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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 جونم آروم رمان

 helia_hk نویسنده نام

 اجتماعی عاشقانه ژانر

 :مقدمه

 . . . باشم ہداشت ڪہ را تــــــــــو ڹمـــــ

 . . . نمڪ ۍزندگ دنيا ڹاي ۍجاڪ ٺنيس مهم

 . . . بمانـــــم زنده ٺاس قرار دیگر روز چند ٺنيس مهم

 . . . بياید سرم ميخواهد ۍبالي ہچ ٺنيس مهم

 . . . ۍدنياي ڹاي از ڹمـــــ ســـــهم تـــــنـها تــــــــــو

 . . . باشم ہداشت ڪہ را تــــــــــو ڹمــــــ

 . . . ام رسيده آرزوهایم تمام ہب

 . . . دارم طلـــــب را تــــــــــو فقط داخــــــــــ از ڹمـــــ

 . . . ڹهـــــمــــــــــيـــــ

 کردم باز چشمامو مامانم صداي با    

 گفتم الود خواب صدا با و کردم باز هامو پلک الیه اروم پاشو نداري کالس مگه ببينم پاشو پاشو ساینا    

 مياد خوابم مامان نميرم    

 پاشو نميگم هيچی چی هر ببينم پاشو: گفت بلندش صدا با کنار زد رو از رو پتو دست با مامانم    

 اوففففف مامان اوف:من    

 بشورم صورتمو دستو که بيرون رفتم اینه به نگاه بدون پاشدمو    

 بيرون اومد اتاقش از سينا که برم اومدم    

 ميمونی کنکوري پشت اخر کارات این با تو ميدونم که من عجب چه بالخره پاشود خواب از جنگلی به به    
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 کرد استفاده دارم الژي بهشون من که هایی کلمه از دوبار جمله یه تو طرفش برگردوندم رومو حرص با    

 ميشم قبول داشگاه بهترین که ميبينی حاال دوما خودتی جنگی که اوال    

 پایين رفت ها پله از از خندیدو دوباره بعد صبحی اوله نده قلقلکمون برو توو:خندید بلند صداي با سينا    

 جلو رفتم اتاقم تو رفتم بيرون اومدم شستمو صورتمو دستو دستشویی تو رفتم دراوردمو شکلک سرش پشت    

 متوسط دماغ با مشکی چشاي توپول صورت متوسط هيکل و متوسط قد با دخترم یه من کردم نگاه خودم به اینه

 دست اینه تو خودم دیدن از کمرم پایين تا لختو که مشکی هامم مو نبود بد مقياف کل در و کوچيک لباي و

 اون مشکل سري یه خاطر به خوندمو کنکور سال یه من داشتم کنکور کالس10:30 من و بود 9 ساعت کشيدم

 شلوار یه کمدم سر رفتم ميشه دیرم داره ميخونم دوباره دارم همين براي نشدم قبول خواستمو می که چيزي

 زدم لبام به لب برق یکم اینه دم رفتم پوشيدم مشکی ي مقنعه و طوسی مانتوي یه با تفنگی لوله مشکی جين

 مامان بيرون رفتم بود کافی صورتم براي همين نظر به بود همين درکل ارایشم کشيدم چشام تو چشم مداد یکمم

 سالم گفتم بلند صدا با خونه اشپز مرفت شد دیرت بخور صبحونتو: گفت بلند صداي با شنيد پامو صداي وقتی

 منم رفت خورد زنگ بابام موبایل موقع همون صندلی رو نشستم دادن جوابمو همه بخير بيت اهل همه صبح

 صبحونم خوردن به کردم شروع

 گفتم سينا به رو    

 جونم داداشييييييييی    

 ننداخت بهم نگاهم نيم یه    

 برو بگير تاکسی خيابون سر خودت دارم کار رسونمت نمی من    

 شده دیرم جونم داداش اما    

 پاشی زودتر ميخواستی    

 بزنم کامل حرفمو نذاشت.. اما    

 برو تر سریع شده دیرت اگه دیگه برو ميرسوندمت وگرنه دارم کار خدا به ساینا نداره اگر و اما    

 حياط در از حياط در سمت رفتم کردمو پا کيمومش طوسی کتونياي رفتم بعد نامردي خيلی: پاشدم قهر حالت با

 اموزشگاه برم بگيرم تاکسی که خيابون سمت رفتم بيرون اومدم

**** 

 گرفت درد م فک جاش من استاده این زد حرف قدر چه نگار اوف

 ميشه سوت داره مخم واال اره:نگار
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 برم راه ندارم نا دیگه که کشيدم کار مغزم از که انقدر... دیگه ميکنم غش دارم من بریم دیگه خوب

 راهنمایی اول از که بود دوستم نگار ميرفتيم راه سکوت تو داشتيم نداشت زدن حرف حال اونم گفت اوهومی نگار

 که شد این نگرفت خوبی ي نتيجه من عين اونم ولی شيم قبول معماري مهندسی ميخوایم جفتمو دوستيم باهم

 خيابون سمت رفتيم بشه خدا ميدا به امسال بلکه که ميخونيم داریم جفتی

 دنبالت مياد داداشت:نگار

 ميرسونيم توهم اوهوم

 فعال خوره نمی شما به راهم خالم ي خونه برو خوام می نوچ

 راحتی جور هر باشه

 شدم سينا منتظر منم رفت و داد تکون دست من برا نگهداشت براش تاکسی وقتی شد تاکسی منتظر

 ام خسته خونه سریع برو نریز نمک:شدم سوار رسونمتب خانم سالم زد ترمز جلوم که

 لوسش بس از ميزنه حرف نوکرش با انگار:زد غر بشنوم من که جوري لب زیر بعدم دیگه امر قربان چشم:سينا

 کردن

 صندلی به دادم تکيه بستم چشمامو

 خونه کس هيچ کردم ازب درو خونه طرف رفتم شدم پياده سينا به توجه بی کردم باز چشمامو ماشين ایستادن با

 خوابيدم کردمو عوض رو لباسام اتاقم رفتم راست یه همين براي نبود

***** 

 مهداد

 بگو هم اقا اصغر به بيرین شمام شد تموم کارتون ميرم من:گفتم منشيم به رو بيرون اومدم دفترم از خسته

 خسته شما: انداختم بهش ینگاه نيم نباشيد خسته اقا چشم:گفت خودش ي عشویه پر لحن همون با صولتی

 خدافظ نباشيد

 زنگ گوشيم که اسانسور سمت رفتم کردم پارک پارکينک تو ماشينو خونه رفتم شدم ماشينم سوار بيرون امدم

 خورد

 جون اقا سالم الو

 کجایی نباشی خسته پسرم سالم:
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 دارید کاري چطور خونه

 باغ بيا اره

 چرا؟ باغ

 بيا توام اینجان عموت مادرتو پسرم اره

 ميام االن چشم

 نميکنه دعوت باغ اونم هفته توي رو همه دليل بی وقت هيچ جون اقا شد مشغول ذهنم

 زدم بوق رسيدم که باغ به باغ سمت افتادم راه کردم عوض رو لباسام گرفتم دوش یه رفتم کردم باز رو خونه در

 منتظر همه انگار بود من به ها چشم همه خونه تو رفتم ماشين کردن پارک با تو رفتم کرد باز رو در رحمان مش

 شد دیر ببخشيد سالم:بلند صداي با بقيه سمت رفتم بودن من

 افتاده اتفاقی اقاجون:گفت عمو که بود کرده اقاجون،سکوت کنار نشستم نداره اشکال پسرم بشين بيا:اقاجون

 ميشيم نگران داریم

 چيزي:گفتم تعجب ،با بياین گفتم بزرگ عنوان به هم اشم و بزنم حرف مهداد ي درباره خوام می راستش:اقاجون

 ...دربا اخه کردیم کاري من شده

 هان؟ سالته چند تو ميگم کن صبر جان مهداد

 چطور؟ 28 من؟خب

 خودت؟؟؟ زندگی خونه سر بري دیگه که نيست وقتش نظرت به خب-

 داره فرق بقيه با من اوضاع که ميدونين خودتون اقاجون من-

 خورده مشکل به بدجور شرکتت که شنيدم تازه نيار بهونه بيخودي نداره فرق-

 دارن هم به ربطی چه دوتا این ولی اره-

 ميزارم برات شرطی یه سري این مياري بهونه بگير زن ميگم بهت خوش زبون با من که چی هر که حاال ميگم-

 چی؟؟؟-

 ميدي سند یه من به تو عوضش در ميدي اتنج شرکتتو ميدمو بهت رو پول این من داره احتياج پول به شرکتت-

 ميشه فروخته شرکتت سهام نري اگه ولی هيچی که زندگيت خونه سر رفتی دیگه ماه 6 تا اگه

 ....اقاجون-
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 بگو بهم جوابشو بعد کن فکر فرصت سر برو بدي جواب االن نيست الزم:بزنم حرفمو ي ادامه نذاشت

  اتاقش تو فتر بعدم... نداري وقت چيزي:شد یلند جاش از

 کنی؟ چيکار خواي می داداش: پيشم اومد مارال که ها پله رو نشستم بيرون رفتم خونه از پاشدم.. 

 ولی بگه چيزي یه ميخواست مارال نميزارم تنهاتون نباش نگران ميرنم حرف جون اقا با خودم فعال هيچی،نميدونم

 بزارم تنهاشون نباید زوده هنوز طرفی از شده ستهواب من به خيلی بابا مرگ بعد ميکنم ،درکش رفت پاشد نگفت

***** 

 ساینا

 کل در دارم درس من که زدم مامان به که هایی غر خالفه بر مسافرت بریم خوایم می که گفت من به امروز مامان

 جون رخساره بزنی زنگ ميشه جونممم مامان،ماماننن: پيش رفتم داشتم احتياح واقعا مسافرت این به دل ته از

 اونوقت؟ چرا:مامان

 جونم مامان ميکنمم خواهش بياد اونم بگير اجازشو اس خسته من عين نگارم که ميگم

 کردم نگاه مامان به هاست موقع جور این مخصوص که مظلومم و لوس ي قيافيه با بعد

 ميزنم زنگ نکن نگام اینجوري خوب خيلی:مامان

 موال به کرتيم گرم دمت مامان ایول:من

 ؟ اینجا ميدونه چاله مگه:اشپزخونه تو اومد سينا

 داش امدي اشتب اس خونه نخير

 ميکنم ادم رو تو روز یه اخر من:سينا

 نميشن ادم ها فرشته نکن تالش بابا نه:من

 ميزنی حرف همسنت با داري مگه:رفت بهم اي غره چشم سينا

 نيست عيدم قرمزاي ماهی قد عقلت ولی بزرگتري تو نه سن:من

 بزنه منو ميخواد این بابا:شدم قایم بابا پشت رفتم منم المدنب دوید سينا

 ؟ هان باز کردي چيکارش:بابا

 خودش جون به هيچی:من
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 عمت جون:سينا

 هوم توه سن هم مگه گفت سينا به و خندید بابا

 کنم می ادبش بزارید تنها این با منو روز دو فقط روز دو:سينا

 بودم بابام ي دیونه خول ي دونه یه یکی سينا قول به داشت منو هواي هميشه بابا اتاقش سمت رفت بعدم

 که کتابم سر نشستم و اتاق تو رفتم منم زد حرف نگار مامان با داشت مامانم شد وي تی گرم سرش دوباره بابا

 بزنم تست دونه دوتا خدا رضاي محض

****** 

 تیصول خانم بله:خورد زنگ تلفن ميرسيدم کارام به داشتم دفتر تو: مهداد

 ام هميشه جدي لحن با صولتی به ميکرد چيکار اینجا امير باال پرید هام ابرو اومد خان امير مهندس اقاي-

 بياد بگو:گفتم

 قربان چشم:صولتی

 خودم گالب و گل عزیز مهداد به به: تو اومد امير

 اینجا اومدي کرده گير من پيش کارت یا کردي گم راه:من

 کنم دعوتت ببينمو دتوخو اومدم داداش جون به نه:امير

 کجا؟:من

 ميگذره خوش مهداد جون به شمال ميرم ها بچه برو با داریم که دوما بياي باید که اوال:امير

 تنهان اینام مامان دارم کار:من

 مهداد ببين اونجا منوبره مامان ميگم اصال من مامان پيش بفرست روز دو اینام مامانت هست هميشه که کار:امير

 نميشه که اینجوري

 نميشه؟ چجوري: نشستم جلوش رفتم پاشدم

 بده استراحت خودت به یکم حداقل ولی شخصيه این بگير زن برو نميگم ميکنی اینا مامانت فداي خودتو اینکه

 این بدن کش بخوام اگه ميدونستم صندلی دادم تکيه ميان بر خودشون پس از خاله مارالو روز دو براي بخدا

 جونه اقا کار امير فرستادن ميدونستم اینم طرفی از بشنوم باید رو امير هاي نصيحت فردا تا موضوعو

 اس؟ ميرین؟چندروزه کی خب خيلی:من
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 ميگردیم بر هم روزه سه دو افتيم می راه شد،فردا حاال افرین: امير

 کنيم می هماهنگ باهم فردا پس خوب خيلی:من

******* 

 خوب، خيلی:شم،سينابا گفته ميایما تو با نگار و من داداش:ساینا

  نداختم می ابروهامو تند تند ميگفتمو رو اینا داریم برقص و بزن شمال خود تا نگار ایول-

 خسته قبل ي دفعه بابا برو من؟کی:خوابی؛من می شمال خود تا خرس عين نرسيده راه سوم یک به خوبه حاال:نگار

 تو کردم دست افتادیم راه شدنو سوار نگارم و سينا نشستم سينا ماشين تو ميگی،رفتم راست تو اره:بود،نگار

 مورد اهنگ به رسيدم تا کردم جلو عقب اهنگ چندتا بعدش ماشين سيستم به زدم دراوردم فلشمو ماتنومو جيب

 نظر

 بده تکون

 بده تکون

 بده تکون بدنو

 بده تکون

 بهم بگو بده تکون

 دلت بگو واسم شده تنگ

 بره بگو جلو اومد کسی

 بده شونن من به هنرتو

 کفتن تو پسرا ي همه

 پيرهنتن دامنو نخ تو

 جيگرتم دنبال که منم

 بگم اینو بود مونده دلم تو

 حرکت ميخوردیمو ول جامون تو نگار منو و خوندیم می اهنگ با طوري همين کردم زیاد ته تا رو اهنگ صداي

 بود گرقته ضرب ماشين فرمون رو دستش با هم سينا و ميدادیم انجام موزون

 بده کونت
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 بده تکون

 بده تکون بدنو

 بده تکون

 هی

 بيا دنبالمو

 بيا نکن ناز

 برو دل تو

 دیوونتم دیوونه

 هی

 بيا دنبالم

 اینا از دورشو

 برو دل تو

 دیوونتم ميدونی

 بده تکون

 جلو بيا

 بدو بيا

 تورو ميخوام چيجوري ميدونی

 جلو بيا بيا

 بدو بيا بيا

 برو بردار بگيرو دلمو

 من شيرین مسلی عسلی

 قند ميریزه دهنت لبو از

 من خالصه بدون دیوونتم
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 من واسه تو بده تکون

 بده تکون

 بده تکون

 بده تکون بدنو

******** 

 و اميدو بياد من ماشين با امير بود قرار شد ماشين سوار اومد تا زدم بوق چندتا اینا امير ي خونه در رسيدم:مهداد

 بود رامين ماشين تو علی رضا

 عليک سالم اداشد به به:امير

 عليک

 پاشدي چپ ي دنده از دوباره عليک فقط همين:امير

 افتادین می راه سحر کله باید حتما مياد خوابم امير جون

 بگيرم زن خوام ،می جوونم دارم ارزو من بيژن زاده امام یا ندي کشتنمون به:امير

 ارهند افت بم بادمجون نترس نيار در بازي غریبم من ننه انقدر بابا اي:

 کنم رانندگی من بده پس دارما من نداري زندگی ي انگيزه خانواده، راه در بشی پسر پير خواي می تو:امير

 نميشه چيزیت باز تو بگيره اتيش دره تو افته بی کنه چپ ماشين این منو، ببين:

 کالم بدون نگاه کرد زیاد صداشو بعدم ميگه چی ببينم بده صدا ماسماسکتو این ميگم:کرد نگام چپ چپ امير

 پيچيد ماشين تو بخشی ارامش

 اوردم می دي سی یه ميدونستم اگه ميگم اللن هاش خواننده ماشينت تو هاي دي سی همه که توام بابا اي:امير

 راننده ها خواننده بر عالوه بابا اي:گفت ندادم جوابشو دید وقتی اونم زدم زل جاده به انداختمو بهش نگاه نيم یه

 الله ماشينم ي

 شونه پيش فکر ميکنم تنهاشون که باریه اولين این سال سه این بعد که ميدونی امير واي

 ..شونه پيش مامانمم تازه هم مياد،خاله بر خودش پس از بزرگه دختر مارال داداش بيخيال:امير

 نميگيره اروم دلم ولی ميدونم:
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 سه دو این اميرت داش جون رو تو دارم دلشوره ميگه و ميزنه غر هی بياموز خدا بزرگ خانم اي بسه بابا اه:امير

 باشه؟ بيخيال رو روز

 داریم؟ برنامه صبحونه برا بابا باشه:

 خودي؟ چيزي تو وایستيم ناهار براي بخورین چيزي یه شون خونه تو همه گفتيم نه:امير

 حله خوردم چيزایی یه اره

****** 

 رو نگار صداي داشتم بابا، اي توام با که خوابيدي دوباره ونیبترک شمال خود تا نبود قرار مگه بابا اي پاشو ساینا

 صداي با سينا ور اون ،از پانميشه این سينا داداش:نگار نداشتم کنم باز هامو چشم اینکه حال ولی ميشنيدم

 چشم غذا اسم شنيدن با بخوره خریم می چيزي اي کيکی،کلوچه براش راه سر نميخوره این کن ولش:گفت بلندي

 در شدم پياده ماشين ،از بخواب که بودي خواب:نگار پریدم جام از فنر مثل و شد باز ممکن حد اخرین ات هام

 حرفی بهم اومد تا سينا بهم کوبيدم دوباره کردم باز و در بده ادامه حرفشو نزاشتم....شيکمش فقط:سينا بستم

 منم همانا بغلم تو اومد گلوله عين چيزي یه منو شدن وارد همانا در شدن باز تو رفتم زدمو مسخره لبخند یه بزنه

 منم مليکاس دیدم که کردم جداش خودم از شدم زمين پخش کنمو تحمل رو بدبختی این عامل وزن نتونستم

 دردسر برام هم محبتت که بيارن برام رو مرگت خبر اي:دادن فش کردم شروع

 با منم ولویم زمين رو هنوز شدم متوجه ميزدم لهک سرو عموم دختر مليکا با داشتم همينطوري نداري لياقت:مليکا

 لبخند یه ميکردن نگاه ما به بهت با که رستوران تو حاضرین به که بود این کردم که کاري تنها و پاشدم هول

 شيم جيم اومدیم هم دوتا ما هيچی همانا هوا رو رفتن بمب عين رستوران همانا من زدن لبخند که بزنم مسخره

 خندید می ما به داشنن بودن خوشکل خيلی تاشونم 3 من شانس از که پسر تا 6 با سينا دیدیم که بيرون بریم

 گور مليکا دست بيرون رفت نميشه خيته خيلی اوضاع دیدم منم بزنن گاز زمينو بود مونده کم تاشون سه دو دیگه

 سه دو بعد پایين انداختم سرمو و نشستن ادم بچه عين بودن اینا مامان که ميزي سر رفتم گرفتم رو گوري به

  شد سوراخ پهلوم چيه هان:پهلوم به ميزنه ارنج با داره یکی دیدم دقيقه

 نگاه بود کرده اشاره که مسيري به منم خنده زیر زد بعد مياد داره شاهکارت:کرد اشاره روش روبه به سر نگار

 ما طرف مياد داره چرا این عالم خاک واي کردم

 ميشم هول ميبينم خوشگل پسر یه که دارم مزخرف عادت یه من حاال ما سمت اومد اپسر تا شيش اون از یکی

 از داره من دیدن با بود معلوم اومد سينا همراه پسره عادتم خاطر به هم بودم شده هول شاهکارم خاطر به هم حاال

 رو باال اصال که ليکام سمت افتاد نگام فهميدم شدش کنترل لبخند از اینو گرفته خودشو جلو ولی ميترکه خنده

 ترم پررو فاميل تو همه از که من ميدم حق مليکا به البته ميخنده ریز ریز داره گوشه اون که نگارم نميکنه نگاه

 ما ميز جلو سينا با خوشگله پسر اون برگردوندم سرمو سالم صداي با خجالتی مليکاي حال به واي ميشم اب دارم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر helia_hk | جونم آروم رمان

 

  .negahdl.comwww    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

12 

 

 زودتر ميکردم خدا خدا درون از که صورتی در زدم رو بيخياليم نقاب و نيارم خودم روي به اصال کردم سعی بودن

 من ذهن تو قضيه این که ميدونستم که این با شه جمع ریزي ابرو این بيرون بيریم بخوریم غذامونو هم ما بره این

 ميشم اب خجالت از اوریش یاد با بار هر ميشه ثبت

 بودین سپرده من به که اي پروژه همون پارسا مهندسی شرکت رئيس نهست پارسا مهداد مهندس ایشون بابا:سينا

 دیدار مشتاق شمایيد ميگن که پارسا مهندس پس:داد ادامه بهشو داد دست پاشد احترامش به بعدم اهان:بابا

 منم مهمونی یه تو مثال شيم اشنا دیگه جا یه نميشد باشه اینجا یارو این باید اد ببين رو ما شانس خداا زکی

 شه عاشقم دل صد نه دل یه برقصه باهام بياد اونم باشم کرده خوشگل

 دارم ميز رو گلدون به زدم زل ام چونه زیر زدم دستمو شدم خودم موقعيت متوجه که گرفت خنده خودم فکر از

 ميدونم االن که هم خوشگله پسر اون خصوص به همه چشاي ميکنه صدام داره بابام اینکه هم بدتر ميخندم

 مهداد مهداد اسمی چه واي... مهداده شاسم

 طبيعی هاي نيرو ي همه امروز واي پسره این به زدم زل واي فهميدم که پریدم جا از متر دو یهو سااااااایناااااااا:بابا

 کنه ضایع پسره این جلو منو دادن هم دست به دست دنيا طيبعی غير و

 خوش شدم شادیتون موجب دیگه خوبه:گفتم کردم اخم نهمي برا خنده زیر زندن همه باز چيشده بابا بله:من

 نشده چيزي که حاال: سينا بهتون گذشته

 سوئيچ شدم بلند ناگهانی حرکت یه تو ملت شادي موجب مجلس دلقک شدم بشه چی دیگه ميخواستين:من

 منتظرم ماشين تو من:در طرف رفتم کشيدم رو بود بيرون جيبش از دوزگيرش که سينا ماشين

 دادما سفارش برات جوجه بخور ناهارتو بيا خواهري:بودگفت دلجوانه هنشل سينا

 ماشينم تو شما جون نوش:من

 حاال حاال که این یعنی همه براي این گذشتم،گذاشتم عالقم مورد غذاي شيکمو خير از من اینکه بهت تو رو همه و

 نميزنم حرف کسی با

 مهداد****

 با که ميکرد کل کل هم با داشتن امير و رامين هميشه مثل خودمون زمي سر اومدم کردم خدافظی نيازي اقا از

 شد پرت شون حواس من نشستن

 ميگفتی چی ها چلفتی پا دست دختر دوتا این ميز پيش بودي رفته ميگم:اميد

 اخر تا ها ميگزره خوش بياي گفتم داداش ناموسا:رامين خندیدن و افتادن پيش ساعت نيم یاد همه حرفش این با

 کنی پيدا باحالی این به سوژه رتعم
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 خاموشه گوشيت چرا راستی: امير

 شده تموم شارژش اره: کردم نگاه گوشيم به

 بهش اومد ميزنه حرف دوستاش از یکی با داره االن شده تموم شارژش گفتم بهش منم بود نگران زنگيد خاله:امير

 بزنه زنگ ميگم

 بده گوشيتو باشه: 

 بيرون رفتم اینا سروصداي با دنميش اونجا داد گوشيش امير

 الو:ورداشت مامان بوق اولين با گرفتم رو خونه شماره

 خوشيا نميبينی رو ما خبرا چه سالم:من

 باشم خوش نبينم رو تو ميشه مگه خوشی چه نه ماهت روي به سالم:مامان

 بود معلوم صداش تو بغض از گریه زیر ميزنه دوباره مامان بدم کش رو بحث اگه بود معلوم

  خوبه؟ مارال خوبه عطيه خاله خبرا چه:

 خوردین ناهار ميرسونن سالم همه خوبن:مامان    

 کنيم حرکت دوباره بخوریم چيزي یه اومدیم تازه االن نه:    

 نشم مزاحمت پسرم برو پس:مامان    

 خدافظ باشيد خودتون مواظب باشه:    

 خدانگهدارت پسرم نباش نگران:مامان    

 می چيزي یه یواشکی ها بچه عين داشت ماشين تو بود نشسته سعيد اقا دختر به خورد چشم که تو برم ماومد    

 داره فرق باهم اسمون تا زمين اخالقش ولی مارال سن هم دختره این کارش از گرفت خندم خورد

 از کرد اخم بعد یشدول هول اولش ميکنم نگاش دارم من دید که باال اورد سرشو شد نگام سنگينی ي متوجه    

 وایساد من جلو اومد شد پيدا ماشين

 پارسا جناب بخندیم هم ما بگو هست داري خنده چيز:سعيد اقا دختر    

 ساینا****    

 نگاه رو ور این اومدم شدم پياده کردمو باز ماشينو در خدا واي نکرده لج کاشکی ميميرم گشنگی از دارم واي    

 کردم شروع بيکاري از ماشين تو نشستم نااميدي با دوباره دریغ ولی باشه چيزي غازه،م اي دکه یه بلکه که کردم
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 ایول جون خدا واي دیدم بيسکوبيت بسته یه که کرد باز رو داشبورد در که همين سينا ماشين تو کنکاش به

 رو،رو نگاهی نگينیس که بگيره مچمو نياد یکی که خورد می تند تند خوردن به کردم شروع موال به اقایی نوکرتيم

 کردم اخم بعد ولی شدم هول اولش ميکنه نگام خنده با داره مهداده این دیدم کردم بلند سرمو کردم حس خودم

 جلوش رفتم کوبيدم هم به درو شدم پياده ماشين از ميزنه زول من به باز نيش با هی اینم مسخره من انگار

 که زیادي روي از اولش گفتم حرص با رو پارسا ،جناب پارسا بجنا بخندیم ماهم بگو هست داري خنده چيز:من    

 کنه صبر اینکه بدون بعد تو بازیاي دلقک اره:داد جواب جدي و خونسرد خيلی بعد ولی باال پرید ابروش دارم من

 چی این بود اونجا پيش دقيقه دو تا که جایی بودم زده زول باز دهنی با منم رفت کشيد راهشو بدم جوابشو من

 ماشين تو نشستم رفتم زمينو رو ميکوبيدم حرص از پاهامو برگشتم حرص با بعد ؟؟!!!!!!دلقک گفت من به گفت

 ميخوردم حرص داشتم طرفی از بود سوخته سينا بيچاره ماشين در براي دلم هم طرفی از کوبيدم هم به درو

 که کردم فکر انقدر و بسته چشامو لیصند به دادم تکيه شد کوفتم اینم داشبورد تو گزاشتم دوباره بيسکوبيتو

 برد خوابم

    ******** 

 ماشين از ساکمو که کن،همينطور قهر بعد شه تموم مسافرت این بزار خواهش دیگه نزن حال ضد جونم ساینا    

 پرید ميشه،نگار گرفته حالت کنن ات مسخره ادم عالمو هم تو:معلومه،من اره:نيستم،نگار قهر:گفتم داشتم برمی

 دستم ویال تو ببرم اینو بزار کردي توفيم بابا باشه،باشه اه:کردنم س*و*ب به کرد شروع غلمب

 شده چی:شدیم،من بدبخت وایيی ساینا واي:مليکا شد جدا ازم برم،نگار کن ول حاال بابا اره:اشتی؟؟،من:افتاد،نگار

 تازه سرم تو خاک کرده تصادف خوبه؟وایيييی شده؟حالش چی داداشم چيييی؟داداشم:،من..داداشت:باز؟،مليکا

 ببينمش خوام می کجاس کو:ميومد در ام گریه داشت واقعا دیگه بگيریم زن براش خواستيم می بود جوونيش اول

 شده چی پس:کشيدم راحت نفس که؛یه نشده چيزیش داداشت چيه:گرفت دستمو مليکا برم اومدم عزیزم داداش

 من:مياري،من در بازي کولی سریع بزنه حرف ادم ميزاري تو مگه:کرد نگام چپ چپ بگی،مليکا تر زود ميميري

 یه انگار که ؟،مليکا شده چی مليکا بگو بسسسهه:نگار کردن بحث و جر کریم شروع مليکا با بعدم نيستم کولی

 زحمت:بزنه حرفشو نزاشتم... دیدم رو داداشت و بابا االن:گفت ماشين به داد شو تکيه باشه اومده یادش چيزي

 حرفمو بزار ساینا اه:روشن،مليکا چشت دیدي که دیدي:برم کردم بهش پشتمو بعدم مهمت خبر بود این يديکش

 مهداد:کيه اومد نمی یادم ولی بودا اشنا مهداد اسم طرفش برگشتم یهو ميزدن حرف مهداد با داشتن بزنم

 حاال:گفتم مليکا به رو بعد مخه رو همون اهان:ميزمون،من دم اومد که پسره همون شدیا خنگ ساینا اه:کيه؟،نگار

 با نه واي:ببينتش،من اومده که بزرگه بابا دوست همون ي نوه پسرا این از چندتا اینکه مثل:ميگفتن؟،مليکا چی

 جا بمونيدو اینجا که کردن اسرار هی هم سينا و بگم،عمو شو بقيه بزار تازه:داشتيم،مليکا کم همينو ابروریزي اون

 مزاحم نه ميگفت هی اولش:گفت؟،مليکا چی اون خب:،نگار حرفا این از بمونيدو ناصر یاليو تو ميتونيد هستو

 کرد قبول اونم باشيم دورهم بياد پدربزرگتم زدم زنگ گفت بهش بابایی که بعد ولی حرفا این از ميشيم
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 چی هر بيخيال:نگاراینا، خنده سوژه ميشيم هفته یه حاال شدیم بدبخت:زمين رو نشستم همنيطوري.... واي:من    

 اومدن دنبالم نگار و مليکا ویال تو رفتم انداختم باال مو شونه بيخيال ميگه بدتره،راست بدي نشون حساسيت

 کوفت چيري یه بيام کنم عوض رو لباسام بگيرم دوش یه ميرم دارم منم بيخيال گفتی خودت:کجا؟؟؟من:نگار    

 اینا دیدم که برم اومدم خوب دختراي افرین کنيد عوض اتونولباس برید هم شما ميميرم دارم گشنگی از کنم

 که بود هم بغل ویال دوتا ،اینجا بده نشونتون اتاقاتونو بياین نبود یاد ببخشيد اخه:سالن وسط وایستادن بالتکليف

 ما پيش ميان ناای عمو بمونن اینا عمو ویال ميخوان اونا که اونجایی از ولی اینا ناصر عمو برا یکيش بود ما برا یکيش

 و عمو ،زن اتاق یه تو مليکا و ،نگار خودم اتاق تو من شد قرار هست اتاق چهارتا فقط چون ولی باال رفتيم هم با

 اونا پيش ميره البد سينام مونده باقی اتاق دوتا تو که مامانم و بابا با عمو

 سرد هوا که اونجایی از و مشکی هاي نوشته با قرمز بليز یه با مشکيم شلوار به اومدم حموم رفتم که این از بعد

 گذاشتم قرمزمم رنگ به Aحرف با مشکی کپ کاله گذاشتم باز لختمو موهاي پوشيدم مشکيمم سوئيشرت بود

 خوایم می ایم خونه وقتی خودم من بيرون اومدم کشيدمو ریملم و چشم زدم،خط صورتيمو رژ اینه جلو رفتم سرم

 رفتم بيرون اومدم اتاق از نميدن گير بهم سينا نه بابا نه دیگه ازاده منطقه مسافرتا ولی ميکنم مرعات بيرون بيریم

 برگشت افتاد من به که چشمش...... در ندادن یاد تو به:حاضرید،نگار:تو رفتم کردم باز رو در دوتا اون اتاق دم

 جيگرتو: طرفم اومد ا،مليک بودم جيگر:گفتم کردم نازک براش چشم پشت من شدي جيگري چه جوووووون:طرفم

 مسخره به منم طرفم امدن می ميکردنو نگام هيز پسراي این عين بودن شده اماده دیگه که ؛جفتشون بخورم

 می در بازي مسخره داشتيم همينطوري خواي می جونم از چی عوضيا کنيد ولم زدم جيغ کردم نازک صدامو

 افتادم می داشتم کنم حفظ تعادلمو نتونستم منم زيچي یه به کرد گير پا یهو ميکردم جيغ جيغ هی من اوردیم

 چه تو اونم تخت رو افتادیم جفتی کنه حفظ تعادلشو نتونست بود منتظره غير چون اونم گرفتم رو نگار لباس

 ميکرد بد برداشت ميدید رو ما کی هر نبود خوبی موقيت اصال من رو نگارم تخت رو بودم افتاده من موقعيتی

 شد باز در موقع همون شانسم خوش خيلی من که اونجایی از حال در ولی دختریم جفتی نچو نه بدم همچين

 دهنش تو حرف نگار منو موقعيت دیدن با..... شد چی سينا تو اومد خوشگال پسر این از دیگه یکی مهداد با سينا

 ما به بودن زده زول کتبالبس توپ ي اندازه چشماي و باز دهناي با هم اونا وایسادیم فنر عين هم دوتا ما ماسيد

 

 مهداد***

 گوشيمو ميز روي از شدم بيهوش اومدم وقتی از که بودم خسته انقدر کردم باز چشمامو گوشيم زنگ صداي با

 الو:برداشتم

 کشی دراز تخت روي که طوري همين راحته؟ جات رسيدین پسرم سالم:مامان

 بياد قرار خودشم اقاجون دوست پسر ویالي اومدیم اره سالم:
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 نبودي که امير،خواب به زدم زنگ نميدادي جواب تلفنتو ميدونم اره:مامان

 ؟ خوبه مارال ميشدم پا باید دیگه نه:

 کنم صداش بزار ميخونه درس اتاقش تو داره ولی بزنه حرف باهات خواست می اتفاقا خوبه اره:مامان

 بخونه شو درس بزار ميزنم زنگ بهش بعدا خودم خواد نمی نه:

 نشم مزاحمت پسرم باشه:نماما

 نداري؟ کار باشيد خودتون مواظب خانم مراحمی شما:

 خدافظ بگذره خوش بهت پسرم نه:مامان

 خدافظ:

 بيرون رفتم کردم عوض لباسامو گرفتم دوش یه رفتم پاشدم

 بریم بيا شدي خوشگل بسه اميد:امير

 ميکرد درست اینه جلو موهاشو داشت که اميد به کردم نگاه وایستادم امير بغل رفتم

 این؟ چشه:

 افتاده دختر دوتا به چشمش باز هيچی:امير

 زندگيم خونه سر برم باید بالخره:اميد

 ا باش گرفتن زن فکر به بعد شه پر سالته بيست بزار:اش کله پس زدم دونه یه رفتم

 خانواده عروس رو تا سه ینا از یکی من اخر بگيد شما حاال:اومد سرمون پشت اميد ویال بيرون اومدیم امير با بعدم

 کنم می پارسا

 بياري عروس خواي می اونوقت ميگيري بابا از تو جيبی پولتو هنوز تو بابا اووو:امير

 هاي بچه سمت ،ميرفتيم هم با که همينطوري نگذره بد:اومد سينا بده جواب اومد اميد تا خنده زیر زدیم دوتایی

 تو از ها بچه:حرفش وسط پرید امير بزنه حرف اومد سينا تا......بزار اره:نميگذره،سينا بعضيا چشم کوري به:دیگه

 لحظه یه کن صبر:نشنيدم،امير چيزي که من:نمياد؟سينا جيغ صدا

 تو دوید بعدم سایناس صدا خداصدا یا:بود پریده رنگش وضوح به که سينا ميخواین جونم از چی کنيد ولم عوضيا

 رفتيم پشتش ما تو رفت کرد باز اتاقو یه در سينا ميشد تر بلند داشت صدا همينطوري رفتيم دونبالش امير منو

 دیدن رو ما تا اوناهم ميکردیم نگاه مقابلمون ي صحنه به داشتيم همينطوري امير منو شد خشک.... شد چی:سينا
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 چه اینجا: گفت بود شده راحت خيالش انگار که هم سينا پایين انداختن سرشونو وایستادن پاشدن جاشون از

 ازش که دادم حق اميد به دیدنش با لحظه یه باال اورد سرشو ساینا ولی بود پایين سرشون دیگه دوتاي اون ؟ خبره

  داره فرق دیدم که دیگه دخترا تموم با قيافش کل در بانمک وحشيو قيافش اومده خوشش

 از هم وایساد طلبکارانه کمرش هب زد دستشو بعد ميزد در بشه جایی یه وارد خواست می کی هر قبلنا واال:ساینا

 ترس از من سرت رو گذاشتی رو اینجا:سينا بودم کرده تعجب حرفش از بود،هم گرفته خندم وایستادنش طرز

 هستی طلبکارم تازه کردم سکته

 ساینا******

 یکم سينا بده خيلی اوضاع هستی،دیدم طلبکارم تازه کردم سکته ترس از من سرت و گذاشتی رو اینجا:سينا

 دونستم نمی ميکردیم شوخی داشتيم داداش:کردم مظلوم قيافمو دادم تغيير رو کار روش منم ميزنم مياد دیگه

 تعجب رفتارم از هم سينا خود حتی همه بهش زدم زول مظلوم بعدم کنم نگرانت خواستم نمی بلند انقدر صدا

 بستم رو در رفتم رفتن دنبالش هم دوتا اون رفت بعدم ساینا تو دست از:سينا بودن کرده

 حاال بيخيال:کنن،من نمی فکر که چيا مون درباره حاال رفت دوتا ما ابروي:اه،نگار رفت دوباره ابرومون واي:مليکا

 همه بيرون رفتم باشم جوابشون منتظر اینکه بدون نکنيد، فکر بهش بيرون بریم بياین گذشت کار از کار دیگه که

 ام حوصله که منم ميزدن حرف هم با داشتن سينا،پسرا دست بغل ستمنش رفتم بودن جمع اتيش دور ساحل دم

 دبه کردم نگاش چشم گوشه چيه،از این:جلو،سينا گرفتم اوردم اتاقش از رو سينا گيتار رفتم پاشدم بود رفته سر

 اوردیش چرا ایکيو ميدونم:کرد نگام چپ چپ گيتار،سينا دیگه معلومه خوب ترشيه

 کرد نگام چپ چپ ،سينا ميکنن چيکار گيتار با ميزنيا حرفا من برادر خوب يريبگ ماهی باهاش اوردمش:من

 کردو درستش بزنه،جاشو شد مجبور گرفته قرار شده انجام عمل تو ببينيم،سينا بزن ایول داداش بلدي:امير

 : کرد شروع کرد تنظيمش

 دلواپسم سردرگمم

 نکن سکوت کن درک هوامو و حال

 کن رکت عادتتو این بار یه همين

 بشم آروم کن کاري یه

 نيست اميدي تو غير به

 نيست شنيدي که چيزایی همين فقط من درداي

 پوشوندم گریه با رازمو عمري یه
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 موندم تو عشق کار تو هنوز ولی

 تنهایی و دلتنگی بارون این تو

 اینجایی بفهمم بگو چيزي بهم

 بيا کنار زندگيم با بمون من کنار

 کجام کيم نميدونم اینروزا که منی

 سرم بياد این از بدتر نذار شدم خسته

 ترم بيگناه تو از من منی از تر بيگناه

 پوشوندم گریه با رازمو عمري یه

 موندم تو عشق کار تو هنوز ولی

 تنهایی و دلتنگی بارون این تو

 اینجایی بفهمم بگو چيزي بهم

 (جهانبخش بابک از بار یه اهنگ)

 شد بلند همه دست صدا

 داري صدایی چه گرم دمت:مهداد

 و اي قهوه چشماي با مهداد بود کرده روشن صورتشو اتيش نور بود شب شد جلب بهش م توجه حرفش این با

 اميرم بود امير بغلشم ورزشکاري هيکل و بلند قد با اس مردونه قيافش اي قهوه موهاي با متوسط دهن و دماغ

 قيافه شونم بقيه تره جذاب مهداد ولی تره خوشگل امير مشکيه چشماش و موهاش اون طرفی از اونه شيبه تقریبا

 باشه برادرش کنم فکر اميره شبيه خيلی باشه سالش 20,21 ميخوره بهش که یکيشون ولی معموليه هاشو

 تو سرت تو خاک نگار یعنی:نشدي؟،من که ماشق عاشق ساکتی شده چی:هان،چته؟،نگار:ساینا،ساینا،من:نگار

 برقصم بندري وسط این پاشم زدم رستوران تو که يگند اون با داري انتظار

 نه:باو،نگار برو:جيگر،من شدي خوردنی امشب تو ولی:اخه،نگار نيستی خوردنی:بخور،من منو بيا بابا باشه:نگار

 بهت بود زده زول چطوري مهداده این ندیدي ميگم جدي ساینا جون

 ندیدم من چرا کی:گفتم باز نيش با نگار سمت برگشت یهو
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 زول اونم نبود حواست اتيش به بودي زده زول تو خوند می داشت سينا که موقعی همون نشو هول حاال خوب:ارنگ

 ميکرد نگات داشت بهت بود زده

 نگاه گوشيش به خورد زنگ گوشيش موقع ميزد،همون حرف امير با داشت نبود حواسش کردم نگاش نگفتم چيزي

 بده جواب اونور بره پاشه بزنه لبخند باعث بود کی هر بود کی نميدونم کرد

 جذابه خيلی:چه،نگار ما به باشه داشته نميدونم:انداختم باال مو داره،شونه دختر دوست ميگی تو:نگار

 صاحبش مبارک:نه،من

 چه تو به بابا بشين: نشوندمش کشيدم دستشو بره که شد بلند ميگه چی بهش کيه ببينيم بيا:نگار

 گذاشته شرط شنيدم ميزد حرف بابابزرگش با بزرگت بابا وقتی:نگار شده، چی نه:شد؟،من چی شنيدي:اخه،نگار

 داره ربط خيليم تو به اتفاقا:چه؟،نگار ما خب،به:من ، واال:،نگار بابا نه:گفتم تعجب بگيره،با زن مهداد که

 دختر یه خودم شم عمل وارد باید من نگيره خودش اگه که گفت بزرگه بابا خره:نگار؟،نگار ميگی من؟چی:من

 ميکنه انتخاب بزرگه بابا که باشی اونایی جز تو اگه خره:داره،من من به ربطی چه این خب:کنم،من پيدا براش خوب

 دیگه سال 5 اومدو داره سن به ربطی چه خره:االغ،نگار سالمه 20 تازه من سرت تو خاک:سرش تو زدم دونه ،یه..

 اشاره دستم خواي،با می چی دیگه شخصيت هست،با ارهست،پولد خوشگل خره نيومد گيرت دیگه ادمی همچين

 کجا:داداش،سينا بله:طرفش ساینا؟،برگشتم:سينا برم که پاشودم بعدم برداشته،تاب تاب اینجا:سرش به کردم

 کرد مجبورم اومد دنبالم سينا خونه طرف رفتم بخير شب فعال گفتم بقيه به رو بعد بخوابم ميرم:ميري،من

 سيب برقصو بزن ساحلو لب اتيش از تو ميشه مگه ميشناسمت خوب که مياد خوابم که نگو شده چی:وایسم

 همين براي نداره رو هيچی حوصله اصال شده چم نميدونم ولی نميشد ميگفت ميگفت بگذري،راست تنوري زمينی

 بهتر لمحا اگه ميرم کن باور:گفتم که کرد نگام مشکوک سينا داداش، ميکنه درد سرم راستش:گفتم سينا به رو

 رو اتاقم تو باال رفتم بعد سينا داداش باباي:فعال،من پس خب خيلی:نشده قانع بود معلوم سينا ميام، دوباره شد

  شدم ولو تخت

 الو:دادم جواب گوشيم به کردن نگاه بدون کردم باز چشمامو گوشيم زنگ صداي    

 آرش؟؟؟..آ:نشستم فنر عين صداش شنيدن با سالم    

 تقریبا بزنم حرف باهات زدم زنگ:زدي؟،آرش زنگ من به چرا:ميلرزید داشت صدام سایناخودمم اره:آرش    

 داد بهشو ميدادم فحش داشتم همينطوري متنفرم ازت اشغال عوضی شووو خفه شوووو خفه:ميزدم داد داشتم

 خرد دیوار تو ردمک پرت گوشيمو زدم جيغ بود مخم رو تلفن پشت از صداش اتاق تو ریختن همه شد باز در ميزدم

 دستمو ميشد رد جلو از فيلم عين که بود ها خاطره فقط نميفهميد من ولی ميزد حرف باهام جلو اومد سينا شد

 شم اروم ميخواستم اینطوري شکستم رو بود دستم دم که رو چی هر زدم دادم هول سينا سرم رو بودم گذاشته

 چيزي دیگه بعد کردم احساس دستم تو سوزشی یه لحظه اخرین فقط نميشد ولی بگيره جلومو ميکرد سعی سينا

 نشد حاليم
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 مهداد***    

 ميزاشت شربتو که همينطوري خانم سایناا،فاطمه اره:کی؟ساینا؟،سينا:ميگيره،مليکا حالتو بياد ساینا بزار:سينا    

 که مليکا رو نگار به ،رضاباشيم راحت خانوم زلزله دست از روز یه بزار بهتر نيست:،سينا.....نيست م بچه:ميز رو

 اتاقش بود رفته ساینا اینکه از بعد تره،کال اروم دوتا این از که بنظر:کرد اشاره ميزدن هم ي کله سرو تو داشتن

 که داشتم بر بود،شربتمو اینجا اونم کاش ميگفت دلم تو چيزي یه چرا نميدونم ولی شدن تر صميمی هم با همه

 هميشه بدتره شيطون و تخس ي بچه پسر صدتا از دختر این وگرنه شده خسته النارومه؟ا ساینا اره:بخورم،سينا

 حتی کردن اخراجش مدرسه از بار یه بابا اره:سينا واقعا،:امير خرابکاریاش براي بود مدرسه بابا

 طرف ديبو خوبی پسر انقدر که حاال:ناصر ،اقا نميرفتم دفتر طرف ميترسيدم که انقدر بودم پسر من واال:رامين    

 رضاهم و اميد رفت پاشد ميزد غر چی نبود معلوم لب زیر که رامين شام برا خرید بریم من با بيا نميرفتی ناظمتون

 باهاشون رفتن هم اونا رفته سر مون حوصله گفتن

 ميخندیدم ما و ميزد حرف ساینا خودشو هاي شاهکار از داشت همينطوري که. سينا    

 شک با اونام کرد مليکا نگارو به نگاه یه اول سينا اومد می باال از داشت ساینا صدا الاشغ شو خفه شوو خفهههه    

 جيغ گریه با داشت ساینا تو رفتيم اتاقش سمت دویدم همه نميشد قطع هاش فحش و جيغ صدا کردن نگاه بهش

 گریه سرش رو گذاشت دستشو شد تيکه صد دیوار به خورد گوشيش کرد پرت گوشيشو یهو ميکرد گریه و ميزد

 چی ساینا:اینه؟سينا ميکرد تعریف ازش پایين داشت سينا دختري اون یعنی بودیم کرده کپ همون ميکرد

 ميکرد گریه و ميزد جيغ خانم فاطمه ميشکست رو چيز همه زد رفت کنار زد سينا یهو نداد شده؟کيه؟،جوابشو

 ارام ببين من ساک تو از برو مامان مليکا:خانم يالل مياره خودش سر بالیی یه االن: سعيد اقا بود نگهداشته سينا

 مامان:تو اومد امپول یه با اومد دقيقه چند رفت دوید ميکرد گریه که همينطوري ،مليکا داریم چيزي بخشی

 شد بيهوش دیگه دقيقه سه دو بهش زد امپولو خانم ليال ،بعدم من بده اره:اینه؟،ليال

 خيليم که دختره شد انجوري چرا:پایين،امير ي طبقه رفتيم بود داغون همه اعصاب بيرون اومدیم اتاق از همه    

 چيزي ما امير:حرفش تو پریدم.....  بوده کی نظرت به:طرف برگشت بعد باشد اینطوري نمياد بهش شيطونه شوخ

 لیخي اعصابش سينا:کردم نگاش چپ مياري،چپ جوش چرا بابا باشه:،امير نزنيم حرف درموردش بيا نميدونيم

 امير باشن راحت بزار اونو بریم بيخيال- دیگه هست چيزي یه البد ميگم همينو منم دیگه اره:،امير بهم ریخت

 اونور ميرن:طرفشون ،رفتم ميرید کجا اا:رضا اومدن اینا رامين که بيرون رفتيم داد تکون باشه معنی به سرشو

 بگم تون بهت بياین:ویال طرف ميرفتم که همينطوريشده، چيزي:بود فهميده چيزایی یه ما ي قيافه از که ،رامين

 ما تو رفت بياین زود پس باشه:،ناصر ميایم االن:برگشت ميرید،امير کجا:افتادن،ناصر راه ما دنبال فضول که ،اوناهم

 هم ما نميخواستن اونا شاید نميدونستيم چيزي ما بفهمن چيزي خواستم ،نمی شده چی: رامين تو اومدیم هم

 شدن عصبی نگران همه شد بد حالش سعيد اقا دختر ساینا:گفتم خودم امير زدن حرف از قبل همين رايب بفهميم
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 نگاش اخم بریم،با پاشيم گشنمه من اتاقشه تو اون نداریم کاریش که ما:،اميد باشن راحت بيایم گفتيم هم ما

 خونه از بيرون رفتم بعدم يخوریمم چيزي یه بيرون ميریم نکردن صدامون اگه بگير تو شکم جلو دقيقه دو:کردم

 خواهر خودمم کنم درکش ميتونستم ساحل لب بود نشسته خورد اعصاب با که سينا به خورد چشمم بيرون    

 چشمم منم دریا به دوخت نگاشو دوباره بعد کرد نگام شد من حضور متوجه نشستم کنار رفتم همين براي دارم

 خواهر خودمم چون ميکنم درکت ميگم:داشت عجيبی ارامش و شده قغر تاریکی تو که روم روبه دریاي دوختم

 ميکشيم عذاب اونا ي اندازه به هم ما ميبينه آسيب که نيست خودش فقط افته می اتفاقی یه وقتی ميدونم دارم

 نگاه یه خواست نمی شایدم تونست نمی ولی بگه چيزي یه خواست می انگار موهاش تو کرد کالفه دستشو ،سينا

 گرفت ازم نگاشو دوباره کرد بهم

 الو:دادم جواب گوشيم به کردن نگاه بدون کردم باز چشمامو گوشيم زنگ صداي    

 آرش؟؟؟..آ:نشستم فنر عين صداش شنيدن با سالم    

 تقریبا بزنم حرف باهات زدم زنگ:زدي؟،آرش زنگ من به چرا:ميلرزید داشت صدام سایناخودمم اره:آرش    

 داد بهشو ميدادم فحش داشتم همينطوري متنفرم ازت اشغال عوضی شووو خفه شوووو خفه:ميزدم داد داشتم

 خرد دیوار تو کردم پرت گوشيمو زدم جيغ بود مخم رو تلفن پشت از صداش اتاق تو ریختن همه شد باز در ميزدم

 دستمو ميشد رد لوج از فيلم عين که بود ها خاطره فقط نميفهميد من ولی ميزد حرف باهام جلو اومد سينا شد

 شم اروم ميخواستم اینطوري شکستم رو بود دستم دم که رو چی هر زدم دادم هول سينا سرم رو بودم گذاشته

 چيزي دیگه بعد کردم احساس دستم تو سوزشی یه لحظه اخرین فقط نميشد ولی بگيره جلومو ميکرد سعی سينا

 نشد حاليم

 مهداد***    

 ميزاشت شربتو که همينطوري خانم سایناا،فاطمه اره:کی؟ساینا؟،سينا:ميگيره،مليکا لتوحا بياد ساینا بزار:سينا    

 که مليکا رو نگار به باشيم،رضا راحت خانوم زلزله دست از روز یه بزار بهتر نيست:،سينا.....نيست م بچه:ميز رو

 اتاقش بود رفته ساینا اینکه از دبع تره،کال اروم دوتا این از که بنظر:کرد اشاره ميزدن هم ي کله سرو تو داشتن

 که داشتم بر بود،شربتمو اینجا اونم کاش ميگفت دلم تو چيزي یه چرا نميدونم ولی شدن تر صميمی هم با همه

 هميشه بدتره شيطون و تخس ي بچه پسر صدتا از دختر این وگرنه شده خسته ارومه؟االن ساینا اره:بخورم،سينا

 حتی کردن اخراجش مدرسه از بار یه بابا اره:سينا واقعا،:امير اشخرابکاری براي بود مدرسه بابا

 طرف بودي خوبی پسر انقدر که حاال:ناصر ،اقا نميرفتم دفتر طرف ميترسيدم که انقدر بودم پسر من واال:رامين    

 رضاهم و اميد رفت پاشد ميزد غر چی نبود معلوم لب زیر که رامين شام برا خرید بریم من با بيا نميرفتی ناظمتون

 باهاشون رفتن هم اونا رفته سر مون حوصله گفتن

 ميخندیدم ما و ميزد حرف ساینا خودشو هاي شاهکار از داشت همينطوري که. سينا    
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 شک با اونام کرد مليکا نگارو به نگاه یه اول سينا اومد می باال از داشت ساینا صدا اشغال شو خفه شوو خفهههه    

 جيغ گریه با داشت ساینا تو رفتيم اتاقش سمت دویدم همه نميشد قطع هاش فحش و جيغ اصد کردن نگاه بهش

 گریه سرش رو گذاشت دستشو شد تيکه صد دیوار به خورد گوشيش کرد پرت گوشيشو یهو ميکرد گریه و ميزد

 چی اساین:اینه؟سينا ميکرد تعریف ازش پایين داشت سينا دختري اون یعنی بودیم کرده کپ همون ميکرد

 ميکرد گریه و ميزد جيغ خانم فاطمه ميشکست رو چيز همه زد رفت کنار زد سينا یهو نداد شده؟کيه؟،جوابشو

 ارام ببين من ساک تو از برو مامان مليکا:خانم ليال مياره خودش سر بالیی یه االن: سعيد اقا بود نگهداشته سينا

 مامان:تو اومد امپول یه با اومد دقيقه چند رفت دوید ميکرد گریه که همينطوري ،مليکا داریم چيزي بخشی

 شد بيهوش دیگه دقيقه سه دو بهش زد امپولو خانم ليال ،بعدم من بده اره:اینه؟،ليال

 خيليم که دختره شد انجوري چرا:پایين،امير ي طبقه رفتيم بود داغون همه اعصاب بيرون اومدیم اتاق از همه    

 چيزي ما امير:حرفش تو پریدم.....  بوده کی نظرت به:طرف برگشت بعد اشدب اینطوري نمياد بهش شيطونه شوخ

 خيلی اعصابش سينا:کردم نگاش چپ مياري،چپ جوش چرا بابا باشه:،امير نزنيم حرف درموردش بيا نميدونيم

 ميرا باشن راحت بزار اونو بریم بيخيال- دیگه هست چيزي یه البد ميگم همينو منم دیگه اره:،امير بهم ریخت

 اونور ميرن:طرفشون ،رفتم ميرید کجا اا:رضا اومدن اینا رامين که بيرون رفتيم داد تکون باشه معنی به سرشو

 بگم تون بهت بياین:ویال طرف ميرفتم که شده،همينطوري چيزي:بود فهميده چيزایی یه ما ي قيافه از که ،رامين

 ما تو رفت بياین زود پس باشه:،ناصر ميایم االن:برگشت ميرميرید،ا کجا:افتادن،ناصر راه ما دنبال فضول که ،اوناهم

 هم ما نميخواستن اونا شاید نميدونستيم چيزي ما بفهمن چيزي خواستم ،نمی شده چی: رامين تو اومدیم هم

 شدن عصبی نگران همه شد بد حالش سعيد اقا دختر ساینا:گفتم خودم امير زدن حرف از قبل همين براي بفهميم

 نگاش اخم بریم،با پاشيم گشنمه من اتاقشه تو اون نداریم کاریش که ما:،اميد باشن راحت بيایم يمگفت هم ما

 خونه از بيرون رفتم بعدم ميخوریم چيزي یه بيرون ميریم نکردن صدامون اگه بگير تو شکم جلو دقيقه دو:کردم

 خواهر خودمم کنم درکش نستمميتو ساحل لب بود نشسته خورد اعصاب با که سينا به خورد چشمم بيرون    

 چشمم منم دریا به دوخت نگاشو دوباره بعد کرد نگام شد من حضور متوجه نشستم کنار رفتم همين براي دارم

 خواهر خودمم چون ميکنم درکت ميگم:داشت عجيبی ارامش و شده غرق تاریکی تو که روم روبه دریاي دوختم

 ميکشيم عذاب اونا ي اندازه به هم ما ميبينه آسيب که نيست دشخو فقط افته می اتفاقی یه وقتی ميدونم دارم

 نگاه یه خواست نمی شایدم تونست نمی ولی بگه چيزي یه خواست می انگار موهاش تو کرد کالفه دستشو ،سينا

 گرفت ازم نگاشو دوباره کرد بهم

 سرشو شم سبک یکم ميخوام بریزم خودم تو اینکه از شدم خسته ولی نه یا بگم بهت رو اینا باید نميدونم-

 چيزو همه ميکنم فکر این به دارم که دارم اعتماد بهت:کنی،سينا اعتماد بهم تونی می:گفتم اروم پایين انداخت

 نزدم حرفی کنم شروع کجا از نميدونم ولی ميدونم اره:شه،سينا سبک تا بزنه حرف باید وقتا بعضی ادم-بگم، بهت

 نامفهوم هاي خط ساحل شن رو دستش تو چوب با داشت کنه،سينا رتبم ذهنش تو حرفاشو دادم اجازه بهش

 وسط این خواهرم دیونه یه خاطر به داد دست از عمرشو هاي سال بهترین از سال دو ساینا راستش:ميکشيد
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 اونجا اومد،دایيم خارج از دایيم که بود سالش 16ساینا;نبود حقش این دیگه نفر یه مرگ قربانی شاید شد قربانی

 اومدنش با بود سالش 22 موقع اون آرش،آرش پسرش با برميگرده و ميده دست از تصادف یه تو دخترشو و زن

 کل کل زیاد آرش با که گفت بهم عموم دیدیم آرشو که باري اولين ميخوند درس داشت ساینا چی همه به زد گند

 مدت یه بعد نبود مهم برام ونچ نگرفتم جدي من ولی شده عصبی خواهرش و مامان مرگ بعد آرش که گفت نکن

 بعد ولی نيست چيزي گفت هی اولش زدم حرف باهاش رفتم منم نگرانه همش انگار شده جوري یه ساینا دیدم

 و داد آرش سر رفتم کردم قاطی منم ميشه مزاحمش ميزنه زنگ هی اورده گير کجا از شمارمو نيست معلوم گفت

 که مدتی یه بعد آرش با رفتن کلنجار بود شده کارم روز هر نبود بر دست اون ولی کردم دعوا باهاش کردم بيداد

 بابام به بود زنش یادگاري و پسرش تک چون داشت هواشو خيلی گفت،دایيم دایيم به نميشه من حریف دید آرش

