
 

 یبندیشرط م
 یباسمه تعال

 

 "نفس"
 تو خواب و بیداری بودم که صدای گوشیم بلند شد

 ااااه این صدای چیه؟؟
 بابا خواب دارم چرا نمیفهمین

 با چشمای بسته دنبال گوشیم می گشتم 
 باالخره زیره بالشت پیداش کردم

 بدون این که به شماره نگاه کنم جواب دادم:
 هااا بناااال

 با جیغ باران از جام پریدم:
 تو رو زندت نمیزاااااارم _نففففس من

 :چته روانی رررم کردی
باران:بیشعععور یه نگاه به سععاات وااا موندت بنداز نیم مین دیگه کرس شععرو  

 میشه پس تو کدوم گوری هستی؟؟
 :واااای اومدم اومدم

 باران:درد و...
 دیگه به حرفاش گوش ندادم تلفن قطع کردم

 ویی رفتمسریع از روی تختم پریدم پایین،به سمت دستش
 آبی به صورتم زدم



 5 یبندیشرط م

 پریدم تو اتاقم و در کمدمو باز کردم
 :اوووف حاال چی بپوشم

دسععت کردم تو کمد و شععلوار جین سععرمه ایم و با مانتو مشعع یم و در اوردمو 
 سریع پوشیدمشون

 رفتم جلو آیینه به خودم نگاه کردم:
 چشمای طوسی،بینی قلمی،لب های قلوهی...

نفس دیرت شده اونوقت نشستی اینجا داری خودتو ااای وااای خاک تو سرت 
 دید میزنی

 سریع مو های بلندمو که تا کمرم می رسید باالی سرم مح م بستم
 یه مقنعه مش ی هم سرم کردم کیفم و برداشتم و از اتاق زدم بیرون

 از نرده ها سر خوردم و اومدم پایین
 سریع وارد پارکینگ شدم

 ردم سمت خونه ی بارانسوار جنسیس قرمزم شدمو حرکت ک
 

 باالخره رسیدم در خونشون
 ااوه اوه باران اصبی دم در ایستاده بود و پاهاشو با ضرب به زمین می کوبید...

 جلو پاهاش ترمز زدم اومد سمت ماشین ،نشست،درو مح م بست
 قبل از این که منفجر بشه سریع گفتم

 :بارانی غلط کردم ببخشید
 چیزی نگفت...روشو به سمت شیشه کرد و 

 پامو تا جایی که می تونستم روی گاز فشار دادم
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 نزدی ای دانشگاه بودیم که یهو یه مازراتی پیچید جلوم و زد به ماشین خوجملم
 تا چند ثانیه تو شوک بودم...

سریع به خودم اومدم و از ماشین پیاده شدم،هم زمان با من راننده مازراتی هم 
 پیاده شد

 م دهنم و باز کردم و هرچی دهنم بود بهش گفتماصر بهش نگاه ن رد
 :هههووی یاااابوو مگه کوری؟؟ببین چی به روزه ماشین نازنینم اوردی

 کدوم االغی به تو گواهی نامه داد؟؟
 _همون االغی که به تو داده

 با شنیدن صداش سرمو باال کردم واااای چه پسر مامانی
 زش اری...چشمای سبز،صورت استخونی،بینی قلمی،هی ل ور
 با صدای سرفه باران دست از برنداز کردنش برداشتم

 
 ااووه اووه ف ر کنم گند زدم
 خیلی وقته زول زدم به یارو

 یه نفس امیق کشیدمو به خودم مسلط شدم
 به چشماش خیره شدم و گفتم

 :آقای به ظاهر محترم این لگنتو از جلو ماشینم بردار می خوام رد شم
 

 خوب حقم داشت آخه کی به این ماشین میگه لگنچشماش در اومده بود 
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بدون توجه به چشمای قلمبش رفتم سوار ماشینم شدم،به باران هم اشاره کردم 
 سوار شه...

 چند مین بعد دیدم پسره داره میاد طرف ماشینم
 _خسارت نمی خوای خانوم کوچولو؟؟؟ددی جونت داوات ن نه؟؟؟

من شدیدن از کلمه کوچولو متنفر  وااااای داشتم از اصبانیت منفجر می شدم
 بودم...

 خواستم یه جواب دندون ش ن بهش بدم که دستی رو پام قرار گرفت
باران بود به سمتش برگشتم تو چشماش ترس و دیدم اون میدونست که چقدر 

 از اون کلمه تنفر دارم و تا حد مرگ اصبی می شم...
 یه لبخند بهش زدمو برگشتم به طرف پسره

 بزرگ :نوچ بابا
اصععبانیتو تو چشععماش دیدم یه پوزخند زدمو دنده اقب گرفتمو از کنارش رد 

 شدم
 

 "آرسام"
 تو شوک حرفش بودم

 وااای چطور مم نه هیچ ی تا حاال جرات ن رده به من حرف بزنه
 اونوقت یه الف بچه به من میگه بابا بزرگ؟؟

 با صدای شروین به خودم اومدم
 ده یارو بیا سوار شو گریه ن ن_رفیق مثل این که قهوه ایت کر

 برگشتم سمتش با اصبانیت نگاش کردم که خندش قطع شد
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 :ببند دهنتو شروین
 سوار ماشین شدمو حرکت کردم

 "نفس"
 ماشینو تو پارکینگ دانشگاه پارک کردمو پیاده شدم

 باران هم پیاده شد،به سااتم نگاه کردم 
 پوووف کرس خیلی وقته شرو  شده بود

 اران کردمو گفتمرومو طرف ب
:به کرس اولمون که نرسععیدیم بیا بریم یه چیز بخوریم تا کرس بعدی شععرو  

 شه
 _اوکی بزن بریم

 
 به طرف یونی رفتیم

 دو تا قهوه سفارش دادیم
 بعد از گرفتن قهومون به سمت یه میز رفتیم و نشستیم

 به محظ نشستنمون همه نگاه ها برگشت سمت ما
 به طرف باران کردمو گفتمیه لحظه هنگ کردم رومو 

 :میگم بارانی اینا چرا اینجوری نگاه می کنن؟؟یعنی تا این حد دختر ندیدن؟؟
 باران:نیدونم خواهر،بیخیال قهوتو بخور سرد شد...

 "آرسام"
 ماشین و یه گوشه پارک کردمو پیاده شدیم
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 تو دلم داشتم به اون دختره ی پرو فهش می دادم،نزاشتن به کرسمون برسیم
 با صدای شروین برگشتمو بهش نگاه کردم

 شروین:بابا بیا بریم یه چیز کوفت کنیم مردم از گشنگی
 :ای کارد بخوره ش متو که هرچی می خوری سیرمونی نداری

 با هم به طرف یونی حرکت کردیم
شینیم که دیدم  شگیمون ب ستیم بریم میز همی شامونو تحویل گرفتیم،خوا سفار

 دو تا دختر نشستن جامون
 دیگه واقعا اصبی شده بودم

 چون همه می دونستن اونجا فقط جای ما دوتاست
 یه کم جلو تر رفتم

 ااووله له ببین کیا اینجان...
 رومو کردم سمت شروین و گفتم

 :هستی؟؟؟
 و با ابروم به دخترا اشاره کردم

 شروین:برو دارمت
 

 "نفس"
 داشتم قهومو می خوردم که یهو ی ی مح م کوبید رو میز

 هرچی قهوه تو لیوان بود ریخت تو صورتم
 چند بار پلک زدم تا دیدم واضع شه

 باران دهنش وا مونده بود
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 سرمو آروم بلند کردم
 چشام در اومد این یارو اینجا چی ار می کنه؟؟

 از رو صندلی بلند شدم
 المصب چه قدیم داره من تا گردنش می رسیدم

 تو چشماش نگاه کردم
 مح م کوبیدم تو صورتش و گفتمدستمو بردم باال و 

:اینو زدم که بفهمی با یه دختر ضعیف طرف نیستی که هر غلطی بخوای ب نی 
 و اون فقط نگات کنه

 با دهن باز داشت نگام می کرد
بدون توجه بهش کیفمو بر داشتمو به سمت در خروجی حرکت کردم باران هم 

 پشت سرم میومد
 حرفش ایستادم خواستم درو باز کنمو برم بیرون که با

 آرسام:اینجوریاست؟؟؟اوکی،بچرخ تا بچرخیم
 _میچرخیم

 و از یونی خارج شدم
 

 سوار ماشین شدم و حرکت کردم
 باران و رسوندمو خودم رفتم خونه

 ماشینو تو پارکینگ پارک کردم و وارد خونه شدم
 _سلوووم اهل خونه
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 مامان سرشو از تو آشپزخونه بیرون اورد
 شگلهمامان:سرم دختر خو

 _مامانی تا همینجاشو نگهدار برم دوش بگیرم و بیام بووس
 سریع پله هارو دو تا ی ی باال رفتم

 وارد اتاقم شدم و لباسامو در اوردمو پریدم تو حمام
 یه دوش یه ربعه گرفتم،حولمو پوشیدمو از حمام اومدم بیرون

 یه تاپ و شلوارک صورتی تنم کردم و از اتاق زدم بیرون
 شپز خونه که دیدم بابایی هم اومدهرفتم تو آ

 :سرم بابا جونم
 و یه ب*و*س از لپش کردم

 بابا:سرم به روی ماهت بابا خوبی؟؟
 :اووره بابایی

 با اوردن غذا توسط مامان دیگه چیزی نگفتیم
 آخرای غذام بود که بابا رو به مامان گفت

 هم داوت کردهبابا:خانم آخر این هفته دوستم یه مهمونی ترتیب داده و ما 
 مامان:باشه

 بعد از خوردن غذام از مامان تش ر کردمو رفتم تو اتاقم
خودم و رو تخت انداختم داشتم به امروز ف ر می کردم که نفهمیدم کی خوابم 

 برد
 

 با صدای گوشیم از خواب پریدم
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 گوشیمو از رو میز برداشتم و به شمارش نگاه کردم
 باران بود

 :جانم بارانی؟؟
 رم خانومی،میگم آجی میای بریم بازار یه چرخی بزنیم؟؟باران:س

سب ندارم،تا نیم مین  سرم،آره باران اتفاقا آخر هفته مهمونی داوتم لباس منا :
 دیگه دم خونتونم بابای
 باران:اوکی جوجو فعر

 وارد دستشویی شدم و آبی به صورتم پاشیدم
 مانتو چشم گرفتوارد اتاقم شدم کمدمو زیر و رو کردم که باالخره یه 

 مانتو لیمویم و با شال و شلوار سفیدم پوشیدم 
 جلو آینه نشستم و یه مداد تو چشمام کشیدم که زیبایی چشمامو دو برابر کرد

 یه رژ کالباسی هم زدم و کیف و کفش ست لیمویم و پوشیدم
 وارد پارکینگ شدم 

 پیش به سوی خونه ی بارانی
 

 خونشونبعد از یه ربع باالخره رسیدم دم 
 گوشیمو از تو کیفم در اوردمو یه تک بهش زدم

 سریع از خونه اومد بیرون و سوار ماشین شد تا چشمش به من افتاد گفت
 باران:جوون جوون خانم شماره بدم پاره کنی؟؟

 _گمشو مسخره
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 ماشینو روشن کردم و حرکت کردم.
 پیاده شدیمدم در پاساژ یه جا پیدا کردم و ماشین و پارک کردم،از ماشین 

 بعد از زدن دزدگیر وارد پاساژ شدیم
 داشتم مغازه هارو نگاه می کردم که یه لباس پشت ویترین نظرمو جلب کرد

 سریع دست بارانو کشیدمو وارد مغازه شدم
 فروشندش یه پسر از این سوسوال بود

 تا چشمش به ما افتاد گفت
 پسره:سرم پرنسسا،چه کم ی می تونم بهتون ب نم؟؟

سریع از مغازه زد بارا سره بهم می خورد، شت از جلف بازیای پ ن که حالش دا
 بیرون

 ولی من مجبور بودم این بچه سوسولو تحمل کنم
 لباسو بهش نشون دادمو گفتم واسم بیاره

 رفت و چند مین بعد با همون لباس اومد
 لباس و ازش گرفتم و وارد اتاق پرو شدم،

 پوشیدمش،تو تنم فوق العاده بود
 یراهن بلند مش ی که دور مچ و یقش به طور زیبایی کار شده بودیه پ

 پیراهن و از تنم در اوردمو لباس های خودمو پوشیدم
 از اتاق اومدم بیرون

 پولشو حساب کردمو به سمت باران رفتم
 _بارانی بریم کافی شاپ یه چیزی بخوریم؟؟

 باران:آره،پایتم شدیددد
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 به سمت کافی شاپ حرکت کردیم
 

 ز خوردن سفارشامون از کافی شاپ بیرون اومدیمبعد ا
 سوار ماشین شدیم

 باران و پیاده کردم و خودم به سمت خونه روندم.
 در خونرو باز کردم،مثل این که کسی خونه نبود

 رفتم تو اتاقم بدون این که لباسامو در بیارم روی تخت ولو شدم و خوابیدم
 "آخر هفته"

 باالخره روز مهمونی فرا رسید
 بعد از خوردن نهار رفتم تو اتاقم
 دیگه کم کم باید آماده می شدم

 سریع یه دوش ده مین گرفتم و اومدم بیرون،
 پیراهن و پوشیدم

 نشستم جلو آیینه موهامو فر کردم
 یه سایه دودی پشت پل م زدم،یه مداد هم تو چشام کشیدم

 یه رژ قرمز زدمو مانتو مش یم و پوشیدم
 پیش به سوی مهمونی.

