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 ..میکنیم شروع خدا بنام

 میکردیم صحبت دری هر از و میزدیم قدم نگار با توپارک

 دادی؟؟ دست از باحال سوووژه یه دانشگاه  دیروزنیوومدی رها وااای_نگار

 کردین سوژه بدبخت الناز اون باز حتما خب_میرفتم راه عقب عقب نگار جلوی و چرخیدم سمتش به

 !دیگه

 تر باحال اون از بابا نه_نگار

 میدی دق ادمو خبرت دیگه کن تعریف خب_

  حیدری آقای بجای ماه چند واسه  اوومده جیگر استاد یه واااای_کووبید بهم دستاش نگار

 خب؟؟_حوصله بی

 ....و خوشمل و خوشتیب و جیگر خیلی پسره میگم خب زهرمار_نگار

 چه؟؟ تو منو به این خب بسه بسه اووو_

 ...ذوقی بی انقد که رها سرت تو خاک_نگار



 خیلی که باالیی ترم میشناسی که  مریم_(داد ادامه حرفش و رسوند من به خودش بلند  قدم دو با)

 خبر اول کرد جمع نمیشد که فکشو افتاد پسره به چشمش تا محوطه تویه فییسوویه فیس و ای افاده

 جلو رسما دادن نخ به کرد شروع استاد به رسوند خودش دووو با  بعد هست جدید استاد نداشت

 داد شماره بهش ها بچه همه

 کرد کلفت صداش(میگه الناز سمت برگشت بند رو انداخت و شست الناز رسما استاده حدیث وااای

 که های طناب این با  دارم نامزد بنده بدوونید خودتونو حد بهتره محترم خانوم(دراورد استاد ادای و

 نمیشم خر میدین شما

 باشه باحالی ادم باید پس ایول بابا میگی جددی_خنده زیر زدم پوووقی

 ناااجووور نشسته من دل به کارش این با که مهرش اره اخ_نگار

 توو دله توکار موندم میشینن دلت به همه رسما که تو_کردم الکی اخمی

 گمشده نیمه میکنم فک میبینم که خوشکلی پسر هر اصن دارم دووست رو همه بده خب وا_نگار

 ��منه

  میرفتم عقب عقب همینطور

 میکرد تعریف رو صبح قضیه تاب و آب با هم نگار

 تپپپپپ بچرخم خواستم تا

 زمین خوردم رفت پام زیر کفشم بند

 شد ناقص نازنینم باسن اخخخخخ_

 کرد جلب رو توجهمون بود ایستاده من سر باالی دقیقا که پسری صدای

 نیس چیزیش نترسین نه نه_پسر

 کردم نگاهش شده گرد باچشمای



 هاااااااان؟؟_

 جوری ضربه شدت کردم محاسبه من که اینجور نشده چیزیش باسنتون میگم_تمام پررویی با پسره

  که بود

 ��کنه ایجاد کبوودی یکم فقط

 نخواست نظر شما از کسی_میکردم پاک لباسم همینطورخاک و شدم بلند زمین رو از

 محاسبه علمی روش به رو برخورد شدت و کشیدم زحمت براتون که دادم نظر نگفتم منم_پسره

 کردم

 باشی؟؟؟ چکاره شما بعد اووو_بود شده باز نطقش تازه که نگار

 دانشجوویی ساله 26 هستم تهرانی سامیار من_کرد دراز من سمت به دستش و زد لبخندی پسر

 اخر سال پزشکی رشته

 خب؟؟؟؟_

 خب نگی انقد میشه خب مرگ_ نگار

 نوچ_

 نمیکنید؟؟ معرفی(کرد اشاره دستش به( بعد برای بذارید بحثتون خب_پسره

 نه_مانتوم بزرگ جیبای توی گذاشتم دستام دربیارم حرصش اینکه واسه و انداختم دستش به نگاهی

 پرستاری دانشجو ساله 20 هستم محمدی نگار من میکنیم معرفی چرا چرا_نگار

 میباشد دانشجو من مث سالشه 19/5 رمضانی رها_ بنده عزیز دوست اینم

 شما بخصوص(زد من به چشمکی(خانوما خوشبختم دیدنتون از خیلی خیلی_سامیار

 شد دیر بریم بهتره نگار_گرفتم ازش رومو



 مث زیبایی خانوم به میشم خوشحال خواستین کمکی اگه منه شماره این_گرفت طرفم کارتی سامیار

 کنم کمک شما

 محاسبه بس از میترسم(زدم پوزخندی)نگیرم کمک شما از میدم ترجیح ممنون_گرفتم نگار دست

 کنه هنگ آکبندتون مخ که بکنید رو میاد پیش اتفاقات

 ...ولی هستی باحالی دختر میاد خوووشم_خنده زیر زد سامیار

 میافته؟؟؟ برات اتفاق دایم که هستی چلفتی پا و دست خیلی توام یعنی حرفت این(شد خم)

 بیروون میزد خون جای به پرتقال آب میزدی کارد آخ آخ

 ...  پسره

 شمارو مثل خوشتیپی و خوشکل پسرای قدر من دوست شرمنده_گرفت سامیار از رو کارت نگار

 نمیدوونه

 خنده زیر زدن سامیار و خودش بعد

 توش میره مگس نیشووو ببندین مرگ هههه_

 نکنه ریزی ابرو این بیشتر تا کشیدم نگار دست

 میخوایم کمک ازتون حتما_زد داد همینطور

 افتخاره باعث_کرد کوتاهی تعظیم سامیار

 بود خریده براش تولدش واس پدرش که تمیز و تر مشکی پراید یه رفتیم نگار ماشین سمت به

 (��فر و قر هزار ووو پولداری خخخ)

 

 نیومدی داخل اومدی در دم تا بفهمه مامان تو بریم بیا_خونمون درب جلو رسووند منو اول نگار

 میشه ناراحت



  بروو تو نه_نگار

 (خنده زیر زد پوقی)کن سرگرم خودتو باهاش بگیر اینم بیا_گرفت طرفم رو پسره کارت

 سفید چشم دختره مرررگ_گرفتم بازووش از نیشگوونی

 دنبالت اومدم فردا اگه  االهی بشه خشک دستت_کمتربشه دردش تا میمالوند بازوش که همینطور

 دانشگاه برین

 دربیاد جوونت تا بمون ماشین منتظر انقد خیابون سر بروو

 میدونم نگاری منی توووعشق_نشوندم تپلیش لپای روی ای بوسه کردم حلقه گردنش دور دستم

 برسم دیر من باز نمیاد دلت

 شدم خر پایین برو گمشو_کرد جدا ازخودش منو

 نازکم دل خیلی که حیف

 خدافظ تو منیی جیگره_ ماشین شیشه از کردم خم سرم و شدم پیاده ماشین از

 رفت و کرد روشن ماشین و زد بوقی تک نگار

 بودم منتظر آسانسور جلو رفتم اپارتمان سمت به

  رفتم داخل رسید همکف طبقه به آسانسور

  هست هم رو ب رو سووئیت دو طبقه هر تو میکنیم زندگی طبقه چهار آپارتمان یه تو ما

 شدم خارج ازش زنون بشکن شد باز آسانسور در تا رسیدم چهارم طبقه

 پارک توی پسره اون به خورد چشمم تعجب کمال با

 بود؟؟ چی اسمش

 سامیارر اهاهاه سامیار...کوهیار...مهدیار



 اومدم بیرون فکر از صداش با

 شدم واقع پسند مورد_سامیار

 بهش زدم زل ساعته یه شدم متوجه االن گوووپس

 هاااا_تمام باگیجی

 میگشتی چی دنبال من به زدی زل ساعت یه_زد لبخندی سامیار

 قیافت تو مثبت پووءن یه دنبال_زدم پوزخندی

 زشتی خیلی نمیشه پیدا نوچ(بهش زدم زل چوونم زیر زدم دستم)

 (میخورد ووول داشت شدیدا من درار حرص کرم خب ولی بودا خووشکل)

 میکنی چیکار اینجا تووو راستی

 اینجاس خونم_شد باز اخمش

 نگوووووو چیییییی_

 همینطوره دقیقا_سامیار

 ندادم ادامه حرفمو بقیه اخمش دیدن با....) قیافه باید روز هر یعنی شانس بخشکی_

 و کیف تو بودم کرده سرم گردن تا رفت خودمون واحد سمت به دادم تکون بدشانسی روی از سری

 میگشتم کلید دنبال

 میزنم زنگ بیخیال پووف گذاشتمش کجااا لعنتی اه_

  صدای باز  رفت زنگ سمت دستم تا(

 (پرحرفن زنا میگن بعد میزنه حرف چقد دارین توجه)بلندشد سامیار

 نیست خوونه کسی_سامیار



 شدین؟؟؟ ساختمون مفتش شما_زدم زنگ خیال بی

 عجله با خانوادت اوومدم من که االن ولی نه_دیوار ب داد تکه پاش یه و شد سینه به دست سامیار

 بیرووون رفتن

 میگی درووووغ_

 چی؟؟ یعنی نکردن درباز زدی زنگ وقتی بفهمی که باشی زرنگ انقد کنم فک_سامیار

 میکنه مسخره منو داره چلغوز پسره

 گرفتم مامان شماره باموبایلم و کردم بهش پشتم توجه بدون

 خخ گوشیو میده جواب نصفی بوق یه من مامان اخه بود سابقه بی که بوووق شش بعد

 مامان تویی رها الوووو_کرد وصل تماس

 میکنه صحبت 175 شماره پاسخگوویی من مادر نه_

 دختر نیست شووخی موقع_مامان

 برمیگردیم شب تا ساوه بیایم سریع و خبر بی شدیم مجبور  شده بد حالش نسرین خاله ظهری ببین

 مونده جا توخونه کلیدام شب تا کنم چیکار من ولی چییی_

 پادری پشت بذاره رو کلیدا گفتم رامتین به واااا_مامان

 نبود اونجا_

 میدم بهت خبرشو میپرسم ازش حاال باشه_مامان

 باشه_

 خدافظ باش خودت مواظب_مامان

 کنم؟؟؟ چه حاال هووف برگردوندم کیف تو حوصله بی گوشی



 من خونه بیای کلیدات شدن پیدا تا میتوونی_سامیار

 اینجاست هنوو که این اههه

 چییئی دیگه_زدم کمرم به دستم

 چیکار کلیداتو بگه داداشت تا میخوریم باهم قهوه یه میکنم کمک بهت دارم خب هیچی_سامیار

 هوووم کرده

 ...کلیدام فهمیدی ازکجا تو ببینم صبرکن_

 شنیدم بود زیاد موبایلت بلندگو صدای_سامیار

 تووو داری گوشای عجب_

 میدین افتخار حاال_کرد اشاره واحدش در طرف به سامیار

  بیام مجبوورم دیگه_

 بست در و شد وارد من سر پشت سامیار و رفتم واحد سمت به

  بود شده چیده تر مدرن خیلی دکوورش ولی بود ما خوونه مث هم خوونه داخلی نمای تقریبا

 بود عالی سلیقش اوومد خووشم نه

 بودم زنی دید حال در

 کنم درست قهوه برات بشین_سامیار

 ممنون_رفتم مبل سمت به

 دیوار روی های نقاشی و عکس به زدم زل بودم نشسته رومبل

 نشست من روی ب رو اومد قهوه سینی با سامیار

 کشیدین خودتون رو اینا_



 دارم عالقه خیلی نقاشی به من اره_گذاشت میز روی قهومو

 زیبان و قشنگ واقعا وااای_

 نشه سرد بخور قهوتو ممنونم_سامیار

 زد تکیه مبل پشتی به و برداشت قهوشو

 هستم هم پیانو استاد من نیست چیزی که این تازه_سامیار

 باحال چه وای جددددی_

 رفتیم سالن گوشه پیانو سمت به سامیار پیشنهاد به قهوه صرف بعد

 برات بزنم چی خب_نشست پیانو جلو صندلی روی سامیار

  بزن داری دووست هرچی_

 باشی نشنیده تووعمرت بزنم آهنگی یه چششششم_سامیار

  زدم لبخندی

 نواختن ب کرد شرووع سامیار

 میخووند زیبا و رسا صدای با نواختن همراه اآهنگ وسطای بود دلنشین واقعا

 دنیااا تو عشقی هییچ

 نیست اولی عشق مثل

 اما عمری یه میگذره

 نیست رفتنی ازخیالت

 نشست دلم به آهنگش واقعا

 زدم دست براش شد تموم آهنگش وقتی



  پسر ایول بوود عالی واای_

 بانوو نفرمایید شرمنده_کرد کوتاهی تعظیم شد بلند صندلی روی از سامیار

 بود نشسته دلم به رنگی چشم پسر این ناجوور

 شد بلند گوشیم زنگ صدای

 برداشتم گوشی و رفتم کیفم سمت به

 میکرد خودنمایی صفحه رو رامیتن اسم

 داداشی سالم الوو_

 نکردی پیدا رو کلیدا گفت مامان گلم خواهری سالم_رامتین

 االفم دوساعته اره اخ_

 بهت اومدی هرموقع گفتم بهش دادم رو کلیدا من منه صمیمی دوست رویه ب رو واحد ببین_رامتین

 بده

 سامیار؟؟؟ پسره همین چییییییئی_شد کر گوشش رامتین که زدم دادی چنان

 سامیاره اسمش اره.. پایین بده ولومشو خواهر اووه_ رامتین

 میدونی کجا از تو

 کرد معرفی خودش ساختمون تو هههیچی_

 میایم شب آخر تا ما رو کلیدا بگیر ازش برو برم باید من خب_رامتین

 خدانگهدار باش_

 سامیار سمت برگشتم غلیظی اخم با



 دیدم نداشتم منظوری واقعا شرمنده شرمنده_گفت نفس یه اورد باال دستاش تسلیم بحالت که

 قبول بدم رو کلیدا اگه ترسیدم اخه بخووریم چای یه بزنیم گپی یه بیایم گفتم تنهاییم هردومون

 بیای نکنی

 بزنی گپ که کردی االف منووو دوساعته_

 دیگه بشی سرگرم که  زدم آهنگ برات که نشدی االف خب_زد لبخندشیطونی سامیار

 گرفتم سمتش دستم کف ایستادم روش به رو دقیقا رفتم سمتش به و برداشتم کیفم

 کلیدا_

 بموونی بیشتر نمیخوای_وویزوون آ لوچه و لب با سامیار

 بده رو کلیدا بردی فیض وجودم از کافی اندازه به نه_

 بخووریم شام باهم بمون شب سر که هنو خب_سامیار

 بده رو کلیییدا_تر بلند صدای با

 میکنی داغ چرا باشه باشه_ سامیار

 بفرمااا_گرفت سمتم برگشت کلید دسته با مین دو بعد رفت اتاق سمت به بعد

 باال کشید دستش که بگیرم رو کلیدا کردم بلند دستم

 سامی بده رو کلیدا چیه بازیا مسخره این_

 بروو شام بعد بموون خواهش_کرد مظلووم چشاش

  نمیشه نه_

 بگیرم کلیدارو کردم دراز دستم دوباره

 نذاشت که



  اه_

 بموون_سامیار

  نشستم  سینه به دست مبل رو قهر باحالت ناچار به

 بیارن پیتزا میزنم زنگ االن ایول_ سامیار

 زکی گفته پا سنگ به پرروو پسره کردم نثارش بیراه و بد کلی دلم تو

 اه اه اه شده خاله پسر چه من واس نگذشته آشناییمون از ساعت 24 هنو

 نشست  مبل رو و اومد میوه سبد یه با سامیار مین پنج بعد

 افتاد چال هاش گونه که زد لبخندی

 داری؟ گوونه چال ی واااا_ذوق با و رفت یادم چیز همه افتاد گونش چال به چشمم اصن

 خخ گونه چاه شد هاش گونه چال که زد تر عمیق لبخندی دید منو ذوق وقتی سامیار

 گرفت من طرف به لپش(نیگا اره_سامیار

 ام گونه چال عاشق من وااای_گونش چال تو کردم فرو انگشتم و شدم بلند سریع کرد کارو این تا

 کردی سوراخ لپم چته دختر اوو_سامیار

 خسیس_نشستم نفره دو مبل رو کنارش

 رهااا_کرد نگام خاصی باحالت سامیار

 هوم_

 بله بگو ادب بی دختره کوفت هووم_سامیار

 مممم_باال انداختم ابرووهام

 بود مهم خیلی چیز یه نمیگم بهت اصن_ سامیار



 بگوووو جانم بله یعنی نه نه_ فضووول که منم

 چرا نمیدووونم_ زد لبخندی سامیار

.. 

 چی؟؟ چرا خب_

 بله_رفت آیفون سمت به گذاشت نصفه حرفش سامیار زدن واحد زنگ

 چهارم طبقه بیارین

 بیام بگیرم برم آوردن هم رو غذا خب_من سمت به

 اء میشم اذیت من میخوره ول ول این نمیگه گذاشت تنها فضولیم کرم با منو اه

.. 

 گذاشت میز رو و اومد نوشابه و پیتزا جعبه دو با

 نکنید تعارف بانوو بفرمایید_ سامیار

 میخوردم پیتزا لپی دو و برداشتم رو پیتزا جعبه نبودم تعارف اهل اصال که منم

 کردم هوس خیلی نکنه درد دستت_

 بانوو میکنم خواهش_میزد گاز پیتزاشو که همینطور سامیار

 .. 

 نشستیم وی تی جلو شام بعد

 بانوو میداری دوست ترسناک فیلم_ سامیار

 برم باید من دیگه نه_ شدم بلند مبل روی از

 وقته دیر



 میموندی بیشتر_کرد بغ سامیار

 دیگه بده رو کلیدا بسه_کردم شدیدی اخم

 دستم کف گذاشت دراورد جیبش از رو کلیدا حرف بدون

 رفتم درخرووجی سمن به

 سامیار_

 جانم _بود ایستاده سالن وسط سامیارهنو

 خدانگهدار بود خووبی شب واقعا ممنون_

 باش خودت مواظب بود عالی که من برای_نشست لبش رو لبخندی و شد باز اخماش سامیار

 خداحافظ

 رفتم خودمون واحد سمت به و شدم خارج ازخونه

 پریدم خواب از گوشی زنگ  صدای با صبح

 دیگه کیه محل بی خروس این صبح سر اه_

 انداختم  گوشی صفحه به نگاهی

 بود نگار شماره

 پیشوونیم به کوبیدم دست  کف با

 شد دیرم آخ_

 لباسا کمد سر پریدم بدو

 کسی شکم تو رفتم گوووووپ که بیروون پریدم اتاق از جت سرعت با پووشیدم چی نفهمیدم اصال

 میبری؟ سر مگه چته دختر هوووووو_رامتین



 خدافظ شد دیرم نگوو هیچی آخ_

 نکنی ضعف بگیر رو لقمه این بیا_اومد آشپزخونه از مامان صدای

 دیرمه نمیخوورم_

  بیروون خونه از پریدم برداشتم هام کتونی سریع

 میزدم آسانسور دکمه تند تند

 دیگه بیا لعنتی اه_

 رسید آسانسور برم ها پله از خواستم تا

  داخل پریدم

 بیرووون پریدم و بستم کفشمو بندای سریع همکف طبقه تا

  بووود منتظر ساختمون جلوی ماشین تو نگار

 شدم ماشین سوار

 بیروون میزد دود دماغش از

 مووندم خواب خب ببخشید_آوردم باال تسلیم حالت به دستام نخورد درسته منو تا سریع

 کرد رووشن ماشین حرف بدون و شدم الزم شلوار که رفت  ای غره چش چنان

  نگفت هیچی نگار تعجبه

 کنه بارم فحش کلی داشتم انتظار االن

 خاااالق جلل

  نزد حرفی هیچ نگار مقصد به رسیدن تا

 کرد پارک دانشگاه جلو ماشین



 نگار_

... 

 نگاااار_

  پرووندی حسمو نگار زهرمار_نگار

 چیوو حس جاااان_

 میکنم مرور  بزنم نیما به میخوام که حرفایی دارم رها وای_زیاد استرس ال نگار

 کیه نیما_ گوووووپس

 خوابم دیشب از فکرشم تو بس از المصب وااای دیگه وارد تازه استاد همین رها اه_شد کالفه نگار

 نمیبره

 ات مقنعه تو خاااک_زدم سرش به ای ضربه

 رفت شدی حرووم توام

 قدم هم باهام و رسوند من به رو خودش دو با هم نگار رفتم دانشگاه سمت به و شدم پیاده ماشین از

 شد

 اوومد سمتمون به دید مارو تا الناز دانشگاه توی

 خووبید ها بچه سالم_الناز

 ؟؟ ذوقی خر با خبره چه سالم_

 هستن درگیرش دانشکده کل دیگه جدیدس استاد بخاطر بابا_نگار

 اینجا شما میکنه زندگیشو راحت داره اوون شما این دیونه وااقعا_دادم تکون تاسف روی از سری

 میرین ضعف و غش براش

 که هست جذبه با خوشکلو چقد نمیدوونی اخه_النار



 نمیاد خوشم مغرود ادمای از من نداره فرقی برام بدونمم_

 شدم کالس وارد تا رفتیم کالس سمت به

 صندلی به(بفرماید رمضانی خانوم سالام_شد شروع پاشیدنش نمک باز کالس نمکدوون مهران

 داشتم نگه خالی براتون سختی به کنارخودم ویژه صندلی یه(کرد اشاره کنارش

 ...باشه خالی من کنار صندلی نمیذارن دخترا که میدونید

 خنده زیر زدن ها بچه بیشتر حرفش با

 ندم جوابشو اصال دادم ترجیح نمیومد خووشم اصالازش چون منم

 بهش توجه بدون

 خخ نداشت وجود اصال انگار

 گرفت جا کنارم هم نگار نشستم مهران از دورتر وسط صندلی و رفتم

 میجووید ناخناشو زیاد بااسترس نگار

 میکنی اینجوری تو که خواستگاریت میاد داره میکنن فک ندوونه هرکی بابا توو چته اها_

 رها میمیرم دارم واای_نگار

 .. نبود بد نگار آزار اذیت یکم

 نگا تو به اصال که هست دانشکده تو ورگل ترگل و خوشکل دختر انقد ولی نشیا ناراحت جان نگار_

 نمیکنه

 نمیخواد منو یعنی میگی جدی_شد ناراحت نگار

 خب تره قشنگ تو از خیلی مریم همین عزیزم نه_

 نمیشه زشت و موقرمزی دختر یه عاشق  نیما مث ادمی اصال زشتم خیلی من میگی راست_نگار



 رفت شدی دیووونه رسما که سرت تو خاک_ کلش پس کوبیدم یکی

 باشه هم خداش از نیما  خوشکلی خیلی خیلی واقعا تو نگار

  شد باز کالس در بده جوابمو خواست نگار تا

  مووند باز متر شش تعجب از دهنم

  باشن دنبالش دانشکده کل داشتن حق

 قیافش بود مردونه و جذاب واقعا

 ایستاد میز پشت اومد خاصی غرور با

  سالم_گفت ها دانشجو به رو

 هستم تهرانی نیما

  میزد حرف خاصی باغرور

 تدریس ب کرد شروع معارفه بعد

 نرفت صوورتش از اخم هم لحظه یه حتی

 *ه طلبکار  همه از انگار بود آدمی چه دیگه این*

 صندلی روی ولووشد نگار استاد شدن خارج بعد

 میخوام پسروو این من خداا وااای_

 میکنی چیه کارا این شدی دیوونه واقعا تو نگار_رسید گشادی درجه اخرین به تعجب از دیگه چشام

 کردم ضعف بخوریم چی یه بریم گنده خرس پاشو(زدم پاش به لگدی)

 رفتیم دانشگاه بوفه سمت به

 نشستم صندلی روی



 بگیره کیک و ابمیوه رفت نگار

  که سامیاره این اوه آشنا شدیدا چهره یه به خورد چشمم که بودم زنی دید حاال تو

 اومد کرد کج راهشو سریع دید منو تا هم سامیار

 نشست روم ب رو

 بانوو سالم_سامیار

 میکنی چیکار اینجا تو_بودا تعجب روز امروز

 هستم دانشگاه مستخدم_سامیار

  میاد هم بهت_زدم پوزخندی

 نشین اینجا برس کارت بقیه به برو پاشو پس

 استراحتمه موقع بانو وا_ سامیار

 بانوو نگی انقد میشه _غریدم دندونام ازالی

 بانو چشم_زد لبخندی

 موند ناتموم نگار ورود با که بگم چیزیش یه کردم باز دهنم

  سالم_نگار

  نشست صندلی روی

 قرمزی مو سالم زیبایی خانوم چه واای_ سامیار

  قوزمیت عمته موقرمزی _بود حساس موهاش رنگ به خیلی کرد شدیدی اخمه نگار

 خنده زیر زدم پوقی



 جیگرووشو میاد بهش هم خیلی اتفاقا کرده هایالیت موهاشو من عمه_نمیرفت رو از انگار که سامیار

 خام خام

 طبیعیه موهام رنگ من_نگار

 میگی دروووغ_کرد تعجب سامیار

 نگفت هیچی و کرد نازک چشمی پشت نگار

 هست خبری یه کنم فک اینجا میاد سرعت با داره الناز این باز رهاا_نگار

 کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 شده؟؟؟ چی بگید دخترا وای وای_زنون نفس نفس الناز

 شده چی_ سامیار

 دختری؟؟؟ شما_انداخت بهش نگاهی الناز

 سامی ء شدن ضایع روز امروز_خنده زیر زدم من باز

 میشم ضایع هم بد میاد بوش که اینجور آره_زد لبخندی سامی

 استاد با دانشگاه اومد االن شیک و خوشکل العاده فوووق دختره یه ها بچه_داد ادامه حرفش الناز

 بیروون رفتن دست تو دست تهرانی

 میکنی شوخی_روش ریختن سردی آب انگار نگار

 دیدم خودم باچشمای خودم بخدا نه_ الناز

 چراا اخه_گریه زیر نگارزد

 چیدن پرش و بال نگرفته پر و بال عشقم هنو من چرا

 میخوام رو نیمام من



 (زمین کوبید پاهاشو ها بچه مث)

 میکردیم نگاهش تعجب با تایی سه

 خنده زیر زدیم حرکتش بااین

  بزرگه خدا خواهر نکن گریه_سامیار

 دیگه یکی(کرد اشاره خودش به)نشد نیما

 زشتی=تووخنووکی(مشهدی لهجه با) نمیخوام تورو_نگار

 نشد نگار حرف متوجه سامیار

 چیم من_

 خنوک_نگار

 میشه خنک تابستون چله تو باهات ادم سردی خووبه طبعت خیلی تو میگه بابا_

 خنده زیر زدیم نگار من

 میکرد نگاه مارو گنگ باحالت هنو سامیار ولی

 بیاد استاد که االنه کالس سر بریم نگار پاشو

 رفت سرعت با خداحافظی بدون الناز

 ما چل و خل دوستای از اینم ببا_

 رفت و کرد خداحافظی سامیار

*** 

 خوونه برگشتم کوفته و خسته دانشگاه بعد

 ماامان ماامان_



  مامان جانم_اومد بیرون آشپزخونه  از

 دخترم گل نباشی خسته خوبی سالم

 باشی سالمت بشم فدات خودم مامان سالم_

 صندلی رو فقط نکنده که کوه میکنی لوسش چقد مامان اه_وسط پرید بوداده ذرت مث رادمتین

 دیگه داده گوش حرف نشسته

 میکنم کار دارم صبح از که برس من به بیا بیا

  پسرم دارم دوست هردوتونو من_مامان

 ناهار بیا بشور رو صورتت و دست رها

 حسوووود_اوردم بیروون ای مسخره حالت به رامتین برا زبوونم

 رفتم اتاقم به استراحت برای ناهار بعد

 میومد نفر یه قهقهه صدای بیداری و خواب عالم تو

 بخوابه ادم نمیذارن اه_

 محل بی خروس خندیدنه موقع االن اخه

 شد تر شدید خنده صداب باز

 رفتم پذیرایی سمت به شدم بلند تخت از باعصبانیت

 کنم روم ب رو ادم بار بیراه و بد کلی کردم باز دهن

 کنارش رامتینم من به بود زده زل زده خشک سامیار

 خوابن مردم نمیگن خبرتونه چه_

 سرتون تو انداختین صداتون



 نمیشم خالص تو دست از چرا من(سامیار به رو(

 پایین انداخت سرش و گرفت من از  چشماشو سریع سامیار

 گرفت دندون به رو لبش هم رامتین

 ؟؟ شدین ساکت چرا ها_

 انداختی خودت به نگاه یه رها_رامتین

 .....چم من مگه ها_انداختم نگاهی لباسام به میدادم جوابشو که همینطور

 موند نصفه حرفم

 رفت حیثیتم وااای

 بستم محکم سرم پشت در اتاق تو کردم پرت خودم سرعت با

 ایستادم آینه جلو

 بود شده قرمز خجالت از صورتم

 بازوم روی بندش یه سفیدکه بندی تاب و ژولیده العاده فوق  بامووهای دختری کردم نگا آینه به

  بود افتاده

 مشکی گشااااااد شلوارک با بود معلوم هم سوتین مدل رنگ حتی بود بیروون داراییم تمام

 کنم نگاه توچشاش میشه روم چجور حاال واای_صورتم به کوبیدم محکم

 اخه پووشیدنه لباس وضعه چه این اخه

 

 چه من به اصال زدم نهیب خودم به

 هست جوون دختر که خونه تو بیاد نباید اون



 

 تخت روی نشستم

 زد دید رو اندامی خوش و خشکلی این به دختر بشه کووفتش_

 نره پایین گلوش از االهی

 شد بلند اتاق در صدای

 رامتینه حتما وااای

 کنم فرار کجا کنم چیکار االن میکنه پووستمو

 پوشیدم سریع و برداشتم بلند استین لباس یه

 گرفتم سنگر تخت پشت

 خخ نبینم آسیب کرد حمله رامتین اگه

 توو بیا_

  شد باز اتاق در

 افتاد سامی جمال به چشمم

 شدی قایم اونجا چرا اء_سامیار

 نه؟ کنه آسفالت منو نیاد کردی میونی در پا کو؟حتما رامتین_

 بگیر نفس دختر وای_خندید سامیار

 نیست عصبانی اصال اتفاقا

  شد شرمنده بخوابی راحت نتونستی تو و میکردیم وصدا سر ما اینکه بخاطر بجاش

 خواهی معذرت که اومدم من



 جنتلمن چه برووووو_

 اینکارا و رامتین

 هستم بیابونی غول میکنه فک سامی نکن غیبت من از انقد_تو اومد در الی از رامتین کله یهووو

 نشستم تخت رو راحت خیال با

 نیستی؟؟ مگه_

 هی برم تو رو_رامتین

 پرروء چه بخدا میبینی سامیار

 زد لبخندی سامی

 ببر میوه سامیار آقا و برادخودت بیا رامتین_شد بلند مامان صدای

 رفت آشپزخونه سمت به رامتین

 نشسته دلم به مهرت انقد چرا نمیدوونم_زد لبخندی سامیار

 گفت چی این جااااان

 نشسته؟؟؟؟؟؟ کجا من مهر

 چیی_

 گفت اروم و ایستاد روم ب رو و اومد سمتم سامیار

 اوومده خووشم خیلی ازت میگم_

 میاد منوخوششون از همه نیست عجیبی چیز که این خب_ شدم بلند

 ولی میگفتم شوخی با اینارو)اخرش میشن عاشقم هم موارد بیشتر تو

 میشم عاشقت دارم منم اره_زد لبخندی سامیار



 بود مونده باز سامی  گوویی رک همه این از دهنم

 شدی ساکت چیه_سامیار

  داری نگه دلت تو نیس خوب باش راحت بگو پس میاد خوشت من از توام میدونم

 بود هم پررو بودن رک به عالوه

 نیس خبرا ازین عاقا نگیر تحویل خودتو زیادی_کردم اخمی

 باشه باجذبه و  اخمو باید مرد نمیاد خوشم  پررو رنگی چشم پسرای از من اتفاقا

 همین عاشق روزی باش مطمءن_سامیار

 میشی شیطون پسر)کرد اشاره خودش به(

 ووووو متشکر خود از چقد_

 بانووو خداحافظ_کشید ام گونه روی رو دستش هوا بی

 شد خارج اتاق از  حرف بدون

  راضی خود از خودشیفته داریم خواه خاطد ماهم میکنن پیدا خاطررخواه ملت بیا

 خبریه کرده فکر خندیدم بهش بار دو

 اه اه پرروو

** 

  شام واس

 زد صدام مامان

 بود نشسته رامتین کنار سامیار شام سرمیز

 رفتی میکردم فک وا اء_



 انداختی لنگر خوردی کنگر بگو

 برادر بهت نگذره بد

 بروو ناراحتی شما راحتم نه_زد لبخندی سامیار

 پررو انقد چرا پسر این خدا وای*

 نشستم میز پشت

 نشست و اومد آشپزخونه از برنج دیس با مامان

 بکشید غذا بفرمایید

 نمیان رمضانی آقای_سامیار

 (شیرین خود)

 بفرمایین شما میاد تر دیر میکشه طول شرکت تو کاراش یکم پسرم نه _زد لبخندی مامان

 میکرد دراز دستش زودتر سامی بردارم میخواستم هرچی میز سر

 بشقاب تو میذاشت برام و 

 ..بود شده متعجب سام پروایی بی همه این از هم مامان حتی دیگه

** 

 میزد حرف رامتین با داشت شنیدم مامان صدای که میرفتم اتاقم سمت به سامی رفتن بعد

 نیس؟؟ یجوری زیادی دوستت این پسرم_مامان

 مامان چجوری_کرد نگاهش متعجب رامتین

 میخورد رو رها چشمامش با داشت پسره_مامان

 داری مجرد و جوون خواهر  زشته خوونه کنی دعوتش نمیاد خوشم دیگه



 نیس هست ذهنتون تو شما که اینجوری میشناسم خوب خیلی سامیار من مامان اما_ رامتین

 نیس دلش تو چیزی کنید باور ولی باشه پروا بی زیادی یکم شاید

  گفتم که همین کافیه_مامان

.. 

 انداختم باال شونه

 واه واه کنه چیکار نبود معلوم میکردی ولش واال مامانم داره حق خب

 خستگی از... درسا از کمی مرور و تحقیق انجام به کردم شروع نشستم زمین روی بعد رفتم اتاقم به

 خوابم زمین روی همونجا(خخخ کرده کار روز طول در هم خیلی نخوابیده ظهر ندونه هرکی) زیاد

 برد

*** 

 شدم بیدار صورتم تو خورشید نور تابش با صبح

 کشیده رو پرده این کی اه_

 انداختم میزی رو ساعت به نگاهی هوووف

  بود 9:45 ساعت هنو خب

 زمین افتادم تخت از تلپپپپپپپپپپپ

  تخت رو اوومدم کی من

 وااای میشه شروع کالسم دیگه ربع یه شدم سر بر خاک وااای

  پووشیدم رسید دستم دم هرچی کمد سر پریدم تند تند

 زدم دکمه و رفتم آسانسور جلو تا چجووری نفهمیدم اصال



 رسید زود آسانسور شکر خدارو

 افتاد پررو سامی با چشمم که داخل پریدم

 کرد گل شیرینیش خود باز

 کردی تیپ خوش(کرد اشاره تیپم به)  بانووو سالم سامیار

  انداختم لباسام به نگاهی

 کاربنی آبی مانتو با مشکی پا دم ای پارچه شلوار

 چروک مقنعه و

 سفید کفشای

 میخواست بصیرت چشم بوودم خوشتیپ_دادم پررویی با جوابشو

 لعنت منکرش بر آره_آسانسور دیوار به چسبیدم عقب رفتم که اومد نزدیکم سامیار

 من رنگی چشم دیگه کردی باز جا من دل تو تیپت همین با اصال

 بود صورتم رو ب رو صورتش دقیقا

 میکنی اینجوری چرا تر عقب بروو_

 بزنم خودم بنام دلتو بده فرصت بهم_سامیار

 ...پسرای به عالقه که گفتم_کردم اخمی

 دارم فرق من ولی_حرفم وسط پرید

 میره چشما همین واسه دلت روزی باش مطمءن

 ایستاد صاف

 متنفرم خودشیفته و  هیز ادم از_



 برام تو عشق رها نکردم نگاه بهت بد دید ب هم بار یه حتی من کن باور_شده عوض نگاهش رنگ

  میذارم احترام بهش پاکه

 رسید همکف طبقه به آسانسور

 بیروون بیام خواستم تا

 ..............سامیار

 بغلش تو افتادم و کشید هواا بی رو دستم

  خوردم جا واقعا حرکتش این از

  بودم کرده هنگ

 هستم داشتنت  منتظر صبرانه بی_گذاشت صورتم کنار صورتش سامیار

 رهام منی عشق

 بیروون بزنه ام سینه از بود ممکن آن هر بود هزار رو ضربانش کرد کار به شروع تازه مغزم

 گرفتم فاصله ازش سریع

 رفتم ساختمون خروجی سمت به بهش کردن نگاه بدون

 بود گرفته گر بدنم

  میکنه رو کارا این نمیگه هیز جلف پسره اه

 میشه بد حالش مردم دختر

 کرد ایجاد وجودم تو عجیبی حس یه بهش بوودن نزدیک ولی

 بوود دلنشین برام کردم عادت یهووییش عالقه ابراز به دیگه چرا نمیدونم

** 



 بود سامیار مشغول ذهنم دانشگاه تا

 خخ رفت شدم هواایی

 رو های جزو تو بود کرده کمر تا سرش بود نشسته نیمکت رو که افتاد نگار به چشمم محوطه داخل

 روش ب

 کلش پس کوبوندم یکی و شدم نزدیک بهش

 باز شدی خون درس خبره چه هوووی_

  آخخخخخ_نگار

 ..بیشعور قوزمیت شکست گردنم

  االهی بشکنه جا هشت از دستت

 صبح های کالس پیچوندن و بزن دست جز نداری که ای دیگه هنر

  رسیدم دیر موندم خواب...بشی گردونم بال ایشاال_

 میخونی درس شما شده چطور بگو خب

 بیخبری گوورت از اصال توام مطمءنم بگیری امتحان میخواد عشقم_نگار

 نمیرسونم بهت هیچی کارت این بخاطر منم

 دیگه؟ خریه کدوم عشقت_

 میشم غیرتی نکن توهین من نیمای به_جیغوش جیغ صدای با نگار

  کالس سر بریم ببینم پاشو_

 موندم جا صبح کالس از االغ سامیار سری صدقه

 چیه؟؟؟ سامیار قضیه_شد بلند نیکمت روی از نگار



 کردم تعریف براش رو صبح ماجرای کل

 بابااااااا نه_نگار

 باشه شیطون انقد نمیخوره بهش

 پسرام اینجور عاشق من وای

 نباشی عاشقش تو بیارم پسر اسم من شد بار یه نگار سرت تو خاک_

 خخ دارن منو آل ایده خصوصیت یه هرکدوم کنم چیکار خب_نگار

 ..تو دست از_دادم تکون تاسف روی از سری

 نیستی بشو آدم تو

 

** 

 (خان نیما)خخ نگار عشق و بودیم نشسته سرکالس

  بود ایستاده سرمون باال میرغضب مثل

 نکنه تقلب کسی بود مراقب

 دیگه اومده کجا از سواال این وااای_

 اومده کجا از میدیدی میکردی باز واموندتو جزوه اون الی اگه_اومد ارووم نگار صدای

 ..بیاری در رو درسخونا ادای توبرامن نکرده الزم خوبه خوبه_

 ..تو میدونم که من

  بدم ادامه حرفم خواستم تا

 مشکی ورنی کفش جفت دو



 مشکی کتون شلوار

 ای سرمه پیرهن

 عصبانی و اخموو شدت به مرد یه

 شد ظاهر جلوم

 زایید گاوم اوه

 بیروون برید کالس از و بدین رو برگتون رمضانی خانوم_نیما

 ..اما_

 ممنوع زدن حرف و تقلب من سرکالس بگیرین یاد باید نداره اگر و اما_نیما

 

 

 نقطه شش پسره ایییییش

 نمیکرد من حال ب هم فرقی خب

 نداشتم یاد رو سوالی هیچ جواب که من

 کردم تشکر ازش خوشکل لبخند یه با بهش دادم رو برگه ریلکس

 بدم جواب رو سواال این چجووری بودم مونده واقعا ممنون_

 بنویسم نکردم وقت گرفتید برگم زودتر بیارم بهونه میتونم دیگه

 خنده از شدن منفجر حرفم با ما به بودن زده زل که کالس کل

 میکنید هم زبونی بلبل من برای باز  نخوندین درس_کرد غلیظ فووق فووق اخمی خان نیما



 جواب رو سواال نکردم وقت فقط(شیطونی لحن با)نخوندم درس گفته کی نه وای_کردم مظلوم چشام

 بدم

 وقت

 بیروون برید من کالس از زودتر هرچه_زد فریاد بود کرده قرمز عصبانیت از

 ندارید رو کالس سر اومدن حق هم جلسه سه تا

..... 

 تهرانی استاد خدانگهدار.... بهتر اینجوری داره تداخل  خوابم با کالساتون بهتره اتفاقا_

 خخ

 میکنه بارم حرف و متلک کلی رامتین بیافتم ترم این اگه شد حیف ولی

 دادم غرور کوهه این جواب خوبه ولی

 میگیره خودشو انقد افتاده فیل ن*و*ک از میکنه فک

 اه اه هستن همه های آروز خر بر سوار شاهزاده میکنن فک دارن خوشکلی ذره یه

... 

 نگار منتظر نشستم نیمکت رو محوطه تو

 ...بیرووون بیاد بلند سر عشقش امتحان از که

.. 

 میومد سمتم به دوو با نگار دقیقه بیست بعد

 رسید من به

 میدادی تحویل بهش بود چی چرندیات اون رها مانتوت تو خاک_نگار



 اه میگیره خودشو خیلی بود حقش واال_

 بکشن نفس نداشتن جرات حتی ها دانشجو بقیه که بود کرده داغ انقد_نگار

 میشد بلند بخار اش کله از

 خنده زیر زدیم باهم

 

  میکردیم غیبت بودیم نشسته محوطه داخل روونیمکت نگار با

 کرد جلب رو توجهمون آشنا صدای که

 بانوو سالم_سامیار

 نشست پیشونیم رو اخمی عوض در ندادم بهش جواب

 ...ها واجبه سالم جواب_سامیار

  نگار به بود دوخته چشم که کردم نگاه کناریش پسر به بهش توجه بدون

 الغر و بلند قد العاده فووق پسری

 خخ دیگه کنید تصور رو نربون شما بلند قد میگم

 بانمک ولی معمولی چهره با

 نشد پسره متوجه اصال بوود سامیار پیش حواسش هم نگار

  نمیکنم توجه بهش دید که سامیار

 بنده شفیق دوست هستن خان ارشیا ایشون_زد کناریش پسره پشت به دست با

 افتاد ارشیا به چشمش نگار تازه

  قد ماشاال اوووووووو_نگار



 زدم پهلوش به ای سقلمه

 روز ب روز نمیره گوشش به ولی کشیده قد زیادی میگن بهش همه اتفاقا آره_زد لبخندی سامیار

 میشه تر بلند

 دیگه بلندیم قد خانوادگی_انداخت پایین سرش خجل لبخندی بودبا ساکت  موقع اون تا ارشیا

 میکشه خجالتی چه بچم اخی

 شد فعال آزارم و اذیت کرم

 باشه بلند قدش آیندم شووهر دارم دوست من اتفاقا که نیست بد ماشاال آ_زدم خبیثی لبخند

 بله؟؟_من به زد زل  تعجب وبا اورد باال سرعت با سرش ارشیا

 ..هیچ_

 خانوم رها نیست قشنگ  هم شوخیش اصال_ اخم با حرفم وسط پرید سامیار

 شد غیرتی بچم بیا

 دارم شیطون پسر این به خووبی خیلی حس  ولی

 شه غیرتی برام اون هی کنم اذیتش هی میخواد دلم

 دیگه کنم چیکار

 ��خودتونید هم دیوونه

 (زد خبیثی لبخند)کنم دعوت ناهار یک به شمارو کالستون بعد میتونم خانوما_سامیار

 جان ارشیا  حساب به البته

 ام پایه که من ایول_شد بلند سریع شکموو نگار

  دوراهی تو بود مونده بدبخت ارشیا



 کنم مهمون زیبا خانوم دو من برای سعادتیه حتما_ارشیا

 اینا مامانم وای وای میحرفه قلمم لفظ چه اووو(

 کرد شروع باز نگار رفتن دوستش و سامیار تا

 رعنایی جوون چه قدی چه بشم فداش االهی واای_نگار

 زندگیه مرد این میخوام اینو من

 بگی کافیه فقط چارپایه کمک بدون زندگیمون سر بریم(میداد تکون هدف بدون هوا تو دستش(

 وای وای وصله سوت سه المپ  کنه بلند دستش کافیه فقط  کن وصل  المپ این جان ارشیا

 نمیدم هم  چارپایه و نردبون به پول

** 

 بود دراومده اشکم که خندیدم حرکاتش و حرفا به انقد

 گرفت درد دلم نگار کافی_

  بخندی گفتم مگه_گرفت جانبی به حق ژست نگار

 میخندی آیندم شوهر  و من به نمیکشی خجالت سفید چشم پاشو

... 

 گذاشتی نوبت تو خودت برا که شوهر بیستا االن تا خووبه_

 باشی داشته ذخیره باید شوهر قحطی این تو چی پس اره_نگار

 ای دیووونه تو_

 شدم دیوونه خورده تو شونه به ام شونه_نگار

 ..میده جواب میگم هرچی شو خفه_



...... 

  سالن از خروجمون محض به کالس بعد

 جلومون پرید سامیار

 شد دیر بریم بیاین من بانوان سالم_سامیار

 پررو_

 عاشقم زیادی نیستم پررو_میرفت راه من شونه به شونه سامیار

 (توو عاشق)گفت گوشم در ارووم

 باال رفت قلبم ضربان باز حرفش از

 میده سکته باحرفاش منو اخر پسر این

 رفت مشکی پرادو سمت به سامیار

 ارشیاست ماشین اون بفرمایید_

 دارم ماشین من_نگار

 بریم بیاین بردار ماشینتو همینجا میاریمتون ناهار بعد نباش نگران_ سامیار

 رفتیم دنبالش حرف بدوون

 رویایی چه میخورم باعشقم ناهار اخجوون_گفت من گوش دم نگارارووم

 نگفتم نیما به اگه_

 .....بچسب ارشیاجون فعال کن ول نیما_نگار

 

 داشت نگه شیک رستوران یه جلو ارشیا



 بفرمایید خانوما خب_

 ؟؟؟ خانوما فقط_سامیار

 رفت یادت منو افتاد خوشکل خانوم دووتا به ؟؟چشمت چی من پس

 سامیار حرفای واسه میشد رنگ ب رنگ هی ارشیا بدبخت

 کنه عوض نموند رنگی دیگه بدبخت سامی بسه_

 خخ طفلی شد قرمز قشنگ ارشیا من حرف با

... 

 رفتیم رستوران سمت به شدیم پیاده ازماشین

 نشستیم و کردیم پیدا دنج جای یه رستوران داخل 

 رفت منو اوردن بعد گارسون

 بدین سفارش دارین دوست هرچی خب_سامی

 مخلفاتش با میخورم کباب جوجه من_نگار

 منم_

 ارشیا؟ چی تو_سامیار

 خخ میگرفت قرار متلک مورد بس از بگه چیزی نمیشد روش دیگه ارشیا

 میخوورم منم بخورن خانوما اگه نداره فرقی_ارشیا

 ..توو نباشن راحت خانوما شاید جلف پسره حرفیه چه این ارشیا واای_دستش پشت زد محکم سامیار

 منظوری بدبخت زشته  سامیار لودگی بسه_سامیار حرف وسط پریدم گرفتم سریع رو موضوع که من

 که نداشت



 

 ها؟؟چیو؟؟_کرد هنگ رسما ارشیا

 ��خانوم شیطون گرفتی زود چه تو تو ایکیو بگردم اووه_من به رو سامیار

 سامی بکش خجالت_

 شد پاره کشیدم زیاد_سامیار

 خورد رو بزرگه روده کوچیه روده بابا میزنید حرف چقد_بود پرت مرحله از کال که نگار

 شکموویی انقد بترکی_

 بشه اماده غذا شدیم منتظر کباب جوجه پرس چهار سفارش دادن بعد اومد گارسون

 میومدن ابرو چشم هی و بودن نشسته ما رویی ب رو میز پسر تا دو

 بودن اعصابم رو واقعا

 ؟ نبود نشستن واسه بهتر جای_ ارشیا و سامیار با رو اخم با

 چشه؟؟ اینجا مگه چرا_سامی

 گوشه نیس چش_

 هستی؟ عصبانی چرا خب_سامی

 معذبیم پسراس اون بخاطر_کرد پسرا به اشاره نگار

 کرد نگاهی پسرا میز به و برگشت سامیار

 میکنم درستش االن_

 رفت میز سمت به شد بلند

 نشست میز سر و برگشت مین چند بعد



 خب؟؟؟_

 خب که خب_سامی

 گفتی بهشون چی نیار در بازی مسخره_

 بد وگرنه نکنید نگاه(کرد اشاره من به چشماش با)من خانومه به گفتم خوش بازبون هیچی_سامیار

 میبینید

 نمیدم اخطار دیگه

 بودن صحبت گرم باهم که انداختم پسرا به نگاهی

 ممنون خوبه_زدم لبخندی

 منی خانومه دیگه کردی قبول یعنی جوونم ای_سامیار

 نزدم حرفی همچین من نخیر_پیشونیم رو نشست اخمی

 ..خودت االن_سامیار

 دیگه بسه_نگار

 منی مال فقط تو رها ولی_سامیار

 ندادم جوابشو و کردم اخمی

 ما به بودن زده زل فقط نگار و ارشیا

 کردن هنگ سامی بودن رک و پرروویی همه این از طفلیا

 اوردن رو غذا...

 میکنه سنگینی روم نگاهی کردم احساس باز که بودیم  خوردن مشغول سکوت تو

 بودم نظر مورد شخص دنبال چشم با



 ...ک

 پسر دو همون به خورد چشمم

 کردن دراوردن شکلک و بازی مسخره به شروع خورد بهشون نگاهم تا

 بودن گذشته حد از واقعا دیگه

 رفتم میزشون سمت به و برداشتم رو نگار زرد نوشابه لیوان

 سالم_ساختگی لبخند با

 دارین میل نوشابه

 میخوایم خودتو فقط ما خوشکله خانوم کردی لطف_داد بودجواب مردنی الغر خیلی که  شون یکی

 چیه نوشابه

  اخه زشته نه_

 (کردم دراز پسره سمت به دستم)

 بفرمایید

 کرد بلند لیوان گرفتن برای رو دستش تا

 کردم خالی سرش روی رو نوشابه لیوان کل

 شد بلند جاش از سریع

 لباسم به  زدی گند ببین احمق دختره کردی چیکار_پسره

 

 ریخت صورتش روی دوغ لیوان اومد سمتم به تا شد بلند دفاع واسه دوم پسر

 کردم نگاه سرم پشت به متعجب



 دیگه شد تکمیل کنم فک خب_سامیار

 زدم بهش لبخندی

 شدن خفه سامی مشت با که گفتن بیرا بد به کردن شروع پسرا

 نمیشند سامیار حریف دیدن وقتی

 شدن خارج رستوران از قیافه همون با

 بکنی اینکارو نمیکردم فکرش اصال رها گرم دمت وای خخ_نگار

  کردم هنگ اومد سمتتون به برداشت دوغش لیوان وقتی هم سامی بخصوص

 کردم نگاهی سامیار به

 من به زد زل اونم که

 نیست چیزی که دووغ لیوان یه میدم رها واس جونمم من_سامیار

 پرروو_

 عاشقم زیادی نیستم پررو که گفتم_سامیار

  بیروون زدیم رستوران از حساب تسویه بعد

 ...که رفتیم ارشیا ماشین سمت به

 پنچره چرخش چهارتا واااای_ارشیا

 بشه پنچر باهم چهارتا میشه مگه وا_نگار

 ممکنه کنه پنچرشون نفر یه اگه ولی نمیشه_

 کرده؟؟؟؟ کی یعنی_سامی

 واالاااا چمدونم_ انداختم باال شونه



 پسر دوتا اون_زد بشکنی نگار

  بیرون از میکرد نگاه ما به یکیشون دیدم من رستوران تو

 بود کشیک اینکه مثل و

  لعنتیا_

 میکنیم ماشینش برا فکری یه هم ارشیا و من خونه برگردین شما میگیرم تاکسی براتون رها_ سامی

 تعمیرگاه ببریم ماشین بیاد آریا میزنم زنگ من باهاشون برو تو تنهان دخترا داداش ن_ارشیا

 تنهایی دست نه_سامی

 منتظرن خانوما نکن تعارف انقدم دیگه برو_ داد هل رو سامیار ارشیا

 حتما بزن زنگ اومد پیش مشکلی پس باش_خداخواسته از هم سامیار

...... 

 رفتیم دانشگاه درب تا و گرفتیم تاکسی

 شدیم خخ نگار خوشمل و شیک پراید سوار هم اونجا از

 ...رفت خودش بعدش رسوند رو مادوتا اول نگار

 میرفتیم ساختمون سمت به که همینطور....

 گذشت خوش بهم خیلی_سامی

 گردش بخواب و بخور دردی بی مرفع دیگه اره_

 میخوابم؟؟؟ میخورم من_کرد الکی اخمی سامی

 هستم نون لقمه یه دنبال گاو بوق تا سگ بوق از نمیبینی

 فعاال چقد اووووو_



 خورد زنگ گوشیم آسانسور داخل

 میزد چشمک صفحه رو مامان اسم

 به دادن صحبت اجازه بدون کردم وصل و تماس سریع زده زنگ کردم دیر یکم میدونستم

 آسانسورم تو مامان میام دارم_مامان

 کو؟؟؟ سالمت_مامان

 ....می دارم سالم_

 تنهانباشی بمونه شب پیشت بیاد هم نگار بزن زنگ خونه برو خوبه_مامان

 ساوه اومدیم رامتین با اومد پیش مشکلی خاله واسه

 ماموریت هم پدرت

 مشکلی چه چی_

 نباش نگران_مامان

 میرسونیم خودمون غروبش تا ایشاال جمعس که فردا

 باشیا خودت مواظب

 چشم_

 خدانگهدار خوبم دختر افرین_مامان

 خدافظ_

.... 

 

 !!کنم؟ چه حاال.



 تنهایی؟؟ امشب_باز نیش سامیاربا

 چه؟؟ شما ب که اوال_ کردم بهش اخمی

 میاد نگار االن میزنم زنگ نخیر دوما

... 

 کردم برقرار تماس حرف بدون

 شدم خارج آسانسور از

 داد جواب بووق دو بعد نگار

 نداری دوریمو طاقت دقیقه دو میدونم هااا_نگار

 ....ک هنو برام شد تنگ دلت باز

 میزنی حرف خیلی بسه_نگار حرف وسط پریدم

 تنهام من ما خونه بیا امشب بگم زدم زنگ

 میگشتم کلید دنبال کیفم تو)

 (من به بود زده زل سینه به دست هم سامیار

 که بیام نمیتونم رها چیزه_نگار

 چرااا_وارفتم ماست مثل

 میکنه خفم مامانم  بپیچوونم اگ داریم مهمون امشب اخه_نگار

 حیف چه_

 نباش ناراحت میزنم جیم یجوری بتوونم شب اخر_نگار

 شدم مزاحمت شرمنده میکنم فکری یه دیگه نه_



  چیه حرفا این بابا بمیر خفه_نگار

 میحرفیم بعدا برس کارات ب برو حاال_

 ببخشید باش_نگار

 خدافظ عزیزمی_

 کیف از کشیدم بیرون کلید.....

 بکنم غلطی چه امشب تنها و تک حاال

 کشید بیرون فکر از منو سامیار صدای

 بیام من_سامی

 هااا؟_کردم نگا بهش گنگ

 (زد شیطونی لبخند)بموونم پیشت امشب بیام من_سامی

 کنم سر مجرد پسر یه با شب مونده همین نخیر_

 نیس خوب اینکارا وای سنت اخه نمیکنم شیطونی کوچولو نترس_سامی

 کشیدم خجالت پرروییش همه این از

 سامیار تربیتی بی خیلی_

  برم زدنت صدا قربون من سامیار جوون ای_سامی

.... 

 نده من دست کار امشب پسر این خدا یا

 ...شده نه دیووو واقعا

 من به بود زد زل میزد برق شیطنت از که چشمایی با سامیار



 دادم قوورت صدا با دهنمو اب

 خوودت به میسپارم خودمو خدایا

 بستم در خونه تو پریدم رفتم عقب عقب یواش

 زد ای تقه در پشت سامیار

 میکنی فرار چرا کردم شوخی بخدا بابا_سامیار

 کن باز در رها

 منحرف هیز پسره نیس بعید چیزی هیچ تو از_

 بزنم صدمه عشقم به نیستم نامرد انقد من برام تری عزیز ازهمه که خودت بجون_زد لبخندی سامیار

 رهاااا(زد صدا اسمم مظلومی صدای با بعد(

 کن درباز

 خانوم رهااا_سامیار

 داری من به چیکار دیگه خونتون بروو_

 میکنیم درست شام هم با فقط ندارم کاریت بخدا بموونم پیشت میخوام تنهایی امشب خب_سامیار

  میبینیم فیلم

 بخورم شام تنهایی  میاد دلت دیگه تنهام منم

 خانووم رهااا

 ...ب تو هست تضمینی چه_کردم باز اروم در

 نیستم پست انقد که گفتم_کرد اخمی

..... 



 گذاشتم باز در

 سرت بریزن ها همسایه کل میزنم جیغ کنی خطا پا از دست خدا به ولی تو بیا_

 تر باریک مو از من گردن_داخل اومد لبخند با سامیار

 نشست مبل رو و رفت پذیرایی سمت به

 

 میکنه چالم زنده زنده بودم تنها توخونه سامیار با بدونه مامان اگه هوووف

 کنم عوض لباسم تا اتاقم تو رفتم و کردم روشن ساز چای

.. 

 پوشیدم مشکی شلوار با ای سرمه تونیک یه

 بستم سرم باالی و زدم شونه موهامو

.. 

 نشسته راحتی لباس با هم سامیار دیدیم تعجب کمال با که پایین رفتم

 .. لباس کجا از تو_

 ببینیم اوردم هم تووپ فیلم چندتا و کردم عوض لباسمو خونم رفتم خب_سامیار

 سرعت بابا ایول_

 شماییم چاکر ما_سامیار

... 

 سامیار برای بردم میکرد درست همیشه مامان که خونگی شیرینی با و ریختم چای

 وی تی به بود زده زل بود گذاشته بزن بزن فیلم یه اونم



 گذاشتم  روش ب  رو رو چای استکان

 بانوو مرسی_سامیار

 جان نوش_

 سر از من زندگیمون سرخونه بریم میشه کی_چشمام به زد زل و گرفت وی تی از نگاهشو سامیار

 ...بووس تا دو بغلم بپری بره خستگیم بدی ماساژ هامو شونه بیاری چای برام شما بیام کار

 .. میسوزه مغزت نکن پردازی خیال خیلی بسه بسه_

 کرده ردیف هم ماساژور من واس داره به ن باره به ن پررو

 عاشقتم چقد نمیدونی بخدا_کرد دل ته از ای خنده سامیار

 میشی من واس فقط رووزی یه باش مطمءن رهاااااا میره برات دلم

 ..خودم خانوم

 ..... 

 گرفت اووج ضربانش باز من جنبه بی قلب سامیار های حرف با

 شنید هم سامیار ندارم شک که بود زیاد تپشش صدای انقد

 نشسته دلم تو تخص شیطون پسر این چرا نمیدونم بودم بسته دل سامیار های عالقه ابراز به شدیدا

 بود

 شد سرد چاییت بفرما بانوو_اومدم خودم به سامیار صدای با

 

  بود شیرین برام هاش گفتن بانوو چقد

 



 شد شب کی نفهمیدم اصال خندیدیم و دراورد بازی مسخره سامیار انقد

 

 بدم؟؟ سفارش میخووری چی شام_

  میخوورم رها من_همیشگیش  شیطون لحن با باز سامیار

 

 ادبی بی خیلی_کردم اخمی

 من برم ووحیات شرم قربون_کرد دل ته از ای خنده

 من عشقه

 ... بزنم زنگ میخوری پیتزا خان پررو_زدم لبخندی

 کنیما درست غذا باهم شد قرار چیه پیتزا نوچ_ پرید حرفم وسط

 نیستم بلد کردن درست غذا من اما_آویزون لوچه و لب با

  رفت سرم کاله دیدی بیا اخ_پیشونیش به کوبید محکم سامیار

 بخوورم سوخته و نمک بی و شور غذای باید عمر آخر تا

 باشه خداتم از خوبه خووبه_

 

 نشست نفره دو مبل روی من کنار و شد بلند مبل روی از

 کشیدم عقب خودمو کمی نزدیکش حضور بخاطر

 اوومد تر جلو باز که

 دارم خانوومی و خوشگلی و نازی این به عشقه هست خدام از من_سامیار



 براش میپزم غذا نوکرشم خودم چیه غذا

 باشم امیدوار عشق این به بذار داری دوست منو بگو توام رهااا_گفت اروومی بالحن بعد

 بود منتظر و من به بود زده زل

 بود گرفته گر بدنم ولی نمیدوونم بود استرس بود ترس بود خجالت از

 شدم بلند مبل رو از سریع

 کردم کتلت هوس  من آء_پیچوندم بحث

 کنم اماده وسایلش میرم

 زدم جیم چشماش جلوی از سریع

 آشپزخوونه تو رفتم

 میکردم حس لپام به خون هجووم

 بود شده لبو اصل برابر کپی دقیقا قیافم االن

 بشه کم التهابم از تا زدم صورتم به آب کمی

 اوردم بیرون الزم مواد و یخچال وقت سر رفتم

 بود رفته هم تو کمی قیافش اوومد سامیار

 کنیم سرخ رو کتلت تا روغن با بیار ظرفش توام کنم درست مواد بده خب_سامیار

 نکرد هم نگاه بهم اصال مدت تمام

 بود کتلت مواد گرم سرش فقط

 میخواستم رو سامیار توجه من شد داغون اعصابم

 میخواستم عشقشو



 و قاشق خوردن بهم صدای میپیچید خونه تو که صدای تنها خوردیم شام سکوت توی شد آماده شام

 بود بشقاب

  شستیم رو ظرفا سامیار کمک با

 نشستیم وی تی جلو و سالن تو رفتیم تخمه کرانچی و پفک و چیپس برداشتن بعد

 سامیار؟؟_

 بله_سامیار

 بگوووجانم بله و زهرمار گفتم دلم تو

 ببینیم؟؟ هستی پایه ترسناک فیلم_

  اره_داد جواب میل بی خیلی سامیار

 بود تحمل قابل غیر حال بی و ارووم سامیار این چقد

 بخنده باز میخواست دلم

 نشستم مبل رو کنارش

  خورد سامیار پهلو به آرنجم بشینم برگشتم تا برداشتم پفک ظرف کردم دراز دستم

 کردم نگاهش تعجب با هوا پرید متر یه طفلی

 میاد قلقلکم چیه خب _سامیار

 هست هم قلقلکی بچم پس آء

 هستی؟ قلقلکی_زدم خبیثی لبخند

 میکنی نگاه اینجوری چرا هاا_سامیار

 ...که میگم هیچی_



  دادنش قلقلک به کردم شروع روش پریدم ندادم ادامه حرفم

 میپیچید خودش به و زمین روو بود شده ولوو سامیار

 نکن عزیزت جان رها رها_سامیار

 میرم حال از االن رها

 من جون رها

 واااای

 شد بیحال که دادم قلقلکش انقد بهش توجه بدوون

 میکنی؟؟؟ اخم بازم_

 پاشوو من رو از کردم غلط نه_سامیار

 شدم حالتم متوجه تازه گوووپس

 بودم نشسته شکمش رو منم و بود کشیده دراز زمین رو پشت به سامیار

 خووند فکرم سامیار که بشم بلند خواستم سریع

 رووش افتادم گرفت کمرم

 نیستا بد جات میبینم میکنم فکر هرچی_سامیار

 سامیار کن ولم_

 ام راضی که من چراا_داد فشار خودش به منو سامیار

 میدما؟ قلقلکت باز_

 کرد قفل سرم باالی دستام و نشست شکمم روی خودش و زمین رو خوابوند منو حرکت یه با

 بده؟؟؟؟؟ قلقلک میخواد کی حاال خب خب_سامیار



 اورد صورتم نزدیک کرد خم و سرش

 هیچکی هیچکی_

 میکردم حس صوورتم پوست روی رو گرمش نفسای که بود اورد صورتم نزدیک صورتش انقد

  میشد کمتر و کم هامون صورت فاصله

 بود نوسان در چشمام و لبهام بین نگاهش

 کرده خواستنی برام انقد حضورتو که حسیه چه نمیدوونم_سامیار

  بهش بودن زده زل فقط منگوال مثل

 بوودم بعدیش حرکت منتظر

 جدایی برای میداد اخطار ذهنم اینکه با

 میخواست رو سامیار لبای طعم قلبم ولی

 ...که بود لباش به فقط نگاهم

 نشوند پیشونیم رو کوتاه بوسه سامیار

 حس تو رفتی خیلی دیگه پاشو خب_سامیار

 کوچولو

 نشست مبل روی و شد بلند سریع خودش

 نیست میگی که اینطور هم اصال_

 کنم تموم رو تمومم نیمه کار منتظری نکنه نمیشی بلند چرا نیست اگه_سامیار

 شدم بلند کردم نثارش بیشعوری زیرلب

  رفتم وی تی سمت به و



 اضافه حرفه بدون کردم پلی رو ترسناک فیلم

 وی تی به زدم زل بهش توجه بدون نشستم سامیار کنار

 میکنه مسخرتم بعد میکنه تحریک ادم خودش نقطه سه پسره

 خخ بره دستش از اختیارش کن کاری ی میگه شیطونه

 بزن حالش ضد بعد

 ...واال کرد ناکارم زد دیدی نداره جنبه پسره نه ولی

  بود شده شرووع فیلم ترسناک های صحنه

 معلووم جن صورت میکرد نوازش موهاش و شد نزدیک بهش ارووم جن یه که بود خواب دختره

 کرد باز رو چشمش دختر تا نبوود

 گچ رنگ به سفید صورت خالی تو چاه یه مثل سیاه سیاه چشمای با وحشتناک خیلی صووورت یه

 رووش پرید  و میچکید خوون دهنش از که ژولیده و بلند قرمز موهای بلند تیز دندونای

 لرزید ساختمون کل که کشیدم جیغی چنان صحنه دیدن با

 کردم پنهان بغلش توی رو سرم و سامیار کمر به چسبیدم

 بیروون میزد حلقم از داشت قلبم

 زدم چنگ سامیار پیراهن به

 بودا فیلم یه دختر چته اوو_سامیار

 کنم نگاه خوام نمی کردم غلط کن خاموشش خدا تورو_

 نازی و قشنگی این به فیلم چرا_سامیار

 ؟ اخه نازه کجاش_



 میرزه دنیا به کردی بغل سفت منو توواینجووری که جای_زد لبخندی سامیار

 کردم نگاه چشماش به و کردم بلند سرم

 میدرخشید وی تی نور تو خوشرنگش سبز چشمای

 نه؟ من به بچسبی کال داری عالقه خیلی تو_کرد من به اشاره باچشمش سامیار

 درنیار بازی خودشیفته  نخیر_پیشونیم رو نشست اخمی و گرفتم فاصله ازش

 کردم خاموش رو وی تی شدم بلند

 بخوابم میخوام خستم من خونتون بری بهتره_

 دارم کار فرداکلی

 سراغتا میاد جن باز برم من_سامیار

 بترسونه منو چجوری میدوونست بیشعور

 بیارم کم تخص بچه پسر این جلو عمرا من ولی

 ببری تشریفتو میتونی نمیترسم نخیر_

 بخوابا پیشم بیا بگی نیای شب نصف ولی باشه_ شد بلند سامیار

 بسالمت نمیگم نه_کردم نگاهی بهش سینه به دست

 دستاش)سراغت میاد تنهایی وقتی خواب اتاق تو بیشتر جن اون ولی اوکی_رفت در سمت به سامیار

 میخووره خونتو و(اورد باال کنه شکار میخواد وقتی عقاب چنگال صورت به

 ... ولی چی مثل گفتم دروغ نترسیدم بگم اگه

 دادم نشون خونسرد خودم

 کردم بازش رفتم ورودی در سمت به



 ببرید تشریفتونو بفرمایید_

 گذاشت بیرون در از پاشو سامیار تا

 اومد شکستنشون قلنج خوونه وسایل تموم

 سامیار بازوی به چسبیدم سریع که اومد خواب اتاق از ترقی صدای

 بود؟ چی صدای وای_

 تنهایی امشب فهمید کنم فک بود جنه_سامیار

 میکنم سکته االن دیگه بسه سامیار بدی خیلی_زدم پهنش و ستبر سینه به مشتی

 نکنی سکته که فقط داره حل راه یه_سامیار

 چی؟_ گیجی حالت با

 بخوابم تو پیش امشب من_شد نمایان دندوناش کل که زد لبخندی سامیار

 چییی؟؟؟_

 ...بفهمه مامان اگه میدونی نداره امکان عمرا

 خونه میرم صبح من که بفهمه نیس قرار_حرفم وسط پرید

  عزیزه برام خاطرت چقد که میدونی میمونم پیشت نترسی تو اینکه برای فقط

 میگی راست توکه_

 تو بیام حاال_سامیار

  رفتم کنار در جلو از

 تکون صورتش جلوی تهدید حالت به اشارمو انگشت)باشم گفته ولی کنم چیکار مجبوریه دیگه_

 فهمیدی؟ شیشه تو میکنم خونتو جنه اون جای خودم سرت ب بزنه غیره و شیطونی فکر اگه(دادم



  بابا باشه_اورد باال تسلیم حالت به دستاش

 ؟!بخوابم بغلت فقط(زد خبیثی لبخند) بود کجا شیطونی

 سالن توی انداختم اوردن بالشت و تشک سامیار برای

  خوابت رخت از اینم بفرما خب_انداختم نگاه بهش کمر به دست

 بخوابم زمین رو ندارن عادت من ولی_سامیار

 بخواب خونتون برو پس_

 چی؟ جنه پس_سامیار

 هااا بزنه ملق صبح تا سرش تو بزنم یجووری میگفت شیطونه

 بخوره منو بیاد جن بدرک یل بخواب همینجا یا_کشیدم کالفه پووفی

 کن بیروون سرت از بخوابی من تخت رو بذارم که این خیال ولی

 بشیم تا سه صبح تا میترسم نیس خوب روی زیاد انقد دیگه نه_زد شیطونی لبخند سامیار

 سامیااار_کشیدم جیغی

 میخوابم همینجا بابا خب خیله_گذاشت گوشش روی دستاش سامیار

 بخیر شب خوبه_

 پتو زیر خزیدم لباسم کردن عوض بعد رفتم خواب اتاق سمت به

 شد بلند ترووقی ترق صدای شب های نصفه 

 چیه؟ صدای دیگه این هووف_

 میشد مگه ولی بخوابم ها صدا به توجه بدون کردم  سعی بردم پتو زیر سرم

 شدم بلند تخت روب از حرص با



 رفتم صدا منبع سمت به

  بود روشن آشپزخونه برق

 اومده؟؟؟ دزد نکنه

 آشپزخونه؟؟ تو میره بیاد دزد بابا نه

 شده گشنش شاید خب وا

 یخچال تو بود رفته کمر تا نفر یه که کشیدم سرکی

 کیه دیگه این خدااا یا

 یواش یواش برداشتم بود کابینت روی که کوچیکی قابلمه

 رفتم مرموز فرد سمت به پاورچین پاورچین

 گرووپ شپپپپلق اورد بیروون یخچال از سرش دزده تا

 سرش تو کوبیدم

 شد بلند دزده صدای

 بود چی دیگه این آخ آخ آخ

 برگشت من سمت به

 توویی اء_

 باشه؟ کی داشتی انتظار پس_میمالید سرش که همینطور سامیار

 میکنی چه یخچال تو شب نصف_

 خوردم قابله که بخوورم کنم پیدا چی یه اومدم سرم خیر شد گشنم_سامیار

 نکنی صدا و سر انقد میخواستی جوونت نوش_



 که میکنی استقبال ازم اینجوری نمیدونستم بانو ببخشید_سامیار

 گذاشتم میز روی شیر با اوردم بیرون کابینت از رو بیسکوویت بسته

 نزن غر هم انقد بال خندق تو بریز بفرما_

 میخورد لپی دو و بیسکووییت بسته رو پرید ها زده قحطی مثل سامیار

 نشی خفه بابا یواش_

  میشدم هالک داشتم_سامیار

 مبل روی که خورد سامیار لباس به تاریکی توی چشمم که برم اتاق سمت به و کردم گرد عقب

 !بود افتاده

 انداختم نگاهی بهش و سمتش برگشتم شک با

 بود واستاده جلوم لخت تنه نیم با مدت این تمام

  رو بازووو پسر واااای

 بدنش سفیده چه نگا وای

 .. وای

 سرم تو کوبیدم محکم

 مدت این میاد  من سر ب منحرفی فکرا چه

 شدی دیوونه_سامیار

 داره؟ مجرد دختر که خونه تو چرخیدن طرز چه این_

 نه؟ مگه خواست دلت_زد شیطونی لبخند سامیار

 چیزیه خووب هم خجالت ولی نخیر_ کردم اخمی



 وشیر بیسکوییت چسبید ممنون_حرفم به توجه بدون و شد بلند میز ازپشت سامیار

 (جلوو رفتم متر شش که پشتم به کوبید دست کف با یکی)

 بخیر شب_سامیار

 پتوو زیر خزید و رفت خوابش رخت سمت به

 خوابیدم رفتم اتاقم سمت به و کردم نثارش پرروویی و بیشعور لب زیر

 خر و مزاحم مگس آزار و اذیت با صبح

 بود بسته چشمام که همینطور پرید شیرینم خواب

 بشه من بیخیال خر مگس شاید تا دادن تکون هوا توی دستم

 خوابیدم پهلو به

 شد پیدا کلش و سر بیشعور مگس دوباره که

 صوررتم روی کوبیدم محکم دست کف با که نشست دماغم روی

 آخخخخ

 نشستم سیخ

 شد له دماغم وای

 میز روی تر اونطرف که افتاد سامیار با چشمم بشه کم دردش تا میدادم مالش دماغم که همینطور

 میخندید من به کر و هر و بود نشسته

 داره؟؟ خنده چیش مار زهر_

 نشه من خواب مزاحم که بپرونی مگس میمردی

 میکنه نگاه منو نشسته فقط خاصیت بی پسر



 پسر گونت چال فدای من وای خندید باز سامیار

 نمیاورد کم اصال بودا سمجا اون از مگسه بود باحالی جنگ خیلی_سامیار

 خنده زیر زد زرتی باز

 خندیدم خیلی( دادم قلقلک خودمو) ههههه_

 شدم شاد صبحی سر که منم مهم نخند_سامیار

 گشنمه خیلی من که صبحونه بریم پاشو_اوومد سمتم به و شد بلند

 خوردیا بیسکوییت و شیر شبی نصف هنو بخوری کوفت_

 نگرفت منم معده ته که پاشواونا_کشید خودش سمت به حرکت یه با گرفت دستم سامیار

 بغلش شدم شوت حرکتش با

 شد حلقه کمرم دور سامیار دستای

 تو باریکی کمر چه جوونم آی_گفت شیطونی بالحنه

 .. . فرهنگ بی یی حیا بی تربیت بی پررویی بکش خجالت_سرش تو کوبیدم محکم یکی

 خورد تکون مخم سنگینه دستت چه اوف_گرفت سرش و کردم  باز کمرم دور از دستاش سامیار

 نکنی بغل منو زرت زرت توباشی تا حقته_رفتم اتاق در سمت به

 کردن کم رو شون شر خان سامیار صبحونه بعد

 وای نداره دست رو پررویی تو این کنه رحم خدا هوووف_

 نشستم کنندش کسل های برنامه پای و رفتم تلویزیون سمت به

 شد بلند سامیار واحد در شدن کوبیده محکم صدای که گذشت منوال همین به ساعت نیم

 شده وحشی این باز خبره چه اوه_



 اومد ما واحد زنگ صدای سرش پشت

  داره چیکار نیس معلوم باز کنه رحم خودش خدا_

 کردم بازش و رفتم در سمت به

 خورد ظریف و خوشکل میزه و ریز دختر یه به چشمم

 اومد حرف به نازکش صدای با

 خوبی؟ سالم_دختره

 داری؟ کار کی با  مرسی سالم_کردم نگاهش تعجب با

 سامیار یه قلو دو خواهر هستم صبا من_ کرد دراز سمتم به دستش

 هااااان؟؟؟_

 میکنی شوخی دوقلو خواهر

 شده این ماهم شانس خب ولی نیستیم هم شبیه اصال میدونم نه_صبا

 بشم چل و خل پسره این قل که(ارومی باصدای)

 خنده زیر زدیم دوتایی حرفش بخاطر

 اومدی خوب اینو دقیقا_

 میای؟  بیرون باهم بریم بیای کنم دعوتت اومدم تنهایی شب تا گفت سامیار_صبا

  خب چیزه اوم_

 نمیکنم قبول بهونه_صبا

 .. آخه_

 



 آسانسور درب جلو منتظرتیم دیگه دقیقه دو ما پس_رفت سامیار واحد سمت به صبا

 که تر پررو خودش از خواهرش بیا

 رفتم خونه داخل سمت به

 بشم اماده تا

 صلوات نخورن منو مخه برادر و خواهر این امروز

 کشیدم بیرون کمد از همرنگش شال و ای قهوه شلوار با باز جلو کرمی مانتو یه اتاق تو پریدم

 شد بلند واحد زنگ صدای که بودم نپوشیده لباس

 برادر و خواهر این هولن چقد اوف_

  رفتم در سمت به گوشیم برداشتن بعد پوشیدم لباس تند تند

 افتاد خوشتیپ سامیار به چشمم که کردم دررباز

  شدی خوشکل چه توحلقم تیپت پسر اوو_

 ندزدنت

 بیاد طرفم داره جرات کی کنارمه تو مث زیبای بانوی تا_برد اسانسور سمت به کشید دستم سامیار

 خخ شد آب دلم تو شکالت تعریفاش از

 پسرم این عاشق من خدا وای

... 