 سالگی 16 دخترمو که نيست پيش سال 50 گفت کرد مخالفت شدت به بابا خواستگاري بياد که گفت زد زنگ

 این که نميدونستم ولی شده بيخيال آرش و شده تموم همچی دیگه کردم فکر شد تموم چی همه مبد شوهر

 بود برگشته خودش عادیه روال به چيز همه بود رفته یادشون رو موضوع همه،این بد ماه یه طوفانه قبل ارامش

 خونه،گفت نيومده ساینا که گفت زد زنگ مامان بودم کالسم شدن شروع منتظر دانشگاه حياط تو که روز یه ولی

 کالسی هيچ و شدن تعطيل که گفته مدرسه ولی مدرسه زده زنگ بگه رفته یادش و داره کالس ساینا کرده فکر که

 از گفتن همه دوستاش به زدیم زنگ خونه رسوندم خودمو سریع دوستاش خونه رفته شاید گفتم بهش ندارن هم

 ازش کس کنی،هيچ فکرشو که کسی هر فاميل دوست،اشنا مزدی زنگ همه به ندیدنش شدن جدا ازش که وقتی

 اما رفتيم هم قانونی پزشک حتی ،بيمارستان ها پاسگاه همه رفتم اومد بابا زدیم زنگ شدیم نگران نداشت خبر

 تو اومد بود بد افکار چی هر نيست هم آرش گفت که اومد دایيم که خونه اومدیم درمونده و اميد نا نبود که نبود

 بی ساینا از چند ميشدم دیونه داشتم باشه کرده فرار اون با نکنه اینکه بود تر واضح همه از یکيشون ولی ذهنم

 و حال که منم کردن گریه روز کل بود شده کارش ي همه مامان بود شده شکسته بابا روز چند این تو بودیم خبر

 بهمون اومد روز چند بعد بود طبيعی غير حدش از بيش ارامش این بود اروم ،دایی دایی ولی نبود اونا از بهتر روزم

 ولی برگرده که کنه راضيش که ميخواسته و بوده تماس در آرش با مدت این تموم که گفت کجان ميدونه که گفت

 که نکنه که شده نگران اون همينم براي ميکنه تموم رو چيز همه امروز گفته بهش دیشب که نميشد راضی اون

 دادو سرش و کردیم قاطی چقدر بابا هم من هم که بگذریم این از گفته ما به همين براي ارهبي جفتشون سر بالیی

 با ميگيره درد قلبش ميدونستم چون بياد بابا نذاشتم;دزدیده رو ساینا آرش که گفت بهمون دایی کردیم بيداد

 کی رسيدم کی نفهميدم اصال که بود مشغول ذهنم که اینقدر تهران اطراف تو بود جایی یه رفتم افتادیم راه دایی

 به داشت عوضی کثافت اون نميدیم رو صحنه اون وقت هيچ کاش...کردم باز که رو در خونه سمت رفتم شدم پياده

 ..ساینا

 دستاي با رو عوضی اون دارم دوست ولی چرا نميدونم بود شده عصبی منم موهاش تو برد دستشو عصبی سينا

 کنم لهش خودم
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 نفسشو راه که انگار ميميره داره ساینا دیدم که ميزدمش داشتم زدم کشتن قصد به آرشو رفتم اون از بعد:سينا

 تونستم که کاري تنها لحظه اون تو نداشت چيزا این و آسم ي سابقه ساینا ترسيدم ميشد خفه داشت باشن گرفته

 بيمارستان مرفت و ماشين تو بردمش شدم همه بيخيال ببرمش کنم تنش لباساشو که بود این بکنم

 نمی بيرون اتاقش از نميزد حرف کسی نبود،با قبل سایناي اون دیگه ساینا شد مرخص بيمارستان از اینکه از بعد

 که دوستاش از یکی گفت مليکا که کنيم چيکار نميدونستيم بود گرفته شدید افسردگی نميخورد غذا اومد

 ميومد اون روز هر بياد گفتيم بده جواب شتربي ميشانستش چون شاید گفت روانپزشکه ميشانستش سایناهم

 مامانم نبود ساینا اون بازم ولی ميزد حرف باهامون اتاقش از بيرون اومد شد بهتر ساینا کم کم ميزد حرف باهاش

 پشت و ميکرده زاري و گریه داشت مامان وقتی روز یه ولی نميکرد گریه ساینا جلو گریه کارش بود شده شب هر

 شوخی همه با قبل ي ساینا همون شد شد خوب ساینا بعد به روز اون از شنيد ساینا ميزد حرف ما خاله با تلفن

 من فقط ولی شه خوب روحيش که شده باعث رفتن مدرسه کردن فکر شده خوب کردن فکر همه ميخندید ميکرد

 که بودم من ميکنه گریه شبا ميدیم که بودم من ميکنه تظاهر نباشيم ناراحت ما اینکه براي ساینا ميدونستم

 امشبش حرکت از اینو نيست خوب ولی کنه بودن خوب به تظاهر شاید ساینا ميبينه کابوس هنوز شبا که ميدیم

 فهميدم

 ازش چرا:گفتم ميلزید خشم شدت از ولی باشه اروم ميکردم سعی که صدایی با شدم عصبی شد خورد اعصابم

 از خواستم نمی نکنم نگاه بهش دادم ترجيه کرد نگاه بهم جبتع با شد صدام تغيير متوجه سينا نکردین شکایت

 مدرکی و دليل هيچ ولی ميخواستيم:گرفت ازم نگاهشو سينا بودم زده زول دریا به بفهمه چيزي صورتم حالت

  کنيم بدتر حالشو اینا دادگاهو با خواستيم نمی نبود خوب اصال اوضاعش ساینا طرفی از نداشتم

 من:برم پاشدم بریزه بهم اعصابشو انقدر تونه نمی اون جز به کسی صد در صد:بود،سينا شخود ميگی تو یعنی:من

 بعد نميشه:نکرد؟،من فکر بهش ميشه نظرت به:شد بلند جاش از نکن،سينا فکر بهش بخواب برو توام بخوابم ميرم

 رفتم منم ویال طرف رفت

 ساینا*****

 فکر یکم اومد نمی یادم کجا؟هيچی من بود تاریک جا همه کردم نگام برمو رو دو ميکرد درد سرم پاشدم خواب از

 خفم داشتن انگار یادوریش با انگيزش نفرت صدا تماسش یاد سرم تو اوردن هجوم هم با همه ها خاطره کردم

 باشه یکی داشتم دوست بود غرق خوردکنی اعصاب سکوت تو ،خونه بيرون برم اتاق از دادم ترجيح ميکردن

 اینجایی ميگن ،همه نه اینجایی تو:ساحل دم بيرون رفتم بودن خواب همه ولی شم اروم بزنمش بزنم داد سرش

 عذابم مستحق من فقط اره منم فقط االن:زدم داد نميکنم حست من ولی نميبينمت من ولی هستی ميگن همه

 منو:ميکردم گریه مزد زانو. هاننننننن کردم گناهی چه من ميگيري چيرو انتقام من از ميرسه من به زورت فقط

 این داري عدالت تو گفتن من به نميبينم هيچی که من هستی اصال:خندیم هيستریک ميبينی منو اصال ميبينی

 کی تا بکشم عذاب بقيه نبودن ناراحت براي باید چرا خودم تو بریزم باید من چرا کردم چيکار من مگه اخه عدالته
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 بقل زانومو بگو چيزي یه هستی اگه دیگه بگو هاننن کيييييييی تا بزنم گول رو بقيه خودمو کی تا بخندم الکی

 سرنوشتمو خودم نذاشتی وقتی چرا ببر منو ام اضافه که حاال نميکنی حساب هات بنده جز که منو البته:کردم

 گلوم ميفهمی خسته شدم خسته دیگه من خودممم بگم خودم مرگمو زمان ميزاشتی حداقل کنم انتخاب

 هيچ وقت هيچ نميشم اروم وقت هيچ نشدم اروم نشدم نه بودم شده اروم اومد نمی در. یگهد صدام ميسوخت

 پاشدم آروم وقت هيچ ندارم زندگی حق وقت هيچ بزنم حرف ندارم حق وقت هيچ نميشه خبر با چيزي از کس

 ویال سمت برم

 جدي خيلی و وایستاده مهداد دیدم که تر جلو رفتم ترسيدم اولش وایستاده سرم پشت یکی دیدم که برم اومدم

 حرصمو ميخواستم فقط بود رفته یاد ناراحتيم گرفت حرصم بودنش خونسرد از ميکنه نگاه من به داره خونسرد

 خداي واي شد معلوم لپش رو چال که زد خوشگل لبخند یه بعد نگاه بهم داره؟یکم نگاه چيه: کنم خالی این سر

 تو ریختم عصبانبتمو ي همه خندید چرا حاال بود نخندیده چون اهان دمبو ندیده اینو چال وقت همه این چرا من

 یه بدتره من از که این وا هم تو رفت اخماش ميخندیدم بودم منم خوب نه داره خنده مردم بدبختی دیدن:چشام

 رگشتم،ب بگير جوابتو وایستا ميزنی حرف:برم ردشم کنارش از اومدم کن ولش ميکنه اخم دقيقه یه ميخنده دقيقه

 اون جلو نه؟،رفتم داري غصه غمو خودت فقط ميکنی فکر نه بدبختی خيلی ميکنی فکر:بهت زدم زول سمتش

 گوشی پوزخند هيچييييييی،یه نميدونی هيچی تو:کنه قضاوت من ي درباره نميدونست چيزي وقتی نداشت حق

 ادم یه تو اره:بود اش شونه تا فقط قدم وایستادم اش سينه به سينه تر جلو کن،رفتم فکر اینطوري تو:بود لبش

 همه که بود مناسب موقعيت ،یه بزنی حرف چطوري دیگران با نميدونی نفهمی نميدونی هيچی احمقی بيخودیيی

 هم تکونی ترین کوچک جاش از اون ولی سينش به زدم مشت با:کنم خالی خودمو بشکنه این سر رو چی

 فش بهش و ميزد مشت ميزدم داد کنه لعنتون خدا همه از تو زا متنفرم همتون از هميد لنگه همتون:نميخورد

 صدام و بهش ميزدم مشت اروم نداشت جون دستام دیگه شدم خسته کردم می گریه ميگفتم بيراه و بد ميدادم

 برعکس نترسيدم ولی بود شده اسير هاش بازو بين بود کرده بغل منو بغلشم تو دیدم اومدم خودم به شدم تر اروم

 از کوچولو خانم شدي اروم: شنيد گوشم کنار شو زمزمه بود اروم ارامش احساس داشتم احساسی یه ودب چيزي

 عمرم تو تاحاال بود شده چرااینطوري نميدونم نداشتم کردن حرکت قدرت گفت؟ چی این وابستاد حرکت از قلب

 شدم دور اونجا از ثانيه از کسري تو و بيرون اومدم بغل از کنم جمع توانمو تموم تونستم فقط بود نشده اینجوري

 مهداد

 شاید کردم اینکارو چرا نميدونم ميکردم نگاه بود رفته که مسيري به خنده با لبم رو اومد آگاه خود نا لبخند یه

 احساس داشتم خوبی حس بودم کرده بغلش وقتی کنم خالی یکی سر ميخوام ميشم عصبی وقتی خودم چون

 تو رفتم ویال تو رفتم برگشتم اروم داشتم حسو اون مياري دستش به داري وسشد خيلی که رو چيزي یه مالکيت

 و کشيدم دراز تخت رو بودم خسته ولی کنم پيدا ارامشو منبع انگار بودم شده آروم بود شب نصف 3 ساعت اتاقم

 برد خوابم زود خيلی

 ساینا***
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 تو رفتم مهداد وایيی اومد یادم دیشب قاياتفا ي همه کردم باز چشمامو اومد می پایين از که صدایی سرو با

 آبی تونيک یه کردم مالیم ارایش یه هميشه عين نشستم اینه جلو بيرون رفتم شستم صورتمو و دست دستشویی

 انرژي نبود کردن بازي نقش به احتياجی واقعا امروز بيرون رفتم بستم اسبی دم موهامو و سفيد شلوار با رنگ کم

 شد چی نميدونم نبودما جنبه بی انقدر من وایی لبم رو اومد گنده لبخند یه مهداد فواید زا کنم فکر داشتم خاصی

  پایين رفتم خوردم سرو ها نرده از بيرون رفتم انداختم باال ایينه تو خودم برا مو شونه

 غم یه مچشماشون تو و مسخره اميز ترحم لبخند یه لباشو رو طرفم برگشتن همه متعالی همگی صبح همه بر سالم

 رفتم بعد واجبه سالم جواب دادن یاد ما به واال:گفتم بودن کرده تعجب یکم که همشون حالت به توجه بی بود

 گشنمه من ماماان:نشستم ميز پشت

 بخوریم صبحونه بيان بقيه بزار:مامان

 خوابن پوک کله دوتا اون هنوز:دادم تکون باشه عالمت به سرمو

 پاشن دیگه یدبا کن بيدارشون برو اره:مامان

 مليکا و نگار اتاق سمت رفتم خبيث لبخند یه با دادم تکون مو سر

 نصفش شون یکی بود دیگه یکی حلق تو پاش شون یکی خنده زیر زدم دوتا این وضعيت دیدن با کردم باز رو در

 با االن همين از اناه کنم بيدار خواب از رو اینا چطوري حاال خب بودن نخوابيده ادم عين اصال بود اویزون تخت از

 ، اشپزخونه سمت دویدم پایين رفتم ها پله از ميگيره خندم بهش کردن فکر

 توش ریختم اب یخچال از داشتم ور پارچ یه رفتم زدم سينا به چشمک یه کردي،خندیمو رم دوباره چته:سينا

 هول اولش تو اومدن امير و مهداد دیدم که ميرفتم پارچ با زدم خبيثم لبخند یه توش ریختم یخم تيکه چندتا

 دادم جوابشو اروم گفت بخير صبح همه به بلند صدا با خونسرد خيلی انداخت من به نگاهم نيم یه مهداد ولی شدم

 خاص رفتار انتظار که افتاده خاصی اتفاق چه انگار حاال که نبودم جنبه بی انقدر بود گرفته حرصم خودم دست از

 فکر با اونا اتاق تو رفتم ميکرد کارو همين من کردن اروم براي بود کسی هر راوردمد من که بازي دیونه اون با دارم

 از هنوز پریدن خواب از دومتر با شون جفت زدم بلند جيغ یه اول سه دو یک خندیم دوباره بودم کرده که کردي

 خودشون به هوی با روشون کردم خالی پارچو تو یخ آب که شده چی که نفهميدن بودن نيومده در جيغه شوک

 دنبالم افتادن ميخندیدم داشتم منم بهم، ميدادن فش داشتن همينطوري کثافت احمق بيشعور:زدن جيغ اومدن

 بودن کرده تعجب من کار از که اونام بهشون زدم زول جدي خيلی وایستادم یهو بيرون برم که رفتم در من

 -من، به زدن زول تعجب با وایستادن

 بيرون رفتم اتاق از و خنده زیر زدم بعد بيرون بياین بعد کنيد افسایدتون هاي يافهق به نگاه یه اول ميگم

 خيليييی بيشعوري خيلی:ميومد صداشون
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 عين ادم؟،منم عين:کرد ریز چشماشو کردم،سينا بيدارشون فقط هيچی گفتم خنده با:باال،من اون خبره چه:سينا

 طرفم ،دوید بيشعور کشمت می ساینا:اومد دقيقه چند بعد ا،مليک بودم طرف ادم با مگه:کردم ریز چشمامو خودش

 ،زن بخدا ميکشمت:دوباره،مليکا کرده رم ميزنم جيغ بزنی دست من به بخدا:وایستادم مبال پشت رفتم دیوید منم

 مهداد نشستن مبل رو که امير و مهداد به کرد اشاره ابرو چشمو با بعدم خدا به زشته اید بچه مگه بسه:عمو

 کنم کمک اینا مامان به که اشپزخونه سمت رفتم زدم لبخند یه ميکردن نگاه ما به تعجب با امير و یدميخند

 به که زدم،مليکاهم مليکا به درار حرص ي خنده یه بعد پاشين زود خواستين می:ميرفتم داشتم که همينطوري

 ميکشيد نشون و خط برام ابرو و چشم با امير و مهداد خاطر

******** 

 :مهداد

 موندین می دیگه روز چند یه حاال:سعيد اقا

 داریم کار کلی اصال نه:

 دیگه بریم باید دیگه ولی ازت ممنون اره:امير

 سالمت به باشه:سعيد اقا

 شدیم ماشين سوار کردیم خداحافظی همه با

 روز چند این و،ت دارم باختن ،حس دارم روزا این که مزاحمی حس درگير بود درگير افکار جاده به بودم زده زول

 ي همه این داشتم تعصب روش بود دنبالش نگام ميرفت جا هر ولی بيرون بيام ساینا فکر از که کردم سعی خيلی

 نداشتم کس هيچ به حاال تا رو ها حس این

 ميگم رو ساینا شدي عاشقش ميگم:ميگی؟،امير چی: خوردم شدي؟،جا عاشقش:نيستم،امير نه:فکري؟،من تو:امير

 فکر که اینطور: داشتم کم تون،همينو دیدم شب اون نکن سياه منو:دراوردي،امير کجا از دیگه اینو هن:گفتم ،جدي

 همش اینکه بهش خاصت هاي نگاه ولی ندارم کار شد چی شب اون که این به اصال من ببين:نيست،امير ميکنی

 به:حرفش وسط پریدم... .اینک ميشی عصبی ميزد حرف صميمی ها بچه از یکی با وقتی اینکه بود بهش چشمت

 ولی فهميدي خودتم:نباید،امير شه اینجوري نباید چون:کنی،من انکارش ميخواي چرا:اومده،امير اینطوري تو نظر

 کنی انتخابش تو که نيست چيزي عشق:ميدونی،امير منو شرایط خودتم امير:کنی،من انکارش خواي می چرا

 موردش در بيا امير:،من مياري بهونه بيخودي داري داره، چاره مشکلت که ميدونی خودتم نکن لج خودت با اینقدر

 ....ميره یادم بگذره مدت یه نزنيم حرف

  نزد مورد این در حرفی دیگه اونم نزدم نميره،حرف یادت باشه عشق حست این اگه:امير

 ساینا****
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 اومدم، خودم به در صداي با

 بله،:من

 ميخونی، درس داري به به:مامان

 تون،اجاز با:من

 داره، کارت بابات پایين بيا بسه خوندن درس خب:مامان

 داره؟، چيکار:من

 ميفهمی، بيا:مامان

 ميام، من برو باشه:من

 پاشو بدو االن همين نخير:مامان

 سر از ندارم دوست نشم خسته خودم وقتی تا درس فاز تو ميرم وقتی کال برم سرش پشت شدم مجبور منم رفت

 :روش به رو نشستم رفتم بود نشسته مبل رو بابا پاشم درسم

 افتاده؟، اتفافی داري کارم گفت مامان بابا بله_

 خدا اميد به شدي بزرگی دختر تو دخترم ببين:نياورد خودش روي به ولی خورد جا من گی حوصله بی از بابا

 دختر که يدونیم ولی ميده نشون تو به خودشو از جدیدي روي یه زندگی و دانشگاه ميري و ميدي کنکور امسال

 امروز تا اینکه و عادیه امر یه بياد خاستگار براش که امر این تو مثل قشنگی دختر مخصوص ميگزره که سنی یه از

 ميخواي مشخصه تو زندگی مسير چون ميکردیم رد ببينيمش اینکه بدون ما رو اومد می تو براي خاستگار هرچی

 ، هست پایينی خيلی خيلی سن ازدواج رايب سال 19,20 من براي اینکه و بدي ادامه درستو

 : دادم گوش حرفاش به دقت با اینجا تا

 خودتم شما که دالیلی همون به دقيقا ندارم ازدواج قصد من ميگی بگمو ميخوام من که چی هر که شما بابا ولی_

 چيه؟، رو ما بحث پس االن ميدونی

 تو اختيار در من که امکاناتی تمام با که ميدونی بهت االن مميگ:کرد نگاه من به دوباره بعد کرد نگاه مامان به بابا

 ،.....هم براي دارم ایمان بهت من ميشی موفق کشور خارج توي قطعا تو ولی ميزارم

 جون اخ برم بزاري خواي می یعنی:حرفش وسط پریدم ذوق با

 اینکه هست تو صالح به مادرت ومن نظر به که اومده پيش شرایطی یه شه تموم حرفم بزار:کرد نگام جدیت با بابا

 اومد مانع بقيه مثل نتونستم بابابزرگ خاطر به گرفته قرار شده انجام عمل تو من خاستگاریت بياد قرار یکی
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 بهت رو تحصيل ي ادامه ي اجازه و آلمان بره ميخواد پسره اینکه داره فرق بقيه با این چيزس یه ولی بشم نشون

 براي راه یه این نميدم اجازه تنهایی من ولی بري داري دوست خودتم ميشی موفق اونجا که ميکنم فکر من ميده

 ، موضوعه این

 ...بابا اما:من

 گفتم نظرمو من حلشه راه اینه فقط خارج بري ميخواي اینکه:داد ادامه بعدم باال اورد ندادن ادامه معنی به دستشو

 منم که شدي راضی اگه خواستگاریه قرار شب فردا نبک فکراتو ميخواي خودت جور هر نيست کار در اجباري ولی

 پشتم اخرش تا بدون نه هم اگه راضيم

 صدام که مامان به اصالم اتاقم تو رفتم پاشدم بود درگير ذهنم اتاق تو رفت کرد ول بازم متر یه دهن با منو بعد

 ولی برم دارم دوست من کردم،خب فکر کرد شروع تخت رو نشستم بستم درو اتاق تو رفتم نکردم توجه ميکرد

 پيش فکر همش بعدش و مسافرت تو کنم چيکار دارم مهداد به که احساسی با طرفی از کنم ازدواج ندارم دوست

 من ميزنه تند قلبم ضربان اسمش شنيدن با ميشم دیونه کنه ازدواج دیگه یکی با ممکنه که ميکنم فکرشو مهداد

 ولی راحتم آرشم شر از اونجا تازه ميبينم اونور موفقيتمو خارج من تخت،ولی رو کشيدم شدم،دراز مهداد عاشق

 اشفته خيلی افکارم ميکشيم نقشه هی ذهنم ،تو شدم گيج وایی سالمه چند مگه کنم ازدواج ندارم دوست اصال

 برد خوابم که کنم چيکار و ميشه چی که این به بودانقدر

 :مهداد

 برداشتم مميزن روي هاي پرونده از سر تلفن زنگ صدا با

 بياد زیاد نداشت سابقه جون اقا بودم کرده تعجب تو بيان ،بگو اومدن بزرگ پارساي اقاي مهندس اقاي:بله،صولتی

 استقبالش رفتم شودم بلند ميز پشت از شرکت

 ،اقاجون بریدیم سرمی چيزي گوسفندي ي گاو مياین دارین ميگفتين کردین گم راه امدین خوش جون اقا سالم

 اقا شرمنده:بيام،من خودم گفتم بزنيد سر ما به نمياي شدي وفا بی دیدم:روش به رو. نشستم رفتم منم نشست

 ميشه حل مشکلت هم کنی عمل من شرط به و کنی ازدواج زودتر چه هر اگه:شده،اقاجون زیاد هام مشغله جون

 که اینی:،اقاجون نزنيد وحرف این دیگه شما ميدونين منو مشکل که خودتون جون اقا:ميگيري،من سامون سرو هم

 حرفو همين براي وسط مياد تکراري هاي حرف دوباره ،ميدونستم اس بهونه نيست مشکل ميزنی حرف ازش تو

 ادامه اقاجون ،خندیدم کنی عوض بحثو نيستی بلد اصال:ميکنی،اقاجون چيکارا جون اقا خبرا چه:کردم عوض

 بهت امير مگه اره:واقعا؟،اقاجون:شدن،من کار به دست هدیگ ها بچه خواستگاري ميریم امشب داریم هيچی:داد

  نگفت؟

 برسم حسابشو باید نميگه من به اونوقت خواستگاري بره خواد می نامرد نه

 خواستگاري نميریم امير براي نه:اقاجون
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 کی؟ براي پس

 اميد:اقاجون

 براش؟؟ نيست زود اميد کيی:گفتم تعجب با

 شده زرگب دیگه سالشه 22 اتفاقا نه:اقاجون

 کی؟ خواستگار برید خواي می حاال

 سعيد دختر:اقاجون

 کيه؟ سعيد

 سينا خواهر سعيد دختر شدیا خنگ واي:اقاجون

 گول رو بقيه بتونم شاید چطوري اخه نداره امکان نه ميشنيدم خودم قلبمو ضربان کرد قفل مغزم لحظه یه براي

 که فکر این با کنم تصورش اميد کنار تونم نمی مهمه رامب دارم دوسش من بزنم گول تونم نمی که خودمو ولی بزنم

 خشم از ميلزیدن دستام نشه حالم متوجه اقاجون که پایين انداختم سرمو شدم عصبی بشه اميد براي ساینا قرار

 شد تموم بدي دستش از خواي می ميگفت قلبم تو چيزي دادنش دست از ترس از اره ترس از

 مياد؟ یادت تو سخته دختره اسم مهداد:اقاجون

 خودش جادوي منو مشکيش چشماي با که رو دختري اسم بره یادم ميشه مگه مياد یادم که معلومه خندیم دلم تو

 براي ندارم جوابشو نميشد ولی ميفهمه روزمو حالو جون اقا بياد در دهنم از از اي کلمه اولين با که کرد،ميدونستم

 ساینا..س:گفتم لب زیر اروم همين

 من ولی خوشگله اره زدم غمگين لبخند نه؟یه بود خوشگلی دختره ولی ميره یادش ادم دیگه پيریه اره:اقاجون

 ي متوجه کنم فکر کرد نگام یکم جون اقا خيلی..اره:گفتم لحن همون ميدم،با دست از رو خوشگله دختر این دارم

 کار خيلی برم من دیگه خب:قاجوننياورد،ا خودش روي به ولی حرفاس این از تر زرنگ جون اقا شد خرابم حال

 ایشاهلل دارم کار که ميگم پسرم نه:گفت بعد خودتی خر یعنی که کرد نگام جوري یه حاال،اقاجون بودین:،من دارم

 خواستگاري بریم براتو

 افتضاحم حال با موندم من رفت ،اقاجون خدافظ:خدافظ،من:،اقاجون زدم لبخند یه زوري

 کردم پرت رو بود ميز رو که رو گلدونی زدم دستم با بود هم با یچ همه عصبانيت،شکست،ناراحتی

 شما به من مگه بيرون:سرش زدم داد اومده موقعی بد.... اتفاف مهندس اقاي:تو اومد سراسيمه لعنتی،صولتی:زمين

 رو من بيرون رفت کردو جمع پاشو دستو سریع بيرووون،صولتی گمشوو:،من.....اق اما:تو،صولتی بياین دادم اجازه

 نشست صندليم
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 پرت حواسم نداشتم تمرکز ولی ميکردم کردنش فراموش براي االن تا که کاري مثل بکنم کارام گرم سرمو رفتم

 الو:امير به زدم زنگ برداشتم نشد،گوشيمو مانع پس چرا دارم دوسش من ميدونست که بود،امير

 سالم الو

 ؟ دخوبي شما احوال شما حال مهداد داش سالم به به:امير

 زدم دار صدا پوزخند یه داداش؟بعد: جدي و خشک لحن با

 افتاده؟ اتفاقی:گفت ناراحتی لحن با امير

 ميدونی بهتر خودت

 کجایی؟:امير

 شرکت

 بود گرفته رو جا همه تاریکی و سکوت شدم اطراف متوجه تازه امير حرف ميکنی،با چيکار شرکت االن تا چی:امير

 خودم به امير صدا با بودم خودم تو که انقدر نشدم زمان گذر متوجه نجاای من تاحاال موقع اون از یعنی

 خوبه حالت مهداد،مهداد:اومد

 باشم بد قرار مگه اره

 ميام االن باش همونجا خوبی چقدر معلومه اره:امير

 نيستيد خواستگاري مگه االن

 باشم باید اونجا اینجا نيست من به احتياجی:امير

 بگذره خوش يستن احتياجی بهت اینجام نه

 بده رد جواب ساینا که داشتم اميد یه فقط ولی کردم قطع باشم امير جواب منتظر اینکه بدون

 ساینا***

 که حاال تا صبح از کنم استراحت یکم تا کشيدم دراز تخت رو مونده ساعت 3 بنده خواستگاراي اومدن تا هنوز

 تحفه چه نيست معلوم حاال شدن حاضر براي فقط مساعت دو داده استراحت وقت ساعت یه مامان کردم کار فقط

 کی با قرار نداشتن خبر که قدیم دختراي عين شدم خدا دیده تدارک براشون مامان اینقدر که هستن هم هایی

  ميفهميدن عقد سر تازه کنن ازدواج

 از ذهنم تو که یفتعر ازش انقدر تعریف ازش نشست فقط پرسيدم مامان از وقتم هر بياد قرار کی ندارم خبر منم

 شروطم و شرط تمام بعدش ميشه چی خدایا باشه مهداد کاش لی و شده ساخته جهان مرد بهترین از تندیس یه
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 تو ميکنه حال و عشق داره االن اون سرت تو خاک زدم تلنگر خودم به ميگم بله بهش وجودم تمام با ميره یادم

 مهداد عاشق که موقعی اون از اینکه به و ميکنه چيکار اسوکج که ميکردم فکر مهداد به داشتم اینی فکر اینجا

 ولی ميشم عصبی افتم می کاراش خودشو یاد وقتی هنوزم ميبينم کابوس شبا هنوز شده تر کم درونمم غم شدم

 اومدم خودم به در صداي با بهترم خيلی قبل از

 بود ميان اینا دیگه نيم ساعتو یه سرم به خاک نرفتی حموم هنوز تو:مامان

 هم همينجوري من ان تحفه انگار حاال:برميداشتم مو حوله که همينطور کشو سمت رفتم پاشدم حوصله بی من

 هستم هم زیادي شون سر از بيام

 این جاي حاالم خوبين خانواده خيليم ميزنی حرف اینجوري باشه اخرت دفعه:گفت توبيخی لحن و اخم با مامان

 شلوار کت یه بيرون اومدم گرفتم ربعی یه دوش یه حموم رفتم بيرون رفت عدب بدو برس کارات به برو پاشو کارا

 مامان بستم سفت اسبی دم موهامو کردم رنگ کم ارایش یه پوشيدم ميخورد زیرش مشکی تاپ یه که توسی

 ها بچه مثل سينا پایين ها پله از رفتم بيرون اومدم کردم سرم توسی شال یه کنم سرم شال بودن داده دستور

 شدم؟،برق چطور: زدم چرخ یه جلو رفتم بود نشسته قهر با مبل رو کرده قهر کردن دعواشون که شيطون و تخس

 عجيب غم به داد جاشو بعد ولی دیدم چشماش تو تحسينو

 برگشتم ساینا:کرد صدام که مامان پيش برم اومدم بعد بشم قربونت الهی:،من عالی هميشه مثل گفتم اروم

 مثبت جواب نشناخته و ندیده ميشه مگه بيخيال:گفتم و بدي؟،خندیم مثبت جواب خوايمي:جانم،سينا:سمتش

 خندید سينا ریشتم بيخ ها حاال حاال من بدون اینو ببين:ندادم بروز ولی خوردم چی؟،جا بشناسيش اگه:بدم،سينا

 در دم همه زد رود بابا نگفتم من به قبلش چرا کيه یعنی واي گرفتم استرس زدن ایفونو زنگ که خندیم منم

 منتظرشون وایستادم ورودي

 ارزوم شاید گفتم دلم تو گرفتم خودمو جلوي زحمت با شه باز تعجب از بود مونده کم دهنم پارسا اقاي ورود با

 45,46 زن یه بعدش بود جذاب کل در بلند و قد و جوگندمی موهاي با اقا یه بعدش ميشه تبدیل واقعيت به داره

 اقا اون بعد کردم عليک سالم باهاش جلو اومد پارسا اقا اومدن. اميد و امير بعدش تو اومد پوش شيک خيلی ساله

 منو اومد بود مامانشون که خانمه اون و کرد عليک سالم من با اومد اميده و امير باباي و حسين اسمش فهميدم که

 ولی کرد سالم باهام عادي خيلی رامي کرد پرسی احوال سالم باهام خاص لحن و لبخند یه مهربونی با کرد بغلم

 رفتم و گل پایين انداختم سرمو بشم معذب شد باعث زدنش حرف و نگاش طرز کرد سالم و دستم داد و گل اميد

 اشپزخونه ميز رو گذاشتم

 بيار، بردار رو چایی کردیم صدات موقع هر:تو اومد مامان

 اینان؟، نگفتين من به چرا:من

 ، نيست حرفا این موقع االنم دیدي که حاال:مامان
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 زن اونم شم مهداد چشم تو چشم سره یه کنم ازدواج اميد این با بکن شو فکر نه واي بيرون رفت اشپزخونه از بعد

 اشاره با بيرون رفتم ریختم رو ها چایی کرد صدام مامان تونم نمی نميشه اصال واي کنم تحمل اونو زن باید بگيره

 پایين انداختم سرمو خب نشستم رفتم بعد.. و اینا امير مامان و بابا بعدم ارساپ اقاي جلوي گرفتم اول مامان ي

 ميکنم نگاش دارم دید وقتی ميکرد نگام داشت امير باال اوردم سرمو اروم کردم حس خودم رو یکی نگاه سنگينی

 هم پارسا اقاي صدا با ميزدن حرف اینا زندگی و کار ي درباره که ساعت نيم یه بعد برگردوند سرشو و زد لبخند یه

 :کرد سکوت

 و دیده رو شما دختر اینکه مثل ما پسر اومدیم خير امر براي اینجا ما راستش مطلب اصل سر بریم که بهتره خب-

 حرف هم با برن سعيد اقا و گل احمد از اجازه با پس جوانان کار اصل ولی معلوم نظرمون که ها بزرگتر ما پسنيده

 ميخوان چی گیزند همو از ببينن بزنن

 .شماست دست ماهم ي اجازه ميکنم خواهش:بابا

 اي اجازه با اميد کردم باز رو در اتاق سمت رفتم تر جلو پاشدم کن راهنمایی اميدو اقا بابا گفت من به رو بعدم

 اشاره آرایشم ميز صندلی به بفرمایيد وایستاد اميد گزاشتم باز نيمه اتاقو در اما رفتم دنبالش منم تو رفت گفت

 تخت رو نشستم مقابلش خودمم کردم

 پيش اي مسئله یه ولی برم ایران از ميخواستم من راستش زمين به دوخت گرفت ازم شو نگاه کردم نگاش منتظر

 انتظارتونو شما اول بيخيال:کشيد پوفی کالفه کرد ول کاره نصفه حرفشو شدیم مجبور یعنی شدیم مجبور که اومد

 بگم؟ من اول یا دميگي تون اینده همسر از

 بفرمایيد:پا رو انداختم پامو ریلکس

 من ولی داره فرق فرهنگش اونجا بياد باید باهام همسرمم قطعا و برم کشور از ميخوام من راستش:کرد نگام

 دارم، ام اینده همسر از انتظارم این بدم هویت تغيير اونجا رفتم تا ندارم دوست

 خارج اینطوري اگه گرفته خودمو تصميم االن همين از من کن سرت درچا اونجا ميگه کنی ولش باش اینو زکی

  بيشتر که ازادیم اینجا واال نرم ميخوام باشه رفتن

 :حرفش به دادم گوش

 شماست، نوبت حاال چيزا این و راستی رو و صادقت مثل دیگه معموليه انتظارت ي بقيه-

 بوده حال براي اولویت هميشه نداشتم کنمو فکر ائلمس این به اینکه وقت اصال من راستش: بهش دوختم نگامو

 چی خودم و زندگی از نميدونم هنوز سالمه 19 من نکردم فکر چيزا این به وقت هيچ درس نظر از جز به من

 یا شه ناراحت داشتم بيام،انتظار بر اونا پس از از فعال نميکنم فکر که داره هایی مسوليت ازدواج راستش ميخوام

 هيچی اما وچيکک دلخوري یه
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 منفيه، جوابتون:گفت من از تر ریلکس

 خواستگاریم، اومده کی فهميدم اومدین در از تازه شما وقتی من راستش:من

 واقعا؟؟:کرد تعجب

 واضح جوابم شمایيد بفهم اینکه قبل بگير تصميم تونم نمی کم مدت این تو همين براي اره:زدم جذاب لبخند یه

 تو بزارمش روز سه دو یه حداقل خواستم بود نه جوابم االنم بستم خالی)دارم، حتياجا وقت به یکم االن ولی بود

 ( جواب خماري

 ندارید دیگه حرف اگه راحتين جور هر باشه:زد لبخند

 بریم نه نه:حرفش وسط پریدم

 اي دیگه جور خنده این از و بود صورتش رو اش خنده اثر هنوز بيرون رفتيم خندید من ي بچگانه رفتار از

 کردن برداشت

 مبارکه؟ ایشاهلل;گفت پرسشگري حالت با خانم راضيه

 بدن جواب بعد کنن فکر روزي چند یه ميخوان خانم ساینا:گفت خونسرد اميد

 راحته جور هر باشه:شد بيشتر خانم راضيه لبخند

 خوبيد شما احوال ماش حال مهداد داش به به:داد جواب همونجا خورد زنگ امير تلفن که بودیم دار و گير همين تو

 ميدونه دیگه اره من خواستگاري اومده اميد که ميدونست یعنی هزار رو رفت قلبم ضربان مهداد اسم شنيدن با

 شد ناراحت امير لحن و قيافه کردم نگاه امير به رویاهام مرد شده برام مهداد که خرم من که نيست مهم براش

 نفمه که زمين به دوختم نگامو ولی ميشنيدم بودم نشسته نزدیکش چون من ولی بزنه حرف اروم کرد سعی

 اونه به حواسم

 افتاده؟ اتفاقی:امير

 شده چی یعنی بده حالش شده چيزیش خدا واي

 کجایی:گفت امير که گفت چی مهداد نميدونم بعد

.......... 

 چييی؟

 نگران ها بعضی متعجب ها بعضی امير رو برگشت نگاها همه
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 ميکنی چيکار شرکت االن تا:زد بخش ارامش لبخند یه امير

 نگرانی از ميمردم داشتم اخيش خوبه حالش یعنی شرکته پس

 خوبه؟ حالت:گفت نگران مهداد مهداد:امير

........ 

 ميام االن باش همونجا خوبی چقدر معلومه اره

 االن دلشوره این با کنم چيکار بود پيشش من کاشکی بود اینجا االن کاشکی خدایا شدم نگران دوباره واي

 ولی ميزد حرف اقا حسين با داشت که کردم نگاه بابا به من ولی کرد نگاه من به امير گفت امير به چيزي یه مهداد

 بود امير حرفاي پيش حواسم ي همه

 باشم اونجا باید اینجا نيست من به احتياجی:امير

 گفت چی مهداد نميدونم بودم ونا مثل منم کاش حالش به خوش ریلکس چه من خواستگاري اومدن ميدونه پس

 مبل به کالفه و عصبی بعد گفت لب زیر لعنتی یه امير شده قطع تلفن که بود این از نشون امير گفتناي الو الو ولی

 داد تکيه

 از تر خسته من رفتم اونا هستم زنگتون منتظر گفت مامان به خانم راضيه که برن پاشدن و زدن حرف دیگه یکم

 کنم فکر ميخوان کردم فکر اینام مامان بودم نگران بود مهداد پيش همش فکرم روحی هم بدنی هم بود حرفا این

 اتاقم تو رفتم منم ندادن گير بهم زیاد

*** 

 مهداد

 نباشيد خسته پسرم سالم:در دم اومد قدیميش عادت طبق مامان شدم خونه وارد

  شده چی شنيدي داداش سالم: بيرون اومد آشپزخونه تو از مارال

 مارال به دوختم چشم کالفه و منتظر گفتم سالم لب زیر اروم    

 خواستگاري رفتن امير براي اینا راضيه خاله:داد ادامه حرفشو بازم ولی ام خسته کرد فکر مارال    

 مهمت خبر بود این چی که:کشيدم صورتم به کالفه دستمو    

 ...فهمی تازه هم ما ميدونستی تو مگه حاال افتادیم عروسی دیگه مهمه اره:مارال    

 ميدونستم اره:توپيدم مارال به    
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 سر چرا خب:گفت تلفن سمت ميرفت که همينطوري مامان خورد زنگ تلفن که اتاق تو برم اومدم عصبی بعدم    

 گفت چی مگه ميزنی داد بچه

 جواب تلفنو بعدم خيره هک ایشاهلل بزنه زنگ شد خبري بودم گفته خندید شماره دیدن با تلفن به رسيد    

 شد؟ چی مرضيه سالم:داد

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

 مبارکه پس اااااا    

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

 ميگفت بود منفی جوابش اگه وگرنه س دخترونه ناز همه اینا بابا اره    

 کنم تحملش اميد پيش چجوري حاال نميشد باور داشتم مرگ حالت نميشد بدتر این از حالم کردم یخ    

 شد؟ چی مامان:مارال    

 منفی جوابم خواستگاري اومدین شما بدونم اینکه از قبل گفتم اميد به دختره باشه حل کنم فکر هيچی:مامان    

 کنم فکر دیگه کم یه باید شمایيد فهميدم که حاال ولی بوده

 نشدي خوشحال مهداد:مامان برم پاشدم عصبی    

 باشه مبارکش شدم خوشحال چرا:دمکر کنترل خيلی صدامو برنگشت    

 روشنش رفتم تابم لپ به خورد چشمم شم اروم ميخواستم چيزي یه تخت رو خوابيدم بستم در اتاق تو رفتم    

 داشتم احتياج بهش االن ولی نبودم کردن گوش اهنگ اهل زیاد گزاشتم اهنگ یه کردم

 بشه جا اون اینو قلب تو بره من بعد که نبود قرار    

 بشه تنها که نميتونه اون آخه ميميره من بعد که ميگفت بهم    

 نشست گل به من آرزوي تمام هست حواست شکست دلم    

 نشست دل به برات هام گریه نشستو هام گونه رو چشام اشک    

 گذاشت تنها چه اشکام با منو ولی نمون تنها    

 داشت کسيرو من بجز که بود نگفته زود ميره که بود نگفته    

 بود نگفته دروغ جز به بهم    

 نشست گل به من آرزوي تمام هست حواست شکست دلم    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر helia_hk | جونم آروم رمان

 

  .negahdl.comwww    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

37 

 

 نشست دل به برات هام گریه نشستو هام گونه رو چشام اشک    

 بشه جا اون اینو قلب تو بره من بعد که نبود قرار    

 بشه تنها که نميتونه اون آخه ميميره من بعد که ميگفت بهم    

 نشست گل به من آرزوي تمام هست حواست شکست دلم    

 نشست دل به برات هام گریه نشستو هام گونه رو چشام اشک    

 (ندیم از شکست دلم)    

 سيگار جعبه به افتاد چشمم کردم باز کشومو در رفتم    

 و اميد ايصد بعد اومد بيرون از در زنگ صداي تخت ي لبه نشستم کردم روشنش برداشتم توش از نخ یه    

 نداشت حوصله و حال اصال اتاقشه تو اومد که وقتی از:مامان

 در شدن بسته و باز صداي لحظه چند بعد پيشش ميرم من خورده همون سر عصابش پچيده کاراش یکم:امير    

 روم به رو سفيد دیوار به بود زده زول همنطوري ببينمش برنگشتم اومد اتاق

 ميگزره گفتی که تو داري دوسش انقدر یعنی:کرد نگام یکم طرفم اومد امير    

 نگذشت که ميبينی:من    

 نشده چيزي که هنوز:امير    

 نشده؟ چيزي:زدم داري صدا پوزخند    

 که نداده مثبت جواب:امير    

 نداده منفيم جواب:من    

 بازي لج بهت بودم گفته من هک موقع اون اگه کردي خودت:کنارم اومد اميرم تخت باالي به دادم مو تکيه رفتم    

 خواستگاریش ميرفتی تو االن نميکردي

 نميخوریم بهم ساینا منو;من    

 چيه برا کارت این بهم نميخورید اگه ميگی همونو داري که بازم:امير    

  بدم دستش از که نيست این از ناراحتيم ولی دارم دوسش:من    

 چيه پس:امير

 نميشدم اینطوري بود اميد جاي دیگه یکی اگه:من
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 داري دوستش تو چون ميشدي همينطوري بود اميدم جاي کی هر نيار بهونه الکی چرا:امير

 کردم سکوت

 ميکنی چيکار بود منفی جوابش خب؟اگه ميره اون بدون چه اون با نداره دوست رو ساینا اميد: امير

 کنم؟ چيکار باید-

 بياري دستش به تونی می بده منفی جواب اگه:امير

 نبود مهم برام دیگه چيز هيچ ساله 15 پسراي مثل بودم ميشد؟شده یعنی نزدم رفیح

 اگه ولی هيچ که منفی جوابش اگه ميدونی خودتو تکليف موقع اون کن صبر تو بده جواب دیگه روز سه قرار:امير

 کنی فراموشش مجبوري باشه مثبت

***** 

 ساینا

 نميدونه بيچاره باشيم هم دور هم بگيرن رو جواب هم که شون خونه کرد دعوت رو ما زد زنگ خانم راضيه امروز

 مهدادم که شنيدم طرفی از نرم زشته خيلی گفت مامان ولی برم خواستم نمی اول سرکاریه فقط منفی جوابم

 بپوشمو چی که امشب براي کلی شدم بيدار که موقعی اون از برم ميخوام دلتنگيم رفع براي همون سر هستش

 کشيدم نقشه بگم یچ کنمو چيکار

 کيف سفيد کفشمم مشکی شال و مشکی ي مانتو و سفيد تفگی لوله شلوار یه با پوشيدم سفيد مشکی تونيک یه

 اممم اماده من پایبن رفتم افتادم راه برداشتم دستيمو سفيد

 که زدي گورخري رنگ ست به به:سينا

 بهش کردم پشتمو بعدم ،ایشششش ،احمق بيشعوري خيلی:من

 بيان هم اینا مامان تا بيرون بریم بيا نکن قهر بابا خب لیخي:سينا

 مهداد دگير همش من ذهن نيوفتاد خاصی اتفاقی راه تو افتادیم راه اومدو مامان شدم سوارماشين بيرون رفتيم

 رسيدیم بالخره داشتم استرس هم خيلی بودم خوشحال خيلی ميبينمش امشب که بودش

 متنظر خانم راضيه ورودي در دم رفتيم زدیم زنگ رفتيم تهران نقطه ترین االب تو بود اپارتمان یه شون خونه

 یه با امير جز به بودن اومده خواستگاري روز که کسایی ي همه کردیم بپرسی احوال سالم همه با بود وایستاده

 حدسمم و باشن مهداد مادر رو خواهر اینا که زدم حدس بودن مهداد شبيه خيليم که خوشگل دختر یه و خانم

 بود اومده ما از زودتر که بابایی کردیم پرسی احوال سالم اونام با کرد معرفی هم به رو ما خانم راضيه بود درس

 اروم خيلی بود نشسته مامانش بغل ماراله اسمش که مهداد خواهر نشستم رفتم ميزد حرف پارسا اقاي یا داشت
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 مانتو رفتيم اتاق یه به که راهنمایی رو ما خانم راضيه منه برعکس دقيق این بود سرش هم گلی گل سفيد چادر یه

 همرام که گردنم دور انداختم شالمو فقط من ولی بود سرش که شالشم بود بلند لباسش مامان اوردیم در هامونو

 از ميشناسه منو اخالق خب ولی کرد نگام چپ چپ کم یه مامان نداشتم رو کنم سرم شال اینکه قصد اصال باشه

 زیاد نه یکم فقط کوچولو یه که ارایشمو اینه جلو رفتم متنفرم کنم سرم شال اینکه از ولی نمياد خوشم باز لباس

 به ما ورود با بيرون رفتم کنم مخفی زنونه ارایش پشت مو چهره نداشتم دوست کردم ترميم بيشتره روزا بقيه از

 ادماي به خوب خيلی ادما که نگاها این از شد دبعدبو متعجب نگاش بود قفل من رو نگاش باال اومد مارال سر سالن

 بی کنه نگاه منو اینطوري نداره حق باشه که مهداده خواهر نيومد خوشم کردنش نگاه طرز این از ميکنن بد خيلی

 مارال منو فقط ميزدن حرف هم با همه نشست اومد ما از پذیرایی بعد خانم راضيه نشستيم اومدیم بهش توجه

 خراهر خانم راضيه فهميدم که اونطور اینا مامان حرفاي بين حواسم ولی بود گوشيم تو سرم که نمم بودیم ساکت

 دور دور اجتماعی هاي شبکه تو کم یه رفتم منم نشد جالبی بحث دیگه مهداد عموي شوهرشم مهداد مامان

**** 

 مهداد

 نکن اصرار نميام من-

 ينمبب بيا تو نياي اوردي در دم تا کردي بيخود:امير

 ندارم حال امير جون به-

 ميکنی فرار ازش داري:امير

 کنم نمی فرار نه-

 بياي باید:امير

 تو نميرید چرا سالم:داشتم کم همينو طرفمون اومد دور از اميد

 ...شم سالم:من

 هک خونه وارد تو رفتيم زدم دزگيرشو شدم پياده ماشين از شدم مجبور دیگه بيا مياد االن: حرفم وسط پرید امير

 ساینا به خورد چشمم نفر اولين شدم

 نشون دیگه ساعت چند تا شاید این پایين انداختم سرمو زدم تلنگر خودم به شده خوشگل انقدر امروز چرا این

 سالم لب زیر نکردم نگاه چشاش تو رسيدم بهش کردم سالم همه با رفتم روش ببند چشمتو پس شه عموت پسر

  نشستم رفتم گفتم

 ساینا    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر helia_hk | جونم آروم رمان

 

  .negahdl.comwww    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

40 

 

 اومد مهداد بعد تو اومدن اميد رو امير کرد باز رو در رفت شد بلند خانم راضيه زدن زنگ که بودیم نشسته    

 سر نکرد نگاه چشام تو رسيد من به کرد عليک سالم همه با رفت پایين انداخت سرشو بعد شد قفل من رو نگاش

 نشست رفت گفت سالم یه لب زیر و سري

 خداا شدیم کی عاشق ببين رو ما خورمشمي االن انگار باش اینو-    

 جمع تو تونستم نمی رفتم پاشدم نگار اسم دیدین با خورد زنگ گوشيم که کردم گرم گوشيم با سرمو نشستم    

 سالم:دادم جواب اطراف به کردن نگاه بدون توش رفتم دیدم اتاقی اولين رفتم بدم جوابشو

 هستی؟ گوري کدوم سته معلوم نميکشی خجالت زهرمار سالمو:نگار    

 مهمونی اومدیم هيچی خوبم منم:   

 کجا مهمونی:نگار    

 ....مگ چه تو به:برگشتم    

 چيه:ميکرد جيغ جيغ تلفن پشت نگار ماسيد دهنم تو حرف من به بود زده زول باز دهن با اميد دیدم با برگشتم    

 ،هویييييی توام خدا،با اميد به شدي الل

 کردم، ميزنم،قطع زنگ بهت بعدا:بود کلمه یه فعال نگار جواب    

 کردي، قطع چرا حاال:گفت خنده با اميد    

 نداشت واجبی کار-    

 گرفتی تو تصميم:شد جدي اميد ي قيافه    

 بگم چی حاال داستان سخته قسمت به رسيدیم واي    

 نيست، بهتر بدونم خودم اول:اميد    

 هست چرا-    

 خب؟:اميد    

 خب؟ چی:نم    

 در چهارچوب به داد تکيه کرد باز رو در جوابت کجایی:اميد    

 چيزه...من..راستش:من    

 منفيه جوابت ميکنم کمکت من خب خيلی:اميد    
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 دادم تکون اره ي نشونه به سرمو    

 بود سخت انقدر یعنی:خندید جذاب اميد    

 ..ولی متاسفم واقعا من:من    

 کن فراموشش نيست مهم:فمحر وسط پرید اميد    

 چی؟یعنی برا نميدونم ولی ميزد برق چشماش ميکنه نگاه ما به داره وایستاده مهداد دیدم که بره اومد بعد    

 شنيد؟ مارو حرفاي

 اینجایی؟ ااا:اميد    

 اره:مهداد    

 نشدم که مزاحم کنم صدات اومدم داشت کارت امير    

 بریم بابا نه:اميد   

 سالن سمت رفت کرد گرد عقب بعد کرد نگاه بهم ثانيه چند براي مهدادم فتمر اميد    

 مهداد********    

 کنار رفتم نيارم در بازي ضایع زیاد کردم سعی داشتم بود نشده خوشحال انقدر عمرم تو شرط،ببندم حاضرم    

 روش بود زوم نگام کردم نگاش سالن تو اومد نشستم،ساینا امير

 شد تموم:امير    

 نترس نميشه:خندیدم    

 ميخونه خروس کبکت:امير    

 ببينيا نداري چشم:من    

 گفت بهت چی بياد، یادت پيشت دقيقه دو:امير    

 نگفت من به چيزي:من    

 نميندازه کنتور که دروغ اره:امير    

 ميزن حرف اميد با داشت واال نه:من    

  دميز حرف اميد با که خوشحالی االن:امير    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر helia_hk | جونم آروم رمان

 

  .negahdl.comwww    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

42 

 

 منفيه جوابش گفت اميد به که خوشحالم این از نه:من    

 واقعااااا:گفت بلند امير    

 ميزنی داد چرا بابا اره کوفت:من    

 شکرت خدا واي:امير    

 ها تو داداش داد منفی جواب بهش که اونی انگار نه انگار:خنده زیر زدم    

 دخترونه لحنشو کرد مکث یکم رفت،بعد یادم اميد بودیا فسردها مدت این که انقدر ميگی راست بميري اي:امير    

 براش بميرم الهی:کرد

 خنده زیر زدم صورتش. حالت از    

 ؟ شده چی خان مهداد باشه خير:گفت اونور از مامان    

 چه اونم خيره جان خاله:گفت مامان به رو ميکنن،بعد تعجب ملت ميخندي که غمه فازت انقدر بيا:امير    

 :زدم بهش گردنی پس یه منم زد چشمک من به ریی،بعدخي

 نگاه اميد ميخندید،به داشت پایين بود انداخته سرشو ساینا سمت رفت نگام خندیدن همه سرت تو خاک-    

 نبود پيدا صورتش تو ناراحتی اثر ترین کوچک ميخندید داشت اونم کردم

 ساینا    

 شده چی یعنی بخنده اینطوري بودم ندیده الهح تا ویيی ميخنده خوشگل چقدر خدا واي:    

 به منو جواب اميد گذشت مهداد جذاب هاي خنده و سابقه بی هاي شيطونی و اميد و امير هاي شوخی با اونشب    

 سر سربه منم کلی گذشت خوش خيلی روز اون خالصه نکرد تغييري هيچ من با برخوردش ولی گفت خانم راضيه

 سرتاسر نگاش ميکرد بد حالمو روم نگاش ميکرد نگام اخم با همش مارال ولی گذاشتم سينا و اميد و مهداد و امير

 بود نگاهاش و مارال مهمونی اون منفی ي نقطه ،تنها ميکردم شک خودم به ميکردم نگاش وقتی بود تحقير از پر

    **** 

 که سينام صميميه دوست مثال نیميبي تولدمه امروز که نبود یادش بيشعورم نگار حتی سمانه ميشه باورت    

 .... دارم کار گفت زد زنگ رستوران بریم دنبالت ميام مبارک تولدت گفت

 نميرسه آسمون به که زمين بره یادشون دفعه یه حاال ميزنی غر چقدر بسته واي:سمانه    

 مهمممممممم مهمه چرا:من    

 رفت شد ماشينش رسوا رفت بعدم نکن فکر انقدر توام دیگه برم من:سمانه    
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 ي همه براي فقط ذهنم تو راه تو شدم سوار تاکسی اههه،یه برم پياده راه همه این حاال نرسوند منو نامرد    

 از پر کوچه شدم پياده وایستاد کوچه سر ميکشيدم،تاکسی نشون و خط بود رفته یادشون رو تولدم که کسایی

 به هيچی ولی تولدمه روز بيچاره من شون بحال خوش ميومد اینا و اهنگ صداي همسایه ي خونه از بود ماشين

 سمت رفتم شدم حياطمون وارد کردم پيداش کليد دنبال گشتم نداد جواب کسی زدم درو زنگ زار حال با هيچی

 کجایی؟ بود،ماماااااان،ماااااامان خاموش چراغا ي همه شدم خونه وارد ورودي در

 دورو هاي فاميل به داشتم باز دهن با نميشد باورم کردم هنگ شد بلند جيغ و ضبط صداي شد روشن برقا یهو    

 اینا امير و مهداد به خورد چشمم جمعيت بين تو ميکنم نگاه نزدیک

 مبارک تولدت خانم ابجی:سينا    

 ممنون:من    

 شدي ادب با چه:خندید سينا    

 چيه ها پله سمت داد هول منو برقصه بندري برات بياد که نداري انتظار مقعنه و مانتو با کن ولش:جلو اومد نگار    

 دیگه برو راه زده خشکت

 سر به دستی یه ميدادي بيچاره من به ندا یه حداقل کشی نمی خجالت:بااخم نگار سمت برگشتم اتاق تو رفتيم    

 جوري مياد ونام االن نباش نگار چيه مشکل بگو پس:رفت،نگار مهداد و فاميل جلو ابروم ميکشيد خودم وضع و

 بدم جوابشو اومدم خندید بعدم بشکنن دست رو سر برات جمع این پسراي کل هيچ که مهداد ميکنه خوشگلت

 کار که بشين بشين:عزیزم،مونا ممنون:کردم روبوسی باهاش مبارک،پاشدم تولدت عزیزم واي: اتاق تو اومد مونا

 خيلی خودت موهاي چون بزارم وقت موهات رو زیاد ندارم وقت کمه وقت چون چيزي یه کم،فقط وقت زیاد

 ميدونی بهتر خودت عزیزم باشه:باشيم،من داشته ارایشت براي وقت که ميکنم درستش ساده خوشگله

 صبر ببينم،مونا خودم برگردم شدي،اومدم ماه عزیزم واي:شد،مونا تموم موهام و ارایش ساعت یه بعد کنم فکر    

 اونجاشم فکر اورد در کمد تو از بود کاور تو که لباس یه بپوشم،نگار چی سلبا واي:بپوش،من لباستو اول کن

 کردم تنم نگار کمک با گرفتم نگار از لباسو رفتم کردیم،خندیدم

 کرده تر صاف اتومو با هست صاف که موهامو یه شدم خوشگل چه واي اینه جلو ببين،رفتم خودتو برو حاال:مونا

 ساده که ارایشمم صورتم تو ریخته کج جلو از موهامو شده تل عين که طرف اون اورده بافته موهامو طرف یه بعد

 تنگ کمرم رو مياد داره عروسکی و کوتاه دامنش که مشکی لباس یه نگو که لباسمم داده تغيير قيافمو خيلی ولی

 ،برگشتم زبا هم جلوش بيرون افته می کمرم بازه پشتش لباسه سر که گيپوره کت حالت یه که اس دکلته ميشه

 انقدر عروسم دیگه پایين بریم:،مونا خندیدیم تایی سه ميشی من زن ساینا شدي خوشگل خيلی واي:نگار سمت

 بيرون اتاق در از رفتم نگار تایيد با داري تو که نداره تاخير

 مهداد
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 به کردم نگاه هاگرفتم پله از یاري؟،چشمامو انتظار در

