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 قـوقوقولــــی قــو قــو قوقوقولــــــــــــــی قوقو ...

 

ای زهــرمار... کــوفت اه .... بــاید صدای زنــگ هشدار گوشیم رو عوض کنم..این جوری دیوونم میکنه ...کل کوچه 

د.. چه سال صبــح بو 9::0رو بیدار میکنه.صدای نکــرشو قطع کردمو خمیــازه ای طوالنـــــی کشیـــدم ساعــت

سالگیشون بهــترین سال عمرشونه ولی واسه مــا... اه اه اه کلی استرس کنکور و انتخاب  81نحسی بود خارجیــا 

دانشگاه واز این جور چرت و پرتـــا این سالو بکــوب نشستم و خوندم این سال برام تمام تفریحات ..عیــد ها و 

م و فقط میخوندم عین خرخون ها)االن فک نکنینا من از اون عینک مسافرت ها. عروسی ها حــروم شده بود میشست

ته استکانی ها جلو چشممه( اخرشــم کنکورو دادم تموم شد ولی استرس رتبه و دانشگاه تموم نشد...اما 

خداروشکررتبه ام خوب بود ولی نمیدونستم میرم داشگاه تهران یا نه از تخــت بلند شدم اروم اروم با چشم های 

 ه باز راه افتادم سمـت دستشویی از اینه خودمو نگــاه کردمنیم

 هــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــه )استغفـــرال( _

چه صورتی وای چشمای پــف کرده و خواب الود از خودم بدم اومد سریع دست و صورتمو شستمو اومدم بیرون 

م.. یه مــانتوی سرمه ای خوشــرنگمو که با متینا و نفس خریده بودم و پوشیدم با ..رفتم سمت کمــــد عزیــــــــز

شلوار جین سرمه ای تیره ی تنـــگ)جلل خالق(با شال همرنگش.. ارایش ملیحی هم کردم یه نگــاه کلی به خودم 

شکیه دماغم نه کردم واال هلو شده بودم ...پوستم گندم گون بود به چشمای قهوه ای سوخته که میشد گفت م

کوچیک بود نه گنده.. موهامم قهوه ای که از شونه ام یه کوچولو پایین تر بود... مژه هام هم خیلی بلند بودن ..قدم 

 هم بلند بود خوش هیکــلم بودم

داشتم از خونه میرفتم بیرون که دیدم خونواده ی گرامی سر میز صبحونه کوفت میکنن با دیدن اون میزی که مامیم 

ه بود شکمم اظهــار وجود کردو صدای همیشگیشو در اورد)باشه دیگه تو ام ابرومو بردی واال( تصمیم گرفتم یه چید

چیزی بخورم وگرنه با شوکی که امروز قرار بود وارد بشه ممکن بود ضعف کنمو فشارم بیوفته امروز قرار بود 

 بابـام داشت تکیــن که داداش بزرگم بود و دانشگاه هایی که پذیرفته شدیمو اعالم کنن رفتم نشستم کنارشون

نصیحت میکرد... تکین مثله خودم بود ولی موهاش قهوه ای مایل به طالیی با چشمای قهوهای روشن اونم مژه هاش 

 فوق العاده بلند بودن همیشه بهش میگفتم تو بزرگ بشی دختر کش میشی.

 

ام ا جونیم این تکین ادم بشو نیس هرچقدرم بگی اثر نداره باببدون سالم و احوال پرسی و صبح بخیر گفتم: بیخی باب

نگاهی با محبت کردو گفت: بالخره که باس بشه ... حاال اینارو بیخیال وقتی خبر دار شدین اولین کاری که میکنی به 

اس بابات رما زنگ میزنی باشه؟؟ اهی از ته دل کشیدمو گفتــم:باشه حاال اگه نمردم مامیــم گفت: این چه حرفیه 

میگه حتما به ما زنگ بزن وگرنه خیلی نگران میشیم عزیزم نگاهی بهشون کردم بیچاره ها حق داشتن اخه من اولین 

بچه وتک دختــرشون بودم مامان دستی به موهای طالییش کشید و گفت ایشــاال قبول میشی عزیزم.. نیکان هم ور 

سالش بود اونم کپـی پِیــست تکین بود سرشون داد زدم  7 ور داشت با تکین دعوا میکرد نیکان اخرین بچه و

 تا به مامان رفته بودن و من به بابام.. بابام پوستش سفید بود ولی چش ابرو مشکی بود......2بســـه دیگه.. اون 
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ونشون خ خداحافظی کردم و سوار تاکسی شدم یه تــک به متینا زدم یعنی دارم میام اون تنه لشتو تکون بده... رسیدم

طبقه داشت.. متینا اینا شون مایه دار بودن مام وضعمون خوب بود اما اینا خوب تر زنگ و  2... خونشون بزرگ بود و 

زدم یه چند لحظه واستادم پشت در اینقد استرس داشتم همش داشتم فحش میدادم به خودم به نفس به متینا به 

از گاهی هم فحشو بیخی میشدمو دعا میخوندم یهو در باز شد و اقبال دانشگاه به تهران به ایران به زمان به زمین هر 

سال داشت اونم مثله متینا قد بلند  82پرید بغلم بوسش کردم و گفتم چطو مطوری اقبالی؟؟ اقبال داداش متینا بودو 

اره لباس د..با پوست سبزه و چشمای مشکی داشت... گفتم ابجی گندهه و کوشولو کجان؟ گفت:کوشولو خوابه اونم 

میپوشه تو اتاق رفتم تو سالن رو مبل مایسا خواب بود وای چه نازه این جیگره بر خالف اون گندهه)متینا(و اقبال این 

یکی سفید برفی بود. اروم بوسش کردمو رفتم دم در اتاق متینا بدون اون جور سوسول بازیا)در زدنو اینا( پریـــدم تو 

نتوش تنش بودو داشت دکمه میبست شالم رو گردنش بود جیغ جیغ کرد: کثــافت اتاق بدبخت سکته زد باز خوبه ما

سکته کردم ادم باس در بزنه گفتم :تمیــــز زر نزن تا نیومدمو خفت نکردما خرس خوابالو اومدیم بیـــرون تو 

 پارکینگ:

 دیـــــــــــــــــرمون شد بــــــدو _

 خیلی خب بابا اومدم_

دیم بیرون متینا ماشین بابیــش رو کش رفت و هردو مثله جــت رفتیم سمت خونه ی نفس اینا هر دو از خونه ز

همین که در زدیم نفس سریــع درو وا کرد انگار داشت ثانیه شماری میکرد بدون سالم و اینا گفتم : نفــــس 

و اتاق و نشستیم پای بدووووو روشنش کن اون وا موندرو دارم میمیرم نفس گفت باشه حاال! سریع رفتیم ت

کامی)کامپیوتر(روشنش کردیم و پریدیم تو سایــت یه نیم دیقه ای همه اروم بودن یهو متینــا جیغ بنفـــــــش 

کشید)کوفت کثافت(:وایـــــــی دانشگاه تهران قبول شدم اونم پزشکـــی من داشتم با متینا دعوا میکردم که نفس 

با جیـــغ گفتیــم:هــــــــوراا خداروشکر  :ون تو یه رشته و یه دانشگاهیـــم هر تام:گفــت : وای عشقولکــــا هر 

لیوان پر اب پرتقال اورد وافعا چسبیــد تو اون موقع ... خیلی  :خرخونیامون جواب داد ..... نفس پرید و رفت 

ابا خبر بدم نفس هم چون میدونست خوشحال بودم هنوز هیــجانمون نخوابیده بود یـــهو یادم افتاد باید به مامان و ب

بعد از اینکه دانشگاه هایی که توش قبول شدیمو اعالم میکردن جیغ و داد میکنیم مامیــش و بابیــش به همراه 

داداش و ابجیش)نگین و الیــاس(رو فرستاده بود دنبــال لوبیــا سیــاه)چرا همش باس نخود باشه(پس هــر سه 

زنگیدیم وخبر دادیم مامان و بابام که اینقد خوشحال شدن که حس کردم االنه سکته کنن  تامون به مامان و بابامون

.... بــرق تو چشای نفــس و متینا هم موج میزد بعد از اینکه زنگیدنامون تمومیــد گفــتم بــروبــچ به مناسبت 

ا ی ـلی خوش میگذره به خدا... متینقبولیمون تو دانشگاه تهــران یک پارتی خونوادگی باس ترتیب بدیــم واای خیـ

بــرو دختره ی اسکــل ولمون کن بــاو... _پاستوریزه هم شروع به غر غر کرد و گفت:نه به جای پارتی بریم جنگل 

پــارتی رو عشق اســت.. همین جور داشتیم بحــث میکردیم و اصال متوجه ی ورود مامی و بابــی نفس نشدیم بابای 

بــروبچ دانشــجو نفس پرید بغلش و فکشو به حرکت در اورد:بابایی باورم نمیــــشه تهرون  نفس گفت: به بـــه

قبول شدیم اونم با این دوستای صمیمیم.باباشم گفت:مبــارک دلبــندم.. همین جور داشتن میحرفیدن و نفسم 

اومد:خانوم نفس خانوم اگه  خودشو لوس میکرد)هــوی ندید بدید باباته ها(و باباشم نازش میکرد اخرشم صدام در

ماتم برا چش_اجازه بدین ما هم میخوایم با پدر جنابعالی بحرفیم بعد از این حرفم نفس پشت چشمی برام نازک کرد 

من این جوری نکن کورت میکنم. باباش که خنده اش گرفته بود گفت:تبریک میگم دخترا شاهکار کردین .منم 
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نفس میگفتم عمو چون واقعا هم مثله یه عمو برام عزیز بود(متینا هم اروم لوس گفتم: ممنون عمو جون)به بابای 

گفت: میسی. ... بمیرم برا این دختر که جلو بابای نفس نقش بازی میکرد یکی از بغل چپوندم پهلــوش که زیر لب 

نفس هم غر غر کردو بم چش غره رفت منم براش زبونمو در اوردم)عینه سگ میشه فک میکنه با مزس( مامان 

هممون رو بوسید و رفت ما موندیمو با یه استخر هیجان مونده بودیم چجوری تخلیه کنیم به همین خاطر همش سر 

 به سر هم دیگه میذاشتیم همدیگرو میزدیم

لیوان پر اب پرتقال اورد وافعا چسبیــد تو اون موقع ...  :خداروشکر خرخونیامون جواب داد ..... نفس پرید و رفت 

خوشحال بودم هنوز هیــجانمون نخوابیده بود یـــهو یادم افتاد باید به مامان و بابا خبر بدم نفس هم چون خیلی 

میدونست بعد از اینکه دانشگاه هایی که توش قبول شدیمو اعالم میکردن جیغ و داد میکنیم مامیــش و بابیــش به 

ـال لوبیــا سیــاه)چرا همش باس نخود باشه(پس هــر همراه داداش و ابجیش)نگین و الیــاس(رو فرستاده بود دنبـ

سه تامون به مامان و بابامون زنگیدیم وخبر دادیم مامان و بابام که اینقد خوشحال شدن که حس کردم االنه سکته 

سبت اکنن .... بــرق تو چشای نفــس و متینا هم موج میزد بعد از اینکه زنگیدنامون تمومیــد گفــتم بــروبــچ به من

قبولیمون تو دانشگاه تهــران یک پارتی خونوادگی باس ترتیب بدیــم وای خیــلی خوش میگذره به خدا... متینا ی 

بــرو دختره ی اسکــل ولمون کن بــاو... _پاستوریزه هم شروع به غر غر کرد و گفت:نه به جای پارتی بریم جنگل 

میکردیم و اصال متوجه ی ورود مامی و بابــی نفس نشدیم بابای پــارتی رو عشق اســت.. همین جور داشتیم بحــث 

نفس گفت: به بـــه بــروبچ دانشــجو نفس پرید بغلش و فکشو به حرکت در اورد:بابایی باورم نمیــــشه تهرون 

قبول شدیم اونم با این دوستای صمیمیم.باباشم گفت:مبــارک دلبــندم.. همین جور داشتن میحرفیدن و نفسم 

خودشو لوس میکرد)هــوی ندید بدید باباته ها(و باباشم نازش میکرد اخرشم صدام در اومد:خانوم نفس خانوم اگه 

ماتم برا چش_اجازه بدین ما هم میخوایم با پدر جنابعالی بحرفیم بعد از این حرفم نفس پشت چشمی برام نازک کرد 

ود گفت:تبریک میگم دخترا شاهکار کردین .منم من این جوری نکن کورت میکنم. باباش که خنده اش گرفته ب

لوس گفتم: ممنون عمو جون)به بابای نفس میگفتم عمو چون واقعا هم مثله یه عمو برام عزیز بود(متینا هم اروم 

گفت: میسی. ... بمیرم برا این دختر که جلو بابای نفس نقش بازی میکرد یکی از بغل چپوندم پهلــوش که زیر لب 

بم چش غره رفت منم براش زبونمو در اوردم)عینه سگ میشه فک میکنه با مزس( مامان نفس هم غر غر کردو 

هممون رو بوسید و رفت ما موندیمو با یه استخر هیجان مونده بودیم چجوری تخلیه کنیم به همین خاطر همش سر 

 به سر هم دیگه میذاشتیم همدیگرو میزدیم 

جنگل جز به جگر بگیره این متینا که اخرشم حرف اونو قبول کردن و رفتیم قرار شده بود با خونواده هامون بریم 

جنگل رسیدیم یه جای قشنگی پیدا کردیمو نشستیم. عینک دودیمو برداشتم و به طبیعت نگاهی انداختم: الحق که 

 از مابهشت بود همه جا سبــز سبــز و از وسط جنگل یه رودخونه میگذشت یکم اون طرف تر یعنی یکم دورتر 

ابشاری بود که خیلی خیلی خوشجیــــل بــود و فضای جنگل و رویایی کرده بود کناره هاشم درختا و گیاها میزد 

بیرون.کناره های رودخونه هم پر از سنگ های کوچیک و بزرگ بود. همین جوری داشتم جنگل و اسکن میکردم که 

 _یرم)حیوون(بعــــله خودش بود حمله کردم طرفش :یکی ازپشت بهم زد کافی بود بفهمم متیناس تا پاچه شو بگ

ه تو هم نه ک_ولت نمیکنم تقصیره تو که اومدیم اینجا دختره ی پاستوریزه _چیکار میکنی کثافط ولم کـــــن....

اونیــم که محو شده بود عمــه نفس بود دیــگه؟؟  _نخیرم اصال این چه جای بی ریختیه که اومدیم _خوشت نیومد...

که داشت به دعواهامون میخندید اومدو متینا رو کشید و گفت:حق با بارانه بیشعور چرا راضی نشدی پارتی نفس 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

5  

 

زدیم زیر خنده متینا بیچاره که  2بگیریم ایشاال یه شوهر از اون ریش بلند سفیدا که حاجی ماجیَـــن نصیبت شه هر 

سانتی بلند بود و الغر  :یا 2متینا قدش از ما یه اشک تو چشمای مشکیش پر شده بود گففت: خدا نکنه کثــافطا. 

سانتی قدش از من کوتاهتر بود 8بوود و سبزه. همیشه منو نفس بهش میگفتیم الغر مردنیه پاستوریزه...نفس هم 

ولی پوستش سفیـــد تر بود چشمای نه کشیده نه گــرد قــهوه ای سوخته هر سه تامون خوش هیکل بودیم و پسر 

وش استیل .. جلف نبودیم ولی خوش لباس بودیم ..نفس خط چشم و یه رژ لب که فقط برقش معلوم کش و خیلیم خ

میشد زده بود متینا هم که یه کرم ضد افتابو رژ گونه منم که به ارایش عالقه شدیدی داشتم یه ریمل که مژه های 

ون شلوارامونو داده بودیم باال و وسط خوشملمــو به نمایش بزاره و یه رژ لب صورتی زده بودم. خالصه هر سه تاییم

رود خونه اب بازی میکردیم به عالوه ی نگین و تکین ومکان و اقبال و مایــسا کوچولو که از بیرون فقط نگا میکرد 

الیاس نیومده بود میگفت با رفیقا بهتر میگذره بهتــر یکی کم تر بالخره دل از اب عزیزم برداشتیمو بیرون اومدیم 

نف ف ف س س س م م ن _ودیم من که داشتم میلر زیدم به نفس همون جور که میلرزیدم گفتم:خیس خیس ب

 میررم م تو م م اشین . نفس ادامو در اورد و گفت: ب ب ااشــه و زبونشو در اورد..

ره سر سفبالخره وقت ناهار شد و کبابا اماده بودن دوباره شکم عزیز اظهار وجود کردن و من تا ابرومو نبرده پریدم 

و شروع به کوفت کردن شدیم.. بعد از اینکه تا حد ترکیدن نوش جون کرده بودم بلند شدم با نفس و متینا تصمیم 

گرفتیم قدم بزنیم وگرنه میترکیدم همین که بلند شدیم بابام گفت بشینین میخوایم یه چیزی رو بهتون بگیم که 

هر سه مون گوشامونو تیـــز کرده بودیم که بابام  درباره ی تهران و خونه و دانشگاست بی حرف نشستیم.

تاتون توی یه شهرو یه دانشگاه و یه رشته این چون هم خیال ما راحته هم برا شما :گفت:دخترا خیلی عالیه که هر 

راحت تره ما پدرا قرار گذاشتیم از تهران یه واحد براتون بگیریم سه خوابه و یه ماشین هم اونجا در اختیارتون 

ریم این جمعه راه میوفتیم سمت تهرون برای انجام این کار ها از همین االن که یه ماه مونده به باز شدن دانشگاه بزا

 باید بریمو برا شما جای موندن پیدا کنیم .... 

 

 فصل دوم

ن اه باباهامواز قبل ثبت نام هامون شده بود و فقط جای موندن نداشتیم که اونم قرار بود این جمعه ما سه تا به همر

بریم درستش کنیم... بابای متینا گفت با ماشین من بریم اینطوری راحت تریم همه هم قبول کردن ماشین بابای 

شیرینی  فالکــس و _متیناسوزوکی بود و راحت تر میتونستیم خودمونو با باباهای گنده مونو با بار هامون جا بدیم . 

اومدم _ـی بدووو همه چیز اماده اس فقط چش به راه شماییم بیا دیگـــــــه...اره بابــــــــ_برا تو راه گرفتـــی؟؟

....اومدم... بالخره بابا هم سوار شد و راه افتادیم سمت تهــرون. همین که حرکت  بعدش تازه یادم افتاد دوربین 

هم گفت  کر خوبیه متیناپیشمه اوردمش بیرون گفتم بچه ها بیاین از هر لحظه مون فیلم بگیریم نفس گفت : اره ف

ارههههه دکمه رو زدم و دوربین شروع به ضبط کرد جلو دوربین گفتم: سالم من باران بهــراد هستم و اینا هم دارو 

دستم هستن نفس رهــاد و متینا کیانی هم اکنون توی ماشین سوزوکی مشکی تو راه تهرونیم همین االنم از گنبد 

تا فک محترمو به هم بزنم ما سه  2سالم من نفسم و اگه این بزاره میخوام _پید :کاووس خارج شدیم نفس دوربینو قا

تا گنبدی هستیم که دانشگاه قبول شدیم و داریم میریم متینا دوربینو گرفت گفت: سالم منم متینا جونم اصال حوصله 

ربینو خاموش کرد منو نفس حرفیدن ندارم هرچی اینا گفتن درسته ما داریممیریم تهرون ای الو یو پی ام سی و دو

کفمون برید..) خو چیه مگه اون ادم نیس؟؟ عجباااا( ساعت سه بود برا ناهار نگه داشتیم سریع دوربینو در اوردمو 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

6  

 

ر بد بخت انقد_شروع به گرفتن فیلم از منظره کردم: االن ساعت سه هسش و ما برا ناهار وایستادیم نفس غرید:

وال بد بخت عمه ی متیناس دوما اره برام مهمه یه روزی اینارو قراره به بچه هام ا _برات مهمه این فیلم گرفتن؟؟

نشون بدم همگی زدیم زیر خنده زیر انداز و پهن کردیم ... سفره رو انداختیم و معده مونو پر کردیم بعد هر سه 

 بوش تا اینجا اومد( دوباره سوارمون پریدیم بین بوته ها تا خودمونو خالی کنیم من که داشتم می ترکیدم...) اه اه اه 

ب تو فلش چرا اتفاقا برات دیش _ماشین شدیمو گفتم متینا هیچ کوفتی تو این ضبطتون ندارین؟ بگوشیم؟؟ گفت:

اهنگایی که دوس داری و ریختم و فلشو داد دست باباش بعد از چند مین صدای اهنگ فضای ماشین رو پر کرد 

 اهنگ:

 

 _خیلی خوشم میاد "زِیــن"اره من از  _برو بابا نفس من عاشق این گروهم.... _هنگم... ای وللللللل عاشق این ا_

و خیلی خوشم میاد من "هَـــری"من از _تو چه سلیقه ای داری ولی اونم بد نیس متینا گفت: _لیــام از همشون بهتره...

کردین؟گفتم واال من که فک میکردم تو پس چی فک _نفس یه صدا گفتیم:اُاُاُاُاُآُووووووو تو هم این کاره ای؟؟ 

ایش ایش همین جور کل راه رو سر به سر هم گذاشتیم و اهنگ گوش  _پاستوریزه ای اونم از پــر چرباش... 

 میدادیم همزمان باهاش میخوندیم. بابای متینا رفت عقب استراحت کنه و بابای من داشت رانندگی میکرد.

 

و از بس فک زده بودیم خسته شده بودیم بابای نفس چون بابای متینا خواب بود  تقریبا نصف راه رو اومده بودیم

ضبط رو خاموش کرده بود متینا که رو شونه ی نفس خوابیده بود نفسم اخرین ذره های باطریش بود ومنگ میزد 

م به پهن کرد داشت رو شونه من میخوابید منم چیزی از اون کم تر نبودم پس کپه مرگمو رو شونه ی نفس جونیــم

 خواب عزیزم رفتم.

با صدای نفس از خواب بیدار شدم متینا همچین تکونم میداد که نزدیک بود دل و روده ام از دهنم بزنه بیرون 

اولندش که هـوی عمه ی نفسه دوما وحشـی عمه ی  _غریدم:هـــــــوی وحشی کثافط چته؟ باشه بیدار شدم ...

ه بیدارت کردم؟؟؟ رسیدیم تهران پاشو بابا میمون گنده)چرا همیشه باس خرس خودته سوما کثافط پســر عمته بد

باشه اخه؟( گفتم وای رسیدیم نفس داشت با گوشیش میحرفید فک کنم داداشش بود رفتمو یکی زدم تو شکمش 

ه کگوشیو قطع کرده بود گرفت به رگبار فحش : ای گور تو خاکت شده ایشاال شوهر گیرت نیاد بی شوهر بمیری 

زدی بچمو سقط کردی بعد هم شروع به گرفتن شکمش کردو گفت: جواب شوهرمو چی بدم و همین جور عینه پیر 

زنا میحرفید منو متینا داشتیم اسفالت رو گاز میزدیم کصافت عجب نقش بازی میکرد توله سگ می گفت که تو 

نفس داد میزدو ما میخندیدیم که یهو نفس  بازیگری استعداد داره و ولی باباش نمیزاره اما نه این قدر همین جور

خودشو جمع کرد سرشو انداخت پایین و انگار نه انگار اون ادم چند لحظه پیش خودش بوده وایستاد بعدن متوجه 

شدیم بعـــله نگو خانوم از اونور بابای متینا رو دیده که داشته با باباهامون میومده سمت ما خالصه اونا به ما رسیدنو 

 به سمت هــتل...رفتیم 

 

یه سوئیــت گرفتیم با سه تا اتاق بعد از این که چمدون هارو اوردیم داخل هتل تصمیم گرفتیم اول بخوابیم 

استراحت کنیم و بعد از اون قرار شد باباهامون برن بنگاه ها و دنبال خونه بگردن خوب باید دنبال خونه میبودیم 

ساعت هفت ونیم بود ... سه ساعت به کوب خوابیدیم من از همشون  چون یه ماه دیگه دانشگامون شروع میشد

زودتر بیدار شدم چون تو راه کال خواب تشریف داشتم .. یه تیشرت با شلوار پارچه ای راحتی پام بود رفتم سمت 
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 ناتاق نفس و متینا هر دوشون عین خرس خواب بودن خدا میدونه خواب چی میدیدن معلو بود خسته ان اخه دهنشو

عینه در گاراژ باز بود .. رفتم یه مانتو و شلوار تنم کردم یه شال همرنگ مانتوم پوشیدم و راه افتادم سمت البی یه 

بود بعید میدونستم صبحونه مونده باشه 88رستوران توی اون هتل بود که سه وعده غذا رو میداد ساعت یه ربع به 

بیدار شده بودن اخه رستوران جای نفس کشیدن نداشت رفتم  ولی وارد رستوان شدم مات موندم فک کنم همه االن

نفره اماده کنین من االن میام گارسون گفت چشم خانوم... بدو بدو رفتم  6از گارسون پرسیدم و گفتم میشه یه میز 

سمت سوئیتمون و رفتم همه رو بیدار کردم تقریبا نیم ساعت طول کشید تا بیدار شن و دست و صورتشون رو 

و اماده بشن همگی سوار اسانسور رفتیم پایین . رفتیم سمت رستوران دیدم گارسون طبق گفته ی من اماده  بشورن

کرده ایول بابا یه میز بزرگ شش تا بشقاب و استکان .. نون و پنیر و پسته به دهنم اب افتاد دلم به تاب تاب 

ل ون بلند شدن وگفتن دخترا شما بشینید و از هتافتاد)دیوونه(رفتیم سراغ میز و شروع به کوفتیدن کردیم .باباهام

بیرون نرین مام میریم سراغ کار های شما ... همچین میگفتن انگار ما بچه ایم حتما االن میگفتن از کارد و پریزبرقو 

چوب کبریت دوری کنید و بشینید خاله خاله بازی کنیناز فکره خودم خودم خندم گرفت. بالخره باباهامون رفتن 

 باشه فقط وایسین من برم لباس -بروبچ بزنیم از هتل بیرون و بریم سراغ کار های خالف؟؟ متینا گفت: -:گفتم 

ه متینا ن-هوی بی حیا گفت کار های خالف نه تا اون حد .. غش غش زدیم زیر خنده گفتم: -زیرمو عوض کنم نفس:

افــــــــت ببند اود بی صاحابو. کرکر زدم زیر کصــ -به اون که پاستوریزه بودی نه به االن که ... صداش در اومد:

ده خیلی دلت برا خوندن تنگی -خنده یهو حواسم به نفس پرت شد داشت بروشور هتل رو میخوند از دستش قاپیدم :

 یه ماه صبر کنی دانشگاه ها باز میشن اسکــــول

 -داره که یه جوری سرمونو گرم کنیم :اسکول عمه ی متینا تشریف داره بعدشم داشتم میدیدم این هتل چیا  -گفت:

ایول بریــــم رفتیم سمت اون اتاقایی _اره یه جایی هست که ماساژ میدن بریم؟: -خوب؟ چیزی هم پیدا کردی؟ :

که ماساژور ها نشسته ب.دن و منتظر مشتری بودن لباس مخصوصی پوشوندن به ما و مارو خوابوندن روی تخت های 

 چه حالی میدهه وای انگاری تموم خستگی هام رفتن مخصوص...وایــــــــی که

نه... هنوز که جای مورد نظر رو پیدا نکردیم ...... نفس پــوفی کردو گفت: ای بابــــــا سه _چیزی پیدا کردین؟؟ : -:

ابام ب نا امید نشین کلی وقت داریم هنوز.. -نفر عین قوم شکست خورده ها خودمونو انداختیم روی کاناپه بابام گفت:

راس میگفت هنوز تازه دومین روزی بود که اومیدم تهران سریع ناامید شده بودیم. بابام گفت یکی از دوستای 

غذا -باشه بابا بابای متینا اومد جلو وگفت:-ارسالن]بابای نفس[ قراره اگه خونه ای پیدا کرد خبرمون کنه گفتم :

 ادیم سمت رستوران...خوردین؟ بریم پایین بخوریم ...... دوباره راه افت

روز چهارم بود کلی خونه گشته بودیم نا امید شده بودیم یهو صدای گوشی عمو ارسالن در اومد عمو سریعا گوشیو 

بله هادی جان.....خوب ...خوب ...واقعا.....سه خوابس؟... کجاست؟...باشه باشه هادی جان خیلی مرسی  -برداشت:

بچه ها یه خبر خوب هادی دوستم یه واحد تو یه  _افض ما االن میایم خیلی لطف کردی کاری نداری؟ باشه خد

اپارتمان خوب پیدا کرده بریم ببینیم پسندیدین سریع تر بگیریم وگرنه دنبال یه جا دیگه باشیم.... رفتیم سمت 

 قه پیادهخونه ای که اقا هادی گفته بود جای خوبی بود یعنی از نظر محله اش خوب بود جلوی یه ساختمون ده طب

نفره  6شدیاقا هادی منتظرمون بود باباهامون یه سالم احوال پرسی کردن و رفتیم سوار اسانسور شیم . اسانسورش 

من خودم بعد از شماها میام بابام دکمه رو فشار داد و بعد چند  7شما برین طبقه ی  -بود برا همین اقا هادی گفت:

راهرو بود بابای متینا چراغارو روشن کرد... گویا هر طبقه فقط دو  لحظه در اسانسور باز شد و فضای تاریکی توی
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واحد داشت بعد چند لحظه ی دیگه اقا هادی هم به ما پیوست و در یکی از واحد هارو باز کرد هممون هجوم بردیم 

ه لو که بتوخونه..خونه ی خوبی بود اما یه کوچولو نیاز به دستکاری داشت همین که وارد میشدی یه راهروی کوچو

هال میرسید و سمت راستش یه اشپز خونه ی بزرگ داشن البته نه خیلیا انتهای هال هم یه راه پله داشت به طبقه ی 

تا در 2تا در داشت که اتاق خوابا بودن سمت چپش :باال رفتیم اونجا یه راهروی بزرگی داشت که که سمت راستش 

ی هم پایین بود هر کدوم از اتاقا هم یه حموم و روشویی باهم که یکی حموم اون یکی دستشویی بود یدونه دستشوی

داشتن من رفتم سمت اولین اتاق گفتم این مال من نفس وسطی رو گرفت و متینا هم سومی رو بابامو صدا زدم و 

فس ن بابایی اینجا نیاز به دستکاری داره مثال باید اتاقا رنگاشون عوض شه وگرنه این جوری دل ادم میگیره -گفتم :

حاال باران جان دختر عمو شما بپسندین  -ارررهه عمو من میخوام اتاقم قرمز باشه باباش گفت: -هم با موافقت گفت :

اون کاراشم میکنین ایشاا... بابای متینا گفت ولی ارسالن تو اگه اشنا داری بگو دخترا خودشون بیارنو اون کارارو 

ید تا پس فردا گنبد باشیم بابام گفت راست میگی پس من خودم بکنن اخه ما تو شرکت یه قرار داد داریم با

هماهنگ میکنم بالخره رفتیم بنگاه و خونرو خریدیم باورم نمیشد همه چی دو ساعته تموم شد تازه نه شبم رفتیم و 

 یه ماشین گرفتیم برا ما سه تا که موقع برف و بارون برا دانشگاه اذیت نشیم

 

 فصل سوم

ینارو راهی کردیم به سمت گنبد ما هم که قرار شده بود خودمون کارای خونرو میکردیم از کیفم سوییچ بالخرا بابام ا

ماشین و در اوردم و نشستم پشت فرمون ماشینمون یه پرشیا ی مشکی بود به قول نفس ماشین نه عروســک قبل از 

سته عمول نفس بغل دستمو متینا عقب نشخریدن گفته بودیم سیستم ضبطش عالی باشه واقعا هم عالی بود ... طبق م

بود نفس دستشو برد رو ضبط و یه موزیک پلی شد صداشم بلند کرد اهنگ دوستت دارم از محسن یگانه بود عالوه 

تا همراهیش میکدیم اونم با صدای بلند که پشت چراغ گیر کردیم متینا گفت: لعنت به این شانس اَه اَه  :بر ضبط ما 

کم کردیم اما نفس هنوزم داشت میخوند باهاش که یهو کنارمون یه پاجروی مشکی خوشمل و اَه صدای اهنگ رو 

جیگمل ترمز کرد نفس خفه شد متیناهم محو بود خودمم دست کمی نداشتم از اونا یهو نگاهم افتاد به راننده ماشینه 

ظر چهره هم که اوفــــ حرف نداشت ساله که شیش تیغ کرده بود موهاشم داده بود باال از ن 21یا  27یه پسر تقریبا 

چشمای عسلی روشن .. موهای قهوه ای روشن با لب های قرمز صورتشم خیلی مردونه و جذاب بود پوستشم سفید 

ه دیدی چ -هوی خوردیش جوونه مردمو برو دیگه راه افتادم که باز نفس گفت: -بود با صدای نفس به خودم اومدم :

اینا  وای خدا یدونه از-زود باز و بسته کرد خندیدم و تاکید کردم متینا هم گفت : جیگری بود؟ بعدم پلک هاشو زود

بده من دیگه هیچی نمیخوام هر سه خندیدیم البته منو نفس با تعجب اخه از متینا بعید بود رسیدیم به مبل و تخت و 

ل ردم اخه معلوم بود خیلی معطاینا فروشی که نفس با ذوق پرید پایین متینا هم پیاده شد منم یه جای خوب پارکک

میشدیم اخه ما عاشق دکوراسیون خونه بودیم حاال اینکه تازه خونه ی خودمونم بود اول رفتیم سمت مبل ها به عقیده 

منو نفس مبالمون رو راحتی اما شیک انتخاب کنیم وچون دانشجو بودیم میخواسنیم رنگ های روشن اما شیک باشه 

-اد ببینه و بپسنده چون رنگ هال ما سفید بود مبالمون رو سرمه ای گرفتیم .. متینا اومد:متینا رو صدا کردیم که بی

وای این چیه دیگه مبل نیست که عروسکه عالیه همینو بگیریم خندیدیم و گفتم باشه حاال پاشو ابرومونو بردی 

خاب ه بعدش منم به انتخندید و بلند شدو رفت تا تختشو انتخاب کنه نفس هم رفت برا خودش تخت انتخاب کن

خودم یه میز با عسلی سفید برای هال انتخاب کردم متینا پیشم بود اما نفس نبود اینود اونور رو دید زدم دیدم اونور 
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وایستاده محو یکی از تخت های اونجا شده گفته بو اتاقش رومیخواد قرمز مشکی میکنه تختی که پسندیده بود هم 

اوهوم خیلی خیلی گفتم خوب میخریم عزیزم  -دلت میخواد؟؟ گفت:-ردم و گفتم:مشکی بود اروم از پشت بغلش ک

نبینم اینجوری نگاه کنی چیزیو گفت اخه دو نفرس گفتم خو باشه مام دو نفره میخریم گفت عاشقتم باران و بوسم 

ود چون قرار ب کرد منم رفتم اونور تا برا خودم یه تخت انتخاب کنم متینا که یه تخت سفید انتخاب کرد خودمم

اتاقمو بنفش سیر با سقف ابی اسمانی بکنم تختمو ابی انتخاب کردم بالخره موقع حساب کردن رسید نفس سوییچ رو 

گرفت وگفت من میرم تو ماشین مام سری تکون دادیم و رفتیم سمت میز یهو هر دوتا متوجه جیگر پشت میز 

 شدیم... 

جذاب با چهره ای گیرا البته اون چشای گردش که رنگ قهوه ای بودن با ساله خیلی خیلی  26یا  22یه پسر تقریبا 

پلکو موی مشکی خوووب خودشو به نمایش میذاشت با تک سرفه ی پسره به خودم اومدم نمیدونم چرا چشاش به 

 خابببخشید این چیزایی که انت -خصوص حالتش کپی متینا بود متینا که محو بود بالخره به حرف اومدم و گفتم:

وم محترم خان -کردیم چقدر میشن تا بنده تقدیمتون کنم؟ پسره که البته صداشم گیرا بود خیلی مردونه جواب داد:

من با اصوالت اینجا اشنا نیستم امروزم به جای پدرم اومدم اگه شمابا همکار پدرم صحبت کنین ایشون تموم قیمت 

همون جا دادیم و نصفشم قرار شد موقع تحویل پرداخت هارو میدونن سری تکون دادم و رفتم اونور نصف مبلغ رو 

کنیم موقع رفتن اون پسره که اسمش رو نمیدونم اما فامیلش پارسا بود دم در ایستاده بودو انگار که تازه متوجه متینا 

ی با سشده باشه همچین نگاه میکرد به پشت سرم نگاه کردم الحق هم متینا خوشگل کرده بود .. یه مانتو تابستانی تو

شلوار ابی جین و شال توسی ارایش ملیح صورتی با کفشای توسی البته اونم کمی از اقای پارسا نداشت زدم پهلوش به 

امیر حسین پارسا هستم امیدوارم از خرید راضی باشین  -خودش اومد دم در که بودیم اقای پارسا رو به متینا گفت :

ممنون منم کیانی هستم ایشاال برای دفعه های  -رونه جواب داد:و مشتری دائمی شین متینا هم خیلی متین و دخت

دیگه مزاحم میشیم... به زور اوردمش و سوار ماشین شدیم نفس خوش حال بود از اینکه خونه داره کم کم تکمیل 

و شمیشه براش ماجرا رو تعریف کردم نفس هم کهمنتظر سوژه بود خندید و هِی متینا رو مسخره میکرد اما متینا سر

زده بود به شیشه و تو این دنیا نبود انگار رسیدیم خونه نفس پرید و در عقب رو برای متینا باز کرد و با صدای 

ن که ایـــش نفس گندت بزن -تورو خدا بفرمایین خانوم کیانی قدم رنجه فرمودید متینا هم گفت: -مخصوصی گفت:

سالم خونه ... نفس در نقش خونه -م من داد زدم :منتظرسوژه ای نفس از خنده پخش زمین بود وارد خونه شدی

اره باران ایشاال همیشه نباشی ... چند -خوبی خونه؟؟ من نبودم خوش گذشت؟؟ : -سالم بارون گفتم: -جواب داد:

لحظه بعد تازه جمله رو درک کردم و نفس و دنبال کردم اونم همچین جیغ میزد که انگار دارم ... استغفرا.. بالخره یه 

وای باران نمیدونی چقدر دوست دارم بیخیال شو جون نفس به خدا اگه  -ه گیرش اوردم همچین التماس میکرد:گوش

با اون دستات بزنی منو یه چیزیم میوفته از پایین باور کن ...پقی زدم زیر خنده همچین مثل بچه ها میگفت که زودی 

و خیلی دوست داشتم دختری بود که هر چقدرم نفسِ بارون شوخی کردم و بوسیدمش نفس ر-بغلش کردم و گفتم:

شوخی کنه و شیطون باشه اما تو دلش هیجی نبود نفس چشاش تیره بود وهمیشه یه جور غمی توش احساس میکردم 

باز چی میخوای؟ لباشو به عالمت ناراحتی غنچه کرد  -بارون من؟ گفتم:-دقیقه تو بغل هم بودیم که نفس گفت: 2

 -نه همیشه اما اصوال.. خندید و گفت من گشنمه گفتم: -دات کنم چیزی باید بخوام؟ گفتم :یعنی هر موقع ص -گفت:

منم اول پاشو بریم لباسامونو عوض کنیم نفس یهو یاد متینا افتاد و گفت:متینا؟ کوش اون؟ پاشد رفت دید لب پنجره 

اپ تاه روی رون پوشیدم نفسم یه تی اتاقشه رفتم لباس راحتی بپوشم برا اینکه راحت باشم یه تاپ و شلوارک کو
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متینای -بلند تا زیر باسن پوشیده بود متینا هم یه تاپ تا روی نافش با شلوار بلند.. نفس متینا رو کشید و گفت:

نفس؟ نفس قربونه چشات بره که االن عاشق شدن میشه یه کاری برام بکنی؟؟ بعد چشاش و معصوم کرد و خیره 

از کِیِه  میدووونی من -نا بغلش کرد و گفت باشه عزیزم بگو اونم چرب ونرم شروع کرد:خیره به متینا نگاه کرد متی

 -هوس ماکارونی کردم خودمم بلد نیستم االنم بد جور به دلم افتاده برامون درست میکنی؟؟؟؟؟؟متینا هم گفت:

ه بارون مگه من همیش کصافط من میگما این همینجوری مهربون نمیشه بیشعور ... نفس هم پرید بغل من و گفت :

ای میگه دیگه متینا هم خندید بعدم جدی شد و  -نیگااا اون چی میگه ؟ گفتم : -مهربون نیستم؟؟ گفتم اره گفت:

بده همون باران جونت درست کنه نفسم همچین منو ول کرد رفت بغل متینا و  -ماکارونی رو پرت کرد .گفت:

درست کن دیگه متینا خندید ورفت درست کنه ما دوتا هم رفتیم اشپز غلط کردم بابا باران بره بمیره برام  -گفت:

خونه که تنها نباشه یه میز اونجا بود که ما قرار بود عوضش کنیم.. هممون همون جا نشسته بودیم تا متینا تنها نباشه 

ه معلوم بود باز جیگر امروز نفس که اون جیگره تو چراغ قرمزرو گرفت متینا هم ک 2و داشتیم میحرفیدیم از اون 

من موندم و حوضم همین جوری داشتیم میگفتیم و میخندیدیم ولی متینا واقعا چشاش برق میزد شامو دور هم 

بهمن و 4مهر ..نفس  :8خوردیم و هممون تو اتاق نفس خوابیدیم.من ازاون دوتا چند ماهی بزرگتر بودم تولد متینا 

-بود با همین فکر از این دنده به اون دنده میشدیم که متینا گفت: اذر بود پس اولین تولد تولد متینا 2تولد من 

حتما رفتیم اون اتاق تا نفس اذیت نشه  -نه عزیزم گفت میشه یکمی با هم حرف بزنیم؟ گفتم : -باران؟ خوابی؟ :

درگیر  عمیخواستم موقعی بکم که نفس هم باشه اما اون موق -نفس خیلی سریع به خواب رفته بود متینا شروع کرد:

 -گوش میدم عزیزم بگووو... شروع کرد: -بودم با خودم که بگم یا نه که نفس خوابید االنم به تو باید بگم گفتم:

میدونم تو اصال هیچ اعتقادی نداری البته خودمم نداشتم اما نمیدونم واقعاچرا اینجوری شدم از وقتی اون پسرو دیدم 

رفی کرد از اون موقعس که نمیدونم چرا اما دوست ندارم یه لحظه بِره بعدم نگاهش به خودم بعدم اینکه خودشو مع

اره  -دوست دارم همش نگاش کنم همش نگام کنه پیشش باشم پیشم باشه میفهمی؟؟ دستشو گرفتم و گفتم :

نه  نه بابا خودت خوب میدونی من تا حاال-عزیزم به نظرم پسر بدی نبود اما متینا تو که تا حاال این جوری نشدی؟ :

میدونم عزیزم پس این اقا امیر حسین باید خیلی خاص باشه که اینجوری جا -دوست پسر داشتم نه چیزه دیگه ای :

خیلی خوبه که هستی .. که هستین خدا کنه هیچ موقع جدا نشیم  -خشک کرده تو دل ابجی ما...بوسیدمش بهم گفت:

تیم ی ناراحت میشه ها لبخند زد و گفت باشه حتما و رفایشاال راستی متینا به نفسم بگو بفهمه بهش نگفت -گفتم:

صبح بیدار شدم چشمامو مالوندم به بغل دستم نگاه کردم متینا بود اما نفس نبود رفتم  0خوابیدیم. فردا ساعت

دستشویی خودمو نگاه کردم و با فکر اینکه امروز میریم خرید تی وی و پرده و تشک و رو تختی خوشحال شدم باید 

متینا عزیزم پاشو گلم یه صدای خواب الودی  -میبودیم وگرنه وقت نمیکردیماز همون روشویی داد زدو:سزیع 

متیناحیون گنده پاشو دیگه متینا پاشد رفت  -باشــــه رفتم دیدم بازم خوابه این بار داد زدم دم گوشش: -اومد:

مد رفتم دیدم نفس ترکونده میز کامل چیده ذست و روشو بشوره رفتم هال نفس نبود از اشپز خونه یه صدا هایی او

ساعت بعد در اومدنش بیدار  2سالم حیف که من  -سالم اکسیژن افتاب از کدوم طرف در اومده گفت: -بود گفتم:

خر خودتی هیچی نخور تا متینا بیاد دیروز زحمت کشید این  -شدم وندیدم ... خندیدم و گفتم مرسی نفسی گفت:

 تینــا؟م -جوابشه بعد صدا زد:

وای نفس این باران فدات شه بوس موس منم رومو کردم اونور تا  -خوشگلــــــــــه؟ متینا اومد میزو دید گفت:

خوش و بش این خانوما تموم شه بالخره نشستن نفس برامون چایی ریخت اولین لقمه رو برام گرفت روندادم بهش 
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ن نمیره ها بخور دیگه لــــوس با خنده ازش گرفتم و خوردم بارون من قهر نکن دیگه.. من از گلوم پایی -که گفت:

بعد رو به هر دوشون گفتم ببینید ما دیر بیدار شدیماااا بعد از صبحونه زود اماده شین اول بریم دنبال اون نقاشه 

 9::7بعدشم تی وی و تشک و رو تختی و اینه قدی و هزار جور چیز دیگه باید امروز بخریم دیگه در ضمن امروز 

تایی با هم میز رو جمع کردیم منم شستم :مبال و تخت هارو هم میارن .. هر دوتاشون گفتن باشهبعد از صبحونه 

ظرفارو هرکی رفت اتاق خودش اماده شه خودم تصمیم گرفتم یه مانتو تا باالی زانو که تا کمر تنگ بود اما پایینش 

وشیدم و با یه ارایش ملیح و کفش توسی تیپم رو کامل کردم یکمی گشاد میشد به رنگ توسی با شال و شلوار قرمز پ

دقیقه بعدشم نفس  2رفتم وسط هال وایستادم داد زدم: نفسی؟؟ متینــــا؟ بویین دیگه ای بابــــا متینااومد پایین 

ه یاومد متینا یه شلوار سفید با شال سفید و مانتوی قهوه ای نفس هم چون سفید بود خودش همه چی بهش میومد 

مانتو هم مدل مانتوی من اما رنگ مشکیش با شلوار مشکی لوله تفنگی با شال صورتی کم رنگ که کفشش هم همون 

اوفـــ -رنگ شالش بود با یه ارایش اروووم صورتی نفس پرید پایید و به ما نگاهی کردو سوتی سر داد:

عدم ای به چشم ب -ونم با لحن خاصی گفت:نفس بگیر حوصله رانندگی ندارم ا -بخورمتـــــــون خندیدیم و گفتم:

 2سوار شدیم و رفتیم اول راه افتادیم سمت ادرسی که بابام داده بود دنبال نقاشه که فامیلش زندی بود بالخره بعد 

به بعد میاد کافی بود بهش بزنگیم خوشحال رفتیم یه پرده فروشی فقط برای  6ساعت پیداش کردیم گفت ساعت 

 7سی باشه یه پرده سرمه ای سفید خوشمل انتخاب کردیم و سفارش دادیم طرفای ساعت هال میخواستیم مجل

میاوردن االن ساعت یه ربع  7میومدن نصب کنن بر گشتیم رفتیم تی وی بگیریم اونم خوبشو انتخاب کردمو ساعت 

ونجا بی ا همین رسیدیم ابود برای همین بدو بدو رفتیم نساجی که رو تختی اینا رو بگیریم تشکم اونجا بود بر 2به 

بیارن متینا یه رو  7معطلی پیاده شدیم دوییدیم رفتیم تو تشک سه تا از راحتی و بهتریناش گرفتیم قرار شد ساعت 

تختی لیمویی با مربع .. مثلث .. دایره های سفید انتخاب کرد نفس هم یه رو تختی قرمز با گل ها و قلب های مشکی 

نی با دو تا گل خیلی بزرگ و شیک و خوشگل بنفش سیر دقیقا چیزی بود که میخواستم خودمم یه رو تختی ابی اسما

رسیدیم خونه متینا ماشین رو گرفت رفت  6سریع دادم نفس حساب کنه اونم حساب کرد و برگشتیم خونه ساعت 

زندی مرد تقریبا  خونه بود اقای 9::6برا خرید خوراکی منم بی معطلی زنگیدم به اقای زندی گفت االن میاد ساعت 

ساله میخورد ادم مطمئن و مهربونی بود اخه بابام خیلی سفارششو کرد اقای زندی خیلی سریع اتاق منو  29یا  42

شده بود تشکارو از خیلی  7:42تکمیل کرد عالی شده بود داشت هال رو سفید میکرد که نگران متینا شدم ساعت 

ا مبال نیومده بودن پا شدم به متینا زنگ بزنم که ایفون رو زدن نفس وقت پیش رسیده بودن پرده هم اورده بودن ام

 گفت: 

مبال رو اوردن دوییدم مانتو تنم بود برا همین درو باز کردمو رفتم پایین دیدم کارگرا دارن میبرن باال مبال رو دم در 

ا کالغ ز کردم ببینم این دوتامیر حسین رو دیدم داشت با یکی میحرفید خوب تیز شدم صدای متینا بود گوشامو تی

راستش خانوم کیانی من دکتر و جراح پوست و مو و زیبایی هستم اال  -عاشق چی میگن به هم که امیرحسین گفت:

دو هفتس که به دالیلی منشیمو اخراج کردم اگه شما مایلی من شما رو به عنوان منشی استخدام کنم و البته میتونم 

دانشگاه؟ چه رشته ای؟ چند سالتونه؟ متینا با تک سرفه صداشو صاف کرد و بپرسم شما دانش جویین؟ کدوم 

سالمه و تو دانشگاه ... تهران در رشته ی پزشکی قبول شدم امیر حسین که از صداش  80بله من دانش جوام  -گفت:

؟ متینا کنینسالمه پس عالیه اگه رشتتون هم پزشکیه پس پیشنهادم رو قبول می 27منم  -خوشحالی ضایع بود گفت:

باید با نفس و باران در میان بزارم پس فعال منم بدو سوار اسانسور شدم نمیخواستم متینا بفهمه ممکن بود  -هم گفت:
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ناراحت بشه رفتم باال کارگرا داشتن بر میگشتن پول و نفس داده بود داخل شدم و در و باز گذاشتم اخه متینا االنا بود 

برا اقای زندی چایی اماده کرده و داده بهش اونم خیلی تمیز سقف هال رو هم تموم  که بر گرده رفتم تو دیدم نفس

کرده بود واقعا کارش حرف نداشت فقط مونده بود طرحهایی که قرار بود خودمون بزنیم رو دیوار سفید هال بالخره 

ه لبخند اومد تو خودمو زدم ب صدای باز شدن اسانسور اومد مطمئن بودم متینا بود سرش و انداخته بود پایین و با یه

کجا بودی متینا؟؟؟ متینا سرشو اورد باال چشاشا چراغونی شده بود من و من کرد و  -کوچه علی چپ و پرسیدم:

یگه چـــــی؟؟؟ بگو د -چیــز بودم....اِ...پایین بودم.. راستش بچه ها باید یه چیزی بهتون بگم نفس گفت:-گفت:

شاره کرد من که خبر داشتم میخواد چی بگه به خاطر همین نگران نبودم ولی نفس متینا با چشم به اقای زندی ا

داشت از فضولی میترکید متینا هم سرشو انداخته بود پایین و به کف پارکت خیره شده بود حوصلم پوکیده بود اقای 

دقیقه اقای زندی  0:22عت زندی باال بود داشت اتاق متینا رو کامل میکرد اتاق ما دو تا که کامل بووود بالخره سا

اماده شد و گفت دخترا مواظب باشین امروز میتونین تو اون اتاق بنفشه بخوابین اخه من اسپیلت رو با فشار کم 

روشن کردم حتما خشک شده یه مرسی گفتم و بلند شدیم متینا پولشو حساب کرد و تا دم در بدرقه اش کردیم. 

فه شی اگه خ-ید و انداخت رو مبل و گفت خب بنال عزیزم متینا گفت:نفس همین که درو بست دست متینا رو کش

من زرم رو بزنم ساکت شد اونم با کلی عشوه تموم حرف های دم در رو تعریف کرد گفتم پس اون خوشگله دکی در 

 -خب االن چی شد متینا گفت : -اومد متینا چپ چپ نگام کرد گفتم باشه بابا برا خودت نخواسیمش نفس گفت:

فتم به شماها بگم و باید فکر کنم گفتم اخه دیوونه چرا ناز میکنی لووس کرده خودشو پیشنهاد ازدواج که نداده گ

-سال تفاوت سنی داریم گفتم:7 -راست میگه دیگه راستی متینا چند سالشه ؟؟ اونم گفت: -بهت بابا نفس گفت :

 نکنه -و ریز کرد و یه تای ابروشو داد باال گفت:هـــــــــــوی چرا با خوت مقایسه میکنی اخه؟؟ نفس هم چشاش

کی عاشق؟؟ پس کشکی کش-خبریه؟؟؟؟ متینا یهو مداد رنگی شد بچم بغلش کردم باشه بابا عاشق نفسم گفت:

 مگه پفکم این جوری راحت دادیم؟ بعدش همه خندیدیم -دادیمت رفتی متینا هم خندید گفت:

 

یل شد واقعا که محشر شده بووود خونمون مخصوصا دیوارای هال که سه بالخره بعد چندروز خونه همه چیزش تکم

تاییمون با شکلک های مختلف تزیین کرده بودیم نفس گل کشید متینا قلب و من هم شکلک ..وای همه جا محشر 

 مشده بودااا.. روزه جمعه بوود حوصله ی من که خیلی سر رفته بود به نفس گفتم: هوی اکسیژن من حوصلم از دهن

زده بیرون افتاده زمین یهو نفس با اخرین توانش جیـــــــــغ زد با تعجب گفتم:چتـــــه!!!؟؟گفت: حوصلت روی 

و هی گمش-زمینه پقی زدم زیر خنده بعدشم گفت: راستشو بخوای حوصله منم تو دهنمه فعال ننداختمش..گفتم:

اینجا بعد نقشمو در گوشش گفتم... هر لحظه چهره نفس یه نقشه ای دارم بیا  _حمــــوم.._راستی متینا کجاست؟؟ 

ای بالبعد هر دومون پاورچین پاورچین رفتیم دم در اتاق  -ی نفس شیطون تر میشد چشاشم شیطون تر میشد گفت:

یک .. دو.. سه بعد یهو پریدیم تو قیافه ی متینا دیدنی بوود متینا اول جیغ جیغ کرد بعدم شلوارشو  -متینا اروم گفتم:

د باال بعدشم بیخیال اونورشو نگاه کرد و تی شرتشو پوشید من و نفس همدیگرو نگاه کردیمو به صورت اشاره کشی

خب  -متینـــا ما حوصلمون سر رفته اومده تو دهنمون اونم بیخیال گفت: -انگار نه انگار نفس گفت: -ای گفتم:

 بلشم میریم پینت بال نظرتون چیه؟؟ نفسقورتش بده گفتم دوستان بریم تهرون گردی؟ شامم بیرون میخوریم ق

تو حلقم گیر کرده...  -نفس حوصلمو قورت دادما تو چی؟؟ گفت: -عالیــــــــه متینا هم راضی بود ..... من:-گفت:

ساعت شیش بود رفتم سمت کمدمو گشتم چند لحظه ای زل زدم به کمدم هی با خودم میگفتم چی بپوشم چی بپوشم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

1 3  

 

تویی که خالم از ترکیه برام فرستاده بود افتاد از زیرشم یه شلوار جین مشکی داشتم که تنگ بعد یهو چشام به مان

سانتی که بلند ترم 2تنگ بود مانتومم کال تنگ بود بعدم دوتا جیب داشت با یه شال مشکی و کفش پاشنه یکسره 

که به قرمز میزد وای یه نگاه تو  میکرد اراشمم ملیح کردم پشت چشم ابی یه کمی زدم با ریمل و مداد و رژ نارنجی

 اینه به خودم کردمو به خدا جیگر شده بودم یه چشمک به خودم زدم که در اتاقم صداش در اومد...

 ))از زبان نفس:((

داشتیم اماده میشدیم هر کی تو اتاق خودش که بریم رستوران چون اولین بار بود میخواستم عالی دیده بشم برای 

فش سیر با مانتوی مشکی و شال همرنگ شلوارم پوشیدم با یه کفش ببری که خودش مشکی و همین یه شلوار بن

خطاش بنفش بود کامل کردم ارایشم یه خط چشم مشکی با ریمل و سایه ی خیلی کم مشکی برق لب صورتی زدم 

کندم و راهی به خیلی خوب شده بوودم تو اینه خودمو دید زدم و تو دلم قربون صدقه ی خودم میرفتم بالخره دل 

بیــــا داخل شدم یه لحظه مات  -سمت اتاق باران شدمیه در زدم اونم با خوشحالی که از صداش معلوم بود گفت:

بار بود نفس البته با مانتو شلوار اینقدر جذاب و خوشگل  4موندم باران خیلـــــی ناز شده بود میتونم بگم شاید این 

هـــوی خوردی چیه؟ -مون دیده میشدیم نگاش کردم گفت:2قدیش هد  میدیدمش رفتم نزدیکش حاال تو اینه

باران خیلــی خیلـــی ناز شدی گفت همچنین بوسش کردم و گفتم من حوصله کیف ندارم خودت بگیر یه -گفتم:

باشه ای گفت و یه کیف مشکی برداشت و خرت و پرتاش رو ریخت توش همون موقع متینا اومد اونو بر انداز کردم 

 -مانتوی کوتاه توسی با شال و شلوار مشکی ارایششم ملیح بود دیگه اهی کشیدم و ولو شدم رو تخت باران گفت:یه 

چته نفس؟ گفتم شماها خیلی ناز شدین من نمیام گفت : نه بابا خیلیم خوشگلی خندیدمو بلند شدم گفتم میدونم بابا 

 Diamondفرمون نشست اهنگ خواستم نظرت رو بپرسم هممون سوار ماشین شدیم متینا پشت 

 

 

از ریحانا رو گوش میدادیم و منو باران بلند میخوندیم مستقیم رفتیم رستوران و بیخیال پینتبال شدیم بالخره 

 رسیدیم رستوران بزرگ و شیکی بو یه گوشه ی دنج انتخاب کردیمو نشستیم...

 ))از زبان باران:((

به روی متینا و نفس بودم نفس صداش در اومد بچه ها اون طرفو نگا با  تا صندلی دورش نشستیم من رو4یه میز با 

تا پسر بود. یکیش که موهاش قهوه ای تیره خودشم سبزه  2تعجب اونطرفو نگا کردم یه میز کال پسر بودن در کل 

و فشن شبا چشمای همرنگ موهاش که یه تی شرت مشکی پوشیده بود شلوارو ندیدم یه گردنبندم انداخته بود موها

خوشگل کرده بود یکیشم موهاش مشکی مشکی بود با چشمای مشکی یعنی دست متینا رو از پشت میبست پوستشم 

سفید بود با تی شرت استین بلند سبز یکی دیگش هم بور بور بود با کک و مک رو صورتش شبیه خارجیا بود با یه 

باال  شیر بده یکیشم نگاش هیز بود با موهای به سمتتی شرت استین کوتاه سفید یقشم باز بود انگار که بخواد بچه 

به رنگ خرمایی و چشمای طوسی که ادم میترسید نگاهش کنه ولی یکیش با همشون متفاوت بود و نشسته بود و 

مشغول حرف زدن با اون کک مکیه موهاشو یه جوری شلخته ریخته بود اما شلخته ی مرتب! که قهوه ای رنگ که یه 

بود شبیه موهای نفس بود اوف چشاش تو حلقـم المصب چه چشاییم داشت ابی اسمانی واای چه جورایی طالییم 

جیگر بود پوستشم تقریباسفید بود و پیرهن همرنگ چشماش پوشیده بود در کل جیگر بود و جذاب ... یهو به خودم 

رو  با قورتشون دادین پسرای مردمای با -اومدم و به متینا و نفس نگاه کرد اونام داشتن بر اندازشون میکردن گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

1 4  

 

هر دوشون خندیدن و گفتن:چیه خب از این جیگرا ندیدیم . دیدم گارسون داره میاد سمت میز ما سریع گفتم بچه 

 -ها بیاین اینو اسکل کنیم بخندیم همینکه پرسیدن چیکا کنیم گارسون رسید و وقت نشد توضیح بدم گارسون گفت:

 -ن؟ با یه لبخند شروع حرف زدن:سال خوش اومدین چی میل داری
hello im sorry i cant speak persian can you speak english 

 

 

? 

ها؟ نفس متینا داشتن میمردن از خنده و به زور خودشون رو کنترل میکردن نفس هم با -گارسونه با تعجب گفت:

 لهجه ی خاص انگلیسی شروع به صحبت کرد و گفت:

you 

 

 

cant speak english 

 

 

?? 

ببخشید خانوما من از انگیلیسی چیزی نمیفهمم با اشاره گفت یه دقیقه صبر کنید و رفت -گارسونه با کالفگی گفت:

تا پسر بچرخه سمتمون و 2سمت اشپز خونه من ومتینا و نفس بالخره خودمون رو خالی کردیم که باعث شد سر اون 

ه دوباره اومد طرف ما گویا کسی اونجا خارجی بلد نبوده یه دفعه همون با بهت نگامون کردن همون لحظه گارسون

چش ابیه اومد طرف گارسونه و گفت:علی چی شده؟ گارسونه که حاال اسمش رو میدونستم گفت:اقا من انگیلیسی 

 بلد نیستم این خانوما هم خارجین و فارسی نمیفهمن چش ابیه به ما نگاه کردو گفت:

please tell me what ever you want 

 

 

? 

 -منم با تمسخر نگاش کردم و گفتم:
are you waiter 

 

 

? 

 -با حرص گفت:
No im not im just help my friend to know What are you want 

deserve 

 

 

? 

 -گفتم:
well we dont eat 

 

 

any iranian food we want chelo kabab 
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باب چلو ک -رو همچین گفتم انگار واقعا خارجیم. پسره پوزخندی زد رو به گارسونه گفت: این تیکه ی چلو کباب

میخوان خانوماااا.گارسون با خوشحالی رفت تا سفارش هارو اماده کنه چش ابیه هنوز چند قدمی نرفته بود از کنار ما 

رد به طرف اشپز خونه کج ککه با صدای نسبتا بلندی خندیدیم پسره یهو برگشت چشاش شیطون شد و راهش رو 

خداییش عجب فکری بوداااا ایول باروون.. به خودم ادای ادم مغرور هارو گرفتم و  -بعد از اینکه رفت نفس گفت:

ما اینیم دیگه چیکارش میشه کرد و تا موقعی که غذامون بیاد همش داشتیم همدیگرو مسخره میکردیم که  -گفتم:

ونه هم غذامون رو اورد و چید رو میز با دیدن غذای چینی )سوشی( جا دقیقه بعدش گارس 2پسره اومد نشست 

خوردیم و حالمون به هم خورد با حرص به میز پسرا برگشتم و به چش ابیه زل زدم اونا هم وقتی حرصی شدنمون 

 رو دیدن زدن زیر خنده بی حرف از سر میز بلند شدم و رفتم سمت دست شویی میخواستم درو باز کنم که چشمم

 به در اشپز خونه افتاد یه فکر پلید اومد ذهنم 

 

پاور چین پاورچین درو باز کردم اروم سرمو از الی در بردم و به چپ و راست نگا کردم هیشکی نبود انگار دنیارو 

بهم داده باشن رفتم سمت سینی غذا ها شماره هارو دادم چشمم افتاد به سینی غذای همون پسرا رفتم سمت ادویه 

همرو گرفتم تند تند ریختم از هرکدوم تو دلمم فقط پسررو فحش میدادم بعدش با دستم اروم به هم زدم همه جات 

دقیقه هم نشد که یه اشپز اومد تو موندم چیکا کنم به انگلیسی گفتم ببخشید فکر کردم دستشوییه  2ی این کارا 

فع شد و برگشتم سمت میزمون و با یه نیشخند بعدم بدو زدم بیرون و نفسمو با شدت دادم بیرون بالخره استرس ر

نفس و متینا رو نگاه کردم اونام همچین با تعجب نگا میکردن که دوست داشتم له و لوردشون کنم اما به جاش چش 

تو چش ابیه انداختم و یه لبخند دندون نما زدم بعدم به نفس و متینا اروم گفتم حاال ببینین چی میشه ولی فقط تو رو 

دقیقه گارسونه پیداش شد اومد اومد به میز پسرا رسید با لبخند تشک امیزی چش  89یع نکنین بالخره بعد خدا ضا

ابیرو نیگا کرد و گفت بفرمایین و غذا هارو چید مام داشتیم از استرس میمردیم ولی انگار نه انگار مشغول حرف 

پا شدن رفتن سمت دستشویی این چش زدن شدیم همین که شروع به خوردن کردن در عرض چند دقیقه همشون 

ابیه اخرین نفر بود که به راهرو رسید یه جوری نگاه کرد یعنی حالت رو جا میارم هممون زدیم زیر خنده و سریع به 

دقیقه به خاطر پیدا کردن سوییچ معطل شدیم  2گارسونه فهموندیم که پولت رو میزهبعدشم د برو که رفتیم فقط یه 

باعث شد پسرا به ما برسن همین که دیدمشون پریدم پشت فرمون و گاز دادم که باعث شد که از شانس گندمون 

جیغ تایر ها بره هوا هممون جیــــــــغ میزدیم اخه پسرا هم با فاصله یه چند متر با بوگاتی قرمز دنبالمون بودن 

دوییدیم پیش افسره  :کردم و هر راستش دیگه خسته شده بودم کنار یه چراغ قرمز که یه افسرم ایستاده بود ترمز 

جناب ایشون)اشاره به چش ابیه(برامون مزاحمت ایجاد میکنن چش ابیه که خیلی زرنگ  -و نفس نفس زنان گفتم:

تا شد 4اخه جناب ایشون نامزدم هستن )اشاره به من!!(چشام  -تر از این حرفا بود خیلی مردونه اومد جلو و گفت:

شام خون میبارید اگه زورم میرسید همینجا قاتلش بودم اما اون هیکلش عینه غول بود این دیگه چه پررویی بود از چ

م مگه نامزد -هـــوی جلو افسر؟؟؟ گفتم: -بیشـــور رفتم همچین با کیــف از حرص کوبوندم تو سینش گفت:

اون  تی میخندیدنیستی؟ پس خفه شو دلم میخواد بزنم بعد دوباره کوبوندم خندید وای چه قدر جذاب تر میشد وق

مگه شما خارجی نیستی ؟؟ چش ابیه هم با لحن مسخره تر از  -پسره که مثل خارجیا بود با لحن مسخره ای گفت:

مثال.. با حرص گفتم رو اب بخندی ایشاال بعدم دوییدم سمت ماشین و برگشتیم خونه با حرص کیفمو  -اون گفت:

ما اینیم دیگه و چشمک  -گرنه خودم لهش میکردم گفتم :ولی خووب کردی زدیش و -انداختم رو مبل نفس گفت:
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 -زدم رفتیم لباسارو عوض کنیم و یکمی تی وی دیدیم که گوشیه نفس صداش در اومد با تعجب نگاه کرد و گفت:

سالم عزیزم... مرسی فدات تو چی؟؟ ... اره اره  -یعنی کیه؟؟ گفتم خو بردار دیگه برداشت شروع به فک زدن کرد:

 الیاس بود دیگه.. پوفی _کـی بود؟  -مل شده ما همین با مامان بابا حرف زدیم باشه بوس بابای.. گفتم؟:خونه کا

کر میکنم نه هیچی دارم ف -کردم و گفتم باشه حاال بیا اینو نگا متینا غرق گوشیش بود گفتو چی شده متی؟؟ گفت:

بین هممون که باید بالخره کار کنیم قبول کن کارو قبول کنم یا نه جواب امیر حسین روچی بدم؟؟ نفس گفت خب ب

خو چیه راست میگه دیگه خوش حال شد  -مطمئن تر هم هست اخه پسر بدی نمیخوره باشه متی بهم نیگا کرد گفتم:

 -پس فردا بهش میگم به نفس نیگا کردم اونم پقی زد زیر خنده منم خندیدم متینا برگشت و گفت: -و گفت:

 بل رو انداخت گفتیم هیجی بعدشم رفتیم بخوابیمکـــوفت بعدم کوسن رو م

 

روز مونده بود تا بریم دانشگاه نیاز به مانتو شلوار و مقنعه های جدید داشتیم پس تصمیم گرفتیم  2االن دیگه فقط 

 2بریم بیرون بالخره ناهار خوردیمو کلی سر به سر هم دیگه گذاشتیم و حرف زدیم که ساعت  9::2که ساعت 

زد -برای استخدام مطب باشم بعدم گفت : 7ها من باید  2وای ساعت  -یم بریم اماده شیم متیناگفت:شد پا شد

برین و لباساتون رو بگیرین بیاین اتاق من باید کمکم کنین چی بپوشم چون اولین باره میخوام عادی دیده بشم. 

شما  -سوت زدن کرد متینا گفت: فقط چوناولین باره؟؟؟ بعدم شیطون سرشو گرفت باال و شروع به -نفس گفت:

دقیقه ی دیگه با یه  2حرف نزنی من میگم اللی؟؟ حاال هم برین دیگه ای بابا .. منو نفس پریدیم اتاقای خودمون 

دقیقه ی  :یا2شلوار قرمز جیگری دم پا و مانتوی کوتاه مشکی و شال مشکی و کفش قرمز برگشتم اتاق متینا تقریبا 

نفس و  -ستش یهمانتوی سفیدو شلوار جین و شال سفید و کفش سفید بود متینا گفت:بعدش هم نفس پرید تو د

باران بیاین دیگه زوود برام انتخاب کنین وگرنه نمیرسیما منونفس تقریبا همه ی لباسارو ریختیم بیرون بالخره از 

خاب اه ابی نیلی انتتوش یه شلوار کتان به رنگ صورتی کممممم رنگ با شال همرنگش و یه مانتوی تقریبا کوت

کردیم بر خالف انتظارمون متینا رو سفید تر هم نشون داد مانتوش که تا کمر تنگ بود راحت هیکلشو نشون میداد 

دقیقه هممون  9:متینا هم که کمرش باریــــک بود بعدم نشست رو صندلی میز ارایشش و ارایش کرد بالخره بعد 

اشنه مبلی هم پوشید که رنگش ابی نیلی بود این کفش کادوی مامان نفس اماده بودیم متینا با اون قدش یه کفش پ

بود از انگلستان راستی اینم بهتون بگم که نفس دو رگه بود مادر انگلیسی وپدر ایرانی برا همینم اسم مامان نفس 

رید های متینا از خونه زدیم بیرون اول رفتیم دنبال خ 6مارتینا بود متیناهمه ی مدارک الزمش رو گرفت و ساعت 

تقریبا هممون خرید کرده بودیم منو نفس قرار گذاشته بودیم فعال همینا  6:29میرفت مطب ساعت  7اخه ساعت 

 4دقیقه رسیدیم به ادرسی که متینا داده بود یه ساختمون  7:2بسه بعدا میایم خرید رفتیم سوار ماشین شدیم و 

بود به خصوص رنگ سبزش جلوه ی خاصی داده بود بهش  طبقه ی شیکی بود بانمای سبز و سفید خیلی خوشگل

م متی جون کارت تموم شد بهمون زنگ بزن میایم دنبالت برگشتی -پیاده شد نفس گفت: "بسم ا..."متینا با گفتن یه

خونه بیشتر از متی منو نفس تو استرس بودیم نفس ومن داشتیم شام اماده میکردیم اون داشت سیب زمینی هارو 

بود که نفس کم کم داشت غر متینا رو میزد یه  7:29منم داشتم مرغ رو تیکه تیکه میکردم ساعت: سرخ میکرد

 -الو متی کجایی؟ اها باشه پس کارت تموم شد بهمون زنگ بزن.. باشه بای. نفس گفت: -زنگ بهش زدم برداشت:

بود که ایفون صداش در اومد شام اماده  1:22باشه پس . بالخره ساعت  _هیچی بابا فعال کار داره_چی میگه؟ 

دای ارواح عممه برو ببین خب. رفتم و برداشتم ص -نفس؟؟ کیه؟؟ نفس گفت: -راستشو بخواین یکم ترسیدم گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

1 7  

 

دقیقه اومد باال و داد زد سالم بر بارون و اکسیژن خیلی شاد به نظر  2باران بدو باز کن. باز کردم بعد  -متی پیچید:

حل  هیچی -سیژن سالم چی شد؟ خندید و شال و مانتوش رو انداخت رو مبل گفت:کوفت اک-میرسید نفس گفت:

شام چی داریم؟؟  -شد شدم خانوم منشیبعدم بیحرف زنگ زد به عمو منصور)باباش(و خبر داد و قطع کرد گفت:

با کی  گفتم بیا اماده اس پریدیم تو اشپز خونه نفس که داشت میترکید از فضولی گفت بگوو دیگه چی شده؟ اصال

اومدی؟ چیکار کردین که این قدر طول کشید ؟ پارسا چی تنش بود. محل کارشم اون قدر خوشتیپه؟؟ همچین اینارو 

نفس اجازه بده خب خوردیش بدبختو بعدشم گیرم که خوشتیپه چه فرقی  -جالب میپرسید پقی زدم زیر خنده گفتم:

باران جااااااااان؟ فهمیدم چی  -تی اشاره کردم متینا گفت:به حال تو داره؟؟ مردم صاحاب دارن بعدم با ابرو به م

چشم میبندم بعدم سرمو انداختم پایین شروع به خودن شدم متینا گفت:با امیر حسین اومدم  -میخواد بگه گفتم:

 -اووو نه بابا جونم غیرت متی ادامه داد:-خوب نیس دو دختر تنها بیان تو خیابون نفس ومن همزمان گفتیم: -گفت:

دم کوفت بزار بگم دیگه چی پوشیده بود بع -اره بابا هر بار خوشتیپ تر از بار دیگه یه پوفی کردم که متی گفت:

واال مردم شانس دارنـــا  -ادامه داد یه مردونه مشکـــی با یه شلوار جیگری سوختـــه در کل جیگر بود نفس گفت :

شام رو با خنده خوردیمو هرکدوم تو اتاق خودمون بیهوش مرسی بعدم خندید منم از خنده منفجر شدم  -متی گفت:

بیدار شدیم بعد صبحونه به نظافت خونه مشغول شدیم قبلش متینا رفت یه اهن گذاشت تو  1شدیم فردا ساعت 

 دستگاه که اولیش از دایان بود اهنگ همین حرفا که نفس عاشقش بود برا صدای اهنگ پیچید تو خونه:

 پنجره رو وا می کنم

 به آسمون نگاه می کنم

 اگه دیدم هوا خوب بود

 میام آروم صدات می کنم

 می چینی واسه م میز صبونه رو

 می شینی میگی عشقم بخور صبونه تو

 از تو چشمات اینو می خونم

 می خوای بهم بگی امروزو نرو

 منم تو عشقمون هنوز سر پام

 هنوز دوست دارم و از همین حرفا

 تو هم دوسم داری تو هم بهم میگی

 پس نرو نذار تنهام

 نیستی تو این خونه

 نه هیشکی دیگه نمی تونه

 جاتو بگیره و هنوز تنهام

 با اینکه غمگینم هنوز سر پام

 نیستی تو این خونه

 نه هیشکی دیگه نمی تونه

 جاتو بگیره و هنوز تنهام
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 هنوز دوست دارم و از همین حرفا

 کاربعدازظر خسته بعد از سر ِ

 از همه عصبی واسه تو سر ِحال

 بردار شالتو

 من رو میز شام و تو

 یهویی بارون می گیره شُر شُر

 ناودونای کوچه از بارون پر شد

 من و تو می رفتیم خیس بشیم با هم

 چترو جا گذاشتی آخ این دفه بازم

 من نمی دوئیدم برم خونه

 من و تو و بارون سه تا دیوونه

 نبود هیشکی دیگه

 نه هیشکی دیگه نبود

 ... زیر آسمون کبود

 نیستی تو این خونه

 نه هیشکی دیگه نمی تونه

 جاتو بگیره و هنوز تنهام

 با اینکه غمگینم هنوز سر پام

 نیستی تو این خونه

 نه هیشکی دیگه نمی تونه

 جاتو بگیره و هنوز تنهام

 هنوز دوست دارم و از همین حرفا

هاش میخوند اهنگ خوشگلی بوود برا همینم بی حرف گوشش میدادم و گرد گیری میکردم اهنگ نفس هم همش با

تامون با بهت :تموم شد که نفس در و باز کرد و رفت اشغاال بیاره که ببره بیرون که یهو در واحد جلویی باز هر 

ل بت به نوبت منو متی هم بوس و بغپـامیداااااااا خودتی؟؟ بعدم بغلش کرد نو -خیره شدیم و بعدم نفس یهو جیغ زد:

و ... نفس رفت پایین پارمی)پارمیدا( هم مارو دعوت کرد ناهار ببره بیرون هممون یه دوش گرفتیم و اماده شدیم 

بود که پارمی زنگ و زد هممون رفتیم جلو در پارمیدا تیپ ابی من قهوه ای متی هم سفید فقط نفس  88:22ساعت 

اره دیگه عمه ی متی رفت به امون خدا خندیدیم و  -اکسیژن مگه عزا داریم؟؟ گفت: -مشکی زده بود بهش گفتم :

راه افتادیم بریم که به اصرار پارمیدا سوار ماشین اون شدیم پامیدا اینا وضعشون بد نبود تقریبا مثل ما و از ما چند 

ه ی رستوران بر خالف دفع سال بزرگتر بود رشته درسیش هم پزشکی بود در کل به دل میشست بالخره رسیدیم

پیش این رستوران کوچولو بود بالخره بعد از کلی حرف زدن از رستوران اومدیم بیرون .خواستیم بریم بیرون اما 

شب از هر دری  7واقعا خیلی بد موقع بود برا همین مستقیم رفتیم خونه به اصرار پارمیدا رفتم واحد اون و تا ساعت 

 بازووور دل از غیبت و حرف برداشتیم به واحد خودمون برگشتی  9::7و دیواری حرفیدیم و ساعت 
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پارمیدا یه دختر چشم ابرو مشکی با پوست سفید بود و یه صورت با نمک که وقتی میخندید سمت چپش چال میشد 

 برخالف نفس که هر دوطرفش چال میشد.هیکلشم خوب بود اومدم تو و بی حوصله گفتم متینا؟

 :هوم؟_

اون تخته نردت رئ بیاری یه دست بزنیم؟ پوکیدم از بی حوصلگی! نفس صداش در اومد من اینجا  :میشه_

-پس ورق هارو بیار یه دست حکم بزنیم. دستاش رو کوبید به هم و گفت:-بوقــم؟؟پس من چی؟؟ با خنده گفتم:

 شرطی باشه؟؟ باشه؟؟

 بارووون خوشگلم؟؟ -پله نفس گفت: اول بزار این لباسارو در بیاریم و پریدیم سمت راه -متینا:

 بنال پلیز -:

 بی زحمت اون تاپ و شلوار منم بیار -:

 خیلی گشادی نفس -:

 مرسی لطف داری عزیزم. متینااااااا؟ -:

 جان؟_:

 ورق هارو بیار -:

ی خودم بشم این دور حکم زدیم هر سه بارم خودم بردم اخ فدا:باشه و رفت بالخره االن دیگه همه چی اماده بود  -:

برد های من چون بازی شرطی بود باعث سد که نفس یه شام بدهکار باشه ومتینا یه نوشیدنی تو عصر خب دیر شده 

 باید بر پا میشدیم. 9::6گرفتیم خوابیدیم اخه فردا اولین روز دانشگاه بود  89بوداا ساعت 

قو... کار نفس بود این همه ی فحشارو نصیبش گوشیه مسخره ام صداش در اومد: قوقولی قوقوقوقوقو 9::6ساعت 

 دقیقه نشده باز شد 2کردمو قبل از دستشویی رفتم در اتاق نفس و به پا محکم کو بوندم 

 چته حیووون؟ -نفس:

 چرا گوشیمو دست زدی؟ -:

 دلم خواست -:

ن از جا ر کنه بدو رفتم پاییارهنفس رفت دستشویی و اومد بره متینا رو بیدا -پس اینکه دلت خواست اره؟؟ گفت: -:

یخی یخچال یه مشت یخ برداشتم اروم اروم از پشت نفس رفتم یقه ی تاپش افتاده بود ارووم یقش رو گرفتم و یخ 

 دقیقه اروم شد. 89هارو ریختم و دِ برو که رفتم دوییدم تو اتاقم و در و قفل کردم نفس جیغاشو کشید بعد 

بود گفتم یکم تو دانشگاه رعایت کنی بهتره با شلوار لی طوسی و کفشای اسپرت مانتوی طوسی بلند که یکمم گشاد 

مشکی و مقنعه مشکی تیپم رو کامل کردم ارایش ملیحی کردم کیف یه طرفه ی مشکی هم انداختم و پرش کردم از 

 دم رفتم پایینچیزایی که میخواستم اول درو باز کردم به چب و راست نیگا کردم دوییدم سمت راه پله و اروم اوم

خودمو باید برای انتقام نفس اماده میکردم میتونست هر نوع امتحانی باشه صدای پایی که با حرص کوبیده میشد رو 

نفس بود حدسم درست بود ولی الحق تیپش رو با سلیقه زده بوود مانتوی مشکی با شلوار  %899پله ها رو میشنیدم 

ایششم خوب و صورتی کرده بود فککنم اونم مثل من گفته تو دانشگاه و مقنعه ی سرمه ای و کیف بزرگ مشکی و ار

 -می..کش..مـت باران... با خنده گفتم: -خوب لباس بپوشه.همین که منو دید شمرده شمرده اما عصبی گفت:

 اگه بتووووونی ی ی ی
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وشحال خندیدم. بالخره بارااااان. بعدم با حرص دندون هاشو به هم فشار داد. خ -نفس با حرص جیغ کشید و گفت:

 متی هم اومد با یه مانتوی جیگری بلند با مقنعه و شلوار مشکی و ارایش کم که به یه ریمل و رژ گونه ختم میشد.

ماشین روتو پارکینگ مخصوص دانش جو ها پارک کردم وپیاده شدیم یه بسم ا.. زیر لب گفتیم و رفتیم تو از 

اهرو دختر پسر های زیادی بودن کالسمون رو پیدا کردیم ورفتیم تو صندلی خوشحالی داشتیم میترکیدیم رفتیم تو ر

دقیقه یه خانوم که میخورد چهل یه چهل و پنج سالش باشه خودش رو خانم عسگری  9:ردیف سوم نشستیم بعد 

دم رمعرفی کرد و شروع به خوندن دانش جو ها شد هر اسمی روکه میخوند سرمرو بر میگردوندم و بهشون نگاه میک

 باران بهراد یاد ابتدایی افتادم و گفتم حاضر -بالخره گفت:

 دخترم حاضر نه باید بگی بله -استاد لبخند مهربون زد و گفت:

همه زدن زیر خنده گفتم یاد بچگیام افتادم و ریز ریزخندیدم دوباره اسم میخوند و منم نگاشون میکردم رسید به 

تا شد این اینجا چیکار میکرد؟؟ چش ابیه؟؟ درست میدیدم؟ وقتی بلند  4ام ارسام تمجید برگشتم ببینم کیه که چشم

بله. استاد همرو خوند چش ابیه که حاال میدونستم ارسام  -شد با خنده ای که به زور کنترل میشد نگام کرد و گفت:

م هنوز تو بهت بودم هستش با همون دار دسته ای که تو رستوران داشت زدن زیر خنده با خنده ی اونا به خودم اومد

 کثافطــــا -یه ادم چقدر میتونه بد بخت باشه که اینا باهاش همکالسی باشه اروم با حرص گفتم :

 چته تو؟ جن دیدی؟ -نفس و متی گفتن:

 نخیــر دشمن هفت جد و ابادم رو دیدم -:

 چی؟ هذیون میگی باران؟ -:

 پشت و نیگا -:

 این همون منگله تو رستوران نیست؟-حدقه در اومده بر گشتم نفس گفت: هر دو برگشتن ببینن . با چشمای از

 شک نکن خود بیشعورشه-با حرص گفتم:

 باران سعی کن با اون در نیوفتی اون یه پسره میتونه هر بالیی سرت بیاره -متینا گفت:

 هیچ غلطی نمیتونه بکنه -:

دادم که نفس پقی زد زیر خنده کسی متوجه نشد غیر اون با حرص دستامو مشت کردم و ناخونام رو تو دستم فرو می

رو اب بخندی چته تو؟ دوباره زد زیر خنده و چشایی پر اشک از خنده  -بیشورا که بر و بر مارو نیگا میکردن گفتم:

 به..به قیافت تاحاال اینقدر حرص نخورده بودی خداییشــــا بپا پوستت نریزه -گفت:

استاد گفت ساکت بعدم شروع به درس کرد با جان و دل گوش میدادم عاشق درسم و نفـــس!!!! همین موقع  -:

رشته درسیم بودم ولی از تیکه پروندن کم نمیذاشتم غرق نوشتن جزوه بودم که استاد اعالم کرد خسته نباشین همه 

ازکنارم رد شدن که با عجله هجوم اوردن سمت در. اروم اروم و خونسرد وسایلمو جمع میکردم که ارسام و دوستاش 

 این همون خارجیه نیست ایا؟؟؟؟ -یکیشون گفت:

 اره بابا همونی که وقتی گفتم نامزدمه از خوشحالی میزد تو سر و صورت خودش -ارسام گفت:

 درد اون ضربه رو فراموش کردی؟؟ -دیگه داشت پررو میشد برگشتم و با خونسردی گفتم:

 از دختری کتک نخورده بودو اونم اولین تجربه مگه میشه فراموش کنه؟؟ارسام تا حاال  -یکی از دوستاش گفت:

 هر چیزی اولین باری داره دیگه -نفس گفت:
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ارسام با دوستش برا خودشون خط و نشون میکشید که ما زدیم بیرون اینقدر خندیدیم که نفس کم اوردیم داشتیم 

 تو، تو داشگاه مایی؟؟-م با تعجب گفتم:میرفتیم ،سمت کالس دوم با یه استاد جدید پارمی رو دیدی

 اره .. بعد کالس بیاین سلف با هم گپ بزنیم هممون گفتیم باشه و راه افتادیم سمت کالسمون  -اونم با تعجب گفت:

 )) از زبان نفس((

ب نفس صااولین روز دانشگاه بود هم اینکه اون چش ابیه که حاال میدونستم ارسام تمجید همکالسیمون شده بود و اع

دقیقه صدای پای استاد اومد و داخل کالس شد با  82تو دستاش بوود االن ساعت دوم بود همه نشسته بودیم که بعد 

اوووووف جوووون این استاد باران رو نیشگون گرفتم گفتم همون چراغ قرمزه ایستااا یادته یه چشمکی  -بهت گفتم:

شونه  4قد بلند و هیکل مردونه و  21یا  27عرفی کرد یه پسر زد یعنی اره بابا استادمون که خودش رو کرامت م

چشای عسلی روشن و پلک های بلند هم رنگ موهاش که قهوه ای بود که داده بود باال اما هر وقت میریخت با 

را باران بهراد..... متینا کیانی... نفس رهاد نمیدونم چ -تا: :حرکت خاصی میدادش باال اسم همرو خوند رسید به ما 

بله استاد یه نگاه سرتاسری کرد و سرشو تکون داد نشستم کرامت  -رو اسمم یکم مکث کرد بلند شدم و گفتم :

شروع کرد: من کرامت هستم استاد پراتیک شما ) عملی .. تشریحی و ازمایش( به شماها خوش امد میگم بعدشم تو 

ای خودش بعدشم کسی بخواد زیادی کالس من نمره الکی به کسی نمیدم... شوخی جای خودش جدیت هم ج

خوشمزگی کنه ما هم میخوریمش این تیکه ی اخر و با یه لبخند مضمون گفت.یکسره درس میداد ما هم داشتیم 

جزوه مینوشتیم منم غرق بودم برای همین اصال احساس نکردم که استاد پشتم باشن دیگه دستام بی حس شده بود 

لعنتی بسه دیگه چه قدر میگی اخه؟ یهو نفسی رو پیش  -و میز و اروم گفتم:اعصابم خورد شد خودکار و انداختم ر

ری میتونی ب -گوشم احساس کردم وحشت زده سرو رو بردم باال که چش تو چش استاد شدم دقیقا در گوشم گفت:

نباشین خسته -دقیقه به اخر وقت استاد گفت: 89بیرون یه ببخشیدی گفتم و سرم رو انداختم پایین و نوشتم بعد 

بچه ها مثل اینکه بعضی از دوستاتون خسته شدن بعدم به من نیگا کرد چشمامو بستم و دستامو مشت کردم سرم رو 

دقیقه اومد  89انداختم پایین... استاد رفت بیرون به دنبالش ما هاهم رفتیم سلف منتظر پارمیدا شدیم که بعد 

تموم میشد  82:29س این اخرین کالسمون بود که ساعت دقیقه پاشدیم راه افتادیم سمت کال 29نشستیم و بعد 

پس رفتیم این بار یه اقای نسبتا مسنی اومد تو کالس از چشاش معلوم بود مرد جهان دیده و مهربونیه اقای رضایی 

بود بچه هایی که ساعت پیش صداشون در نمی اومد و خفه شده بودن بر خالفش این درس رو همش میخندیدن 

ک ساعت اول درسش رو داد و بعدش به بهانه اشنایی ما شوخی و خنده بود.تو حیاط دانشگاه باز اون استاد هم تو ی

ارسام رو دیدیم تو سالن هم کرامت داشت میرفت بهش خیره شدم و با خودم گفتم برم معذرت خواهی اما شونه 

 هام رو انداختم باال که از چشماش دور نموند و ابروشو داد باال...

 بان باران(()) از ز

نگام بین نفس و کرامت در نوسان بود یه چیزی تو چشای کرامت احساس میکردم اما نمیتونستم بفهمم چیه ای حاال 

بعدا میفهمیدم یهو چشمم افتاد به ارسام هر وقت این بشر رو میدیدم نیشش باز بود اعصابم رو خورد میکرد باید 

 از دنیا به باران از دنیا به باران -نا سقلمه ای از کمرم گرفت:نشونش میدادم طبق معمول با دوستاش بود متی

 هووی چته خو؟ هنوز تو این دنیام نترس-:

 خووبه پس بریم دیگه خسته شدم -:

 تنبل هنوز تازه روز اوله بعد تو خسته شدی؟؟-:
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 امروز خیلی خوب بود اگه کارهای اون عقده ای رو حذف کنی-نفس:

 اره معلومه..!!-:

 خو چیه؟ نگذشت؟؟ تو هم نامزد جونیتو دیدی -:

 نفـــــس!!! اینو با جیغ و بی توجه به اطراف گفتم-:

 هوووی چته؟ مثال بیرونیما-:

با خجالت به اطاف نگاه کردم همه با تعجب نگامون میکردن از جمله ارسام با خنده ی تمسخر امیزی نگام میکرد. با 

ایشششش متینا  -صورتمو جوری که از چیزی چندشم شده باشه گفتم:چته؟؟ گفت هیچی -اشاره بهش گفت:

باران برو سوار شو ابرومون رو بردی .. سوار شدم و رفتیم سمت خونه رفتم سمت اتاقم لباس راحتیمو  -گفت:

 وای الو یو با یه شلوارک تا روی زانو موهامم ازاد گذاشتم -پوشیدم یه تی شرت که روش نوشته بود به انگیلیسی:

خودمو انداختم روتخت باید انتقام اون کارش رو بگیرم داشتم به کل اتفاقات امروز فک میکردم که متینا پرید تو 

 اتاقم

 پاشو بیا ناهار افکارت رو بزار برای بعد -:

 بابا دارم فکر میکنم باید ارسام رو حالیش کنم که با کی طرفه فکنکنه چون دخترم میتونه اذیتم کنه -:

 میشناسمت باران تا تالفی نکنی یه جا بند نمیشی راستش رو بگو داشتی برای اون بد بخت نقشه میکشیدی؟؟ من -:

 خوب منو میشناختن میدونستن اخالقم چجوریه

 اره خوب شناختی یه اشی براش بپزم با یه کاسه روغن روش -با خونسردی گفتم:

 خودش دشمن کردهنچ نچ نچ بخت برگشته نمیدونه چه جونوری رو با  -:

 جونور عمه ی نفسه که نفس سر رسید -:

 باز بحث عمه ی بدبختمه؟؟ بیاین دیگه از دهن افتاد ای بابا -:

کر  2گرفتار عشق تونگاه اول شدین؟ هر  -رفتیم سر میز و مشغول شدیم نفس با غذاش بازی میکرد بهش گفتم:

د خدا ما رو نمیگیره بنده هاش پیشکش گفتم خدا نکنه واال خو -کر زدن زیر خنده عشق چیه بابا؟؟ نفس گفت:

 بگیره متینا گفت چرت نگو باران منظورت چیه؟

 کرامت و پارسا رو میگم -:

 خفه شو باو همین مونده من عاشق اون عقده ای شم ندیدی امروز اخالقش رو؟؟ -:

 از من گفتن بود -:

 نیازی به نظرت نیس باران -:

تن تی وی ببینن منم ظرفا رو شستم و رفتم کنارشون نشستم اصال متوجه من نشدن هر کدوم تو بعد از غذا اونا رف

 -فکر خودشون بودن و خیره به تی وی بودن یهو بلند زدم زیر خنده هر دوشون یهو برگشتن سمتم گفتن:

 چیه؟؟؟؟!!

وتاشون ل تنگ هم نوعتون شدینااا هر ددارین راز بقا میبینین معلومه د -با خنده ای که نمیتونستم کنترل کنم گفتم:

 زدن زیر خنده متی گفت من داشتم فکمیکردم

 من باید تالفی کنم -نفس:

 موافقم نفس -من:
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 باید حالیشون کنیم با کی طرفن

 تفنگ دار :به ما میگن  -گفتم:

ه پوک منو نفس چشامون کل 2حاال شدین  -متینا گفت منو قاطی ندین من با کسی مشکلی ندارم بعدم خندید و گفت:

 رو ریز کردیم

 متی جوون ببند تا نیومدم ببندماااا -من:

کاری نکن بگم اقا امیرحسین بیرونت کنه ها بعدم زدیم زیر خنده متی هم کلی فحش بار منو نفس کرد  -نفس:

بع عت یه رداشتم درس میخوندم که تموم شد یه ساعت تو اتاقم بوودم داشتم مرتبش میکرم که سا 2:49ساعت 

سالم  -به هفت گوشیم صداش در اومد گوشیمو گرفتم ببینم کیه که عکس مامانم افتاده بود با کلی ذوق برداشتم:

 بانوی من خوبیی؟؟؟

 سالم دخترم خوبی گلم؟؟ -:

 اره مامانیم -:

 درسات خوبه ؟؟-:

 مامان امروز شروع شدا -:

 ای چی بگم همیشه میپرسن دیگه و خندید -:

 تا دخترای دیگم خوبه؟؟ نفس و متی رو میگم؟2ون ا-:

 اره مامان متی هم سر کاره -:

 باشه مادر -:

 راستیــــی باباونیکان و تکین خوبـــن؟؟ -:

 اره مامانی من قطع کنم غذا رو گازه -:

 باشه مامان گلم مرسی زنگ زدی -:

 راستی بــــاران -:

 جانم ؟ -:

 مانغذای بیرون نخورین ما -:

 نه مامان به لطف متی و نفس نمیخوریم -:

 باشه بای بای -:

دلم برا مامانم تنگ شده بود یهو بغضم گرفت اما زود بود ضعف نشون بدم رفتم سمت در نفس شنیدم صدا میاد 

 -فهمیدم با پدرش داره صحبت میکنه در زدم و بی معطلی رفتم تو بالخره قطع شد گفت:

 یاس بعدشم بابام نگین هم کالس زبان بودمامانم بود داد به ال

 هوووم؟؟؟-سرم تکون دادم میگم نفس؟ :

 با اینکه متی ارومه ولی نباشه خونه خالیه ها -:

میاد دیگه یعنی میریم دنبالش تو هم حاال واسه من فیلم هندی نشو خندیدم و  1 7:2اره بابا حاال االن ساعت  -:

 گفتم

 من تیریپ احساسی برداشتم تونمیزاریااااباشه بابا حاال یه بار  -:
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 2نمیخواد بزنگی خودمون میریم شونمو باال انداختم وساعت  -شد اماده شدیم نفس گفت: 9::7بالخره ساعت 

ازخونه زدیم بیرون پشت فرمون بودم که نفس یه اهنگ گذاشت خیلی اهنگ قشنگی بود نفس هم  1دقیقه به 

 باهاش اروم تکرار میکرد

 "خودم رو یادم میره از احمد سعیدیاهنگ "

 تو رو از وقتی دیدمت نگاهت به چشام خورد

 همه چی توی یه لحظه برای من مرد

 ای کاش دل من خونه تو باشه همیشه

 تو رو میبینمت حالم دوباره تازه میشه

 شبیه تو هیچکی نمیتونه باشه این همه رویایی

 آرامشی میگیره دلم وقتی پیش من اینجایی

 محو تماشای تو میشم خودمو یادم میره

 وقتی تو نشستی پیشم خودمو یادم میره

 هر چی خیال تو سرمه هر چی که دور و برمه با تو فراموش میکنم

 وقتی داری حرف میزنی فقط به تو گوش میکنم

 تگ دوم آهنگ جدید احمد سعیدی به نام خودمو یادم میره

 چخ بیدار تو رو از وقتی دیدمت چه خوابیده

 زیبایی برام درست برام مثل اولین بار

 اگه فکر تو تو سرم نباشه من میمیرم

 چه تو بخوای چه نه من از کنار تو نمیرم

 شبیه تو هیچکی نمیتونه باشه این همه رویایی

 آرامشی میگیره دلم وقتی پیش من اینجایی

 محو تماشای تو میشم خودمو یادم میره

 شم خودمو یادم میرهوقتی تو نشستی پی

 هر چی خیال تو سرمه هر چی که دور و برمه با تو فراموش میکنم

 وقتی داری حرف میزنی فقط به تو گوش میکنم

 محو تماشای تو میشم خودمو یادم میره

واقعا خودم رو یادم میره با تعجب نگاهش کردم خندید و  -این تیکه ی اخرش رو نفس بلند تکرار کرد و گفت:

دقیقه رسیدیم یه خانومی جلو ساختمون بود از این سر کوچه  1:22گ عوض شد یه اهنگ خارجی اومد بالخره اهن

فکر کردیم متینا باشه تند رفتیم و ترمز کردیم دیدیم یکی دیگه اس نفس پیاده شد رفت که ایفون ساختمون رو 

 هیچکی نیستــش خانوم. منم منتظر همسرم هستم. -بزنه که خانومه گفت:

دختر نازی بود اما به خاطر بارداریش پف شده بود مونده بودم که زن حامله تو پوست و مو زیبایی چیکار میکنه که 

 گیدمپس متینا کجا بود؟ زن "مهال راستین متخصص زنان زایمان "چشممم افتاد به تابلوی طبقه چهارم با این مضمون

 الووو کجایین شماها؟؟ -متی:
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 جلو مطبیم!! -من:

 ای بابا بیاین دیگه من خونم -متی :

بعدش بدون معطلی به جواب من قطع کرد نفس رو صدا زدم و حرکت کردیم سمت خونه تو راه نفس هله هوله 

 سالم من با امیر حسین اومدم. بد -خرید همین که در خونرو باز کردیم متینا رو دیدیم رومبل دراز کشیده بود گفت:

 میدونی اون میگه که بده این موقع تنها بیاین بیروناخه  -نگاهش کردم که گفت:

 ای بابا بهش بگو به تو چه اخه راستی بیاین تخمه بخوریممن که هوس کردم -نفس:

 خوابیدیم 88هممون عینه ندید بدیدا وسط هال دراز کشیده بودیم و تخمه میشکوندیم و میخوردیم ساعت 

کالسم شروع میشد همرو بیدار  9::1دم و پریدم خدا رو شکر یهو بیدار شدم ساعت رو دی 9::7فردا ساعت 

دانشگاه بودیم دوییدیم سمت کالس که استاد و دیدیم پیچید با سرعت جت  1:29راه افتادیم  1کردم و ساعت 

کالس درس شروع شد ساعت اول هم کرامت بود  9::1لحظه قبل از استاد وارد کالس شدیم و درست  8دوییدیم 

دقیقه ی اخر رو گفت گفت وگو کنیم درس تموم شد و بچه  29دقیقه ی اخر یکضرب درس داد  29تا  نامرد از اول

استاد حاال چرا پراتیک؟؟ بعدم یه نیشخند زد که از  -ها داشتن حرف میزدن که ارسام با تمسخر رو به کرامت گفت:

 -چشم کرامت دور نموند همین که کرامت خواست جواب بده نفس برگشت و گفت:

 که ببینه فضولش کیه که ماشاال دارن خووب نشون میدن خودشون رو

 -همه زدن زیر خنده از جمله کرامت اما یهو جدی شد و گفت:

 خانوم رهاد فکر میکنم استاد بنده هستم نه شما

 بی شعور ارزش نداری -این بار ارسام میخندید نفس با حرص نگاش کرد و اروم گفت:

بچه های عزیز پنجمین جلسه ای که با من کار دارین باید بریم ازمایشگاه تشریح بخشی  -کرامت اخر کالس گفت:

 از بدن همه خوشحااال شدنو هجوم اوردن سمت در.

حال نفس رو میفهمیدم باید بهش کمک میکردم همه رفته بودن غیره یه چند نفر اونور کالس ارسام و دار و دستش 

ع میکردیم ارسام اینا یکی یکی گذشتن که یکیشون تیکه پروند دیدم خود ارسام با ماها که داشتیم وسایلمون رو جم

 -بود گفت:

میخواستی از استاد طرفداری کنی دیدی چه خوشگل ضایعتون کرد اون چند نفر اون ته خندیدن نفس از عصبانیت 

 مزه این؟ هه بهتره ببندین فکر میکنین خیلی با-نمیتونست حرف بزنه برا همین خودم شروع کردم:

 اه اه چه بهش بر هم میخوره وقتی به دوستش حرف میزنم بابا معرفت کشته مرده ی اون معرفتتم من -ارسام:

 ببین برو گ..م..ش..و -من:

 کووووووفت و راه افتادیم سمت سلف نفس قرمز شده بود-اووووووووو منم گفتم: -همه ی دوستاش یک صدا گفتن:

 نشو عزیزم باهم حالشون رو میگیریم بهت قول میدم تالفی کنیم نفس جون حاال عصبانی -من:

 بیشعور.. چون استاده فککرده کیه قدر سگم برام ارزش نداره پررو -نفس:

 نگران نباش هنوز ما رو نشناختن بهشون میفهمونیم ما کی هستیم -متی:

 االن کالس شروع میشه بدویین بریم -من:

 رماصال حوصله ی کالس ندا -نفس:

 نفس جان نباید ضعف نشون بدی چیزی نشده که -من:
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رفتیم کالس همه چشاشون رو ما بود معلوم نیس ارسام چی گفته بود متینا گفت وااا اینا چرا اینجوری نیگا میکنن؟؟ 

 چیه؟ چیزی هست همه هیچی گفتن و حواسشون رو یه جا دیگه پرت کردن. -روکردم به همه گفتم:

رفتیم ازمایشگاه همین که اومد گفت همه بلندشین و پشت سر من راه بیوفتین هم زمان داشت در امروز با کرامت می

استاد جسد دختره یا پسر؟؟ همه خندیدیم وارد یه سالن بزرگی  -مورد تشریح صحبت میکرد مه ارسام تیکه پروند:

سالن یه میز بود که روش یکی شدیم دور تا دورش شیشه های مخصوص ازمایش و اسکلت ادم ها و میز ها بود وسط 

خوابیده بود بیچاره معلوم نبود کدوم بنده خدایی بود که ما قرار بود دل و روده اش رو در بیاریم.اه حالم به هم خورد 

 ولی باید عادت میکردم از این به بعد کارم همین بود.

 ای بابا اینکه پسره  -استاد رفت ملحفه رو کشید که یکی از پسرا داد زد:

استاد مشغول شد دل و جیگر اون رو در اوردن و بیشتر دخترا باال اورده بود تقریبا فقط ما و چند نفر دیگه عینه جن 

تا هم داشتیم :زده ها خیره شده بودیم بالخره تموم شد همه رفتن بیرون بقیه هم داشتن وسایل جمع میکردن ما 

اگه منظورتون هنر نمایی شما بود که بله خیلی  -فت:خوب چطور بود؟؟ نفس گ -جمع میکردیم که استاد گفت :

 -خوب بود اما اگه منظورتون هنر نمایی اون دخترای لوس که عینه زن های ... حرفش رو خورد استادم گفت:

حامله؟؟ بعدم خندید و رفت دستاشو بشوره که یهو متینا حالش به همخورد دویید بیرون دوییدم دنبالش اما نفس 

بالش دم در ازماشگاه چشام به کرامت خورد که با یه لبخند داشت زل زل نفس رو نگاه میکرد اون نیومد رفتم دن

 -اسکلم از قافله بیخبر دنبال خودکارش زیر میز بود یهو سرش رو اورد باال دید کرامت نرفته یه اخم کرد و گفت:

 رام عزیزه اون خودکار کرامت یه خودکارببخشید استاد متوجه شما نشدم دنبال خودکارمم اما پیداش نمیکنم خیلی ب

مشکی طالیی گرفت و تو هوا تکون داد دنبال اینی؟؟؟ همون خودکاری بود که من براش از ترکیه اورده بودم نفس با 

همون اخمش یه بله ای گفت و بی تشکر خودکار رو گرفت و سرش رو انداخت پایین بره که کرامت یه چیزی زیر 

 کجا موندی تووو؟ -ئن بودم نفس شنیده برای همین همینکه بهم رسید گفتم :لب گفت من نشنیدم مطم

 دنبال خودکارم بودم-:

 از من میپرسیدی من دیدم دادی به کرامت چون اون خودکار خواست-من:

 اوهوم -نفس:

 نفسسس؟؟ -من:

 هووم؟ -نفس:

 تیکشووو بعد از اینکه خودکار رو بی تشکر گرفتی چی گفت؟؟ من نشنیدم اون -:

 نامرد -خیلی فضولی باران هیچی بابا گفت: -:

 چراااااااا؟ -من:

 چون تشکر نکردم -نفس:

 وااا اینم شد دلیل؟؟ -:

واسه ادم پررویی مثل اون اره اصال حقشه بهش محل سگم نزارم ولی میترسم بی احترامی بشه و منو از درس  -نفس:

 خودش بندازه خیلی عقده ایه

برگشتیم خونه پارمیدا نیومده بود چون ماشینش نبود تو پارکینگ نبود دوییدیم سمت اساتسور  9::82ساعت 

متی باید میرفت مطب. سریع لباس هامون رو عوض کردیم و  :عجله داشتیم اخه هنوز ناهار نخورده بودیم و ساعت 
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سریع عمل کردیم اما االن ساعت  هجوم اوردیم تو اشپز خونه و سریعا یه چی درست کردیم با اینکه به نظر خودمون

بوود متینا و نفس بلند شدن برن اماده شن نفس قرار بود متی رو برسونه رفتن اماده شدن اومدن که نفس داد  2

 ظرفا رو بشوریااا -زد:

اونا که رفتن منم با غر غر ظرفا رو شستم اولین پول برامونمیومد قرار بود ماشین ظرفشویی بگیریم بالخره تموم 

رفتم اتاقم تا درسام رو یه نگاهی بندازم غرق خوندن بودم که صدایی بود باید نفس میبود  89::شدن ساعت 

 خانوم تا این موقع کجا بودین؟؟ چیکار میکردین؟؟-بود رفتم وسطا ی راه پله ایستادم و گفتم: 4ساعت یه ربع به 

 و خریدم شام یه چی درست حسابی بخوریماولش که تو ترافیک گیر کردم بعدشم این خرت و پرت هار -نفس:

 نترکی نفس که این قدر میخوری -من:

 نترس بترکیم هم با هم میترکیم -نفس:

 بدو لباساتو عوض کن زیادی حرف میزنی -من:

 رفتم اتاقم روباره مشغول خوندن شدم که نفس اومد تو

 چی میخوای؟؟ -من:

 باران جااان؟ -نفس:

 بنااال؟ -من:

 میشه شام رو تو درست کنی؟ -نفس :

 مطمئنی نفس؟؟؟ -من اشپزیم تعریفی نداشت برا همونم اشپزی نمیکردم گفتم:

اره چون فردا با کرامت کار داریم میخوام خوب درسش رو بخونم باز اون ازم اتو نگیره بخواد  -نفس با تعجب گفت:

 مسخره کنه

 باشه بروخودم درستش میکنم -چشمکی زدم و گفتم:

 ا خوشحالی پرید رو تخت و بوسم کردب

 وااااا یه شام که اینقدر خوشحالی نداره -:

داشتم فکر میکردم چی بپزم که با خودم گفتم ماکارووونی عالیه همین جور که داشتم اماده اش میکردم اهنگ هم 

 میخوندم

 عاشق اهنگ های انگیلیسی بودم و همش میخوندمو نفس رو کچل کرده بودم 

خانووم خواننده میشه لطفا استعدادتون رو یه وقت دیگه شکوفا بکنین؟؟ اصال  -فس پرید تو اشپز خونه و گفت:یهو ن

 هیچی از درسم نفهمیدم

 از خداتم باشه -من:

 نیست عزیز من نیست نباید بزارم این کرامت دوباره مسخره ام کنه آندِرســتَنـــد؟؟؟؟ -نفس:

 برووو کــّشتی تو هم باشه بابا -من:

 چی میپزی؟؟؟ -نفس:

 ماکارونی -من:

 واااااای خیلی وقت بود دلم میخواستااا-نفس:

 حس ششمم رو میبینی؟؟ -من:
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 حست تو حلقم -نفس:

 

 فصل چهارم

 

شب چهارشنبه بود تو تختم از این دنده به اون دنده میشدم که یهو یادم افتاد امروز سیزدهم مهر  9::82ساعت 

اردهم وااااای یادم رفته بودااا از تختم پریدم پایین و دوییدم سمت اتاق متی اروم رفتو تو دیدم خوابه بود فردا چه

 درو بستم و رفتم سمت اتاق نفس درش یکمی باز بود رفتم تو دیدم رو تختش نشسته داره کتاب میخونه

 هوووی در بزن دیگه بعدشم این وقت شب تو اتاقم چیکار میکنی؟؟ -نفس:

 نفس میدونستی فردا تولد متیناست؟؟ -من:

 اره یادمه -نفس:

 چیکار کنیم حاال؟؟ -من:

فردا متی رو میفرستیم دنبال نخود سیاه و خودمون تدارک میبینیم بعدش یه چند تا از دوستای دانشگاه و  -نفس:

 پارمی اینارو میگیم بیان

 باشه پس توهم زودتر بگیر بکپ فردا کلی کار داریم -من:

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه -نفس:

 خفه شبت مداد رنگی نفس -من:

 شب تو هم ابرنگ دِ برو دیگه -نفس:

 درو بستم رفتم سمت اتاقم و کپه مرگمو گذاشتم

بیدار شدم و بعد نیم ساعت که کارام تو اتاقم تموم شد رفتم پایین دیدم اون دوتا دارن صبحونه  9::1فردا ساعت 

ل خالیه راستی متی یخچا -تی پشتش بهم بود یه چشمک به نفس زدم اونم یه لبخندی زد و گفت:نوش جون میکنن م

 میشه امروز بری خرید؟؟

 اره متی ما از گشنگی میمیریم -من:

 -متی یه لبخند مصنوعی زد فک کنم چون هنوز بهش تبریک نگفتیم ناراحت بود فکر میکرد که یادمون رفته گفت:

 دقیقه ی دیگه میرم باشه؟؟ 42ین منم باشه پس لیست بنویس

به نفس نگاه کردم با اشاره بهش فهموندم این چشه؟ نفسم شونه ای باال انداخت و گفت نمیدونم خالصه بعد از 

صبحونه منو نفس نشستیم کلی لیست نوشتیم که یه برگه ی بزرگ و پر میکرد دادیم به متی با تعجب گفت: اوضاع 

 ؟یخچالمون اینقدر خرابه؟

 اره بابا قار و قور شکم یخچال بلند شده -من:

 با تعجب و گیجی رفت اماده شه و بره بیرون همین که درو بست با نفس بلند زدیم زیر خنده

 عجب خرش کردیمااااا -:

 اره بیچاره مغزش هنگید -:

ل وز باید کار متی رو کنسنفسسسس امر -بعدش شروع کردیم به تمیز کردنه خونه یهو یه چیز یادم افتاد داد زدم:

 کنیماااا
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 اووووووه اره یه زنگ بزن به مطب خبر بده -نفس:

 خودت بزنگ به من چه -من:

 یه پوفی کرد و رفت سمت تلفن و زنگید به مطب اقای دکتر.

 )) از زبان نفس((

 تلفن و گرفتم و زنگیدم به دکتر بعد چند تا بوق صدای مردونه ای تو گوشم پیچید

 بفرمایید -ا:پارس

 ببخشید مطب دکتر پارسا؟ -من:

 بله بفرمایین خودم هستم -:

 سالم اقای دکتر من رهاد هستم نفس رهاد دوست خانوم کیانی -:

 اها بله بله بفرمایین امرتون؟ -:

 راستش خواستم بگم که امروز متینا نمیتونه بیاد سرکار مشکلی که نداره؟ -:

 مشکل که نه اما اخه امروز... -گفت:صداش یه جوری نگران شد و 

 نه نه چیز بدی نیست امروز تولدشه -:

 اره همون رو خواستم بگم -:

م فکر خاصی نکنین بالخره من رئیسش -تعجب کردم این از کجا میدونست انگار از سکوتم تعجبم رو فهمید گفت:

 هم اینکه...

 بله پس خدا نگه دار فعال -حرفش رو خورد گفتم:

 خدا حافظ خانوم رهاد -:

 جدی؟؟ وااا از کجاا؟؟ -تا شد گفت: 1این میدونسته تولد متیناامروزه چشای باران  -رو کردم به باران گفتم:

 حاال چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب حتما تو پروندرو خونده دیگه -:

 نه ببین نفس یه چیزی بین این متی و امیرحسین هست حاال ببین کی گفتم -:

 نه بابا متی منگل تر از اونیه که نشون میده شوهر کجا بود برا متی بعدم خندیدم-:

 حاال تو گوش متی رو دور دیدی داری غیبت میکنی؟؟-:

 تو الزم نیست طرفداری اونو بکنی -:

باران برو تو بردار نوبت تو هستش گفتش باشه  -همین جوری داشتیم حرف میزدیم که گوشی زنگ خورد گفتم:

 سالم خانوم رهاد -ییدم سمت تلفن و گذاشتمش رو بلند گو امیر حسین صداش پیچید:دو

 من بهراه هستم کاری داشتین؟؟-:

 راستش از اون جایی که امروز تولد خانوم کیانی به دعوت من بریم بیرون؟؟قبول میکنین؟-:

 نه اینکه االن نیست -من باید با نفس در میان بزارم بعدم اروم گفت:-:

 دقیقه ی دیگه باهام تماس بگیرین لطفا 89باشه پس -پارسا:

 حتما خدا نگه دار -:

 په عجله ایم داره بچم بعدم خندیدم -من دوییدم سمت اشپز خونه و داد زدم :

 بچت؟؟ اندازه خرس پدر بزرگته-باران:
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 ها ها ها به تو چه-من:

 ببین چی بگم بهش؟-باران:

 م باید خوش بگذره منم حوصله کار رو ندارمبگو باشه دیگه به نظر -من:

 متی رو چیکا کنیم؟؟ -باران :

بابا اونم بدش نمیاد روز تولدش با یه جیگر باشه که امیرحسینم جیگریه برا خودش اصال من که میگم ارزوشم  -من:

 همونه موقع فوت شمع ها

 پس زنگ بزنم خبر بدم دیگه -باران خندید و گفت:

 زار رو بلند گوبــــدو ب -من:

 باشه بابا -باران:

 باران شمارش رو گرفت و شروع به حرفیدن کرد 

 جانم؟؟ )این دیگه کی بود بابا( -پارسا:

 بله؟؟ -باران:

 یعنی بله بفرمایین تصمیمتون رو گرفتین؟؟ -پارسا:

 بله ما موافقیم میایم -:

 عالیه فقط یه چیزی؟ -پارسا:

 بله ؟چی؟؟ -:

 ن دو تا از بهترین دوستامم میان مشکلی که ندارهم -پارسا:

 نه مشکل نه فقط اقا امیر ما به شما اعتماد دارم لطفا دوستاتونم مطمئن باشن -باران یکم مکث کرد بعدم گفت:

 نه مطمئن باشید ادم های خوبین الت نیستن که -پارسا:

 باشه پس فعال -:

 خدا حافظ -:

 اومد باران؟؟ درو باز کن متی-من:

تا  بدویین بگیرین خیلی سنگینن همه چی گرفتم -باشه.. دویید سمت در و متینا با کلی خرت وپرت اومد تو گفت: -:

 دیگه نگین هیچی نداریم

 مرسی متینا زحمت کشیدی راستی بروحموم اخه قراره با اقا پارساشون بریم بیرون -:

 چـــــــــــــــــــــی؟!! ! -متی:

 منم میرم دوش بگیرم کوفت خب -:

 خوب منم برم پس -باران:

 نخود نخود هر کی رود حموم خود -من:

 پس فعال بای -:

ا از خانوما شیک کنین اخه امیر گفته دو ت -همه دوییدیم سمت راه پله که متی در حالی که گوشیش دستش بود گفت:

 دوستاشم میان

 تا از خوشتیپاش رو بیارهما خودمون میدونیم اصال خودمون گفتیم دو  -من:
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 چی ی ی ی؟؟ وایی ابروم رو بردین پس -متی :

 شوخی میکنه بابا خودش گفت میاره -باران:

 اخیـــــش خیالم راحت شد -متی:

بوود که من با کلی فس فس کردن تو اتاقم رفتم حموم با خودم گفتم میخوام یکمی زیر دوش  49::ساعت تقریبا 

باید  6:89اون تو بودم واقعا حال کردما اومدم بیرون چشم خورد به ساعت پریدم هواا  4:29بمونم که تا ساعت 

راه میوفتادیم داشتم خودمو خشک میکردم تا لباس تو خونه بپوشم که متی اومد در زد اما چون در قفل بود از 

 قراره ببره رو بلد نیستیم امیر حسین اینا میان دنبالمون میگه ما راه جایی که 6:89نفس ساعت  -همونجا دادزد:

 باشه متی ببخشید در قفله ها دارم لباس میپوشم -من:

 باشه پس مزاحمت نشم -متی:

 لطف میکنی -من:

 بیشعور -:

بالخره رفت منم سشوار و گرفتم و داشتم موهام رو خشک میکردم در رو هم باز گذاشتم اخه باران میومد میدید در 

د انگار که من با یه جنس مذکر تنهام تو اتاق از فکرم خندم گرفت که یهو عینه جن ظاهر قفله هزار تا تیکه میپرون

 شد

 بسه دیگه بیا پایین -باران:

 بزار تموم شه سرما میخورم -:

 باشه پس ما پایین داریم عصرونه میخوریم -باران:

 کی اماده شیم؟؟ من میخوام خوشگل کنما راستی باران بیا تو -من:

 چیه؟ -دیک گفت:امد نز

 من که یه عرووسک از اون خرس های مهربون گرفتم تو چی؟؟ -من:

 منم از قبل گرفته بودم مجسمه ترسناک یه غول سبز رنگ -:

 -باشه پس . رفتیم پایین سریعا یه ساندویچ خوردم اخرین لقمه دهنم بود که ساعت و دیدم گفتم: -خندیدم و گفتم:

 میشه هاپاشین بریم اماده شیم دیر 

بود همه رفتیم اتاق خودمون رفتم سمت کمدم درش رو باز کردم بهش زل زدم سوالی که همش از  2ساعت دقیقا 

خودم میپرسیدم رو تکرار میکردم حاال چی بپوشم که چشمم افتاد به مانتوی صورتی کمـــــرنگم که بلـــند تا زیر 

ن مر گشــــاد میشد استیناشم تا ارنجم بود سر استیناش و لبه ی پاییزانوم بود و خیلیم تنگ بود البته تا کمر بعد از ک

مانتو دوخت خوشگلی داشت از زیرش یه ساق مشکی پوشیدم با یه شال مشکی و یه کمر بنده بافت حالت چرم 

مشکی هم اماده گذاشتم رو تختم رفتم سراغ میز ارایشم و شروع به ارایش شدم یه ارایش متوسط صورتی کمرنگ 

دم و به دستامم الک همرنگ مانتوم زدم یه کیف مشکی با کفش کالج مشکی هم گرفتم دستم شالمو که سرم کر

دی چه خوشگل ش -کردم کمربندمو هم زدم کیفمم رو دوشم بود رفتم سمت اتاق باران بی تعارف رفتم تو گفتم:

چرم  یه کمر بند طالیی یه شلوار تنـــگ امشب.. باران یه مانتوی مشکی تا باالی زانوهاش سر استیناشم چین داشت با

سانتی پاشنه داشتو لب و لوچمو  2مشکی و شال طالیی ارایششم بد نبود با کیف و کفش مشکی که کفشاش یه 

 اویزون کردم
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 هووی نخوری منو -باران:

 اه اه گیر کردی تو گلوم بدو اب بیار بیوفتی تو معده ام -من:

 دی یه وقت نزدنت؟؟کصافط حاال تو چقد خوشگل ش -:

 تو نگران من نباش -من:

باشه تو هم بریم ببینیم متی چیکار کرده با خودش باهم رفتیم اتاق متی درو باز کردیم چشمون از کاسه در اومد  -:

افتاد کف اتاق که ما بعدا مجبور شدیم جمعش کنیم متی یه مانتوی سفید نه گشاد نه تنگ که روی باسنش کش 

د و کمر باریکشو به نمایش میزاشت با یه شلوار کتان ابی کاربنی با شال ست شلوارش یه اراش با داشت و تنگمیش

 الک ابی اوووف بیچاره پسرا،امروز چی مکردن با خودشون

 متینا کیف و کفشت و بگیر ساعت یه ربع به شیشه ها.. -باران:

کفشو گرفت که ما کـــُــپ کردیم کیف و  انگار با این حرف به متی باطری وصل کردن همچین با سرعت کیف و

وای من اینو قبل از امیر میدزدمابعدش هممون رفتیم پایین تو هال رو  -کفشش رو سفید انتخاب کرد با خودم گفتم:

عدم الو؟ بله؟ باشه باشه اومدیم ب -مبال بودیم که یهو گوشیه متی زنگ خور متینا هول هول گوشی و برداشت وگفت:

 پاشین بریم دیگه پایینن -قطعید و گفت:

پایین رسیدیم درو باز کردیم یه پاجروی مشکی با یه هیوندای مشکی جلوی در پارک بودن خیلی اشنا بود ماشینه تو 

تا شد این دیگه این وسط چی  4تا پسر دختر کش اومدن سمتمون چشاام  :فکر این بودم که کجا دیدمش 

و شلوار جین مشکی با کفشای کالج مشکی وای موهاش تو حلقم اروم  میخواست؟ استاد کرامت با یه پیراهن سبز

این اینجا چیکار میکنه؟؟؟ شونه باال انداخت دوباره چشمم افتاد به پسرا امیر حسینم  -جوری که باران بشنوه گفتم :

وش فرم و خ با یه پیراهنی سفید و شلوار کتان سرمه ای و یه پسر که غریبه بود پسره پوست سبزه بینی کشیده و

لبای کشیده که لب پایینیش یه کوچولو بزرگ تر از لب باالیی بودو چشم و ابرو مشکی اوف چه هیکلیم داشت البته 

هیکالشون تقریبا مثل هم بودن مردونه و جذاب پوست سبزه با یه پیرهن مشکی و شلوار سفید امیر حسین  :هر 

ن اشون ساترا کرامت بهتری -ه طرف کرامت بلند کرد و گفت:اومد جلو و سالم احوال پرسی کرد بعدشم دستش رو ب

دوستم و استاد دانشگاه و ایشون )اشاره به اون جیگمله( اقای سامیار تمجید هم اینکه گفت تمجید با تعجب به باران 

رین از بهت نگاه کردم اونم تعجب کرده بود اما بیخیال ایستاد امیر ادامه داد این اقا سامیار همون سامی خودمون یکی

اینا هم به ترتیب خانم های  -و سرشناس ترین مهندس های تهران بعدشم دستش رو به طرف ما دراز کرد و گفت:

 خوشوقتیـــم -متینا کیانی و باران بهراد و نفس رهاد رو به اونا گفتیم :

هستن و خانوم کیانی هم ساترا این خانوما از خانومای گل روزگارن و دانشجو هم -امیر حسین رو به کرامت گفت:

 منشی فعال بنده

 بله میشناسمشون -کرامت یه لبخند دختر کش زد و گفت:

 از کجا؟ -امیر:

 شاگردامن -کرامت:

 چه جالب -امیر:

 اره خیلیی جالب -:
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خب بریم دیگه دیر میشه ها همه گفتن اره بریم امیر رفت سمت هیوندا  -اون تمجید که تا االن ساکت بود گفت:

 نشست پشت فرمون تمجید نشست جلو باران و متی هم عقب سوار شدن یهو داد زدم وایــی

 چی شد؟؟ -باران:

 گوشیم جا مونده میرم میارمش -من:

 باشه -:

دقیقه ای طول  89با سرعت نور دوییدم سوار اسانسور شدم و رفتم تو خونه با اینکه سرعت عملم زیاد بود اما بازم 

 -وای یعنی بی من رفتن؟؟ از اونور صدا اومد: -ان رسیدم دم در همون هیوندا نبود گفتم:کشید نفس نفس زن

 خانوم رهاد شما با من بیاین اون جا جا نمیشدین

شد اقای تمجید با استاد نمی -لعنتی بزار من این باران رو ببینم با عصبانیتی که کنترل میکردم گفتم: -تو دلم گفتم :

 شما میومدن؟؟

 ا ناراحتین؟شم -:

 اره دوست داشتم با اونا می بودم -اروم گفتم:

 بیا نمیخورمت که -صدام رو شنید گفت:

من رانندت که نیستم بعدشم این لوس بازیا  -رفتم سمت ماشین در عقب رو باز کردم خواستم سوار شم که گفت:

 چیه نفس؟؟

 ساله همدیگرو میشناسیم 899همچین میگفت نفس انگار 

 اخه استاد من... -گفتم:

 اولندش که اینجا داشنگاه نیس بگو ساترا بعدشم تو چی؟؟ -کرامت:

 هیچی ببخشید استاد .... چیز .. یعنی ساترا -من:

بیا دیگه دیر شداا االن فکر میکنن ما داریم چیکار میکنیم بعدم شیطون خندید لبخند زدم و سوار  -خندید گفت:

 شدم راه افتادیم

 اشکال نداره که نفس صدات کنم؟ نفس؟ -ساترا:

 نه اینجا مشکلی نیس -من:

 نه به اون اخم توی کالست نه به این لبخندات -:

 اخمی کردم و شالم رو درست کردم

 بابا منظورم اینه میخندی بهتره. راستی؟ -ساترا:

 بله؟ -من:

 اهنگ که اذیتت نمیکنه؟ -:

 نه اتفاقا عاشق اهنگم -من:

 مثل خودمیخووبه پس  -:

 اوهوم -من:

یکی هست گذاشت بعدشم هی تکرار میکرد پیش خودم گفتم اینم -بعدش یه اهنگ غمگین از مرتضی پاشایی 

 عاشقیه برا خودشاا بالخره اهنگ تموم شد
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 پس چرا نمیرسیم؟ -من:

 االن میرسیم صبر کن -:

 پس اونا کجاان؟-من:

یم بیرون راستش کمکم داشتم میترسیدم که چشمم به هیوندای امیر نیم ساعتی تو راه بودیم از شهر اومده بود

 اهااا بیاا اینم از امیر اینا -حسین افتاد خیالم راحت شد گفت:

 اره االن رسیدیم دیگه؟؟ -من:

 اره دیگه .... نفس؟؟ -:

 بله؟ -من:

ای  -ه شدم دوییدم سمت باران گفتم:نه هیچی برو .. به خدا اینم یه چیزیش میشدااا پیاد -یه لبخندی زد بعدم گفت:

 گور به گور شده خیلیم از این نکبت خوشم میاد منو باهاش تنها گذاشتی

 به خدا مجبور شدم نفس -باران:

 منم باور کردم -من:

 ببین نفس جدی میگم اون خودش خواست تورو بیاره -باران:

 اره جوونه عمم -من:

 هیــــس ساکت شو اومد -باران :

خره وارد یه باغ شدیم همه جااا تاریک بووود امیر حسین با سامیار از جلو ما سه تا از وسط و ساترا هم از پشتمون بال

نفری بالیی سرمون بیارن هنوظ تو  :نکنه  -داشت میومد یکمی ترسیدم دست هر دوتاشونو محکم فشار دادم گفتم:

گ ارووم تولدت مبارک پخش شد وااااای چه رویایی شوک و ترس بودیم که چراغا یکی در میون روشن شدن و اهن

شده بود این جا برگشتم و ساترا رو نگاه کردم یه لبخند مهربون زد منم جوابش رو با لبخند دادم پس اونم از این 

نقشه خبر داشت تمجید که حاال پیش ما بود ساترا هم داشت میومد سمتمون امیر حسین یکمی دورتر از هممون 

و چشاش رو متی قفل بود ما که حاال دور متینا حلقه زده بودیم داشتیم خیره به این دوتا نگاه میکردیم  ایستاده بود

که امیر حسین اومد به ما رسید دقیقا رو به روی متی ایستاد و یه جعبه ای باز کرد تووش یه گردنبند طال بود که 

ارم... از متینا... من...من دوستت دارم خیلیم دوستت د -انگیلیسی نوشته بود متینا با دستاش گردنبندو گرفت و گفت:

رووزی که تو فروشگاه دیدمت چشات کاری کردن که چشام دیگه هیچکسی رو نبینه... فکر و ذکرم تو شده بودی 

 قبولم میکنی؟

 ....من ...اخه من -متینا که از خوشحالی و بهت و ناباوری دستاش رو گرفته بود جلو دهنش و گریه میکرد گفت:

باشه گریه نکن حیف چشمای خوشگلت نیست؟؟ تو حق انتخاب داری بشین خووب روش فکر کن  -امیر حسین:

 حاال هم بریم سراغ کیک و رقص وکادوها

همه راه افتادیم سمت ویالی توی باغ یه ویالی سفید مشکی که وقتی رفتیم تو داخلشم سفید مشکی دیزاین شده بود 

سین رفت کیک رو بیار این وسط تمجید هم چشاش رو باران قفل بووداا ساترا هم بعضی در کل خوشگل بود امیر ح

داداش هنوزم وقت هستاا خودت رو بد بخت -موقع ها بهم زل میزد بیشتر هم به امیر حسین تیکه میپروند و میگفت:

جا شوخ  سرکالس ساترا این تا باشه از این بدبختیا ساترا بر خالف اون استاد -نکن بعدم میخندید سامیارم میگفت:

بوود خب بالخره کیک و خوردیم فتیم سمت کادو ها همه کادوهاشون رو دادن ساترا یه ادکلن و سامیارم یه 
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متینا خانوم امیدوارم  -عروسک خریده بود عروسکی که خریده بود یه گاو بوود بعد از اینکه عروسک رو داد گفت:

 موقع دلت برا امیر تنگ شد بغلش کنیخوشتون اومده باشه اینو گرفتم تا هر 

 ایول سامی بزن قدش داداش -ساترا:

 عیبی نداره حاال جلو متینا منو ضایع میکنین -امیر:

 خب خب نوبتیم باشه نوبت رقصه -ساترا گفت:

 ارهههه -امیر:

فاصله رو  ن البتهبعدم دویید سمت دستگاه و یه اهنگ مالیم گذاشت دست متینا روگرفت برد وسط و تانگو رقصید

 افتخار یه دور رقص رومیدین؟ -رعایت کرده بوودن توهمین حال سامی پا شد اومد به باران گفت:

 اره اما نه این اهنگ -باران:

سامی همین که باران اینو گفت رفت و اهنگ رو عوض کرد یه اهنگ شاد رقصی گذاشت بارانم رفت تا با سامی 

 نفس هوس کردم پاشو -دقیقه ساترا بلند شد گفت: 89که حدودا بعد برقصه مونده بودیم منو ساترا 

 نه مرسی استاد.... یعنی ساترا -من:

 پاشو دیگه لووس -ساترا:

بلند شدم و رفتم وسط ساترا با مهارت خاصی میرقصید منم نه اینکه رقص بلد نباشما نه اما نمیخواستم جلو استادم 

 اون پا میشدم و بشکن میزدم زیادی جلف باشم برا همین این پا و

 دست شویی داری؟؟ -ساترا:

 نه -من:

 پس چرا اینجوری میکنی؟ -ساترا:

 چــمه؟؟ -من:

 رقص بلد نیستی؟؟ میخوای یادت بدم؟؟ -ساترا:

 الزم نکرده خودم در حد خودم رقص بلدم -من:

 نشونم بده خب -:

 االنم دارم رقص میکنم -من:

 سالس که جیش داره اما به زور داره بشکن میزنه 2در حد یه دختر  چیزی که من میبینم -:

 ببین با من کل کل نکن من بلدم -من:

 نشونم بده خوب -:

 دلیلی نمیبینم به یه غریبه نشون بدم -من:

 من غریبه نیستم -عصبی شد اما خواست بروز نده گفت:

 یه برای من فرقی با غریبه نداری حاال -نرفته بود گفتم: از عصبانیتش خووشحال شدم هنوز کارای توی دانشگاه یادم

 استادمی که استادم برای من غریبس

 بهم نگو برات غریبه ام -دندوناشو بهم سایید:

 غریبه ای -من:

 هنوز بهم ثابت نکردی -چیزی نگفت اما برای عصبانی کردن من با یه پوزخند گفت:
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 نیازی ندارم میگم من بلدم -من:

 اه دوستت باران چه خوشگل میرقصه یا مثال متینا رو نگاه چه خوشل میرقصهنگ -:

 پس..برو.. با اونا برقص -عصبی شدم تکون نخوردم زل زدم تو چشاش و گفتم:

یک آن جا خورد از حرکتم اما سریع خودش رو جمع و جور کرد منم حرفم رو گفتم صاف رفتم نشستم رو مبل و 

نا و سامی و امیر و اون نکبت شدم که حاال داشتن همه باهم میرقصیدن به متینا نگاه کردم تماشاگر رقص باران و متی

اونم برگشت نگاه کرد زبونمو براش در اوردم و چشمک زدم اونم با خجالت لبخند زد باران اومد سمتم دستم رو 

 -گرفت گفت:

 چرا تنها نشستی؟؟

 چون رقصم نمیاد-من:

 پاشو ببینم غلط کردی-:

 باشه میخوام با سامی برقصم -ن:م

 باشه خوب برو برقص اون متینا ی حسود که امیر حسین رو نمیده ما باهاش برقصیم -:

 هه هه به تو چه تو هم برو شوهر پیدا کن بعد به هیچکی نده -من:

 باشه بریم -:

دارم  و صاف ایستاد فکر میکردرفتم وسط ساترا رو نگاه کردم دیدم زل زده بهم مستقیم رفتم سمتش یه لبخند زد 

میرم باهاش برقصم رسیدم بهش نزدیکش شدم و گفتم حاال تماشا کن رقص بلدم یا نه بی حرف ایستاد رفتم سمت 

بلدی؟؟  -دستگاه اهنگارو عوض کردم بالخره یه اهنگ اسپانیایی پیدا کردم و گذاشتم رفتم به سامیار گفتم که :

بت تکون داد یه چشمکی بهش زدم فهمید که رو کم کنـــیه اومد وسط همراهیم اسپانیایی؟؟ سرش رو به عالمت مث

کنه رفتیم وسط من خیلی رقص اسپانیاییم خووب بود به جاش باران عربی رو حریف میخواست همچین اسپانیایی رو 

ت کرده مش سامی رقصیدم بعدم یه نگاه زیر چشمی به کرامت انداختم از عصبانیت چشاش قرمز شده بود و دستاشو

بود بالخره اهنگ تموم شد همشون برامون دست زدن ساترا هم به زور دست زد بعدم رفت سمت دستگاه 

 -شبه واسه دخترا هم بده تا این موقع بیرونن متی هم گفت: 88بچه ها بسه دیگه ساعت  -خاموشش کرد و گفت:

 اره دیگه

ی کنین این جیرو جمع و جور کنم همه لباسامون رو بی زحمت یه کمک -امیر همین که شنید متی گفت بریم گفت:

پوشیدیم و بعد جمع کردن ویال که یه نیم ساعتی طول کشید زدیم بیرون من زودتر از همه رفتم که یهو سگ دنبالم 

کرد منم عینه چی از سگ وحشت داشتم به طرف عقب دوییدم که شاتــرَق خوردم به ساترا سریع پشتش قایم شدم 

 و گفتم

 تورو خدا استاد ..همون ساترا .. من خیلی از سگ میترسم یه چی بهش بگین -:

ساترا سگرو دک کرد بعدش به عنوان مسخره کردن من خندید دوباره عصبی شد رفت سمت در منم این بار 

دونم چی یبرگشتم پیش بقیه تا با اونا برم سمت در باغ همه باهم رسیدیم به دم باغ امیر حسین ساترا رو نگاه کرد نم

 هرکی با ماشینی که اومده -بینه نگاهاشون رد و بدل شد که گفت:

 اخه اقا پارسا ... من ... -گفتم:

 خانوم نفس لطفا بی حرف بفرمایین -امیر:
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اره دیگه حاال اونی که اضافیه شدم من.. خوب میخواین دکم کنین به خودم بگین از  -عصبی شدم و تقریبا داد زدم:

 ومدمهمون اول نمی

 نه منظورم اون نیست -امیر حسین جا خورد گفت:

 منظورتون کامال مشخصه مطمئن باشین دفعه ی بعدی نمیام تا همتون تو یه ماشین جا شین -:

نیستم  گفتم من رانندت -بعدم عصبی رفتم سمت ماشین ساترا رفتم سمت در عقبی که ساترا عصبی اما اروم گفت:

 بیا جلو نفس

 سناک میشد برا همین بی حرف رفتم جلوعصبی میشد تر

 چیزی شده استاد؟؟ -من:

 ساتـــرا -:

 همون ساترا -من:

 خیلی خوشگل میرقصی -:

 بهت گفته بودم -من:

 اما نه با اون ... -تقریبا داد زد:

گلم شولی به نظر من سامی خیلی پسر خوبیه و خو -حرفش رو خورد. فهمیدم میخواست چی بگه برا همین گفتم:

 میرقصید

 هه هه هه فکر سامی رو بکش بیرون اون خودش خوب دخترارو میشناسه -با همون لحن عصبی گفت:

 فکر نکنم تو براش مهم باشی بهتر از تو دورش زیادن -بعدم یه نگاه بهم کرد و با تمسخر ادامه داد:

 واقعا چی فکر میکنی با خودت؟؟ -دیگه داشت توهین میکرد گفتم:

 چیزی که میبینم رو میگم -ساترا:

بهتره نگی چون برا خودت بهتره بعدشم تو هم همچین نجیب به نظر نمیای بعدم با لحن مسخره ای خندیدم  -من:

 عصبی شد بعدشم تموم عصبانیتش رو سر پدال گاز خالی کرد خیلی داشت تند میرفت

 لعنتی ارووم تر برو من نمیخوام فعال ارزو دارم -من:

 هم ارزوت سامیارهحتما  -:

 ببین بس کن دیگه خواهشا اروم تر برو من میترسم -من:

 هه تو از چیزیم میترسی؟؟-ساترا:

 اره از این سرعت میترسم از توی عصبانی میترسم اصال چرا سوار شدم؟؟ چرا واقعا؟؟ -من:

 ؟؟ بالیی سرت بیارم چی؟؟اره چجوری اعتماد کردی؟؟ تو جاده تنها با یه پسر جوون تو ماشین .. نترسیدی-:

راستم میگفت واقعا چرا ؟ اصال چرا سوار شده بودم؟ باران ومتینا چجوری اجازه دادن؟ امیر حسین که عینه داداشم 

بود چرا اجازه داد؟ از فکر اینکه نکنه... گریه ام گرفته بودم اشکام خود به خود میومدن.. محکم خودم رو به صندلی 

 ماشین هر لحظه ماشین اروم اروم تر میشدچسبوندم و دعا خوندم 

 میگم گریه نکن لعنتی بیا اروم میرم گریه نکن -ساترا:

 اشکام رو پاک کردم خیاونه نزدیک خونمون بوودیم

 پاک کن صورتت رو خوشم نمیاد فکره بدی نکنن رسیدیم خونه -ساترا:
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ش کردم و اشکام اروم اروم میومدن باران منو برد بالخره جلو خونمون هممون پیاده شدیم دوییدم سمت باران و بغل

 خونه متینا هم اونا رو بدرقه کرد اومد تو خونه داشتم با گریه اتفاقای توی ماشین با اون وحشی رو برا باران میگفتم

 نفس چی شده؟؟ چرا گریه میکنی؟؟ -متینا:

 -م شده بودم متینا رفت باال باران گفت:دقیقه ارو 82باران به اون همه چیو گفت متینا اومد بغلم کرد بعد 

 نفس ببخشید دیگه تنهات نمیزارم اما امیر حسین نسبت به ساترا مطمئن بود

 نسبت به اون حیوون؟ هه از این به بعد دیگه نگاشم نمیکنم اگه هم بشه ترم بعدی استادم رو عوض میکنم -من:

 بشیاینجوری نگو بریم باال نفس بخواب اروم تر  -باران:

 باشه -من:

رفتیم باال باران ایستاد دم در تا لباسام رو در بیارمو برم روی تختم بخوابم بعدشم یه شب بخیر گفت و رفت اون 

بیچاره هم عذاب وجدان گرفته بود .. دلم خیلی گرفته بود خواستم به نگین زنگ بزنم اما گفتم دیر وقته نگران 

نیمه شب بود که یه پیامک از یه شماره ناشناس اومد به این  8:29ساعت میشن برا همین خودم ارووم گریه کردم 

 مضمون

 "سالم خانوم رهاد من هیچ کاری باهاتون ندارم برای من بهتر از شما زیاده"

ساترا کرامت هستم از تو دلم فحشش دادم پیامک و شمارش رو از گوشیم حذف کردم  -شمااا؟ گفت: -جواب دادم:

از امیر گرفته بود شمارم رو گوشیمو خاموش کردم یه لعنتی گفتم و انداختمش  %00دادم احتمال و دیگه هم جواب ن

 اونور رو لباسام و خوابیدم.

