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 تو آغوش گرمي:رمان نام

 درخشان:نويسنده

 

 

 نيست بورزي،مهم عشق بهشون و باشي داشته دوست اطرافتو هاي آدم چقدر نيست مهم:مقدمه

 .قائلن ارزش برات چقدر و ميدهند اهميت تو به ها آدم اون چقدر

 ردنک زندگي به محکوم همچنان تو و ديگه جاي يه به رفتن و گذاشتن تنهات وقتي که اينه مهم

 !بدي ادامه نميتوني نگو! اون بدون هيچه برام زندگي بودي،نگو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 درخشان | تو آغوش گرمي رمان

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

 

2 

 

 و رديخو شکست زندگي از وگرنه!کني جايگزينشون رو آدم بهترين که اينه ميان،مهم و ميرن آدما

 بيعتط قانون...شو بلند و نپذير رو شکست پس.ميکنه نگات آميز تمسخر لبخند يه با زندگي

 (درخشان...!)همينه

 

 :سيروان زبون از

 هارهب عاشق که بگم بابام و مامانم به تونستم سال همه اين بعد آخرش!!!نميشه بااااورم واااااااااي

 که عمومه دختر بهاره.کنم پرواز ميخوام خودم؟؟؟وااااااي خودم؟خود من؟؟؟؟مال مال ميشه يني.ام

 درسته هآر.بود سالم بيست که موقعي درست.عاشقشم خيييلي که شدم متوجه پيش سال پنج از

 ويت خوندم برق مهندسي و ام رياحي الله و سپهري محمود فرزند تک سالمه پنج و بيست االنم

 باباي)مهران عمو و بابام  خصوصي شرکت تو االنم.شيرازيم اهل که تهران،خودمونم دانشگاه

 فارسي ادبيات رشته شيراز همين توي سالشه 32 خودمه عشق که هم بهاره.برقم مهندس( بهاره

 ....عاشقشم واااااي.....ميگيره ليسانسشو داره و شد قبول

 !!!سيرواااااان؟!....سيروان؟؟:مامان

 ...مامان بله:گفتم و اومدم در فکر تو از

 .دارم کارت بينم پايين اتاقت؟بيا تو رفتي چرا:مامان

 دنبال حال توي و رفتم پايين نور سرعت به هاي پله از و بيرون اومدم اتاق از سريع....اومدم:من

 ...ام خونه آشپز تو:گفت خودش که ميگشتم مامان

 چيزي کرد؟بهاره گفت؟قبول چي مينا عمو زدي؟زن شد؟زنگ چي مامان بله:خونه آشپز تو رفتم

 نگفت؟

 ردک قبول آآآآره هولي خبرته؟خيلي چه پسر اوووووووووووو:ميکرد نگاه منو خنده با داشت که مامان

 .!!!نيست معلوم بهاره جواب که هنوز اما.خواستگاري واسه بريم فرداشب

 بده يمنف انرژي هي حاال.مثبته جوابش اونم مطمئنم:کردم اخم دفعه يه بود شده باز نيشم که من

 .من مادر

 .من ي پيشه عاشق پسر نکن اخم هي هم تو ديگه خوب:مامان
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 !!!مامان؟؟؟داشتيييييم؟؟؟:من

 .کارشه اتاق تو بخوريم شام بيايد کن صدا باباتو برو باااااشه:مامان

 پخته؟؟؟ چي گلم مادر!!!به به:من

 ....مرغ با پلو زرشک شکمو اوووووف:مامان

 .....گلم مامان قربونت:گذاشتم تپلش لپاي رو ماچم ويه کردم بغلش

 .پررو بچه.نزن دست من زن به:بابا

 .ايستاده آشپزخونه ورودي توي سرم پشت بابا ديدم برگردوندم سرمو

 ...!!!تسليم من باشه باشه:من

 و اباب به هم بعدش خورديم شوخي و خنده با رو شام.خنده زير زديم تاييمون سه هر گفتم که اينو

 .رفتم خواب به بهاره فکر وبا.اتاقم تو باال طبقه رفتم و گفتم بخير شب مامان

 .رفتم شرکت به خودم ماشين با و شدم بيدار شش ساعت صبح

 .منتظرتونن اتاقشون تو بزرگ سپري.سپهري آقاي سالم:آقا علي

 افتاده؟؟؟ جديدي آقا،اتفاق علي سالم:من

 نمم به.نيومدن بيرون اتاقشون از االنم وتا شرکت اومدن زود خيلي امروز فقط نميدونم:آقا علي

 .اتاقشون بريد بگم اومدين وقت هر سپردن

 شما آقا علي خب.اومدن تر زود که اومده پيش مهمي کار حتما ميومديم هم با هميشه آره:من

 .بيار چايي تا دو برامون

 سپهري آقاي چشم:آقا علي

 چيزي ديشب چرا برم؟؟؟پس اتاقش به خواسته که اومده پيش مشکلي چه يني

 ي خسته صداي با و زدم در.بودم رسيده بابام اتاق در به ديگه کردم جمع نگفت؟؟؟؟حواسمو

 .شدم وارد بابا بفرمائيد

 .بخير سالم،صبح:من
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 .بخير هم تو صبح.سالم:عمو و بابا

 بشين:گفت و کرد اشاره بود ميزش روبروي که صندلي به بابا

 اومده؟ پيش شده؟مشکلي چي:گفتم....بودم نگران خيلي

 هامون نمايندگي از يکي براي..... پسرم بگم جوري چه..... آآآآآآمممم:گفت بابا و زد زل من به عمو

 سروسامون رو اونجا وضع که بفرستيم رو يکي مجبوريم و اومده پيش مشکلي مشهد تو

 ...کرديم انتخاب تورو.....ما و.....بمونه اونجا بايد دوسال حداقلش.بده

 !!!من؟؟؟؟ چرا:هم به خورد گره کمي ابروهام

 .کنم انتخاب ميتونستم که بودي اي گزينه بهترين تو چون:بابا

 نميتونم من....ها ميدونه خودشم خوبه.خواستگاري برم ميخوام امشب که چرااااااا؟؟؟من اووووووف.

 .مشهد برم کنم ول رو بهاره

 رفت و ميز رو گذاشت چايي تا سه و زد در آقا علي موقع همون

 بگين؟؟؟ بهم بود؟؟ميشه من انتخاب براي خاصي معيار:من

 که ميشه سخت براشون و دارن بچه و زن ديگه هاي مهندس همه.تري آزاد همه از تو چون:بابا

 رفط از.بدي انجام خوبي به اينکارو ميتوني و مجردي فعال تو.کنن مکان نقل دوسال براي بخوان

 نيست الزم هست توش هم چي همه باشي راحت اونجا که خريديم آپارتمان يه برات هم شرکت

 .باشي اثاثيه اسباب نگران

 هم ماموريت عنوان به و.سيروان ميشه خوبي تجربه خودتم واسه ميگه درست بابات:مهران عمو

 .نداشتيم اي ديگه انتخاب ما.کن قبولش و بيا پس.ميشه محسوب برات

 مميکنين؟؟؟من مجبورم چرا پس بهاره خواستگاري بيام قراره امشب ميدونين که شما ولي آه:من

 .کارمندا بقيه مثل ميشم و ميگيرم زن زودي به

 .رسب کارات به برو.مهندس يه فرستادن تا داريم وقت ماه يه فعال.ميزنيم حرف دربارش بعدا:بابا
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 اوووووف.بود داغون خييييلي اعصابم.شد صحبت مشغول و خورد زنگ اتاقش تلفن موقع همون

 اتاق رفت هم عمو.رفتم اتاقم سمت به داغون اعصابي ميبيني؟؟؟با شانسو من؟؟؟اههع چرا

 .خودش

 هم عصر 5 ساعت تا کردم مشغول کارم به سرمو بازم بود ريخته هم به خيلي اعصابم اينکه با

 .خونه اومدم

 الم رو بهاره برم که شدم امشب لباس براي ريزي برنامه ومشغول گرفتم دوش يه رفتم 6 ساعت

 .کنم خودم

 اتکراو يه.سفيد بلند آستين بلوز يه هم زيرش براي و کردم انتخاب اي سورمه شلوار و کت يه

 امانم.ميومد خودم استايل به بود مردونه خيلي.شد انتخاب مامان سليقه به هم اي سورمه باريک

 .کردم فکر بهاره عشقم وبه کشيدم دراز نفرم دو تخت روي بيرون رفت که

 بود خوب قدم.کردم نگاه خودم به و ايستادم قدي آينه جلو شدم آماده که بود 7تقريبا ساعت

 مردونه ابروهاي. بود فرم رو و ورزشکاري هم هيکلم.بودم راضي قدم از بود 871 تقريبا

 ستايلا بازم و گوشتي ولبام بود گندمي پوستم.ميومد کامال صورتم به که مردونه بيني.مشکي

 .بود سوخته اي قهوه موهامم.بود رفته مامانم به بود سبز چشمام داشت خودشو مردونه

 کنيا خواستگاري خودت از ميتوني داري دوست خبره؟؟؟؟اگه چه!! که خودتو خوردي پسرم:مامان

 .نيست هم مشکلي هيچ

 قصيرت.ميزديم حرف اينطوري هم با هميشه.ميکرد نگام شيطنت با داشت که کردم نگاه مامان به

 بهش.مامان هم بودم دوست بابام با هم خداييش ولي دادم ياد پرونيو تيکه بهش خودم.خودمه

 نداري؟؟؟ها؟؟؟؟ دوست فعليتو بازي؟؟؟عروس شوهر مادر االن همين چيه؟؟؟از:گفتم

 .گله خيلي بهاره.داشتم دوستش من شي عاشقش تو که از قبل بابا برو:گفت و خنديد بهم

 ميشه؟؟؟نوچ بد.ديگه منه سليقه.گله خيلي عروست ميدوني خودتم که خوب:من

 .باشيم اونجا بايد 1ساعت.شد دير نپرون مزه پسر بدو:مامان

 .بريم باشه:من
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 تا.حال ويت ايستاده نباتي بلوز و کرمي شلوار و کت با منتظر که ديديم رو بابا پايين رسيديم تا

 بريم؟؟؟؟ ديگه خب:گفت ديد مارو

 .ام آماده که من آره:من

 .ميام ميپوشم چادرمو منم بيرون ميبرين ماشينو تاشما:مامان

 به حرير روسري يه و سفيد شلوار با بود پوشيده بسته زرشکي مجلسي مانتو يه کردم نگاه بهش

 .باز کرمي رنگ

 رفتيم و ردک قبول هم بابا......بريم خودم سانتافه با بذار بابا:گفتم بهش و حياط توي رفتيم بابا با

 تو.نشست خودم پيش جلو هم بابا و نشستم رول پشت من.شديم من مدادي نوک سوارسانتافه

 هب کرديم حرکت و خريديم شيريني و گل رفتيم هم با و اومد مامانم که کردم پارک مون کوچه

 .مهران عمو خونه سوي

 که حال وارد.شد باز تيکي صداي با در.آورديم در صدا به رو در زنگ و رسيدم دقيقه1:5 ساعت

 ردک پرسي احوال و سالم و داد بهش رو شيريني بابا و استقبالمون اومد مينا عمو زن اول شديم

 نز به من به رسيد نوبت آخر در.زنونه هاي خنده و شوخي و کرد احوالپرسي باهاش مامان بعدشم

 .شدم داخل و کردم سالم عمو

 ستادهاي بروم رو مشکي شال و نفتي آبي رسمي زنونه شلوار و کت يه با که ديدم رو بهاره دفعه يه

 و داشت پري هاي مژه بود مشکي و درشت چشماش.خيلي نه ولي بود سبزه پوستش بهاره.بود

 و باريک اندامشم.بود مشکي موهاشم بود نازک و کوچولو هاشم لب بود نازک و مشکي ابروشم

 .عاشقشم چقدر که واي.بود بلند کمي

 تممينشس مبل رو داشتم عمو به سالم از بعد.داد جوابمو نازکش صداي با اونم کردم سالم بهش

 فيدس شلوار با صورتي دخترونه تونيک يه بيرون اومد اتاقش از که ديدم رو عمو کوچيکه دختر که

 به اصال اسمش.بود نفس اسمش.بود گذاشته روسرش هم چرک صورتي شال يه بود پوشيده

 يکردم تعريف ازش خيلي که مامان ولي بود حرفي کم دختر نميشناختم زياد رو نفس.نميومد بهاره

 تو اونم.بود کوچيکتر سال8 هم بهاره از بود سالش33 نفس.ميکرد تعريف بهاره از که همونطور

 عسلي مچشماش و بود سفيد پوستش اون بهاره برعکس.ميخوند انگليسي زبان رشته شيراز همين

 و اي قلوه اما بود کوچولو بهاره مث لبهاشم.تر تيره کمي يه اما چشماش رنگ به موهاشم بود
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 امانشم به نفس.بود پر کمي يه هم بدنش کوتاه خيلي نه اما بود تر کوتاه بهاره از قدش.گوشتي

 ..بود مهران عمو شکل کامال بهاره ولي بود رفته

 و رد الکي حرفاي.نشست ودوباره آورد چايي جونم بهاره بعدشم.نشست و کرد سالم اومد نفس

 ما مودمح آقا راستي:گفت مامان بعدش.نميگفتن هيچي اصال که هم خواستگاري درباره.ميشد بدل

 !!!!!کنيماااا زن طلب پسرمون واسه بوديم اومده

 ديب اجازه اگه.پسنديديم پسرمون واسه دخترتونو داداش،ما ميگه راست بله:گفت و خنديد بابا

 .هستيم راضي که ما.بزنن حرفاشو برن

 .بزرگتري شما باالخره.داداش شماست دست ماهم اجازه واال:مهران عمو

 .بزنين باهم حرفاتونو برين باباجون....بهاره:کرد اشاره بهاره به بعد

 رو تنشس اونم تختش رو نشستم.رفتم دنبالش منم.رفت اتاقش سمت به و شد بلند هم بهاره

 .مطالعش ميز صندلي

 .سيروان آقا بفرمائيد خب:بهاره

 ميخوام.ميخوام خودم واسه و دارم دوست رو شما که ساله چند االن من خانوم بهاره واقعيتش:من

 ميکني؟؟؟؟ قبول.کنم زندگي باهات عمرم بقيه که

 سيروان آقا ببخشيد ولي:گفت دفعه يه نخواد منو ترسيدم نبود پيدا صورتش تو حسي هيچ بهاره

 .قبوله ولي.نداشتم حسي هيچ کس هيچ به حاال تا يني بهتون ندارم حسي هيچ من

 کرد؟؟؟؟؟ قبول زود اينقدر نداشت حسي وقتي چرا نميدونم

 هم از و بود توپ خانواده دو هر وضع شکر را خدا.ميخوامش نباشه عاشقم اگه حتي.ميخوام ولي

 .نپرسيد چيزي پس پول هم و ماشين هم و دارم خونه هم من که داشتيم اطالع

 بهش مامان شب همون.شد شروع دادش و جيغ مامان که زدم لبخند يه من و بيرون رفتيم باهم

 .شيم محرم که خوندن بينمون صيغه يه و داد نشون عنوان به حلقه يه

............................................................................................................................................ 
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 مه طرف يه از.نداره احساسي بهم انگار هنوزم ولي.نامزدم بهاره با قولي به که هست هفته دو االن

 .کنم چيکار خدااااا آه.برم باااايد حتما که کرده اجبارم بابام که مشهد ماموريت اون

 خوبي؟ سالم:دادم پيام بهاره به بود شب 88ساعت

 خوبيد؟ شما.مرسي:نوشت

 بري؟ قراره جايي فردا.خوبم منم ممنون:گفتم

 چي؟ واسه.دانشگاه ميرم آره:گفت

 .کنيم خريد.بچرخيم خيابونا تو کم يه هم با خواستم هيچي:گفتم

 .گرفتارم خيلي ببخشيد:گفت

 بهاره؟.نداره اشکال:گفتم

 بله؟:گفت

 .ميزنم هم سر ها؟بهتون باشي خودت مواظب.شرکت هاي کار واسه مشهد ميرم ديگه هفته من:-

 بهتر ورياينج شايد نباش نگران.ميکنم تموم دانشگامو ديگه دوسال تا منم.شنيدم بابا از.باشه:-

 .باشه

 نداري؟ بهم حسي هيچ هنوزم:گفتم.سرده دختر اين چقد آه

 .بده وقت بهم:-

 .دانشگاه ميبرمت دنبالت ميام خودم هم فردا.خدافظ فعال پس.باشه:-

 خدافظ.منتظرم.دادي فرصت بهم که ممنون:-

 

 هي توي بابا که رو آپارتمان.بودم اومده مشهد به که ميشد ماهي يه.گذشت باد مث هفته يه اون

 وچيکک يکيش که داشت اتاق تا دو.بود خريده مون نمايندگي شرکت نزديک تقريبا شيک محله

 ختت کوچيکه اتاق تو که بود اتاق دوتا تو خواب تخت.مبلمان از اعم وسايل همه.بزرگ يکيش بود
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 ظرف.بزرگترداشت خيلي دونفره تخت يه بود خودم مال که بزرگه اتاق و بود پهن اما بود نفره يک

 .ميشد پيدا توش هست خونه يه نياز چي هر وکال.ظروفات و

 هر.زدم زنگ بهش.بود ظهر8:85 ساعت کردم نگاه ساعتو.بود شده تنگ جونم بهاره براي دلم

 دلمشده؟؟؟ چي برنميداره؟؟؟يني چي؟چرا يني.هيچي بازم....گرفتم دوباره.برنداشت خورد بوق چي

 .داد جواب دير اونم.زدم زنگ بابا به.ميزد شور

 بابا؟؟؟ الو:من

 خوبي؟.سيروان بله:بابا

 شده؟ طوريش مامان......افتاده؟ بابا؟اتفاقي:من....داره اينجوريه؟؟؟خش صداش چرا

 خوبي؟ تو.نيس چيزي پسرم نه:بابا

 .شده چيزي يه مطمئنم من.ميلرزيد صداش

 .ديگه بگو  شده؟دِ چي نميگي چرا بابا:شدم نگران خيلي

 .....بهاره....سيروان:بابا

 ؟؟شده چش من بهاره.شدم سست.رفتم فرو بودم نشسته حال وسط مبل رو که همونجور دفعه يه

 شده؟؟؟؟؟بابااااااااا چش چي؟بهاره بهاره:زدم داد پاشدم مبل رو از بلند صداي با رفتم در کوره از

 .بگو

 نگران.همين.کرده کوچولو تصادف يه فقط.نشده هيچي...باش خونسرد....پسرم هيچي:بابا

 .ميشه خوب.نباش

 .ميام پرواز اولين با االن همين من بابا:من

 .....نمي پسرم کن گوش:بابا

 يماييهواپ دفتر به زدن باتلفن.کردم قطع رو تلفن بابا حرف به توجه بدون......خدافظ.بيام بايد:من

 .بود پروازم ظهر 2ساعت.کردم هماهنگ ساعات اين توي وقت اولين واسه رو پرواز

 شيموگو که بود همراهم دستيم کيف فقط.بودم نياورده خودم با چيزي.رفتم فرودگاه وبه شدم آماده

 زود و نداشت تاخير پرواز شکر رو خدا.بود توش ديگه چيز چندتا و بانکيم هاي کارت و شناسنامم
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 وال:زدم زنگ بابا به موقع همون و گرفتم تاکسي يه سريع بيرون اومدم که فرودگاه از.رسيدم

 بيمارستانين؟؟؟ کدوم شيراز رسيدم االن من.سالم....بابا

 ).....(بيمارستان بيا.سيروان....عه:گفت بود کرده گم پاشو و دست انگار بابا

 .اونجا رسيدم سريع و دادم آدرسو تاکسي راننده به.....اومدم:من

 کسي نمخا ببخشيد:پرسيدم.بودم داغون خيلي پذيرش رسيدم و رفتم باال بيمارستان هاي پله از

 اينجا؟؟؟؟ آوردن سپهري بهاره نام به

 هستيد؟؟؟ بستگانشون از ببخشيد...آه:پرستار

 ....بله:گفتم کالفه

 فوت.داشت داخلي خونريزي که تصادفي بيمار سپهري بهاره بله.....کنم چک بذاريد:پرستار

 .سردخونه بردنش االن همين.....شد

 .شد فوت....شد فوت.....سردخونه بردنش.....شد فوت.شد تکرار بار چند سرم تو پرستار صداي

 سرم تو خاکي چه من حاال...گرفتي ازم عشقمو خدايا.بود سخت برام تحملش

 خانوووووم؟؟؟؟بگوکجااااااااست؟؟؟؟؟ ميگي داري چي:گفتم داد با.خدااااااااااا....بريزم

 .ومآروو...بيمارستانه اينجا باشيد ساکت لطفا آقا:گفت ترسيد خيلي پرستار زدم که دادي با

 سيروان؟؟؟؟....سي:گفت که شنيدم رو بابا صداي

 .نميکنم باور.شده اشتباه.زندس من بهاره نه.نميشه باورم بودم کالفه خيلي.کردم نگاه سرمو پشت

 اشتباه بگو.نمرده بگو بابا.....کوش؟؟؟؟کجاست من ميگه؟؟؟؟؟بهاره چي اين.....بابااااا:زدم داد

 .ميگفتم رو اينا ميکردمو هق هق.شده

 .بيرون بريم بيا نزن داد...متاسفم....پسرم باش آروم:بابا

 .نميگ دروغ دارن اينا که بگه بهم خودش ميخوام.ببينمش ميخوام کجاست بهاره بابا.نميام:من

 ......رفت ديگه....نيست ديگه بهاره پسرم:گفت کرد بغلم بابا
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 خآ....شدم داغون.....بود نيومده در هيچي براي اشکم هيچوقت.ميکرديم گريه هم بغل تو دوتامون

 بازم هم نميگفتي اگه حتي...دارم دوستت نگفتي بهم بارم يه حتي....رفتي چرا بهاره

 خدا تورو....نشو ناراحت.ببخش کردم اذيتت اگه ام رفتي؟؟؟بهاره کجا....ميخواستمت

 .کردي خون دلمو خدااااااااااا آه....دروغه چي همه....ام زنده من...هستم من بگو برگرد....برگرد

 مرده شدم....برد باخودش منم جون اون...مردم منم.....گذشت نبودنش از هفته يه زودي همين به

 اين آآآآخ...نميرم هم سرکار ديگه...ميخورم مشروب کلي شبا....نميزنم حرف هيشکي با....متحرک

 هم بمخوا تو يهو؟؟؟حتي رفتي کجا بهاره آه....ببينمش بار آخرين براي نذاشتن که ميزنه آتيشم

 بغلم.اتاقم تو اومد مامان....گرفت شدت هقم نداشتي؟؟هق بودي؟؟؟دوستم بيزار ازم اينقد...نمياي

 .کردن گريه به کرد شروع من با خودشم و کرد

 ..نکن بغض...شي خالي بذار....پسرم کن گريه:مامان

 کجاااست؟؟؟ من بهاره..برم ميخوام مامان....پيشش برم ميخوام منم.ميشم تلف دارم مامااااان:من

 اين با ميکني ناراحت رو بهاره.زدي حرفو اين نشنوم هيچوقت....هيچوقت سيروان:مامان

 .پسرم نکن.کارات

 ...نگفتم هيچي و کردم گريه فقط

 رفتممي بود بهتر...کردم فکر خودم با خيلي....بودم افسرده هنوزم من و ميگذشت رفتنش از ماه يه

 نصيحت از.نداشت کارم به کاري کسي....خودم خلوت بودمو خودم ديگه اونجا حداقل مشهد

 ...مشهد رفتم هوام و حال شدن عوض و کار بهونه به که شد اينطور خالصه....شدم خسته هاشونم

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

 :نفس زبون از

 خواهر...بود هام راز محرم...ميگذشت زندگيم فرد عزيزترين بهاره مردن از ميشد ماهي يه

 خونريزي.بود کرده تصادف دانشگاهشون جلو بهاره.بوديم زده شوک و افسرده هممون...عزيزم

 خيلي.ميکنم گريه نشستمو اتاقم تو همش.کنن کاري نتونستن هم ها دکتر.داشت داخلي شديد

 .ميسوزه براش دلم خيلي.....سيروان همه از بدتر.شکستيم هممون.بدي دست از خواهرتو سخته

 جاي خيلي.ميبينم خواب کنم کجاست؟؟؟؟فک ديگه اينجا....برد خوابم تا کردم گريه انقدر

 بلند صداي با....ست بهاره اين....اين.تر جلو رفتم...سرسبزه مياد آب صداي....قشنگيه
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 تهگذاش باز لختشو و پرکالغي موهاي.بود شده خوشگل چه.کرد نگام برگشت...  بهاااااااره:گفتم

 هميشه از هم چشماش.هميشه داشت خاصي برق موهاش.ميرسيد هاش شونه وسط تا بود

 فرو دبو جاري پاش زير که آبي توي پاهاشو نوک و سنگ تخته يه رو بود نشسته.بود تر خوشگل

 برم کرد اشاره بهم و طرفش يه کرد جمع موهاشو همه.زد خوشگلشو لبخند و کرد نگام. ميکرد

 ؟؟گذاشتي؟ تنهامون رفتي چرا جونم بهاره:گفتم..کردم بغلش ايستادم کنارش رفتم.پيشش

 و کرد بوس لپامو رو فقط.بدم ادامه نذاشت لبامو رو گذاشت انگشتشو فقط.نميگفت هيچي بهاره

 پيشت؟؟؟ بيام؟؟؟؟بيام منم:گفتم بود صدام تو که شيطنتي با.کرد بغلم و زد لبخند

 داتوروخ بهاره نه:گفتم...رفت شد بلند.کرد غليظي اخم و کرد جدا خودش از شدت به منو دفعه يه

 و دز لبخند و طرفم به برگشت و ايستاد ميرفت داشت که همونطور.بهااااره...بزن حرف باهام وايسا

 .گلم خواهر برو:گفت

 اقمات تو اومد بابا شد باز شدت به اتاقم در.ميکردم گريه ميزدم جيغ.شدم بيدار خواب از هق هق با

 بده:گفت بابا به داد ليوانو کنارم اومد قند آب ليوان يه با هم مامان...کردم پنهان آغوشش تو خودمو

 .کرد ضعف بهش

 اشکال:گفت.بخورم هم ديگه جرعه يه کرد مجبورم بابا که کشيدم پس و خوردم ازش جرعه يه

 .بسه ديگه.نکن گريه...ديدي خواب نداره

 ظهر ات دانشگاه رفتم شدم بيدار صبح.خوابيدم سختي به صبح تا.ميکرد نوازش موهامو هم مامان

 بازم و خوردم غذا لقمه ودوتا خونه اومدم.نشدم متوجه ميگفتن استادا که چيزايي از هيچي هم

 .کردم حبس اتاقم تو خودمو

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

 :سيروان زبون از

 کاش کلي.رضا امام حرم ميرفتم رفتميگ دلم وقت هر و مشهد بودم اومده که بود ماه شش دقيق

 نچو.باشم بهاره عاشق نميخواستم ديگه کنه رها درد اين از منو که ميخواستم ازش.ميريختم

 اونو نميخواستم خودمم.بود ناراحت ازم خيلي.نميزد حرف باهام و اومد خوابم به بار اولين براي

 بدي بنده که من خدايا...بودم عاشقش من ولي...نميخواست منو هم اول همون از بهاره.بدم عذاب

 قهر لجبازي سر از خدا با انگار...شدم بدي بنده خيلي اخيرا البته....بودم؟؟؟؟...واست نبودم
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 زا عشقتو سخته...ميشم نابود دارم....بسازم جديدي زندگي يه کن کمکم خودت بهاره......کردم

