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 نودهشتیا انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 ودب ديرشده خیلي حاال که برسم کالسم تربه تازود رفتم مي باال رو دانشکده هاي پله تندي به

 ات باشه ها ديوونه ازاين استادم میکردم خداخدا فقط گذشت مي غیبتم از اي دقیقه 03 فکرکنم

 باباي خدايش حــاال ديــگه میکنیم سرهم واسش حاال دروغي يه وللش اوف نده زياد گیرمیر

 تموم منم کوفتي تادانشگاه بوديم اونجا روهم ماه 5 اين پدرمن خب...  بودها گیرآورده وقت منم

 !!!!ايــــــــــــششششششششش!!!! ديگه میشد

 نفس يک! ؟ چي واسه ترس! ،ترس؟ نترس هیچي از سیمین خب بودم کالس در روي روبه کامال

 ...خب.. ديگه يکي...عمیق

 ريــفکرتش فکرکنم انگار انگارنه اما...بفرمايید تابگن میشم منتظر وکمي درمیزنم به اي تقه

 .میدن جواب شکر مرتبه صدهزار خدارو که میزنم در به ديگه ي تقه يه...!!! دارند

 بفرمايید ــ
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 السک وارد کله وبا میکنم مرده موش کمي رو ام قیافه!! تو اومدم مي باکله اينبار هم گفتید نمي

 ...میشم

 هست اجازه ــ

 !!!شما؟ ــ استاد

 .شوما پاک ي نماينده

 هستـم دانشـــــــــجو من ــ

 !اسمتون منظورم ــ استاد

 چه رگی متاسفم خودم براي.. نچ نچ نچ!!!! کیم؟ مـــــــن نمیدونه که خره اينقدر يعني!!! ؟؟؟ اوا

 ي ي ي ووووي افتادم آدمي

 !اللید؟ ــ استا

 اي نکرده خدايي ، اللي زبونم يه نفهممممم ننته الل. . . شـــعورررررررررر بــــــــــــــــي

 ايکبیري!!  الل بگو بهم بعد بگو

 !!!!!باشمام دــ استا 

 .ام صلیبي -

 !درسته؟ صلیبي سیمین ــ ومیگه میکنه خم دفتري يه تو صاحبشو استادسربي

 !!هـــه.بپرسم ازشما اومدم غلط په نه په

 !!!وشما؟ بله ــ

 همسايه سگ نه استاد طرف نیست حواسم اصال برسرم خـاک!!!  پـــــــــــــــــــــوف

 !!!! نُچ نُچ نُچ میذاره ام سینه رو سرنازنـــــــــــینمو میاد جالد االن ، نُچ نُچ نُچ... موووون

 ...میشید متوجه بعدا ــ میگه ووزقیش خشمگین باچشماي اُستا

 اوکي ــ

 !درسته؟ جديد دانشجوي ــ استا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

3 

 

 اِ  اِ  اِ  چیزززز... نفه.... اِمممم... منظورم.. چیز به رو خودتون يا دونید نمي بگید میخواهید يعني ــ

 اِممممممممممممم

 ــ گفت بود گرفته اش خنده من لحن بخاطر هم بود عصبي هم بود فهمیده رو منظورم که استاد

 !شهرستانید؟ کدوم مال که اينه منظورم نه

 !! میشید متوجه بعــــــدا ــ

 «در اون به اين »

 .اينطور که پس.. خب خیل ــ استاد

 !!!!!واال....هـــا دارن قاطي مـــردم!!!!  ديووووونه

 !!!شمامممم با ــ استاد

 !!!! بامن؟؟؟ ــ

 ...بخنديد روآب!!! ايــــــــــش... افتن مي بخنده!!! « مــــــن؟؟؟» باگفتن ها بچه

 کوفت ، حناق زهر، ، درد ، مرض ــ میگم باخودم آروم آروم لب زير

 هــــــا ديوونه اين با مارو آخرت عاقبت خدا دارند مشکل جمیعا تـــرکیدند؟ اينا چرا!!!!!!!! اوا؟

 و رزج واسه بخدا.. نشه کم اينا مثل ام تخته يه تااينجام سپردم خودت به خودم خدايا!! کنه بخیر