 ))از زبان باران((

دیروز خیلی خوشگ گذشت اما نفس یکمی اعصابش خورد شده بود کصافط ساترا مهمونی رو زهرمارش کرد.ساعت 

اای دیر کردم سریع از تخت پریدم و دوییدم سمت دستشویی که تازه یادم افتاد بود که یهو پریدم وااااااا 7:42

امروز جمعــس اَه ضــد حال رو میبینی تورو خدااا برگشتم بخوابم که زیر پتوی گرم ونرمم بودم و چشامو رو هم 

 گذاشتم که متی پرید همین جوری جیغ میزد:

 باران حاال چیکا کنیم پاشووووووو دیگهوااااااای باران دیرمون شد واااااااااااااای 

 یه نگاه بهش کردم موهای شلخته با لباس خواب که پاچه ی یک لنگ شلوارش رفتا بود باال خنده ام گرفت داد زد:

 به چی نیگااااا میکنیی؟؟؟؟ پاشو دیگه

 متیناااااااا امروز جمعس_

 ای بابا زوودتر میگفتی دیگه_

 و روی هم گذاشتمو خوابیدمبعد رفتنش دوباره چشمام ر

 باران باران باراااااااااان هوووی بیدار شو خوب دیگه -نفس:

 اِه خو بزار روز جمعه ای بخوابم دیگه ه ه -من:

 صبحه هاااا پاشو ببینم 9::89نچ نچ ساعت  -نفس:

ز مشکی راه راه پوشیدم ناچارا بیدار شدم و رفتم سمت حموم و بعد از یه حموم حسابی اومدم بیرون یه تونیک قرم

 -رفتم پایین دیدم اون دوتا دارن کیک و چای میخورن رفتم پیششون که نفس گفت:

 باران دوس داری ناهار چی بخوریم؟
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 نمیدونم -من:

 من بگم؟ -متی:

 اره بگو خو این چه سوالیه؟ -نفس:

 املت .. بعدم خندید -متی:

 واااای اره منم درست میکنم -نفس:

 چرا از من میپرسی اخه؟؟ پس -من:

 همین جوری -نفس:

 مسخره -:

زبونش رو در اورد و منو متی اومدیم بیرون نفس مشغول شد یه ربع دیگه صدامون زد:رفتیم و ناهار رو با خنده و 

شادی گذروندیم بعدشم یک و نیم ساعت تی وی دیدیم و رفتیم تو اتاقامون که درسامون رو بخونیم وقتی اومدم تو 

بووود وااااااااااااااای مگه ما چیکار میکردیم اینقدر زود میگذشت درسامونم کم کم داشت زیاد میشدااا  2تاق ساعت ا

البته این کرامت خیلی جزوه میگفت و جالب اینه به هر نحوی پرسش بود تو کالس برا همین اول جزوه ی اون بعدم 

شت گشنم میشد و درسمم تموم داشت میشد که بالخره جزوه ی خانوم میرزا و اقای رضایی رو خوندم دیگه دا

 -تموم شد که رفتم پایین یه چی بزارم دهنم دم در یخچال بودم یهو نفس داد زد: 9::2ساعت 

 بَـــه خانوم باران خانوم میگماا بریم بیرون؟

 ارهه ه ه -با دهن پر گفتم:

 سالگی هنوز با دهن پر حرف میزنی؟؟ 29 سالته االناس که بری تو 80اه اه اه ببند اون غارو  -نفس:

 ببخش حاال -قورتش دادم و گفتم:

 خوب پس بریم اتاق متی ببینیم چند مرده حالجه -نفس:

 دوییدیم سمت اتاق متی همین که ما پریدیم تو اونم جزوش رو بست

 متی؟؟ بریم بیرون؟ -من:

 تاااا؟:باشه خودمون  -متی:

 رسااااانه پس با اقا امیر پا -نفس:

 ایش لووووس -متی:

 پس بریم اماده شیم -باران:

 یهو یادم افتاد متی هنوز قضیه دیروز رو به مامان و باباش نگفته

 متی؟؟ به خاله رابعه اینا خبر دادی؟ قضیه خاستگاری امیر رو؟ -من:

 نه واااای یه زنگی زدما نبودن -متی:

 بدو بیار همین جا بزنگ بهش -نفس:

 ه مامانش زنگ زد بعد دوتا بوق جواب داد نفس گذاشتش رو بلند گومتینا ب

 مامان جان سالم خوبی؟ -متی:

 سالم مامانی خوبی؟؟ اره خوبم نفس و باران چطورن؟ -خاله رابعه:

 خووبن راستش مامان .. من... من... ببین مامان نفس کارت داره گوشی -متی:
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 دا بارانبه متی گفتم چرا من؟؟ اونم گفت تورو خ

 چی شده دخترااا؟ -خاله رابعه:

 هیجی سالم خاله جان من خوبی؟ -من:

 مرسی خاله چی میخواستی بگی خاله؟ -خاله:

 راستش خاله ...اِ ... راستــش -من:

 دِ بگین خوب -خاله:

 خوب متینا خاستگار داره -من:

 چی؟؟؟ خاستگار؟؟ -خاله:

 وقار متین متشخص محترم جراح پوست و زیبایی اره خوب میدونین خیلی اقاهه با -من:

 خب اسمش چیه؟؟ -خاله:

 اقای امیرحسین پارسا -من:

 چند سالشه خاله؟؟ -خاله:

سالشه خاااااله شما خودتون به بابای متی بگین دیگه ما خجالت میکشیم بعدشم جوابم زودتر بدین خیلی  27 -:

 عجله ای هاا

 زیزم اما زیادم امدوارش نکنین هنوز ما نمیشناسیم خدافظباشه ع -خندیدیم که خاله گفت:

 خدافظ -من:

 واااااااای میسی باران -متی:

 خواهش میشه وظیفه اس -من:

 بچه ها حدی فقط خودمون بریم؟؟ -متی:

 نه پس همسایه هامون رو صدا کنیم -نفس:

 برین اماده شین لطفا -خندیدیم و گفتم:

هممون تو یه اتاق اماده شیم مثل قدیماا یادته تو گنبد میرفتیم خونه ی همدیگه بعد همه تو  باراااااااان میشه -نفس:

 یه اتاق لخت میشدیم و لباسامون رو عوض میکردیم؟ یادته؟

 اره ه ه ه چه حالی میداد؟ باشه بریم لباس بردارین بیاین اتاق من -من:

 تو اتاق خودش بوود اومد تو اتاق من نفسم بودهمه دوییدن سمت اتاقمون که لباس بگیریم البته متی 

 راستییییییییی قرار بود شما دوتا منو ببرین بیـرون یادتونه؟ -من:

 کی گفتیم؟ -متی:

 یادتووونه؟ شرط رو باختین تو باید ببریم کافی شاپ نفسم ببره منو رستوران شام بیرون -من:

 ا؟اره کجا بریم اول میریم کافی شاپ اما کجا -نفس:

 واستا به امیر بزنگم ازش ادرس بگیریم -متی:

 بعدش متی گوشیش رو گرفت نفسم داد زد بزار رو بلنگووو

 باشه باباااا وحشی  -متی:

 سالم عزیزم چی شد فکر کردی؟ -بعد سه یا چهار تا بوق جواب داد توی صداش ذوق موج میزد:
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 اری؟سالم هنوز یه روزم نگذشته ها چه خبره عجله د -متی:

 خو چیه دوستت دارم-امیر:

 واای بسه امیر صدات رو بلند گوئه ابروت رفت -متی:

 واااای چرا زودتر نمیگی؟؟-امیر:

 مگه اجازه میدی اخه؟ -متی:

 سالم خانووووما -امیر:

 سالاام اقای عاااشق -منو نفس یک صدا گفتیم:

 صدای خنده ی امیر میومد بچم واقعا عاشقه هاااا

 خوب کاری داشتین تماس گرفتین؟ -امیر:

 راستش کافی شاپ خوب میشناسی؟ -متی:

 میخواین برین؟ -امیر:

 آره البته فقط دخترا -متی:

 چی میشه ما هم بیایم؟ -امیر:

 نه دیگه بگوووو یا قطع کنم؟ -متی:

 باشه بابا اصن نخواستیم خیابون... کافی شاپ ... بهترین کافی شاپ تهرانه -امیر :

 مرسی کاری نداری؟؟ -متی:

 نه عزیزم برو خوش باش به پسرام بگو نیگات نکنن -امیر:

 اُه اُه هنوز که نه -متی:

 متینااااا!! -امیر:

 باشه حاال تو ام بای بای -متی:

خب با کلی جنگولک بازی لباس پوشیدیمو ارایشم کردیم و راه افتادیم سمت پارکینگ من که یه مانتوی کرم با 

وار مخمل قهوه ای و با شال قهوه ای نفسم یه مانتوی سبز با شال و شلوار مشکی متی هم یه مانتوی مشکی با شال شل

دقیقه رسیدیم الحق که جای خوووبی بودا رو متی  89و شلوار کتین سفید سوار بر عروسک به راه افتادیم بعد 

 -گفتم:

دیدیم متی هم چش غره ای رفت ماها هم بستیم فک های نچ نچ شوهرت همیشه میومده اینجااا بعدم منو نفس خن

 -مبارک رو رفتیم طبقه ی باال همین که پام رو گذاشتم طبقه باال با چشای از حدقه در اومده به نفس گفتم:

 اونجارو سامی و ارسام باهمن اینجا چیکا میکنن؟ اصال چرا باهمن؟

 جید نبودن حتما فامیلن دیگهاولندش به تو چه بعدشم مگه هر دو تم -نفس هم گفت:

سمتش  باراااان؟!! برگشتم -همین جور داشتیم میرفتیم یه میز خوب تو جای دنج پیدا کنیم که صدای سامی بلند شد:

بیاین پیش ما بشینین دیگه ... نفس رو نگاه کردم سرش رو تکون داد رفتیم پیششون نشستیم  -بلند شد و گفت:

 ی این همه کافی شاپ این جا همدیگرو دیدیمچه تصادف -سامی با خنده گفت:

اخه ما سر شرطی که بستیم قرار بود متی منو به کافی شاپ دعوت کنه و نفس هم ببره ما رو  -خندیدم و گفتم:

 رستوران به صرف شام
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ما :!! بعدش سامی ادامه داد"سامیار"خندید. ارسام هم اعصابش نمیدونم چرا ولی خورد بود به خصوص وقتی میگفتم

تا یه خورده بدهی هایی به هم داریم باید شام میرفتیم بیرون و اتفاقا ساترا هم باید حساب کنه پس امشب باشه؟  :

 همگی هم دور هم جمعیم.

 البته داداش من آرسام خان هم... -ارسام چپ چپ سامیار رو نیگا کرد که سامی خندید و گفت:

ش من شکالت داغی که داشتم میخوردم پرید تو گلوم به سرفه افتادم و هنوز حرفش رو نگفته بود که با شنیدن دادا

 چی؟؟!!! -به زور گفتم:

 داداشم... مگه میشناسیش؟؟ -سامیار با تعجب گفت:

اره بابا دشمن جونمه همه جا هم هست من کال با اید و هر کی با این بگرده مشکل  -من که حاال بهتر شده بودم گفتم:

 میبینمشوندارم به چشم دشمن 

 حتی من هم دشمنت حساب میکنی؟ -سامی با خنده ی ارومی گفت:

 نه بابا تو دوستمی حاال تو یدونه استثنائی -لبخند زدم و گفتم:

 که من دشمنتم هااان؟؟ -آرسام دندوناش رو هم فشار داد و از عصبانیت قرمز بود گفت:

 شیاررره چقدر وقتی حرصی میشی باحال می -با خنده گفتم:

 اقا سامی پس بگم امیر و اقای ساترا با هم بیان دیگه؟؟ -نفسم ریزریز میخندید که یهو متی پرسید:

 آره بگو بیان سریع تر -سامی خندید و گفت:

 متی یه لبخندی زد و دوباره به گوشیش مشغول شد و نفس در گوشش یه چیزی گفت 

ه بلوز استین بلند قرمز چسب بدن که یه شال مشکی هم انداخته بود تقریبا یه ربع دیگه ساترا با امیر اومدن. ساترا ی

رو گردنش و مثل همیشه عالی دیده میشد امیر هم که یه سفید پوشیده بود به ارسام و سامی نیگا کردم ارسام که یه 

هیکل ورزیده تاشونم  4بولیز نخودی و سامی هم یه لباس سبز پوشیده بود و در کل اقایون ما جیگر شده بودن و هر 

 و مردونه ای داشتن مونده بودم اینا با این همه کار و درس و مشق و زندگی کی وقت کردن این بدن رو بسازن.

 سالااام بر جمع میبینم که جمعتون جمعه گالتون کمه-امیر و ساترا اومدن جلو و ساترا با خنده گفت:

 که بودن خار مجلس کم بود که اومدین دیگهساترا گالمون  -سامی بلند شد و دست داد باهاشون وگفت:

منظورت از گال خانوم های محترمن دیگه اره؟؟ مگه نه؟ بعدش هم یه چشمکی به سامی  -ساترا جلوتر اومد و گفت:

زد ما هم با اونا سالم و احوال پرسی کردیم که نفس فک کنم به خاطر مسئله ی دیروز هنوز دلگیر بود حتی از امیر! 

 حال بازم یه سالم اروم و کوتاه کرد .اما با این 

همه سر میز بودیم که نگاه سنگینی رو حس کردم چشام رو چرخوندم بـــعله امیر که داشت با متی گپ میزد ساترا 

هم با سامی حرف میزد اما گاه گداری نگاش رو نفس خیره می موند که از چشم خود نفس دور نمی موند اما به 

افتاد به آرسام زل زده بود به من چشاش خون قرمز بود اُه اُه فکر کنم توی خیالش داشت روش نمیاورد اما چشام 

منو تیکه تیکه میکرد ترسیدم وااا مگه من چیکار کرده بودم که اینجوری نگام میکرد با صدای سامی به خودم 

 -اومدم:

 خووووب حاال کجاا بریم برای شام؟ -سامی:

 بریم رستوران)...( -گفت:همشون یه نظر دادن ولی آرسام 

 ا ا ا ا همون رستورانی نیست که اولین بار دیدمت اره؟ -من:
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 بله -ارسام :

 همه موافقت کردن

 سامی برو با متینا حساب کن اون برای دوستاش تو برای دوستات رو -امیر:

بعدشم چه معنی داره وقتی من امیر ببخشیدا حاال جلو عیالت این حرف رو میگم ولی خیلی پررویی به موال  -سامی:

 هستم متینا خانوم حساب کنن

 نه نه نه اقا سامی حاال شما ایشاال یه بار دیگه حساب میکنین من به باران قول دادم خودم میخوام حساب کنم -متی:

 باشه خانوم متینا -سامی:

ار بر ماشینامون. ساترا و امیر سوباهم رفتن حساب کنن و به ما گفتن تو پارکینگ منتظر باشیم . همه رفتی سمت 

تا هم سوار بر پرشیامون راه افتادیم سمت رستوران ..  :هیوندا و ارسام و سامی سوار بر بی ام و مشکی رنگشون و ما 

توراه بودیم که پشت چراغ قرمز گیر کردیم ماشین ارسامشون سمت چپ ما و ماشین امیر اینا سمت راستمون بود . 

د و با خنده دستش رو گذاشت رو بوق و ول هم نمیکرد میخواست اعصابم رو خورد کنه منم خیلی ارسام منو نگاه کر

 خونسرد یه اهنگ شاد و رقصی گذاشتم و صداش رو بردم باالاااا

 اهنگ چین چینه دامنت از امید جهان

اون ور هم امیر با خوشحالی  تا باهم ضبط رو همراهی میکردیم و بلند بلند میخوندیم از:زده بودیم به سیم اخر و ما 

سرش رو عقب و جلو تکون میداد و دستش رو میزد رو فرمون ساترا هم کنارش داشت بشکن میزد. خیلی باحااال 

شده بودیم کااشکی یکی بود از ما فیلم میگرفت اینا همشون یادگاری میموندن وقتی میرفتیم گنبد دیگه اینا نبودن 

انگار پاش رو گاز خشک شده بود چون همچین گاز میداد امیر هم پشت سرمون  بالخره چراغا سبز شدن ارسام که

عینه بادیگاردا مواظب ما بود یهو منم گاااز دادم و از ارسام سبقت گرفته بود ارسام بیچاره که تازه داشت اروم 

تقیم فت و مسمیرفت و فکر میکرد بهش نمیرسیم با تعجب نگام کرد و پاش رو گذاشت رو گاز و از من سبقت گر

باختتون  -رفت پارکینگ رستوران ما هم پشت اونا پارککردیم و پیاده شدیم که آرسام با پوزخند اومد سمتم و گفت:

احترام به دخترا حالیت -رو تبریک میگم خانوم بهراد این تیکه ی اخرش رو با غیز خاصی گفت منم جواب دادم:

 نمیشه که اقای تمجید .

باران .. ارسام بس کنین بریم  -تا هم برو بر مارو نیگا میکردن که ساترا گفت::گفتم اون  منم عینه خودش با غیز

 داخل دیگه.

امیر دست متی رو گرفت و ازجلوی هممون حرکت کردن نفس و ساترا البته پشت سر هم میرفتن و ارسام هم جلوی 

 بارااان؟! -که سامی دید و گفت: من وسامی هم تقریبا کنار من بود از پشت برای ارسام ادایی در اوردم

 نه هیچی میخواستم بگو خوب رانندگی میکنی -سرم و چرخوندم به طرفش که لبخند زد و گفت:

مرسی و سرم رو چرخوندم خواستم به راهم ادامه بدم که ارسام با عصبانیت داشت  -یه لبخند مهربون زدو م گفتم:

 دم در رستوران نگام میکرد

ه نفس و متی و شوهراشون نشسته بودن چــــــــــــــی؟ شوهراشون استغفرال یهو از دهنم در رفتم سمت میزی ک

رفت از فکر خودم خنده ام گرفت که از چشم نفس دور نموند و چشماش رو برام ریز کرد رفتم و نشستم وسط متی 

ندون ارسام افتاد این کال برای من د و نفس رو به روی نفس ارسام و کنار متی امیر نشسته بود روبه روی منم متاسفانه

 تیز کرده بود سامی هم کنار ارسام نشست . 
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ارسام عصبی نگام کرد و چون دقیقا رو به روم بود برا اینکه اعصابش خورد بشه محکم با پا کوبوندم تو پاش که 

 چی شدد؟!! -اخـش در اومد سامی پرسید:

 ما هممون یه نوع غذا بخوریم بهتر نیست؟هیجی بابا چیز مهمی نیست. راستی میگ -ارسام:

 نه بهتر نیست -به لج اون گفتم:

 به نظرم فکره خوبیه ها باران قبول کن دیگه -سامی:

 باشه پس -مهربون بهش گفتم :

 ارسام یعنی فقط تیکه تیکه نکرد منو اخه ادم اینقدر رو داداشش غیرتیه یا خداا؟

 فست فود یا غذا؟ -سامی:

 فست فود -و ساترا و ارسام گفتیم:من و نفس 

 غذا -متی و امیرو سامی هم گفتن:

 غذا؟؟ -منو نفس چشمامون رو ریز کردیم و متی رو نگاه کردیم و باهم گفتیم:

غذا دیگه.... متینا هم بهش چش غره رفت که  -نه فست فود بهتره.... امیر به متینا نگاه کرد وگفت: -متی بیچاره:

 باشه فست فود -امیر بیچاره گفت:

 منم که برگ چغندرم دیگه پس فست فود میخوریم. هممون خندیدیم -سامی با یه خنده به شوخی گفت:

گارسون رو صدا زدیم و سفارش هارو دادیم حدودا بعد بیست یا پونزده دقیقه ی بعدش بیچاره گارسونه با یه سینی 

ت رو میز و رو به نفس با یه لبخند که اصال ازش خوشم نیومد پر فست فود و نوشابه و اینا اومد سر میز و همرو گذاش

 نوش جان خانوم-گفت:

 باش حاال برو -ساترا سریعا گفت:

داشتیم میخوردیم و گاه و ناگاه یکیمون یه چیزی میپروندیم و بقیه میخندیدیم متینا پیتزاش رو خورد و دو تیکه 

 من سیر شدم -ازش با قی موند که گفت:

دوستااان؟ من راحت باشم دیگه؟؟رو دربایسی و این جور حرفا رو بیخیال شم  -مون نگاه کرد و گفت:نفس به هم

 اره بابا نفس راحت باش -دیگه؟امیر و سامی گفتن:

 باشه پس داداش سامی -نفس هم به امیر توجه نکرد و رو به سامی گفت:

م لم نیست؟ حیفش نکن االکی که در نمیاد بعدمتی بیشعور همش رو بخور حیف پو -بعدش نفس رو به متینا گفت:

دخترم شوهرم علیل و نا توانه این پوال رو هم خودم کار میکنم  -یه لهجه ی عجیبی گرفت و با مسخره بازی گفت:

 حیفش نکن

 اخه من دلم نمیخواد -هممون مردیم از خنده متینا گفت:

 لووس دروغ نگوو-من:

ه پز میده ها تو خونه عینه گاو میخوره متی یا خودت بخور یا بده اون شوهر ذلیل به خدا امیر این جلو تو دار -نفس:

 مردت بخوره

 واالاااا خوب بده به من من که دلم میخواد -امیرخندید و گفت:
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خندیدیم اخر غذا هممون تموم کردیم ولی نفس یه تیکش موند نگاهش رو روی همه چرخوند دید همه مشغول 

حواس من بهش هست یه چشمکی بهم زد و سریع تیکه ی پیتزاش رو گذاشت تو ظرف  حرف زدن هستن و فقط

 اقای کرامت شمام که نخوردی بخورین دیگه میخوام برم حساب کنم -ساترا و گفت:

 ولی اخه من خورده بودم -ساترا:

 تو بشقاب شماست خوب یعنی برای اقا سامی هستش یا برای اقا امیر؟؟ -نفس:

با خودم میخورمش بعدش با دو لقمه خوردش نفس بلند شد تا بره حساب کنه چند ثانیه ای ایستاد دید نه با -ساترا:

اقایون ببخشیدا ولی من فقط برای خودمو رو حساب میکنم از شما ها کسی نمیاد برا  -کسی توجه نمیکنه گفت:

 حساب؟

 ساترا پاشو برو دیگه -امیر:

 باشه بابا -ساترا:

 ی به ما کرد از شماها کی میاد؟بعدش ساترا نگاه

 یعنی من اینقدر کوچیکم که منو نیمبینی؟ -نفس:

 ساترا خندید و جیزی نگفت و هر دوتاشون راه افتادن سمت صندوق حساب کنن

 ساعت چنده باران؟ -ارسام پرسید:

ای اسم کوچیک صدام کنین اقفکر نکنم اجازه داده باشم من رو به  -خیلی ریلکس یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:

 تمجید

 ببخشید خانوم بهراد -دندوناش رو هم فشار داد و نفسش رو با حرص فوت کرد گفت:

 شبه اقای تمجید 89:89اها حاال شد ساعت  -من:

 دیگه چیزی نگفت که نفس با یه لبخند پیروز مندانه و ساترا با صورتی یکمی عصبی برگشتن

 ی مگه چی کوفت کردین اینقدر شد؟وااااا -نفس با خنده گفت:

 خوب حاال توام بعدشم خندیدیم -من:

 خب دیگه کجا بریم؟؟ -ساترا:

 خونه دیگه -متینا:

یه چیزایی دارم برا تعریف که حال کنی بعدشم با چشمک  -همه هم موافقت کردن نفس در گوشم اروم گفت:

 خندید

 اخ جووون حرف -من:

 خدا نگه دار باران و خانوم رهاد -یاده شد که ساترا گفت:رسیدیم در خونه ما همشون پ

 خدانگه دار -نفس:

از بقیه هم خدافظی کردیم و وارد خونه شدیم.در واحد رو که باز کردم دوییدم سمت دستشویی وااااای که چقدر 

ه موهام و عوض کردم و بخودم رو نگه داشته بودم از دستشویی اومدم بیرون کسی نبود تو هال منم رفتم باال لباسام ر

 یه تل زدم و اومدم پایین

 ای ناقال هاااا اینجایین -من:

 باران بدو بیاااا برات تعریف کنم زووود باش -نفس:
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 باشه بابا بیا تعریف کن ببینیم -من:

 انفس: منو اقای کرامت همون ساترای خودمون داشتیم میرفتیم سمت صتدوق برای حساب کردن که وسط راه ساتر

گوشیش زنگ خورد عصبی نگاه کرد بعدم جواب داد همین که گوشی رو برد سمت گوشش صدای جیغ دختری 

پیچید: الووو واااااییی ساترا چرا گوشیتو جواب نمیدی عشقم؟؟ ساترا: دیگه اون کلمه رو به من نمیگی فهمیدی؟ 

یه غلطی کردی پاش هم باید وایستی ساترا: دختره:ساتراااا نکنه با از ما بهترون میپری؟؟ ولی نه خیر کور خوندی 

نیلوفر خفه شو دیگه نبینم صدات رو روی من بلند کنی فهمیدی؟ وقطع کرد منم یه سری برای ساترا تکون دادم 

گفته بودم بهت نمیاد نجیب باشی و یه پوزخند نثارش کردم و  -یعنی متا سفم و ارم جوری فقط خودش بشنوه گفتم :

دوق دیدم اون گارسونی که برامون غذا اورده بود منو دید نیشش باز شد و من یه اخم از اون راه افتادم سمت صن

لطفا بدین گارسونه گفت: برای شما هیچی بانو بعدم یه  0ببخشید اقا صورت حساب میز شماره  -اخمام کردم وگفتم:

م بده میکنم فوقش تو بعدا به خنده ی چندش کرد ساترا عصبی دستم رو کشید و گفت: نفس بیا اینور خودم حساب

منم جواب دادم: اوال نفس نه و خانوم رهاد ثانیا نیازی نمیبینم ثالثا من خودم میتونم از پس خودم بر بیام اقای کرامت 

ساترا خیلی جدی گفت: بگو ساترا منم گفتم: با اقای کرامت راحت ترم و رفتم سمت صندوق و سهم خودمون رو 

ریبا پول رو انداخت طرف گارسونه و چپ چپ نگاش کرد بعدشم که برگشتیم دیگه حساب کردم ساترا هم تق

 نظرت چیه باران؟؟ خوب کردم یا کار بدی بوده؟ 

 ای ول بابا نفس عالی بوده کارت خوب حقش رو گذاشتی کف دستش دیگه میفهمه با چهجور دختری طرفه -متی:

 یشهنفس خیلی کار خوبی کردی بزار خودش پشیمون م -من:

 باشه بارانیم -نفس:

 راستی نفس؟ -متی:

 جانم؟ -نفس:

 چرا با امیر سرد رفتار میکنی؟ -متی:

 فضول رو بردن جهنم گفت چراااا -نفس:

 هووووی ما قراره زن و شوهر شیم هاااا بگو دیگه -متی:

 هیجی بابا اعصابم برا قضیه تولد خورد بود -نفس:

 ود به من گفتببخش دیگه امیر ناراحت ب -متی:

 بیاد مثل یه برادر بزرگتر معذرت خواهی کنه خب -نفس:

 باشه بهش میگم-متی:

 حاال متی راستی راستی جوابت مثبته؟؟ چه شوهر شوهری راه انداختی -من:

 واقغا نمیدونم باران خودت میدونی که منم بهش بی تفاوت نیستم -متی:

 ر میخوادتاره میدونم قبول کن دیگه ببین چه قد -من:

 نظر تو چیه نفس؟ -متی:

 به نظرم بهش جواب مثبت بده اون دوست داره قبول کن دیگه -نفس:
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سالم عزیزم خوبی؟ اره منم خوبم مامان چی -صدای گوشی متینا در اومد گرفت دستش و یه لبخند زد و جواب داد:

از طرف من ببوسش اره ما درسامون عالیه پس شد به بابا گفتی؟ وااااااای مامان جدی؟ عالی شد خداروشکر بابا رو 

 چند روزه دیگه منتظرتم مامانم بوس بای بای

 چی میگه؟ -من:

این تعطیل رسمیه داخل این هفته دارن میان اینجا بعدشم که بابای امیر دوست قدیمی بابام در اومده و همین  -متی:

ه هم متینا نظرش مثبته من حرفی ندارم اخر این هفت که شنیده فامیلش رو تحقیق کرده دیده پسر دوستشه گفته اگه

 قراره نامزدمون کنن و صیغه ی محرمیت بخونن

 واای واای متیناااا کشکی کشکی داری میریااا -من:

 واای نامزدی رقص بزن و بکوب حاال من چی بپوشم؟؟ -نفس:

اره به مرد مورد عالقش میرسه و یه زندگی هممون خندیدیم و رفتیم بخوابیم واقعا خوشحال بودم متینا طی دو ماه د

 مستقل تشکیل میده با فکره اینکه فردا اولین کالس با ساترا هستش خوابم برد

تو کالس استاد کرامت نشسته بودیم اونم نامردی نمیکرد و یک ضرب درس داد و حرف زد خسته  9::1از ساعت 

بودم با خیال ایکه جزوه رو از اونا میگیریم خودکارمو شدم یه نگاه به نفس و متینا کردم هر دو مشغول نوشتن 

دقیقه ی دیگه هنوز جمله ی این جلسه تا همین جا کافیه تو دهن استاد  29گذاشتم و به استاد خیره شدم تقریبا 

خشک نشده بود که نفس دستاش رو گرفت جلو دهنش و بدو رفت بیرون ساترا یه نگاهی بهش انداخت یه نگاه که 

دقیقه نفس در زد که بیاد تو استاد  89نی با تعجب بود اما بعد سریع جدی شد و اخم کرد بعد حدود توش نگرا

 -گفت:

 نمی تونید بیاین تو خانوم رهاد لطفا بیرون وایستین

 به درک و درو محکم کوبید و بست. -نفس عصبی نگاهش کرد بعدم زیر لبی گفت:

قیقه بعد رفتن نفس برای گوشیم اس ام اس اومد اروم جوری که استاد د 2البته هیچکی نشنید منم لب خوانی کردم 

) وسایلمو جمع کن بیار نمیدونم این نکبت باز چه فازی گرفته که داره پاچ -نفهمه در اوردم دیدم نفسه نوشته بود:

 منو میگیره( ریز خندیدم

 به چی میخندین خانوم بهراد؟ -استاد کرامت:

 چیزی افتادم شما که درس نمیدادین ببخشیدنه هیچی استاد یاد  -من:

یه نگاهی بهم کرد یعنی خر خودتی بالخره تایم ساعت اول تموم شد و همه رفتن بیرون فقط مونده بودیم منو ساترا 

و متی که یهو نفس اومد تو سرش پایین بود و مشغول تکوندن مانتوش بود عینه بچه ها خودش رو تمیز میکرد یهو 

 این هنوز نرفته که سالم استاااااد  -ه ساترا گفت:چشماش افتاد ب

 باران بدو دیگه -بعدم روشو سمتم برگردوند و گفت:

 متینا خانوم امروزم قرار بیرون دارین با امیر؟ -ساترا:

 نه فکر نکنم مگر برای خرید آخر هفته -متی:

 منم همون رو میگم -ساترا:

 شما خبر دارین؟ -متی:
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امیر بره دستشویی هم من خبر دارم بعدم ادامه داد راستی متینا خانوم یه نصیحت برادرانه اصال  -فت:ساترا با خنده گ

امیر رو ناراحت نکن چون امیر ادمیه که زود ناراحت نمیشه اما وقتی ناراحت میشه بد جور دلش میشکنه هیچ وقت 

 دلش رو نشکن

 ممنون داداش ساترا حتما -متی لبخندی زد و گفت:

 در ضمن مبارک باشه میدونم خوشبختت میکنه -را:سات

 مرسی راستی اقای ساترا نامزدی همتون با خونواده دعوتین -متی:

اگه دعوت نمیکردی هم میومدم بعدشم زنگ بزن به امیر ببین قرار شده کجا باشه نامزدی تا کمک کنیم  -ساترا:

 بهش

 حتما پس فعال -متی:

 خدانگه دار -ساترا:

 احافظ اقا ساتراخد -من:

خداحافظ جناب کرامت بابت امروزم ببخشید من حالم یهو به هم خورد ولی شما باید میزاشتین من بیام تو  -نفس:

 ولی خوب دیگه کاریه که کردین اقای کرامت

 

 فصل پنجم

م ندارم پاشو بیا من ای بابا امیر پاشو بیا دیگه امروز یه شنبس همین امروز رو وقت داریمااا منم که کالس -متینا:

 لباس ندارم بریم بخریم دیگه باشه نیم ساعت دیگه منتظرتم بای

 متینا ما هم لباس نداریمااا چیکار کنیم؟ -نفس:

 نمیدونم حاال ببینم چی میشه -متی:

 میتونم بیام تو؟ -امیر اومد دم در واحد بود داد زد : 2ساعت 

 لوووس بیا دیگه -متی:

 ترا هم لباس میخواست بخره پایین منتظره بگو دخترا بیان بریمنه متی سا -امیر:

نفس و باران اگه میشه ساترا با شماها بیاد منو متی بریم  -دقیقه بعد همه پایین بودیم که امیر گفت: 89در عرض 

 سفارش کیک و اینا بیزحمت اگه مشکلی نداره باشه؟

 باشه امیر , مشکلی نداره -من:

 نه اقا ساترا بیاین شما جلو من میرم پشت -اشین خواست بشینه پشت که گفتم:ساترا اومد سمت م

اونم بی حرف رفت نشست جلو میگن تعارف اومد نیومد داره نفس رفت کنار ماشین امیر ایستاد و شیشه رو داد 

ساب کن شم حساترا اینا رو ببر همون فروشگاه بزرگه که جنساش خارجین و لباس شب دارن بعد -پایین امیر گفت:

 من بعدا بهت میدم

 امیر خودمون حساب میکردیم -نفس:

 نه نفس این کادومه بگو باشه -امیر:

 پس کفشاشم برامون بخر دیگه -نفس عینه بچه ها خندید و دستاشو کوبید به هم و گفت:
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جی کشه منو باشه ابباشه نفس شما فقط با من قهر نباش که هر موقع ناراحت میشی از دستم این متینا می -امیر:

 کوچولو؟

 باشه داداش گندهه -نفس زبونش رو دراورد و گفت:

 دقیقه ای طول میکشه تا برسیم یه اهنگ بزار 29تقریبا  -ساترا ادرس داد بعدشم گفت:

 خودت بزار خـــب -نفس:

 باشه -ساترا:

و راک انگیلسی بود ساترا گوشاش بعدش ضبط رو روشن کرد و صداشم برد باال اولین اهنگی که پخش شد یه اهنگ

 شمام از این جور چیزا گوش میدین؟؟ -گرفت و سریع صداش رو کم کرد و رو به ما گفت:

 ارررره خیلی حال میدن بعضی مواقع -من:

 

 

 خندید و مشغول عوض کردن اهنگ ها شد تا بالخره یه اهنگ مورد نظرش رو پیدا کرد و همون رو گذاشت

 از بابک جهان بخشاهنگ دوست دارم 

 خیلی وقته دلم می خواد بگم دوست دارم

 بگم دوست دارم ، بگم دوست دارم

 از تو چشمای من بخون که من تو رو دارم

 فقط تو رو دارم ، بی تو کم میارم

 

 نبینم غم و اشکو تو چشمات

 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترسو توی نفسهات

 ببین دوست دارم

 

 ثل تو با خودم تنهاممنم م

 منم خسته از تموم دنیام

 منم سخت میگذره همه شبهام

 ببین دوست دارم

 ببین دوست دارم

 

 دوست دارم وقتی که چشماتو می بندی

 با من به دردای این دنیا می خندی

 آروم میشم بگی از غمات دل کندی

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 

 نگتودوست دارم من اون چشمای قش
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 دارم واست می خونم این آهنگتو

 هر چی می خوای بگو از دل تنگت و

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 

 نبینم غم و اشکو تو چشمات

 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترسو توی نفسهات

 ببین دوست دارم

 

 منم مثل تو با خودم تنهام

 منم خسته از تموم دنیام

 شبهام منم سخت میگذره همه

 ببین دوست دارم

 ببین دوست دارم

 

 دوست دارم وقتی که چشماتو می بندی

 با من به دردای این دنیا می خندی

 آروم میشم بگی از غمات دل کندی

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 

 دوست دارم من اون چشمای قشنگتو

 دارم واست می خونم این آهنگتو

 تو هر چی می خوای بگو از دل تنگ

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 آره دوست دارم

 

 دوست دارم

 

نفس عاشق این اهنگ بود انگار ساترا هم خوشش میومد اخه کل اهنگ رو باهاش خوند وسط اهنگ بود که ساترا به 

 شنفس زل زده بود و اهنگ رو تکرار میکرد نفس حواسش اصال نبود اما من دیدمش یه نگاه بد بهش انداختم خود

رو جمع و جور کرد و بقیه اهنگ رو دیگه ساترا اروم شده بود و همش نفس میخوند بالخره اهنگ تموم شد بعد از 

 اونم چند تا خارجی گوش دادیم و بالخره رسیدیم به فروشگاه مورد نظر

 

 بیاین دیگه -ساترا پیاده شد و دم در فروشگاه ایستاد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

5 1  

 

به رنگ ها و مدل های مختلف باز،بسته،کوتاه،بلند،تنگ،گ شاد،تیره،روشن داخل که شدیم کلی لباس های شب 

خالصه هر چی بخوای بود داشتم فروشگاه رو دید میزدم که صدای گوشی ساترا رشته ی افکارم رو برید ساترا سریع 

 جواب داد:الو...سالم سامی جان...آره اومدیم خرید تو هم بیا

باشه بابا بیا هر دوش برا خودت پس منتظریم آره دیگه همون فروشگاهی -فت:بعدش یه خنده ای کرد و آروم تر گ

 که همیشه میایم دیگه فعال

منم مثل نفس مشغول آنالیز کردن لباس ها شدم فروشگاهش اینقدر بزرگ بود ه لباسا تموم نمیشدن یه قسمتش که 

م بودم رو همه ی لباس ها یه صدای کال کت و شلوار مردونه بود دیگه بیخیالش شدم ولی خیلی شیک بودن زو

اشنایی شنیدم پشت سرم رو نگاه کردم دیدم سامیار با داداش نچسبش آرسام در حال سالم و احوال پرسی با ساترا و 

نفس هستن . با خودم داشتم میگفتم ای بابا عجب کنه ای هستنا اینا هر جا بریم عینه بختک دنبالمونن حاال سامی باز 

 م عین اجل معلق همیشه هست کنار داداشش تو همین فکرا بودم که سامی صدام زد:بهتره اون آرسا

 باران؟ سالم تو فکری به چی فکر میکنی نیم ساعته دارم صدات میکنم؟

 سالم خوبی؟ منم خوبم ای زندگیه دیگه میگذره -من:

 ببخشید خوبی؟ -خندید و گفت:

 اره بابا -من:

 سالم خانوم بهراد از این ورا؟ به به -یهو ارسام اومد و گفت:

 از اون ورا اقای تمجید -من:

بعدم یه دهنی براش کج کردم و رفتم اون سمت سالن و مشغول دیدن لباس ها شدم یکو اونطرفتر یه لباسی بهم 

 چشمک میزد که بیا منو بگیر رفتم سمتش...

 } از زبان نفس{

دن من بر خالف باران که از ارسام بدش میومد نظرم در مورد ارسام االن دیگه اون دو تا داداش هم به ما پیوسته بو

یه چیز دیگه بود به نظرم پسر خوبی میومد البته با من که خوب بود باران رو نمیدونم برعکس من اما باران ساترا رو 

 دوست داشت و بهش میگفت داداش و وقتی که من ازش بد میگفتم میگفت نه اونجور که فکر میکنی نیست

فروشگاهی که اومده بودیمااا لباساش با آدم حرف میزدن اصال ادم رو میبرد یه دنیای دیگه خیلی شیک و خوشگل 

بودن همه پخش شده بودیم و داشتیم برای خودمون لباس میدیدیم اما ساترای نکبت انگار پیراهن قحطی اومده 

اه که یه کمر بند چرم مشکی داشت همین باشه همش پشت من بود دستم رو گذاشتم رو یه لباس قرمز رنگ کوت

 جوری گرفته بودم داشتم نگاش میکردم که

 نفس اون اصال مناسب نامزدی نیست -ساترا گفت:

 بنده از شما نظر خواستم اقای کرامت؟ -پسره ی پررو تو همه چی دخالت میکرد یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:

 نه خب ولی ... -ساترا:

 مرسی خب پس -من:

دهنش بسته شد باران و متی میدونستن متنفر بودم از کسایی که تو کارم دخالت کنن لباس رو گذاشتم سر جاش و 

رفتم سراغ لباس های دیگه یه لباس زرد رنگ نیمه بلند نظرم رو به خودش جلب کرده بود گرفتم دستم و نگاش 
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کمر بازه خیلی ناز بود گرفتمش و راه افتادم سمت  کردم از جلو که بسته ی بسته بود برگردوندم دیدم پشتش تا

 اتاق پرو سنگینی نگاه اون نکبت رو هم احساس میکردم

 بیا ببین این لباس بهم میاد :الو باران بدو بیا اتاق پرو شماره  -من:

 باشه نفس االن -باران:

 -ک میشن صدای یه پسری اومد:لباس رو گرفته بودم و داشتم میرقصیدم که احساس کردم صدای پایی بهم نزدی

 خانوم اون اتاق پره لطفا برین بعدی

 یعنی من نمیدونم پره؟ دوستمه خودش گفته بیام -صدای باران اومد:

 درو باز کردم اومد تو اتاقش یه کوچولو بزرگ بود

 

 چطوره؟ -من:

 خوبه نفس -باران:

 باشه پس برو بیرون -من:

 یدم رفتم بیرون دیدم همشون یه گوشه ایستادن رفتم جلو پیششونرفت منم مانتو شلوارم رو پوش

 نفس لباسی که انتخاب کردین اینه؟ -ارسام:

 اره ارسام خوشگله؟ -من:

 لباس رو گرفتم سمتش

 نه این پشتش خیلی بازه -ساترا:

 اره نفس منم با داداش ساترا موافقم -باران:

 پس چرا اون تو بهم نگفتی باران؟ -من:

 اخه ترسیدم بزنی منو -اران:ب

 که من بزنمت هان؟ -من:

 ساترا نیگاااا میخواد منو بزنه -باران مثال پشت ساترا قایم شده بود گفت:

 مسخره، اصال من لباس نمیخوام برین خودتون بگیرین یه چی از همون قدیمام میپوشم -من:

 این جا هست فعال که دیر نشدهخانوم رهاد پاشین برین خوب نگاه کنین کلی لباس  -ساترا:

 چپ نگاش کردمو رفتم اونور

بالخره یه لباس بنفش انتخاب کردم که تا باالی زانو هام بود و یکی از استیناش بلند بود و یه ورش کال استین نداشت 

 در کل شیک بود برای یه نامزدی مناسب دوییدم رفتم پیش باران تا نشونش بدم

 خوبه خانوم باران؟ -من:

 اره نفس خیلی عالیه -باران:

 چه عجب ! میگما این که دیگه باز نیست؟-من:

 ای بابا نفس تو هم گیر دادیا -باران:

 داشتم میرفتم سمت اتاق پرو که امتحان کنمش یهو ساترا عین چی جلوم سبز شد
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اسب نَگین که این بازه ، من آقای کرامت خوب نگاه کنین بعد -لباس رو گرفتم جلو صورتم و بردم باال تر و گفتم:

 نیست ، کوتاهه، بلنده ، رنگش اِالنه ، سایزش فالنه

 اوه خانوم رهاد چه خبرتونه؟؟ اروم تر آره این خیلی خوبه اتفاقا منم عاشق رنگ بنفشم -ساترا:

 بابا من فکر میکردم خودم پرروام این از من بد تر بود

 وای چه بد!!... -با ناراحتی گفتم:

 چراااا؟ -ا با تعجب پرسید:ساتر

 آخه منم رنگ بنفش دوست دارم و چه مسخره اس اینکه ما یه نقطه ی تفاهم داریم -من:

صورتش یه جوری شد و رفت سمت پیراهنی های مردونه منم دوییدم سمت اتاق و پروش کردم و گذاشتمش همون 

 ترا صدام زدرو بخرم داشتم میرفتم سمت باران که ببینم چیکار میکنه یهو سا

 خانوم رهاد یه لحظه بیاین -:

 یه پوفی کردم و رفتم سمتش

 بله اقای کرامت کاریم داشتین؟ -من:

من االن نمیدونم این سامی و ارسام کجان منم که عادت دارم یکی موقع خرید نظر بده حاال به نظرتون این  -ساترا:

 کت و شلوار بهم میاد؟

 وات داره اما اره میاد بهتون چرا نیاد؟ مگه اونایی که بهشون میاد از شما بهترن؟بستگی به پیراهنی و کرا -من:

 واقعا؟ -چی گفته بودم یه لحظه مهربون لبخند زد و گفت:

 واقعا البته بعضیا بهترنا اما خب.. -من:

 وای دیگه گند زده بودم باید جمع وجور میکردم

 من منظوری نداشتما راستش رو گفتم در کل اره میاد ساترا یعنی اقای کرامت -من:

 وای دیگه بهتر بود فک مبارک رو به هم نزنم و منتظر جواب باشم

 پیراهنیم که بنفشه کراواتم هم بنفش با راه های مشکی -با یه عصبانیتی که البته داشت کنترلش میکرد گفت:

 پس میاد حاال من برم پیش باران -من:

 یشدم اخه بد جور به بیچاره توپیده بودمــــایه جوری باید از اونجا دور م

 «از زبان باران »

داشتم همه ی لباس هارو زیر و رو میکردم نفس رو میدیدم که داشت میومد سمتم اما دیگه نبود همین جوری داشتم 

 پـــــــــخخخخخ دلم ریخت نفس بود -با خودم فکرد میکردم یهو یکی از پشتم گفت:

 ی من دلم یهو میگیره قلبم از کار میوفته میمونم رو دستتونبا شعور نمیگ -من:

 خب پیوند برا همین وقت هاست -نفس:

 نهایت احساست بود نفس ، حاال انتخاب کردی ؟ -من:

 اره همون بنفشه -نفس :

 اوهوم بهت هم میومد -من:

 من هر چی بپوشم بهم میاد حاال تو چی گرفتی -نفس:

 این لباس رو بگیرماها ببین میخوام  -من:
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 مطمئنم بهت میاد حاال بدو پروش کن تا بریم کفشارو هم بگیریم من کفش هم میخواماااا -نفس:

 باشه االن -من:

رفتم تو اتاق واقعا هم بهم میومدااا یعنی کال رنگ ابی به من میومد منم همون رو گرفتم و اقایونم انتخاب کردن و 

ه هست که بهم تذکر داده بود تا منو دید نیشش شل شد من و نفس ز جلو اون رفتیم سمت صندوق دیدم همون پسر

 ببخشید اقا خرید هامون چه قدر میشن؟ -تا هم از پشت ما میومدن گفتم: :

 قابلتون رو نداره خانوم محترم -اون پسره:

اره قابلتون رو داره همه نه نه داره د -هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که نمیدونم پشتمون چی دید هل شد و گفت:

 خندیدیم بعد حساب اومدیم بیرون هممون کنار ماشینا بودیم

 خانوم بهراد چه رنگی انتخاب کردین؟ -آرسام:

 سورپرایــزه-من:

 شنبه 2ااااوه پس مشتاق دیدار تو روز  -ارسام:

خندید نمیدونم سامی انگار یه غم بعدش بلند خندید واااای میخندید جذاب تر میشد بر خالف سامی این از ته دل می

خیلی بزرگی داشت یه غمی که تالش میکرد بپوشونه اما تا با خودش تنها میشد میومد سراغش خیلی کنجکاو شده 

 بودم این و نفس هم بهم گفته بود اما خب واقعا زندگی خصوصی سامی ربطی به منو نفس نداشت

 متی و امیر دیر کردناا -نفس:

 ن بهشونزنگ بز -سامی :

 خاموشه من زنگ زدم یعنی امیر که خاموش بود -ساترا:

 متینا چی؟ -ارسام:

 اون در دسترس نیست -نفس:

 نفس بد به دلت راه نده بابا پیداشون میشه -یکمی نگران شدم و گفتم:

 ای بابا باران یعنی کجان؟ من نگرانم -نفس:

 نکنه....-سامی:

دید نفس عین کسایی که از هیچی خبر ندارن سرش رو گرفته بود باال و سوت بعدش خندید ارسامم ریز ریز میخن

 میزد

 سامی!! خجالت بکش جلو دخترا -ساترا:

 خب چیه.. نامزدن ، جوونن دیگه -سامی:

 با شناختی که من از متینا دارم همچین ادمی نیست مگر اینکه رفیق شما بد خامش کرده باشه -نفس:

زدیم زیر خنده رفتیم فروشگاه کفش همه یه چی خریدن و برگشتیم ساترا رو هم سر راه با این حرف همه بلند 

پیاده کردیم از در که وارد شدیم صدای یه پچ پچی میومد چراغ رو روشن کردیم با دیدن صحنه ی روبه رو اول 

ود ی شلوارش هم رفته ب تعجب کردیم بعدش زدیم زیر خنده متینا با یه تاپ و شلوار روی مبل ولو شده بود یه پاچه

 امیر من بعدا با تو تماس میگیرم -باال و اروم با امیر حرف میزد تا ما رو دید گفت:

 ای بابا حاال تا یه مدت ما روز و شب نداریم که همش باید صدای نکره متی تو گوشمون باشه -نفس:

 نه بابا نفس سریع میدیمش بره -من:
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 باس انتخاب کردی؟حاال جدا از شوخی متینا ل -نفس:

 اره ، شما چی؟ گرفتین کفش و لباساتون رو؟-متینا:

 اره بیا ببین-نفس :

دقیقه دیگه با یه جعبه  2من لباسارو در اوردم گذاشتم رو میز به متی هم گفتم بدو لباست رو بیار ببینم متینا رفت 

لو و یه لباس بلند و تنگ طالیی کال جکفش و یه نایلون شیک برگشت لباسش رو در اورد خیلی خیلی خوشگل بود 

 عقب با گیپور کار شده تــزیین شده بود خیلی شلوغ نبود اما خوشگل بود

برای امیر هم یه کت و شلوار مشکی ، پیراهن مشکی و کراوات طالیی این جوری باهم سـِت هم میشیم منو  -متینا:

 که میشناسی خوشم نمیاد سـِت نباشه

 شاال خوشبخت شینعالیه عزیزم ای -من:

 کیک چی متی؟ -نفس:

 اره همین االن خواستم بپرسم -من:

کیک اونجا باشه ها من که اونموقع تو جایگاهم انشاال 0هیچی سفارش دادیم دیگه فقط ببینین قراره ساعت  -متینا:

 اما شما ها غافل نشین بگیرین بزارین تو یخچال

 ؟حتما راستی ارایشگاه چی؟ کجا میری؟ -نفس:

 کجا میگیرین اصال نامزدی رو؟ -من:

یکی از اشناهای مامان امیر وقت داد و نامزدی رو هم که تو همون باغ  82شنبه از ساعت  2ارایشگاه که روز  -متینا:

 میگیریم

 وااای عالیه خیلی خوب میشه -نفس:

یه  قرار نذاشته بودیم تو یه سن و متینا خیلی سریع داری میریا نامرد ما مگه -بعدش رفت متینا رو بوسید و گفت:

 روز عروسی کنیم؟ 

متینا خندید و گفت: اااوووووووه نفس عزیزم هنوز تازه نامزدیمه ها عروسیم که نوروزه خدا رو چه دیدی شاید تا 

 اون موقع شمام نامزد شدین

 اشپزیت عالیهبرو بابا دلت خوشه ها کی میاد من و نفس رو بگیره؟ تو که خونه داریت عالیه  -من:

 باشه بابا تسلیم -متینا:

 میانا :راستی خونواده هامون امروز ساعت  -نفس خندید و گفت:

ای جونم پس نخوابیم و خونرو یه دست بکشیم زشته جلو مامان و خاله ها این جوری باشه همه تایید کردیم  -متی:

کارا  9::2و هال و دست شویی ها ساعت اول رفتیم اتاق های خودمون رو مرتب کردیم بعدش هم اشپز خونه 

ایفون زدن همه دوییدیم  :تموم شد یه لیوان چایی گرفتیم و نشستیم در مورد نامزدی حرف زدیم ساعت یه ربع به 

همه اومده بودن خیلی خوشحال بودیم االن دیگه هممون بودیم. من،مامانم.بابام.داداشام و نفس و ابجی و داداشش و 

 باباش و داداشش و مایسا همه گرفتیم خوابیدیم.متینا و مامان و 

متینا رفته بود ارایشگاه من و نفس و الیاس و ساترا و ارسام و  9::88روز خیلی سریع گذشت و از ساعت :این 

سامی همه تو باغ داشتیم کار میکردیم و مشغول مرتب کردن میز و صندلی اینا بودیم بیچاره زهرا خانوم و دخترش 

مون باغ زندگی میکردن هم کمکمونمیکردن اما مگه تموم میشد؟ این وسط الیاس چون با ارسام همسن هم که تو ه
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کار هارو تموم کردیم هنوز منو نفس هیچ  :به بعد بود و ما ساعت  4در اومده بود خیلی گرم گرفته بود نامزدی 

 کاری نکرده بودیم همه برگشتیم خونه هامون تا اماده شیم .

دم و نفس فرستادیم برن باغ تا حداقل یه مهمون اومد یکی باشه سریع دوییدم سمت حموم و یه دوش همرو غیر خو

دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون یه حوله دورم پیچیدم و بابیلیس رو زدن به برق یهو در اتاق باز شد نفس هم  29

 مثله من حوله به تن اومد تو

 هوووووی نمیگی لخت باشم؟ -من:

 که از این حرفا نداریم داریم؟ ما -نفس:

 نه نداریم حاال بیا موهام و فر کن -من:

 باشه ولی تو هم برا منو صاف کن. -نفس:

 نشستم جلو اینه نفس اول موهامو خشک کرد بعد صاف صاف شونشون کرد و گروه گروه فرشون میکرد

 ای بابا تموم نشد؟ -من:

 االن میشه. -نفس :

امون رو درست کرده بودیم و داشتم ارایش میکردم. یه الک همرنگ لباسم تند تند زدم دستم االن دیگه هر دو موه

و ارایش هم یهخط چشم و سایه همرنگ لباسم و با ریمل خوب مژه هام رو حالت دادم .اوووووووف چشام خیلی 

وشگل داده بود پشت وحشی شده بود. یهو نفس اومد تو یه لحظه خیره موندم روش موهاش رو که صاف بود خیلی خ

گوشش بر خالف من یه ارایش خیلی سریع کرده بود ریمل و سایه و خط چشم و رژ گونه و یه برق لب الکم بنفش 

زده بود.لباسارو پوشیده بودیم. لباسم بلند بود که کنار ران چپم کوتاه میشد و از روش حریر میومد و کلی سنگ کار 

ن داشت یه سرویس طال سفیدم پوشیدم به زور از اینه دل کندم و رسیدم به شده بود یه کفش ابی که پاشنه هاش نگی

 اتاق نفس داد زدم که سریع بیاد .

بود حتما همهی مهمونا اومده بودن بالخره بعد نیم ساعت  6پام رو گاز بود خیلی دیر شده بود ساعت یه ربع به 

راه افتادیم سمت جایی که جشن بود همین که از  رسیدم و ماشین پارک کردم یه ادکلن هم خالی کردم رو خودم و

در وارد شدیم همه سرا چرخیدن من و نفس یه لبخند زدیم و به همه سالم کردیم و نشستیم سر میزی که مامان اینا 

 نشسته بودن.

سامی  و دوتایی بلند شدیم و داشتیم به همه خوش امد میگفتیم رسیدیم به میز پسرا یه میز که تشکیل میشد از ارسام

وساترا و چند تا پسر دیگه بعضی تو دانشگاه استاد و بعضی دانش جو بودنرفتم جلو سالم علیک همین که رسیدیم 

 سوتا بلند شد

 بابااااااا شما رو با عروس اشتباه میگیرنااا -ارسام:

 ای بابا ارسام واقعی که نمیگرنمون بزار اشتباه بگیرن دیگه -نفس:

اقایون همشون بد جور تیپ زده بودن بودناااا همهشون از دم کت و شلوار بودن فقط رنگ  بعدش دوتایی خندیدن.

پیراهنی هاشون فرق میکردسامی یه پیراهنی قرمز با یه کراوات پاپیونی همرنگش ساترا پیراهنیش همرنگه لباس 

 نفس بود ارسامم ابی اسمانی همرنگ لباس من بود اعصابم خورد شد

 چرا با لباس من ســِت کردین؟ هی اقا تمجید -من:

 من با لباس شما ست نکردم -ارسام:
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 با چشمام ست کردم -بعدش با اشاره به چشماش ادامه داد:

 اوه اوه چشمات تو حلقم. نمیری یه وقت از ذوق اینکه چشات رنگیه -من:

ریم خرید یه لباس رنگ تو هوز نمیدونی همیشه پوست سفید و رنگ چشاش رو به رخ من میکشه مثال می -سامی:

روشن میگیرم برم پرو ار دستم میکشه و میگه من سفیدترم به من بیشتر میاد یا نمیدونم من با رنگ چشام ست 

 میشه یا با رنگ چشمام تضاد خوبی داره و هزار جور بهونه ی دیگه

 بگو بگو داداشم خودت رو خالی کن -ارسام:

 به ی سفید و چشم رنگی بودن رو ندارید نه بابا ارسام خان تمجید شوما جن -من:

همه زدیم زیر خنده چشمم افتاد به ساترا دیدم داره نفس رو نگاه میکنه و خیره شده بهش پیش خودم گفتم هووی 

من رو نفس غیرت دارما خودت مگه ناموس نداری برادر من درویش کن اون چشای هرزت رو اما همش رو خوردم 

 انالیز فالنی تموم شده یه سالمی هم به ابجی بیچارت بکن نظرت چیه؟ داداش ساترا اگه -و گفتم:

 تو یکسره حواست به منه شیطون؟ خوبی؟؟ -ساترا:

 ای بابا یه نفسی که باال میاد و میره -من:

بالخره داداش های گرامی ما اومدیم یه سالمی کرده باشیم ساترا  -خندید. نفس که تا اون موقع ساکت بود گفت:

 سالم نف...خانوم رهاد خوبین؟ -ش کردو گفت:نگاه

 خیلی ممنون اقای کرامت شما بهتری -نفس:

و برگشتیم سمت میز خودمون که یهو پارمیدا رو دیدم جلو در دنبال یه اشنا میگرده رفتم پیشش بهش نزدیک شدم 

ارایش اروم موهاشم جمع  یه لباس سبز تا روی زانو هاش ساده اما شیک با استین های حلقه ای یه کفش مشکی و

 سالم پارمی خوبی؟ خوش اومدی بیا تو دیگه -کرده بود بغلش کردم و گفتم:

 پری دریایی شدی برا خودتاااا -پارمی:

 میدونم -من:

خندیدیم و بردمش سمت میزی که همه ی دوستای صمیمون نشسته بودن داشتم پارمیدا رو به بقیه معرفی میکردم 

 بریم دیگه -رد عروس و دوماد اومدن نفس اومد و گفت:که خواننده اعالم ک

زود دوتایی رفتیم استقبالشون متینا و امیر واقعا به هم میومدن چشمام اشکی شدن نفسم بغض کرده بود خیلی تالش 

 کردم اشکم در نیاد اما سمجتر از این حرفابودن بالخره ریختن یهو ارسام نمیدونم از کجا اومد یهو

 ا اشک شوق هستن دیگه؟این -ارسام:

 پ ن پ -من:

رفتم متینا رو بغل کردم و با امیر دست دادم. بالخره متینا و امیر نشستن تو جایگاه منم رفتم پیششون یکی نیس بهم 

بگه اخه اینا دوتا مرغ عشق میخوان دل بدن جیگر بگیرن من اونجا چیکار دارم رسیدم بهشون با نیش بازم دستام رو 

 اق خدا فدات شم نصیب ما هم بکن تورو خدا -گفتم: بردم باال و

 ببنیم شیطون چی میگی تو؟ -امیر:

 هیچی بابا داشتم به خدا میگفتم نصیب منم بکنه -من:

 ایشاال به زودی -خندید و گفت:

 نه بابا میخوام از جوونی لذت ببرم -من:
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 چه لدتی اونوخت؟ -امیر خندید و یه چشمک به متی زد:

 بابا داداش منظورم یه چیز دیگه است ای -من:

 من که چیزی نگفتم ببنیم باران چه لذتی؟ -امیر:

 هیچی بابا -من:

خندیدن منم دست نفس رو گرفتم چند تا اهنگ رو تنهایی اون وسط رقصیدیم دیدیم دودی از این مهمونا بلند 

 -فس بهم چسبید و در گوشم گفت:نمیشه رفتیم بقیه رو هم اوردیم. کلی وسط شلوغ شده بود. اون وسط ن

 بارااااااااان سوژه ی امروزم جوور شد

 کوو ؟؟ کجاست؟ خیلی وقته سوژه نداریم -بعدم خندید منم گفتم:

 نیگا اون دختره رو چه به ساترا چسبیده -نفس:

 شاید همون نیلوفره باشه -من:

 کدوم؟ -نفس:

 ای بابا همونی که تو رستوران زنگ زده -من:

 شاید اخه ببین شکم دختره هم یکمی اومده جلو -س:نف

 حاال میفهمیم وقت بسی زیاد است فعال رقصت رو بکن -من:

 بابا مگه بیکاری من حوصله ی اون نکبت روندارم امروز فقط میخوام به ادا اطوارش بخندم -نفس:

ده نفس چون پایین لباسش تنگ بود ش وقت دادن کادوها بود منو نفس بدو بدو داشتیم میرفتیم کادوهامون رو بدیم

 بود عینه اردک رسیدیم جایگاهشون

 چتونه وحشیــا؟ -متینا:

هـــــــــــه چیی؟؟؟؟ گفتی وحشی؟ مارو باش واسه کی پول حیف کردیما بریم نفس بریم که اینجا جای ما  -من:

 نیست. اصــنشم قــهل

 میبینی داداش امیل این وحشی به من میگه وحشی -م:بعدش برگشتم سمت امیر و با حالت بچه گونه ای گفت

 ای جاااان تو کادوت رو بده و برو من خودم حسابش رو میرسم -امیر خندید و گفت:

 ندید بدید  -بالحن خودم گفتم:

 

 بیا بریم بابا کادومونم برای خودمون میشه -همه خندیدیم .... نفس:

 هوووووی کادوی -برگردوندیم متینا یه کوچولو صداش رو برد بال و گفت:اره بابا بریم. به شوخی رومون رو  -من:

 من رو یادتون رفت بدینااااا

 راست میگه من کنجکاوم بدونم چیه -امیر:

نه بابا اینا پررو تر از حرفا بودن برگشتیم و متینا رو بوس کردیم و با امیر دست دادیم و کادومون رو دادیم کادوی 

ب قلب با یه ادکلن مردونه مال نفس هم دستبند قلب قلب و یه کراوات. برگشتیم داشتیم میرفتیم من یه گردنبند قل

که دیدیم ساترا با همون دختره دست تو دست داشتن میومدن و اخم غلیظی رو صورت ساترا جا خوش کرده بود یه 

را ضایع رو بفهمونه اما از قیافه ی ساتنگاه به نفس و یه نگاه به من انداخت که نتونستم بفهمم میخواست با نگاهش چی

 بود از بودن اون دختر در کنارش اصال راضی نیست.
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تازه نشستیم پاهامون داشت از خستگی میترکید که امیر بیچاره میمون شد از بس ادا اطوار در اورد تا به بفهمونه 

ودم نشسته بودم دیدم یه کمی طول بریم پیشش. بالخره دیذمش و به نفس گفتم بره که امیر باهاش کار داره و خ

 کشید دوباره همون حس فضولی مزمنی که تو همه ی دختر هست تحریک شد منم دوییدم رفتم پیششون

نفس ببین برین همه ی مهمونا به خصوص این ساترا و سامی و ارسام و ... رو بلند کنین برقصن ساترا اینا  -امیر:

 خیلی از دستم شاکی بودن

ا هــی من نمیخوام ریخت اون ساترا رو ببینم تو هم به هر بهونه ای منو میفرستیا به من چه باران رو ای باب -نفس:

 بفرست

 نه نه منم تنهایی نمیرم -من:

 ای بابا نفس جان برو دیگه بعدش یه جایزه پیش من داریااا -امیر:

 ن این باشه که مارو ببری بیروناخ جوووون میگما جایزه م -نفس مثل بچه ها دستاشو به هم کوبید وگفت:

 باشه حاال شما ها برین همه رو که اوردی وسط منو متی هم میایم باشه؟ -امیر:

 ای به چشم شوما امر کن دادا -نفس:

 شوما چش مایی اما بهت نمیاد التی حرف بزنی -امیر خندید و گفت:

 تی این نفس هنوز بچسم -داشتیم میرفتیم اخرین لحظه صدای امیر رو شندیم که میگفت:

 داداش سامی پاشو ببینم اومدی بشینی؟ -نفس:

 اگه دختری مثل شما همراهیم کنه من عمرا بشینم اینجا حاال همراهیم میکنی؟ -سامی خندید و گفت:

 نه..اخه من باید مهمونای گندمون رو بلند کنم -نفس:

 خوشم میاد رُکی نفس -سامی :

 م سراغ ارسام هر چقدر مار از پونه بدش میاد در خونش رو میزنه هامن که دیدم نفس مشغوله رفت

 هـــی هووووی با تواما تمجید پاشو -من:

 االن من نهایت ادب و احترام و شعور و شخصیت رو تو این نیم جمله شنیدم -ارسام:

 خواهش میشه پاشو بابا مثال نامزدی دوستته -من:

 اصرار کن افتخار بدم -ارسام:

 بیا برو بینیم باو -من:

 رفتم سراغ بقیه دیدم نفس همرو بند کرده غیر از ساترا رفتم جلو نفسم پیشم بود

 برادر ساترا پاشو برو لطف من برقص -من:

 باشه ابجی االن میرم-ساترا:

 راستی داداش چرا من از زن داداشم بی خبرم؟؟ -من:

 کی؟ چی؟ -ساترا:

 ست به دست باهاش اومدی ، رقص کردی و کادو دادیای بابا همون دختره که د -من:

 نه باران اون جوری که فکر میکنی نیست حاال بعدا برات تعریف میکنم -ساتراکالفه گفت:

 پس مشتاق بعدا حاال فعال برو -من:
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ه و رساترا باشه ای زیر لب گفت و یه نگاه به نفس کرد و رفت وسط نفس موذی همرو اورده بود وسط حتی اون دخت

 اون دختره هم هی خودش رو میچسبوند به ساترا، در کل داشت خوش میگذشت....

 «از زبان نفس » 

همین طور که وسط بودم حواسم هم به ساترا هم به اون دختره که حاالمیدونستم اسمش نیلوفره بود، مامان و خواهر 

ساله و لیسانس معماری بود یه دختر سفید  24ساترا هم خیلی مهربون بود یعنی با من که خیلی خوب بودن ابجیش 

تو پر نه خیلی چاق نه الغر که موهای قهـوه ای تیـره اش رو محکم و کشیده باال بسته بود واای چشاش خیلی 

خوشگل بودن کپی چشمای ساترا که چون این دختره با ریمل و اینا بیشتر به چشم میومد البته انگاری اینا خونوادگی 

ت بود، ساحل متأهل بود که حاصل این ازدواجشون یه پسر جیگر به اسم دایان که یک سال داشت مژه هاشون پرپش

، بود.دایان رو گذاشته بودیم بغل مامان بزرگش و ساحل و شوهرش بنیامین رو اورده بودم وسط. این وسط نیلوفر 

ام گرفت. بالخره این دور رقص  هم چسبیده بود به ساترا و اونم عصبانی بود از دیدن قیافه اش این طوری خنده

تموم شد ومن چون قول داده بودم به مامان ساحل رفتم سمت میز اونا و همون جا نشستم مامان ساترا که حاال 

 -میدونستم اسمش ناهید هستش دستم رو گرفت تو دستاش و بالحن خیلی مهربونی گفت:

 تویی؟خـــب پس نفس جون نفس جونی که ساترا برامون تعریف میکرد 

 هم تعجب کردم هم عصبانی شدم چه دلیلی داشت ساترا از من پیش خونوادش تعریف کنه.

 نــه ..!! نــه این اون نفس نیست مامان جان اون فرق میکنه. -ساترا که انگار هول شده باشه گفت:

 ساحل یه لبخندی رو لبش بود و من رو نگاه میکرد نیلو هم که نبود

 ایشون خانوم نفس رهاد دانشجوی بنده و دوست و شاید هم یه جورایی خواهر زن امیر -ساترا ادامه داد:

خودم باهاش اشنا شدم ، پس بگو اون نفس یکی دیگست اگه این بود تعجب میکردیم دختر به این  -ناهید خانوم:

 گلی و خوشگلی زبونم الل مگه مغز خر خورده بیاد عاشق تو بشه.

 اما صدای خنده ساحل و اقا بنیامین میومد.من که ریز ریز میخندیدم 

اولندش ساحل جااان شما بخند بعدا که کارِت به من میوفته منم میخندم ، دوما بِنی تو که حسابت کال  -ساترا :

جداست ، سوما مامان جان مگه من چمه؟ خوشگل نیستم که هستم ،خوشتیپ نیستم که هستم،دکتر نیستم که 

 هستم.هستم،دختر کش نیستم که 

 اره اینقدر دختر کشی که این یکیش نمرده و چسبیده بهت ولت هم نمیکنه. -ساحل با خنده:

 راستی کجاس این نیلو؟ -همه خندیدن ساترا هم یه کمی عصبی شد وگفت:

 چه بدونم گفت میره دست شویی -ساحل:

 ایشاال بیوفته اون تو بمیره -ساترا:

اقای کرامت این جوری نـَگین  -هش که کردم کامالجدی بود با تعجب گفتم:اولش فکر کردم شوخی میکنه اما نگا

 برای همسرتون که حامله هستن این حرفا شعون نداره 

کدوم زن ، نه عزیزم اون نیلوفر زن داداشم نیست اون بچه هم معلوم نیست اصال  -ساحل با تعجب و خنده گفت:

 وم نیست از کیه، به تو دروغ گفته.واقعا وجود داره یا نه بعدش هم اگرم باشه معل

 ساحل جان دلیلی نداره که نیلوفر به من دروغ بگه عزیزم، من که باهاش پدر کشتگی ندارم -من:

 با تو نه گلم اما با ما و ساترا پدر کشتگی داره میخواد خودش رو به داداشم بچسبونه -ساحل:
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 نشم شما ها هم خونوادگی گپ بزنیناها باشه حاال من برم بیشتر از این مزاحمتون  -من:

 ای بابا نفس دخترم، دیگه نشنوم این حرف رو ها تو برام عینه ساحلی بشین -ناهید خانوم:

 ممنونم خانوم کرامت -من:

 خانوم کرامت چیه؟ منو ناهید صدام کن. -ناهید خانوم:

 ه ناهید خالی خزشته صداتون کنم.نه اخه نمیشه که یه پسوندی ، پیشوندی داشته باش -من با خجالت گفتم:

 پس بگو مامان ناهید مثل این سه تا. -خندید و گفت:

لبخند زدم و به اصرار مامان ناهید نشستم. ساترا دقیقا رو به روم بود داشتم از هر دری باهم صحبت میکردن نیلوفر 

 ن.یکرد اما لبخنداش خیلی صمیمی بودبرگشته بود و دقیقا بین مامان ناهید و ساترا نشسته بود. یه جوری نگاهم م

 ابجی نفس؟ -نگین دویید و اومد پیشم و گفت:

 جانم نگین؟ -من:

 گوشیت خودکشی کرد. -نگین:

 نچ نج نگین خودکشی کرد چیه؟ در ضمن سالم نکردی به خونواده کرامت. -من:

 ترا و بنیامین هم دست داد.نگین خیلی دخترونه با مامان ناهید و ساحل و نیلوفر روبوسی کرد و با سا

 نگین عزیزم بیا بشین پیشمون -مامان ناهید:

نه ناهید خانوم من برم کمک باران بیچاره این نفس خیلی راحت این جا لم داده و گل میگه و گل میشنوه  -نگین:

ش زبونم رو در اونجا باران داره همه کار هارو میکنه منم میرو پیشش . بعدش منو یه جوری نگاهم کرد منم برا

 اوردم. 

 حاال نگین جون چی میشه یه روز ابجیت رو به ما قرض بدی این که همیشه برا شماست. -ساحل خندید و گفت:

به خدا ساحل جونم به همین برکت قصم اگه کار ها نمیوفتاد  -نگین انگار که سال ها با ساحل دوست بوده گفت:

 ه شما، نیازی بهش نداریم کهگردن من و باران ها این نفس رو میدادم ب

 که من اضافیم اره؟ -همه خندیدن منم نگاهش کردم و گفتم:

 میبینی ساحل جان اینجوری تهدیدم میکنه ها -نگین رفت از پشت ساحل رو بغل کرد و گفت:

 حاال من برم بای بای فعال -نگین:

 چه با نمکه -ساحل خندید و گفت:

که تااون موقع همش مشغول بازی با عروسکش بود با لحن بامزه و بچه گونه ای  خندیدم و گفتم لطف دارین دایان

 مامان ساحل من گرسنمه. -گفت:

 ای بابا حاال من کجا به این شیر بدم -ساحل :

 ساحل این گوشه ای که نشستیم زیا توی دید نیت یه چیزی بنداز رو شونت و بشین شیر بده بهش -بنیامین:

بونی به شوهرش زد و با اشاره سر گفت باشه. اینقدری که اینا بهم میومدن که برای صدمین بار ساحل یه لبخند مهر

 ارزوی خوشبختی کردم براشون.

گوشیم دستم بود که یه اس ام اس اومد برام شماره اشنا بود که یادم بود برای ساترا هستش تعجب کردم اینکه روبه 

نفس قضیه نیلوفر بحثش جدا هستش بعدأ برات تعریف -شته بوود:روم بود دیگه اس ام اس چرا بازش کردم نو

میکنم. یه نگاه بهش انداختم اونم نگاهش به من بود یه نگاه پر از اصرار تا حاال چشای عسلیش رو اینجوری ندیده 
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 واباقای کرامت من لزومی نمیبینم برام تعریف کنین. ج -بودم. یه لبخند تلخ زد یه جوری شدم اما جواب دادم:

 باید بدم میشه یه بار بدون لج بازی حرف من رو قبول کنی؟ -داد:

جوابش وندادم چون واقعا برام مهم نبود اینکه نیلوفر کی بود؟ چرا به ساترا چسبیده و بچش از کیه و... بلند شدم و 

ور مام باید قول بدین دمامان ناهید جونم من برم االن کیک و اینارو میارن برم ببنیم بچه ها چیکار کردن ش -گفتم:

 بعدی رقص همراهیم کنین.

 :حتما عزیزم-

گونش رو بوسیدم و یه فعال به همه گفتم و رفتم سمت باران داشت با خواننده حرف میزد رسیدم بهشون دیدم داره 

 میگه خواننده اعالم کنه وقت کیکه همه بشینن منو دید

 مد دوستی به اسم باران داریبه به نفس خانوم خوش اومدی یادت هم او -باران:

 ایـــی لوس نشو حاال بعدا منت کشی میکنم فعال برو بگو مواظب باشن موقع اوردن کیک -من:

 امیر صدام کرد رفتم پیشش:

 نفس ببین برو بگو سریع تر کیک رو بیارن تمومش کنیم -امیر:

 ری برا اینکه زودتر تمومش کنیمبابا امیر اولندش که نامزدیته امشب چرا عجله دا -خندیدم و گفتم:

 ای نفس بال بابا بگو تموم کنن ایشاال عروسی رو تا صبح میزنیم میرقصیم -امیر خندید و گفت:

 این ادمی که من میبینم فکر نکنم شب عروسی تا صبح بتونه بشینه نه بابا فکر نکنم -من:

 برو بگو دیگه -هر دوتاشون خندید و متینا گفت:

 اباباشه ب -من:

کیک رو هم اوردن یه فشفشه روش و اون دوتا بریدن و همه همخورد و نامزدی تموم شد همه رفتن خونه هاشون 

ولی من ، باران، متینا،امیر، ساترا،بنیامین،ساحل،ارسام ، سامی موندیم تا اونجارو تمیز کنیم البته زهرا خانوم و 

 دخترش هم بودن.

 ایان چی پس؟ساحل فدات شم تو چرا موندی د -من:

 دایان خوابید با مامان و نیلو فرستادمش منم میخوام کمکتون کنم. -ساحل:

 مرسی ساحل جان -متی:

 امیر ما کجا لباس عوض کنیم. -من:

 برین تو ساختمون ، ساحل خانوم شما هم از لباس های مامان من بردارین هست اونجا -امیر:

 ممنون اقا امیر -ساحل:

م اما مگه تموم میشد؟ خیلی وقت بود دست شوییم گرفته بود اما خجالت میکشیدم اما دیگه همه مشغول بودی

نمیتونستم تحمل کنم دست شویی اونور باغ بود و راهی که میرفت اونجا تاریک بود سایه درخت ها هم افتاده بودن 

لبم هایی دعا به لب راه افتادم. قوحشتناک تر میشد خجالت میکشیدم به اقایون بگم همراهم بیان برای همین خودم تن

داشت از تو دهنم میزد بیرون این راه لعنتی هم تموم نمیشد. یه صداهایی از پشت سرم میشنیدم به علت ریزش 

برگ ها راحت میشد خش خش هارو تشخیص داد اولش فکر کردم چون ترسیدم این صداها به گوشم شنیده میشن 

م بود داشتم از خدا گله میکردم که یا خدا نزار نا کام برم از این دنیا برا اما یکمی دقت کردم واقعا یکی پشت سر

 اینکه حواسم پرت شه شروع کردم با داد اهنگ خوندن
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 ای جووونم میخوام عطر تنت بپیچــه تو خونم

 تو که نیستی یه سـر گردون دیوونم ای جوووونم

عا بخون خدا قبول کنه رسیدم دست شویی پریدم توش ای نفس بگم چی بشی االن وقت اهنگه اخه به جاش دوتا د

درم قفل کردم اومدم بیرون دست هام رو بشورم هنوز اهنگ رو داشتم تکرار میکردم سرم و اوردم باال از تو ایینه 

خودم و ببینم یهو چشم تو چشم ساترا شدم جیــــــــغ بنفش کشیدم انگار که هیوال دیده باشم دیدم خودشه تکون 

 ره فقط دستاش رو گذاشته رو گوشاش من هنوزم در حال جیغ زدن بودمنمیخو

 اااااااااه چته ساکت بااااش -ساترا تقریبا داد زد:

شما چیکار دارین این جا اقای کرامت؟ من تو دست شوییم نباید  -من انگار نه انگار اونی که جیغ زده من باشم گفتم:

 از دست شما راحت باشم

 طر شما نباید گالب به روتون...من به خا -ساترا:

رفتم کنار گفتم بفرمایین. گفت نمیخواد بره اصال دست شویی نداشته یه صداهایی از پشت دست شویی شنیده اومده 

 ببینه چیه

 خــب چی بود؟ -من:

 دوتا سگ بودن دیگه نیستن -ساترا:

 خنده با شنیدن اسم سگ ترسیدم فکر کنم ترسم واضح بود اخه کرامت زد زیر

 غش نکنین یه وقتی میشه بگین به چی میخندین ؟ -من:

 اخه... این..قدر ترس.. الزم نیست میگم رفتن چرا میترسی؟ -ساترا بریده بریده گفت:

 کی؟؟ من؟؟ ترسیدم؟ هه هه یه چیزی میگیا منو ترس به هم نمیایم. -من:

 بله بله معلومه شما اصال از سگ نمیترسین -ساترا:

 هوماو -من:

 میبینیم -ساترا:

ای نفس بگم خدا نکشتت میمردی میگفتی اره میترسم و خالص همین جوری داشتم فکر میکردم دیگه رسیده بودیم 

دم در ساختمان بودیم که ساترا داد زد واای سگ.. با شنیدن اسم سگ چشمام رو بستم و دوییدم که پام به یه سنگی 

. دوکــوپــــس!!!.. پخش زمین شدم ساترا فقط نگاهم میکرد و میخندید و داد که نمیدونم چه اندازه ای گیر کرد ..

میزد چی شد خانوم رهاد شما که نمیترسین یکی نبود بگه نفس جان جلوی در ساختمون سگ چیکار میکنه اما خب 

ش ره شده و خونمن از سگ خیلی میترسیدم احساس کردم زانوم خیلی میسوزه پاچه شلوارمو دادم باال دیدم زانوم پا

بند نمیاد از ساترا بدم میومد هیچی همه ی حس های بی تفاوتی نسبت به ساترا تبدیل به نفرت شد با نفرت نگاهش 

کردم دیگه نمیخندید نگران شده بود و میدویید سمت من رومو ازش گرفتم به زور داشتم تحمل میکردم که اشکم 

ا دیدن من دوییدن سمتم تا باران و دیدم اشکام در اومدن باران بغلم در نیاد کهع همون موقع ساحل و باران اومدن ب

 کرده بود هی میپرسید چی شده اما مگه میشد حرف بزنم.

شاید تمام این اتفاقات توی چند دقیقه رخ داده باشه اما به اصرار امیر که میگفت زخمش عفونت میکنه اوردنم دکتر 

خیلی معذب شده بود هی بغلم میکرد اصال از ساحل دلخور نبودم روی  ساحل بیچاره فهمیده بود تقصیر داداششه

 حسابم اون نکبت بود.
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 سالم اقای دکتر کرامت -پرستاره با دیدن ساترا که پاشو تکیه داده بود به دیوار نیشش لق شد گفت:

 علیک سالم خانوم ، پانسمان تموم شد؟ -کرامت هم یه لبخند اروم زد و گفت:

 لهب -پرستاره:

چه عشوه ایم میومد واسه کرامت، یه پوزخند زدم هیچکس از اون شخصیت مسخره ی ساترا خبر نداشت جز من 

بقیه فقط از ظاهر قضاوت میکردن، حد اقل اگه ادم بود از نقطه ضعف اونم برای شوخی استفاده نمیکرد بالخره همه 

 از یه چیزی میترسیدن منم از سگ.

 وندیم و خونمونخــب دوباره ما م -باران:

 چیش بده اونوقت؟ -متینا:

 خوب برا شما معلومه بد نیست شوهر و کار و دانشگاه و ... مشغولین -باران:

 منه چالق رو بگو -نفس:

 یونی رو چیکا میکنی نفسی؟ -باران:

 هیچی میرم -من:

 خوووبه -متینا :

 متی جوون یه زنگ به اون شوهرت بزن گوشیروبده من-من:

 چیکارش داری؟ -:متی

 ای بابا از پشت گوشی که نمیشه خوردش -من:

 میخوای بزار رو پخش -باران:

 صد در صد -متی:

 ندید بدید -من:

 سالم خانوم خانوما خوبی؟ -بعد دوتا بوق صدای شاد امیر پیچید:

 اره امیر خوبه من نفسم -من:

 سالم نفسی کاریم داشتی؟ -امیر:

 م تو چی؟ خوبی؟اموراتت میگذره؟مرسی ممنون خوب -من:

 ببخشید مرسی خوبم -خندید و گفت:

 ببین امیر اون قولت چی شد؟ -من:

 وااای نفس تو ، پات خوب شده؟ که حرف از رستوران میزنی؟ -امیر:

 قرار نیس همیشه اینجوری بمونه که ببینیم نکنه میخوای بزنی زیرش، میدونستمااا -من:

 تون حاال ، کیا میان؟نه بابا میبرم -امیر:

 اینم شد سوال ؟ این دوتا که مثله همیشه هستن -من:

 اون دوتا به خصوصم یکیشون باید باشه وگرنه منم نیستم -امیر:

 ای زن ذلیل ابرومو بردی داداش -من:

 منم به این قوم گرسنه میگم ببینم چی میشه -امیر خندید و با خنده ادامه داد:

 منظور؟ -من:
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 سامیار و ارسام و ساترا -:امیر

 باشه فعال پس بای بای -من:

 در ضمن شاید هم بریم پارک... -امیر:

 باشه -من:

 خداحافظ مواظب زنم باشین -امیر:

 چه زنم زنمی هم راه انداخته خدافظ ببینم -من:

 قطع کردم و گوشیرو دادم به متی 

دش هی زیاد و کم میشد، خجالت میکشیدم به باران ومتینا بگم امروزم به هر زور و بالیی بود گذشت و پای منم در

اخه فکر میکردن دارم لوس بازی در میارم هر روز باید پانسمان پام رو عوض میکردم از اینکه این همه ضعیف بدم 

 دمیومد سرم هم داشت میترکید و گیج میرفت اخه من کم خونی داشتم و با اون خونی که ازم رفته بود بد تر میش

 شب به خواب نازنین فرو رفتم. 1پیش خودم گفتم لعنت به تو ساترا لعنت ، دوتا ارامبخش خوردم و ساعت 

 «فصل شــشم»

 «از زبان باران» 

صبح بیدار شدیم و بعد از اماده شدن و کلی ذوق کردن از اینکه داره اولین بارون پاییزی میاد راهی یـونی شدیم 

س با استاد کرامت درست سر ساعت اومد تو کالس کالفه تر از همیشه بود بدون حرف امروز شنبه بود و اولین کال

یکسره جزوه گفت و درسش رو داد درس که تموم شد حضور و غیاب کرد و اتمام این جلسه رو اعالم کرد و با اشاره 

 به ما سه تا و ارسام گفت که بمونیم همه رفتن ما چهار نفر هم رفتیم سمت میز ساترا

 متیناخانوم قضیه پارک چیه؟ -اترا:س

 اَاَاَاااااااا -من:

 چقدر این امیر فضوله خدااا -متینا خنده ای کرد وگفت:

 یعنی چی؟ یعنی من نباس میدونستم باااشه -ساترا اخم الکی کرد وگفت:

 ای بابا نه نه اقا ساترا منظورم اون نبود -متینا:

 بیاین بریم دیگه -ادو تقریبا ناله کرد:نفس اروم اروم رفت جلوی در کالس ایست

 خیلی درد داری نفس؟ -ساترا نفس رودید نفسش رو با صدا داد بیرون و دستی تویموهاش کشید و گفت:

 نه -نفس:

 نفس به خدا من قصدم اینی نبود که اتفاق افتاد من اصال نمیخواستم تو این جوری ضربه ببینی -ساترا ادامه داد:

 اد کرامت میدونم قبالهم گفتینبله است -نفس:

لحن صحبت نفس جوری بود که دهن طرف بسته میشد، دیگه موندن رو جایز ندونستیم ورفتیم سلف بالخره همه ی 

کالسامون تموم شد و ما سریعا برگشتیم خونه اخه خیلی خسته شده بودیم، روی مبل دراز کشیده بودم ناخوداگاه 

ر دو برادر اما کامال متفاوت چه از نظر قیافه و ظاهر و چه از نظر اخالق و رفتار، فکرم کشیده شد به ارسام و سامیا

یکیش خودش کال شاد و سرحال و یکی دیگه اما سعی داشت شاد و بی تفاوت و بیخیال نشون بده ، خیلی کنجکاو 

چه زود و یا چه دیر . شده بودم بدونم اون غم بزرگی که تو چشمای سامیار هست برای چیه بالخره میفهمیدم حاال 

 سری تکون دادم و فکر اون دوتارو ریختم بیرون و دوییدم توی اشپز خونه پیش نفس و متینا
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 متی جوووون من حوصلم سر میره -من:

 بریم بیروون؟ -متی:

 اره بریم سه نفری دیگه؟ -من:

 نچ نچ من دیگه مثل شماها مجرد نیستم به امیر میگم -متی:

 قدر شوهر ذلیل نباش تورو خدا ابرومون رو بردیبابا این -نفس:

 هرچی تو بگی اما من میگم به امیر -متی خندید و گفت:

 حاال امیر اینا میومدن همچینم بد نمیگذشتا اما خب اون نچسبه هم بود دیگه

 بچه ها شماها برین من نمیخوام بیام -نفس:

 نداشت بمونیـــانفسی صفا سیتی نمیای؟ تو امکان  -من با تعجب گفتم:

 بارانی میخوام استراحت کنم -نفس:

 باشه اما نفس جونم دیگه پات رو پانسمان نکن امیر گفت -متینا:

 اره عزیزم حاال بزار هوا بخوره خوب میشه -من:

 چشم ابجیااا ممنون که به فکرین ، بابا اینقدرم لووسم نکنین -نفس:

 هبالخره یه نفس بیشتر نداریم ک -ونور با گوشی حرف بزنه من گفتم:متی که یه بوس از لپای نفس کرد و رفت ا

 نه فک داشته باشین راستی خوش بگذره و رفت سمت اتاقش -نفس خندید و گفت:

یه جورایی ناراحت شدم نفس نمیاد اماخب از طرفی متینا دلش برای امیر تنگ شده بود و االنم همه چیرو هماهنگ 

 حت شه برای همین رفتم اماده شم بعد از اماده شدن دم در بودیم ازهمون پایین داد زدم:کرده بود نمیخواستم نارا

 نفــــــــــــــس مواظب خودت و خونه باش

 جوابی نیومد بدو بدو رفتیم پایین و امیر منتظرمون بود.

داروشکر برخالف فکرم من و متی و امیر سوار ماشین امیر و سامی و ساترا پشت سرمون با ماشین سامیار بودن.خ

 اون نچسبه نیومده بود

 میریم یه جا برای قدم زدن -امیر:

 فکرم همش پیش نفس بود برای همین اصال صداش رو نشنیدم

 چرا نفس نیومــد؟؟ نکنه به خاطر ساترا؟ -بار دوم امیر با صدای نسبتا داد مانندی گفت:

نه نه بابا نفس اینجور ادمی نیس اون فقط  9خودش بکنه گفتم:من هول شدم برای اینکه نکنه فکر نا خوشایندی با 

 گفت میخواد استراحت کنه

 اهااا پس یه زنگ به ابجیمون میزنم -امیر:

 خودت میدونی -من:

 امیر جان برگشتنی چندتا پاستیل و ژله و ترشک و لواشک و ادامس بخر ببرم برا نفس خیلی دوست داره -متی:

 دارم خـــب ا ا ا منم دوست -من:

 برای توهم میگیرم خـــب -امیر خندید و گفت:

 رسیدیم و همه با هم راه افتادیم با اینکه هوا نسبتا سرد بود اما ادمای زیادی داشتن اونجا قدم میزدن

 میگمااا یکی کمه بگو اون زلزلــه نیست کـجاست این نفس؟ -سامیار:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

6 7  

 

 گفت میخواد استراحت کنه -من:

 نــکنه به خـاطر مــن؟؟ -پرسید : ساترا نگران

 نه بابا -من:

 باشه -ساترا:

 سامیاااار نظرت چیه بریم دختر بازی؟ -بعدش هم برای اینکه فضا عوض شه شیطون خندید و گفت:

 ساترا من که دیگه متاهــلم -امیر:

 کی با تو بود اخه امیر؟ -ساترا:

 را خودشون میان سمت ما و یه چشمک زد به ساترابابا ساترا نیازی نیست ما بریم دخت -سامیار:

همه با هم خندیدیم متینا انگار نه انگار که نفس نیست نباید منو تنها بزاره خیلی راحت دست تو دست امیر داشت 

نامـردانمیگن سه تا مجرد اینجاست تو این هوا دارن دست تو دست قدم  -راه میرفت و جلوتر از ما بودن. اروم گفتم:

 نن، سامی و ساترا باهم خندیدنمیز

 میشه بگین به چی میخندید؟ -من:

 به حرف تو -ساترا:

 خب راست میگم دیگه -من:

 یه زمانی منم... -سامی اهی کشید و گفت:

 هنوز اوله راهن بزار خوش باشن-حرفش خورد بعدش انگار که یهو به خودش اومده باشه گفت:

 خوبه بعدا میفهمه چه عسلی خورده. اره بابا زن گرفتن اوالش -ساترا:

همینطوری داشتیم قدم میزدیم و این دوتا مرغ عشق رو مسخره میکردیمو میخندیدیم واون دوتا هم عین خیالشون 

نبود و داشتن راه میرفتن، من وسط سامی و ساترا بودم دخترا که از کنارمون میگذشتن به مننگاه میکردن منم تو دلم 

میکردم دلشون بسووزه.چند قطره بارون به صورتم خورد البته احساس کردم که خورد با ذوق بهشون زبون درازی 

 وایـــی داره باروون میاد -گفتم:

 مگه تا حاال کجابودی؟ -ساترا هم گفت:

 سامی ریز خندید

د که باعث شمسخره منظورم خودم نبودم که منظورم بارون بود بارون خدا بارون ابر و یه نفس عمیق کشیدم  -من:

 یه بخار کمی از دهنم بیاد بیرون بعدشم کلی ادا اطوار با بخار در اوردم و ساترا هم مثل همیشه بهم خندید

 میدونستی کودک درونت خیلی فعاله؟ -ساترا:

 بله سالم میرسونه -من:

 هرسه تاتون همینجورین؟ -ساترا:

 چه جوری؟ -من:

 بچه؟ -ساترا:

 گفتین؟بله بله بله؟ چی  -من:

 خب بچه -ساترا با خنده گفت:

 ببخشیدا ولی یه ذره هم احساس نمیکنین دارین توهین میکنین؟ -من:
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 نه ه ه ه -ساترا سرشو به سمت راست و چپ تکون داد و گفت:

راستش پدل بزلگ منو نفس جونی اره خیلی شیطونیم اما متینا نسبت به ما  -منم ادای بچه هارو در اوردم و گفتم:

 یلی اروم تر و مهربون تره و از همون اول هم زیاد شیطون نبودخ

 چی؟؟ اسم عیالم و شنیدم چی میگفتین پشت سر زنم ها؟ -امیر یهویی برگشت و گفت:

 همه زدیم زیر خنده )دفت کردین ما چقدر میزنیم زیر خنده؟(

دا در و تخته رو با هم جور میکنه حکایتش اون از اون متی شوهر ذلیله اینم از امیر زن ذلیله شنیدین میگن خ -من:

 همینه ها

 صدای زنگ تلفن سامیار به صدا در اومد ما هنوزم داشتیم میخندیدیم و شوخی میکردیم

الو.... سالم داداش چطوری؟ تو پارک قدم میزنیم با داداش و زنداداش و خواهر باران توهم  -سامی با خنده گفت:

 میخوای بیا

بابا نشد من شاد باشم و این عین عجل معلق نیااادا باید فلنگ رو میبستم دنبال یه بهونه برای رفتن  پس ارسام بود ای

 به خونه بودم که یهو یاد نفس رو مغزم رژه رفت سامی ادر س داد به ارسام همین که قطع کرد گفتم:

 پای چالقبرو بچ میشه یکیتون منو برسونین خونه؟ اخه نگران نفسم خونه تنهاس اونم با 

 من میرسونمت -ساترا با هول و عجله گفت:

 نه بزار یه مدت بگذره بعد ببینش االن حالش خوب نیست زیاد ساترا -بهش نگاهی انداختم و گفتم:

 یعنی چی؟ -ساترا:

 یعنی یه بهونه بهتر پیدا کن برای دیدنش -من:

 کنم برای من مهم نیست ببنیمش یا نه میخوام معذرت خواهی -ساترا:

 میگم یه وقت بهتر -من:

 بریم باران-سامی:

 سری تکون دادم و سوار ماشین شدیم

 سامیار؟ میشه بریم یکم خرت و پرت برای نفس بخریم؟ -من:

 خرتو پرت؟ -سامی:

 اره دیگه چیپس ، ماست موسیر ، پفک،پاستیل و تخمه و از این جور چیزا -من:

 کمپوت و میوه میبرن معموال برای مریضا ابمیوه و -سامی:

اون دورو زمونه گذشت االن این چیزایی که من گفتم رو ببر برای مریض به خصوص پاستیل و ترشک و اینا  -من:

 مریض از ذوقش خوب میشه

یه جا پارک کرد دور و برم رو نیگا کردم دیدم روبه روی یه مغازه بزرگ زنجیره ای ایستاده ذوق کردم البته ندید 

 ا اما برای اینکه میتونستم تا دلم بخواد خوراکی بخرم ذوق کرده بودم.بدید نیستم

پریدم پایین و تقریبا دوییدم به سمت باران اما سامی بر خالف من ریلکس و اروم راه میرفت که اصال دوست داشتم 

 ساامی بیا دیگه -خودم هلش بدم ببرمش تو از همون جلوی ره داد زدم:

 باش و بینیش گذاشت یعنی هیسسامی انگشت اشارشو رو ل

 من این چیزا حالیم نمیشه بیخودی برام هیش میش نکن -منم برعکس اون بلند گفتم:
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 شیطون یکم اروم بگیر خوب -خندید و با لحن مخصوص خودش گفت:

لبیش و ویی ، قوارد مغازه شدیم من که رفتم سمت پاستیال واای انواع اقسام پاستیل ، نوشابه ای ، دندونی، ماری، البال

 باران بنداز این تو خریدات رو -غیره . دیدم سامیار با یه سبد خرید چرخدار اومده میگه:

 مرسی سامیار -من:

دیدم سامیار هم خودش برای نفس اب میوه گذاشته تو سبد ، چقدر این بشر خووب بود خدای مــن, منم کلی خرت 

 شغول نگاه کردن به خوراکیا بودم اما گوشم پیش سامی بودوپرت خریدم که گوشی سامی زنگ خورد من مثال م

االن تو فروشگاهم با باران... چون نگران نفس شد خواست برگرده...گفت میخواد خرت وپرت بخره هم  -سامی :

 اینکه منم براش خوراکی میگیرم...خنده ای کرد و گفت .. شاید

ورنگ ته فروشگاه و چند تا میز و صندلی هم چیده بودن یه هنوز داشت حرف میزد چشمام خورد به بستنی های رنگا

 جورایی یه کافی شاپ خیلی کوچولو خوشحال شدم رفتم سمت سامیار

 ســــامـــــــی؟؟-چشاموگرد کردم و لبامو هم غنچه کردم و با کش گفتم:

 ی میرده میومدبدبخت کــپ کرد صدای طرف از پشت خط میومد سامیار اما خیره شده بود به صورتم صدا

 سامی؟ سامیار داداشم چت شد؟ جــواب بده سامی؟؟

سامیار هم خیره شده بود تو چشمام از کاری که کردم خجالت کشیدم برا همون به حالت عادی برگشتمو سرمو 

سامی؟  -انداختم پایین و گفتم:پ ببخشید منهوس بستنی کردم و دوباره نگاهش کردم و با صدای بلند تری گفتم:

 یخری برام؟م

 ارسام بعدا باهات تماس میگیرم. -سامیار انگار به خودش اومده باشه به طرف گفت:

 پس ارسام بود. سامی اومد سمتم دستم رو گرفت منو گرفت و بردم سمت یخچال بستنی ها

 کجا میریم؟ -من:

 باران کجایی تو مگه بستنی نمیخوای؟ -سامی:

 -های مختلف بودن صورتم رو به حال در اوردم و گفتم: بستنی ها با طعم های مختلف و رنگ

 سامی اینا که همه خوشمزه هستن من چجوری انتخاب کنم؟

 همچین میگی انگار خوردیشونا باران خوب تو بشن پس من سفارش بدم -سامی:

 من هنوز انتخاب نکردم اخه -من:

 بسپار به من -سامی:

یکی از میز هایی که اونجا بود. سامی با یه سینی برگشت برای خودش باشه ای گفتم و منتظر سامی نشستم سر 

 شکالتی و برای من یه ظرف رو پر کرده بود

 همینجوری داشتیم میخوردیم

 میگما نامردی نکردن از همش یه کوچولو ریختن -من:

 نشه تو بدون گفتم حرفی بمونیا ، اونو من گفتم اونجوری کنن -سامی:

 واای مرسی -من:

 ولی باران مطمئنم سرما میخوری با این بستنی -سامی:

 نه بابا بادمجون گنبد افــت نداره -من:
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 از من گفتن بود -سامی:

 از منم نشنیدن بود -من:

 تو منویاد ارسام میندازی اونم عین تو شیطونه و حاضر جواب -سامی:

 باشما .. اه اه اه ایــــی همین مونده شبیه ارسام -صورتم رو توهم کردم و گفتم:

 چرا از ارسام بدت میاد؟ -سامی:

 اینم پرسیدن داره داداش شماستا، پسره ی مغرور خودشیفته -من:

 ارسام روحیه شاد و مهربونی داره و این کارا جهت شاد کردن بقیــست -سامی:

 واال از روزی که من دیدمش کارش حرص دادن من شده -من:

 ون مگه نه؟تو هم حرص دادن ا -سامی:

 نه من کلی کار مهم تر دارم -من:

 مثال؟ -سامی:

 حرص دادن نفس و متی و داداشام  -من:

 خندید و منم خندیدم و اخر خنده هم یه اهی کشید منم داشتم بستنیم رو میخوردم سامی شروع به حرف زدن

 با اینکه ارسام دو سال ازم کوچیکتره -سامی :

ید تو گلوم حاال مگه این سرفه ول کن بود بستنیم تو دهنم خیلی زیاد بود سامی دویید و یه به سرفه افتادم بستنی پر

 لیوان اب اورد همرو خوردم بهتر شدم

 چت شد یهو؟ -سامی:

 هیچی بابا -من:

 سکته ام دادی دختر -سامی:

 ببخشید -من:

 اونم یه قاشق ار بستنیش رو خورد

 ن؟ببینم چند ساله ای بارا -سامیار:

 تو چی؟ 80 -من:

 27 -سامی:

 سالست چرا با ما ترم اولیا تو یه کالسه؟ 22پس اگه ارسام  -من:

 جریان داره -سامی:

 خب تعریف کن -من:

 خیلی سریع بگم و بریم -سامی:

 باشه -من:

م برای کتر بشیببین من و ارسام عاشق مهندسی هستین درست مثل بابام اما مامانم همیشه دوست داشت ما د -سامی:

 همینم ارسام بعد از لیسانس معماری که گرفت تصمیم گرفت حاال پزشکی بخونه تا مامانم به ارزوش برسه

 اوهــو پس شد مهندس تمجید -من:

 اره دیگه، منو داداشم یه دفتر مهندسی هم داریم ایشاال یه روز میای میبینی -سامی:
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 ایول بابا -من:

 بریــم؟-سامی:

 ه بدوار -من:

 چیز دیگه ای نمیخوای برای نفس؟ -سامی:

 نه -من:

 بلند شدیم بعد حساب کرد برگشتیم. توی ماشین بودیم و اهنگ سامی بیگی هم داشت میخوند

 باران چقدر پاستیل خریده بودی -سامی صداش رو کم کرد وگفت:

ا من فس اینا رو ببینه نمیزاره به من برسه اماخه من و نفس عاشق پاستیلیم االنم مطمئنم ن -خجالت کشیدم اما گفتم:

 رو خوراکیام خیلی حساسم اگه یکی بدون اجازه برداره خیلی عصبی میشم به خصوص پاستیــل

 که اینطور -سامی خندید :

رسیدیم سریع تشکر و خواحافظی کردم و دوییدم تو خونه توی اسانسور نمیتونستم وایستم. خودمو انداختم خونه 

 و صدا همه ی خوراکیا رو ریختم توی ظرفای مختلف و چیدم روی میز جلوی تی وی بدون سر

شبه نکنه خوابی؟ پاشو دیگه  1رفتم باال جلو اتاق نفس وایستادم داد زدم: نفـــس؟؟ پاشـــو اومدم من، نفس ساعت 

 و با پا محکم تند تند زدم به در اتاقش

 ای از جونم؟وای باران چته؟ چی میخو -نفس درو باز کرد:

 هیچی بدو بیا پایین تا من لباسم رو عوض کنم پایین باشا-من:

 باشه -نفس:

یه تاپ و یه شلوار راحتی پوشیدم نفس هم یه تی شرت و یه شلوار راحتی چشمای نفس رو با دستم گرفتم و اروم از 

 پله ها اوردمش پایین رسیدیم به هال

 دستم و برداشتم و نفس چشاش رو باز کردتـــاتــارا تــــــــام ، بعدش  -من:

 خب که چی االن؟ -نفس:

 خره میز و نیگااا -من:

 ای وااااااای اره باران مرســـــــی -نفس یهو انگار دیده باشه گفت:

 نفس دویید و یهو پاشو گرفتو ایستاد

 اوا چی شد نفسی؟ -من

 هیچی تو چرا بهم نمیگی ندو؟ -نفس:

 خب ندو -من:

دیم و نشستیم رو زمین و میزم جلومون بود تی وی رو روشن کردیم یه فیلم گذاشتیم چراغم خاموش کردیم و خندی

 داشتیم با اشتها خوراکیا رو میخوردیم

 میگما اصوال برای مریض ابمیوه میارن -نفس:

 اتفاقا خرید برات سامیار -من:

 واااای عزیزم چقدر این بشر خوبه باران -نفس:

 حاال ببند بزار فیلمم رو ببینم اره -من:
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 اینقدر مشغول بودیم که اصال صدای در رو نشنیدیم یهو چراغ روشن شد و متینا توی هال پدیدار شد

 ای بر خر مگس معرکه لعنت -نفس:

 متی نیم ساعت دیرتر میومدی بابا نامزدت کردیم بری گم شی دیگه -من:

 یلم و خوراکیااره بابا گند زدی به حس و حال و ف -نفس:

 پاشین بابا پرروئـا جمع کنین مهمون داریم -متی:

 یهو ارسام و ساترا و امیر ریختن تو خونه

 منو نفس ندونستیم کی خودمون رو پشت مبال قایم کردیم

 ببینم شما چرا پشت مبل قایم شدین؟ -امیر:

 مــا؟ کجا؟ نه ما قایم نشدیم -من:

 پس چرا اون پشتین -امیر:

 چون لباسامون مناسب نیست -من:

 همه برین بیرون ما بریم لباسمون رو عوض کنیم بیایم -نفس:

 نچ نچ نمیریم -ارسام و ساترا با خنده ی موذیانه ای گفتن:

 داداش حساب تو که جدا اما اقای تمجید خان اگه من بعدا حساب شمارو نرسیدم -من:

 ارسام دیدم خیرس به یه جا

 رفتم دیدم به پاستیالم نگاه میکنه حاال فقط هم یه پاستیل مونده بودا اما لجبازی با سام خوب بودمسیر نگاهش رو گ

 اگه به پاستیالم دست بزنی خودت میدونی-من:

 یدونه بیشتر نیست میخوام بردارم -ارسام :

 میکشمت حاال وایستا -من:

کرد منم اینور داشتم جیغ جیغ میکردم که یهو ارسام بی توجه اومد نزدیک پاستیل رو برداشت و نزدیک دهنش 

 نفس داد زد

 نـــــــــــــــه ارســــــــــــــــــــــ ــــــام -نفس:

 همه ساکت شدن و با تعجب و نگرانی به نفس خیره شدن

 چی شده نفس؟ -ارسام:

 باران رو قاتل نکن -نفس با خنده ای که کنترلش میکرد گفت:

همه خنــدیدیم و ارسام پاستیم رو خورد ، بیخیال لباس و مناسب و نا مناسب شدم و دوییدم پشت این حرف نفس 

 دنبال ارسام ، نفس که همون پشت مبل رو زمین نشسته بود بقیه هم داد میزدن:

 ارسام بدو باران تورو نگیره

 دور خونرو دوییدم که ارسام دویید باال2

 نه نه اونجا نــــــــه -من:

ی توجه به حرفم بسته شدن در یکی از اتاقا شنیده شد دوییدم باال دیدم بــله ارسام رفته تو اتاق من در رو هم اما ب

 قفل کرده

 هووی تمجید اگه همین االن درو باز نکنی پای پلیس رو میکشونم -منم جیغ جیغ میکردم که درو باز کنه:
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 زدمی و تمومبه درک بکشون منم مثل دفعه ی قبل میگم نام -ارسام:

 اونم میگه اقای محترم لطفا مشکالت خونوادگی رو خودتون حل کنین -بعدش صداشو با مزه کرد و گفت:

 حاال هم خنده ام میومد هم اعصابم خورد میشد

 بیا بیرون دیگه لعنتی خوشم نمیاد تو اتاقم باشی اونجا حریم شخصیمه -من:

 اال انگار چیه یه اتاق خالی خصوصی نیست کهاوه اوه همچین میگی حریم خصوصی ح -ارسام:

 از کوره در رفتم البته رفته بودما بیشتر رفتم این بار مشتامو هم میکوبیدم بیچاره در. سانرا و امیر و متی هم پشم بود

 ارسام بیا بیرون تا این سکته نکرده -ساترا:

 کمیابــشه نه بابا نمیام بیام کلمو میکنه این نوع موجود از نوع -ارسام:

 خوبه میدونی بیای گورت کنــدس -بیــشعووور فحشم میده عصبی گفتم:

 امیر با یه حرکت نا گهانی دستامو از پشت گرفت و قفل کرد خیلی محکم گرفته بود دردم اومد

 داداش سامی بپر دستاش رو گرفتم -امیر:

 اومد بیرونارسام سرش رو اورد بیرون از الی در و دید دستم بستــس کامال 

 جوجه کوچولو -ارسام:

من از حرصم دندونام رو به هم فشار دادم و تند تند نفس میکشیدم حاال امیر هم ول کن نبود هی تمنا اصرار اما دریغ 

از یه گوش شنوا بالخره دستام رو ول کرد ارسامم بود بدون حرف رفتم تو اتاقم اشک تو چشمام حلقه زده بود 

 جلوی ارسام برام خیلی بد بود خیلی بد بغضم گرفت کم اوردن

 باراان؟ ناراحت شدی خب شوخی بود دیوونه اصال جنبه نداری باران -ارسام از پشت در گفت:

اره جنبه ندارم قضیه ی پاستیل منم شوخی میکردم ندید بدید که نیستم به خاطر یه پاستیل  -با همون بغض گفتم:

خوشم نیومد بهت هم گفتم خوشم نمیاد بری تو اتاقم گیترم که میومدی  اینجوری بکنم اما اصال از حرکت اخرت

 بیرون من میتونستم چیکارت کنم ها؟

 همه ساکت بود حتی متی هم تا حاال بغض و اشکم و ندیده بود البته اشک ناراحتیم رو

 من تا حاال اشک بارتن رو ندیده بودم حتما خیلی ناراحت شده -متی به یکیشون گفت:

زفری رو بردم گوشم و رو ی تختم داشتم اهنگ میشندیم که ندونستم چجوری خوابم برد وقتی بیدار شدم هند

 شب بود هندز فری رو در اوردم صدای در شنیده شد رفتم باز کردم دیدم متیناست 9::88ساعت 

 ره لوسباران این چه قیافه ای برای خودت درست کردی؟ جمع کن کازه کوزت رو دخت -منو دید وگفت:

 متی حوصله ندارما -با صدای گرفته گفتم:

 صدام شبیه خروس شده بود

 خروسک گرفتی؟ اومدم بیدارت کنم حاال هم بدو یه چای عسلی درست کنم بخوری بیا پایین -متی:

ده نبه زور عین مامانا بهم چایی رو نوشوند و رفت بخوابه منم جزوه به دست رفتم به اتاقم هنوز ده صفحه هم نخو

بودم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد گرفتم دیدم رو صفحه نوشته ارسام جـــــــــــون با کمال تعجب باز 

 کردم دیدم نوشته بیا پایین کارت دارم منتظرم، جواب دادم

 شما؟ -:

 بنده ارسام جـــونـــم-ارسام:
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 شما با اجازه ی کی دست به گوشی من زدید؟ -:

 ی خودم با اجازه -ارسام:

 شما خیلی بیجا کردین -من:

 باران بس کن بیا پایین دیگه -ارسام:

 نه نمیتونم بیام من بهت اعتماد ندارم -من:

 بیا بابا وسط کوچه چیکار میتونم بکنم اخه؟ -ارسام :

 در هر صورت من نمیام -من:

 که نمیای اشکالی نداره االن خودم میام -ارسام:

 باشه باشه اومدم -من:

یشعور زور میگفت یه مانتو پوشیدم یه شالم انداختم دیدم ارسام زیر نور تک تیر برق کوچه لم داده به ماشینش اوه 

چه ژست دختر کشی حاال منو فاکتور بگیرین من بمیرمم کشته ی این پسره نمیشم بهش که رسیدم رومو کردم 

 سالم -اونور یعنی قهرم اونم گفت:

 قهـری؟ -م گفت:جواب ندادم دوباره ارسا

 چی کارم داشتی؟ -تند جواب دادم:

 تا نگاهم نکنی که اصال نمیگم -ارسام:

نفسم رو با صدا دادم بیرون و بهش نگاه کردم زل زده بود تو چشمام المصب چشاش ادمو از خود بی خود میکرد منم 

 انگار تو عمرم چشم ابی ندیدم زل زدم تو چشماش

 اومدم عذر خواهی -ارسام:

 نمی بخشمت -من:

 حتی اگه خواهش کنم؟ -ارسام :

 نمیبخشمت زوره مگه؟ -من:

 نه ولی... -ارسام :

 ولی چی؟؟ -من:

 مهم نیست ببخشی یا نه اما در هر صورت این برای شماست -ارسام:

 و در کمک راننده رو باز کرد و یه پاکت داد بهم.

 این چیه ؟؟ -من:

 ود اما حاال که نمیبخشی مهم نیست بیا بگیرشبابت معذرت خواهی ب -ارسام:

 ممنون -من:

 ببخشید باران من واقعا فکر نمیکردم به خاطر شوخی اینقدر ناراحت بشی ، دیگه شوخی نمیکنم -ارسام:

و یه چشمک زد و به سرعت از اونجا دور شد. لعنتی حرف اخرش یعنی خیلی بی جنبه ای باران خاک تو سرت ، 

رد اما داخل پاکت رو که دیدم همه چی یادم رفت ارسام یه پاکت پر پاستیل برام اورده بود ندونستم خیلی بهم برخو

چجوری به اتاقم رسیدم و دوباره کودک درونم فعال شد و از خوشحالی روی تختم کلی باال پایین پریدم و جیغ های 

م گذاشتم تو کمد و گرفتم خوابیدم خفه میکشیدم بعدش هم نشستم کلی از پاستیالم رو خوردم بقیه اش رو ه
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راستش توی ته ته قلبم ارسام رو بخشیدم ولی شیطونه میگفت هنوزم تحویلش نگیرم و بهش محلی ندم نه که خیلی 

 قبلنا میدادم اما خب حرف شیطون قابل تایــید بود.

هی دانشگاه شدیم، میز صبح زود تر از همه بیدار شدم سریعا یه دوش گرفتم و بقیه رو هم بیدار کردیم و را

 همیشگیمون نشستیم ارسامم جاش رو عوض کرده بود و دقیقا اومده بود پشت سرمون نشسته بود

 خــب خانمی بخشیدی مــنو؟ -ارسام از پشت بهم گفت:

 فک کردی با یه پاکت پاستیل گوشام دراز میشن؟ مگه من بچم -من:

 د اون همه باال پایین پرید پدر تخت خوابش رو در اورداره جونه عمه ی همین نفس و متینا دیروز کی بو

 یعنی نبخشیدی ؟ -ارسام:

 نه -من:

 چیکار کنم می بخشی؟ -ارسام:

 جلوم افتابی نشی همین فقط -من:

برو بابا فکر کردی عاشق چشم و ابروتم؟ نه اشتباه گرفتین خانوم من فقط خواستم سر به سر یکی بزارم تا  -ارسام :

 دم از قضا اون فرد تو شدی.بهش بخن

بهم بر خورد من اصال همچین فکرایی تو دلم نکرده بودم بهم تهمت زده بود. دوباره بغض خفه ای اومد لعنتی 

 قورتش دادم و به عقب برگشتم و با تمام نفرتم نگاهش کردم و با

اقا  رم براتون ناز میکنم؟ نخیــرهه شما چی تو دلتون فکر کردین؟ فکر میکنین دا -همون لحن سرد و متنفر گفتم:

جمع کن بســاطت رو، شما توهم زدین من کسی نیستم که ناز کنه اونم برای فردی مثل شما من برای تو تره هم 

 خورد نمیکنم چه برسه این نازم بکنم.

دادم. استاد رو نبرگشتم و مثل ادم نشستم حاال نفس و متینا هی منو نیشگون میگرفتن که موضوع چیه اما به اونا هم 

هم اومد درسش رو داد و رفت از کالس زدم بیرون دنبالمم نفس و متی همه یه ابمیوه گرفتیم و من چون داشتم زیر 

 رگبار سواالت اون دوتا ترور میشدم همه جیرو تعریف کردم.

 ه باشی.باران کوفتت شه اگه تموم اون پاستیل هارو تنهایی خورد -نفس مات نگاهم کرد و یهویی گفت:

 اینقدر از دست ارسام ناراحت بودم که حاضر بودم تمام اونارو بدم به نفس،

خـــاک توسرتون ، یکی برای پاستیل قهر میکنه اون یکی پاستیال رو تقسیم  -متینا سقلمه از نفس گرفت و گفت:

 میکنه ادم نیسین شماها به خدا

ر نظر نگاه جغدی ارسام بودم و استادم همش حرف بدون حرف رفتیم سمت کالس بعدی، توی کالس یکسره زی

میزد هیچی نمیفهمیدم وگرنه کالس استاد رضایی امکان نداشت من نفهمم اما خب فکرم خیلی مشغول بود، از اونروز 

 به بعد نه من با ارسام شوخی میکردم و سر به سرش میذاشتم نه اون

بودم کلم رو از تو کتابا در نمیاوردم و اصال از خونه بیرون چند هفته به این منوال گذشت من توی درسام غرق شده 

نمی رفتیم البته منونفس وگرنه متینا حد اقلش هر روز سر کار میرفت. شب چهار شنبه امیر زنگ زد و گفت فردا سر 

 مصبح بریم کوهنوردی، نفس دیگه پاش خوب شده بود قبول کرد متینا هم که از خداش بود اما من گفتم درس دار

 نمیام که زیر تیکه های نفس و متینا له شدم.
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بابا خرخون فهمیدیم تو هم بلدی درس بخونی باران ول کن دیگه شورش رو در اوردیا تو کتابات غرق بودی  -نفس:

 تو این مدت.

 بسه دیگه عین این اسکال -متینا:

 ان کردم میام ای بابا.اقا من شکر نوش ج -اینقدر گفتن و گفتن که به غلط کردم افتادم و گفتم:

اصال دل و دماغ کوه رونداشتم میدونستم ارسامم میاد و دوباره قیافه ی نحسش رو باید تحمل میکردم. صبح 

بیدار شدم و سریع یه دوش گرفتم و سریعا موهامو خشککردم و محکم بستمشون، چون میدونم من  9::4ساعت

ی شرت،تونیک بافت،پالتوی مشکیم یه ساپوتم هم پام کردم از سرماییم الیه الیه لباس پوشیدم. اولینش تــاپ،ت

روشم شلوار لی سرمه ای با پوتن های بدون پاشنه ی سرمه ای که بلند هم بود رو پام کردم پالتوم خز هاش خیلی 

نرم و خوب بودن و من عاشقشون بودم یه ارایش کم و ملیحی هم کردم و یه شال گردن سرمه ای و کاله هم رنگش 

سرم کردمشالم که اصال نیازی نبود دستکشامم سریع برداشتم که یادم نره تا اونجا بپوشم زدم بیرون دیدم نفس  رو

و متی پایین دارن کوله هاشون رو پر میکنن و چیزایی که جا نمیشد رو هم دادن من بزارم تو کوله ی خودم. نفس یه 

شیده بود با شلوار جنس مخمل به رنگ مشکی و پوت بلند پالتوی زرشکی که خدا میدونه چند الیه اززیر پالتوش پو

مشکی اونم فقط کاله پوشیده بود و شال رها رو گردنش گذاشته بود بر خالف من که پیچیده بودم دور خودم متینا 

امیر اومد دنبالمون  2::2هم که تیپ قهوه ای زده بود ولی اون بر عکس ما شال هم پوشیده بود از زیر کاله ساعت 

تو ره ساترا و سامیار هم به ما پیوستن پس ارسام کجا بود؟ هرچقدر نمیخواستم در موردش فکر کنم اما ذهنم و 

 بیشتر درگیرش میشد لعنــتی! رسیدیم اونجا دیدم ارسام تکیه به ماشینش وایستاده همه سالم کردن جز من

 وای چقدر دیر کردین؟ -ارسام:

 ه هی میخوان خوشگل کنن بابا کوه هم تیپ زدن میخوادهمش تقصیر این خانوماس دیگ -ساترا:

کیلو متری میاد چیه  299نه که شما اصال تیپ نزدین بوی ادکلنتون از  -من که از کِیه اللمونی گرفته بودم گفتم:

 نکنه میخواین مخ بز های کوهی رو بزنین؟

ک حال متینا بود. من و نفس و سامی و ارسام و همه خندیدیم و راه افتادیم متی و امیر جلوتر حرکت کردند و امیر کم

 ساترا هم باهم راه افتادیم

 وای چهقدر بـــرف -اینقدر برف زیاد بود ذوق زده گفتم:

 تازه اون باال رو ندیدی -سامیار:

ستم ز دنمیدونم چی شد که ساترا و نفس و ارسام از جلو راه افتادن و منم دیدم با سامی دارم میرم بعضی جاها سامی ا

میگرفت و کمکم میکرد ارسامم هر چند دقیقه یه باری نگاهم میکرد داشت میخورد منو ، نخور منو حاال داداشتو که 

نمیدزدم عجبـــا، رسیدیم باال سریعا یه اتیش روشن کردن و بساط صبحونه رو انداختن و صبحونه رو کامل خورده 

 بودیم که یهو نفس عینه فنر پرید و گفت:

 پــاشین بریم برف بازی، ادم برفی درست کنیــــــــــم -نفس:

من که سمت راستم سامیار و سمت چپم ارسام نشسته بودن بعد سامی متینا بعد امیر بعد ساترا و بینه ارسام و ساترا 

 هم نفس بود همین که نفس پرید ارسام با تعجب نگاش کرد

 راست میگه پاشین -منم عین نفس پریدم و گفتم:
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ه بلند شدن و حین ساخت ادم برفیمون کلی به هم دیگه گلوله برفی انداختیم غیر از ارسام به همه انداختم و اونم هم

با همه بازی کرد جز من پسره ی مغــرور. بالخره یه ادم برفی گنده درست کردیم و با سنگ ریزه دکمه براش 

و درست کردیم و دوتا چوب هم به عنوان دست درست کردیم و چون چیزی نداشتیم دوباره با سنگ ریزه لباش ر

گذاشتیم براش چشاش هم دو تا سنگ بزرگتر از دکمه هاش و چون ما هیچ میوه ای نیاورده بودیم یه چوب هم 

برای بینیش گذاشتیم ، یه کاله کم داشتیم تا تیپ ادم برفیمون درست بشه با یه حالت معصوم به نفس که مثل من 

گل میکرد کردم اونم یه چشمک بهم زد یعنی بسپارش به من و تو یه حرکت خیلی سریع داشت ادم برفی رو خوش

 کاله ساترا رو که نزدیک ترین پسر به خودش بود رو کشید ساترا با تعجب نگاهش کرد

 چیــه خب؟ کاله نداشتیم دیگه -اونم خودش رو ناز کرد وگفت:

دیدم کاله شا بیشتر به تیپ ادم برفیمون میاد حاال  -ه داد:و در حالی که هنوز کاله مشکی ساترا دستش بود ادام

 اشکال نداره دیگه مگه نه؟

 همچین با ناز و ادا اینارو گفت که ساترا از تعجب فقط سرش رو تکون داد و اومد سمت من

 باران این نفس بود با من اینجوری حرف زد؟ -ساترا:

 پ ن پ یکی دیگه بود -من:

 ه پاچه منو گرفته من باورم نمیشه منو یه نیشگون بگیر بفهمم خوابم یا بیدارنه که همیش -ساترا:

خندیدم وقتی دیدم نیشگون هیچ اثری روی اون همه لباس نداره با تموم زورم کوبیدم تو شکمش که اخش بلند شد 

 خودت خواستی داداش  -دست پیش و گرفتم وگفتم:

نداختیم حتی منو ارسام هم به اصرار بقیه رفتیم عکس انداختیم و با ادم برفیمون دسته جمعی و جفت جفت عکس ا

 در حین ناباوری نفسم با خنده با ساترا عکس انداخت، نه این نفس یه چیزیش میشد باید برم خونه سیم جینش کنم

د ندوباره هممون دور اتیش نشسته بودیم و همشون فک مبارک رو تکون میدادن حوصله ام سر رفته بود اروم بل

شدم اینقدر بحث بینشون گرم بود متوجه من نشدن رفتم و رفتم تا به یه دره رسیدم تا لب لب دره رفتم و همونجا 

ایستادم چشمام رو بستم و دستامو باز کردم از هم که یهو سنگ زیر پام لغزید اشهدم رو خوندم و چشمامو باز 

قم یا خدا رسیدم به اون دونیا فرشته دارن میبرن یا نکردم که راحت تر بمیرم احساس کردم بین زمین و هوا معل

 مامورین امبوالنسن اینا؟ در هر صورت من چشمام رو باز نکردم که یهو صدای عصبی گفت:

 چرا بچه بازی در میاری؟ باران میدونی اگه من نمیرسیدم االن ممکن بود چه اتفاقی بیوفته؟

ش بسته بود که با دو جفت چشم ابی چشم تو چشم شدم انگار زبونم یکی از چشمام رو اروم باز کردم هنوز اون یکی

 رو موش خورده بود فقط چشمام رو باز و بسته کردم

باران میدونی واقعا اگه من نمیرسیدم چی میشدی االن دختر خوب؟ دیگه نکن این کارا رو -این بار مهربون تر گفت:

 باشه بـــاران؟؟

فت که دلم قیلی ویلی رفت از ارسام پررو همچین لحنی بعید بود اما من که جمله ی اخرش رو همچین یه جوری گ

ه منو بزارین پایین کی به شما اجاز -دلم نباید قیلی ویلی میرفت اون دشمنمه سریع خودمو جمع و جورکردم و گفتم:

 داد بغلم کنین؟

 دستم درد نکنه که نجاتت دادم. -ارسام دوباره عصبی شد و گفت:
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راه افتادم سمت بچه هاف هنوز فکرم مشغول اون حرکت ارسام بود حاال اون وظیفه اش بود، نــبود،بـود بدون حرف 

اصال وظیفه ی هر انسانیه به هم نوعش کمک کنه دیگهف حاال منه بی جنبه چرا دلم قیلی ویلی میره؟ اما خداییش 

 بغلش خوب بودا حاال با ندای درونی درگیر بودم

 نگذریم بغــش یه حس خاصی داشتاز حق -ندای درون:

 خـب که چی؟ بد بخت بی جنبه دشمن جونیته به خونش تشنه هســتیا مثال -خودم:

 احــمقی دیگه ، چه هیزم تری فروخته بهت؟-ندای درون:

 میشه شما نظر ندی تورو سننه اخه عجــباااا -خودم:

ه یه لبخند رو لبم بود و هی لحظه ی بغل ارسام رو همه داشتن فـک مبارک رو تکون تکون میدادن اما من ناخواست

 به چی میخندی؟ -مرور میکردم خیلی لبخندم ضایع بود اخه ساترا گفت:

 مـن؟ من کی خندیدم؟ -من:

 پس این لبخند گل و گشاد برای پسر عمه ی منه؟ -ساترا:

 شاید داداش -من:

 کم نیاریـــا -ساترا:

 عمرا -من:

 از معلوم نبود چه خوابی داره میبینه.ارسام نیومده بود ب

 «از زبان نفس» 

نمیدونم باران چش بود اما تمام مدت یه لبخند رو لبش مهمون بود و سر به زیر به یه چیزایی فکر میکرد ، منم دستم 

د دیگه ویخ کرده بود برای همون هر دو دقیقه یه بار میبردم جلو دهنم و ها میکردم تا گرم بشن تقصیر این متینا ب

 هولم کرد موقع اومدن

 بیا دستکش های منو بگیر و بپوش -ساترا با لبخند گفت:

 و دستکش هاشو در اورد گرفت جلوم

 نه مرسی اقای کرامت -من:

اما اصرار کرد حاال منم از خدا خواسته گرفتمش و پوشیدم همین که پوشیدمش خنده ام گرفت اخه دستم تو 

عینه فیل و فنجون شده بودن دستامو با همون دستکش بردم جلودهنم تا دوباره ها  دستکشای ساترا گم شده بود

کنم که بوی ادکلن ساترا پیچید تو دماغم این ندید بدید انگاری به دستکشاشم ادکلن میزد با بو کردن ادکلنش خود 

 به خود لبخندی رو لبام نشست 

دم... چشمای عسلی روشن،موها و ابروهای قهوه ای لبای سرخ دوباره نگاهی به ساترا انداختم و مجددا براندازش کر

و بامزه و بینی نرمال و نزدیک به کوچولو که تو سرما قرمز شده بودن دوباره نگاهی به سرش کردم واااای این 

ی فهنوزم کالهش رو از رو سر ادم برفیه بر نداشته بود عین چی از جام پریدم و تقریبا دوییدم سمت جایی که ادم بر

درست کرده بودم اونم نه دور بود نه نزدیک اما من میدوییدم و همزمان به خودم میگفتم دختر بگم چیکارت کنن 

کاله پسر مردم رو میگیری نیمیگی مریض بشه؟ خب خودش داد دیگه ! ا ا ا خودش داد؟ خب معلومه اونجوری لوس 

پام به سنگی گیر کرد و شــــاپـــالــــاق افتادم رو میشی جلوش بیچاره زبونش بند اومد نزدیک ادم برفی که بودم 

ادم برفی و ادم برفی له شد بیچاره خنده ام گرفته بود، با خنده بلند شدم و کالهو گرفتم و همونجحور که ادم برفی له 
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وباره دشده رو نگاه میکردم داشتم به سمت جلو میرفتم که خوردم به یه چیزی بدون نگاه کردن دوباره رفتم عقب و 

رفتم جلو بازم خوردم به همون چیز به عقلم رسید جلوم رو نگاه کنم که همین کار رو هم کردم و ساترا رو دیدم بعد 

بهش میگفتم عجل معلقه باران میگفت نگو گناه داره ساترا به زور داشت خودش رو کنترل میکرد که نخنده حاال من 

 بد تر از اون

 بخند راحت باش -با زور گفتم:

انگار که منتظر چنین حرفی بود همچین زد زیر خنده که منم خنده ام گرفته بود نشستیم رو زمین و یه دل سیر 

 خندیدیم طوری که اشک از چشمامون بیرون میومد

حاال گیریم زدی ادم برفی رو داغون کردی چرا وقتی خوردی بهم نگاه نمیکنی دوباره میری عقب دوباره  -ساترا:

 خوردی؟

 واای چه بدونم من -من:

 چیکار این بد بخت ادم برفیه داشتی؟ -ساتراک

 اومده بودم کالهت رو بگیرم بدم بهت -بی تفاوت گفتم:

 واقعا؟ -ساترا با تعجب :

 اره دیگه بگیر بپوش هرچند کال برفی شده اما از هیچی بهتره سرما میخورین -من:

ا یه چیزی ازدرون انگولکم میکرد تا باهاش این جوری رفتار کنم و از قصد یه لبخند پسر کش زدم نمیدونم چرا ام

بلند شدم و پالتوم رو تکون تکون دادم . بیچاره ساترا از حرف و لبخندی که زدم هنگ کرده بود اخه خیره نگاهم 

 میکرد دستامو جلو چشماش تکون دادم

 مســتر کرامت هستین؟ نیستین؟ مردیــن؟ -من:

 ریعم کشتی منوهستم، چه س -ساترا:

 بریم دیگه کم کم باید برگردیما. -من:

 باشــه، نفــس؟ -ساترا:

بیا بعد میگم نباس به پسر جماعت رو داد میگن نه باز این پررو پسر خاله شد اما خب نمیخواستم ضد حال بزنم 

 -گفتم:

 بله؟

اینا و برگشتیم خونه ما ، اخه این پرروها یه لبخند زد و هیچی نگفت، ای خدا باز این چش شده بود. رفتم پیش امیر 

خودشون رو دعوت کرده بودند به خونمون، پارمیدا رو هم گفتیم بیاد، خالصه جمعمون جمع بودبعد از ظهر پنج 

 شنبه بود و دور همی کیک و چایی خیلی میچسبید .

 من اقایون ، خانوما نظرتون چیه برقصـیم؟

 من صد در صد پایتــم -باران:

 تو که حساب ادما نیستی -من:

 جـــــان؟ نشنیدم؟ -باران:

 اخه تو فرشته ای بارانیــم -من:

 گوشام دراز شدن؟ -باران:
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 اره، بقیــه نظرتون چیه؟ -من:

همشون موافقت کردن و همه رقصیدیم چون اونروز اصال دلم نمیخواست به کسی ضد حال بزنم برای همون به 

نگفتم و رقصیدم از حق نگذریم واقعا مردونه و زیبا میرقصید بعد از رقص من رفتم و درخواست رقص ساترا هم نه 

دوربین رو اوردم اخه حیف بود فیلم نگیرم ضبط رو زدم و زوم کردم دقیقا روی صورتا اولین نفر سامی بود یه قلب 

ل هم نشسته بودن امیر دوتا نشون داد، ارسام عالمت پیروزی نشون داد،ساترا زبونش رو دراورد، امیر ومتی که بغ

لپ متی رو کشید وگفت اینو حتما بگیر یه چشمکی برتش زدم و رفتم سراغ پارمی وباران اونا هم هر کدوم یه 

اینا همه دیوونن امروزم کوه بودیم خیلی هم خوش  -شکلک در اوردن نوبت خودم بود دوربین رو چرخوندم و گفتم:

ش رفتن و ما بعد از شستن  89گذاشتم کنار، مهمونامون با زور و بال ساعت  گذشت و یه بوس فرستادم و دوربین رو

 ظرف و کشیدن جارو برقی به خونه هرسه تایی تو اتاق متی به کما رفتیم.

سر میز صبحونه نشسته بودیم و داشتیم نوش جان میکردیم دقیقا هفته ی دیگه چهارشنبه تولد باران بود و میشد 

سال میگذشت .و ما از کودکستان دوست و همکالس بودیم برگشتم رو به باران  84دوستی ما ساله وای یعنی از  29

 میگما این داداش ساترای تو همچینم نچسب نیستا نظرم داره عوض میشه-گفتم:

 اصال نچسب نیست تو شورش رو دراورده بودی -باران:

مروز تا اخر هفته هیچ جایی نمیریم گفته باشم بسه دیگه وای بیا منو بخور حاال، راستی متینا اینو بهت بگما از ا -من:

 از روزی که تو نامزد کردی هر روز بیرونیم بابا بشینیم درس بخونیم

باشه حاال من که میرم سرکار اما خودمم این هفته میخواستم بشینم درس بخونم خیر سرمون یه ماه دیگه  -متینا:

 نوبت اوله ها

 دوش بگیرم میام باران با تو کار دارمااا حاال جمع کنین من برم -من:

 دوییدم سمت باال که صدای باران رو شنیدم منم با تو کار دارم نفس.

 بعد دوش رفتم دیدم باران نشسته جلو تی وی رفتم نشستم پیشش

 تو چرا لب اتیش که نشسته بودیم یه لبخند رو لبت بود و همش تو فکر بودی؟ -من:

 دونی چیشدوای نفس نمی -باران:

 خب برای همون میپرسم سریع بگو بینم -من:

ببین شما همتون نشسته بودین دور اتیش من حوصله ام سر رفت پاشدم برم قدم بزنم بعد اونور تر متوجه ی  -باران:

و هدره شدم تا لب لب دره رفتم دستامو باز کردم و چشمامو بستم که یهو سنگ زیر پام لغزید و داشتم میوفتادم که ی

احساس کردم بین زمین و هوا معلقم یکی از چشمام رو اروم باز کردم ببینم چه خبره که دیدم تو بغل ارسامم که 

دید من چشمام رو باز کردم با عصبانیت گفت که بیشتر مواضب خودم باشم منم اخمی کردم و گفتم که منو بزاره 

 زمین به چه حقی بغلم کرده

 ام که بهت لطف کردهاخ منگلی دیگه حیفه ارس -من:

وظیفه ی هر انسانیه به هم نوعش لطف کنه نفس، حاال بحث رو عوض نکن تو چرا با بدبخت ساترا همچین  -باران:

 میکنی؟

 واااای دیدی باران بیچاره به گوش و چشمای خودش اعتماد نمیکرد حاال تو نبودی قضیه ی ادم برفی رو ببینی -من:

 تعریــــف کن -باران:
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ی اتفاقایی که افتاده بود رو تعریف کردم، باران از خنده ترکید و گفت دیوونه چرا وقتی خوردی دوباره  همه

 برگشتی خوردی؟؟

 ای بابا اون کرامت هم پرسید اینو چیه خب حواسم پیش ادم برفی بود دیگه -من:

که از یونی برگشتیم با متینا هماهنگ  82چهارشنبه بود و تولد، از دوشنبه به پارمی و اون چهارتا گفته بودیم ساعت 

امیر اومد و اون دوتارو برد و باران چون ما بهش تبریک نگفته بودیم خیلی خشک  2کردیم که باران رو ببره ساعت 

و سرد رفت منم سریعا مشغول شدم و بعد گرد گیری و تمیزکاری خونه با عروسکمون رفتم کلی بادکنک و شرشره 

مورد نیاز و برگشتم و خونرو خوشجیل کردم خوراکیارو هم تو ظرفای مختلف ریختم و روی و فشفشه با خوراکیای 

 میز هال گذاشتم بعدشم دوییدم حاضر شم.

بود پارمی اومد یه  4یه کت قرمز کوتاه با شلوار قرمز و تاپ سفید با صندل مشکی موهامم دم اسبی بستم. ساعت 

شلواری مشکی موهارو هم باز گذاشته بود بعد چند دقیقه به ترتیب ساترا  لباس سفید تا باالی زانوهاش با یه جوراب

و سامی و ارسام اومدن ساترا یه شلوار کتان مشکی با پیراهنی چارخونه سبز ومشکی ، ارسام یه شلوار ابی با پیراهنی 

رف یه طرف قرمز و ط ابی ، سفید، ولی پیراهن سامیار خیلی شیک بود و به دلم نشست یه پیراهن که دقیقا از وسط

دیگه مشکی بود با یه شلوار لی مشکی بود در کل همشون شیک بودن ساعت یه ربع به پنج با تک زنگ امیر فهمیدم 

که دارن میان پرده هارو کشیدیم و چراغارو هم خاموش کردیم همین که کلید چرخید و باران با اخم اومد تو همگی 

گلش شکفت و اومد منو بوس کرد بعدم با همه جز ارسام دست داد به نظرم باهم تولدت مبارک خوندیم باران گل از

کارش فوقولعاده مسخره بود باران و متینا رفتن باال که لباس عوض کنن و بیان، امیر یه پیراهنی مشکی و شلوار جین 

رمی و دارن کنار پا ابی پوشیده بود، من سرگرم پذیرایی از مهمونامون بودم که دیدم متی و باران خیلی شیک نشستن

صحبت میکنن باران یه لباس ابی با جوراب شلواری سفید پوشیده بود و متی هم بلیز و شلوار همرنگ سبز که 

بود هرچقدر داشتم به متینا اصرار  7اماده میشد و االن ساعت  6شوارش کمربنده مشکی داشت. کیک ساعت 

شینمون بنزینش تا اونجا قد نمیده اما هی میگفت خسته ام میکردم که متی باامیر سریع برین بگیرین بیاین ، ما

 حوصله ندارم اعصابم خورد شد رفتم اهنگ رو قطع کردم و داد زدم میشه یکی منو ببره برم کیک رو بیارم؟؟

 من میاوردمش نفس -امیر:

 نخیر اقا امیر شام بشین زنتون حوصله ندارن -من:

 بعدم یه نگاه تند به متی انداختم

 منو که اصال نیگا نکن نفس خودم خسته ام -سام:ار

 کی نگات کرد حاال -من با خنده گفتم:

 برو اماده شو بریم نفس فقط سریع بیا منم میرم پایین -ساترا:

به تشکر نگاش کردم و دوییدم باال تا شالو پالتوم رو بپوشم رفتم کفش بیرون رو پام کردم همین که درو باز کردم 

 مد از ترسم جیغ زدمیهو ساترا او

 چته؟ -ساترا:

 شما.. شما گفته بودین میرین پایین -من:

 گفته بودم واستادم باهم بریم -ساترا:

 بریم پس -من:
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 سوار اسانسور شدم و داخل اسانسور ساترا تقریبا زل زده بود و منم سرم رو انداخته بودم پایین

 ساترا رفت سمت یه تاکسی 

نیمخوای سوار شی ؟،توی راه بودیم و من داشتم از فضولی میمردم  -قیقا جلوی من وگفت:و سوار شد و اومد د

 اخرشم دل رو زدم به دریا و گفتم.

 اقا ساترا؟-من:

 بله؟ -ساترا:

 این ماشین خودتونه؟ -من:

 اره دیگه -با تعجب گفت:

 اخه،اخه ما یه بار که دیده بودیمتون سوار یه پاجروی مشکی بودین -من:

 اها اون ماشین بابام بود این ماشین خودمه -با خنده گفت:

 اینکه دختر کش تره -بعدم چشمکی زد و گفت:

خواستم بگم تو با این تیپی که میزنی سوار پیکانم بشی دختر کشی میشی اما با فکر اینکه پررو میشه حرفم و خوردم 

 یه اهنگ بزار حد اقل خسیس -و به جاش گفتم:

 ه ، چرا میزنی حاال؟باش -ساترا:

نمیدونم چرا همچین اروم میرفت، همه ی اهنگارو گذروندیم حاال یا من خوشم نمیومد یا اون بالخره یه اهنگ رو هر 

 دو پسندیدیم

 ای کاش-بابک جهانبخش

 من هوشو حواسم پی چشماشه

 ای کاش که عاشق نشده باشه

 ای کاش بدون خیلی می خوامش

 ه آرامشاز وقتی که رفته رفت

 عشقش واسه من بدجوری حساسه

 میترسم از اینکه منو نشناسه

 دست خودمم نیست دلم گیره

 با دیدن عکسش نفسم میره

 نمی خوام تنهاشم عاشق چشماشم

 هرجا که باشه دلم می خواد کنارش باشم

 شب تا صبح بیدارم خیلی دوسش دارم

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

 بیدارم خیلی دوسش دارم شب تا صبح

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

 آرامش چشماشو نشونم داد

 شیرینیه خنده هاش تکونم داد
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 از وقتی که چشماشو نشون داده

 بدجوری توی قلب من افتاده

 عکس یادگاریش روی این میزه

 این عکس برام خاطره انگیزه

 شاید نمیدونه عاشقم کرده

 ار دیگه برگردهای کاش یه ب

 نمی خوام تنهاشم عاشق چشماشم

 هرجا که باشه دلم می خواد کنارش باشم

 شب تا صبح بیدارم خیلی دوسش دارم

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

 شب تا صبح بیدارم خیلی دوسش دارم

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

 نمی خوام تنهاشم عاشق چشماشم

 اشه دلم می خواد کنارش باشمهرجا که ب

 شب تا صبح بیدارم خیلی دوسش دارم

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

 شب تا صبح بیدارم خیلی دوسش دارم

 غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم

و بدون توجه به ساترا بلند بلند میخوندم اونم همراه من میخوند بالخره رسیدیم و من رفتم کیک گرفتم 

برگشتیم.باران چشماشو بست و ارزو کرد و با فوت کردن شمع یکسال بزرگتر شد همون موقع متینا گوشیو داد و 

بزنگ به مامانت و به من طبق معمول در حال ضبط صحنه های ماندگار بودم گفت از جمع ما و گوشی بگیر وطوری 

با اب پرتقال خوردیم بعد از اینکه ظرف کیک و که صدا واضح شنیده بشه، باران گوشی رو قطع کرد و هممون کیکو 

 اینارو بردم اشپز خونه از همون اشپز خونه داد زدم

 اقـــــا ساترا یادتون نره کیک ساحل و دایان رو ببری با خودت -من:

 باشه یادمم بنداز ولی -ساترا:

 رفتم دیدم همه نشستن رو زمین ساعت تازه یه ربع به ده

 م؟!چیکار کنیــ -متی:

 ما که دیگه کم کم میریم -امیر:

 کجا برین؟ بشینین زوده فعال -من:

 اره دیگه مگه من چند بار تولد میگیرم؟ -باران:

 ما که نشستیم شاید امیر میخواد بره -سامیار با خنده گفت:

 راست میگه دیگه امیر چرا از طرف ما تصمیم میگیری؟ -ساترا:

 هارو میترسم کمبود یـُد بگیرینهه هه نریزین این نمک  -امیر:
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 ایول امیـــر جون بزن قدش -ارسام:

 امیر زد رو دست ارسام

 من احساس میکنم هرچقدر هم بشینیم اینجا بالخره که باید برگردیم خونمون نظرت چیه ارسام؟-سامی:

 اقا داداشم من مخلصتم -ارسام با لحن بامزه ای گفت:

 وری بیکار بشینیم؟اقایون خانوما همین ج -ساترا:

 میگین چیکار کنیم اقا ساترا -پارمی:

 من بگم؟ جون شماها بزارین من بگم -من:

 بگو نفسی -سامی:

 خب بیاین چند دست حکم بزنیم البته شرطی -من:

 عالیه من که پایه ام -ارسام:

 شرط چیه؟ -امیر و سامی و ساترا همزمان گفتن:

 حاال همون موقع میگیم -من:

 تم و ورق هارو اوردمرف

همون موقع گوشی پارمی زنگ زد و پارمی سراسیمه رفت هرچقدرم پرسیدیم چی شده میگفت بعدا میگم، رفتیم 

 سره بازی خودمون

 یه گروه باید چهار نفره بشه -ساترا:

 نفس بپر یه کاغذ و خودکار بیار اول سرگروه هارو قرعه کشی کنیم بعدم زیر گروه هارو -ارسام:

اسمارو نوشتیم و من دو تا اسم رو برداشتم که سر گروه بشن که شدن ارسام و سامیار و ارسام سه اسم و سامی دو 

اسم برداشت و باز کردن من و باران و متی از گروه ارسام و ساترا و امیر تو گروه سامیار افتادن خیلی هیجان داشتیم 

 سامیار ورقه هارو پخش کرد و امیر حاکم شد

 حکم چیه؟؟ -:باران

 به افتخاره متینای خودم حکم دل باشه -امیر نگاهی به متینا کرد و گفت:

 اخه دیوونه کی با دل حکم میکنه تو دومیش باشی اخه؟ -ساترا یه پس گردنی اروم به امیر زد و گفت:

 خب خب شروع شد ساکت شید -ارسام:

ه؟ بود که من با یه چشمک سریع خیالش رو راحت کردم ما و یه نگاه به ما کرد یه نگاهی که منظورش بلــدین دیگ

 سه تا بازی حکممون حرف نداشت.

 دست اول رو باختیم و قرار ما برد سه دست بود. که ما متوالی سه دست رو بردیم

 حاال شرط چیه؟ -سامی:

رو پشتم قایم کردم و اومدم  چهارتایی جمع شدیم و من با یه نگاه به گروه خودمون با خنده دوییدم باال و سورپرایز

 پایین

 حـــدس بزنین -من:

 هرکسی یه چیزی میگفت اما هیجکدوم نفهمیدن

 بابا بسه ابروی هرچی حدس زدنه بردین خودم میگم -من:
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 و سورپرایز رو اوردم باال و نشون همه دادم

 نفس منظورت اینه که ما برای شما ....؟ -امیر:

 تا عربــی برقصین4ین یـــاال هر سه تاتون باید برای ما اره دقیقا پاشین پاش -من:

 دوییدم و اماده فیلم برداری شدم

 اقایون گفته باشم همه ی حرکات رو باید برینااا ، نفس تو هم حتما فیلم رو بگیر -ارسام:

 زمین گرده ها اقا ارسام -سامی:

 بر منکرش لعنت -ارسام با خنده گفت:

وع شد و اون سه تا اون وسط وول میخوردن مام فقط میخندیدیم ارسام که دیگه از خنده مرد و با اشاره من اهنگ شر

زنده شد یه جای اهنگ که اروم شد امیر خم شد و سر گردنش رو چرخوند مثال موهاش رو میچرخوند همون موقع 

ی ینه اش واقعا خیلساترا نشست و با حرکت دستاش عقب عقب خم میشد و سامی هم مثال اسکناس میذاشت رو س

باحال بودن جاهای تند اهنگ که همه جای بدنشون رو میلرزوندن اخرین تیکه ی اهنگ اروم بود و بعد از این دیگه 

اهنگ تموم میشد همون جای ارومش که رسید ساترا اروم اروم با نگاه به امیر دکمه های پیراهنش رو باز میکرد و 

تا یه ژست خاصی به طرف :لختش دست میزد اهنگ تموم شد و اون  میچرخید به دور امیر سامی هم به بدن

 دوربین گرفتن و ماها جیغ و دست وهورامون بلند شد ، دوربین و بستم و رفتم کنارشون

 ای نفس بگم خدا چیکارت کنه با این شرطت -سامی:

 عــروس -با خنده گفتم:

 خداییش رقص رو حال کردین؟ -ساتر:

 بابا عالـــی بود.اره  -متی و ارسام:

 بــد بلدیا ساترا -باران:

 چاکــریم -ساترا:

 متی یه لیوان اب میدی عزیزم -امیر:

 بی زحمت به منم بدین -ساترا و سامی گفتن:

تا رو راهی کردیم همه چی خیلی خوب پیش رفت اما باران  4شب با کلی خنده و خوش حالی اون  82بالخره ساعت 

قتی هم توی بازی زیر گروه ارسام شد عصبی شد اما چون من گفته بودم امروز مسخره بازی با ارسام حرف نمیزدو

 در نیار و بزار به همه خوش بگذره هیچ حرفی نزد.

