
text 10 (2)
” “من خصوصی مربی

اسم به استعداد با و خوشگل والیبالیسته دختره یه راجب داستان: خالصه  
انتخاب برتر لیگ برای نفرو چند و میاد باشگاھشون به نفر یه روز یه.نیھانه  

که میشه شروع اینجا از داستان.دسته اس اون جزو ماھم قصه دختر.میکنه  
نیھان مربی دالیلی به بنا و بگیرن خصوصی مربی یه ھرکدوم برای می خوان  

میشه پسر یه .........
طنز گفت میشه ھم یکمی_کلکلی_عاشقانه:ژانر

)کسایی فقط نیست الزم یعنی.نشده اشاره ورزشی ژانر به زیاد رمان این در  
من رمان اولین این دوستان.بخونن رمانو این میارن در سر والیبال از که  

نظراتتونو میشم خوشحال.بیاین تلگرامم ایدی به اومد خوشتون اگه.ھست  
(mm_mm_1383@.بشنوم
(mobina.m:نویسنده

خوش پایان

**************************
❤عشق افریننده ی نام به ❤         

میرسم دیر بازم خدا ای.پوشیدم لباسامو عجله با
میکنه آماده حلوامو داره مطمئنا نھال

یه با زرشکی کوتاھه اسپرت مانتوی مشکی،یه ِگت شلوار یه. اینه جلوی رفتم  
بیش پوستی.کردم نگاه صورتم به.نداشتم آرایش برای وقتی دیگه.مشکی شال  

شیر شبیھه.میشم یکی باھاش دیوار کنار بزاریم اگه که جوری.سفید اندازه از  
حاال کره ایاست شبیه چشام.مشکی کشیده ی چشمایه.شفافه پوستم.نیستما برنج  
موھام.مشکی لخت بلند موھای.بود عملی دادی خدا که دماغی.تر درشت خیلی  

و صورتم رو ریختم چتریامو. پرپشت و لخت لخت.میرسید باسنم اول تا  
میومد بھم خیلی.کردم مرتبشون .

میکنم آنالیز خودمو وایسادم اینجا ساعته نیم خدا ای   ♀خونه نویان کاش
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میرسوند منو بود

رفتم در از برداشتمو بودو ست کتونیم با ک سفیدی مشکی ورزشیه ساک  
از.شد نمایان در چھارچوب تو نویان گذاشتم اول پله ی رو پامو.بیرون  
ازپله ھا میرفتم صدقش قربون بلند بلند که ھمینجور.دراوردم بال خوشحالی  

میومدم پایین :
-بشم فدات چیزه ینی بشی فدام برم قربونت جون داداش آخ

منو واج و ھاج ھردوشون.بیرون اومد اشپزخونه از که خورد مامان به چشمم  
میکردن نگا

زدم داد بلند یدفعه.میکرد نگام بھت با داشت ھنوز که نویان بغل پریدم :
-؟میزنم حرف باھات اینجوری باره اولین مگه می کنی نگام اینجوری چیه

گفت شد و  باز نطقش نویان باالخره.عقب پریدن جفتشون دادم با :
-شدی؟ آویزون ازم اینجوری میخوای چی باز جیغو؟ جیغ چته

-میکنه کلمو نھال وگرنه باشگاه برسون منو تروخدا نویان وایییی
-اومدم شو ماشین سوار برو خب خیله

کردم پرواز نویان ۲۰۶ سمت به و کردم خداحافظی ازش بوسیدمو مامانو .
بود شده تنگ قرمزی این برای دلم چقد که اخ

استارت.نمیشه دیر زیاد می رم نویان با که حاال. اومد من بعد دیقه یک نویان  
کردیم زدوحرکت .

-برگشتی؟ زود امروز چیشد خب
-میگم بدی امون اگه

-حاال خب خیله
-تشریف که باشیم داشته جلسه رییس با ساعت دو حدود بود قرار امروز  

نیوورد خرشو ♀ 
-اھا

مرده بابا وقتی از.خوبه حقوقشم.شده کار به مشغول تازگیا شرکت یه تو نویان
اضافی خره سر شدم منم.میچرخونن رو زندگی دارن مامان و نویان ......

سبز چشمای.مناسب دھن و سبزه،لب پوستی.کردم نگاه نیمرخش به  
از یکی خدایی.خودش واسه دادشم تیکه ای.اوووففف نگم دیگه که عسلی،ھیکل  

دیدم تاحاال که پسراییه ترین جذاب

Page 2



text 10 (2)
برابر کپی مننیستیم شبیه اصــــــــــــالااا....نیستیم ھم شبیه اصال نویان منو

مامانمه شبیه بابامم،نویانم اصل
بشم پیاده اومدم کردمو خداحافظی نویان از.رسیدیم ک گذشت که دیقه چند یه  

گفت که : 
-میشه؟ چی من بوس خانوما خانوم  

جونش به جونم خودش قول به.میشه دلخور ازم نبوسمش اگه میدونستم  
گونه چاله ک جوری.خندید.بوسیدم محکم گونشو و جلو بردم سرمو.بستست  

داره گونه چاله صورتش طرف ھردوتا رو. شد معلوم خوشگلش ھای  
☹عوضی ❤

رفت زدو برام بوقی تک.شدم پیاده ماشین از کردمو خداحافظی ازش . 
مخصوص ریتم با.میبندن درو بود بانوان ساعت چون.رفتم باشگاه در سمت به

زدم در خودم به :
-تق تق تتتتق تق تق

گفت که شنیدم و نھال صدای :
-نیھانه کن باز درو برو

اومدو دختری نکشید که طولی.منم فھمید زود خیلیمن دخترم این عاشق یعنی
به چشمش که دیدم نھالو دور از.تو رفتم کردمو سالم بھش.کرد باز برام درو  

گفتم سمتش میرفتم که درحالی بلند صدای با.منه :
-ناناز ،سالمنفس ،سالمزندگیم عشق سالم

-؟کردی شروع باز تو وروجک سالم
گفتم کردمو بغلش آروم :

-؟اخه بزنم کی با نزنم حرف اینجوری باتو من
-نرسیدی کردن گرم به کردی دیر.بپوش لباستو زودتر شیطون خب خیله .

بپوشم لباس که رفتم و گفتم بلندی چشم .
سفید من اندازه پوستش.داشت سفید پوستی.کردم نگاه معصومش صورت به  

و خوشگل دھن و لب و نافذ مشکیه چشمای.بود روشن خیلی ولی نبود  
آدم دل به خیلی اول نگاه تو که طوری به.داره قشنگی خیلی چھره ی.متوسط  
حاضرم.عاشقشم بی نھایت.دارم دوست دخترو این چقدر میدونه خدا.میشینه  
مربی نھال.میاد کجا از عالقه این نمیدونم.چرا نمی دونم بدمو براش جونمو  
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گذاشتمو احترام بھش ھمیشه.بزرگ تره ازم سال۵.دوستمه بھترین و والیبالم  

به چقد جدیدا من. می کنم نگاش دارم ساعته نیم دیدم اومدم خودم به.میزارم  
بابام عمه ی جان به حالله خونم ببینه منو اگه االن اخ اخمیزنم زل قیافه ھا

)کردن دزدی که کسایی مثل و اونطرف کردم پشتمو).خخخخخ نداره عمه بابام
شنیدم صداشو که رختکن طرف میرفتم داشتم آروم آروم :

-نرسه بھت دستم اینکه مگه نیھان
ھمانا ھم رختکن سوی به من کردن پرواز و ھمانا جمله این گفتن

با.ورزشیم شورتک و تاپ.دراوردم توش از لباسامو گذاشتمو سکو رو ساکمو  
بود شده نوشته انگلیسی به پشتش که ۲۰ شماره )N.SHAYAN:شایان.ن )

قرمز میگه نھال ولی دارم لباسا این از خیلی من چند ھر.بود قرمز رنگشم  
میاد بھم خیلی .

سرم باالی اسبی دم موھامم.نکنه اذیتم تا بردم باال سنجاق با چتریامو  
خانم یه با داره که دیدم نھالو.بیرون رفتم و کردم گرم رختکن تو ھمونجا.بستم  

رفتمو پیششون. پیشش برم که کرد اشاره دور از.میکنه صحبت پوش شیک  
گفت نھال به رو دادو سالممو جواب خانومه.کردم سالم :

-ھستن؟ خوبتون شاگرد ھمون ایشون سرمدی خانوم
بھترینان از یکی ایشون تھرانی، خانوم بله: نھال

گفت من به رو تھرانینھال تعریفایه برا میکردن اب قند کیلو کیلو دلم تو  :
-بدونم؟ اسمتو میشه

-شایان نیھان ھستم، نیھان
-کنم انتخاب برتر لیگ برای چندنفرو تا اینجا اومدم من عزیزم، خب

شده سکته ایا شبیه قیافم مطمئنمشپروت تو رفتمکشید سوت یھو مغزم ...
آرزوھام خدا وای برتررررررر؟؟؟؟؟؟ میشنوم؟؟للللیییییگگگگگگ درست  

ای.قبولم صددرصد ببینه منو بازی تھرانی این اگه مطمئنمپیوست حقیقت به  
تکونای متوجه اصال.بودم رفته فرو خیاالتم تو بدجورنمیشھھھھه باورم خدا  

صورتم به خورد محکم چیزی یه یھو.نبودم نھال شدید .
نبودااا من تقصیر.بود زده سیلی بھم نھال.صورتم رو گذاشتم دست تعجب با  

ارثیه خصلتمون این : ♀بود زده زل بھم نگرانی با که کردم نگاه نھال به
-نصفه.کردی چیزی سکته ای تشنجی کردم فکر بخدا ؟خوبی نیھان؟نیھان  
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دختر کردی جونم

گفتم.بود گرفته خندم :
-شدم زده شوک یکم فقط.خوبم

-بود یکم از بیشتر خیلی دیدم من که اونی واال ......
*****************************

ولی داشتم استرس اینکه با.دادیم تست.شد تموم دردسراش تموم با روز اون  
االن.فھمید می شد تھرانی بخش رضایت لبخند از اینو.کردم بازی خوب خیلی  

بزنن زنگ بھم تھرانی خانم یا نھال بود قرار.بگن بھم جوابو منتظرم فقط .
از یکم بزارین.دارم دلشوره.نمیبره خوابم اصال خدا ای.زدم قلت تختم رو  

بگم براتون خودم :
معدلم.ھاا خوبه خیلی درسم.بدنیه تربیت رشتم.سالمه ۱۷.ھستم شایان نیھان  

تویه سالگیم،پدرم ۱۲ تو.کردم انتخاب رو رشته این عالقم خاطر به.بیسته  
اصال سن اون تو برام مرگش بودم وابسته پدرم به خیلی. شد کشته تصادف  

روزھای موقع ھا اون..گرفتم شدید افسردگیه مدت یهنبود تحمل قابل .....  
سختی به مامان....داداشم،مدرسم دانشگاه خرج.میگذروندیم سر پشت سختیو  

لیسانسشو که نویان.فوقوالعادست کارش بگم باید و خیاطه مامانم.میکرد کار  
معماری،اونو تو نویان استعداد خاطره به دانشگاش استادای از گرفت،یکی  

بھتر خیلی وضعمون نویان شدن استخدام از بعد.کرد استخدام شرکت تویه  
پیدا خونه به باشگارو نزدیکترین.باشگامو ھمینطور.کردیم عوض خونمونو. شد

با که شد اینطوری.برم دوری جایه نمیزاشت نویان بود کم سنم چون.کردم  
و بود فوقوالعاده رشته این تو ولی داشت کمی سن اینکه با.شدم آشنا نھال  

خیلی کردم،بازیم شروع نھال پیش کارو اینکه از بعد.داشت زیادی مھارت  
داشتم پیشرفت خیلی.شد بھتر .

نھالو و نویان کردم سعی خیلی.دارم عالقه نھال به عجیب فھمیدم مدتی از بعد  
میگه ھمیشه شق کله نویان این ولی بچسبونم بھم :

ندارم اینکارارو وقت من
پسره خیلی که کرد اعتراف.دادم نشون نھال به و نویان عکس چندبار یه  
تاحاال که خودمم.داره دوست داداشم که ھمونطور.آرومیه دختر نھال.جذابیه  

بود تفریحی ھمش ولی داشتم زیاد پسر دوست.نشدم عاشق .
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یھو ک کنار بزارمش خواستم.نبود خبری ھنوز.کردم چک گوشیمو دیگه بار یه  

بود نھال طرف از.اومد برام پیام یه
-شماره این.نیست بعید تو مثل بااستعدادی از ھرچند.خانم خوشگل میگم تبریک  

زنگ ِسلینم به راستی.کن ھماھنگ باھاش بزن زنگ  بھش......۰۹۳۳:تھرانیه  
شده قبول اونم.بزن

کردم شروع کشیدمو فرابنفش جیغ ی.کنم چیکار باید نمیدونستم خوشحالی از  
اتاق تو اومد سراسیمه مامان.کردن بپر بپر تخت رو

-شد خل تر بود خل دخترم ھا امامزاده اکثر یا
گفتم کردمو آب دار ماچ یه مامانو لپ و پایین اومدم تخت از :

-مامان شدم انتخاب لیگ واسه چون.خوشگلم کن اضافه بھش والیبالیستم  
جوووون

به چه دخترو میگفت.بود مخالف من کردن ورزش با اول ھمون از مامان  
گفت بوسیدو سرمو االن ولی.ورزش :

-قشنگم دختر می کنم افتخار بھت.مادر باشی موفق الھی
میاد سوختگی بوی کردم احساس.زدم روش به لبخندی .

-؟چیه بوی این مامان
گفت جیغ با کردو بو یکم مامان :

-سوزوندی ورپریده،غذامو شی ذلیل الھی
؟چه من به خو.بیرون رفت بدو بدو و  

نیومد اونروز که ِسلین ولی.ھست سلینم گفت ببینم،نھال کن صبر لحظه یه
دادم پی ام نھال به برداشتمو گوشیو.بندست شفیق رفیق خانم سلین :

-پارتی نداده؟ تست اصال که حالی در شده قبول چجوری جون،سلین نھال  
؟؟بازیه !

داد جواب دیقه چند بعد :
-کرد قبول اونم.دادم نشون بھش سلینو بازیه فیلم من.دیوونه نه

-نمیای؟ باھامون راستی.اھا
-میشه چی ببینم.بیام دوستدارم

-لطفا بیا.قلبی قوت واسم چقد میدونیبیا تروخدا نھال وای .
-میش چی ببینم گفتم جان َکنه
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فعال.باشه ھوف ❤-

-بای
ھمیشه مثل.بزنم زنگ سلین به گرفتم تصمیم بزنم زنگ تھرانی به اینکه از قبل  

داد جواب بوق دو بعداز :
-ھوم؟

-سالم علیک
-نیھان؟ چیه

-با نکش منو تروخدا.خوبیم ھمگی.خوبن ھم خانواده.عزیزم،خوبم مرسی وای  
خوبی؟ تو.تعریفات ھمه این

-بدی؟؟ تحویل چرت وپرتارو این کردی بیدار ناز خواب از منو
-کنن بیدارت خواب از نه؟اینکه دردیه بد.خوابی بدونم نکردم بو دستمو کف

-میکنما قطع داری چیکار بگو تروخدا نیھان واییی
-بدم بھت خوب خبر یه میخواستم باش منو.درک به

که صدایی با.پرید سرش از خواب انگار.شد عوض یھو صداش حالت  
پرسید میزد موج توش کنجکاوی :

-میکنی؟ ازدواج داری نیھان چیشده؟واییی ھا؟ چیشده
-ب گوش ....

-تروخدا اومده؟نیھان خواستگار من رسیدن؟واسه ھم به نھال ونویان وای  
نپیچونیشا

حرف داشت ؟ھنوزاخه میاره در کجاش از حرفاشو این.بود گرفته خندم  
گفتم کشیدمو جیغ.میزد

-شووووو خفه لحظه ی سلیییییییننننن
بچم کرد سنگکوب کنم فکر.نمیومد خط اونطرف از صدایی ھیچ ♀ 

-ھستی؟ الو؟سلین
-داشت کار رفت سلین.لوپزم جنیفر نخیر

-پس؟ نمیزنی حرف چرا.نمکی شکالت ھھھھه
-باش ساکت گفتی خودت خب

-شدی انتخاب برتر لیگ
)کردین؟؟ حال چینیو مقدمه )
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-میگی؟ ھذیون چرا تو بودم خواب می گی؟من چی

از برگشت و رفت سکته مرز تا بیچاره.کردم تعریف براش صبحو اتفاقای کل  
کرد ذوق بس .

-بزنم زنگ یه تھرانی این به من کن قطع سلین خب
-نیھان خوشحالم خیلی وایییی

-کن خوشحال منو کردنت قطع با حاال.ھمینطور منم
-نداری؟ کاری.بیتربیت

-کنی قطع میتونی ندارم امری
-بای.پررو

-بای
کلی.بزنم زنگ تھرانی به گرفتم تصمیم خودم با رفتن کلنجار کلی با باالخره  

بر چرا این.زدم تماسو دکمه ی لرز و ترس با.بودم کرده آماده ذھنم تو حرف  
صداشو که میشدم ناامید داشتم بزاره؟؟دیگه کالس میخواد نمیداره؟؟؟مثال  

:شنیدم
-بله؟

گفتم پته تته با بودم شده ھول برداشتنش یھویی از ک من :
-خوبی؟؟ جون تھرانی سالم..چیزه..اممم

-بله؟؟شما؟؟
زدی گند بشورم قبرتو سنگ خودم نیھان ای .

گفتم کردمو صاف صدامو.کنم جور و جمع خودمو کردم سعی :
-تھرانی؟ خانم

-بفرمایید.ھستم خودم
-سرَمدی خانم شاگرد.ھستم شایان نیھان

-نزدی؟؟ زنگ زودتر عزیزم؟چرا خوبی جون نیھان اھا
شد صمیمی زود چ این.اوھوع

-ترم عالف عالفی ھر از.عمم ارواح اره.(بود شلوغ سرم راستش ).
بپرسم ازتون و لیگ شرایط میخواستم .

-و ببینید تعلیم کامل تا. میشه برگزار تھران تو عزیزم،مسابقات راستش  
ک خوابگاھی تو باید موقع اون تا شما.میکشه طول ماه۳ بشه تموم مسابقات  
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باشید داشته خصوصی مربی ی ھرکدوم قراره.بمونید گرفتیم براتون .

-کنیم؟؟ حرکت باید کی.شدم متوجه
-فردا

-ساعتی؟؟ چ.منتظره غیر چه اوه
-لطفا باشید .... فرودگاه صبح ۷.شد یھویی میدونم اره

-چشم بله
-دیدار امید به

-خداحافظ
ماه۳ باید ک چیه مگه باشم؟؟اخه دور خونه از باید ماه۳ یعنی.ماه ۳ گفت  

برتره لیگ تیمه تو برم نمیخوام مگه.خصوصی مربی با کنیم؟اونم تمرین  
ھرچند.بده اجازه نویان نمیکنم فکراخه تھران برم پاشم باید چرا شیراز؟؟  

۱۱:۴۰.کردم نگاه ساعت به.مسئولن ما قبال در و می کنن قبول و شرایط اونا  
چی ھمه کاش.خونه بیاد زودتر بزنم زنگ نویان به.کنم جمع وسایلمو باید.بود  

پیش پایین رفتم.گفتم براش شرایطو زدمو زنگ سلین به.نمیشد عجله ای انقد  
شد مجبور سوخت غذا اینکه خاطره به.می کرد درست غذا داشت.مامان  

کنه درست دوباره .
-جون؟؟ مامان

-باشم گفته.نداریم ناھار نیھان.زھرمار
-حرف باھات میخوام بشین بیا.پره ک توپتم ماشا�.بزنم حرف من بزار بابا ای

بزنم
براش و جریان.نشست روبه روم میز رو اومد کردو کم گازو زیر مامان  

شد ناراحت خیلی.گفتم .
-بمونی؟ دور ازمون باید ماه ۳ یعنی

پایین انداخت سرشو کردو بغض
_ماه سه.نمیرم کنی گریه بخوای اگه بخدا.نکن گریه برم قربونت مامان وای  

اخه؟؟ چیه
-زحمت براش سال چند.توعه رویای نری؟این چی برای.دخترم نه  

ماه۳.می کنم تحمل.نداره اشکالی.من برم قشنگت چشمای اون قربون.کشیدی   
می کنم تحمل گوشمو جگر دوری
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گفت بوسیدو سرمو روی.کردم بغلش.سمتش رفتم :

-بیاد زودتر میزنم زنگ نویان به .
تلفن سمت رفت و شد بلند

************************** 
بری؟؟ بفرستم کجا ماه ۳ تورو من اخه

-نیست ک الکی داره مسئولیت.اونجامراقبن.دیگه نکن اذیتم نویان وای
-جقله نمیشه تو حریف ھیچکس.تونگرانم بابت از من برفی سفید اخه

به.داشت قرار دوست پسرام ھمه ی جریان در نویان.بود شیطنتام ب منظورش  
ایشون فابریک رفیق شده باراد قبلیم دوست پسر ک طوری

-استفاده کمتر خوبم خصلت این از می کنم سعی ولی لطفت از ممنون خیلی  
دردسر تا ھزار و خوشگلیه کنم چیکار.کنم

-جوجه ببینم اینجا بیا
سمت به بودم محبتاش این تشنه ی ک منم.بغلش برم ک کرد باز دستاشو  
حلقه گردنش دور دستامو سینشو رو گذاشتم سرمو.کشیدم پر آغوشش  

سرشو.فشرد خودش به بیشتر منو کردو حلقه کمرم دور دستاشو اونم.کردم  
گفت گوشم دم و نزدیک آورد :

-زود شد؟؟نمیتونستین یھویی انقد اخه؟؟چرا کنم تحمل دوریتو چجوری من  
نرسه نھال این به دستم اینکه مگه کنین؟؟ اقدام تر

گفتم و گرفتم خودم به تھاجمی حالت شدمو جدا ازش نھال اسم گفتن با :
-بچه دار مگه نیست،دوما نھال تقصیر اوال.باشا زدنت حرف مواظب اوھوع  

نیومد پیش موقعیتش خب!!! نکردین؟؟؟ اقدام زودتر چرا میگی ک شدنه
شده سرخ خنده زور از نویان.دھنم تو زدم محکم گفتم چی اینکه فکر با  

توپیدم بھش.بود :
-میکشمتااا نویان میخندی چته؟چرا ھا؟تو .

کنه کنترل خودشو کرد سعی بزنه حرف میتونست بزور خنده زور از ک نویان
گفت و :

-میکنی حامله ام نھال و باشه تو به اگه بخدا
-نویاااااانننننن

میخندید ھمینطور اونم.بکشم موھاشو داشتم سعی دنبالشو افتادم جیغ با ........

Page 10



text 10 (2)
**************************

**************************
عصبی.میکرد ھق ھق داشت ک کردم نگاه مامان زار حال به ناراحتی با  

توھم ھمینجور سگرمه ھام.نشستم مبل رو رفتم گذاشتمو پایین چمدونمو  
گفت نویان ک اومدن سمتم تعجب با نویان و مامان.بود :

-ھا میشه دیر االن بریم دیوونه؟بیا میکنی چیکار
گفتم دادمو تکون سرمو سرتقانه :

-گریه داره یسره ک مامان از اون.واال کردین جیگرم ب خون.نمیام نخیرم نوچ
میای ابرو و چشم برام داری کال که تو از اینم.میکنه

-اخه؟؟ اومدم ابرو و چشم تو برای کی من.پاشو خوب دختر پاشو
اصال بود نکرده ھیچکاری بدبخت میگه راست

-نمیرممممم من آقا نمیرم منبراشااا بیام ماده و نر یه میگه شیطونه .
بیخیال کرده خیال ھه.داد لم مبل رو رفت و گفت َوَرمی یه به نویان  

گفت مامان ک زمین میکوبوندم پامو  عصبی.میشم :
-میشه دیرت پاشو دخترم جان نیھان

-نزاشتین برام طاقت.شما خوردین جیگرمو.نمیرم مامان نمیرم
-مادر میشه تنگ برات دلم.ندارم بیشتر دخترو ی ھمین ک من اخه .

رفتم.کردم ناراحتش اینکه از گرفت یھو دلم.انداخت پایین سرشو بغض با  
نیستم من فقط.مراقبن برم،اونجا قربونت جون مامان: گفتم کردمو بغلش پیشش  
چک مدام امدمون و رفت.دارن مسئولیت ما قبال در اونجا.ھستن ھا خیلی.که  

خودم جان اره.(میشه )
گفت شدو بلند جاش از مامان :
-شده دیرش نیھان پاشو نویان

کردم بغلش دوباره شدمو بلند جام از.کردم مامان به نگاھی :
-بزنم زنگ بھت ھرروز میدم قول.جون مامان میشه تنگ برات خیلی دلم .

-عزیزم میشه تنگ برات دلم منم .
که بردارم چمدونمو خواستم.کرد موفقیت آرزوی برام بوسیدو سرمو روی  

گفت نویان :
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-میارم اینو من در دم بیاد کم کم بگو بزن سلین به زنگم یه ماشین تو برو تو
تکون مامان برای دستی.رفتم پایین حیاط ھای پله از کردمو تشکری لب زیر  

زدم زنگ سلین به دراوردمو گوشیمو.رفتم ماشین سمت به دادمو :
-الو؟

-جلو بی شو لخت
-چیه؟.بیتربیت

-میایم داریم باش آماده
رفاقتمونم این عاشق یعنی.کردم قطع زارت ندادمو  بھش زدن حرف مھلت

صندوق دره شدن بسته صدای بعد ثانیه چند یه.نشستم ماشین تو رفتم  
بریم:گفتم بریم؟منم:گفت ماشینو تو نشست نویان لحظه ھمون.اومد .

ماشین پشت اشکی چشمای و آب کاسه یه با که کردم نگاه مامان به اینه تو از  
بیرونو بردم شیشه تو از سرمو پایینو دادم رو شیشه.زد استارت نویان.ایستاده

کردم بای بای مامان با .
و تو آوردم سرمو.شدیم خارج کوچه پیچ از تا کردم بای بای باھاش انقدر  

ھای ھای که اونایی از.میشد پخش سنتی موسیقی یه.باال دادم رو شیشه  
گوش پاپ موزیک یه دادم ترجیح ولی بود خوب صداش نگذریم حق از.میکنن  

بخدا.نھال مثل درست.داره موسیقی سبک این به عجیبی عالقه ی نویان.االن بدم
میگم نھال به.ندارم وقتشو میگه میگم نویان به.ھمدیگن گمشده ی نیمه ی دوتا این  

ندارم امادگیشو میگه .
داد صدای.کندم نویانو فلش زرتی اوردمو بیرون فلش یه دستیم کیف تو از  

شد بلند نویان :
-میدادماا گوش میکنی؟داشتم چیکار نیھان عھھه

-داره ساعته نیم بابا بروالبد بود رسیده قشنگشم جای به تازه نازی اخی .  
چای خودت برای بریزی که می کنم ھایی ھای برات خودم من.ھای ھای میگه

-چیداری ببینم فلشتو این بزار میگی؟؟حاال چرت وپرت چرا
آھنگ تا).منحرفا میگم فلشو.(توش کردم فرو سریع زدمو ژکوند فرا لبخند یه  

شد بلند اعتراضم صدای.کرد خاموش ماشینو ایستادو نویان شه پلی خواست :
-ایستادی؟؟ چرا نویان عھھه

-چطوره؟ بیاد تنھا خودش خانومم سلین برم داری دوست اگه

Page 12



text 10 (2)
منتظر گفتمو اھانی.بودیم اینا سلین خونه ی در جلوی.کردم نگاه چپم سمت به  

گفت کالفه نویان ک شد دیقه ۵ یه.موندیم :
-کجاست ببین بزن زنگ یه

که ھمین.بیرون اومد خونه در از دیدم.کرد ریجکت.گرفتم سلینو گفتمو ای باشه
گفت شد ماشین سوار :

-دنبال شد دیر شرمنده.بود شده تنگ برات دلم خوبی؟؟خیلی نویان سالم وای  
میگشتم کفشم

-خواھری نداره اشکالی.ماھت روی به سالم
خوب رابطشون خیلی سلین و نویان.میکردم بازی رو پشم نقش اینجا که منم  

گفتم و سلین طرف کردم رومو.بودن برادر خواھر مثل ھم واسه.بود :
-چون باشه نزدیک مرگت روزای چطوری؟امیدوارم.بیشعور نکبت سالم  

کردم حلوا ھوس عجیب
-خرمات تو گردو خودم دستای با تا من ولی ببخشید خیلی.عزیزم خره سالم  

نمیرم دنیا این از نزارم
بسھھھھه دخترا:گفت نویان ک بگم چی ی خواستم

بھترین شده سلین چطور موندم خودمم اصن.گرفتیم خون خفه ھردو و  
بودیم جنگی خروس دوتا عینه درست.دوستم

پرسید و سوال این ھزارم بار برای سلین. نگفتیم چیزی ھیچکدوم راه آخر تا :
-برادرین؟؟؟ خواھر واقعا شما ببینم

دادیم جواب زمان ی و کشیدیم بلند ھوف ی باھم نویان منو :
-ارھھھھھھھه

نیستیم،سلین شبیه اصال و میترکونیم الو باھم زیاد نویان منو ک اونجایی از  
مامان یادمه.میپرسن ھمه.نیست بیچاره سلینه فقط البته.میپرسه سوالو این مدام

میکنم شک وقتا بعضی ولی زاییدمتون خودم اینکه با:گفت بار یه
برای خیلی دلم.ریخت فرو دلم ته چیزی یه.رسیدیم فرودگاه به ک نکشید طولی  
اینکه نه.بدم کنکور نمیخواستم امسال من.ھمینطور مامانم برای.میشه تنگ نویان

مسابقات چون.نکردم خوندن درس واسه ریزی برنامه فقط!بدما امتحان نخوام  
ھمراه البته.مالزی بودم رفته ماه یه من اون از جدا.داشتیم زیادی  

بازم نخونم ھیچیم اگه مطمئنم ھرچند.ندارم چیزیو استرس ھمین واسه.خانوادم  
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وضع این با من.عمم ارواح ارھھھھه.(میشم قبول رشته بھترین و جا بھترین  

خواستم مرخصی مدرسه ازخوبه بشم قبول یالغوز اباد درسخوندنم .(  
چیزی یه انگار یھو.ابانیم ماه تو که االنم.میدم امتحان میرم خرداد فقط.امسالو  

گفتم سلین و طرف برگشتم ھا گرفته برق این عین باشه افتاده یادم :
-میاد؟ من،نھالم آبی چشم ھوی

-بیاد اینا تھرانی با شد قرار.اره
پیاده گفت کردو پارک ماشین و نویان.کردم ذوق خیلی اومدنش خوشحالی از  

ھمینکه.نکردیم توجه نویان اسرارای به و برداشتیم خودمون چمدونارو.شیم  
فرودگاه اول ھمو گفتن اخه.گشتم نھال دنبال شدیم فرودگاه وارد  

نویان که میگشتم نھال دنبال بودم کرده وا چشمامو بز عین ھمینطور.ببینیم  
گفت زدو شونم به دستی :

-بیاین گفت زد زنگ جونت درخت.کنی اسکوال شبیه قیافتو نمیخواد حاال  
وایسادیم اونجا ما داره کافه جلوتریه .

-کنیااا مسخره دیگه نبینم قشنگی این به اسم نھال دوما.خودتی اسکول اوال
-بابا خب خیله

کی به زده،یعنی زنگ نھال گفت.افتاد دوزاریم تازه که رفت جلو سمت به نویان
تا نیشم ھمینکه.رسیدم آرزوھام به جون خدا نویان؟؟؟وای زده؟؟به زنگ  

گفت سلین بدوام نویان دنبال جیغ جیغ با خواستم و شد باز بناگوش :
-به شد مجبور اخر.زدم زنگ بار ده میگه خاموشه؟؟نھال چرا گوشیت نیھان  

بزنه زنگ من
گفتم خوشگلشو ابیه چشمای تو زدم زل.رفتم وا ماست عین :

-نزده؟ زنگ نویان به یعنی
-بزنه؟؟ زنگ چرا نویان سالمتی؟به به شدی خل

سمتش به و اومدیم خودمون به میکرد صدامون داشت که نویان باصدای  
۶ ایفون یه که گوشیمو.رفتیم   sفقط.نیست خاموش نه.کردم چک بودو خوشگل

پیداش کافه در  کنار دقیقا که میگشتم نھال دنبال ھمینطور.پروازه حالت رو  
زدو خوشگلش لبخندھای اون از.دید منو که سمتش دوییدم ذوق با.کردم  

رسیدم که بھش.سمتش میدوام دارم چی برای میدونست.کرد باز دستاشو  
گونشو شدمو جدا ازش.فشردمش خودم به محکم و بغلش کردم پرت خودمو  
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گفتم و بوسیدم :

-چطوره؟؟ من عشقه
-خوبم وروجک خوبم

-سالم ..
وزق عین نویان...اما...اما.داد دست نھال با اومدو جلو سلینم.بود نویان صدای
کردو دراز نویان طرف دستشو کردو سرفه ای تک نھال.نھال به بود زده زل  

:گفت
-شایان آقای خوشبختم آشناییتون از.سالم

که تیپی و قیافه  این با بودم اگه منم واال.بود نھال بھت تو ھمچنان نویان ولی  
سرشو بود دراز دستش که ھمینطور نھال.میزدم زل بھش ھمینجور داره نھال  
نشون عکس العمل ببینیش میدونستم.نویان بمیری ای.انداخت پایین خجالت از  

خودش فقط که جوری آروم زدمو پھلوش به سلقمه ای.حد این در نه ولی میدی  
گفتم بشنوه :

-چرون چشم مردمو دختر خوردی
گفت بود صداش ته که لرزشی با فشردو و نھال دست.اومد خودش به نویان :

-سرمدی چیزه یعنی سردمی خانم خوشبختم دیدنتون از منم
سرم تو کوبیدم محکم یکی .♀ضایعی انقد که ببرن شورتو مرده   

زدمو ژکوند فرا لبخند یه.کرد خودشو کار ناخواسته نھال کنم فکر ولی.نویان  
گفتم و  نھال طرف کردم رومو :
-کجاست؟ تھرانی جون نھال

گفت سرم پشت از صدایی یه :
-اینجام من

چمدونارو رفتیم و کردیم احوالپرسی باھم.سرمه پشت تھرانی دیدم برگشتمو  
بدیم تحویل ............

-خداحافظیه وقت خانم نیھان خب خب
ریه تو وجود تموم با عطرشو.کردم بغلش زدمو زل نویان به اشکی باچشمای  

گفتم کشیدمو ھام :
-داداشی میشه تنگ برات دلم

-عجب شمام درخت این نگذریم حق از ولی.خواھری میشه تنگ برات دلم منم  
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چیزیه

گفتم زدمو بھش آرومی مشت.خندیدم گریه میونزد بھم چشمک یه بعدش . :
-میرسم بعدا شمادوتارو حساب

-مشتاقم صبرانه بی
سرشو نویان.خونه بیا زود زود.باش مامان مواظب:گفتم بوسیدمشو دوباره  

گفت که شنیدم تھرانیو صدای.داد تکون :
-شد دیر بیا جان نیھان

-اومدم چشم
کردم بای بای نویان با برگشتمو دوباره.رفتم سمتشون به ....

***********************زنگ نویان پایین گذاشتم ھواپیما از پامو که ھمین  
تماسو کردمو نگاه خوشگلش عکس بهنداشتیم تر ان تایم این از مصب زد،ال .  

کردم برقرار :
-اجی؟؟ عشق جانم

-خوبی؟؟ نیھان
-وسایلم تو دوربین یه حتما گفتم زدی زنگ ان تایم چنان.خوبم جیگر خوبم  

کردی جاساز
-باشم کرده نصب شاید معلوم کجا از

-نمیای بر پسش از
شنید و نھال صدای نویان معلوم قرار از.زد صدام نھال که بگه چیزی خواست

گفت که :
-کرده صدات یارم جووووون

-موال به پررویی خعلی
کرد قطع گفت وپرت چرت اینکه بعداز .

سمت میرفتیم  داشتیم و بودیم تاکسی تو.الودست چه تھران ھوای اه اه  
بماند.ظھره ۱۲ ساعت االن.بود راه ی ساعتی یه تھران تا شیراز از.خوابگاه  

ھواپیما فنیه نقص تو ریدم ینیپروازمون واسه شدیم عالف چقد که . . 
ترافیکاش این با ِنمود سامورایی روش ھشت به مارو که تھرانم .

که تھرانی.نھال دست بغل سلینم بودو دستم بغل نھال.دادم تکیه شیشه به سرمو
ساختمون یه.اومدم خودم به شو پیاده میگفت که نھال صدای با.بود نشسته جلو  
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۵ . بود خودمون ھای خوابگاه ھمین شبیه.بود روم روبه سفید نمای با طبقه

قبل.کردم روحش نثار کم شرت یه تودلم که کرد خداحافظی ازمون تھرانی  
گفت رفتنش :

-اشنا مربیاتون با شماھارو باید.دنبالتون ھمینجا میام صبح ۸ ساعت فردا  
بھتره کنین شروع تمرینو زودتر ھرچی.کنم .

ھمون با تھرانیم.کردیم اکتفا سر دادن تکون به فقط بودیم خسته بس از که ماھم
رفت اورد مارو که تاکسی .

اشپزخونه یه که بود متری ۵۰ واحد یه.شدیم اتاقمون وارد سلین و نھال با  
توش حمومم که دستشویی بایه.میشد جا زور به نفرم یه که داشت کوچولو  

بی حال که کردم نگاه سلین و نھال به.نبود بد کل در.خواب اتاق یه با.داشت  
از بودم رفته سکته حد سر تا بودم نھال با اینکه از.بودن داده لم مبل روی  

گفتم و نشستم کنارش.ذوق :
-محافظ خخخ(کجان؟؟ محافظامون بگی جون،میشه نھال )

-دیگه منم خب
کم نھال پیش دانشگاه حراست.کسیم بود؟؟چه مراقبمون جاااااان؟؟؟نھال  

صوفه و صاف دھنمون اوصاف این با.خدایی میاره
-زایید دوقلو گاومون پس

-فسقلی اره
حال و بودیم گشنه شدت به که اونجایی از.کردیم جا جابه اتاق تو وسایالمونو  

از رو فسفودی شماره ی نھال.دادیم سفارش پیتزا نداشتیم کردن درست غذا  
گرفت تھرانی .

چون کنیم استفاده تخت از نوبتی شد قرار.خوابیدیم رفتیم پیتزا خوردن از بعد  
میخوابید من پیش نھال اگه میشد خوب خیلی ھرچند.بود نفره یه

واسه خرسین خودم عین دوستامم.خوابیدیم ضرب یه ھشت ساعت تا  
افرین جان به جان خواب تو مطمئنم.خوابم عمرمو نصف من خدایی.خودشون  
خوشگلم گوشی به نگاه یه.شدن بیدار سلین و نھال بیدارشدنم با.میکنم تسلیم  

روبه پیاما سیل با که کردم روشن نتمو.بود خریده برام نویان. کردم  
نفری چند اینستا تو.داشتم پیم کلی ھرکدوم اپ،از اینستا،تلگرام،واتس.روشدم  

که داشتم مزاحمی چندتا تلگرامم.بودن کرده الیک عکسامو و دادن ریکواس  
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خواستم.داشتم کال ویدیو میس یه نویان از واتساپم.کردم بالکشون زرتی  

تو چجوریه؟؟ وضعیتم حاال.کردم برقرار تصویریو تماس.بزنم حرف باھاش  
داشتن بیچاره نھال و سلینشسته روی و دست بدون دادم لم خواب رخت  

میکردن درست غذا .
یھو که کنم سالم ذوق از خواستم دیدم که و نویان صورت.شد برقرار تماس  

گفت ھا دیده جن این عین :
-؟؟؟؟کیھھھه این جعفر موسی بن یا

قیافه ی با که بگم چی یه خواستم ؟؟منو میندازه دست داره.شوک تو رفتم  
گفت زدش وحشت :

-کردی؟؟ چیکار خواھرم ؟؟؟باپری جن ھستی کی دیگه تو
-خودتی کردی فرض منو که چھارپایی موجود اون نویان

-تویی؟؟ نیھان خدا یا
-خدابیامرزمه عمه ی پ ن پ

-ببینمت زشت انقد روز یه نمیکردم فکرشو
-شدم بیدار خواب از تازه خبنخندیارتاقان

-حاال باشه
-مامان به بده گوشیو

شستم صورتمو و دست و کردم خدافظی ازشون مامان با زدن حرف از بعد  
بیرون رفتم .

بود قرار امشبو.بخوابیم که رفتیم نھال خوشمزه ی ماکارونیه خوردن از بعد  
مربیم یعنی:زد سرم به فکر این خواب موقع.بخوابه تخت رو سلین   

کیه؟پسره؟دختره؟مجرده؟متاھله؟پیره؟جوونه؟
برد خوابم فکرا ھمین با و ......

-شو بیدار خرسه ھوی،ھوی
از سلین.کردم باز پلکامو الی ارومبود رومخم بدجور سلین زمخت صدای  

فک سره یه ھمینطوریم.میکرد جمع تشکارو داشت بودو شده خم طرفم به پشت  
.میزد

تو شد پرت کله  با که زدم باسنش به محکم نیمه لگده یه کردمو بلند پامو  
گفتم حرص با.دراومد اخش صدایه.دیوار :
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-بزارم مرگمو کپه ی من گمشو حاالشد خنک دلم اخیشششش

چیزی یه یھو.بخوابم تا ھم رو گذاشتم چشامو میشه بیخیال سلین اینکه خیال به  
رو بود پریده حیوون.اومد بند نفسم لحظه یه درد شکمم،از رو پرید محکم  

حساسما شکمم رو میدونست خوب میمون االغهشکمم
موھای زدمو بھش لبخند یه منم.پدرصلواتی میکرد نگام ژکوند لبخنده با داشت  
تمام با بودو شونش از تر پایین یکم و بود کرده کوتاه تازگیا که رنگشو خرمایی

کشیدم قدرتم .
با یھو نھال.سرمون رو بودیم گذاشته خونه رو کله جیغمون جیغ صدایه با  

زد داد اتاقو تو اومد وحشتناک قیافه ی :
-دیگه شید خفه گاااااو خرررر،سلینننن نیھااااان

عصبی وقتی نمیشد نھال حریف ھیچکی.ما به بود زده زل زخمی ببره یه عین  
بازدیم زل چشاش تو ترس و مظلومیت با کردیمو بغل ھمو سلین منوبود ..  

گفتیم بلندی ھین عقبو پریدیم متر ی ھردو دادش صدایه :
-چالتون زنده زنده خودم بیاد در صداتون دیگه باره یه دیگه،فقط باره یه اگه  

فھمیدین؟؟.میکنم
گفت داد با یھو.دادم تکون سرمو نداره شوخی میدونستم که اونجایی از :

-فھمیدینننن؟؟؟
گفتیم باھم زده شوک سلین منو :

-بله
کار ھنجرش از خیلی جدیدا نھالم این.رفت کوبیدو بھم محکم درو نھال  

چشم یه کردمو نگاه سلین به.گذاشته کورس ھمایون حامد با کنم فکرمیکشیدا  
کردم جمع لحافمورفتم بھش توپ غره ی . .

تو رفتم.شستم صورتمو و دست و دستشویی تو رفتم.رفتم بیرون اتاق از  
انقده که برم قربونت من آی.میکرد اماده صبحانه داشت نھال.اشپزخونه  

رفت غره چشم بھم دید منو ک نھال.سالشه ھا ۲۱ ھمشمھربونی . .
گفتم و بوسیدم گونشو جلو رفتم :

-ندارم طاقت میدونیدیگه باھام نکن قھر نھال
نیستی که نکنی،بچه شیطونی بده قول ♀-  

گفتم و کردم بغلش :
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-چشم میگی شما چون.چشم .

با که داره نیلوفر اسم به خواھر یه نھال.دارم دوسش خیلی.نیست خودم دست  
میکنه زندگی پاریس تو شوھرش .

نھال.نیست خونه زیاد و کارخونست داره سھام پدرشم.کرده فوت نھال مادره  
اینکه از بعد.داریه تو و اروم دختر ھمین برای.بوده تنھا ھمینطور بچگی از  

داشتیم وقت پس بود ۷:۳۰ ساعت.شیم اماده رفتیم خوردیم رو صبحانه .
تا یه ال پاچشو پوشیدمو جینمو شلوار.موھامم عاشق.میزدم شونه موھامو داشتم

مشکیه مانتوی.بیام نظر به خوب جدیده مربی این جلویه میخواست دلم.زدم  
چتریامو معمول طبق.بود زانو باالی وجب یه تا بلندیش.پوشیدم کوتاھمو پاییزه  
پشت کش با موھاموبشم ملوس بیشتر شد باعث که صورتم تو ریختم مرتب .  
اینکه نه. نیستم کردن ارایش اھل.نباشه معلوم تا مانتوم تو گذاشتم و بستم سرم  

اصال تمرین میرم ھروقت اون از جدا.نیست حسش االن فقط!اصال!بیادا،نه بدم
میره ارایشی مواد و میشه باز پوست منافذ کنی عرق وقتی چون.نمیکنم ارایش

نمیشه باز پوستم منافذ اینبار. تنوعه نداره اشکالی اینبار ولی.پوستت تو   
نداشتم ارایش حس مثال.(کردم بسنده ریمل و رژ یه زدن بهانگار ♀.  )

مثل.کردم نگاه خودم به.زدم رو سبز الگس عطره یعنی مخصوصمو عطر  
بامزه سلین.بودن شده اماده نھال و سلین.بیرون رفتم ازاتاق.خوشگل ھمیشه  
دیوونه ادمو چشاش وای....چشاش ولی داره بامزه ای قیافه کل در.بود شده  

خط.خودش واسه بود شده جیگری که نھالمنازه خیلی سبزابیه حالته یه.میکنه .
میکشید رخ به نافذشو مشکی چشمای بود کشیده که چشمی .

***************************************
از اونم.اورد کجا از ماشینو این نمیدونم من.بودیم نشسته تھرانی ماشین تو  
امروز بود عجیب.میکردم نگاه ادما و خیابونا به ھمینجوربلندش شاستی نوع  

کی نفھمیدم اصال.معلومه بازه تعجب از دھنش اسفالت.نیست ترافیک  
کسی.شدیم پیاده ماشین از.خصوصیه بود معلوم باشگاه ظاھره از.رسیدیم  

گفت کالفگی با تھرانی.نبود اونجا :
-مونده؟ کجا پسر این پس اه

ببخشید یه تھرانی.اره...شنیدم اشتباه حتما نه پسر؟؟نه گفت جاااان؟؟این  
گفت برگشتو دیگه دودیقه یه.شد دور ازما موبایلش با و گفت :
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-مونده ترافیک تو.میرسه االن

  پس؟ نبود ترافیک چرا میومدیم داشتیم ماوا
تو پیچید مشکی کوپه جنسیس یه یھو که گذشت دیقه پنج حدودا  

میزارم ھزارتومن روزیمیدم جون ماشین این واسه من آخخخخخخ.کوچه .  
وقت یه نشی ورشکستبخرمش بتونم روزی یه تا کنار  ) )

پس.بود زده دودی عینک یه که بود پسر راننده.میشد تر نزدیک ھمینطور ماشین
پسره یه مربیم درسته، حدسم !!!!

اعوذُ .گاد مای او.شد پیاده ازش فرشته یه شد باز در ھمینکه.داشت نگه ماشین  
حوری یک این ایا است؟؟و بھشت اینجا ایا!بارالھی.خوشگل من االدم هللا به  

است؟؟؟
قدو جوووون.میشد بازتر ھمینجوری منم دھن میشدو نزدیکتر ھمینطور پسره  

اون از روشن قھوه ای موھاشم.سیکس پکیاست اون از معلومهھیکلو .  
 نویانخوشگلـــــــــــه؟؟؟ انقد چرا این اخه.روشن پوستشم رنگ.خوش حالتا

از من چون.من سمته میومد داشت ھمینطور.نمیشه حساب پشمم این برابر در  
عینک بھم رسید ھمینکهنیااااا ضعیفه قلبم نیا،نیا وای.بودم وایساده جلوتر ھمه .

دیدم کردم نگاه چشاش توابیه.چشمارو اوفففففف.دراورد چشاش از دودیشو .  
بھم زده زل شده گرد چشای و تعجب با ھمینجوری اونم .

*ارمیا
چه چتریاشو خدا خوشگله؟وای انقد چرا ایا؟؟پس چیه؟؟آدمه این خدایا  

بودم زده زل بز عین ھمینجوریسفیده انقد چرا اینلباشو جووووننازه ..  
خودم به کرد که سرفه ای بانیستم ارمیا نکنم تور اینو اگه من.بھش  

دختر دوتا و سوگل خاله.کردم نگاه سرش پشت به.پایین انداخت سرشو.اومدم  
ولیمیشه چی بدم؟جون اموزش داف تا سه این به باید من نکنه.دیدم دیگرو  

نمیرسن اینم پایه گرده به دوتا اون حقا .
گفت ایستادو دختره اون کنار.اومد سمتم به زود خاله :

-گفتم که دختریه ھمون خاله،این جان ارمیا .
کردم رومو.دادم تکون اروم سرمو.خوشگله انقد این نگفتی ولی.گفتی خاله اره  

گفتم و بھش :
-سالم
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گفت ارومتوله داره چشایی چه.باال اورد سرشو اروم . :

-ھستید خوب.سالم
گفتم دادمو دست باھاش :

-شیم؟ اشنا بیشتر مایلید.نگفتن من به شما راجب زیاد جان خاله.ممنون خیلی
چرا وا.داد غره چشم یه بعد ولی کرد تعجب اولشزدم بھش چشمک یه بعد .  

بیاین:گفت خاله بگه چیزی خواست تا.میکنه ناز داره مطمعناکرد؟ ھمچین .  
اونطرف بریم

کردم سالم ھمشون به.بودن شوک تو االن تا که رفتیم دختر دوتا اون طرف به  
گفت دختره به خاله.دادم دست و :

-استاده کارش تو بگم باید و خواھرزادمه.ِارمیا.مربیته ایشون جان نیھان
ادامه خاله.داد تکون سرشو فقط اروم دختره.نازی اسم چه.نیھانه اسمش پس  

داد
-کمک بھت باش مطمئن.منه خواھرزاده ی باش،ارمیا نداشته نگرانی ھیچ دخترم

مربیش پیش ببرم و سلین باید ھم االن.بشی اماده کامال تا میکنه .
کردم صداش که دختر اون دوتا طرف میرفت داشت و کرد خدافظی ازما خاله :

-سوگل خاله
گفت طرفمو برگشت اروم.شدم نزدیک بھش :

-پسرم؟ جانم
-بده بھم شمارشو.بزنم حرف خانم این مربی با باید من

بیشتر بقیه از سنش میخورد بھش که دخترا از یکی به کردو خنده ای تک خاله  
گفت کردو اشاره باشه :

-بزن حرف باھاش رودررو برو.اوناھاش
از بیشتر نمیخوره بھش.نمیکردم فکرشم مربیشه؟اصال جوجه اون یعنی وای  

راجب ازش.کردم صحبت باھاش طرفشو رفتم. باشه دوسال یکی و بیست  
گفت.کردم سوال انگیزش و نیھان،ایمنیش،مھارتش بدن مقاومت :

_داره،به باالیی بسیار بدنیه قدرت دختر ی عنوان به ھاشمی،نیھان اقای  
حال این با میکنه کار والیبال دوساله فقط اینکه میده،با اھمیت خیلی تغذیش  

دست از انگیزشو جوره ھیچ و میورزه عشق کارش به بگم باید عالیه،و کارش
نمیده
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یه به نیست قرار که کردم راحت خیالمو حدودی تا.کردم تعجب حرفاش از  

رفتم دختره اون سمت به کردمو خداحافظی ازشون.بدم اموزش خنگ گوسفنده  
میکرد نگاه مارو داشت که ...

*نیھان
میداد نخ داشت کاری اول ھمون پسره ایشششش

بلند بخاری من از دید.کارست این معلومه قیافش ازبعد بگذره دیقه دو بزار  
ظاھر خب ولی فھمیده ایه دختره نھال خداروشکر.چسبید نھال به رفت نمیشه  

اینا نھال دیقه چند بعد.فضولی از بمیرم بود نزدیک.میزنه گول ادمو پسر این  
مکش لبخند یه رسید که بھم.سمتم میومد داشت که کردم نگاه پسره به.رفتن  

بیفتم پس بود نزدیک که زد ما مرگ
-شیم؟ اشنا باھم بیشتر مایلید شایان خانم خب

گفتم دادمو تکون سرمو اروم :
-بدنیه تربیت رشتمم.میام شیراز از.سالمه ۱۷.ھستم شایان نیھان

گفت دادو تکون سرشو متقابال اونم :
-شرکت یه البته.شدم خصوصی مربی سالگی ۲۰ از.سالمه ۲۴.ھاشمیم ِارمیا  

دارم ورزشیم لوازم صادرات و واردات .
گفت کردو اشاره ورودی دره به دستش با :

-تو بریم بھتره .
گفت زدو چشمک یه بعد :

-ترن مقدم خانوما
االن.کنم بیرون سرش از فکرو این باید.بده نخ بھم میخواد رسیدم یقین به دیگه  

نسبتا باشگاه.کنم تمرکز ھدفم رو میخوام فقط.ندارم زدن رل حوصله اصال  
پیشش بیام که کرد اشاره خودش کنار به و نشست نیمکت یه روی.بود بزرگی  

.بشینم
خودش روی به و کرد تعجب یکم که نشستم ازش فاصله با رفتم!ھه  

گفت.نیاورد :
-بگو برام خودت از بیشتر یکم

-گفتم گفتنیارو.بگم بیشتر نمیبینم دلیلی
گفت و گرفت صورتم جلوی صورتشو.شد نزدیکم.بود شده کفری انگار :
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-چیه؟ ھدفم میدونی وقتی میکنی ناز انقد چرا

گفتم و شدم بلند جام از عصبانیت با :
-حد لطفانیست مھم برام اصال ھدفتون ولی ھاشمی اقای متاسفم خیلی .  

بدونید خودتونو
دیگه یکم اگه.پررو پسره ی عه عه عه.رفتم رخت کن سمت برداشتمو ساکمو  

میکرد خاکبرسری کارایه درخواست میدادم رو بھش ♀ 
تونیک و شلوار یه شامل که حجابمو لباس ساکم تو از میزدم غر که ھمینطوری

لباسامو.قرمز رگه ھای با بود سفید رنگش.دراوردم رو بود گشاد نسبتا ورزشیه
سر گیره با چتریامو.شدم بیخیال که بزارم مقنعشم خواستم.کردم عوض  

از.بستم گوجه ای حالت به سرم باالی موھام.نکنه اذیتم تا کردم جمع کوچیک  
پیم داری لبخند یه با و دستشه گوشی.باش اقارو ھه.رفتم بیرون رختکن  

گفتم کردمو مصلحتی سرفه یه سمتشو رفتم.میده :
-نمیکنیم؟ شروعامادم من

-گفت بود گوشی تو سرش که ھمینطور :
کن گرم اول برو

چندتا واسه کنم گرم  برم.بده تمرین بھم باید خودش مثالاین خاکبرسریه .  
باھم دوست دخترتو این و تو شور مرده باشم؟؟اخ اماده دیگه حرکت  
میدونی کجا از نیھان عھھه!! میده نخ من به و داره یکیو خوبه.بشوره  

باشه باشه میخواد خری ھر بابا بیخیال دوس دخترشه؟
النچ،پابکس،شنا،دراز بعد.رفتم کششی حرکت چنتا اول و گوشه زمین رفتم  
کی جلل خالق،این.میکنه نگام داره رفتم،دیدم که و درازنشست صدمین.نشست  
ورزشی کن گرم شلوار یه با مشکی جذب تیشرت یهکرد؟ عوض لباساشو .  

مچ.نشست زمین روی روبه روم اومدبیشرف شده سکسی چقد.سرمه ای .  
گفت و گرفت محکم پاھامو :

-برو دیگه ھم تا صد.سرت پشت بزار دستاتو
سخت بودم رفته صدتا تازه که منی برای.نشسته دراز کامل حالت منظورش  

کاملش نوع از اونم برم صدتا دوباره بخوام بود !!!!
*ارمیا

طریقی یه از میخواستم.دراومد کفرم زد بھم حرفارو اون اینکه از بعد  
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باید میدم که تمرینی ھر مربیشم که اونجایی ازکنم خالی سرش دق ودلیمو .  

ھیچ بدون زدو پوزخند یه که کردم نگاھش پیروزمندانه لبخند بابده انجام .  
کرد شروع اضافه ای حرف .

*نیھان
به پوزخند یه.میکرد نگاھم میزد موج پیروزی توش که لبخندی یه با  

نھال تمرینای دربرابر َاخوی؟تمرینات کاری کجای ھه.زدم خوش خیالیش  
نشست دراز به کردم شروع.میام بر اینم از تر سنگین پس از.نیست ھیچی  

درسته.میاد بند داره نفسم کردم احساس که رفتم تا ھفتاد حدود کنم فکر.رفتن  
نشست دراز.نرفتم نشست دراز وقته خیلی ولی داشتم تمرین بیشتر اینم از  
تمرین خودم داشتم وقتی  ھم یابو این کنم فکر.چرا نمیدونم و سخته برام خیلی  

ھر بهکنه خالی من سره عقده ھاشو میخواد عقده ای مرتیکه ی.فھمید میکردم .  
کشیدمو دراز اونجا ھمونطور شد صدتا وقتی.رفتم صدتارو بود جون کندنی  

زدم ضربه شکمم به اروم اروم.زدم نفس نفس .
*ارمیا

خوب ھمینقدر ھم والیبالش امیدوارم!!خوبه خیلی بدنیش قدرت کنم اعتراف باید
غر میومد تا.نبود تور و توپ از خبری.کردیم کار بدنسازی کال روز اون.باشه

احترام که خوبه ولی میخورد حرص کلی بیچاره.میزدم داد سرش بزنه  
خاموش رو پرژکتورا منم.بیرون رفت سالن در از.میشه حالیش مربی شاگردو

بگم بھش منم کنه صدا مربی منو اون شد قرار.بیرون اومدم کردمو  
کردم صداش که میرفت داشت.شایان :

-کجا؟ جون شایان ھوی
گفت و برگشت حرص با :

-ھا؟چیه؟
گفتم نزدیکشو رفتم.شده بی ادب چه.کردم تعجب :

-چیشد؟.بودی بلد زدن حرف پیش لحظه چند تا
-باشگاه که اینجا دوما.بودید بلد زدن حرف شماھم پیش لحظه چند تا اوال  

بی جواب بی احترامی ھاتونو پس ندارید من با نسبتی شما باشگاھم بیرون.نیست  
نمیزارم

-بی احترامی؟ کدوم.بریم باھم شو پیاده اووووو
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-داشتی؟ چیکار.بیخیال حرفارو این

گفتم ھمین واسه.کنم اذیتش یکم خواستم :
-کن تالش  بیشتر یکم.میکردی تمرین ضعیف خیلی.بود افتضاح تمریناتت  

نمیشی قبول ابادم دوقوز شھره لیگ تو میبینم من که اوضاعی این با.خواھشا
داد جواب خونسرد خیلی ولی.شه عصبانی میکردم فکر :

-نیستی تو کنه انتخاب منو باید کسی که ولی.میگی تو ھرچی اوکی،اصن  
خاله به بیای ُچسی بخوای ھمش اگرم.اینجام بیشتر تمرین برای فقط من.جناب  

چھارتا اون کردی فکر درضمن،چرا.کنه پیدا برام دیگه مربی یه میگم سوگلت  
من ناراحتی و عصبانیت باعث حرفات این و بیخودت تمرینای و نشست دراز  

مربی جناب مطمعنم خودم از میشه؟من
و برگردوند روشو بود ژکوند فرا لبخند یه شبیھه عجیب که لبخندی یه با  

گفت میداد تکون دستاشو که ھمینطور :
-خوش گذشت.جون مربی بابای

میکنم حالی بھت جوکی دختره ی.بیرون میزد ازم موز شیر بھم میزدی کارد  
میگه راست خبمیاد سرش بالیی چه کنه بازی ارمیا  با بخواد که کسی  .  

ھعی.مربوطه خودم به شو خفه فعال تو اخه؟ بھش میدی الکی گیره چرا.پسر  
میکنم کل کل خودم با دارم شدم خل خدا ♀ 

شاھد وقته خیلی  که خونه ای.روندم خونه سمت به شدمو ماشینم سوار  
منه تنھایی ھای !

-بووووووو ق
-چته؟؟ روانی زھرمار

میگم حسن این به ھرچی.برداره غم فاز دودیقه ادم نمیزارن.واال شدن خر ملت
شدم قانع عجیب شلواره؟؟خدایی مگه میگه دادن رد ملت پایین بیار قیمتارو  

ناموسا .
عجین من با وقته خیلی غم این ھرچند.بردارما غم فاز دودیقه خواستم ھعیییی  
خونه ای.شدم خونه حیاط کردمووارد باز ریموت با درو.رسیدم خونه به.شده  

میده ارامش بھم که ...
حوصله.داره بنا زیر متر ھزار تقریبا.بزرگه زیادی مجرد فرد یه برای خونم  

که نبستم درو.شدم خونه وارد انداختمو کلید.ندارم رو خونه جزییات گفتن  
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سگ اخی.کردن واق واق کرد شروع پامو زیر اومد سریع جت عین ِجسی  

گفتم بغلمو گرفتمش.شده تنگ دلش طفلی.من کوچولوی و پشمالو :
-بود؟ شده تنگ برام چطوره؟دلت بابا دختر

عالقه خونگی حیوون به اصال اوایلرفت ضعف براش دلم که کرد پارس یه .
رو رفت دویید که پایین گذاشتمششدم خل کال میبینید که حاال اما نداشتم  

نشست مبل .
غرق گذشته فکرای تو و گذاشتم سرم رو ساعدمو.نشستم کاناپه رو رفتم  

پا و دست ھرچی و میکشه خودش تو منو باطالق یه مثل که ای گذشته!شدم  
یک کمر خم شدن!زن یک خیانت از گذشته ای...میرم فرو توش بیشتر میزنم  

بیرون لعنتی خاطرات اون از کردم سعی و کشیدم پوفی کالفه!!مرد  
عذاب این با روحم من ھرچند...ھه.بکشم عذاب این از بیشتر نمیخواستم.بیام  

چشمای که دختری نیھان،.رفت دختر اون طرف ذھنم ناخداگاه!گرفته خو  
میکنم؟شاید فکر دختر اون به دارم چرا اصالداشت شب رنگ به سیاھی !.  

با اونم کرد اینکارو که بود دختری اولین اون...زد پس منو اینکه واسه  
من ولی بگیرم و حالش فرسا طاقت و سخت تمرینای با بتونم شاید!!!!عصبانیت
قاطی باھم کارت و احساس اصال امروز دیدم ھه.نمیکنم یکی کارم با احساسمو

صفحه بهخورد زنگ گوشیم که اتاقم تو برم خواستم!ھاشمی جناب نشد پاتی .  
و خل دخترای دوست اون از یکی حتما.بود ناشناس شماره.کردم نگاه گوشی  

گوشیو پوزخند یه با.کنه امتحان منو میخواست مثــــــــــال که ھست عتیقم چل  
:برداشتم
-بله؟

-مربی؟...اممم
بود؟ اورده کجا از منو شماره ی این.شناختمش سریع

-شده؟ چیزی
-داشتم کاری شدم،یه مزاحمتون ببخشید

باھام احترام با که میکنه کنترل خودشو داره فھمید میشد کالمش تو حرص از  
بزنه حرف

-میشنوم
-بیام باید ھایی موقع چه من.نکردین مشخص کالسو روز و ساعت شما  
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باشگاه؟

که دوشنبه و شنبه.بگم بھش کالسارو ساعت و روز رفت یادم کال پوفففف  
گفتم ھمین واسه.داشتم کالس خودم :

-بیا روزا بقیه ی.نمیشه جمعه و شنبه و دوشنبه فقط
-سرھم؟ پشت نیست؟اونم زیاد درھفته؟یکم روز چھار

گفتم ارامش با ھمین برای.نداشت سرکشی حالت اصال لحنش :
-کامل امادگی به باید شما.ھست ھم کم حتی روز چند این شایان خانم  

۳:۳۰ تا ۲ ساعت از میای گفتم که روزھایی این.برسی .
گفت بعد و کرد مکث یکمی :

باشه ۵:۳۰ تا ۴ لطفا؟مثال نباشه ساعتا این میشه .
کنجکاویمو کردم سعیباشه؟ ساعت این خواست چرا اصال.کردم فکر یکم .  

گفتم ھمین برای کنم ارضا نامحسوسی صورت به و بعدا :
-نیست مشکلی نه
-میبینمتون فردا پس

-بای اوکی
.احمقکردم نگاه گوشی صفحه ی به تعجب با.کرد قطع گوشیو زارت  

بگم بھش بایدم جیگرش عین قیافه ی اون با واال اره.جوکیه خوده خوده.روانی  
بیارن پیتزا برام فودی فست زدم زنگ.جوکی ...

*نیــھــــــان
روزو رفت یادش اصن دیوانه.گرفتم تھرانی از رو غولتشن اون شماره ی  

توام حاال بابا باشهبود یادت خودت که نه خانم نیھان اوووبگه بھم ساعتو ..  
اصال میاد، یادش کی نیس معلوم پلشت این بھش.وسط این نیار گیر وقت  
تا ۲ ساعت گفت اول.زدم زنگ بھش ھمین برای نداشتم شدنو عالف حوصله  

۳:۳۰ .ساعت این اونوقت خوابم ۲ خوده تا منریخت پرام و کرک لحظه یه  
؟؟؟عمراتمرین برم پاشم

کرد خدافظی اینکه از بعد.خداروشکر کرد قبول که باشه ۵:۳۰تا۴ ساعت گفتم
به.بودن نیومده ھنوز نھال و سلین. عنتر بود حقشکردم قطع گوشیو زارت .  

بزار گفت خنده با فقط اونم.پرسیدم ازش سلین مربی درباره ی و زدم زنگ نھال
میگم بھت بعد خونه برسیم .
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یه یھو.گردی نت رفتم زدمو گوشی به سری.میپروندم مگس داشتم ھمینجور  

توی.ببینم پسرو شازده این عکسای تل تو برم گرفتم تصمیم.زد سرم به فکری  
عین.داره سگ عجیب چشاش خداییکردم سرچ رو سگی چش اسم مخاطبینم .

عکسا ھمه ی تومیخواممم من خدا وایعکسایی چه جووووون.تیلست دوتا ..
از یکی تو...اخم نه داشت لبخند نه که اینه عادی از منظورم.بود عادی قیافش  

ناخداگاه. بود شده ناز فوقوالعاده بودو زده خوشگل خیلی لبخند یه عکساش  
درو رفتم تند اومدمو خودم به شد بلند که در زنگ صدای....شدم عکسش محو  
عصبانی ِوری ِوری البته صد و خسته قیافه ی دیدم که چیزی اولین.کردم باز  
داشتم شاخ دوتا بامبل رو انداخت تــــــــلپ خودشو زدو تنه بھمبود سلین ..

به کرد شروع دید که منو.شد وارد لبخند با نھال که میکردم نگاه بھش  
به سرم باالی در شاخ عدد دو با ھمانگونه منبخند کی نخندو حاال.خندیدن .  

میزد عر داشت انگار تھش که صدایی با سلین که میکردم نگاه دوتا این حرکت
گفت نھال به :

-دیگه بسه جون نھال
گفت من به خنده با نھال :

-میشی بدتر منم از چیشده بدونی اگهخدا واینیھان واااای ..
-نه؟ یا میگی نھال

-از منم مال حتما جون اخ گفت دید شمارو ھلوی مربی اینکه از بعد خانم سلین
منم مربیه حتما وای میگفت میزدو حرف سره ی توراه خانم.ھلوھاست این  

خالصه!بزارم؟ چی بچمونو اسم وای.میدم نخ بھش کاری اول ھمون.اینجوریه
وا قیافش بیشتر لحظه ھر سلین.داشت نگه ۲۰۶ رسیدیم،یه اینکه از بعد  

،میرفت
پیاده اخمالو پیرزن یه شد باز که ماشین در:گفت خندیدو یکم رسید که اینجا به  

بود ھم چاق نگی بگیشد ♀.  .
میزدم گاز فرشو دیگه منم.خندید دل ته از بگیره خندشو جلوی نتونست دیگه .

اب چنگال با ادمنشه ضایع اینجوری بخوره شیرموز افتابه با ادم خداااااااا .  
بودو گرفته خندش ما ھای خنده از سلینمنشه عن اینجوری بخوره .  

خوابیدیم گرفتیم زدیم گاز فرشو سیر دل یه اینکه از بعد روز اون.میخندید .
-عقب برو میکنی چیکار ھی ھی
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-بوس یه فقط نیھان

-اونور گمشو برو.بدم لب بھت کردی فکر عمرا مربی ھای
-نمیدی پس  

- نه
-خواستی خودت باشه

که ببوسه منو خواست و شد ور حمله سمتم سریع ...
-نیھااااان ھووووی

کشیدم ھام گونه به بود؟دستی خواب ھمش خدا وای.پریدم خواب از فشنگ مثل
که گنجشک بچه یه مثل قلبم.بود شده دار تب خواب اون دیدن  اثر بر حاال که  

از قبل لبخنده اون.شدم خیره گوشه یه به مبھوت و مات.میزد بود ترسیده  
اورد خودم به منو سلین صدای!زدم لبخند ناخوداگاه...بوسش :

-تا نیشت که بیاد قراره قربون مش خره با شازده کجایی؟مگه نیھی اھای  
بازه؟ بناگوش

-چنده؟ ساعت.بگو پرت و چرت کم
-۲ ھمیشه مثل

یه عنوان به.باشم باشگاه االن من میخواست ارمیا اون اونوقت خخخخخ  
!!!بلندبود خوابم ساعت بدم اھمیت نمیتونستم که چیزی تنھا به ورزشکار  

رفته.خوردم بودو گذاشته برام نھال که ای صبحانه و شستم رومو و دست شدم
بخره میز چیز یکم مارکت سو ر از بود .

را زبانش و نشست رویم روبه مرده مادر قیافه ای با سلین که نشستم مبل رو  
گفت و فرستاد بیرون گلویش از را صدایش و کرد باز :

-شانست اون با بمیری الھی
گفتم بردمو  باال دعا حالت به دستامو.چیه منظورش میدونستم :

-که خوبه نچسب اون چیه برم قربونت اخهالشفا کصخلونا اشف الھم .  
؟شانس خوش بگی بھم بخوای

-نازی اون به میاد دلت ھیییین
-شاگرداش که دبستانی معلم یه قده داره عقدهسگ عین داره اخالق یه بجاش  

بھش ریدن ھی
-خیلی خدایی ولیبھتره خیلی فرو غر پیرزن یه از.حالت خوش به حال ھر به
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تمرین خوب .....

خواب سمت.ارمیا سمت میرفت ذھنم ھمش.نمیشنیدم و سلین صدای دیگه  
منحرفی عجب....میدیدم اخر تا خوابو اون کاش خواست دلم ناخداگاه.امروزم  

بودماااا شده !!
بیام بیرون مسخره فکرای این از تا زدم صورتم به ضربه ای اروم .

دیدن با.پرت و خرت کلی با بود برگشته نھال.اورد خودم به منو در صدای  
رفت یادم چی ھمه نایلون تو لواشک

نھار برای.پرتا و خرت این جون به افتادیم سومالی زده ھای قحطی این عین  
خودش چیزارو اینجور و وسایل سبزیوکرد درست سبزی قرمه جونم نھال   

نمیدونم. دادنا بھمون مفت ھمشو نکنین فک. بود خونه تو که برنجم. بود خریده  
بھم قیمتش راجب ھیچیم کردو پرداخت نویان که شد پولش میلیون چند  

یه ھمو کال خوبه حاال. نویان حال به خوش.نداره حرف نھال پخت  دست.نگفت
ھم ریش به بستمشون اینجوری من دیدن بار

شلوار یه.بشم اماده رفتم سپردمو دوتا اون به ظرفارو میشه دیر داره مدیدم  
با مشکی شال بود،یه زانوم باالی تا بلندیش که سرمه ای کتی مانتوی.ابی جین  

تضاد پوستم با چون.میاد صورتم به خیلی تیره رنگای.مشکی استار ال کفش  
ساکمو.میاد بھم خوبه.گرفتم فرق چتریامو اینبار ھمیشه برخالف.میکنه ایجاد  

رفتم کردمو خداحافظی سلین و نھال از گرفتمو .
زنگ اژانس به کاش لعنتی.بگیرم تاکسی بتونم بھتر تا رفتم راه شھر تو یکم  
تقریبا ساعت.دادم رو باشگاه ادرس بھش کردمو پیدا تاکسی یه باالخره.میزدم  

۴:۱۵ . باز باشگاھو در خواستمپس؟ کو مربی ماشین...عه.رسیدم که بود  
که بزنم زنگ بھش زده؟خواستم غیبش کجا نشناس وقت مرتیکه.نشد که کنم  

میزد چشمک گوشی صفحه ی رو که سگی چش اسم به.شد بلند گوشیم صدای  
لبخند خداگاه نا.براش گذاشتم میزد لبخند توش که رو عکسی ھمون.کردم نگاه  

برداشتم گوشیو و زدم :
-بله؟

-رسیدی؟.سالم
عالفم ساعته نیم.اره ♀-  

-بیارمش تا نفر یه دنبال برم شدم مجبور.میخوام معذرت
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میومد که باالخره.کردم کنترل خودمو ولی.کیه بپرسم شدم کنجکاو .

-منتظرم نداره اشکالی
-فعال.اونجام دیگه مین پنج

تالفی خواست مثال عنترکرد قطع گوشیو زارت کنم خداحافظی خواستم تا .  
کوچه سره رو مربی خوشگل کوپه ی مجددا اینکه تا پروندم مگس دیقه ۵ یه.کنه

دختره طرف بعلھھھھه.نشسته پیشش نفر یه فھمیدم شد نزدیکتر که یکم.دیدم .
دوست با اقا بگو پس.بود بزرگ فیلَم واسه کنم فکر که بود زده دودی عینک یه  

که سکویی رو ھمینطور.ھم تو رفت اخمام ناخداگاهاوردن تشریف دخترش   
پیاده جفتشون و ایستاد ماشین که بودم نشسته داشت باشگاه در جلوی  

که اومدم پایین سکو روی از.اشناست برام دختره قیافه ی کردم احساس.شدن  
گفت کردو نگاھش برگشت لحظه یه مربی.زد خشکش یھو دختره :

-نمیای؟ باران،چرا
شد خیره من به و برداشت عینکشو اروم دختره .

دروووووغھھھھه!!!!دروغه خدایاکاظ موسی امام یااااااخدا یاااااااا . ...
زدیم داد باھم بلند راھنماییم؟؟؟یھو و دبیرستان دوره ی باراااان؟دشمن :

-تووووو؟
گفتم زدمو پوزخند.میکرد نگام عصبی :

-بودم راحت نمیدیدم عنتو عین ریخت بود وقت خانم؟چن عنتر چطوری
-جان شیربرنج داشتم و حسی ھمچین منم اتفاقا .

گفت یھو.میکرد نگاه بھمون تعجب با مربی :
-؟میشناسین ھمو چخبره؟؟شما اینجا

گفتم حرص با :
-بعله متاااااسفانه

گفت شتری عشوه با باران :
-نخور حرص انقدر.بشناسی منو باشه خداتم از

گفتم عصبانیت با :
-؟؟بخورم عن تو مثل کنم چیکار

میکرد نگاه مادوتا بحث به داشت تعجب با مربی
-قیافه ی اون با.بھترم خیلی تو ازعوضی دختره ی باش زدنت حرف مراقب  
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ماستت عین

.باکنم تعبیر چی به پوزخندشو نمیدونم.زد پوزخند مربی حرفش این با  
گفتم باران به رو عصبانیت :

-یه به حرفات کال نمیکنم، تو نظر درگیر خودمو ھیچوقت من بَبَیی، کن گوش  
َوَرمه

گفت مربی به رو.شد سرخ حرص از که دیدمش :
-میزنه حرف باھام چجوری نمیگی؟ببین بھش چیزی چرا ارمیا

گفت و انداخت باال شونه ای :
-دارم دوست جونمو ھنوز.نکنم دخالت میدم ترجیح

گفتم مربیو طرف کردم رو پوزخند با :
-کردی؟ پیدا دره ای جھنم کدوم از شورو خیار این

نگاه بھم نشه تبدیل قھقھه به داشت سعی خیلی که لبخندی یه با فقط مربی  
مخم رو رفت عفریته اون صدای باز.میکرد :

-بیشعور میکنن زندگی دره جھنم ابادت جدو
گفتم بھشو کردم رو ژکوند فرا لبخند یه با :

-حرفشون وسط نمیپره کارگر میکنن صحبت دارن مھندس دوتا وقتی عزیزم  
کو بیلم بگه

ازش چرا.بود شده سرخ خنده زور از که مربی طرف کردم رو لبخند ھمون با
نمیکنه؟ طرفداری

گفت باران که بگم چیزی خواستم :
-داشت انتظاری ھمچین نبایدم نبوده سرش باالی پدرش که کسی از

که لحنی با و چرخوندم سمتش گردنمو ار وم خیلی!گفت؟ چی این.شدم داغ  
گفتم میزد موج عصبانیت توش :

-زدی؟؟ زری چه بدونم میخوام االن؟؟نه زدی زری چه
-بره بزاره بعد کنه تربیتت درست نتونست پدرت.شنیدی که ھمین

باال زد امپرم دیگه .
گفتم مربیو طرف برگشتم لبخند با :

-بکشمش باید ولی.ببخشید
عقب قدم چند کشیدو جیغی.شدم ور حمله باران سمت به گفتم چی بفھمه تا  
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طرف به منو شدو حلقه کمرم دور دستی شم نزدیک بھش خواستم تا.رفت  

زدم جیغ.کشید خودش :
-برسم حسابشو بزار کن ولم.کــــــــــــــن ولم

ولم میخواستم و میزدم جیغ بلند.میزدم پا و دست.بود گرفته محکم منو اون ولی
حرف اینجوری بابام راجب کسی ندارم طاقت.نبود خودم دست.کنه  
برد کردو جدا زمین از منو مربی میزدم پا و دست که ھمونطور.بزنه  

نشد ولی کنم جداش کردم سعی گذاشتمو دستش رو دستامو.عقب .
عفریته اون حساب تا کنه ولم میخواستم میکشیدمو اکبری هللا جیغ ھمینطوری  

گفت بلندی صدای با.برسم رو :
-برووو باران

-ولی ...
-برووو وو

به بارانمیده نجات قاتل یه دست از اونو داره میکنه فکر ندونه ھرکی .  
کشیدم جیغ مجددا.شد دور ما از و دویید سرعت :

-رو عملیتو دماغ اون تا وایسا.وایساااا داری کونشو اگه.حیوون وایسااااا  
کنم خراب صورتت .

-اروم.باش اروم چته دختر ھی
-نمیخوااام باشم اروم نمیخوام

-کن تمومش.نیھاااان
دور دستش که ھمینطور.شدم اروم کرد صدا اسممو ھمینکه و دادش باشنیدن  
چشمای مسخ.بھم بود زده زل اخم با.خودش طرف برگردوند منو بود کمرم  
اصال اینکه با.شدم جدا ازش سریع موقعیتمون اوریه یاد با.شدم دریاش عین  
تو دستی کالفه.کشیدم خجالت خیلی لحظه اون ولی نبودم کشیدن خجالت اھل  

از. کردم مرتب لباسمو!بکشم؟ خجالت ازش باید چرا اصال.کشید موھاش  
رفتم باشگاه طرف به شدمو رد کنارش .

کار ھم تور و توپ بدنسازی  بر عالوه.داشتیم تمرین دوساعت حدودا روز اون
سرویسم کف تو که زدم مردونمو سنگین سرویسای اون از چندتا.کردیم  

شست خودشو
کالسو پایان که بود ۶:۳۰ ساعت حدود.میکنه تعریف سرویسام از ھمیشه نھال

Page 34



text 10 (2)
که خونه برسم زودتر میخواد دلم فقط.میزدم نفس نفس خستگی از.کرد اعالم  

شده تاریک ھوا بودیم پاییز اواسط چونکنم تحمل خودمو نمیتونم.حموم برم .  
قفل درو تا بودم منتظر.بیرون برم من اول تا وایساد در کنار مربی.بود  

گفتم طرفم برگشت ھمینکه.کنه :
-خداحافظ.میرم دیگه من

-ببینم کن کجا؟صبر
سمتش برگشتم کالفگی با

-چیه؟ دیگه
-میرسونمت خودم.بری تنھا نیست خوب شب وقت این

-چنده ساعت مثال انگار شب وقت این میگه چنان اوووو
-میای من با.تاریکه ھوا.گفتم ھمینکه

راھمو دادمو تکون ھوا تو بابا برو معنیه به دستمومیام حتما چششششم  .  
برم تا کشیدم .

پنجره از سرشو.میاد راه کنارم داره اروم ماشین با دیدم که شدم دور یکم  
گفت و اورد بیرون :

-میرسونمت نکن،بیا لج دختر
-میرم نکرده،خودم الزم

-نیار باال منو سگ روی اون نیھان
نمیشه خب ولی.برم ھمراش نمیخواد دلم بگم اگه گفتم دروغ.ایستادم حرکت از  

نمیره کتم تو اصال زورم حرف.که کنه سبک خودشو انقدر ادم .
-نمیخوااااممم اقا نمیخواد دلم میدی؟اصال دستور من به که ھستی کی تو

-راحتی ھرجور
میکردی؟ اصرار دیگه یکم میمردی بیشعور خبرفت گرفت گازشو یھو . ! .

برم قربونش که ھوام.افتادم خوردن چیز به روبه روم باالی بلند کوچه ی دیدن با
من ولی بازه فضاش اینجا درستهمیترسم تاریکی از من!نه وای.بود تاریک .  

.تنھام
شروع بترسم کمتر اینکه واسه.کردم تر تند قدمامو کردمو بغل خودمو دستام با

خوندن اھنگ به کردم :
بنازم رعنارو تو باالی قدو
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بنازم تمنارو باغ نوگل

کاشتی من قلب تو داشتی که حسی
بیا جلو یکی راست چپ حاال

لب زیر ھمینطور.بمونم ساکت نمیخواستم فقط!!!میخونم چی نمیفھمیدم اصال  
سرم پشت از نفر چند کردن صحبت صدای که میگفتم ور و شرو داشتم  

منو تا یکیشون.میان دارن پسر تا ۳.بعلھھھھه دیدم برگردوندم که رومو.اومد  
اومده بند زبونم ترس از.کرد اشاره من به کناریشو کله ی پس زد دست با دید  

کردم بیشتر قدمامو سرعت.بود .
تاشون ۳.سمتش برگشتم و کشیدم خفه ای جیغ.شد کشیده پشت از دستم یھو  

لذت با یکیشونافسایت ھمه ھا پفکی،قیافه ھمه ھیکال.بودن کرده دورم .  
گفت کردو نگاه سرتاپامو :

-اومد گیرمون چیزی عجب جووووون
-بیرون؟ نیای تنھایی شب وقت این نگفته بھت مامانت کوچولو

-نیومده کسی تا ببریمش بیا داداش امیر
وقت نیھان،االن نه االن.بود اومده بند زبونم میترسیدمو بیشتر لحظه ھر  

نیست ترسیدن .
که اونی دماغ تو زدم ارنج با و یکیشون پای وسط کوبیدم پاھامو لحظه یک تو  

پشت از صداشو.دوییدم سرعت تمام با.بزنم رو دیگه یکی نرسیدم.بود کنارم  
شنیدم سرم :

-عوضی دختره ی وایسااااا
پشت از محکم من و شد کشیده پشت از شالم یھو.میدوییدم چی مثل من ولی  

مانتومو یقه ی و وایساد سرم باال اومدلگنم استخون آیییییی.زمین خوردم .  
صورتم تو زد محکم و کرد بلندم و گرفت .

یقه یزد بد خیلی ناکس.کردم حس شد جاری دماغم از که خونو گرمای  
سفت منو.دیگه یکی بغل تو رفتم محکم.داد ھل عقب به  منو و کرد ول مانتومو  

ولم میخواستم و میزدم زار جونم تموم ،بامیکردم گریه.داشت نگه دستاش با  
در جیبش از چاقویی بود امیر اسمش که اونینمیدادن گوش ولی کنن  .  
صدای اون با. شورتم تو افتاد قلبم چاقو دیدن با.گرفت صورتم مقابل اوردو  

گفت نکره اش :
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-کوچولو خانم میکنم حالیت

رو توجھمون ماشینی ترمز وحشتناک صدای که گرفت صورتم طرف چاقورو  
کرد جلب ......