 بود گردش در سامیار و من بین مشکوکش نگاها هی صبا آسانسور داخلل

 دارن؟؟ مشکلی چشات خواهر؟ چته جون صبا_

 ...سامیار تو انقد چراچرا میکنم فک دارم ولی نه_زد نمایی دندون لبخند



 خورد حرفش بقیه

 چی؟؟ سامی و من_

 ببینمش زود میخواد دلم خیلی!وای بشه هلوویی چه بچتون! میاین بهم انقد_صبا

 شد قرمز خجالت از لپام

 حیایه بی چقد دختر این وای

 بمونی منتظر نمیذارم زیاد نخور غصه  خواهری جونم_زد ای قهقه سامیار

 سامیار پهلو تو کوبیدم محکم آرنج با

 بکش خجالت_

 شد پاره کشیدم زیاد_ پهلوش به چسبید سامیار

 رحمی بی چقد خب بزن تر یواش دختر شد سوراخ شکمم

  بیرون اومدیم صبا با شد متوقف آسانسور

 سرمون پشت هم سامیار

  شدیم سامی ماشین سوار

 نکردم قبول من ولی بشینم جلو صندلی من کرد اصرار هرچقد صبا که بماند

 نداریم که شانس نوره اال نور ببینه آشنا یه واال

 ...هستن فامیل کل میریم ما هرجا اد بزرگی این به تهران تو

. 

 بریم کجا_سامیار

 دیگه شهربازی_صبا



 ..جاها اینجور شدی بزرگ دیگه شما جان صبا_سامی

 برو نکن بحث_گرفت بازوش از نیشگونی صبا

 شد کبود جاش بشکنه دستت_سامیار

 گرفت ازش رو رفت بهش ای غره چشم صبا

 میدادم گوش بود پیچیده ماشین فضای تو که آهنگی به فقط مسیر کل تو

 بودیم ساکت تامون سه هر

 بشه شکسته سکوت این نمیخواست کسی انگار

 **میشه خودم زندگی حال شرح آهنگ این نفهمیدم روز اون** 

.. 

 شهربازی اینم بفرمایید کودک خانومای خب_داشت نگه رو ماشین سامیار

 مزه بی اییش_صبا

 رفتیم شهربازی سمت به شدیم پیاده ماشین از

 بشیم هوایی ترن سوار کرد مجبور مارو اول همون شیطون سامیار

 درنمیومد دیگه من صدای که باال اون کردیم داد و جیغ صبا با انقد

 وایستم سرپا دیگه ندارم جون خدا واای_

  کردم رها نیمکت روی  خودمو

 نشست کنارم هم صبا

 بخر محترم خانومای برای آبمیوه دوتا برو سامی_صبا

 دیگه؟؟ امر_ایستاد سینه به دست سامیار



 میسوزه کشیدم جیغ بس از گلوم وای سامی میگه راست_

 میرم گفت رها که این بخاطر فقط_صبا به رو بعد انداخت من به نگاهی سامیار

 زدم بهش لبخندی

 کرد گل بازیش زلیل زن عاقا داره به نه باره به نه هنو زلیل زن اه اه_صبا

 (زد من به چشمکی)هستم خانومم  چاکر من بعله_سامیار

 شد دور ازمون تعظیمی با بعد

 داری  ای دیوونه عاشق اینجور رها بحالت خوش_صبا

 درجوابش فقط

  زدم بهش لبخندی

 (بود کرده  خودش وابست منو بازیاش دیونه همین نمیدونست)

 میکردم نگاه بودن هیاهو در که آدمایی و اطراف به چرخوندم نگاهمو

 میرفت ور باهاش و گوشیش تو بود کرده سرش هم صبا

 خورد آشنا چهره یه به چشمم که میزدم دید اطراف همینجور

 خودمون مغرور استاد...اینکه اء

 اومد سمتمون به دید مارو تا نیما

 بگیره پاچه میاد داره باز کنم فک اوه

 (دراز لنگ)رسوند ما به خودش بزرگ قدم دو با

 سالم_نیما

 بغلش پرید سریع نیما چهره دیدن با کند دل گوشیش از نیما صدای شنیدن با  صبا



 بود مونده باز متر شش دهنم تعجب از که من

 !!کرد؟ اینطوری دختره چرا وا

 من عشقه سالم_نیما

  کردم پیدا ای سوژه چه آخ آخ عشقش جاااان

 دیگه شدی معرفت بی بود شده تنگ برات دلم چقد نمیدونی وای سالم_بوسید رو نیما صورت صبا

 نیمایی کنه تحمل دوریت چجوری من دل نمیگی

  من جلو اونم بزنه پسرش دوست به حرفا اینجور نمیخورد صبا قیافه به اصال شد بد حالم وعه*

 میکردم نگاه دوتا این به داشتم منگال مث همینجور من

 شد بلند هم سامیار صدای که

 طرفا ازین خان نیما سالم به به_سامیار

 کردن بغل همدیگرو محکم و رفت سامیار سمت به آورد بیرون بغلش از رو صبا نیما

 (نشه پررو دختره میخواد دیگه چیوو همه میدونه که هم دختره داداش بیا)

 که زیاده(انداخت نگاهی من به حرفش این با)دانشجوها و دانشکده کارای انقد سامی کن باور_نیما

 بخاروونم سرمو ندارم وقت

 و من گله دوست هستن خانوم رها ایشون نیما نکردم معرفی اء_اومد یادش منو تازه انگاری صبا

 سامی

 خوشبختم_داد جواب زور به انداخت بهم نگاهی نیما

 ممنون_

 ...نیما ایشوونم جون رها_من به رو و گرفت رو نیما دست صبا

 بنده داداش گل خان نیما ایشونم



 هاان؟؟_

  دیگه داداشمه_صبا

 خوشبختم آهان_منگی باحالت

 ما مهمون ناهار یه بریم داداش اومدی اینجا تا که حاال خب_سامیار

 پیش کم. حتما_(خودخواه نچسب پسره بدبخته های دانشجو برای تخمش اخم فقط)زد لبخندی نیما

 کنه مهمون رو کسی خسیس خان سامیار میاد

 داشتیم؟ داداش نکنه درد دستت_سامیار

 خریدیم تازه نه_نیما

 .. 

 رسیدیم کی نفهمیدیم که درآورد بازی مسخره انقد توماشین سامیار رستوران تا

 کرد توقف رستوران جلوی

 اوردنتون از نشدم پشیمون تا پایین بپرین_سامیار

 پایین پرید فشنگ مث صبا

 میکردم نگا حرکاتش به درمیومد حدقه از داشت که چشمای با

  شد خل دختره

 رفتیم رستوران سمت به سامیار پای هم و شدم پیاده ماشین از

  بودن شده رستوران وارد ما زودتراز نیما و صبا

  شدیم ملحق بهشون

 میخورد ول سرجاش ها بچه عین صبا



 میخندیدن حرکاتش به هم نیما و سامیار

... 

 ..ک بود صبا با شیطونی و صحبت سرگرم نیما

 میگذره خوش بهت عشقم_ گوشم دم سامیاریواش

 سمتش برگشتم تعجب با

 میکنی نگاه اونجوری چرا چیه_سامیار

 نیستی؟؟ عشقم مگه

 بدم چی جوابشو بودم مونده

 میخواست رو شیطون پسر این شدیدا دلم

 ته و سر بی عشقا این عاقبت و اخر میگفت عقلم

 میکنی؟ فکر چی به_اومد گوشم کنار سامیار صدای باز

 هیچی به ها_

 داد نجات مخمسه از منو نیما صدای خداروشکر

 باهم؟؟ میکنید پچ پچ چی_نیما

 هییچی هیچچی_ پاچه دست سامیار

 بده سفارش خواستی هرچی نکشی خجالت میگفتم بهش

 بود عجیب واقعا رفتارش

 !!میپیچوند نیما جلوی رو عشقمون میزد جار جا همه که سامیاری

 آهاان_انداخت مشکوکی نگاه نیما



 گرسنگی از مردم نمیارن غذا چرا دیگه خب_ صبا

 

 جلو و بود دعوت خونمون که زمانی برعکس نکرد توجه بهم اصال سامیار هم خوردن غذا موقع

 میداد انجام حرکات اون مامان و رامتین

 میدونه خدا بود چی دلیلش بود شده عوض خیلی

 .. 

  کنه حساب رفت سامیار ناهار بعد

 شدیم خارج رستوران از ماهم

 برگه امتحان سر باشی گردش اون و این با روز هر وقتی معلومه هه_زد پوزخندی من به رو نیما

 میدی استادت تحویل سفید

 میکنه مسخره منو چلغوز پسره*

 ...من میذاشتین شما اگه_باحرص

 حرفم وسط پرید

 نزدیک اورد صورتش) داری امتحان فردا میبینم دارم نده من تحویل خرکیتو های بهونه_نیما

 بزنی منو داداش مخ اومدی خوندن درس بجای(تر

 

 

 رفت ماشینش سمت به بشه جواب منتظر اینکه بدون و زد پوزخندی

 ..نشناستش مامانشم که بزنمش انقد میخواست دلم بودم انفجار حد در یعنی

 رفتم سامی ماشین سمت به عصبانیت با



 نمیومدم گردش این به اصال کاشکی

 هی بزنن گندش

 نشستم ماشین داخل اخم با

 نشست جلو صندلی هم صبا

 ... خونه رسوند رو صبا اول سامیار

 توهمی؟ عشقم چته_انداخت بهم نگاهی آینه از سامیار

 خستم خوبم_حوصلگی بی با

  کن استراحت برو خونه میرسیم االن_ سامیار

 زدم زل بیرون به بهش جواب بدون

 ...بود شده خورد اعصابم واقعا نیما حرفای از

** 

 شدم بیدار خواب از میکردن صحبت که نفر چند صدای با شب

 انداختم  ساعت به نگاهی

 میداد نشون رو 7:30 ساعت

 رسیدن اینا مامان حتما_

 دادم سالم باخوشحالی خانوادمون گرم جمع دیدن با رفتم بیرون اتاق از

 من عشقای سالم_

 شد شروع چاپلوسی نیومده باز_رامتین

 خوودتی چاپلوس_اوردم بیرون براش زبونم



 بشین پیشم خودم کوچولو دختر بیا_کرد اشاره بهم بابا

 ازدواجشه وقت شده خانومی دخترم بود کجا کوچولو_گفت مشکوک هم مامان

 حاال شوهر کو مامان اء_

 من گوشی تو پیش ماه یه  عکستو خالت و من صمیمی دوست  میشناسی که جون نیال اتفاقا_مامان

 .خودشی عروس آخر اول فقط تو بگم بهت گفت و شده عاشقت دل صد نه دل یه دیده

 کنه شوهر عکس با دیدی کیو میزنی چیه حرفا این مامان_

  بده بزرگش پسر نشون برد عکستو که فعال_زد گشادی گله لبخنده مامان

 بده پسرش نشون بره دادی منو عکس تو مامان_موند باز تعجب از دهنم

 من نگوو که جنتلمن و اقا شمشادانقد شاخ داره پسر یه مگه؟؟ چیه خب آره_نشست ریلکس مامان

 بشه خانوادمون نصیب دامادی چنین خدامه از که

 بگو چیزی یه شما بابا_کردم بابا به رو

 ولی نیست درستی کار گفتم بهش منم اتفاقا هیچکارم من_اورد باال دستاش تسلیم حالت به بابا

 خخ نداره پا مرغش که میشناسی

 بشم راحت دستت از بزودی که امیدوارمیشم دارم خوبه_رامتین

 لوس_رفتم بهش غره چشم

 میشونه کرسی به حرفش شده هم بزور که منه مامان اگه

 انداختن درسا و ها جزوه به نگاهی کردم شروع و اتاقم تو برگشتم شام بعد

  خوندن درس ساعت سه بعد

 خوابیدم تخت رو پوشیدم خوابم لباس

 بود چشمم جلو شیطون سامیار چهره همش



 میکنه جا ادم دل تو خودش زود چه پسره

 نشست لبام رو لبخندی باز یادش از

 شیطون و تخص بچه پسر یه

**.. 

 گرم آب دوش یه بعد شدم بیدار ازخواب 8 ساعت صبح

 اماده حاضر و پوشیده لباس

 دانشگاه سمت به برداشتم یواشکی رامتین ماشین کلید مفصل صبحونه یه بعد آشپزخونه تو رفتم

 کردم حرکت

 

 

 داشتیم کالس  عنق استاد با امروز

  نیای کالس جلسه سه تا گفت هرچند

 خخ کنه گوش که کیه ولی

 

  بودن جمع مریم و الناز و نگار معمول طبق محوطه داخل

 میکنن غیبت ازش دارن دیدن خوشکل پسر یه باز حتما

 

 رسیدم بهشون

 گذاشتین جلسه خبره چه باز چل و خل سه به_



 نره سر حوصلت کنی پر برنامت چجور جون نیما کالس ساعت که میکشیم نقشه تو برای داریم_نگار

 بیاری فشار زیادبخودت نمیخواد کالس سر میام من نترس_

 

 میکنه بیرونت باز خب شدی دیونه چی_الناز

 حرفام ازین تر پررو من نداره اشکال_

  ها بچه بین میشی ضایع_ الناز

 بزنی کالسش از نمیتونی بخاطرش که شدی عاشقش نکنه_نگار

  ادم یه عاشق اونم بشم عاشق نگوو اه_کردم جمع چندش حالت به صورتم

 کن خورد اعصاب خودراضی از

 سیاه سال صد

 رفتیم کالس سمت به ها بچه با

 میشی ضایع میکنه بیرونت گفتن اینا بس از

 بود نشسته وجودم تو بد استرس یه

 میدادم تکون پامو تند تند

 نخور ول انقد بسه_نگار

 چیه؟ استاد العمل عکس نمیدونم هوف_

 باشه نداشته کاریت میکنم ضمانتت خودم نترس_خندید شیطون نگار

 شوخیه؟؟ وقت االن کوفت_

 خورد کالس در به ای تقه



 شد باز در

 سمت به راست یه شد کالس وارد اش شیفته خود ژست و اخم همون با نیما

 گذاشت روش کیفش رفت میز

 من به رسید تا گذروند نظر از رو ها دانشجو تمام

 گرفت ازم نگاهشو معکس با

 !ندارید منو کالس در حضور حق جلسه سه تا باشم گفته بهتون کنم فکر رمضانی خانوم_نیما

  که بزنم درسم از شما حرف بخاطر منونمیتونم ولی درسته_

 مهمه خیلی برام درسم

 نمیدادین سفید رو امتحانتون برگه بود مهم درستون اگه_داد باال تعجب بحالت ابروهاش نیما

 گرفت پهلوم از نیشگونی نگار بدم بهش رو قبل همونوجواب خواستم تا

 ..آخ_

 ندی جواب میمیری دیگه بشین_ نگار

 خبره؟ چه اونجا_نیما

 نشه تکرار دیگه میدن قول رمضانی خانوم ببخشید شما استاد هیچی_نگار

 

 افتادم صندلی رو و کشید دستم نگار که بدم جواب خواستم باز

 نیست درکار بخششی بعد دفعه باشه اینطور بهتره_نیما

 کردم نثارش فحشی لب زیر

 قوزمیت پسره



 زد حرف ریز یه خان نیما کالس آخر تا

 خروجی سمت به شدن آویزون ازش سوال بهونه به که دخترایی به توجه بدون کالس اتمام بعد

 رفت کالس

 دیدی میبخشت بگم من گفتم رها اوردی شانس_نگار

 بیرون بریم پاشو کشتی منو نیما های فانتزی با توام_زدم پوزخندی

 

 نشستیم همیشگی نیمکت روی رفتیم دانشگاه محوطه سمت به

 کردی؟ چیکار برو دل تو خوشکله پسره اون با رها_نگار

 کدوم؟ مم_

 کوهیار همون_ نگار

 سامیار؟؟ منظورت_

 همون آره_ زد بشکنی نگار

 باهاش کنم چیکار هیچی_

 بود باحالی پسره خیلی وای_نگار

 بانو خودتونه از باحالی_اومد سرمون پست از سامیار صدای

 اید زاده حالل چقد سامیار آقا سالم_چرخید سمتش به باذوق نگار

  خانوم نگار سالم_سامیار

 خوبی خانوم رها سالم_ من به رو

 ممنون_



  نشست نیمکت رو کنارم سامیار

 نگار به بچسبم بگیرم فاصله ازش شدم مجبور زیاد نزدیکی بخاطر

 شد نزدیک باز که

 بودا شده تنگ برات دلم_کرد زمزمه گوشم زیر سامیاریواش

 شدم بلند سامیار و نگار بین از کردم دور ازش صورتم

 نمیکنه خوبی فکرایی ببینه کسی هست دانشگاه محیط اینجا تهرانی اقای زشته_

 فکرایی چه_گنگی با نگار

 نشد متوجه بود اینجا هم نگار حتی وگرنه حساسی انقد شما بفرما_سامیار

 نشدم؟ متوجه چیو چی_نگار

 شو هیس فعال یعنی  رفتم نگار به ای غره چشم

 بشه بلند تا گشیدم نگار دست

 میشه دیر کالسمون بریم ما بهتره_

  عزیزم باشه_شد بلند ما از تبعیت به سامیار

 بریم باهم منتظرتم خروجی درب جلوی برگشتن موقع

 میام منوبانگار ممنون نخیر_

 تعمیرگاه گذاشتمش شد خراب ماشینم بگم بهت رفت یادم رها وا_نگار

 برسونید رو ما میشم خوشحال(زد سامیار به لبخندی)

 افتخاره باعث نگارخانوم حتما_سامیار

 کنم همراهی شما مث زیبایی خانوم



 و تعریف به شروع میدید خوشکلی دختر هر چرا داشت دوست منو اگه سامیار شدم ناراحت خیلی)

 (براش درمیاورد لودگی و میکرد ازش تمجید

 کردم حرکت کالس سمت به ازش تشکر بدون

 رسوند بهم خودش دو با نگاررهم

 برگشتی یهویی چرا شد چت رها_نگار

 هیچی_

 داری سامیار مثل عاشقی شانسی خوش واقعا رها_نگار

 بزنی حرف درموردش نمیخوام نگار بسه_(شد تحریک ام زنانه حسادت حس باز)

 میزنی چرا خب باشه_ناراحت نگار

 شدیم کالس وارد حرف بدون

 میکردم فکر سامیار به و بود پایین سرم کالس آخر تا

  ساله 14 دخترای مث بودم شده منم

 بودم نکرده تجربه رو عشق

 شدم دلبستش سامیار عاشقتم دارم دوست یه با حاال

 نکنم فکر بهش نمیتونم

  بود شده اولم عشق

 بود کرده محکم قلبم توی خودش جای و

*** 

 شد متوقف پامون جلوی مشکی سوزوکی یه که شدیم خارج دانشگاه از نگار با کالس بعد



 نمیشد دیده راننده بود دودی هاش شیشه

 که بزنم دور ماشین از کردم کج راهمو

 باال بپرین خوشگال آهای_سامیار

 بست در و نشست عقب صندلی دیگه حرف بدون زده ذوق نگار

 نشستم کردم باز جلو در کشیدم کالفه هوفی

 زد چشماش به مارکش آفتابی عینک و کرد پلی آهنگی سامیار

 کرد روشن ماشین دیگه حرف بدون

 گذشت سکوت تو نگار خونه تا

 آهنگ صدای میشد پخش صدای تنها

 *بود امین فرشید صدای با تو از بعد*

 نگار شدن پیاده محض به

 شد باز نطقش سامیار

 ساکته؟؟ چرا من عشقه_سامیار

_.... 

 توهستما با خانومم رها_سامیار

_.... 

 قهری رها_داد بهش خفیفی فشار و گرفت دستم

 حرص از میشدم منفجر داشتم دیگه

 ازش تمجید و تعریف به میکنی شروع میبینی دختری هر نمیکشی توخجالت_



  میکنی عشق ابراز منم به باز نمیکشی خجالت

 عشقیه؟؟ چه این

 درمیاری؟ هم هارو پیشه عاشق ادای من برای بعد میدی جون دخترا همه برای واحد عین در تو

 میکنی؟ اینجوری تو کردم چکاری من رها بسه_سامیار

 ...چرا میگی تازه_

 !من حسود شد؟عشقه حسودیت االن تو یعنی آها_سامیار

 برو همه قربونی گوسفند مث که نه واستا پاش میکنی عالقه ابراز کسی به وقتی باش ادم ،ولی نخیر_

 رها بسه_لرزید بدنم ستون چهار که زد دادی سامیار

 زدم زل خیابون به سینه به دست

 بود بسته گلوم راهه بدی بغض

 زد داد سرم حقی چه به

 باقیه هم نیمش و قورت دو تازه کرد خطا کار

  پررو پسره

 آسانسور سمت به باشم سامیار منتظر اینکه بدون پریدم بیرون ماشین از خونه به رسیدن محض به

   رفتم

 بیاد آسانسور شدم منتظر

 رفتم داخل شد باز آسانسور درب تا شد منتظر رسید بهم هم سامیار اومدتا دیر انقد

 نبود خودم دست رها ببخشید_سامیار

  زمین به بودم زده زل اخم با



 اورد باال صورتم و گذاشت چونم زیر دستش سامیار

 کردم دور ازش خودم سریع که

 نزن دست من به_

 رها_گفت مظلومی حالت با

 بود شده کنترل قابل غیر ضربانش قلبم لعنتی

 زدم واحد زنگ و پریدم بیرون وایستاد آسانسور تا

 رفت خونش سمت به انداخت پایین سرش  حرفی بدون هم سامیار

 میومد زن تا دو گو گفت صدای شدم خونه وارد

  داره مهمون مامان حتما

 نداشتم جمع تو نشستن حوصله اصال

 الفرار بزنم جیم نیست حواسشون تا یواش کردم سعی

 ...که میکردم حرکت اتاقم سمت به پا نوک روی صدا سر بدون

 ببینه تورو اومده جون نیال مادر اینجا بیا اومدی جان رها_اومد مامان صدای

 (بابا ای دگ کیه جون نیال)

  رفتم خانوم اون و مامان سمت به غیض با

 طالیی کرده رنگ موهای و سفید صورت با الغر و بلند قدم خانوم

 بود خوب قیافش درکل

 پوش شیک هم خیلی

 میمونی ماه قرص مث خوشکلی چقد.. ماشاا دخترم سالم_خانوم



 دارین لطف سالم_زدم زورکی لبخنده اجبار به

 نسرین خاله منو دوست جون نیال ایشون_مامان

 (کرد اشاره بهم ابرو و چشم با)

 که بودم گفته بهت دیگه بار یه

 نمیدونم اره اره یعنی چی نه ها_

 دختر تو بانمکی چقد وای _خانوم نیال

 شوخ هم خیلی اره_(رفت بهم غره چشم)زد خجلی لبخند مامان

 میکنی چیکارا دیگه ببینم دخترم من کنار بشین بیا_نیال

 نشستم کنارش اجبار به

 گرفت دستش توی دستم

 بگو خودت از خب_نیال

 ؟ بگم چی_ زدم لبخندی

 میخونی ای رشته چه نیال

 هستم پرستاری دانشجو_

 هست دکتر منم پسر عالیه_نیال

 چه من به بگو خب میگفت شیطونه

 نمیذاره  تنم به سر مامان بگم اگه کرد غلط شیطونه ولی

 میکرد تعریف پسرش از برابرش دو خانوم نیال میگفتم من که کلمه یه هر

  که بودم دیوار به سرم کوبیدن شرف در دیگه



 کردن زحمت رفع بالخره

 اتاقم تو رفتم کردم فرار مامان دست از سریع حرف بدون خانوم نیال بدرقه بعد

 نشستم تخت روی لباسام تعویض بعد

 شد بلند گوشیم زنگ صدای که

 انداختم صفحه به نگاهی

 ناشناس شماره

 کردم وصل تماس

 بفرماید؟ الو_

 پیچید توگوشی آشنایی صدای

 عشقم سالم_سامیار

 بودم ناراحت امروزش رفتار از هنوز

 آوردی؟ کجا از منو شماره سالم_

  نیست مهم اونش_سامیار

 این؟ از بهتر چی االن میحرفی باعشقت داری اینه مهم

 داری نفس به اعتماد خیلی_

 باشم نداشته چرا دارم تو مث عشقی تا_سامیار

 کنم خواهی معذرت امروز بابت زدم زنگ راستش

 خب؟؟_

  زدم داد سرت ببخشید خب رها نشو بد _سامیار



 ضعفم نقطه روی گذاشتی دست کردی بد توام

 باشه_

 دیگه ببخش_سامیار

 بخشیدم_

 بشم فداش من حساسه خانومم آخه نکنم شوخی باهاش و ندم رو دختری به دیگه میدم قول_سامیار

 االهی

  سامیار ای دیونه تو_زدم لبخندی

 شده عوض حالم دیدم تورو وقتی از اره_شد اروم لحنش

 چی؟ یعنی_

 میکنی حولی به حالی منو تو میگم_گرفت شیطون لحن همون باز سامیار

 ادب بی کوفت_

 بانو حیات و شرم فدای من آخ_سامیار

 بخوابم برم نداری کاری_

 بزرگه دماغت مث هم دلت دیدم ولی منو نبخشی بودم نگران دیگه نه_سامیار

 بزرگه؟؟ من دماغ_پوکید گوشی باند که کشیدم جیغی چنان

 من دماغ پ نه_اومد گوشی پشت از سامیار خنده صدای

 سامیار_

 سامیار دله جونه_سامیار

 گرفت اوج اش عالقه ابراز این از  قلبم ضربان باز



 خدافظ بخیر شب_

 بای.. من عشق باش خودت مواظب_سامیار

 نداشتم کالس  صبح

 خوابیدم ظهر تا راحت همین بخاطر

 کندم دل نازم خواب از میکرد خفه خودش داشت که تلفن گوشی زنگ صدای با ظهر

 رفتم اتاق داخل گوشی سمت به

 بله_

 نیومد خط پشت از صدایی

  الوو_

 سکووت بازم

 شد قط تلفن بعد  خش خش صدای

  آزار مردم وا

 اتاق تو برگشتم دوباره صورتم شستن بعد نبود توخونه انگار کسی اومدم بیرون اتاق از کسل

** 

 کنم چیکار حاال

 شد بلند تلفن زنگ صدای باز

 بفرمایید بله_

 سکوت

 نمیزنی حرف میزنی زنگ ندارین که مرض جناب الو_



 میومد خط پشت از کسی نفس صدای فقط سکوت

 نشید مزاحم لطفا_

  کردم قط گوشی

 خورد زنگ گوشی باز که میرفتم لباس کمد سمت به

 برداشتم گوشی حرص با

 کنم؟ شکایت ازتون مزاحمت بخاطر نکنید مجبورم میشید مزاحم که  نیست بوق عهد نفهم ادم_

 پره توپت صبح سر چته دختر_اومد خط پشت از نگار صدای

 رفت اعصابم رو واقعا نمیگه هیچی میزنه زنگ هی نفهم ادم یه_

 کنیم سوپرایزش میخوایم الناز تولد هفته اخر خرید میریم داریم ها  بچه با بیا حاال نزن جوش_نگار

 خونتونیم در دیگه مین پنج تا شو اماده

 خدافظ اوکی_

 هانی بابای_نگار

  دربیاد خواب کسلی از صورتم تا کردم مالیمی آرایش

 پوشیدم مشکی شلوار و شال با رنگی سبز پاییزی مانتو

 شدم خارج اتاق از  مانتوم جیب تو انداختم گوشیم

 شد بلند گوشی زنگ صدای باز که

 مزاحمه این باز حتما ولش اه_

 زدم بیرون خونه از پوشیدم امو کفش گوشی صدای به توجه بدون

*** 



 رسید سر سامیار که بودم اینا نگار منتظر ساختمون درب جلوی

 کردی؟ موشکل خوشکل میری کجا خودم خانومی به به_سامیار

 تولد خرید میریم ها بچه با_زدم بهش لبخندی

 عزیزم بگذره خوش_سامیار

 اومد نگار ماشین بوق صدای

 خدانگهدار رفتم من دیگه خب_

 انداخت نگار ماشین به نگاهی سامیار

 میومدم منم کاش میری موقرمزی با اء_سامیار

 نشست پیشونیم رو غلیظی اخم

 اخمارو اون کن باز کردم شوخی بابا اخماشو اوه_خنده زیر زد سامیار

 .... خیلی_

 عزیزم نیس خوب سنت واس نده زشت فحش_سامیار

 گرفت دستم که برم ماشین سمت به میخواستم بهش توجه بدون

 سمتش برگشتم

 میکنن نگاه دارن ها بچه سامیار کن ول_

 میخواد دلم عشقمی کنن نگاه_سامیار

 دیگه کن ول_کنه رهاش تا دادم تکون دستم

 ...شوخی کن باور نکن قهر_سامیار

 کن ولم فهمیدم باشه باشه_



 کن نگاه چشام به_سامیار

 دوختم چشماش به نگاهم_

 میدرخشید خورشید نور زیر که خوشرنگش عسلی چشمای

 بودم شده عسلی چشمای این عاشق چقد خدامیدونه

 بود شده دنیام

 نشی غرق_سامیار

 لیاقتی بی که واقعا_کردم اخم

 شدم تر نزدیک بهش که کشید دستم

 میبینه میاد کسی کن ولم ها خیابونیم تو سامیار_غریدم

 چیه حرفت تاوان میدم نشونت بعدا ولی باشه_کرد ول دستم سامیار

 باهاش کردم خدافظی لب زیر کشیدم کالفه هوف

 نیست کارش تو خجالت اصال خل پسره

  رفتم نگار ماشین سمت به

 نشستم عقب صندلی رو

 ..که بودم نبسته ماشین در هنو

 باهما میدادین قلوه و دل خوب_نگار

 تنگش بچسبونید بوس و ماچ بود مونده دیگه_مریم

 بود ساختمون درب جلوی هنو که افتار سامیار به نگاهم

 میکنه نگاه داره بیافت راه_نگار بازوی به کوبیدم یکی



 چیه مگه ببینه عشقشو خوب بذار_زد ماشین استارت نگار

 

 بروو نگار نزن حرف_حرص با

 خانوم لیلی چشم_نگار

 نگار اوردی گیر وقت مار زهر_

  دیگه نکنید بحث_مریم

 خب برات بیاد رمانتیک فاز اینجوری کن پیدا عشق یه توام میشه حسودیت نگار

 نداریم ما شانسا ازین واال _انداخت من به آینه از نگاهی نگار

 ... و عاشق و اخالق خوش_ پولدار_ خوشکل هم

 که بیاد گیرمون

 تموم چی همه خوبیه خیلی پسر واال

 کنم خفت یا میشی خفه نگار_

 نگار)

 ( بود شده چم نمیدونم ولی میزد شوخی به رو حرفا همه

 بیاد خوشش سامیار از هیچکس نمیخواست دلم

 ***سامیار**

 شدم پشیمون راه وسط تو که میرفتم ساختمون سمت به

 دلگیره هواش ساختمون نباشه ساختمون تو که رها

 رفتم بود پارک ساختمون پارکینگ جلو که ماشینم سمت به



 میشدم سوار ک همینطور

 اوردم بیرون جیبم از مو گوشی

 گرفتم رو  خونه شماره

 پیچید گوشی تو مامان مهربون صدای

 بفرمایید بله_مامان

 خووبی من خانومه مامان سالم_

 حالم شد عالی شنیدم تورو صدای بشم فدات گلم پسر سالم_مامان

 میشه حالی چه شما مهمون ظهر میام دارم بگم پس_

 چشم رو قدمت پسرم بیا_مامان

 خدانگهدار اونجام دیگه دقیقه دو تا_

*** 

 زدم در زنگ و کردم پارک خونه درب جلو ماشین

  شد باز تیکی صدای با در

  مریم خاله دختر تک  سوگل رنگ زرد پورشه ماشین شدم که حیاط وارد

 نازنازی و لووس العاده فوق دختری

 خخ هست نیما  عاشق شدت وبه

 خورد چشمم به

 بخوره رو نیما مخ اومده حتما باز

 شد ردیف هم امروزمون تفریح خوبه



 شدم خونه وارد

 گویی آمد خوش بیاد نیست کسی خونه اهل_

 بغلم پرید هوا بی اومد سمتم به بدو ها بچه مث سوگل

 بود شده تنگ خیلی بالت دلم سام وای_سوگل

 خوبه خاله خووبی جان سوگل همینطور منم_زدم لبخندی و کردم جداش خودم از بزور

 خوبن همه اوهوم_سوگل

 نه؟ دیگه پالسی اینجا همیشه_

 باشم کجا نباشم اینجا عشقمه خونه خب سام وا_سوگل

 خوبی اومدی خوش داداش سالم_اومد نیما صدای

 شد آویزون ازش و سمتش پرید نیما دیدن محض به سوگل

 دوختم نیما به گرفتم سوگل از نگاهمو

 شکر داداشم قربونت_

 نشی؟ آویزون ازم انقد میشه سوگل_نیما

 انداخت پایین سرش آویزون لوچه و لب کرد ول نیما سوگل

 

 نیمایی ببقشید_سوگل

 کرد گل شیطانیم خوی

 جان سوگل_

 اینکارا زشت مجرد جون جلوی که میگه این واسه نیما



 میزنه فریاد عشق چشاش نمیبینی

 کردم ای قهوه درجا که بهم رفت ای غره چشم چنان نیما

 میگی راست_پرید باال ها بچه مث سوگل

 چیه دروغم تو جون اره_میکشید نشون و خط برام نگاهش با که انداختم نیما به نگاهی

 نیما به چسبید سوگل دوباره

 خخ

 میذارم تنها عاشق جون دو شما من خب_

 کردم فرار نیما تیز نگاه از سریع

 میکشت منو میرسید بهم دستش اگه

 نمیگفت هیچی سوگل به مریم خاله احترام بخاطر فقط

 بشن آویزون ازش دخترا متنفر چقد میدونستم من وگرنه

 رفتم آشپزخونه سمت به

 کردم بغلش سر پشت از اروم رفتم سمتش به پاورچین پاورچین بود آشپزی درحال مامان

 خوشکله دختر سالم_

 نکن نمیاد خوشم کارا ازین نگفتم سامی کوفت_برگشت سریع مامان

 عشقم منم مهم_

 پسر تو دست از_مامان

 بیارم چای برات بشین توسالن برو

 کشیدم لپش



 گلی مامان چشم_

 دوبار و هزار من با نکن شوخیا ازین گذشته من از سنی مار زهر_دستم به کوبید دستش مالقه با

 دلم عزیز چشم_کردم تعظیمی

 کشید وسط دوستش دختر همیشگی بحث باز مامان که بودیم نشسته دورهم

 ازدواج بفکر یکیتون دوتا شما بهتره بشه عروسم اون ارزومه من خانومی دختر چه.. ماشا_مامان

 بشه دیگه کسی نصیب خوبی اون به دختر نمیخواد دلم چون باشید

 ندارم ازدواج قصد که من_نیما

 نشناخته و ندیده اونم

 کنم ازدواج بگید دختری هر با حاضر میل کمال با که من_کیه دختر اون میدونستم که من_

 من که نه میکردن بغل نوهاتون باید شما االن واال...بزرگترشی داداش سرت خیر نیما بگیر یاد_مامان

 بگیرید زن تازه کنم التماس

 بشه قدم پیش یکیتون بهتره بذارم خواستگاری قرار میخوام هفته آخر واسه

 بگیریم رو دختره مون یکی که نیست الکی زندگی عمر یه بحث من مادر ولی_اخم با نیما

 لطفا بشید من بیخیال دیگه خواستگاری واسه میاد گفت هم سامیار

 توء نوبت اول خان نیما ولی_شد بلند مامان

 بزنم حرف باهاتون میخوام مامان_شدم بلند مامان همراه

 پسرم اتاقم بیا_مامان

 

*** 



 کرد معرفی صمیمیش دوست دختر  عنوان به و بود داده نشون دو رها عکس پیش ماهه چند مامان

 شدم براق رنگی چشم جفت اون عاشق دیدم رو عکس که موقع همون

 بشم رها نزدیک بتونم تا زدم اتیش و آب به خودم همین واسه

 شد گذاشته فروش برای بقلی واحد و کرد لطف بهم خدا که

 باشم رها پیش بتونم فقط تا خریدمش اصلیش قیمت دوبرابر

 نمیدم دست از رو رها پس

 هرقیمتی به

 

 ***رها***

 خوونه برگشتم ها بچه و نگار با اعصاب جنگ یه بعد کوفته خسته

 که نداره اتفار ادا انقد کوچیکه تولد یه بگو بابا لباس یه انتخاب واس نگار درآورد پدرمونو هوف

 شدم وارد کردم باز کلید با خونه در

  میومد سالن تو از مامان صدای

 میزد حرف کسی با داشت انگار

 ماااااماااان_

 مامان

 میزنم حرف تلفن با دارم نمیبینی سرت تو انداختی صدات چته هیس_مامان

 بخورم بده چی یه بیا جان مامان گشنمه_

 میام االن آشپزخونه تو برو_کرد اشاره دست با مامان



 مبل رو انداختم و کندم همونجا لباسام

 نشستم آشپزخونه تو صندلی رو رفتم

 گووشم گوشم آخ آخ آخ_

 کندیش مامان کن ول

 نکن پال و پخش هرجا لباساتو نگفتم بار هزار_میکشید گوشم همینطور مامان

 شد کنده من مادره کن ول کردم غلط ببخشید اخ_

 میز سر بیا بشور هم رو صورتت و دست کن جمع لباسات بدو_مامان

 من مادر نداری رحم اصال_رفتم لباسا سمت به میمالوندم گوشم که همینطور

 اصلیم خانواده دنبال برم باید

 رهااا _کشید جیغی چنان مامان

 اتاقم تو پریدم برداشتم رو  رو لباسا بدو که 

 آشپزخونه تو برگشتم صورتم و دست شستن بعد

 میزد چشمک بهم میز روی چیلی و چرب ماکارونی بشقاب

 بخور کی نخور حاال میز رو پرید ها زده قحطی مثل

 نشست صندلی روی روم ب رو اومد مامان

 بود زده زنگ جون نیال رها_مامان

 خب ممم_ پر دهن با

 خواستگاری بیاین هفته آخر واسه گذاشت قرار_مامان

 گلوم تو پرید نداده قورت لقمه



 افتادم سرفه به

 بکشی خودتو میخوای که نیومده که هنو هولی انقد دختر چته_اورد آب لیوان یه پرید سریع مامان

 براش

 اومد حلقم تا هم دیشب های غذا که پشتم به میکوبید چنان

 مامان میگم شدم خوب بسه بسه_

 بیان؟ میخوان کی خواستگاری

 .. من خواستگاری_مامان

 میدونه بابا آه_

  رها درنیار بازی مسخره_مامان

 آخه خواستگاری بیان چی چی شکلی چه کجا از چیکارس کیه پسره میدونم نه من مامان ولی_

 تهرانی  اقای پسر بود سینا شایدم  سامیار نه بود مهدیار اسمش بزرگش پسر کنم فک _مامان

 

 کی؟؟_بلندی صدای با

 دختر یه داشت پسر دوتا... زیاد نیست یادم اسماشون خب میزنی داد چرا _مامان

 میگی؟ جدی_

 چیه دروغم وا_مامان

 (عالیه عشقم؟این به میرسم بهش من؟یعنی خواستگاری میاد داره جدی جدی سامیار یعنی)

 میکنم قالبت بهشون جوری یه نباش نگران رها چرا فکر تو رفتی_اومدم خودم به مامان باصدای

 !!مامان_



  چیه ها_مامان

 اتاقم تو برم شدم سیر من ممنون هیچی هاا_

 شدم اتاقم وارد زنون بشکن

 محاله محاله محاله خوشبختی همه این منو خدا وای

 کنم چیکار نمیدونستم زیاد خوشی از

 گرفتم سامیار شماره برداشتم رو گوشی سریع

  بووق

 بووق

 بوووق

 

 *نمیباشد پاسخگو نظر مورد شماره*

 بوق بوق

 نداد جواب چرا

 کشیدم دراز تخت روی گذاشتم عسلی میز روی گوشی

 شد درست چی همه راحتی همین به واقعا یعنی

 شیرینه عشقت به رسیدن چقد

 ..برد خوابم خیاال و فکر همین با

** 

  شدم بیدار زود صبح



 کنم فرق روزا بقیه با امروز میخواست دلم چرا نمیدونم

 شدم بکار دست رفتم آرایش میز سمت به

 زیبا اما ساده آرایش

 بودم شده خوشکل خیلی کردم 

 میکنم تغییر خیلی میکنم آرایش وقتی همین واسه میکنم آرایش کم خیلی من

 خخ کردم تعریع خودم از چقد

 پوشیدم شیک و ساده لباس یه رفتم کمد سمت به

 رفتم بیرون اتاق از وسایلم و کیف برداشتن بعد

 برداشتم جاکفشی از مو استار ال مشکی کفشای

 پوشیدم و 

 صبحونه بدون

 زدم بیرون خونه از

 خورد سامیار خونه در به چشمم

 در به بودم زده زل همینطور لحظه چند

 ..ببینمش و بیرون بیاد میخواست دلم

 بگیره نظم افکارم تا دادم تکون طرفین به چندبار سرم

 رفتم آسانسور سمت به اومدم خودم به

 زدم همکف طبقه دکمه

 شد متوقف که آسانسور



 خورد نیما به چشمم که میرفتم ساختمون خروجی سمت به

 میکشید حالتش خوش موهای بین دستش هی بود کالفه انگاری

 انداختم باال تفاوت بی شونه

 یخچال پسره هست هرچیش چه من به

 رفتم سمتش به که زد بوقی تک کوچه سر نگار

 دوستم سالم_

 دیره که باال بپر سالم_نگار

 ایستاده ساختمون جلو االن همین اول ساعت استاد نباش نگران_

 میکنه چیکار اینجا نه؟؟_نگار

 بیافت راه دیگه داره کار داداشش با حتما_

  دانشگاه توی

  نبود ک نبود ولی کرد پیدا رو سامیار بشه شاید میچرخوندم چشم

 نیست؟ سامیار دوست ارشیا اون رها_نگار

 کردم نگاه میکرد اشاره نگار که سمتی به

 بود نشسته نیمکت روی تنها ارشیا

 رفتم سمتش به و شدم بلند

 برخاست سریع و شد من متوجه بهش  قدم چند

 هستید خوب خانوم رها سالام_ارشیا

 خوبید شما ممنونم_



 شکر_ ارشیا

 ندیدین رو سامیار شما ارشیا اقا_

 داره مهمی کار اینکه مثل نیومد دانشگاه امروز ارشیا

 کاری؟ چه_

 واال نمیدونم_ارشیا

 نگرفتم حسابی درست جواب که سرخورده و ناراحت

 رفتم ها بچه نگار سمت به کردم خداحافظی ازش 

 شد؟؟ چی_الناز

 خبرنداشت_

 بیاد نمیتونه بچه داره ذوق و شوق هفته آخر واسه میگم که من_ مریم

 رسیدی عشقت به رها خوشبحالت_نگارناراحت

 نگار؟؟ شده چیزی_کردم نگاه بهش متعجب

 میشه دیر کالس سر بریم بهتره نه نه_نگار

 کردیم نگاه بهم متعجب مریم و الناز من رفت کالس سمت به زودترازما

 بودا چیزیش یه این_مریم

 بدتر دیگه نمیده محلش که هم نیما این خورده عشقی شکست بچه حتما_الناز

 چشه ببینیم بریم شید بلند_

*** 

 بودیم نشسته کالس سر



 بود تووفکر همینطور نگار

 

 میخورد غلت الکی فکرای تو آشفته منم ذهن

 بود؟ سامیار عاشق نگار نکنه

 !شد رو این به رو این از خواستگاری قضیه شنیدن بعد بود خوب که صبح

 داره؟؟ امکان یعنی

 اومدم خودم به خورد پهلوم به که ای سقلمه با

 آخ_

 هستی؟ خواستگاریت فانتزیا غرق تو اومد استاد میزنم صدات دارم ساعته یه_نگار

 بابا بمیر خفه_

 کنیم شروع کالس شد تموم بحثتون اگه خانوما_اومد نیما جدی و محکم صدای

 شدم حضورش متوجه تازه

 بفرمایید استاد بله_دادم جوابشو پرروی کمال با منم

 

  رفت بهم ای غره چشم

 کرد تدریس به شروع

 شد بلند موبایلش صدای دادن درس هین

 انداخت صفحه به نگاهی

 کرد وصل تماس



 بله_نیما

 میزنیم حرف درموردش خونه میام نیست وقتش االن_نیما

 

 خدانگهدار چشم_نیما

*** 

 کنید گوش رو درس ادامه خب ببخشید_ ها دانشجو به رو نیما

 خشک چوب پسره میحرفه خشک اینطور همه با

 زنش بدبخت

 و گفت رو درس بقیه نفس یه

 نباشید خسته یه با

 و کرد اعالم رو جلسه ختم

 زد بیرون کالس از سریع

 خخ بشن آویزونش دخترا باز بمونه  بیشتر ترسید طفلی

 صندلی رو دادم لم کالس از شدنش خارج بعد

 ها میره نفس یه حرفاش بین نمیکشه نفس هوووف_

 زد حرف انقد نکرد کف دهنش_الناز

 مخمه تو صداش هنو میکشه سوت داره گوشام اره وای_مریم

 بود فکر تو باز که افتاد نگار به نگاهم

 امروز هست چیزیش یه این



  رفت و کرد خداحافظی همه از نگار دانشگاه بعد

 برم خونه تا پیاده و تنها شدم مجبور منم

 میکردم فکر سامیار و خودم آینده به  میزدم قدم خیابون کنار

 کرد روحم قبض پام کنار دقیقا ماشینی بوق صدای که

 بزنی؟ بوق بقیه گوش بغل کمه جا عموو چته هووی_

 شد نمایان شیطون سامیار چهره اومد پایین راننده سمت شیشه

 دادن بهم دنیارو انگار

 دارم کار که باال بپر بانو _سامیار

 گرفتم جای جلو صندلی  و زدم دور ماشین سریع

 زده غیبت کجایی هست معلوم هیچ سالم_

 رها بود شده تنگ برات دلم چقد من شیرین عشقه سالم_سامیار

 ندادی جواب زدم زنگ دیروز همین واسه_ناراحت

 اینا و گله بیخیال باشم خوش  عشقم با میخوام االن مفصله قضیش_سامیار

 باشه_ زدم بهش لبخندی

 بانوو حاال بریم کجا_سامیار

 داری دوست هرجا نمیدونم_

 نره یادت داری عمر تا که میبرمت جا یه_داد گازی سامیار

 (عذاب و شد خاطره برام عمر آخر تا هم واقعا)

 سر داشت نگه باغ یه کنار



 ستاره شاپ کافی بود زده باغ سردر

 شاپ؟ کافی_کردم بهش نگاهی تعجب با

 حاال میبینی پایین بپر سامیار

 شدیم داخل هم دوش دوشا

 بود قشنگ و شاعرانه واقعا فضاش وای

 بودن گرفته رو ورودی درب سایبون یه مث که پیچ در پیچ یاس گل

 میکرد مست ادم خوشش بوی

 باغ بقیه و  زیبا و زینتی های درختچه تر جلو

 سبز سر بلند های درخت پر

 بهشته عین اینجا_

 گرفت دستم سامیار

 عشقم داخل بریم بیا_زد میبرد دینمو و دل که لپش رو های گودال اون با لبخندی

 دو ب دو پسر و دختر توک و تک و بود خلوت تقریبا شدیم راه آخر چوبی تمام کلبه وارد باهم

 بودن نشسته

 کرد راهنمایی دنجش جای و کافه گوشه سمت به منو سامیار

 نشست کنارم دقیقا و گذاشت کنارم صندلیش بشینه من روی به رو که این بجای خودش

 میده لذت بهم باهات بودن چقد نمیدونی رها_سامیار

 ارووم خیلی ارومم کنارمی وقتی منم_زدم لبخندی

  کرد حلقه شونم دور دستش سامیار



 کشید درآغوش منو

 نداشت بهمون زیاده دید کسی بود ما جلوی ماهی بزرگ آکواریوم یه  بودیم کافه گوشه چون

 رها؟_گذاشت شونم روی سرش سامیار

 جانم_

 دارم دوست خیلی خیلی کن باور_سامیار

 نکن شک عشقم به هیچوقت

 دارم دوست منم_

 زد پیشونیم روی بوسه

 بودم آغوشش تو حرکت بی همینطور

 گذاشته خواستگاری قرار  هفته آخر واسه مامان داری خبر کنم فکر_سامیار

 گفت مامان آره_پریدم بیرون بغلش از ذوق با

 کشید آغوش به منو دوباره

 خوشحالی که خووشحالم خوبه _گفت گوشم زیر اروم

 نباشم؟ خوشحال قرار مگه وا_

 بدم؟ سفارش داری دوست چی اینا بیخیال_سامیار

 گفتم شادی با کوبیدم بهم دستام

 .میخورم بخوره عشقم هرچی که من_

  انداخت لبام ب شیطونی نگاه سامیار

 چشامم تویه زد زل دوباره و



 هرچی؟؟_سامیار

 انداختم بهش نگاهی گنگی با

 هرچی  آره...آ   هوم_

 کرد بوسیدن به شروع ولع با و گذاشت لبام رو لباش حرکت یه تو

 نمیداد رو العملی عکس هیچ فرمان مغزم که بود ناگهانی انقد حرکتش

 شد جدا ازم سامیار

 میخوری بخورم  هرچی من گفتی توکه شد چی_سامیار

 ها؟؟_

 کرد اشاره لبام ب چشماش با

 شو بکار دست پس_سامیار

 ..باشه دوطرفه ام بوووسه میخواد دلم

 !هوم؟

 بشه جوابی منتظر اینکه بدون بعد

 کرد لبام بوسیدن به شروع دوباره

.... 

 و شدم خود بی خود از سامیار های بوسه بخاطر منم

 کردم باهاش همراهی به شروع میل کمال با

 بود بخش لذت واسم لباش طعم

 بود پرواز حس مث میکنم تجربه عشقم با بوسم اولین که منی برای



... 

 صدای با ک بودیم رفته فرو شیرینی خلسه تو

 شدیم جدا هم از سریع نفر یه

 دارین؟ میل چی بفرمایید میشه.... م اوووو _ ببخشید+

 گرفتم دندون ب پایینم لب

 رفت حیثیتم وای_لب زیر اروم

 گارسون به رو گرفت دستش توی دستم زد لبخندی سامیار

 بیار مخصوص کیک و بستنی دوتا برامون لطفا_

 رفت و گفت چشمی گارسون

 رها بشم انداختت گل لپا فدا من اوووف_سامیار

 هستی خجالتی چقد

 نمیکنه باخودش ک فکرا چه االن رفت ابرومون زهرمار_کوبیدم بازوش ب مشتی

 هستن پرروو تو مث همه میکنی فک

 بوسیدم عشقمو نکردم ک جرم بکنن میخوان فکری هر بذار_فشرد خودش به منو سامیار

 

 داد ادامه بزنه حرف باخودش ک انگار بعد

 میجنگم واسش و حقمه که عشقی

 ..رسید هفته اخر زدن بهم چشم تویه

 کرد خودش شیفته و عاشق منو ماهه چند که عشقی منتظر بودم نشسته اتاق تو



  ایستادم آینه جلو

  پوشیدم رنگ کرمی دامن و کت

  بود قشنگ خیلی تنم تو

 شیک و ساده

  کردم دخترونه و ساده ارایش

 اتاق تو پرید پایین انداخت سرش بلدوزر مث نفر یه که بودم خودم هوای و حال تو

 کندی اتاق در خبرته چه هوووووووو_

 اومدن پایین بریم پاشو_رامتین

 تو؟؟ خواستگاری اومدن مگ هولی توچرا خوب خیلی_

 باهاشون کردیم وصلت ماهم شاید بخواد خدا اوم_ کرد مرتب شیکش شلوار کت رامتین

 جاااااان؟؟؟؟_

 کن جورش برام گرفته چشمم بد که داره جیگر و خووشکل خواهر یه سامی چیز_رامتین

 کن؟ جورش چی یعنی بکش خجالت_

 بکن گلت داداش واس کاری ی من مرگ دگ بشم آشنا باهاش باید خب رها اه_رامتین

 (بمیره تن این(زد لپش ب اروم دست با)

  بگیر گاز زبونتو_کردم اخمی

 میشه چی ببینم بیرون بریم بیا خوب خیلی

 منی عشقه تو جووون_ کشید لپمو رامتین

 اه کردی خراب ارایشمو همه کوفت_



  رفتم پایین ها پله از

 بودن پرسی احوال مشغول بابا و مامان

 رفتم مهمونا سمت به( بودا سختی کار چقد)متین و خانوم

 باشی؟ جان رها باید شما سالم_اومد سمتم به مشکی موهای با بلند قد و شونه چهار مردی همه اول

 اومدین خوش خیلی بله_زدم لبخندی

 هستم نیما پدر من_مرد

 کنی صدام حامد عمو میتونی

 عموجان بله_

  رفت شوهرش سمت به شد من لپای بیخیال ماچ و بوس صدتا بعد ک شد وارد جون نیال بعد

  افتاد غرور کوه ب چشمم

 اه اه اوردن که هم رو افتاده فیل ن*و*ک از این ایش

 رفت مادرش و پدر سمت به داد تکون سری فقط

  غد شخصیت بی تربیت بی

 شدن وارد سامی اومد صبا اونا بعد

 بانو سالم_سامی

 برگشت ذوقم باز بانو کلمه شنیدن با

  سالم_زدم نمایی دندون لبخند

  رفت بقیه سمت به و زد چشمکی

 بریزم چای تا رفتم آشپزخونه سمت به منم



  رفتم مهمونا سمت به برداشتم رو چای سینی

  کردم تعارف سامی مادر و پدر به اول

 نشستم مبل روی پدرم کنار بقیه به چای تعارف بعد

 مطلب اصل سر بریم بهتره  خب_حامد عمو

 بکنن وا باهم سنگاشون و بحرفن باهم عاشق جوون دوتا این تر سریع بهتره اره_ زده ذوق جون نیال

 بشه عروسم جان رها که نیس دلم تو دل من

 زدم خجلی لبخندی

  بزنید حرف باهم اتاقت تو برید شما بهتره جان رها خب_ گفت من به رو بابام

  بکنید وا سنگاتون

 بود هزار روی قلبم ضربان

 

  جان رها پاشو_ مامان

 زد خشکم جام سر جون نیال باحرف که برم اتاقم سمت به تا شدم خیز نیم 

 برو جون رها همراه پاشو جان نیما_نیالجون

 ایستاد تپش از ای لحظه برای  قلبم

 چییی

 نیما

 ...یعنی

 ممکنه غیر این نه



 بود انداخته پایین سرش که افتاد سامیار به نگاهم

 چرا؟؟

 نبود سامی منو شب امشب مگه

 چرا؟؟ سامی کردی باهم اینکارو چرا

 بود شده خشک پاهام نداشتم رفتن راه توان

 منتظرن نیما اقا دگ برو جان رها_اومدم خودم ب مامان صدای با

 میکرد نگاهم پوزخندی با ک انداختم نیما ب نگاهی

 بذارم دلم کجای اینو

 

 رفتم اتاقم سمت به توانم مونده ته با

  نیما ب تعارف بدون شدم وارد تا

 کردم پرت تخت  روی خودم

 نامعلوم نقطه یه به زدم زل

 شدی زده ذوق خیلی که میبینم_نیما

 بدم رو نیما های طعنه جواب نمیچرخید زبونم حتی که بود بودسنگین شده وارد بهم که شوکی انقد

 کردی؟ ک سکته..  ا الحمد_نیما

 داد تکون صورتم جلوی رو دستش

  وزغی چشم توو هی_

 بود بلند خیلی دانشگاه تو که زبوونت



 شدی؟ الل االن ذوقت از شد چی

 نگرفت من طرف از جوابی وقتی

  توام و نداریم گفتن واس حرفی انگار خب_ زد پوزخندی و شد بلند جاش از

 هستی راضی وصلت این به معلومه که

 کنم اعالم موافقتت تا پایین میرم من

 زده زل همینجور که انداخت من ب نگاهی اخر لحظه در رفت اتاق در سمت به حرف این گفتن با

 نقطه یه به بودم

  میکردم فکر این به فقط و نشدم متوجه نیما حرفای از هیچی لحظه اون تو

 چرا؟؟

 کرد؟ باهام کارو این سامیار چرا؟؟

 ؟ میاد خواستگاری برای نیما نگفت چرا

 چرا؟؟

  رفتم بیرون اتاق از ربع یه بعد

 مهمونا پیش برم دنبالم اومد  رامتین که

 شد بلند دست و کل صدای رسیدم پذیرایی به تا

 بهشون زدم زل متعجب

 بشید پیر هم پای به ایشاال جون رها مبارکه وای_اومد سمتم به جون نیال

 هستین راضی هردوتون  که گفت نیما

 ببینه غمگینمو چشای نمیاورد باال سرش اصال که میدید رو سامیاری فقط نگاهم لحظه اون تو



 ..که کنم اعالم مخالفتمو تا کردم باز دهن

 زد خشکم سامیار صدای با که

 داداش زن میگم تبریک_سامیار

 موند باز تعجب از دهنم

 افتاده بیرون آب از که ماهی مث

  کردم بسته باز دهنم بار چند

 بگم چیزی تا

  کنم اعالم مخالفتم  بگم  تا

 نمیچرخید زبونم چرا نمدونم ولی

 میکردم نگاه صدا بی فقط

 بودن خوشحال وصلت ازین همه

 نبود پیدا هیچی سامی چهره از ولی

 بود شده خوشتیپ عجیب پاپیونی کروات و مشکی شلوار و کت اون تو

 کنم هضم اتفاقات این چجوری من عشقه اه

 افتاد نیما ب نگاهم

 بود پوشیده سفیدی پیراهن و کرمی شلوار و کت

 خان خووشیفته زد دامادی تیپ االن از بود مطمءن خودش ب خیلی انگار هه

 

 بودن غرور خدای بر عالوا نیما شدم متوجه اونروز من



 هس هم صحبت خوش خیلی

 بودش گرفته دست در مجلس کل به

 میکردن گوش بهش دقت با و بودند شده حرفاش شیفته همه که طوری

 خو و مشرب  خوش باید هست دانشگااه استاد سرش خیر رف ازش میشه انتظاری چه خب هه

 باشه صحبت

 نمیشدم متوجه اطرافم از هیچی و قالی گالی ب بودم زده زل فقط مراسم آخر وتا انداختم پایین سرم

  تهرانی خانواده خدافظی بعد

 ...رفتم اتاقم سمت به سریع گفتم بخیری شب

 میزد چشمک بهم عسلی میز روی موبایل گوشی

 گرفتم سامیار شماره و داشتم برش سریع

 کردم قط تماس نخورده بوق

  احمقم من چقد_

 اخرش که میداد بازی منو یعنی مدت این تمام

 بشم؟ داداشش زن

 بود؟ الکی عاشقانه حرفای اون تمام یعنی

 میشنیدم خودش زبون از باید

 زدم رو سبز دکمه دوباره

 بوووق

 پیچید گوشم تو سامی سرد صدای



 الو_

  شد چی گفتنا جانم اون پس

 نشناخته شمارم شاید میزد نهیب دلم

  ای گرفته صدای با

 سامی الو_

 زدی زنگ داری چیکار بله_سامیار

 ( شکست قلبم)

 میحرفی؟؟ اینجوری چرا_

  منی بردار کرده نشون تواالن_سامیار

  نزنی زنگ من به دگ بهتره

 میگی؟ چی معلومه هیچ_ داد با

 بود؟ چی گفتنات عشقم عشقم همه اون پس

 هان؟ شد؟ چی منی خانوم و منی مال گفتی همه اون

 نیومد خط اونطرف از جوابی هیچ

 سکووت

 ،بودی؟؟ نبودی معرفت بی انقد که تو خیلی سامی پستی خیلی_

 سکوت بازم

 بگو چیزی ی لعنتی د_

 شد؟ اینجوری چرا چرا بگو



 باشی؟ برادرت جای تو امشب نبود قرار مگه

 ....نبود قرار نه_سامیار

 بست گلوم راه سنگینی بغض

 چی؟؟ من پس_

 داداشم لیاقت ببینم باشمم باااهات رو روزی چند میخواستم فقط من_داد جوابمو بیرحمی درکمال 

 نه یا داری

 همین

 همین فقط همین؟؟_

 کردی خودت عاشق منو کردی غلط پس_گفتم فریاد با تقریبا

 بسه_زد داد متقابل هم سامیار

 ...عوضی فطرت پست میخوره بهم ازت حالم نامردی خیلی_

 کوبیدم دیوار ب محکم گوشی و کردم قط تماس

  زدم زانو زمین روی

 گرفتم دستام بین سرم

 خداااااااااا خدایا_

 شکست بغضم

 میافتاد اتاق کف و میلغزید صورتم روی از دونه دونه  اشکام

  و گذاشتم زمین روی سرم همونجا

 ...برد خوابم تا کردم گریه انقد



 میخورد اتاق در به که ای تقه صدای با 7 ساعت صبح

 پریدم خواب از

  میشه دیر دانشگاهت پاشو رها_مامان

 پایین بیا بدو

 بود کوفته بدنم تمام کردم بلند زمین روی از خستمو تن

 میسوخت  گریه از چشمام

 زدم آب صورتم و رفتم دستشویی سمت به

  نداشتم زدن تیپ حوصله حالو اصال

 پوشیدم و کشیدم بیرون کمد از شلواری مانتو سری سر

 رفتم اشپزخونه سمت به وسایلم برداشتن بعد

  نداشتم هم صبحانه خوردن اشتها

 زدم بیرون خونه از کفشا پوشیدن بعد رفتم خونه در سمت به صدا بی همین واسه

 خورد سامیار واحد به چشمم

  من وفای بی عشق آخ

 باشه کوتاه انقد عشقم عمر نمیکردم فک هیچوقت

 شدم آسانسور وارد کشیدم دل ته از آهی

 بود نیومده هنو نگار

 شدم نگار منتظر و دیوار ب زدم تیکه

 رفت خیابون سمت به سرعت به و زد بیرون ساختمون از ژولیده قیافه با سامیار که



 رفتم ماشین سمت به گرفتم سامی از نگا نگار ماشین بوق صدای با

 گذشت؟ خوش دیشب خانوم عروس به_نگار

 بود انتظارم در بزرگ سوپرایزی خیلی اره_زدم پوزخندی

 ...کردم تعریف نگار برای دیشب ماجرای کل

 خواستگاری؟؟؟ اومد نیما سامیار جای چی یعنی نهههههههههه_نگار

 بیاد سامی نبود قرار اصال اولم از نبود سامیار جای_

 هییی داشتم اعتماد حرفاش به چقد بگو خر من

 رها عاشقته واقعا دید میشد سامیار چشمای از ولی_نگار

 �� همش بود نقشه تمامش_

 میشه درست چی همه رها نخور غصه_فشرد دستم نگار

 کردم نگاه بیرون به ماشین پنجره از

 ندادم جوابشو و

 هیچی نمیشه درست هیچی دیگه_ دلم ته ولی

... 

 رفتیم ساختمون سمت به نگار با ماشین پارک بعد رسیدیم دانشگاه به

... 

