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  برزخ در عشق: رمان نام 

 Y*A*L*D*A & A*Y*L*A*Rنویسندگان: 

 فاز رمان:سایت  از شده ارائه

  صلوات یک:قیمت

  نویسندگان:طراحی و جلد طراح

   

  ♥گروهی کار♥ 

  

 ♥مقدمه♥ 

 هک قریب مفهومی.بنویسم عشق ستایش در میخواستم امروز تا

  و اساطیر بستر در

 اما.آنیم دار میراث ما اینک و ریستجا ها افسانه ٬ و سپیدی 

 سبزینگی وادی این در گویا

 اجد مفهومی دیگر برایم عشق از ستایش.ممنوعست همگی عشق

  خشکیده پوسته از

 رقصیدن در معاصر عشق.دارد گذشتگان عادات ٬ گرم سیاهی بر 

 سبز جامه زیر مرگ با
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 نسلی عشق ستایش در میخواهم اکنون.خیابانهاست آسفالت

  پاییز زاده که یسمبنو

 ما.است خواسته پا به سبز بهاری خونین جستجوی به اما است

  به زنده مهریم زادگان

          عشقی

   

  اول فصل

 شراره♥ 

  میری؟ کجا:مامان

   خداحافظ!  بمیرم میرم:من

  ؟ کجا نرو:مامان

 کوچه تو ها بچه ٬کوبیدم و در محکم و بیرون رفتم خونه از

  دختربچه.یکردنم بازی فوتبال

 امون کوچه.میکردن بازی خاله و بودن انداخته موکت یه هم ها

 ...  کل در بود شلوغ

 گفتنای"شراره شراره" صدای هنوز.کردم تنظیم سرم رو چادرمو

  گوشم تو مامانم
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 ی همه میدونم فقط.کردم دعوا مامانم با چرا نمیدونم هنوز.بود

  آدمای از که حرصی

 اگه ولی...بودم پشیمون.کردم خالی اون روی داشتم دیگه

  میشد دعوا بازم برمیگشتم

 . میدونستم خودمو اخالق

 فرزاد که ای کوچه به.شدم خارج کوچه از زنان قدم.شدم بیخیال

 .... رسیدم میکرد زندگی

 اشون آشپزخونه ی پنجره.میکنن لج باهام جدیدا پاهامم حتی

  کنار پروانه و فرزاد.بود باز

 حامله پروانه بودم شنیده.بودم وایستاده مه کنار پنجره

  توی قاشق با فرزاد...اس

 ذجر چقدر....لحظه اون بود آور ذجر چقدر...میذاشت سوپ دهنش 

  یکی مال عشقت آوره

 دوست"دیگه یکی اون که آوره ذجر چقدر....باشه دیگه

 ... باشه"صمیمیت

 من بارون.بود عصر نزدیکای.کردم پاک و چشم گوشه اشک قطره

  وقت خیلی.میبارید نم
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 سردم گاهی فقط.نمیکردم پیدا حسی هیچ بارون زیر بود

  یکی به احتیاج....میشد

 .... کنه دور ازم رو سرما این...داشتم

 میکنم احساس...من نه....بود دیگه یکی مال دیگه نفر یه اون اما

  باید دنیا تو ها بعضی

 ... کس بی...تنها.بمونن نمیه و نصفه

 فرزادم....زده نفر دو اسم به رو ها بعضی خدا آمده کم دمآ انگار

  هم بود من اسم به هم

 مال حسش و اسم و یاد فقط بود پروانه مال کال دیگه ولی پروانه

 . بود من

 آروم پدربزرگم ی خونه با فقط اما...شم آروم میخواست دلم

 . میشدم

 کسهیچ دیگه که ای خونه.کشوند خونه اون سمت به منو پاهام

  که ای خونه....نبود

 . بود رفته پدربزرگم رفتن با هاش خنده صدای

 همیشه ام کلید منم.... داشتیم خونه اون از کلید یه امون همه

  خونه وارد.بود همراهم
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 مرور باشه تند دور روی که فیلم یه مثل درست ها خواطره.شدم

  تو اتم خواطره....شد

 .... خونه اون

 . شدم پذیرایی وارد

 دنیا این.ندارم دوس رو اینجا دیگه منم....برم منم میخواد دلم 

 ... ندارم دوس دیگه رو

 قرص.کردم جمع خودم دور چادرمو گوشه یه.نشستم زمین روی

  از و آور خواب های

 .... بعلیدم رو همه آبی هیچ بدون.آوردم در کیفم

  ....همیشه برای انگار...شد بسته چشمام...نفهمیدم هیچی دیگه

 پریسا♥ 

 هب حتی هه شمال سمته رفتم و برداشتم گاه تعمیر از و ماشینم

  میخوام نگفتم بابامم

 خستگی کنم چیکار خب ولی زندگی از شدم خسته شمال برم

  اون از قبل اگه که نداره

 دنبال نه میتونم اونم از بعد کنم زندگی تونستم عوضی محمد

  نه میرم ای دیگه کسه
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 خداکنه شدم خسته ولی خرم و شاد ممیکن زندگی فقط هیچی

  طعم روز یه حداقل

 محکم و ماشین درب شدم ماشینم سوار وقتی بچشم و شادی

  به دادم و پول و بستم

  تعمیرکار

  جناب ممنون:من

   بود وظیفه نکردم کاری میکنم خواهش:مرده

 سقف جاده سمته رفتم و کردم حرکت ای دیگه حرفه بدون

  به که کردم ازاد و ماشین

 همیشه بود مشکی بنز یه ماشینم بخوره باد صورتم و موهام

  میکردم حفظ و سرعتم

 ارانگ میرفتم سرعتم نهایت با ایندفعه که شد چی نمیدونم ولی

  و حرصم و قدرتم همه

 و رانندگیم داشتم که جور همین بودم ریخته گاز پدال روی 

  فکر هم محمد به میکردم

 : هامون خاطره به میکردم

  منه؟ نفس کی:محمد

  میدونم چه من:من
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  دختر باش داشته غیرت خورده یه نوچ نوچ:محمد

  بودم غیرت بی بچگیم از مو:من

  تو منی شیطون:محمد

 اینکارو من با تونست چطور خستم چی همه از دیگه خستم هه

  چطور؟ چطور چطور کنه

 !!!!!!!!!!! چطور

 و بود شاگرد لیصند روی که ابی و داشتم نگه گوشه یه رفتم

  رو کردم خالی برداشتم

   بود یخ یخ ابش صورتم

  نیستی صورتت ارایش فکر به اصن میاد خوشم عشقم:محمد

  نمیکنم ارایش اصن من:من

  میزنی که هم رژی یه همون:محمد

  چه تو به:من

  

   تو عشقی:محمد

  میگیری ایراد همش قهرم نخیرم:من

  داره رخریدا نازت کن ناز دیگه اره:محمد
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  ندارم دوستت دیگه برو برو نمیخوام:من

 افتادم کشیدش یاده صورتم سمته بردم و دستم ناخوداگاه هه

  از تر عاشق روز اون

  ودلم جون با شدم عاشقش شدم همیشه

  بگی و جمله این نداری حق دیگه:محمد

  کدوم؟:من

  همون:محمد

  کدوم؟:من

  همون:محمد

  ندارم؟ دوستت دیگه:من

  عه:محمد

  میگی؟ و ندارم دوستت دیگه همین:من

  گفتی؟ باز:محمد

  ؟؟؟؟؟؟ و ندارم دوستت دیگه چیو:من 

  نکن اذیت پریسا:محمد

 ندارم دوستت دیگه میکنم سوال دارم کردم اذیت کی من وااا:من

  میگی؟ و
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  پریسااااااااااااا:محمد

  جووووووووووووونم؟:من

  عاشقتم:محمد

 ... 

 عصبی قهقهه به شد تبدیل پوزخندم بعد و مزد پوزخند یه یهو

  که جوری عصبی خیلی

 میشد رد که ماشینی هر و بود برداشته و جاده هام قهقهه صدای

  به دارن که انگار

 هام خنده وسط و میخندیدم میکرد نگام میکنن نگاه دیووونه

  میگفتم؟

  عاشق؟ بگو من به تو عاشق؟نه:من

  عصبی خنده دوباره

  داریم؟ میشه؟مگه مگه اصن:من

  عصبی خنده

   نمیکنم باور داره؟هه وجود اصن عشق هه:من

 یه دیدم کردم بلند که و سرم و کردم پاک و چشمام اشک 

  داره باال سرعت با کامیون
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 همب یکی انگار بودم شده قفل ولی بپرم میخواستم سمتم میاد

  چسب بود زده چسب

  دوقلو

 . 

 . 

 شراره♥ 

 تار و برم و دور.میکرد درد چشمام.بود شده سنگین سرم

  بهم چشمامو بار چند.میدیدم

 قبل.بود ریخته بهم وضعم شدم بلند.شد صاف چی همه تا زدم

  اصال و شدن بیدار

 زدم خونه از...شد دعوام مامانم با من.بودم کرده فراموش

  خونه به زنان قدم...بیرون

 چی بعدش...تنیس یادم اصال بعدش...بعد...بعد...آمد مادربزرگم

  شد؟

 خونه از.کردم درست چادرمم کردم صاف شالمو...آینه جلوی رفتم

  خونه در....بیرون رفتم

 . کردم کلید رو
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 و بدنم لرز لحظه یه....نبود هیچکس.بود خلوت خیلی خیابونا

  به گرفتم تصمیم.گرفت

 بوق چی هر.زدم زنگ و آوردم در گوشیمو.بزنم زنگ مامانم

  بجوا هیچکس میخورد

 . نداد جواب کسی بازم....زدم زنگ خونه به.نمیداد

 یا باشه کسی اینکه بدون بودن ول خیابون وسط ماشینا اما 

  کلنجار خودم با...ای راننده

 ! چیشده یعنی.میرفتم

  شده زمون آخر میکردم احساس.بودم ترسیده....میزد شور دلم

 چی ببینم خونه برسونه منو نبود ماشینی هیچ یعنی

  که خیابونایی تو ؟سرگردونشده

 ... نیست هیچکس

 واقعا یعنی... نبود هیچکس.شدم راهی خونه سمت به

 ...! خونه رسیدم....هیچکس

 : زدم داد و کردم باز و در و انداختم کلید

 بابای....گلم مامان.....نیست؟؟؟؟ کسی:من

  آه...نیست کسی...حمید...وحید....گلم



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 روشن و تلوزیون سریع.دنبو کسی گشتم رو خونه جای همه

  زدم...میداد برفک.کردم

 وصل و تابم لب سراغ سریع رفتم.شده چی آه.بود قطع....ماهواره

 .... نت به شدم

 واردش.شد باز وبالگ یه همه از اول.کردم سرچ و عجیب اتفاقات

 ... شدم

 ادنی تو.....نیست هیچکس.افتاده عجیبی خیلی اتفاقات...ساله

  ام سپهر من سالم32

 تو من غیر کی هر...چی یعنی این.نیست من از غیر هیچکس

  بذاره کامنت مونده دنیا این

 .... کنیم پیدا رو دیگه هم لطفا

 هم رو ام تلفن شماره...گذاشتم کامنت سریع.شدم مور مور بدنم

 : براش گذاشتم

   سالم

 کنید کاری یه میکنم خواهش.افتاده برام اتفاقا همین منم 

  هیچکس... میترسم خیلی

 هر خواهش تلفنمه شماره این...تنهام من....نیست 2193**** 

 .بگیرید تماس زودتر چه
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 زنگ پسره اون تا.شم آروم و بخوابم یکم گرفتم تصمیم

  و کشیدم دراز کاناپه روی.بزنه

 .... بستم چشمامو

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 خالی جاده بود برده خوابم ماشینم تو بودم شده بلند خواب از

  ماشیبن تا چن بود لیخا

 شده ول جاده وسط ماشینا نبود داخلش ای راننده هیچ ولی بودن

  خوابیدم کی بودن

 بود؟میخواستم شده خراب حالم کردم فکر محمد شد؟ب چی اصن

  االن ولی شمال برم

 نگران مامانم تا خونه گردم بر گرفتم تصمیم نیست کس هیچ

  برداشتم و موبایلم نشده

   زدم زنگ

   بوق بوق قبو

 گرفتم و بزرگم مادر شماره کس هیچ نمیداد جواب کس هیچ

  شماره نداد جواب کسی
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 داشت نت همیشه موبایلم نداد جواب کسی بازم مهدی پسرعمم

  و کردم وصل و نتم

  کردم سرچ و کروم گوگل برنامه داخل رفتم

  

  "امروز عجیب اتفاق"

   شد باز وبالگ یک

 ادنی تو.....نیست هیچکس.افتاده جیبیع خیلی اتفاقات...ساله 

 ام سپهر من سالم 32

 تو من غیر کی هر...چی یعنی این.نیست من از غیر هیچکس

  بذاره کامنت مونده دنیا این

 .... کنیم پیدا رو دیگه هم لطفا

 هب دونفر یعنی بودشمارش گذاشته کامنت شراره اسم به نفر یه

  من هستن من جز

  نوشتم براش و مارمش و گذاشتم کامنت سریع

 بزنید زنگ سریعتر چی هر توروخدا هستم پریسا من سالم:من

  میترسم

 از هنوز خداروشکر خونه سمته رفتم و کردم روشن و ماشینم

  و بودم نشده دور تهران
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 زنگ بودم وبرداشته شراره دختره شماره بود تهران از هم پسره

  و بوق یه بهش زدم

   بوق

  داد جواب

  بله؟-

  نیست کس هیچ میترسم هستم پریسا من سالم:من

  میترسم منم شرارم منم سالم وایی:شراره

  بیام بده و ادرس:من

  

  اوکی:شراره

 بریم گرفتیم تصمیم خونه یه تو پیشش رفتم و داد و ادرس

  چی همه تا من خونه

 میشد نبود کسی االن که ما خونه هاا نه من خونه شه مشخص

  سپهر پسره من بره

 دختر یه شراره. داد بهمون و اش خونه ادرس و زد زنگ مونبه

  و بود خوشگل خیلی

 چهار سه از بعد سپهر خونه رفتیم شد که حاضر بود هم چادری

  سپهر به دیگه یکی دیقه
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 . بود گذاشته کامنت

  سهیل اسم به

   نیست اینجا کس هیچ منم جز به سهیلم من سالم

 و اش خونه ادرس و زد گزن بهش سپهر بود نوشته و شمارش و

  خواست دلم یهو داد

 سه نداد جواب زدم زنگ داشتم. و شمارش بزنم زنگ محمد به

  نداد جواب زدم زنگ بار

  گریه زیره زدم

  شد؟ چی:شراره

 محو دنیا این از دوستم که کردم نفرین کردم نفرین من من:من

  حتی نفرینم شه

  گرفت خانوادمم

  کردم نفرین و محمد بگم نداشتم دوست چرا نمیدونم

  کردم نفرین منم:سپهر

  کردم نفرین منم:شراره 

  داشت جذابی قیافه اومد سهیل پسره دیقه پنج از بعد
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 بهتر محمد از یعنی نبود بد هم هیکلش مشکی مشکی موهای

  خیلی خیل و بود

  تر خوشتیپ

 به نداره اعتماد میکردم حس بود خشن خیلی چرا نمیدونم ولی

  کسی

  کنیم؟ چیکار کردیم پیدا همو االن خب:من

  میگه راست:شراره

  زمینیم؟ رو ما فقط چرا شده چی یعنی نمیدونم:سپهر

  کنم کشف که نیستم هم پروفوسور نمیدونم:من

 . 

 شراره♥ 

 ....  پریسا و  من

 ... سهیل و سپهر

 ... نفر چهار

 .... پسر تا دو دختر تا دو

 دختر یه و من... پریسا اون و میکردیم؟من اعتماد باید چجوری 

  دختره وضع و سر از!  دیگه
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 مارک لباساش...داشتن یعنی...دارن خوبی مالی وضع بود معلوم

  شیک خیلی و دار

 سپهر آقا ی خونه از.نداشتن بدی وضع انگار هم پسرا تا دو.بود

  سطح بود معلوم

 گفت میشه ام سهیل وضع و سر و ماشین از...عالیه مالیشون

  اونجور ولی بود دارپول

 سطح همه از من و.بود باالتر سطح همه از پریسا فهمیدم که

 .... تر پایین

 !  بگید خودتون از:سپهر

  بده اصل شراره بگو تو اول دقیق کنید معرفی و خودتون:پریسا

 نرم رشته دانشجوی....دیگه میدونید تهرانم از...ام ساله

  سعیدی شراره من:من32

 ... افزارم

  جون شراره خوشبختم:ساپری

  خانوم شراره خوشبختم:سپهر

  خوشبختم:سهیل

  مرسی:من
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 منم:پریسا32 خوشبختم ام وکالت رشته دانشجوی سالمه 

 .هستم محمدی پریسا

 سپهر من:سپهر32...ام پزشکی رشته دانشجوی...ساله 

 .فرازمندم

 سهیل منم:سهیل 32.دارم معماری لیسانس فوق امه ساله 

  هستم علیپور

 یرغ کسی ببینیم بفهمیم باید حاال...بختیم خوش خب:سپهر 

  یا هست زمین این روی ما

  مباشی ما فقط که نمیشه.کنید فکر تر گسترده ذره یه باید!  نه

  کردم؟ من که نفرینی اون بعد:سهیل

 نفرین چهارتامون یعنی....کرده نفرین اونم.کرده نفرین

  نفرین و  فرزاد من.کردیم

 تر گسترده.... گرفت و ام خانواده کردم نفرین رو نهپروا.کردم

  گرفت رو دنیا ی همه شد

 جوری یه.داری دوستم اینقد نمیدونستم خدا وای....ام نفرین

  لبخند شدم خوشحال

 اینقدر نمیکردم فکر.بودم خوشحال اونا نابودی از....زدم

  بحث مشغول اونا.باشم بدجنس
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 که داره دوست چقدر منو خدا که میکردم فکر داشتم منم و بودن

  ی همه سر بالرو این

 و بد آدمای همه من.بوده بد اونم مامانم حتی.آورده دنیا بد آدمای

  ما یعنی.کردم نفرین

 2....شاید.موندیم ما فقط.....تا 

 .... نمیده قد دیگه ذهنم

  خدا وای:من

 : برگشتن سمتم به تاشون سه حرفم این با

  شده؟ چی:سهیل

  گلم شده زیچی:پریسا

  بیام بزنم صورتم و دست به آب یه برم من نه:من

 نه بود خوب حالم....بهداشتی سرویس سمت رفتم و شدم بلند 

  خراب خیلی نه

 ... بودم داغون.بود خراب حالم...بود

 . 

 . 

 . 
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 پریسا♥ 

 اول همون از که سهیل چون باشن خوبی پسرای میومد بنظر

  تو اخماش و بود مغرور

 سر حوصلم جدی هااا مغرور نه بود جدی هم سپهر اون و بود هم

  اتاقم تو رفتم بود رفته

 و کردم وصل بهش و هدفون حال تو اومدم و برداشتم و تاپم لب

  تتلو امیر اهنگ و زدم

   بیخیال

 غیب هم همه کنیم درست غذا نیستیم بلد که پسرا ما:سپهر

  سفارش نمیتونیم شدن

  میکنه درست غذا کی شدن غیب هک هم ااتون خدمتکار بدیم

 کنم درست غذ خودم خونمون تو بار یه بودم این عاشق همیشه

  شدم بلند همین بره

 سوپ گذاشتن به کردم شروع و اوردم در فریزر از و مرغ رفتم

  سوپ کارای که بعد مرغ

 دسر استیک از بعد و استیک گذاشتن به کردم شروع شد تموم

  به کردم شروع که بود
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 و ساعت شد درست کامال که چی همه داغ شکالت دسر شتنگذا

  سه ساعت از دیدم

 داشتم ظهر 1 اومدن و کردم صدا و همه چیدم و میز بود شب   

 ساعت االنم میکردم کار

  میز سره

  کردی چه به به:شراره

 خیلی ولی بود تحسین برق نگاش ثانیه یه فقط اولش سهیل

  گرفت و نگاش سریع

  میاد بهت:سهیل

  چی:من

  بودن خدمتکار:سهیل

 سپهر که بدم و جوابش میخواستم اوردم جوش گفت که اینو

  گفت

  مشی موفق بتونیم تا باشیم دوست باهم باید ها بچه عه:سپهر

 هم سهیل ریختم سوپ خودم بره و کشیدم دار حرص نفس یه

  شروع و زد پوزخند یه

  خوردن به کرد



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 میخورد غذا پادشاها این عینه قشنگ بود سهیل به هواسم کل

  تموم سوپش که اخرم

 کرد پاک و لباش و برداشت و بود که بغلش کاغذی دستمال شد

  غذا باکالس خیلی

   جدی و عصبی و مغرور شاهزاده یه عینه میخورد

 بهش خورد دستم که ظرف تو از بردارم لیمو یه میخواستم

  دستاش حتی کرد اخم سریع

 سریع ولی داد ارامش بهم مین یه همون داغ داغ بود داغ هم

  که کردم سرکوب و حسم

 من نیستی کدبانو تو میگفت بهم محمد همن به شبیه پسرا 

  میخوام بانو کد خانوم یه

 فرقشون دنیا یه میخوره بودن خدمتکار بهت میگفت این بعد

  زیاد خیلی بود

  ممنون خانوم پریسا بود عالی:سپهر

  شکر الهی:سهیل

 تنمیگف همینم خب کرد اکتفا کلمه همین گفتن به فقط سهیل

  کرد تشکر خدا از دیگه

 :  کشیدم زحمت همه این نه من از
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  سپهر اقا جونتون نوش:من

 .  کردیم جمع و میز شراره با همراه

  نسکافه یا چایی:من

 منو میخواست فقط این لبش رو اومد پوزخند اون بازم سهیل

 : بده حرص

  وبهخ چایی همون ممنون:سپهر

  سهیل اقا:من

  لطفا ترک تلخ قهوه:سهیل

   نکبت شاپ کافی اومده انگار

  جون؟ شراره:من

  

  عزیزم چایی:شراره

 قهوه"سهیل"خان شاهزاده اقای جناب برای اشزخونه تو رفتم

  برای و کردم درست ترک

 تعارف پذیرایی اتاق سمته رفتم و چایی شراره و سپهر خودمو

  مبل رو نشستم و کردم

 بعد خورد اش قهوه از ذره یه بود سهیل روی به رو که تکی

  بقیشو و زد پوزخند دوباره
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 :  خورد

 حاال تا دیدم عمرم تو که هستین کدبانویی بهترین شما:سپهر

  که کسی بودم ندیده

 بلد هم خونه تو کردن کار و باشه داشته واالیی خانواده همچین

  باشه

  دارین لطف شما میکنم خواهش:من

 : و برداشت و مشکیش چرم کت و زد پوزخند یه هم هیلس

  من خونه بیایید فردا رفتم من:سهیل

 . رفت و میز رو گذاش کارت تا سه و

  کردم راهیش و شدم بلند شده ادبمم برای

 داخل رفتم رفت باز و زد پوزخند یه خدافظی بدون رفت وقتی

  کرد خدافظی هم سپهر

 حرف کلی و اتاقم تو رفتیم و بره جایی شراره نذاشتم رفت و

  و گفتم محمد از من زدیم

 .... جونی جون دوست یه شدیم دوست هم با فرزاد از اون

 . 