*ارمیا
غلطی چه؟ھر من به اصال.سرتق دختره ی.کوبیدم فرمون به محکم مشت با  

که من ندونه سپرده،ھرکی من به و نیھان اون...سوگل خاله ولی.بکنه میخواد  
نه نه نه وای.ترمز رو زدم محکم فکر این با.ریخته اونجا ارازل چقدر میدونم  

سره.رفتم باشگاه طرف به سرعت با زدمو دور.میزاشتم تنھاش نباید احمق من
احساس صحنه اون دیدن با.میکردم نگاه جارو ھمه چشم با رسیدم که کوچه  

با یکی اون بودو گرفته و نیھان اشغال یه.ترمز رو زدم محکم.نمیزنه قلبم کردم
محکم.رفتم سمتشون به و شدم پیاده ماشین از سریع!!...نیھان وای....چاقو  

شروع دعوامون و بود گرفته و نیھان که اونی صورت به کوبیدم مشت  
خودم اخر در ولی!!یکی من بودن نفر سه اونا خب.خوردم یکی زدم یکی.شد  
دوتا خواستمدارم کاراته مشکی کمربند نیست که الکی.کردم پارشون و لت .  
نشسته زمین رو.اومد بند زبونم وضعیتش بادیدن که کنم نیھان بار درشت تیکه  
بھتر خودم وضعیت.میریخت اشک بھار ابر عین بودو کرده بقل زانوھاشو بودو
کنارش.بود شده زخم لبم گوشه بودو شده کنده پیرھنم اول دکمه ی تا دوسه.نبود

کردم صداش اروم.نشستم :
-نیھان ...

کردم صداش دوباره.نداد جوابی ولی کرد نگاه بھم :
-نیست چیزی شو خوب،بلند دختر

دستاشو.بود شده خیره لبم گوشه ی زخم به بودو کرده سکوت فقط اون ولی  
که کردم باز جلورو در.بردم ماشین طرف به اونو.کردم بلندش اروم و گرفتم  

نگاه چھرش به.نشستم کردمو باز خودمو سمت در.نشست رفت خودش  
زد لب آروم.نمیکرد گریه دیگه.کردم :

-بودم ترسیده خیلی
-رسیدم موقع به خداروشکر.نیست چیزی خب خیله

گفت خودش خاص مظلومیت با کردو نگاه چشام تو :
-شد اینجوری من خاطره به.میخوام معذرت
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بگذرونم وقت باھاش یکم نمیاد بدم!!جالبیه دختر .

-بیاری در بازی سرتق کمتر کن سعی دیگه
بود زده غمبرک تازه انگار نه انگار.رفت فرو خودش دفاعی حالت تو :

-گازشو زرتی تو.میکردم تعارف داشتم فقط ؟؟منسرتقم من سرتقم؟نه من  
رفتی گرفتی

پرروعه چقدر بشر این.میومد در حدقه از داشت چشام .
-کردی جا جبه تنه یه بودنو پررو مرزایه

-گرفتی؟؟ دنیارو کجای کم رویی انقدر که تو آِخی
گفتم کردمو اشاره خودم به غرور با :

-که میبینی
گفت پوزخند با کردو اشاره سرتاپام به :

-ولی شاخه خیلی میکنه فکر که خودراضی از دخترباز پسر یه.میبینم دارم اره
نیست کسیم پخ

غریدم لب  زیر.کردم نگاھش نشسته خون به چشمای با :
-زدی؟؟؟؟ زری چه تو

*نیھان
باز دھنتو چرا تو احمق اخه بگه بھم نیست یکی کرد، اتصالی سیماشخدا یا  

کردم رنگین میاری؟؟خودمو زبون به درمیادو ازش ِشروِور ھرچی میکنیو  
ناممو وصیت بده کاغذ یه حداقل میکنه؟؟برادر نگام اینجوری چرا.کنم فکر  

گفتم دادمو قورت دھنمو اب که میکرد نگاه بھم ھمینطور.بنویسم :
-دق دخترات دوست بمیری بیفتی اگه.ندی کشتنمون به باشه جاده به حواست  

نگرفتن ارایشگاه وقت اینکه نخیر،واسه!! ُمردیا اینکه واسه میکنن،نه
اخم مجبوری میشی ناز خنده با انقد که تو اوخی.میخنده داره ریز ریز دیدم  

گفتم بھش رو کالفه.بود راه دیگه ساعت نیم یه خوابگاه تامگه کنی . :
-نداری؟ مربی،نیناش ناش ھی

گفت کردو نگام تعجب با :
-دیگه؟ چیه ناش نیچام

-دیگه خودمون اھنگ ھمون دوما.ناش نیناش نه ناش نیچام اوال
-مزخرف لوس
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ناش نیناش بگم دوسدارم چیه خوزد نویانو حرف دقیقا  !!!

اخه اھنگ ھمه این بیننه واااای.کرد روشنش ضبطشو سمت برد دستشو .  
حتما من.بند اوان از تھرون اھنگکنم کنترل خودمو نمیتونم چرا؟؟االن این .  

خوندن بلند بلند کردم شروع.بابا جھنم بهخب بدم قر باید . :
چیه ھی،باز

چیه ناز ھی غرورو ھمه این
منو وای،قلب

چیه اواز ھمه این تو درد
ادامشو داشتم.اھنگو این دارم چیه؟دوست خو.کرد نگاه بھم تعجب با مربی  
تحویلم نیشخند یه که کردم نگاه بھش چپ چپ.کرد عوض و اھنگ که میخوندم  

شروع حرصش ازعاشقشم وایییی.زمانی یوسف از موھات شب اھنگداد ..
خوندن بلند کردم :

گرم دمت بردی دلمو زدی دیوونتمو اخه
نگردم بر و شمال ببرم تورو سرم به زده

ساحل تو ماه نور زیر باھم و شب به کم کم کم
خودمی خود خود مال عاشقمی ھمه به بگی

لذت بازی این از عجیب.باشم بلد اھنگو میکردم خدا خدا.بعدی زد بازم  
اھنگ این کی اخه.بھادری بنیامین نداره تو مثل دیگه دنیا اھنگ.بعلھھه ھا.میبردم

احمق؟؟ میکنه فراموش و
کردم خوندن به شروع مجددا و :

میزارمو ھم رو چشمامو
میارمو یادم به تورو

میدنو تکون دست دوباره
میدنو نشون بھم تورو

میزارمو روھم چشمامو
میارمووو یادم به تورو

با دادمو تکون ھوا تو رفص حالت به و کردم مشت دستامو رسید که اینجا به  
خوندم تری بلند صدای :

-ندارھھھه تو مثل دیگه دنیا
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بیارھھھه نمیتونه نداره

عشقنننن بیقرار ھمه دال
وایییی.میخنده داره غش غش دیدم که مربی طرف برگشتم.شد کم اھنگ صدای

توله میخنده قشنگ چه نگا الھی بشی ناز
گفت میخندید که ھمونطور :

-خیلی جونی شایان باحالی خیلی
گفتم انداختمو غبغب به بادی :

-ھستم که معلومه
اومد در دادم که ریخت بھم چتریامو دستاش با :

-داری؟ چیکار موھامومیکنی؟ چیکار عھھھھھه
-نمکن با خیلی اخه

ھاااا میشه چیزیش یه امشب این
-بانمکن که معلومه خب

-شوھرت بیچاره دختر نیھان وای
بعدی ی دفعه ببندم شرط حاضرمنیھان بار یه شایان بار مرگشه؟یه چه این  

؟گفت؟ چی این ببینم کن صبر.میکنه صدام شایان !
مھربونی این خوشگلی،به این به من.باشه خداشم از بیچاره؟ چرا ، -

استعدادی جذابی،خانومی،با ....
گفت و پرید حرفم وسط :

-خلی،سرتقی،خنگی این به
گفتم و کوبیدم بازوش به محکم :

-نمیشناسی منو اصال تو کنا، مسخره خودتو ھوی
گفت و زد چشمک یه :

شیم؟ اشنا باھم بیشتر میخوای !
-میدی نخ داری دوباره رسما.نگا نگا

گفت خندیدو قش قش :
-بشناسم بیشتر یکم شاگردمو میخوام میشه؟ چی مگهدختر تو دست از .

-میگی راس ک تو ارھھھھه
بعد یکم.شد سپری سکوت تو راه بقیه. نگفت چیزی دیگه کردو ای خنده تک  
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گفتم مربیو سمت کردم رو. خوابگاه در دم رسیدیم :

-رسوندی منو ک  ممنون
-میکنم خواھش

گفت که شم پیاده خواستم :
-خانم؟ شایان

؟!؟!خانم؟ شایان اخهخنگیه عجب
-بعله؟

-میخوام مربیتو شماره ی
بگذره من با زدنت الس از دودیقه بزار اشغالی اخهکردم نگاه بھش اخم با .  

بعد ♀ 
-بپرسم ازش سوال سری یه باید.نکنا نگام اونجوری

-داره نامزد اون
گفتم چاخانی عجب .

-بپرسم ازش تو درباره ی سوال سری ی ؟بایدچه من ب خب
-بپرس خودم از خب

-پرسید تو از نمیشه سواالرو اون.که نمیخورمش بابااااااااا ای .
خودشونو کار بزرگترا گذاشتم و دادم بھش و نھال شماره ی ادم ی بچه مثل  

دیدم برگشتم.کنم باز درو تا انداختم کلید.شدم پیاده و کردم خدافظی ازشبکنن
زدم لب.وایساده اونجا ھنوز :

-نمیری؟ چرا !
-استعدادیم با چه:( زد لب متقابال اونم )

-میرم منم برو تو
بعد دیقه دو ک بودم ایستاده در پشت.تو رفتم و کردم بای بای باھاش دست با  

مربی امشب اگهزدم لبخندی.کوچه اھنگ شد الستیکاش شدن کشیده صدای   
نجات جونمو که ممنونشم عمر یه بیاد؟؟ میخواست سرم بالیی چه برنمیگشت

.....داد
روی نھال. تو رفتم و کردم باز داشتم،درو کلید خودم.خودمون ی طبقه رفتم  

میدیدم ازش کم ک عصبانیتی با و اومد سمتم به فوری دیدنم با.بود نشسته مبل  
:گفت
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-نیھان؟؟ بودی کجا االن تا

گفتم بھش تعجب با :
-عصبانیی؟ انقد چرامگه؟ باشم کجا بود قرار خب .

زد داد :
-گوشی. ۷:۳۰ نه داشتی کالس ۵:۳۰ ساعت تا توعصبانیممممم؟؟؟ چرا .  

موندی گوری کدوم بفھمم نمیدی جواب ک صاحابتم بی
با میزنه؟؟ حرفارو این چرا بودم کجا من میدونست ک اون...شکست دلم  

گفتم بغضی پر صدای :
-کشید طول تمرینم

-بودی؟؟؟؟؟ کجا.نیھان نگو دروغ
گفتم و زدم زل بھش اشکی چشمایی با...کردن پیدا خودشونو راه اشکام :

-متاسفم برات واقعا ...
ی شماره مگه.بستم محکم درو و اتاق سمت دوییدم فوری حرف این بازدن  

اینجوری باھام ندارم تحملزدم ھق دل ته از تھرانیو؟؟ یا نداشت؟؟ مربیو .  
ولی احساساتیم انقد میدونه.حساسم خیلی من میدونه ک اون.بزنه حرف  

زیر خزیدم.نداشتم رفتن حموم ی حوصله اصال.کردم عوض لباسامو....بازم  
دودیقه مربی اگه.کشیدم صورتم به دستی.داشتم بغض ولی نمیکردم گریه.پتو  

خستگی ولی.گرسنه و بودم خستهبودم شده خطی خط االن بود اومده تر دیر .
برد خوابم و کرد غلبه بھم .................

.

.

.
.خواب نھال و سلین.شدم بیدار گرسنگی فرط از ولی بود چند ساعت نمیدونم  

بیدارم شام واسه حتی! ھه! بود؟ کجا اون اومدم من وقتی...ِسلین.بودن  
ماکارونی.داشتن نگه برام غذا یکم حداقل خوبه.اشپزخونه سمت رفتم...نکردن  

خوابیدم اتاقمو تو برگشتم خوردمو قابلمه توی ھمونجور رو ............
بخوابم بگیرم غروب ۷ ساعت وقتی خب.بود ۷ ساعت شدم بیدار ک  صبح  

تصمیم.بود رفته سر عجیب حوصلم. نداشتم کالس امروز. ھمینه وضعیتم  
جلوش و بود زانو روی تا که مشکیمو عروسکی شنل. گردی تھران برم گرفتم
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خیلی. پوشیدم و داشته خوشگل ای قھوه پاپیون تا ۴ پایین به باال از ترتیب به  

دارم دوسش ❤جذب کتان شلوار.آوردم خودم با مانتوشلوار دست سه کال   
چشم خط یه با جیگری لب رژ یه.آرایشه وقت حاال خب. پوشیدم مشکیمم  

ھام مژه چون ھام مژه رو کردم خالی راو ریمل کل کنم فکر.کلفت   
از کج حالت به چتریامو نصف. کردم سرم ھم جیگریمو ملوانی کاله.کم پشته  

شنلم تو گذاشتم رو کلش و گذاشتم باز موھامو صورتمو رو ریختم بیرون کاله  
زرشکیمم ست  گردن شال.جلو آوردم مقداریشو یه فقط. نباشه معلوم تا  

و شیرازه از سردتر خیلی تھران  تو ھوا ولی آذریم اواسط درسته.برداشتم  
برم خواستم برداشتمو زرشکیمم دستی کیف. ندارم عادت سرما به اصال من  

دادم پیم سلین به قبلش ولی :
 -نباشین نگران نمیام ھم ناھار ھواخوری رفتم من

قھوه ایمم خوشگل ھای بوت نیم.بدم نھال دست بھونه دوباره خواستم نمی  
بخوام ھرجاتوئه روز  امروز خانم نیھان خب بیرون زدم خونه از پوشیدمو   
خیلی آخری اینمیخورم بخوام ،ھرچیمیخرم بخوام چی ھر ،میرم  .  
دلم خیلی.زدم زنگ نویان به گوشمو تو گذاشتم و دراوردم ھندزفریمو.مھمه  

پیچید گوشم تو خوابالوش صدای که نکشید طولی شده تنگ داداشم واسه :
-فسقلی؟ چیه

-بود شده تنگ برات منم دل داداشی سالم وای
 : گفت و خندید

-شده تنگ برات خیلی بودم،دلم خوابالود خواب یکم ببخشید عشقم؟ چطوری
-کنی؟ می چیکار خونه شرکت؟ نمیری مگه تو ببینم

-خبر؟ چه تو از. کنم در خستگی گرفتم مرخصی بابا ای توچه؟ به
-تمریناش این با کشت منو مربی این بابا ھیچی

 -زن؟ یا مرده اصال.نگفتی من به راجبش مربی؟چیزی این حاال ھست کی
  فقط نشه غیرتی کنه خدا وایییییی

-پسره یه.... مربیم... چیزه....خب
گفت و کرد مکث کم یه :

 -سالشه؟ چند
 -سالشه ۲۴ ھاشمیه ارمیا اسمش
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  -تو بابت از من!!باش مراقب نیھان... آشناست برام خیلی  اسمش جالب چ

نمی شناسم پسررو  اون ولی مطمئنم
-میشناسیش؟ گفتیعمم ارواح.(متشخصیه آقای خیلی.نترس بابا نه (

-جاشنیدم یه می کنم احساس آشناس برام اسمش
-بارانه پسر دوست یاروبیاری در شاخ بگم بھت چیز یه وای .

 -؟!کیه؟ ؟باران!؟!جان؟
- نمیشناسی؟ دوستتو خواھرمیگم بارادو خواھر سر بر خاک !

-بشناستش باید باراد پس میگی؟ اونو آھااااااا
-االنشود چه وای.خواھرشه پسر دوست طرف ندونه  اصال شاید.احتماال .  

میزنم زنگ باراد به
  -بھش میگم خودم بزنی زنگ  نکرده الزم

-نداره خوش کرده خواستگاری نویان از منو بار چند باراد که اونجایی از خب
بھم اینکه بعد. بودیم رل باھم باراد منو ھرچند.باشم صمیمی باھاش زیاد  
توافقی میگم چنان حاال.شدیم جدا توافقی کردم رد من و داد ازدواج درخواست  

گرفتیم طالق انگار . ♀ھمین واسه بارانه برادر باراد که اونجایی از  
دوستیم دوتا مثل باراد و من االنبسوزه باران اونجایه تا شدم رفیق باھاش  .  

گفت نویان... میمونه منتظرم گفت بھم چند ھر. تقریباً  :
-نداری؟ کاری نیھان

- حسابم به بریز پول واسم
-باورم که کردی تموم رو ھمه نگو!!.دادم پول بھت کلی رفتنت قبل من دختر  

نمیشه
کنی حساب جدا باید و امروز فقط نشده تموم  پولم خیرم نه ☹- 

-اونوقت؟ چرا خب !
 -کنم عشق خوام می منه روز امروز چون

- میشه نه !!!غلطا چه .
.دوندادی جھنم به بیشعور احمق. کردم قطع گوشیو بگم چیزی اینکه بدون  

کردم بازش!! بود نویان طرف از. اومد اس ام اس یه برام بعد دقیقه :
- حسابته تو تومن یه دیگه دقیقه دو  

. قربون کلی دلم تو. اومد برام پیامش دیگه یکمداداشی عاشقتم وایییییییی  
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کافه برم گرفتم تصمیم اولفرستادم بوس استیکر واسش رفتم اش صدقه  .  
فکر چایی یه. بود شیکی جای. تو رفتم دیدم که  کافه ای اولین بخورم صبحانه  

دارم پول میلیون یه االن من بابا جھنم به. باشه قیمتش تومن ۲۰ کنم
  نشستم رفتم گوشه یه

.جوون پسرای دختر  اکثرا. بود کرده پر رو فضا کل الیت موسیقی  
جمع بدبخت سینگل تنھا من و بودن اومده نفری دو یا گروھی ھمشون.بودن  

بودم . ♀چقدر پسر بشی ناز آییییییییموند وا دھنم گارسون دیدن با  
زرد انگار روشن عسلی چشما. بود سالش ۱۵ یا ۱۴ کنم فکرتو خوشگلی  

بود کوچولو خیلی  دماغشم. بود سبزه پوستشم. لخت و قھوه ای موھاش.بود  
باشی تو گارسونش که کافه خوشاعوضی .

-دارید؟ میل چی خانم؟ امممم
گفتم و کردم وجور جمع خودمومیکردم؟؟ نگاه بھش داشتم برسرم خاک  :

  -شکالتی کیک با گالسه کافه
تازه غذا دیدن با. اوردن سفارشمو دیگه دیقه ١٠ یه.رفت و گفت چشمی  

خوردن کیک به کردم شروع خوردمو گالسمو از یکمگشنمه چقدر فھمیدم  . .  
از یکیبود خیلییییییییییخوشمزه.بود کم کنم تعریف کیک این از چی ھر   

تا رفتم و خوردم گالسمم شد تموم که کیکم. خوردم که بود کیکھایی بھترین  
۸۰.شد سبز سرم باالی ناقابل شاخه دوتا  دیدم که رو قیمت. کنم حساب  

گویا. بودن خوشمزه انقد چرا بگو ؟آخه خبره چهتومن؟ ھزاااااااااااار    
بود خوشمزه ھمینجوری ھم قیمتش ♀ 

  حاال خوبنیھان باش خوشبابا جھنم به...کردم پرداخت پولو زار حالتی با
آخزد برق چشام بھداشتی آرایشی مغازه دیدن با... ؟!برم؟ کجا  
زده ھیجان الک و آرایش وسایل ھمه اون دیدن از. تو رفتمجووووووون .  

گوشیَم قاب که اونجایی از. صورتی،بنفش آبی، جیگری،: خریدم الک تا ۴.شدم
ناناسم گوشی برای داشت ریز سفید قلبای روش که بنفش قاب یه داشت  

تھش. لباس برای باشم رفته مغازه تا ده کنم فکر.لباسه نوبت حاال خوب. خریدم
طرح چنتا بودو مشکی رنگشم بودو قایقی یقش که نافی رو بلوز لی، شورتک یه

اسلش سیوشرت یه و طوسی دار مچ شلوار بلوض یه ، داشت ریز سفید  
خریدم مشکی ساده ی شال یه و سرمه ای خوشگل .
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که  مغازه ای صاحب از.بخورم نھار برم گرفتم تصمیم. ۱۲ بود شده ساعت  

که ھم فروشنده.بیام و برم تا باشه اونجا خریدام خواستم بودم گرفته شال ازش  
رستوران.ھست وسایلم مواظب گفت و کرد قبول  بود مھربون و مسن آقای یه

امروز که بریم خانم نیھان خب.قشنگ و بزرگ. بود مغازه روی روبه درست  
روش کردمو انتخاب رو پنجره کنار میز!عسیسم بذاری کنار رژیمو قراره   

دوغ یک ھمراه به دادم سفارش کوبیده. بگیره سفارش اومد گارسون.. نشستم  
چنگال و بشقاب با بعد یکم و رفت گارسون. دارم دوست دوغ چیه خب.خانواده

شلوغه خیلی رستوران چون گفت. برگشت سبزی و دوغ ھمراه به و اینا و  
ریختموداشتم دوغ خودم واسه.بشه سرو اصلی غذای تا میکشه طول یکم  

روم به رو میزه رو دیدنش با نبینه بد روز چشمتون. میخوردم  
چشام از کردم سرفه  اینقدر. کردن سرفه کردم شروع گلومو تو پرید دوغ  

داد خوردم به آب و طرفم اومد  سراسیمه گارسونمیومد اشک داشت  . . 
گفت نگرانی با گارسونرفت آبروم وایییییی  . :

-خانم؟ خوبه حالتون !
: گفتم خجالت با

 -خوبم بله
با اشغال اه. کردم نگاه بھش دوباره.بودن شده خیره من به رستوران نصف  

ھمینطور.روموبرگردوندم غره چش بامیمون من به بود زده زل باز نیش .  
دھنم دیدنش با که برگشتم. شد کشیده روبروم صندلی که می پروندم مگس  

پرروعه بشر این چقدر!!!شد باز علیصدر غار اندازه
 -خانم نیھان سالم علیک

گفتم و زدم لبخندی حرص با :
 -شما؟ خوبی.مربی جناب سالم به

 -بھتری تو ظاھرا
گفتم عصبی.گذشت سکوت تو یکم :

  -نه اگه بگو داری کاریکنی؟ می نگام بز عین نشستی روبروم چرا عزیزم
بفرمایید اومدی خوش خیلی که ♀ 

گفت و کرد نگام چپ چپ :
   -بیام گفتم نشستی تنھا دیدمادبی بی و اعصاب بی چقد تو دختر وھھھھھه
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پیشت

 -چی؟ بودم کسی منتظر وقت اون اگه آھا
: گفت و انداخت باال ابرو

-نیستی! نوچ  
نمیشه  وگرنه ببرم لذت حضورش از باید اینکه مثل! نه. کردم  ای کالفه  پوف

المصب
-نمیشن ناراحت خانم باران. باشین کسی منتظر شما می کنم احساس من ولی  

ببینن؟ شما با منو اومدن وقتی !
  -ھم شما! افتادم چیزی یه یاد باران گفتی دوما! نداشتم قرار  باران با اوال

شناسین؟ می کجا از دیگرو
گفتم شدمو بیخیال ولی چه من به بپرس باران از برو خو بگم خواستم :

 -کال. دوم اون بودم اول من.دبیرستان البته. بودیم مدرسه یه تو باران منو خب
من ولی میدونست شاخ خودشو بود پولدار بچه چون نمیومد خوشش من از  

کردم نمی حساب به خودمم عن اونو
  وسط این گفتم بود چی عن خدا یادھنم تو  زدم دست با گفتم که اینو

گفت و ؟؟خندید :
- ادامه خب

: دادم ادامه و کردم جور و جمع خودمو
  -من مینداختیم کل ھم با وقت ھر. بودیم معروف جنگی خروس به مدرسه تو

از ھمش  اون ولیمیکردم پشمش که بودم من این خالصه. میشدم برنده   
منو اینکه برای اینجاست جالب. میکرد مسخرم و می کرد استفاده سو پولش  

ولی بود کرده تیز دندون داداشم برای  بده حرص ...
داری؟؟ داداش  تو!! وایستا وایستا: گفت و حرفم وسط پرید

-اوھوم،چطور؟
 -چیه؟ اسمش

  -نویان
میکرد فکر داشت انگار کرد کمرنگ خیلی اخم یه.شده خیره نامعلومی نقطه به .

کرد تکرار رو اسم نویان چندبار : 
-شایان نویان... شایان نویان ...
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گفتم و زدم بشکن  چشمش جلوی :

-یدفعه؟ شد چی. یھو نشی غرق جناب ھوی
 -بگو ادامشو ھیچی ھیچی! ھا؟

-نویان ولی بود کرده تیز دندون داداشم واسه  خانوم گفتم،باران می داشتم  
به کال  نویان!! گفتما چیزی نویان به من نکن فکر. نمیذاشت بھش سگم محل  

داداشش با ھمین واسه.بچزونمش بھتر گرفتم تصمیم من.نمیده محل دخترا ....
چی نیھات کنن سرت بر خاک. کردم سکوت رسیدم که حرفم اینجای به  

بگی؟ میخوای !
-داداشش؟ با خب !

زدم رل باھاش: گفتم و زدم دریا به دلمو
از دوغ توجھی قابل مقدار و گرفت سرفش یھو می خورد دوغ داشت که مربی  

عمیق نفس تا سه دو. شدیم حساب بی حاال خببیرون شد شوت دھنش .  
پرسید بھت با بعد و کشید :

-زدی؟ رل باراد با تو چیییییی؟؟؟
دخترشو دوست برادر نباید چرا احمق خب. میشناخت و باراد پس عه  

بشناسه؟؟
-خب اره

پا باراد زندگی به که ھستی دختری اولین تو: گفت و کشید عمیقی نفس  
...گذاشته

اخریشی کنم فکر و: گفت و کرد مکثی. کرد نگاه بھم
-داره؟ دختر دوست نمیدونستی چرا پس میشناسی، بارادو خوب انقد که تو
-نمیدونستم ولی داره دختر دوست یه که میدونستم فقط منتھی! میدونستم! چرا  

نداد نشون بھم عکسشم حتی. کیه
-میشناسی؟ بارادو کی از تو

-پدرش که بدونی کنم فکر ولی. میکنن زندگی شیراز اونا میدونم. بچگی از  
شیراز پاشون یه بود تھران پاشون یه ھمیشه ھمین برای بود، تھرانی

-باران اینکه تا.می کردن آمد و رفت تھران و شیراز بین خیلی اونا آره آره  
خداروشکر تھران  رفتن ھمیشه برای و شد قبول دانشگاه تھران خانم

-بود؟ چطور باراد  با رابطت...چیزه. اوھوم
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بشر این فضولیه عجب

- برای که گفتم. داداش نخیر نه؟ یا شدیم ھم عاشق بدونی میخوای چیه؟  
بودم باراد با باران چزوندن .

میگه بھش خودش بخواد باراد اگه نگفتم، چیزی باراد خواستگاری راجب . 
با گفتمو خدار شکری دلم تو.اورد سفارشارو گارسون که بگه چیزی خواست  

گفتم بھش مربیو به زدم زل باز  نیش :
-برو پاشو حاال.نداره اشکالیموند نصفه شد؟حرفمون چی دیدی عااااا .  

گفت و انداخت باال ابروپسر گل آفرین بخورم غذا خوام می من اونور  : 
-میخوریم غذا باھم خب. نمیشه نوچ،

گناه ؟؟اخه شدی نازل من سره که بودی بالیی کدوم چییییییییییی؟؟؟؟  
گناه؟؟ کدامین به خدایا اخه؟؟ کارمی کدوم

-گناه؟ کدامین به چی ینی
گفتم بلند اخرو تیکه یه این سرم بر خعاک عھھھھه ♀ 

ھیچی ♀-  
بخوره؟ منم غذایه میخوا این ببینم، وایسا لحظه یه ☹

-باشم گفته دادمااا سفارش غذا خودم ی اندازه به من...مربی
گفت کردو ی خنده تک :

-میز این رو بیاره غذامو گفتم گارسون به اینجا میومدم داشتم وقتی نترس،
غذا یکی جلو سختمه من خب ھوف.کرد گوشیش مشغول خودشو. گفتم اھانی  

گلوم از کوفتم نمیشه، اینجوری نه حلقم، تو فرستادم زور به لقمه یه بخورم،  
نمیره پایین

یا کنم تعارف بھش بودم دل دو. بود غرق گوشیش تو انداختم، بھش نگاھی یه  
ضرر و جھنم بیخیال نه،    ♀ھم اضافه بشقاب یه میاد زورشون لعنتی اه

باھاش برداشتمو قاشق یه!) بودنا تمیز.(بود چنگال قاشق چنتا میز روی. بیارن
دستمو و شدم خم جلو به یکم. گرفتم غذام ی نخورده دست قسمت از لقمه یه  

فشار خودم به نبود الزم زیاد بود دونفره میز چون.مربی طرف بردم  
گفتم کردمو الکی ی سرفه.بیارم :

-مربی؟...چیزه...اھم اھم
با. کرد ھنگ صورتش جلوی قاشق و من وضعیت دیدن با و کرد بلند سرشو  
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گفتم و کشیدم پوفی.بھم بود زده زل تعجب :

-لطفا بفرما میل گرفت، درد دستم باباااا ای
اروم شد، معلوم فیھاخالدونش تا که کرد باز دھنشو اروم تعجبش ھمون با  

حالت از کم کم. سرجام نشستم خورد اینکه بعد و دھنش تو گذاشتم و قاشق  
لبخندش ھمون باداد باد به ایمانمو و دین که زد لبخندی. بچه اومد در شوک   

:گفت
-کوچولو خانوم مرسی

کوچولو خانوم کردم، فکر اخرش حرف به که میکنم خواھش بگم بھش اومدم  
نکبت دخترته دوست :

-بابابزرگ کوچولو خانوم نگو بھم دیگه ھوی
سفارش کھگارسون کنم بھش تعارف یه دوباره خواستم نگفت، چیزی خندیدو  
کل میتونم داده سفارش این ک غذایی اینھمه باماااااشاااااهللا. اورد اقارم   

بدم شام و تھران
یه و ساالد نوع چند و مرغ با پلو برگ،زرشک کباب پرس کوبیده،یه پرس یه  

نامحسوس طور به دیگه بار یهنوشابه دوتاااا و چیه نمیدونم که دیگه غذایه  !!
حاال!!نگم دیگه که بازوھارم. دارم پک سیکس میزنه داد کردم، نگاه شکمش به  

شده گرد چشمایه با و مونده دھنم تو قاشق نصف ؟!چجوریه؟ من وضعیت  
گفت تعجب با افتاد من به که چشمش. بھش زدم زل :

-میخوای؟ توام! چیه؟
-بدی؟ غذا و رستوران کل میخوای

-چی؟ یعنی
-؟!واقعا؟ میخوری ھمشو!!چخبرته؟ بابا

-نیست چیزی که انقد
میشد گشادتر داشت لحظه ھر چشام. بیخیاااااال بابا

-نه؟ داری پک سیکس ببینم
گفت شیطون زدو چشمک : 

-ببینی؟ میخوای چطور؟ اره
گفتم رفتمو بھش توپ غره چشم یه : 

-ھواااااا این باشی داشته شیکم باید االن میخوری انقد که تو! حیا بی
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دادم نشون شکمم دوره فرضی ی دایره یه دستام با .

گفت خندیدو :
-که نیست چیزی غذا انقد دارم من که تحرکی مقابل در خب

برم خواستم شد تموم که غذام.شدم خوردن غذا مشغول دادمو تکون سرمو  
امامزاده اکثر یااااابھم زده زل و کرده تموم غذاشو مربی دیدم که کنم حساب

گفتم بھش تعجب با! ؟!؟!کرد؟ تموم غذاشو کی اینھا  :
-کردی؟ تموم کی !

-میخوری غذا اروم بودم،خیلی تو منتظر. میشه ای دیقه دو
میخوری خرس عین تو نمیخورم اروم من گفتم دلم تو .

حساب خودش اول تا من جلوی اومد سریع دیدم کنم حساب برم که افتادم راه  
برگشت کرد حساب اینکه بعد.داره عجله شاید.انداختم باال شونه بیخیال.کنه  

گفت سمتم :
-بریم

گفتم تعجب با :
-نکردما حساب ھنوز!بریم؟ کجا

گفت کردو ای خنده تک : 
-کردم حساب من جون دختر بریم بیا

گفتم کشیدمو توھم اخمامو :
-کردی؟؟؟؟ اینکارو چرا

گفت و انداخت باال شونه :
-که نبود مگه؟چیزی چیشد نکن اونجوری من واسه قیافتو حاال خب

نکن تکرار کارتو دیگه ولی ممنونم ازت ♀-  
کنارم اومد.بیرون زدم رستوران از نگفتمو چیزی.داد تکون سرشو بیخیال  

گفت و ایستاد : 
-رسونمت می

-بیارم مغازه اون تو از وسایلمو برم باید.ممنون نه
دستمو َردِ .کردم اشاره خیابون اونطرف فروشی روسری ی مغازه به  دستم با

تو گذاشتم کردم  خرید سری یه منم عه: گفت یھو. کرد نگاه مغازه به و گرفت  
میارم خریدارو میرم االن. مغازه اون . 
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اینکه قبل.گرفتمش خفیفی جیغ یه با که بغلم کرد پرت گوشیشو سریع بعد  

گفت سریع بگم چیزی بخوام :
-میام االن باش داشته لحظه یه گوشیمو .

۱۱ آیفون خواست مثال االن.خیابون سمت رفت سریع حرف این زدن با pro 
مغازه ی یه تو بزاره وسایالشو باید چرا اون اصال!بکشه؟ من رخ به   

فروشی؟ روسری
به خورد چشمم یھوگوشییه عجب المصب. کردم اونور ور این گوشیشو یکم  

؟!اومد؟ بارون کی!!! عه. کردم نگاه و برم و دور کم یه.رو پیاده خیس کف ! 
تو بذارم رو گوشی بھتره.میخوردم ناھار داشتم وقتی البد. بود خیس جا ھمه  

با داشت مربی. کردم مغازه به نگاھی. نخورم سر نکرده خدایی که جیبم  
منو تا فروشنده.کرد اشاره بھم و برگشت یھو که میزد حرف مغازه صاحب  

مجبور نداشت، جیب شنلم که اونجایی از. مربی به داد وسایلمو و شناخت دید  
دور ازشلوارم پشت جیب تو بذارم رو گوشی نامحسوس طور به شدم   .  
ازش وسایالرو طرفش برم خواستم. طرف این میومد داشت که دیدم و مربی  

از پر اونجا و بودم رستوران محوطه تو ھنوز تقریباً  که اونجایی از. بگیرم  
و خیس بزرگ نسبتاً  سنگ روی رفت پام) بود سنگریزه کال یعنی (بود سنگریزه

صدای افتادم ھمینکهاومدم فرود مبارکم باسن روی محکم و افتادم پشت از  .  
“که ایشاال تن پنج حق به... پروردگار یا... شنیدم  چیزیو شکستنِچِرک  ”  
بھت با ھنوزمی کنم فکر که چیزی اون نه شکست که بود لگنم استخون  .  
گفت باھول. بود مربی.نشست کنارم نفر یه دیدم که بودم نشسته زمین روی :

-؟!یھو؟؟خوبی؟ شد چی
تعجب با.کردم بغض. کرد بلندم و گرفت و آرنجم زیر نمیگم چیزی دید وقتی  

گوشیو جیبمو پشت گذاشتم دستمو صلوات ھزارتا نذر با. میکرد نگاه بھم  
دیدن با کردمو باز چشمامو... جلوم گرفتم رو گوشی و بستم چشمامو.گرفتم  

تازه انگار!!! المصب بود شده خورد صفحششد بیشتر بغضم گوشی صفحه .
تعجب از پر صدایی با و کشید دستم از گوشیو. نداشت گلس چون بود خریده  

 :گفت
-میکنه؟ درد جاییت!دخترخوب؟ کنی می بغض چرا ھی ھی !

  گوشیش لعنتی. بود شده جمع اشک چشمام تو و بودم کرده بغض فقط من اما

Page 52



text 10 (2)
شده کالفهباشه نسوخته صفحش کنه خدا. قیمتشھھھھه میلیون ٣٠ حداقل  

گفتم تمام مظلومیت با کردمو اشاره گوشی به دستم با... بود : 
-شکستم...ش...گوشیتو...گو

گفت و زد لبخندی.کرد نگاه گوشیش به تعجب با :
 -کردی؟ بغض این واسه پس

.  گفت و گرفت خودش به متفکری حالتدادم تکون سرمو آروم :
 بدی بھم پولشو باید پس

گفت زدو شبطونی لبخند. دادم تکون سرمو آروم بگیره گریم بود نزدیک که من :
-بکنی برام دیگه کار یه ؟میتونی!بدی؟ پولشو چرا نه اوممممم

جوری یه بده سری بر خاک کارای درخواست بخواد اگه خودم جان به  
کردم نگاش برزخیبشه ست باھم گوشیش صورتشو دکوراسیون که میزنمش

خنده از پوکید که :
-گوشیو پول اینکه جای به خواستم میکنی؟ می نگام اینجوری چرا دختر   

کمکم باشگاه بیای امروز بخوام ازت بگیرم، ازت
  چرا اصال باشگاه؟؟ برم باھاش گفت؟ چی االنکردم نگاه بھش تعجب با

نهمیکنه کلم از پوست نھال مطمئنا باشه؟؟ داشته نیاز من کمک به باید  
بیاری گیر میخوای کجا از پولشو نیھان، نباش خر عھھھھھه. کنم قبول نمیتونم  

گفتم و کردم فکر یکم اخه؟؟ :
  -باشم؟؟ باید چند ساعت تا ولی... قبوله

: گفت و کرد نگاه ساعتش به
  - تا.میشه شروع کالسم دیگه دیقه چھل حدودا من... یکه االن ساعت خب

بمونی باید چھار ساعت
که بگیرم درد الھی.نیست ای چاره ظاھرا ھعی...کشیدم ای کالفه پوف  
که قبوله بگم خواستمنیست تر چلفتی پا و دست من ازنمیمونم ورزشکارو  .

افتادم چیزی یه یاد یھو :
-که؟ بدم تمرین شاگردات به بیام سرووضع این با نداری انتظار... جناب ھی

گفت که کردم اشاره لباسام به دستم با :
-یکی فوقش. خوبه که شلوارت دوما باشی، داشته تحرک نیست الزم زیاد اوال  

دیگه بپوشی میدم سیوشرتامو از
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در. کرد ھدایت خوشگلش جنسیس سمت منو. نگفتم چیزی دادمو تکون سرمو  

نھال به بایداخه نازه ماشین این چقد خدا ای. نشستم کردمو باز جلورو  .  
فکری یھو...نمیشد باورش میکردم تعریف و جریان اگه مطمئنا ولی میدادم خبر

زد سرم به :
-مربی؟...اممممم !

چیه؟: گفت و برگردوند طرفم به سرشو !
-داره؟ کالس باھام نیھان امروز بگی بزنیو زنگ نھال به میشه... خب...خب

-کیه؟ نھال
-کلی ندادم خبر بھش رفتمو دیر اینکه خاطره به دیشب...دیگه مربیمه نھال  

کنه قبول عمرا کنم تعریف براش و جریان اگه االنم...شد عصبانی
گفت خندیدو : 

-میزنم زنگ باشه باشه
-مرررررررسییییی
-خرسی

فرھنگ بی ی پسره نگفت، چیزی خندیدوکردم نگاه بھش پوکر ای قیافه با .
گفت مربی یھوخودتی خرس  :

-شایان؟
گفتم تعجب با :

-بله؟ !
-مھندس؟ بزنم زنگ گوشی کدوم با دقیقا من االن !

پیشونیم رو کوبوندم دستم کف با محکم . ♀حواسم اصال وااااای ای  
نبود

-کنیم؟ چیکار حاال !
-میزنم زنگ تو گوشیه با خب

اولو بوق.زدم زنگ نھال به و گرفتم رو گوشی. نداریم ای دیگه چاره اینکه مثل  
یھو که گذشته ای ثانیه ۱۰ کنم فکر.مربی به دادم رو گوشی سریع خورد که  

گفت مربی :
-سرمدی خانوم سالم

بود مخم رو خیلی قضیه این و شنیدم نمی نھالو صدای
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  -امروز که بدم اطالع بھتون خواستم...راستش.نیھان مربی ھستم ھاشمی من

نباشید نگران باشگاه میاد من با نیھان ...
-..........

-گوشی لحظه یه بله بله ...
رو گذاشت دستشو. کردم نگاه بھش تعجب با که طرفم گرفت گوشیو سریه  

گفت بھم رو کالفه گوشیو ی دھنه :
-دیگه میکنی؟؟؟بگیر نگام بز عین چرا

گفتم اروم خیلی گرفتم، گوشیو لرزون دستایی با دادمو قورت دھنمو اب :
-الو ...

-نگفتی؟؟ بھم خودت چرا خانوم، نیھان سالم علیک
-بودی عصبانی دستم از خب...سالم ...

-باز نکنی دیر...برگرد زود...ھوف
-چشم
-خدافظ
-خدافظ

میکنه نگام تعجب با دیدم که مربی طرف برگشتم و کردم قطع گوشیو
-چیه؟!ھا؟؟ !

-میکنی؟ چشم چشم جلوش اونوقت بزرگتره ازت دوسال کنم فکر کال
-سوما واجب، احترامش و مربیمه دوما بزرگتره، ازم سال چھار اوال  

عقله به و نداره سن ربطی کوچکتری بزرگتری
-ببافی فلسفه نمیخواد بابا اوکی ...

خب نداره؟؟ اھنگ یه ابوقراضه این...میشد طی حرفی ھیچ بدون مسیر  
به سرمو. گرفته خوابمنمیزنه صاحبش ولی داره اھنگ کرده ثابت تجربه ...  

ایستاد ماشین بخوابم خواستم شدو گرم چشمام تا. دادم تکیه شیشه ♀  
دنبال که اردکایی جوجه عین شدیم، پیاده ماشین از ھردو. رسیدیم بعلھھه  

باز و باشگاه دره. میرفتم راه مربی سره پشت میفتن راه مامانشون  
کور داشتم اخیشششش...کرد روشن پرژکتورارو.بود جھنم انگار داخل...کرد  

نشست نیمکتا از یکی رو رفت و گرفت ساکشو مربی. که میشدم ...
*ارمیا
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مطمئنا ولی...نه یا اوردم و نیھان کردم درستی کاره نمیدونم

اتفاق یه چون نمیگرفتم ازش گوشیو پول وجه ھیچ به
کنه کمکم تا اینجا اوردمش باشن راحت وجدانش و خودش اینکه برای.بود . 

نشستم نیمکت رو رفتم و گرفتم ساکمو .
جلوم اومد که کنم عوض لباسمو خواستم

-سالشونه؟؟ چند دخترن؟پسرن؟! نفرن؟ چند شاگردات این...میگما
گفتم و بھش دادم سیوشرتامو از یکی :

-کنیم گرم یکم بیا سریع بپوشو اینو برو نکن سوال انقد میفھمی، میان االن
منتظرش کردمو عوض لباسامو. رختکن سمت رفت دادو تکون سرشو اروم  

میزد زار تنش تو سیوشرتم. بیرون اومد رختکن از که نکشید طولی. شدم !!!! 
اینکه با. باسنش زیر تا سیوشرتم ی اندازه بودو انگشتاش وسطایه تا استیناش  

به افتاد چشممبود کرده بامزش میومدو بھش خیلی بود گشاد براش  .  
باز موھاشوباشه خوشگل بلندو انقد موھاش نمیکردم فکر اصال وای...موھاش

نمیشه؟ سختش اینجوری.بود گذاشته
گفت شد که نزدیکمخوشگله خیلی کثافت. طرفم اومد آروم آروم  :

-ببندم؟ موھامو نداری چیزی ای گیره مویی کش یه میگما !
آکبنده مغزش کال اینکردم نگاه بھش پوکر

! -باشم؟ داشته چیزی ھمچین یه باید چرا من دقیقا االن
: گفت و کشید موھاشو کالفه

-کنم؟ چیکار آمازون جنگل این با االن من خب
- خب ببافشون

-میگیا راس عاااا
- احمق

 و گردنش شال آویز از تیکه یه.گردنش شال طرف رفت و گفت بھم بابایی برو
کردم نگاه بھش.شد موھاش بافتن مشغول و ببنده  موھاشو نوک باھاش که کند . 
میگم درسته. نمیکنه جذبم قیافشم اصال. نمیکنه جذبم ایش دیگه چیز چھرش جز  

. بااصن کردم قاطی بابا کن ولش. نه میکنه جذب بگم اینکه ولی خوشگله  
اومدم خودم به صداش :

-نزن زل بھم انقدر ولی خوشگلم میدونم
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آخه ضایعم من چقدر .  ♀پوزخند با و کردم حفظ ظاھرمو حال این با  

گفتم بھش : 
-آسمونم ریختن نگران من ھیچی که سقف

نگفتم چیزی و خوردم خندمو حال این با. گرفت خندم که کرد نگاه بھم برزخی .
یه براش کاش خدا ھعی. شده نابود افتاد یادم که گوشیم وقته سر برم خواستم  

می شد روشن حداقل االن که گرفتم می گلس    ♀چه دختر این موندم ھنوز
شنیدم صداشونشکست؟ مگنش لگن.شده نابود گوشیم که افتاده جوری :

-مربی؟ !
. دوییده بار چند اینکه مثل. میزد نفس نفس

-چیه؟ !
-کنی؟ گرم نمیای !

... اومدن ھا بچه اینکه مثل. اومد زدن در صدای که بدم جوابشو خواستم
* نیھان

  تو سالشونه؟ دخترن؟پسرن؟چند! نفرن؟ چند یعنی... بودم گرفته استرس
وارد کنان سالم سالم بچه تا ۲۰ حدود و شد باز در یھو که بودم فکرا ھمین  

با و ایستادند جاشون سر من دیدن بابود شده گرد تعجب از چشمام. شدن   .  
بود سال ۸،۹ تقریباً  سنیشوم میانگین. کردن می نگاه بھم کنجکاوی و تعجب . 

مالی وضع بود معلوم وضعشوم و سر از. می خوردن چشم به را پسر بیشتر  
جوون پسر و دختر یه با مربی!!! بود شده تعجبم باعث ھمین و ندارن خوبی  

ام پسره باشه سالش ۱۵ تقریباً  خورد می دختره به. بست و در و تو اومد   
اومد مربی. ایستادن ھا بچه کناره رفتن جفتشون.بود سالش نوزده ھجده حدود  

گفت و برد ھا بچه طرف به منو سمتمو :
-کنه کمک من به اومده و کرده لطف که داریم مربی خانم یه امروز...خب خب،
لطفا این از بکنم غلط منکمکت بیاد کرده لطف عمت جون آره گفتم دلم تو  

به داشت خوشگلی طوسیه چشمای که ساله ۶،۷ حدود پسر یهبکنم بھت  .  
گفت مربی :

-جدیدته؟ دختر دوست!مربی؟ !
این مگه بعدشمداره زبونی عجب وجبی نیم اینموند وا تعجب از دھنم  

پسر. کشید و گوشش و پسره طرفه رفت مربی! اینجا؟ میاره دختراشو دوست
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میپیچوند گوششو که ھمینطور مربی بخندن، بقیه شد باعث که گفت بلندی آخه  

:گفت
-بچه؟ نکن فضولی انقد نگفتم مگهھیراااااد  

  -اومد درد گوشم آییییییکردم غلط باشه باشه
گفتم و ھا بچه طرف کردم روبود گرفته خندم  . :

-ساعتی چند تا ھاشمی آقای کمک اومدم امروز. نیھانه اسمم. ھا بچه سالم  
کنین صدام جون نیھان میتونین.کنم کار باھاتون

گفت مربی که دادن تکون سرشونو ھمگی :
  -گرم و بدویید زمین دور دور ۵  ھمگی و بپوشین لباساتونو زودتر خب خیله

کنید شروع و کردن . 
سمتم به جوون پسر و دختر. بشن آماده تا رفتن و گفتن بلندی چشم ھمه  

گفت دختره. اومدن :
-بزنم حرفی اینکه قبلثناست اسممخوشبختم آشناییت از جون نیھان سالم    

گفت پسره :
-خانم نیھان خوشبختم آشناییتون از. ھستم مھراد . 

بغلدستم مدت تمام مربیکردم خوشبختی ابراز و زدم بھشون لبخندی  .  
وقتی از جفتشون. سالشه ۱۹ مھرادم سالشه ١۵ ثنا: گفت یھو.بوده وایساد  
لیگ جوانان تو ھردوشون االنم. ببینن آموزش تا من پیش اومدن بوپ ده سالشون

می کنن بازی
: گفتم تعجب با

! -چیه؟ ھم با نسبتتون راستی!!عالی چه ؟!واقعًا؟
گفت مربی بگه چیزی اومد مھراد تا :

 -چرا آینده در ولی ندارن ھم با نسبتی االن
  فھمیدم دیدم رو ثنا شدن سفید و سرخ وقتی ولی نشدم منظورش متوجه اولش
شدن دور ازمون ببخشید یه با مھراد و ثنا که خندیدم آروم. قراره چه از قضیه

تیشرت تو ھا بچه دیدن باعاشق خجالتی زوج اخیییی.ھا بچه طرف رفتن و  
گفتم ذوق با بودن پوشیده که ستی زرد شلوارک و :

- شدن جوجه شبیھه جااااان ای
: گفت بھم رو و خندید اروم مربی
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-مالیشون وضعیت خاطر به که بود حیف.استعدادین با ھای بچه واقعا اونا  

کنن شکوفا  استعدادشونو نتونن .
گرم مشغول جدی و ماھرانه چقدر که کردم نگاه بھشون.بود درست  حدسم پس

بودن کردن .
-میدی؟ آموزش بھشون رایگان داری بگی میخوای !

گفت دادو تکون سرشو : 
-میبرم لذت ھم خیلی کار این از و

  که بود خوب چقدر... کردم پیدا خوبی حس.بود شده خیره ھا بچه به  لبخند با
داشتن ھارو بچه اینجور ھوای مربی مثل آدم ھایی ...

اومدم خودم به صداش با :
-دیگه؟ کردی گرم !

-اوھوم
-کنیم بازی ھم روبه روی ثنا و مھراد با بریم بیا پس .

کوبیدم ھم به دستامو ذوق بارو در رو بازیه یه واسه بود زده لک دلم که اخ   
گفتم و :

 -بریم
  رفتن ھم مربی و ثنا وایسادو من کنار مھراد.رفتیم مھراد و ثنا طرف به

اولش. شدم بازی آماده و زدم باال و گشادمو سیوشرت ھای آستین. روبرومون
بازی آروم آروم بعد کردیم کار ساعد پنجه بشه گرم دستامون اینکه برای  

اسپک مربی یھو که میبردم لذت داشتم و بودم شده بازی غرق.شد سنگین  
به توپ خوشگلم دریافت این باروحتتتتت تو ای.دستم کوبیدتو جانانه ای  

گزگز بدجوری دستمبستم چشمامو درد ازبود شده پرت ناکجاآباد  .  
شده قرمز  حدی بهکردم تعجب دستم دیدن با که کردم باز چشمامو. می کرد  .

سرعت به ثناریخت برگام داره زوری عجب کثافت. می زد کبودی به که بود  
گفت مربی به رو دستام دیدن با.طرفم اومد :

-محکم انقد چرا ندارا دست ساق دیدی که تو.کردی چیکار ببین مربی وای  
زدی؟

: گفت و خندید پررویی با مربی تعجب کمال در
-نزدم محکم که من.نارنجیه نازک زیادی این
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  سنگ خودمنفھم بیشعورشد خفه درجا که رفتم بھش ای غره چشم چنان
دستامو و دستشویی سمت رفتم حرفی ھیچ بدونالھی بشورم گالب با قبرتو  

اینکه نه.کنم بازی خواست نمی دلم دیگه. سوزه نمی دیگه آخیششش. زدم آب  
می خواستم فقط. میاد پیش چیزا جور این. نیستم که لوس!! باشما کرده قھر  

گفت مھراد که میشدم رد کنارشون از داشتم. ببینم رو ھا بچه کردن بازی :
-بازی؟ خانوم؟نمیاین نیھان !

: گفتم و زدم بھش لبخندی
-کنم نگاه رو ھا بچه بازی خوام می! نه

  میگفتم بھشون اشتباھاتشونو.ھا بچه سر باال رفتم.شد مشغول و داد تکون سر
منو طوسی،تا چشم پسر ھیراد،ھمون. می کردم تشویق خوبشونو ھای ضربه و

گفت و پیشم اومد دید :
- جون؟ نیھان

 -عزیزم؟ جونم
-کردین؟ عمل دماغتونو شما !

گفتم و خندیدم غش غش :
 -مگه؟ چطور عزیزم نه

-کوچولوعه دماغت خیلی اخه
گفتم و کشیدم رو لپش اروم : 

-نریزه زبون انقد جون بچه تمرینت سر برو
صدایه یھو.می کرد تمرین باھاشون که ھایی بچه طرف رفت و گفت چشمی  

صدای بعدشببندم چشمامو لحظه یه شد باعث که اومد در باالیی بلند سوت .  
مخم رو رفت ھمیشه مثل مربی :

-پاسه وقته وایسین صف تور جلوی ھمگی
وایسادن،مربی تور پشت منظم و ردیف خیلی و گرفتن دست توپاشونو ھمه  

گفت و بھم روکرد :
-بدی؟ پاس میتونی !

اومد ثنا نفر اولین.وایسادم پاسور جایگاه رفتم و دادم تکون آره معنی به سرمو  
ھا بچه بعدش.میزد قشنگی اسپکایه که الحق و بود قدرتی پستش. ضربه برای  
ھنوز میزدن،ظاھرا ساعد و پنجه اکثرشون زدن، ضربه و اومدن نوبتی نوبت  
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اسراییلی بنی ایرادایه پاسام از چقدر مربی که بماند.نگرفتن یاد اسپک  

میگفت مداممیگرفت . :
-نده،بلنده،فالنه،بھمانه تور لبه کوتاھه،انقد ...

میترکیدم داشتم خوردم حرص بس از منم.میخندیدن ریز ریز مھرادم و ثنا . 
چیکار میدونستم وگرنه مربی گیره بھت زدم که گندی خاطره به کارم که حیف  

کنم

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

تموم ھم امروز باالخره.بخورم اب تا آبخوری سمت رفتم کوفته و خسته  
بشه تموم کالس بود مونده که ساعت نیم.گذشت خوش بھم خیلی خیلی.شد  

یار خودمون واسه یکی یکی و شدیم کاپیتان  اون منو. گذاشت مسابقه یه مربی
قرار و بردیمشون ۳-۲ آخرش.مربی تیم تو ثنا بود من تیم تو مھراد.میگرفتیم  
بعد جلسه البته بده بستنی.ھممون به گذاشتیم که شرطی طبق مربی شد !!!!

می داشتن و بودن شده آماده ھا بچه از چندتا بیرون اومدم که ابخوری از  
بغض ولی چرا نمیدونم.کردن بغلم سمتمو اومدن فوری من دیدن با که رفتن  
بود نازی خیلی دختره که یکیشون. بوسیدم دونه دونه ھمشونو نشستمکردم .  

:گفت
-مھربونی خیلی شماگذشت خوش بھم خیلی امروز جون نیھان مرسی

گفتم ھمشون به رو لبخند با. کردن تایید حرفشو ھم بقیه :
-ھا بچه گذشت خوش خیلی منم به

لباسھاشو تا رختکن تو رفت ثنا. رفتن و کردن خداحافظی ازم اومدنو یکی یکی
رو کردنش عوض حوصله اصال. کردم نگاه لباسام به زار حال با.کنه عوض  

کنمش مربی تقدیم دستی دو نمیتونم گرفته عرق بوی اون از جدانداشتم  .  
که ♀ 

گفت مربی یھو که بودم مونده نکردنش و کردن عوض دوراھی بین :
-شد دیر بریم بیا!کنی؟ می چیکار شایان

-نکردم عوض لباسامو...چیزه خب.. ھا
-برام بیار سیوشرتمو بعداً  بابا خیال بی
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بیرون رفتم و برداشتم لباساموشدم ذوق خر حسابی . .

و کردم خداحافظی ازشون. حتما بزنه زنگ من به گفتم و دادم ثنا به شمارمو  
گفت مربی. نشستم ماشین تو رفتم :

-امروز شدی خسته خیلی. ممنونم ازت
 -نیاز زدم که گندی جبران برای اومدنم درضمن. گذشت خوش بھم خیلیم اتفاقاً 

بود
 -ممنون حال ھر به...سرت فدای که گوشیه منظورت اگه

-کنم می خواھش
خوابم!!!زدین حدس درست باریکال... خسته که منم... بود گرم ماشین داخل  

...برد

*ارمیا
من سیوشرت ھنوز. کردم نگاه بھش.برد خوابش زودی بود خسته انقد بیچاره  
بعدا گفتم ھمین برای نداره کردن عوض لباس حوصله بودم فھمیده. بود تنش  

کردم صداش. خوابگاھش در دم رسیدیم بعد دیقه ۴۰ حدود.بیارتش برام :
- شو بیدار ھی...شایان اھای

منگ و گیج.پرید یھو که بشه بیدار بلکه میدادم تکونش  محکم گرفتمو شونشو  
گفت و کرد نگاه دوروبرشون :

-بزغاله؟ کنی بیدارم آدم عین تونی نمی !
چشماش.برداشت رو وسایلش و عقب صندلیه شد خمکردم نگاه بھش پوکر  

کشید لپمو جلو اومد . نشده لود کامل ھنوز بود مشخص. بود خمار خمار کامالً 
گفت و :

-خدافس. امروز بابت مرسی .
وسط این که ومن.تو رفت و کرد باز کلید با و در و شد پیاده ماشین از سریع  

چه اینخدا یامی کردم نگاه خالیش جای به داشتم و بود ریخته پشمام   
فروشی گوشی سمت رفتم و کردم روشن ماشینوموجودیه؟ ! ...

*نیھان
با چحوری نفھمیدم اصن.خواب از میمردم داشتم.رفتم باال زور به ھارو پله  
منتظر زدمو دربخوابم میخواست دلم فقط االن.اومدم و کردم خدافظی مربی .
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و نھال ی چھره شد باز در ھمینکه.کنه باز درو این خدا راه در بیاد یکی شدم  
کاناپه رو بیرونش لباسایه ھمون با سلین.تو رفتم و کردم بی جونی سالم دیدم،  

تلو تلو و مبل رو گذاشتم لباسامو نایلون. بود کرده غش گمونم به.بود افتاده  
و نکرد پیچم سوال که خستم چقدر فھمید نھال کنم فک. اتاق سمت رفتم خوران  

دوش یه باید که افتاد یادم اتاق به رسیدم که ھمین. بودم ممنون ازش خیلیم  
کرد بلند نمیشه جرثقیلم با منو االن ولی بگیرم .

ولو بعدش و بشورمش بعدا تا گوشه یه گذاشتم و درآوردم مربیو سیوشرت  
برد خوابم سه بشمار و تخت رو شدم ........

 گوشی صفحه به و دادم بدنم به قوسی و کش. شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با
بود نویان.کردم نگاه .

: دادم جواب خوابالود
-بله؟ !

-بودی؟ خواب.سالم علیک !
-بودم خواب اوھوم. سالم

-آخه؟ خوابیدنه وقت چه!!!شبه ۸ ساعت دختر !
-نویان نده گیر.شدم خسته خیلی امروز خب

-ھمینقد روز یه تو اونم پول میلیون یک کردن خرج با بودم تو جایه واال،منم اره
میشدم خسته

! -میزاری؟ بدبخت،منت گدایه دوما،. کردم خرج تومنشو ۶۰۰ اوال
  -از خواب دیگه!میگذره؟ خوش خبرا؟ چه!! بکنم غلط من ابجی نه! منت؟
اخیششششش. حموم رفتم بعدش و زدم حرف نویان یا یکم. بود پریده سرم  

اومد حال جیگرم
نداشتم حوصله نکردم خشک موھامم. شستم تو ھمون مربیم سیوشرت .

  ترسناک فیلمش ظاھرا. فیلم تو شدن غرق سلین و نھال دیدم که حال تو رفتم
بلند صدایه با یھوسرشون پشت رفتم آروم آروم زدمو خبیثی لبخند. بود  .  

:گفتم
-پپپخخخخخخ

شوت ھمشو خورد می آب داشت که سلین. کشیدن بنفش فرا جیغ یه جفتشون  
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چشمش که بزنه منو اومد پاشد. افتاد دستش از پفیال ظرف نھالم و بیرون کرد  
ضربه پشتش به اروم آروم سمتشو رفت. می شد خفه داشت که اقتاد سلین به  

از شادیارو اینخدایا واییییییخنده از میخوردم جر داشتم که منم.میزد    
پس  خورد  محکمی  ی ضربه که خندیدم می داشتم طور ھمیننگیر ما   

خدایا. می کردن پرتاب سمتم به لگد و مشت ھمین طور بعلھھھه...بعدش.کلم  
کن باز جا برام بھشت  ھایه موشه گوشه. بودم خوبی جوون من. بھم کن رحم  

میام دارم که ....
برای که گشاد تیشرت یه. بود ۱١ ساعت. شدم بیدار گوشی آالرم صدای با  

بود رونم وسطایه تا تیشرت.شلوار بدون اونم بودم کرده تنم بود نویان . 
سر آماده و حاضر سلین.بیرون رفتم اتاق از مالوندم می چشمامو که ھمینطور

گفت من دیدن با که بود نشسته سفره :
-بھت پسرونه گشاد لباسھای چقدرشدیا چیزی عجب نیھان جوووووون  

میاد
   -لباس چرا بعدشممیگی چرت چرا شدم جن شبیه صبحی اول بروبابا

بری؟ میخوای جایی پوشیدی؟؟ !
-زودتر کالسمو گفت اومده پیش براش کاری یه امروز جون فرزانه. آره  

میکنه شروع
: گفتم و دادم تکون سرمو.سلینه مربیه جون فرزانه
! -دیدی؟ و خریدم دیروز که وسایلی سلین راستی

: گفت ذوق با
-ببینمشون نھھھھھه

از میترکید داشت. دادم نشون بھش دونه دونه و آوردم وسایلمو نایلون  
بعدش. بشن تیکه تیکه ھمشون الھی بشه کوفتت الھی گفت می مدامحسودی  .

نھال.رفت و زد خوشگلمو آجری رژه اضافه به الک بنفشمو پررویی کمال در  
.ھمینطورپیاده رویه چیچی ۱۱ ساعت نمیدونم.صبحانش روی پیاده بود رفته  

دیدن با.اومده برام درخواست یه که میچرخیدم اینستا تو و بودم داده لم مبل رو
و زدم خبیثی لبخندھاشمی ارمیاریخت پشمام لحظه یه اسمش    

تو که شدم اینستاگردی مشغول دوباره. ندادم بک ولی کردم قبول درخواستشو  
بود نوشته فقط. بود مربی.اومد برام پیام یه ریکواسا قسمت :
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) bk bde-بده بک )

جواب خودش عین منممیکنه تایپ انگلیسیتو بودی کی باکالس جوووون . .
:دادم

) noch-نوچ )
) chera-چرا )

) chon ch chasbide be ra-گفتم چی ناموسا را، به چسبیده چ چون )
-بھتره بزنی حرف فارسی ھمون نظرم به
-اومدی کالس چس اول تو خب چه، من به

-بده بک حاال خب
۱۲؟!؟!خبره؟ چه ااااااااه. کردم فالوش رفتم منمکردما گیری پیفففففف .  
عکسایی چه جووووووندارم تا ۳۰۰۰ کال منداره فالوور تا ھزار . . 

میداد رو ھمه جواب پرروپررو اونم.براش بودن کرده غش کامنتا تو که دخترا
اومدم و کردم الیک عکسھاشو قشنگترین از یکیکرد می دلبری و .  

نھال لحظه ھمونمیچرخم اینستا زرت زرت نشستم مفته نتم انگار واال.بیرون
بود دستش مرغم تخم نایلون یه تو اومد زنان نفس نفس و کرد باز درو .

نباشی خسته بخیر صبحتجان عشق سالم ❤-  
-این تو بگیرم دوش یه میرم من تا بیامرسی بخیر ھم تو صبح عزیزم سالم  .

بخوریم صبحانه باھم و کن درست رو مرغھا تخم .
-اوکی  

فراموش کال رو قضیه اون نھال ظاھراً . شدم مشغول و گرفتم رو مرغ تخم  
سفره رفتم و کردم درست مشتی نیمرویه یه.نمیشم پاپیچش زیاد منم. بود کرده  

سفره سر نشست  و بیرون اومدم حموم از ورگل ترگل  نھالم. چیدم رو .
نمیکنه اذیتت میگفت بھم ھمش. زدیم حرف مربی تمرینامو راجب باھم یکم  

و کرد نصیحتم کلی اونم. داره شیطنت ذره یه فقط بابا نه گفتم منم! که؟  
باھم نشستیم صبحانه خوردن از بعد. برداشت من کچل سره از دست باالخره  

. کناربودم گرفته درد شکم که خندیدیم انقد دیدیم، خفن خیلی کمدیه فیلم یه  
با زدن گپ مشغول.بود شده یک تازه ساعت.میگذشت خوش خیلی بھم نھال  

شد پرت جنازه یه کردم باز که درو.سلینه حتما.اومد در صدایه که بودم نھال  
شنیدم وارشو ناله صدایه. خستست دختره این خدا ی ھمیشهتو  . :
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-میکنه درد بدنم ی ھمهکه مردم خدااااا، ای .

-برداشته جارو ھمه گندت بو برو حموم یه پاشو گنده، خرس نزن زر پاشو
حرف ی ادامه به نھالم منو. حموم رفت پاشد دادو بھم توپ ی غره چشم یه  

میگفت نیلوفر خواھرش راجب داشت. پرداختیم زدنمون :
-پسره خاله فینگیل بھش، زدم زنگ دیروز

بیان ھمیشه برای بچه اومدن دنیا به از بعد قراره.داره توراھی یه نیلوفر  
گفتم کردمو ذوق منم نھال ذوق از. ایران :

-بیاد دنیا به سالم و صحیح الھیعزیزم وایییی  
گفت شدو وارد زیر لباس با حیا بی سلین لحظه ھمین :

-داریم؟ چی نھار !
گفت نھال :

-ھا چیزیه خوب بپوش،حیاھم لباستو برو داریم،ورپریده کوفت نھار
-بزنم دید یکم من باشه ھمینجوری بزار داری؟ چیکارش نھال وای

بگو بال نگو باسنجیبش تو میزاره لوپزو جنیفر  که داره ھیکلی کثافت  
گفت زدو بھم گردنی پس یه نھال که بودم سلین دیدزدن مشغول ھمینطور :

-کرد جمعت نمیشد ھیچ جوره بودی پسر اگه نیھان،تو
گفت اتاق تو میرفت داشت که سلین. خندیدیم ھممون :

-چیه نھار نگفتین اخر
زد سرم به فکری یه :

-رستوران؟ بریم چطوره میگم !
گفت کردو فکر یکم نھال :

-موافقم خوبهاوووممم ...
برای نبود سرد اونقدرام امروز.بپوشیم لباس رفتیم ھمگی، موافقت از بعد  

و سورمه ای جین شلوار مشکیو شال یه با پوشیدم مشکیمو ی پاییزه مانتو ھمین
از تا توش گذاشتم باشگاھمو کفش و لباس برداشتم کولمو.  آرایشی ھیچ بدون  

شیک و ساده تیپ یه من مث سلینم و نھال.باشگاه برم سره یه طرف ھمون  
رستوران سوی به پیش و زدن ...

پیاده گرفتیم تصمیم ھمین برای داشت خوابگاه نزدیکایه تقریبا رستوران یه  
برخوردیم خوشمزه پسر چنتا به راه تو معمول طبق.بریم . ♀با یکیشون  
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گفت کردو نگاه سرتاپامو لذت :

-ساخته چی بابات جوووون
گفتم سمتشو برگشتم زدمو لبخند یه حرص بابود اومده در کفرم  . :

-بسازه شما برای یکیَم بابام بده،بگم مامانتو شماره که، نداره کاری خب
که پسره خوده.ھمانا خنده از پسره دوستای ترکیدن و ھمانا حرف این زدن  
به توراه. نخندن تا داشتن نگه خودشونو خیلی سلینم و نھال.بود ریخته پشماش  

رستوران رسیدیم باالخره برخوردیمو ام دیگه ی خوشمزه پسره چنتا ♀ 
اخرش!؟میزاشت نھال این مگه ولی بخورم فود فست میخواست دلم خیلی  

نشستیم محترم خانوم تا سه عین دادیمو سفارش برگ کباب پرس یه ھممون  
سرمون رو رستورانو سلین منو نبود نھال االن اگه البته. خوردیم غذامونو  

میکردیم خراب    ♀به اصلنم کردو حساب رفت برم قربونش نھال
نیم و سه بود شده ساعت. نکرد توجه ما اصرارایه .

-میرم میگیرم تاکسی ھمینجا از منم خونه برین شما جون،سلین، نھال
زود خیلی اینبار خداروشکر.بگیرم تاکسی تا رفتم کردمو خداحافظی ازشون  

مشغول باشگاه به رسیدن تا گوشمو تو گذاشتم فریمو حسن.اومد گیرم تاکسی  
از چقد من که اخ. کوچه سره رسیدم دیقه ۳:۲۵ ساعت. شدم دادن گوش اھنگ

طبق و ۳:۳۰ شد دقیقا ساعت باشگاه به برسم من تامیترسم کوچه این   
بود نیومده ھنوز مربی معمول   ♀فحش با جدوابادشو مربیو داشتم دلم تو

جنابعالی بعله.کوچه تو پیچید ماشین یه که میدادم قرار عنایت مورد قشنگم ھای
ھودیه یهنکنم غش گرفتم خودمو جلوی خیلی تیپش دیدن با.اوردن تشریف   

مشکی چقد اخمشکی سفید کفش و مشکی کتان شلوار با بود پوشیده مشکی   
پسر بشی نازمیاد بھت

-اھم اھم
بھش؟؟ بودم زده زل االن تاعبا ال تن پنج یا  

-کنم؟؟؟؟ سالم من اول منتظری مربی چیه سالم، علیک
-سالم خبمیگیری؟ گارد چراتو؟ چته

میگنا راست دفاعه بھترین حمله میگن.نگفتم چیزی و رفتم بھش ای غره چشم
ووع.خورد زنگ گوشیش یھو که کنه باز درو تا آورد در جیبش از کلیدو مربی  

آیفون نرسید پولش دفعه این بیچاره آخی،گرفت گوشی رفت کی . x  گرفت
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خوشحالی باخطه پشت انگارعشقش شد ذوق خر چنان گوشی صفحه دیدن با

گفت و برداشت رو گوشی :
 -خواھری؟ جانم

خواھرشه جونم ای ❤
! -سوپرایزی؟ چه! سوپرایز؟

: گفت و کرد من به نگاه یهشد پوکر قیافش مربی یھو
-خانوم خفن سوپرایزت اون با نمیری  

-به رو کالفگی با و کرد قطع رو گوشیاالن میام نکن جیغ جیغ خب خیله   
گفت من :
بود خواھرم ♀-  

 کردم نگاه بھش پوکر
-بود قاجار نادرشاه کردم فکر من بود؟؟ خواھرت!جدی؟ عھھھه

-سرش خیر. فرودگاه دنبالش برم باید. برگشته آلمان ازنمکدون ھه ھه ھه ...
کرده سوپرایزم ♀ 

-؟!بگیرم؟ سر به گلی چه االن چیچیییی؟؟؟من...بر خب
  تموم کالسم وقت ھر بود قرار و بیرون بودن رفته سلینم و نھال. کلیدنداشتم

؟!؟بخورم گوھی چه االن. گردن بر شد ! 
-تمرین میریم باھم بعد خونه میرسونمش بیا، باھام ھم تو خوب . 

-اینطوری میشه زشت. برو بابا نه
 -میکنه درک.بابا نی اینطوری اصال رومینا

  باھاش نمیشد ھم طرفی از اما.نداشتم تھرانو تو چرخیدن ول حوصله اصال
طرف کشوند منو و گرفت کیفمو بند مربی یھو که بودم مونده دل دو.که برم  

.ماشین
-که ازت نکردم ؟خواستگاری!کنی؟ می فکر چی به داری ساعت نیم  

داد ادامهپرروییه عجب!؟!ھان  :
- میدادی رو بله سریع مطمئناً  می کردم خواستگاری اگه چند ھر

-داشت تورو نفس به اعتماد دندون خاللخودراضی از پسره ایششششش   
بود درخت تنه ی االن

-بخواد دلت خیلیمگگگگگگ تورو نفس به اعتماد دندون خالل ...
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میاره در منو ادایه بیتربیت

-کنی پنداری ھمزاد میمون با داری عادت کنم فکر بخواد،دوما دلم عمران اوالً   
نه؟ !

تا بمونم ساکت فرودگاه تا دادم ترجیح منم. نگفت چیزی و داد بھم غره چشم یه
کنم پارش و لت نزنم یھو

رسیدیم ربع یه عرض در ھمین برای نبود زیادی راه فرودگاه تا باشگاه از . 
زد زنگ خواھرش به کنم فکر اوردو در گوشیشو مربی :

-میام دارم اوکی اوکی...رومینا؟؟ کجایی
ورودی دره نزدیکایه ایشون خواھر معلوم قراره از. فرودگاه داخل رفتیم  

گفت یھو کردو نگاه دقت با جارو ھمه مربی. بودن :
-اونجان اونجان

نگاه و اونطرف ھمینجوری. میگه کی به نفھمیدم ولی کردم دنبال دستشو رد  
ما سمت میاد بدو بدو داره ساله ۴ حدودا بچه پسر یه دیدم که میکردم . 

بود ھاشمی ارمیا ی شده کوچیک ی نسخه شک بدونجلل الخاااااالق  
باز ھم از دستاشو و نشست زمین رو سمتش میدوعه داره پسره دید که مربی  

بیخیااااااال بابا. مربی بغل کرد پرت خودشو بھش رسید تا ام پسره. کرد
باھمدیگه نمیزنن مو اینا

-بود شده تنگ برات دلم برم قربونت اخچطوره دایی عشق
نفس درست نمیتونست بچه میداد فشار رو بچه انقدخواھرزادشه اخیییی   

بیچاره میشد خفه داشتبکشه
-رو بچه کشتی مربی اھااای

چیزی خواست.اینجام منم افتاد یادش تازه انگار. اومد خودش به صدام با مربی
کرد جلب رو توجھمون صدایی که بگه :

-سالم
باشه مربی خواھر میرسید نظر به که دیدم خوشگلیو و جوون زن  بزگشتمو . 

رفت خودشمگرفتمش زور به که من بغل کرد شوت رو بچه دیدنش با مربی .
شد یکی باھم رودش و دل کنم فکر که کرد بغلش چنان خواھرشو طرف .

-قشنگم خواھر اومدی خوش
-میشم خفه دارم کنم فکر ولی مرسی باشه باشه
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عاشقانه این در غرق. بوسید خواھرشو ی گونه کردو جدا بغلش از اونو مربی
شدمو ھول. اورد خودم به منو ای سرفه صدایه که بودم برادری خواھر ھای  

کردمو ای سرفه تک. مامانش طرف رفت دویید که زمین گذاشتم اروم بچرو  
:گفتم

-اومدین خوش خیلی...سالم...اممم
کنم چیکار نمیدونستم اصالاساسی بودم شده ھول  ♀بود کی انگار حاال

بودم کرده ھل اینطور من که مگه
ایناخدا یاکرد بغلم طرفمو اومد ذوق با بعد کردو نگاه بھم ثانیه چند رومینا   

دارن مشکل خانوادگی
-نمیشه باورم وایگرفت زن چلم و خل داداش باالخره واییییی

گفت شدو جدا ازم :
-زیادی داداشمم سره ازتو خوشگلی چقد ماشا� ماشا�

شدید بود گرفته خندم    ♀طرف برگشت دلخوربیچاره؟ این میگه چی
گفت مربیو :

-بیشرف؟ گرفتی زن که میگفتی من به نباید توارمیا  
گفت سریع مربی که بشه ور حمله مربی سمت خواست :

-میگی؟ چرت چرا بود کجا زن رومینا؟؟ چخبرته اوووو
-دخترته؟ دوست نیستو زنت دختره این بگی میخوای

نه خواھرم نه -♀مجبور جنابعالی سوپرایز دلیل به امروزشاگردمه     
بیارمش خودم با و بزنم تمرین از شدم

ذوق چقد بیچارهنگفتم دروغ دیدم چشمام یا رومینارو شدن پنچر بگم اگه ینی  
کرد :  ♀گفت سمتمو برگشت پکر ای قیافه با

-خانوم؟ خوشگل چیه اسمت حاال...میخوام معذرت ازت من
گفتم زدمو لبخندی :

-نیھانه اسممحرفیه چه این بابا نه ...
گفت دادو دست باھام :

-رومینام منم
گفت کردو اشاره بود مربی بغل حاال که پسری به :

-علیسان پسرمه، اینم
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-خوشبختم

گفت مربی :
-تمرین سره بریم نیھان با بعد خونه برسونمت باید...رومینا

گفت و گرفت مربی بغل از و علیسان رومینا :
-بیار چمدونامو االن میکنیم، فکری یه اونموقع تا حاال

رو افتاد فکم موھاش دیدن با لحظه یه. رفت ورودی دره سمت به زدو حرفشو  
خیلییییی خیلی و داشتن درشت فر!!!!! بود زانوش وسطایه تا موھاشزمین   

گفتم مربی یه رو باز دھن با. بودن خوشگل :
-دیگه؟ مصنوعیه !

گفت خندیدو :
-فابریکه فابریکهنخیر

-خوبه خیلی ھست ھرچی لنتی اااااه
-کوتاه نذاشتم دیگه بوده سالش ۱۸ وقتی از.کرده بلند موھاشو من خاطر به  

سالشه ۲۸ که االنم. کنه ...
-شده؟ انقدری  موھاش سال ۱۰ عرض در ینی !

-فر موھاش دیگه میکرد فکر. تراشیده کامل موھاشو بود سالش ۱۸ وقتی خب  
نمیاد در

به دست ورودی در کنار رومینا. نگفتم چیزی و دادم تکون سرمواحمقانه چه  
خیلی منم.می آورد خودش با  چمدونارو کشون کشون مربیم. بود ایستاده سینه  

رفتم رومینا طرف به مجلسی و شیک خیلی کنم تعارف اینکه بدون ریلکس
گفت کالفگی با ر ومینا :

-دیگه بیارشون بیاد زودمیدی لفتش چقدر ارمیا ااااااه
چمدونارو تعجب کمال در.کرد نگاه رومینا به تعجب با وایسادو لحظه مربی  

گفت و سمتمون اومد و کرد ول ھمونجا :
-منتظرم ماشین تو .

سادگی ھمین بهرفترفت و ...... ♀جای به باز دھن با رومینا منو   
گفت حرص با رومینا.می کردیم نگاه خالیش :

-تخسه ھمونقدر ھنوزم خرس ی پسره
و گرفتیم رو چمدونا ھم با. بود گرفته خندم میداد نسبت مربی به که الفاظی از  
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یادم درست اخه. کردیم پیدا ماشینو پارک جای زور به.ماشین سمت رفتیم  

با که بود داده تکیه ماشینش به مربی رسیدیم وقتی.بود کرده پارک کجا نمیومد  
گفت و برداشت ماشین از رو اش تکیه ما دیدن :

-دادین لفتش چقد
به چند ھر.ماشین صندوق تو گذاشت و گرفت دستمون از چمدونارو ھم بعد  
به بود زده زل حرص با رومینا.داره جا چقدر مگه جنسیس. کردشون جا زور

گفت داد با یھو. خورد نمی تکون جاش از و ارمیا :
-ھتل بریم بیا علیساااااااان

کنن؟ می ھمچین چرا ایناالخالق جل ♀  
از  کشیدو و علیسان دست رومینا یھو که بودم وایساده بالتکلیف گوشه یه من  

احمق عین منم.سمتشون دویید و شد پیاده عصبانیت با مربی. شدن دور ما  
زشته خب! برم؟ کجا اخه ؟!برم؟ ینیمی کردم نگاشون و بودم وایساده  .  
روانی خدا نه ای. چیه دعوا بابا برو عه. باشم خانوادگیشون دعوایه وسط  

شدم ♀ 
رومینا که گفت گوشش تو چیزی یه کشیدو رومینارو ارنج عصبانیت با مربی  

گفت دیدنم با مربی. ماشین طرف برگشتن جفتشون.شد اروم :
-بشین بگیر

چشم خانوم نیھان؟!جانم؟. میشه جذاب خیلی میشه عصبانی لنتی اوفففف  
خودتو بروعمت ارواح ارهگفتم خواھری چشم به چیه خبروشن ننت     

کن سیا
جام از فشنگ عین ماشین بوق صدایه با که بودم درگیر خودم با ھمینطور  

که خانوم رومینا. بودن نشسته ماشین تو مربی و رومیناترسیدم وای. پریدم   
نگام مرموز لبخند یه با مربیم و بود خوردن جر مرز تو صحنه این بادیدن  

ھاشمی جناب برات دارم.کثافتتتتتت ای. میکرد
گفت میخندید که ھمینطور رومینا.نشستم ماشین تو حرص با :

منتظریم ساعته نیمدختر؟ کجاست حواست وای ♀-   
نیھان بکنم قبرتو خودم ای ♀ 
فکر تو رفتم لحظه یه ببخشید ♀-  

-نداره عیبی حاال خب
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صندلیه رو که علیسان به خورد چشمم. افتاد راه و کرد روشن ماشینو مربی  
اصال رومینا ولینمیزنه مو مربی با اصال المصب ولی. بود نشسته بغلدستم  
به رو لبخند با. نیست شبیھش اصال ولی ھا خوشگله خیلی. نیست مربی شبیھه

گفتم علیسان :
-بزنه؟ حرفی نمیخواد علیسان اقا

گفتم رومینا به رو.نزد حرفی و کرد جمع صندلیش تو بیشتر خودشو :
-ارومیه پسره چه

-یه تخریب تواناییه ولی میشه اروم یکم میبینه غریبه یه تا این! ؟!؟!اروم؟  
داره رو ثانیه ١٠ تو متری ۶٠٠ ی خونه

علیسان اقا این ُدم معلومه پس. بود گرفته خندم که میزد حرف حرص با چنان  
ی حوصله اصلنم. بودم شده خسته خیلی ولی چرا نمیدونم. نیومده در ھنوز  

میشد بد خیلی ولی بخوابم میخواست دلم. نداشتم تمرینو .
نرم و گرم خیلی ماشین...داشتم نگه بیدار خودمو بود که زحمتی ھر به  

علیسان به نگاھی...بود کرده پر بینمونو سکوت مالیمی اھنگ...بود  
به حواسی اصال.بود شده خمار بدجور چشمام!!!حالش،خوابه به انداختم،خوش

کوچه یه تو  پیچید مربی یھو...اصن میریم داریم کجا نمیفھمیدم.نداشتم دوروبرم
به کنجکاوی با...خودشون برای بودن قصری ھا خونه ی ھمه ماشا� که  

یه تو پیچید مربی.بودن تر قشنگ یکی از یکی ھا خونه.میکردم نگاه دوروبرم  
چه که خونه ی، خونه یه فرشی سنگ ی کوچه این اخره .سنگفرشی که کوچه  

مربی که رسیدیم آھنی بزرگ دره یه به!!!! بود رنگ سفید قصر یه کنم عرض  
کجاست اینجاھا پش ی ھمه صاحب یا.کرد باز ریموت با درو ...  