 خیلی خیلی خوشگلن -باران با کلی ذوق برای بار دوم کادوهاش رو ریخت وسط و با همون شور و ذوق قبلی گفت:

 کادوی ارسام رو دیدی؟ -من:

 اره خوشگله -ان:بار

کادوی رسام یه مجسمه متوسط بود که یه دختر و پسر و بودن روش و دختره به حالت قهر روش رو از پسره 

برگردونده بود و پسره هم ناراحت بود و دستش یه کاغذ بود ، کسی به اون کاغذ دست نزده بود یهو متی سریعا 

 وای باران این دست خط خود ارسامه -کشید و گفت:

 اران: کــوب

 بیا بگیر -متی:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

8 6  

 

 من و بابت اونروز ببخش میدونم خیلی تند رفتم..شـرمنده،ارسام -باران کاغذ کوچولو رو باز کرد و خوند:

 وای بیــچاره -متی:

 چــه رمانتــیک -من:

 هه فکر کرده میتونه هر چی از دهنش در رفته بگه و بعد بگه ببخشید -باران:

 الن خیلی وقته قهرین به خدا ارسام پسر گلیهباران بس کن ا -متیک

 برو بابا متی تو به همه به چشم خوب نگاه میکنی -باران:

 چون حقیقت همینه -من:

 اِه نـفـــس؟ -باران:

کوفت نفس سره یه اتاق رفتن که این جوری نمیکنن مگه چی داشت اتاقت همچین قهر میکنی انگار دوست  -من:

 م کرده بودیاپسرت رو تو اتاقت قای

 دیوونه -متی:

 نخیــرم -باران:

 بله خیـرم، میری اشتی میکنی -من:

 عمـــرا -باران:

 بیچاره کیــنه ای -من:

 عمته ، من ارسام رو همون روزی که پاستیل اورد بخشیدم اما اون باید پیش قدم شه-باران:

 خب دختره خوب پیش قدمی از این ضایــع تر؟ -متی:

 یعنــی میگی؟ -باران:

 اره دیگه ، ببین همین االن زنگ بزن -من:

 برو بابا -باران:

 همین که گفتم -من:

 من شمارش رو ندارم -باران:

 بهونه از این بهتر نداشتی؟ من از امیر میگیرم -متی:

 نه نه خودم دارم -باران:

 هنوز بوق اولم نبود برداشتمن سریعا گوشیش رو برداشتم و شماره ارسام و پیدا کردم و زنگ زدم 

 بله؟ -ارسام:

 سالم ، نفسم -من:

 سالم خوبی؟ -ارسام:

 من :ممنون راستش داداش باران کارت داره

گوشی و گرفتم دم گوش باران اونم هی شونش و مینداخت باال و میگفت من حرف نمیزدم نیشگونش گرفتم به 

 حرف اومد

 تش....هــوم .... من بخشیــدمتسالم اقای تمجید راستش...راس -باران:

 و سریعا قطع کرد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

8 7  

 

 روانی چرا همچین میکنی؟ انگار بله رو داده به دوماد -متی:

 غرورم رو شکستما خیلی بد تر از گفتن بله -باران:

الکی نگو قبل تر از تو ارسام غرورش رو شکست هون وقتی که نصفه شب معذرت خواهی کرد غرورش رو  -متی:

 متاسفم باران که اینقدر یکدنده ای شکست برات

بعد این حرف متینا پاشد و رفت سمت اتاقش، باران هم بدون حرف کادوهاش رو گرفت و رفت اتاقش معلوم بود 

ناراحت شده، باز نفس موند و حوضش،رفتم اشپز خونه با دیدن ظرفای تلنبار شده کثیف پوفی کشیدم و گفتم اخه ما 

ف کثیف کردیم، کتم رو در اوردم و پیش بند رو بستم و مشغول شستن شدم بعد ظرفا و چند نفر بودیم اینقدر ظر

خونرو جارو برقی کشیدم و داشتم میرفتم باال که یاد اشغاال افتادم اگه نمیبردمشون دم در تا فردا خونرو بوی گند بر 

برسم به سر کوچه کل قران رو یه میداشت برای همون چادری سرم انداختم و رفتم پایین اشغال به دست بودم و تا 

بار خوندم برای بار دوم داشتم قران رو ختم میکردم و تو راه برگشت به خونه بود وسط کوچه بودم احساس کردم 

ماشینی دقیقا پشتم ایستاد و درش باز و بسته شد همه ی زندگیم یه بار اومد جلو چشمام و فکر اینکه نکنه یه مشت 

ان بهم تجاوز کنن اشکم رو در اورد یهو یه دستی دور بازوم پیچید چشمام رو بسته بودم و الت بی سر و پا باشن بی

 فقط گریه میکردم حتی توان جیغ کشیدن هم نداشتم صدا اومد به نظرم اشنا بود

 نفــس؟؟ نفس گریه نکن... نفـس برا چی چشمات رو باز نمیکنی ..ترسیــدی؟؟ نفس؟ -صدا:

م و با دیدن ساترا جلوی خودم تعجب کردم و خدا رو برای اینکه ساترا هستش شکر کردم و اروم چشمام رو باز کرد

از فکرای خودم خنده ام گرفت اما دوباره با خودم فکر کردم مگه ساترا مرد نیست؟ احساس نداره دوباره اخم کردم 

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -و گفتم:

 مــن؟! هیچـی تو چرا گریه میکنی؟-ساترا:

نیمه شبه یهو تو کوچه خلوت دستم و از پشت میگیرین انتظار  2:42یا  2اقای ساتــرا خان ساعت تقریبا  -ن:م

 دارین نترسم؟ گریه نکنم؟

 ببخشید من اومده بودم کیک ساحل رو بگیرم یادم رفته -ساترا:

 اها باشه وایستین االن میارمش -من:

 میام باهات تا دم در -ساترا:

 باشه -من:

چیه؟ ادم مــاه ندیدی تو  -توی اسانسور بودیم ساترا تقریبا زل زده بود بهم عصبی سرم و بلند کردم و گفتم:

 عمرت؟

 اخالق و اعصابت با هم میریزه به هم نه؟ 8اصوال بعد ساعت  -ساترا با خنده گفت:

 اره مشکلیه -من:

که رسیدیم پیاده شدیم اون وایستاد دم در من رفتم ساترا خندید و سرش رو به عالمت نه تکون داد. به طبقه هفتم 

 کاش خود ساحل میومد -کیک رو بیارم از همون وسط هال داد زدم:

 گفتم دعوتش کردی اما دایان مریض بود نتونست بیاد -داشتم میرفتم سمت ساترا اونم گفت:

 اینم شد بهونه پس حتما برم عیادتش دلمم براش تنگ شده -رسیدم کیک رو دادم دستش و گفتم:

 بدون بهونه هم میتونی بری ساحل خوشحال میشه -ساترا:
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 باشه خدافظ فعال -من:

 خدافظ....نفــس؟ -ساترا:

 بله؟ -باز این از اینجور نفس ها گفت کالفه برگشتم سمتش:

 نه هیچی شب بخیر -ساترا لبخندی زد و گفت:

ی خورد میکنی.رفتم باال تو اتاقم لباسم رو عوض کردم یهو یاد لعنتی نزن از این لبخندا دیگه اعصاب منم نصفه شب

باران افتادم اومدم دم اتاقش اروم در زدم جواب نداد درو باز کردم و رفتم تو دیدم خوابیده نزدیک شدم فهمیدم 

بده  شهندز فری گوششه هزار بار بهش گفته بودم وقتی میخوابی این ماسماسک هارو از گوشت بردار اما کیه که گو

همین جوری داشتم حرف میزدم هندز فری رو برداشتم فهمیدم داشته اهنگ خوابم نمیبره رو گوش میداده گوشی 

رو خاموش کردم و گذاشتمش رو عسلی کنار تختش و اروم پتو رو کشیدم روی باران دیدم گونه باران خیسه معلومه 

که دونفره بود وراحت گرفتم کنارش دراز کشیدم و گریه کرده بود دلم خواست امشب کنار باران بخوابم تخت هم 

اروم از پیشونی باران بوسش کردم که باعث شد چشاش رو اروم باز کرد دید منم لبخندی زد و خوابید منم چون 

 خسته بودم دیگه چیزی نفهمیدم و خوابیدم.

 «از زبان باران» 

اوردم یا اون که منو حرص میداد حد اقل دوست  چرا همه حق رو به ارسام میدادن من بودم که بچه بازی در می

داشتم نفس طرف من باشه چون اون بهتر درک میکرد اخه ساترا هم لج اون رو در می اورد. یه صداهایی از پایین می 

اومد معلوم بود باز این نفس وسواس گرفته داره میوفته به جون خونه،حوصله نداشتم دوست داشتم یکمی با خودم 

ادوهام رو میز مطالعه بودن و من هی نگاهشون میکردم نفس برام یه خرس نسبتا گنده ای خریده بود خلوت کنم ک

که یه قلب روش داشت روشم نوشته بود،باران جون دوست دارم، به کیف خوشگلی که چندروز پیش تو ویترین یه 

اترا اول اسمم به انگیلیسی بود س گالری چشمم رو گرفته بود و حاال متینا برام خریده بود نگاه کردم روی سگگشم

هم یه عروسک برام خریده بود وقتی کادوش رو باز کردم با چشمای گشاد شده نگاهش کردم یعنی عروسکی که 

این واسه تو نیست برا کودک درونته من هم یه  -پستونک دهنش بود چه ربطی به من داشت اونم با خنده گفته بود:

من بچم که باعث شده بود ساترا با خنده بگه یه چیزی فرا تر سامیارم که یه ادکلن اخم الکی کردم و گفته بودم که 

گرون قیمت خریده بود امیر هم یه گردنبند خوشگل داده بود بهم. چشمم سر خورد روی مجسمه ای که ارسام بهم 

رو  هندز فری داده بود گرفتمش دستم هی بهش نگاه کردم بعدشم گذاشتمش روی میز لباس خوابم رو پوشیدم و

هم کردم تو گوشم اهنگ خوابم نمیبره رو گذاشتم امروزا شیفته ی این اهنگ شده بودم دلم برای خونوادم تنگ 

شده بود واسه مامانم که همیشه صبح روز تولدم که از خواب بلند میشدم غرق بوسم میکرد و بعد میگفت یعنی 

نوازشگر و مردونه اش برام پیانو میزد و اهنگ تولدت  اینقدر بزرگ شدی؟ برای بابام که همیشه بااون دستای

مبارک برام میزد برای داداشم که مثل مامان بزرگم به تعداد سال سنم از گوشام میکشیدن از مامان بزرگم یاد 

گرفته بودن و صبح روز تولد از سر و کولم میرفتن باال تا از گوشام بکشن ، چند قطره اشک از چشمام اومد پایین من 

چقدر امروزا دل نازک شده بودم و هر چی میشد زرتی میزدم زیر گریه؟ولی االن اما خودم هوای گریه داشتم برای 

همون گریه کردم و به کادوی ارسام زل زدم. نفس یا متینا نمیدونم ولی یکیشون در رو زدن جواب ندادم و چشمم 

فری رو از گوشام کشید بیرون و غری زیر لب زد ، رو بستم مطمئن بودم اگه دوستای منن میان تو،یهو یکی هندز 

پتوم رو کشید روم و از پیشونیم بوسم کرد چشمام رو اروم باز کردم دیدم نفس میتونستم حیسم بزنما با اینکه خیلی 
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شیطون و شاد و بعضی موقع ها بی رحم نشون میداد اما خیلی مهربونتر از متینا بود لبخندی زدم اونم همین کارو کرد 

و کنارم خوابید، با فکر اینکه دوستای خوب دارم غم ندارم خوابم برد.صبح بیدار شدم نفس نبود پیشم از تحخت بلند 

 -شدم و بعد انجام کارهای اولیه رفتم پایین نفس که مشغول بود متینا دید منو اومد بغلم کرد و گفت:

 ساله دیگه خاونم شدی برای خودت 29سلـــــام خانوم 

 به تازه اول جوونیمــه خانومم خودتیخو -من:

 بهت تعریفم نیومده ولی دیگه بزرگ شدی دست از بعضی بچه بازیات بر دار لطفا -متینا:

چرا ادای مامانارو در میاری تو که میدونی من به قول خودت خانوم بشو نیستم هر کی ندونه تو و نفس از من  -من:

 بهتر میدونین که

گذشت و هر سه مون بکوب داشتیم درس میخوندیم، از همون روز تولدم دیگه نه امیر رو دیدم از تولدم چند هفته می

نه سامیار اما هفته ی پیش ساترا و ارسام رو توی دانشگاه دیدم من که به ارسام حتی سالمم نمیکردم اخه خجالت می 

متحانمون بود داشتم توی جزوه ها ئ کشیدم امروز جمعه بود و ما همچنان داشتیم درس میخوندیم اخه فردا اولین ا

کتابا شنا میکردم که نفس پرید توی اتاق اخالق همه ی ماها بود بپریم تو اتاق سرم رو اوردم باال و منتظر نگاهش 

 کردم یعنی بنال

 باران جان بسه چند روزه بی اب و غذا داریم میخونیم دیگه بسه پاشو بریم یه جایی مخمون هوا بخوره مغزم -نفس:

 سوخت از بس فسفر سوزوند.

 بد فکری هم نبود یعنی خیلیم خوب بود، منم که منتظر یکی بیاد بگه خوندن بسه همچین کتابام رو پرت کردم

 چه از خدا خواسته، وحشــی ابجی بیا بغلم -نفس:

 دقیقا از خدا خواسته در مورد حرف دومتم گمـشو عزیزم -من:

 بی لیاقت -نفس:

 تهنهایت لطف -من:

بلند شدم و با هول و زور وبال بیرونش کردم و اماده شدم ، یه مانتوی صورتی کمرنگ نا روی زانوم با شلوار چرم 

مشکی با شال همرنگ مانتوم با یه ارایش کم تو اینه نگاهی به خودم کردم شده بودم عروسک از اونا که لباس 

شیشه ی عطرم رو خالی کردم روی خودم و کیف چرمیم صورتی دارن و خیلی با نمکن نیم بوتم رو گرفتم دستم و 

رو گرفتم و زدم بیرون در اتاق متینا و نفس رو زدم و داد زدم بیاین پایین ، رفتم پایین دیدم نفس و متینا با یه لبخند 

 دندون نما حاضر و اماده لم دادن رو مبل

 ما که پایینیم شما بیاین -نفس:

ش رو بر انداز کردم یه مانتوی بلند سبز با ساپورت زمستونی مشکی و شال مشکی چشمام رو ریز کردم و سر تا پا

روی مانتو هم یه کت کوتاه مشکی انداخته بود متینا هم یه مانتوی تا روی زانو مشکی با شالو شلوارهمرنگ جیگری و 

 کیف مشکی

 نه باران راحت باش بیا بخور -متینا:

 میخوردی بیچاره چرا همچین نگاه میکنیبابا تو پسر بودیا دخترا رو  -نفس:

 شما حرف نزنین اعالمیه میدن که اللیــن؟ -من:

 نمیدونم شاید -نفس:
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رفتیم همون رستوران نزدیک خونه همونی که برای اولین بار ارسام رو دیده بودم، یادش بخیر چقدر حرصش دادم و 

م گرفت همچین میگفتم قدیم انگار پنجاه سال پیش بود چقدر حرصم داد،هـــــــــی قدیـــما از فکر خودم خنده ا

بابا باران جان به خودت بیا چند ماه پیشه داخل رستوران شدیم چشمم افتاد به همون میزه پر بود اما ارسام اینا 

 نبودن،رستوران پر بود از پسر و دختر البته بیشتر پسر

 ین فرصت برای یاد اوری قدیماسیه صدایی ته دلم میگه امروز بهتر -نفس زیر گوشم گفتم:

 منظورش رو نفهمیدم نگاهش کردم

 اه چرا گیج میزنی میگم چند نفرو اسکل کنیم -دوباره گفت:

 پــایتم بد جور-من:

دستامو زدم بهــم، ایول ســـوژه، رفتیم سر جای قبلیمون نشستیم و دید زدن و هیز بازی شروع شد یادش بخیر 

نفره بودیم، من هی از پسرا ایدار  1یا 7ن خیلی شلوغ بودیم البته تنها نبودیم یه اکیپ گنبد ما توی دبیرستانمو

میگرفتم و پیش خودمون بهش کلی میخندیدیم بعضی موقع ها اینقدر صداهای خندمون اوج میگرفت همه نگامون 

 میکردن

 ای بابا نفس،باران اروم تر دیگه -متینا:

 ست بیخیالولمون کن متی دست خودمون نی -من:

انگار نه انگار که فردا امتحان داشتیم،گارسون بیچاره با بهت غذا هارو چید رو ی میز اما امروز کال حس اسکل کردن 

منو نفس رو گرفته بود برای همین بهش یه لبخند زدم که باعث شد فکش رو ی زمین کشیده بشه. بعد از خوردن 

نقدر جیگرا ای-د و با تمام پررویی دقیقا امود سر میز ما و گفت:شام یه پسری که دقیقا جلومون نشسته بود پاش

 خندیدین و شاد بودین حاال این شماره رو بگیرین تا مام شاد شیم

اونورم همه ی دوستاش دور میز بودن زل زده بودن به ما از این همه پررویی تعجب کرده بودم که گوشی متینا زنگ 

 صحبت کرد خورد اونم سریع جواب داد و شروع به

 سالم عشقم ،ممنون عمرم، تو چی؟ اره نفسم اره ما داریم میریم خونه باشه منم بوسیدمت بای -متینا:

 ناقال چندمیه؟ -فک ما بیشتر برای متینا وا موند پسره از رو نمیرفت رو به متی گفت:

ن جواب بزارمش برا همون رو از عصبانیت هیچکدوم جوابش رو ندادیم و بلند شدیم بریم اما من نمیتونستم بدو

 کردم به سمت پسره و گفتم

 میدونی کار ما چیه؟

 نه چیه جوجو-پسره:

 ما برای دخترا دوست پسر پیدا میکنیم -من:

 جــون.. برای منم پیدا میکنی؟ -پسره:

 نه حاال میخوای بدونی اونی که زنگ زد کی بود؟ -من:

 اره بگو کی بود؟ -پسره:

 بود مهم نیست مهم اینه بری با ابجیت بگی که نگران نباشه براش کیس مناسب دریف شدهاینکه کی  -من:

بیچاره فک پسره بسته شد بدون حرف رفت نشست سر جاش و دوستاش بهش خندیدن و ما سه تا هم شاد و خندان 

 از اینکه دهن یه پسر رو تونستیم ببندیم بر گشتیم خونه و خوابیدیم.
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یم و بعد صبحونه رفتیم اماده شیم یه مانتوی توسی و شلوار مشکی و مقنعه مشکی پوشیدم و بیدار شد 9::7ساعت 

به سمت یونی حرکت کردیم یه ربع بعد یونی بودیم و ساعت نه هم امتحان شروع شد بعد از  1سه تایی ساعت 

ر میزدیم چند تا پس امتحان یکمی توی محوطه ی یونی راه رفتیم متینا هنوز سر جلسه بود با نفس داشتیم قدم

دنبالمون بودن و هی تیکه میپروندن حاال حراست هم انگار نه انگار که وظیفه اش جمع کردن ایناست نفس عصبی 

 -شد و سرعتش رو تند تر کرد یهو وایستادم و جند بار دماغم رو کشیدم باال و گفتم:

 تو بویی احساس نمیکنی ؟

 نفس بگه اره و با زور و بالی اشاره و ایما فهموندم

 اره -نفس:

 برگشتم رو به پسرا و یه جوری که انگار چندشم شده نگاهش کردم و سرم و به عالمت متاسفم تکون دادم

 اه اه بریم تا خفه نشیم -من:

 چرا نفهم بازی در میاری؟-اونورتر که رفتیم دیگه پسرا هم نیومدن رو به نفس گفتم:

 ن توله سگ شروع به بو کردن میشیچه بدونم داری میری یهو عی -نفس:

 خودتی -من:

 چی؟ -نفس با تعجب گفت:

 توله سگ -من:

 همون موقع متینا زنگ زد و گفت من جلو در سالنم بیاین رفتیم اونجا

 امیر داره میاد دنبالم امروز تا شب میخوایم پیش هم باشیم-متینا:

 خب شبم با امیر باش مزاحم ما هم نشو -نفس:

 رها -من:

 ببندین بابا اومد -متینا:

 برگشتم دیدم امیر با تیپ توپ و پسر کش داره میاد سمت ما سه تا و همه ی دخترا هم نگاهش میکردن رسید به ما

 سالم امیر -من:

 بابا امیر نکن این کارارو دست دخترای مردم برید -نفس:

 به درک من زلیخای خودم رو دارم -خندید و گفت:

 مجنون،یوسف،فرهاد هر خریه،گاویه بفرستش راحتمون کن ای خدا-من:

 میاد نگران نباش-امیر:

 ایشاال  -نفس:

همین جور امتحان هارو یکی پس از دیگری میدادیم عملی پراتیک رو هم دادیم و خود ساترا هم باال سرمون بود و 

یم برای کتبی پراتیک میخوندیم و خداییش خوب کمکون کرد، عملی رو خوب داده بودیم هر سه تامون حاال داشت

جزوه ساترا سخت بود این امتحان یکی مونده به اخری بود از بس جزوه رو خوندم و هیچی نفهمیدم با حرص پاشدم 

 رفتم پیش نفس

 چیکار کنم نفس زیاده من نمی تونم حفظش کنم -من:

 اره خیلی زیاده-نفس:
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 قلب بگیرموای چی میشد از ساترا می تونستم یه کم ت -من:

 میگما باران من زنگ بزنم بهش؟ -نفس:

 اره از خدامه زنگ میزنی؟ -من:

 اره چرا که نه منم میخوام از این تقلب ها -نفس:

نفس گرفت زنگ زد به ساترا و به گفته من گذاشتش روی پخش هنوز دو تا بوق خورده بود یا نخورده بود که ساترا 

 برداشت

 بله؟ -ساترا:

 سالم ساترا -رف میزد نمیدونم چرا:نفس لوس ح

 نفس؟ -ساترای بیچاره تعجبی که کرده از پشت تلفن معلوم بود با همون صدای متعجب گفت:

 بله؟ -نفس:

 هیچی خوبی؟ -ساترا:

 نه اصال تو چی؟ -نفس:

 اتفاقی افتاده نفس؟ -ساترا نگران پرسید:

 نه اما درس خیلی سخته استاد-نفس:

 یگهبخون د -ساترا:

 میخونم اما سخته -نفس:

 بازم بخون -ساترا:

 ساتـــــرااا !! ؟؟ -نفس:

 بله؟!! -ساترا:

 نمیشه تقلب بدی؟ -نفس:

 نچ -ساترا:

 هیج جوره راه نداره یعنی؟ ساتـرا؟ تو که مهربون بودی -نفس:

 چرا داره -ساترا:

 ای جونم چی بگو -نفس:

 گم اما قول نمیدم از اونجا حتما سوال بیادمیتونم صفحاتی که مهمه رو ب -ساترا:

 ایول ساترا -نفس:

 ساترا صفحات رو گفت و ما خوشحال قطع کردیم

 حال کردی باران؟ -نفس:

 دمت جیز نفسی -باران:

 بدو به متینا بگو تا منم به ارسام بگو -نفس:

 کرده پشیمون میشه هانیمخواد یهو اونم میره به دوستاش میگه ساترا از اعتمادی که  -باران:

 اونم حرفیه اصال گور پدر ارسام االن بریم خودمون بخونیم. -نفس:
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سر امتحان خوشحال تند تند جواب هارو نوشتم واقعا دست ساترا درد نکنه بابت کمکی که دیشب کرد نگاهی به 

من  شدم برگم رو دادم پشت نفس انداختم دیدم اونم داره با لبخند مینویسه متیناهم هیچی از نفس کمنداشت بلند

 هم ارسام در اومد از کالس

 خوب دادی؟ -ارسام:

 بد نبود -من:

 رو شاخمه 29نشم  22من که عالی دادم  -ارسام:

 افرین اما سواالش در حین اسونی سخت بودا -من:

 اره بابا خیلی مطمئن میتونم بگم هی کی نخونده بود می افتاد -ارسام:

 تا دم در سالن رفتیم بعد از اون ارسام رفت چشمم افتاد به ساترا دوییدم سمتش و داد زدم با ارسام قدم زنون

 استاد یه دقیقه وایستـین

 بله؟ -ساترا:

 بهمن تعطیلیم؟ 8تموم میشه تا  29استاد کرامت امتحانات ما که  -من:

 اره همیشه بعد از امتحانا تا یه هفته کالسا تق و لقن -ساترا:

 اذد شروع میشه؟ 22گما ما همیشه امتحاناتمون از می -من:

 نه این سال این جوری شده نیمدونم چرا -ساترا:

 مهم نیست حاال اون ده روز پس میشه نیایم دیگه -من:

 اره نیاین -ساترا:

 عالیه مرسی استاد و از ساترا دور شدم -من بی اختیار پیریدم باال وگفتم:

 و متینا با نیش باز دارن میان دوییدم سمتشونتو حیاط بودم که دیدم نفس 

 این نیش بازتون واسه چیه هــــا؟-من:

 وای امتحانم رو عالی دادم خیلی اسون بود واقعا دستش درد نکنه استاد -نفس:

 اره دیگه حاال پس فردا هم امتحان رو بدیم و دیگه ازادیه -من:

حرکت کردیم خب دیگه منم مثل روز های قبل جزوه هامو  با کلی مسخره بازی سوار بر عروسک به سمت خونه

 -چیدم دورم و یه ابنباتم تو دهنم بود داشتم خر میزدم که چند ساعت بعد نفس طبق معمول پرید تو اتاق و گفت:

 دارم از گشنگی میمیرم باران بیا یه چیزی درست کنیم دیگه

 اوکی بدو بریم  -من:

تاده بودیم منو نفسم که حس اشپزی گرفتمون کاله و پیش بند اشپزی پوشیده توی اشپز خونه هر سه تایی وایس

 خب؟ چی درست کنیم -بودیم من یه قاشق چوبی دستم بود و عین منگال با دست دیگه سرم رو خاروندم و گفتم:

 زرشک پلو با مرغ -نفس:

 باشه -متینا:

 شت مرغ رو درست میکردمن و نفس با هم برنج و اینارو اماده کردیم و متینا هم دا

 میگما یه چیزی کمبود داریم -من:

 چی؟ ما که همه چی داریم -متینا:
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 نچ نچ نداریم -من:

 و بعد دوییدم باالو باند رو اوردم و اهنگ گذاشتم و گفتم حاال کامل شد

ا خدا مگه ما چی کم خاک بر سرت یه ساعته دارم این ور اونورم رو نگاه میکنم و میگم ی -نفس زد تو سرم و گفت:

 داریم نگو خانوم اهنگشون کم بوده

 اِ خب چیه بده اهنگ میزارم حوصلتون سر نره -من:

خالصه منم همراه با اهنگ می خوندم و هر چند دقیقه یه بار میرفتم تو حس و داد میزدم نفس یا متی میزد تو سرم و 

و هی حرصشون میدادم،بالخره غذا اماده شد و ما هممون  باران جان ببند دیگه اما مگه من از رو میرفتم -میگفتن:

عین گشنه های سومالی نشستیم و خوردیم و بعدش هر سه تامون جزوه به دست اومدیم و نشستیم رو مبل که درس 

بخونیم اما مگه درس میخوندیم هی ور میزدیم اخرش دیدم نه نمیشه این جوری من هیچی نمیتونم بخونم برای 

 اه بــــــــس کنین دیگه -:همون داد زدم

 هر دوتاشون با تعجب نگاهم کردن و ساکت شدن

 اها حاال شد -من:

 روانی -نفس:

 خب چیه بزارین درس بخونیم دیگه هر کاری کردیم جز درس خوندنا -من:

 نفسیم، بیخیال باران خر خونیش گرفته -متی:

 دقیقـــا -نفس:

 کوفت خفه شین -من:

 شستیم و بدون یه جیک درس خوندیمدو ساعت بزور ن

 بسه دیگه خسته شدین عین اسکال همش درس خوندین -من:

نه به اون که داشتی جیغ و داد میکردی که ساکت شیم حاال میگی بسه دیگه درس خوندن باران تو یه تختت  -نفس:

 کمه؟ زیاده؟

 هوی حرف دهنت رو بفهم ها فکت رو میارم پایین -من:

م زبونش رو در اورد منم همین کار رو کردم و فکرامون رو گذاشتیم رو هم تا ببینیم چیکار کنیم بعدش نفس برا

 حوصلمون سر نره

 «از زبان نفس» 

 بعد از درس همگی داشتیم نظر میدادیم بریم کجا یا حد اقلش چیکار کنیم که حوصلمون سر نره

 بریم پارک؟-باران:

 نه، بریم دور دور -متی:

 بابا من دور دور خوشم نمیادنه  -من:

 بریم استخـــر؟-باران:

 تو هوای سرد من نمیام شما برین -متینا:

 اره باران جونیم مریض میشیم عزیزم بعدش گنبد هم نمیتونیم بریمـــا -من:

 وای گفتی گنبد اصال شما یه فکری بکنین من با امیر جونیم میرم بیرون -متینا:
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 گردیا متیناایش برو که برن -باران:

 ا خدا نکنه عجقم بهم نیاز داره -متی:

 باشه باشه -باز این لوس حرف زد پریدم سمتش گفت:

 و با خنده دوید باال که اماده شه

 یادم افتاد ما برای عیادت دایان نرفتیم پس االن میتونستیم بریم دیگه

 من میرم خونه ساحشون -من:

 وای پس من چی؟ -باران:

 میای پیش من دیگه باران وا خب -من:

 اخه من که صمیمی نیستم -باران:

 ساحله ها خیلی دختر گلیه پاشو بریم اماده شیم -من:

من و باران تیپ هامون رو کپی هم زدیم یه پیراهنی کرم با کراوات و شلوار قهوه ای سوارماشین شدیم که متینا زنگ 

 زد

 بنال -من:

 کجایین؟ -متی:

 ا دوست پسرامون قرار داریمتو ماشین ب -من:

 از این عرضه ها هم ندارین اخه -متی:

 مگه تو با امیر قرار نداری چرا میزنگی؟-من:

 من حمومم -متی:

 با امیــر؟ -من با ذوق گفتم:

 ایی خفه نشی نفس تو خونه ام من -متی:

 خونه امیر؟ -دوباره گفتم:

 نفـــــــــــس -متی:

هم دیر نکن لباس هم مناسب  88اریم میریم خونه ساحل تو هم با امیر برو و بیا از ساعت ما د -با خنده گفتم :

 بپوش

 چشم دیگه؟ -متی:

بابای . قطع کردم که باران پرسید ادرسش کجاست؟ زنگی به ساحل زدیم و ادرس رو پرسدیم توی راه باران  -من:

دقیقه با دو تا بسته  89ه رفته نیگا میکردم که بعد جلوی یه اسباب بازی فروشی ایستاد منم گیج به فروشگاهی ک

 کادوپیچ برگشت اخالق باران بود هیچ بچه ای رو دست خالی نمیذاشت

 این چیه دیگه؟ -من:

 میدی به دایان دیگه -باران:

 بابا یه سال و خورده ای نمیفهمه که -من:

 دور از جونش خره مگه؟ -باران:

 هحالل زاده به داییش میر -من:
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 چرخید و چرخید وچرخید دوباره خورد به ساترای بیچاره  -باران خندید و گفت:

دیگه بی حرف تا خونه ی ساحل رفتیم رسیدیم پیاده شدیم ایفون رو زد و ما وارد خونه شدیم یه حیاط متوسط که یه 

بازار بوس و بغل و  ساختمون دقیقا وسطش بود که نمای سفید داشت ساحل با روی باز اومد جلو در ساختمون و

بار پرسیدن اینکه خوبی چه خبر و تعارف تیکه پاره کردن شروع شد بالخره رفتیم تو در ساختمون دقیقا به  899

هال باز میشد یه هال بزرگ با رنگ سفید و بنفش یخی خیلی ناز بود رفتم تو و کامال خودم رو پرت کردم روی مبل 

یعنی مثل بچه ادم بشین منم از ترس خودم رو جمع کردم و سعی کردم مثل باران هم اومد و یه چشم غره بهم رفت 

 باران خانوم وار بشینم داشتم با شال خفه میشدم داد زدم

 یااهلل صابخونه کسی نی توخونه؟

فک کنم ساحل از تو اشپزخونه نشنید اخه جوابی نداد یهو دیدم دایان با یه شلوار ابی و بلیز توسی تاتی تاتی داره 

 میاد سمت ما رسید به ما

 سالم عشق خاله خوبی تو؟ -من:

 اله خاله سالم باران -دایان با همون لحن بچه گونه گفت:

 دایان خاله بابات هست تو خونه؟ -باران:

 اله با دایی جون باالن -دایان:

 ای بر خر مگس معرکه لعنت -من:

 جی خاله؟ خلمگس یعنی جی؟ -دایان:

 هیچی خاله فداتشم یه مگس خر خوره شده خرمگس -ن فک رو جلو بچه بد تکون دادم من:ای وای باز من ای

 خاله مگه مگس میتونه خل بخوله؟-دایان:

 نه -من:

 پس جی؟ -دایان:

 این فرق داشته -من:

 خاله جه فلقی داجته؟ -دایان:

 داشتم عصبی میشدم یه بچه چقدر میتونه سوال بکنه که دایان دوباره گفت

 خاله خلمگس یعنی جی؟ -دایان:

 یعنی داییت خاله جون -من بی اختیار گفتم:

 ای وای بد ترش کردم حاال چهجوری جمعش کنم اگه بره چی؟

 یعنی دایی ساترای مــن؟ -دایان با تعجب گفت:

 اره واای یعنـی نه خاله -من:

هلو ونه فراموش کنه که باران کوبید به پهلوم این پدایان با تعجب نگاهم کرد دنبال حرف بودم به این بچه بزنم تا بت

 و بازوی منم که سرویس در اختیار این باران و متینا بود

 نفس جان ببند که اقا بنیامین و ساترا دارن میان -باران:

 ساترا از همون دور ابروهاش رو انداخت باال

 سالم نفس خانوم و باران خانوم خوش اومدین -بنیامین:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

9 7  

 

 منون اقا بنیامینم -من:

ساحل بنیامین رو صدا کرد بنیامین رفت هنوز ساترا به ما نرسیده بود که دایان دوید سمت داییش و ساترا بغلش 

 کرد

 دایی خاله میگه شما خلمگسی میجه منم بگم دایی خلمگس؟ -دایان:

 ساترا تعجب کرد، ای خدا چرا این جوری میکنی اخه

 ه شکر خوردهنه دایی جون ، خال -ساترا:

 دایی منم شکر دوست دارما -دایان:

ه کدوم یکی از خال -ما که ریز خندیدیم حاال ساترا هم نمیدونست چی بگه هم نمیخواست بخنده رو به دایان گفت:

 ها؟

 خاله نفس -دایان هم نه گذاشت نه برداشت با اشاره به من گفت:

دا رسید بهم دقیقا زل زد تو صورتم دست به دامن بارن شدم دایان رو گذاشت زمین و اومد سمت من قرمز شده بو

 اما اونم با یه خنده دندون نما در حال بازی با دایان بود

 که من خر مگسم اره؟ -ساترا از زیر دندوناش گفت:

 جیش -دنبال یه حرف بودم در برم که یهو گفتم:

 جیش؟ -ساترا با تعجب گفت:

 جیش دیگه جیش -من:

 ری؟دا -ساترا:

 اوهوم -من:

با دستش به گوشه سالن اشاره کرد دوییدم رفتم تو حاال امون از ی قطره ها تو اینه نگاه کردم و با خودم حرف 

میزدم که به این نره غول چی بگم اخه نفسم رو با صدا دادم بیرون رفتم بیرون خدارو شکر ساحل اینا اومده بودم 

 بار تیکه تیکه کرد منو و قورت داد. ساترا دیگه حرفی نزد اما با چشماش سه

بعد از برگشتن از خونه ساحل گرفتیم خوابیدیم. جمعه هم فقط درس خوندیم و بدون شام خوابیدیم االنم تو 

 بود 1داشنگاه بودیم و ساعت 

 فکر نمیکنین ما زود اومدیم -باران:

 امتحان شروع میشه دیگه 0نچ  -من:

 بریم سلف درس بخونیم -متینا:

 ما کی دور هم درس خوندیم به جاش اصال جزوه هارو بندازیم تو کیف و حرف بزنیم دیگه -باران:

 ایول بدویین -من:

 از هر دری داشتیم میحرفیدیم

 تموم میشه؟ 29میگما چرا امتحانات ما  -من:

 شروع کردیم دیگه 22منم میگما ما از  -باران:

 زرنگ خب میگم چرا -من:

 اترا پرسیدم میگه امسال این جوری شده نمیدونه چرامن از س -متی:
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 خاک تو سرش نشه مثال هم استاده این مملکته ها -من:

 بیچاره چیکا کنه -باران:

رفتیم سر امتحان که مراقبمون ساترا افتناد پچ پچ بقیه بلند شد که میگفتن که اه میگن کرامت نمیزاره حتی نفس 

اخه از این عرضه ها هم نداره اخه برگه ها پخش شدن و یه اخم خیلی غلیظ هم  -:بکشی پوفی با صدا کشیدم و گفتم

نشست روی پیشونی ساترا یا خدا باز این چرا هاپو شد. با اینکه جزوه رو حفظ بودم اما یه سوال دو نمره ای رومونده 

 و با دیدن ساترا دوباره بودم همه رفته بودن و فقط چند تا پسر ردیف های اول نشسته بودن سرم رو اوردم باال

انداختم پایین ساترا قدم زنون رفت پشت من و دوباره داشت میومد که نا امید بلند شدم که بدم ساترا زمزمه کرد نه 

نده هیچ سوالی رو خالی نزار نفس با عجز نگاهش کردم و دوباره نشستم اومد برگم رو دید و با اشاره به سوالی که 

سونه مطمئنم میتونی عصبی شدم مگه من خرم که بدونم و بشینم اما همش رو خوردم و لبام مونده بودم گفت خیلی ا

رو به حال ناراحت دادم جلو و سرم و خیلی لوس به سمت چپ کج کردم و بر و بر به چشاش زل زدم یه لحظه تو 

 چشماش المپ صد ولتی روشن شد اما سریعا به حالت عادی برگشت و رفت اونور

، کثافت بی احساس هر چی از دهنم در اومد گفتم بهش حد اقل یه راهنمایی میکردی اون چند نفر هم ای بیشعور 

 -بلند شدن و رفتن ، دستم رو بلند کردم که باعث شد ساترا بهم نگاه کنه با اخم گفتم:

 استاد اصوال وقتی دخترا لوس میشن استادا نرم تر میشن شما چرا این جورین؟

لبخند زد و اومد پیشم بالخره با کلی چونه زدن یه کوچولو راهنمایی گرفتم و بقیه رو هم از  هیچی نگفت و فقط

دانسته های خودم سر هم کردم و برگه رو دادم،رفتم بیرون دیدم باران رو سبزه ها با متینا نشسته کرمم گرفت 

 -که دستمال رو انداختم داد زدم: ناجور برای همون یه دستمال کاغذی گرفتم دستم و اروم نزدیک باران شدم همین

ســـــــــــوسک، اقا داد زدنم همون و پریدن باران به دو متر هوا همون از خنده روده بر شده بودم که بارن گذاشت 

دنبالم حاال من بدو بارن بدو اونایی هم تو محوطه داشنگاه بودن یه سریا با تعجب یه سریا با خنده نگاهمون میکردن 

م اورده بودم برگشتم ببنیم باران در چه وضعه که هنوز کامل برگشته بودم یا نبودم گــرومـــپ یکی دیگه نفس ک

بهم خورد،باران نتونسته بود سرعتش رو کنترل کنه برای همون محکم خورده بهم با اینکه هر دو داغون شده بودیم 

 ممنون اقای تمجید -لند کرد و گفت:اما میخندیدیم که یهو دستی، باران رو کشید باال باران من رو هم ب

 خوبی؟-ارسام:

 ممنون چیزیمون نشد -باران:

 تو کارت همینه نه؟ -ارسام:

 چی؟ -باران با چشمای گشاد نگاهش کرد و گفت:

 اینکه بزاری دنبال یکی -ارسام:

با  و بدم دیگه،بعدش هموقتی اذیتم میکنین وظیفمه جوابتون ر -بعدشم خندید باران هم از اون اخماش کرد و گفت:

 قدم های بلند بلند خودش رو دور کرد

 ممنون ارسام، راستی تعطیالت خوبی داشته باشی -من:

 همچنین -ارسام:

 به سامیار هم سالم برسون و از طرفمون خداحافظی کن،ما تواین تعطیالت میریم گنبد -من:

 گنبد؟ کی؟؟ -ارسام با تعجب گفت:
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 ن تعطیالتگفتم دیگه تو ای -من:

 منظورم چند روزه دیگه؟-ارسام:

 خوبی تو نفس؟ کی میخواین دست از این بازیاتون بردارین -متینا هم اومد :

 هیچ موقع -من:

 مـن هنوز اینجاما جوابم رو بده -ارسام:

 اها ارسام احتماال فردا با امیر باید هماهنگ کنیم -من:

 سام جان بای بای ما بریم ساکامون رو ببندیم که عازم سفریم فرداهماهنگ کردم اره فردا خب دیگه ار -متی:

 چه قدر زود ، راستی این باران کجاست؟ -ارسام با یه حالتی گفت:

 چیکارش داری؟ االنثال قهر کرد اما قهرشم خرکیــه -من:

 میخواستم خداحافظی کنم -ارسام:

 فککنم تو ماشینه -من:

 طرفم سفر خوبی داشته باشه باشه پس حتما بگو از -ارسام:

 حتما -وای وای چیا میشنوم لبخنده مرموزی زدمو گفتم:

 «فـصل هفـــتم» 

 بدویین دیگه بابا دیرمون شدا -امیر:

 ساک قرمزه رو برداشتی؟ اونرو بزار جلو توش خرت و پرت ریختم تو راه بخوریم -متینا:

 سیدیم به ماشینمن و باران بدو بدو از پله ها اومدیم پایین و ر

 ما اومدیم -باران:

 چه عجب اوقور بخیر خانوم سوار شین ببنیم -امیر:

 سالم داداش چقدر غر میزنی -من:

 هوی درست بحرفا -متی:

 بیا وکیل مدافع دلتون بسوزه -امیر:

ما به سمت گنبد و زبونش رو در اورد همه سوار ماشین شدیم منو باران پشت متینا هم جلو امیرم رانندگی کرد و 

 کاووس شهرمون، زادگاهمون راه افتادیم، اوه اوه چه احساسی شد زادگاهمون!!!

 امیر یه اهنگ بزار دیگه بابا پوکیدیم -باران:

 چشم -امیر:

و دستش رو برد و یه اهنگ غمگین اومد مطمئنم االن باران میگفت بابا چیه این ما دستمال نیاوردیما گریه کنیم اما 

ناباوری باران سرش رو به پنجره چسبونده بود و داشت اروم اهنگ رو تکرار میکرد صدای محمد علیزاده  در حین

فضای ماشین رو جادو کرده بود اهنگ غم دنیاست منم سرم رو به صندلی چسبوندم و چشمام رو بستم نا خود اگاه 

اما انگار بلند گفته بودم اخه باران با چشمای فکرم مشغول ساترا شد و با خودم گفتم کاش ساترا هم االن اینجا بود! 

 قلمبهو ابروهای باال رفته نگام کرد متینا هم برگشت سمتم امیرم از اینه جلوییش با یه لبخند مرموزی نگام میکرد

 چیزی شده؟ -من:

 تواالن چی گفتی؟ -بارن:
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 من چیزی گفتم؟ من هیچی نگفتم -من:

 ی کاشکی ساتراهم بوداره جون عمت همین االن گفت-باران:

مرا من؟ ع -اوا ابروم رفت جحاال چه خاکی تو سرم کنم ضایع شدم رفت ورمو زدم به کوچه ی بابای علی چپ و گفتم:

 من بگم ساترا بیاد مگه عقلم رو از دست دادم

 چه بدونم اما گفتی مگه نه متینا؟ -باران:

 اره ما شنیدیم -متی:

 اه میگم نگفتم دست از سرم بردارین میخوام اهنگ گوش بدم -دم وگفتم:الکی عصبی شدم و یه کمی داد ز

با این حرفم متی برگشت اما مگه این فضولخانوم ول کن بود با چشماش داشت میخورد برگشتم سمتش یعنی هـا؟ 

هو ادیم یچیه؟ چشاش رو ریز کرد و ابروهاش رو باال انداختف با هر زور و بال بیخیالم شدن داشتیم اهنگ گوش مید

اهنگ امریکایی از اونایی که عشق باران بود اومد شروع اهنگ هماناو در اومدن صدای بارانم همانا همچین دادمیزدو 

دستاش رو حالت میداد یکی ندونه فکمیکرد داره کنسرت میده ها ما سه تا کپ کردیم اما خب برای ما عادی بود 

 امیر با تعجب و خنده نگاهش میکرد

 نکن امیر باران عادتشه،خوانندمونه تعجب -متی:

 

 وای باران کشتی منو یه بار دیگه بخون جون امیر -امیر با خنده ای که سعی کنترل کردنش رو داشت گفت:

 با کمال میل -و دوباره رفت رو ویبره باران نیشش تا بنا گوشش باز شده بود گفت :

میر دکمه رو فشار داد و اهنگ دوباره اومد و بارانم شروع به و با یه سرفه صداش رو صاف کردو گفت من اماده ام ا

هنر نمایی کرد چشمام رو بستم و سرم رو چسبوندم به پنجره سعی کردم به این صداها فک نکنم خداروشکر جاده 

برای ناهار واستادیم و ناهار خوردیم بعدش به  82خلوت بود وگرنه سه چهار تا تصادف رو کرده بودیم ساعت 

صبح حسابی خسته شده بود رفت عقب پیش متینا تا استراحت کنه، ار تو  6ر من نشستم پشت فرمون امیر از اصرا

اینه نگاهشون کردم اخی چه ناز متینا نشسته و سرش رو به صندلی تکیه داده بود امیرم رو پاهای متینا خواب بود این 

یزدف یهو وسط حرفاش دوباره همون موضوع رو پیش بارانم کنار من نشسته بود تا من خوابم نبره و یک سره فک م

 شید

 بگو چرا گفتی ساترا هم کاش بود؟ -باران:

 ای خدا این ول کن نبود چرا اصال من غلط کردم عجبا

 من اصال همچین حرفی نزدم -من:

 بچه خر میکنی؟ با گوشای خودم شنیدم -باران:

 مشکل دارن اعتمادی بهشون نیس -من:

 سر وقتش باید همه چیز رو تعریف کنی نفس -باران:

 پوفی کشیدم و اروم گفتم باشه.

بود منو باران جامون رو عوض کردیم و باران نشست پشت فرمون،تقریبا منو باران خوراکیایی رو که  :ساعت تقریبا 

 مونده بود رو تموم کردیم سو استفاده از خواب اون دوتا

 یزی برای اون بدبختا هم بزاریه چ -باران با دهن پر از چیپس گفت:
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 اوهوم -منم با دهن پر گفتم:

اینا رسیدیم به شهرمون که ورودیش  2امیر و متینا بیدار شدن و دوباره امیر نشست پشت فرمون حدودای ساعت 

روی تابلوی بزرگنوشته بود به شهر گنبد کاووس خوش امدید و ازدور برج قابوس دیده میشد منو باران و متی 

 ن رو چسبوندیم به شیشه و شهر رو خوردیم حاال خوبه امیر اولین بارش بود میدید اینجاروسرمو

 اینم از شهر ما چطوره؟ -متی:

خیلی بامزه اس یه شهر نسبتا کوچیک و با صفا من عکس این برج رو دیده بودم کی فکر میکرد از شهری که  -امیر:

 عکسش رو میدیدم یه روزی زن بگیرم

 اینا میخوان دل بدن قلوه بگیرن چشمات روببند و گوشاتم بگیر -ه متینا نگاه کرد، باران در گوشم گفت:و با عشق ب

 خنده ام گرفو ریز خندیدیم که امیر پرسید خب بریم خونه ی کی؟ و همون لحظه دعوامونم شروع شد

 خونه ما -متینا:

 برو بابا خونه ما -باران:

 خونه ما بهتره و نزدیک تر -من:

 تو مگه خونت رنگی تره که خونتون بهتره-باران:

اینقدر گفتیم خونهما خونه ما اخرش من یه جیغی کشیدم و ماشین در عرض یک ثانیه ساکت شد و همه به من نگاه 

 میریم خونه ما -کردن منم با یه لبخند دندون نما گفتم :

 اشتین؟جذبه رو د -هیجکی حرف نزد خودم داشتم از خنده میمردم گفتم:

 کفم برید میگن ادم رو میخوای بشناسی باهاش برو مسافرت راسته ها -امیر:

 یعنی چی؟ -باران:

 یعنی من تو این چند ساعت فهمیدم شما چجورین -امیر:

 چجــوریم؟!!! -باران:

 خــــوب،شیطون، خوش صدا و با جذبه -امیر با خنده گفت:

 اقــا متلـــک... -متینا:

یدیم خونه ما و مامانم با باران و متینا بوسه و بغل و فالن اخرش که باران اینا داشتن میرفتن رفتم و محکم با خنده دس

 سال همدیگرو نبینیم 899باران رو بغل کردم و همچین فشار دادم انگاری قراره 

 او برو دیگه بزار چند روز یا ساعت از دستت خالص شم -باران:

 ــریهـ -هلش دادم عقب و گفتم:

 هــا چیه چپ نگاه میکنی طلب کاری ؟ -چپ چپ نگام کرد منم رفتم تو فاز و گفتم:

 حاال کی بر میگردی؟ -خندید و دیوونه ای گفت و رفت، هنوز رو مبل ننشسته بودم که نگین گفت:

 نامــرد بزار برسم حداقل ساکم بیاد تو بعد بپرس کی میری -من:

 چند روز فقط نازتورو میکشن برو بابا االن دیگه تا -نگین:

 همینه که هست بسوز و بساز نگین جان -زبونم دادم بیرون و گفتم:

 سوغاتــیم رو بده با بقیه کاری ندارم -نگین :

 «از زبان باران» 
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رسیدیم دم در خونه همین که امیر ترمز کرد همچین جیغ کشیدم تا اسمون هفتم رسید پریدم پایین ، بیچاره امیر 

ه به دوونگیمون یقین پیدا کرد دستم رو گذاشتم رو ایفون و ور نداشتم مامان و بابا و دو تا داداشام اومدن پایین دیگ

من هم پریدم بغل مامانم اونم یه بوسم کردو رفت سراغ متینا ، مامان من اصال از اون مامانای احساسی نیست برا 

بابام اونم منو با عشق بغل کردو از پیشونیم بوسید نیکان  همونه منم هیچی از لوس بودن نمیدونم نوبت رسید به

داداش کوچیکه پرید بغلم و بوسم کرد اما تکین که کاراش خیلی تعجب اور بود اومد بغلم کرد و بوسم کردو گفت 

خیلی دلم برا تنگ شده ابجی من فکم افتاده بود زمین میگن دوری و دوستی تازه داشتم خوشحال میگفتم که دوری 

 -ن اثر گذاشته که تکین گفت:م

 بابا همین قدر بسه؟ حاال ماشین شارژی بزرگه رو میخری

 پس بگو بابام رشوه داده به این ایشی گفتم تا اون موقع امیر و متی هم با همه سالم علیک کرده بودن

 اینجام یکی هست حرصت بده باران -امیر:

 بگم باران کیوحرص میداد؟مگه اونجا کی حرصش میداد؟ یعنی بهتره  -مامان:

 نفس باران و حرص میداد و باران نفس رو -امیر و متی خندیدن و امیر گفت:

 نفس؟ وای عزیزم دلم براش تنگ شده -مامان:

من با دهن باز داشتم فضولی های امیر رو تماشا میکردم که امیر نیشش رو تا پشت سرش باز کردو نگاهم کرد منم 

 شدم و بستمتازه متوجه دهن بازم 

 راستی فردا شما دوتا با نفس بیاین اینجا -مامان:

 اه مامان چرا باید بیان؟ -من:

 به توچه دختره پررو -مامان:

خالصه خداحافظی کردیم و اون دوتا رفتن و من پریدم توخونه کال من اگه حیوون بودم کانگورو میشدم مطمئن نفس 

یم، به درو دیوار خونه زل میزدم حاال هیچی هم عوض نشده بودا اما هم همین میشد اخه همش در حال پریدن بود

بود اوه چه سریع عمل کردم پریدم رو تختم و خوابیدم بیدار  6ادای دلتنگارو در اوردم یه دوش گرفتم ساعت تازه 

 اومدشب بود و دقیقا دو ساعت رو مرده بودم هنوز از تخت پایین نیومده بودم صدای گوشیم در  1شدم ساعت 

 هـا؟ -با صدای دورگه گرفته ای گفتم:

 کوفت چه وضعشه؟ -صدای جیغ جیغ نفس پیچید:

 نفس مینالی یا بنالونم؟ -من:

ببین پاشین بیاین خونه ما ، مامانم کشت منو میگه دلش براتون تنگ شده امروز سریعا رفتین نشد ببینه  -نفس:

 شمارو

 ا ی خودم باشه االن با مامان اینا میایمای جونم خاله مارتین -منم با ذوق گفتم:

 ندید بدید تعارف تو فرهنگ لغت تو معنی نداره نه؟ -نفس:

 من: نچ

 قطع کن -نفس:

 مــــمـــن؟ خاله مارتینا دعوت کرده پاشو بریم -دوییدم روشویی پایین و از همون جا داد زدم:

 ینمچه خوب منم دلم باز میشه هم اینکه نفس رو میب -مامان:
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 بود و ما سر و مر و گنده جلو در خونه نفس اینا بودیم در با تیکی باز شد و من دوییدم باال 9::1ساعت 

 سلـام خاله خوبی؟ نگین خوبه؟نفس خــله؟ الیاس چــله؟ -من:

 تولدت پســاپس مبارک -خاله با خنده بغلم کرد و گفت:

 میر دارن میوه و اجیل اینا میخورنمنم با خنده رفتم اتاق هال دیدم نفس و متینا و ا

 ای نفس ایشاال گیر کنه خفه نشی، الل شی من از دستت راحت شم -من:

 ای باران اخرشم نفرینات میگیره منو اما به لطف خدا جونم من الل بشو نیستم -نفس به سرفه افتاد و گفت:

شویی اومد بیرون اولش با الیاس دست  رفتم بوسش کردم متی رو بوسیدم به امیر دست دادم که الیاس از دست

 دادم با الیاس خیلی صمیمی بودم از همون کوچیکی باهم خیلی خوب بودیم

 شمــردی ؟ چند تا بودن؟ -من:

 نه نشد بشمارم مگه صدای جیغــوت میزاره ادم تو دست شویی راحت باشه -الیاسم با خنده گفت:

 دلتم بخواد -من:

 بود 0ساعت 

خ منصور رو گذاشت من بلند شدم که دستا هم شروع شدن و داد میزدن باران باید برقصه از نفسم اهنگ بری با

 نترسه

 دست نفس رو کشیدم و یه دور ترکی رقصیدیم

 همین جوری بشینیم؟ -امیر:

 میخوای بپریم؟ -متینا:

 بریم تنگـه؟ -الیاس:

 االن؟ -امیر:

 کیفــش به همون شبشه دیگه -نفس:

 ه امیر اونجا بساط قلیون و کبابم به راههار -من:

 باشه پس بریم -امیر:

 ما که اماده بودیم نفسم دویید و پالتوش رو پوشید و با یه اجازه از بزرگترا هممون سوار بنز لیاس شدیم

 ما سه تا پشت امیرم جلو

 کوفتت بشه من نبودم چه کردی -نفس:

خر زدم تا تونستم با پولش اینو بخرم نفس نمیدونی کار اونور چقدر  هوی نفس میدونی من چه قدر اونور -الیاس:

سخته حاال من که باز چون انگیلیس به دنیا اومدم شناسنامه ام دو ملیتیه اما یکی از دوستام که میخواست بره اینقدر 

 گیر دادن که داشت پشیمون میشد

 باشه بابا -نفس :

 سالته هیچ غلطی نکردی؟ 26الیاس هنوزم دوست دختر نداری؟  -من:

 چرا -الیاس:

 بی خبر از من؟ -نفس با جیغ گفت:

 نفس میدونی کیه؟ -الیاس:
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 نه -نفس:

 خره اون دختره سبزه بود چش رنگیه موهای مشکی لختی هم داشت تو عروسیه دوست بابا -الیاس:

 ســـارا؟ -نفس:

 اوهوم -الیاس:

 خاک تو سلیقت اون دختره ... -نفس:

 شوخیدم بابا اما اون خودش رو چسبونده به داداشت -اس:الی

 غلط کرد بزار ببینمش -نفس:

 این تن پــاکه پـــاک -الیاس زد رو سینه خودش و گفت:

 قبول نکنی بی عرضه ای ها -من:

 بابا یکیم خواست پاک باشه شما نزارین -امیر:

 ن اول فقط درس بود االنم شده کار و درسنه بابا امیر الیاس از این عرضه هانداره از همو -متی:

 خیلیم خوبه، راستی این تنگه چجور جایی هست -امیر:

ببین پارک جنگلیه درحالیکه پارکه کافه هم هست و کنارش کباب ایناهم میدن کلی هم اتاقک برای نشستن  -من:

 خونواده ها داره و یه رودخونه هم از وسط پارک رد میشه

 رمشتاق دیدا -امیر:

 بیا اینم دیدار -الیاس پیچید تو پارکینگ تنگه و گفت:

پیاده شدیم امیر فقط دور و برش رو نگاه میکرد رفتیم و تو یه اتاقک قرمز رنگ نشستیم امیر لب در اتاقک نشست 

 و به رودخونه زل زد

 خب چی سفارش میدین؟ -الیاس:

 وشابهمن که یه قلیون دوسیب البالو با ده سیخ جیگر و ن -من:

 باشه بابا خسیس قلیون نخواستیم -الیاس چپ چپ نگاهم کرد منم گفتم:

 توچی نفس؟ -الیاس رو به نفس گفت:

 همون همیشگی لطفا -نفس در حالیکه گوشیش رو بازی میکرد ژست خاصی گرفت و گفت:

 ببند بابا برا من کالس نیا بگو -الیاس:

 شابهسیخ کوبیده و نو :سیخ جیگر و  7من  -نفس:

 امیر تو چی؟ -الیاس:

 منم دعوت دیگه؟ -امیر با خنده گفت:

 اره داداش -الیاس:

 سیخ هم دل با نوشابه 2سیخ کوبیده و 2منو متی پنج سیخ جیگر و  -امیر:

 من دوغ -متی:

 اون دوغ -امیرک

سیخ  89نسان که نفری سیخ سفارش دادن شما دوتا گاوین یا ا 82جدا از امیر و متی که دونفری باهم  -الیاس:

 سفارش میدین؟
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 نه اینکه ما فرشته ایم هر چی بخوریم کمه -باران:

 یه جا دعوتتون میکنن یکمی خانوم وار رفتار کنین -الیاس:

 برادر من میریبا من برم خودم حساب کنم -نفس:

 الیاس ادایی برای نفس در اورد و رفت سفارش هارو بده

 دارینفس داداش باحالی  -امیر:

 نا قابله بگیر برای خودت نامردم اگه ندم -نفس:

 من همیشه تنها بودم نه ابجی نه داداش -امیر:

 اخه نازی این نفس و متی و الیاس باهم فدات بشن خودم میشم ابجیت -من:

 ایی بارن نمیشه باهات دو دقیقه احساسی بودا -امیر:

 وا چیه بده بهت میگم فدایی داری؟ -من:

 اسمم رو شنیدم کسی چیزی گفت -با نیش باز اومد و گفت: الیاس

 اره من بودم داشتم میگفتم این الیاس اینقدر گله اینقدر گله که دیگه داره میزنه به سرش داره میشه خل -من:

 با ادب -الیاس:

 الیاس -فتم:سفارش ها اومدن و منو نفس عین چی نشستیم خوردیم هیچی از غذاموننمونده بود که با دهن پر گ

 ایشاال عروس شی وااای منظورم اینه که دوماد شی

 اه باران با دهن پر حرف نزن -متی:

 تا تو حرصت دراد -نفسم با دهن پر گفت:

ای جـــونم عمـــرم  -بعد از شامم کلی تو سر و کله هم زدیم و برگشتیم توماشین بودیم یهو گفتم:

 نفسم،عشقــــــم تویی همــه کســم

 چته؟ -یاس:ال

 اهنگ که نمیزاری مجبورم خودم بخونم -من:

 باران من یه دوست دارم اینقدره اقا و با شخصیت تازه دکتری شو گرفته از امریکا خیلیم خوش اخالقه -الیاس:

 خوش به حال مامانش خب که چی االن؟ -من:

 نه میگم میخوای وقت بگیرم برات؟ روانپزشکه -الیاس:

 ین داداشت رو جمع کناهوی نفس ا -من:

 از این جمع تر نمیشه منو سننه -نفس با خنده گفت:

 صدای گوشی امیر بلند شد.سریعا جواب داد

سالم اره جات خالـی..خیلی خوش میگذره به خصوص الیاسم هست نمیزاره تنها باشم دوروز دیگه؟ باشه به اینا -امیر:

 میگم قبول کنن میایم باشه قربانت خداحافظ

 امیر جان کی بود؟ -ی پرسید:مت

 ساترا بود -امیر:

 خب؟ -متی:
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برگشت سمت ما و گفت دعوتمون کرد شمال ویالی ساحل اینا میاین بریم؟ ما هر سال میریما امسال با شما  -امیر:

 خیلی خوش میگذره

 کِیــه؟ -متی:

 میرن سالمم رسوندن اگه بخوایم بریم دوروز دیگه باید حرکت کنیم اونا که االن دارن -امیر:

 سالمت باشن ایــول حاال میریم؟ -من:

 نمیدونم مونده نظر شماها اونا میگن حتما بیاین میگه جمعشون جمعه فقط مترو کم داره -امیر:

 یعنی گال دیگه -من:

 اره یعنی گال -امیر با خنده گفت:

 داداشــــــــیم؟؟!! -نفـس صداش رو لوس کرد و گفت :

 از تو کاریت به من افتاد لوس شدی؟ب -الیاس:

 الیاس مامان رو راضی کن دیگه بابا هم با مامانی حلــه -نفس:

 واال بابا که ناز شمارو بیشتر میخره -الیاس:

 باشه تو مامانو راضی کن بابا ارسالن عزیزم با خودم -نفس:

 نترس هم مامان هم بابا بدونن امیر هم هست اجازه میدن -الیاس:

 ای ول پس میریم اخ جــون شمال -:نفس

 منم که مامانم بدونه نفس میاد میزاره -من:

 ای بیشعور از اسمم سو استفاده نکنیــا -نفس:

 برو بابا من میگما از این تعریف نکنم -من:

 امیر کجا میمونی ؟ خونه متیناشون؟ -الیاس:

 نه احتماال میرم هتل دیگه -امیر:

 چیه مسافرت هتل میرن اخه؟ بیا خونه ما برو بابا هتل -الیاس:

 خوبه اتفاقا منم با تو مشغول میشم -امیر که انگار خوشحال شد گفت:

 نکنه نفس و نگین و خاله مارتینا اذیت شن -اما یهو ناراحت شد و گفت:

 نه امیر خودت که میدونی مامان من مشکلی با این چیزا نداره -الیاس:

 ن شد خالش؟چه سریعم مامان م -نفس:

امشب بهش گفتم مارتینا خانوم بغلم کرد و گفت امیر جون  -امیر برگشت سمت نفس و زبونش رو در اورد و گفت:

 بگو خاله یا مامان عزیزم

 ایـــــــــــــش-نفس:

 نصفه شب اونجا بودیم خوبیش این بود حرف شمال رو زده بودیم و با 2رسیدیم خونه نفسشون و تقریبا تا ساعت 

کمال تعجب همه موافقت کردن حاال بماند که خاله مارتینا چقدر خوش حال شد که امیر پیششون میمونه این امیر 

معلوم نبود چیکار کرده بود که همه عاشقش بودن اما جدا از شوخی خیلی پسر خوبی بود یعنی ایول به شانس متینا 

 واقعا . دم در خونه ی خودمون بودیم

 ر پسر گلیه ایشاال متینا جان خوشبخت شهخداییش امی -مامان:
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 ایشاال  -من:

روی تخت هی اینور اونور غلت میزدم که یهو اومد برام با خوشحالی بازش کردم دیدم ارسامه حاال باید دوساعت با 

 این 

 بازی میکردم

 سالم خوش میگذره؟ یه خبرم که نمیگیری اونروزم که بی خداحافظی رفتی -نوشته بود:

 سالم اره خیلی خوش میگذره ببخشید دیگه ارسام حوصله نداشتم به جاش شمال جبران میکنم-وشتم:من ن

 پس میاین شمال -اون:

 نه پس یه درصد فکر کن بدون من برین شمال -من:

 اره فک میکنم همچینم بد نیست -ارسام:

 ای ای باز من دوروز نبودم تو پررو شدی سامیار خوبه؟ سالم برسون -من:

 sms[/font][font=B Koodak,serifباشه حتما سوغاتی یادت نره ها باران به نفس هم ] -ارسام:
 

 

 زدم گفتم

باشه بابا نترس یادم نمیره پس اگه به اون گفتی فردا خرید داریم دیگه ای بابا ارسام نمیزاری من استراحت  -من:

 کنما

 مــا باران؟میگ -ارسام عالمت خنده گذاشته بود و نوشته بود:

 بله بگو -من:

 اینکه بودی و قهر بودی بهتر از این بود که نباشی -ارسام:

 صد در صد پس چی فکر کردی -من:

 هیچی -ارسام:

 خب دیگه سالمم رو برسون یادت نره شبتم شیک بای بای -من:

 باشه بابا میرسونم همچنین بای بای -ارسام:

ریدم به خصوص که دوروز دیگه هم میدیدمشون واای حاال خــاستگاری فردا راست میگفت ارسام سوغاتی باید میخ

رو چیکار کنم این بهترین راه برای در رفتن بود اما نه مامانم تهدید های خیلی خیلی خطرناکی کرده بود مثل گفته 

مون سریعا گوشیم رو بود دیگه نمیزاره برم یــونی نــــه خدا نکنه من باید بابام رو به ارزوش میرسوندم برای ه

 sms[/font][font=B Koodak,serifگرفتم و به نفس ]
 

 

 دادم

سالم نفـس میدونم خوابی شـرمنده به خدا اما فــردا برام خاستگار میاد نفس به دادم برس باید کاری کینم  -من:

رد میدونم شوخیه اما نمیشه اعتماد کبیخیالمون شه باشه؟ اخه مامانم گفته اگه در برم و نزارم بیان نمیزاره برم یونی 

 مامانمه دیگه میشناسیش که نفس به امیر که تو خونتونه بگو پلیــز

 دقیقه دیگه جواب اومد 89دستام درد کرد حدود 
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باشه باران جان خیلی عجیبه که خاله تهدیدت کرده اما به امیر گفتم اونم گفت که مامانت دعوتشون کرده  -نفس:

یا ده و نیم باهم کاری میکنیم که خودش پشیمون شه هم  89فردا من صبح زود میام هوالی ساعت اون با متی رو 

 انکه ما خواب نبودیم جات خالی داریم با امیر و الیاس سریال میبینیم و تخمه میشکونیم

 ممنونم نفس نوشه جونت عزیزم بای من بخوابم راستی ارسام  -من:

 

 

 داد که سوغاتی یادم نره

 به منم داد باشه بای بای منم دارم میرم بخوابم اخه فردا باید زود بیام دیگه گور پدر سریال تومهم تری -فس:ن

 از اینور

نفس رو بوس کردم و گفتم باز خوبه این دوستای خوب رو دارم وگرنه من میمردم و به خودم قول دادم که هرچی 

 نفس گفت گوش بدم و اینکه فردا حتما ببوسمش

 احساساتم گل کرده بود بالخره خوابم برد . صبح چشمام رو با صدای مامان باز کردم و با برخورد شدید نور حاال

خورشید که خبر از کشیده شدن پرده هارو میدادن بستم مامانم از صبح رو دنده ی لج وچپ بود خدا امروز رو به 

 خیر کنه ایشاال صدا مامانم اومد

 زم خوابی که پــاشو لنگ ظهــرهوای بــــاران هنو -مامان:

 نگاهی به ساعت روی عسلی انداختم

 میاد 89صبحه خروس بی محل  0مــــامان بزار بخوابم ساعت تازه  -من:

 خروس بی محل کیه؟ -مامان:

 نفس دیگه مامان -من:

از خوابش زده داره  در مورد نفس درست حرف بزن اون زبونم الل خره که اینقدر دوستت داره و صبح زود -مامان:

 میاد کمک تو

 اه مامانی خدا نکنه زبون من الل شه -من:

 باشه زبون تو الل شه پاشو حاال نمک نریز -مامان:

دیدم هیچ جوره نمیشه این غزل خانوم رو پیچوند برا همون با اخم و تخم بیدار شدم و رفتیم صبحونه بخوریم سر 

اخ جون خاله نفسـه دستش هم یه نایلونه  -دوید ایفون رو زد و داد زد : ونیم ایفونمون رو زدن و تکین 89ساعت 

 حتما برا منه

 نه برا منه حاال ببین -نیکان:

 نفس اومد تو و اول تکین رو بغل کرد و نایلونش رو داد دستش بعدشم نیکان رو بوسید و خوراکیاش رو داد دستش

 وای عزیزم چرا زحمت میکشی؟ -مامان:

ه غزل زحمت نیست ما غیر شما و خاله رابعه و این بچه ها که کسی رو تهرون ندارم حاال یه عمه که سالی خال -نفس:

 به سالی میبینه مارو اون موقع هم حرف و حدیث

 مامان بوسش کرد و منو نفس رفتیم تو اتاقم نفس با حرص کیفش رو انداخت رو تخت

 نفسی چی شده؟ -من:
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 هیچی -نفس با بغضی گفت:

 به خاطر هیچی این کارارو میکنی نفس؟ بگو چی شده باز عمــت و دختر عمــت؟ -من:

اره دیگه این بار حرف در اورده که اره ارسالن نباید بزاره نفس بره تو شهر غریب درس بخونه خونه هم  -نفس:

 براش گرفته معلوم نیست چه بند و بساطیه

مین بود برا همین مامانش و خود نفس خیلی بدشون میومد عینه و محکم اومد منو بغل کرد عمه ی نفس همیشه ه

 عمه های خود من بودن دیگه تعجبی نداشت

 بسه دیگه اه بدم میاد ابغوره بگیرما ما قویــم -نفس:

رفتیم توهال و مامانم یکسره دستور داد به ما توی سه ساعت قدر سه سال بانفس کار کردیم اخرشم خسته کوفته تو 

 ه داشتیم چایی میخوردیم که بابام با کلی خرید اومداشپز خون

 سالم بابایی -من:

 سالم عمو سبحـان -نفس:

 سالم دختــرا ببینم باران اینقدر بزرگ شدی که دیگه بری؟ -بابا:

م منو مامان نــــــــه بابا من هنوز وردلتونم ، بابا به خدا من از این پسره بدم میاد با اینکه ندیدمش اما بدم میاد-من:

 تهدید کرده

 ببین بابایی بین خودمون باشه ها اما یه جوری دست به سرش کنین -بابا:

 عمــو خودمون نقشه ای ریختیم ه پسره بره و دیگه نیاد -نفس:

بابا چشمکی زد و رفت مامان از حموم اومد و مشغول غذا پختن بود منونفسم دوییدیم باال به خدا دیگه برای کمرم 

 نمونده بود با نفس یه ریز حرف زدیم یهو دیدم ساعت بعد از ظهره نایی

 بیانا من چی بپوشم 7ای وای نفسی قراره  -من:

 هر چی لباس جلف داری بپوش -نفس ریلکس گفت:

 چرا؟ -من:

 تا بیخیالت شن دیگه ارایشتم باید افتضاح کنی -نفس:

 مامانم میکشه ها مارو -من:

 وقتی که اونا بیان بیرون نمیری افتــادتو از اتاق تا  -نفس:

 اره برو لباس انتخاب کن برام -من:

نفس هرچی لباس مسخره داشتم ریخت جلو یعنی یه پیراهن نارنجی با دامن خردلی و شال سبز و کفش پاشنه 

 بیست سانتی ابی اسمانی

 وای وای نفس افتضاح میشما من -من:

 شم بکنمتبپوش حرف نباشه بپوش تا ارای -نفس:

من پوشیدمشون و نفس ارایشم کرد یه مداد چشم سبز با سایه ابی و روشم سبز رژ لب قهوه ای و رژگونه ی قهوه 

 42و نیم شد مامانم صدام کرد نفس رفت و گفت که من بمونم تقریبا 6ای دیگه حالم داشت از خودم به هم میخورد

نگرانی یهو در باز شد و امیر اومد تو و با دیدن من هی میخندید دقیقه ی دیگه اونا هم اومدن منم داشتم میمردم از 

 عصبی شدما
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 امیر به زنت بخند خب چته امیر نخند دیگه -من:

 اینا چیه پوشیدی؟ -امیر:

 نقشه منو نفسه کاریت نباشه پوشیدم که پشیمون شه -من:

 یافه ببینه میشه پشیمونمیشــه یعنی با این ریخت و ق -امیر که تو صداش خنده موج میزد گفت:

 برو امیر االن صدام میکنن -من:

و طبق حدسم ده دقیقه بعدش مامانم داد زد که برم پایین بسم ا.. زیر لب گفتم و رفتم مامان پسره با دیدنم تعجب 

 کرد اما صداش رو در نیاورد و لب خنده زورکی زد بهم و زیر گوش پسرش چیزی گفت مامان خودم با دیدنم عصبی

باران جان برو چایی رو بیار  -شد در حد تیم ملی اما کنترل کرد و با صدایی که توش عصبانیت داد میزد گفت:

 چشمی زیر لب گفتم و رفتم تو اشپز خونه پیش نفس

 مثل نقشه مون ببین باران جونم این لیوان سبزه رو باید بدی به پسره -نفس:

 نفس نیوفته بمیره بمونه رو دستمون -من:

 نه بابا پیزی نمیشه که -نفس:

 سینی بدست داشتم میرفتم که یهو امیر اومد تو

 خب؟ کی نیوفته بمیره؟ -امیر:

 پسره -نفس:

 چرا؟ -امیر:

 امیر نقشمونه دیگه ای بابا تو لیوان پسره ادویه جات ریختیم -من:

 یکمی هم هل ریختم تا بوی فلفل نده -نفس:

 یشاال برن گم شــنا -امیر خوشحال خندید وگفت:

 وا امیر؟ -من:

 ببخشید خانوما اما از پسره بدم اومده حاال من برم باران جان تو هم پشت سر من بیا -امیر:

 امیر رفت و بعدشم من رفتم اول دادم به مامان پسره دستش رو برد سمت لیوان سبز

 نــــــــه -من:

 چرا عزیزم؟-مامان پسره:

 ن مخصوصهاو -منم با شرم گفتم:

مامان خندید و یکی دیگرو برداشت خالصه به همه دادم و طبق نقشه پسره لیوان سبز دستش بود جوری که نفس 

گفته بود باید ده دقیقه ی دیقه که پسره چایی رو میخورد حالش به هم میخورد همون جورم شد وپسره دویید سمت 

ر همچین خوشحال بود نفس بشکن زنان اومد از اشپز دقیقه بعد از خوردن چایی کال رفتن امی 82دست شویی و 

 دم خودم گــرم -خونه و گفت:

دویدم و بغلش کردم امیر یه اهنگ از تی وی گذاشت و شروع به رقص با متی کرد یهو مامانم اومد و امیرم خفه کرد 

 تی وی رو

 حاال میرن چی میگن ابروم رو بردیدختره چش سفید ابرو برام نزاشتی چی دادی به خورد پسر مردم؟هـا؟ -مامانم:
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مامانم کلی جیغ جیغ کرد و اخرشم یه استامینوفن گرفت و رفت بابامم اومد و منو بوسید و رفت خونه عموم تا تکین 

 و نیکان رو بیاره امیر دوباره شروع به رقص کرد

 بارانیم خوشحالم که گورش رو گم کرد حاال من برم بوس بای -نفس:

 ی بای عزیزمباشه با -من:

نفس رفت و امیر ومتی هم چند دقیقه بعدش رفتن منم خونرو تمیز نکردم و رفتم تا خواب عزیز صبحم رو جبران 

صبح بیدار شدم بعد کار های هر روز صبح ولو شدم رو مبل توی اتاقم و به نفس  0کنم صبح خود به خود ساعت 

 زنگیدم

 الو؟ -من:

 الو؟ -نفس:

 سی؟سالم خوبی نف -من:

 اره -نفس:

 کوفت یه سالمی بکن دیگه یه بار من مثل ادم بهت سالم کردما -من:

 برو بابا ما کی سالم عیلیک درست حسابی کردیم -نفس:

 امروز بریم بازار روس ها خرید؟ -من:

 اره سوغاتی بخریم -نفس:

 به امیر و متی بگو -من :

 بازی میکننباشه امیر و الیاس ور دلم دارن فوتبال  -نفس:

 بای بای -من:

 این دفعه زنگیدم به متینا، اولین بوق وصل شد

 الو سالم متی میگما امروز یعنی امشب بریم بازار روس ها برای خرید سوغـاتی هـا؟ -من:

 هــآ؟ هــا هــا؟ -بعد یکمی صدام رو اوج دادم و ادامه دادم:

سومندش به امیر بگو من مشکلی ندارم اخه اونم جایی نرفتا اولندش سالم دومندش خوبم مرسی تو چطوری؟  -متی:

 مثال هم مهمونه

متــــــــینا میدونی که امیر پسر با حوصله ای و خسته نمیشه بدونه تو میای میاد دیگه دبه در نیار  -جیغ کشیدم:

 دیگه

 باشه منم سوغاتی میخوام بخرم-متی:

 باشه بای بای -من:

میشه یا سالم نمیکردیم یاخداحافظی از بیرون اتاق سر و صدا میومد بازم صدای دعوای بعدشم تق ! قطع کردم ه

 نیکان و تکین بود.خـب مثل همیشه نخود هر اش شدمو رفتم بیرون و پریدم تو دعواشون

 اصال تو این جا چیکاره ای؟ -تکین:

 هیجی حوصله ام سر رفته اومدم منم دعوا کنم -من:

 ها خب حاال که از کیه باهم دعوا نکردیم اینم شد بهونه این نیکان رفته بازی وا عجب ادمیه -تکین:

 منو حذف کرده
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 خب منم گفتم اشتباهی شد دیگه تکین داداشی -نیکان:

 واا اینم شد دعوا اخه بیاین کشتی بگیریم -من:

 برو بابا حوصله ندارم -تکین:

نیما . حاال یکی نیست بیاد بگه مگه ادم دعوا میکنه از فکر اومدم بلند شد و رفت کثافط یه بار نشد مثل ادم دعوا ک

بیرون و یکمی رفتم وبگردی و توی اینترنت گشتم اخر سر هم چند تا رمان دانلود کردم تا شب بریزم توی گوشیم 

و دم رو بخونمشون، یکی از رمان هارو که به نظرم خوب میومد همون جا توی کامپیوتر خوندم و کلی سعی کردم خو

شب بریم. بعد ناهار هم با نیکان بازی کردیم نیکانم هی میگفت ابجی بگو خاله نفس  6سرگرم کنم اخه قرار بود 

بیاد دیگه اون نفس چه خودش رو عزیز کرده بود خب اره دیگه یکی برای من هر بار که بیاد کلی خرت و پرت 

رتم رو کرم زدم تا خوب جا بیوفته و یه پالتوی اجری و میشد رفتم اتاقم و صو 6میاره برام عزیز میشه ساعت داشت 

شلوار کتان قهوه ای با شال کرمی و پوتین های همرنگ شالم پوشیدم کیفم رو هم قرار بود کیف دستی بگیرم اونم 

قهوه ای انتخاب کردم همین جوری داشتم همراه ارایشم لباسم میپوشیدم که گوشی زنگ خورد متی بود سریعا 

 جواب دادم

 چیه متی؟ -من:

 بـــاران؟!! -متی:

 هــــا؟-من:

 من چی بپوشم اخه؟ -متی:

 بیا منو بپوش من چه بدونم خب -من:

 اه بگو دیگه -متی:

 پالتوی سبزه که داریا اونو با شلوار سفید و شال سفید بپوش -من:

 ای ول فدات شم -متی:

 متی بیاین دیگه -من:

 من بعد میایم دنبال تو دیگه نفس و امیر میان دنبال-متی:

 باشه پس بای بای -من:

 باران بیا بیرون یه دقیقه -صدای مامان اومد:

 رفتم بیرون اتاقم جوری بود درش مستقیما به راه پله بود و راحت هال رو میشد دید زد

 جانم مامان؟ -من:

و  داریم اینا هم که کشتن منو اینقدر گفتن اقبال ببین من با مارتینا اینا خونه ی رابعه شون امروز شب نشینی -مامان:

 مایسا ببرمشون راحت بشم دیگه

 باشه مامان جان خوش بگذره بهتون -من:

 شما جایی نمیرین؟ با امیر بگردین دیگه هنوز نیومده که دارین میرین الاقل امشب رو بگردین -مامان:

 ای ول مامان پایه ی خودم بوس از این جا

 امانم، االن میان دنبالم قراره بریم بازار روس ها بعدشم شاید بریم رستورانچرا م -من:

 باران پول داری دیگه همراهت؟ -مامان:
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 همراه نه اما تو کارت اره -من:

 به بابا گفتم بریزه اما میگه امروز و فردا نمیتونه ایشاال رفتین شمال میریزه که اذیت شین -مامان:

 مرسی مامانی -من:

تم تو اما مامانم داد میزد که رستوران نزارین امیر حساب کنه زشته اما مگه امیر میزاشت ما حساب کنیم از اینکه رف

مامانم و بابام اینقدر نگرانمن خوش حال شدم درک میکردم پدرم چقدر زحمت میکشه تا ما هیچ جای زندگیمون 

در خبر از رفتن مامان اینارو میداد نیم ساعت بعد نلنگه و سعی میکردم همیشه دختر خوبی باشم صدای بسته شدن 

 امیر اینا اومدن و رفتیم به سوی بازار همین که رسیدیم

 اینجاست؟ -امیر:

 په نه په اونوره -نفس:

 چه جای باحالی! -امیر:

 تو هم هی بگو باحاله باحاله -من:

 خب باحاله دیگه -امیر:

 میرین با ببرمتون؟ -متی:

ر گذاشتیم هرکی خودش بره خرید اما امیر به متینا گفته بود نمیخواد سوغاتی جداگونه بخره برا همین رفتیم تو قرا

با هم بودن نفسم که ازم جدا شد خودم راه افتادم تو بازار یه بوتیک که لباسای مردونه میفروخت خیلی چیزای شیکی 

با یه برا سامیار و بنیامین پیراهنی بخرم چون تقریتو ویترینش بود رفتم تو دیدم واقعا هم لباساش شیکه میخواستم 

سایز بودن اونا داشتم نگاه میکردم و فکر میکردم ایا اندازشون میشه یا نه اما انگار بلند فکر کردم اخه پسره با یه 

 تقریبا چه سایزین؟ -لبخند گفت:

ما از شما یه تقریبا مثل شما ا -ود بی هوا گفتم:نگاهی بهش انداختم این از اونا گنده تر بود تقریبا مثل ساترا و ارسام ب

 کوچولو ریزه تر نه خیلی

 میخواین امتحان کنم -خنده ای کرد و گفت:

 دادم هر دوتارو پوشید و خیلی خوب تو تنش ایستاد پس اینا خوب بودن

 ممنون همین دوتارو میخوام -من:

 ن؟چیزه دیگه ای نمیخوای -االن شل تر شده بود گفت:پسره نگاهی کرد توی چشمام و با همون لبخند همیشگی که 

 تند نگاهش کردم و اون دیگه لبخند نمیزد

 ببخشید شال و کاله مردونه هم دارین؟ -من:

 بله خانوم اونورن -پسره:

رفتم دیدم برا ارسام از اینا میخواستم بخرم از سرشم زیاد بود یه شال و کاله همرنگه چشمای خوشگلش خریدم و 

ادم به فروشنده همه حواشم درگیر این بود حاال برا ساترا چی بخرم پسره حساب کرد و منم نایلون های خرید د

 ببخشید کراواتم دارین؟ -دستم بود یهو انگار جرقه ای تو فکرم زده باشن بشکن زدم و گفتم:

ین زنگ بزنم و سفارش کنم تا نه من ندارم اما مغازه ی کناری برا دوستمن برین اونجا اون داره میخوا -پسره:

 تخفیف بده اخه لباسای شیکی داره

 نه ممنون یه کراوات چقدر قیمت داره که سفارش کنین -من:
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زدم بیرون و خوشحال از اینکه خریدم داره تموم میشه داخل مغازه ی بعدی شدم یه دقیقه فقط زل زدم این مغازه 

بافت مردونه اش اونقدر مدلش خوشگل بود که تصمیم گرفتم  فقط لباسای بافت زمستونی داشت یکی از لباسای

بگیرم فوقش میدادم به ارسام دیگه اما سریعا پشیمون شدم و به من چه ای گفتم و رفتم سراغ کراواتا یدونه 

خوشگلش رو انتخاب کردم و دادم تا حساب کنه اونم تو جعبه ی قشنگی گذاشتش و داد بهم این پسره بر خالف 

از لبخندای مسخره نمیزد و ب بسم ا.. که وارد مغازه شده بودم یه اخمی رو پیشونیش بود تو دلم به  اون دوستش

اون فروشنده ی اولی گفتم اخه پسر یکم کمال همنشین اثر کنه دیگه داشتم راه میرفتم فقط مونده بود سوغاتی 

برا ساحل چی بخرم اخه که یهو گوشیم  ساحل و دایان حاال دایان که بچه بود و یه عروسک میخریدم تو فکر بودم

 زنگ خورد

 باران جان کجایی عزیزم؟ -نفس:

اوه اوه معلوم بود کنارش ادمه وگرنه نفس ادمه این کارا نبود که مثل ادم بحرفه ها ذوق زده از این کلمات نفس با 

 دارم میرم خرید برای دایان و ساحل -ذوق گفتم:

 ا بیا پیش منباشه عزیزم بعد خریدت لطف -نفس:

 باشه نفسی کجایی -من:

 میبینمت دیگه :2غرفه ی  -نفس:

قطع کرد. وارد فروشگاه کیف و کفش شدم و یه کیف دستی بنفش یخی برای ساحل خریدم و حساب کردم و رفتم 

ن یتو اسباب بازی فروشی دیگه اینجا نیازی به معطلی نبود دو تا داداش قدو نیم قد داشتم و خوب میدونستم ا

فسقلی ها چی دوست دارن برای همون یه ماشین شارژی قرمز تقریبا گنده خریدم و زدم بیرون نفسی از روی راحتی 

 نفس داشت پیراهن میگشت :2کشیدم و یاد نفس افتادم دوییدم سمت غرفه ی 

 چیا گرفتی؟ -من:

 هنوز هیچی -نفس:

 برا من تمومید حاال چی میخوای بخری؟ -من:

 برای هر کردومشون یه چیز متفاوت میخوام بخرمببین  -نفس:

 خوبه حاال چیا -من:

برا ارسام که یه بافت مردونه برای بنیامین یه پیراهن برای ساترا یه ساعت و برای سامی جون هم یه ادکلن  -نفس:

 برای ساحل از اون روسری های ترکمنی که زرد و مشکین و برای دایانم کفش کالج

 اال اینارو در نظر داری یا خریدی؟خــوبه ، ح -من:

 در نظر دارم االن میخرمشون، تو چیا خریدی؟ -نفس:

برای سامی و بنیامین پیراهن برای ساترا کراوات برای ارسامم شال و کاله برا ساحل کیف دستی و برای دایانم -من:

 ماشین شارژی

 خوبه ببین این پیراهن خوبه؟ -نفس:

 فت باالو یه پیراهن بنفش یخی گر

 اره اتفاقا برای ساحل همین رنی گرفتم -من:

 خوبه ، ببین برای ارسام چه رنگی گرفتی؟ من که میگم همرنگه چشماش بگیریم خیلی خوشرنگن المذهبا -نفس:
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 اره منم همون رنگی گرفتم -با خنده گفتم:

دم رفت کمی اونورتر و گفت تواینجا نفس لباس بافت و پیراهن رو از همون جا گرفت و اومد بیرون منم دنبالش بو

 بایست من سریع میام اینارم بگیر، خریداشو داد دستم و رفت و شاید رفت و برگشتش با هم ده دقیقه هم نشد

 تموم خریدی؟ -من:

 اره دیگه -نفس:

 چه سریع -من:

 میدونی که من همیشه اول انتخاب میکنم بعدش میام میگیرمشون -نفس:

 اوهوم-من:

 ت میگفت اخالقش همین بود از جلوی روسری و شال فروشی داشتیم رد میشدیمراس

 برو برا ساحل بخر دیگه -من:

 نه خریدم اونو اول اونو خریدم -نفس:

 چی موند پس؟ -من:

 ساعت ساترا و ادکلن سامی -نفس:

 داشتیم میرفتیم اونارو بگیریم که امیر و متی هم از جلومون در اومدن

 تا که امیر خودش خرید 4باران تو بیا پیش من برای ساحل و دایان خرید کنیم برای اون  وای -متی:

 باشه اما نفس چی؟ -من:

 نترس من میرم پیش اون -امیر:

باشه ای گفتم نفس ازمون دور شده بود و با وسواس داشت ویترین هارو نگاه میکرد امیر رفت پیش اون و من و متی 

ی خودمون،همه جارو گشتیم متینا مانتویی برای ساحل گرفت و به گفته ی من بنفش گرفت هم رفتیم دنبال خریدا

دیگه راحت میتونست این دوتارو باهم ست کنه از مانتو فروشی اومدیم بیرون متینا با اشاره به جلو گفت باران بیا و 

 یرونتی شرت مشکی خرید اومد ب رفت تو مغازه رفتم تو کلی لباسای بچه بودن متینا یه شلوار سفید کتان با یه

 وای باران باورت میشه پوالم ته کشیدن خجالت میکشم از بابام پول بگیرم -متی:

 شوهر برای همین وقتاست دیگه متینا -من:

 بیچاره امیر اگه باشه نمیزاره حساب کنم که اون شلوارا رو هم اون حسابکرد -متی:

 چه ته کشیدچی میگی چس با یه مانتو و لباس ب -من:

نخیر من برا شماها و خودم و امیر هم چیز میز خریدم حاال میدم بهتون راستی شمال یه روز بدون نفس بریم  -متی:

 خرید

 ای ول بابا دمت گرم اما چرا بی نفس؟ -من:

 بهمن عقل کل 4چون تولدشه -متی:

 وای اره راست میگی -من:

 فت که نفس اروم زد تو پهلوهمه سوار ماشین بودیم و امیر هم داشت میر

 چته؟ -من:
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دیدم نفس داره اروم میحرفه فهمیدم چیزیه که اون دوتا نباید میفهمیدن هرچقدر نفس ادا اطوار در اورد نفهمیدم 

 اخرشم اشاره کردم ساکت شه و گوشیم رو گرفتم و بهش اس ام اس دادم

 چی میگی نمیفهمم -من:

 رشونببین یه بسته از زیر صندلی با پاهام اروم میدم بگی -دستش و برام نوشت: نفسم با یه لبخند گوشیش رو گرفت

 چیه اونا؟ -من:

 کادوی امیره بده بهش -نفس:

 برای چی تولدشه؟ -من:

 نه بابا ببین اون مهمونمون بوده دیگه اینو براش گرفتم تو بدی خوشحال میشه -نفس:

 ای ول مرسی نفسم، چیه حاال؟ -من:

 میبینی بده تو -نفس :

 امیـــــــــــــــر؟-من گوشیمو پرت کردم تو کیفم و یهو با ذوق گفتم:

 بـــــــــــله؟ -اونم ادام رو در اورد وگفتم:

 بگیر اینم واسه تو امیر جون -جعبه ی کادورو گرفتم باال و گفتم:

با اینکه  -کادوش رو گرفت باال و گفت:امیر خوشحال گرفت و گفت مرسی بارانی ماشین رو یه جا نگه داشت نفسم 

 نا قابله اما از سرتم زیادیه امیر

 وای نفس تو دیگه کی گرفتی؟ -امیر:

 دیگه دیگه -نفس:

امیر با خنده هر دوش رو باز کرد اولی برا من بود نفس یه کمر بند مشکی چرم از طرفم گرفته بود امیر با دیدنش 

 دمثل بچه ها ذوق کرد و متی رو بوسی

 وا کادوی منه ها -من:

ست  اینم -امیر با خنده کادوی نفسم باز کردم یه کیف پول مردونه مشکی چرم بود خوشحال اونو گرفت و گفت :

 شد با اون

 متینا که داشت کیفش رو میگشت بالخره چیز مورد نظر رو پیدا کرد صاف نشست

 ه میخواستم بعدابهت بدم امیر،اما بیا عزیزمهمه که کادوشون رو دادن پس منم بدم دیگه با اینک -متی:

 امیر با عشق نگاهش کرد و از پیشونیش بوسید باز خوبه شیشه ها دودی بودن

 باز کن دیگه -متی:

 امیر بازش کرد و با دیدن ادکلن خوشحال گفت ممنونم متینای من

ست ن اینو گرفتم تا ثابت کنم چنین چیزی دربا اینکه میگن عطر وادکلن جدایی میاره اما م -متینا با یه لبخند گفت:

 نیست و همه ی اونا باور های غلط خود ادماست

 حرفای خوشگل خوشگل میزنی متینا -امیر:

 کمال همنشین اثر کرده دیگه -متی:

امیر یه اهنگ گذاشت و راه رو ادامه دادیم به نفس نگاهی کردم این نفس از وسط امتحانات یه جور دیگه شده 

ثل قبل شیطون بود شوخ بود اما نگاهاش فرق کرده بودن یه چیزی رو از من نگه میداشت نمیخواستم تحت بودم
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فشار قرارش بدم چون مطمئن بودم اگه این همون نفسه دوست خله و چله خودمه میاد و یه روزی همه چیز رو بهم 

وض میکرد یا میگفت نه تو اینجوری فکر میگه البته من بازم چند باری پرسیده بودم اما اون هربار یا بحث رو ع

 میکنی یا به زبون عامیانه خودمون می پیچوند مارو رسیدیم دمه خونه نفس اینا نفس پیاده شد

 صبح اماده باش 2نفس جان برای ساعت  -امیر شیشه رو داد پایین و گفت:

 دنبالم بیای؟امیر؟ میشه بعد پیاده کردن متی و باران دوباره  -نفس خسته و کالفه گفت:

 باشه مشکلی نیستش -امیر:

 نــه نه نمیخواد مرسی بابت امروز -نفس انگار پشیمون شده باشه گفت:

براش دستی تکون دادم و بوس فرستادم دم در خونه ما هم ماشین ایستاد منم پریم پایین و با خداحافظی از اون دوتا 

دم ساعت تازه ده و چهل بود حقم داشتن نیان اخه امکان نداشت رفتم تو مامان اینا نیومده بودن به ساعتم نگاه کر

اونا دور هم جمع شن تا نصفه شب طول نکشه من نمیدونستم این زنا چه حرفایی با خودشون دارنا خودمم به خودم 

بابا  اجواب دادم تو دیگه حرف نزن هنوز روزایی رو که وقتی میرفتی خونه متی یا نفس یا اونا میومدن وقتی مامان ی

زنگمیزد الکی میگفتین خوابیدین دیگه نیمخواد بیای و تا صبح حرف میزدین و تخمه میشکوندین یا بغل هم واسه 

مشکالتتون گریه میکردین بعضی مواقع مردم رو اسکول میکردین یادمون نرفته ها ، رفتم جلو تلویزیون رو مبل 

 دادم دراز کشیدم که گوشیم زنگ خورد نفس بود سریع جوابش رو

دقیقه ی دیگه اماده شو منو الی میایم دنبالت قراره برا شام و خداحافظی بریم  2علیک سالم باران ببین تا  -نفس:

 خونه متیناشون واسه ما شام گذاشتن برگشتنی هم میایم خونه شما و صبحم حرکت میکنین امیر هم اونجاست

اینجا گاوم ، دیوارم، چغندرم چیم اخه بی شعوری زیر لب  یکنفس همه ی اینارو گفت و قطع کرد منم بالنسبت خودم

دقیقه ی دیگه 2گفتم و رفتم پالتوم رو با شالم پوشیدم گوشیمو هم انداختم تو جیبم و توحیاط منتظر موندم دقیقا 

 سوار ماشین الیاس بودیم الیاس همش سر به سرم میذاشت

 هی چرا برام سوغاتی نخریدی-الیاس:

 چیه هرکی منو میبینه یاد سوغاتی میوفته من شبیه سوغاتیم ولم کنین برین بابا -من:

 مگه گرفتیمت -الیاس:

 اه مسخره نفس جون؟ -من:

 بنال -نفس:

 چرا مامان اینا میمونن-من:

 چون شب نشینی دارم یاد حرف مامان افتادم بهم گفته بود -نفس:

 سالشه میفهمه 86ون که دیگه وای اینا دلشون هنوز جوونه نگین بیچاره چی؟ ا -من:

 هیچی رفته خونه ی عمه جونش -نفس خنده ای کرد وگفت:

 هه هه -الیاس:

 الیاس جونی برای من کلی سوغاتی بیارا -من یادم افتاد الیاس میره انگیلیس فردا و سریع گفتم:

 الیاس جون برای من کلی سوغاتی بیارا -الیامش ادای منو در اورد و گفت:

 وفتک -من:

 مرض -الیاس:
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 درد -من:

 زهرمار -الیاس:

 اداشو در اوردم زهرمار

 تقلیــد کار!! -الیاس:

 نفس چپ چپ به هر دوتامون نگاه کرد که منو الیاس رسما خفه شدیم ، رسیدیم و رفتیم تو

منصور، به به عمو ارسالن واای سالم خاله رابعه خاله مارتینا، ای وای مامان خودم وایی بابایــی اوا سالم عمو  -من:

 خودم خوبین؟

 خب تموم شد؟ برو کنار دیگه اه -نفس:

 حسود -من:

 

نفس رفت و با همه روبوسی کرد و رفتیم اونور من و الیاس و متی و امیر و نفس نشستیم شاممون رو خوردیم ساعت 

به سالمت برسین باباها شروع شد  بلند شدیم که بر گردیم دوباره سفارش و نصیحت های مامانا و دعای خیر و 82

البته تمومم شد معلومه دیگه بچه ها خواب و نگینم نیست و ایناهم مراسم شب نشینی توی حیاط بودیم الیاسم ازمون 

جدا شد اونم فردا بعد از ظهر پرواز داشت نفس با چشمای خیس ازش خداحافظی کرد و منم دست دادم و الیاس 

خونه امیر که خسته رفت اتاق تکین و نیکان بخوابه چون تختش هم دونفره بود  رفت ماهاهم برگشتیم رسیدیم

نصفه شب حرفیدیم اخر حرفامون نفس رفت اب بخوره که با  2راحت بود ما سه تا هم پریدیم اتاق من و تا ساعت 

ناهم بی حرف ییه پارچ و لیوان توی سینی برگشت و به متی گفت برو بزار پیش امیر ادم شب خیلی تشنه میشه مت

 خوابیدیم 9::4پاشد . رفت ماها هم بعد تنظیم گوشی به ساعت 

با صدای این خروسه بی محل هردو از خواب پیریدیم و با دیدن جای خالی متینا همدیگرو نگاه کردیم و خفه 

 خندیدیم بعدشم رفتیم دست و صورت شستیم

 Tekken[/font][font=B Koodak,serifبدو پلی استیشن رو بیار یه دست] -نفس:
 

 

 

 بزنیم

 وایستا پس -من:

با نفس بازی کردیم اخرشم من به نفس  2رفتم و صدارو خفه کردم متی هم هنوز تو اتاق پیش امیر بود تا ساعت 

متی و امیر اومدن بیرون از اتاق  9::2گفتم بیزحمت بره و بازی رو تو کامپیوتر نصب کنه اونم کرد حوالی ساعت 

دن ما شوکه شدن و خجالت کشیدن اما به روشون نیاوردیم و رفتیم تو اشپزخونه تا صبحونه اماده کنیم اومدن و با دی

 تو اشپز خونه

 باران جان اشکالی نداره برم حمومتون؟ -امیر:

 نه برو فقط متی بی زحمت یه نگاهی بنداز شامپو صابون هست -من:

 نه نه خودم اوردم -امیر:

 بیا صبحونه بخوریم وبریم امیر سریع -نفس:
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 چشم -امیر:

 خـب کی خاله میشم؟ -همین که امیر در حموم رو بست رو به متی گفتم:

 بـــــــــــاران -متی:

 چیـــــه؟ -من:

 نفسم هر هر میخندید

 ما فقط بغل هم بودیم -متی:

 خب همه چی با بغل شروع میشه دیگه -من:

 نه خیرم برای ما نشد -متی:

 باشه اصال به من چه -:من

متینا دست و صورتش رو شست امیرم اومد نشست سر میز ، امیر کال پسر جذاب و خوشگل و خوش تیپی بود یعنی 

به نظر من خیلی به متینا میومد یه لحظه متینا رو حامله توی ذهنم تجسم کردم و خنده ام گرفت اما بهش میومد 

میر چه شود حتما سبزه میشد با چشمای قهوه ای ، صبحونه رو خوردیم و مامان بشه وای فکر کن بچه ی متینا و ا

 و چند دقیقه با کلی حرف و هول هول راه افتادیم نفس خیلی خوشحال بود همچنین خودم 6ساعت 

 امیــر نمیشه بریم دریا برای شنا نه؟ -متی:

 نه معلومه دیگه سرما میخوریم مریض میشیم -امیر:

 میری دیوونهمتی میخوای ب -من:

ناهار خوردیم و من  2من که هی میخوابیدم و چرت میزدم اخه شب قفط دو ساعت خوابیده بودم دیگه ساعت تقریبا 

نشستم پشت فرمون و امیر خوابید با نفس کلی اهنگ گوشی دادیم همشم غمگین بود اون سرش رو زده بود به 

امیر بیدار شد اما همون پشت با متی نشستن ،  2دیم ساعت شیشه و داشت جاده رو نگاه میکرد منم رانندگیمو میکر

بود ما جلوی در بزرگ ویالی بنیامین ایناشون  6یا  29و 2وارد بابلسر که شدیم امیر داشت ادرس میداد ساعت 

وایستاده بودم و دستمم رو بوق بود درو یه پیر مردی باز کرد امیر خودش رو معرفی کرد اونم به ما خوشامد گفت و 

رفتیم ماشین رو پارک کردم و ساک به دست با نفس دوییدیم اما سرعتمون کم بودچون ساک سنگین بود درختارو 

نگاه میکردم همه لخت و بی برگ بودن اخه نزدیک بهمن بودیم دیگه رفتم و دستمو گذاشتم روی زنگ ساختمون 

 دایان تاتی تاتی اومد بینشون قرار گرفت ویال در عرض چند ثانیه ساحل و بنی تو چار چوب در ظاهر شدن پشتشونم

 سالم ساحل جون سالم بنیامین -من:

حوصله نداشتم بگو اقا بنیامین برا همون گفتم بنیامین اونم جوابم رو با باران داد نفسم باهاشون سالم علیک کرد و 

 رفتیم تو بعد ما هم امیر و متی اومدن

 بقیه کجان؟ -امیر:

 رفتن لب دریا -ساحل:

 کوفتشون شه -من:

 همون منم به خاطر دایان موندم -ساحل:

 برو بابا ساحل لباس بپوشون بریم -نفس:

 منم دریا منم دریا -دایان که بغل بنیامین بود گفت:
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 منم میگم به این ساحل بابا این پسره نباید که لوس به بار بیاد -بنیامین:

 ساحل رفت تا هم دایان هم خودش اماده شن

 امیـــــــر؟ میخوای بخوابی؟ حتما خسته ای؟ -:نفس

 نه بریم حساب اونارو برسیم چرا بدون ما رفتن -امیر:

 ای ول پس پیش یه سوشون -نفس:

 فعل جدیده؟ -من:

 چی؟ -نفس:

 سوشون؟ -من:

 اره -نفس:

 ساحلم اومد و به سمت ساحل راه افتادیم.

 

 «از زبان نفس»

ش گذشت امادلم تنگ بقیه شده بود حتی دلم برای ساترا هم یه ذره شده بود خب حاال روز توی گنبد خیلی خو :

شمال بودیم و قدم زنان داشتیم میرفتیم ساحل ویالشون سه طرف دیوار داشت اما یه طرفش مستقیم به جنگل و 

 دریا بود رسدیم لب دریا

 میـــار؟ســـــــاترا؟ ارسام؟ سا -اوناهاشون اونجان، و داد زد: -ساحل:

اون سه تا هم برگشتن منم از روی خوشحالی دوییدم سمت ساترا اصال حرکاتم دست خودم نبود انگار بدنم دست 

یکی دیگه بود رسیدم بهش و پرید بغلش اونم محکم فشارم داد به خودش و زیر گوشم زمزمه کرد نــفــس! نفس 

هو داشتم البته حسایی که نه دوستش داشتم دیگه یگفتناش خاص بود مثل بقیه ی حرکاتش خب من یه حسایی بهش 

به خودم اومدم و سریع خودمو کشیدم بیرون دیدم بارانم داره از بغل سامی میاد بیرون و با ارسام دست میده زیر 

 گوش ساترا البته زیر گوش که چه عرض کنم بغل سینه ی ساترا زمزمه کردم خداکنه ندیده باشن ابروم رفت

یست دیده باشن اما خیالت راحت ندیدن همه مشغول بودن میگما گنبد ساخته بهت مهربون شدی به مهم ن -ساترا:

 نظرم هر هفته دوروز برو گنبد

 مسخره، خب من برم با بقیه سالم علیک کنم -من:

 االن میره سامیارو هم بغل میکنه -ساترا اخمی کرد و زیر لب گفت:

 چیزی گفتی؟ -من:

 دیانه توهمی ش -ساترا:

 باشه من توهمی ولی شنیدم حســود! -من:

 بعدشم زبونم رو براش در اوردم اما اون فقط لبخند زد دوییدم سمت ارسام

 هوی ارسام بیشعور دلم برات تنگ شده بود -من:

 منم دلم برات تنگ شده -ارسام:

 بریم خونه من سردمـــه -روبه جمع داد زدم :

 منم خاله -دایان بغلم گفت:
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غلش کردم و دوییدم سمت ویال و رفتم تو گذاشتمش رو مبل و در حال در اوردن کاپشن و جوراب و کالهاش بودم ب

 دایان میدونی برات چیا خریدم خاله؟ -که گفتم :

 نچ چیا خلیدی خاله؟ -دایان:

 بزار االن بقیه بیان باهم بریم بیاریمشون بدیم به بچه ها باشه؟ -من:

 باشه -دایان:

خره ریختن تو خونه و قرار شد همه بریم اتاقمون بعد عوض کردن لباسا دوباره برگردیم چایی بخوریم اتاقا بال

تقسیم شده بودن من و باران، بنی و ساحل ودایان، متی و امیر، ساترا و ارسام و سامی بلند شدیم و رفتیم اتاقمون، 

 خیلی خسته بودم اما خب عمرا اگه میخوابیدم

 دنیارو میبینی؟ متی با عشق و حالش ما با درد سرمون -گفتم: رو به باران

 دلتم بخواد -باران:

 میخواد خب -پریدم رو تخت کنارش و گفتم:

باران خانومه لوس میشه قهر نکنی بعدشم  -روشو کرد اونور، خم شدم و بوسیدمش و دوباره صاف شدم و گفتم:

 عنی پوچ با من نکن این کارارو من قلبم ضعیفه میمیرماقلبم رو گرفتم و گفتم زندگی بی تو یعنی هیچ ی

 خنگه خدا قلب اونورته نه جایی که دستت رو گذاشتی -باران:

 نه انور قلبه تو هستش زندگیه من -یعنی قشنگ ضایع شدم خندیدم و گفتم:

پامون بود و روی تخت  وضعیت منو باران اصال خوب نبود از نظر البته ظاهری اخه هر دو یه تی شرت و شلوار بلند

بودیم باران به پشت دراز کشیده بود و من هم دو تا پام رو هرکدوم رو یه سمت باران گذاشته بودم و دستمم روی 

کاری  برو تو -قلبم بود و داشتم نقش باز میکردم صدای اروم در زدن اومد تا ما بگیم نه نیا از اونور صدای متی اومد :

 رسام اومد تو شاید کل این کارا چند ثانیه هم طول نکشید منو باران یخ بسته بودیمنمیکنن که در باز شد و ا

ببخشید بد موقع مزاحم شدم و ترق! درو بست ،  -ارسام با خنده ای که داشت میمرد از بس تحمل کرده بود گفت:

 من پریدم پایین و دوییدم بیرون بارانم پشتم

 احم نبودیارسام چیکار داشتی؟ چرا رفتی؟ مز -من:

 بی شعورا دو تا دخترینا -ارسام با خنده گفت:

شوخی بود ، مسخره بازی بود حاال چیکارمون  -منم هم خنده ام میومد هم خجالت میکشیدم اما خندیدم وگفتم:

 داشتی؟

 کار که هیچی اما اومدم شام صداتون کنم -ارسام:

 متینامرده بود؟ -باران:

 فت من نمیرم و من مجبور شدمنوچ زنده بود اما گ -ارسام:

 ارســــام؟ و تند تند پلک زدم -یه قدم رفتم جلو دست ارسام و گرفتم و لوس گفتم:

 جان؟ -ارسام:

 بین خودمون باشه ها -من:

 واالادم با شوهرشم نمیتونه تنها باشه -باران خنده ای کرد گفت:
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شرمنده باران خانوم، با خنده رفتیم و شام  -دش وگفت:و به من اشاره کرد ارسامم دستش رو گذاشت رو سینه ی خو

رو دور هم روی زمین خوردیم اخه دور میز جا نمیشدیم خیلی حال داد بعد جمع کردن سفره همه دور هم نشسته 

 بودیم

 خاله کادوی منو بده دیگه -دایان:

 اه زشته مامانی -ساخل:

 زشت ساترا و ارسامن ساحل -من:

 س من چه هیزم تری بهت فروختم؟میگما نف -ساترا:

 منم زبونمو در اوردم

 نفــــــس؟! -ارسامم با شیطنت گفت:

 نه نه زشت ساترائه -یعنی اینکه این دهن واموندم و وا تر نکن هول شدم وگفتم:

 اینو موافقم -سامی:

 بزن قدش سامی جـــون -من:

یین همونجا وسط هال نشستم بقیه هم دور من جمع شده سامی زد کف دستم و من و رفتم باال و ساک رو اوردم پا

 بودن

این پیراهن برا اقا بنیامین، این ادکلنم برای سامی جون، این لباس بافتم برای ارسام جون ، این روسری هم برا  -من:

 گله؟شخاله خو -ساحل و این ساعتم برای ساترا جون و اینم برای عشق خاله ، کفشارو گرفتم سمت دایان و گفتم:

 اله خاله ملسی -دایان:

 تــــازه اینم برا دایان جونمه -من:

 این عیوشک؟ -دایان ذوق زده گفت:

 اوهوم حاال یه بوس بده -من:

 به خاطر بوس رشوه میدی نفس -ارسام:

 اره، بـــــــــــاران جونم؟ -من:

 ها؟ -باران:

 برای تولدت میبینی من نبودم رفته ها این گردنبندم کادوی مامانمه از انگیلیس اورده -من:

 وای چرا گنبد ندادیش؟-باران:

 گفتم همراه سوغاتیا بدم تازه من برا متینا هم گفته بودم نده اما دور از چشمم داده -من:

 خــب.. بنیامین،ساترا،سامی،ارسام، امیر از سوغاتیا خوشتون اومد؟ -رو کردم به اقایون و گفتم:

 وغاتی امیرو ما ندیدیمامیر؟ س -ساترا:

و  این کادوی نفس -این کادوی باران، کیفش رو از روی میر برداشت و گفت: -امیرم با اشاره به کمر بندش گفت:

 بیاین بو کنین اینم کادوی متینا -یقه ی باز پیراهنش رو گرفت وگفت :

 ای لوس ندید بدید، بگو ادکلن گرفته دیگه -سامی:

 بدید اینم ادکلن کادوی متینا، گفتم خوبه؟ای سامی بدید  -امیر:

 بازم هر چی باشه سوغاتیه من خوشگل تره -ساترا:
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 برو بابا بافت من خوشگله هم اینکه -ارسام:

 االن میگه همرنگه چشمامه -سامی:

 نه میخواستم بگم با شلوار جدیدم همرنگه -ارسام:

 حرفتو عوض کردیا ارسام -سامی:

 منهحاال نوبت  -باران:

اقا بنیامین این پیراهن برای شما و پیراهن سفید با خط های  -دویید باال و سوغاتیاشو اورد و جای من نشست و گفت:

 مشکی رو داد دستش،

 اینم برای توئه سامی جون -باران:

 سامی لب خند دندون نمایی زد

 اینم برای تو ساترا جون، و اینم برای تو ارسام -باران:

 بافت ارسام رو داد دستششال و کاله 

 ای ول ستن این دوتا با هم -ارسام:

 ساحل جونیم اینم برای شماس، دایان اینم برای تو و ماشین شارژی رو داد به دایان -باران:

دایان از خوشحالی چشماش برق زد همه از باران تشکر کردن و نوبت رسید به متی اونم اومد و همه ی کادوهارو داد 

د که اینا چقدر ذوق مرگ شدن که به فکرشون بودیم،یکمی نشستیم و از گنبد حرف میزدیم امیر بهشون بمان

 همچین با هیجان تعریف میکرد

وای ساترا داداش نبودی اون برجه که تو عکس دیدیما اونو از نزدیک دیدم بعدشم شبش الیاس داداش نفس  -امیر:

جای توپی بود بعدش هم که موقع برگشتن شما زنگیدین اما بازم ، مارو دعوت کرد به یه پارک جنگلی اونجا خیلی 

یه شب قبل اومدن رفتیم خرید این ها بازار روس ها اونجا یه بازار بزرگی بود که همه جوره خوراک،پوشاک پیدا 

 یمیشد باالشم شهر بازیه البته ما نرفتیم موقع برگشتن از اونجا هم یه قدمی دور دریاچه مصنوعیشون زدیم وا

 سامیار یه جای دنجی برای قلیون و خوردن غذا داشت، حاال ایشاال میریم

ما سه تا هم با خنده حرفاشو تایید میکردیم خالصه قرار شده بود یه روزی همگی با هم بریم گنبد و اینکه کلی چرت 

 و پرت دیگه گفتن دیگه رفتیم که بخوابیم.

نوادش بودن باال هم سه تا خواب داشت همین که از پله ها میرفتی باال طبقه ی پایین یه اتاق بود که برای ساحل و خو

یه بالکن رو به دریا بود، متی و امیر داشتن میرفتن اتاقشون منو بارانم با چش و ابرو کلی برای متی خط و نشون 

 میکشیدیم اون سه تا نره غولم به صف ایستاده بودن و داشتن به ما میخندیدن

 ین باابا نا سالمتی نامزدناولشون کن -ساترا:

 نامزدن، زن و شوهر که نیستن -باران:

 حاال چه فرقی میکنه به زودی ایشاال زن و شوهر هم میشن -سامیار:

 اووو کو تا اونروز االن باید اینا.. -باران:

پشت منو زنم حرف  برین دیگه اینقدرم -باران داشت ادا در میاورد که امیر سرش رو از الی در اورد بیرون و گفت:

 نزنین محرممه دیگه عجبــا

 سشبت بخیر نف-همه اول مات ومبهوت نگاه کردیم بعدم خندیدیم، امیر درو بست ساترا هم بهم نگاه کرد وگفت:
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 شب تو هم به خیر -من:

 منم برگ چغندر دیگه؟ چرا تبعیض قائل میشین -باران:

 خانومشب تو هم بخیر شیطون -ساترا هم با خنده گفت:

 همچنین -باران:

 شب هر دوتاتون بخیر -سامیار:

 شب تو هم بخیر سامی جون -ما هم مثل گروه سرود یه صدا گفتیم:

 ساتر و سامی رفتن تواتاق ارسامم داشت میرفت که گفتم

 ارسام میگما بالنسبت با گاو نسبت نزدیکی داری؟ -من:

 یعنی چی؟ -با تعجب گفت:

 شب بخیرم کو؟ -من:

 دیوونه خب شبت بخیر نفسی همچنین باران -ارسام:

 همچنین ارسام -من:

 خوش بگذره فقط شب قفلش کنین -ارسام رفت و سرش رو در اورد و گفت:

 دوییدم سمتش اما درو بست منم با دست وپا میکوبیدم به در تهدیدش میکردم

 چیرو میگه این؟ -صدای ساتر اومد:

 به خدا ارسام اگه بگیا -من:

 بالخره با کلی تهدید و داد و بیداد رفتم تو اتاق دیدم باران پخش رو تخت خوابیده

 جمع کن کازه کوزت رو بابا -من:

 نفس گم شو پایین بخواب حوصلت رو ندارم-باران:

 بـــرو دیگه چی؟ همچین میگی حوصلت رو ندارم انگار جدی زن و شوهریما -من:

باسنش هل میداد تا منو بندازه پایین، منم کم نمیاوردم اما اخرش باران همچین پریدم رو تخت باران هی منو با 

کوبوند افتادم پایین تخت ، وحشی از زیر لب گفتم و بالش با پتوم رو گرفتم و روی زمین خوابیدم اتفاقا خیلی سریع 

م میمردم بلند شدم و اروخوابم برد،نیمه شب از روی تشنگی بیدار شدم اولش کلی سعی کردم نرم اما نشد داشتم 

اروم رفتم پایین ابم رو خوردم و دوییدم تو اتاق خزیدم سر جام این ور اونور غلت زدم اما دیگه خوابم برد، همیشه 

و بیست :همین جوری بودم یه بار که از خواب بیدار شدم دیگه خوابم نمیبرد گوشیم رو گرفتم دستم دیدم ساعت 

ران نگاه کردم اونم همچین خوابیده بود که انگار رفته خواب زمستونی رفتم کنار دقیقه است،اروم بلند شدم و با

پنجره پردرو یکمی زدم کنار دریا رو دیدم هوس کردم برم اما تنهایی یه کوچولو خطر ناک بود دوباره خیره شدم به 

طرناک رو در نظر دریا موج ها خیلی وحشی میخوردن به ساحل با دیدن این صحنه بیشتر هوس کردم چیزهای خ

گرفتم یا یه حیوون وحشی میومد منو میگرفت تو چنگش غذای حیوونا میشدم یا یه مرد مست میومد به من تجاوز 

میکرد بعدم میرفت که در اون صورت من خودکشی میکردم در هر صورت به مرگ ختم شد برای همون یه وصیت 

 نامه به باران

پوشیدم و زیپش رو تا اخرش کشیدم باال یه کالهم پوشیدم گوشیمم کردم بعدش با خنده سوییشرت مشکیم رو 

انداختم تو جیبم و اروم از لپ باران بوس کردم ، خیلی اروم رفتم پایین دم در ویال بودم یه بسم ا.. زیر لب گفتم و 
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 بود اروم اروم رفتم و اروم درو باز کردم و بستم از همین جا هم دریا یه کوچولو معلوم بود اما از اتاق ما دیدش بیشتر

رسیدم به ساحل به دوروبرم نگاهی انداختم هیچ کسی نبود نفسم رو با فوت دادم و نشستم رو شن ها گوشیمو در 

 اوردم و اهنگ ای کاش رو گذاشتم بعد چند لحظه صدای بابک جهانبخش بلند شد منم زیر لب همراهیش میکردم

 مـن هوش و حواسم پی چشمــاشه

 عاشق نشده باشه ای کـاش که

 ای کـاش بـدونه خیــلی میخوامش

 از وقــتی که رفته، رفتــه ارامش

 عشـقش واسه من بد جوری حساسه

 میــترسم از اینکه مـنو نشناسه

 دســت خودمم نیست دلـم گیـره

جان گوشیوخاموشش کردم و گفتم منم هوش و حواسم پی چشماشه منم دست خودم نیس دلم گیـره اما بابک 

فرقمون اینه که ساترا خان زن دارن، بچه دارن ، ولی االن که نیلوفر نیست پس حتما زنش نیست و فقط میخواسته 

خودش رو به ساترا بچسبونه نه نه معلومه دیگه چند هفته دیگه باید زایمان کنه بیاد شمال که چی بشه لعنتی اما مهم 

و عشقه ، همین جوری داشتم با خودم حرف میزدم یهویه دستی نیست فقط که ساترا نیست تو دنیا کلی پسر اونار

اومد روشونم بدون نگاه کردن فقط تونستم جیغ بکشم ه سریع دستش رو اورد رو دهنم با خودم گفتم بیا نفس 

خانوم دیدی همونی شد که فکر میکردی حاال منتظر خودکشی باش که یهو صاحب دسته نزدیک صورتم شد منم 

 بودم و اشکم همش میومدچشمام رو بسته 

 : نفس جیغ نزن لطفا-

چشمام رو باز کردم با دیدن سامی خوشحال شدم و با خوشحالی خودم رو انداختم بغلش اونم فشارم داد و تو بغلش 

 اِه سامی جونم تویی -بهش گفتم:

 اره نفس -سامی:

بخوره خودش رو میندازه تو بغلم اما خب به  از بغلش اومدم بیرون حتما االن تو دلش میگه این نفسم زرتی به زورتی

 من چه شاید هم فکر نمیکرد ، بادست اشاره کردم بیاد بشینه پیشم اونم نشست

 نترسیدی اومدی این جا؟ -سامی:

 چـرا ترسیدم -من:

 خــب؟!! -سامی:

یه وصیت نامه به خب به جمال و کمالت همه جوانب رو در نظر گرفتم همش به مرگ ختم میشد برای همون  -من:

 باران

 کردم و اومدم

 دیوونه خدا نکنه ولی چه پیشرفته -سامی با خنده:

 اوهوم -من:

سامی سرش رو انداخته بود پایین و باهام حرف میزد انگاری یه چیزی اذیتش میکرد خواستم بپرسم اما اگه میگفت 

دم پایین و تا زیر سر سامی بردم و بر و بر تو به تو چه بد کنف میشدم برای همون بیخیال شدم به جاش سرم رواور
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چشماش زل زدم باران راست میگفت یه غمی تو چشمای خوشگل مشکیش بود از فکر اومدم بیرون دوباره پلک زدم 

 و زل زدم بهش و تو همون حالت گفتم

 سـامی ی ی ؟ و تند تند پلک زدم

 نفــس س س -اونم ادای منو در اورد وگفت:

 مسخره-من:

 خب بگو دیگه چیکار داری -صاف مثل قبل نشستم االن مثال ناراحت بودم، سامی برگشت سمتم و گفت :

 برام قصه بگو خیلی باحاله از یه پسر قصه بشنوی -من:

 نفس! بیخیال عزیزم-سامی:

 بگو بگو بگو -من:

 باشه -سامی:

 رفتم و دقیقا رو به روش نشستم

 خب خب شروع کن -من:

 

ساله که خیلی ساده ومهربون و البته مغروری بوده  22یا  24یه روزی مثل همین روزا یه پسری بوده حدود  -سامی:

تا اونجایی که به هیچ دختری حتی فکرم نمیکرده از همون اول خونواده و درسش خیلی براش مهم بوده هنوز هیچ 

دوستاش تو همون وسطای جشن چشمامش به یه دختری به دنیاش پا نزاشته بوده تا اینکه روز عروسی ابجیه یکی از 

دختره میوفته دختر با چشمای سبز تیره و پوست سفید و ابرو وموهای مشکی توجه هر پسری رو به خودش جلب 

میکرده پسره نمیتونه تحمل کنه و میره همونجا باهاش حرف میزنه اما دختره محلش نمیده و فکر میکنه که این پسر 

یگه دنبال هوا و هوسشه اما این پسره اصال اونجوری نبوده ولی خب دختره بهش اهمیتی هم مثل همه ی پسرای د

نمیده پسره نا امید نمیشه و همونجا از چند نفر در مورد دختره میپرسه بعد ها به وسیله ی خواهر دوستش شماره و 

تی میبینه این پسره بهش ادرسشون رو پیدا میکنه و میره خاستگاری دختره که از همون اول بی میل نبوده وق

پیشنهاد دوستی نداده و اومده خاستگاری خوشحال میشه و جواب مثبت میده، پسره از خوشحالی روز شماری 

میکرده که فقط درسش رو تموم کنه و کاراش که به راه افتاد دختر رویاهاش رو بیاره تو خونه ی خودش و زندگی 

مثل بهشت بوده هیچموقع فراموشش نمیکنه ، روزا همین جوری مشترکشون رو شروع کنن اون دوران برای پسر 

ماه هم نشد یه روزی که همه چیزش  8میگذرن و پسره مثل برق دنبال کاراشه ساید تموم کار خونه و کار خودش 

تکمیل میشه زنگ میزنه به دختره و خوشحال باهاش قرار بیرون رو میزاره دختره سرد رفتار میکنه سر قرار پسره 

ه خوشحال همه چیز رو براش تعریف میکنه و خوشحال دختره رو نگاه میکنه دختره خیلی سرد و خشک میگه پسر

خب که چی پسره جا میخوره دلیل کاراش رو میپرسه دختره زل میزنه تو چشمای دختره و خیلی بی رحم میگه ببین 

شرمنده و پا میشه میره بعدش طی یه  من ازت خسته شدم فکر میکردم میتونم باهات زندگی کنم اما نه نمی تونم

هفته اینا از هم کال جدا میشن و پسر اولین عشقش رو تو بهترین دوران نامزدیش از دست میده از اون به بعد پسره 

افسردگی میگیره یه سال بعد از اون اتفاق پسره با کمک دوستاش و تنها برادرش دوباره به حالت قبلی بر میگرده 

نیست مغرور تر از همیشه میشه به خودش قول میده بی رحم بشه به خودش میگخ تنها با کسایی اما دیگه مهربون 

که لیاقت دارن مهربون میشم به خودش میگه دیگه نپدل نیمبندم همون بهتر که ادم تنها باشه تو همین یه سال با 
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اس خوشحالی میکنه اما بهترین دوستاش که کلی زحمت برای این کشیدن بهترین دوران رو میگذرونه و احس

خوشحالیش پایدار نمیمونه یه روز گرم توی تابستون دقیقا یه روز قبل از مسافرتی که برنامه ریخته بودن با داداشش 

و دوستاش خبر بیماری سرطان داغونش میکنه اما نمیخواد به دوستاش بگه واونارو ناراحت قشنگ دیده بوده که 

ت شدن برای همون به هیچکس حتی مامان وباباش نمیگه فقط و فقط با داداشش دوستاش طی اتفاق قبلی چقدر ناراح

در میون میزاره ، با اینکه شکسته شدن داداشش رو از توی چشمای برادرش میخونه اما به روش نمیاره داداشش 

میمیره  کیبهش امید میده که خوب میشه و مطمئنه خدا کمکشون میکنه اما دکترا به پسره میگن که دقیقا اینکه 

ماه میره المان برای درمان اما اونا هم همین 8معلوم نیست اما هیچ امیدی و راهی برای خوب شدنش نیست پسره 

حرف رو بهش میکن پسره برمیگرده ایران اما نمیخواد خودش رو ببازه به خدای خودش ایمان داره توکل میکنه به 

، روزا میگذرن پسره از طریق خانوم دوستش با یه دختره اشنا  اون اما لحظه به لحظه از درون داغون میشه میشکنه

میشه ، فکرش درگیره دختره اس اما نمیدونه حسش دقیقا چیه اما محلی به حسش نمیده چون به خودش قول داده 

کنه و شتو یه زمان معین به دختره بگه اما میترسه، میترسه خیلی میترسه ، اون از خورد شدن دوباره از اینکه دوباره ب

 حسش نادیده گرفته بشه میترسه....نفـس جان گریه نکن عزیزم بیا بغلم ببینمت

ناخود اگاه اشکام میومدن نیمدونستم چرا اما دلم خیلی برای پسره سوخته بود به دختره کلی فحش دادم تو همون 

 سامی داستان واقعیت داره؟ -حالت گریه ازسامی پرسیدم:

 گریه نکن بهت بگم -سامی:

 اره نفسی واقعیت داره -تند تند با دستام اشکام رو پاک کردم سامی با یه صدای بغض حالت گفت:

 میشه من ببینمش؟ شاید بتونم کمکش کنم و به دختره برسونمش -من:

 نه نمیشه حاال هم پاشو بریمتو ببینم تو سوییشرت داری من ندارم -سامی با یه لبخند خیلی مهربونی گفت:

لبخندای سامی بودم به ادم اطمینان میدادن حتما دختر سامی کلی حال میکرد اخه مطمئن بود با یه لبخند عاشق این 

باباش میتونه همه مشکلش رو حل کنه نگاهی به سامی کردم راست میگفت بد بخت فقط یه تی شرت دستش بود تا 

 بگیر بپوش -دستش و گفتم:االنم حتما یخ زده بود با یه ژست خاصی سوییشرتم رو در اوردم و دادم 

 نه که خیلی هم اندازمه حاال چه ژستیم میگیره -سامی با خنده ای داشت کنترلش میکرد:

 اره راست میگی -من:

 گرفتمش و دوباره پوشیدمش

 نظرت چیه بدوییم گرم شیم -سامی:

 خوبه -من:

 بدو :..2..8پس  -سامی:

شتم میوفتادم که سامی گرفت منو میدونستم سامی از قصد داره اروم از همون جا شروع به دوییدن کردیم یه جا دا

 قبول نیست تو مسابقه نمیدی اروم میدویی -میدوئه وایسنادم برگشتم سمتش و گفتم:

 مسابقه؟ -سامی ابروهاش رو انداخت باال وگفت:

 اوهوم -من:

ا کثافط کاش بهش نمیگفتم ،سامی ب یه کوچولو رفتیم عقب با شمارش مسابقمون شروع شد سامی همچین میدوید

 دوقدم جلوتر از من برنده شد
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 اقا قبول نیست تو قدمات گنده ترن -من:

 جر زدن ممنوع -سامی:

 جر نزدم -من:

 به جاش غر میزنی -سامی:

 نخیرم -من:

د می سوخت منم هر سامی یهو بلندم کرد و برد داخل خونه اروم منو برد دم در اتاق اخ! کاش ساترا بود اینجا میدی

هر میخندیدم یه لحظه قیافش رو تصور کردم حتما با چشمای عسلی عصبیش زل میزد به ما و یهپوزخند مسخره هم 

گوشه لبش و سینه های برجستش هم با نفس نفس میرفت باال و میومد از فکرم خنده ام گرفت یکی نیست بگه تورو 

ه به زندگیشون برسن دیگه واال، حسود بد بخت با صدای سامی اومدم سننه تو خودت زن و بچه داری بزار حد اقل بقی

 از فکر بیرون

 نمی خوای بیای پایین نفسه غر زن -سامی:

 چیه انتظار داری بپرم؟ بزارم پایین خب -یه لحظه خجالت کشیدم سرم و انداختم پایین اما خب از رو نرفتم و گفتم:

 ورو دیدم نظرم عوض شد،نفسه غر زنو جر زنمن فکر میکردم خودم پرروام ، ت -سامی:

 ممنونم اما من جر زن نیستم من مثل یه مرد پای کارایی که کردم میمونم -من:

 بابا مرد -سامی:

خب بسه دیگه پررو شدی زیاد با من حرف زدی تازه بغلم کردی ، یادت باشه چه افتخاری نصیبت شده مردم  -من:

 ارزوشونه من نگاهشون کنم

 جـــــــونم اعتماد به نفس -:سامی

 برو شبت خوش -من:

 بیدارت میکنن 89صبحه دیگه نهایتا  2بیچاره توهم بگیر بخواب االن ساعت  -سامی:

 باشه -من:

اومدم تو اتاق هنوز فکرم درگیره پسره بود من که داستانش رو شنیدم گریه کردم چه برسه به خودش که براش این 

بیدار شدم رفتم دیدم همه تو هال  89د ایشاال که شفا پیدا کنه با همین فکرا خوابیدم،صبح ساعتچیزا اتفاق افتاده بو

نشستن و هرهر و کرکرشون به راهه رفتم تو اشپزخونه،بی شعورا خودشون خورده بودن منو بیدار نکردن روی 

 میزیه تخم مرغ اب پزونون و پنیروگردو بود یهو ساترا اومد تو

 اینجایی؟اه تو  -ساترا:

 نه که توهم منو ندیدی -من:

 شیرت تو یخچاله بخورش-ساترا:

 چشم دیگه؟-من:

 هیچی اومدم اب بخورم -ساترا:

 بفرمـا،ولی شماها خیلی...-من:

 خیلی چی؟-ساترا:

 چرا بیدارم نکردین؟-من:
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 واال ما که خواستیم اما سامی گفت دیرخوابیدی-ساترا:

یدم اخه یاد پیره تو داستان افتادم و بی صدا مشغول خوردن شدم ساتر اومد و نشست با شنیدن اسم سامی اهی کش

 روبه روم بیتوجه بهش داشتم میخوردم

 سامی ازکجامیدونه تو دیرخوابیدی؟ -ساترا:

 تورو سننه اخه ؟ -من:

 ساترا شونه هاشو انداخت باال هیچی همین جوری

 ساترا یه چیزی بگم؟-من:

 بگو-ساتر:

 زنت نیلوفر چی شد؟نینی تون اومد دنیا؟ -من:

 نفس اون زنم نیست و اون بچه هممعلوم نیست برای کیه -ساترا حرصی شد وگفت:

 روانی تومعلوم نیست چیکار کردی زنه که دیگه یادشه با کی خوابیده غیر از اینه -من:

 ی کهاخه تنها با من نخوابیده میفهم-ساترا عصبی شد اما کنترل میکرد وگفت:

 اوهوم ،ساترا؟-من:

 بله؟-ساترا نفسش رو صدادار داد بیرون:

 اگه نینی برای تو باشه میشه زنت اره؟ -من:

 ساترا دستاش رو برد تو موهاش ،همیشه عصبانی میشد یا ناراحت میشد همین کاررو میکرد

 متاسفانه اره -ساترا:

 امیدوارم که -م نمیومد بچه از ساترا باشه اما ناراحت گفتم:من یه جوری شدم اما به روم نیاوردم ته دلم اصال خوش

 خوشبخت شین، یه عروسیم بگیر من بیام اون وسط جفتک بندازم شاد شیم

عروسیه من شما دعوت نیستین یعنی من که نمیکنم اما اگه شدیم نباید جفتک بندازی باید  -ساتراباخنده گفت:

 خانوم وار رفتار کنی

 تم بخوادابرو بابا دل -من:

 با سامی جونـم میام -بعدش برای اینکه حرصش رو در بیارم گفتم:

زبونم رو در اوردم براش صبحونمم تموم شده بود شیرم رو به نفس سر کشیدم ساترا تولیوانش هنوز اب داشت با 

 همون لیوان توی دستش بلند شد و نزدیک در اشپزخونه ایستاد صدام زد

 نفس جـــان؟ -ساترا:

رگشتم بگم بله ، که برگشتنم برابر شد با خیس شدن صورتم و تی شرتم ساترا دویید رفت بیرون من اما اروم ب

پاشدم رفتم بیرون دیدم ساترای بی شعورانگار نه انگار نشسته داره فیلم میبینن البته فقط ساترا نبود همشون داشتن 

 با ماشینش یه گوشه داشت بازی میکرد اروم رفتم همون رو نگاه میکردن و همچین گرم فیلم بودن فقط دایان 

 سامی جونه نفس ، خوبی تو بیشعور؟ -نشستم کنار سامی که کنترل دستش بود اروم در گوشش گفتم:

 نفس تو ابراز احساسات نکنی سنگین تری -سامی هم اروم گفت:

 وا دلتم بخواد -خندیدم و گفتم:

 تو خودت خوبی؟ -سامی:
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 ممنونم -من:

ه هر بهونه بود کنترل رو کش رفتم و اروم اروم جوری هیچ کس متوجه نشه رفتم و ته هال ایستادم دقیقا روبه روی ب

تی وی بودم همه سرشون سمت تی وی بود در عرض دو ثانیه کانال رو عوض کردم و اهنگ گذاشتم شروع به رقص 

 کردن کردم، همه صداشون در اومد

 رفتی وای نفس اون رو کی کش -سامی:

 دیگه دیگه -من:

بارانم پرید کنارم و مشغول رقص شدیم بعدش هم متینا اومد بینمون عاشقشون بودم تو همه چی پایه بودن ساحل 

رو هم بلند کردیم نوبت به نوبت همه بلند شدن و داشتم قر میدادن انگار نه انگار چند دقیقه ی پیش اینا غرق فیلم 

با این اهنگ خیلی راحت میشد قر داد برای اینکه حرص سامی رو در بیارم دوییدم بودن، اهنگ قلقلی اشکین اومد 

ده سامی؟ قر ب -سمت ساترا وسامی که داشتن با هم به جای رقص مسخره بازی میکردن رو کردم به سامی و گفتم:

 دیگه، ببین اینجوری

میکرد ساترا هم مثل همیشه با  بعدش خودمم خوشگل قر دادم براش و به سامی نشون میدادم اونم فقط نگاه

 خوشم میاد رو نمیده بهت -چشماش داشت میخورد منو اما به روش نمیاورد از پشت خم شد و در گوشم گفت:

 کی ؟ سامی؟ حاال ببین -من:

دست سامی و گرفتم باهم با مسخره بازی قر میدادیم و میخندیدیم، ای ول سامی بوس سامی جونم ساترا اولش فقط 

رد بعدش هم رفت سمت باران، اونم که شالش رو بسته بود دور باسنش و قر میداد ،ساترا دست باران رو نگاه ک

گرفت و به طرف خودش چرخون انقدر اینکارو تند انجام داد که باران داشت میوفتاد تو بغل ساترا، باران زل زد به 

چیزی تو گوش باران گفت اونم یه تای  ساترا چون پشت ساترا بهم بود ندیدم چی گفت اما قشنگ خم شد و یه

ابروش رو داد باال و دور از چشمم یه چیزی گفت ،ساترا فک کنم دوباره یه چی گفت که باعث شد باران شونه هاش 

رو بندازه و شروع به رقصیدن با ساترا کرد اونور زوج هامون داشتن رقص میکردن،ارسام به بهانه ی اینکه خسته 

ز خونه و بعد چند لحظه با یه لیوان توی دستاش به چارچوب در تکیه داد و مثل من زل زد به شده و تشنشه رفت اشپ

ساترا و باران و چشم برنداشت از این ورم منو سامی داشتیم با نگاهمون میخوردیمشون،اهنگ تموم شد و همه 

ه نره و سرش رو به پشتی نشستن،من خودم رو پرت کردم رو مبل یه نفره و بارانم خودشو پرت کرد رو یه مبل س

مبل تکیه داد و چشماش رو بست،ارسامم خیلی اروم اومد نشست پیش باران ، باران چون چشاش بسته بود نفهمید 

کیه ،زیر چشمی به ساترا نگاه کردم با یه نگاه پیروزی بهم زل زده بود محلش ندادم رومو کردم به سامی جونم که 

 بر و بر داشت نگاهم میکرد

 این کنترل کو؟؟ -من :

 همون جایی که گذاشتیش-باران با چشمای بسته گفت:

پوفی کشیدم و بلند شدم کنترل رو گرفتم و یه فیلم خارجی گذاشتم و دوباره همه نشستیم نگاه کردیم دایان داشت 

 باز اون وسط با ماشیناش بازی میکرد و از خودش صدا در میاورد اما کسی چیزی بهش نمیگفت ،باران چشماشو

کرده بود و شیش دنگ حواسش به فیلم بود ارسام هنوز کنارش بود،فیلم اکشن بود و هیجان فوقولعاده باال،یهو 

 تلویزیون خاموش شد

 اِ این چش شد؟ -من:
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 برق رفت -باران:

 غرقیـا، میبینی که فقط تی وی خاموش شده،المپا روشنن -ارسام با خنده:

 اِ راست میگیا -باران با گیجی و مسخرگی گفت:

 سامیار پاشدو رفت پشت تی وی یه کاری کرد و تلویزیون روشن شد

 چیزی نیست ادامه رو ببینیم، ماشین دایان از رو سیم رد شده -سامی:

سامی از پشت تی وی اومد بیرون و سمت چپ باران نشست،باران با یه تای ابروی باال رفته اول به ارسام بعد به 

هنش رو باز کرد یه چیزی بگه اما انگاری پشیمون شد و بست به جاش خودش رو پرت کرد پایین سامیار نگاه کرد د

مبل نشست و یه کوسنم گرفت بغلش،ارسامم از پشت براش با دستاش شاخ میزاشت دیگه همه از جو فیلم اومده 

 ؟کن خسته نشدی آرسام بس -بودیم بیرون فقط باران داشت بی توجه به بقیه نگاه میکرد باران یهو گفت:

 تو چطور متوجه شدی؟-ارسام خشک زده گفت:

 کار سختی نبود از تو این کارا بعید نیست -باران:

 اِی شیـــطون-ارسام یهو خم شد و صورتش رو نزدیک گوش باران برد و گفت:

 باران از این کار شوکه شد و پرید باال

 چته وحشی؟ -ارسام:

 میشه بری اونور؟ -باران:

ها چیه؟تونم  -ام دیگه صاف نشست،سنگینی نگاه ساترا داشت عصبیم میکرد برگشتم سمتش و با اشاره گفتم :ارس

 من؟ -گفت:

 په نه په من -من:

 وااا-اونم ادای دخترارو در اورد دستش رو گذاشت رو دهنش و گفت:

 کوفت-من ناخواسته گفتم:

 لب گفتم که صدای ساحل اومدبا چشمای گشاد نگاهم کرد و گفت چی؟ منم هیچی زیر 

 اقا شما گشنتون نیس؟ پاشین اماده بشین بریم رستورانی که من میشناسم -ساحل:

همه دوییدیم سمت اتاقامون تا لباس عوض کنیم،من و باران خیلی بی صدا لباس عوض کردیم ،نه کالمی،نه مسخره 

ار جین و شال توسی و کفش کتونی مشکیم هم بازی نه شوخی هر دومون یه جوری بودیم،یه پالتوی توسی با شلو

 باران بیا دیگه -دستم بود رفتم و دم در اتاق ایستادم و گفتم:

اومدم اومدم، نگاهی به باران انداختم پالتوی مشکی کوتاه،شال قرمز،شلوار مشکی همون موقع ارسام و سامی  -:

همین کارو کردم،متی اومد سمتم یه مانتوی سفید  اومدن بیرون لبخندی رو لبم نشست،ارسام زبونش رو در اورد منم

 روی مانتو یه کت ابی شلوار ابی و شال سفید،

 متی با کیا میریم؟ -من:

 دوتا ماشین میشیم -متی:

 خوبه دیگه -من:

بیاین دیگه،نفس جان بی زحمت اون ساترا رو بگو -باران بهمون پیوست سر راه پله بودیم که امیر از پایین داد زد:

 بیاد دیگه بهش بگو امیر میگه داریم میریم رستوران عروسی که نیست
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چپ چپ امیرو نگاه کردم میدونست من دلم نمیخواد با این ساترا تنها بشم باز منو میفرستاد چشمامو گشاد کردم و 

 نفسمو فوت کردم بیرون جلو در اتاق ایستادم ودر زدم

 بیا نفس -ساترا:

 بیا دیگه ساترا امیر میگه داریم میریم رستوران عروسی که نمیریم-وع به گفتن کردم:همین که رفتم تو اتاق شر

 باشه یه لحظه -ساترا:

بهش نگاه کردم جلو اینه داشت موهاش رو حالت میداد، یه اورکت توسی،شلوار مشکی و یه کاله مشکی هم رو میز 

م پس خوشش اومده بود، خیلی دلشم بخواد ساترا جلوی اینه بود دستاشو نگاه کردم و با دیدن ساعتش لبخندی زد

خب بریم ،کالهش رو هم پوشید،توحیاط رفتم سمت ماشین امیر باز پر شده بود برای من  -اومد نزدیکم و گفت:

جایی نبود،حاال من تو دلم عروسی بود اما ضایع بود دیگه رفتم سمت در راننده ، شیشه رو اروم زدم امیر شیشه رو 

 داد پایین

 باز تو برای من جا نذاشتی؟ همون دفعه ی پیش بس نبود؟-ن:م

نفس؟ بابا مسخره بازی در نیار دیگه من چیکار کنم  -بااخم از ماشین داشتم دور میشدم که امیر افتاد دنبالم و گفت:

 هگاون دوتا خودشون اومدن تو ماشین من چیکارشون کنم؟ بگم پیاده شین جایه نفسه جون امیر ناراحت نشو دی

امیر اینقدر خواهش میکرد جیگر میشد با خنده برگشتم سمتش و با لبخندی مهربونی اروم گفتم باشه اونم رفت 

سمت ماشینش منم سوار ماشین ساترا شدم،دایان بینه منو ساحل بود و بنیامین هم جلو نشسته بود،تو فکر بودم ،به 

 ساترا فقط میریم رستوران و بر میگردیم؟ -ساترا گفتم:

 میخوای بریم و برنگردیم؟ -ساترا:

 خوشمزه-من:

 شما لطف داری به ما -ساترا:

 با نفس درست صحبت کن ساترا -ساحل:

 اِ بنی بهاین زنت یه چیزی بگوها حداقل اینجا ولم کنه بابا مثال من بزرگترما -ساترا:

 زم بوده بگهمن قاطی نمیکنم ، اما زنم حرف الکی نمیزنه حتما ال -بنی با خنده گفت:

 عشــقمی بنـیامین -ساحل:

 اِه نفس میبینی تنها و مظلوم گیر اوردن -ساترا:

 عجب میکنن،در ضمن اسم مظلوم رو خراب نکن -من:

 نامرد -ساتر:

 دیدم دایان اروم نشسته گرفتم بغلم بوسش کردم اونم با التماس نگاهم کرد

 پار یا شهر بازی ؟دایانی من چرا ناراحته؟ دلش میخواد بره  -من:

 اله خاله بلیم شهل بادی -دایان اروم حرف میزد انگار که دلش نمیخواست ساحل بشنوه:

من خنده ام گرفت از تلفظش اما شنیده بودم اگه تلفظ غلط بچه هارو مسخره کنی تو روحیه ی اونا اثر منفی میزاره 

 باشه خاله میریم -برای همون خیلی اروم گفتم:

 خاله مامانی من نمیداله که بهش نگیم خودمون تنهایی بلیم؟ -ک تر شد و اروم تر گفت:دایان نزدی

 خاله مامانا فرشته ان خودشون میفهمن عزیزم ،اما منو تو اصرار میکنیم راضی میشه -منم اروم گفتم:
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 خاله ، مامان ناهیدمم بهم گفتا که مامانا فلشته هسن -دایان:

رو گذاشت رو شونم و اروم خوابید به نظرم ساحل واقعا مامانه نمونه ای بود اخه تا حاال اروم بوسش کردم اونم سرش 

یه بی ادبی از دایان که هنوز یکی یا دوماه مونده بود دوساله بشه ندیده بودیم و پسر بچه ای بود که هم سکوتش به 

ان اینا اشتم پایین و دستش رو گرفتم بارجا بود هم شیطنتاش بالخره رسیدیم به یه رستورانی پیاده شدم دایان رو گذ

زودتر رسیده بودن نگاهی به باران کردم با یه حالتی به تابلوی رستوران کرد سرم رو بلند کردم دیدم رستوران کال 

غذای دریایی داشته لبخندی به باران و متینا زدم و وارد شدیم،ما سه تا اصال از غذا های دریایی خوشمون نمیومد اما 

نفره نشستیم اخه سر میزای  82استیم پیش جمع بگیم برای همون قرار شد میگو سفارش بدیم سر یه میز نمیخو

دیگه جا نمیشدیم من بین سامی و ارسام ،باران بین ارسام و ساترا و روبه روی ما هم به ترتیب امیر و متی و ساحل و 

میخوردن فقط ما سه تا با غذامون بازی میکردیم گاه دایان و بنیامین نشسته بود،غذا هارو اوردن،همه داشتن با ولع 

گداری همو نگاه میکردیم ،اما برای اینکه زشت نشه چند لقمه رو با چشمای بسته خوردم که باعث شد حالم بخوره و 

 دوییدم سمت دری که روش نوشته بود

یه  ر بود برگشتم سر میز و بااصال نمیتونستم باال بیارم فقط حس حال تهوع بهم دست میداد که این خیلی بد ت

 ببخشید نشستم سر جام

 خوبی؟ -سامی:

 ممنون سامی، بادمجون گنبد افت نداره -من:

حاال من گفتم خوش بگذره، شماها چرا جو گیر  -دوباره مشغول بازی با غذام شدم که ارسام در گوشم زمزمه کرد:

 میشین؟

 نواوه حاال بیا بخور م -چپ چپ نگاهش کردم،ارسام:

 گوشت تلخی -من:

 خوردی مگه؟ -ارسام:

 بیشعور -من:

 خوشم میاد زود میگیری -ارسام:

 خوشم میاد زود میرسونی -من:

 ما اینیم دیگه فدات بشم -ارسام:

 ایشاال -من:

 چی میگین شماها در گوش هم -سامی هم اروم گفت:

 کل کل میکنیم -من:

 سر میز بیخیال شید -سامی:

و ما سه تا زودتر در اومدیم یکی هم حساب کرد نفهمیدم کدوم بیچاره ای بود، کنار ماشینا ایستاده همه خوردن 

 بودیم هممون کنار هم وایستاده بودیم

 گفته باشم من خونه بیا نیستما -من:

 گفته باشم من خونه بیا نستم -ارسام ادامو در اورد:

 تقلید کار میمونه ، میمون جزو حیوونه -من:
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 رسما بهت گفت حیوون -ران با ذوق و خنده گفت:با

 اره خب،خدا هیچکسی رو تنها نیافریده نفس جان -ارسام:

 جواب ابلهان خاموشیست -من:

 شاید هم سکوت عالمت رضاست -ارسام:

 من نفسم -من:

 جدی؟ منم ارسامم -ارسام:

 اه باران یه چی به این بگو ها -من:

 بس کنین هم ارسام هم نفس اه شورش رو در اوردین -کنه سامی تقریبا داد زد: تا باران بیاد دهنش رو باز

بعد از ظهر  8تاحاال سامی رو اینجوری ندیده بودم احترام ارسام به سامی خیلی زیاد بود ساعت رو نگاه کردم ساعت 

 ی زنگ خورد سریعابود برای همون برگشتیم خونه همین که رسیدیم هنوز وارد خونه نشده بودیم که گوشی سام

سالم مهران جان ممنونم تو خودت خوبی؟... چه خبر؟ خب؟ خب؟ اه االن؟ لباس هم دارین دیگه؟  -جوابش روداد:

 کی برمیگردیم یه ساعته؟ اها باشه ما اگه اومدنی شدیم خبرت میکنیم باشه قربانت خدا حافظ

 کی بود داداش؟ -ارسام:

 مهران -سامی:

 خب؟ -ارسام:

 میگه اال ن بیاین بریم ما داریم میریم -سامی:

 پس بریم دیگه -ارسام:

 میاین؟ قواصی؟ -سامی برگشت سمتمون و نگاهی به ماها کرد وگفت:

 اره معـلومه وای من عاشق قواصیم -من:

 من که نه -متی:

 ما هم نمیایم -بنی:

 هوا از قواصی سرد نیس -باران:

 یه حالی میده باران -ساتر:

سامیار زنگ زد و خبر داد ماها هم بدون رفتن به داخل خونه با بقیه خداحافظی کردیم و سوار ماشین ساترا دیگه 

شدیم سامی جلو نشسته بود ماها هم به زور و بال اون پشت جا شدیم منو باران تقریبا روی هم نشستیم دیگه ، جایی 

نایی با خود اقای مهران و هدی و مریم و مهدی لباسارو که رفتیم یه کلبه بود لب ساحل بعد توضیحات اقا مهران و اش

پوشیدیم و سوار قایق شدیم تا بریم دورتر و اونجا خودمونروبندازیم تو قایق بودیم نگاهی به ساترا انداختم کنار 

یکی از همون دخترا که اسمش هدی بود بیخیال نشسته بود اخمی کردم و رومو کردم سمت دریا در حالیکه پشتم به 

 مهران بود داشتم به حرفاش گوش میدادم

نفس و باران خانوم باید بهتون بگم من خودم کارم اینه که با گروه ها بیام قواصی اما اینکه ما تو این غصل  -مهران:

داریم میریم در اصل کسی کاری به کارمون نداره اما قانونی نیست یعنی اگه خوایی نکرده اتفاقی برامون بیوفته 

 ن المللی قواصی مسئول نیست پس خواهشا مواظب خودتون و همدیگه باشینسازمان بی
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حرفایی که گفت اصال برام مهم نبود دفعه ی اولی نبود میومدم قواصی داشتم فکر میکردم اگه کوسه از جلومون بیاد 

ه رو میخوره یا اینکمن مثله فیلمای هندی خودمو میندازم جلوش و روبه بقیه میگم شماها برین ، یااینکه منو باران 

منو باران گم میشیم تو دریا بعد اکسیژنمون تموم میشه بقیه هم کلی نگران میشت بعدش سامی هی خودش رو 

لعنت میکنه که ای کاش نیاورده بود بعدش ساترا هم چون من مردم افسردگی میگیره یا اینکه روانی میشه و 

طرف دیگه میگه خوب شد متینا نیومدا تو فکرام غرق بودم که  خودکشی میکنه، امیر هم از یه طرف ناراحت میشه از

 اگه سفرتون تو فکر و خیالتون تموم شد لطف کن بپر تو اب -ساترا گفت:

 فقط پیش خودم باش -ماسک اکسیزن رو زدم و پریدم تو اب، ساترا هم اومد پیشم واروم گفت:

 به من دستور نده ساترا -من:

 همینی که هست -ساترا:

 امیر نمرده که یا سامی و ارسام که نمردن  -ن:م

 به درک برو هر کاری دلت میخواد بکن -ساترا بیخیال گفت:

بعدش شنا زنان رفت سمت هدی اونم با نیش باز استقبال کرد با شمارش مهران رفتیم زیر اب امیر وسط منو باران 

و ارسام و مهران و مریم ، اینقدر زیر اب خوشگل  شنا میکرد پشت ما هم هدی و مهدی و ساترا و جلوی ما هم سامی

بود مثل برنامه کودکا بود ماهی ها دسته دسته شنا میکردن بعضی ها هم تنها شنا میکردن صدفای دو کفه ای زنده 

 بودن و هی باز و بسته میشدن همین جوری امیر رفته بود کنار ساترا اینا و منو باران تنها بودیم که یهو یه ماهی زشت

و گنده اومد و خورد بهم ،قلبم اومد تو دهنم با ترس دنبال امیر گشتم اونم سریع شنا زنان رسوند خودشو دستم و 

گرفت و از زیر عینکی قواصیش یه بار چشماشو باز وبسته کرد یعنی نترس چیزی نیست، لبخندی بهش زدم با باران 

جای امیر ساترا میومد دستام رو میگرفت ، البته چیزه کلی اینور اونور رو دید زدیم خیلی دوست داشتم االن به 

محالیم نبود اگه خودم مثله ادم رفتار میکردم خیلی دوست داشتم برگردم ببینم که داره چه شکری میخوره اون 

ساترا با اون دختره هدی اما خب خیلی ضایع بود برای همون بیخیال ادامه دادم همین جوری که داشتیم میرفتیم 

ه سنگ بزرگ نشونم داد که روش صدفای دو کفه ای بودن و داشتن دهناشون رو باز و بسته میکردن رومو باران ی

کردم سمت امیر و چشمامو تند تند باز و بسته کردم و صدفارو با دستم نشونش دادم اونم چشماشو گنده کرد برام 

ی تمون حواسم رفت سمت مهران یه چیزیعنی از دست تو چیکار کنم من نفس رفتیم و سه تا صدف زنده گرفتیم دس

شبیه نیزه بود اما کوتاه تر بود مهران برگشت سمت ما و اشاره کرد تکون نخوریم ما ایستادیم و ساترا اینا هم اومدن 

و کنارمون ایستادن محلش ندادم و رو به رو رو نگاه کرد یه بادکنک ماهی بود که مشغول بود و پشتش به ما بود یهو 

چیزی که دستش بود رو انداخت سمتش اون ماهیه هم سریعا حالت دفاعی به خودش گرفت و تیغه  مهران همون

هاش رو انداخت سمت مهران و ارسام و سامی و مریم و باعث شد تو لباس هر کدوم چند تا تیغه فرو بره نگران شنا 

نم دوبار پلک زد و دستاش رو به زدم سمت ارسام و سامی بارانم اومد و با دستا و چشمام فهموندم چیزیت شد؟ او

سمت باال تکون داد یعنی نه دوباره رفتم کنار امیر دستش رو گرفتم و ایستادم هنوز صدفم دستم بود یه صدفم 

دست امیر یکی هم دست باران بود با اشاره ی مهران شنا کنان رفتم یه ور دیگه یه ساعت داشت تموم میشد همه به 

الخره در عرض بیست دقیقه سوار قایق شدیم و برگشتیم سریعا کپسول رو انداختم کنار دنبال مهران شنا میکردیم ب

و نفس عمیق کشیدم هوا سرد بود مطمئن بودم سرما خوردنم حتمیه البته به بدنمون با اون لباسای قواصی اثر نمیکرد 
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 نده بود همین که امیر از قایقاما به صورتم میخورد رسیدیم به ساحل و با احتیاط صدفم رو گرفتم طفلکی هنوزم ز

 امیر اون ماهی زشته چی بود خورد بهم؟ -اومد پایین دوییدم سمتش و گفتم:

 اها نفس جان نباید بترسی اون ماهیا هیچ کاریت ندارن اخه کورن غذاشونم از همون امالح اب به دست میارن -امیر:

 اها -من:

سای خودمون رو پوشیدیم بعد کلی تشکر از مهران و دست دادن با همه رفتیم تو کلبه و لباسارو در اوردیم و لبا

 مریم و هدی اومدیم کنار ماشین ،سامی و ساترا و امیرو ارسام هم بودن

 میشه یه جیغی بزنم؟ -من:

 خواهش میکنم حنجره ی خودته -ارسام:

 اینقدر با نمکی بپا کمبود یُد نگیری،نفس وایستا باهم بزنیم -باران:

 کی بدو بیااُ -من:

ساترا و سامی و ارسام گوشاشون رو گرفتن اما امیر انگار که عادت داشته باشه خیلی عادی روشو کرد سمتمون و 

 مواظب صدفای توی دستاتون باشین، با شمارش من شروع کنین -گفت :

 باشه شروع کن -باران:

 یک.. دو...سه -امیر:

 منو باران با اخرین توانمون جیغ زدیم

 خب االن خالی شدین؟ مثال یعنی چی این جیغ -ترا:سا

 یه ساعت حرف نزدن میدونی یعنی چی؟ -من:

دوباره سوار ماشین شدیم و برگشتیم سمت ویال، صدفارو هم گذاشتیم تو پاکت ،هنوزم زنده بودن و دهناشون رو باز 

نمیمیره این جوری خوب بود  میکردن وقتی از سامی پرسیدم بهم گفت که تا وقتی که خودت با چاقو نکشیش

میتونستم راحت با دایان بازی کنیم اما امیر بهم گفته بود که اگه گاز بگیره ول نمیکنه پس نباید کار خطرناکی 

 میکردیم رسیدیم ویال.