 ...سخته خيلي...بدي دست

 .بابا سالم:برداشتم بود بابا.خورد زنگ گوشيم

 خوبي؟؟؟ پسرم سالم:شادش صداي با بابا

 خبر؟؟؟ چه....بهتري انگار شما بله:من

 ..رفتيا که بزني؟؟رفتي ما به سري يه نميخواي سيروان آقا...سالمتي:بابا

 .اونجا نميام ديگه:من

 چرا؟؟؟:بابا

 .بگيرم مرخصي نميتونم:آوردم رو ممکن دليل ترين مسخره

 هر ياونجاي رئيس برات؟؟؟تو نفرستادم رو رياستت حکم من پسر؟؟؟مگه انداختي دست منو:بابا

 .نيار هم الکي بهونه بيا پاشو.شرکت نري ميتوني خواستي وقت

 .شده تنگ برات دلمون پسرم بيا:ميومد طرف اون از مامانم صداي

 .شيراز اومدم کردمو قبول مامان و بابا اصرار با

 شام واسه کرد دعوت رو اينا مهران عمو مامان که ميگذشت شيراز به اومدنم از روز دو

 رنگ بازم ولي درآوردم مامان اصرار به منم.بودن درآورده رو مشکي لباساي ديگه همه.خونمون

 .ميپوشيدم خاموش

 باهام کردي بد که اووووف.بهاره خالي جاي بازم آخ.خونمون اومدن اينا عمو که بود شب9ساعت

 .بهاره

 يخيل اونم.بود شده سياه چشماش زير کردم نگاه نفس به...هم دور بوديم نشسته شام از بعد

 که هم عمو و عمو زن.هستند وابسته هم به خيلي خواهر دوتا اين ميدونستم بود خورده بدي ضربه

 ...شدن پيرتر سال32 انگار کال

 ماحت.کنه جلب خودش به رو همه توجه ميخواست کنم فک کردن صحبت بلند به کرد شروع بابا

 .کردن توجه بهش همه.بود مهمي حرف
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 رايب بهاره دادن دست از....و گذشته سخت ما همه به خيلي اخير اتفاقات اين که بگم بايد خب:بابا

 ..بود سخت ما همه

 خيلي هم مهران عمو.ريختن اشک به کردن شروع نفس و مينا عمو زن و مامانم موقع همون

 .بود غوغا که منم دل تو.شد ناراحت

 يمگرفت تصميم مهران و من.ببينه ناراحت رو ما که نيست راضي هم بهاره که بگم ميخوام:بابا

 دوباره شادي هم و ميشه تر محکم روابطمون هم.کنن ازدواج هم با نفس و سيروان که....که

 .برميگرده بهمون

 و ريدنب بگه؟؟؟؟خودشون رو چيزي همچين تونست چطور چيييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟بابا.شد متوقف زمان

 چه؟؟؟؟ يني.دوختن

 بره هک اين از قبل بهاره ميگه الله که همونطور:گفت بابا ميکردم نگاه رو بابا زده بهت که همونطور

 .کنيم خوشحالش بذاريد پس.خودشه وصيت.بوده خواسته الله از رو چيزي همچين عمل اتاق

 رو حال در و.رفت حياط طرف به سرعت به و شد بلند مبل رو از گريه و ناله با نفس موقع همون

 .بست محکم

 داري ميکني؟؟؟؟چرا اجبارم بازم داري ميگي؟؟؟چرا چي داري ميفهمي...باباااااااا:شدم بلند داد با

 ميکني؟؟ اجبارمون

 اگه.ماموريت برم کردي اجبارم...کردي اجبارم هميشه.بگم بذار آره:گفتم و کرد نگام پرسشگرانه

 اونروز هاگ.دنبالش برم ميتونستم خودم حداقل.افتاد نمي بهاره براي اتفاق اين بودي نکرده اجبارم

 زدواجا من:گفتم داد با....بودم اينجا احمق منه اگه.بياد سرش بال اين نميذاشتم بودم اينجا شوم

 ؟؟چرابگيرم؟ ازش شانسو اين چرا.باشه داشته ديگه يکي با بهتري آينده نفس شايد. نميکنم

 ...کنم خراب آيندشو

 

 .ميکردن هق هق داشتن و بود خيس اشک از صورتشون که کردم نگاه مينا عمو زن و مامان به

 بهاره يتوص.گفتم که همين.نکن تکليف تعيين من واسه.پسر جات سر بشين:زد داد خشم با بابا

 .شه انجام بايد ست
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 .رهب کنيد تمومش کنيد عقد ديگه هفته:گفت بود پيدا کامال توش غم که صدايي با مهران عمو

 .خونه بريم پاشو.کجاست نفس ببين پاشو....خانوم پاشو:گفت مينا عمو زن به رو بعد

 بهش کن سعي ولي سخته ميدونم.نرو در کوره از زود:گفت من به ورو کرد خداحافظي ما از هم بعد

 .خدافظ.صالحته به ميگه بابات هرچي.کني فکر

 خدافظ:بگم تونستم فقط انداختم زير سرمو و شدم شرمنده

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

 :نفس زبون از

 آخه.شد تر بلند هام گريه صداي و باغ سمت رفتم بيرون زدم عمو عمارت از اينکه محض به

 نسبت که کنم ازدواج مردي يه با ميتونم چطور.نکردم فراموش خواهرمو مرگ هنوز چرااااااااا؟؟؟من

 که نداشتم انتظار عمو و بابا از زندس؟؟؟اصال خواهرم عشق به هم هنوز و احساسه بي من به

 ليخي اونم.ميشد شنيده هم باغ تو از دادسيروان صداي.بود داغون حالم خيلي.کنن کاري همچين

 يگهد يکي با تونست بعدا شايد.نداره دوست منو اون.کنه کاري همچين ممکنه چطور.سخته براش

 پس تحانام کي تا.....خدااااااااااا آآآآآآآآآاه.کنم باور نميتونم اصال.نميتونه من با مطمئنا ولي بياد کنار

 بدم؟؟؟

 نک خدافظي اينا عموت از پاشو.نکن گريه ديگه پاشو گلم دختر:آورد خودم به منو مامان صداي

 .خونه بريم

 ونچ اتاقش تو رفته سيروان که فهميدم ولي.کنم نگاه چشماشون تو نميتونستم داخل رفتم

 عروسم ميخواد دلم خيلي.بکن فکراتو خوب:گفت گوشم تو عمو زن.کردم خدافظي ازشون.نبود

 ....نم خاطر به اصال..سيروان خاطر به خدا تورو.ميشه خوشبخت باهات سيروان ميدونم.گلم بشي

 ونستمنميت ولي.بگيرم خواهرمو جاي نميخواستم...نميخواستم.نگفتم هيچي و انداختم زير سرمو

 .بگم هيچي

 بازم.کردم قفل هم رو در اتاقم تو رفتم و گذشتم خونمون باغ از دو با خونه رسيديم وقتي

 به اتاقم در.شد شروع هقم هق.ببينم رو هيشکي نميخواستم.کنم حبس اتاقم تو خودمو ميخواستم

 .تو بيام کن بابايي؟؟؟؟؟قهري؟؟؟باز نفس:بابا صداي بعدشم و.اومد در صدا
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 ...باشم تنها ميخوام:من

 .دارم حرف باهات درو کن باز گلم دختر:بابا

 تو برم که کرد اشاره.تختم رو نشست و داخل اومد.کردم باز درو.وووف.ميکنه اجبارم داره بازم

 بابام و ميريختم اشک آروم.کرد پيدا راهشو دوباره اشکام گذاشتمو سينش رو سرمو.آغوشش

 .ميکرد نوازش موهامو

 .خوبه شما دو هر واسه ازدواج اين...ميخوام رو صالحته چي هر هميشه که ميدوني نفس:بابا

 .نميخوام....بابا نميتونم:من

 چرا؟؟؟:بابا

 تونمنمي الکي من.نداره من به احساسي هيچ اون.کنم پر واسش رو بهاره جاي نميتونم من بابا:من

 .بشم زندگيش وارد

 و.ذاشتمگ پات پيش راهو اين که خواستم صالحتو حتما.کني فکر بهش خيلي کن سعي دخترم:بابا

 .نميشه عوض عموت منو تصميم که بدوني هم اينو ميخوام

 يگيم جوري چه نميدي بهم رو انتخاب حق اگه.کنم فکر بهش ميگي چرا پس هه:گفتم خودم پيش

 .کنم فکر بهش

 افسرده سيروان هم تو هم.ببينم شيطونو کوچولوي نفس اون بازم ميخوام:گفت دوباره بابا

 .شيم خالص هممون لعنتي هواي و حال اين از بذار.شديد

 .شد خارج اتاق از و گذاشت بوسه يه موهام رو

 تو قيافم شدنم بيدار از بعد.ظهر3 تا.خوابيدم صبح7ساعت.نرفتم هم دانشگاه.کردم گريه صبح تا

 ساکت هخون چقد.خونه آشپز تو رفتم.بخوابه يکم چشمام پف تا گرفتم دوش رفتم.بود ديدني آينه

 چقد واااااي.گذاشته من واسه مامان کنم فک بود بشقاب يه اوپن کجاست؟؟؟؟رو مامان.بود

 .بود عالي خيلي واااااي شيرازي ساالد با پلو قاطي.خوردم همشو.گشنمه

 هم بارون و.دارم دوست رو ها هوا و آب اين من.بود خوب خيلي هوا و بود آبان اواسط تقريبا االن

 هم امانم بشيم خيس تا حياط تو ميرفتيم بهاره منو ميومد بارون وقتي هميشه يادمه.عاشقشم که

 .اوووووف.افتادم بهاره ياد باز نوچ.بايستي بارون زير داره لذت خيلي آخه.ميزد نق همش
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 .ميزنه زنگ ظهر2ساعت کيه اين بميري اي.قلبم آآآآآآآآاي.خورد زنگ گوشيم دفعه يه

 .کشت خودشو اونو بردار:شنيدم پشتم از رو مامان صداي

 من.چه من به ايييش.شد قطع بردارم خواستم تا.بود ناشناس شماره.کردم گوشيم صفحه به نگاه

 .کيه بدانم چه

 .مياد بدم که ميدوني.خوردم ناهار تنها خودم بودي؟؟؟من کجا مامان:گفتم و کردم نگاه مامان به

 رو لباسا داشتم بودم پشتي حياط تو.چه من ب.نخوابي اينقد ميخواستي:کرد اخم مامان

 .ميگيره بارون االن.برميداشتم

 کيه؟؟؟ يني.بود شماره همون بازم.خورد زنگ گوشيم دوباره

 الو؟؟؟:گفتم.برداشتم

 .سالم:-

 داره؟؟؟ زده؟؟؟؟؟چيکار زنگ چرا.بود سيروان صداي

 هستيد؟؟؟ خوب سيروان آقا سالم:من

 بيکاري؟؟؟ عصر 5ساعت امروز ندادي؟؟ جواب گوشيتو اول دفعه چرا: سيروان

 .بسوزه تا نميدادم جواب کاشکي چه؟؟اصال تو به!!! پرروهه چه

 داشتيد؟؟؟ کاري....بيکارم بله..ب:دادم جواب من من با

 .بزنم حرف باهات ميخوام.دنبالت ميام باش آماده 5ساعت:سيروان

 .حلقم تو دستوراتت پررو

 .منتظرتم.باشه:من

 خدافظ باشه:سيروان

 ؟؟؟؟وووف.ببينم رو عمو زن من اگه.ميده دستورم.پرروئه چه.کردم قط خدافظي بدون

 .ميزد ديد منو لبخند با داشت مامان که اتاقم تو برم برگشتم
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 چيه؟؟؟؟:گفتم تفاوت بي

 گفت؟؟ چي شده؟؟؟؟سيروان قرمز رنگت چرا:گفت

 ميخورم حرص پسره اين از دارم نميفهمه.شدم سرخ خجالت از ميکنه فک نگاه رو ما مامان

 ....آآآآآه.که

 .بزنه حرف باهام ميخواد.دنبالم مياد 5ساعت گفت هيچي:من

 و بود زانوهام تا بلنديش که کردم انتخاب بنفش تنگ کم يه و راسته مانتو يه.اتاقم تو رفتم بعدشم

 چقد الجمم تو خعااااک.آينه جلو رفتم و پوشيدمشون.ياسي بنفش شال يه و پررنگ آبي جين شلوار

 .نداشتم آرايش حوصله و دل... بابا کن ول.رنگم بي

 و ردميک نگاه بود دستش تو که بهاره عکس به داشت مبل رو بود نشسته هم مامان حال تو رفتم

 وت برد منو گرفت دستمو مچ اومد پاشد.شد عصباني دفعه يه کرد نگام.بود شده سرخ چشاش

 دفه؟؟؟؟ يه شد چش.بودم شده زده شوک.اتاقم

 جووني تو قبلي؟؟؟دختر نفس همون بشي ندادي قول ما به مگه تو.دختر وضعشه چه اين:مامان

 ....متحرک مرده مثل چي؟؟؟شدي يني کارا اين

 نمک چيکار.قبلي نفس شدم.ميخونم درسامو.ميرم هم دانشگاه ديگه که من.کردم چيکار مگه:من

 ديگه؟؟؟

 .شده مات گچ مث رنگت.بنداز خودت به نگاه يه:مامان

 الهي...دخترم...بدي عذاب خودتو اينجوري نيست راضي ام بهاره بخدا:داد ادامه گريه با بعدشم

 ..بدم دست از هم رو تو نذار دادم دست از فرزندامو از يکي مادرم من شم فدات من

 شآتي...نکن دلم به خون نفس:گفت گريه با همراه و سينش تو زد کرد مشت دستاشو بعدشم

 ....نميخندي ديگه...نميکني شيطوني ديگه ميبينم وقتي ميگيرم

 ...نميگفتم هيچي مدت اين تو

 چشمامم وت.لبام به زد و برداشت نباشه چشم تو خيلي که بسته قرمز تقريبا رنگ به رژ يه بعدشم

 .کرد پر مداد با
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 راه اهاشب.دخترم برو:گفت کردو نگام بالبخند مامان.شد بلند سيروان سانتافه بوق صداي دفعه يه

 .شيم خوشحال همهمون بذار.بيا

 در رنگي بي از حداقل بودم شده خوب کردم نگاه آينه تو دوباره شدم بلند کردمو اخمي

 .ميکنن داغون اعصابمو.ميکنن اجبارم دارن همش.بيرون اومدم خدافظي بدون.اومدم

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

 :سيروان زبون از

 .کرد قط خدافظي بدون بيشعور ي دختره.چيشش

 دلم.يبود کاشکي بهاره واي.کنم تحمل هاشونو نصيحت نميتونم ديگه.کردم فکر خيلي ديشب

 حرف باهام خيلي مامان و بابا...خدااااااا.مشهد برگردم نميذاره بابا.شم دور جا اين از ميخواد

 ديگه حداقلش.ميکنم رو قضيه قال.ميکنم ازدواج باهاش آره...کردن کار مغزم تو دريل مث..زدن

 .ميشه تموم شون الکي هاي نصيحت

 هب هميشگيمم عطر.اي سورمه جين شلوار يه با.پوشيدم سفيد -اي سورمه چهارخونه لباس يه

 ......بيرون زدم و برداشتم ماشينو سويچ و پول کيف و زدم خودم

 يه و اومد نفس دقيقه 2-3 از بعد که زدم بوق.بود5 ساعت دقيق کردم پارک عمو عمارت جلو

 .شاپ کافي سوي به کردم حرکت و دادم جواب منم کرد سالم

 .هشد الغر چقدم.همه تو که اخمشم.کردم نگاش.بود روبروم نفس.نفره دو ميز يه دور نشستيم

 نسکافه اونم.ترک قهوه من.داديم سفرشمونو

 .کن ازدواج باهام:گفتم مقدمه بي

 .نميتونم....نميخوام:باال نره که کنه کنترلش ميکرد سعي که باصدايي.خورد گره هم تو بدتر اخماش

 چرا؟؟؟؟:گفتم و دادم تکيه صنليم به

 خوب و.بگيرم رو بهاره جاي نميتونم....بشم زندگيت مزاحم نميخوام....نداري دوستم تو چون:نفس

 ندارم دوستت منم....منم
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 هديگ کنيم ازدواج اگه حداقل.کنيم ازدواج مجبوريم ما.کن فراموش گفتي که رو چيزايي اون:من

 .موضوع اين واسه نکردن ات کالفه بابات مامان که نگو.ندارن گفتن واسه حرفي بابامون مامان

 :......نفس

 ازدواج نميخواييم که واقعا ولي.داريم دوست رو همديگه.کرديم ازدواج کنن فک بذار ظاهر در:من

 .کني قبول کن سعي پس.کنيم

 .....نفس

 نميگي؟؟؟ هيچي چرا:من

 .دارم شرايط.ميدن؟؟؟باشه انتخاب حق بهم بگم؟؟مگه چي:نفس

 ..من واسه ميذاره هم شرط هه:گفتم لب زير بعد...مثال؟؟؟؟ چي:من

 فقيتوا طالق يه بعدشم وقت چند...بکنه خودشو زندگي و باشه خودش کار تو سرش کي هر:نفس

 ميشيم جدا و ميديم ترتيب

 قبول باشه:گفتم سريع زد منو دل حرفاي

 رسوندم رو نفس و شديم بلند نفس تخم و اخم و نشستن کمي از بعد.....آوردن سفارشمونو

 .خونه رفتم خودمم خونشون

 شمچ تو خوشحاليو.کنم ازدواج نفس با ميخوام که گفتم بهشون شام سرميز اومد بابا که شب

 مئنمط.ننداختي زمين رومو که ممنون.پسر کردي خوشحالمون:گفت و خنديد بابامم.ديدم مامانم

 .کردي رو انتخاب بهترين باش

 خبر هم نفس به.آزمايشگاه برين فردا:گفت مامان که ميديديم تلوزيون بوديم نشسته شام از بعد

 .مادر بده

 .بخير شب بخوابم ميرم من.....باشه:گفتم

 زنگ اآلن مامانمم.آزمايشگاه بريم دنبالت ميام صبح سالم:دادم پيام نفس به و اتاقم تو رفتم

 .نباش نگران.ميگه بهش چيو همه مامانت به ميزنه

 .ممنون.سالم،باشه:داد جواب
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 لباس با نداشتم عادت زياد آوردم در شرتمو تي و تخت کنار عسلي رو گذاشتم گوشيمو

 .خوابيدم و کردم عوض شلوارک با شلوارمم.بخوابم

 بميوهآ رفتم نشوندمش ماشين تو. ميکرد گريه همش که اينم...آه.داديم آزمايش رفتيم نفس با

 آبغوره:مگفت طرفش گرفتم کردم باز براش آبميوه يه.نشستم ماشين تو خودمم اومدم باز...گرفتم

 .بخور تو آبميوه دختر نگير

 زود هنوز پس.آمادست88ساعت تا آزمايش گفتن.کردم حرکت منم و گرفت رو آبميوه ازم

 مردم ولي الکيه که درسته.نکنن شک بقيه و مردم که بخريم حلقه يه حداقل تا بازار بردمش.بود

 ودب اي نقره و مردونه و بود ساده من مال.کرديم انتخاب حلقه جفت يه.ميبينن رو قضيه ظاهر که

 هحلق تو اسممو فروش طال الکي هاي اصرار با.بود قشنگي هاي نگين روش و بود طال نفس مال

 اوووووف.بود نکرده باز اخماشو صبح از که هم نفس.کرد حک خودم حلقه تو رو نفس اسم و نفس

 ميل بي خودش اينکه با.بگم؟؟؟ کي به..کنم ازدواج نيستم راضي منم خدا به بابا.منه تقصير انگار

 .ودب دخترونه و ظريف خيلي يکيش که خريدم براش طال سرويس تا سه ولي نميداد نظر و بود

 تا رفتم بعدشم.خودمون خونه بود کرده دعوتشون مامان چون خودمون خونه رسوندم رو نفس

 مه دور.بودن اومده عموهم زن و عمو و بابا.خونه برگشتم.بود مثبت جواب.بگيرم رو آزمايش جواب

 .خورديم نهار

 .کنيم عقد که محضر رفتيم عصر.بشه انجام سريع بود قرار چيز همه

 دائم عقد به را شما حاضرم آيا...ميکنم عرض سوم بار براي سپهري نفس خانم دوشيزه:عاقد

 کالم جلد يک و تمتع حج سفر يک و آزادي بهار تمام سکه8272 مهريه با سپهري سيروان آقاي

 .وکيلم آورم؟؟؟آيا در وياليي خانه از دنگ مجيدوشش اهلل

 مشهد برم زودتر بشم رها وضعيت اين از منم بگه تر زود کاشکي اوووف.کردم نگاه نفس به

 .بمونم اينجا ديگه نميتونم

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

 اختيار بي کال انگار آه....ميکرد نگام عصبي داشت...کردم نگاه سيروان به:نفس زبون از

 .ميکنه تحميل بهم نگاهش با داره اينم....شدم

 !!!بله... مادرم و پدر اجازه.... و خدا به باتوکل:بستم رو قرآن کشيدمو عميقي نفس
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 و شد ساکت جا همه انگار دفعه يه.داد تکيه صندليش به و کشيد راحت نفس يه سيروان.شد تموم

 داره هي و يکي بغل تو رفتم ديدم که بودم سرجام زده بهت.ميزنه لبخند بهم که ديدم رو بهاره

 ليخوشحا اينکه از.کردم نگاه بود کرده بغل منو که مامان به و بيرون اومدم هپروت از ميده فشارم

 راضي هم بهاره که فهميدم حداقل.شدم خوشحال ديدم عمو زن و عمو و مامانم و بابا چشم تو رو

 .نبودم پشمون کارم از.بود

 با دستش تماس از وووووي.دستم انداخت رو حلقه سريع و دستش گرفت دستمو سيروان دفعه يه

 !!!!نزدم دست مردي هيچ به وعمو بابام جز به حاال تا من.شد مورم مور خودم

 اووووف.لرزيد کم يه اونم کردم احساس دستش انداختم مردونشو حلقه منم و هم تو کردم اخمامو

 ...اينجا گرمه چقد

 .ما خونه رفتيم همه امضا کلي از بعد

 .بود شده گرفته حالم عجيب ولي.بودن خوشحال خيلي همه.ميگشت دورم پروانه مثل عمو زن

 همه به شد قرار.سيروان هم و کردم مخالفت من هم بگيريم عروسي مراسم کردن اصرار چي هر

 شادي مراسم بهاره بعد نداشتم دوست..!!!عسلي ماه عجب اوه اوه.عسل ماه رفتيم بگن

 از کسي سيروان و بهاره نامزدي قضيه از که شد خوب...نميخواستم خودم برا حداقل.باشه

 .نداشتم رو حرفاشون حوصله ديگه وگرنه نشد باخبر اقوامامون

 نرفت موقع.کرديم خداحافظي عمو زن و عمو و بابا و مامان از و گرفتيم مشهد برا بليط هفته آخر

 هداشت دوستش حداقل نشي هم عاشقش.بياي کنار باهاش کن سعي...نفس:ميگفت هي مامان

 ...باش درداش مرهم دارين نياز هم به دوتاتون شما.باش

 .....خدا تورو اجباراتونه؟؟؟مامان از يکي اينم:گفتم کردمو نگاه بهش اخم با

 .گلم دختر سالمت به برو باااااشه:مامان

 زا بعد.نشد زده حرفي هيچ هم برسيم که موقعي تا.من نه زد حرفي اون نه.شديم هواپيما سوار

 جايي هيچ نبودم بلد کنم چيکار خوب.ميرفتم دنبالش مطيع بره مثله منم ميرفت جا هر رسيدن

 گاهن رو تر اونور اومد در صدا به ماشين يه گير دزد صداي فرودگاه پارکينگ تا رفتم دنبالش.رو

 يخيل هام ساک وااااي.نيست مهم برام ايييشش.ديگه خودشه مال حتما.بود مشکي آزرا يه کردم
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 خبر با محتوياتش از هم اصال.بودن بسته برام مامان و عمو زن که پر ساک دوتا بود سنگين

 .ام؟؟؟اووووف مردم؟زنده ببينه نميکنه سرش پشت نگاه يه که هم پسره اين.نبودم

 رانگا.ترکيد خشمگينه؟؟؟؟زهرم چرا وووي.برگشت دفعه يه ماشينش تو گذاشت خودشو ساک

 آوردي؟؟؟؟اووووف چرا وسايل همه پس؟؟؟اين نمياي چرا:طرفم به اومد.دارم کشتگي پدر باهاش

 فقط جوابش در.ميزنه نق اينم اونوقت.هست چي ها ساک اين تو نميدونم اصال گناه بي بدبخت منه

 حس چه آآآه.....داد دست بهم بودن اضافي حس....ميکنه برخورد بد باهام خيلي.کردم سکوت

 گندي؟؟؟

 ضبغ خيلي.شد سرازير اشکام که خيابون طرف کردم رومو کرد حرکت که نشستيم ماشين تو

 مداو بيرون چاه ته از که صدايي با...نبود من از بهتر حالش اونم.بديه حس چه.لعنتي.بودم کرده

 حرم؟؟؟ ميبري منو:گفتم

 .داد تغيير مسيرشو و داد تکون سرشو حرف بي

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

 طرف بود کرده روشو که هم نفس.بودم داغون خيلي.نبود خوش زياد حالم:سيروان زبون از

 با.نمک خالي خودمو بتونم که حرم برم ميخواست لمد خيلي.ميکنه گريه داره ميدونستم.پنجره

 بريم گمب بهش ميخواستم.دادن بهم رو دنيا حرم؟؟؟انگار ميبري منو:ميگفت که نفس گرفته صداي

  و دادم رتغيي جهتمو سريع.ميکرد اخم وقتي ميترسيدم خداييش.نداشتم اخماشو حوصله ولي حرم

 هاينک با.کنيم پيدا رو همديگه تا بزن زنگ اومدي وقت هر گفتم بهش ورودي در جلو.حرم رفتيم

 .نشه گم که گفتم احتياط واسه ولي نبود شلوغ زياد حرم سال موقع اين

 کنارش.نميشد خلوت خلوت هيچوقت.بود شلوغ بازم اما بود هميشه از تر داخل،خلوت رفتم

 تقسم رضا به خدايا:کردم شروع رو هميشگي هاي دل و درد بازم.دادم تکيه سرموبهش نشستمو

 به خدايا.ندارم رو درد اين تحمل ديگه.کنم فراموش رو بهاره بذار.کن خالص درد اين از منو ميدم

 بلند......ميگفتم رو اينا ميريختمو اشک....خدايا کن کمکم.کن خالص درد اين از منو شده نحوي هر

 نفس تماس منتظر نشستمو محوطه تو بيرون.بودم گفته هامو گفتني.رفتم خروجي طرف به شدمو

 .شدم

............................................................................................................................................ 
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 نشستم کردمو کز ديواري يه کنار اش مقبره روبرو جايي يه و حرم داخل رفتم:نفس زبون از

 ونبير اومدم.شدم خالي حسابي.اومدن پايين کرد شروع  اشکام دوباره و بردم شکمم تو زانوهامو

 لوص.گرفتم رو سيروان شماره سريع.ميشه تموم باتريش داره که اينم آآآآه آوردم در گوشيمو و

 .....در کنار الو؟؟؟من:گفتم.شد

 ....شد کنم؟؟؟خاموش چيکار حاال.شد تموم باتريش واااااااي

 از............................................................................................................................................