 !!!! واال میخندن اينا هم ديوار وداروندار سوراخ و چاک

 !!لــطفا.  باشید مودب يکم خانوم ــ استاد

 !!!هااااان؟ ــ

 خانووومییي ــ گفت اومد مي گورستوني کدوم از صداش نبود معلوم که کالس پسرهاي از يکي

  ايییناست و مرض استاااد منظظظووور

....  میزنه حرف مردِ خیابوني دخترهاي اين مثل.  عـُــــــــــــــق »

 ! «ايیییییشششششششششششش

 !!؟ شنیديد رو هم!! ! هـــــیــــــمممممممممم ــ
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 ستادا ــ بدبخت اين به مخصوصا بده عقل اهلل ايـــشا بهشون خدا..  میشه منفجر کالس دوباره

 !!!هههههاااان؟؟؟!!!! گفتممم؟؟ چي من مــــگه ايهاالناس آخـــــــــه افتاد پس که ــ

 از يخانوم آره ــ گفت اومد مي صداش وفقط نبود معلوم ريختش اونم که پسرها اين از ديگه يکي

  کــوفت ت تا مرض

  تخته به بزنم داريد تیزي ي ها گوش چه المسب!!..... واي ــ

 « ديگه مانور يه »

 سیمین ــ گفت تصويرش هم بود معلوم صداش هم که ديگه پسره يه

 میشن خاله پسر زود چه نخورده چايي!!!!! ـــانممممممممممممم جــــــــــــــــــــــــ

 اينا

 !!هستین؟ من با ـــ

 .بله ــ

 کــــــثافــــــــــت ي ي ي ي ووووووووي میکنم نگاه بهش يعني دوزم مي چشم بهش

  کبود آبي...  داره چشمايي عجب

 چه نُچ نُچ نُچ دخترش دوست خوشبحال داره هیکلي عجب اُه اُه ناناس بخرم خام خام و جیگرت

  هستتت خوشتیپم

 مممممممممممممممم میخــــــــــــــــــوامم ايـــــــــــنو من

  بکشید خجالت باشمام ــ استا

 ي مرتیکه میکنه ور.  ورررررررررررررررررررر هي ديگه وبده درست بتمرگ.. زده حرف اين باز »

 « اوف. عونق

 بر بهتون خدايش ولي! هان ديگه؟؟ گفتم درست ؟ میشید متوجه بعدا آقاي هستین من با! هوم ــ

 ....بَـــــــــــــــــد ها دارين بدفامیلیهي نخوره

 کشید مي هورت رو وارسته آقاي چشاتون با داريد هم دوما کنید صحبت درست اوال ــ

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟ مَــــــــــــــــن ــ
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 صلیبي خانوم شما.  بـــــله ــ

 هش صدا فامیلي با بايد مرد چه خانوم چه من کالس توي بار دهمین براي وارسته ي آقا درضمن

 !!!! وا ــ

 !گفتید؟ چیزي ــ استاد

 .نچ ــ

  گذشت وتالت به وقتمون چقدر خدا واي ــ ومیگه میکنه نگاه يه ساعتش به استاد

 بابا بشیــــــــــن....  گذشت وتالت به وقتمون......  بگیره منو يکي.  پـــــــــــوف »

 « ادبــیات

 ... شیکست پاهم بخدا بشینم میتونم استاد ــ

  بفرمايید ــ ومیگه میزنه لبخند يه استاد

  ممنون ــ ومیگم میزنم لبخند يه ازاون تبعیت به منم

 ..!هــــــــــاااان شدم مودب اينقدر چرا جديدا من.... ادب با چه اُه

 اصال میشینم کالس آآآآخـــــــــــــر میرم بشینم جلو وقت هــیچ نداشتم عادت کال چون

 !!هــــــه. شد ردنمي اونجا از هم خر بودم نشسته که جايي

 هـوووووورررااا شد تموم ويـــــژ کالس وقت که گذشت نمي نشستنم از زياد

 چه من به... خو! نخورد؟ تکون هیچکي چرا وااااااااا. . . .  بردم هجوم در وبسمت گرفتم کیفمو

 آخه نخوردن که نخوردن تکون! هان! ؟ چقدره آخه من ظرفیت بوخورم بايد من روهم اينا ي غصه

 خهآ... که میکنند عرعر دارن باز اينا وا!!! میرم تهنا تهنا خودم پانشید اصال دررررک به چه من به