  

 شراره♥ 
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 ی خونه بمونیم شد قرار.بریم اش خونه از نداد اجازه سپهر آقا

  من ولی ٬سپهر آقا

 غریبه مرد یه شراره و من برای اون باشه چی هر.میترسیم

  هم سهیل حداقل کاش.بود

 به خیال و فکر تا صد با و شب اون و شدم بیخیال.موند می

  شراره بغل.رسوندم صبح

 کاش.میخونه نماز داره پریسا دیدم.کردم باز چشمامو که بود

  نزدیکای.بودم خوابیده5

 ووض رفتم و کردم درس و وضعم و سر.شدم بلند.میکرد بیدار منم

  پریسا پشت و گرفتم

 میخوند هم ای دیگه نماز صبح نماز از یرغ به داشت انگار که

  به کردم شروع و وایستادم

 . خوندن نماز

 خوب چه بد چه بدونی صالح تو که کاری هر توی...  خدایا

  راضی منم پس.هست حکمتی

 ... تو رضای به میشم

 . بود شده ذره یه فرزاد واسه دلم

   باشه قبول:پریسا
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  گلم مرسی:من

 و پوشیدم و لباسام و رفتم منم.کشید زدرا دوباره و رفت پریسا

  میخواستم.شدم حاضر

 نگاه بدون شب یه...بیارم امون خونه از فرزاد از عکس یه و برم

  خوابم چشماش به کردم

 ! چیه االنم عشق! بود چی دیروزم نفرت نمیدونم.نمیبره

 کرده طلوع آفتاب..بیرون زدم خونه از و کردم سرم و چادرم 

  خونه تسم به پیاده.بود

 ... بود دور.رفتم امون

 باز رو خونه در.رسیدم تا گرفت درد پاهام که دور اینقد

  توی و خونه توی رفتم.کردم

 یه.بود سربازی لباس با که برداشتم و فرزاد از عکس یه...اتاقم

  یکی و مادرم از عکس

 سریع.بود شده ذره یه براشون دلم خدا هعی...برادرام و پدرم از

  و تمگرف دوش یه

 شال.پوشیدم شکالتی مانتوی یه.کردم عوض و لباسام

  لباس نظر از همیشه...شکالتی
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 لباس و شال و مانتو رنگ همه گفت میشه بودم تامین

  و بستم موهامو بعد.داشتم

 و آرایش لواز.کردم سرم چادرمو و زدم شکالتی رژ یه.زدم کلیپس

  که وسایل سری یه

!  بیرون رفتم خونه از و فمکی تو گذاشتم میشد الزمم شب تا

  میرفتم خونه از داشتم

 : دادم جواب سریع.بود سپهر آقا.خورد زنگ گوشیم که بیرون

   سالم:من

  کجایید؟ شما خانوم شراره سالم:سپهر

  بردارم وسایل سری یه امون خونه آمدم راستش:من

 هی حداقل کاریه چه این میکردیم سکته داشتیم میدونید:سپهر

  چیزی یه خبری یه پیغامی

 ! رفتید پیاده و راه همه این میبردمتون خودم میگفتید...

  رفتم پیاده آره:من

  دنبالتون بیام باشید منتظر:سپهر 

  نندازید زحمت تو خودتونو شما:من

  بیام تا باشید منتظر گفتم زحمتی چه:سپهر
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  مرسی چشم:من

  نرید جایی فعال پس:سپهر

  فعال:من

 روز اون که ها بچه توپ...کوچه توی شستمن.کردم قطع و گوشی

  فوتبال داشتن کزایی

 و دخترا موکت.بود کوچه توی هنوز.میکردن بازی

  شلوغی اون به کوچه...عروسکاشون

 ات من.نیست ساکت اینقدر جهنم نه...جهنم به بود شده تبدیل

  مادرم با لحظه آخرین

 منو مادرم یعنی...گریه زیر زدم کردم بغض.کردم دعوا

  منو رفتن قبل یعنی....بخشیده

 : گفتم و گریه زیر زدم بلند...بخشیده

 مامان....ببخش منو مامان....مــــــــــامـــــــــــــان:من

  احتیاج بهت مامان....رفتی کجا

 فرزاد اون بخواطر من.....گذاشتی تنهام چرا مامان....دارم

  و مامانم...بیشور

 .. ..آخه کجایی مامان....رنجوندم

 : گفتم بلند حق حق با
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  مـــــــــــــــــــامــــــــــــــــان:من

 دختربچه یه مثل داستان توی شراره شخصیت:نویسنده" 

  ".میمونه

 و سرم..."مامان" کردم زمزمه دوباره و کردم پاک و صورتم اشک

  کپ لحظه یه.کردم بلند

 دختر این میگه االن...رفت آبروم.بود سرم باال سپهر آقا.کردم

  یه.است بچه چقدر

 : کردم پاک اشکمو و گرفتم ازش.گرفت سمتم دستمال

 ! خوبید:سپهر

 : گریه با من

  مرسی خوبم-

 : شد خیره صورتم به.کنارم نشست

  شده؟ تنگ مامانت برای دلت-

 : کردم گریه دوباره

 قبل رنجوندمش من.کردم دعوا باهاش من...خیلی آره-

  احمقم خیلی من...رفتن

 ... بچه و:پهرس
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  بله:من

  بچه و احمق خیلی:سپهر

 ات عمه بچه...بچه میگه من به... احمق میگه من به نکبت ِ: 

  

   میدونم:من

 دلخور فرزندنش کار از هیچوقت مادر...نکن فکر بهش:سپهر

  نمیشه

 از دلخور...رفت دنیا این از دلخور اون...باشم مطمئن کجا از:من

  دخترش تنها

  نکن گریه ام دیگه بریم شو بلند حاال میدم لقو بهت:سپهر

 سوار و کردم پاک و اشکام.شدم بلندL90 جلو.شدیم بود سفید 

  یه که سپهر ماشین

 تا صد خونه برسیم تا.بودم معذب.شاگرد صندلی نشستم

 . فرستادم صلوات

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 امروز بود قرار اومدن هم با سپهر و شراره دقیقه بیست از بعد

   سهیل خونه ریمب

   میاییم باهم شراره منو سپهر اقا:من

  میریم شین سوار شماهم نمیخواد:سپهر

   میریم هم با شین من ماشین سوار شما نه:من

  اوکی:سپهر

 برداشتم و هام ادکلن و کردم عوض مانتومو و خونمون رفتم اول 

  سمته رفتیم بعد....  و

 اومدن من ماشین با یهبق دید وقتی کرد باز و درب سهیل خونه

 :  زد پوزخند یه دوباره

  سالم علیک:من

 خیلی بود عجیبی ادم واقعا خدافظ نه سالم میگفت نه وقت هیچ

  عجیب

  اومدین خوش:سهیل

 اقا سپهر اقا بعد شدیم وارد شراره منو اول کنار رفت و گفت اینو

  سهیل برعکس سپهر

 هک دیروز مثال بود سهیل از بیشتر شعورش و عقل ولی بود جدی

  سپهر خونه رفتیم
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 داخل رفت خودش داخل بریم خانوما ما اول بذاره اینکه بدون

  واقعا شراره منو ش بعد

  وقیح انقدر هم مرد که

 شلوغ قبال عینه هم ها چت میخواست دلم اوردم در و موبایلم

  کس هیچ ولی باشن

 سهیل یارو این دلگیره تنهایی چقدر شدم خسته نبود توشون

  نبود بلد اصن که هم

   کنه پذیرایی

 شد خسته دستم من به بدی چایی یه نمیخوایی سهیل:سپهر

  کردم تایپی کار انقدر

  بریز چایی خودت بره برو شو بلند خودته خونه کن فک:سهیل

 : شد بلند نوچ نوچ با سپهر

  بریز منم بره گرم دمت:سهیل

  

 . نشست دوباره سپهر

 کار این خونه تو عمرا که منم نیست چیزی از خبری نه دیدم

  هااا عمرا یعنی کنم
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 غذا برامون بری میشه خانوم پریسا میخوام ناهار من:سهیل

  کنی درست

  نوچ:من

  بلدین خوب خیلی کارا این از که شما چرا:سهیل

  ندارم اینجا که میخواد حوصله کردن درست غذا:من

  بابا نه حوصله هه:سهیل

  ندارم اینجا داشتم سپهر داداش خونه بعله:من

  سپهرشون داداش خونه بریم شین بلند پس:سهیل

 امروز دراد چشت تا اشپزخونه سمته رفت و شد بلند خودش

 . کنی درست غذا خودت

 بدی خیلی بوی که میچرخیدم نت تو داشتم دیقه شش پنج

  حالم شد پخش خونه توی

 به مبگ چی من یعنی سوزونده و نیمرو دیدم رفتم خورد بهم

  این

 یه اینکه مثه اینا شراره خونه که بودن رفته شراره و سپهر

  بردارن و گذاشته جا چیزی

 : بمونیم خر سهیل خونه مادرمون پدر شدن پیدا تا بود قرار

  خب نکن نیستی بلد توروخدا ببین:من
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   کن درست بیا گفتم بهت که من:سهیل 

  چلفتی پا و دست:من

 کلمه اون انتقام"لفتیچ پا و دست" ام جمله این

 : بود"خدمتکارش"

 .  کرد نگام عصابنیت با

  میترسم ازت کردی فکر داره نگاه چیه هان:من

   پایین گرفت و سرش

   کرده چیکار توروخدا ببین:من

 . کن جمعش و بیا حاال داشتم حساسیت نیمرو به که منم

   ظرفشویی تو گذاشتمش و برداشتم و دستگیره

  میکنم تدرس بشین برو:من

 قرمز چشاش ترسیدم بدجورم ترسیدم باال گرفتم که و سرم

  عصبیه بود شده قرمز

   عصبی

 شدم مجبور دوباره پذیرایی اتاق تو رفت گفتم و جملم وقتی

 . بذارم غذا خودم



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 گذاشتم ماکارونی بود گرسنش خیلی ااقا چون گذاشتم که و غذا

  شراره با نشستیم بعد

 میکرد تعریف غذام از همش شراره خوردیم سهیل و سپهر و

  میکرد تعریف هم زیاد خیلی

 جدا هم سهیل کردم پیدا دوستایی همچین بودم خوشحال خیلی 

  خوبی پسر اخالقش از

 کرده یکاری دخترش دوست من عینه اونم میدونم اینو فقط بود

  نداره اعتماد ماها به که

 . نداشتم اعتماد پسرا به من که همونطور

 . 

 رهشرا♥ 

 اآق که میکردم تعریف پریسا غذای از.بودیم نشسته سفره سر

 : گفت پسهر

 رو شما دستپخت نشد بار یه میکنید تعریف فقط شما:سپهر

  بخوریم

 به دست بود نذاشته عمرش تو مامانم٬فکر تو رفتم لحظه یه

  هیچ.بزنم سفید و سیاه
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 یه کردن پاک یا کردن درست نیمرو یه حتی.نبودم بلد کاری

 : یزیچ

  نزدم سفید و سیاه به دست عمرم تو من:من

 : برگشتن سمتم به تاشون سه گفتم و این

  داشتم خانووووووووم پریسا از رو جمله این انتظار:سهیل

 من به نگاهی سپهر.کرد اخمی هم پریسا.گفت دار کش و خانوم

 : گفت و کرد

  کاری؟ هیچ یعنی:سپهر

   کاری هیچ خیر:من

  نداده؟ یاد بهت مامانت:سپهر 

  بزنم سفید و سیاه به دست نمیشد راضی مامانم:من

 : میگفتم و این و بودم آورده پایین و سرم

 همین:سهیلِ   لوسی و خجالتی دیگه  

 میخواست دلم...نکبت ات عمه لوس.گرفت حرصم حرفش این از

  یاد اما بدم جوابشو

 و فرزاد جواب چرا هه.داد خوبی با باید رو بدی جواب بودم گرفته

  نفرین و بدی با
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 کنار رو غذا.شدم کور اشتهام.افتادم عوضی اون یاد باز وای.دادم

  تشکر یه و گذاشتم

 کردن جمع توی حتی.نشستم کاناپه روی رفتم و کردم کوتاهی

  کمک پریسا به سفره

 کار تابش لب با داشت سهیل.کرد کمک بهش سپهر.نکردم

  سپهر.نبود حواسش.میکرد

 سپهر و میشست ظرف پریسا.بودن آشپزخونه تو هم پریسا و

  قهوه داشت انگار هم

 چشمای.آوردم در کیفم از و فرزاد عکس.نمیدونم میکرد آماده

  تو رنگش خوش و عسلی

 کرده بغض...! چرا آخه کردی و اینکار من با چرا.کرد آشوب دلم

  غرور حداقل اما بودم

 گریه ساخانومپری و پرو سپهر و مغرور سهیل اون جلوی داشتم

  همه از پریسا.نکنم

 ....  ولی نبودن بد زیاد هم اونا.بود بهتر اشون

  :بود عصبانی هم پریسا.شد پذیرایی وارد قهوه سینی با سپهر

 خودتون اتونو خونه ظرفای حداقل سهیل آقا:پریسا

  خونه برکت گفتم من....مشستید
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  شستم نره

  دهب ادامه میاد بهت خیلی.. کردی لطف:سهیل 

 ( کرد سکوت:....)پریسا

 جلو قهوه یه سپهر.میشد منفجر عصبانیت از داشت

  که بریزه شکر میخواست.گذاشت

 : گفتم

  دارم دوست تلخ من مرسی:من

  باشه:سپهر

 قایم کوسن زیر شدن پذیرایی وارد اونا وقتی و فرزاد عکس

  میخواست سپهر.بودم کرده

 : زدم داد که بشینه

  نه:من

 : برگشتن من سمت به نتاشو سه یهو

  شده؟ چی:سپهر

  کردم قایم چیزی یه زیر این من ببخشید:من

 عکس و برداشتم و بالش...خنده زیر زد پریسا.کردم اعتراف

  سپهرم.برداشتم و فرزاد
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 اون ی سوژه بود گند چقدر روز اون.خنده زیر زد پریسا با همراه

  ولی.بودم شده نفر سه

 : نخندید آقا سهیل حداقل

  داره؟ خنده چیه هان:نم

 نفر سه اون به ای توجه اینکه بدون٬کیفم توی گذاشتم و عکس 

  خوردن به شروع بکنم

 من..نازنازیه چقدر دختر این میگن اینا االن.کردم ام قهوه

  روی اون کافیه.نیستم نازنازی

 حرف این از.نبینید و من روی اون کنید دعا فقط ببینید منو

 . گرفت خندم خودم

  سپهر آقا:من

  بله:سپهر

  بیارم و تابم لب من امون خونه بریم فردا میشه:من

   میشه آره:سپهر

  مرسی:من

  میکنم خواهش:سپهر

 چی هر گفت سری آخرین چون.شده عصبانی کردم احساس

  برداری میخوای
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 .... امروز امون خونه رفتیم بار سه....بردار

 ...  که دارم ستب در راننده یه اما خب.بودم گرفته فراموشی

 .. بود سپهر آقا منظورم

 . 

 . 

  

 . 

 پریسا♥ 

 یهو میخوردم و ام قهوه داشتم خندیدم شراره به کلی روز اون

  سهیل که میگرفت خندم

 : گفت

 که کرده قایم کردینا پیدا سوژه یه میخندین چقدر اه:سهیل

  کرده که کرده اعتراف کرده

  چه؟ شماها به

 اون من اخه بود باحال خیلی بودم نشده قانع اینطوری عمرم تو

  کردم قایم چیزی یه زیر

 : گفت و زد لبخندی سپهر نخندی نمیشد اصن
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 همین برا بخندی نیستی بلد تو اخه سهیل چیه میدونی:سپهر

  میشه حسودیت

 خنده کجاش جمله این واا خندید بلند بلند خودش و گفت اینو

  از میخواست داشت؟مثال

 : ایش نکنه طرفداری میخوام صدسالکنه؟ طرفداری من

  شده ذره یه خرید برای دلم خرید برم میخوام من عاقا:من

   گفتی ای:شراره

 کس هیچ خرید؟وقتی ببریمتون چجوری االن شرمنده:سهیل

  نیست

 بریم شین بلند که نگفتم شده تنگ دلم گفتم منم خب:من

  خرید

 داخل مرفت خب نمیزنه منطقی حرف واال نگفت هیچی دیگه 

  اول منه بره گفت که اتاقی

 شراره هم من هم ولی بده بهمون جداگونه اتاق یمخواست

  همین برا میترسیدیم

 زدم هندزفری و برداشتم و موبایلم خوابیدیم اتاق تویه دوتایی

  حمید اهنگ با و توش

   خوابیدم گرفتم عسگری
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 ... 

 نمازمون و کردم بلندش خواب از و شراره اروم شدم بلند خواب از

  شراره نماز خوندیم و

 برای هم رکعت چهار همیشه من رفت و شد تموم من از تر زود

  و کس هیچ که کسایی

 شاید میخوندم بودن رفته دنیا این از و نداشتن دنیا این تو

  رفته یادش شراره همین بره

 تعجب با سهیل دیدم شد تموم که نمازم ببنده و اتاق درب بود

   میکنه نگام داره در جلوی

 یه دیدم و لبخندش بار اولین برا شدین بیدار شما عه:من

  زد لبخند

  دارم کار بیرون برین میشه دیگه خب:من

  رفت و زد لبخند باز

 یه با و لباسم و بستم و اتاق درب هااا میشه چیزیش یه این

  پا دم شلوار و سارافون

 مقدار هی و پوشیدم سارافونم همرنگ هم شال یه و کردم عوض

  رفتم و کردم ارایش
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 بلده؟مگه واا املت و بود کرده درست صبحونه سهیل اقا بیرون

  نسوزونده و نیمروز اونروز

   دروغگو بود؟نوچ

  نیمشی؟ ناراحت بکنم سول یه:من 

  بود شده مهربون چرا نمیدونم بودیم تنها چون

  بپرس نه:سهیل

 رنگش از ملتا این ولی سوزوندی و نیمروز اونروز که تو:من

  االن مزس خوش معلومه

  نه یا کنی درست بلدی دقیقا

 عینه هم دستپختت هستی خوبی خدمتکار که این نه اخه:سهیل

  برا خوبه خدمتکارا

  کنی درست خودت تا سوزوندم اونروز همین

 عاشق بگو کلمه یه خب پرو بشر این رکه چقدر گفتم دلم تو

  مغرور ایش دیگه دسپختتم

  لندهور

 بعد نسکافه کردن درست به کردم شروع کنم کمکش واستمخ

  و ریختم رو ها نسکافه
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 و گردو و پنیر و وسط گذاشت و املت مجلسی و شیک خیلی اونم

 ...   و عسل

  نیسن کجان سپهر و شراره:من

 لب که خانوم شراره خونه رفته اقاااااااا سپهر با شراره:سهیل

  بیارن و تاپش

  صبحی اول میرفتن تر دیر دهیخور حداقل خب وا:من

 و سپهر آقا ی صبحانه.خوردیم و امون صبحانه هم با نشستیم

  توی گذاشتم رو شراره

 . اتاقم توی رفتم و فر

  

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

 لب رفت یادم خب نکبت.بود صورتش روی اخم خونه خود تا

  میزنی چرا دیگه و تابم

 . شدیم سهیل آقا خونه وارد...ایشش...

  کجاس؟ خانوم پریسا:سپهر
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 خوشگلی اون به دختر...نکبت پریساس نگران چرا این ایشش

  منم...دیگه دارن حق

 با.بود گرفته ام خنده... میمون...آخه خوشگله کجات...خوشگلم

 . داشتم دعوا خودمم

  خوردید؟ صبحونه:سهیل

 بیرون آقا دهن از آمیز محبت ی جمله یه عجب چه

  مثال لکیا"بگه آخرش میترسیدم.آمد

 اهلل... ام بامزه چقدر من.گرفت ام خنده دوباره"شدم مهربون من

 ...: اکبر

  نخوردیم نه:سپهر

 صبحونه براتون:سهیلِ   خودتون با اش بقیه دیگه گذاشتم ر 

 ف توی...املت داشتیم نگه

 سپهر آقا دیدم آشپزخونه توی رفتم.کردم عوض و لباسام رفتم 

  آماده رو صبحونه

 : میکنه لطف داره نیستم بلد کاری من میدونه این.کرده

  سپهر آقا مرسی:من

  میکنم خواهش:سپهر
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! شده خشک اینقدر چرا این٬ "میکنم خواهش"گفت خشک خیلی

  بابامه مگه بیخیال

 بلند صبحونه خوردن از بعد٬سفره سر نشستیم.شم ناراحت

  خودم خواهش با منم.شد

 و هست شویی ظرف توی که ظرفایی داشتم.کردم جمع رو سفره

  یه یهو که مشستم

 ...: زمین افتاد و خورد لیز دستم از لیوان

  شد؟ چی:سپهر

 یکف دست با آدم آخه...خب بود لیز دستم.کنم جمعش تا نشستم

  اونجوری و لیوان

 . برید دستمو یهو که میکردم جمع داشتم...میگیره

  دستم وای:من

 بریدگیشم.شده چی ببینن نیومدن هیچکدومم میاد خوشم

  بود عمیق

 زا.نیست حالیم هیچی باشم عصبانی.بودم عصبانی....المصب

  عصبانی چی همه

 باهاش ببندم دستمو گشتم چیزی یه دنبال چی هر.... ....بودم

 همین خوبیشِ   پیدا
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 پایینی قسمت.میشدم منفجر داشتم عصبانیت از.نکردم 

  پاره عصبانیت با و سارافنم

 : تمدس دور پیچیدم و کردم

 شراره...مردنی ی شراره... چلفتی پا و دست ی شراره... نکبت:من

  شراره...احمق ی

 شراره...میخوره بهم ازت حالم شراره...بمیر شراره...مریض ی

 ....  میاد بدم ازت

 رو ها شکسته شیشه سالمم دست با و میدادم فحش خودم به

  سطل تو میریختم

 : آشغال

 به اصن...شراره...شراره..ارهشر...شراره...احمق شراره:من

 ... جمهنم

 وایستادن تاشون سه دیدم برگشتم و شدم بلند عصبانیت با

 : میکنن نگاه من به

 نگاه اینجوری چی واسه!شکست داره؟استکان نگاه هان:من

  آدم سپهر آقا میکنی

 کن دردونه عزیز و خودت کن جمع بیا پریسا چیه...که نکشتم

  چی شما سهیل آقا...دیگه
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 ... بلدی و کار همین آره کن اخم..