 تابلوام، انقدر یعنی:امير

 ، س دقيقه یه براي ؟تابلوتابلو:امير

 روزي، یه مياد خودتم سر داداش باشه: خندیدم

 نشده، حاليت ميزنی گيج انقدر ولی اومده:امير

 حاال هست ،کی ایول بابااا نه اووووو:من

 این؟:کردم دنبال شو نگاه مسير

 داد تکون اره ي نشونه به سرشو امير

 کشهمي هم خجالتی چه کنا نگاه بابا اي:کمرش پشت زدم

 منيا لنگه خودتم گمشو:امير

 پایين اومد ها پله از ساینا بودن وایستاده ها پله پایين همه کشيدیم زدن حرف از دست جمعيت دست صداي با

 هيکلش موهاش صورتش دیدم عمرم تو تاحاال که دختري ترین خوشگل شده خوشگل ميخندید،خيلی داشت

 کنه نگاش کسی نباید باشه چشم تو هيکلش يدهپوش لباس همچين که چی تکه،هيکلش؟یعنی چی همه

 اس پوشيده باالش که درسته کنه تنش تر پوشيده لباس یه کنم مجبورش ببرمش بگيرم دستشو برم خواستم می

 موندم خيره خاليش جاي به هنوز من رفته ساینا نبود حواسم که بودم عصبی و فکر تو کوتاه،انقدر خيلی ولی

 ميکنی فکر چی به کجایی داداش:ميزد موج توش خنده که لحنی با امير

 صندلی و ميز حياط یکم،تو شم اروم حياط تو برم که در سمت رفتم کردم نگاش حرص ،با خنده زیر زد ،بعدم رفت

 یه بودم افکارم تو غرق نشستم صندلی یه رو نشستم رفتم بيرون خونه از بود نيومده کسی هنوز ولی بودن چينده

 بود اقاجون رگشتمب شونم رو نشست دستی

 شمایيد جون اقا:من

 نفهميدي، اصال اینجام ساعته دو:اقاجون

 بود، فکر تو اقاجون اره

 کی فکر تو بگم بهتر بذار نه چی فکر تو:اقاجون

 ميکنم فکر شرکت مشکالت به دارم:من
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 ميکنی؟ فکر بهش داري اینجا تو تولدشه االن:خندید اقاجون

 چی؟:گفتم گيج

 نيستم خرم که نکردم سفيد اسياب تو موهامو این من مهداد ببين:اقاجون

 جونت از دور اقاجون ااا:من

 گفتی؟ تبریک تولدشو شرکت مشکالت به حاال:خندید اقاجون

 نگفتم نه:نداشت اي فایده انکارش دادم لو خودمو شرکت تو روز همون از خندیدم

 باش چشمش جلو اونجا برو نکرد فکر نشستن اینجا جاي ببينم پاشو پاشو:کمرم پشت زد اقاجون

 تو رفتم همراهش شدم بلند منم پاشد

 رفت سر ام حوصله تنها من کجایی داداش:سمت اومد مارال که

 دخترا پيش برو خب:بهشون کردم اشاره دست با ميزد حرف داشتن دیگه دختر چندتا با مليکا و نگار و ساینا

 شون نميشناسم:مارال

 ميشناسی که رو ساینا:من

 نمياد خوشم ازش:مارال

 چرا؟؟:پرسيدم تعجب با داشتم کم همينو

 پرواست بی چه کن نگاش نيست ما شبيه اصال نمياد خوشم اخالقش رو رفتار از:مارال

 نکنی قضاوت ظاهرشون از رو ادما ندادن یاد بهت مگه بعدم باش هم شبيه نيست قرار همه:گفتم اخم با

 ميگم بهت دیدم و ميدونم که رو چيزي اون دارم نميکنم قضاوت:مارال

 دیدن؟ چی خانم سرکار:من

  جلفه دختره اصال ميخنده بلند چطوري پوشيده لباس چطوري که کن نگاه:مارال

 ساعتم 4 هم روي جمع سر رو دختره تو ميزنی مردم ي درباره چيه پرتا و چرت این کن بس مارال:گفتم عصبی

 ميدوزي؟ و ميبري داري همينطوري خودت برا بعد نشدي صحبت هم باهاش بارم یه تاحاال ميشناسيش که نيست

 این ميکنم ثابت بهتون ولی ميزنی حرف مامان مثل توام شناختمش ولی نکردم معاشرت زیاد باهاش اره:مارال

 نيست ميکنيد فکر شما که اونطور دختره
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 با ميکرد رفتار باهش خونيش دشمن عين که بود کرده چيکار باهاش ساینا مگه فهميدم نمی حرفاشو این دليل

 بستی کمر کرده؟که چيکارت مگه تو چته:گفتم بود بلند بازم ولی نره باال بودم کرده کنترلش زور به که صدایی

 براش

 ميکنی رفتار من با چطوري ه*ز*ر*ه دختر یه سر که واقعا:زد پوزخند مارال

 بست چشماشو مارال گوشش تو بخوابم ونهد یه که باال بردم دستمو نبود خودم دست حرکاتم از کدوم هيچ کنترل

 رفت نگام ميکرد نگام تعجب با داشت که اميري چشماي تو دوختم غضبمو پر نگاه گرفت دستمو هوا تو یکی که

 فکر که کردم اشتباه اید عشوه اسير همتون هميد مثل همتون:گفت ميکرد گریه داشت که طور همون مارال سمت

 شو خفه:گفتم عصبانت با دیگه مردي یه توام داري فرق ميکرد

 باش اروم داداش:امير

 ميکردن نگاه رو ما داشتن بود وایستاده که اینا مامان سمت رفت مارال ببينم بدو برو توام:گفت مارال به رو بعد

 ؟ داداش شد چی:نشست کنارم اومد امير تخت رو نشستم سينا اتاق تو رفتيم باال ي طبقه برد منو اميرم

 هيچی:نداشتم توضيح حوصله

 باال ميرفت داشت صدات ميزنی حرف مارال با داري برزخی ي قيافه با کنم صدات بيام که گفت هيچی؟سينا:امير

 بودي زده مارالو که بودمت نگرفته اگه بزنی حرف اروم بگم بهت که اومدم

 بزنيم حرف بعدا ميشه امير:من

 درم بيرون رفت امير دادم تکون سرمو بيا شدي اروم ميرم من راحتی جور هر داداش باشه:شد بلند جاش از امير

 بست

 ساینا****

 تولدته سرت خير دیگه پاشو نشستم،نگار اومدم پام پام خدا واي

 بابا بده امان گرفت درد پام وسطم اهلل بسم اول همون از شدم خسته بخدا نگار:من

 این با تونم نمی که بيچاره منه پوشيده ختت ي پاشنه خودش دیگه معلومه رفت نگار رو غرغر بابا خب خيلی:نگار

 کنم عوض کفشمو باید نميشه اینطوري باال رفتم برقصم،پاشدم اون پاي به پا ها پاشنه

 که تو رفتم شدم کفشام بيخيال اتاقه تو سينا کردم فکر روشنه سينا اتاق چراغ دیدم اتاقم تو ميرفتم داشتم

 مهداد ي نشسته خون به چشماي و عصبی و گرفته ي قيافه با کرد ازب که رو در اینجاست اتنها چرا سينا ببينم

 توه سينا کردم فکر بخشيد..ب:شدم هول بکشم ميخواد انگار که ميکرد نگاه بهم جوري شدم رو روبه

 ميرم االن اومدم ميکرد درد سرم:گفت اش گرفته صداي با
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 بيرون برو گفتم مگه من وا

 ميکنه درد سرتون اگه:نيومد دلم برم که برگردم اومدم ميرم من نيدک استراحت شما نيست الزم نه نه:من

 بدم؟ قرص بهتون ميخواین

 نيست الزم نه:طرف اومد شد بلد عصبی شد اینطوري چرا این واي

 مياد این االن نميشد بهتر این از زمين خورد پيچ پام کزایی کفشاي اون با که برم اومدم عقب عقب ترسم روي از

 جمع انرژیمو تموم دردم پا تموم با کنم نگاه بهش تونستم نمی ترس زور از طرفم ميومد داشتم يوا ميرنه منو

 آرش سراغم اومد بد خاطرات کردم قفل بستم سرم پشت رو در اتاقم سمت دویيدم لنگون لنگون شدم بلند کردم

 از همه چی همه ميزد تکمک وقتی کنم فرار تونستم نمی من طرفم ميومد ميشد عصبی وقتی اینکه کاراش وتموم

 شه زهر بقيه خودمو کام به تولدم نباید ميشدم اروم باید ميکرد گریه بگيره ام گریه شد باعث گذشت چشم جلوي

 رو نداشت فایده اش دونه یه خوردم باهم رو همه برداشتم داشتم ارامبخش قرص چی هر اتاقم کشوي تو از رفتم

  شم بهتر چشماموببندم کمی شاید شدن سنگين چشمام شدم ولو تختم

 مهداد

 بيرون برم ميخواستم فقط که نداشتم کاریش کردم،من نگاه رفت در من دست از که ساینایی به باز چشماي با

 ترسناکم من انقدر یعنی

 گوشه یه بردمش گرفتم رو امير دست پایين ها پله از رفتم زدم گند واي

 ميکنی اینطوري چرا شده چی:امير

 زدم ندگ امير واي;من

 باز کردي چيکار:گفت هول با امير

 ،..ساینا:من

 چی؟ ساینا:امير

 بخدا نداشتم کاریش کردم نگاش فقط من تو اومد اتاق تو سينا کرد فکر ساینا بودم عصبی:من

 خب:امير

 رفتم عقب عقب بيرون بيام اومد نيست الزم گفتم بيارم قرص گفت اینجا اومدم ميکنه درد سرم گفتم بهش:من

 تو رفت دوید ميرن در زامبی دست از که اینا عين نه یا خوبه حالش ببينم برم اومد بعدش افتاد خورد پيچ پاش

 اتاقش
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 رو دختره نيست معلوم چته امروز ببينم این از اینم مارال با رفتارت از اون سرت تو خاک:گفت عصبی لحن با امير

 ميندازه نگاه تو صورت وت دیگه دختر اون کنی می فکر تو ترسيد کردي نگاش چطوري

 نيستيا بلد رو دخترا با معاشرت اداب اصال:ها پله رو نشست بعد

 شد دعوام ساینا سر مارال با اینکه براي هم لباسش برا هم بودم شاکی دستش از خب: بغلش نشستم

 اخه چه بيچاره دختر: امير

 ندیدن رو ساینا ها بچه:سمتمون اومد سينا

 باال رفت دیدمش بار اخرین:گفت امير بدم جواب اومدم تا

 رفت گفت اهانی سينا

 چيکار ميخواي رو سينا ولی کرد درستش بشه ببخشيد یه با رو ساینا شاید وگرنه درنياد گندش بيار شانس:امير

 کنی

 نميدي؟ جواب چرا توام با کردي قفل چرا رو در ساینا ساینا:اومد باال ي طبقه از سينا صداي

 باال رفتم دویيدم منم حياط تو بودن رفته همه باال رفت دوید بعدم مهداد واي:امير

 شده چی:امير

 نميکنه باز رو در:گفت نگران سينا

 چی یعنی:امير

 داد تکون سرشو سينا

 بشکن رو در خب:من

 بابا نه:امير

 در به ميزد ميشکنم،محکم رو لعنتی در این وگرنه کن باز رو در ساینا:سينا

 ميکرد باز رو در وگرنه شده زيچي یه نميشه اینطوري:سينا

 صحنه بدترین من و شد باز بدي صداي با در در تو رفتم قدرت با عقب رفت خودش عقب بریم که کرد اشاره سينا

 دیدم عمرمو ي

 پاشو خواهري پاشو ساینا ابولفضل،ساینا یا:سينا
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 اقا زن گذشت چقدر نميدونم بود وایستاده بود کرده هنگ من رفت دویيد امير بياد بگه زنمو به بره یکتون واي

 :تو اومد ناصر

 شده چی زهرا ي فاطمه یا-

 نميدونم:گفت عصبی سينا

 پاشيد اب یکم دستش داد ابو ليوان تختش بغل از سينا بيارید اب ليوان یه کنار رفت سينا ببينم کنار برو: ليالخانم

 لعنتی نگرانی این کنار به شدید دانوج عذاب حس ميمردم نگرانی از داشتم دهنش تو ریخت یکمم صورتش به

 بریم بيا:پشت گذاشت دستش اومد شد حالم ي متوجه امير نداشتم وایستادن قدرت پاهام ميکرد ام دیونه داشت

 نکردم کاري که من اخه:مبل رو نشستم رفتم باشم پيشش داشتم دوست اینکه با رفتن دنبالش

 فتهر یادت رو شمال مگه عصبيه دختر این مهداد:امير

 اون یاد کردم کاري من ميشه،یعنی اینطوري ميشنوه صداشو یا افته می آرش یاد موقع هر:افتادم سينا حرفاي یاد

 کنه لعنتم خدا ندارم فرقی فطرت پست اون با االن من پس افتاده عوضی

*** 

 من مطلق اریکیت بود تاریکی تو فقط من ولی شلوغه خيلی دورم ميکردم حس ميرسيد گوشم به مفهوم نا ها صدا

 ميترسم تاریکی از

 باز قدرت نميدیدمش ولی ميکرد صدام داشت اومد می صداش زدم صدا رو سينا انرژي تموم با کجاست سينا

 دوباره بود تار چيز همه کنم باز چشمامو یکم تونستم خورد تکون پلکامو شد خيس صورتم نداشتم چشمامو کردم

 جانم خواهري دلم جان:ميکرد ارومم این بود نزدیکم بود بلد سينا داص ولی بود اروم صدا کردم صدا رو سينا

 شد؟ کجام؟چی سينا:گفتم اروم شد واضح چی همه تصویر کردم بسته بازو بار یه چشمامو

 که تو کردي عمرم نصف عزیزم اتاقتی:سينا

 عمو زن صداي کنهمي درد سرم سرم رو گذاشتم دستمو کشيد تير سرم آرش رفتارش،رفتاراي مهداد اومد یادم

 ميشی خوب کنی استراحت نيست چيزي:وایستاده سرم بالي کرد نگاش بود

 چی؟ مهمونا:گفت عمو زن به سينا

 ميکنم خواهش ميام شم خوب نزن بهم تولدمو:من

 مياد دیگه یکم ميکنه درد سرش ميگم ميرم:عمو زن

 پيششم من باشه:سينا
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 خوبم من برو توام داداش نه-

 بيرون ميریم در این از هم با نخير:سينا

 این با پوشيدمش بهم بده رو مشکی تخت کفشاي گفتم سينا به شد بهتر حالم ربع یک یه بعد دادم تکون سرمو

 هميشه مثل نياورد خودم روي به ولی رفت گيج سرم یکم شدم بلند برم راه تونستم نمی بلند پاشنه با حالم

 پایين رفتم ها پله از بيرون رفتم ميکنم تالفی رو مهداد کار این روز یه ساینام من اگه ولی بيخيالی به زدم خودمو

 سمتم اومدن پاشدن افتاد بهم نگاشون بودن نشسته مبل رو نگران مهداد و امير

 کردي نگرانمون خوبه حالت:امير

 به بود شده لتبدی مهداد به خوبم حساي تموم رفتم بعدم نباشيد نگران:مهداد به زدم زول نفرت با زدم پوزخند یه

 ببين حاال مهداد اقا ميگيرم رو تو حال اینکه و نفرت

 خب:بسازي،من کفش یا کنی عوض کفش رفتی هستی گوري کدوم:سمتم،نگار اومدن دیدنم تا ها بچه باغ تو رفتم

 داشتن همه که جایی سمت رفتم برقصيم،دنبالش بریم بيا بيخيال کشيد دستمو دیگه،مليکا اومدم بابا

 بگم ميتونم رقصيدنم عاشق خودمم نداشت حرف رقصم بود رفته بچگی از که رقصی کالساي لطف ،بهميرقصيدن

 و خندید و رقصيدن ها بچه با کردیم نداره،شروع حرف که ایرانيم و عربی ص*ق**ر مخصوصا بلدم رو رقصا تموم

 زد بعد بود معلوم:حس،نگار وت بودم رفته تازه اه:شد،من بلد همه اعتراض صداي شد قطع اهنگ ،یهو بازي مسخره

 باید زوري برقصی ميبرنت زوري که ادمایی جور این از تو که این به:ميخندي،نگار چی به کوفت;،من خنده زیر

 داره فرق امروز ولی:کردم نازک صدامو ،بعد رقصما ي پایه بيشتر همتون از من خوبه:اش کله پس بشوننت،زدم

 ميگيد، درست شما بله بله:گفت ندهخ با ميدونی؟،نگار منه به نگاها همه

 درد گردنم که چرخوندم سرمو صداش شنيدن با سریع انقدر منم صدا سمت برگشتن ،همه اقایون و ها خانم

 دوست چون طرفداره پر خيليم که سایناست ي عالقه مورد ي خواننده ارسام)ارسام واي خودشه واي گرفت

 ارسام به مبهوت و مات منم زدن جيغ و دست کردن شروع رساما دیدن با همه(صميميه ساینا با خيلی سيناست

 اینجا که کسایی از کدوم هيچ خب کنه اروم جو کرد سعی بود،ارسام شده تنگ براش دلم خيلی ميکردم نگاه

 نداشتن، بودنشو اینجا انتظار اصال و نداشتن خبر ارسام و ما ي دوستانه ي رابطه از بودن

 ببينم اینجا بيا:من،ارسام سمت برگشتن همه درسته،خندیدم خوشگله خانم یه تولد جا این که شنيدم من:ارسام

 بغلش،اونم تو پریدم سمتش دویدم گرفتم قرض دیگه دوتا داشتم پا ها،دوتا واجبه سالم شنيدم خانم ساینا

 مليکا و نگار زج به بيرون اومدم بغلش گلم،از منم:بود،ارسام شده تنگ برات دلم واي:،من احساسات ابراز دستاشو

 داشتم کار یه من راستش:دستش گرفت ميکروفونو من،ارسام به بودن زده زول باز دهن با بقيه اینا بابا و اینا عمو و

 سمت برگشت بعد نيست من براي ساینا از تر واجب کاري هيچ اومدم افتادم راه ساینا تولد گفت بهم سينا که

 نکردم،رو پيداش انداختم چشم چقدر هر افتادم مهداد یاد خندیدممن، کوچولوي خانوم مبارک تولدت:من،ارسام

 ببين نفسو به اعتماد بابا نه:کادوئه،من تو برا من وجود همين:بده،ارسام کادومو مرسی:گفتم ارسام به
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 نداد من به زدن حرف فرصت جيغا و دست ميخونم،صداي اهنگ یه برات ميخواي تو چون حاال ولی واقعيته:،ارسام

 :وایستاد اومد بعد گفت چيزي یه اورکسيه یارو اون رفت ارسام

 دارم ميبندمو چشمامو

 ميذارم پات به عشقمو بازم

 ميخوامت فقط زندگی واسه تورو

 دارم دوست تورو چقدر من نميدونی

 آرومم من تو چشماي با حدي به

 ميدونم نميگذرم ازت که

 جونم زندگيمی دليل تنها تو

 ميمونم زندگيم کنار من

 ميمونم زندگيم کنار من

 منی رویاي ي خونه منی دنياي همه

 باش من کنار باش من با

 منی همراه هميشه منی ماه توشبام

 باش من کنار باش من با

 منی رویاي ي خونه منی دنياي همه

 باش من کنار باش من با

 منی همراه هميشه منی ماه توشبام

 باش من کنار باش من با

♫♫♫ 

 ودب تنها دلم که روزایی

 بود دنيا این غماي فکر تو

 کابوسو این و رسيدي راه از تو
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 بود رویا اومدنت تنم از گرفتی

 آرومم من تو چشماي با حدي به

 ميدونم نميگذرم ازت که

 جونم زندگيمی دليل تنها تو

 ميمونم زندگيم کنار من

 ميمونم زندگيم کنار من

 منی رویاي ي خونه منی دنياي همه

 اشب من کنار باش من با

 منی همراه هميشه منی ماه توشبام

 باش من کنار باش من با

 منی رویاي ي خونه منی دنياي همه

 باش من کنار باش من با

 منی همراه هميشه منی ماه توشبام

  سعيدي احمد باش من با اهنگ)باش من کنار باش من با

 ***مهداد

 اشفته ذهنم داره دوسش یارو،نکنه اون بغل هبپر باید ساینا چی که نداشتم رو اونجا تحمل خلوت جاي یه رفتم

 رو مرتيکه با گرفتنش گرم خودمو به ساینا سرد نگاهاي و اونجا تحمل بيرون خونه از ،رفتم بودم شده عصبی بود

 رو اینجا کرجه اش خونه اقاجون چون ولی ميکنم زندگی تهران که درسته افتادم راه شدم ماشين سوار نداشتم

 به رسيدم تا کردم جلو عقب اهنگ چندتا کردم پارک ماشينو کرج بام سمت افتادم راه بلدم دستم کف عين

 :نميدم گوش کالم بدون هاي اهنگ دیگه وقته خيلی نظرم مورد اهنگ

 راهی دو تو درست راه دیدن مثل عشق

 ماهی مثل تارکيو که تو مثل عشق

 ..گاهی از هر قشنگه که لب رو اشک شوري مثل عشق

 جونه مثل عسل طعم و زهر مثل عشق
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 نميمونه شبه نيمه رویاي مثل عشق

 مهربونه قلباي توي فقط که فقط عشقه مثل عشق

 غم با منه دل درد مثل عشق

 آدم یه خيسه چشماي مثل

 شدنه راه به سر دليل

 خستم همه از تو غير یعنی عشق

 هستم مواظبت ميگی یعنی

 منه نجات راه مثل

♫♫♫ 

 دستات لمث خيس صورت یه لمس مثل عشق

 فریاد مثل شب دل تو آتيش مثل عشق

 افتاد دلم به هوا بی یدفعه که تو مهر مثل عشق

 غروبه تو ته سرو بی بغضاي مثل عشق

 خوبه ولی خودیه بی ي گریه مثل عشق

 ..ميکوبه پنجره رو که سال اول بارونه مثل عشق

 غم با منه دل درد مثل عشق

 آدم یه خيسه چشماي مثل

 شدنه راه به سر دليل

 خستم همه از تو غير یعنی عشق

 هستم مواظبت ميگی یعنی

 منه نجات راه مثل

 (ایراهيمی ميثم از عشق اهنگ)

 بله:دادم جواب اميره خورد زنگ گوشيم
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 پسر کجایی:امير

 بيام بزن زنگ شد تموم جشن موقع هر:من

 خوبی چته:امير

 به برسه چه دیگه کنه نگام حتی. دیگه یکی به ناسای ببينم تونم نمی اصال کردم قطع بعد باشين خوش خوبم اره:

 شهر،نمی چراغاي به شدم خيره ماشين به دادم تکيه بود شلوغ هميشه مثل شدم پيدا ماشين از کنم کردن بغل

 الو:دادم جواب اومدم خودم به گوشيم زنگ صداي با گذشت قدر چه دونم

 کجایی؟ پسرم:مامان

 شد؟ تموم جشن:

 حرفش وسط ،پریدم. ...تو پسرم اره:مامان

 ميام االن:

 من الو:مامان به زدم زنگ بودم اونجا بعد دقيقه پنج اینا ساینا ي خونه سمت رفتم شدم ماشين سوار کردم قطع

 پایينم

 کرد قطع و منتظرم:گفتم م جدي لحن ،با....نمی:مامان

 براي وایستاد ميزدممهداد،قلبم ضربه زمين به پام با پایين انداختم سرمو ماشين به دادم تکيه شدم پيدا ماشين از

 پوشيده لی شلوار با بليز یه بود کرده عوض شو لباس چشماش به زدم زول باال اوردم سرمو کرد صدا اسممو اولين

 دست حرکتم از کدوم هيچ اصال بشم غرقش شد باعث زد جذاب لبخند یه ولی دید چی نگام تو نميدونم بود

 کردم اکتفا بله یه به فقط ولی نمجو بگم بهش ميخواستم نبود خودم

 ساینا***

 در شدن بسته و باز بعد اومد ماشين صداي حياط تو بودم نشسته من بيرون رفتن بيچوندن من بی ارسام و سينا

 اونا از جذاب و خاص ژست یه با مهداد کردم اشتباه ولی بگيرم حالشونو که بيرون رفتم ارسام و سينا اینکه فکر به

 گفتم شدم جوگير هزار بيست و صد رو رفت قلبم ضربان بودم داده تکيه مشکيش ي BMW به عاشقشم من که

 افتاد نگام بود گرفته برام که کادویی با مخصوص شدم عاشقش برابر صد امشب بود رفته بهش نسبت خوبم حساي

 شيک خيلی ورشد و ساعت ي صفحه که اي نقره استيل ساعت یه مهداد کادوي اولين بود بسته که ساعتی سمت

 ماشين به بود داده تکيه شکلی همون کردم نگاه مهداد به دوباره بود پولش کلی خدایش و بود شده کار نگين

 صداش دریا به زدم و دل بود نشده من حضور ي متوجه هنوز ميزد ضربه زمين رو پاش با و بود پایين سرش

 اینکه تو اصال من بود خاصی چيز یه نگاش تو کرده اهنگ چشمام تو باال اورد سرشو بعد کرد مکث مهداد،یکم:کردم

 بله؟،خب:بود بخش ارامش و اروم ميکرد فرق مواقع بقيه با لحنش ندارم استعداد بخونم چشاشون از رو ادما حرف
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 همه از تو جز به بودن همه کردیم باز رو کادوها وقتی:یافتم،من اهان ساعته سمت افتاد نگام بابا اي بگم چی حاال

 یکم اینکه و خوشگله خيلی ساعتم عاشق من عاليه واقعا کادوت بابت ممنون:تر جلو رفتم تو جز به کردم کرتش

 با برام خيلی:گفتم لب زیر اومد،اروم خوشت خوشحالم:زد برق اي،چشماش سليغه خوش واقعا:کردم مکث

 باشه:،من بيان بگی بهشون ميشه یرفت اینام مامان منتظر نه:تو؟،مهداد نمياي:گفتم بلندتري صداي با ارزشه،بعد

 خوام،الهی می معذرت:پایين انداخت سرشو طرفش خانم،برگشتم:کرد مکث یکم ساینا:کرد صدام که برم اومدم

 خالی شما سر نباید ولی هم به ریخته عصابم روزا این یکم راستش امشبمم رفتار:چرا؟،مهداد:چی،من ي واسه

  کرد نگام منتظر ميکردم،بعد

 مشکل راستش نداره اشکال:زدم خوشگل لبخند یه نبخشمت من ميشه مگه شم فدات من الهی شعور اب چه واي

 رفت اخماش شد غمگين نيستم،نگاش ناراحت شما دست از بود قدیمی مزاحم خاطرات سري یه اوري یاد فقط من

 من با نفهميدم نم اخر نگاه بياد،اینو یادت بدت خاطرات شدم باعث من یعنی: پایين انداخت سرشو هم تو

 رفتم ميکنم صداشون االن من: کردم عوض بحثو مياد یادش ادم وقتا بعضی دیگه خاطرس بابا نه:نه،من یا صميميه

 من دیدن با خانم ،مرضيه پایين مياد داره مارال با خانم مرضيه دیدم که باال ميرفتم ها پله از داشتم حياط تو

 اومد کرد نگاه مارال به تاسف با خانم رفت،مرضيه شد رد کنارم از هم تو کرد اخماشو که مارال برعکس زد لبخند

 اوردین،مرضيه تشریف کشيدین زحمت واقعا ممنونم:دخترم،من شی ساله بيست و صد ایشاهلل:من،مرضيه سمت

 تولدت بازم برم دیگه من دخترم خب:خانم اومد،مرضيه ماشين بوق صداي زدم ،لبخند زحمتی چه دخترم نه:خانم

 لب زیر منم کرد خدافظی و خندید بعدم بگيرم زن براش باید دیگه شده عجول خيلی مهدادم این گلم ارکمب

 دیونه من بگيرن؟واي زن براش بگيره؟ميخوان زن که چی یعنی ها پله رو نشستم رفت که بعد کردم خدافظی

 ببينم کسی با دومهدا تونم نمی من کردن باز هام گونه رو خودشو راه دونه دونه اشکام که ميشم

*** 

 نپوشيدي هنوز که تو:مامان

 بپوشم چطوري نميدونم:من

 هان عروسيه مگه:کرد اخم مامان

 تره اسونه عروسی نه:

 دیگه بپوش چيزي یه:کمدم سمت اومد مامان

 به زنده حاضرم عمرا چيييييييی:بپوشی،من چادر مجبوري کرد ميشه چه دیگه:ان،مامان کوتاه هام پالتو همه ولی: 

 پالتو یه بيرون کنم،رفت چيکارت دیگه بپوش رو همينا تو دست از واي:نکنی،مامان سرم چادر ولی کنی گورم

 بوت و مشکيم شال با و مشکی جين شلوار با روش ميخوره خوشگل و بزرگ کمربند یه که. پوشيدم مشکی

 فقط نکردم زیاد ارایشم صورتم تو ميریزم که هميشه عکس بر بستم باال موهامم ميخورد بند روش که جير مشکی
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 قرار سينا ماشين با بيرون رفتيم خونه از بودن من منتظر همه بيرون رفتم لب برق یه و ریمل با چشم خط و مداد

 بریم بود

 چيه؟کجاست ؟براي کيه نذر مامان:من

 فضولی؟ تو مگه اخه:سينا

 نخواست نظر شما از کسی:

 فضوليت خانم فضول:پارسا،سينا اقاي ي وخونه ایناست خانم مرضيه رنذ:گفت من به رو بعد دیگه بسه ااا:مامان

 نگاه بيرونو صندلی به دادم تکيه گفتم رفته،اهانی دخترم اره:،بابا رفته جونم اقا:گفتم سينا به توجه خوابيد،بی

 ،در بيایم يمميتونست هم پياده نبود راهی ما ي خونه از ویالیی و بزرگ خونه یه وایستادیم خونه در ،جلوي کردم

 و بود اونجا دیگ چندتا داشت بزرگی توحياط خونه،رفتيم در سر بودن زده هم مشکی ها پارچه کلی بود باز خونه

 پيراهن یه فقد ولی بود سرد هوا بدم تشخيص و مهداد ميتونستم االنم از بود شده جمع دورش هم مرد کلی

 یه با دستش به بود داده تکيه و درخت رو بود گزاشته دستشو باال بود زده شو استين اونم که بود تنش مشکی

 اونایی با شدن ما حضور ي متوجه جلو ميخوره،رفتيم سرما لباس این با نميگه فکر بی ي ميزد،پسره حرف پسره

 خجالت کفشام به بودم زده زول بود وایستاده گوشه یه من کردن یعنی کردیم پرسی احوال سالم شناختيم می که

 ممکنه ولی سخته ميشه مهداد توجه جلب باعث باشم هميشه از تر ساکت اگه ولی بود نکشيده

 پسره همون با داشتم مهداد سمت رفت سالم،نگام:زدم لبخند نيمچه یه بود جلوم اميد باال اوردم سالم،سرمو

 بلد هم رو توجه جلب که سرم تو خاک کنم توجه جلب اومدم سرم خير ببرن منو شور ميزد،مرده حرف

 توپول و سفيد پوستش ولی بود پوشيده لباس خودم مثل تقریبا که دختر سمت رفت نگام جون ستم،مهدادني

 خودمو هم ميخواستم لحظه اون ،تو خاک یعنی من سر تو جان؟خاک گفت بهش واقعا جان،جان؟نه:بود،مهداد

 سر نشستم حرص م،بارفت دنبالش منم خونه داخل سمت ميرفت داشت مامان مهداد هم رو دختر اون هم بکشم

 نگاش گيج اومدم خودم به دختر یه صداي با ولی گزاشت چقدر نميدونم پایين انداختم سرمو جام

 تعجب کردي،با گریه چرا:گفت تعجب با و کرد نگام ميکنم،یکم صدات دارم دوساعته کجایی خوشگله:کرد،دختره

 گریه نفهميدي بودي خودت حال تو انقدر:،خندید بود خيس ميگفت راست صورتم به کشيدم من؟نه،دستمو:گفتم

 نرگسم من راستی:باشه اومده یادش چيزي یه انگار که دختره نزدم پایينه،حرفی سرت اومدي وقتی از کردي

 گفتم ،باشه بيرونن همه بيرون بریم بيا عزیرم منم:خوشبختم،نرگس ساینام منم:گفتم اینا،اروم اميد عموي دختر

 اروم اونوري ميرفت داشت نرگس جمع سمت برم خواستم ،نمی پس نکرد صدام چرا بود بيرون مامانم بيرون رفتم

 جشن تو هم بعد ي دفعه ایشاهلل:افتادم خانم مرضيه حرف یاد وایستادمم گوشه یه رفتم گرفتم فاصله بغلش از

  گرفتم خودمو جلوي زور به ميومد در ام گریه دوباره ببينی،داشت نامزدیش

 چيزي:کرد تعجب نگاهم از شاید از کردم نگاش نشستم اشک به چشماي با صداش شنيدن افتاده؟،با اتفاقی

 بازومو برم نيست،اومدم چيزي نه:گفتم ،اروم شد؟بيشعور چيزي ميگه بعد عزیزم جانم ميگه اون اینو شده؟،به
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 چشمام ه؟،تومهم برات:کنم؟،من باور ميخواي ببينم وایستاد:بود هم تو اخمش خودش سمت بگردوند منو گرفت

 این من سوال جواب:گرفت تر محکم بيرون بکشم دستاش تو از اومدم دستمو نشده چيزي:مهمه،من اره:کرد نگاه

 تو رفت بيشتر کرده،اخماش اذیتم احمق بيشعور ادم یه هيچی:،من باال ميرفت داشت بگو،صداش شده چی نبود

 رفتم بيرون کشيدم دستاش از دستمو سریع بعد نيست مربوط تو به:زدم پوزخند هان،یه کی:گفت عصبی هم

 مامان سمت

 مهداد

 چی:،امير کنم کاري یه باید نميشه اینجوري فکر تو رفتم گرفتم دستام با سرمو ها پله رو نشستم داغون عصاب با

 دادیم هم اونا به:چی؟،امير مهمونا:بيرون،من ميدن رو ها غذا دارن ها بچه:چطوره؟،امير اوضاع هيچی:شده؟،من

 دیگه جور یه دارن مهداد شده چی ميگن ميگيرن تو سراغ همه نيستی خوب تو ولی:خوبه،امير:دادم تکون ،سرمو

 اومده که وقتی از رفتارش و تيپ چون مریمه خاطر به ميکنن فکر:چطوري؟،امير:گفتم تفاوت ميکنن،بی برداشت

 مورد در:ميزنم،امير حرف اقاجون با زودي به کنن فکر بذار:شدي،خندیدم غيرتی کرده تغيير

 اس دخترونه حسادت داداش بيخيال:مارال،امير:پس،من اي گرفته چرا عاليه اینکه داداش ایول:اره،امير:ساینا؟،من

 می رو ها دیگ داشتن پسرا شدم بریم،بلند پاشو داداش پاشو:بود،امير امير با حق نزدم ميشه،حرفی درست

 ثواب تا کردیم لطف بهتون ما بکش خجالت:رفتينا،امير در راکا زیر از خوب:افتاد ما به چشمش شستن؛سهيل

 کتابا تو فداکار دهقان جاي رو اسمتو باید شرمنده:خندید ته،سهيل درنکنه دست جاي این ببرین بيشتري

 چيزي چایی باال بياین شد تموم کارتون پسرا:،مامان خندیدیم فداکار امير:کرد تر بلند شو صدا بعد بنویسن

 بگم خواستم می:،مامان داشتی کاري جانم:،من ميگردم دنبالت دوساعته کجایی تو:من به افتاد مش،چش بخورید

 رفت،تند ساینا با اميد خواد نمی:االن،مامان برم بده رو سوئچ:شده،من تموم بگيري مصرف بار یه ليوان بري

 کار دخترا بياد باهام از کیی بگو بگيرم چی نميدونم گفت خب:کرد تعجب لحنم از ساینا؟،مامان با چرا:گفتم

 چيه؟مامان مصرف بار یه ليوان نميدونه گنده خرس اس بچه مگه:گفتم عصبی ، ميرم من گفت ساینا داشتن

 بود،چپ مامانت این حاال نباش ضایع انقدر بعدم که خوردش نمی ميگه راست خب:رفت،امير بعدم نترس:خندید

 کردم نگاش چپ

 ساینا*****

 کنکور امسال:بود،اميد شده خيره بيرون به افتاد راه ،ماشين ماشين تو نشستيم کردیم خرید اینکه از بعد

 گفتم نگرفتم ميخواستمو که اي نتيجه اون دادم کنکور پارسال اره:بهش دوختم گرفتم بيرون از ميدي؟،نگامو

 و برق:اميدچيه، دانشگاه تو ات رشته ميگم:،من نزد حرفی گفت اهانی کنم،اميد امتحان شانسمو امسالم

 ميکنی ام مسخره: خندیدم همينطور خانم بله:اینطور،اميد که:شيش،من:چندي؟،اميد ترم اهان:الکترونيک،من

 عقب صندوق تو از رو خریدها داشت که همينطوري شدم پياده منم شد پياده ماشين بکش،از خجالت

 نگاه رو ما داده تکيه در به مهداد مدید که برگشتم بانو،خندیدم اي کنم مسخره رو شما کنم غلط من:برميداشت

 بود شده ترسناک خيلی دیگه بود،هيچی شده منقبض فکش بيرون ميزد اتيش نگاش از ولی بود نکرده اخم ميکنه
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 مهداد..مه:بود،اميد شده ترسناک خيلی خدایش بود ترسيده و بود کرده تعجب هم من مثل اونم کردم نگاه اميد به

 ميخواستين اگه منتظریم ساعته دو رفتين گوري کدوم هست معلوم هيچ:ترکيد ویه بزنه حرفی بدبخت نذاشت

 همين موندیم ترافيک تو یکم فقط بودیم نکرده دیر هم برم،انقدرا خودم مرگم خبر ميزاشتين ولگردیتون پی برید

 از پسره یه یهو بود زده خشکم منم بود شده الل که بيچاره اميد نبود ما اومدن دیر براي عصبانيتش بود معلوم

 شد، برابر صد تعجبش افتاد اميد و من به چشمش داداش خبره چه:بيرون اومد دوید خونه

 اوند خونه تو از امير دادش بگيرم،با اجازه تو از باید نکنه اره:گفت داد با طرفش برگشت ميزدي؟،مهداد داد اینا سر

 جلوي که اینا عين بودیم وایستاده قد ترتيب به تایی سه وایستاد اميد منو وسط اومد بيچاره پسره بيرون،اون

 ميشد،امير منفجر حرفی هر با باروت انبار عين هيچی که مهدادم نميزدیم حرف کدومم هيچ وایستادن معلمشون

 افتاد ،چشمش رو اینا خدا واي:زمين کف بود شده پهن بخند کی نخند حاال خنده زیر زد تا سه ما حالت دیدن با

 رفت ترسش از امير تر جلو رفت بخند اقا امير بخند:ميکرد نگاش خشم با مهداد وایستاد جاش رس صاف مهداد به

 کنه کاري خواست اگه بگيره مهداد که جلو اومد سينا بيرون بودن ریخته همه مهدادم بيداد و داد با عقب قدم یه

 که داد گاز همچين شد سوار ماشينش سمت رفت کرد گرد عقب شد پشيمون که انگار ولی امير طرف رفت مهداد

 تو رفتيم نياد،همه سرش بالیی رفت این که اینطوري ابولفضل یا:خانم اومد،مرضيه در بيچاره ماشين الستيک صدا

 دستش از ،ليوانو دیوار گچ مثل شده روت و رنگ بخور بيا:بهم داد اب ليوان یه کنارم اومد نرگس ها پله رو نشستم

  واال نميدونم:مگه؟،من بود شده چی:يدم،نرگسکش سر نفس یه توشو اب گرفتم

 مهداد بود ندیده کس هيچ من تنها نه شه عصبی اینطوري مهداد بودم ندیده حاال تا زندگيم طول کل تو:نرگس

 شو شونه بعد کرد عصبيش خيلی چيزي یه حتما شه عصبی اینطوري مياد پيش کم ارومه ولی هست جدي

 مدت اون تو ولی خونه برگشتيم بعد دوساعت یکی تو رفتم نرگس ،با سرده هوا وت بریم بيا داند خدا:باال انداخت

 خرید بود رفته هم با اميد و من اینکه خاطر به مهداد یعنی بودم شده گيجم بودم شده نگرانش نيومد مهداد

 کدوم هيچ به تونستم نمی ولی بود مخم تو سوال عالمت داره؟کلی دوسم یعنی داره غيرت من رو یعنی بود عصبی

 بدم جواب

 ***مهداد

 دوباره ميکرد پرواز ماشين با داشتم انگار بود اور سرسام سرعتم کردم خالی گاز پدال سر خشمم و حرص تمام

 مشتمو محکم نه االن ولی ميکرد ارومم هميشه دیدنشو شهر چراغاي به شدم خيره شدم پياده ماشين از بام رفتم

 بگمو چيزي بهش اینکه اختيار ولی ميشدم دیونه داشتم ميخندید داشت دامي با وقتی ماشين سقف به کوبندم

 ولی کشيد طول یکم اقاجون به زدم زنگ اوردم در جيبم تو از گوشيمو ميکرد ام دیونه داشت که بود این نداشتم

 کجایی؟ باباجان مهداد الو:داد جواب

 پيشتونه احمد اقا اقاجون الو

 داري، کارش شده چيزي پسرم اره
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 بهتر زودتر چی هر ولی مبينيد صالح خودتون که وقت هر بزاري خواستگار قرار یه ميشه رها

 کن صبر یکم حاال پسر:اقاجون

 نميشه نه:

 پيشت هفته یه به نه االنت به نه نداره معلومی کارتون هم عجوليد هم جونا شما دست از:خندید اقاجون

 نه؟ دیگه ميگيد اقاجون:

 ميگم اره جان بابا اره

 خدافظ ممنون باشه:

 پناهت و پشت خدا:اقاجون

 بستم چشمامو صندلی به دادم تکيه سرمو ماشين تو نشستم

 ساینا**

 خداا،ناله اي وایييی کمرم اخ اخ پایين شدم پرت تخت از بله پریدم خواب از پایين افتادم ارتفاع از اینکه حس با

 دسشویی رفتم شدم بخيالش اومد می پایين از سينا و مامان پچ پچ صداي دستشویی سمت رفتم پاشدم کنون

 ، وایستادم گوش رفتم اروم شدم کنجکاو ميزدن حرف داشتن بازم برگشتم وقتی

 گفته، پارسا اقا به شب همون اره:مامان

 کنه تموم حرفشو نذاشت ميگی،مامان تو یعنی:سينا

 دیگه بوده همين براي دیشبم هاي ماجرا تمام اینکه حدسم من بابا اره:

 حاال بود شده چی مگه اخه:سينا

 ...دیگه مرد:مامان

 بر من،اي طرف برگشتن هول با جفتی موند کاره نصفه مامان حرف کردم عطسه من بزنه حرف اومد مامان تا

 وسط این بود چی دیگه این لعنت معرکه خرمگس

 ندیدین که جن بخير صبح:زدم لبخند یه

 اینجایی کی از:مامان

 االن همين:هرا اون به زدم خودمو

 نکردي عوض لباستو چرا پس:کرد نگام مشکوک مامان
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 بود بانمک خيلی داشت خرس عکس یه بليزش رو که بود صورتی شلوار بليز به که خوابم لباس سمت رفت نگام

 نه یا هست کسی ببينم اومدم ساکته خونه دیدم خب:من

 بخور صبحونتو بيا کن عوض لباستو برو خب خيلی;مامان

 نباید من چرا تر مهم همه از و داره ربطی چه دیشب ماجراي ؟به گفته پارسا اقاي به چی بود،کی ولمشغ ذهنم

 ميارم در سر موضوع این از من شده جور هر من کردم عوض بدونم؟لباسمو

**** 

 ميکشی؟ کار من از داري خر عين داري دوباره شده چی مامان

 چون بگيري یاد خونه کار باید کنی،ثانيا صحبت درست بگير ادی شوهرته وقت دیگه اوال:کرد نگام چپ چپ مامان

 داریم مهمون کنی،ثالثا شوهر ميخواي فردا پس

 کين؟ دومامهمونا شوهر کو اصال کنه شوهر خواست کی انداختی راه شوهر شوهر هی شده چی اوال خانم مامان:من

 بگير گلدونو این بيا:ميکرد کارشو داشت که همينطور:مامان

 دیگه بگو کين خب:دستش از رفتمگ رفتم

  خانواده با پارسا اقاي:مامان

 مناسبت چه به:گفتم تعجب با

 خواستگار:گفت

 کی؟ چيبيييييييی؟خواستگاري:من

 دیگه تو معلومه خب من خواستگاري:مامان

 گفتم اميد به جوابمو که من اما:ميخدیدم که همينطوري گرفت خندم حرفش از

 نيست اميد:مامان

 کيه؟ نيست؟پس:فتمگ تعجب با

 تيکه صد زمين افتاد شد ول دستم از گلدون نداشتن قدرت وایستاد،دستام شدم،قلبم خشک مهداد،واي:مامان

 شد

 .… اورد بالیی چه نازنيم گلدون سر کن نگاه استغفرهلل ي دختره خبرته چه اااا:عصبانيت با مامان

 ميگی راست من جون مامان:حرفش وسط پریدم
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 بگم دورغ باید مگه:مامان

 ميزنم دار خودمو من تو بياد خونه در از اون احمق ي پسره کرده غلط:گفتم ضایعس خيلی رفتارم دیدم

 نيان بگه بهشون به ميگم بابات به ميزنم زنگ خب خيلی:نشست ریلکس مامان

 رفتمي داشت بزارم،مامان کالس یکم تونم نمی که من سرم تو خاک گفتم چيزي یه من حاال شد گرد چشمام

 ...غلط مامان:سمتش دویيدم تلفن سمت

 بزار ولی کرده غلط درسته که اینه منظورم:کردم عوض حرفو ماسيد دهنم تو حرف لحظه یه که کرد نگام جوري یه

 چيکار دیگه بيان بزار ميگم چی که ميدونی زشته نيان بگيم رو اینا بيان گفتيم اینا اميد به ميدونی اخه دیگه بيان

 کنم

 ميگی راست که تو اره هار:مامان

 ميگم راست هميشه من:کردم بارونش س*و*ب بغلش پریدم

 کنم کنسلش نزدم زنگ تا برو ببينم باال برو کردي توفيم اه:کنار کشيد خودشو مامان

 چشم چشم:گفتم هول

 زشته کنی کنسلش اگه نميرم خودم خاطر به:باال رفتم پله چندتا

 برو االح فهميدم بابا باشه:گفت کالفه مامان

 ایول ميرسم ارزوم به دارم جون خدا کنم،واي چيکار دونستم نمی خوشحالی از بستم در اتاقم تو پریدم باال رفتم

 ميرسم عشقم به دارم

 ***مهداد

 بله؟:مهداد

 اومدن نيازي مهندس،مهندس اقاي:صولتی

 سينا؟

 اقا بله:صولتی

 راه سينا اقا سالم به:استقبالش، رفتم شدم بلند ميز تپش باشم،از اروم کردم سعی ولی شدم هول تو،یکم بيان بگو

 نگاش منتظر نشستم روش به رو منم بشين،نشست بيا:سالم،:صميمی لحنش ولی بود جدي کردي،سينا گم

 ي کوچه به زده خودشو پسرمون)شده؟ چيزي:شدم جدي بزنم،منم حرف مردونه و مرد باهات اومدم:کردم،سينا

 خودت مهداد ببين:درسته،سينا اره:درسته، ساینا خواستگاري بياي ميخواي ميگفت مامانم:سينا(چپ علی
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 جواب وقتی یه اگه بگم اومدم کل در کشيده سختی چقدر که ميدونی اینم و عزیزه چقدر من براي ساینا ميدونی

 اون نميزارم بشم اذیت خودم دارم دوست رو ساینا من راحت خيالت:طرفی، من با کنی اذیتش بود مثبت ساینا

 بر گذاشتم انتخابو و ميزنم حرف باهات دارم اومدم که دارم اعتماد بهت:کن،سينا اعتماد بهم بگزره سخت بهش

 ميدونم دارم خواهر خودمم ميکنم درک من:نکنه، قبول که ميزد حرف خودش با ميرفتم وگرنه ساینا خود ي عهده

 نگران من خوردیم هم نمک و نون کردیم اقترف هم با دوستمی تو مهداد:شی،سينا اینده خودشو نگران چقدر

 اس بچه ساینا،ساینا برادر نه ميزنم تو دوست عنوان به حرفو این االن:من؟،سينا چرا:کردم هستم،تعجب توام

 منم خندید بعدم نميگرفتمش بودم تو جاي اگه شخصه به خودم من منه خواهر اون چيزش همه کاراش اخالقاش

 برم من خب:دادم،سينا تکون شه،سرمو بزرگ تا کن سر بازیاش بچه با پس:،سينانباش نگران شناختمش:خندیدم

 ميبينمت،سينا اوکی:، دارم کار نه:حاال،سينا بودي -خدافظ، فردا تا: شد بلند بزنيم حرف باهم یکم بيام گفتم دیگه

  کارم سر برگشتم منم رفت

**** 

 مشکی اسپرت کت و اي رمهس پيراهن با مشکی شلوار یه کردم نگاه خودم به اینه تو

 شدي ماه کنم دود اسفند برات باشه یادم واي:افتاد من به اي؟چشمش اماده پسرم:اتاق تو اومد مامان

 نميام ميگه هيچی:کرد نگام ناراحتی با برگشت شد،مامان چی مارال مامان راستی:بره اومد ماه،خندیدم،مامان

 کارش چی حاال نميدونم:باال انداختم مو خوبی،شونه ونا به دختر چيه معصوم طفل اون با مشکلش نميدونم

 زیر دید منو تا بود نشسته مبل رو مارال بيرون ميزنم،رفتم حرف باهاش بعدا شده دیر بریم بيا حاال:کنم؟،مامان

 دوباره بعد رفته سرش گشادي کاله چه نميدونه زده تيپی چه کن نگاه:زدن غر کرد شروع بشنویم ما که جوري لب

 شوخی:کرد نگام چپ ،چپ حيف واقعا:کردم بوسش لپش از جلو ،رفتم من داداش حيف خرشانس دختر:کرد نگام

 کنه خالی سنگرو شوهر خواهر بده االن از اومدي می کاشکی راستی گفتم جدي منم:گفتم، جدي خيليم نکردم

 مسخرم االن: شد بلند شجا از حرص با خنده،مارال زیر زدیم مامان ،منو ميدادي نشون بهش تو قدرت ميومدي

 اتاقش تو رفت بعدم کيه دختر این ميدم نشون بهتون کن

 سمت افتادیم راه بودم داده سفارش که گلی گرفتن تحویل با شيرینی خریدن از بعد اقاجون دنبال رفتيم مامان با

 شون خونه

 ساینا***

 کردم نگاه خودم به دوباره اینه تو بيرون رفت اه،بعدم خوبی پيغمبر به پير به خوبی اره:گفت کالفه خوبم؟،نگار نگار

 ،با بيااااااااااااا خوشگليی:،نگار بود نشده زنونه زیاد قيافم ولی بود بيشتر هميشه از ارایشمم بودم شده خوب خيلی

 ميکنم جبران عرویيش تو کردم اذیتش خيلی خدایيش باشه پيشم اینجا بود اومده صبح از بيرون رفتم نگار داد

 خوشگل چه واي:کرد،سينا مجبورم مامان نميکردم سرم بود من به اگه ولی کردم سرم شال یه و بود بسته وموهام

 ات ننه دختر من دوما نميشم کی هر ي ننه عروس من اوال:کردم نازک چشم ميشی،پشت ام ننه عروس خانم
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 باشه:،سينا ميزنی حرف نطوريای ميدونه چاله اینجا مگه سوما بگردي عروس دنبال دیگه جا یه بري باید هستم

 نوکرتم،رفتم شيم راحت ما بگيره اینو شد خر یکی که شکرت خدایا آسمونه به رو گرفت سرشو بعد بابا

 برنمی سرت از دست دنيا اون از بميرمم من کورخوندي شی راحت من دست از تونی می کردي فکر اگه:طرفش

 ميدونستن همه انگار بود عجيب چيزي ،یه ، دیگه بسه اه:انمتاسفانه،مام ميدونم:کرد ناراحت لحنشو دارم،سينا

 نمی خودم پوست تو خواستگاري ميان گفت مامان که موقعی از بودن فهميده ضایعم رفتار از شاید چيه من جواب

 بخورد باهاش چطوري دونستم نمی هم بودم شده هول خيلی پيش ي دفعه برعکس وایی اومد ایفون گنجم،زنگ

 بيان تا وایستادیم منتظر همه ميکشيد خجالت هم کنم

 چه شده جيگري چه مهداد ،واوووو کردم عليک سالم همه با تو اومدن مهداد بعدم خانم مرضيه بعد پارسا اقاي

 االن که تيپی تازه کرد نگام بيشتر یکم ،اميد رفت کرد سالم دستم داد رو گل ریکس خيلی مهداد ، بود زده تيپی

 واي:اورد،نگار رو شيرینی نگارم ميز رو گذاشتم رو گل اشپزخونه تو رفتم کجا زدم موقع ونا که اونوي و کجا زدم

 به سينی. ریختم رو خودت،چایی برا باشه:،خندید کن درویش چشماتو:گفتم اخم تيپه،با خوش چه شه کوفتت

 مهداد عين کردم سعی نشستم کردم تعارف همه به رو چایی رفتم کرد صدام مامان وایستادم منتظر دست

 گزارش بود قرار بود مليکا شد بلند گوشيم صداي ، تفاوته بی خيلی خواستگاري اومده انگار نه انگار باشم ریلکس

 مامان صداي با نبود اطرافم به حواسم اصال بازي اس ام اس حرف مليکا با کردم شروع بدم بهش رو لحظه به لحظه

 که مامان دارم چيکار این با اتاق تو من نه واي اتاقت،چيييی نک راهنمایی رو مهداد اقا دخترم:شد جمع حواسم

 پشتم اتاقم تو رفتم شد بلند مهدادم شدم بلند رفت بهم حسابی درست ي غره چشم یه نشستم همينطوري دید

 کردم اشاره نبستم رو در ولی رفتم منم رفت وقتی تو بره تا وایستادم بود اومده اميد که قبل ي دفعه مثل اومد

 درمورد نظرت:کشيد عميقی نفس کردم،مهداد نگاش منتظر نشستم،و تخت رو مقابلش منم صندلی رو شستن

 بود ضایع زدیم،کامال پایين که همونایی:گفت پوزخند حرفا،با کدوم:گفتم تعجب چيه،با گفتيم که حرفایی

 کامال:گفت تيکه با هدادبگيد،م دوباره ميشه نبود حواسم من ببخشيد:نبود،من حواسم بياره روم به ميخواست

 شدم هم ایی تحفه چه عاشق رفتم ببين منو اخالقشو کرد،اه اشاره بود دستم تو که گوشيم به بعد بود مشخص

 اصال:خورد جا لحنم از چيه ميدونی:بدم حرصش یکم ،بزار بسوزه، یکم دادم می مثبت جواب اميد به اصال کاشکی

 رو تو ولی بسازه ایندشو باهام ميخواد اومده خوشس ازم گفت دامي من خواستگاري اومدي چرا کنم نمی درک

 بعدا گرفت حرصش زدم حرف اميد از جلوش بحقشه بود عروسی دلم تو هاهاهاها هم تو بود رفته نميدونم،اخماش

 خخخ، شی هام بچه مادر ميخوام نگفتم خوبه تازه بسازم هات با ایندمو نگفت اصال اميد کردم زیاد داغشو پياز

 دیگه بهش،یکم ندادي مثبت جواب چرا داري دوسش که اینقدر:بود عصبی ولی نره باال صداش ميکرد یسع

 راستشو:بدم تغيير رو رویه بود وقتش االن بود شده ترسناک خيلی قيافش ابولفضل ميدونی،یا اخه:بدم حرصش

 همون از:من،مهداد استگاريخو اومدي چرا:بود،من هم تو اخماش هنوز ولی شد تر ،اروم نداشتم دوسش من بخوي

 که اطرافم دختراي با تو چی همه رفتارت کارات بودي متفاوت برام رستوران تو روز همون دیدمت که اولم روز

 العملت عکس ببينم داشتم دوست همش دليلی هيچ بدون شد درگيرت ذهنم اول همون از کرد می فرق بود دیده

 شب اون بعد شب اون تا بود دنبالت چشمام ميرفتی جا هر شدي مهم برام کم کم چيه مختلف چيزاي برابر در
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 فراموشت کردم سعی نشد اما بشم مانعش کردم سعی خيلی که جدید حس یه به شدي تبدیل کردي تغيير دیگه

  شدم موفق کردم فکر کنم

 در دستم از مکان و زمان ميشدم دیونه داشتم خواستگاریت بياد ميخواد اميد که گفت اومد اقاجون وقتی ولی

 تو وقته خيلی که فهموند بهم تازه اون بود خواستگاري مراسم تو امير به زدم زنگ اومدم خودم به وقتی رفت

 ذهنم به راهی هيچ کنم تحمل تونم می اميد کنار رو تو چطوري که ميکردم فکر این به داشتم همش اینکه شرکتم

 عمو ي خونه تو که وقتی ولی بود افتضاح حالم بود عمرم زايرو بدترین از روز سه اون:پایين انداخت سرشو نرسيد

 بازي ضایع زیاد که ميکردم سعی کنم چيکار دونستم نمی خوشحالی از منفيه جواب گفتی اميد به که شنيدم اینا

 دختر این سياه چشماي دوتا این عاشق من: چشمام تو شد خيره باال اورد سرشو نشدم موفق زیاد ولی نيارم در

 زده زول مات کنم ماچش بغلش بپرم داشتم ،دوست مننننننن شم قربونت الهی جانم اي شدم،وایييييی نشيطو

 همين کن سعی ولی کن فکر نيستم صبوري ادم اصال مورد این تو من ساینا:نميزنم حرفی دید مهداد،مهداد به

 نباید ضایعس خيلی االن وچن کردم فکر یکم ميدم جوابتو االن همين شم فدات من بدي،الهی منو جواب امشب

 تو:گفت جدي ،مهداد....سنی فاصله:خب،اهان،من بگم چی حاال واي کرد نگام منتظر مهداد بيارم در بازي هول

 مثال سرم تو خاک باشه، خوب خيلی:گفتم ریلکس خيلی:نيست،من مشکلی دیگه خب:نه،مهداد:داري؟،من مشکل

 بریم:بریم؟،من ميزد،پس برق چشماش بود چشماش تو چيز همه خوشحالی درنيار،تعجب بازي ضایع مبخواستم

 خب:پارسا ،اقاي بود ما رو همه چشماي خدااا،رفتيم یا ميکشم خجالت من ترش سخت قسمت اخ اخ بيرون رفتيم

 نفر چند انگار حاال)شد بلند همه دست و سوت صدا واي ایشاهلل:خندید مردونه ایشاهلل،مهداد مبارکه پسرم

 خانم ،مرضيه شدم اب بشين،واي خوشبخت ایشاهلل گلم عروس باشه مبارک:طرفمون اومد مخان مرضيه(بودن

 تو از رفت

 مهداد دست داد رو جعبه خانم دارید،مرضيه اختيار:کنيم،بابا نشون دخترمونو اجازتون با اورد جعبه یه کيفش

 تبریک یکی یکی اومدن مهه مهداد ي شده نشون شدم رسما من و دستم کرد اورد در توش از رو حلقه مهداد

 مهداد و من و خوند محرميت ي صيغه یه تلفن پشت از اون و دوستاش از یکی به زد زنگ بابایی این از بعد گفتن

 نداشتم دخالتی توش اصال من که چيزا اینجور و مهریه و گزاشتن عقد قرار دیگه ي هفته دو شدیم محرم هم به