 
 بابا ماشین و پارک کرد

 از ماشین پیاده شدیم شالم و مرتب کردم و با مامان اینا همراه شدم
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 رفتیم تو
 

 واااااااااای این اینجا چه غلطی می کنه
 بدبخت شدم

 
 _میگم مامانی من سرم درد می کنه برم خونه؟؟

 مامان با اصبانیت نگام کردو گفت
 مامان:نفس حرفشم نزن زشته دختر

 اصابم خرد شده بودااوووف 
 مجبوری باهاشون همراه شدم

 دم در یه خانم و اقا هم سن و سال مامان بابا ایستاده بودن
 بابا رفت جلو مردونه دست داد

 بابا:خانم ایشون آقای سلمتی هستن و ایشون هم همسرشون و پسرشون
 و هم زمان به اون بابا بزرگ اشاره کرد

 دیگه واقعا هنگ کرده بودم
 مامان که کمرمو فشار می داد وارد خونه شدمبا دست 

 خیلی شلوغ بود...
 خانم سلمتی رو به من گفت

 :ازیزم برو باال و لباساتو تو یه اتاق بزار
 _چشم خیلی ممنون

 سریع از پله ها باال رفتم و وارد اولین اتاق شدم
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 ااوووف خودشیفترو همه جا ا ساشو زده
 یهو یه ف ر شیطانی به سرم زد

 
 قرمزمو از تو کیفم در اوردمرژ 

 به طرف ی ی از ا ساش رفتم
 در رژ و برداشتم روی ا س نوشتم

 :اگه دیوونت ن ردم
 سریع از اتاق زدم بیرون به سمت مامان رفتم

 به محظ این که نشستم دیدم بابا بزرگ با یه قیافه اصبی از پله ها پایین میاد
 م گوشم گفتآروم اومد طرفم،پشتم ایستاد سرشو خم کرد و د

 آرسام:شرط می بندی؟؟
 وااای مثل این که نوشت رو دید

 نفساش که به گردنم می خورد قلقل م می داد
 بااث شد سرم و به سمتش خم کنم

 یه فوت تو گردنم کرد که بااث شد با صدای بلند بخندم
 

 "آرسام"
 وااا دختره خله،چرا ال ی می خنده

 تمسریع راست ایستادم و به سمت دوستام رف
 دارم برات خانم کوچولو
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شینم دالرا  صحبت می رد همین که رفتم ب شت با بچه ها  شروین دا رفتم پیش 

 بازومو چسبید 
 اووووف باز این دختره ی کنه فقط چون دختر اموم بود هیچی بش نمیگفتم 

 وگرنه.....
 دالرا:ارسامی جوونم.

 ارسام:هااااا
 دالرا:میشه یه خواهش کنم؟؟

 ارسام: بگووو
 دالرا:میشه برامون پیانو بزنی دلم برا صدات تنگ شده

 اخه من به این دختره ی .... ای خدا خواستم بگم نه که 
 شروین گفت: داداش برو دیگه ما هم دلمون تنگ شده به ناچار بلند شدم ....

 
 

 «نفس»
 

داشععتم این ورو اون ورو نگاه می ردم خسععته شعععدم اه این دیگه چه مهمونیه 
 مسخریه

شد رفت پیش  سام از جاش بلند  شتم مگس میپروندم که دیدم ار همینجور دا
 پیانو)اهو میخواد پیانو بزنه چه ااتماد به سقفی برو بابابزرگ شربتت رو بخور(

 داشتم همین جوری ور میزدم که ... 
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 یه دفعه همه جا رو س وت گرفت و صدای پیانو بلند شد ...
پیانوش بودم که دیدم صعععدای کف  اوه خدای من اجب چیزیه خدایی محوه

 زدن میاد
 ای بابا کی تموم شد داشتم تازه تخمه در میوردم

یه دفعه دختری که از همون اول مهمونی به ارسععام چسععبیده بود رفت بقلش و 
 ماچش کرد . 

اییییش دختره انتر ...) به تو چه نفس جان ؟؟ دوس داشت ب*و*سش کرد؟؟ 
 ا حرف زد برو گمشو ن بت تو چی ارشی؟؟( باز این وجدان م

 داشتم همینجوری با خودم حرف میزدم که ..
 دیدم ارسام داره بهم نگا می نه .. ها. چیه؟؟ انگار ادم ندیده 

 یه پوزخند زدو رفت طرف بال ن .. وا خره به من پوزخند زد االن اایا؟؟؟
 دارم براش صبرکن .....

 
 ه کنه هست داشتم میرفتم طرف بال ن که دیدم باز این دختر

 بزار یه ذره فضولی کنم ببینم چی میگن...
 ارسام:دالرا میشه انقدر بهم نچسبی برو میخوام تنها باشم

دالرا: ارسععام تو چرا اینطوری ؟؟ مگه من چی ارت کردم من فقط تو رو دوس 
 دارم

 جاااان؟؟ دوسش داره پس بگو مثل پروانه دورش پرواز می نه
 بر نمیداری ها؟؟؟ برو گمشو دیگه اه ارسام:دالرا چرا دست از سرم
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دالرا پاشععو رو زمین کوبید امد بیرون یه جوری نگام کرد انگار ارپ پدرشععو 
 خوردم 

 واال..... 
 رفتم تو بال ن ارسام داشت سیگار می شید ....

 خوبی؟؟
 زیر چشمی نگام کرد باز روشو اونور کرد ...

 هی؟؟ با تو بودمااااا....
 رات مهمه خوبم یا نه؟؟ارسام : االن خیلی ب

 بیشورو ببینا منو بگو اصر برا چی با این گوریل حرف میزنم
 گفتم: نه خیر اقا زیاد برت نداره نگرانت نشدم 

بدمیبینی  پام نپیچی کوچولو چون  به پرو  یاد  به بهتره ز هه... خو ارسعععام: 
 حالیته؟؟

 این االن به من چی گفت؟؟؟ نه شما بگین گفت کوچولو؟؟
 هه من مثل اون دخترای دورت نیستم که برات له له بزنم حواست باشه ببین اقا

شون بند میاد با من  س سرا نف سم ... نفس .... تو چی ف ر کردی ها؟؟؟ پ من نف
 صحبت کنن...بعله اینجوریاس 

یه دفعه دیدم ارسععام قرمز شععد و مثل خر داره میخنده .... این االن به چی داره 
یطونه میگه بزنم لهش کنم .... ولی خدایی میخنده میخنده مرتی ه رو ببینا شعع

 چه خشگل میشه کثافت
ارسععام: نه بابا پرنسععس، مل ه اینگلیس ، چه ااتماد به سععقفیم داری تو قابل 

 تحصینه 
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 خشگل تر از توشم نتونستن رامم کنن تو که دیگه در برابرشون هیچیم نیستی
 کردم لیوان مشععروب از ااصععبانیت نمیدونسععتم چی ارکنم  یه نگا به دسععتش

 دستش بود....
تو یه تصععمیم ناگهانی کل لیوانو رو صععورتش خالی کردم ...اها حاال بخور با 

 من اینجوری حرف میزنی هاهاها
 

 "آرسام"
 این االن چه غلطی کرد؟؟؟
 دیگه واقعا اصبی شده بودم

 دستشو گرفتم و پیچوندم
 آره خانم تازه اولشه

 
 "نفس"

 درد دستم خیلی زیاد بود 
 به طوری که اشک تو چشام جمع شده بود

 صداشو از بغل سرم شنیدم
آرسععام:ببین دختره خیره سععر با من نپیچ که چرخ فلک می شععی،من به هیچ 

 دختری رو نمیدم خیلی وقته که دور هرچی مونث خط کشیدم.
 سرمو برگردوندم و تو چشماش زل زدم

 یه قطر اشک چ ید رو گونم
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 ار دستاس کمتر شد بعد از چند ثانیه دستمو ول کردو از بال ن خارج شدفش
 "آرسام"

 نمیدونم چه مرگم شده بود
 دیگه بعد از آرام به هیچ دختری ارقمند نشده بود

 بعد از اون آشغال دیگه به هیچ احدی اجازه ندادم وارد قلبم بشه
 اااه اصابم داغون بود وارد اتاقم شدم

 ایستادم و سیگاری روشن کردمکنار پنجره 
 داشتم بیرون نگاه می کردم که چیزی نظرمو جلب کرد

 
 "نفس"

 بعد از این که آرسام رفت منم از خونه زدم بیرون
 به هوای آزاد نیاز داشتم

صدا خش خش  سرم  شت  سه خودم قدم میزدم که از پ شتم وا همینجوری دا
 شنیدم

 خیلی ترسیده بودم،آروم برگشتم
 ه کردم ولی باغ خیلی تاریک بود چیزی رو نمیدیدمبه پشتم نگا

 اااه لعنتی راه برگشتم گم کردم دیگه داشت گریم می گرفت
 ناگهان دستی دور کمرم حلقه شد

 نفس تو سینم حبس شده بود
 بوی گند ال ل و حس کردم

 صداشو از کنار گوشم شنیدم
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 _جووووونمممم چه جیگررررری،امشب ماله خودمی جوجووووو
 طر مستی کلمات و کشیده می گفتبه خا

 ف م قفل شده بود نمی تونستم جیغ بزنم
 سعی کردم خودمو از تو بغلش خارج کنم ولی لعنتی خیلی زور داشت

 یهو منو برگردوند و مح م کوبیدم به درخت
 درد کل بدنم و فرا گرفت

 سرش و اورد نزدیک صورتم
 کشیدگردنم و ب*و*سید سرشو تو موهام کرد و نفس امیق 

 دیگه داشتم از حال می رفتم
 همیشه وقتی بیش از حد می ترسیدم غش می کردم

 دیگه نمی تونستم تحمل کنم و چشام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم...
 

 «ارسام»
 سریع از اتاق زدم بیرون به سمت باغ رفتم.

 اخه چرا انقدر این دختر دردسععر سععازه رسععیدم به ته باغ وای خدا ببین تا کجا
 امده این دختر 

 جسم بی جون نفس تو تو بغل یه پسر غریبه دیدم....
 اون لحظه خونم به جوش امده بود

 نزدیک پسره شدم و یه ضربه تو گردنش زدم که بیهوش شد....
 به طرف نفس رفتم سریع یه دستمو زیر پاهاش و اون ی ی زیر گردنش 
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 گذاشتم و بلندش کردم
تاقم شعععدم باغ وارد ا چون اگه از دره جلو میبردمش مم ن بود  از در پشعععت 

 خانوادش ببینن....
 اروم روی تخت گذاشتمش...

 دستمو بردم سمت پیشونیش ..داغ داغ بود ف رکنم مال فشار اصبی بود
 سریع رفتم یه پارچه و ظرف آب اوردم 

 پارچه رو تو آب گذاشتم و روی پیشونیش گذاشتم...
 دستش وصل کردم ..... یه سرم هم از تو کیفم در اوردم و به

 دیگه نمیخواد ببرمش دکتر...
 خوبی دکتر بودن همینه دیگه.....

 
 "نفس"

 با حس سوزش تو دستم چشمامو باز کردم
 اااخ سرم چقدر درد می کنه

 اصر من کجام
 همون لحظه آرسام اومد تو اتاق

 یه لحظه ترسیدم
 صحنه های تو باغ مثل فیلم اومد جلو چشمم

 داد میزدممثل دیوونه ها 
:نیااااا نزدی ه ممممن تورو خدا به من کاری ندااشته باااش،آخه چی می خوای 

 از من لعنتی.
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 اش ام کل صورتمو پوشانده بود،حرکاتم دست خودم نبود
 آرسام تازه از بهت خارج شده بود اومد نزدی م و روی تخت نشست

 دستم و گرفت و منو کشید سمت خودش
 افتادم تو بغلش

 می کردم حس امنیت
 سرمو با دستش گذاشت رو سینش

 صدای ضربان قلبش آرومم کرد
 نمیدونم داروی بیهوشی بود یا صدای قلبش که من و به خواب برد

 
 ارسام

 باالخره اروم شد صدای نفساش نشون دهنده ی این بود که خوابیده...
نار زدم، دلم  هاشععو از تو صععورتش ک ندمش .. مو خت خوابو اروم روی ت

 بب*و*سمش ..)اه خاک بر سرت پسر تو که انقدر سست نبودی(میخواست 
 اوووف کرفه از رو تخت بلند شدم از اتاق زدم بیرون 

با اون داروی  به خانوادش بگم شععبو اینجا میمونه ...چون بعید میدونم  باید 
 بیهوشی که بهش تزریق کردم به این زودی ها بیدار بشه .....

 شو بهم رسوند .به محض پایین امدنم دالرا خود
 دالرا:ارسامی کجا بودی فدات شم؟؟؟؟ نمیگی ناراحت میشم 

 اه ببین گیر چه ادمایی افتادم ...خدایا داشتی شانسو تقسیم می ردی 
 من دقیقا کدوم گوری بودم؟؟
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 بدون این ه جوابشو بدم از کنارش رد شدم اونم دیگه پاپیچم نشد
 ش گفتم :خودمو به خانواده ی نفس رسوندم رو به پدر

 اقای اریانمهر خیلی اذر میخوام میتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟؟
 _اره پسرم حتما

 کمی اونور تر رفتیم...
:مثل این ه نفس خانم رفته بودن تو باغ و متاسفانه من یادم رفته بود سگو ببندم 

 ایشون هم تا سگو دیدن از حال رفتن ، االن هم تو اتاق مامانم خوابیدن...
 حالت نگرانی گفت..با 

 _االن حالش چطوره؟؟خوبه؟نیاز هست ببریمش دکتر؟؟
 :نه اقای اریانمهر خودم بهشون سرم وصل کردم االن هم خوابیدن ..