 رو نشستم و اتاق توی رفتم.شدم رد کنارشون از و گفتم و این

  و سرم و گوشه یه

 . کردم گریه زار زار زانومو روی گذاشتم

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 عزیز و خودم کی من اخه بود شده چش شراره نمیدونم 

  در داشت منم کردم؟اشک

 پیش رفتم و نذاشتم که رارهش سمت میرفت داشت سپهر میومد

  شراره

   آبجی:من

 : نداد جواب شراره

  دستتو ببینم میکنی اذیت و خودت چرا اخه گلم خواهر:من

 لج دختره نمیشه حالیش مهربونی این نه دیدم نداد نشونم

  باز

 یه و پتادین با و گرفتم دستشو رمان تو پسرای این عین

   بستم براش باند کوچولو
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  احمقی خیلی کردی چیکار ینبب روانی:من

  کردم بغلش میکرد گریه

  نیست هیچی باش اروم هیشش:من

  میخوام و مامانم:شراره

 جبر سهیل جدیه سپهر درسته کنه گوش که کیه میخوام منم:من

  دیوص عوضی زهرماره

 چون گریه زیره زدم منم یهو بعد... اشغال خدمتکار میگه من به

  تحقیرم کسی عمرم تو

 :  میکرد اروم باید منو بود شراره این حاال بود نکرده

 بهش هی خدمتکار گفت بهم چجوری عوضی دیدی و سهیل:من

  ببین نمیگم هیچی

  توروخدا؟ببین

 باال اوردم و سرم تا شدم بلند بعدش شدم اروم کردم که گریه 

  دارن سهیل و سپهر دیدم

 : میکنن نگاه منو تعجب با

  چیه؟ هان:من

 تو بخنده سهیل بودم دیده بار اولین خنده زیره زدن یهو

  خوشگل خیلی میفتاد چل گونش
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 با شراره بخندی داشتی دوست هم تو میخندید وقتی میشد

  گفت خنده

  کنه ارومم بفرستین رو دیگه یکی بعد به این از:شراره

  میام خودم بعد به این از باشه:سپهر

  خوبه بفرستین و همین بروبابا نه:شراره

 با کنه توهین من به کسی میومد بدم بودم شده خسته دیگه

  رفتم و شدم بلند عصبانیت

 از اومدم و شدم حاضر و پوشیدم مانتومو برداشتم و کیف اتاق

  بیرون اتاق

  کجا؟:سهیل

  شجاع اقا خونه:من

  در جلوی اومد زود که در سمته رفتم و گفتم اینو

  بری نمیذارم کجا نگی تا:سهیل

  باو گمشو برو سننه تورو:من

 سمته رفتم و شدم ماشینم سوار بیرون رفتم و کردم پرتش 

 .... خونمون

 . 
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 . 

 . 

 شراره♥ 

 سپهر و من.رفت دنبالش سهیل.رفت کجا پریسا نبود معلوم

  من.موندیم تنها خونه توی

 و کنترل و نشستم کاناپه روی رفتم.شد بد حالم عق تنها این با

  و تلوزیون و برداشتم

 با میکردم عوض کانال همینجوری.میداد برفک.کردم روشن

 : نبود هیچی اینکه

  میکنی؟ چیکار:سپهر

  میخواد اسفنجی باب دلم:من

 : خنده زیر زد قا قاه سپهر

  بخندی آب رو:من

  میخوای اسفنجی باب:سپهر

 دل که اونی!ندارم دل من چیه؟مگه مگه میخواد دلم اهوووم:من

  من نه تویی نداره

  ندارم دل من میدونی کجا از تو:سپهر
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  کال تابلویی:من

  تابلو؟ میگی من به عه:سپهر

 ... ام خرزوخان با نه:من

  تابلوئم؟ من جدی:سپهر

 ( کردم سکوت:...)من

 همه..نونور لوس...چرا نمیگی خودتو...اصن تابلو من باشه:سپهر

  مامانم مامانم اش

  میکنی

  میکنم مامانم مامانم اش همه من:من

  خان خرزو نه:هرسپ

  شه تنگ مامانت واسه داری؟که دل اصن چی خودت:من

  نشده؟ تنگ مامانم واسه دلم میدونی کجا از تو من:سپهر

  کال تابلویی که گفتم:من

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ من:سپهر

  خان خرزو نه:من

  کن تمومش:سپهر

  دیگه کن تمومش خان خرزو:من 
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  نکن خرزو خرزو اینقد کن بس عه:سپهر

 ... خان خرزو...خان خرزو..خان خرزو اصن میخواد مدل: من

  گفتم کن بس عه:سپهر

  میگیره جلومو کی ببینم میخوام نمیکنم بس:من

 !  من:سپهر

  اونوخ چجوری تو:من

  بتونم جور هر:سپهر

  ببینم بگیر:من

  خواستیا خودت:سپهر

  بده نشون خب:من

 : سرم روی کوبید محکم و برداشت و کوسن سپهر

  سگ چته... سرم یای:من

  سگ گفتی من به:سپهر

  گفتم خرزوخان به نه:من

  :صورتش توی کوبیدم محکم و برداشتم کوسن یه من دفعه این 

  دماغم ایی:سپهر

  بولدوزر شد االن بود لودر اندازه دماغت ویی:من
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  لودره؟ اندازه من دماغ:سپهر

  خروزخان نه:من

 ! گفتی باز:سپهر

 سرم توی کلیپس٬سرم روی وبیدک و بالش اون سری این

 : شکست

  پس کچلی...کلیپس بدون شدی میمون شبیه:سپهر

  قوزمیت ات عمه کچل:من

 به دراز درد از که صورتش توی کوبیدم و بالش محکم سری این

  و کاناپه روی افتاد دراز

 : من پای روی قشنگ سرش

  نکبت شو بلند:من

 ...  میمیفه شم بلند نمیتونم سرم واییییییی:سپهر

  بیشور شو بلند:من

 خیلی سردرد از میمیرم دارم شده سنگین سرم نمیتونم:سپهر

  نامرد زدی محکم

  مامانی لوس نگی من به تا نکبت حقته:من 

  خب هستی:سپهر
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  گفتی باز:من

  آره:سپهر

 : گفت که سرش تو بکوبم و بالش میخواستم

  کردم غلط:سپهر

  بردار پام روی از کثیفتو سر حاال شو بلند:من

 : نشست و کرد بلند و سرش

  حاال تا کی از کثیفه من سر:سپهر

  کثیفه پسرا همه سر آره:من

  نکبت ایشش:سپهر

  منه کالم تیکه عه:من

  گفتم همین واس میدونم:سپهر

  شو خفه:من

  بلدم شنا نمیشم:سپهر

  

  گمشو:من

  بلدم امونو خونه راه نمیشم:سپهر

  بمیر:من
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  بودم شما امر منتظر چشمم رو چشم باشه:سپهر

  سپهر عه:من

  شراره عه:سپهر

  مرض:من

  ذهرمار:سپهر

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 خونه رسیدم وقتی بود شده تنگ خونمون بره دلم بود بد حالم

  بابام مامان اتاق رفتم

 بود شده تنگ براشون دلم کردم گریه زار وزار تختشون رو رفتم

  کسی اگه که بابا کجایی

 کنم درست غذا نذاری کجاییی مامان دراری پدرشو تو فتگ بهم

  نگه بهم کسی که

 محمد دیگه وقته خیلی میدونی خستم مامان بابا خدمتکار 

  دیگه میدم قول نمیکنم محمد
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 حرفت میدم قول برگردی اگه مامان بیایین توروخدا محمد نگم

  همینطور کنم گوش و

 قطع بود سهیل دنخور زنگ کرد شروع گوشیم که میکردم گریه

  زد زنگ دوباره کردم

 با تا خوابیدم بابام تخت رو گرفتم و موبایلم کردم خاموش

  رفتم شدم بلند ایفون صدای

 رو نشستم رفتم و نکردم باز و در سهیل دیدم ایفون سمته

  دوست قبال و تنهایی کاناپه

 مرفت واال نداشتن هم ملید کلید میومد خوشم نه االن ولی داشتم

 :  اتاقم خلدا

   بود شده تنگ اتاق این برای دلم چقدر:من

 رو کشیدم دراز بودم اتاقم عاشق بود قرمز و مشکی کامال اتاقم

  پنجره صدای که تخت

 باال بود سهیل شدم بلند تخت رو از ترس با اومد کسی پای و

  سرم

  داری قشنگی اتاق چه:سهیل

  کردم سر و روسریم سریع

  میکنم شکایت ازت دزدی جرم به تو دیاوم چرا چه تو به:من
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  کن شکایت برو دراز جاده باز راه:سهیل

  واال کنم شکایت ازش که نبود کسی میگفت راست

  بریم بردار و وسایلت:سهیل

  نمیام:من

  بیایی باید بیا میخوایی اگه گفتم من مگه شو بلند:سهیل 

  نمیگنجه باید کلمه من ذهن تو:من

  فندوق اندازه هکوچیک عقلت چون:سهیل

  که توئه عقل از بیشتر:من

  بدم نشونت میخوای نیست بیشتر نه:سهیل

  یاال بده نشون:من

  ماشین سمته برد منو و کرد بغلم یهو

  زشته کن ولم احمق:من

  باشه زشت که نیست کسی اخه:سهیل

  نفهم نامحرمی تو کن ولم:من

  نیست نامحرم محمدجونت:سهیل

  میشناسی؟ کجا از و محمد تو کن ولم:من

  خالشم پسر:سهیل
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 ادم و دخترا و زهرماره برج عین میگفت محمد که همونی:من

  نمیکنه؟ حساب

  اوهوم:سهیل

  بشکنه گردنتو میگم محمد به کن ولم:من 

  زمین گذاشت منو

 باز دختر یه اون داره دوستت هنوز کردی فک واقعا نکنه:سهیل

  بازه هوس یه نه که

  اون سمته میره بده اهمیت هوسش به تربیش کی هر احمق

  نیست اینطوری محمد نه نه نه:من

 تورو من ادمیه چجوری اون بگم بهت نذاشت وقت هیچ:سهیل

  میشناسم وقته خیلی

  احمق نداشت تورو لیاقت اون

  فت؟ چرا چرا:من

 هوس هم خودش که یکی کرد پیدا و دیگه دختر یه چون:سهیل

  بود باز

  بازه هوس بفهمم که نخواست ازم هیچی اون ولی:من

 بود شناخته و اخالقت اون میدادی اهمیت تو میگفت اگه:سهیل

  هیچی به میدونست
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 یه فقط میخواستی ساده دوستی یه فقط تو نمیدی اهمیت

  ساده دوستی کوچولواز

  همین بود فراتر

  گفتی بهم که ممنون:من

  سوال یه:سهیل

  بگو:من

  بودی؟ عاشقش:سهیل 

 دلم بودم اگه نبودم عاشقش اصن بودم؟نه عاشقش کرد فکر

  اگه میشد تنگ براش

 دوست باهام چی برای میکنه چیکار چیکارس میفهمیدم بودم

  روی از فقط من نه شده

  همین خوردم و گولش زبونیش چرب

  نبودم نه:من

 : زد لبخند یه سهیل

  سوال یه:من

  بفرما:سهیل

  بود؟ محمد برای پوزخندات:من
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 دختراشی دوست بقیه عینه هم تو میکردم فکر اول اره:یلسه

  شما نه دیدم ولی

  خانومی

  مرسی:من

  حاال؟ بریم:سهیل

  بیام و بردارم و وسایلم برم:من

  بفرما::سهیل

 محمد اون ربخاطر چقد بیشعور منه داشت حق سهیل واقعا رفتم 

  و پدر روی عوضی

 .... احمقم سر تو خاک وایستادم مادرم

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

 تا میخواست میخوابه ماشین تو که زد زنگ دیشب سهیل

  خودشون خونه و شب پریسا
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 تا اصن منم.بود برده خوابش کاناپه رو نکبتم سپهر.بمونه

  نشسته و نبرد خوابم صبح

 کامل و دانشگاهم ی پروژه.میکردم کار تابم لب با و بودم

 : گفت آلود خواب سپهر.میکردم

  میکنی؟ چیکار:سپهر

  میکنم کامل و دانشگاهم پروژه:من

 ... وا:سپهر

 : گفت میکشید خمیازه و مالید می و چشماش که حالی در

 ... دیگه دانشگاه کدوم-

  کردم سرگرم خودمو چه تو به:من

  نخوابیدی؟ دیشب:سپهر 

  نبرد خوابم نه:من

  میمیرم نخوابم شب یه من وا:سپهر

  نمیخوابیدم شب چندین میشد من... من نه تو:من

  میکردی چیکار:سپهر

  میخوندم درس یا میکردم چت:من

  میکردی؟ چت:سپهر
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  اهووم:من

  جونت فرزاد با:سپهر

  اهووم:من

 !  چه من به:سپهر

 !  چه تو به دقیق:من

  داره ربط من به نخیر:سپهر

  

  نداره:من

  داره:سپهر

 آقا لحظه یه که صورتم توی بکوبه و بالش  دوباره میخواست

  خونه وارد پریسا و سهیل

 : شدن

  سالم:پریسا

  بخیر صبح سالم:من

 : خمیازه با سپهر

  بخیر صبح-

  میکردید؟ چیکار داشتید دقیقا... بخیر همگی صبح:سهیل
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 میخواست که ژستی هنوز.بود دستش بالش کردم نگاه سپهر به

  روش سرم روی بکوبه

 و بالش سریع.همیرس مغزش به دیر فرمانا کنم فکر.بود مونده

 : گفت و زمین گذاشت

   هیچی:سپهر

 : بهداشتی سرویس سمت رفت و شد بلند

  میکنی؟ چیکار تو:شراره

  میکنم کامل و دانشگاهم پروژه:من

  شدی؟ دیونه...دانشگاه وا:شراره 

  شم سرگرم گفتم پوکید ام حوصله بابا نه هعی:من

  کنم آماده صبحونه برم من:پریسا

  بگیرم دوش کنم عوض و باسامل برم منم:سهیل

 شب نکنید بیدارم نمیخورم ام صبحونه بخوابم برم منم:من

  نخوابیدم

 و چشمام.کشیدم دراز تخت روی٬اتاقم توی رفتم و گفتم و این

 .  خوابیدم و بستم آروم

 . 
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 . 

 . 

 پریسا♥ 

 و صبحونه بودیم سهیل و سپهر منو ففط بود خواب که شراره

  صدا و پسرا و کردم اماده

 با منم کردو تشکر لبخند با ازم سهیل بار اولین برای زدم

  جونت نوش گفتم لبخند

 بود خوب خیلی بود دنیا روز بهترین اونروز میکردم احساس

  بود این بدیش تنها خیلی

 . نبود اونجا ما جز کس هیچ

 و برداشتم و تاپم لب و نشستم وی تی جلوی کاناپه روی رفتم 

  ددانلو فیلم نشستم

 چرا نمیدونم بود عاشقانه فیلمش دیدیم نشستیم و کردم

  هم سپهر نمیومد در اشکم

  سهیل بغل نشست پفک با که

 االن میکنه دان زود نیست کس هیچ االن کن دان هیجانی:سهیل

  دان میخوایی هرچی

  میشیم بدبخت شن پیدا ادما کن
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 لمفی تا دو کردن دانلود اکشن های فیلم به کردم شروع و نشستم

  فیلم دوتا و اکشن

 ناراحت میدونم ولی نمیدونم چی از بود ناراحت سپهر ترسناک

  انگار که هم سهیل بود

 خودم و دوتا اون دسته سپردم و تاپم لب میخوند خروس کپکش

  و اتاقم سمته رفتم

   خوابیدم گرفتم

 ... 

 دیگه نبود پیداش کس هیچ هنوز و میگشت همینطوری ها روز

  شده و بودیم دهش امید نا

 شمال بریم بودیم گرفته تصمیم خوب دوست تا چهار بودیم

  که همونجایی من ویالی

  فکر؟ خخخ کنم فکر برم میخواستم

 بود شده قرار شدم خودم ماشین سوار و برداشتم و وسایلم رفتم

  شراره منو که دخترا

 ماشین با هم سپهر و سهیل و بیاییم من ماشین با بودیم

  بذاریم کورس بود رقرا سهیل



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 داد عالمت سهیل میدادیم ویراژ و زدم سرعت اخرین و سرعتم

  برسه بهمون تا وایستم

 به داد شراره میخواستن اب بطری بود شده تموم ابشون سهیل 

  کردم پرت منم من

   میرسید گوشم به که بود کرده زیاد و اهنگ ماشینش داخل

  نمیگیره؟ گریم چرا

  م؟احساس بی انقدر چر

  احساسم بی

  خورده شکست انقدر تورو

  نمیشناسم چرا تروو

  رفته یادت

  رفت یادمون

   سخت سال چند

  رفت یادم

  رفته یادت

  نی یادمون

  رفت و اومد سخت سال چند
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  رفت و اومد

  

  رفت و اومد

  رفت و اومد

  "شکوهی شهرام"

  بود من نوبت کرد قطع و اهنگش

  کردم دزیا و صداش و گذاشتم اهنگ

  بود شده جوری یه نگاش سهیل نمیدونم

   تو دستای

  دستم از شده دور دیگه

  شده عوض دیگه

  حرفام از برداشتت

  من بدون

  راحته چه تو واسه زندگی

  ساعت هر میشد پر من با که تو

  طاقتت زیاده چه وای

  تاریکه خیلی نیستی تو که شبایی
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   دیگه بیا

  که داری دوستم میگفتی

  که شبایی

  تاریکه خیلی نیستی تو

  دیگه بیا

  که داری یدوستم میگفت

 بود شده گرسنش بشنوه و سپهر صدای تا کرد قطعش شراره

   داریم نگه جا یه میگفت

  ادمش زدم

  هوا این

  دیروزش از تر بد ش روز هر

  میبوسه و عکسات تنها اینجا یکی

  اتاق این هوای

  داره کم و عطرت

  دیوونه

  خونه تو خالیه جات چقدر میدونستی کاش اما یرفت
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  نکنم تلف وقت دادم قو 

  نشدم ادم هنورم من ولی

  "سمیر و پیشتاز علی"

 منو میزدیم جیغ فقط نذاشت اهنگ کسی دیگه کردم قطعش

  بهمون پسرا و شراره

   میخندیدن

  ای دیوونه:سهیل

  خودتی:من

 و داخل بردیم و نوسایلمو و من ویالی شمال به رسیدیم بالخره

  از و اتاقم تو رفتم من

 و حوا بدون ادم بدون رمان و برداشتم و تاپم لپ کیف داخل

   خوندن نشستم و کردم دانلود

  میخوره و بزرگه معده داره کوچیکه معده:سهیل

  بخوره بذار چه من به:من

  کن درست غذا شو بلند:سهیل

  ندارم و حالش:من

  دیگه شو بلند:سهیل
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  یخوامنم:من

  

  گفت اروم سهیل

  محمد جون:سهیل

 انجام کاری جونش برا بود زندم دیگه مرده اون برم عمرا:من

  نمیدادم

  گرسنگی از مردم شو بلند من جون:سهیل

 اومدم و کردم نثارش لب زیر تنبلی و کردم بهش نگاه یه

  اشپزخونه

 سهیل جون نشد بلند محمد جون این کردین دقت:نویسنده"

  خودش نوچ نوچ.دش بلند

  "نداره عیب نکرده دقت هم

 دسپختم به سهیل دیگه خوردیم نشستیم و کردم درست املت

  دسپخت بود کرده عادت

    نمیخورد من جز به و کس هیچ

 *** 

 ♥ قصه راوی ♥ 



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 اتفاقات یه میکرد حس بود پریسا به حواسش همه همش سهیل

  شدن غیب از تر عجیب

 میکرد فک میکرد تغییراتی داشت دلش تو اره میفته داره ادما

  سطح به تازه تکه پریسا

 چی برای چرا بگه نمیتونست کسی میخورد هم خانوادگیشون

  کس هیچ االن این؟ولی

 خیلی بود جیدیدش حس این عاشق بود شده غوغا دلش نبود

  ولی حسش بود جدید

 عینه سهیل میگفت و میکرد سرکوب و حسش همش پریسا 

  ای دیگه هکس نه برادرته

 میترسید میترسید کنه تجربه و عشق نداشت دوست پریسا

  عشق با بیاره دووم نتونه

 همش هم سپهر بود کرده تجربه فردی هیچ بدون و زندگی تازه

  میچرخید شراره بر و دور

 دوست بود کرده اعتراف خودش دل تو اینو داشت دوسش

  ی همه شراره که نداشت

 گونه بچه اخالق باشه نامرد رزادف اون پیش به حواسش و فکر

  را سپهر شراره ی
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 احساساتی ی هااا دختر این عین که طوری بود کرده خود مجذوب