و بزرگ حیاطش چقدرسفیده؟ کاخ مگه بیخیااااال بابا!؟!؟!!دیگه؟   
عمرا طرف اون یکی وایسه طرفش این یکی...نگم دیگه که خونه...قشنگه  

اینجا جالبش داره؟؟ درآمد چقد مگه پسربچه این بیخیال بابا ببینن، ھمو بتونن  
کردن پارک قصد مربی و میزدیم دور حیاط تو ماشین با داشتیم ھنوز که بود  

میگفت و میزد غر ھمش رومیناعمنداشت . :
-چرا گالاوردی خونه سره بالیی چه ببین...نبودماااا سال پنج فقط ارمیا وای

خشکه؟؟؟ چرا ؟درختا!کثیفه؟ چرا اینجوریه؟؟حیاط
میشدم کالفه داشتم که من وااااای . ♀ولی بود انفجار مرز در که مربی  
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گوشه این خوشگل ِدنج جایه یه.کردن ایستادن قصد جناب باالخره.نگفت ھیچی

بود ماشین پارک مخصوص ظاھرا که بود حیاط ھای موشه .
بود ما حیاط کل ی اندازه دنج جایه ھمین ولی دنج جایه یه میگم  من حاال .

فشار بھم داشت عجیب فضولی.شدن پیاده حرفی ھیچ بی رومینا و مربی  
به خورد چشمم یھو که شم پیاده ماشین از که میگشتم بھونه یه دنبال.میاورد  

پیاده ماشین از کردوم بغلش ارومشد پیدا بھونه اخجاااان. علیسان .  
گفت زدو لبخندی رومینا.شدم :

-اومدی خوش ما َجدیه در جد ی خونه به
؟خب!مدرنه؟ و شیک انقد چرا پس.ابواجدادشونه مال خونه دیگھھھھه،این میگم

اھان.کردن بازسازیش احمق
گفتم زدمو رومینا به لبخندی :

-عزیزم مرسی
اروم و علیسان طرفمو اومد.گذاشت صندوق رو بودو دستش که ساکی رومینا  

گفت بھم مھربونی با. گرفت بغلم از :
-عزیزم شدی اذیت امروز ببخشید ...

شدم خوشحال دیدنتون از خیلیم...چیه خستگی حرفیه چه این وای ☺-
-بری بزارم اگه عمرا اومدی اینجایی تا که حاال

گفت مربی که بدم جوابشو خواستممیگه؟ چی این سادات جد یا  :
-اینجا بیارم خانومو نیھان روز یه میدم قول...رومینا داریم کالس امروز

تمرین ی حوصله اصالااا منخانوم نیھان میزنه، حرف قلم لفظ چه اوھوع  
کنه اصرار بیشتر رومینا کاشندارممممم  

-بگذرم خانوم خوشگل این از من عمرا...شو تمرین بیخیال امروزو ارمیا
گفت بھمو کرد رو :

-بردار ماشین کاپوت رو از ساکم اون زحمت بی و تو بیا ھمراھم جون نیھان  
بیار

-اخه ولی ...
دلم درسته. رفت و گرفت درپیش رو خونه راه بشه تموم حرفم اینکه قبل  

طرف کردم رو...بمونم اینجا نمیخواستم واقعا ولی کنم تمرین نمیخواست  
گفتم مربیو :
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-می باھات نباید اولم از...شد زشت خیلی اینجوری ...

گفت حرفمو وسط پرید :
-میزارم جبرانی تمرین یه روز یه...بیخیال ھیشششش

گفت زدو چشمکی :
-ھا بچه با جبرانی تمرین یه

سریع.شد رد کنارم از خندیدو که دادم تکون سر ذوق باھا بچه اخجون وای   
شیک تاالرایه شبیھه.اینجا خوشگلیه جایه عجب.افتادم راه پشتش برداشتم ساکو

که رسیدیم ورودی دره به باالخره.داره خوشگل نماھایه اب میمونه،کلی  
گفت بھم میاورد در کفشاشو که ھمونطور مربی.بود بزرگ خیلیییی :

-دراورده منو پدر چمدونم تو،این میرم دارم تو از زودتر ببخشید
دیگه؟ چیه بازیا تعارف میپریم،این بھم جنگی خروس عین ھمیشه خوبه حاال  

گفتم خندیدم :
-بابا،بیخیال تو برو

مگه...وا.میومد رومینا بش و خوش صدایه.تو رفت کردو باز درو آرنجش با  
رومینا صدایه به میاوردم در کفشامو که ھمونطور ھست؟؟ ایم دیگه کسه  
میرفت نامعلوم شخص اون ی صدقه قربون لوسی لحن با مدام دادم، گوش . 

خوابیده که علیسان کیه؟ ینی
که بودم نکرده تحلیل تجزیه رو خونه ھنوز تو، رفتم دراوردمو کفشامو  

....یھو
سگه یه فھمیدم شد نزدیکتر که یکم.دوییدطرفم دور از سفید گلوله ی یه یھو .
جیغ دل ته ازدوییدم مربی طرف به جیغ با و زمین رو کردم پرت ساکو  .   

دور دستمو.بھش چسبیدم کشون جیغ و مربی بغل کردم پرت خودمو.میزدم  
صدایه  وسط اینشدم آویزون ازش عبارتی به. کردم حلقه گردنش  .  

کردن پارس به کرد شروع پامو کنار اومد سگه.می شنیدم رومینارم خنده ھای . 
.دیگهمربی کمر دور کردم قالب و کردم بلند رو پاھام ترس از دیگه دفعه این

می جیغ یه سگه پارس ھر با و بھش بودم چسبیده.بودم بغلش تو قشنگ  
بھش بیشتر اختیار بی. بستم چشمامو و کتفش رو گذاشتم سرمو.کشیدم  

کمرم دور دستشو نندازه منو و نخوره بھم تعادلش اینکه برای مربی. چسبیدم  
که میگذشت خوش بھش خیلی داشت انگار. داشت نگھم سفت و کرد حلقه  
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بد داره خیلی من به که این نهنمیگفت سگش کردن اروم برای چیزی  .  

خبری دیگهبوعه خوش خیلیییی عطرشممیده حال خیلی المصب.میگذره   .  
می شد شنیده سگه زجرآور صدای فقط و نبود رومینا خنده ھای صدایه از ...

*ارمیا
خونه ی توی...من بغل تو...نیھان. نمی کردم درک و بودم توش که موقعیتی  

بزرگش انقد چرا ترسیده دختره بیخیال حاال خا! ؟!خواھرم؟ جلوی اونم... من
میکنی؟؟

وقتی.نمیومد بھش اصال و بود سبک ھم خیلی خیلی.بود بغلی دختر این عجیب  
بغلم تو بیشتر میخواست دلم خیلی. کردم ھنگ کامل بغلم تو پرید اونطوری  

گفتم جسی به رو. بسته دیگه بازی ضایه ولی...بمونه :
-دختر بشین...دیگه بسه...جسی ...

احساس. بشینه سرجاش و بشه آروم کامالً  جسی تا بو کافی من حرف ھمین  
گفتم گوشش دم اروم. شد راحت خیالش انگار.کشید عمیقی نفس نیھان کردم :

-نترس و پایین بیا  اروم حاال...شد تموم
کشید عقب یکم  سرشو که اومپ قلقلکش زدم حرف گوشش زیر اینکه از انگار

گرفت گاز لباشو آروم. کرد نگاه چشمام تو ...
باد به شرفم که کنم کاری اینکه قبلنبود کار این وقت االنشتتتت شت ...  
اروم.گرفت پناه پشتم سریع پایین اومد که بغلم از. پایین گذاشتمش سریع بره  

گفتم. کرد نگاه جسی به کردو کج سرشو :
-میترسی؟ ازش !

گفت و داد تکون سرشو آروم :
  -میخواد کردم فکر سمتم دویید که لحظه اون. نمیترسم دیگه االن راستش...نه

ترسیدم ھمین واسه بگیر گازم
گفتم و خندیدم :

-نه دیگه االن ولی بگیره گازت خواست می واقعا  لحظه اون خب
نیھان طرف به اروم اروم جسیَم.جسی سمته رفت اومدو کنار پشتم از اروم  

گفت و نشست جسی روی به رو زمین رو نیھان.رفت :
-خوشگلھھھھھه؟؟ انقد چرا این

علیسان رفته احتماال.ندیدم رومینارو ولی چرخوندم چشم.نگفتم چیزی خندیدمو  
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به کرد شروع شدو بیدار خواب از وحشت با نیھان جیغ با اخه.بخوابونه و  

حرکتایه به داشت کنه اروم بچرو اینکه جایه به احمقم رومینایه.کردن گریه  
میخندید نیھان ♀ 

*نیھان
سگه یهنازھھھھھھه خیلی خدا وایییییدیدم تاحاال که سگیه ترین ناز این ..  

ی گوله این از چجوریه من وای.چیه نمیدونم نژادشسفید پشمالویه پاکوتاھه  
ولی باشم داشته خونگی حیوون نزاشت ھیچوقت مامانترسیدم؟ بانمک سفیده
که کردم نازش و جلو بردم دستمو. گربه سگو مخصوصاحیوونام عاشق من  

از کردمو بغلش بیارمو طاقت نتونستم.اومد طرفم به بیشتر کردو لوس خودشو
که ام سگه.میکردم بازی باھاش میدادمو تکونش بغلم تو ھی.شدم بلند زمین رو  

جسی...اھا اھا........؟!بود؟ چی اسمشقشنگ میشد خرذوق
گفت و زد پوزخندی دیدنم با و برگشت مربی :

-بغلم بود پریده ترس از پیش دیقه دو تا که بود کی نمیدونم
کشیدم خجالت آورد روم به بغلو قضیه ی اینطوری که این ازپررو پسره  . 

و راضی خود از پسره این. نیست کشیدن خجالت وقت االننیھان نه االن   
سرجاش بنشون .

-باال ابروھاشو کنم بغلت شدم مجبور و ترسیدم لحظه اون...که گفتم خب  
گفت و انداخت :

-اینجا؟ گذشت خوش حاال...اینطور که اوه !
  آخ. گفت مسخره ای لحن با حرفشو و کرد اشاره بغلش به دستش با

نبود مھم اصالبدم جوابشو میخواست دلم فقط که گرفت حرصم اینقدرررررر
بدم رو بوزینه این جواب خواستم می فقط میگم چی :

 -جورم چه...ارررره ا وه
لحظه یه. مثال گفتم چی انگار کرد نگاھم تعجب با و کرد گرد چشماشو ھمچنین

خدا گذشت؟؟؟؟؟یا خوش بغلش تو گفتم من شتتتتتت...وایسا   ♀با
گفتم و پایین گذاشتم و جسی مزخرفی لبخند :

-منتظرم بیرون من...چیزه اممممم
تو کوبیدم می ھی.بیرون دوییدم سریع خیلی منم.میکرد نگام ھنگ ھنوز مربی  

گفتم نشنوه صدامو تاکسی می شدم دور ورودی در از که ھمینطور و سرم :
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زدی گند احمق دختره یفااااااککککک فاک فاک -♀فاااااا   ....

یھث که بگم خوشگلو کلمه این ادامه که بود مونده باز دھنم ھمینطور  
نبینه بد روز چشمتون.....برگشتمو ...

*ارمیا
میفھمه یا میگه داره چی نمیفھمه یا دختره اینریخت پشمامک*فا د وات  . .  
من که میکنه کاری یه داره شایدم یا نفھمیدن به زده خودشو و میگه داره چی  

به دختره اون بودن  خل ااااااااھھھھه...داره خودشو یا نفھمیده اون کنم فکر  
؟!کجاست؟ رومیناکرده سرایت منم    

برده خوابش البد   ♀یه متوجه. بیرون رفتم و برداشتم ماشینو سوییچ
به داره نیھان دیدم رفتم جلوتر که یکم...اومد می باغ ور اون از... شدم صدایی

میده فحش خودش  
بچه نگو نیست خوب سنت واسه ھا کلمه این!!!!! فحشایی چه اونم

من دیدن با و برگشت که بود خودش دادن قرار عنایت مورد حال در ھمونطور
سوئیچ که منم. بگه حرفشو ی ادامه نتونست بودو بازمونده ھمونجور دھنش  

ھنگ قیافه ای با شدو بسته دھنش آروم آرومبودم وایساده جلوش پوکر بدست   
گفتم و کردم پوفی. کرد نگاه بھم مضطرب و :
-بریم بفرمایید شد تموم خوشگلتون حرفھایه اگه

گفت و رفت فرو تھاجمی حالت تو سریع خیلی :
-؟بزنم؟ حرف خودم با دیقه دو ندارم حق ینی

 میگم؟ چی من که توچه به اصال
-ربطی من به کن بارون گل خودتو داری دوست چقدر ھردرسته اوه  ...  

نداره  
واقعا.بود گرفته خندم.شد رد کنارم از حرص با و کرد نگام وحشتناکی طور به

من دیدن با بود.داده تکیه کاپوت به عصبی.رفتم ماشین سمت به. جالبیه دختر  
:گفت

-دعوتت بابت مرسی.اسنپ میزنم زنگ... برسونی منو نیست الزم
که شد می رد کنارم از داشت...برخورد غرورم به بود؟؟ کرده مسخره منو  

کنم اذیتش یکم نمیومد بدم. ماشین به چسبوندمش محکم و گرفتم بازوشو
خیلی فاصله با و کردم اخم.کرد نمی حرکت و بود شده گرد تعجب از چشماش
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ولی کنه حفظ خودشو و من بین فاصله میکرد سعی.وایسادم روش به رو کمی  

ولی بگیره فاصله بیشتر من از که ماشین به چسبوند بیشتر خودشو. نمیتونست
نبود موفق .

دم زدمو پوزخندی.بست ترس از محکم چشماشو که نزدیکش برد سرمو  
گفتم گوشش :

-سالمت به
تو زد زل نفرت با. کردم نگاھش پوزخند با و شدم جدا ازش سریع خیلی و  

رفت خروجی در طرف به سریع چشمامو
گرفته؟ کرمت احمق پسره ی آخه!!! کردم غلطی چه فھمیدم تازه رفتنش بعد

اسنپ با گفت بشه مزاحم نخواست خدا بنده ی کردی؟؟ کارو این چرا اصالً  ؟
میرم ♀ 

که کردم بدی کار و کردم و ممکن کار ترین احمقانه دونم میدرک به بیخیال  
که نیست مھم برام اصال االنم!!! رحم بی یه...منم این ولی نرسوندمش خودم  
طبقه ھای اتاق از یکی به. خونه تو رفتم و انداختم باال ای شونه. کردم چیکار  

دیدم کردم باز که درو.نه یا ا ونجان علیسان و رومینا ببینم تا زدم سر پایین  
خوابیدن تخت رو و کردن درست خوشگل پسری مادر صحنه یک بعلھھھه  

عاشقشونم زندگی تو که کسایین تنھا نفر دو این ❤
*نیھان

  عه عه عهکمه بگم ھرچی اصالاحمق،میمون،کثافت،اشغااااااال پسره ی
االه  ال... الش پسره ی...بود باال ھنوز بدنم دمای کرد؟؟؟ چیکار دیدی  

االهللا    ♀نه انگار.نمیشه سرش ادب یکمم.خان بوزینه میرسم حسابتو
یه.نرسیدم تمرینم به بودو شده گرفته وقتم خواھرش خودشو خاطره به انگار  
به خب.کردم خدافظی ازش نه گرفتم شمارشو نه!!! رومینا وای...وایسا لحظه  

بود نکبتش برادره تقصیره چه؟ من
کجایه اینجا نمیدونستم اصال.میکردم طی ھارو کوچه برمیداشتمو قدم حرص با

اسنپ بزنم زنگ بخوام که شھره
اسنپ دنبال گوشی با سرمو تو کوبیدم یکیدیگه میفرستی لوکیشن احمق خب

سکو روی گوشه یه. میرسه دیگه دیقه پنج حدود گفت! سفید سمند یه.گشتم  
براش.کوچه تو پیچید سفید سمند یه بعد دیقه پنج دقیقا.شدم منتظر نشستمو  
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شدم سوار ایستادو که دادم تکون دست .........

******************
بود شده ساعت.خستگی از میمردم داشتم شدم، پیاده ماشین از کوفته و خسته  

۶   !!االن تا. کنه باز درو بیاد تا سلین به زدم زنگ نداشتم کلید که اونجایی از
داد جواب بوق دو از بعد.باشن رسیده باید :

-ھا
-سالم؟ بگی مرض،میمیری

-االن؟ چیه خو
-دیگه؟ خونه این

-رسیدیم تازه اوھوم
-درم پشت کن باز درو بیا

-اوک
کوفتو احوالپرسیو و سالم از بعد کرد، باز درو اومد سلین بعد دودیقه حدود  
رو گذاشت دستشو سلین یھو که کنم سالم بلند خواستم. خونه تو رفتیم زھرمار

گفت دھنمو :
-نکن سروصدا خوابه نھال ھیشششش

بودم موت به رو خستگی از. برداشت دستشو که دادم تکون سرمو اروم
رو بود رفته حسابی و می کرد ورور امروزشون گردش به راجع ھمش سلینم  

گفتم و سمتش برگشتم عصبانیت بامخم  :
-کنی می ور ور چقدرکنما می نفلت میزنم خدا به شو خفه سلین اااااھھه  

بخوابم برم خوام می خستمه
نھال .کنم عوض لباسھامو تا اتاق تو رفتم. آشپزخونه سمت رفت گفتو ایشی  

دختر عاشقتم مناخیبود خوابیده ملوس پیشی یه عین   ❤که طوری آروم
خواستم که ھمین. شدم کردن عوض لباس مشغول.بوسیدم گونشو نشه بیدار  

بود نویان. نشه بیدار نھال تا داشتم برش سری. خورد زنگ گوشیم بخوابم . 
دادم جواب آروم :

 -داداشی سالم
! -میزنی؟ حرف اروم چرا. برفی سفید سالم

 -خوابه نھال آخه
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-نباشه نھال که جا یه برو خب

!  -داشتی؟ کاریخستم بیخیال
-باش آماده عالی سوپرایز یه برای... بود رفته یادم اوه

  می کردم نگاه گوشی به ھنگ.کرد قطع و گوشی سریع بزنم حرف اومدم تا
از اینم رومینا از اوندارن؟ سوپرایز قصد برادرا خواھر ھمه امروز چرا  

نباشه خرکیا اون از سوپرایزش امیدوارم نویان، ...........
اھنگ صبح وقت این خری کدوم خدا ای. شدم بیدار خواب از اھنگ صدایه با  

دو ساعتنبود صبح ھمچینم دیدم کردم ساعت به نگا یهمیزنه؟   
دیگه خوردمو شام شدمو بیدار ٩ ساعت خوابیدم که دیروزبعدازظھره !!!  

که ھمینطور و میزدم گشت نت تو بودمو بیدار صبح ٣ ساعت تا!!!نبرد خوابم  
دارم کالس امروز شت. شدم بیدار االن میکنید مشاھده
میاد حال تو از اھنگ صدایه دیدم کردم دقت که یکم

عمه ی عروسیه بعلھھھه دیدم که حال تو رفتم متعجب و آلود خواب صورتی با  
میدن  قر دارن حسابی سلین و نھال و نداشتمه

 شدم ملحق جمعشون به وارانه اسکول و خندیدم
شدیم ولو گوشه یه کدوم ھر رقصیدیم کلی اینکه بعد .

....... بودم کرده ضعف حسابی بودم نخورده صبحانه که اونجایی از
*****************

چه اینکه طرف میرفت ذھنم ھمش.... باشگاه راه تو و بودم نشسته ماشین تو  
بگیرم اساسی و مربی حال جوری

 محلی کم نکنمو توجه بھش ھمینکه.کنم کاری نیست الزم بیخیال گفتم می بعدش
میاد جا حالش حسابی کنم

. برسونه باشگاه در دم تا و من خواستم راننده از
 گرفت بیشتر ازم تومن ۵٠٠ راه مقدار چس ھمین خاطر به

 .  واالکه نیست بزرگ دلشون من مثل یکمشدن پرست پول چه ملت
و کرد پارک در کناره. رودیدم مربی ماشین که بودم نشسته عالف ھمینطور  

زرد پاییزه مانتویه. خودم تیپ به بعد کردم نگاه تیپش به لحظه یه.شده پیاده  
بود تنش زرد ھودیه یه مربیم. پوشیدم و گرفتم قرض و سلین .

ستمون چقد ااااااه.بود مشکی جفتمون شلواربود خوشگل ھودیاش چقد کثافت  
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نیاورد خودش روی به ولی کرد تعجب نمه یه تیپم دیدن از مربیمبود جیگر  . 

گفت می کرد دروباز قفل که ھمینطور :
-السالم علیک

گفت دوباره.ندادم جوابشو :
 -کنی؟ سالم نداده یاد بھت مامانت

: گفتمبود گرفته حرصم دیگه اخ
  -کنم سالم  حیووناعم به باید نگفت بھم ولیداده یاد چرا

. تو رفتم شدمو رد کنارش از دادمو غره چشم که کرد نگاه بھم عصبانیت با
گفت آروم خیلی میشدم رد کنارش از داشتم وقتی :

-کنم می آدمت
بیاد باد بذار برو. کنه اینکارو نتونست توام از گنده تر!!ھه

اصن نداشتم دعوا حوصله یگفتم دلم تو اینارو ♀ 
؟!؟!کنه؟ چیکار میخواد مثال.کردم عوض لباسامو و رختکن سمت رفتم ! 

دیگه میاره در پدرمو تمریناش با امروز فوقش
..... که بکنه نمیتونه کاری

**************
تمرین تو.می شد پستم به مربوط که تمرینی. داشتم جدی خیلی تمرین امروز  
من. کردم می توجه مربی حرکات و حرفھا به دقت با و کنار گذاشتم لجبازیو  
فشار بھم  زیاد نکردو خاصی کار مربیم!!لجبازی نه اینجام برتر لیگ برای  

عوض مشغول بودمو نشسته رختکن تو. کنه تالفی خواست یگم مثال که نیاورد
ساعت! ؟میشه  تاریک زود اینقدر چرا ھوا المصب.بودم لباسام کردن !  
یھو که بپوشم مانتومو خواستم.پوشیدم شلوارمو!!شبه ١١ انگار ولی شیشه  

بد روز چشمتون
و دارم تاریکی فوبیای که بودم گفته قبال!!!! شد تاریک جا ھمه.... نبینه  
جیغ میلرزیدمو ترس از. زدن جیغ به کردم شروع وجود تمام با....بنابراین  
جمع شکمم تو زانومو ھا بچه عین. میشد خراشیده گلوم که جوری میزدم،  

زدم داد وجودم تمام با یھومیکردم گریه بودمو کرده  . :
-ارمیااااااااااااااااا

*ارمیا
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چه االن لعنتی.رفت برق یھو که میکردم جور و جمع وسایلمو و لباسا داشتم  

صدایه یھو.بیخیال دیگه ھمراھشه گوشیش نه؟ رختکنه تو نیھان بود؟؟ وقتش  
شنیدم جیغ ....

حتما بیخیال.کردم نگاه رختکن به اروم زدم؟؟ توھم یا بود جیغ صدایه واقعا  
زد داد بلند صدای با یکی شد تموم حرفم تا. شنیدم اشتب :

-ارمیااااااااااااااااا
تند تند کردمو روشن گوشیو فلش!!!! نیھان!! میاد رختکن از صداخدا یا  !  

امانته من دسته دختر اینباشه نشده چیزیش خدایا. رختکن طرف دوییدم  
گریه صدای فقط.نداد جواب ولی زدم صدا و نیھان چنبار رسیدم که رختکن به  

شده جمع خودش تو. افتاد لرزونش جسم به چشمم که تو انداختم نور. میومد  
بود فوبیا... میشناختم حالتو این من. میکرد گریه بودو !!!

سریع... ببینمش اینجوری نمیخواست دلم اصال ولی می کنم چیکار نمیدونستم  
اروم دستمو ؟؟؟لخته ابلفضل یا. بغلم تو کشیدمش نشستمو کنارش  

پشتش گذاشتم ...
تنشه نازک تاپ یه فقط نیست لخت خداروشکر نه   ♀حلقه دورم دستاشو

دیگه!! میکنم بغل ترسیدشو جسم که باره دومین. بھم چسبید محکم کردو  
دیگم دست با داشتمو نگه گوشیو دستم یه با. میکرد گریه ھمچنان ولی نمیلرزید

گفتم و کردم ناز سرشو :
-نیست چیزی...باش اروم ھیششش

دختره خیلی. کردم حلقه کمرش دور ازادمو دست دادمو تکیه جا یه به گوشیو  
بغلم تو اروم که بگم چیزی خواستم...نمیکنه گریه دیگه کردم احساسبغلییه   
نگاھم خجالت البته و قدردانی با کردو پاک اشکاشو. شد جدا ازم خوردو تکون  

.......کرد
*نیھان

بود اومده بند زبونم که بودم ترسیده قدری به...نبود مھم برام ھیچی لحظه اون ،
فقط کرده، بغلم غریبه پسره یه نبود مھم تنمه، تاپ یه فقط نبود مھم برام  

و بود کرده بغل ترسیدمو جسم مربی که بود باری دومین این!!! بودم ترسیده  
نگاه بھش خجالت با شدمو جدا ازش... شدم اروم بدجوری ھردوبار که الحق  

دیگه کنارمه مربیم و کرده روشن اینجارو گوشی نور که االن کردم،  
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گذاشتمشو کجا نمیدونستم خورد، زنگ گوشیم که ممنون بگم خواستم... نمیترسم

دنبالش داشتیم کور ادم دوتا عین مربی منو نبود، معلوم چیزی کم نور اون تو  
اسم دیدن با. بھم داد کردو پیدا صندلی زیر  گوشیو مربی یھو که میگشتیم  

برداشتم گوشیو!!! کنه سوپرایزم بود قرار که افتاد یادم تازه نویان :
-الو؟

-نیھان؟ کجایی
بود عصبی یخورده صداش

-چیشده؟...باشگاھم من...سالم
-خاموشه؟؟؟ اینجا برقایه چرا پس باشگاھی اگه

-رف برقا خب ...
اینکه مگهخاموشه؟؟؟ برقا میدونه کجا از اونببینم وایسا لحظه یه  ... ...

گفتم مربی به رو کردمو قطع گوشیومن خدای وای  :
-بدووووو.بریم وردار گوشیتو مربی

ساکمو کردمو سرم شالمو سریع نبستم، ھاشو دکمه ولی پوشیدم مانتومو  
میکرد نگام ھنگ ھنوز مربی. برداشتم

-دیگه بدو ارمیا واییییی
مگه میزنه منگ انقد چرا این بابا ای...کرد نگاھم کردو گرد چشماشو لحظه یه  

مربیم دیدم که بیرون رفتم سریع خیلی برداشتم گوشیشو خودم گفتم؟؟ چی  
دوباره نویان. دراومد ھنگ حالت از خداروشکر خب میدوعه، سرم پشت داره  

زنگ دیگه گوشیم...بیرون رفتم کردمو باز باشگاھو دره. زد زنگ گوشیم به  
مربی کردم، نگاه دوروبرم به بادقت و دستش دادم مربیو گوشیه. نمیخورد  

:گفت
-چیشده؟؟؟ بگی نمیخوای

ولی نبود معلوم بود،چھرش وایساده دورتر یکم که دیدم مردیو یه  
معلوم چھرش که نزدیکتر اومد اروم اروم. بود نویان شبیھه خیلی...ھیکلش  

طرفش دوییدم زدمو جیغ دور ازنویانھھھه خدا وای... شد  :
-نویاااااااااننننننن

گذاشتم. چرخوند ھوا تو منو دور چند کردو بغلم محکم.بغلش انداختم خودمو  
گفت بوسیدو پیشونیمو نویانم. بوسیدم محکم لپشو که زمین :
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-جوجه بود شده تنگ برات دلم

شد مانع مربی صدای که ھمینطور منم بگم خواستم :
-شایان؟ مھندس

گفت کردو نگاه بھش تعجب با نویان :
-ھاشمی؟ اقای... نمیشه باورم وای

نویان دادن، دست باھم و رفتن ھم سمت به لبخند باھمو؟ میشناسنپشمام   
:گفت

-در لحظه یه گفت بھم اسمتونو نیھان که روزی ھستین؟ نیھان مربی شما پس  
نیومد یادم کردم سعی ھرچی متاسفانه ولی اومد اشنا خیلی نظرم

-ندیدمتون وقته خیلیافتاد اتفاق ھمین منم برای اتفاقا  
-ندیدمتون دیگه کرد مکان نقل اینجا به باراد که وقتی از اره،

گفتم کردمو الکیی سرفه یمیکننا ردوبدل قلوه و دل دارن خیلی ایناعم اااااه :
-نشیم مربی مزاحم این از بیشتر بریم بیا نویان...اھم اھم

-مراحمید خانوم نیھان حرفیه چه این نه
گفت کردو نگاه دوروبر به یکم :

-نیاوردی؟ ماشین مھندس،
گفت نویان کو؟ خوشگلم ۲۰۶میگه، راس عا :

-البته میدن، اجاره ماشین بھم شرکت از طرفیم از نداشتم، نیاز ماشین به نه  
کار برای

-میرسمونمتون بشینین پس خب
گفت نویان که نه بگم خواستم :

-دور یکم بریم میخوام نیھان منو راستش نمیشیم، شما مزاحم جناب ممنون نه  
بزنیم

مربیدوردورررر اخجونشدم مرگ ذوق که زد بھم چشمکی بعدش ..  
گفت کردو خدافظی ازمون :

-بگذره خوش
کوچه ی اون تو داشتم نویان دست در دست. رفت شدو ماشینش سوار بعدم  
کوچه ھمین تو بود نزدیک قبل سری انگار نه انگار میزدمو قدم ترسناک تاریکو  

کنم تسلیم افرین جان به جان .
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گفتم و نویان طرف برگشتم ھا گرفته برق عین افتادمو نھال یاد یھو :

نگفتم چیزی نھال بهنویان وای ای ♀-   
گفت خندیدو :

-گرفتم سلین از اینجارم کردم،ادرس ھماھنگ سلین با بابا، نترس .
ریختا پشمام لحظه یه.شد راحت خیالم اخیششش ...

****************
رو ھزارم بار برای میجوییدم پیتزامو که ھمونطور بودیم، نشسته رستوران تو

گفتم التماس با نویان به :
☹نویاااااااان ☹-

گفت بھم رو عصبی. بود شده کالفه حسابی :
-نه میگم نده گیر انقد نیھان نه، نه نه واااااای

چشه مگه نھال خب -☹خوبی،خوشگلی،کد اون به دختر ...
گفت حرفمو وسط پرید :

-ندارم ازدواج قصد من تموم،بابا چی ھمه شما نھال این میدونم،اصال اره اره  
ندارم زندگیو یه اداره ی تواناییه نیھان،االن

-ازدواج قصد میگی اونوقت داری اسبو سن پلشت، میشی خرس داری  
 خعاااکندارم؟؟

کردو بلند سرشو دراورد، و کردن گریه ادایه کوبیدو میز به چنبار سرشو  
:گفت

-باشه؟؟؟ خانوم نھال سراغ میرم اول کنم ازدواج خواستم ھرموقع اصال
گفتم دادمو بھش غره ای چشم :

-مگه ریخته، براش یک درجه خواستگار ھزارتاگله دسته ی عین دختره   
بمونه؟؟؟ خرس توعه منتظر مشنگه

-خواھر؟ انداختی راه وحش باغچیزیه ھا خوب ادبم  
خوردمو خندمودادم نسبت بیچاره این به بود حیوون ھرچیبود گرفته خندم  

:گفتم
-نده حرص منو انقد خب

-کرد یخ بخور شامتو حاال بابا باشه
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دھنم گذاشتم که پیتزارو تیکه ی اخرین خوردم، پیتزامو باقیمونده ی ولع با  

بترکم که ھرلحظست کردم احساس
گفت خندیدو غش غش وضعیتم دیدن با نویان :

-باشی؟ ورزشکار تو میکنه فک کی ناموسا
-خودمو سره رو رستورانو این نترکیدمو تا بریم پاشونخند انقد زھرمار  

نکردم خراب خودت .
از که ھتلی به برگشت تاکسی ھمون با نویانم گرفتیم، تاکسی خوابگاه دم تا  

ساعت. تھران بود اومده پروژه انجام برای واقع در نویان.بود شرکت طرف  
دیگه ای جایه رستوران جز به ولی نشه باورتون شاید!!! شب ۱۰ بود شده  

نرفتیم
از ھی میرفتیمو راه خیابونا تو سرد ھوایه این تو عاشق اسکوالیه عین فقط  

باز درو اروم انداختمو کلید.... میخندیدیم میگرفتیمو ایراد اون و این تیپ  
خواب باید که زدم حدس بود رفته فرو تاریکی تو که خونه دیدن با کردم،  

.باشن
دیدم جنازه دوتا!!! کنم عرض چه ادم دوتا که اتاق تو رفتم اروم   ♀خوبه

خستن اینا حاال بودم بیرون من
خوابم بشمارسه که بودم خسته اونقدري.پتو زير خزيدم کردمو عوض لباسامو  

......برد
خونه يه به شبيه ولي بود کجا نميدونم...مرموز جاي يه...بودم عجيب جايه یه  
ھيکل دور از.بودم ترسيده خيليم.بودم ترسيده...نبود روشنم ولي نبود تاريک.بود

زدم صداش.بود مربي به شبيه خيلي.ديدم مرديو :
-ارميا

دوييدم که شدم خوشحال قدري به ديدنش از...بود خودش.طرفم برگشت  
نياز نفر يه به االن بودمو ترسيده خيلي.شد خيس ھام گونه کي نميدونم.طرفش  

به محکم منو. نميومد بند گريم.بغلش تو کردم پرت خودمو شتاب با.داشتم  
کردنش بغل از بعد که خوبي حس ھمون...بود حس ھمون...فشرد خودش  

داد ھل منو مربي يھو که ميداد ارامش به جاشو داشت ترس کم کم...داشتم  
داشت جا ھمه...شد محو تاريکي تو رفتو تر عقب.کرد بلندي ي خنده عقبو  

از.پريدم خواب از يھو زدمو جيغ ترس از توان تمام با.ميشد تر تاريک و تاريک
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نھال.ديدم روم روبه و نھال و سلين نگران ي چھره.ميزدم نفس نفس ترس  

گفت کردو ناز صورتمو اروم :
-ميديدي خواب داشتي...عزيزم باش اروم

کشيدم سر يجا ھمرو که گرفت طرفم به ابي ليوان سلين .......
ھمش بودو غريبم و عجيب خواب مشغول حسابي ذھنم.بوديم صبحانه ميز سره

گفت کالفگي با نھال.ميرفتم ور لقمم با :
بزني؟ خوابت راجب حرفي نميخواي نيھان ♀-  

و جذاب مستر اون بھش؟ميگفتم ميگفتم چي.دادم تکون نه معنيه به سرمو اروم  
تاريکي؟ تو کرد ولم تمام خباثت با چرا که ناراحتم االن کردمو بغل خواب تو  

ناشناس ي شماره ديدن با. خورد زنگ گوشيم که بگه چيزي خواست نھال  
برداشتم گوشيو. کردم تعجب :

-بله؟
-خوبي؟ جون نيھان سالم

گفتم ھمين براي کيه نشناختم.بود دختر يه صدايه :
-شما؟ ببخشيد...سالم

-ارميا خواھر...رومينام من
گفتم سرمو تو کوبيدم محکم :

-نشناختمون شرمنده شما؟ ھستين خوب اھا
-معذرت براي گرفتم ارميا از شمارتو راستش...عزيزم ميکنم خواھش  

برد خوابم خودمم بخوابونم و عليسان رفتم که اونروز راستش...خواھي
-نيومدم خداحافظي براي منم شرمنده...جون رومينا حرفيه چه اين بابا اي

-اين.شدم مزاحمت ام ديگه چيز يه براي راستش...حرفيه چه اين عزيزم نه  
جشن يه اومدنت براي بايد ميگه ھمش و دنده يه رو افتاده خر کله ارميايه  
عزيزتو دوستایه و محترمت برادر و تو شب شنبه براي خواستم...بگيريم  

کنم دعوت
مھمونيايه ي قضيه اين ميکردم فک االن تا رمانه؟من مگه بيخياااااااااااال بابا  

کارا اين از تھرانم دارايايه مایه بچه نگو.فيلماست رماناو تو فقط اينا و برگشت
بودم مردد يکم رفتن براي.ميکنن

-جون رومينا راستش...امممم ...
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گفت حرفمو وسط پريد :

-اوکي؟ منتظرتم فرداشب. ميشم ناراحت نه بگي بخواي بخدا
-ميشيم مزاحم عزيزم چشم

کرديم خداحافظي اينا و تعارف کلي از بعد .
و میدادن گوش داشتن مکالممو اخر تا اول از که نھال و سلین به افتاد نگاھم  

گفتم خنده بامیترکن فضولی از دارن االنم  :
-مھمونیه یه به فقط...نشده خاصی چیزه نه؟ فضولی از میمیرین دارین  

شدیم دعوت ناناس عمارت یه تو بزرگ خوشامدگوییه ..........
بعد امروزبودم نکرده پیدا خودم برای لباسی ھیچ ھنوز بودو شب ۸ ساعت  

با شدو مرگ ذوق که سلین کردم، تعریف سلین و نھال برای ماجرارو اینکه از
اصرارایه با تھش ولی کرد مخالفت حسابی خانومم نھالکرد قبول کله   
تنھایی دخترو تا سه ما اینکه برای نویانم.کرد قبول شدو نرم سلین و من زیاده  

از.کرد دعوتش شخصا زدو زنگ نویان به مربیم البته. بیاد کرد قبول نفرسته  
سلین و نھال.نیافتم لباسمو ھنوز من ولی میچرخیم ول داریم االن تا ۲ ساعت  

عروسی؟ تو اخه بگه من به نیست یکی.گرفتن لباساشونو اول ھمون که  
لباستی؟ درگیر انقد که ھستی چی عروسی؟ جاریه عروسی؟ خواھر  

شد کردنم فکر تر بیش از مانع نویان عصبیه صدایه :
-خانوم عروس دیگه کن انتخاب یکیو...شدم تلف نیھان اااااااه

گفتم ھمشون به رو کنان غرغر.بود اومده در صداشون ام بقیه :
-نمیخرم ھیچیجھنممممم به اصال  

خودشھھھھه.افتاد روم به رو ی مغازه ویترین به چشمم یھو که برم افتادم راه
کشوندمش گرفتمو دستشو نویانو طرف برگشتممیخوام که لباسیه ھمون   

مغازه سمت .
لباسو و پرو اتاق رفتم.کنم پرو تا بیاره برام لباسو خواستم فروشنده از  
خیلی بود قرمز و سفید که لباس رنگ ترکیبشدم جیگری چه به به.پوشیدم   

کرده کشیده قدمو حسابی و بود تنگ و میرسیدو پام مچ تا دامنش.میومد بھم  
بود بندکی که بود لباس باالتنه ی مشکل فقطمیکشید رخ به نانازمو ھیکل بودو .

بیخیال خب ولی . 
سر پشت سریع سلینم و نھال.ببینه تنم تو لباسو بیاد تا کردم صدا و نویان اروم
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دھن دیدنم با.ببینن لباسمو تا بودن افتاده راه نویان دنبال االن و بودن اومده ما  

گفت نویان. بود مونده باز تاشون سه :
-بخور جم کنارم از مھمونی تو داری جرات تو

گفت سلین که خندیدم :
-ولی نازه خیلی لباستشدی خوشگل خیلی سگ توله نیھان . ...

-چی؟ ولی !
-نیست؟؟ مجلسی زیادی یکم نظرت به ولی

گفتم انداختمو باال شونه ای حال این بابود سلین با حق :
-از کمتر ھمچینم نھال و تو لباس ھمینجورین،بعدشم ھمه اونجا...بابا بیخیال  

نیستا لباس این
بود شیک و ناناز خیلی خیلی جفتشونم لباس .

لباسمو میخواستم چون.شد جدا ازمون ببخشید یه با خودرو زنگ تلفنش نھال  
گفت یھو.بود پیشم سلین ولی.رفت نویانم کنم عوض :

-چقده؟ نیھان،قیمتش میگما
ببینم قیمتشو رفت یادم اصن اخ ♀-  

ھزارتومننننننننننن؟؟؟؟ ۸۳۰پرید کلم از برق لباس اتیکت دیدن با  ......  
اخه؟؟ چیه پارچه تیکه یه این

گرفتشو دستم از سلین که بودم خیره دستم تو اتیکت به پریده روی و رنگ با  
خنده زیر زد یھو

-مرررررررگ
-؟؟حاال میخریمگرونھھھه چقد  

-مھمونی بیام نمیتونم که لخت کنم چیکار...پوفففف
گفت چندشی لحن با کشیدو لبش رو زبونشو. کرد لختم بدن به نگاه یه :

-شو لخت فقط توجوووووون  
گفتم کلشو پس زدم محکم یکی :

-ھمینو نویانم عروسیه فوقش...لباسو بخرم مجبورمھیز ی دختره زھرمار ...
میپوشم
-اوکی ....................

ي نداشته موھايه داشتميدم جون نھال اين دست زير دارم حاال تا ظھر از  
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مگه نداره مو صورتم جايه ھيچ کال من بابا ميگم ھرچي.ميگرفت صورتمو  

گفت نھال که بزنم غر دوباره خواستم.بودم شده کالفه حسابي ؟ميکرد قبول :
-شدددددددددددددد تموم

ھوا رفت جيغم کردمو نگاه اينه تو صورتم به :
-زدي فقط نکردم تغيييري ؟ھيچکردي چيکار ببيننھااااااااااااااااااااااااااال   

کرديييييييي قرمز صورتمو
گفت کلمو پس زد يکي نھال :

-شدي ناز چه ببينباشه خداتم از ميمون گمشو .
.منبره در قرمزيش کنه خدا.حمام طرف رفتم گرفتمو ازش نگامو حرص با  

پشت صورتو موھايه کل يبار بود سالم ۱۵ وقتي.نداره مو صورتم گفتم که  
و دستام به.نيومد در ديگه و سوخت ھاش ريشه موقع ھمون.کردم ليزر لبمو  

دارم پام و دست رو پرز چنتا يه .نيستم پشمالويي ادم کال.کردم نگاه پاھام
لباسشو سلينم.ميکرد ارايش داشت نھال.بيرون اومدم کردمو تروتميز خودمو  
احمقم من.بود مونده ارايشش ھنوز و ميکرد اتو موھاشو داشت و بود پوشيده  

بودم نخورده گوھي ھيچ ھنوز . ♀نشستم و دورم پيچيدم کوتاه حوله يه  
منم و من به دادش شد تموم سشورا با کارش که سلين.اينه جلو ميز رو  
.ھرچيمياد مجھز خيلي نھال اين المصب.شدم کشيدن سشوار مشغول  

مشغول و کردم روشن سشورارواورد خودش با داشت ارايش وسيله   
.......شدم

نميشدم سير اينه تو خودم کردن نگاه از.شديم اماده که بود ۷:۱۵ ساعت ...
لباسم ھمرنگ قرمز رژ يه.کردم مواجش دادمو حالت سشوار با موھامو  

پودرم کرم کوچولو زدمويه اي نقره سايه يکمم کشيدمو کلفتي چشم خط.زدم  
شده خوشگل فوقوالعاده نھالم و سلين.بود نھال کار صورتم ارايش البته.زدم  
پیراھن یه نھالم بودو پوشیده کرمی کوتاھه عروسکی پیرھن یه سلینبودن   
براتون خودشونو عکس.(میومد بھش خلی که بود پوشیده جیگری قایقی یقه  

(ميزارم
نويان که ميرفتيم ھم صدقه ي قربون داشتيم.ميشد شروع ھشت ساعت مھموني

کفش سفيد، شال يه قرمز، مانتويه يه.ميرسه ديگه ديقه ۵ گفت زدو زنگ  
که زانتيا يه با نويان  ھمونلحظه.پايين رفتيم ھمه پوشيدمو مشکي کيف قرمزو  
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ھمديگه ديدن با نويان منو.شديم سوار رفتيم.اومد بود شرکتشون طرف از  

گفتيم باھم يھو.موند باز دھنمون :
-بابااااااااااااااا نھھھھه

خنديديم ھمه .
-بياري در مجردي از امشب قراره ظاھراشدي خوشگل چقد بيشعور نويان .  

شيطون خودتو
-که باشه شما به حواسم وقت تمام بايد امشب من.بانو داريد اختيار  

اخه کنم پيدا جفت خودم براي ميکنم وقت کي.ندزدنتون .
گفت سلين که جوابشوبدم خواستم خنديدمو :

-چون بريم بفرماييد شد تموم صحبتاتون اگه عاشق کبوترايه اھھھھھھھھھه  
ميشه دير داره

گفت لب زير نويان :
-دختر تو دست از امان ...........

ھاشمي خاندان کاخ به رسيديم باالخره خب .
از خونشون اگه ھرحال به خو.بود عادي براش چيز ھمه انگار کال که نھال  

نيست کوچيکترم نباشه بزرگتر مربي .
کنم جمع زمين رو از و نويان و سلين فک تا کشتم خودمو من وسط اين .

حياط تو ادمم توک و تک.برسيم اصلي در به تا ميشديم رد حياط تو از داشتيم  
ميشد شنيده اينجاعم از اھنگ صدايه.بودن خدمه انگار. ميشد پيدا .

گله يه تو رفتيم ھمينکه. بود باز اصلي دره.خوشگله خيلي شب تو عمارت اين  
مراسم با اينجا ميکردم فکرشو که ھمونطور خب.ديدم برق و زرق پر ادم  

مد شو فشن انگار پوشيدن لباس چنان ملتنداره فرقي ھيچ عروسي  
اروپاست ♀ 

داشتن که ديدم رومينارو و مربي دور از.بودیم وايساده در کناره بالتکليف  
موھايه.بود پوشيده رنگ کرم بلند حرير لباس يه رومينا.طرفمون ميومدن  

شده ناز خيلي.ميرسيد زانوھاش وسطايه تا که بود کرده صاف خوشگلشو  
بود

خوشگل و جذاب خيلييييييييييييييييييييييي عوضي ميمون اشغال....مربي اما و  
زده پاپيون کروات بجايه که بود پوشيده مشکي جذب شلوار کتبود شده  
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شده جذاب خيلي خيلي.بودمش نديده رسمي تيپ با االن تابود ❤  

کرده تنش مربي شبيھه دقيقا شلوار کت يه بودو مربي بغل عليسانم.بود  
رسيده بھمون ديگهھاشمی ارمیا کوچیکه ی نسخه بود شده اصال.بود   

گفت ذوق با رومينا.بودن :
-کردين خوشحالم واقعااومدين خش خيلي خيليسالم

کردن خوشبختي احراض ام بقيه ............
*ارميا

خوشگل خيلي خيلي.باشه نيھان وايساده جلوم که اي فرشته اين نميشه باورم  
بود شده ❤بودمو زده زل بھش احمقا عين.بردارم ازش چشم نميتونستم  

به که کرد فرو پھلوم تو محکم ارنجشو رومينا يھو.کنم سالم بود رفته يادم حتي
گفتم بقيه به رو برداشتمو نيھان از چشماومدم خودم  :

-طرف اين از بفرمايين.اومدين خوش خيلي سالم
تنھا نيس قرار امشب البته.کردم ھدات مھمونا مخصوص ميز سمت به اونارو  

.......باشن
*نيھان

سعي.ميکنه تزريق ادم به گرما نگاھش با انگار لنتي.بود شده گرمم حسابي  
خشکم ديدنشون با که کنم مشغول اي ديگه چيزه به حواسمو کردم  

اين شب تمام بايد. سمتشون ميريم داريمفاک باراااااان؟؟؟...بارادو...زد   
کنم؟؟؟؟؟ تحمل رو افريته

بغل ھمديگرو برادر دوتا عين که باراد و نویان. شدن بلند جا از ديدنمون با  
کردن . ♀بود نھال و سلين با وبش خوش مشغول خوشرويي با باران . 

که من به ولي خوبيه دختره خيلي چيه؟ من با دختره اين مشکل نميدونم من  
خيلي و اروم فقط افتاد من به که چشمشسيندرال نامادري ميشه ميرسه  .  
چرخوندم چشمدادم جوابشو خودش عين منم که کرد سالم زيرلب خشک   

داشتم کم ھمينو.بيا دِ . من به زده زل ديدم که باراد طرف    ♀دستمو
جواب عادي خيلي فشردو دستمو اروم.کردم سالم کردمو دراز طرفش  

بود مشخص نگاھش از حسش ولي...داد سالممو ...
اصال رفت؟ کي مربي عه. صندلي رو گذاشتم دراوردمو شالمو و مانتو  

فھميدم نگاھش ازکرد نگاھم اخم با افتادو باالتنم به نگاھش نويان.نبودا حواسم  
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گفتم گوشش دم اروم. بگه ميخواد چي :

-الکي نميکنه نگاه بھم کسي. ھست منم از بدتر خيلي اينجا.کن نگاه دوروبرتو  
نده گير

قر حسابي بودنو مشغول وسط عده يه. نگفت چيزي دادو اي غره چشم  
خودمو حسابي وسط ميرم بعد بگيرم انرژی بخورم ميوه يکم اول بزار. ميدادن  

ميکنم خالي .........
گفت باران يھو.بود خودش کار تو سرش ھرکي.بودم خوردن ميوه مشغول :

-کردي؟ نامزد نويان؟
انداخت سرشو شدو سرخ لپاش نھالبميرم الھي اخ. کرد اشاره نھال به و   

گفت باران جواب در نويان. پايين :
. -ھستن نيھان مربيه خانوم نھالچيه نامزد خانوم باران نه

-نميدونستم ببخشيد اخ
يکيو نگاه سنگينيه  که ميخوردم ميومو ادامه ي داشتم. نميدونستم و مرگ اي  

تو پريد ميوه. شدم چشم تو چشم مربي با کردم بلند که سرمو. کردم حس  
نديده چطور. بود نشسته روييمون روبه ميزه.کردن سرفه کردم شروع گلومو  

باال نفسم تا پشتم به زد چندباري نويان.ميکردم سرفه ھمينطوري بودمش؟؟  
اومد سرجاش حالم کشيدمو عميق نفس يه. بياد . 

به خواستم دوبارهکه ميمردم داشتم اخيشششششششششششششششش .  
رفت کجا شد؟ پا ازجاش کينيست بچه و تره جا!!عه ديدم که کنم نگاه مربی

شنيدم صداشو يھو که بودم فکرا ھمين تو اصن؟ :
-ندارين؟ کسر و کم چيزي

گفت جوابش در باراد ميشه؟ جابجا جن عين چرا اينابرفض يا :
-مرسي فراوونه چي ھمه داداش نه

مربينميگفتم ھيچي بودمو نشسته ماست عين من ولي کردن تشکر ام بقيه  
گفت ناز با باران که بره خواست :

-☺ارميا؟
گفت مربيياماااااااااان اي  :

-بله؟ ! /:
-بشين اينجا يکم بيا
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نميگه بھش چيزي چرا باراد موندم منچيزيه خوب حياعم بيتربيت دختره  . 

اصال انگار.نداره کاري باران با اصال ولي.غيرتيه فوقوالعاده ادم يه باراد کال  
ي رابطه باران با باراد پيداست قضيه ظاھر از ھرچند. نيست مھم براش  

دوتان پدراشون اخه...نداره خوبي .
ديد وقتي نويانم. شد باراد با زدن حرف مشغول ولي باران کناره نشست مربي

حرفاشون به جوري وسط اين بارانم. شد  ملحق جمعشون به داغه بازارکار  
حاليشه چيزي مثال انگار ميداد گوش ♀ 

من عين  سلينم.بود مشغول گوشيش تو که نھال.بود رفته سر عجيب حوصلم  
گفت طرفمو برگشت. بازوش به مزدم ارو.ميپروند مگس :

 -چته؟ ھا
-بديم قر کلي بيايم بعد.بگيريم عکس چنتا. بزنيم دور يکم بيرون بريم بيا  

چيه؟ نظرت
-بريم قر يکم بريم اول بيا نظرم بهميزنيم يخ شدي؟بيرون خل

-اوکی
خيلي ديجي. اھنگي چه بودن گذاشته اھنگ. وسط شديمورفتيم بلند جامون از  

بود چپمون کتف به چي ھمه ميداديمو قر دنيا بيخيال سلين منو. بود خفن
  اھميت ولي بود زوم روم پسرا از خيلي چشم. نداشت حرف رقصم خدايي

ما به زدن زل ھمشون ديدم که کردم نگاه خودمونو ميزه برگشتم. نميدادم . 
قبول خواسته خدا از اوناعم. بيان که کردم اشاره نويان و نھال به خنديدمو  

شدو ماليم موزيک کم کم. بوديم خوش حسابي ميرقصيديمو چھارتايي. کردن  
عاشق کفتر دوتا عين نويان منو ولي نشستن سلين و نھال. وسط پريدن عاشقا  

شونش روي منم دستايه بودو گرفته کمرمو نویان. ميرقصيديم تانگو باھم  
گفتم خنديدمو.بود :

-برقصي من با نبايد االن شايان مستر
گفت و انداخت باال ابروشو يه :

-برقصم؟ کي با پس
گفتم کردمو اشاره نھال به چشام با :

-برقصي خوشگله خانوم اون با بايد اوناھاش
گفتم که بگه چيزي خواست خنديدو :
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-ميدي رقص درخواست بھش محترمانه خيلي ميري االن.نداريم نه نويان  

گفت کردو پوفي :
-ميکشم خجالت خب

  باميکشه خجالت اخيييييييييشد معلوم دندونم تا ۳۲ ھر که زدم لبخندي يه
گفتم ذوق :

-من به رقصو دور يه افتخار بگو برو فقط. که نداره خجالت من داداش خب  
جات سره بشين ادم عين نه گفت اگه. برقص پاشو خب اره گفت اگه ميديد؟؟  

نگو چيزي ديگه و
کردم شوتش سن رو از تقريبا شدمو جدا بغلش از سريع. بزنه حرفي نزاشتم  
تو که ومربي باران به خورد چشمم يھو که بشينم برم خواستم خودمم. بيرون  

چسب عين که بارانم اين. ميکرد نگاه من به داشت مربي. ميرقصيدن ھم بغل  
گرفتم ازش نگاھمو اومدمو خودم به. بود شده قفل ھم تو نگاھموناه ميمونه  . 

و شدن رد کنارم از ھم دست در دست نويان و نھال که بشينم برم خواستم  
اي. زدم زل بھشون صندليمو رو نشستم ذوق با. سن رو رفتن  

اخھھھھه دوتا اين ميان بھم چقدهجونممممممممممممم ❤
دستش يه بودو وايساده نويان از فاصله با نھال. نشستن اومدن وبارانم مربي  

رو اروم دستشو يکي اون نويانم. کتفش رو ديگش دست يه بودو نويان دست تو
گفت بھم رو خنده با بارادميرقصن ناز چقد خدا اي. بود گذاشته نھال کمرم :

-مرغا قاطي ميره داره داداشمون
گفتم خنديدمو منم :

-کنه خدا
*ارميا

کرد اصرار دادو گير انقد باران.بود نيھان به چشمم نشستم اومدم وقتي از  
برقصم شدم مجبور    ♀دلم.نميدونم ميشه تموم مزخرف رابطه ي اين ِکي

خوشگله ھمينقد ھميشه نيھان شده؟ چم امشب من...برقصم نيھان با ميخواد  
پيشنھاد بھش که سمتش برم خواستم زدمو دريا به و دلم چمه؟ امشب پس  
گفت کردو دراز نيھان طرف دستشو.شد بلند جاش از باراد يھو که بدم رقص :

-شايان؟ خانوم ميديد من به و رقص دور يه افتخار
اين از.کرد نگاه باراد به دودلي با بعدش ولي بود متعجب اول نيھانلعنتي  
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گفتم سريع کردمو استفاده مکثش :

-داده من به قبل از قولشو ولي داداش شرمنده . 
تو انگاري.وسط بردمش کشيدمو دستشو.رفتم نيھان سمت شدمو بلند سريع  

چيکار نميفھميدم خودمم. ميشد کشيده من ھمراه نميزدو حرفي چون بود شوک  
حلقه کمرش دور دستمو. برقصه باراد با امشب نيھان نميخواستم فقط. ميکنم  

گفت اخم من يک با اومدو در شوک از يھو.کردم :
-؟بود مزخرفي بازيه مسخره چه اين

پوزخند با گرفتمو دستم تو دستشم يکي اون. شونم رو گذاشتم برداشتمو دستشو
:گفتم

-مونده رودرواسي تو و برقصي نميخواستي بود ضايع ؟دادم نجاتت بده  
.بودي

گفت زدو پوزخندي متقابال اونم :
-نيفتادم بھتري ادم گير ولي

تو و کشيدم خودم طرف بيشتر اونو گرفتمو محکمتر کمرشوپررو ي دختره  
گفتم گوشش :

-دماميرقصي من با باشه خدات از بايد خانوم،اوال وحشي کن گوش خوب  
بده ادامه رقصتو تمانينه با خوب دختر يه عين نرو راه من اعصاب رو انقد
گرفته محکم کمرشو ھمچنان ولي.کردم بيشتر فاصلمونو شدمو جدا ازش سريع

.بودم
*نيھان

تلبکارم اونوقت وسط کشونده منو زور بهببينا رو پررو ي پسره عه عه عه  
خيلي. نیومد خوشمم ولي نيومد بدم خباومد بدت خيلي تو که نهھست   

اسلوموشن مزخرف تانگويه يه.گفت نميشه که رقص.ميرقصیدم باھاش اروم  
ميکنم احساس ولي تنمه لباس اينکه داغه؟با انقد چرا دستاش لنتيانگار بود  

روي ي دکمه به مدت تمامميسوزوه کمرمو پوست داره دستاش گرمايه   
نگاه چشاش تو کردمو بلند سرمو يھو که چيشد نميدونم.بودم زده زل لباسش  

اقا بعلھھھھھھھه.بود ديگه جايه يه زدنه ديد مشغول چشماش اون ولي. کردم  
کردم فرو دستش تو حرص با ناخوناموشده خيره بازم ي يقه به مدت تمام

گفت کردو نگاھم زده شوک :
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-؟ميشي وحشي يھو چرا تو؟ چته

گفتم بھش حرص با :
-؟ميکردي نگا کجارو

گفت تفاوت بي حال اين با. خورد جا وضوح به :
-جارو ھيچ

-عمت ارواح اره
-که نميکردم نگاه رو جايي.شديا خل

گفتم حرص با :
-ارمياااا

اسم رو ميپرم گفتن مربي مربي از وقتي خب.کرد نگام تعجب با لحظه يه  
ي دکمه به دوباره گرفتمو گاز محکم لبامو. کنه نگام ھمينجوري بايدم کوچيکش  

شنيدم صداشوکردم نگاه پيرھنش :
-نکن

خله؟ وا
-نکنم؟ چيکار

-نگير گاز لباتو
خله واقعا يارو اين. کردم نگاش باتعجب

تو سرش نھالمن به بود زده زل ذوق با سلين.ميزمون به خورد چشمم يھو   
رفته يادم و نويان اصالھاشم بني قمر يا. ھمينطور نویانم.بود گوشيش  !!!!  

بود
نگاه بھم اوردو باال سرشو نويان يھو اصن؟؟؟؟؟؟؟ نشستن رفتن کي اينا  

چيزي ديگه دادو تکون سرشو خونسرد خيلي چون بود ديده منو قبلنم انگار.کرد
.نگفت

مشکلي بيخيال يني حرکتش اين.شد راحت خيالم اخيشششششششششش  
بيشتر قصد از.بھمون بود زده زل عصبانيت با که خورد باران به چشمم.نيست
منفجر داشت.ميشنيدم و باران جلزولز صدايه قشششششنگ.چسبيدم مربي به  

مغزم تو انفعاالتي و فعل چه نميدونمميبردم لذت خوردنش حرص از. ميشد  
کتفش رو از دستمو يکي اون.دراوردم مربي دست از دستمو که داد رخ  
جاش از سريع ما وضعيت اين ديدن با باران.کردم حلقه گردنش دور برداشتمو
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به زدمو شدنم پيروز از لبخنديشد روانه  نامعلومي مقصد به شدو بلند   

کردم نگاه مربي
 . بود کرده ھنگ عبارتي به منو به بود زده زل شده گرد چشمايه با

استرس با.ميکنم چيکار نبود حواسم اونلحظه اصالخعاکبرسرت نيھان ھين   
جيشش خانوم سلين احتماال.نبود سلينم.نيست ديدم که کنم نگاه نويان به خواستم

سلين برم کليت اون قربون ايدستشويي ببرتش خواسته نويان از و گرفته .
زرتی  سلین و میفته اتفاقی ھمچین مھمونیامون تو معموالبود موقع به خيلي  

نگام متعجب ھمونطور ھنوزم.کردم نگاه مربي به دوباره.میگیره دستوییش  
گفت شدو باز نطقش باالخره.ميکرد :

-بگي؟ موضعتو تغيير دليل نميخواي
کج سرمو.ميخواست شيطنت دلم عجيب ولي چرا نميدونم.بود گرفته خندم  

گفتم ملوسي و بامزه لحن با کردمو نگاه چشاش تو وارانه مظلوم کردمو :
-نمياد؟ خوشت نکنهخواست دلم خو

گفت ارومي لحن با.بودم حلقش تو رسما دیگه. چسبوند خودش به بيشتر منو :
-نخواد؟ دلش که کيه

صلوات نکشه باريک جاھايه به کار.گرفتم گر ........................
*ارميا

لباشو رو نزارم لبامو که کردم کنترل خودمو خيلي ميکرد نگام اينجوري وقتي  
نبوسمش محکم

چيزيم يه امشب من کنم؟ فکر چيزي ھچين به بايد اصال چرا؟چرا  
شده    ♀اروم نيھان.بشم جدا داشتني دوست دختر اين از نمياد دلم

با. شده خسته ديگه فھميدم. داد ھل عقب به منو سينمو رو گذاشت دستاشو  
گفتم کردمو نگاه چشماش تو. شدم جدا ازش ولي نميخواست دلم اينکه :

-بود خوبي رقص.ممنون .
رومينا دنبال شدمو دور قسمت اون از منم. رفت ميزش سمت به زدو لبخندي  

................گشتم
*نیھان

اصال لنتيبود گرفته گريم ديگه.شد سرو سرويس سلف صورت به شام   
نداشتم جا ھمش براي ولي ميخواست ھمشو دلمبخورم کدومو نميدونستم .
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سوراخي ي فيله که فسفود اندکي بعدش.خوردم ماکاروني ساالد يکم اول  

اصلنم.ژله دراخرم و سبزي بود،قرمه شده درست غاز با که بود،فسنجون  
کرده گم که تارم سه اون.دوروبرمه کي و ميکنه نگام کي نميدادم اھميت  

چشمم يھو که دھنم تو ميکردم فرو رو ژله قاشق قاشق زور به داشتم.بودم  
ژله.بود وايساده من چندقدميه تو.ميکرد نگاه بھم باز دھن با که مربي به خورد  
ارومميشه؟ سبزه من دوروبر کال امشب چرا اين. دادم قورت زور به رو  

گفت طرفمو اومد : 
ھست کافي ي اندازه به نترسنشي خفه وقت يه ♀-  . 

گفتم دادمو تحويلش مزخرفي لبخند :
-ميچسبه بھم بيشتر مفته چون که نه

-ھستي تغذيست مواظب گفته حسابي چه رو مربيت موندم من
گفتم خوردمو ژلمو از قاشق يه :

-ھست که ھمينه
سمتش برگشتيم جفتمون نويان صدايه با که بگه چيزي خواست .

-ميگردم دنبالت ساعته نيم تو؟ کجايي نيھان
-ديگه اينجام خب.قندھار سفر رفتم

گفت مربيو سمت اومد کردو نازک برام چشمي پشت نويان :
-ھاشمي؟ جناب بگيرم وقتتونو چندلحظه ميتونم

گفت دادو تکون سري مربي :
-بفرماييد.البته

داره؟ چيکار مربي با نويان ينيوا.کنن صحبت گوشي يه رفتن جفتشون   
گفت عصبي ديدنم با نھال. ميزمون سمت رفتم خوردمو ژلمو تند تند بيخيال :

-؟ديگه کردي جان نوش غذا دادم بھت که اي برنامه طبق ايشا�
گفتم زدمو گشادي گله لبخند :

-ايشا�
گفت خنديدو :

کنم چيکار شکمو توعه دست از من -♀؟  
و خيس باران چشمايه. نشستن اومدن باھم باران و باراد که بگم چيزي خواستم
که بود بد قدري به حالش خدا ي بنده چرا؟ اخه کرده؟ گريه يني...بود قرمز  
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يني. نيومدن ھم ھمراه باران و بارادسوخت حالش به بدجور دلم  
به نگاھي باراد.نشستن ميز سره اومدن باھم ولي بودن جايي يه ھرکدومشون  

حال نفھميد يعني...وا. گوشش تو کرد سرشو تفاوت بي خيلي و کرد باران  
و نويان که بودم فکرا ھمين درگير نفھميدن؟ به زده خودشو يا ؟بده باران  
شد خم. کرد نگاه باران به تعجب با مربي.پيوستن جمعمون به شنگول مربي  

پايين باال نه معنيه به سرشو باران که گفت گوشش دم چيزي يه طرفشو  
نگفت چيزي ديگه کردومربيم

گفت نويان يھو :
-شمال بريم گرفتيم تصميم ما...اقايون خانوما...خب

تعجب با باراد بگم چيزي اينکه قبل شماااااال؟؟؟ واااااااااااات؟؟؟؟؟؟؟؟  
:گفت

-سرما؟ اين تو شمال؟ داداش
-خوش بريم چندروزي ميخوايم اينه مھم ميکنه؟ فرقي چه گرماش سرما داداش

کنه تمرين ھا ماسه تو بتونه نيھانم البته و بگذرونيم .
حرف ميخواست مربي با موضوع ھمين راجب نويان. قراره اين از قضيه پس

گفت باراد. بزنه :
-برين؟ ميخواين کي حاال...واال نميدونم

-ديگه روز دو
-ھست؟ ايم ديگه کسه ما جز به حاال.ميدم خبر بھت فردا اوکي...اوه

-ھستن ام ديگه دونفر اره .
داد ادامه نويانندارممممممممممم خبر ھيچي از من چرا کيا؟ وا؟ :

-گذاشتم درميون ارميا اقا با رو موضوع وقتي. اونا وياليه بريم اول بود قرار  
بايد نيھان و داره ورزشي امکانات چون ايشون وياليه بريم که بھتره گفتن  

کنه تمرين .
نداريم دردسر بي سفره يه شت   ♀کنم؟ تمرين بايد اونجام اخه

ازش و نويان طرف کردم رومو. نگفت چيزي دادو تکون سرشو باراد.پوففففف
:پرسيدم

-اخه؟ نميگي من به ھيچي چرا تو شمال؟ بريم بود قرار باکي...نويان ھي
-نميشه باورت بگم اگه اخ
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-بناااااال د

-نامزدش و مبين
بنده پسر دوست مبين...بريزه پشماتون بگم چيزي يه ؟؟؟چيچيييييييييييي  

شديم رابطه وارد باھم وقتي البته. شيطون جذاب خرپول فوق پسره يهبوده .  
نامزد اينکه با حتي.دوستيم ھمچنان بگم بايد و نبوديم دوست يه از بيشتر چيزي

گفتم نويان به رو بھت با.!!! داره :
-من به چيزي چرا معرفت بی ي پسره اين ميگييييييييي؟؟ راست ناموسا  

نزده زنگ بھم وقته خيلي اصال نگفت؟ ☹
-کنه سوپرايزت ميخواسته گفته

-گفتي؟ مکان نقل راجبکمرش تو بخوره سوپرايزش اون  . !
-بياد کرد قبول اصرار کلي با اونم. گفتم رو قضیه و زدم زنگ بھش درجا اره  

ارميا وياليه
-اھان .................

تا نديدمشون ديگه ديدم و عليسان و رومينا که مھموني اول از. بود رفتن موقع  
ببينم شوھرشو بودم کنجکاو خيلي.ميکرديم خداحافظي باھاشون داشتيم که االن  

گفت نويان.نبود ازش خبري ولي :
-گذشت خوش خيلي.دعوتتون بابت ممنون .

کردن بدرقمون در دم تا رومينا و مربي و کرديم تشکر ھمگي ماعم ...
نميتونستم که ميومد خوابم انقدر المصب. بودم نشسته ماشين تو کوفته و خسته

شنيدم و سلين صدايهبخوابم  :
-نديدي؟ رومينارو يارو اين شوھر...نيھان ميگم

گفت نويان که بگم چيزي خواستم :
-مرده شوھرش

گفتم و نويان طرف برگشتم ُشک با :
-ميگي؟ چي!!!نھھھھھھھھھھھھھه .

-مرده شوھرش ميگم
-چجوري؟
-نميدونم

بيچاره اخي ☹ازدواج دوباره رومينا جوونيه خوشگليو به زني که عجيبه خيلي  
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چميدونم.نميگذره ھمسرش فوت از خيلي شايدنکرده  

....................واال
سلين و نھال نميدونم.داشتم صورتمو زدن اب تواناييه فقط خونه به رسيدن با  

نرسيده بالش به سرم کردمو عوض لباسامو زور به. حموم رفتن چجوري  
برد خوابم ........................

وقت اين کيه محل بي خروس اين خدا اي.شدم بيدار گوشيم زنگ صدايه با  
صبح؟

گفت که شنيدم و سلين الود خواب عصبيو صدايه :
-دار بَرش يا کن خفش اينو يا نيھان اااااااااااااھھھھھھھھھه

باال ابروھام جفت نظر مورد شخص ديدن با برداشتمو گوشيو عصبي  
دادم جواب رفتمو بيرون اتاق از سريع!!!! بود مبين.پريد :

   -از يادي يھو چيشدهاشنا امسال دوست پارسال. مبين اقا بھھھھھھھھه به
کردين؟ حقير ي بنده !
گفت خنديدو غش غش :

-خانوم،خوبي؟ خوشگل سالم عليک
-شما مکرر ھايه احوالپرسي از

-بود شلوغ سرم بخدا.ديگه نکن اذيت نيھان عه
-ھاااا باشه بارت اخرين. ميبخشم رو ايندفع

-چشم چشم
-خوبه؟ جخبر؟ مبينا از

خانوميه دختر خيلي خيلي. مبينه نامزده مبينا .
-شده تنگ برات دلم.تھران رفتي شنيدم.خوبه اونم عزيزم اره

-شده تنگ برات دلم خيلي منم
-ديگه ببينيم ھمو قراره فردا.نداره عيبي

-نگفتي؟؟؟ بھم چيزي شمال راجب چرا. انداختي يادم شد خوب اوه
-بشي؟ سوپرايز ميخواستم بده خانومي خب

- که؟ ميدوني ...مربيم وياليه بريم قراراه
-خوبه؟ يا نچسبه ھمچين ادميه؟ چجور..گفته بھم نويان...اوھوم

 -خوبيه پسره خيلي بابا نه
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-ميشنوم دارم چيزايي چه اوووو

-خوابم مزاحم کافي ي اندازه به کن قطع االنمنکن لوس خودتو ديگه بسه   
شدي

-خدافس. درککککککککک به
-باي گوز

دوست نامزد ھم خودشو ھم. دارم دوسش خيلي خيلي.چل و خل ي پسره  
تا ده که طوريخفنه دارايه مايه بچه اون از. سالشه ۲۶ مبينداشتنيشو .  

تو دوتاش که داره کارخونه تا ده حدود باباش. جيبش تو ميزاره مربيو مثل  
بيرون ميرفتم باھاش سري ھر. ديگه مختلف کشور تا۸ تو ديگش تا۸ ايرانه  

واسه ھم ميکرد خريد خودش واسه کلي ھم.خريد نريم نداشت امکان  
بودم پررو حسابي که ازاونجاييخريده برام خوشگلم عروسک کليييييي.من  

ميکردم قبول ازش ھمرم
منم ميخري؟ اينارو مياری کجا از پول تو نيھان ميگه داده گير مامانم روز يه  

کلي مامان ھرچند.ميخره برام اون دارم پولدار دوست يه گفتم شيک خيلي  
خواستگاري مبين براي مبينارو من ولي نشه باورتون شايد. کرد دعوام  

شد زخم سرم زمين خوردم کردو گل چلفتيم پا و دست بار يه.کردم
مبينا که داروخونه منشيه بخره زخم چسب داروخونه از برام رفت که مبين  

ميشه عاشق اول نگاه ھمون تو ميبينه رو بود ☺
نامزد و ميزنه مبينارو مخ من کمک به البته و مختلف ھاي روش به بعدشم  

نکنه چيکارت بگم خدا اي.بود صبح ۹ تازه ساعت.عروسيشونه عيدمميکنن  
سه بشمار کشيدمو دراز جام سره رفتم مجددا.ميومد خوابم خيلي خيلي.مبين  

برد خوابم ................
پريدم خواب از نھال جيغ صدايه با :

-شد دير کالست پاشو احمققققققققق
اون با من يکشنبست امروز شتتتتتتتت....امروز؟ دارم کالس من مگه ھا؟  

دارمممممممممم کالس تخس نچسب
رفتم فشنگ عينسه ساعت کاظم موسي امام ياريخت پشمام ساعت ديدن با .

بخورم صبحانه اينکه بدون تند تند. بيرون اومدم الزم تخليه ي بعده دستشوييو  
گفت عصبانيت با نھال. پوشيدم لباس :
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-نره يادت صبحانه خانوم ھوي

گفتم نھال به رو کالفه.بود ديقه ۳:۲۰.کردم ساعت به نگاھي :
ندارم وقت بيخيال نھالجون ♀-  

تو ريختم لباسامو تند تند نھال به توجه بدون من ولي ميزد غر سرھم پشت  
بيرون زدم در از و ساک .........

.دربود در دم ماشينش کنه لعنتت خدا اي.رسيدم که بود ديقه ۴:۱۰ ساعت  
اسپورت تيپ يه با گوشي در سر مربي ديدم که تو رفتم.بود باز نيمه باشگاه  

کردم سالم و جلو رفتم.نيمکت رو نشسته خوشگل خيلي :
-سالم

-کردي دير.سالم عليک
-نيومد گيرم ماشين .

-سنگينيم تمرين.ميکنيم تموم زودتر تمرينو ساعت نيم حدود امروز...اوکي  
نداريم

زودتر فردا سفر خاطره به قراره احتماال.ميشه تموم زود خداروشکر.اخيش  
کنه مرخصم ............

شده گشنم ميمرم،حسابي دارم ضعف از کردم احساس که بودم تمرين وسطايه  
اماده زدن اسپک براي که کرد اشاره بھم مربي.بودم کرده ضعف بودو  

شدم زمين پخش شپلقققققققق و رفت گيج سرم برداشتم که دومو گام.باشم  
طرفم دوييد کردو صدا اسممو ھول مربي :

-چيشدي؟ نيھان واي
*ارميا

زده شتاب.شد زمين پخش و رفت گيج سرش برداشت دومو گام نيھان ھمينکه  
گفتم زردش روي و رنگ ديدن با.سمتش رفتم :

-نداري رو به رنگ شدي؟ زرد انقد چرا تو دختر ھي
داد جواب حالي بي با :

-زردم؟ يا ندارم رو به رنگ اخر
گرفتمو بازوشو زير اروم.نميکشه دست درازيش زبون از دوديقه.گرفت خندم  

با دادو تکيه بھم بيشتر خودشو.ميرفت راه پاھاش رو زور به.کردم بلندش  
رو نشوندمش اروم.ميشد حس کامل بدنش سرمايه. بغلم تو افتاد رسما اينکارش
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گفتم زدمو زانو پاش روي روبه نيمکت پايين. نيمکت :

-خوردي؟ نھار ببينم
گفت خنديدو جون بي :

-نخوردم صبحانه ام من نھار؟
؟تمرين سره اومده خالي شکم با اسکول اين چيچي؟

: گفتم عصبانيت با
-سره بياد بود قرار اگه گاوم بابا نخوردم؟ ھيچي چي ينياحمقي يه واقعا تو .

نخوردي کوفتم تو ولي ميخورد علف خورده يه قبلش تمرين
-چي ميخورم چي من نداره ربطي تو به. باشا زدنت حرف مواظب اوھوع  

نميخورم
گفتم خنديدمو عصبي.مخم رو ميره داره ديگه.پررويه عجب :

-من کالس سره ؟عمت يا عمم به ھان؟ داره کي به نداره ربط من به ھه ھه
؟نداره ربطي من به ميگي اونوقت کردي غش اينطوري

زدم داد بلندتر :
-ي دفعه. ميکني کاري ھمچين باشه اخرت بار...نيھان کن وا گوشاتو خوب  

خبري تمرين از ديگه تمرين سر بياي وضع اين با و برنامه بدون ديگه  
؟؟؟؟؟فھميدييييييييييييي...نيست

صدايي با ميکرد؟ گريه داشت ...چشماش...من خداي...کرد بلند سرشو دادم با
گفت ميکرد ريش ريش قلبمو که :

-به.نزن داد سرم انقد نتونستمممممممممم ميفھمي؟ کنم کوفت چيزي نتونستم  
بھم داره حالم دارم سرگيجه ازبس.کن کاري يه بيا کشيدن عربده جاي  

ميخوره
دستش کار حساب بايد.نيستم پشيمون کارم از.شدم ارومتر خورده يه  

بيحال ولي کنم بلندش کردم سعي گرفتمو بازوشو زير سمتشو رفتم اروم.ميومد
بود حرفا اين از تر .

-وايسي؟ پاھات رو نميتوني
تمرين ولي نخورده ھيچي درسته بيحاله؟ انقد چرا.داد تکون سرشو اروم  

نداشته سنگينيم .
-داري؟ ضعف انقد چرا
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-خونيمه کم خاطره به کنم فک ...

کم ميدونه.رواني ي دخترهبشه کم عصبانيتم از تا دادم فشار ھم رو دندونامو .
دستمو يه.کرد نميشه کاريش انگاري نه. ھوفففففف... اونوقت داره خوني  

ميکرد نگام تعجب با.پشتش رو گذاشتم دستمم يکي اون و زانوش زير گذاشتم  
يا بود افتادن ترس از نميدونم.کردم بلندش بغلمو تو گرفتمش حرکت يه با که  

اندکي و تعجب با.کرد حلقه گردنم دور دستاشو سريع که ديگه ھرچيزه  
گفتم در سمت ميرفتم که ھمينجوري.ميکرد نگام عصبانيت :

-؟ميتونستم که ببرمت نميتونستم اي ديگه جوره.نکن نگام اونجوري
يه کردم باز که درو.شونم رو گذاشت سرشو اروم.بست چشماشو نگفتو چيزي

سرم رو ھيچي اگه منم واال.کرد باز چشماشو سريع لرزيدو خودش به لحظه  
قبل از ماشين سوييچ.ميکردم يخ ھمينجوري بود تنم ورزشي تونيک يه نبودو  
و باشگاه تو رفتم.صندلي رو گذاشتم نيھانو کردمو باز و ماشين در.بود دستم  

و شال.ماشين تو برگشتم کردمو قفل درو.کردم جمع و نيھان خودمو لباسايه  
بپوشه تا دادم بھش و نيھان پالتويه .

ميشد تر زرد لحظه ھر بيچاره ♀ 
  تو از شکالت يه. بود داده تکيه صندلي به سرشو بودو بسته چشماشو بيحال

دستش دادم دروردمو داشبورد .
-ميگيره کردنتو ضعف بيشتر جلويه.بخور اينو بيا

گفت سرتقی با.کرد نگاه دستم تو شکالت به کردو باز يکم چشماشو :
-شکالت اين از مياد بدم.نميخورم

نزن نق بخور بگير ♀-  
-نوچ

-حلقت تو ميکنم فرو زور به وگرنه بخوريش نفعته به نيھان
داشت جوري يه.کشيد دستم از و شکالت خشونت با دادو بھم اي غره چشم  

داره دنیارو چیزه ترین بدمزه ميکرد فک ندونه ھرکي ميخورد شکالتو  
گفت کردو بو ماشينو تو ھوايه يکم نيھان.افتادم راه زدمو استارتمیخوره :

-ميده و باران عطر بويه...اه
گفتم ميخنديدم غش غش که ھمونطورخنده زير زدم پقي :

-و باران عطر که زيادته ي عالقه از حتماھستي؟ ديگه تو بابا  
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ميشناسي

گفت دادو اي غره چشم :
-مونده ذھنم تو ميده گندي بويه بس از.نخيرم

قرار باھاش باشگاه بيام اينکه قبل. داشت مزخرفي بويه.بود نيھان با حق  
پسر دوست دوستشو چون ولي کنم تموم رو رابطه اين ميخواستم.داشتم  

گفتم نيھان به رو.نگفتم چيزي اونا جلويه بودن دوستشم :
-ميشي؟ خوب بخوري چيزي يه یا بزني؟ ِسُرم الزمه

-انداختم زحمت تو تورم شرمنده...نيست سرم به نياز نه
-بيخيال ...

به.ماشين تو برگشتم خريدمو ابميوه و کيک يه.داشتم نگه سوپري يه جلويه  
گفت که گرفتمشون نيھان سمت :

-ديگه ميرسيم االن بيخيال.بخورم چيزي ماشين تو بتونم اگه عمرا اوه .
-بخوريشون تا نميکنم حرکت من.نيار الکي ي بھونه

-اخه ...
-بخور.نداريم اخه

يه بھم بخوره اينکه قبل.کرد بازشون گرفتو دستم از و ابميوه و کيک اکراه با  
ديقه دو تو بود گشنش انقد بيچاره...نميخورم گفتم سرم تکون با که کرد تعارف
پرانرژي که بود کرده خودشو کاره ابميوه و کيک ھمين انگار.کرد تموم کلشو  

گفت بھم برگشتو :
-چسبيد خيلي مربي گرم دمت

گفتم خنديدمو :
-ميکنم خواھش

گفت نيھان يھو.افتاديم راه زدمو استارت :
-بزني؟ اھنگ يه زحمت بي ميشه

کردم روشن ضبطو دادمو تکون سرمو .....
*نيھان

که ضعف البته.ميکردما ضعف داشتم.برگشته انرژيم ميکردم احساس اخيش  
سينا صدايه کرد روشن و ضبط که مربي...ميمردم داشتم بگم بھتره کردم  
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پيچيد ماشين تو درخشنده :

تو ميدوني حالمو بارونیتو بپوش
ھوام اين عطر گيج

برات ميميرم که اخ ھات شونه رو موھات
ميخوام چي من تو جز به بارون اين تو

دارم دوست
دارم دوست ولي کردي ديوونم
دارم حس بت که خوبيته واسه

نميزارم تنھا ماھمو که من
دارم دوست ...

ناخداگاه ؟ميده گوش اينارو ميشينه باران با يني ايشعاشقونه چ جون  
شد گرفته حالم ولي چرا نميدونم.توھم رفت اخمام .............
کردم خدافظي مربي از خوابگاه به رسيدن با :

-امروز بابت ببخشيد بازم...خدافظ خب
-سالمت به...نشه تکرار ديگه

بعد تو برم بود منتظر قبل دفعه ي درمثل سمت رفتم شدمو پياده ماشين از  
تک و ماشينش چرخ صدايه بستم درو ھمينکه...بود درست حدسم. بره خودش  

کيفي چه بغلش...افتادم امروزش حرکت ياده...پيچيد کوچه تو زد که بوقي  
رفتم خوب حس از سرشار باتامام رفت شدي حيا بي نيھان...داشت  

باال ............
بودم کردن سفر عاشقنبرد خوابم اصال ذوق از . .