 _باشه پسرمدستت درد ن نه
:خواهش می نم وظیفه بود ،فقط یه چیزی نفس خانم امشععب باید اینجا بمونه 

 مش لی که نداره؟؟؟
 رسی که ااطر  دادی.._نه جوان مش لی نیست ،م

 سری ت ون دادم از کنارش گذشتم و پیشه شروین رفتم .....
 

 نفس
با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم گوشیمو برداشتم به سااتش نگاه کردم 

.. 
 صبحه من اینجا چی ار می نم؟؟ ۴ساات 
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سرما  سام روی کاناپه خوابیده بود از  شدم ... ااااا ار و تاروم از روی تخت بلند 
 خودش جمع شده بود...

 دلم براش سوخت .. سریع پتوی روی تختو بر داشتم و رفتم نزدی ش
پتو رو اروم کشععیدم روش .. داشععتم بر میگشععتم تا از اتاق برم بیرون که یهو 

 دستمو کشید...
 چون انتظار این حرکتو نداشتم افتادم روش سرم تو چند سانتی صورتش بود ...

 گوشم نزدیک کرد اروم گفت : چشاش بسته بود سرشو به
 هیس ... فقط بزار اروم شم،بخواب ....

انقدر این جمله رو مظلومانه گفت که نتونسععتم مخالفت کنم همونجا کنارش 
 دراز کشیدم از پشت بغلم کرد ...

 تو ف ره رفتارش بودم که نفهمیدم کی خوابم برد
 

 باصدای راننده به خودم اومدم
 _خانم رسیدیم

 و حساب کردمو پیاده شدمسریع کرایش
 در و آروم با کلید باز کردم

 هنوز بقیه خواب بودن
 به سمت اتاقم رفتم،لباسام با یه بلوز شلوار قرمز اوض کردم

 لپ تابمو روشن کردم ی م نت گردی کردم
 ماه بعد((1))
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 :مامان حاال نمیشه نرین؟؟
 _نه ازیزم حاله مادر بزرگت خوب نیست باید بریم پیشش

 ماه؟؟؟زودتر بیاین 3:خوب باشه برین ولی آخه چرا 
صحبت کردم این  سلمتی  شه،من با خانم  شه دخترم حاال ببینیم چی می  _با

 مدت و میتونی بری اونجا بمونی
 :نههه مامان اصر صحبتشو ن ن،همینجا میمونم

 _همین که گفتم نفس،حاال هم برو تو اتاقت فردا باید بری اونجا
 ختم و وارد اتاقم شدمسرمو پایین اندا

 ماه اون یابو رو تحمل کنم 3آخههه من چجوری 
 یه چمدون از تو کمد در اوردم و وسایلی که نیاز داشتم و توش گذاشتم

 بعد از تموم شدن کارم روی تخت دراز کشیدم
 کوک کردم و خوابیدم 10ساات و روی 

 
 با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم

 دستشویی رفتم.صداشو قطع کردمو به سمت 
بعد از این که کارامو انجام دادم یه تیپه مش ی زدم،چمدونم و برداشتم و از پله 

 ها پایین اومدم
 مامان و بابا هم آماده بودن

بعد از خداحافظی باهاشععون سععوار ماشععینم شععدمو به سععمت خونه بابا بزرگ 
 حرکت کردم...

 "آرسام"
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 :یعنی چی بابا که ما باید بهم محرم شیم؟؟
پسر نمی شه که یه دختر و پسر باهم زیره یه سقف باشن،اون دخترم می خواد _

 اینجا راحت باشه،من با آقای آریانمهر هم حرف زدم ایشون هم موافقن...
 ااووف چیزی واسه گفتن نداشتم
 مجبور بودم این اجبارو قبول کنم

 چیزی نگفتم و به سمت اتاقم رفتم
 

 "نفس"
 ما هم بله گفتیم صیغه محرمیتو بینمون خوندن

 ااااه اااه یعنی االن این گوریل شوهره منه؟
 سوار ماشین آرسام شدم اون هم سوار شد و حرکت کرد

 به سمت خونه رفتیم
 از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم

 یه تاپ شلوارک یاسی رنگ پوشیدم و خوابیدم...
 هفته بعد((2))

 م قراره مادر بزرگش بیاددو هفتست که من خونه این گوریلمو فردا ه
 اصابم خیلی خرابه،یاده حرفای دیشبش میوفتم دلم می خواد بزنمش

ماهم می خواد اینجا  1))ببین نفس مادر بزرگم می خواد واسعععه من زن بگیره،
بمونه،مامان بهشععون گفت که من زن دارم،و تو این مدت باید باهم مهربون 

 باشیم و تو یه اتاق بخوابیم((
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 زی جز قبوله این مسئله نداشتم....و من هم چی
 

 صدای آیفون بلند شد،اکرم خانم خدمت ارشون در و باز کرد
 بعد از چند مین خانمی شیک پوش وارد شد

 سال سن داشته باشه 60اصر بهش نمی خورد 
 اومد به سمت من،زول زد تو صورتم بعد رو کرد به آرسام و گفت

 :ف ر نمی کردم انقدر خوش سلیقه باشی
 آرسام:مادر جون داشتیم؟؟

 همه به این حرف آرسام خندیدن.
 اکرم خانم همه رو واسه نهار صدا کرد

بعد از نهار چون مرضیه خانم))مادر بزرگه آرسام((خسته بود رفت تو اتاق من 
 و من هم مجبوری رفتم تو اتاق آرسام...

و شد که صدای باز شدن در اتاق اومد،چشمامکم کم چشمام داشت گرم می
 باز ن ردم.

 آرسام آروم اومد روی تخت دراز کشید دستشو دور کمرم حلقه کرد
 سرشو نزدیک گوشم کرد و گفت

 آرسام:داری با من چی ار می کنی دختر؟؟
بعد کرفه از روی تخت بلند شععد و سععومیچ ماشععین و برداشععت و از اتاق زد 

 بیرون...
 اخه چرا اینجوری کرد؟؟؟
 که نفهمیدم کی خوابم برد. انقدر با خودم کلنجار رفتم
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 از خواب بیدار شدم یه نگاه به ساات انداختم اوه اوه ساات 

صورتی اوض کردم  7 سفید با یه دامن کوتاه  سامو با یه بولیز  سریع لبا بود ...
.... 

 صندل های سفیدمو پام کردم ...وارد حال شدم همهدبودن جز ارسام ...
 بل نشستم ...به بقیه سرم کردم روی نزدیک ترین م

 رو کردم به مادره ارسام گفتم:مامان پس ارسام کجاس ؟؟؟؟
 _نمیدونم مادر از بعد از ظهر پیداش نیست ..

 
شته  سام هنوز برنگ شتم ...ار شوره دا شام هم رفتن خوابیدن ولی من دل بعد از 

 بود ..
شته بود که خوابم  شن کردم چیزی نگذ شیدم و تی وی رو رو روی مبل دراز ک

 .برد...
 

ساات  صدای در ناگهان از خواب پریدم. سام تازه اومده بود  3با  صبح بود ار
 خونه!!

 
اصععبی پاشععدم که هر چی دهنمه بهش بگم که با دیدن ریخت و قیافش الل 

 شدم.
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فک کنم مسععت بود حالش خیلی خراب بود.تو همین ف را بودم که یهو ارسععام 
 ه سمتش رفتم.افتاد رو زمین سریع از رو مبل پریدم پایین و ب

 
بیهوش رو زمین افتاده بود.با بدبختی بلندش کردم و توی اتاق مهمون که پایین 

 بود بردمش.
 
 

اروم رو تخو خوابوندمش، تو تب داشععت میسععوخت دسععتم. داشععت میرفت 
 سمت دکمه های پیرهنش که سریع اقب کشیدم.

 
 

 ایین.(اری پ)اه نفس چرا اینجوری می نی اون شوهرته زود باش باید تبش و بی
 

شم که به  شو از تنش ور اوردم و چ شو باز کردم.پیراهن ستم و دکمه ها شتمو ب چ
 هی له رو فرمش افتاد سرخ شدم.

 
 

یه ظرف اب برداسععتم و بردم تو  با  یدا کردم  پارچه و پ به  تاق زدم بیرون و  از ا
 اتاق،دستمال و خیس کردم و به پیشونیش و بدنش کشیدم.
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دادم که برخره تبش اومد پایین از بس خسععته بودم که  انقدر این کارو انجام
 همون گوشه تخت خوابم برد.

 
 ارسام

اروم چشععمامو باز کردم تار میدیدم ...چند بار پلک زدم تا باالخره دیدم خوب 
 شد..

 خواستم دستامو بلند کنم که حس کردم چیزی رو دستمه..
 تخت گذاشته روی تخت نیم خیز شدم ..سرمو برگردوندم ...سرشو روی

 بود و خوابیده بود ..دلم براش ظعف رفت..خیلی مظلوم شده بود ...
ستمو زیر پاش  شدم ...یه د ستش در اوردم از روی تخت بلند  ستمو از د اروم د

 گذاشتم اون ی ی دستمو هم زیر سرش گذاشتم و بلندش کردم...
 هروی تخت خوابوندمش ...به صععورتش نگاه کردم ..لباش وسععوسععم می رد ک

بب*و*سمش... اروم یه ب*و*سه ی کوچیک رویه لباش زدم و رفتم به سمت 
 حموم...

 شاید یه دوش اب گرم حالمو بهتر کنه .....
 

 نفس
 اخیش اینجا چقدر گرمو نرمه....چه تخت باحالی ..یهو صحنه های دیشب 
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ی ثریادم امد ...وااای ارسام ...یهو تو جام پریدم.اینور اونور رو نگاه کردم ولی ا
از ارسععام نبود یهو در حمام باز شععد ارسععام با یه حوله به تنش وارد اتاق شععد 

 ...سریع پریدم طرفش رو به روش ایستادم تو چشماش زل زدم و
 گفتم:ارسام خوبی؟؟؟سرگیجه نداری؟؟؟حالت خوبه؟؟

 همینجوری که تو چشمام نگاه می رد گفت :
 ارسام:نفس حالم خیلی بده...

 وا رفتم.....
 «امارس»

 از حمام که امدم بیرون نفس پرید سمتم ...
 نفس:ارسام خوبی؟؟سرگیجه نداری ؟؟ حالت خوبه؟؟

 یه لحظه کرمم گرفت گفتم بزار یه کوچولو اذیتش کنم 
 :نفس حالم خیلی بده...

 تا اینو گفتم اشک تو چشماش جمع شد ...
 ای خدااا اجب غلطی کردم ..سرمو بردم نزدی شو گفتم

 خانومی حالم خوبه....:شوخی کردم 
 بعد از این ه فهمید چی گفتم یه مشت زد تو بازوم از اتاق رفت بیرون...

 
 نفس 

پسره ی روانی،ببین چه جوری سر به سرمن  میزاره...صبرکن اقا ارسام ترفیشو 
 سرت در میارم ....

 رفتم تو حال...رویه مبل نشستم .یهو گوشیم زنگ خورد .باران بود ..
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 :جانم؟؟؟
 اران:سرم اجی خوبی؟؟ب

 :ای بد نیستم تو چطوری؟؟
 _منم خوبم،نفس میخوام یه چیزی بهت بگم امیدوارم ناراحت نشی.

 :چی شده دیونه،داری نگرانم می نی
 _ببین نفس من از همون روز اول که شروینو دیدم تو دانشگاه ازش خوشم امد 

 :خوب این چه ربطی به من داره؟؟
خدا _اوووم راسععتش ،پس فردا  یدونم دیر گفتم ولی ب نه ،م نامزدیمو جشععن 

 شرمندم وقت نشد ،لطفا از دستم ناراحت نشو 
 :بارااااان من تو رو می شم

 _اخه چرا من که معذرت خواهی کردم 
:گوسععفند تو االن به من میگی اونوقت من لباس از کجا بیارم؟؟؟هااا؟؟خیره 

 سرم دوسته اروسم گمشو قطع کن کار دارم...
 شیو قطع کردم ...به حالت دو خودمو به اتاق رسوندم..سریع گو

 باید ارسامو خرش کنم منو ببره بازار...
 ای بمیری باران که بودو نبودنت مسیبته

 
 برخره با هر بدبختی بود ارسامو راضی کردم که با نام بیاد بازار...

 دم... مسریع مانتو سرمه ای با شالو شلوار طوسیم پوشیدم و از پله ها پایین ا
 ارسام تو ماشین منتظرم بود....سواره ماشین شدم 
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 حرکت کردم سمت بهترین پاساژ...
 :میگم ارسام بیا بریم تو این مغازه شی ه..

 هم زمان با تموم شدن حرفم دستشو کشیدمو وارد مغازه شدیم...
 با صدای ارسام به خودم امدم..

 :نفس این پیرهنه چطوره؟؟
اشاره کرد... یه پیرهنه سرمه ای روشن بود که باال تنش برگشتم سمت جایی که 

 تور کرمی کار شده بود....
 خیلی ناز بود....