 شماره.آوردم درش جيبم از.خورد زنگ گوشيم که ميزدم قدم محوطه تو آرو داشتم:سيروان زبون

 الو؟؟؟کجايي؟؟:گفتم و رسوندم قرمزه به رو سبز دکمه...بود نفس

 بوق بوق بوق....در کنار من الو:گفت

 شمارشو خودم دوباره.شده قطع نبوده حواسش در؟؟؟شايد کدوم کرد؟؟؟جلو قطعش چه؟؟چرا يني

 .گرفتم

 .....ميباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:-

 حاال اووووف.شدم نگران خيلي.کنه ديوونه منو ميخواد دختره وضعشه چه اين اهههع:سيروان

 .کنم چيکار

 قصرم منو همه بياد سرش باليي اگه.ميشدم ديوونه داشتم.نکردم پيداش ولي گشتم رو جا همه

 .ميدونن

 .کن کمک خودت....رضا امام يا:سيروان

 اهنگ سرمو پشت چرخيدم......اووووف.کنن اعالم بلندگو تو اسمشو بگم برم ميخواستم ديگه

 ....بودم کالفه...کردم

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

 ستمنش ناراحت همونجوري.نيستم بلد رو اينجاها که کنم؟؟؟من چيکار حاال وايييي:نفس اززبون

 .....کن کمکم خدايا.کردم گريه و دره همون کنار

 داد.بود هپروت تو انگار.ميکنه نگام نگران حات يه با داره که ديدم سيروانو دفعه يه

 ....سييييرواااان:زدم
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 خيلي شهمي عصباني وقتي.ترسيدم خيلي....ترسيدم.گرفت عصبانيت رنگ نگاش و اومد خودش به

 .ميترسم

 اب کرد بلندم زمين از زور به و داد فشارش محکم و دستش تو گرفت بازومو تا دو.طرفم اومد دو با

 تو خاکي چه من کردي؟؟؟؟نميگي خاموش گوشيتو چرا نفهم دختره:گفت شده قفل هم به دندوناي

 ميدادم؟؟؟ چي رو اينا مامان جواب بودي شده گم بريزم؟؟؟اگه سرم

 ....يدمترس خيلي.نبود من تفصير...شد تموم گوشيم باتري...خدا تورو.....سيروان:گفتم هق هق با

 و ماشين تو کرد پرتم.....کشوند خودش دنبال منو زور به انداخت بهم که طوالني نگاه يه از بعد

 .کند جا از بدي صداي با ماشينو و نشست خودشم

 اينجوري چرا.گفتم دليلشو که من آخه.بودم دلخور ازش خيلي....بگم نميتونستم هيچي

 يه لوج..زياده خيلي کنيم؟؟سرعتش تصادف نکنه..ميمردم ترس از داشتم همه از ميکنه؟؟؟؟بدتر

 ...پايين برو:گفت سردي صداي با.داشت نگه شيک و بلند ساختمون

 دستش تو محکم چپمو بازوي و بست رو در.داخل رفتم.کرد باز برام عمارتو اون در.شدم پياده زود

 نکن:گفتم بهش. داد فشار رو 5طبقه دکمه. گرفت درد دستم آييي. آسانسور تو داد هلم و گرفت

 ....ميگيره درد

 .مميکرد تحملش بايد.نگفتم هيچي ديگه.کرد بيشتر دستشو فشار و کرد نگاه اخم با بهم

 و 82 پالک سمت به رفت.بود 82و9 پالک طبقه اين توي.بود طبقه هر تو در دوتا.5طبقه رسيديم

 بعدشم داخل داد هلش ساکامم از يکي و تو کرد پرتم و کرد باز درو.کشوند خودش دنبال منم

 به هک شنيدم پاهاشو صداي بعدشم.کرد قفلش و بست رو در. بيرون رفت کنه نگام اينکه بدون

 دور اينجا از سرعت با که ماشينش الستيک بد صداي بعدشم دقيقه چند. رفت آسانسور سمت

 .شد

 يه اون زندگي تو ميدونم.کردم گريه خودم حال به.....گنديه حال چه.کرد زندانيم رسما هه

 ....سازم دردسر مزاحک يه ميکنه فکر هم حال...مزاحمم

 آشپز يه و بزرگ حال يه.بود خوبي و بزرگ خونه.کردم نگاه برمو دورو.بسه ديگه گريه اووووف

 تو.بود حموم و دستشويي دوتاشم هر تو داشت اتاق تا دو.بود توش هم چي همه.متوسط خونه

 دقيق بزرگاش اون از يکي که اي قهوه مبلمان دست يه هم جلوش.بود بزرگ تلوزيون يه حال
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 خوب.خوبه بذاره انگليسي زبان فيلماي اگه البته.تلوزيونم عاشق من خوبه.بود تلوزيون روبرو

 .ببينم خارجي فيلم دارم دوست انگليسيه زبان ام رشته ديگه مياد خوشم

 وسايل چون کردم انتخاب رو کوچيکه اتاق.نکردم عوض بيرونمو لباس هنوز سرم تو خااااک

 ...پررو...بود بزرگه اتاق اون توي سيروان

 شگلخو خيلي توش سفيدم بدن.پوشيدم هم خاکستري شلوارک و تاپ يه.دادم جا کامل وسايلمو

 برا وجبي نيم و وجغ عجق هاي خواب لباس کلي ها خوشه دلشون هم عمو زن و مامان اين.ميشد

 زمستون حتي...بخوابم خواب لباس بدون نميتونم واقعا چون شد خوب ولي.گذاشتن من

 يه با لباسمو رفتم.بود مغرب اذون نزديکاي هم اآلن مشهد بوديم رسيده عصر چهار ساعت

 نمازمو.......بگيرم وضو که رفتم و.کردم عوض مشکي خود سر آستين بلوز يه و شلواراسپرت

 .کردم دل و درد خدا با خوندمو

 حرف اونم با بود مامان پيش هم عمو زن.زدم حرف باهاشون و اينا مامان به زدم زنگ بعدشم

 ...زدم

 ذاغ تنها از هميشه.خوردم و کردم پيدا يخچال تو چيزي يه منم نيومد پسره اين که شامم واسه

 تو رفتم که بود 83 ساعت.....ديگه اينجوريه زندگيم.کنم عادت بايد ديگه ولي.بودم متنفر خوردن

 اسنمب زير تا بلنديش که پوشيدم رنگي ياسي خواب لباس.زدم مسواکمو کردم قفل هم در و اتاقم

 که بود شب نصف3 ساعت......خوابيدم بعدشم زدم دستام مچ و گردنم به هم مخصوصم عطر بود

 يليجاخ همه. خونه آشپز برم ميترسيدم خداييش.کردم باز رو در قفل.تشنمه وااااي.شد باز چشام

 اقمات تو اومدم زودي و خوردم آب سريع رفتم.....اهلل بسم.بخورم برم تشنمه خوب ولي.بود تاريک

 .گرمه چه آخييييش...پتو زير رفتم بستمو رو در

 رشه تو من کيه؟؟؟؟دزده؟؟؟خدايا ديگه اين.قلبم وووووي....شد باز شدت با ساختمون در دفعه يه

 ..کن کمکم خودت رضا امام..کنم چيکار غريب

 در.ميشد تر نزديک داشت دزده پاي صداي.بودم ترسيده خيلي کشيدم پتو زير بيشتر خودمو

 يه وجدان اههه....مغز بي نکردي؟؟؟احمق قفل درو الهي شي ذليل نفس....شد باز شدت با اتاقمم

 ...مردم ترس از.شو خفه لحظه
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 خدا وااااي......کشيد کنار رو پتو سمتم اومد هيکلي و بلند مرد يه شده ترسناک فيلماي مث وووي

 کنم؟؟؟؟ غلطي چه

 گامن سبزش چشاي با داشت.اعصابه بي شکليه؟؟؟خيلي اين چرا!!!!سيروانه که اين.....عه؟؟؟؟اين

 تو خاک....افتاد لباسم به نگاش دفعه يه.....ميزد برق چشاش هم تاريکي تو حتي...ميکرد

 ومر و گرفت دستمو که کنم فرار ميخواستم.کردم جور و جمع خودمو.بده خيلي که لباسم.مالجم

 .زد خيمه

 مثل....نميذاشت بزنم پسش ميخواستم....ميده مشروب بو....مسته پسره.....تمومه کارت نفس واي

 مست آدماي از.شدم معذب خيلي ولي محرمه بهم ميخوره؟؟؟؟درسته تکون مگه...ميمونه غول

 .......خد تورو سيروان:گفتم التماسي لحن يه با...اومد در اشکم..بودم متنفر

 چند عدازب...نداشت فايده ولي کردم تقال.اومد بند نفسم....بزنم حرف نذاشت.لبام رو گذاشت لباشو

 نياره؟؟؟ سرم باليي...بودم ترسيده خيلي.کرد نگام کردو جدا لباشو ثانيه

 لبامو....ميزد نفس نفس.بوسيدن کرد شروع لبم گوشه از و لبام طرف برد هجوم دوباره

 .ميلرزيد بدنم.ميشدم سست داشتم.بودم افتاده نفس نفس به خودمم...ميزد گاز...ميمکيد

 نبايد...کردم استفاده فرصت از...ميکشيد نفس موهام تو.داد فشار خودش به تر سفت منو

 ..نميفهمه هيچي مسته...نداره دوست منو اون...بيوفته اتفاقي همچين ميذاشتم

 ...اونور گمشو....کن ولم توروخدا....سيروااااان:گفتم کشيدمو جيغ

 سينه ور گذاشتم دستامو..بود کم باهام فاصلش هنوز اما کنار کشيد دفعه يه...اومد خودش به انگار

 ....بودم گرفته گر...بود اشک خيس چشام....نرفت کنار اما دادم هولش و ورزيدش هاي

 حکمم دستاشو و سينش رو گذاشت سرمو و کشيد منم و کشيد دراز کنارم کنه ولم اينکه جاي به

 ...کرد حلقه دورم

 تا...بود بد خيلي حالم..ميداد فشار خودش بخ بيشتر منو اما بزنم پسش ميخواستم..ميلرزيدم خيلي

 نمک فک...برد خوابم و نفهميدم چيزي ديگه اون از بعد....نبودم نزديک اينقدر پسري هيچ به حاال

 ....رفتم حال از

............................................................................................................................................ 
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 :سيروان زبون از

 اب...چمه نميدونستم.بودم عصباني ازش خيلي.خونه بردم رو نفس که بود عصر 6تقربا ساعت

 اهمب...بود شرکت مهندساي از يکي که کامران به زدم زنگ.بودم کالفه.دمميرون رو ماشين سرعت

 ....اس گرفته خيلي حالم.شانديز بيا پاشو کامران:گفتم بهش.بوديم رفيق

 ليکشيش رستوران هاي آالچيق از يکي توي.بياد که کرد قبول اونم.بودم گفته چيو همه کامران به

 پيشم نشست اومد ديد منو تا.بود خوب هيکلشم.بود بلندي قد پسر.اومد کامرانم که بودم نشسته

 شده؟؟؟ خوبي؟؟؟چيزي..داداش سالم:کامران

 ...چمه نميدونم...داغونم خيلي....سالم:من

 سالمتي؟؟؟ به آوردي رو خانوم نفس:کامران

 ميکنه خورد اعصابمو...بابا آره:من

 مگه؟؟؟ چطور:گفت و کرد نگام سوالي کامران

 يشمگوش....کردم گمش حرم تو برگشتن واسه بردمش منم.حرم ببر منو گفت رسيديم وقتي:من

 .کرد ديوونم اووووف.بود خاموش

 .زد قهقه بعدشم.....شدي؟؟؟ عه؟؟؟نگران:گفت شيطاني خنده يه به کامران

 ...بابا نزن مفت زر:من

 ننگرا ميشه مگه.داري دوستش...ديگه زنته....ديگه شدي ميگم؟؟؟نگران چيه؟؟؟بد خب:کامران

 نشي؟؟؟

 برو وت....نميشم عاشقشم.ندارم دوستش من....بسه بسه:گفتم حرص با مياورد در حرصمو داشت

 ...نباش مردم فکر.بورز عشق جونت نازي به

 حرفيه؟؟؟.ميکنم فداش جونمم که اون:گفت و خنديد کامران

 .لعنت منکرش بر:گفتم
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 تجربه رو تازه عشق يه منم کاشکي...خدااااا.....بودن همديگه عاشق خيلي.بود نامزدش نازنين

 هه....باشم خوش زنم با بقيه مثل ميخواد دلم منم....درد اين از شدم خسته ديگه...ميکردم

 زنم؟؟؟؟

 اشقشع نچ...کنم نگاه نميتونم بهاره روي تو دنيا اون اونوقت....نميشم عاشقش من.نميتونم نه

 ...نميشم

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

 :گفتم که بود 82:22تقريبا ساعت

 .کن جور مشروب شيشه يه برام کامران:من

 تشدس که ميشناخت رو يکي....کنه جور مشروب برام ميگفتم بهش بود خراب حالم وقتي هميشه

 ...پاکه خودش وگرنه....بود کارا اين تو

 ميدي؟؟؟ عذاب خودتو اينقدر چرا...رو چيزا اين نخور.ميکشيا خودتو داداش:کامران

 .کن جور يکي برو پاشو.رئيسشم که انگار نه انگار.گفتم که همين نزن اضافي زر:من

 ....اوووووف:کامران

 خونشون رفت خودش ماشين با اون و بيرون اونجا از اومديم باهم و خورديم همونجا شاممونو

 ارماجب همه که حاال.بودم عصباني خيلي بابا و مامان از.داشتم نياز بهش خيلي.داد بهم مشروبم

 که بود 83 ساعت تقريبا.بودم عصباني خيلي. بودم کرده لج هم خودم با کنم ازدواج نفس با کردن

 نفس حتما.بود روشن کوچيکه اتاق چراغ.کردم نگاه خونه به و کردم پارک در جلو.خونه رسيدم

 به...کردم باز مشروبو شيشه.خوابيده حتما کرد خاموش چراغشو.برداشته خودش واسه اتاقو اون

 3:82ساعت.بودم مست خيلي...بودم شده مست.آخرش تا.خوردم خيلي....کردم فکر نکبتم زندگي

 خونه در.دادم فشار رو 5طبقه دکمه مستي عالم وتو.پارکينگ تو بردم ماشينو.بود شب نصف دقيقه

 کنار رو پتو.کردم باز درشو...نفس اتاق طرف به رفتم.بودم شده ديوونه.کردم باز شدت با رو

 امونگ.ميکرد وسوسم پوشيده؟؟؟داشت لباس اينجوري چرا....ميکنه نگام بهت با داره ديدم.زدم

 تميخواس...زدم خيمه روش و شدم وسوسه بيشتر.نذاشتم که کنه فرار خواست ديد خودش رو که

 نفس.خبره چه دوروبرم ميدونستم ولي.مست خيلي.بودم مست.نميذاشتم که بزنه پسم

 چند زا بعد!!!!شيرينه چه...لباش رو گذاشتم لبامو بزنه حرف نذاشتم که.....توروخد سيروان:گفت
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 رياينجو بودم مست چون البته....بود انگيز وسوسه خيلي لباش.کردم نگاش...شدم جدا ثانيه

 ...لعنتيه مشروب خوردن واسه همش آره...کنم بوسش دوباره داشتم دوست...ميشد

 ديوونه داشتم...ميبردم لذت خيلي ميزدم گاز که لباشو.بوسيدمش خيلي...بوسيدمش

 ....کن ولم توروخدا....سيروااااان: کشيد جيغ دفعه يه...ميداد خوبي بوي خيلي موهاش....ميشدم

 که کنه دورم خواست سينم رو گذاشت دستاشو..گرفتم فاصله ازش کمي.اومدم خودم به

 عطشمو بايد...دادم فشارش خودم به و سينم رو گذاشتم سرشو خوابيدمو کنارش...نذاشتم

 ....برد خوابم بودم مست بس از.... ميکردم خاموش

 آناليز اطرافمو داشتم.ميکرد درد بدنم.کردم نگاه برمو و دور.بود 6ساعت شدم بيدار که صبح

 يادم ميکنه؟؟؟؟واااااي چيکار اينجا اين... شد گرد چشام...بغلمه تو نفس ديدم که ميکردم

 ....اومد يادم همش....کشيد جيغ.....بوسيدمش....بودم مست ديشب...اومد

 آروم چه....بود بغلم تو هنوز کردم نگاش دوباره.....بابا اي.... کردم؟؟؟؟نوچ چيکاااار من

 وشد اتاقم تو حموم رفتم شدم بلند....ميکردم رو کار اين نبايد....شدم شرمنده روش تو...خوابيده

 ...شرکت رفتم صبحانه خوردن بدون و گرفتم

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

 :نفس

 مه سيروان.ميشم اينجوري چرا خداااا اهههه.ميلرزيد بدنم.داشتم بدي حال شدم بيدار که صبح

 داخ رو تو وجدان(گل؟؟؟ خانم شما پيش بشينه داشتي انتظار....)ديگه شرکت رفته حتما.نبود

 عصبانيم ازش خيلي کرد ديشب که کاري از بعد...ندارما اصال اعصابتو

 از...کنم هماهنگ رو انتقاليم کاراي دانشگاه برم ميخواستم امروز...بود دقيقه 9:5 کردم نگاه ساعتو

 اينجوري منو گذاشتم چرا.گرفتم گر باز ديدم که لباسمو...پايين اومدم تخت

 تو به نسبت حقي هر شوهرته اون بعدشم...هاااا محرمه شدي؟؟؟بهت نفس؟؟؟ديوونه....)ببينه

 .اووووف...ظاهريه گفت!!!کشکيه ازدواجمون گفت اومدي؟؟؟خودش تو باز وجدان(...داره

 گازش که بس از...ميسوخت خيلي...بود خورده خراش لبم گوشه.....آينه جلو رفتم

 ....داره گناه نه نه،نامرد....نامرد.ميگرفت
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 اکمس يکي اون که اتاق بيرون رفتم و کردم عوض لباسمو....ميزنم حرف خودم با شدما ديوونه منم

 ور ام صبحونه و گرفتم دوش يه...اتاقم داخل بردمش.ديدم اتاقم در جلو بود ماشينش تو که هم

 کيمش کفش و مشکي مقنعه و مشکي رسمي شلوار مانتو يه...بشم آماده رفتم بعدشم...خوردم

 رد خواستم تا رفتم...برم ديگه خب.خااانوووم پاچه يه شدم.شدم خوشگل چه ووووي..بلند پاشنه

 قفل رو در...کن راحت پسره اين دست از منو خدااااا آآآآه....نشد باز کردم کاري هر کنم باز رو

 هخون شايد اصال....داد دست بهم ارزشي بي و پوچي حس...نيستم هيچي من مثال انگار....کرده

 من ميخواد دلش که اون باشم؟؟؟؟البته داشته فراري راه نبايد من اومد زلزله شايد...گرفت آتيش

 . ميشم ديوووونه دارم...نباشه تنم به سر

 ستمنش و پوشيدم لي شرت يه با ول و شل و گشاد سفيد تاپ يه و درآوردم لباسامو باعصبانيت

 زياد....بود کشته شوهرشو زنه ظاهرا...ميکرد پخش انگليسي اصلي زبان فيلم يه...تلوزيون جلو

 ...دادم ادامه فيلم ديدن به کشيدمو دراز کاناپه رو....بود بهتر بيکاري از ولي نبود جالب

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

 :سيروان

 ارواينک من چرا....خداياااااا.ديشبم فکر تو همش.نکردم کار هم دقيقه يه شرکت اومدم که صبح از

 .... ماريه زهر اين اثر همش.....کنندس؟؟؟؟نميدونم تحريک دختر اين برام چرا واقعا....کردم

 آآآآآه.....نيست؟؟؟ يادم هيچي کنم کنم؟؟؟وانمود خواهي معذرت خونه؟؟؟ازش برم جوري چه حاال

 .نميدونم

 4 -2ساعت تا نداشتم حوصله....کردم رفتن وعزم کردم جمع وسايلمو ديگه که بود 83 ساعت

 زدم شرکت از و کردم محول کامران به رو ها داد قرار هماهنگي هميشه مثل...بمونم عصر

 رفتم کردم باز رو خونه در قفل.....رسيدم زود بود خونه به نزديک شرکت چون....بيرون

 ميپوشه؟؟؟پاهاي لباس اينجوري چرا.کنه ديوونه منو ميخواد آخرش دختره اين....خدااااااا....داخل

 مقلب ضربان چرا.بود برده خوابش مبل رو خودشم و بود آويزون مبل ي دسته از سفيدش و برهنه

 داشتم دقيقه ده حدود تر نزديک رفتم...بود روشن هنوز تلوزيونم...ميره بندري هه..ميزنه شکلي ايم

 صداي..ميشم؟؟؟ اينجوري چرا.شدم عصباني... خورد هم به حالم حالتم اين از آه..ميکردم نگاش

 ردمک خاموشش و برداشتم مبل جلو ميز رو از رو کنترل نيوردم طاقت ديگه بود اعصابم رو تلوزيون

 چم نميدونم.. نشکست شکر را خدا...کوبوندمش اي شيشه ميز رو دوباره بدي صداي با و
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 داد با کردمو بهش بدي نگاه پريد خواب از نفس دفعه يه..بودم عصباني هم خودم ازدست..بود

 ....کني؟؟؟؟گشنمه درست ناهار پاشي نميخواي:گفتم

 فقط ميخواد دلش آدم....ميزنه چشمک آدم به داره انگار...بازه که موهاشم......وايساد شد بلند

 شيطون بر لعنت.....نوچ......کنه بوش

 ...شکمت تو بخوره کارد:گفت لب زير و کرد نگام اخم با

 گفتي؟؟؟؟ چيزي:من

 تي؟؟؟؟گف چيزي ميگم دارم ام تو با:گفتم...خونه آشپز تو رفتم سرعت به سرش پشت...نداد جواب

 زندانيم؟؟؟؟ من ميکني؟؟؟مگه قفل رو در چرا:گفت و کرد نگام عصباني حات يه با

 بري؟؟؟ کجا ميخواستي نيستي بلد رو جا هيچ تو:من

 :....نفس

 بري؟؟؟؟ ميخواستي کجا:گفتم داد با

 ديشب قضيه بابت اينکه جاي به...زدم حرف بد خيلي...اومد پايين چشماش از اشک دفعه يه

 .کشيدم داد سرش کنم خواهي معذرت

 ...نکنيم دخالت همديگه هاي کار تو بود قرار....نزن داد من سر:گفت گريه با نفس

 ؟؟بري؟ ميخواستي کجا بگو....نکن گريه باشه:گفتم آروم کشيدمو صورتم به دستي کالفه

 ماهنگه کارامو انتقالي واسه... دانشگاه برم ميخواستم....ميخواستم:نداشت،گفت تمومي اشکاش

 ....کنم

 خودم فردا...ببخشيد باشه:گفتم کشيد عقب خودشو کمي يه وايستادم نزديکش رفتم

 .....گشنمه کني؟؟؟خيلي درست غذا ميشه حاال...ميبرمت

 .باشه:گفت و کرد پاک اشکاشو

 يه و فيدس شرت تي يه و مشکي اسپرت شلوار يه با لباسمو اتاقم تو رفتم منم.شد کار به مشغول

 ...کردم عوض مشکي گرمکن
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 اين.ميکرد آماده الزانيا واسه رو کرده چرخ گوشت داشت بود من به پشتش...خونه آشپز تو اومدم

 نميشه؟؟؟؟ سردش ميگم....نکن نگاه ديگه اووووف....تنشه لباسه همين هنوز که

 نيست؟؟؟؟ سردت:گفتم گوشش کنار و ايستادم نزديک خيلي سرش پشت رفتم

 هک بره خواست...بود شده لباساش متوجه تازه انگار.افتاد دستش از ادويه قوطي دفعه يه.خورد جا

 معذرت ديشب بابت:گفتم گوشش کنار آروم.بايسته کردم وادارش و گرفتم پشت از پهلوشو

 نکردم؟؟؟هوممم؟؟؟؟ که بدي کار...ميخوام

 طرف به کمي يه بودم بهش نزديک خيلي اينکه بخاطر...داد تکيه کابينت رو سنگ به برگشت

 !!!!باز خورده گره اخماش آخ شد؟؟؟؟آخ سرخ چرا رنگش....شد خم عقب

 ميخوري اگه...نخور مشروب بعد به اين از خواهشا: گفت...شد خارج دهنش از سريع خيلي کلمات

 کناااااار برو....متنفرم مست آدماي از...خونه نيا هم

 .بست هم در.رفت اتاقش به و داد هلم سريع و

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

 

 :نفس

 نوزه من بابا...هزار رو بود رفته وااااي...قلبم رو گذاشتم دستمو.دادم تکيه در پشت و بستم رو در

 به سا ديوونه!!!!همش ايسته مي من به نزديک چرا....کنم زندگي سقف يه زير مرد يه با نميتونم

 پوشيدم؟؟؟ من لباسه اينم....هستا خودمم تقصير.... خدااا

 ..ميکنم داغ من ولي..ميده سردي و تلخ بوي يه...عاليه خيلي عطرش بوي خداييش ولي

 ميشه؟؟؟ قفل زبونم ديشبش؟؟؟چرا کار بابت نزدم سرش دادي هيچ من چرا

 ساديسم...ميخوره مشروب هم ميخونه نماز هم پررو پسره واال...زدم بهش حرفامو که خوب اما

 ...داره

 مشکي ورتساپ يه.بود دستام مچ از تر باال کمي استيناش که پوشيدم نارنجي زمستونه تونيک يه

 باز...ونتلوزي جلو بود نشسته سيروان.بيرون رفتم.بستم اسبي دم موهامم.کردم زيرش هم ضخيم
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 خوشمزه خيلي.....شدم کارم مشغول و خونه توآشپز رفتم ندادمو اهميت..ميکرد نگام داشت

 قشنگ ظرف يه توي و آوردم درش.شد بلند فر زنگ صداي....عاليه که بوش....کردم درستش

 ...ميز رو گذاشتم هم چنگال و کارد و بشقاب دوتا و گذاشتمش

 واسش تپل برش يه...پرست شکم....خونه آشپز سمت اومد شد بلند خودش سيروان

 به کردم شروع خودمم....گرفت خندم....خوردن به کرد شروع جلوش گذاشتم که همين...کشيدم

 باقيمانده شدم بلند منم...بزنه مسواک رفت و کرد تشکر ازم غذا شدن تموم از بعد....خوردن

 برخورد چيزي يه به که يخچال تو بذارم ميخواستم  دادم جا تر کوچيک ظرف يه تو رو الزانيا

 ماشاهلل.....کردم بلند سرمو.نيوفتادم ولي دادم دست از تعادلمو...سفته چقدر وااااي....کردم

 داج ازش خودمو شدت با.بود کمرم دور دستاشم.سيروان بغل تو بودم افتاده.گرفت درد گردنم...قد

 ميخواي؟؟؟ کمک:گفت و کرد جور و جمع خودشو اونم کردم

 !!!نه:من

 ....تر کم زحمتم چه من به....ظرفشويي سينک تو گذاشت رو ميز رو بشقاب دوتا خودش

 چته؟؟؟:گفت حرص وبا شد من محلي بي متوجه

 ...کنه شروع رو دعوا ميخواست خودش

 !نکن دخالت کارام تو...نميشي مربوط من زندگي به چه؟؟؟تو تو به:گفتم

 بافي خيال خودت واسه پس کردم هم خواهي معذرت ازت من که ديشبه بخاطر اگه ببين:گفت

 ...بودم مست فقط من.نکن

 چاکشم؟؟؟؟ سينه عاشق من ميکنه ميکنه؟؟؟فک من درباره فکري چه اين هه

 ؟؟نخيرچاکتم؟ سينه عاشق من کردي فک!!عمو هي:گفتم و وايستادم سينش تو اخم و عصبانيت با

 ...نديدم تو از تر نامرد...نامردي خيلي...کنم فکر بهت بخوام که نمياي چشمم به تو اصال

 بزرگش دستاي تو هامو بازو طرفم اومد...بود کرده باد گردنش رگ و بود شده سرخ شدت به اونم

 بود عصباني خيلي..دراومد اشکم.گرفت درد کمرم...کوبوند خونه آشپز ديوار به منو و گرفت

 لباشو و ديوار به چسبوند منو....ميدم نشون بهت چي؟؟؟االن يني نامردي نميدوني اينکه مثل:گفت