بري مختلط اکيپ يه با ود قرار وقتي مخصوصا
بده حالي چه جون

وليبشم جمعتون مزاحم نميخوام ميگفتبياد نميشد قانع عنوان ھيچ به نھال  
برخالف.ميپوشدم لباس داشتم تند تند.پذيرفت باالخره نويان منو اصرارايه با  

بود صبح ۷ ساعت اينکه با.بودم پرانرژي حسابي ديگه روزايه !!!!!!!!!
چايي براش که رفت خانومم نھال و اينجا بود اومده پيش ساعت نيم نويان  

ببره ☺بودمو خريده بازار از که لباسايي.ميشديم اماده داشتيم اينور سلينم منو  
و بستم ساکمو زيپ زور به.برداشتم جانبيم لباس دست چند و ساک تو ريختم  
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از سلين منو ديدن با که بودن زدن حرف گرم نھال و نويان.حال سمت رفتم  

شدن بلند جاشون ..............
ماشين باران و مربي بود قرار نداشت ماشين نويان که اونجايي از خب  

که وديم وايساده نظر مورد محل تو.ببينيم ھمو که گذاشتييم قرار جا يه.بيارن  
پياده باراد و باران ماشين يه از.وايسادن جلومون بلند شاسي ماشين دوتا  

چنتا بشر اين...الخالق جلل.عليسان و مربي و رومينا ماشينم يکي اون شدن،از
اومد جسي  يھو کردو باز عقبو در مربي ؟داره ماشين  

اورد کوچولوشم ھاپو اخجوووووووووون.بيرون
  بود شده ذوق خر من عين که سلين.کرديم عليک سالم باھم سمتشونو رفتيم
شده خيره چندش با نھالمميکرد ناز بود مربي بغل تو که ھمونطوري جسيو   

گفت که بگيرم مرب بغل از جسيو خواستمبود  :
-نترسيدي قبل دفعه ي مثل ميبينم

.وليمينداخت يادم و بغل ي قضيه اين ھمش بيتربيت.زد بھم چشمکم يه بعدش
نکنم کم روشو اگه نيستم نيھان :
-بترسم؟ دوباره ميخواي چيه؟مگه

از جسيو سريع. شوک تو رفت که دادم تحويلش ناناز چشمک يه خودش مثل  
گفتم گرفتمو دستش :

-باشه اينجا بايد خوشگل اين فقط.نيست مھم برم ماشيني ھر تو .
گفت خنديدو مربي :
-ببرش بگير باشه

باران ماشين طرف رفتم زدمو ما مرگ مکش لبخند يه .........
ماشين يه تو پسراعم ماشين يه تو رفتيم دخترا.بوديم نشسته باران ماشين تو  
اه.جلو نھالم.بوديم نشسته پشت بود بغلم که جسي البته و رومينا سلينو منو.ديگه

زياد حالش مشخصه البتهبود نزاشته اھنگم يه اصال بدعنق باران اين اه  
نگاھم اخم با قبل مثل ديگه.ناراحته چيزي يه از انگار.نيست خوش  

ميبينم غم فقط چشماش تو ميبينمش که ھرموقع....نمیکنه .
احساس ولي چرا نميدونم.کنم تموم باران با مزخرفو دشمنيه اين بھتره شايد  
در دلش از حتما بايد.شده ناراحت اينجوري مربي منو رقص خاطره به ميکنم  

گفتم جو کردن عوض براي.بيارم :
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-بزني؟ اھنگ يه ميشه جون باران

اينه تو از باران.نتونستم کنم فک خب ولي بگم جملمو تمام لطافت با کردم سعي  
بزنم حرف باھاش اينجوري نداشت انتظار خدا ي بنده.ميکرد نگام متعجب

يھو که چيشد نميدونمبزنم حرف باھاش که نداشت انتظار اصال کنم فک  
گفت رفتو در چشماش از غمگين حالت اون.شد خوشحال :

-بياد حال جيگرت ميزنم اھنگ يه االن چشششششششم
.بانداره شخصيتي ثبات اصال دختر اينکردم ھنگ حسابي که من خب  

رفت باال جيغمون و سوت جم مھراد کاپوچينو اھنگ شنيدن :
امشب سرم به زده

ببرم دلتو جوري يه
خوابمو انگاري

که خوشي خواب يه
بپرم ازش نميخوام

ميگذشت خوش داشت کلي.ميداديم قر حسابي ميخونديمو اھنگ با بلند يلند .
جيغ بلند باال صدا

برقصين ھمه موزيک فاز رو
ھميم دور َجمعه جمعمون

گير من به نده امشبو يه
ببخشيد خب شبه شنبه پنج

سير دل اينجا از نميشه
سنگين وزنه ميزنن ھي باشگاه ھمه شنبه از

شدم خم.زدن بوق و شدن رد کنارمون از سرعت با که ديديم پسرارو ماشين  
گفتم باران به رو و جلو :

-کن سوسکشون پس.کاري اين استاد که تو باران
-چشششم به اي

کناره از سرعت با.شد کنده ازجاش ماشين دادو فشار گاز رو پاشو باران  
اورديم در زبون براشون و شديم رد پسرا ماشين

ھمين براي ميشد شلوغ داشت کم کم جاده.گذشت خوش بھمون خنديديمو کلي  
شديم انداختن کورس بيخيال ديگه ..................
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بود رومينا.کردم باز چشمامو نفر يه گفتن نيھان نيھان صدايه با :

-ميخوابي چقد گنده خرس.رسيديم پاشو دختر
که ماشين از.بود خوابيده اروم خيلي پام رو جسي.زود چقد رسيديم؟ واقعا  
خوشگل بزرگ خيلي خيلي وياليه يه وسط.کردم حس دريارو بويه شدم پياده  

بوديم
شوق و ذوق با برداشتمو ساکمو.نزديکه دريا به خيلي پيداست که اونجايي از  

گذاشتم بود شده بيدار ديگه که جسيوخوشگله اينجا چقد.کردم نگاه دوروبرمو  
از داخلش.تو رفتيم برداشتيمو ساکامونو ھمگيمربی طرف دوييد که پايين   

بود تر قشنگ بيرونش
خودتون.ندارم چيدمانشو توصيف ي حوصله.بزرگ خيليي دوبلکس وياليه يه  

سالن طرف دونشکنن وسايال جابجايي موقع باشيد مواظب فقط.بچينيد   
از آه ھا پله ديدن با.باال ي طبقه ميرفت که ميخورد خوشگلي مارپيچيه ھاي پله

بودم زده زل ھا پله به داغون اي قيافه با.شد بلند نھادم ☹کنارم مربي يھو  
گفت وايسادو :

-داره اسانسورم اينجا.نکن نگاه ھا پله به چالقا اين عين
مربي به غره چشم يه ولي بودم شده ذوق خر خيلي اينکه با.اسانسور اخجون  

گفتم دادمو :
-کجاست؟ اسانسور اين حاالبيتربيت خودتي چالق

گفت جمع به رو بلند مربي.کرد اشاره داشت در يه که ھا پله ي گوشه به :
-دم نشونتون اتاقاتونو باال برين ھمگي .

جدا جدا شديمو گروه دو نداشت جا ھممون براي اسانسور که اونجايي از  
خيلي خيلي بودو اتاق فقط ميزدم حدس که ھمونطور باال طبقه ي.باال رفتيم  

گفت کردو اشاره در دوتا به مربي.داشت اتاق تا ده يه کنم فک.بود بزرگ :
-جا شرمنده.برين اتاق يه تو ميتونين نفر دو ھر.روميناست منو مال اتاقا اون  

.کمه
گفت نويان :

-ممنون خيلي.حرفيه چه اين جان ارميا نه
-ميکنم خواھش .

بايد البته.ميکنم شروع راست به چپ از...قراره اين از اتاقا ترتيب...خب خب  
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اول اتاق.نيستن رديف يه تو اتاقا ي ھمه و ماننده ھالل راھرويه يه شبيھه بگم  
سلينه،ھرچند و نھال اتاق سومي باراد، و باران مال دومي.روميناست مال که  

تو نويان با نميتونس که سلين خب ولي اتاق يه برم نھال با ميخواست دلم خيلي
ديگه اتاق دوتا و نويان منو اتاق بعدش.بود مربي مال بعدي اتاق.بمونه اتاق يه  

ميگرفتن مبينا و مبين يکيشو که ميموند .
يه ھراتاق و بودن اندازه ھم تقريبا اتاقا ي ھمه.رفتيم نظر مورد اتاق تو  
خيلي المصب.داشت دونفره تخت يه و کمد اينه،يه ميزو يه ، بھداشتي سرويس

ميارن؟ کجا از پول اينھمهبزرگه
گفتم بود شده ولو تخت رو که نويان به رو :

-ميرسن؟ کي اينا مبين...نويان ھي
-ديگه ساعت يک حدودا .

-نه؟...ھا بزرگيه وياليه عجب خدايي...اوکي
-بزرگه خيلي اھوم

گشنمھھه نميخوريم؟ نھار ☹-
-بدن سفارش رفتن ارميا و باراد...چخبرته اه .

-اوکي
که خوشگلمو اسلش شلوار بلوض ھمون.شدم لباسام کردن عوض مشغول  

کردم مرتب صورتم رو چتريامو بستمو اسبي دم موھامم.پوشيدم خريدم تھران  
بیرون رفتم .

چندثانيه يه ھردو.بيرون اومد اتاقش از مربيم بيرون رفتم اتاق در از ھمينکه  
ھیکل که بود پوشيده مشکي خوشگل شلوار و تيشرت يه.شديم خيره بھم  

گفت بھممیکشید رخ به بیشتر نانازشو  :
-ساحل ميريم...باش اماده نھار بعد

-اخجوووووووووون
تمرين براي البته ♀-  

يکم سلين با وقتشه.نيھان بيخيالکه بگذره روز يه نميزاره اه.خوابيد بادم  
بياريم در بازي ديوونه

.زير لباس با و نھال که تو رفتم زدن در بدون.نھال و سلين اتاق سمت رفتم  
شک خودم جنسيت به لحظه يه زد جيغ جوري يه خدا ي بنده.ديدم اتاق وسط  
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کردم

گفت داشتو نگه تنش رو ضربدري حالت به دستاشو نھال :
-من؟ به زدي زل نميکشي خجالت نيھان

عه اونور کن روتو
-دارم منم داري تو ھرچيدخترم یه من توجھت قابلنھال ....

گفتم زدمو چشمک يه :
-ترشو قشنگ البته

سلين کنم فک خببيرون زدم اتاق از خنده با بشه ور حمله سمتم به اينکه قبل  
باران داره و نشسته مبل رو که ديدم سلينو پايين رفتم ھمينکه.پايينه خانوم  

گفت من ديدن با باران.نشستم پيششون رفتم.ميزنه حرف :
-بزنيم؟ حرف باھم ميشه...نيھان

بزنم؟ حرف باھاش ميخواد باران...کردم تعجب
گفت که دادم تکون سرمو تعجب با :

-حياط تو ميشه اگه البته
-بريم اوکي ..................

داره کردم احساس.من نه ميزد حرفي باران نه.ميزديم قدم حياط تو ھمينطور  
زدن حرف به کرد شروع يھو.ميکنه مرتب ذھنش تو کلماتشو :

-دعوا و جنگ ھمش...نداشتيم خوبي ي رابطه باھم اول از تو منو ميدونم   
دارم ازت سوال يه فقط...بشم بحثا اين وارد نميخوام من حاال...کلکل

-گفت که کردم نگاھش منتظر :
-داره؟ دوست انقد نويان چرا

مربي راجب قراره کردين فکر من مثل شمام پرسيد؟ چي اين االنوات؟  
بپرسه؟

-چيه؟ منظورت خوبه؟ حالت باران
-چيکار نويان براي تو مگه داره؟ دوست انقد نويان چرا...واضحه منظورم  

نميکنم؟ باراد براي من که ميکني  
اينه دردش پس ...

-؟ميزني حرفو اين که نداره دوست باراد مگه
گفت کرده بغض.نشست روچمنا.ايستاد يھو :
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-نداره دوسم...نه

گفتم نشستمو چمنا رو کنارش.شد کباب دلم لحنش از :
-ميکني اشتباه داري باشه؟ نداشته دوست خواھرشو برادر يه ميشه مگه  

داره دوست خيليم بارادعزيزم ...

گفت گريه با.بود اومده در گريش ديگه :
-زور به.ميکنه نگاه چشمام تو زور به. نداره دوست منو بارادميشه اره ....  
روم بار يه ارزومه.بزنه داد سرم بار يه ارزومه.ميزنه حرف باھام کلمه دوتا  

ارزومه.بشه غيرتي ...
دختر اين براي مياد دلش ادميه؟چطور ھمچين واقعا باراد...بودم شده الل  

داد ادامه.بغلم تو گرفتم اروم و باران ناتنيه؟ ؟چرا؟چوننکنه برادري :
-ميکردم حسودي بھت ميديدم و نويان و تو ي رابطه ھروقت .

مگه باشه؟ اينجوري نبايد باراد چرا ميگفتم خودم با.ميخوردم غبطه حالت به  
مگه مرد؟ مامان اومدنم دنيا به با که بود من تقصير مگه کردم؟ چيکارش من  

کرد؟ سکته  پدرش مامان، شدن باردار خبر شنيدن با که بود من تقصيره
ميگيرن،مادر طالق ھم از باراد پدر مادر... خيطه خيلي اوضاعشون اوه اوه  

ميکنه سکته پدره ميشه حامله بارادکه ...
ميميره مادرشون مياد دنيا به باران وقتيم ....

ميکنه ازدواج دوباره بارانم پدره .
دختر اين به ربطي ھيچکدومشون ولي...خرابه خيلي اوضاعشون که گفتم  

گفتم کردمو ناز پشتشو.نداره بيچاره :
-ميزنم حرف باراد با من...باش اروم ھيش
گفت کردو نگاه چشمام تو.کرد جدا ازم خودشو :

-ميکني؟ برام اينکارو واقعا؟
-اھوم

-نيھان کنم تشکر ازت چجوري نميدونممرسيييييييييي
-نيست تشکر به نياز .........................

دري ھر از بوديمو صحبت گرم حسابي.بوديم زدن حرف مشغول باھم حياط تو
ھست خوبيم خيلي دوست ميکنم حس...خوبيه دختر باران.ميزديم حرف .
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-باران؟
-جانم؟

-جديه؟...مربي و تو قصد
گفت ميخنديد که ھمونطور.خنده زير زد پقي باران يھو :

-جديه؟ قصدمونارمیا؟ منو ؟کي
خنديد غش غش بعد .

-عه ميخندي چراچته؟ رواني
-از من قصد...نداريم دوستم ھمديگرو حتي مابود دار خنده حرفت خب ...  

ببينم ميخواستم.ببينم بارادو واکنش ميخواستم که بود اين ارمیا با زدن رل  
اما...زده رل دوستش بھترين با خواھرش بفھمه وقتي چيه واکنشش  

ارميا با رابطمو چرا نميدونم منم....نبود مھم براش اصال انگار باراد...خب  
بشه جدا داره قصد کنم فک ميکنه رفتار جوري يه چنوقته اين.دادم ادامه .

مھموني تو خوردنش حرص پس نداره دوسش اگهدراوردم شاخ رسما خب   
گفت باران يھو بود؟ چي :

-اومده خوشش تو از کنم فک ولي
شد چھارتا چشام

-؟مربي اونم ؟اومده خوشش من از ؟چييييييييي
-اوھوم

-ميزنيم تير با ھمديگرو ي سايه ماخوشه دلت بروبابا
-شد ثابت برعکسش که مھموني تو

-که باشيم جنگي خروس عين جمع جلو نداشتي انتظار داره؟ ربطي چه
-به که جوري...ميکنه نگاھت خاصی جوره يه ارميا...ميگم نگاھاتونو حالت من

نکرده نگاه حاال تا دختري ھيچ
نگاھت خاصي جوره یه چي يعني...کردم فکر حرفاش به...نگفتم چيزي ديگه  
سرمو بيرونو اومدم فکر از ميشد حياط وارد که ماشيني بوق صدايه با ميکنه؟  
شدمو بلند ذوق بامبينھھھھھھھھه...ميشناسم و ماشين اين من...گرفتم باال   

جيغ با شد پياده مبين ھمينکه.شدن پياده ماشين از مبينا و مبين.طرفش دوييدم  
بغلش کردم پرت خودمو طرفشو دوييدم :

-اومدي باالخره مبين وايييييييييييييييي
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-گفت بوسيدي گونمو مبين :
-راھم تو نرسيدم ھنوز نه

بود مبينا.اومديم خودمون به نفر يه ي سرفه با .
-ميکني بغل ايکبيريو ي دختره اين وايساده اينجا نامزدت کن،مثال حيا مبين

کردم بغلش سمتشو رفتم خنديدمو .
-جون؟ مبينا چطوري

خوبم دلم عزيز مرسي ☺-
-سالم

گفت سمتشو رفت مبين.طرفش برگشتيم مربي صدايه با :
-شديم مزاحم شرمنده دعوتتون از ممنون.  ھاشمي اقاي سالم
-داخل بفرماييناومدين خوش خيلي خيلي حرفيه چه اين ...

سبز جلوم مربي تو برم خواستم ھمينکه.داخل رفتن باھم مبينا و مبين  
گفت حرص با ؟ميکنه نگام عصبي انقد چرا...وااا.شد :

-نره يادت امروزت تمرين
نره يادت امروز تمرين: "اوردم در اداشوايشششششش.رفت در سمت به و .

گفت سمتمو برگشت يھوگگگگگ  " :
-شنيدم

-جھنم به
ميترسم ازش کرده فکر.ھه ھه.تو رفتم و ............................

ھمرو  ميکردو شيطنت حسابي مبين.دادن سفارش مر با پلو زرشک نھار براي  
ميخندوند

براي دوتا اين دلقکين.بودن شده جور مبينا و مبين با زود خيلي ھمه  
خودشون ❤

و عليسان با داشتم ھا بچه عين منم.ميشستن ظرفارو داشتن مبينا و رومينا  
يه پسراعم.بودن زدن حرف مشغول سلينم و باران و نھال.ميکردم بازي جسي  
حتما.ھا پله سمت رفت شدو بلند مربي يھو.ميزدن حرف بودن شده جمع گوشه

اي.ميداد نشون رو ۳:۳۰ که خورد ساعت به چشمم.اتاقش تو ميره داره  
بشم اماده برم بايد بابااااااااا ♀ 

ندارم لباس که من...ساحل ميريم بود گفته.کردم باز کيفمو اتاقمو سمت رفتم  
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که ميزنم يخبپوشم

زدم در مودب دخترايه اين عين.مربي اتاق طرفه رفتم .
-اتو بي

گفت.بود کرده تعجب ديدنم با مربي.تو رفتم :
-ميخواي؟ چيزي

-کنيم؟ تمرين ساحل ميريم بودي گفته...اممممم
-اھوم

-که تنم لباسايه ھمين با ؟؟؟؟بپوشم بايد چي من نکردي فکر لحظه يه خب  
حجابم لباس با.بپوشم نميتونم که پالتو.ميشن رد ادم چنتا يه باالخره بيام نميتونم  

ساحل؟ نريم ميشه ؟؟؟؟کنم چيکار من االن.ميزنم يخ که
-براي بود ماسه تو کردن تمرين اومدن براي ما اصلي ھدف.نميشه نخير  
خانوم سرعتيي تو نرفته؟ يادت که پستت.سرعتت افزايش و پاھات تقويت

-بيام لخت نميتونم من برادر خب ؟ميخوندم خر گوش تو ياسين االن تا من  
که ♀ 

ايستاده اتاق وسط کالفه.کمدش سره رفت دادو بھم اي غره چشم  
اخه؟ االن بخورم گوھي چه  برم،نرم، نميدونستم.بودم

برگشت دستش تو ھودي يه با مربي که بگم چيزي يه خواستم  
.................................طرفم
*ارميا

ميزنه غر پيرزنا اين عين دختره اين خدا اي
گفتم و سمتش گرفتم ھوديوکردم پيدا ايول.ميگشتم ھوديم دنبال کشوم تو . :

-سرت رو بزاري ميتوني داره کالھم.بپوش اينو تنته که لباسي روھمين...بيا
  کالفهاخه داره تعجب اين چيه بابا.ميکرد نگاه دستم تو ھوديه به تعجب با

گفتم سمتشو کردم پرت ھوديو :
ديگه باش زود دِ  ♀-  

در سمته رفت بستو حرص با چشماشو
دوست دختره اين کجايه اخه ؟چيچييييييداشتني دوست ي ديوونه ...

منکرش چرانگو چرت بابا برو...جاش ھمه ...؟داشتنيه ...  
عھھه نميشم گفتم...ميشي...نميشم...ميشي؟ .. ♀دوست اينکه منکر پس  
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خدااااااااا داره؟اي ربطي چهنميشي داشتنيه ♀...  

بيرون رفتم و پوشيدم سيوشرتمو.بيرون اومدم مزخرفم افکار از در صدايه با  
استينايي بودو رونش وسطايه تا که گشادي ھوديه اون تو البته.ديدم و نيھان که
کاله صورتشو رو بود ريخته چترياشوبود شده گم ميومد انگشتاش سره تا که

رسيد ذھنم به توصيفش براي که اي کلمه اولين.سرش رو بود گذاشته ھوديم  
"ذھنم تو اومد اھنگ این بادیدنش چرا نمیدونم.بود" بامزه و ملوس :

ھودیمو تو میپوشی میای وقتی دارم دوست
بودیتو میدی تکون برام جلو میای

تو خوبی چقد خوب چقد خوب چقد
-کجايي؟ الووو؟

ھول ضايه ي ي پسرهارميا برسرت خعاک يني ...............
*نيھان

مياد بھم ھودي چقدهملوسم چقده من وايکردم ذوق اينه تو خودم ديدن با   
چندثانيه بعده که زدم در.مربي اتاق طرفه رفتم کندمو اينه از دل زور بهاخه  

حرف معنيه تازه .بھم زد زل کردو اناليز پايينمو تا باال از ديدنم با.بيرون اومد  
من رو نکنه. فھميدم رو" ميکنه نگاھت خاصي جور يه "بود گفته که و باران  
ھرچي ولي ميکنه نگاھت جوري يه درستهميگي؟ پرت ؟چراداره چشم !  

بيخيال ھوفنيست بد ھست :  ♀گفتم حرص با.بودم شده کالفه ديگه
الووو؟کجایی؟؟؟ ♀-  

گفت اومدو خودش به يھو صدام با :
-بريم

دنبالش انداختمو باال اي شونه.ھا پله طرف رفت و  
..............................رفتم

ميزدم حدس که ھمونطوربودم زده زل بود متريم چند تو که دريا به ذوق با   
برسي پياده تا ميکشيد طول ديقه ۱۰ تقريبا نبودو زياد ويال با دريا ي فاصله .

دريا سمت دوييدم فراوان ذوقي با دراوردمو کفشامو ھا ماسه به رسيدن با  
استخونم مغز تا اب سرمايه حس با.اب تو رفتم زدمو باال شلوارمو ھاي پاچه  
صدايه با.ميديدم دريارو کي دوباره نبود معلوم.نميدادم اھميت وليبست يخ   

سمتش برگشتم مربي :
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-ميخوري سرما بيرون بيا دختر

گفتم مربيو طرف رفتم ذو با و بيرون اومدم اب از :
-بگيري؟ عکس ازم گوشيت پُرتره ي با ميشه مربي

)قابليتو اين من گوشيه متاسفانه. ميشه تار عکس پشت که حالتيه ھمون پرتره  
☹نداره )

گفت تعجب با مربي :
-االن؟

-شدم شلخته حسابي که تمرين بعده پ ن پ
گفت اوردو در جيبش از گوشيشو خنديدو مربي :

-ميگيرم االن وايسا اونجا برو
-اخجاااااااااان

گرفتم ما مرگ مکش و خوشگل ژستايه کلي وايسادمو دريا کناره رفتم .
تا گرفتم گوشيشو مربيو طرف رفتم ذوق با.شد عکس بيستا حدودا کنم فک  
از جلو دوربين با فقط عوضي اين...نبيننه بد روز چشمتون ولي.ببينم عکسامو  

بوووووووود گرفته عکس خودش
ميخنديد غش غش.خنده زير زد يھو

-آبا تو ميندازم گوشيتو بخدا داري؟ کرم مگهمرررررررررررگ اي  
گفت خنده با و گرفت ازم گوشيو ميکرد پاک اشکاشو که ھمونطوري :

-ميگيرم عکس قشنگ ايندفعه برو
-اب تو ميکنم پرت گوشيتو خودتو نگيري عکس بخدا مربي

-برو باشه باشه
دستش از گوشيو مشکوک.مربي طرف رفتم گرفتمو ژستارو ھمون دوباره  

کردم ذوق حسابي خوشگلم عکسايه ديدن با که گرفتم
-شدمممممممممم خوشگل چقد وايييييييييي

-شبيھه بگيري عکس عنم از دوربين اين بانناز خودت به انقد حاال خب ...  
ميشه نوتال

گفتم نياوردمو کم حال اين بابيشعورھھھھھھھھھه چقد بشر اين . :
-نه يا ميشي نوتال شبيھه ببينم بگيرم ازت عکس يه بيا پس ميگي؟ راست عه

ميخوره حرصي چه که اخشد خنک دلمدادم جوابشو خوب اھااا  

Page 120



text 10 (2)
-چنتا بيا ميگم...نداره گله داره عوض که چيزيجناب نکن نگام اونجوري  

بمونه يادگاري بگيريم سلفي
تکون سرشو و دنيا اون رفتم که زد لبخندي يه بعدش.کرد نگام تعجب با اولش  
جانفرستاد برام ھمشو گرفتيمومربيم خوشگل خيلييييييييي سلفيه چنتا.داد  

بزارم قراره نابی پستایه و استوریا چه جان
-ميشه شب کم کم االن که تمرين سره بريم بيا خانوم نيھان خب خب

-بريم اوکي
.............................................

منم و مينداخت اونور اينور و توپ ھي مربيبودم شده خاکي حسابييي  
بايد حسابي مربي ي گفته طبق.بگيرمش تا بخورم قلط ھا ماسه تو بودم مجبور  

ميکردم کار پاھام سرعت رو .
و ميکرد غروب داشت کم کم افتاب.بوديم نشسته ھا ماسه رو کوفته و خسته  

سکوت بينمون. بود اورده وجود به اي عشقوالنه البته و قشنگ ي صحنه  
سکوتو مربي يھو.بودیم خیره افتاب غروب به جفتمون.بود شده برقرار عجيبي

گفت و شکست :
-شدي؟ عاشق

؟سواليه چه ديگه اين.سمتش برگشتم شوکه
-چي؟

گفت کردو نگاه چشمام تو :
-شدي؟ عاشق حاال تا پرسيدم

کردم زمزمه و پايين انداختم سرمو :
-چي؟ تو... نه

-ولي نه منم ...
گفت که کردم نگاه بھش منتظر :

-ميشم دارم کنم فک ولي
؟بود تو با مگه کن جمع خودتو نيھان......بود شده داغ بدنم تمام.رفتم گر  

نبود من به منظورش شايد ميگي راس .
ارميا...ميشه؟ عاشقت يکي بارته اولين مگه.باشه خب چي؟ باشه اگه ولي  

گفت تعجب با مربي.دھنم روي کوبوندم يکي حرفم اين با... داره فرق :
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-؟خوبي نيھان

-ديگه بريم بياخوبم اره...ار...ھا؟
بيرون ذھنم از حرفاش لنتي.کردم حرکت ويال طرف به شدمو بلند سريع بعد  

منظوري شايد دختر بيخيال بود؟ چي منظورت زدي؟ حرفو اون چرا.نميرفت
نميدونم نميدونم...نداشته ...........................

*ارميا
بگيري زبونتو جلويه نميتوني ديقه دو که سرت تو خاااااااااااااک يعني

عاشق داري گفته کي اصالاحمق ميشم؟ عاشق دارم چي يني   
دختره اگه.کنم فک کوفتو.کنم فک الته.دارم نيھان به حسايي يه خب...ميشي؟  

چي؟ بوده اون به منظورت باشه فھميده  
قبول نيھان...يني ؟نه بگه...وايسادم حرکت از...نه ميگه فوقش.بفھمه خب  

؟نميکنه ...
چي احساستو اسم نميدوني حتي تو ؟کنه قبول چيو دقيقا بگي ميشه پروفسور

نه؟ يا کنه قبول نيھان نگراني اونوقت بزاري
که وقته خيلي نيھان.دادم ادامه راھم به کردن فکر ھمه اين از کالفه  

دوش يه برم سريعتر بايد.بودن شده اي ماسيه حسابي لباسام.رفته  
......................بگيرم

تا تکوندم خودمو حسابي بشم وارد کامل اينکه قبل.تو رفتم و کردم باز درو  
من ديدن با که بود گوشيش تو سرش باران.نشه کثيف خونه و بريزه ھام ماسه  

گفتک اومدو طرفم به
-بود ھمينجوري دقيقا نيھانمشدي اي ماسه چقد...سالم...ارميا اوه  

-کجان؟ بقيه...ميکرديم تمرين داشتيم اھوم
-باالعه ي طبقه باراد البته...حياط تو رفتن .

-اوکي
کرد جلب توجھمو زمين روي ي ماسه رد که باال ي طبقه برم خواستم !!!!!! 

بتکونه خودشو ذره يه رفت يادش خنگ ي دختره   ♀ريخته تاپله ھا ماسه
رفتم ھا پله از.رفته اسانسور با حتما.نبود ماسه از خبري پله روي ولي بود  
نيھان اتاق از صدا...کرد جلب توجھمو صدايي که اتاقم تو برم خواستم و باال  
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فالگوش در کناره ارم.بود باز نيمه اتاقش دره!!!!!!بود باراد صدايه...ميومدو  

:ايستادم
-بودي؟ کجا

-تمرين سره
-کي؟ با
-عمت با

-بودي؟ کي با گفتم نکن بازي من اعصاب با نيھان
-اصال...ديگه ارميا با باشم؟ کي با بود قرار...نيستا خوش حالت بابا برو  

بتوچه؟
-کوچيکشو اسم که شدي صميمي باھاش خيلي معلوم...خوبه خوبه ارميا؟ ھه  

ميکني صدا
-دوش ميخوام خستم بيرون برو االنم...نکن دخالت من کارايه تو انقد باراد  

بگيرم
سوال اينجور که نيھانه چيکاره ي بارادبودم کرده مشت دستامو عصبانيت از  

؟ميکنه جوابش
-دارم دوست چون مربوطه من به تو کارايه...نيھان کن باز گوشاتو خوب  

فھميدي؟؟؟؟
-شکونديش ولکن دستمو آيييييي

داشته نگه نيھانو بازويه محکم باراد.تو رفتم عصبانيت با.نياوردم طاقت ديگه  
نگام شده خشک ھردو ديدنم با.عقب بکشه خودشو داشت سعي نيھانم بودو  

.ميکردن
-چخبره؟ اينجا

نگاه نيھان به..بيرون رفت زدو بھم تنه يه ولکردو و نيھان دست باراد  
بود ترسيده تقريبا.کردم .

-کرد؟ اذيتت
-مرسي...نه

-کنه؟ جوابت سوال انقد ميزاري چرا
گفتم کردمو مکثی :

-داري؟ دوسش
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گفت کالفه :

-ميدادم مثبت جواب بھش ھمونموقع داشتم اگه...نه نه ...
بردارين سرم از دست

وا.کوبيد بھم محکم درشو حمومو طرف رفت حرص با
تو رفتم داغون اعصابي باشدن خل ھمهنگفتم چيزي که من  

............اتاقم
*نیھان

بودن مخم رو بدجور امروز جفتشون...ارمیا...باراد
به خداگاه نا... امروزش حرف با که مربيم...االنش مزخرف کارايه با که باراد

کنم دخترونه فکرايه خورده يه ميشه چي خبزدم لبخند کردمو فکر حرفش
؟

 ميشه يني ووويييييي....ميشه من عاشق داره ارميا کنيم فرض
خودتو کن جمع نيھان......؟

ھا عاشقته سرتم رو شد آوار پيش دوديقه که کسيمرگي؟ ذوق انقد چرا
واقعا.......جواب؟ شد چميدونم.چميدونم...خب نشدي؟ مرگ ذوق اون برا چرا

عاشق دارم منم شايد.نداشتم نظري ھيچ خوبم حال کردنمو ذوق اين براي  
دھنم رو کوبوندم يکي فکر اين با.ميشم ...

اصال مگه؟ داره اشکالي چه خب چيه؟؟؟ ميشم عاشق.بگير گاز زبونتو واي  
کنيم مرور و عشق مراحل اول بزار ..

زدن؟ تند تند به ميکنه شرو قلبم ميبينمش وقتي...اول سوال خب
-جورايي يه....اممممممممم

ميگيره؟ حرصم ببينمش ديگه دختر يه با اينکه از...خب
کردم تصور باران با ارميارو لحظه يه ...

-زياد خيلي نه ولي ميگيره حرصم اره اره
ميشه؟ گرمم ميکنم لمسش وقتي... اوکي

-ي کوره يه انگار بغلش المصب.بدجووووووووور ھستم يکيو اين اوه اوه  
داغه

ميشي عاشقم داري...ميگم تبريک خانوم نيھان خب   
خدايا(ھورااااااااااسادگي؟ ھمين به ؟ميشم عاشق دارم وايييييييي   

Page 124



text 10 (2)
بده شفا خودت )

ماسه و کثيف لباسايه با االن تا احمق منه يني...اينه به خورد چشمم لحظه يه  
کار به عشق استدالالیه خودم واسه بودمو نشسته حموم وسط اي  

خااااااااااااک يعني ؟؟؟؟؟ميبردم   ♀رفتم اوردمو در لباسامو
بره بيرون موھام تو از شن ھمه اين تا کشتم خودمو.دوش زير   ♀لباسارم

ديده مجھزي اين به ويال.لباسشويي ماشين تو بندازم ببرم تا کنار گذاشتم  
صورتيه شلوار بلوض يه.ساکم سره رفتم و بيرون اومدم حموم از ؟بودين  
خدا يا....اينه جلويه رفتم پوشيدمشو بھش کردن نگاه بدون اوردمو در کمرنگ  

جيبشم بقاليه داشتو کيتي عکس پيرھنم رو تنمه؟ چيه اينپشمام !!!!  
اينجوري االن من شت.داره کیتی عکس لباسم این نبود یادم اصال. ھمينطور  

؟پايين برم  
صورتيه رژ يه.بستم خرگوشي بود خيس ھمونطوريکه موھامودرک به اصال  

ملوس ي بچه دختر يه وليبودم شده ھا ُکپيه بچه ِدبيا.زدم کمرنگم   
شده جور باھم حسابي رومينا و مبينا.پايين رفتم برداشتمو گوشيموخوشگل  

چيزي يه تبلتش تو از داشت و مبين به بود چسبيده عليسانم.ميزدن حرف بودنو
ھمش ارمياعم.ميکردن بازي جسي با داشتن سلينم و باران.ميداد نشون بھش  

ميگفت ميزدو غر سرشون :
نده فشارش انقد باراننکش موھاشو سلينميشه اذيت بچم نکنين ♀-  

زل گرفتو نگاھشو رد ارمياعم.خنده زير زد من ديدن با کردو بلند سرشو سلين
گفتم حرص با.من به زد :

-شدم خوشگل خيليم.حسودزھرمااااااااااااار اي
گفت باران :

-تخس ھاي بچه دختر اين شبيھه.شده خوشگل داري؟خيليم چيکارش سلين  
شده

چه.نشستم کاناپه رو ارميا کنار رفتم حرص باخنده زير زد بعدش  
ارميا شده ديگه...جالب ...

گفت گوشم دم کردو نزديکم خودشو اروم :
-شدي ملوس خيليم...نده گوش بھشون

ميکرد زيرورو حالمو گردنم به ميخورد که نفساش...زد که حرفي از ُجدا
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انگار من.شد گوشيش مشغول نشستو سرجاش ادم عين کشيدو عقب خودشو  

غششششش من واي شدم؟ ملوس گفت بھم...بودم شوک تو ھنوز ...
سرگرم  کردمو جور و جمع خودمونيار در بازي ضايه انقد ديگه بسه ....  
برام پست چنتا سلين معمول طبق.اينستا تو رفتم کردمو روشن نتو.شدم گوشيم

ديدن با.فرستاده عکسارو حتما.داشتم مربي از پيامم تا ۲۳.بود فرستاده  
ترين قشنگ از تا سهبودن شده خوشگل چقدرکردم ذوق کلي عکسامون  

زيرش استوريو گذاشتم ارميارو با سلفيام از تا سه دو.کردم پست عکسامو  
:نوشتم

ميارن در اداتو تويي،بقيه فقط مربي ❤“ ”
کرد ريپالي استوريمو سريع چون بود اينستا تو ارمياعم انگاري. کردم تگشم  

:نوشت
-❤❤قلب و خنده ایموجی  *

داريما فاصله باھم چندسانت کال.خنديدم کردمو نگاه بھش چشمي زير ♀ 
نوشت پستام از يکي زير :

-نکنه درد عکاسش دست...عکسي چه به به
منظورم.(کرده تگ تورو فالني که اومد اعالن يه برامبخدا بشر اين ديوانست  

بود نوشته بوداستوريشو گذاشته کردمو استوري که عکسي) ارمياست :
ميارن اداتو بقيه.تويي فقط شاگرد ❤-

ريز ريز و بود گرفته خندش ارمياعم.خنده زير زدم کردمو ذوق حسابي  
اصال من واي...تو اومدن نھال و نويان شدو باز سالن دره يھو. ميخنديد  

زدمو مرموزي لبخند ؟دوتايي بودن کجا االن تا...نبودا دوتا اين به حواسم  
گفت سمتمو اومد ديدنم با نويان.کردم نگاه نويان به مشکوکانه :

-شد روشن جمالت به چشممون باالخره...خانوما خانوم به به
ديگه بودم تمرين سرهتفريح بودم رفته انگار ميگي جوري ♀- ...  

گفتم کردمو اشاره نھال به سرم با نامحسوس :
-انگار نميگذره بدم ھمچين شما به

ديگه خنديدمو منم.بشم خفه که فھموند بھم ابرو و چشم با گرفتو گاز لبشو نويان
ميکشم زبونش زير از باالخره چند ھر.نگفتم چيزي  

........................................بيرون
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ھمه شام بعده.ميديديم فيلم داشتيم احمقا اين عين مبين منو بودو شب دو ساعت  
ولي بخوابن رفتن بقيه.ديديم فيلم کلي يک ساعت تا تلوزيونو پايه نشستيم باھم  
رو.نميشد باز خستگي زور از چشام.کرديم پلي ديگه فيلم يه نشستيم مبين منو  

گفتم مبين به :
-بخوابي؟ مياي...مبين

گفت بود تلويزيون به چشمش که ھمونجور :
-بخير شب برو تو نه

-بخير شبت اوکي
ھزار به.بود باز زور به چشام بودمو خواب گيج. ھا پله سمت رفتم لنگان لنگان

تو رفتم مستقيم.بود خوابيده نويان.اتاقم تو رفتم رفتمو باال ھا پله از زحمت  
گفتم تعجب با کردمو بغلش.بود من به پشتش.کشيدم دراز نويان پيش و تخت :

-که بخوابي لخت نداشتي عادت...نويان وا
کشيدم عميقي نفسبود خواب چون خدا بنده ي نگفت چيزي

-ميده؟ مربيرو بويه عطرت چرا اومممممممم
گفت غريبه صدايه يه يھو :

-مربيه خوده اين چون
ولي نشست دادو کنار سرش از پتورو.نشستم تخت رو ھا گرفته برق عين  
قفل اينطوري عمرم تو حاال تابوووووووووووووود ارميا...نبود نويان   

گفت کردو نگام خمارش چشمايه با.بودم نکرده :
-اصن؟ ميکني چيکار اينجا شبي؟ نصف ميخواي چي نيھان

نََوسان تو لختش ي باالتنه و صورت رو چشمام مدام.نميشنيدم انگار من ولي  
داره ھيکلي عجب کثافت.بود

کرده ھنگ حسابي.بوديم نشسته تخت رو ھم از کمي ي فاصله با جفتمون  
اصن بگم چي نميدونستم بودمو  .................................

*ارميا
خيلي خوابه بچگي از کال.شد باز در کردم احساس که بودم خوش خواب تو  

؟جنه خدا يا.ميشد نزديک تختم به که ميومد پا صداي اروم.داشتم سبکي  
تخت رو کنارم اومد جنه اونبگذر من تقصيرات سره از پروردگارا ...  

بود کرده يخ ترس از تنم تمام!!!!!!کشيد دراز
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سرم از کال خواب.بودم بلد که ھايي سوره ي ھمه خوندن به کردم شروع  
که بزنم داد توانم تمام با خواستم.کرد بغلم پشت يارواز اون يھو.بود پريده  

:گفت
-بخوابي لخت نداشتي عادت...نويان وا

چرا کيه؟ نويان ؟؟؟؟؟نيھانه صدايه اين ؟چيشد االن...ال چي؟...چ  
ميزنه؟ اشتباه داره

-ميده؟ مربيو عطر بويه عطرت چرا اوممممممم
ميزنه اشتباه داره بفھمونم بھش بايدشده چيزيش یه واقعا دختر اين

مربيه خوده اين چون ♀-  
يه.نشستم روش روبه زدمو کنار پتورو کالفه.نشست تخت رو کردو ولم سريع

ديده جن انگار ميکرد نگام جوري
-اصن؟ ميکني چيکار اينجا شبي؟ نصف ميخواي چي نيھان

در باالتنم صورتمو بين مدام چشماش.نميشنيد صدامو اصال انگار اون ولي  
گفتم دادمو تکون چشماش جلو دستمو کالفه.بود گردش حال :

-خفته زيبايه توام با الوووووووووو
گفت پته تته با.اومد خودش به دادم با :

-االن...خودم اتاق تو رفتم...خب..مبين منو...ام ...
گفت کردو مکث لحظه يه :

-کجاست؟ ميکني؟نويان چيکار من اتاق تو تو...ببينم کن صبر
-منه اتاق اينجاکه نداري کوري شب ولي داري تاريکي فوبيايه درسته  

ببين دوروبرتو خوب روشنه که اباژور.باھوش
-گفت کردو نگاه و اتاق دور يه :
-اومدم اشتباه اينکه مثلشت ...

کردي بيخواب منم...بعله ♀-  
-گفت و انداخت پايين سرشو :

-بدم تشخيص درست اتاقارو نتونستم بودم خواب گيجببخشيد ...
نزديکتر بھشبدم قورتش درسته ميخواد دلم ميشه مظلوم اينجوري وقتي   

گفتم شيطنت با.باال اوردم سرشو چونشو زير گذاشتم دستمو.شدم :
-بخوابيم؟ چيه نظرت
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گفت خنده با کشيدو عقب سرشو :

-نکن اذيتم ارميااااا
-بگو ديگه بار يه

-چيو؟
-اسممو

.............................................
*نیھان

 -اسممو
ميشه خطري خيلي داره اوضاعش اين

گفتم شدمو بلند تختش رو از.بيرون برم اتاقش از نکرده عفتم بي نزده تا بھتره :
-بخير شب فعال.بود خوبي نشيني شب ھاشمي جناب خب خب

گفت خنديدو :
ميشم خوشحال بيا اينطرفا از بازمبخير شبت ...

-عمرا
دارم دوسش اھوم...دارم دوسش...بستم درو بيرونو رفتم سريع ❤ايندفعه ...  

خوابيدم گرفتم خودمو اتاق تو رفتم واقعا ديگه ......................
-نيھان ھوووووي

اينکه حس با..... خوابيدم گرفتم بابادوباره بيخيال ؟صبي سره ديگه کيه اين  
خيلي ميدونست کثافت.بود نويان.پريدم خواب از شدت به ميده قلقلکم داره يکي  

ميداد قلقلکم ھمينجوري ولي قلقلکيم
خنده از ميخوردم جررررر داشتم من حاال  

تصور حاال!!!!!پُر ھام کليه منم و بود صبح سره طرف يه ازنميومد باال نفسم
زور به .ميشد تموم ظرفيتم داشت ديگهداشتم افتضاحي وضع چه کنين  

بزنم حرف تونستم
-ريختتتتتتتتتتتت کن ولم نويااااان

دستشويي سمت کردم پرواز من کشيدو عقب متعجب نويان حرفم اين با .....
انداختما راه ابشاري چهشدم سبک اخيششششششششش ...

خوابم خيلي ھنوز لنتي.کردم نگاه اينه تو خودم به و شستم صورتمو و دست  
دستشويي از ميماليدم چشمامو که ھمونطوربود افتاده گود چشام زير و ميومد
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و ھفت تازه ساعت......... ساعت به خورد چشمم که بيرون رفتم  

از بودو من به پشتش که نويان طرف برگشتم عصبي حالت بانيمھھھھھھھھه  
کشيدم موھاشو و کولش رو پريدم پشت از.ميکرد نگاه و حياط داشت پنجره

-پايين بيا وحشي دختره ي اااااااااايييييييييييييييييي
-؟کردي بيدار االن منو چرا مررررررررض

رو از منو بتونه تا ميخورد تکون مدام اونم.کشيدم بيشتر موھاشو حرص از  
بھم خوابمو يکي اينکه از متنفرمممممخونده کور ولي پايين بندازه خودش  

خيلي قرمزو چشمايه با.پايین بيام دادم رضايت شد خالي حرصم وقتيبزنه   
اشارمو انگشت که بشه ور حمله سمتم خواست طرفمو برگشت عصباني  

گفتم جلوشو گرفتم :
-نکني بيدار خواب از منو ساعت اين باشي تو تا

-کردم؟ بيدارت چرا نپرسي وقت يه.مريض تيمارستانيه ي ديوونه اخه
-کردي؟ بيدارم چرا خب

گفت دادو اي غره چشم :
-بخوريم صبحانه بيرون بعدش ساحل تو روي پياده بريم ھمه قراره

-بيام عمراااا
-بياي حتما کرده تاکيد مربيت اتفاقا

-سالمت به.ميشم پرپر دارم خواب واسه من...خورده ماست مربيم
-ميريما نيھان

-نميام ميگم.بريناااا نويان
سرم رو کشيدم پتورو تختو رو شدم ولو .

-نيومدي که جھنم به
صيغه چه صبحگاھي رويه پياده.مياد خوابم چيه خو.کوبيد بھم درو بيرونو رفت

گرفتم دنيا بيخيال ديگه؟ ايه  
......................خوابيدم

رو دادمو بدنم به قوسي و کش.شدم بيدار خواب از که بود چند ساعت نميدونم  
برم ميخواست دلم وايييي رفتن؟ جدي جدي...يازدھه ساعت اوه.نشستم تخت  

☹باھاشون
االن ولي نميخواستم اونموقع خب...برم عمرا گفتي خودت مريضي؟ نيھان  
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ميخوام

اونجايي از خب...خورد ساکم به نگاھم يھو که بودم نشسته تخت رو کرده بُغ  
تيشرت و لي شورتک ساکمو سمت رفتم نگذرونم؟ خوش ذره يه چرا تنھام که  

باز موھامم.پوشيدم برداشتمو بودمو خريده که خوشگلي مشکيه رونافيه  
کردم نگاه اينه تو خودم به لذت با.زدم خوشرنگم قرمز لب رژ يه گذاشتمو  

بودم پوشيده که کوتاھي ليه شورتک اون با.بود چشم تو حسابي سفيدم بدن  
خوشگل چقده من اخ. ميکرد خودنمايي حسابي تراشم خوش سفيده پاھايه  

شدممممممم
از کمتر امروز اگه نيستم نيھان.بيرون رفتم اتاق از برداشتمو گوشيمو ذوق با  

بگيرم عکس دويستا
معلومه خبکنم؟ شرو کجا از خب خب ...

اتفاق ياده اتاقش ديدن با.داره خوشگلي اتاق چه کثافت..ارميا اتاق طرف رفتم  
اوففففکه داره ھيکل يه لنتي.افتادم ديشب ❤...

بودا بدي سوتيه عجب ناموسا ولي    ♀وايسادمو قدي اينه جلويه رفتم
رفتم که بود چي فازم نميدونم.بيرون اومدم گرفتمو ماماني خوشگل عکس چنتا  
اينجاست کاري اصل.حياط تو رفتم گرفتمو سالن تو عکسم چنتا.اتاق اون تو

فکرشو که ھرچي کناره خالصه و ھا،گال استخر،فواره االچيق،کناره تو از  
ميدادمو تکيه جا يه به ايستاده حالت گوشيو جاھام بعضي.گرفتم عکس بکنين  

نبود سلفي ھمشميگرفتم خفني عکسايه .
باز حياط کوچيکه ي در يھو که ميديم عکسامو بودمو نشسته پله رو ذوق با  
متوجه ھنوز مربي.ايستادم سريع شوک از.شد وارد مربي بعلھھھھھه.....شدو  

تا باال از..... زد خشکش ھمونجا ديدو منو اومد جلوتر که يکم.بود نشده من  
رفتم ُگر که کرد برانداز خاصي نگاه با پايينمو ...

ميکشم خجالت نکن نگاه اينجوري بيتربيت
با نوع از حاال پوشیدم تنه نیم و شورت انگار کنه، نگا اینجوری داره حق خب  

حجابش ♀ 
ھمين با نميتونم خب نيست؟ ضايع خيي خونه؟ تو برم کنم؟بدوام چيکار االن  

اومدم خودم به صداش باکه وايسم جلوش سرووضع :
-سالم
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گفتم و پايين انداختم سرمو :

-خوبي؟...سالم
-خير ظھرت به نزديک صبح...خوبيت به

با که بودم کرده فراموش سرووضعمو کال انگار.خنديد حرفش اين بند پشت  
گفتم کالفگي :

-بخوابم نتونستم ديشب کنم؟ چيکار خو
پايين انداختم سرمو خجالت از افتادمو ديشب ياده دوباره حرف اين زدن با  

تو کردمو بلند سرمو صداش با...ميشد نزديکم که ميشنيدم قدماشو صدايه  
زدم زل چشماش

-چرا؟ بخوابي؟ نتونستي
زد زل چشام به منتظر گوشمو پشت گذاشت انگشتش دوتا با موھامو .

-نداره خاصي دليلھيچي...ھي ...
پله به حواسم اصال ولي تو برم که برگشتم بشه خطري اوضاع اينکه قبل  

که ميخوندم اشھدمو ميفتادمو داشتم.کرد گیر پله لبه ی به پام.نبود ...
بغلش تو گرفت منو ارميا بيفتم اينکه قبل شدو ھندي فيلم کردين فک چيه؟ ھا

تا اخم صدايه و پله ي لبه به خورد پيشونيم افتادمو مخ با... ؟نخيررررر  
رفت اسمون

گفت رومو روبه نشست ھول ارميا :
-ببينم بردار دستتو چيشدي؟ خدا يا

کرده بغض درد از پيشونيمو به بودم گرفته دستمو تخس ھاي بچه اين عين من
گفت و برداشت پيشونيم رو از دستمو ارميابودم  . :

-نکرده ورم تا بزار يخ تو بريم بيا...اوه
گفتمو ديگه اخ يه پيچيد زانوم تو که دردي از که کنه بلندم تا گرفت دستمو  

گفت تعجب باجام سره نشستم :
-؟ميکنه درد کجات باز

کردم اشاره ميسوخت حسابي بودو برداشته گنده خراش يه که زانوم به .
ِشت -♀بري؟ راه نميتوني  ...

-نکنم فک
کردن گريه به کردم شروع ترکيدو بغضم يھو  
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بدم باشم ضعيف انقد اينکه از.ميکردم گريه بودمو پوشونده صورتمو دستام با  

داشت دررررررررررد خب ولي ميومدم
برداشتمو صورتم از دستمو تعجب با.زانوم زير گذاشت دستشو ارمیا يھو  
سبک انگار من که جوري و کمرم زير گذاشت دستشم يکي اونکردم نگاش   

تو برم حسابي تا بود کافي حرکتش ھمين. کرد بلندم دنيام چيزه ترين  
کرده داغ تنم کل ميزدو ترسيده گنجشک بچه يه قلب اندازه قلبم ضربان.شوک  

یکیو اون زانومو زير دستش يه...بود بدنم لخت قسمتايه رو دستاش جفت...بود
نگاه روش روبه به ھمچنان.تو رفت کردو باز درو ارنجش با...بازوم دور  

صورتش تو بودم زده زل من ولي ميکرد .
منو که اي لحظه.صندلي رو گذاشت احتياط با منو و اشپزخونه طرف رفت  
چشمام تو کردو مکث صورتم از کمي خيلي فاصله ي با ثانيه چند پايين گذاشت  

کرد نگاه !!!
چه ديگه اين خدايا.ميزد تند تند قلبم بودو داغ ھنوز بدنم.شد جدا ازم سريع ولي

زمين ھزاربار ميخواد دلم ميبينم ميکنم فکر که مصيبت؟حاال...بود؟ مصيبتي  
حسابي بودم شده خلکنه بغلم ارميا بار ھزار ھر بخورمو ... ..

جعبه يخچالم بااليه از.اورد بيرون يخ کمپلکس يه و يخچال طرف رفت ارميا  
يخ کمپلکس و نشست زانوھاش رو روم روبه.گرفت رو ي اوليه ھايه کمک ي  

گفت دستمو داد و :
-ببندم زانوتو زخم من تا پيشونيت رو بزار اينو

ميزدو بتادين زخممو دقت با چنان.پيشونيم رو گذاشتم و يخ دادمو تکون سرمو  
ميده انجام باز قلب عمل داره انگار ميکرد پانسمان

ديگه تمومه بزن زخم چسب دوتا يکي بيخيال بابا    ♀اصول ادا اينھمه
دکتر اقاي که نميخواد

کرده کمکم اينکه خاطره به ولي بگم بھش حرفارو اين ي ھمه ميخواست دلم  
خونه بود برگشته تنھا اصال اين... ببينم وايسا لحظه يهشدم الل بود ...  

چيکار؟
-کجان؟ بقيه...مربي چيزه...ارم ميگم

گفت کنه بلند سرشو اينکه بدون بود زانوم مشغول که ھمونطور :
-بخوريم ھمونجا نھارم بود قرار چون ببرم تورو اومدم من...ساحلن ھنوز بقيه
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-اھان  

گفت کشيدو کار از دست بعد ثانيه سي حدودا :
-شد تموم اين از اينم خب

تير ميکنه فک ندونه ھرکي المصب.کردم نگاه شدم پيچي باند زانويه به  
خوردم

-بود؟ الزم تشکيالت اينھمه...ولي مرسي امممم
-گفت خنديدو :

-بري؟ راه ميتوني...کنه عفونت زخمت بود ممکناھوم ...
بلند اروم کنارو گذاشتم بازيو لوس ولي.کنه بغلم باز و نه بگم ميخواست دلم  

.شدم
-مرسي...شده کمتر سوزشش اھموم

-بشي اماده تا ميمونم منتظر...ميکنم خواھش
-اوکي

تو برم تا اسانسور طرف رفتم کنم جمع زانوھامو اينکه بدون لنگان لنگان  
...................اتاقم
*ارمیا

واقعا دختر این...ایستاد قلبم کردم احساس دیدمش لباس اون با وقتی  
که مدتی تمام...میتونم؟ اصال مگه باشم؟ نداشته دوسش چرا... خواستنیه  

تضمین میکردم نگاه بھش اگه.بودم زده زل روم روبه به بودم کرده بغلش  
نشسته اشپزخونه صندلیه رو ھنوز... نشه ختم بوسه یه به کارم که نمیکردم  

اومدم خودم به نیھان صدایه با که میکردم فکر احساسم به بودمو :
-امادم من

ایه سرمه مانتویه یه با.بود پوشیده گشاد ِگت شلوار یه پاش زخم خاطره به  
بود پررنگ خیلی رژش فقط بود ھمون ارایششم.ساده ...

-ولی..اوکی ...
-چی؟ ولی

-چشه؟ تو زیادی یکم رژت نمیکنی احساس
ندارم مشکلی ک من...خوبه خیلیم نهامممم ♀- ...  

-دارم من ولی
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گفتم کشیدمو پوفی کالفه.میکرد نگام متعجب.زدم و حرف این ناخوداگاه :

-منتظرم بیرون
نشون حساسیت انقد نشدم مطمئن احساساتش از تا نمیتونم لعنتی.بیرون رفتم و

بدم ...
*نیھان

غشششششش من ووووویییییی........شد؟ چیشد؟غیرتی دقیقا االن ...
کردم ذوق چیه خبپدید ندید خودتو کن جمع ... ...

رژمو برداشتمو میز رو از دستمال یه فراوان ذوقی باداره؟ دوسم ینی ...  
وسط ارمیا.بیرون رفتم لنگان لنگانکردم پاک ھمشو...یکمشو نه.کردم پاک !!!!

محوی لبخند لحظه یه دیدنم با.طرفش رفتم پوشیدمو کتونیمو.بود استاده حیاط  
گفت سریع بعدش.زد :

-بریم ماشین با باید.بریم پیاده نمیتونیم وضعت این با .
نشستم ماشین تو رفتم ھمراھش دادمو تکون سری ...........

شلوغ حسابی بودو ساحل عمومیه بخش اینجا.رسیدیم بعد دیقه ده حدود  
دیدمشون دور از.ھا بچه پیش بریم تا رفتم ارمیا ھمراه اوردمو در کفشامو.بود

با.بود کنارشون قلیونم تا سه دو بودنو نشسته بزرگ چوبیه تخت یه رو که  
گفت مبین.شد داغ علیک سالم بازار دیدنمون :

-انقد؟ میزنی لنگ چرا حاال ؟ماده خرس چطوری
میکنه درد یخورده زانوم دومابیتربیت خودتی ماده خرس اوال ♀- ...  

-اھان
گفتم و سلین طرف برگشتم کجان؟ نھال و نویان...ببینم وایسا لحظه یه :

-؟کجان نھال و نویان...سلین اھای
-کنن خلوت دیگه جا یه رفتن بودن معذب اینجا میگی؟ عاشقو زوج دوتا اون

گفت کلشو پس زد یکی ارمیا :
-ادب بی باش داشته حیا یکم

میپیونده؟ حقیقت به داره ارزوھام ینینااااااااموسااااااااا؟؟؟؟
-میگی؟ راس من جااااان سلین

گفت بود شده خیره ارمیا به عصبی و میمالوند سرشو که ھمونطور سلین :
-خریدن شیربالل بھونه ی به ھرچندمیگم راس تو جااااان به ...  
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رفتن ♀ 

-غنیمته ھمینم
گفتم جمع به رو عصبی.بود گوشیشون تو سرشون ھمه :
-دریا تو میندازم ھمرو یا کنار میزارین گوشیاتونو یا

گفت باراد :
-کنیم؟ چیکار خب

گفتم زدمو شیطانی لبخند یه :
-موافقن؟ بازی اب با کیا

و شده خانوم پری به تبدیل بچم.مرده مادر سلین این ِاال کردن تایید ذوق با ھمه
میبره سر به قرمز وضعیت در

مواقع اینجور در.بیاد داد اجازه بھش مربیش سلین پریودیه خاطره به کال  
کنه تمرین اینکه به برسه چه بره راه درست نمیتونه !!

زانومو درد انگار. دریا طرف دوییدیم باران و مبینا و ومبین ارمیا و باراد منو  
لحظه یه...اب تو پریدیم ھا ندیده دریا این عین باھم ھمگی.بودم کرده فراموش  

شد عادی برام کم کم ولی اومد بند نفسم اب سرمایه از ...
گوھی چه فھمیدم تازه کردم حس زانوم تو که وحشتناکی سوزش با یھو  

تا شلوارمو.نشستم ھا ماسه رو کشیدمو بیرون اب از خودمو زور بهخوردم  
که چیزی از.دادم باال زانوم  

شکل به زخمم بودو شده نابود پانسمانمگریه زیر بزنم میخواست دلم میدیدم  
نگاه زانوم به کرده بغضمیسوخت حسابی بودو دراومده چندشی و عجیب  

گفت و نشست کنارم.بیرون اومد اب از سریع شدو ھول دیدنم با ارمیا.کردم :
-؟داری درد...نبود یادم زخمتو اصال...وای ای

-اھوم
بشینی ماسه و شن تو نیست خوب.بشین دیگه جایه یه بریم پاشو ♀-  

گرم انقد ھا بچه.شم بلند کرد کمکم و گرفت بازومو زیر.دادم تکون سرمو اروم
نسبتا جایه یه به ارمیا ھمراه.نشدن ما متوجه اصال که بودن بازی مسخره  
گفت کردو زانوم به نگاه یه ارمیا.نشستیم سنگ تخته یه رو رفتیمو خلوت :

-داری؟ درد ھنوزم
-میسوزه خیلی...اھوم
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فوت زخممو رو جلوترو اورد سرشو.پاش رو گذاشت و برداشت زانومو یھو  
میکرد فوت روشو بابامم میشد زخم جاییم یه وقتیکردم بغض ناخداگاه...کرد  

بلند سرشو ارمیاگریه زیر زدم بابام اوریه یاد با...شه کمتر سوزشش تا  
زد زل اشکیم چشمایه به تعجب با کردو

-؟داری درد انقد ینی ؟چته دختر ھی
گفتم دادمو تکون نه معنیه به سرمو :

-شده تنگ بابام برای دلم...شده تنگ براش دلم
ھوا بی یھو...طرفم اومد گذاشتو پایین زانومو اروم.زد زل چشمام تو ثانیه چند

سینش به سرموشد بیشتر گریم گرمش اغوش مست...بغلش تو کشید منو  
گفت ارامش با کردو گوشم نزدیک سرشورفت باال ھقم ھق چسبوندمو :
-شده تنگ بابام برای دلم منم...نیست چیزی...دختر باش اروم ھیشش

سرمو ؟چی مامان ؟نداره بابا ارمیاعم ینی اوخی..اومد بند گریم لحظه یه  
گفتم زدمو زل چشماش تو کردمو جدا سینش از :

کرده فوت توھم پدر...ینی -☹؟
پشتمو ھمونطورکه سرمو رو گذات چونشو.چسبوند سینش به سرمو دوباره  

گفت میکرد ناز :
-بابام ھم مامانم ھم...اھوم

خجالت بودیم توش که وضعیتی از یخورده چرا دروغبد چهالھی ......  
شم جدا ازش نمیخواست دلم وجه ھیچ به ولی کشیدم ..

-کنه رحمتشون خدا
اگه خب.گرفتم زبونمو جلو ولی شدن فوت چطوری بپرسم میخواست دلم  

دیگه میگفت خودش میخواست
-میشه ختم ھمینجا به بشه بنا اجبار ی پایه بر که زندگیی ولی... مرسی

-چیه؟ منظورت
داد ادامه کشيدو عميقي نفس :

-تھران تاجرايه بزرگترين از يکي من بزرگ پدر...طوالنيه داستانش  
پسره تک پدرم...پدربزرگمه مال ديدي که ايم خونه اون.ھاشمي خسرو...بود  

پرويز...داشت پرويز اسم به شريک يه پدربزرگم...ھاشمي حامد.بود خسرو  
داشت سوگل و الله اسم به دختر دوتا پرويز.شريفي ...
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ميشه مادرم يني الله، عاشق حامد، ھا امد و رفت طي .

براي ماجرارو حامد.نميخواست رو پدرم بودو اي ديگه کس با دلش مادرم ولي
بدش که پرويزخان. گفت پرويز براي رو قضيه اونم کردو تعريف پدرش  

در حامد عقد به رو الله زور به بشه ھاشمي خاندان عروس دخترش نميومد  
اورد

-شد بد خيلي که اين... اوه
-محبت نگاه يه حتي اون ولي داشت دوست رو الله عاشقانه حامد...شد بد اره  

اومد دنيا به بچشون اولين بعد سال يک.نمينداخت حامد به ھم اميز ...
بچه يه اومدن با ميکرد فکر پدرم.رومينا...بود حامد شبيھه خيلي که دختر يه  

داشت دوست خيلي  رومينارو مامان.بود کرده اشتباه ولي ميشه نرم مادرم  
دنيا به بچشون دومين بعد سال سه...بود سرد خيلي پدرم با ولي  

بور موھايه و ابي چشمايه...بود الله شبيھه نھايت بي که پسري...ارميا...اومد .
بھتر مادرم ولي ميگذشت سالھا و ھا روز.......... بود پسرش تک عاشق الله  

پدرومادرم دعواھايه شاھد که  بود سالم پنج.ميشد بدترم...ھيچ ک نميشد  
يه به بود رفته پدرم که شب يه...بگذره دعوا بدون که نبود روزي ھيچ.بودم  

دوستاش با که گفت و سوگل خاله ي خونه برد رومينارو منو مامان کاري سفر
ولي داره قرار ....

داد ادامه کشيدو عميقي نفسفضولي از ميترکيدم داشتم.کرد مکث يکم :
-که وقتي از زودتر ھمين براي کنه سوپرايزمون ميخواست پدرم شب اون  

پدرم عشق تنھا...مادرم...نشد مواجه خوبي چيزه با ولي...خونه رسيد بود گفته
بود غريبه مرد يه اغوش تو ...

باباش البد ھيييييييييننميکشيدم نفسم حتي کنم فکشوک تو بودم رفته حسابي  
ابلفضل ياشد اعدام خودش بعدش کشت مامانشو زد

-فراموشش بود نتونسته الله که مردي...الله عشق...بود رضا مرد اون  
گفت مادرم به کلمه يک فقط.شکست بدم.شکست اين ديدن با پدرم...کنه : 

رفت بيرون خونه گرفتواز رو الله دست رضا.... برو ...
نبود خشونت با اونقدرام ظاھرا خب ♀ 

-يادم رومينارو ھاي گريه...داد طالق مادرمو پدرم  روزش اون فردايه  
حتي...نزد سر بھمون بارم يه حتي اون.نميره يادم خودمو ھايه بيتابي...نميره  
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بار يه

-بگم چي نميدونم اصن من..من..م
-تر افسرده ھرروز پدرم.ميگذشت ماجرا اون از سال سه حدود...داري حق  

الله که اوردن خبر روز يه...روز يه اينکه تا.بود مادرم عاشق چون ميشد  
مرد کردو سکته شنيد خبرو تا بابامم...سرطان خاطره به...مرده

حرفي بتونم که نميچرخيد دھنم تو زبونمبودم شده الااااااااال...بودم شده الل  
تلخي سرنوشت چه.بزنم ☹

-شوھر...احمد عمو.کرد قبول مارو سرپرستيه سوگل خاله...مرگشون از بعد  
بچه نميتونستن اونا.ميکرد پدري برامون و داشت دوست مارو خالم،حسابي  

بشن دار ...
سرش.کردم نگاش شدمو جدا ازش شوک با...ميلرزه ھاش شونه کردم احساس  

گريه داشت..د...ميريخت پاش روي يکي يکي اشک ھاي دونه بودو پايين  
؟؟؟؟؟؟ميکرد

  بلند سرشو گريه زير زدم بگيرم خودمو جلويه نتونستم صحنه اين ديدن با
گفت زدو لبخندي ھاش گريه بين.کرد :

-؟ميکني گريه چرا ديگه تو
گفتم کردمو پاک اشکاشو دستام با.شدم نزديکش ناخوداگاه :

-نميکنه گريه که مردنکن گريه ...
گفت و داشت نگه صورتم رو دستشو ولي کرد پاک  اشکامو متقابال اونم :

-؟کنن گريه نميتونن ندارن؟ احساس مردا يني
شده سرخ گريه اثر بر حاال که بودم زده زل ابيش چشمايه به فقط.نگفتم چيزي

با ولي گرفتم گر گذشتم سرم از که فکري با.کرد نزديکم اروم سرشو.بودن  
داغ و نرم پيشونيمو رو گذاشت اروم لباشو... شوک تو رفتم کرد که کاري  

گفت چشمام به خيره شدو جدا ازم.....بوسيد پيشونيمو :
-دادي گوش حرفام به که مرسي

-کردي دردودل باھام دونستيو قابل منو که مرسي
گفت خنديدو اروم :

-شدن نگران بقيه البد...بريم بھتره
ھمراه و پايين کشيدم شلوارمو اروم.بود شده خشک پام زخم.دادم تکون سرمو  
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ھا بچه پيش رفتم ارميا  .................

که بھشون!!! بودن اومده نھالم و نویان میرسیدیم، ھا بچه به کم کم داشتیم  
گفت عصبی باراد رسیدیم :

-بودین؟؟ کجا
گفتم بزنه حرفی ارمیا اینکه قبل :

-مشکلیه؟؟... بزنیم قدم یکم بودیم رفته
با داشت نھال... شد قفل نویان کنجکاو نگاه تو نگاھم. نگفت چیزی دیگه باراد  

ھیچی: زد لب”ًچته؟؟ ھا: گفتم بھش سرم تکون با. میزد حرف  رومینا  “ “ ”
گفتم بھش اروم باز نیش با نشستمو پیشش رفتم :

-میگذره؟ خوش نویان؟ اقا چخبر خب
دادو ای غره چشم نویان. کردم اشاره نھال به نامحسوس طور به چشام با  

:گفت
-بچه نکن فضولی

-دوتا شما میزدم پرپر داشتم من سوخته کلهنکنم؟؟؟ فضولی من...اقارو ھه  
نکن؟؟؟ فضولی میگی االن برسین بھم

بلند حرفمو فااااک.... رفت فرو مطلق سکوت تو جمع یھو  
گفتم ♀گفتم جمع به رو زدمو ملیح لبخند یه ♀  . :

-میخوریم؟ ناھار کی
نبردم اسم ھرچندکشید خجالت بچم...نھال جز البته... خنده از ترکیدن ھمه   

اخه دوتا این میان بھم چقده اخییییاونه به منظورم فھمید کنم فک ولی  .....
گفتم و نویان طرف برگشتم سریع چیزی باداوریه با :

-نویان وای ای
-چیه؟

-نرفتیمممم طاھا دایی ی خونه
میکنن زندگی بابل تو که ھستند بنده عزیز داییه تنھا طاھا دایی

-خب؟؟
-واسه دلمپیششون نرفتیم سر یه بعد اومدیم اینجا تا روانی؟؟؟ داره خب   

شده تنگ اھورا
خوشگلم دوقلویه خواھر یه نویانه، سن ھم که بندست ناناز پسرداییه اھورا  
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طھورا اسم به داره

-نشد؟؟؟ تنگ طھورا برا چرا دلت اونوقت اھااا
-پیششون بریم... میزنم حرف تصویری ھرروز که چل و خل اون با

گفت و خنده زیر زد نویان :
-تو اونا شمال اومدیم ما که روزی اوننبود؟؟ یادم خودم نظرت به دیوانه   

بودن شیراز راھه
-زده جیگر جز طھورایه این چرا پسماعن؟ ی خونه اونا االن ینی   

اھورا؟ یانگفت؟؟ چیزی  
-خوردی فحش چقد فھمیدن وقتی بدونی اگهخواستم ازشون من  

-چه من به وا
موند کاره نصفه حرفمون میکرد صدامون که مبین صدایه با :

-میزنین؟ حرف انقد ندیدین ھمو ساله چن شما بابا ای
میکنین؟ کوفت چی نھار برای

گفتیم زمان ھم نویان منو :
-میکنی کوفت تو که ھرچی

بده سفارش غذا رفت مبین و خنده زیر زدن ھمه حرفمون این با ........
به بودیمو ولو جا یه ھمه چسبید، خیلیم بودو ماھی کباب که نھار خوردن بعده  

گفت مبین یھو..... میکردیم نگاه دریا :
-نامزد صدایه با اونم اھنگ یه با نظرتون عاشقانست انقد جو که حاال میگم  

چیه؟ خوشگلم
میخونه؟؟؟؟؟ مبینا مگه میکردیم، نگاش تعجب با ھمه

گفت خجالت با مبینا :
-نمیزنم وقته خیلی من.... مبین اخه

-بخون بیا عییزم نکش خجالت حاال خو
شدو جا جابه جاش تو یخورده مبینا. مبینا دست داد اوردو خودش با که گیتاری
رو کشید دستشو که میکردیم نگاش منتظر چشمایه با ھمه.... کرد کوک گیتاری

خوندن به کرد شروع گیتارو سیمایه :
-بگردم دورت شم پروانه من که بھتر این از چی

کردم دیوونه برات دلو این که بھتر این از چی
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دردم چیه باشی که تو

شه گردنت دور شال دستام که بھتر این از چی
شه غمت و درد مرھم عشقت که بھتر این از چی

شه غمت و درد مرھم
میخونھھھھھھھھه خوب خیلیییی کثافت.... بود بریده کفمون ھمه

-خونم شده قلبت یعنی عشق جونم به تو درد یعنی...عشق
میمونم تو عاشق باز باشی ھرجوری یعنی... عشق

دریا لب ھم با یعنی... عشق
 تنھا میخوام تورو یعنی...عشق

دردا میشه تموم تو با نیست غمی تو با یعنی عشق
سینا از یعنی عشق اھنگ بودو زده زل مبین چشمایه تو عشقش تموم با  

این نازن چقده خدا ای... میکرد نگاش لبخند با مبینم... میخوند رو درخشنده  
دوتا ❤

-ھستم تا نباشه غمت بستم دل تو چشمای به
شکستم دنیارو دل عشقم خاطرت به ببین

فھمیدم که دیدم تورو
دیدم چشات توو عشقو آخه ھست ھنوز عشق
نمیدم بستن دل قول ھیشکی به تو از غیر میدونی .....

شد تموم که اھنگش. میدادیم گوش صداش به لذت با ھمه اھنگ شدن تموم تا  
باال دوروبرمون از ھورا دادو و جیغ صدایه که بزنیم دست براش اومدیم  

شد؟؟؟ پیداشون کجا از ادم اینھمه ابلفضللللللللللل یا.... رفت
از لبخند یه با مبیناعم. میزدن دست براش و میکردن تشویق مبینارو ھمشون  

میکرد تشکر ھمشون
دوباره مبینا میخواستن انگاربودن ایستاده دورمون منتظر ھنوز مردم   

گفت زده ذوق رومینا یھو... بخونه :
-بخونه ارمیا به بده گیتارو مبین وای

رومینا به شده گشاد چشمایه با بدبخت میخونه؟؟ ارمیاعم مگه جانمممم؟؟؟  
گفت کردو تایید رومینارو حرف باران... میکرد نگاه :

-میخونه قشنگ خیلی ارمیا بدهاره اره  
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گفتم ناخداگاه که کنه مخالفت خواست... ارمیا سمت گرفت گیتارو مبینا :

-لطفا بخون عھھه
تو لحظه چند کردو کوک گیتارو... گرفت مبینا از گیتارو کردو من به نگاه یه  

خوندن به کرد شروع بعدش... شد خیره چشمام :
-ساحل روی برھنه پا باز  

کامل ماه باران زیر
غافل زمانه غم از

پایت به آرام میزند موج
 صدایت آرام لحن

ھوایت و حال از مستم
احساس با و قشنگ خیلییییی....دیگم دنیایه یه تو کردم احساس صداش شنیدن با

کوبیدو گیتارش به بیشتری شدت باخوبه خیلی خیلی صداش.... میخوند  ....  
داد ادامه :

-دل این شده عاشق دریا دریا دریا
ساحل نم بوی دریا دریا دریا

میبارد که باران تو زیباترینی
دارد مرا حال قلبت بگو جانا

من برا داره ینی وااااییییییی.... میکرد نگاه من به ھرازگاھی خوندش بین  
میخونھھھھه؟؟

دلشه حرف انگار قشنگه خیلی آھنگم متن ❤
به لذت با میکردمو نگاه بھش عشق با.... نبود مکان و زمان به حواسم اصال  

میدادم گوش صداش ....
-کردی شانه را خود زلف

کردی دیوانه را دلم این
پایت رده ھا شن روی
نھایت بی تا باش عاشقم

دل این شده عاشق دریا دریا دریا
ساحل نم بوی دریا دریا دریا

میبارد که باران تو زیباترینی
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دارد مرا حال قلبت بگو جانا

صدایه. کرد تموم اھنگشو خوبی به تھشم میزدو گیتار ماھرانه ای طور به  
چشم تو بودم شده خیره.... نمیدادم اھمیتی ولی بود بلند خیلی بقیه تشویق  

عاشقشم چقدر فھمیدم تازه که مردی ❤....
ارمیا از شیطنت با سلین... کارشون پی رفتن نیس خبری دیگه دیدن که مردم  

:پرسید
-بود؟ کی مخاطبت... عاشق جناب خب

لحظه یه ارمیا ...مارمولک بود دیده ارمیارو به نگاھم چون فھمیده میدونستم  
گفت سلین روبه بعد کردو نگام :

-رازه یه این
اووووو: ھمگی

بارادو... خجالت از من... بودیم گرفته مونی الل وسط این باراد منو فقط  
بود عصبی خیلی ولی چی واسه نمیدونم

گفت گوشم دم اروم نویان :
-خونده؟ باران واسه ینی

-بگیر گاز زبونتو نکنه خدا قران یا
-خبریه؟؟ نیھانمیزنی؟؟ جوش چرا تو حاال  ...

بودم شده ھل حسابی
-اخه؟ خبری چه.. چ نه..ن...ھا

گفت کردو نگام مشکوک :
-میفھمم که باالخره ولی...اوکی

شد بیخیال کنم فک اخیش.... نگفت چیزی دیگه .........
شدو باز پام زخم رفتم راه قدم دو تا که من بودیم، خونه به برگشت راه تو  
میشم جا جابه بدبخت مبین و نویان این کول رو ھمش االنماومد خون  ....

گفت و پایین گذاشت منو حرص با مبین :
-چه من به برو راه خودتتحمله قابل غیر بودنت چالق نیھان  

گفت که کردم نگاه نویان به مظلومیت با :
-بچه نخوردی که تَرِکشمیکنی لوس خودتو داری میدونم که من  

راه نتونم که نبود اونقدری زانوم دردمیکردم لوس خودمو داشتم میگفت، راس
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میده حال خیلی گرفتن کولی برم،خب

گفت مبینا که بگم چی یه خواستم :
-کنن کول خونه تا دخترارو باید پسرا اینطوره اگه اصال

گفت مبین که مبین کول رو پرید سریع حرفش این زدن با  :
-گشتی بیتربیت نیھان این با روز دونبودی وحشی که تو مبینا آییییی   

شدی اینطوری
گفت گرفتو و مبین موھایه مبینا :

-پیتکو پیتکوقشنگم اسب برو یاال...ساکت ھیششش  
این که نویان طرف برم خواستم میخندوندن، بازیاشون دیوونه این با ھممون  

گفت و نویان کول رو پرید گربه عین شده گور به گور سلین :
-میرم داداشیم با من

پس؟ بشه کی من اسبمیرم داداشیم با زھرمارو ☹-
گفت کردو اشاره ارمیا به دست با میخندید که ھمونطور رومینا :

-به تو نمیتونم، بچه این با که منبشه اسبت ما داداش این بدونی قابل اگه   
شو سوار بیا من جای

گفت کردو نگاه خواھرش به پوکر ارمیا :
-عالقه اینھمه از مرسی

-میکنم خواھش
ارمیا؟؟ بغل برم پاشم االن ینیبودم کرده ھنگ وسط این من حاال  ...... 

من؟؟؟ جاااااان
کباب براش دلماوخی... میکرد نگاه باراد به مظلوم که باران به خورد نگاھم   

شد ☹گفتم باراد به  :
-دیگه کن کول و باران وایسادی؟؟ چرا باراد

گفت پرروییت کمال در :
-من کول بیا تو... بیاد نمیخواد باران نه

کولت رو میام االن ھمین چشمنمیدونستم من بوده بیشعور چقد بشر این  
بیام پیاده میدم ترجیحنمیخواد نخیر ♀-   

گفت جلومو اومد سریع ارمیا که بگه چیزی خواست باراد :
-بشم؟ سفیدتون اسب میدین افتخار بانو
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نمه یه دوش به سلین که نویان به خورد نگاھمخنده زیر زدم غش  غش   

شده که نویانم حرص ازحقتهنمیکنی؟؟ کول منو تو. میکرد نگام عصبی    
گفتم ارمیا به رو :

-حتما بله بله
کمرش دور پاھامو. کولش رو برم تر راحت که شد خم بھم پشت خندیدو  
شد بلند و گرفت پامو رون اونم. کردم حلقه گردنش دور دستامو گذاشتمو .... 

میدھھھه حالی چه عااااااه
دمغ حسابی که بچم باران بودن، جمع گره نظاره ملیحی لبخند با رومینا و نھال

  نویانمورم یه به اصال عصبیه، بود مشخص حرکاتش از بارادم بود،
خدایی... شدم عاشق بگم باید که تھش جھنم، به. میکرد نگام مشکوک ھرازگاھی

وای... کردم تصور ارمیارو نبود لحظه یه شدم؟؟ عاشقش واقعا ینی زود، چه
تحمله قابل غیر نمیشه، اصال نه نه ...

بورش موھایه تو کردم فرو کردمو جدا گردنش از دستامو از یکی ناخودآگاه ...
کج سرشو خنده با. ایستاد یھو که بودم سرگرم موھاش با ھمچناننرمه خیلی  

گفت طرفمو کرد :
-میخوای؟ من موھای جون از چی بگی دقیقا میشه

گفتم بردمو فرو یقم تو حداالمکان تا سرمو... کشیدم خجالت یخورده راستیش :
-نرمه خیلی موھات اخهبود ناخداگاه...ببخشید

گفت خندیدو :
-بدنمیگذره ھمچین منم به راستشکن بازی نداره عیبی  ... ....

که گردنش دور گذاشتم دوباره دستامو قصد از مارمولک، ای. افتاد راه بعد  
:گفت

-پس؟ چیشد عا
-بشه؟ بود قرار چیزی...ھیچی

بودمش داشته نگه باال بس از بود گرفته درد حسابی گردنم. نگفت چیزی دیگه .
بود برده خوابش مبین دوش رو طفلی کردم، نگاه مبینا به   ♀به را سلینم

بود کیف خر حسابی و میگرفت سلفی را ♀ 
دیقه چند. پشتش به به چسبوندم کردمو کج سرمو بود، گرفته درد خیلی گردنم  

گفت ارمیا یھو بودم، شده آلود خواب حسابی. گذشت :
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-نیھان؟

دادم جواب خوابالود :
-ھوم؟

-چیه؟ عطرت اسم
گفتم شدمو جابجا یخوردهنزدم عطر اصال که من عطر؟  :

میزنی اشتباه داری -♀نزدم عطر اصال من   
-موھاته بوی پس

-رزه گل شامپوم اخه شاید،
-کن استفاده ھمین از ھمیشه اوممم،

که نداشتم چیزی ینی... نگفتم چیزیمیزنم؟ چی من چه این بهھا؟    
داد ادامه!!!! بگم :

-میرسیم داریم نخوابیا،
چون نداشتم خوابیدن قصد منم ھرچند بود، معلوم اینجا از ویال میگه، راست  

بزنم حرف باران راجب باراد با میخواستم ...............
ازش زدمو لبخندی پایین، اومدم ارمیا کول از اروم رسیدیم که حیاط دره کناره

گفتم کردمو تشکر :
-شدی خسته ببخشید

گفت زدو لبخندی متقابال اونم :
-که تو نداری وزنی اصال بابا، میکنم خواھش

-کیلوعم ۶۵ من
گفت نفس به اعتماد با دادو نشون بھم بازوھاشو :

-نیس چیزی اینا برابر در تو وزن
گفتم درو طرف دادم ھلش ارومخندیدم غش غش  :

-بزنی منو مخ نمیتونی اینا باپسر اقا بینم برو  
گفت میرفت در سمت که ھمونطور خندیدو :

شدم ناامید مخت زدن از کال ♀-  
و باراد فقط اومدیم، بقیه از دیرتر خورده یه ما نگفتم، چیزی دیگه خندیدمو  

دوتا اون ببینم تا بیرون برم حیاط در از خواستم بودن، سرمون پشت باران  
شدو رد کنارم از زدیمو لبخندی بھم باران منو شد، پیدا سروکلشون که کجان  
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زدم صداش که بره خواست بارادم تو، رفت :

-باراد؟
گفت سمتمو برگشت :

-بله؟ !
-بزنم؟ حرف باھات دیقه چند میشه

-حتما
میشد تاریک داشت کم کم ھوا رفتیم، بود حیاط تو که میزوصندلیی سمت باھم . 

گفت باراد :
-میشنوم... خب

گفتم کشیدمو عمیقی نفس :
-بارانه راجبه ...