 :وااای ارقام االیه....
 _پس برو بپوشش...

سریع پریدم تو اتاق پرو  سو گرفت داد به من...  شنده رفت و لبا سمت فرو به 
 پوشیدمش تو تنم خیلی ناز بود.....

 و ایینه درش اوردم و امدم بیرون..بعد از کلی قر دادن جل
 :اقا چند میشه؟؟

 _همسرتان حساب کردن خانم...
 :اقا خیلی ممنون...

 _مبارک باشه...
 از مغازه امدم بیرون...

 :ارسامی مرسی بابت پوله لباس... 
 _قابله تو رو نداره خانومی, حاال بریم خونه من لباس دارم برای ست کردن....

 کفش دارم... :باشه بریم منم کیفو
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 به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم... 
 پیش به سوی خونه.....

 
 باالخره بعد از کلی ترافیک رسیدیم خونه

 سریع وارد اتاق شدم
 داشتم لباسامو در می اوردم که صدای در اومد

 :بله بفرمامید
 اکرم_خانم شام حاضره

 :باشه االن میام
 تا باالی زانو اوض کردم.لباسای بیرونم و با یه پیراهنه کوتاه 

 وارد حال شدم همه دور میز جمع شده بودن
 کنار آرسام نشستم

 بعد از شام رفتم تو اتاقم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد،باران بود
 میام دنبالت باهم بریم آرایشگاه10:اشقم فردا ساات 

 :اوکی بارانی
 کوک کردمو خوابیدم9گوشی رو ساات 

 
 باران اومد دنبالمبود که  10ساات 

 باهم رفتیم آرایشگاه
 بارانو بردن تو یه اتاق دیگه
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 آرایشگره به من اشاره کرد که روی صندلی بشینم
 اول آرایشم کرد بعد موهامو درس کرد

 بعد از این که کارش تموم شد رفتم لباسمو بپوشم
 رفتم تو همون اتاقی که باران و برده بودن

 وقتی باران و دیدم هنگ کردم
 خیلی خوشگل شده بود

 سریع لباسمو پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون
 رفتم جلو آیینه خیلی ناز شده بودم

 جلوی موهامو واسم فرق وسط باز کرد بقیشم پشت سرم جمع کرده بود
 یه آرایش تیره که به لباسم بیاد هم برام کرده بود

شیم زنگ شتم تو آیینه خودمو نگاه می کردم که گو سام همینجوری دا  خورد آر
 بود

 :جانم؟؟
 _نفس کارت تموم شد؟؟؟

 :آره
 _خوب من دم درم بیا بیرون

 :باشه اومدم
شال و آروم رو  شیدم، ساب کردم و مانتومو رو پیراهن پو شگر ح سریع با آرای

 سرم گذاشتم
 نمیدونم چرا استرس داشتم...
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 "آرسام"
 وقتی از خواب بیدار شدم نفس رفته بود آرایشگاه

 پوشیدم و رفتم مطبمنم لباس 
 بعد از این که کارم اونجا تموم شد رفتم خونه

 دیگه باید آماده می شدم
 وارد حموم شدم و یه دوش نیم مین گرفتم

 لباسامو که از قبل نفس آماده کرده بود پوشیدم
 کت و شلوار سرمه ایمو پوشیدم با یه پیراهنه کرمی

 یه پاپیون سرمه ای هم زدم
 ادم و اطر مورد ارقمو زدمموهامو با ژل حالت د

 سومیچ و برداشتم و از خونه زدم بیرون
 دقیقه رسیدم آرایشگاه 10در ارض 

 به نفس زنگ زدم و گفتم بیاد بیرون
 از ماشین پیاده شدم و بهش ت یه دادم و منتظر نفس موندم

 
 "آرسام"

 
سشو  سرش پایین بود و دنباله لبا شد و نفس اومد بیرون  رفته گدر آرایشگاه باز 

 بود.
 ی م جلو تر رفتم همینجوری زول زده بودم بهش مثله فرشته ها شده بود..
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 ف ر کنم سنگینی نگاهمو حس کرد که سرشو باال گرفت
 وااای خدا این دختر داره منو با چشماش دیوونه می نه

 نزدی ش شدم دستمو زیر چونش گذاشتم...
 سم..صورتمو بردم جلوتر خیلی دلم میخواست لباشو بب*و*

 نفس منو مات و مبهم نگاه می رد.
 بر خرف خواستم پیشونیشو با اشق ب*و*سیدم...

شین کردمش خودم  سوار ما شو گرفتم و بردم  ست آروم از خودم جداش کردم د
 هم سوار شدم و به سمت باغ حرکت کردم

 
 "نفس"

 شدیدن گرمم شده بود
 جای لباش هنوز روی پیشونیم می سوخت

 :آرسام؟؟
 _جانم

 وقتی گفت جانم انگار تو دلم داشتن قند آب می کردن
 :میشه کولر و روشن کنی؟؟خیلی گرمه

 _آره خانمی االن
 یه تش ر زیره لب کردم

 زیر چشمی نگاش کردم خیلی جذاب شده بود
ست  شتم باهم  شید،آخه دوس دا شته بودم و پو سش گذا سایی که وا همون لبا

 باشیم
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 سام دستمو گرفت و گذاشت رو دندهداشتم بیرون و نگاه می کردم که آر
 برگشتم و بهش نگاه کردم یه چشمک زدو به رانندگیش ادامه داد.

 رسیدیم با باغ
 آرسام زودتر از ماشین پیاده شد و اومد در و واسم باز کرد

 دستمو تو دستش گذاشتم و وارد باغ شدیم
 

 باهم رفتیم دور ی ی از میز ها نشستیم
 ار_نفس پاشو مانتو تو در بی

 سری ت ون دادمو بلند شدم مانتو و شالمو در اوردم
 دوباره نشستم رو صندلی

 صدای آرسامو کنار گوشم شنیدم
 _نفس اصر دوس ندارم از کنارم جم بخوری باشه خانومی؟؟

 :باشه
 دستمو باال اوردو یه ب*و*سه ی آروم روش زد

 یه لبخند بهش زدم 
 شتن میرقصیدن نگاه کردمسرمو برگردوندم و به دختر و پسرایی که دا

 بعد از چند مین آرسام دستمو گرفت و منو برد روی پیست تا باهم برقصیم
اهنگی که داشععت پخش می شععد خیلی قشععنگ بود منم سعععی می کردم که با 

 آهنگ هماهنگ باشم
*** 
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 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس
 من و تو مال همیم دنیا مال ما دوتاس

 ماه نقره کوب منبده دستاتو به من 
 با جاودانه می شه لحظه های خوب من

*** 
 خیلی با ناز میرقصیدم،دنباله لباسمو گرفتمو اروم با آهنگ چرخیدم

 ***چشم حسودا کور بشه چه انتخابی کردم
 امشب یه تی ه ماه شدی دور چشات بگردم

 واژه به واژه خط به خط من به تو ف ر می کردم
 تو هدیه کردمکه این ترانه ی قشنگ و به 

*** 
 با تموم شدنه آهنگ همه برامون دست زدن

 رفتیم روی صندلی نشستیم
 _چه با ناز میرقصیدی خانمم

 :مرسی
 همون لحظه اارم کردن اروس و داماد اومدن...

 
 باران دست و دسته شروین وارد شد

 واااای چقدر این دوتا بهم میان
 لباساشون رو هم باهم ست کردن

 ن کالباسی پوشیده بودباران یه پیراه
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شروین هم یه کت و شلواره مش ی با پیراهن کالباسی یه پاپیون مش ی هم زده 
 بود

 به سمت جایگاشون رفتن و نشستن
 من و آرسام هم رفتیم پیششون

 باران تا منو دید یه جیغ خفیف کشید
 _نفس چقدر ناز شدی بیشعور مثل این که من اروسماااا

وشععگل شععدی،بابا واسععه من چرا اخم می کنی :خوب خواهری توهم خیلی خ
 برو آرایشگرو داوا کن

باران یه خنده بلند کردو دسععت شععروین و گرفت و باهم به جمع رقصععنده ها 
 رفتن

 من و آرسام هم رفتیم نشستیم
 بعد از رقص اروس و داماد همرو برای شام صدا کردن

 آرسام بلند شد منم دنبالش رفتم
 کردم به خوردنی م غذا کشیدم و شرو  

 
 بعد از شام دی جی اارم کرد که نوبت رقص تانگوء

 اولین آهنگو باران و شروین رقصیدن
 بعد از اون زوج ها باهاشون همراه شدن

 داشتم به زوج ها با حسرت نگاه می کردم که دستی جلوم قرار گرفت
 سرمو بلند کردم آرسام بود
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 ین؟؟_بانوی زیبا افتخار یک دور رقص و به من مید
 :با کماله میل مرد جذاب

 باهم به سمت پیست رقص رفتیم
 دستامو دور گردنش گذاشتم اونم با دستاش کمرمو گرفته بود

 آروم همراه با آهنگ حرکت می کردیم
 وسطای آهنگ دستاشو باز کرد و ی ی از دستامو گرفت

 دامن لباسمو بلند کردمو آروم چرخیدم
 دیگه تو دستای گرمش ی ی از دستام دور گردنش بود و ی ی

 تو چشمای هم زل زده بودیم
تاش خم کردو گردنمو طوالنی  نگ تموم شعععد آرسعععام منو رو دسعع وقتی آه

 ب*و*سید
 از خجالت سرخ شدم سریع دستشو کشیدم و روی صندلی نشستیم

 صدای خندشو می شنیدم
 ی ی زدم تو بازوشو گفتم

 :کوفتت
 که خندش اوج گرفت

 
 گفتم بریم خونه...بود که به ارسام  ۱ساات 

اونم قبول کرد ، از روی صندلی بلند شدم و مانتو رو پوشیدم،شالمو سرم کردم 
 و با ارسام به سمت باران و شروین رفتیم......

 :بارانی ما داریم میریم ،ایشاال به پای هم پیر شین
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 _مرسی خواهریم فدات شم
 .بعد از خداحافظی ارسام با شروین به سمت ماشین رفتیم...

شده بودم رو به  سرما تو خودم جمع  ستم از  ش شینو باز کردم و ن سریع در ما
 ارسام کردم و گفتم

 :ارسام تو رو خدا بخاری رو روشن کن 
 _ای به چشم خانم 

 بعد از روشن کردن بخاری به سمت خونه حرکت کرد.
 

 بعد از نیم ساات به خونه رسیدیم.....
 یده بودن....اروم به طرف اتاق رفتیم اخه همه خواب

 اروم به ارسام گفتم بیرون بمونه تا لباسمو اوض کنم....
 سریع مانتوم رو در اوردم

 خواستم پیرهنو از تنم در بیارم که دیدم زیپش پشته...
 هر کاری کردم باز نشد.......

 مجبور بودم ارسامو صدا کنم....
 :ارسام؟؟؟؟ارسام؟؟؟
 _جانم؟؟چی شده؟؟

 شه زیپه لباسمو باز کنی؟؟؟:اوووم چیزه....میگم می
 _اره بچرخ

 چرخیدمو پشت بهش ایستادم....
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 اروم دستش رو زیپ گذاشت و پایین کشید..
 کارش که تموم شد خواستم برگردم و ازش تش ر کنم که یهو پشتم داغ شد....

 ارسام کمرمو ب*و*سیده بود ...
 منو برگردوند طرف خودش..

 سام از اتاق زد بیرون...همچنان تو بهت کارش بودم که یهو آر
 

 ''نفس''
 

 بیخیال روی تخت دراز کشیدم و خوابیدم
 
 

بود که  1تا ظهر خودم و یه جوری مشععغول کردم و برخره سعععاات نزدی ای 
 ارسام اومد.

 
 

 با خوشرویی رفتم طرفشو خسته نباشیدی گفتم.
 
 
 

 ارسامم خیلی سرد سری ت ون داد و رفت تو اتاق......
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 همونجا و ایستادم و به جای خالیش نگاه کردم.خش م زد و 

 
 

بابا این که خوب بود چش شد یهو یعنی االن باید برم ازش بپرسم که چی شده 
 و منت ب شم؟؟؟؟

 
 

پوفف بیخیال پسععره ی خر ارزشععشععو و نداره.....تصععمیم گرفتم همونطور مثل 
 خودش سرد رفتار کنم.

 
 
 

 دتر رفتم و شرو  کردم.ناهار حاضر شد قبل این ه ارسام بیاد زو
 

دقیقه ارسامم اومد بدون توجه به من که سرم پایین بود رو به روم نشست  5بعد 
 و شرو  کرد به خوردن.....
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البته خوردن که نه داشععت با غذاش بازی می رد فقط.....حتی به رفتارای منم 
 توجهی نمی رد

 
 "نفس"

 
 

 بقیه خداحافظی کرد و رفت.بعد از صبحانه ارسام بدون توجه به من با 
 
 

 به جهنم پسره از خود راضی سر صبح سگه داره رو من خالی می نه.
 

 بیخیال ارسام شدم و تا موقع ناهار یه جوری خودمو با تی وی مشغول کردم.
 
 

سایل  ستش و سام که تو د شتم و به ار صدای در برگ محو تلویزیون بودم ک با 
 بود نگاه کردم.

 
 ررو بگیرم.رفتم سمتش تا وسای

 
 

 :خسته نباشی
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 سری ت ون داد و با اخم رفت تو اتاقش....