 تداش فاصله زمين از پاهام...بود داغ خيلي...گرفت ازم دار صدا و خشن بوسه يه...لبام رو گذاشت

 و دکر ولم باالخره...ميزدم جيغ...کردم تقال خيلي...بودم آويزون ازش و بود کرده بدنش چفت منو
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 حقيرم خيلي...ميشد کشيده زمين رو که ماشينش تاير صداي دوباره و شد خارج خونه از

 ماتاق تو خودمو ميومد وقتي..نديدمش هفته يه اون از بعد....پستم آدم يه ميکنم احساس...کرد

 .ميکردم حبس

 از بعد...بود شب83ساعت....بودم نکرده قفل رو در ولي بودم نشسته اتاقم تو هفته يه ازاون بعد

 شستهن آرايشم ميز صندلي رو....خونه ميومد دير يا نميومد يا ها شب داشتيم هم با که دعوايي اون

 وانسير فرم خوش هيکل بعدشم...شد باز اتاقم در که ميکشيدم سوهان ناخونامو داشتم و بودم

 مشغول کارم به سرمو دوباره و انداختم بهش تفاوت بي نگاه يه...شد ظاهر در چوب چهار توي

 وت بازومو دفعه يه...ندادم نشون العملي عکس هيچ ولي...ميکنه نگاهم داره ميدونستم...کردم

 ولي بودم ايستاده روبروش...اتاق کف افتاد دستم از سوهان که کرد بلند منو و گرفت دستش

 هشب ترسناک نگاه يه درد از که داد فشار بازومو...نميکردم بهش هم نگاه حتي نميگفتم هيچي

 ميشه عصباني وقتي بود شده رنگ پر سبز چشماش...زدم زل سبزش چشماي تو و انداختم

 به ديگه!!!هييييين...ميشه جوري همين ميبوسه منو وقتي...وقتي البته و...ميشه وحشي چشماش

 ...سرم تو خاک...اينقدرمنحرف؟؟؟ هم دختر...نکن فکر چيزا اين

 ...نکن نگام اونطوري:گفت دارش خش صداي با و دزديد ازم چشماشو

 ....بابا برو:من

 !!!!نفسسس:زد داد سيروان

 اين وت منم که اينه از غير...کردم چيکارت چيه؟؟؟مگه:گفتم ميزدم داد ميريختمو اشک که حالي در

 و رنج و درد جز چيزي که اي زندگي اين از...ميشم خفه دارم ديگه شدم؟؟؟بخدا اجبار زندگي

 ادميخو دلم منم...باشم داشته خوب زندگي يه ميخواد دلم منم...شدم خسته نمياره برام حقارت

 عشق از پر زندگيم.کنم انتخاب رو زندگيم مرد خودم،خودم سال و سن هم دختراي همه مثل

 کنار گمشو...اتفاقاتم اين همه مقصر من انگار ميکني رفتار طوري...ببينمت نميخوام کنار برو...باشه

 محکم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو که بشم رد کنارش از خواستم ميکردم هق هق که همونطور

 منو...کن صبر:گفت آروم که بشم خالص ازش که ميکردم تقال بغلش تو داشتم...کرد بغلم

 اجبار زندگي اين تو..رابطه اين تو دوتامون هر ما ميدونم...کنم خواهي معذرت ازت اومدم..ببخش

 ...عزيزم ببخشيد...نفس ببخشيد...شديم
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 فتميگ همش و بود گرفته سفت منو اونم و ميکردم گريه بلند صداي با ولي نکردم تقال ديگه

 ..ببخشيد

 ...کنم خيانت بهاره به نميخواستم من:گقتم کردمو بلند سرمو بودم شده آروم کم يه

 هخواست خودش...بهاره...نکن فکر اينطوري...شششش:گفت و لبام رو گذاشت اشارشو انگشت

 .نکن فکر بهش ديگه...بود

 ...بزنم حرف باهات اينجا بشين بيا:گفت و کرد پاک اشکامو بعدشم

 و گرفت دستش تو دستامو...نميزدم حرفي هيچ...نشست کنارم اونم نشستم تخت رو رفتم

 بازي ناي تو زندگي که کنيم کاري يه بيا...شديم اجبار زندگي تو دوتامون ما که حاال...نفس:گفت

 اگه بيا...بگيم همديگه به چيزرو همه...نکنيم دعوا..باشيم دوست دوتا مثل باهم بيا...بخوره شکست

 هوم؟؟؟؟..کنيم حلش و بزنيم حرف جاش به..نکنيم دعوا...کنيم حلش باهمديگه بود مشکلي

 :.....من

 ميکني؟؟؟ نفس؟؟؟قبول:سيروان

 ...باشه:گفتم آرومي صداي با

 ...بگو ديگه بار چي؟؟؟يه:گفت و شد شيطون صداش

 تکرار همش و من دادن قلقلک به کرد شروع و تخت روي انداختم و گرفت منو که برم شدم بلند

 ...گفتي؟؟؟؟نشنيدم چي...بگو دوباره:ميکرد

 ...کن...ولم...بااااشه:گفتم بلندي صداي با هام خنده بين خنده از بودم مرده که منم

 زا ميزدم نفس نفس که منم...کرد نگام تخت روي بود نشسته که همونطور و کرد ولم بعدشم

 لوج سريع پاشدم...ميکنه نگام داره زيادي ديدم دفعه يه...بودم شده قرمز کنم فک خنده شدت

 ديد منو اين واسه وااااي...بود شده باز موهامم و بود ريخته هم به لباسام...ايستادم آينه

 هک حاال ديگه خب:گفتم کردمو درست خودمو...بود چشم تو کم يه هام سينه...ميزد؟؟؟هييييين

 ..بخوابم ميخوام بيرون برو شدم دوست باهات

 ...برم بده بخير شب بوس...باشه:گفت و زد کش دختر لبخند يه
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 باهام االن همين که ما بابا اههع:گفت کالفه...کردم نگاش عصباني و کردم گرد براش چشمامو

 ..بياد کن رد رو بخير شب بوس...عموتم پسر که من تازه..شديم دوست

 تميخواس انگار شنيدم در پشت از صداشو که.کردم روقفل در و کردم بيرونش شوخي و خنده با

 ...شه وا دلمون نميده بوس يه...هااا دختريه عجب اههع:گفت نشنوم من

 ..اتاقش تو رفت که شنيدم هاشو قدم صداي بعدشم

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

 :سيروان

 النما و مکردي ازدواج حساب به آبان اواخر.کردم شروع زندگيمو نفس با که ميشد ماهي يه تقريبا

 يزندگ تو اونم که فهميدم بعد ولي ميدادم گير بهش خيلي اوايل....هست دي يکم فردا.آذره اواخر

 ومدها کنار باهم تقريبا.باشم راحت باهاش و کنم رفتار بهتر باهاش گرفتم تصميم و.شده اجبار

 دوبار....خريد ميرفتيم باهم....نبود حرف کم موقع اون مثل ميزد حرف باهام اينکه حداقلش...بوديم

 .....خورد دادم بهش رو مشهد مخصوص شيشليک بارشم يه که...رستوران بردمش شام هم

 ....دانشگاه ميرفت ها روز بعضي چون...نميکردم قفل هم رو در ديگه

 دستمو.....بذار پام پيش راهي يه....کن کمکم خدايا آآآآه......کنندس تحريک برام خيلي نفس

 وردمآ درش...شدم بود دستم تو که حلقه متوجه....بود اومده در ريشامم...کشيدم صورتم به کالفه

 بود نوشته التين خط با توش....نميکردم توجه بهش اصال حاال تا موقع اون از....کردم نگاش

 داشته دوستت که زن ميگن کسي به....بابا کجاست زن هه.....منه؟؟؟؟ زن واقعا نفس....نفس

 حسي هيچ نداري؟؟؟خداييش...)ندارم دوستش که منم...نداره دوستم که اون....باشه

 دوست باهم که داديم قول هم به ما ولي...بردار سرم از دست وجدان ندارم نه(...نداري؟؟؟

 .همين فقط..دوستيم آره..باشيم

 

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

 :بعد ماه يک

 بفرمائيد؟؟؟:گفتم شد زده اتاقم در که بودم نشسته کارم اتاق تو
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 چطوره؟؟؟؟ دگيتزن نفس...رئيس آقاي بر سالم:گفت...داخل اومد کامران

 ...داشت؟؟؟؟نميدونم برام رو نفس حکم زندگيم؟؟؟؟واقعا نفس

 ..خوبه هم نفس.....بامزه بزن حرفتو:گفتم و کردم اخم

 عوض هوا و آب شمال بريم ميخوايم نازنين و من بگم اومدم...ميزني چرا....بابا باشه:کامران

 ...بيايد باهامون هم شما...کنيم

 داد؟؟؟؟ مرخصي بهت کي:من

 اين تو پوسيديم...خدا رو تو داداش.....ديگه ميدي تو خوب:گفت و کرد نگام شيطون

 ....ديگه بگذرون خوش بيا عشقت با هم باشه؟؟؟ها؟؟؟؟تو...شرکت

 ...چيه نميدونم که دارم بهش حسي يه فقط...نيستم عاشقش:من

 محک نازنين نداشتن فهميدم بعدش...بودم همينجوري روز يه منم:گفت آرومي صداي با کامران

 هداشت دوستش کن سعي..بشي خالص زندگي اين از کن سعي خدا رو تو داداش....داره برام مرگو

 ...باشي

 ....ام کالفه خيلي....نميدونم:من

 ولي!!!!مرگته چه فهميدي خورد کلت به بادي شايد شمال بريم بيا ديگه خب:گفت خنده با کامران

 ...مرگته چه معلومه چشات از خداييش

 مرگمه؟؟؟؟ چه:گفتم و چشدم براق

 !!!شه شوهر بي جونم نازي بگم ميترسم هيچي... هيچي:کامران

 ...مرخصي هفته يه تا....بيرون برو نزن مفت زر:من

 ميگي؟؟؟ راست داداش جان:گقت و زد برق چشاش کامران

 .بيرون برو آآآآآآآآآآآآره:من

 ميخواد دلش نازنين...بگيا نفس به هم تو....بدم نازنين به خبرشو ميرم من:کامران

 خدافظ...ببينتش
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 تو ندارم حوصله....خونه ميرم ظهر 83ساعت وقتيه چند.....خونه برم که شدم بلند منم.رفت

 چون.خونه برم ميخوام خودم نميشه تنگ نه.....ميشه تنگ نفس براي دلم...بشينم شرکت

 تنگ دلت.....)شي؟؟؟؟ خفه بار يه نميشه وجدان(....ميشه تنگ واسش دلت نخير...).خستمه

 !!!!خفه(.....شده

 قتو چند اين تو سپردم داشتم اعتماد بهش کامران از بعد که شرکت ديگه مهندساي از يکي به

 .بده رو کارها اطالعت بهم هم روز هر و باشه ها کار به حواسش نيستم که

 ...بود عالي خيلي..بود يک نفس آشپزي.....مياد سبزي قرمه بوي هم در دم از اوه....خونه رسيدم

 يخيل...کردم باز لباسمو اول دکمه دوتا...در کنار ميز رو گذاشتم دستيمو کيف....کردم باز رو در

 تو رفتم...است آشپزخونه تو کنم فک..نبودش نفس...آوردم در کفشمم..بودم خسته

 تاپ اب صورتي شلوارک يه...اومدم من نشده متوجه اصال کنم فک بود من به پشتش..آشپزخونه

 مرفت شد چم نميدونم..ميشم ديوونه دختر اين هاي تيپ از دارم..خدااااا....بود پوشيده همون ست

 بوي چه اومممم....کشيدم بو و گردنش تو گذاشتم سرمو...کردم حلقه دورش پشت از دستمو

 کنم فک خورد شديدي تکون دفعه ميکنه؟؟؟يه استفاده شامپويي چه از....ميده خوبي

 ريکمتح خودشه تقصير....دفعه يه ميشد چم نميدونم....چسبوندمش خودم به تر سفت...ترسيد

 تو ازب وجدان(کرد؟؟؟ فرقي چه خوب....)ميشم کشيده سمتش به ولي نميکنه تحريکم نه...ميکنه

 اومدي؟؟؟

 دوست.نرفتم عقب هم قدم ؟؟؟؟يه!!!!خجالتيه انقد چرا...بود شده سرخ صورتش باز...برگشت

 خوبي؟؟؟...سالم:گفتم زدمو لبخند..باشه راحت باهام داشتم

 ...خوبم ممنون...سالم..س:گفت و زد شرمگيني لبخند نفس

 غذا کن عوض لباساتو برو:گفت نفس...بشم جدا نميخواستم...بود کمرش دور هنوز دستام

 ...آمادست

 ..باشه:گفتم گرفتمو فاصله ازش...اوووف...شوهرشم که من آخه ده...بود شده معذب خيلي

 پس ودب گرم خونه...بيرون اومدم پوشيدم همرنگش تيشرت و خاکستري شلوار يه اتاقم تو رفتم

 ...نپوشيدم گرمکن
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 رو وضوم زدم مسواک رفتم منم شد کثيف ظرفاي کردن جمع مشغول نفس و خورديم رو ناهار

 لتپ کوچولو خانوم يه ديدم کردم نگاه سرمو پشت شد تموم که نمازم...خوندم نمازمو و گرفتم

 شوسر شد من نگاه متوجه...خوشگله چه...ميندازه تسبيح داره نشسته سفيد چادر يه تو مپل

 چند اين...ميخوابيم جدا هم از هنوزم...خودم اتاق رفتم...بود شده تموم نمازش...پايين انداخت

 وچن نوچ...ميکنم فکر ميزدم لباش به که هايي بوسه و اول شب اون به همش...نميرم خواب شبه

. نکنم؟؟؟ فکر بهش چرا... دارم دوستش زنمه منحرف؟؟؟اصال چيو چي....نکن منحرف فکراي

 نفس به اومد يادم که بخوابم خواستم..نده گير وجدان کن ولش اوووف.(.داري؟؟ دوستش چي؟؟؟)

 ها خواب لباس ازاين باز وااااي....خوابيده ناز چه....اتاقش رفتم...شمال بريم قراره فردا نگفتم

 ....خوشگله پاهاش چقدر.....ميدماااااا دستش کار.....که پوشيده

 ماه ود تا پسر باش دار خويشتن يکم....)ميشم اينجوري چرا من...تخت رو کنارش نشستم رفتم

 دوستش االن....گمشوهاااا برو وجدان(...توسرت خاک(....)نداري دوستش ميگفتي که پيش

 تو ميزنم وجدان(.نزني زيرش که گفتم.کردييااا عه؟؟؟اعتراف.)شدم عاشقش...ميخوامش...دارم

 جواب دعاهامو که ممنون خدايا..دادي قرار راهم سر رو نفس که ممنونم ازت بهاره....هاااا حلقت

 عاشقش...نداره دوست منو هنوز که اون ولي....کنم فراموش رو بهاره کردي کمک.دادي

 ...ميبيني حاال...ميکنم

 چشاشو...کردم نازش...خوشگلش صورت سمت رفت دستام ميکردم نگاش داشتم که همونطور

 شيرين ليخي...گرفتم ازش صدا پر بوسه يه..لباش رو گذاشتم لبامو کنم تحمل نتونستم...کرد باز

 زدمو خيمه روش....ميکرد ديوونه چشماش اون با منو که آآآآخ...شد گرد چشماش تعجب از...بود

 ميخواي کي آخه...بود شده سرخ اش چهره بازم...گذاشتم لباش رو کوچولو بوس يه دوباره

 سايلتوو شمال بريم قراره فردا:گفتم و زدم لبخند نشه معذب اينکه بخاطر....بذاري؟؟؟ کنار خجالتو

 .اتاقم تو رفتم بعدشم...کن آماده

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

 :نفس

 خوابم زود...خوابيدم تختم رو رفتم و پوشيدم قرمزي خواب لباس.اتاقم تو رفتم نماز از بعد

 فعهد ميکنه؟؟؟؟يه چيکار اينجا سيروان...سي....کردم باز چشمامو صورتم رو چيزي يه باحس...برد

 يه وقته چند اين.....لبام رو گذاشت کوچولو بوس يه و کرد نگام دوباره....بوسيد لبامو....شدم داغ
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 و دختر هيييين.)ببوسمش دوباره ميخواست دلم...ميشه بد داره حالم وااااي....هاااااا شده چيزيش

 ووسايلت شمال بريم قراره فردا: گفت و زد خوشگل لبخند يه( سرت تو حرفا؟؟؟خعاااک اين به چه

 حس يه ولي....هزار رو ميره قلبم ميشه نزديکم وقتي چرا نميدونم....اتاقش تو رفت....کن آماده

 دارم؟؟؟عاشقش دوستش يني..ميشه بسته زبونم همين خاطر به..ميده دست بهم آرامش

 فتمر کردمو عوض لباسمو..پريد سرم از خواب ديگه....کنم فکر شدم ديوونه منم بابا نه...شدم؟؟؟

 ميکردم اشنگ داشتم...عاشقانست کنم فکر...بود خارجي سينمايي فيلم يه...تلوزيون جلو نشستم

 هک گرفتم فصله ازش کم يه.کرد حلقه دورم دستاشو و مبل رو کنارم نشست اومد سيروانم که

 ودشخ به بيشتر منو اونم نگفتم هيچي...ميکشي؟؟؟ خجالت چرا..دوستيم باهم که ما!!عه:گفت

 شورشو مرده....شد دار صحنه فيلمه که ميکرديم نگاه تلوزيون به دوتامون......داد فشار

 عين که سيروانم.شدم سرخ جاش به من...ميبوسيد رو دختره داشت پسره....ايشاهلل...ببرن

 نوتلوزيو که ميرسيد بدتر جاهاي به داشت..کرد ميشه چه..ديگه حيان بي پسرا...نبود خيالش

 کردي؟؟؟ خاموش چرا:گفت و کرد نگاه بهم تعجب با سيروان....کردم خاموش

 ..نميشد روم...نگفتم هيچي

 اين از تاحاال مگه....نکش خجالت اينقدر شده؟؟؟بابا سرخ رنگت چرا حاال:گفت و کرد باحالي خنده

 نديدي؟؟؟ چيزا

 لبامو...فتادا روم خودشم خوابوند کاناپه رو منو....کرد بوس لپمو و بغلش تو کشيد منوبيشتر بعدشم

 خب؟؟؟ نکش خجالت...هاست بوس همون از اينم نگاه:گفت و بوسيد کوتاه

 و موهاش تو کردم دستامو ناخودآگاه منم...منو بوسيد هم سر پشت بار چند...بوسيد منو دوباره

 مون دو هر...داد فشار خودش به بيشتر منو دورمو کرد حلقه دستاشو...کردم همکاري باهاش

 چيکار دارم من واي....ميشکست دوتا ما هاي نفس رو حال فضاي سکوت...بوديم شده ديوونه

 ميکنم؟؟؟؟

 دردم خيلي...ميزد گاز گردنمو.بوسيد بازم و توش کرد فرو سرشو گردنم سمت به رفت

 هبوس يه...ببخشيد:گفت کرد نگام خمارش چشماي با و باال آورد سرشو...کشيدم جيغ...گرفت

 ارکن زود بود شده سست خيلي چون...زدم پسش که بده ادامه ميخواست.گذاشت لبام رو کوچولو

 ....اتاقم توي دويدم منم.رفت
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 لباسام کردن جمع مشغول...ميره عربي...نگاه قلبو ضربان...شدم مريض کنم فکر وااااااي

 ميمونيم؟؟؟ روز چند راستي....شدم

 روز چند:گفتم...حال وسط مبل رو بود نشسته هنوز بيرون بردم سرمو و کردم باز اتاقمو در

 ميمونيم؟؟؟

 ....عزيزم خواستي خودت وقت هر تا....کمتر شايدم.هفته يه:گفت و کرد نگام خاصي حالت يه

 ستمدو يني...ميکنه؟؟؟آآآآه نگام اينجوري چرا.....ايستادم پشتش و بستم رو در جوابي دادن بدون

 ولش عزيزم؟؟؟ايششش گفت بهم چرا...همين...کنه بوسم مياد خوشش فقط...بابا داره؟؟؟نه

 ...کن

 وت پوسيدم...هههههه...ميکنم غيبت روز چند نداره کنم؟؟؟اشکال چيکار رو دانشگاه...من واي هي

 ...کنم عوض هوايي و آب يه برم حداقل بابا خونه

 از و گفتم بخير شب سيروان به که بود اينا 88 ساعت..... کردم درست حاضري چيز يه رو شام

 بود کوتاه خيلي که خوششششگل خواب لباس يه و زدم مسواک رفتم و شدم بلند تلوزيون جلو

 ....خوابيدم و پوشيدم سفيد رنگ به بود توري سينش بود،رو بندي هم وآستينش

 کتاري خيلي خونه...بود چي نمياد يادم حتي...بودم ديده وحشتناک خواب يه.....کردم باز چشمامو

 رو روانسي اتاق راه...اومدم پايين تخت از...کنم گريه و بکشم جيييغ ترس از تونستم فقط....بود

 ....ميداد آرامش بهم اون وجود فقط....گرفتم پيش در

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

 :سيروان

 و آوردم در تيشرتمو زدم مسواکمو بعدشم...ميديدم تلوزيون8 ساعت تا منم...خوابيد رفت نفس

 اومدم پايين شده؟؟؟ازتخت چي....اباالفضل يا....شنيدم رو نفس جيغ صداي که ميخوابيدم داشتم

 روم نفسم تخت رو افتادم و دادم دست از تعادلمو...بغلم تو کرد پرت خودشو نفس که

 هب بيشتر....ميزد آتيشم اشکاش....ميکرد هق هق فقط...کردم حلقه کمرش دور دستامو...افتاد

.... خيلي سيرواااان....آره:گفت اي گرفته صداي با....ديدي؟؟؟ خواب:گفتم و دادم فشارش خودم

 ...کرد هق هق بازم....بود... وحشتناک

 ..نکن گريه اينجام من عزيزم...باش آروم...شد تموم.گلم نکن گريه:من
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 رفتهگ منو سفت.کردم پاک اشکاشو و کردم بغلش...کشيدم دراز کنارش و تخت رو برگردوندمش

 ....خوابيد دوباره تا کردم ناز موهاشو اونقد...بود ترسيده خيلي.نميشد جدا و بود

 خواب آرامش با امشب...ديگه شباي برخالف...دارم خوبي حس چه...بود پيشم امشب نفسم

 ...بود کنارم نفسم....رفتم

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

 :نفس

 چه.ها داره هيکلي عجب.بود سيروان برهنه سينه رو سرم....من واي هي.....شدم بيدار که صبح

 چشماي با داشت اونم...خودمه شوهر چه تو به!!(..دختر شبک خجالت.)دارم خوشگلي شوهر

 رممو مور ووووي...ميترسيدم خوب....اتاقش تو اومدم خودم...خودمه تقصير...ميزد ديد منو سبزش

 يادت.هااا شمال بريم ميخوايم....خانوم دختر شو آماده برو پاشو:گفت و بوسيد پيشونيمو....شد

 مياد؟؟؟

 جوري چه خو...چسبيده منو سفت....نميکنه باز من دور دستاشو که اينم...شدم سرخ وووووي

 برم؟؟؟

 ...ايييش....ديگه برم بذار خوب:گفتم

 آماده و خونديم سيروان با رو صبح نماز...خاموشه هنوز که هوا...کرد باز دستاشو و کرد بلندي خنده

 هام رون پايين تا پوشيدم کرمي بافت يه...ماشين تو گذاشت برد منو ساک خودش...شديم

 .کردم سرم هم کرم شال يه.زيرش هم شلوارجين..ميومد

 و زد رو بخاري و اومد هم سيروان..ماشين تو نشستم زود...پايين اومديم باهم..بود سرد هوا

 مرتضي آهنگ..89آهنگ به رسيد جلو زد رو آهنگ تا چند و کرد روشن رو پخش...کرد حرکت

 :گذاشت رو( بغض)پاشايي

??? 

??? 

 ببارم وقتشه گرفته بغضم

 دارم گريه هواي هوا بي چه
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 شد خطي خط تو با کاغذام باز

 ندارم دوست و حال و حس اين خدا

 کشيدم نفس و عطرت دوباره ، کشيدم قفس پنجره دور باز

 کشيدم دست ترانه از دوباره ، سکوته از پر من دست تو قلم

 حواليه همين تو خاطرات باز

 ساليه چند يه و همينه حالم

 خاليه تو جاي

 حالمو ميدونن شهر تمام تو جز

 

 بالمو شکسنه آدما سنگ که کبوترم مثل

 

 دارم تو از و قرار بي قلب اين

 

 دارم تو از و انتظار حس اين

 

 هست گردنم دور هنوز اسمت

 

 دارم تو از و دار طناب اين من

 

 نميشه دل باشه تو بي که دلي ، شيشه بخار رو نوشته اسمت
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 شه رفتني حتي اونم ميترسم ، خونه توي سايه يه موندمو من

 

??? 