 میومد سمتمون به سرعت با باز الناز راه توی

 نداره؟؟ دیگه کار میبره خبر و میره اونطرف طرف این جت مث فقط دختر این_نگار

 



 کرد نگار گردن نثار محکم گردنی پس رسوند ما ب خودش الناز حرفش شدن تموم تا

 االغ میدم بهت اول دست خبرا بد لیاقت بی_الناز

 صبحیه اول چیه ببینم خبرتو بنال(. هست مشهدی کلمه یره_)  یره هوش_نگار

 چشه؟؟ این بگو اول _ انداخت من به نگاهی الناز

 کرد بهم سری سر نگاه هم نگار

 بودم کرده بغ شدیدا که

  شده غرق کشتیاش هیچ_نگار

 و نگار ک دادم ادامه رفتنم به

  میرفتیم کالس سمت به شدن قدم هم باهام هم الناز

 دیدم؟؟ کیو امروز میدونی_ الناز

 مارو کردی مچل ساعته یه دگ بگو بترکی_نگار

 تهرانیه سامیار اسمش هست شیطون رنگی چشم پسره اون_رفت نگار ب ای غره چش الناز

 خب_نگار

 شد تیز گوشام اومد سامی اسم تا

 دانشگاه بود اومد باحال خووشکل العاده فوق دختره یه با_الناز

 شدم متوقف حرفش این با

 واستادی؟؟؟ چرا_نگار

 هستن هم خورده شیرینی بچگی از خالشه دختر میگفتن ها بچه_الناز

 چییی؟؟_الناز ب زدم زل ناباوری با



   دارن خانوادگی امد رفت باهاشون دانشکده ی ها بچه از یکی_انداخت باال شونه الناز

 کنن عقد ماه همین قراره گفت

 بشن داماد باهم دوتاشون داره اصرار مادرش کنه ازدواج میخواد بزرگترشم داداش اینکه مث

 نداشت رفتن راه توان پاهام دگ

 گرفت دستم و اومد بسمتم نگار

 باختی خودتو نشده چیزی ک هنو باش قوی شدی مردها ننه این مث چته_ گوشم زیر

 نیس؟؟ خوب حالت رها شده چیزی_الناز

 ببخشید ناخوشم یکم نه_بود شبیه لبخند به نکنم فک اصال که زدم زورکی لبخندی

 شد دیر کالسمون بریم جان الناز_نگار

 کرد رفتن راه به مجبور و کشید خودش با منو حرفش این با

 بستم دل ساده چقد احمق من هه

 داشت معشوق خودش عاقا

 بود الکی عالقش ابراز همه اون کنم باور یعنی

 دادی وا... ا بسم اول همون تو که هستی دختری چجور ببینه میخواست خره خو_وجدانم

 I love you گفت یکی تا دبیرستانی دخترای عین

 خبریه کردی فک

 بره ذهنم از مسخره افکار تا دادم تکون شدت به سرم

 باشم قوی باید من

  سامی میگیرم ازت انتقامم



 بیافتی پام به میکنم کاری

 بیافتی التماس به  عشقم از یکنمم کاری

 ببین حاال

*** 

 رفتیم شاپ کافی سمت به ها بچه با کالس بعد

 

 میگفت دری هر از هرکس بودیم نشسته دورهم

 بودم شنونده فقط من ولی

 افتاد شاپ کافی ورودی در به نگاهم که

 سامی سرش پشت شد وارد دختر اول کرد باز دختر یه برای در سامیار

 بود خوشکلی دختر

 مشکی درشت چشمای

 بود گرفته قاب صورتش طرف دو ک مشکی لخت موهای

 فرم خوش برجسته لبای و بلند کمونی ابرهای

  گرفتم دختر از چشم

 میکرد نگاهم داشت که افتاد سامی به نگاهم

  نشست صندلی روی رفت میز سمت به و زد پوزخندی میکنم نگاهش دید تا

  میزنه پوزخند بهم که کردم گناهی چه من مگه)

 (زد حرفاش همه زیر اون  خوبه



 نشست روش ب رو بالبخند هم دختر اون

 کشیدم آهی

 زد بهم ای سقلمه نگار که

 کردی سوراخ پهلوم چته_

 اونا ب زدی زل ساعت یه چی واس_نگار

 انداختم پایین سرم

 کرد باااهام اینکار سامی نمیشه هنوباورم_

 کنی؟؟ چ نیما با میخوای_گفت یواش نگار

 نمیدونم_

 شدم بلند میز پشت از

 ها بچه میرم دیگه من

 میام منم کن صبر_ شد بلند هم نگار

 کردیم خدافظی ها بچه با

 زدیم بیرون شاپ کافی از دختره اون و سامی به توجه بدون

 دانشگاه اورده هم رو دختره برداشته ها ادمیه عجب اء اء اء_نگار

 رو و چشم بی پسره

 بشنوم چیزی درموردش نمیخوام بیخیال نگار_

 نمیشناسم سامیاری دیگه من االن از

 



*** 

 رفت خودش و خونه رسوند منو نگار

 کردم باز در اوردم بیرون کیفم از کلید

 میومد مامان صحبت صدای

 شما دارین لطف بله بله_مامان

.... 

  اختیارید صاحب

..... 

 خدانگهدار برسونید سالم شماهم میکنم خواهش

 

 .زد صدام که  رفتم ها پله سمت به بهش توجه بدون

 رها_مامان

 ؟؟ بله_

 بیان عروسی و عقد مدار قرار و اخر های صحبت واس میخواس اجازه بود جون نیال

 

 بشه تموم ماجرا این همینجا کنم اعالم مخالفتم گذشت ذهنم از لحظه یه)

  نمیخواستم رو عشق بدون زندگی من

 پایین افتاد اون فقط شده باز اسمون انگار که کسی با اونم

 ببینم نمیتونستم سامیار هیچوقت دیگ نکنم ازدواج نیما با من اگه ولی



  میکرد ازدواج عشقش با که معرفت بی اون

  زندگیش پی میرفت

 سرکش دل یه میموندم من

 بود متنفر ازش نمیخواستیش که تو شد چی��_وجدان

 که دلی کرد فراموشش میشد مگ بود اولم عشق بازم نمیخوامش بگم هم هرچی  هی جا وجدان هی

 (نیست بشو باز بستم بهش

 هستما تو با رهااا_ مامان

 گفتین؟؟ چیزی مامان جان_امدم بیرون فکر از

 بیان بگم کی میگم_مامان

 میدونید صالح خودتون هرموقع نمدونم_ انداختم باال شونه تفاوت بی

 رفتم اتاقم سمت به بشم مامان جواب منتظر اینکه بدون

  بخوابم میرم خستم من_

 تخت روی انداختم خودم لباسا همون با میز روی کردم پرت وسایلم شدم اتاق وارد

 

 میشه؟؟ چی من عاقبت اخر

 کنم؟ زندگی غرور کوه اون با میتونم یعنی

 برام کردی درست بود زندگی چه این سامی هوف

 بشم نزدیک بهت ک ندارم نیما ازدواج جز دیگر راهی نه بمونم میتونم تو بدون نه

  تومیرسم به بدم نیما ب رد جواب اگ که میدادی ندا ی فقط اگ بخدا



 میکردم اینکارو حتما

 اول از میخواستی داداشت برای منو که دستم رو ریختی پاکی آب اول همون که ن

 بزنم سامیار به دلم حرفای میشد کاش

 بود شده تنگ گفتناش بانو برای دلم چقد معرفت بی

 میومد سالن تو از رامتین صدای که بودم فکر تو

 کجاایی رها هووو رهاا_رامتین

 رهاااا

 میشد تر نزدیک لحظه هر صداش

 اتاق در پشت رسید تا

 تو اومد پایین انداخت سرش گاو مث

 کشیدم جیغ ک بس شد پاره گلوم نمیگی هیچی و اینجایی مرده زلیل_رامتین

  بدم جواب نداشتم حال_رها

 بشینم کرد وادارم کرد بلند تخت روی از کشید دستم سرم باال اومد

 نشست کنارم خودش و

 بیحالی انقد نمیکندی ک کوه_رامتین

 بخوابم میخوام رامتین  کن ول _

 کشید دستم که بکشم دراز خواستم دوباره

 بیا توام گردش بریم دوستام از تا چند با میخوایم پاشو ببینم پاشو_ رامتین

 دیگه بیام چی واس من_



 خب تنهام من میان شون اف جی با دوستام همه_کرد مظلوم خودش

 دیگه ببر دخترتو دوست توام خب_

 

 باشم؟ داشته دختر دوست میخوره بهم ابهتم این با من یعنی_نشست سینه به دست

 نمیشه دوستت کسی(معوج و کج)قناصی بس از چون نه_شوخی لحن با انداختم بهش نگاهی

 بودی؟ من با چی_رامتین

 میدم نشونت االن

 دادن قلقلک به کرد شروع روم پرید

 کردم غش رامتین وای بسه رها جون بسه آخ_

 کردم غلط بگو_رامتین

 کردی غلط_

 داد قلقلک بیشتر دوبار

 کن ول میگم باش باش_

  برداشت قلقلک از دست

 بگو_رامتین

 .......غلط_

 کردی

 فرار بدو زدم حرفو این

 نرسه بهت دستم مگه_ میدوید دنبالم هم رامتین



 میچرخیدیم مبال دور تا دور

 میکشید شونه و شاخ رامتین

 فقط بگیرمت اگ_

  سفید چشم دختر

 گفتن کوچیکی گفتن بزرگی

 اوردم بیرون براش زبونم

 بگیری نمیتونی_

  ک بپره مبل رو از تا برداشت خیز

 زمین خورد شلپ

 خخ شد پهن املت مث ببین وای شد خنک دلم اخ خخخخ_

 ... مار زهر_رامتین

 خورد زنگ گوشیش میکرد مستفیض منو آباد و جد داشت که همینطور

 داداش جانم_رامتین

...... 

 فدات میایم دیگ ساعت نیم_رامتین

...... 

 میام دخترم دوست با(انداخت من به شیطونی نگاه) نیستم تنها نه_ رامتین

...... 

 داری؟ عشق خودت فقط کردی فک مگه اره_رامتین



...... 

 خدافظ داداش قربانت_رامتین

 من به رو کرد قط گوشی

 بریم تا شو اماده برو_

 بیام باید چرا نوچ_

 میخوام نیست من کن ول که هس ها بچه با هم سریش دختره یه نکن اذیت من جون رها_رامتین

 بشه من بیخیال که ببرم دخترم دوست عنوان به تورو

 

 اومده؟ خووشش تو از خورده خر مغز مگه دختره_

 بهشون نمیدم رو من دنبالشنا دخترا همه گرفتی کم دست داداشتو هه_رامیتن

 شونه چهار و بلند قد بود خوشکل هم الحق)

  میشد جذبه با خیلی میکرد اخم وقتی  مشکی ابروی و چشم 

 بود باز بناگوش تا نیشش خونه تو خدا همیشه ولی

 خخ بود خونه بیرون سگیش اخالق

) 

  منو خوردی_رامتین

 نیستیا هم مالی همچین ایییش_

 من به زدی زل ساعت یه میبینم_رامتین

  رفتم بهش ای غره چشم



  اومدن از نکن منصرفم

 میشم اماده دگ دقیقه ده_کردم حرکت اتاقم سمت به

 خواهری نوووکرتم_شد بلند زمین روی از رامتین

  زدم بهش لبخندی

 شدم اتاق وارد حرف بدون

  سرسری دوش یه گرفتن بعد

  کشیدم بیرون مشکی شلوار و شال و کالباسی مانتو کمد داخل از

 

  کردم مالیمی ارایش

  پوشیدم لباسمو

 پایین رفتم

 بود نشسته منتظر مبل روی مرتب و تمیز رامیتن

 اومد سمتم به شد بلند

 جیگرم ای اماده خب_رامتین

 نمیادا خوشم درنیار بازی چندش اییش_

 بریم بشم خواهری فدا من_رامیتن

 زدم بهش لبخندی

 بود دنیا داداش بهترین رامتین

 زدیم بیرون خونه از باهم



 شدیم رامتین ماشین سوار

 

 کردیم حرکت گذاشته دوستاش با که ی قرار محل سمت به

 هستین  نفری چند میگم_

 میشن نفر 7 یا 6_رامیتن

 اها_

 خیابون به زدم زل کردم سکوت مقصد تا دیگ

  رسیدیم قرار محل به  ربع ی بعد

 شد پیاده ماشین از رامتین بود ایستاده خیابون کنار ماشین تا سه

 خورد آشنا چهره یه به چشمم که شدم خارج  ماشین از منم

 میکنه؟، چیکار اینجا این_

 برسه دادم ب خدا وای کنم تحملش باید شب اخر تا نکنه

 

 پرسی احوال و سالم ها بچه بقیه با هم دست تو دست که خورد غریبه دختر اون و سامیار به چشمم

 میکردن

 

  کشیدم کالفه هوووف

 افتاد تپش به قرارم بی قلب باز سامیار دیدن با

 بیرون بزنه سینه از ممکنه هرآن میکردم فکر که میکوبید سینم قفسه به محکم انقد



 

 پیششون برم که کرد اشاره بهم سر با رامتین

  گفت بچه سمت و گرفت دستم رامتین رفتم سمتشون به انداختم پایین سرم اجبار به

 بنده جیگر خواهر هستن خانوم رها ایشون_

  کرد اضافه شوخی به بعد

 نگیدا آیناز  به البته

 خانوم رها امروز باشه من دختر دوست قرار

  زد بهم لبخندی

 زدم کوتاهی لبخند جوابش در که

 کرد دوستاش معرفی به شروع بعد

 میخورد بهش بود شده بانمک استکانی ته عینکای اون با که کرد اشاره مپلی تپل تقریبا پسر یه به

 باشه داشته سال 25

 خانوم زهرا نامزدش هم خانوم این و من گل دوست آقا مهرداد ایشون خب

 خخ بود تپلی و گرد و کوتاه قد مهرداد کپی هم دختره

 میانا بهم

 اشناییتون از خوشبختم_زدم بهشون لبخندی

 دادند جوابمو لبخند با هردو

 

 گفت و کرد دختر اون و سامیار به رو



 سامیار نامزد و کودکی عشق البته صد و خاله دختر خانوم لیلی و سامیار آقا میشناسی که ایشونم_

 هست

** 

  نامزد اسم  شنیدن با

 کرد یخ بدنم تمام

  بود رسمی قرارشون پس

 کرد پیدا برام جایگذینی زود چه

 بودن هم عاشق بچگی از میگ داره االغ چیه جایگذین_وجدان

 خوشبختم_ لب زیر کنم نگاه سامی چشمای تو اینکه بدون زدم زورکی لبخند

 کرد اشاره سمتی به چشماش با زد بهم ای سقلمه رامتین

 میومد سمتمون به دو با که افتاد خوشکلی میزه ریز دختر به چشمم

 کن رفتار طبیعی شد شروع نقشت_گفت یواش رامتین

 شد اویزون رامتین گردن از بقیه به توجه بدون رسید ما به دختره

 شد باز متر شش پررویی همه این از دهنم

 چجورشه دگ این استغفراهلل توبه خدایا

 کرد جدا خودش از دختره بزور رامتین

  میکنم معرفی جان آیناز_

 من عشق خانوم رها(گرفت دراغوش و کشید  خودش سمت منو دستش با)

 چیی؟_کنه تعجب بود آیناز نوبت حاال



 عشق؟

 ...که تو اما

 بشه ناراحت عشقم ندارم دوست منونچسبی به انقد دگه بهتره_رامتین

 ندارم ناراحتیشو تحمل عزیزه خیلی برام خاطرش

 کرد نگاه من به حرفش این با

 نمیاورد باال بود انداخته زیر سرش که بود سامیاری سمت به چشامم من ولی

 میزدی بهم رو حرفا این رامتین جای االن تو میشد چی معرفتم بی عشق آخ

 اومدم خودم به ک بهم زد ای سقلمه رامتین

  اره اره چی ها_

 کنم تقسیم کسی با عشقمو ندارم عالقه اصال من

 یا منه مال همش یا

 (انداختم نگاهی سامیار به)

 میکشم قرمز خط دورش

 ولی میگم تو ب حرف این یعنی_ المثل ضرب یه)بشنوه دیوار که میزدم در به رو حرفا این درسته

 (هست دیگه کسی قصدم

 میزد پر پر سامیار داشتن دقیقه یه  واس دلم شاهده خدا ولی

 میشه دیر بیافتیم راه بهتره_ کرده بغ آیناز

 سوخت براش دلم

 بود کرده گناهی چه اون



  بود شده عاشق من مث اونم

 طرفه یک عشقی

 زد پسش اول از رامتین خوبه اون حداقل

  ایستاده جلوم کودکیش دوران عشق با حاال و شدم بازیچه ماه چند که من مث نه

 هه

 کردیم حرکت هم سر پشت شدن سوار بعد و رفت ماشینش سمت به هرکس

 میریم؟؟ کجا رامتین_

 بام میریم بعد ناهار واس اونجا میریم هس باغ یه_رامتین

  باشه_

 رامتین؟ میگم

 جانم_رامتین

 باشه دخترخوبی میاد بنظر میکنی کارو این دختره این با چرا_

 هستم دیگه کسی عاشق چون_کرد عوض رو دنده رامتین

 رها نیست حالیش بد و خوب عشق

 میشه ظلم حقش در بعدا نکنم زدش دل خودم از االن اگه ولی بد آیناز نمیگم منم

 توبود مثل سامیارم کاش_ارووم کشیدم اهی

 گفتی؟ چیزی_رامتین

 نه نه ها_

 کردیم سکوت مقصد تا دیگه



 کرد پارک ماشین رامتین

 رسیدیم پیادشو_

 رفتیم باغ ورودی سمت به رامتین با همراه

 ...که اینجا اء_

 خوردم حرفم

 چی؟؟ اینجا_ رامیتن

 بریم هیچی_

 رفتیم ها بچه بقیه سمت به  شدیم باغ داخل

 اومدیم سامیار با اول دفعه که خورد میزی به چشمم

 میمونه عاشقم همیشه و عاشقمه گفت که روزی

 

 کردم حس رو نگاهی سنگینی که کشیدم اهی

 شدم سامیار چشم تو چشم که اوردم باال سرم

 میکرد سیر دیگه جای نبود اینجا انگار ولی من به بود زده زل که

 نشستم رامتین کنار زدم بهش لبخندی اجبار سر بود من به هم دختر اون نگاه

  بود توخودش شدیدا طفلی آیناز

 میکشید اه هی رامتین و من به نگاه با و

 شد دپرس چقد بچم االهی

  دادن سفارش داشتن دوست هرچی هرکدوم بچه



 خوردیم زهرا و مهرداد شوخی با ناهار

 میزدن هم کله سر تو همش بودن شوخ خیلی

 گفت کرد تعظیم زهرا به رو شد بلند مهرداد  غذامون شدن تموم بعد

 بانوووو شید بلند میدید افتخار_

 میشیا چاق زیادبخوری

 رفت سامیار سمت به سرکشم نگاه باز بانو اسم شنیدن با

 انداخت پایین سرش انداخت بهم کوتاهی نگاه اونم که

 مهرداد سر تو کوبید یکی زهرا

 چاقم؟؟ من_

 چاق بگو دیگه بار ی داری جرات

 ندارم جرات_آویزون لبای مهردادبا

 خنده زیر زدیم باهم همه

 سامی بریم_گرفت سامیار دست لیلی

  کشید بیرون دستش سریع سامیار

 بود معذب انگار

 رفت سرش پشت هم لیلی شد بلند میز پشت از

 خودشه تو سامیار روز چند چرا نمیدونم_رامتین

 زدم پوزخندی

 بریم مااهم پاشو_رامتین



  شدیم ماشینا سوار

 هم سر پشت دوباره

 کردیم حرکت تهران بام سمت به

 پاایین پریدن همه ماشینا توقف با

 میکردم نگا شهر منظره به باالی اون از نشستم نیمکت روی و رفتم

 نشست کنارم کسی کردم حس که

  اومدم که باری اخرین ندیدم رو اینجا وقته خیلی_لیلی

 بود سالم 7

  قشنگه خیلی اینجا_

 اره_لیلی

 باشیم؟ دوست باهم میای_کرد دراز دستش من به رو بعد

 .ندارم دوستی هیچ من

 باشیم خواهر دوتا مث بیا اومد خوشم توخیلی از

 باشه_ دادم دست بهش_میومد ارومی خیلی دختر بنظر

 نداری؟؟ دوستی چرا ولی

 امریکا رفتیم بود  سالم 9 وقتی خانوادم و من _لیلی

  میکردم غریبی احساس خیلی اونجا

 بشم دوست کسی با راحت نمتونستم و

 بودم تنها همیشه همین برای



 نداری؟؟ برادری یا خواهر_

 نه_لیلی

 ایران؟ برگشتین کی_

  پیش ماه یک لیلی

 بمونیم همیشه برای اومدیم

 زدم بهش لبخندی

 نگفتم هیچی

 بود ارومی دختر

 که بود توفکر

 بودم عاشقش بچگی از_لیلی

 سامیار به بود زده زل که کردم بهش نگاهی

 کردم گریه خیلی بشم جدا ازهم میخواستیم وقتی_داد ادامه لیلی

 میرسم بهش اخرش که بود این سالها این تو امیدم تنها

 فقط تو که و  میگفت سامی از و میزد زنگ همیشه خاله_کرد نگاه من به گرفت سامی از چشم

 سامیار خانوم و منی عروس

 زدم لبخندی بزور

 دادم قورت بزور بود گلوم ته که بغضی و

 شد تر رنگ پر بازیچه کلمه ذهنم تو و

 رفتم رامتین سمت به شدم بلند نیمکت روی از گفتم ای اجازه با



 کردم فراموش ماشین داخل گوشیم میدی ماشین سوییچ رامتین_

  گرفت سمتم به سوییچ رامتین

 رفتم بود تر طرف اون چندمتر که ماشینا سمت به سوییچ گرفتن بعد

 کشیدم دراز صندلی روی کردم باز رو عقب در

 افتاد روم نفر یه سایه کردم احساس مین پنج بعد بستم چشمامو

 کردم باز چشمام

 من به زده زل کرده شلوارش جیب تو دستاش  خاصش ژست با که افتاد سامیار به چشمم که

 پریدم بیرون ماشین از شدم بلند سریع

 بود ایستاده درماشین نزدیک  دقیقا سامیار چون

 بودم بغلش تو تقریبا اومدنم بیرون با

 عقب برو_

 چی؟ نرم اگه_گفت شیطونی لحن با

 عقب سمت بدم هلش تا گذاشتم سینش قفسه روی دستام جفت

 خودش به چسبوند کرد بغلم محکم که

 میبینه میاد رامتین االن سامی کن ولم_

 نشستن اونا که جای به نداره دید ماشینا نترس_سامیار

 کردم جا به جا بغلش توی خودم

 میکنی اذیتم داری کن ولم_

 میکنم خواهش رها بمون بغلم یکم_غمگینی لحن با سامیار



  برداشتم تقال از دست 

 چسبوند بخودش بیشتر منو شدم اروم دید وقتی _سامیار

 میزد پر پر آغوشش برای دلم چرا دروغ

 اومدم بیرون آغوشش از دقیقه چند از بعد

 بار یه لیلی بار یه من بار یه کنی استفاده دخترا همه بغل از میشی پررو بردی فیض زیادی بسه خب_

 ...کی دیگه

 بهش بندازم تیکه همش میخواست دلم چرا نمیدونم

 نمیشد اروم المصبم دل

 ... من رها_سامیار

 کردی خودت بازیچه منو اولم از تو نگو هیچی_

 میبنده دل بهت ساده دختره این نگفتی

 میشه شکسته کارت با نگفتی

 ... رها_سامیار

 ها؟ کنی امتحان داداشت برای منو میخواستی نگفتی خط پشت مگه هیس_هپ

 اره... _گفت اروم و کرد مکثی سامیار

 نیا من سمت دیگه پس_بست گلوم راه بغضی

 گرفتی که امتحانتو

 ....ازت ببینمت نمیخوام

 



 

 گذاشت لبام روی لباش بدم ادامه حرفم نذاشت

  نمیکرد حرکتی هیچ

 بشه جدا ازم تا دادم تکون سرم

 گرفت فاصله ازم که صورتش

 گفتم تندی لحن با

 میزدم بهت محکم سیلی یه نبود دستات حصار تو دستام اگه_

 نباشی پست انقد که

 برنمیداری دست بازیت هوس از هنوزم

 نمیگفت هیچی بود دوخته چشم لبام به فقط سامیار

 لعنتی کن ولم باتوام  د _زدم جیغ تقریبا

  شد جدا ازم اروم

 شد دور ازم حرف بدون انداخت پایین سرش

 نشستم زمین روی همونجا

 کردی چیکار دلم با ببین سامی کنه خدالعنتت

 میشه هوایی هات بوسه با که

 قلبم درد و کجا دستم درد ولی میکرد ذوق ذوق درد از دستم که کوبیدم ماشین ب محکمی مشت

 کجا

 



  بشی پشیمون کردی ولم ازینکه که میکنم کاری سامی میگیرم ازت انتقامم

 باش مطمءن

 هوا پریدم متر شش ترس از جیبم داخل از موبایلم زنگ صدای با

 خدا وای_

 بدبخت موبایل سر غر غر به کردم شروع گذاشتم قلبم روی دستم

 بودم فکر تو نمبینی نفهم زبون موبایل ترکید زهرم زدنه زنگ طرز چه این_

 (خخ خودتی هم دیووونه)

 میکرد خودنمایی روش مامان اسم انداختم موبایل صفحه به نگاهی

 کردم وصل تماس

 مامان جانم_

 زودتر نگفتم رامیتن اون به من مگه باشید خونه پیش ساعت نیم بود قرار کجایید رها_مامان

 داریم مهمون برگردین

 کیه؟؟ مهمون_

 نگفت من به چیزی رامتین

 عروسی قرار واس اومدن تهرانی اقای خانواده_مامان

 کنم فرار بود قرار مگه حاال دارن ای عجله چه هوووف_

 بیان دیگه شب چند بگی نمیشد

 میدونید صالح هرموقع گفتی نگفتم بهت صبح رها وا_مامان

 .دونستید؟ صالح امشب هم شما حتما_



 خونه بیاید تر سریع نکن دو به یکی من با_شد کالفه مامان

 خدافظ چشم_

 شدم بلند زمین روی از کردم قط تماس

 رفتم ها بچه سمت به

 من سمت برگشت سرا همه بهشون رسیدنم با

 رامتین به رو زدم لبخندی

 برگردم تر سریع باید اومده مهمون برامون اینکه مثل  جان رامتین_

 بریم بریم اره اخ_ شد بلند سریع اومد یادش چیزی تازه انگار که رامتین

 نمیاین؟ شما سامی_سامیار به رو بعد

 برید شما میایم بعدا ما نه_انداخت بهم نگاهی سامیار

  بدیم انجام داره کار یکم لیلی

 کردیم حرکت شدیم ماشین سوار ها بچه با خدافظی بعد گرفت دستم رامتین

 ها؟ تو دادن شوهر واس داره عجله خیلی مامان اینکه مث_ رامتین

 تهرانی اقای پسر به بندازتت زودتر میخواد بشی ترشی میترسه_داد ادامه شوخی لحن با

 خنده زیر زد خودش

 داره خنده کجاش زهرمار_

 بسازم رمانتیک زندگی کنم ازدواج عشق با ام میخ نمیگفتی همیشه تو اخه_رامتین

 نمیکنی پسره این واس مخالفتی هیچ حاال

 میترشی بمونی بیشتر داری قبول خودتم دیگه



 ببند رامتین_زدم جیغی

 بابا نخوریم خب خیله اووو_اورد باال تسلیم حالت به دستاش

 هووووف_

 سمت به منو سرنوشت حاال کنم ازدواج زندگیم عشق با واستیخم دلم همیشه میگفت راست

 داره خنده هه میکشید داداشش

 کرد پارک حیاط درب جلوی ماشین

  سامیار ماشین اینکه اء_رامتین

 نمیاد داره کار گفت اونکه

 زدم دلم ته پوزخندی 

 بچزونه منو میخواسته حتما

  رفتیم ساختمون سمت به

 ما به رسوند خودش بدو سامیار نشده باز آسانسور درب هنو

  داداش چته هوو_رامتین

 رسیدین کی هیچی_میزد نفس نفس سامیار

 االن_ رامیتن

 شد اسانسور سوار ما با گفت اهانی سامیار

 من به بود زده زل پروا بی که خورد سامیار به ایینه توی چشمم

 نمیکشه خجالت هیز پسره

 بزنه دید نتونه تا کشیدم عقب خودمو



  رفت بیرون رامتین اول اسانسور توقف با

 کشید کمرم گودی روی دستی هوا بی سامیار ک برم خواستم من سرش پشت

 گذشت کنارم از 

 زد خشکم

 کرد اینجوری چرا این

 جلوم پرید جن مث سریع مامان بستم در تا  رفتم خونه سمت به

 عوض لباست منتظرن مهمونا ساعته دو بدو خیالی بی اینجور کنی ازدواج میخوای سرت خیر_مامان

 باش زود پایین بیا کن

 منو نزنی من مادر باشه_

 تربیتت تو نبودم پشیمون االن میزدمت اول از اگه_رفت ای غره چشم مامان

 مگه؟؟؟ چشه من تربیت مامان وا_

 گوشه نیس چش_مامان

 عه_

 اره_مامان

 میندازن تیکه بهم مامانمم رسید بجای کارمون بیا

  دست یه به چشمم که رفتم اتاقم سمت به

 بود تخت روی ک افتاد زانو روی تا بلند مجلسی گیپور و تور مشکی تونیک

  مامان کار حتما

  کندم لباسمو



 نداشتم گرفتن دوش حوصله

 پوشیدم تونیک سریع

 میومد بهم خیلی بود خوشکل نه

 نیستا بد مامانمم سلیقه

 پوشیدم اوردم بیرون زخیمم مشکی ساپورت کمد تو از

 بافتمشون کج زدم شونه موهامم

 مالیم ارایش یه بعد

 شدم خارج اتاق از

 که بودم نذاشته پذیرایی تو پامو هنو

 شد شروع خانوم مامان دستورای

 بیار چایی جان رها

 بده چایی بهشون نبود کسی نبودیم ما وقتی انگار

 اههه ندین کار بدبخت من به انقدم بخورید چایی نشستین دوساعته خو

 ایستاده سرم پشت کسی کردم احساس که بودم ریختن چای مشغول آشپزخونه تو

 خورد رامتین به چشمم که برگشتم سریع

 داری؟؟ الزم چیزی... ترسوندیم هووف_

 کن درست شربت بریزی نمیخواد چای گفت مامان اره رامتین

 نزنم سفید سیاه به دست جا یه بشینم باید عروسم من سرم خیر خوبه کردیما گیری عجب_

  ادم ب میدن دیگه کار نشده تموم کار این حاال



 عهههه

  هستی عروسی شرف در نشدی عروس که هنو سوسکه خاله بزن غر کم_کشید لپمو رامتین

 کنی کار کزت مث باید شوهر خونه که کن کار پس

 عمراااااااا_کردم بهش اخمی

 دید خوااااااهیم_رامتین

 رفت بیرون اشپزخونه از کرد گرد عقب

 اخهههه میخوردین رو چای همین میشد چی حاال پووف

 کشیدم بیرون شربت شیشه یخچال داخل از

  شدم کردن درست شربت مشغول چیدم سینی توی  لیوان دوباره

 کردم حس سرم پشت کسی حضور باز که

 (اوهونی نه اهنی نه میان یهوو جن مث همه کردین دقت)

 که بگم چیزی بهش برگشتم رامتین کردم فکر

 خورد نیما به چشمم

 شد گرد تعجب از چشام نداشتم ناگهانیشو حضور انتظار اینکه بخاطر

 ندیدی؟؟ خوشکل چیه_همیشگیش پوزخند با نیما

 میبینه؟؟ خوشکل خودش شده له گوجه این چیییی

 باشی بندیشون دسته توی تو نمیکنم فک ولی دیدیم زیاد که خوشکل_

 نی؟؟میک فکرم تو مگه _نیما

 ....البته اره اوه_



 نمیکنم اذیت خودمو افتاده پا پیش چیزای واس وگرنه باشه مهمی مسءله اگه

 درازه زبونت خیلی_نیما

 میکنم کوتاهش خودم باش مطمءن ولی_داشت نگه صورتش صورتم روی ب رو و شد خم

 (میبینمت ریز همون)میاد صدات فقط نمبینمت کجاییی ها_شتممیگ زمین روی چشم با

 بیرون میزد گوجه ربه میزدی کارد یعنی

 خخخ

 بیار آلبالو شربت من برای_غرید دندوناش ازالی

 دیگه؟؟ امر جناب چشم اوه_

 همین_رفت ای غره چشم

 رفت خروجی سمت به

 افتاد پرتقال و البالو شربتای به میز روی چشمم

  خب خب

 کردم قایمش کابینت زیر برداشتم البالو شربت

 داشتیم؟؟؟! نداشتیم البالو شربت ما

 مهمونا واس بردم کردم درست پرتقال شربت لیوانا توی

 اوردی پرتقال همشو چرا نبود البالو شربت مگه رها وا_مامان

 شده تموم کنم فک مامان نه اووم_

 نگفت چیزی دیگه کرد فک کمی مامان

 من به بود زده زل میرغضب مث نیما ولی



  بود دیده میز روی شربت شیشه چون خخ

 کردم تعارف همه به

  نیما جز

 نکردی؟ تعارف نیما عاقا به رها_پدر

 بدم جواب من اینکه از قبل 

 پدرجان ندارم دوست پرتقال شربت من_نیما

 شیرین خود پسره...  پدرجان ایییش

 نشستم مامان کنار

 غیره و مهریه و میزدن حرف عروسی و عقد و مراسم درمورد بزرگترا

 بود ای کننده خسته بحث

 کردن تعیین عروسی زمان دیگه ماه یه واس شدم متوجه فقط حرفاشون میون از

 میزدم دیدش زیرکی زیر و سامیار به بودم دوخته چشم زدن حرف مدت تموم

 خواستگاری قبل دفعه مث بود پایین سرش فقط اونم

 

 اومدم بیرون سامی فکر از میکردم صدام که پدرم صدای با

 بابا جانم_

  باشید راحت جان نیما و خودتون اینکه واس میگن تهرانی اقای_بابا

 نداری؟ نظری بشه خونده بینتون محرمیت صیغه یه

 اء چیزه من ها_



  بود کرده مشت دستش که افتاد سامی به چشمم

 دستش بود شده سفید که میداد فشار انقد

 چیه نظرت جان رها_مامان

 میدونید صالح خودتون هرجور.... من_

 انداختم پایین سرم

 خووند نیما و من بین محرمیت صیغه تهرانی اقای پدر تایید با

 شد محرم بهم مرد ترین نامحرم دیگه حاال

 جسمم فقط البته

 بود خواهد و بود سامی محرم هنوزم روحم

 اومدم بیرون فکر از جون نیال صدای با

 کنیم جان رها دست نامزدی نشون عنوان به رو حلقه این بدین اجازه اگ_

 اختیارید صاحب خودتون دختر مث دیگه هم رها میکنم خواهش_بابا

 گرفت سمتش به رو حلقه رفت نیما سمت به جون نیال

 کن عروست دست رو حلقه این پاشو انیم_نیالجون

 اومد من سمت به گرفت رو حلقه  مردد نیما

 ایستادم نیما روی ب رو شدم بلند مبل روی از اجبار ب

 

 اورد باال گرفت دستم

 کرد دستم توی اروم رو حلقه



 شد بلند همگی زدن دست صدای

 بشید پیر هم پای به ایشاال باشه مبارک_جون نیال

 دستامون به بود زده زل اخم با فقط سامیار

 گفت لب زیر تبریکی بزور

  نشستم دونفره مبل روی سرجام

 گرفت دستش بزور جون نیال که بشینه روش و بره بود نشسته قبال ک مبلی سمت به خواست نیما

 نشوندش من کنار

 پسرم بشینه خانومت کنار باید بعد ب ازین_نیال

  داشت ای خجسته دل چه

 میکنیم ازدواج باهم عشق روی از ما میکرد فک

 میزنیم متری کیلو شش از تیر با رو هم سایه نمدونه

  انداختم حلقم به نگاهی

 میکرد خودنمایی روش کوچیک الماس یک که ای ساده طالیی حلقه

 شیک و ساده

 بود خوشکل خیلی

  بود سامی منو عشق حلقه کاش ولی

 عروسی قبل کارای و مراسم برای حرفای از بعد

 بریم عاااشقانه نفره دو خلوت کمی خودشون قول به و آزمایش گرفتن واسه فردا گرفتن تصمیم

 بیرون دوتایی



 رفتن تهرانی خانواده وقتی

  نشستم تخت روی رفتم اتاقم سمت به

 شد بلند موبایلم اس ام اس صدای

 کردم باز پیامک و زدم گوشی رمز

 بود سامیار طرف از

 عاشقانه و غمگین پیامک یک

*** 

 میکنم گریه آرام که نیست بار اولین

 ...میکند آرامم گریه که است بارم اولین اما

**** 

 بست گلوم راه وحشتناکی بغض پیام خوندن با

 شد بلند گوشیم زنگ صدای

 میکرد خودنمایی صفحه روی سامیار اسم

 کردم وصل تماس

 رهااا الو_ای گرفته صدای با سامیار

 بزنم حرف نمیتونستم که بود سنگین بغضم انقد

 گرفتن عشقمو کنم باور رها_بغض سامیاربا

 نمیشی من برای هیچوقت دیگه کنم باور رها

 شد بلند هقم هق صدای



 نکن گریه من عشقه نکن گریه_سامیار

  دارم نگه خودم برای عشقمو نداشتم عرضه انقد که سرمن بر خاک

 سامی نحرف اینجوری_

 بشم گفتنت سامی فدای من_ گریه با سامیار

 نیما به ندادی رد جواب توچرا رها

 چرا تو کنم کاری نمیتونستم لیاقت بی من

 سامی باشم کنارت که بود راهی تنها این_

 

 نبینمت هیچوقت دیگه بود ممکن لیلی تو ازدواج با

 دور از حتی باشم کنارت میتونم همیشه کنم ازدواج نیما با وقتس ولی

 میومد خط پشت از هم سامی گریه هق هق صدای

 نمیبخشم خودمو من_سامیار

 پیچید گوشم  توی بوووق بوووق صدای

  گرفتم صورتم دستام با کردم پرت تخت روی گوشی

 بشه خالی دلم تا کردم گریه انقد

 نمیرفت لعنتی بغض ولی

  صبح

 پریدم خواب از پایین طبقه از میکرد پاره حنجرش داشت تقریبا که مامان صدای با

 دنبالت میاد نیما االن پاشو رهاااااااا_



 رهااااا

 داره ای حوصله چه منم مامان این هووف

 برم خوابمو ادامه تا کردم پتو زیر سرم

 اومد اتاق در شدن بسته و باز صدای دقیقه پنج بعد

  مامان بودم مطمءن

 کنه بیدار حضوری اومده نمیشم بیدار دیده

  گرفت بغلش تو پتو زیر از منو نفر یه کردم احساس یهو

 نمیکنه اینجوری که مامان

 گرفته شوخیش باز رامتین نکنه

  هووف

 شدم خفه کن ولم رامتین_

 

 نیومد مقابل طرف از صدای ولی

  گفتم تر بلند ایندفعه

 نکن لوس خودتو برو پاشو رامتین_

 نیومد جوابی بازم

 خورد براق مشکی چشم جفت دو به چشمم که اوردم بیرون پتو زیر از یواش سرم

 کشیدم بیرون بغلش از خودم ها زده جن مث

 خدا یا_



 شلپ

  باسنم آخ کمرم آخ_

 شد له مردم مال وای

 بدم چی صاحابش جواب هوووف

 شده قرمز نیما دیدم که میکردم ناله و آه خودم برای همینجور

 بشه منفجر ممکنه لحظه هر

 شنید حرفام یعنی آخ

 شنیدم اره_خنده زیر زد بود داشته نگه خودش بزور که نیما

 دلم آخ باحالی خیلی رها وای

 جااااااان

 نمیکشی خجالت گنده خرس_

 

  یانه هستی بغلی ببینم کنم امتحانت باید چی واسه نه_بود شده تموم خندش که نیما

 کنما زندگی باهات میخوام عمر یه

 زد شیطونی چشمک

 

 زشت تخص پسره خاصیت بی پرروی_شدم بلند زمین روی از حرص با

 میشنوما دارم_نیما

 بشنوی ک گفتم_باعصبانیت



 کنه بغلت میکنه کیف ادم ای میزه ریز کردم حال ولی_اومد صداش ک رفتم دستشویی سمت به

 کرد فرار اتاق در از بدو که سرش تو بزنم برداشتم خیز سریع

 ها بسته رو از رو همه دست پررویی تو اء اء تفلون نچسب پسره_

  دستشوویی داخل مهم عملیات انجام صورتم و دست شستن بعد

 کردم تموم ارایشمو چشم خط یه با زدم صورتم به پودر کرم کمی اومدم بیرون

 میزنن چشمم کنم ارایش این بیشتر هستم خوشکل واال

 خخ

 خطای با مشکی شال و مشکی شلوار با پوشیدم بود دوزی سنگ سینش روی که رنگی کرمی مانتو

 پوشیدم کرم

  پایین رفتم

 جلوم پرید یهو مامان

 منتظره در دم ساعت شش مردم پسر بدو بدی لفت باید جا همه رها_

 باشه باشه جان مامان باش_

  شدم اسانسور منتظر که زدم بیرون خونه از پوشیدم کفشام

 اومد بیرون واحدش از یهو سامیار

 ریخته بهم ژولیده قیافه

 بهش زدم زل دید وقتی

  روزمو حال میبینی_سامیار

 شدم ها دیوونه مث



 کردم داداشم تقدیم دستی دستی عشقم

  شد باز آسانسور درب

 سامی به نگاهی کردم آسانسور به نگاهی

  بود انداخته پایین سرش که

 رفتم سمتش به

 ؟چرا بشه اینجوری قراره نگفتی بهم کردی؟چرا اینکارو ؟چرا نجنگیدی عشقت واس سامی؟؟چرا_

.... 

 بکنم سواالم بقیه نذاشت

 منتظره نیما برو_ اسانسور داخل داد هلم دست با

 انداخت واحد داخل خودش سریع

 

 کن کاری یه خودت خدا هی

 

 هی

*** 

 شد تازه دلم داغ خورد نیما به چشمم باز که زدم بیرون ساختمون از

 

 تنهاباشی باهاش روز کل اینکه بحال وای میرقصه نزده پسره این کنه بخیر خدا

 



 نشستم صندلی روی کردم باز ماشین جلو درب

  کرد روشن ماشین حرف بدون بود زده دودی عینک نیما

 

 نشسته ها داده قورت عصا مث که االن ب نه صبحش به نه بیا

 

  آزمایشگاه به ورودمون با

 بودن اشنا نیما با اونجا کارکنان همه

 میومدن پرسی احوال سالم برای سریع

 میداد جواب همه به باغرور هم نیما

 

  نترکی_

 گفتی؟ چیزی_نیما

 میشنوی صدا همش ها کرده عیب گوشات نه هوم_

 

 کرد باز رو اتاقی درب و کرد خفن ای غره چشم

 من به رو

 بیام تا باش منتظر اینجا_

 

 شد خارج ای دیگه حرف بدون



 دراوردم اداشو

 ..   ..انگ بیام تا باش همینجا_ای مسخره حالت با

 اورد داخل سرش نیما شد باز در سریع

 گفتم؟؟ اینجوری من_

 هان؟؟_دادم جواب متعجب

 باش همینجا گفتم زشتی این به من_بشه قدم هم تا اورد پایین سرش و اتاق داخل اومد کامل

 دراورد شو ادا فهمید پس اخ گرفتم گاز لبام

 کشید بیرون دندونم حصار از لبم شصتش انگشت با نیما

 میکنی زخمش نکن_نیما

 میخواد دلم خودمه مال_کشیدم عقب خودم کردم اخمی

 هستن من مال پس شدن من محرم که دیشب از_کشید خودش سمت گرفت کمرم

 

 بیرون بیام بغلش از تا دادم تکون خودم

 میکنم خیانت سامیار به دارم میکردم فک میزد دست بهم وقتی بودم معذب خیلی

 نمیاد خوشم نچسبی من به انقد میشه_

 بیاد خوشت بعد به ازین باید_داد فشار کمرم و کرد اخمی

 

 کردم باز کمرم از دستاش گفتم لب زیر بابایی برو

  اومد موقع همون پرستار اوردم شانس



  گرفت خون من از اول

 نیما سمت رفت عشوه با بعد

 بست چشماشو زد باال پیرهنش استین و بود پریده رنگش نیما

  میترسه امپول از بچم خخ

  میخورد ووول دروونم کرم

  میکرد اماده سرنگ داشت  پرستار تا نیما کنار رفتم

 گفتم گوشش در

 میترسی امپول از بچم اخی_

 مامانی نشی اوخ

 نیس اینجوری نخیر_داد جواب لب زیر کنه باز چشماش که این بدون

 که کرد فرو نیما دست داخل سوزن پرستار

 خورد خفیفی تکون نیما

 نکردما چاخان شوما بجون بود شده گچ مث رنگش بگم اگه

 ماست مث سفید سفید

  خنده زیر زدم پقی

 قیافشو وای_

 خنده زیر زدم هرهرهر دوباره باز

 

  شد خارج اتاق از پرستار وقتی



 کرد باز چشماشو نیما

 میترسی امپول از نمیکشی خجالت گنده مرد وای_

 خنده زیر زدم هر هر باز

 شد خفه خندم لبام رو نیما لبای گذاشتن با یهوو که

 

 نکنی  مسخره رو کسی دیگه که کردم کارو این_شد جدا ازم نیما

 بیا زود منتظرتم ماشین تو

 

 بودم کرده هنگ

 بوسید منو حقی چه به احمق پسره

 کردم پاک لبام سریع دست پشت با

 هیز پسره اه

 خاصیت بی دارز چلمنگ پسره

 اه اه

 کوبیدم بهم محکم ماشین در شدم سوار رفتم ماشین سمت به وحشتناکی اخم با

 میکردم خالی ماشینش سر باید کنم پتش و شت بزنم که نمیرسید نیما به زورم

 بیرون به زدم زل

 تو؟ هی_نیما

 ندادم بهش جوابی هیچ



 

 منو نخوری اخماشو اوه_نیما

 بیرون به زدم زل باز حرف بدون کردم نگاهش چپ چپ

 مجبور هم منو برگشت من سمت به داشت نگه خیابون کنار ماشین شد کالفه اینکه مث نیما

 کنم نگاه کردبهش

  بشی من زن میخوای دیگه ماه یه تا تو میگم چی ببین_داد تکون وار تهدید رو انگشتش

 اومدنا عشوه و ناز ازین نمیاد خوشم هیچ

  کنار بذاری بازیاتو لوس این  بهتره پس

 بیاد باال دیگم روی اون نذاری بوسه یه بخاطر و

 فهمیدی؟ میبینی بد وگرنه

 لرزید بدنم ستون چهار که زد داد رو فهمیدی چنان

 گرفت بغضم

 انداختم پایین سرم

 

 کرد حرکت خونه سمت به دیگه حرف بدون هم نیما

 

 چکید پایین چشمم از سمجی اشک قطره

 دستم روی افتاد



 خونه سمت به پریدم بیرون ماشین از حرف بدون ساختمون جلو ماشین توقف با کردم پاکش سریع

  رفتم

 ترکید بغضم آسانسور داخل

  بود پیشم سامیار کاش

 کاش ای

 

 شدم خارج ازش آسانسور توقف با

 میکردم هق هق و

 بیاد بند گریم تا گرفتم نفس در پشت کمی

 من به زد زل تعجب با شد باز سامی واحد در که

  کشیدم بیرون رو خونه کلید کیفم از انداختم پایین سرم

 بست سرمون پشت در شدیم که داخل برد خودش واحد  سمت به  کشید دستم سامی  یهو

 کرده؟؟ اذیتت نیما میکنی؟ گریه چرا شده چی رها_سامی

 گرفت اوج گریم  میکردم حس کنارم سامی حضور وقتی 

 کرد بغل منو سامی

 بود بخش ارامش بغلش چقد

 داشت فرق نیما با اسمون تا زمین

  شدم اروم وقتی

 کرد هدایت مبل سمت به منو



 نشست روم ب رو خودش

 شده؟؟ چی بگی نمیخوای_سامی

 میخوام تورو من کنم ازدواج نیما با نمیخوام من سامیار_

 کردی؟ اینکارو تو چرا

 چرا میشدی من نامزد تو نیما جای االن نباید چرا

 میاد بدم نیما از من

 گرفت اوج گریم دوباره

 کرد بغلم نشست کنارم سامیار

 

  رها جنگیدم اوردنت دست به برای من_سامی

 باختمت ولی

  بود دیده تورو اوایل اون مامانم

  بود اومده خوشش ازت

  داد نیما اوردنشون عکست

  اومد خوشم ازت دیدم عکست وقتی کنجکاوی سر منم

 بود واقعی عشقم کن باور رها ولی شدم نزدیک بهت چجوری که بگذریم

 نمیخوام رو لیلی دارم دوستت  کنم ازدواج باااهات من بذاره گفتم مامان به

  گرفت قلبش شنید اینو مامانم وقتی ولی

 کرد رد خفیف سکته یک گفتن که بیمارستان بردیمش



 اومد پیش خواستگاری بحث باز وقتس تا نگفتم هیچی دگه

 دستم رو ریخت پاکی اب مامانم و

 بودین هم کرده نشون اول از لیلی و تو گفت

 کنید ازدواج باهم مجبورید

 بخوره بهم خواهرش تک با رابطش من بچگانه عشق بخاطر نمیخواد دلش گفت

 بگذره خواهرش دختر یدونه از من هوس واس نمیخواد گفت

 میخواست نیما برای رو رها هم اول از گفت

 نمیخوریم هم درد ب ما گفت

 سامیار ولی_

 رابطه و کنم مخالفت میترسم بدم دست از مادر کنم مخالفت باز میترسم رها میترسم_سامیار

 بخوره بهم خانوادم

 خانوادم برای گذشتم عشقم از من

 نیس کننده قانع دلیلم میدونم رها ببخش منو

 کن درکم ولی

 کنه خوشبختت میتونه نیما مطمءنم

 مهربونیه خیلی پسر و نیس دلش تو هیچی ولی میشه عصبانی زود درسته اون

 میشه فراموش ما بین عشق و میشی عاشقش هم تو مطمءنم من

 

 نمیکنم فراموش عشقمو هیچوقت من ولی_کردم اخمی_



 نه من  ولی بگذری ازش راحت انقد بتونی تو شاید

 

 زدم بیرون سامیار خونه از داغون اعصابی با

  کردم باز خونه در کلید با و

 خورد مشکی ورنی کفش جفت یه به چشمم شدم وارد تا

 دگ کیه مال اینا

  که میرفتم اتاقم سمت به صدایی سر هیچ بدون گذاشتم جاکفشی داخل کفشام

 اومد سرم پشت از نیما صدای

 ساعته؟؟ نیم بودی کجا_نیما

 برگشتم سریع

 هاااااااا_

 

 بودم افتاده پته تته به

 بدم جوابش چی خدایا

 بشم بهتر تا بودم نشسته پارکینگ تو یکم نبود خوب حالم چیز اء_

 ندیدم پارکینگ تو کسی من ولی_کرد نگاهم مشکوک نیما

 

 بودم نشسته ماشینا بین_

 



 کنم عوض لباسام برم

 زدم جیم جلوش از سریع

 اتاق داخل پریدم

 

  بود سخت چقد هووووف_

 میکنم سکته نمیگه ادم ب زده زل متهما این عین

 میرفت فنا ب حیثیتم بودم سامیار پیش میفهمید اگه وای

 

  کردم عوض لباسم سریع

  نشستم تخت روی

 نقطه یه ب زدم زل

 بود مشغول خیلی فکرم

 بده حق سامیار به میگفت دلم

 میکرد کارو این نباید میگفت عقلم

  که بود عشقی چه این

 داد ترجیح خانوادش به منو

 میشناسه ماه سه ک تورو داری انتظار نکنه چیه_وجدان

 بده ترجیح کرده زندگی باهاشون سال سی که خانوادش به

 نه که چرا اره_



 میکردی اینکار بودی خودت_وجدان

 

..... 

 ناااهار بیا رها_اومد اتاق در پشت از مامان صدای

 میام االن چشم_

 

 زدم بیرون اتاق از

 نشستم میز پشت حرف بدون

 مینداخت بهم نگاهی یه گاهی از هر نیما

 میشد غذاش مشغول دوباره

 

 نمیتونست و بگه چیزی میخواس اینکه مث

 

 شستم رو ظرفا  ناهار بعد

 زدم بیرون آشپزخونه از

 دیدم کردن پاره تیکه تعارف درحال رو نیما و مامان که

 

 دیگه میرفتین شب خب میوندی همینجا جان نیما_مامان

 دارم کار برم باید مامان مرسی ن_نیما



 اخه بد که اینجوری_مامان

 دادم زحمت هم خیلی ممنون_ نیما

 میزنن حرف چقد هووف

 نداری کاری نیما با شما رها_اومد مامان صدای که اتاقم داخل برم کردم گرد عقب

 اتاق تو میرم من بگو بیا دارین حرفی اگ

 

 نه_میرفتم ک همینجوری

 میری کجا کن نگا رو اینجا رها وا _مامان

 

 دارم امتحان فردا بخوابم میرم خستم جان مامان_برگشتم

 

 اتاق تو پریدم حرف بدون

  منما مامان داره انتظارای چه

 زوره مگه دیگ باهاش ندارم کاری خو

 

  خوابیدم شب تا

 خخ بود چسبیده بهم چشام شدم بیدار وقتی دیگه

 دگ داشتم کمبود

 



 باشم تنها میخواست بیشتر دلم بزنم حرف کسی با نداشتم حوصله

 خوندن به کردم شروع اوردم بیرون هامو جزوه و کتاب

 نرفتم پایین شامم برای

 خوندم بکوب

 بودم نخونده انقد عمرم تو یعنی زدما خر

  خوندم انقد اون برای میکنا فک نیما فردا

 باز بگیره خودش چقد

 

  اومد برام اس ام اس یه که بود شب 11 ساعت

  کردم باز گوشی قفل

 بود سامیار طرف از

** 

  کن درکم نداشتم ای دیگه راه هیج بخدا ببخش منو رها

 

 گفتم بیراه بد خودم به کلی زدی بیرون حالت اون با که امروز

 کنم درست رو چی همه میدم قول رها

  بده فرصت بهم

*** 

 زمین رو کردم پرت رو گوشی



  کرده خودش بازیچه منو_

 میکنه گرم و سرد هی شم بازی اسباب میکنه فک

  اخرش میکشه خودش سمت منو باز االنم

  میکنه ولم

 میدونم که من

 

 

 بخوابم کردم سعی انداختم تخت روی خودم بهش جواب بدون

 میبرد خوابم مگه ولی

 برد خوابم و شد گرم چشام بالخره تا چرخیدم پهلو اون ب پهلو ازین انقد

 بیدارشدم خواب از کوفته و خسته صبح

 (خخ کنده کوه خواب انگارتو)

 ژولیده قیافه با و حال بی

  اومده پایین تخت از

 رفتم آشپزخونه سمت به

 بود صبحونه میز چیدن مشغول تند تند مامان

 بخیر صبح سالم_

 بریزم چایی برات بخیربشین  توام صبحه  دخترم سالم_مامان

 نشستم میز پشت



 شدم پرتقال اب خوردن مشغول

 داری؟ کالس کی تا رها_مامان

 دارین؟ چی؟کاری واسه.بعدظهر 5 تا_

  کرد دعوتمون  شام واس جون نیال_مامان

 میای؟ کی ببینم خواستم

 میام شد تموم کالسم باش_

 

 بشم حاضر برم من مرسی_شدم بلند میز پشت از

 بیای شب نره یادت پس  باش_مامان

 

 چشم_

 

 گرفتم رو نگار شماره برداشتم گوشیمو شدم اتاقم وارد

  بوووق

 بوووق بوووق

 بوووق بووووق بوووق

 ..ای زهرمار ای درد ای مرگ ای_نگار

 داداش بریم باهم پیادشو هوووووو_

 بکشما نمیتونم راحت نفس یه دستت از صبح سر_نگار



 دیره دانشگاه بریم بیا منم دنبال شو حاضر پاشو بابا خفه_

 افتادی؟ تاکسیت یاد پس_نگار

   پایین دگ مین ده دقیقا_

 منتظرتم

 جوجو بابای

 کردم قط گوشی

 حاال؟؟ بپوشم چی اووم_کمد سر پریدم سریع

 کشیدم بیرون  داشت باریکی طالیی کمربند کمرش که بلند مشکی مانتو یه

  مقنعه و مشکی شلوار با

 خخ بزنیم سنگین و خانومانه تیپ یونی تو مجبوری دگ

 پوشیدم رو مانتو

 .میکرد خودنمایی خیلی بلندم قد و باریکم کمر مانتو این با

 شدم جیگری جه اوف_

  وسایلم برداشتن بعد کردم ارایش کمی

 شدم خارج ازخونه

 کرد ترمز پام کنار سامیار ماشین که بودم نگار منتظر ساختمون بیرون

 میرسونمت بیا رها_کشید مایین شیشه

 دنبالم میاد نگار ممنون_انداختم پایین سرم کردم اخمی

 



 اینجاما من رها_سامیار

 میکنی نگاه پایین چرا

 ندادم جوابی بهش

 بدم مقابلم طرف ب حق و سمتش برم من همش چرا دارم غروری خودم برای منم میفهمید باید

 ها؟؟

 

  پیچید کوچه داخل نگار ماشین

  و رفتم نگار سمت به سامی به جواب بدون

 داشت نگه ماشین

 شدم که سوار

 شد شروع سواال سیل

 میگفت چی فراری دلبسته دلخسته عاشق اوه_نگار

 هیچی_

 میدین قلوه و دل دارین ساعته یه هیچی چی یعنی_نگار

 هیچی میگی بعد

 بیخیال نگار_

 گفت چی بگو زود نمیشه_نگار

 دگ کن ول بابا هیچی_

 



 اعصاب بی_نگار

 

 شد رانندگی مشغول اویزون لوچه لب با نگار

 کرد ول خانوادش بخاطر منو سامیار_

 چی یعنی_سمتم برگشت متعجب نگار

 گفتم براش قضیه کمال و تمام

 

 ...داشت حق شاید_ نگار

 بحرفم درموردش نمیخوام نگار بیخی_

 کرد پارک ماشین نگار

 نخور غصه عزیزم باشه_نگار

 بشه اینجور نمیخواسته هم سامیار باش مطمءن

 ها قضیه به چسبیدی بیخیال میگم نگار_کردم نگاهش چپ چپ

 

 رفتیم دانشگاه سمت به شدیم پیاده ماشین از

 

 رو اونجا_پهلوم تو زد ارنجش با نگار

 پهلومو کردی سوراخ چته_

 کردم نگاه میکرد اشاره که جای به



 بودن صحبت مشغول باهم سامیار و  نیما

 میشه جهانی جنگ یه االن اوه اوه رقیب دوتا_نگار

 بجنگه من اوردن دست ب برای نیما درصد ی کن فک هه_

  تره مهم خانوادش که هم سامیار

 هیچم وسط این من پس

 عشقه خودتو اجو بیخیال_پشتم ب کوبید محکم نگار

 المصب سنگینه چقد خر دهن تو بره  دستت االهی بشکنه دستت االهی_

 نکش خجالت ها بگو بلدی جدید فحش_نگار

 کافیه همینا فعال نه_

 

  شدیم که کالس داخل

 نشستیم همیشگی صندلی روی

 

 ( جان نیما) عزیزم استاد دقیقه پنج بعد

 شد وارد

 

 کرد پخش ها بچه بین امتحان های برگه اضافه حرف بدون همیشگی  اخم همون با

 

 رها پیس پیس_نگار



  هووم_

 ....س جواب_نگار

 کشید دستش زیر از برگشو نیما نشده کامل حرفش

 هستید زدن حرف مشغول که دادین جواب رو همه کنم فک_نیما

 اء میگم من چیز اء_نگار

 بدن جواب امتحانشونو بقیه تا بشینید_نیما

 سرجاش نشست اروم کرد بغ نگار

 امتحان شدن تموم بعد

 شد تدریس  مشغول نیما

 بپرسه داره سوالی کسی اگه داد اجازه نیما که بود مونده کالس وقت از ربع یه

 کردین ازدواج شما استاد_دخترا از یکی

 

 انداخت پرسید سوال این که دختری به نگاهی نیما

 کردم ازدواج بله_گفت خاصی غرور با

 ندارید؟؟ حلقه چرا پس استاد_دخترا از دیگه یکی

  بندازه حلقه نخواست دلش شاید بابا کین دیگه اینا خدایا

 بذارم جا  خونه حلقم  و بگیرم اجازه شما از رفت یادم شرمنده_زد پوزخندی نیما

 

 هی شد خنک دلم چه اخ خخ شد کنف دختره



 

 خوشکله؟؟؟ استاد_دخترا از یکی باز

 بله؟؟_گفت متعجب نیما

 خوشکله؟؟ خانومتون میگم_دختره

 

 تره خوشکل شما از بله_انداخت دختره به  دقیقی نگاه نیما

 خنده از ترکید کالس کل حرفش با

  کردم حال آی

 بپرسه شخصی سوال ازش نکرد جرات کسی دیگه

 رفت بیرون کالس از نباشید خسته گفتن با نیما

 

 گرفتا حالشونو شد خنک دلم چه آی_نگار

 اوهوم_

 میکنیا تور شوهرا چه رها بشه کوففتت_نگار

 میخواد رو سامیار فقط من دله ولی_گفتم یواش

 

 بزرگه خدا نشو ناراحت_گفت دلجویانه شدم ناراحت دید که نگار

 

 بخوریم هوا یکم بیرون بریم هی_



 

 

 میزدیم قدم محوطه داخل نگار با

 کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی که

 که میگشتم صاحبش دنبال چشم با

 خورد سامی با چشمم

 بود نشسته نیمکتی روی تر دور ما از

 من به بود زده زل غم با

 رفت نگاهش برای دلم

 

 انداخت پایین سرش و گرفت ازم نگاهشو که بهش بودم زده زل همینجور

 

 آهههه_

 

 سوزناک چه اوه_نگار

 

  کنم چیکار نگار_

 نمیکنه تالشی هیچ من با بودن  برای سامیار

 



 ندارم نیما به ای عالقه هیچ هم طرفی از

 نمیاره دوام سامیار بدون قرارم بی دل ولی

 کنم نزدیک بهش خودم جوری یه مجبورم

 

 شده پیچیده خیلی نمدونم_ نگار

  بیاد خودش به سامیار عروسی تا امیدوارم

 میشید بدبخت هردوتون بازی لج سر میره پیش که اینجوری

 کنه حرکت مقابلتون طرف منتظرید کنه تالش یکی اون به رسیدن برای نیس حاصر هیچکدومتون

 

**** 

 میرفتم خونه سمت به سرعت با کالسام شدن تموم بعد بعدظهر 5 ساعت

 

 پیچید پام جلوی سرعت با ماشینی که

 بپرباال داداش جیگر_رامتین

 شدم سوار سریع

 برم راهوو همه این چجوری داشتم عذا بده خیرت خدا وای_

 شوووماییم چاکر_رامتین

 افتاد کشش دختر تیپ به چشمم

 پدرسوخته کردی خوشکل انقد کی واسه جووون اوووووف_



 

 ضایعس یعنی_زد لبخندی رامتین

 خبریه معلوومه پروژکتور چشات_

 

 دختره یه واسه_خاروند گردنش پشت دست با

 

 دختره اون هس کی شد جالب اوه_

 

 میگم بعدا حاال_رامتین

 دیگه بگو_

 نه یا داره عالقه بهم اونم بشم مطمءن باید اول نه_ رامتین

 

 داداشی راحتی هرجور باشه_

 

 برم زودتر باید من اجی_کرد پیاده منو رامتین رسیدم خونه به

 سپردم بهش هست خونه هنو سامیار

 خونشون برین باهم دنبالت بیاد

 ..آخه_ کنم مخالفت اومدم

 خدافظ نکنی شیطونی_رامتین



 

 شد دور ازم سرعت با

  هووف

 باهاش اینکه بحال وای تند دور رو همینجور دوریش از نفهمم زبون دل کنم تحمل چجوری حاال

 باشم

 آخ

 رفتم خونه سمت به سریع

 برداشتن بعد کردم عوض کرمی شلوار شال و براق طالیی های دکمه با سفید مانتو یه با لباسم

 زدم بیرون خونه از سفیدم کفشای

 رفتم اسانسور سمت یواش یواش

 نیست سامیار انگاری

 هواااا پریدم متر شش ماشینی بوق صدای با که رفتم خروجی سمت به کردم تند پا ریع بهترس چه

 

 قلبم ننه وای_

 صدا سمت برگشتم

 شد دیر باال بپر من بانوی سالم_اومد سمتم یه خنده با سامیار که

 

 ...زحمت میرم خودم من_

 برد ماشینش سمت به کشید دستم بشه تموم حرفم نذاشت



 که ما نداریم تعارف_سامیار

 

 نشست فرمون پشت خودش چپوند ماشین داخل بزور منو

 

  زد استارت

 دستم روی خودش دستش و ماشین دنده روی گذاشت گرفت دستم

 

 کنی ول دستم میشه_گفتم متعجب

  نه_سامیار

 بکشم بیرون دستش زیر از دستم کردم سعی

 گرفتش تر محکم که

 سامیار دستمو کن ول_

 هوم؟؟ باشیم خوش باهم بیا داریم فرصت ماه یه ما رها_سامیار

 شدم تو عاشق که خودم برای متاسفم واقعا_

 باشی چاره راه دنبال اینکه بجای

 بگذرونی خوش ماه یه این میخوای

 کشیدم دستش زیر از تر محکم دستم

 

 باشیم نداشته شوهری برادر و داداش زن رابطه یه جز ای رابطه هیج دیگه بهتره



 

 نمیاد خوشم وونفس ضعیف ادمای از

 هستی ماه یه این فکر ب فقط تو حاال برسم بهت میزنم اتیش اب به خودم دارم من

 

 منه؟؟ برادر با ازدواج اتیشت و آب_سامیار

 کنم ازدواج باش کردم قبول که شدم داداشت ابروی و چش عاشق کردی فک اره_

 بشی دیگه کسی برای نمیذارم نباشی من برای اگه چون بزنی بهم نامزدی این بهتره پس_سامیار

 باشه داداشم شخص اون اگه حتی

  بکشی بیرون منجالب ازین مارو االن نداری عرضه انقد تو_زدم داد بلند

 ...تو ببندم دل چیت به  میخوای حاال

 کوبید دهنم تو دستش پست با محکم بشه تموم حرفم نذاشت

 زد فریاد و

  تورو هم میکشم خودمو هم بگی دیگه کلمه یه شو خفه فقط شو خفه_

 

  گذاشتم دهنم روی دستم

  شد پخش دستم روی خون بود شد پاره لبم

 بود گلوم توی بدی بغض

 میکردم خفگی احساس

 



  اومد لبم سمت به  دستمالی

 انداختم سامی دست به نگاهی

 شده خونی لبت_سامیار

 زدم پس دستش شدت به

 زدم زل خیابون سمت به

 

 رفتم حیاطی درب سمت به شدم پیاده ازش ماشین توقف محض به

 یکیه این نیست ما خونه اون_سامیار

 کردم کج خونشون سمت به راهمو صورتم حالت تو تغییری ایجاد بدون

 

 اییییش

 

 رفتم ساختمون سمت به سامی به توجه بدون

 بغلم تو کرد پرت خودش یکی یهووو که نداشتم توجههی اطرافم محیط به اصال

 گرفتم فاصله ازش

 بود شده تنگ برات دلم چقد نمدونی سالم رها وای_صبا

 برم قربونت عزیزم سالم_

 شده چیزی کرده ورم لبت رها_صبا

 اتاقم در تو رفتم دماغ با نبود حواسم نه ها_



 

 دیگه نفر یه بغل تو رفتم باز رفتم کنار جلوم از صبا یهوو

 برسه ماهم به کن ول میزنی حرف چقد صبا_لیلی

 جونی رها سالم

 شد جم لبخندم لبم درد از که زدم لبخندی

 خوبی جون لیلی سالم_

 گلم  مرسی_لیلی

 رفتیم خونه داخل  سمت به صبا همراه داخل بریم بیا

 رفت سامیار سمت به بدو لیلی که

 کردم نگاه سرم پشت برگشتم

 کرد پرت سامیار بغل تو خودش لیلی که

 کرد استقبال ازش لبخند با هم سامیار

 گرفتم ازشون رومو

 

 نفره چند عاشق نیس معلوم رو خرما هم میخواد خر هم پسره هه

 

 از پسر شازده کنار جون نیال زیاد اصرار به کردم پرسی احوال سالم بقیه جون نیال با خونه داخل

 نشستم افتادش فیل ن*و*ک

  بود گرفته دلم



 شده چی لبت_نیما

 در ب خورد هیچی_

 نیست در کوبیدگی این ولی_کرد نگا مشکوک

 نساز فانتزی خودت برای الکی_گرفتم ش از رومو

 نگو باشه_زد پوزخندی_نیما

 نکنی فرض خر منو بهتره ولی

 خری خود چیه فرض_گفتم دلم تو

 بگه رو در رو داشت جرات کی ولی

 میخورد درسته منو

 

 بود نیومده هنو رامتین

 رفت سر  حوصلم بیاد زودتر حداقل اون کاشکی

 اتاقم تو بریم میای رها_صبا

 عزیزم اره_

 برم بشم بلند خواستم

 بمونه من پیش میخواد رها نه_گرفت منو نیما که

 برم میخوام کن ولم وا_

 بمون من پیش یکم بود شده تنگ برات دلم عزیزم_نیما

 نیما ازین نشنیده حرفای حق به خالق جلل وا



 باشه راحت بذار نمیکنه فرار که رها جون نیما_جون نیال

 

 خانوادش پیش میکرد بازی فیلم بگو پس اوه

 بزنه عاشقانه حرفا بعیده یخ کوه این میگم ک من

 

 من اتاق بریم بیا پس_نیما

 

 زد شیطونی لبخنده جون نیال

 میکردن نگا مشکوک جمع کل

 شدم زده بهت نیما رفتار ازین خودمم واال

 بود خورده بجای سرش کنم فکر

 

 دستم شدیم وارد وقتی میکشید اتاقش سمت به منو نیما شد پاره  دستم شدن کشیده با افکارم رشته

 کشیدم بیرون دستش از شدت ب

 میکنی اینجوری چرا چته هست معلوم هیچ_

 

 برد شلوارش جیب داخل دستاش

 میشنوم_

 چیو؟؟ ها_



 اورده؟ سرت( کرد اشاره لبام به چشماش با)رو بال این کی_نیما

 

 ...به خورده که گفتم_

 درازه؟؟ گوشام من رها_نیما

 

 یکمی اره_کردم نگاه گوشاش به متعجب

 

 اورده سرت رو بال این کی بگو خوش زبون با_غرید دندوناش الی از

 میکنی پیچم سوال انقد که چیکاریی تو اصال_

 بنال پس میشم شوهرتم زودی به  نامزدتم من_کرد اشاره حلقم به اورد باال گرفت چپم دست

 گرفته جدی خودشو چه بابا برو _

 

 میاری باال سگمو روی اون داری رها_بود شده قرمز عصبانیت از نیما

 