  پیش ماه یک فیلم با

 اکشن فیلم ی جمله با ولی کنه گریه میخواست دلش پریسا

  و خورد را گریش بکیر

 شده احساساتی مرد یه سپهر ببنند را فیلم اون ادامه نذاشت

  و رمانتیک ردیم بود

 بغل عروس لباس در را شراره داشت دوست احساساتی خیلی

  شراره ببینه خودش

 میگفت و میکرد سرکوب سپهر به نسبت را خودش حس هم

  بوجود بار یک فقط عشق

   هست فرزاد عاشق اونم و اید می

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

 فرد یه...جدید آدم یه.ببینم تازه آدم یه میخواست دلم

  از...نفر سه این از غیر یکی...تازه



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 پنجره از... دریا لب بودن رفته ها بچه.بودم شده خسته تکرار

  سه.کردم نگاشون ویال

 و نرفتم باهاشون من.میکردن بازی آب و بودن آب تویی تاشون 

  یه.کردم بهونه و سردرد

 آشپزی میخواست دلم٬آشپزخونه توی رفتم و گذاشتم شاد آهنگ

  لیناو اینکه با کنم

 دلم ولی بود بارمX و بودم کرده زیاد و آسایش سعید از 

  خانوم آهنگ صدای.میخواست

 که آشپزی کتاب.کنم درست غذا داشتم سعی هم میرقصیدم هم

  کرده پیدا کابینت توی

 درست خیلی مامانم که غذایی سبزی قرمه.کردم باز و بودم

  عاشقش من و میکرد

 بودم خوشحال...سبزی مهقر کردن درست به کردم شروع.بودم

  چیز همه سهیل که

 قرمه و خوندم و کتاب قدم به قدم اینکه از بعد.بود خریده

  خیلی کردم درست و سبزی

 نشستم.کردم قطع و آهنگ پذیرایی توی رفتم.بودم شده خسته

  روشن گوشیمو و
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 خوندن به کردم شروع.نبود هیچکس...الین به شدم وصل.کردم

  با ام سابق های چت

 : فرزاد

  دارم دوستت:من

  نگو دروغ:فرزاد

  دارم دوستت:من

  گو دروغ:فرزاد

  ندارم دوستت اصن گمشو:من

  خانومم کردم غلط:فرزاد

  

 :... من

  خانومم:فرزاد

 :... من

  بحرفیم بزنگم شده تنگ صدات برای دلم خانومم:فرزاد

 :... من

  بدی؟ خیلی تو خانومم:فرزاد

  چرا؟:من
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 تا صبح از میمونن آقاشون پیش زیاد زیاد ماخانو همه:فرزاد

  زنگ.میکنن بازی اس شب

 ...  تو ولی بهم میزنن

  خب ببخشید:من

  کردم شونه موهاتو بزار برگرد خانومم:فرزاد

  باشه:من

 بوی چه...نرم چقدر... داری رنگی خوش موهای چه وای:فرزاد

  میدن خوبی

 پریسا همیشه....نهپسرو کردم کوتاه کوتاه موهامو که بود اونجا

  چرا میپرسید ازم

 بلند داشت جدیدا دیگه.نمیدادم جواب ولی کوتاه موهات

 . خوندم و اش بقیه.میشد

  

   فرزاد:من

  خانومم جانم:فرزاد

   دارم دوستت خیلی خیلی خیلی خیلی:من

  بیشتر من:فرزاد

  تر بیشتر من نخیر:من
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  تر  تر تر تر تر تر بیشتر نه:فرزاد

  بیشتر من که میدونی دیگه نکن اذیت فرزاد:من

  بیشتر تو باشه:فرزاد

 ...  فرزاد:من

  هوم:فرزاد

  میکنی چیکار بذارم تنهات روز یه اگه:من

  میکنی غلط خیلی تو:فرزاد

  میمیرم نذاریا تنها تو فرزاد خخخ:من

  آمده زلزله اینجا راستی نه:فرزاد

  تهران:من

  اینجا کرمانم بابا نه:فرزاد 

   واقعا:من

 عشقم:فرزادِ   دیگه یکی با برو بعد ها بگذره ام سال بزار ردم 

 م اگه

  نگو چرت کن بس فرزاد عه:من

  دیگه اتفاقه خب:فرزاد



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 حق حق میکردم گریه.میشد اشک از پر داشت دیگه چشمام

  و فرزاد اون من.میکردم

 االن میخوامش من...میخوام رو ها موقع اون فرزاد من....میخوام

  احتیاج بهش یخیل

 . دارم

  شده؟ چی:سپهر

 من به وایستان پریسا و سهیل و سپهر دیدم.کردم بلند و سرم

  گوشی سپهر.میکنن نگاه

 : گرفت دستم از و

  من به بده:من

 ! چیه ببینم بزار...نمیدم:سپهر

 و گوشی! چیه قظیه فهمید وقتی و انداخت گوشی به نگاه یه

 : دیوار به کوبید محکم

  اصن جهنم به برو:سپهر

  

 : زدم داد

  کردی و اینکار چرا روانی:من

  میکنی نابود داری خودتو فقط احمق:سپهر
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 که نمیکنم نابود رو تو میکنم نابود دارم خودمو بدرک:من

  نکبت

  میکنی چرا:سپهر

  احمق سگ اصن چه تو به:من

  روانی ات عمه سگ:سپهر

 فحش رو هدیگ هم و میزدم داد و هم جلوی بودم وایستاده

 : میدادیم

  بابا بمیر گم:من

  بخدا احمقی..احمق:سپهر

  سننه رو تو احمق من:من

  نزن داد من سر.... شو خفه:سپهر

  مگه هستی کی تو دارم دوست:من

  بزن داد من سر نداره حق هیچکس سپهر سپهرم:سپهر

 : گفتم و زدم داد بیشتر

  دارممممممممم من:من 

 خشک همونجا.خوابوند وشمگ توی کشیده یه محکم سپهر

  و مات سهیل و پریسا.شدم
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 : رفتم.میکردن نگاه مبهوت

  کجا:سپهر

  میکشمت بیای دنبالم جهنم:من

 و دویدم...بیرون زدم خونه از خونگی لباس همون با همونجوری

  نذاشتم...دریا لب رفتم

 خدایا.میکردم گریه...شنا روی نشستم.کردن گمم بیان دنبالم

  و زندگی این من

 میخواست دلم...آب توی رفتم و شدم بلند.نمیخوام....نمیخوام

  جنازه شم خفه بمیرم

 هک برم جایی تا میخواستم میرفتم جلو قدم قدم.نشه پیدا امم

  برگشتی راه دیگه

 تقریبا دیگه بستم و چشمام...نباشه راهی هیچ دیگه....نباشه

  آب زیر بودم رفته

! نبودم نانازی لوس دختر همون من.میکردم حس و آب سنگینی

  دیگه بودم؟نه

 یهو که آمد می بند داشت دیگه نفسم.بودم شده عوض....نبودم

  چشمامو شد گرم بدنم
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 شنا باال سمت به.کرده بغلم محکم یکی دیدم کردم باز

 : آب روی رسیدیم.میکنه

  چرا؟ لعنتی چرااااااااا:من

 : بود سپهر.کردم نگاه بهش

  دیدا نجاتم چرا نکبت:من

  بود کاری چه این احمق:سپهر 

 گرچه..بیرون امدیم آب از.بکشم نفس درست نمیتونستم هنوز

  ولی نمیخواستم من

 نمیتونستم.برد خونه زور به و کرد بغل و من.آمدیم بیرون

  میون در یکی.بکشم نفس

 داشت و بود دکتر سپهر.خوابیدم تخت روی.میکشیدم نفس

 : میکرد ام معاینه

  مبش زمین روی دختره تنها من میخواستی...احمقی خیلی:پریسا

 : میکرد گریه و میگفت رو اینا

  بیشور ی دختره... تره احمق احمقم از:سپهر

 گوشش زیر خوابوندی تو که کشیده اون داره حق خب:سهیل

  باباش از میدونم بعید

  باشه خورده
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 سر عقلش که زدم خودش برای اونم تازه... بود حقش:سپهر

  ادبی جاش

 ... آمد جاش سر خیلی دیدیم:پریسا

  نشده چیزی خداروشکر:سپهر

 گذاشته شام جون شراره.میکنم آماده و شام سفره من:پریسا

  شده خوشمزه خیلی

 بیا کن عوض لباساتو جون شراره... عالیه دسپختش شم فداش

   بیایید هم شماها...

 ...  دیگه

 عوض و ملباسا و شدم بلند٬بیرون رفتن اتاقم از همه 

  ساکت.شام میز سر رفتم.کردم

 بارم اولین.بود نشده بد غذامم.بودیم ساکت چهارتامونم.بودیم

  درست غذا بود

 . داشتم دوسشون که کسایی برای.میکردم

 قبول باید.داشتم رو اونا فقط من دیگه...سهیل...سپهر...پریسا

  ی خانواده تنها میکردم

 . کردممی قبول باید دیگه من.بودن اونا من

  شراره شده خوشمزه خیلی:سپهر
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  مرسی:من

 صدام بودم کرده که بازی بچه اون بخواطر.میکرد خز خز صدام

  خز و بود شده آروم خیلی

  میکرد خز

 . 

 . 

 . 

 . 

  . 

 پریسا♥ 

 بود شده تنگ خانوادم برای دلم منم دقیقا بود خراب حالم 

  به و ببینم و محمد میخواستم

 هوس ادم یه بگم بهش نمیخوامش بگم متما وقاحت با خودش

  میگفتم بهش باید بازه

 بدترین بودم شده بیزار محمد از من میکردم پیداش کجا از ولی

  االن تا که بود کثیفی ادم

 وجود شایدم نمیدونم نداره عشق؟وجود هه بودم دیده عمرم تو

  عمرش تو ولی داره
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 و پیامامون شتمدا مبل رو و برداشتم و موبایلم نیومده من سمته

  بعدش و میکردم مرور

 هرفت کجا نمیدونم نبودن سپهر و شراره کنم پاکش میخواستم

  روزا این واقعا بودن

 یه من که واقعا داره احتیاج هم دیگه ادمای به ادم بودم فهمیده

  معنام تمام به احمق

 عوضی محمد با چون احمقم میدونم فقط چرا نمیدونم خودمم

   ماحمق بودم دوست

  تو منی عسل:محمد

  کیه؟ عسل:من

  تویی:محمد

  گرفتی اشتیاه منو باز پریساس اسمم من کیه عسل محمد:من

  دیوونه دیگه نکن اذیت:محمد

  داری دختر دوست خونم دیوونه از ماشاهلل ماشاهلل:من

  خانومم:محمد

  بودم نداده جواب

  

  گلم:محمد
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  بودم گذاشته جوابش بی بازم

  کنم؟ صدات چی داری دوست تو اصن مکرد غلط:محمد

  جواب بی

  میکنی؟ ناز داری اوکی:محمد

  جواب بی

 پنجره از میکنی چیکار داری نگی رضاس عالمت سکوت:محمد

  یه و اتاقت تو میام اتاقت

  میکنم چپت ای لقمه

  اتاقم داخل بود اومده اتاقم پنجره از که افتادم سهیل یاده

  بود سهیل باال گرفتم و سرم

  خوشحالی؟ انقدر میخونی چی:سهیل

 پنجره از اومدی تو که افتادم خونمون یاده نیست هیچی:من

  اتاقم داخل اتاق

  دیوونه هه:سهیل

 بره اه اه اه خونه دیوونه منی ی دیوونه تو افتادم محمد یاده

  گمشه

  قهوه هم تو برای بریزم نسکافه میرم:من
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  اوکی:سهیل

 یادم و گوشیم من وااای ای شپزخونها سمته رفتم و شدم بلند

  اصن بردارم رفت

   ببینه اگه پیامام از نکردم خارجش

  ایش بزنه دس میخوره شکر شخصیه موبایل باو کن ولش

   پذیرایی اتاق سمته رفتم دوباره و ریختم و نسکافه و قهوه

  پیشونیشه رو هم بزرگ اخم یه و دستشه موبایلم دیدم

 یول بزنه منو سپهر عین که االنه گفتم زمی رو گذاشت و موبایل

  قهوه نکرد حرکتی هیچ

   پاش یکی اون رو پاش و برداشت و اش

   کنم پاکشون میخواستم:من

 تا کن اخم انقدر عوضی درک به دادم توضیح بهش چرا من اصن

  نباشی بلد که روزی یه

  نکبت کنی بازشون

 کردم زیبا و برداشتم موبایلمم خوردم و نسکافم و نشستم

  موتور و بازی ماشین بیشتر
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 میکردم بازی داشتم چیزا اینجور از و موی و پو تا داشتم دوست

  شراره و سپهر که

 ما جز به نبود کس هیچ شدم خسته جاها اینجور از دیگه اومدن

  داشتم دوست تا چهار

 وسه بود شده تنگ دلم میدونه خدا نبودن چرا باشن حداقل

  خیلی دلم هااا یعنی پارتی

 ولی میخواست شادی میخواست جشن دلم خیلی بود شده تنگ 

  فکر داشتم اینجا

  پرسید ازم گوشی در شراره که میکردم

  زهرمار برج شده هم تو زده گره و اخماش دوباره چشه این:شراره

 سمته رفتم نمیدونم معنی به باال انداختم و هام شونه

  همون مامانم کتاب و کتابخونه

  و غذا تزیین برای برداشتم و داشت دوستش خیلی که کتابی

   بود....

  اشپزخونه سمته رفتم

  میکنی؟ درست چی ابجی:سپهر

 بهم همیشه سهیل ولی بودم ابجی سپهر برای بود وقت خیلی

   پریسا میگفت
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  چیه؟ عالقتون مورد غذای نمیدونم:من

  کرد درست شراره که سبزی قرمه:سپهر

  دراد چشتون تا نمیکنم تدرس غذایی اصن ایش:من

  بیرون اومدم اشپزخونه از و گفتم اینو

 لباس ها مغازه تو میرفتیم بود شده باحال کردنمون خرید جدیدا

  بر و نظرمون مورد

 بارون داشت هه صندوق تو میذاشتیم و وپولش میداشتیم

  بارون عاشق که منم میومد

 خیس اه درخت همه خونه پشت حیاط سمته رفتم و شدم بلند

  خیلی بارون بود شده

 خوش خیلی میپریدم پایین و باال بارون زیر میومد تند تند 

  چرا نمیدونم فقط خیلی گذشت

 و بارون میومد بارون هنوز ولی زمین رو افتادم و رفت گیج سرم

  میکردم حس

 .... 

 ولی میدید تار بود جوری یه اولش چشام شدم بلند خواب از

  و کرد عادت نور به بعدش
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 سهیل نبود که کسی تنها بودن تواتاقم سپهر و شراره شد خوب

  دلم چرا نمیدونم بود

  ولی؟ چرا نمیدونم بود اونم داشتم دوست گرفت

  خوبی؟:شراره

 بود بد هم خیلی بود بد حالم نبودم خوب نه دادم تکون و سرم

  میدونم فقط چرا نمیدونم

 الکیم اگه حتی ودب چ هر محمد سهیل از دلخور ازش بودم دلخور

  میومد پیشم میومد بود

 گهدی نکنم حس و بودی کم تا بود پیشم همیشه نباشم تنها تا

  برم میخوام شدم خسته

 راسته واقعا نکبتیو زندگی این نمیخوام مادرم و پدر پیش

  از وقتی و چیزی یه میگن

 من ندونستم و مادرم و پدر قدر من میدونی قدرشو بدی دست

  اون تیح میخوامشون

  اه دیگه شدم خسته میخوام هم رو غروم غر مادربزرگ

 میکرد درست شراره هم غذا نمیرفتم بیرون اتاقم از دیگه

  کرده درست ماکارونی امروزم
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 میگفت چرا بود خوب دسپختش اینهمه که این موندم من بود

  بیرون دیگه نیستم بلد

 از بودم خسته بودم افسرده انگار بودم شده جوری یه نمیرفتم

  بی انقدر ولی زندگیم

 جهنمش عذاب از کنم خودکشی میترسیدم که بودم عرضه

  میترسیدم

  

 ... 

 اخرین اصفهان بریم میخواستیم اینکه مثه شدم بلند خواب از

  برای رفتیم پدرم با بار

 فکر همینطور داشتم بود زده لک بابام برای دلم کارخونش

  اومدداخل سپهر که میکردم

  اتاف

  کیه؟ محمد این:سپهر

  محمد؟چمیدونم:من

  زدی غمبرک زانوی اینطوری اونه برای میگفت سهیل:سپهر

 عوضی اون پیامای داشتم من شده نما خواب سهیل بابا برو:من

  زیاد که میکردم پاک و



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 موبایلم دیدم اومدم ریختم نسکافه رفتم و شدم خسته بودن

  مغروره ی اقا دسته

  کرده برداشت اشتباه اون میگفتی بهش خب:سپهر

  نداره ربطی بهش کل در:من

   زمینیم رو ادمای تنها دیگه ما ببین داره چرا:سپهر

 دخالت کارام تو باید زمینیم روی ادمای تنها ما چون چی که:من

  کنه؟

  کن درکش هم تو ولی نداره جواب منطقی حرف:سپهر

 مکارا برای من بدم توضیح بهش برم کنم درکش و چیش:من

  که نمیدادم توضیح بابام به

  عمرا بدم توضیح این به

  باشیم خوش هم با بذار من بخاطر توروخدا:سپهر 

  جناب به بدم توضیح میام برو باشه:من

  رفتم من خودمی ابجی ممنون:سپهر

 هم خوره یه و کردم عوض و سارافونم و لباسام سمته رفتم

  بیرون رفتم و کردم ارایش

  سهیل جلوی رفتم
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  سالم:من

 هی کردم فرار بزنه منو میخواد کردم فکر منم و باال برد و دستش

  ورفت زد صدادار پوزخند

 هکن ضایع منو میخواد چرا بیشعور این ایشش اشپزخونه سمته

  که موقع اون مثال

 داد فرم و موهاش و اومد پایین موهاش رو باال برد و دستش

  رفتم عوضی نکبت ایش

  اشپزخونه تو سمتش

  بزنم حرف باهات میخوام بشین:من

 به بود ریخته عصابم زد و پوزخندش دوباره و کرد بهم نگا یه

  تا بودم کلمه یه منتظر هم

 هگری زیره زدم و نشستم و حال سمته رفتم بگیره صورت انفجار

  از اون شدم حسته

 که سهیل از این نیستم مهم براشون من اصن که سپهر و شراره

  و نهنمیک نگامم اصن

 خر و مرد میخوایی میگفت مامانم همیشه میزنه پوزخند فقط

  خوشمزه غذای یا کنی
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 هیچی بودم مطمئن االن ولی گریه زیره بزن یا کن درست براش 

  همین برای نمیده جواب

  بیرون رفتم و کردم جمع و وسایل اتاقم داخل رفتم

  ابجی؟ کجا:سپهر

 باقی ادمای و نیاد این از که برم برم میخوام کن ولم:من

  شم راحت موندش

  خب کجا:سپهر

  اونور گمشو برو نمیگم:من

 سوار اه دیگه کردن خستم بیرون زدم ویال درب از و کردم پرتش

  تا و شدم ماشینم

 ... برم؟ میخواستم

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

 !  اســــتـــــــــ تـلـخ

 ...  باور
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 ...  ـدباشــن توانســتــنــد می کـه آنهــا نبودن

  امروز اســـتــــــــ تـر تـلـخ و 

 ...  باور

  دارنــد ماندن ادعای کـه آنهــا

 معلوم اصال که رفت پریسا وقتی.بودیم شده جدا هم از تامون

  که میشد هفته یه2 نشد

 رفت کجا3 کردم جمع و وسایالم شب.نمونم تنها غریبه مرد تا

  اون با گرفتم تصمیم منم

 تنهای....تنهایی زندگی یه....یرونب زدم خونه از و

  و کردم خاموش و سیمکارتم....تنها

 ماشین یه با.نداشتن اونا که کردم روشن و ام دیگه سیمکارت

  بود ویال توی که

 برای دلم...تهران سمت رفتم...کیه برای اصال نمیدونستم

  شده تنگ تهران هوای آلودگی

 طبقه سه.بود یدهخر آپارتمان یه برای تهران تو مامانم.بود

  و بود من برای سوم طبقه...

 امون خونه از و تهران رسیدم...برادرام برای پایین طبقه دو

  و برداشتم و ام خونه کلیده
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 شه چیده شیک خیلی.بود شده چیده....خودم ی خونه توی رفتم

 . بود

 و تکرار...دیگری از پس یکی....میگذشت هم سر پشت ها روز

  ....تکرار و تکرار

 لحظه یه.بودم شده بودم کرده دان که فیلمی دیدن سرگرم

  ی بوسه.داشت عاشقانه

 یک و زن یک برای لحظه زیباترین....مرد یک و زن یک

  تنگ سپهر برای دلم چقدر....مرد

 چرت.... دعواهاش...بازیاش مسخره برای.بود شده

  نمیدونم....شدناش جدی....گفتناش

 باری آخرین.نداشتم و قلب درد بقهسا من....میکرد درد قلبم چرا

  تجربه و درد این که

 درد یه.بود شدیدتر درد این اما.کرد ولم فرزاد که بود زمانی کردم

  آور ذجر اما شیرین

 پریسا کردنای ناز هوای دلم.بود کرده و سپهر هوای دلم.بود 

  و کردن درست غذا واسه

 چقدر....میخواست و سهیل داداش تلخ اخمای دلم.بود کرده

  تلخ کردن زندگی تنهایی
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 . بود

 اینا از شدنم دور....ام خانواده ی دفعه یک دادن دست از از بعد

  کلی...بار دومین برای

 . گذشت ام دوش رو غم بار

 همون دیگه میدونستم ولی.بودم شکسته بار دومین برای انگار

 .... نیستم شراره

 .... کنه آشپزی.نبود بلد که شراره همون

 ... گریه زیر میزد چیزی هر واسه که لوس ی شراره همون

 .... کنه زندگی نمیتونست مامانش بدون که شراره همون

 ... بود فرزاد عاشق که شراره همون

 چون.داشت خریدار اش خوانواده واسه حرفش که شراره همون

  و دختربزرگ فقط

 . بود تکدونه

 گیمش بود مدتها حاال.بود صورتی رنگ عاشق که همونی

  عذا خودش واسه.میپوشید

 ........ . بود گرفته

 .... . گذاشتم تنها و سپهر و بودم احمق چرا... نفهمیدم چرا
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 رو خانواده این اون گذاشته تنهامون پریسا اما 2.... .و امون نفر 

  ی خانواده پاشید هم از

 .... . پشیمونه االن اونم یعنی 

 .... . کنهمی چیکار داره کجاست االن پریسا یعنی

  ؟....کجاست سپهر

 .... . میکنه چیکار داره اون

  سهیل؟

 تر نزدیک بهم لحظه هر که دیوار تا چهار با...  تنهایی...  من

  عاشقانه فیلم یه و میشن

 پریسا دستپخت دلتنگ که منی....کرد داغون و دلتنگ منو که

  نبود دیگه....مادرم نه بودم

 زندگی اما.بودم کرده قبول و مادرمِ   بیزارم تنهایی از. .... .... 