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

 دوستم نميگه چرا چي؟؟؟خو يني....ميکرد نگام خاصي حات يه با و ميخوند آهنگ با همزمان

 .اووووف.هاااا خوشه دلت هم تو نفس...داره

 امن به که هموني..خودش ويالي رفت.رشت رسيديم ظهر نزديکاي تقريبا ندميرو تند که بس از

 ...ديگه کين اينا...بود اونجا هم ديگه ماشين يه...بود من

 سيروان با و کامرانه اسمش که پسره که فهميدم آقا و خانوم اون با پرسي احوال و سالم از بعد

 رفتم تا...شيطونه هم خيلي...بود مشرب خوش خيلي...بود نازنين که هم دختره اون...دوسته

 وستد باهاش حسابي منم....ببينمت داشتم دوست خيلي:گفت و کرد ماچم بغلم پريد پيشش

 ....ميموندن ما ويالي تو هم اونا...شدم

 ...داد نازنين و کامران به هم ديگه اتاق ويه بزرگ اتاق يه تو گذاشت وسايلمونو سيروان

 که رديمک درست خوشمزه ماکاروني يه برگشتن وقتي و خريد براي فرستاديم رو پسرا نازنين منو

 ..خوردن باهاش انگشتاشونم پسرا

 سر بيحسا سيروان و بود سرد آب اينکه با شب تا کرديم بازي آب کلي ساحل کنار رفتيم بعدشم

 هههه....آب تو کشونديم اونم آخرش....گذشت خوش خيلي ولي بيرون بيا که زد غر من

 سيروان...شد باز در که ميکردم باز رو مانتوم داشتم اتاق تو رفتم...بودم خيس خيس

 راحت خيس لباساي اين شر از تر زود ميخواستم بود سردم خوب ولي..کشيدم خجالت....بود

 صبر:مگفت که بياره در شلوارشو ميخواست...ميکرد نگام خيره داشت و آورد در پيرهنشو اونم...شم

 ....بياااار در بعد حموم تو برم من کن

 ...داد تکون سرشو و زد اي قهقهه

 تنها و کندم دل آب از...زيرش رفتم کردمو باز رو گرم آب...کندم لباسامو و حموم تو چپيدم زود

 بيرون يواشکي سرمو پيچيدمش خودم دور که بود سفيد حوله يه بود حموم تو که چيزي
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 يه.پوشيدم لباسامو راحت خيال با و کردم قفل پشت از رو در رفتم زود...نبود سيروان....بردم

 حال تو بيرون رفتم...رنگ کم اي قهوه نخي شال يه و اي قهوه تونيک يه با مشکي اسپرت شلوار

 سيروان بوي...کردم احساس رو تلخ و خنک عطر يه که ميکردم جو و جست داشتم...نبود کسي

 ؟؟؟کجان بقيه:گفتم...گرمه چه ووووف...بود وايساده بهم نزديک خيلي سيروان...برگشتم...ميده

 ...بريم هم ما بيا...بزنن قدم رفتن:گفت و کرد حلقه دورم دستاشو

 هوم؟؟؟:گفت و گذاشت لبام رو کوچولو بوس يه.کنم باز دستاشو داشتم سعي که همونطور

 دوستم اگه...ميده قرار سخت هاي موقعيت اين تو منو شده؟؟؟چرا شکلي اين جديدا سيروان چرا

 ....شدم عاشقش من ميکنم اعتراف نميگه؟؟؟؟آره چرا داره

 يتارمگ کن صبر پس:گفت....رفت دلم که زد خوشگل لبخند يه...باشه:گفتم...بودم بوسش مست

 ...بيارم هم

 ميزني؟؟؟ گيتار مگه:گفتم تعجب با

 خانومم آره:گفت و کرد آرومي ي خنده

 ...بشم ديوونه امشب من نديدي چييييييييييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خانومم؟؟؟؟اگه

 وصل دريا به ويال حياط از قسمتي يه...خونه از بيرون رفتيم وباهم آورد گيتارشو رفت

 قدم باهم...هاش شونه رو گذاشت گيتارشم و گرفت دستمو...ميشد

 جانم،عزيزم،فدات ميگن شوهرشون به مردم:گفت و خنديد...بله؟؟؟:نفس؟؟گفتم:گفت....زديم

 (خنديد)هههه...نيگا رو ما خانم...شم

 اون...ديگه باش راحت باهاش کم يه خو بدبخت گناهداره سرت تو خاک نفس:گفتم خودم پيش

 خودش که حاال...باشم راحت باهاش بعد به اين از گرفتم تصميم باشه....زنشي هم تو شوهرته

 ....نکن فکرا اين از نه اوه...بگيريم طالق قراره که ما اما..باشه..ميخواد اينجوري

 جونم:گفتم و زدم لبخند

 ...شد حاال آهااااا:گفت و شد شيطون چشاش

 بگي؟؟؟ ميخواستي چي خب:گفتم
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 ...پيششون بريم...نشستن اونجا نازنين و کامران نگاه!!!عه....هيچي:گفت

 ...نشستيم کنارشون رفتيم و کشيد دستمو بعدشم

 !!!داري چنته تو چي ببينيم کن آوردي؟؟؟رو گيتارتو داداش به به:کامران

 يه بعدم...نزن حرف اينجوري زشته کامران:گفت بود نشسته کامران بغل تو که همونجور نازنين

 طرفدار چقد شوهرت خانوم نفس ميبيني:گفت و خنديد کامران که رفت اساسي غره چش

 ...آجي باش داشته شويتو هواي.. اون به چسبيد کرد ول منو هم داره؟؟؟؟نازي

 ...ميرسماااا حسابتو:گفت و زد کامران سينه به نازنين

 ....تسليم من باشه...اوهوع:گفت باال آورد دستاشو کامران

 ...نيست هم سوزي دهن آش زياد نباش نگران:گفتم...بودم مرده خنده از منم

 خانوم؟؟؟؟ نفس داشتيم:گفت سيروان که خنديدن همه

 ....ببخشيد:گفتم و زير انداختم سرمو خجالت با

 ..عاشقشم...بود عالي صداش ووووي...زدن به کرد وشروع کرد آماده گيتارشو

 (:دارم دوستت)عسکري حميد آهنگ

 ميکنــــه ديوونم داره نازت چشماي حس

 ميکنـــه مجبورم دارم، دوســـت بگم اينکه به

 دارم کم تورو کـــردم حس نگاه اوليــــن همون توي

 دارم دوست که گفتم لحظه همون بود اين واسه

 شدم وابستت خيلي دارم دوست خيلي

 شدم عاشقت جوري بد اومدي تازه اينکه با

 شدم وابستت خيلي دارم دوست خيلي

 شدم عاشقت جوري بد اومدي تازه اينکه با
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 دنيا تو ميشه پيدا کم ، تو مثل اي فرشته يه

 تنها دل اين بار يه واسه ميکنه، حس و عشق داره

 دارم کم رو تو کردم حس نگاه اولين همون توي

 دارم دوست که گفتم لحظه همون بود اين واسه

 شدم وابستت خيلي دارم دوست خيلي

 شدم عاشقت جوري بد اومدي تازه اينکه با

 شدم وابستت خيلي دارم دوست خيلي

 شدم عاشقت جوري بد اومدي تازه اينکه با

 نميگه بهم چرا پس...ندارم تحمل ديگه خدا واي....بود زده زل بهم ميخوند داشت که وقتي تمام

 به منو ندارم دوست...داره دوست رو بهاره هم هنوز اون...نداره دوستم اون نه...داره؟؟؟ دوستم

 .....کنه تصور بهاره جاي

 هرکي شب آخر...بودن شدن همسفر واسه خوبي آدماي نازنين و کامران...بود خوبي شب خيلي

 چون بودم مونده فقط...دادم انجام خوابمو از قبل هميشگي کاراي رفتم منم و خودش اتاق رفت

 لباس...باشم راحت باهاش شد قرار ديگه نه...نه يا بپوشم خواب لباس بخوابم سيروان پيش قراره

 داره آخ آخ....شد باز اتاق در که ميکردم صاف شونه با موهامو داشتم پوشيدم رو گلبهيم خواب

 در چرا سرم تو خعااااک....کرد قفل رو در...دادم نشون بيخيال خودمو....ميکنه نگام شيطون بدجور

 اونور دادم هل رو سيروان بالش بود دار جا و بزرگ خيلي که نفره دو تخت رو کرد؟؟؟رفتم قفل رو

 ...کشيدم روم هم پتو خوابيدم تخت لبه شدت به خودمم تر

 خاموش چراغو....لباشه رو هم شيطاني لبخند يه.....اس برهنه اش تنه نيم باز که اين.خداااااا

 گرفت منو پشت از سيروان بعدشم خورد تکون تخت...نميبينم هيچي...اينجا سياهه چقد آآآه....کرد

 ناله با....ميلرزيد بدنم....ميخورد گوشم و گردن به داغش نفساي....آغوشش تو

 ....کن ولم....سيروااااان:گفتم

 ...نميشه...نوچ:گفت

 ...عمو بغل بيا...خوب دختر بيا...که ندارم کاريت بابا بيا اهههع:گفت که شدم جدا ازش زور به
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 تا تمداش دوست....ميشد شدنم جدا مانع تنش گرماي و عطرش بوي....بغلش تو کشيد منو بعدشم

 ...بکشم بو عطرشو صبح

 دورش دستامو منم...داد فشار خودش به تر محکم منو و بخير شب:گفت و بوسيد گوشمو الله

 ...بخير شب:گفتم کردمو حلقه

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

 :سيروان

 آرامش احساس کرد حلقه دورم دستاشو اونم وقتي..گرفتمش توبغلم که بود خوبي حس خيلي

 ...برم قربونش...بود عااالي نفس...کردم

 ما و کردن خريد خودشون واسه خانوما کلي و گذرونديم خوش و بوديم اونجا که روز سه از بعد

  زنيمب گشتي يه هم تهران بريم ميخوايم ما:گفتن نازنين و کامران.کردن ورشکسته رو آقا دوتا

 راهي مشهد سمت به نفس منو و کرديم خدافظي هم از....برگرديم گرفتيم تصميم نفس منو ولي

 ..شديم

 .ميکرد خوشحال منو موضوع اين و بود شده تر راحت باهام خيلي نفس

 شپا رو از دستشو ميزد حرف اينا مامنش با داشت هم نفس و بوديم برگشت راه تو که همونطور

 از بعد منم من داد رو گوشي بعدشم....روش گذاشتم خودمم دست.دنده رو گذاشتم و برداشتم

 ....بود دستم تو هنوز دستاش...کردم قطع رانندگي براي عمو سفارشات و پرسي احوال کلي

 مه نفس..بود ناآشنا يکم که رسيديم جاده يه به...گذشتيم بودن جاده کنار که هايي روستا از

 ....اومديم اشتباه کنم فک:گفت شد متوجه

 ...بود بزرگي جنگل هم طرف يه بود کوه جاده طرف يه

 داشت هوا....اوووووف...نميشد روشن ميزدم استارت چي هر...شد خاموش ماشينم ما بد شانس از

 متس دادم هل کم يه ماشينو...بود ترسيده نفس....نبود جاده تو هم کسي...ميرفت تاريکي به رو

 شانسو...اهههههع....نداشت آنتن امدادخودرو بزنم زنگ که آوردم در گوشيمو....جاده خاکي

 کجا بارون اين تو...ميباريد داشت نم نم بارون کرديم حرکت که هم موقعي ميبيني؟؟؟؟از

 و قوه وچراغ فندک توش...بود ماشينم تو کمکي جعبه يه هميشه....کردم باز ماشينو برم؟؟؟پشت
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 درست آتيش ميتونيم حداقل خوبه...بود توش هم نفت بطري يه...ميشد پيدا چيزا اين

 گرفتم متصمي...بود شده تر شديد بارون.کنيم روشن بخاري که نميشد روشن که ماشينم....کنيم

 انشنگر...بود ماشين تو هم نفس...کردم روشن رو قوه چراغ...کنم پيدا چيزي سرپناهي يه بگردم

 هي...بيرون آوردم نفسو ماشين به رسوندم خودمو سريع..کردم پيدا کوچيک غار يه دفعه يه...بودم

 کني؟؟؟ چيکار بري؟ميخواي ميخواي کجا:ميپرسيد

 تو از بوديم شده خيس خيسه بارون زير دومون هر چون و دستش دادم پتو يه ماشين پشت از

 ينماش مسافت چون... برداشتم چي اصال نميفهميدم برداشتم خاموشي تو لباس هم خودم ساک

 و باسل تيکه يه همون با برداشتم رو کمکي جعبه فقط...برنداشتم زيادي چيز پس بود زياد غار تا

 ..نفس دست دادم که پتويي

 هکرد پيدا که غاري به تا دويديم...بوديم شده خيس بارون زير دوتامون...گرفتم رو نفس دست

 بوديم خيس خيسه....نباشه چيزي جونوري که زدم ديد رو غار توي قوه چراغ با...رسيديم بودم

 رو شآتي خاکستر چون بوده اومده اينجا يکي قبال انگار...بود کوچيک خيلي....داخل رفتيم سريع

 داشت  سرما از نفس.....بود سياه کمي هم غار ديوار...بود غار ديوار نزديک زمين

 بودن دهش خيس کمي اينکه با...بهش دادم بود دستم تو که لباسايي  و جا يه نشوندمش.ميلرزيد

 مثل که عالف...کنم پيدا چيزي چوبي يه تا بيرون رفتم....تنمونه که بود لباسايي از بهتر خيلي ولي

 داپي بودن خشکتر که که هايي چوب...نشدم دور غار از زياد....کنيم زندگي بايد اوليه انسانهاي

 چند و جا يه ريختم چوبارو غار تو اومدم سريع...ميباريد شدت با داشت هنوز هم بارون...کردم

 ...ميلرزيد داشت و بود کرده کز جا يه نفس....زدم آتيش فندک و نفت با تاشو

 ...نکردي عوض چرا...ندادم بهت رو لباسا من مگه ده:گفتم کالفگي با

 نگران..بشم دور خيلي غار از نميتونستم...آوردم خودمو لباساي فقط وااااي هي....کنارش رفتم

 ...بيارم لباس براش که برم نميشد...بودم نفس

 ايه دکمه سمت بردم دستمو و نشستم کنارش عصبانيت با...بود ريخته هم به اعصابم خيلي

 ادامه نذاشت که شدم سومي مشغول کردم باز رو مانتوش دوم و اول هاي دکمه...مانتوش

 ....نکنننن:گفت و زد پسم...بدم

 ...ميلرزي داري...نکن لج ميميري سرما از...نفسسس:زدم داد

 :....نفس
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 ميکشي؟؟؟به خجالت چرا.شوهرتم من....خانومم...نفس:گفتم آرومي به بودم کالفه که اين با

 ..شي خالص خيس لباساي اين از ميخوام...ندارم نداري؟؟؟کاريت اعتماد شوهرت

 انومخ از که بود سخت برام کنترلش اينکه با....شدم لباسش آوردن در مشغول حرف بدون بعدشم

 شتن زير لباس فقط...آوردم در شلوارشم و تاپ و کردم کنترل خودمو بازم ولي بگذرم خوشگلم

 بهش رو بودم آورده که بلندي آستين هاي پيرهن از يکي...بود زير سرش مدت اين کل تو...بود

 باسنش يرز کمي تا لباس بلندي و بود بلند خيلي براش آستينش..داشتيم همينو فقط.پوشوندم

 ..من بشم فداش..بود بامزه خيلي حالت اون تو..ميرسيد

 بشن خشک بذار:گفتم بهش کردمو باز موهاشم

 رو سخي لباساي همه و آوردم در تيشرتمو...شده خيس همش بيار در لباساتو خودتم:گفت دفعه يه

 ...شه خشک که کردم پهن آتيش کنار

 خيلي....گرفتم رو نفس دست...بودم گرفته نفس دور رو پتو و.بوديم داده تيکه ديوار به آتيش کنار

 ...دستاش بود سرد

 پام ور گذاشتمش و کردم بلندش و پاهاش زير بردم دستامو.گوشم زير ميزنه يکي که اينه فوقش

 ....گرفتمش آغوشم تو سفت و

 گرمش دهنم بخار با...بردم دهنم نزديک و گرفتم بزرگم دستاي تو رو کوچولوش دستاي

 رانشنگ خيلي..ميکرد گرمتر رو غار محوطه داشت آتيش...ميلرزيد فقط نميگفت هيچي..ميکردم

 .نفس:گفتم بهش بودم

 جونم:گفت

 که تو...نترس هيچي از...پيشتم من نترس:گفتم ميکنه عمل ام خواسته به که شدم خوشحال خيلي

 نميترسي؟؟ من از

 ...نميترسم ازت....نه:گفت و کرد نگام عسليش باچشماي

 ارونب...ميکردم تجديد رو آتيش چوب بودمو بيدار صبح تا من...برد خوابش نفس تا گذشت کمي

 ....بود شده آروم جا همه تقريبا....شب شدت به نه ولي.باريد صبح تا هم
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 مبغل تو آروم و هام روسينه بود گذاشته سرشو نفس و بودم داده تکيه غار ديوار به که همونطور

 به طوالني بوسه يه و کردم نوازش رو نفس موهاي...بود صبح 7...کردم نگاه ساعتم به بود خوابيده

 و زدم لبخند...کرد نگام و باال آورد سرشو و ماليد هام سينه يه صورتشو...زدم اش شقيقه

 خوابيدي؟؟؟ خوب...بخير سالم،صبح:گفتم

 نخوابيدي؟؟؟ تو..ممنون..سالم:گفت

 پيدا آبادي يه بريم پاشو هم حاال...خونه برسيم بذار...ميخوابم امشب نداره اشکال:گفتم

 ...بريم که بپوش.شده خشک لباساتم...کنيم

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

 :نفس

 ليخي...براش بوده؟؟؟؟بميرم بيدار صبح تا من از اظبتمو بخاطر يني....خدا به مردي خيلي واااااي

 ...دارم دوستش

 که رديمک پيدا رو جايي يه...کرديم پيدا ماشينو...رفتيم بيرون غار از و پوشيديم رو لباسامون زود

 نميفهميد دقيق خودشم ولي داد آدرس مشتي و خودرو امداد به زد زنگ زود سيروان ميداد آنتن

 يباتقر...کجاست فهميدن بود گفته سيروان که چيزايي از اونا انگار ولي...بده رو کجا آدرس بايد

 ...داشت مشکل باتريش...کردن برطرف رو ماشين مشکل و اومدن که شديم منتظر ساعت يک

 ريباتق خونه رسيديم...خورديم هم ناهار راه تو..گرفتيم پيش در رو مشهد راه و شديم ماشين سوار

 با داشتم...دادم جا رو وسايل منم...حموم رفت زود و خونه تو آورد رو ها ساک سيروان...بود عصر

 شودهن...بود کمرش دور حوله يه فقط... نشست کنارم اومد سيروان که ميزدم حرف تلفني عمو زن

 خبر عروست از اما نميگيري پسرت از خوبي؟؟؟خبر مامااااان سالم:گفت و گوشي نزديک آورد

 ميگيري؟؟؟اينجوريه؟؟؟

 ...ترکيد زهرم.عه؟؟؟سيروااان:وگفتم کشيدم جيغ بودم ترسيده

 ...ترکيد که برم تو زهره اون قربون من:گفت و شد شيطون چشاش

  هااا ميشنوه داره مامانش اينکه مثل....ميگه داره چي اين...شدم داغ

 ...ميخنديد داشت فقط عمو زن...گوشم در گذاشتم رو گوشي
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 عمو به سالم ميگيرم تماس بعدا من عمو زن...خدا رو تو ببخشيد:گفتم و گرفتم گاز لبامو

 ...برسونيد

 ...ميخنديد داشت شيطون هنوز که انداختم سيروان به برزخي نگاه يه بعدشم

 ...حاال کجا؟؟؟بودي خانوم هي:گرفت دستمو که برم پاشدم

 نپوشيدي؟؟؟ لباس چرا:گفتم کردمو نگاش

 مشکليه؟؟؟...زنمه کنارمه که اونيم...خودمه خونه:گفت و کرد نگام باخنده

 شد؟؟؟ چي باااز:گفت که برم خواستم...بدم نداشتم جوابي

 ...حموم برم ميخوام کن عه؟؟ول:گفتم

 ...کرد ول دستامو و زد لبخند

 نفس:گفت که بود 82ساعت...خورديم هم با و کردم درست کتلت هم شام...نشد هيچي شب تا

 ...بخوابيم بريم پاشو

 تو شهم بوديم که هم ومسافرت ميترسيدم خيلي تنهايي از ديدم بد خواب که شب اون از اينکه با

 بعد يبينمم تلوزيون ديگه کم يه من...بخير شب باشه:گفتم ولي بودم کرده عادت ميخوابيدم بغلش

 ...ميخوابم

 ...نمال شيره منو سر...بابا بيا:گفت و کرد بلندم زور به

 نه حداقل...بياره سرم باليي ميترسيدم...خوابيد و گرفت بغلش تو منو...بست هم در اتاقش برد منو

 يانه؟؟؟ داره دوستم نميدونم هنوز وقتي تا

 ...بخواب تر اونور برو سيروان:گفتم

 ...بخدا ام خسته خيلي بخواب بگير نفس:گفت

 ...خوابيدم کردمو حلقه دورش دستامو

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

 :سيروان
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 ونهمم و ميکنه ازدواج داره(شيوا)نفس خاله دختر:گفت و بهم زد زنگ مامانم که بود عيد نزديکاي

 خهآ...بمونيم هم عيد از بعد شيراز بريم عيد از قبل هفته يه که گرفت قول ازم...شديم دعوت هم

 ... بود فروردين دوم روز هم عروسي

 باسامول وقتي ميکردم عشق يني...کرد جمع اون منم وسايل...بريم که کرد قبول گفتم هم نفس به

 ....ميچيد ساک توي خودش خاص ظرافت با

 حوالا و سالم کلي از بعد...بودن منتظرمون فرودگاه تو عمو زن و عمو و بابا و مامان شيراز رسيديم

 چطوره؟؟؟ زندگيت:گفت آروم و کنار کشيد منو مامانم فرودگاه توي پرسي

 ...نباش نگران...مامان خوبه:گفتم منم

 داري؟؟؟ دوستش رو نفس:گفت مرموز لحن يه با مامان

 اون اما...دارم دوستش خيلي...مامان عاشقشم:گفتم گوشش کنار کردمو بغلش خنديدمو

 ..بگذريم...که

 يخوامنم...عاشقشي که بفهموني بهش کن سعي...گلم پسر ميشه درست:گفت که شدم جدا ازش

 ..بدم دست از گلمو عروس

 ايشاهلل:گفتم بوسيدمو لپشو

 باباش مامان واسه خيلي دلش...بود اونا بغل فقط...نميکردن ول رو نفس که هم عمو زن و عمو

 ...ميخنده خوشگل چه عزيزم..بود شده تنگ

 استخر هوي بود قشنگ خيلي باغش که وياليي خونه يه...بود شيراز تو که خودم خونه رفتيم بعدش

 بزرگ و جداگونه پذيرايي و حال و داشت اتاق تا چهار هم ساختمانش...داشت هم پوشيده سر

 تاحاال نفس....خودش واسه بود قصري خالصه...بود چوب طرح کامل هم اش خونه آشپز داشت

 استراحت کمي و اونجا رفتيم....دارم شيراز تو هم خونه يه ميفهميد ولي بود نديده رو اونجا

 دخري عروسي و عيد واسه بريم که شديم آماده بعدشم...بود اومده خوشش خونه از نفس..کرديم

 آقا هب سپردم رو غذايي مواد ولي.نبود هيچي هم يخچال تو البته....بخريم چيزا اين و لباس و کنيم

 از ودمنب که موقعي و ميکردن زندگي(شيراز ويالي البته)خونمون تو که( سيمين)خانمش و محمد

 ور خوشگل لباس يه چشمم کردن متر رو مختلف هاي پاساژ کلي از بعد....ميکردن مراقبت خونه

 ساله 42تقريبا خانوم يه مغازه تو بردمش کشيدمو دستشو..ميشد عااالي توش نفس تن...گرفت
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 توي که تون مشکي لباس اون ميشه...ممنون:گفتم....آمديد خوش بفرمائيد:گفت...ميکرد کار توش

 سايزي؟؟؟ چه حتما بله:بياريد؟؟گفت نمونه يه هس ويترين

 نمخا ماشااهلل:گفت و کرد من به رو خانمه...پرو اتاق رفت...آورد براش اونم و گفت سايزشو نفس

 ...نازه خيلي...بريزي پاش به بايد رو داري چي هر...داري خوشگلي

 ...دارم اون از دارمو چي هر من:گفتم خنديدمو

 يه پرو اتاق.کشيد خفه جيغ يه نفس.کردم باز درشو هوا بي و پرو اتاق طرف به رفتم بعدش

 هشب نگاه يه بعدش...خانمي؟؟؟منم چته آروووم:گفتم و داخل رفتم...نبود فروشنده ديد تو جورايي

 شب وت.بود وچسبون بود دستش ساق نصفه تا لباسش آستين..بود شده محشر وااااي...انداختم

 عالي خيلي بگيرم نظر در چاکشو نخوام اگه....داشت چاک يه زانو تا و بود بلند..ميزد برق هم

 وگذاشتم لپش رو بوس يه....ببينه کسي بدنشو نداشتم دوست بود قاطي عروسي چون...بود

 ...بيار درش خوبه:گفتم

 ....دبو دکلته که ميخواستم رو قرمزه لباس اون من...نميخوام:گفت و کرد اخم تخس هاي بچه مثل

 شدر خوبه بپوشي؟؟؟همين ميزارم ميکني فک...قاطيه عروسي....عمرا:گفتم زدمو زل چشاش تو

 ...بيار

 برام گفتم و خريدم خودش سايز به رو ميخواست خودش که لباسي همون زود و بيرون رفتم

 هم شسين رو...بود دکلته و بود قرمز لباسه...بپوشه عروسي تو نميذارم اما خريدم براش...بپيچه

 و بود هشد باز اي دخترونه حالت به وبعدش بود تنگ سينه زير تا...بودن برده کار به قرمز تور کمي

 و جعبه تو گذاشت برامون هم لباس اون و اومد نفس...بود زانو باالي تا هم بلنديش...داشت چين

 يه و گرفتيم مشکي شلوار و کت يه نفس انتخاب به خودمم براي....بيرون اومديم و کرديم حساب

 ناو تو چطور:گفت نفس اما بگيريم ديگه يکي ميکردم اصرار من که طاليي فرم خوش کراوات

 که اون...خنديدم....بخر کردم انتخاب من که همين..بخري اينو نميذارم منم برام نگرفتي رو لباسه

 ...بگي تو چي هر باااشه:گفتم...خريدم براش نميدونست

 نفس....تخت رو گذاشتم رو لباسا بقيه و کردم قايم رو لباس اون من و خونه اومديم باالخره

 تخراس...استخر تو رفتم و برداشتم رو مايوم منم....کنه درست شام که رفت و کرد عوض لباسشو

 ساساح...بودم کردن شنا گرم....ميرسيد استخر به و پايين ميخورد پله حال از بود خونه زيرزمين

 کردم نگاش...ديدم رو نفس پاهاي و باال آوردم سرمو استخر لبه.. ميکنه صدام داره  يکي کردم
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.. مبگذر لباش از نميتونستم اما...باشه:گفتم...کرده دعوتمون شام واسه...زد زنگ مامانت:گفت

 وطهمح تو که کشيد بلند جيغ يه....آب تو کشيدمش و گرفتم رو پاش برگرده خواست که همين

 ...پيچيد صداش استخر

 خودم به..باال آوردمش و بغلم تو گرفتمش زود همين بخاطر نيس بلد کردن شنا ميدونستم

 ..بدي خيلي...سيروااااان:زد داد که چسبوندمش

 ...نيستم بلد شنا..ميشم غرق االن:گفت گريه حالت با بعد

 چطور:مگفت....شيرينه خيييلي...گرفتم ازش طوالني بوسه ويه لباش رو گذاشتم لبامو خنديدمو

 آب؟؟؟ تو رفتي بوديم رشت که موقعي

 ...نبود زياد عمقش بوديم ساحل تو اونجا:نفس

 ميذارم؟؟؟هوم؟؟؟ من مگه...خانمي نميشي غرق تو اينجام من تا:من

 ي لبه گذاشتمش کردم بلندش ها بچه دختر مثل..ميچکيد آب داشت دومون هر روي و سر از

 دوش يه برو خانوم دختر:گفتم و گذاشتم طرفش دو دستامو..ايستادم بروش رو خودمم استخر

 ..اينا مامان خونه بريم ميام منم شو آماده بگير

 ..کرد فرار و.... باشه:گفت سريع..بود زير سرش

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

 :نفس

 خونه اين از يکي کنم خرج پوالمو بايد...ميخوام ها خونه اين از منم.بود قشنگ خونش خيلي

 نکيمبا حساب تو پول کلي...نميذاشت کم برام چيزي بابا شکر را خدا...بخرم خودم واسه خوشگال

 فتنگ سيروان مگه آه...)چنده کيلو ازدواج هه....بود سيروان با ازدواجم از قبل واسه اين البته...بود

 ...چه تو به(وراج دختره...ديگه حموم؟؟؟برو بري

 رژ يه.شد قشنگ خيلي که کردم سياه چشمامو دور کردم سشوار موهامو و گرفتم دوش يه رفتم

 و مکرد زيرش هم جين شلوار و پوشيدم کوتاه آستين يشمي سبز تونيک ويه زدم هم قرمز لب

 ميشد خوب هوا عيد نزديکاي...بود بهاري و خوب هوا لباسم رو انداختم رو نخيم رنگ کرم مانتو

 هپسر اين واااااي اي....اومدم بيرون اتاق از و سرم رو انداختم سفيدمو شال...داشتم دوست خيلي
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 تادهايس اتاق در جلو لختش تنه نيم و خيس موهاي با...بپوشه لباس ندادن ياد بهش انگار که هم

 گره هم به اخماش که شد چش نميدونم بعد زد خوشگل لبخند يه ديد منو که اولش...بود

 ....عالئمش اينم بفرما....نميکنين باور داره ساديسم ميگم هههه...خورد

 ...کن کم رژتو:گفت و اتاق تو داد هلم اخم با و جلو اومد دفعه يه

 اينا امانتم خونه بريم ميخوايم بعدشم..نيست زياد....که خوبه:گفتم کردمو نگاه آينه تو تفاوت بي

 ..اونجان بابام با عمو فقط

 چرا:تگف عصبانيت با و روم افتاد..دونفره نرم تخت رو کرد پرتم و زد زانوهام زير دستاشو دفعه يه

 ....سنف نکن تحريکم...ببينه اينجوري زنمو يکي نميخواد دلم ميکني؟؟؟هان؟؟؟من تحريکم هي