  گفتم که همونه حرفم من_

 افتاد  سامیار به چشمم که کشیدم رو دستگیره و رفتم اتاق در سمت به

 میکرده گوش یواشکی داشته اقا هه

 گذشتم کنارش از بهش توجه بدون

 میزد موج شرمندگی تونگاهش



 کنه توجه سامیار نگاه به که بود حرفا ازین تر پر من دل ولی

 رفتم پذیرایی سالن سمت به زدم پوزخندی

 

  درمورد صبا و لیلی بین که حرفای به فقط شب آخر تا

 میکردم گوش بود اینا و لباس و عروسی مراسم

 

 بود خورد برادر دو ازین اعصابم

 خورده گره چل و خل دو این با سرنوشتم که کردم گناهی چه نمیدونم

  میپایید رو صبا زیرکی زیر گاهی گه بود نشسته زیر به سر و اروم مجلس کل  هم رامتین 

 نزد حرفی اصال

 

**** 

 

**** 

 بعد هفته دو

**** 

 میکردم بازی بودم برده فرو گوشی توی سرمو گردن تا بودم نشسته دانشگاه محوطه توی

 

  االغ بیشعور یه که



 کلم پس کوبید محکم بود نگار اسمشم تصادف حسب بر

 ها؟؟ گوشی اون تو خبره چه_نگار

  دستت بشکنه_دادم ماساژش کمی گذاشتم گردنم پشت دستم

 گرزه که نیست دست

 هی تریلی زیر بره زبونت_نگار

 رفتم بهش ای غره چشم

 نکن نگاه اینجوری  ترسیدم خب_نگار

 کرده دعوت رو استادا و کالس کل گرفته تولد امشب میشناسی ک رو  مینو راستی

 گنده خرس بده شانس خدا_

 گرفتن؟ تولد موقع حاال

 فیل دماغ با دماغش که  دماغموو العاده فوق دختر یه)میگرفت بچش سالگی 20 تولد االن باید اون

 زکی گفته شتر لب لبا و میخونه

 عدس اندازه ریز چشا

 (بهتره نکنم تعریف دیگه

 کجایی هوی_نگار

 میکردم تجسم رو مینو ماه صورت داشتم هیچی ها_

 بریم؟ میای خب_نگار

 کجا؟؟_

 عمت قبر سر_شد کفری نگار



 ادب بی اه_

 نیستما بخر کادو گنده خرس اون واس من ولی باشه

 

 میدم بهش هردومون طرف از میخرم چیزی یه خودم خاصیت بی خسیس_نگار

 جیززززز دمت افرین_

 حرفیدیم نگار با دیگه یکم

 کردم حرکت خونه سمت به کالسا بعد

 

 افتاد کوچیک کادو جعبه یه به چشمم شدم که اسانسور وارد

 کیه مال دیگه این_

 داشتم برش شدم خم

  کاغذ تیکه یه بهش

 بود اویزون

 *** 

 ...ببخشی اونروزم رفتار بخاطر منو امیدوارم من عشقه

 بشی خوشبخت  میخواد دلم

  توبود با حق

 ندارم تورو لیاقت من

 کنه خوشبخت تورو میتونه نیما مطمءنم



 من بانوی دارم دوستت

 سامیار طرف از

*** 

 

 بود نصفه قلبش ولی بود قلب بشکل رنگ طالیی گردنبند یه داخلش کردم باز رو کادو

 و بوده جفت اینکه مث

  من دست تیکش یه

 کجاست؟ اش  دیگه تیکه

 رفتم خونه سمت به شد باز اسانسور درب

 انداختم سامی واحد به کوتاهی نگاه کردم توقف در دم

 ...میسوزه سرنوشتم این برای دلم هی

 

 کشیدم سرک اشپزخونه داخل کردم باز کلید با در

 بود چسبیده کاغذی تیکه یخچال روی.نبود کسی

 

 گذاشتن یاداشت خط تو زدن امروز همه

*** 

 بازار رفتم خانوم جهیزیه خرید واسه من

 بخوور کن گرم ناهارتو



 بیام کی نیست معلوم دارم کار کلی من

 نریزی بهم رو خونه

 مامان

*** 

  نداشتم خوردن ناهار حوصله

 رفتم اتاقم سمت به

 لباسام تعویض بعد

 کردم پرت تخت روی خودم

 دوختم چشم بود داده بهم سامی که گردنبندی به گرفتم باال دستم

 

  بود ریزی نوشته گردنبند پشت

 بخونمش بتونم تا کردم ریز چشمام

 my love R بود شده نوشته انگلیسی به

 

 گذاشتم قلبم روی گردنبند

 کنارمه سامیار انگار

 برد خوابم شد گرم چشمام کم کم

 

 کندم دل نازم خواب از گوشی زنگ صدای با



 بله_

 بریم اتلیه و تاالر و عروس لباس انتخاب و حلقه خرید برای دنبالت میام 8 ساعت فردا_نیما

 کنی قبول نه بدون باید بخرم هرچی میرم تنها کنی دیر دقیقه یه بشی اماده زود بهتره

 ندارم چیزا این خریدن به عالقه هیچ وگرنه دنبالت میام که مامانم اصرار ب اونم

 کرد قط

 

 یخچال فرهنگ بی

 بکن بکنی میخوای غلطی هر برو نمیان منم درک ب

 

 انداختم تخت روی خودم دوباره

 شد بلند گوشی صدای باز که

 کردم وصل تماس صفحه به توجه بدون

 میزنی زنگ دقیقه به دم هی..  چیه_

 ...من بکن میخوای غلطی هر برو

 بریم باهم شو پیاده خواهر اوووو_اومد خط اونطرف از نگار خنده صدای

 خبرته؟ چه

 تفلون نیمای اون کردم فکر زهرمار هووف_

 میرفتی صدقش قربون چقد دیدم اها_نگار

 داشتی؟ چکار بابا بنال_



 تولد بریم باش پایین دیگه ربع ی_نگار

 ها؟؟_

 بای پایین بیا زود مرگ_ نگار

 

 بپوشم چی من حاال اء

 میکردم  رو و زیر رو لباسا تموم کمد سر رفتم سریع

 و مشکی پارچش باسنم زیر  تا باسن باالی قسمت که خورد رنگی کرمی اسپرت لباس به چشمم

 بود توپی توپ

 بود  شیک خیلی

 پوشیدم لباس

 میومد خیلی بهم

 کردم  ارایش کمی

 انداختم گردنم به هم رو سامیار گردنبند

 کشیدم روش دستی

 شدم جدا گمشدم نیمه از  گردنبند این مث منم 

 نکنم فک چیزی به کردم سعی

 سریع

 شدم خارج اتاق از به مانتوم برداشتن با 

 



 بود نییومده مامان هنو

 گذاشتم یادداشت مامان برای برداشتم کاغذی

  تولد میرم که

 شدم خارج خونه از

 کرد ترمز پام جلوی نگار ماشین ساختمون از خروجم با

 دیره باال بپر_

 شدم سوار سریع

 

 رسیدیم مینو خونه  به ساعت نیم بعد

  مجلل ویالیی خونه یه

 بود باغ داخل مراسم

  خوونه ایول بابا_نگار

 دارن مایه چقد

 نیار در رو بدیدا ندید این ادای بریم بیا_

 کرد راهنمایی اتاقی سمت به مارو خدمتکاری که شدیم ساختمون وارد باهم

 اتاق تو کرد پرت خودش بز مث الناز که بودیم لباسا کردن عوض مشغول نگار با

 خوشکل خیلی دختر یه با اومده جیگرمونم استاد که بدووید اینجایید_الناز

 هولی انقد چرا خبرت خب_نگار

 خب نامزدشو بودم ندیده تاحاال_الناز



 زدم پوزخندی دلم توی

 خوشه چی به دلشون هم دخترا این

  میدیدن رو  نیما اخالق از درصد یه اگه

 هه نمیکردن نگاهشم دیگه

 رفتیم اصلی سالن سمت به شدیم خارج اتاق از ها بچه با

 بودن گرفته دورشونو دختر تا بیست ده خورد صبا و نیما به چشمم

 نامزدش نه خواهرشه اون ساعته یه کشتی خودتو_گفتم الناز به رو

 نههههه_الناز

 ارههههه_

 بزنم مخشو هست امیدی هنو پس_الناز

 کمرش پشت زد یکی نگار

 داره نامزد طرف  خواهر نه_

 تور رو خوشتیپی و خوشکلی این به پسر بشه کوفتش حیف چه جدی_شد آویزون الناز لوچه و لب

 کرده

 بشه تیکه شش وسط از ایشاال تریلی زیر بره االهی

 بود شده درشت الناز حرفای از چشام

  بیشعور بگیر گاز زبونت هوووی_نگار

 چرا؟؟ _الناز

 شماست عزیز دوست نامزدم چون_اومد بود سرمون پشت دقیقا نیما صدای



 زمین به چسبیده فکش میگی الناز

 دارم؟؟ کارت میای لحظه چند جان رها_من به رو نیما

 افتاد نگار و الناز به نگاهم

 بود انفجار درحال لحظه هر  ازعصبانیت الناز ولی میخندید زیرکی زیر ک نگار

 میدم ترجیح قرار به رو فرار پس

 رفتم اتاقی سمت به نیما همراه

  شد بسته سرم پشت اتاق درب تا

 شد منفجر نیما

  ها پوشیدنه لباس وضعه چه این_نیما

  بیرون ریخته ندارت و دار تمام نداشتی تر کوتاه لباس

 ها؟؟؟؟ جمع تو بیای لباس این با نکشیدی خجالت خودت

 انداختم لباسم به نگاهی

 نبودا کوتاه میگفت که انقدرام

 زدم کمرم به دستامو

 نمیبینم توش عیبی که من خوبه هم خیلی لباسم_

 کشید لختم های شونه روی رو دستش نیما

 گفت تر اروم

 لخته خیلی لباست کن باور رها_ 

 کنه تحریک میتونه رو مردی هر سفیدت بدن



 زدم کنار شونم روی از رو دستش

 میشد رو و زیر داشت دلم

 نیست چرون چشم و هیز تو مثل مردی هر_

 هیزم؟؟ من_غرید نیما

  هیزم من پس نه_

 هستن؟؟ النفس ضعیف تو مثل هم مردا بقیه شدی تحریک خودت چون کردی فک تو

 نگاه بهشون خودم من ریخته ی*س*ک*س و خوشکل دخترای من واس هه_زد پوزخندی نیما

 نمیکنم

 

 کردم باور منم باشه_

 کنیم کاری یه بیا_ نیما

 چکاری؟؟_بهش زدم زل تعجب با

 کنی تحریک منو حرکت سه با کن سعی تو بار یه_نیما

 من هم بار یک

 النفسه و ضعیف( زد پوزخندی)کی و میشه برنده کی ببینیم

 کردم فکر کمی

  و هستم مطمءن خودم به که من

  نباشم کسی عاشق تا میدونم

 نمیلرزه براش دلم



 درخطره که نیماست این پس

  و باشه عاشقت اون معلوم ازکجا_وجدان

 بشه تحریک حرکاتت با

 حرفیه اینم خب هوم_

 بیاره طاقت من دربرابر نمیتونه هیچکس ولی

 میرقصه نزده که نیما این برسه چه

 ساعته یک کجایی هی_نیما

 هپروتا تو رفتی

 

 میکردم فکر داشتم نه ها_

 قبوله؟ خب_نیما

 

 چی؟؟؟ بردم من اگه ولی قبول باشه_

 ...قبوله بگی هرچی_ایستاد سینه به دست نیما

 بگی بهم رو امتحانی سواالت تمام جواب هفته یک تا بده قول پس_زدم پلیدی لبخند

 

 چییی؟؟_نیما

 نیستی؟ مطمءن خودت از نکنه چیه_زدم پوزخندی

 قبوله باشه  چرا چرا_نیما



 ...کن شروع اول کدوممون پس خوبه_

 ببینم کن صبر_پرید حرفم وسط نیما

 چی؟؟ بردم من اگ

 بخوای؟؟ خودت هرچی خب_

 

 تو و ما خونه میای شبا هفته یک تا توام_زد پهنی و پت لبخند و درخشید  چشاش تو شیطنتی برق

 میخوابی بغلم

 

 چیییییی��_ویبره رو رفت سرجاش اتاق وسایل که کشیدم جیغی چنان

 نداره امکان این

 

 نداری؟؟ اعتماد خودت به نکنه چیه_کرد استفاده من روش از هم نیما

 

 گذاشته شرط اینم لعنتی

 بریزم سرم تو خاکی چه دادم وا من زد حاال

 رس خاک_وجدان

 شوو ساکت تو

 شد؟قبوله؟ چی_نیما

 نامردیه این ولی_ 



 موقعیت از استفاده سو  نیست شرط اصال این

 بذار رو اسمش میخوای هرچی_نیما

 میخوام رو همین فقط من

 بردم عوض در

 زد مزخرفی لبخندی

 

 قبوله خوب خیله_

 

 تو یا کنم شروع من اول پس خوبه_نیما

 

  کن شروع تو_

 شد نزدیک بهم نیما

 میزد موج شیطنت برق چشماش تو

 ترسیدم نگاهش از

 برام کشیده ای نقشه چه نبود معلوم

  در به چسبیدم تا رفتم عقب عقب

 ای اماده_گفت گونه نجوا چسبید بهم هم نیما

 دادم تکون موافقت عالمت به سرم و دادم قورت دهنم آب

 رو دستش یک ارووم



 گرفت درآغوش رو لختم های شونه و برد سرم پشت

 هم رو دیگرش دست

 میکشید گونه نوازش  لختم های ران روی

  بود شده قفل چشماش تو چشمام

 میشد بیشتر لحظه هر قلبم ضربان

 گذاشت لبام روی لباش و شد خم اروم

  شد بسته چشمام که

 کرد لبام روی حرکت به شروع لباش کم کم

 میبوسید  اروم

 بودم رفته فرو شیرینی خلسه تو که بود نرم هاش بوسه انقد

 زد بهش ریزی بوسه و برد گردنم سمت به سرش

 

 میشد بد داشت حالم

 میکوبید سینم به محکم هم من جنبه بی قلبه

  بدم هلش عقب به تا گذاشتم نیما ستبر سینه روی دستام

 بشم ولو بود ممکن لحظه هر که بود بد حالم انقد ولی

 نیما بسه_گفتم یواش

 کردم شروع تازه که هنو چرا_نیما

  شده بد حالت پس(گفت مالیمی و ارووم حالت با)



 میکنم خواهش کن ولم_

 رفت هام سینه برجستگی سمت به و لغزید دستش

 اوردی؟؟ کم بگو_نیما

 داد ام سینه به فشاری

  بردی تو باشه باش_

 میزدم نفس نفس شدت به

 کردم باز چشمام

 بود چشمم جلوی نیما شیطون و خمار چشمای

 دادی وا زود چه_زد لبخندی

 نفسه و ضعیف کی حاال

 

 نداشتم دادن جواب حال اصال که بود خراب حالم انقد

  بود نکرده بغل منو نیما اگه

 زمین رو بودم شده ولو االن

  که کردی خراب..  ا بسم اول همون رها برسرت خاک��_وجدان

 بخوابی کنارش میخوای چجور هفته یک حاال

  شد بلند نهادم از آه شرط اوری یاد با

  وای_

 جووونم_نیما



 ها میشه پررو خعلی داره دگه این کردم اخمی

 هیز زهرمار_

 بار صد نیستم هیز من_نشست پیشونیش روی اخمی

 باختی که رو شرط این خب

 (داد ادامه ای مسخره حالت با)

 کن شروع تو میخوای اومده جا حالتون اگه

 

 کنم تحریک نیستم بلد اصال که من نه وای

 خوردما غلط عجب

 میکنه مسخرم اینم سر باز حاال

  کارا این به چه منو

 کنم برسرم خاکی چه حاال

  برس دادم به ننه وای

 هپرووت تو رفتی که باز_نیما

 هوم کارمو بدم ادامه چسبیده بهت اگه

 

 منحرف تربیت بی بکش خجالت_

 شده باحال خیلی قیافت اخه_کرد دل ته از ای خنده

 خندید دوباره باز



 کردم نثارش کوفت لب زیر

 کنم شروع من تا باش اماده باشه_

 نشی هوایی خودت کنی هوایی منو اینکه جای بگیر خودتو هوای تو آمادم که من_نیما

 خنده زیر زد دوباره

 کن مسخره عمت برو بیشعور کوفت_

 خاصیت بی زشت پسره

 تخت سمت دادم هلش حرکت یه با

  نداشت رو حرکت این انتظار چون 

 نشست تخت روی

 ��چشماش توی زدم زل شیطنت با 

 

 بردم صورتش نزدیک صورتم

 بود امد و رفت در لباش و چشم بین چشمام

 داری جیگری لباییی چه اوووف_

  شد گرد تعجب از چشماش نیما

 خنده زیر زد پوقی

 بگی رو ای جمله چه تحریک برای نمیدونی حتی تو_

 خندید دوباره باز

 



 گذاشتم  لباش روی لبام شدم خم

 نکنه مسخرم این بیشتر تا

 شد باز وحشتناکی صدای با اتاق در که

 

 ما به بود زده زل قرمز های چشم با که افتاد سامیار به چشمم

 کرد مکث کمی

 

 ندیدین؟؟ رو لیلی...لیلی_سامیار

 

 پریشونی جرا نبوده؟چته خودت پیش مگه نه_ نیما

 

  کرد مشت دستاش حرف بدون سامیار

 رفت

 

***** 

 سامیار زبان از

***** 

 گرفتم رو رها سراغ رها دوست از وقتی

 گفت و



  باال طبقه رفتن نیما با ساعته یه

 اومد جوش به خونم

 میکنن؟ چیکار دارن اتاق تو ساعت یه یعنی

 

 شنیدم رو رها صدای اتاق در پشت رفتم باال طبقه سمت به

 داری جیگری لبای چه اووف_

 

  ببوسه رو دیگه کسی من جز رها نباید نه

  بخواد رو ای دیگه کسی نباید

 نباید نباید

 خورد دیوار به وحشتناکی صدای با که دادم هل شدت به رو اتاق در فکر بدون

 بودن همدیگه بوسیدن درحال که بود نیما و رها به چشمم

 شد جدا نیما از رها  من دیدن با

 چرا

 باشه داداشم با دیدنش عشقم از من سهم باید چرا

 بودم انفجار درحال عصبانیت از

 

 من به بودن زده زل تعجب با دو اون

 گفتم فکر بدون



 ندیدین رو لیلی... لیلی

 

  داد جوابمو نیما

  گفت چی نفهمیدم اصال ولی

 رفتم ساختمون بیرون سمت به

 بود اب پر و بزرگ استخر یه  ساختمون پشت

 رفتم استخر سمت به

  میزدم لگد استخر کنار های صندلی به

 میکردم فریاد و داد و

 خودمه تقصیر همش_

 لعنتی

 بهمتون لعنت

  میشد پرت اونطرف و طرف این به  ها صندلی

 میزدم نفس نفس  عصبانیت و درد شدت از داشتم

 شد حلقه کمرم دور ظریفی دستای که

 ارووم سامیار باش اروم.. میکنم درکت_پیچید توگوشم لیلی نازک صدای و

 کردم جداش خودم از

  شدی رها عاشق میدونم_لیلی

 میفهمید هم ای ساده ادم هر همدیگه به گاهتون بی و گاه های نگاه از



 انداخت پایین سرش 

 

 بگیره نادیده رو ازدواجمون کنم راضی مامان لیلی کمک به میتونم پس خوبه

 عالیه این اره برسم رها به میتونم بعد

 

 ها؟؟ برسم رها به من کنی کاری میتونی  تو پس_گفتم لیلی به رو

 

 نمیتونم نه_اومد جلو قدم چند لیلی

 

 عاشقم یه منم چون

 تو کردن عاشق برای شانسم میخوام من ندارم کنارتو دیگرو کسی دیدن تحمل توان من تو عاشق

  نیستم من میکشه پس پا که کسی پس کنم امتحان

 سامیار دارم دوستت چون

 

 دارم دوست رو رها من ولی_

 نمیشم مند عالقع توهیچوقت به من رهاست من زندگی زن تنها

 بدم خودم به شانسو این میتونم_لیلی

 

 



 رفتم عقب عقب

 شد بسته روم به هم در این

 افتادم استخر درون خورد سر پام ناگهان

 

 داشتم وحشت  اب از بچگی از

 بودم شدن غرق درحال و افتادم عمیقی رودخونه  توی بودم بچه وقتی

 بده نجاتم نبود کسی میزدم پا و دست و میزدم فریاد هرچی

 

 بود وجودم در االن تا وحشت اون و

 بود کرده قفل پام و دست استخر درون

 نداشتم هم کشیدن فریاد توان حتی

 

  بود اخرم های نفس دیگه

 میشدم راحت کردم درست خودم برای که نکبتی زندگی ازین داشتم خووب چه

 کشید اغوش در منو ظریفی بدن

  ولی بودم هوشیار

 بود شده سنگین پلکام

 برد استخر بیرون به منو

 میکرد صدا اسمم و میزد سیلی صورتم به ظریفش دستای با



  بود عشقم صدای صدا این

 میکرد صدام نگرانی با که بود رها صدای اره

  بود شده باز نفسم راه

 میخواست دلم کنم باز چشمام نمیخواست دلم ولی

 بشه نگران برام رها و بمونم همینجوری

 اومد بیرون فکر از لبام روی داغی چیز حس با

 بود خوشمزه چه اووم

 بیاره هوش ب منو مصنوعی نفس با داشت سعی رها

 بودم هوش بی من نه بده مصنوعی نفس چطوری بود بلد اون نه ولی

 گذاشت لبام روی لباشو دوباره

 رها که زدم لبخندی دارن نگه خودم نتونستم دیگه

 عصبانی ابی چشم دوتا به زدم زل مهربونی با کردم باز چشمام شد جدا ازم

 میخندی حاال کردی جون نصف منو ساعت یه که واقعا_رها

 بود خوشمزه خیلی هات بوسه_

  بیرون کرد پرت آغوشش از سرم عصبانیت با

 رفت ساختمون سمت به سرعت به

 کردم نگاه رفتنش به نشستم زمین روی

 نباشه ساده و شیطون دختر این عاشق میتونه چطور ادم اخه

 



***** 

 رها زبان از

**** 

 اتاق تو برگشتم حرص با

 میچکید اب کولم سر از

 طلب فرصت پسره اء اء

 .... میگه شیطونه

 

 پوشیدم شلوارم و مانتو کندم تنم از خیسمو لباسای حرص با

 بمونم مهمونی توی نمیشو وضع این با دیگه

 افتاد سامیار و کشیده نم قیافه به چشمم که شدم خارج اتاق از برداشتم وسایلم

 گرفتم ازش رومو حرص با

 رفتم نگار سمت به

 میرم دارم من نگار_

 کجا وا_نگار

 میدم توضیح برات بعدا_

 بیام منم کن صبر_نگار

 میرم خودم من اولشه تازه مهمونی توبمون نه_

 نمیشه که تنهایی_نگار



 میرسونمش من_اومد سرم پشت از نیما صدای

 اخه_نگار

 بگذره گذرونیش خوش از من بخاطر بود کرده گناهی چه طفلی نگار

  

 واال بکشه منو جور داداشش بذار

 باش راحت تو میرم نیما با من نگار_

 خدافظ

 

 رفتیم ماشینش سمت به.شدیم خارج مهمونی از نیما با

 

 شدیم ماشینش سوار

 دیگه؟ ما خونه میریم خب_نیما

 چی؟ واس چیی؟_

 باختی شرط رفته یادت نکنه_نیما

 ...ولی_

 نمیکنم قبول که نیاری بهونه بهتره_نیما

 نشستم سینه به دست حرص با

 باشه راحت خیالت پس گرفتم اجازتو گفتم هم اینا مامانت به_نیما

 



 دوخته و بریده خودش پسره

 کرد تنمونم

 

 میکردم گوش میشد پخش ماشین ضبط از که اهنگی به مقصد تا

 بود نشسته دلم به عجیب صداش میدادم گوش( یار واال)

 

  کرد پارک حیاط داخل ماشین نیما

 شد پیاده ماشین از

 میرفتم میرن مامانشون دنبال که اردکایی جوجه مثل سرش پشت

 خونه درب شدن باز با

 ..خووبی جان رها سالم_کرد نگاه بهم تعجب با جون نیال

 میمونه اینجا امشب رها_نیما

 میونه اینجا هرشب  هفته یک یعنی(زد دراری حرص لبخند)

 چیه؟؟ قضیه_تعجب با جون نیال

 باشه عزیزش نامزد پیش میخواد هیچی_نیما

 

 بمووونم پیشت میخوام که تو با کنم غلط من گفتم دلم توی

  نیست تدبیر را کرده خود میگن

 هوف



 کردم قبول شرطشو خوردم غلطی یه االنم

 کنم تحملش مجبورم

 

 شام بیاید کنید عوض لباساتون برین پس_نیال

 

 شد بلند در زنگ صدای

 بودن لیلی و سامیار_زد ایفون جون نیال

 برگشتین زود همتون خبره چه

 برد اتاقش سمت به گرفت منو دست نیما

 

 نمیچسبید دل به مهمونیش همینجوری_

 

 شدیم اتاق وارد

 بست سرش پشت در

 شد پیرهنش دراوردن مشغول خودش

 کنی؟؟ لخت من جلوی میخوای نگو_

  محرمم و نامزدمی نه که چرا_نیما

 چیه؟ میدونی خجالت اصال حیایی بی خیلی_

 بستم چشمام سریع که اورد بیرون لباسش



 چیه؟؟ نه_نیما

 بستی چشات چرا

 میدونم من چیه خجالت نمیدونی تو اگه بپوش لباستو_

 کرد دل ته از ای خنده

 پوشیدم لباسم کن باز چشمات_گف دقیقه چند بعد

 کردم باز نیمه چشمم یک

 بود ایستاده جلوم راحتی لباس با

  بودمش ندیده توخونه لباس با تاحاال

 بود شده مزه با خیلی

 کن عوض لباسات برو من به زدن زل جای_نیما

 ندارم لباسی من اما_

 بگیرم لباس برات صبا از تا کن صبر_کرد فکر کمی نیما

 بخوره بهم سایزتون کنم فک

 

 منتظر نشستم تخت روی منم شد خارج اتاق از

 

 بیاد تا

 

 نیما عکس به دوختم چشم



  میخندید عکس توی

 

 دوربین به بود زده زل گشاد لبخند یه با و بود معصوم  خیلی عکس تو چهرش

  بود سفید و طالیی ست اتاقش

 

 کشیدم دست اتاق تحلیل تجزیه از در صدای با

 بله_

 هست اجازه_اورد اتاق داخل سرش لیلی

 داخل بیا عزیزم اره_

 

 نشست تخت روی کنارم و اومد

 کنم تشکر ازت اومدم_ لیلی

 چی؟؟ بابت_

 سامیار نجات_انداخت پایین سرش لیلی

 داره آب از ترس بچگی از میدونستم من

 و

  کنه شنا نمیتونه 

 بیارم کمک رفتم  بزدال مثل کنم کمک بهش اینکه بجای بودم ترسیده انقد ولی

 تری شجاع من از خیلی تو



 نزن حرف این عزیزم_

  کنه هل میتونست هرکسی شرایط اون تو

 افتاده؟؟ اب تویه اون فهمیدی کجا از تو _لیلی

  میگشت تو دنبال اومد سراسیمه سامیار که بودیم اتاق تو نیما منو_

  نیست خوب حالش کردم احساس

  بگردم تو دنبال که بیرون اومدم

 

 میومد ساختمون پشت از سامیار فریاد و داد صدای

  که رسوندم خودمو سرعت به همین واس میکنه دعوا تو با داره کردم فکر اول

  میزنه پا و دست و افتاد آب داخل سامیار یهوو دیدم

 دویدی ساختمون سمت به هراسون توام

 

 کشیدم بیرون رو سامی و آب تو پریدم که شد چی نفهمیدم دیگه

 

 کشیده سمت اون تورو عشقت میدونم من_گف نشنوم من که طوری اروم خیلی لیلی

 

 گفتی چیزی_گفت چی شنیدم اینکه با

 نه نه_لیلی

 بیا کردی عوض لباسات توام بچینیم میز تا خاله کمک برم من



 گلم باشه_زدم لبخندی

  لیلی خروج محض به

 شد اتاق وارد نیما

 گرفت سمتم بود ست شلوارش با که رنگ یاسی بلند تونیک یه

 نپوشیده صبا هنو هست نو نو بیا_

 بیرون بری میشه ممنون_گرفتم ازش لباسارو

 کنم عوض لباسم تا

 نمیشه نه_ایستاد سینه به دست نیما

 چراا_کردم گرد چشام

  داری هیکلی چجور ببینم میخوام_شد شیطون نیما

 باشه نرفته کاله سرم وقت یه

 چیییییی_

 کنم کتلتت نزدم تا نیما بیرون بروو

 میاری جوش چرا خوب خیلی_اورد باال تسلیم حالت به دستاش نیما

 برگشت دوباره و رفت اتاق در سمت به

 نکنم؟ نگا هم ذره یه یعنی_گفت چسبوند بهم   شصتش با و اشارش انگشت  مظلوم

 کرد فرار که بزنمش بردم هجوم سمتش

 سفید چشم پسره

 نیستا توکارش خجالت اصال



 میخوره ادمو اخماش با که دانشگاه تو نه

  میشه شیطون تخص های بچه پسر مث که خونه تو نه

 اء اء داره فرق چقد ادم یه

 شدم خارج اتاق از کردم عوض لباسام

 

 بودن نشسته میز دور همه

 بود خالی نیما کنار صندلی فقط

 بود سامیار روی به رو هم دقیقا که

 

 بشین اینجا بیا عزیزم_نیالجون

 نشستم میز پشت زدم کوتاهی لبخند

 بهم نوشابه خورشت و گوشت هی که نیما محبتای و سامیار گاه بی گاه های نگاه بخاطر غذا اخر تا

 میداد

 خوردم چی دقیقا نفهمیدم

 

 شستیم رو ظرفا لیلی با شام بعد

 گذاشتم سرجاش کردم خشک رو ظرف اخرین

 

 پسرا پیش بریم بیا_ لیلی



 رفتیم سامیار و نیما سمت به لیلی همراه

 میدیدن فیلم داشتن

 بود مبل گاه تکیه روی دستاش سامیار

 کرد جا بغلش تو خودش رفت لیلی

 

  شد تیکه تیکه جیگرم

 گفت گوشم در یواش نیما بغل تو افتادم شد کشیده دستم که بهشون بودم زده زل زاری حالت با

 کنی نگاه حسرت با  چیزی به نمیخواد دلم هیچوقت_

 

 بکشم رو سامیار آغوش حسرت باید عمرم اخر تا باهاش ازدواج با میدونست چه اون

 

 آه

 بودن کردن پچ پچ گرم لیلی و سامی

 

 نمیگی کن رعایت من جلوی حداقل من وفای بی عشق اخ

 نمیاره طاقت  قلبم

 

 انداختم پایین سرم

 بخیر شب. بخوابم میرم من_



 شد بلند سرم پشت هم نیما

 اومد دنبالم

 

 بودم زده زل نیما به سینه به دست اتاق داخل

 بخوابم؟؟ کجا من خب_

 من بغل تو معلومه خب_کرد آشاره اش سینه به نیما

 چییییی_

  میخوای اتاق گوشه کاناپه روی میری شما نکن فکرشم اصال

 تخت روی منم

 بخوابم کاناپه رو ندارم عادت من ولی_نیما

 خودته مشکل دیگه اون_خزیدم پتو زیر

 میکردی فکرشو باید اینجا اوردی بزور منو وقتی

 رفت کاناپه سمت به آویزون لوچه و لب با نیما

 

 بود حقش ولی سوخت براش دلم

 بستم چشمام راحت خیال با

 کرد بیدار خواب از منو بلندی پف و خر صدای شب های نصف

 کردم باز نیمه چشمام

 اه دگه کیه سرخر این هووف



 آخه صدایی چه این

  شد تر شدید پف و خر صدای

 نشستم تخت روی و شدم بلند حرص با

 میگشتم صدا منبع دنبال شده ریز چشمای با

  خورد نیما به چشمم که

 بود باز متر شش دهنش و بود شده جمع کاناپه روی

 بود کرده کثیف رو کاناپه دهنش اب

 میکرد پف خرو بدی صدای با و

 چندش اه خوابیدنه طرز چه این

 رفتم سمتش به حرص با

 تراکتور هیی_

 توام با هی

 بخواب درست پاشووو

 

 نشد ایجاد پفش و خر دلنواز صدای تو تغییری هم درصد ی اصال انگار ن انگار ولی

 

 گذاشتم نیما دهن تو برداشتم دستمال عالمه یه میز روی کاغذی دستمال جعبه از

 میکرد پف خرو هنوزم ولی شد کمتر کمی صداش

 



 کرد بیدار اینو نمیشه اینجوری نه

 خورد باحال چیز یه به چشمم که اتاق توی چرخوندم چشم

 زد جرقه ذهنم تو فکری که

 

 رفتم نیما سمت به برداشتم رو ها هندزفری و گوشیم

 کردم آخر آهنگ صدای ولوم گذاشتم گوشاش تو رو هندزفری

  داره مورچه خونتون شما اهنگ یه

 کردم پلی رو

 نشست و شد بلند ها زده جن مث نیما

  بزنه حرف نمیتونس بود دستمال از پر دهنش

 گف گیجی و گنگ حالت با کشید بیرون رو دستماال

 داره مورچه کجا چی_

 مورچه کو

  ها

 چیه دستماال این

 خبره چه اینجا

 میخندیدم و بودم ولو اتاق کف میگی منو

 افتاده اتفاقی چه که میفهمید داشت تازه نیما

 داره مورچه پس اء_بهم زد زل خبیثی حالت با



 

 بود باحال خعلی قیافت وای_

 

 برداشت خیز سمتم یهوویی

 گرفتم سنگر خواب تخت پشت کردم فرار که

 میکشم جیغ بشی نزدیک بهم_

 جیغ انقد تو که میکنیم چیکار داریم میکنن فکر وقت یه نکشی  جیغ_ گفت ای مسخره باحالت نیما

 میکنی داد و

 عزیزم بشنوم من فقط بکش اروم

 ادب بی منحرف زهرمار  کوفت_

 که بگیرتم برداشت خیز دوباره

 تخت اونطرف رفتم

 نمیتونستم دیگه جور میکردی پف خرو خواب تو خب_

 کنم بیدارت 

 میشدم بیدار میزدی صدام_نیما

 بشه بیدار کناری همسایه عالی جناب خر خر صدای از بود مونده درصد صد اره_

 گرفت منو و تخت رو پرید یهو

 کرد دراز خواب تخت روی

 گذاشت صورتم طرف دو دستاش با گرفت دستامو نشست شکمم روی خودشم



 ؟هوم؟ باشه چی تنبیهت داری دوست خب_نیما

 

 کنی انتخاب میتونی میذارم روت پیش راه سه_داد ادامه خودش

 میخوابی صدا بی و اروم من بغل تو صبح تا 1

 بهتره همه از این که

  میدم قلقلکت ساعت نیم 2

 نیست بد اینم خب که

  ببوسی بار ده منو لبای( گفت شیطونی لحن با) 3 و

 عاشقانه و رمانتیک البته

 عالیه حل راه این

 

 شد تو نفع به همش که اینا چییی_

 بشه کی نفع به میخواستی پس_نیما

 

 میکنم انتخاب رو 2 گزینه من_ گفتم حرص با

 خواستی خودت باشه_ نیما

 دادن قلقلک به کرد شروع

  میرفتم حال از داشتم

  سه گزینه باشه بسه بسه وای_



 میکنم انتخاب

  بسه

 

  بیا خوب خیله اووم_اورد سمتم به لباش و کشید دادنم قلقلک از دست نیما

 

 هست خداشم از چه

 بار ده اونم

 گذاشتم لبش روی اول بوس

 هولکی هول نه عاشقانه گفتم_نیما

 میدی سکته حرص از منو تو اخرش  هوووف_

 ها حاال حاال دارم الزمت نترس نه_نیما

 

 مکث با یکم و ارووم بوسیدمش دوم بار واسه

 نبود میخواستم من که اینجوری بازم ولی نبود بد_نیما

 بخورن ها گربه بدم بکنم سرشو میخواست دلم واقعی معنای به یعنی

 

 بوسیدم سوم بار واسه خشونت با لباشو حرص با

 کندی لبامو طرزشه چه این اه_نیما

 



 میکنم انتخاب یک گزینه بابا نخواستم ااصال_

  بدووو بغلم بیا خووبه_زد لبخندی پیروزمندانه نیما

 میکردی انتخاب رو گزینه همین باید اولم از

 خوابوند تخت روی و کرد بغل سفت منو

 کردیا اجرا رو شرط سه هر میاد خوشم_نیما

  سرش تو کوبیدم برداشتم بالشت حرص با خنده زیر زد

 دستت از شم راحت بمیری_

 میاد دلت وا_نیما

 نه یا میاد ببین بمیر تو_

 میشه خشک بچم غذایی نخور حرص خوب_نیما

 چی؟؟_گفتم متعجب

 اونا_کرد اشاره هام سینه به چشماش با

 خاصیت بی هیز_سرش تو کوبیدن تر محکم بالشت ایندفعه

  اه 

  کردم بهش پشتمو

 کرد بغلم پشت  از که

 میخوابیدی من بغل تو باید اخرشم که گفتم_نیما

 

 میکردم سکته میداد حرصم بس از صبح تا وگرنه نگم هیچی کردم سعی



  بستم چشمام

 برد خوابم سریع نیما آغوش گرمای از دقیقه چند بعد 

 

 پریدم خواب از خفگی احساس با صبح

 

 قفسم تو میکردم حس 

 بدم تکون نمیتونستم پام و دست

 میخورد گردنم پشت به گرمی های نفس

 حصار از تا دادم تکون خودم کمی

 بیام بیرون نیما های بازو

 

 بود گرفته منو محکم خیلی ولی

 کنم فرار میخوام انگار

 کردی خفم کن ولم نیما_

 

 نیومد ازش صدای هیچ

 نمیشه اینجوری نه

 اومد گوشم کنار از نیما گرفته صدای که دادم تکون بیشتر خودمو

 بخوابم بذار میخوری ول چقد_



 کردی خفم نیما کن ولم_

 داغه بدنت چقد خووبه خیلی بخوابم دیگه یکم_نیما

 بخواب میخوای هرچی خودت کن ولم نیما کردیما گیری عجب_

 بمون دیگه دقیقه پنج فقط_ فشرد خودش به منو

 خواهش

 

 نداشت شدن بیدار خیال گنده خرس این ولی دقیقه ده شد دقیقه 5 کشیدم پوفی

 میکرد گز گز پااام و دست دیگه

 کشیدم بیرون آغوشش از خودمو بود زوری و خفت هر به

 میخوابی خرس عین که واقعا_

  اه اه کنه تحملت چجور زنت بدبخت

 میدی صدا تراکتور مثل که شبم

 اخه کنه خوش دل چیت به

 بپرس خودت از_نیما

 چیو_

 کنی خوش دل چی به میخوای که_نیما

 بشم تو مث تراکتوری ادم زن خوردم خر مغز مگه شدم پشیمون من_

 دیگه زندگیم تو ببینم نمیتونم راحت شب یه

 خاروند سرش دستش با.نشست تخت روی و شد بلند نیما



 خوردی که فعال_

 چیو؟؟_

 دیگه و خر مغز خب چیوو میپرسی چقد رها اه_نیما

 

 برداشتم تخت روی از بالشت

 توسرش کوبیدم

 خوابته تراز تحمل قابل غیر بیدارت تو

 اه بکپ بگیر

 

 نبود اتاق تو نیما شدم خارج ازش صورتم و دست شستن بعد دستشویی تو رفتم

 کنم عوض لباسم راحت خیال با میتونستم بهتر

 شد باز یهوو اتاق در که کندم تنم از حرکت یه با تونیک

 من به بود زده زل درشت چشمای با نیما

 انداختم لختم تنه باال به نگاهی

 کن درویش چشاتو(کشیدم جیغ...) هین_

 میشم تحریک من میچرخی اینجوری نمیگی_بست بزور نیماچشماش

 

  داخل میای و پایین میندازی سرتو چی مث میدونستم کجا از که اوال_پوشیدم مانتوم سریع

 



 چه من به ای جنبه بی انقد  تو دوما

 میکنه جنبه بی ادم تو مث   بروو تودل و خوشکل دختر خب_کرد باز چشمش یک نیما

 نیمااااااا_

 نیما جوونه ای_نیما

 پسرم ببند_

 کنم تحمل نیمتونم دیگه واقعا

 بود هزار رو قلبم ضربان خوردم حرص بس از

 

  گذاشتم قلبم روی دستم ای 

 میکنم سکته االن_

  سمتم برداشت خیز نیما

 شدی چیزی چته رها_خوابوند تخت روی منو

 

 باال زده خونم حرص اره_

 گذاشتی من دید معرض تو خوشکلتو های ممه همین واسه_گف خنده با نیما

 

 بود زده بیرون سوتین از هام سینه که افتاد تنم به نگااهم

 بیژن زاده امام یا وای_

 دید ندارمو دارو



 

 عصبانیت با گرفتم تنم روی لباس

 

 نیما بیرون برو_

 نکشتمت تا برو

 زووود برو

 رفتم خب خیلی_شد بلند تخت روی از سریع نیما

 بابا نزن جوش

 میکنه قایمشون خودشم بعد میده نشون خودش

 نیمااااا_

 رفت بیرون اتاق از سریع

 بده صبر بهم خودت خدایا هووف_

 کنم لهش نزنم تا

 

 داخل اورد در الی از نیماسرشو

 بزرگ انقد ها ممه یا کوچیکه سوتینت سایز میگم_

  بود بیروون همش چرا

 زد جیم و بست سریع در که سمتش کردم پرت برداشتم رو رومیزی ساعت

 ...... پسره



 ...میگه شیطونه

 یادگرفتم تخس پسره  این لطف به ک بدم نداشتم یاد 18+ فحش بابا ای

 

 شدم خارج اتاق از پوشیدم لباسامو عصبانیت با

 بودند نشسته صبحونه میز دور همه

 جان رها خوابیدی خوب_زد لبخندی جون نیال

 

  منحرفتون پسر گل وجود با بله بگم میخواستم زدم لبخندی بزور

 ممنون بله_مگه داشتم جرات ولی

 بشین نیما کنار دخترم بیا_جون نیال

 

 اه اه نیما از میاد خوشم خیلی

 لوس پسره

 

 شدم مشغول ریختم لیوان توی پرتقال اب کمی نشستم صندلی روی

 من ب زد زل باز سامیار

 میشدم اب داشتم نگاهش زیر میکرد نگا فقط پروا بی

 میکردم حس خوب نگاهش سنگینی ولی بود پایین فقط سرم

 نیافته چشمش به چشمم میکردم سعی



 بگیرم خودم جلوی نمیتونستم دیگه چون

 کرد لرزیدن به شروع هیجان یا د بو استرس از دستام

 بود کرده داغ بدنم

 

 رفتم نیما اتاق سمت به شدن حاضر بهونه به کردم رها نیمه نصفه صبحونمو

 

 بریم عروسی کارای و خرید برای نیما با شد قرار صبحونه بعد

 

  زدم بیرون خونه از

 رفتم نیما ماشین سمت به

 بود منتظر ماشین تو نیما

 

 شدم نزدیک که ماشین به

 بود نشسته جلو صندلی که خورد سامیار به چشمم

 

 میخورد منو داشت چشماش با

 بودم معذب خیرش های نگاه از

 

 نشستم عقب صندلی



 کرد روشن ماشین نیما

 دنبالت میام بزن زنگ شد تموم کارت اینکه بعد_گفت سامیار به رو

 برمیگردم خودم نمیشم مزاحمتون نه_انداخت من به آینه داخل از نگاهی سامیار

 راحتی هرجور باش_ نیما

 

  کردیم پیاده راه بین سامیار

 خخ کردم مکان نقل جلو صندلی به عقب صندلی از من

 عروس لباس یا بخریم حلقه بریم اول خب_نیما

 نداره فرقی_گفتم عادی خیلی

 

 نمیشناخت پا از دست که میکرد ذوق انقد بود ای دیگه دختر هر شاید

 نداشت ذهنم تو جای دیگه چیزا این ک بوو امد و رفت در نیما و سامی بین ذهنم انقد من ولی

 

 کرد متوقف بزرگ و لوکس مغازه یه جلوی ماشین نیما

  پایین بپر خب_نیما

  شدم پیاده ماشین از حرف بدون

 رفتم مغازه سمت به

  بود زینتی و بزرگ لوستراهای پراز مغازش

 میدرخشید نور زیر بود رنگ طالیی دیواراش و در تمام



 

 کرد پرسی احوال و سالم نیما با گرمی ب دار مغازه که رفتیم مغازه داخل

 بیار خانومم برای هاتو حلقه بهترین جان حسام_نیما

  و رفت ای شیشه بوفه سمت به انداخت من به کلی نگاهی حسام اسمش فهمیدم حاال که مرد اون

 گذاشت میز روی اورد حلقه ست چند

 بود تر قشنگ یکی از یکی هاش حلقه

 کرد اشاره سفید طالی حلقه ست یه به نیما

  بود شده کار ریزی های نگین روش که

  داشت وسطش بزرگ نگین یه زنونش ست حلقه

 بود شیک خیلی کل در

 چطوره این_نیما

 خوبه اوهوم_

 میبریم همینو جان حسام_ نیما

 ندارید؟؟ الزم دیگه چیز چشم_ حسام

 بیار هم طال سرویس مدل چند_نیما

 ندارم احتیاجی طال به من_

 میشه نیازت  مهمونی وقت ولی نداری تو_نیما

 ولی_

 .هیس_نیما



 

 نمیده اهمیت هیچکس حرف به اصال شق کله پسره_

 سرویس خرید بعد

 شدیم خارج فروشی طال از

 شلوار و کت و عروس لباس خرید سر بریم خب_نیما

 نیام من خرید بری خودت نمیشد هوف_

 ..من نه بپوشی باید تو لباس چون نه_گرفت دستم نیما

 

 

 داشت نگه دشت درن و بزرگ مغازه یه جلوی ساعت نیم از بعد

 شدیم مغازه وارد باهم

  سفید عروس لباس همه اون دیدن با

 میزد برق چشمام

 نداشتم خرید حوصله که کردم فراموش اصال وای

 میکردم نگاه لباسارو زیادی شوق و ذوق با

 

 بود تور آستیناش و تنه باال که افتاد خوشکل سفید لباس یه به چشمم

 بود شده دوزی پنل دامنش

 بود شده کار زیبای و ظریف های پنل هم هاش بازو روی



 اومد؟؟ خوشت_اومد گوشم کنار از نیما صدای

 بغلش تو رفتم کامل که سمتش برگشتم ذوق با

 شد حلقه کمرم دور دستاش

 بود خورده گره توهم نگاهمون

 بود کرده خودش جذب منو انقد که بود چی تونگاهش نمیدونم

 نیما

 بود شیطون و مهربون خیلی دلش خشکش و مغرور ظاهر برخالف

 نیما با ازدواج اایا نمیدونستم

 نه یا داشت خواهد دربر خوبی یه اینده

 

 بود قشنگ تنم تو خیلی پووشیدم عروس لباس

 میکردم نگا خودمو تواینه

 میرفتم خودم صدقه قربون و

 

 من شدم جیگری چه جوووون_

 وای وای بکشه چی دادماد اووف

 اومد سرم پشت از نیما صدای که میزدم حرف خودم برا همینجور

 

  میکنم خالی دلمو شبش اخر چون نمیکشم چیزی نترس



 

 خوردم جا ترس از

 هین_

 میکنی چ اینجا تو

 دیگه ببینم عروسمو اومدم_نیما

 

 بیای؟؟؟؟ گفت کی_

 

  نخواستم اجازه کسی از_شد خارج اتاق از نظری هیچ بدون کرد من ب پشتش  نیما

 

 تربیت بی پسره

 

 شدم خارج اتاق از و کردم عوض لباس

 

  شلوار و کت دست یه خودش برای مغازه همون از نیما

 خرید دوخت خوش خیلی رنگ ای سرمه

 بود شده معرکه تنش تو

 نداشتم خبر من و بود خوشکل چقد المصب

 



 رفتیم غیره و ماشین و اتلیه و باغ دیدن برای خریدا شدن تموم بعد

 

***** 
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 میچرخیدم خیابونا تو سرگردون

 بود رها و نیما پیش ذهنم و فکر همه

 خرید میرفتم عشقم با نیما جای من امروز میشد چی آخ

 

 

 

 شد بلند گوشیم زنگ صدای

 میشد روشن و خاموش صفحه روی لیلی اسم

 

 بودم رسیده عشقم به االن تونبودی اگه تویه سر زیر میکشم هرچی_

 

 کردم وصل تماس  باعصبانیت

 بله_

 زد؟ غیبت چرا خرید بریم نبود قرار مگه کجایی سالم_لیلی



 لیلی ندارم حوصله امروز_

 ....ما سامی ولی_لیلی

 بکن برو خودت بکنی میخوای غلطی هر بسه_کشیدم سرش دادی

 برنیاد دستم از کاری هیچ باشم عشقم عروسی شاهد دیگه هفته یه باید تو بخاطر

 منم ب بکن  میخوای کاری هر برو االنم  کردی کار خودت نفع ب ولی کنی کمکم میتونستی تو

  باش نداشته کاری

 مینداخت خط اعصابم روی گوشی پشت از لیلی هق هق و گریه صدای

 

 نداشتم رو لیلی  گریه تحمل  ازبچگی لعنتی

 خدافظ باشه_گفت بغض با لیلی

 

 لعنت من دل ب لعنت

 نمیبینی منو دقیقه سه بشه منتظرم خونه در دم دیگه دقیقه دو_

 

 کردم قط گوشی سریع

 بودم کالفه رفتارم این از

 میدادم رو لیلی به نباید

 

 



 زدم ضربه بود افتاده پام جلوی که کوچیکی سنگ به خشم با

 

 رفتم خونه سمت به گرفتم تاکسی متشنج  اعصابی با

 

***** 
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 بودند صحبت گرم دیدم رو لیلی و سامیار حیاط در دم که برگشتیم خونه به کوفته و خسته

 

 ببینی دیگه کسی با عشقت سخته چقد هوووف

 

 کنم فراموش سامیار کنم سعی باید دیگه من ولی

 میزدم سامیار قید باید همیشه برای من دیگه هفته یه تا

 

 اومدم خودم به نیما صدای با

 نمیشی پیاده چرا_

 

 میام االن ها_

 رفتیم خونه سمت به شدم پیاده ماشین از



 چرخیدند ما سمت به سامیار و لیلی

 چسبید سامیار بازوی به من دیدن با لیلی و

 دوختم زمین به گرفتم ازشون نگاهمو

 دوتایی میرین کجا_نیما

 خرید میریم_سرخوش لیلی

  بگذره خوش باشه_داد تکون سری نیما

 داخل بریم بیا رها

 انداختم سامی به اخرمو نگاه

 بود دوخته چشم من به اونم که

  بستم سرم پشت در شدم حیاط وارد

 در به دادم تکیه

 

 بده صبر بهم خوودت خدا هی

 

 کردم پرت تخت روی خودم لباسا با رفتم نیما اتاق سمت به حال بی و خسته

 سقف به زدم زل

 

 میخواست رو سامی حضور شدت به دلم

  بود کسی هر آال ایده مرد نیما شاید



 کنه دنیا زن ترین خوووشبخت رو زنی هر میتونست هم واقعا

 نمیکرد تالشی هیچ بهش رسیدن برای که بود کسی دنبال من نفهمه دل ولی

 

 برد خوابم  زیاد فکر و خستگی از

 

  کردم باز چشمم کمی موهام روی دستی نوازش با

 بکشه کارش ازین دست مقابلم طرف نمیخواست دلم که بودم شده خمار نوازشش با انقد ولی

 برد خووابم فکرا توهمین باره دو

 

**** 
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 برگردیم داد رضایت اخرش فراون غر غر با و دادم انجام رو لیلی خریدای سرعت به

 

 افتاد نیما باز نیمه اتاق در به چشمم که میرفتم اتاقم سمت به

 بود خوابیده تخت روی اروم عروسک یک مث رها

 

 میکشید خودش سمت به منو وجوودش

 رفتم تخت سمت به کردم باز در اروم



 بود خواب غرق رها

 زدم کنار بود ریخته صورتش روی که موهاشو

 

 کنم نگاه بهش و بموونم کنارش همینجوری عمر اخر تا میخواست دلم

 خورد تکون کمی چشماش که میکردم نوازش موهاشو

 کشیدم عقب دستم سریع

 شد بسته چشماش باز که

 نشده من متوجه کسی تا بیرون برم اتاق از بود بهتر

 شدم خارج اتاق از گذاشتم موهاش روی اروومی بوسه

  بستم اروم در

  رفتم خودم اتاق سمت به

 یه کنم عرض چه ک شلوارک یه و بود بیرون ندارش و دار تمام که نازک بندی تاپ یه با لیلی

 شرتک

 

 بود نشسته تخت روی

 گرفتم ازش چشم

 کنم استراحت میخوام بیرون بری بهتره_

  های دکمه کردن باز مشغول بهش پشت

 شدم پیراهنم



  کردم باز کمد در کندم تنم از پیرهن

 کشیدم بیرون رو تیشرتی

 شد حلقه کمرم دور ظریفی دستای که

  بشم نزدیک بهت  نمیذاری چرا_لیلی

 بکنم خودم عاشق تورو دوباره میتونم باش مطمءن

 کردم باز کمرم دور از دستاش

 ایستاد روم ب رو اومد که

 بشه دومش بار این که نبودم عاشقت من_

 ست خاله و مامانم بخاطر فقط فقط نمیگم بهت هیچی میبینی که االنم

 

 چسبید بهم دوباره لیلی

 میکرد عوض حالمو داشت بدنش گرمای

 

  ببازی خودتو نباید تو سامیار نه نه

 هستی رها عاشق توفقط

 نباید بچشی رو دیگه کسی تن گرمای نباید

 

 کاشت سینم قفسه روی ای بوسه لیلی

 بود شده منظم نا نفسام



 و طبیعی غرایض با بودم مرد یه من باشه هرچی

 کنه تحریک رو مرد یک چجوری بود بلد ب خو لیلی

 

 میکرد نوازش فقراتم ستون دستش با ارووم

  بود عاشقت همیشه من سامیار_لیلی

 بگیره ازم عشقم کسی نمیذارم و

  منی مال همیشه برای تو

 زد زل چشمام توی لوندی با کرد بلند سرش

 دادم قورت دهنم آب

 بود امد و رفت در لیلی چشمای و لبا بین چشمام

 

 داشت زیبایی اندام صورت لیلی

 کنه تحریک میتونست راحتی به رو مردی هر و

 

 میشد بدتر لحظه هر حالم

 سامیار باشیم هم با بیا_لیلی

 نکن فکر هیچی به

 بستم چشمام

 داشت شیرینی نجوای گوشم زیر نازکش صدای



 بشم تحریک بیشتر میشد باعث

  انداختمش تخت روی کردم بغلش سفت

 زدم خیمه روش خودمم

 میخواد شیطونی دلت پس_

 چجوورم اره_خندید سرخوش لیلی

 

 کردم لباش مکیدن و بوسیدن به شروع شدت به

 میکرد همراهی باهام کامل مهارت با هم لیلی

 

  گرفتم گردنش از ارومی گاز کشیدم دست لباش از

 شد بلند آهش صدای

 ...کردم بوسیدنش به شروع تر محکم و زدم موهاش به چنگی دستم با

 

 بکنم کارو این نباید میداد اخطار لحظه هر مغزم

 بود محض خیانت یک این

 بود کرده شیطونی هوس دلم ولی

 کنم سرکوب رو هوسم نمیتونستم وجه هیچ به

 

.... 



 

 نبود خودم اختیار به کارام

 میداد دستور که بود شهوت اینجا

 کردم خارج تنش از سریع حرکت یک با رو لیلی تاپ

 فرمش خوش و سفید های سینه

 بود کرده دیوونم بدجوری

 شدم هاش سینه و سفید بدن  خوردن به شروع

 میکرد غیبم تر بیشتر لیلی ناله و آه

  بود گذشته حد از کارام دیگه

  شد می نباید که اونچه

 ...شد
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 شدم بیدار خواب از

 چنده ساعت هووف_

 افتاد دیوار روی ساعت به نگاهم

 بود شب 8 ساعت



 بود تاریک اتاق هوای

 شدم بلند

 کردم خارج ازتنم لباسام  رفتم حموم سمت به

 

 ببره بین از منو کسلی این میتونست سرد آب دوش یه

 

  بود آشوب دلم شدم بیدار ک وقتی از

 نداشتم خووبی حس اصال

 شدم خارج  حموم از شستم خودم تمیز و کامل اینکه بعد 

 

 پوشیدم برداشتم بود بزرگ قلب تا دو عکس روش که سفید تیشرت یه کمد داخل از

 پوشیدم جذبمو مشکی شلوارک

 میکرد خودنمایی حسابی لباسا این با باریکم کمر و  زنونه اندام

 

 زدم پلیدی لبخند

 بکشم خودم سمت به رو سامیار میخواست دلم امروز چرا نمدونم

 

  کردم خشک سشوار با موهامو

 بافتمشون کج بعد



 بستم بهشون پاپیون بصورت کوچیک ربان یه

 شدم خارج اتاق از

 هوا پریدم متر شش جون نیال صدای با که بودم نذاشته پله اولین روی پام

 بزن صدا اتاقش داخل از هم رو سامیار اول برو کن صبر نه_نیال

 شام واس

 باال نیام رو پله اینهمه من دیگه

 گفتم چشمی_

 رفتم سامی اتاق سمت به

 زدم در ب تقی

 نیومد جوابی

  جواب بی بازم زدم در دوباره

 مرده نکنه

 خدانکنه نه وا

 چرخوندم چشم اتاق داخل کردم باز ارووم در

 

 ... این این نه
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 شدم بیدار خواب از

 بود خوابیده بغلم تو لخت لیلی

 کردم فکر پیش ساعت چند اتفاقات به

 کردم چیکار من خدا آخ

  چشمم

 افتاد سفید تختی رو به

 میکرد کجی دهن بهم پارچه روی رنگی قرمز لکه

 

 شد کشیده کمرم روی گونه نوازش دستی

 دوختم لیلی به نگاهمو

 بهم گذشت خوش خیلی_لیلی

 سامی شدم عاشقت بیشتر من و

 زدم پس شدت به دستش

 بود خورد خودم از اعصابم

 

 میدادم وا زود انقد نباید

 بریزم سرم تو خاکی چه حاال

 لعنت سامی بهت لعنت



 

   حد از بیش کالفگی با شدم حموم وارد

 بعد بیرون اومدم گرفتم دوش

 لباسام پوشیدن

 شدم خارج اتاق از

 بودند شده جمع میز دور همه

 خورد رها به چشمم

  بود چسبیده تنش به کامل لباساش

 بود چشم توی نقصش بی هیکل تمام

 رها

 بود پایین سرش

 نیاورد باال اصال

 

 اومد سراغم وجدان عذاب مضخرف حس باز

 

 سامی؟؟ کردی دیر انقد چرا وا_مامان

 بودید من منتظر مگه_

  میای االن نگفتی مگه شام برای بزنه صدا دنبالت اومد رها خب اره_مامان

 منتظریم ساعت نیم



 میکرد بازی دستش توی قاشق با بود پایین سرش کماکان که افتاد رها به نگاهم_

 ...اتاق تو و بود اومده یعنی

 بود؟؟؟ دیده مارو وضع 

 

  میومد پایین ها پله از که لیلی پای صدای با

 گرفتم رها از چشم

  ببخشید_گفتم مامان به رو

 شد دیر یکم شام واسه بیام   بگیرم دوش یه تا

  

 میداد فشار دستش توی قاشق که بود رها دستای به نگاهم

 میزد سفیدی به دستش که بود داده فشار انقد

 

 داد سالم همه به نشست کنارم لیلی

 نیاورد باال سرش بازم رها ولی

 

 بود شده رها حال این متوجه نیما

  گفت چیزی رها گوش دم اروم

  زد پوزخندی کنم عرض چه که لبخندی رها که

 رفت نیما اتاق به خستگی بهونه به کرد تشکر مامان از دقیقه چند بعد
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 داشتم شک بودم دیده که چیزی به هنوزم

 

 بودن خواب گرم بودند کرده بغل همدیگرو وضع بدترین با لیلی و سامی اتاق توی

 

 سوخت خودم برای دلم

 

  گرفتم تصمیم

 نمیکنم فکر سامی به هیجوقت دیگه

  میمونه قلبم ته ته اون همیشه برای اولم عشق

 نیماس من زندگی مرد تنها بعد به ازین

 

 نزنه نارو بهم سامی مث اونم امیدوارم ولی

 آه

 

  فکرا همین تو بودم کشیده دراز تخت روی



 شد نمایان نیما شیطون چهره شد باز اتاق در

 

 کردم نگاهی بهش

 نکنم من میکنه میخواد دلش هرکاری و خوشحاله سامی که حاال چرا

 کی برای دادم عذاب  خودم مدت همه این

 

 کجایی دختر اهای_ نیما

 همینجا ها_

 من به زدی زل ساعت یه چیه_نیما

 

 خوو میشه پررو بدی رو اینم ب بیا

 دیدم تو لطف به بودم ندیده زشت ادم_

 چی میبینی آینه تو روز هر که اونی پس_گفت بجانب حق نیما

 فداش اوووف جیگره که اون_

 

 توو ای خودشیفته چقد_زد لبخندی نیما

 میدونم_خندیدم

 خوابیدم کامل تخت روی که داد هلم منو

   کشید دراز کنارم خودشم



 بود سکوت بینمون

 

  بمونم خونه این دیگه نمیخواست دلم

 بود اور عذاب برام لیلی و سامی حضور

 کردم سرم گاه تکیه دستم چرخیدم پهلو به

 بکنم ازت خواهشی یه میشه نیما میگم_

 بخواه جون تو_ چرخید سمتم به  من مثل هم نیما

 کافیه کن قبول خواهشم همون تو نمیخوام جون اوه_

 میخوای چی خب_نیما

 خونمون برم فردا از میشه میگم اووم_

 نیستی راحت اینجا مگه چرا_نیما

 بیارم براش دلیلی چه نمیدونستم

 ببینم هم کنار عشقش و داداشت نمیخواد دلم بگم

 

 ببینمشون میتونم کمتر بگیرم عروسی هم دیگه روز چند تا شده تنگ خانوادم برای دلم_

 خونه ببری منو میشه

 

  راحتی هرجور باشه_نیما

 نمیکنم اصراری



 کردم ماچ گونش از پریدم خوشحال

 عاشقتم ایول وای_

 خداکنه_گذاشت من بوسه جای رو دستش نیما

 گفتم چی و کردم چیکار فهمیدم تازه اوه

 

 پتو زیر بردم سرم و خزیدم پتو زیر سریع

 بکشی خجالت نمیخواد بود بوسه یه بابا خوب خیلی_خندید نیما

 میشی کار چی بکنی کاراش بقیه اگه تو

 

 شد بیشتر خندش صدای که زدم شکمش به مشتی پتو زیر از

 

 کرد بغل منو و کشید پتو زیر خودش

 گف خنده با

  شیطون دختر_

  نبودم نیما عاشق درسته

 ساخت رو خوب زندگی یه کرد تکیه بهش میشد مطمءنن ولی

 

 رفتم بخواب اغوشش گرمای با

 



 شد بلند نیما پف و خر دلنواز صدای باز شب های نصفه

 بودم شده کفری

  صدا بد پسره اه_

  کنم تحمل اینو عمر یه میخواستم چجوری من اخه

 رفتم پذیرایی سالن سمت به برداشتم بالشت کالفه

 بزرگتر و بود تر راحت مبالش اونجا

 بود نیما آهنگ صدای شنیدن از بهتر ها اون روی خوابیدن

 

  گذاشتم مبل روی بالشتمو

 بخورم آب تا رفتم آشپزخونه سمت به

 خورد سامی به چشمم که کردم روشن رو آشپزخونه برق

 بود خواب غرق بود گذاشته میز روی سرش

 خوابیده اینجا چرا این وا

 

 شد بیدار خواب از میخورد چشماش تو که المپ نور بخاطر

 اینجام چرا من_گف و کرد نگاهی بهم باز نیمه چشمای با

 .. پسره میپرسه ازمن

 

 بود خورد دستش از اعصابم



 

 کشیدم دراز روش رفتم مبل سمت به بهش جواب بدون

 افتاد صورتم روی سایه که بستم چشمام

 کردم باز چشمم الی اروم

 چیه؟؟؟_کاری طلب حالت با انداختم سامی به نگاهی

 میخوابی اینجا چرا_سامی

 

 بگیرم؟؟ اجازه ازت باید خوابمم واس_

 گفتم بهت چی مگه میکنی صحبت اینجوری چرا_سامی

 

 کن ول هووف_

 بخوابم میخوابم

 

 نشست زمین روی صورتم جلوی سامی

 رها_

 

 هااا_

  یعنی من_سامی

 دیدی اتاق تو ک چیزی اون



 لیلی و من بگم چطور اه

 سامی نخواستم توضیح ازت من_حرفش وسط پریدم

 

 ...اشتباه توداری ولی_سامیار

 میاد خوابم بذاری تنهام میشه بسه_

 گفتم که بزنه حرفشو میخواس سماجت با باز سامیار

 نیس مربوط من به لیلی و تو بین هرچی سامی_

 نیس مهم برام اصال چون ندی توضیح بهتره پس

 

 ندم اهمیت عشقم به میشد مگه بود دروغ حرفام همه گفتم دروغ

 

 داشتم غرور منم ولی

 بشه له هوسباز ادم یه بخاطر نمیخواست دلم

 

  شد بلند جاش از کالفه سامیار

 رفت باال ها پله از آشپزخونه برق کردن خاموش بعد

 

 بستم چشمام

 بخوابم راحت خیالت با کنم بیرون ذهنم از سامیار کردم سعی



 

 میشد مگه

 برد خوابم شد گرم چشمام بالخره که رفتم کلنجار باخودم انقد

 

 شدم بیدار خواب از شدید دردی کمر با

 

 میکنه درد بدنم کل آخ آخ_

 آی

 

 شد بلند جون نیال صدای یهو

 جان رها خوابیدی اینجا چرا بده مرگم خدا وا ا_صورتش رو کوبید دست با

 

 بپرسید صداتون خوش پسر گل اون از آخ_میدادم ماساژ کمرم که همینجور_

 بود راه به پفش خرو دلنشین نوای صبح تا

 

 نمیکنه پف و خر که نیما ولی جدی؟؟_جون نیال

 

 ندارم خواب دستش از شبه دو نگووو  آی_

 



  کنم تحملش میخوام عمر یه چجوری موندم

 

 دخترم فدای_خنده زیر زد بلند جون نیال

 میکنی عادت عزیزم نداره اشکال

  باشه که عشق

 میشه درست چی همه

 

 میکنه برداشت چی  جون نیال میگم چی من بیا_گفتم لب زیر

 

 بشه بیخیالم که زدم لبخندی بزور

  بزن صورتت سرو به آبی پاشو_نیال

 صبحوونه بیاید کن بیدار خوابتم خوش نامزد اون برو

 

 کیه صبحی سر وا_شد بلند حیاط در زنگ صدای

 

 کرد باز در رفت آیفون سمت به جون نیال

 که انداختم نگاهی پنجره پشت از

 میومد خونه سمت به خوشحال  لیلی 

 



 کمه تختشون یه خانوادتن اینا

 بشه چی که خو اینجا اومده شده بلند سحر کله بیا

 

 ترشیده دختره

 

 مهمی عملیات انجام از بعد رفتم دستشوویی سمت به

 

 شدم رو ب رو سامی آلود خواب و اخمالو چهره با که کردم باز دستشوویی در

 نشد دستشویی درب شدن باز متوجه اصال و بود چهرش رو خواب آثار هنو

 

 سرم به اومد باز شیطانی فکر

 دیگه دارم کرم کال کنم چیکار خخخ

 کنم اذیت رو سامی این میخواد دلم

 

 شدم خارج دستشویی از

 گرفتم رو در دستگیره

 کوبیدم بهم محکمی خیلی خیلی صدای با رو در

 قلبش رو گذاشت دستش پرید ازجا متر 100 کنم عرض چه که متر شش سامیار

 



 من به بود زده زل تعجب با

 

 شد نمایان دندونام کل که زدم لبخندی

 

  میخنده من واسه درد ای مرض ای_سامی

 شلوارم تو افتاد قلبم

 

 خنده زیر زدم بلند حرفش با

 بدم انجام وظیفمو تر زود گفتم ایستادی اینجا اماده تو دیدم دیگه کنم بیدارتون گفت مامانت خب_

 

  بزنه منو که برداشت خیز سامیار

 رفتم نیما اتاق سمت بدو کردم فرار دستش زیر از

  کردم باز در

 بود خواب غرق نیما

 

 کنم عملی هم داداش یکی این برای روش همون بهتره

 کوبیدم بهم محکم گرفتم اتاق در 

 

 نیما خوردن تکون سانت یه از دریغ ولی



 

 انگار ن انگار اصال

 

 اذیتش واس کنم پیدا ای دیگه راه باید میخوابه خرس مث داداش این نه

 زدم چونم زیر دستم

 

 کردم فکر به کردم شروع

 کنه اثر زود که کنم بیدارش چجوری خب خب

 

 اره_ زدم هوا تو بشکنی

  آشپزخونه سمت رفتم بدو

 نبود آشپزخونه تو کسی

 برگشتم برداشتم مسی قبلمه درب دوتا سریع

 نیما تواتاق

 

 سرش باالی رفتم اروم

 

1 
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 میکوبیدم بهم رو ها در تند تند

 

 نشست سیخ نیما

 میکرد نگا اطراف

  بودم نشسته تخت رو منم

 بخند کی نخند حاال

 میدی سکته تومنو اخرش سفید چش دختره_نیما

 میخندیدم همینجوری من ولی

 

 نداره اشکال_زد لبخندی نیما

 کنم جبران چجوری میدونم که من

 

 میکشم جیغ بزنی دست بهم هوی_کرد قفل سرم باالی دستام روم پرید

 کرد اشاره  دستم به نیما

 ببینم بکش جیغ زدم که االن

 

  بخوام کمک کردم باز دهنم

 گرفت گاز پایینمو لب شد خم نیما سریع که



 

 شد خفه گلو تو صدام

 

 ریخت فرو دلم تو چیزی

 شدی ساکت شد چی_نیما

 

 میکردم نگاه چشماش توی

 

  براقش و مشکی نگاه

 میکرد رو و زیر رو دلم ته عجیب

 

 دادم تکون شدت به سرم

 نه نمیاد خوشم نیما از من نه

 

 گذاشت لپم روی ای بوسه نیما

 میکنی اخم یهو چرا شدی دیوونه_گفت و

 رفت کنار روی از

 رفت اتاق داخل دستشویی سمت به خودش و

 



 بودم نشسته تخت روی واج و هاج من

 