 «از زبان باران»

ا ماهی  برفتیم قواصی وای کلی خوشگذشت اما به قول نفس یه ساعت حرف نزدم و این یکمی سخت بود ،امروز کال

سر و کار داشتیم و منم هیچ غذایی نخورده بودم و خیلی گشنه ام بود،همین که رسیدیم خونه رفتیم اتاق ،نفس رو 

تخت خواب بود منم خیلی خسته بودم و خوابم میومد اما گرسنه بودم برای همون اروم رفتم پایین ،همه جا سکوت 

اشپز خونه و در یخچال رو باز کردم و بهش نگاهی انداختم یه بود حتما داشتن اتاقاشون استراحت میکردن رفتم 

غذای اسون و سریع باید درست میکردم هیچی بهتر از نیمرو نبود دوتا تخم مرغ گرفتن بعد تو کابینتا دنبال ماهیتابه 

روغنم  زبودم بالخره یافتم حاال خیلی بی سر و صدا کار میکردم که کسی متوجه نشه ،ماهیتابه رو گذاشتم رو گا

 ریختم زیرشو هم روشن کردم تخم مرغ رو گرفتم دستم بشکنم

 منم میخوام -نفس:

 سکته رو زدم تخم مرغم افتاد رو زمین و شکست

 اه نفس سکته کردم چه وضعه اومدنه اخه؟ -من:

 وا خیلی اروم گفتم خودت هل شدی به من چه -نفس:
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 کوفتی بکن دیگهوقتی میای حداقل یه اهمی،اوهمی،زهرماری ، -من:

 چشم -نفس:

 کوفت،بیا اینجا رو تمیز کن -من:

 نفس سریعا تمیزش کرد و منم سریعا پختم و نشستیم سر میز

 اه امروز حال به هم خورد از غذاهای دریایی -من:

 منم تو که میدونی -نفس:

ل خونه و از پشتشم آرسام شلو واولین لقمه رو گرفتیم دستمون نزدیک دهنمون بود که یهو سامیار پرید تو اشپز 

اومد تو،منو نفس لقمه به دست با چشمای گشاد شده داشتیم نگاهشون میکردیم و اونا هم به لقمه های ما نگاه 

میکردن اونا انگار که تازه متوجه ما شده باشن چشم از غذا برداشتن و با تعجب به ما نگاه کردن اخرش ارسام زبون 

 ین چی کار میکنین؟!شما دار -باز کرد و گفت:

 داریم آدم میکشیم -با یه پوزخند گفتم:

 اینم پرسیدن داره ارسام اخه؟، نمیبینی؟ -نفس:

سامیارم لبخند فراخی زد و اومد نشست کنارم و لقمه ای که دستم بود رو گرفت وخورد من با تعجب به سامی نگاه 

 ها چیه؟ -مارو این جوری متعجب دید گفت: کردم و برگشتم سمت نفس اونم کمی از من نداشت سامی وقتی

 هیچی بخور نوش جونت سامی -من:

 شما چرا تخم مرغ میخورین؟ ما که ناهار خورده بودیم؟ -ارسام هم اومد نشست و گفت:

 شما بله اما ما نه،چون ما از غذاهای دریایی بدمون میاد -من:

 پس منم میخوام -ارسام:

 خوردی چرا تو که ماشاال خیلی -من:

 اخه شما همچین میخورین منم دلم خواست -ارسام:

 پاشو برو بپز بخور -من:

 تو دختریا-ارسام:

 دختر اره کلفت که نه -من:

 حاال چی میـــشه برام بپزیــش؟ -ارسام زل زد تو چشمام و گفت:

گرفتم و توش روغن ریختم همچین این جمله رو کشیده گفت دلم یه جوری شد پاشدم و رفتم دوباره ماهیتابه رو 

 چند تا؟ -همین جوریکه در یخچال رو باز کردم گفتم:

 چندتا؟ چی -ارسام دستشو زده بود به چونش و با یه لبخند با مزه ای نگام میکرد لباشو با زبونش تر کرد وگفت:

 متوجه نمیشد یه تای کوفت درد زهرمار اصال تو باغ نیستا چشمامو ریز کردم و اخمی بهش کردم ارسام هم عین خال

 ابروش رو داد باال که یعنی چی؟

 باران برا خودتم بپز منو سامی خوردیم همرو -نفس:

 اه میگم چند تا بپزم -من:

 من دوتا خودت جی؟ -ارسام:

 یکی -در حالی که تخم مرغ هارو میگرفتم دستم گفتم:
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ی و نفس بلند شدن و رفتن نفس که مطمئنم رفت تخم مرغارو شکستم و جلز و ولزشون بلند شد تا اون موقع سام

بخوابه سامی رو نمیدونم،داشتم میگفتم بی شعورا یه تشکر هم یاد ندارنا حاال نفس اشکالی نداره اما سامی چی که 

 ممنونم واقعا چسبید-سامی برگشت و یه نگاه قدردانانه بهم انداخت وگفت:

 ود بود نمیر حاال نمیخورم داداشت رو ما خودمون داداش داریم واالحاال ارسام یه جوری نگاه میکرد ای این چه حس

 سوختن اونا -ارسام:

برگشتم و داشتم تو دلم به ارسام فحش میدادم ماهیتابه دستم بود و میخواستم بریزمش تو یه ظرف دیگه که ارسام 

 کیفش به اینه که تو ماهیتابه بخوریش -گفت:

 -اهیتابه گذاشتمش رو میز هر دو دو لپی داشتیم میخوردیم که ارسام با دهن پر گفت:اینم مثل ما بودا گرفتم و با م

 دستپختت خوبه ها

 اوهوم-من:

بیچاره پاچه خوار گفت یه چیزی گفته باشما اخه کی بلد نیست تخم مرغ بپزه اوشکول فقط این حرفو زد که یه زری 

 ی بدت میاد؟واقعا از غذاهای دریای -زده باشه ارسام دوباره گفت:

 اوهوم -من:

 چرا؟ -ارسام:

 منم شونه هام رو انداختم باال

 زبونت رو ماهی خورده؟ -ارسام:

 از دستش کفری شدم چقدر زر میزد نذاشت یه چیزی کوفت کنما عصبی زل زدم تو چشمای ابیش و گفتم : نه ببین

 اها حاال شد -و زبونم رو براش در اوردماونم یه لبخند پیروزمندانه زد وگفت:

 بای بای من میرم بخوابم -سیر شدم ،البته نیمرو هم تموم شدا سریعا از سر جام بلند شدم و گفتم:

 هوی کجا؟ جمعشون کن -ارسام:

 خونه اق شجاع،من پختم تو جمع کن،هــوی هم خودتی -جلوی در شونه هام رو انداختم باال و گفتم:

 ساعت و چند دقیقه ای خوابیدم که نفس بیدارم کرد 8حدود  دوییدم سمت باال و کنار نفس خوابیدم

 بیدار شو باران،بـــاران بیـــــــدار شو -نفس:

 زوزه نکش بیدار شدم -من:

 

بلند شدم دیدم متی هم با خنده داره با گوشیش فیلم میگیره از روی عصبانیت جیغ زدم اونا هم خندیدن متی 

م دست و صورتمو شستم و لباس مناسب تر پوشیدم و سه تایی رفتیم پایین گوشیش رو گذاشت تو جیبش منم رفت

 دیدم همه نشستن ماها هم رفتیم کنارشون نفس رفت کنار امیر نشست من کنار ساتراو متی هم کنار ارسام

 بچه ها پاشین بریم تو باغ گرگ بازی کنیم -نفس:

 وا نفس بچه شدی؟-سامی:

 تازه فهمیدی؟ -انه به سامی کرد وگفت:ساترا یه نگاه عاقل اندر سفیه

 آخ آخ یادم رفت -سامی:

 خواستم ببینم فظولم کیه -من:
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 و زبونم رو در اوردم برای ساترا

 ما اینجاییما -بنی:

 دایان هم جیغ جیغ کنان به جمعمون اضافه شد از پشتشم ساحل و بنی اومدن و نشستن کنارمون

 سالم خاله ها -دایان:

 سالم دایان خان چطور مطوری؟ -د بغل داییش،ساترا هم موهاشو بهم ریخت و گفت:بعدشم پری

 خوبم دیگه دایی همج میپلسی -دایان:

 اه اه ببینم زبونت رو،بلند شده ها -ساترا:

 خب موافقین دیگه؟ -من:

 با چی؟ -ساحل:

 میخوایم بریم گرگ بازی -نفس:

 منم بازی خاله؟ -دایان:

 خاله جونمعلومه  -متینا:

 وا مگه بچه این؟ -ساحل با تعجب گفت:

همه خندیدیم به جز ساحل و بنی اخه اونا با اخالقای ما زیاد اشنایی نداشتن بیچاره ها نمیدونستن ما چه جور 

 جونورایی هستیم

 برای چی میخندین؟ -ساحل:

 تازه متوجه شدی؟ -امیر با همون خنده اش گفت:

 چی رو؟-ساحل گیج تر گفت:

 این گیج بازیاش همه رو به خنده انداخته بود

 بابا این دوتا کودک درونشون فعاله یعنی این دوتا هیچ فرقی با پسرت دایان ندارن -ساترا:

 میشه شما اینقدر نگی فعاله فعاله؟ اتش فشانه مگه؟ -نفس:

 بچه این بچه این،فعالین فعالینراست میگه از روزی که جکو جلف بازی های نفس و بارانو دیدیا همش میگی  -متی:

 اووووه برین بخورین اون ساترای بدبختو -ارسام:

 بریم تو باغ بازی کنیم -امیر:

 ممنونم من نمیام -ساحل:

 عزیزم پاشو ببینم اینجوری مهمون نوازی میکنن؟ تو که کم حوصله نبودی -بنی:

یدم،هممون رفتیم تو باغ، برای تعیین گرگ شروع بعدش بنی نزدیک ساحل شد و یه چیزی اروم گفتن که من نفهم

 ده بیست سی چهل پنجاه شصت هفتاد هشتاد نود صد، امیر جون برو بیرون -کردم به ده بی سی:

 تو دور دوم نفس رفت،دور سوم متی، همین جوری ادامه دادم تا اینکه ارسام موند و گرگ شد

 م گرگهبازی اینجوریه که ارسام هرکی رو گرفت اون -نفس:

 عالیه -بنی :

 خب پس ارسام تو گرگی شروع -من:
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همه دوییدیم اینور اونور اون وسط دایان هم اروم اروم تاتی تاتی میرفت و پشت باباش قایم میشد دوییدم و دوییدم 

اخرش پشت یه درخت قایم شدم و داشتم قایمکی نگاه میکردم کیا رو میگیرن که یهو دستی اومد رو شونم و منو 

محکم برگردوند همین که برگشتم محکم خوردم به تنه ی درخت خواستم جیغ بکشم که دستش رو گذاشت رو 

 -دهنم،فاصلمون اینقدر نزدیک بود تند تند پلک میزدم ،ارسام صورتش رو دقیقا نزدیک صورتم قرار داد و گفت:

 ریمشونهیس دیگه گرفتمت شدی گرگ،حاال هم اول من میرم ،دنبالمم تو میای تا بگی

ارسام رفت و منم دنبالش رفتم اول رفتم سراغ نفس اخه میدونستم چجوری باید بگیرمش اینقدر دنبال نفس اینور 

اونور دوییدم اخرش خسته شدم و رفتم سراغ سامیار یه دور زدم و از پشت پریدم تا بگیرمش همین که پریدم 

د برگشتم سمت صدا که دیدم نفس و ساترا دارن ،پشت سامی بودم ،ندیدم چی شد که صدای جیغ دایان بلند ش

میدون سمت دایان ساحلم داشت میدویید سنگینی نگاهی رو حس کردم برگشتم دیدم ارسام با چشماش داره 

میخوره منو اه اه باز این رو داداشش غیرتی شد از پشت سامی اومدم پایین و دوییدم سمت دایان،بنی که ساحل رو 

ش پرید وقتی صدای گریه دایان رو شنید رسیدم به اونا،دایان گریان بغل ساترا بود، ساترا برده بود خونه اخه رنگ

-هم فشارش میداد تو بغلش،اونم گریه اش شدید تر میشد نفس که از چشماش ومعلوم بود عصبیه تقریبا داد زد:

 پاش ضربه خورده،فشارش نده ساتـــرا

 بغل داییش اروم میشه -ساترا:

 لحظه بیشتر گریه میکرد اما دایان هر

 بده به من بچـرو،بلد نیستی، مجبورت که نکردن -نفس:

 و محکم دایان رو کشید سمت خودش و برد روی پله های ساختمون نشوند

 نفس حتما یا زانوشه یا زیر زانوشه یعنی ساق پاشه -من:

 هدر رفته باشه یا پیچ خورده باش نه بابا دیدم چجوری افتاد پاش به سنگ گیر کرد شاید هم -نفس عصبی گفت:

 خاله عزیزم پاهات کجاش درد میکنه -بعدش روشو کرد سمت دایان و مهربون گفت:

دایان چیزی نتونس بگه فقط با دستاش به طرفای زانوش اشاره کرد،نفسم خوب ماساژش داد بالخره دایان گریه 

رو ببر ب -شم نفس دایان رو داد به متینا و گفت:اش بند اومد و نفسم گرفتش بغلش و داشت باهاش میخندید اخر

 بده به ساحل بهش شیر بده

شما  خب؟ چیه -متی با دایان رفت و نفس برگشت و چپ چپ به ساترا نگاه کرد اونم برای اینکه کم نیاره گفت:

 قراره مادر بشی باید یاد بگیری

 از رو هم نریا یه موقعه ای،تو هم قراره بابا بشی -نفس:

 یه دور دیگه بازی کنیم؟ -ی:سام

 نه دیگه بریم تو،حس و حالم افتاد -نفس:

 رفتیم تو ساحلم تو اتاق بود داشت دایان رو میخوابوند

 نظرتون چیه بریم لب دریا؟ -امیر:

 عالیه داداشم،منم کیتار میارم یه کنسرت مجانی برای شماها -ارسام:

 منم میزنم -ساترا:

 شید پس پاشین اماده -سامی:
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 اما ساحل چی؟ دایان که میخوابه -متی:

 دقیقه یه بار میام ببینمش 89میریم من خودم هر  -بنی:

 اقا اتیش درست کنیما -من:

 اقا باشه شما برو لباس گرم بپوشین -سامی:

رفتیم تو اتاق من داشتم لباس میپوشیدم که نفس نگاه نکرد و یه سوییشرت از ساک کشید بیرون و پوشیدش 

 موهاشم باز گذاشت و یه کالهم پوشید

 هوی برا منه ها -من:

 باشه،مردی بیا بگیر -نفس:

 میگی نمی تونم؟ -من:

 نه عمرا -نفس:

دوییدم سمت نفس،اونم خودش رو پرت کرد رو تخت منم پریدم روش صورتمون خیلی به هم نزدیک بود و داشتیم 

تشم سامی پشت اونم ارسام اومدن داخل،حاال من روی نفس بودم و با هم میخندیدیم که یهو در باز شد و ساترا پش

داشتم خیره نگاه میکرم نفسم به پشت خوابیده بود و داشت بر عکس نگاهشون میکرد،اه اینا هم همیشه مزاحم 

 بودن از فردا قفل میکنم این درو با اخم ساختگی نگاهشون کردم...

 در زدن تو فرهنگ شما گناهه؟ -من:

 نه،اما ما گفته بودیم اماده شین چه بدونم... -ساترا:

 پشت حرفشم هر سه تا خندیدن،ارسام هم طرز عجیبی نگاه میکرد و میخندید

 ارسام نخنــد،ایشاال رو اب بخندی -نفس:

 جمع کنین بریم پایین همه منتظرتونن -سامی:

شماها باز داشتین  -نزدیک شد و گفت:همه راه افتادیم سمت ساحل هممون داشتیم میرفتیم که ارسام از پشت 

 چیکار میکردین؟

 ارسام جان،ببند عزیزم،میدونی که مسخره بازیه-نفس بدون برگشتن به پشت و نگاه کردن بهش گفت:

 من به چشمام اعتماد کنم یا حرفای تو؟ -ارسام با خنده گفت:

 هــــوف ارسام هرچی میخوای فکر کن ما که کاری نمیکردیم -نفس:

 وای نفس حرص خوردن شما دوتا اینقدر دیدنیه -رسام خندید وگفت:ا

بعد چند دقیقه یه اتیش درست کردن و ما هم نشستیم دورش،چون یه تونیک استین بلند پوشیده بودم با یه کاله و 

ه یخورد یموهامو مثله نفس باز گذاشته بودم یکم سردم شده بود زانوهامو تو بغلم جمع کردم وموهامم تو هوا باد م

پتوهم دور منو نفس و سامی بود بقیه هم دوتا دوتا تو یه پتو بودن،خیره شده بودم به اتیش که صدای جلز و ولز چوبا 

به همراه صدای موج دریا خیلی ارامش دهنده شده بود،چند ثانیه بعد صدای زیبای گیتار هم به این صداها اضافه 

داشتن با مهارت تمام روی تار های گیتار باال،پایین می رفتن و صدای  شد،یکم نگاهم رو اوردم باال،دستای مردونه

دلنشینی رو میساختن،نگامو اوردم باال و به دریایی که رو به روم بود نگاه کردم،دریایی که انتها نداشت،خدایا این 

 وندن کردچجور چشمایی بود که افریدی،محو چشمای ارسام بودم که با صدای پر جذبه و مردونه شروع به خ

 تو رو از وقتی دیدمت نگاهت به چشم خورد
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 همه چی توی لحظه غیر تو برای من مرد

 ای کاش دل من خونه ی تو باشه همیشه

 تو رو می بینمت حالم دوباره تازه میشه

 شبیه تو هیچکی نمیتونه باشه

 این همه رویایــــــــی

 آرامشی میگیره دلم وقتی

 پیش من اینجایــــــــی

 محو تماشای تو میشم خودمو یادم میره

 وقتی که تو نشستی پیشم خودمو یادم میره

 هرچی خیال تو سرمه هرچی که دورو ورمه

 با تو فراموش میکنم

 وقتی داری حرف میزنی فقط به تو گوش میکنم

 فقط به تو گوش میکنم

 تورو از وقتی دیدمت چه خوابیده چه بیدار

 ه اولین بارزیبایی برام درست شبی

 اگه فکر تو تو سرم نباشه من میمیرم

 چه تو بخوای چه نه من از کنار تو نمیرم

چشماشو دوخته بود به من،منم دوست نداشتم نگاهم رو ازش بردارم زل زدم تو چشماش،خیلی خیلی خوشگل 

ها که عصبانی میشد  بودن،بعضی موقع ها که با ناز و منت صدام میکرد و منتظر نگاهش رو میدوخت بعضی موقع

خیلی خواستنی میشد،اونجور مواقع دوست داشتم بپرم و بغلش کنم اما به قول نفس پیاده شو با هم بریم،هر چی 

خجالت و حیا و عفت رو شوت کردم تو دریا و مثل خود ارسام زل زدم تو چشماش،اهنگ تموم شد و گیتار از دست 

پایین بود فقط یه بار اورد باال اونم وقتی دید ساترا روبه رومونه  ارسام به درست ساترا منتقل شد،نفس همش سرش

انداخت پایین،صدای گیتار دوباره اومد نفس سرش رو اورد باال زل زد تو چشمای عسلی ساترا،ساترا هم اول نگاهش 

 جذابکرد اما بعدش نگاهش رو چرخوند و همرو یه بار دید زد صدای ساترا هم خوشگل بود و مردونه والبته 

 تو رو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد

 همین لبخند شیرینت من و با عشق درگیر کرد

 شروع تازه ایه واسه من از نفس افتاده

 خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده

 چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده

 تو ایده آل ترین خوابی که بیداری من دیده

 فردا یه لحظه از تو خالی شه نه نمیزارم که

 تو بد هم بشی معنای بدی واسم عوض میشه

 یه لحظه هم اگه دور شی حواسم پی تو میره
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 هوا بدون عطر تو برای من نفسگیره

 ببین این عشق دریایی دلمو عفو دنیا کرد

 تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد

 گوش میدادم. اهنگ خوشگلی بود ساکت و اروم داشتم

 «از زبان نفس»

صدای ساترا جمع رو از خود بی خود کرده بود،نگاهم رو چرخوندم بین جمع امیر متینا رو با عشق بغل کرده بود و 

همچنین بنیامین ساحل رو به خودش فشار داده بود اهنگ تموم شد و بنیامین بلند شد بره دایان رو نگاه کنه بیاد 

وز بری سفر رو خوند و هممون هم یاریش کردیم و بلند اهنگ رو میخوندیم اهنگ که تموم ارسام یه اهنگ اگه یه ر

شد گیتار گذاشت کنار و مشغول تعریف خاطره شدن وای دوروز دیگه برمیگشتیم تهران باید کلی عکس میگرفتیم 

شت اما بازم به حال ما هنوز خیلی نگرفته بودیم اینجا هم یه برف و بارون نمیبارید هوا خشک سرد بود و سوز دا

 تو گیتار بلد نیستی؟-فرقی نمیکرد به سامی که کنارم نشسته بود اروم گفتم:

 نه من پیانو یاد دارم -سامی:

 اه چه خوب منه بیچاره هیچی یاد ندارم اما باران بلده پیانو نه خیلی حرفه ای اما بلده -من:

 دهمن پیانو رو خیلی دوست دارم بهم ارامش می -سامی:

 فقط تو نیستی به منم میده -من:

 ساترا به منم گیتار یاد بده -باران:

 باشه تو یه فرصت خوب -ساترا:

 ارسام جون تو هم به من یاد بده دیگه -من:

 حیف که سامی پیانو بلده -ساترا با طعنه گفت:

 میدی؟ اره واقعا حیف،ارسام حاال یادم -خیلی بیشعوری عوضی برای اینکه بسوزه گفتم:

 میخوای من یادت بدم؟ -ساترا:

 نوچ،ارسام یاد بده -من:

 ایش دلتم بخواد استادی مثله من -ساترا:

 نمیخواد دیگه -من:

ارسام خیلی پسر باحال و با جنبه ای بود،من بعد نامزدیه متی،بیشتر شناختمش هرچند توی دانشگاه بهم رو نمیدادیم 

م به خصوص ارسام که بین دخترا محبوبم بود ،داشتیم کلی خاطره تعریف چون به جور دیگه نگاهت میکردن اون

 میکردیم که یهو صدای موبایلی اومد

 ببخشید یه لحظه اروم -ساحل:

 ماها ساکت شدیم و به حرفای ساخل گوشی دادیم

؟فردا؟اوه تعداده ما الو؟ سالم جیران جون خوبی؟..ممنون..اره دایاینم خوبه..بنی هم خوبه..اره شمالیم..جدی -ساخل:

زیاده ...دایان رو چیکار کنم؟..پیش مامانت؟نگه میداره؟ باشه عزیزم من به بنی میگم ببینم چی میگه .. باشه سالم 

 میرسونم تو هم برسون به همه خداحافظ خبرش رو امشب اس ام اس میکنم برات

 پایه ی پارتی هستین؟ -گوشی رو قطع کرد.و رو به ماها گفت:
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 عزیزم ما که میریم اما دایان رو چیکار کنیم؟-بنی:

 عزیزم میزارمش پیش مامان جیران اخه بچه ی ابجیشم اونجاست -ساحل اومد و بغل شوهرش نشست و گفت:

 بنی از لپاش بوسید و لبخند مهربونی زد،نامردا تو این هوای دو نفره فکره ما مجردا باشین خب عجبا

 من که پایه ام -ارسام:

 منم میام -سامی:

 منم که نیازی به گفتن ندارم چون من نباشم پارتی در کار نیس-ساترا:

 بیشین بینیم باو -ارسام:

 کجا بشینم عزیــــزم -ساترا با شوخی گفت:

 مام میایم -همه خندیدیم امیر با نگاهی به متینا گفت:

نی رفته بودیم فقط سه بار اون هم با اجازه ی نگاهی به باران انداختم،ماتاحاال اینجر پارتی ها نرفته بودیم یع

نفس جان متینا که متاهل حساب  -مامانامون چون پارتی پسر یا دختر دوسته اونا بود ،باران زیر گوشم اروم گفت:

 میشه ولی ما...

و پلیس هنفس جان میدونی که اینجا پارتی هاش مثل انگیلیس یا ترکیه نیستا اینجا اگه ی -با یه مکثی ادامه داد:

 ریخت همرو میگیره میبره بعضی مواقع مجازاتم داره ها

 بارانم جان میدونم اگه یادت باشه ما قبال هم رفتیم اینجور پارتی ها -منم مثل خودش اروم گفت:

 برگشتیم با اینا اگه بریم فکر نکنم 88بله رفتیم اما اون موقع مامانامون خبر داشتن و مهم تر اینکه ساعت  -باران:

 نصفه شب برگردیم 2زود تر ساعت 

 دوستان پارتی کی شروع میشه کی تموم میشه -اوهوم، رومو کردم سمت جمع وگفتم: -من:

 همه یه خنده ی ریزی کردن ،وا اینا چرا اینجوری میکنن

 نفسی معلومه دیگه شب شروع میشه -ساترا:

 ممکنه هر موقعی شروع بشه -من:

 به بعد همه میرن دیگه 1یا  7ت عزیزم پارتی که ساع -ساحل:

 وکی تموم میشه؟ -من:

 هر موقع برگردیم -ساحل:

 حاال میاین؟ اخه همه گفتن میان جز شما دوتا -سامی:

 اره میایم فقط مثله ادم باشینا -باران:

 اره راست میگه اونقدر نخورین که نتونین کنترل کنین -من:

 ما میتونیم کنترل کنین -ارسام:

 منم که نمیخورم -سامی:

 چرا؟ قبلنا که میخوردی با ما -ساترا:

 اون قبلنا بود -سامی:

بیچاره بنیامین از وقتی اومده بودیم چند باری رفته بود تا ببینه دایان خوابه یا بیدار بالخره تصمیم گرفتیم برگردیم 

 ن که داشتن با هم میحرفیدنساحل و بنیامین سریع تر برگشتن ماها هم به دنبالش،رفتم کنار متی و بارا
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 فردا چی بپوشیم؟ -من:

 پیراهنی و شلوار -متی:

 من لباس کوتاه میپوشم -باران:

 پس جورابم بکش زیرش -من:

 چشم -باران:

 پس منم یه فکری میکنم -من:

 چه امشب هوا دونفرس -متی:

 اوهوم ،مثال میگی ما حسودیمون شه -من:

 شب میام پیشتون باهمی تا صبح بخوابیمدیوونه ام-متی خندید وگفت:

 ما کی باهمی تا صبح خوابیدیم؟ -باران:

 خالصه من میام -متی:

 ببین الکی حرفه مفت نزن من به امیر قول دادم امشب خانومیت رو بهش ثابت میکنی -من:

میخواد  می این وحشیارسا -متی کثافتی گفت و گذاشت دنبالم منم دوییدم و رفتم پشت ارسام قایم شدم و گفتم:

 منو بزنه

 بیا متینا از این طرف راحت تره -ارسام هم در حین ناباوری رفت کار و گفت:

 ای ارسام اگه من انتقام نگرفتم -من:

متینا رسید بهم و حاال نزن کی بزن اخرشم من به چیز خوردن افتادم اونم ول کرد دوییدم سمت باران و دستش رو 

 گفته باشم نیا تو اتاقمون ما میخوایم تنها باشیم -ه متی که کنار امیر بود داد زدم و گفت:گرفتم و از همونجا ب

 ارسام و ساترا و سامی که ریز ریز میخندیدن اما امیر یه لبخند شیطون رو لباش بود

ف عا از کیرسیدیم ویال و من مستقیم رفتم تو اتاقمون بعد چند دقیقه باران هم اومد انقدر سرم درد میکرد سری

 دستیم دوتا استامینوفن و یه ژلوفن در اوردم و خوردم و همونجا خوابم برده.

صبح با صدای جیغ و دادی بلند شدم وحشت زده دوییدم از اتاق بیرون از همون جا پایین رو دید زدم حوصله نداشتم 

یمو ذاشته بود برگشتم تو اتاق گوشبرم پایین صدای جیغم صدای باران بوده باز یکی از اون نره غوال سر به سرش گ

بعد از ظهر ادم میخوابه؟ انگاری که با خدا  2گرفتم تا چشمام افتاد رو ساعتش جیغ ارومی کشیدم یا خـــدا تا ساعت 

شرط بسته بودیم که ابروی من جلو اینا بره سریع رفتم تو حموم و یه دوش گرفتم درد کمرم بهتر شده بود حوله به 

ن و جلو اینه موهامو خشک کردم و لباس زیرام رو پوشیدم بعدشم یه شلوار سفید با مینتوی صورتی دور اومدم بیرو

کمرنگ و از روشم کت مشکی پوشیدم موهامو جمع کردم و یه برق لبم زدم و شالم رو کشیدم رو سرم و بعد از 

ون خونه کسی رو بدم یعنی به اقایگرفتن پول و کارت و گوشی خوشحال با نیش باز رفتم پایین امروز نمیخواستم به 

 نمیدونم چرا اما کرمم گرفته بود دیگه داشتم از پله ها میرفتم پایین یه لحظه همه ساکت شدن و نگاهم کردن

 شماره بدم پاره کنی؟ -متی با خنده گفت:

 با شوخی نگاهش کردم و ایشی گفتم

 هی خانوم کجا کجا؟ -باران:

 میای بریم بیرون؟ -من:
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 صد در صد -ن:بارا

 بدو اماده شو، متینا توهم اماده شو،ساحل تو هم اماده شو و همچنین دایان رو اماده کن -من :

 منم میلم خاله؟ -دایان:

 معلومه تو عشقه منی ادم بدون عشقش بیرون نمیره که -من:

 ؟امیــــــــرجونی -ادم و گفتم:دایان خوشحال خندید و رفت با مامانش تا اماده شه،منم رفتم دقیقا جلوی امیر ایست

 یه راست بریم سر اصل مطلب چی میخوای؟ -امیر:

 ماشینت رو -من:

 نمیدم -امیر:

 ایــــش لوس بده دیگه -من:

 نچ نچ -امیر:

 

 کلی با امیر شوخی کردیم و خندیدیم اما بیشعور خر نشد و نداد سوییچ رو

 اونو با اون میریم نفس سوییچ ماشین ما رو اُپنه بگیر -ساحل:

 برگشتم سمتش،همون مانتویی که براش سوغاتی اورده بودیم با همون کیف دستیش و یه شلوار و شال مشکی

 ای ول ساحل -من:

 اره بابا منت پسر جمتعت رو نکش که احساس خود شاخ پنداری میکنن -ساحل:

 واال -من:

 ی؟خاله میلیم شهل باد -دایان دویید اومد سمتم وگفت:

 خاله فدای حرف زدنت بشه اره میریم شهر بازی -من:

متینا و بارانم اومدن باران که کال تیپ مشکی زده بود و فقط بوت کوتاه سفیدش دستش بود ومتینا هم مانتوی مشکی 

 و شلوار جین و شال مشکی روی مانتو هم یه خز مشکی همه راه افتادیم سمت در ویال

 رین متی جون؟میشه بپرسم کجا می -امیر:

 نه نمیشه -متی با خنده گفت:

 داشتیم؟ -امیر:

 این به اون در -متی:

 هاها تاتو باشی به خواهر زنت نه نگی -من:

امیر خندید،این وسط ارسام و ساترا با چشم و ابرو با هم هی چیزی رو هماهنگ میکردن زدیم بیرون و سوار ماشین 

هم ذاشتیم و صداشو بلند کردیم و با سرعت از ویال دور شدیم ، یه جای اهنگ باند  22شدیم ، اهنگ یه باد خنک از 

 میگفت یه ماچ محکـــم، دایان محکم صدای بوس رو در اورد انقدر خندیدیم

 میگما ساحل با اینکه بچه دردسر های مخوصه خودش رو داره -من:

 و بعضی مواقع رو اعصابه ادم پیاده روی میکنه -باران:

 عضی مواقع هم که حوصله نداری گیر میده که فالن کارو بکنیم فالن کارونکنیمب -متی:

 اما تو هر خونه نیازه،نگاه این دایان چقدر جیگره -من:
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اره نفس جون ایشاال خودتونم بچه دارشین نمیدونین بعضی موقع ها که اعصابت از همه داغونه یه لبخنده  -ساحل:

 ظلوم مامانی گفتنش ادم رو به زندگی امید وار میکنهاین دایان یا حتی خیلی اروم و م

 ایشاال زنده باشه و مایه ی افتخارت باشه ساحل جونم -لبخنده مهربونی به سحل زدم و گفتم:

 اره راست میگه ایشاال یه روزی جوابه زحماتت رو به خوبی بده -باران:

 م شدیماآمیــن،مرسی بچه ها،چقدر خوب شد این تعطیلی رو باه -ساحل:

 اره -متی:

 من از دبیرستانه دوسته صمیمی ندارم اخه همشون تقریبا خراب شدن اما حاال شماها رو دارم -ساحل:

 دوستان جدا از بحثمون شماها هم فهمیدین که ماشین امیر دنبالمونه؟ -من که خنده ی شیطونی کردم و گفتم:

 من اره -ساحل:

 نه کو؟ -بارن:

 نینبرگردین میبی -من:

 اره دیدمش -متی و باران باهم گفتن:

 ازکی دنبالمونن؟ -متی:

 تقریبا از وقتی که پیچیدیم خیابان اصلی ویال -من:

ای بابا حاال امروز رو خواستیم که تنها با دخترا باشیما اگه بزارن اما اشکالی نداشت،خودمو زدم به اون راه انگار که 

ین رو تو پارکینگه رستوران پارک کردم و پیاده شدیم ،رفتیم تو خدارو شکر ادم اصال نفهمیدم که اونا دنبلمونن ماش

های زیادی بودن دختر و پسر،پسر و پسر،دختر و دختر،خوشحال رفتیم و یه گوشه نشستیم گارسون اومد و سفارش 

 رهارو گرفت و رفت،حدود ده دقیقه بعد رفتن گارسون آرسام اومد سمتمون ماها هم انگار نه انگا

 نـآمردا مارو هم میاوردین خودمون حساب میکردیم -با شیطنت همیشگیش گفت:

 اقای محترم مزاحم نشین -من:

 اوهــو نفسی -ارسام:

 برین کنار دیگه داریم دیدمون رو میزنیما،شاید بختمون باز بشه -باران:

 میخوام بخته شما دوتا باز نشه -ارسام عصبی شد و گفت:

 باال و گارسون رو صدا کرد متی دستش رو برد

 مشکلی پیش اومده؟ -گارسونه اومد و گفت:

 ایشون مزاحم شدن -ساحل:

 اقای محترم بهتون نمیاد مزاحم باشین بفرمایین -گارسون نگاهی به سر تا پای ارسام انداخت و گفت:

هر چهارتامون با یه لبخنده  ارسام با قدم های بلند و عصبی دور شد ما هم بدونه فکر کردن روی کاری که کردیم

 مامانی لفطن منو بزال پایین -دندون نما تماشاگر رفتنش شدیم که یهو دایان گفت:

 مامان لطفا نه لفطن، چرا بزارمت پایین؟ -ساحل:

 بابایی داله میگه بلم پیشش -دایان:

نه نیامین خیلی شیک دست به سیساحل سرش رو باال کرد و جایی رو نگاه کرد مسیره نگاهش رو دنبال کردم دیدم ب

به در ورودی تکیه داده و حواس چند تا دختر هم بهش پرت شده ساحل ابرویی باال انداختو دایان رو گذاشت رو 
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زمین اونم دویید و رفت بغل بنیامین بعدش هم دیگه کسی نیومد و ما هم کلی عکس انداختیم و پیتزامون رو 

 ساب من بود دیگه بر گشتم سمت ساحلخوردیم دیگه وقتش بود برگردیم،به ح

 دایان پیتزا میخوره؟ -من:

 اره چطور؟ -ساحل:

تا پیتزا سفارش دادم و برگشتم سمت میزمون یکم دیگه نشستیم ،بالخره  6هیچی،رفتم سمت صندوق و  -من:

این  -ه باران پرسید:اوردن پیتزاهامون رو اوردن و من حساب کردیم و سوار ماشین شدیم هنوز راه نیوفتاده بودیم ک

 پیتزاها برای چیه؟

 ما که خوردیم اینا هم برای اونایی که موندن تو خونه دیگه -من:

 فکر نکنم مونده باشن تو خونه -متی:

 بیخیال وظیفه من بود برای اونا هم بخرم،راستی ساحل برای داین مینی خریدم بسه دیگه؟ -من:

 نی یدونه هم میخریدی بس بوداره بابا اصال برای دایان و ب -ساحل:

 ساعت تا پارتی مونده :خب کجا بریم؟ فقط  -من:

 بریم عکسارو چاپ کنیم -باران:

 بریم -من:

تا چاپ کرد و اورد تا یادگاری بمونه،تو  4رفتیم به یه عکاسی و باران پیاده شد و در عرض نیم ساعت از هر عکس 

برم خونه خسته شده بودم ، همین که رسیدیم خونه سریعا پار کردیمو  راه خونه بودیم سرعتمم زیاد بود میخواستم

پیاده شدیم با دیدن ماشین امیر و ساترا فهمیدیم که همشون خونه هستن همه باهم جلو در ساختمون بودیم ، صدای 

 اهنگ و دست زدن میومد با تعجب به هم دیگه نگاه کردیم 

ز شدن در همون و خوردن بوی مشروب به مشامه ما هم همون،نمیگم از بالخره من دستگیره ی در رو فشار دادم با

بوی مشروب و یا حتی از خود مشروب بدم میاد اما بدم میومد پسرا دور هم جمع شن و بشینن مشروب بخورن اخه 

 بعدش معلوم نبود چیکار کنن، ساحل عصبی دستگا سی دی رو خاموش کرد و اهنگ هم قطع شد،دایان نبود اونا هم

داشتن برای بنیامین که اون وسط قر میداد دست میزدن،ساحل عصبی برگشت سمت بنیامین،اونم فکر کنم مست 

بود اخه خندید و رفت بغلش کرد ساحل که از خشم قرمز شده بود اما کنترل میکرد بی حرف بنی رو کشون کشون 

 تر سامی بود اینو از حرکاتش فهمیدم،رفتم وبرد تو اتاق،فقط بنیامین نبود همشون مست بودن،اما از همشون هوشیار 

 دقیقا بینه سامی و ساترا نشستم

 سامیار جان اخه چرا این کارو کردین؟ ما که امشب میرفتیم مهمونی همونجا میخوردین دیگه -من:

 نمیدونم من تو ماشین بودم اینا اوردن اومدیم خونه و خوردیم -سامیار:

 -د با وحشت برگشتم دیدم ساترا زل زد تو چشمم و با حالت التماس حالتی گفت:همون موقع دستی دور گردنم افتا

 نــفس س س منو ببر باال لطفا

دیدم حالش واقعا خیلی بده متی هم به کمک باران امیر رو برده بود، ساترا رو از سینه بغل کرده بودم و اروم اروم 

ناشون اومد بیرون و لبخندی بهم زد منم اروم اروم ساتر رو بردم میرفتیم باال،روی پله ها بودیم که باران از اتاق متی

تو اتاق و رو تخت خوابوندمش،از صدقه سری الیاس میدونستم اینجور مواقع بهترین چیز خوابیدنه،ساترا دستش رو 

 از دور شونم بر نمیداشت
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 ساترا ولــم کن..ساتــرا جان دستت رو بردار راحت بخوابی -من:

ا اون دستاش منو کشید سمت خودش کثافطه بیشعور حتی تو اوج خماری هم زور داشت اینقدری دردم یهو ساترا ب

اومد،فاصلمون با ساترا خیلی کم شده بود به طوریکه یه فشار ارومه دیگه میتونست لب که بماند کله اجزای صورت 

ه ی دیگه ای بود ساترا رو با جان و دل رو بهم برسونه،همیشه از فرم لبای ساترا خوشم میومد و میاد،شاید هر موقع

 میبوسیدمش اما االن اون مست بود و این کار اصال درست نبود،ساترا دهنش رو باز و بوی مشروب تو صورتم خورد

 نفـــس س س؟؟ -ساترا با حالت خمار گفت:

 هووم؟-من:

 نفــس من دوستت دارم اما تــو سامی رو دوست داری میــدونم-ساتر:

 ز این حرفش من تو شوک بودم اما ساترا قهقهه میزدبعد ا

ساترا جان منو ول کن بعدا با هم حرف  -من که خیلی عصبی شده بودم اما میخواستم حفظ خونسردی کنم گفتم:

 میزنیم

 ساترا نه گفت و دوباره قهقهه زد،میدونستم خندیدن یکی از کارایی که ادم وقتی مسته دوست داره بکنه

 ت کنم که چی؟ بری پیش سامی؟ بری بغــله سامــی جونت؟ول -ساترا:

و دوباره خندید ،خنده اش همراه با این شد که یکم دیگه منو فشار بده دیگه عصبی شدم و با تمامه زورم دستش رو 

 از دور شونم برداشتم

 هــا؟ چیه؟ فقط بغل سامی بهت حال میده؟نتــرس منم اش دهن سوزی نیستم -ساتر:

بردم و باال و محکم کوبوندم تو صورتش،ساترا دیگه نمیخندید فقط زل زده بود تو چشمای من سریعا از اتاق  دستم و

اومدم بیرون و درم محکم کوبیدم بهم،بیشعوره بی فرهنگه بد بخت فرهنگ نداره دوتا بغله دوستانه رو ببینه ،بعــله 

چه ی ادم توی وقت مناسب میومدی مینشستی جلوم دستامو ساترا خان حاال بچرخ تا بچرخیم،شاید اگه یه بار مثله ب

میگرفتی و میگفتی نفس جان من دوستت دارم خوش ندارم با سامی زیاد صمیمی شی،منم بهت یه لبخنده عاشقونه و 

پسر کش تحویل میدادم و میگفتم باشه عزیزم،اما اینکه شما بری مست کنی و بعدش بیای هر چی از دهنت در اومد 

عدش هم کلی چرت و پرت ببافی به هم اخرش اینجوری تموم میشه،سرمو تکون دادم و از این فکرام اومدم بگی و ب

 بیرون رفتم پایین

 سامی کمک کن ارسام رو ببریم باال بخوابه -باران:

 سامی حاله خودشم نداره چه برسه که کمکتم بکنه -من:

الش جا بیاد،داداشم با خواب مستیش نمیپره،ابه خیلی سرد نه ارسام رو ببرین سر و صورتش رو بشوره ح -سامیار:

 بزنین تو صورتش

 

با کمک باران بردیمش روشویی ارسام همش زل میزد به باران یا زل میزد به من و یه چیزایی اروم میگفت اما من 

رل یم خودمون رو کنتنمیفهمیدم،این بدبختم مثلهاون نره غوله باالیی البد زیاد خورده دیگه بعدم میگه ما میتون

کنیم،معلومه خب مردای مومن من که دخترم خودمو بیشتر از شماها کنترل میکنم، دیگه توی روشویی سه نفری جا 

نمیشدیم حوصله نداشتم سپردمش به باران و برگشتم تو هال ،سامی صورتش خیس بود حتما صورتش رو شسته بود 

 نفری نشستم از اشپزخونه دیگه،کنار سامی رو یه مبل دو سه
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 سامی چرا خوردین؟ -من:

نمیدونم،تو ماشین بودم که ارسام عصبی زد بیرون و اومد نشست تو ماشین و درو محکم بست،بعدش بنیامین -سامی:

مثال برای اینکه کنجکاوتون کنه رفت و دایان رو اورد پیش ما اما شماها ککتونم نگزید،بعدشم تو راه ارسام و ساترا 

گرفتن و اومدیم خونه بنیامین به دایان شربت داد و خوابوند بعدشم نشستیم خوردیم بقیه رو هم  یه شیشه مشروب

 میدونی دیگه

 ما شوخی کردیم ببین من براتون غذا گرفتم،ما فقط خواستیم با دخترا تنها باشیم -من:

 ممنونم من که میگیرم پیتزامو میخورم،ساعت چنده نفسی؟ -سامی:

 شه جونت،نو2نزدیکه  -من:

اعت خوبــه،تا سه ساعت یا دو س -سامی بلند شدو داشت میرفت سمت اپن تا یه پیتزا بگیره و تو همون حالت گفت:

 دیگه به حالت عادیشون میان

 سامی؟ -داشتم از کنجکاوی میمردم برا همون گفتم:

 هوم؟ -سامی:

 ساترا بد مسته؟ -من:

ه کنترل کنه البته توی همه ی اینا فقط من میتونم خودمو کنترل کنم،ارسام اره اون وقتی زیاد میخوره نمیتون -سامی:

 که وقتی میخوره اروم تر میشه،امیر هم میشینه و فقط میخوره

 اصوال چه موقع هایی میخورن؟ -من:

 ساترا و ارسام یا وقتیکه اعصابشون خیلی داغون باشه یا هم که اینجوری دور همی توی مهمونیا هم کم-سامی:

 میخورن اما میتونن گنترل کنن ،دو دو تا موارد اولی که گفتم نمی تونن کنترل کنن،حاال چطور؟

 دهنمو باز کردم که صدای باال اوردن یکی اومد مطمئن بودم ارسامه بیچاره باران،بلند شدم برم

 نگفتی؟ -سامی:

 هیچی میگم امشب کار دستمون ندن -من:

 رو نگه میدارن نه اونجور جاها خودشون -سامی:

 خوبه -من:

داشتم میرفتم که سامی محکم از دستم گرفت و منو چرخون داشتم میوفتادم دقیقا بغلش اما خب تعادلم رو حفظ 

 کردم

 چته سامی؟ -من:

سامی زل زد تو چشمام،تاحاال به چشمای فوقولعاده مشکیش خیلی دقت نکرده بودم اما خیلی خوشگل بودن کال 

 ا جیگر بودنچشم ابرو مشکی

 نفس؟ تو هم میخوری مشروب؟ -سامی:

 چطور؟-یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:

 هرچند که میدونستم جوابم چیه

 نه اخه،خب حتما انگیلیس بودین میخوردین دیگه ،اره؟ -سامی:
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رگه  یز رو به یهدقیقا چیزی که منتظرش بودم متنفر بودم از اینکه یه کاری بکنم یا میخواستم بکنمش واون چ

 خارجی بودنم ربط بدن

فامیالمون همه میخورن یعنی داداشه خودمم میخوره اما من خوشم نمیاد االن تو این سن بخورم،اما  -بی حوصله گفتم:

 بازم یه چند باری اونور بودیم خوردم

 باشه -سامی:

 -پله ها بودم برگشتم سمت سامی و گفتم: بیچاره ارسام هنوز داشت باال میاورد معده اش حتما خالیه خال شده روی

 ارسام خوب شد بهش بده بخوره بدبخت هر چی بود تخلیه شد

سامی از اون لبخند مهربوناش زد منم دوییدم تواتاقمون،حوصله نداشتم برا همون مانتوم رو انداختم یه گوشه و با 

فره بود بارانم نم نم میکرد زمستانه مسخره همون شلوار و تاپ بیرون رو تخت دراز کشیدم،المصب هوا اینقدر دون

ای بود نه برف نه باران،اما به گفته ی ساحل ،بهمن میبارید، تو فکر بودم همش جمله ی دوستت دارم ساترا برام 

تکرار میشد با اینکه میدونستم بد مسته با اینکه میدونستم الکی گفته اما بازم فکرم مشغول بود همش همون صحنه 

 لعنتی..لعنتی..لعنتی -میشد سرم رو کوبوندم رو بالشم و سه بار تکرار کردم: برام تکرار

 چیزی شده نفس جان؟ -باران:

وای اصال یادم نبود که باران پیشم بود،سرم رو از رو بالشم اوردم باال و سرم رو کج کردم سمتی که باران دراز کشیده 

 چیزی نیست بارانه من -خند زدم و گفتم:بود لبخنده مهربونشو پاشید تو صورتم بی اختیار لب

 نفس االن انتظار داری من باور کنم؟ -باران:

 باران واقعا چیزی نشده -من:

فکر نمیکردم دوستی که از خواهرم هم  -باران صاف خوابید رو تخت و به سقف خیره شد و یه اهی کشید و گفت:

 ه چشم غریبه ببینهنزدیک تره هم بیشتر دوسش دارم یه روزی اینجوری منو ب

دلم از لحنش گرفت راست میگفت باران،منو متی و باران کسایی بودیم که حتی اگه میرفتیم دست شویی برا هم 

تعریف میکردیم که جیگار کردیم، نباید از باران نگه میداشتم ، بلند شدم و چهارزانو نشستم روی تخت و زدم تو 

 ت جلومپهلوی باران اونم بلند و شد عینه من نشس

 ببین باران...راستش..هوم -من:

 اه بنال دیگه .. من و من نکن -باران:

 من یه چیزی میگم بهعت اما فعال به متی نگو من خودم میخوام به متی بگو اما تو صداتو درنیار-من:

 خب؟ باشه -باران:

دیگه بابا بشه و شایدم نشه اما خب ببین من ساترا رو دوست دارم میدونم کاره بدیه اون ممکنه که چند وقته  -من:

 دوستش دارم

 همین؟ این موضوع اینقدر پنهون کاری داشت؟ -باران:

 یعنی چی؟ -من :

 یعنی اینو که من میدونستم ضایع -باران:

 از کجا؟ -من:
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د اخب اونو میبینی نیشت شل میشه،تو ماشین میگی کاش ساترا بود،میای شمال بغلش میکنی ،اسمش می -ساران:

 چشمات نور میگیرن

 ااااااااا اینقدر ضایعم من؟ -من:

 اره،تازه متی و ساحلم میدونن -باران:

 تو گفتی بهشون؟ -من:

 نه خودش فهمیده،ببین ما دختریم ،خیلی راحت میتونیم بفهمیم-باران:

 اره میدونم،متی جونی رو یادمه -من:

 ه به دارهامانفس زیاد امیدوار نباش،نه به باره ن -باران:

 میدونم-من:

 تو هم نخواه چیزی رو از من پنهون کنی -بارانم شیطون خندید و انگشتش رو زد رو بینیم و گفت:

 باشه ،باران؟ -من:

 ها؟ -باران:

نمیدونم واال،حاال پاشو لباس  -براش تموم اتفاقات توی اتاق رو تعریف کردم اونم رفت و فکر و بعدشم گفت:

 رانتخاب کنیم ،بپ

 پریدم پایین از تخت،احساس سبکی بیشتری میکردم،اینجوری حداقل باران میدونست و میتونست کمکم کنه.

 «از زبان باران»

هـــــی خدا من چم شده چرا هر وقت بهش نگاه میکنم از خود بیخود میشم،چرا اون چشاش منو جادو میکنه؟من 

رم،خوبه باز نفس میدونست کیو دوست داره اما هنوز اون هیچی از این احساساتی که تازگیا دارم،سر در نمیا

بیشعورم معلوم نبود دوستش داره یا نه اما کال ساترا پسره گلی بود،ولی خوده من چی نمیدونم عاشقم؟ دوستم؟ 

خلم؟چلم؟ چیـم؟ اصال معلوم نبود اون به من حسی داره یا نه،امروز که بردمش، چشمای قرمزشو بهم دوخته بود ازم 

نمیداشت منم با اون چشماش انگار اتیش میگرفتم و داغ میشدم،وقتی دوتا دستاش رو گذاشته بود روی سینکه  بر

روشویی و بر و بر نگاهم میکرد،با اون چشمای خمارش خواستنی تر از همیشه شده بود وقتی بهش گفتم که بشور 

رو جایز نمیدونستم برای همون استینام رو صورتتو هیچ تکونی نخورد فقط سرشو انداخت پایین خودم دیگه موندن 

زده بودم باال و یه مشت از اب رو به صورته همیشه شیش تیغش ،زدم،وقتی اب میزدم چشماشو می بست و نفس 

عمیق میکشید کلی هم باال اورده بود، بعد از شستن صورتش بردمش باال ، تاحاال اتاق سامی اینارو ندیده بودم بزرگتر 

و یه تخت دونفره و یه تخت یه نفره بود ،ساترا اروم و بی صدا رو تخت دونفره خواب بود،تاحاال ساترا  از اتاق ما بود

رو خواب ندیده بودم چقدر حالت چشما و مژه هاش تو خواب با مزه بود ارسام رو روی یکی از تختا خوابوندم اونم به 

گفتم که بخواب تا حالت بهتر بشه ،یهو دستشو  پهلو خوابید اما چشماش رو نبسته بود،وقتی که خم شدم و آروم

گذاشت رو صورتم و گفت که خیلی نگرانمی ،گرگرفتم با بهت با گوشه ی چشمم به دستش نگاه کردم،هل شده 

بودم سریعا پتو انداختم که گفت باران گرممه،اینقدر هل بودم که پتو رو کشیدم و همونجا زدم بیرون از 

بودما دستش رو که گذاشت رو صورتم داغه داغ بود.بـا تکون دادنای نفس از فکر اتاق،خداییش خیلی بی جنبه 

 اومدم بیرون

 چته؟ هرچی تو بدنم بود االن باهم حل شدن -من:
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 مهم نیست،رفتم دیدم تقریبا همه خوبن بپر لباس انتخاب کنیم -نفس:

لباس ساتن قرمز چسبون که تا روی زانو رفتم پای ساک خودم،من یه گوشه ی اتاق،نفس اون یکی گوشه ی اتاق،یه 

سانتی رو هم اماده  82یا  89هام بود و از پشت ضربدری میشد،موهامو یکمی ویو کردم با یه کفش پاشنه بلند 

 گذاشتم تا بپوشم.

 وای باران خیلی لختی جورابت رو بپوش -نفس:

 باشه،میگما چیزایی که پوشیدی خیلی بهتر از همیشه میاد بهت -بارن:

نفس یه شلوار مشکی با پیراهنی یقه مردانه ی استین حلقه ای که دخترونه بود و دکمه های طالیی داشت به رنگه ابی 

کمرنگ با کفش پاشن بلند مشکی که ده سانت هم نیمشد،نفس همیشه همین بود خیلی بلند نمیپوشید برخالف من و 

رد که صاف باز بزاره ،منم در حاله مالیدنه کرم به صورتم متی که عاشق پاشنه بلند بودیم،داشت موهاش رو شونه میک

بودم که یهو در باز شد و متینا حوله به دور اومد تو،این در اتاقه ما فکر کنم زدنی نبود هیچ بنی بشری نمیزد غیره 

 دایان اونم چون دستش به دستگیره نمیرسید،مات و مبهوت به متی زل زدیم

 اونم با این ریخت؟تو اینجا چیکار میکنی؟  -من:

 خب رفتم اتاق دمه درش فهمیدم ارسام و امیر دارن اونجا لباس عوض میکنن منم بدو اومدم اینجا -متی:

 اها بعد لباسات چی؟ مگه تو اتاق نیست؟ -نفس:

 چرا ولی من که نمی تونم بگیرمش -متی:

حاب رو کسی نمیزنه یهو دیدی ارسام پرید باشه من خودم میارم بشین فعال،در رو هم قفل کن اخه اون بی صا-من:

 ابروت رفتا

متی با لبخند درو قفل کردو نشست لبه تخت منم بعد زدن کرم و کشیدن خط چشم و زدن یه رژ قرمز که خیلی 

 پررنگ شده بود به لطفه نفس کمرنگ شد،بعد از دوش گرفتن با ادکلن داشتم میرفتم بیرون که نفس جیغ کشید

 ـــــــارااان؟!!بــــــــ-نفس:

 من با تعجب برگشتم سمتش و دستامو تکون دادم یعنی چی؟

 جورابت رو بپوش خیلی ضایعی -نفس:

 اره راست میگی -من:

 جوراب شلواری مشکیم رو هم پوشیدم و رفتم دم در اتاق متیناشون ،در زدم

 متی تویی؟ -امیر:

 نه امیر،بیام تو؟ -من:

 نیستا بیا باران اما متی -امیر:

رفتم تو امیر و ارسام هر دو جلو اینه مشغول بودن که با دیدنه من تو اینه برگشتن،ارسام همون بافت ابی با شلوار 

کتان قهوه ای و کالهی که من براش اورده بودم رو پوشیده بود،امیر هم یه پیراهنی توسی با شلوار مشکی و همون 

 کمربندش

 باران؟ -امیر:

 هوم؟ -من:

 متی کجاست؟ اون لباساش اینجاستا -امیر:
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 اره،اتاق ماست اومدم لباساشو بردارم -من:

 اره اونجاست -امیر:

 اوهوم،خب من برم -من:

 لباسارو گرفته بودم دستم

 باران؟ -ارسام:

 دوباره برگشتم سمتش و ابروهام رو دادم باال یعنی چیه؟

 قرمز بهت میاد -ارسام:

 اره خیلی موافقم -امیر:

 مرسی عزیزان -من:

سریعا زدم بیرون کلی ذوق کردم از اینکه تعریف شنیدم کال عشقه تعریف داشتم از جمله ی ارسامم خوشم 

 باران ؟ -اومد،داشتم میرفتم سمت اتاقمون که ساحل از پایین صدا زد:

 جانم ساحل؟ -من:

 میشه لباسارو که گذاشتی اگه کارت تموم شده بیای کمکه من؟ -ساحل:

 اره عزیزم االن میام -من:

دوییدم و لباسارو دادم دسته متی احتماال میخواست با امیر ست کنه اخه بلیز استین بلند مشکی با شلواره 

توسی،برگشتم دیدم پایین دیدم دایان تنها رو مبل نشسته و دستاشم زده به شینش و لباشم داده جلو این ژست 

 گرفت،رفتم کنارش نشستن یعنی قهره و ناراحته،خنده ام

 من:کی به خاله جونه من چیزی گفته؟

 خاله قهری؟ -جوابم رو نداد و سرش رو اونور کرد،گرفتمش بغلم و گفتم:

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد

 با کی خاله؟ مــن؟ -من:

 نه خاله باالن -با یه حالت بغض گفت:

 پس بگو ببینم چی شده؟ -من:

 احلم منو خوشجل ممیکنهخاله مامان س -دایان:

 ای ای بزار من خودم تورو اماده کنم تا بعدا با مامانیت حرف بزنیم -من:

 خاله منو خوشجل میتّنی؟ -خوشحال گفت:

 اوهوم،خودم سریعا اماده شدم تا بیام و دایان جون رو اماده کنم -من:

اساشو از بغل دستش گرفتم،یه لباس خوشحال خندید چقدر خنده هاش شیرین و پاک بودن،محکم بوسیدمش و لب

یکسره جین ابی رنگ با بلیز استین بلند قرمز بود،بلیزش رو پوشوندم و داشتم لباسه یکسره رو میپوشوندم که در 

اتاق باز شد و ساحل پشتشم بنی اومد بیرون،نگاهشون کردم، ساحل یه لباس تا زیره زانوهاش که از کمر گشاد 

و ی کمرشم با سنگای نقره ای کار شده بود،بنیامین هم یه بلیز استین بلند مشکی و میشد،استیناشم سربع بود ر

 شلوار مشکی،این دوتا هم ست کرده بودن

 وای باران داری میپوشونیش؟ -ساحل با خنده گفت:
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 بله که میپوشونمش شما که دایان جونه منو خوشگل نمیکنین -با خنده یه چشمک به ساحل زدم و گفتم:

رو اماده کنارم نشوندم،ساحل اومد طرفه ما و دایان هم به حالت قهر سرش رو برگردوند،ساحل بغلش کرد و دایان 

 مامانی قهری؟ -گفت:

 اوهوم -دایان:

 اخه قربونت برم ادم که با مامانش قهر نمیکنه -ساحل:

ابایی ب -شسته بود و گفت:دایان جواب نداد و چشماش رو بست،بنی نزدیک شد و زانو زد کنار ساحل که رو مبل ن

 ببین تو کلی خاله های خوب داری که میتونن امادت کنن اما من که خاله ندارم،باید مامانیت اماده ام کنه

 بابایی مگه شما کوچولویی؟ -دایان خندید و گفت:

 نه اما مگه تو کوچولویی پسرم؟ -بنیامین:

 ه بزرگ شدمنه ببین چ -دایان از بغل مامانش پرید پایین و گفت:

 پشت حرفشم دستاشو به طرف باال برد

 اره پسرم خیلی بزرگ شده -ساحل:

 مامانی دیگه باهات قهل نیستم -دایان:

از اونور ساترا و سامیار اومدن پایین،سامی یه پیراهنی جیگری با شلواره مشکی و ساترا هم یه شلوار کتان سفید با 

فید انداخته بود،بعد از اونا هم نفس و متی و امیر و ارسام اومدن پایین،رفتیم بلیز بافت قرمز،یه شالگردنم به رنگه س

سوار ماشینا بشیم،منو نفس و ساحل و متی سوار ماشین امیرشون و اقایون هم سوار ماشین ساترا شدن،تو راه اول 

بزرگ که جلو درش کلی  دایان رو دادیم به مامانه صاحب همون مهمونیه خودمونم راه افتادیم،رسیدیم به یه ویالی

ماشین های لوکس و کالس باال پارک بودن به رنگ های مختلف و مدل های مختلف،یه جا ماشینو پارک کردیم و 

 کیــه؟ -همگی راه افتادیم سمت در ویال،ساحل رفت جلو و ایفون رو زد صدای دختره جوونی اومد:

 ساحلم عزیزم جیران باز کن درو -ساحل:

 ی عزیزمخوش اومد -صدا:

در با تیکی باز شد و با وارد حیاط ویال شدیم صدای بومب بومب اهنگ میومد ماشنا این تو هم پارک بودن در 

ساختمون ویال باز شد و ماهاهم وارد شدیم،یه دختره قد بلند حاال نه خیلی بلند اما با پاشنه دار بلند بود دیگه با 

شماش توسی بودن با مژه های بلند مشکی بل و بینی متوسط با پوست سفید و موی لخت مشکی تا روی کمر هاش چ

مزه که یه شلوارک جین و یه بلیز سفید که بند هاش رو بازوش افتاده بود،اومد سمتمون و ساحل رو بغل کرد فک 

 کنم جیران بود

 سالم النازجون خوبی؟ -ساحل:

 اره خوبم مرسی تو چی؟ -الناز:

 منم خوبم جیران کو پس؟ -ساحل:

دختره هم که فهمیده بودم اسمش النازه،به یه دختره که از این جا فقط موهای بلند قهوه ایش معلوم بود اشاره کرد و 

 جـــــــیران؟ -داد زد:

 جیران برگشت سمته ما و با دیدنه ساحل لبخندی زد و اومد سمتمون
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ما این لباش قلوه ای تر بودن که یه شلواره یه دختره پوست سفید با چشمای توسی و بینی و مژه های شبیه الناز ا

تنگ سفید و بلیز دکلته ی مشکی کنارشم یه پسر قد بلند و یکمی هیکلی که پوستش متمایل به سفید بود با ریش 

بزی و موهای به سمت باال که یه شلواره سفید که خشتکش پایین بود و تی شرته مشکی پوشیده بود،همین جوری 

م که یه پسره شبیه به پسره ی کنار جیران اما با تی شرته سفید مردونه و شلواره تنگ مشکی داشتم نگاهشون میکرد

ه های یه 1ازاونا که خشتکشون خود به خود پایین بود یکی از دکمه های جلیقه و پیراهن روباز گذاشته بود که سین

 کوچولو عضالنیش زده بود بیرون از پشت الناز بغلش کرد

 ؟ خوبی جیران -ساحل:

 ممنون عزیزم تو چی ؟ -جیران:

مرسی، خب ببین اینا هم داداشم ساترا که میشناسین، ایشون اقا امیر.. ارسام...سامیار...نفس .. متینا نامزده  -ساحل:

 امیر و باران

یما اینا هم جیران و الناز و اقا امید دوست پسره جیران و ایشون هم اقا ن -بعدش هم اشاره به اون چهار تا گفت:

 دوست پسره الناز

 میگما این نیما و امید داداشن؟ -رفتم دمه گوشه نفس گفتم:

 من چه بدونم،همین االن دیدمشون -نفس:

 میتونین برین باال و لباستون رو عوض کنین -جیران خیلی ناز و ملوس اومد کنارمون و گفت:

تو و شال و مجدد کردن رژ لب منو متینا برگشتیم ساحل رفت طبقه ی باال ماها هم به دنبالش بعد از در اوردن مان

پایین کلی دختر پسر داشتن توی هم میلولیدن،ساحل و متی رفتن من وسط پله ها وایتادم و دست نفس رو گرفتم تا 

 وایسته ، برگشت سمتم و نگام کرد

 هــا؟چیه؟-نفس:

 سمنفس اینجا شلوغ پلوغه و مشروبم انواع اقسام هست من یکم میتر -من:

 نترس بابا این همه حــامی -نفس:

 حــامی؟؟-با تعجب گفتم:

 تا نره غوله خودمونو میگم 2ای چه بدونم حامی میگن چی میگن اما منظورم اون  -نفس:

 شما چرا وایستادین اینجا،همه دارن نگاتون میکنن -خنده ای کردم که ساترا اومد پیش ما وگفت:

ساحل ایناشون نشستیم،دورتادور سالن میز گذاشته بودن و انواعاقسام  ماهم سریع رفتیم و رو مبل کنار

دسرها،شیرینی ها،غذاهای فست فودی،انواع اقسام مشــروب،بعضی جاها هم مبل گذاشته بودن،یه سری داشتن 

وسط میرقصیدن، یه سری دیگه مشغول مشروب و دسر بودن بعضی دیگه از دوستاشون پذیرایی میکردن،جیران 

 شما چرا نشستین پاشو ببینم -متمون و گفت:اومد س

بعدش هم دست ساحل رو کشید و بردش وسط،من واقعا داشتم یکمی میترسیدم ، ای ندید بدیدم دیگه،اه متی و 

نفس هم رفتن وسط برقصن،من اما همچنان نشسته بودم و به دوروبرم نگاه میکردم که یهو یکی نشست کنارم یه 

ه مســـت بود قلبم اومد تو دهنم،یهو پسره دستش رو گذاشت رو شونم که من یکی سال 22یا  24پسر تقریبا 

دومتر پریدم هوا،داشت اشکم در میومد،دوباره اومد سمتمو با یه حرکت منو کشید بغلش منم انگار دهنم قفل شده 

ما کر شده بود هی دست و پا میزدم اونم یه حرفایی میگفت اما نمیشنیدم راستش با اون صدای اهنگ ، رس
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بودم،دستش رو برد توی موهام شروع به لرزیدن و زدن مشت و دست به رون پاهاش شدم اما انگار نه انگار نمیدونم 

بعد چند لحظه دست پسره دیگه دورم نبود،فک کنم مشت و دستام اثر گذاشته بود ولی وقتی چشمامو باز کرد دیدم 

اومد ادامه بده،ارسام یکی زد تو بینی طرف بعدم یه چیزایی ارسام یقه ی طرفو چسبیده،ای ول غیـرت نه خوشم 

 حالت خوبه باران؟ کاریت نکرد؟ -گفت که مستی از سره بیچاره پرید و رفت،ارسام اومد سمتم و دستم و کشید:

 -منم که دهنم الل،ببخشید زبونم الل فقط نگاهش میکردم و سرم رو تکون دادم یعنی نه،یهو کشید تو بغلش و گفت:

 زبونت رو موش خورده؟

 نه ایناهاش ببینش -همیشه همین کلمه کافی بود ،انداختمش اونور و گفت:

 آ باریکــال-و زبونم رو به نمایش گذاشتم،اونم خنده ای کرد و گفت:

هه منو بچه فرض میکنی؟ باریکال به دایانم نمیگن مرتیکه،یه پوزخند زدم و خواستم بشینم که ارسام دستمو کشید 

 ببین من نمیتونم تنهات بزارم خودمم اومدم مهمونی برقصم پس بریم برقصیم -فت:وگ

ارسام از بازوهام گرفته بود وقتی دستاش با بازوهای لختم برخورد کردم انگاری برق وصل شد،همچین بد چیزی هم 

 نبودا برم برقصم باهاش،دستمو کشیدم و معذب سرم رو انداختم زمین

 نیست انجا تنها باشی خوب -اونم اروم گفت:

بعد دوباره از دستم گرفت و منو برد وسط،ارسام قر میداد من اما ازاین پا به اون پا میشدم و سرمم انداخته بودم 

 پایین یهو دستی زیر چونم رو گرفت

 چرا نمیرقصــی؟بـرقص دیگه -آرسام:

 نکنــه بلد نیستی؟ -بعد دوبارهخ شیطون شدو ادامه داد:

دست از منگل بازی برداشتم و شروع به تکون دادن و ریختن قرای جمع شده و خشک شده در کمر منم دیگه 

شدم،اهنگاش همه قری بودن و منو ارسامم انگاری مسابقه داشته باشیم داشتیم باهم کورس میذاشتیم اما نامردا 

یه اهنگ غمگین از اونایی که همشون یعنی ارسام و سامی و ساترا و امیر خوشگل میرقصیدن، یهو اهنگ عوض شد و 

باهاش تانگو میرقصن اومد چراغا خاموش شدن و رقص نور ها روشن شدن،وای تو این تاریکی که باز خطرناکه برم 

بشینم یعنی باید برم تو بغل ارسام؟ هنوز با افکارم در گیر بودمکه ارسام اروم دستشو گذاشت رو کمرک و با دست 

شروع کرد بهع حرکت کدن و رقصیدن منم با اون اینور اونور میرفتم،حاال داشتم  دیگش دستمو گرفت و اروم اروم

داغ میشدما نمیدونم اما فکر کنم از رقص خیلی زیادم بود اخه ارسامم داغ بود؛روم نمیشد به ارسام نگاه کنم،خیلی 

ت حس هارو نداشتم اصلنم خجالفکرام درگیر بود کال بغل اینو سامیار یه ارامش خاصی داشتن اما تو بغل سامیار این 

نمیکشیدم تو بغل ارسام یه ارامش خاصی داشتم درسته که داشتیم با هم میرقصیدیم اما فاصله ها رعایت شده بود 

ولی االن دوست داشتم برم بغلش و سرم رو بزارم رو سینش،دختر ادم یکم حیا و عفت داره اخه تو چی از بقیه ی 

له ور رفتن با افکار خیالی و دخترونم بودم که صدای اخ ارسام منو از فکر اورد ادما کم داری،همین جوری در حا

 چی شدی؟ -بیرون،سرمو باال کردم و گفت:

 یعنی تو نمیدونی؟ -ارسام:

 نچ-من:

 پامو لگد کردی -ارسام:

 واقــعا؟! -من:
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 یعنی تو نمیدونی؟ -ارسام چشماشو گرد کرد وگفت:

 میگم نه حواسم نبود -من:

 اشکالی نداره اما مواظب باش -ارسامم یه لبخنده دختر کش زد وگفت:

حاال یکی بیاد منو جمع کنه،بابا لبخند،بابا دختر کش،ای خدا این چشمارو اخرشم از حدقه درشون میارما،یعنی نهایته 

ه اطافم نگاه احساساتم بود یهو چراغا روشن شدن و یه اهنگ دوبس دوبسی اومد و گند زد به همه ی احساساتم،ب

کردم دیدم متینا سرخه سرخ شده بود،نفسم با نیش های باز داشت میرفت سمته مبل که بشینه،منم رفتم پیشش و 

 چه خبر؟ -گفتم:

 چه خبری میتونه باشه؟ -یه نگاهی بهم انداخت و گفت:

 چی شده؟ هیچی ،گفتم یه چیزی گفته باشم،راستی متینا رو دیدی چقدر قرمز شده بود فک میکنی-من:

 من چه بدونم -نیشش تا باالی پیشونیش باز شد و گفت:

 نمیدونی اینجوری نیشت باز شد؟ -من:

 به افکــارم خندیدم -نفس:

 منحـــرف -من:

 تو مگه افکارم رو دیدی؟ -نفس:

 اگه این افکار باعث شده این طوری نیشت باز بشه پس حتما افکاره... -من:

 خب به چی میخندین؟ بگین منم بخندم -روهام رو باال انداختم،خندید،متی هم اومد و گفت:و چند بار پی در پی اب

 داشتیــم... -من:

 داشتیم میگفتیم تو و امیر چقدر خوشگل میرقصین -یهو نفس جفت پا پرید تو حرفم و گفت:

 مخصوصا وقتی تانگو میرقصیدین-منم بد تر از اون پریدم وسط حرفش:

 چی شد؟ -ه رنگ شد من و نفس هم با تعجب ازش پرسیدیم :متی یهو رنگ ب

 هیــچی -متی:

 تا این کلمه رو بگه ها صد سال گذشت خودشم که هی رنگ به رنگ میشد،استغفرالهی زیر لب گفتم

 بلــانگرفته خبریه؟ -من:

 مثال چه خبری باید باشه؟ -زود گفت:

 م!!!چه میــــدونـــــ -منم مشکــوک و کشیده گفتم:

 شماها پاک خل شدین،من میرم پیشه ساحل -متی بلند شد و گفت:

 حاال مگه من چی گفتم؟-متی رفت منم با مظلومیت به نفس نیگاکردم و گفتم:

واسه من فیلم بازی نکن بهش گیر میدی دیگه،اون خودش اعتراف میکنه،اگه ما بگیم بیشتر  -نفسم با خنده گفت:

 هاخجالت میکشه،بابا متینائه 

 به چی اعتراف میکنه؟ -من:

 به اون چی -نفس:

 به کدوم چی؟ -من:

 وای چه،چی تو چی شد اصال بیخیال بابا -من چه بدونم کدوم چی رو میگیمن: -نفس:
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 پاشو یه دور برقصیم اهنگش خیلی قریه -نفس:

 اکی بریم -من:

،هردومون وسط داشتیم میترکوندیم که ساحل و رفتیم وسط،اوفـــ اهنگش به قوله نفس خیلی قری بود و فاز میداد

متی هم اومدن ،وای قر تو کمرم فراوونه،با کلی مسخره بازی و خنده و رقص دوباره رفتیم و نشستیم رو مبل،البته 

نشستن که چه عرض کنم تقریبا ولو شدیم،اونم با اون کفشای پاشنه بلند،ما سه تا پاهامون وحشتناک درد میکرد اما 

خیالشم نبود و فقط کافی بود یکیمون بگیم که پام درد میکنه میگفت چشمتون کور دندتون نرم بهتون  نفس عینه

گفتم نپوشین،تو همین فکرا بودم داشتم از گرما میمردم که یه دختری سینی به دست اومد همه یه لیوان برداشتیم ، 

تم تشنگیم رو رفع کنم اما طعم تلخ و اصال بدون توجه به محتویات لیوان،همه رو یک نفس سر کشیدم؛میخواس

مسخره اش گلومو سوزوند،نفس لیوانو برد نزدیکه بینیش و اول بوش کرد همیشه همین بود عینه توله سگا، من که 

 نخور،زهرماریه -انگار رو هواها بودم اما دسته نفس و گرفتم وگفتم:

 اران خوبی؟حالت خوبه،ب -نفس که حالمو دید لیوان و رو میز گذاشت و گفت:

 نفس این چه زهرماری بود؟ سرم داره گیج میره انگاری رو هوا راه میرم -من:

 صد بار گفتم چیزی رو که ازش مطمئن نیستی بهش لب نزن،االنم واستا، من میام -نفس:

 نفس رفت و من گلوم از تلخیش میسوخت،چشمام همون میزه پره خوراکی رو میدید،بلند شدم و راه افتادم سمت

میزه،اینقدر اینور اونور شده بودم که همه چیزم باهم قاطی شده بود،رسیدم به میزه و داشتم تو پیشدستی چیپس و 

پفک میریختم که دوباره سرم گیج رفت و چشمامم سیاهی ،یکی کنارم بود حاال هر بنی بشری بود از شونش چنگ 

مون مبله،چشمام رو باز کردم دیدم دوست پسره النازه،بعد زدم تا نیوفتم اونم بالفاصله از زیر بغلم گرفت و برد رو ه

 چند لحظه الناز اومد، بعد از اونم،جیران و امید و ارسام و نفس و ساحل باال سرم ظاهر شدن

 گفته بودم سره جات بشینی -نفس :

 لناز خانوم شما اینجاا -از اونجایی که همه جارو تار میدیدم اما صدای نفس ضایع بود که عصبیه،صدای اشنایی اومد:

 اتاقی ندارین؟بارانو ببریم اونجا

 چرا چرا اتاقای باال همه خالین میتونین ببرین -جیران:

 نفس جان برو کنار -دوباره همون صدای اشنا:

بعد از این حرف رو زمین و هوا معلق شدم کم کم داشت رو مغزم تاثیر میذاشت دوستداشتم بخندم و قهقهه بزنم اما 

طعمش گلومو میسوزوند،چشمام رو باز کردم بغله ارسام بودم، اینقدر ارسام تکون میخورد که منو زودتر  تلخی

برسونه باال حالم به هم خورد،ارسام وارده یه اتاق شد و من سریعا از بغلش پریدم بیرونو به سمت دری که حدس 

ون،صورتمو شستم اومدم دره دستشویی رو باز میزدم دستشوییه رفتم و با یه عق زدن همه محتویاته معدم ریخت بیر

کنم که دیدم اصال نبستمش که بازم بکنم،ارسامم نگران تو چارچوبه در بود و داشت نگاهم میکرد،از چشمای خودم 

انگاری داشت اتیش میبارید از بس که میسوخت،سرفه ای کردم و ارسام رفت کنار منم رفتم و روی تخت دراز 

اهنگ میومد،رو تخت دراز کشیده بودم که یهو یکی از پاهام رفت باال و بعد چند ثانیه  کشیدم،صدای بومب بومب

دوباره اومد پایین،دلم نمی خواست چشمام رو باز کنم،همون کار روی پایه دیگه هم در عرض چند صدم ثانیه انجام 

د چندتاز از موهام دقیقا روی شد و یه مالفه اومد روم،ای دستت طال ارسام ممنونم واقعا،همه جا سکوته سکوت بو

چشمام و جلوی بینیم بودن هی میخواستم باحرکات لبم و بینیم بردارمش اما دریغ از یه تار مو که از صئرتم بره 
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کنار،منم که عمرا با دست برش میداشتم همینجوری درگیر بودم که یهو صدای خنده ای بلند شد،یاخدا جون این 

سکوت بود،چشمامو باز کردم و با دیدنه ارسام نفسی از سره راحتی کشیدم،اصال دیگه کیه همین چند دقیقه پیش 

یادم نیستا ارسام اینجا بود،نه باران جان تو جنبه ی اب شنگولی نداری نخور دیگه خواهره من،حاال انگاری من دلم 

،اخیـــــــش دمت میخواست بخورمشا،ارسام اومد کنارم نشست،و با انگشت تارهای مو رو از رو صورتم برداشت

جیــز ارسام جون،موها از رو صورتم رفتن اما دستای این نرفته بودن هنوز رو صورتم بود،زل زده بود منم بد تر از 

اون اما دیم نه بابا این به باغ بیا نیس برای همون اهمــی کردم که بچه به خودش اومد و سریع دستشو کشید و 

 حالت خوبه؟ -گفت:

 اره حال تو چطوره؟ -ماسمالی گفتــا،منم با لحن مسخره ای گفتم:اینو االن برای 

 چه ربطی داشت؟ -ارسام:

 منظورم اینه تو از اون اب شنگولیا نخوردی؟ -من:

 اهــا،نه -ارسام:

 چــرا؟!-من:

 چیه دوست داری بخورم؟ -ارسام:

ثله حالت تهوع و سر گیجه داره،اصال نه بابا نخورش چجوری میخوری هم خیلی بد مزس هم اینکه عوارضی م -من:

 اون چیزی نبود که تو فیلما میدیدم

اوال که االن دوست نداشتم بخورم و من زیاد اهله این کارا نیستم چه شود که یهو بخورم،دوما -ارسام با خنده گفت:

 اینکه باره اول عوارض داره به قوله تو بعد از باره دوم عادی میشه

 دیگه بخورم اینطوری نمیشه؟ یعنی اگه یه بار-من:

 مگه قراره بار دومی هم در کار باشه؟ -با یه اخم ساختگی گفت:

 خدا رو چه دیدی ، شایــد -من بی تفاوت گفتم:

 نه انگاری خوشت اومده ها،میخوای برم برات بیارم -ارسام:

 برای هفت جــد و ابادم بسته نه جون خودت نخواستیم همین یه بار کافیه،همینم از سره حواس پرتی بود -من:

 اگه حالت بهتره بریم پایین؟ -خنده ای کرد وگفت:

 اره بهترم بریم. -من:

از جام بلند شدم یکمی خواست گیج بره سرم اما بعدش خوب شد ،رفتم پایین پارتی هنوز پا برجا بود،نه پس بیان به 

 خاطر تو تمومش کنن،یه چی میگیا ...

 «از زبان نفس»

وره احمق بهش گفته بودم مواظب باشه اما کیه که گوش بده حاال باز خوبه هیچیش نشد یکی نست بهش بگه بیشع

اخه ادمه عاقل پر چیزی رو که یه نفس باال نمیرن،همین جوری داشتم زیر لب برای خودم غر میزدم و از دسته باران 

راهافتادم سمتشون و به ارسام لبخندی زدم و دست حرص میخوردم،که باران و ارسام رو لبخند به لب رو پله ها دیدم،

 باران رو کشیدم از قبل خیلی بهتر شده بود اما هنوزم دهنش رو وا میکرد بوی مشروب میداد انداختمش رو مبل

 هوی چته؟ باز من دو دقیقه نبودم تو رام کردی؟ -باران:

 من چمه؟ چرا خوردی اخه احمق -من:
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 وردمش فقط میخواستم تشنگیم رفع بشهنفسی من نفهمیدم خ -باران:

باران جان هر چیزی رو یک نفس تا ته سر نمیکشن،ادم یه بویی میکنه یه کمی مزه  -نشستم کنارش و اروم گفتم:

 اش رو میچشه

 تو مثله توله سگا همه چیزو بو میکنی من چه بدونم اخه،گفتم که عینه چی تشنم بود -باران:

 د توله سگ بودنمدیدی که به دردم خور -من:

خندید و بعد چند لحظه خنده اش تبدیل به قهقهه شد ، فهمیدم که االن تقریبا کاراش دسته خودش نیست، از وره 

دیگه متی هم مست بود اما کم خورده بود، منم نه جرئت داشتم اینارو تنها بزارم و نه میتونستم که گرسنگیم رو 

یزی برای خوردن بردارم اما نمیتونستم حاال نه ساحل پیداش بود نه اون تحمل کنم،میخواستم برم از روی میز یه چ

چهار تا،بالخره امیر رو دیدم انگار که نور امیدی یافته باشم خوشحال شدم،امیر اومد سمتم دستش دوتا پیشدستی 

 الزانیا بود

 نفسی گرسنت نیس؟  -امیر:

 اوهوم خیلی اما نمی تونم اینارو تنها بزارم -من:

 ببین این الزانیا هست اما اگه چیزه دیگه ای میخوای برو بردار من هستم -یر:ام

 نه همین خوبه ممنونم -من:

بارانم از الزانیای من یکمی خورد، اینکه نرفته بودم همخوب بود اخه امیر هم یه کوچولو مست بود اما به کاراش 

شه خودمون بخوابه اخه یه کمی خطرناک بود البته امیر مسلط بود، باید امشب به بهونه ای متینا رو میاوردم شب پی

میدونست داره چیکار میکنه اما بازم نگرانه متینا بودم،کم کم همه ی بچه ها اومد،بنی و ساحل و سامی و ارسام و 

ساترا،همه دور هم داشتیم شام رو میخوردیم،حتی ساحل هم مست بود،احمقا اینا چرا اینجورین اخه؟ باز خوبه من 

وشم نمیومد این جور جاها مست بشم،ساترا باهام سرسنگین تر شده بود،بهتر پسره ی پررو فکر کرده کیه هرچی خ

از دهنش در میاد میگه،تنها کسی که مطمئن بودم مست نیست ارسام بود البته در مورده سامی هم مطمئن نبودم 

 مسته یا نه،از استین ارسام کشیدم و بردمش یه گوشه

 ارسام مستی؟ -نگران پرسیدم:خیلی جدی و 

 اره خیلی،اصال حالم خوش نیست، -ارسام:

 مسخره میکنی؟،مسخره -من:

 خب دختره ی زرنگ تاحاال دیدی کسی از کسی بپرسه ، هی تو مستی؟ -ارسام با خنده:

 ببین کم کم بریم دیگه -من:

 میریم نفسی،بزار این دور رقص رو برقصیم بعد میریم -ارسام:

 باشه ، راستی منم میخوام برقصم خسته شدم از بس نشستم پیشه اینا -من:

 باشه همرو میبریم وسط-ارسام:

برگشتیم سمت جمع و اهنگ هم شروع شد، اهنگ پارتی از زدبازی بود.عاشقه این گروه بودم ، باران و متی و ساحل 

به اون نره غول انداختم عینه خیالشم رو به اونا سپردم و دست سامی رو گرفتم و رفتیم وسط،زیر چشمی نگاهی 

نیود،اخ بیشعوری دیگه ، ادم اینقدر بی رگ اخه؟،همین جور وسط بودم و داشتم قر میدادم که دیدم سامی با ابرو به 

 پشت سرم اشاره میکنه،یعنی برگرد.
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ش بود و داشت برا برگشتم دیدم ساترا با یه دختره داره میرقصه،دختره هم قشنگ خودشو تو بغله ساترا جا داده

عشوه میومد،ناخوداگاه روی دختره دقیق شدم، یه دختره سبزه با ابرو و موهخهای موج دار مشکی و چشمای مشکیه 

 ایشون احتماال تخصص دارن تو این کار -مشکی،لب و بینی با مزه،پوزخندی زدم و برگشتم سمت سامیو گفتم:

 ساترا کال تو مخ زدن عالیه -سامی:

 .. از نیلو جون معلومه..هــهاره  -من:

 هه اخر رو با نیشخند گفتم

 زیاد پیشه خودش نگو نیلو ناراحت میشه،ربطی به ساترا نداره،نیلو خودشو چسبونده  -سامی:

سامی رفت و من یه دور هم با ارسام رقصیدم طبق گفته ی ارسام همه وسط بودن،اهنگ تموم شد و همگی کنار هم 

ری اون دختره هم اومدو بغل ساترا نشست،نمیدونم اما تنها چیزی که یادم اومد این بود خودمو نشستیم،در عین ناباو

 من میرم لباس بپوشم ، برگردیم دیگه -تو بغله ارسام جا بدم اما پشیمون شدم وروبه بنیامین گفتم:

 اره دیگه بسه، لباسای اینارو هم بیار بی زحمت -بنی:

 چشم -من:

با شالم رو پوشیدم و لباس اونارو هم گرفتم دستم و تو اینه به خودم نگاه کردم،مگه من چی کم  رفتم باال و مانتو

داشتم که ساترا نگاهم نمیکرد؟ خب اون چشم ابرو مشکی بود اما من موهام قهوه ای روشن از بینش هم به رنگه 

و ای بامزه که پایینش گوشتی تر میشد،روشن میزد ، چشمای قهوه ای و سبز که تلفیقی از بابا و مامانم بود،بینی ه

لبای تقریبا بامزه،اصال من چرا خودم رو با اون مقایسه میکردم؟ بدرک دیگه ساترایی برام وجود نداره داره ها اما 

مهم نیست،برگشتم پایین،الناز و جیران و اون دوتا پسره هم اومدن و بعد بدرقه ی ما رفتن تو،اون دختره هم تا دمه 

مد همراهه ما و اخرشم از گونه ی ساترا بوسید و رفت تو،من پشت فرمونه ماشینه امیر نشستم و تو ماشین ماشینا او

هم باران و ساحل و متی بودن و ماشین بعدی هم اقایون بودن،اول رفتم به ادرسی که بنیامین داد و دایان رو 

یان خواب مونده بود برای همون گذاشتمش گرفتم،باران و متی ایناهم فقط فک میزدن که اصال توجهی نمیکردم،دا

 بغله ساحل و راه افتادیم سمته ویال

، بعده رسیدن و پارکه ماشین توحیاط،دایان رو از بغله ساحل گرفتمش و همگی باهم رفتیم تو ویال،دایان رو بردم و 

ی شوفاژ اتاق رو  خوابوندم روی تخت اتاقشون و کاپشن و جورابش رو در اوردم و یه پتو روش کشیدم و درجه

بیشتر کردم،برگشتم تو هال حوصله ی حرفه هیچکدومشون رو نداشتم برای همون خداحافظ مختصری گفتم و رفتم 

بخوابم، بعد از عوض کردن لباسم و پاک کردن تنها خط چشمم و ریمله چشمم رو تخت دراز کشیدم و خودمو زدم 

ض کرد و چند تا قرص خورد و خوابید،باران خیلی سریع خوابیده به خواب،بارانم بعد چند دقیقه اومد و لباساشو عو

بود،منم هوسه دریا کردم برای همون بلند شدم ، دیگه نمیترسیدم،یعنی یکمی میترسیدم اما مهم نبود بلند شدم 

ه موپاتوم رو با کاله پوشیدم و گوشیم هم دستم بود،از اتاق خارج شدم همه جا سوت و کور و تاریک بود فهمیدم ه

خوابن،برای همون با خیال راحت رفتم پایین و راه افتادم سمت ساحل،یه باد سردی همراهه نم نم بارون میومد،اصال 

بی مصــب عجب هوایی بود،ادم دوست داشت همین جوری قدم بزنه ،رسیدم ساحل رو یه تخته سنگ نشستم و 

 منو بارون-اهنگ هم گذاشتم.بابک جهانبخش و رضا صادقی

 ز ما نگیری نپرسی که چه حالی امسراغی ا

 عیبی نداره میدونم باعث این جدایی ام
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 رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه

 نبودنم کنارتو حالتو بهتر بکنه

 لج کردم با خودم آخه حست به من عالی نبود

 احساس من فرق داشت باتو دوست داشتن خالی نبود

 بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

 چشام خیره بنور چراغ تو خیابون

 خاطرات گذشته منو میکشه آروم

 چه حالی دارم امشب بیاد تو زیر بارون

 بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

 چشام خیره بنور چراغ تو خیابون

 خاطرات گذشته منو میکشه آروم

 چه حالی داریم امشب بیاد تو من و بارون

 ز قبل مسلم شده بودباختن تو این بازی واسم ا

 سخت شده بود تحملش عشقت به من کم شده بود

 رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شبو روز

 من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز

 رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شبو روز

 من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز

 بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

 یره بنور چراغ تو خیابونچشام خ

 خاطرات گذشته منو میکشه آروم

 چه حالی دارم امشب بیاد توزیربارون

 ) قسمتی از اهنگ منو بارون(

یاد کارای ساترا افتادم کثافت چه لبخندی هم به دختره میزد،البته دختره هم کم براش عشوه نمیومدا،حیف که اخره 

ساترا بازم بابا میشد،خنده ام گرفت،فکر کن ساترا هم از اون دختره وهم مجلس بود و ماخواستیم برگردیم وگرنه 

از نیلو نینی داشته باشه و ساید هم بیشتر،شونه هام رو انداختم باال،اصال بره گمشه به من چه دیگه برام مهم نبود 

 وقتی اون بهم فک نمیکنه من چرا الکی بهش فک کنم

دی ماهه و چندروزه دیگه تولدته ها،خــب چیکار  20انوم امروز اشتباه نکنی شونه هام روانداختم باال،راستی نفس خ

کنم؟ یه تولد کوچولو بگیرم؟ یا این قوم مغول رو ببرم بیرون؟ یا اینکه خودمو بزنم به کوچه ی نفس چپ انگار نه 

ای بسوزه ای  انگار که تولدمه،یا اینکه همرو ببرم بیرون جز اون ساترا بعدش اونم بفهمه دعوتش نکردم،

 بســوزه،منم هـــارهـــار بخندم بهش،حاال ببینیم چی میشه.

باران شدت گرفت و منم تقریبا خیس شده بودم،برگشتم خونه، نــامرد چرا مثله توی فیلما پسری که بهش فکر 

پسر  به یه میکردم نیومد از پشت بغلم کنه و بعدش هم دیوونه وار عاشقه هم بشیم؛ میدونی چرا نفس؟ چونکه تو
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تاشون که :فک نمیکنی اگه بخواد مثله توی فیلما بشه باید کله اینا بریزن روسرتو از پشت بغلت کنن،ایی حاال توهم 

پریدن زن دارن دیگه،میمونه اون دوتا، نه من باید مخه سامی رو بزنم اینجوری نمیشه، به افکاره خودم افسوس 

 نباش دختر،سره جام غلتی زدم و با همین فکرا خوابم برد.خوردم و ضربه ای به سرم زدم و گفتم هیــز

ساعت نه بیدار شدم،عجب کم خواب شده بودمــا،باران عینه خرس به خوابه زمستانی رفته بود،بعده عوض کردنه 

 لباس و شونه کردن مو و ... رفتم پایین دیدم ساترا رو مبل نشسته پاهاشم رو میزه و داره با گوشیش ور میره،اصال

 بهش نگاهم نکردم و رفتم تو اشپزخونه بعد از اماده کردن میز یهو دیدم نون نداریم ، رفتم تو هال

 ببخشید،مزاحمه کارت میشم اما سامی بیداره؟ -من:

 نه چطور؟ -ساترا حتی سرشم بلند نکرد فقط گفت:

 هیچی میخواستم بهش بگم منو ببره نون بخریم بیایم -من:

 من میبرمتلباس بپوش  -ساترا:

 نه برو خودت بخر بیا -من:

ساترا با اخمی بلند شدو رفت منم رفتم تو اتاق و هرچی بارانو صدا زدم بیدار نمی شد اخرشم به درکی گفتم و رفتم 

بیرون در همه ی اتاقارو زدم و بیدارشون کردم،متینا و امیر بیدار شدن بهشون گفتم بنی اینارو هم بیدار کنن خودمم 

 و دره اتاق ارسام اینا درو زدمرفتم جل

 بیا تو نفس -سامی:

 رفتم تو دیدم ارسامم اینجا به خوابه زمستونیش فرو رفته

 سامی ،بیدارش کن بریم صبحونه -من:

 بریم خودمون این بیدار نمیشه،به جاش پاچه منو میگیره -سامی:

 سته بودیم جز ارسام و بارانبا سامی رفتیم پایین،ساترا هم اومده بود.همه سر میز صبحونه نش

 دوستان بریم خرید،امشب باید بریما -ساترا:

 ای ول اره -ساحل:

 پس سریع بخوریم بریم دیگه -متی:

 ساعت ده صبحه هـــا -من:

 عیبی نداره صبح بریم،بعد از برگشتن هم یه استراحتی میکنیم و بعدش راه میوفتیم دیگه -متی:

 ریم تهــران،دلم برا مامان و بابا تنگ شداره بعدشم که میــ -سامی:

نفـس اشاال خدا  -همه رفتن اماده بشن،منم رفتم باال،باران و تکون تکون میدادم با صدای گرفته ای گفت:

 نکشتت،گمشو برو خودت دیگه،بیدارمم نکن،نمیخوام بیام

 بـدرک،بعد نیــا بگیــا پس خریدای من چی -من:

قهوه ای و شال و کفش مشکی پوشیدم یه کیف قهوه ای هم گرفتم دستم،یه برق لب و خط  یه پالتوی مشکی با شلوار

 چشم هم زدم و دوییدم سمت پایین.

پاساژی که اومده بودیم خیلی چیزای خوشگلی دارشتن،انواع اقسام کیف،کفش،شال،پالتو،مانتوو.. .،دوتا شال 

ش،دلم خیلی یکی از پالتو هایی که تو ویترین بود رو زمستانی،با یه کالهو شال ست هم خریدم به همراه یه کف

خواست اما خب پول نداشتم،حسابمم نداشتم باید میگفتم برام بفرستن اما خجالت میکشیدم برای همون به همون 
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چند تا چیز بسنده کردم،هرکسی برای خودش خرید میکرد،کمه کمش یه ساعت شده بود اومده بودیم،خسته شده 

فتم بغلم و روی سکویی که اونجا بود نشستم و به بقیه نگاه کردم،سامی خنده کنان با ساترا از این بودم،خریدامو گر

بوتیک به اون بوتیک میشد،متی و ساحل که فک کنم طبقه باال بودن اما بنیامین به همراهه کالسکه دایان اروم قدم 

جیب پالتوم کشیدم بیرون،دیدم سه تا میس میزد و خوب به لباسای مردونه خیره میشد،حوصلم سر رفت گوشیمو از 

 کال و دو تا اس ام اس از باران پیامک هارو باز کردم

 هی توله ی ادم کجایی؟ حاالمن گفتم بزار برو تو چرا گذاشتی رفتی؟-اس ام اس اول:

 من با این ارسام دارم میام -اس ام اس دوم:

 دو تا بوق جواب داد پس چرا نرسیده بودن؟ نگران شدم ،شمارش رو گرفتم با

 بنال -باران:

 کوشی پس؟ -من:

 دمه در پاساژ -باران:

 پس بای بای -من:

گوشیمو گذاشتم تو جیبه پالتوم که باران و ارسام از در پاساژ اومدن تو،حوصله رفتن پیش باران رو نداشتم خودش 

 کو متینا؟ ساحل؟ -میومد دیگه،دقیقا هم باران اومد و گفت:

 و انداختم باال یعنی نمیدونمشونه هام

 نمیدونی -باران:

 دوباره شونه باال انداختم

 کوفت اللی؟ -باران:

 بدو بریم دنباله خریدای من -دوباره شونه هامو انداختم باال،باران دستمو کشید و گفت:

 شدمبا باران هی از این مغازه به اون مغازه میشدیم اون پاساژم ماشاال تموم نمیشد که،خسته 

 اه باران خودت برو بخر خریداتو،من خسته شدم -من:

 ای کوفت،برای همونه همیشه برای خرید دنباله متینام دیگه،برو بشین یه جایی -باران:

بعد از ظهر میشد،وای مگه اینا چی میخریدن؟،همین جوری رو سکو نشسته بودم و  2نگاهی به ساعتم کردم داشت 

 نفـــــــــس؟ -کی از پشت صدام کرد:پاهام رو تکون میدادم که ی

 برگشتم دیدم بنیامین کنارساترا با کالسکه دایان

 بله؟ -من:

 میشه این دایان رو پیشت بزارم؟ ظاهرا کاری نداری -بنیامین:

 اره اره نگهش میدارم -من:

 ممنونم -بنی:

 بیده بود،یاد نیکان افتادم،چند سال گذشته اماکالسکه رو دقیقا رو به روم گذاشت و دور شد،دایان عینه فرشته ها خوا

انگار همین دیروز بودا،چقدر مامانامون رو میپیچوندیم به بهانه ی نیکان و بردنش به پارک خودمون میرفتیم کافی 

شاپ کلی پسر دید میزدیم اون موقع ها سال سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بودیم مامانامون اجازه نمیدادن که 
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سه نفری بریم جایی مام مجبور بودیم دیگه، با یاداوردی اونروزا لبخندی زدم و اروم از پیشونی دایان بوسی تنهایی 

 کردم،تکونی خورد، نه جون نفس بیدار نشو االن فوقولعاده بی حوصلم،زنگی به متینا زدم

 جانم؟ -متی:

 ابابا بسه دیگه،چرا همچین میکنین؟ انگاری تهران پاساژ نداره ه -من:

 نفسی،منو ساحل و باران که الکی دارم دید میزنیم لباسارو وگرنه خریدامون رو کردیم،اقایون رفتن پاساژ بغلی -متی:

 اکی پس؛من گرسنمه -من:

 قطع کردم و شماره ارسام رو گرفتم

 بله؟ -ارسام:

 ارســـــــــام؟ -من:

 زی شده؟نفس؟ چی -همچین التماسی اینو گفتم که بیچاره نگران گفت:

 اره ارسام.. مــن..ارســام من -من:

 ای کوفت بگو دیگه -ارسام:

 ارسام مــن گرســـنمه،برگردین دیگه اه اعصابه منو به بازی نگیرین -من:

 مسخره،من از تو بدترم بابا،االن تا چند دقیقه دیگه میایم بیاین دم در پاساژ -ارسام:

 باشه -من:

 دقیقه اقایونم اومدن 82ر میکرد،با باران و متی و ساحل و دایان رفتیم دم در بعدحدود بیشعور حاال ارسامم منو خ

 منو ببرین رستوران تنبلیم میشه غذا درست کنم-ساحل:

 ساحل جان بریم خونه خودم تو راه غذا برا همه میگیرم،فقط بگین چی میخواین -ساترا:

 جوجه -من:

 البته با پلــو -باران:

 ی نفس کجایی؟هو -باران:

 خونه ی پسر شجاعم -من:

 تنها تنها؟ -باران:

 نه پس -من:

 میگما بیا یه بازی بکنیم با اینا -باران:

 چه بازی؟ -من:

 چه بدونم،اسم و فامیلی،جرئت حقیقتی،مشاعره ای،دزد و کاراگاهی -باران:

 اووو بسه بابا همون اسم و فامیل خوبه -من:

قرار بازی کنیم همه رفتن و برای خودشون کاغذ و قلم اوردن ،قرار بود اولین حرف برای بعد اعالم کردن اینکه 

 شروع رو ارسام اعالم کنه،همه ساکت و تقریبا با فاصله نشسته بودیم

 «ب»حرف  :...2..8خب.. -ارسام:
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ی اگه ق نوشتن نداشتن حتبازی استوپی بود یعنی هر کی زودتر از همه تموم میکرد باید داد میزد اســـتوپ و بقیه ح

-برگشون سفید باشه،هنوز پنج دقیقه نشده بود که تموم کردم دستمو بردم باال داد بزنم که صدای ساحل اومد:

 استــــوپ

 آی آی ارسام متقلب ننویس وقت تمومه -باران:

 همـچنین امیر توهم ننویس،خب اول خودم میخونم اسم: بهرام -ساحل:

 باران -باران:

 باران-م:ارسا

 بدین 2شما دوتا  -با نیش باز نگاهشون کردم و گفتم:

 بهاره -سامیار:

همین که سامیار گفت بهاره ساترا و ارسام و امیر یه جوری نگاهش کردن که باعث شد سامی با خنده شونه ای باال 

 بندازه

 بنیامین -بنی:

 بهروز -من:

 راستی ساحل چرا اسم منو ننوشتی؟ -بنیامین:

 هیس،بین خودمون باشه اما دیدم تو نوشتی بنی -احل با خنده دستشو گذاشت رو بینیش و گفت:س

 آی ساحل بدجنس پاشو جاتو عوض کن ببینم -ساترا:

ساحل با غر غر و خنده جاشو عوض کرد و دور تر از هممون نشست و توی راه رفتن به اونور هم با مشتش کوبید رو 

 داداشمیا مثال -شونه ی ساترا و گفت:

دور و دور های بعدی هم شروع شدن و تموم شدن و اخرش هم بنیامین برنده شد و بیشترین امتیاز رو اورد،ساعت 

شده بود بازی با اینکه یه کوچولو جر زنی هم توش بود اما خیلی خوش گذشت اصال کیفش به همون جرزنیا و  2

ی لباس هامو بدون تا کردن چپوندم تو ساکم و همون جا رو زمین تقلبابود،رفتیم باال تا وسایالمون رو جمع کنیم،همه 

 نشستم ، باران یه اهنگه خارجی گذاشته بود و داشت جلو اینه قرمیداد و وسایلش رو جمع میکرد

 باران بس کن -من:

همون  یصدامو نشنید دوباره تکرار کردم اما بازم نشنین البته میدونستم با اون صدای اهنگ هیچی نمیشنوه برا

 مجبور شدم داد بزنم

 بـــــــــــاران بـــــس کن -من:

 چته؟ -یهو صدا قطع شد و صدای باران:

 سرم درد کرد بابا -من:

 برو بابا -باران:

دوباره اهنگو گذاشت و شروع کرد به قر دادن منم پریدم رو تخت پشتمو بهش کردم و با لمس دستام داشتم میوه 

ق این بازی بودم سعیم بر این بود که رکورد بزنم اما نمیشد یهو اهنگ قطع شد و باران از هارو نصف میکردم،عاش

 پشت بغلم کرد

 نفسی قهری؟ -باران:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

1 6 8  

 

 جوابشوندادم و خواستم ناز کنم

 نفسی؟ ناراحت شدی؟ -باران:

 بازم سکوت کردم

 بـدرک  -باران:

 ای شدم به خدا اخه بیشعور چی میشه یه بار ناز منو بکشی ، عقده -من:

 شما قهر نکن نازتم میکشم -خندید و گفت:

 جـوووووون جدی؟ -من:

 باز تو بیشعور شدی -باران:

 باران هم مثله خودم دراز کشید و گوشیمو از دستم قاپید و مشغول بازی کردن شد

 باران.. یادته اونروز گفتم ساترا رو دوست دارم؟ -من:

 خب؟ -باران:

 مدیگه ندار -من:

 یعنی چی نفس؟ -باران گوشی رو انداخت و صلف نشست:

 یعنی ندارم،نه اینکه نداشته باشم اما مثل قبل نیست دیگه -من:

اینقدر بی تفاوت گفته بودم که باران متعجب شده بودیعنی،چشاش گردو دهنش عینه گاراژ باز،میدونستم باران 

 صورتش یعنی چرا تعجب میکنه قدرت تکلمش رو ازدست میده و این وضعیت

 ببین این جوری دهنت رو عین اسب ابی برای من باز نکن نسبت بهش بی حس تر شدم همین-من:

 باران دیگه چیزی نگفت ولی انگار یه جوری بود بین یه دوراهی که بگه نگه

 باران چه خبر؟ امروز چی شد با ارسام اومدین پاساژ -من:

 راتاها بزار از اول تعریف کنم ب-باران:

 اکی بگو -من:

بیدار شدم با کمال تعجب احساس کردم خونه سوت و کوره و چون شماها سابقه  9::88یا  88خب ساعت  -باران:

 نداشتین ساکت باشین و همیشه در حال جنگ و دعوایین،ب بگذریم رفتم دستشویی

 خب بابا نمیخواد جزئیاتش رو بگی -اعتراضی گفتم:

دیدم انگار واقعا کسی خونه نیست با همون تاپ و شلوارکم از اتاق زدم بیرون حدشم اووف باشه،بعدش  -باران:

درست و شماها رفته بودین و من تنها بودم،خیلی گرسنم بود از پله ها داشتم میرفتم پایین که یهو چشمم افتاد به 

گاهم ش روی پاهاشه و داره با بهت نارسام که با باال تنه ی لخت و یه شلوارک که چهار زانو رو مبل نشسته بود و لبتاپ

 میکنه منم از تعجب داشتم شاخ در میاوردم اخه ارسام سابقه نداره بمونه دیگه

 اره اونم مثله تو بیدار نشد -من:

اها خالصه،متوجه شدم که ارسام داره به لباسام نگاه میکنه منم رد نگاهش رو گرفتم،نفس ندیدی چی شده  -باران:

 بود

 ساکت شدو زل زد بهمیهو باران 

 بگو دیگه -من:
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 نه دیگه نمیگم -باران:

 باران میگی یا مجبورت کنم؟ -من:

باشه بابا،هیچی دیگه دیدم یه بند تاپم افتاده روی بازوم و از پایین تاپم هم یکم رفته بود باال خالصه وضعیت  -باران:

 لباس بهتر پوشیدم و رفتم پایین ارسامم دیگه تی شرتافتضــاح بود بعدش یه جیغ اروم کشیدم و دوییدم باال و یه 

 داشت تنش

 کجان؟ -من:

 رفتن خرید -ارسام:

 اخه چــراا؟ -من:

 چون خرید داشتن -ارسام:

 یعنی من نداشتم؟ -من:

 البد نداشتی دیگه من نمیدونستم که تو تو خونه ای -ارسام با خنده گفت:

 نخیرم من باید برم -من:

 برو یه چیزی بخور باهم میریم خب -ارسام:

 منم دیگه رفتم و یه چیزی سریع خوردمو اماده شدم بعدشم که اومدیم پیش شما دیگه

 ای ول میگما باران بدن ارسام چجوری بود؟ -من:

 وای نفس شیش تیکه بود یه کوچولو هم شیکم داشت اما اصال ضایع نبود -باران:

 جــووونم-من:

 لوچت رو بابا  جمع کن لب و -باران:

 -باباران رفتیم پایین هیچکی نبود ولو شدیم رو مبل سه نفره توی هال من خودم اروم زمزمه اهنگی زمزمه کردم:

 میخــوام امشــب بوس بــارونت کنــم..

 خیــلی خری.. اخه من مـرض دارم -یهو باران بلند گفت:

اال ارسام و از پایین هم ساحل از اتاق زدن بیرون . باتعجب بعدش ادامه ی اهنگو داشتیم میخوندیم که از طبقه ی ب

 نگاهمون میکردن ساکت شدم باران هم به اجبار از من ساکت شد

 ساحل مزاحمت.... -من:

 اخه من مرض دارم -هنوز حرف من تموم نشده بود که سامیار و ساترا دست زنان از پله ها اومدن پایین و میخوندن:

بی نمونده بود و رسما مزاحمشون شده بودیم اما باشه از این مزاحمتا همه دور هم تو هال دیگه برای کسی خوا

نشسته بودیم یهو دایان از تاق خواب اومد بیرون،معلوم بود تازه بیدار شده اخه با دستاش چشماشو میمالوند با همون 

 مامان..بابا -لحن خوابالود گفت:

 جونم؟ بدو بیا ببینمت تورو -ساحل:

 احل دایان رو برد تا یه چیزی به خوردش بده و دستو صورتش وبشورهس

 میگما رفتنی،چجوری میشینیم؟ -باران:

 من که به خاطر کارم میرم شیراز ساحل هم امانت دست شما -بنی:

 دوتا ماشینیم جا میشیم بابا -ساترا:
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 اشین امیر دیگهدایان و ساحل و باران و من توماشین ساترا و بقیه هم تو م -سامیار:

 عالیه -متی:

دلم نمیخواست تو ماشین ساترا بشینم و خداروشکر میکردم که سامی هم منوانداخت تو ماشین امیر جونم وگرنه اگه 

 میگفتم نه من نمیخوام توماشین ساترا بشینم به نظرم خیلی بچگانه و لوس بود

 رونیهوای ارسام با ماست مطمئنم همش شوخی و خنده و خوشگذ -من:

 بزن قدش نفسی -ارسام:

نگاهی به ساترا انداختم عین خیالشم نبود یعنی اصال ناراحت نشده بود که من توماشینش نیستم؟ بیشعوره بی لیاقته 

ه میخوای خال -بی احساس،نفسم رو با فوت دادم بیرون دایان و ساحل برگشته بودن ، دایان رو گرفتم بغلم و گفتم:

 شعر یادت بدم؟

 اوهوم-ن:دایا

 هرچی میگم تکرار کن خاله -من:

 اوهوم -دایان:

 زنبور زنبور طالیی -من:

 زنبول زنبول طالیی -دایان:

 نیش میزنی بالیی -من:

 نیش میجنی بالیی -دایان:

 زمستونا خوابیدی -من:

 زمشتونا خواپیدی-دایان:

 خواب بهارو دیدی -من:

 خواپه بهالو دیدی -دایان:

 پاشو بهاره پاشو -من:

 پاجوپاجو بهاله-دایان:

 گل واشده دوباره -من:

 گل وا جده دوباله-دایان:

 افرین خاله -من:

 اپلین خاله-دایان:

 نه خاله تموم شد اینجارو به خودت میگم -خندیدم:

ی رار کنهمه برای دایان دست زدم اونم خوشحال شد میدونستم االن هیچی حفظ نشده اما میدونستم چند باری تک

ساله.بالخره وقتش رسید و ما هممون  2یاد میگیره بچه ی به نظر زرنگی بود اما نمیدونستم ،بهار امسال دایان میشد 

 به مقصد تهران ویال رو ترک کردیم. 

رسیدیم تهران،روزا همین جور میگذشت و ما سرمون گرم درس و دانشگاه بود و من به خاطر مشکل مالی نتونستم 

گیرم اخه دقیقا نزدیکای تولد من شهریه دانشگاهرو پرداخت کردیم برای همون نشد،دلم خیلی برای که تولد ب

سامی و ساحل و دایان و بنی تنگ شده بود،به ساحل زنگ زده بودم گفته بود خونه ی مامان ناهیده ما بریم اونجا مام 
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ی ماه بود اما سرد بود برای همون دوییدم تصمیم گرفتیم که پیاده بریم اخرای بهمن بود و هوا سوزش کمتر از د

 سمت اتاقم یه پالتوی مشکی با شلوار سرمه ای و شال مشکی پوشیدم و زدم به در اتاق باران

 بله؟ -باران:

 اماده ای؟ -من:

 اره بریم -باران اومد بیرون و گفت:

ده افتادیم،همین جوری که داشتیم پیارفتیم پایین متینا هم داشت کفشش رو میپوشید تا مارو دیدلبخند زد و راه 

میرفتیم و مغازه هارو دید میزدیم متوجه یه پسر شدیم که از اول خیابون اصلی افتاده بود دنبالمون کنجکاو شدم و با 

متی هماهنگ کردم متی به بهونه دیدن کفشی رفت تو بوتیک و منم از فرصت استفاده کردم و برگشتم تا ببینم چه 

ساله با پوست گندم گون و هیکلی معمولی و مردونه و موهای کوتاه  20یا حاال شاید  9:دودا شکلیه،یه پسر ح

مشکی که پالتوی بلند قهوه ای تا روی زانو و شلوار کبریتی پاش بود با تعجب برگشتم سمت متینا و دوباره راه 

 باز نشده بود که باران با مشت زد تو افتادیم،با کلی خنده و شوخی رسیدیم و باران زنگ ایفون رو فشار داد هنوز در

 پهلوم

 آخ چته خب؟-من:

 پسره تا اینجا دنبالمونه ها-باران:

 خب چیکار کنم-من:

 ساله باشه 9:به قیافش میخوره  -متی:

 همچنین به قیافش نمیخوره که دختر باز باشه -باران:

ول ساحل بعدشم مامان ناهید هممون رو بغل کرد و در با صدای تیکی باز شد و ما وارد حیاط ساترا ایناشون شدیم،ا

بوس و ماچ از این جور چیزا ،همین جوری نشسته بودیم تو هال و بگو بخند و تخمه میخوردیم که متوجه شدم ساعت 

 شبه 0

 خب دیگه ما بریم -من:

 نمیشینین برای شام؟ -ساحل:

 ی با خونوادتنه راستی دوروز دیگه که میشه اول اسفند تولدمه دعوت -من:

 حتما میام-ساحل:

 دخترا صبر کنین االن ساترا میرسونه شماهارو-صدای ناهید جون از اشپزخونه اومد:

 مگه هستن ایشون؟-باران:

 اره بابا باال تو اتاقشه-ساحل:

 مز کردتر بعد چند دقیقه همه سوار ماشین ساترا بودیم همین که پیچیدیم تو کوچه ی ما ساترا جلو در اپارتمانمون

 بفرمایین-ساترا:

 راستی ساترا دوروز دیگه تولدمه دعوتیا-من:

 بود 4تولد توکه  -ساترا:

ای خدا بترکن متینا و باران که اینم خبر داره حاال ما یه سال پول نداشتیما،نفسمو بافوت دادم بیرون و چشمامو تو 

 تمبود االن دیگه دوروز دیگه اس،منتظر-حدقه چرخوندم و گفتم:
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 تو اتاقم روی تخت نشسته بودم ساعت یه ربع به ده بود فکر نکنم خوابیده باشن پس شماره سامی رو گرفتم

 سلــاااام سامی جون-من:

 سالم نفس جون خوبی؟-سامی:

 ممنونم تو چی؟-من:

 خوبم-سامی:

 اداشتم بیارسامی فردا نه پس فردا دعوتی تولمه هیچ بهونه ای هم قبول نمیکنم میای اون د-منک

 مگه من خودم گوشی ندارم زنگ بزن دعوتم کن -صدای ارسام ازاونور خط اومد:

 باشه پس بای سامی-با خنده گفتم:

 شماره ارسام رو گرفتم سریع جواب داد

 بله؟ -ارسام:

 سالم خوبم خوبی؟ -من:

 اره،باشه میدونم دعوتم میام تولدت -ارسام:

 نمخب بیشعور بزار دعوتت ک -من:

 میدونم دعوتم و بدون من تولد نمیشه -ارسام:

 برو بابا بای بای منتظر هردوتاتونم -من با خنده گفتم:

 دیدی بدون من تولد نمیشه-ارسام:

 بعد قطع کردن شماره امیر رو گرفتم و دعوتش کردم و بعد یه دوش گرفتم گرفتم خوابیدم اخه فردا کالس داشتیم.

 «فصل هشتم» 

 «اراناززبان ب»

دوروز دیگه تولده نفسه و من هنوز کادوشو نخریدم باید فردا نفس رو بپیچونم اما چجوری خدا میدونه،باهمین افکار 

بیدار شدم و بعد از اماده شدن و اماده کردن صبحونه و خوردنش راه افتادیم سمت  1خوابم برد صبح حدود ساعت 

برای نفس و هیجی از درس نمیفهمیدم.خوبیه امروز این بود یونی،توی کالس فکرم مشغول شده بود که چی بخرم 

ونیم بعد از ظهر بود برای همین میتونستم جیم 2بعد ازظهر تا 8و کالس بعدی  88و نیم تا 0که یکی از کالسامون 

دم وبزنم که برم کادومو بگیرم تو فکر این بودم که برای نفس چی بخرم و با چه بهونه ای جیم بزنم تو همین فکرا ب

 نفس که پهلوم نشسته بود از پام نیشگون گرفت

 آخ چته؟!-من:

 نفس هم ابرو انداخت باال که یهو

 خانوم بهراد حواستون کجاست؟ -استاد:

 با صدای استاد همچین سرمو چرخوندم که مهره های گردنم جابه جا شدن

 چی؟یعنی بله استاد حواسم اینجاست-من:

وباره شروع به درس دادن کرد،کصافت اشغال برای من پوزخند میزنه من خودم استاد استاد رضایی پوزخندی زد و د

پوزخندم،خودمم سعی کردم یه کوچولو حواسم به درس باشه بعد از دقایقی طاقت فرسا بالخره خانوم استاد اعالم 
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در بیچاره کالس  ختم جلسه کردن و دوباره همهمه دانشجوها برای رفتن به بیرون از کالس و ازدحام جلوی اون

 شروع شد

 حواست کجا بود خانوم؟ -نفس:

 باران استادم که مرد نبود بری تو نخش -متی:

 هیچی بابا رفتم تو فکر -من:

 اوه چه فکری اونوقت؟ -متی:

 بیخیال ببندین دیگه -من:

 باز این داره پاچه میگیره بیخیالش متی -نفس:

قه بود و من تا یک وقت خرید داشتم داشتیم تو راهرو قدم میزدیم به و چند دقی 88نگاهی به ساعت کردم االن 

 وایــــــــی؟ دیدی چی شد؟ -سمت سلف که من یهو گفتم:

 چی شد؟ -اونا با تعجب برگشتن سمتم..نفس:

 گوشیم جا مونده من میرم خونه میارمش -من:

 حاال چه نیازیه؟ بیخیالش -متی:

 بای فعالنه برم من میام سریع بوس  -من:

 بدون منتظر شدن برای جواب اونا دوییدم بیرون و داشتم سوار پرشیامون میشدم که

 کجا میری خانوم خانوما؟ -:

 برگشتم دیدم ارسام دست به سینه به ماشین خودش تکیه داده و داره منو با یه خنده نگاه میکنه

 به تو چه اخه -من:

 یه بار نشد مثل ادم حرف بزنیا -ارسام:

 خب گیریم که گفتم دارم کجا میرم چه دردی از تو دوا میکنه؟ -من:

 هیچی همین جوری پرسیدم -ارسام:

 منم دلیلی نمیبینم که جوابتو بدم -من:

 باز تو داری پاچه میگیری؟ بابا یکمی از نفس و متینا یاد بگیر -ارسام:

 االن افکارم درگیره -من:

 بله متوجه شدم -:ارسام با یه لحن خنده و طعنه گفت

 چطور؟ -من یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:

 تو کالس حواستون به درس نبود -ارسام:

 وای اره سر کالس حواسم پرت بود -منم بر اینکه بفهمه نباید به من طعنه بزنه با خنده گفتم:

 به کجا؟ -ارسام:

 به بی افم -چشمامو ریز تر کردم و گفتم:

 معرفی نمیکنی؟ -رفت بره تو هم اما جاشو به یه پوزخند رو لبش داد و گفت:اخماش داشت می

 به موقعش حتما ایشاال االنم دیگه من برم به قرارم برسم،دیرم شده -من:
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بعدشم بدون معطلی سوارماشین شدم و راه افتادم به سمت پاساژی که همیشه میرفتیم،بعد از رسیدن به اونجا همه 

نگاه میکردم از طرفیم وقت نداشتم تند تند نگامو میچرخوندم اخرش نا امید سرمو گرفتم باال تا ی مغازه هارو خوب 

نفسمو با حرص و عصبانیت فوت کنم،لبام غنچه شدن برای فوت که چشام افتاد به کت چرمی که توی ویترین 

 -شدم یه دختر نازی گفت:بوتیک طبقه باال بود لبخندی از روی خوشحالی زدم و دوییدم سمت پله ،وارد بوتیک 

 خوش اومدین خانوم

 ممنونم -من:

از اون کت چرمایی میخوام که تو  -دقیقه رو نشون میداد هل شدم و گفتم: 89و  82نگاهی به ساعتم کردم دقیقا 

 ویترینتون هست

 دختره با لبخندی دو تا رنگ بندیشم اورد قهوه ای و مشکی بود که من مشکی رو بیشتر پسندیدم

 همینو میخوام -ن:م

 سایزش همینه -دختره:

 بله همین سایز لطفا -با اجازه دختره تنم کردم دیدم دقیقا خودشه .. من:

بعد حساب کردن اومدم بیرون داشتم سمت در خروجی که ارسامو جلو یکی از مغازه ها دیدم رفتم سمتش و با 

 هی تو اینجا چیکار میکنی؟ -عصبانیت گفتم:

 ا تو اینجا چیکار میکنی؟ نرفتی سر قرار -متم و گفت:اونم برگشت س

بعدش هم یه پوزخند زد آره جون خودت االن مثال اتفاقی منو دیده ضایعس که تعقیبم کرده، منم عینه خودش یه 

 پوزخند زدم دندون نما زدم و راه افتادم سمت در خروجی

 خب حاال کجا میری؟ -ارسام:

 اخه سیرابیجهنم به تو چه -زیر لب گفتم:

بود همین که رسیدم خونه با سرعت  82:29تو راه یه کاغذ کادوی خوشگلم خریدم و راه افتادم سمت خونه ساعت 

نور دوییدم سمت اسانسور و خونه که رسیدم سریعا بعد کادو کردن کت و قایم کردنش به جایی دور از دسترس 

رسیدم و  8دقیقه به  89ادم سمت دانشگاه حدودا یه نفس و متی دوباره برگشتم و سوار ماشین شدم و راه افت

 دوییدم سمت کالسم،نشستم کنار متی و نفس

 چرا نفس نفس میزنی؟ -متی:

 ها .. هیچی زیادی دوییدم تا برسم به کالس -من:

 میدونم گوشیت نمونده بود تو خونه -متی اروم زیر گوشم زمزمه کرد:

 ک داری؟نخیرم مونده بود چیه نکنه بهم ش -من:

 نه عزیزم -متی:

میدنستم یه جورایی فهمیده ها اما خب چیکار کنم نباید نفس میفهمید میفهمید که کادو دیگه حال نمیداد،استاد 

کالس رو زودتر از همیشه تعطیل کرد با صدای خسته نباشین استاد وسایلمو چپوندم تو کیفم و با متی و نفس راه 

 افتادیم سمت ماشین.

جی کوتاهمو با جوراب شلواری مشکی کامل کردم،ارایشمم به یه خط چشم و ریمل و رژ لب بسنده لباس نارن

کردم،رفتم پایین تا برای اخرین بار همه چیز رو کنترل کنم.بادکنکارو ولو گذاشته بودیم تا وسط پخش باشن و روی 
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بود، رو یاپن هم خوراکیارو چیده میز هم گلدان توشم گالی نرگس گذاشته بودیم که با بوش هال رو بهشت کرده 

بودیم و کنارشم پیش دستیا و لیوانای شربت خوری در کل همه چی خوب بود با صدای تق تق کفشی رشته افکارم 

تیکه تیکه شد برگشتم دیدم متینا با یه لباس بلند سرمه ای که از زیر سینه یه کوچولو گشاد میشد و استینا و باالتنه 

 ی سفید داشت

 ه به چه خوشگل شدی امشبب -من:

 Me2[/font][font=B Koodak,serif] -متی:

 مرسی -من:

 راستی باران کیک رو امیر میگیره -متی:

 اما سفارش دادم -من:

 میدونم امیر گفت زنگ بزنی بهش بگی به کجا و با چه نامی سفارش دادی بگیره بیاره تا ما اذیت نشیم -متی:

 خدایا،بعد زنگ زدم به امیر و تشکر و اینا رفتم باال و در اتاق نفس رو زدمچقدر فهمیده بود این بشر 

 بیا دیگه االن میانا -من:

 وای باران بیا تو ببین خوبه لباسم -نفس:

رفتم تو دیدم نفس با یه لباس بلند سبز رنگ که تا زیر باسن تنگ بود و از اون پایینش گشاد میشد و یکمی رو زمین 

 هاشم یه طرف جمع کرده بود و صاف اتو کشیده بود ارایششم که ریمل مشکی و رژلب قرمزافتاده بود،مو

 نفسی مداد نمیکشی زیر چشمات؟ خیلی خوشگل میشیا -من:

 نه دیگه باران همین جوریشم لبم ضایعس -نفس با استرس گفت:

 نخیرم بعدشم غریبه ای نیست که خودمونیم بیا بابا -من:

،اولین مهمانامون ساحل و شوهرش بودن اما دایان رو نیاورده بودن که اذیتمون نکنه و خودمون با هم رفتیم پایین

خوش بگذرونیم، ساحل یه بلوز توسی با شلوار خاکستری و بنی هم یه کت فهوه ای که داخلش یه تی شرت قهوه ای 

 در اومد اینبار سامیار و ارسام بودن بود با شلوار سفید هنوز تعارف ساحل اینا تموم نشده بود که دوباره صدای زنگ

که نیش باز داشتن با متی که درو باز کرد سالم علیک میکردن،ارسام پیراهن مشکی با شلوار توسی ،سامی جون هم 

 بلیز سبز و شلوار لی مشکی

 پس بقیه کجان؟ -نفس:

 وبی؟خیلی خوش اومدم.. خوبم...نه بابا این حرفا چیه..خواهش میکنم..تو خ -سامیار:

 لوس میگم بگو سریع تر بیان تولدمو شروغ کنیم خو -نفس:

 االن میان -سامی:

 اصال به داداشه بیچاره من چه مهمونای توان زنگ بزن بگو چرا دیر کردن -ارسام:

 بیا اینم از ساترا -سامی که هنوز نیومده بود تو گفت:

عضله های همه جاشو به نمایش گذاشته بود با شلوار ابی  همون موقع اسانشور باز شد و ساترا با یه تی شرت ابی که

 ،دستشم کادوش بود

 پس امیر چی؟ -نفس باز غرید:

 کوفت برو میاد دیگه -ارسام:
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همین جوری داشتیم میگفتیم و میخندیدیم که متی بلند شد و رفت درو باز کرد دو دقیقه بعدش امیر کیک به دست 

تولدت مبارک.تولدت مبارک..بیا شمعارو فوت کن تا صد سال زنده  -اد میخوند:اومد تو هال همون جور که قر مید

 باشی

 همون موقع هم کیک رو گذاشت رو میز روبه روی نفس

 اما شمعی نمیبینم -نفس با ذوق گفت:

 خب نفس ندید بدید بازی در نیار دیگه تو جیبمه،باران جان فندک میاری؟ لطفا -امیر:

تا شمع رو روشن کرد،نفس از بچه ها بیشتر ذوق کرده بود با  80و امیر با حوصله دقیقا سریعا فندک و اوردم 

خوشحالی همه ی شمعاشو فوت کرد و با خوشحالی امیر رو بغل کرد اما چند لحظه هم نشد سریع اومد بیرون و یه 

 همهاشکالی نداره بابا امیر میف -جوری نگاهم کرد رفتم کنارش و کنار گوشش زمزمه کردم:

 میترسم متینا.. -نفس:

 نه بابا ما که تورو میشناسیم دیگه -من:

همه رفتن سراغ کادوهاشون و بدون استثنا یه روبوسی سطحی با نفس کردن و نشستن،بعد از خوردن کیک و 

 نوبتی هم باشه نوبته کادوهاس،باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود -خوردن شربت، داد زدم:

 معطل همین حرف بود زودی همه کادوهاش رو اورد جلوش و شروع کرد به باز کردننفس که انگار 

 این از طرف سامی جونه،کادو رو باز کرد یه شال زمستونی صورتی بود -نفس:

 اینم از ارسامه، -نفس:

 ارسام سایزمو از کجا میدونی؟ -و کادورو باز کرد و با دیدنه تونیک ابی با تعجب گفت:

ی بابا رفتم به فروشنده که یه دختر مثله خودت بود مشخصات دادم اونم همینو داد اما اگه بزرگ یا هیچ -ارسام:

 کوچیک شد بده پس بدیم یکی دیگه بگیریم

 نچ هر چیم باشه یادگاری میمونه -نفس:

 و پس بگو اقا داشتن خرید میکردن حاال منم فک کردم تعقیبم کرده،کادوی ساحل یه ساعت دخترونه خوشگل

کادوی بنی هم یه کیف دستی کوچولو، کادوی ساترا هم یه جفت کفش عروسکی بامزه،نفس سریعا پشت کفش رو 

 ســاترا سایز پام رو از کجا میدونستی؟ -دید زد و گفت:

 ساترا با خنده با چشماش اشاره به من کرد و گفت ازایشون کش رفتم

 ه مانتوی قهوه ای،نوبت رسید به کادوی منکادوی امیر یه ادکلن شنل بود و کادویی متی هم ی

 گالب گالبه کاشونه ماشاال.. تولد نفس جونه ماشاال این کادو از بـاران جونه ماشاال -با خنده خوندم:

 باز شد دیده شد خیلیم پسندیده شد،دست همتون مرسی -نفس بعد دیدن کت چرمی نیشش شل شد و گفت:

و گذاشت رو کمرم و دستم رو گرفت و هر دو شروع کردیم به رقص کردن یه خنده ی مردونه ای کرد و دستش ر

امیر و متی و بنی و ساحلم مثله ما داشتن میرقصیدن چشمکی به ساترا زدم اونم نفس رو کشید تو بغلش و اومد،رقص 

جربه ت با سامی خوب بود یاد رقص باارسام افتادم خیلی خوش گذشته بود اونشب هیچوقت فراموش نمیکنمش اولین

رقص تانگو با یه پسری که فامیل نباشه همراه اولین بار رفتن ب پارتی بدون اجازه ی مامان باباهامون چقدر حال 

میداد،بعد رقص با سامی نشستیم.خالصه،کیکای باقی موندرو هم تیکه تیکه کردیم و برای مامان بابای ساترا و دایان 
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مهمونا هم یکی یکی رفتن و دوباره من موندم و این دوتا چغندر،نگاهی  و مامان بابای امیر و ارسام وسامی فرستادیم

 امشب همین جاتوهال بخوابیم؟حال میده ها -بهشون کردم و گفتم:

 قبل از تمیز کردن اینجاها عمرا! -نفس:

 نفــس بیخیال جونه متینا -اعتراضی گفتم:

 منو قسم نده،بدم میاد من جای کثیف بخوابم -نفس:

 هـــــــوف باشه لباسمون رو عوض کنیم ،من ظرفارو میشورم-فسش رو با فوت داد بیرون وگفت:متینا ن

 منم جارو میکشم -من:

 منم اشغاال رو جمع میکنم -نفس:

 هر سه عینه برق همه جارو تمیز کردیم و همونجا تو هال ولو شدیم.

 چه خبره؟ -میومد همونجور رفتم اشپز خونه وگفتم: با صدای ترق تروق بیدار شدم ،صدای نفس و متینا از اشپز خونه

 به خانوم صبح عالی بخیر -متی:

 و نیمه ها متی داره ناهار اماده میکنه 82ساعت  -نفس:

 جدی؟ -باتعجب گفتم:

 نه پس بدو دست و صورتت رو بشور بیا -متی:

سیب زمینی رو سرخ میکرد ناهار بعد از شستن دست و صورت و زدن مسواک برگشتم کنارشون،متی داشت مرغ و 

 اماده شد و ما بعد از خوردن ناهار جلوی تی وی نشستیم 8ساعت 

 فردا چه کالسایی داریم؟ -متی:

 بهداشت 9:/0تا  1

 با استاد چندشش خانوم علیزاده -نفس صدای عق در اورد و گفت:

 اناتومی 82تا  9:/89 -من:

 اوهو با استاد ساترا،بعدی؟ -متی:

 هم زبان با استاد رهنما 2تا  9:/82 -من:

 من عاشقه همینم ادم درس و گوشم نده ولی درسو بلده -نفس:

 اره بابا تو که البته بهتر -متی:

یه دو ساعتی فیلم دیدیم و بعدش خاموش کردیم اخه فیلمه درست حسابی نمیداد داشتیم میرفتیم باال روی پله ها 

 بــــــــاز عصر جمعه و دلگیــر شدن خونه و بــی قراریه مــــــــن -دادزد:بودیم نفس وسط منو متی بود یهو 

 الکی برای من فیلم بازی نکن امروز هیچ جا نمیریم -من:

 ایـــــش -نفس:

همه رفتیم تو اتاقامون یه رمان و گرفته بودم دستم که یاد گوشیه بیچارم افتادم که از دیروز رو عسلی بود گرفتم و 

 -د زنگ با اس ام اسی از طرف تکین بازش کردم اما یه اس ام اس از ساترا اومده بود بازش کردم دیدم نوشته:به امی

 چی شد؟ ازش پرسیدی؟

 چی مینوشتم براش باید باهاش حرف بزنم. بهش زنگ زدم 

 الو؟ -ساترا:
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 الو سالم .. ساترا میتونم باهات حرف بزنم؟ -من:

 اره در مورد... -ساترا:

 اره در مورد همون موضوع ولی نمیتونم این جا صحبت کنم -ن:م

 باشه... اماده شو بیام دنبالت -ساتر:

 باشه بای -من:

 اماده شدم و رفتم پایین و یه یاد داشت رو یخچال گذاشتم که من دارم میرم خرید

 د کردن،هوا عالی بود،ماشینرفتم پایین همین که از پارکینگ زدم بیرون دونه های خوشگل برف به صورتم برخور

 ساترا پیچید تو کوچه و بعدش هم جلوی پام ترمز کرد رفتم و نشستم تو ماشین

 خب کجا بریم؟-ساترا:

 نمیدونم برو یه کافی شاپ -من:

 بعد رسیدن به کافی شاپ و نشستن تو یه جای دنج

 چی میخوری؟ -ساترا:

 شکالت داغ -من:

و به روی من نگاهش کردم،زل زدم تو چشماش تاحاال اینجوری زل نزده بودم به ساترا سفارش رو داد و نشست ر

 نفس و چقدر دوس داری؟ -چشماش رنگای عسلی روشنش خیلی خوشگل بودن بی مقدمه گفتم:

خیلی چجوری بگم .. کمتر از خدا و خونوادم اما بیشتر از خودم من تاحاال  -اول یکم شوکه شد اما بعدش گفت:

رو نداشتم همچنین تاحاال سابقه نداشت من رو یه دختر دست بزارم و طرف نه بگه یا اینکه مثال من همچین حسی 

 بهش رو بدم طرف بدش بیاد

 پس اون نیلوفر..اون دختره تو پارتی چی؟ چرا با اونا... -من:

انشه الن اخرای اسفند زایمنه نیلوفر یه اشتباه بود اما من مطمئنم که نیلوفر از من حامله نیست ا -پرید وسط حرفم:

 معلوم میشه و اون دختره هم برای دیدن واکنش نفس بود.

 اما اینکارات باعث میشه نفس ازت بدش بیاد -من:

 چــی؟! -ساترا:

ببین ساترا تو نمیتونی نفس رو با تحریک حس حسادت بدست بیاریش چون نفس نه تنها ناراحت میشه بلک  -من:

ه هم بشه،تو باید بهش روی خوش نشون بدی،شوخیتو بکن اذیت های الکی که شوخی هست متنفر یا حتی ممکنه زد

ساله با نفس دوستم از خواهرم بهم نزدیکتره نفس ادمیه که  84رو بکن اما ازارش نده.. ازرده اش نکن.. ببین 

بخشن اما فراموش سخت ناراحت میشه اما اگه ناراحت بشه بد ناراحت میشه ،در ضمن اینم یادت باشه دخترا می

 نمیکنن ازش نخواه کارات رو فراموش کنه ازش بخواه که ببخشه همین

 باشه..هرکاری بگی میکنم اما نفس از من متنفر نشه.باران کمکم کن -ساترا:

 شکالتامون رو اوردن یه کوچولو خوردم ازش،بهش لبخنده اطمینان دهنده ای زدم

 اما اون...در ضمن من باهاش مهربونم شدم  -ساترا:

بعد خوردن شکالتامون سوار ماشین شدیم تو راه به ساترا گفتم نا امید نباشه اما دیرم نکنه،ساترا منو رسوند و 

خودش رفت،کلیدو که تو در اپارتمان چرخوندم یادم افتاد من اومده بودم خرید برای همون درو بستم و عقب گرد 
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تا چهارراهی بود پیاده میرفتم برفم تند تند  :ا اینکه نزدیک بود اما کردم و پیاده رفتم نزدیک ترین سوپر مارکت ب

میبارید و خیلی جاها هم نشسته بود همین جور که داشتم میرفتم از روی برگای درختا که مطمئن بودم تمیزن یه 

و خونه ت مشت گرفتم خوردم عاشق برف خوردن بودم. بعد از خرید کمی خرت و پرت دوباره پیاده راه افتادم سمت

راه برگشت اینقدر برف خوردم و هم اینکه برفا میخوردن تو صورتم عشق میکردم ، کلیدو تو در چرخوندم و وارد 

پارکینگ شدم یه جورایی احساس سرما میکردم اما خودم داشتم عرق میریختم.اینقدر سردم بود که دندونام بهم 

ترا و نفس و کافی شاپ و متی و خرید و هرچی به ذهنم میاد میخورد اما خودم عرق میکردم،تو اسانسور داشتم به سا

 فحش میدادم که اسانسور ایستاد و من به طرف در خودمون رفتم و وارد خونه شدم

 باران چرا صورتت قرمزه؟ -متی:

 بیا اینارو بگیر دستم شیکست -من:

نور و با همون تاپی که زیرش بود و یه شلوار متی اونارو گرفت و منم رفتم تو اتاقم کتم و همراه مانتوم پرت کردم او

 راحتی گرفتم و خوابیدم.