 مُـــــــــــنگوال میخندين چییییییییي به داريد اينبار

 يه من وت بفرمايید لطفا صلیبي خانوم ــ گفت بودم کرده درايست چارچوب تو حاال که من به استاد

 ....دارم کوچیک کار

 م چشششششششششششششممممممممممم ــ
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 ...... گیر آفتابه مردک زوربگه بلده زورگوفقط

 بنشینید خانوم ــ میکنه شروع شرک دوباره که ايستم مي ديوار کنار

 ......ديگه روخدا تو بگید نیست کوچیک کارتون مگه استاد اِ ــ

 !! لطفا بیرون بريد ، نیست جايز شما براي کالس اين....  بیرون بفرمايید خانوم ــ استا

 .....خداحافظ. قربونت ــ

 ....بنشینید.  صلیبي خــــــــــانوم ــ استاد

 تنیس معلوم خودش با اصال تکلیف....  نرو میگه طرف يه از برو میگه طرف يه از گرفت حرصم

 !!! هـــــــــــــــاااا

 سرررررم بروي چشمممممممممم ــ

 ... بفرمايید حاال خو ــ میگم ودرادامه میشینم صندلي اولین وروي میرم

 بنشینید.... سرجاتون ــ میگه ناناسش لبخند با استاد

 ردبانن مرتیکه شم مي خارج کالس واز کشم مي بنفششش جیغ يک... گرفت حرصم واقعا ديگه

 نچ نچ نچ که واقعا ندارن درک مردم.........  ه اَ  اَه ه اَ ه اَ  ه اَ  اَه...  میرم پايین ها پله از تندي به

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

 پسر هي يکهو که میکردم نگاه ئوم کاکا شیر بخار وبه بودم نشسته تريا تو که بود اي دقیقه ده

 ....نشست روم روبه خوشگل مشکي چشم

 سیمین سالمممممممممم ــ پسر

 !؟ شما!!!!!!!  جـــــــــــــــــان ــ

 آزاد سهند... سهندم من ــ میگه کشي سیمین لبخند با پسر

 !؟ کنم چیکار من...  خو ــ

 .... بشم دوست باهاتون میخوام ــ میگه میاد خودش به نیه ثا سه وبعد میکنه کپِِ  پسر
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 درضمن....  پسر به برسه چه ندارم شو دختر ي حوصله من...... ها داري حال برووووووووووو ــ

 .... چاک به بزن هم حاال.. ندارم رو پسري دختر بازيهاي جنگولک ي حوصله من

....  سرمیکشه ته تا رو م ئو کاکا شیر تمام گري پرو وبا میخنده پسرِ

 .!!!!!!!! تتتتتتتتتتتتت نکبــــــــــــــــــــتت

 !؟ بود من براي اون نمیکنید فکر ببخشید ــ

 ره حتما جــــــــــــــون میده سفارش داغ داغ ي ئو کا شیرکا تا ودو میزنه جیجَل لبخند يه

 .... منِ براي دوشم

 !؟ کجاست حواست سیمین ــ پسر

 ! هیچجا!  هیچجا ؟ حواسم ؟ حواسم ــ

 .... باحالي خیلي ــ ومیگه میخندهِِ  پسر

 .تخته به بزن برام خب ــ

 نمیشم خر من نمیفهمه خره! ـــــش ايــــــــــــــــــــــ.. چشمام به میزنه زل پسرِ

 میزنه سبز چراغ هي..... 

 .... حلقش تو برم پا جفت میگه شیطون

 دارين رو ررروووووووووو پـــــــــــــــررررررررر اِ  اِ  اِ ..... آوردن رو هام کاکائو شیر باالخره

 چررررررررا.... من طرف يکي خودش طرف میگیره رو کاکائو شیر يه

 !!!!!!!!!!!!!! ن هههااااااااااههههههههههه ـــه آخـــــــــــــــــــــــ

 !؟ نمیدي شمارتو خوشگله خانوم ــ سهند

 !؟ هااااااان«  خووووووووشگل......... »  منه بـــــــــــــــــا ي ي ي ووووووي

 هررري هم حاال...  نمیدم نهههه ــ

 ؟ شم هر کجا ــ سهند

 !!!؟؟؟ خـــُــــــــــله
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 ... تون بابا ننه خونه ــ