 
 

 وسایررو با حرص انداختم و نفس امیقی کشیدج تا ااصبانیتم فروکش کنه.
 
 

خدارو ش ر هیچ کس اونجا نبود تا. رفتار ارسام و ببین و من تحقیر شم وگرنه 
 اون موقع ارسام و خفه می ردم.

 
سالن  سط  سام از اتاق اومد همونطور و ستاده بودم و حرص میخوردم که ار وای

 بیرون......
 
 
 

نگاش که به من خورد پوزخندی زد و داشعت میرفت سعمت اشعپزخونه که داد 
 زدم:واسا

 
 

 چون کسی خونه نبود خیالم راحت بود رفتم جلوش وایسادم.
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 :این رفتارات و قیافه گرفتنات یعنی چی هان؟
 
 
 

ندی رو  باره پوزخ ندازه دو به ا با هرکی  فه نمیگیرم فقط  یا مد و گفت:ق لبش او
 لیاقتش رفتار می نم.

 
ستم خودمم  شامو و میتون سردی چ ست  سام بغض راه گلوم و ب با این حرف ار

 حس کنم.
 

یه لحضه قیافه ی ارسام متعجب شد ف ر کنم فهمید چه حرفی زده ولی سریع 
 و رفت. به جلد اصلی خودش برگشت و پوزخندی رو لباش نشست

 
 دیگه تصمیم خودمو گرفته بودم ......

 من هیچ ارقه ای به ارسام نداشتم و ندارم 
 اون فقط یه پسر سردو بی احساس که هیچ از احساسات سرش نمیشه

 منم از این به بعد میشم ی ی مثل اون...
 به قوله خودش باید با هر کس مثل خودش رفتار کرد

 کردی....اقا ارسام خودت این بازیو شرو  
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 پس بچرخ تا بچرخیم....
 گوشیمو برداشتم و به باران اس دادم 

 مین دیگه اماده باش میام دنبالت  ۱۵:بارانی تا 
 _اوکی خواهری

 سریع از پله ها باال رفتم.....
 ارسام رویه تخت دراز کشیده بود ساادش رویه پیشونیش بود

یرون داشتم و از اتاق زدم ببدون توجه بهش مانتو سفیدم رو با شلوار سفیدموبر 
... 

وارد اتاق مهمان شدم سریع لباسامو پوشیدم جلو ایینه رفتم یه مداد تو چشمام 
 کشیدم، خط چشمو خیلی نازک باالی پل م کشیدم با یه روژه

 کالباسی ارایشمو کامل کردم ....
 شالو ،کیف و کفش کالباسیمو پوشیدم و به سمت پارکینگ رفتم 

 نه ی باران........پیش به سویه خو
 

 دقیقه رسیدم و به گوشی باران تک زدم که بیاد پایین 15بعد از 
 

 _سرم خواهری،خوبی؟؟
 :سرم بارانی،ای بد نیستم،خوب کجا بریم؟؟؟

 _بریم جای همیشگی؟؟؟
 :بریم
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 ماشین و روشن کردم و حرکت کردم سمت پاتوق همیشگیمون
 

 ماشین و پارک کردم و پیاده شدیم...
 میز دنجی که گوشه ی کافی شاپ قرار داشت نشستیمروی 

 
 گارسون اومد و سفارش گرفت

 هردو شیرموز بستنی سفارش دادیم
 

 سرمو تو دستم گرفتم و چشام و بستم...
 

 با صدای باران چشمام و باز کردم
 _نفس چیزی شده؟؟حس می کنم حالت خوب نیست

 شرو  کردم به تعریف کردن کل ماجرا
 شدن باران دستمالی به طرفم گرفتبعد از تموم 

 _بگیر اش اتو پاک کن گلم
 دستی به صورتم کشیدم،کی گریه کردم...

 
_آخه نفس تو کی انقدر ضعیف شدی که با کم محلی یه آدم سریع گریت می 

 گیره...
 جوابی واسش نداشتم حق با اون بود من هیچوقت ال ی گریه نمی کردم
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 بریمسری ت ون دادم و به باران گفتم 
 بعد از حساب کردن از کافی شاپ خارج شدیم و سوار ماشین شدیم...

 
بعد کلی گشععتن تو بازار و شععام خوردن با باران، اونو رسععوندم و خودمم رفتم 

 خونه....
 

 بود و خیلی دیر بود. 11ساات نزدی ای 
 
 

در خونه رو باز کردم که با چند تا جفت چشم نگران و دو جفت چشم اصبانی 
 خشم نگام می رد رو به رو شدم.که با 

 
 
 ارسام با خشم فریاد زد:تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟ 
 
 

 خیلی خونسرد بهش نگاه کردم.
 

 _به تو ربطی ند....
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با سیلی که خوردم خفه شدم و شدت سیلی به قدری قوی بود که پرت شدم و 

 سرم خورد به میز.....
 

 دیگه هیچی نفهمیدم.....گرمی مایعی و رو روی سرم حس کردم و 
 

 "آرسام"
 به جسم بی جون نفس که روی زمین افتاده بود نگاه کردم

 
همینجوری تو هنگ بودم که با جیغ مامان به خودم اومدم سععریع سععومیچ و از 

 روی میز برداشتم و به سمت نفس رفتم  و بغلش کردم و از خونه زدم بیرون
ش صندلی اقب خوابوندم و خودم پ شین و نفس و روی  ستم و ما ش ت فرمون ن

 روشن کردم و حرکت کردم سمت نزدیک ترین بیمارستان
 

شدم و نفس و بغل کردم و  5بعد از  سریع پیاده  سیدم و  ستان ر دقیقه به بیمار
 بردم تو،داد زدم

 _کمک،کسی تو این خراب شده نیست به دادم برسه...
 پرستاری به سمتم اومد و گفت

 مارستانه هاا،ببرینش تو اون اتاق تا دکتر و خبر کنم:هیس،آقا آروم تر اینجا بی
 به جایی که اشاره کرد رفتم و نفس و روی تخت خوابوندم...

 به صورت رنگ پریدش نگاه کردم و برای بار هزارم به خودم لعنت فرستادم...
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 باالخره دکتر اومد و نفس و معاینه کرد

 تا بخیه خورد... 4سرش ش سته بود و 
 

 دقیقه مامان و بابا اومدن بیمارستان 15بعد از 
روی صندلی نشستم و سرم و پایین انداختم،نگاه اصبیشون و رو خودم حس 

 می کردم
 با صدای اصبی بابا سرم و بلند کردم

 _کدوم اتاقه؟؟؟
 127:اتاق 

 بدون حرف به سمت اتاق رفتن
 خوب حقم داشتن اصبی باشن من یه کم تند رفتم...

 لند می کردمنباید دست روی نفس ب
 

دقیقه مامان اینا وقتی دیدن نفس هنوز بیهوشعععه رفتن خونه تا یه کم  5بعد از 
 استراحت کنن...

 منم همونجا روی صندلی لم دادم و سرم و به دیوار ت یه دادم
 نفهمیدم چی شد که خوابم برد...

 
 "نفس"
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 با درد چشمامو باز کردم
 ببندمنوره اتاق بااث شد چشمام و برای چند ثانیه 

 آروم الی چشمامو باز کردم
خواسععتم بلند شععم که سععرم به شععدت تیر کشععید واسععه همین جیغ خفیفی 

 کشیدم...
 

سفید  شته بود که دختری جوون با روپوش  شدنم نگذ هنوز دقیقه ای از بیدار 
 وارد اتاق شد،وقتی چشمای بازم و دید گفت

 ر شدی:ااا خوشگل خانم باالخره دست از تنبلی برداشتی و بیدا
 _مگه چند وقت اینجام؟؟؟

 سااته که بیهوشی... 8:االن حدود 
به صعععدای  تا این موقع بیهوش بودن؟؟؟ باز موند،یعنی من  جب دهنم  از تع

 پرستار به خودم اومدم
 :ازیزم خیلی نگرانت بود می خوای بگم بیاد؟؟؟

 _نخیر
سر ستار دیگه چیزی نگفت و بعد از چک کردن  م مانقدر با حرص گفتم که پر

 از اتاق رفت بیرون...
 

 بعد از رفتن پرستار به پنجره خیره بودم که با صدای در برگشتم.
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 به چشای ارسام با نفرت زل زدم و ارسامم با پشیمونی نگام می رد.
 

 _چرا اومدی تو اتاق؟؟
 
 

 :نفس من....
 
 

 _برو بیرون نمیخوام چیزی بشنوم
 
 
 

 :نفس بزار حرفمو بزنم 
 
 

 _برو بیرون
 
 

 خودم پشیمون شدم اما حقش بود چیزی نگفت و با ناراحتی رفت بیرون.....
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 "ارسام"
 
 

دستمو الی موهام فرو کردم و چشامو بستم....اخه چرا این کارو با نفس کردم 
 من....چجوری تو روی مامان باباش نگاه کنم.

 
 

 خوبه که نیستن تا شرمنده تر شم جلو اونا.....
 

 ون دختر سیلی بزنم..... من چطور تونستم به ا
 

اتقد ذهنم درگیر بود که یه پاکت سععیگار و تموم کردم ی م که بهتر شععدم رفتم 
 داخل بیمارستان.....

 
 "نفس"

 
 روز بود که از بیمارستان مرخص شده بودم. 2

سر میزدن و  شتن همش بهم  سام خیلی هوامو دا تو این دو روز مامان بابای ار
 گذاشته بود.مامانش که برام سنگ تموم 
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 با ارسام اصن حرف نمیزدم و معلوم بو که از رفتارم داره دیوونه میشه.
 مجبورش کرده بودم که بره تو سالن بخوابه و خودم تو اتاق راحت بودم.

 
 

 اما.....خب دلم برا کل کل باهاش خیلی تنگ شده بود.
 

 "ارسام"
 
 

سردیش اا شده بود با  صابمو داغون کرده تو تمام این دوروز که نفس مرخص 
 بود.

 
 
 

 غرورم نمیزاشت یه بار دیگ ازش اذر خواهی کنم.
 دلم برای کل کل کردناش تنگ شده بود اما دیگه حتی کل کل هم نمی رد.

 شاید تنها حرفمون یه سرم و صبح بخیر بود.
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دیگه تصععمیم گرفتم بیخیال سععردیاش شععم جهنم اونقدرم که ف ر می نه مهم 

 نیست.
 قط اذاب وجدان داشتم همین.....من....من ف

 
 

 گاهی اوقات نفس خیلی برام مهم میشد نمیدونم....شاید....
 

 سرمو ت ون دادم تا از این ف را بیام بیرون.
 

مامان اینا هم که به کل تو این دوروز فراموشععم کرده بودن و چسععبیده بودن به 
 نفس....

 
 بگم اتاق خودم.از رو مبل پاشدم و رفتم سمت اتاق نفس یا بهتر 

 
 "نفس"

 
 

 قرار بود امروز اولین نقشمو و اجرا کنم تا ارسام و دیوونه تر کنم.
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از حموم بیرون و اومدم نگاهی به سععاات کردم.مامان اینا دیر وقت میومدن و 
 بود. 6تازه ساات 

 
 

سرکی  شتم و  صوص رقص اربیم که لباس بازی هم بود و اماده گذا لباس مخ
 به بیرون کشیدم.

 
 

وقتی مطمعن شععدم ارسععام تو اتاق کار مشععغوله سععریع رفتم تو اتاق لباسععامو 
 پوشیدم ارایش مریمی کردم. 

 
 

یه ب*و*س  گاه کردم.چی شعععده بودممم!!واسعععه خودم  نه ن به خودم تو ایی
 فرستادم.....

 
 

سی دی اهنگ و اماده  موهام و با اتو ل*خ*ت ل*خ*ت کردم تازه یادم افتاد که 
 یادم نبود که کجا گذاشتمش. نذاشتم و اصن

 
 "نفس"
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ستگاه و  شتمش تو د سی دی رو پیدا کردم و رفتم پایین گذا شتن  بعد از کلی گ
 اهنگ و پلی کردم  و.......

 
 

شدم که  صیدن  صیدن انقد غرق رق شرو  کردم به رق شیدم و  نفس امیقی ک
 متوجه اطرافم نبودم.

 
 

مدت طوالنی بود تمرین ن رده بودم که  به خوبی  با این  ما هنوز حرکات و  ا
 انجام میدادم.

 
 

 "ارسام"
 
 

با صععدای ظبط که از پایین میومد با تعجب سععرم و باال اوردم و به اهنگی که 
 پخش میشد با دقت گوش دادم.
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 یه اهنگ اربی بود یعنی نفس داشت گوش میداد؟

 
 

 بیخیالش شدم و دوباره مشغول کارم شدم.
 
 

صبی از صدای اهنگ رو مخم بود ای شتم و ا شام بردا نک مطالعه رو از رو چ
 اتاق زدم بیرون.....

 
رو پله اخر خشعع م زد و به نفس که هماهنگ با اهنگ بدن قشععنگشععو ت ون 

 میداد نگاه می ردم.
 
 

 
دقیقه ای زوم بودم روش.....به خودم اومدم و رفتم طرفشععو و دسععتشععو و  5

 تو بغلم.....کشیدم که اونم تعادلشو و از دست داد و افتاد 
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شتم و دور کمرش  ستم و از رو بازوش بردا شده بودم د شنگش  صورت ق محو 
 حلقه کردم....