 تنلخ چقدر تنها

 ... خندیدم عصبی آگاه ناخود

  تـــــــــو؟ میخندی چه به

  جدایــــــــــی؟ انگیز غم مفهوم به

 ـــــــــــــــــــــــ چیـــــــــــــــــــــــ چه به

  ــز؟
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  خویــــــــــــــــش؟ پیروزی یا من دل شکست به

 میخنـــــــــــــــــــــ چه به

  ـــــــــــــــدی؟ ـــــــــــــــــــــــــ

 کــــــــــــــــــــــ باور را تو مستانه چه که نگاهم به

  ؟ ـــــــــرد

 خاکستر و سوخت مرا که حرفهایت افسونگری به یا 

  ؟ کـــــــــــــــــــــرد

 خود فکر به نیز ابد دگرتا که میخندی من سادهی دل به

  ؟ نیســــــــــــــــــت

 ...  ــــــــــــد بخنـــ است دار خنده

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 و سهیل کاش نمیاوردم در و بازی لوس اون کاش بود تنگ دلم

  براش دلم میکردم باور

 از خسته بودم شیراز تو خودم خونه توی االن شده عدس یه قد

  وقت خیلی چیز همه



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 دلم نمیکردم درست دیگه غذا نمیرسیدم خودم به دیگه بود

  شمارم میخواست و دوستا

 و صد اوووو کردم روشن و بودم کرده خاموش بود وقت خیلی و

  زنگ سهیل بار بیست

 زندت ببینمت میگفت هم همش اس ام اس بار پنجاه و بود زده

  نمیذارم

 زنگ نمیداد اجازه غرورم بود خاموش شراره به زدم زنگ خخخخ

  سهیل یا سپهر به بزنم

  سهیل به زدم زنگ و کردم مقابله غرورم با اولینبار برای ولی

  خودتی؟ پریسا الو الو:سهیل

  نیستم نه:من

 نگفتی عوضی ببیتمت تو؟میکشمت کجایی مسخره:سهیل

  میشم نگران

  

   نه:من

  محمدت حلق تو دادنت جواب رک:سهیل

 میام حدوا و احد بخدای کنی محمد محمد دیگه بار یه:من

  میکنما بدبختت
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  ترسیدم اوکی:سهیل

  کجایین:من

  کجایی؟ بپرسم ازت باید من اینو:سهیل

  شجاع اقا خونه:من

 اقا خونه تو رفتی ببین کردماا ولت دودیقه روشن چشمم:سهیل

  شجاع

 شوخی باشه بلد سهیل نمیشد باورم واقعا خندیدم بلند بلند

   کنه

  شیرازم:من

 پریسا گفتی شیراز بریم گفتم بهت وگا سپهر بفرما:سهیل

  برا نمیده اجازه کالسش

  شیراز

  نمیده؟ اجازه کالسم چرا خوبی این به شیراز وااا:من

  بپرس سپهر از واال نمیدونم:سهیل

 بگین هم شراره به بیام بدین ادرس میپرسم بعدا:من 

  باهاش کنه روشن و موبایلش

  دارم حرف کلی
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 بود کرده جمع و وسایلش شب تو از عدب شراره و خانوم هه:سهیل

  منو فقط بود رفته

  موندیم سپهر

  بده اس و ادرس میام االن اوکی:من

  کجاست شراره میدونی اوکی:سهیل

  میام االن:من

 بودیم شده خوبی دوستای شراره منو کردم قطع و گفتم اینو

  بود گفته بهم که جوری

 و لباسام و اتاقم سمته رفتم خریده براش مامانش اپارتمان یه

  و کردم جمع و وسایلم

 شنیدن با نمیکردم باور خوشملم بنز تو پریدم و شدم حاضر

  خوشحال انقدر سهیل صدای

 سپهر از بدتر سهیل دیدم سهیل خونه و تهران سمته رفتم شم

  از تر بد سپهر و شلخته

  تر شلخته سهیل

  شدین اینطوری من بخاطر:من

  نه:سهیل

  اره:من
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 مخالف جنس به دست من که نیفتی سقف از بابا برو:سهیل

  نمیزنم

  شراره پیش میرم منم اصن نکبت:من 

  کجاست؟ میدونی مگه:سپهر

  بعله:من

  کردین؟ یکی به دست باهم نامردا:سپهر

  یس کن فک شما:من

   کن ولشون نکن تر کثیف و کثیفت خون داداش:سهیل

 غذا جووونم ارهششر دنبال میریم شب بعد خرید میرم من:من

  اقای با هم امشب ی

  سهیل

 شراره اپارتمان جلوی رفتم و بیرون اومدم خونه از و گفتم اینو

  جوون

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 
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 ...  روزگار سالم

 ! ؟ مردمان نامردمی با میکنی چه

  

 ! ؟ من

 !  بگذارند اگر...  خوبم...  هی

 دل هم باز٬ دل این راستی... میزنم چسب را دلم های خرده دارم

   میشود؟

 صدای یهو که.میخوردم پفک داشتم و بودن فیلم دیدن حال در

  چی مثل.آمد آیفون زنگ

 ...... پریدم جام از

  کیه؟ یعنی وای

 کسی زمین روی وقتی.میترسیدم2باشه؟ میتونست کی.نبود تا 

  ما از غیر

 .. شدم شوکه"پریسا" دیدن با و آیفون سمت رفتم

 به کردم باز و در تا.شدم خوشحال حد از ادزی شایدم نمیدونم

  شراره ورود محض

 .... گریه زیر زدیم و دیگه هم بغل پریدیم....

  بود؟ شده ذره یه برات بودی؟دلم کجا آبجی پریسا:من
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  آوردی دووم چجوری تنهایی...گلم آخه رفتی کجا تو:پریسا

  با دنمیش...چون رفتم:من3 با....باشم جا یه نامرم مرد تا 3 تا

 داشتم اعتماد بهشون اینکه با میترسیدم....نمیشد....غریبه

 . میترسیدم ولی

  سپهر ی خونه بریم کنید جمع وسایالتو برو عزیزم:پریسا 

  میشدم دیونه داشتم میام باشه:من

  گلم برو:پریسا

 شدم وارد وقتی... سهیل خونه رفتیم و کردم جمع وسایالمو رفتم

  و شد بلند از سپهر

! بود چی.بود ناراحتی بود خوشحالی از نمیدونم...طرفم آمد

  یه روز اون مثل دوباره

 سهیل و پریسا که این به توجه بی بعد.زد صورتم توی کشیده

  بغلم محکم کنارمونن

 محکم اینقدر بود غریبه یه که و پسری من.... نمیشد باورم.کرد

  ازش اینقدر.کنم بغل

 : بگیرم آرامش

  بود شده تنگ اتبر دلم نکبت:سپهر

  منه کالم تیکه نکبت سپهر عه:من
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  میرفتی نباید نکن بازیا مسخره این از دیگه:سپهر

  بمونم تا دو شما با تنها نمیشد میرفتم باید:من

 یه ما.نیستم غریبه تو برای بعد به این از من...میشه:سپهر

  اعتماد هم به باید ایم خانواده

  کنیم

 نگامون دارن سهیل داداش و ساکنی؟پری ولم االن میشه:من

  میکنن

  ببخشید اوه:سپهر

  

 . کرد ولم و گفت و این

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 

  شدن خوشحال چقدر اینا وایی

  کووو خریدت:سهیل

  شدی؟ نابینا بزرگی این به خرید:من
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  عه:سهیل

  عه و درد:من

  پریسا:سهیل

  سهیل:من

  هوم:سهیل

  کوفت:من

  عه:سهیل

  

  درد:من

  میزنمتا؟:سهیل

  میکنی غلط تو:من

  پریسا:سهیل

  سهیل:من

  ندارم دوستت دیگه برو دیگه شد خز درد و سهیل:سهیل

  داشتم دوست خیلی من اینکه نه:من

   اتاقم داخل رفتم و گفتم اینو

  بود تنگیده اینجا برا دلم چقدر وایی:من



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 هم ارایشم و کردم عوض شال و شلوار و سارافون با و لباسام

  رفتم و کردم ضعو

 شکالت و مرغ سوپ و استیک داشتم تصمیم خونه اشپز سمته

  یاده کنم درست داغ

   خدمتکار گفت بهم سهیل که اول روز

 بود عمیق خیلی عشقمم شدم عاشقش بود شده باورم دیگه

  عشق هر از تر عمیق

  ای دیگه

 و بود شده اماده چی همه واال بگم دروغ نمیتونستم که خودم به

  کرده ضعف دممخو

 رفتم شدن که تموم نمیکردم درست غذا بود وقت خیلی بودم

  یه حمام داخل و اتاقم

 پوشیدم و لباسام بیرون اومدم و کردم حسابی و درست حمام 

  مداد فقط نکردم ارایش

 و پسرا و چیدیم شراره با و میز بیرون رفتم و چشم زیر کشیدم

  با و غذامون کردیم صدا

 نکرد تعریف سهیل ولی خوردیم سپهر های هچ چه و به به

  اخر تا اول از چرا نمیدونم
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 نداشت عادت غذا وسط فقط میخورد و بود کرده سکوت غذاش

  وسط بزنه؟نه حرف

  میکرد سکوت من غذاهای وسط میزد حرف شراره غذاهای

 نمیبرد خوابم من ولی بخوابیم تا اتاقمون رتیم غذا از بعد

  و روسریم همین بخاطر

 سهیل که رزی گل باغ همون یا پشتی حیاط ورفتم برداشتم

  داشت

  کاشه؟ چی بره و رزا گل این نمیدونم:من

  کاشتمشون؟ خودم فهمیدی کجا از:سهیل

 که نکنین کاشتم خودم و گال این گفتی روز اولین خودت:من

  میکنم و جونتون

  کاشتمش ایندم عشق برا خب میگی راست اها:سهیل

  اوکی: من

  میخوری سرما سرما این با پایین اومدی چرا خب:یلسه

  بخورم هوا اومدم نمیبرد خوابم:من

  پریسا:سهیل

  بله؟:من
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  میکنی چیکار کنه خواستگاری ازت سپهر االن همین اگه:سهیل 

  خونه این از میرم و گوشش تو میزنم:من

  چی؟ من:سهیل

  تو؟:من

 : گفت و زد زانو سهیل

 . قلبم ملکه نیمیک ازدواج بامن:سهیل

 . 

 . 

  . 

 شراره♥ 

 بودم نشسته تلوزیون جلوی.بود شده عجیب سپهر اخالقای

  اونم میکردم تماشا فیلم

 . آورد می قهوه... میاورد چایی.میاورد خوراکی برام هی

  کنیم نگاه و فیلم هم با بشین سپهر کن بست:من

  کن خوبی و بیا حاال... خب باشه:سپهر

 غلب افتادن یهو شخصیتاش.بود عاشقانه مفیل...کنارم نشست 

  سرخ خجالت از دیگه هم
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 خشتکش تا و سرش قشنگ سپهر.میبوسیدن رو دیگه هم.شدم

  فکر.بود آورده پایین

 . باشه خجالتی بشر این اینقدر نمیکردم

 : میرفتم ور گوشیم با و راه اون به بودم زده خودمو که منم

  شراره؟:سپهر

  هوم:من

  شراره؟:سپهر

  شراره جان:من

  شراره:سپهر

  دیگه بنال هان:من

  ادب بی عه:سپهر

  دیگه نزدی زر گفتم ادب با بار یه خب:من

  شراره؟:سپهر

  دیگه بزن زر شراره و مرض ویی:من

  عاشقتم شراره:سپهر

 : کردم مرور رو لحظه اون بار چند ذهنم تو و کردم هنگ 

  عاشقتم شراره
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  عاشقتم شراره

  عاشقتم شراره

 . بگم چی نمیدونستم.بودم گرفته لکنت

  چی؟...چ....چ:من

  کن ازدواج من با...اتم دیونه نفهم عاشقتم:سپهر

  دستوره؟ کنم ؟ازدواج هاع:من

  کن ازدواج گفتم میکنی ازدواج که نگفتم دیگه آره:سپهر

  میدی دستور بهم هستی کی تو اصن! هاع:من

  کن قبول خواهش:سپهر

  بورممج نگفتی مگه وا:من

  چیه؟ نظرت حال هر به:سپهر

  نکردم ازدواج حاال تا میترسم:من

 : بگم باید چی نمیدونستم.بودم شده هل...خنده زیر زد سپهر

 ....! کن ازدواج من با خب:سپهر 

  نکردم ازدواج حاال تا میگم نه:من

 : خنده زیر زد قاه قاه بازم

 .... ببخشید چیزه عه:من
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  کن ازدواج نم با و کن خوبی بیا:سپهر

  بخونه؟ عقدمونو میخواد کی سوال یه:من

 . میگیا راس وا:سپهر

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 بود؟همون مغرور که سهیل بود؟همون سهیل این کردم هنگ

  گفت من به که سهیل

 باشن خانوادم باید ولی ارس من جواب یعنی اره نه نه خدمتکار

  نمیتونم خانوادم بدون

 بگذرم کس همه از حاضرم نمیخوام و جازدوا این من نه نه نه

  شن پیدا خانوادم ولی

   نه نه نه:من

  

  چرا؟:سهیل

   کن ولم نمیتونم:من
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  چرا؟ عه:سهیل

  میرم بدی گیر دیگه بار یه بردار سرم از دست:من

  بگو و دلیلش فقط نرو باشه باشه:سهیل

  محکمی این به دلیل ندارم دوستت:من

 دوستش که کسی به خودم و کلمه ینا روز یه نمیشد باورم اصن

  بیارم زبون به دارم

 یصد شکستم و غرورش شکستم و قلبش داره دوستم که کسی

  هردوش شکستن

   اومد

   کنم چیکار خدا ای من من نه نه

 خونه داخل رفت و دویید بود زد حلقه چشمش تو که اشکی با

  لباس ب و خونگیش لباس

  رفت و شتبردا و سویچ بود کرده عوض بیرون

 پریسا صدای به و اتاقم تو دوییدم و رفتم بود گرفته گریم

  سپهر و شراره گفتن پریسا

 انقدر گریه زیره زدم تختم رو و اتاقم داخل رفتم ندادم اهمیت

  که نفهمیدم که کردم گریه
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 رو چیزی حس با شدم بلند که خواب از رفتم فرو خواب به کی

  نیم شدم بیدار صورتم

 میخواستم بستم و چشم دوباره سهیله دیدم کردم باز و چشم

  میکنه چیکار ببینم

 اون مگه داری؟اخه دوستش و محمد هنوز نه چرا اخه چرا:سهیل 

  چی عوضی

 دب میکنی فکر که هم اونقدرا شکستی و دلم عزیزم داره؟پریسا

   من نیستم

 با بعد و کرد ناز و صورتم و صورتم رو کشید و دستش دوباره

  نگاش دوباره شمچ نیمه

 گریه همراهش گرتم و خودم جلوی ولی د میکر گریه داشت کردم

  مشت و دستش نکنم

 جلوی و گریه زیره زد بلند صدای با یهو میکرد گریه و بود کرده

  از دویید و گرفت و دهنش

 اونقدر گریه زیره زدم خودمم و شدم بلند تخت از بیرون اتاقم

  سرم شد چی نفهمیدم که

   زمین رو افتادم و ترف گیج

 ... 
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 واضح و صداها میدید تاز چشام اولش شدم بلند خواب از

  عادت بعدش ولی نمیشینیدم

  نبود سهیل بازم شراره و سرمه باال سپهر دیدم کردم

  کو؟ سهیل:من

  مهمه؟ برات مگه:سپهر

 شراره نمیفهمیدن اینا ولی ولی بود مهم برام اره گرفت دلم

  سپهر به کردن توجه بدون

  گفت

 ولی بود نگرانت هم خیلی بود شی بیدار اینکه از قبل:شراره

  رفت

  شراره به کرد نگاه بدجوری سپهر

  نیست مهم میگه راست سپهر:من 

 سرم دستم رفتن هم اونا اتاقم پنجره سمته چرخوندم و سرم

  تموم که سرمم داشتم

 ریهگ زیره زدم دوباره و کردم قفل و اتاقم درب و کندمش شد

  خود به خود دیگه هام گریه

 جواب هایش کسی بی سر از که تنهایی دختر های گریه میومد

  یک با را عشقش
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 ...  داد خالی و خشک ندارم دوستت

 . 

 . 

 . 

 سپهر♥ 

 درک رو پریسا من.نمیکردم درکشِ   نه یا!    دقیقا

 سهیل عاشق نمیفهمیدم.نمیکردم

 رفتیم اتاق از.بذاریم اشتنه رو پریسا که کردم اشاره شراره به

  رو شراره دست...بیرون

 .... بوسیدم و گرفتم

 ... برد پیش سال چندین به و من که ای بوسه

 ... کرد بار نکبت روز اون یاد منو که ای بوسه

 حس اون.بوسیدم رو بهاره دست بار اولین برای که روزی اون

  چرا ولی...خاص و ناب

  .نداشتم شراره به نسبت و حس اون

 ...! نیستم شراره عاشق من کنم فکر هه 
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 میزنم گول اینجوری رو ساده و پاک دختر این دارم اینکه فکر از

  نفرت حس عاشقشم که

 . داد دست بهم

 ... خودم به نسبت نفرت

 شب یه که منی.بود پولم کیف تو بهاره عکس هنوز که منی

  چشمای به کردن نگاه بدون

 شراره به نداشتم حق...نداشتم و قح این....نمیبره خوابم بهاره

 .... عاشقشم بگم

 ... سپهر احمقی تو چقدر

 : زدم پسش من ولی..بگیره آغوش تو منو کرد سعی شراره

  شده؟ چی وا:شراره

  فعال بزنم قدم ذره یه میرم...ندارم حوصله کن ولم:سپهر

 پشت رفتم...بیرون زدم خونه از.شدم دور ازش و گفتم و این

  به دادم هتکی و ویال

 نخ یه و آوردم در جیبم از و سیگار پاکت...دیوار

 ... کردم روشنش....سیگار

  گفتم بهاره به که دارمی دوستت اولین به برد منو پک اولین

  بهار:من
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  دفعه صد بهار نه ام بهاره من هوم:بهاره

  

  من بهاره:من

  چی؟ تو:بهاره

  عاشقتم من:من

 .( نگفت چیزی شد سرخ و پایین انداخت و سرش:...)بهاره

 از که ای بوسه اولین مال...پک دومین.نشست لبام روی لبخند

  کلی یادمه...گرفتم لباش

 هه.کردم خواهی معذرت و کردم التماسش کلی منم و کرد گریه

  بس از میکردم فکر

 عالقه که پسری به داشت چون نگو...میکنه گریه داره پاکه

  ناراحت میداد لب نداشت

 ... بود باهاش پول بخواطر فقط که پسری به...بود

  تمام....سنگین...عمیق..... پک سومین

 . 

 . 

 . 



 

WWW.FAZROMAN.IR 

  سهیل♥ 

 زد پس منو هم هرزه این زد پس منو وضیم این زد پس منو هه 

  داخل که اشکی حلقه با

 لباسام برداشتم و سویچم و خونه داخل سمته دوییدم بود چشم

  رفتم و کردم عوض و

 راه وسط تا رفتم ماشین با رفتم ولی میرم اکج نمیدونستم

  نداشتم و ماشین حوصله

 و ماشینم که نبود کسی هه کردم ول سویچ با راه وسط و ماشین

  راه و رفتم راه بدزده

 میدونستم مقدس که عشقی پاکم عشق افتادم اون یاده رفتم

  هه زهرا به عشقم

 پس منو عوضی اون ولی وجودم تموم با بودم عاشقش عشق؟اره

  پریسا عین اونم زد

 به حسم ولی نمیدونم میکردم گریه و میرفتم راه زد پس منو

  قوی بود تر قدرتمند پریسا

  بزنه پسم پریسا نمیکردم فکرشم اصن بود تر

 منو خبرم بی خدا از ه ز ر ه دحتر یه میبینی خداا میبینی:من

  دارم کم چی من زد پس
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  کمترم؟ عوضی محمد اون از خداا

 : گفتم و زدم پوزخند خودم هب

 بلد نداری نرم و چرب زبون نداری زبون تو کمتری اره هه:من

  بزنی گول و دخترا نیستی

   بگیر بازی به پاکشونو قلب نیستی بلد

  زدم داد محکم بعد

  چراااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میدونی:من

  خودم و خودم دوباره

  

  احمقی چون:من

  زدم داد دوباره

   عیار تمام به احمق یه قاحم یه اره:من

 زهرا از که ای کوچه اینجا رسیدم چطور نمیدونم رفتم راه

  کردم خاستگاری

  زهرا:من

  جانم:زهرا

  دارم دوستت:من
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  نفس بیشتر من:زهرا

  گرامی مادرزن بوس دست برسم خدمت خانواده با میخوام:من

   ایم ساده دوست تو منو عه:زهرا

  اونو کردم هکش مغزم تو

 دوست تو منو ایم ساده دوست تو منو ایم ساده دوست تو ومن

  ایم ساده

 خاستگاری اجازه حاال هستی و بودی منی عشق تو ولی:من

  نمیدی؟

  ندارم دوستت اونطوری من اصن:زهرا

   شد تکرار شد اکو مغزم تو این دوباره

  ندارم دوستت اونطوری من ندارم دوستت اونطوری من 

  چی؟ یعنی:من

  برادرمی عین تو یعنی:زهرا

  برادرمی عین تو برادرمی عین تو

 چی پول جز ب کن نگاه خودت به هستی عوضی خیلی:زهرا

  میکنی داری؟هان؟فک
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 و یکی من هستی غیرتی خیلی تو اره غیرتشه ادم چیز همه

  نداشته کار بهم میخوام

 نشه غیرتی میزنم حرف پسر یه با وقتی میخوام و یکی باشه

  نشه دخور اعصابش

  باشه مهربون

   افریده چی برای منو خدا شکست غرورم بار یه اونروزم هه

 دخترا افریدت کنن مسخرت دخترا افریدت معلومه خب هه:من

  هه بشکنن و غرورت

 دیگه میاد در چیزی یه گفته ساخته توورو مونده اضافه خاکش

  بازی اسباب احمق تو بعد

 بشکنه هی که کرده ومتحر غرور و خاکش نصف اومدی در دخترا

  بشکنه هی

 هم تا ده داشتم سپهر از کال میس بیست کردم نگاه و موبایلم

   شراره

 من به نده پریسا سپهر به بده مثبت جواب باید شراره چرا هه

  داره؟ چی مگه سپهر

 شراره رخ به و زنذلیلیش چطوری ندیدی ندیدی هه:من

  نداد پفک اون از دونه یه میکشید
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  وضیع من به

 سهیل همون بشم باید خونه سمته رفتم و خندیدم گفتم اینو 

  رد جواب چی که مغرور

  درکککککککک به داده

 رفتم بقیه به توجه بدون نیست پریسا دیدم خونه رفتم

  هیچ معصومش قیافه اتاقش

 براش و میکردم نازش بشه بدجنس انقدر نمیده نشون وقت

  میزدم حرف خودم برا نه

 کمتر محمد اون از چیم کردی اینکارو من با راچ پریسا:من

  و چرب زبونم منم بود؟بخدا

 و زهرا و زهرا نامرد توی بخاطر حتی من اره خودت برا ولی نرمه

  کردم نابود ذهنم تو

 منو پریسا داره دوست منو پریسا رفتم کلنجار خودم با دوماه

  پریسا پریسا نمیکنه ترک

  پریسا

 ازب بغضم شد چی نمیدوونم نمیاد یادم گفتم دیگه جمله سه دو

  گرفت گریم و شد

   اتاقم سمته رفتم راست یه و بیرون رفتم اتاقش از و
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   گریه زیره زدم

  ای ساده دوست یه برام تو هه

 من چرا کردم فکر زندگیم به و تخت رو کشیدم دراز گرفتم

  تو عشق یه باید همیشه

 منو عشقم شدم عاشق که هم حاال چرا باشه خالی زندگیم

  تاوان چرا چرا چرا نمیخواد

  اه اه میدم و گناهم کدوم

 . 