-کرده؟؟ کاری! چطور؟
-میکنی؟؟ برخور اینطوری باھاش چرا.... بگم چطوری نمیدونم اممم.... نه نه

با بپرسم، ازش سوالی ھمچین نداشت انتظار مسلما!!! خورد جا وضوح به  
گفت تعجب :

-میکنم؟ برخورد چطور مگه !
-متوجه چرا داره، نیاز حمایتت به دختر اون... میگم چی میدونی بھتر خودت  

باشه داشته برادر یه حقشه اون نیستی؟؟
گفت شدو بلند جاش از عصبی :

-نمیدونی چیزی تو
گفتم گرفتمو دستشو که بره خواست :

-گوش حرفام  به و بشین خوب پسره یه عین بگیر االنم میدونم، خیلیم...میدونم  
نباش اعصابم رو انقدم کن

صندلیش رو نشست مجددا .
-ولی نداره، ربطی من به اینا و افتاده اتفاقی چه گذشته تو اینکه... باراد ببین  

ھیچ معصوم دختره اون!!! نیست باران اونا از ھیچکدوم مقصر بدونی میخوام  
نکرده کاری

-دختره دوست که معصومه پوشیدنش؟؟ لباس طرز اون با معصوم؟؟؟؟ ھه
؟!منه؟ رفیقه !
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-نظر میخواست فقط... بودی تو اینکارا ی ھمه دلیل ولی نشه باورت شاید  

باران وگرنه ھمین،...میخواست برادرشو توجه و غیرت دلش کنه، جلب تورو
خوبیه خیلی دختره

دادم ادامه میداد، گوش حرفام به شوک با :
-برادر کدوم اخه کنی، انکارش میخوای ولی داری دوست و باران که میدونم  
بدی؟ ھردوتون به دوباره فرصت یه نیست بھتر میاد؟ بدش خواھرش از
باالخره بگه، چیزی یه تا بودم منتظر نمیزد، حرفی بودو رفته فرو فکر تو  

گفت و شکست سکوتشو :
-ولی خواھرمم، عاشق من دارم، دوست خیلیم دارم، دوست و باران من  

گذشته تو که اتفاقایی .....
گفتم پریدمو حرفش بین :

-بزنی؟؟ خواھرتو قید که داره رو ارزشش گذشته.... ھیشششش !!
زد لب اروم :

-نه ....
-اسم به فوقوالعاده حامیه یه که بفھمون بھش ببوسشو کن، بغلش برو پس  

داره برادر
بغلم سریع طرفمو اومد شدم، بلند جام از متقابال منم... شد بلند جاش از  

بھم قدردان شد، جدا ازم.... نخوردم تکون یھوییش حرکت این از شوکه... کرد
گفت کردو نگاه :

-مھربونی انقد که مرسی
گفتم زدمو لبخندی :

-باران پیش برو حاالمیکنم خواھش  ...
طبقه یکی کردم حس لحظه یه فقط لحظه، یه.... ویال تو رفت دادو تکون سری  

ندیدم کسیو کردم بلند که سرمو.... میکنه نگاه بھم داره پنجره از و باالست ی ، 
ویال انقد المصبنمیتونم کیه ماله اتاق این بفھمم که میزنم زور ھرچی حاال   

میشه گیج ادم بزرگه    ♀شدمو بلند جام از میشد، سرد داشت کم کم ھوا
حالمو خورد صورتم به که گرمایی موج  اون کردم باز که درو ویال، تو رفتم  

ھیچ که میدیدن فیلم جوری و بودن نشسته وی تی جلوی ھمه... کرد خوب  
ی طبقه نبودن،البد بینشون باراد و باران البته ،نداشتن اطرافشون از درکی  
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....باالن

داییشھه شبیھه چقد بچه این خدا ای میکردن، بازی باھم جسیم و علیسان  
گفتم کردمو ناز سرشو چرخید، پام دور طرفمو اومد دیدنم با جسی :

-دارم کار کلی االن... دختر نه االن
ببینم میخواستم میمردم، فضولی از داشتم بود کجا کار.... ھا پله طرف رفتم  

اتاق سمت میرفتم برمیداشتمو قدم راھرو تو اروم. میگن بھم چی باران و باراد
اتاق.... دیگه اتاق یه تو شدم پرت شدو کشیده قدرت تمام با دستم یھو که باراد  

بود ارمیا !!!!!
گفتم طرفشو برگشتم عصبی :
-میکنی؟ ھمچین چرا چته؟؟؟

و اروم خیلی عصبیه؟؟؟ انقد چرا این.... خرابه اوضاع انگار اوه اوه  
میگفت و برمیداشت قدم سمتم به ترسناک :

-گذشت؟؟ خوش
دادمو قورت دھنمو اب میرفتم، تر عقب قدم یه من میومد جلو که قدمی ھر با  

:گفتم
-گذشت؟؟ خوش چی یعنی...یع..میکنی؟؟ی ھمچین..ه چرا چته؟؟..چ

چشاش به ترس با دیوارو به چسبوندم محکم خودمو دیوار، به بودم رسیده دیگه
بین منو... شد نزدیکم نزدیکخدا یا شده ترسناک انقد چرا این.... زدم زل   

غرید کردو قفل دیوار خودشو :
-به خان باراد برا کرکرت و ھرھر خوب چی؟؟ ینی میپرسی چی؟ ینی ھه  

میدادی تحویلش ملیح لبخند بود،خوب راه
بھم چسبیدددد رسما نزدیکترو اومد دیگه قدم یه !!!

پرت و چرت داره چرا این... بکشم نمیتونم نفس میکردم احساس  
داد ادامه میگھھھھه؟؟؟ :

-بود رفته یادم عاشقانرو بغل اون اوه
زور به!!!بود ارمیا دیدم پنجره پشت که اونی!!! بودم نزده توھم پسشت    

گفتم کردمو باز لب :
-تر؟ عقب بری میشه... نیست میکنی فکر که اونطور قضیه

ھمیشه چرا این بخورم، نمیتونستم تکون المصب... چسبوند بھم بیشتر خودشو  
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داغه؟؟؟ انقد

-شکایتی بودی باراد بغل وقتی نمیاد؟؟چطور خوشت تر؟؟ عقب برم چرا  
نداشتی؟؟؟

گفت کردو نوازش گونمو اروم دستش پشت با :
-بگو ھوم؟؟

دلم ته شده؟؟ حساس باراد به نسبت انقد ینی.... شده ترسناک خیلی این لنتی  
میفتادم پس داشتم اونلحظه ولی کردم ذوق

-میکنی اذیتم داری... ارمیا
-تورو میخوام منم کرد بغلت باراد وقتی... چیه اذیت عزیزم نه! اذیت؟ ....

کرد نزدیکم اروم سرشو جاش به نزد، حرفشو ی ادامه ....
ترس با بوسم اولین نمیکردم فکرشو شتببوسه؟ منو میخواد کثافت   

کنم حس لباشو گرمیه خواستم ھمینکه.... بستم چشمامو ناخداگاهباشه  .....  
تازه اخیش.... گرفت فاصله ازم سریع خیلی ارمیا!!!!!!!!!! شد بلند در صدایه  

فرو موھاش تو دستشو و گفت لعنتی یه لب زیر ارمیا... بکشم نفس تونستم  
گفت کردو مرتبشون بردم :

-بفرمایید
دیوار به زده شوک ھمچنان که من دیدن با.... تو اومد مبینا شدو باز در  

گفت تعجب با بود چسبیده :
-اینجایی؟ توام... نیھان اوه !

داد جواب من جای به ارمیا :
-کنم چک فردا تمرین برای پاشو زخم میخواستم.... بیاد گفتم بھش من اره

-قرمزی؟ انقد چرا نیھان... اھا
گفتم کردمو نگاه ارمیا به عصبیلعنتیییییی لعنتی لعنتی  :

-نیست چیزی
-بیاین شماعم.... کنن بازی میخوان ھا بچه بگم اومدم... باشه

گفت ارمیا :
-میایم دیگه مین چند یه اوکی

طرفمو برگشت ارمیا مبینا رفتن با... بیرون رفت دادو  تکون سرشو مبینا  
گفتم جلوشو گرفتم تھدیدوار اشارمو انگشت که سمتم بیاد خواست :
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فھمیدی؟؟نیومدی اومدی جلو ☝-  ....

گفت و رفت عقب قدم چند :
-تسلیم بابا باشه

من عه عه عه!!! کوبیدم بھم قدرت تمام با درو بیرونو اومدم اتاقش از عصبی  
اجازه بھش خواستم بستم چشمامو راحت چقد! ؟!میکردم؟ غلطی چه داشتم  

اومدی موقع به که مبینا برم قربونت اخبکنه؟ کارشو بدم  ....
منو میخواستم قلبم ته میزنم؟؟ گول دارم کیو.... میزدم ظاھر به حرفارو این  

پله طرف رفتم... بودم کرده فراموش بارادو و باران کال.... نشد ولی... ببوسه
بدن انجام بازیی چه میخوان ھا بچه ببینم تا ھا ..............

پايين مبين و نويان ولي بودن نشسته مبل روي ھمه ھا بچه.پايين رفتم ھا پله از
شطرنجه فھميدم رفتم که جلوتر.بود وسطشون چيزي يه انگار بودنو نشسته ...

گفتم و جلو کنه؟رفتم بازي نويان با ميخواست مبين :
-داره؟ و شطرنج مسابقات طاليه مدال نويان که داري مبين،خبر اقا ھي

گفت نويان :
-شرطم يه تازه ھيچ که نميده گوش.ميگم بھش ھمينو دارم ساعته نيم منم واال  

گذاشته
-شرطي؟ چه

ميبرم من که مطمئنن مبينا حتي جمع کل که اونجايي از ، -
کنن گوش بايد ھمه ميگه که ھرچي ببره اگه گفته مبين  اقا

گفتم خنديدمو غش غش :
-ميبازي ميدوني که تو ؟چيه بازيا مسخره اين مبين

گفت مبين :
-؟کنيم بازي بزارين نکنينو زر زر ديقه دو ميشه

شرو خواستن ھمينکه.نشستم مبل رو نھال کناره رفتم.گرفتيم خون خفه ھمگي  
گفت وسطو پريد نشسته ظرف عين ارميا کنن :

-؟چخبره اينجا اووو
گفت سلين :

-ميفھمي بعدا نزن حرف بشين بيا االن
بازي خوب چقد مبين اين.کرد نگاه بازيشون به نشستو اومد ارمياعم  
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شطرنج نميدونست اصال قبلنا ؟گرفت ياد شطرنج رفت کيميکنھھھھه  

يه مبين.ميکرديم نگاشون تعجب با ھمه.شده شوکه بود معلوم نويانمچيه  
گفت خوشحالي با دادو حرکت مھرشو :

-ماااااااات و کيش
گفت شدو بلند خوشحالي با مبينرضا امام يا.بود بريده ھمه کفه :

-اب به گدار بي منزحمت بي کنين تف ھستشو حاال ؟خورديييييين  
من شرط حاال ونميزنم  ...

گفت و کاناپه رو کرد پرت خودشو عصبي نويان :
-بنال

گفت ارميا بزنه حرفي مبين اينکه قبل :
-؟نه يا چخبره اينجا بگه ميخواد کسي...وايسين لحظه يه

کرد تعرف براش ماجرارو سلين .
؟چيه نبودم ھيچکي طرف که من تکليف االن خب:ارميا

ميرفتي توام مطمعنم ھرچند.بياي زودتر ميخواستينداره ربطي من به: مبين  
نويان طرف

اخه:ارميا ...
-خب خبگفتم ھمينکه نداريم زھرمار کوفتو و اخه: مبين ... ....

گفت کردو نگاه بھم مرموزي لبخند يه با :
-باِتله دِ  اسپين بازي اين اسم

بازيه چه اين ميدونم من فقطغورباقه اندازه بود شده چشام.... ميگي منو ...  
گفت تعجب با ارمياوحشتناکيه  ... :

-؟ديگه ميکني شوخي داري داداش
ميدونه اونم پس شت : ♀گفت مبين

-جديم کامال نخير
چيه؟ دقيقا کوفتي بازيه اين بگي ميشه: سلين

داد ادامه نشستو نويان پيش رفت مبين :
-ميزاريم بطري يه ميشينيمو وار دايره ھممون...اينطوريه بازيش خب  

اون افتاد که دونفري ھر طرف بطري سره دو ھر ميچرخونيمو بطريو..وسط  
ببوسن ھمو ثانيه پنج مدت به بايد دونفر
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رو کوبونديم دست کف با محکم ارميا منو شد تموم که حرفش  

پيشونيمون   ♀به شده گرد چشايه با و شوک تو بودن رفته انگار ھمه
ميکردن نگاه مبين

گفت مبينو ي کله پس زد محکم يکي نويان :
-بازيات اين با خعاکبرسرت

مزخرفيه؟ بازيه چه ديگه اين مبين: مبينا
زير پس نميکنم قبول رو اي بھونه ھيچ اوال محترم اقايون و خانوما: مبين  

تو برين نميخواين.روھم ميزارين لباتونو فقط ثانيه پنج دومانزنين حرفتون ...
ھر چميدونم برادر با پسر،خواھر با دختر،پسر با بعدشم،دخترکه ھم حلق ...  

نميدونم من ببوستش بايدددد افتاد ديگه خره يه با خري
گفت شوک با نھال.اشپزخونه طرف رفت سريع حرفش شدن تموم بعده :

-؟ميخواين کنين بازي نميخواين که شما
وال بگم چي: نويان ♀ 

بره نکنه قھر يھو نکنين بازي وقتي نميکنم تضمين...حساسه خيلي مبين: مبينا
پاميشد مبين ميزديم حرفمون زير ميکرديمو مخالفت اگه.ميگفت راست مبينا  

ميرفت .. ♀گفت و برگشت دستش تو بطري يه با مبين :
-اين؟ اماده خب

گفت مبين که رفت بھش خفن ي غره چشم يه باراد :
-بازي داره منم نامزدبگيرن پاچه نشن سگ يھو محترم داداشيايه بگم االن از  

مسلط خود غيرت به پس که نميگيره شکل کار اين قصدومنظور باميکنه  
باشيد

نميکرد بازي رومينا.بوديم نشسته زمين دور ھم از فاصله با وار دايره ھمگي  
ترسناکيه بازيه چه نميدونين.دھنم تو ميومد داشت قلبم.ميچرخوند بطريو فقط  

روي افتاد طرفش دو چرخوندو بطريو روميناکه ...................

باراد و مبين
اي ميرفتم جر داشتم يکي منخنده زير زديم بطري جھت ديدن با ھمگي  

گفت باراد.بودن شده خيره بھم پوکر باراد و مبينخدااااا :
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-بکنم؟ اينکارو بايد ناموسا

يس: مبين
رو گذاشتن اروم و کردن غنچه ممکن حد تا لباشونو جفتشون.شدن ھم نزديک  

ثانيه پنج بعدهميزديما گاز فرشو يعنيازخنده پوکيديم ھمه يھو.ھم   
بطريو سريع دوباره رومينا.کردن پاک لباشونو شدت به و شدن جدا ھم از  

خون خفه ھمه يھو بطري جھت ديدن با که ميخنديديم داشتيم ھنوز ما.چرخوند  
روي بودو افتاده جھتشگرفتيم .... .....

نويان و نھال

  ھمهبود کشيده خجالت نويانم بميرم الھي.فجييييع بود شده قرمز بچم نھال
گرفته خندم ھم بودم شده مرگ ذوق ھم من.بودن گرفته خندشونو جلو زور به  

گفت مبين يھو که ميکردن نگاه بھم سکوت توبود  :
نه؟ يا ھمو ميکنين ماچ ♀-  

عميي نفس نھال.شد خفه درجا که انداخت مبين به وحشتناک نگاه يه نويان  
بودن نشسته که ھمونطور.نبود زياد ھم از فاصلشون.نويان طرف رفت کشيدو

ببخشيد يه لب زير نويان.نشستن ھم روي روبه کردنو جابجا يکم خودشونو  
اي بوسه.ھمينه بازي اصل.نھال لب رو گذاشت لبشو اروم خيليييي و گفت  

نگاه دروديوار به ھمگي...مقابل طرف لب رو ميزاري لبتو فقط نيس درکار  
جونم ايبھشون بودم زده زل بز عين من ولي نکشن خجالت اينا تا ميکردن  

رمانتيکي ي صحنه چه ❤نھال.نشست سرجاش رفت جداشدو نھال از نويان
بطريو دوباره رومينانميکرد فرقي گوجه با بود شده قرمز چنان بچم   

لحظه يه کردن نگاه ھمو شيطنت با چنان.مبينا و مبين رو افتاد اينبار چرخوندو
گفتم جمع به رووسط؟ اين نکنن خاکبرسري کارايه.ترسيدم :

-نميرن پيش بازي طبق اينا بگيره اينارو جلويه يکي
بوسيداااا.بوسيد لباشو و مبينا طرف رفت من به توجه بدون مبين  

بوسيدددد   ... ♀ي قيافه. نشست جاش سره رفت ريلکس خيلي بعدش
بود اين ھممون :
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-پوکر ایموجی  *

ميچرخونم دوبارهاوکي:رومينا  ... ....
نميزنه قلبم کردم احساس بطري جھت ديدن با.....چرخوند بطريو رومينا ... 

سکوت تو جمع کل...زديم زل بھم بلندکرديمو سر شوک با ؟؟؟ارميا...منو  
عصبي حسابي بارادشده گرمم نشده ھيچي ھنوز خدايا...بود رفته فرو ...  
نگاه بھم ھمونطور ھنوز.نگفت چيزي ولي کالفست بود مشخص نويانم بودو  

گفت رومينا که ميکرديم :
-نه؟ يا ھمو ميکنين ماچ

گفت ميرفت؟ رو از مگه پررو ي دختره ولي رفتم بھش خفن ي غره چم يه :
-ديگه باشين زود د

نگاه چشمام تو ثانيه چند... جلوتر رفتم يکم منم.طرفم کشيد خودشو اروم ارميا  
دويست برق انگار...لبام رو گذاشت لباشو...ترو پايين اورد سرشو اروم کردو
پنج درسته... شد بسته چشام ناخداگاه.نميکشيدم نفسم حتي.کردن ول بھم ولتي  

نبوسيد منو خوبه... گذشت ديقه پنج ي اندازه من براي ولي بود ثانيه  
نفس يه شد جدا ازم ھمينکه!!!کما تو ميرفتم کنم فک که ميبوسيد اينطوريم،اگه  

بودم کرده داغ... کشيدم عميق  
.................................................عجيب

تمام ھرچند.نميومد خوابم ولي بود شب ۱۲ کنم فک ساعت.ميزدم قدم حياط تو  
چند يه افتاديم باھم ارميا منو اينکه بعدنترسم تا کردم روشن حياطو برقايه  

که سلين اين مجددا و مبينا، و نويان،باران و سلين.کرديم بازي ديگه دست  
خنديديم خيلي.افتادن باھم باراد با ايندفعه

سرم پشت کردم احساس که ميکردم تماشا ھارو ستاره ميزدمو قدم ھمينطور  
گفت.ديدم ارميارو که برگشتم زده وحشت.شنيدم پا صدايه :

-نترس منم منم
-شده؟ چيزي

-نميبره خوابم تو عين فقط...نه
-اوکي

گفت و شکست و سکوت ارميا يھو.شديم خيره ھا ستاره به باھم سکوت تو :
-نيھان؟
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: گفتم گرفتمو خودمو جلوي ولي جانم بگم خواستم

-بله؟
-ميخوام معذرت...من

گفتم ھمين براي بازيه به منظورش کردم فک :
-بود بازي يه فقط اون بيخيال

-قبلشه اتفاق به منظورم... نيست بازي به منظورم نه نه ...
ميرفتا يادم داشت تازه اخ

-بود؟ چي عصبانيتت ھمه اون دليل فقط...نداره عيبي
نه؟ يا داره دوسم واقعا ببينم.برسم سوالم جواب به کم کم ميخواستم

-کن برداشت ميخواي که ھرطوري دليلشو
گفتم شيطون :

-؟ميخوام که ھرطور
گفت زدو لبخندي :

-ميخواي که ھرطور...اھوم
کنه اعتراف امشب که نکردم کاري يه اگه...مياد خوشم بازي اين از داره خب

نيستم نيھان ...
-؟ھوم...شدي غيرتي که اينه دليلش کنم فک امممممم

گفت خنديدو.نشستيم نما اب سکويه رو باھم... خورد جا وضوح به :
-کن برداشت ميخواي ھرجوري...که گفتم

-نميدونم دليلشو وليشدي غيرتي جنابعالي...درسته حدسم پس
-کن برداشت ميخواي ھرجور اينم دليل خب

-مخ روميزنمتا بقران ارميا
بازوھامو خنديدو.قھرم مثال که طرف يه به چرخوندم خودمو سينه به دست  

گفت ريختو بھم دستاش با چتريامو.خودش طرف چرخوند منو گرفتو :
-باراد نداشتم دوست چون شدم غيرتي ارهنکن قھر کوچولو خانوم خب  ...  

کنه بغلت
شد جالب بحث خب

-چرا؟
-برسي؟ چي به سواال اين با ميخواي
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-ميفھمي خودت بعد...سوالموبده جواب اول

گفت شدو خيره چشمام تو چندثانيه :
-بگم بھت ميخواي که چيزيو اون عمرا

من گفت مستقيم غير طور به االن ؟؟چي يني...شد خالي الستيک عين بادم  
نزن توھم الکي ندارم دوست ☹يھو که ميرفت ھم تو بيشتر لحظه ھر قيافم ؟  

:گفت
-بگي تو اول منتظرم

حرف مستقيم غير انقد چرا اين... شپروت تو رفتم کردم رد ھپروتو رسما من  
عين نميگم؟؟ منم نگي تو تا ولي دارم دوستت من اينه منظورش االن ؟ميزنه

دادم جواب خودش : 
-بگم بھت ميخواي که چيزيو اون عمرا

گفت شدو بلند جاش از خنديدو :
-مياره زبون به حرفيرو سه ي جمله اون زودتر کي ميبينيم پس

از منظورش.رفت و گذاشت خماري تو منو شدو رد کنارم از حرفش اين با  
بايد نميدونستم...نه؟؟ ديگهدارمه دوست من ھمون حرفي سه ي جمله  “ ”  

مغزم خدا اي نميگه؟ که باشم ناراحت يا داره؟ دوستم که باشم خوشحال  
کي ميبينيمھهرفت کردم عاشقشايول ناموسا وليکرده جواب ...  

ويال طرف رفتم بود ذھنم تو که پليدي افکار با.. ارميا اقا ميکنه اعتراف زودتر
بخوابم اتاقمو تو برم تا ...........................

-نيھان اھاي...نيھان
-ھوووووممممممم

-دارم کارت دختر پاشو
مبين صورت کردمو باز پلکمو اليه زور به...بخوابما صبح يه من نشد خدا اي  

گفتم ميماليدم چشمامو که ھمونطور نشستمو تخت رو.ديدم جلوم و :
-اين باشه مضخرف رويه پياده ي برنامه ھمون بازم اگه بخدا مبين؟ ميگي چي

ماتحتت تو ميکنم پھنا از بالشتو
-مبيناست تولد امروزبزنم زرمو بزار شو خفه لحظه ي  ...

-چه من به خب
گفتم نشستمو تخت رو زده شتاب.شد فعال مغزم يھو که کشيدم دراز دوباره :
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-ميگي راست اره اخ ؟ناموسا واي

دادم ادامه.مبيناست تولد و دي پنجه امروز :
-مبين؟ کني چيکار ميخواي

-خودم وياليه تو قراره کوچيک مھمونيه يه امشب...ديگه بگم ھمينو اومدم  
کنم سوپرايزش ميخوام البته.بگيرم

-کوچيکه؟ چقد دقيقا کوچيک از منظورت
-شماھا و...بيان قراره مبينا خواھر و بابا مامان با  برادرم و بابا مامان خب

-چنده؟ ساعت...خوبه اوممم
-برين پاشين شماعم ميگردونم مبينارو ميرم من. کردم بيدار رفتم ھمرو...نُه  

خريد
-اوکي

گفتم کردمو دوروبرم به نگاه يه :
-کو؟ نويان عه

گفت بيرونو اومد نويان شدو باز دستشويي دره ھمونلحظه :
-مبين؟ ميکني چيکار اينجا تو... اينجام من

-کنم بيدار ارميارو برم من...منتظرن ھمه پايين بياين پاشين... ميگم بھت االن
گفت بھم نويان رفتنش با :

-چيه؟ قضيه بگي ميشه
-ميفھمي پايين بريم بيا بيخيال واي

رفتم نويان ھمراه.بستم اسبي دم زدمو شونه موھامو شستمو صورتمو و دست  
رفتم گفتمو بخير صبح ھمه به.شدم مواجه ھمه خوابالود ھاي قيافه با که پايين  

زدن حرف به کرد شرو مبين.نشستم نھال کناره مبل رو :
-سوپرايزش قراره من و مبيناست تولد امروزکردم بيدارتون ببخشيد اوال  ...

دارم نياز کمکتون به ولي کنم
گفت خوابالود ارميا :

-داداش بگو
-تا مبينارو من. شمال بيان قراره ھامون خانواده...گرفتم تصميمو اين يھويي  

نياز ديگه کارايه و ويال تزيين براي شماھا کمک به ولي... ميکنم سرگرم شب  
دارم
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کني حساب روما ميتوني: رومينا

ميکنيم کمکت حتما اره: بقيه
که خريد بريم بايد اول ولي: سلين

گفت خنديدو مبين : 
-کردم بيدارتون زود ھمين براي

گرفتيم خون خفه ھمه يھو مبينا صدايه با
 -گرفتين؟ کنفرانس صبحي سره
گفت زدو استرسي پر لبخند مبين :

-بوديم نشسته ھمينطوري عزيزم نه
-کنيم؟ اماده صبحانرو بريم روميناجون... اھا

ببندم موھامو وايسا لحظه يه فقط... عزيزم ميام االن: رومينا
گفتم پيششو رفتم ذوق با :

-تروخدااااا ببافم؟ موھاتو من ميشه
-ببافشون تو عزيزم باشه

فرفريه بلندو موھايه ذوق با.بدن انجام کاراشونو رفتن و شدن بلند بقيه  
ميکردم گيس رومينارو .

-چجوري ميکني؟ جمعشون چجوريخوشگله خيلي موھات وايييي ...  
؟نيست سختت ميشوريشون؟

-داره دوست بلند مويه سگ توله اون.ارمياست خاطره به ھمش... بگم چي واال
نکرده پيدا تر کوتاه من از ديوار

گفت روميناو دست بغل نشست شدو پيداش ناکجااباد از ارميا يھو :
-کردم پيدا يکيو االن اتفاقا

يني...کشيدم دست بلندم موھايه به ناخداگاه.کرد نگام نامحسوس طور به بعد  
؟ميگه منو

خوشبخت خانوم اين ھست کي اوووو: رومينا
گفتم ارميا به دونستمو مناسب و فرصت. کرد نگاه بھم مجددا ارميا :

-؟حاال ھست کي... شدم کنجکاو منم اره
زير از اخر کثافت.رفت شدو بلند جاش از بگه چيزي اينکه بدون خنديدو  

پاپيون يه با پايينشو شد تموم رومينا موھايه با که کارمکه ميکشم زبونت   
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گفت کردو تشکر ازم.بستم :

-بود کي به ارميا منظور ميدونيم جفتمون ... خودمونيما ولي
اينجوري دارن عادت خواھربرادر دوتا اين. شد بلند جاش از زدو بھم چشمکي

منو خودت خدايا ؟يني فھميده روميناعم االنبزنن حرف گنگ   
بخور ♀ 

***************
زدمو حرف مامان با ھرروزم عادت طبق. خريد بريم تا ميشدم اماده داشتم  

تبريک مبينا به طرفش از حتما گفت بھم. کردم تعريف براش تولدو جريان  
زووور به مبين. داره دوسشون خيليم و ميشناسه مبينارو و مبين مامان.بگم  

و باران کرد، گروه چند مارو بشر اين. بيرون بره باھاش کرد راضي مبينارو  
نھال.بپوشه تا بگيرن امشبش براي لباس يه البته و کادو مبينا براي رفتن سلين  

و کنن جور و جمع ويالرو رفتن نويانم و باراد.بدن سفارش کيک رفتن رومينا و
تزيين وسايل بريم تا شديم گروه يه باھم ارمياعم منو زدين حدس که ھمونطور  

بگيريم خوشگل تولد تم يه و    ♀کادو و لباس ميرفتيم بايد قبلش ھرچند
ارميا خوردو درم به اي تقه که ميکردم مرتب سرم رو شالمو داشتم. ميخريديم  

تو اومد .
-اي؟ اماده
-بريم. اھوم

شلوار با مشکي ھوديه يه ارمياعم. بودم پوشيده عروسکيمو شنل ھمون من  
ھمشونم.بشر اين داره ھودي چنتا نيس ملوم کثافت. بود پوشيده مشکي کتان  

گفتم ھول چيزي يه ياداوريه با يھو.مياد بھش :
-وايسا لحظه يه مربي واي

گفت طرفمو برگشت سريع بود وايساده ھا پله رو که ارميا :
-چيشده؟

-ميام االن وايسا لحظه يه
بيرون برم اينکه قبل.گرفتم ارميارو ھوديه کردمو باز کمدو در.اتاقم تو رفتم  

گفت و اتاق تو اومد خودش :
-ديگه بدو ميکني چيکار نيھان

Page 161



text 10 (2)
گفتم سمتشو گرفتم ھوديو :

-بدم بھت اينو رفت يادم ديروز ببخشيد
گفت ردو زل چشام تو ثانيه چند :
-خودت مال.. مياد بيشتر تو به

-ولي ...
-بيا باش زود.نميگيرم پس رو ھديه من ھيش

-مرسي اوکي
اسانسور بابيرون رفتم اتاق از  کمدو تو گذاشتم ھوديو ذوق با.بيرون رفت  .  

ميترسم نشده خوب زانوم کامل ھنوز...داره پله حوصله کي. پايين رفتم  
يهمن شدم دلبر چه.کردم نگاه خودم به اسانسور ي اينه تو.بشه باز زخمش  

من.زدم ريمل کلي معمول طبق.ھمرنگش ي گونه رژ يه به بودم زده اجري رژ
ميکردمو رعايت پام زخم خاطره به ھنوزمکوتاھه ھام مژه انقد چرا نميدونم  

به خيلي که بود پام گشاد نسبتا مشکيه کتان شلوار يه.نميپوشيدم تنگ شلوار  
اماده حاضرو ھمه.بيرون رفتم اسانسور ايستادن با. ميومد عروسکيم شنل  

بودن وايساده در جلويه .
اوکي؟ مبين وياليه تو ۷ ساعت قرارمون پس: نويان

اوکي: ھمگي
تا اومدن باما نھال و رومينا.ماشين سمت رفت ھرکي کرديمو خدافظي ھم از  

يادم اخ. رفتن اينا نويان با بارانم و سلين. شن پياده پزي شيريني پيش  
ماشينو ارميا.پشت دوتام اون نشستم جلو من. برد خودش با جسيم رفت،نويان  

طرف برگشت تعجب با ارميا قنادي به رسيدن با. افتاد راه کردو روشن  
گفت و رومينا :

-؟ميشه اماده کيک شب تا مطميني
مبينه اشنايه طرف...بابا اره: رومينا

-داره؟ اشنا شمال تو مبين
گفتم خنديدمو :

داره اشنا يه ايران جايه ھمه مبين ♀-  
-اوکي ...

گفت ذوق با عليسان :
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-شيريني اخجون واي

گفت حرص با رومينا :
-نکنه خفه رولت با خودشو بگو بھش لطفا ارميا

کرديم خدافظي باھم خنديديمو .
گفت بھم رو ارميا :

-داري؟ سراغ خريد براي رو جايي بانو، خب
-که نميشناسم اينطرفارو زياد من... نوچ

-اونجا ميريم.دارم سراغ خوب پاساژ يه من.اوکي
-باشه

گناھي چه وسط اين من پولداري توگرونھھھه وسايالشنه پاساژ ابلفضل يا  
پاساژش چقدريخت شمام نظر مورد محل به رسيدن با ؟؟کردممممم  

خوشگله وسايلشم پول البتهخوشگله ♀  
به شونه. شدم پياده ماشين از برداشتمو کيفمو.عا داره جاھايي عجب چالوس  

خوشگلي پسر ھمچين ميگيره انرژي ادم المصب.شديم پاساژ وارد ھم ي شونه
کنارشه

گفت يھو :
-بري؟ کجا اول ميخواي خب

-بگيريم لباس بريم اول نظرم بهامممممممم  .... .
-بريم اوکي

جين شلوار با که ميخواستم خوشگل بلوض يه.بودم اسپورت لباس یه دنباله  
گفت ارميا يھو که ميکردم نگاه مغازه لباسايه به ھمينطور. بپوشم :

-چيه؟ اون راجب نظرت...نيھان ھي
داشتو نازی خیلی طرح.کرد اشاره رنگ صورتی حرير بلوز يه به دست با  

گفتم لباسو طرف رفتم ذوق بابود خوشگل فوقوالعاده  :
-عاليه واي

سايز بلوض ھمون با داشتو پارگي رونش قسمت که اي سورمه جين شلوار يه
به پوشيدمو جينو شلوار زووور به. بپوشم تا پرو اتاق تو رفتم برداشتمو خودم  

بود کرده دلبرم حسابي ميومدو بھم خيلييييييي لباس.کردم نگاه اينه تو خودم
شده کش پسر حسابي بودمو ساخته محشري تيپ تيره جين شلوار اون با  
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بودم

کنم چک قيمتشو بايد که افتاد دوزاريم تازه   ♀نزديک لباسا اتيکت ديدن با
ھمين!!!۲۲۰ بود نوشته جينمم شلوار ۱۳۰ بود که بلوضگريه زير بزنم بود  

من.بودم شده خيره اينه تو خودم به دمغکنم خرج تومن ۳۵۰ بايد کاري اول  
بايد.نيست ارزونترم نباشه گرونتر ديگه جايه مسلماميخواااام و لباس اين  

شنيدم بيرون از ارميارو صدايه يھو که بودم فکرا ھمين تو.بخرم ھمينو :
-ميکني؟ چيکار داري ساعته نيم نيھان

با ؟؟نياد اون چرا...زد سرم به فکري يه يھو که ميام االن بگم خواستم  
دراز دستمو.ديدم در پشت ارميارو که کردم باز درو اروم شيطاني لبخندي  

شدم خيره کردمو قفل درو. تو کشيدمش گرفتمو دستشو سريع کردمو  
بود کرده ھنگ بدبخت.بھش .

-؟شدي مل خل احيانا دختر
-چطوره؟...بدونم نظرتو ميخواستم... نوچ

ھم از فاصلمون.بوديم شده جا زور به جورايي يه بودو کوچيک خيلي پرو اتاق  
گفت کردو نگاه سرتاپامو دور يه.نبود زياد :

-بدنيست خوبه
-ميمانند دھان به انگشت ھمه من ديدن از امشب ؟ناموسا ؟خوبه ؟ھان  

گفت ؟خنديدونيست بد ميگي تو اونوقت :
-داري زيادي نفس به اعتماد

گفتم دادمو غره چشم :
-کنم عوض لباس ميخوام بيرون ببر تشيف حاالِگِگِگِگِگگِ 

تو گرفت شدمو بافته موھايه نوک. بود چسبيده بھم تقريبا. نزديکتر اومد قدم يه  
گفت دستشو :

-شدي خوشگل خيلي... کردم شوخي
نيش با چشاشو تو زدم زل ھستم خجالتي دختره خيلي خيلي من که اونجايي از

گفتم باز :
-بيرون بفرما حاالميدونم خودم  ...
گفت کردو نگاه چشمام تو لحظه چند :

-ھستم جمله اون منتظره ھنوز من
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-نميگم بھت چيزي منم نگي دليلتو تا... گفتم که بھت

-ديد خواھيم
-باش خيال ھمين به

  منمياد خوشم بازي اين از داره خيلي. بيرون رفت اتاق از زدو نيشخندي
بيرون رفتم پوشيدمو خودمو لباسايهجناب بيام کوتاه عمرا که يکي .........
طرف بگيرم خواستم دراوردمو کارتمو ھمينک.کنم حساب بردم لباسارو  
ارميارو که برگشتم. پايين کشيد شدت با گرفتو دستمو يکي يھو فروشنده  

و فروشنده طرف گرفت خودشو کارت بود گرفته منو دست که ھمونطور.ديدم  
تو از دستمو ايستادمو اخم با.بيرون کشيد منو گرفتو خريدارو.کرد حساب  

گفتم اوردمو در دستش :
-؟کردي اينکارو چرا بگي ميشه

-؟کنه خودش جيب تو دست بزارم بايد دخترم يه کناره وقتي داري توقع
گفتم وايسادمو جلوش سينه به دست :

-نامزدته؟ زنته؟ خواھرته؟ داره؟ نسبتي چه باھات دختر اين بگي ميشه  
دخترته؟ دوست
گفت شدو نزديکم :

-نيست؟ بينمون چيزي بگي ميخواي
-بگي بھم بخواي باشيو داشته نگفته حرف يه اينکه مگه... نيست که معلومه

ديگه بزن زر خب غد ي پسره ايشششش. رفت کردو نگام عصبي چنلحظه . 
“خودم به اينارو بياد نيس يکي حاالنيستا سخت اونقدرام گفتنشدارم دوست  ”

بگه
مردونه لباس که مغازه يه طرف ميرفت داشت. افتادم راه سرش پشت تند تند  

به شدمو مغزه وارد.بخره لباس خودش براي ميخواد اقا اھوع،. داشت  
يه ميکرد نگام چنان ھيز ي پسره. کردم سالم بود جووني پسره که فروشنده  
گفت زدو مضخرف لبخند يهوايسادم جلوش لخت  کردم احساس لحظه  :

-مردونستا ھمه لباسا اينجا ليدي؟ ميخواي چيزي
شنیده حرفامونو بودم مطمئن. ميکرد نگامون داشت که خورد ارميا به چشمم  

خون نزنم حرکتي يه االن اگه مطمئنا.ميکرد نگا پسره به عصباني خيلي چون  
گفتم پسره به رو ھمين براي ميکنه پا به :
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-ميگشتم شوھرم دنبال راستش نه

گفتم بلند صدايه با عمد از و ارميا سمت رفتم. رفت فرو بھت تو يارو :
-اينجايي؟ عزيزم ارميا اوه

گفتم اروم رسيدم که بھش :
-ندارم رو پسره اين نگاه اعصاب کن انتخاب لباستو زود خواھشا

پيرھن يه تھش. زد مغازه دور چرخي يه دادو تکون سرشو زدو لبخندی  
اتاق دم. پرو اتاق تو رفت گرفتو اي سرمه کتان شلوار يه با سفيد ي مردونه  

گفت کردو باز درو يھو که بودم منتظرش :
-چطوره؟

شده خوشگل چقد جونم اي ♥بودو تنگ حسابي پيرھنشمياد بھش چقد سفيد  
دادم جواب خودش مثلميکشيد رخ به عضالتشو :

-نيست بد خوبه
گفت درمياورد منو ادايه که درحالي کردو نازک صداشو :

-بدنيست؟ ميگي اونوقت ميمونن دھن به انگشت ھمه من ديدن از امشب
گفتم خنديدمو :

-منتظرتم بيروندلقک بينم گمشو ...
برگرده تا موندم منتظرش رفتمو  بيرون مغازه از.تو رفت دادو تکون سرشو . 

گفت بھم رو بيرونو اومد مغازه از بعد مين پنج :
-کنيم؟ چيکار خب

بود يک.کردم ساعتم به نگاھي يه .
-بخوريم؟ نھار بريم

-موافقم اوم
بياريم در عذا از دلي يه تا پاساژ رستوران طرف رفتيم جفتمون ......

يه من.بگيريم کادو مبينا براي تا رفتيم نھار بعده.بوديم ويال به رفتن راه تو  
خريد مبينا برا خوشگل کفش و کيف ست يه من ي سليقه به ارمياعم و عطر  

بود گرون خيليم که . 
تم يه و ديگه چيز چنتا يه شاديو بادکنک،اويز،برف مثل تزيين وسايل سري يه  

گرفتيم خوشگل تولد .
باز درو نگھبان زدو بوقي تک ارميا. رسيديم که بود ۵:۳۰ تقريبا ساعت  
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تر بزرگ ارمياعم وياليه از حتي و بود خوشگل خيلي خيلي مبينم وياليه.کرد  

يکه درجه خرپواليه اون از مبين بابايه باشه ھرچي. بود . 
شديم پياده جفتمون کردو پارک باراد ماشين کناره دقيقا ماشينشو ارميا . 

از حجم اون ديدن با. بود باز در.تو رفتيم برداشتيمو صندوق تو از وسايالرو  
شوک با ميرفتن اونطرف طرف اين تند تند که خدمتکاري چنتا و ريختگي بھم  

کثيف و کھنه لباس يه.ميومد طرفمون به که ديديم بارادوايستاديم سرجامون   
جلوي نتونستم بھمون رسيد ھمينکه. سرش به بود بسته دستمالم يه بودو تنش  

خنده زير زدم بگيرمو خودمو .
-شدي سلطان خرم فيلم کارگرايه اين شبيھه باراد وايييي

-ميشه حاليت کردم شکلي اين تورم وقتيزھرمار  
و ارميا پشت رفتم سريع که طرفم بياد خواست کثيفش سياھو دستايه اون با  

:گفتم
-بخورتت ھاپو اين ميگم جلو بياي ديگه قدم يه باراد

گفت ميشد دور ازمون که ھمونطور خنديدو غش غش باراد :
-داريم کار کلي که بياين بعد باال بزارين وسايالرو برين

دستمو مچ بشم رد کنارش از خواستم ھمينکه بيرونو اومدم ارميا پشته از  
گفت گرفتو :

-بيتربيت شدم ھاپو من االن
گفتم اوردمو در براش زبونمو :

-بودييييي ھاپو تو
وايساده ھا پله بااليه. ھا پله طرف رفتم سريع اوردمو در دستش از دستمو مچ

رسيد ھمينکه. اتاق يه تو بزاريم وسايالرو و بياره تشريف خان ارميا تا بودم  
گفت بھم :

-وايسادي؟ اينجا چرا
-اتاق يه تو بزاريم وسايالرو خواستم.بودم تو منتظر

-بريم اوکي
رو انداخت خودشو ارميا. توش گذاشتيم وسايالرو رفتيمو اتاق اولين طرف به  

گفت تختو :
-که مردم اخيشششش
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-گفتم نشستمو تخت رو کنارش :

-شدم خسته خيلي منم اھوم
گفت شيطون طرفمو برگشت دمرو :

-؟بخوابيم ھمينجا چيه نظرت
ترکيده بمب انگار نديدي؟ پايينو.داريم کار کليخوشه دلت بابا برو ♀-  

-بدن انجامش بايد نويان و باراد.نداره ربطي ما به اونش
-ميگي راست اومممم

-چيه؟ خواب راجب نظرت حاال
بخوابم ساعت نيم يه نمياد بدم ♀-  

گفت کشيدو دستمو مچ که برم خواستم شدمو بلند روتخت از :
-کجا؟

-بخوابم ميبرم تشريف اجازتون با ؟داري گيري در خود
-کجا؟ خب

-ديگه ديگه اتاق يه تو ؟کجا خب ؟شدي خل ارميا
-بخوابي ھمينجا بود اين منظورم من

گفتم بھش شده گرد چشمايه با.کرد اشاره خودش کناره به :
ميخوابم پيشت حتما خاپررويي چقد تو ♀-  

کشيدم پايين درو دستگيره.در سمت رفتم کشيدمو بيرون دستش از دستمو مچ  
رو ديدم که ارميا طرف برگشتم عصبي ؟؟؟؟قفلھھھه درنشد باز... ولي  

ميکنه نگام داره ژکوند لبخند با و نشسته تخت .
-کو؟ کليد چيه؟ بازيا مسخره اين

-ميدونم چه من
گفتم طرفشو رفتم عصبي :

-کليدو من به بدهنکن بازي من اعصاب با ارميا  
-مثال؟ کني چيکا ميخاي.نميدم نوچ

-ميزنم جيغ
-بزن خب

؟بگم چي بزنم جيغ.شدم پشيمون ولي بزنم فرابنفش جيغ يه که واکردم دھنمو
که ميشه بد خيلي اينجوري خب
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-شکسته؟ صدات ي جعبه چيشد؟

گفتم بخوابم اتاق وسط بتونم تا گوشه يه ميبردم وسايالرو که حالي در :
-عزيزم پليز شو اپ شات

گفت يھو.ميکرد نگاه کارام به تعجب با ارميا :
-بخابي سفت زمين اين رو ميواي که نگو

گفتم بردارم چيزي تشکي بالشي يه تا کمد سمت ميرفتم که ھمينطور :
کلي اينجا چرا؟ سفت زمين ....

زد غش غش ارمياخاليھھھھھه اينکهشدم خفه يھو کمد در کردن باز با  .  
گفت و خنده زير :

-چي؟ کلي اينجاميگفتي داشتي خب
-من به بده و بالش اونزھرمار

گفت بغلشو تو گرفت و بالش سريع :
-ميدم بھت بالشو بخوابي تخت رو بخواي که صورتي در

-بيام من دادي گيری چهباش داشته حيا يکمکردما گيري عجب بابااااااا اي  
اخه بخوابم پيشت ♀ 

-که کنيم کاري نميخوايم بخوابيم قراره فقط بعدشمميخواد دلم خب  
-ادبي بي خيلي

-ميدونم
بدم خيلي که نه حاال.کشيدم دراز کنارش رفتم اوردمو در شنلمو حرص با  

خدامه از خوبه.ميومد
زدمو پھلوش به محکم لگد يه. بھم بود زده زل باز نيش با.بود نزديکم زيادي يکم

شد خنک دلم اخيششششش. تر اونطرف کردم پرتش
.شنيدم صداشو که بستم چشمامو

-وحشي
-بخوابم ميخوام لطفا شو خفه حاال.ھست که ھمينه

خوابم سريع بودم خسته خيلي که اونجايي از  
.............................برد

با من؟ دوره پيچيده چيه اين بابا اي.شدم بيدار خواب از خفگي احساس با  
؟؟؟خوابيدم...ارميا با...تخت رو...منشد گرد چشام موقعيتم اناليز .
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  دور انداخته دستشو.ميشم خفه دارم که بغلش تو گرفته منو چنان االنم به به

تو گرفته پشت از کامل منو عبارتي به و گرفته قفل پاھامو پاھاش با گردنمو  
ي باالتنه ديدن با که سمتش برگردم بخورمو تکون يکم تونستم زور به. بغلش  

؟اورد در پيرھنشو کي ايناومد بند نفسم لختش ...  
.زدم صداش حرص باخدا اي چنده؟؟؟ ساعت اصال

-ارميا ھوي
زدم داد تر بلند.نشد بيدار :

-توام با الوووو
گاز گونشو محکم و جلو بردم صورتمو. نميشه بيدار اينجوري اين اينکه مثل نه

ميکردو نگاه اطرافش به گنگ ھمونطور. پريد جاش از وحشت با که گرفتم  
شد فعال مغزش انگار يھو من ديدن با که بود صورتش رو دستش . 

-گرفتي؟ گاز گونمو... تو
گفتم نشستمو روش به رو تخت رو :
-شدم مجبور نميشدي بيدار خب.اھوم

از چشمايه با. زد خيمه روم تختو رو داد ھلم بعد کردو نگاه بھم لحظه چند  
کنه؟ چيکار ميخواد.پش حضرت يا.ميکردم نگاش اومده در حدقه

-ديگه جوره يه ولي کنم تالفي کارتو ميخوام... خب
گرفتم گاز بد چقد شت.کردم نگاه بود مونده صورتش رو که دندونام جايه به .

-ديگه بود کوچولو گاز يه خب ؟نياري در بازي جنبه بي انقد ميشه
-بگيرم کوچولو گاز يه ميخوام منم خب

تو نفسم... گرفت گاز پايينمو لب پايينترو اورد سرشو بگم چيزي اينکه قبل  
شد بلند روم از کردو ول لبمو اروم. زياد نه ولي داشت درد...شد حبس سینم . 

گفت کردو ساعتش به نگاه يه برداشتو زمين رو از بلوزشو :
-شي حاضر بايد پاشو.شده ۶:۳۰ ساعت اوه

گرفته گاز لبمو بيشعور پسره ي.بودم خيره افق به سکوت در ھمچنان من ولي  
نميکشه خجالتم يکم ♀ 

دست لبم به ناخداگاه....... رفت بيرون اتاق از خنديدو سکوتم ديدن با  
يکي ساعت ياداوري باميشه ھات خيلي مواقع بعضي کثافت...کشيدم  

بشم حاضر تا رفتم سرمو رو کوبوندم ..................................
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موروملخ عین دخترا شدو باز در یھو که میکردم مرتب موھامو اینه جلو داشتم

تو ریختن
-اومدین؟؟ تازه شما... وا

گفت سلین. تخت رو کردن پرت خودشونو خستگی با باران و سلین :
-میکنه گز گز پاھام واییی... اومدیم تازه اره

ھمینطور منم: باران
برسن که االناست بشین اماده شین بلند باشین زود: نھال

گفت میاورد در لباسشو نایلونش تو از داشت که حالی در رومینا :
-شین بلند دخترا میگه راست نھال

موند لبم رو نگاھش که بگه چیزی خواست منو به کرد رو بعد ....
-کبوده؟؟ چرا لبت نیھان؟؟

ای.... موندن خیره لبم رو طرفمو برگشتن ھا کله ی ھمه حرف این زدن با  
باوحشی پسره ی نرسه بھت دستم اینکه مگهارمیا نکنه چیکارت بگم خدا    

گفتم پته تته :
-سرماست از کنم فکبدونم؟؟ کجا از.. خب.. چیزه...اممم  

گرفته گازت یکی انگار: باران
گفتن باھم ھمه کردنو نگاه بھم یھو :

-نھھھھھھھه
-نه؟ چی

اومد اتاقت از که دیدیم ارمیارو میومدیم باال ھا پله از داشتیم: سلین  
...بیرون

میکشمت بخدا ارمیاشتتتتتت شت شت  
کوبیدمو زمین به پاھامو حرص با... خنده زیر زدن کردنو نگاه ھم به ھمه یھو  

:گفتم
-نیست میکنین فک که اونجور منحرفا؟؟ میخندین چی بهزھرمار عھھه  

یه بزار گفته میشده رد اتاقت کناره از داشته ارمیا البد! چجوریه؟ پس: نھال  
برگردم بگیرم گاز نیھانو لبایه برم لحظه

-نھاااال
گفت میخندید که ھمونطور رومینا :
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زنداداشمو نکنین اذیتش عھھه ❤-

زدم جیغ خجالت با :
-☹رومینااااا

کردن اذیت برای وقت شین حاضر بیاین پاشین بسه دیگه خب خیله: رومینا  
زیاده

-واقعا مرسی
************************

بودم کرده که مالیمی ارایش اون با لباسم...میکردم نگاه اینه تو خودم به لذت با
نباشه مشخص لبم کبودیه تا زدم لب رژ انقد ھرچند. میومد بھم خیلی

موھامو رومینا.بود شده خون مرده لبم خب ولی نگرفت گاز محکمم ھمچین  
تیپ. میرسه باسنم زیر تا و شده شالقی و لخت خیلی االن کشیدو سشوار  

لباسی. خوشگل بلوز یه با جین شلوار یه. بود من مثل درست ھاعم بچه بقیه ی
تا که سفید دکلته ی پیرھن یه بودن کرده انتخاب مبینا برای سلین و باران که  

بود خوشگل خیلی خیلی بودو زانو زیر .
فرشو موھایه!!! بود رومینا موھایه اونم بود چشم تو خیلی چیزی یه وسط این  

کن تصور شما عرررر!!!! میرسید زانوھاش تا االن بودو کرده صاف صافه  
شده چی !!

ارمیا. پایین رفتیم دست به کادو انداختیمو خودمون به اینه تو اخرو نگاه ھمگی  
اماده حاضرو پسرا. کردن تزیین ویالرو کل بشیم اماده دخترا ما تا ھا بچه و  

ارمیا رو افتاد نگاھم. شدن بلند جاشون از ما دیدن با که بودن نشسته مبل رو  
رو دندونام جایهبود شده جذاب چقد عوضیمیکرد نگام شیطون که    

؟!ینی؟ رفته جاش!کرده؟ چیکار ینی!!! نبود ملوم صورتش  
نویان اال بودن پوشیده کتان شلوار و بلوز یه ھمشون !!

بود پوشیده پیرھنش رو تکم کت یه داره کت به شدیدی عالقه ی بچم ♀  
گفتم و نویان پیش رفتم :

کرده خوشتیپ چه اقا الال او ☺-
-؟!ندیدمت؟ چرا اومدین؟؟ کی... کرده تر خوشگل خانوم ظاھرا

-بودم خواب باال اتاقایه از یکی تو
-یه جز به.... ارمیارو نه دیدم تورو نه ولی رفتم اتاقا ھمه ی تو من جدا؟؟؟؟  
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بود قفل درش که اتاق ....

 نویانمیشم بیچاره بفھمه اگه ابلفضل یا.... بست یخ تنم حرف این زدن با
گفت مشکوک :

-ار و تو نیھان، ببینم ....
تند تند نویان از کردن فرار بھونه ی به. موند نصفه حرفش زنگ صدایه با  

گفتم ھا بچه به رو. کردم باز درو رفتمو ایفون طرف :
-اومدن ھاشون خانواده

در. بگن خوشامد تا وایسادن ورودی دره کناره مرتب حرف این زدن با ھمه  
از غرور! رحیمی شایان!!! بود مبین پدره تو اومد که کسی اولین شد باز که  

شد داغ احوالپرسی و سالم بازار و تو اومدن بقیه کم کم!! میباره روش سرو !!
مبینا کوچیکتره ی خواھر ملینا و مبین برادره ماھان مامانا، دوتا باباھا، دوتا . 
گفت کردو بغلم طرفمو اومد ذوق با میزدم صداش جون ستاره که مبین مامان :

-بود شده تنگ برات دلم چقد نمیدونیدلم عزیز نیھان  
گفتم بوسیدمو گونشو :

-جون ستاره بود شده تنگ براتون دلم منم
طرفم اومد زدو برق چشاش من دیدن با مبین برادر ماھان، :

-نمیگیری خبری وقته خیلی اشنا، امسال دوست پارسال... خانوم نیھان به به
متنفرمممم داداشش از دارم دوست مبینو که چقدر ھر

زور بهبرقی عنتر داره دوست منو خودش خیال بهباز دختر ھیزه پسره ی   
گفتم دادمو دست باھاش :

-ماھان اقا سالم
گفت کردو نزدیکم خودشو یکم :

-خانوم؟ خوشگل رسمی انقد چرا
گفت کردو آنالیز سرتاپامو وارانه  چندش خیلی :

-میشی خوشگل تر روز به روز
ارمیا... کردم حس خودم کناره نفرو یه حضور که بگم بھش چی یه خواستم  

گفت کردو دراز ماھان طرف دستشو اخم من یک با!!! بود :
-اقایه نشدیم اشنا باھم ما ...

گفت دادو دست ارمیا به متقابال ماھانم :
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-مبین برادره ھستم، ماھان

-خوشبختم.. اھا
مھمونا پیش رفت زدو بھم چشمک یه نامحسوس ماھان

گفتم لب زیر ناخداگاه :
-بمیر برو ایششش

گفت طرفمو برگشت ارمیا :
-بود؟ کی پسره این

-دیگه مبین برادرهمن واسه کنی اخم اونجوری نمیخواد  
گفت شدو بیشتر اخماش :

-نیھان نمیشی نزدیک پسره این بهخواھرشه کردم فک من جدی؟؟ عه  
کنم لج باھاش خواست دلم :

-اونوقت؟ چرا !
-میگم من چون

-باشی؟؟ کی شما اونوقت اھا
-پس دوس ...

گفتم کردمو باز نیشمو. شد ساکت یھو :
-بقیش؟میگفتی داشتی خب  !

-نکن بازی من اعصاب با
-نیست ما بین چیزی کن قبول

-نه یا ھست بینمون چیزی میشه ملوم کن پاک رژتو نیس؟؟ چیزی عه؟؟
تو اومد دختره یه شدو باز در یھو که بدم جوابشو خواستمببینا کثافتو   

..............
نگاه میزد اشنا برام عجیب بودو وسیله کلی دستش که دختری به تعجب با  

جولی انجلینا قیافه شکیرا، قواره قدو لوپز، جنیفر مثل ھیکلش کثافت. میکردم  
دیگه که ھیکل. بود خوشگل ولی میزد چشم تو خیلی عملیش صورت بود،  

بود پسند پسر خوراکه!!! نگم ♀ 
گفت میزد حرف لھجه با یکم که درحالی بلند صدایه با دختره :

-کشید طول بیارم وسایلو تا ببخشید سالااام،
گفت سمتشو رفت ھول شدو بلند مبینا مامان یھو :
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نبود حواسم اصال جون ھدیه وای ای -♀کنم کمکت بزار   

مبینا نامزدیه جشن تو مبیناست، دخترخاله ی دختره این فھمیدم، حاال اھاااااااان
ھای گونه و عملی دماغ و برنزه کوتاه،پوستی بلوند موھایه. بودمش دیده  

بھش نمیشه اصال که که بود پوشیده مانتو یه و پاره جین شلوار تزریقی،یه  
حرف لھجه با کوچولوام یه امریکاست، شده ی بزرگ حال ھر به!!!! گفت مانتو

تو ثانیه چند من دیدن با ھدیه. بودیم وایساده ھم کناره ھنوز ارمیا منو. میزنه  
گفت طرفمو اومدم ذوق با بعد شدو زوم صورتم :

-جون نینان گاد مای اوه
گفت کردو بغلم سمتم اومدنگرفتا یاد منو اسم اخر بشر این  :

-مونده یادم ِفیِست که خوشگلی انقد شدم، خوشحال دیدنت از خیلی
گفت و ارمیا طرف رفت نگاھش. زدم لبخند فقط حرفش این جواب در :

-جذاب مستر ھای
برخورد مردا و پسرا با راحت خیلی شدنش بزرگ خارج خاطره به کال این  

با حرص باندیده دختر عمرش تو انگار میکرد نگاش چنان ارمیا میکنه،   
به کرد رو ھدیه. داد دست ھدیه با اومدو خودش به که پھلوش تو کوبیدم آرنجم

گفت منو :
-جون؟؟ نینان نمیکنی معرفی

نمیاد خوشم ازش ولی نیستا بدی دخترهجون نینان کوفتو  
-ھستن نویان منو دوست ایشون اممم

گفت گرفتو خودش به متفکری قیافه ی :
-برادرت اھان.... نویان؟؟

گفت ارمیا به کرد رو بعد :
-ھانی شدم خوشحال دیدنت از حال ھر به

گفت زدو مزخرف لبخند یه ارمیاعم :
-ھمینطور منم

رو که شدم ارمیا نگاه متوجه. ھا بچه بقیه ی طرف رفت زدو چشمک یه ھدیه  
گفت که پھلوش تو کوبیدم ارنجم با محکمممم. زومه ھدیه ھیکل :

-وحشی؟؟ چته آییییی
گفتم حرص با :
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-؟؟نه ھیکله خوش

گفت انداختو ھدیه به نگاھی دوباره :
-جورم چه اوفففف

قبل. سمتم برگشت عصبی پریدو جاش از که پھلوش به زدم محکمتر ایندفعه  
گفتم سمتشو گرفتم وار تھدید اشارمو انگشت بگه چیزی اینکه :

نمیشی دختره این نزدیک ☝-
گفت زدو نیشخند :

-چرا؟ اونوقت !
-میگم من چون

-باشین؟؟ کی شما اونوقت
برعکس مخاطبا حاال!!! میشد تکرار داشت پیشمون دیقه چند حرفایه دقیقاااا  

بودن
-کنی؟؟ بازی میخوای پس

-بانو میکنیم بازی داریم وقته خیلی ما
-بچرخیم تا بچرخ پس.... اوکی

مبل رو نویان کناره و مھمونا کناره رفتم ندادمو زدن حرف فرصت بھش  
.......................نشستم

گفت جمع به رو رومینا :
-بیان که االناست بشین، اماده برین بھتره

رو. بودیم اماده خوشبختانه که ما باال، طبقه ی رفتن شدنو بلند ھمه حرف این با
گفتم سلینو به کردم :

-ابی چش ھوی
-چیه

-نفھمه مبینا کن قایم کفشارو برو
-کو تو کنم فرو بیام اخه؟؟ کفشارو بزارم کجا ....

گفتم کردمو قطع حرفشو :
-کن قایم جاکفشی اخرایه دیگه، جایی یه بزار برو چمیدونم ادب، بی عھھھه

و نھال بود، خودش کاره تو سرش ھرکی. بیرون رفت شدو بلند حرص با  
باھم داشتن پدرا دوتا بود، گوشیش تو سرش باراد بودن، اشپزخونه تو رومینا  
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کناره بارانم بشن، اماده بودن رفته که ماھان البته و خانوما میزدن، حرف  

میداد نشون ارمیا به چیزی یه گوشیش تو داشت بودو نشسته ارمیا .
اونروز باران نیستن، رل دیگه باران و ارمیا بگم، بود رفته یادم اینو راسی  

گریه چقد که بماند باراد، با زدن حرف خاطره به کرد تشکر ازم کلی  
کرد ♀ 

گفت گوشم دره نویان :
-بزنم حرف باھات باید نیھان،

-میشنوم خب
گفت مقدمه بی :

-چیه؟؟ ارمیا و تو رابطه ی
ھمین برای. کنم انکار نمیخواستم دیگه منم فھمیده بود مشخص شدم، شوکه  

گفتم
-میگم منم گفتی بھم نھال خودتو رابطه ی راجب ھروقت

-اعصاب بی پوکر  *
-گفتم ھمینکه کوفت،

بحثو دوباره و نمیاره طاقت مطمئنم نگفت، چیزی دیگه کشیدو عمیق نفس یه  
میکشه پیش .

یه ھدیه. پایین میان دارن مبینا مامان و ھدیه دیدم که ھا پله به خورد چشمم  
نگاش نمیتونستم بودم دختر منکهتنگ بسیار جینه شلوار یه با بود پوشیده تاپ  

رفت زارت کنان تق تق بلندش پاشنه کفشایه اون باپسرا به برسه چه نکنم   
نشست ارمیا بغلدست

  ھدیهکرد ذوق زدن اسمش به تیتاپ کارخونه ی که خری عین ارمیاعم این
باز نیش با ھمش احمقم پسره ی این بودو باران و ارمیا با زدن حرف مشغول  

میداد جوابشو
توله میزنی نیشخند بھمن عه عه عه...... زد نیشخند کردو بھم نگاھی به یھو  

سگ؟؟
جذاب مبین اندازه ی به پایین، میومد ھا پله از داشت که ماھان به خورد چشمم  

سریع منم. نشست روییم به رو مبله رو درست رفت ماھان.بود خوب ولی نبود
: گفتممیکرد نگام شوک با بدبخت. نشستم کنارش رفتم پاشدمو
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-ماھان؟ میکنی نگام اینجوری چرا وا

گفت زدو وارانه چندش لبخندایه اون از دراومدو شوک از :
-چخبر؟ خبخانومی نیس ھیچی  

ارمیا به میخورد چشمم ھرازگاھی شدم، باھاش زدن حرف مشغول اجباااار به
داشت ھمینطوری ماھانبوزینه پسره ی حقشه. میخورد حرص حسابی که   

نوشته!!! بود مبین.... شد بلند گوشیم اس ام اس صدایه یھو که میکرد ورور  
:بود

-باشین اماده میرسیم دیگه دیقه دو ما
گفتم شدمو بلند جام از ھول :

-میان دارن میان دارن
دست به شادی برف من. وایسادیم در کناره کردیمو خاموش برقارو تند تند  

صدايه حياط تو از. میگرفت فیلم داشت ارمیاعم بودمو وایساده گوشه اون  
باز در اومدو قفل تو کليد چرخوندن صدايه بعد ديقه دو حدود. اومد ماشين  

زديم داد باھم ھمه شدو روشن چراغا بعد چندثانيه.شد :
-سوپراااااااااااايز

سرش رو شاديو برف که بود نيومده در توشک از ھنو بدبخت
مبينو بغل پريد ذوق با.گفتيم تبريک بھش بوسيديمو مبينارو ھمگي. کردم خالي  

:گفت
مرسيييييييي عشقم مرسي ❤-

کردم سرگرم تورو فقط منکردن اينا اصليو کاره : مبين  
گفت نويان. کرد اشاره چنتا ما به دستش با :

-که نکرديم کاري بابا بيخيال
گفت گرفتو مبينا جلو نايلون يه سلين :

-کنيم امادت باال بريم بيا
تو رفتم. نشستن مبل رو رفتن ھمگي. باال رفتن باران و مبينا و سلین  

يھو که ميگشتم شمعا دنبال کابينتا تو داشتم. کيک تو بچينم شمعارو تا اشپزخونه
گفت صدا یه :

-ميگردي؟ اينا دنبال
گفتم قلبمو رو گذاشتم دستمو.ديدم ارميارو که برگشتم کشيدمو خفيفي جيغ :
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-ميشي ظاھر داده بو جن عينکردم سکته ؟چخبرته مرگ

بود دستش تو شمعا.کردم نگاه دستش به .
-واقعا ؟ميگردم دنبالش ساعت نيم من توعه دسته اينا ...

گفت حرفمو وسط پريد :
نرفت نفست رفت سرمميزني غر چقد بابااااااا اي -♀؟  

يخچال از و کيک.گرفتم  دستش از شمعارو دادمو بھش اي غره چشم  
قلب شکلخوشگله چقد.بودم نديده کيکو اصال.ميز رو گذاشتمش دراوردمو  

بود نوشته روش فرنگي توت شکالت با روش بودو :
-مبارک تولدت جون مبینا

دستشو نشستو صندلي رو رفت ارميا. بودم کيک رو شمع چيدن مشغول  
تا نگاھش لنتي.بود شده پرت کل به حواسم.من به زد زل چونشو زير گذاشت  

نفوذ وجودت عمق
گفتم سمتشو برگشتم عصبيميکنه :

-نزني؟ زل بھم انقد ميشه
-نميشه نوچ

بکنم کارمو بزار نده حرصم انقد مربي ♀-  
گفت.سممتم اومد شدو بلند جاش از :

-بکني؟ کارتو نميتوني چرا.ندارم کاريت که من
بلند نسبتا صدايه پايين اورد سرشو ھمينکه...ميشد نزديکم داشت خيلي ديگه  

گفت که شنيدم نويانو :
-چخبره؟ اينجا

نگاه نويانشورتم تو بود افتاده قلبم که منم.گرفت فاصله ازم سريع خيلي ارميا
گفت منو به دوخت عصبيشو :

اينجا چخبره گفتمنيھان توام با
طوري حالتمونکنه بدي فکر نويان ميترسيدم... بود اومده بند زبونم ترس از  

ميکنيم چيکار داريم ميکردم فک تو ميومد اشپزخونه دره از ھرکي که بود !!!!!!
گفت ارميا يھو که بود دوخته بھم چشم منتظر نويان :

-شمعا چيدن تو داشتمخواھرته ناسالمتي کني بد فکر نميخواد داداش ھي  ...  
تميز دستم چون منم.موھاش به زد شدو اي خامه دستش يھو که ميکردم کمکش  
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کنم پاک موھاشو خواستم بود

بيرون رفت چيزيبگه اينکه بدون بعد شدو خيره بھمون عصبي ثانيه چند نويان .
گفتم و ارميا زدمبه زل عصبي. فرستادم بيرون شدمو حبس نفس :

-دادي؟ نويان تحويل بود مزخرفي حرف چه اون
-اويزون منو ھمينجا از که ببوسم خواھرتو ميخواستم ميگفتم اگه ؟چيه ھا  

ميکرد
بيحيا پسره ي. بودم کشيده خجالت ميزد حرفاشو پرده بي انقد اينکه از  

چيه ببوسم ميخواستم
بيرون بببريم کيکو کن کمکم بيا خب خيليه ♀-  

از ھمينکه.بيرون برديمش باھم اروم اروم کرديمو روشن کيکو شمعھايه  
به.پايين ميومدن ھا پله از داشتن باران و سلين و مبينا رفتيم بيرون اشپزخونه  

مبينارو نميتونستم خوب بود کوچيک خيليم ماشا� بودو دستم که کيکي خاطره  
۲۳ شمعايه بيادو خانوم مبينا تا مخصوصش ميزه رو گذاشتيم کيکوببينم  

خوشگل چقد عوضیییییی... بود مونده باز دھنم ديدنش با.کنه فوت سالگيشو  
شدھھھھه

رو بود نشونده مليحم ارايش يه بودو کرده فر خرماييشو کوتاھه موھايه  
به خيلي بود پوشيده که سفيدي ميکردوپيراھن تر بانمک قياقشو که صورتش  

رفت مبينابود کرده ھنگ بچم مبينميومد بھش فوقوالعاده بودو نشسته تنش
گفت مبين به رو نشستو مخصوصش صندليه رو :

-کنيم فوتش باھم بيا
چشماشونو.کرد حلقه کمرش دور دستشو کنارشو نشست خواسته خدا از مبينم

شمرديم معکوس ۲۳ از زديمو دست ھمگي.بستن
، ، ،۱-4 3 2 ............

گفت بوسيدو مبينارو ي گونه مبين. کردن فوت شمعارو باھم ھردو :
-بچه ي اضافه به البتهبگيرم جمع ھمين با ھمينجا سالگيتم ۱۲۰ تولد ايشا�  

ھامون نوه و ھا
ايشا�:ھمه

گفت بازياشوو رمانتيک وسط پريد نشسته ظرف عين ماھان يھو :
-؟چيه وقته االن گفتين اگه خب خب
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کادووو: ھمه

بعدا باشه کادورقصھھھھھھه وقته االننخيررررر: ماھان
دوتا.کرد روشنش ضبطو طرف رفت ماھان.کرديم قبول خواسته خدا ھمگي  

پريديم ھمه اھنگ صدايه شنيدن با.ببرن تعداد به تا اشپزخونه بردن کيکو مامانا  
نرقصيدم چندساله انگر ميدادم قر چنان.وسط

ميخونديم بلند بلند چال و خل اين عين سلين منو. بود ساسي جنتلمنه اھنگه :
-جنتلمنھھھھھھه جنتلمنھه اقامون

که ميداد تکون خودشو جوري يه ھديه دختره اين. ميخنديديم غش غش بعدش  
زووم ھمه چشا بعلھھھھه که پسراعمميخورد تکون وجودش کله ♀ 
نھاااااااااال با داشت رنگين سنگين خيلي بچم نويان وسط اين فقط  

ميرقصيد ❤
نگاه فقط بودو داده تکيه مبل به که ميکردم نگاه ارميا به زخمي شيره يه عين  

چشمام با.من طرف برگشت که کرد حس نگاھمو سنگينيه انگار يھو.ميکرد  
گفتم لب زير. خنديد که کشيدم نشون و خط براش :

-زھرمار
خوراکه که مالااايم اھنگ يه. بعدي رفت که بود نشده تموم کامل ھنوز اھنگ  

و نھال.بھش چسبيد کردو پيدا خودشو جفت ھرکي وسط اين بعلهعاشقاست  
بود ريختونده پشمامو حسابي که چيزي يه و مبينا و باران،مبين و نويان،باراد  

احساس که ميکردم نگاه بھشون پوکر ھمونطورپشمامبودن سلين و ماھان  
ميگه مدام يکي و ميشه کشيده پيراھنم پايينه کردم :

-زندايي زندايي
گفت دوباره که ميکردم نگاه بھش شده گرد چشمايه با.عليسانه ديدم که برگشتم :

-توعم با زندايي
چيه؟ زنداييسادات جد يا

-؟ميکني زندايي زندايي چرا عليسان
-ديگه زنداييمي خب

-؟اينو گفته کي
-زندايي بگم بھت بعد به اين از گفته بھم.ارميا دايي

برام ابرو که زنداييي بگه بھم نفر يه جلو بچه اينفاااااااک دا وات  
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نميمونه

-غل خيلي ارميات دايي ....
گفت سرم پشت از صدايي يه يھو :

-چي؟ ارميات دايي
بغلش به گرفت عليسانو رومو روبه اومد.بود ارميا .

-خودت ابرويه نگرانه.درک به من پلشت ي پسرهزھرمار ارمياو دايي  
نيستي ♀ 
-نوچ

♀پوکر ♀ ♀-     *
گفت پايينو گذاشت عليسانو ارميا :

-مامانت پيش برو دايي عليسان
برقصم نيھان زندايي با ميخواستم عھھھه: عليسان ☹

-بھت شکالت تا سه بعدا مامان پيش برو االنبرقصم باھاش ميخوام من فعال  
.ميدم
-اخجوووووووون

دراز طرفم دستشو ارميا ؟فروخت شکالت تا سه به منو ينيرفت دوييد بعد
گفت کردو :

-؟جوان بانويه ميديد من به رقصو دور يه افتخار
چرخوندمو چپ طرف به يکم خودمو شدمو سينه به دست.کنم ناز يکم خواستم  

:گفتم
-نخيرررر

گفت ميشد نزديک بھمون که درحالي ھديه يھو که بگه چيزي خواست :
-اينجايي تو ھاني اوه

طرف رفت من به توجه بدون بھمون رسيد ھمينکه ؟ديگه کيه با ھاني وات؟  
گفت کردو حلقه بازوش دور دستشو و ارميا :

-برقصيم؟ بريم
گفت ھديه به رو زدو بھم مرموز لبخند يه ارميا :

-بريم
ميزد پرتقال اب ازم بھم ميزدي کارد.رقصيدن تانگو باھم وسطو رفتن دوتايي  
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کرده بغض برقصه؟ دختره اين با من جلويه بايد حتما چي؟؟؟ يني.بيروون  
فالن ي دختره براش مياد اي عشوه چه نگا نگا. بودم عصبي حسابي بودمو  

که دري طرفه رفت گرفتو ارميارو دست ھديه شد تموم که اھنگشده فالن  
ارومو خيلي. ميکشوند خودش با ارميارو جورايي يه.ميشد باز حياط پشت به  

رفتم سرشون پشت يواشکي .
شدمو قایم شمشادا از یکی پشت منم. وایساد ارمیا رویه به رو گوشه یه ھدیه  

میکردم نگاه بھشون یواشکی
خانوم؟ ھدیه داشتین کاری: ارمیا

داشتم کارت اره خانوم، نگو بھم انقد ھانی ارمیا عااا: ھدیه
-خب؟ !

-باشیم باھم بیا... بگم میخواستم راستش
  ارمیاکنماااااا آسفالت دختررو این دھن بزنم برم ؟؟؟؟؟؟؟چیییییییییییی

بود کرده ھنگ بدبخت
-چی؟

اومده خوشت ازم میدونم باشیم، باھم بیا گفتم ِبیبی، نداره چی ☺-
کنه قبول میخوره گوه میکنه؟؟؟ قبول ینی... بودم دوخته ارمیا دھن به چشم

-باشم شما با نمیتونمدارم دوست دیگرو کسه من.... راستش  ....
گفت بود چاشنیش حرص یکمی که لحنی با....شوک تو رفت ھدیه :

-بھتره؟؟ من از که کیه اون میکنی؟؟؟ رد منو درخواست داری االن ..... 
نداری لیاقتدرک به اصال  

نگاه ارمیا به. نبینه منو که کردم جورتر و جمع خودمو که برمیگشت داشت  
گفت ثانیه چند بعده. نمیکنه قبول میدونستم. بود اسمون به خیره... کردم :

-بیرون؟ بیای نمیخوای
منه؟ با نکنهمیزنه؟ حرف داره کی باھا؟   

-موشه خانوم بیرون بیا خودتم، با اره
وایسادم اینجا فھمیده فاک    ♀کشیدمو بیرون شمشادا پشت از خودمو

نبودم اونجا من اصال انگار کردم رفتار جوری یه سمتش، رفتم :
-پشت گربه یه کردم فک اینجا اومدم تازه ھمین من ؟اینجایی مربی عه  

شمشاداست
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گفت خندیدو. وایسادم روش به رو رفتم :

-نمیری رو از اصال میاد خوشم
گفتم دادمو غره ای چشم :

-رقصیدی؟ دختره اون با چراندارم عصاب نخند ارمیا  
-نرقصیدی من با تو چون

-کنم ناز دودیقه نمیتونم ینی اااااه
-میکردی؟ ناز داشتی

-نکردی؟ قبول رو ھدیه درخواست چرا حاال خبپ ن پ  ....
-نکردی؟ قبول ماھانو پیشنھاد چرا خودت تو

-االن؟ داد پیشنھاد بھم ماھان مگهھا؟  
-که؟ نداده قبلنم بگی نمیخوای.... نه االن

به بود چسبیده که االنم. من رو بود کرده کلیک کال ماھان. بود ارمیا با حق  
سلین

-بگو دلیلتو اول تو پس پرسیدم من اول خب
-دلیلتو بگو تو اول نداره، ربطی چه نخیر

چی ھمه بابایه گوره... نداشتم طاقت... نمیتونستم دیگه .....
کردمو حلقه گردنش دور دستامو شدم که نزدیکش. برداشتم قدم طرفش به اروم

چند بعده نگفتم، چیزیشوکه تو ھنوز بود معلوم.... بھش چسبیدم بیشتر ....
به جملمو خواستم کشیدمو عمیقی نفس... کمرم دور گذاشت دستاشو ثانیه  

گفتیم باھم ھردو یھو که بیارم زبون :
-دارم دوست

گفتیمممممم؟؟ باھم چیشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دقیقا االن
  واااایخنده زیر زدیم جفتمون یھو.... بودیم خیره ھم چشمھایه او شوکه

کردیم اعتراف باھم نمیشه باورم
بگو دیگه بار یه: ارمیا
-بگو دیگه بار یه خودت

گفت کردو مکث ثانیه چند :
-فکرشو که چیزی اون از بیشتر. دارم دوست خیلی خیلی... نیھان دارم دوست

❤بکنی
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ساکت لباش با منو صورتمو رو شد خم یھو که ھمینطور منم بگم خواستم  

تو دستامو. رفتم فرو شیرینی خلسه ی تو شدو بسته چشمام ناخداگاه.... کرد  
که کسی بوسیدنه تو که لذتی... کردم ھمراھی باھاش کردمو فرو موھاش  

شدیم جدا ھم از دیقه ۵ بعده کنم فک... نیست ھیچی تو ھست عاشقشی ... 
گفت بوسیدو پیشونیمو عشق با ارمیا. بودیم اورده کم نفس جفتمون :

-میشن نگران بقیه االن کوچولو، خانوم تو بریم
شبه بھترین امشب.... تو رفتیم باھم دادمو تکون سر لبخند با  

عمرمه ................
ميکرد نگام وحشتناک چنان نويان تو رفتيم ارميا منو وقتي.بود رفتن موقع ديگه  

کشتم ادم کردم احساس
کادوھارو خورديمو اونو از تر خوشمزه شام البته صد و خوشمزه کيک  

داديم
دوربين يه مبينم.خريدن براش خوشگل طاليه دستبند يه مبينا بابايه مامان  

کنه ذوق از کنه سکته بود نزديک بدبخت که خريد براش عکاسي    ♀منو
کنم تعريف ندارم حوصله بقيرم.خريديم چي ميدونين که ارمياعم

ھمينجا امشب که مبينا و مبين. ميکرديم خدافظي داشتيم بوديمو ويال حياط تو  
قبول ولي بمونين کردن اصرار خيلي.ارميا وياليه برميگرديم ماعم ميمونن  

اصال.گفتم تبريک بھش دوباره بوسيدمو مبينارو گونه ي خدافظي موقع.نکردیم  
اخره تا.بود خواب بغلم تو عليساننه يا ببينمشون دوباره نيست معلوم  

که االنزندايي بگه بره جايي مبادا که داشتم نگه خودم پيش بچرو اين مھموني
بود خواب خداروشکر ♀ 

بازي باھاش سلين بارانو اين که بس.حيوونکي بود کرده غش رسما که ِجسيم  
باران.ماشين تو رفتيم کرديمو خدافظي ھمه از.بود سلين بغل تو االنمکردن   

پشت نشست جاش به نھال. نداشت روندن ماشين تواناييه ميومد خوابش بس از
با پسراعم.سلينمذپشت و باران و رومينا.نشستم جلو عليسان با منم.فرمون  

ميومدن ارميا ماشين . .........................
ازارم کردنم عوض لباس فکر حتي. خونه رسيديم که بود شب ۲ تقريبا ساعت  

تو رفتم و رومينا بغل گذاشتم عليسانو. نميومد خوابم ولي بودم خستهميداد  
ابرو و چشم برام ميديد منو تا ھنوزم. ميکرد عوض لباساشو داشت نويان.اتاقم  
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گفتم تختو رو نشستم حرص با. ميومد :

-؟چته بگي ميشه
گفت طرفمو برگشت :

-نيست چيزيم که من چمه؟
-ميادو ابرو و چشم برام راه به راه که منه عمه ي فقطنيس چيزيت ميدونم اره

ميکنه نگام چپکي
گفت نشستو تخت رو کنارم :

-نميگي؟ بھم چرا راه؟ اون به ميزني خودتي چرا.چمه من ميدوني که تو
برده بوھايي يه ميزدم حدس که ھمونطور خبشت :  ♀گفتم سرتقانه
-نميگم چيزي منم نزني بھم حرفي نھال راجب تو تا

گفت ثانيه چند بعده.بست حرص با چشماشو :
-دارم دوسش.......داره دوسم

واااااااايييييييي.نزنم جيغ تا گرفتم دھنم جلو دستامو  
اخجوووووون

گفتم بوسيدمو نويانو ي گونه شلپ شلپ :
بشمممممم فداتون من الھي اخ ♥-

-نه؟ يا ھست ارميا و تو بين چيزي...بگو تو حاالديوونه نکنه خدا  ....
انداختم سرموبار اولييييين براي.کشيدم خجالت داداشم پيش بار اولين براي  

دادم جواب خودش عين مکث لحظه چند بعد پايينو :
-دارم دوسش..... داره دوسم

العملي عکس چه نميدونستم اصالااااااا.داشتم نگه پايين سرمو ھمونجوري  
تو بگه گوشمو زير بخوابونه چک يه بودم منتظر ھرآن چرا نميدونم. ميده نشون

گرفتمو بازوھامو يھو تعجب کمال در وليسفيد چش دختر ه ي کردي غلط   
سرمو رويبود شده گشاد توان اخرين تا چشام. بغلش تو کشيد محکم منو  

گفت بوسيدو :
-شده؟ عاشق من کوچولويه خواھر پس

گفتم چسبيدمو بھش بيشتر. نشد حاليم مجالت خجالت ديگه :
چجورم...اھوم ☺-
-بچه بکش خجالت

Page 186



text 10 (2)
-ميکشيدم وگرنه ندارم مداد و دفتر شرمنده

گفت زدو زل چشمام تو جدي. جداکرد خودش از منو خنديدو :
-زيادم ضمن درباش مراقب ولي نيست بدي پسره ارميا.باشه حواست نيھان  

نکن شيطوني
-حاال؟ نداره اشکالي که بوس يه.چشم چشم !

گفت کردو باز ممکن حد تا چشاشو :
-پرروييييي چقده تو

-ھست که ھمينه
زدمو اب صورتمو.دستشويي تو پريدم ندادمو زدن حرف اجازه بھش ديگه  

شلوارک تيشرت يه. کردم عوض لباسامو بيرونو رفتم. کردم پاک ارايشمو  
ميخوابيد داشت نويان. شونم طرف يه رو ميومد تيشرت يقه ي که پوشيدم گشاد

ميخواستم. بيرون رفتم کردمو باز اروم خيلي اتاقو دره. نيومد خوابم من ولي  
نھال سلينو اتاق تو برم . 

که يکم. باال ميومد ھا پله از دشت که شدم نفر يه متوجه راھرو تو رفتم ھمينکه
ديدنم با کردو بلند سرشو يھو که بود پايين سرش. ارمياعه فھميدم شد نزديکتر  

که لبخندي با ارميا. داشتيم فاصله باھم متر سه دو تقريبا.کرد مکث چندلحظه  
من ھي.عقب رفتم قدم چند لبخند با سمتم اومد ميباريد ازشيطنت شيطنت  

به چسبيدم که داشت ادامه ھمچنان روند اين.جلو ميومد اون ھي عقب ميرفتم  
تو موھامو از اي تره.نميگفتيم ھيچي جفتمون.وايساد حلقم تو اومد تقريبا. ديوار

کردو نگا چشام توميسابيدن قندوشکر دلم تو که منم. کرد بو گرفتو دستش  
گفت اروم :

-شدي خوردني نازو خيلي لباس اين تو
کنترل ھيجانمو بتونم تا گرفتم گاز لبامو بودم کردن غش مرز تو که اونجايي از

گفت کردو نگاه بھم خمار. کنم :
-نگير گاز لباتو انقد پس ندارم جنبه اصالاااا موارد اين تو من... نيھان

ازاد دندونام حصار از لبامو دستاش با. جونم به بود افتاده خوره عين شيطنت  
کشيدم سرمو که ببوسه منو خواست پايينو اورد سرشو. بھم زد زل کردو  

گذاشتم اشارمو انگشت.کرد نگاه بھم چته اينکه معنيه به خمار چشمايه با.عقب  
گفتم اروم لبشو رو :
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-زشته... مياد يکي يھو

نگه دستش يه با سرمو بااليه گذاشت دستامو جفت يھو. کرد نگاه بھم چندثانيه  
لبامو محکم و جلو اورد سرمو گردنمو پشت گذاشت دستشم يکي اون. داشت  

تر خشن يھو ولي ميکرد بازي لبام با اروم. بستم چشمامو لذت در غرق. بوسيد
ميريخت ھري دلم که ميگرفت ريزي گازايه لبام از.شد  

.......................پايين
*ارميا

ولکردمو دستاشو.ندارم حرکتام رو کنترلي اصالميکنه جادو منو دختر اين   
بيشتر يخورده اگه.چسبوندمش خودم به بيشتر کمرشو پشت بردم دستامو جفت
نه يا کنم کنترل خودمو ميتونم که نميکردم تضمين ميکرد پيدا ادامه وضع اين  

ميخواد دلم ميکنه نگاه بھم خمار اينجوري لنتي. کردم جدا ازش لبامو اروم  
گفتم بردمو قرو گرنش تو سرموبدم قورتش :

-برو... نيھان برو
گت صورتمو به چسبوند صورتشو :

-چرا؟
-گفتم خنديدمو :

-باليي ميخواي اگهکوچولو جوجه ھا خوشگذشته بھت خيلي ظاھرا  ...  
اتاقت تو برو نيارم سرت

بھم. بوسيد گونمو کشيدو باال خودشو يکم. بيرون اومد بغلم از اروم خنديدو  
نگاه رومو به رو ديوار شده مات ھمچنان من. اتاقش تو رفت گفتو بخير شب  

ببره خوابم امشب خداکنه باشه؟ شيرين ميتونه چقد نفر يه اخه. ميکردم . 
اتاقم تو رفتم خوب حس از سرشار ....................