 بزنيم حرف هم با یکم اتاق تو رفتيم نگارم منو رفتن که اینا مهداد نيافتاد خاصی اتفاق هيچ کار این بعد

***** 

 مهداد اسم دیدن با ميرم کالس و ميزنم تست دارم همش اس هفته یه برداشتم کتاب از سر گوشيم زنگ صداي با

 از کم یخيل اونم زدم حرف تلفنی فقط ندیدم همو خواستگاري از مدت این تو بود شده تنگ برش دلم زدم لبخند

 ميشد روز چهار سه زدن حرف باهاش که روزي اخرین

 الو:دادم جواب

 خوبی؟ خانمم سالم:مهداد
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 ؟ خبرا خوبی؟چه تو اره

 ميکنی چيکار ببينم بزنم زنگ یه گفتم شرکتم هيچی:مهداد

 مهداددد ميزدم تست داشتم هيچی:

 جانم:مهداد

 دوستاشون از چندتا و ارسام سيناو با ميشه خونه وت پوکيدم ميخونم درس فقط دارم اس هفته یه من که ميگم:

 بيرون؟ برم

 داري؟ چيکار پسر همه اون ميون تو نخير:مهداد

 چيکارکنم رفته سر ام حوصله خب:

 خوبه؟ بيرون بریم دنبالت ميام خودم:مهداد

 عاشقتم ایول جوونن اخ واقعا:

 تونم خونه دم هفت ساعت پس:خندید مهداد

 موج خنده لحنش ،تو خدافظ ميبينمت پس باشه باشه:داشتم،من بود کم وقت وایی بود 5 کردم نگاه ساعت به

 مامان مامان مامان:ميزد صدا مامانو پایين ميرفتم که همينطوري کردم کوچولو،قطع خانم خدافظ: ميزد

 رسد که بس از شدم خسته من مامان:وایستادم جلوش سرت،رفتم رو گرفتی رو خونه چيه اه:مامانننن،مامان

 بيرون بيریم دنبالم مياد هفت ساعت گفت مهداد:بيرون؟،من بري ميخواي دارم،مامان نياز تفریح به من خوندم

 ربعی یه سریع حموم یه از بعد حموم تو کردم پرت خودمو باال چشم،دویيدم چشم:نکنيد،من دیر فقط باشه:،مامان

 هوا بود بهمن اوایل کردم نگاه ؟یکم بپوشم چی کمد،خب جلوي رفتم بود دورم حوله که طوري همون بيرون اومد

 مشکی شال و تيره ابی جين شلوار یه با روش ميخورد رنگ همون کمربد یه که اي سرمه کوتاه پالتوي یه سرد

 رنگ کم روژلب با ریمل و چشم خط فقط که ارایشمم بودن زانوم زیر یکم تا که مشکيم هاي بوت با ایم سرمه

 اوکی:درم،من دم من بيا الو:خورد،مهداد زنگ گوشيم بودم شده خوب کل صورتم،در تو ریختم کج موهامم صورتی

  اومدم

 تو ،نشستم بود نشسته ماشين تو در دم بيرون رفتم برداشتم رو کليد خرید بود رفته مامان

 ،منم ودب شده چيزي یه کنم فکر نداشت دماغ و دل اصال بود ساکت افتاد خانومی،راه سالم:سالمم،مهداد:ماشين

 رو ماشين تو سکوت ميشد پخش که اهنگی شه،فقط باز دلم سرم خير اومد باش منو نزدم حرفی کردم سکوت

 ميشکست

 بشه ما شروعه این تا شدم رد مردم حرف از
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 بشه ما طلوع رنگه تو به حسم از مشرق تا

 ميکنه بيقراري دل دیدنت براي اینجا

 ميکنه شماري لحظه هات خنده براي طهران

 منی دنيایه مفهومه من خوبه بمونه دتیا

 منی رویایه تعبير ولی نميدونی شاید

 ميکنم گل فکرتم با منه گلستان عشقت

 ميکنم تحمل تو با کنه آهنگی بد دنيا

 ميبرم دل خودم از من بودنت عاشق فرض با

 عاشقترم خودمم از رو تو ميبينيم که بار هر

♫♫♫ 

 ببين قدمهاتو نبض من احساس ي جاده رو

 ببين تو با شدم عاشق ميکنه هياهو قلبم

 ميکنم شقایق غرق تو تصویر با رو اینجا

 ميکنم عاشق طهرانو روشنه عشفت به شهرم

 منی دنيایه مفهومه من خوبه بمونه یادت

 منی رویایه تعبير ولی نميدونی شاید

 ميکنم گل فکرتم با منه گلستان عشقت

 ميکنم تحمل تو با کنه آهنگی بد دنيا

 ميبرم دل خودم از من بودنت عاشق رضف با

 .عاشقترم خودمم از رو تو ميبينيم که بار هر

 (جهانبخش بابک طهران اهنگ)

 منم داد تکيه ماشين به شدم پياده منم شد پياده ماشين ،از بام بود اومده کردم نگاه اطرافمو وایستاد ماشين

 راستش خندي می اميد با دیدم وقتی:،مهداد اره:یادته،من داشتيم نذري که روز اون:،مهداد وایستادم کنارش
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 براش خودم براي عشقم چيزي همه دارم دوست خودخواهم عشق تو من ساینا:زدم،مهداد شد،لبخند حسودیم

 هم از ،دستاشو بازوش به دادم تکيه ،سرمو شهر روشن چراغاي به بود شده خيره کردم هاش،نگاش خنده حتی

 چيزي هر از تو ولی ميشد اروم اینجا اومدم می ميشدم عصبی وقتی ت،هميشهگرف ش مردونه بغل تو منو گرفت

 شده؟ چيزي مهداد:،من تري بخش ارامش

 فقط نه:داد فشارم بغلش نيستی،تو خوب اصال ميکنم حس من ولی:باشه؟،من شده ميخواي چی عزیزم نه:مهداد

 ،سردم گفتم کال عزیزم نه:مدي،مهداداو اینکه خاطر به:سمتش برگشتم بودم بغلش تو که ام،همونطوري خسته

 کجا خب:،من نشست رفت خودش نشستم من کرد باز ماشينو بریم،در:بریم؟،مهداد شد سردم مهداد:شد

 اپارتمان یه روي روبه بعد دقيقه چند افتاد باشه،راه:نداره،مهداد فرقی برام:داري،من دوست کجا:بریم؟،مهداد

 کرد باز کليد با رو در سمت رفت شدم پياده منم شد پياده ماشين از دکجاست؟،مهدا اینجا:کردم وایستاد،تعجب

 مگه:گرفت خندش لحنم از داري؟؟،مهداد خونه تو مگه:من،من ي خونه:مهداد؟،مهداد کجاست:رفتم دنبالش منم

 لیخي خدا ،واي تو بانو،رفتم بفرما:کرد باز رو در رفت تر جلو مهداد شدیم پياده اسانسور ،از هيچی:چيه؟،من

 :خوشگله،مهداد چه واي:بود،من سفيد طوسی چيزش همه ست دکراسيونش بود قشنگ

 نگاش اره،مشکوک:،مهداد واقعا:سمتش برگشتم تعجب اینجا،با مياي که هستی کسی اولين تو ميدونستی

 چيکار ميخواي عزیزم هيچی:خندید هان؟؟،مهداد ميکردي چيکار اینجا تنهایی نداشت خبر کسی چرا:کردم

 اولين تو گفتم خانم حسود:کرد بغلم اوند ارهه؟؟،مهداد اینجا اوردي می دختراتو دوست:گفتم باراخم منکنم،

 که نفري اولين نه مياي که هستی نفري اولين تو گفتم بعدم نياوردم دخترامو دوست مياي که هستی نفري

 جلوي داري پس:اره،من:،مهداد اره اینجا نياوردي دختراتو دوست که:بيرون کشيدم بغلش تو از ميدونی،خودمو

 قاب صورتمو دستاش با وایستاد جلوم اومد نميکشی،مهداد خجالت داري دختر دوست ميکنی اعتراف من

 به بود شده خيره کردم نگاش اخم فهميدي؟،با نيست زندگيم تو کسی هيچ هم تو جز به توام عاشق من:گرفت

 چيزي ات خونه این تو خب:عقب،من رفتم قدم ميکرد،،یه کم داشت مونو فاصله لبام رو شد کشيده نگاش چشمام

 لباسم باشه،زیر باید چيزایی یه یخچال تو اره اره:اومد خودش به موند خشک همنطوري بخوره؟،مهداد ادم هست

 باد نمياد خوشم بپوشم. کلفت لباس مانتو و پالتو زیر اینکه از اصال ولی بود سرد هوا بود پوشيده تاپ یه

 باز یکم فقط نبود باز ميخورد،زیاد بند پشتش که گردنی تاپ یه بود محرم بهم که مهدادم نداشتم اي ميکنم،چاره

 هيچی اب شيشه یه از دریغ کردم باز یخچالو در اشپزخونه تو رفتم اوردم در پالتومو!!  بود

  کوشی هيچی،مهدادددددد،مهداددددد

 تاپ با منو بود باري اولين بود لباسم براي کنم فکر بود قفل روم ،نگاش...شد چی:اشپزخونه تو اومد هول با مهداد

 من خب نيست توش ابم بطري یه بزرگی این به یخچال ببين:کردم باز یخچالو در راه اون به زدم ميبينه،خودمو

 شکمو من پارسا مهداد اقاي:گفتم حرص و ،اخم بيارن چيزي یه ميزنم زنگ االن شکمو باشه:خندید گشنمه،مهداد

 ميرم خب خيلی:اتاق سمت ميرفت که همينطوري کنم،مهداد درست چيزایی یه خودم ميخوام بعدم تممممممنيس

 ، بخرم چيزایی یه
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 چشمم که من البته:در سمت ميرفت داشت برداشت ميز رو از رو سویچ اومد Tv جلوي ي کناپه رو نشستم رفتم

 -اونوقت؟، چرا-اره،:نيستم؟،مهداد بلد من-طرفش، رفتم شدم کنی،بلند درست باشی بلد چيزي نميخوره آب

 هوا تو دستم که همينطوري گرفت درد خودم دست بيشتر البته بازوش به زدم نمياد،محکم قيافت به کال ميدونی

 رفتم ،بعدم نوشتم بودم بلد که رو غذایی تنها الزم مواد توش اوردم گير کاغذ یه تلفن سمت رفتم ميداد تکون

 .بستم روش درم بيرون دادم هولش خونه از کردم باز رو در نزن هم زیادي حرف بگير بيا- بهش دادم

 ازش رو شد،خریدا پيداش بالخره خان مهداد انتظار کلی ،بعد نره یادش داره عمر تا که بپزم براش غذایی یه

 هر جون رو خونه فقط ميخوابم منم کنی درست چيزي یه تا کوچولو:،مهداد کاناپه رو کرد پرت خودشو رفت گرفتم

 نریز،رفتم بهم منو عصاب بخواب فقط بخواب-جاننن،:،مهداد مهدادددددددددد-نکش، آتيش به داري دوست کی

 طال پنجه ساینا سراشپز ميگن من به نيست که الکی ميدن نشون بهش ،دستپختمو کردم شروع اشپزخونه تو

 اینطوریاست بلههه

 افکار از یکی لحظه یه تو و برده خوابش مهداد دیدم بيرون دماوم فر تو گذاشتم مخصوصمو غذاي اینکه از بعد

 نکنم تفریح یکم نميشه دليل این بازم ولی بود خوابيده بامزه خيلی نزدیکش رفتم سراغم اومد دوباره شيطانيم

 مهقابل به کوبيدم رو مالقه قدرت تمام با کشيدم عميق نفس یه اوردم گير مالقه و قابلمه یه اشپزخونه تو رفتم

 کمممممککککککک اتيششششش وایيييی:زدن جيغ کردم شروع بالفاصله اول شوک این خب داد بدي صداي

 مهداددددددددددددددددددد، کنه کمککککککک یکيييييييييی

 که بيرون آشپزخونه از دویيدم نکنه خدا واي مرده ،نکنه ميکردم اشتباه ولی آشپزخونه تو مياد االن ميکردم فکر

 داشت هم پرویی کمال در هيچ روم کرده خالی اب پارچ یه مهداد دیدم برگشتم شدم خيس کردم حس یهو

 اگه وایسا مهداد نگزره ازت خدا-ميخندید، ميدویدو دنبالش،مهداد دویيدم ميکشمتتتتتت، مهدادددد-ميخندید،

 یه اشداد چته-شکمش، تو رفتم صاف نداشتم انتظارشو که منم طرفم برگشت وایسا یهو وایسا، مردي

 یهو ،....نيومد خوشم اصال بيمزه خيلی کارت ولی-کرد، بغلم بگير،مهداد ترمز بعد بزن چيزي چراغی،راهنمایی

 ازم نداشتم انتظارشو اصال کردم گم دستوپامو شدم هول ميبوسيدم داشت و لبم به چسبوند لباشو مهداد سوختم

 و حال داشتم شانس من اگه ولی اشپزخونه سمت برم اونور،اومدم دادم اومد،هولشو خوشت چی این از:شد جدا

 که هم ندیده خير خدااااااا،مهداد پامممممم ایييی-زمين، افتادم خوردم ليز و خيسيا رو رفت پام بود این روزم

 جلوي هم کی هر البته بخند کی نخند حاال زمين رو شده پهن اونور اومده من سر بالیی چه ببينه بياد اینکه جاي

 ..ميخندیدم منم ميداد وتیس انقدر من

 رو نشستم رفتم لنگون لنگون صلوات،پاشدم ندي کشتن به خودتو نبودا خاصی چيز بخدا عشقم:مهداد

 ميگم بهت-ساینا،:نزن،مهداد حرف-ساینا،:ميدادم،مهداد فشش داشتم همينطوري خر ي مسخره ي پسره:مبل

 دیر دیگه ولی اشپزخونه تو دویدم افتادم نينمناز غذاي یاد یهو..سوخت چی چيی-سوختت، ساینا:ساکت،مهداد

 ولی بگيره خندشو جلو ميکرد سعی آشپزخونه تو اومد مهداد اومد نمی بر نجاتش براي دستم از کاري بود شده

 نبود موفق زیاد
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 من: زحمت،مهداد همه اون حيف اومد سرش بالیی چه ببين-بالخره شد ادم این خانمی،نه نداره اشکال:مهداد    

 چيزي یه بریم بپوش لباساتو بيا حاال کشيدي زحمت بيخودي کنی درست چيزي بتونی تو ميدونم بعيد گفتم که

 وسایل سر اومد،حرصمو نمی در خونم ميزدي کارد لحظه اون یعنی بيرون اشپزخونه از رفت بخوریم،بعدم بيرون

 هفت ،کوچولو عمته ،کوچولو..کوچولو دينز دیگه گند یه تا صاحب بی از بيرون بيا:ميکردم،مهداد خالی اشپزخونه

 کردم خدافظی ازش رسوندم مهداد اینکه از بعد...  نزدم حرفم باهاش شب اون اخر تا بيشعور،دیگه آبادته و جد

 ي شماره یه از برام دیدم سمتشد رفتم شد بلند گوشيم صداي که ميکردم عوض لباسامو ،داشتم اتاقم تو رفتم

 اینده شدم ،گيج...ادرس این به بيا 7 ساعت پنجشنبه تی اینده فکر به اگه:کردم ازشب اومده اس ام اس ناشناس

 ...باشه ميتونه کی این ؟یعنی من ي

 مهداد****    

 بزنم که ندارم حرفی هيچ تو با من ببين:    

 خاطر هب کردي فکر:خندیدم هان؟،عصبی کنم کار شرکتت تو بيام من گذاشتی چرا پس نگو دروغ مهداد:مریم    

 مهداد ميکنی اینجوري من با چرا:کردم،مریم نمی شرکتم اون ابدارچی رو تو که نبود خاله اگه بدبخت توئه

 نزن حرف این مهداد:خورم،مریم نمی بازیاتو مظلوم گول بقيه مثل من نداره رنگ من پيش دیگه حنات ببين:،من

 رفته،مریم شده تموم بوده چيزي یه نکن فیبا خيال اکلی:،من ميدونم داري دوست منو توام دارم دوست من

 قانع اگه ميدم قول بده گوش من هاي حرف به بار یه بيا فقط بگو تو چی هر باشه مهداد:کردن گریه کرد شروع

 نيست کن ول ندم جوابم تا ميزنه زنگ بهم ریز یه روز چند ميکرد دیونه ندارم،داشت کارت با کاري دیگه نشدي

 از دیدي چی هر شی سبز راهم جلوي یا بزنی زنگ بهم دیگه دفعه یه فقط اون بعد اگه ولی ميام خب خيلی:،من

 فکر کردم،دختره قطع بياد در دهنش از دیگه کلمه یه ميدم،نذاشتم قول باشه:فهميدي،مریم دیدي خودت چشم

 اعصاب با مياره در رو معصوم دختراي اداي اینجا من براي اومده حاال کرده غلطی همه رفته نميدونم من کرده

 زدم ماشينو،زنگ کردم پاک شو خونه ازمایش،دم براي ميرفتيم باهم باید اینا ساینا ي خونه سمت رفتم داغون

 نه بعدم مراحمی چيه مزاحم بابا نه:،سينا اماده ساینا نميشم مزاحم نه:زد،من رو باال،در بيا مهداد اقا به به: سينا

 جز تو،به دنبالشا،رفتم ميام گفتم دیروز خوبه دختره این دست از خوابه،واي هنوز بلکه شده اماده ساینا که تنها

 شرکت رفته بابا نه:نيستن،سينا بقيه سالم:سالم،من:پاشده خواب از تازه بود معلوم نبود،سينا خونه کسی سينا

 خودت کنم بيدار اونو نميرم من خدا رو تو نه:ميشه،سينا دیر کن بيدار رو ساینا برو:کجاست،من نميدونم مامانم

 اتاقش، سمت اشپزخونه،رفتم تو رفت نداد من به زدن حرف مهلت برو،بعدم

 ساینا***    

 تره مهم خوابم مهداد باباي گور اصال خوابيدم دیر دیشب خوابيدم دوباره بيرون رفت اتاق از مامان اینکه از بعد    

 ود،ب شده سنگين چشمام ميبرد خوابم داشت سرم رو کشيدم رو پتو
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 گمشوو:گفتم رگه دو صدا نميگزرم،با خوابم از من کورخونده ولی مهربون چه سينا عزیزم،واوو پاشوو ساینا:    

 پایين باال تخت بگيره ارامش دوباره اومد رفت،تا اخيش نيومد بدیا،صدایی خر صدا ميزنمت جوري خدا به سينا

 شده، ایجوري چرا سينا ابولفضل ،یا گوشم ي الله به خورد داغش نفساي و شد

 نيست سينا صداي اینکه افتاد کار به مغزم یهو شدم سينا خانم کی من خاانمم خانمم،واي شی بيدار خواي نمی:    

 گرفت،لبخند قرار صورتش سانتی یه صورتم سمتش برگشتم شد باز ممکن حد اخرین تا مهدادههه،چشمام

 چيکار ،اینجا شم بيدار اینجوري هميشه کاش وایی دپری من،خوابم خوابالوي بخير صبحت:بود لبش رو جذابش

 شدم مجبور کنه بيدارت بود نشده حریف کسی اینکه مثل ولی ازمایشگاه بریم که دنبالت اومدم:ميکنی؟،مهداد

 بلند منم کشيد دستمو شد بلند تخت رو از مياد،مهداد خوابم من ولی:بستم شم،چشمامو کار به دست خودم

 هر وگرنه:در سمت ميرفت که همينجوري چی،مهداد وگرنه:وگرنه،من شی اماده داري وقت دیگه ربع یه تا:کرد

 اتاق از و خندید نيست تو نفع به اصال اینکه و:کرد نگام شيطون طرفم برگشت وایستاد خودته تقصير افتاد اتفاقی

 اومدم که دستشویی از دستشویی تو دویيدم نبود خوب اصال بود که چی هر ولی نفهميدم بيرون،منظورشو رفت

 به رنگاش نبودن شنبه یه شنبه زیاد شانسم از ولی برداشتم اومد دستم دم چی هر لباسام کمد سمت رفتم بيرون

 ارایشم ميز پشت نشستم بکشم صورتم به دستی یه که داشتم وقت دقيقه پنج پوشيدم که حاال خب اومد می هم

 امم،مهداد اماده ،من پایين رفتم ها پله از بيرون رفتم برداشتم رو کيفم و زدم لبم به لب برق با کشيدم چشم خط

 یه این بيژن زاده امام یا:،سينا من به بود زده زول تعجب با بيرون اومد اشپرخونه از سينا شد بلند مبل رو از

 ردوک فکر یکم اوردم ایمان پيامبر یه عنوان به تو به من:کرد نگاه ميخندید داشت که مهداد به بعد معجزس

 حرفاي به بخوایم بریم بيا:مهداد سمت ،رفتم نشدم موفق رفتم راهی هر از من بده یاد من به رو روشت ولی:گفت

 نميرسه کوه به کوه باشه فروش ادم اي:اومد سينا صداي بيرون خونه از کنيم،رفتم صبر باید فردا تا بدیم گوش این

 ميرسه ادم به ادم ولی

 ازمایشگاه سمت افتاد راه شدیم ماشين سوار هم با رفتيم مداو مهداد خدافظی و خنده صداي

 نزد حرفی نميشه،مهداد ما نوبت هم فردا تا که شلوغه خيلی اینجا مهداد اوو

 سرشو ،دختر سالم:بود،مهداد نشسته اونجا خوشگل خيلی خيلی پرستار پذیرش،یه سمت برد کشيد دستمو فقط

 حالله خونت مهداد مهداد ميشناسه و مهداد این مهدادجاننننننن سالم:زد،پرستار کشی پسر لبخند کرد بلند

 محمد:نبينه،مهداد منو نبود که کور بيشعور نکرد نگاه من به اصال هم دختر هم تو رفت حالل،اخما

 چرا نههه دکتره ،امير امير برگشتيم،چيييييييييی صدا سمت سالم،به به رفت،،به داشت مریض:کجاست؟،دختره

 بحال خوش دکتر اون چه من به اخه چه من به بابا،حاال اي نشد سوال برام اصال یعنی دکتره این که نفهميدم من

 مهداد سالمتی،برگشتم خبر؟،هيچی چه خوبی:سالم،امير:ميدونم یعنی که کنم وانمود جوري کردم صاحبش،سعی

 کردي معرفی هم به رو اه خانم مهداد:گفت مهداد به رو شد من نگاه ي متوجه امير ميزد حرف دختر با داشت

 خودشو مهداد که همون مهداد نامزد ایشون خانم مهسا خب: نه،امير:گفت ریلکس خيلی کرد نگاه امير به ،مهداد

 شد راحت ،خيالم مهداد منو دوست بهترین همسر خانم مهسا ایشونم گفت منم به رو بعد خانم ساینا براش کشت
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 مهداد منو بعد دیگه بریم خب:داد ادامه برات،امير دارم گاووو اويگ انقدر که سرت تو خاک مهداد سرت تو خاک

 رفت و گرفت خون ازم اومد پرستار نشستم رفتم ترسم نمی چيزا اینجور و امپول و خون از اصال راهنمایی رو

 تمگف نه:خواي؟،من نمی چيزي قندي اب;،مهداد اره:خوبه؟،من حالت:سمتم ،اومد بيرون اومد مهداد من با همزمان

 که در طرف رفتم داشتم کردم خدافظی مهسا و امير از بریم ميشه هيچی:چته؟،من:گفت جدي خوبم،مهداد که

 حالتون ،خانم گرفتم یکی هوا زمينو بين که ميکردم سقوط داشتم شد سست پام رفت سياهی چشمام

 با خورد گره نگام شد ضحوا دیدم وقتی کرد نمی کار مخم ولی بود اشنا برام صدا این کردم باز خوبه،چشمامو

 نهه نداشت امکان دادم قورت صدا با دهنمو اب ميکرد نگام داشت باتعجب اشنا سبز چشماي

 **مهداد

 ساینا دیدم جلوتر رفتم شدن جمع چيزي یه دور نفر چند شدم متوجه که برم اومدم کردم خدافظی ها بچه از

 فکر رفت،به و کرد بلندش دستش رو مرده یه که ودمب نرسيده بهش هنوز ولی طرفش رفتم هول با شده بد حالش

 کنم فکر دیگه چيز به تونستم نمی اصال بود ساینا نگران شدم بيخيال دیگه چيز نه بود کمک فقط قصدش اینکه

 امير تو رفتم وقتی در چهارچوب به بود داده تکيه هم مرده اون و خوابيده تخت رو اونجا ساینا اتاق تو رفتم

 شد تموم که سرمش افتاده فشارش نيست چيزي:ميکرد چک رو ساینا فشار داشت شده،امير چی امير:اومد،من

 دیگه ميکرد نگام تعجب با داشت کمکتون از ممنون:جلو رفتم بود اونجا هنوز پسره ببریش،برگشتم ميتونی

 خم طرفش رفتم مشنيد رو ساینا وار زمزمه و اروم نميره،صداي و وایستاده اینجا چی که ميشدم، عصبی داشتم

 بست چشماشو دوباره داد تکون سرشو خوبی؟،اروم عزیزم جانم:مهداد،:عزیزم،ساینا جانم:بشنوم، صداشو که شد

 ميکردم، قاطی ميموند دیگه یکم اگه ندیدم،بهتر دیگه رو پسره بخوره ساینا بگيرم چيزي یه که بيرون رفتم

 **ساینا

 خوبم نه:ببينم،من بخواب نشستی چرا ااا:تو،مهداد مداو مهداد تخت رو نشستم بود شده بهتر حالم

 دستش از رو ميوه بخورش،اب سمتم گرفت رو ميوه ميشه،اب اینطوري نميدي گوش ادم حرفم به:بهترم،مهداد

 دیگه دقيقه بيست ربع یه تا ،سرمش خوبم اره:انشاهلل، خوبه حالت خانم ساینا خب:اتاق،امير تو اومد امير گرفتم

 بود نرسيده مغزم به خون نداشت امکان اصال فکر تو ،رفتم داد تکون سرشو ببریش،مهداد يتونیم ميشه تموم

 نيست ارش که سبزي چشم هر بعدم نميزاشت ارامش برام االن که بود ارش دیدم که اون اگه زدم آرشو توهم

 از چيزي یه چرا ميدونمن ولی حرفا این از و نيست ارش اون که اوردم می منطق و دليل خودم براي داشتم ،همش

 که مهداد هاي اصرار برخالف بيرون رفتيم بيمارستان از شد تموم سرمم اینکه از بعد بود خودش که ميگفت درونم

 تهران بریم که شد ،قرار خرید رفتيم هم با و خوبه حالم که کردم راضيش باالخره کنم استراحت خونه برم ميگفت

 مياد خوابم اوف کردم باز ،چشمامو رسيدیم پاشو ،،ساینا بخوابم رو راه ومتم گرفت تصميم منم بکنيم خریدمونو

 شدم پياده ماشين از بدبختی اه،با خونه نرفتم کردم غلطی چه نداره امکان بخوابم اینکه که ميدونم خوب ولی

 اینطور منو مهداد وضعيتيه چه این خداا یا افتاد خودم به چشمم ماشين ي شيشه تو وایستاد رفت جلوتر مهداد

 راه جون اخ ،اینهه رو روبه پارک به خورد چشمم که ميگشتم حل راه یه دنبال داشتم خدا رفته در که. ببينه
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 دارم کار:اینور،برنگشتم از ميري کجا ساینا:دیگه،مهداد داره چيزي دستشویی یه حتما پارک سمت برم که افتادم

 باز موهانو اول دستشویی تو دویيدم کردم پيداش بالخره ختیبدب کلی با خيابون سمت اون دویيدم بعدم ميام زود

 ماشين به مهداد رفتم دویيدم بيرون اومدم و کردم ترميم رو بود شده افتضاح که ارایشم بعدم بستم بعد کردم

  ميرفت ور گوشيش با داشت بود داده تکيه

 بود رفته اهان:خندید کرد نگام اورد رد گوشيش تو از سرشو نميدم جواب دید رفتی؟،وقتی کجا:اومدممم،مهداد:،

 اروم کرد باز رو در فروشی طال سمت برد کشيد دستمو ارهههههه،مهداد لولوام من:کردم بسازي،اخم هلو لولو از

 گرم فروشنده با مهداد تو رفتم حرص با نداد زدن حرف مهلت بهم تو خندیدورفت بعدم لولو جون از دور:گفت

 خب:گرفت دستمو مهداد وایستادم مهداد بغل رفتم برگشتم شدن من ي متوجه شونجفت رفتم که من بود گرفته

 خوشبختم،لبخند سالم:دوستمه،کيارش کيارش اینم گفت من روبه بعد خانمم ساینا ميکنم معرفی جان کيارش

 اچندت از بعدم خوب خوب چيزاي;خندید داري،کيارش چيا ببينم کن رو هاتو حلقه داداش خب:منم،،مهداد:زدم

 ساده ش مردونه سفيدکه طال حلقه جفت یه فقط من چشم ولی دربارشو توضيح و تعریف کرد شروع و اورد حلق

 با گذاشتم کدوم؟،دستم عزیزم:،مهداد بود شده کار نگين روش براق هم بود مات هم زنونش ولی بود مات که

 مهداد اس باسليغه خيلی خانمت:گفت مهداد روبه بعد انتخاب این به احسنت:اینا،کيارش:دادم نشونش دستم

 تيکه تعارف و زدن و حرف هم با مهداد کيارشو که کلی از بعد ساده و بود سفيد طال اونم که اورد هم ست یه گفت

 مهداد خوردیم چيزي یه ناهار رفتيم کردیم خرید دیگه کلی بيرون، اومدیم و کرد حساب مهداد بالخره کردن پاره

 تهران دوباره اومدم می باید فردا اینکه همم بود خسته خيلی هم چون نزاشتم لیو مون خونه ببرتم ميخواست

 مليکا براي خيلی دلمم اینا عمو ي خونه برد منو گفتم همين سر ميکردم روشن رو اس ام اس اون تکليف باید

 بود شده تنگ

****** 

 داده کی نيست معلوم که اس یه اطرخ به دیونه دختر تو اي دیونه:گفت ریلکس دارم،مليکا استرس خدا به مليکا

 خود شایدم گذاشته سرکارت یکی ميگم که من:شد نزدیک بهم کنارم نشست اومد ميکنی ناراحت خودتو داري

 ضایع ميریم ميگم که من ولی خودته ميل:دارم،مليکا شک همش نرم اگه ولی نميدونم شاید:مهداد،من

 سمت رفت پاشد نه،مليکا یا شه روشن موضوع این تکليف که باید بالخره ولی چی هر حاال:ميشيم،من

 فکر باید ولی داشتيم وقت ساعت برسيم،یه وقت سر باید شو اماده شو بلند بري ميخواي که حاال خب:کمدش

 بود گفته که ساعتی سر رفتيم و شدیم اماده مليکا دارم،با استرس خيلی ولی چرا نميدونم ميکردیم هم ترافيک

 کمک با رفتم نداشت جون پاهام داشتم استرس بود گذاشته قرار پارک یک هاي االچيق از یکی تو بودیم اونجا

 دختر:اره،مليکا:ميلرزید اونه؟،صدام:نميدونم،مليکا رو اینا دليل خودمم حالم بود افتضاح باال ميرفتم داشتم مليکا

 ميره،رفتيم و ميگه پرت و رتچ چهارتا بياد یکی نباشه سرکاري اگه اخرش فوق بميري که نيست قرار باش اروم

 دیوار به دختره نداشتن خوبی وضعيت بودن االچيق تو پسر دختر یه بودیم االچيق روي روبه دقيقا االچيق طرف

 بود من به رو دختر بود هم سانتی یه صورتاشونم دختره صورت طرف دو بود گذاشته دستاشو پسره بود داده تکيه
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 که بود نشده تموم حرفش ،هنوز....سرکا گفتم دیدي:کيه،مليکا نمياد یادم ولی بودمش دیده جا یه بود اشنا قيافش

 ،اصال مهداد نداره امکان کنه تحمل وزنمو تونست نمی پاهام کردیم قفل جفتمون دیدیم قيافشو برگشت پسره

 و انرژي مومت فقط دیگه بمونم خواستم نمی کردن باز خودشونو راه اشکام باشه ادمی همچين مهداد نميکردم فکر

 دست تاکسی اولين براي خيابون سمت رفتم اومد می سرم پشت از مليکا صداي برم که دویيدم کردم جمع توانمو

 شدم سوار دادم تکون

 مهداد***

 شد؟ تموم هات دروغ گفتم عصبی:بده، فرصت یه بهم نيستم ميکنی فکر تو که اونطور من کن باور مهداد:مریم

 من اصال نيستی مهم برام اصال شو خفه زدم ،داد... فقط من:دیدمت،مریم پسره ونا با خودم چشماي با خودم

 زدم ميدي؟،داد ترجيح من به رو جایی هر ي دختره اون تو یعنی:بيرون،مریم گمشو زندگيم از دوست رو ساینا

 بفهم،هولش مدار دوست من مهداد:،مریم تو مثل نه پاکه اون نکن مقایسه خودت با رو ساینا بفهم دهنتو حرف:

 بدبخت نيستم متنفرم حتی ازت من منو ببين گذاشتم طرفش دو دستمو االچيق هاي ميله به خورد محکم دادم

 زار حالت به اسمون مرغاي ميارم سرت بالیی یا ميکنی گم گورتو من زندگی از یا ندارم حسی هيچ تو به من

 نگاه رفت دویيد گریه با ،ساینا لعنتی ،نه ساینا اشک زا پر نگاه تو شد قفل نگام برگشتم کالفه شدم دور بزنن،ازش

 رفتم دویيدم بعد بدجور ميگيرم حالتو: جلوش ميکرد،رفتم نگام نيشخند با داشت که مریم به دوختم غضبمو پر

 لعنتييی اه بدم توضيح باید بزنم حرف باهاش باید ساینا دنبال

 ساینا***

 اومدم خودم به راننده صداي با ميکنه فرق بقيه با مهداد ردمميک فکر که بودم احمق بود سخت برام باورش

 من افتضاح حال ي متوجه بله،راننده;دادم رو راننده جواب بود گرفته زیاد گریه از که صدایی با کردم پاک اشکامو

 کجا دخترم:داشت مهربونی ي قيافه بود پيرمرد ميکرد گریه داشتم بودم شده سوار که اول اون از بود شده

 و شهر این از که برم جا یه ميخوام نزنم حرف کس هيچ با نبينم کسو هيچ که جایی یه برم ميري؟،ميخواستم

  ترمينال:گفتم اروم رسيد ذهنم به فکري یه باشه اروم که جا یه باشم دور مردمش

 راه بهترین باشه نداشته خبر چيزي هيچ از کس هيچ که جایی ميرفتم باید بود راه بهترین شدم پياده ترمينال دم

 شد قطع باهاشون هميشه براي خانوادگيمو امد و رفت چرا نفهميدم وقت هيچ ام عمه پيش شمال رفتم می بود

 با یواشکی که کسی تنها فقط گرفتم رو عمه دختر ي شماره نداشتن خبر چيزي هيچ از چون بود نفعم به االن ولی

 عجب چه عزیزم سالم:برداشت رو گوشی زهرا بوق چندتا بعد بود من بود ارتباط در م عمه

 ام اس برام تون خونه ادرس ميام دارم من زهرا سالم:دادم جوابشو حوصله بی خيلی نداشتم زدن حرف ي حوصله

 پس:روچشم، قدمت ميفرستم برات عزیزم باشه:ميکنم،زهرا تعریف ميام نه:شده؟، چيزي:گفت نگران کن،زهرا اس

 خدافظ:فعال،زهرا ميبيمت
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 هندزفري نشستم ها نزدیکی اون نيمکت یه رو یه رفتم داشتم وقت ربع یه اتوبوس افتادن راه تا گرفتم ليطب رفتم

 :کردم play رو اومد می روزم حالو به خيلی االن که اهنگ بعد گوشم تو گذاشتم رو

 خونست توي غم و نيستی

 بهونست پيه من چشم

 بباره تا بهونه یه

 شبونست ي گریه عاشق من چشم

 دست از گلم آخر و رفتی هست دلم تو غم

 بارون زیره دیدم آخه اون با رو تو اميدم نا باز

 پوشونه می و پات رده خيابون تو بارون داره

 سوزونه می آروم منو دوریت آره آه

 دیونه یه من دوریت غم از ميشم دارم که دونه نمی کی

 دست از گلم آخر و رفتی هست دلم تو غم

 بارون زیره دیدم آخه اون با رو تو اميدم نا باز

 کنه تغيير کل به سرنوشتم بعد به این از قراره نميدونستم ولی شدم اتوبوس سوار رفتم

 زده زول فقط کردم نمی ام گریه حتی دیگه دادم راننده به رو ادرس گرفتم تاکسی یه رفتم شدم پياده اتوبوس از

 عاشقش جا همين تو که کسی از بودم کرده فرار بودم يومدهن تفریح براي بار اولين براي که بارونی شهر به بود

 اومد خودم به ماشين وایستادن با بود غرق ها خاطره تو ميشدن رد چشمام جلوي از یکی یکی ها خاطره شدم

 براي ميشه شاکی دستم از کجام بفهمه بابا اگه ميدونم بودم بچه خيلی اومدم اینجا که باري اخرین شدم پياده

 برنمی پسش از االن حداقل که بود کاري کنم پيدا توجيه ماجرا همه اینا براي طوري چه ولی بفهمه یدنبا همين

 مهم براش اصال چی مهداد نيستم ميدونن نگرانمه کی االن بودم این ،درگير بود خسته ،روحم،جسمم ذهنم اومدم

 نگاه ساعتم به فکر تو رفتم بازم ساعت چند این مثل فهميدم افتاد صورتم رو که بارون ي قطره اولين با هستم؟

 کردم مکث زنگ سمت دستم خونه در سمت رفتم واقعا شيرینی سرنوشت چه زدم پوزخند شب دوازده کردم

 عمم شد باز خونه در لحظه بعدچند دادم فشار رو زنگ نداشتم اي چاره زودميخوابن شاید باشن خواب االن شاید

 الهی:کرد بغلم داشت منو انتظار نکرد تعجب زیاد بود ش،مهربون چهره هنوزم ولی بود شده پير بيرون اومد

 حال با اصال که بود جون بی لبخند یه بهش جوابم شم،فقط فدات شدي بزرگ چقدر عزیزم من بشم قربونت

 بچه زهرا ااا:سالم،عمه گفتم عزیزم،اروم سالم:سمتم اومد خوشحالی با بيرون اومد زهرا اومد نمی در جور درونيم
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 ميکرد فرق اطراف هاي خونه با ویالیی خونه یه تو رفتم کردم راهنمایيم داخل تو،به بياد بزار وایستاده در دم

 ریز خيلی بخوام اینکه حوصله بود ساده و شيک اول نگاه تو ویالیی این ولی بود محلی اطراف هاي خونه سبک

 با اونم کردم سالم اروم پاشدم جام از عمم وهرش محمد اقا اومد با نشستم نداشتم بگيرم نظر زیر رو چيز همه

 ما از یادي شده چی عزیزم خب:عمه نيست یادم زیادي چيز بود بچه اینجا اومدم بار یه فقط داد جوابمو مهربونی

 و کنم استراحت یکم گفتم شدم خسته درس از:گفتم ضایعی خيلی دروغ نداشتم تعریف براي کردي؟،چيزي

 بيا جان عمه کردي کاري خوب:نياوردن،عمه خودشون روي به ولی دروغرميگم م،فهميدنبزن سر یه شما به اینکه

 اومدم می داشتم سيرم:نبود م گرسنه کنی،اصال استراحت بري ميباره ازت خستگی که بخوري بدم چيزي یه بریم

 به مادر زهرا پس باشه:،عمه ندارم ميل کنيد باور:جان،من عمه ميشه مگه واي:ام،عمه خسته فقط خوردم چيزي یه

 کار اگه که داد نشون بهم اینا عمه خودشو اتاق راهرو یه سمت رفتيم و گفت باشه بده،زهرا نشون اتاقشو ساینا

 این اتاقه خوبی اتاق تو رفتم منم رفت و گفت بخير شب ام خسته کرد فکر نشون اتاقمو بعد کنم صداشون داشتم

 تخت رو پوشيدم که لباسمو اومدم بعد گرفتم دوش یه رفتم کردم که کاري اولين بود اتاق خود تو حمومش که بود

 کردم باز چشمامو خورد صورتم که نور برد خوابم تا کردم فکر انقدر کنم چيکار اینکه به کردم فکر کشيدم دراز

 کردمش روشن بود کرده خاموشش گوشيم سمت رفتم شد چی و کجام که بياد یادم چيز همه تا کشيد طول یکم

 نگار و مليکا و سينا ميکردم نگاه داشتم اس ام اس 100 با ميسکال 200 اوففف,نداشتن تقصيري هيچ اینا انمام

 سينا خورد زنگ گوشيم که کردم کش فش و مهداد داشتم رذل کار خيانت بشه چی که زده زنگ بابا نه ومهداد

 بله:دادم جواب نداشتم اي چاره ولی شده عصبی خيلی االن مطمئنا بردم جواب ترسيدم راستش بود

 کجایی نزنی زنگ وقت یه رفت راه هزار دلم کشی نمی خجالت کوفت و بلهههه بلههههه:هوا رفت دادش سبنا

 افتاده یادت االن داداش:خوبم،سينا من داداش:داشت،من حق ميزد ،داد کجایيی بگو فقط کجایييی شدي خودسر

 همين سر کجام ميرسيد همه گوش به ميگفتم بهش االن هبگوووو،اگ ساینا هستی گوري کدوم داري داداشم یه

 بهت خودم شدي که تر اروم ميکنم خاموش گوشيمو خوبه حالمم امنه جام بگم زدم زنگ فقط:نبود وقتش االن

 ولی کنم خاموشش اومد کردم قطع بزنه حرف اومد سينا تا فعال خدافظ نباشيد نگرانم دیگه خط یه با ميزم زنگ

 بخدا ساینا)،(نگرانمت ساینا)خوندم، رو مهداد اس ام اس رفتم ميکردم تماس رد من و ميزد نگز سينا نتونستم

 نداشتم حرفاشو خوندن ،حال......و(بده جواب رو لعنتی تلفن این المصب)،(بده توضيح بزار شده سوتفاهم

 خارج ميرم من مبود گرفته تصميمو کردم خاموش گوشيمم کردم پاک رو همه تماساشو اساشو ام اس شمارشو

 راضيش اینجوري باید ندارم اي دیگه چاره ضعفشون نقطه رو بزارم دست ميخوام نداره راهی شه راضی باید بابام

 گردم نمی بر زندگی براي لعنتی شهر اون به دیگه من کنم

 تداش بود نشسته سالن تو عمه بيرون رفتم کردم عوض لباسامو کردم دریا س*و*ه بدجور بود گرفته دلم

 گرسنه نکردم،اصال جمع رو صبحونه ميز بریم بيا عزیزم سالم:بخير،عمه صبح سالم:جلو رفتم ميدید تلویزیون

  ميز پشت نشستم رفتم همراهش ميشد ناراحت عمه ميخوردم باید ولی نبود
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 ميپرسيد سوال بيشتر بابا پرسيد رو اقاجون حال زدن حرف کرد شروع جلوم نشست خودشم ریخت چایی برام

 دو هنوز حياط در از بيرون برم تونستم بالخره شدن پيچ سوال کلی از بعد ميدادم جواب بهشون کوتاه با منم

 اگه:ساحل،زهرا لب:ميري،من کجا سالم:طرفم اومد طرفش برگشتم کرد صدام زهرا بودم نشده تر دور قدمم

 سنگ یه رو نشستيم رفتيم نيست زیادي راه ساحل تا شون خونه از افتادیم راه بيا،دوتایی:بيام،من منم ميخواي

 طبيعی ميزنم حرف زیاد زهرا افتاده؟،با اتفاقی ساینا:،زهرا اروم خيلی بود اروم امرور که دریا ابی به شدم خيره

 حالم زهرا: بود اعتماد قابل زهرا ميترکم دارم ميکردن حس ميزدم حرف یکی با نيست،باید خوب حالم که بفهمه

 حال اینم بيا خوام می گفتی یهو بعد درساتی درگير کردم فکر نميزدي زنگ بود وقت چند ومهمعل:،زهرا بده خيلی

 اون تا دیدم رو مهداد که باري اولين از رو چيز همه کردم تعریف زهرا نگرانتم،براي خيلی ساینا روزت و

 اینکار باهام مهداد چرا نميدونم واقعا:فهميدي،من االن که بهتر خيلی بود اینطوري واقعا اگه ولی نميدونم:روز،زهرا

 تصميم من ميدونی زهرا ولی:داد تکون سرشو داد،زهرا بازي وسط این منو چرا اون با ميرفت اول از خب کرد رو

 فقط اره:مطمئنی؟،من;ميرم،زهرا گرفتم تصميمو نيست زود:نگير،من تصميم زود:،زهرا ميرم ایران از گرفتم خودمو

 شده دیر شد پرت حواسمون که بریم بيا پاشو:کرد نگاه ساعتش به کنه،زهرا راضی رو بابا تا بزنم حرف سينا با باید

 من نشه راضی بابا تا صورت هر در بزنم حرف سينا با باید دیگه خونه سمت رفتم ميخوریم سرما شده سرد هوام

 داداش والوال:داد جواب زود خيلی سينا به زدم زنگ گرفتم ازش رو زهرا گوشی خونه گردم برنمی

 دنبالت بيام بگو بگو هان کجایی ميکنی دیونم داري ساینا:سينا

 نگی کسی به بمونه خودمون بين که شرطی به کجام ميگم بهت:

 بچه این اصال نگم کسی به چی یعنی بده خيلی حالش مهداد ميشن دیونه دارن بابا مامان ميگی چی ساینا:سينا

 شده چی چيه بازیا

 بده قول کجا نگی کسی به که ميگم بهت یشرط به فقط که گفتم:من

 بگو نميگم کسی به باشه بگو بچههه ایی بچه هنوز ساینا واي:سينا

 قول؟:

 نه یا ميگی قول اره:شد کالفه سينا

 شمال اینا عمه خونه:

 ميکنی؟ غلطی چه اونجا چييييی:سينا

 برم که نبود جایی کنم چيکار سينا:

 رفتی؟ کردي قهر مثال که شده چی نداري؟اصال زندگی خونه تو مگه نبود جایی چی یعنی:سينا

 المان اینا کوروش عمو پيش برم بده اجازه بهم بزنی حرف بابا با باید توام گردم برنمی دیگه من سينا نکردم قهر:
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 هان؟ شده چی کردي دعوا مهداد با ميگی چرت چرا:گفت عصبی سينا

 ولی بياد نظر به گانه بچه کارم شاید بدن اشتی منو اومدن می اینا بابا و سينا بگم راستشو اگه بود دروغ وقت االن

 اینکه زدن حرف سينا با کردم شروع ببينم رو مهداد ریخت خوام نمی دیگه من کنه نمی درک منو کسی هيچ

 بستم خالی کلی ولی کنه قانعم خواست می سينا بهتر برم نداره مهداد به ربطی کرده تهدیدم دوباره دیدمو و آرش

 ارامشم از که اونقدر ندارم دوسش من ميره یادمون گفتم پس چی مهداد که گفت وقتيم کردم راضيش اخر تا

 راضی رو بابا که شد قرار اخر نتونست ولی کنه منصرفم کرد سعی خيلی سينا بود گانه بچه تصميم گفتم بگذرم

 کنه،، جور رو رفتنم به مربوط کاراي بعد و کنه

** 

 داشتم بليط چهارشنبه براي کرده جور منم رفتن کاراي و کرد راضی رو بابا سينا اینجام که بود روز اخرین امروز

 خونه و ميرم وسایلم برداشتن براي من گردیم برمی بعد و ميگزرونم باهم رو روز چند این شمال ميان اینا بابا امروز

 سينا نذاشتم گفتن چی و شد چی نميدونم ندنبرگردو اینا مهداد به رو چيز همه و خریدا و انگشتر فرودگاه بعد و

 بيرون ميرفت باید من زندگی از کل به مهداد بزنه حرفی مورد این در

 بودم کرده عادت بهت ميشه تنگ برات دلم ساینا:زهرا

 سرشو ناراحت ،زهرا نبود مطمئن اینقدر زندگی تو حاال تا:بري؟،من ميخواي مطمئنی:عزیزم،زهرا منم:کردم بغلش

 م گریه کردم دیگه،بغلش نکن اینطوري بزنم زنگ بهت هی ميدم قول ببين:وایستادم جلوش رفتم پایين تانداخ

 بيرون اومدیم هم بغل از دیگه،از بياین ها بچه:اومد عمه صداي شدم وابسته بهش خيلی مدت این تو منم گرفت

 کيفمو.، اومده اژانس بگم بهت ماومد بریم بيا اره:هندي،زهرا فيلم فاز تو رفتيم:خندیدم کردم پاک اشکمو

 که بخرم شدم مجبور دیگه رو شخصی وسایل سري یه فقط استفاده زهرا لباساي از همش مدت این تو ورداشتم

 اقامحمد و عمه از پایين رفتيم بياره چيزا جور این لباسو برام که بود گفته سينا به ميشدن جا کيفم تو اونام

 هم نگار و مليکا که بود این خوبيش و بود شده تنگ اینا مامان براي دلم شدم ماشين سوار رفتم کردم خداحافظی

  بياد یادم مسافرت اون خاطرات نداشتم دوست بریم گفتم من یعنی اینا نگار ویالي ميریم و بيان بود قرار

 یيددو کرد نگام وقتی کرد باز رو در نگار زدم رو زنگ شدم پياده کردمو حساب رو پول نگهداشت ماشين

 بيراه و بد بهم اومد می دنبالم اونم دویيدم ميکشه منو این وایستم اگه خدا ،یا احمق ي دختره ميکشمت:سمتم

. من هاي خنده و نگار جيغاي جيغ ،با ميدونم کردم اذیت اطرافيانو خيلی مدت این تو بود شده نگران اونم ميگفت

 کار باهات بعدا خانم ساینا:کنار اومد وایستاد دید رو ناای مامان وقتی نگار وایستاد بيرون اومدن اینام مامان

 وقتی بود شده تنگ براشون دلم کردم بغلش بود شده تنگ چشمامش تو ،اشک وایستادم مامان جلوي دارم،رفتم

 خانوادم از دور و غریب کشور یه تو سخته خيلی کارم اینکه و سخته ازشون دوري چقدر فهميدم تازه شون دیدم

 فرار دارم چرا ميرم من چرا شده چی ميدونست طرفی از بود تر اروم نگار اون هم رو مليکا کردم بغل رو ناسي و بابا

 نه:شدم دور بهتري؟،ازش:گفت گوشم کنار اروم کردم بغلش وقتی. ميدونه رو چيز همه و حالمو دليل ميکنم
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 دور ها کيلومتر ازشون زودي به هک اي خانواده تو گذروندن وقت با کردن شوخی کلی از بعد تو اصال،رفتيم

 بودم مجبور که این دليلشم اومد نمی خوشم نوردي کوه از اصال کوه بریم فردا تا بخوابيم بریم که شد قرار ميشدن

 برد نمی خوابم ولی خوابيدن همه اوردم در دلش از بالخره کردم شوخی و زدم کله سرو کلی نگار با بزنم خوابم از

 به رو سياهی به زدم زول تاب هاي زنجيره به دادم تکيه سرمو تاب رو نشستم حياط تو فتمر پوشيدم رو ،لباسم

 برام بود خاص روز یه فردا نيست بينی پيش قابل زندگی حوادث اصال رومه پيش چی نميدونم زندگی مثل روم

 برم ميشم اماده دارم چی االن ولی شه عوض سرنوشتم و مهداد زن بشم هميشه براي من که بود قرار که روزي

 بود مليکا صدا سمت فکري؟؟؟،برگشتم ،تو ميدم تغير رو زندگيم نباشه توش مهداد از اثري هيچ که جایی برم

 واقعا اگه نکن اذیت خودتو انقدر:شه،مليکا زندگيم روز بهترین بود قرار مثال فردا: ،من تاب رو کنارم نشست

 اونجا دیدي،خودتم خودتم واقعا؟خوبه ميگی چی:حرفم وسط پریدم.. ولی فهميدي که شد بهتر کرده می خيانت

 تو ساینا:هان؟،مليکا داد بازیم منو چرا اصال من چرا چرا ميکنم فکر دارم همش نکنم اذیت خودمو چطوري بود

 دوست واقعا کنم فکر من ميشد دیونه داشت مهداد چرا دروغ ندیدي مدت این تو رو مهداد روز و حال

 دیگه ولی داره وجدان عذاب شاید اون و این با رفت نمی داشت دوسم اگه اشغاله یه اون يرنخ:شدم داره،عصبی

 بلند جام از بشنوم اسمشو خوام نمی دیگه حتی نزن حرف من با دربارش دیگه توام لطفا نيست مهم برام

 نشد که نشد ولی بخوابم کردم سعی ميکرد درد بدجور سرم اتاقم تو بخير،رفتم شب:شدم

 بيدار هنوز 5 ساعت تا من شيش کردم نگاه ساعتو کشيد تير سرم کردم باز ،چشمامو تنبل ببينم پاشوووو:سينا

 بيخود:کنار زد روم از رو پتو نميام،سينا:شد،من دیر دیگه پاشو:بستم،سينا دوباره چشمامو. برده خوابم تازه بودم

 از دست تا پاشدم خودم نداشتم صبح اول شو حوصله طرفی از بود فایده بی سينا برابر در مقاومت ببينم پاشو

 رفت ،بعدم خوابيدیا دوباره ببينم نيام:وایستاد که بره برگشت بریم که شود اماده شو بلند افرین:برداره،سينا سرم

 به که لباسایی بود اورده برام مامان که ساکی از برگشتم شستم صورتمو و دست بيرون رفتم شدم بلند بيرون

 رفتم در دم بودن وایستاده نگار داداش محسن و سينا پایين رفتم بپوشيدم برداشتم رو وردخ می کوهنوردي

 بریم،سوار: ،سينا دیگه بریم اومدن هم اینا خب:،محسن اومد مليکا و نگار کجان؟صداي بقيه سالم:سمتشون

 بود بد خيلی اهش،ر شدم پياده کردم باز چشمامو نگهداشت ماشين بودم خواب همش که ماشين تو شدیم ماشين

 بعدم خوردیم رو بود اورده سينا که هایی ساندویچ باال اون ميشد چيزیم یه افتادم می مطمئنا نبود سينا اگه

 و زد گيتار سينا دریا لب رفتيم بود عالی شب خوابيدم اتاقم تو رفتم راست یه بود خسته خيلی که من برگشتيم

 که رسيد موقعی زود خيلی گذشتن زود خيلی روزا چيز مهه براي ميشه تنگ دلم بود خوب خيلی چيز همه

 شم جدا ازشون گریه با نداشتم دوست کردم نمی گریه جلوشون شم دور زندگيم کساي عزیزترین از شدم مجبور

 تره،،، سخت برابر صد برام ازشون کندن دل اونطوري فرودگاه بيان که نخواستم

 نکن اینطوري خدا رو تو مامان:سمتش برگشتم باشيا خودت مواظب بشم قربونت:مامان

 نکن راهی رو بچه اینطوري ااا:بابا

 نگرانشم کنم چيکار:مامان
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 دلم:کردم بغل رو ميشه،بابا دیر برو اومده وقته خيلی ماشين دخترم:عزیزم،بابا نباش نگران:کردم بغل رو مامان

 پریدم سينا به رسيد نوبت زدم خندباشی،لب موفق باش خودت مواظب دخترم منم:بابایی،بابا ميشه تنگ برات

 زود به زود دارم دوست خيلی:بود گلوم تو بدي ،بغض عشقم جانم:جونممم،سينا داداشيييی:کرد بغلم اونم بغلش

 ازم که هایی حمایت مخصوص چی همه بابت ممنون سينا:،من نيام ميشه مگه دارم دوست منم:ببينمت،سينا بيا

 اب کاسه یه با مامان کردم باز درو در سمت ميشه،رفتم دیر گلم برو:کنهن گریه ميکرد سعی خيلی کردي،سينا

 ماشين تو نشستم دادم تکون دست براشون دوباره برگشتم بشم خواستم که ماشين سوار اومد

 نگاشو عقب ي شيشه از برگشتم افتاد راه ماشين و شد سوار عقب صندوق تو گذاشت رو چمدونا این از بعد راننده

 شکست لعنتی بغض شدم راحت بالخره افتاد چشام از که اشک ي قطره اولين زمين رو ریخت رو اب مامان کرده

 تو تویی اینا همه باعث زندگيم به زدي گند که مهداد کنه لعنتت خدا: گرفت شدت م گریه

********* 

 دنبال کيفم تو تمداش که همونطوري خورد زنگ گوشيم کنن اعالم رو پروازم ي شماره تا بشينم برم خواستم می

  ميرفتم راه گشتم می گوشيم

 معذرت واقعا خانم:شکست، و افتاد دستم از گوشيم خوردم چيزي به که کيه ببينم کردم نگاه کردم پيداش

 از گوشيمو کرد تعجب ماسيد،آرشم دهنم تو حرف ارش دیدن با که بگم بهش چيزي یه کردم بلند ميخوام،سرمو

 چرا ميکنم،نميدونم خواهش کن صبر ساینا..ساینا;اومد می پشتم صداش رفتم دمکشي راهمو برداشتم زمين رو

 ميکنم خواهش ساینا:ندارم،آرش وقت:ميکنم، خواهش بزنيم حرف باهم ميخوام:وایستا جلوم اومد وایستادم ولی

 ادمی برابر رد اینقدر چرا نميدونم نکنم مخالفت حرفش با شد باعث که بود صداش تو چيزي نميگيرم،یه زیاد وقتو

 فقط ميدم گوش:زدنش، حرف هم ظاهر نظر از هم کرده که تغييریه خاطر به چون شاید ارومم بود شبام کابوس که

 نيستم سابق ادم دیگه ميکردم حس خودمم شد وارد بهم بزرگ شک یه مردن آرمينا و مامان وقتی:سریع،آرش

 خاطر به اومد خوشم ازت دیدم رو تو وقتی اومدیم وقتی ایران بيایم گرفت تصميم که کرد حس همينطوري بابام

 باشم داشته خواهرم جاي رو تو ميخواستم جوري یه بود آرمينا شبيه خيلی قيافت خيلی رفتارات اخالقت بود این

 شد تلقين بهم کرد خواستگاري رو تو بابات از کرد بدبرداشت تو به عالقم این از بابام بودي دور ازم همش تو ولی

 نبود خودم حال تو بگيرم تصميم درست که نبود وضعيتی تو منم نبودي خواهرم عين برام دیگه دارم تدوس که

 بدتر روز به روز نبودي ش متوجه بابا نه من نه ولی بودم کرده پيدا عصبی مشکل آرمينا و مامان مرگ از بعد

 بود کرده قبول هم بابام المان رفتيم کنيد شکایت ازم شما نذاشت بابا اینکه از بعد نداشتم خبر خودم و ميشدم

 دوباره حالم تا کشيد طول سال یه درمانی مرکز تو کرد بستریم اونم روانپزشک یه پيش بردم شده چيزیم یه که

 این تموم خاطرشون به و دادم عذاب رو تو خيلی کردم اشتباه چقدر فهميدم اومد خودم به وقتی ساینا شه خوب

 کردم باور حرفاشو شدم،راستش مجازات کافی ي اندازه به من ببخش منو نمميک خواهش کشيدم عذاب مدت

 تو کرد دست نميزنم حرفی دید وقتی ميزنه موج پشيمونی چشماش تو بگه دورغ بخواد که نمياد بهش اصال

 با که مسيري به نشسته اونجا بابام دارم پرواز االن من بزن زنگ بهم منه کارت این بيا:اورد در کارت یه جيبش
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:  نيست خوب حالش بود معلوم اینجام از و بود شده تر شکسته خيلی بود دایی کردم نگاه نيداد تشون دستش