 کردم؟؟؟ چيکار مگه:گفتم و زدم زل بهش تعجب ميکنه؟؟؟با اينجوري چرا اين

 کاري هيچ:گفت آرومي صداي با و کرد نگاه عاجزانه چشام تو کردو نگام خوشگل لبخند يه با

 ...ميکشي منو داري فقط...نکردي

 فتادها نفس نفس به و ميبوسيد منو...بوسيدمش شدم ديوونه منم...بوسيد آروم لبامو بعدشم

 ...ميکرد نوازش بدنمو جاي همه و رفت لباسم زير دستش.ميکرد ديوونم عطرش بوي...بود

 وسرش...نداشتيم شدن جدا قصد هيچکدوم من نه اون نه انگار که ميبوسيديم طوري رو همديگه

 اينا؟؟؟ مامان خونه نريم ميشه:گفت خمارش چشماي با و کرد بلند

 ...نريم نداره دليلي..دادم قول عمو زن به من نميشه نخير:گفتم و زدم زل بهش تعجب با

 ...بکشم دست خوشگلم خانوم از نميتونم االن من که اينه دليلش ديگه نه:سيروان

 ميکني؟؟؟ معطل اينقدر چرا...ديگه بريم پاشو...سيروااااان:زدم داد..بوسيد منو دوباره بعدشم

 ...ميريم بعد شم سير ازت بذار....نفسم جووونم:سيروان

 ..نميده مشروب بو نوچ....خورده؟؟؟ مشروب...هيييين...انگار خرابه حالش...شده چش اين

 خوردي؟؟؟ مشروب:پرسيدم سينشو رو گذاشتم دستامو که کنه بوسم بازم ميخواست

 ...نخوردم نه:گفت و کشيد هم توي اخماشو

 ...منخورد منم بخوره مشروب کسي مياد بدت گفتي که موقع اون از:گفت و بوسيد لپمو بعدشم
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 شوپا.کردي پاک رژمو همه...پاشو ديگه خب:گفتم مهمه؟؟ براش من خواسته يني.شد راحت خيالم

 ...منتظرن همه ديگه بريم

 ....نزنيااااا رژ باز:سيروان

 ...بزن کم حداقل:گفت و کشيد پوفي که گرفتم دست رژمو اون به توجه بي

 ..ميديا گير خيلي...بااااشه:من

 ...خانومم کني خوشگل من واسه بايد فقط تو:گفت و کرد حلقه دورم دستاشو

 خب؟؟؟:گفت محکمي صداي با بعدشم

 ...کردي روانيم...ديگه شو آماده برو..باااشه:گفتم و کردم باز دورم دستاشو

 ...باشه:گفت و خنديد

 ....کرديم حرکت محمود عمو عمارت سمت به و شديم آماده

 هم اباب ماشين.کرد پارک پارکينگ توي رو ماشين و کرد باز ريموت با رو در سيروان رسيديم وقتي

 وانسير که ميرفتم ساختمان سمت به داشتم و شدم پياده..بودن رسيده هم اونا پس..بود اونجا

 ...خانومي کردي فراموش منو:گفت و گرفت دستامو

 يراهنماي منو عمو زن وبوسه ماچ و پرسي احوال و سالم کلي از بعد.رفتيم داخل به باهم خنديدمو

 ...کنم عوض لباسمو که سيروان اتاق به کرد

 آرامش يه اتاقش...زدم ديد خودمو بود اتاقش تو که قدي آينه توي و آوردم در شالمو و مانتو

 برخورد بهم سيروان که بيرون بيام خواستم و کردم خاموش رو چراغ...ميداد آدم به خاصي

 نميدونم...کرد بغلم سفت و برد اتاق داخل منو..نديدمش چون کردم برخورد بهش من يني...کرد

 ...شده چش امشب

 شده؟؟؟ چي:گفتم

 نفس؟؟؟:سيروان

 هوم؟؟؟:من

 داري؟؟؟ دوستم:سيروان
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 ...نميديد بودم بغلش تو چون اما...بود شده نعلبکي اندازه چشمام...کردم هنگ

 منم ندارن؟؟؟معلومه دوست رو همديگه دوستا مگه خوب:گفتم..خنديدم و زدم راه اون به خودمو

 ...دارم دوست دوستمو

 همه...مبري:گفت رنگ کم اخم يه وبا داد فشار خودش به منو...بود کالفه انگار کشيد عميقي نفس

 ..منتظرن

 ...کشوند خودش دنبال به منو و گرفت دستمو

 شام..نشستيم رفتيم که نبوديم ما فقط بودن نشسته شام ميز سر همه آشپزخونه تو رفتيم

 ...بود خوشمزه خيلي عمو زن دستپخت..بود پلو با قيمه خورشت

 نگاه بس از خوردي خوشگلمو عروس پسرم اوهوع:گفت عمو که ميخوردم غذامو داشتم

 ...بخور غذاتو...کردي

 هم زنم به:گفت و خنديد سيروان..ميکردن نگامون خنده با داشتن همه آوردم باال سرمو تعجب با

 ...خوشگله بس از:گفت لب زير بعدشم...نکنم؟؟؟ نگاه

 ايميخو کي نميدونم من:گفت باز سيروان که...نگفتم هيچي و پايين انداختم سرمو خجالت از

 بذاري؟؟؟ کنار خجالتو

 ميکنه سازي ظاهر داره ميکنه؟؟؟البد رو اينکارا چرا...ميشدم سرخ هي منم و خنده زير زدن همه

 هخانواد جلو ميکنه بازي نقش داره...نبند دل رفتارا اين به زياد نفس...ميدونم چه اوووف...ديگه

 ...هامون

 من يول...ميزديم حرف مختلف مسائل درباره و حال توي مبل رو بوديم نشسته...شد تموم که شام

 رمگ سرش...نميکرد ولم و بود کرده حلقه من دور دستاشو که هم سيروان...بودم ساکت بيشتر

 ارهد االنم يني...ميداد فشار خودش به منو هم بار يه وقت چند هر..بود شرکت کاراي درباره صحبت

 ينا...نيس چيزا اين و کردن بازي نقش به حواسش اصال که االن بابا نه...ميکنه؟؟؟ بازي نقش

 هاتن هيچوقت منو خودمون خلوت توي چرا پس کنه بازي نقش ميخواست اگه..معموليه رفتاراش

 ندلبخ با رو ما داشتن هم مامان و عمو زن....نميدونم آآآه....ميکنه ديوونم هاش بوسه نميذاره؟؟؟با

 ....ميزدن حرف چيزا اين و دانشگاه درباره من با و ميکردن نگاه مرموزي
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 اين خوردم غذا خيلي چون کنم فکر...ميکشيد تير خيلي...اومد درد دلم کردم احساس دفعه يه

 ماهانم ادتع وقت وااااي....کردم نگاه گوشيمو تاريخ.....هيييين....ببينم کن صبر نه يا....شده شکلي

 بود؟؟؟ رفته يادم چطور....بود

 درد هم پيش هاي دفعه يني...بود قبل هاي دفعه از بيشتر دردش انگاري....کنم چيکار حاال واي

 نفس نفس درد از...بودن زدن حرف مشغول عمو زن با مامان...االن مثل نه ولي داشتما

 بريم تر زود بايد...سرم تو خاک...بيارم کجا از پد حاال...بگم هيچي نميتونستم...ميزدم

 وش يقه...ميداد گوش بابا و عمو حرفاي به داشت اونم و بودم سيروان بغل تو که همونطور...خونه

 ..عزيزم جونم:گفت و کرد نگام و شد متوجه که زدم چنگ

 شده؟؟؟ چيزي عزيزم:گفت ديد که منو هم در چهره

 ...خونه بريم...بريم...سيروان:گفتم بريده بريده درد از

 ...شو آماده برو..عزيزم باشه:گفت...نموند دور ها بابا و مامان ديد از که گذاشت لبام رو بوسه يه

 رشک را خدا...دستشويي رفتم زود...رسوندم اتاقش به خودمو جوري چه نفهميدم و شدم بلند زود

 لباس زود...ميشه کثيف زندگيم همه وگرنه خونه برم زود بايد ولي...بود نشده پيشرفته اونقد هنوز

 يخ دستات اينقدر چرا:گفت و گرفت دستمو...بود آماده هم سيروان...پايين رفتم و پوشيدم

 نفس؟؟؟ شده کرده؟؟؟چت

 ...خستمه...ديگه خونه بريم فقط نيست چيزيم:گفتم

 يرونب نيان گفتيم بهشون و کرديم خدافظي هم اينا مامان از...بريم..باشه:گفت و کرد نگام مبهم

 ...بدرقه واسه

 از...بود هشد بيشتر دردش خيلي واي...دستشويي تو زدم شيرجه برداشتمو پد يه خونه رسيديم تا

 گذاشته مدل رو دستامو که همونطور پوشيدمو مشکي تونيک يه با شلوارک يه...بود گرفته گريم درد

 ...ميکردم آماده رو خواب رخت داشتم بودم

 ميزدم گاز لبامو درد از و کشيدم دراز تخت رو منم کرد خاموش رو چراغ و اتاق داخل اومد سيروان

 ميلرزي؟؟؟ اينقدر بده؟؟؟چرا شده؟؟؟حالت نفسم؟؟؟چي:گفت و کرد بغلم...نياد در صدام که

 نفسم؟؟؟:گفت بهم ميدونه؟؟؟چرا خودش مال منو يني
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 ايصد با...بفهمه نذاشتم بودم سقف يه زير باهاش که ماه چند اين...بفهمه چيزي نميخواستم

 ...هيچي:گفتم لرزوني

 چنگ رو سيروان لباس و کشيدم خفه جيغ يه درد از که کشيد تير دلم موقع همون ولي

 ...کردم رسوا خودمو...سرم تو خعاااک...زدم

 دخترونه مشکل عزيزم:گفت آروم گوشم کنار.گذاشت موهام رو بوس يه و کرد بغلم سفت

 داري؟؟؟

 ثم من برابر در اون...داد فشار خودش به بيشتر منو...نگفتم هيچي..فهميد...سرم تو خاک واااااي

 ...بود هرکول يه

 دکتر؟؟؟ بريم ميخواي...شوهرتم من...نکش خجالت ازمن...نفسم:گفت

 ...ميشه خوب نه:گفتم...شدم سرخ

 ...بشم خجالتت قربون من آخ:گفت و خنديد

 ...داد ماساژ رو شکمم و بازوهاش روي خوابوند منو بعدشم

 قرص برم شم بلند خواستم...داشتم درد خيلي ايندفعه...داشتم درد بازم اما شدم بهتر کم يه

 !!ديگه کجا؟؟؟بخواب:گفت خوابالو صداي با سيروان که بخورم

 ...ميام االن:گفتم

 پخش بدنم کل تو درد بردارم قدم خواستم که همين...اومدم پايين تخت از و شدم بلند

 ...شد چي نفهميدم ديگه و کشيدم جيغ فقط که بود زياد دردش اونقدر....شد

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

 :سيروان

 !!!ديگه کجا؟؟؟بخواب:گفتم که بره ميخواست نفس

 ...ميام االن:گفت
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 يوفتهب ميخواست...شدم هشيار جيغش صداي با که بخوابم خواستم کردمو باز دورش دستامو منم

 نفسم...کن کمکم خودت خدايا...بريزم سرم تو خاکي چه....کرد غش....گرفتمش هوا تو که زمين

 شده؟؟؟ چش

 چي نفهميدم خودمم...سرش رو انداختم هم شال يه و کردم تنش شلوار و مانتو يه سريع

 مکک خدا از و ميزدم صداش مدام ميرفتم ماشين سمت به که همينجور کردمو بلندش...پوشيدم

 ...شدم زنده و مردم بيمارستان به رسوندمش تا..ميخواستم

 طرف يه به سريع دستامه رو نفس که ديد منو تا پرستار و رسيدم که بيمارستان ورودي به

 چيکار نميدونستم...بودم شده گيج...بود شب 3 ساعت...تخت رو گذاشتمش...کرد راهنماييم

 دارن؟؟؟ مشکلي چه خانوم:پرسيد پرستار....کنم

 ....هش ماهانه عادت اول روز:گفتم و چيدم هم کنار کلماتو بودم هنگ اينکه با...بگم چي نميدونستم

 ...ميکنم خبر رو زنان دکتر االن:گفت و داد تکون سري پرستار

 اآق:گفت خانومي يه که ميکردم نوازش رو هاش گونه و ميزدم صداش داشتم و نفس کنار رفتم

 ...بمونيد منتظر بيرون لطفا

 خيلي...تمنشس اتاق کنار نيمکت رو و بستم رو در و بيرون رفتم اجبار به...بذارم تنهاش نميخواستم

 تاقا در که گذشت چقدر نميدونم....بستم چشمامو دادمو تکيه راهرو ديوار به سرمو...بودم کالفه

 ...چطوره وضعيتش...دکتر خانم شد چي:گفتم و شدم بلند جام از برق مثل...شد باز

 ضعف کم يه فقط..خوبه....آروم آروم:گفت بود سالش اي خورده و چهل  تقريبا که دکتر خانم

 شوهرشي؟؟؟ شما...داشت

 ..شوهرشم من بله:گفتم

 کردين؟؟؟ ازدواج تازه:گفت ميکرد بررسي رو دستش توي هاي برگه داشت که همونطور دکتر

 ..ميشه ماهي چند بله:گفتم

 براي آينده...هست هم خون کم...ضعيفه خلي...باشه خانومتون به حواستون خيلي بايد:گفت

 ...ميشه مشکل دچار بارداري

 ..چشم بله:گفتم
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 يتقويت هاي قرص دوره يه و تقويتي آمپول تا چند..کنيد تهيه داروهاشو بريد...خوب خيله:گفت

 عدب بشه تموم سرمش تا کنيد صبر هم االن.باشه آور خون که بديد بهش غذاهايي.نوشتم براش

 ...خونه ببريدش ميتونيد

 بهش شو ها آمپول تا دادم تحويل پرستار به رو ها دارو سريع و گرفتم ازش رو ها دارو ليست

 رو صندلي...بود هم رو چشماش هنوز...اتاقش داخل رفتم بيرون اومد که پرستار.کنن تزريق

 تر زود نک کمک خودت خدايا..بوسيدمش و گرفتم دستم تو دستشو...نشستم و تخت کنار گذاشتم

 ...ببينم اينجوري نفسمو ندارم تحمل..شه خوب

 فسق به داشت...کرد باز چشماشو ميکردم نوازش دستشو و ميکردم نگاش داشتم که همونطور

 چي...سيروان:گفت اي گرفته صداي با و شد من متوجه که دادم فشار دستشو...ميکرد نگاه

 بيمارستانه؟؟؟ شده؟؟؟اينجا

 تقويتي سرم هم حاال..بيمارستان آوردمت منم رفتي حال از...نشده چيزي..خانومم هيچي:گفتم

 ...کن استراحت خونه ميريم االن آمپول تا چند و زدن بهت

 هاشو دارو کيسه و کرد جدا دستش از رو سرم و اومد خودش پرستار که بود سرمش آخراي ديگه

 ...کنم حساب که رفتم منم.داد بهش

 تا رفتمگ خنک آبميوه چندتا بيمارستان کنار مغازه از و ماشين توي نشوندمش کردن حساب از بعد

 وردشخ به رو آبميوه کشيدن ناز تا هزار با نشستم که ماشين تو...بياد جاش سر حالش کمي يه

 ..دادم

 ودمب گرفته دستشو اينکه با ولي شد پياده ماشين از..بود صبح دقيقه4:32 ساعت خونه رسيديم

 ...برم راه نميتونم...سيروان:گفت ناله با دفعه يه...ميرفت گيج سرش بازم

 .يبرمتم خودم..بغلم بيا...برم قربونت:گفتم.ببينمش اينجوري نميتونستم..گرفت آتيش دلم

 ميکني؟؟ عوض لباستو خودت:گفتم تخت رو خوابوندمش اتاق تو بردمش کردمو بغلش

 ..بخوابي نذاشتم امشب بابت ببخشيد...ميکنم عوض خودم آره:گفت کشيد خجالت بازم

 ..ميشه درست چي همه باش خوب تو...عزيزم سرت فداي:گفتم بوسيدمو لباشو

 چيه؟؟ جونم:گفتم و داخل رفتم زد صدام بعد دقيقه چند...باشه راحت که بيرون رفتم بعدشم
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 بخوابي؟؟؟ نميخواي:نفس

 همه نهشيري دختر اين چقدر که بخوابه؟؟؟وااااي نميتونه من بدون يني...شدم خوشحال خيييييلي

 ..منه جيگر که واي....خودش،کارهاش،رفتارش.چيزش

 .ميخوابم االن باشه:گفتم

 خجالتش اين...نبينه منو که پتو زير بود رفته...پوشيدم هم شلوارک يه و آوردم در شرتمو تي سريع

 ...کشته منو

 ازن موهاشو خنديدمو...شد بلند اعتراضش صداي ديگه که بوسيدمش کلي کردمو بغلش سفت

 ...برد خوابم زود...بودم خسته خيلي خودمم برد خوابش سريع اونم که کردم

 رو پيشونيش و دادم فشار خودم به رو نفس...شدم بيدار که بود صبح 88:22 ساعت طرفاي

 که فتمگ خونه خدمتکار سيمين به رفتم بعدشم و گرفتم دوش يه اول رفتم شدم بلند..بوسيدم

 مه محمد آقا..بدين بهش آور خون چيزاي گفت دکتر آخه....کنه کباب گوسفند جيگر نفس براي

 تو رفتم که بود ظهر 83 تقريبا بعدشم زدم حرف اون با هم کمي ميداد آب درختا به داشت

 هبامز اخماشو...نوازشش به کردم شروع و کشيدم دراز کنارش رفتم...بود خواب هنوز نفس...اتاق

 چيزي يه بريم پاشو نفسم...نفسي؟؟؟...نفس؟؟؟:زدم صداش...گرفت ام خنده که کرد هم در

 ....ميکنياااا ضعف دوباره...بخور

 يغشج صداي که گرفتم دندون به لباشو...شه بيدار نميخواست...ميشد جا جابه هي و ميکرد غرغر

 ....اونور برو....سيرواااان!!!!عه:گفت و دراومد

 ندهخ با و زمين گذاشتمش..شويي دست بردمش و زدم زانوهاش زير دستمو و خنديدم بهش کلي

 شويي؟؟؟ دست بري ميتوني خودت:گفتم

 ..!!!سيروان پررويي خيلي:گفت و کرد هم در اخمشو

 با و رفتمگ دستشو بيرون اومد وقتي...بياد تا نشستم منتظرش تخت رو و بستم رو شويي دست در

 حالم....وييييي:گفت و کرد هم تو اخمشو ديد رو چيزا اين و جيگر بساط تا..آشپزخونه تو رفتيم هم

 ...بيارين پنير و نون من براي خانم سيمين:گفت بلند بعدشم..خورد هم به

 ين؟؟؟بيار پنير و نون من برا ميگي اونوقت خودته شخص برا جيگر...خود بي:گفتم و کردم نگاش
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 بخور تو...نمياد خوشم...نميخورم من:گفت و بيرون کشيد دستم از دستشو

 ....ورمميخ رو تو من بعد شي تر جيگر بخور جيگر تو ديگه نه هه:گفتم و گرفتم دستشو خنده با

 ....کرد نگام برزخي و جلو داد لباشو نميداد نشون ولي بود گرفته خندش هم خودش

 و اومد سيمين....نشستم کنارش خودمم و نشوندمش ميز پشت صندلي رو و بردمش بعدشم

 بيارم؟؟؟ پنير و نون خانم براي آقا ببخشيد:گفت

 ...ميخوريم دوتامون بيار جيگر همون...نه:گفتم

 ...مياد بدم...نميخورم من:گفت نفس....شد مشغول کارش به و رفت اونم

 ...گفته دکترت...بخوري بايد..ميخوري خوبم...ميخوري:گفتم

 ونساختم از جان نوش گفتن با و گذاشت ميز رو مخلفات با رو جيگر هم سيمين....نگفت هيچي

 ...رفت بيرون

 ايپ رو نشوندمش و گرفتم دستشو بره که زد دور من صندلي پشت از و شد بلند جاش از نفس

 ....خودم

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

 :نفس

 البته...هميش چندشم...ندارم دوست جيگر من بابا اي....ميشه تر پررو نميگم هيچي چي هر اييييش

 ...نميخوردم...ميشد بد حالم ميکرد درست برام مامان قتو هر...نخوردما حاال تا

 اخم با...دهنم تو چپوند رو لقمه يه و نشوند پاهاش رو منو زور به و گرفت دستمو که برم شدم بلند

 ..بخور:گفت

 رمس تو خاک!!!!...که خوشمزست هيييين...بخورم شدم مجبور که آورد کمرم به فشار يه بعدشم

 ...ميخوره داره بديدا نديد عين ميگه االن

 داشتي؟؟؟ دوست:گفت و کرد نگام خنده با

 رامب هم ديگه  لقمه يه که انداختم باال هامو شونه تفاوت بي کنم رسوا خودمو نميخواستم منم

 ....ديگه بخور هم تو...شدم سير من:گفتم و شدم سير خوردم کلي اينکه از بعد...گرفت
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 ....بخورم بده بهم تو:گفت و کرد حلقه دورم دستاشو

 چه...داره؟؟؟؟ دوستم ميکنه؟؟؟يني رو ها کار اين چرا آخه...نشم مرگ ذوق کن کمکم خودت خدايا

 ...ميدونم

 که مش بلند پاهاش رو از خواستم شد تموم که اين از بعد...بخوره وميدادم گرفتم لقمه براش منم

 ....نشدم سير هنوز که من:گفت و گرفت منو سفت

 خرسي؟؟؟ مگه:گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ....نخوردم رو تو هنوز آره:گفت و خنديد

 و وسيدب گوشمو الله آروم که گرفتم دندون به لبمو...کشيدم خجالت خيلي...پرروئه چه هييييين

 ....ميشمااااا تحريک بيشتر ميکشي خجالت وقتي:گفت

 دوست رو ديگههم نبود قرار شما)نداره؟؟؟ دوستم يني....چييييييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟تحريييييک؟؟؟؟يني

 ويب رفتاراش....باشه داشته دوست منو بايد عاشقشم من االن...وجدان نزن حرف!!!(باشين داشته

 ...باشه داشته دوست منو بااايد نه...ميباره عشق حرکاتش تمام از...نميده هوس

 ميکني؟؟؟ فکر چي به:سيروان

 ..هيچي...هان؟؟؟:من

 نميکنه؟؟؟؟ درد دلت ديگهگلم؟؟؟؟ شدي بهتر:سيروان

 بريم عصر....خوبه حالت شدم مطمئن ديگه االن...نزن بابا باشه:گفت که کردم نگاش برزخي

 ...هااا عيده بخري؟؟؟پنجشنبه رو عيد سفره وسايل نميخواي بازار؟؟؟

 ...کردم فرار اتاق به و شدم بلند زود باشه گفتن با

 زئينت واسه خريديم رنگارنگ چيزاي.کرديم خريد کلي سين هفت سفره براي رفتيم باهم عصر

 باهم عکس تا چند و سعديه رفتيم بعدشم.بود يکشنبه االنم و بود عيد پنجشنبه.خونه

 ارم باغ هم فردا نه:گفتم که بره هم ارم باغ ميخواست...خورديم هم بستني همونجا..انداختيم

 ..حافظيه هم ميريم
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 ازمون يدع از بعد براي استاد..ميکردم ترجمه بايد که داشتم انگليسي متن يه بعدشم...بود خستم

 ....بدم تحويلش عيد آخر تا بتونم تا ميکردم شروع بايد بود طوالني کم يه..بود خواسته

 شکيم چسبون شلوار تاپ يه و بستم آبشاري سرم پشت موهامو و کندم لباسامو خونه رسيدم تا

 حال توي مبل رو و گرفتم دستم تو مدادمو و ها وبرگه زدم هم مشکيم دور عينک..پوشيدم

 سب از...مبل رو کرد ول خودشو سيروان که بودم انگليسي جمالت کردن معني مشغول...نشستم

 ...تر اونور شدم پرت سانت 32 و کشيدم بلند جيغ يه شدم شوکه مبل رو کرد پرت خودشو محکم

 قلبم....خبرته؟؟؟ترسيدم چه!!!عه:گفتم و کردم هم تو اخمامو....ميخنديد من به داشت هر هر اونم

 ...ترکيد

 ...شه خوب کنم بوس قلبتو بيا ببخشيد..باشه:گفت و کرد بغلم خنده با

 وارس که االنه ووووي....کرد بوس قلبمو و سينم رو گذاشت سرشو بدم اجازه اينکه بدون بعدشم

 اخم يه که کردم جداش خودم از شدت با...تمومه کارم بشنوه ميزنه بندري که قلبمو صداي...بشم

 لباشو داشت اخم همون با اونم.شدم مشغول کارم به دوباره و نکردم نگاش...کرد شديد

 ...شد کردن نگاه مشغول و کرد روشن تلوزيونو...ميخورد

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

 :سيروان

 دور عينک اون با چقد که واي...شده خوردني خيلي امشب...ميکشه منو آخرش دختر اين خدا واي

 نفس به حواسم تمام ولي ميديدم تلوزيون داشتم ظاهرا...کرده ديوونه منو مشکيش

 و شلب رو ميذاشت مدادشو اوقات بعضي مينوشت زيرشون جمالتو معني داشت که همونطور....بود

 نترلک خودمو خيلي...ميشدم وسوسه کارش اين با...بنويسه چي ميخواد بياد يادش تا ميداد فشار

 رو کردم پرت و بيرون کشيدم دستش از رو مداد و ها برگه...نشد آخرشم اما...ميکردم

 بود شده گرد تعجب از چشماش که حالي در...ميز رو گذاشتم اونم و آوردم در عينکشو...ميز

 ...بوسيدنش به کردم شروع و کردم حلقه دورش دستامو

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

 :نفس
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 کشيد ومن دفعه يه که ميکردم نگاش تعجب با داشتم.....ميشه چش دفعه يه پسر اين نميدونم من

 رو خوابوند منو...ميکرد ديوونه منو داشت باز عطرش بوي...لبام رو گذاشت خشن لباشو و جلو

 رسيدمميت ولي کنم بوسش منم ميخواست دلم...بوسيدنم به کرد شروع باز زد خيمه روم و کاناپه

 دمش مزخرف فکراي بيخيال..عاشقشم..دارم دوستش منم...شوهرمه اون..بترسم چرا...ببوسمش

 قشي پايين دکمه تا چند..شرتش تي يقه سمت بردم دستامو...بوسيدنش به کردم شروع منم و

 هک دستم.هاش دکمه کردن باز به کردم شروع...بود من از تر ديوونه اونم...بودم شده ديوونه...بود

 موتاپ شونه سر اونم....شدم تر حريص بوسيدنش براي کرد برخورد هاش سينه گرم پوست به

 نقش چشمام جلو بهاره چهره دفعه يه...هام شونه بوسيدن به کرد شروع و پايين آورد

 خيانت بهاره به نميخواستم...ببرم لذت شوهرم از نميتونم ديگه حتي....گرفت گريم...بست

 ...شدم سيروان عاشق ولي...کنم

 ...دويدم اتاقم طرف به گريه با و زدم پس سيروانو شدت با

 ودمخ دست خدا به....نفس:گفت و زد ضربه در به سيروان...نشستم پشتش و کردم قفل اتاقو در

 ...ببخشيد...نبود

 گهدي که ما...که ما..نفس...کن باز رو در نفس:گفت باز...چرخوند بار چند...چرخوند رو در دستگيره

 ...شوهريم و زن

 ...بود گرفته شدت هقم هق

 بيام اربذ...رو اشکا اون نريز...ببخشيد برم قربونت نفس...نفس:گفت داري خش صداي با سيروان