وقتی بیدار شدم خیلی سردم بود با اینکه دوتا پتو روم انداخته بودن،میلرزیدم دقیقا داشتم مریض میشدم و من 

یکه تاپ در حالفوقولعاده از سرم و امپول متنفر بودم به خودم لعنت فرستادم که حقته چرا دیشب بعد از تولد با 

گرمم بود رفتم جلو پنجره و باد سرد خورده بود به بدنم و اینکه کاش برف نمیخوردم،در اتاقم باز شد و متی و نفس 

 اومدن تو اتاقم

 باران تب داری بریم دکتر؟-نفس:

 نــــــــه میدونی که از امپول بدم میاد -من:

 خیلی تب دارهیه ظرف اب بیار همراه دستمال تمیز باران -نفس :

 متینا ظرف و اورد و با گذاشتن دستمال سرد لزرش بدنم بیشتر شد

 میگما یه بروفون و سرما خوردگی بدیم بهش؟ -متی:

 مامان منم همینارو میخورد خوب میشد -نفس:

 بعد از خوردن قرصا چشمام سنگین شدن و دوباره خوابیدم.

درد به دورو برم نگاه کردم نفس کنار تختم نشسته بودو سرشو صبح چشمامو باز کردم. سرم داشت میترکید از 

گذاشته بود رو تختم و خوابش برده بود،روی عسلی هم پر ازدارو و قرص و پارچ وظرف اب و لیوان بود.به زور 

 نفس..نفس -بود،با صدای ارومی که خودمم به زور میشنیدم گفتم: 7ساعت دیواری رو نگاه کردم 

 چی شده؟ حالت خوبه؟ کجات درد میکنه؟-م سریع صاف نشست و گفت:به زور تکونش داد

 تب داری؟ -زود،دستش رو برد سمت پیشونیم و گفت:

 بزار منم حرف بزنم..من خوبم..نفسی بدو برین دانشگاه دیرتون شدا -یه لبخندی زدم و گفتم:

 عمرا تو اینجوری میمیری بیچاره -نفس:

گمشو برو دانشگات دیگه بزار منم اسراحتمو بکنم ،بعدشم من از کی  -گفتم:اخمی کردم و باهمون صدای اروم 

 جزوه بگیرم؟

 نفس نفسشو با فوت داد بیرون و رفت اتاق خودش هنوز نفس نرفته بود متینا اومد تو

 من بمونم پیشت باران ؟ -متی:
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 نه بابا ادم بشو نیسین حتما باید فوشتون بدم؟ برین دیگه -باران:

 ای بیشعور یه بار من بخوام مهربون شم تو نزارا -متی:

حدود یه ربع نفس در حالیکه یه ساندویچ دستش بود برای اخرین بار اومد دستشو گذاشت رو پیشونیم،بوسم کرد، 

 نـــرم من؟ ها؟ تب داریا -لیوان اب رو پر اب کرد،دم در هم با بغض گفت:

 بــــــــرو دیگه-من:

 «از زبان نفس»

ج میکنه خب من برم ..نرم چه فرقی داره دانشگاه که به زمین نمیاد..منظورم اسمون بود... باکلی نق زدن همش ل

 میشه انقدر ساکت نباشی؟ -سوار ماشین شدم متی ساکت پشت فرمون بود سرش داد زدم:

 عزیزم نفس چرا عصبی میشی؟ بهش گفتم بمونم پیشت گفت نه برو دیگه چی بگم من اخه؟ -متی:

 از بس لجه،احمف بهش میگم داری میمیری تازه خانوم از امپولم میترسن -ن:م

دقیقه بعد ارسام اومد بعد سالم  89رسیدیم دانشگاه و بدون توجه به بقیه رفتم و سر جای همیشگیمون نشستیم 

ر نجا ور وعلیک رفت و نشست،استاد اومد و درس رو شروع کرد،درس مسخره بهداشت یعنی اگه این زنه نمیومد ای

نمیکرد ما میکروب به خورد بیمارامون میدادیم یکمی به درس گوش دادم اما اصلش فکرم درگیر باران بود باید 

 میبردمش دکتر نیم ساعت به اخر کالس مونده بود که استاد نشست و گفت: درس امروز تمومه

وم نه اینکه ختم جلسه،میخوام درس گفتم درس تم -یکی از پسرا خواست بره بیرون که صدای علیزاده در اومد:

 جلسه قبل رو بپرسم

 لب به دعا شده بودم منو نگه که هیچی نخوندم هنوز دعام تموم نشده بود صدای علیزاده پیچید تو گوشم

 خـانوم رهاد-علیزاده:

به متینا  ومد،نگاهیبا استرس بلند شدم هیچی بلد نبودم اما یه چیزایی از اونایی که تو کالس گوش داده بودم یادم می

تا سوال پرسید که با زمزمه های متی از پشت و چرت  2انداختم بهم چشمک زد خیالم یکمی راحت شد استاد دقیقا 

پرت های مغز خودم جوابشو دادم و نشستم از چند نفر دیگه هم پرسید و ساعتش هم تموم شد و رفت.همه رفتن 

 بیرون

 پاشو بریم دیگه کالس تموم شد -متی:

 برو حوصله ندارم متی میشینم همین جا -من:

 نفسه من یه ساعته ها عزیزم -متی:

 خب باشه گفتم میشینم حوصله هیچی ندارم -من:

 پس من برم یه کافی برات میگیرم -متی:

 ممنونم-من:

یشش اما برم پ متی رفت، گوشیمو در اوردم و به باران زنگیدم اما برنداشت این بیشتر نگرانم کرد،میتونستم االن

خواستم بفهمه که دیگه بهم نگه برو گمشو وقتی اون همه اصرار کردم که بمونم پیشش،گوشیمو گذاشتم رو میز 

جلویی،متینا نیومده بود دستامو گذاشتم رو میز و سرمم گذاشتم روش،یهو صدای اس ام اس گوشیم بلند خوش حال 

نفس بدو بیا محوطه با بچه ها داریم برف بازی  -ترا،نوشته بود:شدم از اینکه شاید باران باشه،بازش کردم دیدم سا

 کنیم
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بیا اینم از استاد مملکت اما حوصلشو نداشتم برف بازی بدون باران معنی نمیداد برای همون اصال جوابشو ندادم و 

 دم پیش خودمدوباره برگشتم به حالت قبلی یعنی لم داده بودم رو میزم دلم برای اونروزا تنگ شده بود که خو

عاشق ساترا بودم با افکارای دخترونه ی خودم اون موقع ها که ساترا رو درست نمیشناختم خبری از نیلو نداشتم 

ندیده بودمش که بغل دختره تو پارتیا برقصه ، چقدر اونروزا ذوق میکردم تو فکرای قدیما بودم که یهو ارسام اومد 

ی؟ چرا پس خوابی؟ نفــس؟ مگه با تو نیستم؟ پاشو بریم برف بازی نفس تو اینجای -تو کالس یه ریز فک میزد:

 پــاشـــــــو

 ارسام حوصله ندارم میبینی که -من:

 دست خودته مگه خانوم پاشو ببینمت،متی داره با امیر و ساترا بازی میکنه اونوخ تو چرا غمبرک زدی؟ -ارسام:

 ارسام غمبرک رو میزنن؟ -من:

 ال نفس، میگیرن؟ یعنی غمبرک گرفتی؟نمیدونم وا -ارسام:

 متاسفم.. البد دانشجو هم هستی اره؟ -من:

 پاشو پاشو راه بیوفت -ارسام با خنده گفت:

حوصله کل کل با ارسام نداشتم برای همون راه افتادم بازی که چه عرض کنم کسی رو نزدم اما همه عقدشون رو 

دم که احساس میکردم کل بدنم یخ کرده،برگشتیم سر کالس روی من خالی کردن از بس گلوله برفی خورده بو

جالبیش این بود همین ساعت خود این ساترا استادمون بود،همه ساکت بودن و فقط صدای ساترا به گوشام شنیده 

میشد اما هیچی نمیفهمیدم فکرم مشغوله باران بود،میدونستم که بد مریضه و االنم تب و لرز داره پس باید میرفتم 

 خانوم رهاد؟ حواستون کجاست؟ -من باید ببرمش دکتر،با صدای بلند تر ساترا به خودم اومدم: اره

 هیچی استاد اما من باید برم دوستم حالش بده -من:

اشاره ای به متی کردم و دوییدم از کالس بیرون داشتم تند تند راه میرفتم سمت خروجی ساختمان دانشگاه که صدام 

 زدن

 خانوم رهاد؟ یه لحظه صبر کنین نفس؟ نفــس؟ -:

باران چیزیش شده؟  -ارسام بود ایستادم،ارسام خودشو رسوند بم اومد جلوم و بازوهامو گرفت تودستاش و گفت:

 اره؟ میدونستم

اره اره ارسام باران بد مریضه نمیخوام بد تر شه منو میرسونی؟ اونجوری ماشین میمونه و متی هم اذیت نمیشه  -من:

 برف که تاکسی پیدا نمیشهاخه تو 

 اره واسه همون اومدم -ارسام:

 با ارسام سوار ماشینش شدیم پشت چراغ قرمز بودیم دست ارسام رفت سمت ضبط و یه اهنگ پلی کرد

 اهنگ من عاشقت شدم از سیروان خسروی

 تو لحنه خنده هات، احساسه غم نبود

 من عاشقت شدم ، دسته خودم نبود

 ، اما چراغی نیستاین خونه روشنه 

 دنیام عوض شده ، این اتفاقی نیس

 احساسه من به تو ، مابینه حرفام نیست
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 هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

 ما مثله هم هستیم ، من عاشقو دیوونم

 منم شبیه تو ، پابنده این خونم

 این خونه روشنه ، اما چراغی نیست

 من عاشقت شدم ، این اتفاقی نیست

 احساسه من به تو ، مابینه حرفام نیست

 هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

ارسام اروم اروم باهاش میخوند، شانس گند منه که ترافیک بدی بود چون برفم بود اروم میرفتن ماشینا،کمی کج 

ینه می لباش کشیده بود عشدم و زل زدم به نیمرخ ارسام،لباش بزرگ تر از ارسام بود البته برامده تر بود وگرنه سا

لبای ساترا،چشمای ارسام ابی بود و پوستش سفید اما سامی سبزه و چشم ابرو مشکی،یعنی کال ارسام سفید تر از امیر 

و سامی و ساترا بود دیگه،ارسام با عجله گفت میزنم از فرعی بریم راحت تریم زود میرسیم و دوباره همون اخم 

 همیشگیش نشست رو پیشونیش

 آرســـام، توچرا چشات رنگیه،پوستت سفیده اما سامی سبزه و چشم ابرو مشکی؟-من:

 هر دو تلفیقیم،مامانم سبزه و چشم ابیه اما بابام سفید و چشم مشکی -آرسام:

 .وای از االن عاشق مامانت شدم،آخ چه با مزه بشه چشای ابــی پوست سبزه-من:

 میبینی ایشاال -آرسام:

 مزدی امیر ندیدمش؟من چرا تو نا -من:

 حتما دیدیش اما یادت نمیاد-آرسام:

رسیدیم اپارتمان،هر دو سوار اسانسور بودیم،همین که اسانسور اعالم کرد طبقه هفتم ارسام سریع تر از من رفت و 

 چند بار متوالی زنگ درو زد،رفتم پیشش

 نزن آرسام،کلید دارم -من:

 کلیدو چرخوندم و در باز شد

 ان؟ بــاران جان؟بــار -من:

صدایی نمیومد،دوییدم باال ارسامم دنبال من بود در اتاقشو باز کردم ،باران خیس عرق بایه تاپ و شلوار بدون پتو 

 خوابیده بود

 وای ارسام ببریمش دکتر-من:

 ل کردباران هذیون میگفت، سریعا یه مانتو پوشوندمش و ارسامو صدا کردم ،ارسام اومد تو اتاق و باران و بغ

 

 این داره میگه سردشه یه پالتویی چیزی بگیر اینجوری که از سرما میمیره -آرسام:

پالتوشو از کمدش کشیدم بیرون و گفتم وایستا،به زور و بال تنش کردیم و ارسام باران رو خوابوند رو صندلی پشت 

قه برمیگشتم باران رو نگاه نشستیم تو ماشین و ارسام گازشو گرفت همچین با سرعت میرفت منم دم به دقی

 میکردم،رسیدیم به یکی از بیمارستان های خصوصی مطرح شهر

 تو سوییچ و بگیر و قفل کن بیا من ببرمش اینو -ارسام:
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 باشه ارسام -من:

ارسام در حالیکه باران رو بغل میکرد مرسی زیر لب گفت و رفت سمت در بیمارستان منم بعد قفل کردن دوییدم 

 .سمت ارسام

دقیقه بعدش باران سرم به دست خوابیده بود اصال چشماشو باز نکرده بود ، حاضر بودم شرز ببندم که این  29حدود 

باران مشت مشت برف خورده اخالقش همین بود نمیتونست کنترل کنه،یکی نیست بهش بگه ابت کم بود نونت کم 

دم بیرون و روی صندلی های توی راهرو نشستم و بود اونوقت روز میری خرید برفم داشت میبارید،از اتاقش اوم

سرمو تکیه دادم به دیوار و چشمامو بستم،خسته بودم دیشب درست نخوابیده بودم هنوز یه ده دقیقه هم نگذشته 

 بود که اول متینا پشت سرشم ساترا اومد؛متی که بی توجه رفت تو اتاق پیش باران

 چیز مهمیه؟ -ساترا:

 و اینکه دکتر گفت خوب شد اوردین اخه فشارش خیلی پایین بوده نه یه تب و لرز -من:

 خوبی؟ -ساترا نشست رو صندلی کناریم و گفت:

 راستش نه -برگشتم به صورتش نگاه کردم و گفتم:

 به خاطر باران؟ -ساترا:

 اره بد مریضه میدونستم،نباید امروز میومدم دانشگاه باید سریعا میاوردمش دکتر -من:

ی گلوم و چنگ انداخت.. ساترا با یه دستش منو کشید سمت خودش و سرمو چسبوند رو قفسه سینش بغض بد

قلبش بوم بوم میزد ،آخ چه قدر خوب بود نمیخواستم بیام بیرون فوقش دو نفر میدیدن میگفتن نفس بی حیاس یا 

را ام عجب کرده تا چیز عمم بسوزه،ساتاینکه مثله عمه ی بی شعورم ربط میداد به ایرانی نبودن مامانه عزیزم،اصال باب

 نفس؟-زمزمه کرد:

 هوم؟-من:

 هنوز حرفشو نگفته بود ارسام از اتاق اومد بیرون و بی توجه راه افتاد منم دوییدم دنبالش

 باران بیدار شده،دارم میرم داروهاشو بگیرم-ارسام:

 ممنونم ارسام،منم میام-من:

 شدم،اروم نزدیک تر شدم یه چیزایی میفهمیدمزیر لب چیزایی میگفت اما متوجه نمی

 تشکر که کال تو خونش نیست تازه طلبکارم میشه اما....-ارسام:

دیگه نشنیدم چون هیچی نگفت اخه رسیده بودیم به داروخونه بیمارستان،بعد خرید داروها،ارسامو دست به سر 

ساب کنم وگرنه ارسام خودش حساب میکرد منم کردم تا بره تو اتاق کنار باران خودمم دوییدم سمت صندوق تا ح

 دلم اینو نمیخواست،بعد حساب کردن برگشتم متی داشت کمک باران میکرد تا بلند شه بریم

 من میرم صندوق برا حساب -ارسام:

 ممنونم ارسام اما خودم حساب کردم -من:

 وی مبلسوار ماشینا شدیم،ساترا و ارسام هم اومدن خونه ما،همه نشسته بودیم ر

 باران اونروز چی شد؟ -ساترا:
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نه هیچی رفته بودم خرید،برف زیاد خودم بعدش که  -باران زل زد تو چشمای ساترا و چشماشو گشاد کرد و گفت:

عرق کردم اومدم خونه با تاپ خوابیدم اها شب تولدم گرمم شد پنجره رو باز کردم و دقیقا جلو باد سردی که میومد 

 عد خرید بدنم عرق میکرد اما خودم میلرزیدم از سرماوایستادم،امروزم ب

 همون تب و لرز دیگه-ارسام:

ارسام و ساترا بلند شدن برن،همه جلوی در خونه بودیم بعد از خدا حافظی ساترا جلوی اسانسور بود برگشت و 

تیم و ین نگاها،درو بسنگاهی به باران کرد چند ثانیه نگاهش کرد و سوار اسانسور شد و رفت ،نفهمیدم چی گذشت ب

 برگشتیم به هال

 جزوه هارو نوشتین دیگه؟ -باران:

 من که نه یعنی نتونستم -من:

 منم با یه خطی نوشتم تونستین بخونین بنویسین -متی:

چند روزی میگذشت،بارانم دیگه خوب شده بود؛ تقریبا اواسط اسفند بودیم داشتیم درس میخوندیم که صدای زنگ 

 لند شد،کم پیش میومد بهش زنگ بزنن برای همون با ذوق برش داشتم،ساحل بودتلفن خونه ب

 سالم عزیزم خوبی؟-ساحل:

 اره ساحلی،چی شده دوست بی معرفته ما بهمون زنگ زده؟ -من:

 پاشین بیاین خونه مامان ناهید برای یکی از شماها خاستگار اومده؛اینجا -ساحل خنده ی بلندی کرد و گفت:

 ـاسـتگـــار؟!!! برای ما؟ خونه ی شما؟خــ -من:

 نه پس برای ساترا -ساحل با خنده ای که داشت غش میکرد گفت:

 برو ساحل برو،احساساته مارو جریحه دار نکن تو این بی شوهری -من:

 پاشو بیا لوس نشو فقط لباسای شیک در عین حال هم بسته و رسمی بپوشین -ساحل:

یعنی خیلی طرف خره اگه برای من اومده یعنی  -تا دادم باران که میخندید متی هم گفت:قطع کرد،خبرارو به اون دو 

 این حلقه ی خوشگلمو ندیده؟

 بابا حتما برای بارانه برا من که هیجکی نمیاد -من:

 شماها برین اماده شین -متی:

 ون اقا باال سر داریمما که خودم -بعدش انگار که خجالت کشیده باشه سرشو انداخت پایین و اروم گفت:

 پاشو حرف نباشه تا یه ربع دیگه اماده شین -من:

رفتم تو اتاقم،یه کت دامن ابی نفتی تا زیر زانوهام تقریبا میشد گفت بلند بود با یه دستمال گردن سفید،خط چشم و 

ن دیدم یه م تو اتاق باراریمل و رژگونه،ترجیح دادم به لبم چیزی نزنم،یه کفش پاشنه دار ابی نفتی هم پوشیدم؛پرید

لباس ساده ی بلندکه از کمر گشاد میشد به رنگ قهوه ای و یه کت کوتاه همرنگش ،ارایششم کم تر از همیشه 

 بود،متی هم خودش اومد تواتاق،یه لباس یکدست بلند به رنگ سبز.

ونه ی ستگار ما سه تا رفته خباران نشست پشت فرمون تو راه یه اهنگ شاد گذاشتیم برام خیلی جالب بود که چرا خا

مامان ناهید؟همین که رسیدیم با نیش شل ایفون رو زدیم ،در مثل همیشه با صدای تیکی باز شد و ما رفتیم تو دیگه 

نیشامون شل نبود بعد سالم و احوال پرسی با ساحل که دم در بود راه افتادم سمت سالن که گفته بودن خاستگارا 

شدم دیدم نیش پسره شل شد احساس کردم اشناس که بعد فشار اوردن فهمیدم  اونجا نشستن،همین که وارد
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همونی بوده که افتاده بود دنبالمون،پوزخندی زدم و نشستم رو یه مبل سه نفره که خالی بود با چه رویی هم اومده 

ور من  ر کدومشون بهپسری که بیوفته دنبال دخترا ادمه زندگی نیست،چند دقیقه ی بعد باران و متینا هم اومدن و ه

 نشستن

 خب خانم بهنیا کدوم یکی از دخترای من؟ -مامان ناهید:

 وئهنفس جان برای ت -سرم پایین بود نمیدونستم چی شد اما یهو دستای مامان ناهید چونمو گرفت باال و اروم گفت:

ن ابروهام نشوندم من دلم نیشم داشت شل میشد بالخره مام خاستگار دار شدیم اما حفظ وضعیت کردم و اخمی بی

ساترا رو میخواست خب بدرک که اون نمیدونست،اون گاوه من که حسم نابه،هیچی نگفتم،از خاستگاری سر در 

نمیاوردم اولین خاستگاری که دیده بودم همونی بود که منو باران فراریش دادیم،سرمو گرفتم باال پسره پررو پررو 

گرفت همچین دردم گرفت که خواستم جیغ بزنم اما نتونستم برای همون زل زده بود به من،باران یه نیش گون 

اشکی از چشمام در اومد مطمئن بودم کبود شده،داشتم فکر میکردم چیکار کنم که صدای بسته شدن صدای در اومد 

و  اچند ثانیه بعدش هم ساترا در حالی که داشت با گوشیش ور میرفت اومد تو هال سرشو بلند کرد و با دیدن م

 اینجا چه خبره؟ -خونواده بهنیا با تعجب گفت:

 پسرم برو لباساتو عوض کن بیا برای نفس جان خاستگار اومده -مامان ناهید با لبخند به پسرش نگاه کرد و گفت:

چی؟ خاستگار؟ اونم برای -ابروهای ساترا گره خورد،هوی خره ساحل که نه من تو چرا هاپو شدی باز،عصبی گفت:

 نفس؟

 اره عزیزم چطور مگه؟ -مان ناهید:ما

بفرمایین خانوم و اقای محترم،بفرمایین لطفا،خواهش  -ساترا توجهی به مامانش نکرد رو به خونواده ی بهنیا گفت:

 میکنم

ای بابا حاال ما تازه داشتیم عشوه میومدیم اون اومد گند زد به همه چی منم بد تر از خودش اخم کردم و سرمو 

 ن،تعجب از سر و روی اون بیچاره ها میباریدانداختم پایی

 اینجا چه خبره اقا شما کی هستین؟ -پسره:

 ببین برو بیرون -ساترا :

مامان ناهید خیلی عصبی شده بود از اون دسته خانومایی بود که بچه هاش ازش حساب میبرن ،ساترا درو با عصبانیت 

 هال بست که صداش درو پنجره رو لرزوند دوباره اومد تو

ساترا چت شده ها؟ چرا اینکارو کردی؟ ابرو ریزی از این بیشتر؟ اومدن خاستگاری گناه  -مامان ناهید عصبی گفت:

 کردن؟ ادم کشتن؟ پسره ی ...

 مادرِ من -ساترا:

به من نگو مادر ابرومو بردی چرا اخه اینکارو کردی؟خود نفس هم فکر نکنم  -مامانش پرید وسط حرفش و گفت:

 مثبت میدادجواب 

اخه مادرِمن، من خودم نفس رو دوستش  -مامان ناهید یکسره داشت میگفت یهو ساترا وسط حرفاش داد زد:

 دارم،عاشقشم با چه زبونی بگم اخه؟

جــــــــــــــــــان؟ چیشــــد؟؟؟؟؟ ساترا منو دوست داره جــــــــونم عشقــم بیا بغله عمویی؛مامان ناهید یهو 

مامان حاال فهمیدی؟ االنم کار بدی  -حرف نشست رو نزدیک ترین مبل ساترا جلو مامانش زانو زد: ساکت شد بی
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کردم؟ هنوزم فکر میکنی ابروتو بردم؟ اره مامان؟ مهم نبود حرف و حدیث برای چند روزه شایدم چند ماه اما اگه 

 نفس و از دست میدادم چی؟ برای یه عمر؟

مانش و بغلش کرد،نگاهی به باران انداختم نیشاش تا پشت گوشش باز بود،متی ساترا بلند شد و نشست کنار ما

مهربون لبخند زده بود ،ساحل هم نیشش باز بود،سرمو چرخوندم ساترا با یه التماس و برقی توی چشماش نگاهم 

عاشقتم  میکرد سرمو انداختم پایین هاج و واج بودم زبونم نمیچرخید یعنی ساترا هم دوسم داشت آخ جون خدا

هر چی که دلت میگه رو بگو  -ناجور،صدای پایی بهم نزدیک میشد،مامان ناهید بود،بغلم کرد و توی گوشم گفت:

 خجالتم نکش و اصال فکر نکن چون پسرمه ناراحت میشم، نه اصال ،اگه انتخابش نکنی حتما یه اشکالی داشته دیگه

بر بیا نفس رو ب -امان ناهید برگشت سمت ساترا و گفت:اشک توی چشمام جمع شد چقدر این خانوم فهمیده بود،م

 تواتاق باهاش حرف بزن،اگه قبولت کرد و شرطاش رو گذاشت میریم خاستگاریش

ساترا اومد و دستمو گرفت و برد تو اتاق خودش،نگاهی به اتاقش انداختم ،یه اتاق تقریبا بزرگ با دکوراسیون سفید 

و کمد لباسو کتابخونه و میز کامپیوتر که روش یه لب تاپ بود روبه روی مشکی که کل وسایلش یه تخت دونفره 

تخت خوابش هم یه مبل راحتی بود،نشستم روی تخت و پاهامو به حالت چهار زانو گذاشتم ساترا هم نشست رو به 

 روم رو همون مبله

 خــب؟نظرت چیه؟-ساترا:

 فعال توی شوکم وایستا در بیام-من:

 تا هر موقع بگی همین جا منتظرم -:ساترا با خنده گفت

یه پنج دقیقه ای داشتم جمالت رو توی ذهنم مرتب میکردم با اینکه کلی ذوق کرده بودم اما سعی ام بر این بود عینه 

 خب ببین ساترا..من.. -تو فیلما خانوم و با شخصیت جواب بدم،با زبونم لبم رو تر کردم و رو به ساترا گفتم:

ا نگو میخوام درس بخونم و نمیخوام ازدواج کنم که قبول نمیکنم خودم بعد از ازدواج هم میزارم تورو خد -ساترا:

 درس بخونی نگران نباش،اما اگه کس دیگه ای هست بهم بگو گوش میدم

نه بابا خب ببین این حرفامو به خونوادت هم بگو،خودت میدونی من مامانم انگیلیسیه یعنی مسیحی ،پدرم  -من:

و مسلمان تا جایی که یادمه مامانم نماز نمیخوند اما روزمون رو توی ماه رمضان میگیریم،مامانم تقریبا مسلمان ایرانی 

شده چجوری بگو دیگه خدا رو میپرسته نه مجسمه عیسی مسیح رو میفهمی که؟بعدش اینکه من جواب خونوادم هم 

بستگی داره دیگه البته داداشم پسری نیست که  برام مهمه همه ی چیزا به مامان و بابام و تنها برادرم الیاس

خوشبختی خواهرش رو نخواد و الکی دلیل بیاره بعدشم رک بهت میگم توام پسری نیستی که نتونی زنت رو 

 خوشبخت کنی هم از لحاظ تحصیل و مالی و تیپ و قیافه،به نظرم همه ی مالک های ازدواج رو داری

 دوستم داری یا نه؟ بریم سر اصل مطلب خودت چی؟ -ساترا:

میدونستم دیگه نباید چیزی رو پنهون میکردم و اعتراف اینه دوستش دارم چیز مسخره ای نیست چونکه ساترا 

خودش اعتراف کرده بود اما خب یکمی حرص دادن ساترا خیلی میچسبید به خصوص االن که خاستگاره عزیز منو 

ی اره ، اما اینو بگم هیچکی جای اولین عشقم یعنی دوست پسر بگی نگ -فراری داده بود،با نیش تقریبا شل گفتم:

 سابقم رو تو قلبم نمیگیره

ساترا دیگه نگاهم نکرد بلند شد و رفت سمت تنها پنجره ی اتاقش دقیقا ایستاد روبه روی پنجره دستشو برد الی 

 موهاش همیشه یا خیلی عصبی بود این کارو میکرد یا خیلی فکرش درگیر بود و خسته
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 پس داشتی؟ -ساترا:

 اره -من:

 دوستش داری؟ -ساترا:

 خیلی،اما اون عشقمو زیر پاهاش له کرد و رفت -من:

ساترا با اینکه پشتش به من بود مشتش رو محکم کوبید به دیوار کناریش،یا خدای گلم این چش شد ساترا نفسش 

م رو هم کوبوند،با خنده ای داشتم به زور کنترل لعنتــی .. پشت این حرفش مشت دو -رو با فوت داد بیرون و گفت:

میکردم،ساترا زیر لب چیزهایی میگفت،کفش پاشنه دار،ام رو در اوردم و گذاشتمش کنار تخت لباسم رو که تا زیر 

 سـاترا... -زانوم بود،یکمی کشیدمش باال ،در حالیکه پاورچین پاورچین میرفتم سمت ساترا گفتم:

 ببخشیـــد اما.... -. دوباره گفتم:یه قدم نزدیک تر شدم..

 نمیدونـــی که.... -یه قدم دیگه نزدیک شدم.....گفتم:

 اذیت کردن مردی که عاشقشی چه حالی میده -دیگه فاصله ای نداشتم باهاش از پشت بغلش کردم و با خنده گفتم:

شت سمت من فاصلمون خیلی کم بود پشت این حرفم بی اختیاراز بازوی ساترا اروم و رو هوا بوس کردم،ساترا برگ

 یعنی سر کار بودم؟ -در حالیکه خیره خیره به چشمام نگاه میکرد گفت:

اره بابا،کدوم خری میاد منو بگیره،برادر من از االن میگم بهت خریت نکن بیخیال نفس،خودم بهت  -من:

 میگم..خریت نکن...جوونی نکن..اشتباه نکن..نفس ادم نیست...فرشتــه است

 تا باشه از این خر شدنا -ساترا با خنده صورتش رو یکمی دیگه اورد جلو و گفت:

بعد از حرفش خواست لبامو ببوسه که سرمو کشیدم عقب،خودمم در حالیه به عقب عقب میرفتم،انگشتم رو به سمت 

 آی آی آی.. فعال شما غریبه ای -چپ و راست تکون میدادم گفتم:

 متاسفم اما اگه برای تو نشدم نمیخوام دست خورده باشم -ه خودم و گفتم:بعدم یه لحن غمگین گرفتم ب

 حاال همچین میگفتم دست خورده انگار بیچاره چیکار کرده ها

 یعنی امکان داره؟ برای من نشی؟ -ساترا:

ه من همه داره مگه چیه؟ انتظار نداری که بگم اگه جسمم برای یکی دیگه شد قلبم همیشه برای توئه؟ نه شرمن -من:

 ی حسم..قلبم..روحم..تنم ماله شوهرمه

 نفـــس؟ -کفشمو پوشیدم و لباسم رو مرتب کردم درو باز کردم برم که ساترا صدام زد:

 باز این از اون نفس ها گفت کثافت میدونه من خوشم میاد هی تکرار میکنه،برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم

 دوسِت دارم-ساترا:

 خر شدم من،راستی اون نیلو روهم یه کاریش بکنخب حاال  -من:

 باشه -ساترا:

 راستی ساترا جواب مامان بابات رو بهم بگو،بعدش هم من جوابم رو میدم-من:

دیگه منتظر حرفی از ساترا نشدم و رفتم پایین خدا رو شکر مامان ناهید تو اشپزخونه بود و منو نمیدید وگرنه آب 

 ه وارد هال شدم باران ومتی و ساحل ریختن روممیشدم میرفتم زمین همین ک

 چی شد؟ -ساحل:

 بچش شد... چی بشه خب؟ -من:
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 کو ساترا؟ -باران:

 از پنجره انداختمش بیرون -خواستم بگو خوردمش که دیدم خیلی افتضاح میشه گفتم:

 واه واه نیومده داداشه بیچارمو کشتی؟ -ساحل:

 این خواهر شوهر بازیا اوه نداشتیما.. از -با خنده گفتم:

 بالخره زن داداشش شدی یا نه؟ -متی:

همه چیز رو ساترا بهشون میگه بعدش هم من جوابم رو میگم،فعال تا مامان ناهید نیومده در بریم که من دارم  -من:

 میمیرم از خجالت

 سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه.

 «از زبان باران»

من دلم کباب شد، ولی خداییش ایوال غیرت دیدی وقتی فهمید خاستگارن چه عصبی ساترا همچین التماسی گفت که 

شد آخ بچم،نفس ردش نکن این دوستت داره به منم گفته بود داشتیم برنامه ریزی میکردیم که این خاستگاره گند 

 زد بهش اما اینجوریم باحال شد من که خوشم اومد

 چــــی؟!! -نفس:

 امه ها داشتیماره منو ساترا برن -من:

 باران خیلی بدی،میبینی متینا چه قدر بی شعور شده -نفس:

 کوفت بهت میگفتم که پاچه نمیزاشتی برام -من:

 فعال که باید فکر کنم بعدشم مامان و بابامم مهمن دیگه -نفس:

ریدم شیم زنگ زد پرسیدیم خونه،داشتم تو اتاقم لباسم رو عوض میکردم همین که شلوار راحتیم رو کشیدم باال گو

 سمتش دیدم مامانمه،اخرین باز دوروز پیش باهاش حرف زده بودم

 سالم مامانیم-من:

 سالم دخترم خوبی؟ -مامان:

 مرسی چه خبرا؟ باباییم خوبه؟ اون دوتا خوبن؟ تکین درساش رو میخونه؟ -من:

 طیلی نیست بیایناره عزیزم نفس و متی خوبن؟ اینا هم دلشون برات تنگ شده یه تع -مامان:

 منم دلم براشون یه ذره شده،نه مامان،تازه شاید یا ما اومدیم به زودی یا شماها -من:

 چرا چیزی شده؟ -مامان:

 نه ماما گلم -توی دلم خنده ای کردم و گفتم:

 راستی امیر خوبه؟ -مامان:

 اره مامانم -من:

 ببوس خداحافظت باشه بارانخب دیگه من قطع کنم از طرف من متی و نفس رو -مامان:

 همچنین مامان-من:

نم از طرف ماما -دلم خیلی برای مامانم تنگ شده بود،یه اس ام اس برای نفس و متی فرستادم براشون نوشتم که:

 بوس من حوصله ندارم بیام شب خوش
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ه نزاره درس بخونم؟ ن وای اگه همین نوروز نفس و متی با هم عروس بشن چی؟ من چیکار میکردم؟ نکنه بابام دیگه

 نه بابای من همیشه موافق تحصیل دخترا بوده .. باهمین فکرا خوابم برد.

صبح روز سه شنبه بود و من از خواب بلند شدم راه افتادم سمت دست شویی بعد از انجام عملیات شروعکردم به 

واک به دست به زور لمسش مسواک زدن که گوشیم از تو اتاق داشت خود کشی میکرد با همون دهن کفی و مس

 کردم و با دستم که خالی بود گرفتمش در گوشم

 الو؟-با همون دهن کفی گفتم:

 سالم باران خوبی؟-ارسام:

 اوهوم-من:

 چه خبر؟ -ارسام:

 هیچی -من:

 چرا اینجوری صحبت میکنی؟-ارسام:

 چون دهنم کفیه تازه بیدار شدم چون کالس دارم،دارم مسواک میزنم -من:

 پس برو بخواب چون کالس اقای محسنی کنسله -ارسام:

 ایولــــا چرا کنسل شد؟ -من:

 ج.ری که از ساترا شنیدم یکی از اقوام خیلی نزدیکش عمرشون رو دادن به شما -ارسام:

 خدا رحمتش کنه،خب کاری نداری؟ -من:

 تو فرهنگ لغتت تشکر وجود نداره؟ -ارسام:

 واااا چطور مگه؟ -من:

 یه تشکری چیزی بکن دیگه -ام:ارس

 برای چی اخه؟ -من:

 برای رسوندن خبر -ارسام:

 اینم شد دلیل؟ اخه؟ وظیفت بوده دیگه -من:

 واقعا که -ارسام:

 ناراحت شدی؟-من:

 اله خیلی -صداشو عین پسر بچه ها کرد و گفت:

 مسخره نشو،مرسی بابت خبر دادنت -من:

 بای بای -ارسام:

 رفت تو حلقم بای بایاه کف  -من:

 لیلی و مجنون اومدن ..شیرین -دوییدم سمت دستشویی و دهنمو شستم و رفتم اتاق نفس و شروع کردم به خوندن:

 و فرهاد اومدن مثل دوتا دسته ی گل نفس و ساترا اومدن

 عروس کیه بابا -نفس چشماشو مالوند وگفت:

 د بخت بودن که خاستگاری کردن؟عمه ی گرامی متینا،خب روانی دیروز از من ب -من:

 باران هنوز چیزی معلوم نیست خفه لطفا االنم برو بیرون میخوام اماده شم -نفس:
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 نه نشو کالس اقاس محسنی کنسله بخواب یه دوساعت دیگه -من:

 اومدم بیرون ورفتم اتاق متینا،داشت اماده میشد

 متی کالس کنسله نپوش لباساتو -من:

 جدی؟ -متی:

 اره چ -من:

 متی مانتوش رو پرت کرد و با همون شلوار پرید رو تخت حاال باال تنه اش هم لخت بودا

 نچ نچ میخوای بگم امیر هم بیاد؟ -من:

متی نیم خیز شد و بالشش رو پرت کرد سمتم منم در رفتم و پریدم رو تختم،چشمام تازه داشت گرم میشد و 

 الو؟ -،با حرص برداشتمش ،عالمت سبز رو فشار دادم و گفتم:میخوابیدم که صدای نکره گوشیم بلند شد

 سالم خوبی؟ -:

 سالم شما؟-من:

 مسخره سامی ام دیگهع نشناختی؟ واقعا که -:

 وای سامی به خدا شرمنده،اصال نگاه به صفحه ی گوشیم ننداختم -من:

 با کسی دعوات شده؟ اعصاب نداری -سامی:

 نه بابا خب خوبی سامی؟-من:

 بله مگه میشه بد باشم-سامی:

 خــب؟ -من:

 چی خب؟ -سامی:

 خب به کمالو جمالت چیکارم داشتی زنگیدی؟ -من:

 مگه حتما باید کاریت داشته باشم؟زنگیدم حالتو بپرسم -سامی:

 خوبم من-من:

 شنیدم مریض شدی -سامی:

 اوووه سامی خیلی وقته گذشته-من:

 یلی زیاد بودنببخشید من نبودم کارام خ -سامی:

 نه بابا این چه حرفیه همین که به فکرم بودی به دنیا می ارزه.. راستــــــی -من:

 جــان؟-سامی:

 ساترا از نفس خاستگاری کرد اونم خیلی یهویی -من:

 جــدی؟؟پس به هر دوشون بزنگم تبریگ بگم-سامی:

 نـــــــــــــه ! سامـــــــی -من:

 شد؟ چی-سامی با تعجب گفت:

 نفس ندونه بهت گفتم فقط به ساترا تبریکت رو بگو -من:

 باشه -سامی:

 بـــاران؟!! -چند لحظه سکوت بود هیچکدوم حرف نمیزدیم بالخره اون زبون باز کرد:
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 هـــان؟ -من:

 هیچی بای -سامی:

 بای بای -من:

گرفتم خوابیدم هنوز تازه داشتم از  کوک کردم و 89بود پس یه ساعت وقت داشتم بخوابم،گوشیمو روی  0ساعت 

خوابم لذت میبردم باز صدای گوشیم بلند شد،اه سریع یه ساعت گذشت خدایا انگار به من نیومده بخوابم،دوباره 

راهی دست شویی شدم بعد از اون مانتوم رو با یه شلوار و مقنعه پوشیدم و کیفمم انداختم رو دوشم و دوییدم 

 ی خودش اقمه درست میکنه متی هم بند کفشاشو میبندهپایین،دیدم نفس داره برا

 باران بیا اینو برای تو درست کردم بریم که دیرمون شد -نفس:

 ممنونم-من:

-لقمه رو داشتم میخوردم همراهش هم بندامو میبستم اما هی نمیشد،یهو نفس خم شد و سریعا بندامو بست و گفت:

 بریــم میگم دیر شد

هم خجالت کشیدم هم ممنونش شدم برای همون یه بوس از لپاش کردم و رفتیم پایین،تو  خیلی بابت این کارش

 ماشین یکسره فک زدیم

 خوندین دیگه؟ -من:

 اره من خودم کال قلب و عروق دوست دارم -نفس:

یوی منم حاال میگم بیماری قلب و عروق به جهنم موندم ما که قراره جراح قلب بشیم چرا بیماری های کل -متی:

 میخونیم؟

 فعال ما عمومی باید بخونیم عزیزم بعدشم حتما یه ربطی بین کلیهو قلبت هست -نفس:

ه از این دختره اه ا -پیچیدم تو پارکینگ یونی،داشتیم قدم زنان میرفتیم سمت ساختمان دانشگاه که یهو نفس گفت:

 چندش بدم میاد

 کی؟ -من:

 اوناهاش ببین -نفس:

 طاهری رو میگه میدونستم چرا اما باز پرسیدم چرا؟برگشتم دیدم سارا 

 دختره ی خره گاو بیشعور،هی برای ساترا عشوه میاد -نفس:

 بعدشم شروع کرد به در اوردن ادای دختره

استـــااااااد.. یا مثال ..کـــرامــــت...یا اون روز رو یادته تقریبا کل دانشگاه فهمیدن اسمه استاد کرامت ساترا  -نفس:

 هستش دختره هی میگفت. واو ســـاترا..چه اسم شیکی

 دختره ی چندش -اخر حرفشم صدای عق در اورد و گفت:

 آی آی حسودی؟ -متی:

 من که فقط به حرص خوردن نفس خنده ام میگرفت

 نه متی حسودی نیست خداییش باید یه خورده خودش رو اصالح کنه خیلی سبک بازی در میاره -نفس:

 ه گوشــامون درازمام ک -من:

 اما نفس ساترا کارش همینه باید بسازی -متی:
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 غلط کرده اون دکتره من اگه زنش بشم نمیزارم تدریس کنه -نفس:

 اوهو جونم غیرت-من:

 مخلصـــیم-نفسم به شوخی صداش رو کلفت کرد و گفت:

 نفسی اینا یعنی جوابت مثبته دیگه؟-من:

 ونین من دوستش دارم اما ببینیم جواب مامانو بابام چجوریه؟ قسمت چیهبابا شماها که خودتون مید -نفس:

 خب ببین ساترا هم منتر جوابهع تو تا بره خاستگاری یا نه -متی:

 فعال باید از مامان باباش خبر بیاره جوابشون چیه بعدم من جوابش رومیدم،بعدش هم بــــاران جـون؟ -نفس:

 چی میخوای؟ -من:

 س حرف بزن باشه؟ اماده باشن دیگهبا الیا -نفس:

 باشه -من:

 وای بعدش من میخوام خاله بشما -متی:

 اها اونوقت چند ماهه ما آب دهنمون اویزونه،چی؟ -نفس:

درس بیماری قلب و عروق رو توآزمایشگاه بودیم و استاد هم داشت با جون و دل توضیح میداد یکی از پسرا هی 

اعصابم خورد شده بود فک کن استاد چقدر صبور بود،یه ربعی داشت میگذشت تیکه مینداخت اخرش دیگه من 

پسره باز تیکه انداخت استاد هم با خشونت بهش گفت گمشه بره بیرون،آی جیگرم حال اومدا،ختم جلسه اعالم شد 

 خانومای رهاد،بهراد،کیانی -سه تایی داشتیم میرفتیم که آرسام صدا زد:

ساترا گفته همه جمع شیم کافی شاپ  -ه برگشتیم سمتش که نزدیک شد و گفت:چــیــش چه خانومی هم میگ

 نزدیک یونی االن سامی امیر و ساترا اونجان شمارو هم من باید ببرمتون

راه افتادیم سمت کافی شاپ با ماشین ارسام ده دقیقه هم نشد رسیدیم رفتیم طبقه باالی کافی شاپ که امیر دستش 

 اینجاییم ماها هم رفتیم و نشستیمرو برد باال یهنی ما 

 چرا جمع شدیم؟ -متی:

 بعد هم چپ چپ همرو نگاه کرد

 میخوایم بدزدیمتون -امیر:

 خب حد اقل میگفتین خودمون رو اماده میکردیم -نفس:

 وای حاال که مارو میخوان بدزدن من چی بپوشم -من:

 متون قسمت کنمراستش اومدم این خبر خوب رو با ه -ساترا با خنده گفت:

نفسی مامان و بابام موافقت کردن بعدش هم گفتن که از خداشونه همچین  -بعدش نگاهی به نفس کرد وگفت:

 عروسی داشته باشن

 اگه توهم مثبته رو بدی ما همه بریم خاستگاری گنبد -بعدش خوشحال و با ذوق گفت:

 عروس رفته گل بچینه -یشقدم شدم و گقتم:نفس نگاه مهربونی به همه کرد و خواست دهنشو باز کنه که پ

همه ادمای دوروبرمون با خنده نگاهمون کردن،نفس زیر لب یه چیزایی میگفت که طرز نگاهش میفهمون داره 

 تهدیدم میکنه

 برای بار دوم عروس خانوم وکیلم؟ -امیر:
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 عروس رفته گالب بیاره -سامی:

 رو بده با هم میریم میخریم گالبوای بابا عروس شما بله  -ساترا با خنده گفت:

 برای بار سوم و بار آخر عروس خانوم وکیلم؟ -آرسام:

 با اجازه ی همتون بله -نفس خودشو لوس کرد و گفت:

ما صدای جیغو دستمون رفت هوا،همه ی اونایی که دوروبرمون بودن با خنده نگاهی کردن و دست میزدن،بماند که 

 د از خوردن قهوه برگشتیم یونی و بعد از اتمام کالس ها هم برگشتیم خونه.ساترا چقدر ذوق کرده بود،بع

شب بود و متی و نفس توی اتاقاشون بودن منم که توی هال دستم جزوه ام و یه اب نبات هم طبق معمول تو دهنم 

زنامه وار درجه باز کرده بودم همین جوری اب نبات رو میچرخوندم و جزوه رو رو 819بود پاهامو هرکدوم رو 

 میخوندم که دیدم متی و نفس خیلی مرتب دارن میان سمتم،رسیدن بهم و هر کدوم یه ورم نشستن

 بارن جونـــیم؟ -نفس:

 هـــوم؟-من:

 بیا به الیاس بزنگ دیگه -نفس:

 االن؟ -من:

 اره دیگه -متی:

 پـوفی کردم و با گوشی نفس شمارش رو گرفتم با دوتا بوق جواب داد

 الو؟-الیاس:

بـــــــه اقا الیاس چه خبر از اونورا؟ خوش میگذره بدونه ما؟ اره میدونم بدون ما اصال نمیگذره اما خب زندگیه -من:

 دیگه بسوز و بساز،میدونم افسردگی گرفتین میدونم چشم به راهین

 نفس یه نیشگون گرفت یعنی زر اضافی ممنوع

 اجازه میدی زر بزنم یا نه باران؟ -الیاس:

 بفرما این چه حرفیه اجازه ی ما هم دست شماست -من:

 ما خوبیم شما خوبین؟ چه خبر؟ -الیاس:

 سالمتی مام خوبیم-من:

 ببینم چی شده که یادی از من کردی؟ -الیاس:

 فیلُم یاد هندوستان کرده -من:

 اِ نه بال-الیاس:

 بیاد به مامان و بابات بگوخب راستش زنگ زدم بهت بگم که قراره واسه نفس خواستگار  -من:

 چـــــی؟-الیاس:

 بابا غیرتـــی فتم خاستگاری شده االن میخوان بیان پیش شما -من:

 اها حاال کی از اون خله خاستگاری کرده؟ -الیاس:

 آی گفتی طرف،ظرف دو هفته پشیمون میشه-با خنده گفتم:

 واال پس سریع تر ردش کنیم حاال کیه؟ -الیاس:

 ـوی بارانهــ-نفس:
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 باشه بابا،الیاس همین ساترای خودمونه -من:

 نــه؟! جدی؟ بهش نمیومد اینقدر دیوونه باشه-الیاس:

 خب دیگه خیلی خوش به حالت شد زیاد باهات حرف زدم،به مامان و بابات بگو مام میام ایشاال -من:

 باشه قربانت بای -الیاس:

 گوشیمو دوباره انداختم تو جیبم

 ـب؟ چی شد؟ چی گفت؟خـ-نفس:

 هیچی گفت به ساترا نمیومد اینقدر دیوونه باشه -من:

 بــاااراااان -نفس:

 جــااااان؟-من:

 کوفت -نفس:

 مرگ -من:

 درد -نفس:

 خفه -من:

 همین جوری داشتیم کل کل میکردیم دوباره گوشیم زنگ خورد دیدم ساترا داره میزنگه وصلش کردم

 الو؟-من:

 و باران جان؟ال -ساترا:

 وایسا ببینم وایسا وایسا اوال که چرا به عیالت نمیزنگی دوما جین دیگه چیه نفس اینجا میکشه منه -من:

خب اخه هنوزم ذوق زده ام بابا تو که از خودمونی نفس ناراحت نمیشه،بعدشم به اون زنگ نزدم چون گفتم  -ساترا:

 روز اول پررو نشم بهش زنگ بزنم.

 رین خب حاال چیکار داشتی؟اوه اف -من:

 نفس از اینور داشت خودکشی میکرد،که کی پشت خطه، چی میگه

 به مناسبت گرفتن بله میخوام به همه شام بدم -ساتر:

 یـــوهو جونه نفس راست میگی-من:

 ببین باران از جونه بی ارزش خودت مایه بزارا -نفس:

 یتونین بیاینچرا حاال چرا جونشو قسم میدی؟ امشب م -ساترا:

خب راستش میدونی فردا یکی از استادامون قرار درس رو بپرسه اگه اون نمیپرسید میتونستیم بیایم -منم با ناز گفتم:

 اما خب حاال که میپرسه شرمنده ساترا،خیلی دلمون میخواست بیایم

 یپرسما گفته باشمباشه حاال فردا نمیپرسم اما جلسه ی بعدش از هر سه تاتون م -ساترا با خنده گفت:

 اخ قربون ادم چیز فهم بای دیگه ما اماده شیم -من:

 امشب دعوتیم به مناسبت قاطی مرغا شدن ساترا و نفس -قطع کردم و رو به نفس و متی گفتم:

هردو عین جت رفتن اماده شن،روانیا استغفرا... منم خیلی شیک رفتم تو اتاقم و لباسامو پوشیدم،یه مانتوی سرمه ای 

که از زیر کمرش گشاد میشد،یه شلوار جین ابی تیره با یه شال ساده همرنگ مانتوم یکمی هم ارایش کردم و چون 

مانتوم زمستونی بوود یه نیم بوت مشکی هم پوشیدم که پاشنه ا شبلند بود،عجیــب عاشق پاشنه بلند بودم،چی کم 
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ن از بچگی همیشه مشکل اینو داشتم که چی توی کیفم داشتم...؟؟ اهــــــــــا کیـــف یه کیف مشکی هم گرفتم،چو

بزارم تا مثل کیفای مردم پر بشه همه ی خرت و پرتامو ریختم توش و برای اخرید بار یه لبخند رضایت مندانه به 

خودم زدم و از اتاق اومدم بیرون،مستقیم رفتم تو اتاق نفس،درو که باز کردم دیدم با وسواس ارایش میکنه،برگشت 

 بارانــی این خوبه؟ چطور شدم؟ -و گفت: سمتم

 بابااولین بارت نیست که ساترا رو میبینی،عالی شدی عزیزم عالی -من:

نشستم گوشه ی تختش و از سر تا پا نگاهش کردم موهاشو محکم کشیده بود و از باال بسته بود یه مانتوی فیروزه 

ال مشکی و پوتین بلند هم گذاشته بود لب تختش با یه ش ای زنگ کوتاه که تقریبا زمستونی بود با یه شلوار کتان

مشکی که کنارش روی میز ارایشش بود،ارایششم مثل همیشه یه خط چشم و برق لب زد که بعدش به اصرار من 

ریمل و رژ گونه هم بهش اضافه کرد،رفتم سمت کمدش و کیف همرنگ مانتوش رو در اوردم و دادم دستش و 

 دیگه نپرس به خدا خوب شدی -گفتم:

 از کجا فهمیدی میخوام بپرسم -نفس:

 من از چشم و ابروهات میپرسم میخوای چی کار کنی -من:

منو نفس دست تو دست هم از اتاق اومدیم بیرون صدای اهنگ میومد از همون رو راه پله هر دو با هم خم شدیم تا 

نمیشد اومدیم پایین دیدیم متی کت و شالش رو در  ببینیم کیه البته این سوالم نداشتا اما خب چون از اونجا دیده

 حیف اخرش رسیدین -اورده داره اروم اروم خودشو تکون میده،مارو دید صداشو کم کرد وگفت:

 چه اهنگی بود متی؟ -نفس:

 اهنگ رابطه از شادمهر -متی:

 وااااای کاش بودم،همش تقصیر بارانه دیگه هی میگه من خوشگلم من خوبم -نفس:

 جانم ؟ نفهمیدم چی شد،تو ماشین داریم -:من

 اما خب دارن میان دنبالمون -متی:

 ایـــششش-من:

 ایش تو دست شوییه  -نفس:

با خنده رفتیم پایین یکمی توی اسانسور مسخره بازی در اوردیم که گوشیه متی زنگ خورد،امیر میگفت بیاین پایین 

م دیدیم،یه پورشه ی ارسام و پرادوی سامیار دم در بود،ساترا و سامی ما منتظریم،رسیدیم به پارکینگ درو باز کردی

تو ماشین سامی و امیر و ارسام هم توماشین ارسام،نفس که بعد سالم علیک با ارسام اینا رفت تو ماشین سامی اینا که 

اشق ساترا ه نفس عحاال این کارش دو دلیل داشت یکی این که نفس کال عاشق ماشینای شاستی بلند بود و دومی اینک

 بزار تنها باشن بابا بیا پیش ما. -بود،منم داشتم میرفتم سمت ماشین سامی که متی محکم کشید و گفت:

وا اینا چرا همچین میکنن حاال نه که سامی سر خر نیست اونجا،راه افتادیم ارسام اهنگ خوابم نمیبره رو گذاشت 

مه میکردم که متوجه شدم اون سه تا دارن میخونن منم زدم سیم سرمو چسبونده بودم به شیشه و همراهش اروم زمز

اخر و بلند بلند خوندم،اهنگ تموم شد و ماشین ایستاد چشمامو باز کردم دیدم دقیقا ماشین سامی کنار ماشین ما 

 ر کرداایستاده و سامی و امیر دارن صحبت میکنن، ادایی برای نفس که از شیشه داشت مار میدید در اوردم اونم تکر

 ساترا میگه اول شام بعد شهر بازی یا اول شهربازی بعد شام؟ -سامی:

 شهربازی -امیر:
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 اکی پس گازشو بگیر بریم بعدشم زودتر اگه رسیدین صبر کنین باهم بریم تو -سامی:

 من بستنـــیم میخوامــا -دوباره راه افتادیمف من:

 گریه های نفس و بی محلی های متی رو تحمل کنیم شرمنده حوصله نداریم دوباره مریض شی و -امیر:

 وا چرا بی محلی -من:

 اخه وقتی شما مریض بودی این متی اعصابش خورد میشد بعد به من اهمیت نمیداد -امیر:

 خب چیکار کنم از عزیز دلم همین نفس و بارانن -متی:

 جـــونم بیا بغلم ببینمت-من:

 لــوس-امیر:

ا همچین شلوغ بود که سوزن که بماند منم مینداختی هوا زمین نمیرسیدم،چند دقیقه بعدش رسیدیم شهر بازی اق

 قطار وحشت سوارشیما-ماشین سامی با صدای بدی ایستاد و نفس دویید اومد سمتم و گفت:

 اره اون یکی که میره باال چرخ میزنه میاد پایین که دل ادم هوری میریزه پایین،سوار شیما -متی:

 منم هیچ موقع اسمش رو نفهمیدم -سمت متی و گفتم: برگشتم

 منم همینطور -متی:

 خـــــــب؟ اول کدوم؟-همه لشکر کشی کردیم سمت وسایال،با ذوق رو به اونا کردم و گفتم:

 کدومو دوست داری؟-سامی:

 اون یکی رو نگاه تند تند میچرخه، نه نه اول اون نه اصال اول قطار وحشت -من:

 الخره کدوم؟ب -سامی:

 نمیدونم که اما سوار همشون باید بشیما-من:

 باشه باران -سامی:

اخرش هم به گفته ی نفس اول سوار قطار وحشت شدیم و هی جیغ میزدیم یکی یکی همرو سوار شدیم نوبت رسید 

جا  بعد همون اون وسیله ای که به نظر من وحشتناک ترینش بود جوری که دیده بودم اولشمیبرد ادمو توی اسمونا

اینقدر تکون تکون میداد و برمیگردوند پایین دوباره همین کارو با سرعت بیشتری تکرار میکرد،نوبت ماها رسید 

یکی یکی سوار شدیم اما سامی ایستاد وگفت من نگاهتون میکنم، هر جایگاهش دقیقا شیش نفره بود شدیم منو 

فته بودم اروم اروم رفت باال و کم کم سرعتش بیشتر میشد، از ارسام و نفس و ساترا و امیر و متی،همون جور که گ

 هیجانم دستامو میبردم باال و جیــغ میزدم همین کارو داشتم میکردم که ارسام عصبی دستمو گرفت

 دستمو ول کن -من:

 نه خطرناکه نبر دستاتو -ارسام:

 برو بابا اینجوری خیلی بیشتر حال میده -من:

رد باز این چشمای ابیش با قرمز مخلوط شدن با اینکه ازش میترسیدم وقتی اینجوری میشد ارسام عصبی نگاهم ک

همین جوری تو چشمای عصبیش زل زده بودم اینجوری میشد مننو یاد عالمت تیم بارسلونا مینداخت از فکرم خنده 

 رسام بودم بیچاره فکرام گرفت بدون حرف سرمو انداختم پایین و خنده امو به جیغ تبدیل کردم،دست تو دست ا

میکرد بازم میبرم تازه داشتم گرمای دستاشو حس میکردم یه ارامش خاصی داشت،مثل ارامشی که وقتی باهاش 

رقصیدم بهم منتقل میشد، وقتی به خودم اومدم دیدم همه دارن پیاده میشن،سریع دستمو از دستش کشیدم و کمر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

1 9 7  

 

کارتونا که دور سرشون ستاره میچرخید من دور سرم نفس و ساترا و بندمو باز کردم خواستم بلند شم که عینه اون 

امیر و متی و ارسام و سامیار میچرخیدن ،سامی با نگرانی اومد سمتم ،همین که رسید بغلم کرد،وااا این چش شد یهو 

 حاال فکر کنم ماماناشون امروز ناهار یه چیزی به خوردشون داده ها هر دو یه جوری شدن

 ان حالت خوبه؟ چقدر جیغ میزدی؟ گفتم حاال خدایی نکرده اتفاقی افتادهبار -سامی:

دیدم نه بابا این قصد تکون خوردن نداره منم دستمو دور کمرش حلقه کردم و راه افتادیم دنبال بقیه که نبودن 

نو صورتش ای البته!،دستمو که دور کمرش گذاشتم اولش یکمی تعجب کردم،سامیار الغر تر از قبلش شده بود البته

 سامی جون حالت خوبه؟ -هم میگفتا اما بدنش خیلی از قبل الغر تر شده بود،اروم پشتشو نوازش کردم و گفتم:

 سامی سریعا ازم جدا شد تعجب کردم

 اینا کجان سامی؟ -من:

 رفتن پشمک بخرن -سامی:

 نامردا -من:

 بیا من میخرم برات -سامی:

 سامی میگما الغر شدیا -من:

 بیا بریم دیگه -شتش رو به من کرد و گفت:پ

شکمو  -اما دیگه بقیه اومدن همه دستشون یه پشمک بود غیر از ارسام که دستش سه تا بود رفتم جلو و بهش گفتم:

 سه تا سه تا؟

 یکیش برای تو یکی هم برا سامی دیگه -ارسام:

 هیچ موقع تشکر نکنیا باشه؟ -ار دستش قاپیدم که گفت:

 با وظیفت بود دیگهبا -من:

با ولع شروع کردم به خوردن پشمکم نگاهمو چرخوندم دیدم ساترا و نفس دارن باهم صحبت میکنن،خواستم برم 

پیششون کرم بریزم اما پشیمون شدم اونا هنوز تازه کارن متی و امیر قدیمین رفتم پیش اون دوتا که پیش هم بودن، 

 شده باران؟هنوز نرسیده بودم که امیر پرسید: چیزی 

 نه باید چیزی بشه که بیام پیشتون ببینم نکنه شمام داشتیم دل میدادین قلوه میگرفتین؟ -من:

 نه بابا مگه کیا دل میدن قلوه میگیرن؟ -متی:

 نفس و ساترا -من:

 آخی اونام که مثل ما رفتن قای مرغا حاال نوبت توئه -متی نگاهی بهشون کرد و گفت:

من با کی ازدواج کنم بیخیال مغز خر که نخوردم فعال شماها مغز خری که خوردین رو قورت  -:با صدای بلند گفتم

 بدین منم یه کاریش میکنم

تی اذیتم م -همشون برگشتم سمتم یعنی ارسام و سامی و نفس و ساترا لبخند کج معوجی تحویلشون دادم و گفتم:

 میکنه دیگه

 همشون با خنده دوباره مشغول شدن

 جوری داشتیم قدم میزدیم تا بریم سمت در خروجی هنوز شاممون رو نخورده بودیمهمین 

 توی رستوران همه داشتیم حرف میزدیم
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میدونین اولین بار که من متی و با اینا دیدم ازش خوشم اومد اما از همون اولش اصال فکر نمیکردم نفس  -امیر:

 ا یه اخمی انتخاباشو کرد و رفتاینقدر مهربون باشه اخه تو اون مغازه هم بودین ب

اوه اوه منوو بگو تو همون شبی که این باران رفت و به افسره گفت من مزاحمم منم برای اینکه مشکلی برام  -ارسام:

پیش نیاد گفتم بارا نامزدمه همون موقع باران که از عصبانیت قرمز شد اما این نفس با یه اخمی نگاهم کرد و رفت تو 

یه جوری شدم تاحاال هیچ دختری بهم این جوری اخم نکرده بود،باران که همیشه از من بدش  ماشین که خودم

 میومد و سایمو با تیر میزد

شماها نبودین ببینین تو کالس من با چه اخمی نشسته بود انگاری که این استاده من دانشجو،همچین سر  -ساترا:

بزنه،این باران که مزه میپروند اما همین که درس میدادم کالسام اخم میکردن ادم نمیتونست حتی باهاشون حرف 

 اخم میکرد،متی هم از قیافش معلوم بود ارومه

منم که اولین بار دیدمش نفس و همون روزخاستگاری امیر بود دیگه،از دور که داشتیم میرفتیم سمتشون  -سامی:

 نفس اخم کرده بود اما بعدش یه لبخندی زد

 شه همین جوریه نافشو با اخم بریدنبابا این نفس همی -من:

وای یعنی من اینقدر وحشتناک بودم از این به بعد دیگه اخم نمیکنم،البته دیگه عادت کردم از دوران دوم  -نفس:

راهنمایی بود از وقتی که یه خودمون اومدیم دیدیم مام یه سری شدیم بین سرا ، اخم میکردم همیشه اخه مامانم 

 تو خیابون اخم کنم،چون مزاحما هم زیاد بودن همیشه بهم یاد میداد

 اره راست میگه مام اخم نمیکردیم این یادمون داد -متی:

شام اومد و ماها هم خوردیم اخرش هم ساترای بیچاره بعد از حساب کرد دوباره سوار شدیم و مارو رسوندن 

ه همه باهم حرکت نمیکردیم گنبد خونمون،دم در بودیم همه داشتن خدا حافظی میکردن اخه دیگه تا روزی ک

همدیگرو نمی دیدیم برگشتم سمت متی داشت از بغل امیر میومد بیرون نفسم ساترا رو روهوا یه بغلی کرده بود 

همشون عشقاشون رو یافته بودن پس عشق من کو؟ نا خود اگاه سرم پیچید سمت آرسام داشت نگاهم میکرد 

 خره اعتراف کردم،بلـــاخره!لبخندی زدم اونم همین کارو مرد،پس بال

 چی بالخره باران؟ -همشون برگشتن سمتم.. امیر:

هم  نه چیزه یعنی میگم این نفس و ساترا -ای وای برمن بلند گفتم دیگه زود جمع و جورش کردم و با تته پته گفتم:

 بالخره به هم رسیدن.

م وسایالمون رو جمع میکردیم چون قرار بود فردا روز مونده بود به عید،داشتی4یه هفته و نصفی گذشته بود،دقیقا 

حرکت کنیم گنبد،این بار سامیار و ارسام و البته ساترا و خونوادش هم میومدن،یعنی همه باهم میرفتیم اینقدره ذوق 

 داشتم که نگو و نپرس،نفس در حالیکه از دستشویی میومد بیرون و زیر لب غر میزد

 بعد غربزن االن پوستت خراب میشه میمونی رو دستمونا نفس تورو خدا بزار زنش بشی -من:

 ببین خفه شو اعصابم داغونه ها-نفس:

 اوه اوه باز تو... -من:

 اره انگاری وقت دیگه ای نبوده -نفس:

 بچه ها فردا حرکت میکنیم تا قبل از عید برسیم -متی از راه پله ها اومد پایین و گفت:

 خوبه-من:
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 یم دیگهپاشین جمع کن -نفس:

تا شال،حاال یکی 6تا شال و  4تا مانتو و 4بدون حرف رفتم باال و ساک خوشگل مسافرتیم رو اوردم بیرون ،

نمیدونست فک میکرد من اونجا لخت نشستم،لباس زیرهامو با وسایل شخصی دیگه برداشتم به جاش لباس راحتی 

 تمش،نفس عمیفقی کشیدم و خودمو پرت کردم روبرنداشتم گفتم اونجا دارم ، ساکمو بستم ومرتب یه گوشه گذاش

 تختم.

 «از زبان نفس» 

درد کمرم امونمو بریده بود؛عین خرس گرسنه ام بود رفتم ژایین سوت وکور بود؛مستقیم رفتم تو اشپزخونه،برنج و 

نده ل رشستم و گوشت چرخ کرده رو از تو فریزر در اوردم و تو یه بشقاب گذاشتم تا یخش اب بشه،خودمم مشغو

 کردن ژیاز و سیب زمینی شدم همزمان درست کردن مواد کتلت داشتم ظرفا رو هم میشستم.

اخرین پنج تای کتلت رو ریختم تو ماهیتابه که صدای گوشی بلند شد؛همین که گوشی رو گرفتم در گوشم صدای 

 شاد ساترا پیچید تو گوشم،

 سالم خانوم خودم -ساترا:

 خودم،خوبی شما؟ علیک سالم به اقایی -من:

 ممنون،تو خوبی؟ اماده این دیگه؟-ساترا:

 اره خوبم،اوهوم اماده ایم -من:

 دلم برات تنگ شده میدونی از همون روزی که رفتیم شهربازی دیگه ندیدمت؛فردا میام پیش شماها میشینم-ساترا:

 منم؛اوهوم بیا حاال کیا ماشین میارن؟-من:

 اده ی ساحل تو ماشین بابام ،منو تو باران تو ماشین ارسام،امیر و متی تو ماشین سامیمامان وبابام و خونو -ساترا:

 خوبه-من:

 یهو صدای جیلیز و ویلیز اومد،کال کتلت ها یادم رفته بودن

 اه ساترا سوختن بای -من:

قدری اما خب اونگوشیو گذاشتم و دوییدم تو اشپزخونه،سریعا زیرماهیتابه رو خاموش کردم،اه حیف شد سفت شدن 

نبودن که نشه بخوریمشون،برنجم رو هم گذاشتم رو گاز تا بپزه،داشتم وسایل ساالد رو میذاشتم رو ی کابینت که 

ایفون رو زدن،دیدم سامی اومده دکمه رو زدم تا در پایین براش باز بشه،نگاهی به سر و وضع خودم کردم یه تیشرت 

ود دیگه با لبخند رفتم و درو بازکردمو منتظر به در اسانسور چشم دوختم گشاد تو خونگی با یه شلوار راحتی،خوب ب

با دیدن در روبه روییم یاد ژارمی افتادم چند مدتی بود به خاطر مامانش رفته بود مسافرت نمیدونم کجا،در اسانسور 

 باز شد و سامی با لبخند مهربون همیشگیش اومد تو

 سالم سامی خوش اومدی-من:

 نفسی خوبی تو؟سالم -سامی:

 ممنونم،تو خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود سامی تحویل نمیگیریا-من:

منم خوبم نفس به خدا کارام خیلی زیاده به خصوص االن که تقریبا دارم سه برابر کارارو میکنم که بتونم  -سامی:

 هندسا رو اخراج کردمباهاتون بیام فردا،باورت نمیشه اینروزا اینقدر بد اخالق شده بودم که دو تا ازوم

 میای دیگه؟ -من:
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 اره-سامی:

 سامی رفت نشست روی مبل منم از اینور اپن داشتم باهاش هم حرف میزدم هم ساالد رو اماده میکردم

 سامی ببخشیدا اما من پذیرایی نمیکنم بشین یه ربع دیگه شام امادس -من:

 خوبه منم شام نخوردم راستی کو باران؟ -سامی:

 ونارو االن بیدار میکنما-من:

 باشه -سامی:

 سامی سس میخوری؟ -ساالد رو ریختم تو ظرف و رو به سامی گفتم:

 نه نمیخورم،میخوای تو سس رو بریز فوقش من نمیخورم ساالد-سامی:

 نه سامی منم سس نمیریزم هر کی خواست خودش میریزه -من:

بیدار کردم بعدش باران،وقتی بهشون گفتم که سامی اومده هر دو با برنجم دیگه اماده شده بود رفتم باال اول متی رو 

 خوشحالی پریدن ، برگشتم پایین اما سامی جلو

 سامی؟ سامی کجایی؟-نبود نگران صدا زدم :

 در دستشویی پایین باز بود دوییدم همون سمت دیدم سامی داره صورتش رو میشوره

 سامی خوبی؟-من:

 اره نفسی -سامی:

 دیدم لکه خون کمرنگی رو یقه پیراهنشهبرگشت 

 سامی یقت.. -من:

 میدونم،من تو گرما خون دماغ میشم خونه شماهم گرمه-سامی:

دوویدم و شوفاژ رو خاموش کردم،یخ رو ریختم تو پاکت فیریزر و دادم دستش اونم اومد و نشست سر میز،باران و 

ردم و رو به سامی گفتم: سامی حق انتخاب با تو دوغ یا متی هم اومدن و خالصه همه بودن در یخچال رو باز ک

 نوشابه؟

 من دوغ میخورم-سامی:

 

دوغ رو با لیوان اوردم سر میز و خودمم نشستم تا شامم رو بخورم،با کلی خنده و حرف داشتیم شاممون رو 

 میخوردیم

 راستی کو اون داداشت؟-من:

 بدون گفتن به اون اومدم تا شماهارو ببینماقا رفتن با دوستاشون خوشگذرونی منم  -سامی:

 کار خیلی خیلی خوبی کردی بابا دلمون برات یه ذره شده-متی:

 ولی سامی اینقدر کار نکن خیلی الغر شدیا-باران:

 اره سامی زیر چشماتم سیاه شده-من:

 به خاطر کار زیاده ایشاال تا نامزدی ساترا و نفس اینا خوبه خوب میشم -سامی:

 خواهش میکنم قبل از نامزدی هم خوب شو من خوشم نمیاد اینجوری ببینمت سامی -من:
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دیگه حرفی نزدیم و شام رو تموم کردیم،به خاطر اینکه این یه جو ابرویی که پیش سامی داشتم رو متی و باران 

با سامی گپ  2عت نریزن رو زمین همه ی کتلت هایی که سفت شده بودن رو خودم گرفتم وخوردم،بعد از شام تا سا

زدیم و بعد از اینکه سامی رفت باران ظرفارو شست منم رفتم باال،بعد از عوض کردن پد و زدن مسواکم گوشیم رو 

 حرکت میکردیم. 88صبح کوک کردم و خوابیدم اخه فردا ساعت  0برای ساعت 

 با صدای باران بیدار شدم

 اینجانا 88اعت یه ربع نفسی بیدار شو بیا صبحونه زنگ زدن که سر س-باران:

 باشه برو منم میام-من:

 باران رفت و منم رفتم دست شویی دیدم بعله پد ما هم تموم شده از همونجا داد زدم:باران..متی؟بیاین خواهشا

 هردو اومدن تو اتاقم

 بچه ها پد دارین؟ -من:

 من که نه-متی:

 منم نه-باران:

 وای حاال چیکار کنم -من:

 بزن به ساترا زنگ-باران:

 برو بابا-من:

 عزیزم من خودم به امیر میزنگم میگم سریعا بیاره -متی:

کلی ممنونش شدم،امیر گفته بود ده دقیقه دیگه منم برای همون رفتم زیر اب تا دوش بگیرم،دقیقا ده دقیقه گذشت 

موم اومدم بیرون و همون لباسایی در حموم رو زدن باز کردم متی یه پاکت مشکی داد،منم حدود ده دقیقه دیگه از ح

که میخواستم تو راه بپوشم رو پوشیدم و بعد خشک کردن موهام رفتم پایین دیدم باران یه لیوان پایی دستش و طبق 

 معمول اب نباتم توش انداخته بود

 خسته نباشی باران خانوم -من:

 سالمت باشی عروس خانوم-باران:

 اینقدر نگو من دلم بیشتر میخواد فردا بابام نذاشت خیلی بد میشه هاای باران خفه نمیری ایشاال  -من:

 اره جون خودت من که میدونم تو از خداته تورو عروس خانوم صدات کنم -باران:

 باران اعصاب ندارما-من:

 میدونم نرماله-باران:

 از کجا میدونی؟-من:

 ول هم سگ میشدیتو این دوران ژیش میاد به خصوص تو که از همون ا -باران:

 منظورشو فهمیدم

 باران کثافط-من:

 شیطونه میگه برم بزنمشا

 بابا اینقدر حرص نخور برای بچه بده ها-باران:

 همچین اینارو با خنده و ریلکس میگفت اعصابم خورد میشد
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 باراااااان-من:

 کی برای اینا باز کرد اما خب در باز بود همون موقع در باز شد و ساترا و سامی و ارسام و امیر ریختن تو یا خدا درو

 کی عروس منو عصبی کرده؟-ساترا:

 بیا حتی شوهرتم عروس صدات میکنه؛حاالمن نگم؟-باران:

 باران خفه شو -من:

 باز این نفس حرصت داد،هوی باران تو کار دیگه ای نداری -ارسام:

 باران: دخالت نکن

 حاال مشکلتون چی هست؟ -ساترا:

 همین دعواهای روزمره دیگه-چشمکی زد و با نیش بازش خواست دهن باز کنه که سریعا گفتم: باران

همه اومدن دم در خونه ی ما و از همونجا حرکت کردیم به سمت گنبد،تو ماشین اونقدر خوشگذشت که هیچکدوم 

رسام در حال رانندگی بود خواب اصال یادمون نیوفتاد یه ساعتی میشد ساترا و ارسام جاشونو عوض کرده بودن و ا

 هی منتظرم بگین گرسنه این اما انگار-یهو ارسام تو یکی از خیابونای یکی از شهرای شمال ترمز کرد بعد ش گفت:

 نه انگار،چی میخورین حاال؟

 همبرگر با سس و نوشابه-من:

 من پیتزا و سس و نوشابه-باران:

 منم فرقی نداره برام چی بگیریم-ساترا:

فت تو یه مغازه فست فود،پشتشم باران به بهونه ی اینکه میخواد هوا بخوره رفت،ساترا برگشت سمت من ارسام ر

 وگفت:خوبی تو؟

 اوهوم،راستی خاستگاری چی میپوشی؟-من:

 میخوای ست کنیم خانومم؟-ساترا با خنده گفت:

به گوششون برسه ای خدا خودت  چقدر خانومم گفتناش خوب بود نکنه بابام اجازه نده نکنه قضیه ی اون دختره

 نه بابا،بدونم یهو اگه نا مناسب بود-کمکم کن،سعی کردم استرسم رو نشونش ندم برای همون منم با خنده گفتم:

 بهت بگم دیگه

یه تی شرت سفید با یه کت اسپرت مشکی و شلوار مشکی،تازه گرفتمشون که برای خاستگاری بپوشم بعدا -ساترا:

 ادگاری بموننکه ازدواج کردیم ی

 جـــــونم خوشتیپ-من:

 تو چی میپوشی؟-ساترا:

 وای ساترا نپرس باید برم فک کنم-من:

 وای حاال من چی بپوشم؟-ساترا ادای دخترا رو در اورد و زد رو گونه اش و با صدای نازک شده گفت:

 کوفت-من:

ز بابک جهانبخش رو گذاشت،اصال تو باغ نبودم ساترا با خنده اهنگارو گذروند و اهنگ مورد عالقش یعنی ایده ال ا

داشتم از پنجره بیرون رونگاه میکردم با اینکه خیلی پررو بودم اما تاحاال با پدرم در مورد اینجور چیزا حرفی نزده 

بودم یعنی خجالت میکشیدم ، خیلی نگران بودم،با صدای بسته شدن در به خودم اومدم،با دیدن همبرگر عزیزم تو 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

2 0 3  

 

باران تازه یادم افتاد چقدر گرسنمه،گرفتمش و ولع شروع به خوردن کردم همچین میخوردم که خودمم دستای 

تعجب کرده بودم اما خب گرسنه ام بود ،سنگینی نگاهی رو حس میکردم اما حتی وقت نگاه کردن هم نداشتم 

 ه نشی همش مال خودتهنفسی خف -هعمبرگرمم از اون گنده هاش بود تمومم نمیشد یهو ارسام با خنده گفت:

 به توچه دوس دارم اینجوری بخورم -با دهن پر گفتم:

 بیخیال این امروز پاچه گیره -باران:

 کی میرسیم ارسام؟ -من:

 حوالی یه ساعت یا یه ساعت و نیم دیگه -ارسام:

ه گوشیم تو همبرگرم تموم شد نوشابه هم خوردم و دوباره حرکت کردیم همه همین جوری داشتن زر میزدن ک

 عزیزم نفسی وقته... -جیبم لرزید،ساترا بود ای خدا این چرا دیگه اس ام اس میده االن،بازش کردم نوشته بود:

آره چطور؟  -هـــوف اگه این بارانو خفه نکردم من خب ضایع میکنه دیگه بیخیال هر چه باداباد جوابشو دادم:

 ضایعس؟

 شده نه اما زیر چشمات سیاه -جوابم رو داد:

 راستم میگفتا همیشه همین وقتا زیر چشمام سیاه تر میشدن دیگه جوابشو ندادم.

رسیدیم گنبد،اول منو رسوندن و بعد از روبوسی و سالم علیک با خونواده بنده رفتن،اصال یادم نیوفتاد که بپرسم کجا 

نم که وریه قبول کرد که برم بخوابم ممیمونن االن فقط میخواستم دراز بکشم و بخوابم،به مامانم گفتم وضیعتم اینج

 از خدا خواسته دوییدم تو اتاقم لباسای راحتی پوشیدم و گوشیمو گذاشتم زیر بالشم و خوابیدم.

ردا الو سالم خوبی؟ ببین ف-با لرزش گوشیم زیر بالشم بیدار شدم سریعا تماسو وصل کردم صدای باران پیچید:

خونه ی ما هستیم و خونواده ی منو مامان و بابای ساترا خونه ی متیناشون  میایم خاستگاریت،ما جوونا همه 7ساعت 

 واااای نفسی فک کن فردا هممون میایم یه لشکریه برای خودش

 باران تو چی؟ تو زودتر نمیای؟ -با صدای گرفته ای گفتم:

 خوبی تو نفس؟ اره من میام صبح میام باهم صبحونه بخوریم-باران:

 ه بیشعوره منممنونم باران-من:

 وااای نفسی جات خالی داریم بازی میکنیم-باران:

 باشه شب خوش -من:

دیگه خواب از سرم پرید رفتم یه دوش گرفتم بعدش جلو اینه میمون شدم هر ادایی فکرشو بکنین در اوردم و رفتم 

سلـام به اغوش گرم  -دم:پایین تواغوش گرم خونواده،همه پایین داشتن میوه میخوردن،با خنده از همونجا داد ز

 خونواده

 سالم دختر خونواده خوبی؟-الیاس:

 ممنونم-من:

رفتم و الیاسو بوسیدم اخه وقتی اومدم نبود بعدشم یه ساعتی خودمو برای بابا لوس کردم که اخرش دیدم ابجیم داره 

ران راهنمایی و دبیرستان از حسودی میترکه بلند شدم و برگشتم تو اتاق خودم،خطه اضافیم رو که همیشه تو دو

باهاش مزاحم اینو اون میشدیم و گذاشتم تو گوشیم و با فکر اینکه اون کثافتا بی من دارن خوش میگذرونن شماره 

 باران رو گرفتم،بعد از چند تا بوق با صدای باران به خودم اومدم
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 الو؟!...-باران:

 فوت کردم

 الووو؟.....)دوباره فوت کردم(-باران:

 اه حرف بزن دیگه.....)دوباره فوت کردم(-ن:بارا

اخ چه حالی میده اذیت کردنشون،هاهاهاهاهاها همین جوری تو فکرام داشتم خنده های شیطانی میکردم بارانم هی 

 بدش به من -الو الو میکرد یهو صدای ارسام اومد:

 الــو...)فحش(-ارسام:

نچ نچ اخرش هی اونا فحش دادن و منم فوت کردم بعد از چند  اه اه این ارسامه؟ خودش بود اینجوری فحش داد،نچ

 دقیقه کال قطع کردیم منم با خنده دوباره خوابیدم.

 صبح با تکون های شدید یکی بیدار شدم

 اه ولم کن بابا میخوام بخوابم-من:

ود بیا جوگیر من گفتم زبابا  -چشمامو باز کردم و با دیدن مزاحم همیشگی خودم یعنی باران دوباره بستمش و گفتم:

 نه کله صبح

 بلند شو تنبل مثال امروز خاستگاریته -باران:

 تورو خدا بزار بخوابم هنوز وقت خواب دارم-من:

 لنگ ظهره ها-باران:

 ساعت چنده مگه؟-من:

 بعد از ظهر 2-باران:

باز بود و داشتم صورتم رو با شنیدن ساعت ، با سرعت برق بلند شدم و رفتم دست شویی اتاقم ،درحالیکه در 

میشستم و هی میگفتم نفس بترکی که اینقدر میخوابی حاال عمرا اگه پف های چشمات بره،درو بستم وبرگشتم تو 

 اتاقم باران با خنده نگاهم میکرد،اشکالی نداره باران روز خنده ی منم میرسه منتظر باش

 نشده هنوز 82بابا شوخی کردم ساعت-باران:

 ــارااااان!!!بـــــ-من:

 بالشو پرت کردم طرفش که تو هوا گرفت

 بیا بریم پایین خاله گفته خونرو تمیز کنیم-باران:

 میگما باران اینو هم مثل اون بنده خدا فراریش بدیم؟-من:

 اعزیزم کسی خاستگاراشو فراری میده که پاشنه درشون رو از جا کنده باشن نه کسایی مثله بعضی-باران باناز گفت:

 که به زور یکی پیدا میشه

 باران خیلی...-من:

 بــی ادب-باران:

صبحونه رو با نگین و بارن خوریدم،بعدش هم سه نفری بسیج شدیم تا خونرو تمیز کنیم مامان تهدید کرده بود 

ی سیبزمین خونه رو تمیز نکنین ناهار نمیدم بهتون،ای خدا عجب روزگاری بودا،مامان عالوه بر اینکه برای ناهار ما

درست میکرد برای شب که اونا میومدن داشت به مقدار خیلی زیادی پلو با خورشت قیمه درست میکرد یکی نیست 
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به مامانم بگه اخه مامانه من سب خاستگاری ادم شام میده به طرف اما گوشش بدهکار حرفای من نبود که میگفت 

دیگه کارمون تقریبا تموم شده بود که کیلیدی توی در میشد مام  2عالوه بر خاستگار مهمونم هستن ساعت داشت 

 پیچید بعدش هم صدای بسته شدن در اومد

 الیاسه!-نگین:

خونه تنگه بله عروس قشنگه بله.. دست به موهاش نزنین..تازه اتو کرده  -الیاس بشکن زنان اومد تو هال و میخوند:

 بله

 این که هنوز اتو هم نکرده -باران:

 م باران،نفس،نگینبه سال-الیاس:

 داداشی بریم خرید؟-نگین با ذوق گفت:

 نخواه از زیر کار در بری بابا ارسالن خودش خریده منم میرم دوش بگیرم-الیاس:

کارارو تموم کردیم و رسما رو صندلی های میز غذا  6زبونمو برای نگین در اوردم کارمون هم حوالی یه ربع به 

مون یه بشقاب سیبزمینی سرخ شده با سس و نوشابه اورد میدونست اگه همرو تو یه خوری ولو شدیم مامان برای هم

ظرف بریزه دعوا میشه با خنده و کلی حرف بعد بیست و پنج دقیقه تموم کردیم و دوییدیم اتاقم من که سریع یه 

ال ران اماده میشه کدوش گرفتم که وقتی اومدم بیرون ساعت شیش و نیم بود،دیدم نگینم داره تو اتاق من کنار با

نگین خیلی با متی و باران صمیمی بود، بعد از خشک کردن موهام که مثال خشک شدن،یه لباس بلند که خیلی ساده 

بود از جنس ساتن که از کمر گشاد میشد چون استینش حلقه ای بود کت کوتاه همرنگش رو پوشیدم و نشستم لبه 

تر میشدم نگاه کردم باران یه تونیک سفید با شلوار قرمز داشت ارایش تختم و به اون دوتا که داشتن از من خوشگل 

میکرد،نگینم یه لباس نارنجی تا روی زانوهاش که یه دستمال گردن مشکی هم بسته بود و کفش تو خونه ای مشکی 

فس ن-هم پوشیده بود اونم داشت یه نمه ارایشش رو میکرد،باران داشت مداد میکشید یهو برگشت سمتم و گفت:

 مــدادم...

 تو چرا نشستی؟-حرف اصلی خورد و گفت:

 چیزی شده؟-اومد کنارم نشست و گفت:

 نه باران اما اگه بابام اجازه نده چی؟ بابای من ساترا رو نمیشناسه فقط یه بار اونم تو همون نامزدی دیدش-من:

 باهاش حرف نزدی؟ -باران:

 نه خجالت میکشم-من:

 میانا ایشاال همه چی خوب پیش میره پاشو بابا االن-باران:

 امید وارم راستی مداد چشمت هم خوب شده -من:

 باران رفت جلو میز ارایش،منم بلند شدم رفتم جلو میز ارایشم حاال مگه جا میشدیم

 نگین جان بهت گفته بودم برو اتاق خودت بابا دکوری که نیست همیشه تو اتاق من پالسی-من:

 بزار باشه،من ارایشم تموم شده،فعال من میرم پایین کمک مامانت االنم ساعت هفته ها االن میان حیوونکی رو-باران:

باران رفت منم سریع یه ریمل زدم با یه خط چشم،همینجوری که موهامو شونه میکردم،چشمامو بسته بودم به نگین 

 ابجی بابا از ساترا چیزی نگفته؟-گفتم:

 ف میکرد لبخندی روی لب هاش بودنه فقط وقتی الیاس تعری-نگین:
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تو دلم خدا خدا میکردم که بدونه هیچ مشکلی پیش بره نگینم رفت،منم رفتم پایین و دوییدم تو اشپزخونه قرار بود 

تا وقتی مامان نگه من نیام،ساعت هفت و نیم اومدن سر و صدا بود،مونده بودم به اینا چجوری چایی رو برسونم؟ 

ار سینی رو پر کنم و ببرم،روی صندلی توی اشپزخونه نشسته بودم و از استرسم با پاهام ضرب مطمئن بودم باید دو ب

بیست دقیقه گذشته بود کلی نشسته بودم اینجا،یهو بابام اومد خیلی  1گرفته بودم،از گوشیم ساعت رو دیدم از 

و دستش از چونم گرفت و سرم رخجالت کشیدم سرم رو انداختم پایین،بابا اول از پیشونیم بوس کرد بعدش هم با 

نفس دخترم من که هم خود ساترا رو هم خونوادش رو خیلی پسندیدم ،بازم انتخاب اخر با خودته -اورد باال و گفت:

 عزیزم،االنم من میرم توهم چاییتو بیار گلوشون خشک شد بیچاره ها

ه اول به بابا بهروز)بابای ساترا( بعدش ب بابا رفت و منم خوشحال سریعا چایی رو ریختم و رفتم طبق گفته ی مامان

مامان ناهید و بقیه ی بزرگان دادم چون نرسید رفتم و بار دیگه پر کردم و به بقیه دادم،خالصه بعد از کلی حرفای 

الکی نوبت رسید به اینکه منو ساترا بریم تو اتاق باهم حرفامونو بزنیم،بردمش اتاق خودم اون نشست رو تخت منم 

 ارایش ایستادم جلوی میز

 ما که حرفامونو زدیم چی بگیم دیگه؟-من:

 هیچی چند دقیقه صبرکنی میریم پایین-ساترا:

رفتم و رو به روی ساترا لبه تخت نشستم و زل زدم به چشمای عسلیش،بغلم کرد و با دستش سرم رو به سینه اش 

هم یه خبر خوب میخوام بهت  اولندش که اونجوری بهم زل نزن،کار دستت میدم،بعدش-چسبوند و گفت:

بدم،نیلوفر برای همیشه از ایران خارج شده عزیزم،بچش هم از یه پسر دیگه بوده،پسره نیلو رو قبول کرده و گفته با 

اینکه این کاره ای اما دوستت دارم و اگه قول بدی کاراتو ترک کنی میتونیم باهم ازدواج کنیم،بعدشم یه ازدواج 

 رج،بهت گفتم من مطمئنم بچه از من نیست گوش نمیدادیسریعی گرفتن و رفتن خا

 نینیشو دیدی ساترا؟ -من:

 اوهوم-ساترا:

 منم خیلی نینی دوس دارم-من:

 اره منم وقتی این دایان کوچیک بود اینقدر بغلش میکردم و بوش میکردم خیلی بهم وابسته شده-ساترا:

ی دیگه نبینم دختر دیگه ای رو بغل کرده باشیا،خوبه منم برم  یهو خودمو از بغلش کشیدم بیرون و گفت:ساترا دفعه

 بغل یه هفت پشت غریبه

 نچ چون اونجوری من خیلی عصبی میشم-ساترا:

 اوه اوه مثل اون وقتایی که هاپـو میشدی-اروم گفتم:

 شبیه چی؟-ساترا با خنده گفت:

 کثافت،ه اپــو،نره غول،ساتراخب میدونی سیر تکامل اسمت اینجوری بوده،خوشگله،کرامت، -من:

 ااااااا حاال چرا کثافت و هاپو و نره غول-ساترا:

خب وقتی موضوع نیلو رو فهمیدم شدی کثافت،بعدش عصبی که میشدی؛میگفتم هاپو،تو شمالم وقتی اون  -من:

 دختره از لپات بوسید شدی نره غول
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که سال نو ،پس فردا هم حرکت میکنیم ،دهم هم راستی نفسی،فردا صیغه ی محرمیت میخونن،بعدش هم  -ساترا:

نامزدیمونو میگیریم،اگه سوم فروردین هم برسیم تهران،تا دهم فقط یه هفته میمونه که اونم خود دهم جمعست،ما 

 اگه بتونیم تواین چهار یا پنج روز کارامونو درست کنیم کالمونو باید بندازیم هوا

 کاراش دقیق و حساسه خیلی خوشحال بودم که ساترا اینقدر رو

 اوهوم عزیزم میریم-من:

 ساترا درو باز کرد تا بریم پایین که دستشو کشیدم،البته هیچ اثری تو هیکلش نکرد اما خودش با تعجب نگاهم کرد

 میشه یه لحظه به حرفم گوش بدی؟ -من:

 اره عزیزم-ساترا:

ببین -یزی رو نگه میداشتم چشمامو بستم و گفتم:دوباره دروبست و زل زد تو چشمام،باید بهش میگفتم نباید چ

ساترا،من خوشم نمیاد تو استاد باشی و تو دانشگاه تدریس کنی،ببخشیدا اما خب خوشم نمیاد بعدشم بعد از 

دانشگاه رفتیم یه جعبه شیرینی میبری،از قصد هم تو کالس ما پخش میکنی تا اون  86یا  82نامزدیمون وقتی 

 ر دستش میاددختره طاهری حساب کا

 چشمامو باز کردم،ساترا دقیقا روبه روم بود وهنوزم زل زده بود بهم،اولش اروم خندید اما بعدش قهقهه زد

 اه ساترا نخند لطفا دارم جدی حرف میزنم-من:

قربون خانوم حسود خودم برم من،چشم همه کارایی که گفتین رو میکنم،بعدشم من قرار دادم دوساله بود  -ساترا:

امسال تموم میشه و استاد اصلی درس برمیگرده،عالوه بر اون من خودم باید درسمو ادامه بدم برای دکتری بخونم  که

 عزیزم

 ساترا تو بخونی من بخونم،کی خرج زندگیمونو میده؟ -من:

 هم کار هم درس بعدشم پس اندازم دارم-ساترا:

اونی که فکرشو میکردم تموم شد،همون شب عروسی  اخیش دیگه خیالم راحت شده بود همه چی خیلی راحت تر از

تا سکه مهرم کنن حاال من ندید بدید مهریه رو فقط تو فیلما شنیده بود  999:مهریه هم مشخص شد و قرار شد 

چون نه مامانم مهریه گرفته بود تا برام بگه یا تعریف کنه و یا نه من خودم میدونستم اینا چی هستن و اینکه نه دایی 

ن برای زندایی مهریه داده بود.اون شب هر جور بود گذشت و من برای هزارمین بار خدارو شکر کردم و مارتی

 خوابیدم.

 وااای باران سفره رو پهن کردی؟ -من:

 آره بابا دارم میچینـــم-باران داد زد:

 متـــی جان به امیر یه زنگ بزن ببین کجا موندن بهشون بگو سیب و ماهی یادشون نره-من:

 نفس جان تو چرا اینقدر استرس داری-مامان ناهید از اشپزخونه سرش رو اورد بیرون و گفت:

 مامان اخه حق داریم دیگه نیم ساعت دیگه سال جدید میشه ها -ساحل:

 مامانی اینگد ماهی خییدیم-همون موقع در باز شد و دایان بدو بدو اومد بغل مامانش و گفت:

 افرین مامانی -ن میداد ساحل بوسیدش و گفت:و با دستاش پنج تارو نشو
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اقایون به ترتیب اومدن تو و همه دور هم سر سفره نشسته بودیم،وای چقدر دور همی خوب بود یه سفره ی درازی 

 font=Bتو هال خونه متیناشون پهن کرده بودیم و همه دورش بودیم و منتظر به ]

Koodak,serif]tv[/font] 
 

 

بــــــــومب ، صدای گلوله ی توپی که خبر از سال  8..2..:..4..2-دای مجری پیچید تو گوشم:چشم دوخته بود،ص

جدید میداد همه باهم دست ودادیم و روبوسی کردیم،همه یه سیب از روی میز برداشتن و شروع کردن به خوردن 

میز یه نیم ساعتی با صحبت با همون جوری گاز میزدن ایول اینام مثل ماها خاکی بودن منم برداشتم و نشستم روی 

ساحل و متی و باران گذشته بود که احساس کردم ارسام و الیاس و بنیامین نیستن،یکمی منتظر باشم خودشون 

میومدن اما اولین روز سال اونم تو این لحظات کجا میتونستن برن اخه تو همین فکرا بودم که صدای آرسام پیچید تو 

 رکتولــد تولد تودلت مبا-خونه:

خدایا باز تولد کی بود؟ با نگاه پرسشی ساترا رو نگاه کردم اونم دایان رو نشون داد یعنی تولد دایان بود دیگه یه 

لحظه افتادم رو مبل خیلی نارحت شدم دایان بچه بود و اگه کادو نمیدادم هم خودم ناراحت میشدم هم اون،متینا بدو 

 ؟نفسی خوبی؟ چت شد تو-بدو اومد پیشم و گفت:

 متینا من کادو ندارم خیلی نامردین چرا نگفتین؟-من:

 پاشو دختره ی لوس خریدم برات کادو تا بدی بهش-متی:

جـــونم متی بوس از لبات االن حرفشو میزنم تو اتاق ،اخر شب عملیش -دوباره انرژی هام برگشتن رو به متی گفتم:

 میکنم

 برو با ساترا عملی کن لب ما صاحب داره -متی:

 با ساترا که میکنیم عملی من تورو هم دلم میخواد-من:

 میگم جنبه نداری بعد بگو نه پاشو بیا کادوتو بگیر -متینا در حالیکه با خنده داشت دور میشد گفت:

ساله که من با تعجب از ساحل پرسیدم گفت  4هممون کادوهامونو دادیم به دایان و اونم شمعاشو فوت کرد و شد 

سالشه خندید وگفت بچه دوساله 2سالگی،وقتی هم که بهش گفتم من فک میکردم 4ش بود رفته تو دایان سه سال

 اینقدر حرف میزنه نفس ، یه جورایی راستم میگفت.

 «از زبان باران» 

هشتمین روز عید بود، دوروز دیگه نامزدی نفس بود،بیچاره نفس هی از تاالر به اون تاالر از این باغ به اون باغ 

ن تا یدونه خوبش رو انتخاب کنن اخه مامان ساترا گفته بود که مهمونای زیادی دارن، متینا هم با امیر دنبال میشد

لباس بودن،مامان اینا هم همگی وقتی خواب بودم رفتن برای لباس، منم تو خونه تنها عینه منگال یه ابنباتم تو دهنم 

میرسید روی اپن نشسته بودم و داشتم به این فکر  بود که داشت تموم میشد و به قسمت خوبش یعنی ادامسش

میکردم که ایا به نظر مامانم من نیاز به خوراک پوشاک ندارم ،نه بابا اینجوری نمیشه منم باید یه جفت پیدا کنم برای 

خودم ،اب نباتم تموم شده بود و من داشتم پفک نوش جان میکردم که صدای تلفن خونه بلند شد با دیدن سریع 

 ب دادمجوا

 الو عروس خانوم-سامی:
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 علیک،نخیر اشتباه گرفتین بنده بارانم -من:

 اهان اخه همیشه تلفن چیتون نفس بود دیگه -سامی:

 اره اما زمانیکه تو خونه باشه فعال خانوم رفتن نامزد بازی-من:

 هایی باران؟اون بیچاره ها باز رفتن دنبال کارا تو امیر و متی رو بگو،تن -سامی با خنده گفت:

 والــا، اره سامی ،دارم پشه میپرونم اینور اونور-من:

 مگه من مردم که تو بیکار بشینی؟-سامی:

 ســـــــامی؟!-من:

 سامی:ها؟

 دیگه نشنوم بگی مردما -من:

 پاشو اماده شو بریم بیرون -سامی:

 شیـطون با کی میخوای بری بیرون؟-از اونور صدای ارسام اومد:

 ز اون خله چی میگه؟با-من:

 ببخشید که داداشمه دیگه -سامی:

 بابا غیرت-من:

 هیچی میگه با کی میرین؟آخه مام بیکار و بی عار موندیم مامانم با مامان های شماها رفتن خرید-سامی:

 خب اونم بیارش دیگه -من:

 اره میاد نیم ساعت دیگه اماده باش-سامی:

 باشه فعال بای-من:

نکه ارسامم میاد یاد قبلنا افتادم که ازش بدم میومد چقدر من احمق بودم این نفس میگفتا این ارسام خوشحال ازای

خوبه من چقدر احمق بودم حاال دلیلالم مسخره بودنا،دوییدم تو اتاقم و همه ی محتوای کمدم رو ریختم بیرون و 

از  که شبیه پیرهن بود اما بلند تر که خالم داشتم انتخاب میکردم که چه لباسی بپوشم که اخرش هم یه مانتوی جین

ترکیه فرستاده بود برام با شلوار جین و شال ابی و کفش ال استارم،یه ارایشم کردم،موهام رو هم ناز کج ریختم یه 

طرف اما شالم رو کشیدم جلو تا زیاد ضایع نباشه و با ادکلن عزیزم دوش گرفتم و بعد از انداختن همه لباسام به 

اینم یه بهونه برای دیدار -مد،خوشحال گوشی و کیفم و گرفتم دستم و دوییدم پایین و اروم داد زدم:داخل ک

عشـــقم،اه نه بابا منو چه به این حرفا اخه،در خونرو زدن یا خدا این کیه دیگه چرا ایفون نزده از چشمی در نگاه 

 سالم خوبی؟ کو سامی؟ -نیش بازم گفتم: کردم دیدم ارسام با یه پیراهن قرمزه،خوشحال درو باز کردم و با

 سالم باران خوبم پایین بود در پارکینگ باز بود من گفتم بیام باال،االنم بدو بریم-ارسام:

 باهم سوار اسانسور شدیم بعدش هم سوار ماشین مشکی ارسام شدیم

 سالم ســـــامی-من:

 سالم بـــاران-سامی:

 خب کجا میبرینم؟-من:

 ه میریم خرید تو هم اگه لباس گرفتی که هیچی نگرفتی بریم میگیریما ک -سامی:

 سامی شروع به رانندگی کرد همه ساکت بودن که ارسام شکست این سکوت رو
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 باران مامان شماها هم مثل مامان ما رفتن خرید ؟-ارسام:

 آره بابا شاید هم باهم باشن البته اگه ماماناتون با مامان ساترا باشن-من:

 پس باهمن-می:سا

رسیدیم به یه مغازه بزرگی که کلی لباس خوشگل توویترینش بود همین که وارد شدیم من به سمت چپ که لباس 

های دخترونه و زنونه بود رفتم اون دوتا هم به سمت راست،اینقدر لباسای خوشگلی بود اما یا خیلی باز بودن که 

رو میزنه برای همون بیخیال میشدم اخرش یه لباس که خیلی بهتر و مطمئن بودم مامانم گیر هم نده ، یه ذره کنایه 

خوشگل تر و البته بسته تر از بقیه بود چشمم رو بدجور گرفت،یه لباس بلند که تاکمر تنگ بود و از کمر گشاد میشد 

حکم استین  وو باال تنه اش از جنس خاصی بود که اسمش رو نمیدونستم من بیشتر از بندایی که شبیه کمر بند بودن 

رو برای من داشتن خوشم اومده بود رنگ لباس هم بنفش بود که حاشیه ی دامنش طرح های مشکی داشتن در کل 

ناز بود بعد از پرو متوجه یه چاک رو دامن شدم که خودمو زدم به بیخیالی و همون لباس رو انتخابب کردم و دادمش 

تو نایلون های مخصوصشون رفتم پیش سامی که داشت بین به فروشنده های خانوم همونجا اونم برام گذاشتش 

 پیراهنا دور میزد

 سامی اون طالیی خوشگله ها-من:

هنوز سامی جوابم رو نداده بود که صدای خروس گوشیم بلند شد،اخرش هم تو خونه ی ما یه خونی ریخته میشه و 

اشتم در گوشم صدای خنده ی خوشحال من میشم قاتل نفس سریعا کشیدمش و جواب دادم همین که گوشیم رو گذ

 نفس پیچید تو کل وجودم

 کوفت-من:

 وای بارانم,ضایع شدی عزیزم؟ -نفس هنوزم میخندید,با لحنی که توش خنده بود گفت:

 مرض,بگو چیکار داری میکنی؟-من:

 کجایی تو؟-نفس:

 دارم با ارسام و سامی برای نامزدی ساترا خرید میکنیم-من:

 چین میگی نامزدی ساترا انگاری نامزدی من نیستحاال هم-نفس:

 ساترا برای من تو اولویت-من:

 خفه بابا عینه سگ دروغ میگه,ادرس بدین مام بیایم-نفس:

 باشه خریدی لباساتو؟ اینجا چیکار دارین؟ -من:

نگن نی های اینجا یا تمن لباسمو خریدم وای باران میبینی ایشاال,برای ساترا هم کت شلوار خریدیم اما پیراه-نفس:

 یا گشادن یا رنگشون نمیخوره هم اینکه کراوات ندارن اینجا

 باشه بیاین من گوشیو میدم به سامی بهتون ادرس بده-من:

گوشیو دادم به سامی اونم بعد از گفتن ادرس گوشیو برگردوند منو سامی همون پیراهن طالیی رو با چند تا از 

تیم سمت اتاق پرو,سامی یه بار قرمز پوشید اما نپسندیدیم,ابی پوشید,زرد پوشید اما پیراهنای دیگه رو رفتیم و رف

اصال نپسندیدیم بالخره رسیدیم به همون طالیی سامی رفت تو تا بپوشه همون موقع نفس و ساترا هم با سر و صدا 

ه که خرید توسیه کاومدن بعد از دست دادن ساترا رفت سمت ارسام نفسم موند پیشم داشت میگفت که لباسی 
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ســامی جـــون عالی -سامی اومد بیرون واقعــا این طالییه خیلی بهش میومد,نفس با خوشحالی پرید هوا و گفت:

 شدی دیوونه همینو بگیر

 واقعا؟-سامی:

 آره سامی این خیلی بهت اومد-من:

سامی توکه قول داده بودی -فت:نفس رفت و دست انداخت دور کمر سامی و لباشو به عالمت ناراحت اورد جلو و گ

واسه نامزدی ما دوباره تپل بشی تو که هنوزم الغری روز به روزم الغر میشی بابا به خدا ما همونجوری که بودیم 

 دوستت داریم

 من تپل نبودم که نفسی -سامی:

ا خونمون شام و ناهار رو بیکاری ندارم,تو قبال خیلی تپلی تر بودی از االن گفته باشم باید چاق شی اصال هرروز -نفس:

 هی بهت غذای چرب بدیم

 راستی نفس تو چی خریدی؟-نفس:

 لباس-من:

 میدونم چه جوریه؟-یه نگاه عاقل اندر سفیهی کرد و گفت:

 یه جوری-من:

 باران اذیتم نکن دیگه بدو بپوشش-نفس:

 واا کی اذیتت کردم-من:

 ه اینقدر ناز میکنیاهمین االن بدو بپوش دیگه,انگار عروسی ک -نفس:

 ایشاال عروسم میشه-سامی:

م نه بابا من عروس بشو نیست-اول یدونه خدا از دهنت بشنوه ایشاال منم عروس ارسام میشم,گفتم اما بعدش گفتم:

 دم به تله نمیدم

 واقعا؟-یهو یکی از پشت سرمون گفت:

 کثافط ترسوندی منو-گفتم:که من دومتر پریدم هوا برگشتم دیدم ارسامه خودمونه بابا بهش 

 نمیخوای ازدواج کنی -ارسام:

 میخواد بترشه-نفس:

 نفس جان خودت میدنی چقدر خاطرخواه دارم و کلی خاستگار دارم-من:

 نه بابا! -ساترا:

 اره برای همونه عمو اینا چند بار در خونرو عوض کردن از بس خاستگارات پاشنه ی درو از جا کندن-نفس:

 ه پس چیبـــل-من:

 برو بابا فقط یه بار بود اونم بیچاره رو فراری دادی-نفس:

 چــی؟خاستگار داشتی باران؟-سامی:

 اوهوم بیچاره رو به کمک باران فراریش دادیم-من:

 واقــعا؟ چیکار کردین بیچاره رو؟-ساترا:

 حاال بعدا تعریف میکنم-من:
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 رو کردین بریم حساب بعدش هم بریم برای ناهاراگه خریدا-ارسام با اخم روی پیشونیش محکم گفت:

 موافقم-من:

همه راه افتادیم سمت صندوق,ای خدای بزرگم این همین االن داشت میخندید که چرا یهو به قول نفس هاپوشد؛دم 

 میریم سفره خونه میاین؟ یه دست دیزی بزنیم به رگ-در ماشینا بودیم که ارسام گفت:

ردیم بعدشم من هنوز پیراهنی ندارم میریم بگردیم بعدش هم یه سر به مامان بزنیم اخه اولندش که ما خو -ساترا:

 برگشتن

اونا رفتن و مام رفتیم یه سفره خونه که نمای خیلی قدیمی و با مزه ای داشت یه سریا قلیون میکشیدن سری دیگه 

سام مواد توی ابشو با گوشت کوب کباب یا دیزی میخوردن مام دیزی خوردیم که واقعا چسبید,به خصوص وقتی ار

 له کرد فکر کنم بهترین و خوشمزه ترین دیزی بود که خوردم؛

 خب قضیه ی خاستگاری رو تعریف کن-سامی با دهن پر گفت:

هیچی من اینجا بودم که مامان زنگ زد بریم گنبد گفت که خاستگار دارم هرچقدر خواستم فرار کنم که  -من:

مجبور شدم بمونم منم بری همون با نفس نقشه کشیدم که فراریش کنم برای همون یه  اخرش مامانم تهدیدم کرد

معجون درست کردیم که وقتی خورد به هفتاد رنگ دنیا رنگ عوض کرد بعدشم رفت تازه چون من لباسای با رنگ 

 های جلف پوشیده بودم و ارایش وحشتناک کرده بودم مامانش هم فکر نکنم پسندیده باشه

 ای ول کار نفس درسته معجون رو اون درست کرد مگه نه؟ -ارسام:

 اره-من:

 از دست شماها -سامی با خنده گفت:

 بعد از ناهار اونا منو رسوندن و منم خوشحال رفتم باال ولوله ای بود خونمون همه باهم حرف میزدن,رفتم پیش بزرگا

 سالم متی نیومده؟-خاله رابعه:

 د با امیر,امیر ازش خواسته باهم خرید کنن,ناهار رو هم باهمن اشتباه نکنمنه خاله اون رفته خری-من:

 اها باشه پس -خاله:

 کجا رفتین با ارسام اینا؟ -مامان:

 خرید لباس مامان -ای خدا این از کجا میدونست با تعجب گفتم:

 گ زداینقدر تعجب نکن اول زنگ زدن به من من گفتم بهت زنگ بزنن,سامی بهم زن-مامان:

 رفتم باال تو اتاقم بعد زا چند دقیقه مامانم اومد تو اتاقم

 کاری داشتین لیدی؟ -من:

 لباسی که گرفتی رو بپوش ببینم-مامان:

 باشه مامانی اونورتو نگاه کن عوض کنم -من:

 من مامانتم از من خجالت میکشی؟ -مامانم با شیطنت گفت:

 اِ مامــــان!-من:

 وااا چیه؟ -مامان:
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دیدم نه مامانم واقعا شوخیش گرفته منم پررو تر از خودش لخت مادرزاد شدم و لباسم رو عوض کردم،بعدش مثل 

مانکنا دستامو زدم به کمرم و کلی ادا اطوار دراوردم،مامانمم با کلی ذوقو تحسین نگاهم میکرد ،اخرشم نگاهی بهم 

 به خودم رفتی -کرد و گفت:

لوت اینوراونور میرم منتر یه کلمه ام که معنی اینو بده که چقدر خوشگلی و اینا ولی مامان به به این همه دارم ج -من:

 ما میگه به خودم رفتی

 خب ببین من چقدر خوشگلم توهم مثل خودمی دیگه -مامان:

 باشه،مامان خوشگلم،مامان نازم خوب شد؟-من:

 یرسیکم نمک بریز من میرم پایین اما تو به خوشگلی من نم-مامان:

 بــرو،راستـــــــــی خوشگله شماره بدم ؟-من:

مامانم دمپاییشو دراورد که پرت کنه طرفم منم پریدم اونور تختم اونم با خنده رفت بیرون ،خوشحال بودم که االن 

 خونوادم اینجان،لباسمو عوض کردم و از اتاق زدم بیرون که همون موقع نگین از اتاق نفس اومد بیرون

 م،کجا بودی صبح؟سال-نگین:

 علیک سالم،خواب بودم-من:

 ظهر چی؟-نگین:

 خرید-من:

 االن چی؟-نگین:

 کوری مقابلتم دیگه دیوانه -من:

 هــــووی-نگین:

 هــووی که نفسه-من:

 به خواهرم توهین نکن ابجی به این گلی -نگین:

 اره کاکتوسه-من:

 و ندارم بیخیال نفس کجاست؟این خوب اومدی منم که حوصله بحث با تور -نگین:

 نفس نه و ابجی ، با شوورش رفته خونه مادر شوور -من:

 همون موقع الیاسم از اتاق نفس اومد بیرون

 سلوم بارون -الیاس:

 علیک سالم -من:

 چه خبر-الیاس:

 دوروز دیگه نامزدی نفسه -من:

 چه ربطی داشت من اینو از تو بهتر میدونستم -الیاس:

 من چه خودت گفتی چه خبر منم اخرین خبرارو گفتم به -من:

 باشه بابا نفس کو؟ از صبحه ندیدمش-الیاس:

 برو بابا از صبحه به شونصد نفر توضیح دادم از نگین بپرس اه -من:

 اعصاب دیوانه -الیاس:
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نم ارن میرن پس من چی؟ مرفتم پایین کنار مامان و خاله ها نشسته بودم و رفته بودم تو فکر یعنی واقعا این دوتا د

باید ازدواج کنم؟؟ اما با کی؟ خب معلومه دیگه با ارسام،روانی مگه اون تورو دوستت داره،خب معلومه من چیم کمه 

مگه؟ یهو اگه در حد یه عشق دوستم نداشته باشه چی؟ و همه ی این رفتارا برا این باشه که اشنا شدیم و دوستای 

 قم یه طرفه باشه چی؟ تو همین فکرا بودم که کشیده شدم تو بغلیخوبی با هم هستیم،وای اگه عش

 کجایی تو باران جان؟-خاله مارتینا:

 اینجام خاله -من:

 نه اینجا نیستی تو فکری -خاله:

 راستش خاله داشتم فکر میکردم به همه چی-من:

 به چی ؟ مثال؟ -خاله:

نفس و متی بیوفته اونا که میرن خونه شوهراشون،بچه دار میشن خب خاله به اتفاقایی که قرار بعد از ازدواج  -من:

 مامان میشن شوهر داری میکنن درس میخونن خالصه سرشون گرم زندگیشون میشه

 خب توهم عروس میشی خاله -خاله:

چی  -من با چشمای گشاد نگاهش کردم اول یه ایشاال منم با ارسام عروسی میکنمی گفتم بعدش هم به خاله گفتم:

میگین شما خاله به خدا شما هزارمین نفرین که میگین شوهر کن اما من نمیکنم حوصله ندارم به خدا،هرکی بهم 

رسید همینو میگه، به چه زبونی بگم اخه من شوهر بکن نیستم اونم االن، اون نفس االن داره میره اخه ساترا میمیره 

ره و زنده میشه تا بفهمه کجا اشتباه کرده که نفس این براش کافیه نفس یه بار درست و حسابی بهش محل نده میمی

جوری میکنه اون متی نامزد کرده اخه امیر از ته دلش دوستش داره یه بار که به شوخی بهش گفتیم متینا دیگه 

نمیخوادت مرد به اون گنده ای چشماش پر اشک شد خاله میدونی یه مرد به خاطر یه زنی گریه کنه یعنی چی؟ یعنی 

 کار از دوست داشتن و عاشق بودن گذشته زنه میشه کل زندگیه مردهدیگه 

 باشه خاله چرا حرص میخوری اخه ایشاال یکی پیدا میشه مثل ساترا و امیر -خاله:

 خب داری میترشی دیگه بارون برو دیگه -الیاس که نفهمیدم کی اومد گفت:

دشم من بیست سالمه تو بیست و شیش سالته یه فکری الیــــــــــاس ببندا،دیگ به دیگ میگه روت سیاه،بع-من:

 برا خودت بکن

 باز تو پاچه گیر شدی؟ بابا به خدا از دست تو من شلوارام شده شلوارک -الیاس:

 بلند شدم و رفتم تو اتاقم و به نفس زنگ زدم بعد دوتا بوق برداشت

 جونم بارونم؟ -نفس:

 الو نفسی؟ کجایی؟ چیکار میکنی؟ -من:

 خونه ی مامان ناهیدیم داریم چایی میخوریم جات خالی ساحل اینام اینجان سالمم میرسونن -:نفس

 میگما تو خونه هم داریا یادت هست دیگه؟ میخوای ادرس بدم؟ -من:

 واا باشه خب چیه به خدا از صبح داریم سگ دو میزنیم اینور بیا اونور برو اونو بگیر حاال چه عجله ای؟ -نفس:

 و بیا خونه حوصلم سر رفتهبد -من:

 میام اما نمیدونم کی -نفس:

 گندت بزنن نفس -من:
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 قطع کردم و زنگیدم به متینا

 الو متی کجایی؟ -من:

 اول سالم -متی:

 کجایی؟ -من:

 خونه ی امیر -متی:

 واه واه کارای بد بد که نمیکنین؟ -من:

 بـــاران!-متی:

 ها؟-من:

 ان امیرم اینجاست داریم چایی میخوریمخفه شو در ضمن مام -متی:

 بیا خونه -من:

فکر نکنم االن بیام اخه مامان امیر فعال میگه میخواد چند تا سوغاتی برای مامان اینا بخره میخوایم بریم دنبال  -متی:

 اونا

 کوفت شماهم بیچاره ها-من:

 رای همون گرفتم و خوابیدم.گوشیو قطعیدم و انداختمش رو عسلی و بهترین کاررو خوابیدن دیدم ب

 با تکون های یکی بیدار شدم،دیدم نفس داره تکونم میده

 باران پاشو دیگه به من زنگ زدی میگی پاشو بیا بعدم خودت گرفتی خوابیدی؟ -نفس:

 باشه بابا بیدار شدم-من:

 همون موقع متی هم اومد تو

 کی اومدین؟ -من:

 نیم ساعت بعد از زنگ زدنت -نفس:

 منم ده دقیقه بعد از نفس اومدم -تی:م

 برین لباساتونو بپوشین بیاین منم میپوشم -من:

اونا رفتن منم دست و صورتم و شستم بعدشم سریعا لباسم رو عوض کردم و کفشامو هم پوشیدم بعد از ده دقیقه 

نه اش هم ل بود باال تنفس و متی اومدن تو،نفس به لباس بلند عروسکی که توسی رنگ بود و دامنش پفی و خوشگ

سانت بود حکم استین رو براش 2تنگ بود که روی سمت چپ سینه اش کار شده بود و بندای لباسش که کم تر از

داشت یه کفش که کال نگین کار شده بود روش با پاشنه ی بلند که راحت میتونستم بگم تاحاال ندیده بودم نفس 

کوتاه که روی زانو هاش بود و کل لباس تنگ بود اما از زیر سینه به همچین کفشایی بپوشه، متی هم یه لباس صورتی 

 باال پارچه ساده صورتی بود پایین تنه اش هم پارچه ی پولک دار بود با کفشای صورتی

 نفس جیگر شدی -من:

 ومن؟ -متی:

 تو خیلی خوشگل شدی -من:

 یعنی چی؟ به من نمیگی خیلی خوشگل شدم؟ -نفس:

 س بخواد نخواد خوشگل میشهدیوونه عرو -من:
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 به خصوص من -نفس:

 برو بابا، ساترا و امیر چی گرفتن؟ -من:

 برای ساترا یه پیراهنی توسی با کراوات توسی مشکی -نفس:

 برای امیر هم پیراهن دقیقا همرنگ لبسم که به زور پیدا کردیم -متی:

 راستی باران توهم خیلی خوشگل شدی -نفس

 مبارکت ایشاال نامزدی تو بازم همین جوری جمع میشیم و لباسامونو امتحان میکنیماره عزیزم  -متی:

 پایه این با بچه ها بریم بیرون؟ -بعد از عوض کرد لباسا و خوردن شام همه دور هم نشسته بودیم که الیاس گفت:

 پــایه -نفس:

 می تو -من:

 منم -متی:

 رسام و سامی هم بگه بیانپس به امیر میزنگم که به ساترا وا -الیاس:

توی چیزم عروسی شد وقتی فهمیدم ارسامم میاد،طی یه ربع بعدش ما همه اماده توی ماشین الیاس نشسته بودیم 

البته نگینم باما اومده بود،رسیدیم به یه قهوه خونه که توش کال دخترا و پسرا نشسته بودن دم در قهوه خونه بودیم 

 ن میکشین؟قلیو -که نگین در گوشم گفت:

 من از این چیزا بلدم؟ -من:

 نه، منم بد تر از تو-نگین:

 سالته ها 86خجالت بکش  -من:

 بابا دوستای من هزار تا کثافت کاری های دیگه میکنن که خیلی بد تر از یه قلیونه -نگین:

کاری  از اون کثافتببین نگین تو هم مثل نفس و متی برام عزیزی هیچوقت حتی هوس هم نکن که حتی یکی  -من:

ها رو بکنی ببین ما سه تا بزرگترین جرممون تو دوران دبیرستان این بود که با گوشی مزاحم اینو اون میشدیم و 

اینکه قایمکی میرفتیم کافی شاپ، بد دیدیم؟ ببین چه شوهر هایی هم گیر متی و نفس اومد پس الکی ایندت رو 

 خراب نکن

 ه رفتن توچشم بارانی،بریم که هم -نگین:

یه تخت بزرگ بود تو حیاط همون قهوه خونه که همه نشسته بودن از شانس هم نگین نشست کنار ارسام من نشستم 

 کنار سامی،دوتا قلیون اورده بودن که همشون غیر از ما دخترا و سامی میکشیدن

 اه خب خجالت بکشین ما همین جوری باید نگاهتون کنیم؟ -نفس:

 میخورین؟ خب نفسی چی -سامی:

 چیا دارن؟ -نگین:

 همه چی -ارسام:

هممون اب پرتغال سفارش دادیم البته از قهوه خونه غیر از این هم انتظار نمیرفت البته دیزی و کباب داشتن که ما 

 چون شام خورده بودیم خجالت کشیدیم سفارش بدیم

 خب پس شمام دارین قاطی مرغا میشین نفس و ساترا -سامی:

 آره دیگه البته فعال در شرف مرغ شدنیم تو هم دیگه باید استین باال بزنی -ساترا:
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 سامی سرش رو انداخت پایین

آخی بچم خجالت کشید، خب سامی ساترا راست میگه دیگه میپره ها،دختر جوون و خوشگل هر لحظه ممکنه  -امیر:

 یکی بیاد و ببرتش

 ببخشیدا اما این دختره کیه -نفس:

 نده خدایییه ب -ساترا:

 واقعا؟ سامی چرا به من نگفتی بگو ببینم دختره کیه؟ -نفس:

 آره دیگه بگو دوست دخترت کیه-من:

 من دوست دختر ندارم -سامی زل زد تو چشمام و گفت:

 پس طرف کیه؟ -من:

 یکی از بنده خداها دیگه -ساترا پرید وسط حرفمون و گفت:

به پررویی و اصال به روشم نیاورد،حدود ساعت دوازده و نیم شب نفس چپ چپ ساترا رو نگاه کرد اونم زد 

 برگشتیم و همه گرفتیم و خوابیدیم.

 «فصل نهــم»
 

میگذشت همه داشتن  :امروز نامزدی بود و غیر از نفس که رفته بود ارایشگاه بقیه همه خونه بودن ساعت داشت از 

فرستادیم و منو متی همراه ارسام و سامی وامیر تو خونه  4اعت اماده میشدن، مامان اینارو همرو به زور نزدیکای س

ی ما داشتیم اماده میشدیم،اقایون تو اتاق نفس ما دوتا هم هرکدوم تو اتاقای خودمون بودیم،لباسم رو پوشیدم و 

 ومشغول موهام شدم میخواستم صـاف اتو بکشم و باز و بسته درستش کنم،بعد از موهام همه ی لوازم ارایشم ر

ریخته بودم رو میز و داشتم کرم میزدم که در باز شد و متی اومد تو لباسش و پوشیده بود موهاشم باالی سرش جمع 

 کرده بود در کل خیلی خوب شده بود

 منم میخوام اینجا ارایش کنم،میشه؟ -متی:

 میکشه مارواین چه سوالیه دیوونه بیا ارایشت رو بکن که اگه نفس بفهمه ما هنوز اینجاییم  -من:

من و متی ارایشمون رو کامل کردیم بعدش متی یکی از مانتو های بلندش رو پوشید و شال رو هم انداخت 

دورگردنش منم عین اون یه مانتو وشال گرفتمو پوشیدم و با در زدن وارد اتاق نفس شدیم،همشون با کت شلوار 

رسام یه پیراهنی سبز کمرنگ با کراوات مشکی،سامی های مشکی بودن فقط پیراهنی ها و کراواتاشون فرق میکرد، ا

 همون پیراهن طالیی با کراوات مشکی طالییش،امیر هم که همون چیزایی که متی گفته بود

 خــب بریم؟-من:

 آره بدویین-ارسام:

ما  د وهمه سوار ماشین امیر راه افتادیم سمت تاالر دقیقا یه ساعت از شروع نامزدی میگذشت همیشه خدا دیر میش

نمیتونستیم سر ساعت برسیم اما خب خوبیش این بود مامان باباهامون اونجا بودن،رسیدیم به تاالر همونجا تو ماشین 

مانتو و شال رو در اوردیم و وارد تاالر شدیم یهو سرا پیچیدن منم هی نگاهمو میپیچوندم اما امون از یه اشنا بالخره 

ی خانوما دور یه میز با شووراشون نشسته بودن احتمال میدادم اون میز اونورا مامان اینارو دریافتم که همه 

کناریشون رو هم برای ما جوونا نگه داشتن پس رفتم پیششون اول با مامان ارسام اینا که فوقولعاده زن بامزه و 
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نگین و  تی ومهربونی بود روبوسی کردم بعدش هم با مامان امیر و بقیه بعدش هم طبق قولم به نفس رفتم وسط و م

شد که اعالم کردن نفس  7امیر اینا رو هم اوردم دیگه وسط خالی نبود بقیه جوونا هم تامارو میدیدن میومدن،ساعت 

و ساترا اومدن همه رفتیم جلوی در برای روبوسی و دست دادن و اینا،نفس و ساترا دست تو دست هم اومدن تو 

نیششون تا پشت گوشاشون باز بود،موهای نفس رو هم باز و بسته معلوم نبود چیکار کرده بودن تو راه که هر دو 

درست کرده بودن با ارایش فوقولعاده متفاوت و خوشگل که من تاحاال ندیده بودم نفس اینقدر ارایش کنه،بعد از 

 دادن کادوها و گفتن تبریکات دوباره ماریختیم وسط همین جوری ما داشتیم اهنگ چین چین دامنت رو میرقصیدیم

که صدای خواننده اهنگ رو قطع کرد که گیفت طبق خواسته ی خود ساترا جان اهنگ نفس )از مرتضی پاشایی( به 

 افتخار نامزدش رو پخش میکنیم

 چشات منُ داده به دستای باد

 دلم عشقتُ از کی بخواد

 دل تو با دلم به سادگی راه نمیاد

 ببین دل من درا رو همه بست

 نشست تو دلم کی به جز تو

 آخه عاشقتم تو به عاشقی میگی هوس

 همش هوس تو رو داره دلم

 دیوونته چاره نداره دلم

 به تو دلُ بسته دوباره دلم

 عشق تو کار دلم

 نفس نفسم تو رو داد میزانه

 نفس توی سینه صدات میزنه

 نگاه تو مثل جواب منه

 تعبیر خواب منه

 دلم دیگه درگیر عاشقیه

 خه کیهتوی قلب تو آ

 که بهم نمیگی ما دو تا دلمون یکیه

 نذار دیگه سر به سر دل من

 اگه در به دره دل من

 ولی جای توِِ دیگه تو دل غافل من

 آره هوس تو رو داره دلم

 دیوونته چاره نداره دلم

 به تو دلُ بسته دوباره دلم

 عشق تو کار دلم

 نفس نفسم تو رو داد میزانه
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 ت میزنهنفس توی سینه صدا

 نگاه تو مثل جواب منه

 تعبیر خواب منه

ایول سلیقه ساترا اهنگ رو گذاشتن و اون دوتا اومدن وسط و چون اهنگی نبود که برن بغل هم برقصن و فقط میشد 

از وسط در نیومدیم و یکسره  89کمی خودت رو تکون داد همه ی ماها هم ریختیم اون وسط ،دقیقا تا ساعت 

ار داشت به جایی میرسید که بعضی جاها مجبور بودم کفشام رو در بیارم و برقصم،بااشاره ی ساترا رقصیدیم دیگه ک

فهمیدم که وقت شام شده رفتم ودر گوش الیاس گفتم که بره و ببینه اگه تو سالن غذاخوری غذا هارو مرتب چیدن و 

 همه چی روبه راهه مهمونارو بگیم برن و نوش جان بکنن.

و نیم طول کشید و دوباره همه برگشتیم سالن رقص من انتظار داشتم که بعد از شام مهمونا برن و  88شام تا ساعت 

فقط خودمونی بمونیم اما دریغ از یه نفر که پاشه بره تازه انرژی هم گرفته بودن همه ریخته بودن وسط داشتیم اون 

 بــاران؟ -وسط با اهنگ جنیفر میپریدیم که یهو یکی در گوشم گفت:

 هوم؟ -صدای اشنایی بود فهمیدم که ارسامه برگشتم و گفتم:

 چرا این مهموناشون نمیرن تا خودمونی رقص کنیم؟ -در گوشم گفت:

 واال منم انتظار داشتم بعد از شام همشون برن اما دریغ -با خنده گفتم:

و رقصیدیم بعد از اهنگ چراغارارسام دیگه چیزی نگفت و منو برگردوند سمت خودش و داشتیم باهم میپریدیم و می

روشن کردن و گفتن که فقط مامان بابای عروس و دومادو فامیالشون بیان وسط به خاطر همون ما رفتیم و نشستیم به 

جای ما مامان وبابا ی من،نفس،ساترا،متی،سامی و ارسام،امیر،عمه وشوهر عمه ی نفس ریختن وسط و اهنگ مادر 

ه نشسته بودم تکون میدادم خودمو ساترا ونفسم که داشتن با بزرگترا اون وسط قر پخش شد منم داشتم همونجایی ک

میدادن برای همون منم رفتم بقیه هم انگار منتظر باشن من برم ریختن وسط کم کم مهمونا داشتن میرفتن که تقریبا 

نگ بشو بشو رو رقصیدیم که شب که شد فقط خودمون موندیم خیلی حال داد بعد از با مامان و باباها اول اه 8ساعت 

نفس عاشقش بود و با اینکه عروس بود بازم رقصید اونو بعدش هم ک با عمو ارسالن و منصور و بابام گرفتیم عربی 

رقصیدیم بعدش هم اسپانیایی رقصیدیم حاال مگه باباها کم میاوردن،اخر سر هم ما جوونا البته نفس و ساترا هم بودن 

دی رقصیدیم اینقدری حال داد که نگو حاال اونوسط ما هممون یه طرف رقص دایان که الکی با مامان و باباهامون کر

اینور اونور میپرید یه طرف دیگه بود ولی بابای ساترا خیلی مرد باحالی بوده که من تازه فهمیدم یه مرد کپی ساترا با 

از رنگ چشم مامانشون هم ارث برده این فرق که چشماش خیلی روشن تر از ساترا بودن اما ساترا و ساحل یکمی 

بودن برای همون عسلی تیره تری داشتن،بابای امیر هم خیلی مرد بامزه ای بود اما امیر تلفیقی بود از مامان و 

باباش،بابای ارسام اینا هم که یه مرد سفید چشم ابرو مشکی بود و فوقولعاده خنده رو و مهربون بود حاال میفهمیدم 

و نیم نصفه شب ما اهنگخداحافظی رو زدیم و همه اومدیم حیاط تاالر تا برگردیم  2فته ساعت این سامی به کی ر

مامان باباها هرکدوم خودشون رفتن سامی و ارسامم بعد زا خداحافظی با ما با بابا و مامانشون رفتن ساترا هم بعد از 

 نش کرد و برگشتیم.گرفتن اضافه ی شام و میوه و اینا و حساب کردن تاالر مارو سوار ماشی

 او مارو رسوند همین که در رو باز کردم یه ملت تو پارکینگ جمع بودن

 من:سلـام بـــرهـــمه

 بــاران داد نزن-همه برگشتن سمتم که بابام گفت:
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ور ز همه جلوی اسانسور بودیم حاال مگه جا میشدیم برای همون اول بزرگارو با نیکان و مایسا و اقبال فرستادیم که به

جا شدن دومین بار هم خودمون رفتیم ،از وقتی که مامان اینا اومده بودن توی هال میخوابیدیم و به هرکدوم از زوج 

ها یه اتاق خواب داده بودیم بالخره دلشون جوونه دیگه،الیاس که خونه ی امیرشون میموند شب تو همین فکرا توی 

 هال خوابم برد.

خودم در اوردم چشمامو مالوندم اما نه واقعا تو اتاق خودم بودم وای خدایا من دقیقا  بعد از ظهر سر از اتاق 2ساعت 

یادمه ما تو هال خوابیدیم،بعد از انجام عملیات هرروز صبح رفتم درو باز کردم که دیدم در اتاق نفس بازه و نگین و 

 نفس و متی روی تخت نشستن و دارن باهم فک میزنن منم رفتم پیششون

 وم صبحت بخیرسل-نفس:

 منظورش ظهر -نگین:

 مرسی،میگما من تو هال خواب نبودم-من:

 چرا بودی اما ما بردیمت تو اتاقت بیدارتم کردیم اما دوباره خوابیدی-متی:

 جدی؟-من:

 اره دیگه-نفس:

 نگــــین جونه،باران؟ -من:

 بگو چی میخوای-نگین:

 ناهارمو میاری؟ -من:

 ین همه پاچه خواری داره؟باشه این حرف ا -نگین:

 گمشو زیاد زرنزن ببینم-من:

منم نشستم کنار نفسشون تا یکمی سر دربیارم دارن از چی بحث میکنن که فهمیدم متینا و امیر قراره اردیبهشت 

 ازدواج کنن اخه مامان امیر گفته که زیاد نامزد موندین.

بازی االنم که سیزده به در بود و ما تو یکی از چنگل های دوروز بعد از نامزدی بچه هارو برده بودیم پارک و شهر

 نزدیکای شمال باکلی ادم داشتیم شادیمون رو میکردیم،ماجوونا دورتر از بقیه نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم

 خب دوستان،تعطیالت نوروزم که تموم داره میشه -ساترا:

 آره باز دانشگاه شروع میشه-نفس:

 اره بعدشم که متی وامیر و تو و ساترا میرین خونه ی بخت هــــــــی-من:

 میخوای چیکار کنی؟ -ساترا:

 زندگی-من:

 منظورم اینه کجا میخوای بمونی؟ -ساترا:

 وا اواره که نشدم خونه دانش جوییمون هست دیگه -من:

 تنهایی؟؟!! -امیر:

 نه پس با دوست پسرم خب سواله تو میپرسی؟ -من:

 یخوادنم -ساترا:

 تو نخواه اما من میخوام،بعدشم تو با من چیکار داری -من:
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 بالخره تو عین ساحلی برام نمیزارم تنها بمونی خطرناکه -ساترا:

 ساترا هزاران هزار دختر دارن تنها زندگی میکنن چیزی نمی شه -من:

 نخیرم من اجازه نمیدم --نفس:

 اره -متی:

 ا باشهبه نظر من هم نباید تنه -ارسام:

 میگی چیکار کنم؟ -من:

 بیا باما زندگی کن -نفس:

 بــروو یعنی چی یکی دوهفته شاید بمونم ولی چند سال رو که نمیتونم مرسی تازه شلید ساترا هم خوشش نیاد-من:

 باران خفه شو این چه حرفیه گفتم که روی جفت چشمامون جاداری کم لطف که نکردی -ساترا:

 ما که نمردیم خونه ی ماهم هستاره بعدشم  -امیر:

 نه گفتم که نه -من:

 خفه بابا زر نزن دیدی که ساترا هم میخوان بعدشم منم تنها میشم -نفس:

 اره دیگه بعدش نفس مامان میشه ساترا بابا من عمو تو خاله باید کمکش کنی -سامی:

 ســــامـــی!! فعال نامزدیم بچه کجا بود اخه-نفس:

 بیار امیرتوهم  -ارسام:

 ایشاال فعال بزار بگیرمش -امیر:

ناهرو خوردیم و بعد از بازی فوتبال که من و نفس و متی و ساحل ابروی هرچی فوتباله بردیم برگشتیم خونه با اینکه 

فروردین تو شرکت قرار داد مهمی دارن 82بابا اینا خسته بودن اما اصرار داشتن امشب حرکت کنن اخه بابا میگفت 

و نیم  7برسه و اینکه مدرسه ی بچه ها دیر میشه،بعد از درست کردن خوردنی خوشمزه برای توی راه ساعت باید 

 شب حرکت کنن 0همه ی ساک ها رو اماده گذاشته بودن دم در و قرار بود ساعت 

ه نیست کنفس جان بهروز)بابای ساترا( تابستون عروسی رو بگیریم حاال منتظر نظر توییم مشکلی  -عمو ارسالن:

 بابا؟

 نه بابایی من حرفی ندارم اخه اردیبهشت هم عروسی متیه -نفس:

 آره کم کم باید جهیزیه رو هم بفرستیم -عمومنصور:

 بابا نمیشه همرو باهم بفرستین؟ -متی:

 به نظرم پولشو بفرستی بهتره منصور،به سلیقه ی خودشون خرید کنن -بابام:

 و راحت کن دیگه،ماها هم پول کادوهامون رو میفرستیم تا خودشون خرید کنناره منصور خودت ر -عمو ارسالن:

 پس همین کاررو میکنم -منصور:

 یـوهـــــــو میریم خرید جهیزیه وااای چه خوشبگذره-بلند گفتم:

 وای باران چقدر جیغو شدی تو -الیاس:

 منظورش جیغ جیغو -نگین:

 رفی؟ چرا از همه غلط میگیری اخهنگین تو فرهنگ لغتی؟ دایره المعا -نفس:

 تا حرص تو دراد -نگین:
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 الیاس اینو ولش کن از ذوقشه اینجوری داد و بیداد میکنه -متی:

 وای یعنی تو ذوق نداری متی؟ -من:

ونیم اینا راهی شدن  1متینا سرشو انداخت پایین وایی این االن خجالت کشیدابالخره بعد از کای غر زدن ساعت 

ن نه اما نمیدونم عجلشون برای چی بود بعد از کلی بوس و نصیحت و اینا رفتن و دوباره ما سه تا گفته بود

و  0موندیم،نخود نخود هرکی رود اتاق خود،بعد زا کلی وبگردی و اپلود و چت روم و دانلود و اینا که ساعت داشت 

 ساترابیست دقیقه میشد لب تاپو بستم و رفتم اتاق نفس دیدم مشغول صحبت با 

 به به شماهم به جمع امیر ومتی اضافه شدین -من:

 باران خفه-نفس:

 الو؟ اره بارانه هیچی فکر کنم حوصله اش سر رفته -و دوباره ادامه به صحبتش داد وگفت:

 مگه نه؟ -بعد رو به من گفت:

 اره خیــــــــلی-من:

  بای بایحدسم درست بود.. اوهوم باشه پس نه بابا نمیخواد..فعال-نفس:

 چی میگفت؟ -من:

 میگه ببرمتون بیرون -نفس:

 آخ جون پس من میرم اماده شم-من:

 کجا گفتم نه نمیخواد -نفس:

 چـــرا اخه؟ -بادم خالی شد و گفتم:

 بابا خسته نمیشی هرروزه خدا بیرونیم ما -نفس:

 پس بیا یه کاری بکنیم -من:

 چه کاری؟ -نفس:

 احم تلفنی بشیمچه میدونم بیا مز -من:

 نفس انگار یاد یه چیزی افتاده باشه هر هر خندید

 مرض به چی میخندی؟-من:

 جوابم دوباره خنده های نفس شد

 چی گفتم مگه؟ -من:

 یادته تو گنبد یکی مزاحمت شده بود بعدش ارسام گرفت فحش های بد بد داد؟ -نفس با خنده گفت:

 آره اون تو بودی؟-من:

 دقیــــــــــقا-گفت:نفس با خنده 

 کثافط میدونی ارسام چقدر دعوام کرد -من:

 اره اما چرا تورو دعوا کرد -نفس هنوزم میخندید اما کم گفت:

 میگفت چرا به تو زنگ میزنه و اینا -من:

 حاال اون خطم رو بیار مزاحم بشیم -نفس:

 خب مزاحم کی بشیم؟ -خطو اوردم و بعد از عوض کردن خط اصلی نفس با این خط نفس گفت:
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 یکی یکی به همه -من:

 اول شماره سامی رو گرفتیم

 الو؟ -سامی:

 الو؟ -نفس صداشو از اون نازکا کرد وگفت:

 بفرمایید -سامی:

 وا چرا اینقدر رسمی حرف میزنی عزیزم صمیمی تر باش جیگر -نفس:

 فکر کنم اشتباهی پیش اومده -سامی:

 نچ خود خودتی-نفس:

 شما؟-سامی:

 واه واه حاال دیگه عشقتم نمیشناسی؟-نفس:

 لطفا مزاحم نشید -سامی:

 و گوشی روقطع کرد و ما بعد،از خنده شماره امیر رو گرفتیم که مشغول بود

 شرط میبندم این داره با متی میحرفه -من:

 اوهوم -نفس:

 شماره ارسام رو گرفتیم،استرس گرفته بودم ناجور

 الو؟-ارسام:

 اقای ارسام تمجید؟ درست میگم؟ -صداشو کلفت کرد و گفت:نفس 

 بله خودم هستم -ارسام:

نفسی که خودش صداش کلفت بود دقیقا مثل من وقتی هم که کلفت میکرد از پشت گوشی سخت بود تشخیصش 

 ماله منه نیه بار دیگه کنار باران ببینمت من میدونم و تو فهمیدی؟ او -یهو نفس صداشو عصبانی تر کرد و گفت:

 منم که مثل همیشه دهن و چشمام مثل غارعلی صدر باز مونده بود

 تو کی هستی؟ -ارسام هم عصبی داد زد:

 همین که گفتم -نفس بد تر از اون گفت:

و قطع کرد و شروع کرد به خندیدن اما من با صورت عالمت سوالی نگاهش میکردم اصال نمیدونستم بخندم یا گریه 

 بریم سراغ ساترا-گفتم: اما خندیدم و

 اینبار نفس استرس گرفت رنگش عوض شد

 بله؟ -با سومین بوق صدای ساترا پیچید:

 سالم ساترا خان کرامت -منم صدامو کلفت کردم و گفتم:

 علیک،شما؟ -ساترا:

 شوهر نفس -من:

 چی میگی تو اشغال -نفس یه نیشگون ازم گرفت و زیر لب گفت:

 و چه زری داری میزنی؟ اون نامزدمه زنه منه تو خره کی باشی؟ت -ساترا عصبی گفت:
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هه زن ، منو نفس خیلیارو اینجوری میپیچونیم تا پوالرو هاپولی کنیم اگه هم باور نداری بیاد صدای خودشو -من:

 گوش کن

 میشنوم کثافط -ساترا:

 سالم ساترا خوبی؟؟-منم صدامو مثل صدای نفس کردمو گفتم:

 دومونو پروند هواداد ساترا هر

 نفس تو اون جا چه غلطی میکنی؟ هــــــــان؟ -ساترا:

 به تو چه-با صدایی که واقعا داشت میلرزید گفتم:

 قطع کردم ،نفس شروع کرد به غر زدن و چشماش پر اشک شده بود من شروع کردم به خندیدن

 من:وای نفس دیدی چی گفتم عین تو فیلما

خفه شو کثافط اخه ادم همچین شوخی رو  -ومد سریعا خطش رو عوض کرد و گفت:نفس که داشت اشکش در می

 میکنه؟

 همون موقع صدای زنگ گوشی نفس نذاشت جواب بدم

 ساترا داره میزنگه-نفس با بغض گفت:

 بدش به من میخوام جوابشو بدم-من:

 که گند بزنی به همه چی؟-نفس:

 میخوام بگم شوخی بوده-من:

 که میلرزید گوشیرو داد بهم منم جواب دادمنفس بادستایی 

 الــو کجایی تو لعنتی؟-ساترا عصبی داد زد:

 سالم ساترا خوبی؟ من و نفس تو اتاقیم کاری باهاش داری؟ -من:

 اون االن کنار اون مرتیکه ی عوضی نیست؟ -ساترا:

 داداشه یه شوخی بود تموم شد رفت اون مرتیکه ی عوضی هم من بودم -من:پ

 یعنی شوخی بود؟ -ساترا:

 بله داداش-هنوزم خیلی عصبی بود،اروم گفتم:

ساترا بدون هیچ حرفی قطع کرد منم گوشیو دادم به نفس واز اتاق اومدم بیرون که صدای ایفون شنیده شد رفتم 

بی اومد و دیدم ارسامه،یا خدا این اینجا چیکار میکرد درو باز کردم و در خونه رو هم باز گذاشتم و ارسام عص

ازدستام کشید و برد منو تو اتاق جلوی دهنم رو هم گرفته بود که جیغم متی و نفس رو نکشه از اتاقاشون بیرون،در 

 خب حاال میشنوم باران خانوم -اتاقم رو محکم بست و منو پرت کرد رو تخت و عصبی گفت:

 من باید بشنوم چرا این وحشی بازیا رو در میاری -من:

 اشغال کیه؟اون -ارسام:

 کی رو میگی تو؟ -من:

 هه یعنی تو نمیدونی؟ همونی که بهم زنگ زد همونی که تو گنبد بهت زنگ زد -ارسام:

 اونو میگی؟-من:

 اره اونو میگم اون عوضی کیه؟ -ارسام:
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داد میزد  هارسام نفس های تند تند میکشید و عصبی نگاهم میکرد،حاال هم میترسیدم هم خنده ام گرفته بود،با اینک

 اما خفه داد میزد که نفس اینا نشنون

 هان؟ چیه اینجوری نگاهم میکنی؟ اون نفس بود داشتیم باهاتون شوخی میکردیم به همتون زنگ زدیم -من:

ارسام بدون حرف نگاهم کرد بعدش هم از اتاقم زد بیرون بعد از چند دقیقه هم صدای کوبیده شدن در خونه رو 

و صورتم رو اب زدم،قطره اشکی توی چشمام جمع شده بود نفسم رو بافوت دادم بیرون و درو  شنیدم،رفتم روشویی

 هم قفل کردم و خودمو انداختم روی تخت.