 
 
 ب*و*سه ای رو گونش نشوندم که با تعجب زل زد بهم..... 
 
 

 من داشتم چی ار می ردم؟؟؟؟
 
 

 نفس و ول کردم و با کرفگی دستی به صورتم کشیدم.
 

 "نفس"
 
 

 لپم داغ بود و ی می هم خجالت کشیدم.هنوز جای ب*و*س ارسام رو 
 

اما بعد که مثل دیوونه ها یهو ولم کرد و دسععتش و رو صععورتش کشععید تعجب 
 کردم.

 
 



wWw.Roman4u.iR  64 

 

 یعنی خود درگیری داره؟
 

 اخی تو این سن حیف شد پسر به این خوبی....
 
 

 سعی کردم خودمو جمع کنم و با قیافه شیطون و جدی به ارسام نگاه کردم.
 
 
 

 حرکتت یعنی چی وسط رقصم یهو میای منو می شی؟_خب این 
 
 

 ارسام اصبی زل زد بهم.
 

صدای بلند و به ف ر ارامش  صی اونم با  شما داری میرق ش ل منم همینه که  :م
 بقیه نیسی....

 
 
 

 با شیطنت گفتم:بقیه؟؟کسی به غیر من تو خونه وجود نداره
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 الی نیشم باز بود.ف ش از ااصبانیت منقبص شده بود و منم که از خوش ح
 
 

 چپ چپی نگام کرد و دستگاه رو خاموش کرد و رفت تو اتاق...  
 

 به محض رفتنش از خوش حالی قری به کمرم دادم.
 

 نقشه اولم که االی پیش رفت.
 

 بعد از چند دقیقه وارد اتاق شدم....  
 
 

 ارتام رو تخت نشسته بود و به صفحه لب تابش زل زده بود.تعجب کردم که تو
فت تو دلم قربون صعععدقش  ندم گر یدن این ش خ با د نه.......  تاق م ا

 میرفتم....اینک خیلی بهش میومد.....
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بدون توجه بهش تاپ و شععلوارمو جلوش در اوردم،نگاه متعجبش و  رو خودم 
 حس می ردم.

 
بیخیال کش موهام و باز کردم،موهای بلندم کمرمو پوشععونده بود، بدون توجه 

 حولمو برداشتم و وارد حموم شدم. به نگاهای ارسام
 

 اقا ارسام هنوز مونده تا دیونت کنم ولی میدونم موفق میشم.....
 

 "ارسام"
 

بعد از خاموش کردن تی وی وارد اتاق شدم، لب تاب روی میز برداشتم و رویه 
 تخت نشستم.

 این مو از رو اسلی برداشتم لپ تاب و روشن کردم.
 
 

 نفس وارد اتاق شد اصن بهش توجه ن ردم. چند دقیقه ی نگذشته بود که
 
 

گاه  نه....از پشعععت این م بهش ن کاری می  ند مین حس کردم داره  عد از چ ب
 کردم،چشام داشت از حدقه در میومد.
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 نفس جلو من داشت لباسشو در میاورد؟
 
 

مخم داشععت سععوت می شععید خیلی سعععی کردم بهش نگاه ن نم ولی نمیشععد 
 م که نفهمیدم کی رفت تو حموم.....المصب انقد بهش زل زده بود

 
 خیلی داغ کرده بودم 

 هوای اتاق واسم سنگین شده بود..
 سریع لباسمو با شلوار کتون مش ی و پیراهن سورمه ایمو پوشیدم.

 سوییچ ماشینو برداشتم و از اتاق زدم بیرون...
 پله هارو دوتا ی ی کردم و وارد پارکینگ شدم..

 نیم ساات رسیدم بام تهران..سریع گازشو گرفتم در ارض 
 ماشین و یه گوشه پارک کردم و پیاده شدم...

 سیگارو روشن کردم و به منظره رو به روم زل زدم...
 اصر رفتار این مدتمو درک نمی نم...

 من نباید به نفس دلبسته شم.
 اون فقط واسه یه مدت از زندگیمه

 
 نفس

 رو ندیدم..... از حموم امدم بیرون هرچی گشتم تو اتاق ارسام
 بیخیال یه بولیز شلوار صورتی از تو کشوم در اوردم و پوشیدم..
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شک کردن موهام  بعد از تموم شدن  شرو  کردم به خ سشوار رو به برق زدم و 
کارام بدون ف ر کردن به ارسعععام روی تخت دراز کشععیدم و با ف ر راحت به 

 خواب رفتم.....
 صدا میزد از خواب بیدار شدم ...با صدای سارا جون که اکرم خانم رو 

 بود .... ۷به ساات روی میز نگاه کردم اوه اوه ساات 
 مثل این ه خیلی وقته خوابیدم ...

 وارد دستشویی شدم و دست و صورتم رو شستم و وارد حال شدم....
 همه بودن جز ارسام

 :سرم سارا جون،ارسام نیومد خونه؟
 فت لباساشو اوض کرد و رفت مطب_سرم مادر،چرا اومد خونه یه دوش گر

 سری ت ون دادم و دیگه چیزی نگفتم ....
 

 بود که ارسام اومد خونه به همه سرم کرد و به سمت اتاق رفت..  9ساات 
اش می ردم که با حرفه مادربزرگ ارسعععام به خودم با چشععمام داشععتم بدرقه

 اومدم...
 _نفس مادر برو پیشش خستست.

 _چشم..
 شدم قبول کنم.به ناچار مجبور 

 به سمت اتاق رفتم و وارد شدم..
 از چیزی که دیدم نزدیک بود قش کنم...
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 ی ل*خ*ت جلوم ایستاده بود.ارسام با نیم تنه
 سریع رومو برگردوندم و گفتم: ارسام من بیرون منتظرم بیا باهم بریم پایین.

 _باشه
 از اتاق زدم بیرون...

 
 بیرون.. یه ربع شده ولی ارسام از اتاق نیومد

 دیگه خسته شده بودم...
 بیخیال از پله ها پایین اومدم و روی مبل نشستم.
 با صدای سارا جون سرمو به سمتش برگردوندم.

 _نفس مادر پس ارسام کو؟
 _خسته بود سارا جون،خوابید.

 هنوز حرفم تموم نشده بود که ارسام وارد سالن شد و بلند سرم کرد...
 یعنی رسما ضایع شدم.. :|

 ارسام داشت با یه پوزخند مسخره نگام می رد...
 باشه...

 اقا ارسام بچرخ تا بچرررخیم...دارم برات.
 

 "ارسام"
بعد این ه نفس از اتاق رفت بیرون کلی طول دادم تا باالخره صدای قدماش که 

 از پله پایین میرفت و شنیدم...
 یه بش ن زدم و اروم از پله ها رفتم پایین.
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 که رسیدم پشت دیوار قایم شدم...به اخرین پله 
 صدای مامان و شنیدم که داشت به نفس میگفت:)نفس مادر پس ارسام کو؟(

 نفس:)خسته بود سارا جون،خوابید.(
نزاشععتم حرفش تموم شععه سععریع از پشععت دیوار اومدم بیرون و سععرم کردم یه 

 پوزخندم به نفس زدم...
 نفس و میگین...

 کارد میزدی خونش در نمیومد.
 حاال حاالها باید حرص بخوری جوجه کوچولو...

 
 "نفس"

 وای داشتم دیونه میشدم این پسر  رسما من و ضایع کرده بود.....
 
 

کاری کنم  یه  ید  با خت پرت کردم  باال و خودم و رو ت ها رفتم  له  سععریع از پ
 ابروش جلو بقیه بره.

 
 
 

و و ن رو هوا زدمنمیدونم چقد تو ف ر بودم که یهو چیزی به ذهنم رسید یه بش 
 شاد و خندون از پله ها رفتم پایین و شرو  کردم به شام خوردن.
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 اقا ارسام یه کاری می نم دیونم بشی.
 

بعد از شام به اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم.پتو رو تا زیر گردنم کشیدم و 
 چشام و بستم.

 چشتم داشت گرم میشد که صدای در اتاق اومد.
 

 تخت دراز کشید و پشتشو به من کرد و خوابید....ارسام اروم روی 
 خوابیدم. 3منم بیخیال پتورو روی سرم کشیدم و به شمار 

 
 

سام رفته بود حموم االن  شدم مثل این ه ار صدای آب از خواب بیدار  صبح با 
 بهترین زمان واسه انجام نقشم بود......

 
مین گرفتم و اومدم  10ه وارده اتاق قبلیم شدم تا بتونم حموم کنم سریع یه دوش

 بیرون.
 
 

 تاپ سفیدمو با شلوار مش ی پوشیدمو موهامو با سشوار خشک کردم....
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 از پله پایین اومدم به همه سرم کردم.

 
 

 سارا جون:سرم گلم بیا بشین صبحونه بخور
 
 
 

 _چشم
 
 

 رویه اولین صندلی نشستم و شرو  کردم به خوردن.....
 
 

 پله ها شنیدم.صدای پایه ارسام رویه 
 
 

ارسعععام که به اخرین پله رسععید ال ی ادای اوق زدن و در اوردم بدو بدو رفتم 
 سمت دشویی.....
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وارد دستشویی شدم و شیر اب و باز کردم.همه پشت در صدام می ردن و من  

 اون تو داشتم میمیردم از خنده......
 

شلوارم پن ی م و در صورتم زدم از تو جیب  صور ال ی به آب به  تم اوردم و به 
 زدم تا رنگ پریده نشونم بده

بعد از تموم شععدن کارم دوباره گذاشععتمش تو جیبم و با بی حالی از دسععت 
 شویی اومدم بیرون

 
 همه با نگرانی به سمتم هجوم اوردن و شرو  کردن به سوال پیچ کردن

تم انداخبرای این که از زیر جواب دادنشون در بدم سریع خودم و تو بغل آرسام 
 و شرو  کردم به آخ و اوخ کردن

 
 آرسام هم چون هول شده بود مات و مبهوت نگام می کرد

 با آرنجم به ش مش ضربه زدم که به خودش اومد و منو به سمت مبل برد...
 

 خودمو روی مبل ولو کردم و چشامو بستم.
 

قند ارسعععام به اکرم خانوم گفت که واسععم اب قند بیاره....بعد از خوردن اب 
 صاف رو مبل نشستم.
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ساراجون:ازیزم تو این چند وقت زیاد به خورد و خوراکت اهمیت ندادی واسه 

 همین ضعیف شدی.
 

یه کم  ند شعععدم وگفتم:میرم  بل بل یه م حال صععورتمو ت ون دادم و از رو بی 
 استراحت کنم.

 
 

 راه افتادم سمت اتاق.....
 
 

به قر د تاق شععرو  کردم  ته شعععدن در ا ظه بسعع نگ به مح لب اه ادن و زیر 
خوندن....تا اینجاس نقاشععیم االی داشععت پیش میرفت حاال مونده قسععمت 

 اصلیش.....که همه فردا میفهن
 

بعد از کلی قر دادن باالخره خسععته شععدم و روی تخت دراز کشععیدم سععاات 
 کوک کردم و خوابیدم.. 5گوشیم و روی 

 با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم...
 ن به صورتم در کمد و باز کردم تا آماده شم...بعد از آب زد

 مانتوی آبیم و با شال و شلوار سفیدم پوشیدم...
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 یه مداد تو چشمم کشیدم و رژ قرمزم و به لبم زدم...
 از اتاق زدم بیرون و وارد پارکینگ شدم...

 ماشین و روشن کردم و حرکت کردم سمت بیمارستان....
 

 رسیدم و سریع ماشین و پارک کردم و پیاده شدمدقیقه به بیمارستان  15بعد از 
 

 وارد بخش شدم،بعد از چند دقیقه پرستاری به سمتم اومد
 :سرم می تونم کم تون کنم؟؟؟

_سععرم ببخشععید من دنبال خانم آسععوده می گردم کجا می تونم پیداشععون 
 کنم؟؟؟

 :ازیزم برو آخر سالن سمت چپ اتاقشونه
 جایی که گفته بود... ازش تش ر کردم و حرکت کردم سمت

 در زدم،با صدای بفرمایید وارد اتاق شدم
 

 به محظ دیدنم از جاش بلند شد و به سمتم اومد و سفت بغلم کرد...
 

 مریم:تو مطمئنی نفس؟؟؟
 _آره ازیزم

 :آخه...
 _ااه بیخیال دیگه یه کار ازت خواستما

 :خیله خوب بشین ببینم می تونم چی کار واست ب نم
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 دادم...سریع ت ان 
 مریم از روی صندلی بلند شد و به سمت در رفت و از اتاق رفت بیرون...

 
 دقیقه گذشته بود که باالخره مریم اومد،تو دستش یه برگه بود 10

 برگ رو به سمتم گرفت و گفت
 :امیدوارم تو دردسر نیوفتی...

 _خیالت راحت جوجو حواسم هست،مرسی بابت همه چی
زدم بیرون و به سععمت ماشععین رفتم به سععمت خونه  بعد از خداحافظی از اتاق

 حرکت کردم...
 

 ریموت و از تو کیفم در اوردم و دره پارکینگ و باز کردم..
 ماشین و پارک کردم و پیاده شدم..

درو باز کردم و وارد خونه شدم کسی تو حال نبود از پله ها باال رفتم و وارد اتاق 
 رفتم..شدم لباسم و در اوردم و به حموم 

 یه دوش همه خستگیام و میگرفت...
 مین از حموم اومدم بیرون... 10بعد از 

 لباسم و پوشیدم و از پله ها پایین اومدم...
 همه بودن جز آرسام...