 !! ها میبیني بد کوچولو ببین ــ سهند

 .!!آقا تون میبینم ريز که فعال ــ

 اينه بخاطر درشتي بس از ــ سهند

 آزاددددددددددد آقاي.  تیزام بس از نه نه ــ

 هااااااااا میگیرم حالتو ــ سهند

 کسرهي ام پذيرايي با ام خونه نداره عیب البته.. بگیري حالشو بخوايي که ندارم خونه من حیف ــ

 میکنم خبرت گرفتم خونه هروقت پس...  خوبه میشه

 ببین ــ سهند

 ... کورم من ــ

 !! آخي ــ سهند

 برووو ــ

 ! میريسیم روزي يه باالخه بهم خب خیل ــ سهند

 همیش باعث اي مرده مادر کدوم دعاي ببینم اصال... برسیم بهم روز يه وتو من نکنه خدا!!!  واااا ــ

 !هاااا برسیم بهم وتو من

 زقبلا که وشمارشو میکشه سر ته تا ئوشو کاکا وشیر... شیطون ــ میگه ويواش میخنده سهند

 شـــــــــــــــــعوووووو بــــــــــــــــي...  ومیره میز روي و بود ضر حا انگاري

 ............. کنم حساب بايد روهم تو هاي کاکائو شیر پول بايد من!!  ورررررررررررررررر

 ندوقص طرف ومیرم میشم بلند جام از نشستن دقیقه ،سه دو وبعد میخورم ته تا رو ام کاکائو شیر

 دار

 ... ببخشید آقا ــ

 بفرمايید ؟ بله ــ ومیگه میکنه پرت بهم لبخند يه بازش بانیش
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 ؟ میشه چقدر حسابش سه شماره میز ــ

 کرد حساب پسرتون دوست ــ میگه بالبخند

 !!!!!؟؟؟؟ کــــــــي!!!! ؟ هااااااااا ــ

 ديگه پسره همون ــ

 کیه منظورش فهمیدم ولي...  ممممممممممممممممممن خداي!!!!  دادي دقیقي آدرس چه اوووف

 واسه اينقدر نگرفت درد دهنش مرده اين سوال يه ولي....  نیستم خنگ حد اين تا ديگه هاااا

 ديگههههههههه ببندش...  بازمیزاره دهنشو خنديدن

 خداحافظ.  آهان ــ

 نیم اوووووووو...  میشد شروع ديگه ساعت نیم حدودا ام بعدي کالس شدم خارج زودازاونجا

 ِِِِِِِِ زياد بخدا ديگهههههههه ساعت

 اهاشب يکم تا میگیرم رو خله سروين ي شماره گوشیم وبا میشینم نیمکت ترين نزديک بروي

 ....نمیره سر ام حوصله حداقل اينطوري بحرفم

 « آو ايز موبايل دِ  باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه »

 هههههههه اَ خاموشي که سروين بمیري... ايشاا...  مــــــــــــــــــــرگ

 میشه تا 81 چشام میبینم که چیزي از میشم خیره روم به رو وبه میذارم کیفم تو گوشیمو باناامیدي

 امنیت اينجا من خدايا..... نمیگه چیزي هم هیچکي دختره گوش تو میزنه راحت خیلي پسره يه

 تنیس سرجاشون وپام دست ببینم فردا نیام خدايا....  خودت به وسپردم خودم هاااااا ندارم جاني

 هاااا

 ............ است خونه ديوونه اينجا بخدا

 نکنید تعجب ــ

 زدم ناقص سکته يه االن تا که سپردم خودت به خودم خوبه.. کیه ديگه اين. . . ا بسم

 ِِ آزاده پسرِ  اين!!!  بـــــــــــــــله میبینم که میگردم بر صدا صاحب سمت به

 !! « گمشه بره بفهمه خودش تا ندم جابشو بهترِ »
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 !؟ بگي نمیخواي چیزي سیمین ــ سهند