 بفرمایید بله_اورد خودم به منو اتاق در صدای

 عزیزم بخیر صبحت سالم_شد داخل لبخند با لیلی

  صبحونه پایین بیاین

 میایم االن چشم سالم_

 شد خارج اتاق از لبخند با لیلی

 

 دارم چشم آیندش همسر به میدونست لیلی اگه اخ

 درمیاورد کاسه از چشام

 بود من عشق اول اون چیه من تقصیر ولی

 

 هپروت تو میری میکنن ولت تا شدیا عاشق تو نه_اومد نیما صدای

 

 شدم تو عاشق درصد یه کن فک اره_رفتم در سمت به شدم بلند تخت روی از

 شود چه

 چمه من مگه_شد خارج اتاق از من با نیما

 نیس چت_

 بخوابم پفت خرو خوشکل صدای با دیشب نذاشتی فهمیدی اصال عاقا



 میکنم پف خرو من مگه جدی اء_نیما

 این از اینم بیا_

 آشپزخونه در رسیدم دیگه

 نمیخوابم ارامش با شبا که اینه واس پفا خرو این_گفت گوشم در کرد خم سرش اروم نیما

  کنی ارومم خوشکلت اندام با تو خودمون خونه رفتیم ایشاال

 میشه صدا بی

 زد جیم کنارم از سریع

 

 بودم شده قرمز که مطمءنم عصبانیت از

  نداره شرم اصال حیا بی پسره

 اه

 

 ....بعد روز چند

***** 

 گذشت زود خیلی ماه یک

  بودیم نشسته  تخت روی اتاقم تو نگار با

 اینکه درمورد نگار

 بود خورده منو سر بپوشه چی ما عروسی تو شب فردا

 بپوشم ندارم هیچی من خرید بریم من جون بیا رها وای_نگار



 ندارم هیچی میگی اخرش داره مجلسی لباس همه اون تو نگار_

 

  بشم خوشکل خیلی باید خب اء_ نگار

 عروسم خواهر که اوال

 نشم ترشی که خودم برا کنم تور شوهر یه باید منم شدی عروس تو که دوما

 

 تو دست از وای_

 

 کشید گرفت دستم شد بلند سریع

 بشم بلند شدم مجبور که

 خرید بریم بیا نگار جون اصال نیما جون رها جون_نگار

  بیام بخرم زود میدم قول خواهش

 

 ...مامانم نگار ولی_

 شو حاضر تو من با اون_بزنم حرف نذاشت نگار

 کمد سمت داد هل منو

 شد خارج اتاق از خودش و

 

 میافته اتفاق بار یه ادم عمر تو که شبی شب فردا



 باشم مرگ حال در استرس و خوشحالی از باید من االن

 نیست مهم برام اصال  ولی

 بشه این سرنوشتم تا داد هم دست به دست خود ب خود چی همه

 میسپارم سرنوشت دست به خودمو منم

 

 میبره کجا به منو اخرش ببینم

 

 پوشیدم مشکی شلوار و شال و مشکی مانتو یه

 شدم خارج اتاق از ارایشی هیچ بدون

 

 میرفت اونطرف به طرف ازین سرکنده مرغ مثل مامان

 نداشت قرار و اروم دقیقه یه عروسی به هفته یه کال

 

 بیرون بره شده حاضر باشه من کمک اینکه جای خانوم عروس بیا_مامان

 

 وسط پرید خودش نگار  میبره منو داره بزور نگار بگم ک کرد باز دهنمو

 بیاد بذارید من بخاطر میکنم خواهش جون خاله_نگار

 برسید کارتون به راحت شما بیرون ببرمش من نداره هیچی خرابکاری جز بمونه توخونه رها این

 



 تو بخاطر فقط خاله باشه_انداخت بهم نگاهی مامان

 نمیاد بیرون که اتاق اون از میگی راست واال

 بهتره نباشه بیرون بره همون

 

 صورتش تو کوبید اومد یادش چیزی انگار بعد

 اخ

  کنم تزیین رفت یادم عقد سر ریزای نقل

 اتاقش تو رفت بدو

 

 نشده پشیمون تا بریم بیا_نگار

 

 شدیم خارج خونه از نگار با

 

 شدن خارج سامیار واحد از لیلی و سامی همزمان

 شدیم پرسی احوال و سالم مشغول

 میرین کجا سالمتی به_نگار

 خرید میریم_زده ذوق لیلی

 راهه در بزرگ سوپرایز یه وای

 سوپرایزی چه_



 خدافظ فعال بریم ما دیگه خب_کشید گرفت رو لیلی دست سامیار

 آسانسور داخل رفتن سریع باهم

 زد خشکمون نگار منو

 بود؟؟ چشون اینا_نگار

 انداختم باال هامو شونه

  واال چمدونم_

 بیخیالشون چلن و خل

 

  مغازه اون مغازه این نگار با ساعت چند

 میرفتیم

 

 میکشید سوت داشت دیگه درد از پاهان و کمرم

 نشستم نیمکت یک روی  مغازه بیرون

 

  نگار بخورم حلواتو االهی کمرم اخ_

  منه عروسی فردا سرت خیر

  حاال

 روزمه و حال این

 دادم ماساژش کمی دستم با اوردم بیرون پام از کفشم



 کرده ورم بردی راه منو بس از نازنیم پای ببین اخ_

 کردم نگاه نگار به اوردم باال سرم

 نبود من به حواسش اصال

 مغازه یه ویترین به بود زده زل

 میکنه نگا چی به دقیقا ببینم نمیتونستم بود گرفته رو دیدم جلوی چون

 کشیدم کنار رو خودم کمی

 میکرد نگاه نگار که بجای و

 کردم نگاه

 زدم سوتی

 خوشکله چه اووو_

 

  مجلسی لباس یه

 بود  حریر  دامنش جنس پایین به کمر از که بود گیپور و بلند

 بود رنگش بود کرده خاصش که چیزی

  خاص رنگی

 

 بود هپرووت تو همچنان نگار

 شدم بلند پوشیدم کفشم

 اومد بیرون لباس بهت از که نگار کله پس کوبیدم یکی



 میزنی؟ چرا دستت بشکنه_نگار

 کنی راحت منو و میکنی پسند چیزی یه اخرش ببینم بریم بیا شو الل_

 حساسه لباسش رو انقد عروسه این انگار

 

 نه مگه خوشکله خیلی_گفت من طعنه به توجه بدون

 

 نه_ ریلکس

 

 عشقم پیش  بریم بیا_برد مغازه سمت به گرفت دستم حرفم توجه بدون باز

 

 شدیم مغازه وارد

 هیز البته صد و جوون نسبتا پسر یه

  اومد سمتمون به

 برمیاد؟ ازم کمکی خانوما سالم_چندشی لبخند با

 

 میارید برام لباس اون_کرد اشاره لباس به و ننداخت پسره به نگاهی اصال نگار

 

 انداخت نگار هیکل به نگاهی پسر

 میشه هم تر عالی شما نقص بی هیکل با و عالی بسیار پوشش تن لباس اون حتما بله_



 

 بدین انجام رو وظیفتون لطفا کنید لطف جناب نخواست نظر کسی_کردم اخمی

 خانوما خانم چشم_پرروویی کمال با پسره

 

  میشدم لباسه اون بیخیال نبود گیر کارم اگه یعنی

 میکردما پت و شت رو پسره میزدم

 

 بود شده جادو انگار هم نگار

 میدید رو لباس فقط چشمش

 بیارن برام مرگت خبر_گرفتم بازوش از بشکونی

 ازش بکن دل ک لباس نمیکنه فرار

 

 ها شده هرز دستت_داد مالش بشکون جای دست با نگار

 

 میده قورتت درسته لباس با داره پسره نمبینی خری بس از_حرص با

 جوووون بچسب لباسوو بابا بیخیال_نگار

 

 خانوم بفرمایید_گرفت نگار سمت به لباس چندشش لبخند همون با پسره

 رفتم دنبالش منم رفت پروو اتاق سمت به تشکر بدون گرفت لباس نگار



 

 بودم ایستاده پسره به پشت

 بپوشه لباس نگار تا منتظر

 میکرد حس رو هیز پسر اون نگاه سنگینی

 کنم لهش بزنم برم میخواست دلم

 

 

 اومد بیرون اتاق از نگار دقیقه چند بعد

 بیوتیفول بسیار پرفکت بود عالی_نگار

 بریم زودتر تا کن حساب پولش برو بحرفی خارجی نمیخواد شو خفه_

 

  لباس پول کردن حساب بعد

  شد خارج مغازه از نگار

 شد کشیده باسنم روی دستی کردم احساس برم بیرون خواستم من تا

 

 بود عصبانیتم نهایت دیگه

 بود انفجار حد در

 زدم بهش محکمی سیلی پسره سمت برگشتم

 کرد نگاهم واج و هاج که



 اومد خودش به

 گرفت دستم و

 کردی غلطی چه_پسره

 ناموس بی میره هرجا دستت که میکنی تو غلط_

 که بزنه منو تا کرد بلند دستش

  چرخیدم سریع

 صورتش تو کوبیدم محکمی لگد با

 خورد دردم به جا یه بودم گرفته یاد رو  کاراته فنون تمام شد خوب

 شد زمین نقش پسره

 نخوری هرجا رو گوهی هر باشه یادت زدم اینو_دادم تکون تهدید عالمت به انگشتم

 

 زدم بیرون مغازه از تمام عصبانیت با

 کرد جلب توجهمو نفر چند زدن دست صدای که

 بودن ما کاری کتک شاهد مغازه بیرون نگار و لیلی و سامیار

 کرد کیف گرفتیا حالش خوب ایول رها وای_لیلی

 زد دست ذوق با دوباره

 باوا کاری فو کونگ پاندای توخودت رها_گرفت باال الیک عالمت به رو شصتش انگشت نگار

 

 



 

 

 زدم چیکی کو لبخند زدنش حرف طرز از

 میزد نفس نفس و بود شده قرمز شدت به سامیار

 

 ...دیگه چشه این

  بدبختو اون  زدی شدت اون به چی واس حاال_نگار

 

 کردم اخمی پسره اون یاد با باز

 

 

 تکی تو رها منی عشقه زدی دلیلی هر به اصن  نکن اخم  _نگار

 

 چشام تو بود زده زل غم با که انداختم سامیار با نگاهی حرف این با

 بود شده مشت دستاش و

 گرفتم ازش نگاهمو

 

 کنم فک بهش نباید

 



 بریم نگار_

 خونه میریم داریم ماهم بریم ما با بیاین_لیلی

 ....ما ممنون نه_

 بریم میایم ما _حرفم وسط پرید نگار

 رفتن ماشین سمت پا از تر جلو لیلی و خودش و

 

 بریم_اومد نزدیکم سامیار

 

 بریم_

 

 رفتیم ماشینش سمت هم با

 نشستم عقب صندلی نگار کنار

 

 کرد جلب توجهمو که بود لیلی پای روی بزرگی جعبه

 چیه بپرسم داشتم دوست خیلی

 خریدی؟ چی جون لیلی_پرسید من از تر سریع نگار که

 

 کرد جا ب جا پاش روی کمی رو جعبه و زد لبخندی لیلی

 گرفتم رها عروسی برای مجلسی لباس یه هیچی ها_لیلی



 

 ببینیمش؟؟ میشه_نگار

 حاال میبینی  کن صبر شب فردا تا میره مزش چیز میدونی آخه نه نه_ لیلی

 

 میکنه پنهون رو چیزی یه داره بود معلوم قشنگ

 میدونه خدا چی ولی

 

 سامیار

**** 

  خرید برای رو دیگه مغازه چند لیلی زیاد اصرار به

 افتاد دختر دوتا به چشمم ها مغازه از یکی تویه که رفتیم

 میکردم نگاه دختر دو اون به همینجور

 زد بیرون مغازه از سریع یکیشون که

 

 نیست رها مغازه توی دختر اون اء_لیلی

 

 زد دار مغازه به سیلی یک عصبانیت با رها که کردم نگاه مغازه داخل

 کرد اینجوری چرا این

 که دویدم مغازه سمت به سریع



 دیدم

 پسره صورت تو کوبید محکم کرد بلند پاشو رها

  عصبانیت شدت از

 میلرزید دستام

 

 شده عصبانی انقد که گفته رها به چی نبود معلوم عوضی پسره

 

  اومد ما سمت نگار

 میکنید چیکار اینجا سالم_

 

  ما پیش اومد و شد خارج مغازه از موقع همون رها

 بود شده تند نفسام حرص از

 

 رها تشویق به کردن شروع  لیلی و نگار

 

 بود شد عصبانی رها انقد چی واس یعنی

 

 بود گفته عشقم به بدی چیز عوضی پسره اون حتما

 افتاد رها به نگاهم  نگار حرف با که شد مشت دستام باز قضیه اون آوری یاد با



 تکی تو رها منی عشقه.... _نگار

 

 بود منم عشقه رها

 عشقم دادن دست از شب فردا اوری یاد با

 شد تلنبار دلم تو غمی

  تفاوت بی انداخت بهم نگاهی رها

 گرفت نگاهشو

 

....... 

 

  شدیم ماشین سوار

 بیان ما با هم دخترا شد قرار

 

 نگار رسوندن بعد

 

 کردم پیاده خونشون درب رو لیلی

 بودیم تنها توماشین رها با

 بود نشسته جلو صندلی روی االن میخواست دلم

  میگرفتم دستاش و



 

 آهه

 

 بود خیابون به نگاهش خیال بی رها

 

 خالی و خشک تشکر یه با رسیدیم هم وقتی

 رفت اسانسور سمت به کنه نگاهم اینکه بدون و

 

 گرفت محلیش بی همه این از دلم

 

 بکنم نمیتونستم اعتراضی هیچ ولی

 کردم دور خودم از عشقمو خودم

 

******* 
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 بودند شده جمع ما خونه فامیل کل شب

  عروسی تبریک برای

 دایی زن و عمو زن  خاله عمه جمله از فامیل خانومای  بیشتر



 بودند نیما  خونه چیدن مشغول دیروز از

 

 بودم نرفته خونه دیدین و دادن نظر واس هم بار یه حتی من ولی

 

 پایین باال رو تلویزیون کانال فامیل های جوون خندون جمع به توجه بدون بودم نشسته مبل روی

 میکردم

 بود گوشیش ی تو سرش کنارم هم نیما

 نمیومد خوشش جمع تو رفتن از اونم انگار

 شد بلند بزرگم ی عمو  نمک بی و شیطون پسر مهران صدای که

 کنیا نظر تجدید داری وقت هنوزم خان نیما_بود نیما مخاطبش

 میاد پات پاشنه تا که میره سرت گشادی کاله رها این با ازدواج با

 

 خنده زیر زدن مزش بی شوخی از جمع کل

 بخوام هم دیگه بار صدا اگه من_گف مالیمی لحن و لبخند با و کرد حلقه شونم دور دستش نیما

 میکنم انتخاب رو رها بازم کنم ازدواج

 

  سوت و دست به کردن شروع و کشیدن هووووو همه

 

 بده شانس خدا_بود سالش 15 که مهران خواهر مریم



 ...که  میخوام شوهرا ازین منم

 

 شد خفه درجا طفلی که زد صدا اسمش تحکم با چنان عموم

 

 مادرشون و پدر بغل میذارن و میارن ها لک لک رو ها بچه میکردم فک هنو بودم این همسن من

 

 کنی پیدا ساکت جای یه نمیشد که خونه داخل بود صدا و سر انقد

 

 رفتم بابا و مامان اتاق بالکن روی خوری هوا برای شدم بلند

 

 کشیدم عمیق نفس چند

 رفتم فرو نفر یه بغل تو یهویی که

 

 خورد بابا به چشمم که کردم بلند سرم

 کنه؟ ترک پدرشو خونه همیشه واسه قرار فردا که شد بزرگ انقد کی کوچولم دختر_بابا

 کردم بغض حرفش با

 کردم حلقه بابا کمر دور دستمو

 

 بابایی دارم دوست خیلی_



 

 بابا عشق دارم دوستت منم_زد موهام روی ای بوسه بابا

 باش خودت مواظب

 

 شو خوشبخت و

 بزنم که نداشتم  حرفی

 کنم  استفاده پدرانه آغوش بخش لذت گرمای از کردم سعی فقط

 

**** 

 سامیار

**** 

 گوشیم به بودم زده زل بودم نشسته تخت روی کالفه

 

 نیست کنم ول و من به چسبیده کنه مث صبح از هم لیلی این

 

 شد وارد لیلی بندش پشت و خورد اتاق در به ای تقه

 شد پیدا کلش و سر که نشد تموم حرفش هنو بیا

 

 گذاشت شونم روی یرش و نشست تخت روی کنارم اومد لیلی



 

 کنم چیکار ذوق از نمیدونم که انقد خوشحالم خیلی_لیلی

 

 فقط آویزونی من به صبح از چون معلومه_گفتم طعنه با و بیرون کشیدم سرش زیر از شونم

 باشم؟؟ آویزون کی به نباشم آویزون عشقم به_چسبوند بهم خودشو تر سمج لیلی

 

 نچسبه بهم انقد لیلی تا بشم بلند جام از کردم سعی

 

  من روی کرد پرت خودش بدتر که

 خوابیدم تخت روی منم

 لیلی شو بلند من روی از_

 میشه بد حالت چرا؟؟نکنه_زد دماغم روی ای بوسه لیلی

 میکنی فکرش تو که حالی اون نه ولی اره_

 شدم بلند تخت روی از سریع و کنار دادم هلش دستام با

 میکنی فرار ازم همش چرا_لیلی

 کنیم ازدواج باهم قراره تو منو

 

 شدم خارج اتاق از لیلی به توجه بی

 داره پیش در کمتری عواقب باشم تنها باهاش کمتر هرچی



  لیلی دست دادم عقلم که دفعه یک همون

 دارم وجدان عذاب هنوز

 

 

**** 
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 مهمونا رفتن از بعد

 

 اوردم پناه اتاقم به یواشکی

 سرم روی میریخت کار کلی میدید منو مامان مطمءنن

 میکردم تمیز رو خونه باید صبح تا

 

 شد باز اتاق در که بودم خوابیده باز طاق تخت روی

 هست اجازه_نیما

 خونتون نرفتی چرا میکنی چیکار اینجا تو اء_کردم بلند کمی سرمو

 دادم ادامه زاری باحالت

 بمونی؟ اینجا میخوای نگووو

 بمونم میخوام اره_داد ماساژ رو گردنش پشت دستش با و زد کوچیکی لبخند نیما



  میخواما خودم نکنی فکر_گفت سریع بعد

 داشت نگه بزور منو مامانت

 

 من مامان دست از هووف_

 تو پف و خر صدای اون با بخوابم چجوری صبح تا من حاال

 نمیکنم پف خرو من بخوابی بغلم تو  خب_نیما

 

 چی؟ دیگه _کردم اخمی

 میخوابم تخت صبح تا کنی قاطیش میزم چیز و بغل و بوس یکم اگه_نیما

 

 گرفت حرصم برنمیداشت حیایش بی از دست وقت هیچ ادم این اینکه از

  بود نکرده خطا پا از دست وقتم هیچ خداییش ولی

  بخاطر کمرنگی لبخند

 نشست لبام روی  شیطون و مغرور تخص پسر این های کار اوری یاد

 اومد خوشت میده نشون لبخندت_نشست تخت روی کنارم و اومد نیما

 عموو بغل بپر بدو پس_کرد باز دستاش

 بکش خجالت یکم_زدم دستش روی اروم

 

 ازت میگیرم میزمو چیز شب فردا که من  چی واس_کرد جا کنارم بزور خودش



 نیمااا_کشیدم جیغی

 نیما جونه_خندید نیما

 

 بکش خجالت_

 شد پاره کشیدم زیادی_ خندید باز نیما

 

 بود فایده بی تخص پسره این با کل کل

  بستم چشمام

 سرت خواب تو بالی چه نمیکنم تضمین دفعه این باشی پفت و خر مواظب بهتر_گفتم وار تهدید

 بیارما

 چشم بود ساز کار تهدیدت اوه_نیما

 میتپید اروم ریتمی با که میکردم گوش نیما قلب صدای به  بستم چشمام

 برد خوابم که متوجه که بودم نیما قلب ضربان شمردن  سرگرم انقد

 

 

 کندم دل شیرینم خواب از میخورد اتاق در به که پی در پی های تقه با صبح

 بله؟؟_

 باشی ارایشگاه باید دیگه ساعت یه واس پاشو رها_اومد در اونطرف از مامان صدای

 



 میام االن چشم_هووف

 افتاد نیما خواب غرق صورت به چشمم که چرخیدم پهلو به 

 بود معصوم خیلی خواب تو

 خوشکل البته صد و

 بذارم روشون ای بوسه تا میکرد وسوسه منو عجیب فرمش خوش صورتی لبای

 

 میشد بیدار خواب از اگه ولی

 بود ممکن قابل غیر کنترلش دیگه

 

  نشستم تخت روی

 پاشو خوابالو خرس آهای_دادم نیما به تکونی دستم با

 

  اوهوومی صدای

 شد خارج گلوش از

 نیمااا  هوی نیما شدنیما دیر پاشو نیما_خوابید باز ولی

 سرت تو انداختی صدات چته نیما کوفت ای_نشست تخت روی عصبانی نیما

 

 آرایشگاه بریم میشه دیر خب_انداختم پایین سرم آویزون لوچه و لب با

 میام االن خوب خیلی مالوند چشماشو نیما



 

 رفتم  دستشوویی سمت به شدم بلند تخت روی از

 

 انداختم نگاهی خودم به آینه تو دستشوویی داخل

 بود من مجردی روز اخرین امروز یعنی

 

 باشم خودم حال تو نذاشت نیما صدای

 ریخت دیگه بیرون بیا_

 

 کردم باز رو دستشوویی در

 ....اء چته_

 قراررفت لبام روی نیما لبای

 بوسید اروم و

 کردم خلقی بد صبح ببخشید_نیما

 

  وا_

 انداخت دستشوویی داخل خودش و شد رد کنارم از سریع بعد

 

  زدم شونه موهام



 رفتم کمد سمت

 .. شدما راحت آخیش_شد خارج دستشوویی از نیما

 شد باز چشمام

 

 ای دیونه خیلی تو_زدم لبخندی حرفش با

 

  رفت لباساش سراغ زد  لبخندی هم نیما

  پوشیدم لباسام منم

 شدیم خارج اتاق از باهم

 

 رفتیم نگار دنبال نیما با صبحونه خوردن بعد

 ارایشگاه بیاد من همراه نگار بود قرار

 رفتیم ارایشگاه سمت به نگار کردن سوار بعد

 

 شدیم پیاده آرایشگاه درب

 دنبالتون بیام بزنید زنگ شد تموم هرموقع_نیما

 خدافظ باشه_

 

 رفت و کرد روشن ماشین نیما



 شدیم آرایشگاه وارد نگار با

 بود خلوت خیلی آرایشگاه

 شد موهاش کردن درست مشغول یکی و نشست صندلی روی نگار

 

 دخترم خوشکلی تو چقد.. ماشا_من سر باالی اومد هم ارایشگر

 دارین لطف_زدم لبخندی

  میشی خوشکل خیلی مطمءنن_ آرایشگر

 داماد خوشبحال

 

 رها برسه دادت به خدا اره_کرد ای خنده نگار

 کردم نثارش کوفتی لب زیر

 شد کارش مشغول ارایشگر

 

 موهام کشیدن ساعت سه دو بعد

 صورتم سراغ اومد

 بیوفته آینه به نگاهم نذاشت اصال مدت این تموم

 

 برداشت سرم از دست ساعت یک بعد باز

 عزیزم شدی جیگر چقد وای_ارایشگر



 رفتم آینه سمت به شدم بلند صندلی روی از

 

 

 بودم من این واو_

 کرده فر بینشون هم مو تار چند ک بود بسته زیبایی خیلی شکل به سرم باالی بود کرده جمع موهام

  بود شده تر کشیده چشمام زیباش آرایش با بود

 میدرخشد نگین دوتا مثل صورتم توی طوسیم چشمای و

 

  اومد طرفم به نگار

 صورتش به شدید که داشت هم مالیمی و ساده ارایش بود داده فر همش بود کرده جمع موهاشو

 میومد

 

 المصب تو شدی خوشکل چقد وای_

  ندیدی آینه تو خودتو مگه بمیر الل خفه_زد لبخندی نگار

 میکنی کساد منو بازار امشب

 میبینه هارو بیچاره فقیر ما کی دیگه عروسه دنبال چشمشون همه

 دیگه میکنی تور رو تا 99 نکنی تور پسر تا 100 تو اگه امشب وای_

 جدی؟؟_امد ای عشوه نگار

 جدی مرگ _



 

 

 

 پوشیدم لباسمو نگار کمک به

 بودم شده معرکه

 نیما به برسه چه بکنم دل خودم از نمتونستم خودم که من وای

 

 دنبالمون بیاد نیما تا بودیم نشسته صندلی روی منتظر نگار با

 

 منتظرته بیرون اومده داماد عزیزم_اومد ارایشگر صدای که

 برید شما میام الناز با من رها_نگار

 بریم بیا خودتو نکن لوس پاشو_

 بذارم تنهاش زشته اخه توراهه_نگار

 ... آخه_

 منتظرته نیما دیگه برو_نگار

 

  شدم خارج آرایشگاه از انداختم سرم روی شنلم اجبار با

 نبود نیما ولی

 میگشتم دنبالش چشم با



 افتاد سامیار   به چشمم که

 اومد سمتم به شیک مشکی شلوار و کت با خوشتیپ خیلی

 بانو سالم_بالبخند

 .....چرا پس بیاد نیما نبود قرار مگه میکرد چیکار اینجا این این اء

 

 ��اول ہعِشـــقِ

 ہنمیشـِ فراموشــ هیچـوقتــــ

 حـَسـرَتـِش ہکـِ عشــقـی اون امــّا

 ہمیمونــِ دلـــت رو ابـَد تـا

 آخــره�� ہعِشــــقِ 

〰〰〰〰〰〰〰〰😔 

 

 سامیار به بودم زده زل تعجب با

 اومد سرم پشت از نیما صدای که

  میزد حرف موبایلش با

  اومد سمتمون به

  کرد خداحافظی گوشی پشت مخاطبش طرف با

 زد من به لبخندی

 شدی خوشکل چه سالم_نیما



 

 ممنون_اومد در هنگ حالت از مخم

 میشه دیر داریم آتلیه وقت که بریم خب سامیار به رو نیما

 بود شده کاری گل که رفت قرمزی پورشه  ماشین سمت به داد تکون سری سامیار 

 شد پیاده ازش لیلی شد باز ماشین در

 

 بشه باز بیشتر ازین نداشت گنجایش دهنم یعنی

 کنم سکته میخواستم دیگ زیاد تعجب از

 

 شدی سوپرایز خیلی میدونم عزیزم سالم_لیلی

 نه؟؟ باحاله خیلی

 

 بود تصورم از خارج میدیدم که اونچه

 بود ایستاده روم به رو بلندی و سفید عروس لباس و زیبا ارایش با لیلی

 

 تعجبا از اوردی در شاخ رها_اومد گوشم کنار از نیما صدای

 

 بگیریم عروسی باهم داداش تا دو گرفتیم تصمیم یهویی خب چیه_زد لبخندی سامیار

 



 میکرد نگاهم ارومی لبخند با که افتاد  سامیار به نگاهم

  مرد این میخواست دلم چقد 

 بود من مرد امشب

 

 هم چشمای تو بودیم زده زل دوتایی

 

 ماهستن منتظر باغ تو همه دیگه بریم_شد بلند لیلی اعتراض صدای که

 

 رفت ماشینش سمت به و گرفت نگاهشو سریع سامیار

 

 رفتم ماشین سمت به نیما با زیر به سر و اروم منم

 بشینم ماشین توی تونستم پفی و بلند لباس اون با سختی به

 

 لباس این تحمل سخته چقد آخ_

 شدی ها فرشته شبیه بجاش ولی_زد لبخندی نیما

 خوشکل و طوسی چشم فرشته یه

 

 شد آشوب دلم تو حرفاش از

 زدم بود داد بهم تعریفش با که آرامشی بخاطر لبخندی



 

 

 رفت سامیار سمت به سرکشم ذهن دوباره باز

 

 ترباشه بخش لذت میتونست چقد سامی زبون از تعریفا این شنیدن

 

 داشت نگه بزرگ آتلیه یه جلو نیما

 پایین بپر خانومم خب_

 

 کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 چی بعد به ازین کنم تمرین میخوام چیه خب_گفت مظلوم و خاروند دستش با رو گردنش پشت که

 دیگه کنم صدات

 

 پایین انداخت خجالت از سرش بعد

 خجالت؟؟؟ و نیما

 خنده زیر زدم پوقی

 شد باحال خیلی قیافت وای_

 نشدم متوجه که گفت چیزی لب نیمازیر

 بکش همیشه میاد بهت کشیدن خجالت خیلی_



 سفید چش دختره بببنم پایین برو_کرد اخمی نیما

 شد پیاده ماشین از سریع خودش

 شدن پیاده سامی و لیلی و شد متوقف خیابون اونطرف لیلی و سامیار ماشین همزمان

 رفتم بقیه سمت به شدم خارج ماشین از

 دارم ذوق چقد نمیدونی رها وای_اومد سمتم به لبخند با لیلی

 باشیم زوج دو عروسیم شب کردم که ازدواج  میخواست دلم همیشه باحاله خیلی

 بگیریم شما با عروسیمون که قبول سریع خیلی گفتم سامیار به وقتی

 رسیدم آرزوهام بزرگترین از دوتا امشب_داد ادامه و کوبید بهم دستاش ذوق با

  عشقم با ازدواج یکی

  و

 باشیم داماد و عروس دوتا عروسیم شب تو یکی

 

 

 رسیدی ارزوت به تو حداقل خوشبحالت_ گفتم دلم توی

 خدا و تو دست میسپرم ارزومو همیشه برای امشب که من

 

  شدیم آتلیه وارد

 اومدن سمتمون به جوان دختر دوتا

 کرد اشاره ما به اومدین خوش خیلی سالم_دختر



  بیاد من دنبال  زوج لطفایه

 دوستم با هم بعدی زوج

 کردیم نگاه بهم نفر چهار

 رها بریم بیا_نیما

  کشید دستم و

 

 شدیم  اتاقی وارد

  ایستادیم مخصوص قسمت

 بشینن سلطنتی مبل  اون روی خانوم عروس خب_دختر

 بذارن عروس های شونه روی دستش داماد آقا و

 

 میداد بهمون مختلف های ژست همینجور ترتیب به

 بودم شده خسته دیگه

  دیگه بسه هووف_

 مونده اخریش_زد لبخندی دختر

 ببوسید رو هم لبای و کنید بغل و همدیگر لطفا

 هااان_

 بشه بهتر همه از کنم فک عکس این جون ای_زد شیطونی لبخند نیما

 کردن روشن پروژکتور چشات تو اومد بوسه اسم باز کوفت_کوبیدم پهلوش تو ارنج با



 دستت رو بمونم میکنی ناقص منو تو امشب اخر تا ببینم_داد ماساژ کمی دست با رو پهلوش نیما

 

 تر سریع لطفا_دختره

 گذاشت لبام روی لباش و کشید خودش سمت منو هوا بی نیما

 

 شد بلند  دوربین  فلش صدای موقع همون

 ممنون شد عالی_دختر

 

 شد خارج اتاق از دختر

  اومدم  نیما برای  ای غره چشم

 شدن اتاق وارد لیلی و سامی موقع همون که

 بگیریم؟ نفره چهار عکس چندتا چیه نظرتون_سامیار

  عالی_نیما

 

 

 بودیم ایستاده هم کنار نفر چهار عکس یه تویه

 لیلی و سامیار و من و  نیما ترتیب به

 

 بود رفته باال سامیار به  نزدیکی بخاطر قلبم ضربان



 بزنه بیرون سینم از بود ممکن آن هر

 

 رفتیم میشد برگزار عروسی مراسم که باغی سمت به

 شدیم باغ وارد سامی ماشین بعد ما ماشین اول

 

  بودند ایستاده ورودی در زیادی جمعیت

 کردن جیغ سوت و زدن دست به شروع ما شدن پیاده محض به

 

 گرفتم دست با لباسم دامن

 کرد کالفم بلند دامن این هووف_

 کن تحمل شبه یه_نیما

 میزنی غر انقد توچرا ببینن عروس لباس تو رو شبی چنین دارن آرزو دخترا بیشتر

 میزنی غر چرا تو_دراورد اداش حرص با

 نمیکنی حمل رو سنگینی این به لباس که تو اخه

 سانتی 10 پاشنه کفشای با اونم

 بزن غر کم بریم بیا_گرفت دستم نیما

 

 رفتیم داماد و عروس مخصوص جایگاه سمت به

 بودن نشسته ما روی ب رو دقیقا هم لیلی و سامیار



 بود اماده  زوج دو برگزاری برای چی همه

 ماجرا ازین بودم خبر بی فقط من انگار

 

 کردن دادن قر به شروع وسط ریختن جوونا همه

 نرقصیدن عمره یه انگار میدادن تکون خودشون جوری یه بعضیا

 دوختم لیلی و سامیار به گرفتم جمعیت از نگاهم

 برقصن تا کنه همراه خودش با سامیار داشت اصرار لیلی

  شد موفق هم اخر

 

 بودن رقص حال در باهم هماهنگ که بود سامیار و لیلی به ناراحتی و بغض با نگاهم

 نداره غم اینکه برقصیم بریم ماهم بیا اونا به زدی زل غمگین انقد چرا خب_نیما

  کشید خودش همراه منو بشه جوابم منتظر اینکه بدون

 گذاشت شونش روی منو دست گرفت کمرم

 

 کردیم خوردن تکون به شروع آهنگ با

   فقط کردن خالی رقص پیست همه کم کم

 بودیم سامیار و لیلی و نیما منو

 

 کرد عوض سامی با جاش و چرخید نیما حرکت تویه



 

 شد حلقه کمرم دور سامیار دست

  بود گلوم تو بدی بغض

 

 

 کنه خوشبخت تورو بتونه نیما امیدوارم رها نداشتم رو لیاقتت من_سامیار

 چکید پایین چشمم از سمج اشکی قطره و بود پایین سرم

 

 ندارم اشکات دیدن طاقت نکن گریه رها نکن گریه_سامیار

 

 سکوت تو کردم پاک اشکام

 میرقصیدیم میشد پخش که مالیمی اهنگ با

  بودیم اروم هردو

 بیام بیرون سامیار آغوش از و بشه تموم آهنگ این نمیخواست دلم

 

** 

 نداشت دوامی زیاد آرزوم این ولی

 

 اومده عاقد کردن اعالم



 بشم جدا عشقم آغوشه از شدم مجبور

 شد نخواد نصیبم هیچوقت دیگه که آغوشی

 

 بود کرده هواییم عجیب سامیار تن گرمای

 

 نبودم خودم توحال

 نشستیم عقد سفره سر ما اول

 کرد خوندن به شروع عاقد

 

 بود افتاده جونم به خوره مث فکری

 

 هست فرصت هنوز اینکه

 برسم سامیار به میتونم هنوزم

 اومدم بیرون فکر از نیما صدای با

 منتظره عاقد رها_نیما

.... 

 

 من به بود زده زل چشماش توی اشکی حلقه و خوشحالی با که افتاد مامان به نگاهم

 



 افتاد کار به عقلم

 کنم بازی خانوادم ابروی با نکرد اوردنم بدست برای کاری هیچ که پسری بخاطر چرا

 

 بود خوبی مرد واقعا نیما

 کنم فراموش رو سامیار بچگانه عشق کنارش بتونم شاید

 وکیلم؟؟ آیا_شنیدم عاقد صدای

 

 مادرم و پدر اجازه با_

 بله

 

 شد بلند دست صدای

 

 کرد دستم رو ازدواجمون حلقه نیما

 رها اومدی خوش زندگیم به_نیما

 

 شد اب دلم تو قند حرفش با

  حرفش بود شیرین چقد

 زدم پرمهری لبخند

 



 شد شروع  تبریک و ماچ و بوس  سیل 

 

 دراورد هم عقد به عاقد هم لیلی و سامیار

  داد رو بله اول بار همون لیلی

 کنه فرار سامیار ترسید

 

 

 نخورد تکون صبا کنار از ثانیه یه حتی مراسم اول از ک افتاد رامتین به نگاهم مجلس تو

  موزمار ای

 

 گوشه یه برد و گرفت دستم نیما مراسم اخرای

 حاضری؟؟ زدن جیم واس رها_

 ها؟؟_

 بریم کنیم فرار دوتایی نیومدن دنبالمون ماشینا بقیه تا بیا_نیما

  هستی کی دیگه تو بابا_کردم ای خنده

 رفتن کجا داماد عروس عروسی وسط نمیگن

 کردم هماهنگ اینا مامانم و خانوادت با قبال من نه_نیما

 

  نیس داماد عروس بدون مجلس هستن لیلی و سامی بعدشم



 بریم؟

 

 بریم_زدم لبخندی

 ماشینا سمت رفتیم یواشکی باغ پشت از نیما با

 بود سخت خیلی  کردن فرار واقعا لباس این با

 رفتیم که برو  گرفت گازش نیما شدیم ماشین سوار تا

 

 میزد فریاد دل ته از و میداد ویراژ خیابونا تو نیما

 باش سنگین یکم زشته _نیما

 کنم تخلیه خوشحالیم باید نمیشه زد لبخندی نیما

 

 بود خوشحال انقد ازدواجمون از یعنی شدم متعجب

 خوشحالی ازدواجمون از انقد یعنی_اوردم زبون به فکرم

 

 نباشم خوشحال شده نصیبم طوسی چشم دوجفت با خوشکل خانوم یه اره_زد لبخندی نیما

 

 

 میکرد دگرگون حالمو حرفاش با

 میبرد آسمونا تا بودم محبت تشنه که منی



 

 کرد پلی رو رضایی صالح از منه ماله آهنگ و برد ضبط سمت دستش نیما

 کرد خوندن به شروع باهاش خودش

 

 (کرد اشاره چشمام به اشارش انگشت با) چشماتم درگیر مدته یه

 

 ساعتم وایمیسته نیای تو تا

  خاصی جوره یه

 میخواسی تومنو

 حساسی روم که اینو دارم دوست

 

 (گرفت پیرهنشو دستش با)لباسمه روی تنت عطر

 

 

 قلبمه تسکین آرامشت

  راستی راستی توکه

 خواستی منو اگه

 وایمیستی کی عشقم پای بگو

 



 

 (کرد بغلم کشیدو خودش وسمت گرفت شونهام)

 

 بیاد دورش هیچکسی نبینم منه ماله

 زیاد خیلی اونو دارم دوسش آخه

 

  بیاد من با اگه

 میخواد اونو دلم

 

 میخوامش من که میدونه خودش دارمش دوس

 آرامش دارم بمونه من با اون اگه

 دارمش دوست اخه

 دارمش خوبه چه

 

**** 

 زدم بهش لبخندی

  گذاشتم شونش روی سرم

 

 ساختمون یه جلوی رسیدم ربع یه بعد



 

 رسیدیم پایین بفرمایید خب_نیما

 

 شدم پیاده ماشین از

 

 کرد باز رو خونه در نیما

 بود گل و درخت از پر حیاط

 میدرخشید  المپ های نور زیر سفید  نمای با  طبقه دو ساختمون بود فرش سنگ وسطش و

 

 رفتیم ورودی در سمت به نیما با

 شدیم که خونه وارد

 بود شده روشن شمع با راهی

  قشنگه چقد وای_

 رفتم خواب اتاق سمت به کردم دنبال هارو شمع

 میکرد خودنمایی اتاق وسط طالیی و سفید تخت که کردم باز در

 بود شده کشیده حریر پرده تخت دور تا دور

 

 معرکس خعلی این واو_

 میشه هم تر معرکه بخوابیم روش دوتایی اگه_گفت شیطونی لحن با نیما



 میخوابی مبل روی سالن تو شما نیس خبرا ازین_کردم اخمی

 

 چی؟؟ واس گرفتم زن پس میاد دلت_آویزون لوچه و لب با نیما

 بره بیرون اتاق از تا دادم هلش

 میخوام خستم من ولی بود فرد به منحصر و خوشکل و خوب خیلی ممنون کشیدی زحمت هرچی_

 بیرون بفرما بخوابم

 

 بستم رو اتاق در فرستادم بیرون رو نیما

 

 بشم راحت لباس این شر از اول بهتره

 شد بلند نهادم از آه لباس زیپ به نگاه با

 کنه باز اینو میخواد کی وای_

  نرسید لباس زیپ به دستم زدم زور هرچی

 کنم بازش تا

 

 شدم خارج اتاق از کرد بغ

 نیماا نیما_

 هوم_اومد سرم پشت از نیما صدای

 



 مگه بود نرفته این اء

 کنی؟؟ باز   لباسم زیپ کنی کمک میشه چیزه_

 بخوابم برم میخوام خستم من نمیشه نه_نیما

 گذشت کنارم از حرفش این با

 گرفتم دستش سریع

 میکنم خواهش_

 لباس تو میشم خفه دارم

 شرط یک به_نیما

 میذاری شرط بکنی  میخوای که کاری واس توهمیشه_

 خاص موارد تو نه که همیشه_زد لبخندی

 

 خاصی مورد یک تو که_داد ادامه و کرد من به اشاره

 

 بگو شرطو خوب خیلی_گفتم اجبار به

 

 _زد لبخندی نیما

  میگم شرط تا سه

 ببره خوابم تخت روی تا بدی ماساژ شونهام و پشت انقد اینکه اول

 



 ببره خوابم تخت روی بازم که کنی نوازش موهام انقد بشینی باالسرم اینکه دوم

 

 بخوابی بغلم صبح تا اینکه سوم

 

 که خواب تخت به شد منتهی همش چی؟اینکه_

  برم نمیکنی قبول هس که همینی_نیما

 بره که کرد حرکت بعد

 سه گزینه باشه خب خیله_

 

 کنی؟؟ امتحان رو دیگه روش دو نمیخوای_خندید شیطون نیما

 نمیخوام نه_رفتم بهش ای غره چشم

 کنم باز زیپ تا برگرد باشه_نیما

  که ایستادم بهش پشت

  کشید پایین زیپ سریع

  پایین افتاد لباس تنه نیم که بود یهوویی حرکتش انقد

 

 لختم بدن روی گذاشتم دستم سریع وای

 نیما  ببند چشات_گفتپ جیغ با

 



 ببینم االن بذار میبینمشون اخرش که من چرا اخه_نیما

 

 ببند چشااااتو_کشیدم بنفشی فرا جیغ

 بست چشماشو و گذاشت گوشاش روی دستش نیما

 شدم کر خب خیلی_نیما

 کردم باز کمد در اتاق تو پریدم سریع

  همه میشد پیدا پوشیده لباس مگه حاال

  ی*س*ک*س و  باز خیلی های لباس

 خرید اینارو که کرده فکر خودش پیش چی من مامان نمیدونم بودن

 پوشیدم زیر لباس بدون سریع کردم پیدا تیشرت یه بینشون از

 

 خنده زیر زد پقی من دیدن با شد اتاق وارد نیما همزمان

 میخندی چی به زهرمار_

 دیدی اینه تو قیافت_کرد من به اشاره نیما

 خنده زیر زد زرتی باز

 

 رفتم آینه جلوی

 گرفت خندم خودم دیدن با

 ریخته بهم موهای  مشکی تیشرت یه و بود تنم هنوز عروس لباس دامن



 لباسام بود ست چقد

 

 پوشیدم و کشیدم بیرون شلوارک یه کمد داخل از

 جعبش تو گذاشتم کردم تا عروس لباس

 

 تخت روی کردم پرت خودم

 نرمه چقد اخیش_

 کرد بغل منو و کشید دراز کنارم نیما

 

 میشه ترهم نرم من بغل بیای تازه_

 

 نیاری؟ در بازی منحرف بار یه میمیری نیما_

 اضافه عمرم به سال 10 میخوری حرص تو وقتی اونم زندم حرفا همین با من اره_ زد لبخندی نیما

 میشه

 کوفت_

 

  بخواب_ فشرد خودش به منو

 ایم خسته هردو رها

 



 رفتم فرو شیرینی خواب به ناپذیری وصف آرامش با دیگه حرف بدون

 

***** 

 سامیار

**** 

  مجلس اخرای

 میگشتم نیما و رها دنبال چشم با

 

 زمین زیر بودن رفته بودند شده آب انگار

 بود چسبیده بازوم به دوقلو چسب مثل لیلی

 کردم باز بازوم دور از دستاش حلقه

 

 نچسبی؟ بهم انقد میشه_

 میشیم محسوب شوهر و زن رسما دیگه تو منو خوب چرا_لیلی

 

 رفته کجا رها نمیدونی تو_ حرفاش به توجه بدون

 نکردی فراموش رو رها هم هنوز_گفت ناراحتی و اخم با لیلی

 

 نمیشه فراموش هیچوقت رها_



 نمیشم تو عاشق هیچوقت من بدون و_کردم نزدیک صورتش به صورتم

 

 رفتم مامان سمت به کردم گرد عقب

 نمیبینمش؟ کجاست نیما مامان_

 کردن فرار_زد لبخندی مامان

 ها؟؟؟_

 نیان دنبالشون ماشینا تا رفتن زودتر رها با_مامان

 

 نشست پیشونیم روی وحشتناک اخمی

 بگیره ازم رو رها نیما نداشتم دوست هیچ

 

 میمونه عاشقم همیشه رها که داشتم امید کمی

 نشه عاشقش ی دختر بود بعید نیما اخالق با ولی

 

 

 روندم خونه سمت به بذارم جا رو ماشینا تونستم سختی به کشون عروس مراسم از بعد

 

 بود من برای بزرگ خیلی نعمت یه این و بود ساکت مدت تموم لیلی

 



 رفتم خونه سمت به لیلی به توجه بدون کردم پارک پارکینگ داخل ماشین

 

 کردم باز خونه در

 کردم پرت پذیرایی داخل مبل روی رو کتم شدم وارد

 پیراهنم های دکمه کردن باز به کردم شروع

 

 شد اتاق وارد لیلی که بستم در شدم خواب اتاق وارد

 میخوای؟؟؟ چی اینجا تو_

 هست منم اتاق اینجا سامیار چی یعنی_میلرزید ناراحتی از ک صدای با لیلی

 بخوابم اتاق یه تو و تخت یک روی تو با که نکن فکرش هم ثانیه یه حتی_

 اما_لیلی

 گرفتم جلوش سکوت عالمت به دستم

 من بگوش حرفا این لیلی کنار بذار میاد بینمون عشقی و شوهریم و زن که ای کلیشه حرفای بسه_

 نمیره

 رهاست من اخر و اول عشق

 نمیکنم نگاه زنم چشم به تو به هیچوقت من چون کنار بکشی بهتره گفتم بهت هم اول همون من

 کنم استراحت میخوام بیرون برو حاال

 

 مینداخت خط اعصابم روی لیلی خفه هق هق صدای



 بود ایستاده اتاق وسط هنوزم

 اعصابه رو صدات بروبیرون_

 

 شد خارج اتاق از زیر به سر لیلی

 

 انداختم خواب تخت روی خودم کردم خارج ازتنم پیرهنمو

 

 کردم خارج گوشیمو  شلوارم جیب از

 کردم روشنش

 بودم گرفته نبود حواسش خودش  وقتی رو رها عکس

 بود صفحه روی

 عکس به زدم زل

 رها میشه خراب خودمم زندگی تو دادن دست از با میدونستم کاش

 

 بستم چشمام گذاشتم میز روی گوشی

 

 توبغلم خزید چیزی کردم حس که بود شده گرم چشمام کمی

 

  بیداری و خواب عالم تو



 خوابیدم کردم بغلش

 

 شدم بیدار خواب از توبغلم چیزی خوردن تکون با زود صبح

 بود خواب بغلم تو بود بیرون ندارش و دار  تمام که سفیدی تور خواب لباس با لیلی کردم باز چشم

 

 میزد چشمک بهم بدجوری سفیدش بدن

 میومد سراغم به داشت هوس باز لعنتی

 رفتم حموم سمت به شدم بلند تخت روی از سریع

 کنه بهتر حالم میتونست سرد آب دوش یه

 

 بود ایستاده حموم در بروی رو دستش تو حوله یه با وضع همون با لیلی که شدم خارج حموم از

 گرفتم ازش چشم

 کشیدم بیرون دستش از رو حوله و

 نذاری حراج به من برای خودتو انقد بهتره_

 ....مردای واس نکنم کارو این تو واسه_لیلی

 دهنت اون از بعد کنی مزه مزه حرفات اول بهتره_کشیدمش باال سمت به زدم چنگ گرفتم لباسش

  کنی خارجشون

 فهمیدی؟؟؟ میکنم  خورد دهنت توی دندوناتو اون بعد دفعه

 



 رفت عقب که دادم هولش

 

 میشی غیرتی منم برای  پس_لیلی

 

 باطل خیال نخیر_زدم پوزخندی

 میگم  خاله بخاطر فقط من

 باشه ه*ز*ر*ه یه دخترش نمیخوام

 زد بیرون اتاق از کرد اخمی لیلی

 

 برم دانشگاه به بپوشم لباسام تا رفتم کمد سمت به

 ببینم رو رها میتونستم باز امروز

 

 

 پوشیدم رنگ کرمی شلوار با کشیدم بیرون سفید پیراهن

 بپوشم ماشین توی تا برداشتم  تیپم تکمیل برای رو ام سرمه مخمل کت

 

 زدم بیرون اتاق از

 

 بود چیده کاملی صبحونه میز لیلی که رفتم اشپزخونه سمت به



 

 نمیرفت رو از جوره هیچ دختر این

 

  ریختم چایی خودم برای برداشتم استکانی

  اپن به دادم تکیه

 کردم مزه مزه رو چایی کمی

 وایستی سرپا بد اینجوری میز پشت بشین بیا_لیلی

 

 گذاشتم میز روی رو چای استکان

  گرفتم پنیر نون لقمه

 زدم بیرون خونه از لیلی با خداحافظی بدون

****** 

 رها

****** 

 بود کرده اسیر پاهاش و دست حصار تو منو نیما

 بخورم تکون نمیتونستم اصال

 داشتم کالس امروز

  کردم دیواری ساعت به نگاهی

 10 ساعت اوه_



  بشم خارج نیما بغل از تا دادم تکون خودمو

 میخوری ول انقد چرا_نیما

 

 شد دیر کالسم کن ول نیما_

  بخوابم دیگه یکم بذار نیما جون رها_چسبوند خودش به تر محکم منو

 دیگه ساعت نیم فقط کالس میبرمت خودم

 برم بذار  کن ول میشه تموم کالسم11 ساعت نیما_

 بخواب بگیر بری نمیخواد ساعتم یه همین پس_نیما

 بود فایده بی تخص پسر این با کل کل

 

 بشم جا به جا نمیتونستم هم سانت یه که بود چسبیده منو سفت انقد

 

 بود صورتش روی ب رو دقیقا صورتم

  میخورد صورتم به گرمش نفسای

 میکرد نوازش گوشم الله

 

 کشیدم عمیقی نفس

 

 بود معرکه واقعا عطرش بوی



 سرد سرد

 

 نیما_دادم تکونش کمی

 هوم_نیما

 چیه ادکلنت اسم_

 چی واسه_انداخت بهم نگاهی کرد باز چشمش الی نیما

 بویه خوش خیلی چون_ بوییدمش

 شدی عاشقم پس_نیما

 داشت؟؟ ربطی چه_

 میکنن توجه بیشتر همدیگر ادکلن و تن بوی به عاشقا اخه_نیما

 نکردی حس عطرو بوی بارش یه چرا ولی خوابیدی من بغل چندبار تو

 

  نچین فانتزی خودت واس بابا برو_

 زد خیمه روم کشید باال خودش  اورد باال سرش نیما

 بود من روی کامال بدنش سنگینی

 

 بود چشمام به فقط نگاهش

 کنم ثابت بهت میخوای_نیما

 



 ها؟؟_

 اورد نزدیک سرش و انداخت لبام به نگاهی نیما

 

 رسید لبام متری میلی یه لباش

 شد متوقف

 

  بستم چشمام

 وجودم عمق با رو بوسه طعم میخواست دلم

 کنم حس

 ..که بودم نیما بوسه منتظر آن هر

 

  میشی حولی به حالی همینجوریش که تو بچه اخه_کرد پر اتاق فضای کل نیما خنده صدای

  میای قپی چرا

 

  کردم اخمی

 میکرد مسخره منو همش نیما گرفت دلم

 میشدم خود بی خود از زود درسته

 کنه رفتار باهام اینجوری نباید ولی

 



 دارم کار شو بلند من روی از_ عصبانیت با

 کشید ابروم دو بین انگشتش با کرد اخمام به نگاهی نیما

 کردی اخم چرا منو نخوری حاال خب_

 بودم عصبانی خیلی

 میکرد استفاده کردنم اذیت برای ضعفم نقطه از که نیما از هم بچگانم حس بخاطر خودم از هم

 کنم جداش خودم از  کردم سعی

 خوردن تکون متر میلی یک از دریغ ولی

  میکردم تقال که همینطور

 گذاشت لبام روی لباش یهوویی نیما

 

 بودم کرده هنگ

 شد؟؟ چی

 

 بهش بودم زده زل نلبکی اندازه چشای با

 بود بسته چشماش اون ولی

 میکشید لبم روی زبونشو و میبوسید لبامو ارامش با

 

 جداشد ازم ثانیه چند بعد

 



  اومد خوشم بود خوشمزه اوم_کرد باز چشماشو

 

 میشم خفه دارم بلندشو خوب خیلی_کشیدم توهم اخمام دوباره

 

 برداشت بدنم روی از وزنش کمی نیما

 نشده تموم کارم که هنوز_

 

 کنم تمام رو دیشب تمام نیمه کار میخوام

 زد چشمکی حرفش پایان با

 

 چرخوندم سرم که ببوسه رو لبام تا اورد پایین سرش دوباره

 نشست گردنم روی نیما ارومی بوسه کرد برخورد گردنم به لبهاش

 

 بود کرده خوش جا گلوم توی وحشتناکی بغض نبود خووب حالم

 

 کن ولم_بود مشهود صدام توی که لرزشی با

 

 بخدا رها شدی چی_نشست تخت روی رفت کنار بدنم روی از سریع کرد حس صدام لرزش نیما

 نمیخوره بهت انگشتمم حتی نخوای خودت تا من بود شوخی فقط



 

 نخوای تو تا میگه بعد میکنه میخواد دلش هرکار عاقا هه

 

 رفتم آشپزخونه سمت به شدم بلند تخت روی از حرف بدون

 بشه بهتر حالم تا کشیدم عمیق نفس چند

 شدم موفق کمی که

 

  اوردم بیرون رو صبحونه وسایل یخچال داخل از و کردم روشن ساز چای

 ...گردو و عسل و مربا و کره به چشمم تا

 خورد

 شد بلند شکمم قور قار صدای

 

  گذاشتم میز سریع رو وسایل

 سرپا همینطور

 شدم گرفتن لقمه مشغول 

 گشنگی از میمردم داشتم  آخ_شد روشن چشام خوردم که اول لقمه

 

 کرد جلب توجهم میومد آشپزخونه سمت به داشت که نیما صدای

 میخوردیا لب داشتی االن شکموویی تو چقد_



 

 کردم نگاهش حرص با

 بکشه مزش بی شوخیای این لودگی از دست میخواست کی این نمیدونم

 

  سبک انقد مرد

 باشه رمانا های شخصیت مث زندگیم مرد میخواست دلم چقد اخ

 مغرور و جذبه با اخمو

 

 خوردش نمیشد هم عسل من یه با اوایل هم مارموز نیما این البته

 

 واال

 کرده فرق درجه 180 االن

 

 شد  صبحونش مشغول نشست میز پشت نیما

 

 داشتم نیاز آزاد هوای به شدیدا بود گرفته دلم

 

 نمیچسبید بهم هم تنهایی

 روی پیاده بریم باهم میای اء میگم_نیما ب رو



 نه که چرا اره_زد لبخندی نیما

 

  زدم لبخندی

 کرد قبول حرف بدون که بودم خوشحال

 خخ نیومد من به بازیا قرتی این ندارم حوصله نه بگه رمان شخصیتای مث نمیخواست دلم اصال

 

 بشم حاضر میرم من_گفتم ذوق با

 برو بعد بخور صبحونتو_ نیما

   شدم سیر_

 شد صبحونش بقیه خوردن مشغول خودش  داد تکون سری

 رفتم کمد سمت شدم اتاق وارد

 اینجا بود اورده لباسام تموم مامان شکر خدارو

 

 سفید شلوار و شال با کشیدم بیرون روشن آبی مانتوی کمد داخل از

 

 تخت روی گذاشتم

 زدم صورتم به پودر کرم کمی نشستم آینه جلوی صندلی روی

 کردم تکمیل ارایشم صورتی لب رژ با

  شیک و ساده باشه خوب ارایشم کنم فک اوم



 نمیخواد ارایش که خوشکل ادم

 شد اتاق وارد نیما که بودم لباسام پوشیدن مشغول

 انداخت دستم توی های لباس به نگاهی

 

 اورد بیرون لباسش من به پشت رفت کمد سمت به

 افتاد فرمش خوش هیکل و ها عضله به چشمم

 گرفتن گاز واس میداد جون بازوها اون اخ

 

 .بود چشم تو شدیدا که میشدن منبسط و منقبض هاش ماهیچه دستاش دادن تکون با

 کنم بغلش پشت از برم میخواست دلم

 من به زدی زل ساعت یه چیه_کرد نگاهی بهم و برگشت نیما

 ها؟؟_

  برسرم خاک

 داره چشم سرشم پشت از پسره این

 کردم پوشیدن لباس سرگرم خودم سریع

 شنیدم رو نیما اروم خنده صدای که

 کردم سرم شالم

 انداختم خودم به نگاهی آینه توی

 بود شده متمایل ابی رنگ به کمی طوسیم چشمای لباس آبی رنگ بخاطر



 

 شدم خوشکل خیلی اوم

  بود کرده انتخاب من همرنگ های لباس دقیقا انداختم نیما به نگاهی 

 سفید شلوار و ابی پیراهن

 نشست لبام روی لبخندی ناخوداگاه کارش بخاطر

 خانومی بریم خب_گرفت دستم و اومد سمتم به نیما

  دادم تکون مثبت عالمت به سرم

 شدیم خارج خونه از باهم

 

 داشت نگه پارکی کنار رو ماشین نیما

 داشتم ذوق ساده روی پیاده یه از انقد

 پریدم پایین ماشین از سریع که

 

 گرفت رو دستم و اومد سمتم لبخند با نیما

 

 میزدیم قدم پارک توی باهم

 داخل که افرادی به نگاهم و

 بود گردش در بودن پارک

 مسن ،افراد ها ،بچه جوون های زوج



 بود مختلف ادمای از پر پارک

 

 کرد جلب توجهمو ای بچه گریه صدای

 کردم بهش نگاهی تعجب با

 میکرد گریه بود نشسته پارک نیمکت پشت

 سمت به و شد بکار دست من از زودتر نیما

 رفت بچه دختر

 

  بود ساله سه حدودا دختر

 زد زانو پاش جلوی نیما

 میکنی؟ گریه چرا عمویی سالم_نیما

 میخوام مامانمو من_گفت بچگونه لحن و هق هق با بچه دختر

 

 برم صداش قربون االهی

 زدم زانو بچه جلوی زمین روی نیما کنار رفتم ذوق با

 خاله کوجاست مامانت_

 کرد اشاره سمتی به دست با بچه دختر

 

 کنیم پیدا رو بچه این مادر و پدر اول بریم بیا_شد بلند و کرد بغل اونو سریع نیما



 عمو چی اسمت_بچه به رو

 اجیوجیدا _دختربچه

 جاان؟_تعجب با

 باشه چینی کنم فکر_گفت شوخی با خنده زیر زد پوقی نیما

 گرفت خندم حرفش از

 داد قلقکش و کرد شوخی بچه دختر با کلی راه توی نیما رفتیم بازی وسایل سمت به

 اینجا کوچولو خانوم این با تو_گفت من به رو و گذاشت پایین بغلش از اونو رسیدیم که وسایل به

 کردم پیدا رو بچه این بیخیال مادر شاید بزنم دوری یه پارک توی من تا بمونید

 دادم تکون باشه عالمت به سری

 شد دور ازما نیما

 زدم زانو بچه دختر پایه جلوی

 بودم کوچیک های بچه دختر عاشق

  بهش زدم زل ذوق با

 بود ریخته صورتش توی چتریاش بود بسته خرگوشی موهاش

 بود کرده بامزش خیلی که

 بگردیم مامانت دنبال یکم بریم هم با بده دستت خاله عشقه_

 کرد دراز سمتم به دستش سریع دختر

  گرفتم دستش شدم بلند

 برگردوند شدت به گرفت رو شونم کسی که



 زد صورتم توی محکمی سیلی

 رفت چشام از برق

 کردم نگاه کرد کارو این که کسی به تعجب با گذاشتم صورتم روی دستم

 

 ندارید ایمون و دین شما واقعا_گفتن بیراه و بد و دادن فحش به کرد شروع زنی

 میدزدین مردمو بچه نمیگید

  میشن نگرون دل پدرش و مادر

 ...حروم فطرت پست

 کردم خفش خودش از تر محکم سیلی با کنه تکمیل حرفش نذاشتم

 رفت عقب قدم چند زن که بود محکم زدم که سیلی انقد

 آرشیدا_اومد سرمون پشت از مردی صدای همزمان

 انداخت مرد آغوش تو خودش برگشت سریع بچه دختر

 کرد نگاه مرد به غمگینی نگاه با زنه

  میکشید نشون و خط برام انداخت من به نگاهشو باز

 زدم بهش پوزخندی

 

  اومد سمتمون به نیما

 میکرد سیاه روزگارتو وگرنه شد پیدا آرشیدا کن شکر خدارو برو فقط شهره_زن به رو مرد

 ...بود دزدیده من از آرشیدارو( کرد اشاره من به) زن این ولی_شهره



  کردم نگاهش تعجب با

 بود پررو و حیا بی زن این چقد خدایا

 شما محترم ظاهر به خانوم بفهمی دهنتو حرف بهتره_رسیدم جوش نقطه به دیگه

 ننداز دیگران گردن خودتو  مسءولیتی بی حاال  و کردی ول پارک توی بچتو

 ..  خبر بی خدا از تویه اگه بود بچم به چشمم مدت تمام من_شهره

 و زدن الس بجای بهتره شما میگه راست من کافیه،همسر_شد خفه درجا زنه که زد دادی نیما

 دیگران به  اینجوری حاال که  و نشه گم تا باشید بچتون فکر به پارک وسط پسرتون دوست بوسیدن

 بزنید تهمت

 خارج دهنش از نامعلوم اصوات فقط ولی بزنه حرفی که میکرد بسته و باز هی دهنش ماهی مث زن

 میشد

 گرم وقتی درختا پشت دقیقا شمارو  که میگشتم پارک توی بچه این مادر دنبال من خانوم_نیما

 دیدم بودید مردی بوسیدن

 کنن درست پاپوش برات میخوان مردم میگی هنوزم بفرما_بود ساکت  تا مردکه

 هان؟؟ چی  غریبن ک اینا

 ..من بهرام اما_شهره

 سلیطه زنیکه کنم روشن تو با تکلیفمو من تا توماشین برو گمشو شو خفه_بهرام

 

 رفت پارک خروجی سمت به انداخت نیما و من به  خشمگین نگاهی شهره

 میخوام معذرت شما از همسرم زننده رفتار بخاطر واقعا من_بهرام

 



 (کرد اشاره نیما به)شما همسر حرفای هم دیگه نفر چند انداخت پایین سرش غم با

 شد معلوم من برای چی همه دیگه که اواخر این تا بود کرده کور رو من چشمای عشق ولی زدن رو

 میکرد خیانت من به واضح بصورت شهره

 شدم مطمءن شما حرفای با ک

 کنم جدا زن ازین راهمو باید

 کردید پیدا رو آرشیدا که متشکرم خیلی

 بیاد ارشیدا سر بالی چه نبود معلوم زن این فکری بی با 

 بود وظیفمون میکنم خواهش_نیما

 میشم خوشحال بود ساخته ازم کمی اگه منه تماس شماره این_گرفت نیما سمت به کارتش مرد

 کنم کمک بهتون

 بشه زحمتتون جبران تا

 شد دور ازمون کرد خداحافظی مرد 

 

 زندگی این برای باشیم خدا شاکر باید ما دارن مشکل چقد مردم هی_نیما

 اوهوم_

 گشنمه من بخوریم چیزی یه بریم بیا شد خراب که هم مون روی پیاده_من به رو نیما

 خوردیا غذا پیش ساعت یه وا_

 بشم همراه  بااهاش کرد مجبور کشید خودش سمت به منو نیما

 نباشه حرف بریم بیا_نیما



 شدم قدم هم باهاش حرف بدون 

 افتادم آرشیدا یاد

 بچگونش شیرین لهجه اون با

 اخ

 نه؟؟ مگه بود ای  بامزه بچه خیلی_گفتم نیما به رو ذوق با

 داری دوست بچه_ نیما

 خیلی اره_

 میسازم خوشکلشو یه برات خودم_ شیطونی لحن با نیما

 ادب بی منحرف_زدم شکمش توی مشت با

 کاریه؟؟ بد برسونم ارزوت به تورو میخوام چیه خب_کرد دل ته از ای خنده نیما

 باشی من فکر به شما نکرده الزم_کردم اخمی

 

 باشه خوشکلم خانوم فکر به کی نباشم من_نیما

 

 بودم کرده عادت پرونیاش مزه و شوخیا این به دیگه

 برسونه مقابلش طرف به حسش شوخی با داشت عادت نیما

 بخندونه رو ادم توهرشرایط که بود جوری اخالقش

 

 نشدم زمان گذر متوجه اصال نیما وجود با



 برمیگشتیم خونه سمت به بودیم نشسته توماشین

  انداختم گوشیم ساعت به نگاهی

 بود ظهر بعد 5 ساعت

 سامیار خونه امشب بریم بیا رها میگم_نیما

 هوم میره سر حوصلمون تنهاییم دوتایی خونه بریم

 سامیار اسم شنیدن با

 افتاد بدنم به لرزی

 کنم حذف زندگیم از عشقش بودم درتالش

 بود خورده گره سرنوشتم به سامیار ولی

 کور گره یک

 بزنم زنگ_کردم نگاه بهش نیما صدای با

 کی؟ به ها_

 خونشون میریم شام بگم بزنم زنگ میگم رها گیجی _نیما

 بزن زنگ اره_ارومی لحن با

 کشید بیرون کتش جیب توی از گوشیش داشت نگه خیابون کنار ماشین نیما

 گرفت رو سامیار شماره

 

 کرد صحبت به شروع بوق چند از بعد

 گلم داداش بر سالم



....... 

 بخووره بهم برادر دو این صمیمی رابطه من بخاطر نمیخواست دلم هیچ بودم فکر تو

 کنم فراموش رو سامیار همیشه برای تا کنم تالش زیاد خیلی باید پس

 بس و بود شوهر برادر یک من برای فقط سامیار

 

******* 

 سامیار

****** 

 ببینمش بتونم بیاد رها تا بودم سرگردون دانشگاه تو صبح از امروز

 نیومد کالساش واس رها ولی

  زدم بیرون دانشگاه از

 

 میچرخیدم خیابونا تو غروب تا

   دیگه بودم شده خسته

 

 خونه برگردم گرفتم تصمیم

 کنم تحمل رو لیلی   باز بودم مجبور برگشتم با

 

 نمیاد چشمم به لیلی دیگه که کرد چیکار باهام رها نمیدونم



 بود ازدواج واس انتخاب بهترین لیلی شدم نمی آشنا رها با اگه شاید

 

  گذاشتم جاکلیدی روی کلید شدم خونه وارد کردم باز در قفل

 کرد زدن زنگ به شروع موبایلم

 کردم روشن رو برق کلید

 انداختم گوشی صفحه به نگاهی

 افتاد صفحه روی نیما اسم

 کردم وصل تماس

 گلم داداش بر سالم_پیچید گوشم توی نیما صدای

 کرده دور ازم رو رها نیما بود درست

  داشت تقصیری چه اون ولی

 دارم نگه عشقم  نتونستم که بودم خودم مقصر

 خووبی داداش سالم_

 توخوبی عالی فدات_نیما

 

  باشی خووب بایدم رها داشتن با تو

 میشم مرگ دق دارم بیچاره من

 میشد حسودیم نیما به انقد چرا نمیدونم

 خبر چه داداش خوبم_



 باشیم هم دور یکم شما خونه بیایم گفتم بزنیم گشتی یه بیرون اومدیم رها با راستش_نیما

 ولی گرفت دلم بود نیومده دانشگاه نیما با رفتن بیرون بخاطر رها امروز ازینکه

 

  بودم خوشحال ببینم رو رها میتونستم ازینکه

  چشم رو قدمت داداش حتما_

 هستیم اونجا دیگه ساعت نیم پس_نیما

 خدافظ

 خدانکهدار منتظرتونیم_

  

  رفتم خواب اتاق سمت به

 بیرون رفته اینکه مثل نبود خبری لیلی از

 اومد خونه در صدای 

 نبودش تو ندارم آسایش دقیقه یه بیا

 راحتم نیست ساعت دو یکی گفتم

 روحم سوهان بشه اومد باز

 

 شد ظاهر جلوم لیلی که شدم خارج اتاق از

 بود خوشحال خیلی  نظر به

 عزیزم سالم_لیلی



 سالم_دادم جوابشو حال بی

 بخورم آب کمی تا رفتم آشپزخونه سمت به

 اومد سرم پشت هم لیلی

 بودم کجا بپرسی نمیخوای_لیلی

 نه_تفاوت بی

 برجکش تو خورد

  من میلی بی به توجه بدون بود حرفا این تر سمج لیلی ولی

  شد بعد حالم صبح _لیلی داد ادامه

 چه من به خب_

 میزد حرفش و نکرد توجهی بازم

 

 دکتر رفتم_لیلی

 کردم آب پر رو لیوان

 باشی باردار داره احتمال بده آزمایش برو گفت_لیلی

 کردیما ازدواج نیست روز یه هنوز ما لیلی_ زدم پوزخندی

 خوردم ازش قلپ یه کردم نزدیک لبم به لیوان

 باردارم من ولی_ لیلی

 گلوم توی پرید اب

 حلقم تو میومد داشت رودم و دل سرفه شدت از



 زد پشتم به محکم ضربه چند اومد سریع لیلی

 شد باز نفسم راه تا

 بهش زدم زل تعجب با

 میگی دروغ_

  شدی زده تعجب میدونم_لیلی

 ولی نشد باورم اول منم

 گذاشت میز روی سفیدی کاغذ

 بارداری مثبت جواب اینم بیا

 میز روی کاغذ به شدم خیره

  سارا یا الله بذارم اسمش بشه دختر بچمون میخواد دلم خوشحالم خیلی_لیلی

 میاد تو و من اسم به هوم

 شو خفه بسه_زدم فریاد عصبانیت با میکرد بافی خیال داشت همینجور

 بیاد دنیا نباید بچه این نه من برای میاره خوشحالی تو برای ابرویی بی اگه

 کنم معرفی همه به رو ماهه یه بچه بیام حاال کردیم ازدواج نیست روز یک ما

 نیست که مردم بچه سامیار ولی_شد ناراحت لیلی

 .. رابطه باهم که قبال تو منو  خودته بچه

 شو دور چشمم جلوی از لیلی شو خفه_

 ببینم ریختت نمیخوام

 برو



 بکنم نحس بچه این واس فکری یه تا

 

 نمیکنم سقط رو بچه این من_عصبانی لیلی

 

  رفت اتاق سمت به

 نشستم صندلی روی

 چرا میکنی اینجوری من زندگی با چرا خدا ای

.. 