  

 . 

 شراره♥ 

 فرستاده من برای فقط و فقط و سپهر خدا.بودم خوشحال خیلی

  اون مثل سپهر.بود

 داشتم روز هر...خوبه خیلی سپهر.نمیده بازی منو عوضی  

 فرزادِ  سپهر به دیروز از بیشتر

 ذهنم تو فرزاد اسم دیگه که حدی به.میکردم پیدا عالقه

  بود شده چیزم همه.نمیگنجید
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 دوس رنگی چه داره؟سپهر دوس چی غذا سپهر...سپهر

  چی من داره دوس داره؟سپهر

 ... سپهر عالیق بود شده چیزم بپوشم؟همه

 وارد سپهر.هست واقعی عشق فهموندی بهم که ممنون خدا وای

  شوق با٬شد خونه

 : رفتم سمتش به

  رسپه:من

  هوم:سپهر

  بذارم؟ چی شام برات امشب داری دوست سپهر:من

  آه دیگه بذار داری دوست کوفتی هر نمیدونم:سپهر

 که بود من سپهر بود؟این من سپهر این.شدم نابود لحظه یه

  زد؟این حرف باهام اینجوری

 چشماشو هی اون ولی چشماش به بودم زده بود؟زل سپهر همون

  بغض.میدزدید ازم

 . شکست دلم سپهر تند رفتار از کردم

  

  سپهر:من
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 بهت دیگه چیز یه وگرنه ندارم حوصله برو کن چیه؟جمع:سپهر

  میریزی بهم میگم

  میگی؟ داری چی سپهر:من

 : وایستادم جلوش که شه رد میخواست

  اتاقم برم میخوام کنار بکش:سپهر

  کن نگاه چشمام به سپهر:من

 جلوش من ولی تاقشا بره که شه رد ازم کرد سعی بازم

 : وایستادم

  میدزدی من از نگاهتو چرا شده چی سپهر:من

 من ندارم عالقه بهت من بگم بهت میخوام...شراره:سپهر

  اون شدم پشیمون نمیخوامت

  بود زودگذر هوس یه فقط

 یک قلبم شدن سنگ و قلب توی شدنش هک و کلمه این مرور

  اون که اشکهایی و طرف

 زده گند....طرف یه غرور شکستن....طرف یه شدن روانه لحظه

  باورهام ی همه به شدن

 زیر زدم....یکجا به...بار دومین برای شراره نابودی....طرف یک

  حضور متوجه...گریه
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 : گفت سهیل به که ای جمله متوجه.شدم سرم پشت سهیل

  سنگی از پریسا مثل هم تو-

 از و دمدوی و گریه زیر زدم فقط...بکنم نتونستم هیچکاری 

  می بارون...بیرون زدم خونه

 داشتم اینکه...نشستم حیاط وسط...حیاط توی...شدید آمد

  فقط.نبود مهم میشدم خیس

 : بپرسم خدا از میخواستم

 لعنت...لعنت...لعنت....دادی من به آخه سرنوشته اینم خدایا:من

  با منو که زمونه این به

 آشنا سپهر با نوم که زمونه این به لعنت...کرد آشنا فرزاد

  که زمونه این به لعنت...کرد

  لعنت... زمونه این به لعنت...کرد جدا مادرم از منو

  آبجی:سهیل

 : سرم پشت وایستاده دیدم سهیل سمت برگشتم

 بریم شو بلند...میخوری سرما شو بلند آبجی:سهیل

  رو اینکارا نداره ارزش سپهر...داخل

  بکنی براش



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 که منه احساس این...نداره ارزش منه بقل این نداره؟نه ارزش

  به...نداره ارزش دیگه

 جلوی تفاوت بی سپهر...خونه رفتم و شدم بلند سهیل ی گفته

  و بود نشسته تلوزیون

 : بود فیلم دیدن مشغول

  میخوری سرما آبجی کن عوض و لباسات برو:سهیل

 کلید پشت از و در.رفتم اتاقم به بگم چیزی اینکه بدون

  و اعصاب قرص مشت یه با.کردم

 فرزاد بعد من هه.کنم آروم خودمو کردم سعی...قوی بخش آرامش

  کنم زندگی تونستم

 عوض و لباسام.میتونم ام عوضی سپهر بعد...باشم شاد 

  یه...غلیظ آرایش یه.کردم

 : بیرون زدم اتاق از... تلخ لبخند

  شراره داریم چی شام:سپهر

 . بود تلوزیون سمت صورتش

  که؟ داری دوس داداش بذارم ماکارونی خواممی:من

 . برگشتن سمتم به همزمان سپهر و سهیل.شد ساکت
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 نگفته خان سهیل... خبراییه کردی خوشگل که میبینم:سپهر

  بلدی زنی مخ بودی

  بفهم دهنتو حرف سپهر میگی چی:سهیل

  شده؟ چی:پریسا

   خبراییه شراره و سهیل بین انگار هیچی:سپهر

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 امکان این نه بود راست سهیل جشمای تو عشق نداره امکان 

  ولی چرا نمیدونم نداره

  کردم طرفداری ازشون

 و چرت حرفای این از دیگه بار یه بفهم و دهنت حرف سپهر:من

  میدونم من بزنی پرت

  باتو

 طرفداری ازش چرا نداشتی دوست و سهیل که تو شد چی:سپهر

  میکنی؟
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 مامان بودم کرده فکرامو من ولی بدجور خیلی دمش ضایع بدجور

  و رفتنشون رفتن بابام

  کردم قبول بود ظهر هاا نه دیشب کردم قبول دیشب

  ندارم؟ دوستش من که زده زری همچین کی:من

  داری دوستش ها؟مگه:سپهر

 میکنی اشی هر نخود و خودت چرا تو سپهر نمیدونم اصن:من

  خاستگاری قظیه االن

  هان؟ چه تو به من از سهیل

  همین عین همتون هه:سپهر

 با کردم سهیل به نگاه یه زد زل تلویزون به دوباره و گفت اینو

   بود کرده نگاه بهم ناباوری

  زدی؟ زل بهم بز عین چرا سهیل واا:من

  بـــــــــــــــــز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:سهیل

 زل بز عین ببین تو شراره زدی زل چجوری ببین خب عه:من

  نه؟ زده

 کنه سنگی و شراره نداشت حق سپهر بود شده سنگ شراره هه 

  نداشت حق

   کردم جمع و وسیالم اتاقم تو رفتم
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  زدی؟ جدی و حرفا اون:سهیل

  کدومش؟:من

  گفتی پایین که همونا:سهیل

  میگی و کدومش دقیقا:من

  من به ندادی رد جواب که همون:سهیل

  نکردی خاستگاری اصن تو:من

  ازت؟ کرد خاستگاری بود عمم:سهیل

  میکنه غلط عمت:من

  گفت و کرد ای خنده سهیل

 نه بگی میکنی ادزواج من با خانوما خانوم اول از حال خب:سهیل

  میکشمت

  نه:من

  مسخره:سهیل

  گفتم جدی:من

  گفتم جدی منم:سهیل 

  میکنم جمع و وسایلم دارم من دید یهو هم تو کرد و اخمشا

  کجا:سهیل
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  خونم میرم:من

  بذارم عمرا:سهیل

  عوضی سپهر اون جایه یا اینجا مائه جایه یا نمیتونم:من

  که کنم بیرونش برم نمیتونم اخه:سهیل

 موقع هر من خونه میریم شراره منو کن بیرونش نگفتم منم:من

  بیا شد تنگ برام دلت

  شه؟ تنگ دلم باید من چی برا:سهیل

  گفتم گوشش غلب و شدم رد بغلش از و برداشتم و ساکم

  میشم همسرتون روزی یه اینکه برا:من

 گفتم بهش شراره پیش رفتم و خندیدم عصبی و گفتم اینو

  ما خونه میریم شه حاضر

  بودی داده بله جواب که شما هه:سپهر

  نداره ربطی فضوالش به بودم داده که بودم داده بله:من

 نوم خونه همیش االن که خونم سمته رفتیم شرار با و گفتم اینو

  شراره

  

 . 
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 . 

 . 

 شراره♥ 

 که هم سهیل...اینا شراره ی خونه.بودیم شده مستقل دیگه

 . بود اینجا بیشتر

 غذام با...سهیل و پریسا و من تایی سه.بودیم نهار میز سر

 ... میکردم فکر.میکردم بازی

 غذا االن تنهاس؟سپهر خونه تو من سپهر یعنی وای

  یکنهم چیکار داره خورده؟سپهر

  االن؟

 سوال عالمه یه...  ذهنم توی سوال عالمه یه

  عاشق من آره...عاشقشم....عاشقانه

 به ورودش با چی؟سپهر فرزاد...دیونه اون عاشق.بودم روانی اون

  انداخت و اون قلبم

  ...سپهر...سپهر...سپهر...سپهره به متعلق قلبم دیگه...بیرون

 : شدم ندبل نهار میز از.ریخت بهم اعصابم باز

  کجا؟:پریسا

  جان نوش بخورید شما...نیس ام گشنه هیچی:من
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 چهارتا...قرصا همون سراغ رفتم.گذاشتم تنهاشون و گفتم این 

  دادم قورت...آب بدون

 ... تخت روی کشیدم دراز...

  میخوری؟ رو اینا کی از:سپهر

 دیدم و سپهر.کردم باز و چشمام...دروغه نه.بود سپهر صدای

 : بود وایستاده روم روبه

  برات مهمه:من

 رو کوفتیا این کی از گفتم نمیپرسیدم نبود مهم اگه:سپهر

  میخوری؟

 رو اینا کی از که سوالش این حتی.بودم سپهر عاشق که منی

  یه اون حتی... میخورم

 وجودم تو قشنگی حس....داشت بهم نسبت که نگرانی ذره

 . شده نگرانم عشقم.بود

 به.بودم کرده پیدا جدیدا که بود محبتی بودکم از این نه نه نه

  به که بود رسیده وضعی

 ... نمیدادم نشون چهره تو ولی.کنم ذوق کوچیکی چیز همچین یه

 . 

 . 
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 . 

 سپهر♥ 

 و شاد و زنده سر ی شراره همون...من ی شراره اون.نمیشد باورم 

  همون...شیطون

 من رو ارهشر اون...بود نشکسته ولی بود فرزاد عاشق که شراره

  من...شکستم

 اون به کی از بدونم بود مهم برام چرا نمیدونم....کردم نابودش

  پیدا اعتیاد قرصا

 نمیدونم...بیفته براش اتفاقی میترسیدم چرا نمیدونم.کرده

  صداشو وقتی مدتا بعد چرا

 چرای تا هزار......چرا نمیدونم...باال رفت قلبم ضربان شنیدم

 ... دیگه

  شکستی منو تمام وقاحت با که روزی ونهم از:شراره

 درد به قلبم....بودمش شکسته من...! بگم نداشتم حرفی

  و ام شراره من...آمد

 اسم بعد"میم"پسوند این قشنگه چه وای....شکستم

  ی شراره....ام شراره...شراره

 .... من
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  بخوری رو اینا نداری حق دیگه شراره:من

  مهمه برات هه:شراره

  نمیگفتم نبود مهم اگه:من

 آمدی باز که سراغت آمده زودگذر هوس همون باز نکنه هه:شراره

  سراغم

 هوس اون که میگفتم چجوری...میگفتم بهش باید چجوری

  باید چجوری.نبوده زودگذر

 هک میگفتم باید چجوری...چجوری...گرفتمش اشتباه که میگفتم

  مثل یکی منم

 یکی بهاره وقتی...رفت بهاره وقتی...کرد ام سنگ"بهاره" 

  در.داد ترجیح بهم و تر پولدار

 : نداشتم کم اون از چیزی من  که صورتی

  شراره:من

  هوم:شراره

  کنم تعریف برات داستانی یه میخوام:من

  میشنوم کن تعریف:شراره

 : زدم زل صورتش توی٬تخت روی کنارش نشستم
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 در داستان...نبود یکی بود یکی:من2 که پسره این پیش سال

 ...اس پسره یه مورد

 نیس مهم...میگم بهت قصه آخر و اسمش حاال....اسمش

  و شر که بود پسری یه...زیاد

 خریدار حرفش دوستاش تو.بود مهربون و شوخ....بود شیطون

  شر که پسری یه.داشت

 دعوت دوستاش از یکی تولد روزی یه پسره این...بود محل

  شب...بهنام تولد....میشه

 نفال و فالن و بپوش و این بپوش لباس...کنهمی خوشتیپ کلی

  شاستی ماشین یه با

 جشن این میره بود خریده براش تازه باباش که بلند

  جشن وارد وقتی خالصه...تولد

 همه اون بین که دختر یه...میخوره چشمش به دختری یه میشه

  زیبایی تو...میدرخشید

 حال در ههم که موقعی ما ی قصه پسر این خالصه.نداشت لنگه

  به میره بودن رقص

 وسط میرن.میکنه قبول هم دختره و میده رقص پیشنهاد دختره

  خالصه...میرقصن هم با
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 بهاره اسمش دختره...میشه دختره عاشق ما ی قصه پسر این 

  هم پسره.بود

   بیخیال... ندارم گفتن قصه ی حوصله...سپهر

 : گفت و جنبید خودش به شراره که.شدم بلند و گفتم و این

  بشنوم دارم دوست نه:شراره

 صادقانه و پاک که بودم من پسره بگم بهت خالصه شراره:من

  ولی بودم بهاره عاشق

 یکی که بعد...طرفم میاد پول یعنی... کثیف نیت یه با بهاره

  منو...میکنه پیدا بهترشو

 توقعات نتونستم من چون چرا...راحتی همین به...کنار میذاره

  وردهبرآ و خانوم

 نامش به شرکت تا چند تا چند نتونستم من چون...کنم

  و عشق اون چراااا؟چون...بزنم

 عشق...نیس خریدنی عشق نمیکرد درک میکرد فروش و خرید

  شراره...مقدسه حس یه

  دارم تو به نسبت االن و حس این میکنم احساس من

 ولی...دارم بهت حسو این وقته خیلی منم...من...سپهر:شراره

  نابودم احمق ویت
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  چرا؟! کردی

 فکر چون...کنم خوشبختت نمیتونم میکردم فکر چون:من

  دوست رو بهاره هنوز میکردم

 از حالم...نفرته نیست داشتن دوست فهمیدم االن اما...دارم

  میخوره بهم بهاره

 به شراره.آوردم در رو بهاره عکس و آوردم در جیبم از پولمو کیف 

  عکسو که جنبید خودش

 و نشد تسلیم اون اما.کردم اش پاره تند و سریع من ولی ببینه

  و برداشت و هاش تیکه

 : گفت

  ببینمش میخواستم کردی چیکار عه:شراره

 توی و شدن شوکه ای لحظه و گذاشت هم کنار و عکس های تیکه

 : دیدم صورتش

  شراره؟ شده چی:من

 ... این...این:شراره

  چی؟ این:من

 که بودی کسی تو...بودی تو سپهر پس...اس پروانه این:شراره

  این...بود پروانه عاشق
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 من فرزاد با که همونی....رفت فرزاد با که همونی اس پروانه

  دوست...کرد ازدواج

  کرد خیانت بهم...زد دورم که همونی...من صمیمی

 گفته بهم آره.نبود بهاره اسمش مگه چی یعنی.بودم کرده هنگ

  صداش بهاره بود

 . نمیشد باورم.نیست بهاره اصلیش اسم.نمیکن

 . 

 . 

 سهیل♥ 

  گفت بهم برگشت سهیل که بودیم غذا سره 

 و واقعیش عشق شده عاشقش اس شراره اتاق االن سپهر:سهیل

  کرده پیدا

 ابجی کرده هوس باز حتما بیاد اینجا کرده جرئت چی؟چطور:من

  کنه اذیت و شراره منو

  ؟میشه مگه اصن نمیذارم سهیل نه

 و گرفت و بازوم سهیل که شراره اتاق سمته دوییدم و شدم بلند

  رو گذاشت و دستش

  دهنم
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  ببخش تو و ایندفعه من بخاطر هیششش:سهیل

 و سرم همین برای نمیدونستم واقعا کنم چیکار نمیدونستم

  باشه عمالمت به دادم تکون

   اتاقم رفتم برداشت و دستش اینکه از بعد و قبول

 *** 

 ... سهیل

 بهش وقتیم میشد تر شکسته روز هر سپهر میکردم چیکار خب

  شدی اینطوری چرا گفتم

 دستپختش میخواد و شراره دلم چرا نمیدونم گفت برگشت

  و خودش هاش شیطونی

 من که حسی همون دقیقا گفتناش مامانم مامانم کردناش لوس

  مدت داشتم پریسا به

 میگرفتم ارامش دمیوم هم پریسا اسم وقتی حتی که بود ها

  قابل غیر پریسا به حسم

 در بگماا شراره اتاق تو رفتم خیلی بود بزرگ خیلی بود وصف

  نبودم بلد بچگی از کال نزدم

 نمیدونم کشیده دراز تخت رو دیدم بزنم در جایی میریم وقتی 

  زهرا نداشتم دوست چرا
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  گفتم همین بخاطر کنم پنهون ازش و

  پریسا:من

 . نداد جواب

  بیداری؟ خوشگله پریسا:نم

  میخوایی؟ چی نکن لوس و خودت:پریسا

  بپرسم سوال یه میخواستم:من

 داری باریکال اولته دفعه میگیری اجازه چرا بپرس:پریسا

  میکنی پیشرفت

  پریسا چی یعنی:من

  خونم؟ اوردی و سپهر اجازه بدون چرا اینکه یعنی:پریسا

 وت به من که داشت و حسی اون شراره به سپهر پریسا ببین:من

  مخواستم داشتم

  کنم کمکش

  نه؟ زودگذرم حس یه تو برای منم هه:پریسا

 کن بس خانومم خانومی نیست اینطوری نه پریسا وااااای:من

  توروخدا

  بپرس و سوالت بابا اه:پریسا
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 ازش االن که بوده زندگیم تو زنی یه تو قبل بگم من اگه:من 

  میشی؟ دلخور متنفرم

  دلخوری؟ میدونی و محمد تو مگه:پریسا

  عشقم من بوده هوس اون میدونم چون وج هیچ به نه:من

  نمیشم ناراحت پپس اوکی:پریسا

  کنم تعریف و داستانش داری دوست:من

 زهرا دیدم پولت کیف تو و عکسش میدونم چون نه:پریسا

  هم محمد که همونی عوضی

 بود همکالسی که همونی بود رقیبم همیشه که همونی دزدید ازم

  تو حتی که همونی

 احمق منو چقدر یعنی سهیل واای بودیم هم رقیب هم درسام

  فک که کردی فرض

  نفهمیدم االن تا میکنی

 بود خودم خریت از نکردم فرض تورواحمق من پریسا نه:من

  ببخشید نگفتم بهت

 هوس یه اون مطمئنم چون نیستم ناراحت دستت از من:پریسا

   بوده

  ناراحتی؟ بابت این از تو گرفت ازت و محمد گفتی تو:من
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  نوچ:پریسا

 شدن نامزد دوتا اون شدن غیب از قبل بگم بهت اگه یعنی:من

  میشی؟ ناراحت تو

  که نداره ناراحتی شن خوشبخت امیدوارم:پریسا

  تو خودمی خوشگل خانوم:من 

  شدی؟ لوس باز عه:پریسا

  خودمی زشته خانوم اصن بابا باشه:من

  کردن چیکارا دوتا اون ببینیم بریم دیوونه:پریسا

 و نذاشتم بزنه در میخواست پریسا شراره اتاق سمته رفتیم

 .... و داخل رفتیم یهو

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

 !  انـد بهـانه ها زخــــم

  … مــــن

 ... کنـــم می درد خــودم
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 سپهر روز و حال بود؟به چی برای...میریختم اشک.میکردم گریه

  دلم.میکردم گریه

 درست این...  نه ولی.کنم نفرین رو پروانه بازم میخواست

  سری این خدا نمیخوام.نبود

 : پام جلوی زد زانو یهو سپهر.بگیره ازم و سپهر نفرین این سر

 شکستم و دلت اینکه بخواطر شراره...ببخش و من شراره:سپهر 

  شراره....منو ببخش

 من...باش من مال و ببخش و من خدا رو تو شراره... عاشقتم من

  و فقط االن دنیا این تو

  دارم رو تو فقط

  کشکیم خانوم پریسا و من االن ما داداش آقا:سهیل

  حسم به زدی گند آمدی باز عه:سپهر

   نکبت عه:سهیل

  منه کالم تیکه این سهیل آقا عه:من

 عادت بخندونمش که گفتم سپهر پیش اینقدر میدونم:سهیل

  کردم

 حرف سرمون پشت میشنید نیستیم ما وقتی ایشش:یساپر

  میزنید
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  ایشش:سهیل

  میش کیش شراره قول به:سپهر

  مشکلیه آقا میخندیم میزنیم حرف آره:سهیل

  سهیل عه:پریسا

  پریسا عه:سهیل

  درد:پریسا

 ( شد ساکت:....)سهیل 

 : گفت گرفت و دستم٬خنده زیر زد سپهر

 باید نخوای چه بخوای هچ البته...میشی من خانوم:سپهر

  بازماندگان بالخره ما...بشی

  آدمیم نسل

  نگو نگفتم دفعه صد میاد بدم جمله این از ایشش:من

  نظرت؟ حاال خب ببخشید:سپهر

 بازماندگان آخرین اینکه خواطر به نمیگما خودم بخواطر من:من

  بله میگم آدمیم نسل

 ... که چرا
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 خوشگل خیلی میخندید یوقت سپهر...خنده زیر زدن تاشون سه

  اخم که زمانی تا  بود تر

 . بود مار ذهر برج مثل و میکرد

 . 