 بيمارستان بودم اورده اونم نبود خوب حالش اصال بابام راستش شد بد حالت وقتی دیدمت بيمارستان تو اونروز

 جهت لطفا<المان>برلين مقصد به 1023 ي مارهش پرواز مسافران) بدن ادامه درمانشو اونجا ببرمش ميخوام االن

 پرواز شماره:آرش کردن اعالم پروازمو ي شماره(شوید وارد دو سالن به هواپيما به شدن سوار

 تو آرش با زدن حرف حتی ميدادم جوابشو ،داشتم تحصيل ادامه نه:المان،من ميري تفریح براي:اره،ارش:توئه،من

 اشنا اونجا باشی موفق واقعا:،آرش کجا پيش سال سه دو آرش ناو کجا آرش این گنجيد،ولی نمی مخم

 زندگی کپنهاگ ماهم ميدونم:گرفت طرفم به اون،کارتشو پيش ميرم برلينه بابام دوستاي از یکی اره:داري؟،من

 کن حساب روم دایی پسر یه ي اندازه به حداقل نداري قبولم سينا حد در اگر بزن زنگ داري کاري اگه ميکنيم

 مدت این عجيب اتفاقات درگير ذهنم انقدر افتادم راه کردم خدافظی اروم گرفتم ازش کارتو دادم تکون و،سرم

 اینکه با کردم تنهایی احساس خودم به وقتی شد بلند زمين از هواپيما کی شدم هواپيما سوار کی نفميدم که بود

 براي سينا براي خانوادم براي ميشد تنگ دلم ازمب ولی بودن اونجا جون رزا و کوروش عمو اینکه با بود اونجا ارسام

 چی همه براي نگار و مليکا

***** 

 خبرا چه:،اميلی سالمم:هانی،من هاي:تو اومد بيا،اميلی اره:تو؟،من بيام ميتونم:اميلی صداي بعدم اومد در صداي

 حال در تو اتاقتو ميام که باریه اولين این سال پنج این تو عجب چه: ،اميلی که ميبينی هيچی:ميکنی؟من چيکارا

 قبل ميگم؟تا دروغ:نکن،اميلی شروع دوباره واي:کردي؟من تفریح قدر چه مدت این تو اصال نيستی خوندن درس

 گفت ارسام:،اميلی چطوره؟ تفریح بریم تونيم می االن خب:من خوندي می درس همش شدنت التحصيل فارغ از

 اینجا هميشه براي بودم نيومده که من امی:نشستم پيشش مميشم،رفت تنها من بري ؟اگه ایران بري ميخواي

 من ي خانواده امی:کنی؟،من نمی پيدا کار همينجا چرا داره اینجا دوست کلی ارسام:گفت ناراحت بمونم،اميلی

 بزنم سر بهتون زود به زود که ميدم قول هستين م خانواده شمام:پاپا،من من،ارسام،مامی چی ما پس:ایرانن،اميلی

 باید ندارم چاره ولی ميشه تنگ براشون دلم منم بود خواهرم عين واقعا مدت این تو داد تکون سرشو اميلیخب؟،

 برو پاشو پاشو:شدم بلند تخت رو شد،از بهم خوب خيلی کاري پيشنهاد یه اینکه هم اینا مامان خاطر به هم برم

 و اومد دنيا به اینجا اميلی خنده زیر جا؟،زدمک چی؟بریم:کرد نگام تعجب با دور،اميلی دور بریم کن عوض لباساتو

 فارسی بهتر منم از االن که زدم حرف باهاش انقدر من ولی ميزد حرف زور به فارسی اومد من وقتی شده بزرگ

 تو اومد ارسام ميکرد نگاه من به تعجب با نيست،اميلی بلد رو ما اصطالحات از سري یه هنوز ولی ميزنه حرف

 به رو چرا؟بعد:ميخنده،ارسام من به این ارسام:داداشی،اميلی هيچی:بخندیم،من هم ما بگو شده؟ساینا چی:اتاق

 ببخشيد جونم امی:اتاقش تو رفتم دنبالش دویدم بيرون رفت خيلی،بعدم بدین خيلی:بخندم،اميلی منم بگو: من

  کردي رفتار اینطوري من با چرا که ميشی پشيمون اونوقت برم ميخوام من

 قبول اول:چی؟،اميلی:شرط،من یه به:بخشيد،اميلی بخشيد:کردم بغلش رفتم دیگه نباش:منقهرم،:اميلی

 روز چند این اینکه بعدم ایران بيام مدت یه براي منم که ميکنی راضی بابامو اول اینکه خب:باشه،اميلی:کن،من
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 مياد بدش دور دور از کی هعالي خيليم قبوله هم دومی اسونه که اوليه قبوله: دور،من دور بيرون بریم باهم همش

 زیاد کردم نگاه خودم به اینه تو شدم اماده کردم عوض لباسامو اتاقم تو باشه،رفتم:شم،اميلی اماده برم من پس

 االن ولی بود توپول صورتم موقع اون بود شده تو بزرگ خيلی قيافم فقط پيش سال پنج از بودم نکرده تغيير

 به عشقم جز به کرده تغيير چيزا خيلی مدت این شدم،تو تر جذاب لیخي خودم نظر به که شده الغر صورتم

 دانشگاه یه تو تونستم اومد ایران از اینکه از ،بعد عاشقشم هنوزم احمق منه ولی داره زن االن اون اینکه با مهداد

 کسی به دیگه هدار زن اینکه دارم مهداد از که خبري تنها شدم التحصيل فارغ االن و بدم ادامه درسمو برلين تو

 و سينا عروسی براي فقط ميزدن سر من به اینجا اومدن اینا مامان بزنه،بيشتر حرف باهام موردش در ندادم اجازه

 و درس ببينم رو مهداد اینکه خاطر به اميرم و مليکا عروسی براي ایران رفتم دیگه بار سه دو و مانی اومدن دنيا به

 مدت این تو باشم بود خواهرم عين که مليکا عروسی تو داشتم دوست لیخي اینکه با کردم بهونه رو دانشگاه

 و دارم دوسش ارسام و سينا ي اندازه به االن و داشت هوامو خيلی همينطور آرشم بود مراقبم سينا عين ارسام

 خوبن خيلی باهم هم ارسام با ارش و سينا االن بخشيدن من عين آرشو و کردن اشتی دایی با اینام مامان اینکه

 اميلی ارسامو عين منو جونم رزا و کوروش عمو بود خواهرم عين واقعا و دوستم بهترین مدت این تو که هم ،اميلی

 هم با نسبتشون ميخوره اميلی ارسامو اروپایی یکيم ایرانی یکی دوتا این اسم کف تو هنوز من داشتن،البته دوست

 قيافش و رفته کوروش عمو به ارسام ولی غربيه قيافش رفته جون رزا به اميلی بردار خواهر بجز باشه چيزي هر

 بریم اره:برداشتم تخت رو از اي؟،کيفمو اماده: تو اومد اميلی اومد خودم به در صداي با شرقيه

 ***مهداد

 داره مامان:گفت قهر حالت با گونش بچه صداي نشدي؟،با اماده هنوز چرا:رفت اخمام ساینا سمت برگشتم بابا بابا

 یاد کنم،یهو دعوا کوچولومو دختر کنم غلط من:زدم زانو پاش جلو کنی؟رفتم می دعوا منو چرا ميزنه حرف لفنت با

 تختش رو بازیاش اسباب با داشت هنوز ساميارم اتاقشون سمت رفتم شدم بلند کردم بغل رو ساینا افتادم مریم

 نداشتم دوست اصال بسته اتاقشونو در ميکنه تون تن لباساتونو مياد مامانتون االن باشيد همينجا بچه ميکرد بازي

 به پشتش سالن تو نميفهمه زد حرف باهاش ادم مثل نميشه بودم مجبور ولی ببينن دعوا حال در رو ما هام بچه

 پس عزیزم)گوشم دم گذاشتم کشيدم گوشش از رو گوشی پشتش رفتم اروم ميزد حرف تلفن با داشت بود من

 نه کشی نمی خجالت:زمين کوبيدم رو گوشی باال پرید ابروهام ميکرد نگام داشت رست با مریم..(ميبينمت فردا

 اول از که من نه مهمی برام کردي فکر احمق ببرررر صداتو:،....خدا به مهداد:،مریم.کشی نمی خجالت هانننن

 کسی که نشدم رتغي بی انقدر هنوزم ولی دوتاس این خاطر به باهاتم االن اگه هستی ادمی جور چه تو ميدونستم

 من از:بکنی،مریم خواستی غلطی هر باشی راحت که ميدم طالقت یکی بغل تو بره روز هر زنمه اصطالح به که

 کردي فکر چيه:توام،مریم مثل من کردي فکر اشغال شو خفه:ميکنی،من خيانت من به توام داري رو چی انتظار

 خارج رفته گذاشتت پيش سال پنج که دختریه پيش تفکر همش این نه اره بقيه با بري اینکه فقط چيه خيانت

 برچسب زندگی اول از فقط ؟هان کردي محبت من به تو خيانته همه اینا عاشقشی هنوز تو ولی خودش خوشی پی

 اصال تو ولی بود تو اوردن دست به خاطر به گفتم که چيزي هر کردم کاري هر من چسبوندي من به بودن ه*ز*ر*ه

 با نکن سعی شو خفه:زدم گاه،داد تکيه یه به زندگيم تو مرد یه به محبت به دارم احتياج من نيستم مهم برات من
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 ميکنی حاضر رو ها بچه ميري ادم عين االن داشتی لياقتشو زدم بهت که حرفی هر کنی توجيه خودتو حرفات این

 از صدتا بدم نشون بهت حبتیم یه ميکنی غلطا این از داري بفهمم دیگه بار یه بار یه فقط بيرون ببرمشون که

 عقب رفت طرفش شده،رفتم جهنم زندگيم زندگيم به زدي گند کنی چيکار ميخواي دیگه:بيرون،مریم بزنه بغلش

 انتظار ساینا منو ي رابطه تو ميزدي گند وقتی کردي انتخابش خودت که زندگيه این ببين: دیوار به چسبيد

 روي تو توف من وگرنه انداختی من به حيله دورغ با خودتو تو مقاح بسازم ایندمو باهات بيام من که نداشتی

 مبل رو نشستم اتاق تو رفت دویيد ،بعدم پستی خيلی:تو،مریم با ازدواج برسه چه نداختم نمی توام عين دخترایی

 سمتشون برگشتم ها بچه صداي سرو ،با فرستادم بيرون نفسمو باشم اروم روز یه من ميشه مگه گرفتم سرمو

 مارال عمه پيش ببریمون ميشه جونم بابا:،ساینا ميگردن بيرون ميبرمشون هاست بچه براي ها جشنبهپن

 ذوق ؟ساميار ميخواي چی تو:،من چی من پس:،ساميار خندید. کن امر فقط شما بابا عزیز چشم:کرد لفطن،بغلش

 قول:ساميار ميخرم برات امروز باشی خوبی پسر اگه خب خيلی:ميخوام،من رو بزرگه کنترولی ماشين اون بابا:کرد

  افتادیم راه و شدیم ماشين رفتارش،سوار از خندیم وایستاد سينه به دست بعد ميدم

 **ساینا

 بشه تموم ایناهم کردم جمع لباسامو اره: ميزاشتم چمدون تو خونه کتاب از چی؟،کتابامو تو ام ادماده من:اميلی

 دیگه مياد آرشم:ميزد برق خوشحالی از چشماش ،اميلی معلومه بله:خوشحالم،من خيلی خيلی:حله،اميلی

 دادي گير مياد آرش فهميدي وقتی از ميگم نيست من و پدریت سرزمين دیدن براي شادیت بگو پس:باهامو،من

 داري االن تو که اي جاده این امی:نيست،من طور این اصال خير نه:منه،اميلی خاطر به ميکرد فکر خر منه بيام منم

 برداشتی،اميلی چی لباس حاال بابا هيچی:چيه؟،من ؟منظورت چی:کردم،اميلی آسفالتش ودمخ من ميري

 تاپ همون:شد چهاتا باهم،چشمام خریدیم روز اون که لباسایی هيچی:تخت رو ميشست که همينطوري

 داشته جابح باید اسالميه مملکت ایران بریم ميخوایم که انجلس لس بریم خوایم نمی امی:اره،من:شلوارکا؟،اميلی

 پوشيده شلوارک تاپ همينطوري موقع اون تازه اومدن چرا:نيومدي؟،اميلی ایران حاال تا تو مگه اصال بببنم باشی

 بوده،با سالگيم پنج کنم فکر نمياد یادم چيزي درست اره:اومدي؟،اميلی کی بوده؟اصال ایران مطمئنی:بود،من

 نميدونی مگه تو ضمن در کجا االن کجا سالگيت پنج ميکنم شک مخت به دارم امی:پيشونيم رو کوبيدم دست

 اومدم روانی احمق بيشعور:شه،من باز دلم یکم گذاشتم سرکارت خنگ ميدونم چرا:خندید ،اميلی ایرانو قوانين

 همه داري توئه کشور اینجا جون دختر ببين:وایستادم در پشت بست رو در اتاقش تو رفت رفت در که طرفش برم

 بعد ها گرفته یاد اینم اتاق،اععع سمت رفتم نه یا ميزاري سرکار منو بازم ببينم ایران برسيم بزار ولی ميکنی کاري

 بالخره طوالنی پرواز یه از بعد شدیم هواپيما سوار و اومد آرشم اونجا فرودگاه رفتيم شدیم اماده که اینکه از

 و گشتم دنبالش جمعيت تو دنبالم فرودگاه دبيا قرار سينا که اومد،ميدونستم فرود تهران فرودگاه تو هواپيما

 نفر رفت،اولين یادم آرش و اميلی اصال شون سمت رفتم سرعت با بود اومده مانی و سارا با کردم پيداش بالخره

 چه اخ بغلم تو اومد اونم نشستم زانو سمتم،رو دویيد بيرون کشيد سينا دست از دستشو شد من ي متوجه مانی

 براش جونم،دلم عمه اله: داد جوابمو گونش بچه صداي اون با ،مانی خوبی دلم عزیز:بود هشد تنگ براش دلم قدر

 ازار دل ميشه کهنه بازار به اومد که نو خانم ابجی:جلو اومد سينا که ميکردم بوسش داشتم همينطوري رفت ضعف
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 بغلم اونم کردم غلشب داداش سالم:سمتش رفتم شدم ،بلند بکنی دل وروجک این از بلکه کردم صبر ساعت دو

 رو ما که کسی:شد بلند سارا صداي بود شده تنگ برات دلم منم:وروجک،خندیدم بود شده تنگ برات کرد،دلم

 ميشه مگه گلمونی عروس. عشقی تو واي:کردم بغل رو سارا رفتم بيرون اومدم سينا بغل نميگيره،از تحویل

 چرا حاال باشه باشه:مياد،من بدم عروس نگو من به دفعه صد:بيرون،سارا اومدم بغلش نگرفت،از تحویلت

 سوار رفتيم بانو هستن تو ي شکوهمنده بازگشت منتظر صبرانه بی اینا مامان که بریم دیگه خب:ميزنی،سينا

 براي خونه براي شده تنگ دلم خيلی خيلی نداره تمومی اصال راه این ،انگار خونه سمت افتادیم راه شدیم ماشين

 بيام من تا المان اومدن می اینا مامان بيشتر دوسال این تو ميشه دوسالی خونه نرفتم وقته يلیخ واي اینا مامان

 مامان تو دویيدم شد باز در زدم رو در زنگ رفتم شدم پياده ماشين از همه از زودتر وایستاد ماشين ایران،بالخره

 بارون س*و*ب رو عزیزم،مامان ماهت روي به سالم:بغلش،سالممممممم،مامان پریدم بود وایستاده در دم

 خوش:زد پيشونيم رو پدرانه ي ه*س*و*ب یه کرد بغلم بابا سمت رفتم ،خندیدم هستما من دخترم:کردم،بابا

 دیگه تو بریم خب: ممنون،مامان:،من اومدي

*** 

 یختر خودش برا چایی یه وقته،مامان خيلی اره:ميخوردم صبحونه داشتم که شدي؟،همونطوري بيدار اعع:مامان

 انقدر چرا حاال:ميشن،مامان عوض ادما دیگه دیگه:ميکردم،من بيدارت کتک با قبال شدي سحرخيز:جلوم نشست

 روز یه براي ميزاشتيش:بزنم،مامان حرف کار مورد در شرکته این باید:ميکردي،من استراحت یکم پاشدي زود

 س*و*ب رو مامان رفتم برم من دیگه خب:شدم بلند ميز پشت ،از کردم استراحت نيست مهم:دیگه،من

 الهی:گرفتم، دستش از برو،سویچو ماشين با بيا: مامان ميپوشيدم رو کفشام داشتم در سمت باي،رفتم:کردم

 ي حوصله کی نميشد بهتر این از در طرف خدانگهدارت،رفتم: باي،مامان باز:،من خدانکنه:بشم،مامان قربونت

 پارک رو ،ماشين رسيدم موقع به ولی بود زیاد راه باید اینکه اافتادم،ب راه شدم ماشين داشت،سوار رو تاکسی

 عالی شم کار به مشغول اینجا اگه تهران جاي بهترین تو شيک خيلی طبقه چند ساختمان یه شدم پياده کردم

 ميشه

 مهداد***

 سالم:بود امير دادم جواب خورد زنگ گوشيم شرکت سمت رفتم برداشتم رو ماشين سویچ

 خوبی؟ اشداد سالم:امير

 اره:

 شرکتم من کجایی:امير

 افتاده؟ اتفاقی ااعع:

 بزنم سر بهت اومدم بابا نه:امير
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 ميرسم دیگه یکم:

 خدافظ منتظر باشه:امير

 خدافظ:

  بود نشسته امير اتاق تو رفتم رسيدم بعد دقيقه چند

 اره:خوبن،امير اینا خاله خوبه مليکا خبر چه اره:خوبی،من سالم:،امير دادم دست باهاش نزدیکش رفتم سالم:من

 طالق براي گفت اره:ميدونی،امير پس اهان:زد،من زنگ هومن امروز:هيچی،امير:خبر،من چه تو ميرسونن سالم

 اومدي عقل سر بالخره اینه:،امير ببندم رو گذشته ي پرونده ميخوام اره:اون،من به دادي تو وکالت پيشش رفتی

 کنه کار هموجا زیاد احتمال به ماه چند شده تموم درسش تميگف مليکا کن فراموش هم رو ساینا دیگه

 نميزاشتم ساینا دخترمو اسم کنم فراموشش ميخواستم اگه نشدنيه فراموش ساینا نزدم بمونه،حرفی

 ساینا***

 کنترل خودمو خيلی بيرون اومدم شرکت از وصف غيرقابل خوشحالی شد،با عالی نميشه بهتر این از خدااا واي

 رو گوشی مامان خونه زدم کردم که کاري اولين شدم ماشين سوار اومد درنيارم بازي ایعض زیاد کردم

 ایشاهلل سالمتی به شکر رو خدا:حله،مامان مامان حله:شد؟،من چی دخترم سالم:مامييی،مامان سالممممم:برداشت

 دختر نه:خندید امانبدم،م خبر هم بقيه به بزنم زنگ من نداري باري کاري فعال ممنون:باشی،من موفق هميشه

 کشيد طول ،یکم: آرش به زدم زنگ پس ميده خبر سينا و بابا به مامان ،ميدونستم کردم خدافظی مامان از خدافظ

 می تو که خوابه نمی اینقدر خرس سالممم:من بود خواب بود معلوم پيچيد گوشم تو اش گرفته صداي بالخره ولی

 شده چه چی هر حاال:سحر؟،آرش کله ميگی ظهر 11ساعت به تو:نم. سحر کله شده چی زلزله سالم:،آرش خوابی

 می که شد،همونطوري پاره گوشم پرده ميزنی داد چرا چته هویيی:آرششششششششششش،آرش:؟،من

 باشه:بدي،من شيرینی باید: ممنون،آرش:مبارکه،من واقعاااا:،آرش شدم استخدام شرکته اون تو ارش:خندیدم

 این باشه خوشحالم خيلی که اونجا از ولی پررویی خيلی:بخوریم،من ناهار بيرون یمبر دنبالم بيا پس اوکی:،آرش

 بمونه ما ي خونه که کردیم اسرار که چی هر شون خونه سمت تونم،رفتم خونه دم دیگه ربع یه تا ميکنم بهت لطفو

 پایين اومد زدم زنگ خونه در نميدونم،رسيدم چراشو ولی اميلی دليلش کنم فکر نکرد قبول

 ناهار ميخواي 11 ساعت چی یعنی:کردم نگاش دارم،برگشتم سراغ اینجا خوب رستوران یه من:آرش

 بقيه اومدن بگيره،تا شکمشو جلو تونه نمی جماعت مرد یعنيا:گشنمه،من خوب:کرد نگام مظلوم بخوري؟،آرش

 کار بابت ریکتب گلم سالم:الوسارا:بود خونه از موند کاره نصفه حرفم خورد زنگ تلفنم بگم رو حرف

 ممنون مرسی

 داشتم برات زحمتی یه جون ساینا:سارا
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 شده چی جونم:

 نمتو نمی که منم اومد پيش براش کار بيارتش بود قرار سينا بياري رو مانی مهد بري ميشه زحمت بی:سارا

 دنبالش برم بفرست برام رو مهد ادرس باشه:

 ميفرستم برات االن ممنون:سارا

 خدافظ باشه:

 خدافظ

 مانی دنبال بریم باید اره:خورد،من بهت ماموریت شد چی:شآر

 مهداد****

 ميشه چی مهداد خب:برم؟،مریم من هم ها بچه دنبال باید حاال دارم کار جور هزار چيکاره اونجا تو پس چی یعنی:

 ولگردي باهاشون بري که ميزنن زنگ دوستات وقتی ولی بد حالت االن دیگه اره:نيست،من خوب حالم اصال امروز

 از رو موبایلم و سویچ کردم قطع رو گوشی ميرم خودم خب خيلی:نکنی، شروع ميشه مهداد:ميشی،مریم خوب

 تو رفتم شدم پياده رسيدم نبود راه زیاد ها بچه مهد سمت افتادم راه شدم ماشين سوار بيرون رفتم برداشتم ميز

 صدام با پسر،ساميار گل شده چی:طرفش رفتم روش به رو بود زده زول دیوار به بود داده تکيه اخم با ساميار

 حرف پسره اون با داله:شد تر عميق پيشونيش ميون کو،اخم خواهرت کردي اخم چرا سالم;سالم،:طرفم برگشت

 گرفت خندم ميزد حرف ساینا با داشت و بود وایستاده مامانش پيش که کرد اشاره پسره یه به دست با ميزنه،بعد

 و بریم،ساینا کن خدافظی دوست از بابا ساینا:کردم صدا ساینا طرف شده،رفتم غيرتی رشخواه رو اقا بگو ،پس

 ولی ساراس کردم فکر بود وایستاده مانی پيش که اونی سمت رفت نگام مانی که ،این سمتم برگشتن بچه پسر

 با دارم تموم ساله پنج که رو کسی نشناسم من ميشه مگه ولی بود کرده ،تغيير اشنا صورت یه رو موند قفل نگام

 قلبم نداشتم بگير ازش نگامو حتی اینکه قدرت من به بود زده زول تعجب با ميکنم،اونم شب روزامو فکرش

 ، ميگفت دیگه چيز یه مغزم ولی بهشونم کردن نگاه حسرت تو ساله پنج که چشمایی تو کنم نگاه ميگفت

 خيلی بود کرده بغل رو مانی که اونی سمت رفت گامجونم،آرش؟ن ارش عمو:دویيد ،مانی دیگه بيا کجایی ساینا:

 انداختم سرمو هم تو رفت ،اخمام آرش همون آرش این یعنی که گذشت می این ذهنم تو بود،همش اشنا قيافش

 که همون کرد بغل رو ساینا که پسره اون بيمارستان تو روز اون گذشت ذهنم از چيزي ،یه بریم ها بچه:پایين

 چی پس ميشه عصبی ،ميبينتش متنفره ازش ساینا که گفت نمی سينا بود،مگه همين فتر نمی بود وایستاده

 کرد تغيير رفتارم فهميدن اونام خونه در رسوندم رو ها بچه نداشتم افکار رو کنترلی هيچ ميشد دیونه شده،داشتم

  امير مطب سمت رفتم افتادم ،راه اومد نمی در صداشون ماشين تو

 ساینا
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 دست دادم سویچ کنم رانندگی تونستم نمی رسوندم ماشين تا خودمو زوري نداشت وزنمو لتحم قدرت پاهام

 روبه باهاش باید من ،چرا؟چرا اش بچه رو گذاشته منو داره؟اسم بچه دوتا مهداد نميشد ،باور بشينه اون آرش،که

 تو اش کله و سر دوباره کنم دور مهداد از از ذهنمو یکم ميخوام تا چرا دارم من که سرنوشتيه چه این ميشدم رو

 که اتاقم تو رفتم کردم بهونه رو خستگی درنيارم بازي ضایع زیاد کردم سعی خونه رسيدیم ميشه پيدا زندگيم

 بودو دلم حرف که اهنگی گذاشتمو گوشم تو هندسفریمو کنم استراحت یکم باید داریم مهمون شبم شم اروم یکم

play کردم 

 نمبشک بذار بذار پا خلوتم تو

 بکنم دل تا توم بمونه عاشقی حس فکرت با بذار

 منم خوده بيکسيم هاي لحظه تموم مقصره بره یادم تا بگذره باید

 جاش مونده هنوز زخممو ببين

 باش داشته هوامو یادگاریه تو از قلبم روي هنوز

 هاش گریه و عشق تو هنوز دلم و زندگيتی غرق تو که نميشه این خب پيشته دلم

 زد بند پا پاهامو یکی انگار دیدمت اتفاقی لسا چند بعد

 زد لبخند یه من به شد خيره که شدي رد بچه یه با

 ماه مثل تو شبيه چقد دیدمش اتفاقی

 راهه این مسيرو ي ادامه و سکوته من سهم

 راهه این مسيرو ي ادامه

 ازم نميگذرن من هاي لحظه تو بی

 پيرهنم روي مونده هنوز تو عطر

 ميشکنم تیوق منو ببين خوب

 نميکنم دل لحظه یه ولی ميشکنم

 حاليه چه دلم نميدونی تو بعد

 حواليه این عطرش مياد بارون

 خاليه جات عاليه هوا
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 حاليه چه االن دلم ميدونی چه تو

 زد بند پا پاهامو یکی انگار دیدمت اتفاقی سال چند بعد

 زد لبخند یه من به شد خيره که شدي رد بچه یه با

 ماه مثل تو شبيه چقد دیدمش اتفاقی

 راهه این مسيرو ي ادامه و سکوته من سهم

 راهه این مسيرو ي ادامه

 (دیدمت اتفاقی بنام طليسچی عليرضا)

***** 

 سمت رفت نگام عزیرم منم: خوو، شده تنگ برات دلم بيشعور کثافت:شد جدا ازم کردي،مليکا لهم دختر اوفففف

 االنش رفتار ميدونم ولی نيومد خوشم دادنش جواب اینطوري از ،اصال داد جوابمو جدي کردم سالم امير به امير

 گرفته محکم دستشو امير ولی در حرف کلی باهاش اتاق تو ببرم کشيدم رو مليکا ،دست اس گذشته تاثير تحت

 من ميکردیم نگاه هم به داشتيم خونی دشمناي عين کردم اخم منم ميکرد نگام داشت اخم با کرد نمی ول بود

 غير رفتار این نميدونم بود کرده گير وسط این بيچاره مليکا کرد نمی ول دستشو امير کشيدم می رو مليکا دست

 ميخوام عزیزم:،مليکا طلبکاره اینشون حاال داره بچه و زن االن اون کرد خيانت من به مهداد چيه براي منطقيش

 نياوردم کم منم ميکرد نگام همونطوري هنوز ولی کرد ول رو مليکا دست کنی،امير می ول دستمو ساینا با برم

 امير به که همونطوري عقب عقب قدم چند خودش دنبال کشيد گرفت دستمو نگار ميکردم نگاش خودش از بدتر

 هيچی:هيچی،:طلبکاره،مليکا ؟مگه چشه شوهرت این:بستم رو در اتاق تو رفتيم مليکا با برگشتم بعد ميکردم نگاه

 چه من با این بدونم باید بگی ميشه:ميزه،من بهم توام عصاب بيخيال:بزنه،مليکا خواستمي منو ميکردي ولش ؟اگه

 رفته مهداد امروز بابا هيچی:نه؟،مليکا یا ميگی مليکا:، نيست االن براي موضوع:داره؟مليکا مشکلی

 اش قضيه:اشم،مليک خبردار بگو:،من نداري خبر چيزي از ميگم:داره؟،مليکا من به ربطی چه این خب:پيشش،من

  دادم تکون ميگم،سرمو اول از باشه،پس:داریم،مليکا زیاد وقت:تخت رو طوالنيه،نشستم

 برخالف رفتارش بود پرکنده مرغ عين گشت دنبالت خيلی مهداد شمال بودي رفته تو که مدت اون تو که وقتی:

 اینکه از بعد نگار ميدونستمو من فقط رفتی تو چرا که بود سوال براشون همه بودیم دیده پارک تو که بود چيزایی

 باهم و شد جور چبز همه منو خواستگاري اومد امير تا نداشتيم خبري مهداد از هم ما دیگه رفتی ایران از تو

 اینکه بدون خورد زنگ امير گوشی روز یه که این تا زدیم نمی دوتا شما مورد در هم با حرفی اولش کردي ازدواج

 پيگير خيلی که دید وقتی ولی نگفت من به چيزي اولش بود گرفته خيلی اومد که بعد رفت شده چی بگه من به

 کردم تعریف براش رو روز اون جریان منم بده خيلی حالش االنم و بوده ساینا عاشق مهداد که ،گفت گفت شدم

 این تو رفت نمی سرکار بود مست شب هر بود شده بدتر مهداد حال روز به روز ولی شد نمی باور منم اولش ساینا
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 ادم اون اصال مهداد ميکرد مهداد کمک و دستش تو بود گرفته شرکتشو کاراي ي همه دوستاش از یکی مدت

 ولی داره دوست واقعا که کردم باور اینو ميده عذابش داره تو دوري که دیدم چشم به واقعا مدت این تو نبود سابق

 خيانت نامزدش به مریم با مهداد که شد پخش فاميل تو بعد ماه چند بود چی پارک اونروز جریان که نفهميدم

 مهر تو رفتن طرفی از نبود اینجوري کنه ثابت که کرد سعی خيلی ،مهداد رفته گذاشته اون همينم براي و کرده

 تموم داشت اقاجون شرط مهلت بودن مریم پشت خانم راضيه و مارال دیگه طرف از بود بقيه حرفاي رو تایيد

 اخرم بود فشار تحت طرفی هر از مهداد نبود خوبی اوضاع اصال ميشد برشکست داشت ادمهد شرکت ميشد

 پارسا جناب ولی ميدم طالقش گرفتم رو پول که این از بعد که گفت امير به کنه ازدواج مریم با شد مجبور نتونست

 مهداد از سند یه ولی ميده نجات رو شرکتش و ميده رو مهداد بدهی که گذاشت شرط بوده حرفا این از تر زرنگ

 با سال یه شد مجبور مهداد حرفا این از و برگردونه بهش سهامشو تا بگزره ازدواجش از سال یه باید که گرفت

 پس بود اینطوري اگه واقعا:،من بگيره طالق نشد دیگه و اومدن دنيا به ساینا و ساميار اونم بعد کنه زندگی مریم

 تو که ميدونم اینو فقط گذاشته بينشون چی نميدونم ساینا:نيستن،مليکا هدادم هاي بچه نکنه ها چين ها بچه این

 دوست هنوزم داره دوست خيلی مهداد ميکردن دعوا روز هر نبوده خوب هم با رابطشون اصال ها سال این تمام

 به حرفا این که ميدونستم گذاشت،من رو تو اسم شم بچه اسم حتی بکنه خواد نمی و نکرده فراموشت هنوزم داره

 اگه حتی نميشه قبل مثل چيز هيچ و داره زن االن مهداد نداره اي دیگه چيز کنه مهداد دگير منو ذهن اینکه جز

 چيکار ميگی حاال:کنم تمومش رو بحث این تر سریع چه هر باید همين براي باشيم هم عاشق هنوزم مهداد منو

 رو چيزا خيلی امير:ميکنه،مليکا اینطوري چرا امير الحا:،من داد تکون سرشو ،مليکا شده تموم بود چی هر کنم

 عصبی ميبينه داغون اینطوري رو مهداد وقتی امير ولی ميزنه حرف امير با خيلی مهداد نگفته من به که ميدونه

 ميکنه نگاه قضيه این به خودش دید از کس هر نميدونه هيچی اون:نه،مليکا منه تقصير ميکنه فکر اهان:ميشه،من

 درگير ذهنم ولی همينطور منم کرد نمی نگاه من به اصال امير بيرون رفتيم هم با مليکا بيخيال،با اره:،من کن ولش

 بودم خوشحال داره دوسم هنوز من عين مهدادم اینکه از جورایی یه ولی چرا نميدونم بود مليکا حرفاي

***** 

 می کوچيک جشن یه گلم مرسی:باشه،مليکا رکمبا واقعا اعع:مونه، ازدواج سالگرد پنجشنبه ساینا راستی:مليکا

 من ميشه مگه عزیزم البته:،من ميکرد نگاه مليکا به داشت تعجب با کردم نگاه امير دیگه،به مياي بگيریم خوایم

 هميشه من کردي غلط:سرش تو زدم یه بشه،یدونه ادب با ساینا انقدر دیدم نمی خوابم تو خداا یا:،آرش نيام،

 زحمتی چه:کنيم،سينا زحمت رفع دیگه ما بدین اجازه اگه:،امير بله بله:،آرش نميدیدي بودي ورک تو بودم اینگونه

 اخرم نکرد که نکرد قبول بمونه که کردن اصرار بابا و سينا چی بریم،هر دیگه نه:حاال،امير بودین نشسته

 نگاه رو تو اینجوري چرا این:یبابا،اميل کن ولش:خر،نگار ي پسره:اتاق تو بردم گرفتم رو واميلی نگار رفتن،دست

 ي لنگه شده اونم هيچی:مليکا،من گفت چی بهت اتاق تو:اس،اميلی دیونه پسره هيچی:کرد،من می

 مگه، گفت چی چرا وا:شوهرش،نگار
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 می فکر منم ميدونی:واقعا،نگار بله:واقعااااااا،من:چيز،نگار هم توئه تقصير و داره دوست رو تو واقعا مهداد که گفت:

 تقصير حاال:مهداده،من خود تقصير همش اینطوري شما اوضاع االن اگه ولی داره دوست هنوز رو تو مهداد که کنم

 بگيره طالق خواد می مهداد ميگفت مليکا:نميگرده،نگار بر اولش حالت به چيزي داره زن مهداد بود که کی هر

 طالق اینکه از بعد داره دوست رو تو اونم نداري دوست اونو تو مگه خب:چی،امی که خب:گرفته،من وکيلم حتی

 مهداد اگه:کرده،نگار خيانت من به اون کنم می فکر هنوز من بابا نگو چرت:باشيد،من هم با دوباره تونيد می گرفت

 راست:دیگه،امی داره کننده قانع دليل یه کارش این براي حتما شده داغون تو رفتن بعد ميگه مليکا که انقدر

 بچه دوتا اون ضمن در نگرفته طالق که هنوز نميدونم:ميگه،من چی ببينی نزدي حرف باهاش حاال تا که تو ميگه

 خيانت بعدم نزنيم حرف موردش در فعال بياین بيخيال ها بچه اوففف:داره،من رابطی چه باشه داشته:ها،امی داره

 خيلی من واي:مياد،اميلی نبهپنجش زیاد احتمال به:بابا،نگار ميدونم چه:داشته؟،اميلی تونه می موجهی دليل چه

 چشماتونو هوووووي:جانم،من اي وایييييی:نگووو،امی که جيگره یه:شکليه،نگار چه مهداد این ببينم دارم دوست

 خجالت داره زن اون اهان یعنی.. چيزه..نه:دادم سوتی واي کردن،اي نگام شيطون نگار و کنيد،اميلی درویش

 یکم بزار موافقم منم اره:شه،نگار جذاب خيلی شب اون باید ساینا من نظر به ها بچه:کردي،امی غلط:بکشيد،نگار

 کردي بيخود تو:گفتن باهم جفتشون نيستم،یهو موافق اصال:خرید،من بریم فردا پس اره:بخوره،امی حسرت مهداد

 یه باید یول:بدیم،امی حرص رو مهداد ميخوایم فقط ما ي عهده به بزار تو:خنده،نگار زیر زدیم هم با تایی ،سه

 کامال من ایولل:هنوز،نگار داره دوست واقعا ميشه معلوم شد غيرتی یا کرد حسادت اگه باشه همراهش پسرم

  داداشمه عين آرش:موافقم،من منم اره:آرش،اميلی اهان:،نگار فکر تو رفتيم تایی باشه؟،سه کی پسره حاال موافقم

 فکر اره:نه،نگار:ميکنه،من کمکمون بگيم آرشم به ميگم من:نميدونه،امی که مهداد ولی ميدونم ما:نگار

 فکر خودم با خيلی رفتن اینا نگار اینکه از ،بعد ميزنيم حرف باهاش فردا نه نه:کنم،من صداش بزار:خوبيه،امی

 اولش زدیم حرف آرش با رفت امی ببينم،فرداش رو مهداد واکنش که دارم دوست خيلی خودمم راستش کردم

 مهمونی روز شد بالخره تا گذشت سریع خيلی ،زمان کرد قبول کرد اصرار امی وقتی ولی نکرد قبول

****** 

 شدم خوب خيلی نباشه تعریف خودم از ميگه راست کردم نگاه خودم به اینه شدي،تو عالی دختر واي:اميلی

 خوشگله یخيل لباسم پوشيدم ،لباسمو بودم نکرده ارایش اینطوري حاال تا که مخصوص شده متفاوت خيلی قيافم

 خيلی بازه کمرش پشت و قایقی اش تقه داره بلند استين که مشکی زانوم باالي تا کوتاه اميلی و نگار ي سليغه

 کردمو سرم شالمو مانتو شدي،خندیدم تموم بابا: ،نگار گزاشتم باز دورم ازادانه کردم فر موهامم شيکه و ساده

 باهم آرش با بتونم که دادم طولش یکم من رفتن سينا با اینا انمام پایين رفتيم نگار و اميلی با برداشتمو کيفمو

 منم رفتن شدن سوار اونا کردیم خدافظی هم با بود در دم آرش ميان نگار ماشين با نگار و اميلی بریم دوتایی

 اینا عزیزم نه:بودم،آرش:کردم نازک براش چشم شدي،پشت خوشگل چه اوففف:شدم،آرش آرش ماشين سوار

 مو المصب نزن بابا نزن اي:سرش رو گذاشت دستشو کردي،آرش غلط:سرش تو زدم کيفم ارایشه،با ي معجزه همه

 کارت هنوزم خوبه لگن ميگی من نازنيم ماشين به:،آرش بده لگنت این به تکون یه حاال حقته:ميشه،من خراب هام
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 رو مهداد توجه ميخواي چرا:چرا؟،آرش چی:کردم نگاش تعجب چرا؟،با:آرش افتاد راه نيست، نه:گيره،من پيشم

 که ميخوام فقط من:هان،من چيه چرا؟دليلش پس:نه،آرش که معلومه:داري؟،من دوسش هنوزم مگه کنی جلب

 اون:داره،آرش دوستم هنوز که گفت می مليکا:مهمی؟،من براش مگه:کشيدم،آرش چی مدت این تو من که ببينه

 دوستم هنوزم ميگه مليکا که اینطور واقعا ببينم ميخوام ستني اینطور اصال نخير:اره؟،من شدي هوایی توام گفت

 به فرقی چه کنی چيکار خواي می ميشه چی داره دوستت واقعا که فهميدیم کنيم فکر حاال: نه؟،آرش یا داره

 حسی چه که بفهمه ميخوام کشيدم چی من ببينه ميخوام بکشه زجر ميخوام باشه اینطوري اگه:ميکنه،من حالت

 آرش بفهمه اونا ميخوام داد ترجيه من به اونو که داشت بيشتر چی من از اون کنی فکر خودت با همش اینکه داره

 ماشين از بزنه حرف اومد تا کرد نگام آرش بودیم مليکا ي خونه دم اومدم خودم به ماشين وایستادن ميدونی،با

 حياط تو کن صبر کن صبر ساینا:ميکرد صدام داشت اومد می سرم پشت از آرش صدا خونه تو رفتم شدم پياده

 که نفهميدم خودمم پاک اشکامو دستش با خودش سمت برگردوند من گرفت دستمو بهم رسيد آرش بودیم خونه

 نکن،سرمو گریه فقط باشه بگی تو هرچی. ميگيریم حالشو عزیزم باشه نکن گریه ساینا:،آرش کردم گریه کی

 تو بریم گرفت دستمو باشه:،من باشه تو بریم بيا حاال کنه اذیت رو تو کی هر ميگيرم حالشو:کرد بغلم دادم تکون

 کن،نگام نگاه رو آرش،باال ميگی چی:شه،من بازي وارد زودتر که مشتاقه خيلی مهداد اقا این جالب چه:،آرش

 آرشو دست گرفتم ازش ميکرد،نگامو نگامون اخم با داشت بود وایستاده بالکن رو مهداد بالکن سمت شد کشيده

 تو رفتيم هم با گرفتم

 مهداد***

 برم ندارم دوست اصال ميشم دیونه لعنتی مهمونی این اخر تا من لعنتی دیوار به کوبيدم کردم مشت دستمامو

 تونم نمی العملی عکس هيچ کنم کاري تونم نمی که اینه همه از بدتر اومدم نمی کاشکی اه مجبور ولی پایين

. ميشد عصبی ميشنيد اسمشو تا زمانی یه که مردي بغل تو بره ميتونه وريج چه کردم روشن سيگار بدم،یه نشون

 پایين رفتم اميد با دادم تکون پایين،سرمو بریم بيا ميگردم دنبالت دارم ساعته دو اینجایی مهداد داداش:اميد

 رفح باهاش داشت بود مليکا پيش کردم پيداش گشت،بالخره می دنبالش چشمام ناخوداگاه نبود خودم دست

. امير به برم گرفتم تصميم لحظه یه ،تو بيشتر قبلم از حتی بود شده خوشگل خيلی ساینا بود اونجا اميرم ميزد

 بزرگه،داشتم دورغ یه که ميدونم خودم ولی نيستش مهم برام که بدم نشون خوام می جورایی یه بگم تبریک

 که ميده نشون این بود معلوم حرکاتش از الکام شد هول افتاد من به چشمش مليکا همه از اول سمتشون ميرفتم

 سالم به به:سمتم برگشت کردم،امير سالم بلند شدم ،نزدیکشون نگفته بهش روز اون مورد در چيزي امير

 ممنون،،،سالم:،امير باشه مبارک سالم:مهداد،من

 رسيدن سالم:دادم جوابشو خونسرد خودش عين منم بود من جواب منتظر ریلکس خيلی ساینا سمت رفت نگام

 تونستم نمی مورد یه این تو اصال هم تو رفت اخمام اسمش شنيدن ،با مياد داره آرشم ااا:ممنون،مليکا:بخير،ساینا

 کجا:کمه،ساینا گلتون فقط جمعه جمعتون سالم بازم:وایستاد،آرش ساینا کنار کنم،اومد کنترل خودمو

 جناب:بازوش به زد کنم،ساینا ادب عرض خانوما این از چندتا پيش رفتم خانم سرکار حضور به عرضم:بودي؟،آرش
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 رو پسره داشتم دوست ، رو ساینا العمل عکس این انتظار نداشتم انتظار پایين انداختم کردین،سرمو بيخود عالی

 نداشتم خبر ازش وقتی شد می دیونه داشتم باشه حساس روش انقدر باید ساینا چرا بميره تا بزنم انقدر بزنم

 کن تحملش دیگه یکی کنار باید که االن تا بود بهتر لیخي نميدیمش

 مهداد اقا شدم باال پرید دیگه،ابروهام مهداده اقا:بود،ساینا من به رو نگاش باال اوردم کنيد،سرمو نمی معرفی:آرش

 من دیدار مشتاق مهداد اقا اا:،آرش نيوفتاده اتفاقی هيچ که انگار ميزنه حرف موردم در راحت چقدر

 هم با نشد دیدمتون که باري اولين:خوشبختم،آرش دادم دست باهاش کردم دراز کرد،دستمو دراز تشوآرشم،دس

 سال پنج بيمارستان تو:کی؟،آرش:کردم متعجب قيافمو ولی ميگه رو کی ميدونستم این شيم،با اشنا

 همه که بفهمونم بهش ميخواستم هم تو رفت بودین،قيافش شما کرد فرار و شد غيب یهو که اونی اهان:پيش،من

 دست بعد شد حل اونم که رفتم اون خاطر به بود کوچيک سوتفاهم یه ولی نه که فرار:ميدونم،آرش رو جریانا

 خودمو زوري ميشه بلند داره دود سرم از ميکردم کنارمه،ساینام؟؟؟حس ساینام االن اینکه مهم:گرفت رو ساینا

 کردم کنترل

 ساینا****

 گوشم دم باشی،آرشم گرفته قرمز ي پارچه جلوشون که ي گاو عين بود شده دمهدا بود عروسی دلم تو خخخ

 ما فعال جون مليکا خب:،من خندیدم بریم بيا حالله خونمون وایستيم اینجا دیگه دقيقه دو اگه:گفت

 چشمت امی:جيگریه،نگار چه مهداد این واوو سالم:،،اميلی نگار و اميلی پيش رفتيم آرش ،با باشه:بریم،مليکا

 بود بهم اخمش اون ولی کردم نگاه آرش به بود شده بامزه خيلی قيافش یسس،خندیدم اوه:مهدادها،اميلی گرفته

 حواسش دقيقه سه دو بعد نبود من به حواسش آرش،اصال به زدم زول باز نيش ،با داره دوست رو اميلی آرشم ،پس

 نگار به رفت، بعدم فعال اینا سينا پيش برم من..چيزه:خورد،آرش جا کم یه ميکنم نگاش دارم من دید شد جمع که

 افتاده یادش تازه رو چيزي یه اینکه مثل اونجا،نگار شد چی حاال ميگم:،امی فهميد اونم زد چشمک بهم کردم نگاه

 دوست شدم مطمئن دیگه که من اره:آرشو،امی ميکرد نگاه اونطوري مهداد چرا شد چی اره:گفت ذوق با باشه

 عزیزم اخييی:،امی کردم تعریف براشون رو همه بگو اره اره:نه،نگار یا کنم تعریف ميزارید اوففف:منم،من:دارم،نگار

 پيش فقط حاال تا موقع اون از نيومده کجاست زنش حاال:شد،امی خنک دلم بود حقش نخير:داشت،من ه*ا*ن*گ

 که جایی سمت ،برگشتم رو اونجا ها بچه:،نگار نيست نه:نکردم،من پيداش انداختم چشم سالن پسره،تو چندتا

 نداره؟یعنی شوهر مگه این وایييی:،نگار بيرون ميرفتن داشتن دست تو دست یارو یه با ،مریم ميداد نشون نگار

 دوستشم اگه حتی غيرتيه خيلی ميشناسم من که مهدادي نه;من نيست، مهم براش شاید:ميدونه،اميلی مهداد

 چيکار ببينبم بریم بيا چی هر حاال:شه تموم حرفم نزاشت ار،نگ...... و زنش اون بازم ولی باشه نداشته

 دست ميرید کجا ها بچه:جلومو اومد مليکا که ميرفتيم دنبالشون،داشتيم رفتيم کشيد اميلی منو ميکنن،دست

 اروم اومد می خونه پشت از مریم هاي خنده هيسس،صداي:،نگار...چه:کشيد،مليکا خودم دنبال گرفتم هم مليکا

 دن*ي*س*ميبو همو ،داشتن نبودن خوبی وضعيت تو اصال کردم نگاه شدیم قایم دیوار نجا،پشتاو رفتيم

 خاله پسر سهنده پسره اون:چته؟،مليکا:گرفتم دهنشو هاااااا،جلو بچه واي:کنن،مليکا حياش بی سر تو خاک:،نگار
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 عکس ميخوام:کنی؟،اميلی می ارچيک:اورد،من در کيفش از شو گوشی بيچاره،اميلی مهداد نوچ نوچ:اینا،نگار مهداد

 .که بریم برگشتيم چه ما به بریم بيا بگيري عکس چيرو چی:بگيرم،من

 مهداد****

 قضيه اون چی؟اخه یعنی بخشيدن آرشو چطوري ابنا سينا که اینم فکر تو ساکتم فقط من ميزنن حرف هم با همه

 به داشت گرفتم نگاهشو رد کرد نمی نگاه ومن کردم بلند مهداد،سرمو:بهم زد که،امير نداشت بخششی قابل چيز

 چه من;ميرن؟،من کجا اونا:چيه؟،امير:،من بيرون بره ميکشيدش بود گرفته دستشو ساینا که ميکرد نگاه مليکا

 کسی بيرون رفتيم ،باهام ببينيم بزار هيس:بيخيال،امير امير:ميزنن،من مشکوک:برد کشيد امير،دستمو ميدونم

 دویيد شد چيزیش یه مليکا واي:بود،امير خونه پشت از مليکا هاااا،صداي بچه که،واي ااینج نيست کسی:نبود،من

 که دختر ،یه شدن خشک شون چهارتایی هر ما سمت برگشتن ماچه به بریم بياین:،ساینا رفتم دنبالش منم اونور

 حرفشو که نزاشت زن یه هاي خنده صداي..ميکنی چيکار اینجا;گرفت،امير دهنشو جلو بعد واي: نميشناختمش

 خون ي صحنه دیدن با رفتم شدم رد اونا کنار از صدا دنبال رفتم خندید نمی چهارنفر این از کدوم هيچ بزنه کامل

 بود ترسيده شد جدا مرتيکه اون از بود من به روش خبرهههههعه،مریم چه اینجا:زدم داد گرفت چشمامو جلوي

 خفه:،من... مه:روشن،سهند چشمم به به:این،من جز به داشتم انتظارشو کسی هر از ؟!!سهند سمتم برگشت یاور

 و آرش از عصبانيتم حتی ميزدمش نشستم زمين افتاد خورد که مشتی اولين با سهند سمت دویدم شووووووو،

 چيکارش کن نگاه:کشيش،مریم می داري کن ولش مهداد:کرد جدام ازش اومد امير کردم خالی اون سر رو همه

 رسيدم دیوار به خورد عقب ميرفت اون سمتش ميرفتم من عقب رفت قدم چند ترسيد کردم نگاه کردي؟،بهش

 زدن خونه،دادم نه اینجا ولی ميرسم توام حساب:کردم زندانيش دستمام بين اطرافش گذاشتم نزدیکش،دستو

 خوش نحيو این قد دیگه تو چون: گفتم درگوشش اروم بگيره االن جونتون خدا کن دعا پس خونه فهميدیييی

 زمين رو نشست گرفتم فاصله ازش ميلزید داشت ترس بده،از نجاتت نيست کس هيچ خونه تو نيستی شانس

  باغ سمت رفتم کردم گرد عقب

 ساینا

 هاي تکون ،با نبود حقش شد خورد مهداد مریم از بيشتر که اینم فکر تو منم ساکتن سالن،همه سمت افتادیم راه

 هيچی;که،من بودي خوب پيش دقيقه چند تا شد چی: همينجا،آرش:،من ؟کجایی:،آرش اومدم خودم به یکی

 بري در من با رقصيدن زیر از ميتونی که کردي فکر اگه شدم خسته رو چی چی:،آرش شدم خسته فقط نشده

 بودن خاموش ص،چراغا*ق**ر پيست کشوندم گرفت دستمو نيست،آرش حسش اصال آرش واي:کورخوندي،من

 منو شده چی:مخيداد،آرش حرکت خودش با منو که. بود آرش خوردم نمی تکون اصال من کرد حلقه دورم دستشو

 رو فکر همين منم:من تالفيی، فکر به و کردي فراموشش ميکردم فکر: آرش مهداده، دیدن عوارض از:نکن،من خر

 عاشقشی، هنوزم ميدونستم:خندید آرش ميشم، اذیت منم ميکنه ناراحتش چيزي یه وقتی هنوزم ولی ميکردم

 این تو ميتونستم اگه:من کن، فراموشش نباش پس:،آرش شده تموم چی همه داره بچه داره زن اون باشم نباید:من

 تا نشستم رفتم شدم جدا ازش بود ارش با حق ، کنی فراموشش باید کن سعی:ميکردم،آرش فراموشش سال پنج
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 به ایشاهلل تبریک بازم:امير و مليکا پيش رفتم دش خدافظی ،وقت ندیدم مریمم ندیدم رو مهداد دیگه مهمونی اخر

 الو: داد جواب خورد زنگ گوشيش که بگه تبریک بهشون اونم تا بود وایستاد من کنار ،مارال شد پير هم پاي

 جون داداش

..............- 

 رفتين کجا مریم و تو پس-

...........- 

 کجاست؟ نميدونی یعنی-

.............- 

 شبا آروم مهداد-

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

 خدافظ باشه

 مرضيه به رو پایين اومد ها پله از کنن،مارال خدافظی مليکا با اینام مامان بودم منتظر ، ها پله سمت رفت بعد

 ،مرضيه اینجاست چرا بگم داشتم انتظار چيکار خواد می منو اینجا که من ندیدي،وا رو ساینا مامان:گفت خانم

 خنگم من چقدر اه سایناس مهداد دختر اسم سرم تو خاک اهان... نمی ساميار د؟،مننبو باال ساميار با مگه:خانوم

 برو تو جاهاست همين حتما که نرفته جایی ميشه مگه وا:نيست،مرضيه ساینا ولی بود ساميار نيست مامان: ،مارال

 مادر ساینا:شده،مامان قایم رفته کجا نيست معلوم شریه ي بچه چه نچ نچ بگردم، دنبالش برم منم بيار رو ساميار

 بریم:بریم،من

 مهداد***

 خودشه خورد زنگ تلفنم

 هستی؟ گوري کدوم الو

 باشی ادب با بگير یاد یکم:مریم

 بيرون بزنه بغلش از صدتا ميدم نشون بهت ادبی یه بيارم گيرت

 منه دست کوچولوت دختر نميدونی هنوز نکنه نرو تند خان مهداد:مریم

 خودت با بردي گوري کدوم رو ساینا ننننهان غلطی چه ميگی چيييی

 زدنت حرف به حواست پس منه دست ساینا عزیزم مهداد نچ نچ:مریم
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 از تو نکنم فکر البته مادرشييی تو ميفهمی ت بچه اون ساینا با اونم ميکنی تهدید منو داري کنی می زر زر چی

 بفهمی چيزي حرفا این

 نميزارم کم براش چيزي باش مطمئن مادرش من اره:مریم

 برو خواستی گورستونی هر خواستی خودت بعد مياري منو ي بچه االن همين نميرسه ها اونجا به-

 فهميدي کردي خورد منو که ها سال این تموم تاوان ميدي تاوان ببينی نمی رو ساینا حاال حاال مهداد نه:مریم

 لعنتی لعنتی فرمون رو کوبيدم مشت با کرد ،قطع

*** 

 زمين تو رفتن شدن اب انگار ولی کردم رو زیر رو جا همه ميگزره زده زنگ مریم که باري ناخری از روز سه

 جواب رو گوشی سریع مریم شماره دیدن ،با رفتم پایين انداختم پنجره از سيگارمو خورد زنگ گوشيم

 کجایی؟:دادم

 دارید؟ نسبتی گوشی این صاحب با شما اقا سالم:پيچيد گوشم تو مرد یه صداي

 افتاده اتفاقی هست همسرم بله:

 بيمارستان بردن همسرتونو شده تصادف یه:

 اومده بالیی چه ساینا سر نميدونم نيست مریم براي نگرانيم افتادم راه گرفتم رو بيمارستان ادرس سریع

 بيمارستان رسيدم کی و چجوري نفهميدم که بود درگير ذهنم انقدر

 جزو:،پرستار اینجا اوردنش کرده تصادف همسرم گفتن زدن زنگ من به خانم ببخشيد:پذیرش سمت دویيدم

 هاي مراقبت بخش:صادقی،،پرستار مریم:اسمشون؟،:خانم،،پرستار نميدونم:کرده، چپ که بود اتوبوسی مسافرین

 ساله چهار ي بچه دختر یه ببخشيد خانم:افتادم ساینا یاد که برم ممنون،اومدم مرسی:راهرو، ته باال ي طبقه ویژه

 جزو یا نبود ها مجروح جزو اصال یا نشده ثبت مشخصات این با کسی همچين:چی،پرستار اون بوده راشهم هم

 پامو و دست دادن تکون قدرت کردم پایين،یخ طبقه سردخونه برید ميتونيد هویت تشخيص براي هاست فوتی

  بود زده خشکم نداشتم

 ساینا

 ميداد؟ ميمرد بودي ما با تو بيشتر ساعت یه حاال شده شکلی این چرا امير این مليکا اه

 ترمز پامون جلو اومد امير لحظه همون خندید چندش،مليکا ایشششششش:نداره،من منو دوري طاقت:مليکا

 تکون ميرسونيم،سرمو توام شو سوار نگو پرت و چرت: مليکا نميشم، مزاحم نه:برسونيم،من توام بيا:کرد،مليکا
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 ماشين تو داد رو سالمم جواب اروم سالم،امير:داشت،من رفتن پياده حاال یک واال شدم سوار خواسته خدا از دادم

 داداش سالم:داد جواب خورد زنگ امير گوشی اینکه تا بود سکوت

....... 

 شده چی مهداد

........ 

 بيمارستانی؟ کدوم االن ميگی چی

..... 

 ميرسونم خودمو االن باشه باشه

 کردن تصادف ساینا و مریم:امير،امير شده چی:ميمردم،مليکا داشتم استرس ،از کرد قطع رو گوشی امير

 تند خيلی امير دادم باشه،تکيه:ميميرم،امير استرس از خونه تو ميایم ماهم:برم،مليکا سریع باید من بيمارستانن

 مریم بپرسه که ميرفت داشت امير شدیم بيمارستان وارد شدیم پياده کرد پاک رو ماشين امير تا رسيدیم ميرفت

 ندیده اینطوري نبود خوب حالش اصال مهداد،مهداد طرف رفت امير صدا سمت امير،برگشتيم:کجاست،مهداد

 هنوز نميدونم:؟،مهداد چطوره وضعيتش:،اميرicu:کجاست؟،مهداد مریم داداش شده چی:،امير بودمش

 کجاست؟، ساینا مهداد:ندیدمش،امير

 ميکنم حس بگه تونه نمی ما جلو مهداد ولی شده چيزي هی کردم حس پایين انداخت سرشو فقط نزد حرفی مهداد

 شده؟،راه چی تحفه مریم ببينم بریم که اسانسور سمت کشيدم گرفتم رو مليکا دست همين براي نيست راحت

 براش بيشتر ولی شدا خنک دلم یکم بود دستگاه دم و سيم کلی زیر کردم نگاهش ایناهاش،:،مليکا افتادیم

 حالش دکتر ببخشيد:مليکا دکتر سمت رفتيم بيرون اومد اتاق از بود سرش باال اخه،دکتر داره بچه دوتا سوخت

 ازش خيلی نميشم این دوست بميرمم من کن نگاه دوستاشيم، بله;هستيد،مليکا مریض بستگان از:دکتر چطوره؟،

 اشاره اتاقش تو يمرفت بياین،باهاش من همراه:ميزنه،دکتر حرفا چه فضوليش خاطر به هم مليکا این مياد خوشم

 داریم،دکتر شنيدنشو طاقت ما بگيد ميخواین جوري هر دکتر:من ، بگم چطوري نميدونم راستش:بشنيم،دکتر کرد

 داره؟، ایم دیگه کسی شما جز به:دکتر ندارم، رو بزنم حرف عادي انقدر اینکه انتظار شاید خورد جا یکم

 شو خنده جلو زوري کردم نگاه مليکا به طفلک، بده يلیخ حالش پایين داره شوهرم شهرستانن اش خانواده:من

 مغزي مرگ شما دوست بگم چطور یعنی نيست خوب وضعش اصال دوستتون راستش بله: بود،دکتر گرفته

 عين هم مليکا نبودم راضی مرگشم به اما اومد نمی خوشم ازش گرفتم دهنمو جلوي دستام با چيييييی،:شده،من

 رو اومد می بر دستمون از کاري هر متاسفم:کنيد،دکتر کاري یه بچه دوتا این دکتر اقاي چی یعنی:شده شوکه من

 ميتونيم بدن اجازه خانوادش اگه:ميشه؟،دکتر چی حاال:شده،من وارد سرش به بدي ي ضربه ولی دادیم انجام

 واي:،من بيرون مدیماو دکتر اتاق از ،پاشدیم ميگيم بهشون:مليکا بزنيم، پيوند نيازمند بيماران به بدنشو اعضاي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر helia_hk | جونم آروم رمان

 

  .negahdl.comwww    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

96 

 

 چی مهداد به حاال:من ، اره:دارن،مليکار ه*ا*ن*گ هاش بچه ولی اومد نمی خوشم ازش درسته نميشه باورم

 زنشه مریم حرفيه چه این مليکا:شه،من ناراخت زیاد نکنم فکر ولی بگه بهش ميگم امير به نميدونم:مليکا بگيم،

 عزیزم سالم الو:،مليکا:امير به زد زنگ اورد در کيفش تو از رو شگوشي مليکا بوده، چيم هر حاال هاشه بچه مادر

 کجایی

.......... 