 

 اومدم بیرون فکر از در زنگ صدای با

 دیدم نیما و رها با پرسی احوال و سالم مشغول در جلوی رو لیلی که زدم بیرون اشپزخونه از

 

 اومدین خوش خیلی سالم_رفتم سمتشون به

 کردین غافلگیرمون خیلی وای_لیلی

 نزنه گند این بیشتر که اومدم براش ابرو و چشم

 اینجا بیایم میخوایم ک گفتیم سامیار به زدیم زنگ پیش ساعت نیم ما ولی_نیما

 نگفت؟ بهتون

 

 رفت یادش همون واسه کنم فک رسیدم تازه بودم بیرون من میدونی اخه_زده شرم لیلی



 کشیدم ای اسوده نفس

 کردم راهنمایی پذیرایی سمت به رو نیما و رها

 بریزه چای تا اشپزخونه داخل رفت لیلی

 

 نشستم نیما کنار منم

 شدیم صحبت مشغول

  بود انداخته پایین سرش ساکت رها

 

 کشید خودش سمت به اونو و شد رها سابقه بی سکوت متوجه نیما

 انداخت نیما به نگاهی رها

 داد جوابشو لبخند با نیما که

 نکن محبت بهش من جلو بگم میخواست دلم میخورد خونم خون

 نکن بغلش من جلو

 

 نمیگفتم هیچی میشدم خفه گذشته مثل باید ولی

 بودم عرضه بی من چقد

 

 نشست رها کنار خودش گذاشت میز روی رو چای لیلی

 



 خبر چه جون رها خب_لیلی

 نیست خاصی خبر سالمتی_ زد لبخندی رها

 میگذره خوش متاهلی زندگی_لیلی

  خووبه اره_ رها

 گرفت نگاهش سریع انداخت من به نگاهی

 مرد ترین آل اید زندگی یه واسه و خوبیه مرد واقعا نیما_داد ادامه حرفش

 سوخت براش دلم که زد غمگینی لبخند لیلی

 کرد بدبخت رو خودش من با زندگی با اونم

 خوشحالم عزیزم عالیه این_لیلی

 

 کرد مزه کمی و برداشت چایشو رها

 ندارین شدن دار بچه قصد شما_لیلی

 کرد سرفه به شروع رها گلوی تو پرید چای

 بهم چرا تو گفت چیزی یه لیلی حاال تو هولی چقد عزیزم خوبه حالت_ زد پشتش به کمی نیما

 میریزی

 

 گرخیدم جاش من که کرد نگاه رو نیما چپ چپ رها

 جذبه بابا

 



 من بخورم چشاتو جوونم_بیخیال نیما ولی

 زشته نیما_اعتراض با رها

 خنده زیر زدیم من و لیلی

 شرم از بود شده لبو مثل رها رنگ

 بود شیرین برام حیاش شرم این چقد که آخ

 رفتم تلفن سمت به

 بدم سفارش براش بگه داره دوست هرچی هرکی_

 میخورم پیتزا که من

 میخوام پیتزا منم  اخجونم_ ذوق با قدیم مث رها

 

 کردم نگاه بهش حسرت با

 میخوام معذرت_انداخت پایین سرش و شد موقعیتش متوجه اونم که

 میخورم پیتزا منم_ زد لبخندی نیما

 داره ضرر برام نمیخوام فود فست من_لیلی

 رفتم بهش ای غره چشم

 عزیزم چرا وا_رها

 حرفشون وسط پریدم سریع

 بخوره فود فست اگ میکنه اذیتش معدش لیلی

  رفتم لیلی به ای غره چشم حرفم ادامه



 تو میدونم من بگی بچه از چیزی اگ یعنی

... 

 

******** 

 رها

****** 

 نبودم راحت  سامیار خونه تو اصال

 میکرد خفگی احساس

  بزنم بیرون خونه این از تر سریع هرچه میخواست دلم

 دادم پیتزا واسه کردنم ذوق سر که بدی سوتی با اونم

 ...ای نخورده پیتزا تو مگه دختر بگو اخه

 

 زدم  روگاز  دستم تو پیتزای از  تیکه میل بی

 

 بخورم پیتزا تیکه دو تونستم بزور

 غذا سامیار و نیما گاه بی گاه های نگاه زیر االن میخوردم زمان هم رو کامل پیتزا تا ده که منی

 شد کوفتم

 

 شام بعد



  شد قرار نیما پیشنهاد به

 .ببینیم ترسناک فیلم بشینیم همه

 

 گذاشت دستگاه داخل رو فیلم سامیار

 .کرد خاموشش و برق پریز سمت رفت و

 میکرد روشن کمی رو فضا تلویزیون نور فقط شد تاریک تاریک خونه

 نشست لیلی کنار مبل اونطرف سامیار

 کنارم هم نیما و بودم نشسته لیلی دیگه سمت منم

 

 بودیم نشسته نفر چهار نفره سه مبل روی

 شد شروع فیلم

 

 ، میکرد حرکت جنگل داخل سرعت به دوربین

 رسید ای سوخته و خراب کلبه به تا

 ایستاد و رفت  در نزدیک تا

 رفت کلبه داخل دوربین شد باز آرومی به کلبه در

 شد بسته بدی صدای با کلبه در یهوو

 بود زیاد تلویزیون ولوم چون

 گذاشتم قلبم روی دست و کشیدم هینی ترس از



 ترسیدم وای_

 خانوم؟ ترسو زدی جا تو اولش که هنو_ نیما

 خوردم جا بود یهوویی حرکتش چون نخیر_

  دیگه شده ای کلیشه ترسناک فیلم تو چیزا این_ سامیار

 ...که نداره ترس میشه بسته در ساختمون تو میره طرف تا

 

 کنم خفه رو برادر هردو میخواست دلم واقعی معنای به یعنی

 

 بخوابم میرم نیست خوب من برای استرس و هیجان_گفت سامیار به رو لیلی

 اجازتون با ببخشید_نیما منو به رو بعد

 .باش راحت داداش زن میکنم خواهش_نیما

 

 نیست؟ خوب من برا میگه رو چی همه چی یعنی میزدا مشکوک شدیدا لیلی این

 

 بودم نشسته نیما و سامیار بین من لیلی رفتن با

  گرفت رو لیلی جای سامیار

 شد تر نزدیک من به و

 

 دوختم تلویزیون به چشم



 میومد کلبه اطراف از نامفهمومی های صدای

  پوره پاره پیراهن و ژولیده و زرد موهای با دختری و 

 میکرد فرار چیزی از اینکه مثل میدوید اونطرف به طرف ازین

  

 که چشمای سفید العاده فوق پووست با ترسناک چیز یه یهوو که بره کلبه پشت سمت به چرخید

 بود انتها بی و  سیاه  چاه یک مثل

 دختره جلوی پرید میخورد تکون  توهوا و بود آتش سرخی به موهای

 کنم تحمل نتونستم دیگه

 کشیدم بنفشی فرا جیغ

 گرفت کسی دستم که

 کرد نوازش

 میزدم نفس نفس

 . بود گرفته دستش توی سامیار که افتاد دستم به نگاهم

 کنم؟؟؟ خاموش رو دستگاه میترسی اگه_من به بود زده زل که رفت صورتش سمت به نگاهم

 کشیدم بیرون دستش زیر از دستم

 خوبه حالم من نیست چیزی نه_

 

 نیما بغل تو رفتم که گرفتم فاصله ازش کمی

 میترسی؟ من کوچولویه جوجه_انداخت من به نگاهی نیما



 نمیترسم ،نخیر عمته جوجه_

 پریده رنگت چرا پس_کرد صورتم به اشاره چشماش با نیما

 هیجان از هیچی_گذاشتم صورتم روی رو دستم

 کرد حلقه شونم دور دستش و گفت آهانی نیما

 ...که گذاشتم نیما شونه روی رو سرم

 

  افتاد سامیار به چشمم

 میکرد نگاه بهمون غم با

  گرفتم ازش نگاهمو سریع

 بستم چشمام

 ...کنه اذیتم سامیار گاه بی گاه های نگاه و چندش فیلم این  تا بخوابم میدادم ترجیح

 شدم بیدار خواب از دستی های تکون با که گذشت چقد نمیدونم

 دیدم رو سامیار و نیما خندون چهره کردم باز چشم تا

 میخندن چی به اینا

 بهشون بودم زده زل متعجب

 

 خوابت فیلم صدای و سر این تو چطوری بستی پشت از خرس دست یعنی_گفت خندون نیما که

 برد؟

 کرد خیس تورو لباس و مبل تمام که بگو  دهنش آب داداش ولش اونو_سامیار



 ویبره رو بود رفته خونه صداش با   که بگو شو  پف و خر  داداش ولش اونو_نیما

 ...که بگو اینو  داداش  ولش اونو_سامیار

 میکردند مسخره منو داشتن بیشعورا

 بکشید خجالت دیگه بسه_سامیار حرف وسط پریدم کردم اخمی

 اه ادمو میکنید مسخره صب تا کنن ولتون اگه

 شدم بلند مبل روی از حرص با

 میخوریا حرص قشنگ خیلی یعنی_سامیار

 شد خفه درجا که رفتم بهش ای غره چشم چنان

 پررو پسره

 برم خودم خونه بریم نمیای اگه_نیما به رو

 نشو ناراحت رها نداشتیم منظوری_شرمنده سامیار

 گرفتم ازش رومو انداختم بهش نگاهی

 نکنن مسخره منو دیگه بگیرن یاد باید

 

 ناراحتی جونم رها_نیما

 زدم بیرون خونه از برداشتم رو راه توی میز روی از وسایلم و کردم گرد عقب

 ...ما رها_ رسوند من به خودش دو با نیما

 منو کنید مسخره تا داداشت جبهه تو رفتی کنی دفاع من از اینکه بجای تو نگو هیچی نیما هیس_

 کنن؟ مسخره زنتو میاد دلت خودت



 کنم پف خرو من هرچند

 بکنی؟ باید کارو این بیرون میاد دهنم آب هرچند

 ببخشید باشه_پایین انداخت سرش نیما

 

 رسیدیم ماشین به

 شدم ماشین سوار

 رد یکی یکی رو ها آهنگ و ضبط سمت بردم دستم نشه بدل و رد بینمون حرفی دیگه اینکه واسه

 برسم خوب اهنگ یه به تا میکردم

 پیچید ماشین ای فضا توی احمدوند مهدی صدای

 کنم عوض آهنگ که بردم دستم

 باشه همین بذار_گرفت دستم نیما

 سپردم آهنگ به گوش اخم با کشیدم پس دستم

 

 نیست اولیت عشق مثل تودنیا عشقی هیچ میگن

  اما عمری یه میگذره

 نیس رفتنی خیالت از

 (بست نقش چشمام جلوی سامیار چهره تیکه این شنیدن با)

 مثل هیچکی عشق داغ

 نیس میزنتت پس که اون



 وقتی شی تنها بده چه

 نیست قدمت هم هیچکی

*** 

 بیرون به بودم زده زل وحشتناکی اخم با آهنگ وسطای تا

 بود گذشته بد خاطرات از خیلی تداعی برام آهنگ این

   نداشتم تحمل دیگه

 بیاد بعدی آهنگ تا زدم رو پخش دستگاه دکمه

 شد بدتر آهنگ این با بود خورد نیما کارای از اعصابم

 

 ماشین تو پیچید  پهالن حامد  صدای یهوو

 

 

 منه شراب جام تو چشم آمنه

 منه عذابه و رنج تو اخم آمنه

 گرفته آتیش دستت ز جونم

 نرفته بیرون دل از تو مهر

 

 قاطی غمیگن و شاد های اهنگ کنم جدا رو لیست پلی رفت یادم وای_خنده زیر زد پقی نیما که

 شده



 خنده زیر زد باز

 خودتن مثل آهنگاتم کووفت_کردم نگاه نیما خندون چهره به تعجب با

 ..که قشنگه باشه بذار من جون_نذاشت نیما که کنم خاموش ضبط خواستم

  هووف_

 میدادم گوش خانوم آمنه آهنگ و نشستم سینه به دست

 

 بود خودم هوای و توحال

 میخواست چی دلم نمیدونم دقیقا

 بود گرفته عجیب ولی

 کشیدم دل ته از آهی

 شدم ماشین توقف متوجه

 وایستادی؟ چرا_کردم نیمانگاه سمت به

 میخوام معذرت سامیار خونه رفتارم بخاطر رها_نیما

 ...توخواب بودی شده بامزه خیلی خب_گفت تخص های بچه پسر مثل بعد

 میبخشی؟؟

  براش سوخت دلم

 

 نشه تکرار بعد دفعه اگه اوهوم_

 داد فشار و کرد بغل منو و پرید نیما



 دختر ای معرکه تو_

 

 شدم له کن ولم حاال میدونم_گفتم لبخند با

 کرد جدا خودش از منو نیما

 بشم خارج بغلش از نذاشت ولی

 بود متر سانتی 5 هامون صورت فاصله

 بگم چیزی یه میخوام رها_نیما

 بگو خب_

 بوسید و گذاشت لبام روی لباش یهوویی

 کی؟ از نمیدونم_ کرد زمزنه  گوشم کنار

 شدم وابستت بدجوری ولی

 چرا؟؟ نمیدونم

  رها دارم دوستت خیلی ولی

 

 خزیر پووستم زیر شیرینی حس حرفاش زمزمه با

 ؟ داری دوست منو توام رهل_کرد نگاه چشمام توی

 بود امد و رفت در چشماش بین چشمام

 شد متوقف لباش روی آخر سر و

 



 کردم عادت بودنش به ولی نداشتم دوستش

 کردناش اذیت و شوخیا به

  بود کاملی مرد نیما

  باشم عاشقش میتونستم درآینده مطمءنم

 بشه کمرنگ برام سامیار عشق

 هوم_اومدم خودم به نیما صدای با 

 

 رها عاشقتم وای داری دوستم پس_ گفت ذوق با نیما

 .فشرد خودش به منو دوباره

 شد جنی یهو چرا این دارم دوستت نگفتم که من

 ببرم بین از خوشیش نیومد دلم

 باشه خوش بذار ولش

 شد جدا ازم لبخند با

 

 کردیم حرکت خونه سوی به زد ماشین استارت

 میکردم نگاه نیما شوق و ذوق به و بودن ساکت من مسیر پایان تا

 

 هاست بچه مثل من جلو این

 داره دیدن غرورش اون دانشگاه تو فردا



 نمیکنن خورد براش هم تره داره اخالقی چنین بدونن دخترا اگه

 

 شدم بیدار دستی شدید  های تکون با صبح

 سیریشی چقد دیگه کن ول اه_

 شد دیر دانشگاه برم میخوام رها پاشو_نیما

 

 چه من به برو خب_زدم غلتی

 ها؟؟ بزنم غیبت برات نمیخواد دلت پاشو داریا کالس من با امروز توام پاشو_نیما

 

 نشستم تخت روی کشیدم ای کالفه هوف

 

  کنم حاضر صبحونه میرم من_نیما

 بیرون بیا بپوش لباسات

 نشه دیرمون ک باش زود فقط

 برو باشه_خاروندم سرم

 

 رفتم دستشویی سمت به زمین روی پام کشیدن با اومدم پایین تخت روی از

 

  مهم فوق عملیات انجام از بعد



 شدم خارج دستشویی از شستم رو صورتم و دست

  ایستادم آینه جلوی

 

 بستمشون سرم باالی محکم زدم شونه موهامو

 کشیدم بیرون کمد از مقنعه و مشکی شلوار با رنگ ای سرمه مانتو کمد داخل از

 

 شدم خارج اتاق از آرایش بدون  پوشیدم سریع

 حاال داشت آرایش حوصله کی

 

 بود صبحونه خوردن مشغول آشپزخونه تو نیما

 

  گرفتم لقمه خودم برای حال بی نشستم میز پشت

 

 برسم خوابم  بقیه به برم نرمم و گرم تخت به میخواست دلم

 شدم بلند میز پشت از لقمه چند خوردن از بعد

 استاد جناب بریم_

  که ندارم دانشگاه حوصله بفهمه که گفتم حرص و غیض با رو استاد جناب

 گرفت سریع بود قوی ایکیوش خوشبختانه

 اومدم برداشتم رو کتم منم کنی جمع میز تو تا جوجه نزن غر_گرفت دماغم نوک شد بلند



  هووف

 شدم آشپزخونه کردن مرتب مشغول گفتم  ای باشه

 اومد بیرون اتاق از هم نیما شدم خارج آشپزخونه از شد تموم ک کارم

 بود پوشیده ای سرمه کتون شلوار با رنگی ای سرمه کت

 میاد بهش میپوشه هرچی المصب

 .. اخه خوشتیپ چقد ادم

 

 

..... 

 ک بودیم دانشگاه نزدیکای

 

 نشیم دانشگاه وارد باهم بهتره رها_نیما

 کنه نمره و درس برای ای بهونه رو این و بشه باخبر رابطمون از کسی نمیخواد دلم

 

 شوهریم و زن نیما و من میفهمیدن تودانشگاه اگه بودم موافق باااهاش

 میدادن ربط بازی پارتی به رو نیما بد یا خوب نمره و برخورد هر

 

 داشت نگه ای کوچه داخل دانشگاه پشت ماشین نیما

 شدم پیاده ماشین از



 انداختم نگاهی بهش پنجره از شدم خم نیما صدای با که

 باش منتظرم همینجا کالست بعد رها_نیما

 رفتم دانشگاه سمت به گفتم ای باشه

 رسید هم سامیار دانشگاه ورودی در به رسیدنم با

 خوبی؟ سالم_ اومد نزدیکم

 ممنون سالم_

 افتاد راه دنبالم ک کردم حرکت ساختمون سمت به

 ناراحتی؟ دیشب بخاطر_سامیار

  نبود مهمی  چیز نه_تفاوت بی

 شدی عصبانی چرا پس_سامیار

 

 کنم بازش سرم از یجوری میخواست دلم

 بود شده عوض بهش نگاهم بودنش دیده لیلی با تخت روی  وضع اون با وقتی از

 

 نکن اذیت خودتو الکی پس نبود کارات و  تو بخاطر ناراحتیم_

 شدی تموم من برای دیگه تو

 

 ایستاد حرکت از سامیار حرف بدون

 رفتم کالس سمت به بهش توجه بدون منم



 

 بود مریم و الناز با زدن گپ درحال نگار شدم کالس وارد

 رفتم سمتشون به

 نگار پشت به کوبیدم یکی

 معرفت بی شفیق رفیق چطوری_

 نمیشناسی رو ما مرغا قاطی رفتی تو بیمعرفتم من دستت بشکنه_ نگار

 نشستم صندلی روی کنارش

 عزیزم شو خفه_

 ادب بی فرهنک بی_نگار

 کردین؟ چیکارا گذشت خوش زفاف شب جون رها چطوری_الناز

 ناقال پیچوندی ک دیروزم کالس

 شد فوتبال توپ دوتا قد گوییش رک همه این از چشام

 میخوام جوابم و نمیشم منصرف من نکن اونجوری چشات_الناز

 کرد راحت پرو بشر این ب دادن جواب شر از منو کالس دخترای از یکی صدای

 میاد داره جیگرمون استاد وای_دختر

 نشستن سرجاشون همه حرفش این با

 بده جوابمو کالس اخر_گفت گوشم در اروم الناز

 شدما بیخیال نکنی فک

 رفتم بش ای غره چشم



 شد کالس وارد وحشتناک اخمی و جذبه با نیما که

 رفت میزش سمت به راست یک

  حرف بدون

  اورد در جیبش داخل از ماژیکی

 کرد تدریس به شروع 

 

 شد خسته خودش اخرش تا زد حرف وقفه بی ساعت یک

 داشته درستون موورد در پاسخی و پرسش رو اخر ساعت نیم این میتونید نباشید خسته خب_نیما

 .باشید

  کردند بحث و سوال به شروع یکی یکی ها بچه

 نیما پیش توجه جلب برای و بود دخترا طرف از سواال بیشتر

 افتاده پا پیش و ساده سوالدهای

 میکرد نگاه ها بچه به اخم با  میداد تکون سر فقط هم نیما

 

 میبردما حساب ازش چی مث من داشت خونه تو اخمارو این نصف اگه یعنی

 

 به خودشون  بیرون دویدن دنبالش دختر تا ده و زد بیرون کالس از نباشید خسته گفتن با کالس اخر

 بهش بودن چسبونده پرسیدن سوال بهونه

 



 مردم شوهر به چسبیدن نمیکشن خجالت حیا بی دخترای_

 

 باباغیرت جوونم_نگار

 کنن بوسش و ماچ مونده کم کن نگاه خو کوفت_

 میشی غیرتی براش و شدی عاشقش  که ساخته بهت دوروز توهمین پس_الناز

 

 ز شب همون به مربوط هست هرچی

 دوستم شو خفه جان الناز_

 کردم اخمی

 شدند خفه تا

 

 

 رفتیم شاپ کافی سمت به ها بچه با

  شدند وارد  دوستش و سامیار که بودیم نشسته میز دور

 اومد سمتمون به خورد ما به چشمش تا سامی

 زیبا بانوان سالم_

 خوبید؟ سامی اقا سالم به_ نگار

 کنید خالصه چی توی رو خوب تا حاال_انداخت من به نگاهی سامی

 میکنید صحبت اینجوری چرا نده بد خدا وا_نگار



 میدونم قدرشو حاال که دادم دست از زندگیم توی رو مهمی چیزی_سامیار

 

 میبینمت بعدا دیگه برم باید من جان نگار_نگار به رو بحثشون از کالفه

 بریم هم با بمون_نگار

 

 

 خدافظ. میرم خودم ممنون_

 

 برم؟؟ مزاحمم من اگ خانون رها_سامیار

 خدانگهدار کاردارم نخیر_انداختم بهش کوتاه نگاهی

 زدم بیرون شاپ کافی از سریع

 رفتم دانشگاه مشت کوچه سمت به

 میکرد دعوا کسی با داشت اینکه مثل شنیدم رو نیما عصبانی صدای کوچه پیچ سر

 میزد حرف کسی با بلند صدای با بود ایستاده من به پشت نیما شدم که کوچه وارد

  دارم زن االن من میگم چی میفهمی هیچ_نیما

 بشه خراب زندگیم تو مثل ای هرزه بخاطر ندارم دوست اصال

 

 میفهمی؟ باردارم ازت ماهه سه من نباش انصاف بی نیما ولی_شنیدم رو زنی گریه صدای

 



  نداشتم اعتماد گوشام به

 شنیدم؟؟ چی چی

 ..نیما از زن اون

 

 

 کردم مخفی دیوار پشت رو خودم

 نشه من متوجه تا

 

  نیست مهم برام_نیما

 ندی نسبت من به رو شکمت توی زاده حروم اون بهتره پس مطمءنم خودم به من

 شو دور چشمم جلوی از گمشو هم حاال

 بیاد رها ممکنه آن هر

 ببینه تورو مثل ادمی نمیخواد دلم هیچ

  میدادی جون ادم همین برای ک قبال_زد پوزخندی زن

 ببینیم؟؟ نمیخواد دلت ک ادمی ؟؟شدم  جیز شدم حاال

  پاکی میکردم فکر قبال چون اره_زد داد تر بلند نیما

 بزرگ اشتباه یه میکردم اشتباه فهمیدم حاال ولی

 ....  من نیما ولی_زن

 چشمام جلو از گمشو ساکت،_نیما



 ، میرم باشه_زن

 بشنوه زنت باید که دارم حرفای ولی

 بره که کرد گرد عقب زن

  که

 رو زن  گرفت یقشو نیما

 کوبید ماشین به

 میکشمت بشی رد رها کیلومتری یک از فقط اگه_غرید عصبانیت با  شدش کلید های دندون الی از

 فهمیدی

  نمیدیم رو زن چهره

 بود برانگیز خوف واقعا نیما ترسناک قیافه ولی

 بود فایده بی تقالش ولی کنه بازش یقش دور از میکرد سعی و گرفت رو نیما های دست زن

 کجا کوتاه قد و ظریف زن اون و کجا نیما زور

 

 میترسم؟؟ ازت کردی فکر_زن

 بشی دیگه کسی مال نمیذارم یا میکنم خودم مال همیشه برای تورو یا من نخیر

 میخواد کفاره بهت کردن نگاه حتی که میبینمت پست انقد_ زمین روی کرد پرت رو زن نیما

 

 میخوره بهم ازت حالم چون نپلکی زندگیم و من بر و رور بهتره

 



 زد استارت و شد ماشین سوار

 گذاشتم قلبم روی رو دستم

 سرعت تمام با

 دویدم دانشگاه سمت به سریع

 

 شد متوقف پام جلوی  نیما ماشین دانشگاه ورودی در به رسیدنم محض به

 

 بشه منظم بود شده تند دویدن بخاطر که نفسام تا کشیدم عمیق نفس چند

 

 شدم ماشین سوار

 دادم سالم اروم و

 کرد روشن ماشین و کرد کوتاهی سالم نیما

 

 بودم فکر تویه

 بود؟ درست زن حرفای یعنی

 باردار؟؟ حاال و داشته رابطه باهاش نیما واقعا یعنی

 

 بست نقش چشمم جلوی بوودن هم بغل لخت وقتی سامیار و لیلی چهره دوباره نیما خیانت فکر با

 



  کنم اعتماد کسی به میخوام تا من چرا

  میشه خاءن طرف

 چرا؟؟؟

 

 کوبید بهم محکم رو اتاق در رفت خواب اتاق سمت به عصبانیت با نیما خونه به ورودمون محض به

 بودم مونده واج و هاج پذیرایی سالن وسط

 میارن در اتاق دیوار و در سر حرصشون بعد مینکنن کاری گند مردم_

 

 اومد چیزی شکستن صدای حرفم شدن تموم محض به

 دویدم اتاق سمت به سرعت به

 زمین رو بود ریخته رو آرایش میز روی وسایل تمام نیما

  میزد نفس نفس شدت به خودشم

 بود نشسته دوزانو زمین روی و

 کرده؟ درگیر رو نیما انقد موضوع این یعنی

 

 نشستم روش به رو رفتم سمتش به

 شده؟؟ چیزی نیما_

  انداخت بهم غمگینی نگاه

 کرد بغل منو



 کنم؟ چیکار حاال_شد بلند گوشم کنار از صداش

 چی؟ بگه راست اگه

 کی؟ کردم غلطی چنین کی من

 

 کنم ارومش حرفام با میکردم سعی گرفتم دستش و شدم جدا ازش

 نباش نگران نیما_

 بود پایین سرش

 چیه؟ قضیه بگی و کنی تعریف میخوای_

 کرد نگاه چشمام توی حسرت با

 بری پیشم از بفهمی میترسم میترسم_نیما

 دادم تکون نه عالمت به سرم

 

 شنیدم چیو همه من نمیدونست طفلی

 بشنوم نیما زبون از میخواست دلم ولی

 .. فقط باشه_ نیما

 کرد بغل پشت از و چرخوند منو نیما

 بود شده حلقه کمرم دور دستاش بودم نشسته پاهاش بین

 کنم تعریف اینجوری بذار_کرد صحبت به شروع اروم گذاشت من شونه روی شو چونه

 کنم نگاه صورتت تو نمیتونم



 بکن خواستی هرکاری بعد بگم اخرش بذارتا رها کن گوش حرفام خووب

 

 

 باالیی سال دخترای از یکی دانشگاه توی بشم آشنا تو با اینکه قبل که شد شروع جای از قصه خب

 بودن دنبالش دانشگاه کل و بود خوشکل هم خیلی قضا از که

 بود شده پاپیچم شدیدا

 بود بهار اسمش

   کشیده ابروهای و مشکی چشماهای با و ظریف دختر یه

 بود کرده خوشکل خیلی رو صورتش که

 

 

 نمیکردم توجه بهار  به  اصال که بودم دانشگاه و درس درگیر و بود شلوغ سرم انقد من

 نمیومد  چشمم به

 بشم درگیرش نمیخواستم یعنی

 

 بود اونجا من از زودتر بهار میکردم تدریس کالسی هر

 میکردم حس خودم روی رو سنگینش نگاه اخر تا و

 نگاه فقط و نمیکرد کاری هیچ

 گرفته ذربین زیر منو بود رو چند که  خیره های نگاه این از بودم شده عاصی دیگه



 

 پارک دانشگاه پشتی کوچه همون دقیقا که ماشینم سمت به و شدم خارج دانشگاه از که روز یک

  میرفتم بود شده

 شد سبز راهم جلوی بهار

 بدم ادامه راهم به توجه بدون کردم سعی

 

 بست راهمو جلوی دوباره که کردم عبور کنارش از

 اومده؟ پیش مشکلی_

 استاد سالم_بهار

 کردم بهش سالمی سر با

 باشم داشته ازتون خواهش یه میخواستم استاد اء_بهار

 

 بفرمایید_کردم نگاه شبش رنگ ی چشما به

  منه تولد امشب راستش_ بهار

 

 باشه مبارک خب_

 ممنونم_زد لبخندی بهار

 باشید حتما حتما هم شما میخواستم ک گرفتیم مناسبت این برای کوچیک مهمونی یه

 خدا تورو بیارید تشریف میشه(عشوه با)



 

 مشکیش چشمای غرق

 میکرد جذب منو و بود ربا آهن به مثل چشمام

 سیاه سیاه بود شب رنگ به درست رنگش

 دادم تکون باشه عالمت به سرم که شد چی نفهمیدم اصال

 شد دور ازم سریع تشکر با گذاشت لپم روی ای بوسه و شد بلند پا پاشنه روی خوشحال بهار

 گذاشت بوسه و چشما اون خماری  توی رو من

 

 گذشت چطور و شد چی نفهمیدم روزو اون

  دیدم اومدم خودم به تا ولی

 هستم مهمونی تو

 نمیشد دور ازم هم ثانیه یه حتی کرد استقبال و پذیرایی ازم گرمی به بهار

 

 پیشش میاد روز چند ماهی فقط پدرش و دختره تک ک بود زندگیش از کردن تعریف درحال همش

 .. تنهاست رو ماه بقیه

 ک بودم دلبریاش و ها عشقو و بهار زیبایی درگیر انقد من

 نیست تولد شبیه  چیزش هیچ مهمونی این ابفهمم

 

 میشد سرو ک های مشروب



 

 میرقصیدند ظاهر به میخوردند تکون هم توبغل وضع ترین فجیع به ک پسرهای و دختر

 

 جنس اندام تک تک ب کشیدن دست گرفتن لب درحال و بودند خودشون حال تو هم بعضیا

 مخافشون

 

  زده کلک بهم دختر این فهمیدم وقتی

 اومد سمتم به بهار که بزنم بیرون مهمونی از میخواستم

 استاد میخورید_گرفت سمتم به رو جامی و

 افتضاح پارتی یه نه سادس تولد گفتید ،شما ممنون نخیر_کردم اخمی

 کشید سینم قفسه روی رو دستش عشوه با بهار

 میسوخت پوستم روی دستش جای

  نشده چیزی ک حاال خب_بهار

 دادید من به رو کادو بهتری اومدنتون با شما

 میلغزید صورتم و بدن روی دستاش و

 بود شده بیدار  شدیدا مردانم های حس

 باال جنسی میل با مجرد مرد یک منم بود بلد رو گری عشوه خوب خیل دختر اون

 

 کرد نزدیک لبام به رو جام



 زدم پس دستش و گرفتم دستش از جام

 

 بشم خود بی خود از اینجور زن یک عشوه با ک نبودم ضعیف انقد هنو

 کنه مجبورم کاری به نمیتونست کسی تمیخواستم خودم تا من ولی کنه تحریکم میتونست درست

 

 کشیدم سر نفس یک رو مشروب

 

 میکرد   دلبری خندهاش با بهار

 

 بود من پیش فقط اون ولی  میدادند جون براش همه بود مختلف پسرای از پر دورش

 میداد خاصی حس بهم این و

 قدرت حس

 

 نوشیدم  کردم لبریز  مشروب از دوباره رو  جام

 

 میکنم چیکار نفهمم ک نبود بد حالم انقد ولی بودم شده مست کامال

 

 باشم دور صدا سر از کمی تا رفتم اتاقی سمت به

 بور انفجار حد در درد از سرم



 

  شدم اتاق وارد

 

 میرفت گیج سرم

 نداشت رو  وزنم تحمل پاهام و

 میچرخید سرم دور اتاق کشیدم دراز انداختم تخت روی رو خودم

 

 بیام بیرون حال ازین تا بگیرم سرد آب دوش میخواست دلم

 

 شد وارد بهار شد باز اتاق در

 میکشید سینم روی فرضی خطاهای دستش با نشست تخت روی کنارم اومد که بستم چشمام

 هات و خوشکل پسر همه اون بین چرا  نمیدونم_بهار

 دارم کشش تو سمت به

 

 نداشتم اعتراضی هیچ قدرت که بودم  مست  و خواب  خمار انقد کشید لبم روی و اورد باال دستش 

 بود کرده اثر ها مشروب اون و

 بود گرفته وجودمو تمام شهوت بود داغ داغ بدنم

 

  بوسیدن برای میکنه وسوسه ادم لبات_بهار



 اووم

 کردم حس لبام روی رو چیزی خیسی و گرمی حرفش ادامه و

 انداخت بغلم تو خودش ک گرفتم رو دستش

 

 

 نیست یادم شب اون از  نفهمیدم هیچی دیگه و

 

 شدم بیدار که صبح

  دیدم بغلم تو لخت رو بهار

 کجی دهن بهم زمین روی خودم های لباس و بهار پاره های لباس ک شدم بلند کنارش از سرعت به

 میکرد

  داشتم رابطه بهار با من یعنی

 نبود یادم هیچی چرا پس

 نبود خودم دست کارهام

 

 پوشیدم برداشتم زمین زوی از رو لباسام

 زدم بیرون نحس خونه اون از سرعت به

 نکنم قکر اتفاقات اون و  شب اون به دیگه میکردم سعی

 



 شنیدی مارو حرفای توام کنم فک که صبح تا ندیدم رو بهار دیگه

 

 کردم حس خوب خیلی حضورتو چون

 

 نشی تفاهم سوء دچار تا دادم توضیح بهت االنم

 نیستم پستی ادم من

  هستم متاهل مرد یه من االن ولی لغزید جای پام شاید و بودم جوان درسته

 رها نمیره هرز چشمم دیگه و

 بود جواب منتظر من به بود زده زل نیما

 

 

 نشنید من از جوابی وقتی

 

 

 

  کن باور رها_ نیما

 نکردم غلطی هیچ اونشب من

  مطمءنم خودم به من

 



 میترسم ولی ولی

 باشه افتاده بدی اتفاقی لعنتی هوس و ها مشروب اون بخاطر میترسم

 ... و  هستن چشمم جلوی هنوز پاره های لباس و بهار وضع اون

 

  بود توهم شدیدا اخمام

 میکشید نفس ارووم بود گذاشته شونم روی رو سرش هم نیما

 بود فکر توی انگار

 

 بود برده خوابش شایدم

 

 بدزده ازم منو ی نیما بخواد باشه حامله دیگه کسی از دختر اون داره امکان  پس

 

 تو؟؟ ی نیما شنیدم چی_وجدان

 بدزدنش بیان بقیه کنم ولش نیست قرار شوهرمه باشه هرچی اره ؟خب..ها_

 نداری؟؟ بهش عالقه یعنی_وجدان

 کردم عادت بهش فقط من نه_

 نمیشم دیگه شدم عاشق بار یه من

 ...درازه گوشام_وجدان

 جان وجدان هیس_



 

 میبرد خوابم داشت نیما گرم آغوش تو

 

  رسید ذهنم به فکری

 شد جدا ازم سریع ترس از نیما که زدم بشکنی

 ؟ ؟چته چیه_نیما

 کنیم چیکار فهمیدم_

 کاری؟؟ چه_ نیما

 نه یا هست تو بچه اون میشه معلوم راحت خیلی بدین؟اینجوری ژنتیک آزمایش نمیرید چرا _

 

 میگیرند ژنتیک آزمایش ای هفته 10 جنین از ولی خوبیه خیلی فکر اره_رفت فرو توفکر نیما

 درسته خب_

 

 بارداره هست هفته 6 گفت تازه بهار_نیما

 کنیم؟؟ صبر دیگه ماه یه یعنی_

 

 ...و بگه راست بهار اگه_میزد حرف باخودش انگار رفت فرو فکر به باز نیما

 کاسته؟؟ نیم زیر کاسه یه نیما_عصبانیت با

 چطور نه_ متعجب نیما



 داری شک خودت به خودتم چون_

 افتاد اتفاقی چه شب اون نیس یادم من ک گفتم بهت_کرد اخمی نیما

  جاش از باعصبانیت

 

 خوابید رفت خواب تخت سمت به کرد خاموش رو اتاق برق شد بلند

 

 زدم زل سقف به و کشیدم دراز زمین روی منم

 

 وسط؟؟ این چیه من نقش باشه بچه اون پدر نیما اگ

 

 باشه راه بهترین طالق کنم فکر

 ببینم دیگه زنی با اونم رو نیما بچه کردن بزرگ و بمونم نمیتونم من

 ..هرگز نه

 رفتم بخواب شد گرم چشمام کم کم

 کردم باز چشمم کمی دلچسبی گرمی احساس با شب های نصف

 رفتم بخواب سریع باز که بود بخش لذت برام گرما اون انقد ولی

 

 .نمیدم دست از تورو من بشه هرچی رها_شنیدم رو نیما صدای لحظه یک فقط و

 و نشنیدم هیچی دیگه



 

 گرفت فرا وجودم خواب

 

 شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صب

 

 دیگه کیه محل بی خروس اه_

 بسته ی چشمای با

 کنم پیدا گوشیمو تا کشیدم میز روی دستم

 

 میومد دیگه جای از صداش ولی

 کردم باز چشمم کمی میل بی

 بشه پیدا شاید تا

 دیدم اتاق در کنار زمین روی گوشی که

 شد قط موبایل زنگ صدای

 

 

 برسم خوابم بقیه به کردم سعی خوشحال

 شد بلند مخیش رو صدای باز که

 بخوابیم دقیقه یه گذاشتن  اگ بزنن گندت هووف_



  نشستم تخت روی حرص با

 شد قط گوشی زنگ صدای باز که

 

 رفتم مزاحم طرف واس فرضی غره چشم

 کرد قط حاال و بخوابم نذاشت که

 حرص با

 کردم حرکت دستشوویی سمت به

 شد بلند گوشی صدای باز دستگیره به نرسیده دستم

  میگیره تماس ک فردی به توجه بدون بردم یورش سمتش به عصبانیت با

  نشناسی وقت ک بمیری ای_ کردم وصل تماس

  بشی مردم مزاحم بزنی زنگ نباید صبح سر نمیدونی ک فرقون زیر بری ای

 ای

 

 بشم ساکت شد باعث گوشی پشت از مردی خنده صدای

 رفت ابروم هین_

 ..بود سامیار شماره کردم گوشی صفحه به نگاهی 

 داشت؟ چیکار من با صبحی سر این

 اومد خط پشت از سامی صدای

 شد دیر دانشگاه که  پایین بیا بدو شد تموم نفرینت اگه_سامیار



 

 میام نیما با ؟من چی ها؟واس_

 

 دیر دیگه بدو دنبالت بیام گفت خودش  دانشگاه رفت زودتر داشت جلسه امروز نیست نیما_سامیار

 ها میشه شروع دیگه ربع یه کالس شد

 

 اومدم باش_شدم کالفه

 

 شدم دستشوویی بیخیال

 دستم از برگهاش از چندتا ک برداشتم هامو جزو پوشیدم رسید دستم دم هرچی و کمد سر پریدم

 افتاد

 میشه قاطی همش وگرنه بزنم منگنه بهم هارو برگه این باید اه_

 

 

 بودم شده حاضر ای دقیقه  ده 

 

 داشتما عملی سرعت عجب ایول_

 نریزن تا گرفتم بغلم تو هارو برگه

 



 رفتم بود شده پارک خیابون اونطرف که سامیار ماشین سمت به زدم بیرون خونه از

 

 شدم سوار سریع

 سالم_

 بانو سالم_شد نمایان گونش روی های چاله اون که زد لبخندی سامیار

 ها چوله چاله اون فدای من اخ_گفتم دلم تو

 

 

  زدم نهیب خودم به سریع ولی

  باشم داشته چشم بهش نباید که

 بودم شوهردار زن یه دیگ من

 نره هرز چشام تا دادم خیابون سمت به نگاهمو سریع

 ضیایی اقای جای اومده جدید استاد داری خبر_سامیار

 شده چی مگه چرا بابا نه_

 شد استخدام پسرش بجاش و داد استعفا همین واس بود باال سنش  ضیایی استاد_سامیار

 

 باشه اها_

 

 نشد بدل و رد بینمون حرفی دانشگاه تا دیگه



 

 مرسی_داشت نگه سامیار دانشگاه جلوی

 میام کنم پارک ماشین من برو ،تو میکنم خواهش_سامیار

 و گفتم ای باشه_

  خواسته خدا از

 شدم پیاده ماشین از برداشتم جزوهامو سریع

 

  روو راه توی ک میرفتم کالس سمت به سرعت به

 کردم برخورد کسی به محکم

 شد زمین پخش ها برگه و ها جزو تمام

 دارم من اخه شانسه اینم بزنن گندش اه_

  کنم مرتب چجوری اینارو حاال

 ...مگه آقا_خوردم بهش ک فردی به رو کردم اخمی

 این بود جیگری عجب جوونن آی

 بود فرشته چیه جیگر نه

 بگیرم نمیتوستم ازش چشم المصب بودا خوشکل خیلی خدا وای

 اومدم خودم به پسره صدای با

 

 کجایید؟ خانوم الو_پسره



 

 رو بزرگی این به ادم که کوری گذاشتید؟مگه جا خونتون  رو چشماتون شما اقا_کردم اخمی دوباره

 کنه؟؟ جمع هارو برگه این میاد عمتون نمیبینی؟؟حاال

 

 میکرد نگاهم شده گرد چشمای با پسره

 

  گفتما چی نفهمیدم خودمم خداییش

 بیارم کم نمیشد ولی

 کردم جمع هارو برگه سریع و زمین روی  نشستم

 دیگه نبود پسره اون که  شدم بلند

 

  کنه کمک نموند حتی فرهنگ بی پسره

 

 حیف تو برای قیافه اون حیف تربیت بی ادب بی

 

 رفتم کالس سمت به

 بود بسته کالس در

 کردم باز در و زدم در به ای تقه ارووم

 ...که بدم م رو ب رو فرد تحویل و کنم سوار بهوونه کردم باز دهنمو



 خورد خوشکله پسر اون به چشمم

  میکردم نگاهش فقط متعجب

 خورد گره توهم اخمام صداش با که

 اینجوریه؟؟ من با کال یا میکنید؟ هنگ هی میبینید نفر یه وقتی دارید عادت شما_پسر

 

 خنده زیر زدن کالس کل

 

 میکرد مسخرم داشت نقطه سه پسره

 میشه تشدید عادتم این میبینم زشت ادم وقتی ولی دارم عادت بله_ گفتم پررویی کمال با منم

 برد باال ابروش یک پسره

 

 بت میزنم زل من هی خوشکلی اینقد ک ببخشید بگم داشت توقع حتما

 بشینم میتونم_بهش زدم زل پررویی کمال با

 

 میاید من از تر دیر باشه اخرتون دفعه ولی بله_پسر

 نشستم  نگار کنار رفتم صندلیم سمت به

 

 

 باشه اخرتون دفعه دراوردم اداشو



 خندید اروم نگار

 گفتین؟؟ چیزی_پسره

 

 نخیر_غیض با

 

 اهان_زد پوزخندی پسر

 

 جدید استاد و هستم ضیایی ارمیا من خب_خودش معرفی به کرد شروع و

 بیایم کنار خوبی به باهم بتونیم امیدوارم

 بگم بهتون باید قانون چند خب

 ورود حق بیاد من بعد کسی  و(کرد نگاهی من به) باشند اومده کالس به من ورود از قبل باید همه 1

 نداره  کالس به

 

 بدون ک نشنوم گوشی صدای و خرکی شوخی و بازی مسخره و پچ پچ صدای تدریس حین 2

 میشه اخراج کالس از بخشش

 باشید اماده همیشه بهتره پس داریم پاسخ پرسش جلسه هر 3

 میشه اخراج کالس از باشه نداشته یاد بپرسم ازش سوالی  هرکسی 

 

 گذاشت اول نفر صندلی روی کشید بیرون کیفش داخل از رو کاغذی



 بنویسید رو هاتون  اسم ترتیب به_ارمیا

 

 دادن ارمیا به رو شده تموم لیست دقیقه چند از بعد

  انداخت بهش سری سر نگاهی

 کرد تدریس به شروع خدا نام به گفتن با

 

  شد خارج  کالس از ارمیا اینکه از بعد

 کیه؟ دیگه این بابا_کشیدم راحتی نفس

 

 جیگره خیلی نگو وای_الناز

 نداره ادب و اخالق ذره یه سرش تو بخوره قیافش_

 بگه چی داشتی انتظار اومدی دیر خب_نگار

 کردم نگاهش چپ چپ

 جم رو جزوه های برگه و بشینم نبودم منومجبور بود نخورده من به رو راه تو اگ ادب با پسر اون_

 کالس به میومدم زود وقت اون کنم

 ...نشی االف انقد که کنی وصل بهم برگهات میخواس خب_نگار

 

  من از دفاع جای اینا شدم عصبانی

 لطفا ببند جان نگار_میکردن دفاع نقطه سه پسره ازین



 زدم بیرون کالس از شدم بلند

 رفتم محوطه داخل نیمکت سمت به

 

 رها نداشتم منظوری ببخشید_نشست کنارم اومد هم نگار ک نشستم نیمکت روی

 باشه_انداختم بهش نگاهی

 هستی عصبانی چرا پس_اویزون لوچه و لب با نگار

 مشغوله ذهنم_

 

 چی مشغول_نگار

 ولش هیچی_

 نگو خب_شد ناراحت وضوح به نگار

 

  بگم بهار مورد در بهش نمیشد ولی

 میشه چی ازمایش نتیجه ببینم کنم صبر باید

 

 خبر خبر وای_پامون جلوی پرید  بزرگ قدم یک با و ما به رسوند خودش دو با الناز

 

 شده چی چته_نگار



 کار مشغول و خارج از پسرش برگشت مناسبت به ضیایی استاد_میزد نفس نفس ک همینجور الناز

 کرده دعوت رو اساتید و دانشگاه کل و گرفته بزرگ العاده فوق مهمونی یه شدنش

 بابا؟؟ نه_نگار

 تو بجون_ الناز

 میگیرن بزرگی این به جشن چیزا چه واس پولداری ادم عجب_

 کرده دعوت پسرش واس این ک نداشت مهمون انقد ما عروسی

 دربیام ترشی از و بزنم پسر یه مخ تونستم شاید میرم حتما ک من ایول_نگار

 الزمته برو حتما اره_خندیدم

 رها مگه تونمیای_الناز

 

 بیاد مجبوره بابا میاد_داد جواب من بجای نگار

 

 بودم مشکالت  و زندگی درگیر عجیب روزا این بشه عوض هوام و حال کمی برم نبود بدم خب

 

 میام اره_

 

 لباس؟؟ خرید بریم کالس این بعد پس_ الناز

 پایم ک من اره_کوبید بهم دستاش نگار

 



 چشاتون با منو نخورین میام منم  خب باشه_کردند نگاه من به

 

 ایول_ باهم هردو

 

  کالس اتمام بعد

 زدم زنگ نیما بهه

 خانومی سالم_داد جواب سریع بوق دو صدای با که

 خووبی نیما سالم_

 شدم خوب شنیدم تورو صدای_نیما

  امشب واس لباس خرید میرم دوستام با من نیما_زدم لبخندی

 

 خرید بریم باهم دوتایی میخواستم من_بود معلوم صداش توی وضوح به این شد ناراحت نیما

 

 انداختم میکردند نگاه من به بودند ایستاده تر اونطرف که الناز و نگار به نگاهی

 دادم قول دوستام به من میخوام معذرت_

 خدانگهدار بگذره خوش باش_نیما

 

 کرد قط تماس

 



 گوشی ب زدم زل

 کرد؟؟ چراداینجوری

 شدم ناراحت نیما بخاطر 

 

  پرید  هم خرید شوق ذره یک همون

 

  کردم حرکت ها بچه سمت به

 شدیم قدم هم باهم

 انداختم پایین سرم

 بود نیما پیش دلم

 خورد ذوقش تو بد طفلی

 کرد نمیشد هم کاری خب ولی

 برم باهاشون دادم قول النازم و نگار به

 

  زد جرقه ذهنم توی فکری

  درمیارم دلش از خونه برم کاره بهترین این اره

 میشه خوشحال خیلی مطمءنم

 

 گشتیم رو ها مغازه تمام الناز و نگار با



 

  متوالی ساعت 4 گشتن از بعد

 شد تموم خریدمون بالخره

 

  کردم خدافظی ها ازبچه کوفته و خسته

 

 برگشتم خونه به تاکسی با

 بود کرده پر رو خونه فضای کل شیرینی و کیک خوش بوی کردم باز رو خونه در

 

 خووبی بوی چه اوووم_

 رفتم اشپزخونه سمت به اوردم بیرون پام از کفشام

 

 روم ب رو صحنه به بودم زده زل درشت چشمای با

 

 نمیشد باز این از بیشتر دیگه که دهنم

 

 و بود بسته اشپزی بند پیش نیما

 بود بزرگی شکالتی کیک تزیین  مشغول

 



 بود کرده جنگ میدون مثل رو آشپزخونه که نمونه ناگفته

 

 خبره؟؟ چه اینجا_

 ؟ مگه ،نمیبینی عزیزم سالم_بود شد حضورم متوجه تازه که نیما

 پختم کیک خانومم برای

 

 بلدی اشپزی تو مگه_

  خانوم نفرمایید_انداخت پایین سرش نیما

 میپاشه هنر یه(گرفت سمتم به دستش)انگشتم هر از من

 

 میپاشه اها_

  گذاشتم اپن روی رو دستم وسایل

 کنم سوپرایز تورو بیام میخواستم بگو منو_گفتم دلم توی اروم

 چرا؟_نیما

 چرا چیو_اومدم بیرون فکر از

 کنی؟؟ سوپرایز منو چرا_زد شیطونی لبخند نیما

 سوپرایز گفت ؟چی؟کی کی ؟نه من ها_

 

 کردم فکر بلند بلند باز دامنم بر خاک



 

 دیگه میپیچونی داری یعنی اهان_نیما

 

 ...چیو؟من خب نه_

 موند ناگفته صورتم روی آرد پاشیدن با حرفم ادامه

 

 گوشش روی گذاشت دستاش نیما که کشیدم بنفشی فرا جیغ

 میپاشی؟؟ آرد من روی_

 دختر خبرته چه شد کر گوشم اوه_نیما

 سرش توی کوبیدم محکم برداشتم رو مرغ تخم

 میکرد چیکه صورتش و سر  از همینجور درونش لزج مواد که

 بود زده خشکش نیما

  بخواد هم ارد یکم کیکش کنن فک اووم_

 سرش رو گذاشتم اروم برداشتم کاسه داخل از آرد مشت یه

 الفرار

 رها نگیرمت مگ_نیما

 کردم فرار دستش زیر از سریع

 رفتم اتاق سمت به

 ببندم در نتونستم رسید بهم سریع نیما



 

 

 بودیم گردش درحال تخت دور

 نگیرمت کن دعا فقط_نیما

 

 ایشاال ایشاال_

 

 کن صبر فقط سفید چشم دختره_نیما

 کردم قفل درشو و حموم تو پریدم سریع که سمتم برداشت خیز

 بگیری منو نمیتونی ،دیگه آخیش_

 

 بیرون میای ک اخرش_زد در به لگدی نیما

 

 راحتم ،همینجا بیام بخورم شکر من نه_

 

 کنیم تعریف و ببینیم خوب خیلی_نیما

 

 اومد اتاق در صدای

 بیرون رفت کنم فک



 داشت جراتشو کی ولی بکشم سرک در الی از میخواستم

 افتاد آب دوش به چشمم

 رفت بیرون اتاق از و شد خسته هم نیما شاید بگیرم دوش یه اینجام ک حاال بود بهتر

 کردم باز آب دوش کندم لباسام سریع

 

 خوندن آواز به کردم شروع دوش زیر

 میچسبید دلم به صدام عجیب

 

 خخ خودتونید هم شیفته خود

*** 

  بودم چی برات من

 تکراری ای قصه

  کرد باور ک یکی

 داری دوستش خیلی

 بودم چی برات من

  تنهایی ای سایه

 میکرد فکر که یکی

 دنیای توبراش

 



 چشمات فدای زندگیم

 نبودم و بود همه

  همیشه میخوام تورو

 وجودم تموم با

  چشمات فدای زندگیم

 نگاتو من از نگیر

 بگیره روزم نذار

 سیاتو چشم رنگ

 

 رز از بودم چی برات من آهنگ

*** 

 شدم خارج دوش زیر از سابیدن و شستن ساعت یک بعد

 

 بیارم رفت یادم حوله اخ_

  بیرون برم میترسیدم هم چی مث حاال

 کردم باز حموم در الی یواش گفتم لب زیر هی... ا بسم

 نبود کسی اینکه مثل نه

 پوشیدم  برداشتم رو حوله و کمد سمت رفتم بیرون پریدم سریع

  گذشت بخیر آخیش_



 ؟ موشه خانوم گذشت بخیر چیو چی_اومد  گوشم پشت از دقیقا نیما صدای

 

 دادم قورت صدا با دهنم آب

  بود پوشیده زرشکی  دوخت خوش شلوار و کت  یه سمتش برگشتم

 میومد بهش العاده فوق که

 شدی جیگری چه جوون آی_

 

  عقب برم مجبورشدم که شد نزدیک بهم نیما

 میشم تالفی بیخیال حرفا این با من نکن فک_نیما

 

 میکردم حس صورتم پوست روی  نفساش گرمای

 خوردم کمد بسته در به که رفتم عقب عقب

 بهم چسبید کرد پر من با فاصلشو هم نیما

 نیاد جلوتر تا گداشتم ستبرش سینه روی دستام

 شدم له تر عقب برو یکم_

 میکنم ولت شدی تنبیه وقتی_نیما

 دادن حل راه وقت االن

 بدی گزینه میخوای باز نگو_شد مچاله قیافم

  دقیقا_زد لبخندی نیما



 کنی اجرا رو گزینه دو هر باید و نداری انتخاب حق دفعه این ولی

 نامردیه این اما_

 اینجاشو فکر باید پختی می کیک من صورت سر تو وقتی_انداخت باال تفاوتی بی با هاشو شونه

 میکردی

 کردی توشروع ولی_

 نمیره کتم تو حرفا این من_نیما

 کنی گوش حرفمو باید کنم ولت میخوای اگه

 کردم اخمی

 نشست لبام روی نیما لبای که

 

 اء_

 

 میبوسید ارووم

  بستم چشمام

  بودم رفته فرو شیرینی خلسه تو

 باهاش همراهی به کردم شروع کم کم

  کردم فرو موهاش الی دستم

 میبوسیدم لباش

 فشرد خودش به منو نیما



 اومدم بیرون شیرینم حس از لباش شدن جدا با

 دادی انجام خوب خیلی اولو گزینه خوبه اوم_نیما

 

 کشیدم خجالت

 میکردم حس لپام به خون هجوم

 بودم شده لبو شبیه دقیقا

 بشی سفید و سرخ نمیخواد حاال خب_خندید نیما

 کشید خودش همراه گرفت دستم

 

 کن اجرا بعدیو شرط بریم بیا_نیما

  برد مهمان اتاق داخل منو

  بودم ایستاده واج و هاج اتاق وسط

  کشید بیرون سیاهی بزرگ جعبه داخلش از رفت کمد سمت به نیما

 گذاشت زمین روی پام جلو

  کرد باز درش

 اورد بیرون داخلش از خوشکلی گیتار

 کیه؟؟ مال این_گفتم متعجب

 خودمه مال_بود گیتار کردن کوک مشغول نیما

 بلدی گیتار تو ایول_نشستم زمین روی زدم بهم ذوق با دستام



 میخونی؟؟ آهنگ برام

 میخونی تو رو دفعه نه،این_انداخت باال ابروهاش نیما

 

 ؟ میکنی چیی،؟شوخی_

 بخونی اینجا رو میخوندی حموم تو ک آهنگی میخواد دلم اصال نه_گرفت دستش گیتار اماده نیما

 ..اما_

 مهمونی شد دیر رها بدو_نیما

 آخه_

 منتظرما من_حرفم وسط بازپرید نیما

 

 کرد آهنگ نواختن به شروع کامل مهارت با نیما

  میکردم نگاهش واج و هاج همینجور من ولی

 

 کنم کردشروع اشاره سر با

 

 نیافته نیما چشمای تو نگاهم تا بستم چشمام

 کردم آهنگ خوندن به شروع اروم و

 

 میکرد همراهی باهام خوب خیلی نیما



 .کرد تشویق به شروع آهنگ شدن تمون بعد

 دختر ای معرکه تو افرین_نیما

 زدم بهش زده ذوق لبخندی

 میدونم_

 خودشیفته البته صد و_کرد دل ته از ای خنده نیما

 میدونم اینم_ خندیدم

 

 بود شب  8 ساعت کردم نگاه دیوار روی ساعت یه

 بشم حاضر برم من شد دیر وای_

 شدم خارج اتاق از سریع و داد تکون سری نیما

 

 کردم موهام زدن شونه به شروع و کردم خارج تنم از حولمو

 

 بافتمشون و گرفتم سرم جلوی از تیکه تیکه

 بود شده جالب مدلش خیلی

 

  رفتم لباسم سمت به ساده و کامل آرایش از بعد

 پوشیدمش

 پوشیدم لباس روی شال با مشکی باز جلو مانتو یه



 از بعد

 

 برداشتن

 شدم خارج اتاق از  مشکیم های بوت

 بود نشسته مبل روی نیما

 

 شد دیر پاشو نشستی چرا_

 کنندس خسته خودت مثل هم سوسول بچه اون مهمونی بابا داری عجله چقد_ زد لبخندی نیما

 

 میشناسی پسرو اون تو مگه_ متعجب

 خووب خیلی اره_داد جواب اخم نیمابا

 

 که کجا از بپرسم میخواستم

 

 منتظرتن حتما دوستات شد دیر که بریم بیا فعال_برد در سمت به گرفت منو دست

 میپیچونی منو  چی واس نمیخوام بگو خب_

 

 بگم نیمخوام_نیما

 



 بودا خوب االن عنق بد پسره

 میریزه بهم یهوو میمونه ابری هوای مث

 

 رسیدیم ضیایی استاد خونه به ساعت نیم از بعد

 

 کرد پارک ها ماشین بقیه کنار برد حیاط داخل ماشین نیما

 

  به دوختم چشم شدم پیاده ماشین از

 بود پارک بزرگ باغ و حیاط اون تو که ماشینی صدها

 شیک و قیمت گرون هم ها ماشین همه

 

 بود بزرگ حیاطش  بس از میرفتی ماشین با باید رو منزل تا حیاط در از

 میدرخشید زیادی های چراغ بین شیک و مجلل العاده فوووق عمارت یک ما روی ب رو

 

  بهشته خوده اینجا واااو_

 نمیکنیم زندگی ماکه

 ...میکنه زندگی مارو رسما میکنن زندگی دارن اینا

 نبین مردمو زندگی ظاهر هیچوقت بریم بیا_زد پشتم به نیما

 نگو هم زشت المثل ضرب



 

 بگیرم نمیتونستم عمارت اون از چشم

 کشید خودش همراه گرفت منو دست  نمیخورم تکون دید ک نیما

 

 شد باز برامون کار خدمت دوتا توسط عمارت در

 افتاد فکم رسما خونه داخل دیدن با

 

 بود آویزون سقف از بزرگی های لوستر

 بود عتیقه و نفیس های فرش تابلو تماما ها دیوار روی

 

 بود شده گذاشته قیمت گرون ظروف و مجسمه همه دیوار کنار

  بگیره جشنی چنین پسرش واس داشت حق واال

 بردن گرفتن وسایلمون و لباس و اومدند سمتمون به خدمتکار دوتا

 

 که کردم مرتب لباسم

 خوش خیلی جان نیما سالم_کرد دراز نیما سمت دستش اومد سمتمون به خاصی جذبه با ارمیا

 میبینمت اینجا که خوشحالم اومدی

 ممنون_کرد وحشتناکی اخم نیما

 اومدین خوش  خانوم سالم_برد باال ابروش تای یه و کرد من به رو ارمیا



 اوردین؟ تشریف باهم ظاهرا نمیکنی؟ معرفی_گفت نیما به رو

 بدم توضیح براتون نمیبینم لزومی_گفت جدیت و اخم همون با نیما

 میکنی؟ ترش چرا حاال خب_نیومد پایین موضعش از ارمیا

  کوتاهی نگاه با ارمیا

 اجازه با برسم مهمونا بقیه به میرم من کنید پذیرایی خودتون از_گفت من به

 

  ارمیا شدن دور با

 ... پسره_غرید دندوناش الی از نیما

 اوردی؟؟ جوش چی واس_

 ندارم رو پسر این دیدن چشم فقط ارومم هم خیلی من نخیر_گفت عصبانیت با نیما

 چرا؟؟_

 کنن درست حرف برامون ندارم دوست بشیم جدا هم از بهتره بیخیال_نیما

  داره نظر زیر تورو منو شدیدا ارمیا اینکه بخصوص

 

 ها بچه پیش منومیرم راحتی هرجور_انداختم باال ای شونه

 واس مهمونیا این نشو دور هم چشمم جلوی از بزن زنگ بهم اومد پیش مشکلی_داد تکون سری نیما

 نیست خوبی جای اصال تنها دختر یه

 باشه_



 ما ورود متوجه و بودند صحبت گرم که رفتم نگار و الناز سمت به سالن آخر کردم خدافظی ازش

 نشدند

 میشد گم بارش با شتر که بود شلوغ انقد اینجا هرچند

 بود نشده من حضور متوجه هیچکدوم که بودند غیبت گرم مریم و نگار و الناز انقد

 ایستادم کنارشون

 بحثتون بود گرم انقد میکردین غیبت چی از رفقا سالم_

 بستیم شرط رها وای_نگار

 سرچی؟؟_متعجب

 بگیره شماره ارمیا از میتونه زودتر کی که_الناز

 میکنید؟ شوخی_خنده زیر زدم پوقی

  نه_ مریم

 شد بلند حرفش بند پشت

 نه یا میتونم ببین حاال بگیرم شماره میرم دارم من

 رفت بود ایستاده ما از دورتر که ارمیا سمت به مریم حرف این با

 !هستید دیونه رسما شما_ بهش بودم زده زل متعجب

 میشه چی ببینم ساکت_گفت ذوق با نگار

 سمتمون به آویزون لوچه و لب با کرد بغ دقیقه پنج از بعد که مریم به بودیم دوخته چشم دور از

 اومد

 ،نه؟ بکنی نتونستی غلطی هیچ معلومه قیافت از سرت تو خاک_الناز



  کرد اویزون شست منو ،رسما اره_داد تکون مثبت عالمت به سرش مریم

  خانوم بکشید خجالت میگه بهم

 بندازید من به ناپاکتونو نگاه نبینم دیگه دارم عشق خودم من

 

 بابا پسری باحال،عجب چقد ایول_خنده زیر زدم پوقی

 کرد تون ای قهوه کردم حال

 

 کووفت_گفتند تایی سه زمان هم

 ندارید شماها که میخواد استعداد زدن مخ بابا_میخندیدم ک همینجور

 بیار و بگیر شمارش برو داری تو اگه سرت خیر_نگار

 

 باشه_زدم لبخندی

 رفتم ارمیا سمت به شدم دور ها بچه از

 میکرد صحبت کسی با بود ایستاده من به پشت

 برگشت سمتم به شد متوجهم که کردم صاف گلوم

 

 بگیرم؟؟ وقتتون دقیقه چند میشه ببخشید اء_

 

 کرد بهم نگاهی متعجب ارمیا



 بفرمایید_اومد من سمت به میکرد صحت باهاش که کسی به ببخشید گفتن با

 بگم؟ چجور خب_

 اومده پیش مشکلی_ارمیا

 ببرم براشون بگیرم رو شما  شماره ک بستم شرط دوستام با من ببینید_

 خب؟_انداخت باال ابروش تای یه ارمیا

 بیاد کن رد شمارتو خوش زبون با پس بشم ضایع دوستام پیش نمیخواد دلم اصال خب که خب_

 

 دختر تو باحالی خیلی_میلرزید هیکلش کل که خنده زیر زد  شدت به ارمیا

 بده شمارت شد تموم خندت خب_کردم اخمی

 کنه یخ بدنم تمام شد باعث سرم پشت از نیما صدای

 چیکار؟ میخوای شمارش_نیما

 بدم چی رو نیما جواب حاال بود پریده رنگم

 نیست سرم تو عقل انقد که برسرم خاک

 جان؟ نیما نکنی دخالت کسی کار تو که باشی شده بزرگ انقد کنم فکر_ارمیا

 گفت حرص با رو جان نیما

 دوختم چشم زمین به بودم انداخته پایین سرم

 

 کردم نگاه رو ب رو فرد به دستم شدن کشیده با

 میکشید خودش دنبال منو شدت به نیما



 

 نیما شد کنده دستم_

 

 محکم در و شد وارد خودش بعد داخل کرد پرت منو اول رفت اتاقی سمت به من به توجه بدون

 بست

 رفتم عقب و ترسیدم صداش شدت از که

 بود زخمی ببر یک مثل نیما

 میداد خرابش حال از نشون عصبیش های نفس

 میخواستی؟هان؟ شماره چیز همه بی اون از چی واس_نیما

 گفتن ها بچه یعنی..چیز من_

 رها بزن حرف درست_بستم چشمام ترس از ک زد دادی نیما

 نباشه کننده قانع دلیلت میخواد دلم فقط

 بگیرن شماره ازش بودن بسته شرط ها بچه_

 من بعد

 شدم پرت زمین روی زد بهم نیما که محکمی سیلی با

 اره؟؟ بگیری شماره رفتی زودتر همه از احمق تویه بعد_نیما

 شد کر گوشام که گفت داد با چنان رو اره

 

 میلغزید صورتم روی اشکام



 بود شده گم نیما عصبی های نفس میون هقم هق صدای

 باش ،زود خونه بریم بپوش لباسات برو گمشو_نیما

 شد خارج اتاق از خودش

 گذاشتم زانوهام روی سرم نشستم زمین روی

 میکردم هق هق

 نمیومد بند هم ثانیه یه اشکام

 نداشتم تقصیری که من

 مریم به بدم رو شماره میخواستم فقط

 

 میشد نزدیک بهم که شنیدم رو کسی های قدم صدای شد باز اتاق در

 کرد پرت صورتم توی رو وسایلم و لباس نیما که کردم بلند سرم

 میبینی بد نباشی ماشین جای دیگه دقیقه دو_نیما

 

 شد خارج اتاق از و

 کردم پاک اشکام دست با پوشیدم لباسام

 

 کردند سد راهمو جلوی نریم و الناز و نگار که شدم خارج اتاق از

 کرد؟ شد؟اذیتت چی رها برات بمیرم_نگار

 میکردیم مسخره بندی شرط این قاطی تورو نباد  بود ما تقصیر_مریم



 شید خفه ،گفت نکرد گوش بدیم توضیح نیما به خواستیم هم هرچی_الناز

 خدانگهدار برم دیگه ،من ها بچه نیس مهم_انداختم تاییشون سه به نگاهی

 رفتم بود کرده پارک ماشین نیما که حای سمت به شدم جدا ازشون 

 

 بود من منتظر و بود نشسته ماشین داخل نیما

 

 شدم ماشین سوار

 شد خارج باغ از سرعت به گرفت  ماشین گاز که بودم نبسته کامل در هنو

 

 بود نشسته گلوم تو بدی بغض

 بود شدید خیلی نیما برخورد ولی.  بود اشتباه منم کار درسته

 

 زدم زل خیابون به و کشیدم آهی

 میکرد خالی گاز پدال سر رو عصبانیتش و حرص تمام میشد رد ها ماشین بین از سرعت به نیما

 

 کردم پاکش آستینم با که چکید چشمم از سمج اشکی قطره

 بشم کوچیک نیما جلوی این بیشتراز نمیخواست دلم

 



 خونه سمت به من به توجه بدون کرد پارک حیاط داخل ماشین نیما خونه به رسیدنمون محض به

 رفت

 

 میکردم نگا رفتنش به اویزون لوچه و لب با  کرده بغ

 رفتم خونه سمت به کشیدم آهی

 روش حرفی هیچ بدون  گذاشت مبل روی رو اون بود دستش کوچکی بالشت نیما که شدم وارد 

 کشید دراز

 

 گرفت رحمیش بی همه این از دلم

 از دور واقعا نیما برخورد این ولی کردم  خطایی کار  بچگانه شرطی سر بودم مقصر من بود درست

 بود تصورم

 

 میخواستم رو شیطون و شاد نیمای من

 رو ساکت و اخمو نیمای این نه

 

 رفتم خواب اتاق سمت به انداختم پایین سرم

 بدم توضیح براش مناسب فرصت سر بود بهتر

 بستم سرم پشت در شدم اتاق وارد

 کردم پرت میز روی رو کیفم

 خزیدم پتو زیر لباسا همون با خودمم و



 

 بود روان صورتم از اختیار بدون اشکام

 میپیچید اتاق تو هقم هق صدای فقط بود نمونده واسم اشکی دیگه که کردم گریه انقد

 اشک خیس بالشتم

 

 رفتم  خواب به شد گرم چشمام کم کم 

 چرخیدم پهلو اون به پهلو ازین صبح تا خوابی چه اونم

 

  بود پریده سرم از خواب دیگه که بود نشده روشن هوا هنوز

  برم بخواب  تا زدم غلت تخت روی  هرچی

 نیومد  چشمام به خواب

 برداشتم بود میز روی که کیفم داخل از رو گوشیم نشستم تخت روی

 با  پیش ماه چند   که های پیام  به چشمم که بفرستم نگار واسه پیام چند تا رفتم ها پیام قسمت به

 افتاد میکردیم بدل و رد سامیار

 کشیدم آهی

 درد روی از حسرت روی از نه

 نخواست رو من هیچکس چرا که

 

 



 نیافته بهشون چشمم دیگه تا کردم پاک هارو پیام همه

 اومد پای صدای که کردم پرت تخت روی رو گوشی

 میومد اتاق سمت به داشت کسی انگار

  نیما حتما

 زدم خواب به خودمو رفتم پتو زیر سریع

 