 نچ ــ

 !!؟ بدونم دلیلشو میتوونم ــ سهند

 پسرمید دوست گفتید مرده اون به حقي چه به شما ــ

 ....که که حقي همون به ــ سهند

 ؟ چي که ــ

 ..... حاال ــ سهند

 !! جوجه بده رو من جواب درست ــ

 کرديد برخورد بد تريا توي ــ سهند

 آقا ببین«  میگم و میکنم جدي رو صدام... » سوخت دلم...  طفلي...  شدي ناراحت آخي ــ

 ؟ کنم حالیت يا شد فهم شیر نیستم اوناش از من چون کارت رد بري بهتره خوشگله

 شوکوالتي ما واسه التي همه واسه اگه تو خانومي ببین ــ سهند

 ني حالیت انگاري.!  نشد نُچ ــ

 بزنند حرف بامن شده ام ثانیه يه براي حداقل که ازخداشونه همه ببین ــ سهند

 نیست بد ها بچه ي واسه کاذب بنفس اعتماد.......... خوبه ــ

 است وسنجیده درست حرفامم پس بزرگم من کوري مادام... کوري واقعا ــ سهند

 ؟ مخملیه گوشام زايه اون از من ببینم ــ

 کوچولو میرسي نظر به احمق خیلي اما نه ــ سهند

 ؟ ديگه بود درست حرفم پس ــ

 ؟ چي ــ سهند

 ديوونه از يا شنید بچه از بايد يا رو راست حرف گفتن ازقديمم..  ام ديونه من میگید شما ــ
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 درازه خیلي پاتون ــ سهند

 بخره کفش برام بخواد که نمیدم هرکس هرکس به افتخارها اين از من مرسي ــ

 مشتاقي خیلي ــ سهند

 بخري کفش من توبراي مونده کارم يک همین نه ــ

 بده پاتو شماره اينکه نه نکن تر دراز گلیمت از رو پاهات که اينه منظورم ــ سهند

 زدمممممممممممممم گند اوف

 . ن ها آ ــ

 فعال ــ سهند

 خداحافظ ــ

 يول میخواست مثال مم پا شماره خدايش نمیده قد عقلمم اصال آخه خنگم چقدرررررر من خدا واي

 که دعوا زمان تو ديگه

 دست از اونم که بود سالم عقلم يه... شدم ديوونه اينا دست از منم خره باال خخخ پرسیدآ نمي

 ها جذابِ خیلي فت کثا ولي رفت

 هم جوراباش آخه ها پوله خر خیلي کنم فکر ولي متوسط لباي با قلمي دماغ وحشي مشکي چشاي

 بود دار مارک

 هرخوا.  نباشه ما ي خونه ديوونه اين میکردم خدا خدا فقط میشم خونه ووارد چرخونم مي رو کلید

 !! حیفـــــــي.. نشدم خاله بنده هنوز ولي کرده ازدواج میشه دوسالي میگم مو

 !؟ داره تعجب جاي ديگه خودمه خواهر... لشه تن خودم اينهو خواهرمم راستي آهان

 جاست اين باز اين.... میده دست بهم خودکشي حس میشم مواجه که باچیزي

 اينجا واومدي کردي گم دوباره چرا باز تو راه گلم يعني خرم خواهر سالممممممم ــ

 اينجا میام میکوبم خدا وهرروز میدم افتخار من باشه خدات از ــ فرگل

 ؟ توکارنداري آخه ــ
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 خیلي يه چرا ــ فرگل

 برس بهشون برو خب ــ

 ديوونه ــ فرگل

 ... ديوونه میگه طرف به نداره رو بحث ي ادامه ي حوصله وقت هر فرگل عادت

 اگه البته نیست مرتب چرا پرسید مي حتما..  میشم خودمون مرتب نیم ي خونه ووارد درومیبندم

 میگم خودم هم نپرسید

 کرديم کشي اسباب معروف قول به و اينجا اومديم رشت از روز چند يک فقط ما چون

 !! هــــــــه.

 !چطوربود؟ دانشگاه ــ فرگل

 جهنم برگشت بود خراب زنگش بهشت بره وخواشت فضول ــ

 لوسي خیلي ــ فرگل

 ؟ چطور بهزاد خودتي ــ

 ؟ باشه بد حالش باشه داشته زني همچین میشه مگه ــ ف

 نکرده خودکشي تاحاالچرا که اينه از تعجبم من نه چراکه آره ــ

 گوساله ــ ف

 ؟ جوونم اينقدر من جون فرگل وا ــ

 چیییییییي ــ ف

 گوساله گفتي بهم گاو جاي به آخه ــ

 بري مي سر رو ام حوصله داري ديگه ــ ف

 کن کم زيرشو خب ــ

 ديوونه ــ ف
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 افتم مي راه پشتش ماشیني جوجه مثل منم میره خونه داخل وبه