 . 

 . 

 پریسا♥ 

 و سپهر و سپهر شراره و داشتم و سهیلم من بودم خوشحال 

  تو چون بخشیدمش

   گذاشتیم تنهاشون سهیل با بود واقعی عشق چشاش

  سهیل:من

  جونم:سهیل

  دارم کار بیرون برم میشه:من

  میرم من بگو خب کجا:یلسه

 موندم خونه تو انقدر روزا این بنم دور یه برم میخوام نه:من

  پوسیدم

  کنم پدا کردنمون عقد برا راه یه باید منم برو باشه:سهیل
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  همگی خدانگهدار اوکی:من

  ابجی خدافظ:سپهر

  خدانگهدار:شراره

 و سویچ و کردم عوض و لباسام اتاقم داخل رفتم خدافظی از بعد

  سمته رفتم و برداشتم

 خداروشکر گرفت خندم بودن و خیابون سط ماشینا هنوز ماشینم

  خوبی ادمای چقدر ما

 در صندقش تو میذاشتیم و پولش هم خرید برای حتی بودیم

  دیگه میدونستیم که حلی

 داشتم بکشم الیی و برم تند سرعت با خواستم نمیگردن بر

  سرعت نهایت با همینطور

 ونکامی به خوردم و کنم کنترل و ماشینم نتونستم هک میرفتم 

  هیچی دیگه و مقابلم

 .... جز نبود یادم هیچی دنیا و ادما از نفهمیدم

 *** 

 سهیل♥ 

 و خوابیدم و کشیدم دراز و اتاقش تو رفتم منم رفت که پریسا

  بی بیکران دنیای از دیگه
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 . شدم خبر

 *** 

 . 

 شراره♥ 

 ... میگوید مادرم

 ... بکشی که هم را خودت

 ... مشکوک غم این رد

   دایمـــــی شیطنتهای پشت

 ... نگـــــــــــاهت

 ... نمیشود گـــــــــــم

 آور خواب قرص یه و گرفتم اجازه سپهر از.میکرد درد سرم 

  روی کشیدم دراز و خوردم

 و آهنگ یه.بست چشماشو و کشید دراز کنارم هم سپهر...تخت

  پخش روی گذاشت

 : عاشقانه خیلی...محکم خیلی.بود دستش تو دستم...

  بشین کنارم لحظه چند فقط

   همین تنها کوتاه رویا یه
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  شده این من آرزوهای ته

   ببین رو ما های آرزو ته

  بشین کنارم لحظه چند فقط

   کن گوش من به چندلحظه فقط

  جهان تو من غیر و احساسی هر

   کن فراموش لحظه چند واسه

  عمر یه لحظه چند مینه برای 

   بگیر من از دنیامو سهم همه

  بساز من با رو رویا یه این فقط

   بگیر من از و آروزهام همه

  عمر یه لحظه چند همین برای

   بگیر من از دنیامو سهم همه

  بساز من با رو رویا یه این فقط

   بگیر من از و آرزوهام همه

  کردنت نگاه با فقط کن نگاه

   انداختی رویایی هچ تو و من

  راضیم ازت ندارم چی هر به 
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   ساختی برام رو زندگی این تو

  بده زبونی هم فرصت من به

   باختم بهت عمره یه که من به

  نکن خرابش چندلحظه واسه

   ساختم ازت عمر یک که رو بتی

  فکرکن من به چندلحظه فقط

   میکنه عوض رو چی لحظه نگو

  مرع یه برای چندلحظه همین

   میکنه عوض و زندگیم همه

 *  امیری خواجه احسان لحظه* 

...  "رویا" یک همین...نه بیشتر.بود رویا یه همین انگار

  سنگینی.شد بسته چشمامون

 .... شد بسته چشمامون.کردیم حس رو زمونه

 . 

 . 

  . 

 پریسا♥ 
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   شد درست بعدش ولی میدید تار اولش چشام شدم بلند خواب از

  کجاست؟سهیل م؟اینجاکجا من:من

  بود تنش سفید روپوش که خانومی یه

 یگفت شدی بیدار هم پیش دیقه پنج گلم بیمارستانی: خانومه

  خوابت دوباره و سهیل

   برد

  بیمارستان؟چی؟سهیل؟:من

 که یخورده بیرونن االن بابات و مامانت عزیزم بله:خانومه 

  میفرستمشون شی خوب

  داخل

 بابام؟مگه مامان سهیل رفت بعد و سورمم هب زد و امپول یه زنه

  نشده غیب مگه اخه

 خدا واایی شده غیب سهیل ایندفعه ادما؟سهیل؟نکنه این بودن

   خبره چه اینج

 ادما ببینم و شم بیدار خواب از اینکه از قبل کردم فکر یخورده

  شد؟ چی نیستن

 چی بعدش خب خب اره شمال میرفتم داشتم اروم

  سرعت نهایت با شد؟بعدش؟اها
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 کامیون با بعدش؟بعدش میکردم فکر عوضی محمد به میرفتم

  بیدار بعد کردم تصادف

 غیب سپهر و شراره و سهیل منو جز به ادما همه دیدم و شدم

  یعنی خدا وااایی شدن

  اه اه اه بود خواب

 تو و پاک واقعی عشق حس من میومد در اشکم داشت دیگه

  باید کردم تجربه خوابم

  سهیل؟ دنبال بگردم

 زهرا زهرا نیست یادت نشناسه تورو اون اصن شاید کل عقل اخه

  زهرا بعله

 چیکار خب واااای زهراس عشق االن اون زهرا خدا واایی

  خوابم این به چرا کنم؟نمیدونم

 برای سهیل واقعا میکنم احساس خب خب ولی میدم اهمیت زیاد

  خواب این با خدا منه

 رو ادمی هیچ اگه حتی میخوام و هیلس من داد نشونم عشقمو

  نباشه زمین

  شدن نمایان در چهارچوب در بابام و مامانم و شد باز اتاق درب

  نمیذاری تنهام خوبی؟میدونستم برم قربونت الهی:مامان 
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 دوستشون چقدر بودم دلتنگش چقدر فهمیدم تازه پیشم اومدن

  کی هر خدا واایی دارم

  رنگی و شراره و سپهر و بابام مامان و سهیل ولی بگیر میگیری و

  مامان:من

  و بابام بعدش و مامانم اول کردم بغلش

  اینجام؟ وقته چند من مامان:من

  گفت بود کرده بغض مامانم

  ماه شش:مامان

  ماهــــــــــــــــــــ شش:من

  میشدیم امید نا داشتیم دیگه اره:بابا

   نامردا:من

  گفت و خندید بابام

 سگ اخالقت رفتن کما از قبل شده بهتر اخالقت بابا نه:بابام

  بود

  باباییـــــــــــ عه:من

  لوس ایش:بابا

  سهیل دیگه نشو لوس ایش:سهیل به نظرم مورد کلمه 
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  سهیل؟ شدی لوس باز

  دادیم انجام خواب تو که کارایی همه بود یادم حرفام همه

 باید خب یینپا بریزه مامانم اشک نذاشتم و خندیدم یخورده

  دخترش باشه خوشحال

 پیداش قلبمه تو هنوز واقعیم عشق چون خوشحالم منم برگشته

   میکنم

 احمق میکنی؟اخه چیکار کردی پیداش کن فکر االن چی که خب

  دیده و خوابت اون گه

 و دستم عظیم های دردسر تو لطیف این باشه؟عین میاد بود

  گفتم و دادم تکون

  باشه باشه:من

 خونه رفتیم اومدم بهوش که بعد روز سه خندیدم ودمخ بعد

  نگو که بودم سرحال انقدر

 به باید ولی کنم پاس و درسام که میخوندم و درسام میشستم

  بزنم سر جوون شراره

  شدم دوست باهاش خواب تو بگم بهش و

  خخخخ

 ... 
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  پنجم روز

 رفتم و کردم عوض و لباسام داشتم دانشگاه شدم بلند خواب از

  که دانشگاه سمته

 باوره قابل غیر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه:سهیل دیدم هم با و محمد و زهرا

  چیکار اینجا سهیل

 باور نه اومده محمد برای فقط اون نه نه اخه؟یعنی میکرد 

  هردوشون از سهیل نمیکنم

  پیشش رفتم داد تکون دست بهم زهرا میومد بدشون

  عاشق کبوتری بر سالم به:من

   میکنم فیمعر بهت:زهرا

  بشید خوشبخت محمد اقا عشقم میشناسم:من

  ممنون:محمد

  گفتم همین بره میشناسم و سهیل که بگم نمیخواستم

  هستم سعیدی:من

  هستم فرازمند:سهیل

  خوشوقتم:من

  خرسندم بسیار دیدنتون از:سهیل
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 و انداختیش ما به بود زده کپک محمد نکنه شادی چه اوهو:زهرا

  خوشحالی خودت

  یکنیم

  خودته ی برتزنده محمد اقا دلم عزیز نه:من

 این برا دلم میشدم مرگ ذوق داشتم زد صدادار پوزخند سهیل

  بود تنگیده زدناش پوزند

  بزنم حرف خصوصی باهات میتونم پریسا:محمد 

 دوباره هستم سعیدی جووونم؟پریسا؟؟؟؟؟؟من ببخشید:من

  میکنم معرفی و خودم

 متشخصی خانوم یه با دار زن ادم یه نیست خوب اصن نوچ نوچ

  حرف اینطوری من مثه

  بزنه

 هب دیگه لطفا بگم میخواستم بودم عشقت قبال سرم حیر:محمد

  نکن فک من

 : خندیدم بلند

   میگیره باال و خودش چه رو فکررر؟؟؟؟؟؟عاقا:من

 همین برا بودم شده عصبی فقط و نکردم حس و سهیل حضور

 : گفتم
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 از دیدی هه نیستی بیشتر باز هوس یه یتو عوضی ببین:من

  رفتی نمیشه گرم ابی من

 دیگه بار یه اشغال مرتیکه بفهم و دهنت حرف پس زهرا دنبال

  بیایی دیگه بار یه فقط

  افتاد؟؟؟؟؟؟؟ میکنم محوت زمین رو از میکنم نابودت طرفم

  نمیکنی و نکردی فکر بهم که خوشحالم:محمد

  سهیل اقا برم دبای من جناب باش خوشحال:من

 کجا از و اسمم بگه االن واای دهنم رو گذاشتم و دستم بعد

  میدونی؟

  فرازمند اقای خدانگهدار ببخشید:من

  سریع خیلی شدم دور سریع و گفتم اینو

  

 **** 

 سهیل عالقه مورد غذای کنم اشپزی میخواستم بودم خونه تو

  پلو زرشک

 اماده که چی همه اشپزی به کردم شروع و کردم اماده. و چی همه

  و حموم رفتم شد
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 بهم داره غریبه شماره یه دیدم برگشتم و کردم عوض و لباسام

  نمیدونستم میزنه زنگ

  دادم جواب بالخره ولی ندم بدم جواب

  بود سهیل

  دادی جواب که ممنون:سهیل

 . 

 . 

 . 

 . 

 شراره♥ 

  من بدرقه بی مسافر

  اندمم جا وداع از که رفتی بیصدا آنقدر

  چشمانم غیرت به باز

 ... ریختند سرت پشت آبی که 

 خواب اش همه آره.شدم بیدار خواب از6....هوشی بی و کما ماه 

 .بود
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 خوابم تو مسافر یه فقط.بود رویا و خیال یه فقط سهیل یعنی

 . کرد غوغا که خیال یه.بود

 مدتی بعد میگفت مامانم.بودم شده عوض خیلی خواب اون بعد

  بودی خواب که

 شیطنتات.شدی خوب خیلی.شدی مهربون خیلی...."کما"یعنی

 . گرفتن تازه رنگ

 دنیا به دخترشون.بود پروانه و فرزاد دختر سیسمونی امشب

  گذاشته اسمشم.بود آمده

 فقط برم میخواستم.بودن کرده دعوت منم.... هه... "شراره"بود

  بهشون اینکه برای

 نم نتونستن اونا و ام یقو من بفهمونم نشکستم من بفهمونم

  گرچه... بندازن زمین و

 ... بود مادرم پیشنهاد این

 پا دم شلوار یه و پوشیدم قرمز مانتوی یه.شدم حاضر سریع

  شال یه و مشگی

 ... آرایش ذره یه با کردم سرم و چادرم...قرمز

 ... ام خانواده و مادرم نه.بود کرده دعوت و من فقط

 . زدم رو خونه زنگ
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  کیه؟:فرزاد

  شراره فرزاد آقا منم:من

  داخل بفرمایید:فرزاد

 این نمیشد باورم وای.بود مهمون پر...داخل رفتم کرد باز و در 

  با.بود سپهر مال کفشا

 کردم جفت کفشاش کنار و آوردم در و هام کفش آرزو و امید هزار

  از اول...داخل رفتم.

 نگاهش برای دلم چقدر وای.شدم چشم تو چشم اون با همه

  وا زود نباید.بود شده تنگ

 منو اون شاید اصال ندیده خواب تو منو اون شاید اصال میدادم

 ... نمیشناسه اصال

 پروانه با.بوده خدا های معجزه از خواب این داشتم اعتقاد گرچه

 : کردم بوسی رو

  عزیزم آمدی خوش:پروانه

   مرسی:من

 نداره اشکال موندختر رو گذاشتیم رو تو اسم جون شراره:پروانه

 ... که
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 وقت هر حداقل بودم خوشحال اما.بود وجدان عذاب از میدونستم

  یاد میبینن دخترشونو

 : کردن حقم در که خیانتی یاد افتن می من

  گلم خوشگله خیلی دخترت:من

 مهمونی انگار.بود کمی جمعیت.زد لبخند گفتم که و این

  روبوسی همه با.بود خانوادگی

 و کردم سالم نگاه با فقط که سپهر از غیر ردمک علیک سالم و

  از یکی روی نشستم

 بفهمونن بهش که کردن دعوت سپهرم کنم فک....مبال

  داره هنوز یعنی هه.خوشبختن

 .... خدانکنه.میکنه فکر پروانه به

 باشه کنارت بود سخت چقدر...بیرون آمدم خونه از جشن از بعد 

  سالم بهش نتونی و

 شدم بیدار خواب از اینکه از بعد...بزنی فحر باهاش و بدی

  احساس ی لحظه آهنگ

 . دادم گوش بار هزار و امیری خواجه

  خانوم:سپهر
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 شده تنگ صداش واسه دلم چقدر.بود سپهر برگردوندم و سرم

 :  بود

  بفرمایید بله:من

  لطفا میشه:سپهر

  چی؟:من

  اسمتون؟:سپهر

  خوشبختم هستم سعیدی:من

  علیپور سپهر هستم رعلیپو منم:سپهر

   سپهر آقا خوشبختم:من

  همچنین:سپهر

 وایستا بگه...نرو بگه میخواست دلم.شدم دور ازش و گفتم و این

  با...شرارم

 ... "میم"پسوند

 .... کلمه یک از دریغ...اما 

  خانوم شراره:سپهر

 : سمتش برگشتم

  بفرمایید بله:من
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  باشید داشته همراه منه کارت این:سپهر

 خداحافظی و گفت و این.بود مطبش مال.گرفتم و رتشکا

  و شد ماشینش سوار.کرد

 . رفت

  شد؟ چی راستی

  شراره؟ گفت بهم

  گفتم؟ بهش اسممو من مگه

 . شد ظاهر لبم روی بزرگ لبخند یه یهو

 .  دارم دوستت خیلی خدایا

  *** 

 درست سبزی قرمه داشتم بار اولین برای و بودم گاز سر

 یاد کردن درست غذا کی تو:مامان: بود شده شوکه نمماما.میکردم

  گرفتی؟

 که دسری و شام کردن درست از بعد حاال بماند نی گل وقت:من 

 جمع سفره سر همه و انداختیم رو سفره.بود داده یاد بهم پریسا

 آره:مامان اس خوشمزه چقدر دخترم پخت دست:بابا: شدیم

 پس-: گفت شوخی به بابا میباره هنر یه انگشتش هر از دخترم

 آره آره:"داداشم"وحید بابا عه:من بره بدیمش وقتشه
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 نکبتا ایشش:من بهت زودتر چه هر بابا آره:داداشم"حمید

 ضایع میشه خنک دلم آخ:من چه؟ شما به دیگه بسته:بابا

   میشید

  پریسا ♥***  

  بله؟:من

  بپرسم سوال یه میخواستم:سهیل

  بفرمایید:من

  میدونین کجا از منو اسم شما:سهیل

  نمیدونم و اسمتون من؟من:من

  سهیل؟ گفتین اونجا:سهیل 

  دارین؟ منو شماره کجا از شما:من

 شاید واقعا شاید کنم تعریف براتون و چیزی یه میخوام:سهیل

  واقعیت ولی بخندید بهم

  من دفتر بیایید میتونین داره

  ؟میبندید و ساختمون قرارداد یکه دفترتون؟همونجای:من

  ایش دادم لو بازم بابا ای

  معمارم؟ من میدونین کجا از شما:سهیل
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 دو ساعت فردا من بعد میکنید تعریف داستانتونو شما اول:من

  اونجام ظهر

  منتظرتونم باشه:سهیل

 الک یه و کردم پاک و هام الک اتاقم رفتم و کردم قطع و موبایلم

  نقره رنگ به خوشگل

   کردم فکر اتفاقات به و خوابیدم گرفتم و زدم ای

  اومد ذهنم تو یهو

  میدونم که من میشن جیگری چه هامون بچه خدا واای سهیل منو

  شدم بیحیا چقدر من بگیرم گاز و زبونم خدا وای

 نمیکردم فکر هیچی به میگذشت خوش بهم خیلی جدیدا 

  عالی دانگشاه تو درسام

 رفتم بود مونده باز دهنشون استادا همه که جوری بود شده

  بابام و مامانم و پایین

 منو خدا واایی اورد ثریا خاله خونمون مستخدم و غذا بودن اومده

  میدونه خدا ببخشه

 این میدادم گیر بهش میشد چی هر کردم بدی بهش چقدر من

  بود صبور چقدر زن

  ثریا خاله:من
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  کوچیکه؟ خانوم جونم:خاله

  دارم نکارتو اتاقم داحل میایید غذا از بعد:من

  کوچیکه خانوم چشم:خاله

 ازش که سوپم رو بریزه ابلیمو برام میخواست و گفت اینو

  اون و ریختم خودم و گرفتم

  رفت

  داری؟ چیکار ثریا با:مامان

  خودمونه بی کوچولو کار یه:من

  ندیا گیر بهش دخترم:بابا

  نباش نگران جان بابا نه:من

 ثریا خاله خوردن کردم وعشر و مرغم سوپ داخل ریختم و ابلیمو 

  نگرانی با همش هم

 خانوم ثریا به شد تموم که غذام میکرد نگاه بهم استرس و

  کردیم جمع و کردم کمک

   میز رو وسایل

  بریم بیا خاله میشوره و ظرفا فهمیه:من

  کشیدم باال و پدریش ارث انگار که کرد بهم نگاه یه فهمیه
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 ناو بود بزرگتر ناسالمتی شه وارد اون گذاشتم اول اتاقم رفتیم

  بود مرده احمق پریسا

 اون همه چی همه میکردم درست باید پس بودم شده متولد من و

  هارو رابکاری

  ببخشی منو میخوام ازت ثریا خاله:من

  بله؟:ثریا

 نبوده خودم دست کن باور خاله ولی کردم بدی حقت در خیلی:من

  محمد اون از من

 بودین صبور همیشه شما خاله ببخش منو داشتم کینه عوضی

  ببخشید منو

  زشته عه شو بلند چیه حرفا این دخترم نه:خاله

  نه؟ میبخشین منو پس:من

  دخترم نداشتم ای کینه ازت اولم از:خاله

  واقعا ببخشید خاله ممنون:من

   دخترم نداره عیبی:خاله

  

  بریم؟:من

  بریم خاله
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 مثه بیرون بودن رفته اباب و مامانم اشپزخونه سمته رفتیم

  دفتر یه میخواستن اینکه

 جمع و خدمتکارا همه بودم خوشحال هه وکالتم دفتر بگیرن برام

  کردم

 این از بگین تو بهش خانومه ثریا حرفه حرف بعد به این از:من

  بیرن میشین پرت خونه

  گفت برگشت فهمیه

  همین فقط میگیرم دستور اقا از من ولی:فهمیه

 شدی پرت و شدی اخراج که امروز نشستی هم ظرفا دمدی اره:من

  میگم بهت بیرون

  برسید کاراتون به همه هم حاال

 منم خانوم ثریا از گیری دستور و کردن کار به کردن شروع همه

  خوابیدم و اتاقم رفتم

 کنه اخراج و فهمیه گفتم مامانم به شدم بلند خواب از وقتی

  بابا برا میاد خرکی عشوه

 که ما فکر خالف بر بابامم گفت بابام به سریع و تند خیلی اونم

  تو عین میکردیم فکر

   بیرون کرد پرتش میکنه طرفداری فهمیه از فیلما
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 ... 