  شد متوقف در پشت تا میشد تر نزدیک لحظه هر پاش صدای

 بود چیزی منتظر انگار

 کرد باز ارووم اتاق در

 

 نشه بودنم بیدار متوجه تا باشم عادی کردم سعی

 بود شده نامنظم و تند نفسام ولی

 نشه تندم نفسای متوجه نیما ک میکردم رو سعیمو تمام

  اومد تخت سمت به

 شد خارج اتاق از سرعت به برداشت میز روی از رو چیزی انگار

 کردم باز چشمام

  ادب بی پسره اهه

 باشم دور ازت نمیتونم و عاشقتم بگه بعد لپم به بچسبونه ماچ و بوس دوتا مد رمانانیو مثل چرا

 



 اه اه یخچال احساس بی پسره

 

 شدم بلند تخت روی از

 نیما رفتار از بود گرفته حرصم

 شدم بلند هووف

 

 رفتم اشپزخونه سمت به شدم خارج اتاق از

 نبود خونه داخل کسی

 بیرون رفت نیما اینکه مثل

 لعنتی آه

 کنم تحمل رو عاقا رفتار باید روز چند تا نیس معلوم مغرور پسره

 نداشتم ماشین افتادم دانشگاه فکر به

 دانشگاه برم چی با حاال

 برگشتم اتاق سمت به نیما به آبدار فحش دادنوچند با کوبیدم زمین به پامو

  بشم حاضر تا

 کردم خارج تنم از دیشب های لباس

 رفتم حموم سمت به و

 اومدم سرحال گرم آب دوش یه بعد

 شدم خارج حموم از پوشیدم حولم



 شدم موهام کردن خشک مشغول ایستادم آینه جلوی

 اومد در زنگ صدای که میکردم خشک موهام و میزدم سوت خودم برای

 

 کشی منت برگشته نیماس حتما

 میبخشمش من مگه ولی

  گذاشتم میز روی کردم خاموش سشوار

 رفتم آیفون سمت به کردم محکم بدنم دور حولمو

 کیه؟؟_

 بگیرید دارید بسته یه بیاید خانوم هستم پستچی

 باشه_

 

  مناسب لباس یه پوشیدن بعد دویدم اتاق سمت به سریع

 رفتم حیاط در سمت به

   بسته گرفتن تحویل بعد

 شدم خونه وارد

 بود بزرگ پاکت یه

 که کردم باز درش سریع

 افتاد عکس چندتا به چشمم

 سرم از دراومد درخت هیچ که شاخ تعجب از



 

 بود عروسیمون زمان از بزرگ عکس یه

 بودیم سامیار منو فقط عکس تو که

 میکردیم نگاه دوربین به بودیم ایستاده هم کنار

 

 گرفتیم؟؟ رو عکس این کی

 

 ببینم رو عکس دقت با تا میز روی کردم پرت پاکت

 شد خارج نامه یه پاکت درون از که

 

 کردم بازش و برداشتم رو نامه و شدم خم

***** 

 قدیمی عشقه سالم

 نمیشی قدیمی هیچوقت من واس تو یعنی

  کنم فکر بهت نباید دیگه االن میدونم

  نبینی رو عکس این نیومد دلم  خب ولی

 

 میایم بهم چقدر عکس توی عشقم ببین

 بودیم باهم همیشه تو منو تا نبود لیلی و نیما هیچ کاش



 برامون میخواست رو ای دیگه چیز سرنوشت خب ولی

 

 بشه برداشته ها فاصله که روزی امید به

  s دارت دوست

**** 

 بود خالی خالی ذهنم

 میکوبید م سینه به شدت به قلبم

 

 کنم فراموشش نمیگذاشت کارهاش با سامیار

 کنم خیانت نیما به اون به کردن فکر با نمیخواست دلم هیچ من

 

 وسایل و لباس زیر رو پاکت و رفتم کمد سمت به و انداختم پاکت داخل رو عکس و نامه اخم با

 کردم قایم

 

 میکردم خفش دستام با خودم بود دستم جلوی اگر که بود خورد سامیار این از اعصابم انقد

  نمیفهمم کارا ازین منظورش

 لباسام پوشیدن از بعد

 

 برداشتم کیفم و ها جزوه



 

  زدم بیرون خونه از

 رفتم فرو فکر توی میزدم قدم ک همینجور

 

 باشه میتونست چی سامیار کارای این دلیل نمیدونم

 میکنه قبر نبش هی چرا و

 

 کنم تمامی حجت باهاش باید ایندفعه

 بودم عاشقش روزی درسته

 میلرزه دیدنش با هنوز دلم چون هستم االنم شاید

 کنه هوایی خودشو و منو کاراش این با نباید منه زندگی مرد نیما االن ولی

 

 

 دیوار به خوردم محکم که بودم رفته فرو فکر تو انقد

 آخ دماغم آخ_

 شد گذاشته اینجا کی دیوار این

 میسازن؟ دیوار رو پیاده وسط اخه

 نیستم دیوار من_اورد خودم به منو پسری صدای

  افتاد  پسر به نگاهم



 خودمونه خره ارمی ک این اء

 ...من به بود زده زل همیشگیش  اخم باهمون

 

 میکنه شقم دو وسط از همینجا گذاشتم روش اسمی چه بفهمه اگه

 میکنی؟؟ نگا چیو چته_شدم معذب  خیرش نگاه از

 نمیکنی نگاه پاتو جلوی هیچوقت تو چرا هیچی ها_بود اومده خودش به تازه انگار

 ...یکی اون یکی این بغل تو بری همش داری دوست نکنه

 نفهم پسره کنم خفش دستام همین با میخواست دلم یعنی

 میگیری مردم راه جلوی درست و میشی سبز جا همه علف مث شما جناب نخیر_ کردم اخمی 

 همین(کرد اشاره خودش به) نباشی هات معشوق فکر تو انقد شما اگه_اورد تر نزدیک صورتش

 ... خودتو نمیندازی تووبغلش انقد و میبینی رو علف بظاهر

 بهش نداشتم هم جوابی کجا غول نره این کجا من زور حیف ولی دهنش تو بزنم کردم مشت دستم

 بدم

 و برم باید من_گفتم درجوابش تفلون این به میخوردم زرت و زرت چرا نمیدونم میگفت راست

 جناب بدم هدر باشما بیهوده های کل کل با ارزشم با وقت نمیتونم

 بزنی بلبلی سوت باید اوردی کم خب اره_شدم رد کنارش از

 

 نیما با صبح از اون بودم انفجار حد در عصبانیت شدت از ولی دادم ادامه راهم به  بهش جواب بدون

 نشسته میوه این هم حاال سامیار بعدش

 



 دامنم تو گذاشت سومیشم خدا خوبه

   گرفتم رو تاکسی اولین جلوی خیابون  کنار

 رفتم دانشگاه سمت به

 

  زدم بیرون دانشگاه سالن از

 بود داده رخ مدت این ک بودم اتفاقاتی فکر تو

  شده پیچیده زندگیم چقد

 

  گرفتم پیش در رو خونه مسیر  خیابون کنار از

 ماشینی بلند بوق صدای با ناگهان که

 شد خارج تنم از روح

 میکنم سکته فرهنگ بی های راننده این دست از آخرش_گذاشتم قلبم روی رو دستم

 ترکید زهرم زدنه بوق طرز چه این آخه

 کردم نگاه کنارم ماشین به

  دودی تمام هاش شیشه بود مشکی206 یه

 بدم تشخیص رو راننده  چهره راحت نمیتونستم

 مرد رانندش فهمید میشد فقط

 متشخصی بظاهر ادم کدوم بدم تشخیص بتونم شیشه روی از تا ماشین داخل به بودم زده زل دقیق

  بود



 

  زد دوباره که بوقی صدای باز که

  بپرم ازجا شد باعث 

 .. وای_

 

 میکردم خفش بود دستم جلوی طرف اگه که بودم عصبانی انقد

 

  رسیدم جوش نقطه به

 

 بیداد و داد به کردم شروع کردم باز دهنم

  اخه داده گواهینامه تو به  کی ایشاال بمیری_

  بشی سوار گاری بری باید تو

 مرتیکه

 .... نمیدونی که تو

 و موند نصفه حرفم  شیشه رفتن پایین با

 

 بود باز گوشش بنا تا نیشاش که افتاد رامتین به چشمم

 توش میره مگس ببند دهنت خواهری جوونم_

 تویی بیشعور رامتین_



 هم حاال ازخودتونه بیشعوری رامتین_

 باشیم خدمت در  باال بپر  بدو 

 

 میشی خواهر بی میشم ترک زهره میزنی بوق اینجوری نمیگی االغ رامتین_کشیدم جیغی

 

 نداره آفت بم بادمجون نترس_خندید رامیتن

 بزنم بوق برات دنبالت بیام گرفتم دوستم از ماشین این مخصوص

 

 کرد ای خنده 

 

 توفکری خیابون کنار همیشه اخه

 

  زدم دور ماشین

 شدم سوار سریع

  رامتین به پریدم ماشین در بستن محض به

 نترسونی منو بعد دفعه که باشه یادت تا گرفتم  نیشگون این_گرفتم بازوش از محکمی نیشگون

 

  دنبالت اومده و نداره نمک ک دست این بشکنه_داد ماساژ بازوش دست با رامتین

 کردی ناقصش آخ



 

 اومدی ماشین با که نیومدی دستات با_گفتم پررویی کمال با

 

 رو اینجا تا کردم رانندگی ک دستام با_رامتین

 

 میگه زنم بعد شد کبود بازوم بابا بسه_گرفت دستم که بگیرم ای دیگه نیشگون کردم دراز دستم

 کرد کبود رو اینجا کی

 کیه؟؟ زنت؟؟زنت ها_گفتم تعجب با

 

 میبینیش میاد ایشاال _ شد خبیث رامتین

 

 بکشم زبونش زیر از بزور میخواستم نمیگه اینجوری میدونستم

 

 ... که داره نظر زیر رو بیچاره دختر کدوم بپرسم تا کردم باز دهن

 نکن اصرار الکی پس نمیگم نخوام تا ک میدونی_گفت حرفش ادامه

 

 نمیداد جوابمو و توخماری میذاشت منو بود همینجوری همیشه

 گرفتم ازش رومو قهر با

 



 چرا و کجا از بپرسی ،نمخوای رو ها لوچه و لب اون کن جمع حاال _ دید رو درهمم چهره که رامتین

 دنبالت اومدم

 ا

 میگفتا راست ه

 

 بودم حرفش بقیه ومنتظر بهش زدم زل حرف بدون

 

 نمیگم ک نپرسی تا_انداخت بهم نگاهی رامتین

 

  کاراش از میگرفت حرصم آی

 میگرفت حرصم آی

 

 دنبالم؟ اومدی چرا و کجا از_گفتم حرص با

 گل ابجی باریکال آ_ رامتین

 ..ولی

  پدرش خونه ببرمت امشب و دنبالت بیام که فرستاده منو نیما نمیگم ک من خب

 کنه کشی منت ازت چیه نمیدونم ک قضیه بخاطر هم خان نیما و دعوتیم اونجا هممون  چون

 چییی؟؟_

 ..ک گفتم آخ_گفت مظلوم  و دهنش روی گذاشت دستش رامتین



 نداره بست و چفت چرا من دهن

 باشه سوپرایز میخواست اه

 

 میکردم نگاه رامتین به لبخند با همینجوری  رفتم فرو توفکر

 !گرفتی اشتباه منو کنم فکر ابجی_کشید بیرون فکر از منو صداش که

 

 چی؟ ها؟یعنی_

 

 یاری فکر تو من به زدی زل ملیح لبخند با ساعت یه آخه_خندید رامتین

 

 بدی، خیلی_زدم بازوش به مشتی

 میکردم فکر خوبیات به داشتم فقط من

 

  عزیزم کردم شوخی_رامتین

 زد شیطونی لبخندی حرفش ادامه در

 بگیره ازم نگاهشو نمیتونه هیچکس که هستم برو دل تو انقد میدونم

 

 لوس_میشدا پررو خیلی داشت دیگه کردم اخمی

 



 گرفت خندم منم رامتین قهقهه با

 

 کردم نگاه مسیر به

 نمیری؟ تهرانی اقای خونه مگه _

 بیای؟ میخوای لباسا همین با _کرد اشاره لباسام به رامتین

 مگه؟؟ چشونه اره_نداشت عیبی هیچ کردم لباسام به نگاهی

 میرسونمت بعد بپوش خوب لباس یه خونه میریم نکرده الزم_رامتین

 ..آخه_

 نکن بحث من با _رامتین

 نشستم سینه به دست

 

 نگفتم هیچی خونه به رسیدن تا

 

 شدیم پیاده ماشین از باهم کردو متوقف خیابون کنار ماشین رامتین

 

 رفتیم ساختمون سمت به

 شدیم آسانسورکه وارد

 

 میوفتم کاراش و سامیار یاد 



 

 شوخیاش ، گردنبند و نامه اون

 

 شدیم خارج ازش و شد متوقف آسانسور

 شد در کردن باز مشغول رامتین

 کرد قفل سامیار واحد روی من سرکش نگاه

 دیگه تو بیا_رامتین

 

 بستم در شدم خونه وارد سریع

 بگیر دوش یه برو میذارم چای  یه تامن خب_ رامتین

 چی؟؟ واسه دیگه دوش_

 میشه حس متری کیلو صد از عرقت بو_گرفت انگشت با دماغش

 بودم حموم صبح ،من چندش اه_کردم جم صورتم

 نباشه حرف برو_ اتاق سمت داد هلم رامتین

 بدی؟ گوش بحرفم شد بار یه

 تو دست از پوف_

 

 کندم ازتنم لباسام و رقتم اتاقم سمت به

 حموم تو پریدم سریع



 

  شستم خودمو تند تند

  نکشید طول دقیقه پنج جمع سر کنم فک

 

 شدم خارج حموم از کردم تنم حولمو

 شدم موهام کردن خشک مشغول

 زدم شونه

  بستمشون کش یه با سریع

 

 افتاد براق سفید مانتو یه به چشمم که کردم باز کمد در

 کردم نگاهش و کشیدم بیرونش لباسی چوب از

 میرسید زانو روی تا بلندیش و بود شده دوزی سنگ سینش قسمت روی

 

 

 میشد شیک مشکی ساپورت و شال با مانتو این

 نشست لبام روی رضایت لبخند

 

 شدم لباسا پوشیدن مشغول

 شد 7 ساعت دیگه بیا رها_خورد اتاق در به ای تقه



 

  گذشت زود انقد ساعت کی وا

 نشدا تموم زود کردنم حموم میکردم فکر که اونجوریم کنم فکر

 تند تند

 کردم  عریضه نبودن خالی واس مختصر ارایش کمی

 

 شدم خارج اتاق از  اماده حاضر

 بدم؟ شماره جوون ای_کشید سوتی دیدنم با رامتین

 

 بریم بسه لودگی_زدم لبخندی

 

 بعد بخوریم چای یه بشین بیا بریم چیو چی_ رامتین

 ها میشه دیر_

 نمیشه دیر نترس_رامیتن

 نشدم متوجه که گفت لب زیر چیزی اروم بعد

 

 

 بیافتیم راه که کرد قبول اقا آخرش ساعت یک از بعد

 



 داشت نگه تهرانی اقای خونه در جلوی ماشین رامتین

  که بشم پیاده تا گذاشتم در دستگیره روی دستم

 نمیدونی هیچی انگار ک کن رفتار جوری یه میگم  رها_

 میدونم؟؟ چیو من_خندیدم

 هیچی هیچی_ رامتین

 

  بود دنیا داداش بهترین رامتین واقعا

 

 خندیدم و زدیم هم کله و توسر  نیما پدر خونه به رسیدن

 .کردم فراموش رامتین با رو بود افتاده برام امروز که تلخی اتفاقاتی کل به

 

  زدم در زنگ شدم پیاده ماشین از

  شد باز تیکی صدای با در

 شدیم خونه وارد رامتین با

 ماشینشون کو ؟پس نیومدن اینا مامان مگه اء_

 رسوندمشون من! چیز_ هولکی هول رامتین

 بود خراب بابا ماشین

  گفتم آهانی

 که کنم بازش تا گرفتم در دستگیره و



 ...قلبم آخ_رامتین

 داداشی؟ شده چی_سمتش برگشتم سریع

 میام من داخل توبرو هیچی_رامیتن

 خوبه؟ حالت_

 کردم هول فقط بابا اره_خندید رامتین

 کردم باز در گفتم ای باشه

 بود تاریک تاریک خونه

 پذیرایی سالن سمت از فقط

 میخورد چشم به ضعیفی خیلی نور

 ...که رفتم نور منبع سمت به یواش یواش

 

 _گفتن بلندی صدای با همه**

 جان رها مباارک تووولدت

  

 ریخت صورتم و سر روی رنگی کاغذ و شادی برف عالمه یه بعد

 بودم کرده هنگ

 .... فقط گفت ک رامتین

 دعوتیم هممون گفت یعنی

 موزمار رامتین ای



 

 عزیزم مبارک تولدت_اومد سمتم به بالبخند نیما

 کنم خراب رو امشبش خوشی نیومد دلم ولی بودم ناراحت امروزش و دیشب های کار از هرچند

 بود کشیده زحمت امشب برای باش هرچی

 زدم لبخندی

 .. بود منتظره غیر واقعا ممنون_

 نداشت تورو قابل اصال_زد لبخندی نیما

 

  اومدن سمتم به صبا و جون وونیال مامان

 گفتن تبریک

 

 بودند مریمم و الناز و نگار حتی

 

 عشقم مبارک تولدت_نگار

 نگفتی؟ من به داشتی خبر تو عشقم کوفت_

 گذاشتی منتظر ملت یه که کن عوض لباست بریم بیا نداشت مزه که میگفتم اگه خب_نگار

 برد اتاقی سمت به و کشید دستم و

 نیاوردم لباس که من نگار کن صب_

 !خریده برات کرده لطف عشقت_نگار



 ای معرکه توخیلی نگار مرسی جدی وای_

  میگم رو نیما خدا خنگ_سرم تو زد اروم دست نگاربا

 خریده.. لباس..  نیما اء_

 

 ؟ میکنی هنگ چرا خب_نگار

 اندازت ببینم بپوش بفرما_ اورد  میز روی از و  رفت ای جعبه سمت به

 اورده ستوه به رو همه باشه اندازش خداکنه بیاد خوشش خداکنه گفت بس از نیما این

 کردم باز درش و گرفتم دستش از رو جعبه

 

 بود شده چیده جعبه توی  ست وسایل و گوشواره و کیف و کفش با خوشکل خیلی مجلسی لباس یه

 سلیقه خوش عجب اووه_نگار

 کرد اثبات رو ایش سلیقه خوش من انتخاب با_گذاشتم تخت روی رو جعبه

 شد بد حالم وع_زد اوقی الکی نگار

 بپوشم لباسم تا بیرون مرگ،برو_

 ببینم میخوام نمیرم_نگار

 کردم بیرونش اتاق از بزور گرفتم دستش

 شدم لباسام اوردن بیرون مشغلو

 میومد بهم رنگش خیلی پوشیدم رو لباس

 ایستادم اینه جلو



 شدم خودم برانداز مشغول

 میاد بهم میپوشم هرچی که برم خودم قربون _

 شدند وارد مریم و الناز سرش پشت و نگار اول شد باز اتاق در

  خواهر جیگرتو اوه_الناز

 میکنی تور رو پسرا همه تو اومدم زدن مخ واس امشب من ایشاال بمیری_مریم

 کنیم حاضرش زود تا کمک بیاید شید خفه هردو_نگاره

 بود گرفته خندم حرکاتشون از

 میداد انجام صورتمو ارایش یکی اون و شد موهام کردن درست مشغول یکی سرم ریختن تایی سه

 شد ناخنم زدن الک مشغول هم یکی و

 کردند خالی  بدبخت من سر داشتن دلی و دق هرچی ساعت نیم حدود

 

 هلو به رو لولو ماهرانه انقد ک بریم خودمون قربون_کشیدن کار از دست نگار صدای با اخرش

 کردیم تبدیل

 خنده زیر زدن تایی سه بعد

 ایستادم آینه روی به رو شدم بلند کردم نثارشون فحشی

 شدم ناز چقد وای_

 بودند ریخته برم دور و بود کرده فر زیبایی حالت به بود کرده جمع سرم باالی موهام

 بودند کشیده که زیبایی چشم خطه  و مالیم آرایش

 بود کرده تکمیل رو تیپم



 شده عالی نکنه درد دستتون_

 کردند تعظیمی هریه

 نداشت شمارو قابل_

 و زدم بهشون لبخندی

 شدیم خارج اتاق از  تایی سه

 شد بلند سوت و دست صدای باز خروجم محض به

 میگفت چیزی یه هرکس و

 کنارم اومد رامتین

 خوشکلمو خواهر کرده گلچین بود زرنگ هم نیما این شدیا خوشکل خیلی رها_

 اومد سمتم به نیما که زدم لبخندی

 من به بود زده زل همینجور ثانیه چند

 میشدم ذوب داشتم نگاهش زیر

 

 نگاهت با خواهرمو خوردی جان نیما بسه_انداخت پارازیت رامتین باز که

 داری؟؟ مشکلی خودمه زن_ کرد اخمی نیما

  بخورم شکر من بابا نه_اورد باال تسلیم حالت به دستاش رامتین

 خانومت اینم شما این بفرما بفرما

 شد جیم سریع حرف این گفتن بعد و

 افتاد نیما به باز نگاهم



 شدی خوشکل خیلی_نیما

 نبود گفتن به نیاز میدونم_دربیارم سرش رو صبح دلی و دق و کنم اذیتش میخواست دلم

 رفتم کیک سمت به نیما باز دهن به توجه بدون بعد

 کنم فوت رو چشع تا بودند منتطر همه

 بودند ایستاده کنارهم که افتاد لیلی و سامی به چشمم

 دزدید نگاهش سریع دید منو نگاه تا سامیار

  بستم چشمام

 بشه حل مشکالت این تمام کردم ارزو

 کردم فوت رو شمع

 مبارک تولدت گفتن هم با همه همزمان

 

  منتظریم همه که ببر کیک بگیر_گرفت سمتم به صبا بزرگی چاقوی

 بخوریمش زودتر 

 ها نخورده کیک_خندیدیم

 کیک بریدن از بعد

 بردند آشپزخونه به رو کیک پذیرایی و برش واسه

 

  کوچیک و بزرگ بود   کادو از پر میز روی

 دیگس جای ویژه کادو نکن نگاه ها کادو به الکی_اومد گوشم کنار از صبا صدای



 

 کرد اشاره بیرون به باچشم که کردم نگاهش متعجب

 چی؟؟؟ کادو_

 میفهمی بیرون برو پاشو _صبا

 بودم دل دو

 بیرونه؟؟ کادویی چه یعنی

 رفتم در سمت به شدم بلند مبل روی از

 ..... به چشمم که شدم حیاط وارد کردم درباز

 

 افتاد نیما به چشمم که شدم حیاط وارد

 بود ایستاده حیاط وسط سینه به دست

 

 میکردم نگاهش متعجب

 .رها اینجا بیا_زد صدام 

 رفتم سمتش به برداشتم قدم  آرومی به

  که ایستادم نیما قدمی چند

 رسید بهم کرد پر رو قدم چند اون

 

 بدم نشونت چیزی یه میخوام_نیما



 کردم نگاهش سوالی

 برد ساختمون پشت سمت به و گرفت دستم

 

 بود ماشین از پر ساختمون پشت

  کردند پارک اینجا ماشیناشون ادم همه این پس_

 بیا دنبالم ،حاال اره_نیما

 کشید خودش دنبال منو دوباره و

 میومد پارکینگ بظاهر که رفت اتاقکی سمت به

 شدیم وارد و کرد باز درش

 افتاد مشکی پرادو یه به چشمم

 نداره تورو قابل_کرد اشاره ماشین به نیما

 بود امد و رفت در ماشین و نیما بین نگاهم باز دهن با

 منه؟؟ واسه_

  رفتم تند دیشب آره،میدونم_زد لبخندی نیما

  بده حق بهم توام ولی

 اومد جوش به خونم میزدی ارمیا به که شنیدم رو حرفا اون وقتی

 کردند تعریف برام رو قضیه و اومدند دوستات

 

 دادم تکون سرم فقط حرفاش جواب در که بودم خوشحال ماشین دیدن از انقد



  ماشینم محو االن دید که نیما

 داری؟؟ منو رها الو_خندید

 ..آره ها_نگرفتم ماشین از چشم

 بزنیم؟ دور یه باهاش بریم_نیما سمت برگشتم ذوق با بعد

 راحتی ،هرجور خودته ماشین_نیما

  کشیدم بیرون نیما دستای از دستم سریع

  کردم باز ماشین در و

 

 نشستم فرمون پشت

 

 

 بشه سوار بیاد تا کردم اشاره نیما به ذوق با

  نیما نشستن محض به

 

 داد بهم شال و مانتو یه عقب صندلی روی از   برگشت

 بپوش بگیر_نیما

 پوشیدم رو لباسا سریع

 

  زدم استارت



  کردم روشن ماشین

 درجا  کن حرکت میخواست ماشین تا که برداشتم سریع ماشین کالچ   روی از زیادپامو عجله از

 کرد خاموش

 بدم یادت رانندگی میبردمت باید اول کنم فکر_خنده زیر زد بلند نیما

  بلدم رانندگی من نخیر_کردم اخمی

 دارم هم ،گواهینامه

 شدم هول یکم نکردم رانندگی وقته خیلی چون ولی

 بیاری و میبری مارو سالم ببینیم باشه_خندید نیما

  زدم لبخندی

 کرد حرکت ایندفعه خوبم شانس کردم روشن ماشین دوباره

 زدیم بیرون پشتی در از اروم

 شدیم خیابون وارد

  بودم خوشحال انقد

 بودند کرده روشن پرژکتور چشام تو  مطمءنم که

 ام رانندگی عاشق من واای_

 توام عاشق منم_ وار زمزمه و آروم نیما

 رها میکنه تا بد باهامون زندگی ولی

 

 نشدم متوجه کامل رو حرفش همه



 گفتی چیزی_

 دارم آرزو ندی کشتن به من کن جم حواست گفتم ،فقط نه_زد محوی لبخند نیما

 ببینم هامو بچه میخوام

 

 بهار سمت کشید پر ذهنم بچه اسم شنیدن با

 

 شدم دلگیر

  بهار خودش بچه فکر به االن از  نیما یعنی

  رها_نیما

 هوم_شدم خارج فکر از

 خوند رو ذهنم انکار

 نیست چیزی بهار و من بین_نیما

 

 هست گفتم من مگه_کردم بهش نگاهی تعجب با

  توکالس صبح های نگاه ولی نگفتی تو_خیابون به زد زل نیما

 میگه اینو االنت رفتار و اخمات و

 

 خوند همچیو نگاهم از یعنی بود تیز عجب

 



 دارم هم دیگه سوپرایز یه راستی_نیما

 سمتش برگشتم ذوق با

 چی؟؟؟_

 

 نکشی، مارو رانندگیت به بده حواست اول_ خندید نیما

 سوپرایزم اونجاس تهران بام برو بعد

 

 چرا؟؟ بام_

 میفهمی برو_نیما

 روندم تهران بام سمت به حرف بدون

 

 رسیدیم بام به ساعت نیم بعد

  شدم پیاده ماشین از

 شهر به زدم زل باال اون از

 بود چراغونی که

 

  داشت زندگی یه شهر این توی هرکس

 اومد سمتم به بود اورده بیرون ماشین عقب صندوق از گیتارشکه جعبه با نیما

 نشست کناری نیمکت روی و



 کشید بیرون جعبش از رو گیتار و

 کنم نمایی هنر برات میخوام که بشین بیا خب_نیما

 بشه چی تو هنرنمایی_خندیدم

 گرفتیا کم دست منو_نشست صاف نیما

 شد گیتار کردن کوک مشغول

 

 

 ای آماده_گفت من به رو

 بخونم من میخوای پیش دفعه مث باز چی؟نکنه اماده_گفتم متعجب

  خندید نیما

 داشتم دوست خیلی رو خندهاش

 میکرد معصوم خیلی رو چهرش

 میشد شیطون های بچه پسر مثل

 

 افتاد لپاش روی نگاهم

 نداشت گونه چال سامیار مثل درسته

 میبرد اوج منووتا خندهاش ولی

 

 درآوردم؟؟ من،شاخ به زدی زل ساعت یه چیه_نیما



 

 بزرگ شاخ دوتا اره_

 وقت یک نیاری کم_کشید انگشتش با دماغم نیما

 شد نابود دماغم اخ_بکشم بیرون دستش از رو بیچاره دماغ تا کشیدم عقب صورتم

 دادم ماساژش کمی دستم با و

 سوپرایز وقت سر بریم حاال_خندید نیما

 کردم نگاهش کنجکاو

  بست چشماش که

 کشید گیتار های سیم روی دستاش و

 خوندن به کردن شروع

**** 

 زمستون

 تو تولد فصل

 تو بخاطر فقط میخونم

 

  من دله

 نداره اروم دیگه

 توروخواسته

 نداره راهی دیگه



 

 

 پارسال مث باز تولده شبه

 هرسال مث قراری بی قرارم بی

 یار ،یادتو سرخه گل اون بذار

 اینبار شده بارون ستاره آسمون

 

 گالیه وپر سرد شبای توی

 بهاره ابر بشه میخواد دلم

 

 اشکام مثال سحر تا بباره

 یار ای دیگه نذارم تنهام بگه تا

 

  ها لحظه اون و ها دقیقه این تو

 میدونن همه

 میارن عشقو گل تو برای

 ها گل عروس شدی میگن تو به

 

 زیبا گله مبارک تولدت



*** 

 

  بود رسا و قشنگ صداش انقد

 بودم شده محوش که

 تشویق به کردم شروع آهنگ شدن تموم محض به

 بود، خوب صدات خیلی بود عالی واقعا_

 

 قیافت برعکس_دادم ادامه شیطنت با

 قیافمو کنی تحمل مجبوری هستم گردنت وبال عمرت اخر تا_خنده زیر زد نیما

 

 کنیم تور  خوشکلش یه نداشتیم شانسم_خندیدم

 پررو بچه بریم پاشو_گذاشت جعبش توی رو گیتار و شد بلند نیما

 شدم بلند نیمکت روی از

 گذاشتش و برد ماشین عقب صندوق سمت به رو جعبه نیما

 

 رفتیم تهرانی آقای  خونه سمت به شدیم ماشین سوار باهم

 

 کردم پارک حیاط جلوی ماشین

  دانشگاه برم کی با من کردی قهر هرموقع تو که بخورم حرص نمیخواد دیگه_گفتم آگااه ناخود



 حرص؟؟ چی واسه_نیما

 نمیبری منو و میری ماشین با   خودت صبحا اخه_آویزون لوچه و لب با

 میخوام معذرت روز چند این بخاطر_گرفت رو دستم نیما

 

 دادم تکون باشه معنی به سرمو

 

  شد بلند کنایه و دعوا و جیغ صدای خونه به ورودمون محض به

 رفتینا؟ پیچوندین خوب_رامتین

 میشه؟ داری؟حسودیت عاشق زوج چیکار _رامتین به رو صبا 

 مگه؟؟ نیست معلوم اره_رامتین

 

 !!کی تولد اومدیم بگو مارو_نگار

 صفااا میرید خودتون میکنید دعوت مهمون میگه راست _الناز

 خورد رو بزرگ روده کوچیکه روده بودیم منتظرتون بس از بابا گشنگی از مردیم _رامتین

 

 میکرد نگاهمون غم با بود نشسته اروم که افتاد سامیار به چشمم

 بود شده من روی سامیار خیره های نگاه متوجه هم لیلی

 انداخت پایین سرش و

 



 میسوخت لیلی برای دلم

 سخته خیلی بهت داری دوستش که مردی توجهیی بی

 

 

 

 بشن ساکت همه شد باعث نیما صدای

 

 شام صرف برای تسلیم،بریم ما باشه_نیما

 

 

 

 

 بود خودش از پذیرایی و صحبت مشغول بود نشسته جای یه هرکس شام از بعد***

 

 میزد حرف دری یه از هرکس بودند شده جمع هم دور هم جوونا

 کنیم؟؟؟ بازی هست پایه کی_داد ایده باز من شیطون داداش معمول طبق

 بازی؟؟ چه_صبا

 

 کنیم بازی حقیقت یا جرات بیاین_گفت ذوق با و کوبید بهم دستاش نگار



 

  نمیده حال دیگه بازی این نه_رامتین

 کنید بازی حقیقت یا جرات خواهید می میشینید هم دور همه تا

 نگفت هیچی و کرد نگاه رامتین به اویزون لوچه و لب با  ذوقش تو خورد نگار

 . کل عقل جناب بگو خوب بازی یه تو  خب _صبا

 

 کنیم بازی موشک قایم بیاید_زد شیطونی لبخند رامتین

 

 ها گذشته ازت سنی شدی دیونه_خنده زیر زدیم همگی حرفش با

 نیاد زیاده سنش میکنه احساس کس هر_پررویی کمال با رامتین

 

 

 کردند امادگی اعالم سریع که دخترا

  جداشد جمع از درهم صورتی با کشید کنار لیلی فقط

 انداخت پایین سرش و نشست اروم مبلی روی که کردم دنبالش چشم با

 میکردم حس خودم روی نگاهی سنگینی

 شد قفل سامیار چشمای تو چشمام که چرخوندم سر

 

 توباغ بیرون بریم خب_کرد قط مارو چشمی ارتباط رامتین صدای



 

 ترسناک و تاریکه توباغ ولی_الناز

 نیاد  میترسه هرکس بعدشم شدند قایم برای نکنید انتخاب دور جای خب_رامیتن

 

 دوستام ذوق تو بزنه بود بلد فقط  منم داداش این

 

 

 

****** 

 سامیار

***** 

 میزد غر گوشم کنار همش لیلی

 بریم کنار بازی از هردو که داشت اصرار لیلی رامتین پیشنهاد خاطر به

 

 نیس خوب  بچه و من واس بازی این سامی_لیلی

  بشینیم بریم بیا میکنه درد هم کمرم

 

 

 نزن غر گوشم کنار انقد برو بری میخوای اگه_غریدم بهش



 میکنی؟؟ ووناله اه هی حاال که بشی حامله گفتم من مگ

 

 

 شد دور جمع از ببخشید گفتن با شد ناراحت وضوح به لیلی

 لیلی به بود زده زل که لغزید رها روی نگاهم

 

 بشه دور من از همیشه برای رها میشد باعث  ناخواسته بچه این با لیلی اخرش

 

 انداخت بهم نگاهی رها

 چشماش توی زدم زل

 هستم و بودم طوسی چشمای این عاشق هنوزم من

******* 

 رها

****** 

 

 

 بودم ایستاده باغ وسط همگی

  میذاره چشم کی اول خب_ رامتین

 



 کنه شروع ایشون اول باید میزبانه نیما اقا_نگار

 

 ندارم حرفی که من باشه_زد لبخندی نیما

 

 شمردن به کرد شروع و گذاشت درخت روی  رو سرش و رفت درختی سمت یه

1 

2 

3 

... 

 شدند پخش سریع ها بچه همه

 کنه پیدا شدن قایم برای جای تا میکرد فرار سمتی به هرکس و

 

 رسوندم ساختمون پشت خودم دو با

 

 شدم داخل کردم باز درش بود کوچیکی اتاقک ساختمون پشت 

 میزدم نفس نفس شدت به زیاد سرعت با دویدن بخاطر

 

 روشنش و میشد کلبه وارد  کوچه توی های چراغ از  کمی نور پنجره از فقط و بود تاریک کلبه

 میکرد



 

 بشه منظم نفسام تا نشستم کلبه گوشه

  شد باز کلبه در یهوو که

 شد کلبه وارد مردی هیکل

 دیگه کیه این دهنم تو اومد قلبم

 کردم نگاه بهش کمی

  دویده خیلی که میداد نشون تندش های نفس صدای

 

 کشید ای آسوده نفس  بست رو کلبه در

 

 چرخید من سمت به و

 

 شد قفل میزد برق نور زیر که چشماش توی نگاهم

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو_سامیار

 اومدم بیرون چشماش فکر از

 شدما قایم اینجا اومدم من اول اینکه مثل_

 نشست دوزانو پام جلوی اومد سمتم به

 میکرد نگاهم فقط و

 



 میکنی؟؟ نگاه اینجوری چرا چته_

  هیچی_گرفت ازم نگاهش سامیار

 پس نداره خوبی عواقب سامی با موند تنها میدونستم

 کنم پیدا شدن قایم واس رو ای دیگه جای بشم خارج کلبه از تا شدم خیز نیم

 

 کشید و گرفت رو دستم سریع سامیار که

 بغلش تو افتادم دقیقا کارش بودن یهویی بخاطر

 میری؟؟ کجا_سامیار

 بیرون برم میخوام کن ولم_کشید رو دستم باز که کشیدم کنار رو خودم

 بشین اینجا خوب دخترای مثل پس میکنه پیدامون نیما بری اگه دیره دیگه نه_سامیار

 بشم خارج بغلش از تا کردم  بجا جا رو خودم کمی

 بودم معذب خیلی تنها و کلبه این تو اونم حضورش از

 

 میکوبید ام سینه به محکم بود شده تند قلبم ضربان

 میرسید هم سامی گوش به  صداش سکوت این تو مطمءنم

 

 کشیدم بیرون سامی دستم از دستم و نشستم اروم

 دارم؟ جذام من میکنی؟؟مگ فرار ازم چرا_سامیار

  تونامحرمی باشه هرچی ولی نخیر_کردم اخمی



 من به بچسبی راه ب راه نیس درست

 

 یا میزدم دست بهت وقتی نمیکردی اعتراض چرا مگه.  نبودیم نامحرم قبال_زد پوزخندی سامیار

  ؟ میبوسیدمت

 گرفتم فاصله ازش

 ...بهت بار هزار رو حرفا این کنم فک هستیم متاهل هردو که حاال نه بود گذشته واس اون_

 موند  دهنم تو حرف لبام روی سامیار لبای نشستن با

 بودم کرده هنگ

 نداشتم رو حرکت این انتظار اصال و

 

 جداشد ازم سامیار دقیقه چند از بعد

 .بود بوسه اخرین این _گفت اروم

 

 نشست کلبه طرف اون شد بلند

 

 نداشتم رو العملی عکس هیچ قدرت و بودم کرده قفل هنوزم

 میکرد نگاه کلبه دیوار و در به بیخیال سامیار ولی

 

 میزد سرش به فکرهای چه میکرد پیدا اینجا رو دوتا ما نیما اگه نمیدونم



 

 کنم پاک رو سامی بوسه جای تا بردم لبام  سمت به دستی

 

 ...شد خشک هوا رو دستم سامیار حرف با که

 

 میکنی؟ پاک منووهم بوسه جای که بدتومیاد من از انقد

 

 بود زده خشکم

  بگم چی نمیدونستم

 

 رفت بین از همیشه برای تو منو عشق میگی درست تو کنه اذیتت که نمیکنم کاری دیگه_سامیار

 ...که بزنم حرفی کردم باز دهنم

 

  شد باز کلبه در یهو

 افتاد ما با چشمش تا شد وارد نگار

 کردم پیداشون بیاید_بلند صدای با

 زد بیرون کلبه از نگار به توجه بدون شد بلند زمین روی از سامیار

 

 ها؟؟ میکردین چیکار اینجا تنها ساعته یه دوتایی ناقال_سمتم برداشت خیز سریع نگار



 کثیفه خیلی ذهنت_شدم بلند زمین روی از

  بیشعور کثیفه عمت_کرد اخم نگار

 

 میکرد ناجور فکر میدید اینجا شمارو دیگه هرکسی خب

 اگه اونم

 باشید بوده معشوق و عاشق قبال_گفت گوشم نزدیک آروم

 

 کن فکر میخوای هرجور_رقتم کلبه در سمت به و نداشتم نگار با کل کل حوصله

  بداخالق_اومد سرم پشت سریع نگار

 اعصاب  بی

 

 بودند شده جمع باغ وسط که رفتیم بقیه سمت به

 میکرد نگاهم خاصی حالت با  نیما

 نمیکردم درک نگاهشو منظور اصال

 بازی بقیه سر بریم_الناز

 شدند پیدا همه

 

 شماست نوبت خانوم صبا  خب_ رامتین

 



 بودم شده خسته بازی ازین دیگ که من

 کلبه داخل خوبم شرایط با اونم

 گفتم جمع به رو

 نمیکنم بازی دیگ من_

 اومد سرم پشت سریع نیما که رفتم خونه سمت به جمع به توجه بدون

 ندادند ادامه رو بازی دیگه هم بقیه

 

 خوبه؟؟ حالت_نیما

  اره_باشم عادی کردم سعی انداختم بهش کوتاه نگاهی

 نگفت چیزی نیما دیگه

 

 شدیم خونه وارد

 بود شب 23 ساعت

 

***** 

 

 کردند رفتن عزم مهمونا کم کم

  بودند مونده تهرانی اقای خونه  من خانواده فقط مهمونا بدرقه بعد

 



  بودیم نشسته پذیرایی داخل همگی

 

 میکرد صحبت چیزی درمورد هرکس

  بود پریده رنگش که افتاد لیلی به نگاهم

 شدم نگرانش

 خوبه؟؟ حالت جان لیلی_رفتم سمتش به بلندشدم مبل روی از

 شد کشیده لیلی سمت به نگاهشون همه باحرفم

 

  خورده زیادی کنم فک خوبه آرره_گفت پاچه ،دست لیلی از زودتر سامیار

 

  شده گچ مث رنگش نیگا خورده زیادی چیو نه_مامان

 افتاده فشارش کنم فکر

 

 دارم استراحت به نیاز فقط نیست چیزیم خوبم_ گفت ضعیفی صدای با لیلی

 

 رفت حال از یهوو که شد بلند جاش از

 

 نخوره مبال به سرش گرفتم بغلش زیر سریع

 شد؟ چی وای_



 بیمارستان ببریمش باید سریع_نیما

 برد ماشین سمت به و کرد بغل رو لیلی شدت به  سامیار

 اومدند خودشون به هم بقیه

 میام منم سامی  کن صبر_نیما

 

 امانته پیشم خواهرم دختر میام منم_میرفت اونطرف اینطرف همینجور جون نیال

 بکنم سرم به خاکی چه بیافته براش اتفاقی

 

 میرم من بمونید نیست خوب حالتون شما_رفتم جون نیال سمت به سریع

 ... آخه _نیال

  هستن هم نیما و سامیار مواظبشم من  نباشید نگران_

 

 دویدم خروجی سمت به  بدم کسی به مخالفت اجازه اینکه یدون

 ایستادم جلوش سریع که میرفت بیرون حیاط از داشت سامیار ماشین

 شدم سوار سریع توقفش محض به

 روند بیمارستان سمت به زیادی سرعت با سامیار و

 کنه اروم سامیار داشت سعی همش نیما

 میکرد خالی ماشین گاز سر حرصش فقط عصبی سامیار ولی

 بود معجزه مارو میرسوند زنده بیمارستان تا



 

******* 

 سامیار

****** 

 

 شده بد حالش گفت شب اخر لیلی

 ندادم گوش خر من

 

 بریزم توسرم خاکی چه بیاد سرش بالیی اگه حاال

 

 برسم بیمارستان به تر سریع تا میشدم رد ها ماشین بین از سرعت تمام یا

 

 کنه اروومم تا میزد حرف گوشم کنار  همش نیما

  نبود خودم دست حالم من ولی

 

 شدم آشفته انقد چرا نمیدونستم

 

  بیمارستان به رسیدن محض به

 پریدم بیرون ماشین از سریع



  و  شدم خم بود نشسته صندلی روی که رها به توجه بدون

 رسوندم دکتر و پرستار به خودم سرعت تمام با کردم بغل  عقب صندلی روی  رو لیلی

 

 شده؟؟ چی_اومد سمتمون به پرستار

 شد بیهوش یهو _

  کرد اشاره اتاقی سمت به پرستار

 اینجا بیاریش_

 خوابوندم تخت روی و بردم نظر مورد اتاق تو رو لیلی سریع

  داشته چیزی بیماری سابقه_پرستار

 ...،ولی نه_

 ما به بودند زده زل نگرانی با که بود آمد و رفت در رها و نیما بین نگاهم

 چی؟؟ ولی_پرستار

 بارداره ولی_گفتم اروم

 

 پرید رها رنگ وضوح به

 

 میکرد نگاه فقط باز دهن با نیما

 

 انداختم پایین سرم



 نداشتم رو چشماشون توی کردن نگاه روی

 ماهشه چند_پرستار

 

 ماه دو یکی کنم فکر نمیدونم_

 

 و گذاشت دیوار روی رو دستش رها

  انداخت پایین سرش

 رفت اتاق بیرون سمت به بعد

 

 

 گرفتم ازش نگاهم شرمنده

 داشتیم مشروع نا رابطه لیلی با که اومده وجود به  وقتی از بچه این بود فهمیده مطمءنن

 

 بردم موهام بین کالفه دستم

 بود شده بدی وضع خیلی

 

  کرد لیلی معاینه به شروع وارد اتاق به ورودش محض به دکتر

 بیرون برید اتاق از لطفا_ما به رو

 شدیم خارج اتاق از همگی



 

  نشستم بیمارستان سالن داخل صندلی  روی

 هستن سالم هردوشون ایشاال نباش نگران_گذاشت شونم روی رو دستش نیما

 

 زدم محوی لبخند

 نیاورد روم به چیزی که بود باقی شکرش جای حداقل

 

 کشید بیرون فکر از منو گوشیم زنگ صدای

 اوردم بیرون شلوارم جیب از گوشیم

 میشد خاموش روشن صفحه روی مامان اسم

 مامان جانم_کردم وصل تماس

 فشارش فقط نیست؟بگو که جدی مشکلش گفت؟ چی ؟؟دکتر خوبه حالش لیلی پسرم سالم_مامان

 افتاده

  میکنه معاینش داره من،دکتر مادر بکش نفس_

  بیمارستان میایم داریم ماهم_مامان

 بمونم خونه تو نمیارود طاقت دلم من

 ....من مادر.نیس الزم_

 نباشه حرف خدانگهدار میرسیم دیگه دقیقه 10 راهیم تو_مامان

 



 کرد قط تماس

 

  بود گوشی صفحه به نگاهم

 

 ...ازدواج مراسم قبل واس اونم بارداره لیلی بشن متوجه اگر بدم چی رو بابا و  مامان جواب حاال وای

 میره ابروم

 میشم خراب پیششون

 

 چطوره؟؟ حالش_پرسید سریع نیما که شد خارج اتاق از دکتر

 همسرشی؟ شما_زد لبخندی دکتر

 رفتم سمتشون شدم بلند

 همسرشم من نخیر_اومدم حرفشون بین

 خوبه مادر و بچه حال پسرم نباش نگران_زد شونم روی دستی دکتر

 شده اینجوری عصبی فشار و استرس بخاطر

  زدن سرم بهش االن

 خونه ببریدش میتونید شد که تموم

 

 

 و کردم تشکر



 رفت دکتر

 ..خوبه حالشون گفت چی دکتر که شنیدی نکن ناراحت خودتو انقد دیگه خب_نیما

 

 دادم تکون فهمیدن عالمت به سرم

 

 بود نزده حرف کام تا الم رها مدت این تمام

 میگذره چی ذهنش تو بدونم  میخواست دلم خیلی

 

 نشست صندلی روی کنارش و رفت رها سمت به دید رها روی منو نگاه که نیما

 رها خوبه حالت_نیما

 

 خوبم اره ره..آر_بود اومده بیرون شوک از تازه انگار رها

 بودم نگران لیلی برای فقط

 

 کشید خودش سمت اونو و گرفت دستش نیما

 

 گذاشت نیما شونه روی سرش هم رها

 رو های حرف هم نیما

 میکرد زمزمه گوشش کنار اروم



 دوختم زمین به نگاهم سریع

 

 ببینم دیگه کسی با عشقم عاشقانه های لحظه  نمیخواست دلم هیچ

 

 نکنم فکر رها به دیگه دادم قول من هرچند

 کنم بیرون قلبم از رو عشقش بتونم امیدوارم

 

****** 

 

 رفتم لیلی اتاق سمت به شدم بلند

 بود خوابیده اروم تخت روی لیلی

 بهش زدم زل و نشستم اتاق داخل صندلی روی

 

 میکرد خودنمایی خیلی سفیدش صورت توی پشتش پر مشکی ابروهای

 

 بود ها فرشته عین توخواب

 ...قرمزش ای قلوه لبای 

  دادم تکون سرم

 



 بیام بیرون جا بی های فکر این از تا

 میشد کشیده هرچیزی سمت به بود شده سرکش خیی ذهنم تازگی

  اره شدم اینجوری اومده پیش جو بخاطر حتما

  میدونم

 نمیاد خوشم لیلی از من

 همسر بعنوان دارم تعهد بهش فقط و

 وسالم

 

******* 

 رها

******* 

 نبود خودم دست داغونم حال

 

 داشتن رابطه باهم لیلی و سامیار میدونستم اینکه با

 بود تصورم از دور بارداری این ولی

 

 

 

 بود شده ضعیف ضربانش خیلی قلبم



 

 برداشتم  نیما شونه روی از رو  سرم

 

 کنم فرار محیط ازین زودتر هرچه میخواست دلم

 

 بچش و بهار طرف یه از

 شد اضافه بهش هم لیلی حاال

 

 اخه دارم من زندگیه چه این

 

 میکنه اذیتم بیمارستان هوای_چرخیدم نیما سمت به 

 بخورم هوا یکم بیرون میرم من

 برو باشه_مکث کمی با میگشت چیزی دنبال انگار من به بود زده زل دقیق نیما

 

  شدم بلند صندلی روی از

 رفتم درخروجی  سمت به

 

 از سراسیمه جون نیال و شد متوقف در جلوی بابا ماشین بیمارستان ساختمان از خروجم محض به

 شد خارج ماشین



 برگشت و افتاد من به چشمش بشه بیمارستان وارد خواست تا

 ؟؟ خوبی عزیزم سالم_اومد سمتم به

 هه باشه کرده نمایی خود صورتم توی اصال نکنم فکر که زدم لبخندی

 جون نیال خوبم اره_

 پریده؟؟ رنگت  انقد چرا پس_گذاشت لپم روی رو سردش دست جون نیال

 

 ، نیس چیزیم من_گرفتم دستام توی دستش

 ..بیمارستانه روشن های المپ بخاطر صورتمم رنگ

 

 اومدند ما  سمت به و شدند پیاده ازماشین هم بقیه

 کردم سالم همه به رو

 چطوره؟؟ لیلی ،حال دخترم سالم _مامان

 

 رفت بیمارستان سمت به ببخشید با سریع بود افتاده لیلی یاد تازه انگار جون نیال

 کنید مرخصش میتونید گفت دکتر بهتره_مامان به رو

 ..شکر خدارو خب_بابا

 

 داخل بریم بهتره_صبا

 بیمارستان داخل برگشتم بقیه همراه



 

 شدیم لیلی اتاق وارد

 بودند ایستاده سرش باالی جون نیال و نیما و سامیار و بود اومده بهوش لیلی

 دار نوه داریم ما عزیزم وای_اومد تهرانی اقای سمت به باخوشحالی جون نیال ورودمون محض به

 میشیم

 

 خورد گره درهم باز حرف این شنیدن با اخمام

 

 بود امد و رفت در جون نیال و لیلی بین نگاهشون باز دهن با حرف این شنیدن با ما مث هم بقیه

 

 من به بود زده زل که افتاد سامیار به نگاهم

  گرفتم ازش نگاهم

 اومده بدم ازش قبل از بیشتر میکردم احساس  قضیه این با

 

 کنید مرخصش میتونید گفت دکتر خوبه لیلی حال_گفت مادرش به رو سامیار

 بکنم ترخیص کارای میرم من

 بیرون رفت همراهش میام منم گفتن با هم نیما

 

  کردند خداحافظی لیلی حال شدن مطمءن از بعد که من خانواده



 

 نبودند بند اتاق تو خوشحالی از هم جون نیال و تهرانی اقای

 

 

 بودیم اتاق داخل لیلی و من فقط

  پنجره به بودم دوخته چشم

 بودم توفکر و

 

 شد کشیده سمتش به نگاهم لیلی صدای با که

 !نیستی راضی وضع این از میدونم_گفت آشکار بغضی با لیلی

 

 ؟؟ نباشم راضی چرا_انداختم بهش نگاهی تعجب با

 دارم خبر سامیار و تو بین عشق از من_کرد جا به جا تخت روی رو خودش کمی لیلی

 شد گرد تعجب از چشمام

 _داد ادامه حرفش به لیلی

  داشتم خبر هم عروسی قبل

 بدم دست از رو سامیار نمیخواست دلم ولی

 بیارم دست به رو سامیار میکردم سعی بیشتر همین واسه

 



 ...سامیار منو دیگه حاال بود گذشته برای چیزا این لیلی_گرفتم دستش و رفتم سمتش به

 میگه من به روز هر اینو و داره دوست هنوزم سامیار_پرید حرفم میون

 

 (شد اشک از پر چشماش)

 نمیخواد منو که میگه من به

 

 بدم لیلی به نداشتم جوابی هیچ بود شد قفل زبونم

 

 کردم بد سامیار درحق من بگیره رو بچم منو دامن دوتا شما عشق آه میترسم_لیلی

 

 و انداخت پایین رو سرش

 افتاد بیرون چشمش از اشکی قطره

 لیلی نیست اینطور_کردم بغلش  و گرفتم شونهاش

  شد تموم پیش وقت خیلی ما عشق

 سامیار زندگی به تو اومدن قبل

 نمیکنه درست رو چیزی گذشته خوردن افسوس دیگه فکرنکن بهش

 

 بشه اروم تا میزدم لیلی به رو حرفا این

 



 نداشتم اعتماد حرفام به هم درصد یک خودم ولی

 

 لیلی شدن مرخص از بعد

 خونه برگشتیم نیما با

 نداشتم رو لباسام کردن عوض حال و حس که بودم خسته  انقد

 تخت روی کردم پرت خودمو و رفتم خواب اتاق سمت به

 کن عوض لباسات پاشو_نیما

 ندارم حوصله_گفتم بیحالی و گرفته صدای با

 نشست تخت کنار اومد سمتم به نیما

 بخوابی راحت نمیتونی صبح تا اینجوری_رفت مانتوم های دکمه سمت به دستش

 شد ها دکمه کردن باز مشغول یکی یکی و

 سریع که بیاره درش تا رفت مانتو های لبه سمت به دستش و کرد باز رو دکمه اخرین

 گرفتم رو دستش

  درمیارم خودم چیزه_

 بکنم کارو این من رو ایندفعه میخوام_زد پس دستم نیما

 ...آخه_گرفتم دوباره دستش

  بود شده دیر دیگه

 بود معلوم قشنگ هام سینه برجستگی و  پایین کمی بود اومده بود دکلته چون مجلسیم لباس

 سفیدم بدن به بود زده زل خیره خیره که افتاد  نیما به نگاهم



 

 میکنم عوض لباسمو خودم که گفتم_گرفتم سینم جلوی و کشیدم دستش از رو مانتو سریع

 

 بیرون میرم من ها؟باشه_ داد تکونی سرش نیما

 زد بیرون اتاق از سریع و

 

 بود گرفته خندم

 

 میکشیدم خجالت ازش طرف یک ازه

 کنم جبران میخواست دلم بود کرده اذیت منو اون بس از طرف یک از

 

 بست نقش لبام روی شیطانی لبخند

 

 کردم باز کمد در و شدم بلند تخت روی از

 لباس سمت به ذهنم که میگشتم مناسب لباس یک دنبال کمد توی و کردم خارج تنم از لباسم

 شد کشیده بود خریده مامان که های خواب

 

 رفتم ها خواب لباس کشو سمت به کشیدم کمد داخل گشتن از دست

 افتاد وارنگ و رنگ های خواب لباس به چشمم که کردم باز درش



 

 ..شدم سرخ خجالت از دیدنشون با

 خریده؟ اینارو رفته که بود کرده فکری چه باخودش مامان یعنی

 بستم رو کشو در

 

 کنم پیدا پوشیده لباس  برم کمد سمت به باز  شدم بلند

 اومد سراغم به شیطون باز که

 

 میخواست  شیطنت  یه دلم

 میخواست رو نیما کردن اذیت دلم

 

 بشم رها ذهنم توی بیخود ای فکرا این از  تا

 

 کشیدم بیرون کشو توی از رو ها خواب لباس از یکی آنی تصمیم یک در

  میپوشوند کمی رو بدنم جلوی فقط که بود تور مشکی خواب لباس

  بود لخت کامال سرم پشت و

 داشت تور کوتاه فوق دامن یه باسنش قسمت و

 گرفتم دندون به لبم

  بود فجیع وضعش خیلی



 بود تر سنگین نمیپوشیدم

 

 تو نیا نیما_کشیدم جیغ و گرفتم سنگر کمد در پشت سریع در صدای یا

 

 میکنی؟؟ چیکار داری ساعته یه_اومد در پشت از نیما صدای

  میکنم عوض لباس دارم_

 بخوابم میخوام خستم زودتر_ نیما

 

 شدم خواب لباس پوشیدن مشغول سریع گفتم ای باشه

 

 بودم ایستاده آینه جلوی

  بود تکمیل آرایشم

 کردم تر پررنگ رو لبم رژ کمی فقط

  افتاد خواب لباس به نگاهم

 و داشت جالبی تضاد  سفیدم پوست با مشکیش رنگ

 بود چشم تو خیلی سفیدم  پوستم

 

 ریختم شونهام روی و کردم باز رو موهام

 میشد کم لباس لختی از کمی بود بهتر اینجوری شاید



 

  اومد در صدای که کردم مرتب لباسم کمی

 بشم؟؟ وارد هست اجازه حضرت اولیا_گفت حرص پر صدای با نیما

 بود گرفته خندم

 تو بیا_

  شد اتاق وارد و کرد درباز نیما

  افتاد من به تاچشمش

 

 گذروند نظر از رو هیکلم تمام و من به زد زل باز  نیمه دهن با

 

 داد قورت صدا با رو دهنش آب و

 زدم بهش دلم توی شیطانی لبخند

 

 نداره خوبی عاقبت کارم میدونستم هرچند

 ؟؟ نباشم من بود خوشبخت توزندگیش سامیار وقتی چرا ولی

 

 کشیدم اروم سینش قفسه روی رو دستم و رفتم بود شده خشک که نیما سمت به

 

 شده؟؟ چی_گفتم عشوه با



 زده؟؟ خشکت چرا_چشام به زد زل اونم که انداختم چشماش به نگاهی

 

 کنی عوض رو لباس این زودتر هرچی بهتره رها_گفت خماری صدای با بست چشماشو نیما

 

 کنم عوض حالشو بودم تونسته ازینکه بودم خوشحال من

 

 قشنگی این به چرا؟؟لباس_گفتم ارومی صدای با

  زدم چرخی حرفم این با و

 میداد فشار هم روی شدت به چشماش نیما

 کنه کنترل خودش بتونه تا

 

 میداشت نگه رو خودش جلوی داشت خیلی

 

 اوردم پایین سمت به اروم و کشیدم گردنش گودی روی دستی

 

 چسبوند خودش به منو کرد حلقه کمرم دور دستش و حرکت تویه نیما

 بود امد و رفت در چشام و لبام بین نگاهش و

 

 گذاشت لبام روی لباش حرف بدون



 میبوسید ولع با و اروم

 

  شد تزریق توخونم شیرینی حس کردم حلقه گردنش دور دستم

 

  شد جدا ازم نیما

 برد هجوم هام ریه داخل نیما عطر تمام که کشیدم عمیقی نفس

 

  گذاشت تخت روی برد  تخت سمت به کرد بلند منو نیما

 زد خیمه روم خودش

 

 کنی؟؟ بازی میخوای پس_نیما

... 

 چشماش به بودم زده زل سکووت توی

 داد قرار لبام روی رو لباش آروم که

 .زد ریزی بوسه

 

 ..میکنی دیوونه منو کارات این با_کرد زمزمه آروم و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 ..ولی کنم حست وجود تمام با میخواست دلم

 ... و بودم باهاش واقعا شب اون من و باشه راست بهار حرفای میترسم میترسم ولی



 

 

 کشید آغوش در سرم و نشست کنارم

 حرفش از گرفت دلم

 

 میشه مشخص چیز همه هفته این آخر_داد ادامه رو حرفش

 ..میشه معلوم  بهار ووتکلیف

 

 برم زندگی ازین کی که  میشه مشخص منم تکلیف اره گفتم باخودم

 

 برنمیگرده من زندگی به هیچوقت خوشی

 باشم شوهرم با نمیتونم راحت هم اینجا حتی

 کنه جدا هم از مارو تا باشه نفر یک باید وسط این و

 

 کرد خوابیدن به مجبور هم منو و درازکشید تخت روی نیما

 ...غرایضم و احساسات کنترل سخته چقد االن نمیدونی_نیما

 

 فشرد خودش به بیشتر منو

 زد پیشونیم روی ریزی بوسه



 رو زندگی بهترین برات راحت خیال با روزی تا میکنم تحمل رو چیز همه که عاشقتم انقد ولی_نیما

 ای دغدغه هر از دور بسازم

 

 نداشتم گفتن برای حرفی هیچ

 بود حرف بهترین سکوت

 کنم صبر بودم مجبور من

 میکنه اجرا برام رو ای دیگه بازی چه زندگی ببینم تا کنم صبر

 بودم فکرها این درگیر چقد نمیدونم

 بود نیما سینه روی سرم

 

 میداد عمیقش خواب از نشون و بود شده منظم قلبش ضربان

 خوابید زود چقد خوشبحالش

 

 دادم فشار هم روی چشمام

 بخوابم میخواست دلم

 باشه نداشته بیداری که خوابی

 بودم شده خسته

 مینالید  زندگی جای یک میرسید که من به همش

 میزد پسم نیما



 نکرد تالش هیچ بام بودن برای سامیار

 اخرش؟ میشد این ببندم دل کسی به میخوام تا چرا چرا

 

  شد گرم چشمام کم کم ها فکر همین با

 رفتم فرو عمیقی خواب به

****** 

 

 شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 بدم تشخیص رو گیرنده تماس شماره بتونم تا مالیدم دست با چشمام کمی

 کنم جمع حواسم نمیتونستم و بودم گیج خواب بخاطر

 بود ناشناس شماره

  کردم وصل تماس

 بفرمایید؟ بله_

 خوبی؟؟ خانوم رها سالم_پیچید گوشی توی مردی صدای

 کردم نگاه گیرنده تماس شماره به دیگه بار یک متعجب

 نبود آشنا

 میشناخت منو ک بود کی مرد این پس

 ممنون،شما؟؟_گذاشتم گوشم کنار گوشی

 نمیشناسی؟ منو و میخوای شماره من از حاال_خندید مرد



 

 بفهم دهنت حرف محترم آقای_شدم عصبانی

 شوهردارم من

 میگی؟ چی؟؟دروغ_رفت تحلیل مرد صدای

 

 نشید مزاحم بهتره.نخیر_

 

 کردم قط تماس بشم مرد طرف از حرفی منتظر اینکه بدون

 بود؟؟ کی_ترسوند منو گوشم کنار دقیقا نیما صدای

 ترسوندیم وای_کشیدم ترس از ای خفه جیغ

 بود؟ کی_کرد تکرار رو حرفش دوباره توجه بدون نیما

 

 نکرد معرفی خودشو نمیدونم_ کالفه

 کرد زدن زنگ به شروع دوباره دستم توی گوشی

 افتاد صفحه به نگاهم

 ناشناس شماره همون

 کرد وصل تماس و گرفت ازم گوشیم نیما

  زد اسپیکر روی و

 بفرمایید؟؟_نیما



 شد برقرار خط اونطرف سکوت

 میچید گوشی فضای توی مرد خنده صدای دقیقه پنج از بعد

 هستی؟؟ رها توشوهر تویی؟؟نگو نیما_

 کرد وحشتناکی اخم

 رها؟؟ به زدی زنگ چی واس تو. درسته_نیما

 شناخت رو مرد این نیما پس

 بگم تبریک تولدش میخواستم فقط هیچی_خندید مرد

 آوردی؟؟ کجا از رو رها شماره_داد فشار و کرد مشت دستش نیما

 خدانگهدار..نمیشم اوقاتتون مزاحم دیگه خب..رازه یک این_گفت لودگی با مرد

 کرد قط گوشیو

 

 کوبید دیوار به محکم منو گوشی نیما

 رفتم عقب ترس از که

  بود شده تند و عمیق هاش نفس

 

 نمیکردم درک رو تماس یک برای نیما حساسیت همه این

 بود کی بپرسم ازش میترسیدم طرفی از

 

 بشه آروم کمی بذارم بود بهتر



  شدم بلند تخت روی از

 گرفت رو دستم نیما که برم آشپزخونه سمت به تا

 کردم نگاه بهش

 بود؟؟ کی میدونی_نیما

 نه_گفتم آرومی صدای با

  بود ارمیا_زد پوزخندی نیما

 ...منو شماره چی؟ارمیا_شدم متعجب

  اورد صورتم نزدیک صورتش و شد بلند نیما

 میسوزوند رو صورتم پوست داغش های نفس

 بگی باید تو اینو نمیدونم من_

 ..اورده کجا از رو شماره نمیدونم بخدا من اما_

 

 دوخت زمین به چشم گرفت فاصله کمی ازم نیما

 

 نیما؟؟_

 کرد نگاهم وحشتناکش اخم همون با

 میدی؟؟ نشون واکنش ارمیا به نسبت انقد توچرا_زدم دلم حرف ترس با

 

 بدونی؟؟ میخوای_زد پوزخندی



 دادم تکون اره  عالمت به سرم

 گرفت دستاش بین سرش نشست تخت روی  نیما

 _کرد تعریف به شروع

 

 بودیم صمیمی دوست باهم دبیرستان دوران از ارمیا و من

 دوست یک نه میکردم نگاه بهش داداش بعنوان که انقد

 بودیم باهم همجا و همیشه

 بود خووبی پسر واقعا ارمیا

 شدیم قبول رشته یک و دانشگاه یه تو باهم

 

 میکرد صحبت دختر یه از همیشه ارمیا دانشگااه تو

 بود شده عاشقش مدت یه که دختری

 

 دختر اون بود شده ذهنش و فکر

 میدیدم همدیگرو کمتر دیگه

 دارم قرار عشقم با میگفت همش

 گذشت وضع  همین به دوماهی یکی

 شد بلند خونمون در زنگ صدای روز یه تا

 شدم رو ب رو ارمیا  پکر و داغون قیافه با کردم درباز و رفتم در سمت به وقتی



 کرد حمله سمتم به عصبانیت با که رفتم سمتش به

 زدن لگد و مشت به کرد شروع و

  صورتم به میکوبید مشت پی در پی اون ولی کنم آرومش میکردم هرکاری

 افتاد کنارم بیحال که زد انقد

 نداشتم خوردن تکون نای

 

 میکردم سرفه همش

 توشده عاشق_کرد باز زبون بالخره ارمیا که

 خندید هیستریک بعد

 گرفتی ازم عشقم نیما عشقم

 بودی تو شده نزدیک من به اینکه دلیل تنها و توشده عاشق میگ زد زل من چشمای توی من عشقه

 میکرد فریاد و داد

 میزد خودشو

  زد پسم شدت به که کنم آرومش خواستم

 نیما میگیرم انتقامم ازت_ارمیا

  گرفتی منو عشق تو

 میگیرم عشقتو

 زد بیرون خونه از حرفش شدن تموم با

 نشستم زمین روی سختی به



 بست؟؟ دل من به دختر اون که بود چی من گناهه اخه

 

 گذشت روز اون

 دانشگاه رفتم وقتی صبحش

 میکرد پچ پچ به شروع میدید رو من هرکسی

  شدم که کالس وارد

 شد کشیده من سمت به نگاهشون همه

 بودند دیده مجرم یه انگار

 نشست کنارم اومد سمتم به بود دوست منم با که کالس پسرای از یکی

 بود رضا اسمش

 ..گفت که پرسیدم ازش هارو بچه رفتار این دلیل

 

 گفت

 میکرد بیداد و داد دانشگاه محوطه تو اومده پیش ساعت یه دختر یه

 میگشته من دنبال و

  داره باومنوچیکار پرسیدن دختر از وقتی گفت

 کردم تجاوز بهش من که زده داد بلند صدای با

 کردم سقط شکل ترین وحشیانه به بچش من و بوده باردار من از که

 



  رضا حرفای شدن تموم با

  بود زد خشکم

 زده رو حرفا این چرا و بوده کی دختر اون که

 گرفتم رضا از مشخصاتشو

 

  دختر دنبال در ب در و کردم جو پرس کلی

 کنم پیداش تا بودم

 عوض دانشگاهم میکردن نگاه متجاوز یه چشم به من به دانشگاه توی همه اینکه بخاطر بین درین

 کردم

 کردم پیدا دختره تالش ماه یک از بعد تا

 گفت؟؟؟ چی میدونی بزنه حرف کردم مجبورش وسط پلیس پای کشیدن و تهدید با وقتی

 

 بودم حرفش بقیه منتظر و کردم نگاهش سوالی

 خورد زنگ موبایلش که

 کرد وصل رو تماس مکث یا و انداخت گوشیش صفحه به نگاهی

 بفرمایید؟ بله_نیما

........ 

 امرتون؟.بله_نیما

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



 ،خدانگهدار حتما ممنون_نیما

 بقیش خب_گفتم شد تموم که صحبتش

 برم باید فعال میگم بعد باشه بقیش_شد بلند تخت روی از نیما

 

 کجا؟؟_شدم بلند سرش پشت

  باشه اماده هفته آخر برای بگم بهار به میرم_انداخت بهم کوتاهی نگاه نیما

 گرفتم آزمایش وقت

 کنن هماهنگ زدن زنگ االنم

 

 ...گیری شماره مشغول و بود توگوشی سرش همینجور و رفت بیرون اتاق از نیما

 

 بچینم رو صبحونه میز تا رفتم آشپزخونه سمت به منم

 

 باش آماده هفته آخر واس_رسید گوشم به پذیرایی داخل از نیما صدای

.... 