*نيھان
از. ميبرد خوابش زود نويان خداروشکر. تو رفتم کردمو باز اتاقو دره اروم  

بود خوب خيلي ووووويييييي. نبودم بند پام رو ذوق
کنه خدا.دادم پيم سلين به برداشتمو گوشيموببره خوابم عمرا ديگه االن  

نوشتم براش.نباشه خواب :
-خوابيدي؟

داد پيام سريع خيلي :
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-بيا توام داري دوس.ميبينيم فيلم داريم نھال با.نه

-ميام االن ايول
از دوباره خپل دوتا اون بيداريه از خوشحال. شبه  ۲ ساعت انگار نه انگار  

پيششون برم تا بيرون رفتم اتاق ...................................
داشت وجود وسط اون که نوري تنھا. تو رفتم کردمو باز اتاقشونو دره اروم  

از لحظه يه. بود نھال و سلين صورت رو گوشي ي صفحه نور انعکاس  
در سلين داد اينکارم با. کردم روشن برقو سريع ولي رفت نفسم اتاق تاريکي  

:اومد
-؟مرگته چه باباااااا اي

چشاشون خوبه حاال.نکنه اذيت چشاشو نور که بود بسته محکم چشماشو نھالم  
گفتم سلين به رو. بود گوشي ميخ االن تا :

-ببينيم فيلم باھم اينجا نيومدم منمرگته چه کوفتو .
گفتم نشستمو کنارشون تختو رو پريدم :
-بزنيممممم دخملونه حرفايه باھم اومدم
گفت نھال.بود شده گرد جفتشون چشمايه :

-؟شبي نصف کردي مست نيھان
-شده خبرايي يه.بزنيم حرف باھم ميخواد دلم.چيه مست جون نھال بابا اي

کرد پرت گوشيو سريع داشت تشيف فضول فوقوالعاده سلين که اونجايي از  
گفت دوختو چشم بھم منتظر  اونورو :

-چيشدھھھھھه چيشده
-؟نميگي من به ميکني پيدا پسر دوستشکارم دستت از که ببند تو

گفت سلينو گردن پس زد يکي من حرف اين با نھال :
-حاال؟ ھست کي ؟نميگي بھمون زدي رل پدسگ

گفت درموندگي با سلين :
-کار جا ھمه چشات نيھان ھستي فضولي ادم عجبدادينا گيري بابااااا اي  

ميکنه
-ديگه اينيم ما

کيه؟ زده رل پلشت اين با که بدبختي اون بگين نميخواين: نھال
گفتم من ک بود شده خيره نھال به پوکر سلين :
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-جوووون ماھاااان

من؟ جان ؟ماھان: نھال
-ماھان بيبي يس

کني؟ برمال خان ارميا با رازتو نميخواي شما خانوم نيھان خب: سلين
؟؟ميدونه کجا از اين سادات جد يا

-اونم؟ با من گفته کي کيه؟ ارميا ھان؟
بخند کي نخندو حاال.خنده زير زدن جفتشون يھو .

-وقت يه نيفتين پس
گفت خنده با نھال :

-تنھا کنم فک االننداره وجود شماھا از تر ضايع نيھانخنده از مردم واي   
ِجسيه نفھميده شمادوتارو ي رابطه که کسي

-؟ميپرسين چرا ديگه ميدونين که شما خب
ميخوايم جزيياتو عشقم،ما: سلين

اينا االن ناموسا. کرد تاييد سلينو حرف نھالم.زد حرفش بند پشت چشمکم يه  
؟کردم کيف خيليم بوسيدم ارميارو بگم من دار انتظار

-کنار به ما ي رابطه جزييات حاال ....
دادم ادامه گفتم نھالو طرف کردم رو :

-؟زنداداش چخبر تو از
توان بھش خدا که جايي تا سلينم. بود کرده ھنگ خجالت و تعجب از بدبخت  

گفت. کرد باز دھنشو داده :
-ناموسااااااااا؟ نھھھھھھھھھھه

گفتم باز نيش با :
-راھه در توپ عروسيه يه عزيزمممممم اره

گفت سرمو تو کوبيد برداشتو بالشو نھال :
-حلقتا تو ميکنم فرو عمودي طور به اينا نيھانزھرماررررر  

حرصي چه خدا اي.ميزديم گاز فرشو داشتيم بوديم خنديده بس از سلين منو  
گفت لب زير نھالميخوره :

-نويان نرسه بھت دستم اينکه مگه
گفتم خنده با :
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-لقه دھن خيلي کن تنبيھش اره اره

کرد خاموش برقارو رفت پاشد نھال ؟کردين حالمن فقط خواھر اصن . 
گفت نھال. نيفتم پس وقت يه که کردم روشن خوابو چراغ سريع منم :

-نداري زدن زر حق بخوابي اينجا ميخواي اگه نيھان
گرفتم زدن زر بدون نھال قول به بود گرفته خوابم خيلي که اونجايي از  

ھم حلق تو که بماندخوابيدم  
.........................بوديم
*ارميا

ھنگ ھنو. کردم باز چشمامو اروم.شدم بيدار ميده تکونم داره يکي اينکه حس با  
يه ميده؟ تکون ھا ديوونه عين منو داره کيه اين.نميدي درست چشام بودمو  

گفتم باز نيش با ماليدمو چشمامونيھانه اره.ديدم نيھانو صورت ھاله ي لحظه :
-تويي؟ عشقم نيھان

تو خورد محکم چيزي يه کردم احساس که بودم نشده ريکاوري کامل ھنوز  
نيھان ،اينکهعه ديدم کردم دقت که يکم. نشستم تخت رو ھل. صورتم  

نيست !!
بود وايساده روم روبه دست به بالش رومينا !

گفت حرص با :
-ظھره لنگ بينم زديا،پاشو توھم ؟کيه نيھان گنده خرس

در سمت رفت کنان غر غر :
انداخته راه عشقميم عشقم چه ♀-  

تو که ببيني کجايي دختر ھعي.بود گرفته خندم. بيرون رفت کردو باز درو  
ميبينم تورو ھمش بيداريم و خواب    ♀ميز رو از گوشيمو خواستم

بازي رفته برداشته عليسان اين دوباره البد پوفففف.نيست ديدم بردارم  
کنه ♀ 

دور حوله يه فقط. نکشید طول بیشتر دیقه ۵ کال. گرفتم دوش يه رفتم پاشدم  
موھامو داشتم بودمو نشسته آينه جلويه صندليه رو.بيرون اومدم بستمو کمرم  

که درحالي عجله با که ديدم نيھانو.شد باز اتاقم دره يھو که ميکردم خشک  
طرفم مياد داره دستشه من گوشيه

علنا ميخوردو زنگ داشت گوشيم. زد خشکش ھمونجا ايستادو اتاق وسط يھو  
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ميکشت خودشو داشت

؟کرده ھنگ چرا اين. برداشتم دستش از گوشيو شدمو بلند  صندلي رو از  
شرکت حسابداره.کردم نگاه گوشي صفحه به قرمزه؟ چرا صورتش  

پايينو انداخت سرشو نيھان. شدم زدن حرف مشغول کردمو برقرار تماسو.بود
کردم اشاره. تخت رو نشوندمش کشيدمو دستشو که در طرف ميرفت داشت  

طرفش برگشتم شد تموم يارو با که صحبتم. شه تموم حرفام تا بشينه ھمونجا  
؟چشه دختره اين وا. نشسته اروم و پايينه سرش ھمچنان ديدم که  

باال اوردم سرشو چونشو زير گذاشتم دستامو.زدم زانو پاش رويه به رو . 
بود قرمز ھمچنان صورتش .

-؟شدي گوجه شبيھه چرا نيان؟ چته
گفت برگردوندو روشو :

-؟بپوشي چيزي يه ميشه
کمرم دور بودم انداخته که حوله وجب نيم با.انداختم سرووضعم به نگاه يه  

کشيده خجالت بچم اوخيميرفتم رژه جلوش داشتم ♥و خنده زير زدم   
:گفتم

-کشيدي خجالت که نگو
-بابا اي بپوش چيزي يه برو ؟ميخندي چرا مررررض

گفتم ويسادمو جلوش سينه به دست :
-نوچ

-ميرم من پس اوکي
تا.تخت رو کردم پرتش گرفتمو دستشو که بشه رد کنارم از خواست شدو بلند  

گرد ممکن حد تا چشاشو. زدم خيمه روش تختو رو رفتم شه بلند خواست  
گفت کردو :

-مياد يکي االن پاشو رواني
-تو نمياد نزنه در تا تو جز کسي

برم ميخوام بچه کن ولمکردما گيري عجب ♀-  
-نميرم جايي نگيرم صبحمو اول بوس تا. نخير

-کنار برو پاشو حاال.نداريم صبح اول بوس پس ظھره لنگه االن
ھا؟ کني بازي ميخواي پس. لبش جلو گذاشت دستشو دوتا ببوسمش خواستم تا
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-نميزاري؟

ميخنديد داشت چشماش. داد تکون نه معنيه به سرشو .
-خواستي خودت اوکي

داشت سعي برداشتو لبش رو از دستاشو. دادم قلقلکش بدنشو جون به افتادم  
نميتونست حتي.ميکشيد نفس زور به که بود خنديده انقد. کنه جدا خودش از منو

نفس که درحالي تختو رو نشست.برداشتم دادنش قلقلک از دست. بزنه حرف  
گفت ميزد نفس :

-مردي..نا...خيلي
گفتم کمدم طرف ميرفتم داشتم که درحالي بوسيدمو گونشو سريع :

-جوجه ميدم قلقلکت بيشتر بکني شيطونيا اين از ديگه ي دفعه
گفت در طرف ميرفت داشت که درحالي خنديدو :

-بايد امروز ضمن در.برسي نھار به که بيا زود نرسيدي،حداقل که صبحانه به
نخوابيده بدنم تا تمرين بريم ♀ 

-چشم خانوم خوشگل چشم
چل و خل این منه عشق. بيرون رفت فرستادو برام بوس يه ھوا تو ♥

..................................
کنارم و باال اومد ھا پله از سريع جسي يھو که پايين ميرفتم ھا پله از داشتم  

خواستم تا پايين رسيدم ھمينکه. بغلم تو گرفتمش کردمو ناز سرشو.وايساد  
گفت سريع رومينا کنم باز دھنمو :

-ورزشکار سرت خير.کني صبر بايد نھار تاخان تنبل نيس درکار صبحانه  
بکش خجالت مملکتي

چشمم جلو مياره منو اباد و جدشم بلند خوب از دير روز يه من نکنه خدا
چايي يه خداکنه. اشپزخونه طرف رفتم حرفي ھيچ بدون پايينو گذاشتم جسيو  

بشه پيدا چيزي    ♀ديدنم با. ديدم گاز پشت نيھانو کردم باز درو ھمينکه
گفت زدو لبخندي :

-نيومده رومينا تا ميز پشت بشين بيا بدو
گفتم تعجب با :

-چي؟ براي
تو ريخت نيمروھارو. ميکنه درست نيمرو داره فھميدم کردم دقت که يکم  
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گفت بشقابو :

-نخوري چيزي نيومد دلم... بخور صبونه بشين بيا
کرده حاضر صبحانه من براي. ميز رو گذاشت دراوردو تستر تو از نونارو  

کردم بغلش پشت از سرشو پشت رفتمرفت غنج دلم محبتش اينھمه از بود؟ .
گفتم بوسيدمو موھاشو رويه :

خانومي مرسي ☺-
گفت بيرون بياد بغلم تو از ميکرد سعي که درحالي :

-کن لطف خوردينکن خانومي خانومي انقد بخور صبحانتو بشين برو  
بشور ظرفارم

ديوار به پوکر قيافه ي با. بيرون رف اشپزخونه از سريع بيرونو اومد بغلم از  
شدم خوردن مشغول ميزو پشت نشستمواقعا مرسي.شدم خيره  ... .....

*نيھان
نويان و باراد. بودن اونجا ھمه. حياط تو رفتم بيرونو اومدم اشپزخونه از  
کناره رفتمبود کرده وسوسه منو حسابي بوش ميکردنو درست کباب داشتن   

ھمشون نيش من ديدن با. بودن زدن حرف مشغول حسابي که نشستم دخترا  
گفتم پوکر. شد باز :

-؟نديدين خوشگل ؟چتونه ھا
گفت باران :

-نديديم عاشق خوشگل... ديديم که خوشگل
گفت؟ چي االن اين چيچي؟

-باران؟ ميگي چي
گفت رومينا :

-چيو ھمه کرده تعريف سلين...زنداداش بيخيال
گفتم سلينو طرف برگشتم لبخند با :

-؟خورده گوھي چه دقيقا سلين
گفت ترس با سلين :

-کردن مجبورم خودم جون به
گفتم ارامش با :

-کني فرار داري وقت ثانيه سه فقط
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جسيو بلند. دوييدن به کرد شروع پريدو جاش از جت عين سلين حرفم اين با  

گفتم کردمو صدا :
-جسيييي بريم بدو

شلوار پاچه ي جسيدختره اين ميدوعه خر عين. دنبالش افتاديم جفتمون  
نيشگونش کشيدمو موھاشو ميتونستم تا.بھش رسيدم سريع منم گرفتو سلينو  

گرفتم
اخیششش. شد خنک دلم ولی بفھمن باران و رومینا نبود مھم برام زیاد درسته .

گفت دیدنم با. نویان پیش رفتم کردم کبود سیاھو حسابی که سلینو :
-خورده؟ ما به گذرت چیشده خانوم، نیھان به به

دادم جواب خودش عین :
-برداشتی؟ نھال این سر از دست دودیقه تو چیشده

-پررو بچه ای
گفتم بارادو طرف کردم رو :

شده گشنم میشه حاضر غذا کی پس ☹-
گفت خندیدو باراد :

-گشنه کوچولویه میشه حاضر دیگه یکم
گفت سمتمو اورد گرفتو انگشتاش نوک با کبابو یه ظرف تو از :

-کن باز دھنتو
-بخورم خودم بده خب

-بخور کن فوتش یکم داغه،
گذاشت کبابو اروم باراد کردم، باز دھنمو کردمو فوت چنبار ھمونجور کبابو  
چشمم بجوعم کبابو خواستم ھمینکه دادمو نشون باراد به الیک یه... دھنم تو  

خفه داشتم که گلوم تو پرید غذا چنان نبینه بد روز چشمتون... ارمیا به خورد  
ولی بدم قورتش بتونم تا پشتم به میزد ھی نویان.میومد اشک چشام از... میشدم  
باالخره. میکرد نگام دلخوری عصبانیتو با که بود ارمیا پیش حواسم تمام من  

کشیدم راحت نفس یه پایینو فرستادم کبابو . 
پشت باراد و نویان به توجه بدون. ویال پشت رفت کردو کج راھشو ارمیا  

زدم صداش. دوییدم سرش :
-وایسا ارمیا
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با. نداشت دید بھمون کسی بودیمو ویال پشت درست االن. ایستاد حرکت از  

گفت دلخوری :
-چیه؟؟

دیگه نزن حرف اینجوری ☹-
-نبینمت پیشت عاشق این دوروبره دیگه نگفتم! بزنم؟ حرف چجوری پس  

نیھان؟؟؟
گفتم مظلومی لحن با... شدم نزدیکتر بھش :

-که نداشتم کاری باراد با بودم، نویان پیش من خب...خب
-داد؟؟؟ خورِدت به کبابو من عمه ی

کردن خر برای تواناییم تمام از. گردنش دوره گذاشتم دستامو... نزدیکتر رفتم  
گفتم کردمو استفاده :

-که نبود چیزی... نشو حساس الکی
کج یکم گردنمومیده جواب داره اخجون.چشام به بود زده زل.نگفت چیزی   

گفتم کردمو :
-ببشید

زیر کردو خم سرشو... خودش به چسبوند منو کمرمو دور گذاشت دستاشو  
گفت حرارت با گوشم :

-ولی... میبخشمت شدی ملوس خیلی اینبارو چون ...
-چی؟؟ ولی

داشت نگه صورتم از کمی فاصله ی تو کردو بلند سرشو ،
-داره تنبیه یه ولی

شد جمع چشام تو اشک درد از. گرفت گاز لبمو محکم تنبیھی چه بگم اومدم تا . 
خونمردگیش بزنم رژ یه ویال تو برم پاشم باید االنگرفت گاز بد خیلی نامرد  

گفتم سینشو به کوبیدم مشت یه شد جدا ازم ھمینکهنشه معلوم :
-منو کوفتیه لبه این دیقه به دم حاال گرفتیا، یاد چیزی یه ،نامردیییی خیلیییی  

بگیر گاز
گفت خنده با کشید، لبم رو اروم انگشتشو :

-بشه؟؟ خوب کنم بوست میخوای
-برم میخوام جناب کن ولمزکی گفتی قزوین پا سنگ به  ...
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-سالمتی؟ به کجا

گفتم شوخی به :
-بخورم کباب بازم برم

-میشی؟ ادم کی تو
-ببینم ادم ھرموقع

گفتم گرفتمو دستشو شدمو جدا بغلش از :
-بخوریم کباب باھم بریم بیا اصال

گفت خنده با :
-چیزی یه شد این اھا ............

با ۴ ساعت من و بود ۲:۳۰ ساعت. بودم کشيده دراز اتاقم تخت رو ھدف بي  
بدون البته.بودم کرده تنم ارميارو ھوديه. داشتم قرار تمرين براي ارميا  
طھورا و اھورا. خورد زنگ گوشيم که بودم زده زل اتاقم سقف به.شلوار  

اولين. دادم جواب کردمو مرتب موھامو سرسري.زدن زنگ تصويري.بودن  
زدن جيغ باھم جفتشون. بود بيشعور دوتا اون ابيه تيله ي دوتا ديدم که چيزي :

-برنج شير سالاااام
-ھاسکي؟ بگم بھتون من خوبهشيربرنج و مرض

عشقم ميکني غلط خيلي شما: اھورا ☺
تو بدون تھران؟شيراز اومدي ميگفتي بھمون نبايد کثافطي خيلي نيھان: طھورا

نميچسبه اصال ☹
-حداقل بزني بھم زنگ يه ميخواستي چه؟ من به

نميري رو از که تو حاال، بيخيال: طھورا  ♀کجاست؟ نويانم داداش
-عشقشه پيش نويانت داداش

گفتن ھمزمان بلندي نسبتا صدايه با. شد گرد چشاشون جفتشون :
-؟چييييييي

-نخودچيييي آرده
قسم ھزار به.لقه دھن خيلي طھورا اين. کردم تعريف براشون مفصل قضيرو  

نگه چيزي کسي به و ببنده دھنشو کردم مجبورش ايه و ♀ 
گفتم زدم حرف باھاشون ربع يه اينکه بعد :

-مامانم بدين گوشيو زديم زر زيادي ديگه بسه

Page 197



text 10 (2)
بغض چھرش ديدن با.مامان به دادن گوشيو.کردم خدافظي جفتشون با  

شده تنگ براش چقد دلم ميدونه خدا.کردم
-جون مامان سالم

-مامان؟ خوبي.قشنگم دختر سالم
-شد تنگ برات خيلي دلم خوبي؟ تو دلم عزيز مرسي

-من نميگه شده در به در نويانه اون.شده تنگ برات منم دل عزيزم برم قربونت
که دارم مادر يه

-نداره وقت حتما.نگو اينجوري مامان عه
خودم جون نداره وقت اصال ارھھھه

به پشت چون. شد باز اتاقم در يھو که ميزدم حرف باھاش ھمينطوري داشتم  
سريع. تو اومده کي ببينه سرم پشت از ميتونست مامان بودم نشسته در  
منو بين ھمش چشمش بودو زده خشکش اتاق وسط. ديدم ارميارو که برگشتم  

اومدم خودم به مامان صدايه با. بود نوسان تو دستم تو گوشيه :
-اتاقت؟ تو اومده کي دخترم نيھان

گفتم مامان به رو ايستادمو کنارش. ارميا طرف رفتم شدمو بلند جام از :
-شو اشنا مربيم با جون مامان

گفت زدو لبخندي. گرفته خندش بود مشخص ارميا :
-شایان خانوم سالم

گفت ذاتیش مھربونیه با مامان :
-نمیکنه؟ که اذیتت بلده؟ چیزی ما نیھان این خوبی؟ پسرم سالم
گفت خندیدو ارمیا. جوونه پسره یه مربیم بودم گفته مامان به قبال :

 -خانومیه خیلی دختره نیھان بابا نه
عمم ارواح: گفت اروم خیلی لب زیر

گوشیو. برام میومد ابرو و چشم مامان ھی وسط این. شدید بود گرفته خندم  
گفتم مامان به ترو اونطرف بردم :

-مامان؟ چیه
گفت نمیشنوه صداشو دیگه ارمیا کرد فکر که مامان :

-؟غریبه پسره جلو نکنی سرت روسریتو وقت یه ورپریده
صدایه تا دھنش جلو بود گرفته دستشو.خنده از پوکید ارمیا مامان حرف این با  
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گفتمنشه بلند خندش :

-بیخیال داره؟ عیبی چه مامان وا
کارا چه نداره خبرکن سرت شالتو میگه برگشتهھا خوشه دلش   

نکردم !!!!
-میگم بھت سرت رو بزار چیزی یهبیخیال زھرمارو

-بیرون رفته اتاق از که فعال.چشم چشم
وایساده بغلدستم خوبه.میزدم زر چی عین

-خوشگله باالییه،خیلی قدو خوش پسره چه نیھان،ماشا� میگما
میشد خفه داشت خنده زور از بدبخت ارمیا

داد ادامه مامان. نخندم تا کردم کنترل خیلی خودمو :
-پسرا اینجور باش خودت نخوریا،مواظب ظاھرشو گول وقت یه دخترم ببین  

کنن درت به راه از میخوان ھمش مرموزن خیلی
خنده زیر زدم بگیرمو خودمو جلویه نتونستم دیگه

از منو ارمیا َھــــــــــــــــــــــــــــــــع َھــــــــــــــــــــــــــــــــعخداااااا ای
کردم باھاش اینکارو من فعال ؟کنه در به راه

میخندی؟ چرا مرگته؟ چه زھرمار: مامان
گفتم باخنده :

تمرین سره برم بایدم ؟نداری کاری مامان وای ♀-  
-برسون سالم نویان به.دخترم باشه

-خدافظ.برسون سالم اینا دایی به توام
-خدانگھدارت دخترم باشی سالمت

اومد. بود گرفته خندم منم. شد بلند ارمیا ی خنده صدایه کردم قطع که گوشیو  
گفت نزدیکترمو :

  -نکنه درت به راه از پسره باش مواظب میگهھا باحاله خیلی مامانت
داد ادامه کمرمو دور گذاشت دستشو... شد نزدیکم :

-کرده گمراه منو دخترش فعال نداره خبر
-من اونوقت من به میچسبی میای دیقه به دم تو داری، رویی عجب عا عا  

کردم؟ گمراھت !
-بدون اونم میکنه، خوردنیت و بامزه خیلی که میپوشی ھودی یه وقتی خب  
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بچسبم؟ بھت بیام نباید نظرت به!!!! شلوار !

-تو؟ میای میندازی سرتو چی عین جنابعالی میدونستم باید کجا از من
-ضعیفه میکنم کوتاه زبونتو خودم

-بتونی عمرا !
-باش حاضر دیگه ساعت نیم نریز، زبون دیگه بسه

-اوکی
روی محکم طرفم، اومد برگشتو اخر لحظه ی... در سمته رفت شدو جدا ازم  

چل و خل پسره ی... بیرون رفت بوسیدو لبمو ♥ ...........
رفتم تند تند.کشيد تير دلم زير يھو که ميگشتم شلوارم دنبال کمد تو داشتم  
اخه ميشدم ديگه روز پنج بايد تفففففف اي... بعلھھھھھھھه ديدم که دستشويي  

خيالم ک اونجايي از.تھران برگرديم ديگه دوروز بود قرار بود؟؟؟ وقتش االن
خودم ھمراه بودم نياورده پد يه بود راحت پريوديم بابت

 . بزنم صدا سلينو لحظه يه برم نميتونم بيرونم االن؟ کنم غلطي چه خدا اي
که اونجايي تا دھنمو بعدش.نشکنه پاھام تا نشستم توالت رو  رفتم لنگان لنگان  

زدم داد کردمو باز داده اجازه بھم خدا :
-سليييييييييييييييييييين

زدم داد بلندتر ايندفعه. نيومد جوابي :
-سليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

دم ارميا صدايه شنيدن با.شنيد کنم فک اخجون. اومد اتاقم دره شدن باز صدايه  
باال انداختم ابروھامو تعجب با دستشويي دره :

-ميکشي ھوار چرا نيھان؟ بله
-پس؟ کو سلين تويي؟ ارميا وا

-داري؟ چيکار بگو.خوابه سلين
ميگفتم اگه عمرا بگم؟ بھش ميتونستم
-بزن صدا رومينارو خب...خب

-ميخوابونه عليسانو داره رومينا
-بياد بگو نھال به

-کجاست؟ حواست بيرون رفتن نويان و نھال خانوم خوشگل
شانس اين تو تف اي
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-چي؟ باران

-نه؟؟؟ يا ميخواي چي ميگي...مخم رو ميري داري نيھان
با و دريا به زدم دلمو اخه؟ بگم چي نميشه روم خدايا وايييي...گرفتم گاز لبمو  

گفتم پته تته :
-دارم نياز...بھداشتي پد به... اممم...چيزه

بزنم حرفو اين تا حلقم تو اومد جونم
گفت کردو اي خنده تک ارميا :

-بگيرم ازش داره رومينا ببينم بزار ديوونه؟ نميگي زودتر چرا خب
اومد در شدن بسته صدايه بعد چنلحظه.نزدم حرفي ..... 

شنيدم ارميارو صدايه شدو بلند اتاقم دره صدايه دوباره که گذاشت ديقه پنج يه  
گفت که :

-ھنوز؟ اونجايي نيھان؟
؟باشم ميتونم کجا کل عقل اخهگرفت خندم  

-انگليس رفتم سر يه نه
-پد خودش ھمراه رومينا متاسفانه... مخم تو بکوب منو سوااليه اين ھي توام  

...نداره
گريھھھھھھھه زير بزنم ميخواست دلم وايييييي

در دادم که زيردلم کوبيدم مشت يه حرص با مزخرفيھھھه شانسه چه اين  
خورد استارت اخالقيم گند بيااومد  

گفت ھول با ارميا :
-کردي؟ چيکار نيھان؟ چيشد

گفتم عصبي :
-نياوردم خودم سره باليي تا کن کاري يه من جون

-يه ويال نزديک مغازه ي برم کن صبر يکم ميشي؟ اعصاب بي چه تو دختر  
بيام بخرم بسته

گفتم حرص با :
-حتما باشه بالدار

گفت خنديدو :
-خانوم لولو چشم
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زدم جيغ تقريبا :

-ارمياااااااااااا
به نه اولم خجالت به نه. بيرون زد اتاق از بگه چيزي اينکه بدون خنديدو  
سرويس اطرافيانمو دھن امروز که فرما عطا بھم صبري يه خدايا.االن  

..........نکنم
رو  داغون اعصابي با و سينه به دست من ميگذشتو ارميا رفتن از ربع يه  

اتاقم دره صدايه. ميکشيدم موھامو حرص از ھرازگاھي بودمو نشسته توالت  
خيلي بود مشخص.شنيدم ارميارو صدايه. گرفتم اروم خورده يه شد بلند که  

ميزد نفس نفس چون کرده عجله :
-اونجايي؟ نيھان

چل و خل پرسيد سوالشو اين دوباره بابا اي
گفت سريع که بدم جوابشو خواستم :
-انگليس رفتي فھميدم اوکي اوکي

درو و تو گذاشت مشکي نايلون يه کردو باز دستشوييو دره کوچولو يه. خنديدم
داد پد ديدن با. گرفتم رو کيسه شدمو بلند توالت رو از کنان ھن ھن. بست  

:زدم
-ارمياااااااااااااااااااااا

-ميزني؟ داد چرا جونم؟
-بگير؟ بالدار نگفتم مگه مررررررض اي

گفت خنده با :
-خودش بره قراره کجا بدونه اگه پد این بعدشم،...نداشت مدلی اون عشقم خب

درمياره بال خوشحاي از
بود شده يکي باھم جيغم و خنده :

-پررويي خيليييي
-بيا شدي اماده منتظرم پايين منميدونم خودم  ...

-مرسي...اوکي
-بانو ميکنم خواھش

اين االنم مگه المصب.کردم نگاه دستم توي پده به عجز با.بيرون رفت اتاق از  
؟ميزنن مدلي  
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رفتم دستشويي از کردم جاساز پدو اينکه بعده. بودا بوقي عھده ي مغازه چه  

بشم اماده تا بيرون ..................................
مگه وا. شنيدم و عليسان گريه ي صدايه که بيرون رفتم اتاق از اماده حاضرو  

؟بخوابونه عليسانو نرفت رومينا
و باران. برگشتن نويانم و نھال شدم متوجه که پايين رفتم ھا پله از سريع  
ھمش که عليسان طرف کردم رو و کردم سالم يه ھمشون به. بودن  بارادم  

رفتم. کنه ارومش داشت سعي ارمياعم. ميام منم ميام منم ميگفت ميکردو گريه  
گفتم پيششو :

-چيشده؟...عزيزم عليسان
گفت ديدنم با عليسان :

- نميبره منو ولي بيرون بره ميخواد ارميا دايي
گفت کالفه ارميا :

-نيست کسي.کنم ورزش نيھان با برم ميخوام..که تفريح برم نميخوام بچه  
باشه تو به حواسش

خوبه؟ بيرون بريم امشب ميدم قول..ميگه راست دايي مامان، عليسان: رومينا
گفت زمينو کوبيد پاھاشو تخس ھاي بچه اين عين عليسان :

-دريا برم دايي با االن ميخوام من.نه نه نه
گرفتم و عليسان.بياد ھمراھمون باشه نداشته عيبي نکنم فک...کردم فکر يکم  

گفت بغلمو :
-ميبريم خودمون با ِجسيم...ميبريمش ارميا خب

گفت کوبيدو بھم دستاشو ذوق با عليسان :
-مھربوني خيلي شما زندايي مرسي اخجوووووون

من به بچه اين بود رفته يادم اصال.ھمانا منم شدن يخ و ھمانا گفتنش زندايي  
زندايي ميگه . 

لبخند با نويانم ميخندو ريز ارمياعم. خنده از پوکيدن باران و رومينا و نھال يھو
بود شده سبز سرش رو خوشگل شاخ دوتا باراد فقط وسط اين. ميکرد نگامون .

گفتم عليسان گوش تو گرفتمو گاز لبمو :
-بيرون نميبرمت زندايي بگي ديگه بار يه

داشتن ھنوز که جمع به توجه بي منم. داد تکون سرشو تند تند عليسان  
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دلم واييييييي. بيرون زدم خونه از بود بغلم عليسان که ھمونطور ميخنديدن  

اومد در از ساک يه با ارميا که نکشيد طولي.خجالت از بميرم ميخواست  
خفن غره ي چشم يه ديدنش با.ميرفت راه سرش پشت تند تند جسيم. بيرون  

گفتم حرص با.خنده زير زد که دادم بھش :
-ميخواد دلم ارميا اخ ؟ميخندي ھرھر تو بعد رفت ابروم زھرمارررررر اي

بکنم ريشه از موھاتو دونه دونه
گفت بوسيدو گونمو شد خم :

-نميخوامااا غرغرو زن من.ميزني غر چقد ديگه بسه
گفتم جيغ با.ماشين طرف رفت خنديدو غش غش حرفش اين دنبال به :

-ميکشمتتتتتتتتتتت بخدا ارميااااااا
....................................................

حسابي االن بوديم رفته قبال که جايي که اونجايي از. بوديم نشسته ماشين تو  
کمرم ميپيچيدو ھم به يخورده دلم. ديگه جايه يه بريم گرفتيم تصميم شده شلوغ  
کردو بھم نگاھي يه ارميا. ميخوردم وول وول جام تو ھمش. ميکرد درد يکم  

:گفت
-خوبي؟
-اھوم

-نداري؟ که درد کني؟ تمرين ميتوني مطمئني
گفتم دادمو فشار بھم چشمامو عصبي :

-نپرس سوالو اين انقد نميشم اذيت زياد روز اولينخوبم ميگم دارم بابا اي  
-تسليم خانوم باشه

بودم اين ھمسن من خدا ھي. بود مشغول تبلتش با ماشين پشت عليسان  
اصن چيه گوشي چميدونستم .... ♀؟

بود لطفی محمد از الزم دریا اھنگ. کردم روشنش و ضبط سمت بردم دستمو . 
زمزمه خواننده ھمراه کردمو نگاه بيرونو پنجره از. قشنگيه خيلي اھنگ  

:وارخوندم
بده پا جاده اگه ...دلِ  بدجوری ھوا  
عشقته ھرجا عشقته،بریم ھرجا بریم

برم کجا بگو فقط... الزمم دریا که منم
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بارون خودتو خودمو  

باھامون ھیشکی نباشه
دلت بگیره نبینم... بھت میگم چی ببین

خوشگلت صورت اون  
بھت گفته اینجوری کی بگو

باشن من رو چشات ... دارم دوست من که
من با اونش کن اشاره فقط بخواه جون تو

که برگردوندم سرمو... شد داغ دستام کردم احساس رسيد که اھنگ اينجايه به  
ھمراه خيرست جلو به که ھمونطور دستشو تو گرفته دستامو ارميا ديدم  

ميخونه خواننده :
کرده عاشقم ، که گرم دلتم دم آره

َجمعه رفیقامون جمع خودیَن ھمه که حاال
جانم ای جانم ای دارم دوست بگو

نه یا منه با گوشت زندگیم منی چیز ھمه
به اعتماداخھھھھه دارم دوست تورو من چقدپسر گل بشي ناز اوخييي ...  

گفتم رفتو باال نفسم :
شماست با گوشم جناب بله ☺-

ھميشه براي ارميا ميشه يعني... رفت قنج دلم که بوسيد دستمو پشت خنديدو  
باشه؟ من مال ........

نميزنه پر خر المصب.جلوتر کشيدم ھوديمو کاله شدمو پياده ماشين از  
اينجا

بغلشو گرفت عليسانو ارميا. ميشم گرم بدوعم یکم ولي بود سرد يخورده ھوا  
:گفت

-؟ بريم
گذاشت عليسانو ارميا رسيديم که ساحل لب. رفتم ھمراش دادمو تکون سرمو  

گفت پايينو :
-دريا تو بري نشي پا موقع يه خب؟ ميشيني ھمينجا

گفت کوبيدو زمين به پاھاشو عليسان :
-بازييييي اب برم ميخوام من ولي
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-تا ميشيني سنگا رو ھمينجا.بيايم تفريح براي نيست قرار گفتم بھت که من  

بشه تموم نيھان منو کاره
تند جسيم. نشست سنگا رو رفت قھر حالت به بگه چيزي اينکه بدون عليسان  
گفتم ارمیا به رو خنده با. کنارش نشست نگھبان يه عين پيششو رفت تند :

-تخسه چقد
دیدی کجاشو اوه ♀-  

کردن گرم به کرديم شروع جلوترو رفتيم يکم ارمياعم منو .
  ارميا خداروشکر که باشم داشته تحرک نميتونستم زياد وضعيتم خاطره به

نميگفت چيزي ميکردو درک . 
جرات حتي که ميشد سختگير جديو چنان. ميشد ديگه ادم يه اصال تمرين موقع  

داشت بابام ديگه. کرديم تمرين وقفه بي ساعت يک حدود. نداشتم زدنم حرف  
ناليدم تقريبا ارميا به رو نشستمو ھا ماسه رو کوفته و خسته. ميومد در :

-ديگھھھھه بسھھھھھه
گفت انداختو باال ابروشو تاي يه :
-؟شدي خسته زودي ھمين به

به دستاشو دوتا. اومد دستش کار حساب که کردم نگاھش وحشتناکي طرز به  
گفت بردو باال تسليم حالت :

-تسليم اوکي اوکي
  ارميابودم نياز دستشويي شدت به چون خونه ميرفتم سريعتر ھرچه بايد
ھا ماسه با داره ديدم که عليسان پيش رفتم منم. بياره اب ماشين تو از رفت  

ِجسيه سره رو ميکرد خالي ميگيرفت ماسه مشت مشت ھي. ميکنه بازي  
اومد من ديدن با عليسان. بود گرفته خندم صحنه اين ديدن ازبدبخت   

گفت طرفمو :
-شد؟ تموم کردنت ورزش زندايي
-؟زندايي گفتي من به باز تو

-بغلش چرا ميگيري؟ ارميارو دايي دست چرا پس نيستي زنداييم اگه خب  
بو چرا ميکني؟ ...

گفتم بشه کشيده ھيچده مثبت جاھايه به حرفش اينکه قبل :
-بابا اي اصن زندايي بگو بھم باشه باشه
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گفت کردو مظلوم نگاشو :

-تروخداااااا کنيم؟ بازي اب يکم ميشه
به لبخندي. نه بگم بھش نيومد دلم ولي ميشدم ھالک خستگي از داشتم اينکه با  

گفتم زدمو روش :
-بريم اوکي

-ھوراااااااا
باال کشيدم جفتمونو شلوار ھاي پاچه. دريا سمت برد منو کشيدو دستمو ذوق با

ميشدم خيس اگه چون نياره در بازي وحشي کردم تاکيد. اب تو رفتيم و  
پر پر خودشو ذوق از داشت اب بيرون جسيمميشد ناجور خيل اوضاع  

اقا بعلھھھھھھه ديدم که کجاست ارميا ببينم چرخوندم سرموطفلکی ميکرد   
زدنه حرف مشغول دختر دوتا با

بودن پلنگ نبودنا دختر حاال !!!!
تفسيرو.(ميداد ادرس داشت کنم فک . ميزد حرکتايي يه دستاش با ھمش ارميا  

؟کردين حال  ) 
پر خر که اينجا نميدونم من. ببين و بيا ميومدن عشوه چنان دختراعم اين حاال  
تو مگه اخه بگه ارميا به نيس يکي حاال شد؟ پيداشون کجا از دونفر اين نميزد  

حرص باهللا اال هللا ال .... پسره ي ميدي؟ ادرس داري که بلدي اينجارو  ...
گرفت خون خفه من ديدن با ارميا. سمتشون رفتم کشيدمو و عليسان دست . 

چمشون کردنو دنبال نگاھشو رد شده ساکت ارميا ديدن وقتي پلنگم دوتا اون  
گفتم ارميا به رو زدمو حرصی پر لبخنده. من به خورد :

-نميکني؟ معرفي عزيزم
گفت دخترا اون از يکي بگه چيزي ارميا اينکه قبل :

-ھستن؟ خواھرتون اوه
در نوبت به وحشيو و اھلي حيوونايه صدايه که بزنمش جور يه ميگه شيطونه  

گفتم بھشو کردم روھا بياره  :
-ھمسرشم من عزيزم نخير ...

دادم ادامه و عليسان به کردم رو :
-بچمونه اينم

دستش حلقه چون مجرده ارميا زدن حدس البد. بود شده گرد جفتشون چشمايه
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عليسان خداروشکر. خب مجرده ارميا صورت ھر در زدم زر من. نيست  

گفت دختره يکي اون. نميگفت چيزي بودو ساکت :
-بپرسيم ادرس اومديم فقط نميشيم مزاحم اوکي

به عصبي. رفتن کشيدنو راھشونو باشن ما طرف از جوابي منتظر اينکه بدون
گفت. نخنده ميکنه سعي زور به و گرفته خندش بود مشخص. زدم زل ارميا :

-دادم ادرس فقط نيھان جون به
لبمو ک وقتايي تموم جبران به فقط. نبودم عصبايم حتي. نبودم ناراحت ازش  

گفتم پيچوندمو قدرت تمام با گرفتمو گوششو. کنم تالفي ميخواستم گرفتم گاز :
-ھا؟ دادي ادرس فقط

-گوشم آيييي بخدا اره آي آي آيييي
-خوردي شکر خيلي شما

-کن ولم نميخورم شکرا اين از ديگه اخ اخ
اگه کردم حس که ميکرد نگام طوري يه جسي. خنده از بود کرده غش عليسان  

ھر به ولی بود خوب باھام درستهميکنه پارم تيکه بدم ادامه بيشتر ديگه يکم   
گفتم کردمو ول ارميارو گوش. بود صاحبش ارميا حال :

-عشقم؟ باشه نده ادرس کسي ھر به ديگه
گفت ميمالوند گوششو که ھمينطور :

-چشم چشم باشه
ماشين سمت رفتم گرفتمو عليسانو دست خنديدمو ...........................

سرم کردم احساس کنم باز درو خواستم ھمينکه گرفتمو ماشينو ي دتستگيره  
ميدونستم لعنتي. بستم محکم چشمامو ماشينو به دادم تکيمو... رفت گيج  

بيارم فشار خودم به انقد پريودي موقه نبايد خونم کم چون کال. ميشه اينجوري .
شنيدم ارميارو نگران صدايه :

-خوبي؟ نيھان نيھان؟
و داد تکيه خودش به منو گرفتو بغلمو زير ارميا. کردم باز چشمامو اروم  

:گفت
-اخه؟ پريده رنگت چرا

دادمو تکيه صندلي پشتي به سرمو. بشينم کرد کمکم کردو باز ماشينو دره  
شنيدم ارميارو صدايه بعدش اومدو راننده دره شدن باز صدايه. بستم چشمامو :
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-نگفتي؟ چيزي چرا تو کردم فراموش احمق منه نه؟ خونيته کم خاطره به  

دکتر؟ بريم ميخواي
گفتم حال بي :

-برام بگير شيرين چيزه يه فقط. نميخواد دکتر نه نه
-باشه باشه

ھمين براي ميشد بيشتر داشت سرگيجم. افتاديم راه کردو روشن و ماشين  
ايستاد ماشين کردم احساس بعد ديقه پنج حدود. ببندم چشمامو دادم ترجيح . 

وارد عجله با شدو پیاده ماشین از که ديدم ارميارو. کردم باز چشمامو اروم  
گفت سمتمو گرفت رو ابميوه نشستو. برگشت ابميوه يه با بعد يکم. شد مغازه :

-بخوريا ھمشو
برا يدونه چرا بگم خواستم. گرفتم دستش از ابميورو دادمو تکون سرمو  

که کردم نگاش تعجب با!!بود خواب. بھش خورد چشمم که نگرفتي عليسان  
گفت کردو اي خنده تک ارميا :

-ميبره خوابش زود ميشه خسته وقتي.منه عين
  روگرفتم جون دوباره انگار اخيششششششش. خوردم ابميوم از قلوپ چند

گفتم ارميا به :
-ھمه شبيھه ويژگياتونم ظاھري شباھت بر عالوه پس

ارميا خوردم ابميومو اينکه بعد. داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو خنديدو  
حدودا. داشتم ضعف يخورده ھمچنان ولي بود شده بھتر حالم. افتاد راه دوباره  
  10تنھا به االن. نميشد باز چشام خستگي و ضعف زور از. رسيديم بعد ديقه

چنبار. شدم پياده کردمو باز ماشينو درهبود خواب داشتم نياز که چيزي   
بشم خالص مزخرف ي سرگيجه اين شر از تا دادم فشار روھم محکم پلکامو  

نداشت اي فايده ولي . 
پخش باري بيست ده يه ويال خوده تا وضع اين با.دادم تکيه ماشين به کالفه  

ميشدم زمين
  جسيم بغلشو تو گرفت عليسانو. کرد باز پشتو دره شدو پياده ماشين از ارميا

گفت من ديدن با. پايين پريد :
-ميام بعدش. ميخوره سرما االن داخل ببرم عليسانو تا وايسا اينجا لحظه يه  

تو ميبرمت .
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تکيه خودمو چسبيدمو بازوشو. سمتش رفتم دادمو تکون نه ي نشونه به سرمو  

گفتم بھشو دادم :
-تو ميريم ھمينجوري.که نيست زيادي راه

بود نزديک خوردمو سکندري چنباري يه. افتاد راه گفتو لب زير اي باشه  
شده کتلت االن تا وگرنه کرد حفظ تعادلشو خداروشکر که بندازم ارميارم  

بوديم    ♀رفت کردو باز وروديو دره ارميا. اوردم در کفشامو زور به
شدو بلند نويان ديدنمون با. بودن صحبت گرم بودنو جمع ھم دور ھمه.تو  

گفت دستشو تو گرفت بازومو. اومد سمتمون به نگران :
-شده؟ چت نيھان؟

گفت ارميا بزنم حرفي خواستم تا :
-کنه استراحت بھتره االن. کرده ضعف يخورده

منو سمت کرد رو. گرفت ازش عليسانو و ارميا طرف اومد سريع رومينا  
:گفت

-ميارم برات مسکن و نبات چايي يه االن.اتاقت تو باال برو
ميکرد نگاه بھم اخم با. اسانسور تو رفتم نويان کمک به کردمو تشکري لب زير .

توپيدم بھش :
-؟ميکني نگام اينجوري چرا چيه؟ ھاااا

-به انقد چرا ميشه بد حالت ميکنيو ضعف ميدوني که توشديا اعصاب بي   
؟مياري فشار خودت

-ديگه کردم ضغف يکم. نخوردم که ترکش حاال بيخيااااال
گرفتو دستمو نويان اسانسور ايستادن با. نگفت چيزي دادو تکون سرشو کالفه  

با. نشستم زمين رو يھو که تخت رو بنشونتم خواست. اتاق سمت برد منو  
گفت تعجب :

-؟تو چته
:  گفتم بيحال

-تو ميکنم احساس برم بايد حمومم. ھست ماسه پره. کنم عوض لباسمو بايد  
شنه پره مغزم

گفت بياره برام لباس دست يه تا ميرفت وسايلم سمت که ھمونطور :
-بميري؟ حموم تو داري قصد نکنه. نميري جايي فعال شما
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-ميميرم؟ گفته کي حاال ؟وقت يه نگي چيزي اي نکنه خدا يه

گفت سمتمو گرفت شلواري بلوض :
-ميره گيج سرت يھو حموم تو داري،ميري ضعف و سرگيجه االن تو خب  

پايان دنيا، اون ميکشي پر بعد حموم کف به ميخوره سرت زمين ميفتي
گفتم گرفتمو دستش از لباسو :

-قضيرو نکن جناييش انقد نميرم بابا خب خيله اوووووو
کنم باز موھامو خواستم کردمو عوض لباسامو. بيرون رفت دادو تکون سرشو  

کشيدم بلندي ھين ترس از. تو پريد وحشيا عين سلين اين شدو باز در يھو که . 
بود سيني يه رومينا دست تو. تو اومدن روميناعم و باران و نھال سرش پشت  

کردو بغلم محکم طرفمو اومد سلين. باشه نبات چايي توش ميزدم حدس که  
:گفت

-نميررررررررررر تروخدا. نيست مردن وقت االن نزار تنھام نيھان
گفتم کردمو جداش خودم از زور به. درمياره بازي مسخره داره بود مشخص :

-تورو حلوايه تا نترسايکبيري کن بغل اينجوري جونتو ماھان اون گمشو برو
نميميرم نخورم

گفت کلمو پس زد يکي :
-نداري منو کردن محبت لياقت بابا گمشو .

گفت سمتمو گرفت سينيو رومينا. ميخنديدن ريز ريز بقيه :
-نشده سرد تا بخور ولي تري سالم من از که ھرچند

گفتم بقيه به رو. برداشتم سيني تو از نباتو چايي ليوان خنديدمو :
-؟شدين جمع سرم باال اومدين ميميرم دارم کردين فکر جدي جدي نکنه

گفت نھال :
 -عيادت بيايم سر يه گفتيم اتاقامون تو ميرفتيم داشتيم. ديوونه بابا برو

گفتم رومينا به رو خوردمو ته تا نباتمو چايي. نگفتم چيزي خنديدمو :
-داشتم نياز بھش خيلي روميناجون طال دستت اخيششش

گفت زدو بھم چشمکي :
-ندارم بيشتر که زنداداش يدونه ھمين. ميکنم خواھش

گفت سلين شدو بلند ھا بچه خنده ي صدايه که پايين انداختم سرمو خجالت با :
-نمياد بھت اصال که نکش خجالت من جان نيھان
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-بينم گمشو

يه به جاشو سرگيجم. تخت رو کردم پرت خودمو که بيرون رفتن اتاق از ھمه  
تخت رو ريخت ماسه کلي که کردم باز موھامو اروم. بود داده فجيع سردد . 
روش تکوندم دست با شنارو تختو پايين کردم پھن شالمو. کردم پوفي کالفه . 
بايد حتما که ھرچند. بريزه ھاش ماسه تا دادم تکون چنبار شال باالی موھامم  

خوابم نکشيده سه به کشيدمو دراز تخت رو بيحال. حموم برم  
.........................................برد

من خدااااا اي. نشستم تخت رو کنان ناله. شدم بيدار خواب از درد کمر حس با
ساعت نميدونستم اصالپيليز بگير من از دردو اين کردم تمرين خوردم شکر   

!!چنده
االن تا وگرنه بود روشن اتاقم برق خداروشکر. شده تاريک االن ھوا مسلما  

بودم کرده سکته    ♀۸. کردم نگاه ساعتو برداشتمو پاتختي رو از گوشيمو
!!!بود

رفتم دور يه ديدم اينه تو که قيافمو. دستشويي رفتم شدمو بلند جام از زور به  
خمارو چشمام بودو رفته روم و رنگنميزدم مو ميت با. برگشتم و دنيا اون  

بود شده تيغي جوجه شبيھه حاال صافم و لخت موھايه. بود روح بي ♀ 
ديگه. حموم برم ميخواستم. بياد جا حالم تا زدم صورتم به اب مشت چند  

کنم تحمل خودمو نميتونستم
نسبتا شلوار و تيشرت يه شامل که لباس دست يه بيرونو اومدم دستشويي از  

تو رفتم کردمو باز موھامو. تخت رو گذاشتم گرفتمو بودو گشاد  
.........................حموم

اتاقم دره که ميکردم خشک موھامو بودمو نشسته اينه رويه به رو صندليه رو  
گفتم کردمو خاموش سشوارو. اومد در صدا به :

-بله؟
شدم بلند جام از تعجب با. تو اومد باراد شدو باز در :

-داشتي؟ کاري اممم تويي؟ باراد
-بزنم حرف باھات ميخواستم راستش... خوابالو خانوم شدي بيدار باالخره پس

گفتم ايستادمو روش به رو. بزنه حرف ميخواد چي راجب ميزدم حدس :
-ميشنوم. خب
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گفت بريده بريده کشيدو عميقي نفس :

-ارميا و تو ...قضيه ي اين ...
-خب؟
-چرا؟

-باراد؟ چرا چي
-زدي؟ پس منو چرا بود؟ کمتر ارميا از چيم من نه؟ من چرا

-فرق باھم خيلي دوتا اين!! کردم رد خواستتو در فقط! نزدم پس تورو من نه نه
نداشتم بھت حسي چون نميخوريم، بھم ما کردم احساس چون. دارن . 

-مال کني قبول اگه کن باور. باشم تو با ميخوام من. نيھان دارم دوست من اما  
ميريزم پات دنياروبه باشي من

گفتم کالفه :
-رابطه نزار. شو بيخيال قائلي ارزش رفيقت و من براي درصد يه اگه باراد،  
بين از دوستيمون نميخوام!! مني دوست تو. بشه خراب ھست بينمون که اي  
چيزي کنيو فراموش منو کن سعي. نکش وسط بحثو اين ديگه خواھشا پس بره  

ايه ديگه کس با دلم من چون نبيني خودت دوست از باالتر ...
گفت زدو دردناکي لبخند :

-به که ميدم اھميت بھت اونقدري... باشه ميخواي اينجوري تو اگه... خب خيله
چيز يه فقط.... بگذرم احساسم از خاطرت ...

کاري جامو سر بودم وايساده شوکه. کرد بغلم اومد يھو که چي بگم خواستم  
گفت گوشم زير.  نميکردم :

-نداره؟ که اشکالي. کنم بغل کوچولومو رفيق بار اخرين براي ميخواستم فقط
گفتم کردمو بغلش متقبال منم :

-نداره اشکالي نه
يا دلگير ازش نميتونم من. ھست و بوده من دوست ھرچيزي از قبل باراد  

بوسيدو پيشونيمو بگيره فاصله ازم کامل اينکه قبل شدو جدا ازم. باشم ناراحت  
احساس يھو که بودم ايستاده اتاقم وسط ثانيه چند. بيرون رفت اتاقم از سريع  

صدايه مثل... اومد بيرون از صدايي کردم  
مشغول کردمو روشن سشوارو. شدم خياالتي حتما بيخيال... چيزي يه شکستن

شدم موھام ي بقيه کردن خشک ........................

Page 213



text 10 (2)
*ارميا

زيادي ديگه من کوچولويه خانوم. کنم بيدارش تا نيھان اتاق تو ميرفتم داشتم  
☺خوابيده

ميخواستم يخورده!!شده بيدار پس. بازه نيمه درش ديدم که شدم اتاقش نزديک  
ديدم که چيزي با که کردم باز بيشتر يخورده اتاقشو دره اروم. کنم اذيتش  
نميزنه قلبم کردم احساس ھم؟؟ بغل تو... ونيھان باراد...شدم خشک سرجام . 

چرا... بشم منفجر بود ممکن لحظه ھر بودو رفته باال حد از بيش بدنم دمايه  
ديگه. بوسيد نيھانو پيشونيه باراد که بيرون بيام اتاق از خواستم چرا؟ نيھان؟  
يعني. بود کرده قفل مغزم... خودم اتاق تو رفتم سرعت به کنمو تحمل نتونستم  

درونم از صدايي يه بودم؟؟ شده بچه دختر يه دست بازيچه ي مدت تمام  
با ولي... نيست ميکني فکر که اونجور شايد...داشته دليلي يه شايد ميگفت  

بودن،با کرده بغل ھمو عشق با ديدم خودم چشمايه با.ديدم خودم چشمايه  
به نفسم که دختري پيشونيه عشق با!رفيقم بھترين باراد، ديدم خودم چشمايه  

بوسيد بودو بند نفسش ... 
عصبي و داغون و کالفه. نميرفت بيرون ذھنم از ام لحظه يه براي صحنه اون

پرت قدرت تمام با برداشتمو ميز رو از عطرمو ي شيشه ھرموقعي از تر  
نشستم خوردمو سر ديوار کناره... شد تيکه تا ھزار که ديوار سمت کردم ... 

گرفتي؟؟ بازي به منو عشق چرا؟چرا نيھان؟ چرا  
زارم حال به بلند صدايه با... خنديدن به کردم شروع بلند بلند روانيا اين عين  

بازي نقش خوب انقد چجوري لعنتي... ميخنديدم شدنم بازيچه به. ميخنديدم  
ھات بوسه حرفات، بود؟ طبيعي رفتارات انقد چجوري ميکردي؟ ، 

ميداد عشق بويه اغوشت،ھمشون ... 
روشن باھاش تکليفمو بايد. بيرون رفتم اتاقم از شدمو بلند جام از عصبي  

نميشدم اروم وگرنه ميکردم ...........................
*نيھان

اي قيافه با ارميا شدو باز اتاقم دره يھو که بود شده تموم سشوار با کارم تازه  
اومد شم بلند صندلي رو از کنم فرصت حتي اينکه قبل. تو اومد وحشتناک  

ي فاصله با کردو بلند صندلي رو از منو دستشو تو گرفت محکم بازومو. طرفم
ميکنه؟ اينجوري چرا اين. حسابي بودم کرده ھنگ. داشت نگه خودش از کمي  
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گفتم پته تته با :

-شده؟..چيزي..ارميا..ار
زد داد صورتم تو تقريبا :

-چرااا؟
شده خل مردم پسر خدايا. ميکردم نگاه بھش تعجب با

-اخه؟ چيشده ارميا؟ چرا چي
-نيفتاده؟ اتفاقي ھيچ بگي ميخواي يعني... راه اون به ميزني خودتو خوب ھه

-ميگي؟ چي بفھمم نميزني حرف درست چرا
موھاش تو دستي کالفه. عقب شدم پرت قدم چند که ولکرد بازومو شتاب با  

گفت کشيدو :
-داره دوست انقد يکي ميديدي ميکردي کيف بدي؟ بازي منو ميومد خوشت  

نه؟
-ميگي داري چي نميفھمم من. بزن حرف درست خدا رضايه محض ارميا

-بودم من. ميدم خودم دست کار و� به که نيھان نگو دروغ!!! نگوووووو دروغ
ببوسه؟؟؟ پيشونيمو باراد دادم اجازه که بودم من بودم؟ باراد بغل تو که  

ھاااا؟؟
بھتر ترو اروم ھمينو چرا خب بود؟؟ ديده چيزو ھمه يعني... بودم کرده قفل  

نپرسيد؟ ازم
-چيه؟ دردت بگي نمياي ادم عين چرا چيه؟ براي ديگه دادوبيدادات اين خب

-دادي؟؟ بازي منو چرا بگو..بزن زر پس... چيه دردم فھميدي که االن
ميگفت؟ خودش براي داشت چي.. بودم کرده بغض

-دادم؟ بازيت کي من ميگي؟ پال و پرت داري چرا چيه؟ بازي ارميا
-چرا؟؟ ھان؟ بودي پالس مرتيکه اون بغل چرا پس

-اخه ...
گفت حرفمو وسط پريد :

-جفتشون با بزار اومده گيرم پولدار پسره دوتا گفتي بود؟ کم برات يکي ھه  
ھا؟ کنم حال

رفتم... دادم دست از کنترلمو... ميرفت فرو قلبم تو خنجر يه عين حرفاش  
يکي يکي بودنو کرده پيدا خودشونو راه اشکام..گوشش زير زدم محکم طرفشو  
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ميکرد نگام زده بھت صورتشو رو بود گذاشته دستشو.. ميريختن صورتم رو . 

گفتم سينشو تخت کوبيدم مشت با :
-گفتم؟ دروغ بھت کي من دادم؟ بازيت کي من نامرد

زدم ديگه مشت يه :
-کردي؟؟؟؟ شک بھم چرا ھا؟ کردي شک عشقم به چرا

چيزيو نميخواست دلم ديگه. بودم متنفر بزنه تھمت و کنه شک بھم يکي اينکه از  
زدم بعديو مشت. کنه فکر ميخواد که ھرجور بزار.بدم توضيح بھش :

-به رو مياد دلت چطور. ميخوره بھم ازت حالم. ارميا ميخوره بھم ازت حالم  
مياد؟؟ دلت چطور ھان؟ بزني بھم بودن ھرزه انگ وايسيو روم

گفتم درو سمت دادم ھولش :
-ارميا بيرون گمشو زندگيم از. بيرون گمشو..بيرون برو اتاقم از گمشو

زدم داد بلندتر که ميکرد نگام بھت با ھمونطور :
-بيرووووووون گمشو

وسط. کوبيدم ھم به محکم درو بيرونو رفت اتاق از اومدو خودش به دادم با  
عشقي بود اين...زدم زار دلم ته از پوشوندم دستام با صورتمو نشستمو اتاق  
قرار اگه. نميخوام رو نباشه اعتماد توش که عشقي ميزدي؟؟ دم ازش که  

ولي درست بود اشتباه کارم... نميخوام عشقو اون من کني شک عشقت به باشه
بردم پناه تختم به خسته... لعنتي ميپرسيدي ازم بايد...ميپرسيدي ازم بايد ... 

که بودن حياط تو ھمه پس.. ميومد حياط از کباب بوي بودو باز پنجره  
نشنيدن صداھامونو .................................

صدام ھرچی بقیه. بودم کرده جمع شکمم تو زانوھامو بودمو نشسته تختم رو  
نویان شدو باز اتاق دره که بودم غرق افکارم تو. نرفتم پایین شام برای کردن  

گفت نشستو تخت رو کنارم. تو اومد :
-خواھری؟ چیشده

-نداشتم اشتھا فقط... نویان نیس چیزی
-شده؟ کور اشتھاتون یھو ارمیا و تو بگی میخوای

گفت ھامو شونه دور گذاشت دستاشو پایین؟ بود نرفته ارمیاعم یعنیلعنتی  :
-نیھان؟ چیشده

گفتم ھاشو شونه رو گذاشتم سرمو :
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-لطفا... نویان نپرس چیزی
گفت بیرونو کرد فوت نفسشو :

-باشه ...
خوابم بغلش تو ھمونطور به کرد نوازش موھامو انقد  

.....................برد
بود خواب ھنوز نویان. شدم بیدار چشمم به میخورد که خورشید نور با صبح . 

با. نمیاد خوابم دیگه که عجیبه!!ھشته تازه ساعت. کردم نگاه ساعت به  
دستشویی سمته رفتم کشیدمو اھی دیشب یاداوری ......

تو رفتم. خوابیدن ھنوز ھمه احتماال بودو ساکت جا ھمه. اومدم بیرون اتاق از  
گفتم. دیدم نھالو تعجب کمال در که اشپزخونه :

-بخیر صبح
گفت تعجب با دیدنم با طرفمو برگشت :

-شدی سحرخیز چه... بخیر صبحت تویی؟ نیھان وای
-کنم فک خوابیدم زود دیشب

با کردو حلقه دورم دستاشو. کردم بغلش سفت شدمو کشیده سمتش به ناخداگاه  
گفت خنده :

-بود؟ چی برای دقیقا این
گفتم فشردمشو خودم به بیشتر :

-خواست دلم خب میکنم؟ بغلت باره اولین مگه
گفت کردو جدا خودش از منو اروم :

-نه؟ شده چیزی بخوری؟ شام نیومدی دیشب چرا
-شد دعوام ارمیا با...راستش...اھوم

گفت شوخی به زدو لبخندی :
-بزنی شکمت از خاطرش به که نداره ارزششو مردی ھیچ

طرفش برگشتیم شوک با نویان صدایه با که خندیدیم جفتمون :
-میشنوم جدید حرفایه خانوم نھال به به

گفت خندیدو نھال :
-دیوونه بخیر ھصبحت

-من خیز سحر خواھر بخیر شماعم صبحه به به... عزیزم بخیر توام صبح
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گفتم خندیدمو :

-کنین مسخرم ھی شدم بیدار زود بار یه حاال  
بخوریم چیزی یه میز رو بشینین بیاین: نھال

بیدارشه زودتر ھرکی کال. شدیم خوردن صبحانه مشغول میزو سره نشستیم  
بمونیم ھمه منتظر که نیست اینجوری بخوره صبحانه میره ...... 

کردم رو. زد سرم به فکری یھو که میکردم جمع میز رو از ظرفارو داشتم  
گفتم و نھال طرف :

-بیرون؟ بریم میشه... جون نھال
-کجا؟ بیرون؟

-بزنیم قدم اطراف دورو این بریم . 
گفت نویانو طرف کرد رو نھال :

-چیزه؟ تو نظر نویان
-صورت این باید. دارم کار خورده یه من برین برین، میخواین اگه شما  

کنم چک شرکتو حسابایه
-میریم ما پس اوکی

گفت جفتمون به رو بوسیدو نھالو پیشونیه. شد بلند جاش از نویان :
-باشین خودتون مراقب. میسپارم ھم به شماھارو

بیرون اشپزخونه از که ھمونطور کشیدمو دستشو که بگه چیزی خواست ننھال
گفتم میرفتم :

-که نمیریم دوری جایه بابا خب خیلیه اوووووه

#ھفت_صد_پارت

کوتاھمو مشکیه ساده ی پالتویه. اتاقش سمت رفت ھرکی و باال رفتیم ھا پله از  
برداشتمو پاتختی از گوشیمو. مشکی شال و جین شلوار ی اضافه به. پوشیدم  

شدی بد انقد چرا... کردم نگاه ارمیا اتاق دره به ناخداگاه. بیرون رفتم اتاقم از  
اومدم خودم به نھال صدایه با...ارمیا؟ :

-نیھان؟ بریم
-بریم بریم
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گفت بھم نھال. پوشیدیم کفشامونو بیرونو رفتیم در از. پایین رفتیم اسانسور با :

داری؟ سراغ جاییرو
-بزنیم قدم اطراف این یکم بریم خواستم فقط. بابا نه

-بریم اوکی
......................................

حرف دری ھر از میرفتیمو راه ھمینطوری داشتیم که بود ساعت نیم حدود  
راجب داشتم منم میزدو حرف استاداش دانشگاھشو راجب نھال. میزدیم  

میگفتم مدرسم خاطرات .
-حرف یکم بزنه، حرف باھامون تا کالس تو اومد مشاورمون بار یه نھال وای  
بلند جام از من. شه بلند جاش از احمقه که میکنه فکر ھرکی خب:گفت بعد زدو

!!شدم
گفت تعجب با نھال :

-؟شدی بلند جات از تو
-کمال احمقی؟در که میکنی فکر تو پس خب: گفت بھم کرد رو مشاور. اھوم  

نشستم بعدش. واینسین تنھا شما خواستم فقط. نخیر: گفتم پرروییت
گفت میخندید که ھمونطور. بود گرفته خندم خودمم. خنده از پوکید نھال یھو :

-؟گفتی چیزی ھمچین واقعا وای
-ای عقده زنیکه ی بیرون کرد شوتم کالس از بعدش ھرچنداره  ...

بکنه تشکرم ازت میخواستی البد تروخدا نه ♀-  
گفتم ذوق با خیابون اونطرف فروشی بستنی دیدن با. نگفتم چیزی خندیدمو :

-بستنیییی نھال وای
گفت تعجب با :

-سرما؟ این تو بستنی؟
-میچسبھھھه خیلی ارھھھھھه

-بیام بگیرم بستنی دوتا برم تا وایسا اینجا اوکی
-باشه باشه

افتادو جونم به بدی لرز یھو. بگیره بستنی دوتا تا خیابون اونطرف رفت نھال  
تپیدن به کرد شروع تند تند قلبم ....

شده؟؟؟؟ چم من خدا یا
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نریزه لباسش رو تا بود بستنیا به حواسش تمام بودو دستش بستنی دوتا نھال . 
که ماشینی دیدن با. نبود ماشینا به حواسش اصال میشدو رد خیابون از داشت  

صدایه.... ولی زدم صدا جیغ با اسمشو توانم تمام با میومد سمتش به شتاب با  
به بودمو وایساده شوک با... شد قاطی نھال به ماشین برخورد با من جیغ  
ادم کلی که نکشید طولی. بود اومده بند زبونم. میکردم نگاه روم به رو صحنه ی
میلرزیدم فجیعی طرز به...لرزیدن به کرد شروع بدنم تمام یھو. شدن جمع ... 

جیغ نھال دیدن با...شدم رد مردم کناره از زور به خیابونو وسط دوییدم لرز با  
جونش بی جسم بودو شده خون غرق صورتش. گریه زیر زدم کشیدمو بلندی  

نمیزاشتنو ولی پیشش برم میخواستم میزدمو زار دلم ته از. بود افتاده زمین رو
میگفتن مدام :

-باشید اروم خانوم
-شکسته جاییش شاید بشید نزدیک نباید باشید اروم لطفا خانوم

احتیاط با اومدنو دونفر. شد روشن دلم تو امیدی نور امبوالنس صدایه شنیدن با
ماشینو راننده ی نتونستم اصال. امبوالنس تو بردنش کردنو بلند نھالو جسم  

گریه و ھق ھق با...آمبوالنس تو نیاوردنش که نشده چیزیش البد!! ببینم  
گفتم دونفرو اون سمت رفتم میلرزیدم که درحالی :

-بیام..منم.م...بزارید...بزا
-ھمراھشونید؟ شما

زل نھال به نشستمو گوشه یه شدمو امبوالنس سوار. دادم تکون سرمو اروم  
چکش مدام بودنو سرش باال نفر دو. نمیومد باال نفسم گریه زور از. زدم  

بشه چیزیش اگه خدایا.بود زوم نھال خونیه صورت رو نگاھم من ولی میکردن  
میمیرم...میمیرم من .........................

*ارميا
بيرون ذھنم از ام لحظه يه حتي نيھان حرفايه. نبرد خوابم صبح تا ديشب  
حرف ھمه اون زدن جاي به ميتونست رفتم،ولي تند که دارم قبول...نميرفت  
به پنجره از کشيدمو رو پرده... نداشته توضيحي البد ھه.بده توضيح بھم  
فھميدم کردم که دقت. کرد جلب توجھمو حياط تو چيزي يه. زدم زل بيرون  
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اصال رفتن؟ کجا يعني. بيرون رفتن باھم پيششو اومد نھالم بعد يکم!!! نيھانه   

گول خودمو دشتم فقط ھرچند. نيست مھم برام کاراش ديگه چه؟ من به  
اومد کردو باز اتاقشو دره روميناعم ھمزمان بيرون، رفتم اتاق از...... ميزدم  

بوسيدمو بود رومينا بغل که عليسانو گونه ي گفتمو بھش بخيري صبح. بيرون  
:گفت

-کني خستش نبايد پايين بيا مامان بغل از. شدي مرد ديگه تو پسر ھي
گفت چسبيدو رومينا به بيشتر عليسان :

-باشم بغلش دارم دوست خودمه مامانه
گفت خنديدو رومينانميشه ادم جوره ھيچ بچه اين  :

-بخوريم صبحانه بريم بياکردم عادت بابا بيخيال  
پايين رفتم ھمراش دادمو تکون سرمو .........

اينو روميناعم بودمو موقعي ھر از تر کسل. بودم نشسته مبل رو حال بي  
نھال و نيھان که فھميدم نويان حرفايه از. نميزد حرفي ولي بود فھميده خوب  
زدنو دووووور کال. بزنه دور بره بايدم ھه. بزنن دوري يه بيرون بودن رفته  
بيامو نگفت من به نيھان چرا ميگفت ميزدو غر ھمش سلين!!! بلده خوب خيلي  

بستم چشمامو کالفه دادمو تکيه مبل پشتيه به سرموبود مخم رو حسابي  . 
فھميدم داد جواب نويان وقتي. خوردن زنگ به کرد شروع نفر يه گوشيه  

اونه گوشيه .
ھستم خودم بله.سالم: نويان

بھش زدم زل کردمو باز چشمامو زده شوک زد که دادي با
-چييييييييي؟؟؟

گفت لرزون صدايي با. ميکردن نگاه نويان به ترسيده ھمه :
-بيمارستان؟ کدوم...کد

شده؟؟؟ چيزيش نيھان نکنه... ريخت فرو قلبم بيمارستان اسم اوردن با  
گفت ھممون به رو کردو قطع گوشيو :

-کرده تصادف نھال
تا نھال اسم اوردن با. کشيد بلندي ھين خودشو صورت تو زد يکي سلين  

ھول با باران خوبه؟؟ حالش اون چي؟ نيھان... ولي شد راحت خيالم حدودي  
:گفت
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-بيمارستان بريم بياين تروخدا واي

گفتم که بياد خواست روميناعم :
-باشه؟ ميزنم زنگ بھت. بمون اينجا تو

-بدي خبر نره يادت
-اوکي

پوشيدنو چيز يه سرسري باران و سلين. بودن شده سرکنده مرغ عين ھمه  
خونه از شتاب با پوشيديمو لباسامون ھمين رو سيوشرت يه نويانم منو. اومدن
بود خراب خيلي حالش نويان. بيرون بود رفته صبحانه بعده باراد. بيرون رفتيم

با پرسيدمو نويان از بيمارستانو ادرس. فرمون پشت نشستم من ھمين براي  
روندم اوري سرسام سرعت .......

به. بيمارستان سمت دوييديم ھمگي کردمو پارک ماشينو. رسيديم بعد ربع يه  
پرسيد و جلو رفت سلين رسيديم که بخش :

-کجان؟ بگين ميشه اوردن رو سرمدي نھال اسم به تصادفي يه خانوم ببخشيد
گفت کردو پايين باال سيستمو يکم طرف :

-راست سمت راھرو انتھايه باال ي طبقه. ھستن عمل اتاق تو االن
ديدم نيھانو. دوم ي طبقه رفتيم سريع بود؟ بد وضعيتش انقد يعني عمل؟ اتاق  
شدو بلند جاش از ما ديدن با. بود نشسته صندليا رو اشفته سرووضعي با که  

نويان بغل تو کرد پرت گريه با خودشو ....................

#نه_صد_پارت
#کوتاه_پارت

*نيھان
پرستارا از يکي به نويانو ي شماره. ميسوخت چشمام که بودم کرده گريه انقد  

لحظه ھر حالم. عمل اتاق بردن و نھال. بزنه زنگ براش خواستم ازش دادمو  
از اشکي ديگه که بودم کرده گريه انقد. نشه چيزيش خدايا. ميشد بدتر داشت  
اگه. بستست دختر اين جونه به جونم من. ميکردم ھق ھق فقط نميومدو چشمام  

اونور ور اين راھرو تو کنده سر مرغ عين. ميميرم من بيفته براش اتفاقي  
اشکم ي چشمه دوباره داداشم ديدن با... بقيه نويانو به خورد چشمم که ميرفتم  

اشکاري طور به که صدايي با نويان. بغلش کردم پرت خودمو جوشيدو  
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گفت ميلرزيد :

-ميشه خوب مطمعنم قوييه دختره نھال...دختر باش اروم ھيشششش
گفتم اي گرفته صدايه با. ميکشيدم نفس زور به ھق ھق و گريه زور از :

-زيش..چي نھال اگه..اگ..يان..نو  ....
گفت کردو قطع حرفمو :

-باش اروم دختر نميشه چيزيش ھيششش ...
با باران. ميريخت اشک بھار ابر عين که کردم نگاه سلين به شدمو جدا ازش  

پرسيد بغض :
-نيھان؟ خوبي خودت تو

گفتم دادمو تکون سرمو :
-زد نھال به ماشين... اھوم

بود زده زل که ارميا به خورد چشمم... کجاس نيست مشخص رانندھه اصال  
ھنوز.دزديدم چشمامو سريع ولي خورد طالقي ھم تو نگاھمون ثانيه چند...بھم  

شايد و زخميه بود زده بھم که حرفي اونھمه از قلبم ھنوز...بودم دلگير ازش  
شونشو رو گذاشتم سرمو. نشستيم صندلي رو سلين منو... نشه خوب ھيچوقت
اونور اينور کالفه نويان. داشتم حالي چه ميدونه خدا. کردم گريه صدا بي  

سرشو بودو داده تکيه ديوار به ارمياعم. کنه ارومش داشت سعي بارانم ميرفتو
جام از ھا زده جن عين بيرون اومد در از که دکتر ديدن با. پايين بود انداخته  

گفتم ناله با. پيشش رفتم شدمو بلند :
-خوبه؟ حالش نھال چيشد؟ دکتر اقاي

گفت کشيدو اھي... سوزوند وجودمو عمق تا کرد بھم که نگاھي :
-بود شديد خيلي ضربه ولي داديم انجام برميومد دستمون از ھرکاري... متاسفم

ھمين به رفته؟. نھال يعني...نميشنيدم ھيچي ديگ... خال تو رفتم کردم احساس  
چشمم از اشک قطره يه..ميکردم پوچي احساس...مرده؟ من نھال سادگي؟؟  

نفھميدم ھيچي ديگه شدو سياه جا ھمه چکيدو ............................

#ده_صد_پارت

به نھال جسد اوردن...گذشت ميکردم فکرشو که اوني از زودتر خيلي...گذشت
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گذشت زدن ھم به چشم يه تو ھمش... نيلوفر اومدن برگشتنمون، شيراز، ...

شيون و ناله که پوشيه سياه ادمايه از پر دورم...نشستم زھرا بھشت تو االن  
شکسته االن ميديدمش ابھت و غرور تو ھربار که نھال،کسي پدر...دادن سر  

بود موقعي ھر از تر !
اشک مرگش جوون خواھر براي سوزناک برامدش شکم اون با نيلوفر  

که داداشم ي زده جوونه تازه عشق براي  بود خون دلم وسط اين...ميريخت  
شد پرپر چشماش جلو ...

ميريخت اشک بودو داده تکيه من به بيحال سلين ...
اشکم قطره يه حتي االن تا شد بد حالم که روزي اون از...من اما  

باورم نھال مرگ ھنوز انگار.کنم گريه نميتونم اصال ولي چرا نميدونم.نريختم  
 ...نشده

اخ...داشت خودش تو نھالو جسم که بودم زده زل قبري سنگ به بغض با  
رفتي؟ زودي ھمين به...نھال ... 

تا روز اون از...بودن اومده ارمياعم حتي و رومينا مبين و مبينا باراد باران  
کسم عزيزتزين دادن دست از داغ...نزدم حرف باھاش ام کلمه يک حتي حاال  

حس خودم رو نگاھاشو ھرازگاھي...طرف يه شدمم اوار عشق داغ...طرف يه
نميدادم اھميت ولي ميکردم ...

تھران برگردم نميخواستم ديگه بودم، گرفته تصميمي يه !
ادامه واليبالو نميخواستم ديگه حتي.لعنتي تيم اون تو برم نميخواستم ديگه  

بود تحمل غيرقابل و سخت برام نھال بدون زمين تو کردن بازي.بدم !
سره قبر به خيره.مسجد تو برن ميخواستن ظاھرا شدن، بلند ازجاشون ھمه  

بلندم گرفتو بازومو زير طرفمو اومد نويان...نميخوردم تکون بودمو نشسته جام
گفت زيرگوشم. کرد :

-بريم بايد...خواھري پاشو
خيلي برام که ھرچند... ميگفتم ارميا به قضيرو اون بايد... شدم بلند حرف بي  

زدم صداش جون بي که ميرفت داشت بودو گرفته رومينارو دست. سخته . 
خجالت ھم از جفتمون انگار...اومد طرفم به من ديدن با برگشتو  

شکستو سکوتو باالخره. نميگفتم چيزي پايينو بودم نداخته سرمو.ميکشيديم  
:گفت
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-شده؟ چيزي

غم توش عجيب که زدم زل چشماش تو ابيه ي تيله دوتا به و باال گرفتم سرمو  
گفتم لرزون صدايي با کردمو تر زبونم با لبامو... داشت :

-برگردم...نميخوام..نمي...من  
گفتن شوک با يدفعه ھردو ارميا و نويان :

-چيييي؟
گفت کشيدو موھاش تو دستي کالفه. نگفتم چيزي :

-تصميم وضعيت اين تو خواھشا.نيست خوب حالت ميدونم... نيھان کن گوش  
برگردي بعد بموني ھفته يک ميتوني.نگير

گفت کردو تاييد حرفشو نويانم :
-ھميشه ميخواست، ھمينو بود اينجا نھالم اگه... نيست درست کارت نيھان  

زدي؟ جا زودي ھمين به. باشي بھترين داشت دوست
نھال بدون واليبالو ھم.بودم گرفته تصميمو من ولي بود درست حرفاشون  

عين ھرروز ندشتم دوست. بود اور زجر برام ارميا کنار بودن ھم نميخواستم  
گفتم. کنيم رفتار سرد باھم ببينيمو ھمو غريبه دوتا :

-قراردادي که ما.نميخوام نھال بدون واليبالو من. برنميگردم که گفتم...نميشه نه
نيس مشکلي پس نبستيم باھم

به ولي ميزد موج خواستن ارميا چشمايه تو. ميکردم حس جفتشونو کالفگيه  
ميکنه خواھش ازم داره که ميديم ميديدم، پشيمونيو نگاھش تو. نمياورد زبون  

گفت کردو نگاه چشمام تو لحظه چند. نمياورد زبون به ولي برگردم باھاش :
-نيست مھم..ميخواي اينجوري اگه... باشه ...

گفت کرد مکث يکم :
-شايان خانوم...خداحافظ

زانوھام...ريخت فرو قلبم ته چيزي يه کردم احساس رفتنش با...رفت.رفت و  
گفت ناله با گوشم دم.بغلش تو گرفت منو نويان که ميفتادم داشتم شدو شل :

-خودت؟ با ميکني چيکار داري
..........................................

ھفتمِ  مراسم بعده سلين... ميگذره ماجرا اون از ھفته دو  
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گوشم تو حرف ولي. کرد تھديدم حتي و اصرار چقد بماند. تھران برگشت نھال

 ...نميرفت
ھه... برگرد بگه بھم داشتم دوست.بزنه بھم زنگ يه حداقل ارميا ميخواست دلم  

نميخوام ھم و برم ميخوام ھم!! نيست مشخص خودم با تکليفم حتي . 
و اينه جلو رفتم روز يه... بود موھام کردن کوتاه کردم که کاري ترين عجيب  
جفتشون که االن... ارميا ھم داشت دوست موھامو نھال ھم گفتم خودم با  

کوتاه موھامو گرفتمو قيچيو... نميخورن دردم به موھامم اين پس نيستن  
ميرسه شونم سره تا االن...کردم . 

از. بيرون رفت و گريه زير زد وضعيتم ديدن با اتاقم تو اومد وقتي نويان  
ببين و بيا بود انداخته راه قشقرقي چنان...نگم دیگه که مامان ....

مينشستمو نھال قبر کناره ھا ساعت. زھرا بھشت به رفتن شده ھرروزم کاره  
زجراوره برام قضيه اين کنمو گريه نميتونم ھنوزم. ميزنم حرف باھاش ...

ريختن اشک وقتي ميگيره درد قلبم چقد ميدونه خدا.مياد باھام نويانم وقتا بعضي
ميبينم داداشمو .

شده اي بھونه قضيه اين ميديدمو نيلوفرم زھرا بھشت ميرفتم که چنوقتي اين  
بشيم صميمي باھم تا بود . 

ميکنم نگاه چھرش به وقتي که ميشد باعث نھال به نيلوفر ي اندازه بي شباھت  
بگيرم ارامش ... 

شکمش به ھرقت. ميشه کنده جاش از قلبم ميکنه گريه سوز با اونطور وقتي  
ميشه بيشتر بغضم ميکنم نگاه . 

نھال اخ. ببينه کوچولوشو خواھرزاده داشت دوست خيلي نھال ... 
تصميم اسمش براي ھنوز. مياد دنيا به نيلوفر ي بچه ديگه ي ھفته دو تقريبا  

.نگرفتن
خيره نامعلومي نقطه ي يه به بودمو کرده کز اتاقم ي گوشه چنوقت اين مثل  

از منو نميتونست ميکرد ھرکاري نويان. بودم شده افسرده حد از بيش... بودم  
به شنيدم نويان از.پلشت بود کرده قھر باھام که سلينم. دربياره ھوا و حال اين  

رفته ديگه خوابگاه يه .
به انرژي پر ميکرد سعي که صدايي با. تو اومد نويان خوردو در به اي تقه  

گفت بياد نظر :
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-گرامي خواھره بر سالااااام

گفت نشستو تخت رو کنارم. دادم سالمشو جواب بيحال :
-ميکردي استقبال ازم ديگه جور يه برميگشتم سرکار از وقتي قبلنا

بيرون صدا با نفسشو... نزدم حرفي ولي قبله؟ مثل چي االن اخه بگم خواستم  
گفت بوسيدو سرمو روي...داد :

-نميخوري چيزي حسابي و درست چنوقته... بخور غذا بيا
گفتم ميکشيدم دراز تختم رو که درحالي :

-بخوابم ميخوام...ندارم ميل فعال
رفت اتاقم از" بخوابي خوب "گفتن با کردو نوازش صورتمو ثانيه چند  

برد خوابم شدو گرم چشمام کم کم منم... بيرون

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

#دوازده_صد_پارت

تو که اتفاقي بھترينبودم زده زل کوچولو نوزاده به شيشه پشت از ذوق با  
ميام دارم که باره سومين االن. بود نيلوفر پسره اومدن دنيا به افتاد ھفته اين  

تو گذاشتنش بود اومده دنيا به زود اينکه خاطره به ھرچند. کوچولو ني ني پيش
کردم ذوق چقد که اخ". نويان "گذاشت اسمشو نيلوفر.دستگاه ❤که بماند   

پايه و دست که ميردم نگاه بھش ذوق با. زديم زار ھم بغل تو ديقه چند  
ھمينم ولي ببينم درست قيافشو نميتونستم. ميداد تکون ھوا تو کوچولوشو  

نازھھھھھه چقده که اخ. بود غنيمت
گفت خنده با. سمتش برگشتم نيلوفر، شوھر آرش، صدايه با :

-داري ذوق چقد تو دختر
-نازھھھھه چقده کن نگاش اخه وايييينميدونم خودمم

گفتم بغض با... کردم بغض دوباره نھال اوريه ياد با يھو :
-ميشد خوشحال خيلي بود اينجا نھال اگه

شيش ساعت. کرد تاييد سرش دادن تکون با حرفمو کشيدو سوزي پر اه  
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کردمو خدافظی آرش از ھمونجا. خونه برميگشتم بايد ديگه. بود بعدازظھر  

بيمارستان از کردمو خداحافظي ازش بوسيدمو گونشو. نيلوفر اتاق تو رفتم  
ميومدم تا... سراغم بود اومده لعنتي دلتنگيه حس اون دوباره... بيرون رفتم  

دلم داغ ميفتادمو جفتشون ياده دوباره. ذھنم تو ميومد ارميا کنم فراموش و نھال
ميشد تازه ... 