 ف ر کنم مطب بود...
 بلند سرم کردم که با خوش رویی جوابم و دادن...
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یاد و شعععام بخوریم ولی هرچی م که آرسعععام ب نتظر شعععدیم همه منتظر بودن 

 نیومد....
 

 با صدای پدر آرسام از ف ر بیرون اومدم
 _نفس دخترم پاشو یه زنگ به آرسام بزن ببین کجاست این پسره

 +چشم
رسام و ی آاز جام بلند شدم و به اتاقم رفتم گوشیم و از رو میز برداشتم و شماره

 گرفتم..
 بعد از چهارمین بوق تماس برقرار شد.

 ؟ الوو؟_الو آرسام؟؟ کجایی
 با صدایی که شنیدم گوشی تو دستم خشک شد..

 دالرا: الو،آرسام حمومه اومد بیرون میگم بهت زنگ بزنه جوجو.
 بعد تلفن و قطع کرد..

 حالم خیلی بد بود
 نمیدونم چرا اینجوری شده بودم

 گوشیم از دستم افتاد روی زمین...
 

 گرمی اشك رو روی گونم حس می کردم ...
 می کنم بهم خیانت شده  نمیدونم چرا حس
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سه تو هیحی نیس فقط یك ماه دیگه باید تحملش  سام وا سه دیگه ار )اه نفس ب
 کنی(

 
 با پشت دستم اش امو پاك کردمو از اتاق زدن بیرون...

 
 ساراجون:چی شد ازیزم؟!

_اوووم راسععتش مادرجون ارسععام مریض داشععت یه کم دیر تر میاد گفت شععما 
 شام بخورین 

 دادو به اکرم خانوم اشاره کرد میزو بچینهسری ت ون 
 

 بعد از  شام همه شب بخیر 
 گفتنو به اتاقشون رفتن تا 

 بخوابن...
 به اتاقم رفتمو روی تخت دراز کشیدم 

 ولی واسم سخت بود هضم این مسئله که ارسام به من خیانت کرد ...
 بغض بدی تو گلوم بود داشت 

 خفم می کرد...
 دستم میلرزید

 ودم نبود واقعا حالم بد بود به ساات نگاه کردم نه بوددسته خ
 تو یه تصمیمه ناگهانی از جام بلند شدم شدمو شرو  کردم به پوشیدن لباسام...
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 به باران اس دادم حاضر شه میام دنبالش 
 سریع سوار ماشین شدمو حرکت کردم سمت خونه باران

 
 زدم بعد از نیم مین به خونه باران رسیدم یه تك بهش 

 بعد از چن دقیقه باران اومد بیرون از خونه و سوار شد 
 _سرم بارانی 

 _سرم نفس خانوم چه اجب ما شما رو دیدیم 
 _باران توروخدا بس کن اصن حوصله ندارم 

 باران سری ت ون داد و هیچی نگفت 
 ماشینو به سمت دربند به حرکت در اوردم ...

 
 کردم و پیاده شدیم ...به محضرسیدن ماشینو یه گوشه پارك 

 
 _بارانی بیا بریم اونجا بشینیم 

 _باشه اجی 
 رو یه ی ی از تخته ها نشستیم 

 
 یهو نمیدونم چم شد که گریم گرفت 
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 _نفس چی شده خواهری؟!
 اخه چت شد یهو؟!

 
 با گریه شرو  کردم به تعریف کردن ماجرا...

 
 سمت خونه حرکت کردم بعد از این که کمی آروم شدم از باران جدا شدم و به

 
 ماشین و تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم...

 
 در و آروم با کلید باز کردم خونه غرق س وت بود

 
 از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم،هنوز آرسام نیومده بود

 
 بیخیال  در اوردم و خودم و روی تخت انداختم...

 
 م برد.انقدر ف رم مشغول بود که نفهمیدم کی خواب

 
 صبح با صدای در اتاق از خواب بیدار شدم

 مین گرفتم و لباسامو پوشیدم و از اتاق زدم بیرون10وارد حموم شدم و یه دوش 
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ستم و  ش صندلی ن سرم کردم و روی  صبحانه خوردن بودن،بلند  همه در حال 
 شرو  کردم به خوردن

 
سرش  شت  صدای در خونه اومد و پ شته بود که  صدای قدم هنوز خیلی نگذ

 کسی
 سریع به سمت در برگشتم،بله آقا آرسام باالخره تشریف اوردن خونه...

 
 بدون این که به کسی توجه کنه خستگی رو بهونه کرد به سمت اتاق رفت

 
 موقع ناهار،اکرم خانوم ارسام و صدا کرد تا بیاد ناهار بخوره.

 
 

هترین موقعه بود واس بعد از ناهار همه دور هم تو حال نشسته بودیم.....االن ب
 این که نقشمو املی کنم...

 
 

من کنار ارسععام روی مبل دو نفره نشععسععته بودم،رو به ارسععام کردم و جوری که 
 بقیه هم بشنون گفتم:ارسام.....من حاملم

 
 

 ارسام جوری سرشو سمتم برگردوند که حس کردم گردنش ش ست.
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 تو یه حرکت ناگهانی از رو مبل بلند شد و داد زد.
 

 _چی گفتی نفس؟
 
 

خواستم حرفی بزنم که مادر جون گفت:اع چته پسر ادم که سر زنه حامله داد 
 نمیزنه،تازه باید خوش حالم باشی که داری پدر میشی....

 
 

 ارسام اصبی سویج و از رو میز برداشت و از خونه زد بیرون..
 
 

 اروسی بود.از یه طرف هم دلم شور میزد که چیزیش نشه و از یه طرفم تو دلم 
 

 "ارسام"
 
 

 سریع سوار ماشین شدم و از پارکینگ زدم بیرون....
 
 



 83 یبندیشرط م

ااصععابم خیلی خورد بود اخه چطور مم نه من که حتی به نفس دسععتم نزده 
 بودم ن نه.....ن نه با وی دیگه ای رابطه داشته؟

 
 

 اصبی دسته مشت زدمو به فرمون کوبیدم و سرات ماشین و زیاد کردم.
 
 

ستم از م سبقت بگیرم که یهو یه کامیون از الین رو به روم با خوا شین جلوییم  ا
 سرات اومد و زد به ماشینم.

 
 

سععرم با ضععرب به فرمون خورد و گرمی خون رو پیشععونیم حس کردم و دیگه 
 هیچی نفهمیدم......

 
 "نفس"

 
سععااته که از ارسععام خبری  3دلشععوره بدی به جونم افتاده بود و االن حدود 

 نیست.
 

شب بدونه اطر  جایی بره حتی همه  شت که این موقع  سابقه ندا نگرانیم اخه 
 گوشیشم خاموشه...
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 روی مبل نشسته بودم و پاهامو با ضرب به زمین می وبیدم.
 با صدای تلفن یهو از جا پریدمو به سمتش دویدم.

 
 :الوو؟؟بله بفرمایید

 
ام شخصی به نام ارس_ببخشید خانوم از بیمارستان....مزاحمتون میشم...شما 

 سلمتی میشناسین؟
 

 :بله میشناسم چیزی شده؟؟
 

_ایشععون تو جاده ی تهران_کرج تصععادف کردن االن بیمارسععتان هسععتن لطفا 
 خودتونو هر چه سریع تر برسونید.

 
با شععنیدن این حرفا گوشععی از دسععتم افتاد زمین و با بهت به بقیه که که با 

 .کنج اوی نگام می ردن نگاه کردم....
 

 همه با نگرانی به سمتم دویدن...
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 ساراجون:چی شده نفس؟؟؟توروخدا حرف بزن
 

 فقط تونستم بگم بیمارستانه و.....دیگه هیچی نفهمیدم....
 
 

 "سوم شخص"
 

شخیص دادن که فقط  سوندن و دکترا ت ستان ر سم بی جون نفس و به بیمار ج
 افت فشار بوده...

 
 

تاق امل خارج  تازه از ا کردن و وارد بخش مراقبت های ویژه ارسعععام رو هم 
 کردم....

 
 
 روز بعد"3"
 
 

 "نفس"
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با ضعععف شععدید چشععامو باز کردم،نور اتاق بااث شععد چشععامو برای مدت 
 کوتاهیی ببندم....

 
ساراجون وارد اتاق  شد و  ضه در اتاق باز  شامو باز کردم همون لح اروم الی چ

 شد.
 

 :برخره بیدار شدی ازیزم؟حالت بهتره؟؟
 
 

 تعجب رو بهش گفتم:مگه چند روزه اینجام؟؟اره فقط ی م سرم درد می نه. با
 

 :االن سه روزه که بیهوشی دخترم؛صبر کن االن دکتر و صدا می نم.
 

تازه یادم افتاد واسعه چی اینجام یاده ارسعام و افتادم و سعریع سعوزنه سعرم و از 
 دستم در اوردم و از اتاق زدم بیرون....

 
 

نبال ارسععام میگشععتم برخره مادرجون و تو راهرو دیدم،جلو تر مثل دیوونه ها د
 رفتم سرشو بلند کرد و با چشمای اش یش زد زد بهم.
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 :چی شده مادرجون؟؟ارسام چش شده؟؟؟

 
 

یهو زد زیر گریه و گفت:واسه پسرم داا کن نفس،داره با مرگ دست و پنجه نرم 
 می نه،تو....تو کماست

 
 
 

 نشنیدم،همونجا زانو و زدم و از ته دل شرو  کردم به گریه کردن....دیگه هیچی 
 
 هفته بعد"2"
 
 

 هفتس که ارسام تو کماست 2االن حدود 
 دیرو هم باران زنگ زد و گفت هفته ی دیگه اروسیشونه....

 
 

 تنها امیدم به اینه که ارسام به هوش بیاد و باهم به اروسی بریم...
 



wWw.Roman4u.iR  88 

 

ون اومدم سععریع وضععو و کرفتم و وارد نماز خونه ی با صععدای اذان از ف ر بیر
 بیمارستان شدم.

 
 تو این چند روز فقط کارم شده بود گریه کردن و داا خوندن.

 
باز کرد کرد و وارد  بعد از نماز جا نمازیمو جمع کردم که یهو شععروین در و 

 شد،داشت گریه می رد.
 

 فقط گفت:بدو نفس....
 

 یدنپشت سر شروین شرو  کردم به دو
 وارد بخش شدیم

سععارا جون به محظ دیدنم دوید سععمت مو خودشععو انداخت تو بغلم و با گریه 
 گفت

 :دیدی باالخره پسرم بهوش اومد؟؟؟دیدی خدا صدامون و شنید...
 

به گوشام ااتماد نداشتم،چند بار سرمو به اینور و اونور ت ون دادم تا بتونم درک 
 کنم چی گفت...

 خره متوجه شدم چه اتفاقی افتاده...بعد از چند ثانیه باال
 مح م سارا جون و بغل کردم و پا به پاش شرو  کردم به گریه کردن
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 کردم که دوباره آرسام و بهم برگردوند.از ته دل داشتم خدارو ش ر می

 
 هفته بعد"1"
 
 روزه که ارسام از بیمارستان مرخص شده بود. 2
 
 

 نمونده بود....به جز چند تا کبودی رو بازوش چیزی 
 
 

امروز اروسععی بارانه و من خیلی خوش حالم که بهترین دوسععتم به ارزوش 
 میرسه

 
بود و من باید اماده میشدم برم ارایشگاه سریع مانتو و شلوار طوسیمو  4ساات 

با شال صورتی پوشیدم،کیف و کفش ست صورتینو هم برداشتم و از اتاق زدم 
اشععینم شعععدم و حرکت کردم سععمت بیرون و وارد پارکینگ شعععدم،سععوار م

 ارایشگاه....
 

 بعد از نیم ساات به آرایشگاه رسیدم...
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شرو  کرد به آرایش  سمتم اومد و  شینم،به  صندلی ب شاره کرد روی  شگر ا آرای
 کردنم ولی چون جلوم ایستاده بود نمی تونستم خودم و ببینم

 بعد از آرایش شرو  کرد به درست کردن موهام
 

 ساات کارش تموم شد... 2 باالخره بعد از
 توی آیینه به خودم نگاه کردم خیلی خوب شده بودم

 
سمت  شیدم و حرکت کردم  ساب کردم و مانتومو پو شگر و ح سریع پول آرای

 خونه تا اونجا آماده شم...
 

 با کلید درو باز کردم و وارد خونه شدم
 کسی تو سالن نبود

 وارد شدم از پله ها باال رفتم و در اتاق و باز کردم و
 صدای آب میومد مثل این که آرسام حموم بود

 
 سریع مانتو و شلوارم و در اوردم و پیراهنم و آروم پوشیدم تا موهام خراب نشه

 
 رو به روی آیینه قدی رفتم و ایستادم

 به خودم تو آیینه نگاه کردم
 پیراهن سبز_آبیم با پوست سفیدم هماهنگی جالبی داشت
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 خیلی بهم میومدسایه تیره پشت پل م 

 موهامو هم به طرز زیبایی باالی سرم جمع کرده بود و جلوشو کمی حالت داد
 در کل خیلی خوب شده بودم...

 
 

 همچنان در حال دید زدن خودم بودم که آرسام از حموم اومد بیرون...
 