 انداخته من گردن دیگه، کسی با بازیتو هرزه مدت همه این میخواد دلم ،فقط نگیر کار اون به تو_

 بشه منفی آزمایش  جواب و باشی

  اونوقت

 ...تو میدونم من



 

 نکردم توجهی حرفاشون بقیه به

 

 زندگی خرم خوش بهار و نیما و میکرفتم طالق ازش منم بود نیما از بچه که بود این اخرش خونه

 هی میکردن

 

  شونم روی دستی شدن گذاشته با

 برگشتم عقب به ترسیده

 توفکری؟؟ شده چی_نیما

 بریزم چای برات بشین.. نیس هیچی_

  نشست میز پشت نیما

 شدم چای ریختن مشغول منم

  از بعد

 بودم تلویزیون دیدن مشغول بودم نشسته توحال صبحونه

 بود رفته اتاق داخل کاراش انجام واس هم نیما

  بود گرفته دلم

 گرفتم رو نگار شماره برداشتم میز روی از موبایلم

 کنم دل و درد کسی با میخواست دلم

 دلم رو حرفا بود کرده غمباد دیگه



 

 صبحی؟؟ سر میخوای چی هاان_کرد پر گوشی فضای نگار ای گرفته صدای بوق چند از بعد

 ..بکنم نمیذاری راحت خواب یه

 

 نداشتم شوخی حوصله اصال

 کنه کمک بهن تا بود کسی میخواس دلم فقط

 اینجا میای_گفتم سختی به بود گلوم توی که بغض با

 شده چی چرا_سریع و متعجب باشه اومده خودش به تازه انگار نگار

 میگم بت بیا_

  اونجام دیگ ربع ی باشه_نگار

 کرد قط تماس

 

 کردم جمع توبغلم زانوهام و نشستم گوشه یه زمین روی

 

 کنم تجربه نیما با رو خوش زندگی تا نبود بهاری میشد خوب چقد میکردم فکر این ب

 

 شخص سوم

******* 

 میزد قدم اتاق توی کالفه بهار



 شود اماده ازمایش برای بود خواسته او از و بود گرفته تماس باهاش نیما وقتی از

 میخورد را  وجودش  خوره مثل چیزی

 امد خود به بود کنارش لحظات این تمام در که مردی صدای با

 بندازی؟؟ تله توی رو نیما احمقانه روش این با میتونی کردی فکر چطور_مرد

 اوردن دست به برای روشی هر از من ،ولی نمیدونم_میشکست را دستش انگشتان که همینطور بهار

 میکنم استفاده نیما

 کرد بهار حواله را غمگینش نگاه مرد

 میکرد توجه او به کمی بود نیما آوردن دست به فکر به انقد اینکه بجای بهار کاش

 میریخت پایش ب را دنیا تمام

 ..بود دیگر کسی با بهار دل وقتی ولی

 

 بزند بهار به نمیتوانست  حرفی و

 اوبماند با اجبار روی از بهار نداشت دوست

 

 کنی؟؟ چیکار میخوای حاال_مرد

  دادم انجام بارداری برای الزم های کار تمام من_زد پوزخندی بهار

 میاد قطعیش جواب فردا

 غالب نیما به ماهه چند بچه بجای رو ای هفته چند  بچه میتونی کردی فکر تو یعنی_زد ای قهقه مرد

 کنی؟؟؟



 نکنه بچه ماه و سن به توجهی که هست بیزار من از انقد نیما_ ناراحتی با بهار

 

 کنی؟؟ چیکار میخوای ژنتیک آزمایش_مرد

 راحت خیلی پول با من_زد پوزخندی بود کرده رو اش نقشه جای همه فکر ازینکه خوشحال بهار

 بگیرم رو آزمایش مثبت جواب میتونم

 

 میکرد هرکاری اش عالقه مورد مرد آوردن دست به برای که بود زده زل زنی به حیرت با مرد

 بدهد درس را شیطان میتوانست زن این

 

 کرد خارج ازش قرص بسته و رفت کیفش سمت به بهار

 چیه؟؟ قرصا این_گفت متعجب مرد

 . ..بازی دراین..  من برنده برگ_داد تکون هوا در رو قرص بسته بهار

 

 و میشه مثبت من بارداری تست فردا

 بدم تغییر رو ازمایش جواب میتونم راحتی به دارم بیمارستان در ک کسی کمک با

 

 نیما به رسیدن یعنی این و_خندید بهار

 

 گرفت بهار رحمی بی از بیشتر دلش مرد



  ولی بود آگاه او عشق از بهار

 میدید را نیما فقط و فقط بهار چشمان

 

 رها

****** 

 شدم خارج فکر عالم از در زنگ صدای با

 رسونده رو خودش باعجله که نگار میدونست

 بود اومده سمتش به معطلی بدون دید رو بدش حال وقتی خوبش دوست

 زد رو ایفون وکلید رفت در سمت به

 شد نگار منتظر

 شد خونه وارد عجله با نگار

 مرده؟ کی ؟ شده چی چیه_نگار

 ..کردی رم چرا اروم نگار چته_بود گرفته خندم

 اومدما عجله با راهو تموم تو بخاطر من بیشعور_کرد اخمی نگار

 

 خانوم نگار سالم_افتاد نگار به چشمش و شد خارج اتاق از اماده و حاصر  نیما

 شدم مزاحم ببخشید سالم_زد لبخندی نگار

 .. مراحمید_نیما

 میام دیر کمی دارم کار بیرون برم باید من_گفت من به رو



  دادم تکون باشه معنی به سرم

 رفت بیرون خونه از خداحافظی با و کرد جا به جا دستش روی رو کتش نیما

 

 بشینیم بریم بیا_گرفتم رو نگار دست

 شده؟؟ چی بگی نمیخوای_نگار

 بشینه تا کشیدم رو نگار دست و نشستم مبل روی

 داری عجله چقد خب میگم بهت_

 داشت بغض خیلی صدات تلفن پشت اخه_نگار

 نشست دلم به غم دوباره و افتادم جدیدم مصیبت یاد

 ..شده چی ببینم بگو.. کنی اویزون لوچت و لب نمیخواد حاال خب_زد بهم محکمی گردنی پس نگار

 المصب سنگینه چقد..  تریلی زیر بره ایشاال_دادم ماساژ گردنم پشت دست با

 فضولی از کردم دق بتعریف بابا شو هیس_نگار

 

  کشیدم آهی

 کردم تعریف و پیازش تا سیر از بود داده رخ مدت این ک ای قضیه تمام تعریف به کردم شروع و

 نهههه_نگار

 نه؟؟ چی _

 بارداره؟؟ بهار جدی_نگار

 بشه شاد دلمون کنه شوخی  میخواسته پس نه_گفتم ای مسخره حالت با



 نیست؟؟ سلیمی بهار تو منظور_گفت کردم مسخرش من  اینکه به توجه بدون نگار

 بشناسم رو همه که نیستم دانشگاه فضول تو مث من_کردم نگاهش چم چپ

  تودانشگاه پیش روز چند من_نگار

 بهش خوردم هوا بی

 چی؟؟ که خب_کالفه

 بهم وقتی و بود کیفش توی سرش اونم خوردم بهش وقتی_زمین به بود زده زل ک همینجور نگار

 ریخت زمین روی کیفش داخل وسایل کردیم برخورد

 کنه جم وسایلشو کردم کمکش

 ....که بود قرص قوطی یه وسایلش بین

 چی؟؟ که بیاد باال جوونت_

 همینه اره_زد بشکنی نگار

  چیه قرصا این گفتم بهش من

 بارداریه برای رو قرصا اون میدونم و پرستارم خانوم خودم من که صورتی در ولی ویتامینه گفت اون

 

  بشه حامله داره قصد و نیست حامله بهار یعنی

 مطمءنی؟؟_بود زده خشکم

 دیدم خودم چشمای با خودم آره نگار

 

 بگیم نیما به باید



 نمیکنه باور مارو حرف نیما ولی_

 

 ..بیاریم مدرک  براش میتونیم خب_نگار

 مدرکی؟؟؟؟ چه_

 

  میکنیم پیدا اینا و آزمایش  واس رفته که بینارستانی میریم خب_فیلسوفا مثل نگار

 خب؟؟_تفاوت بی

  خب که خب_نگار

 دیگه بوده الکی ک ببینه میبریم رو نیما بعد میگیریم مچش میرم

 

  نمیکنه کار مخت بیارم شربت برات برم_شدم بلند مبل روی از

 نمیکنه؟؟ کار چیو چی_شد بلند سرم پشت سریع نگار

 کنیم؟؟ پیدا رفته بهار ک بیمارستانی کجا از بزرگی این به شهر این تو من دوست آخه_

 

 من به بسپر اونو_زد لبخندی نگار

   میدونی خودت_انداختم باال تفاوت بی هامو شونه

 کنم درست شربت میرم من

 

  بودم شربت کردن درست مشغول شدم آشپزخونه وارد



 یافتم یافتم_شد وارد داد و جیغ با نگار که

 شد شربت از پر لباسام کل و افتاد دستم از شربت شیشه کرده هول

 االغ شدنه وارد طرز چه این یافتم مرضه_شدم عصبانی

 یافتم ولی... ببخشید آخ_نگار

  دادم فاصله تنم از بود شده لوچ ک لباسم

 شد؟؟ چی خب_گفتم چندشی حالت با و

 بریم کردم پیدا ادرسش نگار

 

 االن؟؟_انداختم بهش نگاهی

 دیره که بدو اره_نگار

 آخه_

 بشه روشن تکلیفت نمیخوای مگه دیگ برو_داد هل اتاق سمت به منو نگار

 

  کثیف لباسای تعویض از بعد و شدم اتاق وارد حرفی بدون

 شدم خارج اتاق از آرایش بدون کردو سرم هم مشکی شال و پوشیدم مشکی شلوار مانتو

 گرفت دستم زده ذوق نگار

 میکشید سرش پشت و

***** 

 از بعد



 رسیدیم نظر مورد بیمارستان به ربع یه

 همینجاس؟؟ مطمءنی_انداختم ساختمون به نگاهی

  بابا اوردم در رو قضیه تو و ته تمام من گرفتی کم دست منو آره_ نگار

 پایین بپر

 

 رفتیم بیمارستان سمت به نگار با و شدم خارج ماشین از

 رفت پرستاری سمت به نگار

 بریم باید کجا بگید میشه بده بارداری آزمایش میخواد دوستم ببخشید_کرد اشاره من به و

 بهش زدم زل شده گرد های چشم با

 زد بهم چشمکی که

 کرد اشاره اتاقی سمت به انداخت من به نگاهی پرستار

 بیام تا بشینید اونجا برید_

 

 رفتیم اتاق سمت به نگار با

 میگی؟؟ چی هس معلوم هیچ_گفتم یواش نگار به رو

 من به بسپرش.. بابا هیس_گرفت دستم نگار

 پولکیه خیلیم میده انجام  آزمایش کارای و ست اینجا همیشه پرستاره این

 بگیریم مچش باید فقط

 



 فهمیدی کجا از اینارو میدی درس شیطون تو_ متعجب

 دیگه اینیم ما_کرد سپر سینه و فرستاد عقب هاش شونه نگار

 انداخت ما به نگاهی و شد اتاق وارد پرستار

 باال بده آستینت_اومد من سمت به

 

 شد کارش انجام مشغول اونم و کشیدم باال آستینم حرف بی

 

 بگیریم؟؟ میتونیم کی جوابشو ببخشید_نگار

 ظهر فردا_کنه نگاه بهش اینکه بدون پرستار

 

 داریم عجله ما اخه بدین جوابش زودتر میشه_نگار

 جوابش در تسریع برای بدیم بهتون بیشتری مبلغ میتونیم

 نمیشه نه_انداخت بهش نگاهی پرستار

 

 محفوظه هم شما حق_گفت اروم نگار

 بکنم میتونم چیکار ببینم کنید صبر_تردید با پرستار

 

 شد خارج اتاق از کارش انجام از بعد

 



 میخوره تو درد چه به منفی جواب خب نگار_

 

 کنه مثبتش میگم_نگار

 ها؟؟_

 کنه مثبتش تا بهش میدیم پول_زد پوزخندی نگار

 میکنیم تهدیدش و میگیرم مچش کرد قبول وقتی

 حاضره جوابتون دیگ ساعت نیم_نگار به رو شد اتاق وارد پرستار

 

 بگیرم؟؟ وقتتون لحظه یه میشه ببخشید_ نگار

 کرد نگاهش مردد پرستار

 بفرمایید_

 گوشش نزدیک کردن صحبت یواش به کرد شروع رفت سمتش نگار

 نمیشدم حرفاشون متوجه من ک جوری

 

 میکردم حس خودم روی پرستار دار معنی گاه بی گاه های نگاه فقط و

 دقیقه چند  بعد

 رفت بیرون و داد تکون سری پرستار

 میشه چی ببینیم خب خب_ نشست کنارم نگار

 



 بدی؟؟ توضیح من واس نمیخوای_

 نه_نگار

 رفتیم آزمایش جواب گرفتن واسه انتظار ساعت نیم از بعد

  این...  این آ_انداختم بهش نگاهی و گرفتم پرستار از رو آزمایش برگه

 

 نیستم باردار که من

 شدی باردار پول با ولی نه_نگار

 بود امد و رفت در برگه و نگار بین نگاهم

 

 بشونم جاش سر پرستار این بریم بیا گرفت دستم نگار

 

 کردیم خارج بیمارستان از ای بهونه به رو پرستار بانگار

  داریم ازت سوال تا چند ما خب_گفت بهش امیز تهدید نگار و

 باطل مدرکت و بشی کار بی کار از تا پلیس پیش میریم مدرک با یا میدی جواب ادم بچه مثل یا

 بشه

 میگید؟؟ چی_کرد نگاهمون ترسیده پرستار

 آزمایش توی کردی کمک توبهش.. و بارداری آزمایش برای اینجا اومده  سلیمی بهار نام به کسی_

 ببره؟؟؟ دست

 گرفتین؟ اشتباه بابا کنید ولم_پرستار



 میشه معلوم اومد پلیس وقتی االن_کشید بیرون جیبش از گوشیش نگار

 نزنید زنگ میکنم خواهش... نه نه_پرستار

 بگو پس_نگار

 

   بشه باردار  میخواد گفت اومد آره_پرستار

 .... و کنه گذاری تخمک تا دکتر پیش رفت و

 

 بگی هم دیگ کسی واس بیای باید فردا رو گفتی ما به ک ای حرفا این خب_نگار

 میام باشه باشه_پرستار

 داریم مدرک ازت چون نزنه سرت ب فرار فکر_

 شدیم خارج بیمارستان از پرستار شماره گرفتن از بعد

 

 باشه راحت انقد نمیکردم فکر بابا ایول_

 باشه راحت برات بایدم کردما من کاراشو همه... دیگه اره_کرد نگاهم چپ چپ نگار

 

 منی عشق که تو_بوسیدم گونش و زدم لبخندی

 

 کنی خرم نمیخواد خووبه_ نگار

  عزیزم هستی خر_نشست پیشونیم روی ساختی اخمی



 کرد نثارم لب زیر بیشعوری نگار

 

  کرد راضی پرستار چجوری که بودم این فکر تو

 بده تغییر آزمایش

  بود افتاده جونم تو خوره مث و

 کرد غلبه بهم فضولیم حس اخرشم

 شد؟ راضی زود انقد که گفتی چی پرستاره به میگم نگار_

 میگم میسوزه برات دلم چون_انداخت بهم نگاهی نگار

 و هستی دعوایی شوهرت با تو گفتم بهش

 بده طالقت میخواد شوهرت

 بشی جدا ازش نمیخوای که عاشقشی انقد توام

  وتا بشی باردار تو تا کنن کاری یک ولی نشدی باردار که بود کار محافظه انقد رابطه توی شوهرت و

 نده طالقت بچت بخاطر شوهرت

 

 میدادم گوش نگار حرفای به باز دهن با

 پرستاره ریش به بود بسته بود تونسته دروغ هرچی

 

 بستیا پشت از شیطون دست خدایی_

 بودیا کرده گیر گل تو االغ مث االن نبودم من اگ_ نگار



 

 میگه راست دیدم

 باشه تک گفتن دروغ توی ک باشم داشته رفیق یه نیس هم بد اره_گفتم شیطنت با همین برای

 

  پیچید ماشین توی صداش که زد جیغی نگار

 گذاشتم گوشم روی رو دستم

 کن مسخرم هی نکنه درد دستت بجای رها،االن شوووو خفه_نگار

 کنی حال بدم ناهار بهت بریم بیا برم قربونت من_زدم لبخندی

 

 کاملش مخلفات با میخورم پیتزا_پررویی با نگار

 ایشاال بخوری کوفت_

******** 

 سامیار

****** 

 بودم شده کالفه لیلی رفتار از دیگه

 داشت ویار همش

 میخواست چیزو این یا

 میومد بدش  چیز اون از یا

 



 میکشید بو منو و مینشست من بغل دایم که بود رسیده بجای کارش

 داره منو ویار میگفت

 

 خدا ای

 

 بودم غذا کردن درست مشغول آشپزخونه تو

 

 میومد بدش غذا بوی از بانو اخه

 

 شستم تمیز و کردم تیکه تیکه رو مرغ

 کردم سرخ روغن توی

  غذام شدن حاضر از بعد

 ناهار حضرت اولیا_زدم صدا رو لیلی

 

 شد آشپزخونه وارد لبخند با لیلی

 رفت دستشویی سمت به و زد بیرون آشپزخونه از سریع کشید نفسی تا ولی

 

 ..کردم نگاهش باز دهن با

 



 دیوار به بکوبم سرم میخواست دلم

 

  داشتم دغدغه کم

 بهش شد اضاف خانومم ویار

 

 شد آشپزخونه وارد بود زده دماغش روی که ای گیره با لیلی دقیقه چند از بعد

 بده بوش چقد کردی درست چیه این اه_لیلی

 نیستم بلد ازین بهتر من نخور نمیخوای_کردم اخمی

 

 کردم خوردن به شروع برداشتم مرغ کمی خودم برای بهش توجه بدون

 

 رفت یخچال سمت به لیلی

 داشتم نظر زیر حرکاتش چشمی زیر

 

 نشست صندلی روی من روی ب روی اومد و برداشت خیار و نون و ماست کمی

 خیار زدن گاز به کرد شروع و

  لیلی دندونای زیر خیار خرچ خرچ صدای از

 ..ریخت بهم اعصابم

  شدیدا روز چند این



 بودم شده جوش زود

 

 دیدم رو نیما و رها نه رفتم پدرم خونه نه اومدم بیمارستان از وقتی از

 

 پیچیدمش و گذاشتم داخلش رو مرغ از ای تیکه برداشتم نون  کمی

 زدم بیرون آشپزخونه از

 زدم گازی دستم توی کوچیک ساندویچ به و نشستم تلویزیون جلوی

 

 نشست من جفت اومد لیلی باز که بودم فیلم دیدن محو

 دادم فاصله ازش خودم کمی

 میاد خوابم باشم کنارت بذاد_لیلی

 

 بخواب اتاقت توی برو خب_

 

 میشه تر شیرین خوابم تو بوی با_کرد تنظیم شونم روی رو سرش لیلی

 صورتش به زدم زل  حرف بدون

 

 نمیرفت رو از هیچوقت دختر این

 بسوزه من پای به میخواست تاکی



 بستم چشام و دادم تکیه مبل روی رو سرم و کردم خاموش تلویزیون کالفه

 

 

 گرفت فرا رو چشمام خواب که نگذشت خیلی

******* 

 رها

****** 

 شدیم بزرگی فود فست وارد نگار با

 

 بود مدرنی و شیک فود فست

 

 نشستم ها میز از یکی پشت

 بده سفارش تا رفت نگار

 بیرونم نگار با که دادم اس نیما به و کشیدم بیرون جیبم از گوشیم

 نشه نگران تا

 

 افتاد میز روی  کسی سایه که

 خورد ارمیا به چشمم که کردم بلند سر

 کردم نگاهش سوالی پریده باال ابروهای با



 

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو سالم_نشست میز پشت و زد لبخندی ارمیا

 نگرفتم اجازه شما از ببخشید_گرفت حرصم بود شده خاله پسر زود انقد اینکه از

 

 باشه اخرت دفعه میکنم خواهش_پررویی با ارمیا

 

 رفتم بهش ای غره چشم

 دختر چشات از ترسیدم چقد وای_ارمیا

 گرفت منو ها داره سگ چشات

 

 کنم خورد سرش توی رو میز روی لیوان میخواست دلم

  استاد سالم_ارمیا به رو ذوق با نشست صندلی روی و اومد نگار که

  گفتم دلم تو و کردم کج لبام 

 استاد جز میخوره هرچی به

 

 داد رو نگار جواب خوش روی با ارمیا

 

 میکنید؟؟ چیکار اینجا_نگار

 بیاد نمیخواد اینکه مثل ولی داشتم قرار  کسی با_ارمیا



 بپرسم خانوم رها از احوالی یه اومدم

 خووبه؟؟ جان نیما_ کرد من به رو بعد

 بودم کرده مشت میز زیر دستم

 زمین به بچسبه ادامس مثل که سرش تو میزدم میشد اگر و

 . خوبن بعله_بود شبیه پوزخند به بیشتر ک زدم تصنعی لبخندی حرص با

 میارن؟؟ سفارش کی نگار_ نگار به رو

 حاضره دیگه ربع یه تا_ نگار

 کنم میل شما با ناهارمو منم بدین اجازه اگر_ارمیا

 افتخاره باعث بله_ زده ذوق نگار

 

 میکرد ذوق همه واس نگار این کال

 بده سفارش خودش برای تا رفت و گفت ببخشیدی ارمیا

 ارمیا با میحرفی بد انقد چرا_نگار

 

 بزنه طعنه بلد همش نچسبه_کردم اخمی

  کرد قط رو حرفمون گوشیم پیام  صدای

 کردم بازش و برداشتم میز روی از رو گوشی

 برام بود آشنا خیلی ولی بود ناشناس شماره

 



 کردم باز پیام

*** 

 میشه خشک شیرت  نخور حرص انقد

 میشی عصبانی وقتی میبرم لذت خیلی که من

  میشه خوردنی قیافت اصال

 

 بود گذاشته خنده و بوس استیکر یه اخرش

 گذاشتم میز روی محکم رو گوشی

 نیستم رها نکنم ادم تورو اگه من

 

 کردی؟ رم بابا؟ چته_گفت ترسیده ای شیشه میز به و گوشی برخورد صدای از نگار

 

 بود خورده گره هم به ابروهام که بودم کرده اخم انقد

 دادم هل سمتش به رو گوشی

 بخون بگیر_

 کرد ارمیا  اس ام اس خوندن به شروع و برداشت رو گوشی نگار

 کیه؟؟ این_خنده زیر از یهوو

 عزیزت استاد اقای_اخم همون با

 ارمیا؟؟_نگار



 

 اومد  سرمون پشت از ارمیا صدای

 نیستم راضی نکنید غیبت من از_

 

 دادم فشار هم روی حرص از دندونام

 شد بلند گوشیم صدای که

  کشیرم بیرون نگار دست از گوشی

 انداختم صفحش به نگاهی

 شدم ارمیا متوجه که کردم وصل تماس میشد خاموش روشن صفحه روی نیما اسم

  گوشی صفحه به بود دوخته چشماش که

  کردم نگاهش چپ چپ

 عزیزم سالم_

 

 بفهمه رو خودش جایگاه ارمیا که گفتم رو عزیزم قصد از

 منی؟؟ با_اومد مکث کمی با اونطرف از نیما صدای

 ،خوبی؟ اره_گرفت خندم لحنش از

 گرفتم اشتباه کردم فکر لحظه یه_نیما

 

 درسته نه_خندیدم



 کجایی؟؟_نیما

 ...که دادم اس بهت_

 شد بلند ارمیا خنده صدای یهو

 میکرد نگاهش باز دهن با هم نگار که انداختم بهش متعجبی نگاهم

 بود؟؟ کی خنده صدای_اومد خط اونطرف از نیما صدای

 ها؟؟_

 بدم چی اینو جواب حاال شد جیبم به خاک وای

 ..چیزه_

 رفتم ارمیا به خفن ای غره چشم

 کرد اینکارو قصد از میدونستم هرچند

 خبر؟؟ چه دیگه عزیزم_گفت ارمیا به رو بلند شد حالم متوجه که نگار

 

  سریع نگار کمک با

 گفتم نیما به زدم بهش امیز تشکر لبخند

 بود نگار پسر دوست_

 ؟؟ داره پسر دوست هم نگار مگه ، آهان_ نیما

 میشن آشنا دارن تازه اره آره_

 دارم کارت خونه بیا ،زودتر آهان_نیما

 



 باشه،خدانگهدار_

 کشیدم راحتی نفس

 شدیم هم دار  دختر دوست_گف لودگی با ارمیا که

 شدم بلند میز پشت از

  بود سخت برام تحملش دیگه

 میخورم چیزی یه همونجا خونه میرم من_ نگار به رو

 نداشتم کردنتون ناراحت قصد واقعا من_شد بلند سریع ارمیا

 کردی که حاال_

 ببخشید_ارمیا

  انداختم بهش نگاهی نیم

 بخوریم خونه بریم میگیرم پیتزا میرم کن صبر_گفت نگار که

 منتظرتم ماشین کنار ،من باشه_

  زدم بیرون فود فست از

 بود نشسته تنها و بود انداخته پایین سرش که افتاد ارمیا یه نگاهم فود فست های شیشه از

 

 جلف پسره

 

 کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم ماشین سوار نگار با

 



  کنیم رو به رو پرستار با رو نیما چجوری که بودم این فکر به راه توی

 بشه خیر به ختم چی همه و

 شد پاره افکارم رشته نگار صدای با

 ...پارک بیار روی پیاده بهونه به رو نیما خونه رفتی وقتی رها_نگار

 کنه تعریف نیما واسه رو چی همه و بیاد پرستاره این به بزنم زنگ منم تا

 پارک تو بعدظهر 4 ساعت قرارمون پس باشه_بود خوبی فکر

 تو سهم اینم بیا_ گرفت طرفم به رو پیتزا جعبه نگار

 ..کردم تشکر و زدم لبخندی

 

 

 رفت و کرد پیاده خونه جلوی منو نگار

 بازکردم کلید در و رفتم خونه سمت به

 شدم حیاط وارد

 گل و درخت پر و سبز سر حیاطی

 بود بزرگ خونه این حسن تنها

 

 شدم خونه وارد

 گذاشتم کفشی جا داخل کفشام

 



 بود کرده پر رو خونه فضای غذا خوش بوی

 

 کنه درست غذا خودش برای خودش شده مجبور نیما طفلی

 افتاد دستم روی پیتزای جعبه به نگاهم

 ناهار بیا بشور صورتت و دست رها_اومد آشپزخونه از نیما صدای

 

  و رفتم اشپزخونه سمت به

 خورد ماکارونی از پر بزرگ دیس به چشمم

 بود شده چیده خوشکلی زمینی سیب های دیگ ته کنارش که

 

 میزد چشمک بهم ها دیگ ته همه از بیشتر

 با محکم نیما که بردارم ها دیگ ته از ای تیکه که کردم دراز و دستم و نشستم میز پشت سریع

 زد دستم پشت به قاشق

 بشور رو دستات اول_

 توام خوب خیلی اووف_مالیدم کمی رو دستم پشت

 شستم دستام و رفتم دستشویی سمت به اخم با

 

 نشستم میز پشت و برگشتم آشپزخونه به دوبرا

 کشید ماکارونی خودش برای کمی نیما



 برداشتم رو ماکارونی از پر دیس سریع منم

 خوردن ولع با کردم شروع و

 

 نشی خفه_میکرد نگاهم متعجب نیما

 دادم تکون نه عالمت به سرمو 

 

 خوردم ته تا رو ماکارونی از پر دیس

 ...طال دستت چسبید اووف_دادم تکیه صندلی پشتی به و

 ...  جونت نوش_ زد لبخندی نیما

 بشور رو ظرفا حاال پاشو_کرد اضافه شیطنت با

  و شدم میز کردن جمع مشغول آویزون لوچه و لب با

 شستم رو ظرفا

 

 میدید فوتبال و بود نشسته تلویزیون جلوی نیما شدم خارج اشپزخونه از

 نشستم مبل روی کنارش

 انداختم دیواری ساعت به نگاهی و

 داشتم وقت ساعت دو هنوز و بود 2 ساعت

 

 بگی؟؟؟ میخوای چیزی_کرد من به رو نیما



 ها؟؟_پرید باال تعجب از ابروهام

 ... من به نگاه هی میکنی ساعت به نگاه هی_نیما

 روی؟؟ پیاده بریم میای..اها_

 دیگ ساعت نیم بذا خورد غذا تازه_نیما

 شد کشیده ساعت به نگاهم دوباره

 توساعته؟؟ چیزی_نیما

 نه ؟؟نه..ها_

 بریم دیگ ساعت یه خوبه

 بخوابم یکم برم من

 

 بخواب اینجا بذار سرت_کرد اشاره پاش به نیما

 کردم نگاه پاااش به مردد

 بذارم پاش روی رو سرم کرد مجبور  اورد سرم سمت به دستش که

 

 شد موهام کردن ناز مشغول خودش و

 رفتم بخواب و رفت هم روی چشمام که بود  اروم حرکاتش انقد

 

..... 

 شدم بیدار خواب از تلویزیون زیاد صدای با که بود چند ساعت نمیدونم



 دادم ماساژ رو چشمام کمی و نشستم مبل روی

  افتاد ساعت به نگاهم

 بود دقیقه 15.40 ساعت

  شدم بلند مبل روی از عجله با

 شد دیر اخ_

 شد؟؟ دیر چی_گفت متعجب نیما

 بریم پاشو پاشو روی پیاده بریم نبود قرار مگ_گرفتم دستش

 کشیدم اتاق سمت به رو نیما و

 شو حاضر زود_

 بود کرده تعجب هولکیم هول رفتار از نیما

 بشه حاضر تا  رفت اتاق سمت به حرف بدون

 بیاد بیرون سریع نیما تا میزدم بال بال اتاق در پشت سرکنده مرغ مثل

 شدی؟؟ حاضر نیما_زدم در به ای تقه

 داری؟؟ عجله انقد چرا.. اره_کرد باز اتاق در نیما

 ..نشه تاریک هوا که بریم هیچی_

  شدیم خارج خونه از سریع

 رسیدیم پارک به دقیقه 10 از بعد

  بود شده پارک وارد تازه که افتاد نگار به چشمم که میگشتم نگار دنبال چشم با پارک توی

 اومد سمتمون به با دیدن با



 

  داد سالمی ما به رسیدن محض به

 بزنم؟؟ حرف بات دقیقه یه میشه_ گفت من به رو

 

 میام االن_کردم نیما به رو

 باش راحت نداره اشکالی_نیما

 

 شدیم دور نیما از کمی نگار با

 خبره؟؟ چه.. خب_

 زد زنگ دوستم اینجا بیام اینکه قبل_کرده بغ نگار

 

 دوستت؟؟ کدوم_

 

 ..کنیم پیدا پرستاره اون و بهار درمورد اطالعات کرد کمک که همون_نگار

 خب؟؟_

 بیمارستان از ما  خروج محض به پرستاره گفت_نگار

 

 گفته براش رو کردیم تهدیدش و بودیم اونجا ما اینکه جریان و گرفته تماس نفر یه با سریع

 



 رفته بیمارستان از و داده استعفا بعدم

 

 چییی؟؟_

 کرد؟ نیمشه ی هیچکار دیگه یعنی

 ...نه_نگار

 نخوریم دست رو اینجوری االن تا میکردیم ضبط صداش موقع همون کاش

 

 بگم؟؟ چی نیما به حاال_

 کنیم پیدا ردی ازش  بتونیم باز تا کنی صبر باید.. هیچی_ نگار

 

 میشه تموم چیز همه امروز میکردم فکر_

  بزرگه خدا نخور غصه_گذاشت شونم روی رو دستش نگار

 

 رفتم نیما سمت به نگار با خداحافظی بعد زدم بهش لبخندی

 

 

 کردم زدن قدم به شروع نیما کنار اویزون لوچه و لب با

 

 نداشتم روی پیاده حوصله و بود پریده خوبم حس اصال



 

 شدم قدم هم باهاش نکنه شک رفتارم به نیما اینکه بخاطر فقط و

 

 میزدیم قدم هم کنار سکوت توی

  کشیدم آهی

 شدن؟؟ غرق کشتیات شده چی _کرد نگاهم نیما  که

 همشون... آره_زدم کجی لبخند

 بودن؟؟ سوراخ_ نیما

 اره_زدم کمرنگی لبخندی

 کرد؟؟ سوراخش کی_نیما

 ندارم حوصله نیما کن ول_گفتم زاری حالت با

 

 نمیکنم اصرار راحتی هرجور باشه_گفت اروم نیما

 

 رسید زدنی هم به توچشم هفته اخر

  بره بیمارستان به بود شده حاضر نیما

 برم همراش که کرد قبول اصرارمن به و

 

 شد بلند نیما گوشی صدای که زدیم بیرون خونه از



 بفرمایید؟؟ بله_کرد خارج جیبش داخل از رو گوشیش

...... 

 چی؟؟_ایستاد حرکت از نیما

 خانوم؟؟؟ چی یعنی

....... 

 میرسونم رو خودم سریع باشه_ نیما

 

 بریم بدو_من به رو کرد قط تماسش

 دوید ماشین سمت به سریع خودش و

 نیما؟؟ شده چی_رفتم دنبالش

 

 زد ماشین استارت نیما

 داد فشار گاز پدال روی پاش محکم نیما در شدن بسته محض وبه شدم سوار سریع

 ...بستریه االنم.... کرده تصادف بهار گفتن...  بود بیمارستان از_نیما

 خوبه؟؟ کجا؟حالش چی؟چجوری_

 ...نمیدونم_بود کالفه نیما

 بودم بیمارستان جلوی دقیقه 10 سر نیما زیاد سرعت با

 

 اومدیم نگار با ک بود بیمارستانی همون



 

 هست کاسش نیم زیر ای کاسه یه دختر این

 

 رفتیم بستریه بهار که اتاقی سمت به اتاق شماره گرفتن از بعد شدیم بیمارستان وارد

 

 زاری و گریه و ناله و آه به کرد شروع افتاد نیما به چشمش تا بهار شدیم اتاق وارد

 

 بهش بودم زده زل متعجب

 بیام کنار داغ این با چجوری.. کنم چیکار حاال.. دادم دست از بچم دیدی.. نیما دیدی_بهار

 

 میریخت اشک همینجور

 

  نبود درکار ای بچه خوبه

 هه میکشت خودش بهار وگرنه

 نباش ناراحت.. نداره اشکال_رفت سمتش به نیما

 دادم دست از عشقمون حاصل.. بچم..چجوری اخه_ بهار

 ..نمیشه درست چیزی گریه با باش آروم_نیما

 

 نشست پیشونیم روی اخمی



 بده؟؟ دلداری رو دختر اون باید نیما چرا

 میای لحظه یه نیما_گرفتم دستش رفتم نیما سمت به

 کرد من بار خوشکل فحش تا چند نگاهش با انگار که انداخت بهم نگاه یه بهار

 رفتم بهش ای غره چشم

 

 شدیم خارج اتاق از نیما با

 بگیرید آزمایش که نیست کار در هم ای بچه..خوبه حالش که لیلی_گفتم نیما به رو

 بریم بهتره.. نداریم کاری اینجا دیگه ما

 میگی؟؟ چی رها میفهمی هیچ_کرد اخمی نیما

 افتاد وضعیت این تو من بخاطر دختر این

 وضعیت؟؟ کدوم_

 بوده؟؟هان؟؟ ای بچه میدونی کجا از تو اصال

 دیدم رو آزمایشش برگه_نیما

 بود باردار اون

 

 ازین_دادم نشون بهش کشیدم بیرون کیفم از گرفتم روز اون که ازمایشی برگه و زدم پوزخندی

 ها؟؟اره؟ برگه

 

 بارداری؟؟..تو..تو_کرد نگاهش گرفت ازم رو برگه نیما



 نخیر هه_

 دادن بهم رو جواب  این دادم رشوه...

 چیی؟؟_نیما

 کردم تعریف براش رو بیمارستان قضیه تمام

 انداخته؟؟ دست منو بهار یعنی_نیما

 میفهمی کنی فکر یکم اگه_

 

 زمین به بود زده زل وحشتناکی اخم با نیما

 

 کنه پت و شت رو همه بزنه که بود عصبانی انقد مطمءنن بگم ای دیگه چیز نداشتم جرات

 گرفتم جلوشو سریع که رفت بهار اتاق سمت به اخم با

 میری کجا_

 ... کنم روشن هرزه دختر این با تکلیفمو باید کن ولم_نیما

 ...نیما بیمارستانه اینجا_

 شد بهار اتاق وارد زد کنار منو بزنم حرفم نذاشت

 بود برداشته رو بیمارستان کل فریادش و داد صدای

 

  شدم اتاق وارد

 میپیچید اتاق فضای توی گریش هق هق صدای و بود نشسته تخت روی بهار



 

 ..بزنی گول منو میتونی کارات این با کردی فکر هرزه دختره_نیما

 ..دارم دوستت من که نمیکنی درک چرا لعنتی آخه_گریه با بهار

  ببینمت نمیخوام دیگه..شو خفه_لرزید بدنم ستون چهار که زد دادی چنان نیما

 میخوره توبهم مثل پستی ادمای از حالم

 پستم.. عاشقتم انقد  من چون اره_بهار

 

 کرد خارج اتاق از و  کشید خودش دنبال و گرفت منو دست و کرد گرد عقب نیما

 

 کردم سکوت ماشین توی

 بیاد کنار خودش با و بشه اروم تا داشت نیاز سکوت این به نیما

 

  بودم خوشحال ولی

 ...رفت کنار زندگیم از بهار بالخره

 

 پریدم  خواب از ساعت زنگ صدای با صبح

  نشستم تخت روی کرده هل

 چنده؟ شده؟ساعت خبر چه_

 کرده؟ کوک ساعت کی



 ..افتاد نیما خالی جای به نگاهم

  نبود هم وسایلش کردم نگاه اتاق اطراف

 ..دانشگاه رفته ازمن زودتر حتما

 

 

 رفتم دستشوویی سمت به اومدم پایین تخت از

 صورتم و دست شستن از بعد

 شدم خارج دستشوویی از

 رفتم لباس کمد سمت به و

 انداختم تخت روی کشیدم بیرون مشکی شلوار و مقنعه با رنگ ای سرمه ساده مانتو یه

 ایستادم آینه جلوی

 بود حال بی و زرد خیلی صورتم

 زدم صورتم به پودر کرم کمی

 انداختم خودم به نگاهی چشم خط و ریمل کشیدن بعد

 نبود بد اوم

 زدم رنگی کم صورتی رژ

 شد تکمیل ارایشم خوبه

 پوشیدمشون سریع و رفتم لباسا سمت به

 هام جزوه و کیف برداشتن بعد



 شدم خارج اتاق از

  به چشمم که میشدم رد آشپزخونه جلوی از

 بود گذاشته پالستیک داخل آشپزخونه سنگ روی که افتاد بزرگی ساندویچ

 بود کنارش  کاغذی و

 برداشتم رو کاغذ

***** 

 .. دانشگاه میای صبحونه بدون که تنبلی انقد میدونم

 گذاشتم پنیر و نون لقمه یه  برات همین برای

 بخور راه توی بردار

 میبینمت دانشگاه تو

 نیما

**** 

 نشست لبام روی توجهش همه این از لبخندی

 انداختم گنده ساندویچ به نگاهی

  نبودا لقمه همچینم

 بود   غذا وعده دو ماشاال

 زدم بیرون خونه از گذاشتمش کیف داخل

 افتاد خوشکلم ماشین به چشمم حیاط داخل

 نداشتم رانندگی حس ولی



 شدم ماشین بیخیال همین واس

 

 کردم زدن قدم به شروع خیابون توی

 

  بود شده بهاری تقریبا هوا

 میچسبید خیلی زدن قدم بهاری هوای تو

 

   ماشینی بوق صدای که بودم فکرا همین تو

 کرد جلب توجهمو

 کردم شد متوقف کنارم که مشکی ماشین به نگاهی

 شد نمایان بود من اعصاب روی همیشه که ای خنده اون با ارمیا چهره اومد پایین راننده سمت شیشه

 میرسونمت باال بیا_ارمیا

 ممنون میرم خودم_دادم ادامه راهم به گرفتم ازش نگاهم

 بری؟؟ پیاده میخوای راهو انقد بابا بیا_ارمیا

 مواقع جور این واس گذاشتن رو تاکسی نخیر_زدم مسخرش حرف به ای غره چشم

 نیست؟؟ تاکسی اندازه من ماشین یعنی_ارمیا

 تره مطمءن تاکسی_زدم پوزخندی

 نداری؟؟ اعتماد من به_ارمیا

 نه_گفتم رک و  سریع خیلی



 ..بندازی نگاهی یه ساعتت به بهتره ولی خب_ارمیا

 رو خودت نمیتونی زودتر دقیقه  15 تا مطمءنن تو.. میشه شروع کالس دیگ دقیقه پنج چون

 ..برسونی

 استادت منم و هست ترمم اخر

 هوم؟؟!ندم راهت کالس تو تاخیرت بخاطر میتونم کنم فکر

 ایستادم حرکت از حرفاش از متعجب

 میکرد استفاده خودش موقعیت از داشت بود بیشعور خیلی

 

 کنم تحمل نحسش قیافه دوباره بعد ترم مجبورم بیافتم کالس این من اگه

 

 بعد تا کنم تحملش االن بهتره پس

 بهتره بشم خالص ازش زودتر هرچه

 

 نشست پیشونیم روی اخمی

 نشستم صندلی روی کردم باز عقب در رفتم ماشین سمت به

 نشستی؟؟ عقب چرا_کرد نگاه بهم جلو آینه از ارمیا

 برو راهت و نکن سوال پس.. هستی تاکسی حد در گفتی کنم فکر_

 

  شد قرمز عصبانیت از قشنگ یعنی



 خخ بیرون میزد البالو اب میزدی کارد و

 

 زده زل چشماش توی نفرتی و اخم با که بود ارمیا گاه بی گاه های نگاه پی حواسم مسیر از قسمتی تا

 من به بود

 

 شد بلند گوشیم اس ام اس زنگ صدای

  کشیدم بیرون کیفم از گوشی

 **میشه شروع کالس دیگه مین چند انتر کجای***بود نگار

 دارم هست امروز استاد رانندش جمله از که باکالس تاکسی یه با بکن فکرش**نوشتم جوابش در

 ***دانشگاه میام

 هوا رو جیگره پسر هرچی.. خر بیشعور بشه ارمیای؟؟کوفتت با**رسید نگار جواب سریع

 ***میزنی

 افتاد مسیر به نگاهم و ندادم جوابش

 نبود دانشگاه مسیر اینکه

... 

 

 ..نیست دانشگاه مسیر این میری داری کجا تو هی_کشیدم در سمت به خودم سریع

 باش خوبی دختر..سرجات بشین اروم و شو ساکت_باخونسردی ارمیا

 

 بشم پیاده میخوام لعنتی دار نگه_کشیدم جیغ بردم دستگیره سمت به دستم



 بود قفل در ولی میکشیدم در دستگیره پی در پی و

 

 ...برسی زنده نمیکنم تضمین وگرنه..احمق بگیر اروم_گرفت طرفم به رو اسلحه چرخید عقب ارمیابه

 دادم قورت ترس با دهنم آب

 کردم کز ماشین گوشه ترسیده و

 

 میایم کنار باهم بهتر باشی آروم..خووب دختر آفرین_زد پوزخندی ارمیا

 

 و بردم گوشیم سمت به دستم یواش

 گرفتم بود همه اول که نگار شماره

 بود ارمیا به نگاهم

 شد وصل تماس

 نمیومد نگار صدای بود پام روی گوشی چون ولی

 بیاد کمک برای سریع و بشنوه ادرس نگار تا بکشم حرف ارمیا زبون زیر از میخواستم

 ارمیاگفتم به رو

 میبری؟؟ کجا منو_

 ..خوب جای یه_زد پوزخندی ارمیا

 نبودم متوجه نیما باش مطمءن..میکنم شکایت ازت من..میشه محسوب ربایی ادم رسما کارتو ولی_

 ..میکنه خبر پلیس و میشه



 ..نکردم ساکتت تا بشی ساکت بهتره... نیس مهم برام_ارمیا

 شد نمایان صفحه روی بلندی صدای با باتری کاهش پیام

  

 زد چنگ دستم از اونو سریع انداخت گوشی به نگاهی ارمیا

 ..میدم نشونت برسیم بذار... میزدی زنگ کی به آشغال دختره_

 داد فشار گاز روی بیشتر پاشو حرص با

 

  نداشتم نجاتی راه هیچ دیگه

 . بکنه کاری بتونه و باشه شنیده صدامون نگار بود این امیدم تنها

 

 بود ارمیا دست داخل اسلحه به چشمم ترسیده

 شد متوقف بزرگی در جلوی ربع یه بعد

 کرد پارک برد حیاط داخل ماشین شد باز در

 بیرون ماشین از شدت به گرفتم دستم و کرد بازش اومد ماشین در سمت و شد پیاده ماشین از

 کشید

 ...شکست دستم احمق هی_

 توبغلش رفتم کارش بودن ناگهانی بخاطر که برگشت سریع به ارمیا

 نکردم خورد دهنت توی دندونات تا بفهم دهنتو حرف_غرید دندوناش ازالی

 شد بیشتر مچم دور دستش فشار



 بشه خورد دستم استخون ممکنه هرآن میکرد احساس

 کشید خودش همراه منو گرفت تر محکم دست و پایین انداخت سرش گاو مث باره دو

 سپردم خودت به خودم خدایا

 بده نجات منو میکنم خواهش

 بشم خوبی ادم میدم قول

 نکنم اذیت رو نیما دیگه

 

 شیک و لوکس خونه یه شدیم خونه وارد

 میکشید خودش دنبال منو همینجوری ارمیا

 

 اتاق توی داد هل کردمنو باز در ایستاد اتاقی در جلو

 ...اینجا اوردی منو چی واس_کشیدم جیغ

 کوچولو جوجه نکن عجله.. میفهمی_زد پوزخندی ارمیا

 

 زدم شکمش و صورت به محکم مشت چند شدم ور حمله سمتش یه

 

 بود؟؟ همین زورت تمام_خندید ارمیا

 اره؟؟ کنی لمس منو بدن و تن داری دوست خیلی_فشرد خودش به محکم و کرد بغل منو یهو

 بشم خارج آغوشش از میکردم تقال



 ..نیس اینجور اصال_

 

 میسوزوند هم لباس روی از رو بدنم پوست و بود اتش کوره مثل تنش

 میکرد نگاهم حرف بدون و شد بیشتر دستش فشار

 ...میخوای جونم از چی..آشغال کن ولم_

 

 میخورد گردنم به گرمش نفسای  کرد خم سرش 

 کرد زمزمه اروم

 ..انتخابی بهترین تو و..بگیرم انتقام میخوام_

 

 افتادم زد ارمیا درمورد که حرفای و نیما یاد انتقام اسم شنیدن با

  بیام بیرون بغلش از که نمیکردم تقال دیگه  و بود زده خشکم

 بودم شکه

 گرفت فاصله ازم ارمیا

 نشست لبش کنار پوزخندی و زد بینم روی اروم

 

 

 برگردم تا بمونی همینجا خووب دختر یه مثل و صدا سر هیچ بدون بهتره_رفت در سمت به 

 



 

 کرد قفل اتاق در رفت بیرون

 نشستم زمین روی

 بیاره؟؟ سرم بالی چه میخواد یعنی

 ..بخواد..نکنه..نکنه

 ...نمیکنه کارو این.. نه

 

 

  بود انتظارم در که عاقبتی فکر از

 افتاد رعشه به تنم تمام

 شد روان صورتم روی اختیار بی اشکام

 کن کمکم خودت خدایا

 میپیچید  ساکت اتاق فضای توی هقم هق

 

 بودم نشسته اتاق توی تنها ساعت چند

 نمیومد بیرون از صدای هیچ

 اومد در شدن باز بعد کلید چرخش صدای که بودم نشسته اتاق گوشه

 افتاد روم ب رو فرد به نگاهم

 میکنی؟؟ چیکار اینجا توو؟؟_



 

 شجاعت دوست اینم بیا_داد هل اتاق داخل به اونو محکم ارمیا که گذاشت جلو قدمی کرد بغ نگار

.. 

 تنهایی.. بده نجات تورو بود اومده_زد پوزخندی

 لغزید نگار روی نگاهم

 انداخت پایین سرش غمگین نگار

 شد خارج اتاق از ارمیا

 اینجا اومدی پاشدی سری سر خودت نگو نگار_رفتم نگار سمت به

 ...نمیکرد کار مغزم اصال که خط پشت شنیدم رو حرفا اون وقتی کردم هول انقد..آره_بغض با نگار

 نداشت قرار و اروم دلم.بود کالس اونم که نیما دنبال رفتم فقط

 بیارم دست به ارمیا از چیزی ادرسی شاید کردم جو پرس دخترا از دانشگاه توی

 بهم داد خونشو ادرس ها بچه از یکی

 ..بود دوست بااهاش اینکه مثل

 ..رسوندم اینجا تا خودم.. چجوری نفهمیدم اصال

 پلیس به نزدی زنگ تو یعنی نگار_

 داد تکون نه عالمت به سرش نگار

 نذاشتی؟؟ نیما برای هم نشونی هیچ_

 داد تکون نه عالمت به سرش باز

 .. بکنیم غلطی چه حاال... کنن جیبت تو خاک_ سرش تو زدم یکی



 ...ارمیا خونه تو، دنبال اومدم من میدونه الناز_زد لبخندی لحظه یه نگار

 دزدیده؟؟ منو گفتی بهش خب_شدم خوشحال

 اینجا بیام میخوام فهمید میکردم جو پرس وقتی فقط.. نه_شد پنچر نگار

 

 این نیست معلوم..کنیم چیکار حاال_دادم تکیه تخت به و کشیدم عقب وخودمو شد جمع لبخندم

 ...سرشه تو ای نقشه چه روانی

 اینجا؟ آورده تورو چی واس نگفت_نگار

 بگیره انتقام میخواد گفت فقط..نه_

 چی؟؟؟ انتقام_نگار

 کردم تعریف نگار برای رو باهم اختالفشون و ارمیا و نیما دوستی قضیه

 !! عجیبیه ادم عجب_ متفکر نگار

 بود؟؟ مهم براش انقد دختر اون عشق یعنی

 نمیدونم_انداختم باال هام شونه

 

 اومد در توی کلید چرخش صدای

  دوختیم در به چشم  نگارمنتظر منو

 ..گرسنتونه کنم فکر_شد اتاق وارد غذا سینی با ارمیا

  گذاشت زمین روی رو سینی

 بود سینی توی غذا نفر یه اندازه به فقط



 دوختم ارمیا به و گرفتم سینی از نگاهم

 

 ..شو بلند رها_ارمیا

 

  گرفت تعجب رنگ نگاهم

 کرد ایستادن به مجبور بزور و گرفت دستم و شد خم که

 میخوری غذا من توبا_ارمیا

 ..میمونه اینجا تنها هم دوستت

 ای دیگه حرف بدون و

 کرد خارج اتاق از و کشید خودش دنبال منو

 بکشم بیرون دستش از دستم کردم سعی

 

 ...میخوای جونم از چی... کن ولم_

 میکشید خودش دنبال منو حرفام به توجه بدون ارمیا ولی

 ......یاب هی_

 

 برگشت ارمیا یهو

  بغلش تو رفتم کامل من

 موند نصفه لبام روی لباش شدن گذاشته با حرفم



 بودم ایستاده حرکت بی و شده گرد چشمای با

 ...نزنی قدم من اعصاب روی انقد و بشی ساکت بهتره_جداشد ازم ارمیا

 میکنم خفت دیگه جور یه چون

 حله؟؟؟

 بودم مات همینجور

 بفهمونم؟؟ دیگه جور نشدی حرفام متوجه هنو اگه_ارمیا

 باشه.. اره یعنی.. نه_

 .. خوبه_زد پوزخندی ارمیا

 کشید خودش دنبال منو دوباره

 برد آشپزخونه سمت به

 افتاد میز روی های غذا به چشمم

 مخلفاتش و برنج.. جوجه.. کباب

 دیدن با

 شد بلند شکمم قور و قار ها غذا

 گذاشتم شکمم روی رو دستم زده خجالت

 داریم کار خیلی ک بخور بشین_نشست میز پشت رفت  میز سمت به خودش ارمیا

 ..شده نبودنت متوجه جونت نیما حاال تا حتما_زد پوزخندی

 ..افتادم اومده پیش مصیبت یاد نیما اسم شنیدن با

 دیگ بشین_جدیت و اخم با ارمیا



 ها غذا به زدم زل و نشستم میز پشت

 شد کور اشتهام ثانیه چند همین تو

 

  بیاره نیما و من سر بالیی چه میخواد ارمیا نمیدونستم ازینکه

 بود شده خورد اعصابم

 

  نمیگفت هم هیچی

 درانتظارمه عاقبتی چه اخرش بفهمم تا

 نکرد خوردن به شروع لپی دو من به توجه بدون ارمیا

 خورد زنگ گوشیش که

 انداخت گوشی صفحه به نگاهی

 فهمیدی؟؟ برگردم تا نمیخوری تکون جات از_کرد من به نگاهی و

 دادم تکون باشه معنی به سرم

 زد بیرون اشپزخونه از و کرد وصل تماس که

 نرسید بگوشم صدای هیچ ولی بشنوم صداش کردم سعی

 

 شدم بلند میز پشت از

 شدم خارج اشپزخونه از اروم

 رسید گوشم به ارمیا ضعیف صدای



 رسیدم ارمیا به که کردم دنبال رو صدا

 میکرد صحبت کسی با داشت بالکن روی

 ..اینجاست.. اره_

.... 

 ....نخوادش نیما دیگه که کنم کاری میخوام_

 .. بکشه رو عشقش از دوری درد من مثل هم نیما تا کنم کاری

..... 

 ..گفتی بار هزار رو حرفا این..بسه_

..... 

 ..میکنم هم تجاوز بهش برسه پاش اگه حتی..اره_شد بلند ارمیا پوزخند صدای

 

 رفتم عقب قدم چند و کشیدم هینی حرف این شنیدن با

 

  بودو شده تند شدت به قلبم ضربان

 بزنه بیرون سینم از بود ممکن هرآن ترس از

 بود زده خشکم سرجام

 ...نمیداد رو کاری هیچ فرمان عقلم

  افتاد من به چشمش که شد خارج بالکن از تلفنش قط بعد ارمیا

 بود پریده رنگم وضوح به کنم فکر



 کرد تعجب دیدنم با ارمیا که

 کوچولو؟ موش واستی گوش فال اومدی_برگشت اول حالت به زود خیلی ولی

 

 بود شده قفل ترس از زبونم

 نبود معمولی ادم یک مثل اصال واون میترسیدم ارمیا از

 

 برمیومد هرکاری ازش

 برد رو  دوستش بهترین ابروی بچگانه دلیل یه بخاطر که کسی

 بیاره سرم بدتری بالیی میتونست راحت خیلی االن

 رفتم عقب ترس از که اومد سمتم به

  بگیرم کرد دراز دستش تا

 کردم دویدن به شروع

 ک میخوردم تلو تلو

 بود ریخته بهم بدنم سیستم تمام ترس از..نداشت توان پاهام

 شد کشیده پشت از موهام که میرفتم خروجی سمت به...میخوردم سکندری هی و

 خوردم زمین به باسن با محکم

 پیچید وجودم تمام توی بدی درد

 بری؟؟ میخوای کجا.. کوچولو دارم کار بات ها حاال حاال_شنیدم رو ارمیا عصبانی صدای

  کرد قفل بازوم دور رو انگشتاش  و کرد ول موهام ارمیا



 و کشید دستم شدت به 

 کرد ایستادن مجبوربه

 همکاری باهام ادم بچه مث خودت بهتره_غرید دندوناش الی از و زد موهام به چنگی دوباره

 ..درمت ب راحتی به که هستم سگ انقد االن..میبینی بد وگرنه...کنی

 

 ..اینجا برسه نیما وقتی تا...ندارم کاری بات فعال_برد خواب اتاق سمت به و کشید منو

 .راهه توی نیما که باش خوشحال

 

 شد روشن دلم ته امیدی روزنه نیما اسم شنیدن با

 

 شد بلند حیاط در زنگ صدای که میبرد اتاق سمت به کشون کشون منو ارمیا

 

 انداخت در به نگاهی بعد و  من به نگاهی ارمیا

  میکشید همینجور رو منم رفت ایفون سمت به و کشید دستم دوباره و

  بود شده کشیده اونطرف و اینطرف بس از میشد کنده داشت دسستم

 کرد باز روز در ارمیا

 بشه خونه وارد نیما تر سریع هرچه که میکردم خدا خدا دلم توی

 داد تعجب به جاش و کشید پر خوشحالیم در شدن باز که

 بهار به بودم زده زل شده گرد چشمای با



 بود من بازوی دور ارمیا شده قفل دست به بهار نگاه ولی

 و

 موند ثابت من روی سرراخر

 میکنی؟ چیکار تواینجا_ارمیا

 عذاب دلیل بی رو دختر این چرا..بزنیم حرف باهم باید_دوخت ارمیا به گرفت من از نگاهش بهار

 میکنی؟

 نکردی دلیل بی احمقانه های کار  عشقت به رسیدن واس خودت نگو_کرد عصبی خنده ارمیا

 داشتم فرق من_بهار

 نکردی؟؟ حس سال چند این ندیدی؟؟تو عاشقم ؟؟هان؟؟منم فرقی چه_زد فریاد ارمیا

 انداخت پایین سرش افکنده سر و سکوت توی  بهار

 

 بهار به همینجور رفت اتاق سمت به سرعت به و کشید خودش دنبال هم منو و کرد گرد عقب ارمیا

 نمیخواستی؟ همینو مگه_گفت

 برسی عشقت به تو تا میکنم خارج نیما زندگی از رو رها دارم

 عشقش کردن جدا قیمت به نه ولی میخوام رو نیما من_اومد دنبالمون دو با بهار

 

 ایستاد بهار سانتی چند در و کرد ول منو دست و بهار سمت برگشت عصبانیت با ارمیا

 ... کردی دور خودت از منو تو..گذاشتی عشقت خماری تو منو سال چند تو_

 وبارداری خودت ابرویی بی حتی زدی دری هر به نیما به رسیدن بخاطر...  زدی پس منو

 داشتی دوست رو نیما اینکه بخاطر...جعلی



 بهت عشقم میدادی فرصت بهم..میکردی توجه من به ذره ی اگه_بحرفه خودش با انگار اروم بعد

 ..نبود این وضعمون االن.. کنم عاشقت و بدم نشون

 

 !!میکردم نگاه دو این دعوای به زده حیرت و متعجب

 !بود؟ بهار عاشق ارمیا

 ...داشت خبر بارداریش و و نیما برای بهار نقشه از ارمیا

 بود؟؟ خبر چه اینجا

 

 هرکاری بهش رسیدن برای میخوای رو کسی وقتی میکنی درک پس عاشقی توخودت.. اره_بهار

 ..میکنی

 ؟؟ ها؟؟چقد کنم درک چقد من_فشرد و گرفت دستاش توی رو بهار بازوهای ارمیا

 ...دادم دست از دوستم بهترین بخاطرت

 ..کردم دور خودم از اونو بخاطرت

 ....برسی کردت عزیز عشق به تو تا بیارم سرش بالیی تا  اینجا اوردم دختر این بخاطرت

 باشی خوشحال و 

 نمیخواستم اینارو من ولی_بغض با بهار

 

 ذره من میزنی پرپر نیما برای تو میدیم که درصورتی...باشی توخوشحال میخواستم فقط من_ارمیا

 میدادم جون ذره

.. 



 بده جون دیگه کسی واس عشقت که سخته چقدر میدونی

 میدونم اره_انداخت من به  کوتاهی نگاه بهار

 

 سوخت دوتا این برای دلم

 باشه؟؟ طرفه یک ها عشق همیشه باید چرا

 ...نداره عالقه بهش ک کسی دنبال هرکس و نمیرسه عشقش به هیچکس چرا

 افتاد ارمیا به نگاهم

 کشید آغوشش توی شدت به رو بهار که

 کرد لرزیدن به شروع هاش شونه و

 .باشی غمگین نمیخوام..دارم دوست کن درک.. کن درک تومنو بار یه بیا بهار_ارمیا

 پیچید فضا توی مردونش هق هق

 نمیکنه گریه مرد میگن چرا

 ندارن دل مردا مگه

 میکرد گریه داشت بچه یک مثل ارمیا

 دردش شاید تا میکشید ارمیا کمر روی گونه نوازش رو دستش و میریخت اشک  صدا بی هم بهار

 ..بشه اروم

 

 ...ک روم ب رو عاشقانه صحنه به بودم زده زل همینجور

 افتادم نگار یاد تازه آخ



 رفتم اتاق سمت به سریع

 شدم وارد و کردم باز در سریع بود در روی کلید

 شد ور حمله سمتم به کفشش لنگه با سریع نگار که

 باش آروم..نگار منم هی هی_رفتم عقب قدم چند

 

 انداخت رو کفش لنگه کرد نگاه منو کمی و ایستاد حرکت از نگار

 نیاورد؟؟سالمی؟ سرت رها؟بالی خوبی_اومد سمتم به سریع بعد

 ...رو پریش روان دیوانه پسره کنم لهش بزنم برم بذار

 داشتم نگهش و گرفتم دستش ک بیرون میرفت داشت

 بیارم در پدرش برم تا بگو بگو زده؟؟ کتکت کرده؟؟ باهات کاری..چته_بهار

 

 میکرد نگاه و میکشید دست بدنم به همینجور

 شام باهم بیا گفت فقط بدبخت..نرفتم بیرون ک خوره خور لولو با نگار بسه_بود گرفته خندم

 ...بخوریم

 کجاس؟؟ لولو االن خب_گف من حرف بخاطر ای مسخره حالت با نگار

 ..عشقش با زدن حرف درحال_بودند ایستاده بهار و ارمیا که کردم سالن به اشاره سر با

 کیه؟؟ عشقش؟عشقش چی؟_کشید جیغی نگار

 بهار_زدم لبخندی

 شد باز قار اندازه نگار دهن



 توش میره مگس ببند_

 میکرد؟ چیکار اینجا بهار_نگار

 

 کردم تعریف براش رو قضیه تمام و

 نهه؟؟_نگار

 ... آرهه_

 شد بلند در زنگ صدای

 نیماس ایندفعه کنم فکر بریم بیا نگار_

 میکنه؟؟ چیکار اینجا.. نیما_نگار

 ..کرد تغییر چیز همه بهار اومدن با..که بده عذاب اونو من کردن اذیت با تا.. زده زنگ بهش ارمیا_

 فاتحه دیگه..میذاره برات بچه یه..میکنه بهت تجاوز یه ارمیا این گفتم..رو بهار بده خداخیرش_نگار

 بدبخت.. منحرف_سرش تو کوبیدم یکی

 در روی ب رو هم دست توی دست خورد ارمیا و بهار به چشمم که رفتیم  در سمت به نگار با

 بودند ایستاده

 

  ک افتاد حیاط به نگاهم

 کشید داد داد هل محکم بود ایستاده در جلوی ک رو ارمیا  و اومد خونه سمت به هراسون نیما

 ...میکشمت..  عوضی. ناموس بی_

  کرد ارمیا صورت حواله مشتی



 بخوره زمین شدت به ارمیا شد باعث که

 

  کرد حمله سمتش به

 میزد لگد و مشت بهش پی در پی

 رفت نیما سمت به شد خونه وارد زده شتاب سامیار

 کنه جداش ارمیا از تا

 میکوبید ارمیا صورت و سر به کردشو گره های مشت فقط سامیار تقالی به توجه بدون نیما ولی

 کنه ولش رو ارمیا که  میکرد التماس نیما به گریه با بهار

  بود شده کر نیما ولی

 

 کرد جدا ارمیا از بود زحمتی هربه   رو نیما سامیار

 ..کنم ادم رو زاده حروم این کن ولم_گفت سامیار به رو نیما

 ...شدیم 1 به 2 دیگه حاال_زد پوزخندی و نشست زمین روی سختی به ارمیا

 ...تو بار یه زدم تورو عشقم بخاطر من بار یه

 ...که ببری منو آبرروی مونده

 ...رفته ابروم و...  هستم شرمندت اونم بدون من

 .. بوده عشقم بخاطر کردم هرکاری من ولی

 ؟هان؟؟ میفهمی چی عشق از تو..شو خفه_نیما

 نره ارمیا سمت به دوباره که بود گرفته رو نیما محکم سامیار



 رفتم سمتشون به

 زدم صداش

 ..نیما_

 بود افتاده من به چشمش تازه نیما

 اومد من سمت به سریع و زد پس شدت به سامیار و  کرد فراموش رو ارمیا

 نیاورده؟؟ سرت بالی ک آشغال رها؟؟این خوبی_

 گرفتم دستش که کنه حمله سمتش به میخواست دوباره

 نیس مقصر ارمیا..نیما کن صبر_

 من به بودند زده زل متعجب نگار جز همه

 

 ...روانی ادم یه این نیس؟ مقصر چیو چی_زد پوزخندی_نیما

 راه خب ولی برسه عشقش به کاراش با میخواست و بود عاشق بقیه مثل اونم_حرفش وسط پریدم

 نکرد انتخاب درستی

  بود انداخته پایین سرش که افتاد ارمیا به نگاهم

 رها؟؟ خوبی_اومد کنارمون هم سامیار

 خوبم_کردم بسته و باز بار یک اره عالمت به چشمام

 ..میکنم شکایت ربایی ادم   جرم به احمق پسره ازین من_انداخت ارمیا به ناکی غضب نگاه نیما

 کرده بچگی فقط ارمیا..نیما میکنم خواهش_ بهار

 ..کردم توفراموش کارای از نکن فکر_کرد نگاه بهار به خشمگینش  نیما



 دوخت زمین به چشم بهار

 نمیشه درست چیزی فریاد و داد با...بسه..نیما_

 بزنیم حرف باهم باید بیا_ گرفتم دستش

 رفتیم آشپزخونه سمت به هم همراه

 چرخیدم نیما سمت به

 بگم باید چی دقیقا نمیدونستم

 فقط بهار و ارمیا بشه متقاعد و کنم اروم رو نیما بتونم که بچینم طوری حرفام میکردم سعی ولی

  کردن رو کارا این تمام عشقشون بخاطر

  کردند خطا درسته

 گذاشتند روز این واس رو بخشش ولی

 

 میدونستم ارمیا و بهار درمورد که های چیز تعریف به کردم شروع کردم صاف صدام

 بوده چی من دزدین از ارمیا اصلی دلیل دقیقا که

  رفت فرو فکر توی حرفام شنیدن بعد نیما

 گرفت دستاش بین سرش و نشست صندلی روی اروم

 

 کنه فکر درست بتونه تا باشه تنها کمی بود بهتر

  قدیمیش دوست بهترین همون یا ارمیا درمورد و

 کنه قضاوت



 زدم بیرون آشمزخونه از

 

 بودند نشسته  سالن توی بقیه

 شد؟؟ چی_انداخت بهم نگاهی سامیار که رفتم سمتشون به

 ..کنه فکر کمی گذاشتم تنهاش_

 بود حقم میاورد سرم بال هرچی_گفت ناراحتی با ارمیا

 ...البته صد که اون_گفت کینه با سامیار

 گفتم سامیار به رو

 ..نکنید بحث بهتره.. بسه_

 کوچولوتون نی نی و خانوم لیلی راستی_گفت سامیار به رو کنه عوض بحث اینکه واس نگار

 چطورن؟؟

 لبخند سامیار...هستن خوب هردوشون شکر خدارو.. خوبه_انداخت من به کوتاهی نگاه سامیار

 ..میکنه اذیت مامانشو کمتر دیگه_زد کمرنگی

 کرده فراموش منو و اومده کنار بچش و لیلی با دیگه که فهمید میشد سامی چهره حالت از

 بگیره  کامل رو قدیمی عشق جای بتونه که هست قوی انقد  پدرانه عشق

 

 ...شکر خدارو_نگار

  اومد کسی پای صدای

 چرخیدیم صدا سمت به همه



 نشست مبل روی من کنار اومد جمع به نگاهی با  اومد سالن سمت به اروم نیما

 بودیم کرده سکوت همه

 من؟؟ به زدید زل همتون..چتونه_کرد نگاه بهمون متعجب نیما

 _گفت و انداخت ارمیا به نگاه یهویی بعد

 ..بخشیدمش

 

 ..میکنم افتخار بهت من..نیما کردی کار بهترین_شد بلند همه دست صدای

 ..زد نیمالبخندی

 بخدا اقایی خیلی_ رفت نیما سمت به ارمیا

 ...کردند بغل همدیگر و

 ...من ک میدونی ببخش کارام تمام بخاطر منوهم نیما_گفت اروم و اومد نیما سمت به شد بلند بهار

 میدم حق هردوتون  من_گرفت رو حرفش جلوی نیما

 ...میکنم درکتون و هستم عاشق خودمم چون

 

 گفت اخم با.. ولی 

 ..بودید درآورده شورش دیگ شما ولی

 ..بدی پس تقاص باید...نمیبخشم تورو و

 

 کردید؟؟ حال رو جذبه_خنده زیر زد نیما که زد خشکمون همه



 خندیدیم همگی

 ..بگم بهتون چیزی یه باید_ارمیا

 هستیم حرفش منتظر همه ک میداد نشون جمع سکوت

 بریم کشور از خارج به زندگی برای گرفتیم تصمیم بهار منو_انداخت بهار به نگاهی ارمیا

 ؟؟ آخه چرا آ_نگار

 کنم فراموش چیز همه بتونم  تا باشم دور ازینجا میخوام من_ غمگین بهار

 

 بود نیما منظورش

 سوخت براش دلم

 اون برای و بود ای دیگه کسی عشق دلش در که مردی عاشق بود شده عاشق فقط نداشت گناهی

 ...نداشت جای

****** 

 بعد سال 5

***** 

 بستم رو خاطراتم دفتر

 .. شده تبدیل شیرینی های روز به  نیما اندازه بی عشقم بخاطر االن گذشته سختی روزای

 

  خورد دیوار به بدی صدای با شد باز شدت به اتاق در

 ...زد منو سینا مامی مامی_شد وارد گریه با من شیطون کوچولوی دختر مینا و



 

 که مامان عشقه_گرفتم دستم توی  کوچولوش دستای رفتم سمتش به شدم بلند صندلی روی از

 نمیکنه گریه

 (میکنه اذیت منو همش نمیخوام)میتونه ادیت من همش نیخوم_مینا

 . ...میکشه موهام هی مینا.  خاله میگه دروغ_اومد لیلی و سامیار بازیگوش و شیطون پسر سینا صدای

 .. باشید دوست باهم بهتره_بود گرفته خندم دو این بچگانه بحث از

 ندالم دوستش_مینا

 ...دارم دوست من ولی_کرد اخمی سینا

 .. نگو رو حرف این دیگه

 بازی بریم بیا حاال..ببخشید_ زد بهش لبخندی و گرفت دستش اومد مینا سمت به

  انداخت من به نگاهی مینا

 خوشحال ک زدم بهش لبخندی

 شدند خارج اتاق از هردو

  خانمم؟؟ خوبی_شد اتاق وارد نیما که میکردم نگاه خالیشون جای به

 ..آقایی آره_کردم حلقه کمرش دور دستام و رفتم سمتش به

 رفتن؟؟ مهمونا

 سینا و مینا اصرار بخاطر اونم....موندن لیلی و سامی فقط_نیما

 زد گردنم روی ریزی بوسه که دادم تکون باشه عالمت به سرم

 ..میبینه میاد کسی درباز نیما نکن_دادم نشون واکنش سریع



 .... ببوسمت هی دارم دوست خانوممی عشقمی ببینن_بوسید منو دوباره نیما

 زدم زندگیم شیطون مرد به لبخندی

 ..نکرد کم شیطنتش از هم سالها گذر که

******* 
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