 ....داخل

 رو رد شدت با....ميريختم اشک داشتم هنوز....گرفتم فاصله در از و کردم باز رو در قفل شدم بلند

 شکا داشتم و بود پايين سرم...گرفتم فاصله ازش که کنه بغلم خواست...طرفم به اومد و کرد باز

 ...ميريختم

 ...کردم اشتباه ببخشيد...نترس من از عزيزم...نفس:سيروان

 ..نکن گريه...ميخوام معذرت:کرد بغلم حرکت يه تو بعدشم

 ...ميومد پايين همينجور نميداد امونم اشک...کرد پاک اشکامو و کرد جدا خودش از منو بعدشم

 ..نکن گريه...نفس:گفت...بوسيد چشمامو و کرد بغلم سفت دوباره شد کالفه
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 يرازش اومديم که موقعي بهاره؟؟؟از پيش بريم ميشه:گفتم ميومد بيرون چاه ته از که صدايي با

 ...نرفتيم

 چرا...بود خواسته خودش بهاره ميکني؟؟؟نفس دوري ازم اين واسه:گفت و زد بوسه يه موهام رو

 برام اون از بيشتر حتي...حتي...اي بهاره يادگار برام ميکني؟؟؟تو خيانت بهش داري ميکني فکر

 گريه بده قول ولي ميبرمت باشه....بهاره طرف از اي هديه من براي تو کوچولو خانوم...عزيزي

 خوب؟؟؟...کني دور سرت از هم مزخرف فکراي اين...نکني

 يني...عزيزي برام گفت که اينه حداقلش نيست بهاره فکر تو ديگه که شدم خوشحال خيييلي

 شه؟؟؟ عاشقم روز يه ممکنه

 ..نکنم گريه ميدم قول باشه:گفتم کردمو حلقه دورش دستامو

 ميدي؟؟؟ قول چيو ديگه و:گفت و بوسيد لپمو

 ...نکنم فکرا اين از که...که:من

 ..شو آماده برو بدو...من نفس آفرين:سيروان

 ميدونه؟؟؟ خودش مال من؟؟؟؟منو نفس گفت...بپوشم لباس من که بيرون رفت بعدشم

 ...کرديم حرکت و شد آماده اونم.شدم آماده سريع

 قبرشو سنگ گالب با...نشستيم کنارش رفتيم هم با و گرفت دستمو سيروان...کردم پيدا قبرشو

 ...بود شده غمگين چشماش هم سيروان...شستم

 چون...بودم داده قول سيروان به ولي...کنم گريه ميخواست دلم...شدم آروم کم يه... خوندم قران

 بل زير سيروان...اومدن پايين کرد شروع اشکام کردم اونور رومو..ببينه نکنم فکر خاموشه هوا

 !!ببينمت:گفت گردوند برم و گرفت دستمو دفعه يه...ميخوند فاتحه داشت

 و ردک نگاه چشمام تو...آورد باال سرمو و زد ام چونه زير دستاشو...نميکردم نگاش بود پايين سرم

 خانمي...شششش:گفت و کرد بغلم...گريه زير زدم...کنم تحمل نتونستم ديگه...کرد غليظ اخم يه

 ...کني گريه نمياد خوشش هم بهاره!!ببين...نکني گريه بود قرار

 ...سيروان شده تنگ براش دلم:گفتم گريه با
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 و يمکن دعا براشون بايد مونديم که آدمايي ما.شده تنگ براش دلشون همه...گلم ميدونم:سيروان

 باش مئنمط.بريزيم رفتن که اونايي پاي به زندگيمونو که نميشه ولي.باشيم يادشون به هميشه

 ..پاشو...خونه بريم پاشو...گلم نکن گريه..بموني دور زندگي از تو مياد بدش بهاره

 ...کردم خداحافظي باهاش و قبرش سنگ رو گذاشتم بوديم خريده که داوودي گل...کرد بلندم

 هم شاد کمي يه بگم ميتونم...بود شده بهتر ام روحيه...بودم شده سبک خيلي خونه رسيديم وقتي

 جونم:گفت برگشت.گرفتم سيروانو دست که ساختمون تو بريم که ميگذشتيم باغ از داشتيم...بودم

 ...خوشگله

 عاشقونه لغت فرهنگ...ميگه من به جديد کلمه يه روز هر اين...شد گرد چشام

 خو!!(چيه؟؟؟ عاشقونه لغت فرهنگ...کنن مالجت تو خاک نفس...خخخخخخخخخخ)داره؟؟؟

 عاشقانه لغت فرهنگ واقعا وجدان تو جان نه...بده گير هي هم تو ديگه پروندم چيزي يه...چيه

 ..ميبينه دوست يه مثل منو فقط اون...نيست من عاشق که اون حال هر به نداره؟؟؟ وجود

 ميخوري؟؟؟ منو داري که خوشگلم اينقدر يني:گفت دفعه يه

 ...گشنمه...ميگيره خودشو چقدرم..نخير:گفتم...ميکنم نگاش منگال مثل دارم دوساعته...هييييين

 ميشه؟؟؟ هم گشنت تو عه؟؟؟مگه:گفت و خنديد

 ...گشنمه کمتره؟؟؟خو بقيه از چيم من مگه ببخشيدا:گفتم اخم با

 ...نداري معده کردم فکر اي ميزه ريزه خيلي آخه:گفت و کرد بغلم سفت

 بلق..روستاشون فرستادم شوهرشو با خانوم سيمين....هات خنده فداي:گفت که خنديدم نخودي

 .کنن عوض هم هوايي و آب يه برن گفتم..داشتن گناه بود عيد

 کنم؟؟؟ چيکار حاال:گفتم و کردم غنچه لبامو

 ...ميپزي غذا خونه آشپز تو ميري خانوم يه مثل شما االن...هيچي:گفت و خنديد

 ...ميکني کمک هم تو پس!!!عه:گفتم حرص با

 ..چشششم:گفت و چشمش رو گذاشت دستشو
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 يداپ چي ببينم يخچال سراغ رفتم لباسم کردن عوض از بعد.ساختمون تو رفتم دويدم خنديدمو

 درست دلمه گرفتم تصميم...بود شب 9ساعت تازه..خونه آشپز تو اومد هم سيروان..ميکنم

 وردخ پياز موقع قيافش...خندوند منو کلي اما نميداد انجام کار درست اينکه با هم سيروان...کنم

 قطف منم...ميرسم حسابتو ميگفت هي...ميريخت اشک و بود شده قرمز دماغش...بود ديدني کردن

 ....ميخنديدم

 آب شرشر صداي...نبود سيروان...کردم نگاه کنارمو بود اي خورده و9 ساعت شدم بيدار که صبح

 که وجدان ببرن شورتو مورده اي..(...احمق...ديگه حموم رفته خوب...خنگياااا خيلي نفس...)مياد

 گمشو برو آآآآه...(...بده منو جواب خداييش نه...سحره؟؟؟ کله اآلن..)ميشه پيدات هم سحرم کله

 هک گرفتم خودمو خيلي...خواب به زدم خودمو اومد تا...حموم از بيرون اومد سيروان هيييين....ديگه

 وها...بيدارم ميفهمه ميشم سرخ االن وووي....ميکنه نگام داره ميکردم احساس....خنده زير نزنم

 و خوب بوي...ميکنم حس نگاهشو سنگيني بازم...خوابيده کنارم تخت رو اومده...خرابه اوضاع اوه

 ..بوسيد گردنمو دفعه يه...شدم داغ...ميخورد گردنم به نفساش...ميده خنکي

 ...کوچولو خانوم ميکني ديوونم داري:گفت آروم گوشم زير...گرفتم گر

 اههم چند االن خوب ولي...نميداره برم خيال و فکر بابا نه....هييييين...بوووود؟؟؟؟ من با االن اين

 يتح...بهم؟؟؟ نکرده عادت اون يني...کردم عادت بهش خيلي که من....ميکنيم زندگي هم با داريم

 ...دارم دوستش من ولي باشه نداشته هم دوستم اگه

 گفتم خودم پيش ديگه که کرد نوازشم و ناز اونقدر...موهام با کردن بازي به که شروع بعدشم

 نيم با که کردم باز چشمامو(خخخخخخخخخخخخ.)بود شده بيدار حاال تا بود هم خرسي هر ديگه

 عجب...ميداد خوبي خييييلي بوي يه و بود هاش سينه وسط سرم...شدم برو رو اش برهنه تنه

 و رهبيدا افتاد يادم که کنم لمس پوستشو که بردم دستمو ناخودآگاه...سرم تو خاک...داره بدني

 بغلم ممحک که پايين انداختم سرمو و کشيدم خجالت...ميکنه نگام وحشيش سبز چشماي با داره

 کشيدي؟؟؟ خجالت بازم...جانم اي:گفت و کرد

 ..سالم:گفتم موقع همون

 ...صبحونه بيا بعدشم بگير دوش يه برو پاشو...ماهت روي به سالم:گفت

 اومده؟؟؟ خانوم سيمين مگه:گفتم تعجب با
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 ....کردم درست خودم نخير:گفت

 رفتم پاشدم...کن ولش آه...بگيريم طالق قراره که ما اما....اومده گيرم خوبي شوهر عجب اوهوع

 ربع هس مدلش ولي رنگ همون شلوارک با گلبهي کوتاه آستين تونيک يه بعدشم و گرفتم دوش

 .بستم اسبي دم موهامم و پوشيدم بود

 ادهآم بهش بودم داده که قولي طبق بعدشم و خورديم بود خوبي صبحونه واقعا خونه آشپز رفتم

 ...حافظيه بعدشم ارم باغ بريم که شدم

 ..خورديم کباب چلو وناهار رستوران رفتيم گرفتن عکس و گذار و گشت کلي از بعد

 ردونهم ساعت يه سيروان براي خودم پول با رفتم فقط نيوفتاد خاصي اتفاق هم ديگه روز چند اون

 که مخوشحال ولي بود گرون...خريدم مياد ايش عضله و مردونه دستاي به مطمئنم که خوشششگل

 جبران رو ميکنه بهم که هايي محبت کوچولو کم يه زندگيم مرد...دارم دوستش که کسي براي

 ...هاشم محبت همين عاشق من ولي..دوستانه شايدم...باشه ظاهري هاش محبت شايد...کنم

 واااي...92 سال به جديد ورود...بود عيد اي خورده و1 ساعت شب رسيد پنجشنبه روز باالخره

 هر الس تحويل واسه ولي..اينا مامان خونه بريم شد عيد اينکه محض به بود قرار.داشتم ذوق خيلي

 همه شام...اونجا ميومدن هم محمود عمو با(سيروان مامان)الله عمو زن...بود خودش خونه کي

 امانبزرگم و بزرگ بابا.بود سيروان باباي اونم نداشتم بيشتر عمو يه فقط دنيا دار از...بوديم دعوت

 کليش چه نمياد يادم حتي...بودن رفته دنيا از علتي يه به کدوم هر بودم کوچيک من که موقعي هم

 دلم..نيست پيشم عيد امسال...بهاره...ميکردم نگاه بهاره با هميشه عکساشونو فقط بودن

 هم دور همه اگه ولي.نداشتيم آمد و رفت زياد هم اينا مامان خانواده با...بريزم اشک ميخواست

 .بود صميمي و دوستانه جمعمون ميشدن جمع

 ...بود خوب موقعيت اين واسه...گذاشتم و کردم پيدا رو قميشي از نامه آخرين آهنگ گوشيم تو

 

 قصه و الاليي بدون خوابيدي

 غصه و درد بي بخواب آسوده بگير

 نميبيني زمستون کابوس ديگه
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 نميچيني حسرت گالي خواب توي

 نميسوزونه چهرت خورشيد ديگه

 نميمونه روش باد هاي سيلي جاي

 نگروني با نميشي بيدار ديگه

 بموني که يا بري که ترديد با يا

 گذاشتي جا رو آدمکا رفتي 

 گذاشتي پا زير جنگل قانون

 مهربوني با ها سينه قهرن اينجا

 بموني تونستي نمي جنگل تو تو

 ديگه جاي به خود با بردي دلت

 گه مي الاليي برات خدا که اونجا

 دوباره روز يه بينمت مي ميدونم

 نداره آدمک که دنيايي توي

 قصه و الاليي بدون خوابيدي 

 غصه و درد بي بخواب آسوده بگير

 نميبيني زمستون کابوس ديگه

 نميچيني حسرت گالي خواب توي

 نميسوزونه چهرت خورشيد ديگه

 نميمونه روش باد هاي سيلي جاي

 نگروني با نميشي بيدار ديگه

 بموني که يا بري که ترديد با يا
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 گذاشتي جا رو آدمکا رفتي 

 گذاشتي پا زير جنگل قانون

 مهربوني با ها سينه قهرن اينجا

 بموني تونستي نمي جنگل تو تو

 ديگه جاي به خود با بردي دلت

 گه مي الاليي برات خدا که اونجا

 دوباره روز يه بينمت مي ميدونم

 نداره آدمک که دنيايي توي

 وير چکيد اشک قطره تا چند...رفت زود خيلي...ميکردم فکر بهاره به و بودم رفته خودم تو جور بد

 قطع رو آهنگ و کردم پاک اشکمو سريع...شنيدم سرم پشت رو سيروان صداي که هام گونه

 ..ايستادم روبروش و کردم

 .....بچيني رو عيد سفره بريم بيا نفس:ميگفت داشت که همونطور

 دوش من هم.بود عصر 6ساعت..کردم ساعت به نگاه...شد خشک دهنش تو من ديدن با حرفش

 يه با..بودم نپوشيده حسابي درست لباس و بود نشده چيده سفره فقط.سيروان هم بودم گرفته

 کيت بايد همشم...بگيرمااا عکس کلي کردي؟؟؟ميخوام آماده رو دوربين سيرواااان:گفتم شاد لحن

 ...باشه

 ...ديگه شومام عکاس وسط اين من عه؟؟؟جدي؟؟؟پس:گفت و زد لبخندي

 ..فرزندم کردي اشاره خوبي نکته به:گفتم و دادم نشون رمتفک خودمو

 و رفتگ پشت از دستمو حرکت يه تو...ميومد دنبالم اونم کردم فرار که کنه ناکارم که برداشت خيز

 نفس وندوتام هر که حالي در و برگردوند منو..کرد قفل پشتم دستامو بگيره رو دزد که پليسي مثل

 يدونمنم...ببوسه منو ميخواست نبود خودش حال تو انگار...چسبوند خودش به منو...ميزديم نفس

 اينقدر اگه:گفت داري خش صداي با و کرد ول دستامو که...برگردوندم رومو...نخواستم خودم چرا

 ...طرفت بيام بشم تحريک نکن کاري پس ميترسي ازم
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 دارم دوستش اينقدر که من چرا نچ...شد ناراحت...زد بهم رو حال در و باغ تو رفت بعدشم

 پوفي...کردم دوري ازش هميشه من ولي هميم کنار ماهه نکردم؟؟؟چهار محبت بهش هيچوقت

 هک کرمي لباس يه رفتم..بود کامل چي همه..بود شده قشنگ خيلي..چيدم رو سفره رفتم و کردم

 بعدش ودب تنگ سينه زير تا و ميشد آويزون تنم به نازک بند تا دو با باالش و بود شل گيپور جنش

 رو قرمزم رژلب قصد از و.کردم هم خوشگل آرايش يه..بود زانوم باالي تا بود شده باز کم يه

 روانسي دنبال رفتم و زدم گردنم طرف دو و دستام مچ به مخصوصم عطر و کشيدم لبم بيشتررو

 روي..کردم پيداش تا گشتم...بود مونده ساعتي يک عيد تا هنوز و بود 7 ساعت تقريبا...باغ توي

 ذاشتمگ دستمو و کنارش رفتم صدا و سر بي..بود بسته چشماشو و بود داده لم باغ وسط سفيد تاب

 روي که دستم رو گذاشت دستشو کنه باز چشماشو اينکه بدون شد متوجه اونم چپش گونه روي

 ديد ومن تا..کرد باز چشماشو و بوسيد رو دستم مچ بعدشم کشيد بو دستامو اول و بود اش گونه

 يا دفعه يه خيلي...پاش رو نشستم همين واسه..بکشم خجالت نميخواستم...زد برق چشماش

 و ينشس رو گذاشت سرمو...بغلش تو کشيد منو ثانيه چند از بعد ولي شد شکه اونم کردم اينکارو

 ميترسي؟؟؟ ازم چرا:گفت

 ...نميترسم:گفتم

 ميکني؟؟؟ دوري ازم چرا پس:گفت اي عاجزانه لحن با سيروان

 جدا..مه از قراره...ما:کنم؟؟گفتم زندگي شک با بايد کي تا...کنم معلوم خودمو تکليف ميخواستم

 ...اونوقت..شيم

 جدا که اين از بعد...بوسيدمش منم....بگم رو حرفم ادامه نذاشت و لبام رو گذاشت لباشو

 ...کنم نگاش نميتونستم و بود زير هنوز سرم...شديم

 ...کن نگام:سيروان

 حرف نشنوم ديگه:گفت...کنم نگاه بهش کرد مجبورم خودش نميدم نشون العملي عکس هيچ ديد

 خوب؟؟؟...من کنار..ميموني همينجا ابد تا تو...ها ميزني طالق از

 ...آخه:من

 ..فشرد خودش به بيشتر ومنو...شششش:سيروان

 ..سيرواااااان:زدم جيغ...سفره سر بريم بايد افتاد يادم دفعه يه
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 شده؟؟؟ چي...جونم:گفت و اومد در من آغوش هپروت از اونم

 ..باشيم سفره سر بايد حتما...ميشه تحويل سال االن...ديگه شو آماده برو!!عه:من

 !!!خانوم اصراريه چه حاال:گفت مردونه و کرد نگاهي يه تفاوت بي

 ..پااااااااااااشو:من

 ...چشم:سيروان

 طفق گفتم بيراه و بد و زدم جيغ چي هر...کرد حرکت خونه طرف به و کرد بلند هوا رو منو بعدشم

 ..نميداد اهميت و ميخنديد

 در حج ي سوره کردم باز رو قرآن...نشستيم سفره کنار اومد خشبو و کشيده اتو و صاف اونم

 تنظيم سه شبکه رو تلوزيون...ميخوند من با هم سيروان خوندن به کردم شروع...اومد

 خونه تو ميخوند رو عيد قبل دعاي داشت که رهبر صداي که بوديم قرآن خوندن مشغول...بود

 صداي که بود گرفته سفت منو هم سيروان..شدم خيره تلوزيون به و بستم رو قران...پيچيد

 خفه سيروان هاي لب با که بکشم جيغ ميخواستم...داشتم هيجان خيلي...پيچيد خونه تو بووومب

 ...خانومم باشه مبارک نو سال:گفت گوشم زير...شد

 ...يدمبوس لپشو بعدشم...باشه مبارک هم شما نو سال:گفتم کردمو حلقه گردنش دور دستمو منم

 و تمبرداش مشکي ساپورت و آسموني آبي رنگ به پوشيده مجلسي لباس يه و شدم آماده سريع

 عيدي هبقي و کيفم تو گذاشتم رو بودم خريده سيروان واسه که اي هديه و گرفتم دستم تو کيفمو

 از بعد و رفتم بيرون حال در از سريع...گرفتم دستم بودم کرده جدا جدا رو کدومش هر که هم ها

 منتظرم خونه حياط جلو سيروان ماشين...زدم هم گير دزد و کردم قفل رو در چي همه کردن چک

 ...شدم سوار سريع..بود

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

 :سيروان

 اشمب بهاره با عيد داشتم آرزو روز يه اينکه با...پيشمه نفس امسال عيد که بودم خوشحال خيلي

 قعش نفس به االن که احساسي اون با کامال بهاره به عشق که دارم نيقي خودم پيش االن ولي

 داشتهن روز يه اگه...بکنم دل ازش نميتونم اصال...شده زندگيم ي همه نفس.متفاوته دارم زندگيم
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 ور چشم خودم تا ميکنم دعا خدايا شدم نفس عاشق وجودم تمام با من خدايا...ميميرم باشمش

 ....نگيرش ازم نذاشتم هم

 به و دادم فشار گاز رو پامو ميداد نفس اومدن از خبر که ماشين در صداي با که بودم فکرا همين تو

 رو ماشين...رسيديم که بود 9:22 ساعت تقريبا ترافيک خاطر به...روندم مهران عمو ي خونه طرف

 راشب نفس اطالع بدون که رو لباسي همون...شد پياده ماشين از پر دستاي با نفس و کردم پارک

 کمک نفس به و شدم پياده ماشين از زود...بدم بهش عيدي ميخواستم...گرفتم دستم بودم خريده

 يکم از بعد..شد گرم ها گفتن مبارک نو سال و بوسه و ماچ بازار شديم که ساختمون وارد...کردم

 کادوهايي و گرفت منظورمو که زدم چشمک نفس به خوردن چايي و کردن بش و خوش و نشستن

 خيلي هم اونا که کرديم تقديمشون بوديم گرفته باباها مامان براي خودش خودمو طرف از هک

 ...کردن تشکر

 انگار ديگه آره..من براي هم شرت تي يه..بود خريده عروسش براي طال گردنبند يه من مامان

 به انبرلي انگشتر يه که هم بابا...خنديدن من به هم کلي تازه...پسرشه از بيشتر عروسش ارزش

 و بده بهم رو شيراز شرکت رياست ديگه ماه شش تا داد قول هم من به و داد هديه عروسش

 گفتم و نکردم قبول من که بکشه کنار ميخواد که ميگفت و ميکرد بهونه رو کار از خستگي خودشم

 و من هم عمو زن و عمو.کردم تموم رو بحث وخالصه...تره مقدم من از عمو کاره اين بر بنا اگه

 ...شدم خوشحال شون هديه از خيلي...بودن کرده نام ثبت تمتع حج سفر رو نفس

 بدي؟؟؟ عيدي خانومت به نميخواي پسرم خب:گفت مامانم  شوخي و خنده کلي از بعد

 کلک؟؟؟؟ بدي بهش بعدا گذاشتي يا:گفت و کرد جوري يه صداشو بعدم

 .ميخنديدن داشتن همه

 يبينينم..نگو جوري اين خدا رو تو مامان:گفتم خنده با...بود شده سرخ کلمه واقعي معناي به نفس

 ميشه؟؟؟ سرخ جوري چه

 بازومو هي عمدا که گرفت بازوهام از نيشگون يه هم نفس...خنده زير زدن همه حرفم اين از بعد

 ...بود اومده در حرصش...بگيره نيشگون نتونه که ميکردم سفت

 ...ميدم رو کادوم من اول:گفت ضعيفي صداي با بعدشم
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 الخوشح خيلي...بود زندگيم ي لحظه بهترين بگم ميتونم کرد بازش و آورد رو من کادوي وقتي

 ..ردخت عاشقتم..دارم دوست که هايي ساعت همون...سازگاره خودم سليقه با اش سليقه که شدم

 ...کوچولو خانوم ممنون:گفتم و کردم بوسش و گرفتم گاز گوششو الله و کردم بغلش

 ..گرفت خندم...بود شده سرخ بازم

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

 :نفس

 کرتش کلي ازم و شد خوشحال ميکردم فکر که اونچه از بيشتر خيييلي و دادم بهش رو کادوش

 دسح نميخواد..)لباسه توش زدم حدس که بود شکل مستطيلي جعبه يه آورد رو کادوش اونم.کرد

 چي ينمب نزن حرف آه(خنگ...ديگه ميذارن لباس بزرگي اين به مستطيلي ي جعبه توي!!!...که بزني

 توش ببينم که ميشدم زده ذوق هم کلي...ميشدم خوشحال کادو گرفتن از هميشه....توشه

 نهمو...اين...ميديدم چي هييييين....کرد باز که رو جعبه....بود همونجوري حالم االن دقيقا...چيه

 يييغجيي...شدم خوشحال خيييلي وااااي....بخرم نذاشت ولي بخرم ميخواست دلم خيلي که لباسه

 ....عاشقتم:گفتم دفعه يه هيجان از و بغلش پريدم و کشيدم

 ارهد چي نفهميدم داشتم هيجان بس از و چسبيد منو تر سفت بعدش و خورد تکون يه لحظه يه

 وسيعر تو...بپوشي خونه تو فقط که خريدم اينو:گفت که فهميدم همه از آخر فقط...ميگه لب زير

 ...بپوشي نميذارم باشه مرد که ديگه جاي يا

 شدن سفيد و سرخ هزار با رو ميزد برق خوشحالي از که اطرافيان هاي نگاه و شدم جدا ازش

 ...گذروندم

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

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

 عيد شب...پوشيدم بود کرده انتخاب برام سيروان که مشکي لباس اون منم و رسيد عروسي شب

 و کردم لجبازي ببينه تنم تو که بپوشم رو آورده کادو برام که لباسي که کرد اصرار چي هر هم

 ...خورد حرص چقدر مسئله همين سر ههههه...نپوشيدم

 ست يخيل موهام رنگ با که طاليي بلند پاشنه کفش با کردم نگاه خودم به آرايشگاه ي آينه توي

 باعصا رو رفتم موضوع همين واسه ولي بود قاطي مراسم...ميداد نشون تر بلند رو قدم بود شده
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 موهاي همين واسه...بشم ظاهر اونجا روسري و شال بدون و بدم مدل موهامو گذاشت تا سيروان

 داده فر رو پايينش کم يه و بودن انداخته راستم ي شونه روي طرف يه رو ام تيره عسلي

 کم آرايشم که خواستم خودم...بودن ريخته صورتم تو چپ صورت به هم رو موهام باالي...بودن

  باشه

 هنش خراب موهام مدل که نازک شال يه و پوشم رو از تشکر از بعد و کردم حساب رو آرايشگر پول

 کيهت ماشينش به که ديدم رو کشش نفس تيپ اون با رو سيروان که بيرون اومدم و کردم سرم

 کرد کمکم و سمتم اومد کردو سالم و شد جدا ماشين از سريع...ميخوره نگاش با منو داره و داده

 من دست رو خودشم دست و دنده رو گذاشت و گرفت دستامو نشست اومد اونم...ماشين تو برم

 خوشحال منم...بود خندون و شاد خيلي..کرديم حرکت و کرد جا به جا رو دنده و گذاشت

 سيروان؟؟؟:گفتم و کردم نگاش نميره هست عروسي که اونجايي مسير از ديدم...بودم

 ...عزيزم جونم:سيروان

 عروسي؟ نميريم مگه:من

 ندهب به اگه و...بگيرن عکس خوشگلم خانوم از که جايي يه ميريم اول..ميريم اونم چرا:سيروان

 ....بگيرم عکس شوما با منم دادند اجازه هم حقير

 آتليه؟؟؟؟:گفتم...ميبافه هم به فلسفه چقدر

 ......آآآآآآآآآآآآره:سيروان

 رفتيم سريع بوده کرده هماهنگ سيروان اينکه مثل قبل از چون داخل رفتيم و آتليه در درم رسيديم

 مدلش يه...ميگرفتيم عکس ميداد خانومه که غريبي عجيب هاي مدل با و عکاسي اتاق داخل

 کلي از عدب.....کشيدم خجالت کلي...ببندم چشمامو منم ببوسه گلومو زير سيروان که بود اينجوري

 ...شديم عروسي راهي عکس

 ودب گرفته دستمو...رفتيم داخل به سيروان با با و دادم تحويل در دم رو پوشم رو شديم که وارد

 ...شنيدم سرم پشت از رو مژده خاله صداي که بشينيم اينا ماماان کنار که ميرفتيم داشتيم

 تويي؟؟؟؟؟؟ خاله....نفس:مژده خاله

 ..بود شده تنگ برات دلم...جوووون خاله سالم:گفتم و برگردوندم رومو
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 هم کسي کردين ازدواج که شما واال....خوبي؟؟سالمتي؟؟؟...جون خاله برم قربونت من:مژده خاله