 گرفته صدات چرا خوبی اهان

........ 

 االن بگو

....... 

 اميرررررر

......... 

 چيييييی

 شد جمع مليکا چشماي تو اشک شده چی یعنی جونم به افتاد ،استرس

 گریه زیر زد بعد براش، بميرم الهی:

....... 

 چطوره مهداد حاال باشه

....... 

 اخه روز یه تو یهو ميسوزه براش دلم وایی

..... 

 مریم دکتر پيش رفتيم هم ما امير

....... 

 شده مغزي مرگ اونم

....... 

 خدا به
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..... 

 خدافظ باشه باشه

 شده چی:من ،اخه بياد کنار چجوري بيچاره مهداد:،مليکا مليکا شده چی: ،من گریه زیر زد کرد قطع رو تلفن

 نميشد باور بزنم حدس شو بقيه تونستم می گریه زیر زد بعد...  هم ساینا:کردي،مليکا عمرم نصفه دیگه بگو مليکا

  اخه بود کوچيک خيلی افتادم ميزد حرف مانی با داشت مهد تو که اونروز یاد

 بله؟؟:دادم خورد،جواب زنگ گوشيم    

 کجایی؟:آرش    

 مليکام، با االن ميام شن،چيزه اننگر ترسيدم..بی:من    

 تنهاست هم اميلی شدن نگران همه بيا زودتر:آرش    

 فعال باشه باشه:من    

 خدافظ:آرش    

 ،با ميزنم زنگ بهت: برو،من عزیزم باشه: بهتره،مليکا نباشم اینجا من مياد مهدادم. برم من مليکا:شدم،من بلند    

 فتم،ر کردم خدافظی مليکا از داغون عصاب

 اتاقم تو رفتم زود خستگی ي بهونه به خونه رسيدم وقتی    

    ***** 

 دیر شو بلند ببينم پاشو:بود،مامان سرم باال مامان کردم باز چشمامو شدم بيدار خواب از شدید تکوناي حس با    

 خرید و گردش بردم می رو اميلی بعدشم بودم شرکت صبحا گذشته روز چند این تو بستم دوباره ميشه،چشمامو

 نميزاره مامان اونم بخوابم ميخوام رو تعطيله که امروز یه

 بخوابم نميزاري چرا مامان چيه:تخت رو نشستم پاشدم ميداد تکونم و ميزد غر سره یه مامان    

 کردي بيدار منو چرا حاال بياموزدشون خدا خب: دیگه،من خاکسپاریه:،مامان

 ميشه، ناراحت خانم مرضيه نياي تو دختر زشته:مامان چيکار، اونجا بيام نه:نبياي؟؟؟،م خواي نمی یعنی:مامان    

 شروع سرم پشت مردم اونجا بزارم پامو من تا من مادر:چرا؟،من:،مامان نيست من جاي اونجا مامان نميشه:من

 ميگن، پرت چرت و وسط ميکشن رو گذشته پاي هيچی:بگن،من چی ميخوان مثال:زدن،مامان حرف ميکنن

 تلفن با داشت بيرون،مامان ،رفتم پرید خواب دیگه بيرون، رفت بکن،بعد بکنی ميخواي کار هر ميدونم چه:مانما

 ميریم کی ما گفت اونجان اونا هيچی:ميگفت،مامان چی: سينا،من:بود؟،مامان کی:کرد،من قطع رو تلفن ميزد حرف

 مراسم ميبره رو اونقدر بچه کی اخه چی یعنی:من خودشونه، پيش:گذاشتن؟،مامان کجا رو مانی اهان;،من
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 ذهنم به فکر یه بيارش،یهو دیگه که نميشه کنم چيکار ميگی:،مامان ميزاره بد تاثير روحيش تو خاکسپاري

 اماده شما تا:مامان ميگردیم، ميریم برميداریم رو مانی ميایم ميشيم حاضر ما ميکنم صدا رو اميلی االن:رسيد،من

 کردم بيدار رو ،اميلی ميایم خودمون من ماشين با برید شما:اميلی اتاق سمت رفتممي ميشه،داشتم دیرمون شيد

 یه تو ميشد خالصه ارایشمم پوشيدم ساده مشکی لباس یه اونجا بریم ميخواستيم چون بپوشم لباس رفتم خودم

 پوشيده لباس من مثل تغریبا هم اميلی اومد اونم اميلی منتظر بيرون رفتم چشم خط و ریمل یه با رنگ کم روژلب

 گرفتم بابا از ادرسشو برن اینا مامان اینکه از قبل اینا مهداد خونه سمت افتادیم راه بيرون رفتيم خونه از هم با بود

 بيار رو مانی درم دم من سالم الو:سارا به زدم زنگ رسيدم وقتی    

 حداقل بيا اومدي اینجا تا ميگه مامان ایناس:گفت،سارا چيزي یه بهش یکی انگار بعد ميارم االن باشه سالم:سارا    

 برم زود برم من باش ماشين تو:گفتم اميلی روبه اومدم، باشه:بود،من داده گير مامان زشته،افففف بگو تسليت یه

 شدم خونه وارد باال رفتم زدم رو اسانسور بود اپارتمان یه خونه سمت رفتم شده پياده گفت اي باشه اميلی ميام،

 ميگم االن:گفتی؟،من تسليت:پيششون،مامان رفتم کردم پيدا رو مامان و سارا نکنم توجه جلب یادز کردم سعی

 اخرتون غم ایشاهلل ميگم تسليت سالم:دیدم رو مارال که برم اومد داد نشونم دست با اوناهاش:کجاست؟،مامان

 یه اومدم فقط من نه:ومد،منا در سرم رو شاخ دوتا وضوح بيارم،به چایی برات بشين عزیزم مرسی:باشه،مارال

 نميدونم هست ساميار نيست خوب ها بچه براي مراسما اینجور اره خب:،مارال ببرم رو مانی بگمو تسليت

 رو مانی که ساینا خب:حرفم،مامان وسط پرید مامان.. الهی:ميگيره،من بهونه همشم دارم کار کليم کنم چيکارش

 بابا نه:بگم شدم مجبور ميشه،منم زحمتت عزیزم واقعا:کردم،مارال نگاه مامان به تعجب دیگه،با ببره ساميار ميبره

 ي بچه مسئوليت کاریه چه این مامان:رفت،من ،مارال ميارمش ميرم االن ميکنی لطف مرسی:حرفيه،مارال چه

 رو ميارسا اومد مارال بزنه حرف اومد مامان ميکنن،تا تيکه تيکه منو اینا بشه کم سرش از مو یه راحته مگه مردم

 بيرون اومدم که اسانسور ،از بگه تسليت خانم مرضيه به من طرف از گفتم مارالم به کردم خدافظی گرفتم رو مانی

 غم ميگم تسليت سالم:کرد،من نگام متعجب ساميار به افتاد نگاش بعد کرد نگام یکم اول شدم رو به رو مهداد با

 با اونم ميگيره بهونه ساميارم گفت مارال بگم تسليتی یه و ببرم رو مانی اومدم:ممنون،من:باشه،مهداد اخرتون

 نگاشو معنی تونستم نمی اصال ميکرد نگام خاصی جور یه ميارمش،مهداد مراسم بعد بيرون ببرم خودم

 تو نشستم خودمم کردم ماشين سوار رو ها بچه بيرون ،رفتم خدافظ:خدافظ،مهداد برم دیگه خب:بفهمم،من

 کشيدم عميق نفس یه صندلی به دادم ماشين،تکيه

 بعدا حاال:کردم روشن رو چييی؟،ماشين:مهداد،امی بچه:،من کيه یکی این بياري رو مانی فقط رفتی که تو:اميلی

 به چشمش فقطی ولی بود ناراحت اول ساميار کردم پارک ماشينو پارک یه سمت رفتم اول ميدم توضيح برات

 از یکی رو نشستيم رفتيم هم اميلی منو کردم بازي کرد شروع مانی با رفت یادش چی همه افتاد پارک

 رفتار خونيش دشمن مثل من با داشت خواهر یه مهداد گفتم بهت یادت:شده؟،من چی:نيمکتا،اميلی

 بشين عزیزم مرسی عزیزم ميگفت هی بود شده مهربون چقدر امروز نميدونم:یادمه،من اره اره:ميکرد،اميلی
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 مانی اومدم گفتم هيچی:اوردي،من رو مهداد بچه شد حاالچی:اميلی ميدونم، چه:منچرا؟، خب:،اميلی فالن عزیزم

 ببرم رو

 طفلکی شد خوب ولی اهان: اميلی بره، می ساميارم ساینا خب گفت مامانم ميکنه گيري بهونه ساميار گفت اونم

 و مانی شد تموم ازیشوتب اینکه از ميکرد،بعد بازي تاب مانی با داشت کردم نگاه بهش اره:من داشت، ه*ا*ن*گ

 بردم گرفتم دستشو بریم بياین باشه:منم،من:ميخوام،ساميار بستنی من عمه:ما،مانی سمت دویيدن ساميار

 مانی براي تو رفتيم ميخوام هلکوپتر داد گير مانی شدیم رد فروشی بازي اسباب یه دم از دادم بستنی بهشون

 رفتيم بود سه ساعت نزدیکاي بعد خریدم اون برا اونم اومد ششخو کنترلی ماشين یه از ساميارم خریدم هلکوپتر

 خيلی، اره:مهداده،من شبيه هم خيلی:اميلی خيلی، اره:من اس، بامزه خيلی ساميار: بخوریم،اميلی ناهار که

 به سرم،مانی تو زد دونه یه خيلی،اميلی اره:زدي؟،خندیدم خيلی اره جز به حرفی صبح از خيلی اره کوفت:اميلی

 بخور اروم اروم خودته برا همش مانی:اش،من دیگه دست یه تو هم تيکه یه بود دستش یه تو پيتزا کهتي

 ي ادامه نذاشت و خورد زنگ بيتربيت،گوشيم بکش خجالت:بچه،من اس زده هول کال رفته اش عمه به:زشته،اميلی

 دادم جواب بود ناشناس ي شماره یه از تماس بزنم حرفمو

 مهداد*

 باهام مارالم اشپزخونه تو رفتم کردم سالم بهشون بودن نشسته اینا خاله و مامان خونه تو رفتم مانداخت کليد

 زنگ کردن دیر انقدر چرا نه چی یعنی:من هنوز، نه:اورد،مارال رو ساميار:برداشتم،من مسکن یه کابينت تو اومد،از

 گرفتم رو امير ي شماره اتاقم سمت تمرف حرف نداشتم،بدون شمارشو ولی بزنم زنگ ميخواستم: بهش،مارال زدي

 الو:داد جواب لحظه چند بعد

 داري؟ رو ساینا ي شماره امير:من

 خوبم منم سالم:امير

 بگيرم سينا از بزنم زنگ یا داري امير:من

 ميخواي چی برا:امير

 ميگيرم سينا از ميزنم زنگ باشه:من

 ميفرستم برات ميگيرم مليکا از گهدی پرسيدم سوال یه ميکنی ميکنی قاطی چرا داداش باشه:امير

 خدافظ تر سریع باشه:من

 خدافظ:امير

 این از کدوم هيچ داده گوش حرفام به روز اون اگه چی همه براي رو ساینا ميدونستم مقصر تخت رو نشستم

 ارهشم رسيد،امير می زندگيش اونور راحت خيالت با اون ،ولی نميشد افتضاح انقدر من زندگی افتاد نمی اتفاقات
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 تو صداش لحظه چند بعد گرفتم شماره شدم منصرف بعد ولی بزنه زنگ بگم مارال به خواستم اول فرستاد برام رو

 صداش به من و بزنه حرف فقط داشتم دوست بزنه زنگ مارال ندادم چرا اینکه از شدم پشيمون پيچيد گوشم

 اونو وقتی دارم دوسش هنوزم کنم،چرا رونشبي ذهنم از تونم نمی افته می که اتفاقی هر چرا نميدونم بدم گوش

 الووو الووو:ميدونم،ساینا چی همه مقصر

 بود شون گشنه ها بچه خوبه:کنم،ساینا تموم حرفمو ،نذاشت..ساميار:من سالم،:کرد مکث یک سالم،ساینا:من

 نه:من بزنی، حرف باهاش ميخواي نگرانشی اگه:،ساینا باشه:ميارمش،من شه تموم غذاشون بخورن چيزي یه اوردم

 رفتم اتاق از بيرون برم ميخواستم تخت رو کردم پرت رو گوشی خدافظ،:،من خدافظ پس:ساینا نيست، الزم

 اگه:نداشتم،من رو حرفاش به دادن گوش ي حوصله بزنم،اصال حرف باهات ميخوام پسرم:جلو اومد بيرون،خاله

 بعد، براي بزارید ميشه

 فکر بود، مشغول ،فکرم رفتن راه به کردم شروع نداشتم هم رانندگی ي حوصله بيرون رفتم شدم رد کنارش از

 تونستم می ،کاش گشت نمی بر دیگه وقت هيچ کاش کنم چيکار نميدوستم چی همه اینده و گذشته به ميکردم

 به ميگردم خيابونا تو دارم هدف بی وقته خيلی کردم نگاه ساعتم به اومدم خودم ،به نميشه ولی کنم فراموشش

 از ساميارم شد پياده ماشين از ساینا خونه دم رسيدم خونه سمت برگشتم اورده االن تا رو ساميار زیاد حتمالا

 ساینا خورد نمی تکون جاش از وایستاده ساميار ور اون از خونه سمت ببره که گرفت دستشو کرد پياده ماشين

 ميداد،با جوابشو لبخند با هم ساینا ميزد غر هم سر پشت شه ساميار قد هم تا نشست زانوهاش رو جلوش برگشت

 ..ميرفت پيش درست چيز همه اگه ميکردم نگاشون حسرت

*** 

 شم، قدش هم تا ،نشستم نخورد تکون جاش از ولی ببرمش گرفتم دستشو شد پياده کردم باز ساميار برا رو در

 بيام، تو با ميخوام خوام نمی:ارسامي عزیزم، چرا:من برم، ندارم دوست: ساميار نمياي؟، چرا جونم ساميار:من

 من ولی:داد تکون سرشو باشه؟،ساميار بيرون ببرمتون مانی با با دنبالت بيام زود به زود ميدم قول عزیزم:من

 بابات: کردم ميره،بغلش سر ام حوصله نباشه ساینا مسافرت رفتن ساینا و مامان گفت خالم ميره سر ام حوصله

 ولی:خونه،ساميار سمت رفتيم باهم گرفتم دستشو شدم بره،بلند سر ات لهحوص نميزارن هستش ات عمه هست

 خيلی بابات حرفيه چه این:من نداره، دوست رو ما اصال ميکنه دعوا مامانم با اس خونه وقتيم سرکاره همش بابام

 در گشتم،دمبر کرد تشکر هم کلی داده بهش رو ساميار کرد باز رو در مارال زدم رو خونه داره،زنگ دوست رو تو

 ميرفتم داشتم خدافظ،:مهداد خدافظ، دیگه خب:من باشه، دادم،مهداد مارال به رو ساميار:دیدیم،من رو مهداد

 به مطمئنم: مهداد که، نکردم کاري:،من ممنون:طرفش،مهداد برگشتم وایستاد قلبم ساینا،:ماشين،مهداد سمت

  خونه سمت رفتيم شدم ماشين ررفت،سوا و خدافظ:گفت اروم بعدم گذشته خوش خيلی ساميار

 :اهان،نگار:دیگه،مليکا شده تموم تعطيالتش:نيومده؟،من چرا اميلی:مليکا
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 مهدادم: اینا،مليکا سينا ارسامو و ارش با خودمون که نيست کسی: بپرسم،من ميرفت یادم هی هستن کيا ساینا

 نگاه مليکا به تعجب با هست،

 به سينا خود اتفاقا:مليکا نه،:من نميدونستی؟، تو:،مليکا ميگی؟ چی:کردم

 نگفته، من به چرا پس:من بياد، کنه راضی رو مهداد بود گفته امير

 ميکنه، فرقی چه بيخيال حاال:بده،مليکا قرارت شده انجام عمل تو خواسته می نمياي تو کرده فکر شاید:نگار

 این:نه،نگار:ندیدش،من چهارماهه یعنی واا: مریم،نگار مراسم روز همون:دیدي،من کی رو مهداد بار اخرین:نگار

 شده جنی مارالم این ميگم:نگار اومد، می مارال همش ولی خب اره:بيرون،من بردي رو مانی و ساميار همه

 ساینا به عزیرمی عزیزم چه نميدونی االن بود بد چقدر ساینا با نيست یادت:نگار چرا؟، وا:ها،مليکا

 ااا:نگار بگزره خوش خيلی کنم فکر ميکردم نگاه بيرون به پنجره از یمشد واال،ساکت ميدونم چه:ميبنده،مليکا

 بود زده زول باز نيش با نگار رستورانه این اهه خشک طراف دیدن با شدم پياده نگهداشت رو ماشين نگار اینجان،

 هيچ اصال رانگا نياري خودت روي به کن سعی ولی منم:مليکا ميکشم، خجالت مياد یادم هنوزم:،من مليکا منو به

 نيست معلوم بودن، امير و سينا و مهداد ما سمت برگشتن شدن ما ي متوجه شون سمت نيوفتاده،رفتيم اتفاقی

 ولی پایين بود انداخته سرشو مهداد خنده زیر زدن افتاد ما به چشمشون تا ميگفتن چی دوتا ما مورد در داشتن

 از سمتش برگشتم خانم ساینا به به:خندید،آرساممي داشت داشت بود معلوم ميخوردن تکون داشت هاش شونه

 پریدم سمتش دویدم شده تنگ خيلی براش دلم بودمش ندیده دیگه اومده آلمان از که موقع اون

 لوس اینجا شيد جدا هم از برسرم خاک واي:منمممممم،آرش:بوداااا،من شده تنگ برات دلم دختر:بغلش،آرسام

 در شکلک براش براش شدم جدا آرسام اسالمی،از جمهوري صداي است ایران اینجا که نيست آنجلس

 منفی تاثير این رو من:که،سينا ميبينم ساینا رو دارم منفيتو تاثيرات:چته،آرسام:سيناااااااا،سينا:اوردم،آرسام

 دميا اصال این نداره ربطی بابا نه:سينا نبود، شکلی این بود من پيش که سال پنج این تو وگرنه اره:دارم؟،آرسام

 بعد سينا، بيشعوري خيلی ميکشه نم من مخ چييييييی:ميکشه،من نم مخش ميشه اینطوري شمال و چالوس جاده

 کردم، غلط ببخشيد دیگه کردم شوخی ساینا بخشيد:دنبالم اومد سينا ماشين سمت رفتم برگشتم قهر حالت با

 و مانی و سارا رستوران تو باشه،رفتم تاخر دفعه ولی بابا باشه:خواهریيی،من بخشيد سایناااااا:گمشوو،سينا:من

 سمتشون رفتم دیدم رو نگار

 مهداد***

 آرسام با سال پنج ساینا چجوري ميشههه چجوري اخه ميگيرم اتيش دارم ماشين تو نشستم بيرون اومد جمع از

 متشس شده؟،برگشتم چی بابا:فرمون،ساميار رو کوبيدم مشت با مترکيد داشت مخم چييی، یعنی کرده زندگی

 من بابا:ساميار عزیزم، هيچی:کرد،من می نگام خوابالو چشماي با داشت. خوابه اینجا اون نبود حواسم اصال

 نشسته همه تو رفتم در از رستوران سمت رفتم کردم پياده ماشين از رو ساميار شدم پياده ماشين گشنمه،از

 مارال کرد بغلش شه قدش هم تا پاهاش رو تنشس پاشد ساینا سمتش دوید دید رو ساینا که ساميار ميز سر بودن
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 وابسته بيخودي ساميار نباید جلوشو باید ولی داره دوست رو ساینا خيلی ساميار خوبه خيلی ساميار با ساینا گفته

 اومدم، نمی وقت هيچ کاش بود اینجا دیدم رو ساینا که باري اولين فکر تو ،رفتم سينا پيش نشستم رفتم شه

 نداره فرقی:،من ميخوري چی تو ميگم رو غذا:سينا نشدم، متوجه چی:من چی، تو کجاست تحواس مهداد:،سينا

 ،رفتم برميگردم االن: ،من ميري؟ کجا:شدم،امير بلند جام بدید،از منم برا ميدید سفارش خودتون براي چی هر

 به دادم تکيه مکرد روشن سيگار یه ميکرد ام دیونه داشت هست چيزي ساینا آرسامو بين اینکه فکر بيرون

 پشت از رستوران تو رفتم بده جوابمو نذاشتم دلقک گفتم ساینا به که جایی دقيقا شدم خيره روم روبه به ماشين

 رو سينا ماشين در حرصش از چجوري زمين ميکوبيد پاشو چطوري که. کردم می. نگاه رستورانش اي شيشه در

 یا کنم کاري تونم نمی ولی عاشقشم چی االن ولی د،بو شيرین برام خوردنش حرص موقع اون بست،چقدر محکم

 این مسافرت اخر تا چجوري اومدم نمی اصال نگير،کاش گرم آرسام و آرش با زیاد بگم بهش تونم بزنم،نمی حرفی

 کنم تحمل چيزارو

 ساینا**

 رفتيم ارنگ با ميام منم:نگار بشورم، دستامو برم من:،من شدم بلند رفت کجا مهداد که ببينم خواستم می

 تکيه مهداد کردم نگاه گفت می نگار که جایی به کن، نگاش ميگم رو مهداد:نگار ميگی، چی:رو،من اونجا اوف:،نگار

 بعد مياد نظر به داغون چقدر الهی:نگار روش، روبه به بود شده خيره و ميکشيد سيگار داشت ماشين به بود داده

 ميگی چی:ارش،من و رسام آ به انقدرنچسب جلوش داره ه*ا*ن*گ:نگار چته، ااا:بازوم،من به زد محکم دونه یه

 همچين شد شکلی چه کردي بغل آرسامو تو وقتی نميدونی ولی نبود حواست تو:نگار داره، من به ربطی چه نگار

 من که نداره ربطی هيچ مهداد به: من ميکشه، رو همه کال منو آرسامو و تو مياد االن گفتم شد غضبناک قيافش

 بهم داشت دوسم اگه:من داره، دوست هنوزم نميبينی مگه دختر لجبازي تو اخه چقدر: نگار ، کنم می چيکار

 دستشویی سمت نده،رفتم کش بحثو این دیگه لطفا و اره:،من هایی گذشته درگير هنوزم: کرد،نگار نمی خيانت

 بود پایين سرم همش اخر تا دیگه بود، اومده مهدادم نشستيم رفتيم دوباره و زدم صورتم و دست به اب یکم

 تو رفتم مستقيم بيرون اومدیم رستوران از این از بعد بود، لبخند یه فقط آرسام و رش آ هاي شوخی به جوابم

 برد، خوابم و بستم چشمامو صندلی به دادم تکيه سرمو ماشين

*** 

 طرز چه:نگار هان؟،:بودیم،من ادهج تو هنوز کردم نگاه دورم کردم باز چشمامو پاشو برد خوابت تو که دوباره:نگار

 دم بریم ميخوایم چرا؟،:توان،من منتظر همه دیگه پاشو اااا:بستم،نگار چشمامو دادم تکيه زدنه،دوباره حرف

 بعدم حالی ضد خيلی اهه:ندارم،نگار رو جمع ي حوصله اصال ندهه گير:چيی،من یعنی:،نگار برید شما:رودخونه،من

 بخورم هوا یکم شدم پياده ماشين از ماشين تو شد خورد عصابم دقيقه بعدچند ت،رف کوبيدو ماشينو در کرد قهر

  بود کالفه دیدم رو مهداد
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 باشه، عادي ميکرد سعی طرفم برگشت شده؟، چی: طرفش رفتم نيست، وقتش االن ساميارررر: مهداد

 پيداش رفته ساعته دو: داد بيرون صدا با نفسشو مهداد دیگه، اس بچه: خندیدم گرفته، بازیش این هيچی:مهداد

 که جایی سمت رفتم نيست، پشت اون ببينم برم من. کنه اذیت باباشو بلده خوب شيطونيه بچه: من نميکنم،

 بشينم که کرد اشاره سامياره، دیدم برگشتم شد کشيده دستم بزنم صداش اومدم ،تا بودن شده پارک ماشينا

 دوساعته بابات ميدونی:گفتم تر اروم دماغش، جلو گرفت سکوت معنی به دستشو. اینجایی تو:بغلش نشستم

 ، نشده عصبانی بابات تا بریم بيا شيطون ميدونی؟اي:داد،خندیدم تکون اره معنی به ميگرده؟،سرشو دنبالت

 کجاست، بابات پس:من ، نبود اونجا بودم دیده رو مهداد که جایی رفتيم هم با گرفتم ،دستشو داد تکون سرشو

 تو مهداد کردم، نگاه بود کرده اشاره جایی به اوناهاش،:کرد اشاره دستش با بعد کرد نگاه برشو و ورد یکم ساميار

 عادت باید ولی شم رو روبه باهاش بود سخت برام طرفش رفتم گرفتم ساميار دست ، بود نشسته ماشينش

 چشماشو صندلی به بود داد تکيه مهداد رسيدیم کنم، فرار ازش همش نميشه که مسافرت این اخر تا ميکردم

 در دزدید نگاهشو سریع کرد نگاه من به کرد باز چشماشو شيشه به زدم ميداد، گوش اهنگ داشت بود بسته

 اومدم ، ميکنم خواهش:من ممنون،: گرفت رو ساميار دست شيطونت، پسر اینم بيا:من شد، پياده کرد باز ماشينو

 منم: کرد قفل ماشينشو در کجان،مهداد ها بچه بگی ميشه راستی:نشستن کجا اینا اصال نميدونم افتاد یادم برم

 کنار هم مهداد منو رفت دویيد زودتر ،ساميار رفتم دنبالش منم رفت افتاد راه بعد دیگه، پيششون برم ميخواستم

 با که رو دوتا ما بودن، نشسته تخت یه رو ها بچه به رسيدیم نميزدیم، حرفی هيچ هيچکدوم ولی ميرفتيم راه هم

 برام خنده، زیر نزنم گرفتم خودمو جلو ،زوري ميترکيدم داشتم خنده از بود شده باحال خيلی قيافهاشو دیدن هم

 چيزي یه به پام که ميخوندم رو بود اومده برام که رو اس ام اس داشتم اوردم در کيفم از گوشيمو اومد اس ام اس

 که زمين تو ميرفتم صورت با واقعا داشتم ميشه بد خيلی که زمين تو نرم کله با ميکرد دعا دعا فقط کرد گير

 خانم نيستی مواظب چرا:گفت گوشم در اروم باال کشيدم زمين بيافتم نزاشت شد قفل کمرم دور مهداد دستاي

 نگاه مهداد به داشتم من داشتم، ساحل لب شب اون که داشتم رو حسی همون دقيقا افتاد کار از ،قلبم کوچولو

 اومدیم خودمون به کرد سرفه مصلحتی آرش بود، احساسات ابراز هنوزم و ميکرد نگاه من به داشت اونم ميکردم

 بعد زدم بلند جيغ یه برم راه تونستم نمی اصال کشيد تير پام که ها بچه سمت برم اومدم شدیم، جدا هم از سریع

 نشست هول با مهداد پاممممممم، نماما ایيييييييييی:شد،من داغون پام الکی الکی کن نگاه اه زمين رو نشستم

 من ولی شده چی ببينه باال بزنه شلوارمو پاچه اومد مهداد پاممممم، مهداد پاممممم:خوبی؟،من شد چی: کنارم

 به بزنه دست اومد امير ، دورم بودن ریخته همه بود کرده هنگ مهداد ایييييييی، نههه:گرفتم،من دستشو نزاشتم

 دستشو مهداد: نزن،امير دست ميکنه درد نه: گرفتم دستشو خب، شده چی ببينم بزار:،امير زدم جيغ دوباره پام

 تو سرمو هوا رفت جيغم گرفت درد پام به زد دست امير بود گرفته دستمو مهداد نه، یا شده چی ببينم باید اه بگير

 فقط نشکسته: امير يکرد،م درد واقعا پام نبود خودم دست کارام از کدوم هيچ نبود قصد از کردم فرو مهداد بغل

 تو بره کنيم کمکش: ،نگار ميشه خوب روزه دو یکی نياري فشار بهش زیاد شده خراشيده ،یکمم خورده ضربه یکم

 اره معنی به سرمو کنم، کولت ميخواي چی پس:نگار ، برم راه تونم نمی نهه:من شو، بلند ساینا اره:مليکا ، ماشين

 درد کمرم منن؟من:آرش ماشين، تا ببر کن کول اینو بيا ارش:گفت آرش روبه بعد برم رو روت، اي: نگار دادم، تکون
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 کردم نگاه هوام و زمين بين کردم حس بود نشده تموم آرش حرف هنوز.. هستين جریان در که خودتون ميکنه

 صشخا ،بوي قلبش ضربان اش سينه به دادم تکيه سرمو بود خوب ،خيلی ميبرم دارم کرده بغلم مهداد دیدم

 ميرفت راه آروم خيلی چون بود من مثل مهداد کنم فکر ماشين به برسيم نداشتم دوست اصال ميکرد آرومم

 رفت نشنيدم، که بود اروم انقدر صداش ولی گفت چيزي یه ممنون،:من ماشين، تو گذاشت منو رسيدیم بالخره

 چی؟،:من نشستی، حق جاي که خدا بشم قربونت:نگار ماشين، تو نشست اومد نگار گذشت که یکم ، دادم تکيه

 که ميبينم:سرم تو زد یدونه منو؟،نگار حال:من ميکنم، تشکر گرفت حالتو اینکه بابت خدا از دارم هيچی:نگار

 پرت و چرت:من اهانن، کردم نگاه بود مهداد ماشين که جلویی ماشين به تعجب با جلویی، ماشين تو حواستو

 به کجا از اینا: من کنی، حال و عشق جونت مهداد با که ام خسته مياد خوابم که ميپيچونی منو بابا نه: نگو،نگار

 دور از ميان هم ي شونه به شونه دوما خرن بقيه کردي فکر که معيوبه تو مخل که اوال:نگار ، رسيد معيوبت مخل

 هم بغل تو تساع دو ميکنه بغلت مهداد زمين بخوري مياي نميبينی پاتو جلو چاله که پرت انقدر حواست بعد

 کيی اونم ميکنی مهداد مهداد هی که گذشته اون از هيچی دیگه که نبود آرش اگه ميکنيد نگاه هم به عاشقانه

 ميزنی حرف چقدر اهههههههه:من ،......خی بهم مهداد که ميخورد داشت منو پيش دوساعت تا که خانمی ساینا

 بس اوففف:من مخمليه، گوشام منم اره:نگار ت،نيس ميکنی فکر شما که اونطور هيچی اصال رفت سرم تووو

 هم با خيلی االن با رستورانت تو رفتار چندي چند باخودت ميدونی گذشته شوخی از ساینا:شد جدي کن،نگار

 باید تو ميگه مغزم ولی عاشقشی هنوزم تو ميگه ،قلبم قلبم و عقل بين کردم گير خودمم نميدونم:داره،من تفاوت

 که چيزي اون بابت نشدي قانع هنوز تو ساینا ميدونی:نگار کرده، خيانت بهت اون کن دوري ازش باشی متنفر ازش

 توضيح برام بيا بگم بهش برم کنم چيکار ميگی تو نگار:شه،من حل چيز همه بزنی حرف مهداد با اگه شاید دیدي

 کنم اموششفر باید شه تموم باید چيه ميدونی اصال شم قانع من تا بود چی جریان روز اون بده

 مدت این تو کنی فراموشش ميخواستی اگه ميگی،ساینا اینو که باره هزارمين پنجاه این سال پنج این تو:نگار

 کردم سکوت منم نزد حرفی دیگه ميکشه،نگار سوت داره مخم اهه خوو اره:من ميکردي، فراموشش

 جاده اومدیم ماشين با زور به بود جنگل وسط که محلی کوچيک ي خونه یه شده پياده ماشين از رسيدم بالخره

 ساکمو رفتم زودتر نداشت بيشتر اتاق دوتا بود کوچيک خونه تو رفتم ، قدیميه خيلی هم خونه بده خيلی اش

 نداشتم رو کنن چيکار ميخوان بقيه که اینکه به کردن فکر ي حوصله که ام خسته انقدر اتاقا از یکی تو گذاشتم

 فقط خوابيدم و تخت تو رفتم مستقيم نداشتم رفتن حموم ي حوصله حتی کردم وضع لباسامو اتاق تو اومد نگار

 برد، خوابم زود زیاد خستگی خاطر به داشتم احتياج همين به االن

 ، بخوابی اینکه نه بگزرونيم خوش که مسافرت اومدیم ساینا اه پاشوو:نگار

 تخت از:من کردم، رانندگی من راهو تموم خوبه حاال کندي کوه مگه: نگار بودم، خسته خيلی:کردم،من باز چشمامو

 جمع دورش کردن درست اتيش حياط تو بيرون رفتن کجان، بقيه: نبود،من کسی سالن تو ،رفتم پایين اومدم

 انقدر جفتی کردین چيکار نيست معلوم: گفت اروم نزدیکم اومد کرد، فکر یکم بعد ميده، حال خيلی وایی شدن

 نگار ، نگوو چرت: من ، بود خوابيده کاناپه رو که مهداد به که اشاره بعد ميگم اونو: نگار ميگی؟، چی:من اید، خسته
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 ربطی چه ميکرد درد بدنم زمين خوردم منم اس خسته کرده رانندگی طفلی ميگی چی: من نکن، سياه منو ساینا: 

 خواب از مهداد زد نگار که ديدا با بود شده دیر دیگه ميشه، بيدار هيسسس: من سایناااا، طفليييييييی:نگار ،

 نمی مهداد اقا آیی:پهلوش،نگار تو زدم محکم دونه یه.. نمی جان مهداد ببخشيد:نگار ، جاش تو نشست شد بيدار

 خشک سرجام بيرون، رفت شد بلند بعدم ميشدم، بيدار باید دیگه نه:خندید جذاب مهداد ، کنم بيدارت خواستم

 نگاه نگار به فقط نکرد نگاه بهم اصال ولی بود شده تنگ خندیدنش نجوريای براي دلم چقدر که وایيی موندم

 هم با ها، بچه پيش بریم بيا کن ولش هيچی: من زده، خشکت چرا شده چی: نگار اه، اه شد، حسودیم ، ميکرد

 وصلهح اصال سارا، پيش نشستم رفتم ميکرد، بازي مانی با ساميارم ، بقيه پيش بود نشسته مهداد بيرون رفتيم

 ميخواست اهنگ ،دلم نميزد حرفی مهداد نبودم ساکت من فقط البته بودم شده اینطوري چرا نميدونم نداشتم

 من که گيتارشو ماشين تو از رفتم. برداشتم رو سينا ماشين سویچ خونه تو از رفتم ، شدم بلند همينم براي

 ازم و گيتار آرسام ، بيا:من آرسام، جلو فتمگر رو گيتار و بقيه سمت رفتم برداشتم بيارتش بودم کرده مجبورش

 حرف بدون. داد تکون سرشو آرسام ، ميرفت، سر ام حوصله داشت کم کم مخت این به ساینا ایول:سارا گرفت،

 : زدن به کرد شروع و کرد درست رو گيتار جاي بعد و کرد تنظيم رو گيتار

 تو با من فرق همينه حرفاتو پاي نموندي

 عکساتو دارم هنوزم ، من اام رفته یادت تو

 گشتم تو دیدن واسه شهرو دفعه صد حاال تا

 برگشتم گریه با ولی راهم این رفتم خنده با

 گــــــــــــرد بر

 گــــــــــــرد بر

 ميشم دیوونه من تو بی ، پيشم دوباره برگرد

 دارم هواتو چقد که دونی نمی

 کاشتی سينه تو که زخمی گذاشتی جا که و حرفی

 دارم یادگاریاتو تموم من

 ميشم دیوونه دارم که ، پيشم دوباره برگرد

 شيشه پشت نشستم تنهایی که بس

 بياد که زمستون این ، بياد که بارون و برف

 ميشه ساله چند تنهایيام ميدونی
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 سپردم خيابونا به سپردم، بارونا به من

 باشن دیوونه توئه مواظب که

 ردمسپ دنيا همه به ، سپردم خدا خود به

 باشن داشته رو من عشق هواي که

 باشن دیوونه توئه مواظب که

 فرزین فرزاد از برگرد)

 زدي بخون گفتيم تو به ما دوباره: آرش دیگه، هست آرسام: سينا سيناس، نوبت حاال: ،نگار زدیم دست براش همه

 کرد، نگاه امير به. تعجب با باال داور سرش مهداد بخونه، مهداد:امير بخدا، گرفته صدام تو جون به نه: سينا برق، به

 داد رو گيتار امير بود، معلوم متعجبش ي قيافه از کامال نداشت اینو انتظار اصال مهداد بخون، تو مهداد اره:سينا

 ولی کردم تعجب بودم ندیده خوندنشو و زدن گيتار حاال تا زدن به کرد شروع روگرفت گيتار مهداد ، مهداد دست

 ميکرد نگاه من به مهداد مهدادو به زدن زول همه بود بخش امشار خودش مثل صداش

 بگم غرورم نميذاره دلم تو مونده حرفی یه

 عاشقم هنوزم ولی رفتی وقته خيلی اینکه با

 نميخوادت ميگن همه یادت از رفتم اینکه با

 دارم دوست ولی چرا نميدونم

 نميذاره راحتم لحظه یه فکرت اما رفتی

 بيچاره گيره تو پيش رهبرنميدا دست من قلب

 پيشم بياي دوباره روزي یه ميشم منتظر

 ميشم تو سهم ميشی من سهم

 :روش روبه اتيش به شد خيره و دزدید ازم نگاهشو

 یادت به دریا شباي منو

 ميخوادت هنوز که قلبی منو

 *هميشه قلبم تو ميمونه زنده که عشقی منو

 *من بی زندگی فرداي با تو روشن روزاي و خورشيد و تو
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 بودن تو بی تنها روزاي هامو تنهایی و من

 بگم غرورم نميذاره دلم تو مونده حرفی یه

 عاشقم هنوزم ولی رفتی وقته خيلی اینکه با

 نميخوادت ميگن همه یادت از رفتم اینکه با

 دارم دوست ولی چرا نميدونم

 نميذاره راحتم لحظه یه فکرت اما رفتی

 بيچاره يرهگ تو پيش برنميداره دست من قلب

 پيشم بياي دوباره روزي یه ميشم منتظر

 ميشم تو سهم ميشی من سهم

  سعيدي احمد عاشقم، هنوزم

 اصال بود شده جمع چشمام تو اشک شد گرفته حالم بود، عالی:سارا بودیاا، نکرده رو:،سينا زدن دست براش همه

 زوده: آرش خوش، همگی شب ام خسته بمبخوا برم من دیگه خب: ،نگار فهميد حالمو نگار یهو شد چی نميدونم

 اا:سارا جام، از شدم بلند ميام اره:من مياي، توام ساینا گفت من به رو بعد باشيد خوش شما ام خسته:نگار حاال، که

 بعد حموم تو رفتم راست یه کردم که کاري اولين خونه تو رفتيم ، فعال ميکنه درد سرم نه:من حاال، بشين کجا تو

 تو:من ميرفت، ور گوشيش با داشت تخت رو اتاق تو بود نشسته نگار بود، شده بهتر یکم حالم بيرون اومدم ربع یه

 کی؟،:من عاليه، خدایی صداش: نگار بغلش، نشستم منم اهان،:من رفتم، بودي توخواب که موقعی:نگار نميري؟،

 کردن زمزمه کرد شروع بعدم ميزد، حرف باهات اهنگش با داشت فهميدن همه ولی دیگه ميگم رو مهداد:نگار

 چی تو ولی داره دوست هنوزم که ميفهموند بهت داشت زبونی به زبون با پسره کوفت: نگار نگار، اه:من اهنگه،

 این از و کرده خيانت بهم نگو دوباره: نگار کنم، تموم حرفمو ،نزاشت...مهد نکن شروع نگار: من خدا، به خر خري

 چشماي با خودم مگه نه رو چی چی:من نه،:گفت جدي خيلی نگار نکرده، گهم:من ميکنم، لهت ميزنم که حرفا

 خيلی نگار ميکنی، فکر تو که نيست اونطوري اصال موضوع شی متوجه خواي نمی چرا ساینا: نگار ، دیدم. خودم

 داشته هميکن بحث و جر مریم با پارک تو مهداد روز اون ميدونم فقط هيچی: نگار ميدونی؟، چی تو: من بود، جدي

 بزرگش انقدر چرا: نگار بودن، وضعی چه تو گفتم بهت دفعه صد: من رسيدید، سر شماها که ميکرده تهدیدش

 دیوار به چسوندش مليکا ازدواج سالگرد تو که جوري همون دقيقا دیدنشون شما وقتی ميگفت مليکا ميکنی

 مرغاي ميارم سرت بالیی یه گفته مریم به مهداد رفتی دویيدي تو اینکه از بعد تازه ميگفت بوده کرد تهدیدش

 خوایم نمی که رو تو بدي مليکا هم من هم ساینا:نگار مطمئنی؟،- ، حرفا این از و کنن گریه حالت به اسمون

 نميدونم کنم، چيکار ميگی حاال:من نميزدم، رو حرفا این بهت داشتم شک مهداد به درصدم یه اگه باش مطمئن
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 نگار بره، بين از اومده پيش برات که سوتفاهمی این خواستم فقط من داره بستگی خودت به دیگه اینش ساینا

 مغزم نداشتم رو اتفاق همه این کشش افتاد می کار از داشت مغزم بخير، شب:من ، بخير شب:خوابيد تخت رو رفت

 ميشه چی ردهنک خيانت بهم مهداد ميدونم که حاال ميشه چی حاال کشيدم دراز تخت. رو ، ميشد منفجر داشت

 باهام ميخواستن مليکا و نگار کشيدم عذاب همه این بيخودي سال پنج این یعنی کنم رفتار باهاش باید چجوري

 فکر کردم فکر خيلی بود، گرفته زن مهداد نداشت ایم فایده دیگه البته ، نميزاشتم من دفعه هر ولی بزنن حرف

 برد، خوابم تا کردم فکر رانقد ، کنم چيکار که کال اینده به گذشته به کردم

 تصميمی یا بود زده نگار که بود حرفایی براي شاید نميدونم ، بودم خوب احساس از پر شدم بيدار خواب که صبح

 خواب اتاق دوتا و بود کوچيک خونه چون بيرون رفتم کردمو عوض لباسامو شدم بلند جام از گرفتم خودم که

 تو رفتم چيه، خونه این گرفتن از سينا هدف نميدونم ،اصال سالن تو ردام خوابيدن اتاق تو خانوما نداره بيشتر

 خيلی ميکرد نگام ژوليده موهاي و باز نيم چشماي با بود وایستاده که ساميار سمت ساینا،برگشتم ،خاله اشپزخونه

 اول:من ،شکمه فکر نکرده باز چشمشو هنوز خندیدم گشنمه، من:ساميار جانم -نزدیکش، رفتم بود، شده بامزه

 اره:گفت اخم با سمتم برگشت ميتونی، خودت:من دستشویی، سمت افتاد راه ساميار ، بشور تو صورت و دست برو

 اماده چيزایی یه داشتم ، اخماش حتی ها مهداد شبيه چقدر اوف عزیزم، باشه - ، نيستم بچه ميتونم خودم

 دستشویی تو از ساميار سایناااا، خالههه: ميارسا ، بود گشنم خيلی خودمم چون بخوریم ساميار با که ميکرده

 رفتم ، نميرسه قدم:ساميار شده، چی:من ، دستشویی دم رفتم ميتونستم خودش خوبه حاال ميکرد صدام داشت

 ساميار هيکل کل نداره رشته سر داري بچه تو اصال من که اونجایی از ولی ، شستم صورتشو و دست کردم بغلش

 اون که پسرا بين از بدبختی هزار با کرد، اشاره مشکی ساک یه به ساميار کجان؟، اساتلب ساميار -شد، اب خيس

 جمع خودمو کرد، گيجم مهداد عطر بوي کردم باز درشو که همين ساک سراغ رفتم ، گذشتم بودن خوابيده وسط

 با که مهداد سمت مبرگشت هول با ميگردي، چيزي دنبال ميگشتم، ساميار براي لباس یه دنبال داشتم کردم جور و

 که منم ميکرد نگام داشت منتظر مهداد ،.. چيزه..امم- شدم، هول ولی که نميکردم بدي کار ميکرد، نگام تعجب

 اولين بعدم ميگشتم، اون براي لباس دنبال داشتم بود کرده خيس لباساشو ساميار چيزه: من بودم، شده الل

 نگام داشت خنده با مهداد مهداد، سمت برگشتم ، ساینا: دمهدا برم، که شدم بلند برداشتم دستم که لباسی

 خدا واي کردم نگاه دستم تو پيراهن به باشه، بزرگ ساميار براي من لباس کنی نمی فکر:ميکرد

 بيرون ميرفت داشت همونطوري مهداد اصال، بده خودت:من جلوش، گرفتم لباسو رفتم ، نميشد این از بهتر

 پسره کردم مچاله دستم تو لباسو حرص از رفت، بعدم کن، پيدا ساميار برا لباسم یه ميگشتی داشتی که تو:گفت

 کوبيدم می پاهامو که همونطوري احمق، ميندازه هم تيکه تازه ، چه من به توئه بچه بگه بهش نيست یکی پررو ي

 اوردم دم،کر عوض لباسشو بردمش گرفتمو رو ساميار دست ، برداشتم ساميار برا لباس یه رفتم زمين رو

 زول ساميار دیدم کرد، کور منو اشتهاي کل به که احمق مهداد وگرنه بخوره شو صبحونه که ميز سر نشوندمش

 اوفف ميده، لقمه بهم خودش برام هميشه ام عمه ولی چرا:ساميار نبود، ات گشنه مگه وا:من نميخوره، من به زده

 بچه پرستار باید مهندس جاي به تو: آرش ميخورد، ميدادم شو صبحونه ساميار به داشتم داشتم، کم همينو

 با حاال تا ببند، دهنتو آرش شو خفه- کردم، خالی آرش سر رو مهداد از حرصم تموم ،.. ميا بهت خيليم ميشدي
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 داد سرش چرا که شدم پشيمون کرد، نگام واج و هاج آرش ، نبود خودمم دست ولی نزدم حرف اینطوري آرش

  رفت آرش کردم گرم ساميار به سرمو بود دیر دیگه خب ولی زدم

 نزد حرفی نگار ، هيچی- صبح، سر شده چی باز: اتاق،نگار تو رفتم پاشدم منم کنه بازي مانی با رفت که ساميار

 رفتم بيرون بود رفته نبود آرش بيرون رفتم گرفتم وجدان عذاب گذشت که خورده یه ، خورده اعصابم فهميد

 داره حق بود، سرد باهام آرش ولی ميکرد شوخی باهام ،ارسام پيششون رفتم ميزد، فحر داشت ارسام با دنبالش

 بعد دستم، از ناراحتی هستی چرا - نه،: آرش ناراحتی،- نه،:آرش قهري، باهام- هوم،:آرش جونمم، آرش -،

 مظلوم افموقي بعد خواهش، دیگههه نباش ناراحت جونمم آرش - شدم، آویزون ازش گردنش، دور انداختم دستامو

 تند تند پریدم کن، ایتطوري قيافتو بابا باشه: خندید آرش مياد، دلت چطور جونممممم آرشيييييی - کردم،

 عشقيد، که شما- کردم، س*و*ب اونوم رفتم بگيره، تحویل منو هم یکی:آرسام ، دیگه بسه: آرش کردم، بوسش

 - بهش، بچسبی سفت ميخواستی دیگه دیگه: مآرسا نميگيره، تحویل منو دیگه دزدید منو خواهر خوب: سينا

 کل کل هم با داشيم که همينطوري شد، جوگير این دوباره بيا: آرش ندارم، حوصله اصال من سر نکنيد دعوا

 یه از که بود معلوم یعنی بود ساکت مهداد ولی ميزدیم حرف هم با و بودیم نشسته همه خونه تو رفتيم ميکردیم

 نمی مهداد که بود که یعنی بيرون رفت شد بلند دید که رو شماره خورد زنگ گوشيش اینکه تا ناراحته چيزي

 شد مشغول فکرم بزنه حرف باهاش ما جلو خواست

 مهداد***

 خبرا چه خان هومن سالم-

 باشه بزنه زنگ گيره کارت که موقعی فقط نزنيا زنگ نزنم زنگ من تا سالم:هومن

 باشه -

 خدا به پررویی خيلی:هومن

 خبر چه بيخيال اینو حاال-

 شمالی که شنيدم سالمتی:هومن

 باشه گفتم منم کردن اصرار ها بچه اره-

 هست هم ساینا-

 متاسفانه-

 بهتره چيز همه از اینکه پسر بيخيال-

 اخه بهتره چيش-
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 استفاده داري که هایی فرصت از-

 نگو چرت-

 ميکشی عقب چرا بيار دستش به پس داره دوسش که تو احمق-

 خواد ینم اون-

 سمتت بياد اول دختره که نداري انتظار-

 نميفهمم رفتاراش از هيچی نميدونم-

 کنيم، حلش هم با بيام کجایی بگو حاال دیگه همين-

 شمالی توام مگه-

 ببينم بده ادرستو اره-

 تو تمنرف اصال برسه هومن وقتی تا شد هومن حرفاي مشغول ذهنم جورایی یه کردم قطع دادم ادرسو اینکه از بعد

 ميشه، دوباره اصال بياره بدستش دوباره چطوري که ميکردم فکر این به داشتم بودم بيرون سره یه خونه

: هومن دادیم، دست باهم رسوند، خودشو زود بود نزدیکيا این چون هومن سمت برگشتم فکري، تو پسر گل چيه

 وسط کشيدي منو بيچاره ي عمه پاي دوباره بابا چته:هومن داره، مشکل عمت - داري، مشکل کال تو مهداد

 ميمونی خسته دل عاشقاي مثل دیگه همين: هومن چجوري،- داره، مشکل کردنت رفتار اینطور بود این منظورم

 همه اون با مهداد سر کن نگاه خداااااا هی: هومن بدونه، نباید- چيه، بهش حست ميفهمه هم متري ده از دختر

 هر تورو ميدونه چون ولی گفته بهش مليکا مطمئنا داره دوسش تو ميدونه االن که اون احمق اومده چی تجربه

 این از تو ميریم باهم االن جمالت به: هومن خب، - کنه، خطر احساس باید نمياد طرفت مياره بدست بخواد وقت

 کاریت من به بسپار اونو:هومن ميکنه، خطر احساس اینطوري مثال - ، ميخندیم ميگيم مياد در هم عاشقانه حالت

 رو دختر این ببينم اول من - نباشه،

 رو بعد ميشی، ظاهر یهو جن عين چرا تو پسر: امير روحمه، نه:هومن امير، سمت برگشتيم ، تویی هومن ااااااا:امير

 داریم، مهمون:امير ، تو رفتيم باهم ، ببينم تو بریم بياین ميکنی، غلطی چه بيرون ساعته دو بگو پس: گفت من به

 چشم به من ولی ببخشيدا مهداد:هومن هم، بغل نشستيم هومن با نبود، ساینا شدن، اشنا هومن با جلو ومدنا همه

 ، ميکردم شک گفتی نمی اینو اگه - ، نشسته اینجا که دختره دیگه همين: هومن کی؟، به - کردم، نگاه بهش بد

 وردم،درميا پدرتو که بود ساینا اگه - که، نيست ساینا خدا اميد به:هومن

 مانيييييييييييييی سامياااااار

 دویيدن ميخندیدن که همونطور دوتایی مانی و ساميار جفتونووووو، ميکشمتون خدا به
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 افتاد نگاه دیدین، خودتون چشم از دیدین چی هر وگونه منو به اینو بدین:ساینا دونبالشون، ساینا ، بيرون اتاق از

 دو به یکی ها بچه عين ساميار و مانی با داشت که ساینا به بود زده زول گرد چشماي و باز دهن با که هومن به

 ي قيافه وقتی نگاه ما به اومد خودش به من ي خنده با ساینا خنده زیر زدم دیدم هومن ي قيافه وقتی ميکرد،

 مهه که بود شده باحال انقدر قيافش بود کشيده خجالت هم بود کرده تعجب هم بود گرفته خندش هم دید هومنو

 اره: خندیدم اس، ساله دو هاي بچه عين اینکه ابولفضل یا: هومن خودشه، - اینه، نگوو:هومن خنده، زیر زدن

 تربيت هاتونو بچه من به خندیدن جاي: ساینا کرد، نگام چپ چپ هومن داره، فرق بقيه با که گفتم بهت دیگه

  نگار بغل نشست بعد کنيد

 ساینا    

 چه: نگار کيه، این نگار- ، اهه دیده چيزي اي دیونه انگار ميکرد نگام جوري چه پسره ، رفت ابروم وایييييييی    

 راست اره - جایی، ساحلی لب بریم اینجایم روزه دو که پوکيدیم وایييی: آرش اهان، - مهداده، دوست ميدونم

 اومد هومن پسره این اصال: يکامل شيم، اماده که رفتيم شدیم بلند بپوشيد، لباساتونو برید پاشيد پس: سينا ميگه،

 رسيده، اونم تهرانه برسی تو مهداد: هومن بخورم، اب بيرون رفتم اره،: نگار شد، رو اون به رو این از مهداد اخالق

 داشتن منه، ي سليغه دیگه دیگه: مهداد جيگره، خيلی المصب شدم عاشقش من واال:هومن داداش، ایول:مهداد

 اینطوري داشت اگه نداره دوست منو مهداد ، اتاق تو رفتم گرفت حرصم ، مطمئنم ميزدن حرف دختر یه درمورد

 ارایش از مهداد ، ميز رو ریختم ارایشمو لوازم تموم کيفم تو از اینه جلو رفتم ، نميزد حرف دیگه یکی ي درباره

 دادم، انجام ور اومد می بدش که کاري هر ،دقيقا اومد نمی خوشش رنگ پر روژلب از اومد نمی خوشش زیاد

 پوشيدم صورتی کوتاه ي مانتو یه نخير،-نيست، که مهداد براي یعنی:نگار ، هيچی -. ، خبره چه ساینا اوففف:نگار

 پيش وایستادم رفتم بودن، وایستاده ماشيناشون دم همه بيرون رفتم در از صورتيم، سفيد شال و سفيد شلوار با

 برگشتم ، ساینا: آرسام لعنت، منکرش بر بله بله: آرش ، مبود خوشگل- بال، کردي خوشگل چه: ارش ارش،

 واي - من، مرگ دیگه برو: خو،آرسام برو خودت - ، بياري خونه تو از منو گوشی ميري ساینا ;آرسام طرفش،

 طرف به شدم کشيده یهو که گشتم برمی داشتم برداشتم، ارسامو گوشی خونه تو رفتم افتادم راه وایی، ارسام

 به رو عصبی ي قيافه یه با مهداد دیدم کردم باز که چشمامو کشيدم، خفيف جيغ یه بستمو چشمامو خونه، پشت

 به- کردنه، آرایش و پوشيدن لباس طرز چه این: مهداد دیونه، چته - بود، شده قرمز خشم شدت از وایستاده روم

 شم، کار به دست خودم مجبورم: ادمهد چيی، وگرنه -وگرنه، پاک خودت نکن عصبيم ساینااا: مهداد مربوطه، شما

 خودشم دیوار، به چسبوندم گرفت بازو مهداد که شم رد بغلش از اومد ، نميکنی کاري هيچ توام نميکنم پاک -

 کسی ميزارم کردي فکر روژلبت این با: مهداد برم، بزار ميکنی چيکار - کنارم، گذاشت دستشو یه من به چسبيد

 نمی بودم شده خشک هزار رو رفت قلبم ضربان دادي، عذابم کم کنی یونهد منو ميخواي شه خيره لبات به

 حرکت لبم رو دستشو لبم رو گذاشت دستاشو از نداشتم،یکی هم زدن حرف قدرت حتی کنم کاري هيچ تونستم

 حس ميکردیم، نگاه هم چشماي تو ، کردن پاک جز به بود چيزي هر شبيه لبم روي دستش حرکت ولی ميداد

 نگاش از نگام ميشد، نزدیک صورتم به صورتش داشت اروم اروم ميشوه، مهداد قلبمو ضربان ايصد ميکردم

 از بعد کن، پاک االن همين:مهداد ميکنم، پاک خودم: گفتم اروم کردم، جدا لبم از دستشو دستم با دزدیدم،
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 پاک روژمو و لبم رو کشيدم گرفتم ازش دستمالو کن، پاک:مهداد دستم، داد دراورد کاغذي دستمال یه جيبش

 مهداد،- نخورد، تکون مترم ميلی یه ولی دادم هولش اش سينه رو گذاشتم دستامو کردم،

 این ي ،جنبه ميکرد بيقراري داشت دوباره قلبم زدنش، حرف اینطوري براي بود شده تنگ دلم جونم،:مهداد    

 بودیم شده خيره هم چشماي تو نداشت، رو مهداد رفتار

 رفتم شدم دور اونجا از سریع و دادم هول عقب به یکم رو مهداد اومد خودم به موندي، کجا اااااااااااسایناااا    

 حال ي متوجه گرفت دستم از سمتش، گرفتم گوشيشو بياري، یا بخري موبایل رفتی کجایييی:آرسام ، بيرون

 دادم، بيرون صدا با نفسمو لیصند به دادم تکيه سرم ماشين تو نشستم خوبم، اره- خوبی؟،:آرسام شد، خرابم

 ماشين سوار آرسام و آرش بود، پایين سرش و بود جيبش تو دستاش بيرون اومد خونه از مهدادم بعد دقيقه چند

 بود شده هوایی دلم دوباره بودم فکر تو من ولی ميکردن شوخی هم با همه افتادیم، راه شدن

 فضولی از که من سایناا:نگار نيست، وقتش االن ولی ميگم- ببينم، بگو بيخيال:نگار هيچی،- شده؟، چی:نگار    