 . . . ياا ــ

 ؟ بود چطوري فضاش ند؟ چطور استاداش ؟ بود چطور دانشگاه خانوم سیمین علیک ــ مامان

 ها پسر ودختر خوبه خیلي هم فضاش ندارند حرف هم استاداش تموم چي همه که دانشگاهش ــ

 نمیکنند هم نگاه بهم اصال هم

 زد بود ام خاله اونم داد مي شماره بهم زور به داشت بود من عمه خودممممممممممممم جون آره »

 جلو بود شوهرم اونم میزد وچراغ بهم بود زده زل اونجوري که بود پسرم اونم دختر اون توگوش

 « میکرد ضايه ومنو میگفت هي ها دانشجو

 کن ول رو ديوونه اين مامان حاال ــ ف

 بهزاد میکشه چي ــ مام

 ؟ چییییییییي ــ ف

 .. نیست وحشیش سیگار مامان منظور ديوونه ــ

 ؟ میکشه چــــــــــــي منظورم ــ مام

 .هاااااااان ــ ف

 داري م ررررررررر چَکـــــــــــا حاال ــ

 بگذره بد بهت نمیگذارم باش مطمئن بیا من با تو ــ ف

 !!!! نفهمه ماماني اما خب خیل ــ

 اوکي..  میايم کنار باهم بیا تو حاال نترس ــ ف

 کنیم چیکارش رو بهزاد ولي ــ

 میکنیم کاريش يه اون ــ ف

 میدي چقد فقط قبوله ــ

 کرد دخترت دوباره بشه که اونقدي ــ ف
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 اوکي ــ

 میشیم اتاقم وارد خنده با

 شامه بازار ــ ف

 است صبحونه بازار نه ــ

 بگم رو کارم میدي زه اجا حاال ــ ف

 بفرمايید ــ

 اي چیکاره فردا ــ ف

 آزادم رستم و ندارم دانشگاه ــ

 !؟ ببیني رو نکبت سروين واون وپري شبنم داري حوصله ــ ف

 ني حسش چون هفته اين تو نه البته نه که چرا ــ

 خوبه شنبه سه بعد ي هفته ــ ف

 کجا ولي اوکي ــ

 بیمارستانمون تو ــ ف

 چیییییییییي ــ

 بگم واست کن صبر کردي تعجب فهمیدم فهمیدم ــ ف

 ــگــــــــــــــه ديـــــــــــــــــــــــ بگـــــــــــوووووووووو ــ

 عنيي شد باهم وقت چند بعد شیفتامون که کارمیکرديم بیمارستان يه تو سال مايه بابا ــ ف

 حاال ولي وبرعکس شب من بودن صبح اونا که روزهايي

 ببینییم بايد همو بیمارستان تو چرا وحاال ــ

 ديگه ديگه ــ ف

 اوکي ــ
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 نشه باورت شايد بگم چیزي يه ولي ــ ف

 شد شايد بگو تو ــ

 ....بیمارسانمون رئس ــ ف

 !زنه؟ ــ

 ...نه ــ ف

 !فلج؟ ــ

 نه ــ ف

 مُرده!  آهان ــ

 ديگه شو خفه اِ ـــ باعصبانیت فرگل

 بفرمايید م چشـــــــــــــــــــــــ ــ

 که انقدرررنازه تخته به بزنم که جوونه پسره يه ــ ف

 ديگه جـــــــون اي ــ

 ضعف واسش ها دختر که اونايي از خوردني هیکل عملي خدادادي دماغش عسلي چشماش ــ ف

 .... که هم قدش میرن

 بخورم خام خام جگرشو نگو ديگه ــ

 خودشه نام به بیمارستان مهم نکته تازه ــ ف

 پولند خر چه ديگه اينا چیییي ــ

 پیشش میره اوقات گاهي واينم میکنه زندگي وگاس الس تو باش با تازه ــ ف

 نمیکنه زندگي اونجا چرا پسره خب ــ

 ايرانه عاشق شنیدم من که اونجووري ــ ف

 متعصب چه لَ  لَ  اُ ــ
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 میده ازدستش توتصادف نداره مامان طفلکي ولي ــ ف