 ...نشد خبردار

 ...بگيرم مراسم نداشتم دوست بهاره خاطر به...جون خاله شرمنده:گفتم و کردم بغلش

 خيلي خوشبختي شوهرت با االن که همين...جون خاله ميدونم:گفت و شد گرفته کم يه صداش

 ...داره ارزش

 و کرد پرسي احوال و سالم و داد دست خاله به اومد بود گر نظاره فقط اونموقع تا که سيروان

 عدشمب...ميکنم جبران گلم خانوم براي ازدواجمون سالگرد ايشاهلل جون خاله نباشيد نگران:گفت

 ...بوسيد لپمو و بغلش تو کشيد منو

 ..پسرم ايشاهلل:گفت و خنديد نخودي هم خاله

 نيومده؟؟؟ کو؟؟؟هنوز دخترت جون خاله:من

 بعدم....نميده نشون خودشو االن...هاااا عروس ميگن بهش که نيس الکي نفس واااا:مژده خاله

 ...ميرسن دارن گفت بهش زدم زنگ االن همين:گفت و خنديد

 شهرام اسم به داشت هم برادر يه شيوا...بود احسان هم شوهرش اسم...بود مژده خاله دختر شيوا

 ...نبود بدي پسر کل در ولي...بودم متنفر ازش هميشه من که

 موقع همون...بودن هم عمو زن و عمو..رفتيم اينا مامان سمت به و شديم دور خاله از اجازه با يه با

 ازش حالم...کرد تعارف ما به سيني يه تو خدمتکار...افتاده راه هم شيرازي شراب بساط که ديدم

 !!!برداره سيروان نکنه...ميخورد هم به

 ...نميخورم:گفت خدمتکار به و کرد من به خاصي نگاه يه سيروان موقع همون

 من اطرخ به يني...شدم خوشحال خيييييلي...ديگه هاي ميز سر رفت و گرفت فاصله ما ميز از اونم

 نخورد؟؟؟

 هم شوهرش...بود شده خوشگل خيلي شيوا...شدن وارد داماد و عروس که بود 82 تقريبا ساعت

 ...بود برازنده کامال

 آروم و بوسيد گوشمو زير اي دفعه يه سيروان که ميرقصيدن هم با وسط داشتن ها زوج همه

 ميدي؟؟؟ رقص افتخار:گفت
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 نکن کاري..شدي خوشمزه خيلي امشب...نکن نگام اونجوري:گفت که کردم نگاه بهش شکه

 ...بخورمتااا

 ..بريم پاشو....جانم اي:گفت که شدم سرخ کمي

 سيروان چشماي برق ميتونستم ولي فضا بود تاريک کم يه...وسط برد منو و کشيد دستمو بعدشم

 تو رفتممي وقت هر ميشد چم نميدونم...چسبوند خودش به منو و کرد حلقه دورم دستاشو...ببينم رو

 و ينشس رو گذاشتم سرمو..بکشم بو مردونشو عطر و بمونم بغلش تو ابد تا داشتم دوست بغلش

 داره؟؟؟؟ دوستم يني.... چي؟؟؟يني يني...بود تند قلبش ضربان...رقصيديم هم با آروم

 ...خانومم شدي خوشگل خيلي:گفت آروم گوشم زير

 با دارن دخترا همه...شدي خوشتيپ خيلي هم تو:گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 ...ميخورنت چشماشون

 ...دارم دوست رو حسود خانوم اين من چقدر که واي:گفت و خنديد آروم

 دارم؟؟؟؟ دوستت چييييييييييي؟؟؟؟؟؟گفت

 ...نيستم حسود هم اصال....نخير:گفتم جانب به حق چهره يه با

 ...نگفتم چيزي ديگه که داد فشار خودش به منو کم يه و.....هستي:گفت و گرفت گاز گوشمو

 دهش جمع جا يه تقريبا آقايون که شد متفرقه جمع کم يه شدو صرف شام آهنگ شدن تموم از بعد

 مخوش ها بحث اين از اصال اوف....کار،سياست،پول...ميزد حرف مسئله يه درباره کسي هر و بودند

 ...نمياد

 رنظ مهمونا آرايش و مو مدل درباره داشتيم بوديم نشسته هم کنار هم خاله و عمو زن و مامان منو

 خخخخخخخخخ...ميداديم

 شهرام دفعه يه...بودن وسط هم داماد و عروس...ميرقصيدن خودشون واسه داشتن هنوز عده يه

 رسد آلمان بود رفته..بودمش نديده ميشد سالي سه..شده آقا چقد...ميشه نزديک داره که ديدم رو

 من به رو بعدشم...رفت اش صدقه قربون کلي هم مامان..کرد پرسي احوال و سالم اومد...بخونه

 ميديد؟؟؟ بنده به رو رقص دور يه افتخار:گقت لبخند با و کرد دراز دستشو
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 بچم...دخترم ديگه پاشو:ميگفت که خاله صداي ميگفت؟؟؟با چي سيروان...کنم چيکار بودم مونده

 و شدم بلند منم...بودن راضي انگار هم عمو زن و مامان..کردم نگاه جمع به شد خشک دستش

 ....رفتم رقص جايگاه سمت به باهاش

 ميرقصيد من از کمي فاصله با اونم و ميدادم تکون جلوش خودمو اجبار رو از داشتم که همونطور

 ازدواج خبر بي خانوم نفس:گفت دفعه يه...بود خورده خيلي ايييش...کردم حس رو مشروب بوي

 باشه؟؟؟ عاشقت هم خاله پسر يه شايد نميگي....ميکني

 داري؟؟؟ دوستش:گفت که کردم نگاش بهت با

 خيلي..آره:دادم جواب سريع

 نگاه رو ما داشت و بود شده سرخ چشماش سيروان کردم اطراف به نگاه يه.شد ناراحت چهرش

 ...ميترسم ازش واقعا االن وااااي...ميکرد

 به سرشو و...شي خوشبخت:گفت و کرد کوچيک بوس يه لپمو دفعه يه شهرام شد تموم که آهنگ

 ..آورد فرو تعظيم نشانه

 تشکر ازش....ميکشه منو مطمئنم که باشه نديده رو تيکه يه اين سيروان خدايا واي....هيييييين

 ...نشستم سرجام رفتم و کردم

 خونه راهي همه ها کادو دادن و خوشبختي آرزوي با و شد تموم مراسم...داشتم شديدي دلهره

 ...نزد حرف باهام هم کلمه يه و بود هم در شديد اخماش سيروان راه طول تو...شدن هاشون

 منو بازوي و کرد باز رو در...رفت ساختمون سمت به من به توجه بدون و کرد پارک رو ماشين

 اينجوريه؟؟؟؟ چرا...شدم شکه...داخل به داد هلم و گرفت

 يکهمرت اون با چرا:گفت دلخوري صداي با و کشيد ماهاش تو دستي کالفه که کردم نگاش بهت با

 رقصيدي؟؟؟

 هاااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟:زد داد هم بعدش

 دور منو ام؟؟؟؟چشم تو ببوستت؟؟؟؟؟؟با گذاشتي چرا:زد داد جلو اومد خشم با...لرزيدم ترس از

 چرا؟؟؟؟؟ نفس چسبيدي؟؟؟چرا پسره به رفتي ديدي
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 ول يکس بغل تو خودمو برم که ميديد پست اينقدر منو اون يني....اومدن پايين کرد شروع اشکام

 ..شدم ناراحت ازش کنم؟؟؟خيلي

 خالت؟؟؟ پسر بغل تو ميري اونوقت...اونوقت..ميکني فرار شوهرتم که من از تو:سيروان

 من...مياد بدت من از تو...نداري دوست منو تو...نيستي من شوهر تو:زدم داد شد تموم صبرم ديگه

 القط من...بده طالقم...روح بي زندگي اين از شدم خسته ديگه...ندارم نقشي تو زندگي تو اصال

 ...نميخوام رو اجباري زندگي اين...نميخوام رو کوفتي زندگي اين ديگه...ميخوام

 فتارر باهات باماليمت اول روز از خودمه تقصير...نيستم شوهرت که!!عه:زد داد...بود عصباني خيلي

 ..خاله پسر کي شوهرته کي بفهمي که ميدم نشون بهت حاال اما کردم

 جيغ...ترسيدم خيلي...تخت رو کرد پرتم و اتاق تو بردم و شونش رو انداخت منو دفعه يه

 تحرک نميذاشت و بود کرده بدنش چفت منو..بود شده ديوونه...نيومد رحم به دلش اما..کشيدم

 اچر نميدونم...بوسيد بدنمو جاي همه و داد جر لباسمو.کشيدم جيغ...کردم گريه خيلي...کنم

 دست من کردن نوازش و بوسيدن از که زدم جيغ توانم آخرين با....کنه کاري بذارم نميخوستم

 ..ميزد نفس نفس...کشيد

 طالق زا حرف ديگه بار يه فقط...ديگه بار يه:گفت دلخوري با شد بلند روم از و کشيد عميقي نفس

 ...نميذارم راحتت بزني

 دور رو لباس هاي وتيکه کردم کز تخت گوشه و شدم بلند منم..نشست پيشم کالفگي با بعدشم

 ...پيچيدم خودم

 منو؟؟؟؟ ببين....خانومي؟؟؟؟...نفس؟؟؟؟:سيروان

 :......من

 زندگي يه شوهرا و زن همه مثل ميخواد دلم زياده؟؟؟منم ازت من خواسته مگه آخه ده:سيروان

 مال ماا باشه کنارم تو مثل خوشگل خانوم يه کنم تحمل نميتونم مردم منم..باشيم داشته عادي

 عاشقتم من...دارم دوستت وجودم تمام با من...شدم عاشقت من نميفهمي چرا آخه...نباشه خودم

 کن؟؟؟ نگاه منو عشقم...زندگيم نفس شدي...ميکشم نفس تو با فقط من...نفس

 با بزنم داد ميخواستم داره؟؟؟؟عاشقمه؟؟؟؟منم دوست منو گفت اون...نداشتم زدن حرف توان

 و تمميريخ اشک نميکرد کار زبونم اما....عاشقتم بگم بهش...دارم دوستش بگم بهش وجودم تمام
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 کوتس هميشه...نزن حرف باشه:گفت و کرد بهم دلخور نگاهي.بود کالفه خيلي....نميگفتم هيچي

 ...کن

 هرفت اومده پيش براش کاري بگو اينا مامان به....مشهد ميرم دارم من:گفت و شد بلند بعدشم

 خدافظ...مشهد

 متوجه هم سيروان رفتن حتي که کردم گريه اونقدر...چرا نميدونم...نگفتم هيچي بازم...رفت

 نچو نکردم نگاه آينه تو خودمو شدم بلند...کرده پرواز االن تا حتما...بود شده روشن هوا...نشدم

 مومح از...کردم هق هق کلي هم حموم تو...گرفتم دوش يه رفتم سريع...ميکنم وحشت ميدونستم

 ونهد رفتاراش تمام!!!!کوره و سوت نبودش با خونه چقدر...بود تحمل قابل کمي قيافم..بيرون اومدم

 دارم؟؟؟ دوستت نگفتم بهش چرا...کردن پيدا خودشونو راه اشکام بازم...اومد يادم دونه به

 ...کنم دل و درد باهاش...بهاره پيش برم گرفتم تصميم..نخوردم چيزي

 رفح اونقدر...کرد باريدن به شروع اشکام دوباره و نشستم قبرش کنار رفتم..بود صبح 9ساعت

 88:45ساعت رسيدم وقتي...شدم خونه راهي و شدم بلند...رفت ضعف دلم که کردم گريه و زدم

 و حال خيييلي...خوردم چي نفهميدم اصال اما..خوردم کمي و کردم درست حاظري چيز يه...بود

 ...داشتم پوچي حس...بودم هيچ سيروان بدون من..بود خراب روزم

 بالشم توي تمام هفته يه..گذروندم سيروان بدون رو هفته يه من..گذشت شب اون از هفته يه

 جواب ميزد زنگ گوشيم به سيروان چي هر تمام هفته يه...ميکردم خفه رو هقم هق صداي

 ..بدم جواب نميتونستم...نميدادم

 پيش براش کاري سيروان گفتم بهشون...ميدادم جلوه خوب عمو زن و عمو و اينا مامان جلو خودمو

 ..شيراز تو بمونم خواستم من ولي..اومده

 يهآتل تو که هايي عکس اون بود قرار امروز...نشدن پاپيچ ولي شدن مشکوک قضيه به کمي يه

 مال مرد اين...بود خوشگل سيروان عکس توي چقدر..آوردمش رفتم..بشه حاضر بوديم گرفته

 ساعت امروز واسه...بودم گرفته رو تصميمم ديگه...بود شده تنگ خيلي براش دلم...بود خودم

 اون...دارم دوستت منم بگم بهش که برم ميخواستم..مشهد به داشتم پرواز ظهر از بعد 3:22

 ...کنم اعتراف بايد منم.گذاشت پا زير غرورشو
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 امروز بود قرار هم خانومش با محمد آقا...خوردم هم تو چيزي يه هم ناهار و خوندم نمازمو سريع

 ...بودم کرده هماهنگ باهاشون..بود راحت خيالم خونه بابت از...بيان عصر

 تمنذاش بدرقه بيايم هم ما بذار که کردن اصرار بقيه و مامان چي هر...رفتم فرودگاه به و شدم آماده

 ....بيان

 همه و بود شلخته بس از که شدم اتاقمون وارد...کرد ديوونم عطرش بوي...نبود خونه رسيدم وقتي

 گلدونو زده ادب بي ايييش...بود شکسته هم گلدون يه...موند باز دهنم بود ريخته هم به چي

 آوردي بيچاره مرد سر به چي ببين...هر هر هر)بوده شده تنگ من برا دلش حتما ههههه...شکسته

 ...مبارک عيدت...وقته چند نبوودي وجدان!!!عه...(رسيده جنون مرز به که

 ..کنم تميز رو خونه بذار برو..چي هر حاال(مبارک عيدت ميگه تازه گذشته عيد از روز 82-88)

 رفتم بعدش...بودم راضي خيلي کارم از و زدم ديوار به رو هامون عکس اتاق کردن تميز از بعد

 88 تقريبا ساعت...کشيده طول کارش شرکت تو حتما...بود نيومده هنوز..خوندم نمازمو...حموم

 رو داد عيدي بهم که لباسي ميخوابيدم اونجا قبال که اتاقي تو رفتم..خوردم شاممو منم..بود

 وشمخ ازش خيلي...ميداد نشون پاهامو بود زانوم باالي تا اندازش..ميومد بهم خييييلي...پوشيدم

 خوشش باشه قرمز لبام وقتي ميدونستم....کردم کاملي آرايش.مياد بهم قرمز رنگ کال.مياد

 خالي خودم رو عطرمو شيشه...کشيدم لبم رو بار چند و برداشتم قرمزمو رژ...مياد

 شمب ميخوام...عاشقشم چقدر که ميگم بهش...بشه تموم چي همه ديگه امشب ميخواستم...کردم

 که يدمشن رو آسانسور صداي که بودم فکرا همين تو...نميدم تغييرش..گرفتم تصميممو...اون مال

 دماشوق صداي که بعد ولي...باشه همسايه شايد گفتم اولش...ميشد تر نزديک ما طبقه به داشت

 رو قاتا چراغ سريع..نپرس و نگو که گرفتم استرسي يه ميومد خودمون واحد طرف به که شنيدم

 دلم چقدر...کردم نگاه بهش در الي از ايستادمو اتاق تو...بود خاموش جا همه...کردم خاموش

 با رو ماشين سويچ...بست محکم رو در و داخل اومد...اس کالفه هم چقدر...بود شده تنگ براش

 از..نکرد روشن هم رو چراغ.دوتاييمون اتاق سمت رفت...مبل کنار ميز رو کرد پرت بدي صداي

 در...نيست دنيا اين تو اصال انگار...شدم اتاق وارد سرش پشت صدا بي و اومدم در کوچيکه اتاق

 وسرم و دادم تکيه در به...بذارم خودم براي فراري راه نميخواستم...کردم قفلش و بستم رو اتاق

 وار مهزمز خيلي که صدايي با ديد منو تا و کرد نگاه سرش پشت به مبهوت و مات...پايين انداختم

 ....نفس؟؟؟؟:گفت بود
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 نفس؟؟؟؟:زد داد جاش سر باشه اومده حواسش انگار دفعه يه

 آروم..صورتم به ميخورد نفسش در روي سرم دوطرف گذاشت دستشو تا دو و سمتم اومد

 خودتي؟؟؟ برم قربونت..من عشق...برگشتي؟؟؟...نفسم؟؟؟:گفت

 منو...سيروان:گفتم بهش...بود شده جمع اشک چشمامون تو دوتاييمون...کردم بلند سرمو

 ميبخشي؟؟؟

 منم از اشتباه...ببخشمت که نکردي کاري...عشقم:گفت..داد فشارم خودش به و کرد بغلم

 .ميکردم برخورد اونجوري نبايد..بود

 و نکردم معطل...ميکنه گريه داره اونم ديدم شدم جدا ازش...اومدن پايين کرد شروع اشکام

 و در به چسبوند محکم منو بعدش دوثانيه ولي خورد جا دفعه يه...لباش رو گذاشتم لبامو سريع

 هامو سينه روي و گردنم و صورتم جاي همه...نميبوسيد لبامو فقط...بوسيدنم به کرد شروع

 به و رفتمگ فاصله زمين از که طوري کشيد باال منو اونم...چسبوندم بهش بيشتر خودمو...ميبوسيد

 هک کردم حلقه کمرش دور پاهامو..بوديم آورده کم نفس انگار دوتامون.داد ادامه نوازشم و بوسيدن

 همه...نفس عاشقتم خيلي:گفت گوشم زير...کرد نوازش پامو رون و لباسم زير رفت دستاش

 ..بود شده تنگ برات دلم...زندگيمي

 ...دارم دوستت خيلي...عاشقتم منم:گفتم آروم منم

 تو کرد فرو سرشو...بوسيد منو بازم...روتخت منو گذاشت و کرد بغلم سريع و گرفت فاصله ازم

 نفس بهم...نفس ميکنه ديوونم تنت بوي:گفت آروم....ميکشيد عميق نفس موهام و گردنم

 دارم...بکشم نفس تو هواي تو امشب ميشي؟؟؟ميذاري من مال...عشقم...زندگيم نفس...ميدي

 ميدي؟؟؟ اجازه...نفس ميميرم

 عشقم؟؟؟ ميموني باهام هميشه تا:گفتم بهش

 بمونم؟؟؟ زنده باشمو نداشته رو تو ميشه مگه...آخرش تا...باهاتم هميشه تا:سيروان

 فقط...هستم و بودم اون مال من...بزنم نداشتم حرفي خودمم...بزنم حرفي هيچ نذاشت بعدشم

 .خودش

 چيز همه من...داشتم دوست ولي بود خشن رفتاراش کم يه...ميزد عاشقونه حرفاي و ميبوسيد منو

 ...منه مرد اون...دارم دوست رو مرد اين
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 تو آفتابم آه...ميکرد درد خيلي دلم...بودم منگ کال کردم باز چشمامو که صب

 غلمب محکم....سيروانم بغل تو...هيييييين...بخورم؟؟ تکون نميتونم چرا...اييييش...چشممه

 وااااااي.....که کردم نيگاه خودمو...ميکشه نفس آروم چه!!!!خوشگله چه لختش هاي سينه...کرده

 واي.)..مغزم شه ريکاوري شده؟؟؟بذار چي...دورمه ملحفه يه فقط...نيييييس؟؟؟؟؟فقط تنم هيچي

 هم تو...مداو يادم هييين(...افتاد؟؟؟ اتفاقي چه ديشب نميدوني يني...کنن منگلت سر تو خاک نفس

 بابا هباش..)ببينيش ندارم خوش...نيس تنش لباس لخته شوهرم گمشو برو...وجدان بکش خجالت

 غلط..(...ميخواد دلم گفتي آره واي..)خوشگله هم خيلي..بخواد دلتم!!!(...ايه تحفه چه که نه حاال

 ....گمشو..کردي

 سرخ واااي...شده لک هم تخت االن حتما واي...ميشه معصوم خيلي خواب تو...کردم نگاه بهش

 از نگاهمو...ميزد چشمک جور بد ايش عضله هاي سينه...کنم نگاه چشماش تو نميشه روم...شدم

 واي...خورد تکون يه که کشيدم روش اشارمو انگشت...زدم زل هاش سينه به و گرفتم صورتش

 به منو....ميومد در اشکم داشت ديگه...ميکرد درد بدجور دلمم...بستم چشمامو سريع...شد بيدار

 توناز چشماي...بيداري ميدونم که من وروجک:گفت شيطوني صداي با دفعه يه...داد فشار خودش

 کن باز

 منگا...نکردم نگاه بهش ولي کردم باز چشمامو خجالت با...خلم من ميکنه فک حاال...رفت آبروم

 جيغ يه درد از که داد فشار خودش به منو بشيتر...بوسيد لبامو آروم...بود هاش سينه رو

 يخوايم عشقم ببخش خوبي؟؟؟منو:گفت و بوسيد اشکامو..شد دستپاچه...اومد در اشکم...کشيدم

 بريم؟؟؟...خانومي...بيمارستان؟؟؟عشقم بريم

 ميخوام...ميشم خوب نه:گفتم گرفتمو فاصله ازش کم يه...کنم نگاه چشماش تو نميشد روم اصال

 ...حموم برم

 ميريم االن...عشقم چشم:سيروان

 ميريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چيييييييي؟؟؟؟

 ...اتاق اون حموم ميري شما نخير:گفتم کردمو نگاش بااخم
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 برممي رو تو اول ولي..ميرم باشه...ميکشي؟؟؟؟ خجالت من از هنوزم تو:گفت و خنديد بسته دهن با

 .حموم

 و مگرفت حسابي گرم آب دوش يه...بيرون رفت خودشم و حموم تو گذاشت منو و کرد بغلم بعدشم

 هريخت پيشونيش رو و بود خيس موهاش...کردم برخورد سيروان با که بيرون اومدم..شدم بهتر

 اسپرت شلوار يه.بود شده ست چشماش رنگ با که بود تنش سبز جذب شرت تي يه..بود

 نگام و چسبيد بهم...بود دورم سفيد کوچولو حوله يه فقط منم..بود پوشيده هم خاکستري

 خيلي کوچولو خانوم....اي عالي تو...خيليه نشم ديوونه....نفس دارم دوستت خيلي:گفت...کرد

 ...عاشقتم

 همراهيم و گرفت سفت منو...بوسيدم لباشو و دريا به زدم دلمو منم....ميشدم مرگ ذوق داشتم

 ...عاشقتم...دارم دوستت منم:گفتم بهش....کرد

 شدي؟؟؟ بهتر:گفت و کرد نوازش گونمو...زد برق چشماش

 ...خوبم آره:من

 ...انتظاره در خوشمزه صبحونه که بريم بدو پس خب:سيروان

 مهربوني دلبخن...بپوشم لباس بذار گفتم که کرد نگام...داشتم نگهش زور به بره که کشيد دستمو

 ...بيرون رفت بعدشم...بپوش گذاشتم برات تخت رو که همونايي پس:گفت و زد

 در که بپوشمش که کردم باز دورم حولمو..بود گذاشته قرمز رنگ به هم ست کوتاه دامن و تاپ يه

 رد هم رو حوله همين اصال...شوهرتم که شد؟؟؟من چي خانومي:گفت که کشيدم جيغ...کرد باز رو

 ميکشي؟؟؟ خجالت هنوز مگه؟؟؟چرا ميشه چي.بيار

 برگشتي؟؟؟ کاري چه واسه:گفتم...کردم نگاش شرمگين و گرفتم خودم دور حولمو

 ....بپوشي يچ که ميکنم انتخاب لباستو خودم بعد به اين از بگم خواستم:گفت و بوسيد رو پيشونيم

 ...برم قربونش...دارم خوبي مرد من چقدر:گفتم خودم با

 ..چشم:گفتم

 ..عشقم بال بي نازت چشماي:گفت و بوسيد چشمامو
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 صبحونه رفتيم هم با و پوشوند بهم لباسمو خودش بزنم حرفي بذاره اينکه بدون بعدشم

 ...دنيام زن ترين خوشبخت که کردم احساس روز همون...بود عمرم روز بهترين...خورديم

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

 :سيروان

 عاشق بازم ميتونم که فهموند بهم اون....بود قديسه يه به عشق مثل برام بهاره به عشق

 زندگي فرد بهترين...داشتم رو نفس حاال من...کنم زندگي بازم...بکشم نفس بازم...بشم

 رو نفس خدا از بعد من...نداره اندازه و قدر چون...عاشقشم چقدر که بگم نميتونم...من

 ...ميشم عاشقش بيشتر روز هر...ميپرستيدم

 که گرفتيم بزرگ جشن يه رو بود آبان37 که ازدواجمون سالگرد بودم داده قول بهش که همونطور

 عشق.رفتيم عروسيشون جشن به هم ما.کردن ازدواج هم نازنين و کامران...بودن شده دعوت همه

 ...ميدرخشيد مجلس اون توي من

 شيراز توي و شيراز اومديم روز اون از بعد ماه چند...ميگذره سال8 رويايي شب اون از درست االن

 نداشتم دوست...نکنه کار که خواستم ازش و کرد تموم دانشگاهشو هم نفس..شديم ساکن

 يه ولدشت واسه....داشتيم پول کافي اندازه به..بياره در پول نبود نيازي بعدشم...کنه خسته خودشو

 اما بدم بهش چيزمو همه بودم حاضر..بود کرده ذوق خيلي..دادم هديه بهش جنسيس ماشين

 ...باشه من به متعلق وجودش

 عهده بر رو شرکت رياست مهران عمو و کشيد دست کارش از بابام...برگشتم شرکت از تازه

 نيي...نبودش گشتم نفس دنبال....ميکنم کار اونجا عمو دستيار و معاون عنوان به منم گرفته

 کجاست؟؟؟

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

 :نفس

 که ناهارم..مونده ديگه ساعت يک بياد سيروان که وقتي تا حموم رفتم که بود 8 تقريبا ساعت

 صورتي رنگش.بود ناز خيلي...پوشيدم حموميمو حوله..بودم دوش زير ساعت نيم...آمادست

 خانومي االن ديگه تو...زشته:ميگفت هي...رفتم سيروان مخ رو اين خريدن واسه کلي..بود

 تو دست از واي...بخري صورتي حوله ميخواي ها کوچولو دختر مثل...شدي
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 ربيشت روز هر..بوديم هم پيش صبح که انگار نه انگار.شد تنگ براش دلم حرفاش آوري ياد با

 نگام داره و داده لم تخت رو سيروان ديدم که کردم باز رو حموم در...ميشم عاشقش

 !!!اومدي زود اومدي؟؟؟چه کي..سالم:گفتم...ميکنه

 ..شد تموم زودتر کارم...سالم:سيروان

 ميري نهات تنها ديگه حاال:گفت...ميکرد نگام شيطون لبخند يه با و وايستاد نزديکم اومد شد بلند

 ...بيايم هم ما ميدادي حموم؟؟؟خبر

 ..آمادست ناهار بياي تا...برو خو:گفتم و شدم رد کنارش از و زدمو نفهمي به خودمو

 ..چربه موهات...حموم برو دوباره بيا:گفت و کرد نگام شيطون و گرفت دستمو

 ..شستمش خوب...تميزه تميزه...جونم نخير:گفتم و کردم نگاش حرص با

 ..کرده چيزي يه هوس دلم..نفس ميگم:گفت و شد کالفه

 چي؟؟؟:من

 بچه:گفت شيطون چشماي با و خنديد

 ...شد سرخ صورتم بازم...گرخيدم

 ..گلم آفرين..حموم بريم...عمو بغل بيا...که شدي سرخ باز:سيروان

 ...نديدميخ اون و ميزدم جيغ فقط...حموم تو برد منو و زد بغلش زير منو که که کنم فرار ميخواستم

 

 پايان
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