 من خدا واایی بود ظهر نیم و دوزاده ساعت شدم بلند خواب از

  دیگه نیم و ساعت یک

 بیرون اومدم و کردم حمام حموم تو پریدم سریع داشتم قرار

  و کردم خشک و وهامم

 هک برو د شدم ماشینم سوار و کردم خوشمل و پوشیدم و لباسام 

  رسیدم وقتی رفتیم

 هی اونم و داشتم قرار گفتم منشیش به رفتم سهیل شرکت به

  ارث انگار کرد بد نگاه

 ..  و تو برم گفت کشیدم باال باباشو

  شراره♥ 

 پیش برم کنم پیدا بهونه یه میخواست دلم.بود آشوب دلم

 کنم فکر میکنه درد دلم:من جانم؟:مامان مامان:من... سپهر

 بزار....چرا دخترم واقعا:مامان دکتر برم میخوام شدم مریض

 دکتر برم میخوام.... مامان نه:من کنم دم زبون گاو گل بهت

 بهم میشه نه:من داری پول...! میزنی داد چرا دخترم باشه:مامان

 من کارت این بیا دخترم آره:مامان میکنه درد بدجور دلم بدی

 و گرفتم و کارت مرسی میرم خودم نه:من بیام باهات میخوای

 آماده سریع و اتاقم توی رفتم و بوسیدم و اش گونه
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 که بابام ماشین سوار و بیرون رفتم و کردم سرم چادرمو.شدم

 مطب سمت رفتم و شدم کنم استفاده ازش بودم گرفته اجازه

 بهم عمومی دکتر وقت یه سالم:من: منشی سمت رفتم...سپهر

: پرسید تعجب با سپهر؟؟؟؟؟؟؟ آقا:منشی سپهر آقا از... بدید

 لهب اها:من علیپوره دکتر آقای منظورتون:منشی سپهر آقا بله:من

ِ   مینویسم سهرابی دکتر آقای براتون ره  ایشونه منظورم

   نه:من پ ایشون وقتای اما:منشی

  

 باشن پزشکم ایشون میخوام فقط من:من چرا؟:منشی

 اینکه با میشم ممنون:من کنم صحبت باهاشون باید:منشی

 اتاق به شد وصل و برداشت و گوشی ولی میشد بازی ضایع

 معاینه شما که دارن اسرار خانومی یه دکتر آقای:منشی: سپهر

...  ولی ندارید وقت و پره شما وقت گفتم من کنید اشون

 ندارید وقت میگم بهشون باشه...درسته بله:منشی:.... سپهر

 گوشی منشی....!  نمیتونه....! نه گفت بهش یعنی وای:... سپهر

 ایشش:من ندارن وقت ایشون که گفتم:منشی: گفت و گذاشت و

 هستم سعیدی خانوم بگید ایشون دیدن امدم بگید بهشون

 خانوم بگو:من ندارن وقت میگن خانوم چی یعنی:منشی

 و برداشت و گوشی باشه:منشی یگهم چی ببینم هستم سعیدی

 هیچ بدون اونم...دیدنتون آمدن سعیدی خانوم:گفت اینبار
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 توی رفتم.شدم مرگ ذوق..داخل بیاد بگید بهش گفت مکثی

 سالم:سپهر سالم:من. بود رسیده هزار به قلبم ضربان...اتاقش

 کجا از منو اسم شما:من: گفت اسممو باز این وای خانوم شراره

 اوکی آها:من فهمیدم دیشب مهمونی توی:هرسپ میدونید؟

  بشینید:سپهر

 به و برداشت و گوشی سپهر...روش به رو مبل روی نشستم 

 نگفتم من....تلخ من برای.بیارن برامون قهوه تا دو گفت منشی

 ره ........  :بیاره تلخ من برای گفت اون ولی دارم دوست تلخ

 وقت گفت منشیتون:من پ وقتم میگفت چرا نداشت مریض

  پریسا♥.   فهمیدم آها:من نداشتم ویزیت حوصله:سپهر ندارید

 تمنشس بنشینید بفرمایید:سهیل سالم علیک:من سالم:سهیل

 تا یکی به زد زنگ اول:سهیل منتظرم:من روش به رو مبل رو

 شروع اول از خب:سهیل قهوه خودش برا و بیارن نسکافه برام

 من:5 دیدین؟ خواب شمام بگین کلمه یه قط   یا کنم

 کشی خود زهرا برای من اره:سهیل خواب بله:من خواب؟:سهیل

 شما شدم اشنا سپر و خانوم شراره و شما با خواب توی و کردم

 نفر چهر ما تو که خوابی دیدم و خواب همون دقیقا منم بله:من

 خونه ادرس من:من دقیقا:سهیل بودن شده غیب ادما همه وبدیم

 یه باید اول ؟من االن:سهیل خونشون؟ بریم بلدم و اینا شراره



 

WWW.FAZROMAN.IR 

 چجوری من خواب تو:سهیل بفرمایید:من کنم تعریف و چیزایی

  بودین من نامزد شما یعنی شما از من من خواب تو بگم

 دادی بله هم تو کردم خاستگاری بگه میخواست دروغگو ای 

 خجالت یعنی پایین انداختم و سرم الهی بمیرم نشد روش

 مبگ چی نمیدونم:من هم؟ شما ببینم ستممیخوا:سهیل کشیدم

 هب دونه دونه و نشست کنید تعریف میشه و خوابتون اول از شما

 بود من خواب شبیه خوابش چی همه دقیق خوابش کردن تعریف

 بود همین منم خواب دقیقا بله:من من خواب با نمیزد مو

 پریسا وای:سهیل خندید پایین انداختم و سرم یعنی؟:سهیل

 جناب ببینید:من: کردم نگاهش سریع نبودی خجالتی خواب تو

  بودین نکرده خاستگاری واقعا شما تموم بود خواب اون

 بلند خنده با  کنم کار چی نبخشم:من ببخشید باش اها:سهیل

 میگه منشی میکنن دعوا دارن محمد و منشی دیدیم که شدیم

 یغلط چه اینجا پریسا میگه محمد و داخل برن کسی ندارن اجازه

 زن سرت خیر مربوطه خودم به میکنم ک غلطی هر:من میکنه

 به:سهیل گرفتین گرم هم با خوب میبینم بابا نه:محمد  داری

 تلف ارزش بی این برا و وقتت خیلی:من نداره ربطی هیچ تو

 ای هرزه یه هم تو هه:محمد داریم کار کلی بریم بیا نکن

 دیگران هب نده و خودت لقب اشغال عوضی:سهیل  نمیدونستم

 خوب بودی زهرمار برج گه تویی پسرخاله میبینم اوهو:محمد
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 نیستم دخترش دوست من:من کنی پیدا اف جی یه تونستی

 لزومی:من نمیدونستم میگن چی شما رابطه به پس:محمد احمق

 دنگر یا میدی توضیح تو یا:محمد بدم توضیح تو برا نمیبینم

  میشکنم و سهیل

 منو شعاره حرفات همه بزنی ستد بهش نداری جرئت تو:من 

 به دادم و جواب بهش اومدم کرد خاستگاری ازم نامزدیم سهیل

 محکم و سهیل دست  زهرا با برو نداره ربطی هیچ هم تو

 دستش زد لبخند و داد دستم به کوچولو فشار یه اونم و گرفتمن

 خونه سوی به پیش بیرون رفتیم هم با داشت ارامش واقعا

  شراره♥. . . . .   رسپه بعد و شراره

 یعنی دیدم بله:من دیدی؟ و خواب همون هم تو پس:سپهر

 من:سهیل کردم پیدات خوشحالم داداش سهیل:سپهر چهارتامون

 چیه؟ منظورت بدجنس:سپهر بدجنس آقای بیشتر

 آره:سپهر شدی بدجنس اونجا میگه شراره با رو تو قظیه:پریسا

 در رو اونا تالفی و شم بدجنس خواستم شراره ببخشید

: که نیست الکی بدوئه دنبالم باید روز چند٬بیارم

 اضافه باید خانوم پسوند یه نمیکنم فکر شراره؟؟؟؟؟:من

 علیپور آقای کنی صدای کوچیکو اسم نباید اصال نه کنی؟نه

 برم دیگه من میکنم خواهش:من خانوم شراره ببخشید:سپهر

 پریسا سمت و دستم کردم نگاهشون و شدم بلند ندارید؟ کاری
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 تازه...  جون پریسا دیدمت باز شدم خوشحال:من. کردم دراز

 ردفت کارت این راستی... بیشتر من:پریساِ   باش داشته...زدمش

  مرسی:من من وکالت

 یه.شدم خارج اونجا از و کیفم تو گذاشتم و گرفتم ازش و کارت 

 .  کردم سهیل و سپهر از خالی و خشک خداحافظی

 سپهر یعنی...شادی همون و داشتم و وقش همون هنوزم*** 

 تالش خوابِ   یه و خواب یه سر من...  تو...میکنه تالش واسم

 کسی با رویا کن تالش باید واقعیت تو ولی کرد تالش کرد؟آره

: گفت مامانم که میکردم خورد کاهو داشتم.نمیکنم ازدواج

 تو اینقدر چرا مامان شراره:مامان مامان جان:من شراره:مامان

 گاهی از هر و فکر تو میری شا همه آره:مامان مامان من:من فکری؟

 تو ساکتن همه وقتی یهو یا شده عجیب اخالقت...میزنی لبخند

 فکر سپهر به میگفت راست میزنی قهقهه یهو و فکری تو بازم

 تو سپهر و سهیل و پریسا با کارامون به.میخندیدم میکردم

 گریه خود به خود هم اهیگ:مامان. میزدم قهقهه میخندیدم خواب

 سپهر که وقتی به هم گاهی...میگفت راست هم رو این میکنی

 گریه کم خواب تو.میکردم گریه بازم و میکردم فکر زد پس و من

 منو بیداری تو نکنه که.میریختم اشک هم بیداری تو کردم

 ولی...مامان نیست چیزی:من. زدم پسش من که فعال...بزنه پس
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: بوسید و ام گونه و سمتم آمد مامانم دارم دوستت خیلی بدون

   خوشحالم من انگار باشی خوشحال تو دخترم بیشتر من:مامان

  پریسا♥. . .  

 گفت راحت خیلی اومد خوشم کارش از خونشون سمته رفت شراره

 اب همینطوری من میشه تابلو خیلی دیدم بوده خواب یه اون فقط

  گفتم همین برا کنم ازدواج سهیل

 و سهیل خدانگهدارتون داداشا دیدمتون شدم خوشحال خب:من 

 کار برم من خب:من: داشت تعجب واا کردن نگام تعجب با سپهر

 نخوندم درسم دارم کار خیلی نزدم سر دفترم به امروز دارم

 و کردم بهش نگاه یه باش خودت مراقب:سهیل خدانگهدارتون

 سمته تمرف چه تو ب که بود معنی این به نگام کنم فک رفتم

 با که گرفتم عهده به و دختره یه وکالت بود خوب دفترم

 معتاد داشت بزن دسته بود دیوانه همسرش میشد دعوا همسرش

 زده و دختره انقدر بود شده باردار دختره اول بار وقتی حتی بود

 بود گذشته روز سه دو هفت ماه تو شده کشته بچه که بودع

 اومد زدن در بدون نفر یه که میکردم مرتب و ها پرونده داشتم

 داخل میومد یانطوری که بود سهیل این خوابم تو تو

 و بود پرونده داخل سرم که حالی در داشتین؟ کاری بفرمایید:من

 نمیکردم نگاه بود سهیل بودم مطمئن که مخاطب به

 کاری اگه:من مینزی حرف اینطوری مخاطبت با همیشه:سهیل
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 من دائم وکیل یخواستمم:سهیل خدمتم در بفرمایید دارین

 و سمتش گرفتم فرم یه بفرمایید خب دائم وکیل:من باشید

 خیلی من که دخترس یه:سهیل شده چی خوبه مشاوره یه گفتم

 فامیلی با دختر اون اسم خب:من نمیخواد منو اون و عاشقشم

 الطف بیرون نشین مزاحم اقا چی یعنی:من محمدی پریسا:سهیل

 خب شمایید سهیل اقا عه:من دیدمش تازه مثال الکی بعد

 سوخت دلم میدیدی میکردی نگاه یه تو خب وا:سهیل میگفتین

 از کاش ببخشید بشین:من: بودم زده پسش بار یه خوابم تو

 بعد به این از ببخشید دیگه:سهیل میکردی معرفی و خودت اول

  میکنم معرفی

 فتمر خندیدیم و گفتیم کلی بیارن قهوه و نسکافه برامون گفتم 

 میشناسی و فرازمند خانواده:مامان جونم؟:من دخترم:مامان خونه

 میدوسنتم ولی کردم فکر مثال الکی یخورده بزرگ خانواده اون

 قرار زد زنگ مادرش:مامان  خب خب اها:من میگه و سهیل

 یامان:مامان مامان واایی:من شنیه پنج برای گذاشت خاستگاری

 دخترا همه و پسره ببینش میکشمت نه بگی دختر بمیری

 یابو محمد اون از بهتر خیلی سهیله اسمش میشن فداش

 گلم باشه:مامان نه میگم نیومد خوشم اگه ولی چشم چشم:من

 شو حاضر شب برا برو حاال برم قربونت بگی تو هرچی
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. . .   اه خستم من خدا وااایی اس شنبه پنج امشب ناسالمتی

  شراره♥

 نمیذاشتن وحید و حمید خونه تو.داشتم سخت امتحان یه فردا

 تلخ قهوه یه و نشستم امون محله شاپ کافی رفتم.بخونم درس

 کتاب تو اش همه سرم.خوندن به کردم شروع و دادم سفارش

 زنگ سریع نبود حالیم که میرسیدم سوال یه به وقتی و بود

 خوشش اخالقام از.بود شده مچ باهام خیلی...استادمون به میزدم

 دیگه دید به بودم مطمئن و بود برادرم مثل جورایی یه بود آمده

 یه به.داشت سال براش و خوابم داستان.نمیکرد نگاه بهم ای

 شده صمیمی خیلی هم با روز اون از و بودم کرده تعریف35

 زنگیدم و برداشتم و گوشی.هنگیدم باز که رسیدم سوال. بودیم

 اون میکردم صحبت گوشی با که همینجوری...مرادی آقا به

 یه استاد:من...: جلوم نشست یکی.میداد توضیح و سوال شتدا

 چیکار اینجا این.... دیدم و سپهر٬کردم بلند و سرم گوشی لحظه

 همه این چرا که بودم دلخور ازش همم بودم خوشحال هم.میکنه

 : نزده سر بهم وقت

 بدم استادمو جواب من بزار گوشی لحظه یه...عجب چه سالم:من 

 دارم مهمون من شرمنده آرش:من...  شبا راحت سالم:سپهر

 آرش داداش یا کنم صداش آرش بود گفته بهم نداری؟ کاری...

 گفتم بیارم در و سپهر حرص خواستم جورایی یه من ولی
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 دوست:سپهر: کردم قطع و گوشی و کردم خداحافظی ازش..آرش

 نیستم خوب االن اصال نه:سپهر خوبید؟ بابا نه چی:من پسرته

 دوستی باهاش نکنه...آرش کنی عشوه با خیلی:سپهر چرا؟:من

 که زمانی از استادمه....نیستم دوست خیر دوما چه تو به اوال:من

 برادر و خواهر مثل هم با جورایی یه کردم تعریف براش و خوابم

 صمیمی باهاش زیاد کن سعی ولی گرفتم اوکی:سپهر شدیم

 چه؟ تو به:من نمیاد خوشم ها دوستی جور این از زیاد من نشی

 با رسمی بطور خواستگاریت بیام میخوام امشب شراره:سپهر

 بود ترس از "چی" گفتم بود ذوق از نمیدونم چی؟:من ام خانواده

 روشن جورایی یه دلم ولی بود چی از بود شدن شوکه از

 باشم داشته خوانواده میتونستم من و میشد واقعی بالخره.شد

 خونه شماره این سپهر بیا:من. باشه داشته دوستم که و کسی

 ولی بود شده شوکه رفتارم از جورایی یه کن هماهنگ بزنگ امون

 نکنش....  برم شدنشم شوکه قربون.بود تابلو.بود خوشحالم

 + دیگه بسته اوووف91....شراره

  جانم:من دخترم:مامان*** 

:  گفتم تفاوت بی بیاید خواستگار برات قراره امشب:مامان 

 نمیشناسیمشون علیپور آقای خانواده:نماما حاال هس کی:من

 هه آمده خوشش دیده دانشگاهت تو رو تو میگفت مادرش ولی

. کرده بندی خالی چه کرده یکی به دست مادرش با جالب چقدر
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 هست سوزی دهن آش ببینم بیان بذار اوکی آها:من

 پسره-: گفتم و خندیدم من نیست مالی زیاد که مامانش:مامان

. .   ها مادرشوهره سرش خیر میدونم بعید که مامانش...گفتم رو

  پریسا♥

 از مامان بیداد و داد با خوابیدم تخت گرفتم و اتاقم تو رفتم

 خاستگاری امروز سرت خیر:مامان چیه اه:من شدم بیدار خواب

 من جون:مامان خستم من بابا نباشه میخوام صدسال:من توئه

 میشم حاضر نم برو شما باشه:من ها میره ابرومون شو بلند

 همشونم پیام تا پونزده کردم نگاه و موبایلم رفت مامانم

 میگه دروغ:نویسنده" پسرا این از میاد بدم عق بود عاشقانه

 عین که من دیگه اره میگم دروغ من عه "نکنید باور حرفشو هااا

 شم زده ذوق جونم میگم بهت پسرت دوست تا نیستم شما

 الکی بابا باشه "خدا به رمندا پسر دوست من ننننه:نویسنده"

 یه و پوشیدم و لباسام مثبتی بچه فهمیدیم نخور قسم خدارو

 شربت اشپزخونه تو رفتم پایین رفتم و کردم کم ارایش خورده

 برداشتم سیب یه بیان تا یخچال گذاشتمشون کردم اماده و ها

  زدم گاز و

 نخور دهاتی پسرای این عین اونجوری دختری تو دخترم:مامان 

 خوردن سیب اینجوری ها میدی گیر چقدر مامان:من سیبو

 سیب ها میده گیر مامانمم این ایش کن امتحان بار یه میچسبه
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 گفت مامانم وقتی  زباله سطل انداختم و اشغالش و خوردم و

 و وخودش پدرش و مادر برا و بردم و شربتا بیار و شربتا دخترم

 نگاه هم مدمح صورت به حتی عق بردم شربت خر محمد اون

 همش بابام اینجا اومده این جرئتی چه به موندم اصن نکردم

 نگاه باباش قاتل به که انگار محمد به میکرد نگاه چپ چپ

 االنم میشد قلب بی داشت دخترش دیگه میگه راست میکنه

 نکن عاشق و کس هیچ خدا هی برده سهیل این و قلبم هستما

 که بابام صدای با واال هدار شوقی و ذوق چه بفهمن تا بکن نه نه

 خیلی و شدم بلند کن راهنمایی اتاقت به و سهیل اقا گفت

 خوبی؟:سهیل کردم راهنمایی اتاقم ب و سهیل خانومانه

 وقت هیچ بابام:من پکری؟ چرا:سهیل نیستم بد ممنون:من

 محمدی فامیل تو:من چرا؟:سهیل کنیم ازدواج تو منو نمیذاره

 نیستم که خودش فامیلشم من:لسهی میاد بدش محمد از بابام

 یعصب بابا باشه:من که بود من دست اگه فامیلشم که منه دست

 تو یا نمیخواد بابات:سهیل دیگه نمیده کنم چیکار خب نشو

 حاال:سهیل بابام:من چی خب:سهیل خب خب:من نمیخوایی؟

 خب:سهی باشه:من بعد بزنیم و حرفامون ما بذار گذاشت شاید

 با بگرد خواستب کی هر با تو:سهیل چی؟:من دارم شرط یه من

 وقتی حتی بکش خط و محمد دور اما کن صحبت خواستی کی هر

  نده و جوابش داد سالم جمع یه تو
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 نمیدم و جوابش حرصم از میکنه فکر که اینطوری خب هه:من 

 شرایط خب:سهیل  دیوونه:من بده جواب میگیاا راست:سهیل

 خب:من دارین:سهیل باشم؟ هداشت کردن کار اجازه:من چیه؟ بانو

 دارین دوست خب اوکی:سهیل بود همین شرطم تنها ممنون

 باشه خودش:من باشه؟ داشته شرایطی چه ایندندتون همسر

 باشه خودش همش از تر مهو ولی مهمه برام داری واقا و صداقت

 بریم؟ خب:من  اوکی:سهیل باشه ای دیگه کسی نکنه سعی و

 فکر برای خواستم وقت روز سه نم و بیرون رفتیم بریم:سهیل

 یخیل و بود خوبی پسر خیلی گفت پدرم به و رفتن قتی و کردن

 با من میکرد تعریف همش که مادرمم بود اومده خوشش سهیل از

   بخوابم تا اتاقم رفتم تفاوتی بی

  3بعد ماه 

  شراره♥ 

 پریسا.بودم شده ناز خیلی عروس لباس توی.داشتم ذوق خیلی

 هم با رو و عروسی بودیم گرفته تصمیم.... من از تر زیبا هم

 با هامونو خوشبختی تا کرد آشنا هم با رو چهارتا ما خدا.بگیریم

: بودیم رقص حال در سپهر و من. کنیم تقصیم هم

  سپهر:من بیشتر من نه:سپهر بیشتر من:من خوشحالم:سپهر
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 فکر هیچوقت میترسیدم پسرا از همیشه:من جانم؟:سپهر

 باشه ام پشتوانه و بده اعتماد احساس بهم پسرم یه نمیکردم

 ....  نمیکنم امیدت نا باش مطمئن:سپهر

♥The end♥    

 حق یا