ميتونه بگيره؟ قلبش تو منو جايه ميتونه ارمياست؟ شاگرده کي االن يعني  
بھم خفگي احساس ميشدو بيشتر داشت لحظه ھر بغضم باشه؟ داشته دوسش  

بود داده دست ...
رفتم خونه سمت به شدمو سوارش ايستادو. دادم تکون دست تاکسي يه براي

.................................................
گفت طرفمو اومد سراسيمه ديدنم با مامان. تو رفتم کردمو باز درو کليد با :

-شدم نگران کردي؟ دير انقد چرا دخترم نيھان
-اومده؟ نويان... بزنم زنگ رفت يادم ببخشيد

نه يا پارکه حيط تو ماشينش ببينم نبود حواسم اصال . 
-مياد دير امشب گفته. نيومده نه

-گشنمه ھست؟ چيزي غذا مامان... اھا
گفت ذوق با. نگو که شد خوشحال انقد بيچاره :

-بخوري ميکنم گرم االن. مونده امروز نھار دخترم اره
غذا وعده يه زور به چنوقت اين. بشه خوشحال اينجوري داشت حق  
يه. اتاقم تو رفتم شستمو ظرفارو خوردم غذامو اينکه بعده......... ميخوردم  

در لباسامو. نبودم کسل ھميشه مثل امروز چرا نميدونم... داشتم خاصي حس  
از نبودم پشيمون.کشيدم موھام به دستي... زدم شونه کوتاھمو موھايه اوردمو  
خودم براي لباس دست چند يه... داشتم بدي حس خب ولي کردنشون کوتاه  
گرم اب دوش يه ي اندازه ھيچي...حموم سمت رفتم تختو رو گذاشتم گرفتمو  

نمياره جا حالمو
............................

نويان بودو ۹ ساعت...گوشم تو بودم گذاشته ھندزفريمو بودمو نشسته تختم رو
شکمم تو زانوھامو. بمونه کاري اضافه انقد نداشت سابقه. بود نيومد ھنوز  
مخم رو بود رفته بدجور خواننده صدايه. روش گذاشتم سرمو کردمو جمع  
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به. اونور کردم پرتش دراوردمو گوشم از ھندزفريمو حرص با ھمين براي  

تو ديدنش با... شد باز اتقم دره يھو که بودم زده زل روم به رو ديوار  
زدم زل شدمو بلند جام از شوک با در چھارچوب  

..................................بھش
#سیزده_صد_پارت

اینی کنم باور یعنی...نمیزدم حرفی بھشو بودم زده زل بھت با... نمیشد باورم  
ارمیاست؟ وایساده روم به رو االن که

گفت لب زیر اروم..نزئیکتر اومد یکم :
-سالم

و گریه زیر زدم بلند صدایه با.شکست لعنتی بغض این باالخره...شکست  
حسش میخواستم...بھش فشردم خودمو بیشتر... بغلش کردم پرت خودمو  

گفت حرارت با گوشم زیر...واقعیه بشم مطمعن میخواستم.کنم :
-بود شده تنگ برات دلم

زل چشماش تو گرفتمو فاصله ازش یکم...نمیومد بند ام ثانیه یه برای اشکام  
بود زده زل بھت با چون بود شده موھام متوجه تازه انگار.زدم  

معلوم صداش از که شوکی با کشیدو موھام به وار نوازش دستشو...بھشون  
گفت بود :

-نکردی اینکارو تو...نه ...
فکر اینکه خاطره به میگفتم میگفتم؟ بھش چی...پایین بودم انداخته سرمو  

دستشو کردم؟ کوتاه موھامو باشی داشته وجود نیست قرر دیگه میکردم  
این میزدو قرمزی به چشماش سفیدیه... باال اورد سرمو چونمو زیر گذاشت  

گفت ای دورگه صدایه با...ناراحته و عصبی خیلی که میداد نشون :
-کردی جدا وجودمو از تیکه یه انگار اینکارت با....چیه میدونی ...

گفتم زدمو زل چشماش تو گریه با.عقب رفتم قدم یه :
-انگار زدی تھمت بھم ھمه اون وقتی.زدی حرف اونجوری باھام وقتی توام  
از قلبمو انگار رفتی گذاشتی چرا و چون بدون وقتی.کردن فرو قلبم تو خنجر  

ارمیا؟ کشیدم چی روزا این من میدونی میگم؟ چی میفھمی... اوردن در سینم  
اره...نبودی داشتم نیاز تو به ھمه از بیشتر که شرایطی تو میفھمی؟ اصال  

تو ھنوز زدی شب اون که حرفایی... برو تو نگفتم ولی نمیام گفتم  
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میفھمی؟ بیام بیرون فکرش از نمیتونم...سرمه

صورتم با دستامو نشستمو تخت رو...بود بریده امونمو گریه...میزدم نفس نفس
روم به رو اومد کردم احساس... کردم گریه بیشتری شدت با پوشونئمو  
حرارتش پر و داغ دستایه تو برداشتو صورتم رو از دستامو...نشست  

که صدایی با...بود سرخ سرخ چشماش میزدو موج غم نگاھش تو...گرفت  
گفت میکرد ریش قلبمو :

-الشی من عوضی من اصال خوبه؟ کردم غلط بگم ببخشی؟ منو کنم چیکار  
نامرد من ...

گفت کردو پاک اشکامو کشیدو صورتم به دستی...کرد قطع حرفشو :
-نکن گریه اینجوری ارمیا جون فقط... میگی تو که ھرچی من اصال

تخت پایین روش به رو.اوردم کم جلوش ھمیشه مثل...کنم تحمل نتونستم  
خودش به بیشتر منو کمرمو دور گذاشت دستاشو...کردم بغلش نشستمو  

وجودم به کم کم ارامش...بودیم کرده بغل ھمو حرف بی دیقه چند... فشرد  
شد سرازیر ....

#چھارده_صد_پارت

بود کرده ھماھنگ نویان با اومدنش برای ارمیا. بودیم نشسته شام میزه سره . 
بھش نویانشناخت ارمیارو اول نگاھه با که برم مامانم حافظه ی قربون   

منو میخواست مثال جورایی یه.بود اومده من با کردن صحبت برای ارمیا گفت
رابطمون از. تمرینم سره برگردم که کنه راضیم و دربیاره ھوا و حال این از  

بفھمه چیزی االن نمیخواستم اصال من نمیدونستو چیزی .
یه ھر ارمیاعم.بود کرده درست معروفش فسنجونایه اون از شام برای مامان  
میکرد ذوق حسابی مامانم مینداختو راه چه چه و به به کلی میخورد که قاشق

کردم اصرار مامان به ھرچقدر شام بعده. اومده خوشش ارمیا از بود مشخص
میگفت ھمش. نمیزاشت بشورم ظرفارو بزاره :

-دل ور وایسی تو که اینجا نیومده خاطرت به نشده بلند راه اینھمه مردم پسره  
بشوری ظرف من

نویانم. نشستم مبل  رو ارمیا کنارهبیرون کرد شوت اشپزخونه از منو تھشم  
گفت من به خطاب طرفمونو کرد رو. بود نشسته رویی به رو مبل رو :
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-برگردی؟ میخوای...نیھان

گفتم دادمو بیرون فوت با نفسمو :
-اره

نھالم اینجوری میکنم احساس... نداشتم ای چاره ولی میکرد اذیتم نھال نبوده  
تره خوشحال

-دیر... کن راھنمایی اتاق تا ارمیارو شو بلند االنم... گرفتی درستی تصمیم  
تھران برگردین باید فردا شما و وقته

گفتم یھو تمام عقلیه بی با :
-خودم؟ اتاق تو ببرمش یعنی

معلوم. داد بھم خفن غره ی چشم یه نویانم و خنده از پوکید ارمیا حرفم این با  
گفتم کوبیدمو ارمیا بازویه به مشت یه حرص با. گرفته خندش بود :

-نمیدی سوتی اصال خودت که نهمررررض  
گفت میمالوند بازوشو که ھمونطور :
-سنگینه چقد دستت نیھان اخ

-ھست که ھمینه
نویان اتاق تو بردم ارمیارو بود شکسته مھمانمون اتاق تو تخته که اونجایی از .

گفتم کردمو باز اتاقو دره. میخوابه پذیرایی تو ھمونجا نویانم :
-را من بار این ولی ھاشمی جناب نمیشه شما بزرگ قصره ی اندازه به میدونم

کنید صبح اینجا را شب نماییدو عفو ☺
گفت کشیدو دماغمو نوک :

-خوبه خیلیم.دیوونه
گفتم ریختمو بھم موھاشو :

-بخیرررر شبت
سوالی. بغلش شدم پرت تقریبا کشیدو دستمو که بیرون برم اتاق از خواستم  

گفت که کردم نگاه بھش :
-پس؟ چی خوابم از قبل بوس

-باال میاد یکی االن کن ولمبخدا پررویی خیییلی  
گفت شیطون شدو نزدیکتر بھم :

-ھوم؟ بگیرم؟ گازت میخوای نکنه
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گردنش دوره دستامو. ایستادم پام ی پنجه رو نکنه کبود منو نزنه اینکه ترسِ  از

العملی عکس اینکه قبل. بوسیدمش محکم لباشو رو گذاشتم لبامو کردمو حلقه  
بیرون اومدم اتاق از گویان بخیر شب شدمو جدا ازش سریع بده نشون . 

تصفه بابا برونمیکنم که کارا چه روشن روز تو. روشن ننم چشم خدا ھی  
درگیرم خودم با منم بود؟ کجا روشن روزه شب  .....................

#پانزده_صد_پارت
۱۵   اون فردایه. نھایی تست برای برم باید امروز من یعنی این و بود اسفند ام

تمرین بود ماه ۲ که اونجایی از. تھران برگشتیم باھم پیشم اومد ارمیا که شبی  
دھن قشنگ یعنی. داشتم تمرین کلی به نیاز بودو خوابیده بدنم حسابی نداشتم،  

زده خط اسممو ارمیا خاله ی ھمون یا تھرانی کردم فکر اولش. شد سرویس من
بکنه اینکارو نزاشته گفت ارمیا ولی !...

برای خیلی دلم. سلین پیش رفتم ھمه از اول تھران برگشتیم که روزی ھمون  
کنه سکته بود نزدیک دید منو وقتی بدبخت. بود شده تنگ بیمعرفت اون

کنین فکر مدیونین!!! بودیم ارمیا خونه ی مدت تمام سلین منو
بدترن ارشادم گشت از سلین و رومینا اینکردیماااا شیطونی ♀  

تمرین موقع میدونین خودتون. کردن تمرین بود شده ھرروز ارمیا منو کاره  
که الحق. مربیش پیش میرفت روز سه ای ھفته سلینممیشه شکلی چه ارمیا   

بود شده خوب خیلیییی بازیش
بعد شرکت، میرفت صبح. بود ریخته سرش کار شرکت تو کلی طرف یه از  

اونجا شب نصفه تا شرکتو برمیگشت دوباره میکرد، تمرین من با ظھر از  
میکردم غش تمرین بعده رسما که منم!! بود .

و داشتم مشکل تکنیکا از سری یه تو ھنوز ولی بودم کرده اماده حسابی بدنمو  
کنم تمرین بیشتر که نمونده برام وقتیم ...

تو فیکس اونم اول سرعتیه عنوان به میخوام... نشم ھا ذخیره جزو خداکنه  
کنم بازی زمین !!... 

ھمش استرس از. بودم کشیده دراز بود سلین منو به متعلق که اتاقی تخته رو  
نداشت بھتری وضع سلینم. بود دستشویی تو ھمش پام یه میپیچیدو ھم به دلم . 

ساعت.  رومینا کمک اشپزخونه بود رفته بشه پرت حواسش یکم اینکه برای  
۱۲  اتاقم دره یھو... میرسه تقریبا االن ارمیاعم. میرفتم باید ۳ ساعت من بودو
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تو اومد علیسان شدو باز .

-میاد االن ارمیاعم دایی. حاضره غذا بگم بھت بیام گفته مامانی جون نیھان
-بریم عزیزم باشه

نیس چیده ھنوز که میز باباااا ای. پایین رفتم علیسان ھمراه
المصب. اشپزخونه طرف رفتم ناچاراگذاشتن سفره از میاد بدم انقددددد   

اشپزخونرو دره. اونور بره اینور از ھی میاد زورش ادم که بزرگه انقد خونه  
رومینا این المصبدماغم تو پیچید سبزی قورمه بویه کردم باز که  ...  

نداره حرف دستپختش
درست ساالد داشت رومیناعم میکشیدو سرک غذا اون به غذا این از ھی سلین

گفت دیدنم با. میکرد :
-لطفا بچین میزو تو میکنم درست ساالدو من تا عزیزم نیھان

-لطفاااا بچینم؟ میشه اشپزخونرو میزه
گفت خندیدو :

-خانوم تنبل باشه
-ایولللللل

خدایا. بود امروز تست پیش ذھنم و فکر ھمش ولی میچیدم میزو داشتم تند تند  
چی؟ کنم شوت توپو بگیرم اشتباه فوتبال با کنم ھل یھو اگه چی؟ بزنم گند اگه  

گرفت دستشوییم دوباره کنم فک وایییییی
یادم. بیرون پریدم اشپزخونه از فشنگ عین میزو رو گذاشتم بشقابارو سریع  
دور داشتم احمقا این عین ھمین برای بود کجا پایین طبقه ی دستشوییه نمیومد  

من ھمراه ھی بودو کرده گل بازیش حس که جسیم. میچرخیدم خونه  
میدویید ♀ 

دستشویی تو پریدم فشنگ عین. بود مطالعه اتاق کناره. کردم پیداش اھااااا ... 
شدم سبک اخیششششش

..................
#شانزده_صد_پارت

روم و رنگ مطمئنم استرسو از میمردم داشتم. بودیم نشسته ارمیا ماشین تو  
گفت کالفگی با کردو بھم نگاه یه ارمیا. من از بدتر سلینم. شده زر :
-دختر میترکونی مطمئنم. باش نداشته استرس انقد نیھان باباااا ای
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-امیدوارم

به داشتم استرس با. داشت نگه بود داده ادرسشو سوگل خاله که سالنی کناره  
گفت ارامش با. گرفت دستمو ارمیا که میکردم نگاه در :

-دختر میشی موفق مطمئنم بھتری، ھمشون از تو
گفتم بوسیدمو گونشو طرفشو شدم خم :

-مربی مررررسی
گفت کالفه سلین :

-بشیم پیاده بھتره شد تموم بازیاتون مزخرف این اگه نیھان
-اعصاب بی بابا خب خیله

سلینو دست. بیان نمیتونستن مردا. شدم پیاده ماشین از کردمو خدافظی ارمیا با
یه میکردنو بازی رو در رو داشتن ھمه. شدیم وارد ارامش با ھردو گرفتمو  

نفسم به اعتماد تمام کردم احساس دیدنشون با. میکردن گرم داشتن جورایی  
از مسن نسبتا خانوم یه که بودیم ایستاده جامون سره بالتکلیف. شد پرپر  

گفت دیدنمون با. طرفمون اومد شدو بلند صندلیش :
-ھستین؟ تھرانی سوگل طرف از شما

:گفتم
-ایشون و ھستم شایان نیھان من. ھستیم تھرانی خانوم طرف از ما بله سالم،  

رستمی سلین
گفت خشک خیلی :

-کنین گرم بیاین و کنین عوض لباساتونو. اوکی .
گفت ناله با تقریبا سلین. رختکن تو رفتیم دادیمو تکون سر :

-قبولشون کنه خداجدیه گیرو سخت خیلی مشخصه مربی این نیھان وااایییی  
کنه

گفتم میمردم استرس از داشتم خودمم اینکه با :
-رفیق نداره پاسوریو پست لیاقت تو از بھتر ھیچکی. میتونیم ما بابا بیخیاااال

میگیه تو که ھمونطور ایشا� ♀-  
باالیه بستم ای گوجه موھامم پوشیدمو سورمه ایمو ورزشیه شورتک و تیشرت  

گفتم سلین به رو. سرم :
-بریم؟
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-بریم

کنیم تمرین باھم خواستیم برداشتیمو سبد تو از توپ یه. بیرون رفتیم رختکن از
گفت نزدیکو اومد یکیشون. کردن اشاره بھمون دونفر یھو که :

-بھتره باشه بیشتر تعداد. کنیم گرم باھم بیاین
-اوکی

من مثل دیگشون یکی بودو قدرتی یکیشون. میکردیم بازی داشتیم ربع یه حدود  
جفتشون بازیه که الحق و میشد حساب رقیبم جورایی یه!! بود سرعتی پستش  
یھو. میکرد نگاه بازیاشونو داشتو نظر زیر ھارو بچه ھمه ی مربیه. بود عالی  

گفت بلند زدو سوت :
-بچینمتون زمین تو میخوام. بشینین رو به رو صندلیایه رو ھمه

با مربی. بودیم نفر خوردی و بیست حدودا. نشستیم صندلیا رو ردیف ھمگی  
به. زمین تو بره میگفت بھش بعد. میپرسید پستشو میکردم نگاه نفر ھر به دقت  

کردنش بازی حالت از انگار. چیه پستت نپرسید ازش دیگه رسید که سلین  
گفت ھمین برای بود فھمیده :

-وایساده پاسور جایگاه تو چپ سمت زمین برو
تو موشکافانه. من به رسید باالخرهنگو که کرد ذوقی چنان لحظه یه  ...  

گفت کردو نگاه صورتم :
-چیه؟ پستت

-سرعتی
گفت کردو مکث یکم :

-وایسا دوم سرعتی جایگاه راست سمت زمین برو
بقیه و زمین تو چید نفرو ۱۲. خوبه ھمینم شروع برای. خداروشکر ھوف  
دق وگرنه تو اورد منو اول سریه ھمین خداروشکر. بشن تعویض تا موندن  

...................میکردم
#ھفده_صد_پارت

#کوتاه_پارت
*********

کارو این نبودمو ھماھنگ پاسورشون با. داشتم خوبی بازیه نسبتا گفت میشه  
بودیم منتظر بودیمو وایساده صف به دوباره ھمه االن. میکرد سخت یکم برام  
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کجاست تیم تو اصلیمون جایگاه بگه بھمون .

حتی. بود گیری سخت مربیه شدت به. بود کرده عرق دستام کف استرس از  
بمونن ھا ذخیره تو نزاشت کردو بیرون تیم از کامل نفرو چند !!!!

گفت کردو مکث یکم. بیفته پس بود نزدیک بدبخت. سلین طرف رفت :
-اسمت؟

گفت بود مشخص صداش تو کامال که لرزی با سلین :
-رستمی سلین رستمی،

-ھات پاس ارتفاع رو باید یکم فقط. شدی انتخاب ما فیکس پاسوره عنوان به  
ھا ذخیره نیمکت رو باید ببینم ازت اشتباھی کوچیکترین اگه کن دقت. کنی کار  

بشینی
شد اصلی بازیکن سلین جونممممممم ای

گفت دادو تکون سرشو ذوق با. نمیگنجید خودش پوست تو خوشحالی از :
-حتما چشم چشم

بود حقش واقعا خوشحالم براش. زدم بھش لبخندی که کرد بھم نگاه یه سلین . 
داشت وجود امکان این لحظه ھر. من به رسید که کرد انتخاب دیگرو نفر چند  

گفت کردو بھم نگاھی. برگردم و دنیا اون برم :
-درسته؟ بودی نیھان

-خانوم بله
-راستش اممم ....

مردم دیگه بنال وایییییی
-کامل نداشتیو تمرین زیاد مشخصه نگرفتم، راجبت قطعیی نظر ھنوز راستش  

که قدرتی زدنو سرویس تو مھارتت و کردنت بازی تکنیکی ولی... نیستی اماده
و دقت بی خیلی که اینه مشکلت. دارمت نگه ذخیره تو نخوام شده باعث داری  

ھاتو نقص تونستی اگه میکنیم تمرین تیم با که روزی چند این تو عجولی،  
به نه اگه... تیم تو میزارمت فیکس اونم اول سرعتی عنوان به کنی برطرف  

مفھمومه؟ ذخیره، تو میری دوم سرعتیه عنوان
-مفھومه بله،

حسابی چندروز این باید... نبودم اماده زیاد میدونستم. شانس خشکی به ای  
ناراحتی با سلین. داده بھم شانس یه که خوشحالم خیلی. بدم نشون بھش خودمو

Page 236



text 10 (2)
گفت پیشمو اومد :

-مطمئنم میای بر پسش ازنباشیا ناراحت  
گفتم بیخیال :

-در صد سرعتی جایگاه نترس. خوشحالم خیلیم چیه، ناراحت دیوونه بابا برو  
گفت که برگشتیم مربی سمت ھمه سوت صدایه با. خودمه مال صد :

-از روز ھر اسفند ۲۸ تا شنبه از. بیارین مدارکتونو ھمگی ۴ ساعت فردا  
برین میتونین. دارین تمرین صبح ۱۰ تا ۹ ساعت

؟!؟!؟!ھرروز؟ اونم صبح؟؟؟؟ ھشت اخهشتتتتتتتت شت شت   
گفت خنده با سلین :
-خانوم؟ تنبل چیه

-شد گرفته حالم کل به که کنیم عوض لباسامونو بریم بیامرررررض  
-بریم اوکی

#ھجده_صد_پارت
میزد غر ھمش میرفتو رژه جلوم مدام ارمیا. بودم نشسته مبل رو :

-عه عه. مربی این بوده خری عجب نیست؟ قطعی راجبت نظرم چی ینی  
احمقه خیلی. نداری دقت میگه برگشته !!

گفت کردو اشاره سلین به :
-که مشخصه میزاره زمین تو فیکس بازیکن عنوان به اینو مثل کسی وقتی خب

احمقه
گفت کشیدو جیغی سلینخنده زیر زدم حرفش این با  :

-میکشمتتتتت بخدا ارمیاااااااااا
-نمیکرد انتخاب تورو نبود احمقدیگه میگم راست  

دارن کل کل باھم کال دوتا این :  ♀گفت منو طرف کرد رو ارمیا
-گفتم چنبار بزنی؟ ضربه میخواستی فقط اره؟ اوردی در بازی خنگ باز تو  

نیس الزم. دستت کف به بخوره قشنگ توپ بزار گفتم نباش؟؟ عجول انقد  
خداااا ای. بزنیش ھواست رو وقتی

-تا چجوریم تنرینا تو ببینه باید گفتهشو بیخال خدا رضایه محض ارمیا   
برمیام پسش از مطمئنم نترس. کنه انتخاب پستمو
گفت گرفتو قاب دستاش با صورتمو. نزدیکم اومد :
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-برای پستو اون راحتی به مستونستی امروزم حتی تو. میتونی که میدونم منم  

متاسفانه ولی کنی خودت ....
گفتم بریدمو حرفشو :

-چپمه کتف به چی ھمه متاسفانه ولی
گفت کشیدو بینیمو نوک خندیدو :

-قضیرو بگیر جدی یکم. بچه نباش بیخیال انقددقیقا اغرین  
-میکنم تمرین بادقت و جدی بعد به این از اووووکی

گفت بوسیدو گونمو شدو خم :
-میبینمت شب. شرکت برم باید من سفیدبرفی، افرین

-میبینمت رییس جناب اوکی
گفت سلینو طرف کرد رو :

-پاسور جوجه میبینمت
بی سلین. بیرون رفت خونه از خنده با ارمیاعم دراوردو براش زبونشو سلین  

گفت نشستو مبل رو حوصله :
-میاد؟ کی رومینا این پس

کنه پیدا علیسان برا خوب کودک مھد یه وقتی تا ♀-  
قبلی مھده از. کنه نام ثبت جدید مھدکودک یه تو علیسانو تا بود رفته رومینا  

عفونی ضد وسایالرو تمام ھرروز اینکه برای فقط اورد بیرونش  
نمیکنن    ♀عفونی ضد جارو ھمه روز دو ھفته ای فقط چرا گفته

سرراه از بچمو من. باشه میکروب بدون و تمیز جا ھنه باید ھرروز میکنین؟؟
که نیاوردم

شبیھشه خیلی مورد یه این تو ارمیاعم و وسواسیه خیلی کال !!!
حموم میرن بار سه دو روزیمیمونن ماھی عین برادر خواھر المصل   

بیچاره ام علیسان این و میره بار یه روزی فقط موھاش خاطره به رومینا البته  
میبره خودش ھمراه

میمونه گل دسته ی عین!! براتون نگم ارمیا اتاق از اخ
ترکیده بمب انگار ھمیشه سلین منو اتاق تو حاال ♀ 

گفت زدو صورتم جلو بشکن یه سلین :
-میکنی؟ فکر چی به خشگله اووووی
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-بزاریم پست چنتا یه بگیریم؟ عکس چنتا بریم میای میگم... ھیچی ھیچی ھا؟  

نیفته خونمون اینستایه
-برییییییم ایول

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

#نوزده_صد_پارت

کمرم اوففف. ایستادم ھمونجا کمر به دست زدمو سرویسمو قدرت تمام با  
بود سنگینی سرویس خیلی شکست

بود خوب: گفت فقط تھش. بود زده زل بھم تفاوت بی که کردم نگاه مربی به
سرویسام بھترین از یکی رسما این ؟؟؟بود خوب فقط ؟ناموسااااااا  

.بود
بود خوب میگه برگشته زدم خفن جھشیه ی مردونه سرویس یه قدرت این به

رو ی زنیکه ؟بزنه سرویس من عین میتونه کی باشگاه این کل تو خداوکیلی  
مخ

یا ولی داشتم تمرینمو و بازی بھترین من. بود ھمین کال گذشت که چنوقتی این  
حاال. االن مثل درست. بود خوب میگفت بھم تفاوت بی یا میگرفت ایراد ھمش  

بازیم از ام بقیه پشمایه بلکه خودش پشمایه تنھا نه وقتا بعضی میدیم خوبه  
!!!میریخت

و بھتر امروز. میکنه مشخص تیم تو جایگاھمو باالخره که بود روزی امروز  
من بشر این ریکشنایه تو تغییر ای ذره ولی بودم ھرموقعی از تر جدی  

نمیدیدم
قشنگ اورد باد منو که ارمیا. کردن تمرین بود شده کارم کال چنوقت این  
این اصال. شد جوری یه دلم یاداوریش با. بشم بھتر میخواستم خودمم ھرچند  

باشیم ھم کناره تمرین بدون ساعت یک حداقل نکردیم وقت مدت ☹
مریضه ذھنم منم. میکنم بغلش محکممممم دیدمش وقتی بشه تموم که امروز  

میکنم فکر چیزایی چه به دارم ایستادم باشگاه وسطواال  
پرید باال ترس از ھام شونه مربی سوت با .
-میکنم صدات ساعته نیم کجایی؟ شایان ھی
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گفتم پیششو رفتمترکید زھرمنری دنیا از الل ای   :

-داره؟ مشکل پاھام سرعت داره؟ ایراد کارم کجایه باز شده؟ چیزی بله؟  
ھماھن پاسور با میزنم؟ ضربه توپ به زود ...

گفت حرفمو وسط پرید :
-دختر بزنم زرمو بزار بگیر دھنت به زبونتو اون دیقه دو باباااااااا ای

شدید بود گرفته خندم    ♀که زد لبخند یه غافلگیرانه عمل یک طی یھو
موند باز تعجب از دھنم ...

ندیده چیزایه حق به ؟مگه میزنه لبخندم این وا
گفت لبخندش ھمون با :

-شدی انتخاب من فیکس بازیکن عنوان به تو. سرعتی جوجه میگم تبریک
گفتم پریدمو توجم خوشحالی با. کنم کنترل ذوقمو نتونستم :

-واااااااقعااااااااااااا؟؟؟
میگفتم میکردمو بپر بپر ھمونطور :
-اخجون اخجون اخجون اخجون

دستش با کردو نگاه بھم پوکر سلین. شد جلب من سمت به نگاھاشون ھمه  
پنھون ذوقمو نمیتونم دودیقه که کنن ضایم برسره خاک. پیشونیش رو کوبوند  

کنم ♀ 
یادم بود سخت انقد اسمش المصب. بود کرده کنترل خندشو زور به مربیه  

چیه نمیموند .
-دربیاری بازی شوت بخوای و کنی اشتباه اگه نره یادت ولی.شدی انتخاب اره

ھا ذخیره نیمکت رو میری
-اوکی اوکی

  خدایاتونستممممممممم تونستم اخجوووووووون. بود نشدنی وصف ذوقم
شکرتتتتتتتتتتت

یکم خونه برم بزار نه، ولی. بگم بزنمو زنگ ارمیا به االن ھمین میخواست دلم  
کرد میشه چه من ریختنم کرم سلطان اصالمیده حال کنم اذیتش  

............................
# بیست_صد_پارت
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نگاه رومینا و ارمیا به کردمو ناراحت و مظلوم میتونستم که جایی تا قیافمو  

ارمیا. بره لو چی ھمه نخنده یھو تا میکرد نگاه درودیوارو ھمش سلین. کردم  
گفت کالفه :

-نه؟ یا چیشده میگی نیھان
بلرزونم یکم صدامو کردم سعی .

-من... من ...
گفتم زدمو گشاد گله لبخند یه یھو. ایستادم روش به رو. شدم بلند جام از :

-شدمممممم فیکسشون بازیکن
طرفمو کرد پرت مبلو کوسن رومینا. داد بیرون راحت خیال با نفسشو ارمیا  

:گف
-که کردم سکتهالھی نشی ذلیل

گفتم لوسی و مسخره لحن با :
-نشم؟ قبول داشتی انتظار مگه جووووون رومینا اوا

بوسیدو پیشونیمو. نزدیکم اومد ارمیا. داد بھم غره چشم یه خندیدو رومینا  
:گفت

-میدی؟ چی بھمون سور خب... نمیرفت انتظار این از کمتر من ی جوجه از
گفتم و مبل رو کردم پرت تلپ خودمو :

-ھدیه ی بھونه ی به بیرون ببر شام ھممونو امشب. ندارم بساط در اه که من  
خوبه؟. شدنم قبول

-بیرون میبرمتون ازاده وقتم امشب اتفاقاپررو بچه ای  
جاش از ارمیا حرف این شنیدن با یھو بود تبلتش مشغول االن تا که علیسان  

گفت ذوق با شدو بلند :
-پیتزااااا اخجوووووون

گفت حرص با رومینا :
-بخوری گوشت باید شما ؟بود کجا پیتزا بچه بینم بیشین

گفت ارمیا به رو بگیره گریش بود نزدیک که علیسان :
-میخوام پیتزا من بگو مامان به چیزی یه داییییییییی

گفت رومینا به رو درمیاورد کردن گریه ادایه که درحالی شده عاصی ارمیا :
-بخوره پیتزا امشبو یه بزار بیخیال اجی رومینا
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گفت سرتقانه رومینا :

-میریزه بھم غذاییش ی برنامه. نمیشه نوچ
  عینچشمم جلو اومد جدوابادم که کشید جیغ یه علیسان رومینا حرفه این با

میزدو جیغ ھمزمان. کشید موھاشو رفتو باال ارمیا کول از میمون بچه یه  
:میگفت

-میخواممممممم پیتزا من داییییییی
باشم داشته نیاز بخیه چنتا کنم فکخنده از بودیم کرده غش که سلین منو  

گفت ارمیا :
-بخوری پیتزا نمیزاره مامانت چه من به خب کندی موھامو بچه عایییی

میخندیدیم داشتیم فطق که سلین منو
گفت کردو جدا ارمیا از علیسانو. شد بلند ازجاش خنده با رومینا :

-بخوری میزارم کوچولو ی تیکه یه فقط
**************

#یک_بیست_صد_پارت
تختی رو از گوشیمو... بود شده من برای ماه یه این که اتاقی تو رفتم  
زیاد چنوقته االن گوشیم به بودم وصل چسب عین ھمیشه که منی. برداشتم  

عجیبه خیلی! سراغش نمیرم ...
اینھمه بگم شدم، انتخاب بگم بھش میخواستم. بزنم زنگ نویان به میخواستم  

نبوده بیھوده تالشم ... 
برمیداره گوشیو بوق دو از بعد ھمیشه مثل :

-نیھان؟ جانم
میکنم بغض ناخداگاه صداش شنیدن با ...

-داداش سالم
-گفته؟ چیزی ارمیا کردی؟ بغض چرا نیھان؟ شده چیزی. عزیزم سالم

الکی و میگه ھمینو میزنم زنگ بھش سری ھر میگیره، خندم بغضم میون  
ببنده بیچاره ارمیایه این ریش بیخ به چیزی یه میخواد .

-راستش اخه؟ داره چیکارم بابا نه ...
-دیگه بگو منو کردی لب به جون

میگم لرزون صدایی با... میشه بیشتر بغضم :
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-تونستم باالخره... نویان شدم قبول

نویانو صدایه الو بگم بیام تا! شده قطع کردم فکر. نمیاد صدایی ھیچ لحظه چند  
:شنیدم

-جوجه شدی سربلندیم باعث... کوچولو ابجی میکنم افتخار بھت
جلویه نمیتونم ولی نداره کردنمو گریه طاقت میدونم... گریه زیر میزنم بی ھوا  

میگم ھق ھق با... بگیرم خودمو :
-تونست نیھان بگو! تونست نیھان بگو بھش... نھال قبر سره..سر برو...برو  

مربی کنه سربلندت ...
که ھنوز... میگیره شدت گریم میگیره جون چشمم جلو نھال با خاطراتم باز  

بتونم ھیچوقتم نمیکنم فکر و نکردم عادت نبودش به ھنوزه !...
میشه بلند گوشی پشت از دارش خش صدایه :

-باشه ...
دل داغ اینکه از میگیرم وجدان عذاب... بزنه حرف نمیتونه دیگه میفھمم  

میگم لرزون. کردم تازه داداشمو :
-باش..مامان.. خودتو مراقب
-خدافظ... باش مراقب توام

زار دلم ته از نشستمو تخت رو. کردم قطع گوشیو کردمو خدافظی باھاش  
تو کسم عزیزترین نبوده خاطره به یا بریزم شوق اشک باید نمیدونستم... زدم  

بگیرم عذا روزی ھمچین !!
نخودی ارومو خیلی کال من... کردم ھق ھق و کردم جمع شکمم تو زانوھامو  
گریه سوز با خیلی میگه ھمیشه نویان ولی... ریزه ھقام ھق میکنمو گریه  

...میکنی
صدایه بندش پشت و میشه باز اتاقم دره یھو که شدم غرق خودم حال تو  

میشنوم ارمیارو :
-بر بیا نیھان ...

نگاه بھم و زده خشکش اتاق وسط میبینم که میکنم سربلند... میشه قطع صداش  
بغلش تو دوییدم بگیرمو خودمو جلویه نتونستم دیدنش با... میکنه ...

درمیاد کجام از اشک اینھمه... شد شروع کردنام گریه دوباره  
نمیدونم : ... ♀میگه و میکنه نوازش موھامو

Page 243



text 10 (2)
-نکن جیگرم به خون چیشده بگو تروخدا عزیزم؟ چیشده ...

میگه نمیشم ساکت میبینه وقتی :
-نکن گریه ارمیا جون

از سرمو میگیرم اشکامو جلویه زور به!... حساسم جونش قسم رو میدونه  
چشماش به میزنم زل میکنمو جدا سینش

میشه خیره بھم منتظر و میکنه پاک گونم رو از اشکو رد انگشتاش سره با ... 
میگم بغض با میکنمو باز لب :
-شده تنگ نھال..برای دلم..فقط ...

اشکامو ریزش جلویه زور به که درحالی میچسبونمو سینش به دوباره سرمو  
میگم گرفتم :

-افتخار با ھمیشه مثل میخواست دلم... باشه روزی ھمچین تو میخواست دلم  
خودمی شاگرد که الحق بگه و کنه نگاھم

بزنم حرف نمیتونم دیگه و میبنده گلومو راه بغض ...
میگه و میبوسه سرمو روی ارمیا :

-نمیکنه؟ افتخار بھت االن میکنی فکر نمیبینه؟ تورو االن میکنی فکر
میگه و میزنه قلبم به اشارشو انگشت :

-چرا روحش ولی! نه جسمش... ھمراھته ھمیشه... اینجاست ھمیشه نھال
ھزارم بار برای من میشه باعث و میشه گرم دلم... حرفاش به میشه گرم دلم  

کنم شکر ارمیا داشتن برای خدارو ...
# دو_بیست_صد_پارت

اولين خداروشکر... مسابقم اولين یه مونده ديگه روز سه
مسابقه براي گفته مربي. ميشه برگذار تھران خوده تو مسابقه

ديگه ھمينه ليگ. بريم مختلف استانايه به بايد ♀ 
سلينم سوگلشو خاله خونه ي بود رفته رومينا. بودم نشسته اتاقم تو حوصله بي  

کار کلي. ميکرد کار داشت بودو اتاقش تو ارمياعم. عمش ي خونه بود رفته  
اتاقش سمت رفتم شدمو بلند جام از. خب رفته سر حوصلم. بود ريخته سرش .

کوبيدم دوتقه شدمو پشيمون بعد ولي نزنم در خواستم اولش
شد بلند صداش که در به :
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-تو بيا

کرده فرو کمرم تا خودشو بودو نشسته ميزش پشت. تو رفتم کردمو باز درو  
گفت انداختو بھم نگاھي نيم. اپلش لپتاپه اون تو بود :

-شده؟ چيزي
گفتم لوسي لحن با کردمو حلقه گردنش دور دستامو پشتشو رفتم :

-فقط شد تنگ پسرم دوس براي دلم
ميگه و ميکنه باز گردنش دور از دستامو :

-نيھان دارم کار االن
جلو سمت به يکم خودمو ميشینمو ميز روي. نميگم چيزي ولي ميخوره بر بھم  

ميگم ميکشونمو طرفش به و :
-حياط؟ تو بريم چيه نظرت کني؟ استراحت يکم ميخواي

ميگه دربياره تاپش لپ تو از سرشو اينکه بدون کالفه :
-نيھان دارم کار گفتم

-خستگيت اينجوي. بخوريم باھم ميکنم حاضر چايي يه خب ...
ميگه داد با تقريبا و عصبي حرفمو وسط ميپره :
 -شلوغه سرم ميگم دارم بيرون؟؟ بري ميشه

اومدمو پايين ميز روي از حرف بي ميزنه؟ داد چرا. ميکنم نگاه بھش بھت با  
با لبامو. ميکنه نگام داره ديدم که طرفش برگشتم اخر لحظه ي. در سمته رفتم  

گفتم ارومي صدايه با. نگيره گريم تا کشتم خودمو. کردم تر زبونم :
-گفتم ھمين براي اي خسته ديدم... ببخشيد

و کالفه صدايه ببندم درو اينکه قبل. بيرون اومدم کردمو باز و اتاق دره  
ميشنوم پشيمونشو :

-نيھان ...
کار ديديپلشت ديگه بود خودت تقصيره. اتاقم سمت ميرم نميکنمو توجھي   

ميزد داد نبايد خب... بھش چسبيدي بختک عين باز داره ...
زدن داد خو. گرفت ازش خيلي دلم... ميکشم دراز تختم رو اتاقمو تو ميرم  

گاز لبامو کنن گريه نميخوان که تخس ھاي بچه اين عين ؟مرتيکه داشت  
کرد اخم گرفتمو ... 

نميکنم اشتي وجھم ھيچ به قھرم باھات اال. ارميا بيتربيتي خيلي ☹
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برد خوابم باالخره که خوردم وول تخت رو انقد .....................

#سه_بیست_صد_پارت
-شو بيدار خرس ماده اھااااااااي

که ميخوابيدم داشتم شدو گرم چشام. بابا بيخيال ؟خريه کدوم صدايه ديگه اين
مخم رو رفت مته عين صداش دوباره

-شبه ھشته ساعت شو بيدار. نيھان باتوام ھووووي
با. بشه تر واضح ديدم تا زدم پلک چندبار... کردم باز سختي به پلکامو اليه  

واي. خنده زير زد غش غش که نشستم جام سره سيخ يھو باران صورت ديدن
بارانه خدا

تو کردم پرت بالشو... نديدمش تاحاال نھال مراسم از بعد دقيقا!! نميشه باورم  
گفت جيغ با. بگيره خون خفه بلکه صورتش :

-اخه؟ مھمونه با برخورد طرز چه اين. الھيييي نشکنه دستت اخ
براي دلم روز يه من ميکرد فکرشو کي خدايي. ميکنم بغلش ميرم ميخندمو  

؟بشه تنگ باران
-خانوم بارون بود شده تنگ برات دلم

-ھمينطور منم. بارون و مرض اي
گفتم شدمو جدا ازش :

-عالقه ابراز مرسي
-نداشت قابلتو

باران به رو خوابيدم؟؟ که ساعته ۴پريد صورتم از رنگ ساعت ديدن با   
:گفتم

-اومدي؟ کي
-اينجاييم ميشه دوساعتي يه باراد منو. اومدين ِکي بگي بھتره

گفتم پيشونيمو رو کوبيدم محکم دستم با :
خب نکردين بيدارم چرا -♀؟  

-نزاشت ارميا ولي سرت رو بشيم خراب بيايم خواستيم سلين منو واال
گفتم باران به رو. اقا دلخورم بدجور دستت از ھنوز... ارميا اخ ارميا؟ :

-ميام ميکنم درست سرووضعمو من پايين برو تو اوکي
-ممنتظرم باشه
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شونه موھامو. شستم صورتمو و دست دستشوييو تو رفتم. بيرون رفت اتاق از

بودنشون کوتاه خاطره به که بستم سرم طرف دو خرگوشي حوصله با کردمو  
۱۸ کال. ديگه بچم. بودم شده ھا بچه کپي ھرچند. بودن شده خوشگل خيلي  
رفتم اتاق از پوشيدمو ليمويي بلوض يه مشکيو جذب شلوار يه. خب سالمه  

 .بيرون
بار يه. شدم پشيمون قبل سريه ياداوريه با که بخورم سر ھا نرده از خواستم  

مخ با کنمو کنترل خودمو نتونستم رسيدم که پايين به خوردمو سر روشون از  
نشکست سرم خداروشکرزمين تو خوردم    ♀اين عين ارميا که بماند

نکنم اينکارو ديگه ھيييييچوقت گفت بھم کردو دعوام کلي باباھا .
ترسيدم. سمتم اومد شدو بلند جاش از ديدنم با باراد رسيدم که ھا پله پايين به  

رسيدو شعورش خداروشکر خب ولي بشه ميش قاراش اوضاع کنه بغلم يھو  
گفت ذوق با. داد دست بھم فقط :

-بود شده تنگ برات خيلي دلم کوچولو؟ رفيق چطوري
گفتم زدمو مھربونيش اين به لبخندي :

-غولتشن بود شده تنگ برات دلم منم
تره درشت يکم باراد خب ولي ھا باراده مثل ارمياعم. بشر اين درشته بس از .

با سلين که بگه چيزي خواست. نشوند مبل رو برد منو کشيدو دستمو خنديدو  
گفت حرص :

-خانوم نيھان سالم عليک
-بخور منو بيا چته. سالم خب

اون از امروزخوددرگير. شد باران با زدن حرف مشغول نگفتو چيزي   
گفت کردو اي خنده تک باراد.نمیسازیم باھم سلین منو که روزاست :

-جوجه شدي قبول شنيدم کردي؟ چيکارا چخبر؟ خب... بیخیال ولش
باراد. کردم تعريف براش بودو اقتاده اتفاق که چيزايه ھمه ي شوق و ذوق با  

بود رفته در دستم از ساعت. دارم دوسش مبين ي اندازه من و خوبيه دوست  .
که ارميا به ميفتاد ھي نگاھم وسط اين. ميزدم حرف باراد با داشتم ھمينجوري  

درررررک به. نميدادم اھميت ولي ميکنه نگام عصبي
با و ميشه بلند ازجاش ارميا. ميمونه کاره نصفه حرفم در زنگ صدايه با  

ميگه جمع به رو مشھوده توش حرص که صدايي :
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-اوردن غذاھارو

ميگه منو سمت ميکنه رو :
-بچينيم ميزو کمک بيا پاشو

بود زشت اينا جلو خب ولي نميام بگم ميشد کاش. کنم خفش ميخواد دلم اخ . 
ميکنه اشاره من به.برميگرده نايلون چندتا با بعد ديقه سه دو بيرونو ميره ارميا  

میگه گوشم دم و میخنده باراد. اشپزخونه تو برم که :
-حسوده انقد ارمیا این نمیدونستم

-دیدی کجاشو اووووه
حوصله بي ميکنمو عذرخواھي باراد از. بريزه کرمي يه ميخواد مطمعنن اين  

اشپزخونه طرف ميرم ميشو بلند ................................
#چھار_بیست_صد_پارت

يھو کنم باز دھنمو خواستم تا. بستم درو و اشپزخونه تو رفتم اخم من يک با  
عصبي ايستادو روم به رو. ديوار به چسبوند محکم منو کشيدو دستمو ارمیا  

غريدم صورتش تو. چشمام تو زد زل :
-شکست کمرم ؟رواني چته آي

گفت حرص با کردو تر نزديک صورتم به صورتشو :
-برام ھي حاال تا صبح از چتهناپيدا سرش اون بدم نشون بھت رواني يه   

؟ھا چخبره راه؟ به باراد با ھروکرت که االنم ؟ميگيري قيافه
ھا زده حرف باھام اونجوري امروز نمياره مبارکش روي به اصالااا نگا نگا  

گفتم عقبو دادم ھلش قدرت تموم بانفھم ي پسره  :
-ارميا گمشو فقط

محکم منو تودستشو گرفت بازومو دوباره که بشم رد کنارش از خواستم  
گفتم ناله با دراوردمو کردن گريه ادايه. ديوار به چسبوند :

-اه ديگه بزن زرتو ادم عين.شکست کمرم ارميا بخدا شکست وايييي  
گذاشت دستشو. نخنده تا گرفت خودشو جلويه ولي گرفته خندش بود مشخص  

ھنگ... لبام رو گذاشت لباشو خشونت با يھو. جلو کشيد سرمو گردنمو پشت  
گاز لبمو جوري يه تھشابلفضل به داره فاز بشر اين. بودم کارش اين  .  

کشيدو عقب سرشوشد جمع چشام تو اشک ريختو ھري قلبم که گرفت  .  
گفت که کردم نگاه بھش اشکيم چشمايه با. زد زل بھم خمار :
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-فسقلي کيم من نره يادت تا کردم اينکارو
گفتم عصبانيت با عقبو دادم ھلش محکم :

-خر احمق. بيشعوري خيلي
خودمو بقيه به توجه بدون. بيرون رفتم اشپزخونه از سريع نموندمو منتظر  

جام از لحظه يه صداش از که کوبيدم ھم به درو توانم تمام با اتاقمو به رسوندم
ميکوبمش اينجوري نيست خودم اتاق دره خوبه حاال!! پريدم ♀ 

گرفت گاز بد خيلي کثافت. ھوا بره جيغم بود نزديک که کشيدم لبم به دستي  
وحشي کرد رم يھو بعد ميبوسيدا ادم عين داشت اولش. ميکرد درد لبم

بکنه نيست بلد عذرخواھيم يه پررو ي پسره. تخت رو کردم پرت خودمو . 
. بيتربيتبيفته چشمش به چشمم نميخواد دلم چندروز تا اصال .

ارميا نشي ذليل اي... سرم تو بود رفته کبابم اون بويگشنمھھھھھه خدا اخ  .  
که خوردم وول جام تو يکمبگذرم شکمم از مجبورم امشب تو خاطره به که  .  

شنيدم سلينو صدايه بندش پشت... شد زده اتاقم دره :
-بخور شام بيا خره ھوي

زد در دوباره. ندادم جوابي خوابو به زدم خودمو :
-بخورم سھمتو من بگو نميايم بيا مياي. ديگه بزن زري يه دِ 

باز اتاقمو دره که ندادم جواب بازمسلين شکمت اون به بخوره کارد اي  .  
متاسفانه. ام خوابيده که کنم جلوه جوري کردم سعي زور به. تو اومد کردو  

گفت سلين ھمين براي بودم افتضاح کار اين تو کنم فکر :
-بيداري مشخصه خانوم ضايه

نشستم تخت رو کردمو باز چشمامو کالفه .
-باال نميومدم اول ھمون بخورم شام ميخواستم اگه خب ؟سلين مرگته چه  

که ♀ 
گفت نشستو تخت رو کنارم :

-بخوري؟ شام نمياي چرا بفھمم اومدم. ميدونم خودم
باال سرم تا پتورو کشيدمو دراز تخت رو دوباره. کرده گل فضوليش خانوم پس

گفتم کشيدمو :
-بخور شامتو برو االن. ميگم برات فردا باز. کنم تعريف ندارم حوصله االن  

نبود خوب حالش بگو بخواه معذرت بارانم بارادو از. ميشه سرد
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-رفتم من. نميزني حرف ادم عين که شم راحت بميري اي. بگيري درد اي  

پايين
گفتم دادو تکون ھوا تو دستمو :

-کم شرت !
جام تو انقد. پوفففف. بيرون رفت اتاق از گفتو لب زير بيشوري حرص با  

خوابم که کردم فکر رفتمو اونور اينور  
........................................برد

#پنج_بیست_صد_پارت
ھوا و زمين تو ديدم کردم باز که چشمامو. شدم بيدار درد گردن زور از صبح  

بزرگه تخته يه اين انگار نه انگار. روتخت پاھام بودو پايين سرم!! معلقم  
دونفرست

رو ھمونجوري روزمينو گذاشتم پاھامم. بودم خواب بد خيلي بچگي از کال  
خوابيدم زمين ...

کيه اين وا. اومد اتاقم دره شدن باز صدايه که ميرفتم بيخبري عالم تو داشتم  
صبح سره   ♀احساس که بخوابم دوباره خواستم کيه؟ چه من به بيخيال ؟

ارميارو صورت که کردم باز ھول با چشمامو. نشست کنارم شخص اون کردم
ازش رو دلخورکنما سکته بود نزديک لحظه يهالخالق جلل!! ديدم جلوم   

شنيدم صداشو. بستم چشمامو برگردوندمو :
-نيھان؟

ندادم جوابي .
-خانومي؟ نيھان

که ندادم جواب بازم حال اين باميسابن قند کيلو کيلو دلم تو ميگه خانومي اخ  .
گفت اينبار :

-ميکنم ورزش خودم براي اينجا خودم منم. نده جواب نيست مشکلي اوکي
بکنه ميخواد چيکار ببينم تا کردم باز چشامو ؟چيه ورزش ؟خوبه حااش وا

چرا اينکردم نگاش شده گشاد چشمايه با. زد خيمه روم اومد يھو که  .  
دو گذاشت پاھاشم. گذاشت سرم کناره طرف، دو دستاشو ؟ميکنه ھمچين  

من روي بود اومده شنا حالت به يعني. پاھام طرف !!
گذاشته ام دیگه نفر يه و گرفته خودش به شنا حالت نفر يه کن تصور شما  
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!!زيرش

 داريم حالتي ھمچين دقيقا ارميا منو االن
زدم لب تعجب با :
-ميکني؟ داري چيکار

گفت بوسيدو پيشونيمو. شد نزديکتر بھم اينکارش با. کرد خم ارنجشو :
-يک اين

بوسيدو چپمو چشم شنارفتو يه ديگه بار يه ؟کرد چيکار االن اين ؟ھان  
:گفت

-دو اين
ميکنه چيکار داره اينشديد بود گرفته خندم . ♀رفتو ديگه شنايه يه ؟   

بوسيد چپمو چشم اينبار .
-سه اين

ھرحال به. اومده فشار بھش خيلي مشخصه. داشت نگه خودشو بازوھاش رو  
لبخند. ميشم ِله من که پايين بياد زياد اگه. ديگه کنه حفظ باھام فاصلشو بايد  

گفت زدو کجي :
-ببخشه؟ منو کوچولو خانوم تا بسته کشي منت براي انقد

گفتم شيطون. اومده خواھي عذر براي پس اھاااااان :
-بگيره تصميمشو کوچولو خانوم تا بزن ديگه حرکت چنتا يه حاال

بوسيد بينيمو نوک اينبار. رفت ديگه شنايه يه کردو اي خنده .
-چھارمي اينم

خودم اينبار گرفتمو يقشو که ببوسه لُپمو خواستم کردو خم ارنجشو دوباره  
کردم صلح اعالم جورايي يه...بوسيدم لباشو

با گرفتو قاب دستاش با صورتمو. خودش رو گذاشت چرخوندو منو ھوا بي  
گرفت بازي به لبامو بيشتري عطش ...

گفت جدي خيلي زدو زل چشام تو. شد جدا ازم که مياوردم کم نفس داشتم :
-کنه قھر ميکنه غلط بعد به اين از کوچولو خانوم

گفتم زدمو سينش به ارومي مشت :
-کنه ناراحت کوچولورو خانوم ميکنه غلط بعد به اين از اقابزرگم

گفت خنديدو :
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-صحيح

#شش_بیست_صد_پارت
مجددا بود قرار سلین.صندلی رو انداختم تلپ خودمو کردمو باز ماشینو دره  

کرده غش رسما.  نیومد باما ھمین برای بمونه عمش خونه ساعت چند بره  
گفت خندیدو وضعیتم دیدن با ارمیا! دیگه بودم :

-شدی؟ جنازه چرا
-تو میزاره تورو سختگیری تو مربیه اینشدم زنده و مردم رسما واااای   

جر مارو نمیشه دلیل داریم مسابقه فردا درسته حاالمن شدم پارهجیبش    
که بدی

گفت کردو روشن ماشینو خندیدو غش غش ارمیا :
-خوب دختره نیس که الکی کنین تمرین باید خبنیھان میزنی غر خیلی  

-این بخاریه انقد، نکن تکرار زنیکرو اون حرفایه خواھشا کردم غلط باشه باشه
کردم یخ کن روشن ابوقراضتم
گفت کردو نگاه بھم پوکر :

-نزدیکه؟ نیھان،
-نزدیکه؟ چیھن؟  

-شدی اعصاب بی خیلیپریودیت  
باروش ابم یه داده قورت حیارو بشر اینشد گرد امکان حده تا چشام   !!  

اومد در دادش که زدم بازوش به محکمی مشت حرص :
-چته؟ آیییی

-خان؟ پلشت میپرسن سوالی ھمچین دختر یه از اخهبیتربیت چته مرضو
-نداری اعصاب واقعا چون نزدیکه مشخصهحاال خب خیله  

زدم جیغ حرصی :
-ارمیاااااااااا

پلکام کم کم منم شد گرم که ماشینپررو پسره. نگفت چیزی خندیدو  ...  
برد خوابم شدو سنگین ....

***********
ھوا زمینو رو بعد کشیدو منو یکی کردم احساس ولی... کجا بودو ِکی نمیدونم  

Page 252



text 10 (2)
ی زده ھول صدایه. پریدم جا از کردمو باز ترس از چشمامو یھو... شدم معلق

شنیدم گوشم دم ارمیارو :
-بندازمت بود نزدیک میکنی؟ چیکار نیھان عھھھھه

داشت بودو کرده بغل منو ارمیا. خداروشکر کنم درک موقعیتمو تونستم تازه  
با که چسبیدم بھش بیشتر گردنشو دور گذاشتم دستامو! خونه طرف میرفت  

گفت خنده :
-میگذره؟ خوش

گفتم کشیده بودم خواب مست که درحالی :
-چجورمممم اووومممم

گفت کردو تر نزدیک گوشم به سرشو :
-کوچولو جوجه بخواب پس

ثانیه چند عرض در که بودم خسته اونقدری... بستم چشمامو خواسته خدا از  
ببره خوابم ...

********
برای لعنتیم استرس این شدم که بیدار! بودم خواب بعدازظھر ۵ ساعت تا من  

استرس من عین اونم. بود اومده سلینم شدم بیدار وقتی. شد شروع مسابقه  
.داشت

ھزارمی دفعه ی میشه این با منم فک. بیرون اومدم دستشویی از شستمو دستامو
دستشویی رفتم که  

دستشویی تو دویید زدو کنار منو شتاب با سلین    ♀از بدتر یکیه اون
خودم ♀  

گفت ما وضعیت دیدن با میداد غذا علیسان به داشت که رومینا :
-میکنم خفتون ببینم دستشویی دوروبره شمارو دیگه بار یه

-خب داریم استرس کنیم؟؟ جیکار ما بگو تو جون رومینا خو
-باشین نداشته استرس

-رھانیدی نادانی و جھل تاریکیه از منو که مرسی واقعا
گفت خندیدو :

-چیه؟ مشکلتون پس فوقوالعادست کارتون ک دوتا شمادیگه میگم راست خب  
که نداره ترس انقد
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-کوچیکترین اگه گفته بھمون برگشته خرفت دیر اون داره، ترس خیلیم اتفاقا  

اون قبرتو شور مرده ایھا ذخیره نیمکت رو برین باید ببینم ازتون اشتباھی   
بشوره باھم ھارو ذخیره نیمکت

گفت خندیدو غش غش رومینا :
-نیھان میخوری حرص باحال خیلی وای

خدا ھعی ♀-  
گفت وار ناله بیرونو اومد بود گرفته شکمش به دستشو که درحالی سلین :

-دلم آی مردم، وای آیی
گفت رومینا به رو سلین دیدن با علیسان :

-دستشویی؟ میرن انقد که خوردن لوبیا نیھان اجی و سلین اجی مامانی،
خنده از پوکیدیم تاییمون سه حرفش این زدن با

گفت خنده با رومینا :
-دارن استرس فقطنخوردن لوبیا جان مامان نه  

-بود؟ چی استرس
شد شرو ھا بچه سواالیه بیا د    ♀براش حوصله با ھمچین رومیناعم

ببین و بیا میداد توضیح
تلویزیونو. بشینه پیشم بیاد تا زدم اشاره سلینم به نشستمو تی وی جلویه مبله رو

بشه پرت حواسمون یکم حداقل تا کردم روشن ...
#ھفت_بیست_صد_پارت

از بعد. زدم حرف نیلوفر با ساعت نیم حدود. بودم نگران خیلیم. بودم نگران  
ولی!! روانشناسه ناسالمتی. ریخته استرسم میکردم احساس باھاش زدن حرف

بازم ولی نبود مسابقم اولین این اینکه با... بودم نگران دلم ته ھنوز خب  
نیست کنارم مربی عنوان به نھال دیگ.نیست نھال دیگه چون... میترسم . 

االن ولی داشتم و نھال من ھا مسابقه ھمه ی تو و ھمیشه ...
دلگرمی بھم نگاھش با که بود نھال این میکردم،ھمیشه خراب جارو یه وقتی  

نھال اخ دارم؟ کیو االن چی؟ االن... میداد ...
چشام از ِکی نمیدونم اصال که اشکایی. اومدم خودم به اتاقم دره صدایه با  
اومد شده ریز ھایه میوه از پر ظرف یه با ارمیا. کردم پاک بودنو شده جاری  

گفت سمتم میومد که ھمونطور لبخند با. تو :
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-بشی تقویت که اوردم میوه برات. بخوری نھار نتونستی خوب خانوما خانوم

تخت کناره میز رو ظرفو وضعیتم دیدن با. نگفتم چیزی شدمو خیره بھش  
گفت نگرانیشه از نشونه که اخمی یه با نشستو کنارم اومد. گذاشت :

-ناراحتی؟ انقد چرا ؟عروسک چیشده
گفتم شونشو رو گذاشتم کردمو کج سرمو :

-ھمیشگی دلیله ھمون ...
گفت کمرمو دور گذاشت دستشو :

-مرده؟ منم مربیه میدونستی
گفتم کردمو بلند یرمو زده شوک :

-نپرسیدم ازت مربیت ی درباره چیزی اصال من وای ؟میگی راست
گفت میکرد ناز موھامو که ھمونطور گذاشتو شونش رو دوباره گرفتو سرمو :

-کرد فوت سرطانش خاطره به... مرد مربیم بود سالم ۲۰ وقتی... اھوم ...
-کنه رحمتش خدا...اخی

-والیبالو بود سالم ۱۳ وقتی من... بود من مربیه اخرین و اولین اون... مرسی  
بین ھمیشه ولی. بود بداخالقی البته و گیر سخت ادم خیل مربیم.کردم شروع  

بود دیده و والیبال تو استعدادم و ذوق چون. بود من به حواسش بیشتره ھمه ...
این تو چرا که نشده سول برات حاال تا. میبینی که شدم ھمینی من اون لطف به

نیستم؟ بازیکن یه من سن
گفتم دادمو تکون سرمو :

-نمیشد ولی بپرسم ازت میخواستم ھمیشه! چرا اتفاقا
-راه خواستم ھمین برای... کنم تحمل اونو بدونه بودن بازیکن نمیتونستم من  

شدم مربی یه بعد به اون از... گرفتم مربیگریمو کارت بدمو ادامه خودشو !
-بود؟ چی اسمش... اھا

-حیدریان کمال
گفتم شوک با. ارمیا به زدم زل پریدمو جام از ھا زده جن عین یھو :

-بود؟ چی اسمش..گفتی..گف
-چی؟ که خب. بود حیدریان کمال اسمش گفتم نیھان؟ شده چت

-نه؟ داشت پسرم یه ماھرخه؟...زنش اسم
میشد تر گرد ارمیا چشمایه میزدم که حرفی ھر با .
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-میدونی؟؟؟؟ کجا از اینارو تو اره،..ا

یه به که ھمونطور... بود؟؟ ارمیا مربیه... کمال عمو یعنی... رفتم وا رسما  
گفتم بودم خیره نامعلومی نقطه ی :

-بودن خدمت ھم باھم اونا!! بود پدرم دوست بھترین... کمال عمو ...
گفت تعجب با :

-واقعا؟؟
-بودن اومده که روز یه. کرد اشنا والیبال با منو که بود اون حتی... اھوم  
که فھمیدم روز اون. بود سالم ۹ اونموقع. اورد والیبال توپ یه برام شیراز  
خاله بودیم، ھمدیگه ھم بازیه یاشار نویانو منو... دارم عالقه والیبال به خیلی  

بود مامانم دوست ماھرخ ...
دادم ادامه بغض با :

-و خارج رفت درسش برای یاشار..ریخت بھم چی ھمه کمال عمو فوت از بعد
دیگه...خب ولی میزد زنگ یه ھرازگاھی ماھرخ خاله. نشد خبری ازش دیگه  

که باری اخرین. مرد بابام که بعدشم سال یه... بود شده کمرنگ خیلی رابطمون
بود بابا جنازه تشیع روز دیدم ماھرخو خاله یاشارو ...

#ھشت_بیست_صد_پارت
محکم سمتمو اومد ارمیا شد بلند که ھقم ھق... کرد پیدا خودشونو راه اشکام  

گفت گوشم دم. کرد بغلم :
-تو گفت بھم روز اون مربی که نیھانی اون پس... بگم چی نمیدونم اصال من  

بودی
گفتم چشماشو تو زدم زل تعجب با :

-چی؟
گفت کردو نگاه چشام تو. کرد پاک صورتم رو از اشکامو زدو لبخند :

  16-سرویس نمیتونستم میکردم ھرکاری داشتم تمرین که روز یه. بود سالم
به رو کنارو کردم پرت توپو شدمو عصبی. بزنم موجی بگیرمو یاد پرشیو  
گفت چی بھم میدونی... بابا نمیشه اصال. بگیرم یاد نمیتونم من: گفتم مربی :

-گفت؟ چی
-بودی نیھان شبیھه یکم کاش گفت

داد ادامه که انداختم باال ابروھامو تعجب با :
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-که ساله ۱۰ ی بچه دختر یه: گفت زدو بھم لبخند یه کیه؟ دیگه نیھان گفتم منم

بارم یه حتی نگیره یاد و بزنه حرکتو یه ھزاربارم اگه ولی. داره قد تو نصف  
به کلی روز اون... بگیره گریت مونده کم تو حاال. نمیشه امید نا و نمیزنه غر  

تمرین اونقدر حرصش از. کردم حسودی بودم شنیده اسمشو فقط که نیھانی  
نمیره یادم روزو اون ھیچوقت... گرفتم یاد باالخره که کردم

گفتم ارمیا به رو فراوان تعجب با. بود شده باز ابی اسب ی اندازه دھنم :
-واال ریخت پرم و کرک ؟ناموساااااا

گفت خندیدو :
-بگیرم یاد سرویسو اون من شدی باعث تو اینکه خالصهھمینطور منم  

-گرم دمم پس
به رو. بود شده تنگ براشون خیلی دلمنگو که بودم کرده ذوق انقد خدایی  ...  

پرسیدم دودلی با ارمیا :
-ارمیا؟
-جونم؟

-نمیشی؟ ناراحت...بگم چیزی یه... چیزه..امم
-عزیزم بپرسم ناراحت؟

-داری؟ خبر یاشار از... خب..خب
گفت کردو نگام مشکوک :

-چطور؟. اره
-درست منم... نداره فرقی ھیچ نویان با برام یاشار... نکن نگام اونجوری  

فقط شده تنگ براش دلم..کوچیکترشم خواھر عین براش
-با. سوییسه تو االن. ارتباطیم در ھنوزم رفیقیمو باھم یاشار منو...خب  

دارن پسر یه و دختر یه و کرده ازدواج دخترعمش
گفتم ارمیا به رو ذوق بانمیشھھھھھه باورم واییییییییی  :

-پسرشم اسم ماھور گذاشته دخترشو اسم البد ؟میگی راست ارمیا وای  
ماھان گذاشته

گفت میخندید که درحالی تعجب با :
-میدونی؟ کجا از تو. ھمینه دقیقا اره

گفتم غم با. شدم دمغ دوباره روزا اون یاداوریه با :
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-ھممونو دھن. باشه ماھان و ماھور ھام بچه اسم میخواد دلم میگفت ھمیشه  

اسم دوتا این با کرد سرویس
گفتم تعجب با. برد اتاق از بیرون به منو کشیدو دستمو. شد بلند جاش از یھو :

میریم؟ داریم کجا میکنی؟ چیکر ارمیا
-میفھمی خودت بیا

............................
و برداشت پاتختی رو از تابشو لپ. کرد نگاه بھش ایستادمو اتاقش وسط  

گفتم نشستمو پیشش بشینم کنارش برم که زد اشاره بھم. تخت رو نشست :
-چیشده؟ ارمیا؟ میکنی چیکار داری

-میفھمی االن باش ساکت دیقه دو ھیششش
زل درودیوار به حوصله بی پووووف. کرد باز ایمیلشو صفحه ی تاپش لپ تو  

گفت باالخره که زدم :
-میاد االن بیا بیا

میزنه کال ویدیو نفر یه به داره عه. کردم نگاه تابش لپ ی صفحه به تعجب با !
چیزی داشتو خش یکم اولش. شد برقرار تماس بخونم اسمشو خواستم تا  

شد خوب بعدش ولی نبود واضح .
درجا..شناختمش... شد گرد ممکن حد تا چشام دیدنش با  

خوشحالی از کردم بغض..یاشار..شناختمش
شنیدم صداشو :

-دادا سالم به ..
زمزمه ناباوری با. نمیخورد تکون یکمم حتی بھمو بود زده زل. شد ساکت یھو  

:کرد
-نیھانی؟..تو..ت

با. دادم تکون سرمو میکردم گریه ک درحالی تند تند. صورتم رو ریخت اشکام  
گفتم لرزون صدایی :

-یاشار..بیمعرفتی..بی..خیلی
اشکاشو ریزش جلویه میکرد سعی داشت انگار. کشید چشماش به دستی  

نوسان تو دونفر ما بین چشماش. ارمیا به نگاه یه و کرد من به نگاه یه. بگیره  
گفت. بود :
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-اخه؟ دارین ھمدیگه به ربطی چه..چ.. دوتا شما

گفت زدو لبخندی ارمیا :
-کنی؟ دلتنگی رفع کوچولو خانوم این با یکم نمیخوای االن...مفصله داستانش

بچه یه یھو. شد بلند دختربچه یه گفتنه بابا صدایه که بگه چیزی خواست یاشار
شد باعث که نشست یاشار پاھایه رو رفت تلپ شدو پیدا ناکجااباد از سروکلش

صداشونو. بشه خشی خش تصویرش و بخوره شدیدی تکون تابش لپ  
:میشنیدم

-پامه؟ رو تاب لپ نمیبینی پدسگ طھورایه ای
گفت کردو ای خنده تک. بغلش تو بود گرفته دختررو. شد خوب تصویرش :

-شیطونه خیلی من دختر این ببخشید
نمیزد مو یاشار با که بود ساله ۴،۵ ی دختربچه اون پی حواسم تمام من . 

ی بچه این...نمیشه باورم... یاشار عین درست. عسلی چشمایه و بور موھایه  
نگاه بھم غمگین یاشار. صورتم رو ریخت ھم پشت تند تند اشکام... یاشاره؟؟  

گفت کردو :
-نکن گریه یاشار جون

که باری اخرین مگه. حساسم جونش قسم روی ھنوزه که ھنوز.. عجیبه  
سال؟ ۱۴ بود؟ چندسالم دیدمش ...

گفتم بھش کلمه یک فقط. کردم پاک اشکامو.. بخوره جونشو قسم ندارم دل :
-چرا؟

دادم ادامه... بود خیره بھمون سکوت تو ارمیا. نگفت چیزی :
-میومد؟ بدت نویان منو از انقد یاشار؟ چرا

گفت کالفه :
-نیھان نگو پرت و چرت

-حتی که بودیم ارزش بی برات اونقدری دروغه؟ مگه نگم؟ پرت و چرت ھه  
کردی ازدواج نگرفتی؟ ازمون سراغ یه سال اینھمه بعده ...

گفتم زدمو اشاره میکرد نگاه ارمیا منو به حرف بی که طھورا به :
-بودم؟ ازدواجت منتظر داشتمو ذوق چقد یادته... شدی دار بچه

#سی_صد_پارت
#کوتاه_پارت  
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گفتم ناراحتی و حرص با. اومد به درد به دلم اشکاش دیدن با... گرفت گریش :

-دماغتو اب کن جمع شدی؟ زرو زر ھای بچه این عین چته
یاشار. بود گرفته خندم خودمم. نگیره خندش تا دھنش به گرفت دستشو ارمیا  

کنار پایینورفت پرید پاش از طھورا که بگه چیزی خواست کردو پاک اشکاکو . 
اومدم خودم به یاشار صدایه بابزنم حرف باھاش میخواستم عھھه  :

-کن باور ولی..باشی ناراحت داری حق..باشی عصبانی داری حق... نیھان  
چقد که میدونی خودت. شد تموم گرون برام بابا مرگ. نبود خودم دست  

بودم وابستش
ضربه ی کمال عمو مرگ. بودن نزدیک ھم به خیلییی پسر و پدر. میگفت راست

داد ادامه. زد خانوادش به بدی خیلی :
-این از باشم دور خواستم..خارج رفتم... میدونی که مامانم وضعیت  

ولی میشه بھتر اینجوری میکردم فکر. باشم دور ھمه از خواستم..محیط  
اومد خودم به سال یه بعده. رفتم کردمو ول نویانو و تو مادرمو،دوستامو،..نشد
روم. شد خوب بعدش ولی بود سرسنگین باھام مامان... بود شده دیر دیگه ولی

فراموش شماھارو ھیچوقت کن باور ولی... بزنم زنگ یه حتی بھتون نمیشد  
بودین من زندگیه از بخشی شما. کنم فراموشتون نمیتونستم اصال. نکردم

با... دوربین جلویه اورد فالو. برداشت عکس قاب یه کنارش میزه از و شد خم
من از تایی سه عکس یه... شد گرد چشام دھنمو جلو گرفتم دستمو عکس دیدن  

نویان یاشارو و ...
داره و عکس این نمیشه باورم... شد جمع اشک چشام تو !!

داد ادامه :
-میشد تازه دلم داغ میفتادمو یادتون میدیدم عکسو این که ھربار ...

*ارمیا
چیزی نیھان و نویان راجب ھیچوقت یاشار!! بودن نزدیک بھم نفر دو این چقدر
دارن باھم حرفا خیلی ظاھرا بزارم، تنھاشون باید کردم حس... نگفت من به

خم. کرد نگاه بھم سوالی و گرفت دستمو نیھان که بشم بلند جام از خواستم  
گفتم بوسیدمو پیشونیشو شدو :

-میرسم کارام به منم بزنین حرفاتونو شما تا دارم، کار یخورده
تکون سرشو کردو نگاه بھم دان قدر چون بزارم تنھاشون میخوام فھمید انگار  
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پیش برم سر یه بھتره. بیرون رفتم اتاق از کردمو خدافظی یاشار با. داد  

........رومینا
#یک_سی_صد_پارت

*نیھان
انتخاب از کردم، تعریف براش مو به مو چیو ھمه... زدم حرف یاشار با کلی  
پیش موندنم شدنمون، عاشق بینمون، اتفاقات ارمیا، با آشنایی لیگ، برای شدنم  

...ارمیا
باھم ارمیا منو ک شد خوشحال خیلی تھش. بود کرده تعجب حرفام از خیلی  

شدیم ھم عاشق شدیمو اشنا !!
تو دیقه چند تا شد فلج پاھاش از دوتا کردو سکته ماھرخ خاله گفت بھم وقتی  

گریه زیر زدم بعدش! بودم شوک ...
باشه اومده ماھرخ خاله سره بالیی ھمچین نمیشد باورم .

زدم حرف ھم پگاه با دیقه چند برای. کرد ازدواج پگاه دخترعمش با یاشار . 
خیلیم که اھورا و طھورا یاشار، کوچولوھایه تا دو. خوشگلیه فوقوالعاده دختره
مسابقه از یکی برای داد قول بھم. ۴ ھم طھورا سالشه ۸ اھورا. دیدم رو نازن

بزنه زنگ براش تا دادم بھش نویانم شماره ی. بیاد و برسونه خودشو ھام . 
یه داشت که یاشار به رو کرده کپ!! ریخت پشمام ساعت به کردن نگاه با  

گفتم میکرد تعریف برام خاطره :
-یاشاااار

گفت تعجب با کردو قطع حرفشو :
-چیشده؟

-داریم دیقست ۱۰ و ساعت سه دقیقا!! میزنیم حرف داریم ساعته سه االن  
میزنیمممممممم حرف

-خدا خوده یا
یکی ارمیا اوریه یاد با!نشده تموم که بوده چقدر ارمیا نت این موندم من  !  

پیشونیم تو کوبیدم محکم    ♀یاشار به رو!! بودم کرده فراموشش اصال
:گفتم

-یه نویانم به نره یادت. زدم حرف باھات شدم خوشحال خیلیییی داداشی یاشار
بزنیا زنگ
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-بای. باش خودت مراقب عزیزم، اوکی

-خدافظ ھمینطور، توام
گرفت درد چشام اوف. کنار گذاشتم کردمو خاموش تابو لپ کردمو قطع تماسو

اینکه بابت شکرت خدایا!... داشت ارزششو ولی. زدم زل صفحه به انقد  
کنم برقرار ارتباط یاشار با دوباره تونستم ...

این تو دنبالش بگردم کجارو االن بابا ای. ارمیا دنبال بیرون رفتم اتاق از  
باز درشو اتاقمو سمته رفتم. خودم اتاق تو برم اول بھتره!درندشت خونه ی  !  

اوخی!! خوابیده من تخت رو ارمیا دیدم تعجب کمال در... کردم
بود شده فعال درونم کرم خب ولی کنم بیدارش نمیخواست دلم. سمتش رفتم . 

کردمو فرو نرمش رنگ قھوه ای موھایه تو دستمو. نشستم تخت رو کنارش  
کردم نازش ...

کشیدم دست موھاش تو بیشتری شدت با اینبار. خندیدم ریز که خورد تکون یکم
الیه. روش شدم پرت که خودش سمت کشید منو گرفتو دستمو مچ یھو که  

نبود؟ خواب مگه بشر این... کرد نگاه بھم خمار کردو باز پلکاشو
گفتم زدمو سینش به مشتی :

-نبودی؟ خواب تو مگه بدجنس
گفت زدو کنار صورتم از موھامو :

-خانوم؟ برفک نشم بیدار داری توقع میکشی موھامو اونجور وقتی
-کشیدم؟ موھاتو کجا من بدی خیلی دوما برفک، و مرض اوال

چشمامو انداختو پاھام دور پاھاشو. کنارش گذاشت و چرخوند منو خندیدو  
گفت بستو :

-بخوابم میخوام نکن سروصدا زیاد کوچولو خب خیله
-پررو بچه بینم کن ولم عھھه

گفت بوسیدو بینیمو نوک :
-خواب بگیر توله نکن وورجه ورجه

این تو اونم تخت؟ یه رو ارمیا؟ با اخه ولی... بخوابم یکم نمیومد بدم پوففف  
وضعیت؟؟

که گذاشتم سینش روی سرمو. حرفاست این از تر جنبه با ارمیا بیخیال  
قلبش صدایه با... چسبوند خودش به بیشتر منو کردو حلقه کمرم دور دستشو  
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برد خوابم کم کم میتپید گوشم زیر که ..............

#دو_سی_صد_پارت
و میشد شروع ۴ ساعت مسابقمون. بودم بدیم مسابقه بود قرار که باشگاھی تو

شروع از فیل دیقه چند دادن اجازه بھمون ھمین برای بود، مسابقه اولین  
موقع گفت مربی. بودن اومده ادم توک و تک. کنیم تمرین و اینجا بیایم مسابقه  

میان بیشتری تماشاچیایه مسابقه شروع .
باراد  شوھرش، با تھرانی ھمون یا و سوگل خاله علیسان، و رومینا ارمیا، ، 
بودن اومده باراد و باراد بابایه مامان کمند، خاله و سھیل عمو حتی و باران !! 

تشویق به کردن شروع میکردیم گرم داشتیم که االن ھمین از و  
کردن ♀ 

برای بیشعور ولی بگه چیزی یه میکردم اشاره ارمیا به میگرفتم گاز لبمو ھی  
نمیگفت ھیچی میخندیدو فقط بده حرص منو اینکه

رو بود گذاشته سالنو کل دستشو بود گرفته گنده بوقایه این از یدونه علیسان  
میگفت بلند میزد ک بوقی یدونه ھر. سرش :

-نیھان زندایی* بوق بوق نیھان، زندایی
بود گرفته خندمم ولی براش میرفت ضعف دلم ❤

گفت میکرد نگا خانوادم به بالبخند ک ھمونطور پیشمو اومد مربی :
-کردی ازدواج نمیدونستم

گفتم تعجب با ازدواج؟؟!! خوردم جا :
-کردم؟ ازدواج من گفته کی

-شیراز برادرت و مادر گفتی یادمه نیستن؟ شوھرت خانواده اونا مگه وا،  
چیه؟ زندایی زندایی میگه ھمش که بچه این تکلیف بعدشم میکنن، زندگی

ریدم شت ♀  
-نکردیم ازدواج ھنوز ولی کردم نامزد راستش... خب..خب

ماھا ھمسن جوون دختر کلی شدو باز سالن دره یھو که بگه چیزی خواست  
شیرازن مال اینا بگم بھتون باید و!! اینان حریفامون پس عه. تو اومدن تقریبا !!

بدم مسابقه باید خودم شھر تیم با بنده ینی !!
ریخت ھممون پشمایه شدن وارد پز و دک غرورو با چنان

که سلین. دادیم دست از روحیمونو کال که بودن خفن انقد کردن تمرین موقع  
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پوففف... نداشتم اون از کمی دست منم بود، ھا مرده مادر عین قیافش رسما  

خفنن خیلی اینا بابا میبازیم
یھو... کرد جمع ھم دور کنارو کشوند ارامش با ھممونو زدو سوت مربی  

گفت تر وحشتناک کردو نگاه بھمون وحشتناکجین عین شد قیافش  :
-پشم اونا باباخودتونو؟؟ باختین چراھان؟ اینجوریه چرا ھاتون قیافه    

که نداره ترسیدن انقد نمیاد حساب به شماعم
نخندم گرفتم خودمو جلویه خیلی    ♀طرف کرد رو حرصش ھمون با

گفت بھشون تک تک و ھا بچه :
-رھا میزنه؟؟ سرویس تو مثل کی الناز داره؟؟ تورو پاسایه دقتِ  کی سلین،  

کنه؟؟ دفاع تو عین میتونه کی
گفت تر جدی منو سمت کرد رو :

-تیز تو مثل کی میرسه؟؟ تو پایه گرده به زدن سرعتی تو کی خانوم شایان  
البته صد و اونایین از تر عالی خیلی ھمتون بابا باالست؟؟ قدرتش و میزنه  

برنده ازتون که شماھاست بودن مچ و ھماھنگی این نره یادتون!! تر ھماھنگ  
میسازه

نیمکتا رو برین ھمتون االنم نکنین، روانی منو ندینو دست از امیدتونو زود انقد
میشه شروع االن مسابقه بشینین

و نداریم اونا از کمی دست ماعم میگه، راست... گرفتم امید حرفاش با خدایی  
فشار محکم گرفتمو دستاشو. نشستم سلین کناره رفتم!! ھستیم بھترم حتی  

دلداری بھم نگاھش با سلین... میشم اروم اینکار با میگیرم استرس وقتی... دادم
شدم بھتر که داد ...

مرتب حجابمو مقنعه ی... بود جمعیت از پر سالن االن بودنو اومده ادم کلی  
یه دیدنشون با. کنم پیدا دوستامو تا چرخوندم چشم. چشمم تو نره یھو تا کردم  

تیممو منو بلند بلند بودنو شده بلند ھمشون!! صورتم رو نشست گنده لبخند  
بود گرفته خندم ارمیا دیدن از وسط این... میکردن تشویق

میکرد پاره حنجرشو داشت بودو شده اویزون نرده از رسما گنده خرس !
#سه_سی_صد_پارت

ثانيه ھر بودو شده شروع بازي. بوديم ايستاده مشخصمون منطقه ي تو ھمه  
ميشد بيشتر استرسم . 
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االن متاسفانه ولي... نھال نگاه جز نميکنه اروم ھيچي مواقع اينجور در  

.ندارمش
بوديمو گرفته گارد جامون سره ھمه. بزنه بايد حريف تيم رو اول سرويس  

گام ثانيه چھار سه بعده بازيکن زدو سوت داور. بوديم سرويسش زدن منتظر  
به مستقيم توپ داشتم که خوشگلي شانس از. زد پرشي سرويس يه و برداشت
پاسور به بايد که اونجور توپ کنمو دريافت خوب نتونستم و اومد من طرف  

نرسيد
شد امتياز درجا زد که اي ضربه با که داد پاس زنمون خط پشت به سلين . 

شديم جمع ھم دور کشيديمو ھيجان سره از جيغي ......
که شد من نوبت باالخره که چرخيديم انقدر شدو بدل و رد امتياز چنباري  
چندباري. بودم کرده سرد عرق ميلرزيدو دستام استرس از. بزنم سرويس  

شدم رو به رو مربي وحشتناک اخم با که زدم ريب بازي وسط . 
دور اين از منو بشه خراب سرويسم اگه گفت بھم گرفت که استراحتي تايم تو  

کنم خراب نميخواستم...بيرون مياره
که ميشنيدم بارانو جيغويه جيغ صدايه. کشيدم عميقي نفس ايستادمو جايگاھم تو

ميزد داد مدام :
-نييييييييييھااااااااان شيييييييره

گفت بلند ارميا يھو. زدم لبخند کردمو نگاه جمعشون به :
-کوچولووووووو خانوم شيرھھھھه

ميزدم سرويسمو بايد من زدو سوتو داور چون نداشتم خنديدن فرصت ... 
گام گفتمو لب زير اللھي بسم. بودم نگران ھمچنان ولي بود شده کم استرسم يکم

جھت توپم....  زدم کوتاه داره موج سرويس يه سرويسمو اولين برداشتمو  
شده اوت...شد حبس سينم تو نفسم...اومد فرود حريف زمين کناره گرفتو  

داخل توپ گفت داور اينکه تا نميکشيدم نفس بودمو ايستاده مجسمه عين بود؟؟
خير به اخيش...دادم بيرون فوت با نفسمو. شده ما نفع به امتياز و بوده زمين  

گذشت
مرگ حد در بودم گرفته استرس... ولي ولي !!