 !؟ هست که نیست طفل ديگه گنده خرس اون ــ

 احساس بي ــ ف

 داره زن سوال؟ يه ــ

 داره دختر دوست بخواد دلت تا اما نه ــ ف

 وسروين پري خوشبحال پس ــ

 ؟ آره ديگه هیچي که شبنم ــ ف

 آرساممه داداش مال اون ــ

 کن عوض رو لباسات اول بکارشیم دست پاشو اوکي ــ ف

 ندارم شو آمادگي من االن ــ

 کني مرتب بايد رو اتاقت اين کم کم که اينه منظورم منحرف ــ ف

 خوند چي رئستون اين فرگل ولي.  اوکي.  لحاظ ازاون ها ــ

 پزشکي ــ ف

 کرده؟ تموم بعد ــ

 سالشه 52 االنم کرده تموم رو درسش سالگي 55 کاري کجاي ــ ف

 جوري چه وا ــ

 نداره کنکور که خارج تازه عزيم جهشي ــ ف

 هست چي پزشک حاال ــ

 قلب جراح ــ ف

 بگیره زن میخواهد جوري چه اين ــ

 چطور ــ ف
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 تره سر دختر تا صد از چون ــ

 فري کنیددر خستگي بیايید فعال بسه کرديد تمیز هرچي ناهار بیايید ها بچه ــ اتاق ازبیرون مامان

 بیمارستانها بري بايد که بجنب توهم

 میايم االن ــ

 ها میکنه فکرها چه مامان ــ ف

 . بخدا آره ــ

***** 

 بدو ها 6 ساعت شو بیدار سیمین ــ مام

 خدا تورو ــ

 کنم بیدارت 6 گفتي خودت ديشب شو بلند ــ مام

 میشم بیدار ديگه دقیقه 5 من بريد شما ــ

 شو بلند شدي بیدار ديگه دقیقه 5 خودت جون آره ــ مام

 اي دقیقه 83 صبحانه يه وصورتم دست شستن وبعد میکنم ومرتبش میشم بلند روتخت از

 نانازشم بزنم تیپ امروز میخواست دلم میخورم

 که ام عهمقن میپوشم فسوري سبز دمپاگشاد شلوار بايه رو کوتاه میشکي مانتوي يه همین واسه

 مي صورت تو دستي يه درآخرهم مشکي کیفم مثل اونم که کفشم میموند فقط مشکي همیشه

 بیرون میزنیم خونه واز بريیم

 تخته هب بزززززززنم کنند دود واسم بگید نمیتونید خودتون اگه يا کنید دود اسفند واسم خدا تورو

 شدم جیگر

***** 

 مونا به کن ولش که اين نه باش داشته هوامو گفتم مزدم دست بود اين شکر رو مسبت خدايا اوه

 .... اداکردم نذرامو من اگه که واقعا خودش
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 اسهو میگم استامو نمیگم خدارو میکنه پرسیدن به شروع ده ندا درس توکالس اومديم ازصبح

 شفندقی مخ اون به جوري چه سوال همه اين موندم میپرسید سوال هییییي من کارديروز تالفي

 ايش. نرسیده من مخ به جواباش که رسیده

 بعد یدمم سفارش شیرکاکائو و میرم کافي به کالس بعد شه آروم عصابم اينکه واسه معمول طبق

 دلتون هاناز از بیش نمیگم ديگه بسه.... و میزارن ورومیز میارن کاکائومو شیر کردن صبر دقیقه 5

 !!هـــــــــــه. شد خنک من دل البت انداختم آب رو

 بغی نگرفته جواب ديدم که بدم مثبت جواب ئوم کاکا شیر هاي زدن چشمک به میخواستم تازه

 !! شد

 میديدفه خودتون فکرکنم که...  کرده رو کار اين بیشعوري آدم کدوم تاببینم برمیگردونم سرمو

 آزاد سهند ي آقا!!...  کیه

 ..........نداررررره دومي که آزاري مردم

 میکنه اب منو دل ه دار اين هم اينجا کردم اب رو شما دل من اونجا نداره صدا خدا چوب میگن

 .... کجايي غريبي هـــــــــي...