 «از زبان نفس» 

در با صدای بدی بسته شد،نگران دوییدم پایین اما همه چی امن و امان بود مثل اینکه خیاالتی شدم برگشتم تو اتاقم 

ناز میکرد برای من بابا به خدا من دخترما اما اون ناز میکرد،ساترا خیلی ناراحت شده بود هم از دست حاال ساترا هم 

من هم از دست باران ،من عمرا دیگه اگه مزاحم تلفنی کسی میشدم غلط بکنم از این به بعد مزاحم کسی بشم،به 

با دومین بوق جواب داد صدای نفس هاش  ساترا زنگ زدم که ببینم حال و اخوالش چجوریه شاید نرم تر شده باشه

 سالم-میومد اما خودش حرف نمیزد یه ده ثانیه ای توی سکوت گذشت اب دهنم رو قورت دادم واروم گفتم:

 علیک سالم -ساترا:

 دلم برات تنگ شده -هول شدم و گفتم:

 اماده شو ده دقیقه دیگه اونجام -ساترا:

 باشه فعال-من:

غرورم اجازه نمیداد از یه پسر معذرت خواهی کنم اما چیز شوخی نبود دیگه عشقم رو که  گوشی رو قطع کردم من

نباید به پای غرورم میسوزوندم،بالخره هر چی هم که بود اگه از نزدیک میدیدم ساترا رو بهتر و راحت تر میتونستم 

رمز زدم و یه خط چشم هم کشیدم از دلش در بیارم،سریعا یه مانتوی صورتی با شال و شلوار مشکی پوشیدم و رژ ق

یه بوس برای خودم و گندی که باال اوردیم فرستادم تو اینه و بعد از گرفتن گوشیم و کیف کوچولوم رفتم بیرون از 

من دارم میرم  -اتاقم از همونجا با دستم زدم به در اتاق متی و با پا کوبوندم به در اتاق باران و داد زدم:

استین بهم اس بدین یا اینکه زنگ بزنین،بعد از حرفم هم بدون اینکه واستم و منتظر بیرون،میام،اگه چیزی خو

جواب باشم دوییدم پایین با اینکه خیلی سریع عمل کرده بودم اما مطمئن بودم که از ده دقیقه گذشته سوار اسانسور 

 رو دیدم بسم ا... زیر لب گفتمکه شدم رژ قرمزمو پررنگ تر کردم،همین که در پارکینگ رو باز کردم ماشین ساترا 

میدونستم ساترا بد قهر میکنه االنم نیمچه قهر بود دیگه در جلو رو باز کردم و بااینکه کلی تمرین کرده بودم که با 

 سالم عزیزم -روی باز باهاش برخورد کنم اما وقتی میدیدم رو نمیده نمیتونستم برای همون اروم گفتم:

 سالم-:ساترا بدون نگاه کردنم گفت

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 خوبی؟ -من:

 اولندش که اون رژ رو پاکش کن عروسی که نمیریم داریم میریم دور بزنیم همین -ساترا برگشت و عصبی گفت:

 ساترا پیش توام دیگه-من:

 شهورده خورد تر نچشمای مردم رو که نمیتونم نگه دارم و بگم نگاه نکنن نفس پاکش کن خودم اعصابم خ -ساترا:
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من که از اول میدونستم اینجوری میشه برای همون بدون حرف با دستمال کاغذی محکم کشیدم رو لبم و رژم رو 

 اروم تر بکش دستمال رو -پاک کردم و فقط صدای اروم ساترا رو شنیدم که گفت:

 خب خوبی خودت؟ -من:

 ممنون -ساترا:

 مرسی منم خوبم -من:

 شوخی هایی که میکنین معلومه بله از -ساترا:

ساترا بس کن دیگه یه شوخی بود تموم شد رفت پی  -دیگه داشت خیلی بزرگش میکرد رو کردم بهش و گفتم:

 کارش

ساترا ماشین رو همچین یهویی نگه داشت که نزدیک بود پرت شم از شیشه بیرون،هنوز تو شوک این طرز ترمزش 

شوخی نبود..زنگ زدن به یه مرد اونم جلوی خونوادش دقیقا وقتی داره از  -بودم که عصبی تقریبا داد زد و گفت:

نامزدش تعریف میکنه اینکه یهویی بهش بگی که اره نامزدت این کاره است و تورو پیچونده شوخی نیست.. زنگ زد 

 به یه مرد و گفتن اینکه نامزدش پیش یه مرد غریبه است شوخی نیست

دم..اشتباه کردم.. خب که چی االن؟ مُردی؟ مُردم؟ اومدی و منو بغل یه مرد غریبه باشه شوخی نیست،غلط کر -من:

 دیدی؟

تو  -منم مثل خودش داد زده بودم،ساترا صورتش رو دقیقا اورد جلوی صورتم و خیره شد تو چشمام و گفت:

و گفت راورد و این حرفا رنمیفهمی نمیتونی هم بفهمی تو کجا بودی ببینی که وقتی اون باران لعنتی اونجوری صدا د

 بدون هیچ خنده ای بدون اینکه بگه شوخی کرده و اینا؟ کجا بودی ببینی چه حالی شدم

ساترا چشماشو دزدید و روشو کرد اونور،چشماش قرمز بودن پس یعنی گریه کرده یعنی اونقدری ارزش داشتم که 

براشون مهمه و کار از دوست داشتن و عاشق شدن  برام گریه کنه،شنیده بودم مردا برای زنی گریه میکنن که خیلی

گذشته این گریه یعنی اینکه زنه شده تموم زندگیشون،دستم رو گذاشتم رو شونه هاش برگشت طرفم،با ناز و لحنی 

 ســاتــی!بسه دیگه عزیزم! بیا فراموشش کنیم -که فقط مخصوص خودم بود گفتم:

 چی؟!-خنده موج میزد گفت: لبخندی رو لبای ساترا نشست با لحنی که توش

 ساتــی -چشمامو گشاد کردم و با ناز گفتم:

 تاحاال کسی اینجوری صدام نکرده بود -ساترا:

 من با همه فرق دارم-من:

 صد درصد -ساترا خم شد طرفم و منو صاف نشوند و کمربندم رو هم بست و گفت:

 مثال اورده بودی منو بگردونی -من:

 که شبه اما میبرمت یه جایی،قول بده که نباید بترسیاچشم،با این -ساترا:

 تو که باشی جهنمم بریم نمیترسم -سرم رو به عالمت باشه تکون دادم و اروم زمزمه کردم :

خب خداروشکر از دلش در اورده بودم دیگه ایول به خودم،با ساترا رفتیم که پارک جنگلی که ساترا منو برد اونور 

ک پر از درخت بود دقیقا مثل جنگل بود شاید هم بود چون از تهران خارج شده بودیم و جایی پارک که یه جای تاری

که منو اورده بود خارج از شهر بود،با ساترا روی زمین نشسته بودیم،ساترا از پشت بغلم کرده بود ،صدای ضربان 

هام رو باز کرده بود و سرش رو فرو قلب ساترا رو به وضوح میشنیدم،شالم افتاده بود رو گردنم و ساترا گیره ی مو
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برده بود الی موهام صدا از صدا در نمیومد،چقدر این لحظات رو دوست داشتم،اصال دلم نمیخواست تموم بشن با 

 ساعت چنده ساترا؟ -اینکه اصال دلم نمیخواست این سکوت دوست داشتنی رو بشکنم اما ناچارا آروم گفتم:

شبه پس دوساعتی بود که تو  82رو گذاشت روی ران پام،دیدم ساعت  حتی تکون هم نخورد فقط موبایلش

سکوتمون گذشته بود اخه نه نیم من و ساترا تو ماشین داشتیم بحث میکردین کل مزاحمت هامونم که نیم ساعت هم 

 بریم؟ -طول نکشید،دوباره اروم ساترا رو مخاطب قرار دادم:

 نچ -ساترا:

که پیش ساترا هستم و دیر میام،یهو ساترا اروم موهامو زد کنار و اروم از گردنم از گوشی خودم به متی اس دادم 

بوسید،آخ چقدر بوساش خوب بودن دوباره شیطونه میگفت بگم یه بار دیگه اما اروم و بی حرکت منتظر موندم ببینم 

مثبت  شت،اه اه وضیعت داشتساترا چیکار میکنه،انتظار داشتم دوباره بوسم کنه اما ساترا لباش رو بی حرکت نگه دا

میشد باید جوری جلوی ساترا رو نگه میداشتم که نه فکر کنه از این کارش ناراحت شدم نه فکر کنه که خوشم  81

اومده برای همون دستاش رو گرفتم صدای نفس های پی در پی ساترا توی گوشم میپیچید اروم برگشتم و زل زدم 

 همیشه شده بودن اروم با صدای دورگه ای گفت: چیزی شده؟ بهش،چشماش خوشگل تر و خواستنی تر از

 نه فقط میخوام خوب خوب ببینمت -من:

یه ده دقیقه ای به هم زل زدیم هیچکدوم حرف نمیزدیم فقط صدای نفس هامون شنیده میشد،بعدش ساترا برم 

م خب بری -ندم کرد وگفت:گردوند و دوباره با گیره موهامو بست،شالم رو گذاشت رو سرم و دستمو گرفت و بل

 دیگه دیر شد.

کل راه رو بدون حرف رفتیم منو که پیاده کرد در پارکینگ رو که باز کردم وو پامو گذاشتم برم تو از داخل ماشین 

 نفـــس؟ -داد زد:

 هوم؟ -خم شدم تا ببینمش و گفتم:

 مواظب خودت باش -ساترا:

سمت پلکان،عمرا وقتی تنها بودم با اسانسور میرفتم کسی از این  لبخندی زدم و همچنینی زیر لب گفتم و دوییدم

رازم خبر نداشت که من خیلی از اینکه توی جای بسته ای تنها باشم میترسم اخه پیش نیومده بود من تنها سوار 

شتم کلید ااسانسور بشم یا اینکه تنها تو یه چهار دیواری بسته مونده باشم،نفس نفس زنان رسیدم به واحدمون نای ند

رو بچرخونم برای همون همونجا جلوی در نشستم تا نفسم رو میزان کنم بعد از دو دقیقه داخل خونه شدم،سوت 

وکور بود دوییدم باال و بعد از عوض کردن لباسام رفتم تو اتاق متینا،خواب بود اروم از لپاش بوسش کردم بیچاره 

وارد اتاق باران شدم باران اونورش رو نگاه کرده بود و به پهلو روی حتما خیلی خسته بوده،اروم در رو بستم و اینبار 

تخت خواب بود فکر کردم خوابه برای همون اروم از روی پیشونیش بوسش کردم اما باران چشماشو باز کرد،قرمز 

 بودن نکنه باران هم گریه کرده

 باران چیزی شده عزیزم؟-من:

 میشه برام یه قرص سر درد بیاری -باران:

سریعا رفتم و یه استامینوفن کدئین با یه لیوان اب اوردم براش و دادم دستش بعد از اینکه خورد لم داد و نشست رو 

 تخت

 باران اروم اروم تعریف کن چی شده -من:
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چرا نیومدی؟ چرا وقتی اون روانی سرم داد میزد نیومدی؟ چرا وقتی بازوی دستام رو کبود کرد نیومدی؟  -باران:

 نیومدی هــا؟ چرا؟ مگه نگفتی همیشه پیشمی؟چرا 

 ایشاال نفس بمیره نبینه اون اشکاتو ببینمت کیو -فهمیدم باران حالش خیلی بده برای همون بغلش کردم و گفتم:

میگی تو؟ کدوم روانی به خدا بمیرم اگه من صدایی شنیده باشم و نیومده باشم من فقط یه صدای در شنیدم که وقتی 

 ین همه چی امن وامان بود برای همون فکر کردم که خیاالتی شدمدوییدم پای

خود روانیش بود،ارسام بود اومد اینجا سرم دادزد و گفت اون کیه که هی مزاحمت میشه منم مثل خودش داد  -باران:

 زدم که توبودی اوت حق داد زدن رو سرم رو نداره مگه نه؟ خوب کاری کردم؟

 سام اومد اینجا؟آره افرین،همین فقط ار-من:

 اره -باران:

 شام خوردی؟-من:

 اره متینا برام ساندویچ اورد -باران:

 باران من معذرت میخوام،خوب بخوابی عزیزم بوس فعال -دیدم چشمای باران دارن خواب میرن برای همونگفتم:

کردم،ارسام بود نوشته روی تخت خودم دراز کشیدم گوشیم روشن خاموش شد فهمیدم اس ام اس برام اومده بازش 

نفسی به دادم برس امروز یه غلطی کردم دیگه عمرا باران ببخشه منو مطمئنم دستاش خیلی درد کردن  -بود که:

 نفسی فقط تو میتونی کمکم کنی باران جوابم رونمیده

 مکاری که نباید میشده شده پس دیگه فعال هیچ کاری نکن من خودم ببینم چه غلطی بکن -براش نوشتم:

 کوک کردم و خودم هم به خواب عزیزم رفتم. 7گوشیم رو برای ساعت 

بیدار شدم و با نیش باز رفتم که بقیه رو بیدار کنم که مثل سگ کنف شدم و برگشتم اخه متی که  7صبح ساعت 

کارا و اماده پایین بود ،بارانم با قر و فر داشت جلو میز ارایشش مسواک میزد،منم اومدم تو اتاقم و بعد از همه ی 

شدن و خوردن به لقمه ی بزرگ سوار بر پرشیامون به سمت داشنگاه راه افتادیم،میدونستیم که تا اخر فروردین 

کسی نمیاد سرکالس اما خب بازم میخواستم برم و ببینم امروز که با ساترا کالس داریم ایا اقامون یادش مونده که 

نفر دانشجو فقط ده نفر اومده  9:نه،رسیدیم دانشگاه و دیدیم که از کل شیرینی بیاره و اون دختره رو ضایع کنه یا 

بودن حتی ارسامم نیومده بود اما اون دختره سارا اومده بود حاضر بودم شرط ببندم که فقط به خاطر ساترا اومده و 

م که وایستاده بودی دیگر هیچ،به زور کالس اول رو تموم کردیم و رفتیم تو محوطه دانشگاه دم در ساختمون دانشگاه

یهو ساترا با شلوار مشکی و پیراهنی سفید که یه کت هم رو دستش بود و عالوه بر اون دوتا جعبه شیرینی هم تو 

دستش بود جــــــــونم عشقم فدات بشم که یادت نرفته ساترا با لبخند کل راه رو اومد و وقتی رسید به ما دزدکی 

 زد. جوری که کسی نبینه چشمکی هم به ما

بعد از چند دقیقه که ما نشسته بودیم توکالس ساترا با جعبه شیرینیش اومد تو و از قصد استین پیراهنش رو داده 

 بود باال تا حلقه ی خوشگلش بهتز خودنمایی کنه،نشست سر جای استادا و بعد از سالم احوال پرسی

 استاد خبریه؟ شیرینی به دست اومدین؟ -ساراطاهری:

 ه مزدوج شدم شیرینی همونهبل -ساترا:

ن اول شما دهنتون رو شیری -بیچاره رنگش پرید،ساترا اومد و جعبه شیرینی رو گرفت جلوش و با پوزخندی گفت:

 کنین خانوم طاهری
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نیم ساعت مونده به اخر کالس ساترا گفت که خسته نباشید و همه رفتن و ماها هم رفتیم بیرون که ساترا به گوشیم 

 زنگید

 حال کردی؟ -ا:ساتر

 دمت جیز-با خنده گفتم:

 ببینم میاین بریم خونه ی امیرشون -ساتر:

 نمیدونم ولی ما یه کالس دیگه داریم -من:

 بابا نمی خواد بیاین دیگه تا اردیبهشت بیاین بریم من جلو در منتظرتم -ساتر:

 باشه -من:

دقیقه ی دیگه  82عطل رفتیم سوار ماشین شدیم و حدود قطع کردم و روبه باران و متی گفتم که بریم اونا هم که م

رسیدیم خونه ی امیرشون،یه خونه ی تقریبا بزرگ که یه هال بزرگ داشت و دوجا برای نشیمن با دو ست متفاوت 

مبلمان بود در کل خیلی خوشم اومد،همین که نشستم ارسام شروع به حرف زدن کرد: به به نفس خانوم،اوه اوه 

متی خوبیــن؟ چه خبرا؟ یونی خوش گذشت؟ نفس رو یاون دختره ی چهار حرفی کم شد؟ این ساترا که بارانی،بـَه 

 یادش نرفت ؟ هــا؟

 ارسام نفس بگیر داداش -ساترا:

 خب؟ نفس باران متینا حرف بزنین-ارسام یه نفس عمیق کشید و گفت:

 خفه نشی ارسام -رفتم و زدم به بازوش و گفتم:

اوف چــته نفس... داداش  -رفت و شروع به جیغ جیغ کرد و ادای دخترا رو در اورد وگفت:ارسام دستش رو گ

سـامی اینارو نگــاه کن داداش کوچیکت رو میزنن... بچـــه گیر اوردن.. خدا به شوهرت رحم کنه که دستت اینقدر 

 سنگینه

 تک تکشون رو میرسم گریه نکن مادر گریه نکن... خودم حساب -سامی با خنده بغلش کرد و گفت:

ارسام همچین صداشو نازک میکرد که از صدای من نازک تر میشد رفتم و نشستم کنار سامی و دستم رو دور کمرش 

 حلقه کردم سرش رو از رو موبایلش برداشت و اونم دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 یه تحویل نمیگیریخوبین شمااقا سامی؟ همین چند روز پیش دوست االن اشناهم نیستین چ -من:

اوه اوه در بیار اون زبونت رو ببینم چقدر دراز تر شده مگه میشه من تورو تحویل نگیرم این ساترا میکشه  -سامی:

 منو

سرم رو چرخوندم سمت ساترا داشت نگاهم میکرد اما تا دید نگاهش کردم نگاهش رو دزدید،ببخشیدی به سامی 

 اقامون چرا ساکته؟ -گفتم و رفتم نشستم کنارش،اروم گفتم:

 من؟ من ساکتم ؟ من یکسره دارم حرف میزنم -ساترا:

 من:بلــه بلــه

 واال! -ساترا:

 اونی هم که زل زده بود به من عمم بود دیگه؟ -درگوشش گفتم:

 باشه تسلیم،بیا بغلم ببینمت -ساترا:

 نچ ممیخــوام -خودمو لوس کردم و گفتم:
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 لوس نشو -ساترا :

حرفش محکم منو چسبوند به خودش،بارانم که اینقدر سر به سر سامی گذاشت که بیچاره کالفه شد ارسامم بعد از 

که هی به همه ی ماها تیکه مینداخت و مسخره میکرد،در کل عاشق این گروهمون بودم من خداروشکر که متی 

 نامزد کرد و هممون رو باهم اشنا کرد،قبل از ناهار برگشتیم.

روز دیگه  4ری میگذشتن مام قید یونی رو زده بودیم،رابطه ی منو ساترا روز به روز بهتر میشد،روزا همین جو

همه توی  8عروسی متینا بود خریدامون رو کرده بودیم کال همه چی خوب بود تا اینکه روز چهارشنبه شب ساعت 

 هال نشسته بودیم که ایفون رو زدن وحشت زده به باران نگاه کردم

 اینا گفتن دوروز دیگه میان مامان -من:

 اره یعنی کیه -باران:

 خب ایفون که داریم بریم ببینیم دیگه -متی:

همه رفتیم با دیدن تصویر امیر اینا لبخندی زدیم و درو باز کردیم و همه جلو در واحد منتظرشون موندیم،همشون 

سامی شیطون نگاهم نمیکرد ساترا نمیومد اومدن اما مثل روزای قبل نبودن ارسام شوخی نمیکرد امیر نمیخندید 

سمتم تا پیشونیم رو ببوسه و بگه دلم برات تنگ شده همه رفتیم هال اما کسی نمیشست، چشمای همشون به قرمزی 

 متینا جان عروسیت مبارک ایشاال به پای هم پیر شین -میزد، سامی اروم رفت سمت متی پیشونیش رو بوسید و گفت:

 داداشم ببخشید که تو بدترین روزا کنارم بودی و تو بهترین روزات کنارت نیستم -رد و گفت:بعدش امیر رو بغل ک

 اشک امیر سر خورد رو گونه اش

 میشه بگین چه خبره؟ -عصبی داد زدم:

چرا چشمای همتون قرمزه؟ چرا سامی با بغض متی و امیر و بوس میکنه؟ و این جمالت رو  -بارانم عصبی گفت:

 دیگه عروسیه اون موقع وقت نبود؟روز 4میگه؟ 

 پرواز دارن 6نه،چون من امروز ساعت -سامی:

 چرا؟ عروسی چند روز دیگه است شما کجا میری؟ -باران تقریبا داد زد:

 بیخود شما هیچ جایی نمیری قبل از عروسیمون -متی :

 چون من سرطان دارم باید برم درمان -سامی با بغض اما شمرده شمرده گفت:

ه گوشم اعتماد نمیکردم امکان نداشت درسته سامی الغر شده بود زیر چشماش کبود شده بودن اما سرطان امکان ب

 خفه شین دروغ میگین،خیلی مسخره این به خدا اصال شوخی جالبی اونم این وقت شب نبود -نداشت،داد زدم:

 یاد مطمئن باشنفسم ساکت،سامی برمیگرده تا عروسی ما م -ساترا بغلم کرد اروم گفت:

متی هاج و واج فقط همرو نگاه میکرد یهو افتاد روی مبل،مطمئن بودم جونی برای حرف زدن نداره،رفتم سامی رو 

سامی تو مثل داداشمی میدونی که چقدر دوستت دارم تازه تو از همشونم بهتری،اینا باز دارن  -بغل کردم و گفتم:

ی مسخرمونه دیگه؟ از اونا که دوروز باهم قهر میکنیم باز نمیتونیم شوخی میکنن نه؟ اینم یکی از همون شوخی ها

 همدیگرو نبینیم همه واسه هم دل تنگ میشیم و برمیگردیم و اشتی میکنیم،اره از هموناس؟

 نفسی گریه نکن دیگه -سامی:

 نفس راست میگه ببین سامی شوخی مسخره ای بود خب دیگه تمومش کنین -باران با بغض گفت:

 من رو سامی غیرت دارما از این شوخیا دیگه نکنین -ش برگشت سمت جمع و گفت:بعد
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ارسام دیگه ارسام همیشگی نبود انگاری الل شده بود فقط از چشمای ابیش اشک میومد،امیر باران رو نشوند روی 

ونه سامی هم نمیتباران جان اینا شوخی نیست سامی میره اما برمیگرده ، اینقدر شما گریه میکنین  -مبل و گفت:

 خوب شه ها گفته باشم ناراحتی برای سامی خوب نیست

 امیر چی میگی تو؟ میگی سرطان داره بعد گریه نکنم؟ -باران:

 تا برگه رو نبینم باور نمیکنم -اشکامو پاک کردم و گفتم:

کی از اون شوخی های ارسام بدون حرف برگه ای داد دستم،پاهام سست شدن دستام لرزید من انتظار داشتم اینم ی

خرکیمون باشه امانبود سامی مریض بود،اگه میرفت و دیگه برنمیگشت چی؟ ما به وجود سامی تو جمعمون عادت 

کرده بودیم سامی ادمی نبود که تکرار بشه انگاری تک بود،سامی اول با متی خدافظی کرد بعدش باران رو یه مدت 

کرد و اومد سمت من اول از روی زمین بلندم کرد و کشید تو  طوالنی نگاهش کرد اخرشم بوس سریعی از لپاش

 نفس دیوونه خرس گنده که گریه نمیکنه پاک کن اون اشکاتو -بغلش و دم گوشم گفت:

 به توچه چشم خودمه اشک خودمه دوست دارم برای تو بریزه -من:

و  برای هممون یه شال و مانتو اوردمبعدش ار پیشونیم بوسید و رفت با دوستاش روبوسی کنه، رفتم باال و سریعا 

 چیزی نمونده باهم باشیم 6صبر کنین ماها هم میایم تا ساعت  -گفتم:

 نه نمیخواد نمیخوام اشکاتون رو ببینم نفسی -سامی:

 اره راست میگه -ساترا:

 نه بابا گریه نمیکنیم -چپ چپ ساترا رو نگاه کردمو اشکام رو هم پاک کردم و گفتم:

ین سامی شدیم،ما سه تا تو ماشین سامی بقیه هم با ارسام تو ماشین ارسام،چون من جلو کنار سامی نشسته سوار ماش

بودم زل زده بودم به سامی،خدایا چرا سامی؟ مگه کجای کار بدی کرد؟ سامی که خیلی مهربونه سامی وقتی یه 

 ه به چند تا خونواده ی نیازمند کمک میکردنیازمندی رو میدید حاضر بود از خودش بگذره بده به اون سامی که هرما

 سامی با مامان بابات خدافظی کردی؟ -باران:

 آره دیگه اگه نبینمشون راحت ترم،منو فقط خداحافظی از شماها و اشکای این داداشم ارسام ناراحت میکنه-سامی:

 سامی سرطانت چیه؟ -متی:

 خون متی -سامی:

 سامی ما خوب میشه مطمئنم -همون خنده ی مصنوعی گفتم: من سعی کردم خنده ی الکی بکنم با

 اره بابا سامی تا چند ماه دیگه که عروسی نفسه سالم تر از ما برمیگرده اون وسط جفتک میندازه -باران:

اره بارونی خودم زود زود برمیگردم اخه یه کار تموم نشده دارم که باید  -سامی نگاهی به باران کرد و گفت:

 نمتکمیلش ک

 توروخدا الکی برنامه نریز بعد از برگشتنت دربست در خدمت مایی -متی:

 خدایا خودت بخیرش کن،اما زود برمیگردم -سامی با خنده گفت:

سرمو چسبوندم به صندلی و چشمامو بستم دوباره اشکم در اومد سامی انگاری داشت بچه هارو گول میزد اما همین 

ساعت خیلی سریع گذشت و ما ذسیدیم به فرودگاه،صدای 4لمون روخوش کنیم،دروغا هم برامون کافی بود تا د

 به مقصد برلین اماده ی پرواز 226مسافرین پرواز  -خانومه دوباره اشک رو مهمون چشمای هممون کرد:
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سامی برای اخرین بارهممون رو بغل کرد و ساکش رو گرفت دستش و راه افتادیم سمت جایی که باید میرفت،ما 

 از دستم راحت شدین -تیم نگاهش میکردیم،سامی دم پلکان هواپیما ایستاد و با خنده داد زد:داش

شوخی کردم بابا وحشیا،نگران نباشین دوباره  -ارسام خم شد تا کفشش رو پرت کنه سمتش که سامی دوباره داد زد:

 عین بختک کنارتونم

 تا باشه از این بختکا -امیر:

یه چیزی گفت که سامی رفت تو،در هواپیما بسته شد و در عرض یک دقیقه هواپیما رفت تو  خانومی از داخل هواپیما

 هوا،مارو رسوندن خونه و خودشون رفتن،شب با گریه و دعا خوابیدم.

 

روز مثل برق گذشت این وسط مامان اینا هم همه اومده بودن و به اونا هم گفته بودیم دلیل ناراحتیمون اینه که 4

خارج ،بهشون نگفتیم که مریض بوده اخه باز میخواستن مثال همدردی کنن اما میرفتن دوباره مامان ارسام  سامی رفته

 رو ناراحت میکردن.

باز خوب بود خریدامون روکرده بودیم چون هیچکدوم حس و حال خوبی نداشتیم اما دلیل نمیشد عروسی بهترین 

ده بودیم نه تنها شاد باشیم و قر بدیم بلکه جای سامی رو هم دوستم رو خراب کنیم برای همون همه به هم قول دا

خالی کنیم،لباس مشکیم رو که تا روی زانوهام بود و باالتنه ی قرمزی داشت با استین های حلقه ای،موهام رو صاف 

ةتوی کردم و ارایش ملیحی کردم و یه رژ قرمز زدم و از روشم برق لب زدم،عاشق لبام میشدم وقتی رژقرمز میزدم 

اینه خندیدم،چند روزی بود کال با خنده قهر کرده بودیم اما ماهایی که اینجا منتظرش بودیم نباید روحیمون رو 

میباختیم،به خدایی که باالسرم بود توکل داشتم،صدای گوشیم در اومد برگشتم با دیدن عکس دونفرمون با ساتی 

 سام بر خانومم-:بوسی فرستادم و جواب دادم صدای شادش پیچید توی گوشیم

 سالم اقاییم -من:

 میبینم کیفتون کوکه-ساترا:

 مگه میشه صدای شمار و شنید و بد بود؟ -من با همون خنده گفتم:

 منم که گوشام مخملی -ساترا:

 بر منکرش لعنت -با خنده گفتم:

 نفـــــس بزار ببینمت کلــــــت رو میکنــم -خنده ای کرد و داد زد:

 با این کله ی بیچارم چه گناهی کرده زبونم رو بکنای با -من:

 عزیزم داریم با ارسام میایم دنبالتون -ساترا:

 باشه بیاین -من:

بعد از قطع کردن گوشی دوییدم سمت اتاق باران درو که باز کردم دیدم باران دهنش دو متر بازه داره ریمل 

 م قهوه ای بودمیزنه،لباس هردوتامون یه مدل بود اما برای باران کر

 باران دارن میان دنبالمون ها -من:

 باشه موهام خوشگله؟ -باران:

نگاه کردم،جلوی موهاش رو کج گذاشته بود پشتشم جمع کرده بود،ارایششم ناز کرده بود و برخالف من یه رژملیح 

 صورتی زده بود
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 اگه دید زدنت تموم شد بریم -من:

 دو ساعته داری منو با چشمات قورتم میدی یه چییز هم بدهکار شدیم؟بلــه..بلــه..بلــه؟؟ تو -باران:

 دست پیش رو گرفتم که پس نیوفتم -من:

راستی نفس مامان اینا رفتن خونه ی ساتراشون که از همونجا باهم برن یه چیزایی هم داشتن میگفتن که -باران:

 حوصله شنیدن نداشتم

 تو عروسیم منتظر شماییم ساحل اس ام اس داده که االن هممون -من:

 همیشه دیر میکنیم -باران:

 بابا خوب ساحل اینا که نمیرن تاالر رو تمیز کنن یا کلی کارارو راست وریس کنن -من:

دقیقه با اون سرعتی که ارسام میروند رسیدیم تاالر،خیلی شلوغ بود حاال فامیالی متینا برخالف من و باران  29طی 

ن)مامان امیر( هم چون عروسی تک پسرشه مهمونای زیادی دعوت کرده بود،طبق قولمون به زیاد بود اما مریم جو

متینا و امیر از همون اولین لحظه ای که وارد تاالر شدیم شروع به رقص کردیم،ارسام با اینکه معلوم بود هنوزم 

دن که متی و امیر اومدن همه شد که اعالم کر 7ناراحته عین همه ی ماها اما بیچاره سعی میکرد پنهون کنه،ساعت 

رفتیم جلو جیغ و دست و هورامون بلند شد،متی با لباس تورش که از کمر پفی میشد و باالتنه اش کلی کار شده بود 

محشر شده بود موهاشم ساده باز و بسته درست کرده بود که اصطالحا میگفتن مدل اروپایی ساده در عین حال زیبا 

مثل همیشه عالی بود مثل همه ی دومادا کت شلوار شیک مشکی با پیراهنی مردونه و چشمم رو چرخوندم سمت امیر 

کراوات پاپیونی متینا و امیر به همه سالم دادن و میرفتن یعنی از بس نامزدی و عروسی و مراسم داشتیم حالم از فیلم 

 ننشسته بودن که خواننده دعوتشون بردار بهم میخورد االنم این فیلم بردار هی جلو چشمم رژه میرفت،هنوز امیر اینا

 کرد وسط تا باهم برقصن،متینا و امیر اومدن وسط اهنگم شروع شد:

 تو هستی تنها عشقم توی دنیام

 نباشی می مونم من تنها

 نگی یک روز از من دلگیری

 دوستت دارم من تو رو قد دنیا

 واسه دیدنت قلبم می لرزه

 وجود تو به دنیا می ارزه

 ظه های شیرینمبرای لح

 لب تو داره بهترین مزه

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 تو رنگ چشمات به دل می شینه

 تو رو من دوست دارم تا اونجایی که ادم واسه هوا می میره

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 تو رنگ چشمات به دل می شینه

 تو رو دوست دارم تا اونجایی که ادم واسه هوا می میره

 اسه داشتنت جونمم می دمو
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 تو چشمای تو من عشق رو دیدم

 کنارتو دنیا چقدر جذابه

 تو رو من تو اغوشم می گیره

 تو خوبی دنیام چقدر خوبه

 نباشی تو دنیام چه اشوبه

 تو تنها دلی تو قلبم که تو سینه هر لحظه می کوبه

س و دوماد گذشت که مراسمی به اسم پاتختیشون ماها هم اجازه دادیم که تنها برقصن،یه ساعتی از اومدن عرو

شروع شد که بعداز پرسش و پاسخ از ارسام و ساترا اینا فهمیدم یه مراسمیه که به عروس کادوهاشون رو میدن 

عروسم به خونواده ی دوماد کادو میده،کادوی بابای من یخچال و کادوی بابای بارانم اسپیلت بود برای همون دیگه 

الم کردن،چون امیر نه ابجی داشت نه داداش برای همون متینا به ارسام و ساترا کادو داد البته برای اونارو فقط اع

مریم جون و اقا رضا)بابای امیر( هم اورده بود کادوی سامیار هم موند برای وقتی که برگشت از المان،یه ساعتی برای 

ماد و مامان باباهامون هم وسط بودن که ساعت این کادوها گذشت بعدش دوباره ریختیم وسط این بار عروس و دو

شام اماده بود،شام رو همونجا سرمیز اوردن و دادن،بعد از شام هم با اجازه ی مریم جون ،حلقه و عسل رو من و  88

کیک سه طبقه رو هم هر طبقه اش رو به ترتیب باران و نگین و ساحل گردوندیم کلی هم پول گذاشتن روی حلقه که 

چرا این کارارو میکنن اما ذوق مرگ شدمو تصمیم گرفتم اول بدمش به مریم جون اگه داد به خودم یه نمیدونستم 

چیزی بخرم تا یادگاری بمونهةبا جیغ و سوت ما امیر حلقه روگذاشت تو دست متی و بلعکس،با انگشت کوچیک 

ه ی عروس کشون شدیم،جای عسل هارو هم به هم دادن و کیکا رو بریدن،بعد از پخش کیک و خوردنش،همه اماد

داداشم الیاس خالی بود خیلی عروس کشون دوست داشت،همه سوار همون ماشینی شدن که باهاش اومده 

بودن،عروس کشونمون که شروع شد صدای اهنگ و بوق از هر ماشینی میومد من و بارانم الکی جیغ میکشیدیمو شاد 

اواسط راه رفته بودن و فامیالی نزدیک رسیدیم به  بودیم،بعد از کلی گشت و گذار بالخره بیشتر مهمونا

متری بود که متی وامیر دقیقا  829خونشون،خونه ی امیرشون تو یه اپارتمان سه طبقه که هر طبقه اش تک واحدی 

طبقه ی سوم بودن،منو باران و ارسام و ساترا و بنی و ساحل و نگین اینورتر منتظر متی اینا بودیم تا خداحافظی 

با مامان ایناشون تموم بشه بالخره متی وامیر با خنده اومدن سمت ما،اول با امیر دست دادم و نیشم رو تا هاشون 

بناگوشم باز کردم اونم بد تر از من نیشش رو شل کرد بعدش دست باران و متی رو کشیدم بردم یکمی اونورتر از 

 جمع

 خوش بگذره -باران با خنده گفت:

 کثــافت -متی:

 ین متی اگه عصبانیت کرد گازش بگیربب -من:

باران که از خنده داشت منفجر میشد اما مگهمیشد دهن متی رو بست یکسره داشت فوشم میداد و دنبالم میکرد منم 

 ساتــــــی ببین چی میگه -دوییدم و پشت ساترا قایم شدم و گفتم:

 کردی نفس باز تو موذی بازی در اوردی و اعصاب متینا رو خورد -ارسام:

 ببین ساترا این نفس رو از جلو چشمم دورش کن که میکشمشا -متی:

 نفسی باز چه دسته گلی به اب دادی؟ چی شده؟ -امیر با خنده گفت:
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 بگم متی؟ -من:

 خجالت نمیکشی بگو -متی:

 باشه-من:

 بگو ببینم ما از این حرفا نداریم که -امیر:

 طی عملیات امیر اذیتت کرد یا عصبانیت کرد گازش بگیربین چیز خاصی نبود بهش گفتم اگه  -من:

هنوز حرفم رو کامل نگفته بودم که دست ساترا اومد رودهنم،بیچاره امیر مونده بود خجالت بکشه یا بخنده،ساترا در 

 خوشگله من هر چیزی رو که نمیگن -گوشم زمزمه کرد:

ستش خودمم یکمی خجالت کشیدم ببخشیدی زیر لب به به دستاش اشاره کردم که برداره اونم همین کاررو کرد را

امیر گفتم و رفتم پیش مامانم اینا،بعد از نیم ساعت امیر ومتی وارد خونه شدن ماها هم برگشتیم،مامان اینا فردا 

برمیگشتن خونه اخه اقبال و تکین و نگین امتحان های پیش نوبتشون شروع میشد،لباسا و خرت و پرت های اضافی 

 و هم مامانش میبرد.متینا ر

مامان اینا رفتن و ماها تو خونه بودیم داشتم ساندویچی که سفارش داده بودیم رو میخوردم،امروز روزی بود که متینا 

دیگه پیشمون نبود و دیگه شده بود زن یه خونه،واااای عزیزم باید بریم پیشش تا تعریف کنه که شبش چجوری 

روی هم و همزمان با نگاه کردن سریال حریم سلطان داشت پیتزاش رو  گذشته،باران پاهاش رو انداخته بود

 tv[/font][font=B Koodak,serifمیخورد،رفتم و یهو ]
 

 

 رو خاموشش کردم

 هــــــــــوی خره کوری دارم سریالم رو میبینم؟-باران:

 برای متینا تنگ شدههــــــــوی عمه ی متیناست بعدشم خر هم پسر عمه ی خودته پاشو من دلم -من:

 وای منم یه زنگ بهش بزن اگه مادر شوهرش اینا نبودن بریم -باران:

 باشن که باشن اتفاقا مریم جون خیلی هم خوبه یعنی منو که دوست داره -من:

 گمشو حاضر شو -باران:

 ببین شبیه به هم بپوشیم یه تیپ ورزشی بزن -من:

متینا بودیم در که زدیم اومد و با نیش باز در رو باز کرد و بوس و بغل و بیست دقیقه بعدش دقیقا جلوی در واحد 

 جیغ وهوار

 هــــــم ! چه بویی بــه بــه -باران:

 کوفت،انگاری تاحاال براتون نپختما -متی:

 وااای متینا جــونه این باران که بی ارزشه بیخیال جونه من زرشک پلو با مرغه؟ -من:

 اخفه شو باب -باران:

 اره اخه امیر قرار بود برای ناهار شماهارو همراه ارسام و ساترا بیاره خونه -متی:

 بهش زنگ بزن بگو ما خودمون اومدیم -باران:

 جــــــــــونم ارســام چقدر جیگره این بشر -من:
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 به چشم برادری دیگه؟ -باران:

 دختر غریبهبه توچه اصن،تو بیا تورش کن این حیفه بیوفته دست یه  -من:

میدونی خودمم فکرش رو کردم اما زیادی وحشیه،اگه یکمی  -باران یه قیافه لوسی به خودش گرفت و گفت:

 خصوصیات ادم هارو داشت من یه فکری میکردم و شاید نظرم رو عوض میکردم

 بیا برو بینیم بابا خیلیم گله -متی:

 اصال اگه من شماهارو به شوهراتون نگفتم -باران:

ون موقع کلید توی در پیچید و اقایون به ترتیب اومدن تو،یاد اون روزی افتادم که یهو به ترتیب وارد خونمون هم

شدن اون موقع سامیار اولین نفری بود که با خنده اومد پشتشم اینا بودن،دلم خیلی برای سامیار تنگ شده بود اهــی 

 شدن،با ضربه ای به خودم اومدم کشیدم با یاداوردی سامیار دوباره اشک توی چشمام جمع

 هوی نفسی نیستـــیا -ارسام:

 نه هیچی تو فکر بودم -من:

 میدونم منم دلم براش تنگ شده اما تقدیره دیگه -ارسام:

 اوهوم -من:

 اشکاتم پاک کن ساترا ببینه ناراحت میشه اصال برو صورتت رو بشور -ارسام:

 نه بابا نمیخواد من خوبم -من:

 چیه میترسی ارایشت بریزه بعد ساترا قیافه ی اصلیت رو ببینه پشیمون بشه -شیطون خندید وگفت:ارسام 

 محکم از شونش کوبیدم که اخش در اومد،همه برگشتن سمتمون

 به خداخودش شروع میکنه -من:

 خب راست میگم دیگه اگه قبول نداری برو صورتت رو بشور -ارسام:

 جلو چشمام خفه اش کــناســـــــاترا اینو از  -من:

 جــک گفتم ایــا؟ -با حرفم همه زدن زیر خنده دستم رو زدم به کمرم و گفتم:

 عزیزم گند زدی تو هر چی فعل و فاعل و مفعول و اصال کال تو فارسی -ساترا:

 نفسی از جلو چشمام گمش کن یا ببرش یا یه همچین چیزی -امیر:

 مگه من چی گفتم؟ -من:

 گفتی از جلو چشمام خفه اش کن -خنده گفت:ارسام با 

 نخیـــرم شما گوشاتون مشکل داره -من:

بعد از حرفم چون فهمیدم حق با اوناست و رسما دارم زر میزنم راه روشویی رو پیش گرفتم و صورتم رو شستم 

داد  دیگه ازهمون جا داشتم در روشویی رو میبستم که دیدم امیر کنار متینا رو یمبل نشستن بقیه هم رو مبل های

 عـــــروس چقدر قشنگه ایشاال مبارکش باد -زدم:

 امیـــر خوش اب و رنگه ایشــاال مبارکش باد -باران:

یه کوچولو اروم بگیر  -همین جوری داشتم وسط اونا با قر،ادااطوار در میاوردم که ساترا یهو از دستم کشید وگفت:

 نفسی

 تمومــة، اقامــون میگن دیگه نرقصـــم اقــایون خانوما دیگه رقص -من:
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م چون تو گفتی ارو -خودمو بین ارسام و ساترا جا کردم و نشستم و تکیه ام رو دادم به ساترا و دم گوشش گفتم:

 شدما

نـاهارمون رو خوردیم هم اینکه فهمیدم دوروز دیگه متی و امیر برای ماه عسل دارن میرن ترکیه،عصری برگشتیم و 

 0موقع هرکدوم جزوه ی خودمون رو بغل کردیم و نخود نخود هر کی رود اتاق خود شدیم،دقیقا تا ساعت از همون 

 -شب خوندم بعدش با نداهای شکم عزیزم فهمیدم گرسنمه برای همون رفتم پایین و از همونجا داد زدم:

 بــــــــاران بیــــاااااااااا اشپـــزی کنیم بـــاهــــم

 باشه بیا مرغ و سیبز مینی سرخ کنیم هوس کردم یهویی -پله ها اومد پایین و گفت: باران با خنده از

رفتیم تو اتاق باران دوتایی باهم  88بعد از درست کردن شاممون و دعوا سر جمع کردن و شستن ظرفا ساعت 

 خوابیدیم چقدر جای متینا خالی بود.

ه بود تو تعطالت برای امتحاتان ترم دوم بودیم و داشتم روزا همین جوری میگذشتن متینا هم از ماه عسلش برگشت

 درسم رو میخوندم که ساترا زنگ زد؛صدای همیشه شادش کل وجودم رو شاد کرد

 سالم دَم -ساترا:

 سالم بـازدَم -من:

 باز که تو صدات پکره چی شده؟-ساترا:

 بابا ساتی،خیــلی زیاده خب خسته شدم -من:

 چقدر خوندی؟ -ساترا:

 دودور -من:

 پاشو پاشو کافیه بابا ،بدو که میخوام ببرمت مهمونــی نفسم -ساترا:

 یـــــــوهو-من:

 تا نیم ساعت دیگه اونجام -ساترا:

 ساتـرا! زود نیست؟ -من:

 ساتراخره امروز رو میخوایم کال باهم باشیم زود میام که باهم اماده شیم دیگه

 یشهفقط خودم؟ اخه باران تنها م -من:

 نه ارسام میاد دنبالش میبرتش خونه ی امیر -ساترا:

 اها باشه پس خداحافظ تا نیم ساعت دیگه -من:

 رفتم باال تو اتاق باران دیدم اماده شده داره به خودش ادکلن میزنه

 به به باران خانوم کجا به سالمتی؟ -من:

بریم خونشون بعدشم فکر کنم دنبال تو هم ساترا میاد  هیچی،امیر زنگ شد گفت ارسام قراره بیاد دنبالم تا -باران:

 اخه نگفت دوتایی بیاین

 اوهوم ساترا قراره ببری مهمونی منو -من:

عزیزم خوش بگذره بهت،مواظب خودت و خودش باش،جای منم برقص و شاد باش فکر کنم ارسام پایینه  -باران:

 میبوسمت بای بای



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

2 3 8  

 

اشه رفت منم که اینجــا بـــــوقم،شونه ای باال انداختم و رفتم تا دوش بعدشم بدون اینکه منتظر جواب من ب

بگیرم،بعد از دوش حوله ی تن پوشم رو پوشیدم و داشتم موهام رو سشوار میکشیدم که ایفون زنگ خورد،اخ 

تاقم تو ا جـــون ساتراست حتما،دوییدم پایین دیدم خودشه ایفون روزدم و در واحد رو هم یکمی باز گذاشتم دوییدم

و یه بلیز و شلوارک تا رو یزانوهام راحتی بود پوشیدم و دوباره شروع به خشک کردن موهام کردم،تو اینه ی روبه 

 -رویی ساترا رو دیدم که داشت لباساش رو میذاشت روی تخت،یهویی ساترا از پشت بغلم کرد و زیر گوشم گفت:

 خوبی شما؟

 اوهوم تو چی؟ -من:

مگه میشه تورو دید و بد  -سش.ار رو گرفته بود و خودش داشت موهام رو خشک میکرد گفت:ساترا در حالیکه 

 بود؟

 پنج دقیقه ی بعد موهام خشک شدن

 خب میریم سراغ انتخاب لباس -من:

 در کمدم رو باز کردم و همه ی لباسای مجلسیم رو ریختم بیرون

 نگاه مشکیه خب ساتی ببین این خوبه؟یا اون؟ یــا اون یکی رو -من:

 عزیزم پیراهن و شلوار بپوشی من راحت ترم همچنین خودتم میتونی بهتر و راحت تر برقصی -ساترا:

 من: چرا عزیزم وایستا اونار و بریزم بیرون اینارو

 همه ی پیراهنیا و شلوارای خوشگلم رو با کمر بنداشون ریختم بیرون

 ساتی تو چه رنگی میپوشی؟ -من:

تا پیراهن با دوتا شلوار کتان اوردم بیا اول برای من انتخاب کنیم بعدش انتخابمون 4ونم اصال ببین من نمید -ساترا:

 برای تو راحت تر میشه

 نظرت در مورد اینا چیه؟ -یه پیراهن سبز با شلوار مشکی رو گرفتم دستم و گفتم:

 عالیه عزیزم،پس تو شلوار سبز با پیراهنی مشکی بپوش -ساترا:

 و کمر بند؟ -من:

 خب یا مشکی یا طالیی ببند دیگه -ساترا:

 همه ی لباسام رو غیر از همونایی که ساترا گفت رو مرتب گذاشتم تو کمد

 عزیزم بدو اماده شو که ساعت هفته االنا -ساترا:

 من: ساترا یکمی دیرتر بریم بهتر نیست؟

نیم ساعت ارایشم رو تموم کردم البته موهام رو  ساترا نشست لبه ی تخت منم شروع به ارایش کردم بعدش حدود

 هم دم اسبی بستم

 نوبت اتو کردنه،وایستا پایه اش رو بیارم تو اتاق متیه -من:

 همین جوری داشتم پیراهنم رو اتو میکشیدم و اهنگ میخوندم

 میخوای اتو زدن من رو ببینی؟ -ساترا:

 اوهوم-من:

 -ار اون شروع به خوندن کرد:منو ساترا جامون رو عوض کردیم اینب
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 همــش هوس تورو داره دلــم

 دیوونـــته چاره نداره دلــم

 به تو دلو بسته دوباره دلــم

 عشــق تو کار دلم

 چطوره؟ -ساترا پیراهنم رو گرفت باال و گفت:

 اینو که بیشترش روخودم زده بودم تو برای خودت رو اتو کن -با کمال پررویی گفتم:

ین خب؟ ا -پیراهنش رو گرفت و طی ده دقیقه واقعا عالی اتو زد دوباره پیراهن خودش رو گرفت باال و گفت: ساترا

 چی؟

 عالیــة عزیزم خوب کاری کردی این هنرات رو نشونم دادی در اینده نیازم میشه -من:

دیم و میرفتیم که ساترا و نیم راه افتادیم همین جوری حرف میز 1با خنده و اهنگ وشوخی اماده شدیم و ساعت 

 دیگه کم کم داشت از از شهر خیلی داشت دور میشد

 ساتی کجا میریم ؟ -من:

 نفسی نمیان که وسط شهر پارتی بگیرن خب -ساترا:

 اینم یکی از اوناس که یهو میریزن و میگیرنت و میبرنت؟ -من:

 اره اما اصوال نمیریزن -ساترا:

همون ویالی قبلی اما حیاطش که کوچیک تر بود با ساتراوارد ساختمون شدیم یه  یع ربع بعد رسیدیم یه ویال مثل

دختر و پسر اومدن و با ساترا دست دادن ساترا هم منو به عنوان نامزدش معرفی کرد بعد از در اوردن مانتو وشالم 

 با ساترا نشستیم روی مبل،بعدشم کلی اون وسط باهم قر دادیم.

 

به پارتی میگذشت،نشسته بودم روی مبل و اینور اونورم رو نگاه میکردم خوبیه این پارتیه این  دو ساعتی از اومدنمون

بود که هیچ پسری مزاحم هیچ دختر غریبه ای نمیشد انگاری که فقط کسایی که مطمئن بودن رو دعوت کردن،همین 

اینا گذاشته بودن وایستاده و  جوری که چشمم رو میچرخوندم متوجه شدم ساترا با یه دختره دور میزی که مشروب

میگه و میخنده؛تا دید نگاهش میکنم چشمکی زد و اشاره کرد که برم پیشش منم از خدا خواسته بلند شدم و با قدم 

فس اینم از ن -های بلند خودم رو رسوندم همین که رسیدم کنارش ساترا منو کشید تو بغلش و رو به دختره گفت:

 من

ی کرد وگرنه االن جنازه ی ساترا رو دوشم بود،بوی گند مشروب از دهن ساترا میومد باز خوبه منو نفسش معرف

خب دیگه  -معلوم بود خورده اونم به مقدارزیاد،دختره لبخند کج و معوجی به من زد بعدش هم رو به ساترا گفت:

 خداحافظ تا بعد اقا ساترا در ضمن مزدوج شدن مبارک

 خوردی؟ مشروب -رو کردم به ساترا و گفتم:

 اره عزیزم -ساترا:

 منم میخوام بخورم -من:

 نه نفسی نخور -ساترا:
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چرا مگه تو نخوردی؟ بزار هر اتفاقی که بخواد بیوفته برا دوتامون بیوفته ولی ساترا  -به حالت تمسخر بهش گفتم:

 فکر میکردم حداقلش وقتی من پیشتم با دخترا کاری نداری

فام رو بفهمه چه برسه به نیش و کنایه،یه لیوان بزرگ گرفتم و پرش کردم ،اصال دلم ساترا در وضعیتی نبود که حر

نمیخواست بخورم اما به لج ساترا همرو سر کشیدم،اولش اینقدره گلوم سوخت که هر هله هوله ای بود خوردم ،اما 

تم و از این حرفا بود رف بعدش دیگه داشتم گرم میشدم،با ساترا وسط مثال داشتیم میرقصیدیم اما من حالم بد تر

نشستم روی مبل چشمام اصال یکمی تار میدیدن کال اما از همونجا دیدم ساترا باز داره با همون دختره میرقصه عصبی 

رفتم جلو و دست ساترا رو محکم گرفتم و بردمش تو یکی از اتاقایی که درش باز بود،کسی توش نبود،همین که 

کرد،دیگه چیزی یادم نمیاد تنها چیزی که توی ذهنم بود این بود که ساترا بغلم  وارد شدیم ساترا درو بست و قفلش

 عشق من وقتی حسودی میکنی خواستنی تر میشی -کرد و در گوشم زمزمه کرد:

 و دومین بوسه ی ساترا از گردنم!!!. 

 «از زبان باران» 

استین ارسام رو جر داده بودم از بس  خونه ی امیر اینا بودیم و کلی مسخره بازی در میوردیم و االنم من

 کشیدمش،هی بهش میگفتم که شماره سامی رو بده ولی نمیداد

 خــواهش میکنم شماره سامی رو بده بهم،خوش حال میشه -من:

 گفتم که باران نه -ارسام:

 چــــرا اخه؟-من:

 بهت میگم نه -ارسام:

 خیلی بدی -من:

م اونور و نشستم،ارسام دستشو زیر چونم زد و به طرف خودش چرخوند و به حالت قهر دست به سینه رومو کرد

سامی االن درحال درمان و نمیتونه با کسی زیاد تلفنی صحبت کنه خدا شاهده ما هم به زور باهاش دو دقیقه  -گفت:

 حرف میزنیم

 باشه -من:

میوفته مگه یره،نه خدا نکنه نه نه ایشاال که نرفته بودم تو فکر،تو فکر سامی،نکنه اتفاقی بیوفته سامیارو از هممون بگ

 نمیگن خدا ادمای خوب رو دوست داره پس کمکش میکنه،دستی جلوم چپ و راست شد

 کجایی؟ -ارسام:

 برلیـــن -من:

 ایشاال که بر میگرده -ارسام:

 ایشاال -من:

 و برسونه خونه،حدود نیم ساعتچند ساعت بعد ساعت داشت یک نصفه شب میشد که قرار شد برگردیم و ارسام من

بعدش رسیدیم،تو کوچه جلوی در بودیم از توی ماشین نگاهی به واحدمون انداختم چراغاش خاموش بودن این 

 یعنی اینکه نفس یا نیومده یا خوابیده

 فک کنم نفس هنوز نیومده -من:

 میترسی؟ -ارسام:
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 نه خب، خداحافظ فعال ممنونم بابت بردنت و اوردنت -من:

 بـــاران،باران وایستا -درحالیکه داشتم پیاده میشدم ارسام صدام زد:

 چته؟ چرا داد میزنی؟-من:

 منم میام -ارسام:

 چرا؟ -من:

 تنهایی -ارسام:

 من نمیترسم بای بای -من:

 خطر خبر نمیکنه -ارسام:

 اوه اوه مثال چه خطری -من:

 م توهمین که گفتم منم میام،حاال بیا بری -ارسام:

 پررویی تا این حد -با تمام پررویی درپارکینگ رو باز کرد ماشین رو هم پارک کرد،اروم زمزمه کردم:

 اره به تو رفتم خب -ارسام هم با خنده گفت:

 اه المصب صدام پیچید فکر کنم

 درضمن من کجام پرروئه؟ -من:

 ساکت حرف نباشه -ارسام:

اشق این جر و بحثامون بودم که کال عشق من این جوری شروع شده تا دم در کلی جر و بحث کردیم و من ع

 بفرمایید -بود،کلید روچرخوندم و درو بازکردم،ارسام دستش رو به سمت داخل خونه دراز کرد و گفت:

 منم پررو پررو وارد خونه شدم و توجهی به ارسام نکردم ولی از تو دلم داشتم ذوق مرگ میشدم

 یـاال.... -:ارسام یهو بلند داد زد

 هــــــــه،گوشم کر شد چه خبرته؟ مردم خوابنا -من:

 ببخشید فردا یادم بیاریه سمعک برات بخرم -ارسام:

 هر هر هر چقدر تو با مزه ای نمکدون،بپا کمبود یُد نگیری -من:

 ر در دسترسمشترک مورد نظ -شماره نفس رو گرفتم چند تا بوق خورد ولی اخرش اون خانوم صدا خوشگله گفت:

 نمیباشد،دوباره زنگ زدم دوباره این خانومه فضولی کرد

 اه چرا بر نمیداری لعنتی؟-من:

 کی؟ -ارسام:

 نفس دیگه -من:

 ساترا که پیششه دیگه نگران چی هستی -ارسام:

 مهم نیست دلم شور میزنه -من:

 برو یه چیز شیرین بخور -ارسام:

 چه ربطی داشت؟ -من:

 لت شور نمیزنهخب د -ارسام:

 اره البد تو شورش کردی نمکدون،من میرم بخوابم خسته ام -من:
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 پس من چی؟ -ارسام:

 برو خونتون دیگه بابا -من:

واقعا که ولی هرچی باشه من نمیرم تنهایی بده به خصوص االن که یه طبقه باال ترتون شنیدم چند تا پسر  -ارسام:

 جوونن

اگه خوابت میاد برواتاق متینا بگیر بخواب  -کجا میدونه دیگه رو کردم بهش و گفتم:ای خدا من خبر ندارم این از 

 تختش هست،گذاشتیم مخصوص مهمان

م من تنهایی میترسم بخواب -ارسام صورتش و عین بچه ها کرد و کوسن مبل رو گرفت بغلش و با حالت زاری گفت:

 میشه پیشت بخوابم بارانی؟

 دیگه چی؟ -باران:

 بگـــــــم؟ -یطون شد و با نیش بازی گفت:ارسام ش

ببین اگه فکر شیطونی به سرت یهو هرچی دید از خودت  -انگشتم رو گرفتم باال به نشونه ی تهدید و بهش گفتم:

 دیدی اصال پاشو برو خونتون خوشم نمیاد باشی اینجا پاشو

 باشه بابا روانی میرم میخوابم -ارسام:

اقم بعد از پوشیدم یه لباس مناسب راحتی درو قفل کردم و خزیدم زیر پتوم و الال کردم اما ارسام رفت منم رفتم تو ات

چه الالیی هی دلم شور میزدیه ساعتی از پهلو به اون پهلو شدم اخرشم بلند شدم و درو بازکردم برم بیرون که رفتم 

 تو بغل یکی خواستم جیغ بزنم که دیدم ارسامه

 ی؟تو اینجا چیکار میکن -من:

م حوصلم سر رفته بود گفت -ارسام بی حرف فقط نگاهم میکرد و پلک میزد بعد از چند ثانیه یهو ولم کرد و گفت:

 بیام بیدارت کنم

 منم، میخوام برم فیلم ببینم اگه میای بیا -من:

ه یکردیم کبا ارسام رفتیم پایین و هر کدوم رو یه مبل جداگونه نشستیم و یه سریال خارجی رو داشتیم نگاه م

 وسطاش خوابم برد.

فردا که بیدار شدم دیدم تو اتاق خودمم اما دقیقا یادم بود که با راسام توهال بودیم یا خدا نکنه... نه ارسام همچین 

ادمی نیست،غلط میکنی مگه اون حس نداره صورتم رو اب زدم رفتم بیرون دیدم یه برگه چسبوندن به در اتاقم که 

ح بخیر باران خانوم دیشب خوابت برد منم اوردمت تو اتاق دیشب هی بهم گفتی برو خونتون صب -روش نوشته بود:

صبح دارم میرم خونمون میدونم وقتی بیدار شدی چه فکرایی که با خودت نمیکنی اما  6برو خونتون منم االن ساعت 

 نترس چیزی نشده،بوس بای،ارسام

ساله ی عاشق ،نامه رو گذاشتم رو میزم،یاد نفس  84،82ه های برگه رو کندم و بوسیدمش شده بودم مثل دختر بچ

افتادم سریع رفتم تو اتاقش،دیدم با همون لباس مهمونیشه،اخی حتما خیلی خسته شده رفتم و اروم بیدارش کردم 

 تالباساش رو عوض کنه

 نفــس خانومی بلند شو عزیزم پاشو لباسات رو عوض کن -من:

کرد ولی تا خواست بلند شده صورتش رفت توهم کمرش رو گرفت و با اخ واوخ بلند  نفس اروم اروم چشماشو باز

 شد
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 چی شد؟ -من:

 نفس: هیچی

لباساش رو عوض کرد و به شکمش دوباره خوابید روی تخت،طبق عادت همیشگیمون نشستم لبه ی تخت و کمرش 

هم اینکه االن احتماال باید اخرای  رو ماساژدادم،احتمال میدادم کمرش درد میکنه اخه هی کمرش رو میگرفت

پریودش میشد و کمرش درد میکرد،بعد از اینکه نفس دوباره خوابید رفتم و صبحونه خوردم بعدش از روی بیکاری 

 [بعد از دو ساعت نفس دست به کمر اومد تو هالfont/]TV[font=B Koodak,serifنشستم پای ]

 کمرت هنوز درد میکنه؟ -من:

 آره یکمی-نفس:

 ببینم تو از کجا میدونی من کمر درد دارم -بعدش یهو با تعجب ادامه داد:

 خب همش کمرت رو گرفتی بعدشم احتمال میدادم حتما اینقدر رقصیدی بیچاره اینطوری درد میکنه -من:

 من میرم حموم -نفس چند ثانیه ای بهم خیره شد بعدشم با صدای خفه ای گفت:

 دوباره درد کرد بگو بیام بهت جلوفن بدم بخوری باشه عزیزم اگه کمرت -من:

 مرسی -نفس:

این امروز چش شده؟،اون روز هم گذشت بدون هیچ اتفاق خاصی ولی نفس همش به یه گوشه خیره میشد و میرفت 

 توی فکر و خیلی گوشه گیر شده بود ولی من با خودم میگفتم حتما خسته است یا خوابش میاد و از این حرفا ولی بعد

از دو هفته دیدم نفس هنوزم که هنوزه گوشه گیر بود غذاش رو درست نمیخورد باهام شوخی نمیکرد ،تو این 

دوهفته نه تنها با خونوادش بلکه با ساترا هم تلفنی صحبت نمیکرد یعنی یا خودش رو مشغول میکرد یا بهونه می 

د تو مهمونی ساترا باز با دخترا رقصیده تا اورد و یه جورایی از زیرش در میرفت با خودم فکر کردم دیدم شای

حرصش رو در بیاره یا چه میدونم اما احتمال میدادم که مشکل ساترا هستش اروم رفتم اتاقش دیدم طبق معمول که 

تو این دو هفته بود زانوهاش رو بغل کرده روی تختش نشسته و به یه نقطه ی نا معلومی خیره شده بود باز خوب بود 

تحاناش رو میداد اما درمورد هیچ کدومشون با من حرفی نزده بود وقتی هم متینا اینارو یه روز دعوت این مدت ام

کرده بودم خونه که شاید اونارو ببینه حالش بهتر بشه اما خودش رو توی اتاقش زندونی میکرد و میگفت نمیخواد 

 وم؟ خوشگله من؟نفس؟ نفس خان-کسی رو ببینه،رفتم نشستم کنارش روی تخت و اروم گفتم:

نفس جان عزیزم اتفاقی افتاده؟ از وقتی رفتی  -صدایی ازش در نمیومد،اروم دستمو گذاشتم روی دستش و گفتم:

 اون مهمونی لعنتی گوشه گیر و ساکت شدی چی شده؟

 ساترا کاری کرد که ناراحت بشی؟ -بازم هیچی نگفت دریغ از یه تکون ادامه دادم:

ی یهو صورتش رفت توهم ،دستش رو گذاشت روی دهنش و دویید سمت دست شویی یه نگاه بهم انداخت ول

 اتاقش،منم پشتش دوییدم اما دروبسته بود و توش عق میزد

 نفس حالت خوبه؟ نفس چت شده تو؟ برای چی اینجوری شدی؟ برای چی حالت بد میشه؟ -من:

اران فقط حالم بد شد فکر کنم چیزی خوردم چیزیم نیست ب -درو باز کرد و دوباره نشست روی تخت واروم گفت:

 که بهم نساخته

 یعنی چی؟ -من:

 نمیدونم -نفس:
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 نفس تو چت شده ها؟ -من:

 هیچیم نیست -نفس:

 مطمئنی دیگه؟ -من:

 نفس سرش رو به عالمت اره تکون داد

 باشه من میرم برات یه چیزی درست کنم عزیزم -من:

ته درست کنم،هود رو روشن کرده بودم و داشتم پیاز داغ درست میکردم که رفتم پایین و تصمیم گرفتم آش رش

 نفس اومد تو اشپز خونه،اومدنش همانا ودوییدنش سمت دست شویی همانا،دوباره دنبالش دوییدم

 نفس باز حالت بد شد؟ چرا؟ حتما از بوی پیاز داغ حالت بد شده اما هود رو هم روشن کردم،االن خوبی؟ -من:

 اره خوبم ولی میشه درو پنجره ها رو هم باز کنی؟ بو یکمی کم شه هود تاثیری نداره -نفس:

اونروز نفس بعد خوردن اش رشته خوابید منم که بیکار مونده بودم چیکار کنم،یکمی درسام رو خوندم بعدشم 

 گرفتم خوابیدم.

س دیدم جزوه اش کنارش بازه اما خودش دوروز بعد که وقت شروع دوران قائدگیم بود دیدم پد ندارم رفتم اتاق نف

 نفسی تو دو یا سه هفته پیش باید پریود میشدی حتما داری پد میشه بهم بدی؟ -تو فکره نشستم کنارش و گفتم:

 ولی من هنوز پریود نشدم -نفس بهم نگاهی کرد و بعد از چند دقیقه چشماش گشاد شد و زمزمه وار گفت:

 من..من...من االن سه هفته است باید...وای نـــه! -ودتر از من میشدینفس:اما تو خیلی ز -با تعجب گفتم:

 نفس یعنی چی؟ -من:

 باران...باران..باران.. وای نــه ای وای -نفس:

 چی شده نفسی؟ اینقدر نگران نباش -من:

 باران ما..ماتوی مهمونی -در حالیکه هق هق میکرد گفت:

 نفس شما توی مهمونی چی؟ -دوباره گریه اش شدت گرفت من گفتم:

 ما .. ما توی مهمونی.. ببین باران من اصال نمیدونم چی شد همه چیز یهویی شد من چیزی یادم نمیاد  -نفس:

دوباره هق هقش شروع شد از تعجب مونده بودم چیکار کنم میدونستم سرزنش کردن االن به درد دوستم نمیخوره 

صبحه توهم که هیچی  7االن ساعت -ین ادمی نیست برای همون اروم گفتم:و از اونجایی که مطمئن بودم نفس همچ

 نخوردی پاشو بریم ازمایشگاه

 برای چی؟ -نفس:

برای ازمایش ادرار،خب معلومه دیگه بریم ببینیم واقعا همون چیزیه که فکر میکنی یا نه،بعدشم با ساترا  -من:

 مشورت میکنیم که عروسی رو زودتر بگیرین.

چ حرفی رفتیم ازمایشگاه خداروشکر خیلی هم شلوغ نبود برای همون دوساعت بعد از ازمایش جواب بدون هی

 ازمایش رو گرفتیم نفساین دوساعت رو فقط گریه میکرد

 نفس دستش برگه ی جواب ازمایشش بود و داشت شدیدا میلرزید

 باز کن دیگه -من:

 م و بازش کردم.با ترس و لرز بهم نگاهی کرد،برگه رو از دستش کشید

 چیه؟ -نفس با صدای ارومی پرسید:
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 تبــریک میگم مامان خانوم -با خونسردی بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم:

 نفس دوباره شروع به گریه کردن کرد بردمش تو ماشین و پشت خوابوندمش

 غذای درست حسابی نفس گریه نکن در ضمن خواهر زاده ام خیلی از دستت عصبیه این چند هفته رو اصال -من:

 نخوردی

 االن یعنی اینو باید سقطش کنیم؟اگه ساترا دیگه منو نخواد چی؟ -نفس با گریه گفت:

دیوونه شدی؟ ساترا حاضره برات بمیره این مدتی که باهاش حرف نزدی ریشش در اومده بیچاره داغون شده  -من:

 بعدشم کار خودش بوده

باسش رو عوض کردیم بعدشم موهاشو اتو کشیدم و یه تل خوشگل زدم و مستقیم رفتم خونه با کمک خود نفس ل

ادکلن رو روش خالی کردم و اوردمش و نشوندمش روی مبل بعدشم زنگ زدم به ساترا هنوز یه بوق نخورده بود که 

 بله؟ -جواب داد:

 سالم ساترا،بارانم،خوبی؟ -من:

ه هفته است صدای نفس رو نشنیدم حتی ندیدمش،خیلی دروغ چرا بارانی،نه اصال خوب نیستم،نزدیک س -ساترا:

 دلتنگشم

 ساترا همین االن بیا خونه ما باید یه موضوع جدی رو باهات در میون بزاریم -من:

 چیزی شده؟ اتفاقی برای نفس افتاده؟ -صدای ساترا نگران شد:

 نه ساترا فقط بیا -من:

داشتم شیرینی و میوه هارو میچیدم توی ظرف بعد از چیدن  گوشی رو قطع کردم و چایساز ور زدم به برق خودمم

 اونا رفتم و نشستم کنار نفس

 مامان کوچولوی خودمی -من:

 اه باران اینقدر نگو این حرف رو احتمال سقط این بچه زیاده -نفس:

 نفس غلط اضافی نکنیا این بچه مال ساترا هم هست -من:

ون باال اورده اگه اون ساترا ی لعنتی اونقدر نمیخورد اگه منه عوضی به لج آره ..آره هست اصال گندیه که ا -نفس:

 اون اونقدری نمیخوردم که حرص ساترا رو در بیارم االن اینجوری نمیشد

 نفسم،اینجویر نگو نینی ناراحت میشه ها -من:

 میر حرفی نزناگه متی با امیر بود جلوی ا -صدای ایفون در اومدم نفس وحشت زده نگاهم کرد و گفت:

رفتم و ایفون روزدم و در واحد رو هم باز گذاشتم و منتظر ساترا ایستادم، ده دقیقه بعدش ساترا اومد تو نفس با 

دیدن ساترا بلند شد و دوباره اشکاش جاری شدن چشماش رو بست،ساترا ریش در اورده بود اصال تاحاال اینقدر 

من و بی سالم و علیک دویید سمت نفس و بغلش کرد منم رفتم  پریشون و نامرتب ندیده بودمش،بدون توجه به

 نزدیکشون

نفسم،عزیزم چت شده؟ چرا گریه میکنی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود چرا باهام حرف نمیزدی ببین چه  -ساترا:

 شکلی شدم این سه هفته که ازم دور بودی

 ساترا بشین بهت بگم -من:

 نارش منم رفتم پایی رو با شیرینی باهم اوردم و به هر دوتاشون دادمساترا نفس رو نشوند خودش نشست ک
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 باران، نفس که حرف نمیزنه تو نمیخوای چیزی بگی؟ دارم میمیرم از نگرانی-ساترا:

 ببین ساترا من امروز صبح فهمیدم که شما توی مهمونی باهم -من:

 آره،خب؟-ساترا:

 خب نفس حامله است -من:

یعنی دارین مامان و بابا میشین منم خاله میشم بفرمایین  -کرد تا خواست حرف بزنه گفتم:ساترا اولش تعجب 

 دهنتون رو شیرین کنین

 باران راست میگه؟ -ویه لبخند پت و پهن زدم ساترا نیشش باز شد و سریعا نفس رو چلوند تو بغلش و گفت:

 ارم بابا میشمنفسم،عشقم ما داریم بچه دار میشیم؟وای خدا؛اخ جون یعنی من د

 هــوی کشتی نفس رو اینقدر نچلونش بابا یه نینی تو شکمشه ها-من:

 ساترا فشار دستاش رو کمتر کرد و از پیشونی و لپ نفس بوسیدش

عروسی رو زودتر میگیریم ، یه خونه هم با سلیقه همدیگه انتخاب میکنیم بعدشم نینی مون به دنیا میاد و یه  -ساترا:

 اهمی شروع میکنیم مطمئنم نینی که نفس من مامانش باشه شیرین ترین بچه ی دنیاستزندگی خوب رو ب

 به همین راحتی؟ -نفس با حالت سردی گفت:

 خب اره مگه -ساترا از لحن سرد نفس تعجب کرد و گفت:

 یعنی تو هنوزم منو میخوای؟ -نفس نذاشت حرفش رو کامل کنه و گفت:

 نینی که قراره بیاد تو بهترین هدیه ی خداییاره دیوونه،عاشق تو و  -ساترا:

خب دیگه انگاری من اینجا سرخرم اوضاع داره قرمز میشه من برم که مبادا چشم و گوشم وا بشه شما بشینین  -من:

 الو بترکونین،دل بدین و جیگر بگیرین

 دیوونه نشو -ساترا سرخوش خندید و گفت:

 این مملکت توهین نکنبه خاله ی  -یه اخم مصنوعی کردم و گفتم:

 اوه اوه حاال برو خداتو شکر کن عمه نمیشی -ساترا:

 دوتا داداش دارم پس میشم -لب و لوچمو به نشونه ی ناراحت اویزون کردم و گفت:

 خوبه اخه همه ی فحشا واسه خودته -ساترا:

 حاال اینو ول کن قضیه ی مهم تر از همه ی اینا وجود داره -من:

 باید عروسی رو زودتر بگیریم من با مامان صحبت میکنم عروسی رو بندازیم جلوتراره  -ساترا:

 نــــــــــــــه -نفس یهو داد زد:

 چی شده عزیزم؟ -ساترا:

 به مامان ناهید نگیا این اتفاقت رو -نفس:

 کنمم درستش مینگران نباش خودم باهاشون صحبت میکنم اون با من خود -ساترادوباره نفس رو بغل کرد و گفت:

 به متی و امیر و ارسام و سامی -دوباره پارازیت انداختم و گفت:

 منظورم اون سهتا جز سامی خبر بدم دیگه؟ -بعد یهو یادم افتاد سامی نیست گفتم:

 اونا دوستامونن دیگه اشکالی نداره؟ ها ؟ نفس نظرت چیه؟ -ساترا:

 االن نه -نفس :
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 دگیشو داشتی بهم بگو منم االن میرم برای خواهر زاده ام غذادرست کنمباشه عزیزم هر موقع اما -من:

 از االن منو یادش رفت هی خواهر زاده ام خواهر زاده ام میکنه -نفس:

 تو کاریت نباشه خواهر زاده ی خودمه -من:

 مامانش منم -نفس:

نفس باهم رفتن تو اتاق نفس استراحت  شونه ام رو باال انداختم و رفتم ناهار درست کردم؛بعد از ناهار ساترا و

 کنن،ولی هنوز نفس مثل قبل بود هنوز ساکت بود منم رفتم تا یکم مطالعه کنم و برای امتحان بخونم 

چند ساعت بعد زنگ در رو زدند دوییدم و باز کردم چند دقیقه بعدش قوم مغول ریختن تو خونمون،ساترا و نفس 

 دارم خـــــاله میشـــما -ودیم کث من یهو با ذوق داد زدم و گفتم:رو صدا کردم تا بیان،همه نشسته ب

 واقعا؟ -ارسام نگاهی به متینا انداخت و گفت:

 نه من نیستم -متی:

 پس کیه؟ -ارسام:

 نفسه -من:

 ای جونم مبارکه ،من دارم عمو میشم -امیر:

 وووووی منـــم-ارسام:

تر شده برای هیچکی مهم نبود که اینا هنوز نامزدن راستش به نظر هیچکس به روی نفس هم نیاوردن که چرا زود

منم مشکلی نداشت بالخره دیر یا زود این اتفاق میوفتاد حاال اشتباهی زود افتاد دیگه همه خوشحال بودن که خاله 

به  از االن عمو میشن منم که شخصا داشتم ذوق مرگ میشدم که این کوشولو قراره به من بگه خاله باران،وای چه ناز

دنیا نیومده عاشقش شده بودم،همه داشتیم در مورد اینده صحبت میکردیم مثال از روزهایی که نفس و ساترا قراره 

بعد از ازدواج نینی های بیشتری بیارن،متی هم بچه دار شه و سامی برگرده ولی تنها کسی که سکوت کرده بود نفس 

 بارانی تو چی؟ -بود،یهو امیر گفت:

 من چی؟ -ب گفتم:با تعج

 تو ازدواج نمیکنی؟ -امیر:

 شما چه گیری دادین به ازدواج من؟ اصال من از کسی خوشم نمیاد که باهاش ازدواج کنم-من:

اما تو دلم داشتم به خودم و هفت جد و ابادم فحش میدادم و میگفتم که شکر خوردی داری برای ارسام بال بال 

 میزنی و میگی از کسی خوشت نمیاد

 واقعا از کسی خوشت نمیاد؟ -ساترا:

 نـــه-من:

 باران اصال این چیزا حالیش نمیشــه بابا بیخیالــش -متی:

 چرا از کسی خوشت نمیاد؟ -ساترا:

اه حاال من به این چه جوابی بدم خوب اینا غریبه نیستن من باید بگم عاشق ارسامم اما اگه اون دوستم نداشته باشه 

ول کنین  -یلی مغروری نیستم اما یه ذره غرورم رو باید حفظ کنم،با عصبانیت به ساترا گفتم:چی؟ درسته دختر خ

 دیگه اه!
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رفتم تو اشپزخونه و یه لیوان اب رو گرفته بودم دستم و داشتم از فرط عصبانیت فشارش میدادم انتظار داشتم مثل تو 

هیچ کدوم از اونا حتی متوجه ی اومدن من هم نشدن فیلما بشکنه اما دریغ از یه ترک به جاش دست خودم درد کرد،

نفسم رو با فوت دادم االن مهم تر از همه چی نفس بود و نینی که تو شکمش بود،رفتم دوباره بینشون فقط ارسام 

 بانگاه دنبالم میکرد

 ا بارانی برگشتی -ساترا:

  مزه بریز من بعدا حسابت رو میرسمتو فعال -از تودلم گفتم کوفت ولی به جاش پشت چشمی نازک کردم وگفتم:

 مثال چیکا میکنی؟-ساترا:

 مثال اجازه نمیدم شب کنار نفس بخوابی -من:

 و یه لبخند دندون نما زدم بهش بیچاره به چیزخوردم افتاد و هی التماس میکرد که بمونه

یی که نیاز داری روبگیر از فردا بیا بابا ساترا داداشم باران راست میگه امشب رو برو چند تا لباس و چیزا -ارسام:

 بعدشم این از تو اونم از نفسی

 ایول یه بار تو عمرت حرف خوب زدی افرین خوشم اومد داری راه می افتی -من:

 تازه کجاش رو دیدی -ارسام با خنده گفت:

 امیر یا ارسام شماره سامی رو بدین ممنو نفس بهش بزنگیم و بگیم -ساترا:

 بزنگیم؟االن  -امیر:

 اره اره اره -منو متینا یه صدا گفتیم:

ارسام ساعت رو نگاه کرد و شماره رو گرفت گوشی رو گذاشتیم روی پخش بعد از دوتا بوق جواب داد و صدای 

 سامی پیچید توی خونه

 سالم سامی جونم-من:

 سالم بارانی-سامی:

 سامی صدات روی اسپیکره همه هستیم داریم گوش میدیم-امیر:

 سامی داداش دارم بابا میشم -ساترا خوش حال گفت:

 چــی؟ مگه ازدواج کردین؟ -سامی با تعجبی که از صداش پیدا بود گفت:

 دیگه دیگـــه-ساترا سرفه ای کرد وگفت:

 وای خدای من عالیـــه، منم عمو میشم پس صال خود نفسی کو؟-سامی باخنده گفت:

 ی!سام -حرف نزده بود نگاهی انداختم چشماش اشکی شده بودن اروم گفت:به نفس که تااالن حتی یه کلمه هم 

 وا نفس مامان کوچولوی مایی تو دلم برتون تنگ شده،وای دیدن نفس با لباس بارداری و شکمی که بر اومده-سامی:

ا و ب سامی بعد از این حرفش سرخوش خندید ارسام که با شنیدن صدای داداشش بغض کرده بود اما قورتش داد

 سامی فکر کن نفس با راه رافتنای پنگوئنی -خنده گفت:

 یه مدت سوژه ی خندمون ساحل بود حاال نبینم زنم رو مسخره کنینا -ساترا:

 برو بابا بیچاره بنیامین چیزی نمیگفت هیچی تازه خودشم با ما مینشست مسخره اش میکرد -سامی:

 ده بیا دیگه ما منتظریمسامی دلم برات تنگ ش -نفس اروم با گریه گفت:
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راست میگفتا چقدر دلم برای سامیار تنگ شدهب ود برای سروکله زدنامون برای اون روزایی که من و سامی ارسام 

رو مسخره میکردیم ارسام و نفس دوتایی جوابمون رومیدادن،یهو از اونور یه مرده خارجی حرف زد سامی هم اروم 

ا کنین منم زود تر بیام نفس و با نینی کوچولوش ببینم،همتون رو دوست خب دیگه همتون رو میبوسم دع -گفت:

 دارم بای بای

 و صدای بوق ها ممتد که خبر از قطع شدن گوشی رو میداد

 چقدر دلم برای سامی تنگ شده -یه نفس عمیق با صدایی کشیدم وگفتم:

ابا خب ساترا به مناسبت ب-وشحالی و گفتم:یهو چشمام اشکی شدن به زور بغضم رو قورتش دادمو خودم رو زدم به خ

 شدنت امشب شام با اقایون

 چـی بپزیم؟ -بیچاره ها بدون حرف رفتن تو اشپزخونه،ارسام از تو اشپزخونه داد زد:

 هر چی از دستتون بر بیاد -متی:

 نفسم چی دلت میخواد همون رو بپزیم -ساترا داد زد:

 زن ذلیـــل -منم بلند داد زدم:

 تو کاریت نباشه -را:سات

 میشه خیلیم میشه نفس جان چی میخوری -من:

 هیچی -اروم گفت:

 یعنی چی؟ باید بخوری این مدت رو هم اصال درست و حسابی غذا نمیخوردیا -من:

 میل ندارم-نفس:

 غلط کردی-من:

 چی شده؟ -ساترا اومد کنارمون و گفت:

 ساترا ببین نفس میگه نمیخوره -من:

 چرا نفسی؟ -زانو زد جلوی نفس و دستاش رو گرفت و گفت:ساترا 

 میل ندارم -نفس:

 باید بخوری نفسی -ساترا:

 ساترا جان تو برو اشپزیت رو بکن من خودم اینو میارم-من:

 ساترا بلند شد و رفت تو اشپزخونه

 زرشک پلو با مرغ درست میکنیم -امیر از تو اشپزخونه داد زد:

 ن شوهر خودم برم که میدونه چی دوست دارموای قربو -متینا:

امیر از روی سنگ اپن خم شد و چشماش رو بست و یه بوس برای متینا فرستاد،اینام عاشقن دیگه،متی اومد نشست 

کنار نفس حاالنفس وسط منو متینا بود،متینا دست من رو که روی شکم نفس بود پس زد و دست خودش رو گذاشت 

 نفسی بزار من بهش دست بزنم تو همیشه کنار -و گفت:

 نخیرم -منم دستمو گذاشتم رو شکمش و گفتم:

 گمشو بیشعور -متینا دوباره دستمو پس زد وگفت:
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به نظرت االن ارسام و امیر چه فکری در مورد من  -نفس لبخندی زد و از لپ هر دوتامون بوسید بعدش اروم گفت:

 میکنن؟

 میشه بهم میگه هرروز میایم بچشون رو میگیریم و میبریم خونه ی خودمون امیر که خیلی خنوشحاله که عمو -متی:

 اخیــــش اونجوری منم کهنه نمیشورم -من:

 یعنی دیدشون نسبت به من عوض نمیشه؟ -نفس چپ چپ نگاهم کرد وگفت:

 نه دیوونه بالخره یه روزی باید میشد حاال یکمی زودتر شد دیگه -متی:

چاره فکر میکرد بهش به چشم دخترای بد نگاه میکنن به هم دیگه قول داده بودیم که از نفس دیگه حرفی نزد بی

این جمع دوستان بیرون نره حتی به مامان ایناهم فعال چیزی نگیم،فکر کنم یه ساعتی گذشته بود که داد زدن شام 

م یهو رد اخــی بیچاره فکر کناماده است مام رفتیم سر میز نشسته بودیم که نفس از من سریع تر شروع به خوردن ک

 میشه روتون حساب کردا -ویار کرد مام شروع به خوردن کردیم با دهن پر به اقایون گفتم:

 پس چی؟ -امیر:

 میگم امیر اخالق متی به تو هم سریت کرده ها -من:

 اره -امیر:

و اینا کردیم بعدش هم اونا بعد از حرفش یه لبخندی زد که همه ی دهنش معلوم شد بعد از شام هم کمی صحبت 

رفع زحمت نمودن،با زور کتک و لگد هم ساترا رو انداختیم بیرون که اقاجون برو فردا بیا نفس برای خودت،خودمم 

اتاق نفس خوابیدم روی تخت دونفره ی نفس تا صبح بغل هم بودیم منم دستم رو شکمش بود و هی با نینی حرف 

 من که نمردم براش انتخاب میکنم -م ولی نفس گفت:میزدم حتی براش اسم هم انتخاب کرد

 نه بابا،بین باید پسر باشه ها تا بیاد دختر منو بگیره -من:

 ازدواج تحمیلی دیگه؟ -نفس:

 کثافط خفه شو بچه ی به وجود نیومده ی من خیلیم گله -من:

 اون که صد در صد بالخره حالل زاده به خاله نفسش میره دیگه-نفس:

 ااااااای منم هوس کردموا -من:

 خب ازدواج کن -نفس:

 کیس مناسب پیدا بشه با کله ازدواج میکنم -من:

 بــاراان؟-نفس بهم خیره شد بعدشم یهو گفت:

 جـان؟ -من:

 کثافط حتما من باید حامله بشم تا تو مهربون شی؟ -نفس:

 وا این چه حرفیه من همیشه مهربونم-من:

 اینارو بیخیال بـــآران؟ اره جونه عمت،حاال -نفس:

 ها د بنال دیگه-من:

 حاال شدی همون قبلیه،ببین باران تو واقعا از کسی خوشت نمیاد؟ -نفس:

راستش من تازه به عشق خودم اعتراف کرده بودم اما نباید از نفس نگه میداشتم برای همون دهنم رو باز کردم که 

 وست داری؟سامی رو د -بگو کی رو دوست دارم که نفس گفت:
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خشکم زد با همون دهن باز نگاهش کردم اصال حرف توی دهنم ماسید خب من سامی رو دوست داشتم اما نه اینکه 

 عاشقش باشم و باهاش ازدواج کنم

ببین اون واقعاسر خوبیه ها خودت بهتر از من میدونی تازه اونم تورو دوست داره ساترا بهم گفت تورو از  -نفس:

که دیده ازت خوشش اومده ، سامی یه بار تو عمرش نامزد داشته که گذاشته رفته به سامی خیانت  همون اولین باری

کرده باورت میشه باران؟ به سامی که مثل گل میمونه خیانت کردن ، بعد از این خیانت سامی میفهمه سرطان داره 

 زندگی کنه بعدشم تورو دیده تصمیم گرفته باهاش بجنگه بره و خوب بشه تا بتونه با تو

خیلی هنگ کردم سامی عاشق من بوده پس چرا نفهمیدم؟؟ حاال من چطوری بگم که عاشق برادرشم؟ اون قبال 

 شکست خورده اما حاال داره به خاطر عشقش به من با سرطان میجنگه

 ساترا باران دختری که بهش خیانت کرده اسمش بهاره بوده،این که سامی دوستت داره رو امی رو متی و -نفس:

 میدونن اما به ارسام نگفتن نمیدونم چرا البته من خودمم از بعضی رفتارای سامی متوجه شدم دوستت داره

 نفس من ارسام رو دوست دارم -با بهت وناباوری اروم اروم گفت:

 من اینو فهمیده بودم،عزیزم حاال خودت رو ناراحت نکن منتظر میمونیم ببینیم چی میشه -نفس:

ق من بود و من چطور نفهمیدم حاال چجوری بهش بگم که من ارسام رو دوست دارم نمیتونم که یه عمر با سامی عاش

برادرش زندگی کنم اما تو چشمای اون هم نگاه کنم،پس ارسام میشد عشق محال اره؟ اخــی بیچاره من،خدایا مگه 

نکردم پس چرا اینجوری شد؟ چرا  کجای زندگیم اشتباه کردم؟ من که تاحاال هیچ عاشقی رو از معشوقش جدا

اینجوری داری امتحانم میکنی خدا؟راستش یه جورایی دیگه از دیدن سامی میترسیدم از نگاه کردن به چشمای 

ارسام میترسیدم از اینکه بیشتر از این گرفتارش بشم میترسیدم،خدایا خودت به دادم برس،با همین فکرا خوابم 

س نیست بعد از انجام عملیات هرروزه رفتم پایین دیدم نفس صبحونه رو اماده برده بود،صبح بیدار شدم دیدم نف

کرده خودشم جزوه بدست نشسته هم داره میخوره هم داره میخونه خوشحال شدم این نشونه ی خوبی بود نفس 

یشد؟ م خیلی وقت بود که ازاتاقش نمیومد بیرون چیزی درست نمیکرد ، وای یاد نی نی نفس افتادم یعنی چه شکلی

 سالم بر نفسم خوبی؟ -رفتم و با خنده گفتم:

 اره باران-اروم گفت:

 نی نی خونواده خوبه؟ -رفتم اول از لپش بعد از شکمش بوسیدم و گفتم:

 چه بدونم! -نفس:

نشستم و صبحونم روخوردم بعدشم رفتم باال درس بخونم اخه امتحان اخری بود و درس اقا ساترا،اینقدر فرجه های 

دی برای هر امتحان داشتیم حاال فردا امتحان بود و یه مرور بد نبود،داشتم اخرای جزوه ام رو داشتم میخوندم که زیا

صدای عق زدن شنیدم دوییدم بیرون دیدم نفس باز داره باال میاره با لبخند نگاهش کردم وقتی باال اوردنش تموم شد 

و توی هم گره زد و یه جوری نگاهم کرد یعنی چیه؟ برای برگشت تادید دارم با لبخند نگاهش میکنم ابروهاش ر

 چی میخندی؟

 نفس فکر کن فقط چند ماه دیگه این مدلی راه میری-من:

 بعد از حرفم شکمم رو دادم جلو و پنگوئنی راه رفتم،نفس خندید و بیشعوری گفت

 چه عجب خنده ی شما رو هم دیدیم-من:
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که این گند رو باال اوردم؟ یا به اینکه شوهرم اینقدری بی عرضه هست که باران من به چی بخندم؟ به این -نفس:

 نمیتونه خودش رو توی مستیش کنترل کنه؟ یا به اینکه همه به این بچه به چشم دیگه ای نگاه میکنن؟

من:اخه من فدات بشم میبینی ساترابچه رومیخوادمیبینی که عین سگ دوستت داره بعدشم ایشاالبعدازامتحانات 

 میرین دنبال خونه بعدشم عروسی میگیرین ونینی میادویه زندگیه ی خوشی روشروع میکنین

 نفس:من نگرانم حتی اگه دوماهم طول بکشه برای عروسی بایدبگم بچم هفت ماهه به دنیااومده؟

 من:نمیدونم باساتراحرف میزنیم

 نفس:اوهوم

منم درحالیکه باهاش داشتم حرف میزدم سیب زمینی رنده رفتیم پایین تا شام رواماده کنیم نفس نشست رو صندلی 

میکردم میخواستم برنج وکتلت درست کنم اولین دورکتلت هاروانداختم توروغن که ایفون روزدن نفس 

 بلندشدوچنددقیقه بعدصدای ساتراتموم فضای خونه روپرکرد

 ساترا:سالم نفس بنده خوبی شما؟

 بارانــی سالم-بعدشم اومد تو اشپزخونه و گفت:

 ساترا کجا شال و کاله کردی؟-برگشتم سمتش دیدم یه ساک ابی ورزشی دستشه ابرومو انداختم باال و گفتم:

 اومدم پیش زنو بچم بمونم دیگه -ساترا:

ساترا و نفس رفتن باال تا لباسای ساترا رو مرتب بزارن،هـــی یعنی میشه یه روزم من و ارسام باهم بریم تو یه 

م عشق همدیگه؟!نمیدونم حاال میبینیم چی میشه؟شام رو دور هم خوردیم من و ساترا که یکسره خندیدیم اتاق؟بشی

اما نفس به زور لبخند میزد باید یه فکری براش میکردیم نباید میزاشتیم افسردی بشه یادم باشه حتما به ساترا بگم 

نه راحت میتونیم باهاش تمرین کنیم اما ساترا دیگه بعد ازشام دوباره رفتیم سراغ درس وای اخ جـــون استاد کنارمو

به هیچ صراطی مستقیم حتی حاضر نبود مثل دفعه ی قبل راهنمایی کنه میدونستم نفس میتونه با یه ناز و عشوه حتی 

 سواالرو هم بگیره اما اونم تو این شرایط حال نداشت بخنده چه برسه برای ساترا عشوه هم بیاد.

 «از زبان نفس»

متحانا خیلی سریع تراز اونی که فکرش رو میکردیم تموم شد با شنیدن خبر اینکه حامله ام شوک زیادی بهم وارد ا

شد میدونستم اشتباهی رابطه ای برقرار شده اما فکرش رو هم نمیکردم که تا این حد پیش رفته باشیم از خودم بدم 

رداد بودیم و هوا داشت گرم میشد فکر میکردم که امیر میومد اینقدر گریه کرده بودم که چشمام میسوختن اواخر خ

اینا دیگه باهام مثل قبل نیستن باز خوب بود ساترا بچه رو میخواست بیچاره باران و ساترا میمون میشدن تا منو 

ف ربخندونن اما روحیه ام خراب تر از اونی بود که بخوام بخندم چه برسه که باران انتظار داشت قهقهه بزنم از یه ط

سامی جون عاشق باران بوده و من اینو از ساترا شنیده بودم این خبر رو وقتی به باران گفتم خیلی شوکه شد اخه 

و  2بیچاره باران عاشق ارسام بوده،روی تخت دراز کشیده بودم ساترا کنارم خواب بود ساعت رو نگاه کردم دقیقا 

نوز گوشی رو روی عسلی نزاشته بودم که صدای اذان دقیقه ی صبح بود یه لحظه خواب بهچشمام نمیومدن ه 22

صبح شنیده شد پدرم همیشه میگفت که موقع گفتن اذان عصر و صبح هر دعایی کنی قبول میشه برای همون سریعا 

چشمام رو بستم و از خدا خواستم اول اینکه تمام ادم هایی که میشناس به خصوص نزدیکام سالم وسرحال باشن 

المت به دنیابیاد بعدشم سامیار سریعاخوب شه و برگرده و بخت باران هم بلند و سفید باشه بعدش هم بچم به س

 اذان تموم شد منم سعی کردم یه کمی بخوابم برای همون تصمیم گرفتم صلوات بفرستمو بخوابم.
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عت رونگاه چرخی زدم و چشمام رو باز کردم ساترا هنوز کنارم خواب بود خداروشکر این تخت من دونفره بود سا

صبح رو نشون میداد بلند شدم و دست و صورتم رو شستم یه لباس راحتی قرمز تا روی زانوهام پوشیدم  1کردم 

موهامو صاف شونه کردم و یه تل قرمز هم زدم بهشون یه دستی هم به صورتم کشیدم بعد رفتم سمت ساترا بیچاره 

باهاش زیر بینی خوش فرمش رو قلقلک دادم اولش اخم خوابه خواب بود یه دسته کوچولویی از موهامو گرفتم و 

قشنگی توی خواب کرد بعدش کم کم داشت بیدار میشد با لبخند داشتم اذیتش میکردم بااینکه از دستش ناراحت 

بودم امااین کارارو میکردم تا بدونه من اونقدراهم ضعیف نیستم و اگر هم باشم بروزش نمیدم باید میفهموندم که 

ستم،ساترا یه چشمش رو بازکرد تا دید منم کشید توی بغلش و خوابوند روی تخت بعدشم از پیشونی افسرده نی

شروع به بوسیدنم کرد رسید به لب رفت سمت لبم که صورتم رو به سمت راست کج کردم اونم اولش با تعجب 

ا لحنی لک شکم و گردنم بود بنگاهم کرد اما بعدش بیخیال از زیرچونه تا شکمم بوسید منم که نقطه ضعفم برای قلق

 وای ساترا بسه دیگه -که توش خنده موج میزد گفتم:

 خب چیکار کنم سیر نمیشم -ساترا:

زبونمو براش در اوردم صورتش رو دقیقا اورد جلوی صورتم ساترا دقیقا روم بود اما به کمک زانوها و دستاش یکمی 

همیشه همین  -ی بهم زل زد سرش رو برد دم گوشم و گفت:با کل بدنم فاصله داشت بعد از اینکه چند دقیقه ا

جوری اذیتم کن من عادت کردم وقتی ساکتی انگار توخونه یه چیزی کمه در ضمن ازمن فرار نکن تاوقتی که خودت 

 نخوای کاری باهات ندارم حاالتا نه ماه عذرت موجهه

 نمیشدکسی به بچمون به چشم...زمزمه کردم:شایداگه اونروزبه لج تومست نمیکردم االن اینجوری 

نذاشت حرفم روادامه بدم انگشتش روگذاشت روی لبموگفت:عشق من درسته من یه اشتباهی کردم امادیگه کسی 

 حق حرف زدن به بچم رونداره نه به نینی نه به توهرکیم زراضافی زدباخودم طرفه

تی گونه گفتم:بابایی بلندمیشی؟میترسم بیوف زل زدم توچشمای عسلیش لبام روبه نشونه ی ناراحت اوردم جلووبچه

 اونوخت هم من هم مامان نابود بشیما

 ساترا:خدانکنه وگرنه منم نابودمیشم

 ساترابلند شد رفت حموم بعدازدودقیقه دادزد:نفسی حوله ولباسام رومیدی؟

 من:خیلی پررویی ساترا بزارچندماه اینده حالتو میگیرم

همیشه برام همون جذابیت قبلی روداشت وهیچ موقع تکراری نمیشدن،رفتم اتاق خداروشکرکه محبت های ساترا

باران دیدم طاق بازخوابیده فکرشیطانی به سرم زد رفتم پایین توپاکت فریزرچند تیکه ریختم توپاکت فیریزرورفتم 

ن ماناحاالباران بدومباالبا انگشتم اروم یقه ی لباسش روکشیدموانداختم تویقه اش،انداختنم همانا و جیغ باران ه

 آخ!!-بدورسیدیم به یه گوشه ازاتاق هال راه فراری نداشتم برای همون شکمم روگرفتم و چشمام و بستم وگفتم:

 نفس چت شد؟ -صدای باران نگران شد وگفت:

 ؟اخ باران توروخدا برو اونور وای این دیوارا انگار دارن منو میخورن خدایا یه لیوان اب برام میاری -من:

 باشه باشه االن میارم -باران:

باران سریعا یه لیوان اب رو داد دستم و خودش یکمی دورتر از من وایستاد یه کمی از لیوان خوردم و رفتم جلوی 

 باران جان.....من... چیزیم ..نیست ...تو سرکاری -باران و گفتم:
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میخندیدم بهش ساترا با خنده از پله اومد  بعد از حرفم هم اب لیوان رو پاشیدم رو صورتش جیغش بلند شد منم

 خونه شده مثل قبل،اینجوری خیلی بهتره -پایین و گفت:

 ساترا جمع کن زن و بچت رو ها ببین چیکارم کرد -باران با جیغ گفت:

 بارانی تو برو لباسات رو عوض کن من و ساترا هم صبحونه رو اماده میکنیم. -من با خنده گفتم:

بود عروسیمون خیلی عقب افتاده بود اما خب حاال فقط دوروز دیگه مونده بود فقط فامیالی نزدیک و  دو ماهی گذشته

از دوستا و همکار های ساترا هم فقط کسایی که خیلی صمیمی بودیم رو دعوت میکردیم جای سامیار خیلی خالی بود 

همه هم ماجرای نینی رو میدونستن اما به  کاش بود و عروسیم رومیدید،مامان اینا هم همشون اومده بودن و تقریبا

روم نمیاوردن جلوی بابام لباسای خیلی گشادی میپوشیدم تا یه ذره شکمی که در اورده بودم رو نبینه اخه خیلی 

خجالت میکشیدم وقتی هم که به مامان مارتینام توضیح دادم که اینجوری اونجوری شده و ناخواسته همچین کاری 

فت و فقط بغلم کرد و گفت که نفس جان دخترم ای کاش نمیشد تو دیگه توی ایران زندگی انجام شده چیزی نگ

میکنی اینجا فرهنگاشون رسم و رسوماشون نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنن االن هم که میبینی مادر شوهرت و 

کنی؛راست هم خواهر شوهرت و شوهرت اینقدر دوستت دارن و بهت احترام میزارن باید بری خدات رو شکر 

میگفت وای خاله غزل چقدر بغلم کرد خاله رابعه چقدر قربون صدقه ام رفت خونه ای که با ساترا خریده بودیم یه 

متر زیربنای خونه بود بقیه حیاط و یه قسمتیش هم پارکینگ عاشق خونه  829متری البته با حیاط که  99:خونه ی 

ورودی یه راهرو بود که وصل میشد به هال سمت چپ اتاق هال هم  ام بودم که نمای سرمه ای و سفید داشت از در

اشپزخونه که رنگ سبز وسفید کار کرده بودیم اتاق هال رو هم یه حالت شیک هم مدرن و امروزی هم راحتی دادیم 

یکیش  اندازه یه گوشه از اتاق هال هم راه پله بود که میرفت طبقه باال تو طبقه ی باال هم سه تا اتاق خواب که دوتا هم

از بقیه بزرگ تر بود همون بزرگ تره اتاق من و ساترا که رنگ بنفش یخی و بنفش سیر کار کردیم یکی از اون دوتا 

اتاق رو هم برای باران و یکی دیگه اش رو برای نی نی مون درست کردیم اتاق باران به خواست خودش ابی و اتاق 

 ز کمرنگ پررنگ کار کردیم در کل عاشق خونه ی خودم بودم.نینی رو چون جنسیتش رو نمیدونستیم رنگ سب

ارایشگاه هم میرفتم پیش یکی از دوستای ساحل لباسم رو هم دکلته که از وسط پف میشد انتخاب کردم یه کمی 

شکمم رو اذیت میکرد اما خب تحمل میکردم بارانم یه لباس طوسی کوتاه که یه کمربند پت و پهن مشکی چرم 

ید متی هم یه لباس کوتاه ابی الجوردی که استین سرب داشت لباس ساحل رو خبر نداشتم الیاس هم داشت میپوش

که قرار بود همون روز عروسی بیاد نگین هم که از روزی که اومده بود سر باران و من رو خورده بود که چی بپوشه 

 اخرشم یه لباس بلند قرمز یه از پشت تا کمرش لخت میشد.

و باد گذشت و من چند ساعتی بود تو ارایشگاه نشسته بودم یکی داشت روی ناخنام کار میکرد اون  دوروز عین برق

اماده  6بعد از ظهر که اومده بودم ساعت  82یکی روی موهام باران از پیشم اومده بود ارایشگاه بالخره از ساعت 

 شدم دیگه داشت حالم بد میشد

 عزیزم تموم شد دیگه اماده ای -ارایشگر:

عالی شدی  -نگاهی به خودم توی اینه انداختم واقعا عوض شده بودم باران هم خوشگل و اماده اومد پیشم و گفت:

عروس خانوم در ضمن شکمت درد میکنه؟ چیزی خوردی؟ گرسنه ات نیست؟ لباست که راحته دیگه؟ د حرف بزن 

 خب

 خب تحمل میکنم بعدشم نه چیزی نخوردم اجازه میدی مگه تو؟؟ از تو چه پنهون اره اذیت میکنه اما -من:
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 همینو بخور تو عروسی بهت یه چیزی میدم -یه تیکه کیک رو چپوند تو دهنم و گفت:

 داماد اومد -یکی از دستیارای ارایشگرده داد زد:

ار و ددوباره استرس گرفتم انگاری بار اولم بود میخواستم ببینمش،ساترا اومد و پیشونیم رو بوسید و با فیلم بر

عکاس چند عکس با ژست های مختلف تو حیاط همون ارایشگاه انداختیم اخرش هم وقتی داشتیم میرفتیم یمی زا 

 ایشاال خوشبخت بشی نفس جان -کارکنای همون ارایشگاه که اسمشم نازنین بود به شوخی زد روی شکمم و گفت:

حکم زده بود تو شکمم سوار ماشین شدیم و به که ساترا و باران با نگاهاشون قورتش دادن اما خداییش یکمی م

خاطر باران تو راه فیلم برداری نکردیم قرار شد رسیدیم اونجا باران بره تو و ما دوباره عکس و فیلم رو شروع کنیم. 

رسیدیم تاالر همین که وارد تاالر شدیم سیل مردم ریختن رومون اولین کسایی چشمم بهشون خورد ساحل و بنیامین 

ن و یه دختر دیگه که کنارساحل ایستاده بود و خوشحال دست میزد دقیق تر روش زوم شدم موهای مشکی و دایا

حالت دار با لب و دماغ بامزه وچشمای گرد که رنگ سبز داشت با مژه های بلند و حالت دار مشکی یه لباس که یه 

ه و اروم بود تاحاال ندیده بودمش طرفش استین داشت و از پایین یه چاک میخورد ارایش هم یه ارایش دخترون

کنجکاو بودم ببینم کیه نگامو به سمت ساحل سوق دادم یه لباس سبز بلند که باال تنه اش کلی با نگین کار شده بود و 

با شوهرش که پیراهن سبز داشت ست کرده بود،همه ی فیلم برداریا روبوسی و سالم علیکا تموم شدن حالم از 

ه هم میخورد مامان اینا هم همشون اومدن روبوسی و اینا رو کردیم اخرشم من و ساتی رفتیم هرچی فیلم بردار بود ب

 و نشستیم تو جایگاه عروس اون وسط همه میرقصیدن

 عروس خانوم و اقا دوماد تشریف بیارن وسط، -صدای خواننده:

ه همسرم بلند شدم و رفتیم وسط همین ساترا مردونه دستش رو برام دراز کرد و من با یه دنیا ذوق و شوق و افتخار ب

اقا ساترای گل فعال نمیخوایم دو نفره برقصین این دور رو باید شاد  -که رفتیم وسط دوباره خواننده پادر میونی کرد:

 وپاپ برقصین

 مهم نیست فقط میخوایم بترکونیم -ساترا خوش حال داد زد:

 ین اهنگ به انتخاب خودمه و همشون حرف دلمه نفسما -هنوز اهنگ پخش نشده بود که ساترا دم گوشم گفت:

 یکی بود ، یکی نبود تا شروع شد قصمون

 می دونستم که تکی ، مثله ماه آسمون

 می دونستم تو عزیزم ، قدر عشقو می دونی

 می دونستم تو همونی که همیشه می مونی

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 م فقط تو رو دارمتو وصله ی جون منی ، من

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

 غیر دوس داشتن تو ، دیگه چیزی ندارم

 همه عمر من تویی و بی تو من کم میارم

 ماه من ، واسه من از تو بهتر کسی نیست

 بنویس بیا تو کتاب عشق ، فصلی تازه
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 بگو منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

بنیامین و ساحل هم به جمع ما پیوستن و باران و ارسام و امیر و متینا ونگین و الیاس واون دختر خوشگله به همراه 

 شروع به رقص کردن

 تک تک ثانیه هام ، با تو رویایی می شه

 تو سکوت لحظه هام ، ببین چه غوغایی می شه

 روی چشمام جا داری اگه منت بذاری

 منو از خودت بدونی و بگی دوسم داری

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 نی ، منم فقط تو رو دارمتو وصله ی جون م

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم

 آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم

 منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم تو وصله ی جون

اهنگ تموم شد و همه جیغ و هورا میکشیدن و دست میزدن ساترا که یه الیه پرده ی شیطنت و برق روی چشمای 

 آره منم دوست دارم،محاله تنهات بزارم -خوشگلش بود بهم خیره شده بود صورتم و بردم جلو و در گوشش گفتم:

 اشقتمنفس ع -ساترا:

چند اهنگ دیگه هم گذاشتن و هممون داشتیم میرقصیدیم اخرش دیگه نتونستم وایستمو رفتم نشستم سر جام به 

خصوص که از صبح یه چیز درست حسابی نخورده بودن روی میز ماهم فقط شیرینی گذاشته بودن که از اونور همون 

 دختر خوشگله با یه پیش دستی که توش پر میوه بود اومد سمتم

سالم نفس جون خوبی عزیزم؟ مبارکت باشه ایشاال به پای هم پیر شین عزیزم من مهشاد دختر عمه ی  -دختره:

بزرگ ساترا و ساحل هستم از بچگی با ساحل بزرگ شدم و ساترا همیشه مثل یه داداش پشتم بود همیشه براش 

 ردهارزوی بهترینا رو داشتم که االن با دیدنت میفهمم خدا دعامو قبول ک

عزیزم منم نفس منم خیلی از دیدنت خوشحال  -خیلی از دختره خوشم اومده بود دستمو بردم جلو و با لبخند گفتم:

 شدم از وقتی اومدم یه جور دیگه به دلم نشستی

وای االن ساحل منو میکشه نفس جونم میدونم حتما گرسنه ای  -مهشاد دستم رو گرفت و خنده ی نازی کرد و گفت:

 موقع شام من این میوه هارو بهت بدم تو هم بخوربیا تا 

 اخ که به موقع رسیدی -با خنده دست رو شکمم گذاشتم و گفتم:

 عزیزم لباست اذیت نمیکنه که؟ -مهشاد:
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ترس نفس جان ن -از سوالش جا خوردم پس به این هم گفته بودن مهشاد که تعجبم رو دید با لبخند مهربونی گفت:

 ایی گفته تا موقع عروسی کسی ندونه بعد از اون اگه فهمیدن به درکفقط من میدونم زند

 مهشاد جان اگه میشه از اون هلو شروع کن -لبخندی بهش زدم و گفتم:

 چشـــم-مهشاد:

میوه هارو خوردم بعد از اون مراسم پاتختی شروع شد همه میومدن به من و ساترا کادو میدادن مهشاد هم یه سکه به 

ما داد بارانم یه گردنبند طال داد به ساترا هم ساعت متینا هم دست بند همون گردنبند رو داد که با هر کدوم از 

کادوی ارسام فهمیدم یه سرویس خریدن برام اخه انگشترش رو ارسام بهم داد یه گوشواره از طرف سامیار بهم داد 

 و ماها هم ریختیم وسط. ساترا هم کلی کادو گرفت بعد از مراسم پاتختی اهنگ مادر رو گذاشتن

اهنگ وسطاش قطع شد و خواننده اعالم کرد که وقت شامه و همه رفتن سمت سالنی که قرار بود شام بدن من و 

ساترا هم همون جایگاهمون خوردیم بر و بچ خودمون هم نزدیکای ما نشسته بودن بعد از شام یه اهنگ مالیم 

ی و ساحل و بنی هم اومدن کنارمون نگاهی به باران انداختم که ارسام گذاشتن که من و ساترا رفتیم وسط امیر و مت

داشت باهاش حرف میزد اما باران شونه ای باال انداخت و ارسامم ناراحت نگاهی به باران اندخت در گوش ساترا که 

 ساتی به باران موضوع سامیار رو گفتما -داشتیم بغل هم میرقصیدیم گفتم:

 خب؟ -ساترا:

نیم هیچی عزیزم حاال میبی -م باران دوست داره ساترا بفهمه که ارسامو دوست داره یا نه برای همون گفتم:نمیدونست

 اما باران خیلی شوکه شد

 اگه قبول کنه عالی میشه -ساترا:

ساترا برو ارسامو امیر دم  -سری تکون دادم بعد از اهنگ نشستیم سر جامون باران اومد پیشمون و با خنده گفت:

 ن کارت دارندر

 خوبی نفسی؟ -ساترا رفت و باران نشست سر جای ساترا و رو به من گفت:

 اوهوم عزیزم خوش میگذره؟ -من:

 عالیه ببین میگم من میخوام با پدرم تانگو برقصم همچنین متینا هم میاد تو و عمو ارسالن هم میاین؟ -باران:

 میرقصم شما برقصین عزیزم دیگه جونی تو پاهام نمونده حاال بعدا -من:

 باشه فدات بشم دیگه هم زیاد نرقص برات خوب نیستا همین جوریشم اون لباست داره نینی رو خفه میکنه -باران:

 نمیکنه عزیزم ممنونم که نگرانی بدو برو -من:

 نباران رفت و یه اهنگ مخصوص گذاشتن من میدونستم که باران و پدرش چقدر خوب میرقصن تانگو رو همچنی

ساله که بودیم قرار شد سه خونواده به همراه چند تا از همکارای بابامون یه جشن  87متی و باباش،یه بار یادمه 

ولنتاین بگیریم تو اون جشن بود که فهمیدم باران و باباش چقدر خوشگل میرقصن تانگو رو از فکر قدیم اومدم 

هی اش میرقصید متینا هم در گوش پدرش چیزی میگفت نگابیرون ساترا هنوز برنگشته بود باران با لبخند داشت باب

به پدرم انداختم خیلی دلم خواست برقصم اما پاهام االن جونی نداشتن اهنگ تموم شد و متی وباران هر دو 

یا یک ونیم ساعت دیگه هم با رقص گذشت تعداد کمی از مهمونا رفته بودن  8باباهاشون رو بوس کردن و نشستن 

حال بودم امروز بهترین روز زندگیم بود اونم با مردی که عاشقش بودم اینقدری ذوق زده بودم که هنوز خیلی خوش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

2 5 8  

 

دلم میخواست قهقهه بزنم باران کنارم واستاده بود که عمه ی نکبتم همراه دختر افاده ایش اومدن سعی کردم نفرتم 

 خند تصنعی زدم که رسیدن به مانسبت به خودش رو اونجوری که باید و شاید هست نشون ندم برای همون لب

 عزیزم ایشاال به پای هم پیر شید الهی خدا بچه های بیشتری هم بده -عمه:

 نفس جون اینقدر عجله داشتی؟ فکر میکردی از دستت میگیرنش؟ -دخترعمم که اسمش الناز بود گفت:

رم شد باران دستم رو محکم فشار خیلی ناراحت شدم هیچکسی به روم نیاورده بود به معنای واقعی عروسیم زهرما

 از بعضیا بعیدم نیست  -داد بعدش رو به الناز گفت:

میسوزه که شوهری مثل ساترا گیرت اومده برای همونه از نقطه ضعفت استفاده میکنه تو نباید ضعف نشون بدی 

 باشه گلم؟ االنم دیگه بخند که زنداییت و دایی مارتینت دارن میاد

 اصال بلد نیستنا فارسی حرف بزنن اوه اوه اونا -من:

 میدونم با دختر داییت زیاد حرف زدم امروز -باران:

 دایی مارتین با ذوق و شوق اومد جلو و از لپم بوسید و گفت:

where is satra 

 i dont know-من:

 Now you've gone out of his-باران:

 )اون رفته بیرون االن میاد(

 Baby's lucky to get to the old radiance-زن دایی:

 )عزیزم خوشبخت بشین و به پای هم پیر شین(

 Thank you auntمن:

 )مرسی زندایی(

 Wow, I really had a good time with cousin-دختر داییم که اسمش سارا بود گفت:

 )وای دختر عمه به من خیلی خوش گذشت(

)فعال منتظر باشین But you also have to wait for a birthday present-من:

 اخه یه تولد هم داریم(

 تولد کی؟؟؟ -باران با تعجب پرسید:

 Who's birthday-که این پرسش همراه شد با سوال دایی جونم که گفت:

 )تولد کیه؟(?

 Satra-با لبخند گفتم:

 Okay, then we'll stay and wait-زندایی:

 نیم()باشه پس ما میریم و منتظر میمو

 دیوونه جدی میگی؟ -اونا رفتن و باران گفت:

اره این یه سورپرایز بود برای همون به کسی نگفتیم فقط من و ساحل با بنیامین برنامه ریختیم تو هم لطفا به  -من:

 کسی نگیا

 وای عزیزم مطمئنم خیلی خوش حال میشه -باران:
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 امیدوارم -من:

بر میداشت لبخندی با عشق بهش زدم همین که ساترا رسید کنارم با چشمک  ساترا با لبخند داشت به سمت من قدم

من به ساحل چراغا کال خاموش شدن کیک رو اورده بودن وسط همون کیکی به انتخاب خودم به شکل یه جعبه 

 کادوی بزرگ و قرمز که روش نوشته بود

 ) ساترا ی من تو بهترین هدیه ی خدایی برای من (

رفتم همین که پامون رسید به وسط که جای رقص بود اهنگ یه دلم میگه رو گذاشتن دست ساترا دست ساترا رو گ

رو گرفتم و دونفری شروع به رقص کردیم فقط ما دونفر میرقصیدیم بقیه همه حلقه زده بودن اهنگ تموم شد 

بود ساترا با تعجب تا شمع ریز رو چیده  21دستش رو گرفتم و بردم سمت میزی که روش کیک بود و ساحل روش 

 عشق من تولدت مبارک -نگاهم کرد اروم بهش گفتم:

 وای نفسم اینا مال منه؟ -ساترا چشماش برق گرفت و گفت:

 اره عزیزم ببخشید اگه خوشت نیومد-من:

 دیوونه نشو بهترین کادوی تولد عمرم هیچ موقع یادم نمیره -ساترا:

 وز یکی شدنمون هم روز تولدتهمچنین امروز بهترین روز عمرمه هم ر -من:

ساترا بوسی از پیشونیم کرد و با افتخار کیک رو برید بقیه هم دست زدند اونایی هم میخواستن کادو بدن کادو دادن 

 و کیک هاروهم پخش کردیم اضافه اش رو هم به هر کسی که دلش میخواست دادیم.

وپ کردیم همه داشتن با ما خداحافظی میکردن عروس کشونم کلی دور زدیم اخرشم جلوی خونه ی خودمون است

 بعد از خاحافظی با مامان بابا ها رسیدم به بر و بچ خودمون

 هی توام دیگه شدی قاطی مرغا یادته متینا رو مسخره میکردیم حاال خودتم یکی از اونایی -باران:

 آرررررره حاال من بهت میخندم-متی هم گفت:

 خفه شین بابا -من:

 اوا خدا مرگم بده عروس اینقدر بی ادب؟ به بزرگ ترت احترام بزار -ش رو به دندون گرفت و گفت:باران لب

یه نیشگون ازش گرفتم که مطمئن بودم کبود میشه متینا با خنده هی سرش رو اینور اونور تکون میداد و میگفت 

 بیچاره شوهرت بیجاره شوهرت

 دوستت دارم عزیزم خیلی -یهو متینارو بغلش کردم و گفتم:

 گذشته داری چرت میگی درضمن ساترا اونور کنار امیر ایستاده من متینام 82نفس ساعت از  -متی:

 برو بابا -ولش کردم وگفتم:

 باران دلم برات یه ذره میشه -بعدشم باران و چلوندم و گفتم:

 برو بابا دوروز دیگه میام سرخرم دیگه -باران:

 تو مراحمی -من:

 ره جون عمتا -باران:

 با همشون خدافظی کردم وارد حیاط خونم شدم،دست تو دست ساترا داشتم قدم برمیداشتم

 خب اینم از عروسیمون چطور بود عشقم؟ -ساترا:

 همه چی داشت عالی پیش میرفت که لحظه ی اخر گند زدن به همه چیزم -من:
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 مگه چی شد؟ -ساترا:

بدرک عزیزم ارزش ناراحتیت رو نداره به جاش من  -کردم که ساترا گفت: قضیه ی تیکه الناز و مامانش رو تعریف

 عمرا اگه این روز رو فراموش کنم

مستقیم رفتم اتاق خواب از خستگی داشتم بی هوش میشدم رو تخت نشسته بودم و درگیر با زیپ لباسم بودم یهو 

گذاشت رو عسلی و اومد نشست پشت منو زیپم رو تا ساترا با یه پارچ اب و لیوان اومد تو تا دید من در گیرم اونارو 

ته کشید پایین،بعدش از همون پشت لباسم رو یکمی داد جلو که باعث شد کل باال تنه ام تا کمرم لخت بشه دستامو 

بردم جلوم ساترا از همون پشت دستی به پشتم کشید مو به تنم سیخ شد من از اولین رابطه مون چیزی یادم نمی 

همون این حس برام تازگی داشت ساترا من و خوابوند و کل لباس عروس خوشگلم رو در اورد و پتو رو اومد برای 

کشید روم من باید یه دوش میگرفتم وگرنه عمرا بتونم بخوابم با اون همه اسپری مویی که به موهام زدن موهام رو 

تو دوران بارداری رنگ نزنی بهتره پتو رنگ نزده بودم اخه همون رنگش رو دوست داشتم و هم اینکه مامانم گفت 

رو دورم پیچیدمو رفتم روبه روی ساترا وایستادم بوسی از لپاش کردم و کراواتش رو باز کردم بعدش هم مشغول 

 باز کردن دکمه های پیراهن سفیدش شدم

 بریم حموم؟ -من:

 بــریم؟ -ساترا:

 ده گذاشتناوهوم من میرم توهم بیا درضمن حوله هامون رو اما -من:

 با ساترا نیم ساعتی رو توی وان حموممون نشستیم بعدش هم اومدیم بیرون و دراز کشیدیم روی تخت

 نفس برو موهاتو خشک کن -ساترا:

 بیخیال ساترا حوصله ندارم -من:

رد و ک ساترا خودش رو نزدیک تر کرد منتظر بودم ببوستم اما اون فقط نگاهم کرد بعدشم با همون وضع اونورش رو

خوابید روشم پتورو کشید،تو دلم کلی فحشش دادم ساترا خیلی هم مغرور نبود اما قول داده بود که تا وقتی خودم 

نخوام بهم دست نزنه منم که غرورم اجازه نمیداد منم اینورم رو نگاه کردم با اینکه خسته بودم اما اصال خواب به 

ه یهو ساترا خودش رو چسبوند بهم و از پشت دستش رو گذاشت چشمام نمیومد نیم ساعت به همین منوال گذشت ک

رو شکمم و نوازش میکرد وای چقدر دوست داشتم بغلش رو برگشتم سمتش و زل زدم تو چشماش خواستنی تر از 

همیشه شده بود میدونستم اونم االن دلش میخواد اما ای کاش اون گند رو نمیزد امادیگه نمیخواستم بهش فکر 

و گذاشتم روی گردن ساترا اونم سرش رو نزدیک ترم کرد و اولین بوسه ای که حسش کردم خیلی کنم،دستم ر

ای  -حس خوبی بود بعد از چند دقیقه ای که لبامون روی هم بود ساترا با لبخند شیطونی شکمم رو بوسید وگفت:

 نینی پدر سوخته نمیزاری بابات شیطونی کنه ها

تو حموم بود یه لباس راحتی پوشیدم و رفتم پایین و سریع یه صبحونه ی  صبح بود بیدار شدم ساترا 0ساعت 

مختصری اماده کردم ساترا هم اومد و باهم صبحونه خوردیم بعد از اونم یه کمی تی وی نگاه کردیم ناهار هم رفتیم 

رید کردیم همین بیرون که مامان زنگ زد گفت برای شام میان برای همون ماها هم برگشتیم خونه کمی هم تو راه خ

 ساترا بدو دیگه نمیرسیما دوست دارم جلوی عمه و دایی اینا محشر دیده بشم -که رسیدیم خونه غر زدم:

 نفس جان میرسیم شما برو تو اشپز خونه منم اومدم -ساترا:
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تیم شسریع رفتم تو اشپز خونه و برنج رو گذاشتم توی آب میخواستم زرشک پلو درست کنم اخه هم همه دوست دا

 هم اسون تر بود کنارش هم با کمک ساترا چند تا دسر درست میکردیم

 ساترا تو چای ساز رو بزن برق اونجوری اب سریع تر جوش میاد تا دسرارو درست کنیم دیگه -من:

 چشم -ساترا:

ب همه ش 7همین جوری داشتیم درست میکردیم من به زرشک پلو میرسیدم ساترا هم به شیرینی و دسر ها ساعت 

همه ی مهمونامون اومدن خونواده ی مامان ناهید و عمه ی  1کارامون تموم شد باهم سریعا یه دوش گرفتیم و 

شب همه ی  0بزرگ ساترا همراه دایان و ساحل و همسرش دعوت کرده بودم خالصه جمعمون جمع بود تا ساعت 

 نشسته بودنمهمونامون اومده بودن یه سریاشون حرف میزدن اقایون جلوی تی وی 

 ساحل وقت شام نشد؟ -من:

 خب بیاین میز رو بچینیم -مهشاد:

 من که میگم سفره رو بلند بندازیم رو زمین همه دور هم بخوریم به خدا حالش بیشتره -متی:

 اینو منم موافقم -باران:

 برای من مشکلی نداره شماها چی؟ -من:

 نه بابا اره روی زمین میخوریم -مهشاد وساخل:

پنج نفری دست به کار شدیم نگین و النازم اونور هال نشسته بودن شامر و اماده گذاشتیم و با کلی حرف و خنده 

 خوردیم بعد از اونم میوه و دسر هارو گذاشتم رو میز تا هر کی دلش خواست بخوره

اده بودن کلی لباس وقت رفتن شد خونواده ی من همه خدافظی کردن واخه قرار بود برگردن نگین و سارا قول د

برای نینی بخرن خاله غزل اینا هم فردا میرفتن یعنی باران میومد پیش خودم اخه به مامان و باباش گفته بود حتی 

تابستونم بر نمیگرده و میخواد بمونه تهران خب معلومه دیگه من اینجام ارسام اینجاست خاله غزل چون ما اینجاییم 

 ت که برای نگه داری نینیم یه نفر هست خیلی خوش حال بودم.قبول کرده بود و من از این باب

ماهه ساترا تو  2دوماهی از زندگی زناشوییمون می گذشت شکمم دیگه بر امده شده بود و چند روز دیگه می شدم 

یه ساختمان پزشکانی مشغول کار بود هم درسش رو میخوند داشتم به گذشته ها فکر میکردم در طول زندگی 

باساترا حتی یه بار هم نشده بود شب بدون شب بخیر و بوسم بخوابه یا مثال از چیزی یا از دستم عصبانی  مشترکمون

 بشه هر روز بیشتر و دوباره عاشقش میشدم از خدا میخواستم زندگیم همیشه همین جوری باشه

 نفس بدو دیگه فقط بیست دقیقه تا وقت دکترت مونده ها -باران:

 را اماده شد؟باشه باشه سات -من:

 بله من و بارون منتظرتیم دم دریم بدو عزیزم -ساترا:

تا جایی که میتونستم سرعتی از پله هها اومدم پایین پوت کوتاهم رو پوشیدم چون داشت بارون میومد درو قفل 

 کردم و سوار ماشین شدم ساترا شروع به رانندگی کرد

 !ساترا بدو ساترا بدو دیر میکنیمـــا! -باران:

 خب خیلی هم نمی تونم تند برم درکم کن بارانی -ساترا:

 میرسیم عزیزم اروم تر برو ادم باید خودش حد و حدودش رو بدونه -من:

 برو بابا من عجله دارم ببینم پسره یا دخمل -باران:
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 سالم باشه خدا هر کدوم رو داد فرقی نمیکنه -ساترا:

 بیرون اگه پسر بود شما دوتا مارو میبرین بیروناگه دختر بود من شمارو میبرم  -باران:

 واگه دوقلو بود؟ -ساترا شیطون نگاهی بهم انداخت و گفت:

 ا ساترا دیدی که دفعه ی پیش گفتن یدونست -من:

 اگه دوقلو بود میریم بیرون هرکی باید خودش حساب کنه -باران:

 خانم کرامت بفرمایین نوبت شماست -فت:دقیقه ای رو منتظر نشسته بودیم که منشی گ 2رسیدیم مطب 

هر سه با لبخند رفتیم تو که دکتر گفت فقط یه نفر باشه برای همون باران رفت بیرون و ساترا کنارم موند دکتر با 

 دست گاه های همیشگی نگاهی کرد

 خانم ملکی بچه سالمه دیگه؟ -ساترا با استرس گفت:

ان شما به مقدار زیادی اب بخوری اخه قبل از سونوگرافی باید اب بدنت بله اقای کرامت فقط نفس ج -خانم ملکی:

 زیاد باشه

با دکترم دوست شده بودم اسمش فریبا بود و خیلی زن نازی بود خودش دوتا بچه داشت و حدودا سی و خورده ای 

 سنش بود ساترا با یه بطری اب معدنی برگشت دو تا هم لیوان دستش بود

 و بخورموای باید همر -من:

 لیوان متوالی 2عزیزم  -خانم ملکی:

به زور پنج تا لیوان رو خوردم و دراز کشیدم احساس میکردم کل بدنم رو اب گرفته دکترم کرم های ژله مانندی رو 

مالید رو شکمم و بعد دستگاه گوشی مانندی گرفت دستش و گذاشت رو شکمم چند لحظه بعد رو مانیتور روبه 

ی چ -نینیم هنوز یه جوری بود قربونش برم دکتر با لبخند برگشت سمت ساترا و گفت: رومون تصویر اومد

 میخواستین اقای کرامت؟

 هر چی باشه فقط زن و بچم سالم باشن -ساترا که ازذوق اشک تو چشماش جمع شده بودن گفت:

 چیزیشم نیست تبریک میگم پسره خیلیم سالمه هیچ -دکتره خنده ای کرد و بعد رو به ما دوتا گفت:

ساترا با اینکه میگفت فرقی نمیکنه اما میدونستم از ته دلش پسر رو بیشتر دوست داره اینو از اخالقاش رفتاراش 

فهمیده بودم از اسمایی که تو این مدت پیشنهاد میداد از لباس های ستی که گاه و بیگاه میخرید رنگایی که انتخاب 

 که یهو صدای ضربان قلبی تند تند اومد میکرد داشتم به این چیزا فکر میکردم

 اینم از صدای قلب این کوچولو -دکتر:

اشکم در اومد خیلی تند تند بود عزیزم؛ ساترا دستم رو فشار داد برگشتم سمتش اونم وضعش بهتر از من نبود خم 

ونه ای باال اترا با خنده ششد و یه بوس کوچولو از پیشونیم کرد لبمو گاز گرفتم و به کتر اشاره کردم که باعث شد س

 بندازه

 خــــب؟؟ منتظــرم بگین چی شد؟ -با ساترا رفتیم بیرون باران با ذوق پرید جلومون و گفت:

 هیچی دیگه باید ببریمت بیرون -ساترا:

 باران از ذوقش جیغی کشید که باعث شد همه نگامون کنن

 هببخشید ذوق زده شدم اخه خواهر زاده ام پسمل -باران:
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همه دستی زدن و مبارک باشه گفتن خودم که داشتم از ذوق و خنده منفجر میشدم اما ساترا از خوشحالی وسط سالن 

 قهقهه میزد گفتن رفتیم سوار ماشین شدیم بارانم گیر داده بود برای من بستنی بخرین

 باران به خدا مریض میشی به خاطر خودت میگم -ساترا:

 نی میخوام نفس تو یه چیزی به این شوهرت بگونه نه نه من بست -باران:

 ساترا جان برو براش بخر سه جعبه هم شیرینی بخر که ببریم خونه ی بچه ها -من:

 ساترا باشه گفت و یه جا واستاد دویید رفت تو قنادی و بعد چند دقیقه با سه جعبه شیرینی و دو تا بستنی اومد تو

 بگیر بخور که سرمو بردی -ساترا:

 مرســــی ساترا -اران:ب

 باران بستنیش رو گرفت اون یکی روهم من و ساترا با هم خوردیم

 اول برو خونه مامان ناهید-من:

 چند دقیقه بعد رسیدیم که من یهو یاد ساحل افتادم و گفتم: واااای ساترا ساحل رو چیکار کنیم؟

 عزیزم مطمئنم االن پیش مامانیه -ساترا:

د و رفتیم تو مامان ناهید درو باز کرد و بغلم کرد و کلی بوسیدم از اونور دایان اومد خم شدم و در با تیکی باز ش

 شیلنی برای منه خاله نفس؟ -بوسیدمش که گفت:

 آخ من فدای خاله نفس گفتنت بشم اره عزیزم همش واسه توئه -من:

 اخ جون ملسی خاله -دایان:

 جون یه داداشی دارم برات میارمادایانی خاله  -بوسیدمش و در گوشش گفتم:

 مامان ساحل داداشی یعنی چی؟ -دایان رو به مامانش گفت:

 سالم نفسی، مامان جان داداشی یعنی یه پسر مثل خودت حاال چطور؟ -ساحل:

 خاله میگه برام داداشی میاره -دایان:

 ای جونم ساترا مبارکت باشه -ساحل:

 مرسی ابجی خانم -ساترا:

 خاله داداشم رو کی میاری؟ -گشت و رو به من گفت:دایان بر

 ماه دیگه 4 -من:

 ماه زیاده اره؟4 -دایان:

 تقریبا عزیزم -من:

 خاله نمیشه زودتر برام بگیریش؟ -دایان:

 خاله زودتر بگیریم که نمیشه باید همون چهار ماه دیگه بیاد -من:

 که مامان برای من و بابا سفارش داده بود؟ اها سفارش دادین برای من؟ مثل ایکس باکسی -دایان:

اره  -خنده ام گرفت به چه چیزا فکر میکرد الحق که پسر بود ایکس باکس و اینجور حرفا با خنده بهش گفتم:

 عزیزم

 دایان بدو بیا بغل خاله باران ببینمت  -دایان خواست حرفی بزنه که باران از اونور صداش زد:
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تش و رفت منم رفتم سالم علیک با بابا بهروز که حسابی از شنیدن خبر نوه ی پسر دار دایان خوش حال دویید سم

 شدنش خوش حال بود بعد از نیم ساعت اونجا نشستن سریعا رفتیم خونه ی متی ایناشون

 امیر بچم پسره ها -ساترا:

 جـــــــون داداش حاال اون قرارمون یادت نره ها -امیر:

 کدوم قرار ساترا؟ -من:

 ما مجرد بودیم و اینا شرط قرار گذاشته بودیم اگه اولین بچه یمن پسر شد یه مهمونی تو خونم برپا کنم -ساترا:

 و اگه من اولین فرزندم دختر شد قراره همرو ببرم بیرون یا اینکه خونه دعوتشون کنم -امیر:

لین نینیت دختر باشه مام تو عمرمون یه آره همین االن از خدای بزرگم که خیلی مخلصشم ازش میخوام او -ساترا:

 غذا رو مفتی بیوفتیم

 اووو تو ارسام رو بگو گفته بود اگه دوقلو بشه ها میبرتمون شمال یادته؟ -امیر:

 اره اره البته اینم گفت که یه کاری میکنه دوقلو بشه -ساترا:

تقیم حرکت کردیم سمت خونه ی ارسامشون خنده ام گرفت اما خودمو به نشنیدن زدم بعد از خونه ی امیر اینا مس

همین که رسیدیم در یه خونه ی نسبتا بزرگی با نمای سفید باز شد اروم اروم تو حیاطش راه میرفتیم تا برسیم به 

 -خود ساختمون منزلش که دیدم باران اروم تر از بقیه مواقع داره اهسته اهسته قدم بر میداره رفتم پیشش و گفتم:

 باران چته؟

 روم نمیشه تو چشماشون نگاه کنم -اران:ب

 چرا عزیزم؟ -من:

 چون در حق سامی نمیدونم چرا اما فکر میکنم کوتاهی میکنم اون داره با سرطان به خاطرم میجنگه -باران:

اما من عالقه ای در حد ازدواج وعاشق شدن بهش ندارم احساس عذاب  -بعد بغضش رو مثل همیشه خورد وگفت:

 دوست ندارم با ارسام رو به رو شم شاید اونجوری راحت و بهتر و سریعتر فراموشش کنم وجدان دارم

بارانم خودتو اذیت نکن، ببین تو اذیت میشی من اذیت میشم منم که اذیت بشم خواهر زاده ات اذیت میشه ها  -من:

 حاال از من گفتن بود

 رو اذیت میکنی حاال خودت به درک شما بیجا میکنی خواهر زاده ام -باران خنده ای کرد وگفت:

 همون موقع ساناز خانوم اومد و نشد جوابش رو بدم

 سالم نفس جان سالم دخترم باران بیاین تو -ساناز خانوم:

 سالم ساناز جون بفرمایین اینم شیرینی پسر من که امروز جنسیتش رو فهمیدیم -من:

 جـــونم پس مهمونی افتادیم دیگه-ارسام:

 اتفاقا با امیر هم سر همین داشتیم بحث میکردیم -ساترا:

اقا مهران)بابای ارسام( خیلی صمیمانه به ما خوش امد گفت و ازمون دعوت کرد تا بریم و بشینیم و وقتی خبر 

 مبارک باشه بچه ها چشم بهروز روشن -جنسیت روشنید گفت:

ن و دوباره با سر و صدا داش شوخی میکرد نگاهی ارسام ببخشیدی گفت و رفت تو اتاقش و بعد ده دقیقه اومد بیرو

 به باران اندختم خودش رو مشغول صحبت با ساناز خانوم کرده بود به نظرم این کارا فقط نابود کردن روحیه اش
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پس من عمو میشم یه پسر کوچولو میاد بهم میگه عمو ارسام واااای نفس فکرش رو  -ارسام نشست پیشم و گفت:

 خاله میشیا باهم میبریمش بیرونبکن باران توام 

نفسی  -باران لبخند تلخی زد همه بلند شدیم برگردیم ساترا و باران زودتر رفتن ارسام دستم رو گرفت و گفت:

 باران چشه؟

 نمیدونم -من:

 عوض شده ها -ارسام:

 نمیدونم واال -من:

 مواظبش باش همچنین مواظب اون دوتا -ارسام:

 وقم دیگهمنم که اینجا ب -من:

 پس ساتراو ما اینجا چیکاره ایم ؟ همه مواظب تو ونینیتیم دیگه -ارسام:

 باشه باشه خیالت تخت بای فعال خونه ی ما هم بیا درسته مثل خونه ی شما نیست اما برای تو جا پیدا میشه -من:

به  -:از پشت بغلم کرد و گفترسیدیم خونه باران سریع رفت تو اتاقش داشتم به در اتاقش نگاه میکردم که ساترا 

 چی فکر میکنی خوشگلم؟

 ساتی باران خیلی عوض شده ها -من:

 اره دقت کردم چرا این کارارو میکنه؟ -ساترا:

 به خاطر موضوع سامیار عذاب وجدان داره -من:

 نمیری یه استراحت بکنی؟ -ساترا اهی کشید و گفت:

 چرا بعدشم یکمی درس بخونم -من:

بعد از ظهر بود  2از کشیده بودم همش تو فکر باران بودم باید کمکش میکردم ساعت رو نگاه کردم رو تخت در

خوابم نمیومد اروم رفتم پایین اما باران پایین نبود به جاش ساترا داشت فوتبال میدید همچین غرق بود که اصال 

ردم فوتبال قطع شد سرم رو بلند ک نفهمید نزدیکش شدم چشمام رو بستم و بیخبر یهو بوسیدمش یهو سر و صدای

 دیدم استوپ شده بود با تعجب نگاهش کردم

 چشمات رو اونجوری گرد نکن فوتبال رو یو اس بی ضبط شده بود داده بودم ارسام برام ضبط کنه -ساترا:

 اها -من:

 ساترا بلند شد و از سمت راست مبل پیچید و رو به روم وایستاد و محکم بغلم کرد

 را مواظب شکمم باش خبمن:سات

 هستم عزیزم بزار بغلت باشم چند دقیقه ای -فشار دستاش رو کمتر کرد و گفت:

 ساتی برای ناهار چی درست کنیم؟-من:

 ماکارونی -ساترا:

 باشه حاال تو فوتبالت رو ببین منم میرم اشپزی کنم.-من:

اکارونیم رو اماده میکردم که باران اومد و یه ساترا دوباره رفت توی حس منم مشغول اشپزی شدم داشتم مواد م

 سیب گرفت دستش و نشست رو اپن

 باران فردا چه کالسایی داریم؟ -من:
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 فارماکولوژی و بیولوژی و ایین دین-باران:

 خوبه پس من حتما بخونم -من:

 نفس جان کی خریدای اتاق بچه رو میکنیم؟ -باران:

 ن یکمی دستمون تنگهماهگی دیگه اخه اال 6ایشاال  -من:

باران دیگه حرفی نزد و میز رو چید نیم ساعت بعدش هم ناهار اماده شد همه دور هم جمع شدیم و داشتیم با خنده 

 و حرف میخوردیم که یهو احساس کردم لگد بدی بهم زد چشمم رو از درد و یه حس خوب دیگه ای بستم

 نفس خوبی؟ -ساترا:

 اره داره لگد میزنه -من:

 ردو هجووم اوردن روم و دستاشون رو گذاشتن روی شکممه

 آخ خاله جونی رزمی کاره -باران:

 مسخره -من:

 نخیرم پسرم فوتبالیسته -ساترا:

 بابا بیچاره ترسید خب برین بشینین ببینم -من:

وی اتاق ظرفار رو جمع کردیم و همرو گذاشتیم تو ماشین ظرفشویی و هر کی رفت سراغ کارای خودش داشتم ت

درسم رو میخوندم یه جایی مشکل داشتم اما حوصله نداشتم بلند شم برم ساترا رو صدا کنم خدا خدا میکردم 

 خودش بیاد یه ربع بعدش ساترا اومد تو

 اخ فدات که به موقع اومدی بدو بیا اینو بهم توضیح بده تا بفهمم -من:

 باشه اما توهم روی خودت فشار نیار گلم -ساترا:

ترا شروع به توضیح کرد ومنم با جون و دل گوش کردم و تقریبا دیگه یاد گرفتم بعد از تمام شدن توضیحش سا

 متوجه شدی؟ -ساترا زل زد بهم و گفت:

 اره -با مدادی که دستم بود سرم رو خاروندم و گفتم:

 قیافت که یه چیز دیگه میگه -ساترا:

 ا ساتـــــرا -من:

خب من میرم پیش باران ببینم اون مشکلی داره اگه داشت براش توضیح  -و بلند شد وگفت:با خنده از لپام کشید 

 بدم

 باشه -من:

 تا بیام بساط حموم رو اماده کن باهم بریم. -ساترا:

 «از زبان باران» 

د سمت یتو اتاقم نشسته بودم و جزوه وکتابامو دورم ریخته بودم تا بخونمشون ولی چه خوندنی فکرم هی پر میکش

آرسام آخرشم با دفترم میکوبیدم تو سرم و می گفتم باران بخون باران بخون تو همین درگیری درونی بودم که در 

 زدن تعجب کردم نفس که در نمیزد پس حتما ساتراست

 بیا تو داداش -من:

 از کجا فهمیدی منم؟ -در باز شد واومد تو با خنده گفت:
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 نمیزنناخه همرستون هیچ موقع در  -من:

 خب اومدم ببینم مشکلی نداری؟ -ساترا:

 چه مشکلی؟ -با تعجب پرسیدم:

 خب درسات دیگه جایی گیر کردی بهت توضیح بدم -ساترا:

 اخ قربون داداشم بیا به دادم برس که کالم پس معرکه اس -من:

ه فت، بعد از اونم یه ساعت دیگاشکاالمو بهش گفتم اونم دستش درد نکنه با حوصله تمام همرو برام توضیح داد و ر

هم خوندم بعدش رفتم خوابیدم اما خواب که چه عرض کنم فقط اسمش خواب بود وگرنه یه دقیقه هم پلکام روهم 

نرفتن رفتم تو فکر خودم و ارسام وسامیار من چطور میتونم بگم ارسامو دوست دارم وقتی سامیار عاشقمه سرطان 

یجنگه قبال هم یه شکستی تویه رابطه ی عشقیش داشته وقتی به خاطر من شکست داره اما به خاطرم داره باهاش م

قبلیش رو فراموش کرده و به زندگی روی اورده اون واقعا لیاقت بهترین هارو داره ولی من که گناهی نکردم خب 

یگه رو دعاشقش نیستم دوستش دارم اما عشق نیست من نمیتونم بهش نه بگم چون اون قلبش نمیتونه یه شکست 

تحمل نداره پس ارسام چی؟ عشق من چی میشه؟ اصال خود من چی؟ من ارسام رو دوست دارم لجبازی هاش رو 

دوست دارم شوخی هاشو دوست دارم مهربونی هاشو دوست دارم من ارسام رو دوست دارم اما اون؟ شاید اصال 

بهترین راهی به ذهنم رسید دوری از ارسام  ارسام حسی به من نداشته باشه اما من دوستش داشتم،اشکامو پاک کردم

و فراموش کردنش بود نباید زیاد باهاش رو به رو میشدم چون با هر نگاهش با هر باران گفتنش با هر حرفش با هر 

لجبازیش با من عاشق تر میشدم دیوونه تر میشدم باید فراموشش میکردم با اینکه خودم میدونستم نمیتونم و همه ی 

 یدست اما نباید میگفتم نمیتونم با این افکار نمیدونم کی خوابم برد.کارام بی فا

 هستش رفتم پایین دیدم یه یادداشت برام گذاشتن خط نفس بود نوشته بود 82شب بیدار شدم دیدم ساعتنزدیکای 

 خچالنباران جونم خودت بیدار شدی شامت رو بخور داخل ماکروفره اونجا گذاشتم که سرد نشه مخلفاتم تو ی "

 "عزیزم اومدم دیدم خیلی خوب خوابیده بودی دلم نیومد بیدارت نکنم. بوس از لپات

رفتم و غذامو در اوردم هنوز خیلی هم سرد نشده بود برنج و کوبیده بود این ساترا هم خیلی نفس رو لوس کرده 

عد از شامم دوباره گرفتم بودا کافی بود نفس یه حرفی بزنه زنگ میزد از بیرون سفارش میداد که اذیت نشه ب

خوابیدم.فردا صبح ساترا مارو برد دانشگاه تو راهم من پکر بودم ولی ساترا داشت سرم رو میخورد که مواظب نفس 

باشم اگه یهو دردش گرفت سریعا به خودش زنگ بزنم یا مثال بهش چیزای مفید بدم نزارم خسته شه اخرش 

 ساترا باشه دیگه!وای  -کنترلم رو از دست دادم و داد زدم:

ساترا دیگه حرف نزد و ساکت شد تاحاال سرش داد نزده بودم اما االن اصال حوصله ی فکر کردن روی کارام رو 

 2ندارم رسیدیم دانشگاه سریعا پیاده شدم ارسام رو دیدم که بای بای میکرد اما اونورم رو نگاه کردم مثال ندیدمش

ه بعدش هم صدای الستیک ها که خبر از رفتن ساترا میداد نفس دوتا دقیقه بعد هم نفس اومد پایین چند لحظ

یکیش برای اینکه سر ساترا داد زدی یکی دیگه برای اینکه ارسام کشت خودش رو  -نیشگون از گرفت و گفت:

 جواب بای بای رو ندادی

 باران چته تو؟ -بیخیال قدم برداشتم به سمت جلو که نفس اومد جلوم و گفت:

 ولم کن تورو خدا نفس -من:

 مثال شوهرم منو به تو سپردا -نفس:
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 چه شوهرم شوهرم میکنی باشه حواسم بهت هست -من:

 باشه -نفس:

 حاال هم بدو که کالس پرید منظورم همون دویدن الک پشتیه -من:

ت نفس داشنفس دیگه حرف نزد خدم قدم هام رو تند تر برداشتم و رسیدم به در ساختمون پشتم رو نگاه کردم 

اروم اروم میومد سرش رو هم انداخته بود پایین حدس میزدم از لحن صحبتم ناراحت شده باشه حاال یه معذرت 

 خواهی به ساترا یکی هم به نفس بدهکار بودم.