رفتمو سرويس جايگاه سمت لرزون پاھايي با....ميلرزيدم داشتم وضوح به  
داشتن ک بود اومده پيش کوچيک مشکل يه ظاھرا. شدم داور سوت منتظر  
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بازييه يه فقط اين چمه؟ من خدايا.بود اشوب دلم تو...ميزدن حرف راجبش . 

با که ميگردوندم جمعيت دور ھدف بي چشمامو...سرم فدايه شد خراب اگه  
ريخت فرو قلبم چيزي ديدن ....

ھميشه از بيشتر و داشت صورتش به که لبخندي با نھال؟؟...نميشه باورم  
ميکرد نگاه من به ميکرد زيباش . 

آني...بود ايستاده جمعيت اليه به ال...ميکردم نگاش بودمو شده خشک جام سره  
زدم صدا بغض با اسمشو زيرلب... شد پر اشک از چشام :

-نھال ...
شدو اروم دلم ناخداگاه...ميزد حرف باھام چشماش با انگار...بود خيره بھم فقط

شد سرازير وجودم به ارامش ...
بيخ از صداشو انگار زد حرف وقتي ولي بود ايستاده من از دورتر خيلي خيلي

ميشنيدم گوشم :
-ميتوني تو

ھول داور سوت صدايه با...برگرده نفسم به اعتماد تا بود کافي کلمش يک ھمين
ديگه چرخوندم سرمو وقتي.کردم نگاه داور به برداشتمو نھال از چشم شده  

نديدم و نھال ...
پرشي سرويس يه اينبار کردمو پاک بودن گرفته ديدمو جلويه که اشکايي تند تند
نتونست کسي حتي ک بود سريع و تيز حدي به. زدم خودمو مخصوص نوع از

ھمه ترکيدو سالن آن يک... نبود مھم ولی گرفت درد یکم کمرم. بخوره تکون  
زدن دست به کردن شروع .................

و ميکنيم بازي تايي ۵ دست يه. برابريم دو_دو االن و کرديم بازي ست چھار  
ميمردم داشتم خودمم. بودن شده خسته ھا بچه. مسابقست ي برنده ببره ھرکي  
ولي بھترن ماھم از بگم ميتونم و َقَدرين حريف. نيست باختن وقت االن ولي  

طبق زد صدا اسمممو بلند که سلين صدايه با. بياريم کم جلوشون نبايد  
که زدم خفن اسپک يه داد که پاسي با گرفتمو سرش پشت گام دوتا ھماھنگيمون

کنن دفاع نتونستن حتي !!
  10-12برديم ھجوم. گرفت برامون استراحت تايم يه مربي. بود اونا نفع به

ميداديم گوش مربي حرفايه به ھمزمان ابمونو ھايه بطري سمت :
-از مطمئنا تونستين اينجارو تا شما. تا ۵ فقط مونده ديگه امتياز ۵ فقط ھا بچه  
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ميتونين بعدم به اين . 
گفت منو سمت روکرد :

-نيھان کردم حساب سرويسات رو
سره رفتيم شد تموم وقت ميکرد اعالم ک داور سوت صدايه با گفتمو چشمي  

ايستاديم جامو .....................
#چھار_سی_صد_پارت

بود اونا نفع به ۱۴۱۳... بزنم سرويس که بود من نوبت االن - . 
ميبازيم بشه خراب اگه. بود حساس من ضربه ي اين فوقوالعاده ...

سراغم به ارامش. چشمم جلويه اومد نھال خندون ي چھره که بستم چشمامو  
کنن دريافت نتونن اصال تا بزنم دار ھدف ميخواستم. شد بھتر تمرکزم اومدو . 
ميخواستم که اونجايي شدت با توپو برداشتمو بلند گام تا سه داور سوت با  

شددددددددد امتياز اييييييووووووووووللللللللل. اوردم فرود
  14-14حريف مربيه. ميخوام امتياز ديگه دوتا. ۱۶ تا شد بازي شديمو

گفت زدو داد سرشون :
-ميترسين؟ بچه يه سرويس از. بگيرين گارد درست

پرشيه سرويسايه اون از گرفتم تصميم. ميدم نشون بھت بچرو االن بچه؟ ھه  
بزنم مردونم . 

تا ميديد اسيب کمرم که اونجایی از. ميکرد کف ديدنشون با ارميا که ھمونا  
نبود مھم ديگه االن اما. ميترسيدم چون بودم نزده سرويسو اون االن ...

ميداد انرژي کلي بھم اين ميشنيدمو بقيرو و ارميا تشويق صدايه
گرفتم فاصله کلي سرويس خط از ..

نگام نگراني با ھمين براي بزنم سنگينمو سرويس ميخوام فھميد ارميا کنم فکر  
داره حق. کرد !!

يک بنده. بشم خم نميتونستم دوھفته تا ميزدم سرويسا اين از وقتي تمرين موقع  
با برداشتمو گام شنيدم که داورو سوتدارم ول و شل و مزخرف بسيار کمره
يه دسته تو خورد مستقيم که زدم توپ پشت به قدرتم تمام با پريدمو توانم تمام  

با بود تيز ضربم بودو زياد خيلي توپ سرعت که اونجايي از ولي بازيکن  
درد از زمين رو اومدم فرود ھمينکه. شد پرت اباد ناکجا به دستش به برخورد  

نياوردم ابرو به خم ولي.گرفت نفسم لحظه يه کمرم . 
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دادن انرژي بھم کلي و کردن تشويقم ھا بچه

ميتونممممممممم من موندھھھھھھھھه ديگه يکي فقط
قبل از بيشتر گرفتمو گام داور سوت صدايه با..گرفتم فاصله خط از دوباره  
درررجا. توپ پشت کوبيدم کردمو جمع دستم تو داشتم زور ھرچي پريدمو  

شد امتياز ... 
طرفم اومدن کشون جيغ ھا بچه. بود بردمون اعالم که زد بلندي سوت داور  

کمرم تو که دردي از. کنم خوشحالي بخوام که بودم اوني از تر بيحال من ولي  
داد فشار ھم رو محکم چشمامو. زمين رو نشستم رفتو نفسم پيچيد . 

از سلينو صدايه" چيشد؟ چيشد؟ "ميگفتن مدام که ميشنيدم بقيرو نگران صدايه
گفت نگراني با و بلند صدايه با. شنيدم پشتم :

-بياره رو حسي بي اسپره يکي
نداشتن دوتا اين از کم قبليمم سرويسايهميبينم اسيب تھش ميدونستم لعنتي . 

بود رفته در جونم واقعا کرديمو بازي دست سه اون از جدا . 
نميشد بھتر ولي ميداد ماساژ کمرمو مدام سلين ...

عجله با. کردم باز چشامو ارميا صدايه با که ميپيچيدم خودم دور مارد عين  
ميگفت سمتو ميدوييد :

-کنار برين کنار برين
و نشست کنارم. کردن نگاه ارميا به کنجکاوي با رفتنو کنار دورم از ھمه  

گفت دستشو تو گرفت دستمو :
-بود؟ سرويس اين وقته االن ؟اخه لجبازي انقد چرا تو

گفتم سرتقي با :
-بود وقتش االن ھمين دقيقا

مربي. موند کاره نصفه حرفش مربي اومدن با که بگه چيزي خواست ارميا  
گفت بزنه اسپره کمرم به تا ميداد باال لباسمو که ھمونطور نشستو کنارم :

-سرويس اينجوري گفتم بھت تمريناعم موقع دختر؟ خودت با کردي چيکار  
اسيب نيس قرار سرت فدايه مسابقه شنوا؟ گوش کو ولي ميبيني اسيب نزن  

ببيني
مور مور تنم تمام کمرم رو سرد چيزه يه شدن ريخته حسه با. نگفتم چيزي  

نفس يه تونستم تازه که خوابيد دردم اروم اروم...بديه حس چ اوفففف. شد  

Page 268



text 10 (2)
بکشم راحت . 

گفت بھم رو مربي :
-نره يادت پمادم. بخور مسکن يه حتما. ميکنه اروم دردتو چندساعت فقط اين

-چشم
-ضمن در...خوبه

داد ادامه حرفشو لبخند با :
-افتخار تيمم تو تو مثل کسي وجود به. کاشتي گلدختر بود عالي کارت   

ميکنم
گفتم بودم داده تکيه سلين به پشت از که درحالي بيجون :

-ممنون خيلي ...
گفتم کردمو اشاره ارميا به دست با :

-داشتم خوبي مربيه
گفت ارميا به رو پريدو باال ابروھاش جفت مربي :

-باشه مربيش نامزدش نميکردم فکر!! بودين جان نيھان مربيه شما پس
و چشم با ؟چيه نامزد داره حق خب. کنه تعجب که بود ارميا نوبت حاال  

گفت معني بي لبخند يه با ارميا. نياره در بازي زايه که فھموندم بھش ابرو :
-بودم من مربيش بله

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

#پنج_سی_صد_پارت
برم بعديم ي مسابقه براي قراره فردا من و ميگذره مسابقمون اولين از روز دو

که شھرايي از کدوم ھر تو. شيراز بعدش و اردبيل ميرم اون از بعد. گرگان  
اونجاست مسابقمون اخرين که شيراز به برسيم تا. ميديم مسابقه چندتا گفتم  

و ميگيرن اتوبوس يه برامون باشگاه طرف از. ميکشه طول نيم و ماه يک حدود
ميبرن اونور اينور مارو .

  ازبشه قانع که بفھمونم چجوري نفھم زبون ارميايه اين به موندم من حاال
من بگو مربيت به برو ميگه ھمش. ميزنم سروکله باھاش دارم حاال تا صبح  

خودت مگه اصال که اينجوري نميشه بابا ميگم من ھرچي حاال. ميام جدا خودم  
نميشه که نميشه قانع نداري؟ زندگي و کار ♀ 
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در صدا به باوضع خل پسره ي. اتاقم تو اومدم کردمو قھر باھاش تقريبا االن  

يکم ناشناس ي شماره يه ديدن با که سمتش بردم جھش گوشيم زنگ اومدن  
گفتم برداشتمو گوشيو دودلي با. کردم تعجب :

-بله؟
باال تعجب از ابروھام ميزد اشنا خيليم که جووني نسبتا پسره صدايه شنيدن با  

پريد
-تويي؟ نيھان.سالم

ميشناسه؟ کجا از منو وا
-شما؟. خودمم بله

-ماھانم
نيست؟ سلين با مگه االن اين ماھاااان؟ريخت پرام و کرک حرفش شنيدن با  

ھمو تو بردم اخمامو گرفته؟ کجا از شمارمو اصال پس؟ داره چيکار من با  
:گفتم

-؟داري چيکار خب
-سلينه راجب...راستش. بشم مزاحمت نميخواستم ببخشيد

سلين؟ جانم؟
-افتاده؟ اتفاقي

-قھر خانوم االن زدم داد سرش لحظه يه شدم عصبي دستش از...اره راستيش
کرده

-زدي داد سرش کردي بيخود خيلي خب
-اشتي کن کاري يه ماھان جون. کردم غلط اصن خب. کردما گيري بابااااا اي  

نميزنه حرف باھام ھفتست يه. باھام کنه
اون از سلين.ميشناسم خوب رفيقمو. سوخت براش دلم ولي چرا دروغ  

نداره لنگه که سرتقاييه   ♀ميشه ناراحت چيز کوچيکترين با
-ميگم بھش اوووکي

-برات ميکنم جبران نيھاني طال دستت واي
-برسون سالم. نداش قابلي  

-خدافظ. باشي سالمت
پيش برم تا شدم بلند ازجام. کردم قطع گوشيو اضافه اي حرف گفتن بدون  
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بده اشتي ارميارو منو شه بلند بايد االن نفر يه. سلين !!♀باز که درو    

خيره بھم من از دورتر يکم که بود ابي تيله ي دوتا ديدم که چيزي اولين کردم  
و گرفت ازم روشو ارميا يھو که کرديم نگاه بھم چندثانيه جفتمون. بودن شده  

سک سک دنيا اون رفتم دور يه که بست محکم درو چنان. اتاقش سمت رفت  
مريض ي پسرهبرگشتم کردم  

راه ارميا با دعوا و جنگ يه مطمئنا وگرنه نیست خونه رومينا شد خوب  
ميزاشت روانشناسي بحثايه براش و مينداخت
 بيتربيتاخه باشه قھر ميخواد ِکي تا

  خيلي ممکنه. که باشه مسابقم اخرين نيست قرار اين ھمينم؟ من نميدونه مگه
بياد کنار من شرايط با بايد ارمياعم. بياد پيش موقعيتا اين از . 

چي؟ کنار بزارم ببوسمو و واليبال بخواد ازم اگه چي؟ نکنه قبول اگه اما...اما
بعدشمبزنه حرفي ھمچين نيس که اسکول واليباله مربيه خودش اون بابا نه  

بودم ھمين اول از من. خودشه مشکله داره مشکليم اگه . 
#شش_سی_صد_پارت

دارم ايستادمو سلين اتاق دره رويه به رو ساعته نيم ديدم اومدم که خودم به  
ميکنم فکر خودم با اسکوال عين ♀ 

بودما شده مودب چقد. شدم پشيمون که بزنم در خواستم. خدا ھعي . 
صدايه شنيدن با و تختش زير شده خم کمر تا سلين ديدم که کردم باز درو يھو  
اومدن در با. تخت لبه ي به ميخوره محکم سرش که شه بلند خواسته سريع در  

داد صدايَم چه آيييييخنده زير زدم بلند اخش صدايه  
حرص با کلش رو بود گذاشته دستشو يه که درحالي اومدو بيرون زيرتخت از

گفت من به :
-مياي پايين انداختي سرتو گاو عين چته درمووون بي درد اي مررررگ اي  

؟تو
-ميزني در ھمش خودت که نه بابا گمشو

گتم تختشو رو کردم پرت خودمو :
-بودي؟ خواب. گرمه چه تختت سلين عااا

-ھمين واسه ميومد تخت زير از صداش. شدم بيدار خورد زنگ گوشيم. اھوم  
زير اون بودم رفته
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-؟گوشيت ميکرد چيکار تخت زير اوھه

-چمدونم
يافتم اھا...االن؟ کنم شرو کجا از خب
-چطوريه؟ ماھان با رابطت سلين، ميگما

-شکارم دستش از بدجور که نزن اونو حرف اصن ايششش
-چرا؟ خب

-يادته؟ گذاشتمو پست اينستا جديدا که عکسي اون
گفتم بعد کردمو فکر يکم :

-مشخصه؟ داروندارت گرفتيو ساحل کناره که ھموني اھااا
-نيس بد اونقدرام توام گمشو عھھه

-حتي. بود معلوم چيت ھمه بدنت به بود چسبيه خيست لباسايه. سلين بيخيال  
ھمين خاطره به ماھانشد عصبي يخورده ديد عکسو اون وقتي ارمياعم   

شده؟ عصبانی
-عکسي ھمچين کردي غلط ميگه ميزنه داد سرم بيشعور ي پسره. اھوم  
از کردمو قطع بعدش. ميزارم اينم از بدتر گفتم زدم داد سرش منم. گذاشتي  

کردم بالکش زدم جا ھمه
خودشه باز طلبکارتر سلين ازميکردم نگاه بھش ھنگ ♀ 

-ميومدم ميکوبيدم شيراز از ميشدم پا بودم ماھان جايه اگه من چيه، ميدوني  
برميگشتم گوشت زير ميخوابوندم جانانه چک يه تھران،

-بزنه داد سرم نداره حق خبواقعا مرسي  
گفتم بھش رو عصبي :

-بزنه داد سرت داره اينو حق عاشقته وقتي. دارھھھھھه حق سلين داره حق . 
ميخوادت حد اين در وقتي. بشه عصباني دستت از داره حق داره دوست وقتي

بشه غيرتي برات داره حق ...
زدم داد :

-؟فھميديييييي
خنگ ي دختره. ميکرد نگام کرده کپ  

نگاه بھش منتظر. کرد اونورش اينور يکم و برداشت گوشيشو حرف بي  
گوشيو چون زد زنگ کسي به انگار يھو. ميکنه داره غلطي چه ببينم ميکردم  

Page 272



text 10 (2)
با سلين چون برداشت گوشيو طرف انگار بعد چندثانيه...گوشش دم گذاشت  

گفت ميلرزيد که صدايي :
-ماھان ...

کردم احساس. فرندش بوي به زده زنگ خودش شده راه به سر بچم اوخيييي  
اين از اين. بيرون اومدم اتاقش از حرف بي ھمين براي بزارم تنھاش بايد . 

شد انجام عمليات
........................

#ھفت_سی_صد_پارت
بغل و سلين منو محکم. ميکردم خدافظي رومينا با داشتم بودمو ايستاده در دم  

گفت کردو :
-بترکونيد حسابي. باشين خودتون مراقب خيلي

اخم با جوري. ارميا ماشين سمت رفتم کردمو خدافظي جسيم و عليسان از  
ھم کلمه يک ھنوزه که ھنوز.خوردش نميشد عسلم من يک با که بود نشسته   

تو نشستم حرف بي کردمو باز جلورو سمت دره اکراه با. نزديم حرف باھم  
کردو روشن و ماشين بگه چيزي اينکه بدون ارميا نشستو پشت سلينم. ماشين  

افتاد راه .....
به چمدون و ساک ھا بچه ھمه ي. رسيديم نظر مورد محل به بعد ربع يه حدود  
بالتکليف. داشت نگه گوشه يه ارميا.بودن اتوبوس منتظر بودنو ايستاده دست  

نکنم بغلش االن اگه من کنه؟ خدافظي نميخواست يني.بوديم نشسته سرجامون  
ماه يه اين تو ميشه تيکه تيکه دلم که

گفت کردو باز مبارکشو دھن اون داد زحمت خودش به بعد ديقه دو حدود :
-باشين خودتون مراقي

بيشعوره کمرت تو بزنه باشين مراقب اين ای باشيم؟ مراقب تمام؟ ھمين؟  
منفجر ديناميت عين تا داشتم تلنگر يه به نياز. فحيع بودم کرده بغضنفھم   

 .بشم
چيزي اينکه بدون. برداشتم پشت صندليه از سنگينمو و بزرگ ساک شدم خم  
جنسيس دره بود توانم تو که اونجايي تا حرص از شدمو پياده ماشين از بگم  

کوبيدم ھم به محکم خوشگلشو
که شنيدم الستيکاشو صدايه بعد يکم. اومد دنبالم شدو پياده سرم پشت سلينم  
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ميکرد خفم داشت بغض. بود رفتنش از نشون .

ميکني؟ خدافظي اينجوري اونوقت نبينمت قراره ماه يک بيشعور پسره ي اخه  
بغض بودمو عصبي حسابي گنده؟ خرس چيه براي اصال کردنت قھر اخه  

طرفم نيومد ھمين براي سگم خيلي االن ميدونست سلين. ميکرد خفم داشت . 
نيومد کردنم سالم براي حتي کسي چون بود شده ترسناک خيلي قيافم کنم فکر  

بود خوب باھام ھمشون رابطه ي اينکه با!! پيشم . 
عوضيه اشغال پسره ي. ميکردم جدوابادش و ارميا روح نثار فحش مدام دلم تو  

االااااااغ برات ميشه تنگ دلم خبکثافط ميمون  
ماشيني ترمز وحشتناک جيغ باصدايه که بودم دادن فحش درحال ھمينجور  

به بودم زده زل تعجب با. نميومد در ھيچکي صدايه. برگشتم سرم پشت سريع  
از. سمتم اومد تند شدو پياده ماشين از سريع ارميا؟؟؟... روم به رو ماشين  
دستشو تو گرفت بازوھامو رسيد که بھم. بخورم تکون نميتونستم شوک شدت  
خم سرشو بعد کردو نگاه چشام تو چندثانيه. کشيد خودش سمت شدت با منو  

.اخهبود شده باز ممکن حد تا تعجب از چشام. لبام رو گذاشت لباشو کردو  
ادمممممم اينھمه جلويه ؟؟؟؟؟؟اينجا  ♀؟؟؟؟

خواستمنبود جاش اينجا ولي ميشدم دلتنگشم و.. بودم دلتنگش منم...چرا دروغ
ذوقش تو نزنم تا ميشد مانعم حسي ولي بزنم پسش ...

و جيغ صدايه گرفت فاصله ازم يکم ھمينکه. شد جدا ازم کندو دل باالخره  
کرد پر منطقرو اون ھا بچه سوت . 

بکشم خجالت يا بخندم نميدونم االن خدا اي
ي عالقه مورد فيلم از صحنه يه انگار ميکردن تشويقمون و ميکردن ذوق چنان

ازيه کم ارميا حرکت اين ھرچند!!بودن ديده زنده صورت به رمانتيکشونو  
جر خودشونو داشتن که بقيه به توجه بدون... نداشت ھندي فيلم ي صحنه  

گفت گوشم دم بغلشو تو کشيد منو ميدادن :
-عنوان ھيچ به نرو بيرون. باش خودت مواظب. جوجه ميشه تنگ برات دلم . 
نابود کمرتو نزن سرويسا اون از دوباره. حتما بگو من به بري خواستي اگرم  

اوکي؟. مسابقاتت براي باش نداشته استرس انقدم. نکن
-بزني زنگ بھم ھرروز بده قول...اوکي

-ميدم قول کوچولو خانوم باشه
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سوار زد حرف سري يه سلين به اينکه بعده بوسيدو پيشونيمو. شد جدا ازم  

ھمانا سرمم رو ھا بچه شدن خراب و ھمانا ارميا رفتن. رفت شدو ماشينش
.......................

#ھشت_سی_صد_پارت
به شھر اين از ھيخستگي از ميخوردم جر داشتم يعنيميمرد داشتم ديگه    

داشتيم راه تو که سختيايي اينمسابقه اون به مسابقه اين ھيشھر اون  
ببازیم ھارو مسابقه از چنتا بود شده باعث  ♀شانسمون اين تو برينم يني

ميگذشتا خوشم بھم نگذريم حق از حاال .
وبود شده تنگ اون از تر بيشعور نويان و بيشعور ارميايه اون براي دلم  
حرف ويديوکال ارميا با روز يه اگه. ميشناسين خودتون که بيشعورايي بقيه ي  

نميشدم اروم نميزدم .
ورشکستگي مرز تا بود نزديک. شرکت تو بود ريخته سرش کار کلي بيچاره  

تو شد باعث که بود اومده پيش برام ذھني درگيري کلي قضيه ھمين سره.بره  
ديد که مربي داشتيم گیالن تو که ھايي مسابقه از يکي تو. بزاره تاثير بازيم  
اورد بازي اون از منو ميزنم گند دارم مدام و نيست جاش سره اصال حواسم  

بيرون . ♀ميشديم حذف وگرنه برديم خداروشکر
مسابقرو اين اگه.ميشد برگذار اونجا مسابقمون اخرين. بوديم شيراز راه تو  

تازه که تيميه يه تيم اينبود خوب خيليم واالشيشم ميشديم ميبرديم  !!  
رفته پيش عالي خيلي جوانان ليگ تو حضورش اولين عنوان به و شده تشکيل . 

)اطالع محض ميگما خمودمونو تيم )
براي بود قرار ياشار که بود اين بودم شنيده چنوقت اين که خبري بھترين  

نداشت حد که کردم ذوق انقددددددبياد داشتم شيراز تو که اي مسابقه
طفلک. کردم نگاه بود برده خوابش شونمو رو بود گذاشته سرشو که سلين به  

تا دو نتونست و ديد اسيب کتفش ھا مسابقه از يکي تو. بود شده خسته بدجور  
سخت يکم کارم بودم تر مچ سلين با من که اونجايي از. باشه ھامون مسابقه از

کنه بازي ميتونست ديگه االن خداروشکرميشد تر  . 
کوتاه چرت يه ساعتو نيم اين بھتره. شيراز ميرسيم ديگه ساعت نيم حدودا  

........................... بزنم
بودم گفته مامان به. بودم خونمو دم. دادم فشار درو زنگ خاصي ذوق و شور با

Page 275



text 10 (2)
و من به مربي بود نزديک خونمون چون. بودم خونه االن ولي ميرسم فردا  
ک باشگاھي به ميرفتيم بايد صبح ھر ولي. خونمون بيايم تا داد اجازه سلين  

چھرم تا کنارتر اومدم ايفون پيش از.  تمرين براي بودن کرده مشخص  
شنيدم نويانو صدايه بعد يکم. نشه مشخص :

-بله؟
گفتم کردمو دماغي تو يکم صدامو ميکنه؟ چيکار خونه روز وقته اين اين! وا :

-کنم چک و برق کنتر ميخوام. ميشم مزاحم گاز اداره از
پيشونيم رو کوبيدم محکم يکي دادم که سوتي از ♀ 

  يھو!؟!کني؟ چک و برق بري ميخواي بعد اومدي گاز ي ادداره از
گفت نويان :

-تو بفرماييد اھا
وجوووود نويان از تر خنگ اصالريخت پششششمام... ميگي منو   

بعدشم اسکول؟ کنه چک و اب و برق کنتر مياد دختر يه اخه اوالنداره  
خنده از مردم خدااا اي. اصن نفھميد منو سوتي ♀ 

نيفته ايفون تو صورتم تا جلو کشيدم توجھي قابل مقددار به شالمو احتياط برا . 
شده تنگ حياطمون برا دلم چقد وايييي. تو رفتم شدمو رد فشنگ عين بعدش  

بووود
و کرک تا بشم وارد ھيجاني ميخواستم.دراوردم کفشامو ھا پله سمت رفتم  

صدايه با کردمو باز حالو دره سريع. کشيدم عميقي نفسبريزه پراشون  .  
گفتم بلندي خيلي :

-سالااااااااااام
ديدم کردم نگاه که روم به رو به. اومد چيزي يه شکستن صدايه بالفاصله  

روي شيشه ھاي تيکه ازمن به زده زل ھا کرده سکته عين نويان بعلھھھھه   
دستش از چيزي ليواني شدم وارد اسکول وارانه من وقتي که فھميد ميشه زمين

افتاده ♀ 
که نکشيد طولي. من به بود زده زل ايا سکته عين فقط. نميزد پلکم حتي نويان  

گفت و بيرون دوييد اشپزخونه از. شد بلند مامان ھراسون صدايه :
-چ مادر نويان وااااي ...

بار يه باباااااا اي. من به زد زل وايسادو جاش سره زده شوک من ديدن با  
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بزنما اکشن حرکت يه زندگيم تو خواستم

خانوم نيھان دادي سکته ھمرو نگا ♀ 
گفتم زدمو اي کوله و کج لبخند :

-سالم...چيزه عه
ھوار که کرد بغلم جوري بھمو رسوند خودشو نور سرعت با مامان يھو  

گفت بود قاطیش ذوق و  بغض ک صدایی با. شد بلند استخونام :
-اومدي خوش. ورپريده من بگردم دورت اي

-؟ازم کردي تعريف االن ولي جون مامان مرسي
گفت کلمو پس زد يکي بعدش بوسيدو پيشونيمو اول. شد جدا ازم مامان :

-ميده معني ھمچين يه حرفم
نفھميدم اينم من خب ♀-  

رگردونم طرفش به سرمو شد باعث نويان صدايه :
-آب؟ مامور چطوري

  نويانصورتم رو اومد گنده لبخند يه نويان خنگيه خودمو سوتيه اوريه ياد با
ھوا تو دور يه منو. بغلش پريدم دوييدمو خداخواسته از منم کردو باز دستاشو  

گفت فشردو خودش به سفت چرخوندو :
-توله بود شده تنگ برات دلم

گفتم شدمو جدا ازش :
-بود شده تنگ برات خيلي دلم منم. ديگه نشو بيتربيت عااا .

گفت بوسيدو گونمو روي محکم :
-چسبيد چقد اخيششششش

اومد در اخش که گرفتم بازوش از نيشگون يه منم. اومد درد صورتم بيشعور .
-چسبيد خيلي من به اينم اخيشششش

گفت کردو نگام چپ چپ :
-لياقت بي

زدم پھن و پت لبخند يه جوابش در ...........................
#نه_سی_صد_پارت

چرا کجاست؟ پس. بود در به ھمش چشمم. میجوییدم ناخنامو مدام استرس از  
نمیاد؟

Page 277



text 10 (2)
  گوشیکجان نیست ملوم سگا توله. یاشارم و ارمیا اومدن منتظره ساعته نیم

خاموشه جفتشونم
  .ھمه میگم وقتی. بودن اومده ھمه. میشه شرو مسابقم دیگه دیقه بیست حدود

عا ھمه یعنی !!
خاله مبینا، خواھر ملینا مبینا، و مبین ماھان، سلین، بابایه مامان نویان، و مامان

نانازشون کوچولویه اون اضافه ی به آرش و نیلوفر ماھان، مبینو مامانه ستاره  
تنگ محمد عمو و مھناز خاله برا دلم چقد پدرمادرش، و باران و باراد نویان،  

خدایی بود شده ☹و رومینا. رومینا اضافه به شوھرش و سوگل خاله ❤   
بعدی پرواز با تا بود مونده ارمیا ولی بودن اومده اینا سوگل خاله با علیسان  

بیاد یاشار ھمراه .
براشون باشه افتاده اتفاقی اگه. میزد تند تند قلبم و استرس از میمردم داشتم  

میزد شور مدام دلم. کنم گرم درست نمیتونستم اصالااا ؟چی
ارمیا...بود خودش. شد جلب سالن دره سمت نگاھم !!!

یه دیدن با که طرفش بدوعم خواستمبود شده تنگ براش دلم چقد جانم ای   
ایستادم جام سره کنارش شخص ...

یاشار؟...افتاد من به جفتشون نگاه  ...
فیروزه ایش چشمایه!شده اقا و بزرگ چقد..چقد...نمیشه باورمکردم بغض   !

میکردم حسودی چشماش به ھمیشه. میدرخشیدن الماس عین ...
و گریه زیر زدم..کرد باز ھم از دستاشو. داره غم نگاھش تو کردم احساس  
دارم عادت کال...میکردم گریه بلند بلند... بغلش کردم پرت خودمو دوییدمو  

از منو خیطه اوضاع دید که یاشار... بود شده چم نمیدونم ولی کنم گریه اروم  
گفت زدو زل چشام تو کردو پاک دستش با اشکامو. کرد جدا خودش :

-کوچولو نیھان شدی بزرگ چقد
گفتم زدمو بازوش به مشتی. خندیدم گریه میون :

-خودتی کوچولو
اوه. کرد جلب توجھمو نفر یه ی سرفه صدایه که بگه چیزی خواست یاشار  
نگام جانب به حق بودو ایستاده سینه به دستبود رفته یادم ارمیارو اوه   

گفت میزد موج حسودی توش که طلبکار لحن یه با. میکرد :
-؟ھوم ارمیا بای بای دیگه اومدو جنابعالی داداش
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گرفت خندم حسودیش و بازی تخس اینھمه از

نمیکشه خجالت گنده خرس   ♀رفتم  میکشیدم خجالت خیلی خیلی اینکه با
دستاشو چون نشد قانع ساده بغل یه به ظاھرا ولی. کردم بغلش اروم سمتشو  

گفت گوشم دم. چسبوند خودش به محکم منو کمرمو دور کرد حلقه :
-جوجه بود شده تنگ برات دلم

-ھمینطور منم دوماجوجه و مرض اوال
-؟اینجا چخبره اووووو

شدنم ھول حاال. کردم نگاه بھش شدمو جدا ارمیا زده ھول. بود نویان صدایه  
نمیدونم دیگه بود چی برا !!!

!! انگارنیست دنیا این تو اصال نویان دیدم که بگم چیزی خواستم پته تته با  
نگاه ھمدیگرو جوری. یاشار به بود زده زل چون بود کرده فراموش مارو کال  

: نویانفضایین جفتشون انگار میکردن
-یاشار؟..یا

اغوشش تو اونو مردونه و نویان سمت رفت بگه چیزی اینکه بدون یاشار  
گرفتپ
............................................

مسابقه. شد مسابقه نوبت باالخره اوردیم در بازی ھندی حسابی اینکه از بعد  
از بھتر ولی واال داره خندهنه یا میشیم ششم ما میکرد تعیین که ای  !  

ھیچیه ♀ 
بودم مقابل تیم سرویس برای دریافت اماده ی بودمو ایستاده جام سره . 

میکردن تشویق تیمو کال و سلین منو که غولی نره چنتا اون صدایه وسط این  
بگیره خندم میشد باعث

احمقا نمیکشن خجالت سنشون از  
به توپو کردمو دریافت راحتی به. اومد من سمت درست زدو و سرویس طرف

گرفتمو دوگام سریع. بده پاس من به میخواد فھمیدم اشارش با. رسوندم سلین  
  بهھورااااااااا. امتیاز اولین باممممم....زدمو توپ پشت به محکم. پریدم

نداریم درپیش سختی بازیه زیاد میرسه نظر
...................................

قوی حریف تیم گفتم اینکه از خوردم گووووووه بگم باید و بودیم پنجم ست  
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رومونه پیش راحتی بازیه و نیست

بھشون رسوندیم خودمونو زور به ولی ببرن مارو بود نزدیک ست ھر کثافطا . 
تھران ی مسابقه مثل درست. ۲۲. شدیم مساوی تھش ♀-   

اونا بگم باید . بودیم تر غقب ازشون تا ۴. بزنم سرویس بود من نوبت  
! المصبتامام. میبرن بگیرن دیگه امتیاز یه اگه و ھست ۱۴ االن امتیازشون
کمر دوباره نمیخواد دلم پوووفمیرسه من به بازی حساس جاھایه ھمیشه   

ندارم ای دیگه چاره. مجبورم ظاھرا ولی بگیرم درد ♀ 
اون که زدم موجی پرشی سرویسو اولین. اومدم خودم به داور سوت با  

خودت امید به خدایا. بده پاس میخواست پاسور پوفففگرفتنش المصبا  

دیدم که کنم دفاع بتونم داد پاس اون به پاسور اگه تا قدرتیشون جلویه دوییدم  
چون. کردم دفاع اسپکشو پریدمو باھاش ھمزمانبود درست حدسم بعلھھھه   
فرود خودشون زمین تو مستقیم دستم به برخورد با بود زیاد ضربش شدت  

.اومد
درد دستم داشت قدرتی چه ناموسا ولیگرفتممممممم اولو امتیاز ایولللللل   

گرفت
دریافت صد در صد بزنم قبلی مثل سرویسمو اگه. ایستادم سرویس جایگاه تو  

کنم دفاشون نمیتونم نمیارمو خوش شانسی قبل دفعه ی مثل مطمئنا. میکنن  
خودم سرویس سراغ میرم...پس .

به. میکردم حس رو بقیه نگران نگاه. گرفتم زیادی ی فاصله سرویس خط از  
تو دیگه اردبیل بازیه تو یکیم زدمو سرویس اینجوری دوتا که تھران تو جز  

گام داور سوت با کشیدمو عمیقی نفس. بودم نزده سرویسمو این ھیچکدومشون
زدم توپ سره تو محکم پریدمو قدرت تمام با...برداشتم ...

نشون العمل عکس بودن نتونسته حتی. اومد فرود حریف زمین تو سرعت با  
بودن کرده ھنگ. بدن !!

به خورد چشمم. دوروبرم اومدن کشیدنو ھورا ھا بچهکمرمممم اخخخ اخ   
زدم لب اروم. میکنه نگام داره نگران دیدم که ارمیا :

-خوبم
دریافت چون سرعتیشون دست تو بزنم بھتره. سرویس جایگاه تو رفتم دوباره  
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شدت با برداشتمو گام چپ سمت به یکم اینبار داور سوت با. نداره خوبی  

اباد ناکجا به بازیکنشونو دست تو خورد صاف که زدم ضربه توپ به بیشتری  
شد پرت .

درد رو از محکم چشمامونمیتونم دیگهدرمیاد ازجاش داره کمرم لعنتیییی  
ھمگی. گرفتیم استراحت وقت اینکه معنی به زد طوالنی سوت یه داور. بستم  
اخیش. کمرم به زد گرفتو رو حسی بی اسپری سریع خیلی. مربی سمت رفتیم
من به رو نگران نگاھی با. میکرد درد ھنوزم خب ولی بود اتیش روی اب عین

:گفت
-بزنم ساده سرویس یه خب؟ بزنی اسیب خودت به نیستی مجبور نیھان  

اوکی؟
گفتم میمردم داشتم اینکه با :

-ھا بچه به میسپارم بقیشو میزنم دیگه یکی. خوبم من نه
سوت. ۱۶ تا میشد بازی و ۱۴۱۴ میشدیم میشد امتیاز اگه دیگم سرویس یه -  

سرویس جایگاه تو رفتم دوباره. تمومه وقت یعنی این شدو بلند داور . 
دردمو کردم سعی کردمو خوش تشویقا این به دلمو. میکردن تشویقم خیلیا  

نفس.بترکونم میخوام پس میشه سرویسم اخرین مطمعنا این. کنم فراموش  
شنیدم داورو سوت صدایه...گرفتم فاصله خط از دوباره کشیدمو عمیقی ...

که نھال تحسین از پر ی چھره ناخداگاه...برداشتم گام کردمو مکث چندثانیه  
و قدرت و زور تمام با. چشمم جلو اومد میکرد نگام زدن سرویس موقع ھمیشه

زمین تو نشست نور سرعت با که زدم ضربه توپ به داشتم که ھرکوفتی  
بخوره تکون جاش از نتونست حتی ھیچکی. حریف .

چی عین روزمینو افتادم سمتت بپرن کشون ھورا ھا بچه اینکه قبل...من اما و  
کمرم یھو. درد از بکشم نمیتونستم نفس. بود اومده بند زبونم. پیچیدم خودم به  

نفھمیدم چیزی دیگه و رفت سیاھی چشمام که اومد دردم حدی به و کشید تیر
.............................................

#یک_چھل_صد_پارت
*ارميا

که مدتي تمام. نيھانه براي حرکتا ترين تکنيکي. نداره حرف کارش دختر اين  
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ببينه اسيب مبادا که دھنم تو مياد قلبم ميپره وقتي ميزنه اسپک

جبران براش که ببينه اسيبي نميخواد دلم اصال!! نگم ديگه که سرويساش از  
باشه ناپذير ...

ميکشه درد داره بود مشخص قيافش از. ميزد که بود سرويسي دومين اين . 
بودم نگران البته و عصباني خيلي ♀ 

دختر؟ ميکني چيکار خودت با داري
کامال رنگش... نيھان اما...شد امتياز ھميشه مثل و زد سرويسشو قدرت تمام با

دوييدم شدمو بلند ازجام...نميتونم ديگه. بود بسته درد از چشماشو بودو پريده  
زدم داد بلند. افتاد زمين رو شدو بيھوش يھو که سمتش :

-نيھاااااان
بيھوش که کشيده دردي چه من کوچولويه جوجه ببين. گرفتم بغلم تو سرشو  
براش نگيره اروم زودتر دردش اگه. بيمارستان ميرفت زودي بايد... شده  

ميشه خطرناک . 
بايد. کردم بغلش اروم نرفته در شدم مطمين وقتي.کشيدم دست کمرش به اروم  

بيمارستان برسونمش ....
*نيھان

ھمھمه...نتونستم ولي کنم باز چشمامو کردم سعي داشتم که تشنگي احساس با  
ميشنيدم دورواطرافم از ھايی ...

چندلحظه. کردم باز يکم پلکمو اليه سختي به کجام؟ من چخبره؟ اينجا  
کنه عادت نور به چشام تا داشتم نگھشون ھمونجوري .

جام از خواستم. بود مامان صورت ديدم که چيزي اولين. کردم بازشون کم کم  
نفسم شد باعث پيچيدو کمرم تو بدي درد کوچيک تکون يه با ولي شم بلند  

شنيدم ارميارو نگران صدايه که گفتم اخ يه اختيار بي... بگيره :
-عزيزم؟ خوبي نيھان؟ چيشد

اينجا به کارم ميدونستم لعنتي... شدم چشم تو چشم باھاش که چرخوندم سرمو  
زدم لب ناله باميکشه  :
-بيھوشم؟ ساعته چن

گفت گرفتو دستش تو دستامو مامان :
-بھتري؟ االن. عزيزم ميشه ساعتي دو
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-کنم فک اره

گفتم و ارميا سمت کردم رو :
-بشينم؟ ميکني کمکم

باالخره تا باال داد تختو پشتيه اروم اروم. سمتم اومد سريع دادو تکون سرشو  
تو ارميا و مامان فقط. ميشد بلند اخم تکوني کوچيکترين با. بشينم يکم تونستم  

بودن اتاق . 
بھش!! بودم جوون خيليم. بود جووني دکتر. تو اومد دکتر شدو باز در يھو  

گفت زدو لبخندي ديدنم با. باشه سالش ۲۶،۲۷ ميخورد :
-؟چطوره ورزشکارمون خانوم حال

گفتم زدمو لبخند زور به :
-خوبم

بود ارميا...کردم حس خودم کناره کسيو شدن نزديک . 
افتاده. گذاشت سرم رو بيمارستانو مسخره روسريه اون و جلو اورد دستشو  

ھمه اين به لبخندي نامحسوسشدن غيرتي اقا آي آي. گردنم رو بود  
گفت نزديکترمو اومد دکتر. زدم توجھش :

-بخوري؟ تکون ميتوني
-ميره نفسم ميخورم تکون کوچولو يه تا. نه راستش

-واقعا! اومده فشار بھش خیلی. داره شديدي کوفتگيه کمرت بگم بايد خب  
و ورزش بايد ھميشه براي وگرنه نديده اسيب اين از بيشتر که اوردي شانس  

کنار ميزاشتي
نشدم بدتر اين از که شکرت خدايا وايييي

#دو_چھل_صد_پارت
داد ادامه :

-حق حتي يعني مطلق ميگم وقتي. باشي داشته مطلق استراحت بايد ماه يک تا  
تاکيد..عنوان ھيچ به. بشه نرم کمرت تا بخور گرم غذاي. نداري ھم روي پياده

اگه. پشتي کوله يه حتي!!! نکن بلند سنگينيو ي وسيله ھيچ عنوان ھيچ به ميکنم  
بزاري کنار ھميشه براي رو واليبال مجبوري بشه اين از بدتر کمرت

ممنون خيلي. فھميدم باشه ♀-  
بابا ايبکنم غلطي ھيچ نبايد ماه يک تا رسما خب ♀ 
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اينجاعم االن بود ورزشگاه تو ھرکي يني. تو ريختن ادم کلي دکتر رفتن با  

باز نبرم اسم من. ديگه ھست . 
با. کنم رفتار تند زشته بودن نگرانم خيلي. ميدادم ھمشونو جواب دونه دونه  

گفتم و سلين طرف برگشتم سريع چزي ياداوري :
-چيشد؟ بازي خوشگل اھاي

گفت ميباريد روش سرو از خستگي که سلين :
-شد مجبور اينا و بازي کاغذ سري يه برا مربي. خانوم برديم شما لطف به  

بياد نتونست اينکه از کنم عذرخواھي طرفش از گفت. بمونه
-ندادن؟ چيزي کوفتي تقديري لوح ببينمايولبرديم ھوراااا   

-واال نميدونم
-بيخيال اوکي

......................................................
خونه رفتم و شدم مرخص من روز اون فردايه. ميگذره ماجرا اون از روز سه

رستورانايه بھترين از يکي تو مشتي سور يه ھمه به مربي روز اون قضا از و
برم نتونستم من خوشگلم بسيار شانسسسس از و داد شيراز

اين منو دل ميزاشتو اليو ھمش بيشعورم سلين اينخوردم حرص چقد من اخ  
کثافط ميکرد خون وسط

تھش کني نابود کمرتو بزني امتياز دوتا برا کن فک. ميومدا زورش ادم ناموسا  
نرسه بھت ھيچي

اومدن خريدنو شيريني بزرگ جعبه يه ھا بيچاره اين نگذريم حق از خب ولي  
دادن بھم نانازم تقدير لوح يه. عيادتم . 

بپيوندم بھشون که شده ثبت درخواست برام تيما از خيلي از گفت بھم مربي . 
خودم تيم ھمين نظرم به. برم ميخوام تيم کدوم تو ببينم تا داد وقت بھم چنروز  
ممکنه باالتر تيمايه تو بپرم يھويي اگه. کنم رشد ھا بچه با ميخواد دلم. خوبه  

بدم دست از نفسمو به اعتماد ..
بود ريخته سرش رو کار کلي بيچاره. تھران برگشت صبح امروز ارميا . 
تموم ميشه؟ چي بعد به اين از رابطمون يعني...نزد برگشت از ھم حرفي  

وسط؟ اين چيه تکليفمون شد؟  
اعصاب. بشم ديوونه حسابي بکنمو فکر کلي بود شده باعث نشينيم جا يک  
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ميپريدم اون و اين به مدام نداشتمو ھيچکيو . 

عين سلين شدو باز در يھو که ميخوندم کتاب داشتم بودمو نشسته تختم رو  
نيست بلد زدن در يه بيشعور اين. تو اومد اسکوال

-باش داشته شخصيت يکم تو؟ مياي پايين انداختي سرتو گاو عين چته
گفت کردو ولو کاناپه رو خودشو :

-برات دارم توپ خبر يه
-چي؟

گفت کردو زده ذوق قبافشو :
-خواستگاريممممم بياد قراره ماھان

-؟نزده گاز خر ماھانو مغز احيانا ؟جاااااان
گفت کردو پرت برام مبلو کوسن :

-باشه خداشم از بايد ماھانحسود کثافط بينم گمشو  
بگه کي نگي اينو تو -♀نيست؟ زود سلين ميگما   

-چندسال حاال خواستگاريم، بياد قراره تاااازهھا سالمه ۱۸ زوده؟ کجاش وا  
ديگه خوبه کنيم ازدواج بعدش بمونيمو نامزد

-نميگي بد ھمچينم ھوممم
#سه_چھل_صد_پارت

رو پريد وحشيا عين و شتاب با سلين کردمو باز بغلم بيا اينکه معني به دستامو  
زدم داد بلند. کرد بغلم تختو :

-کمرمممممم بشيييييييي مرگ جوون الھي سلين اخ
گفت شدو جدا ازم زده ھول سلين :

-نبود حواسم بخدا ببخشيد واييييي
-بازيات وحشي از يکم بشي عروس قراره ناسالمتي. من چلمنگ نداره عيبي  

کن کم ♀ 
گفتم کردمو بغلش اروم خودم ايندفعه :

خواھري خوشحالم برات خيلي -❤وگرنه بيام نميتونم کمر اين با که حيف   
ميبودم خواستگاريت تو حتما

-ميزنم کال ويديو نداره عيب وليباشي توام ميخواست دلم اوييي  
ديوونه ي دخترهخنديدم غش غش ♀  
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...................................................

االن خداروشکر و شده بھتر خيليييي کمرم. ميگذره ماجرا اون از نيم و ماه يک
واليبال ندارم اجازه ھنوز. ميگيره گداري گه. برم راه ميتونم عادي ادم يه عين  

کنم بازي ☹
 بوديم داده ھم به بچگي تو که قولي طبق. شدن ھم کرده ي نشون ماھان و سلين

کردم انتخاب سلينو حلقه ي من . 
دلم... شده شلوغ خيلي سرش. ميزدم حرف تلفني ارميا با بار سه دو اي ھفته  

بگم چيزي نميزاره غرورم ولي ميشه پرپر ديدنش برا داره ... 
نميبره خوابم گريه بدون کال شبا. احوالپرسي و سالم حد در شده مکالمون ... 

شده؟ اينجوري چرا ارميا
شد زده اتاقم دره که بودم کشيده دراز تختم رو بيحال .

-بله؟
گفت انداختو قيافم به نگاھي. تو اومد مامان شدو باز در :

-بکش روت سرو به دستي يه پاشو ؟اخه زدي غمبرک گوشه يه نشستي چته
بچه

گفتم زدمو تخت رو غلطي :
-ندارم حال کن ولم مامان وااااااااي

-اينا ھاله ي خونه بريم قراره امشب. ببينم پاشو. نداري حال کردي بيخود
يه. شيرازه تو فاميامون تنھا البته و مامانم دخترخاله ي ھاله ھاله؟ خاله اوه اوه

ھم با داشتيم کوچيکي امدھايه و رفت .
-نيام؟ من ميشه بيخيال مامان واي

-کن آبروداري بپوش قشنگم لباس يه. بگير دوش برو پاشو. نميشه نخير . 
ساعت يک. بريم ميخوايم بده انجام کاراتو سريع. شدي روح شبيه بکن ارايشم  

نباشي اماده اگه حالت به واي. برميگردم ديگه
گيري عجباوففففف اوف اوف. بيرون رفت سريع حرفش زدن از بعد   

بيخيال ندارم حال من باباکردما  
پالسيده خياره شبيھه. برسم خودم به يکم بھتره شده که تنوعم برا...خب ولي  

شدم ♀ 
فھميدم اھان بپوشم؟ چي امممم. کمدم سرا رفتم و پايين پريدم تخت رو از
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ساپورت يه. برداشتم ميومدو بھم حسابي که خوشگل قرمز دامن و کت يه  

اومدم حوم از که تختم رو گذاشتم ھمرو دراوردمو کشوم تو از کلفت نسبتا  
حموم تو پريدم رفتمو بيرون اتاق از جت عين. بپوشم .............

کرده ھنگ. تو پريد سلين شدو باز اتاقم دره يھو که ميکردم فر موھامو داشتم  
ميکنه؟ چيکار اينجا اين. ميکردم نگاه بھش

-؟اومدي بيخبر چه سلين وا
-بري؟ ميخواي جايي چطور؟ عه

-دعوتيم اينا ھاله خاله خونه امشب. اھوم
-ببخشيد نميدونستم عااا .

گفت ھمين براي خورد لباسام به چشمش تازه انگار :
-بشي حاضر زود کنم کمکت بيا بياتو شدي خوشگل چه سگ توللللله  

سلين دست سپردم خودمو گفتمو اي باشه  .............
#کوتاه_پارت

بود کرده ارايشم خوبي به سلين. کشيد طول ساعت يک شدنم اماده دقيقا . 
میومد بھم بودو چشم تو حسابی بود زده برام که سرخي رژ اون با مخصوصا .

پرسيدم ازش وقتي زده؟ تیپ انقد چرا سلين که اينه بود عجيب برام که چيزي
واال عجيبه. خودم دل برا ھمينجوري گفت

نويان. بود ۷ ساعت. پايين طبقه رفتم سلين ھمراه برداشتمو شالمو و مانتو  
گفتم مامان به رو. بود نيومده ھنوز :

-؟باشيم منتظر کي تا کو؟ نويان مامان وااااي
سمتشو رفتم. تو اومد نويان شدو باز حال دره که بگه چيزي خواست مامان  

:گفتم
-ديگه بريم بيايناوردين تشريف خداروشکر. سالم به به  

گفت کشيدو بازومو که بيرون برم بشمو رد کنارش از خواستم :
-ببينم وايسا

که بياره در مانتومم خواست برداشتو سرم از شالو. کرد دور در کناره از منو
:گفتم

-؟بيام مانتو بدون ميخواي نکنه ؟اسکول چته
گفت اوردو در مانتومو ارامش با :
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-بري جايي امشب نيست قرار شما. خانوم نخير

-؟خوبه حالت ؟نويان ميگي چي
گفت کردو اشاره در به. مبل ي دسته رو گذاشت لباسمو :

-کوچولو خانوم داريم مھمون امشب
و سوگل خالهشد باز ممکن حد تا چشام ديدنشون با... شد باز در يھو  ...  

اومدن عليسانم و رومينا سرش پشت ؟ميکنن چيکار اينجا اينا ؟حميد عمو  
؟چخبره اينجا ھشتم امام يا. تو  

شوک تو بودم رفته حدي به. شد نمايان قرمز و سفيد رز از بزرگ سبد يه يھو  
کردن سالم و جلو رفتن سلين و نويان و مامان. کنم سالم رفت يادم جتي که . 

نبود سخت زيادم دادنش تشخيص که مجھول فرد اون از رو گل سبد مامان  
ارميا...شدم چشم تو چشم باھاش. گرفت ...

#چھار_چھل_صد_پارت
*ارميا

جدايي يه. بود شده ذره يه براش دلم. بودم نديده و نيھان که ميشد دوماه حدود  
بود ھردومو نفع به دوماھه . 

کنم ازدوج نيھان با ميخوام واقعا اينکه. کنم فکر رابطمون به بيشتر ميشد باعث
نه؟ يا  

باشم داشته ھميشه براي اونو ميخوام. نميخوام سال دو يکي براي و نيھان من  
نميخواد دلم. داره کمي سن نيھان. زندگيه عمر يه بحث ولي! مطمئنم اين از و  

کنه محدود اونو من با ازدوج . 
و نيھان من. رسيدم نتيجه به باالخره تا کردن فکر بود شده روزم و کار  
چيدم خواستگاريو ي برنامه ھمين براي. بودم مطمئن بابتم اين از و ميخواستم .

کردم نويانو التماس چقد که بماند ♀ 
قضيه اين از خيلي و گذاشتم درميون حميد عمو و سوگل خاله با رو موضوع  

خانوادش ھمچنين. اومده خوششون نيھان از خيلي. کردن استقبال .
االن من و.رفت پيش نقشه عين درست چي ھمه ميخواستم که ھمونطور  

ايستادم نيھان روي به رو درست !! 
بھم مبھوت و ماتشده ھميشه از تر قشنگ فر موھايه اين و قرمز باس اين تو

بود زده زل .
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شب امشب اينکه نه مھموني بره بود قرار مثالداره حق بچم خب   

گفت منگي حالت با اومدو خودش به لحظه چن بعدباشه خواستگاريش  ! :
-؟چخبره اينجا بگه يکي ميشه

گفت سوگل خاله. افتادن خنده به ھمه حرفش اين با :
-اومديم خنگمون پسر گل اين براي که خدمتون به عرضم خانوم نيھان خب  

خواستگاري
شد شروع شخصيتي ترور خب :  ♀گفت کردو اي خنده تک نيھان

-؟خواستگاري  
داخل به مھمونارو ميفرماييد اجازه اگه حاال. خواستگاري خانوم بله: نويان  

ايستادن سرپا وقته خيلي کنم بدرقه ♀ 
بفرماييد. ميخوام معذرت اوه: نيھان

من خنگ کوچولويه. نميشد باورش انگار. داشت منگي حالتايه ھنوزم ❤  
پذيرايي تو رتم زدمو بھش چشمک يه. طرفش گرفتم رو گل دست  

..................
*نيھان

خواستگاريه شب االن ناموسا بيدارم؟ خدايي بيدارم؟ من االن  
منھھھھھه؟؟؟

ھمينطور سوگلم خاله و مامان. ميزدن حرف باھم داشتن حميد عمو و نويان . 
باز بناگوش تا نيشش اسکوال عين سلين وسط اين. شدن مچ باھم زيادي ظاھرا  

بود نوسان در ارميا منو بين نگاھش بودو
بابا.ميکرد نگاه بھم چشمي زير ھرازگاھي بودو پايين سرش کال ارمياعم  

بچه بودنت مثبت فاز اين از بيا در بيخياااااال
من براي درمياره بودن زير به سر تريپ اينجا. کردم بزرگت خودم خوبه
من؟ خواستگاري اومده پاشده ارميا االن. نميشه باورم ھنوزم خدايي ولي  

کھھھھھھه کردم ذوق وووووييييييي
-شماست با تھراني اقاي جان نيھان

گفتم کرده ھنگ کردمو بلند سرمو مامان صدايه با :
-چي؟؟

سوتي بار يه که نيھان نميري اي. خنده زير زدن ھمه زدن من حرکت اين با  
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گفت چشمامو تو زد زل مھربوني با حميد عمونميشه شب روزت ندي  :

-خدا ببينيد تا بکنين وا باھم سنگاتونو ارميا با برين باشين مايل اگه گفتم دخترم  
واجبه اخري دم حرفايه اين ولي ميشناسين ھمو ھرچند. ميخوواد چي

گفتم شدمو بلند جام از. اتاق تو ببرمش کرد اشاره بھم چشم با مامان :
-ميگيد درست بله

کردمو باز اتاقمو دره. افتاد راه سرم پشت شدو بلند ارمياعم من شدن بلند با  
چيزيو گرمي سرش پشت ديوارو به شدم کوبيده محکم تو گذاشتم پامو ھمينکه  

کردم حس لبام رو ...
منو حريصانه بودو گرفته کمرمو محکم!! کنم روشن و برق نکردم وقت حتي  

 ...ميبوسيد
#پنج_چھل_صد_پارت

کردم ھمراھي باھاش کردمو فرو موھاش تو دستامو ...
فک. مياوردم کم نفس داشتم ديگه...بودم دلتنگ منم ميباريد، حرکاتش از دلتنگي  
نگاھش برق تاريکيم تو حتي...کشييد عقب سرشو چون فھميد ارمياعم کنم  

بود مشخص .
گفت چشمامو تو زد زل :

-بودم دتنگت
-بيشتر من

دادم ادامه خنديدمو :
-؟نه مثال بزنيم حرف چيزا اينجور ايندمونو راجب بايد االن

گفت کردو نگام عشق با :
-تکميله تکميله ايندم باشم، تو با ھمينکه

-بزنيم حرف بيا جدي جدي حال رمانتيک جناب خب خيله
گفت شدو جدا ارم :
-بانو ميل کمال با

نشست تحريرم ميز رو رفت اونم. نشستم تختم رو کردمو روشن برقو .
-ميشنوم خانوم، بگو خب

-داري؟ مشکل کردنم ورزش با تو... اينکه ھمه از اول امممممم
-؟باشم داشته مشکل اونوقت مربيتم خودم من ؟شدي خنگ نيھان
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-ي قضيه سره که بود من عمه ي اون دومابيتربيت خودتي خنگ اوال   

نميزد حرف باھام ھفته يه مسابقات
-نشه تکرار ميدم قول بعد به اين از ولي..داشتم خودمو داليل اونموقع...خب

-حله اوکي
-شد؟ تموم

-مونده؟ چيزيم
-بگي بايد تو. نميدونم

-خب..اينه منظورم ... کنم ازدواج زودي اين به نميخوام من... خب امممم ...
گفت حرفمو وسط پريد :

-بعد. کنيم جور اينارو عقدو بساط االن بخواي اگه خب. کوچولو جوجه ميدونم
اوکي؟. عروسي سروقت بريم خواستي ک ھرموقع

-بدن نظر بايد بزرگترام موارد اين در ولي...خوبه نظرم به
-بگم؟ چي يه من حاال... باشه

-بگو
-ميخوام بچه کلي من

بچه کلي من ميگه واااااايخنده زير زدم يھو حرفش اين با   
ميخواممممم ♀ 

-ارميا خري خيلي
-شايدم حاال. پسر دوتا. ميخوام دختر تا سه دو حدودجديم کامال من ولي   

بيشتر
-بيحيا؟ اخه حرفاست اين وقت چ االنخودتو نکن لوس بينم گمشو  

-؟نداري دوست چطور؟
-ديگه پايين بريم بيا خببروبابا  

-گرفتم؟ رو بله يني
-نخير

-که شد حيف بابا اي
-بريم بيا. مسخره

که خجالتيايي عروس اين ادايه کردم سعي خيلي. بيرون رفتيم اتاق از باھم  
بنابراين. نتونستم خب ولي بيارم در پايينو ميندازن مليح لبخند يه با سرشونو  
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گفتم ذوق با کردمو باز بناگوش تا نيشمو بقيه" چيشد؟ "سوال جواب در :

-قبوله
ھنگ تو من بودن پررو ھمه اين از سلين. گفتن تبريک و زدن دست باخنده ھمه  
که بود مونده بدبخت. نگم ديگه که نويانو. ميکشيد نشون و خط مدام مامانم. بود  

اصن بگه چي
#شش_چھل_صد_پارت

-اخه؟ ميشه تنبل انقد عروسم. ديگه پاشو نيھان
؟باز کيه عروس ؟من به داده گير صبح اول کيه اين

-خرررررس پاشوووووو
يکم. نشستم تخت رو پريدمو خواب از فشنگ عين سلين داد صدايه با  

وا. شدم مواجه رومينا و نيلوفر و سلين با که کردم برانداز دوروبرمو  
-درست خودمو خودم ميخوام من اصن. ديگه عقده جشن يه خب ؟بابا چتونه  

بخوابمممممم ميخوام برين پاشين کنم
گفت پايينو کرد پرت تخت از منو کشيدو دستمو وحشيا عين رومينا :

-دست به ابي يه زودباشعقدته امروز ناسالمتيگنده خرس ببينم پاشو  . .  
داري ارايشگاه وقت بزن صورتت و

-بابااااااا اي
روز از بعد ھفته يه. مياااااد خوابم خب. دستشويي تو رفتم شدمو بلند حرص با

نويان مامان، من،. اومديم ھممون يني. ارميا ي خونه تھران اومدم خواستگاري
بياد بزارن کردم اصرار باباش مامان به چقد که بماند. سلين و ♀ 

  خاله. کرديم جشن براي تدارک صرف وقتمونو چيزا اينجور ازمايشو از بعد
نميومد بدم ھمچين منم. بگيريم بزرگ عقد جشن يه داشت اصرار خيلي سوگل .
به رسيديم ميکنيد مشاھده که ھمونطور و. باشه ارميا خونه تو جشن شد قرار  

جشششششن روز يعني امروز
ھرلحظه چون ميشدم ريکاوري داشتم کم کم انگار. کردم نگاه خودم به اينه تو  

ميشد باز بيشتر نيشم .
دارم ذوق وووويييييميشمممممممم عروس دارم نميشه باورم واييييييي  

نميشھھھھھه باورم ھييييين ارميا؟؟ زن بشم قراره
اومده بارانم و مبينا. بيرون رفتم دستشويي از شستمو صورتمو و دست تند تند
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ارايشگاه بريم تا بپوشيم لباس رفتيم کرديمو بغل ھمديگرو ذوق با. بودن

..........................
ھممون شد قرار بودو ارميا دوستايه از يکي خانوم مال اينجا. بود بزرگي سالن

گل رومينا ديدن با جون پريا بگم بھتره يا ارميا دوست خانوم. بشيم اماده اينجا  
گفت اينا احوالپرسيو از بعد. اومد سمتمون به شکفتو گلش از :

-کدومه؟ عروس خب خب
-من بزرگترا اجازه با

قيافه ھمون با ؟ميکنه نگام اينجوري چرا اين وا. شد پوکر قيافش يھو ديدن با
:گفت

-نداري نياز چيزي به کاملي خودت تو ؟کنم درست تورو کجايه من االن  
بابا ايکه  

-ممنون خيلي
-بکشم صورتت به دستي يه اول بشين بيا

پريا اين دست زير دادمممممم جون يکي من خالصه
چه که بماندپدسگ ميکرد دلبري حرفاش با ميزدو زنگ ارميا مدام وسط اين   

منحرف احمق ميزد اي بيشرمانه حرفايه
مسخره وسط اين. کشيد طول صورتم ارايش فقط خوردي و ساعت يک  

پوست خاطره به من بابابودن پوشونده اينرو رو بودو کرده گل بازيشون   
تغيير ميخوام چقد ديگه. ميشم دلقک شبيھه چون کنم ارايش زياد نميونم سفيدم  

؟؟اخه کنم
گفت ذوق با کردو بھم نگاھي. برداشت صورتم از دست باالخره :

-داريا خوبي پوستنشسته صورتت به خوب خيلي ارايش واييي  .
اون حتي که بود اينجا مشکل. زدم لبخند يه فقط جوابش دردارم که البته   

ببينم نميتونستم خپلم چھارتا .
بده صبر من به خدااااا اي. موھامه نوبت حاال خب

تقريبا.نکشيد طول کشيدنشون سشورا زياد کوتاه البته و بودن لخت موھام چون
ميرسيد شونم از تر پايين يکم تا موھام ...........

درست که چيه مو مثقال چس اين بگه نيست يکيکھھھھه مردم من اخ   
ميکشھھھھھه طول انقد کردنش
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کردمااااا گيري عجب. بود موھام درگير تمااااام ساعت سه . 

مصنوعي مژه آبيو مسخره ي لنز اين خاطره به چشام. بودم نديده خودمو ھنوز
ھمه ي با اينجا کنم فک. بپوشم لباسمو تا پرو اتاق تو رفتم. بود گرفته درد  

ندارھھھھھھھھھه آينه پروشم اتاق حتي چون ميکنن اينکارا از عروسا

#ھفت_چھل_صد_پارت
از زيپش. بود راحت پوشيدنش. پوشيدم بود اسموني ابي رنگ به که لباسمو  

يکم بودو تور کامال دامنش. ميومد بھم حسابي بودو تنم فيت. ميشد بسته بغل  
به سلين صدايه بادارم دوسش خيلي خودمم. بود مامان انتخاب. داشت پف   

اومدم خودم :
-ديگه بيرون بيا نيھان

چھارتا اون ديدن با. بيرون رفتم کردمو باز درو. شدن اماده ايناعم پس عه  
بلند صدايه باموند باز دھنم بودن کرده تنشون بھم شبيه لباسايه که پرنسس   

گفتم پريا به رو :
-نديدي؟ منو بيريخت زشتو دوست چھارتا اون احيانا جون، پري

گفت گردنمو پس زد اروم رومينا :
-شديييييي ناز خيلي سگ توله وليبابا بينيم گمشو  

شدي خوشگل خيلي نيھان بميري وايييي: سلين
مياد بھت خيلي موھات مدل وايييي: باران

-خب ببينم خودمو بزارين شين خفه دوديقه اااھھھھه
بزرگ خيلي قديه آينه يه که برد سالن ديگه ي سمت منو گرفتو دستمو نيلوفر  

شدممممممم خوشگل چه وااااييييي. کردم ھنگ خودم ديدن با. داشت
به سرم گوشه ي موھاموخوشگلھھھھھھه چقد موھاممياااااد بھم چقد لباسم   

گل يه انگار بود کرده درست خوشگل انقد المصب. بود کرده درست گل حالت
کشيد طول انقد ھمين واسه ي پس. طبيعيه .

رژ اون با بود زده برام که آبي سايه ي. کردم نگاه صورتم به شدمو تر نزديک  
کرده عوض چھرمو رنگ ابي لنز مصنوعيو ھايه مژه مخصوصا کالباسي،  

کردم تشکر پريسا از کلي. اومد خوشم خيلي. بود .
رنگ به عروسکي دکلته ي پيرھنايه. بودن شده خوشگل حسابي چھارتاھم اون  

Page 294



text 10 (2)
بود کرده صاف فقط موھاشو رومينا. بود ناز خيلي که بودن پوشيده صورتي  

ميخوام عربود تر بلند لباسشم دامن از حتي که  
بود کرده درست قشنگ خيليييي چشماشو ولي بود کي سلين ارايشگر نميدونم

بودن شده ناز خیلی ام بقیه
  اخشوھرم وووييي. بوديم نشسته صندلي رو شوھرانمان انتظار در ھمگي

کھھه کردم ذوق
دنبالش مياد باراد که باران جز به الته . 

در سمت شاگردا از يکي. زدن رو ارايشگاه زنگ که ميزديم حرف باھم داشتيم  
گفت منو طرف برگشت ذوق با يھو. کرد نگاه بيرونو چشمي تو از. رفت :

-اومد دوماد اومد دوماد
دستپاچه انقد چرا واييي. بپوشن چيزي يه رفتن ھمه. شدم بلند ازجام زده ھول  
لمس با که سرم رو بزاره شنلمو خواست سلين. بود کرده يخ بدنم من؟؟ شدم  

گفت يھو کردنم :
-سردی؟ انقد چرا نيھان وا

خانوم اومد سنبل و سوسن اومد گل شدو باز در يھو بدم جوابشو خواستم تا  
؟؟ميگمممم چرررررت چرا... معل

خرمايي موھايهجذاااب مستر چپم بطن تو درسته تيپت اخ...تو اومد ارميا  
که اي سرمه شلوار کت. بود کرده درست ممکن حالت ترين قشنگ به رنگشو  
فدات من اخ. ميکشيد رخ به ھيکلشو بودو کرده خوشتيپش حسابي بود پوشيده  

جذابی انقده که شم ❤
تو..... کشيدن کل به کردن شروع ھمه. ايستاد حرکت از لحظه يه ديدنم با  

انداختم سرمو گرفتمو گاز لبمو اروم... نميخورد تکون بودو زده زل چشام  
.پايين

تو چشم باھاش گرفتمو باال سرمو. ميشد نزديک بھم که ميشنيدم قدماشو صدايه  
تو ميزاره رو رمانتيکه فيلم ھرچي که بوديم کرده درست فضا يه. شدم چشم  

گفت اروم گرفتو سمتم رو گل دست. جيبش :
-ميکشيم؟ نفس زور به االن ميدووني

گفتم خنديدمو اروم :
-شدي خوشگل خيلي توام مرسي
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بيرون رفت در از گرفتو دستش تو دستامو. کرد مرتب سرم رو شنلو . 

بھمون بودو وايساده بيرون فيلمبردار. بود شده تزيين ابي رز کلي با جنسيسش
فيلمم ميخواستم چون ميدادم انجام ذوق با کارارو ي ھمه. کنيم چيکار ميگفت  
نشست ھمينکه. بشينم کرد کمکم کردو باز برام ماشينو دره ارميا. بشه قشنگ  

بوسيد عشق با پيشونيمو سمتو برگشت ماشين تو
و خل ي پسره. کرده کنترل خودشو خيلي نيستو پيشونيم ھدفش ميدونستم  

......... .......چل
#ھشت_چھل_صد_پارت

خيليييي. دريا کنار رفتيم کليپمون و عکسا براي. بوديم شمال از برگشت راه تو
بودم شده خسته

بودم داشته نگه باز زور به چشمامو. بود نريخته ھم به موھام خداروشکر  
گفت گرفتو دستاش تو دستمو ارميا :
-مياد؟ خوابش من کوچولويه عروس

گفت خنديدو. کردم تاييد حرفشو سرم دادن تکون با کشيدمو باال بلند خميازه يه :
-ميکنم بيدارت شديم که نزديککوچولو خانوم بخواب  .

-که بخوابم نميشه عه
-عزيزم بخواب. باشي من فکر به نميخواد نداره عيبي

توعه فکر به کي بابا برو -♀کنه پف چشمام زير ميترسم   
-راحتي ھرجور خب اھا

طولي. نميدادم اھميت چشمم زير پف به درصدم يه حتي. ميزدم زر چي عين  
برد خوابم شدنو گرم چشمام که نکشيد ...............................

ديدم خودم نزديک ارميارو صورت. کردم باز چشمامو  موھام نوازش حس با . 
گفت بازم چشمايه ديدن با ارميا :

-شدي بيدار باالخره تنبل خانوم عروس خب
شده تاريک ھوا...بود شده تاريک ھوا. نشستم سرجام صاف  

بودددددددددد
گفتم و ارميا سمت برگشت زده ھول :

-خواب عقدمم روز نميشه باورم واي ؟کرديم دير ؟اره شد دير وايييييي  
موندمممممممم
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گفت گرفتو قاب صورتمو دستاش با ارميا. گريه زير بزنم بود نزديک :
-ميرسيم ديگه ديقه ده يه نشده دير اصلنم. باش اروم دختر ھي ھي .
کردم نگاه خودم به اوردمو بيرون کوچيکم دستيه کيف تو از رو آينه . 

بود خوب سرووضعم خداروشکر .
-کنيم عقد بريم بزن. شد راحت خيالم اخيشششش

زد استارت کردو اي خنده تک
...............................

-بنده ايا شايان علي مرحوم فرزند شابان نيھان خانوم سرکار مکرمه دوشيزه ي
يک و سفيد رز گل شاخه صد اضاه ي به سکه ۱۳۷۰ ي مھريه با شمارا وکيلم  

بياورم؟ در ھاشمي ارميا اقايه جناب داعم عقد به مجيد هللا کالم قران جلد
-بچينه گل رفته عروس

يه...سرمدي نيھان...من. ميکنم عقد دارم نميشه باورم... بود سلين صدايه  
ميکنم؟ ازدواج دارم... معمولي ساله ي ۱۷ دختر ...

-با وکيلم بنده ايا سرمدي نيھان خانوم سرکار ميکنم، عرض دوم بار براي  
دربياورم؟ ھاشمي ارميا اقاي جناب عقد به شمارا معلوم مھريه ي

-بياره گالب رفته عروس
دارم؟؟ استرس انقد چرا داشته؟ برم ترس چرا... بود باران صدايه ايندفعه  

تو از چون بود شده خرابم حال متوجه ارميا کنم فک. ميکشيدم عميق نفس مدام  
ميکرد نگام نگراني با اينه

-ارميا اقاي جناب عقد به شمارا وکيلم بنده ايا ميکنم، عرض سوم بار براي  
دربياورم؟ ھاشمي

-ميخواد لفظي زير عروس
زيرلفظي که اونيه از تر اشوب دلم... نميخوام زيرلفظي من نه... سلين دوباره
سفيد طال زنجير يه. شدم بلند جام از روم به رو سوگل خاله اومدن با... بخواد

رفت بوسيدو پيشونيمو. گردنم دور انداخت خوشگل ...
-وکيلم؟ بنده ايا... ميکنم عرض چھارم بار براي

که صدايي با دوختمو قران ھاي ايه به چشمامو... اروم... نيھان باش اروم  
دادم جواب نلرزه ميکردم سعي خيلي :

-بله پدرم روح و برادرم و مادرم اجازه ي با
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رو بله پرسيدنو سواالرو اون ارمياھم از. کشيدن کل و زدن دست ھمه  

نبود قبلم لحظه چند استرس اون از خبري. بودم شده سبک انگاري... گفت . 
ارميا اول. طرفمون گرفت عسلو ظرف يه مامان. کرديم ھم دست ھارو حلقه  

گازش قدرتم تمام با نکردمو نامردي منم. دھنم تو گذاشت کردو عسلي انگشتشو
تو گذاشتم کردمو عسلي انگشتمو منم. رفت ھم تو درد از صورتشگرفتم   

دم شد خم. زد مک انگشتمو اروم خيليبگيره گازم نداره دل ميدونستم. دھنش  
گفت گوشمو :

-ميرسم حسابتو شب. ميمونه تالفي بدون کارت اين جواب نکن فک
نگفت چيزي خنديدو که زدم بازوش به مشتيپررو ي پسره ھييييين  

...........................
#نه_چھل_صد_پارت

#کوتاه_پارت
کليزندگيمه شبايه بھترين از يکي امشب. ميگذشت خوش بھم داشت حسابي  

کوچولویه دوتا ھمراه به خانومش و یاشار. خنديديم داديمو قر ھا بچه با  
زیرزیرکی ھمش باراد وسط این. بودن نشسته مامان پیش بودنو اینجا نانازشم  

دارم بعدا. نمیومد بدش ھمچین طھوراعم. میزد دید دخترداییمو طھورا  
 .براشون

ميکروفن از که ارميا صدايه شدو قطع اھنگ يھو که ميرقصيدم نويان با داشتم  
سمتش برگردم تعجب با شد باعث ميشد پخش .

-يکي قراره خودم ولي اھنگ کردن قطع برا ببخشيد خيلي خانوما، اقايون  
قشنگم کوچولويه عروس به ميکنم تقديم اھنگو اين. بخونم بھترشو

زل مبھوت و مات وسط او من فقط. کنار رفتن وسط از زدنو دست بلند ھمگي
پشت شدو بلند اھنگ صدايه يھو ؟بخونه برام ميخواد. ارميا به بودم زده  

خوندن به کرد شروع قشنگش صدايه اون با ارميا بندش :
باشی دیوونه توام من شبیه میخوام
باشی میمونه من با ابد تا که اونی
من با باشه یکی حرفاش که اونی

چرخید رو دنیا ھمراش بشه
دستاش تو من دستا نشه جدا
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عشقی ھمون تو مشکی مو دلبر

ھمه باشن داشته میخوان که
نه یا میخوای منو چشمی تو که بس

من ھمراه باشی اگه
من دریا به دلمو میزنم واست که میدونی

مننننن برم انتخابيت اھنگ اين قربوناخه ميخوني قشنگ چقد جونمممم اي  
داره چی مگه آخه چشات دوتا اون من جز

میزاری تاثیر روم که داری چی بگو نه
میاری قلبم سر بالھارو این که میشه چی

ميکردماااا کيف داشتم. ميدادم قر اھنگ با يواش يواش
عشقی ھمون تو مشکی مو دلبر

ھمه باشن داشته میخوان که
نه یا میخوای منو چشمی تو که بس

من ھمراه باشی اگه
من دریا به دلمو میزنم واست که میدونی

گفت گوشم دم بوسيدو گونمو ايندفعه. طرفم اومد ارميا اھنگ شدن تموم با :
-من برفي سفيد عاشقتم .....

#پنجاه_صد_پارت

دار بچه...عروسيمون. گذشت ميکردم فکرشو که چيزي از تر سريع چيز ھمه  
جالبي اتفاقات سال پنج اين تو و ميگذره اونموقع از سال ۵...  شدنمون  

افتاده !!
بود اومده خوشش طھورا از باراد بودم زده حدس عقدم شب که ھمونطور  . 

خبري ولي شوھرن و زن رسما االن. عروسي بعدش و کردن نامزد بعد يکم  
نيست بچه از . 

از داره قصد بخواد خدا اگه و اومده خوشش دانشگاھياش ھم از يکي از بارانم  
دربياد ترشيدگي

به ناناز پسر گل يه االن و گرفتن عروسي عقدمون از بعد ماه ۲ مبينا و مبين  
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دارن مھيار اسم

بودن نامزد سال سه حدود. داشتن باھم زيادي اختالفات ماھان و سلين . 
ازدواج باھم خداروشکر االن. نشدن خب ولي بشن جدا خواستن چندباري  

باداره ماھه ۹ ما کوچولويه سلين اين بگم بايد و. شده عالي زندگيشون کردنو
بشممممم فداشون اخ پسر، يه و دختر يهدوقلوعه بچشم ❤ 

و سالشه ۹ االن عليسان. نميشه ھم ازدواج به راضي و ھمونه وضعش رومينا
شده ارميا شيه خيلي خيلي . 

مھتابه اسمش که سلين دخترخاله ي با پيش سال سه حدود... نويانم داداش اما و
ميان ھم به خيلي و خانوميه و خوشگل خيلي دختره مھتاب. کرده ازدواج . 

از بعد. کردن مکان نقل تھران به نويان و مامان ارميا منو عروسي از بعد  
براي کردو لطف ارميا زندگيش خونه سره رفت و کرد ازدواج نويان اينکه  

خدمتکار يه اضافه ي به. گرفت مامان براي ما خونه ي به نزديک خوه يه مامان  
نباشه تنھا تا که . 

داره خوشگل ھاپويه توله تا سه االنرفت داديم شوھر خانومم جسي   
باغ ته گذاشت و گرفت براشون بزرگ ي لونه يه ارميا

ترين فجيییییییع. کرديم ازدواج باھم عقدمون از بعد سال يه... خودمون اما و  
بود عروسي شب من بودن حامله بيفته اتفاق بود ممکن که چيزي

به چقدخوردم حرص من چقد اخ!!! بودم باردار ماھه ۳ عروسيم شب من   
حرف ارميا با تمام ھفته دو فھميدم حاملگيمو قضيه وقتيدادم فحش ارميا   

 .نزدم
نيومد دلموسط؟ اين بود چي بچه اخه!! بودم کوچولو ھنوز خودم من   

☹بندازمش
کنکور بعدش سال ولي. بدم کنکور نتونستم بازم بارداريم خاطره به سال اون  
معلم برم ميتونستم. شدم قبول تھران بدني تربيت دانشگاه رتبه بھترين با دادمو  

کنم کار مربي عنوان به باشگاه يه تو دادم ترجيح. نرفتم خب ولي بشم ورزش .
براي قراره بخواد خدا اگه. ميکنم بازي برتر ليگ تو بازيکنمو يه ھنوزم البته  

بدم تسط ھم ملي تيم ☺
#یک_پنجاه_صد_پارت

#اخر_پارت  
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اشپزخونه تو دوييدم سريع چيزي شکستن صدايه با .

-ھمونجاخدا اي اصن ميکني چيکار اينجا ؟شدي بيدار کي تو نھال ھيييين   
نخور تکون مامان وايسا

اومدم آشپزخونه از. کردم بغلش نھالو سمت رفتم احتياط با کردمو پام دمپايي  
گفتم بھش رو اخم با بيرونو :

-گرفتي؟ چي براي ليوان ؟نھال ميکردي چيکار اشپزخونه تو
گفت برچيدو لب :

-ميخواشتم اب خو
-ليوانو زدي ببين مامان؟ باشه بگو خودم به خواستي اب بعد به اين از  

شکوندي
باجه باجه ☺-

تا تلويزيون سمت رفت دوييد. پايين گذاشتمش کاشتمو لپش رو محکم بوس يه  
کنه نگا کارتون .

شبيھه درست چشماش. سالشه ۴ که ارميا منو کوچولويه دختر... نھال  
خودم عين پوستش. تيرست اي قھوه رنگشم و بلنده و لخت موھاش. ارمياست  

سفيده سفيده .
 . مياد بھش خيلي که کردم کوتاه چتري جلوشو موھايه

پدرش البته و شيطونه کوچولويه اين من زندگيه تمام !
ارميا ھمينکه شدو باز در. در سمت رفت شدو بلند ذوق با نھال در صدايه با  

گفت ذوق با. پاش به چسبيد طرفشو پريد تو اومد :
-سالاام

گفت بوسيدو محکم گونشو کردو بغلش ارميا :
-من کوچولويه عشق سالم

گفتم سمتشونو رفتم لبخند با :
-نميگيريا تحويل مارو وقته خيلي ارميا اقا

گفت گذاشتو منم لپ رو محکم ماچ يه. سمتم اومد :
-بانو داري خود جايه که شما

از ذره اي ولي ميکنيم دعوا ھرازگاھي درسته. عاشقيم قبل مثل ھنوزم  
شده بيشترم ارميا قول به و نشده کم عالقمون .
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محتويات تمام کنم حس شد باعث که پيچيد دماغم تو ارميا عطر بوي لحظه يه  

باال جونمو تمام دستشوييو طرف دوييدم سرعت تموم با. ميشه خالي داره معدم
شنيدم در پشت از ارميارو نگران صدايه. اوردم :

-يھو؟ چيشد خوبي؟ عزيزم نيھان. نيھان
-نيس چيزي

گفتم زود که بشه نزديکم خواست ارميا. بيرون رفتم زدمو صورتم به ابي :
-بگير دوشم يه کنو عوض لباستو برو خواھشانيا نزديکم واي واي  

گفت کردو بو بغلشو زير اي بامزه طرز به :
-نميدم بدي بوي که من وا

ميشه بد حالم ميکنم که استشمامشعطرته بوي منظورم خدا خنگ ♀-   
نه واي. زد برق چشاش يھو

-؟مگه اي حامله نيھان
-نکنه خدا بگير گاز زبونتو وااااي

گفت ذوق با نھال :
-اوچولو دادا اخجون

-من نيستم حامله بابا نهکرد انتخاب جنسيتشم حتي بچت بيا د  
بھم حالم بود نزديک دوباره کردم حس بوشو ھمينکه نزديکترو اومد يکم ارميا  

گفت زدو بزرگ لبخند يه. عقب رفت سريع که بخوره :
-ويار بو ھمين به دقيقا نھالم موقع يادته. اي حامله کنم فکر جدي جدي نيھان  

داشتي
-ميکشمت حتما سري اين وگرنه نباشم حامله کن دعا برو

با. افتادن خنده به جفتشون دختري پدر چون زدم حرفو اين بامزه خيلي کنم فک
شکر قلبم ته از خوشبختي اين خداروبابت کردمو نگاه زندگين عشقايه به لبخند  

کردم
...............................

۱۴/۱۲/۱۳۹۹. پايان
صبح ۱۲:۴۹ ساعت

ممنونم ازتون خوندين رمانمو گذاشتينو وقت اينکه از ❤
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برای و... و ھاشون لباس و ھا شخصیت عکس دیدن برای میتونین دوستان  
بشین عضو چنان تو بود رمان تو که ھایی اھنگ دانلود  

https://t.me/roman_asheqaneeh 
این تو انالین صورت به ھم روقلبت ھای تپش طنین اسم به جدیدم رمان “ ”  

بشین عضو تلگرامم چنل عضو میشم خوشحال. میدم قرار چنل ❤
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