 واقعا: نگار دادم، تکون اره معنی به سرمو مهداده، مورد در دیگه بگو چيزي یه اهه:نگار نزدم، حرفی ميميرم،

 کرده چيکار

 بچه با ، شدیم هپياد وایستاد ماشين خماري، تو بزاري ادمو بلدي فقط اه:نگار ميگم، بهت بعدا که گفتم نگاررر    

 نمی دیگه که شد شلوغ انقدر دورش کم کم ارسام دور ریختن نفر چند آرسامهه، رو اونجا اااا ، ساحل لب رفتيم ها

 این: آرش بسوزه، آرسام براي دلت نميخواد تو- ، بيچاره ها همينه شهرت مشکالت از یکی هييی:آرش دیدمش،

 درد تو با دارم چی من ولی داره طرفدار همه این بخند اره ،خندیدم خرشانس، کثافت دورشه خوشگل دختر همه

 کنه، دل درد من با تونه نمی کسی هر وگرنه دادم افتخار بهت احمق:بهش زدم محکم خدا، هييی ميکنم دل

 بابا، زن -اوردم، در براش زبونمو- بابا، نه اااااا:آرش

 خلوت جاي یه ميرفتيم وگرنه نبودا یادم اصال:يم،سينانشست تر اونور یکم رفتيم اومد نمی بر ما دست از کاري    

 جام از شدم بلند شدن زدن حرف گرم سر ها بچه تر،

 جيغ کرد شروع شدیم دور که قدم چند پاشد نگار داد تکون سرمو ميام، منم:نگار برميگردم، االن -کجا؟،:آرش ،

 دادم تکيه زمين رو نشستم رفتم ، بابا باشه- دیگه، شده چی بگو ببرن قيافتو و ریخت شور مرده:نگار کردن، جيغ

 نگار براي رو بود شده که رو چيزي دیگهه،هر بگو:نگار نشست، من عين نگارم بود اونجا که بزرگی سنگ تخت به

 کردم، تعریف

 کاراتو زیري زیر زرنگيا خيلی توام:بهم زد بعدمحکم بگيره خودشو جلو نتونسته شده غيرتی جانمم اي:نگار

 هر بعد به این از دختر کردم باور منم گفتی تو اره: نيست،نگار اینطوري اصال بابا نه - نميگی، کسی هب ميکنی

 دوست اونو تو هم دیگه نکن لجبازي: نگار کنم، کاري نيست قرار- فهميدي، منه هماهنگی با ميکنی که کاري

 کارش این با که ميدونم اینو فقط بکنم ميخوام چيکار نميدونم خودمم - دیگه، چيه دردت بگو تورو اون هم داري

 نزدم، حرفی ميدي، عذاب رو مهداد هم خودتو هم انقدر چرا عزیزم کرد بغلم نگار: نگار ، شدم هوایی دوباره
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 خودت دیگه: اخه،نگار جوري چه-دیگه، کن تمومش توام گفته بهت مستقيم غير مهداد موقعس بهترین االن:نگار

- ، بقيه پيش نشستيم رفتيم شدم بلند پاشو، بقيه پيش بریم پاشو:نگار دادم تکون ،سرمو کنی پيدا راهشو باید

 این:خندیدم خوشگل، دختر همه این پيچيدم می بودم منم بله: نگار پيچيدن، آرش با: سارا کجاست، پس آرسام

 می من بابا: ساميار اینطورین، کال اینا که نداره اونجا و اینجا: سارا دارن، نمی بر کاراشو این از دست ایرانم تو دوتا

 خودم اومدیم می داشتم وقتی اونجاست:ساميار بود، کجا شهربازي:مهداد ، منم منم:مانی شهربازي، برم خوام

 جون:سينا بدوو، ببرشون خودت حاال:مهداد ، ميدونم چه:سينا اینجا، اومدیم می باید حتما سينا:مهداد دیدم،

 در خجالتم از بعدا: زدم لبخند ، من بشم قربونت:سينا بدوید، پاشيد:شدم بلند ميبرمشون، من- ندارم، حال مهداد

 ، رفتيم گرفتم رو ها بچه دست طلبم، یکی مياین

 برگشتيم شدن خسته ساميار و مانی اینکه از بعد شم، رو در رو مهداد با خواستم نمی ، اونجا نداشتم دوست اصال

 جا برام نگار شدن، ما ي متوجه بودن، شده جمع دورش بودن کرده درست اتيش بچه ، بود شده تاریک دیگه هوا

 کنم چيکار که بودم این فکر تو و اتيش به بودم بودم زده زول بودن، برنگشته هنوز آرسام و آرش ، نشستم کرد وا

 سارا ،ميزدن حرف دربارش که کيه دختره اون پس داره دوستم اگه نه، یا داره دوستم نه، یا شم نزدیک مهداد به

 دادم، تکون سرمو مطمئنی،:سارا ام، خسته فقط هيچی: زدم لبخند اي، گرفته شده چی:گفت گوشم دم اروم

 بله:دادم جواب کرد، می نمایی خود گوشيم ي صفحه رو ارش اسم سمتم، برگشت نگاها خورد، زنگ گوشيم

 سالم-

 ميگزره خوش سالم عليک-

 نيست بد هعييييی-

 باشه:خندیدم

 باشه چی-

 امشب نمياین ميگم-

 فهميدي؟ کجا از-

 دیگه دیگه-

 برم خودم خواهري قربون الهی-

 نریز زبون-

 ميشی پررو داري دوباره دیگه خب-

 خان آرش باشم داشته صحبتی یه اميلی با باید من ولی واقعا اااعع-
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 دیگه نشو لوس سایناا نهه-

 خدافظ بهش ميگم نخير-

 کردم قطع تلفنو بزنه حرفشو نذاشتم

 سر پشت ، دیگه یکی با نره یکيه عاشق اگه که نيست چيزا این بند و قيد تو ارش کال کنم اذیتش ميخواستم قطف

 نميدادم، جواب من و ميزد زنگ هم

 مکث یکم داره دوست اميلی آرش ولی نه- باهمن، اميلی و آرش:سينا نيست، مهم بيخيال- خب، بده جواب:سارا

 هم کی هر به نگيد کسی به شما نداره اشکال حاال نگم کسی به بود قرار زهرا اینو سرم بر خاک واي اي:کردم

 شاید بود خوشحال هم بود کرده تعجب هم مهداد به افتاد نگام وروجک،:خندید سينا نگه، کسی به بگيد گفتين

 ميگم- ،بود برده خوابش مهداد پاي رو بود گذاشته سرشو ساميار باهميم، آرش و من ميکرد فکر مهمونی اون سر

 خونه سمت رفتيم شدیم ماشين سوار ماشين سمت رفتيم و شدیم بلند بریم،:شدن،سينا خسته ها بچه بریم

  بشم مهداد ماشين سوار شدم مجبور من نبودن اینا آرسام چون ولی

 :ميشکست ميشد پخش که اهنگی سکوتو فقط نميزد حرف کسی ماشين تو 

 برد هاشو یادگاري تموم رفت

 سپرد اتمونخاطر به منو

 خورد ضربه من قلب

 سرم اومده چی تو بعد که نپرس

 ميخرم کادو بهونه هر به

 باور نميشه نه! رفتنت

 دارم دوس رو تو

 دارم دوست بازم غرورمو شکستی که این با

 دارم دوست حواسم پرته تو به برم که جا هر

 لباسم رو عطرتو ميکنم حس

 دارم دوست

 دارم دوس رو تو
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 دارم دوست بازم غرورمو یشکست که این با

 دارم دوست حواسم پرته تو به برم که جا هر

 لباسم رو عطرتو ميکنم حس

 دارم دوست

 کمه طاقتم حساسم، روت بفهمی که بشناسم اشکام از منو

 بسمه دیگه کمه، طاقتم ، ميتونم عشقت بی مگه

 زدم پا پشت چی هر به خاطرت به رفتيو تو

 زدم جا ارهب دو ولی بري دلم از ميخواستم

 زدم صدا رو تو فقط بستمو چشامو

 زدم پا پشت چی هر به خاطرت به رفتيو تو

 زدم جا باره دو ولی بري پيشم از ميخواستم

 زدم صدا رو تو فقط بستمو چشامو

 دارم دوس رو تو

 دارم دوست بازم غرورمو شکستی که این با

 دارم دوست حواسم پرته تو به برم که جا هر

 لباسم رو عطرتو ميکنم حس

 دارم دوست

 دارم دوس رو تو

 دارم دوست بازم غرورمو شکستی که این با

 دارم دوست حواسم پرته تو به برم که جا هر

 لباسم رو عطرتو ميکنم حس

 دارم دوست

 (جليلی سامان دارم دوست رو تو)
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 حس نگاهشو سنگينه ، دیگه بزن حرفتو ادم بچه عين بيا خب داري دوستم که بفهمونه من به اینطوري ميخواد

 کردم، نگاه بيرون به ، پنجره به دادم تکيه سرمو ميکرد، نگاهم اینه تو از داشت کردم

**** 

 ولی فهميدم صداشون سرو از فقط و آرش آرسامو اومدن بود درگير خيلی ذهنم نرفتم جمع تو زیاد دیشب از بعد

 نميدونم ولی دارم دوسش هنوزم بفهمونم بهش مميخوا باهميم آرش منو کنه نمی فکر مهداد دیگه. اینکه خوبيش

 سرده خوب کنم چيکار - ، اتاقی تو همش چته شدي مخ رو خيلی ساینا اه: نگار اتاق، تو اومد نگار جوري،از چه

 هر مثل اتيش دور بودن نشسته ها بيرون،بچه رفتم نگار با ، کن تنت چيزي لباسی یه نيار بهونه الکی: نگار بيرون،

 شب

 باشه:آرش حقيقت، جرات:نگار ، عجب چه به به: آرش خانمو، ساینا اوردمش دیگه کنيم بازي بياین حاال: نگار

 اه:آرش کنم، نمی بازي من:من کنيم، شروع پس باشه:،آرش بهش داد کنارش از بطري یه سارا اوردي، بطري

 ، نشستيم دایره شکل بابا، اشهب اوفف:من نکنی، بازي ميخواي حاال بياي تو تا کردیم صبر ما دیگه نزن ضدحال

 خب:نگار افتاد، نگار منو به اینکه تا ميرفت پيش بازي و افتاد می کی هر به دفعه هر ميچرخوندو رو بطري آرش

 چيزي من بگو:نگار ، بگم من:آرش بودما، کرده اماده سوال کلی اهه:،نگار جرات،:من حقيقت، یا جرات خانم ساینا

 همون ميخواد جرات خيلی این مثال نخير:آرسام برگرد، دیگه ساعت نيم جنگل تو برو پاشو:،آرش نميرسه ذهنم به

 و بره این ميگيرم تایم مونم می بيدار من خوابيدن همه که شب بزاریم ميگه راست:نگار که، نداره ترس اینجایم

 بازي دیگه یکم ها بچه این از بعد هست، چيز همه به حواسم خودم من بابا نه:نگار نميرید، که ابی زیر:آرش بياد،

 خيلی شد همينطوري اینم سراغت مياد زودتر ميکنی فرار چيزي یه از وقتی که اونجایی ،از خونه تو رفتيم کردن

 سعی ولی جنگل، تو تنهایی شب بود ترسناکم ميترسيدم ، بودن خوابيده همه شده مقرر ي موقعه به رسيد زود

 پسش از من ميدونم بيرون رفتم برداشتم گوشيمو کردم تنم ،لباسامو مشد موفقم و بدم نشون عادي خودمو کردم

 ده فقط گذشت می دیر زمان بود ترسناک ميکردم فکر که چيزي اون از بيشتر وایستادم خونه به نزدیک برميام،

 سرمو نميدونم دیگه چيز یا باد صداي جنگل تو از اومد می صدایی یه بود تاریک جا همه بود گذشته دقيقه

 در سر چراغاي نور بودم، اورده خودم با هندسفریمو کاش اه نکنم نگاه اطراف به زیاد کردم سعی پایين انداختم

 تو از که صدایی همون کردم حس پشتم چيزي یه یهو بودم منتظر باشه روشن اطرافم یکم بود شده باعث خونه

 پشت به کردن نگاه بدون. و زدم جيغ کردم که کاري تنها افتاد کار از مغم زمين رو سایه یه یعد اومد می جنگل

  دورشم اونجا از خواستم می فقط جنگل سمت دویدیم سرم

 مهداد    

 یه کردم حس نگار و ميزدن حرف هم با داشتن تاریکی تو نگار و مليکا شدم بيدار خواب از پچ پچ صداي با    

 استرس نگار و بود نگران مليکا سمتم برگشتن مليکا و نگار شده؟؟، چی:من سمتشون، رفتم شد بلند شده چيزي

 دیگه، بگو شده چی:،من.. چيزه..مهداد:مليکا ، دیگه بگيد خب:من کردم، نگاه بهشون مشکوک داشت،
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 هنوز ساعت یه ولی برگرده ساعته نيم بود قرار بيرون رفته بازي خاطر به:چی،نگار ساینا چيی:من ساینا،:مليکا

 دنبال بریم باید شو بلند پاشو امير:من شده، چی:پرید خواب از:امير من صداي با ميگيد، چييی:من برنگشته،

 کس هيچ در بيرون ولی بود باز حياط در بيرون رفتم برداشتم مبل رو از کتمو شد بلند جاش از سایناا؟،:امير ساینا،

 هم با بگردیم رو خونه اطراف ریمب بيا:امير نه، نيستش;اومد ،امير ساینا کجایی، ،ساینااا زدم،سایناااااا نبود،صداش

 زمين تو بود رفته بود شده اب انگار ولی گشتيم رو جا همه رفتيم

 اومدن مليکا و نگار خونه تو هم با جنگل،رفتيم تو باشه رفته شاید باشيم نفر چند باید نميشه اینطوري:،امير    

 پيداش بگردیم باید کنيم چيکار:آرش اال،ح کنيم چيکار:مليکا دادم، تکون سرمو کردین، پيداش:مليکا در جلو

 زمين رو چيزي یه رفت طرفی یه کس هر بگردیم دنبالش جنگل تو شد قرار بيرون پاشيد،رفتيم پس:کنيم،من

 سوال یه خودش، و من اسم اول خریدم ساینا براي من که همونی بود گردنبند داشتم برش رفتم کرد جلب نظرمو

 دنبالش جنگل تو رفتم ميندازه خریدمو براش من که گردنبندي هنوز چرا پس تمنيس مهم براش اگه بود ذهنم تو

 ميشدم، اميد نا داشتم کم کم نبود پيداش هنوزم ساینا ولی بودم شده دور خونه از گذشت خيلی ميزدم صداش

 هر ولی زدم توهم کردم فکر اول شنيدیم گریه صداي که برگردم خواستن شبه االنم مخصوص نميشه اینطوري

 کرده بغل زانوشو زمين رو بود نشسته ساینا دیدمش بالخره ،دیدم ميشد تر واضح صدا سمتش ميرفتم بيشتر چی

 شد بلند جاش از زد برق چشماش دید منو وقتی سمتم برگشتم ترس با سایناا،:سمتش رفتم ميکرد، گریه و بود

 ترسيدم، خيلی مهداد:ساینا نکن، گریه عزیزم نکن گریه:کردم،من بغلش گریه زیر زد بلند بغلم پرید سمتم دویيد

 دستشو عشقم، بریم: -بریم، اینجا از فقط ميکنم خواهش بریم:جانم،ساینا:من مهداد،:ساینا نترس، دیگه نترس:من

 رسيدیم دوباره ساعت نيم بعد ميچرخيدیم خودمون دور داشتيم فقط بود تاریک جا همه ولی افتادیم راه گرفتم

 صبر باید نميشه اینطوري: فقط،من ميچرخيم خودمون دور دوساعته مهداد همينجا دوباره:ایناس اول، ي خونه سر

 بود اونجا که بزرگی سنگ تخت رو نشستم بعدم شه، روشن هوا تا کنيم

 ساینا***    

 بغل تو رفتم دویيدم ترسيدم خورد تکون ،درختا باشم لعنتی جنگل این تو نداشتم دوست اصال نشست مهداد    

 نزدیک خودش به منو کمرم دور انداخت دستشو خوب، ميترسم مهداد:من باده، ساینا نيست چيزي:مهداد ، مهداد

 مهم برام دیگه ميشدم عاشقش قبل از بيشتر ميزد حرف که اینطوري اینجام، من خانمی نترس:مهداد کرد، تر

 تو که همونطوري کشيدم باال خودمو ، بگيره قرار مهداد منو بين نداره وجود مریمی دیگه بود که چی هر نيست

 شرایط ترین سخت تو اگه حتی پيشمه مهداد وقتی بستم چشمامو ، اش شونه رو گذاشتم سرمو بودم بغلش

 جلو گرفته گردنبند یه مهداد کردم باز چشمامو صورتم جلوي چيزي یه احساس با ميکنه، ارومم ولی باشما ممکنم

 اومدم می داشتم وقتی: مهداد ، کردم نگاه مهداد به تعجب با چيه ببينم تونستم تمی درست بود تاریک صورتم

 ،اومدم خدایا چی ميشد گم اگه گردنبندم ولی گردنم دور کشيدم دستمو کردم، پيداش بود افتاده زمين رو دنبالت

 چون فتمگ اروم بعد کردم مکث یکم بگم چی نميدونستم داشتی، نگهش چرا:مهداد نزاشت، که بگيرمش مهداد از

 بهم تو چون:  دارم دوسش ميفهموندم بهش باید بود وقتش االن.. که چون..چون- چرا؟،:مهداد مهمه، برام
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. بود شده خيره مهداد ميکشيم، عذاب داریم مهداد هم من هم کنم، تموم رو لعنتی دوري این ميخوام دادیش،،

 چی هر کنم نگات بزار بود شده تنگ چشمات ايبر دلم:،مهداد باال اورد صورتمو دستش پایين،با انداختم سرمو

 نزنيم حرف ش درباره بيا لبم رو گذاشت انگشتشو ،مهداد.. روز او من مهداد:من نميشم، سير بازم ميکنم نگاه بهت

 کردي فراموش هم اونا داشتيم هم با که اي چی؟گذشته منو: کن،مهداد فراموشش توام کردم فراموشش من: من ،

 دوسم هنوزم ميگی یعنی: صورتم طرف دو گذاشت دستشو مهداد کنه، نمی فراموش عشقشو وقت هيچ ادم -؟،

 اعضاي تک تک رو نگاهش زد، برق چشماش دادم، تکون اره معنی به سرمو نيست، طرفه یه من عشق داري

 بستم وچشمام رسوند هيچ به مونو فاصله شدو نزدیک بهم صورتش ،اروم موند ثابت لبام رو بعد ميچرخيد صورتم

 لبخند. شدیم جدا هم از ، ميداد فشار خودش به منو دستش با ، ميکوبيد محکم قلبم گردنش دور انداختم دستمو

. ميشنيدم قلبشو صداي ميکرد بازي موهام با داشت مهداد اش، سينه به دادم تکيه سرمو بغلش تو رفتم زدم

 کردم باز چشمامو یکی دست نوازش با ، برد خوابم مهداد بغل تو که بودم خسته انقدر بستم وچشمامو

 نيست ستاره پنج هتل جنگليم وسط عشقم:مهداد مياد، خوابم- شده، روشن هوا بریم باید پاشو عزیزم:مهداد    

  اومد یادم دیشب اتفاقات تموم اومد یادم تازه که،

 هيچ به ميرفتيم راه چی هر ولی افتاد راه گرفت دستمو مهداد دست شدیم، بلند شدن نگران کلی ها بچه حتما

 خدا رو تو بسته مهداد- بود، گرفته درد پام ميومد در ام گریه داشت دیگه بودیم، شده گم کل به نميرسيدم چيزي

 پام مهداد - نه، یا شيم خالص اینجا از باید بالخره کنم چيکار عزیزم- وایستاد، جلوم اومد مهداد گرفته، درد پام

 چيکار ااا-کرد، بلندم باهامو زیر اندات دستشم یه احساسات ابراز یه جلو اومد مهداد م،بر راه تونم نمی گرفته درد

 ميکنی

 مهداد- شنيدم، صدایی یه گذشت که دیگه یکم بهش، دادم تکيه دادم تکون سرمو- نبودي، خسته مگه:مهداد

 جووون اخ آرسام داص- ميکرد، صدا. اسمو داشت بود آرسام صداي شدم ساکت یکم ، چيو:شنيدي،مهداد توام

 باز کرده اخم کردم نگاه صورتش به زمين، بزارتم مهداد که ميزدم پا و دست مهداد بغل تو زمين بزارم مهداد

 چرت مهداد اه- ببينه، من بغل تو رو تو خان آرسام نداري دوست چيه: مهداد که، نزدم حرفی که وا ، شده عصبی

 از ميخوام فقط لحظه اون تو ولی شد ناراحت آرسام، پيش برو:مهداد ،زمين گذاشت منو وایستاد پایين، بزارم نگو

 سمتش تررفتم جلو بودم، نشده خوشحال انقدر ارسام صداي شنيدن از حاال تا شيم خالص لعنتی جنگل این

 ترسيدم چقدر ساینا واي:آرسام کرد، بغلم سمتم، دویيد طرفم برگشت آرسامم،-زدم، صداش بود، بهم پشتش

 عمر نصفه حاال تا دیشب تو دست از دختر: ميشدم له داشتم خوبم، خوبم:من هان، نشده که چيزیت وبیخ خداااا

 دستمو آرسام نبود، ولی برگشتم ميشه منفجر عصبانيت از داره االن حتما افتادم مهداد یاد گرفت دستمو شدیم،

 مهداد،- دیگه، بریم بيا نمياي چرا پس:آرسام رفت، کجا پسره این بودم،پس مونده جام سر من ولی ميکشيد

 آرسام حرفاي به. اصال نيست، اونم تاحاال دیشب از نبود یادم اصال و مهداد واي: کرد مکث یکم مهداد چی:آرسام

 بودیم هم با اه - ميگی، ،چی چی یعنی:آرسام ، نيست ولی بود - اره؟، بود تو با:آرسام مهدادد، -، نميدادم گوش

 از زیاد برميگرده خودش دیده رو دیگه یکی یا امير شایدم رفته تر جلو حتما:آرسام ت،نيس االن که ميبينی ولی
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 تونه می مهداد ميدونم نداشتم خوبی احساس اصال شدم نگران ولی چرا نميدونم نيستيم، دور خونه و جاده

 نميدونم، خودمم دليلشم داشتم دلشوره ولی برگرده خودش

 ، رسيدن ما با ها بچه رسيدیم، وقتی. کرده پيدام گفت زد زنگ همه به رسامآ شدیم ماشين سوار رفتيم آرسام با

 کردم اشتباهی چه اه کردم بغل آرسامو دیده حتما بود مهداد پيش حواسم همش من ولی ميگفت چيزي یه کی هر

 من بد حال ي متوجه همه ، ميکرد فکر چی خودش پيش حاال ميشد درست داشت تازه چی همه وقتی لعنتی

 سرم باشم جمع تو تونستم نمی اصال بود دگير ذهنم بيشتر ولی بودم خسته خونه تو بریم گرفتيم تصميم نشد

 برد، خوابم زود قرص تاثير بخاطر اتاق تو رفتم گرفتم درد سر قرص یه مليکا از همين براي ميکرد درد

 نبود، کسی ولی زدم صدا ور ها بچه بود، تاریک جا همه بود رفته فرو کنی خورد عصاب سکوت یه تو خونه

 من ي متوجه ، ميکردن گریه داشتن چرا ولی بودن بيرون بيرون رفتم ميومد هایی صدا یه بيرون از هيچکس

 اومد. شد من ي متوجه مارال وقتی ميکنه، چيکار اینجا مارال کردم ،تعجب بود هم ،مارال طرفم برگشتن شدن

 خواستم نمی بود گرفت گلو بغض کشتيش، بالخره تو توئه قصيرت همش:بود،مارال عصبی ولی ميکرد گریه سمتم،

 نمی بود، خون پر صورتش زمين رو بود مهداد زدم کنار رو همه تر جلو رفتم ميپيچيد سرم تو ها صدا کنم، باور

 ، زدم زانو ميشد، خفه داشتم بکشم نفس تونستم نمی حتی بزنم حرف نه کنم گریه نه تونستم

 ولی بوده خواب بودم خوشحال نشستم، کرد کمکم بود سرم باال مهداد کردم باز چشمامو وپاشو پاشو ساینااااا

 نمی صداشو ولی ميزد حرف مهداد گلوم به انداختم چنگ ميشد، خفه داشتم بکشم نفس تونستم نمی هنوزم

 کشيدن نفس براي ميکردم تقال فقط شنيدم

 مهداد***

 خوبم، اره-، پسر خوبی:سمتم اميراومد بودن منتظرم خونه، متس برگشتم شد، تر اروم اعصابم رفتم راه یکم

 دادم تکون سرمو بخوابه، رفت:امير کجاست، ساینا امير- شدم، نگرانش نبود ساینا

 خانوما بخوریم بيارید چيزي یه گشنمه من:آرش

 بيرون بریم کنيم چيکار پس:آرش هيچی، اره: نگار هيچی؟،:آرش نداریم، هيچی ولی منم:آرش کنار نشست نگار

 دیشب از دیگه شدن پيدا موقعيت کدوم:آرش موقعيت، این تو اوردي گير وقت آرش واي:مليکا بخوریم، چيزي یه

 فردا کنيم استراحت گردیم برمی بعد ميشه عوض هوامونم و حال اینطوري داشتيم استرس فقط که االنم تا

- مياي، توام مهداد:امير کردن، راضيشون آرش و نگار ولی نبودن موافق بقيه موافقم، منم:نگار برگردیم، ميخوایم

 بياد، اونم کن بيدار ساینا برو نگار:آرش راحتی، جور هر:امير بگزره، خوش ندارم شو حوصله اصال ام خسته نه

 جوابشو بعدا ولی خب خيلی:آرش داره، ه*ا*ن*گ کنه استراحت بزاریم من نظر به اس خسته خيلی نه:مليکا

 شده عرق خيس سرش باال نشستم ساینا، اتاق تو رفتم ، نميبرد خوابم ولی بودم خسته ، رفتن ههم ، ميدي خودت

 بکشه نفس تونست نمی انگار نشست، کردم کمکش کرد باز چشماشو پاشووو، سایناااا ساینا - زدم، صداش ، بود
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 بود خواب- ، کردم لشبغ گریه زیر زد ترکيد بغضش گوشش زدم خوبی، عشقمم ساینا-ميکرد، تقال داشت مدام

 شد تموم

 ساینا

 دستش با زد لبخند کردم نگاش گرفتم باال سرمو شدم تر اروم ، ميکرد گریه بغلش تو من و بود کرده بغلم مهداد

 کردم نگاه مهداد به تعجب با کجان، بقيه پس مهداد بغل تو من افتاد کار به مغزم یهو کرد، پاک اشکامو

 نيومد دلشون بودي خواب:مهداد بگم، چی ميخوام فهميد مهداد بازم نبردن، منو چرا پس بيرون،وا رفتن:مهداد

 ي حوصله اصال بودم خسته دوما. نميزارم تنها کوچولومو خانوم من اوال:مهداد نرفتی، چرا تو پس- کنن، بيدارت

 مهداد راستی- خندید، ،مهداد نرفتی که شد خوب- کردم، بيشتر،جا بغلش تو بيشتر خودمو نداشتم، چيزو هيچ

 براي توام چی تو: مهداد ، داداشمه عين آرسام مهداد جنگل تو امروز براي- براي؟،:مهداد نباش، ناراحت دستم از

 اشتباه- کردي، زندگی سال پنج باهاش چرا پس: مهداد سواليه، چه این دیونه معلومه- خواهرشی؟، عين اون

 داره خونه خودش آرسام ،اميلی باباشو مامان با يکردمم زندگی شون خونه تو فقط من خان حسود شدي متوجه

 زیادي آرش آرسامو با انقدر نبينم دیگه پس حسودم که بودم گفته بهت:مهداد اونجا، اومد می وقتا بعضی فقط

 دختر همون اميلی راستی: مهداد ، باشه- اخرمه، حرف ساینا:کرد اخم مهداد، ااا - کردم، اعتراض بگيریااا، گرم

 ارههه، خوشگلههه رنگی چشم دختر که- زدنش، کردم شروع طرفش برگشتم چييی- اس، خوشگله گیرن چشم

 کننننن ولم- روم، زد خيمه خودشم تخت رو خوابوندم گرفت دستامو سایناااا، بابا نزن:مهداد ميخندید، مهداد

 نکن، من جون مهداد-کردم، جداش خودم از شدم، جوري احساسات،یه ابراز تو کرد فرو سرشو مهداد،

 دلم جون:مهداد،مهداد-اش، سينه رو گذاشتم سرمو بغلش تو رفتم خوابيد کنارم بعد که، نميکنم کاري:مهداد

 تهران برگردیم بزار:مهداد کردم، سکوت ،..باهم دوباره که همين دیگه همين- چيو،:مهداد کنيم، چيکار- عشقم،

 یعنی - بفهمه، باید سينا همه از اول نظرم به کن صبر:یدخند بگيی، زودتر نميشه- ميزنم، حرف سينا با من اول

 ميترسياا، داداشم از:خندیدم بشنوه، ما زبون از باید سينا ولی بگو بگی ميخواي:مهداد نگيم، کسی به فعال

 به شبا خيلی:گفت اروم مهداد نخوابيدي، اصال من خاطر به دیشب-بستم، چشمامو ، کنيم چه دیگه:مهداد

 کردم، سکوت همين بدم،براي جوابشو باید چی نميدونستم م،نخوابيد خاطرت

 نگاه پنجره از اومد می بيرون از دیدن،صدا ها بچه نکنه ، برده خوابم مهداد بغل تو ، کردم باز چشمامو صدا سرو با

 نيومد، دلم که بود عميق خوابش انقدر ولی کنم صدا رو مهداد اومدم بودن، شده پياده ماشين از تازه ها بچه کردم

 نداشتم وقت اومدن بچه افتاد یادم ،و کردم بوسش یه ، رفت ضعف براش دلم بود کرده اخم خوابم تو شدم محوش

 از اول نگار کردن، دیدن تلوزیون مشغول خودمو بسته دوباره و کرد باز یه موهامو کردم روشن رو tv رفتم سریع

... چيزه- کنم، روشن رو چراغا رفت یادم سرم تو خاک وایييی نشستی، تاریکی تو چرا ساینا ااا:نگار تو، اومد همه

 حيوانات مستند محو حاال تا کی از تو نزدیکم، اومد کرد روشن برقو نگار ،....همين سر تلوزیون به رفت حواسم

 کنترلو بعدم برسون، بهش منو سالم کرد پيدا تو این از تر جالب چيز مگه چيه خب-، ببين شانسو اوفففف ميشی،

 دوتا ایول طرفش رفتم ، اورده چی برات داداشت ببين بيا ساینااا:سينا تو، اومدن همه دیگه دستش، تو گذاشتم
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 غذام ميز سر نشستم رفتم بعدم ميمردم، گشنگی از داشتم بشم قربونت:سينا بغل پریدم بودن، اورده غذا ظرف

 مشکوک روم، روبه نشست اومد بيرون اسايلب. همون با نگار که ميخوردم غذامو لذت با داشتم جلوم، گذاشتم

 داره، تعجب این کجاي عزیزم اره - اره؟، خب:نگار اره، خب- ماست، اتاق تو مهداد:نگار چيه؟،- کرد، نگام

 اینکه براي ببينم تلوزیون رفتم شدم بيدار خواب از من چون -خوابيده، ما اتاق تو چرا مهداد اول سوال خب:نگار

 اتاق تو رفت کرد صداش مليکا بگه چيزي یه اومد دوباره داد تکون سرشو نگار اتاق، تو بره گفتم کنه اذیتش صدا

***** 

 مسافرت که وقتی از هفته یه ميشه دیونه داشتم خاموشه بازم گرفتم رو مهداد شماره برداشتم گوشيمو دوباره

 گوشيمو خواموشه، گوشيش ميزنم زنگ ،منم نزده زنگم بلکه نزده حرف سينا با تنها نه گذشته،مهداد برگشتيم

 ميکنه تالفی داره شایدم گذاشته سرکار منو مهداد بردم پی این به واقعا دیگه تخت رو کردم پرت

 حوصله که گفتم منم داره چيزي مهمونی شنبه پنج کنم فکر اس خونه کردن تميز حال در فقط روزه چند مامان

 غذا براي فقط اتاقمم تو ميام سرکار از شده کارم روزه کردن،چند قبول اونم اینا نگار ي خونه ميرم ندارم مهمون

 عادت حسابی نبودنم به اینکه مثل نيست مهم کس هيچ براي رفتارم این که اینجاست بيرون،جالب ميرم خوردن

 شده تنگ اميلی براي دلم اه بود، اميلی ،اونجا گشتم نمی بر ،کاش کردن

 هوا یکم بيرون بریم گرفتم تصميم بود بد حالم هنوزم کردم قطع باهاش نزد حرف کلی از بعد اميلی به زدم زنگ

 اومد مارال شدن، سبز جلوم ساميار و مارال که بودم نرفته در از هنوز ، بيرون رفتم و پوشيدم لباس بخورم

 مارال و ساميار به ربطی هيچ چون باشم اروم کردم سعی ولی بودم شاکی حسابی مهداد از اینکه با سالم،:نزدیکم

 سالم،-نداشت،

 رفتم، نمی خاصی جاي نه-ميرفتی؟، جایی نشدم که مزاحمت:مارال خوبيد، شما اره -، عزیزم خوبی:مارال

 امکان ساميار تنگی دل براي راه همه این ببينت، بيارمش گفتم بود شده تنگ برات دلش ساميار پس خوبه:مارال

 نيستی، سرحال زیاد خبرا چه:مارال ، کردي خوب-نداره،

 گرفتم، رو ساميار دست پارک سمت افتادیم راه ، عزیزم نه- ، اومدیم موقعه بد پس:مارال ام، خسته یکم فقط نه-

 چيز، همه براي ببخش منو بود من تقصير بيشترشم افتاده ما بين گذشته تو اتفاقا خيلی:مارال جانم،- ساینا،:مارال

 نه،- ميزنه، حرف مهداد شبيه چقدر چی، داداشمو;مارال ، مکرد فراموش رو گذشته وقته خيلی من نيست مهم-

 اقا پس ، ميشد اميد ي قضيه داشت دوباره مثبت،پنجشبه؟اوفف جوابت دیگه حله چيز همه پنجشبه پس:مارال

 رفتن ،اونا خوردیم چيزي یه رفتيم ساميار و مارال با بعدش پارک رفتيم کردم بغل رو ساميار ، داره ها نقشه مهداد

  ميکشيدم، نقشه مهداد حال گرفتن براي ذهنم تو داشتم همش خونه رفتم منم نه،خو

    *** 
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 بيرون برن شام امروز قرار شرکت ها بچه ولی خونمون ميان اینا مهداد امروز بيرون اومدم شرکت ساختمون از    

 برداشت، رو گوشی سارا شانسم از خونه به زدم زنگ ميکنم خاموش گوشيمو که منم دفعه این کردم قبول منم

 سالم،:سارا

 عزیزم سالم-    

 خوبی:سارا    

 بيرون ميریم شرکت هاي بچه با نميام امشب من که بگو مامان به مرسی اره-    

 داریم مهمون امشب نميدونی مگه چييی:سارا    

 باي باي ميشه تموم داره گوشيمم شارژ بگزره خوش بهتون نباشم من ميشه ولی چرا-    

 گفتی:مهسا کردم خاموشش بعد کردم قطع گوشيمو ندادمو سارا به زدن حرف مهلت دیگه    

- نميشم، مزاحم:مهسا برسونمت، بيا- کنم، عوض لباسامو برم اره:مهسا ميري، تو نه- خونه، ميري: مهسا اره،-    

 شون، خونه سمت افتادم هرا گرفتم شونو خونه ادرس مهسا از شدیم، ماشين سوار رفتيم ، مزاحمتی چه بابا نه

 بالخره انتظار ساعت نيم یه ،بعد نکردم قبول ولی کرد تعارف خيلی منم به کنه عوض لباساشو خونه تو رفت مهسا

 شد، پيداش خانم

 اومدي می تر دیر یکم-    

 عزیزم ببخشيد:مهسا    

 نميشه روشن چرا لعنتی اه- نميشد، روشن ولی کنم روشن ماشين اومدم    

 شده چی:مهسا    

 برسونمون اون خواي می اس خونه داداشم:مهسا نميارم، سردر ماشين از هيچی ولی شدم پياده اه، نميدونم-    

 صدا داداشو رفت مهسا بابا، نه:مهسا نشيم، مزاحمش-بود، شده دیرمونم شد نمی روشن لعنتی نداشتم اي چاره    

 بيرون،سالم اومد ساله 28,29 پسره یه کرد

 چی:محمد منم،- خوشبختم،:محمد همکارم، و ساینادوستم محمد،اینم داداش ميکنم معرفی:مهسا سالم،-    

 شده، چی ببينی بياي بعد برسونی رو ما ميشه شده دیرمون داداش:مهسا نميشه، روشن نميدونم- شده؟،

 رستوران، تو رفتيم سامه با رفت، و رسوند رو ما ،محمد شدیم ماشينش سوار رفتيم شد، سوار بياین باشه:محمد

 سالم:طرفشون رفتيم دیدیم رو ها بچه

 همه ، شرکته هاي بچه از یکی عروسی مناسبت به ،شام نشستيم حرفا این تعارف و سالم بعد برگشتن صدام با    

 عدب افتاده، اتفافی چه االن تا که بودم این فکر تو بيشتر ميکردم شرکت بحثا تو تر کم من ولی ميزند حرف هم با
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 ساعت ولی کرده درست ماشينو گفت اونم داداشش به زد زنگ مهسا بيرون اومدیم همه شام خوردن از

 ميرم من مهسا-، ميشه دیر خيلی خونه برسم تا همينطوري اینا مهسا ي خونه تا برم نداشتم وقت بود 10:30،11

 ميگيرم، چيزي آژانسی یه- ميري، چی با االن عزیزم باشه:مهسا دارم، برمی ميام ماشينو فردا خونه

 چيه حرفا این:محمودي ميرم، خودم مرسی نه-، محمودي سمت برگشتم ميبرمتون، من چی براي آژانس    

 ببينه یکی شم پياده این ماشين از موقعه این اگه دیگه طرف از بيارم نه هی بود زشت طرفی یه از ميرسونمتون،

 خودشه کار تو سرش بيشتر ، نبود بدي ادم شدم ماشينش سوار رفتم کردم خدافظی بقيه ،از ببينه کی بابا نه چی،

 ، بودیم کرده سکوت جفتمون مسيریم، هم تقریبا حرفيه چه این بابا نه:محمودي شدم، شماهم مزاحم ببخشيدا- ،

 از کردم خدافظی چيه،باهاش حرفا این ميکنم خواهش:محمودي ببخشيد، بازم واقعا ممنون- وایساد، خونه جلوي

 وایساده تاریکی تو نفر یه دیدم که برگشتم کشيدم عميق نفس رفت تا شدم منتظر شدم پياده اشينم

 حتما ميرسيد نظر به عصبی خيليم بود مهداد بيرون اومد تاریکی ،از عقب رفتم کشيدم خفيف جيغ یه ترسيدم    

 خونه، در سمت رفتم ،بعدم سيدمتر اه:گفتم لب زیر بشنوه که جوري اروم ، شدم پياده ماشين از که دیده منو

 بازومو نزدیک اومد مهداد فرمودین؟، چيزي-مهداد، سمت برگشتم بدي، جواب سواالم به باید نرو در وایسا:مهداد

 ، نزن حرف طوري این من با:گرفت

 ایيييی-داد، فشار دستمو داره، ربط تو به- بودي؟بگووو، کجا هان؟باهاش بود کی مرتيکه اون:مهداد کن، ولم-    

 کشيدم دستش تو از بودي،دستمو کجا بگو نریز بهم منو اعصاب ساینا داره، ربط ارههه:مهداد کننننن، ولم

 هفته یه که اونی تو،فهميدي نه منم بگيره پس حساب باید که اونی ميگيري؟ولی پس حساب من از داري-بيرون،

 رفت دوید رفتم من تا که اونی:ميگم یچ نميدونستم اصال بودم شده عصبی من نه تویی خاموشه گوشيش اس

 هندستون یاد فيلش مرده زنش تا که اونی من، نه تویی کرد ازدواج رفتم من تا که اونی من نه تویی عشقش پيش

 ميکرد، نگام داشت بود مونده مات مهداد به افتاد نگام.. تو خان مهداد اره من، نه تویی من سمت دوباره اومد کرد

 مورد در واقعا یعنی:ميرفت داشت عقب عقب مهداد بود، حرفایی چه این خدا وایيی ميکرد کار مخم داشت تازه

 و شد ماشينش،سوار سمت رفت کرد گرد عقب ،بعدم تو سمت اومدم مرده مریم چون که ميکنی فکر اینطوري من

 تو رفتم کردم جمع توانمو تمام دقيقه چند بعد ، ميکردم نگاه خاليش جاي به بودم مونده خشک رفت،سرجام

 زدم تخت رو نشستم اتاقم، تو رفتم نشدم جواب منتظر. کردم بلند سالم یه بود، خونه تو همه رسيدم وقتی خونه

 کنار اومد سينا باشم، تنها ميخوام- ،...ساینا:سينا اتاق، تو اومد سينا دقيقه سه دو بعد ، بودم زده گند گریه زیر

 اومد مهداد- عزیزم، شده چی بگو ساینا:کرد بغلم سينا گرفت شدت ام گریه شده، چی ميکنی گریه چرا:نشست

 سينا زدم، گند داداش-،... ميخواستيم بود خودت خاطر به کردیم ما کاري هر عزیزم ساینا:سينا بزنه، حرف باهام

 از چی هر- چی؟، تو ولی:،سينا...من ولی بزنه حرف باهام بود اومده مهداد- کردي، گند؟چيکار:بود متعجب لحنش

 ازدواج باهاش عشقت پيش دویيد رفتم من تا که گفتم.. گفتم- گفتی، ؟چی چی:سينا کردم، بارش اومد در دهنم

  کرده هندستون یاد فيلت مرده که حاالم کردي
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 فقط گوشيش کردن خاموش خاطر به بود عصبی فقط خدا به نه- ميکنی، فکر اینطوري ،واقعا گفتی چرا چيی:سينا

 ميدونم رو همه ميدونم- کنه، خاموش گوشيشو گفتم بهش من: سينا ميدونم،-کردي، روي دهزیا:سينا همين،

 کنم، تالفی ميخواستم فقط،فقط اوهوم-ميدونستی، چييی:بيان،سينا ميخوان اینا مهداد امشب ميدونستم حتی

 چقدر امشب طرخا به مامان ميدونی هان؟اصال کردیم هم سر دروغ چقدر ميدونی اي بچه مگه ساینا واي:سينا

: سينا بگم، چی برم- بزن، حرف مهداد با برو:سينا کنم، چيکار االن ميگی- خيلی، اي بچه خيلی بود دیده تدارک

 شدم می الل ایشاهلل منه تقصير خدا بيرون،اففف رفت دانی،بعدم خود

****** 

 خونه برم باید اس جمعه روزام طرفی از بزنم حرف مهداد باید شدم اماده سریع شدم بيدار گوشيم صداي با صبح

 سمت رفتم گرفتم آژانس یه شدم چی همه بخيال بگم، چی خانم مرضيه به اونجا برم همينه قسمتش بدترین شو

 شد باز در بزنم زنگ اومدم تا رسيدم وقتی ميکردم فکر بگم بهش چی اینکه به راه تموم اینا مهداد ي خونه

 روي به سالم:خانم سالم،مرضيه- عزیزم، ساینا:خانم مرضيه کرد، بتعج دید که منو بيرون، اومد خانم ،مرضيه

 هم سر دروغ کلی گفت که افتادم سينا حرف بهتري،بيمارستان؟یاد بودي بيمارستان گفت مهداد خوبی ماهت

 که خاصی اتفاق نه- اینجا، اومدي صبح ي موقعه این که نيوفتاده خاصی اتفاقا:خانم مرضيه بهترم، اره- کردیم،

 تو جلوم گرفت کليدشو داشتم نگهت در دم دخترم خب اهان: خانم مرضيه بزنم، حرف مهداد با باید ولی ستني

- شده، بيدار دیگه که مهداد تو برو مرضيه نميشم، شما مزاحم نه نه-نميرفتم، وگرنه مهمه کارم خدا به تو برو

 ساميارم و مارال خونه، تو رفتم منم بيرون رفت خانم ،مرضيه خدافظ-خدافظ، فعال:خانم ممنون،مرضيه باشه

 برم گرفتم تصميم لحظه یه او ولی بمونم منتظر ميخواستم خوابه هنوز مهداد که معلومه خونه سکوت نبودن،

 یه تخت، رو نشستم تر نزدیک رفتم بود خواب مهداد تو رفتم کردم باز رو در اتاقش سمت رفتم کنم، بيدارش

 شب یکی بودم مهداد جاي خودم اگه من البته جونم، مهداد،مهداد-دادم، تکونش دستم با کشيدم، عميق نفس

 کله خورد تکون یه بميره،مهداد تا ميزدمش انقدر ميکرد بيدارم ميومد صبح کله بعد ميزد حرف باهام اونطوري

-نداد، ابموجو پاشوو،،- بخوابم، بزار کن ولم:بود شده رگه دو صداش مهداد پاشو، مهداددد- بالش، تو کرد فرو شو

 عصبانی ميدونی که تو بودم عصبی مهداد پرید دهنم از یهو رو حرفا نگفتم قصد از بخدا دیگه نباش قهر باهام

 خاموش گوشيتو که خودته تقصير اصال:کمرش تو زدم محکم دونه یه ميشه خارج دستم از حرفام کنترل ميشم

 که مهداد به افتاد چشمم که ميزدم حرف خودم يبرا داشتم همينطوري دادي، دقم هانن اي اجازه چه به کردي

 ببينمت اومدم- ميکنی، چيکار تویی؟اینجا: ميکرد،مهداد نگام داشت بود نشسته تخت رو واج و هاج

 دوباره مهداد دارم؟، چيکار اینجا ميگی تازه ميزنم حرف باهات دارم دوساعته مهداد- هان؟؟،:عشقم،مهداد

 بدي خيلی اه مهداددد- بشنوم، خوامم نمی نشنيدم چيزي که نم:سرش زیر گذاشت دستاشو خوابيد

 اه، دیگه بودم عصبی ميکنم خواهش ببخشيد-گفتی، بهم اومد در دهنت از چی هر دیشب بدم؟تو من:مهداد

 دستمو مهداد برم پاشدم ميکنم، خواهی معذرت دارم دوساعته بيشعوري نامردو خيلی- بخواه، معذرت:مهداد

 همينطوري بود چيزي بوسی منظورم خانمی:بغلش،مهداد تو شدم پرت نداشتم انتظارشو ونچ ولی کشيدم گرفت
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 داد تو به منو امار بيشعور سيناي این دوباره- دوباره، چی: مهداد دوباره، مهداد:کردم ریز چشامو نيست، که الکی

 خانومم نخور حرص حاال:مهداد اه، تو یا منه داداش نيست معلوم کنه چيکارش بگم خدا اره؟

 خوب نوچ:مهداد ، خوبه:کردم لپش از س*و*ب نکردي،یه خواهی معذرت هنوز نميشه:مهداد برم، بزار اه کن ولم-

 هم رو سينا اون حساب:تخت رو از شدم بلند بعدم نيست، خبرا این از حيا بی- خواستم، نمی مدلی این نيست

 اون اهان- بود، کی دیشب یارو اون:هدادم جانم،-، طرفش برگشتم بود جدي لحنش ساینا،:مهداد ميرسم،

 از یکی رسونده عرضت به سينا که همونطور-برسونه، شب ي موقعه اون رو تو باید چرا همکارت:مهداد همکارم،

 هم محمودي ، شد خراب ماشينم راه تو شانسم از ،ولی کرد دعوت رو ما شيرینيش براي بود عروسيش همکارم

 عشقم، معلومه:کرد،مهداد بغلم ، طرفم اومد پاشد دیگه،مهداد داري اعتماد من به- نزد، حرفی مهداد رسوند، منو

 عشقم منم:مهداد دارم، دوست-

 دنياا هييی واقعا- اومدمون، از بعد روز دو:زدي؟،مهداد حرف سينا با کی- رفتم، دنبالش منم بيرون اتاق از رفت

 بابام؟پس با چييييی- زدم، حرف باباتم با کاري جايک تازه:خندید مهداد داریم، داداش ماهم دارن داداش بقيه

 جواب باید ولی داشتم کم ،همينو بود آرش خورد، زنگ گوشيم بگه چيزي اومد مهداد تا خدا، اي داشت خبر بابام

  شه تر کم آرش به نسبت مهداد حساسيت که بزنم حرف جوري یه ميخواستم ميدادم،

 خودم امیگر و عزیزم برادر بر سالمم-دادم، جواب

 خودم معرفت بی ي دیونه و خول بر سالم:آرش

 برخورد طرز چه احمق بيشعور-

 شاکيم دستت از که نزن حرف:آرش

 جونمممم آرشييی چرا-

 بزنه، زنگ یه من به نباید تو نکن لوس خودتو:آرش

 عجقم باجهه ببشيد حاال نذاشت زندگی و کار ولی بزنم ميخواستم چرا-

 خندیدم قبوله بابا ننز حرف اینطوري اهه:آرش

 کوتوله کجایی:آرش

 ته عمه کوتوله-

 خودمه مامان اش عمه که افتاد یادم خندید آرش

 ادب بی بيشعور کوفت-

 بابا گمشو- هات سوتی این با عاشقتم یعنی:آرش
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 اي خونه نگفتی؟:آرش

 مهدادم ي خونه نه-

 شد، کر گوشم زد داد چنان چراغ سوي همين به

 يیچييييييييييييييي:آرش

 شد کر گوشم دیونه چته اه-

 بهش سينا خبرگزاري ميکردم مگه،فکر مهمونی رفتين صبحی کله ميکنی چيکار اونجا:شد جدي لحنش آرش

 چون حساسن مهداد رو هم دوتا اون حساسه آرش و آرسام رو مهداد که قدر ،همون ميکردم اشتباه ولی گفته

 ، نکرده خيانت بهم مهداد بفهمن که نميدونن واقعيتو هنوز

 جوري نبود مترم سه از بيشتر مون فاصله که این با چيز همه تو زد گند مهداد بگم بکنم سرهم چيزي یه اومدم تا

 نفساي صداي صبحونه جاي بخورم کوفت من اي خوردي، صبحونه عشقم:بشنوه تلفن پشت از آرش که زد داد

 اومد می آرش عصبی

 رفتم داشتم کم همينو بيرون دادم حرص با نفسمو کرد، قطع بزنم یحرف اومدم تا بخور صبحونتو عشقش برو:آرش

 افتادم راه بعد هيچی-عشقم، شد چی:اتاق،مهداد تو اومد مهداد شم اروم یکم کشيدم عميق نفس چندتا اتاق تو

 کردم نگاه گوشيم به ، خورد زنگ دوباره گوشيم که بودم نکرده کوفت لقمه چندتا هنوز ميز پشت نشستم رفتم

 داداشی بله:دادم جواب پرید باال ابروهاش آرسام،- کيه،:مهداد آرش اه بود آرسام دفعه ینا

 کجایی؟:گفت بگو بعيد ازش که جدي و خشک لحن یه با آرسام

 بيرون-

 کجاست بيرون:آرسام

 زدي؟ حرف آرش با:اتاق تو رفتم پاشدم

 بده منو جواب:آرسام

 مهداد خونه-

 کرد خرت عزیزم عشقم چهارتا با دوباره کردي بيخود تو:آرسام

 ...می فکر تو که اونطور-

 قطع بعد دیدي خودت چشم از دیدي چی هر نباشی اونجا تون خونه ميزنم زنگ دیگه ساعت نيم تا ساینا:آرسام

 حاال شد عوض نظرم ولی برم ميخواستم شدن، اضافه سينا و مهداد جمع به هم دوتا این باش رو اینا زکی کرد،
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-ميارم، در دلشون از نشستم،بعدا رفتم کردم خاموش گوشيمو کنه چيکار باهام دنيا اونور از ميخواد مثال آرسام

 چه تو نميدونم چی یعنی-نميدونم،: مهداد مگه، شده چی الهی وایی -دکتر، برده ساميار:کجان؟،مهداد اینا مارال

 به دليلی هر به نداري حق تو داره ربطی چه -ميزاري، حواس ادم برا تو مگه: که،مهداد واقعا هستی بابایی جور

 کجا خانم مرضيه اوبله- باباشه، یدونه یکی باشم توجه بی بهش ميشه مگه:مهداد باشی، توجه بی ساميار

- داره، فرق: مهداد داره، فرقی چه حاال-ميگفتيا، دیگه چيز یه قبال:،مهداد اوهوم-خانم؟، مرضيه:رفته؟،مهداد

 واضحه– هيچی:مهداد ميدونی، چی تو:نميدونم،مهداد ولی شد حاال اهان:مهداد ست،کجا مرضيه مامان بابا باشه

 زنگ مهداد گوشی گلم، هستم- باش، جریان در تون خونه بيایم فردا شد قرار: مهداد جانم،-ساینا، راستی:،مهداد

  کيه؟- گوشيش، به نگاه یه بعد کرد من به نگاه یه اول خورد،

 مهداد

 بفرمایيد سالم-سالم، بله،: دادم جوابم بود کشور خارج از شماره

 مهداد اقا سالم

 کاري-بهش، بده رو گوشی:ارسام منه، پيش اره-پيشته؟، ساینا:اتاق،ارسام تو رفتم شدم شما؟،آرسامم،بلند-

 سبرعک اتفاقا-زدم، دار صدا پوزخند یه بيرون، برو ساینا زندگی از دارم کار خيلی که تو با:بگو،ارسام من به داري

 حرفشو ،نزاشتم...نميدونم اجازه من زندگيش به زدي گند تو:تویی،ارسام بيرون بري ساینا زندگی از باید که اونی

 ام دیگه شدي پررو داده رو بهت زیادي سایناس اشتباه این ندي یا بدي اجازه بخواي که هستی کی تو:کنه تموم

 دیگه این نداشتم پرتاشو و چرت ي حوصله حرف تم،نزاش فهميدي بهم بریزي رو ساینا اعصاب بزنی زنگ نبينم

 بيرون از مامان و ساینا صداي گرفتم سرمو دستام با تخت رو فقط،نشستم داشتيم کم همينو شده شاخ من برا چه

 اومد می

 **ساینا

 بمونی ناهار باید بري ميزارم کردي فکر دخترم:مامان

 شد حل که مميگفت مهداد به باید چيزي یه نميشم مزاحم بابا نه-

 مراحمی تو عزیزم چيه مزاحم:مامان

 بدو نشن نگران اینا مامانت به بزن زنگ بدو برو

 باشه-

 بود، گرفته سرشو تخت رو بود نشسته مهداد اتاق تو رفتم

 ؟ شده چی-
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 عزیزم هيچی:مهداد

 بود؟ کی شده چيزي یه چرا-

 بيرون بریم بيا نيست مهم زیاد بود شرکت از:مهداد

 دید منو تا تو اومد ساميار کردن باز در اینکه از بعد زدن زنگ بيرون رفتيم ،باهم پشتم گذاشت شودست شد بلند

-عزیزم، سالم:اومد،مارال مارال اون از بعد عشقم، سالم:کردم بغلش سالاام، خالههههه:سمتم،ساميار اومد دوید

 براي امروز - کجاست، مانی پس:ميارپام،سا رو نشست ساميارم مبل رو نشستم رفتم کردیم بوسی رو هم با سالم

 ميارم رو مانی بعدا بودم اومده دیگه کار یه

 ببينم بریم بيا-باشم، ساینا خاله پيش ميخوام خوام نمی نهه:ساميار کنم، عوض لباساتو بيا ساميار:مارال

 مثل خوابش سرویس هک ابی رنگ به اتاق یه کرد، باز درشو مهداد اتاق بغل اتاق یه سمت رفت پاشد اتاقتو،ساميار

 که گفت بابام:چيه،ساميار اینا-دستم، داد بيرون اورد لباس چندتا کمدش تو از ،ساميار خوشگله چه-بود، کشتی

 قدش تاهم جلوش زدم تو،زانو دست از مهداد خو،واي ميکنن عوض هاشونو بچه لباس مامانا شی مامانم ميخواي

 شم

 بود جدید فضاي یه گذشت خوش خيلی بيرون رفتيم کردم عوض رو ساميار لباساي اینکه از بعد پسر گل باشه-

 بشم خانواده این وارد زودتر چی هر داشتم دوست جدید ي خانواده یه

***** 

 دیگه، عروسه لباس تازه بازه پشتش یکم فقط بازه چيش مهداد اااا-بازه، خيلی نميشه نخير:همين،مهداد مهداد

 تو که لباسی نميخوام عروس لباس اصال یا این یا-بپوشه، لباسی همچين مزن نميدم اجازه داره ربطی چه:مهداد

 دیگه:مهداد تو، منی عشق جووووون باشه؟اخ-باشه،:عروسه،مهداد لباس دیگه این بود پوشيده پوشيدم نامزدي

 با ههباغ،اه تو مراسم یا لباس این یا گفتم که همين:مهداد چيی،-رفتم، نميگيریم،وا باغ تو نيست قاطی مجلس

 چی اه بود خاص بود اومده خوشم مدلش ميکنم،از راضی رو تو که ساینام من اگه برگردوندم رومو قهر حالت

 نه ميخوام عروس لباس نه کدوم هيچ خان مهداد خب خيلی- نميداد، گير مهداد این بود بسته پشتش ميشد

 الکی ماشين،همين تو نشست کرد باز نوماشي در راحتی جور هر:ماشين،مهداد سمت رفتم افتادم راه عروسی،بعدم

 تو کن،نشستم لج من با حاال خان مهداد ميکنم راضيت من کنم،ولی چيکار حاال شد سرم تو خاکی چه الکی

 پامو که همينطوري بودا، خواسته خدا از چه رفت،اینم و کرد پياده منو بعد خونه سمت افتاد راه مهداد ماشين،

 جام از متر سی سينا دوباره،باصداي شده اتاق،چی سمت رفتم نبود کسی نهخو تو رفتم زمين رو ميکوبيدم

 ندارما اعصاب سينا نخند ااا-ميخندید، داشت هنوزم سينا چته، ااااا-خنده، از بود شده زمين پهن پریدم،سينا

 دوباره چته دوما نجاای بيام بگيرم اجازه تو از باید مگه اینکه اوال:،سينا اینجایی سره یه نداري زندگی خونه تو مگه

 رو خودت عين دوستت دیگه اره-شده؟، دعوات مهداد با:اومد،سينا دنبالم اتاقم تو ،رفتم بيتربيت-ميگيري، پاچه

  مخه
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 چيکارش من-باز، کردي چيکارش:چی،سينا هر حاال اههه - من، دوست ميشه ها موقعه اینجور توئه شوهر:سينا

 اونو که تویی ها موقعه اکثر نميکنه اذیت تورو اون ميدونم که من خها -قافله، رفيق یا دزدي شریک تو کردم

 راست:گریه،سينا زیر زدم الکی بعدم بازه گفت-چرا،:بخرم،سينا رو خوشگله عروس لباس نذاشت- ميدي، حرص

 هحوصل بيرون برو خودته دوست که حقا-اوردم در اداشو بگيره، باز لباس سارا نداشتم منم باغه تو عروسی گفته

 کردم، عوض لباسامو بستم رو در بيرون دادم هولش زوري ندارم

 کنم راضی رو مهداد چطوري که ميکردم فکر این به داشتم سرم رو کشيدم رو پتو خوابيدم تخت رو

***** 

 رفتم شدم نميکنه،بلند باز رو در کسی چرا پس ،واا اتاقم تو بود وقت خيلی اومدم در فکر از در زنگ صداي با

 ميکرد نگام مظلوم بود وایستاده سفيد بزرگ ي جعبه یه و گل دسته یه با ،مهداد کردم باز رو در پایين

: کرد،مهداد بغلم پشت از اومد اد سالم،مهد-اومد، دنبالم اونم تو رفتم گرفتم ازش رو عشقم،گل سالم:مهداد

 درش جعبه تو عروس؟؟؟از باسل کردم بازش کن، بازش:چيه،مهداد این-، برد کشيد دستم مهداد نباشم؟-قهري؟،

 فوق بشر این وایيی کرد نگاه مهداد به بود همون مدلش ولی نبود باز پشتش ولی اره بود خودش بود همون اوردم

 عاشقتمممممممممممممم:کردم ش بارون س*و*ب بغلش پریدم سمتش ،دویيدم العادس

 اومد مهداد نشو پررو زیاد دیگه اره-؟،س*و*ب چهارتا همون فقط یعنی- کرد، جدا خودش از منو خندید مهداد

 عروسمو لباس مامان سالممممم سالم سالم-بود، مامان کردم باز دررو شد،رفتم ساکت زنگ صداي با بزنه حرف

 ميکرد پرسی احوال و سالم مهداد با داشت ساعت دو خورد مهداد به چشمش ،مامان دخترم سالم:،مامان دیدي

 اتاق تو رفتم داشتم ور عروسم لباس کشيدم مامانو بود نشده تموم دادمه حرف هنوز نياوردم طاقت منم

 چطوره،با ببينم بپوشم لباسمو من کن کمک بيا چيه زشت جان مامان-زشته، بود کاري چه این دختر:،مامان

 نکنه خدا-شدي، خوشگل چقدر برم قربونت الهی:،مامان عالييييييی بود عالی ،وایيی پوشيدم لباسمو کمکش

 اومد مهداد بعد دقيقه دو رفت مامان باشه،-ببينه، بياد اونم کنم صدا رو مهداد برم من:م،مامانعزیز

 اقا چيه-کنه، نمی پيدا جا هيچ خوشگلی زن همچين ميدم حق بهش البته موند ،خشک....ميگم ساینا:تو،مهداد

 کجاشو تازه عشقم بله-ردنش،گ دور انداختم شدي،دستامو خوشگل خيلی عاليه: وایساد جلوم اومد خوبه؟،مهداد

 خورد، زنگ مهداد دیدي،گوشی

 هومن بله-

........ 