چند روزی گذشته بود معذرت خواهی هام رو کرده بودم دوباره همه چی امن وامان بود تا امروز که زیر نم نمب 

ا و پیاده به سمت دانشگاه راهی شده بودم نفس مریض شده بود و ساترا کنارش بود خودم خواسته بودم که ارون تنه

پیاده برم دانشگاه، همین جوری داشتم قدم میزدم و به سنگ جلوی پام لگد میزدم که یه ماشین از پشت هی بوق 

ره صبح به این زودی راحت قدم بزنیم از تو میزد منم بی توجه داشتم میرفتم ای خدا حد اقل بزار ما دخترای بیچا

 خانوم خوشگله برسونمتون؟ مسیرتون کجاست صبح به این زودی؟ -ماشین صدایی اومد:

 نخیر اقا لطفا مزاحم نشین -صدا برام اشنا بود با تعجب برگشتم سمتش ارسام بود منم مثل خودش گفتم:

 باهاش حرف نزده بودم و دلم حسابی براش تنگ شده بوداین چند روزه سعی میکردم نگاهش نکنم حتی یه بارم 

 ا حاال ما شدیم مزاحم؟ -ارسام:

 خواهش میکنم مزاحم نشین وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی -من:

با خنده جمله ی اخر رو گفتم یهو ارسام پیچید جلوم از ترس چند متر پریدم هوا چپ چپ نگاهش کردم که خندید 

 انـــی سوار شو دیگه سرما میخوریـــا،نفس بهم زنگ زدبـــار -وگفت:

همچین اصراری اینو گفت که بی حرف سوار شدم حاال حتما باید بهم یاد اوری میکرد که نفس بهش گفته منم 

میدونستم تو خودت به فکرم نیستی مسخره ی مزخرف ارسام شروع به رانندگی کرد طول راه رو بی حرف رفتیم تا 

 راغ قرمز گیر کردیماینکه پشت چ

شنبست میشه 4میدونستی از امروز قراره بیام چند روزی خونه ی ساترا شون بمونم تا روز جمعه امروزم که  -ارسام:

 دوروز

 وااا جیکار داری؟ -من:

 هیچی بیام پیشتون دیگه میخوام مامان بابام رو چند روزی تنها بزارم اینا باز چشم سامیار رو دور دیدن -ارسام:

 میخوان خلوت کنن موندن منو چجوری بندازن دور

 همینجا نگه دار من پیاده میشم -باشنیدن اسم سامیار دوباره عذاب وجدان لعنتی اومد اروم گفتم:

 ارسام:چرا؟

 نمیخوام تو دانشگاه باهم ببین مارو -من:

م. کالسم شروع شد داشتم به حرف ارسام کنار دکه ی نزدیک دانشگاه استوپ کرد منم دیگه بقیه اش رو خودم رفت

های استاد گوش میدادم و جزوه مینوشتم اخه نفس بهم سپرده بود جزوه رو حتما بنویسم کالسارو به زور با متی به 

 ته رسوندیم و داشتیم به سمت در خروجی راه میرفتیم

 متی با امیر بیاین بریم خونه ی نفسشون -من:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

2 6 9  

 

ه ی خاله ی امیر راستی نفسی چرا نیست امروز به قدری دیرم شد به کلی از یادم نه عزیزم امروز دعوتیم خون -متی:

 پرید

 نفس مریضه ساترا موند پیشش -من:

 االن خوبه؟ چیز جدی که نیست؟ ها؟ هست؟ -متی نگران پرسید:

 نه عزیزم نگران نباش -من:

 تم نزدیکای خونه بودیمدم در دانشگاه امیر اومد و منم سوار شدم تا دوباره گیر ارسام نیوف

 میگما بد نیست خونه ی ما هم بیای به خدا خونه ی ما هم اونقدری بزرگ هست که توش جا شی -امیر:

امیر جونی ناراحت نشو ربطیم به کوچیک بزرگی نداره میام بمونم به زودی یه جوری میام بمونم که نتونین  -من:

 دیگه بیرونم کنین

 یخفه،منتظرتم بای با -متی:

رسیدم خونه از هر دوتاشون خداحافظی کردم و کلید انداختم و وارد حیاط خونه ی نفسشون شدم باغچه ای که تو 

حیاط بود و ما سه تایی توش گل و گیاه کاشته بودیم صفای دیگه ای به حیاط میبخشید چشمم به ماشین ارسام خورد 

 دم،ساترا و ارسام تو هال نشسته بودنپس اومده بود نفسم رو با صدا بیرون دادم و وارد خونه ش

 سالم به همه نفس کوش؟-من:

 سالم بارانی خوش اومدی خسته نباشی نفس خوابه باال -ساترا:

 سلوم بارون -ارسام:

 سالم-من:

رفتم باال بعد از تعویض لباسم رفتم اتاق نفس یه پهلو خوابیده بود دستشم روی شکمش بود رفتم و بوسش کردم و 

 نفسی چته پاشو ببینم ما غذا میخوایم یاال پاشو که مهمونم داریم ارسام اومده ها-فتم:اروم گ

 درد دارم باران -نفس نالید:

 من: میخوای بریم دکتر؟

 نه بزار بخوابم -نفس:

 رفتم پایین پیش اون دوتا

 خـــب امروز ناهار از من -من:

 پخت خواهر زنم چجوریهدست پخت زن من که عالیه حاال ببینم دست  -ساترا:

 اره دست پخت متی و نفس رو که خوردیم حاال نوبت به تو رسیده -ارسام:

 ای کوفتتون بشه غذاهایی که میومدین خونه ی خودمون خوردین اونارو عمه ی من درست میکرد -من:

 نه متینا و نفس درست میکردن -ارسام با خنده گفت:

کل یخچال رو زیر ورو کردم و اخرش تصمیم گرفتم الزانیا درست کنم اول  رفتم اشپز خونه اول یکمی فکر کردم

چند تا بشکن به خاطر فکر بکرم زدم؛بعد از تقریبا نیم ساعت مواتد الزانیا اماده شد و گذاشتمش تو فر و تا بپزه 

ش کردم نوشته رفتم باال و لباسم رو عوض کردم و گوشیم رو گرفتم دستم دیدم یه اس ام اس از متی اومده باز

شب بیاین خونه ما فوقش خیلی دیر وقت  1یا  7سالم بارانی شما که امروز جمعتون جمعه خب بعد ساعت  -بود:

 میرین دوباره خونتون جوابم رو بده بوس بای
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عزیزم فکر نکننم بتونیم بیایم اخه همونجور که گفتم نفس حالش خوب نیست و ساترا فکر نکنم  -براش نوشتم :

 بزاره منم می بوسمت سالمم رو به امیر برسون بای راستی بهت خوش بگذرهتنهاش 

رفتم پایین میز رو اماده کردم الزانیا هم اماده بود با دقت از تو فر درش اوردم و به شکل مربع تیکه تیکه کردم و 

 ساترا،بیاین ناهار حاضره -گذاشتم رو میز و صدا زدم:

 به به چه بویی -ینیشون رو می کشیدن باال و میگفتن:ساتراو ارسام درحالیکه با خنده ب

 من: بسه حاال پررو میشما

 یه تیکه برای نفس بردم اونم بلند شد تا بخوره اما خودم برگشتم که دیدم ساتراو ارسام حمله ور شدن

 بابا تموم شد برای منم بزارین خب -من:

 اشپزیت حرف نداره ها ولی به پای زنم نمیرسی -ساترا:

 زبونم رو براش در اوردم که باعث شد بخنده

 خیلی وقت بود الزاینا نخورده بودم -ساترا:

 اره از قبل از اشنایی شماست نخوردیم -ارسام:

نگاهش کردم داشت با ولع میخورد سس رو گرفت دستش یکمی ریخت رو الزانیاش و دوباره رفت سمت دهنش و 

ه انقده با نمک شده بود که دوست داشتم بگیرم ماچش کنم خنده ای وقتی داشت میخوردش باعث بینیش سسی بش

 صورتت سس شده -کردم و گفتم:

 ا ؟ کجاش؟ -ارسام:

 دستت درد نکنه واقعا خیلی خوش مزه اس -با دست اشاره کردم تمیز کرد و گفت:

 من: ما اینیم دیگه

 بش و بلند شدساترا که داشت با لبخند میخورد یهو لقمه اش رو گذاشت تو بشقا

 ساترا چی شده؟ -من:

 من اینو میبرم واسه نفس شما بخورین من از سهم خودم میبرم -ساترا:

 بشین ساترا خودم یدونه گندش رو بردم -من:

 ا خوبه پس منم میرم شایدم از سهم اونم خوردم بازم مرسی بارانی -ساترا:

 س تنگ شده نمیدونه به چه بهونه ای برهبیخیال بابا دلش واسه نف -ساترا رفت که ارسام گفت:

 اوهوم -من:

 دیگه زحمت جمع کردنش با شما -بعد از خوردنم بلند شدم و رو به ارسام گفتم:

و پررو پررو به سمت اتاقم رفتم بعد از چند دقیقه که تو اتاقم بودم صدای شکستن چیزی اومد درو باز کردم که 

 همزمان با من ساترا هم اومد بیرون

 نفس حالش خوب اصال خوب نیست ناله میکنه خونریزی هم داره -ساترا:

 یه چیز بپوشون بریم بیمارستان -من که داشتم میدوییدم پایین گفتم:

 همین که رسیدم پایین ارسام رو در حال جمع کردن خورده شیشه دیدم

 من: ولش کن خودم جمع میکنم دستت رو زخمی میکنی

 کار گذشت راستش کار از -ارسام:
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 دستش رو که ازش خون میومد نشونم داد دوییدم و یه چسب زخم اوردمو اومدم زدم روی زخمش

 درد میکنه؟ -من:

 نه دیگه درد نمیکنه اصال ایشاال خوب نشه یادگاری از امروز بمونه -ارسام دستش رو گرفت و گفت:

و پوشیدم و رفتم پایین ساترا تو حیاط داشت نفس رو لبخندی زدم و ظرفارو چیدم تو ماشین دوییدم باال و مانتوم ر

 وایسینا منم میام -سوار ماشین میکرد از همونجا داد زدم:

 پس من چی؟ -ارسام:

 نخود چی خوب بشین تو خونه لب تاپ من تو اتاقمه سیم اینترنت هم اونجاست -من:

با سرعتی که ساترا میرفت تقریبا پرواز کردیم به گوشه ی هال اشاره کردم و دوییدم بیرون و سوار ماشین شدیم و 

من که عاشق سرعت بودم البته نفسم دوست داره اما تو این شرایط زیاد براش خوب نبود رسیدیم به یه مطب . 

بدون نوبت دوییدیم تو دکتره که انگاری باهاش هماهنگ کرده بودن اماده بود نفس رو خوابوند توی تخت معاینه 

میداد ساترا از فرط عصبانیت و نگرانی با پاهاش روی زمین ضرب گرفته بود داشتم نگاهش هارو داشت انجام 

میکردم که یهو متوجه ی نگاهم شد و سرش گرفت باال و نگاهم کرد لبخندی بهش زدم که باعث شد اونم با لبخند 

ن ران بارداری ممکنه همچیساترا طبیعیه دردو -جوابم رو بده دکتر بعد از معاینه اومد نشست رو صندلیش و گفت:

اتفاقایی بیوفته فقط چیزای سنگین بلند نکنه تحرک بیش از حد نداشته باشه ببین تاکید میکنم بیش از حد نه اینکه 

یکسره بخوابه به خاطر بچه هم باید یه نیم ساعتی قدم بزنه و اینا و اینکه استراحتش کامل باشه همچنین چیزای 

 مقوی بخوره.

چی میگی میاد؟ چی چی و طبیعیه؟ زن من داره  -ی عصبانی بود رفت و یقه ی دکتره رو گرفت و گفت:ساترا که خیل

 از درد میمیره اون وقت طبیعیه؟ هان؟

دکتره یا همون اقا میالد سعی میکرد ساترا رو اروم کنه انگاری اونم دوستش رو میشناخت اخه حتی ذره ای هم 

 قا میالد کلی توضیح داد ساترا اروم تر شد و برگشتیم خونه.دلخور نشده بود بعد از یه ربع که ا

طول روز رو پیش نفس موندم و ازش مواظبت کردم یکمی باهاش حرف میزدم براش چایی نبات درست 

میکردم،نفس خوابید منم پتوش رو تا شونه هاش کشیدم باال؛داشتم اروم از اتاق نفس میومدم بیرون که دیدم ارسام 

 لش دستشه داره میره تو اتاقی که قرار بود بشه برای نینییه پتو یه با

 من: کجا به سالمتی؟

 خب گفتن باید اینجا بخوابم دیگه -ارسام:

 من: اها؛االن؟! بابا نفس حالش خوب نیست تو چرا زود میگیری میخوابی؟

 شبه 0ساعت  -ارسام:

 من:وای که نصف شبه

 م بخوابممسخره خب دیدم هیشکی نیست گفت -ارسام:

من: اره توام امروز اومدی نفسم بیچاره اینجوری شد االنم خیلی ناراحته که نتونسته بیاد و باهات بشینه و بگیم و 

 بخندیم

 ارسام وسایل رو انداخت تو اتاق و باهم برگشتیم پایین

 اشکال نداره خودم باهاش حرف زدم قول داد زود زود خوب شه و دوباره دعوتم کنه -ارسام:
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سرم رو به عالمت باشه تکون دادم که دیدم ساترا تو اشپزخونه نشسته رو صنلی یه لیوان هم روی میزه اما ساترا 

سرش رو هم گذاشته بود روی میز،پرسشی نگاهی به ارسام انداختم شونه هاش رو باال انداخت اون رو فرستادم بره 

ن نفس بود رفتمو دستم رو از پشت گذاشتم رو شونه اش تو هال خودم رفتم تو اشپزخونه بیچاره ساترا خیلی نگرا

ساترا بدون اینکه سرش رو باال بیاره مچ دستم رو گرفت و سریعا ولش کرد تعجب کردم سرش رو اورد باال و بدون 

 بارانی بیا بشین -نگاه به پشت سرش گفت:

 از کجا فهمیدی منم ساترا؟ -رفتم نشستم و با تعجب گفتم:

 ت های نفس نبود دختر دیگه ای هم نیستساترا: اخه دس

 اینارو بیخیال چیزی شده ساترایی؟ -من:

 نه باران،ارسام کو؟ -ساترا:

 تو هال -من:

 بیچاره اونم بعد ماه هااومد اونم که نفس این جوری شد -ساترا:

 ساترا ناراحت نباش دیدی که گفت حال نفس خوبه و چیز جدی نیست -من:

 که قهوه دارم شما هم یه چیزی بگیرین بیاین باهم بشینیم بخوریمباشه من  -ساترا:

 خسیس خب برای ماهم درست میکردی -من:

ساترا رفت منم دوتا لیوان قهوه درست کردم و بردم هال نشستیم و از هر دری با ساترا و ارسام حرف زدیم با اینکه 

د فقط الکی میخواست اینجوری نشون بده اخرش کلی خندیدیم و حرف زدیم اما ساترا اصال حواسش پیش ما نبو

داداش تو برو پیش نفس و یه کمی بخواب من و بارانم خودمون میخوابیم شبت  -ارسام نگاهی به من کرد و گفت:

 بخیر داداش بدو

 -ساترا تشکری کرد و رفت منم سینی لیوان هارو بردم تو اشپزخونه داشتم میشستمشون که یهو ارسام گفت :

 نبــارا

 اه نترسونم خب االن داشتم سکته میکردم -از ترس سکته زدم و به ارسام غر زدم:

 ببین من یادداشت میزارم تو برو چند دست لباس و اینا بردار و بیا -ارسام با خنده گفت:

 وا چرا؟ -با تعجب گفتم:

 میخوام بدزدمت د برو دیگه ای بابا -ارسام:

 -پرت ریختم تو کوله ام یه مانتوپوشیدم و شالم انداختم سرم و رفتم پایین و گفتم: رفتم باال و چند تالباس و خرت و

 من اماده ام

 اکی بریم -ارسام:

ساترا و نفس شماها راحت باشین ما میریم بوس بوس همتون به خصوص نینی)شکلکه  -رفتم و یادداشت رو خوندم:

 بوس و خنده(

ها هم جا خوردن هم خوش حال شدن وقتی به متی گفتم نفس درد داشت  با ارسام رسیدیم خونه ی امیرشون بیچاره

 و اینا نگران شدو رفت حداقل بهش اس ام اس بده

 االن حالش بهتره؟ بردینش دکتر؟ -امیر:

 اره -ارسام:
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 بردیمش دکتر،میگه طبیعیه بعدش ساترا یقه ی دکتره رو چسبیده بود -من:

 ت که میشه پاچه گیر میشهعصبی یا ناراح -امیر خندید و گفت:

بیچاره دکتره که داشت سعی میکرد ارومش کنه ها از یه طرفیم انگاری ترسیده بود اما انگاری دوستش بود و  -من:

 به اخالقای ساترا اشنایی داشت

 کی بود؟!! نکنه میالد بوده؟ -امیر:

 اره اره خودش بود یه جا اسمش رو دادزد اونجا فهمیدم -من:

 ره میشناسمش یه مدت زیاد باهامون رفت و امد میکرد اما بعدش رفت تخصص بگیرها -امیر:

 با من زیاد صمیمی نبود اما از سامی شنیده بودم یادمه خیلی هم شیطون بوده -ارسام:

 دقیقا اصال واسه همین رفت تو همون رشته و اینا -امیر با خنده گفت:

 خب امیر کجا بخوابیم؟ -خندیدم و گفتم:

فعال که خواب نداریم اما من وامیر واست یه اتاق درست کردیم عزیزم که وقتایی که اومدی پیش ما اتاق  -تی:م

 خودت باشه

 جدی؟؟ کجاس؟ کدومه؟ -از ذوقم جیغی کشیدم و گفتم:

 اخر راه رو سه تا اتاق خوابه اونی که رو درش قلب داره واسه تو -امیر:

 ن اتاق درست میکنین؟ اصال با همتون قهرمیعنی چی فقط برای بارا -ارسام :

 دست به سینه روشو کرد اونور و نشست

 پاشو لوس نشو اتاق توام بغله اتاق بارانه -امیر:

 اها این شد یه چیز -ارسام:

رفتم تو اتاقم و لباسام رو تعویض کردم و دوییدم رفتم تو هال نشستم رو مبل ارسام و امیر هم روی مبل روبه رویی 

 میگما متی؟ -شستن متینا هم بعد از ریختن چاییش اومد نشست کنار من اروم بهش گفتم:ن

 ها؟ -متی:

 شماها بچه دار نمیشین؟ -من:

 ای بابا توهم هی مارو دیدی اینو بگو ها -متی:

 خب ببین من دوست دارم خاله بشم -من:

 داریم میشیم دیگه وای قربونش برم من -متی:

 میشه من دوبار خاله شم خب ببین چی -من:

 ای ولمون کن بابا هر موقع خدا بده ما که زمینه رو فراهم میکنیم -متی:

 ای بی حیا نمیگی اینجا مجرد نشسته چشم و گوشش وا میشه؟ -زدم توسرش و گفتم:

 دست رو عیالم بلند نکنــا -امیر:

 وا شهزن ذلیل خب داره یه حرفایی میگه که ممکنه من چشم وگوشم  -من:

 متینا زد تو سرم

 دست رو باران بلند نکنا -ارسام ادای امیر رو در اورد با خنده گفت:
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چی میشد االن مثال میگفت دست رو عشقم یا مثال دست رو زنم ولی زهی خیال باطل ولی نه خداییش اگه حسی نداره 

شه االن عاشق اون دوتا هم باشه که گرم چرا دفاع کرد؟ اخه احمق ارسام از نفس و متینا هم دفاع میکنه دلیل نمی

 صحبت بودیم و همین جوری حرف میزدیم و تخمه میشکوندیم و میخندیدیم که کم کم دیدم همه خمیازه میکشن

 متی ساعت چنده؟ -من:

 سه ونیم شب -متی نگاهی کرد و گفت:

 هـــی وای من -ارسام:

 من: من که رفتم الال

قم و روی تخت دراز کشیدم دستشون درد نکنه واقعا به من لطف داشتن بااینکه اتاقی بعد از حرفم دوییدم سمت اتا

که واسم درست کرده بودن مثل اتاق خونه ی نفسشون بزرگ نبود اما خوب بود این جارو دکوراسیون بنفش سیر 

یز اتاقم یه کمد و مکرده بودن دیواراشم بنفش یخی یه جورایی مثل اتاق خواب نفس اما اندازه نصف اون کل وسایل 

 و صندلی و تخت با یه حمام دست شویی تو همین فکرا بودم که خوابم برد و دیگه هیچی نفهمیدم و خوابم برد.

صبح با صدای یه اهنگ که خیلی ریتم رقصی داشت اما معلوم بود خارجیه بیدار شدم هوفی کشیدم و به هفت جد 

دادم و بعد از انجام عملیات هرروزه یه لباسشلوار ورزشی و یه تی  واباد هرکسی که صدای اهنگ رو زیاد کرده بود

شرت گشاد پوشیدم و رفتم بیرون راه روی نسبتا کوتاه رو تا هال طی کردم که هنوز به هال نرسیده بودم دیدم 

وم فحش بعـــله ارسام و امیر مشغول ورزش با اهنگ هستن بعد از تموم شدن ورزش اونا و دادن یه دور دیگه از تم

رو نشون میداد لیوان شیرم  88هایی که بلد بودم به اون دوتا نشستیم سر میز صبحونه ساعت رو نگاه کردم داشت 

رو خوردم و داشتم چندمین لقمه ی عسل وخامه ام رو میزاشتم تو دهنم که گوشیم زنگ خورد و عکس ساترا و نفس 

 بله ساترا؟ -پر گفتم: اومد روی صفحه با لمس صفحه تماس وصل شد و من با دهن

 باران نفس خونریزی داره -صدای نگران ساترا به گوشم خورد که میگفت:

 چــی؟ کجایین؟ -لقمه پرید تو گلوم به سرفه افتادم به زور گفتم:

 میرم همون بیمارستان دیروزیه که توش همون دوستم مطب داشت -ساترا:

 رسمصدای بوق های متوالی نزاشت دیگه چیزی ازش بپ

 چی شده باران؟ -متینا:

 نفــس -با بغضی که داشت خفه ام میکرد گفتم:

 نفس چی؟ خب حرف بزن باران -امیر:

 امیر نفس خونریزی کرده -من:

دقیقه بعدش راه افتادیم  89همه دوییدن لباس بپوشن منم همون مانتو با شال دم دستم رو پوشیدم و سرم کردم و 

یخواست داد بزنم و گریه کنم اما من نباید روحیه ام رو از دست میدادم من باید میرفتم سمت ادرسی که دادم دلم م

اونجا ساترا رو نفس رو دلداری میدادم؛خدایا خودت کمکمون کن چیزیش نشه خدایا خودت خوب میدونی نفس 

اشت سعی میکرد با اوایل حاملگیش چقدر روحیه اش خراب بود حاال نزار اخراشم اونجوری بشه خدایا نفس تازه د

تظاهر به خوب بودن و شاد بودن واقعا شاد میشد یه چهارراه مونده به بیمارستان گیر کردیم پشت چراغ قرمز طاقت 

 لعنتی -ثانیه رو تو این وضع نشدم بلند داد زدم: 19تحمل 
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میاوردم  زور نفسم رو باالدرو باز کردم و تا خود بیمارستان دوییدم نفس نفس رسیدم به بیمارستان همون جور که به 

 زنگ زدم به ساترا که سریعا جواب داد

 ساترا.... کدوم اتاقین؟ -من:

 باران خودت خوبی؟ -ساترا:

 کدوم؟ -من:

 824ساترا: 

بیمارستان بزرگی بود سریعا با پرس و جو پیداش کردم وقتی رسیدم نفسم تقریبا میزون شده بود در زدم و رفتم تو 

اب بود چشماشم بسته بود ساترا هم با پاهاش ضرب گرفته بود و درحالیکه نشسته بود رو صندلی نفس رو تخت خو

 ساترا دکتر چی گفت؟ -یه چیزایی زیر لب میگفت رفتم کنارش و اروم گفتم:

 لعنتیا میگن یه ربع دیگه میاد -ساترا:

 من: چی شد که خونریزی کرد؟

انداخت بعدش نفسش رو با فوت داد بیرون و دستش رو کرد الی  ساترا بلند شد رفت باالسر نفس نگاهی بهش

نمیدونم باران نمیدونم به خدا نفس داشت از دیشبیش بهتر میشد دیشت بغلش کردم باهم یه بار  -موهاش و گفت:

چشماشو باز کرد لبخندی بهم زد و دوباره خوابید منم خوابیدم صبح بیدار شدم هنوزم خواب بود رفتم روشویی 

 دم بیرون پتورو از روش زدم کنار دیدم خونریزی کرده از همونجا بغلش کردم اوردماوم

 ایشاال چیزی نیست -من:

ساترا زیر لب چیزی گفت و رفت بیرون یهو صدای دادو بیداد اومد دوییدم بیرون دیدم ساترا در گیر شده ارسام و 

 امیر هم میخوان ارومش کنن

ن اون گوشه چشماش رو باز نمیکنه بعد تو داری اینجا هرهر و کرکر پشت تلفن لعنتــی زن م -ساترا داد میزد:

 میخندی؟ واسه همین چیزا حقوق میگیرین؟

پرستاره که سعی میکرد ساترا رو اروم کنه چشم غره به دختری که گوشی بیمارستان دستش بود رفت و رو به ساترا 

 وابناقای محترم خواهش میکنم ساکت باشین مریضا خ -گفت:

دقیقه دیگه  2دقیقه دیگه دکتر میارین یا دکترتون میکنم نیم ساعته هی میگین  2یا تا  -ساترا سر پرستاره داد زد:

 اما خبری ازش نیست

 بکشش اینور خواهش میکنم -رفتم و به ارسام گفتم:

 بزار حرفش رو بزنه -ارسام:

ی میشه کسی جلو دارش نیست جز سامیار که اونم باران ساترا وقتی عصب -چپ چپ نگاهش کردم که امیر گفت:

 االن نیست

با شنیدن اسم سامیار دوباره همون حس لعنتی اومد که بهم میگفت از ارسام دوری کنم همه رفتیم تو اتاق دقیقا چند 

ی سدقیقه بعدش دکتر اومد و گفت همه برن جز همسرش اما من با تمام پررویی موندم دکتر بعد از یه معاینه اسا

 اقای محترم همسرتون چیزیش نیست -روکرد سمت ساترا و گفت:

چی چی رو هیچ چیزش نیست؟ من میگم زنم حاملست بعدش داره خونریزی میکنه شما میگی چیزی نیست  -ساترا:

 من خودم دکترم دیگه هیچی رو ندونم میدونم این یه چیز طبیعی نیست تو دوران حاملگی
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ینید اقای کرامت نمیخوام بگم عیدیه اما همسرتون کم خونیش شدیده بعدشم فشاری بب -دکتر خیلی خونسرد گفت:

به رحمش اومده البته این فشار ممکنه به دو صورت وارد رحم بشه یکیش اینه همسرتون چیز سنگینی بلند کرده 

 باشن یکی دیگه اینکه واسه چیزی ناراحت شده باشه باید مواظبش باشین

 شما خواهرشین؟ -گفت: بعدش رو کرد سمت من و

 بله چطور؟ -من:

خانم محترم شما بیشتر کنارش باشین سعی کنین زیاد باهاش حرف بزنین کاری کنید بخنده حتی در حد -دکتر:

 قهقهه،ببرینش بیرون اینور اونور جایی که شاد بشه

 تون یه ناراحتی دارنالبته شما بیشتر محبت کنین به نظر میاد خانوم -بعدش هم رو به ساترا ادامه داد:

 اقای دکتر اگه همسرم چیزیش نیست چرا به هوش نمیاد؟ -ساترا:

 میاد فعال کلی ارامبخش بهش تزریق کردن -دکتر:

 بچم سالمه؟ -ساترا:

 انگاری شما حرف من رو باور ندارین االن یه پرستار میفرستم صدای قلبش رو بشنوین -دکتر:

 خیلی ممنون -ساترا:

دکتر رفت اون سه تا ریختن تو اتاق و همش میپرسیدن که چی گفته ساترا هم بهشون توضیح داد البته همین که 

یان و درضمن االنه که ب -نگفت که دکتر گفت نفس ناراحتی داره منم با ذوق ادامه یحرف ساترا رو گرفتم و گفتم:

 صدای قلب نینی رو بشنویما

 مشتاقم -ارسام:

حرف میزدیم که در باز شد و پرستاره با اخمی روی پیشونیش اومدو دقیقا رو به ساترا همین جوری داشتیم اروم 

 اقای کرامت شمایین؟ -گفت:

 امرتون؟ -ساترا هم اخمی روی پیشونیش مهمون کرد وگفت:

 هیچی، میخوام دستگاه رو وصل کنم تا صدای قلب رو بشنوین همه میمونین تو اتاق؟ -پرستاره با افاده گفت:

 صد در صد -ه یه صدا گفتیم:هم

 پرستاره یه چیزایی به نفس وصل کرد و چند دقیقه بعدش صدای گوروپ گوروپ تند و متوالی اومد

 اینه؟ -با ذوق گفتم:

 پرستاره سری تکون داد

 ای جونـــم -متینا دست امیر رو گرفت و گفت:

نده سرش با ضربات قلب نینی عقب جلو میکرد چند نگاهی به ساترا و ارسام که کنار هم بودن انداختم ارسام با خ

دقیقه بعد صدا قطع شد و پرستاره رفت،ساترا هم از امیرو متی و ارسام معذرت خواهی کرد و اونارو فرستاد اما من 

 موندم تا یهو یه کاری داشتن نیاز به خانوم بود و دم دست باشم.

نفس خواب بود و یکی دیگه خالی قرار بود من شب ائنجا  تو اتاقی که نفس بستری بود دو تا تخت بود رو یکیش

 استراحت کنم.

وقت همین جوری میگذشت منم رو تخت کناری نفس دراز کشیده بودم و داشتم دعا میکردم اما نفس حتی تکونم 

نخورده بود ساترا هم ناراحت بود هم عصبی سرشب خونواده ی ساترا هم اومدن و نفس و دیدن رفتن ساحل و 
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یامین هم کلی ساترا رو دلداری دادنو رفتن مامان ناهید هم اشکش دم مشکش بود وقتی نفس رو اونجوری دید بن

چند بار از پیشونی و دستش بوسید. اونا رفتن و منم داشتم همین جوری دعا میخوندم و گاهی هم گوشیم رو در 

 خوابم برد.میاوردم رمان میخوندم همین جوری وقت رو میگذروندم که ندونستم کی 

نیمه های شب با صدای زمزمه مانندی بیدار شدم گوشامو تیز کردم که بشنوم چی میگه ساترا بود داشت با نفس 

حرف میزد الی یکی از چشمامو اروم باز کردم تا متوجه نشه دیدم کنارتخت نفس روی صندلی نشسته دست نفسم 

 تو دستشه داره حرف میزنه

خوشگلت رو باز نمیکنی؟ اصال میدونی بیستو چهار ساعته باهم حرف نزدیم مگه نفسم پس چرا چشمای -ساترا:

نمیگفتی هیچ موقع نباید تنهایی و دور از هم بخوابیم مگه قرارمون این نبود که هم باهم بخوابیم هم باهم بلند شیم 

اد ؛ نفسی مگه قرار نبود وقتی اما تو االن از دیشبه خوابیدی اما من از وقتی تورو اونجوری دیدم خواب به چشمام نمی

رفتی تو شیش ماه بریم خرید خب فردا میری توی شیش ماه ولی تو هنوز به هوش هم نیومدی نفسی از دیشب 

درست همین موقعست که باهم حرف نزدیما؛ نفسم دکتر میگه ناراحتی داری به باران میگه باهات بیشتر حرف بزنه 

حرف بزن پاشو بهش نشون بده که تو وباران چه اتیش پاره هایی هستین  میگه تو باید بخندی چشمات رو باز کن

نفسم برای چی ناراحتی عزیزم؟ چرا وقتی بهت میگم بهم بگو نمیگی؟ چرا میریزی توی خودت عشقم؟نفس حد اقل 

تو  نچشمات رو باز کن ببینمشون دکترا میگن نگران نباشم و خیلی راحت استراحتم رو بکنم اونا چه میدونن بدو

خوابم زهرماره؛نفس دکتر گفته اگه باهات حرف بزنم کمک میکنه سریع تر بیدار بشی و به هوش میای من از کیه 

دارم باهات حرف میزنم پس پرا به هوش نمیای؟ ساحل و مامان ناهید و باران کلی باهات حرف زدن پس چرا به 

ه اما من اونو بدون تو نمیخواما تو برام مهم خوب خیلی حالش اون میگن سالمه پسرمون میگن نفسٰ  هوش نمیای؟

تری نفس اصال به خاطر باران چشمات رو باز کن باران کلی برات گریه کرد همون بارانی که میگفتی انگاری ادم 

نیست احساسات نداره کلی به خاطرت اشک ریخت دعا کرد میگه نفس از خیلی وقته دیگه نفس قبلی نیست پاشو 

 نشدی دیگه؛نفسم دلم برای صدات تنگ شده چرا بیدار نمیشی؟ بهش ثابت کن که عوض

بغضی به گلوم چنگ انداخت اما ساترا داشت گریه میکرد اینو از صداشم میشد فهمید معلوم نیست از کیه که نشسته 

یـــدار ب نفس توروجون ساترا بیدار شو؛خـــدا نفـــس چرا -اینجا داره با نفس حرف میزنه نفس با التماس ادامه داد:

 نمیشـــــه؟

 ساتـــرا! -صدایی اومد یه صدای خیلی خفیف که می گفت:

 جان ساترا؟ خدایا شکرت -نفس بود ساترا با ذوق ی که من از صداش تشخیص دادم گفت:

 گرسنمه ساترا -نفس:

ن فس جون -ساترا دویید بیرون منم سیخ شدم هوا گرگ و میش بود رفتم کنارش و دستش رو گرفتم و گفت:

 خواهر عزیزم من اینجام خوبی؟

 اوهوم -نفس:

 جاییت درد نمیکنه؟ -من:

دار تو کی بی -سرش رو به چپ و راست به عالمت نه تکون داد ساترا همراه یه دکتر اومد تو اتاق با دیدن من گفت:

 شدی؟

 همین چند دقیقه پیش -من:
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ی همه چیز هم نرماله اقای کرامت شماهم دیگه اینقدر خوبه داری بهتر میش -دکتر نفس رو معاینه کرد و گفت:

 نگران نباشین دیدین گفتم همسرتون چیزیشون نیست؟

دکتر رفت و چند دقیقه بعدش یه پرستار با یه سینی سوپ و ماست و دوغ و یه مقداری هم لواش اورد و رفت، به 

ن حرف دست نفس رو گرفته بود و با نفس کمک کردم تا غذاش رو بخوره ساترا تموم مدت غذا خوردن رو بدو

لبخند فقط نگاهش میکرد بعد از تموم شدن غذای نفس نگاهی به ساترا انداختم چشماش قرمز بودن نفس دوباره 

بعد از خوردن چیزی خوابید رفتم کنار ساترا که حاال روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و با دستش سرش رو 

 گرفته بود

 بگیر بخواب دیگه من هستم دیگه داداش ساترا تو -من:

 باران خیلی ازت ممنونم خوبه که هستی اما من خیلی نگرانم -ساترا دستامو گرفت و گفت:

 نباش دیدی که حال نفس خوبه تازه بهترم میشه -من:

 خوش حالم که نفس دوست و خواهری مثل توداره -ساترا:

ساترا میدونم نگرانی اما سعی کن بخوابی من هستم تو  -:لبخندی بهش زدم و رفتم روی تخت خالی نشستم وگفتم

 راحت بگیر بخواب

صبح بیدار نگه  1صبح بود من به زور خودم رو تا  4ساترا هی اصرار کرد نخوابه اما من به زور خوابوندمش ساعت 

ش ه صورت نوازداشتم چشمام میسوختن مطمئن بودم االن قرمز شدن اما خوابم نمیومد هی دستم رو رو شکم نفس ب

میکشیدم و قربون صدقه اش میرفتم حتی پررو پررو براش اسم انتخاب میکردم و براش الالیی میخوندم آخرش 

 و نیم یهو تقه ای به درخورد و دکتره همون دوست ساترا اومد تو منم هول شدم و سیخ وایستادم 1ساعت 

 سالم خانوم به هوش نیومده هنوز؟ -دکتر:

 ه هوش اومد غذاش رو خورد و دوباره خوابیدچرا دیشب ب -من:

 ساترا حالش چطوره؟ -دکتر:

اهی کشیدم و به ساترا که رو به روی پنجرخ رو صندلی همراه مریض خواب بود و اخمی روی پیشونیش بود اشاره ای 

 دمشکل دیروز رو نخوابید نیم ساعت بعد از به هوش اومدن نفس به زور و اصرار خوابون -کردم و گفتم:

 االن بای به نفس خانوم سرم بزنم -دکتر:

دکتر سرم رو وصل کرد و دوباه رفت همین جوری به نفس زل زده بودم و داشتم بهش فحش میداد؛نفس تو چقدر 

پررویی همه ی ما اینجا داریم بی خوابی و نگرانی میکشیم ولی تو انگار نه انگار گرفت خوابیدی پاشو دیگه مثال 

 ز برم خونه ی متی بیچاره ها اما مگه تو میزاری؟ پاشو پاشو که چند روزه یونی هم نرفتیا.میخواستم یه رو

بعد از این حرفام به خودم خندیدم ساترا با ناز و التماس و خواهش از نفس میخواست بیدار بشه و من داشتم 

تم که ار شو من مثل ساترا نیسببین نفس بید -فحشش میدادم شونه ای باال انداختم و به نفس که خواب بود گفتم:

نازت رو بکشم ولی اینو میدونم که حالم خیلی بده دلم برای نفس قبلی تنگ شده پاشو دیگه ببین متینا کشت منو 

اس بس که اس ام اس داد و زنگ زد اما بهش گفتم نگران نباشه ؛ داشتم اروم غر میزدم که ساترا بیدار نشه نگاهی 

میگذشت چشمام از فرط بی خوابی میسوخت احساس کردم نفس تکون  82شت از به گوشیم انداختم ساعت دا

 ؟باران کجاییم -خورد تا گوشیم رو بزارم تو کیفم نفس چشماشو باز کرد اول کل اتاق رو بر انداز کرد و گفت:

 عزیزم فعال بستری تو بیمارستانیم وایستا من دکتر رو خبر کنم -من:
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وارد اتاق نفس شدیم که دیدم ساترا با خنده داره با نفس حرف میزنه معلوم نیست  رفتم دکتر رو خبر کردم باهم

چی بهش گفته بود که نفس هم میخندید،سرفه ای کردم؛ دکتر دوباره بعد از معاینه ی نفس تاکید کرد که حتما 

نگ زدیم راه به متی اینا زهواش رو بیشتر از قبل داشته باشیم بالخره بعد از دوروز داشتیم نفس رو میبردیم خونه تو 

و دعوتشون کردیم برای ناهار ساترا هم توی راه کوبیده و برنج و مخلفات خرید همین که رسیدیم نفس به کمک 

من لباسش رو عوض کرد منم لباسم رو عوض کردم که متی و امیر و ارسام اومدن بعد از احوال پرسی ئ اینا همه سر 

 میز ناهار نشستیم

 حاضر میشی میریم خونه ی ماباران  -امیر:

 حرفی هم نباشه -متی با دهن پر گفت:

 من حرفی ندارم فقط باید از نفس -چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 نه باران برو توروهم خسته کردیم من خودم یه هفته مرخصی میگیرم -ساترا نذاشت حرفم رو کامل کنم گفت:

 م اگه بخوای من میمونم روز های دیگرو کهع ازمون نگرفتننه ساترا وظیفم بوده اصال هم خسته نشد -من:

 نه میگم برو خوش باش -ساترا:

 یکمی هم اینا تنها میشن -ارسام:

این حرف رو همچین با شیطنت گفت که پشت بندش یه پس گردنی از ساترا خورد بعد از ناهار رفتم باال و بعد از 

 اممن اماده  -اماده شدن سریعا برگشتم و گفتم:

 خب پس بریم نفس هم استراحت کنه -امیر:

 از نفس و ساترا خداحافظی کردم

 نفس برات کلی اب میوه گرفتم از اونا که دوست داری راستی پرتقال دوست داشتی دیگه مگه نه؟ -امیر:

 نفس توروخدا مواظب خودت باش -نفس سرش رو به عالمت اره تکون داد؛متینا نفس رو بغل کرد و گفت:

بمونم خدا  ساترا به خدا من میتونم -اترا تکیه به اپن اشپز خونه دست به سینه ایستاده بود رفتم پیشش و گفتم:س

 روزهای دیگرو که نگرفته ازمون بعدا میرم

نه باران جان برو عزیز ممنون که از دیشبه هستی برو خوش بگذره به امیر و ارسام سپردم خوب بهت خوش  -ساترا:

 ه نتونستیم زیاد ببریمت بیرون تو این چند ماهبگذرونن ما ک

 دیگه نشنومــــا یه دقیقه گوشت رو بیار -اخمی کردم و گفتم:

بین خودمون باشه پیش شماها با اینکه تو خونه ایم اما خوش  -ساترا خم شد و گوشش رو اورد جلو دهنم اروم گفتم:

 میگذره خیلی بیشتر فهمیدی؟

اخه میدونی زن و شوهری کسایی هستیم که وقتی یکی پیشمونه اصال گذر  -ستاد و گفت:ساترا دوباره مثل قبل ای

 وقت رو نمیفهمه

 دیگه لوس نشو دیگه من یه چیزی پروندم -باخنده گفتم:

 باران بیا دیگه -امیر داد زد:

ونه وپرت رسیدیم خدوباره بای بای کردم و دوییدم و سوار ماشین امیر شدیم؛بیست دقیقه بعد با کلی خرید خرت 

 ی متیناشون رفتم تو اتاقم و تصمیم گرفتم یکمی بخوابم اما ذهنم درگیر ارسام و سامیار و نفس بود.

 «از زبان نفس» 
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باران برای یه هفته رفت و من مونده بودم و ساترا ، به کمک ساترا از پله ها باال رفتیم باال و دیروز رفته بودم تو 

یا مسواک ساترا ب -وقت دکترم بود تو روشویی داشتم مسواک میزدم که با دهن کفی گفتم: شیش ماه و سه روز دیگه

 بزن

ساترا اومد و طبق عادت همیشگیش از پشت بغلم کرد و تو همون حالت مسواکش رو زد،مسواکم رو زده بودم اما 

 ی صحنه ی مسخره ای به وجوددهنم کفی بود میخواستم اب قرقره کنم اما اگه خم میشدم چون ساترا پشتم بود خیل

میومد هر چقدر صبر کردم که ساترا بره اما نرفت هی تو اینه نگاهش کردم اما اصال توجه نمیکرد اخرش منم زدم به 

پررویی و خم شدم و اب رو تو دهنم قرقره کردم نگاهی به ساترا از داخل اینه انداختم دیدم با نیش باز داره نگاهم 

م از جاش تکون نخورده بود خنده ام گرفت بعد از اینکه کف دهنم رو شستم یه ابی هم به میکنه و حتی یه ذره ه

صورتم زدم پف کرده بود اما خیلی وحشتناک نبود بلند شدم مثل اول صاف وایستادم ساترا هنوز پشتم با خنده 

 چرا تو نیشت بازه؟ -داشت نگاهم میکرد با اون دهن کفی با مزه شده بود یکمی خودم رو کشیدم کنار و گفتم:

 همین جوری -ساترا:

 خیلی پررویی ساترا -من:

 ای بابا خب چیه دوستت دارم -ساترا:

زبونم رو براش در اوردم و دستم رو بردم سمت گردنش و یکمی به خودم نزدیکش کردم اشاره به دهن کفیش کرد 

دور دهن اونو شستم بعدشم برای خودم رو تمیز  شونه ای باال انداختم و یه بوس از لباش کردم بعدشم با دستم اول

 عشقـــم؟ -کردم،روی تخت دراز کشیدم و رو به ساترا که دنبال چیزی توی کشوها میگشت گفتم:

 جانــم؟ -ساترا بدون برگشتن سمتم گفت:

 هیچـــی -من:

تان خودتم که به اخه هیچ دستگاهی هم به سرت وصل نکردن تو بیمارس -برگشت سمتم و زل زد بهم و گفت:

 جاییش نزدی نه؟

 خب چیه دوست داشتم صدات کنم -من:

 ساتــرا؟؟ -ساترا از همونجا بوس فرستاد دوباره مشغول گشتن شد بعد چند ثانیه دوباره گفتم:

 جانم؟ -ساترا:

 یکمی استراحت میکنم بعدش بیدار میشم و شام درست میکنیم -من:

 منم خسته ام اصال بدون تو خوابم نمیومد باهم بخوابیم -و گفت: ساترا کشو رو بست و اومد رو تخت

 بیا بغلم بیا شوهر لوس خودمی -خودم رو جا به جا کردم دستام رو باز کردم و گفتم:

 میدونستی رفتی توی شیش ماه -ساترا با خنده اومد بغلم و خوابید و مشغول نوازش کردن شکمم شد اروم گفت:

 اره -من:

 ریدامون رو بعد از وقت دکترت میکنیم میشه سه روز دیگهخ -ساترا:

 باشه عزیزم -من:

 چه رنگی میگیریم؟ -ساترا:

 خب رنگ دیوار اتاقش سبزه مشخصه سبز میگیریم -من:

 مهم نیست تو هر رنگی دوست داشتی بگیر من نقاش میارم تو یه روز یه رنگ دیگه میشه -ساترا:
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 باهم به توافق رسیدیم نه دیگه سبز رو از اول -من:

 دیگه کسی حرف نزد و هر دو خوابیدیم.

تکونی خوردم و چشمام رو باز کردم ساترا هنوز دستش رو شکمم خواب بود دستش رو اروم برداشتم و بلند شدم و 

 رفتم پایین یه لیوان قهوه درست کردم و جزوه به دست نشستم رو مبل اروم شروع به خوندن کردم میدونستم کلی

عقب موندم اما مهم نبود تو دانشگاه از باران کپی میکردم ساترا هنوز خواب بود و من درست کردن شام رو برای 

بعد از بیدار شدنش گذاشته بودم چون از چشماش فهمیده بودم واقعااین دوروز رو نخوابیده بود ساعت یه ربع به نه 

ردن پیتزا شدم اخه یهو هوس کردم،بعد از اماده کردن جزوه رو جمع کردم و گذاشتم کنار رفتم و مشغول درست ک

 سالم بر عروس بی -مواد و گذاشتن پیتزا توی فر یاد ساحل افتادم و یه زنگ بهش زدم بعد از دوتا بوق جواب داد:

 معرفت ما خوبی؟

 سالم عزیزم ای بابا ساحل توکه دیدی حالمو -من:

 عزیزم مام اومدیم بیهوش شدی حاال بهتری؟ممنونم عزیزم؛دیوونه شوخی میکنم اره  -ساحل:

 اره دیگه امروز قبل از ناهار اومدیم خونه و االنم دارم شام اماده میکنم-من:

 ساترا خوبه؟ -ساحل:

 اره شکر خدا خوبه،بنیامین،دایان،مامان ناهید،بابا بهروز خوبن؟ -من:

 اره عزیزم همه خوبن -ساحل:

 نمیاین خونه ی ما؟ -من:

 چرا اتفاقا قرار بود فردا بهتون بگیمولی خب االن زنگ زدی فردا با مامان میایم -ساحل:

 عالیـــه منتظرتونم-من:

 مواظب اون دوتا و خودت باش -ساحل:

 همچنین. -من:

 یپیتزا رو از فر اوردم بیرون و رفتم باال ساترا رو بیدار کنم. بعد از خوردن شام و گذاشتن ظرفا توی ماشین ظرفشوی

 نشستیم جلوی تی وی

 ساتی فردا برو خرید مامان اینا برای ناهار قراره بیان -من:

 باشه باهم میریم دیگه؟ -ساترا:

 باشه میریم -من:

 نگاه داره لگد میزنه -دست ساترا رو گرفتم و گذاشتم رو شکمم و گفتم:

 نهمیگم بچم فوتبالیسته میگی  -ساترا با خنده چشماش رو بست بعدش گفت:

 این به قول باران رزمی کاره -من:

 میگما دقت کردی شکمت یهو شروع به گنده شدن کرد؟ -ساترا:

 من:آره انگاری منتظر بود ما بفهمیم که من حامله ام

 نفسم تو یه ناراحتی داری؟ -ساترا یهو تی وی رو خاموش کرد و دقیقا نشست رو به روم و زل زد بهم و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

2 8 2  

 

ش کنم من ناراحت بودم بابت اتفاقایی که یهویی افتادن اتفاقایی که شاید تا اخر عمر چه به گوش نمیخواستم ناراحت

من و ساترا و بچمون بلکه به رخ مامان ناهید و مامان من هم کشیده بشن اما ساترا خیلی دوستم داشت نباید الکی 

 نه چطور؟ -ناراحتش میکردم برای همون لبخندی زدم و گفتم:

 بین نفس من یه اشتباهی کردم باشه قبول اما پاش هم وایستادم بهت قول میدم دیگه تکرار نشهب -ساترا:

 ببین ساترا من نمیگم نخور،بخور اما تا حدی بخور که بتونی خودت رو کنترل کنی -من:

 چشم از این به بعد تا جایی میخورم که بتونم تحمل کنم قول میدم -ساترا:

 بمونی ساتــی! امیدوارم روی قولت -من:

 من قربونت برم این قول یه پدره -ساترا دستم رو گرفت و گفت:

لبخند گرمی زدم چقدر اسم پدر به ساترا میومد،باهم رفتیم باالو دوباره روی تخت ولو شدیم خیلی گرمم بود رو به 

 ساترا لطف میکنی یه تاپ بهم بدی؟ -ساترا گفتم:

 بیا راحت باش -داد و گفت:ساترا بلندن شد و یه نیم تنه بهم 

سریعا پوشیدمش با اینکه تنها همون نیم تنه و یه شلوار پام بود اما داشتم از گرما میترکیدم از طرفیم یهو حرکات 

 نینی سریع شد روی تخت دراز کشیدم

 وای ساترا گرمه گرممه -من:

 عزیزم تو بخواب من خودم دیر تر روت پتو میندازم -ساترا:

م دراز کشید برگشتم و بوسش کردم اونم خوابید دستشم طبق عادتش گذاشت روی شکمم خیلی گرمم ساترا بغل

بود اما دوست نداشتم به ساترا بگم دستت رو بردار یه نیم ساعتی با همون گرما خوابیده بودم ساترا هم دقیقا از 

دیگه ای برام لذت بخش بود اما پشت بغلم کردهبود از طرفیم نفس های گرمش میخورد به گردنم شاید هر زمان 

االن خیلی گرمم میکرد اروم دست ساترا رو گذاشتم کنار بلند شدم و از اتاق خارج شدم تو همون فضای تقریبا 

کوچیک باال قدم میزدم و نفسم رو با فوت میدادم فکر کنم چون گرمم بوود اینم تند تر ورجه وورجه میکرد داشتم با 

پسرم نکن اینجوری مامان یکمی اروم باش خودت داری میبینی مامانی  -دم و میگفتم:دستم شکمم رو نوازش میکر

گرمشه نزار تو بدترش کنی پسرم اروم باش بریم بخوابیم االن بابایی خیلی خوب خوابیده خودشم خسته است نباید 

 بیدارش کنیم

 همین جوری حرف میزدم و قدم میزدم باصدای ساترا میخکوب شدم

 ا این جوری میکنی نفس؟چر -ساترا:

برگشتم سمت صدا دیدم ساترا تو چهارچوب اتاق خواب دست به سینه وایستاده و نگاهم میکنه با قدم های بلند 

 خودم رو بهش رسوندم و پریدم تو بغلش

 وای ساترا هم من گرممه هم این ورجه وورجه زیاد میکنه وای گرمه گرمه -من:

حاال بخواب من بعدا اینو  -روی تخت بخوابم و لحاف رو برداشت و گفت: ساترا دستم رو گرفت و کمک کرد

 میندازم

 ساتــــــرا نزاریا خودم دارم میترکم-ساترا خودشم خوابید کنارم دستش خواست بزاره که گفتم:

 باشه عزیزم باشه تو بخواب اصال میخوای من برم رو کاناپه بخوابم؟ -ساترا:

 دیوونه منظورم اون نبود مگه من میتونم بدون تو بخوابم؟ -و گفتم: برگشتم سمتش و بغلش کردم
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 نه! -ساترا:

 پس دیگه نگو -من:

 هردو دراز کشیدیم و کلی هوف و اوف خوابیدم.

بیدار شدم ساترا نبود سریعا دست و رومو شستم و مسواکم رو زدم و رفتم پایین دنبال یه چیزی  88صبح ساعت 

 داشتم به همه چیزای توی یخچال ناخنک میزدم که با صدای ساترا زهر ترک شدم توی یخچال بودم بخورم

 خفه نشی -ساترا:

 اه ساترا خب یه اهنی اوهونی نمیگی من میترسم؟ درضمن سالم -من:

 علیک سالم جنابعالی تازه بیدار شدین؟ -ساترا:

 میخوابماوهوم دیگه خب ساترا فکر کن من جای دو نفر  -من با دهن پر گفتم:

 مامان اینا گفتن نمیان -ساترا:

 من ناراحت گفتم:چـــــرا!!؟؟

 عمه اینا اومدن ما دعوت شدیم بریم؟ -ساترا:

 اخ جون مهشاد اینا؟ -من:

 نه مهشاد دختر عمه بزرگمه،این دومین عممه با دوتا دختراش اومده -ساترا:

 فیلم عروسی دیدمشون ببینم احتماال میشناسم حتما تو عروسی یا حداقل -من:

 اره -ساترا:

 باشه بزار صبحونه بخورم تو چیزی خوردی؟ -من:

 نه منم میخورم -ساترا:

 بیا بدو بخوریم بریم -دولیوان شیر رو با خامه و عسل اوردم روی میز و گفتم:

برای  یه چیز شیک همنفس  -بعد صبحونه بدو بدو رفتیم باال اماده شیم ساترا رفت تو روشویی و از همونجا گفت:

 من بزار االن میام بپوشم

 عزیزم چیکار میکنی؟ -من:

 دارم ریشم رو که تو این چند روزه بزرگ شده رو میزنم -ساترا:

یه شلوار مشکی با پیراهن زرد برای ساترا گذاشتم بیرون خودمم یه تونیک قرمز با شلوار مشکی پوشیدم و سریعا 

موهام رو دم اسبی بستم ساترا رو از تو اینه میدیدم که داشت دکمه های پیراهنش رو یه الک قرمز به ناخنام زدمو 

می بست منم گوشواره ام رو که نگینی بود پوشیدم و حلقه ی ازدواجم رو که به زور جا میشد پوشیدم اخه مامان 

 ناهید بهم گفته بود میرم جلو فامیالی ساترا حتما بپوشمش حاال دلیلش رو نمیدونستم

 وایستا من ارایش کنم نفس -ساترا:

 جدی؟ -با ذوق برگشتم سمتش و گفتم:

ساترا سرش رو به عالمت اره تکون داد اومد کنارم ایستاد اول موهای خودش رو شونه زد و ادکلن مست کننده اش 

 چطورم؟ -رو هم زد و برگشت سمت من و گفت:

 مثل همیشه عالـــی -من:

 و بهم نشون بدهخب لوازم ارایشت ر -ساترا:
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 به روی میز بزرگ ارایشم که نصفش رو لوازم ارایشم پوشونده بود اشاره کردم

 نفس من که ندیدم تو بیش از حد ارایش کنی چه خبره این همه لوازم؟ -ساترا:

 الزمه -من:

دهنش رو دو متر ساترا اول ریمل رو برداشت و شروع به زدن به مژه هام کرد و مثال دخترارو مسخره میکرد الکی 

 باز میکرد

 ا ساترا نکن -من:

 نه خداییش شنا دخترا نمیتونین با دهن بسته ریمل بزنین؟ -ساترا با خنده گفت:

 مگه شماها میتونین با دهن بسته زیپ شلوارتون رو بکشین باال -من:

رو گونه هام بعدشم از بین رژ ها  ساترا با خنده زبونش رو برام دراورد بعد از ریمل یه رژ گونه ی قرمز خیلی کم زد

 ساترا اون همون قرمزه استا -گشت و گشت یه قرمزش رو گرفت با تعجب گفتم:

 میدونم -ساترا:

 اخه اجازه نمیدادی جایی جز خونه جلوی خودت بزنمش -من:

 جاهایی که تو میزنی من خوشم نمیاد اونجوری بری اخه -ساترا:

 شما پسرا هم با اون غیرتتون کشتین مارو -:حرفش رو ادامه نداد خودم گفتم

 هیس میخوام رژ بزنم -ساترا:

ساترا رژم رو زد تو اینه خودم رو نگاه کردم بد نشده بودم اما لبم زیادی تو چش بود از تو اینه نگاهی به ساترا 

 انداختم اشاره کرد برگردم سمتش برگشتنم همانا و بوسیده شدنم هم همانا

 دیگه رنگش زیاد توی چشم نیستحاال  -ساترا:

 اما لب تو زیادی تو چشمه -با خنده گفتم:

 ساترا دستمال رو گرفت و با تمام قدرتش مالید رو لبش

 هــوی داغونش کردی-من:

 به توچه مال خودمه -ساترا زبونش رو دراز کرد و گفت:

 ه من نه تو االنم بریم که دیرمون شد.اینجا چیزی نداریم که برای خودت باشه هر چی هست برای ماست ن -من:

حدود بیست دقیقه بعد خونه ی مامان ناهیدشون بودیم کلی روبوسی با مامان ناهید و ساحل بعدش هم با بابا بهروز 

ساحل اشاره کرد برم اتاق هال رفتم تو دیدم یه زن میانسال با دوتا دختر جوان که شبیه همن نشستن رفتم جلو و 

 سالم من نفس هستم -وسی کردم و گفتم:دست دادم و روب

سالم عزیزم منم دومین و اخرین عمه ی ساترا هستم اینا  -خانومه که احتماال که نه صد در صد عمه اش بود گفت:

 هم دو تادخترام سونا و مونا

ن با اونا هم نگاهی به هر دوشون انداختم اصال چهره هاشون مثل مهشاد تو دل برو نبودن اما زشت انچنانی هم نبود

 دست دادم و نشستم ساحل و دایان هم اومدن و نشستم کنارم

 زندایی نفس داداشم رو کی میاری برام؟ -دایان:

 سه ماه دیگه -من:

 پس پسره بچت؟! -عمه:
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 بله عمه جان ایشاال اگه خدا بخواد به سالمتی سه ماه دیگه نفس جونم خالص میشن -ساحل:

 رات چی اوردم؟دایانی میدونی من ب -من:

 نه!! -دایان:

 برو به دایی بگو کیف من رو بده بدو عزیزم -من:

 دایان دویید و رفت چند دقیقه بعد ساترا در حالیکه دایان رو بغل کرده بود اومد تو

 به به پسر گلم خوبی عمه؟ -عمه:

 سالم بر عمه ی خودم خوبی شما؟ -ساترا:

با سونا و مونا خیلی خشک وسرد دست داد و اومد کنارم نشست و دستش رو  ساترا عمه اش رو بغل کرد و بوسید و

 انداخت دور کمرم سونا و مونا انگاری تعجب کرده باشن

 پسر دایی قبال صمیمی تر بودی نفس جون بد ارشادت کرده ها -مونا:

با وجود نفس بهتر ادمارو  نه ربطی به اون نداره قدیما ادمارو با روی اصلیشون نمیشناختیم االن دیگه -ساترا:

 میشناسم

 من که اصال از چیزایی که ساترا میگفت سر در نمیاوردم

 زندایی بده دیگه -دایان:

 وای عزیزم وایستا -من:

 کیفم رو باز کردم و پاکتی که توراه برای دایان خریده بودیم رو دادم دستش

 اینا چیه زندایی؟ -دایان:

 دوست داری و سه تا شکالت کاکائویی و دوتا اب میوهاز اون پاستیالیی که  -من:

 زندایــی؟؟ -دایان از لپم بوسید و گفت:

 جانم؟ -من:

 میای باهم بشینیم روی زمین اخه من رو ملب جا نمیشم -دایان:

 من: رو چی عزیزم؟

 دایان: ملب!

 چرا که نه عزیزم -با خنده گفتم:

گم زندایی میشه بهت ب -حرف میزدن دایان پاستیلش رو باز کرد و گفت:رفتم و با دایان روی فرش نشستیم همه 

 خاله؟

 اره خاله -من:

 اخه مامانی گفته جلو اینا بهت بگو زندایی -دایان:

 گفت حتما بگی؟ -من:

 حاال تو اینجا بگو خاله اونا نمیشنون -دایان سرش رو به عالمت اره نشون داد با مهربونی گفتم:

 خاله جونم بیا بخول -ش رو تعارف کرد وگفت:دایان پاستیل

 مرسی فدات بشم -من:

 نه بخول اخه مامان ساحلم گفت که تو داداشیم رو قورت دادی اینم برای داداشمه بخول -دایان:
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با خنده از پاستیلش برداشتم و خوردم من دستم به این ساحل برسه خودش میدونه چیکارش میکنم اخه یعنی چی به 

 ه داداشت رو زنداییت قورت داده این حاال پیش خودش فکر میکنه من ادم خورمبچه گفت

 بچه ها بیاین غذا حاضره،ابجی خانوم شمام بفرما -بابا بهروز:

همه دور میز دوازده نفره ای نشسته بودیم و مشغول خوردن و حرف زدن بودیم سعی میکردم کم تر حرف بزنم و 

پایین و اروم مشغول خوردن ناهارم بودم اما گاهی وقتا سنگینی نگاهی رو حس بیشتر هم سرم رو انداخته بودم 

میکردم که وقتی سرم رو بلند میکردم متوجه میشدم یا عمه زهراست یا سونا و مونا انقدر حرف زدن که بحث رو 

 کشیدن به عروسی و شوهر کردن وزن گرفتن

 موناجان پیدا بشهایشاال یه شوهر خوب برای سونا جون و  -مامان ناهید:

 و برای علی جان هم یه عروس گل مثل نفس خودمون -و با عشق نگاهی بهم کرد و گفت:

 مهم اینه گل بودن رو چجوری تعریف کنی ناهید جان -عمه زهرا:

 نفس ما از هر نظر گله -ساحل:

ساترا دستم رو گرفت و  بعد از حرفش یه بوس از اون سر میز فرستاد که با خنده چشمکی بهش زدم از زیر میز

 فشار کوچیکی داد منم جوابش رو دادم

به نظرم هر عروسی مثل نفس گل خونواده ی شوهرشه برای من که شخصا نفس و ساحل فرقی باهم  -بابا بهروز:

 ندارن

 دایی مگر اینکه با زور و بال و عجله گل یه خونواده نشیم -سونا:

د به سرفه افتادم نمیدونستم اشکم برای اینه که تیکه پروند یابرای سرفه غذا پرید تو گلوم اشک تو چشمام جمع ش

هام دوییدم سمت دست شویی و تو اینه نگاهی به خودم انداختم چند لحظه بعد ساحل و ساترا بدو بدو اومدن با 

از  د ساحلدیدن ساترا دوباره اشک تو چشمام جوشیدن با عصبانیت نگاهش کردم باید جواب دختر عمه اش رو میدا

 نفس عزیزم این عمم برخالف عمه پوران کال -دستم گرفت و برد تو اتاق سابق ساترا و درحالیکه بغلم میکرد گفت:

 زیادی زر میزنه دخترش سونا هم عین خودشه عزیزم خودت رو ناراحت نکن باشه؟

 هنوز حرف تو دهن ساحل خشک نشده بود که در باز شد و سونا ومونا اومدن تو

 

 وای نفس توروخدا به دل نگیر این سونا بچگی کرد ببخشید -ونا:م

 اه مونا ول کن بابا مگه دروغه؟ حقیقته دیگه حاال خوبه فقط دوسال کوچیکترما چه بچه ای هم میگه -سونا:

 سونا خفه شو هنوز اون بار یادم نرفته ها گمشو از جلو چشمام دختره ی ... -ساترا داد زد:

نفس توروخدا ناراحت نشو من که  -رفت بیرون مونا اومد نزدیک تر و جلوم زانو زد و گفت: سونا ساکت شد و

سوختم از دست این سونا و مامان نفس جان میگن زن حامله نفرین و دعاش خیلی زود میگیره عزیزم توروخدا 

 بزرگی کن و این سونا و مامان من رو نفرین نکن

 رق داشتن فشار کوچیکی به دستش دادم.دستش رو گرفتم دو خواهر چقدر باهم ف

 ساحل مانتوی نفس رو بیار ما میریم خونه -ساحل مونا رو بلند کرد و ساترا رو نگاه کرد که ساترا عصبی گفت:

حدودا بیست دقیقه بعد ما خونه ی خودمون بودیم انقدر از ساترا اعصابم خورد بود که حتی یه کلمه هم نگفتم تا 

اال و یه لباس راحتی گشاد پوشیدم و دراز کشیدم بغض داشت خفه ام میکرد کاش ال اقل باران یا دعوا نکنیم رفتم ب
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متینا اما االن نمی خواستم زنگ بزنم و حال اونا رو هم خراب کنم از طرفی هم ربطی بهشون نداشت دیگه درسته 

اروم اشکم اومد خدایا چی میشه اون  دوستم بودن اما حق نداشتم که به خاطر ناراحتی خودم اونارو هم ناراحت کنم

قسمت از زندگی و اتفاقی که افتاد از یاد همه ببری؟ خدایا چه گناهی کردم؟ باشه قبول یه غلطی کردم اما پاش 

وایستادم دیدی که هر دو اینو میخوایم پس چرا کاری میکنی بنده هات این جوری شکنجه ام بدن؟ نکنه هی میخوای 

 -ی عرضه است؟ در اتاق باز شد و ساترا دراز کشید روی تخت خواست بغلم کنه که داد زدم:یاد اوری کنی شوهرم ب

 به من دست نزن

بلند شدم و رفتم بیرون ساترا اومد دنبالم دستم رو کشید که باعش شد محکم بیوفتم تو بغلش شکمم درد کرد 

ها؟  -م بیرون و زل زدم تو چشماش و گفتم:چقدر به بغلش االن نیاز داشتم اما اعصابم خود تر بود خودم رو کشید

 چیه؟ واسه چی بغلم میکنی کسی رو که با زور و عجله خودش رو زنت کرده؟اصال واسه چی باهاش زندگی میکنی؟

اشکام میومدن محکم پسشون زدم جای گریه نبود البته بود اما من نمیخواستم ساترا فقط نگاهم میکرد خسته 

کمم از ضربه ای که ساترا بهم وارد کرد درد گرفته بود چشمام رو از درد بستم صدای همونجا روی زانو نشستم ش

 نفس؟ نفسم خوبی؟ عزیزم چت شد؟ -نگران ساترا اومد:

 هه نفســـت؟ خوب یا بد برات فرقیم میکنم؟ -من:

 اره لعنتـــی فرق میکنه نریز تو خودت به خودم بگو -ساترا یهو داد زد:

اما دردم نمیزاشت نیم خیز شدم و چشمام رو از درد محکم بسته نگه داشتم ساترا نزدیکم کرد  سعی کردم بلند شم

به من دست زدی نزدیا نمیخوام  -نفس هاش رو روی صورتم حس میکردم دستش رو به کمرم نزدیک کرد داد زدم:

ن ؟ پس چرا وقتی امروز اوبغلم کنی؛مگه تو نمیگی که پاش وایستادی کسی هم حق توهین به من و بچمون رو نداره

 عمت این جوری حرف زد چیزی بهش نگفتی؟ چرا جلو مامانش سرش داد نزدی که خجالت بکشه؟

اخه لعنتی چرا نمیگی تو هم تو این گند کاری بودی؟ چرا  -سرم رو بلند کردم و زل زدم و تو چشماش و گفتم:

 تنهایی همچین گندی رو باال بیارم نمیگی فقط من نیستم؟ چرا نمیگی حتی اگه بخوام هم نمیتونم

ببین نفس با من نجنگ من  -دوباره اشکم اومد ساترا سرم رو گرفت بین دستاش و زل زد تو چشمام و گفت:

عزیزم اون یه جمله ای که به اون سونا گفتم دیگه تا  -دوستت دارم؛ و از پیشونیم بوسی کرد و بلندم کرد و گفت:

 ز جون ابروش سیر نشده باشهاخر عمرش کافیه البته اگه ا

 مگه چیکار کرده؟ -اروم گفتم:

ببین یه شب به من و سامی گفتن پارتیه مام دوتایی رفته بودیم اونجا از بین همه ی دخترایی که دور ور من و  -ساترا:

و بغل یه ونا تسامی و بقیه ی پسرا میپلیکدن و همه اون کاره بودن یکی خیلی برام اشنا اومد رفتم جلو دیدم همین س

پسر غریبه تا منو دید بیچاره هول کرد و به تته پته افتاد و الکی خواست توضیح بده اما وضعش همه چی رو توضیح 

میداد چیزی بهش نگقتم چون اصال برام مهم نبود اولش که من چیزی نگفتم خودش گفت اگه یهویی از دهنم بیوفته 

برای من مهم نبود چون خودم ادمیم که وقتی ساحل شوهر نکرده بود با  اونم به مامان بابام میگه میرم پارتی اما

ساحل میرفتم پارتی نه اینکه غیرتی نمیشدم و اینا نه اما میخواستم اینجور جاها رو با خودم ببینه چون اگه خودم 

یده ساد کشنمیبردمش عقده ای میشد و مثل اون سونای هرجایی وسوسه میشد تا با دوستاش بره و اونجوری به ف

میشد از اون موقعست که من باهاش هیچ کاری ندارم بحث عمم هم که جداست هم بزرگ تره هم اینکه پدرم که 

داداششه گفته که اصال به حرفاش توجهی نکنیم االنم وقتی رفتن مطمئنم بهت زنگ میزنه و از طرف اون معذرت 
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این مونا یه پسری رو که استاد دانشگاهش بود رو دوست  خواهی میکنه و اینکه مونا چقدر خوبه؟ نمیدونم واقعا اما

داشت استاده هم دوستش داشت اما این مامان و ابجیش اینقدر پشت سر مامان و ابجی پسره حرف زدن که پسره 

 بیخیال مونا شد و اما مونا هنوزم دوستش داره واسه همون گفت من که سوختم از دست اینا

 یبینی؟ دوتا خواهر زاده ی یه مادر اما اینقدر متفاوت؟بیچاره اخه کار خدارو م -من:

 نمیدونم واال -ساترا شونه ای باال انداخت و گفت:

 من میخوابم -من:

 منم میخوابم -ساترا:

 گرسنه ات نیست؟ -من:

 بیدار شدیم یه چیزی میخوریم دیگه -ساترا:

عد از ظهر بود ساترا هم کنارم نبود اما به جاش از ب 7بود که باهم خوابیدیم و وقتی بیدار شدم ساعت  2تقریبا 

لباساش فهمیدم که حمومه، رفتم پایین و مشغول درست کردن یه مقدار برنج و مرغ شدم چند دقیقه بعد ساترا حوله 

 ا بیدار شدی؟ -به تن اومد پایین و گفت:

 په نه په خوابم خودم رو زدم به بیداری -من:

 هر هر با مزه -ور زد و وارد اشپزخونه شد و رفت جلو یخچال و گفت:ساترا اپن اشپز خونه رو د

 من: خب ساترا سواله میپرسی؟

رفتم کنار گاز حاال دیدی به ساترا نداشتم و نمیتونستم ببینم چیکار میکنه داشتم گوجه رو حلقه حلقه میکردم تا کنار 

 حتمرغ سرخش کنم برنج رو که گذاشته بودم تو زود پز و خیالم را

 آخ دستـــــــم،دستــــم وایـــی -من:

 ساترا دویید کنارم و گفت چی شده؟ نفس چیکار کردی با خودت؟

دستم رو گرفت زیر شیر اب نگاهی به نیم رخش کردم و خنده اومد تو صورتم ساترا همین جوری دستم رو 

 میشست

 د خب الکی گفتم دیگه چرا نمیفهمی؟ -:دستم رو از دستش جدا کردم و یه مشت اب رو زدم تو صورتش و گفتم

 نفـــــــــــــــــــــــ س!! میکشــــــــــمت -ساترا :

 مرد این حرفا نیستی بچـــــــه؟ -زبونم رو براش دراوردم و گفتم:

ساترا حمله کرد سمتم و سعی کرد خودش رو عصبی نشون بده اما من که بهتر میشناختمش یه خنده تو صورتش بود 

 ه داشت به زور جلوش رو میگرفت ساترا جدی زل زده به من منم خیلی بیخیال تکیه به کابینت وایستاده بودمک

 خـــب؟؟ میشنوم چرا اینکارو کردی؟؟؟ -ساترا:

 خب ببین راستش رو بگم یا دروغ؟ -نگاهی بهش کردم و یه ابروم دادم باال و گفتم:

 اول دروغ؟ -ساترا:

 همین جوری -من:

 راستش چی؟ -را:سات

 واسه اینکه بدونم داری چیکار میکنی -من:

 دیوانه شدی نفس-ساترا خندید و گفت:
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 کمال همنشیــنه دیگه -من:

 خیلی پررویی به جون تو -ساترا:

 از خودت مایه بزار بعد تازه به من میگه پررو -من:

 به اون هیکلت بده نگاهم کن دیگه خب اگه میخوای بدونی یه تکونی -ساترا زبونش رو در اورد و گفت:

 حاال چیکار میکردی؟ -شونه ای باال انداختم و گفتم:

 داشتم برای تو و خودم به ساندویچ گردو و پنیر درست میکردم تا ضعف نکنی -ساترا:

امه دخب برو به کارت ا -اخــــــی عزیزم چه نگرانمم بود اخ من فداش بشم بوسی تو هوا براش فرستادم و گفتم:

 بده یه لیوان چایی هم بریز من االن میام

ساترا رفت دوباره مشغول شد منم بعد از حلقه کردن گوجه ها مرغارو گذاشتم تو ماهیتابه و درش رو بستم تا خوب 

ابش رو بکشه برگشتم ساترا سخت مشغول کار بود نمیدونم انگار یه ساندویچ چی داشت که اینجوری مشغول 

فرشیم رو در اوردم و اروم اروم از پشت نزدیکش شدم امروز کال روز کرم ریزی بودساترا کارش بود کفش رو 

اینقدر مشغول بود که اصال نفهمید همین که رسیدم انگشتم رو بین بدن و کمر بند حوله اش گذاشتم و اروم 

 زیر خنده با یه یک..دو...سه و با یه حرکت کمر بندش رو کشیدم بیرون ساترا برگشت سمتم که زدم -شمردم:

 خوشت میاد؟ -حرکتم کل دار و ندارش پیدا شده بود ساترا خونسرد تر از خودم تکیه داد به کابینت و گفت:

 خیـــلی -سرم رو به راست تکون چرخوندم و گفتم:

 ا؟؟ واقعا؟ -ساترا ابروش رو انداخت باال و گفت:

 آره واقعا چطور؟؟ -گفتم: اداش رو در اوردم و ابروم رو داد باال و با لحن خودش

 هیچـــی،درضمــن من میرم باال لباس بپوشم تو هم اینارو ببر هال میام من -ساترا با خنده ی مرموزی گفت:

 چشم -من:

 چشمت بی بال عشقم -ساترا:

اترا دم و سساترا اومد پایین و در حین دیدن فیلم ساندویچ با چایی رو خوردیم دیگه شامم اماده شده بود میز رو چی

 رو گفتم بیاد اونم بدون حرف اومد و نشست سر میز

 خب نوشابه یا دوغ؟ -من:

 نمیدونم هر چی خواستی بگیر -ساترا:

 دوغ رو از یخچال کشیدم بیرون و اوردم سر میز و خودمم نشستم

 مرسی واقعا عزیزم خیلی خوشمزه شده -ساترا که داشت اولین قاشق رو میذاشت دهنش گفت:

 نوش جون ولی نخوردیا -ن:م

 قبال ناخنک زدم -ساترا چشمکی زد وگفت:

ب امش -لبخندی زدم و شام رو بدون حرف خوردیم داشتیم با کمک هم ظرفا و میز رو جمع میکردیم که ساترا گفت:

 فوتبال هست

 خــــب؟؟؟؟ کدوم تیما؟-من:

 رئال و بارسا -ساترا:

 جـــــون من رئالیمـــا -من:
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 اه اه البدم به خــاطر اون رونالــدوئه آره؟ -ا:ساتر

 اوهوم خیلی دوستش دارم -من:

 نمیدونم چی داره که همه ی دخترا کشته مردشن -ساترا نگاهی بهم انداخت و زیر لب گفت:

 نه بابا من اینو فقط خیلی دوستش دارم یکی دیگه هست کشته مردشم اونو واقعا براش میمیرم -من:

 ؟ کــیه؟خب -ساترا:

 ساترایی خودم -من:

 ساترا زبونش رو برام در اورد منم لبخندی بهش زدم

 االن شروع میشه هــا -ساترا:

 تو برو منم میام -من:

ساترا از اشپزخونه رفت بیرون منم بعد از کشیدن دستمال روی کابینت ها و میز رفتم تو هال دیدم ساترا محو 

 میدونم فوتبال بدون من اصال نمیچسبه -تو بغلش و گفتم:نشسته بودرفتم و خودمو چپوندم 

 لــوس نشو دیگه -ساترا حصار دستاش رو تنگ تر کرد و گفت:

میشه بگی چی دیدی که  -ساترا خیره به تی وی مونده بود که یهو زد زیر خنده پرسشگر نگاهش کردم وگفتم:

 اینجوری میخندی؟

 م بگم رونالدو جونت مصدومه بازی نمیکنهنه نه هیچی خواست -ساترا با خنده گفت:

 چــــه حیف شـــد خــب پس من میرم باال -یعنی یه لحظه واقعا ناراحت شدما با ناراحتی گفتم:

 باشه -ساترا با خنده گفت:

 رفتم باال و بعد از یه دوش گرفتم خوابیدم.

 

 ســـاتــــــرا بدو دیگه دکتـــرم دیر میشـــــــه ها -من:

 اومدم -اترا:س

ساترا درو قفل کرد و سوار ماشین شد با ریموت در رو باز کرد و راه افتادیم سمت دکترم که بعدش بریم برای 

خرید وسایل اتاق نینیمون دیروز چیز خاصی نشده بود بارانم یه بار بهم زنگ زده بود و گفته بود که بهش خوش 

قرمز و کت اسپرت و شلوار کتان مشکی که پوشیده بود خیلی بهش  میگذره و اینا؛نگاهی به ساترا انداختم پیراهن

میومد موهاشو به یه طرف کج کرده بود و بوی ادکلنش کل ماشین رو برداشته بود نگاهم رو ازش گرفتم تا حواسش 

پرت نشه دستم رو بردم و دستگاه رو روشن کردم که اهنگ یادته از عرفان و سوگند اومد عاشق سوگند بودم و 

 یدونستم ساترا هم بدش نمیاد برای همون ولوم دادم و خودم هم همراهیش کردمم

 

 رفتی و رفتی و این دل من

 منتظر بشنوه آخر شب

 صدا گرمتو از پشت خط

 جلو چشممه تصویر تنم

 رفتی و رفتی و این دل من
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 منتظر بشنوه آخر شب

 صدا گرمتو از پشت خط

 جلو چشممه تصویر تنم

 و اومدی تو در باز شد

 کل دنیام آفتاب شد اومدی تو

 آره..

 میخواستی دلو به من بدی

 میخواستی همه زندگیتو به من بگی

 نمیگذرم ازت من یکی

 اگه سهم من نیستی بگو هستی سهم کی

 مثه دستام میتونه بگیره دست کی؟؟

 بدن گرمتو تو بغلش لعنتی

 توی گوشم میخوام با اون دوتا لب بگی

 آهنگای دوران بچگیهمه 

 امکان نداره از حرفای هم خسته شیم

 فقط از یه چی ترس داریم اونم ترس چی

 که وقتی صبح بشه باید از پیش هم بریم

 پس نمیذاریم تلف بشه لحظه ای

 نمیذارم چون بینمون فاصله اس بری

 بُعد زمان بِبرتت قاصدک بشی

 رفتی و رفتی و این دل من

 شب منتظر بشنوه آخر

 صدا گرمتو از پشت خط

 جلو چشممه تصویر تنم

 رفتی و رفتی و این دل من

 منتظر بشنوه آخر شب

 صدا گرمتو از پشت خط

 جلو چشممه تصویر تنم

 می خواستم همه چیو بگم وقت نشد

 به خودم گفتم عرفان بگو دیگه خر نشو

 ولی خودت فهمیدی و دیدی قلبمو

 شب تا صبح یادته آخرین شب خندیدیم از

 یادته افتادم پایین یادته تخترو
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 یادته نور و کم میکردم میگفتی وَر نرو

 یادته لهجه رو همه کارا خنده رو

 جون من بگو یادته هنو صحنه رو

 یادته میخواستم موهاتو خشک کنم

 بهم میخندیدی میگفتی چه ** خلم

 خندت بقیه رو نو دل من کشت و رفت

 ش پشت کنمحسی که نمیتونم به

 دنیا اینه دیگه دلم بدون خشک و تر میسوزن باهم

 گاهی ولی قول من میام میرسم میگیرمت از پشت بغل

 حتی یه نیگا نمیکنم یه پشت سر

ا ساتــــرا تو که داشتی میخوندی  -اواخر اهنگ بود اما هنوز تموم نشده بود که اهنگ رو قطع کرد رو به ساترا گفتم:

 شتی؟باهاش چرا بردا

 خب رسیدیم نفسی بیا پایین -ساترا:

نگاهی به دوروبرم انداختم راست میگفتا جلو مطب دکترم بودیم،پیاده شدم دست تو دست ساترا وارد مطب که 

شدیم تقریبا شلوغ بود نگاهی به خودم از اینه ی قدی که جلوی در مطب بود انداختم یه مانتوی بنفش سیر با شلوار 

 انتوم خوب بودم دیگه،باخنده از تو اینه به ساترا که از پشتم داشت دیده میشد چشمکی زدملی و شال همرنگ م

 به چی میخندی؟ -ساترا:

 به اینکه چقدر به هم میایم -من:

 بسه حاال برو االن نوبتمون میشه ها -ساتراهم مثل خودم چشمکی زد و گفت:

نا شده بودم نشستیم تو نوبت که حدود بعد از یه ربع صدامون بعد از سالم علیک با منشی که این چند ماه باهاش اش

زد رفتیم داخل که فریبا جون با صدای شادی سالم علیک کرد و حالمون رو پرسید بعد از این حرفا ساترا بهش 

توضیح داد که بستری شدم و خونریزی داشتم اونم یه معاینه کرد و گفت عزیزم حرفایی که اون دکتره گفته واقعا 

رسته بعضی از زن ها تو دوران حاملگی خونریزی دارن که زیاد هم جدی نیست نمیگم اصال مهم نیست اما اونقدری د

 هم نیست که خیلی نگرانش بشی

خانوم دکتر من بی گناهم کاری هم با این کارا ندارم اونروز هم که منو  -دستامو به عالمت تسلیم بردم باال و گفتم:

 ماال؛ این ساترا خیلی نگرانهبردن من بیهوش شدم احت

تر خب خانوم دک -ساترا که روی صندلی همراه بیمار نشسته بود پای سمت راستش رو انداخت رو اون یکی و گفت:

 به منم حق بدین

عالیه عزیزم بهتر از همیشه ای سعی کن همیشه این جوری  -فریبا جون خنده ای کرد و دوباره معاینه کرد وگفت:

 باشی

 مچش -من:

 بعد از خداحافظی با دکتر و منشی اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم

 آخ جــــــــــــــونــــمی جــــــــون حاال دیگه میریــــم خریــــــد -من:
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 حیفه که نمیتونی بپری مگه نه؟ -ساترا:

 نه بابا حیف پیر زن نود سالست -من:

 که شوهر نداره؟ -ساترا:

 ونی که تو میگی،خـــب میریم کجــا؟؟؟هم -با خنده گفتم:

 میبرمت یه جای خوب که همرو ببینی و سفارش بدیم -ساترا:

 بزن بریم-من:

 پس برو که رفتیــــما -ساترا با دستش دنده رو عوض کرد و گفت:

یه  شلوغ جلویساترا با خنده باهام حرف میزد و اینور اونور میپیچید اون ذوقش بیشتر از من بود اخرش تو یه جای 

 تو پیاده شو من پارک میکنم میام -مغازه که توش کلی تخت و کمد و مبل و اینا دیده میشد استوپ کرد و گفت:

بدون حرف پیاده شدم و یه جا منتظر وایستادم بعد از چند دقیقه ساترا هم اومد و وارد مغازه شدیم که یاد امیر 

 شافتادم اولین باریه همچین جایی دیده بودیم

 ساتــــــرا؟ -من:

 جان؟ -ساترا:

 مغازه ی عمو رضا هم هستـــا -من:

 آره اما االن خود عمو رضا نیست-ساترا:

 هر چی باشه به ما تخفیفش رو باید بدن -من:

 تو فعال اینارو ببین اونجاهم میریم -ساترا:

لم ننشستن برای همون با ساترا یکسره وبدون رفتیم و چند تا از مجله ها و مدل هاشون رونگاه کردیم اما اصال به د

 حرف رفتیم به مغازه ی امیر اینا و دقیقا هم مثل گفته ی ساتی بابا رضا نبود

 سالم بفرمایین خوش اومدین -شاگرد:

 سالم ساترا کرامت هستم احتماال قبال سفارش شده؟ -ساترا:

 ساب نکنمبله بله بفرمایین اقاامیر گفتن که هرچی بخرین ح -شاگرد:

 نه داداش شما تخفیف رو بده بقیه اش حله -ساترا:

 شرمنده اقای کرامت گفته ی اقا امیر نمیتونم انجام ندم -شاگرد:

 ساترا شماره ی امیر رو گرفت که سریع جواب داد

جان حد  با امیرسالم داداش خوبی؟ این چی میگه؟ نه بابا نه نمی خواد شما به ما تخفیف رو بدین ما راضیم؛با -ساترا:

اقل نصف قیمت ای باشه بابا من و باش با کی مثل ادم حرف میزنما حیف که نفس پیشمه وگرنه خودت میدونستی 

 دیگه باشه پس هرچی خریدیم دیگه؟ باشه باشه فعال میبینمت

 خـــــب؟ چی میگه؟ -من:

پرداخت هزینه رو نداریم واسه همون  هیچی امیر میگه کال هر چی خریدیم کادوشون به نینی هستش و حق -ساترا:

 بود گفتم بریم یه جا دیگه عمورضاهیچ موقع نگرفته از ما بعدش خودم معذب میشم

 ببخشید نمیدونستم -من:

 دیوونه چرا معذرت خواهی؟ -ساترا:
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 اخه ساتی میدونی اینا تختاشون خوشگل ترن مثال نگاه اون نمونرو -من:

 باالش مه حریر ی پرده یه ٰ  که تقریبا تا سه یا چهار سالگی میتونست توش بخوابه و با دستم به یه تخت کوچولو

 بودن چیده رو بودن ست باهم همه کال که ایناشو پوشک و لباس تعویض تخت و کمد کنارشم داشت

 آره منم خوشم اومد-ساترا:

 هردو به سمت همونا قدم برداشتیم شاگرده هم اومد دنبالمون

 ده؟این چن -ساترا:

 شما کاری نداشته باشین اقا امیر گفتن به شما قیمت ندیم -شاگرد:

 فقط من این امیر رو ببینمش -ساترا:

 ساترا همین خوشگل نیست؟ -نفس:

 آره منم خوشم اومد -ساترا:

 پس همین فقط بیاین یه فرم رو پر کنین که مثال این حریر و رنگ اصلی و فرعیش چه رنگی باشه -شاگرد:

ساتراجان خودت پرش کن فقط چون اتاقش سبزه رنگ اصلی تخت رو سفید و رنگ حریر و فرعیش که برای  -من:

 تزئین و رنگش به کار میرن رو سبز انتخاب کن عزیزم

 پس تو برو منم میام -ساترا سوییچ رو داد دستم و گفت:

رو به پشتی صندلی چسبوندم و  من رفتم و نشستم تو ماشین طبق عادت همیشگیم از داخل قفلش کردم و سرم

چشمام رو بستم،نمیدونم دقیقا چند دقیقه گذشت که احساس کردم یکی به شیشه میزنه چشمام رو باز کردم دیدم 

ساترائه درو باز کردم و راه افتادیم سمت خونه؛بعد از رسیدن به خونه من پیاده شدم اما ساترا رفت بیرون هم برای 

 ی کار داره.خرید هم اینکه گفت یه جای

چند روزی هم گذشت و باران هم برگشته بود کالسای تقویتی برای امتحانات برگزار میشدن و من و باران و متی هم 

میرفتیم؛متینا و امیر گاهگداری خونه ی ما میومدن و همه جمع میشدن جای سامیار خیلی تنگ بود اما خب چند ماه 

ش بود اخه حالش زیاد رو به راه نبود از طرفیم میگفت میخوام قبل از دیگه میدیدمش؛متینا بیشتر کنار مادر شوهر

مرگم نوه ام رو ببینم هرچقدر هم بهش میگفتیم این چه حرفیه ایشاال حاال حاال ها کنارمونین حرفمون رو قبول 

 نمیکرد البته متینا و امیر هم عملیات رو انجام داده بودن حاال هم منتظر بودن ببینن چی میشه.

 بازه بیا تو -شسته بودم تو اتاقم داشتم درسم رو میخوندم که در زدن با تعجب گفتم:ن

 باران سرش رو از الی در اورد تو وسرکی کشید

 اه اه باران خودتی؟ سرت خورده جایی عزیزم؟ -من:

 نه دیوانه فکر کردم ساترا پیشته -باران:

 تو هم تو خونه باشی در رو قفل میکنیمنه نترس من و ساترا اگه کاری داشته باشیم و  -من:

 کصافط،حاال حیف که وقت دعوا با تورو ندارم میخوام درسم رو بخونم -باران:

 اوا مامانم اینا ، درست منم ایــا؟ -من:

 میگمـــا نفـــسیــم؟ -باران اومد و نشست رو تخت و گفت:

 هــا؟ -من:

 بد؟کوفت، نظرت چیه بعد از عید بریم گن -باران:
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 نمیدونم که،با ساترا و بچه ها هماهنگ کنیم میریم چرا که نه -من:

 بعد توکه اذیت نمیشی؟ هفت ماهه و اینا؟ -باران:

 نه عزیزم اتفاقا بریم کلی بگردیم -من:

 وووویـــی آره مثال تنگه رو حتما بریم اخه ارسام و ساترا که ندیدن -باران:

که من چقدر اونجارو دوست دارم فقط حیف که هوا سرده و وقت جنگل نیست آره صد در صد میریم میدونی -من:

 وگرنه به جای پارک جنگلیش میرفتیم خود جنگلش

اشکالی نداره،مرز هم میریم،بندر هم میریم اسکله و دریاچه هم میریم قدم بزنیم و پارک شبنم برای شب  -باران:

 خیلی جای توپیه میریم

 باشه گلم -من:

 پس من میرم شام اماده کنم -باران:

 منم میام -من:

 با باران شام اماده کردیم و با دعوت ساترا به سر میز همه دور هم شام رو شروع کردیم

 ساترا نظرت چیه بریم گنبد؟ -من:

 عالیه کی بریم؟ -ساترا:

 بعد از امتحانات -باران:

 ه دیگه میریمباشه فردابا امیر ایناهماهنگ میکنم و ایشاال ما -ساترا:

 فقط حد اقل دوتا ماشین بشیم که راحت اونجا با بچه ها بتونیم بریم بگردیم -باران:

 باران جان اونجا که همه ماشین دارن بعدشم ما بخوایم بگردیم فقط الیاس رو میبریم دیگه -من:

 شه کهسالش داره میشه بیچاره نباید بچه حساب ب 81؛87نه نگین گناه داره دیگه  -باران:

 خب نگین هم بیاد بیچاره ضرری که نداره -ساترا:

 ببین اگه مثال ساتی رانندگی کرد منم جلو نشستم شما چهار نفری پشت جا نمیشین؟ -من:

 نه دیگه نفسی راحت نمیشن -ساترا:

 ولی به خدا دوتا ماشین اضافه میشه ها مسافرته به توهم توهم نشستنش دیگه -من:

 اس چی؟ اون که انگیلیسه خب بگو موقع رفتن بیاد تهران چند نفری هم با اون بریمنفس الی -باران:

 اره اینم بد فکری نیست تازه خوبیش اینه الیاس ماشینش رو تو پارکینگ فرودگاه میزاره میره -من:

 عالیه خدا کنه الیاس بتونه بیاد خیلی باهاش حال میکنم کال پسر خوبیه -ساترا:

و همه رفتیم تا بخوابیم. نیمه های شب با صدای گوشی موبایلم از خواب بیدار البته همچین هم شام رو خوردیم 

خواب نبودم اما تعجب کردم من ساعت رو کوک نکرده بودم کی میتونست باشه با یه عالمت سوال گنده روی سرم 

مت راست و صدای سامی گوشیم رو از روی عسلی برداشتم و با دیدن عکس سامی با ذوق فلش سبز رو کشیدم س

 اومد

 سالم نفسی خوبی؟ ببین میدونم اونجا االن بد موقعست اما چاره نداشتم شرمنده دیگه -سامی:

سلـــــام سامــــــی دیوونه دشمنت شرمنده،حاال  -اروم حرف میزدم تا ساترا بیدار نشه مخاطب به سامی گفتم:

 خوبــی؟؟
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 پسره عمویی خوبه؟ ممنونم تو خوبی؟ ساترا خوبه؟ -سامی:

 مرسی همه خوبیم -من:

 شنیدم مراقبش نیستی ببین نفس یه مو از سر پسرم کم بشه خودت میدونیـــاگفته باشم -سامی:

 سـامـــــی پس من چی؟؟ ببین دارم حسود میشمـــا اصال نی نی بی نینی -من:

اون میمیره واست این نینی که شوهر نداره دیوونه تو که عزیز منـــی بعدشم ساترا اونجا چیکارست؟؟  -سامی:

 براش بمیره

 سامی از اونجا یه زن خوشگل بگیر براش بیار -من:

 مسخره نطفه بگیرم بیارم؟ -سامی:

 اوهوم بزار عروسم خارجی باشه -با خنده گفتم:

 باران هم خونه شماست؟ -سامی:

 آره-من:

 اوهوم باهاش حرف زدم -من:

 ـی؟؟با تعجب گفتم:کــــ

 وقت گله نی خب همین چند دقیقه پیش دیگه -سامی:

 سامی نمیای؟؟ دلمون برات تنگ شده-من:

 از طرف ساترا حرف نزن ببینم -سامیار:

 ای بابا کی با اون کار داره من دل خودم و پسرم رو گفتم -من:

 پسرت اینقدر بزرگ شده که دل داشته باشه؟ -سامی:

 ماهشه هـــا،حاال نمیای؟ 6ااااا ســامی! پسرت -من:

 چرا واسه تولد پسرم میام -سامی:

 جون نفس؟ -از ذوقم یه جیغ خفه ای کشیدم و گفتم:

 دیوونه قسم نده اما اره میام کی میشه دقیقا؟ -سامی:

 ماه دیگه حاال چند روزی هم از سه ماه کم تر: -من:

 خوبه میام -سامی:

 االن دیگه خوبه خوب شدی؟ -من:

 نمیدونم که،االنم خداحافظ که پرستاره االن میاد میکشه منو -ی نفس عمیقی کشید و گفت:سام

 غلط کرده -من:

 به ساترا سالم برسون از طرف من ببوسش -سامی:

 ســــامی!!!؟؟-اعتراضی گفتم:

 خب چیه؟ ما باهم از این حرفا داریم -سامی با خنده جوابم رو داد وگفت:

 از لپش یا لبش؟ -یی و گفتم:منم زدم تو رگ پررو

 هرکدومو که راحت تری،االنم خدافظ هی منو سرگرم میکنی االن دکترم دعوام میکنه -سامی:

 باشه بای -من:
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 سامی با خنده گفت: راستـــــی شنیدم مثل توپ شدی

 نخیــــــــــرم هیچم مثل توپ نشدم -من:

وق های متوالی،گوشی رو گذاشتم رو عسلی و خودمو بیشتر تو اخرین چیزی که شنیدم خنده ی سامی بود بعدشم ب

 گفت میاد عشقم؟ -بغل ساترا چپوندم که اروم در گوشم گفت:

 ا بیداری؟؟؟ -من:

 اوهوم -ساترا:

 اررررره ساتی میاد گفت برای زایمانم میاد -من:

 عالیه -ساترا:

 دیم.بعد از حرفش بوسی از لپم کرد منم جوابش رو دادم و خوابی

 «از زبان باران»

خونه ی متینا و امیر خیلی خوش گذشته بود سه نفری البته بیشترم چهارنفری از صبح تا شب باهم بودیم صبحونه رو 

با هزار تا جوک و شوخی وخنده میخوردیم بعدشم میشستیم از زمین و زمان حرف میزدیم یا فیلمای اکشن و 

ه همین بود یا هم بازی میکردیم مثال شطرنج و تخته نرد بعد از شام هم یا با ترسناک میدیدیم بعد از ناهار هم برنام

امیر پلی استیشن فوتبال میزدیم یا اینکه پاستور بازی میکردیم خالصه اینکه الت شده بودیم برای خودمون بعضی 

ال بدم کردیم،منی که از فوتبموقع هاه که اینقدر بیکار و بیعار میشدیم که با امیر و ارسام ومتی و چهار نفری رقص می

میومد با وجود امیر که باهام هر بار سر یه چیز جدیدی شرط میذاشت و با متینا کلی جیغ و داد میکردیم دیگه فوتبال 

رو دوست داشتم البته وجود ارسام هم الکی نبود اما حاال برگشته بودم پیش نفسشون خیلی دلم برای ساترا و نفس 

دیر وقت که گوشیم زنگ خورد با دیدن سامیار با تعجب و خوشحالی و یه حس عذاب  تنگ شده بود شب بود و

 وجدان جواب دادم

 سامیار؟ -با صدایی که میلرزید گفتم:

 سالم باران خانوم،خوبی؟ -سامی:

مرسی خوبم تو چطوری چه خبرا؟ نکنه مارو پیچوندی رفتی اونور صفا  -سعی کردم شاد باشم برای همون گفتم:

 ی ها؟؟سیت

 ازدست تو -خنده ی ریزی کرد و گفت:

بعد از حرفش اهی کشید دلم ریش ریش شد دوباره اشکام اماده شدن اون حس لعنتی عذاب وجدان ولم نمیکرد اما 

ای ناقال اگه بفهمم رفتی حاجی حاجی مکه ها  -سعی کردم صدام رو ناراحت نشون ندم برای همون با خنده گفتم:

 بدنت میکنم دلم برات تنگ شده خب میام پوست از سر و

 من بیشتر بارانی -اهی کشید و گفت:

 خدایا چرا من؟ سامیار چرا من ها؟ چرا من؟؟

نفس رو باید بیای ببینی شکم که دیگه چه عرض کنم بشکه است تازه پسر خوشگل خاله هم رزمی کاره یه لگد  -من:

 هایی میزنه نگو و نپرس

ای عزیزم خیلی دوست دارم االن ببینمش از نفس و شکمش یه عکس بگیر برام ایمیل کن واا -سامیار خندید و گفت:

 اما وقتی به دنیا اومد خودم میام
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 وای جدی میگی؟ ما که از خدامونه بیای -من:

 حاال کو تا اون موقع -سامی:

 وااا سامی سه ماهه دیگست دیگه -من:

 ماره خب راستی من میخوام به نفسم بزنگ -سامی:

 باشه فقط اقای محترم یه عرضی داشتم خدمتتون -من:

 بفرمایین -سامی با خنده گفت:

 مواظب این سامی ما باشین یه سامیار بیشتر که نداریم واال -من:

 چشم تموم سعی و تالشمون رو میکنیم -سامی:

 پس فعال زد زیاد -من:

 باران؟؟ -سامی صداش اروم شد و گفت:

 بعله؟ -من:

 هیچی بای -سامی:

 بابای -من:

تماس رو قطع کرد منم اشکام اومدن حاال اگه سامیار بیاد من با چه رویی بهش نگاه کنم خدایا .... اشکام رو مهمون 

بالشم کردم،سامیار چرا عاشقم شدی؟مگه من چی داشتم؟ من عاشق ارسام بودم اما سامیار انقدر مرد بود که نگفت 

 چون سرطان داره من اذیت میشم اما خدایا خودت کمکش کن خوب بشهدوستم داره اخه فکر میکرد 

کالس داشتم یه دوش گرفتم یه  0و ربع با صدای گوشیم بیدار شدم ساعت  7با همین فکرا خوابیدم صبح ساعت 

بغضی توی گلوم بود؛بعد از دوش خیلی سریع رفتم پایین اصال اشتهایی نداشتم نفس هنوز خواب بود براش 

گذاشتم من خودم میرم توهم خودت بیا،سریعا اماده شدم و از خونه زدم بیرون انگار با دنیا قهر بودم چون  یادداشت

حتی لبم رو هم باز نمیکردم این بغض لعنتی هم داشت خفه ام میکرد پیش خودم میگفتم همه چیز به درک اما 

یدم رسیدم داشنگاه رفتم و تو یه جای خلوت چجوری به سامیار بگم من ارسام رو دوست دارم،وقتی به خودم اومدم د

محوطه ی دانشگاه روی چمنا نشستم و پاهاو جمع کردم تو شکمم و سرم رو گذاشتم رو زانوهام و چشمام رو بستم 

 چند دقیقه ای فقط نفس های متوالی و عمیق میکشیدم که بغضم از بین بره

 اینجا چیکار میکنی؟!

م با دیدن صورتش بغضم بیشتر شد اشک تو چشمام حلقه زد با صدای ضعیفی با صدای ارسام سرم رو بلند کرد

 هیچی -گفتم:

 پس برای چی نشستی؟ گریه کردی؟ ببینم چشماتو -ارسام:

 نبینم چشمات بارونی شده باران -صورتم رو به سمت مخالفش چرخوندم،چونم رو با دستش گرفت و گفت:

 من خوبم دیرم شده -یعا پسش زدم و گفتم:یه قطره اشک چکید رو گونم که بادستم سر

چی شده باران؟ چرا بهم  -از جام بلند شدم و به سمت دست شویی خواهران راه افتادم که دستم رو گرفت و گفت:

هیچی نمیگی؟ تازگیا خیلی عوض شدی دیگه اون ادم قبلی نیستی! اینقدر بی ارزش شدم که ارزش بحث کردن هم 

ازی های اوایل رو هم ندارم؟ میشه بپرسم چرا از من فرار میکنی؟ کاری کردم؟ چی باعث ندارم؟حتی ارزش اون لجب

 شده از من بدت بیاد؟
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آره لعنتی تقصیر توئه چی میشد عالقه داشتی بهم چی میشد میومدی اعتراف میکردی که دوستم داری تا من 

گاه کردم یه ربع از شروع کالس میگذشت اینجوری عذاب نکشم،جوابش رو ندادم و وارد دستشویی شدم به ساعتم ن

حتی حوصله اونو هم نداشتم برای همون دوباره پیاده برگشتم خونه،همین که رسیدم خونه سوتوکور بود نفس که 

یونی بود حتما ساترا هم البد سرکار بود دیگه اما اینکه هیچکی نبود برای من بهتر بود مجبور نبودم الکی توضیح بدم 

راحت کنم امسال خیلی زود میرفتیم تو تعطیالت یعنی حوصله نداشتم برم دانشگاه اما خب هدف و اونارو هم نا

اصلیم و همیشگیم دکتر شدن بود اونم قلب و عروق چیزی که عاشقش بودم مطمئن بودم خدا کمکم میکنه تا این 

نها وییمون تا بعد از امتحانات تروزا هم بگذرن، از پس فردا که میشد چهار شنبه با ماشینمون میرفتم خونه ی دانشج

میموندم شایدبتونم ارسام و سامیار رو حداقل برای مدت کوتاهی فراموش کنم؛تصمیم گرفتم قرصی بخورم تا برای 

 کالس بعدی بیدار بشم برای همون یه قرص سردرد خوردم و خوابیدم. 82ساعت 

دم از سه بعد از ظهر داشت میگذشت وای یعنی با سروصدایی بیدار شدم چشمام رو مالوندم و ساعت رو نگاه کر

کالسم پریده بود بعد از شستن صورتم و تعویض لباسم رفتم بیرون که دیدم نفس داره تو همون یه ذره جای باال 

 قدم میزنه

 سالم چی شده؟ -من:

 سالم عزیزم چرا نیومدی؟ -نفس:

 سرم داشت میترکید -من:

 شدم گوشیتم جواب نمیدادی کاش خبر میدادی خیلی نگرانت -نفس:

 ببخشید خوابم برده حاال تو چرا قدم میزنی؟ -من:

 بابا قدم میزنم یکم حالم بهتر بشه شکم گنده شدم به خدا حس میکنم داره از دهنم میاد بیرون -نفس:

 به قول تکین عق بزن بیوفته بیرون -من:

 چــــی؟؟ -نفس با خنده گفت:

نیکان رو که حامله بود اخراش شکمش براومده شده بود برای همون تکین پرسید مامان هیچی بابا مامان من  -من:

داداشی چجوری رفته تو شکمت؟ مامانمم گفت خوردمش تا اونجا بزرگ بشه اونم گفت دیگه خیلی بزرگ شده عق 

 بزن بیاد بیرون

 اتفاقا دلم برای نیکان و تکین تنگ شده بهشون بزنگ -نفس:

 شلوارم کشیدم بیرون و شماره مامان رو گرفتم بعد از دو تا بوق جواب دادگوشیمو از جیب 

 سالم دخترم -مامان:

 سالم مامان صدات رو پخشه نفس میگه دلم برات تنگ شده -من:

 سالم خاله جون -نفس:

 سالم دخترم خوبی تو؟ ساترا جان خوبه؟ پسرت خوبه؟ -مامان:

 اون دوتا خوبن؟ممنون خاله خودت خوبی؟ عمو و  -نفس:

 اره عزیزم چیکارا میکنین این باران که اذیتتون نمیکنه؟ -مامان:

 مــــامــــان!! -غریدم:

 اه اه خاله غزل باران االن شبیه انگری برد ها شده ولی نه خاله خیلیم خوبه کنارمه تنها نمیشم -نفس با خنده گفت:
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 این مزاحم رو دک کردم بهت زنگ میزنمخب دیگه مامی این باز داره لوس خودم وقتی  -من:

 باران اینقدر اذیتش نکن حرصشم نده بیچاره بچه تو شکمشه ها -مامان با خنده گفت:

 باشه مامان مواظب خودت و اونا باش -من:

 همچنین عزیزم خدانگه دار -مامان:

 ساترا کو؟ -گوشی رو که گذاشتم تو جیبم گفتم:

 میاد 1مطبه ساعت  -نفس:

 ببین نفس من میخوام باهات دو کلمه جدی حرف بزنم -من:

 باشه گوش میدم -نفس:

 ببین نفس این چهار شنبه یعنی فردا نه پس فردا -من:

 خب؟ -نفس:

 من با ماشین خودمون میرم یونی بعد از اونم میخوام...میخوام -من:

 خب؟ میخوای چی؟ -نفس چشماشو درشت کرد و گفت:

 نه دانشجوییمون تا بعد از امتحانات تنها بمونممیخوام برم خو -من:

 غلط کردی -نفس:

 نفس من جدیم -من:

 من جدی ترم اصال پس فردا نمیریم دانشگاه -نفس:

 نه نه باشه باشه خونه نمیرم -من:

 همین که گفتم در ضمن -نفس:

 در ضمن چی؟ -حرفش رو خورد سوالی بهش نگاه کردم و گفتم:

 اران همین که گفتماهیچی ولی ب -نفس:

 نفس بزار برم شاید بتونم برای یه مدت اون ارسام لعنتی رو فراموش کنم -من:

ببینم باران برای چی فراموش کنی؟ ها؟ گناه کردی؟ ادم کشتی؟ جرمت دوست داشتنه؟ منتظر میشیم اگه  -نفس:

کرد خب توهم مثال نمیدونی دیگه چرا سامیار وقتی رای زایمانم اومد اعتراف کرد که عاشقته که هیچی ولی اگه ن

اینجوری میکنی با خودت عزیزم؟ درسته سامیارو دوستش دارم درست اما تو رو بیشتر دوست دارم به خدا تو خیلی 

برام مهم تری دیوونه تو نمیدونی وقتی هر بار که به خاطر این موضوع گریه میکنی چقدر خودم رو لعنت میکنم که 

 به بعد میخوام بشی همون بارانه قبلی نمیخوام روحیت خراب باشه فهمیدی؟؟؟ شیر فهم شد؟چرا بهت گفتم از این 

نفس بد هم نمیگفت چرا ارسام خان باید صاف صاف راه میرفت بعد من احمق خودم رو به خاطرش ناراحت 

 آره نفس باهات موافقم میشیم همون قبلیا باشه؟-میکردم؟ لبخندی زدم و محکم گفتم:

 ره افرین ما هموناییم بزن قدشا -نفس:

 ببینم تو هم دیگه نبینم به خاطر حرف مسخره ی مردم ناراحت بشیا به قول خودت شیرفهم شد؟ -من:

 اره داداش -نفس با خنده گفت:

 اصال میگما ساعت چنده؟ -من:

 ببین دیگه تنبل داره سه ونیم میشه -نفس سرش رو چرخوند و گفت:
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 ینا اماده وایسته بریم خرید بدو دلم همین االن خرید خواستپاشو بزنگ به مت -من:

 اخ جون بدو بریم -نفس:

 جانم؟ -سریعا شماره متی رو گرفتم که هنوز بوق نخورده جواب داد:

 امیر نیستما،بارانم -من:

 کوفت چته؟ چرا نیومدی یونی؟ -متی:

 به توچه با دوست پسرم قرار داشتم -من:

 چیکارم داشتی؟ بگوکه کار دارم سریع بگوبرو بابا  -متینا:

 اااا کار داری؟؟ اکی پس خدافظ -من:

 چیکارم داشتی بارانی؟ -متی:

 هیچی خواستم بگم اماده شو بریم خرید که اگه کار داری هیچی -خنده ی شیطانی از تو دلم کردم و گفتم:

 من غلط کنم کار داشته باشم یه ربع دیگه اماده ام -متی:

 پس زر نزن برای منم کالس نیاها در ضمن یه ربع دیره ده مین دیگه اماده باش بای -من:

 

یه مانتوی زرشکی که تا بین رون و زانوم با شال و شلوار سفید پوشیدم ارایشمم سریعا یه چیزایی مالوندم به صورتم 

ره م در اتاق نفس بازه رفتم تو،بیچاتا یکمی جون بگیره کیف مشکیم رو هم یه وری انداختم و زدم از اتاق بیرون دید

نفس از وقتی گنده شده بود خیلی از مانتوهاش اصال اندازه اش نمیشدن برای همون یه مانتوی مشکی گشاد با شال و 

 عزیزم یه چیزی بردار بپوشی سردت نشه -شلوار توسی پوشیده بودمن:

 باشه. -نفس:

 زدم که سریعا از خونه اومد بیرون و پرید تو ماشینهمین که رسیدیم در خونه ی متیناشون دو تا بوق 

سالم نفس سالم باران خوبین؟ وای این عروسکمون چه کثیف شده خب بشورینش دیگه دیگه چه خبر؟ ساترا -متی:

 خوبه؟ خاله مارتینا و غزل خوبن؟ ا خب حرف بزنین دیگه روزه ی سکوت گرفتین؟نفس،باران چیزی شده؟

 با د خب یه لحظه خفه شی که نمیگیم اللی که اره خوبیمیه نفس بگیر با -نفس:

 خفه بابا -متی:

 چرا ساکتی؟ -متی نگاهی به من که ساکت داشتم رانندگی میکردم کرد و گفت:

 دارم فکر میکنم چقدر تو زر میزنی -من:

 گمشو بابا توام -متی:

 متی تجریش خوبه دیگه بریم همونجا -نفس:

 اره خوبه -متی:

 پس برو همونجا باران -نفس:

 باشه -من:

همین که رسیدیم بازار بعد از پارک ماشین تو پارکینگ وارد پاساژا شدیم اینقدره شلوغ بود که وسط متی و نفس 

دستمو ول نکنینا من میرسم گم بشم البته گم که نه از خوشگلیم بدزدن منو شماها  -ایستادم و با لحن بچه ها گفتم:

 حتین همه چشما رومنهکه شوور کردین را
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 بعد از حرفم لبامو غنچه کردمو چشمامو هم گشاد که هردوشون از یه ورم نیشگون گرفتن

 درد گرفتــــا عوضیــا -من:

 خیلی وقت بود نیشگون نگرفته بودم -متی:

 خیلی وقت بود دستم کبود نشده بود -چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 داد که باعث شد تو دلم بهش بگو خــــر!متی یه لبخند دندون نما تحویلم 

 من کفش میخوام،مانتو میخوام،شال میخوام،شلوار دم پا میخوام و شال و لباس زیرم میخوام -متی:

منم لباس زیرای خوشگل با لباس خواب و یه کت که حالت پالتو داشته باشه برای ساترا که زمستون بپوشه و  -نفس:

 دو تا بلیز خوشگل دخملونه

 خب منم یه عینک میخوام و یه مانتوی مشکی و شلوار لی یخی -من:

 این چیزا دیگه برای چیه؟ -نفس:

 میخوام تیپم رو عوض کنم -من:

 اونوخت چرا؟ -متی:

 تعویض روحیه -من:

 اوا مامانم اینا -متی:

 خب دیگه زر اضافی ممنوع که کلی خرید داریم -نفس:

کنیم پاساژ رو اباد توی هر بوتیکی مدت زیادی معطل میشدیم بیشترین وقت  دست در دست هم دادیم ز مهر تا

روهم توی مغازه ی لباس زیر و لباس خواب فروشی گذروندیم این دوتا کل خریداشون رو کرده بودن فقط مونده 

میم صبود عینک من نفس دوتا بلیز خیلی خوشگل به رنگای ابی و سفید خرید که خودم چون فعال پول نداشتم ت

گرفتم بعدا حتما بیام و یدونه بخرمش بالخره وارد یه عیک فروشی درست و حسابی شدیم منم که عشــق عینک!! 

 -داشتم با ذوق به عینکا نگاه میکردم تو دنیای خودم سیر میکردم که باصدای گیرای فروشنده به خودم اومدم:

 بفرمایین خانوم های محترم بنده در خدمتم

ساله که یه عینگ به قول خودم اسکلی زده بود و خیلی هم بهش  27یا  26ختم یه پسر تقریبا نگاهی بهش اندا

 میومد چشمای قهوه ایش و موهای همرنگش که کج ریخته بود تو صورتش خیلی نازش میکرد.

دوم رو بودم کچند تا از عینکارو با دست نشون دادم و گفتم بیاره تا امتحان اونم اورد خیلی خوشگل بودن منم مونده 

 بگیرم فروشنده هم هی لبخند تحویلم میداد

 من کدومش رو بخرم؟؟ -من:

 همشون بهتون میاد -من مخاطبم نفس و متینا بود اما فروشنده گفت:

 یعنی همشو بخرم؟ -با خنده و تعجب گفتم:

 اگه میخواین کل مغازه رو بگیرین -پسر خنده ی ریزی کرد وگفت:

کی از شما نظر خواست؟ باران توهم زودباش که  -غیرتش گرفته بود با لحن عصبی گفت: متینا که دوباره رگ

 دیرمون شدا

منم که دیدم اوضاع خیته یکیشو که از بقیه بیشتر نظرم رو جلب کرده بود انتخاب کردم وقتی قیمتش رو پرسیدم 

 چه خبره خب؟ همش یه عینکهها -چشمام چهار تا شد و گفتم:
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 محترم اینا اصلنخانوم  -پسره:

 نمیگم نیستن اما من تخفیف میخوام -من:

 پسره نمیشه کمترین قیمت رو دارم میگم

بالخره با کلی چک و چونه زدن یه قیمت پایین تر گرفتمش و اومدیم بیرون ساعتم داشت از هشت میگذشت که 

و ماشین رو بردم پارک کردم و ماهم برگشتیم همین که رسیدیم جلو در نفسشون من در رو با ریموت باز کردم 

خودمم راه افتادم سمت خونه متی و نفس هم اروم داشتن از پشتم میومدن،با کلید درو باز کردم دیدم همه جا تاریکه 

 نفس صد بار گفتـم یه چراغ رو ... -تاریکه از همونجا داد زدم:

وشن شد و ساحل و بنیامین و ارسام و هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای تولدت مبارک بلندشد بعدشم چراغ ر

امیر و دست میزدن و میخوندن ساترا هم کیک بدست قر میداد اون وسط دایان هم یه بادکنک دستش داشت هی 

اذره و تولدمه پشتم رو نگاه کردم نفس و  2تکونش میداد اشک شوق اومد تو چشمم به کل یادم رفته بود امروز 

 رک بارانتولدت مبا -متینا باخنده گفتن:

ساترا کیک شکالتیم رو اورد جلوم که روش دو تا شمع یکی دو یکی صفر بود و باهم داشتن بهم نشون میدادن که از 

 بیست سالگی خدافظی کردم و وارد بیست و یک سالگی شدم

 آرزو کن و فوت کن -ارسام اومد کنارم و گفت:

فته،نفسم رو تو سینم حبس کردم و بعد از چند ثانیه فوت چشمام رو بستم و ارزو کردم هرچی خدا بخواد اتفاق بیو

اصال نمیدونم چی  -کردم و شمعام هم خاموش شدن با صدایی که میلرزید و این لرزش از ذوق وشوقم بود گفتم:

 بگم به کلی یادم رفته بود تولدمه خیلی ممنونم از همتون

تا تبریک بگه انقدر دوست داشتم بغلش کنم که خودمو همه اومدن بغلم کردن و تبریک گفتن وقتی ارسام اومد جلو 

پرت کردم تو بغلش و سفت فشارش دادم بغلش برام خیلی خیلی خوب و شیرین بود اونم منو به خودش فشرد و 

 مبارکه -گفت:

بازم میگم تولدت مبارک خانوم  -و ولم کرد ارسام اشکی که روی گونم بود رو با انگشتش پاکش کرد و گفت:

 اتیاحساس

و انگشتی که باهاش اشکم رو پاک کرده بود رو بوسید و رفت هنوز هاج واج داشتم حرکات ارسام رو هضم میکردم 

 باران کیک رو ببر دیگه من گشنمه ها -که ساترا از پشتم دوتا بازوهام رو فشرد و گفت:

رفتن،گوشیم رو در اوردم دیدم  با خنده کیک رو بریدم و خوردیم بعد از یه کمی رقص و جمع کردن وسایل مهمونا

کلی میس کال و اس ام اس از مامانم و دختر خاله ها و عموهام،سریعا زنگ زدم به مامانم که اونم خیلی زود جواب 

 سالم مامانی -دادمن:

 سالم بارانم تولدت مبارک چرا گوشی رو برنداشتی -مامان:

 مببخشید مامانی نشنیدم مامان امروز خیلی خوشحال -من:

 ایشاال همیشه خوشحال باشی خب بگو چرا؟ -مامان:

 پس دست متی و نفس درد نکنه -کل ماجرای خریدا و سورپرایزم رو تعریف کردم که مامان گفت:

وایستا باران  -بعد از مامانم داداشام بهم تبریک گفتن بعدشم بابام تبریک گفت میخواستم قطع کنم که بابام گفت:

 قطع نکن
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 باباجون؟جونم  -من:

گوشی رو گذاشت یه جایی و چند لحظه بعدش صدای پیانو اومد که اهنگ تولد رو میزد پدرم انگار که این یه قانون 

بود همیشه روز تولدم برام پیانو میزد با عشق گوش دادم و بعد از اتمام اهنگ و خدافظی قطع کردم و گوشی رو 

 ارمخیلی خیلی دوستون د -فشردم به سینه ام و گفتم:

با انرژی و ورجه وورجه کادوهام رو میبردم باال ساترا برام یه کیف نفس انگاری که از دلم خبر داشت همون بلیز و 

دقیقا هم رنگ ابیش رو بهم داد متینا هم یه عکس سه نفرمون رو قاب کرده بود که قابش خیلی خوشگل بود ساحل 

بود ارسامم یه صندوق کوچولو که وقتی بازش کردم دیدم و بنی هم یه ساعت که کلی نگین داشت و خیلی خوشگل 

یه زنجیر که یه قفل خوشگل کوچولو بهش اویزونه همین که دیدمش با خودم عهد بستم اصال درش نیارم ، امیر هم 

برام جعبه ی موسیقی گرفته بود و کادوی مخصوص و مهم ترم کادوی دایان عشقم بود که برای من نقاشی کشیده 

صمیم داشتم به دفتر خاطراتم بچسبونمش. بعد از جا به جاکدن کادوهام و چیدنشون نشستم به اس ام اس بود منم ت

 ها جواب دادم بعد از اونم خیلی زود خوابم برد.

 «فصل دهم» 

 بـــــــــاران متینا و امیر اومـــدن؟؟؟ -نفس:

 نه هنوز! -من:

 یه زنگ بزن خو -آرسام:

اون از زبونت اونم دستت اونم موبایلت بگیر زنگ بزن  -شدم یه ابروم دادم باال و گفتم:برگشتم و چشم تو چشمش 

 خب

 چرا اینقدر انرژی هدر میدی خب بگو خودت زنگ بزن دیگه -آرسام با رگه های خنده تو صداش گفت:

 رو باز کردم وآرسام رفت اشپزخونه تا گوشیش رو برداره که صدای ایفون من رو کشوند سمتش با دیدن امیر د

 رفتم منتظر وایستادم تا بیان،چند لحظه بعد امیر با ساک ابی و متینا با ساک قرمزش روبه روم بودن

 به سالم باران -امیر:

 چه عجــب! علیک سالم -من:

 مرسی باران منم خوبم نه بابا این چه حرفیه -متینا:

 خفه بابا بیاین تو -من:

 از روی تو رد شیم؟ -امیر:

صال یادمم ا -ازه متوجه شدم که بیچاره رو جلوی در نگه داشتم برای همون لب پایینیم رو به دندون گرفتم و گفتم:ت

 نیست که جلوی درم

 با امیر و متینا همین که وارد هال شدیم نفس با خنده از اشپزخونه اومدبیرون پشتشم ارسام خیلی خندون اومد بیرون

 آی ارســـام شیـــطون شدیـــا -ما نبود با همون خنده اش گفت: نفس در حالیکه اصال حواسش به

 بــه سالم بر همه -ارسام که متوجه ما شده بود گفت:

 علیک سالم، تپـــلی ما خوبه ایــا؟ -امیر:

 نفس کارش از تپل گذشته شده خپـــل -متی:

 بـــاران! تو یه چیزی بگو بهشون -نفس:
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 حرف حساب جواب نداره -امیر ایستادم و گفتم:با خنده رفتم پشت متینا و 

 نفسی دوست و دشمن رو بشناســـا -ارسام:

 زبونم رو براش در اوردم که باعث شد از اون لبخند خوشگالش بزنه

 واقعا اگه این ساترا و ارسام نباشن من سکته میکنم -نفس:

 غلط کردی دست خودته مگه؟ -متینا:

 ابغوره و عصبانیت اون خرس گنده رو نداریم نه توروخدا حوصله ی -امیر:

 نفسم فقط یدونست اونم واسه نمونست -من:

 ای بـــابـــا، شرمنـــدم میکنین -نفس با لحن مخصوصش گفت:

 بریــــــم؟ -ارسام:

 نه چون ساترا زیر دوشه -من:

وه ای روی راه پله ها ظاهر شد کتی که هنوز دهنم رو نبسته بودم که ساترا با پیراهنی ابی کمرنگ و شلوار کتان قه

 نفس اونروز براش خریده بود رو هم با انگشتش روی شونش نگه داشته بود

 چــه عجب عروس از حموم در اومــدن-ارسام:

 این بهش نمیاد از حموم اومده باشه -امیر:

 دم حجله بودم قبولم نکردن -ساترا:

 کی همچین جیگری رو قبول نمیکنه؟ -شده بود رو بغل کرد و گفت: ارسام،ساترا رو که دیگه به جمعمون اضافه

 توکه جیگــر تری عجقـــم -امیر:

 حاال ما باز تنها میشیم -ساترا:

ون برین شوهرات -بعد از حرفش هم یه چشمک به ارسام و امیر زد،رفتم کنار نفس و متی و اروم در گوششون گفتم:

 رو نگرفتنرو جمع کنین تا بکارت اون بیچاره 

 اگه الو هاتون رو ترکوندین بریم -نفس چشم غره ای بهم رفت و روبه اونا گفت:

همه ساک هارو بردن بیرون فقط نفس بود که نمیتونست هیچ کاری بکنه برای همون نظاره گر بود اخرش متینا رفت 

 گاز رو ببند لطفاآرسام شیر  -بیرون امیر هم اخرین وسایال رو برد بیرون نفس رو به ارسام گفت:

 باشه -ارسام:

 ساترا برقارو هم خاموش کن -نفس:

 خاموش کردم نفسی -ساترا:

 تموم شد بریم دیگه -ارسام برگشت و گفت:

برای اخرین بار همه جارو کنترل کردیم و با بسم ا... از در خارج شدیم، امیر ماشینش رو تو پارکینگ خونه نفسشون 

 تا ماشین بشیم الیاسم که هفته پیش رفته بود گنبد و رسما نبود که چند نفری با اون بریمگذاشته بود قرار بود دو 

 خـــب؟ با ماشین من و ساترا میریم،سوار شین بریم -ارسام:

 باران با ماست دیگه -نفس:

 نه دیگه باران میاد پیشه ما -متی:

 اره دیگه نفسی -امیر:
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 و ماشین کی باشیاصال باران خودت بگو میخوای ت -نفس:

ای بابا خودم داشتم خدا خدا میکردم از من نپرسین حاال من هرچی بگم اون یکی ناراحت میشه داشتم من ومن 

 نگران نباش -میکردم که ساترا از کنارم رد شد و در گوشم گفت:

ادگی سرمونم،خونوعشقم بزار اونا باهم برن من و تو پ -بعد هم سبدی که دستش بود رو گذاشت تو ماشین و گفت:

 دیگه بیخیالش

 باشه هرچی تو میگی-نفس:

نفس سوار ماشین شد،اونا هم سوار شدن به بهونه ی بستن در رفتم کنار ساترا که داشت خرت و پرت هاشون رو 

 ساترا ممنونم -میذاشت پشت ماشین همین جور که داشتم رد میشدم گفتم:

تن در خونه سوار ماشین شدم با دوتا بوق ارسام راه افتادیم از اول راه ساترا چشمکی زد و سوار ماشین شد منم با بس

متینا که یه کتاب دستش بود داشت میخوند امیر و ارسامم همش باهم حرف میزدن منم برای همون بهترین کار رو 

 خواب دیدم برای همون سرم رو چسبوندم به صندلیمو خوابیدم.

ی با تکون های ماشین چشم رو باز کردم یه اهنگ مالیم داشت پخش میشد نمیدونم چند ساعتی خواب بودم که وقت

متی هم داشت از منظره ی بیرون که برف اومده بود فیلم برداری میکرد از اینه ی جلو ارسام رو نگاه کردم که با 

 بیدار شدی؟ -نگاهش مچم رو گرفت و لبخندی زد و گفت:

 میستیم؟اوهوم،یه جا واین -سری تکون دادم و گفتم:

 چرا االن یه ده دقیقه صبر کن -امیر:

 باشه،کجاییم؟ -من:

 ساری -ارسام:

 اووووو،پس یه سه ساعتی رو تخت خوابیدم -من:

 شما سه و نیم ساعت تو خواب به سر میبردین -امیر:

 به جاش خیلی بهم خوش گذشت -کششی به دستام دادم و گفتم:

 تو خواب؟ -متی:

 ؟ا تو زنده ای -من:

 کوفت فیلمم رو که خراب کردین -متی:

 همین که پیاده شدیم کلی عکس و فیلم میگیریم عجله نکن دوربین رو اوردم -من:

 کارت درسته -متی:

ده دقیقه بعد جلوی یه جای رستوران مانندی استوپ کردیم، عین زندانی هایی که از اسیر ازاد شدن پریدم بیرون 

عکس بگیرم اخه برف هم باریده بود یه فضای خیلی خوشگلی به وجود اورده بود که  گوشیم رو در اوردم تا باهاش

سالم ابجی جونم،خوبی؟ خوشی؟ چرا جواب نمیدی؟ مامان  -دیدم یه اس ام اس از بابا دارم بازش کردم نوشته بود:

ام بیاد نفس بگی ش نگرانته فکر کنم خوابیدی بیدار شدی زنگ بزن،دوست دارم بوس بای،راستـــی میشه به خاله

 خونه ی ما اخه میخوام ببینمش بای.تکیـن

اوه اوه این تکینه؟ نه جون باران این تکینه؟ نکنه تولدشه؟ نه باباتکین تو تابستونه و نیکان تو بهاره مامان و بابا هم 

تو االچیق  مهر دو تابستونی پس چه خبره؟تصمیم گرفتم بعد از خوردن چیزی به مامانم زنگ بزنم رفتیم نشستی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

3 0 7  

 

هایی که با سقف بسته بیرون بودن اونجوری منظره رو هم بهتر میدیدیم،چند دقیقه بعد از ما ماشین ساترا کنار 

ماشینمون پارک شد و نفس و ساترا اومدن پایین نگاهی به نفس کردم با پالتوی قهوه ای و دامن ابی که پوشیده بود 

م گنده شده بود اما با ماه قبلش خیلی هم فرقی نداشت،اومد نشست بامزه تر از همیشه بود به خصوص که شکمش ه

 این اخرشم از دهنم میاد بیرون حاال ببین کی گفتم-کنارم تو االچیق و نفسش رو با فوت داد بیرون و گفت:

 از دهن نرفته اون تو که از دهن بیاد بیرون -من:

 اه توی بیشعور نمیتونی یکم مثل ادم حرف بزنی -نفس:

 خب راست میگه دیگه -تینا:م

 شما هنوز خبری نیست؟ -من:

 فعال که نه البته دیگه دست ما نیست اخه هرچی از دستمون بر میاد انجام دادیم -متی:

ساترا با کیک شکالتی و ارسام با یه سینی شیر کاکائو و امیر هم دستش یه پاکت مشکی رنگ بود همین که رسیدن 

 م اخرین نفر به من داد و نشست کنارمبه همه تعارف کردن و ارسا

 بگیر بخور خوابالــو -ارسام:

 ا،خب چیه شب دیر خوابیدم -من:

ادام رو در اورد و خندید زبونم رو براش در اوردم که گوشیم لرزید گرفتم دستم و با دیدن اسم مامانم فکرشیطانی 

کنم برای همون با لبخند مهربون و خوشحالی اروم به سرم زدم،انگار یکی دلم رو قلقلک میداد تا ارسام رو اذیت 

ببخشید باید جواب بدم و بلندشدم و از االچیق اومدم پایین از عمد یه جایی وایستادم تا ارسام که از فضولی  -گفتم:

 داشت میمرد صدام رو بشنوه و تماس رو وصل کردم

 الو باران جان؟ -مامان:

 الو سالم خوبی؟ -من:

 زیزم کجایین؟خوبم ع -مامان:

 یه ذره دیگه دندون رو جیگر بزاری رسیدیم و میتونی منو ببینی عشقم -خنده ی لوسی کردم و گفتم:

 باران حالت خوبه؟ -مامان:

 خیـــلی عزیزم مگه میشه صدای تورو بشنوم و بد هم باشم فدات بشم -من:

 ببینم نکنه تصادف کردین ها؟ -مامان:

 لت میاد اخه؟؟خدا نکنه عشقم تو د -من:

 چرا اینجوری شدی؟ -مامان:

عزیــزم من وقتی صدات رو شنیدم عالی شدم نمیدونی این چند ماه دوری چجوری بهم گذشت باز خوبیش  -من:

 همین بود تلفنی باهم حرف میزدیم

 ببین دخترم مواظب خودتون باشین اومدی میبینم چت شده -مامان:

 همچنین گلم،میبوسمــت -من:

از حرفم هم یه بوس از پشت تلفن براش فرستادم،ارسام زوم کرده بود و سعی میکرد بی تفاوت نشون بده اما  بعد

نمیتونست نفسم چشماش رو ریز کرده بود و نگاهم میکرد رفتم نشستم سرجام که میشد بین ارسام و نفس،هنوز 

 کی بود ؟ جی میگفت؟ مشکوک میزنی -ننشسته بودم که نفس اروم گفت:
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 نفسم تو که دیگه میدونی -بخندی زدم و گفتم:ل

یه چشمک قایمکی حواله اش کردم که فهمید االن نباید سوتی بده،ساترا در گوش نفس یه چیزی گفت که باعث شد 

نفس شونه هاش رو بندازه باال حتما پرسیده طرف کیه دیگه،یهو بازوم سوخت برگشتم دیدم متینا داره با اخم نگاهم 

 میکنه 

 آاااخ!! چته؟؟ سوراخم کردی خــب -من:

 کی بود؟ -متی اروم گفت:

 به توچه -من:

 یعنی چــی؟؟!!! چرا من نمیدونم؟؟ -متینا:

 متینا اروم باش چرا حرصت گرفته بعدا بهت میگم عشقه من-من:

نگاهی  یه چشمک دور از دسترس همه به متی هم زدم که اونم آندرستند شد و ساکت نشست سر جاش،به ارسام

کردم اخماش توهم بود، بابا مامان منم با یه تلفن یه ملت رو سرکار گذاشتا،دوباره به راه افتادیم متینا نزدیکم 

 خب کی بود؟ -نشست و خودش رو چسبوند بهم و گفت:

ز اهنوز دهنم رو باز نکرده بودم که صدای اس ام اس گوشیم رفت تو هوا و این باعث شد ارسام اخمش بیشتر بشه،ب

 کــی بود؟! -منه خنگ یادم رفته بود اینو سایلنتش کنم اس رو باز کردم دیدم نفسه که نوشته بود:

خندم اومد براش نوشتم عشقم بود و لبخندی زدم نوشته ام رو اول به متینا نشون دادم و بعدش فرستادمش واسه 

هن و چشمای ابی و اون اخمش شبیه انگری برد نفس،یه هــی بلندی کشیدم و از تو اینه به ارسام نگاه کردم با پیرا

 های ابی شده بود از تشبیهم خنده ام گرفت آخ که چه حالی میده حرص دادن این ارسام

 زهرمار تو کی عشق دار شدی که من خبر ندارم؟ -متینا:

نمود کن ن بود ولی تو وابابا هیچ کس نبود ماما -البته اینارو اروم می گفت که منم خیلی اروم به طبعیت از اون گفتم:

 okکه یه پسره 

 

 

? 

 ok-متینا چشمکی زد و اروم گفت:

 

 

 بگو دیگه داری نقش بازی میکنی

 اهــــا اونو میگی باران -بعد از این حرفش بلند گفت:

یدم ید که داینو از عمد بلند گفته بود ای ول به خودم عجب دوستای باحال و پایه ای دارم من همون موقع گوشیم لرز

 عشقت کیه عشقم؟ -نفس اس ام اس داده بود:

 مامانم دیگه اما تو فرض کن یه پسره -من:

 باشه گلم -جواب اومد:

 لبخندی زدم این یعنی اینکه دارم با اون پسره اس ام اس بازی میکنم

 سالم برسون -متی:

 ok-م:این متی از من بیشتر جدی گرفته بودش،یه خنده ای ریزی کردم و گفت
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 من کی یاد گرفته بودم عشوه کردن رو ؟؟

 به کی سالم برسونه؟ -امیر:

 یه بنده خدای عاشق -متی:

 از بازوی متینا یه نیشگون گرفتم

 آخ -متی:

 زهرمار چرا میگی؟ -من:

 خب چیه هر چی باشه همین امروز فرداست که شوهرت بشه دیگه -متی:

و واج نگاهش میکردم امیر هم برگشت و مارو نگاه کرد هنوز توی بهت بودم که با منو میگی شـــــــاخ!!! داشتم هاج 

ال خیلی خوش ح -صدای بلند و یکدفعه ای ترمز ماشین خودم به صندلی جلوییم ارسام برگشت سمت ما و گفت:

 میشیم مام با این کسی که قراره فامیل بشه اشنا بشیم

این بنده خدایی که میگین کی  -ی امیر نگاهی به من کرد و گفت:خاک بر سرت متینا که همه چی رو خراب کرد

 هست که به قول خودتون قراره بشه شوهر باران؟

 هنوز چیزی معلوم نیست -متینا:

 نه نه هیچی بابا متینا شلوغش کرده -من هول شدم و گفتم:

ه میشد چشماش از رنگ آرسام خیلی عصبی بودو و اینو از صداش و حتی حالت چشماش میشد فهمید عصبی ک

 خب بگین ماهم بدونیم -معمولی تیره تر میشد با همون عصبانیتش گفت:

 بابا هیچکی نیست الکی شلوغش کردین -آخرش کالفه شدم و گفتم:

از ماشین پیاده شدم و سوار ماشین ساترا که به تبعیت از ما ایستاده بودن،شدم درو محکم بستم که باعث شد ساترا 

 ه من و تو و نفس نداریم اما ماشینم رو دوست دارمدرست -بگه:

 ببخشید -من:

 باران جان چی شده؟ -نفس:

 هیچی فقط یه مسئله ی ساده رو بزرگش کردن -من:

 اهان -نفس که خودش فهمیده بود االن نمیشه با من حرف زد گفت:

 حرکت کردو ساکت شد ساترا اروم حرکت کرد و پی ا پی بوق زد ارسام هم از پشت ما 

 میتونم دراز بکشم این پشت؟ -من:

 االن این سوال بود؟ از من؟ -ساترا:

 اوهوم -من:

 اینم سواله میپرسی اخه؟ معلومه میتونی بخوابی -ساترا:

 مرسی -من:

 دراز کشیدم و چشمام رو بستم

 میخوای بخوابی؟ -نفس:

 شاید خوابم برد -من:

 وع کوچیک چیه؟ببخشید میشه بگین این موض -ساترا:
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 ببخشید ساترا اما االن نمیخوام در موردش بحرفم -من:

 بله بله من االنم کامال متوجه شدم موضوع چیه -ساترا:

 پس نپرس -من:

 ببین باران روشی که در پیش گرفتی خیلی هم درست نیستا، تو االن هدفت اینه که ارسام اعتراف کنه نه؟ -ساترا:

 ن از کجا میدونست اخه؟من کال هنگیده بودم ای

 واقعا که نفس یه چیز رو نمیتونی بین خودمون نگه داری؟ -من:

 برو بابا من نگفتم -نفس:

نیازی نیست کی بهم بگه من خودم االن یه دونه مثل تورو دارم دیگه تو حرکت کنی میفهمم میخوای چیکار  -ساترا:

 کنی

تش کنم ولی متینا خیلی جدی گرفت و وضع رو خراب کرد من نه فقط دوست داشتم یکمی اذی -هاج و واج گفتم:

 فقط خواستم یکمی حرصش بدم

نه دیگه این طوری حس حسادت ارسام رو تحریک میکنی و اون کال عصبی میشه و ممکنه یه کار بدتردیگه  -ساترا:

 ای بکنه

 مگه متی چیکار کرد؟ -نفس:

 اینجوری بشه در واقع داشت به من کمک میکرداونم تقصیری نداشت بیچاره فکر نمیکرد که  -من:

 مثال چی گفت؟ -ساترا:

من بعد از جواب اس ام اس که دادم به نفس لبخند زدم که متینا گفت بهش سالم برسون امیر هم پرسید به  -من:

 کی؟ اونم گفت داماد اینده ارسامم محکم ترمز کرد و ازم خواست بهش بگم این داماد اینده کیه

 اوه اوه چه وضعیتی -نفس:

 اووف حاال من چیکار کنم؟؟ ساتــرا، نفـــس چیکار کنم؟ -من:

 من کمکت میکنم ولی به یه شرط که زیاد به ارسام فشار نیارین-ساترا:

 بابا دوست، بابا برادر -نفس:

ال همون کارایی که مث -ساترا نگاهی به نفس انداخت و چشماش رو ریز کرد و دوباره من رو مخاطب قرار داد و گفت:

 خودت میکنی رو بکن اما دیگه نگو داماد اینده یهو دیدی ارسام بد بخت خودکشی کردا

اینو با لحن شوخی گفته بود خودمم خنده ام گرفت همین مونده بود ارسام به خاطر من خودکشی کنه با خنده 

 گفتم:فک نکنم دیگه تا این حد کشته مرده ام باشه

 میدونی؟ تو از کجا -ساترا:

خــــب دیگه من بخوابم -بعد از حرفش یه نگاه برادرانه بهم کرد که از خجالت سرم رو انداختم پایین و گفتم:

 ...کپنم تموم شد زیادی زر زدم

 کار هر روزته عزیزم -نفس:

گه کنا حاال اساترا این زنت رو خفه  -در حالی که دراز کشیده بودم و دستم رو هم روی چشمام گذاشته بودم گفتم:

 گذاشت من بخوابم

 من تو این چیزا دخالتی نمیکنم -ساترا:
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 آخ فدات ساتـی جونم، تا چشت دراد باران ببین میدونه کجا باید دخالت کنه کجا نکنه -نفس:

 حیف حس دعوا و کل کل نیست -من:

 اگه بود هم جلوی استادت کم میاوردی عشقم -نفس:

نفس از این حرفا فقط برای عوض کردن روحیه ام بود بدون حرف خوابیدم وگرنه  چون میدونستم منظور ساترا و

ساترا خیلی جاها جلوی نفس از من حمایت میکرد و تو خیلی مسائل هم کمکم میکرد و مثل برادر بزرگ تر نداشته 

 ام همیشه پشتم بود.

مهربونش جلوی خودم دیدم با صدای با تکون های متوالی بیدار شدم چشمام رو که باز کردم نفس رو بالبخند 

 رسیدیم؟  -خوابالود گفتم:

نچ، گرگانیم یه ساعتی مونده پاشو بیا یه هوایی عوض کنیم من حالم داشت به هم میخوردبلند شدم و بعد از  -نفس:

 تی نفسیراس -قفل کردن ماشین راه افتادیم سمت دست شویی جایی که استوپ کرده بودیم تو راه به نفس گفتم:

 تکین گفت که اگه میشه خاله نفس بیاد برای شام خونمون میخواد تورو با این وضع ببینه

باران ناراحت نشیا ولی ساترا خیلی  -و اشاره ای به هیکلش کردم نفس زل زد بهم و چشماش رو ریز کرد و گفت:

 خسته است اگه بشه ما فردا بیایم باشه؟

 اتفاقا من که یه روز نبینمت خوشحالم میشم مزاحم همیشگی نه بابا -شونه ای باال انداختم و گفتم:

 ادم نیستی بابا برو جیشت رو بکن که حوصله ندارم -نفس:

 راستی ارسام چی میشه؟-بعد از دست شویی داشتم صورتم رو میشستم تو همون حالت به نفس گفتم:

 وزهارسام و ساترا و الیاس هرسه تاشون خونه ی ما میمونن دلت بس -نفس:

 بدرک نه که خیلی هم مهمه -من:

 نه که اصال مهم نیست؟ -نفس:

 نـــــه اصال!! -من:

با نفس وارد کافی شاپ که شدیم دیدیم بچه ها دور یه میز نشستن چشمم به ارسام افتاد داشت نگاهمون 

 میکرد،نفس سمت راست ساترا و منم سمت چپش نشستم

 من اب میوه ی پرتقال میخوام -نفس:

 من شکالت داغ -من:

 من شیرموز -متینا:

 منم اب میوه پرتقال میگیرم -امیر:

 ساتی برای من همون همیشگی رو بگیر دیگه -ارسام:

 چشم، دیگه؟؟ -ساترا:

 ببین پاستیلی،شکالتی،چیزی دارن برام بگیر -نفس:

 دلت خواست؟؟ -امیر:

 دروغ چرا آره -و گفت:نفس سرش رو انداخت پایین و لب پایینیش رو گاز گرفت 

 بغل همین یه سوپر مارکت هست -ارسام:

 االن میارم،فقط شکالت و پاستیل؟ -امیر بلند شد و گفت:
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 منم میخواما -من:

 مـــنم -متی:

 امیـــر؟؟؟ -نفس:

 بله؟ -امیر:

 ببخشیدا ولی میشه یکمی هم خرت و پرت بخری از طرف من برای تکین و نیکان بفرستیم؟ -نفس:

 اره خودمم برای مایسا اینا میخوام بخرم -امیر:

 پس چرا دست خالی اومدی؟ -امیر رفت و ساترا اومد و نشست نفس دوباره غر زد وگفت:

 عزیزم خودشون میارن دیگه من سفارشا رو دادم و فیش گرفتم -ساترا:

ه پاکت که توش کلی پاستیل و لواشک اینا چند دقیقه بعد سفارشامون رو اوردن بعد از اونم امیر با دست پر اومد و ی

بود رو داد به نفس با دیدن اون یاد اون روزی افتادم که به طور خیلی بچه گونه ای با ارسام سر یه پاستیل دعوا کرده 

بودم با مرور خاطران نفسم رو با اه دادم بیرون و یه پاستیل نوشابه از پاکت کشیدم بیرون و بازش کردم و دوتا 

 دهنم بعدش با دهن پر به ارسام که رو به روم نشسته بود اما توجهی بهم نمیکرد تعارف کردم گذاشتم

 ممنون -ارسام:

 بگیر بابا خجالت نکش -من:

 میگم که ممنون -ارسام:

 بدرک پسره ی لوس و ننر -اروم گفتم:

 جـــان؟؟؟ -ارسام:

 چی جان؟ -پاستیل چرید تو گلوم با سرفه گفتم:

 میگم چیزی گفتی؟ -از قیافش معلوم بود خنده اش گرفته گفت: ارسام که

 نه بابا من چیکاره با تو دارم -من:

ارسام ابروش رو داد باال و دوباره مشغول خوردن کیک شکالتیش شد دوباره پاستیلم رو گذاشتم دهنم و اروم پیش 

 چه عینه سگ هم گوشاش تیزه -خودم غر زدم:

 سگ اصوال حس بویاییش قویه -نگاه کردنم گفت:ارسام خیلی خونسرد بدون 

 -ای بابا االن من بگم عاشقتم که کر میشدی نمیشنیدیا حاال کافیه فحشت بدم به خدا خونسرد تر از خودش گفتم:

 سگ حس شنواییش هم قویه

ت رو که نس -و یه لبخند دندون نما بهش زدم ارسام نگاهی بهم کرد و سرش رو به عالمت تاسف تکون داد و گفت:

 موکته به خدا

 باهاش یکی به دو نکن خب -دیگه جوابش رو ندادم ساترا زیر گوشم زمزمه کرد:

چون دهنم پر از شکالت داغم بود جوابش رو ندادم، بعد از اینکه همه نوش جان کردند گفتیم بلند بشیم و راه 

 بیوفتیم.