 وقتی چشمش به من افتاد،چند ثانیه بهم زول زد
دستاشو رو بازوم گذاشتو تو چشمام نگاه آروم به سمتم اومد و رو به روم ایستاد 

 کرد و گفت
 :چقدر خوش ل شدی کوچولو

 با اصبانیت بهش نگاه کردم که لبخندی زد و پیشونیم و ب*و*سید...
 بعد از چند ثانیه ازم جدا شد و از اتاق رفت بیرون.

 
برای اخرین بار خودم و تو آیینه چک کردم و از اتاق اومدم بیرون تا آرسععام بره 

 باساشو بپوشهل
 

 از پله ها پایین اومدم و روی مبل نشستم...
 منتظر آرسام شدم تا بیاد و باهم بریم...
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بعد از نیم سععاات صععدای قدم هاشععو روی پله ها شععنیدم..از جام بلند شععدم 
 شرو  کردم به دید زدنش

واقعا االی شععده بود..کت و شععلوار سععفیدش با پیراهن سععبزآبیش هماهنگی 
 خاصی داشت...

 کرواتش هم تلفیقی از این دو رنگ بود...
 همچنان در حال دید زدن بودم که با حرفش به خودم اومدم...

 
 :بسه دیگه جوجو تموم شدم

 با گیجی جواب دادم
 _چی؟؟؟

 شیطون نگام کرد و یه قدم به سمتم اومد
 :میگم بسه دیگه انقدر دید نزن تموم میشم،یه کم واسه دخترای امشب هم بزار

 غلط می کنن به شوهر من نگاه کنن..._اونا 
 مح م دستمو گذاشتم رو دهنم،تازه فهمیدم چی گفتم...

 
 آرسام خندان بهم نگاهی انداخت و به سمت در رفت

 منم بعد از پوشیدن مانتو و شالم،کیفم و برداشتم و پشت سرش رفتم...
 

 به سمت ماشین رفتم و سوار شدم
 آرسام به سمت باغ حرکت کرد...
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از نیم ساات باالخره رسیدیم،آروم از ماشین پیاده شدم و ایستادم تا آرسام  بعد

 هم بیاد...
 

 وقتی آرسام اومد دستم و دور بازوش حلقه کردم وباهاش هم راه شدم...
 

از دور سعععارا جون و دیدم،به سععمتش رفتیم و دور میزی که نشععسععته بودن 
 نشستیم...

 
 اروس و دوماد اومدن...نیم ساات از حضور ما میگذره که میگن 

 
 با بغض از جام بلند میشم و به سمت در ورودی باغ میرم

 تا چشم به باران میفته اشک تو چشام جمع میشه...
 باالخره خواهریم اروس شد. با لبخند به سمتم میادو بغلم می نه 

 آروم زیر گوشش میگم ایشاال خوش بخت شی ی ی یدونه ی خواهر
 *سه و به سمت جایگاهشون میرنبا لبخند صورتمو میب*و

 
ست کرده  سرش در شو براش باالی  شده بود موها به باران نگاه کردم خیلی ناز 

 بودن و تور و روش گذاشته بودن
 

 آرایش صورتش هم زیبایی شو چند برابر کرده بود,در کل مثل ماه شده بود...
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 وسطدی جی یه آهنگ خیلی شاد گذاشت و از اروس و داماد خواست بیان 

 
شروین از جاش بلند شد و دستشو به سمت باران گرفت،باران هم آروم دستشو 

 تو دست شروین گذاشت و باهم به سمت پیست رقص رفتن...
 

ستن تا  شتن و از مهمونا خوا صه اروس و داماد اهنگ دیگه ایی گذا بعد از رق
 برن وسط.

 
 

 اهاش رقصیدنسریع از جام بلند شدم و به سمت باران رفتم و شرو  کردم ب
 بعد از یه کم رقصیدن خسته شدم و رفتم سرجام نشستم...

 
 

بقیه همچنان در حال رقصیدن بود که یهو ارسام از جاش بلند شد و جلوی پام 
 زانو زد....
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هنگ کاراش بودم که دسععت کرد تو جیبش و جعبه ایی بیرون اورد،در جعبه رو 
 و اروم گفت:بامن ازدواج می نی؟باز کرد و به سمتم گرفت و تو چشمام زل زد 

 
 از هیجان زیاد زبونم بند اومده بود نمیتونستم چیزی بگم....

 
 

شت دیگه وقتش بود ااتراف  شمام گذ ضه تمام این چند ماه از جلوی چ یه لح
 کنم.

 
 اره من این پسر سرد و مغرور و دوس دارم بدون اون نمیتونم.

 
شونه ی  سرمو به ن شد و  شام جمع  شک تو چ سام وقتی دید ا بله ت ون دادم،ار

 جوابم مثبته سریع از جاش بلند شد و ایستاد،منم بلند شدم.
 
 

 اروم حلقه رو از تویه جعبه در اورد و دستم کرد....
 

 یه حقله ساده با المسای کوچولوی روش ساده بود ولی خیلی خوشگل بود....
 

یک کرده و پشعععت دسععتمو و باش نزد به ل فت و  نرم  ارسعععام دسععتم و گر
 ب*و*سید....
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با لبخند نگامون  به خودمون اومدیم و همه  با صعععدای دسعععت زدن مهمونا 

 می ردن و بارانم ذوق زده برام ش لک در میاورد.
 

 از شوق زیاد اشک تو چشام جمع شده بود...
 
 

بعد از تبریک گفتن و شام خوردن دیگه کم کم داشتیم به اخرای مراسم نزدیک 
 هنگ اروم گذاشت.میشدیم که دی جی یه ا

 
 اول باران و شروین رفتن وسط و شرو  کردن به تانگو رقصیدن....

 
 

بعد از اون خیلی زوج ها هم رفتن وسععط،داشععتم به رقصععون نگاه می ردم که 
 دستی جلوم قرار گرفت...

 
 سرمو بلند کردم که با چشمای سبز ارسام رو به رو شدم.

 سمت پیست رقص رفتیم... با ناز دستمو تو دستاش گذاشتمو با هم به
 

 دوتا دستامو دوره گردنه ارسام حلقه کردم،اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد....
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 سرشو بهم نزدیک کرد دره گوشم شرو  کرد به حرف زدن

 
 :نفس تو واقعا حامله ایی؟توروخدا بگو از کی من دارم دیوونه میشم

 
 مهبوت داشت نگام می رد.با این حرفش شرو  کردم به خندیدن اونم مات و 

 
یه چیز بگم داوام نمی نی؟خوب راسععتش من دروغ  نده گفتم:ارسعععام  با خ

 گفتم،میخواستم کاراتو ترفی کنم....ببخشید
 
 

 بعد از زدن این حرف سرمو پایین انداختم...
 

نه من نزدیک بود  بازی بچگا یه  به خاطر  باهاش اون  بد کردم  میدونم خیلی 
 جونشو از دست بده...

 
تو همین ف را بودم که ارسام دستاشو زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کرد و تو 

 چشام زل زد.
 

 :اخه من شیفته این پشیمون شدنتم،اش ال نداره ازیزم خودتو ناراحت ن ن...
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 _ولی ارسام تو داشتی جونتو از دست میدادی
 

:فعر که پیشععتم سععالم و سععرمت،دیگه به این چیزا ف ر ن ن بزار از ب امشعع ِ 
 لذت ببریم.....

 
 

 منم دیگه چیزی نگفتم و به رقصمون ادامه دادیم....
 
 ماه بعد"7"
 
 

 باران:واااای کثافت چه ناز شدی توو
 

_مرسععی خواهری خودت که خیلی خوشععگل تر از من شععدی شععیطون،اون 
 جوجه خاله چطوره؟

 
 

 :خوبه فقط از صب پدر منو در اورده همش لگد میزنه...
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 ارایشگر بحثمون نصفه موندبا صدای 
 

 _بدو اروس خوشگله که داماد دم در منتظرته....
 
 

سر کردم و چند تا  شنلمو  شد با کمک باران  شرو   سم  ستر با این حرف یهو ا
 نفس امیق کشیدم و دامنه لباسمو بلند کردم و از ارایشگاه رفتم بیرون....

 
ش ی شلوار م سام و دیدم،یه کت و  شیده بود با پیراه سرمو بلند کردم و ار نه پو

 سفید،کراوات مش ی و سفید هم زده بود.
 
 

 تو دلم شرو  کردم به قربون صدقه رفتنش....
 

با اشععاره ی فیلم بردار سععمتم اومد و دسععته گل و به سععمتم گرفت و زیر لب 
 جوری که من بشنوم گفت

 
 :اینجارو ببین،مثل ماه شده خانومم
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ستم و دوره  شین به روش لبخند زدمو د سمت ما بازوش حلقه کردم و با هم به 
 رفتیم.

 
رسععیدیم اتلیه ارسععام سععریع پیاده شععد و در طرف من و باز کرد و کمک کرد تا 

 پیاده شم.
 
 

 دستمو تو دستش قفل کرد با لبخند نگام کرد....
 با هم وارد اتلیه شدیم ا اس که خانوم جوونی بود مارو راهنمایی کرد.

 
 

 ژستای مختلف کارمون تموم شد و سوار ماشین شدیم.بعد از کلی ا س با 
 
 

تو ماشین س وت بود خواستم جو اوض شه دستمو بردم سمت ظبط که ارسام 
 دستمو گرفت و ب*و*سید.

 
 

 _چه حسی داری خانومم؟
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 :حس می نم خوشبخت ترین دختر دنیام 

 
 

ن م لبخند جذاب و مردونه ای زد و بعد با شیطونی گفت:زیادی خوشگل شدیا
 قلبم ضعیفه داا کن تا شب طاقت بیارم

 
 

 لبمو با خنده گاز گرفتم و ویشگونی از بازوش گرفتم که بلندبلند خندید.
 
 

 تا رسیدن به تاالر کلی با ارسام حرف زدیم و خندیدم.
 
 سال بعد")نفس(3"
 
 

ست بهترین روز زندگیم  ش سام لبخندی رو لبم ن سیم با ار با یاد اوری روز ارو
 بود.

 
 



wWw.Roman4u.iR  102 

 

سبوند ب پام و  شو چ ستم که نازلی اومد تو اتاق و با لج خود دفتر خاطراتمو ب
 زور کرد بغلش کنم.

 
 

 _چیشده دختر مامان چرا اخم کردی؟
 
 
 

سته میگفت  1با این که  ش  ست و پا  سال بود حرف میزد اما هنوز کلمات و د
 و همین بااث میشد شیرینیش بیشتر شه.

 
 

ی نه هی الوسعع مو میگیله بعد حلس میخولم :مامانی سععامیار ایتم)اذیتم(م
 میخنده بیجول

 
 

از طرز حرف زدنش خندم گرفت و لپشععو کشععیدم و گفتم:دختر مامان اوال 
 بیشور کلمه زشتیه کی بت یاد داده؟دوما اصن تو هم ترفی کن 
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 نازلی اومد حرفی بزنه که با صدای ارسام هردو برگشتیم طرفش....
 

و گوش نده این مامانت با همین ترفیاش پدر منو در _بابا جون حرف مامانت 
 اورد.

 
 
 

شم  ستاد که از چ سی برام فر شم غره بهش رفتم که اونم ب*و* خندم گرفت چ
 نازلی دور نموند و بلند بلند خندید.

 
 

 سه تایی رفتیم پایین و کنار شروین و باران نشستیم.
 

 
سالش شده بود  4سال از اروسمیون میگذشت و سامیار پسر شروین و باران  3

 سال و نیم داشت. 2و نازلی هم که ثمره اشق منو و ارسام بود 
 

مام  که احسعععاس کردم ت گاه می ردیم  هامون ن به کوچولو ند  با لبخ داشععتیم 
 محتویات معدم اومده تو دهنمو دویدم سمت دشویی...
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صدای گلوم میسوخت نمیدونم چ شتم.  سرگیجه دا را این چند روز هی تهو  و 
نگران ارسام و باران اینا از پشت در میومد درو باز کردم و یه لبخند زدم و گفتم 

 خوبم
 
 

 باران لبخند موزی زد و گفت:مامان شدنت برای دومین بار مبارک
 
 

 من و ارسام هرو هم زمان با هم گفتیم:نهههه
 
 

ام با ذوق نگام کرد و بلندم کرد و منو چرخوند شععروین و باران میخندیدن ارسعع
 که باران داد زد:بزارش زمین دختره حاملس اع

 
 

سریع اوردم پایین و  سامیار ک گیج و ویج نگامون  4ارسام  تاییمون به نازلی و 
 می ردن با لبخند نگاه کردیم.

 
 تا با اشق به همدیگه نگاه می ردیم من به ارسام و شروین به باران 4هر 
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 ارسام آروم بهم نزدیک شد و دم گوشم گفت
 :دوست دارم

 _من بیشتر
 :نه من بیشتر

 _نخیرم من بیشتر
 :وقتی میگم من بیشتر یعنی من بیشتر

 _شرط می بندی؟؟؟
ستم...خودم و انداختم تو  شرطیه که با تو ب شم از این  :اااخ نه که هرچی می ک

 دامت...
 میدم..._اعع اینجوریه؟؟؟صبر کن االن نشونت 

 
و این بود اخر داسععتان شععرط می بندی که از یه تصععادف کوچک تبدیل به یه 

 اشق بزرگ شد.....
 
 

 پایان

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز mahtab mtبا تشکر از 