 ميام االن باشه-

........ 
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 اونجام سوته سه نزن غر انقدر داداش باشه-

......... 

 فعال نگو پرت و چرت:خندید مهداد

 یادم مو جلسه کل به دکر پرت امروز حواسمو بس از خوشگل خانم این بله:کرد بغلم ميري؟،مهداد-کرد، قطع بعدم

 عالييی عاليه مهداد وایی بود خوب چقدر امروز اوففف کردم نگاه خودم به اینه تو رفت، و کرد بوسم رفت،بعدم

 مهداد*** 

 دادم جواب بود ناشناس خورد،شماره زنگ گوشيم بيرون امدم جلسه اتاق از

 الو-

 شناختی سالم

 بگو-

 کارت ميگم که اینجا بيا پاشو:ارسام

 بيرون بکش ساینا منو زندگی از پاتو زدم بهت حرفامو ندارم کاري تو با من یول-

 منفجر داشتم کرد قطع ،بعدم بيرون ميره کی زندگی از کی که ميشه معلوم ميفرستم من که ادرسی این بيا:ارسام

 تکليف تعيين من براي که نيست جایگاهی تو بده نشون پسره این به باید بيرون رفتم شرکت از مرتيکه ميشدم

 از کسی هم بار یه سال صد ببندم شرط حاضرم تهران اطراف یه بود گفته که ادرسی رسيدم ربع یه از بعد کنه،

 بودي مرد اونقدر پس:،آرسام شدم پياده ماشين از ماشين به بودن بودن داده تکيه آرش آرسامو ، نميشه رد اونجا

 بياي که

 بزن حرفتو-

 بيرون بکش ساینا زندگی از گفتم که من:آرسام

 هان؟ مثال ميکنی غلطی چه بيرون نرم زندگيش از اگه:زدم دار صدا پوزخند یه

 ميشه ضررت به حسابی:آرش

 بابا نه-

 برگشتی دوباره چرا پس کردي ولش که کنه؟تو بزرگ رو تو ي بچه بياد ساینا چی ميخواي:آرسام

 نداره، ربطی دوتا شما به ساینا منو ي رابطه:جلوشون رفتم
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 مربوطه خيلی ما به برعکس اتفاقا:آرش

 ميزنی، حرف داري دهنت از تر زیاد:آرش منو نه کنار گذاشته رو شما ساینا فعال گرفتن باال دست خودتونو زیادي-

 زدي ضربه ساینا به همه از بيشتر,، تو کن نگاه خودتو ي گذشته هان ميگی چی تو-

 ...نه دوتایيشون پس از ولی اومد می بر آرش پس از شدیم درگير هم با طرفم اومد شد عصبی آرش-

 ساینا    

 جواب ،بازم گرفتم اه،دوباره نميدم جواب که گوشيشم خدا کجاس مهداد این اهههه کردم ساعتم به نگاه یه    

 در صداي ، بگزرونيم خوش بيرون بریم سرمون خير خواستيم می نيومد چرا بياداا زود گفتم بهش اههه،خوبه نداد

 خونی آرش صورت داغون اوضاعشون اونم تو اومدن آرش آرسامو ولی مهداد اینکه اميد به پایين رفتم داوم

 گرفتم دهنمو بود،جلو کوچيک تصادف یه نيست مهمی چيز:شده،آرسام چی سرم به خاک وایييی-جلو، بود،رفتم

 نگاه سينا به ، ما خوبيم چی رستانبيما بابا نه:،آرسام بيمارستان بریم بياین- طرفشون برگشتم خداااا وایييی ،

 ميکرد نگاشون جوري یه بود ساکت نميزد حرف کردم

 ميمردم داشتم نگرانی از افتاده اتفاقی یه ميدونم طرف یه مهدادم براي نگرانيم طرف یه دوتا این    

 سينا*****     

 تو بود رفت ساینا بزنه، غيبش بيخبر یهو نداره امکان نيست فکري بی ادم مهداد نبود مورد بی ساینا نگرانی    

 زدم اتاقشو در دنبالش رفتم نيست خوب حالش االن ميدونم اتاقش

 بود مهداد زنگ منتظره بود دستش گوشيشم تخت رو بود نشسته تو رفتم بيا:ساینا    

 ، چطوره خودم خواهري-    

 افتاده؟ براش اتفاقی نظرت به:ساینا    

 هومنه با بابا نه-    

 نميده منو جواب چرا پس چيييی:ساینا    

 شه خبري ازش صبح تا اميدوارم شدم مجبور ميشه دیونه صبح تا نگم دروغ بهش اگه    

 شده تموم شارژش گوشيش-    

 هومن به ميزنم زنگ االن:برداشت،ساینا گوشيشو    

 نميده انتن گوشيش اونم زدم زنگ من:گرفتم دستش از رو گوشی    
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 کجان؟ مگه چی نییع:ساینا    

 لواسون رفته دوستاش. با-    

 من؟ بی:ساینا    

 رفتن مجردي ميبرد کجا رو تو کوچولو:کشيدم لپشو    

 بده؟ خبر یه تونست نمی:ساینا    

 فرقی چه حاال گفت من به هومن گوشی با دیگه داد-    

 ميگيرم حالشو بياد بزار:ساینا    

 نکنه نگران انقدر منو خواهر دیگه تا ميکنم کمکت منم:کردم بغلش    

 بخواب، خواهري دیگه خب-خندید،    

 بخواب پيشم توام:ساینا    

 بگير اجازه سارا از اول-    

 ، به کرد پشتشو سرش رو کشيد رو پتو بعدم جون زن پيش برو گمشو ذليلت سر تو خاک: سرم تو زد یکی    

 کردم بغلش دمخوابي پيشش بودم، کردناش حسادت اینطوري عاشق

 عشقهههه رو خواهري چيه زن-    

 تموم من ولی برد خوابش زود خيلی کرد جا بغلم تو خودشو پتو زیر رفتم منم طرفم برگشت ميخندید داشت    

 شدن گم ميکنم حس ، آرش آرسامو رفتاراي طرف یه از مهداد براي نگرانيم طرف یه از بخواب نتونست شب

  لنگه می کار جاي یه ، داره بهم ربطی یه یناا عجيب رفتار بعد و مهداد

 نگفتم بهش چرا که کرد بيداد و داد سرم کلی بگيم ساینا به واقعيتو شدیم مجبور نيست خبري مهداد از روزه دو

 از سر باید ميکنن پچ پچ هم با سره یه آرشم و ،آرسام کنه می داغون خودشو داره خوره نمی هيچی نگرانه خيلی

 که جوري اروم بيرون رفتم ، ميزدن حرف هم با داشتن حياط تو دوباره پنجره پشت ،رفتم دربيارم دوتا این کار

 پشتشون رفتم نفهمن

 نميشد رد ادميزاد بارم یه سال صد گذاشتيم قرار ما که اونجا شده چيزي یه خدا به آرسام:آرش

 مزخرفت هاي نقشه این با دیگه توئه تقصير همش:آرسام

 شده چی ببينيم بریم نيست حرفا نای وقت االن:آرش
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 کرده شک بهمون سينا شدي دیونه:آرسام

 نميبينی، رو ساینا حال مگه بميره بزاریم پس:آرش

 بميرن تا بزنم جفتشونو ميخواستم عصبانيت از زدن گندي یه دوتا این ميدونستم

 کردین غلطی چه دوتا شما-

 ميگی چی داداش:طرفم،آرش برگشتن

 بکشيد خجالت:جلوشون رفتم

 ....باید مهداد سينا:آرسام

 بگيد اینو کردین چيکارش ببند دهنتو-

 سویچو خونه تو رفتم بعدم جفتشون صورت تو خوابوندم مشتمو عصبانيت شدت از کجاست گفت بهم ارش وقتی

 االن ات سرما از حتما ببره در به سالم جون خون از اگه پسره کجاست،این گفتم بهش امير به افتادم راه برداشتمو

 ،عوضيا بود شده غرق خون تو مهداد نميشه باورم طرفش، رفتم دیدم ماشيشو بود گفته آرش که جایی رفتم مرده

 سردي از گردنش رو گزاشتم دستمو بغلش رسيدم سمتش دویيدم شدم پياده ماشين از کردن چيکارش کن نگاه

 کردم نمی حس نبضشو نداشت نبض زد یخ دستم تنش

 بميره نباید نه بميره بایدن نه خدایاااا نه

 تکون سرمو ، کردم شدهه،نگاهش چی حسين یا:شد،امير پياده. ماشين از امير کردم نگاه رو باال ماشين صداي با

 دادم

 ...نداره امکان: امير

 ساینا****

 بزارم دست رو دست تونم کنم،نمی کاري یه باید نميشه اینطوري پایين رفتم پوشيدم لباسامو

 ي؟مير کجا:آرش

 مهداد دنبال ميرم-

 کجاست؟ ميدونی مگه:آرش

 ميکنم پيداش ولی نه-

 نميشه کاه انبار تو سوزن یه کردن پيدا مثل کردنش پيدا:آرش
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 بزارم؟ دست رو دست اینجا بشينم هاانننن کنم چيکار ميگی-

 گرده یم بر شه تموم حالش و عشق بشه گم که نيست بچه برنمياد دستت از کاري درنيار بازي بچه:آرش

 فهميدي نزن حرف اینطوري مهداد درمورد وقتتتتتتتتتت وقت،هيچ هيچ دیگه وایستادم جلوش رفتم-

 سينا خورد زنگ ،گوشيم کجایييييی مهداد کجایييی کردن باز خودشونو راه اشکام دوباره اتاقم تو رفتم دویدیم

 داداش جونم:دادم ،جواب باشه شده خبري مهداد از کنه خدا بود

 ساینا الو:بود رفتهگ صداش

 کردین؟ پيداش شده چی داداش جانم-

 کردیم پيداش اره:سينا

 بيام منم بگو واقعااااا؟کجایييييين-

 نکنيا هول ساینا:سينا

 بگووو داداش-

 بيمارستان:سينا

 هان؟ بيمارستان کدوم اصال اومد سرش بالیيی چه شدهههه چی چرااااا چييييی-

 ().....بيمارستان نيست چيزي:سينا

 بود روم به رو سينا اومدم خودم به وقتی بيمارستان رسوندم خودمو سریع تونست اونجایی تا رفتم سریع

 اومده سرش بالیی هاننن؟چه شده چی سينا-

 کردن وصل خون بهش بود داده دست از زیادي خون خوبه حالش گفتن دکترا نيست مهمی چيز:سينا

 بود کجا اصال بود شده چی مگه-

 اطراف هاي بيابان بودن کرده ولش بعد بودنش زده سرش بودن ریخته عوضی مشت یه:کرد ثمک یکم سينا

  گرفتم دهنمو جلو دستم تهران،با

 کيييی؟:گرفت ام گریه دوباره

 کن صبر ميارم جا حالشونو بيارم گيرشون بزار:سينا

 کجاست؟ االن سينا-
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 شه راحت خيالت ببينيش بریم بيا ولی بيهوشه:سينا

 صورتش تو سالم جاي یه مهداده تخته رو اینجا که اینی نميشه باور اتاقش تو رفتم رفت افتاد راه اسين دنبال

 خدا بود وصل خون دستش به نمونده

 کنارش تخت رو نشستم رفتم کرد رحم بهمون خيلی خدا ولی خوبه حالش که گفتم:کردم،سينا نگاه سينا به

 مهداد عشقمم مهداد- خورد تکون یه مرسی، جونم خدا چی ادافت می براش اتفاقی اگه دستم تو گرفتم دستشو

 نزن حرف عزیزم هيسسس-اومد، نمی در صداش ولی بگه چيزي یه ميخواست کرد باز نيمه چشماشو خوبی؟

 انداختن اتاق از هم سينا منو کرد خبر رو دکتر اونم اومده بهوش که دادم خبر پرستار به رفتم نکن، خسته خودتو

 اقاي:طرفش،سينا رفتيم بيرون اومد دکتر نکنن، هول که بده خبر مرضيه مامان و مارال به بود رفته اميرم بيرون

 رسيده دیرتر یکم اگه افته بی بدتري اتفاقاي بود ممکن کرده رحم بهش خيلی خدا:چطوره؟،دکتر حالش دکتر

 خيلی حالش االن ولی نبود خوب اصال وضعيتش اوردینش وقتی اومد نمی بر دستمون از کاري دیگه شاید بودین

 تونم می دکتر اقاي-داد، دست دکتر با ممنونم، شکر رو خدا خب:ميشه،سينا مرخص هم اینده روز چند تا خوبه

 یه داشت بود سرش باالي پرستاره تو رفتم ممنون،دویيدم-نکنيد، اش خسته زیاد ولی البته:،دکتر پيشش برم

 رفتم ميگه، رو شما اسم موقع اون از مهداد اقا:پرستار بله،- شمایيد، ساینا:ميکرد،پرستار تزریق سرمش تو چيزي

 چييی ميدادم دستش از اگه براش بميرم الهی فشار دستمو گرفتم دستشو مهداد طرف

 گریه:کرد اخم ندادم،مهداد دستش از که بود این خاطر به نبود ناراحتی روي از دفعه این ولی کردم گریه

 اوفف-نميشی،.. خالص..شرم..از:چی،مهداد ميدادم دستت از اگه- ميزد، حرف اشتد زوري چيه؟،..براي...ات

 کارو این کيا بودن کی اونا مهداد راستی:اومد یادم به چيزي یه یهو ميشدمم دیونه داشتم حرفيه چه این مهداد

 برو نکن، اش خسته گفت دکتر ساینا:مهداد،سينا ااا- نکن،..  فکر.. چيزا این به.. تو:کرد اخم مهداد کردن، باهات

 رفتم بعدم بدجنس- بيار، بخر سياه نخود کيلو یه برو ميگم بهت دارم نخير:ميکنی،سينا بيرونم داري واااا-بيرون،

 خسته، خيلی بود خسته نشستم صندلی یه رو رفتم نداشتم فضولی حال اصال چون ولی وایسام گوش اومد بيرون

 مهداد***

: ،سينا. کنم می سعيمو تمام تونم نمی ولی خورد می بهم حالم زدم حرف طوري نای از اره،-خوبی، داداش:سينا

 باید بود که هم کی هر بدي خرج به مردونگی نيست الزم ولی ميدونم: سينا نيست، مهم-بودن؟، کيا مهداد

 يستن مهم ميگيرم حالشونو کردن چيکارت ببين:نيست،سينا. مهم.. بيخيال -فهميده، بکشه،پس کارشو مجازات

 وجودمو تموم درد ولی خندیدم بگيري، جلومو نکن سعی:،سينا..سينا-نداشتن، رو اینکارا حق هستن کی هر

 برم من کن استراحت تو باشه:شه،سينا خوب حالم من کن صبر فقط نميگيرم:کردم جمع درد از صورتم گرفت

 برد خوابم کم کم ميکردن خودشونو کار داشتن ها مسکن رفت فعال،سينا

 ایناس***
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 ولی بيرون ميرفتن داشتن آرسام و آرش و سينا ، مهداد پيش برم شدم اماده سریع کردم باز چشمامو که صبح

 سمت افتادم راه و شدم ماشينم سوار رفتم شدم بيخيالشون بودن جوري یه تاشون سه هر نبود، عادي اصال

 ، ماهت روي به سالم:مرضيه مامان ، سالم-بودن، اونجا هم مرضيه مامان و مارال رسيدم وقتی بيمارستان

 کجاست؟،سوالمو ساميار پس اینجاست مارال اگه قربونت،:خوبيد،مارال شما مرسی اره- ، خوبی عزیزم سالم:مارال

 نه نه-ميرم، االن ببينم رو مهداد بيا گفتم بيارم طاقت نتونستم بود خواب خونه:کجاست؟،مارال ساميار:گفتم بلند

 فعال، خدافظ پس خب- عزیزم، باشه:مارال شده، تنگ براش دلم ندیدمش وقته خيلی پيشش ميرم من بمونيد

 مارال سرم به خاک وایی نرفته؟، یادت چيزي یه خانمه ایيی:اومد،مهداد در مهداد صداي که برم کنم عقبگرد اومد

 یه حداقل: ،مارال ااگرفت باباشو جاي چطوري خر کره نگاه واال:خندیدم،مهداد منم خنده زیر زدن مرضيه مامان و

 ماچی یه بيا نيست بلد خنده جز به دیگه کار که خانمم سرکار:خندیدم،مهداد برنگرده، خودت به بده بهش فحشی

 دهن زمين داشتم دوست شدم اب من ولی خندیدن مهداد لحن به مرضيه مامان و مارال ، ببينم بده بغلی بوسی

 دکتر پيش بریم ماهم مامان خب:کنه،مارال درستش اومد يدمکش خجالت دید که مارال توش، برم من کنه باز

 لبخند فعال،یه دخترم ميبينمت کنار اومد بعد بریم اره:مرضيه کرد،مامان اشاره من به ابرو چشمو با بعدم مهداد،

 خجالت از تربيتی بی خيليم شدي، حيا بی خيلی-مهداد، طرف رفتم منم بيرون رفتن ميبينمتون،اونا:زدم زوري

  کنم س*و*ب رو کی نکنم س*و*ب رو تو حقمی زنمی مگه چيه:شدم،مهداد اب

 ایيييی:بميرم،مهداد الهی نبود حواسم وایيی شد جمع درد از صورتش مهداد گمشو،:بهش زدم محکم دونه یه    

 تخت رو ،رفتم ببينم اینجا بيا عزیزمم،مهداد بخشيد-عزیزت، چون نزن نخواستم س*و*ب مجروحم من بابا

 منو س*و*ب:رفتيم،مهداد باد بر کال بياد چيزي دکتري پرستاري یه اگه اش،ولی سينه رو گزاشتم سرمو شبغل

 جلوي گرفتم زنمی،صورتم که نيست جرم بياد دوما همينجا بله اوال:مياد،مهداد اینجا؟؟یکی مهداد- ندادیا،

 اومدم ببخشيد اوا:پرستار شدم، جدا مهداد شد،از باز در یهو که ميشد نزدیک هم به صورتمون داشت صورتش

 خوردنش حرص و حرفش نکنی،از چک ميخوام کوفت و ببخشيد:گفت اروم کنم،مهداد چک بيمارو وضعيت

 که دریاب باباشو کن ول اونو اه: مهداد ساميار، پيش ميرم من عزیزم- پایين، اومدم تخت رو از گرفت خندم    

 کردم فکر یکم کرد نگام خاص جور یه کرد سکوت تنهاست،مهداد خونه م بچه بعدم خدانکنه اااا-ميميره، داره

 زیاد کردم سعی بود غریب عجيب حس یه ولی نشدما ،ناراحت شدم جوري ام؟یه بچه گفتم ساميار به من ،هااان

 پيش ميام سریع-کردم، اش گونه از س*و*ب یه جلو رفتم ،منم رفت و شد تموم کارش پرستار ، ندم بروزش

 نيارم رو ساميار- اومدم، یادم چيزي یه یهو برم اومدم عشقم باشه- باش، خودت مراقب عشقم باشه- باباش،

 از خدافظ،: باي،مهداد باز راحتی جور هر عزیزم باشه- ببينه، منو بيمارستان تخت رو خوام نمی نه:اینجا؟،مهداد

 تو رفتم کردم باز رو در بودم، گرفته ضيهمر مامان از رو کليدا اینا مهداد خونه سمت رفتم افتادم راه که بيمارستان

 شده، صبح پاشو عزیزم ساميار-تخت، رو نشستم اتاقش تو رفتم ، خوابه هنوز ساميار بود معلوم بود ساکت ،خونه

 سرجاش نشست افتاد من به چشمش تا کرد باز چشماشو بخوابه، انقدر ادم زشته پاشوو- خورد، تکون یه:ساميار

 بيرون بریم چيه نظرت ساميار ميگم-پایين، اومد تختش از بخير صبح گلم، بخير صبح-، ایناس مامان: بغلم،ساميار

 اینطوري مهداد خود البته مسافرت رفته گفته بهش کجاست؟،مارال بابام پيش بریم نه:بخوریم؟،ساميار صبحونه
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 برنمی دیگه ساینا و امانمم مثل مسافرت بره اینم خوام نمی:زمين کوبيد پاشو ساميار دیگه، مسافرت رفته-گفت،

 بزنی؟،ساميار حرف باهاش بزنم زنگ ميخواي حرفيه چه این عزیزم نه:کردم بغلش گریه،رفتم زیر زد بعدم گرده

 ميزنم زنگ من بشوري صورتتو و دست بري تا تو. خب-، داد تکون سرشو ميکرد گریه که جوري همون

 گرفتم، مارال ي ،شماره منم رفت دویيد بهش،ساميار

 افتاده اتفاقی عزیزم ساینا الو:مارال    

 بزنه؟ حرف باهاش ميدي رو گوشی گرفت رو مهداد ي بهونه ساميار نه نه سالم-    

 اسپيکر رو گذاشتم رو گوشی اومد ساميارم مهداد به بده رو گوشی مارال تا دقيقه یه االن باشه:مارال    

 یبابایي الو:ساميار ،( -:ميگن چی ببينم ميخواستم

 دلم جون:مهداد    

 پسرم ميام زود زود:مهداد شده تنگ برات دلم کجایی بابا:ساميار    

 بياا االن:ساميار    

 پيشت ميام زود خيلی ولی دارم کار نميشه:مهداد    

 اومدي می توام بودي تو اگه بيرون برم ميخوام ساینام مامان با من باشه:ساميار    

 باشه؟ باش مامانت خودتو مواظب ميریم دیگه قتو یه نداره اشکال:مهداد    

 خدافظ باشه:ساميار    

 خدافظ مهداد    

 رفتيم شد حاضر ساميار اینکه از بعد ایش، من، به بده رو گوشی نگفت اصال ها ادميه عجب کرد قطع بعدم    

 به کنم فکر توتستم هتاز من و گذشت خوش خيلی بهشون شهربازي، بردمشون مانی دنبال رفتم نيومد دلم بيرون

 درست ي نتيجه یه به نتونستم اخرش شدم گيج حسابی سينا، و ارش و ارسام عادي غير رفتاري و عجيب اتفاقاي

 برسم حسابی

 از بودن همه که صورتی در بود ساکت خونه بيرون اتاق از ،رفتم پوشيدم ميشه،لباسامو مرخص مهداد امروز    

 انتظار ارش از:ميزد،سينا حرف ارسام با داشت سينا در پشت ،رفتم کرد گل فضوليم اومد می صدا سينا اتاق

 ي رابطه:سينا ،...کنه خيانت بهش دوباره مهداد اگه نشه ناراحت ساینا خوام نمی فقط من:نه،آرسام تو ولی داشتم

 کرده اموشفر رو بوده چی هر یعنی پس مهداد پيش االن ساینا اگه ولی داره ربط خودشون ساینا،به و مهداد

 ميمرد پسره اگه. دادي انجام رو احمقانه کار چرااون نميدونم. ميزدي حرف ساینا با باید اول:سينا شاید،:،ارسام

 به مهداد یعنی بيرون رفتم دویيدم..ارش و ارسام یعنی نميشدم باور بدي؟، ميخواستی چی رو ساینا جواب چی
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 بودم بيخبر مهداد از روز دو بودم ناراحت من همه اون نميشه باورم تونستن، چطوري افتاد روز اون به من خاطر

 از خيلی گذشته خيلی. اومدم خودم بودم،به داده توضيح بهشون اگه اه همشش منه تقصير همش نگفتن، بازم

 اوفف همراهم گوشيم ولی نگار به. بزنم زنگ ،اومدم شد دیر خيلی وایيی بود شده تاریک هوا و شدم دور خونه

 بگيرم تاکسی که نيست همراهم پولم حتی

 اه 107 نه نه109اومد نمی یادم ،اخرشو بگير رو نگار ي شماره گرفتم،اومد ازش رو خانومه یه گوشی خيابون تو    

 داد،الو جواب بوق چندتا بعد گرفته رو مهداد شماره نداشتم اي چاره نمياد یادم

 دیگه، دونهمي البد نيستم ناراحته؟ميدونه دستم از االن یعنی    

 بفرماید:مهداد    

 سالم مهداد-    

 هانن؟ کجایيييی ساینااااااااا:مهداد    

 بود عصبانی خيلی ميزد داد داشت اوفف    

 هستی اي دره جهنم کدوم ميگم باتواممم:مهداد    

 باشی؟ اروم ميشه مهداد-    

 دنبالت بيام بگو هستی گوري کدوم دهز غيبت کجا صبح از نيست معلوم باشم اروممم ميگی اروم:مهداد    

 شو سوار:پایين داد رو شيشه کرد ترمز پام جلو دقيقه چند بعد دادم بهش بودمو که جایی ادرس... بيا باشه-    

 لعنتيی:کوبيدفرمون،مهداد کرد مشت دستشو شدم جمع خودم تو باال برد ،دستشو شدم ماشين سوار دیگه

 نگاه رو جلو مستقيم افتاد راه ببخشيد، ميدم قول اره-فهميدیيی، بزار منو بيخبر باشه اخرت دفعه لعنتيييی

 بود توهم اخماش هم حسابی و ميکرد

 ميشه مهداد-نداد، ببخشيد،جوابمو جون مهييييی-دستش، رو گزاشتم دستمو قهره باهام ببينم تونستم نمی    

 ، خدا رو تو مياد در نگرانی از منه پيش گیمي ميزنی زنگ تو-نگرانتن، بقيه نه: ،مهداد خواهششش خونهه نري

 سرم یکم اونم بهم داد رو گوشی بعد منه پيش که گفت سينا به زد زنگ برداشت بهش،گوشيشو زدم زول مظلوم

 برد ماشينو ، جونممممممم مهداد- بود، کرده اخم همچنان مهداد ولی اومد، کوتاه اخرش ولی کرد دعوام و زد داد

 رفته که روزي اون مثل ترسيدم:کردم،مهداد اشتباه ميدونم دیگه ببخشيدد-سمتم، برگشت کرد پارک کوچه تویه

 شيکمم صداي که بود رمانتيک فضاي و بودمو مهداد ميخوام،بغل معذرت ببخشيدد-بغلش، تو رفتم شمال بودي

 چيزي دیشب از خب اره-ته؟ گشنه خندید، مهداد نخوردم، چيزي دیشب از داشت حقم البته خب شد بلند

 ندارم،خندیدم،راه دوست الغر زن من نخوریا چيزي نداري حق چرا:کرد جدا بغلش از منو مهداد نخوردم،

 بچه خودت- نداره، فرق ساميار با رفتارت وقتا بعضی:هوراااا،مهداد پيتزااااااا -ميخوري؟، چی حاال:افتاد،مهداد
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- نکن، دخالت چيزا این تو ،.تو:،مهداد.امم.. چيزه آرسام و آرش مهداد-کردي، قهر دوباره چرا حاال:ایی،مهداد

 پيدا کش قضيه این خوام نمی ميگفتم خواستم می اگه:،مهداد....مهداد اما- فهميدي، ميگم من چون:چرااااا،مهداد

 باشه- سایناا،:بفهمن،مهداد خب- ، بفهمن همه نکن کاري یه:ببينمشون،مهداد خوام نمی اصال-کنه،

 پيش بمونی جایی بخواي اگه نميشه نخير:مهداد نگار، خونه برم. بزار باشه؟ نبينمشون امشبو یه حداقل ولی بابا    

 رستوران، تو رفتيم و کرد پارک ماشينو مهداد باشه، هيچی- چيه، مگه زنمی اره:مهداد توو؟، پيش-ميمونی، من

 به بودن زده زول دختر وتاد دیدم که خوردم می غذامو لذت با داشتم اورد رو سفارشا گارسون این از بعد

 ميزدن حرف بلند بلند داشتن هی بود شده تلگرام استيکراي کپی قيافشون قلب عين بود شده مهداد،چشمامشو

 گرفت حرصم که نميرفتن رو از ،ولی بود جدي قيافش و بود کرده اخم بود شده متوجه کنن،مهدادم توجه جلب که

 شده چی:وایستاد،دختره پشتم اومد وایستادم،مهداد جلوشو رفتم ،کجاا عزیزم اا:شدم،مهداد ،بلند دستشو از

 بابا ميبردیم فيض داشتم:گفت یکی ،اونی کنار برو پس;عزیزممم،دختره هيچی- عزیزممم؟،

 از دیگه شما نميکشيد ببرین،خجالت فيض حاال بياین- سرشون، رو کردم خالی برداشتم ميز رو از رو نوشابه    

 بهمون زدي گند دیونه چته:دختره کن، ولشون:مهداد ید،ميد طناب گذشته نخم

 هفت اي عقده تویی روانی- اي، عقده احمق ي دختره دیونه. روانی پاشد دختره عزیزم، هستی گند خودت تو-    

 بگيرم، حالشونو بزار نکبتا کننن ولم- بود، کاري چه ساینا ااا:،مهداد بيرون بردم گرفت دستمو مهداد ، ابادته و

 مهداد بوققق، احمق ي دختره-شدم، ماشين من،سوار حسودخانم بيا:ماشين سمت کشيد گرفت دستمو دادمه

 اون دست از اعصابم هنوزم خونه، تو رفتيم نگهداشت اش خونه جلو من، حسود خانم عاشقتم:کشيد لپمو خندید

 کاري یاد تازه افف خانومم، دیگه کن زبا اخماتو:،مهداد نشستم اوردم در مانتومو بود، هم تو اخمام ، بود خورد دوتا

 جون:مهداد مهداد،- ميکردم کاري یه باید کنم پرت حواسمو این براي وایی بزرگی ریزیه ابرو چه افتادم کردم که

 فيلم یه رفتم کن، انتخاب ميخواي کدومو هر گذاشتم اونجا اره:مهداد ببينيم، داري چيزي فيلمی که ميگم- دلم،

 از

 رو فيلم کنارم نشست اومد، کرد عوض لباساشو مهدادم فيلمو گذاشتم من تا کردم، پيدا خفنا ليسیپ فيلم اون    

 به افتاد چشمم که ميکردم نگاه هيجان با داشتم فيلم وسطاي خوابيد و پام رو گذاشت سرشو مهداد و کردم پلی

 رو تلویزیون شد خسته کلی من طرخا به بود شده مرخص بيمارستان از تازه امروزم برده خوابش جانمم اي مهداد

 مهدادد:گفتم گوشش دم اروم کردم س*و*ب نخورد تکون بخواب، تخت رو پاشو عشقم مهداد- کردم، خاموش

 راست یه اومد می خوابش و بود خسته انقدر شد بلند ،مهداد پاشو عشقم:مهداد کرد، باز چشماشو اروم عشقمم،

 بود اندازه بهم لباساش بقيه از بيشتر یکم که شلوارک یه مهداد کمد وت از ،گشتم رفتم باهاش منم اتاق سمت رفت

 گرفت دستم مهداد که بردارم کيفمو برم اومد نداشتم، اي چاره ولی بود افتضاح تيپم اینه جلو رفتم پوشيدم

 بود خوبی حس خيلی ولی بخورم، تکون تونستم نمی مترم ميلی یه کرد، بغلم محکم بغلش تو شدم پرت کشيد

 از شرکتو ميرم که بود گذاشته نامه یه اشپزخونه تو رفتم نبود مهداد شدم بيدار وقتی صبح برد، خوابم زود خيلی

 خونه سمت افتادم راه کردمو عوض لباسامو رفتم خوردم مو صبحونه که این از بعد منم حرفا این
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 ، کوچولو تنبيه یه فقط کردن کمکم خيلی المان تو ارسام مخصوص اونا کنم انصافی بی دوتا اون با تونستم نمی    

 عوض لباسامو اتاقم تو رفتم اروم نبود معلوم تصویرشو ولی اومد می صداشو شدم وارد انداختم کليد خونه رسيدم

 طوري این من چرا نميدونن هنوزم اینا سمتم برگشتن شدن من ي متوجه سالن تو بودن اومده پایين رفتم کردمو

 اونام حياط تو رفتم بياین، من دنبال ارسام و ارش-، گفته سينا به مهداد مطمئنم البته ههم به کردم کردم،سالم

 باید من نظر به کنيد بازي نقش بلدین خوب راه،خيليم اون به بزنيد خودتونو بلدین خوب-شده، چی:اومدن،ارسام

 این بدون هاننن تونستين يچطور دوتا شما نزن حرف-،.....ساینا:ارسام خدا، به خواننده جاي شی بازیگر بري

 دوستی- بود، خودت خاطر به همش ولی کردیم اشتباه اره:ارسام ميکردین، من از نباید سوالم یه بدونيد چيزي

 راحت خيلی هه:آرش خوام، نمی حمایتو این کنيد حمایت ازم اینطوري بخواین اگه خوام نمی من اس، خرسه خاله

 رو بال همين هم جان سر توئه سره زیر اینا همه ميدونم که من نزن حرف تو- خواین، نمی رو ما که فروختی، رو ما

 دوست کمترم باشم نداشته دوست سينا از بيشتر دوتا شما من ببين...مهداد ولی حقشه اون گفتم ولی اوردي

 بعد ي دفعه ولی ميگزرم ارسام تو خاطر به دفعه این درنيارید، رو بازي بچه این دیگه انتظار یه ازتون فقط ندارم

 خانوم:جلوم،سينا اومد سينا ، خونه سمت رفتم افتادم راه ميدونيد، خودتون بشه بخواد چيزایی همچين

 و زن:سينا داري، بچه و زن بفهمی ميخواي کی تو برو پاشوو اینجایی دوباره که تو:سمتش برگشتم ،خندیدم..معلم

 رفت و کرد اونور روشو ولی اومد مانی موقعه همون ندیدمشون، چرا من پس وا- حواس، کوو ولی اینجان مم بچه

 تو حرفيه چه این-نداریيييی، دوست منو دیگه تو+ شده، چی مانی وا- کن، ولم:عزیزم،مانی چيه:سمتش رفتم

 دروغ نخير+ دارم، دوست دوتاتونو من نخير- داریيييييييی، دوستتتت سامياروو تو گوووو دورغ+منی، عشق

 عشقم باشه- باشی، داشته دوست بيشتر منو باید بود من ي عمه اول تو زدیدد مو عمه ساميار ميگی

 جدي االن، همين:،آرش....االن آرش-بزنيم، حرف باهم باید ساینا:کردم،آرش حس کنارم نفرو یه ببخشيد،حضور

 قبول دبو اشتباه کارم:بست،آرش رو در رفتم، دنبالش منم اتاقش تو رفت شه جدي انقدر ارش مياد پيش کم بود

 قانع چيش مورد در ببينم بگو-زندگيش، و مهداد مورد در:درمورد؟،ارش-ساینا، نشدم قانع هنوزم من اما دارم

 کجاي گفتم بوده مهداد کيه نگفتم:اش،ارش خاله دختر خوب-بوده، مهداد زندگيه کجاي مریم:ارش-نشدي،

 نميدونی خب:بود،آرش نگفته چيزي اونم مبود نپرسيده سوال مهداد از تاحاال نميدونم کردم بود،فکر زندگيش

 داشت وقتی و بود شد عصبی مریم دست از روز اون مهداد خب-بود؟، چی پارک تو روز اون داستان بعدي سوال

 اینم کردم بود؟،فکر عصبی مریم دست از چرا مهداد بود چی داستان:ميرسيم،آرش سر ما ميکرد تهدیدش

 ازدواج باهاش چرا اومد می بدش مریم از همه این که مهداد اصال عديب سوال خب نميدونی اینم:نميدونم،آرش

 ازدواج باید نبود خوب شرکتش اوضاع طرفی از شده مجبور مهداد و کرده سوار اینا و حيله کلی مریم چون-کرد؟،

 ثابت نستهنتو و کنه ازدواج باهاش شده مجبور مهداد که اي حيله چه مثال: بگيره،ارش بابابزرگشو ارث تا ميکرده

 از اون چی؟مگه هاش بچه شده مجبور و ميگه راست مهداد گيریم حاال نميدونی اینم خب:کردم،ارش کنه؟،سکوت

 شدن؟ سبز بوته زیر از نظرت به ها بچه این پس اومد نمی بدش مریم
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 وضيحت تو به که نداده زحمت خودش به حتی مهداد ساینا:ميدونستم،آرش چيو من بود شده جمع چشام تو اشک

 مخالفم مهداد با ازدواجت با من که همينه براي شدي قانع مسخره دالیل مشت یه با عاشقشی چون توام بده

 کار ارسام و من نميگم بده سواالمو جواباي تمام وقتی تا حداقل

 تک به باید مهداد ميگفت راست آرش اتاقم تو رفتم دادمو تکون بود،سرمو خودت خاطر به فقط ولی کردیم خوبی

 نشستی، تاریکی تو چرا ساینا:مامان بيا،- اومدم خودم به در صداي با کردم، فکر. خيلی بده، جواب سواال این تک

 بيا بکش روت سر به دستی یه:مامان ، هيچی- هاان؟، شکليه این قيافت چرا ابوالفضل یا:،مامان کرد روشن رو برق

 اوففف- ، دیگه بيان اینا خانم مرضيه بود قرار امروز خوبه حالت ساینا وا: اومده،مامان مهداد؟چرا- اومده، مهداد

 قرمز چشام کردم نگاه خودم به اینه تو رفتم مهداد، مخصوصا ندارم کسو هيچ ي حوصله اصال االن باشه،اه مامان

 دبای گذشته چی مهداد و مریم بين یعنی اومد می منطقی نظرم به خيلی ارش حرفاي پوليده، ژوليده موهاي با بود

 تخت رو نشستم نداشتم کسو هيچ حوصله اصال ولی بيرون برم ،اومدم کردم شونه موهامو بيارم، در سر ازش

 تو، اومد مهداد بعدم اومد در صداي دقيقه چند بعد ميکنه، جور شو بهونه خودش مامان نميرم بيخيال

 کار کلی امروز احتی؟بخدانار من دست از نيستی:تخت،مهداد رو کنارم نشست اوهوم،-ساینا؟خوبی؟،:مهداد

 ميشه مهداد هيچی- چيه، خاطر به پس+نيست، اون خاطره به داره ربطی چه-شرکت، نميرفتم وگرنه داشتم

 ولی بود بزرگتر بعضيا ه*ا*ن*گ بخشيدمشون زدم حرف باهاش نخير-ارسام؟، و ارش+شی، بيخيال

- شد، چی دوباره:دروغه،مهداد مگه تویی منظورم اره-منم؟، منظورت:مهداد ،،..حاال-بعضی؟،:بخشيدم،مهداد

 من به توضيحی هيچ توام و نميدونم تو ي گذشته از چيز هيچ من چرا ميکنم فکر دارم فقط هيچی

 به که بود تو زندگی کجاي مریم- ارش، حرفاي سراغ بریم خب بده،امم توضيح بگو چی مورد در:ندادي،مهداد

 ذهنت به این یهو یعنی نيست خودت حرفاي اینا:هان؟،مهداد يمونزندگ به بزنه گند اینطوري داد اجازه خودش

 بده، منو جواب چی هر مهداد-اومد؟،

 خونه بریم زیاد اینکه مخصوص چيزا خيلی پایبند و بابام مخصوصا بودن مذهبی ي خانواده ي خانواده ساینا:مهداد

 ،دوست بود ساله سه دو و بيست پسر یه من مداشتي ام خاله ي خانواده با زیادي امد و ،رفت اینا و فاميل و فک ي

 ش ساله 18,19 موقعه اون بهتره،مریمم همه از کاراش هميشه که اش نمونه پسره باشم بابام توجه مورد داشتم

 هاي عشوه و رفتار هم بقيه حرفاي ،هم خوبيه دختر ميگفت داشت دوست مریمو بابام بود داده کنکور تازه بود

 چيز همه زود خيلی گفتم ام خانواده به حسم از ،وقتی شدم عاشقش کردم فکر بودم مقاح کرد جذبش منو مریم

 اینجا منم اینا، اش عمه پيش اصفهان رفت و شد قبول دانشگاه مریم و کردیم نامزد مریم با زود خيلی رفت پيش

 یه با مریم ولی ،رفتمکنم گيرش قافل و اصفهان برم مریم از خبر بی گرفتم تصميم روز یه ميخوندم درسمو داشتم

 خودشو انقدر مریم ميدونستم زدم بهم نامزدیو و کردم جور بهونه یه برگشتم وقتی ، دست تو دست دیدم پسره

 بهم نامزدیو تونستم بالخره تا بود هوا رو کال مون خونه روز چند تا کنه نمی باور کسی بگم اگه که داده جلوه خوب

 گفتی بهش که روز اون اه-اومد، داشتم نذري که روز اون که وقتی تا نداشتم خبر مریم از هم دیگه بزنم

 گریه همش بعدم-خونه، تو رفتی ریلکس خيلی تو ولی ببينم، العملتو عکس ميخواستم جوري یه اره:جانم،مهداد

 ناو شد چی بعدش اینو بيخيال ولی اره-بودم؟، من بود اورده در اشکتو که بيشعوري احمق اون پس: کردم،مهداد
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 تو که ميزد زنگ روز هر مریم خانم،خب ساینا نکنه درد دست: خندید مهداد ميکردي؟، چيکار اونجا تو روز

 کردم قبول شم خالص زنگاش شر از اینکه براي کرد نمی ول نميدادم جواب هم وقتی تا کنم استخدامش شرکت

 و دور دیگه و بزنه حرفاشو اون برم شد قرار روز اون شد هم بدتر نشد بهتر تنها نه ولی. کنه کار شرکت تو بياد که

 رسيدم، من بعدشم-،..بعدشم شدم عصبی منم تو درباره زدن حرف کرد شروع رسيدم وقتی نشه، افتابی من ور

 شب ده ساعت ميزنم،ولی حرف باهات فردا شی اروم امروز گفتم خونه رفتم نرسيدم، بهت دنبالت اومد اره:مهداد

 نبودي ولی گشتيم دنبالت شب تموم سينا با شدم نگرانت خيلی گرفت من از رو تو اغسر منو به زنگ سينا بود

 دستت از ولی خوبه حالت که بود خوشحال بود سينا پيش من زدي زنگ بار اولين براي ميشدم،وقتی دیونه داشتم

 برگشتم دوباره تیوق ولی خونه رفتم ميدادي، خبر بقيه به حداقل یا ميدادي گوش حرفام به باید بودم هم عصبی

 خيلی ميکرد، فرار ازم نبود عصبی ولی بدم توضيح بهش ميخواستم گفتی بهش کردم فکر. شده عوض سينا رفتار

 المان ميري داري فهميدم که وقتی تا نشد ازت خبري هيچ ولی بود شده یکی روزام و شب کنم پيدات کردم سعی

 ولی بدم توضيح وایسا بگم بهت بزنم حرف باهات تا زدم زنگ هتب گرفتم نگار از بدبختی با شمارتو. داري پرواز و

 پریده هواپيما رسيدم دیر بازم ولی بود اور سرسام سرعتم افتادم راه کردي، خاموشش بعدم و کردي قطع

 همه همين، بوده برلين مقصد به پروازت که بود این ميدونستم که چيزي تنها ولی اومد دنبالت المانم تا بود،حتی

 ااگه ميدادم گوش حرفاش به اگه اومد در نکردم،اشکام پيدات ولی گشتم دنبالت رو هتال

 معذرت مهداد-،..اگه.. ،اگه افتاد نمی دستم از گوشيم و نميخوردم ارش به فرودگاه تو اگه نميگرفتم تصميم

 اوضاع منو حال تو نرفت از مریمم:مهداد مریم، سر برو خب-، کرد احساسات ابراز دستاشو بغلش تو رفتم ميخوام،

 حمایت اون از بود پشتش مارال که بود این بدتر و گفت و کرد هم سر دورغ کلی و کرد سواستفاده شرکت مزخرف

 که منم رفته گذاشته ساینا همين براي دیدن مليکام و ساینا دیدم من بودن هم با مریم و مهداد که گفت و ميکرد

 کنم ثابت کردم سعی خيلی نشه زدم خيلی ،ساینا بگير گردن رو رديک که کاري مسئوليت ميگفتن ميکردم انکار

 پشت باشه من پشت اینکه جاي ميکرد عمل من برعکس دقيقا مارال ولی نبودم باهاش روز اون. اصال من دروغه

 نبود برشکستگی درحال شرکتم اگه نبود مهم برام بقيه حرفاي و مریم ميشد، برشکست داشت شرکت بود مریم

 گفتم داشتم نياز اقاجونو ارث به من ولی ميگزشتم خانوادمم از حتی نبود مهم برام اصال کاراشون و يهبق حرف

 در بگزره ازدواج از سال یه باید ميده نجات شرکتو گفت اقاجون ولی ميدم، طالقش بعدم ميکنم ازدواج باهاش

 خواستم نمی دیگه دادم دست از رو وت ميرفت باد به زحمتام کل اقاجونو نام به ميخورد سهام صورت این غير

 ميخوام من که بود گفته بهش بود رفته مارال چون-گذاشت؟، شرطو این چرا اقاجون خب-، بدم دست از شرکتم

 داشتم تو رفتن از ساینا:چی؟،مهداد ساینا و ساميار بدي طالقش نتونستی ،خب..مارال اوففف- بدم، طالقش ب

 غير نوشيدنی چيز همه فراموشی براي شبا ميکردم کارام سرگرم خودمو رکتش تو روزا همين براي ميشدم دیونه

 اگه که بودم این فکر تو همش افتادم می تولدت جشن اون یاد همش بود افتضاح حالم تولدت ميخوردم،شب مجاز

 چی شب اون نمياد یادم خودمم کردم،حتی روي زیاده خيلی شب اون ميگرفتی، جشن تولدتو باهم بودي اینجا

 ادامه لطفا مهداد-مننن؟ تولد شب بغلم،وایيی تو مریمم تختمو رو من دیدم شدم بيدار خواب از وقتی فقط شد
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 باید ميخوام معذرت ساینا خانومی، باشه:،مهداد من مال بود من برا فقط مهداد اوره، عذاب برام تصورشم حتی نده

 .... ميدادم توضيح برات زودتر رو اینار

-بيرون، اومدم مهداد بغل تو از اتاق، تو اومدن ساميار و مانی و شد باز اتاق در مننننننننننن، نخيرررررررر:مانی

 اروم، هاا بچه ااا:مهداد داره، دوست بيشتر منو نخير:ساميار نه؟، مگه داري دوست بيشتر منو تو: خبره؟،مانی چه

 دارم حق ما فقط ميگه راست: بودي،مانی کرده بغل رو ساینا مامان چرا بگی باید نکن دخالت شما لطفا بابا:ساميار

 نيست قرار ها بچه- شده، باحال خيلی مهداد ي قيافه پام، رو نشستن اومدن دویيدن جفتی بعدم کنيم، بغلش

 ولی:دارم،مهداد دوست اندازه یه جفتونو نخير- بيشتر، منو ولی:مانی دارم، دوست جفتتونو من دیگه، کنيد دعوا

 بلند شدن، شاخ من براي ببين رو دوتا این نميشه نخير:مهداد بکش، خجالت سنت از مهداد:خندیدم بيشتر، منو

 گذاشتشون اتاق از مهداد کن، ولشون مهداد-خندیدم، ميزدن، پا و دست بغلش تو اونام کرد بغل جفتشونو شد

 شه،دیگه تموم هم ههفت یه این ميکنم روزشماري فقط:کرد،مهداد بغلم کنارم نشست اومد کرد، قفل درم بيرون

 ..منم اوهوم- باال، کشيدم بغلش از خودمو ام، خونه خانم بشی خانومم بشی کال

******** 

 کنه خدا فقط مهداد براي عالی سورپرایز یه با ازدواجمون سالگرد اولين کردم نگاه دستم تو کادوي با شوق با

 سالگرد اولين نداره حق ولی گرفتار، يلیخ البته نيست یادش مهداد که خونه،مطمئنم تو رفتم بياد، خوشش

 در که همين کردم، باز رو در خونه، تو رفتم بود، مانی پيش که ساميارم کردم، پارک ماشينو بره، یادش ازدواجمونو

 بستم، در تو رفتم نکرده، خاصی تغيير هيچ خونه البته... که اي خونه و شد پخش خونه تو اهنگ یه کردم باز رو

 ساميار اهان: مهداد داشتم، کار-بودي؟، کجا اومدي اا:مهداد بيرون، اومد اتاق از مهداد کيفم تو تمگذاش رو کادو

 شه، بریده اهنگه صدا تا کردم خاموش تلوزیونو رفتم گرفت حرصم اهان،- مانی، پيش گذاشتمش-کجاست؟،

 زهر کوفت-داریم؟، چی ارناه ميشی،حاال خوب بخور قرص یه: ميکنه،مهداد درد سرم-، کردي قطعش چرا:مهداد

 نمی باور من داره فرق بعدش با ازدواجشون قبل اخالق زنا ميگفت هومن اعصابی بی چی ابولفضل یا: مهداد مار،

: مهداد نداشتی، هم تجربه اصال که نيست -گرفت کنترلو هوا رو طرفش کردم پرت برداشتم کنار از کنترلو کردم،

 ميده، حرصم کليم هيچی، نيست که یادش ازدواجمونو سالگرد اتاقم، وت رفتم بعدم من، ي عمه نه- من؟، کی

 با یادشه، پس شدم مرگ ذوق شبی، چه امشب ميدونی ميگم:مهداد هوم؟،- ساینا،:مهداد اتاق، تو اومد مهداد

 یادشه دوستشو زن تولد شد اویزون لوچم و لب نگفت، بهت مگه مهساس تولده: شبی؟،مهداد چه:گفتم باز نيش

 کرد دعوتمون گفت محمد:مهداد ميدونی، کجا از تو حاال نگفت نخير-نيست، یادش خودشو ازدواج گردسال

 مهداد، نه - بریم، باید زشته که، نميشه: نميام،مهداد ندارم شو حوصله من -ميگيره، رستوران تو تولدشو

 بعدم ، گفتم که همين ميریم ساینا:مهداد

 رفتم بيرون اومدم ربع یه از بعد حموم رفتم ميرفتيم باید 7 و بود 5 دمکر نگاه ساعت به داشتم کم همينو رفت

 و طالیی سفيد شال یه با سفيد شلوار یه و سفيد مانتو یه بالخره گشتن کلی از بعد بپوشم؟، چی خب کمدم جلوي

 سفيد تاپ یه یه مانتومم زیر کردم پيدا. بود خوشگل هم خيلی و ميخورد بند که سفيد سانتی ده پاشنه کفش یه
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 نگام اتاق تو اومد مهداد کردم کامل قرمز روژ یه با که ارایشمم. گذاشتم ازادانه دورم کشيدمو اتو موهامم پوشيدم،

 که اینطوري:مهداد وایستادم، کشيد دستمو که بيرون برم اومدم متشکرم،- شده، جيگري چه خانمم: مهداد کرد،

 رو تو نداره حق من جز کسی ولی اره:مهداد شده، جيگري چه گفتی خودت االن وا- بيرون، بري خواي نمی

 سرم پشت موهامو اورد در سرم از شالمو وایساد پشتم اومد مهداد زمين، کوبيدم پامو مهداد-، ببينه اینطوري

 سمت رفت بعدم کن تر رنگ کم خود روژلبتم: بست،مهداد باهاش موهامو برداشتو ميز رو از کش یه و کرد جمع

 ميخوام بود کفشم ست که دستی کيف تو گذاشتم برداشتم کيفم اون از کادومو باشه، اي دیگه امر اهه ، کمد

 اتاق از مهداد دقيقه چند از بعد مبل رو نشستم رفتم کنم، زدش خجالت بدم بهش ماشين تو برگشت ي موقعه

 دستمو اومد بابا، ی،جوونمشک کروات و سفيد پيراهن و مشکی شلوار و کت دست یه ، واووو تيپی چه بيرون اومد

 سوار خودش بعد نشستم من کرد باز برام ماشيونو در ماشين به رسيدم وقتی بيرون رفتيم خونه از باهم گرفت

  بودیم کرده سکوت دستشو تو بود گرفت منو دست راه تمام شد،

 :ميشکست ماشيتو سکوت احمدوند مهدي از اره اره اهنگ صداي فقط و

 آره آره آره

 شدي من ماله دیگه آره آره

 شدي عاشقم دیدي آره آره

 نفس آخرین تا دل آره آره

 بس همينو تو واسه بيقراره

 آره آره آره آره آره

 پري تو هامو قصه شهر تویه نري من کنار از آره آره

 تو براي من قلب آره آره

 آخري عشقه دیگه آره آره

 دارمت که خوبيه حاله آره آره

 ميذارمت چشمم دوتا رو

 ميارمت باشم جا هر تو عشق شهر تو هام قصه تو

 دارمه که چيزي تمومه کنارمه عشقم خوبيه حاله

 هام واژه پنهونه عشق تو
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 کارمه تنها دارم دوست ميگم

 بودنت خوبه خيلی آره آره♫♫♫

 کشوندمت زندگيم تو آخر دیدي

 شدي من ماله دیگه آره آره

 نميدمت هيچکسی به آره آره

 آره آره آره آره

 بيقرارمی وقتی بيقرارم کنارمی تو خوبه آره آره

 یارمی تنها که بگو باش عاشقم دارمت خوبه خيلی آره آره

 دارمت که خوبيه حاله آره آره

 ميذارمت چشمم دوتا رو

 ميارمت باشم جا هر تو عشق شهر تو هام قصه تو

 دارمه که چيزي تمومه کنارمه عشقم خوبيه حاله

 عشقم خوبيه حاله:زد،مهداد روش ه*س*و*ب یه باال برد دستمو بعدم ميخوند اهنگ با داشت کردم نگاه ،بهش

 از رسيدم اهنگ شدن تموم با کارمه، تنها دارم دوست ميگم هام واژه پنهونه عشق تو دارمه که چيزي تموم کنارم

 شدیم پياده ماشين

 توش کسی تو رفتم گرفتم رو مهداد دست فضاش، هم عاليه غذاش هم که رستوران یه عاشقشم که من اینجا اا

 براي مردم کن ،نگاه قرمز رز گالي و ازشمع بود پر جا همه رفت،. بود عادي خيلی کردم، نگاه مهداد به نبود،

 و شمع همه از بيشتر روش بود ميز یه نمياد، یادش ازدواجمونو سالگرد من شوهر اونوقت ميکنن چيکار زناشون

 که بشم خودم خنگ خانوم قربون:خندید مهداد کجان؟، بقيه پس-مهداد، سمت برگشتم ، تولد کيک یه با بود گل

 خودتی خنگ- ميگيره، دیر رو چی همه

 اینقدر چرا این خندید بازم چه، من به صاحبش مبارک- خانومم، اومد خوشت:کرد،مهداد بغلم پشت از مهداد ،

 بوسيد،چيييی، گوشمو بعدم ،خانوميی مبارک ازدواجمون سالگرد:گوشم نزدیک اورد صورتشو شاده،مهداد

 طرفش، برگشتم

 بود، یادت-

 ،= خندید زندگيمو، روز بهترین نباشه یادم ميشه مگه:مهداد
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 عاشقتممم، مهداد-

 خيلی مهداد- ، قلب شکل قرمز کيک یه بود، روش کيک که ميزه اون سمت رفتيم گرفتم دستمو منم:مهداد

 تيکه یه مهداد شروع صندلی رو نشستم ، خندید ست،مهدادخوا دلم بخوریم رو کيک زودتر ميشه خوبی،مهداد

 من، به زده زول و چهارتا شده چشماش مهداد دیدم باال اوردم سرمو ، خوردن کردم شروع برید برام کيک

 نشدي؟، سير:ميدي،مهداد دیگه تيکه یه مهداد خوردم، چرا:باال انداختم هامو شونه نخوردي؟، ناهار عزیزم:مهداد

 نميخوردي، غذا روز چهار تا ميخوردي تيکه یه قبال ولی نه:مهداد ميشه، سير کيک تکيه یه با ادم مگه مهداد وا-

 اینا حاال- ، داشت حقم داد تکون سرشو مهداد بهش، زدم چشمک یه بعدم کرده فرق شرایط االن بود قبال قبال-

 گرفتم ، بيرون اوردم در توش از رو هجعب کيفمو تو کردم دست بدم، نشونت سورپرایزمو که منه نوبت بخيال رو

- نميدونم،:مهداد نوچ،- ساعته؟،:مهداد بزن، حدس اول- عقب، کشيدمش بگيره دستم از ،اومد گرفتم جلوش

 مهداد ببين، خودت بيا:دستش دادم رو کادو- باشی، سالمت:اوردي،مهداد فشار مغزت به انقد که نباشی خسته

 قربونت الهی:مهداد کرد، بغلم اومد پاشد بعد ایوللللل،:زد داد یهو بد بهش دز زول تعجب با اول کرد باز کادوشو

 شکمم رو گذاشت دستشو بعدم عشقمممم بشممم

 ، نگيره منو جاي وقت یه باشه حواست هویييی- هاا دختره باشم گفته. بشم قربونش الهی بابا جان اي:مهداد

 هستی که خوبی چه:کرد بغلم مهداد خودتی، دحسو- خانمم، حسود خودمی عشق تو گلم ميشه مگه:مهداد

 خوشبخت منم- دنيام، مرد ترین خوشبخت ،االن دارم عالی زندگی یه کوچولومون دختر و ساميار و تو با. ساینا

 تو با جونم، اروم:گفتم گوشش،اروم نزدیک بردم صورتمو گردنش دور انداختم دستمو بعدم دنيام، زن ترین

 ......ارومه،جونم

 پایان

 helia_hk قلم به

  94 زمستان
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