ه بوق ساترا در خونمون باز شد و مامانم اومد بیرون یه ساعت هم با صحبت و خنده تو ماشین ساترا گذشت و با ی

 پریدم از ماشین بیرون و بغلش کرم اول خوب بوییدمش و بوسیدمش

 علیک سالم بعدشم پاشو خرس گنده که از این کارا نمیکنه -مامان:
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 مـــامــان! -من:

 وبی؟ عمو خوبه؟ نیکان و تکین خوبه؟سالم خاله جون خ -نفس از ماشین پیاده شد و اومد مامان رو بغل کرد و گفت:

 مرسی عزیزم تو خودت خوبی؟ ساترا خوبه؟ پسرت خوبه؟ -مامان نفس رو هم فشرد تو بغلش و گفت:

 اوهوم بد نیست -نفس خجالتی کشید و گفت:

آما،خاله ـسلــــام؛منم اینجـ-ساترا از ماشین پیاده شد دستشم همون پاکت خریدبرای بچه ها بود رو به مامانم گفت:

 غزل دختراتون رو دیدین منو فراموش کردینا

 ساترا جان مگه این دخترا میزارن؟ -مامان:

 خاله باران رو کنترل کن چیزی کم،زیاد،بلند،کوتاه نشده؟ -ساترا نگاهی به من و نفس کردو با خنده گفت:

 نه اذیتتون که نمیکرد؟ -مامان نگاهی بهم کردو گفت:

 همش منو عذاب میدادچرا خاله  -ساترا:

 ااا ساتــرا! نه خیرم خاله اتفاقا اگه باران نبود من دق میکردم بیچاره متینا که درگیره با مادر شوهرش -نفس:

 نفس و ساترا شام رو باید بمونینــا -مامان نگاه خریدانه ای بهم کرد بعدش رو به نفس گفت:

زار مامــــان! ب -اراحت نشه دست مامان رو گرفتم و گفتم:نفس نگاهی بهم کرد یعنی خودت یه جوری بهش بگو ن

 برن دیگه بابا خسته شدم هرروز میبینم این نفس رو بیخیال بزار برن منم میخوام تنها باشم

ترا و سا -مامان فشار وحشتناکی به دستم وارد کرد یعنی خفه شم اما من پررو تر از این حرفا بودم دوباره گفتم:

 ین راستــــی ساترا به اون ارسام بگو ساک منو بیاره هــــــانفس خب دیگه بر

 حتما، این کارت یادم میمونه هــــا -ساترا چشمکی بهم زد وگفت:

 چرا این جوری میکنی؟  -اونا رفتن و منم درو بستم مامان با اخم نگاهم کرد وگفت:

ونم اینقدر من و ساترا تو خونه کار کردیم که خسته اخه مادر من ساترا از صبحه داره رانندگی میکنه قبل از ا -من:

شدیم نفس رو هم که میشناسی چه وسواسیه همه جارو اب و جارو کرد انگار که بخواد ده سال تو گنبد بمونه برای 

 همون من اینجوری گفتم اونا تو رودروایستی نمونن،اکی مامان؟

 اها اره،حاال تو ساکت کو؟ -مامان:

 شین ارسامشونموند تو ما -من:

 وا چرا؟؟؟ -مامان:

اخه میدونی متینا گفت برم پیش اونا بعدش وسط راه نفس حالش بد شد من اومدم پیش نفس دیگه ساکم موند  -من:

 اونجا

 باشه پس -مامان:

 بابا و نیکان و تکین کجان؟-من:

 رفتن پارک -مامان:

 اکی هـــانــی، دلم برات تنگ شده بودا شیطـــون -من:

 منم بارون خانوم یه دختر بیشتر که ندارم -مامان:

 آره دیگه،یکی یدونه،ناز و دردونه-منم قیافه ی حق به جانبی گرفتم و گفتم:

 خب خب باز من بهت رو دادم تو پررو شدی -مامان:
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 یه بار شد تو به من محبت کنی به خدا کمبود محبت دارم -من:

 بسه؟ کمبودت جبران شد؟ بعدشم کمتر فک بزن بیا بریم تو -مامان غافلگیرانه بوسم کرد وگفت:

شما برو من روی این تابی که االن نزدیک دوساله سوار نشدم منتظر بابا اینا میشینم بعدشم ساکم رو بیارن  -من:

 دیگه

 باشه پس من غذام سوخت -مامان:

عشق خودم درست کرده بود نشستم و محکم مامان رفت تو منم روی تابی که بابا روی تنها درخت حیاطمون فقط به 

اب ت -خودم رو تاب دادم و اینقدر رفتم باال که احساس کردم دارم پرواز میکنم داشتم به یاد بچگی هام میخوندم:

تاب عباسی خدا باران رو نندازی اگه باران رو بندازی بغل مامان بندازی،داشتم برای بار دوم شعر رو تکرار میکردم 

جیغی خفه شدم تابم سرعتش کم شد چشمام رو باز کردم و با دیدن نیکان که داشت با دیدن من جیغ که با صدای 

میکشید پریدم پایین و بغلش کردم و بوسیدمش بعدشم بابام رو دیدم که دستش یه بستنی خانواده بود و با لبخند 

 میکرد ایستاده بودنظاره گر من و داداشم اما تکین دست به سینه و اخمی که همیشه منو میدید 

 کی اومدی؟ -نیکان:

 همین االن قربونت برم -من:

 علیک سالم باران کوچولو -بابا:

 بابا بیست و دو سالمه تو هنوز به من میگی کوچولو -من:

 اونی که داشت روی تاب میخوند تاب تاب عباسی خدا باران رو نندازی کی بود پس -بابا:

 ــایــــی!بـــابــ -رفتم بغلش و گفتم:

 تو نمیخوای ابجی خوشگلت رو بغل کنی -بوسی از لپش کردم رفتم کنار تکین و گفتم:

 تو خوشگل باشی پس من چیم؟ -تکین ایشی کرد و گفت:

 یه پسر نوجوون که صداش داره کلفت میشه -من:

 بـــاران!! -تکین:

 مرض چند بار گفتم بهم بگو ابجی -من:

 حقته -و گفت: تکین زبونی برام دراورد

 درد و حقته ببین من نبودم باز تو بی ادب شدی؟-من:

 بسه دیگه نیومده دارین دعوا میکنین -بابا:

 من: راستی بابا بستنی ها شکالتـــیه دیگه؟؟؟؟!!

 اره اره معتاد شکالت -بابا:

 م دیدم ارسام با اخم داشتبوسی براش فرستادم که مصادف شد با صدای بوق های ممتد ماشین رفتم و درو باز کرد

 ساکم رو میذاشت پایین بابام و داداشام از پشتم اومدن تو کوچه

 سالم ارسام جان زحمت کشیدی -بابا:

 سالم بابا سبحان،مونده -ارسام سری بلند کرد و ابروهای گره خورده اش رو باز کرد و با خنده ی همیشگیش گفت:

 بودن تو ماشین وظیفه ام بود دیگه

 ش ساکم رو که دیگه روی زمین بود همونجا ول کرد و خودش رفت با بابام روبوسی کردنبعد
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 داداش ارســـام؟!! -تکین:

 جانم؟ -ارسام:

 سالم،خوبی؟ نمیای خونه ی ما؟ -تکین:

 چرا داداش کوچولو فردا قول میدم حتما بیایم -ارسام:

و تکین برون توجه به من رفت،کل شور و ذوق و هر چی که  ارسام ساکم رو داد دست بابام بعد از خدافظی با بابام

 داشتم یهو فروکش شد و هاج و واج به ته کوچه نگاه میکردم که یهو دستی جلوم تکون خورد

 بابایی نمیای خونه؟ -بابا:

 چرا چرا بریم دیگه -سری تکون دادم و گفت:

ا خونواده رفتم تو اتاقم،حق خودمه دیگه شکر میخورم بعد از رفتن به خونه و خوردن شام و بستنی و کلی زر زدن ب

میخوام حسادتش رو تحریک کنم حاال ارسامم خر قهره البته خر قهر تو لغت به معنی اینه که وقتی قهر میکنه عین 

خر میشه یعنی نفهم میشه و به هیچ صراطی هم مستقیم نمیشه حتی نمیشه بهش فهموند که قهرش الکیه گوشیمو از 

وار تنگم کشیدم بیرون و شماره ی نفس رو گرفتم االن بهترین چیز حرف زدن با نفسی بود صدای بوق جیب شل

برای ششمین بار داشت نا امیدم میکرد همین که دستم رفت فطعش کنم تماس وصل شد و صدای نفس نفس زنان 

 نفس از اونور اومد

 علیک سالم چرا جواب نمیدی؟ -من:

 بودم داشتم میرفتم شام سالم، ببخشید حموم -نفس:

 اها پس باشه نوش جونت مزاحمت نمیشم -من:

 باران؟ -نفس:

 جانم -من:

 بگو عزیزم میشنوم، چی باعث شده که اینجوری ناراحت بهم زنگ بزنی؟ -نفس:

 ارانببین ب -کل اتفاق هایی که افتاده بود رو براش تعریف کردم نفسم با حوصله همه رو گوش داد اخرشم گفت:

نمیخوام سرزنشت کنم ولی ساترا راست میگه نباید از راه حسادت بری اخه ممکنه اونم بخواد دل تو رو بسوزونه بعد 

 یه گند بزرگ تر زده بشه ها

 نمیدونم ولی اینو میدونم چیز خوردم رو گذاشتن واسه همین وقتا-من:

 حاال ناراحت نباش خودم ببینم میتونم چیکار کنم -نفس:

 اره عزیزم یه شکری بخور دیگه وای -من:

 خیلی پررویی باران -نفس:

 مرسی عشقم بوس بای االن وقت خوابه ساترا عصبی نشه -من:

 مرض -نفس:

 بای -من:

 وای راستــــــــــــــــــی!!!! -داشتم قطع میکردم که یهو نفس داد زد:

 چه مرگته؟ -من:

 ساتــــرا! -نفس:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

3 1 6  

 

 ساترا یه مرگشه؟ -من:

 بابا خره ساترا میگه دیگه وقتشه -نفس:

 آخ جــــــــــــــــــون شد دو تا خواهر زاده -من:

 منه احمق رو بگو میام به توی احمق میگم،قطع کن بابا کار و زندگی داریم خدافظ -نفس:

 همچنین -من:

 چی همچنین -نفس:

هی اون بدبخت هیچی نمیگه شورش رو در  میگم همچنین خداحافظ،ولی نفس به نظرمنم دیگه وقتشه ها -من:

 اوردی

 باشه حاال کی گفت نمیخواد؟ -نفس:

 ببین باز دو ساعت دور شدم پررو شدی دختره ی بی چشم و رو-من:

 بوس بای زیادی صدام رو شنیدی -نفس:

 خفه نمیر خداحافظ -من:

ا و شوهراشون و سامی و ارسام و بقیه کلی دعبعد از قطع تلفن چشمام رو با حس بهتری بستم و به جون نفس و متینا 

 کردم و خوابیدم. 

 «از زبان نفس » 

توی راه کلی خسته شده بودم حاال ساترا و ارسام از منم بد تر بودن اخه رانندگی هم کرده بودن االنم من کلی با 

ین هم خونه ی ما می موند رفتم پایباران زر زده بودم و داشتم میرفتم پیش بقیه تا شام بخورم چون الیاسم بود ارسام 

 من کیم؟ -و خیلی پاورچین پاورچین رفتم و از پشت چشمای بابام رو که در حال خوردن برنجش بود گرفتم و گفتم:

 الیاس:ـ عمم

 نگین:ـ ضایع الاقل می بستی اون صاب مرده رو

بیا  خوش اومدی دخترم -سم کرد و گفت:چشم غره ای به هر دوتاشون رفتم بابا هم از دستم کشید و از پیشونیم بو

 بشین بخور

رو صندلی خالی که بین ارسام و بابا بود نشستم همه داشتن با حرف میخوردن منم عین گاو میلوبوندم ارسام اروم 

 نفس جونم تورو به جون من که نه ساترا اروم تر بخور ابرومون رو جلو خونوادت نبر -زیر گوشم گفت:

 گرسنمه خب بعدشم من باید بخورم -اختم و گفتم:شونه ای باال اند

 به بهونه ی اون بیچاره هی بلومبونا -ارسام:

همین جوری داشتم میخوردم که یهو غذا پرید تو گلوم بابام هم میزد به پشتم ارسامم همچین میزد که انگاری مثل 

 نتام و جری غذا رو با ظرف قورت دادم به زور گفتم بابا به خدا رفت پایی

با خنده شام رو خوریدم بعدشم من رفتم اشپزخونه و داشتم ظرفارو میشستم مامان همیشه وسواسم هم داشت 

همزمان با من دستمال میکشید یا ظرفارو میذاشت رو کابینت اخرشم برگشتم دیدم یه ظرف پراز میوه با چند تا 

 پیش دستی و کارد و چنگال اماده کرده

 ت خوبه؟ دعوا و بحث و جدل که ندارین؟با ساترا رابطه ا -مامان:

 نه اینکه اصال نداشته باشیم اما اره شکر خدا خوبیم -من:
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 چی شده مگه؟ -مامان:

 هیچی مامان بالخره دعوا نمک زندگیه دیگه -من:

 ههر چی باشه نفس با کسی که شریک زندگیته همسرته زیاد دعوا نکن کاری نکن که به قهرات عادت کنه ب -مامان:

دوریت به نق زدنات عادت کنه به جاش کاری کن که اگه خدایی نکرده یه روزی دعوایی هم بینتون افتاد نتونه 

 تحمل کنه و خودش بیاد طرفت

 چشم مامان حاال اجازه هست من این میوه رو ببرم؟ -بوسی از لپش کردم و گفتم:

 نـه سنگینه االن خودمون میاریم -مامان:

 دیگه اونقدرام سوسول نیستم کهاوووو مامان  -من:

 واسه همونه سه روز بستری شدی؟ -مامان:

 منو میگی چشمام که افتاد کف اشپزخونه دهنمم سه متر باز شده بود که خدایا این دیگه اونو از کجا فهمیده

 واسه من چشمات رو از حدقه نیار بیرون زیادم به مغز اکبندت فشار نیار از ساترا پرسیدم -مامان:

 وای مامان ماشاال مخبر دارینا خبرای اونور زودتر از من به شما میرسه -من:

 دیگه دیگه -مامان:

 برو میوه رو بیار نگین -با کلی عالمت سوال رفتم تو هال و خودم رو چپوندم بغل بابام و رو به نگین گفتم:

 بر میگردی تو؟بابا نگــــا نیومده داره دستور میده هــــــا!! اصال کی  -نگین :

 هنوز بزار بیام خودم به وقتش میرم بچه پررو -نفس:

 نگین! خودم میرم میارم با مامانت هم کار دارم -بابا:

 چرا مزاحم این دوتا مرغ عشق میشین؟ -بابا رفت تو اشپزخونه منم برگشتم سمت بچه ها و با خنده گفتم:

 نیستم من که از دوازده ماه سال چهارده ماهش رو-الیاس:

 این مزاحمشونه -بعدشم اشاره به نگین کرد و گفت:

 منم امسال دیگه کنکور بعدشم میرم دانشگاه ایشاال -نگین:

 میخوای کدوم شهر هارو تو اولویت بزاری؟ -ارسام:

همه شهرارو میزنم اما اصفهان و شیراز و مشهد و بعدشم تهران رو تو  -نگین لبش رو با زبونش تر کرد و گفت:

 اولویت میزارم

 اول اصفهان؟ -ساترا:

آره صد در صد اصفهان عشق منه،نفس میدونه از اولشم هیچ عالقه به دانشگاه تهران نداشتم حاال اصفهان  -نگین:

 نشد ایشاال یا مشهد یا شیراز دیگه

 برعکس شخصا عاشق دانشگاهیم که توش به لطف خدا دارم میخونم عالیه عالـــــی -من:

 بله دیگه منم اگه استادم میشد شوهرم اینجوری میگفتم -نگین:

 اصال ربطی به اون نداره -من:

چرا داره اما یکم درضمن من بعد رفتن به  -ساترا با خنده نگاهم کرد و ابروش رو انداخت باال که باعث شد بگم:

 اونجا ساترا رو دیدم کف دستم رو که بو نکرده بودم که

 ن تهران فقط الودگیش بدهحاال جدا از او -الیاس:
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 شاید برا ما که دیگه عادت شده -ارسام:

این سه کله پوک از زمانی که من یادمه همیشه ارزوشون بوده که اونجا قبول بشن و  -نگین اشاره به من کرد وگفت:

 البته خرزدناشونم جواب داد

 ببخشید کیا؟ -ساترا با خنده گفت:

 دیگه زنت ومتی و بارانسه کله پوک  -نگین بی خیال گفت:

 بال نسبتی چیزی -ساترا با همون خنده گفت:

 ساتی اینجور چیزارو ادم میتونه درک کنه این بیچاره بحثش جداست -من:

 مثل همیشه من فرشته ام؛ مرسی کله پوک جونم -نگین حق به جانب گفت:

 نمیبینم سجده ات رو -من:

 گل به خودی میزنی اخه؟ نگین چیز کردی ابم قعطه خب چرا -الیاس:

نگین دهنش رو باز کرد زر بزنه که مامان و بابا اومدن تو هال برای همون دیگه کسی ادامه نداد،من و الیاس کنار هم 

روی زمین نشسته بودیم الیاسم انواع اقسام میوه رو قاچ میکرد میذاشت دهنم،هنوز سیبم رو قورت نداده بودم که 

 بسه خفم کردی -زور گفتم: پرتقال رو گذاشت دهنم به

 نفس -اما چون صدا خیلی گنگ بود الیاس یه پرتقال دیگه گذاشت تو دهنم بعدشم زل زد تو چشمام و گفت:

 خواهرم نمیدونی وقت حرف نمیزنی چقدر خوشگل تر،تودل برو تر میشی

 د از خوردن میوه همه رفتنچون نمیتونستم دهنم رو باز کنم چشمام رو گشاد کردم و با انگشتم تهدیدش کردم،بع

تو اتاقا البته تقسیم شدیم یعنی ارسام تو اتاق مهمون الیاس و نگین تو اتاقای خودشون و من و ساترا هم قرار بود تو 

 اتاق من بخوابیم.

 چقدر این نگین زر میزنه -ساترا اومد تو و درو هم قفل کرد نفسم رو با فوت دادم بیرون و گفتم:

 توهم زیاد بهش گیر میدی دیگه -د و گفت:ساترا نزدیکم ش

 زبونم رو در اوردم و گفتم:ـ خوشم میاد چیکار کنم؟

ساترا بدون حرف بغلم کرد نفس های گرمش که به بدن لختم میخورد موهای تنم مور مور میشد کال من ساترا بغلم 

ه ی گوشم شروع به بوسیدن کرد میکرد بی جنبه میشدم چشمام رو از روی یه حس خیلی خوب بستم ساترا از الل

 مقول میدم دردت نیاد خوشگل -خودمم دیگه نیاز داشتم برای همون اعتراضی نکرد ساترا بوسی از لبم کرد و گفت:

 لبخندی با عشق بهش زدم.

 با صدای ساترا چشمام رو باز کردم ساترا با یه بافت سبز و شلوار لجنی رنگش خیلی شیک جلوم وایستاده بود

 هوم؟ -من:

نفــــــس! پاشو دیگه تنبل میخوایم بریم خونه متیناشون بعدشم خونه ی بارانشون همه رفتنا فقط موندیم  -ساترا:

 من و تو که باید باهم بریم بدو دیگه

 من .. چیزم درد میکنه -اینقدر خوابم میومد که همین جوری یه چیز پروندم و گفتم:

 چیزت؟ -ساترا ابرویی باال انداخت و گفت:

 هم...همون... منظورم... چیزه دیگه اها کمرم -من:

 پاشو پاشو تنبلی نکن -ساترا:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

3 1 9  

 

 هــــــــــوف اصال از هرچی اینور اونور رفتنه بدم میاد من میخوام بخوابــــــــم -من:

 اومدیم مسافرت واسه اینور اونور تو خونه خودمون میتونستیم بخوابیما -ساترا:

 اشه باشه ب -من:

بلند شدم و رفتم تو دست شویی خودم رو تو اینه نگاه کردم و وقتی چندشم شد شروع کردم که مشت مشت اب 

سرد بزنم به صورتم بعدش مسواکمم زدم راستش دیشب بهم خیلی خوش گذشته بود مطمئن بودم ساترا هم همین 

 حس رو داشت اومدم بیرون دیدم ساترا داره ساک رو زیر و رو میکنه

 دنبال چیزی میگردی؟ -من:

 ا اومدی؟ ببین عشقم بیا اینو بپوش خوشگله؟ -ساترا:

 عزیزم مثل همیشه سلیقه ات عالیه ها ولی کمر شلوار اذیتم میکنه من همون لباس بلند حاملگیم رو می پوشم -من:

 ه اونجاست تو کمدتاها اونو من دادم نگین اتو بزنه گفتم یهو اگه دلت خواست بپوشیش اماده باش -ساترا:

 ای ول بابا -من:

لباسم رو سریع پوشیدم و موهام رو باز گذاشتم ارایش هم کردم که یکمی صورتم بهتر بشه بعدشم با ساترا راه 

افتادیم منم عین اون بچه دوساله ها شیر و کیک دستم داشتم میلوبوندم البته این پیش صبحونه بود و صبحونه ی 

 .اصلی خونه ی متیناشون

بعد از رسیدن به خونه ی متیناشون و کلی چیدن برنامه که چیکارا کنیم راه افتادیم سمت خونه ی بارانشون بعد از 

 این صدای خوب از کجا میاد؟ -رسیدن به اونجا و کلی بوس و ملچ و مولوچ رو به خاله گفتم:

 من که فقط بوی خوش حس میکنم -ارسام:

 تم حس میگرفتما خب االن اینجوری میگی منم حسم رفت پیش غذا دیگهایی بترکی ارسام مثال داش -من:

 حاال منو بهونه کن دیگه شکمو -ارسام:

 بزار من به باران و سبحان بگم بیان -خاله غزل با خنده گفت:

 اون چش سفید کجاست مگه؟ -دست به کمر ایستادم و گفتم:

 داره یادش میدهباران گیر داده که پیانو یاد بگیره باباش  -خاله:

بعدش خاله رفت باال و چند لحظه بعدشم قیافه ی نحس باران اومد جلومون با جیغ و داد از پله ها دویید پایین و من 

 مواظب باش نیوفتی -صدای ارسام رو اروم شنیدم که گفت:

 سالم بر همگی خوبین خوشین؟-باران با جیغ و داد گفت:

 مسال -همه باهم ناخود اگاه گفتیم:

 اوه چه گروه سرودی هم درست کردن برا من-باران:

و خودشو پرت کرد رو مبل عمو سبحانم اومد از پیشونی من و متینا بوسید و دوباره احوال پرسی ها شروع شد.ناهار 

رو که خوردیم یکمی هم نشستیم با مامان بابا ها حرف زدیم بعدشم طبق برنامه ای مامانم برامون چیده بود برای 

حتی ساترا و ارسام و امیر حسین قرار بود ما کل روز رو باهم تو خونه ی ما باشیم اما شب باید همه بر میگشتن را

خونه ی خودشون برای همون ما جوونا همه اماده شدیم و رفتیم خونه ی ما دونه های برف ریز ریز اما تند تند میومد 

لف راننده بودن پیاده نشدن منم عین منگوال منتظر بودم همین که رسیدیم ارسام و ساترا که تو دوتا ماشین مخت

 ماشین رو ببریم پارکینگ
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 ساترا برو دیگه -من:

 داریم میریم برف بازی -ساترا:

 اااا خوبه پس -من:

 بپر لباست رو عوض کن میخوای با این لباسا بازی کنی؟ -باران:

اتاقم و تنها لباس زمستونیم که االن اندازه ام می شد یه نگاهی به خودم کردم راست میگفتا پیاده شدم و رفتم تو 

تونیک بنفش بود همون رو با دامن مشکی و شال بنفش کلفتم پوشیدم دستکش و کاله و شال گردن ساترا و مال 

 خودم رو هم انداختم تو کیفم و رفتم پایین نگین هم داشت وسایال رو میگرفت

 نگین یه پتو هم برای من بگیر -من:

 بردم تو ماشینتون یه بالش کوچولو هم هست -گین:ن

 وای یادمم نبود خودمونم داشتیم واسه توی راه اورده بودیم -من:

 اقایون جدا خانوما جدا -نگین سری تکون داد و باهم رفتیم بیرون نگین در خونه رو محکم بست و تو کوچه داد زد:

نندمونم شد باران راننده ی اونا هم ارسام بود،با اشاره ی الیاس راه برای همون ساترا رفت اونور متینا اومد اینور را

افتادیم ارسام هی از ما سبقت میگرفت البته باران هم کم نمیذاشت همین که رسیدیم جاده صدای اس ام اس گوشیم 

 غزنده استلنفسی به باران بگو اروم تر بره جاده  -بلند شد با تعجب گرفتم دستم دیدم ساترائه که نوشته بود:

گوشیمو گذاشتم تو کیفم و به با نگاه کردن به ماشین ارسام که کنارمون بود به ساترا چشمکی زدم که باعث شد 

 بخنده

 نفس یادم بنداز رفتیم خونه لباسای نینی رو بهت بدم یادت نره بمونه -نگین:

 باشه عزیزم-من:

 وای نفسیم دقیقا چقدر دیگه مونده؟ -متی:

 ا یه ماه و بیست روزدقیق -من:

 نمیترسی؟ -باران:

 از زایمان؟ -من:

 اوهوم -باران:

 راستش هر چقدر نزدیک تر میشه ترسم بیشتر میشه -من:

 من خودم تورو میبینم استرس میگیرم -متینا:

 زایمان طبیعی میکنی یا سزارین -باران:

 خودم که میگم طبیعی سزارین شکمت میمونه خوشم نمیاد -من:

 ووووووی عزیزمــه نفس اگه لگد زد بگو میخوام حسش کنمـــا -نگین:

 نگین بچه به مامانش رفته یکسره در حال جفتک انداختنه -باران:

مــــــرض! از قدیم گفتن حالل زاده ه خاله  -بعد از این حرفش سه تایی باهم خندیدن نگاهی بهشون کردم و گفتم:

 هاش میر

 داحیانا دایی نبو -متی:

 خیلی خیلی ببخشیدا اما یه چیزی بگم؟ حروم زاده هم به همونا میره -باران:
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رسیدیمو رسیدیم کاشکی نمیرسیدیم تو راه بودیم خوش ودیم سوار الک  -خفه شو باراننگین یهو داد زد: -من:

 پشت بودیم

 خالی بود این دنده و اون دنده خسته نباشی رانندذه رانندگیت عالی بود جای شوهرت -باران:

 االن با خودتی دیگه؟ -من:

 تا توله دورو برشونه 82سالگی  22سالمونه انگار نه انگار دخترای مردم  22اره به خدا  -باران:

 هم دردیم فدات شم -نگین باران رو بغل کرد و گفتیم:

 واه واه میبینم که چشم و گوشت باز شده نگین خانوم -من:

 گه؟اینا کجا موندن دی -متینا:

 گم شدیم -چند دقیقه بعد ارسام ترمز کرد و همه پیاده شدن امیر هنوز در ماشین رو نبسته بود که گفت:

 باز خوبه این نره غول پیشتون بودا -من:

 همونو بگو -ساترا:

 دستت درد نگنه ساترا اون نفهمه از تو انتظار نداشتم -الیاس:

انومم خ -ستاد و از پشت دستش رو دور شکمم حلقه کرد و اروم گفت:ساترا چشمکی حواله اش کرد و اومد پشتم ای

 خوبه؟

 اوهوم سالم میرسونه اقایی ما خوبه؟ -من:

 اره خوبم،توهم برف بازی میکنی؟ -ساترا:

 مگه؟ چطور -صد در صد، اما قیافه ی ساترا جوری بود که بعدش پرسیدم: -با ذوق دستام رو کوبیدم به هم و گفتم:

 نه اخه میترسم گلوله برفی هاشون بخوره تو شکمت خودتم خوب میدونی دیگه اینا گلوله هاشون چجوریه -ساترا:

 یعنــــی؟ -لب و لوچه ام اویزون شد و گفتم:

 من میگم بازی نکن اما بازم خودت میدونی -ساترا که حاال با فاصله ی کمی رو به روم وایستاده بود گفت:

یم با باران که ارسام اینارو بزنیم اما خب ساترا میگفت بازی نکنم دیگه ساترا که ناراحت حرفی نزدم کلی نقشه داشت

 شدنم رو دید سرم رو گرفت بین دستاش و زل زد تو چشمام منم زل زدم به چشمای عسلیش

میکنیم  ینفسم به جاش ارزشش رو داره دیگه ایشاال سال بعد همین موقع با پسرمون سه تایی باهم برف باز -ساترا:

 اون موقع اینقدر منو پسرم با برف میزنیمت که دیگه دلت نخواد برف بازی کنی

 از االن واسه زدن من نقشه میکشین؟ -با فکر به اون روزا لبخندی به روی لبام اومد چشمام رو ریز کردم و گفتم:

 اها افرین همین جوری بخند-ساترا:

و امیر،باران و متی و نگین،گروه گروه شدن رفتن برای خودشون گلوله  بععد از خوردن کباب،ارسام و الیاس،ساترا

درست کنن،منم روی یه صندلی که روی سکو بود نشسته بودم و نظاره گر بازی که االن قراره شروع بشه ارسام اومد 

 نفس ما چرا بازی نمیکنه؟ -جلوم و گفت:

 ساترا گفته -من:

 اها -ارسام:

 پیشم،قدیما بیشتر باهم صمیمی بودیم امروزا زیاد نمیای -من:

 دیروز که کال اعصابم خورد شده بود ببخشید االنم که سر و مر و گنده روبه روتم دیگه -ارسام:
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 اگه واسه قضیه ی... -من:

 بیخیال مهم نیست چه خبر از پسرت؟ -نزاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت:

 سالمتی دلش برای عموش تنگ شده -من:

 منم-ارسام:

 خره دلت واسه خودت تنگ شده؟ -من:

 ااا منو میگه؟ -ارسام:

 اوهوم دیگه یه عموی گل که بیشتر نداره اونم عوض شده -صدامو بچه گونه کردم و تند تند پلک زدم و گفتم:

 منم که گوشام دراز و مخملی یکم دیگه اینجوری تعریف کنی دمم در میارم،در ضمن من کجام عوض شده -ارسام:

 خب قدیما کلی پاستیل ماستیل میاوردی براش -من:

 پسر که از این قرطی بازیا در نمیاره -ارسام صداش رو کلفت کرد و گفت:

 من ککه پسمل نیستم عمویی -من:

 منم واسه توی خرس گنده نمیارم که واسه اون میاوردم -ارسام:

 خب منم اونو میگم دیگه -من:

 چوندی؟ دوتاست؟ای ای نکنه مارو پی -ارسام:

 ای ارسام برو بابا اما پسر نیست که -من:

 چــــراااا؟؟! -ارسام:

 چون... -من:

 هیچی -حرفم رو ادامه ندادم و گفتم:

ببین دوساله داری درس میخونی اتفاقا پزشکی هم میخونی اون پسره چون از چهار ماه  -ارسام خنده ای کرد و گفت:

 میکنهبزرگ تره همه جاشم باهم رشد 

 ارسام گم میشی یا گمت کنم؟ -من:

 بای بای االن ببین شوورت رو چجوری میزنم -با خنده دستاش رو باال برد و گفت:

شیطنتش درونی بود هر کاریشم میکردی بازم یه نمه زبون بازی و شوخی و شیطنت تو وجودش بود اما خب باالخره 

یه فرقی میکرد همین جوری داشتم نگاهشون میکرد االن دیگه چند مردی بود تونسته بود دل باران مارو ببره باید 

نفر دیگه هم اضافه شده بودن داشتن بازی میکردن،یه سری هم مشغول عکس انداختن بودن بعد از نیم ساعت همه 

 خوش گذشت؟ -اومدن دورم جمع شدن به ساترا که کنارم ایستاده بود گفتم:

 ش شد با باران داغونشون کردیمجات خالی اخرش گروهامون عو -ساترا:

 آره بچه هارو -باران:

 اخرای بازی که حرصت رو روی من خالی کردی -ارسام:

 چیکارکنم بازیه دیگه-باران:

 ارسام تو چرا نزدیش المصب رو -من:

 اخه میدونی باران خانوم داشتن به گوشیشون جواب میدادن -ارسام:

 دمشرمنده ضروری بود مجبور بو -باران:
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 مثل اون تلفن توی ساری دیگه؟ -ارسام:

 دقیقا -باران نفسش رو با فوت داد بیرون و گفت:

 چپ چپ نگاهش کردم که باعث شد نگاهش رو ازم بدزده

 میریم یا بمونیم یه قلیون بکشیم؟ -امیر:

 امیر جان شما شب دوباره با الیاس برین بیرون االن واسه نفس بده -متینا:

 ونقدرام نیست به خدا ها خیلی لوسم کردینبابا ا -من:

 چه تحویلم میگیره خودشو کی واسه تو میگه ما همه واسه نینیه میگیم -نگین:

 بابا یه اسم واسه اون بزارین دیگه -الیاس:

 ایشاال وقتی به دنیا اومد -ساترا:

 بریم دیگه  -باران:

بهش بگه اخه خره تو که عین سگ دوسش داری بغض رو توی صداش حس کردم خودمم بغضم گرفت یکی نیست 

غلط میکنین عین گاو میپرین بهم، همه سوار ماشین شدیم منو باران پشت نشستیم متینا هم پشت فرمون،ماشین راه 

 افتاد دست باران رو گرفتم برگشت سمتم و اشکش چکید رو گونه اش

 دیوونه چته؟ -اروم گفتم:

ه ها اما اشکم در میاد،بدبخت عقده ای اصال به اونچه خوشم میاد دوست پسر داشته نفس میدونم گریه ام الکی -باران:

 باشم اصال دلم میخواد اونکاره بشم میتونه کاری کنه؟ اگه دوستم داره خب بیاد بگه خر نفهم

 باران االن عصبی هستی نمیخوام چیزی بهت بگم اما چرا نمیگی بهش شوخی بوده ؟ -من:

 حرف بزنیم؟ ببخشید میشه بعدا -باران:

 سری تکون دادم متی از تو اینه نگاه پرسشگری بهم انداخت اشاره کردم یعنی بعدا بهت میگم.

 ساعت چهار رسیدیم خونه باران مستقیم رفت اتاق من منم پشتش رفتم درو قفل کردم و نشستم کنارش روی تخت

 خب میشنوم. -من:

اصال بهم محل نمیده که بهش بگم شوخی کردم کثافت انگار وقتی خودش ببین اصال خیلی بیشعوره نفهمه  -باران:

 دختر بازی میکنه من یه چیزی بهش میگم

 باران تاحاال دیدی ارسام با یه دختر تلفنی حرف بزنه؟ -من:

 نه! -باران:

 دیدی یه دختر رو نگاه کنه؟ -من:

 نه -باران:

 ختری جز ماها برقصه و بخنده و اینا؟دیدی تو پارتی ها عروسی ها یا جشنا با د -من:

 نـــه -باران:

پس نگو دختر بازی میکنه اما بگو مغرور و زود رنجه که اونم با توجه به شرایط داداشش و اینا خیلی عادیه،این  -من:

 وضع سامیار حتی روی امیر وساترا اثر کرده چه برسه به ارسام که هر لحظه اب شدنش رو میدیده

 میدونم من خودمم احساس میکنم عصبی شدم اره -باران:
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باران سعی کن یکمی بهتر بشی، لج نکن اگه هم چیزی گفت جوابش رو نده میفهمه که داره یه مسئله ی الکی  -من:

 رو داره خیلی بزرگش میکنه و بحثش الکیه

 سعی میکنم بتونم -باران:

 اراده کنی میتونی -من:

ون از همون باالی راه پله می دیدم که متینا و امیر اروم و یه گوشه سر یه چیزی بحث لبخندی زدم و از اتاق اومدم بیر

 می کنن ساترا و ارسام هم جلوی تی وی داشتن میوه میخوردن رفتم کنار اونا

 ساترا کو الیاس؟ -من:

 نمیدونم کو باران؟ -ساترا:

 الیاس که حمومه -ارسام:

 بارانم باالست -من:

سام و ساترا جا دادم و یه سیب هم گرفتم دستم و یه گاز محکم زدم، به نصفه های سیبم رسیده بودم خودم رو بین ار

 که دستی اومد جلو چشمام

 متینایی؟؟ نگینی؟؟ -من:

 اصال باران نیستم -:

 بارانــــــی -من:

 نه بابا؟؟ تنهایی فکر کردی؟؟ -باران دستاشو برداشت و اومد جلوم و گفت:

 یکار کنم باال بودی دیگهخب چ -من:

 نرفته بودم بمیرم که -باران:

 باشه عشقم شرمنده -من:

یه ربعی از بحثامون داشت میگذشت که گوشیم جلوی چشمم خاموش روشن شد و عکس خندون سامی و من روش 

 خفه شین سامیاره -چشمک میزد داد زدم:

 همه چشما قفل شد روی من

 ــــــی؟الو بله سالم خوبی سامــ -من:

 علیک سالم مرسی کجایین شماها؟ نیستین خونه هاتون؟ ارسام پیش شماست؟ چرا گوشیشو جواب نمیده-سامی:

 هوووو نفس بگیر خب اره پیش ماست گوشیش شارژ تموم کرده االن تو شارژ بود ما گنبدیم -من:

 گنـــبد؟؟!! -سامیار با تعجبی که تو لحنش مشخص بود گفت:

 طور؟اوهوم چ -من:

 نه هیچی -سامیار:

 سامــــــی کی میای؟؟ -من:

 خره من االن تهرانــم -سامیار:

 جـــــــــــون نفس؟؟ -داد زدم:

 چی میگه؟ -باران:

 سامیار مطمئنی؟ -من:
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 یعنی من نمیدونم خودم کجام -سامی:

 باشه پس ما هم میایم -من:

 کی؟ -سامی:

 امروز فردا -من:

 من منتظرتونم همه رو ببوس خودمم تورو دوتا میبوسمت باشه پس -سامی:

 بای -من:

 سامیار قطع کرد و گوشیو گذاشتم رو میز

 چی گفت؟ چی گفت؟ چی گفت؟ -باران:

 گفت االن تهرانه -من:

 چــــــی؟؟؟ -همه باهم داد زدن:

 گفت االن تهرانه -من:

 ن بدویین دیگه،داداشم منتظرهپاشین پاشین وسایال رو جمع کنین بریم تهرا -ارسام:

 خودشم بلند شد بره باال

 هــــووووی کجا با این عجله نمیشه همین جوری رفت که بشین فردا میریم دیگه -ساترا:

 یعنی االن خوب شده که برگشته وای سامی داداشم -امیر:

 احتماال وای باورم نمیشه -متی:

 میشه گوشیت رو بدی نفسی؟ -ارسام:

 ه اره بیا بگیرار -من:

 هوای باران رو داشته باش -ارسام گوشی رو گرفت و رفت اونور تا حرف بزنه ساترا زیر گوشم گفت:

 چشمم رو گردوندم دیدم خیره به یه گوشه نشسته بود،رفتم کنارش و دستم رو جلوش تکون تکون دادم

 نفس حاال چیکار کنم؟ سخت تر شد که -باران:

 حاال دودلی هات تموم میشن ببینیم کدوم زودتر اعتراف میکنن نه عزیزم اتفاقا -من:

سامی بگه دوستت دارم بعد من بهش بگم که دوستش ندارم اگه دوباره سامیار حالش بد بشه ارسام که از من  -باران:

 متنفر میشه

ور داشته میدونه این جنه نمیشه اونقدری به بلوغ ذهنی رسیده که بدونه ازدواج الکی نیست سامی قبال نامزد  -من:

 چیزا بدون عشق و عالقه نمیشه

 حاال من چیکار کنم -باران بغلم کرد و گفت:

گفتم که ببینیم چی میشه درضمن توهم با متینا حرف بزن خیلی بده بعد این همه سال دوستی به خاطر یه  -من:

 شوخی مسخره باهم حرف نزنین

 ان بشیا، مثال از هممون کوچولو تر توییاوووو نفس به خدا هنوز مونده مام -باران:

 خری دیگه اما همین که گفتم وگرنه حرف نمی زنیم -من:

 متینا؟ متـــی؟؟ -باران داد زد:

 هوم؟ -متینا اومد سمتمون و گفت:
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 عشقم ببخشید که باهات قهر بودیم دیگه مثل قبلیم -باران یهو متینا رو بغل کرد وگفت:

یه چیزایی داره میشه حاال بوش کی در میاد خدا  -و دوباره رفت کنار امیر باران اروم گفت: متینا لبخندی به من زد

 میدونه

 درمورد؟؟ -من:

 متینا وامیر حسین -باران:

 توهم متوجه شدی؟ -من:

 نه پس -باران:

نفس  باران -د:نگین با یه کیف مشکی که گل های صورتی داشت اومد و دقیقا نشست جلوی ساترا روی زمین و دادز

 متینا بیاین اینم از لباسای نینیمون

با ذوق رفتم من هنوز هیچ لباسی برای بچم نخریده بودم،نگین زیپ ساک رو کشید و اول یه لباس کوچولوی یکسره 

 خوشگله؟ -ی سبز رنگ با کاله ست لباس اورد بیرون وگفت:

 کوچولوئهخیلـــی! نگاه نفسی چه قدر  -ساترا گرفتش و با ذوق گفت:

 اوهوم نینی ما اینقدریه ها -من:

 نفس توروخدا این نگاه اینو بپوشه من میخورمش -باران یه پیراهنی در اورد وگرفت جلوم و گفت:

پیراهن دقیقا مثل پیراهن بزرگونه بود اما خیلی کوچولو خیلی خیلی کوچولو جوری که ادم فکر میکرد لباس 

 اینم از کادوی من راستی نفس -به رنگ های مختلف نشون داد اخرشم گفت:عروسکه نگین چند دست لباس دیگه 

 یادت باشه ها اینارو از پول خودم خریدم از انگلیس،همشون رو میپوشونی

 پس چی همشون رو میپوشونم -من:

 دستت درد نکنه نگین خیلی خوشگلن -ساترا:

 االن چند ماهه ای نفس -الیاس:

 هفت -باران:

 یکمی اضافه نگهش دار هم ماه من به دنیا بیاد نفس -الیاس:

 اگه اونجوریه نفس یه چند ماهه دیگه نگه دار اذر به دنیا بیاد -باران:

 بچه ی فیله مگه دوسال نگهش دارم؟ -من:

 نگو که نیست -باران چپ چپ نگاهم کرد وگفت:

 کثافت،پسملم فروردینیه احتماال -من:

 شهفداش هم ماه خاله جون -نگین:

 با سامی حرف زدم -ارسام خندون از باال اومد پایین وگفت:

 خب؟؟ -باران:

 هیچی! کی برمیگردیم؟ -ارسام:

 ارسام یه چند روزی باشیم دیگه -امیر:

 چند روز؟؟ خیلی دیره اخه شاید سامیار زود بره و دیگه اصال -ارسام ناراحت گفت:
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ارسامی،فردا صبح حرکت  -دستم رو انداختم دور کمرش و گفت:بغض نذاشت حرفش رو کامل کنه،چون کنارم بود 

میکنیم پس با این حساب اگه خدا بخواد و به سالمت برسیم فردا شب همین موقع خونه ی ما با سامیار دور همی 

 داریم میوه میخوریم

 جدی؟ -ارسام:

 اره بابا بعدشم دیگه هیچ وقت اون حرف رو نزن -من:

فس تو ن -شد که یهویی منو کشید تو بغلش و خیلی سریع ولم کرد و از لپم کشید و گفت:ارسام اونقدر خوشحال 

 خیلی خوبی

 خب بسه دیگه لوسم نکن  -من:

 الیاس به مامان اینا زنگ بزن یه جا قرار بزار به حساب من همه بریم کباب بخوریم -ارسام خوشحال گفت:

میوفته تعارف که نداریم لطفا برای من از غذای امیر جدا باشه اخه به  حاال که دعوتیم و مفت هم -متینا با خنده گفت:

 من چیری نمیرسه

 ای پررو -امیر:

 ما رفتیم اماده شیم -من:

رفتم تو اتاق همین که لخت مادرزاد شده بودم یهو در اتاق باز شد جیغ خفیفی کشیدم ساترا سریع جلوی دهنم رو 

 در رو قفل نکردی؟ نترس بابا منم تو چرا -گرفت وگفت:

 اول اینکه یادم رفته بعدشم کسی غیر از شما بدون در زدن وارد این اتاق نمیشه -من:

 حاال واقعا فردا میخوایم بریم؟ -ساترا:

 اره دیگه ساترا ندیدی بغض ارسام رو -من:

 نفسی اگه سامیار خیلی تغییر کرده بود زیاد ناراحت نباش باشه عشقم؟ -ساترا:

راستش من همینجوریشم ناراحتم ارسامم که اینجوری میگه من بد تر  -حالیکه بلیزم رو میپوشیدم گفتم:من در 

 میشم

 فقط امید وارم خوب بشه -ساترا:

 ویا شده باشه -من:

 خدا کنه عزیزم -ساترا:

 امروز که ارسام بغلت کرد چشمم در اومد کلی حسودیم شد -بعد از این حرفش بغلم کرد و گفت:

 بیچاره یهو خیلی خوشحال شد وگرنه میدونی که منظوری نداره -من:

 اوهوم میدونم -ساترا در گوشم گفت:

 ساترا پاشو اماده شو -من:

 اصال نفس میگما بیا نریم بمونیم خونه -ساترا:

م رسیدیم از خودم جداش کردم و چپ چپ نگاهش کردم که باعث شد بخنده و بره اماده بشه بعد از اینکه همه باه

 به یه کافه سنتی که خیلی هم شلوغ بود نشستیم رو یه تخت اما چون جا نشدیم روی دوتا تخت نشستیم

 فردا ساعت چند حرکت میکنیم؟ -باران:

 صبح بریم این طوری شب میرسیم -امیر:
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 اره صبح بریم بهتره -ارسام:

همه رفتن خونه های خودشون حاال من مونده  بعدش تصویب شد که صبح بریم بعد از خوردن کباب و کلی زر زدن

بودم و یه مامانم که هر کاریش میکردم به هیچ صراطی مستقیم نمیشد و هی میگفت اگه اومده بودی که یه روز هم 

 نمونی چرا اومدی

 همین که گفتم اگه اومدی که یه روز اونم نصفه و نیمه بمونی چرا اومدی؟ -مامان:

 ار بود که یه هفته ای رو بمونیم اما االن دیگه سامیار از برلین برگشته دیگهاخه مادر من ما قر -من:

 اها اون ارزشش بیشتره دیگه -مامانم صداش رو بلند تر کرد و گفت:

 مــامان!! داد نزن خوشم نمیاد ارسام بشنوه خیلی ناراحت میشه -صدام رو بلند تر کردم و گفتم:

 مارتینـــا عزیزمن چرا بچه هارو -چیزی بگه که این بار بابا پا درمیونی کرد وگفت:مامان دوباره دهن باز کرد که یه 

 اذیت میکنی اخه؟ حتما یه مشکلی دارن دیگه

 این قدر به اینا رو دادی که االن تو روی من وایمیستن -مامان چشماشو برای بابا برگ کرد وگفت:

 چرا اینجوری میکنی؟ من قول میدم بازم میایماخه نفس بمیره برات  -مامانم رو بغل کردم و گفتم:

 تو که نمیدونی دلتنگی یه مادر یعنی چی -مامان دوباره چشماش دریایی شد و گفت:

 اگه مامانم قول بده االن منو ببوسه و دیگه گریه نکنه منم قول میدم زود زود برگردم -من:

 به من چه قبول نیست من بوس از لب میخوامنچ نچ  -مامان بوسی از لپم کرد زل زدم تو چشماش و گفتم:

 نفس گمشو برو ببینم -مامان:

یه بار به من  خب -شونه هامو متوالی باال انداختم و صورتم رو بردم جلو مامانم با جیغ رفت پیش بابا بلند شدم وگفتم:

 بوس از لب بده چی میشه مگه

 ن دیگه عجبااصال مگه تو نمیخوای بری برو وسایلت رو جمع ک -مامان:

چشمی گفتم و رفتم باال مامانم از زمانی که من یادمه همیشه به لب و قسمت کمرش خیلی حساس بود بیچاره بابام 

چی میکشید خدا میدونه البته از ما سه تا توله معلومه که واسه پدر گرامی حساس نیستن ایشون و فقط وقتی ما دست 

ساترا رفته حموم حاال باز خوبه من هر جا میرم اتاقم حموم داره نشستم  میزنیم این جوری میشن رفتم تو اتاق دیدم

لباسامون رو تاکردم و گذاشتم تو ساک بعد از اینکه لباسا تموم شدن داشتم زیپ ساک رو میکشیدم که در اتاق رو 

 زدن

 بیا تو بازه -من:

 بیام؟؟ -ارسام سرش رو از الی در اورد تو وگفت:

 اره بیا -من:

 چند دقیقه پیش داشتم میرفتم دست شویی -م اومد و نشست لبه تخت و گفت:ارسا

 خب؟؟-من:

 بعد خیلی نا خود اگاه -ارسام:

 خب؟؟ نکنه شلوارت رو خیس کردی؟؟ -نگاهی به ارسام که داشت من ومن میکرد کردم و گفتم:

 بابات رو شنیدمای نفس نــه! بازم میگم خیلی نا خود اگاه حرفای تو و مامان و  -ارسام:

 اها خب ؟ -من:
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 هیچی ببخشید اگه به خاطر من.. -ارسام:

 ارسام جان؟ -من:

 جان؟ -ارسام:

 ببند لطفا -من:

 وا -ارسام:

 روانی مامان من همیشه اولش اینجوری گیره اما اخرشم چیزی نمیگه تو اگه ناراحت شدی ببخش -من:

 چون تویی باشه ولی تکرار نشه ها -ارسام:

 باز من به توی پررو رو دادمــا اصال -من:

 اصال ادم به سگ رو بده به ارسام و باران و امیر رو نده -ساترا:

برگشتم دیدم ساترا با حوله ی کوچولویی که فقط از باسن تا باالی زانوهاش رو میپوشوند داشتم لباساش رو پیدا 

 میکرد که بپوشه

 بپوش دیگه لباسات اونجا کنار کمدهساترا ارسام هستا برو تو حموم  -من:

 به خاطر ارسام من برم تو حموم بپوشم؟ -ساترا:

 زشته برو دیگه -من:

 نه بابا نفس ارسام عادت داره -ساترا:

 اره به بی حیایی های شماها عادت دارم -ارسام:

 از خجالتم اونورم رو نگاه کردم و خودم رو مشغول جمع کردن وسایل کردم.

ح طبق برنامه ریزی خودم باران و ارسام رو انداختم تو یه ماشین و خودمون هم سوار ماشین ما شدیم تازه فردا صب

کلی از باران فحش خوردم بماند به کنار حاال بدشم نمیومدا ولی بازم قپی میومد دیگه و بالخره به سمت تهران راه 

 افتادیم. 

 «از زبان باران»

یده بود که من و ارسام تو یه ماشین باهم تنها باشیم کصافـــت!! االنم ارسام کنارم این نفس چیز با خودش نقشه کش

 داره رانندگی میکنه سکوت کرده و لی اخم نکرده

 اه اهنگ بزار دیگه دلم پوسید خب -من:

م اشتبدون هیچ حرفی ضبط رو روشن کرد و یه اهنگ اروم و غمگین اومد اهنگ خیلی خوب بودا ولی خب االن نیاز د

انرژی بگیرم تا بشینم گریه کنم،یکمی از اهنگ گذشت دیدم نه اهنگه داره روی مغزم رژه میره سی دی رو در 

 از تو از این بیشتر هم انتظار نمیره به خدا بابا یه اهنگ قری نداری؟ -اوردم و گفتم:

 باز ارسام چیزی نگفت و انگار که چیزی نشنیده به رانندگیش ادامه داد

 اتو هستمـــاب -من:

باز سکوت.. درد مرض عوضی بیشعور بی فرهنگ فرهنگ حرف زدن هم نداری به خدا خب یه زری بزن دیگه االن 

 اگه نفس کنارت بود که عین بچه هایی که تخم گنجیشک خورده باشن زر میزدیا

 هــووووی؟؟؟ -با سر انگشتم زدم به بازوش و گفتم:
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انگشتم که ناخت بلندی هم داشت فرو کردم تو بازوش و چند بار متوالی این حرکت دیدم باز جواب نمیده دوباره با 

 کـــــری؟؟!! کــــوری؟؟!! لــــالـــی؟؟!! هـــووووی -رو تکرار میکردم و حین همین حرکت هی میگفتم:

اال که تو لیاقت، ح باز چیزی نگفت فقط با اون یکی دستش بازوش رو گرفت و دوباره به رانندگی ادامه داد. عوضی بی

زبونت رو باز نمیکنی زبون بسته منم میدونم باهات چیکار کنم؛گوشیم رو در اوردم و به نفس اس دادم و همه چیز 

رو براش تعریف کردم و بهش گفتم که هی اس بده و اینو پیگیرش کنیم که شاید حاج اقا غیرتی شدند و حرفی از 

هاهاهاها ها نفس هم قبولید و زرت زرت بهم اس میداد و چرت و پرت دهن مبارکشان بیرون امد،یـــوهاهاهاها

میفرستاد منم گاهگاهی خنده های ریزی میکردم و طول این بازی لبخند به لب داشتم و زیر چشمی بغلم رو هم 

م تمیپاییدم در حین این اس ام اس بازی های من ارسام فقط یه بار گوشیش رو چک کرد و بعد از اون حرف نزد داش

الکی میخندیدم که یهو گوشی ارسام زنگ خورد ارسام هم به صفحه ی گوشی نگاه کرد و لبخند مرموز و عجیبی زد 

 فکر کردم سامیاه ولی وقتی ارسام اسم یه دختر رو با پسوند عزیزم تمام فکرام روی سرم خراب شد

زنگم ... اره اره...نه دیگه عزیزم االن نمیتونم سالم نازنین خوبی عزیزم؟... اره داریم میایم....بهت بعدا می -ارسام:

 حرف بزنم ) خنده ای کرد از اون خنده خوشگال( یه چیزی تو همون مایه ها.. بوس بای

همه فکرایی که در مورد ارسام میکردم تموم شدن اصال مغزم به هیچی قد نمیداد نمیدونستم چیکار کنم بفرما نفس 

رف زد اونم چه حرف زدنی دیدی گفتم این داره زیر ابی میره میگفتی نه حاال منه جان بالخره ارسامم با یه دختر ح

 احمق رو بگو میخوام اینو غیرتی کنه

 باران؟ باران؟؟ -ارسام:

 کجا رفتی؟ -به خودم اومدم ، با نفرت بهش نگاه کردم اونم با خونسردی بیش از حد گفت:

 یه جای خوب -منم که دیگه به خودم اومده بودم یهو گفتم:

سالشه زنگ زده میگه کی  86معلومه،نازنین دختر خالم، -اصال خودمم نفهمیدم چی گفتم ارسام پوزخنده زد و گفت:

 میاین

هاج و واج نگاهش کردم چی فکر میکردم چی شد کال،اما بازم سعی کردم نشون ندم که برام مهمه برای همون شونه 

 مهم نیست -ای باال انداختم و گفتم:

 معلومه -رسام:ا

سعی کردم نشنیده بگیرم بعدش دستم رو بردم و اهنگارو باال پایین کردم و یهو چشمم ازتو لیستی که رو مانیتور 

نشونم میداد خورد به یکی از اهنگایی که عاشقش بودم با یه لمس پلی کردم اصال حواسم به ولومش نبود برای همون 

 یهو صدای سامی با جیغ رفت هوا

 با مــــن همـــاهنگــــه نگـــاه تو تــو چشمـــامه دلـــت

 تنـــت با من میــرقصه همـــون حسی که میخــوامـــه

باهاش همزمان داشتم میخوندم و کلی رقص و خوشحالی میکردم حاال یه دقیقه پیش داشتم پس میوفتادما همزمان با 

 اش که میگفتخوندنم برگشتم سمت ارسام که خیلی تصادفی رسید به اونج

 هیـــچی نمیفـــهمم فقـــط میخـــوام باشـــــی

 هستـــــم نترس -ارسام خنده کرد و گفت:

 اعتماد به نفست تو لوزه المعده ی دوست دخترت -من:
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 بهم بر نمیخوره تا میتونی خودت رو با فحش دادن به دوست دخترم خالی کن -ارسام:

ه کصافط خودخواه بدبخت،نه به اون سامی به اون گلی نه به تو که اینقدر گند پـــررو رسما گفت من عقده ایم دیگ

 اخالقی انگار از دماغ فیل افتاده پسره ی سلیته خیلی ازت خوشمم میاد

نمیاد؟؟ میاد اما یکمی .. یکمی؟؟؟ اصال به تو چه دوست دارم فحشش بدم با یاد اوری سامی دوباره استرس گرفتم 

کنم به روم نیارم که میدونم عاشقمه یا کاری کنم که خودم رو به ارسام نزدیک نشون بدم؟ صدا  وای حاال من چیکار

اهنگ رو که مزاحم فکر کردنم بود قطعیدم و کفشامو در اوردم نگاهی به جاده کردم غیر از ماشین ساترا که چند 

ه حساب میومد،اروم خودم رو بلند متری جلوتر از ما بود و چند ماشین دیگه کسه دیگه ای نبود و جاده خلوت ب

کردم و پاهامو جمع کردم و اوردم روی صندلی با نیش باز نگاهی به ارسام کردم و تو یه حرکت سریع رفتم پشت و 

 دوباره با نیش باز ارسام رو که داشت از تو اینه نگاهم میکرد نگاه کردم داشت با نگاهش قورتم میداد وحشی

 ماشینت رو کثیف نکردم به خدا کفش پام نبود -من:

 اون مهم نیست اگه خدایی نکرده پات میخورد به دستم و کنترل ماشین رو از دست میدادیم چی؟ -ارسام:

ببخشید خب اخه خوابم اومد تو که انگار به فکت طال  -لبم رو به عالمت ناراحت و معصوم وار اوردم جلو وگفتم:

 بستن حرف نمیزنی میخوام بخوابم

 بخواب! -ارسام:

مسخره ی بی همه چیز یه تعارفی چیزی عوضی خب بگو نه باران جونم خواب چیه بیا بشین ور دلم چیزی اصال بگو 

بیا بغلم، کثافت بی احساس،خرس گنده با اون هیکلش اه اه با اون چشماش عین جن میمونه ای بیخیال من 

م گوشیمو از جیبم کشیدم بیرون و اهنگ زنگ بخوابم،چشمامو بستم که یه فکری توی ذهن منحرفم جرقه زد ارو

 گوشیم رو پلی کردم بعد از چند ثانیه که جیغ زد صفحه رو لمسیدم و قطعش کردم حاال مثال دارم جواب میدم

جانم؟ سالم خوبی عزیزم چه خبرا از تو؟ از من سالمتی گلم اره اره دیگه داریم میرسیم تهران فدات بشم  -من:

 ت بوس بای منم دوست دارماومدم اونجا میبینم

ر پس -ارسام دوتا چشم داشت شیش تا هم غرض کرده بود و با تعجب نگاهم میکرد چشمکی بهش زدم و گفتم:

 سالشه 81عمم بود علی 

لبخندی زد منم خوشحال از اینکه ضایعش کردم اما ارسام لبخند مرموزی روی لب داشت و هر از گاهی نگاهم 

وستم باشه قبول نت -لب و لوچه ام اویزون شد و دوباره مثل قبل رفتم صندلی جلو و گفتم:میکرد بعد از نیم ساعت 

 ضایعت کنم

اخه ضایع تو فامیالت تو تهرانن که میگی  -اقا این جمله ی من همانا و قهقهه ی ارسام همانا بین خنده هاش گفت:

 اونجا میبینمتون؟

 خان تمجید باشه دیگه دوباره بهم میرسیم اقای ارسام -من:

 رومو کردم سمت شیشه و دست به سینه نشستم بعد از ده دقیقه

 چیه عمویی مامانی گفته شلوغ نکنی؟؟-ارسام:

 نکنه حاال به فک تو طال بستن؟ هوم؟ -جوابش رو ندادم ارسام دوباره گفت:

 الالالالال -شروع کردم اهنگ خوندن و گفتم:

 باران؟ -یره گفت:ارسام که معلوم بود داره از خنده میم
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 الالالالال -من:

 خانوم الالالالال -ارسام:

 ها؟ -من:

 ها نه و بله -ارسام:

 بله؟ -من:

 ساعت دیگه پیش همیم 2قهر نکن دیگه هنوز  -ارسام:

ی چون خیل -اخ من فدای اون طرز خواهشت بشم اخ من قربون اون چشمای خوشگلت برم،برگشتم سمتش و گفتم:

 اشه ولی دیگه تکرار نشه هااصرار کردی ب

 من که اصراری توش ندیدم ولی اگه تو میگی البد بوده دیگه -ارسام خنده ای کرد وگفت:

 ببین! -انگشت اشاره ام رو بردم جلوی صورتش و گفتم:

 خب؟ میبینم -ارسام:

 انگشتم رو بردم عقب و خیلی عادی نشستم و مشغول عوض کردن اهنگ شدم و صداشم بردم باال

 نگفتی ها -ارسام:

 هیچی بیخیال یادم رفت کال -من:

ارسام نگاهی بهم کرد منم نگاهش کردم که باعث شد ارسام خیلی مشکوک شونه باال بندازه من داشتم الکی هی با 

 اهنگا ور میرفتم یه اهنگ رو تا نصفه میشنیدم بعدش ردش میکردم اخرش صدای ارسام دراومد

 ـا باران اینقدر اینور اونورش نکن قات زد بدبختبابــــــــــ -ارسام:

 منم برای اینکه بیشتر لجشو درارم پیاپی دکمه

 رو زدم و با نیش باز نگاهش کردم با گوشه چشماش نگاهی کرد و گفت کال کرمی دیگه چیکارش میشه کرد؟

 ره خب دیگههوی کرم خودتی.. این تویی مثل عصا قورت داده ها نشستی حوصله منم سر می -من:

 میگی چیکا کنم ؟؟ برقصم؟ -ارسام:

 من کی گفتم برقصی بابا یه حرفی ... زری..... کوفتی... مرضی... چیزی .. بگو دیگه -من:

 با پسر عمت همونی که تو تهرانه بحرف -ارسام:

ی ناموسی بدم ولی بعد از این حرفش نیشاش رو تا رو گوشاش باز کرد...آخ من دوس دارم به این فحـــــــــــشا

بــبین باز شروع کردیــا کاری نکـــن قهر -جــلوی خودم رو میگیرم.. دندونامو ساییدم به هم و باحرص گفتم:

 کنمــا

 بــاشه خانوم کوچــولو بدم بهت؟ -ارسام:

 مـــن کوچولو نیستــــــــم -با جیغ گفتم:

 ته جیغ میزنیگوشم کر شد چ -ارسام با یه دستش گوشش روگرفت و گفت:

 آخه حرصمو در میاری دیگه -من:

 خودت گفتی حرف بزنم -ارسام:

 اصالنمیخوام حرف بزنی رانندگیتو بکن به کشتنم ندی -من:
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ارسام باز رفت تو سایلنت منم سعی کردم خودم رو باگوشیم و نگاه به اطراف و منظره ی بیرون سرگرم کنم از روی 

سامم میدادم اونم بی سر و صدا میخورد دیگه اینقدر حوصله ام سر رفته بود ک بیکاری دوتا چیژس خوردم به ار

 اقا جان من -دوست داشتم خودمو از پنجره پرت کنم بیرونبا سرفه ای صدامو صاف کردم و و رو به ارسام گفتم:

 تسلیمم ببخشید چیز نخوردم حرف بزن که پوکیدم

 یخوشم میاد به اشتباهاتت زود پی میبر -ارسام:

 اشتباهی نکردم -من:

 همین که به من بی ادبی میکنی یه اشتباه بزرگه -ارسام:

 من فعالیکم میخوابم بیدار شدم باهم صحبت میکنیم -یه خمیازه ی طوالنــی کشیدم و گفتم:

ور و دچشمامو بستم نمیدونم چیشد خیلی سریع خوابم برده بود اما وقتی ماشین یهو ایستاد چشمام رو باز کردم به 

اطراف نگاه کردم هر سه طرفم بیابون بود یک لحظه کل وجودم رو ترس فراگرفت البته به ارسام اطمینان داشتم و 

این رو که همچین پسری نیست رو میدونستم و این بهم تو همه ی این لحظه هایی که باهم اشنا شده بودیم بهم ثابت 

 د بود قوی و البته هردو انسان و جایزه الخطا...شده بود اماخب من یه دختر بودم و تنها اون یه مر

اب دهنم رو قورت دادم و شالم رو مرتب کردم خودم رو به در چسبوندم و مانتوم رو مرتب کردم و یه سرفه ی 

 ساختگی کردم که ارسام توضیحی بابت توقفمون بده

 پیاده نمیشی؟ -ارسام:

 خیلی بهت اعتماد دارمارسام من  -من ک استرس گرفته بودم یهویی گفتم:

 جان؟ -ارسام از حرفم جا خورد وگفت:

 نه نه هیچی چرا وایستادیم؟ -من:

 پیاده شو میفهمی بارانی -ارسام شیطون لبخندی زد و گفت:

بسم ا... گفتم درو باز کردم با دیدن رستورانی ک ماشین ما پشتش بهش بود خیالم راحت شد و با دیدن ساترا که 

 ن میداد یک ان احساس امنیت کردم و دوییدم سمت ساترادست برام تکو

بعد از ناهار دوباره رفتیم تو ماشینای خودمون حاال من پرروهم نه تعارفی چیزی همین جوری عین گاو سرمو 

انداختم رفتم نشستم تو ماشین ارسام، چند دقیقه بعد راه افتادیم اینبار ارسام خیلی بهتر از دفعه ی قبل بود از هر 

دری میگفت شاید چون هی به تهران نزدیک تر میشدیم خوشحال تر میشد من اما کم حرف تر میشدم بیشتر 

میرفتم تو فکر نمیدونستم باید چجوری برخورد کنم این چند ساعت هم عین برق گذشت و ارسام با پیچیدن 

زل زد نزدیکش شدم و با  توکوچه ی نفسشون گاز داد و یه لحظه بعد استوپ کرد و با ژست خاصش به روبه رو

 اقای ارسام خان تمجید منتظر کسی هستین؟ -چشمای گشاد گفتم:

 ای خدا یا بکش راحت کن یا بازم بکش راحت کن اره دیگه منتظرم شما پیاده شی -ارسام:

 مــــــــن؟؟؟عمرا من تا سامیار جونمو نبینم ول کن نیستم برو خونتون -من:

 ین شما با نفس و متی وسایل پذیرایی رو اماده کنین منم بعد ازیه دوش سامی رو میارمبچه پررو بیا پای -ارسام:

 آهــــا باشه -من:

ساکمو گرفتم و پیاده شدم همین که رفتم تو حیاط یه حس خوبی بهم دست داد آخـــــــــــی هیج جا مثل خونه ی 

 ـــــــام خـــونه بارون جونــت برگشتــــسل -خود ادم نمیشــه حاال نه که اینجا خونمه بلند داد زدم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

3 3 4  

 

 ســـالم بـــارون -صدا اومد :

اعوذ باهلل من الشیطان رجیم خدایا نکنه مُـــردم؟ نکنه جنـــی شدم ساکمو محکم چسبیدم و اروم و بدون توجه به 

 بــارااااان؟؟ -اطراف به سمت خونه راه افتادم دوباره صدا اومد:

 مـــن؟ -اروم و لرزون گفتم:

باز شدن دهنم همانا و خیس اب شدنم همانا تنها چیزی که میدیدم ساترا و شلنگ ابه دستش بود که با نیش بازش 

 نه پــس !! بد ترســیدیا -میگفت:

 ساترا اگه حسابــت رو نرسیــدم -من:

حیاط تقریبا بزرگ ... حاال من شال وپالتو ی خیسم همراه ساکمو در خونه ول کردم و من وساترا هم دنبال هم تو اون 

بدو ساترا بدو من کال دویدنم قوی بود اما ناجنس ساترا به هیکلش نمیومد اونقدر بدوئه اخرش ساترا با نفس نفس 

روبه روم ایستاد از حق نگذریم خودمم دیگه نای دوییدن نداشتم هی من یه قدم نزدیک تر میشدم ساترا یه قدم 

 ساتـــرا مواظــب ... -ر شد با با داد زدنم:میرفت پشت اخرین قدمم براب

هنوز جمله ام تموم نشده بود که ساترا افتاده بود تو استخری که قبل رفتن پرش کرده بودیم تا توزمستون یخ بزنه 

روش اسکی بریم اما خوشبختانه یا بدبختانه نزده بودچند لحظه بعد ساترا خیس جلوم ایستاده بود االن دقت کرده 

 تنها تی شرت و شلوارک پاش بود به کمک هم رفتیم توخونه بودم و

 حقتونه شما دوتا تواین سرما باید دنبال هم کنین اخه؟ -نفس:

 داشتیم شوخی میکردیم -من:

 آب سرد بود؟ -نفس:

 آره خیلــــــی-سرمو انداختیم پایین وگفتم:

 مریض میشه مطمئنم دیگه ببین کی گفتم -نفس نگران گفت:

 امید وارم نشه دیگه -من:

رفتم باال و یه بلیز زرد زمستونی رو باشلوار ورزشی آبــی پوشیده یه رژ هم زدم و موهامو باز گذاشتم،دوییدم 

تواشپزخونه و با پرش نشستم روی اپن و یکی از سیبایی که نفس با سلیقه چیده بود توی ظرف رو قاپیدم و یه گاز 

وقت سامیار اومد من بغلش کنم یا نه یا -لوط کن اب میوه درست میکرد گفتم:گنده زدم و به نفس که داشت با مخ

 مثال مثل قبل باهاش بگم و بخندم یا سرسنگین باشم

نه باران جان مثل قبل باش انگار چیزی نمیدونی چون اگه باهاش سنگین برخورد  -نفس بدون نگاه کردنم گفت:

 نکنم ناراحتی براش خوب باشهکنی و مثل قبل نباشی خیلی ناراحت میشه و فک 

 اوهوم وای نفس یعنی موهاش ریخته؟ دیگه خوب شده دیگه؟ -من:

 نمیدونم ولی در مورد اینا گفتن حرف نزنیم -نفس:

 دلم با تصور ریختن موهای مشکیوخوش حالت و البته پرپشت سامیار ریش ریش شد

 متی گور به گور شده کدوم گوریه؟ -من:

 ن که هم دوش بگیرن هم وسایالشون رو بزارن هم شیک کنن بیان دیگهرفتن خونشو -نفس:

 االن اون دوتا بیشعور باهم ست میکنن باز من دلم قش میره نمیگن اینجا یه مجرد هست که -من:

 قربونش برم خیلی بهم میان نه؟ -نفس برگشت سمتم و گفت:
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 آره خیلی -من:

 تیهو زنگ در زده شد،کل وجودم رو استرس گرف

 برو باز کن دیگه -نفس:

دوییدم سمت ایفون و با دیدن ارسام دوباره استرس زدم برای اخرین بار خودمو توی اینه قدی دم در نگاه کردم و 

رفتم تو حیاط ارسام و سامیار شونه به شونه هم داشتن میومدن ای خــــــدا این سامیاره؟ چقدر هیکلش اب 

گلشو نگا کن قطره ی اشک چکیدروی گونه ام دوییدم سمتش و خودمو شده،صورتش الغر شده موهـــای خوش

 انداختم تو بغلش

 سالم سامی جونم -من:

 سالم بارانــی خوبی؟؟ وای چقدر دلم براتون تنگ شده -سامی:

 مــنم دلم تنگ شده و خوبم توخوبی؟ -من:

 اره -سامیار:

 قول داده بودی زود برگردیا -من:

 شتم دیگهماهه برگ 1 -سامی:

 خب خب بسته فیلم هندی بریم تو که سوژه اصلی داخله -ارسام:

 نفــس؟ -من:

 اره -ارسام با خنده گفت:

 دقیقا این شکلی -بعدش لپاش رو باد کرد شکمش رو داد جلوو راه رفت وگفت:

ی خوش اومدی به سلــــام سامـــــــ -طول راه رو باهم طی کردیم و رسیدیم به هال،نفس از اشپزخونه گفت:

 خونـــت

ـــــاغو!! دمــ -سامی برگشت سمت صدا و با دیدن نفس که شکمش معلوم نبود چون پشت اپن قایم شده بود گفت:

 خوبی نفس گــلی؟

 دماغم چشه؟ خوبم توخوبی؟؟ -نفس:

 اره بابا بدو بیا جلوم راه برو ببینمت -سامی:

 نچ بمون توخماریش -نفس:

 میگم بدو-سامی:

 ای بابا اینا بزرگش کردن من هنوز تازه هفت ماهمه ها دوماه دیگشو هرروز کنارهمیم دیگه همین جا -نفس:

نفس اومد بیرونو روبه روی سامیار ایستاد سامیار یه لحظه نگاهش کرد بعدش زد زیر خنده ارسامم میخندید البته 

ض گمشو به زن خودت بخند مرتیکه گنده دو مــر -بیشتر واسه خوشحالی داداشش،ساترا از روی راه پله گفت:

 دقیقه نبودم زنم رو سوژه کردنا

 بعدش زود اومد پایین و نفس رو بغل کرد

 اووو ساترا یه حرفایی بهم گفتن که -نفس:

 وای مردم چه شوهراشون رو میبینن عوض میشن -من:

 ن؟واقعا اینقدر ضایع وخنده دارم م -نفس برگشت وزل زد به ساترا وگفت:
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 نه دیوونه ما شوخی میکنیم اتفاقا حاملگی بهت میاد نفسی -سامیار:

 داداش خودمی تو بعدشماروم گفت کار منه دیگه واسه همون میاد -ساترا سامیار و بغل کرد و گفت:

 البته فقط من شنیدم اونم چون چسبیده بودم به سامیار

 ساتـــرا!! باز من نبودم تو بی ادب شدی ؟؟  -سامرا:

صدای ایفون نزاشت دیگه گوش بدم با اومد امیر حسین ومتینا جمعمون گرم تر شد وهمه داشتیم با خنده 

وخوشحالی حرف میزدیم،متی و ساترا و سامی رو یه مبل،منو ارسام و امیر رویه مبل ونفس هم تنها نشسته بود 

غییر کرده بود جوری که متینا وقتی دید یه ،نمیدونم چرا دلم میخواست از سامیار دور بمونم. سامایر خیلی خیلی ت

 امیر؟ -لحظه شوکه شد در گوشامیر گفتم:

 هوم؟ -امیر:

 سامیار خوب میشه؟ -من:

 شاید ولی نمیخوام بپرسم -امیر:

 اوهوم-من:

 سامــــی؟ -نفس:

 جانم؟ -سامی:

 شام خوردی؟ -نفس:

 یز میچپوند تو دهنماره بابا مگه مامانم میزاشت جم بخورم هی چیز م -سامی:

 نه به من بیچاره که هی دکم میکردن نه به توکه رو تخم چشماشون نگه میداشتن -ارسام:

 ببند بابا نفس و متینا برات کم نذاشتن دیگه -سامیار:

 همونو بگوخداییش این زن من نبود چیکار میکردین؟ -ساترا:

 ای زن ذلیل ببند ببینم -سامی:

 چیکارش داری بیچاره رواا خب سامیار  -نفس:

اوه اوه چه زن وشوهر طرفداری همدیگرو میکنن ولش کن اینارو االن میبینی بچشونم میاد یه چیزی بهت میگه -من:

 ها

 دلم برا جمعمون تنگ شده بود-سامیار خنده ای کرد و گفت:

 چند لحظه ای سکوت برقرار شد ولی با عطسه ی ساترا همه به خودشون اومدن

 ساترا حالت خوبه؟ -نفس:

 بابا یه عطسه است که یادتونه به ما میگفتین زن ذلیل شوهر ذلیل حاال خودتون از ما بدترین که -امیر:

اخه میدونی پیش پای اومدنتون ساترا افتاد تو استخر اونم ابش خیلی سرد بود میدونی این دوتا داشتن  -نفس:

 دنبالهم میکردن که ساترا افتاده

 البد هم باران داشته ساترا رو دنبال میکرده مگه نه؟ -وگفت:سامی خندید 

 دقیقا -ساترا:

توهنوزم این اخالقت رو ترک نکردی؟ با ارسام که دم به دقیقه دنبال هم میدوییدین اصال دست تام  -سامیار با خنده:

 و جری رو از پشت گره زده بودین
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ارسام( مهارت بیشتری در این زمینه کسب کردم حاال نه تنها اره تازه االن از صدقه سری ایشون)اشاره به  -من:

 میگیرمشون تو ابم میندازمشون

بعد از حرفم به لبخند دندون نمای گنده به ساترا زدم که برابر شد با پرت کدن بالش مبل به طرفم که البته خورد به 

خانه ی خود و بعد از اونم الال و  امیر،چند ساعت بعد هم همین جوری فک زدیم و بعدشم نخود نخود هرکی رود

دوباره صبح شد و روز از نو روزی از نو بعد از اینکه بیدار شدم اومدم بیرون خونه تو سکوت مطلق بود همه جارو 

گشته بودم و اثری از این دوتا مرغ عشق نبود فقط مونده بود اتاق خوابشون همیشه از رفتن به اتاق خوابه نفس و 

 دم برای همون اروم در زدم نفس هم اروم گفت بیا تو بارانساترا خجالت میکشی

رفتم تو دیدم نفس نشسته لبه تخت ساترا هم خوابه تو دهنش تب سنج و رو سرشم دستماله روی عسلی کنار تخت 

 هم پر از شربت و قرص و مرص اینجور چیزا

 درجه است خیلی باالس داره میسوزه 0:باران ساترا تبش  -نفس:

 س نمیدونم چی بگم واقعا ببخشیدنف -من:

نه بابا این چه حرفیه االن ببینم باید چه خاکی توسرم کنم،اصال نمیتونه چشماشو کامل باز  -لبخند خسته ای زد وگفت:

 کنه

 از چشمای قرمز نفس معلوم بود دیشب رو نخوابیده

 از کِی این جوریه؟-من:

دستم خورد به بازوش داشت میسوخت از بس گرم بود سریع  نمیدونم ساعت چهار صبح خواستم بغلش کنم -نفس:

 بلند شدم دیدم که داره توتب میسوزه

 صبحه تا االن هیچ فرقی نکرده؟ 89االنم ساعت  -من:

 اره -نفس:

 ببرمش دکتر؟ -من:

به  نه چون من زنگ زدم به اقای حسینی توضیح دادم گفت بیاری دکتر هم همون داروها رو میده نیارش -نفس:

جاش خیلی خوب استراحت کنه اتاق رو باید خیلی معمولی نگهش داریم لباس خیلی گرم هم نباید بپوشه اب خیلی 

 سردم نباید بخوره

 نفس ما خودمون دیشب ساعن دو رفتیم بخوابیم اگه چهار اینجوری شده یعنی اصال نخوابیدی اره؟ -من:

 اره نتونستم -نفس:

 توبرو من خودم هستم -من:

 نه عمرا -نفس:

نفس تو باید خوابت کافی باشه توخیلی خسته ای به فکر اون بچتم باش من هستم دیگه نا سالمتی دکتر اینده  -من:

 ام

 پس اگه تبش رفت باال یا حالش بد تر شد خبر بدیا -نفس:

 باشه چشم برودیگه -من:

تونست بخوابه،جای نفس رو روی لبه تخت نفس رفت استراحت کنه اما از اونجایی من میشناختمش عمرا اگه می

گرفتم و دستمال رو دوباره خیس کردم و گذاشتم رو پیشونی ساترا مرتب داشتم تکرار میکردم که دیدم تبش یه 
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درجه افتاده پایین امید وار تر شدم برای همون پتوی نازکی کشیدم روش و رفتم پایین و سریع یه سوپ اماده کردم 

 برو بده به ساترا -هم بیدار شده سوپ رو دادم دستش و گفتم:برگشتم دیدم که نفس 

 وای باران ممنونم تو نبودی من چیکا میکردم-نفس:

 ما که این حرفارونداریم باهم تازه زیاد تشکر نکن که جنبه ندارم -من:

 باشه بده اون زهرماری که درست کردی رو برم به شوهرم -نفس:

 از خداتم باشه بچه پررو -من:

 نیست خب -نفس:

بعدش رفت باال منم اینقدر حوصله ام سر رفته بود که داشتم اقدام به خودکشی میکردم که متینا به دادم رسید و 

گفت پاشوبریم خونه ارسامشون منم که موافق بودم دوییدم رفتم به نفس خبر دادم اونم گفت که نمیتونه و اینا گفت 

نشن منم باشه ای گفتم و دوییدم و رفتم تواتاقم که تر گل ورگل کنم که خودت یه جوری قانعشون کن که ناراحت 

مثالاونجا خاله ساناز بگه به به عروس خودم عروس گلم ... اووووو حاال کی میاد تورو بگیره ها اااا مگه نمیبینی پسرا 

ه فحش میدی دیگه؟ ب برام صف کشیدن؟! نـــــــه کــوووو؟!! بیشعور بیشخصیت خفه شواصال االن داری به خودت

 تو میگم خفه شو

صدای زنگ ایفون منو از این خوددرگیری نجات داد و من به سوی در پرواز کردم و با سوار شدنم ماشین حرکت 

 کرد

 نفس و ساترا کوشن؟ -امیر:

 ساترا تب و لرز کرده خوابیده نفسم گفت نمیتونه بیاد -من:

 شوخی نکن -متینا:

 ی پیش نفس شرمنده شدم،بیچاره از دیشبه نخوابیدهنه جدی میگم کل -من:

 میگما برگردیم امروزو کنسل کنیم فردا میریم پیش اونا -امیر:

 نه نفس گفت نمیخواد -من:

 نفسه دیگه فک میکنه ماناراحت میشیم -متینا:

سه تایی وارد شدیم  چند دقیقه بعد رسیدیم خونشون من پیاده شدمو ایفون رو زدم چند لحظه بعد در باز شد و ما

دیدم دم در خونه خاله ساناز و ارسام وسامیار ایستادن منتظرن رفتم روبوسی ودست و اینا و توضیح اینکه چرا نفس و 

ساترا نیومدن و کلی حرف دیگه وارد خونه شدم رفتم تو هال دیدم یه دختر فوقولعاده بامزه با چشمای عسلی و 

فقط رژ قرمز زده بود به همراه یه مرد وسن فوقولعاده شیک نشسته بودن موهای بلوند که ارایش خاصی نداشت 

 بفرمایین بشینین دخترم -چند دقیقه بعد خاله سانازم اومد و گفت:

 چشم خاله جان مرسی -من:

 ه اماین لیال خواهرم)اشاره به زنه( اینم همسرشون اقا محسن)اشاره به مرده( اینم نازنین جان خواهر زاد -خاله ساناز:

ایول پس نازنین اینه این همونیــه که به ارسام زنگ زدا ایول چقدر بامزه اس بعد از نیم ساعت حرف زدن بابای 

ارسام اومد و مارو به ناهار دعوت کرد همه رفتیم سمت میز ناهار خوری خواستم کنار متینا بشینم که نازنین از شونه 

 ببخشی اینجا جای منه -ام زد وگفت:
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باال انداختم و رفتم اونور میز بین سامیار و مامانش نشستم سرمواوردم باال و فهمیدم چرا اصرار داشت اونجا  شونه ای

بشینه اخه دقیقا بین ارسام و متینا بود همه چیز خیلی خوب بود فقط صدای نازنین که هی با عشوه میگفت ارسام جان 

لطفا کوفت لطفا درد مرض بیشعور برای ارسام من عشوه میاد.. اوه لطفا برام ساالد بریز لطفا اونو بده لطفا اینو بده 

اوه ارســــام مــــــــن حاال کی گفت واسه توئه؟ عمم! گمشو دیگه االن توام صدای اروم خاله ساناز منو از خودم 

 بیرون کشید

 باران جان برای سامیار غذا میکشی؟ حرفتورو گوشی میده -خاله:

 ها! من بارانماون نفسه خاله  -من:

 حاالتو سعیتو بکن -خاله لبخند مادرونه ای زد وگفت:

نگاهی به بشقاب سامیار کردم غذای خیلی کمی توش بود برگشتم چشمکی به خاله زدم و سریع بشقاب سامیار رو 

 البته با اجازتـــ -گرفتم بیچاره با تعجب نگاهم میکرد اروم گفتم:

 اره گذاشتم سر جاشکلی برنج و مرغ کشیدم براشو دوب

 این دیگه برای چیه؟ -سامی:

 خب باید بخوری دیگه حرفی هم نباشه که خیلی ناراحت میشما -من:

سامی لبخندی زد و شروع به خوردن کرد خاله تشکر ارومی کرد سرمو اوردم باال ارسام ونازنین داشتن نگام میکردن 

اهار و کمک به جمع کردن میز گوشیمو برداشتم ورفتم ته شونه ای باال انداختم و مشغول خوردن شدم بعد از ن

 راهرویی که به اتاقا میرسید تا یه زنگ به نفس بزنم ببینم در چه حاله...

با اوردن شماره ای که به اسم نفسم سیو شده بود لبخندی زدم هنوز لمسش نکرده بودم که صدای نازنین منو به 

 سمت غقب پیچوند

 نوم شماییپس باران خا -نازنین:

 جانم کاریم داشتی؟ -من:

 تعریفتو زیاد شنیدم هم از خاله جان هم از عمو هم از دوتا پسر خاله هام -نازنین با پوزخند ادامه داد:

 اینا همشون به من خیلی لطف دارن -من:

 اصوال برای چاپلوسا ارزش قائلن دیگه -نازنین:

 بله؟ -من:

 وعشوه بیای بهت لطف میکننمیگن اگه چاپلوسی کنی  -نازنین:

 چرا باید -نمیدونم چرا ولی اعصابم خورد شده بود برا همون با تموم توانم خودمو کنترل کردم و عصبی گفتم:

 چاپلوسی کنم؟ خانوم کوچولو بهتره به بزرگترت احترام بزاری

ا میخوای یه جای سرت حک کن ببین اینوتو مغزت فروکن ی -نازنین اومد جلووانگشت اشاره اشو اورد باال و گفت:

 آرسام ماله مــنه سهم منه زندگیــمه پس نخواه با من در بیوفتی

یهو پق زدم زیر خنده از ته دلم خندم میومد اما نمیدونم چرا خنده ام عصبی بود.. اینقدر خندیدم که اشکم در اومد 

 نازنین با عصبانیت داشت نگاهم میکرد

ببین جوجه تو برو جای این حرفا بشین درس و مشقتوبنویس منم خودم  -بود گفتم: من با خنده ای هنوز توی لحنم

 همسن تو بودم دبیرستانی دیگه میشه این چیزا اما عزیزم تو برو درستو بخون
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 واال بچه مدرسه ای ها هم ادم شدن برا ما واال -بعدش دستی بهش خوردم و تو راه برگشتم گفتم:

 گریه کردی بارانم؟ -گفت:همین که پیش متینا نشستم 

 نه بابا -من:

 پس چی؟ -متی:

 اینقدر خندیدم اشکم در اومد -من:

 ا چی شد؟ -متی:

 بعدا میگم -من:

 میگم چی شد به نفس زنگ زدی؟ -متی:

 نــــــــه اصال یادم رفت یهو -من:

 حاال چی شد -متی:

 یگفتم که بعدا میترسم االن بگم از خنده روده بر ش -من:

 متینا سقلمه ای از کمرم گرفت که از دردش سه بار مرگو با چشمام دیدم ای بترکی که اینقدر محکم میگیری

بعد از چند ساعتی که حرف زدیم و زر زدیمو خندیدیم برگشتیم توی راه یه بار واسه متی اینا تعریفیدم اونام کلی 

نن نفس وساترا رو مبل بغل هم نشستن دارن فیلم میبیخندیدن وگفتن اینا دیگه خیلی پیشرفتن رسیدم خونه دیدم 

 رفتم و جلوشون وایستادم و تی وی رو خاموش کردم

 اااا داشتم میدیدمااا -نفس:

 وایستا چیزی که من میخوام بگم جالب تره -من:

 خب خب چی شد؟؟ -نفس:

 فک کنم ساترا بشناسه سامیار یه خاله داره به نام لیال -من:

 خب؟ اره -ساترا:

هیچی من رفته بودم تو راهرو که بزنگم به شماها دختره اون لیال که میشه نازنین اومده به من میگه چاپلوسی  -من:

 نکن جلو خاله سانازم اینا چون ارسام ماله منه حقه منه سهم منه من که مردم از خنده

 بودم نفس هم از لحن من خنده اش گرفته بود چون صدامو عین نازنین نازک کرده

 اره نازنین از بچگی میگفت میخواد زنه ارسام بشه -ساترا با خنده ای که سعی میکرد کنترل کنه گفت:

 چه پررو -نفس:

 راستی ساتی تو چطوری؟ -من:

 ساتــی؟؟!! -ساترا:

 اره ساتــی -من:

 چه نیک نیــمی هم برام انتخاب کردی -ساترا:

ات دهنم زد بیرون بعدشم ایناروتنها گذاشتم یا به قول خودم گورمو گم یه لبخند عریـــض زدم که تمام محتوی

 کردم تا مزاحمشون نباشم. 

 «فصــل یــازدهم»
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جیغای نفــس اشک من و متینا رو در آورده بود ساترا هم بیچاره کلی عرق میکرد نفس رو تازه برده بودن اتاق عمل 

نتونسته بود فضای بیمارستان رو تحمل کنه برا همون رفته بود به ساتراهم داشت اماده میشد که بره پیشش سامیار 

جاش ارسام مرتب قدم میزد امیر هم نشسته بود و یه دستشو مشت کرده بود و میزد تو کف اون یکی دستش که 

مال تاینخودش یه نوع حرکت عصبی بود. فردا هم خونواده هامون میومدن البته خبر نداشتم کیا میان کیا نمیان اما اح

میدادم همه باشن دیگه ،نه میتونستم بشینم نه وایستم اما خوشحال بودم بالخره داشتم خاله میشدم صدای نفس 

نمیذاشت بهش فک کنم بالخره بعد از نیم ساعت یا بیست و پنج دقیقه اخرین جیغ نفس مصادف شد با اولین گریه 

نفس هم دیگه جیغ نمیزد،آرسام بدو بدو اومد جلودر اتاق ی نوزادی که برای اولین بار پا به این دنیا گذاشته بود 

وای  -عمل چند دقیقه بعد هم در باز شد و یه پرستار با یه پتویی که توش بچه بود اومد بیرون از خوشحالی داد زدم :

 خیــــــلی خوشحالم

 مبارکــتون باشه پســره -پرستار با لبخند گفت:

 ممنونم ممنون -من:

 کجا میبرینش؟ -جازه ای گفت و بچه روبرد دوییدیدم دنبالش:پرستاره با ا

 عزیزم باید تمیزش کنم بعدا میارم تحویلت میدم باشه؟ -پرستار:

 میشه منم بیام؟ میخوام فیلم بگیرم -من:

 نخیر نمیشه فیلم برداری کرد -پرستار:

 تورو خدا پرستار جـــون -من:

 وولی فقط ت -پرستار خنده ای کرد وگفت:

دوییدم دنبالش و باهاش وارد یه اتاق شدم دو تا پرستار با دقت بچه رو با اب ولرم شست و شو دادن دیگه خبری از 

لکه های زرد و قرمز رو بدن عشقم نبود بعد از بیست دقیقه یه لباسی هم پوشوندن و دادنش بغلم بوش کردم بوی 

 چشمای ساترا ، تپلی و سفید موهای کم پشت اما بور بینی باحالی میداد خوب نگاهش کردم قیافش خیلی تلفیقی بود

نفس لپاش هم عین عمش بود لباشم تلفیقی ، بردمش بیرون پیش بچه ها امیر قاپیدش از دستم ارسام اومد و یهویی 

 بغلم کرد و گفت مبارک باشه خاله شدی

 هم چنین -با صدایی لرزون گفتم:

 ای نروبغل کسه دیگه  -ارسام خیلی سریع گفت:

سریعا ولم کرد.. جـــــــــان؟؟ این ارســـامه؟؟جـــونم غیـــرت باشه عشقم عمرم نفسم چشـــــم نمیرم بغل یکی 

دیگه اما خب همه ی اینا حرفای دلمبود خودم در واقع جوابش روندادم ، ساحل و شوهرش همراه مامان و بابای 

میتونین برین  287بیمارتون منتقل شدن به بخش اتاق  -ت:ساترا و سامیار هم اومده بودن پرستاره اومد وگف

 ببینینش

 خیلی ممنون -من:

 به همه گفتم و همه یهوویی ریختیم تو اتاق و هلهله شده بود عروسی بود برای خودش

 باران،جـــونه من دیدی پســرمو؟ کپـــی منه خوشگل خوشتیپ خوش هیکل -ساترا:

 خوش هیکل روخوب اومدیا -و گفت:سامیار باخنده از در وارد شد 
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بعدش بسته های شیدینی که دستش بود رو یکیش رو داد به من برم به بقیه بدم یکی رو داد به ارسام گفت بازش 

 شمام برو به رییس یه سر بزن نا سالمتی اینجا کار میکردیا -کن بچه هابخورن یکی روهم داد دست ساترا و گفت:

 کار اموز بودم خب -ساترا:

 همون برودیگه -سامیار:

ساترا رفت منم رفتم بیرون داشتم به همه تعارف میکردم حق داشتن که اینقدر از بیمارستان تعریف میکردن واقعا 

 هم تعریف داشت و بیمارستان فوقولعاده ای بود!

 «از زبان نفس» 

ده دقیقه شب به دنیا اومده بود و  0اینقدر خوشحال بودم که حد و حساب نداشت پسرم روز دوم فروردین ساعت 

ساترا و باران برای پخش شیرینی رفته بودن بقیه هم اینجا دور من هنوز پسرم رو خودم توی بغلم نگرفته بودم و 

 اون بین فامیالش داشت میچرخید

 نیمیکنفس بالخره از دوران فیل بودن اومدی بیرون دیگه ببینم واسه ی عین گاو خوردنت چی رو بهونه  -ارسام:

 اا ارســـــــــام خب حاال باید شیرش بدم دیگه -من:

 پس هنوزم ادامه داره -ارسام:

با نیش باز سرم رو تکون دادم ساتی و باران همزمان وارد اتاق شدن،ساترا اومد و بچه رو داد بغلم با خوش حالی 

سالگی مامان میشم،اینقدر کوچولو  22خیلی اروم به خودم فشردمش جوری که دردش نیاد کی فکرش رو میکرد تو 

 و تپلی بود ادم دلش میخواست بخورتش قیافه اش فوقولعاده ترکیبی بود

 خانوماواقایون محترم وقت مالقات تموم فقط یک نفر میتونن کنار بیمار بمونن -پرستار:

 میشه من بمونم؟ -ساترا رفت جلو و گفت:

 شما چیشون میشین؟ -پرستار:

 نمهمسرشو -ساترا:

 بله بله شما میتونین -پرستار:

 خیلی ممنون -ساترا:

 فقــط باید به صندوق مراجعه کنید -پرستاره داشت میرفت بیرون که برگشت و گفت:

 مشکلی نیست قبل از عمل حساب کرده بودیم -سامیار:

 دستتون درد نکنه پس لطفا هرچه سریع تر بفرمایین بیرون -پرستار:

 باشه حتما -ارسام:

 پرستار که رفت بچه ها هم همه خدافظی کردن و داشتن میرفتن که باران رو صدا زدم

 باران؟ -من:

 جـــــون دلــم؟! -باران برگشت و گفت:

 مرض واسه من عشوه نیا من جنبه ندارما -من:

 ها بنال -باران:

 ردا مرخص کننبرو خونه متیناشون نمیخوام خونه تنها باشی اخه احتمال داره من روف -من:

 اره فردا -بعد از حرفم صورته ساترا رو نگاه کرد که گفت:
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 باران باشه ای گفت و رفت،هنوز دو دقیقه نگذشته بود که دوباره عین قوم مغول ریختن تو

 باز که اومدین که -ساترا:

 اسمش اسمش -سامیار:

 و توبزار نفسمفامیلش رو که از من میگیره اسمش -ساترا نگاهی به من کرد وگفت:

 مامان جون شما بفرما -لبخندی زدم و گفتم:

 نه عزیزم خودت بزار -مامان ناهید:

 شنتیا،شنتیا کرامت -من:

 خــوبه -باران و متی یکصدا گفتن:

 بچه ها بازم میگم واقعــــا مبارکتون باشه -ارسام:

 این بار واقعا خداحافــظ -امیر:

 ی از پیشونیم کرد ورفتهمشون رفتن مامان اینبار بوس

 ساترا خودش با نگاه کردن به شنتیا عشق میکرد همچین زل زده بود که انگار لیلی و مجنونن

 نفس؟ -ساترا:

 هوم؟ -من:

 گرسنته؟ -ساترا:

 آره خیــــــلی-من:

 االن واست میارم -ساترا:

 میشه قبل رفتنت گوشیمو بدی عزیزم -من:

 اونجاست -ساترا:

اشاره کرد خم شدم از ناحیه ی زیر شکم درد داشتم گوشیمو که کشیدم بیرون دوباره لم دادم نگاهی به  وبه کتش

شنتیا کردم خوابه خواب بود گوشیمو که روشن کردم چند دقیقه بعد سیل اس ام اس ها و تماس های ازدست رفته 

م اس تبریک اومده بود حتما ساحل به ریخت حتی از الناز و جیران که فقط توشمال باهاشون برخورد داشتم اس ا

 همه گفته که عمه شدم. 

مرخص شدم و با کمک ساترا راه افتادیم سمت خونمون همین که رسیدیم ساترا درو با کنترل باز  88فردا ساعت 

کرد و ماشین رو پارک کرد بعدش کمکم کرد پیاده شم شنتیا هم بغلم بود اروم دروم باز کردیم و رفتیم تو یهو 

دای تفنگ شادی و همه ریختن جلومون شنتیا از صدای تفنگ ترسیده بود و جیغ میزد گریه میکرد مامان اینا هم ص

اومده بودن خاله غزل هم بود با خونواده اما خاله رابعه اینا نبودن ساحل از جلومدر اومد و روبوسی کرد و یه پالک و 

دادم به ساحل و خودم دوییدم بغل مامانم بغضم گرفت حدود ده  زنجیر هدیه داد پالک اسم التین شنتیا بود،شنتیا رو

دقیقه بدون حرف فقط بوش میکردم اخرشم یه بوس گنده از لپاش کردم و بعد مامان ناهید و خاله غزل همشون هم 

حال بهم سکه طال کادو دادن حتی مامان ارسام و سامیار و مامان امیر هم بود اینقدر از اینکه همه دورم بودن خوش

بودم که نگو و نپرس توی اتاقم دراز کشیده بودم و باران و ساحل و نگین و متینا هم دورم اونا هی حرف میزدن منم 

 داشتم شنتیا روشیر میدادم و همزمان با اونا حرفم میزدم البته که یهو در زدن نگین سریعا شالی انداخت روم

 بفرمایین -من:
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 ه میشه بیام؟خال -دایان سرشواورد داخل و گفت:

 معلومه خاله بدو بیا بالخره سفارشت رسید -منن:

دایان دویید حتی یادش رفت که درو ببنده اومد نشست کنارم منم شنتیا رو گذاشتم زمین و دکمه لباسم رو بستم 

 چشمای عسلی شنتیا باز بود و زل زده بودن به دایان

 بزرگ میشه خاله؟اینم  -دایان با تعجبی که از صداشم پیدا بود گفت:

 اره خاله مثله خودت یه پسر خوشگل و شیطون -من:

 این کی رسید به دستتون؟ -دایان:

 دیشب خاله -من:

 اسمش چیه؟ -دایان:

 شنتیا -من:

 وایـــــــــی ایــن ادمــــــــه؟؟ -دایان:

 دایان همچین با تعجب اینو گفت که ما همه زدیم زیر خنده

 م چند سال پیش همینجوری بودیا عزیزمخاله توا -باران:

 وووایــــــــیییی-دایان دستشو گرفت جلو دهنش و گفت:

 دویید و رفت بیرون

 گندت بزنن ساحل با این بچه بزرگ کردنت اخه این مگه تاحاال ادم ندیده -متی:

و ن اخه فقط یه باز بچه دوستمبابا بنیامین هم تک پسره ها منم که فقط همین داداش رودارم کسیو ندیده ای -ساحل:

 دید اونجام همینجوری تعجب میکرد

 دایان دوباره با پدرش برگشت بنیامین تقه ای به در باز اتاق زد واومد تو

 بابا نگاه کن میگن این ادمه تو باورت میشه؟ -دایان:

 مبارک باشه نفس خانوم -بنیامین:

 خیلی خیلی ممنون -من:

 بابایی این داداشیته دیگه شنتیا خاله جونت به خاطر تو به دنیا اورده -امه داد :بنیامین رو به پسرش اد

 من اسباب بازیامو بهش نمیدم -دایان :

 چرا خاله داداشی که خوبه باهات بازی میکنه -متینا:

نه من بهش نخیرم خاله متینا من دوستم ارمان یه داداشی داره اون همش اسباب بازی های ارمان رو میشک -دایان:

 نمیدم

 مـــامـــان این شتنیا هنوز کوچولوئه -ساحل:

 هرچی باشه مامان من نمیدم اصرار نکن -دایان:

بعدشم زد از اتاق بیرون بنیامینم با اجازه ای گفت و رفت بیرون،بعد از اونا بابا بهروزو بابام اومدن از پیشونیم بوسم 

 ونم چرا ولی خجالت میکشیدم.کردن و کلی شنتیا رو بوس و بغل کردن نمید

یه هفته گذشت مامان اینا هم برگشته بودن گنبد و مونده بودیم خودمون،خونه هرروز شلوغ بود و زحمت غذای 

 هممون افتاده بود دست متینا و باران،اونروز ساعت دو شد نه از سامی خبری بود نه از ارسام
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 جواب داد صدای نگرانش که میگفت الو نفس نگران ترم میکردتا بوق  4نگران شدم و زنگ زدم به ارسام بعد از 

 الوارسام جـان؟ -من:

 الو نفس؟ نفسی من بیچاره شدم -ارسام:

 آرســـــــام چی شده؟ -من:

 سامیار... داداشم -ارسام:

 سامیار چی؟ -من:

 بیمارستـان.. -ارسام:

 چــــــی؟کدوم؟ -من:

 اومد همونی که شنتیا به دنیا -ارسام:

 و ترق گوشی قطع شد

 چی شده؟ -ساترا و باران:

 سمایر رو بردن بیمارستان -من:

 چی؟ -ساترا:

 پاشین بریم بدویین -من:

 شنتیا؟ -باران:

 من: میزارمش پیش مامان

نمیدونم چی پوشیدمو چجوری رسیدیم بیمارستان اما وقتی رسیدیم بیمارستان خاله داشت از گریه پرپر میشد 

 خاله جونم اروم باش همه چی درست میشه -یدم و بغلش کردم و گفتم:دوی

 چی درست میشه؟سامیارم داره تنهام میزاره -خاله ساناز:

دقیقا چی  ارسام بگو -بارانم با دیدن ارسام تواون وضعیت اشکاش بند نمیومد،رفتم اونور کنار ارسام و ساترا و گفتم:

 شد؟

بگومگو و خنده و ادا اطوار خوابیدیم حتی بعد از اینکه رفت تو اتاقش رفتم گفتم نمیدونم دیشب با کلی  -ارسام:

میشه منم بخوتبم اما نزاشت صبح مامان واسه صبحونه بیدارمون کرد من اومدم امااون نیومده بود یه بیست دقیقه ای 

ون ز بینیش تا گردنشم خمنتظر موندیم بازم نیومد آخرش صبرم تموم شد رفتم تواتاقش دیدم افتاده رو تختش ا

 اومده بوده بعد از بدو بدو اومدیم

 ساعت چند این چیزا اتفاق افتاد؟ -ساترا:

 ونیم نمیدونم 82بود یا  82 -ارسام:

 چرا خبر ندادی؟ -من:

 نفسی اصال توحال خودم نبودم نمیدونستم دارم چیکار میکنم خدا میدونه تا اینجارو چجوری رانندگی کردم -ارسام:

 همون موقع دکتر اومد همه ریختیم دورش

 چیشده دکتر؟ داداشم خوب میشه؟ -ارسام:

اقای تمجید نمیخوام الکی امید وارتون بکنم که بعدا از من شاکی بشین اونجور که پدرتون گفتن برادرتون  -دکتر:

ون هم م ولی منو همکارامچند ماهی هم تو برلین بستری بودن و دکترای اونجا هم نتونستن کاری براش بکنن متاسف
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هرچی از دستمون بر بیاد انجام دادیم حاال بازم توکل به خداس همونطور که در جریانین دکترای اینجا عضونمونه 

 ترین های کشور و استان هستن اما بازم نظر خودتونه که بخواین عوض کنین و ببرین یه بیمارستان دیگه یا نه

از اونی بود که حالش اینجوری وخیم باشه به زور نشستم رو صندلی سااترا اومد دیگه چیزی نمیشنیدم سامیار بهتر 

 کنارم

 نفس خوبی؟-ساترا:

 اره هوای ارسام رو داشته باش -من:

 باشه چشم باران ومتینا هم تو اتاقن -ساترا:

 کدوم اتاق؟ -من:

 خاله ساناز رو بستری کردن بهش سرم وصله -ساترا:

 م داره داره نابود میشهاخی بچاره اون -من:

بلند شدم برم که سرم گیج رفت چشمام سیاهی رفت میدونستم جدا از ناراحتیم گرسنگی هم موثره محکم از دست 

رمت پیش نفس تو خب نیستی پاشو میب -ساترا که جلوتر بود گرفتم که نیوفتم ساترا با سرعت برق چرخید وگفت:

 مامان

ه زشته بزار باشم من باید اینجا باشم االن سامایر به هوش میاد بعدش ناراحت میشه ساترا حرفا میزنیا مگه میش -من:

 که من نیستما

 نفــــس!! -ساترا:

جانم مامان؟  -صدای زنگ گوشیش نذاشت حرفش رو ادامه بده خدا خدا کردم که مامان نباشه که ساترا جواب داد:

 االن میارمش نفس؟ اره همینجاست ااا خیلی گریه میکنه باشه باشه

 دیگه هیچ بهونه ای نبود از همه معذرت خواهی کردم و با ساترا راه افتادیم

 ساتــرا؟ -من:

 جان؟ -ساترا:

 خوب میشه؟ -من:

 ساترا نگاهی به صورتم کردو حرفی نزد

 ساتـــــرا مدیونی اگه خبری بشه و بهم نگــــی -همین که رسیدیم من پیاده شدم و گفتم :

 باشه چشم بدو دیگه شنتیا داره گریه میکنه -ساترا:

وارد خونه که شدم دوییدم به سمت ورودی داخل و درو زدم دیدم بازه اروم رفتم تو دیدم دایان نشسته داره کارتون 

 میبینه،قربونش برم چه دنیای بی دغدغه ای داشت همین که متوجهم شد دویید سمتم

 سالم زندایی جان -دایان:

 به روی ماهت گلمسالم  -من:

 بد نیستم زندایی توروخدا بیا این شنتیا رو ساکت کن نذاشت از برنامه مورد عالقم چیزی بفهمم -دایان:

 وای وای میبینم که داداش بزرگه خیلی از دست داداش کوچولوش شاکیه -من:

 آسایــش ندارم که زندایی -با دستای کوچولوش زد رو پیشونیش و گفت:

 ه؟کجان خال -همنچین کلمات قلمبه سلمبه میزد که حدوحساب نداشت از لپش بوسیدم و گفتم: با همین سنش
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با دستش به اتاق بچه ای که واسه دایان و شنتیا ساخته بودن اشاره کرد رفتم دیدم مامان ناهید سرشو گذاشته رو 

 -:م بدون اینکه چشماشو باز کنه گفتمبل خوابش برده بود شنتیا هم روی پاهاش رفتم و اروم از لپای مامانی بوسید

 بهروز اذیت نکن االن بیدارمیشه شنتیا ها

 قربون خجالتت بشم من ولی معلومه بابا بهروز هم بعــــــله ها -با خنده گفتم:

 وای نفس تویی یه اهنی اوهونی-چشماشو باز کرد و لبشو به دندون گرفت و گفت:

 با نیش باز نگاهش کردم

 ب بسه بیا بچه رو شیر بده من برم غذاتو بیارمخب خ -مامان:

 شما خوردین مامان؟ -من:

 اره عزیزم با ساحل اینا خوردم یکمی هم فرستادم بیمارستان اونا یکمی کار داشتن بعد میرفتن -مامان:

 اره ندیدمش -من:

 دخترم ساناز و سامیار چطورن؟ -مامان:

 اناز بهش سرم وصلهواال سامیار که نمیدونم اما خاله س -من:

 مامان رفت بیرون منم شنتیا رو گرفتم دستم چشمای گردشوباز کرد و زل زد بهم

 سالم به روی ماهت مامانی بیدار شدی خوشگلم؟ خیلی گرسنت شده بود عزیزم؟ -من:

شوناز م سردکمه های مانتوم رو باز کردم و شروع به دادن شیر به شنتیا کردم همین که داشت شیر میخورد با دست

 دلم برات تنگ شده بود مامانی،در باز شد و مامان با یه سینی اومد تو -کردم و گفتم:

 مامان یه سوال -من:

 جانم؟ -مامان:

 نمیدونم چرا این شنتیا وقتی شیرمیخوره نمیده پایین نگهش میداره تو دهنش میترسم خفه نشه یه وقت -من:

 دت بعد یه کمی که خورد نوک سینت رو بکش بیرون بزار قورتش بدهزیاد نترس ولی مواظب باش خو -مامان:

 چشم -من:

بعد از خوردن ناهارم یکمی داشتم با مامانی گپ میزدم که شنتیا با جیغ شروع به گریه کرد بلند شدم بغلش کردم 

 جانم نفس -باهاش حرف میزدم اما فایده نداشت ب زور شماره ساترا رو گرفتم سریعا جواب داد:

 ساترا شنتیا ساکت نمیشه -من:

 میشنوم گوشیو بگیر کنار گوشش -ساترا:

 همین کارو کردم نمیدونم ساترا چی گفت ولی شنتیا دیگه گریه نمیکرد

 بعد از اینکه ساکت شد گرفتم کنار گوش خودم

 الو نفسی؟ -ساترا:

 جانم ساکت شد،سامیار چطوره؟ -من:

ارن میفرستن باران و ارسام میمونن راستی دارم میام دنبالت نمیخوام بیام تو اماده تغییری نکرده مارو هم د -ساترا:

 شو زنگ زدم بیا بیرون

من اماده میشم ولی ساترا تو بیا تو مامانت ناراحت میشه هم اینکه خیلی زشته بیا بهشون تویح بده بعد برو  -من:

 مامانت ادمی نیست که درک نکنه
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 باشه چشم فعال -ساترا:

اون که قطع کرد مکنم مشغول جمع کردن وسایالی شنتیا شدم چون زیاد نبود سریعا کیفم رو گرفتم و برگشتم 

 پایین

 اخ جــــــــون! مامانی اومد -دایان:

 هنوز حرفش تموم نشده بود که ساحل و بنیامین اومدن تو 

 سالم اقا بنیامین سالم ساحل جون -من:

 سالم عمه قربونت بره -نتیا رو گرفت بغلش و گفت:ساحل اومدو روبوسی کرد و ش

بیا  -ساحل با شنتیا رفت رو مبل نشست و داشت باهاش بازی میکرد که ایفون صداش در اومد رفتم برداشتم و گفتم:

 تو ساترا

 چند دقیقه بعد ساترا هم اومد تو

 اماده ای نفس؟ -ساترا:

 علیک سالم ساترا جان -بنیامین:

 م بنی خوبی؟سال -ساترا:

 سلـــــــام داداش -ساحل:

سالم عزیزم سالم مادر گلم ببخشید مامان جالن خیلی خستم میخوام اینارو بگیرم بریم ببخشید دیگه درک  -ساترا:

 کن ناراحت نشو به بابا هم سالم برسون

 برو عزیزم خدا به همتون صبر بده -مامان:

 دایی جون بای بای -دایان:

 نت داییقربو -ساترا:

 -منم سریعا خدافظی کردم و زدم بیرون با ساترا سوار ماشین شدیم شنتیا هم بیدار بود رو به ساترا گرفتمش وگفتم:

 خسته نباشی بابا جونم دلم برات یه ذله شده بود

ماها شمنم بابایی!میدونستی تو به خونمون ارامش میدی مامانی گرمی؟  -ساترا نفسش رو با فوت داد بیرون و گفت:

 نباشین من هیچ امیدی برای زندگیم ندارما

 همچنین بابایی مادوتا هم خونه رو بدون تونمیخوایم -من:

خونه که رسیدیم شنتیا رو گذاشتم تو تابی که پایی برای راحتی خودم گذاشته بودم و الالیی ضبط شده رو هم از 

نه چایی دم کردم و شیرینی رو چیدم تو ظرف گوشیم پخش کردم و دورتر از خودش گذاشتمش و رفتم تو اشپزخو

و گذاشتم رو میز شنتیا هم که خواب رفته بود گوشیو قطع کردم ساترا رو صدا زدم اما صدایی نیومد رفتم باال فهمیدم 

 داره دوش میگیره

 ساترا کی میای بیرون -من:

 االن! داشتم میومدم -ساترا درو بازکرد وگفت:

 دم جواب ندادی نگران شدماها اخه من صدات ز -من:

 گفتم سریعا یه دوش اب گرم بگیرم خستگیم در بره -ساترا:
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یکمی به خودت برس ساترا یه کرم  -دستشو گرفتم و با همون حوله نشوندمش رو صندلی میز ارایشم و گفتم:

 مرطوب زدن به صورتت مگه چقدر وقتت رومیگیره اخه؟

 دکرم میره زیر ناخنام بدم میا -ساترا:

 اخ ساتـــــرای لـــوسه من -من:

کرم رو گرفتم خوب خوب مالوندم رو صورتش خشکه خشک بود بیچاره کرم زدنم که تموم شد یه بوسم از لبش 

 دیدی چقدر هم خوب و سریع بود -کردمو گفتم:

 تو میزنی معلومه -ساترا:

 پاشوبریم چایی سرد شد -من:

 م نشسته و داشتیم چایی میخوردیمچند دقیقه بعد منو ساترا روبه روی ه

دکترا قطع امید کردم سامیار حالش بده ارسام داره میمیره از نگرانی خاله ساناز داره پرپر میشه من موندم  -ساترا:

تو کار خدا اخه ادم مگه بود سامیار به اون مهربونی پاکی دلسوزی چرا این اخه؟ کم دست فقیر فقرا رو گرفت؟ کم 

 مک کرد؟به این و اون ک

عزیزم! همه چی دست خودشه ادمای خوب رو میخواد پیش خودشون باشن بعدشم سامیار هنوز زنده است  -من:

 پس هنوز امید به زندگیــش هســت

اشک سانرا اروم نشست رو گونه اش کم پیش میومد گریه کنه مگر اینکه واقعا از ته دل ناراحت باشه با دیدن 

 نبینم نفسم گریه کنه ها -غلش کردم و گفتم:اشکش بغضم گرفت بلند شدم ب

 خوشحالم که دارمت -دستامو که از پشت پیچیده بودم دور گردنش گرفت و بوسید و گفت:

منم ببین ساترایی خودت رونباز تونباید کم بیاری باید پیش ارسام باشی هم من هم تو باید حالش رو خوب  -من:

 ات نموندهکنیم بعدشم اماده شو چیزی به وقت مالق

 بریم باهم اماده شیم -ساترا:

 شنتیا؟ -من:

 خوابه مطمئنم بیدار نمیشه اگه هم شد گریه کنه صداش میاد -ساترا:

رفتیم باال سریعا پیراهن ساترا رو اتو زدم ، خودمم یه مانتو شال پوشیدم یه دست هم برای باران برداشتم و رو به 

 بودم بگیر برای ارسامیدونه ابی رو اتو زده  -ساترا گفتم:

رفتم پایین وسایل شنتیا رو هم گرفتم و راه افتادیم توراه اونو سپردیم به مامان ناهید و به سرعت رفتیم 

بیمارستان،بادیدن باران توی نماز خونه در حال خوندن نمازو دعا کردن اشکم دراومد خودمم شروع به دعا کردن 

 رگشت سمتم چشماش قرمزه قرمز بودکردم چند دقیقه بعد نمازش تموم شد و ب

 سالم -باران:

 سالم عزیزم بیا لباس اوردم میخوای عوض کن -من:

 ممنون االن عوض میکنم -باران:

 سامیار چطوره؟ -من:

بده بد میفهمی نفس؟ دکترای لعنتی جوابش کردن میگن شاید به فردا نکشه  -باران خودشو انداخت تو بغلم و گفت:

 ر نمیکنم دروغ میگن مگه نه نفس؟ولی من که باو
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به خودم فشارش دادم فهمیدم حالش خوب نیست چند دقیقه بعد؛باهم رفتیم پیش بقیه دیدم متینا و امیر با 

 خونوادش اومدن امیر هم عین ساترا پریشون بود متینا هم رنگی به صورت نداشت اروم بغلش نشستم

 سالم خوبی رنگت خیلی پریده ها -من:

 نه نفسی سرگیجه شدید دارم حالمم به هم میخوره -متینا:

 خودتوبه دکتر نشون میدادی شاید بارداری -من:

 نه بابا االن که وقتش نیست -متینا:

 دیوونه مگه وقت خاصی رو گذاشتن برای بارداری اصال تو که نفهمی من با امیر صحبت میکنم -من:

 میخوام نگرانم بشه همین جوریش حالش بدهنه تروخدا نفس دیوونه بازی درنیاد ن -متینا:

 پس عزیزم تو بهترین فرصت خودتو نشون بده باشه عزیزم؟ -دستشو فشردم و گفتم:

 باشه عزیزم حتما،شنتیا خوبه؟ -متینا:

 سالم میرسونه االنه اونم بیارن چون مامان میخواست بیاد -من:

 بیاد من میرم تونماز خونه نگهش میدارم -متینا:

 سی براش فرستادم و باهم رفتیم تواتاقی که خاله ساناز بستری بود دستای خاله سانازو گرفتمبو

 خاله قربونت برم چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی -من:

 چیکار کنم دخترم،پسرم هنوز سنی نداره جوونه داره از دستم میره -خاله:

 خدا خـــــالــه! سامیار کنارمون میمـــونه به امیر -من:

دستامو محکم فشار داد اشک امون حرف زدن نداد بابای سامی اومد تو و نفسش رو با فوت دادبیرون و نشست رو 

 مبل کنار تخت خاله

 دکترا جواب درست حسابی نمیدن اعصاب ادمو خورد میکنن -عمو:

 عموجان معلومه که سامیار میمونه پیشمون اینکه دیگه نگرانی نداره -متینا:

 کم کم باید خودمو اماده کنم -ی اهی کشید و گفت:عموول

 عمو اینجوری نکن توروخدا -اونم گریه کرد با دیدن اشکاش منم گریه کردم بهش گفتم:

 اخه تو که نمیدونی رفتن فرزندت قبل از خودت چه دردی داره دخترم -عمو:

 نبینه عموش داره گریه میکنه امیر بمیره -امیر وارد اتاق شد و مستقیم رفت عمو رو بغل کرد وگفت:

 عمو اما انگار اصال اینجا نبود

 رفتم بیرون دست ارسام رو گرفتم و رفتیمتو اتاقی که سامیار روی تخت هر لحظه به انتظار مرگ نشسته بود

 ارسام باهاش حرف بزن تو عزیزشی ممکنه به خاطرت برگرده به زندگی -من:

شماتو باز کن،پاشو باهام شوخی کن،بزن تو گوشم و بگو مرد که گریه نمیکنه داداشم؟ سامیار؟بیدارشو چ -ارسام:

اخه من دارم گریه میکنما، پاشو بهم بگو اون چشمای دریاییت اصال هم خوشگل نیستن بعدش دزدکی زبونتو در بیار 

 که مثال من نیدمش د یاال پاشو دیگه لعنتی صدامو نمیشنوی مگه

 اینجوری نه ارسام -ز پشتش کشیدمش اینور و گفتم:ارسام تقریبا داد زد رفتم ا

فایده نداره نفس فایده نداره سامیار اصال حرفامو گوش نمیکنه درست مثل وقتایی که لج میکنه یا ازم  -ارسام:

 ناراحته
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احساس کردم دهن سامیار تکون میخوره سریعا گوشمو نزدیکش کردم با این کارم ارسامم اومد گوششو نزدیک 

 کرد

 ارسام مواظب همه باش بعدشم تو اتاقم ... -سامیار:

 نفس؟ نفسم؟ چی شد؟ -و صدای ممتد بوق دستگاه گریه امونم نداد با لرز رفتم بیرون ساترا دویید سمتم:

 رفت ساترا رفت تنهامون گذاشت -با صدایی که میلرزید گفتم:

 -از کردم دستم سروم وصل بود سرفه کردم:دیگه چیزی نفهمیدم فقط صدای گریه و زاری میومد،چشمامو که ب

 ببخشید خانوم من که چیزیم نیست سروم چرا؟

 دقیقه دیگه تمومه 2عزیزم این تقویتیه فشارت خیلی پایین بود  -پرستار:

 من تنهام؟ -من:

 نخیر مثله اینکه عزیزی از دست دادین تسلیت میگم غم اخرتون باشه -پرستار:

 ط تونستم بگم ممنونمدوباره اشکم در اومد فق

سال گذشت،سروم رو که در اورد شالم رو مرتب کردم وزدم بیرون ساترا و باران و متینا  2دقیقه ای که گفت مثل  2

 و مامان ناهید دوییدن سمتم

 بهتری؟ -ساترا:

 ممنون خاله ساناز چطوره -من:

 داغونه -باران:

 ارسامم از اون بدتر -متینا:

 مامان پسرم؟ -من:

 تو نمازخونه دسته ساحله برو شیرش بده مرد از گرسنگی -مامان:

 شیر خشک نیاوردین؟ -رفتم نماز خونه ولی امون از یه قطره شیر اعصابم خورد شده بود رو به ساحل گفتم:

 چرا وایستا االن درستش میکنم -ساحل:

 مرسی عزیزم -من:

 شت دستشو میخوردساحل رفت اب جوش پیدا کنه شنتیا هم از گرسنگی دا

نفس جدا ازاینکه االن عصبی هستی و اوضاع خوب نیست کال هم یه شیر افزا  -چند دقیقه بعد ساحل برگشت و گفت:

 بگیر برای خودت

 اره اتفاقا مامانم گفت -من:

 باران اومد تو نماز خونه

 ود بیان قبل هفتمباران یه زنگ به الیاس بزن بهش بگو موضوع رو به خونواده هامون بگه ز -من:

 باشه  -باران:

 «از زبان باران» 

خدایا اصال باورم نمیشه نه این امکان نداره سامیار مرده باشه مطمئنم همش خوابه با فشار دست نفس به خودم اومدم 

 همه ی این اتفاقات واقعیت داشت

 عزیزم یه زنگ به الیاس بزن دیگه دیر میشه ها -نفس:
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لو چشمامو گرفته بود به زور شماره الیاس رو گرفتم و گوشی رو بردم سمت گوشم،بعد از گوشیمو گرفتم اشک ج

 دو تا بوق جواب داد

 به به من خوابم یا تو واقعا زنگ زدی باران -الیاس:

 سالم الیاس -با صدای گرفته ام گفتم:

 شده؟ تورو خدا حرف بزنباران؟ خوبی؟باران چیزی شده؟ چرا گریه کردی؟ نفس چیزیش  -الیاس نگران گفت:

 نه نه الیاس ، سامیار نیم ساعت پیش -من:

 سامیار چی؟ -الیاس:

 مرد -من:

 برو گمشو باران شوخیش هم اصال جالب نیست -الیاس:

لعنتی میگم مرده شوخی چی جالب نیست به مامان و بقیههم بگو تا هفتم برسونین همین امروز دفنش  -عصبی گفتم:

 نجوری خواستهمیکنیم باباش ای

 گوشی رو قطع کردم بلند شد رفتم بیرون از نماز خونه،کنار ساترا و ارسام وایستاده بودم

خانوما اقایون غم اخرتون باشه ، عزیز از دست رفته رو میتونین برای کفن و دفن اماده کنین منتقل شد به  -دکتر:

 مرده شور خونه بیمارستان

ادیم رسیدیم جلوی مرده شور خونه دیگه منو راه ندادن اما اونا به زور رفتن با ملحق شدن امیر بهمون راه افت

تو،اشکام همین جوری میومدن همین چند روز پیش با خنده و گل و شیرینی از این بیمارستان رفتیم حاال باید جنازه 

نیم یخواستیم دفنش کی عزیز ترین دوستمون رو میبردیم بعد از کارهای کفن به گفته ی پدر ارسام همین امروز م

 برای همون همه راهی بهشت زهرا شدیم.

 ساترا مگه جای اماده میدن تو بهشت زهرا -من:

 باران جان پول که بدی همه چیز میدن -ساترا:

بعد از مدت نسبتا طوالنی کار دفن هم تموم شد و سامیار زیر خروار ها خاک ارام گرفته بود اخرین بار روی لبش 

ثل همیشه ارام بخش بود،کم کم همه ی فامیالشون میومدن و به خاله ساناز که داغدار پسر جوونش لبخندی بود م

شده بود تسلیت میگفتن بعضیا دسته گلی میزاشتن و با گفتن جمله ی خدا رحمتش کنه غم اخرتون باشه،دینشـون 

ستادم،عینک دودیم رو دادم باال و رو اَدا میکردن،برای هزارمین بار برای شادی روحش صلوات فرستادم و فاتحه فر

به دور و برم نگاه کردم همه یکدست سیاه پوشیده بودن نمیدونم تو چه فرصتی لباس عوض کرده بودن به خودم 

نگاه کردم مانتوم مشکی اما شلوارم لی بود سامیار هنوز سنگ قبر نداشت،بلند شدم و رفتم یه لیوان شربت گرفتم و 

 اوردم برای خاله ساناز

 خاله جان عزیزم بیا اینو بخور شیرینه برای فشارت خوبه یکمی حالتون جا میاد -من:

 من زندگی به کامم تلخ شده اونو با چی شیرین کنم دخترم -خاله:

 بغلش کردم دوباره اشکام اومدن دیگه چشمام میسوختن

رده بودیم که برگردن خونه دو تا یه مدت بعد هم همه رفتیم خونه ی ارسامشون به زور خاله و ارسام رو راضی ک

پیشخدمت های خونشون یه جا بند نبودن و یکسره در حال رسیدگی به مهمونا بودن داشتم میرفتم سمت اشپزخونه 

 باران میتونی ارسام رو راضی کنی یه کوچولو استراحت کنه؟ -که امیر جلومو گرفت:
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 امیــر!!! معلومه که قبول نمیکنه -من:

 ش که ضرری نداره بارانیامتحان -امیر:

راهمو به سمت ارسام کج کردم ، تک وتنها اونور خونه ی درندشتشون جلوی پنجره ای که ویو داشت به حیاطشون 

 ایستاده بود

 ارسام؟ -اروم گفتم:

 هوم؟ -ارسام:

 بیا یکمی استراحت کن نظرت چیه؟ -من:

 نمیخوام استراحت کنم بزار از خستگی بمیرم -ارسام:

 ارسام لطفا به خاطر من اگه برات مهمم -:من

 برگشت سمتم و یه چیزی گفت که نفهمیدم رفت به طرف اتاق سامیار منم دنبالش

 میخوام اینجا بخوابم بوس سامیارم رو بگیرم -ارسام:

 باشه باشه تو فقط بخواب -من:

رو گرفت یه جوری شدم تند ارسام دراز کشید روی تخت ملحفه رو هم کشید روش داشتم میرفتم که دستم 

 برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم

 باران؟ -ارسام:

 بله؟ -من:

 بشین -ارسام:

 مگه نمیخوابی؟ -من:

 چرا توبشین -ارسام:

نشستم رو مبل کنار تخت،ارسام لبخند تلخی زد جوابش رو با لبخند مهربونی دادم نگاهی به ساعت اتاق که عکس 

شب رو نشون میداد اوووووو چقدر زود گذشته بود ، اونقدر خسته  0یلی ایده جالبی بود داشت ارسام و سامیار بود خ

بودم که ندونستم چجوری خوابم برد اما وقتی صبح بیدار شدم تو یه اتاق غریبه بودم تا جایی که یادم افتاد کنار 

 وارسام نشسته بودم در حال جنگ با خودم بودم که در باز شد و متینا اومد ت

 سالم پاشو یه دوش بگیر داری بویگند میدی االن باز کلی ادم میریزن تو خونه پاشو -متینا:

 متینا من؟ -من:

 دیشب ساترا بغلت کرد اوردت اینجا -متینا:

 بیچاره حتما دیسک کمر گرفته -من:

 شاید دیگه نمیدونم برودیگه -متینا:

 باشه تو برو -من:

تو یه دری که حدس میزدم حمومه گوشیمم گرفتم رفتم تو حموم چون احساس خیلی اون که رفت بلند شدم رفتم 

بدی داشتم سریعا لباسم رو دراوردم و دیدم بعــــــــله حدسم درست بوده گل بود به سبزه نیز اراسته شد اخه االن 

احمق تو حموم یه پسر وقت پریــوده؟؟ کشوهای روشویی که اینور از حموم جدامیشد رو گشتم اما چیزی نبود اخه 
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همچینچیزی پیدا میشه اخه؟ ارسام که پد نمیزاره برای خودش سریعا گوشیموگرفتم و اولین شماره ای که به تازگیا 

 اسکل جونم سیو کرده بودمش گرفتم

 هــا؟ -نفس:

 درد یه پد بگیر بیا اتاق ارسام حمومم -من:

 مرض اخه االن وقتــه... -نفس:

 حاال داری یا نه؟ من چیکا کنم -من:

 االن واست میارم -نفس:

منم رفتم زیر دوش چند دقیقه بعد در زده شد رفتم درو باز کردم و لخت جلوش وایستادم صدامو نازک کردمو 

 عخشــم دلم برات یه ذله شده بود نمیای باهم بریم زیر دوش -گفتم:

 ه دیگه بیرون باشیا زشته زیاد تواتاق بمونیاه اه باران نجس گمشو برو دوشتو بگیر بعدشم ده دقیق -نفس:

 عشقم من حوله ندارم -من:

 بگیر ببین لباس هم برات گذاشتم خدافظ دیگه -نفس حوله رو داد و گفت:

 دوشم روکه سریع گرفتم رفتم بیرون لباسای یکدست مشکیم روهم پوشیدم رفتم بیرون

 راستی ارسام خوبه؟ -من:

 در دارن جواب تسلیت میگناره سه تایی دم  -متینا:

 خاله چی؟ -من:

 خوابه تواتاقش نفس به زور صبحونه داد بهش -متینا:

 اوهوم -من:

 به مامان اینا خبر دادین دیگه؟ -متینا:

 اره به الیاس گفتم بیچاره باورش نمیشد یه لحظه نفس رو صداش کن -من:

 س جان یه لحظه بیا اینجا بی زحمتنف -متینا رو به نفس که داشت شیرینی پخش میکرد گفت :

 لفظ کالمت منو کشته -من:

 ها؟ -نفس اومد و گفت:

 امروز میرن سر قبر؟ -متینا:

 اره چون هم میخوان سنگ قبر بزارن هم اینکه بچه های شرکت میخوان برن -نفس:

 فقط بچه های شرکت -من:

 و دایان میمونیم نه بابا کل خونواده هم میخوان برن ولی من و شنتیا -نفس:

 اخ عزیزم ایشاال نگین میاد -من:

 نه اتفاقا بچه های اونور رو نگین نگهشون میداره مامان اینا فردا میرسن -نفس:

 منم میرم سر قبر -متینا:

 معلـــــــومه منم میام -من:

 -فتم:شت ظرفارو میشست گنفس لبخندی زد و رفت دنبال کاراش منو متینا هم رفتیم کمک بقیه رو به متینا که دا

 راستی ما یونی رو چیکار کنیم؟
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 تا هفتم که اصال نمیتونیم بریم -متینا:

 چی؟ -نفس اومد و گفت:

 یونی -متینا:

 بیخیال زیاد عقب نمیمونیم با ساترا جبران میکنیم -نفس:

 عالیه -من:

 ران بدو داریم میریما همه رفتنبا -نمیدونم وقت چجوری گذشت ولی با صدای ساحل برگشتم داشت میگفت:

دوییدم توهال و دنبال عینکم میگشتم اما نبود برای همون بیخیال پریدم تو بیرون و خودموتوماشین ساحلشون جا 

 کردم طول راه رو ساکت بودیم وقتی رسیدم دوباره چشمام پر اشک شد و دلم گرفت

لی از مهمونا کم کم همشون با فرستادن اخرین فاتحه بعد از مراسم دعا خوانی و دادن خرما و حلوا و گرفتن ک

میرفتن خاله رو هم به زور سریعا فرستادیم چون حالش هی داشت بد تر میشد اخرین ضربه رو با ناخنم به سنگ 

روحت شاد ایشاال جات توی بهشته سامیار عزیزم اگه بدی خوبی دیدی ایشاال حالل  -تازه ی قبر سامیار زدم و گفتم:

 اشی اگه ناراحتت کرده باشمکرده ب

 اون هیچموقع از شما سه تا دلخور نمیشه مطمئن باش -ساترا:

ساترا لطفا بریم دیگه نمیتونم تحمل کنم دارم میترکم از این همه  -برگشتم سمتش و با صدای گرفته ام گفتم:

 ناراحتی هنوزباورم نمیشه

 هیچ کی باورش نمیشه باران -فت:ساترا دستمو گرفتو بلندم کرد عینکش رو داد باال و گ

 اخه گناهش چی بود سامیار که خیلی خوب بود -من:

 خدا هم خوبارو گلچین میکنه -ساترا:

ساترا همچنان دستامو گرفته بود برای همون در ماشین رو باز کردو منوسوارم کرد و درو بست،چشمم به ارسام افتاد 

اینورتر بودن ولی یکیشون همون نازنین بود که با دستش ارسام رو  و سه تا دختری که کنارش بودن دو نفرشون که

چسبیده بود،با سوار شدن ساترا داشتیم راه میوفتادیم که دو تا دختره زدن به شیشه ساترا شیشه رو داد پایین 

 بله؟ -وگفت:

 ببخشید اقای کرامت میشه مارو برسونین خونه دایی؟ -اروم گفتن:

 بله بفرمایین  -ساترا:

اونا سوار شدن اما نازنین با ارسام تنها مونده بود خیلی ناراحت شدم اما با این فکر که االن چیزهای مهمتری هم 

هست که من بخوام بهشون فکرکنم چشماموبستم،چند دقیقه بعد که رسیدیم نفسمو با فوت دادم و پیاده شدم هوا 

که یه جا بند نبود دلم سوخت بیچاره همش ده روز از  هنوز هم نسبتا سرد اما بهاری و دلچسب بود با دیدن نفس

 زایمانش گذشته بود مطمئن بودم درد داره اما به روش نمیاره برای همون مستقیم رفتم سمتشو کشیدمش یه گوشه

 شنتیا کو؟ -من:

 نمیدونم دست مامانه البد -نفس:

 نفس برو تو بشین بچتم بگیر بغلت من همه کارارو میکنم -من:

 نه االن گریه نکینه بزار کارارو بکنم زشته باران -:نفس
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زشت اینه بچه ی ده روزه گرسنه و تشنه از بغل مامانش محروم باشه حاال هم یا گورت و گم کن یا من گمت  -من:

 کنم

 باشه بزار اینارو ببرم اشپزخونه دستامو میشورم میرم -نفس:

 مئن شدم با حس بهتری مشغول کار شدم.وایستادم و وقتی از رفتن نفس به داخل اتاق مط

روزا همینجوری میگذشت با اخرین مهمونی که رفت مراسم هفتم سامیار هم تموم شد هیچ چیز برای کسی فرق 

نکرده بود فقط داداشش شکسته تر مادرش رنجور تر باباش پیر تر و ماها که دوستاش بودیم عصبی تر و ناراحت تر 

یار از فردا شروع به کار میکرد و طبق وصیت نامه ای که فقط ارسام احتماال خبر شده بودیم شرکت مهندسی سام

داشت در اومد شرکت بعد از دادن حقوق کارمند ها داده میشد به سازمان محک یا کودکان بی سرپرست گاهی هم 

 تتون نموندهبیاین بخورین رنگی به صور -خونواده هایی که نیازمند بودن بنیامین با کلی غذا اومد و گفت:

همه بی سر و صدا جمع شدیم و خوردیم بعد از شام هم باهم خونه رو تمیز کردیم و بعد از اینکه قول دادیم به خاله 

 ساناز هرروز سر بزنیم هرکی رفت خونه خودش.

 همین که رسیدم همه ی لباسای مشکی رو جمع کردم و انداختم لباس شویی و بعد از چند ساعت دورهمی نشستن و

 پهن کردن لباسا همه رفتیم بخوابیم.

نصفه شب با صدایی بیدار شدم رفتیم بیرون و با دیدن نفس که سعی داشت بی سر و صدا پوشک شنتیارو عوض کنه 

لبخندی زدم کی فکرش رو میکرد نفسی که تا وقتی دبیرستان بودیم همه میگفتن پس کی میخوای یاد بگیری؟ از 

سالم -االن برای خودش خانومی شده بود بیا و ببین رفتم اتاق شنتیا پیشش و گفتم:این بزرگ تر دیگه چی بشی؟ 

 خسته نباشی

 سالمت باشی ببخشیدا بیدارت کردم؟ -نفس:

 نه بابا خودم خوابم نمیبرد،توخسته بودی میگفتی من شنتیا رو میبردم اتاق خودم نگهش میداشتم -من:

 خوابم نمیومد نه بابا تو چرا اذیت بشی من خودم -نفس:

میدونستم اینوفقط برای اینکه منو اذیت نکنه میگه وگرنه از چشماش مشخص بود خسته است به خصوص که از وقتی 

شنتیا به دنیا اومده بود خواب درست و حسابی نداشت،نفس شنتیا رو شیرمیداد و سرشو ناز میکرد بعد از یه ربع با 

 یر بابا انگار نه انگار نصفه شبه نمیخواد بخوابه فک کنمبیا اینو بگ -لحنی که توش خنده بود گفت:

 شنتیا روگرفتم دستم واقعا راست میگفت با چشمای درشتش داشت میخندید بوسیدمش

 تو یکمی باهاش بازی کن من یه سر به ساترا بزنم میام البته خوابه ها -نفس:

 باشه عزیزم -من:

یست دقیقه بعد شنتیا بغلم خوابش برد گذاشتمش سر جاش اما خبری نفس رفت ومنم مشغول بازی با شنتیا بودم ب

از نفس نبود رفتم دیدم در اتاق بازه نفس هم رو بازوی ساترا خوابش برده دلم نیومد بیدارشون کنم برای همون 

 اروم درو بستم و خودمم کنار شنتیا خوابیدم.

یه چیزی میخوردیم میرفتیم دنبال کار و درس و  دیگه زندگی ما هم همین جوری بود دیگه صبحا بیدار میشدیم

دانشگاه بعد از ظهرا هم درس میخوندیم و کارارومیکردیمو به خاله سر میزدیم تنها شنتیا بود که زندگیش روز مره 

نبود و هرروز هم بزرگتر میشد هم تغییر قیافه میداد هنوزم قیافش داشت تلفیقی بزرگ میشد اینقدر روزا سریع 

نفهمیدیم کی شنتیا چهار ماهش شد حاال دیگه سرشو کنترل میکرد با عروسکاش بازی میکرد کلی صدا با گذشت که 
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دهنش در میاورد و خالصه اینکه شده بود شلوغ خونه هیچیاز این تابستون نفهمیده بودیم فقط اخرای تیر ماه برای 

فیقمون بودیم داداشام کلی بزرگ شده بودن دو هفته مامانم اینا اومدن خیلی خوشگذشت اما خوب داغدار بهترین ر

البته قبل از اونم من خودم برای دو هفته تنهایی رفته بودم گنبد که اصال خوش نگذشت زاستش دیگه به زندگی با 

 ساترا و نفس بدجوری عادت کرده بودم.

نا اومده بود که چند ساعتی بعد از ظهر بود و با اینکه تو مهر ماه بودیم هوا همچنان گرم بود متی :ساعت تقریبا 

 بشینه و بره

 خدا کنه ساترا ناهارشوخورده باشه -نفس:

 کجاست مگه؟ -متینا:

 جلسه ای داشتن تو چالوس گفتم عجله نکنه فوقش شب میمونه اما اصرار داشت برگرده -نفس:

 کی رفت؟ -متینا:

 ده یا یازده حرکت کردن -نفس:

 است االنپس رسیده حتما تو جلسه  -متینا:

 همش میگیرمش میگه در دسترس نیست لعنتی -نفس گوشیشو پرت کردوگفت:

 چرا عصبی میشی حاال -متینا:

 راست میگه نفس بد به دلت راه نده عزیزم -من:

 حتما بیچاره گرسنشه بیزحمت بیارش من شیرش بدم -شنتیا یهوگریه کرد نفس با حرص گفت:

داد یه ربع بعد نفس شنتیا رو گذاشت بین عروسکاش و داشت میرفت  رفتم دادم بغلش اونم نشست و شیرش

الو  -اشپزخونه که گوشیش یهو زنگ خورد با دیدن ساترا خواستم بگم بیا که خودش شیرجه زد رو گوشیشو گفت:

 ساترا؟ مرسی شوخــــــی نکن باشه اومدم

 دن ساترا هم بودگویو قطع کرد و دویید تو حیاط بعد از چند دقیقه با خنده وارد ش

 دیوونه چرا جوابمو نمیدادی مردم از استرس و نگرانی-نفس:

 سالم خانوما،نفسی خواستم سورپرایز شی عزیزم -ساترا:

 چه سورپرایزی سرما رو خورد -متینا:

 پسر ما کجاست -ساترا بوسی از پیشونی نفس کرد و گفت:

 بابا خوبی؟ مامانو که اذیت نکردیو بادیدن شنتیا اومد و بغلش کرد و گفت سالم پسره 

 شنتیا هم که کال وقتی نفس و ساترا رو میدید نیشش وا میشد

خاله رو اذیت کردی بابا؟)شنتیا میخندید( افرین پسرم همین جوری ادامه بده شلوغ کن پدر باران  -ساترا ادامه داد:

 رو در بیار

 پدر سوخته زبونتو برای من در میاری -فت:شنتیا زبونش رو در اورد که ساترا به خودش فشردش و گ

 بیزحمت اینواز من بگیر متینا -با خنده روبه متینا گفت:

متینا بلند شد و گرفتش و ساترا رفت باال بعد از نیم ساعت دوش گرفته برگشت دستشم چند تا پاکت بود اومد 

د که روش کلی نگین داشت وخیلی خوشگل خانوما ناقابله و به هرکدوممون یه گیره ی مو دا -نشست رو مبل وگفت:

 بود
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 مرسی کــــــلی ساتی -من:

 بابا خودت یه جلسه رفتیا -متینا:

 عشقمـــی باو -نفس:

 اینم سهم امیر و اینم برای ارسامه -ساترا:

 اساحل و خونواده،راستی نفسی یه شام درست میکنی یا سفارش بدیم؟ اخه بچه ه -یه پاکتم گذاشت اونوروگفت:

 میان

 نه درست میکنم ولی ساحل اینارو بگو بیان -نفس:

 گفتم میان یه سورپرایزم ارسام داره. -ساترا:

اون شب خیلی خوش گذشت اما جای سامیار خیلی حس میشد سورپرایز اون شب الیاس بود که اومده بود حدود 

امم از قبلنا تعریف کردیم خدا رو شکر ارس بیست روزی بمونه اما تو خونه دانشجویی ما کلی با الیاس خندیدیم یکمی

روحیه اش خیلی بهتر شده بود. یه هفته بعد از اون موضوع به علت خونریزی که داشتم بی حوصله بودم برای همون 

شب  0بعد ازظهر گرفتم خوابیدم. با غلتی از خواب بیدار شدم با چشمای نیمه باز ساعتونگاه کردم داشت  :ساعت 

نفـــــــس؟  -وحشت زده دوییدم و سریعا دوش گرفتم و اومدم از اتاقم بیرون داد زدم:رو نشون میداد 

 ساتـــــــرا؟ شنتیــــــا؟ خوابین؟

 نتهبیا خونه متی سوییچ رو کابی -ولی انگار نه انگار خونه سوت و کور بود رفتم اب بخورم دیدم یادداشت گذاشتن:

حس خوبی داشتم دلم میخواست خوشگل کنم برای همون لباس زرد حریرم  به همه چیز ناخنک زدمو دوییدم باال یه

رو پوشیدم رژ قرمز با ریمل هم زدم گیره ای که ساترا برام از چالوس اورده بود هم زدم به موهام شال و مانتو و 

 Bmw x6کفش مشکیم رو پوشیدم و سوتی برای خودم تو اینه کشیدم و پریدم بیرون وسوار بر 

 

 

به سمت خونه متینا راه افتادم اما چون خیلی خوش شانسم تو ترافیکبدی افتادم حوصلم سر رفته بود و حس  ساتی

فضولیمم که فعال برای همون داشبورد رو باز کردم تا سرکی بکشم و با دیدن قاب عکس کشیدمش بیرون دیدم 

 -:د دلم گرفت اشکم اومد با خودم گفتمعکس دسته جمعیمون تو شماله عکاسش ارسام بود سامیار کنارم ایستاده بو

 کجـــایی سامــی جونم؟

 عکسو گذاشتم تو داشبورد و یه اهنگ پلــی کردم:

 

 

 چشمای نازت و وا کن ، حیفه اشکات که بریزه

 بگو عشقمون همیشه ، واسه خاطرت عزیزه

 میدونم برات عزیزه

 دونه دونه اشکام رو گونه هامه

 باهامهوقتی تو نباشی اینا 

 میمونی تو قلبم واسه همیشه

 تو رو کم میارم تو روزگارم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های دخترانه شیطنت 

3 5 9  

 

 همه ی وجودم تویی بهارم

 بدون تو تنهامنگو نمیشه

 هواوقتی بارونه آره دلم خیلی می گیره

 ندونستی گل یاس من دلم بی تو می میره

 من و سپردی به پرسه های بارون

 رفتی از لحظه هامون آسون

 ون ، به انتظارتم تو ایوونهنوز کنار یاس گلد

 دونه دونه اشکامرو گونه هامه

 وقتی تو نباشیاینا باهامه

 میمونی تو قلبمواسه همیشه

 تو روکم میارمتو روزگارم

 همه ی وجودمتویی بهارم

 بدون تو تنهام نگو نمیشه

 هنوزم تو خاطراتم تو رو هر نفس میبینم

 نینمچه غریبم بی تو اینجا تو رو میخوام ناز

 از پس سپیده صبح میدونم میای دوباره

 گل سرخ و تو و شبنم ، من و بارون و ستاره

 دونه دونه اشکام رو گونه هامه

 وقتی تو نباشیاینا باهامه

 میمونی تو قلبم واسه همیشه

 تو تو تو تو

 تو روکم میارمتو روزگارم

 همهوجودم تویی بهارم

 بدون تو تنهام نگو نمیشه

 دونه دونه-فرزینفرزاد 

اهنگه خیلی خوب بود همین که پیچیدم تو کوچه متیناشون اهنگوهم قطع کردم ماشین رو پارک کردم و زنگ ایفون 

رو زدم بدونه اینکه بپرسن کیه دروباز کردن رفتم تو ساختمون در واحد متیناشون باز بود اروم رفتم تو سوت 

دم گفتم و راهرو کوچولو طی کردم هنوز چهارمین قدمم رو هوا بود که وکوربود یکمی ترسیدم اما بسم اهلل ای با خو

تفنگ ترکید و جیغ و سوت وهورا یهوچراغا روشن شد و صدای دست زدن میومد و ارسامی که جلوم زانو زده بود با 

 ؟ج میکنیبامــن ازدوا -متر باز بود گرفتم و ارسامی که برای سومین بار داشت میگفت: :دستام جلو دهنم رو که 

 ولی سامی...-تازه جعبه کوچولورو دیده بودم با لرز گفتم:

 تو بگو قبوله یا نه؟ -ارسام:

 قبــوله -خودمو انداختم بغلش و اروم گفتم:
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 ارسام ولی سامیار؟ -بچه ها دوباره دست زدن از خوشحالی به تته پته افتاده بودم گفتم:

 اتفاقا وصیت خودشه -ارسام:

 یعنــی خودت...؟؟ -م خالی شد و گفتم:یه لحظه باد

 این دیوونه که دیوونته دیوونه -ارسام دوباره بغلم کرد توهوا چرخوندم و گفت:

 یعنی همه ی این کارا فقط به خاطر مــن بود؟؟!! -همین که گذاشتم زمین گفتم:

 هم تو هم دو تا دلیــل دیگه -امیر:

 چـــــی؟؟-من:

 ..تولد متینــا و -امیر :

 متیـــــــنا داره مــامـــان میشـــــــه. -نفس نذاشت ادامه بده بلند داد زد:

 «پــــــــایــــــــــان»
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