 باشمام هووووي....  محترم وجه هیچ به آقاي ــ

 بلــه ــ میگه من ودرجواب میشینه جلوم ومیاد میکشه هوف مو نوشیدني

 ؟ بدونم رو تون کارها اين دلیل میشه ــ

 ــخیرررر سهند

 مباش گفته ها میکنم ناکارت میزنم ها ندارممممممم حسابي درست مصاب عصاب من ببین ــ

 !!ارررررررررره؟ میکنم نگات بروبر میشینم من کردي فکر بعد اهان ــ

 ....م بي تربیت بي نزاکت بي بیفرهنگ شعور بي ــ

 میکني من نثار داري رو هست دستت دم هرچي کنار بزن هوي ــ سهند

 کن گم رو گورت شو بلند هم حاال...  اليقشي چون ــ

 رم نمي نُچ ــ س
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 میرم من پس باشه ــ

 میام دنبالت منم بري که هرجا چون نري بهتره ــ س

 « ااااابُخود...  داري ايوال بابا میايي دنبالم هم دستشوئي داخل يعني...  هستي کي توديگه بابا »

 يابو کردي غلط تو ــ

 .... نشو ادب بي اُاُ  ــ س

 بابا خفه ــ

 نیستم شما ددي من ــ س

 نمیره فرو گوشت تو میگم که چي هر چون خرمي تو نبود حواسم ها میگي راست اِ ــ

 بادم ببین ــ میگه بترسم من مثــــــــــــال که ترسناک نسبتا وباصداي میاره جوش سهند

 نکن بازي من

 نکنم بازي تا هري پس اوکي ــ

 نشد نُچ ــ س

 ديگهههههه گمشو اِ ــ

 يه نهمی امروز شکري خدارو میشم خارج ازدانشگاه وبدو میشم بلند صندلي روي از عصبانیت وبا

 اومد در حلقم از هرچي.... برخورد بهم من اون جاي به دارين رو رو خدايش اما.... روداشتم کالس

 ..... بعد گفتم بهش

**** 

 ....رسید فرا نهايي روز باالخره بیدارشدم که بود ونیم شیش هاي ساعت

 ارند ديدن ارزش هم ديونه تا سه ديگه... ببینم رو کي برم قراره انگار که نهايي روز میگم همچین

 ....... ها منن دوستاي مثال دارن ديدن ارزش واقعا چرا دروغ

 حاضرشم تا میرم اتاقم داخل به هم بعدش میکنم کوفت چیزي يه میشم بلند ازجام
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 کیفو میکنم سرم شلوارمو همرنگ شال میپوشم کبريتم چوب اي لوله شلوار با مو قهوي پالتوي

 که همو مشکي هاي وبوت میگیرم رو بود شده مد جديدا که رو ام ساده مشکي يي قهوه دستي

 ي ي وي میکنم اجري شوکوالتي ارايش يه پوشم مي رو «اب دلتون» بدوم خريده پیش روز چند

 ي ي ي ي ي

 .... برقصن ـد بــــــــــــــايــــــــ خوشگال بگي که کجايي اندي

 حاال داره پدرمو جاي طرف!!!!! ؟؟؟ امممممممم بچه... ام بچه واسه. گفته قصاري ي جمله خدايش

 نمیشکونیم دلشو

 تنیس چیزي شون دست که هم اونايي تخته به بزنید اندي واسه لطفا...  روبگم ام جمله ي ادامه

 ..... کنند دود رنگي اسفند من ي واسه

 سیمـــــــــــین سیمیــــــــــــــن ــ

 ...ترسیدم خالق جلل

 بابا بله ــ

 منتظرته پايین فرگل بدو دخترم ــ باب

 چشمم ــ

**** 

 فرگل ــ

 ها ــ ف

 بیمارستون بیام من نیس زست ــ

 ندن تلو سپردم بچه به نباش نگران البته ديگه میاي داري که بیماري حتما باشه زشت چرا ــ ف

 داري ذهني اختالل مشکل

 بیشعوررررر ــ

 دارم برات خوب سورپريز راستي ها میزني حرفا خب ــ ف
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 !؟ هست چي حاال ــ

 !!!!خري؟؟؟ ــ ف

 ها میزني حرفا وا ــ

 میخونم ياسین میکنم چرااحساس من پس ــ ف

 !؟ منظور...  بیشعور ــ

 کنم سورپريزت میخوام اخه ــ ف

 نمیگم هیچکي به من بگو من به تو ــ

 بگه تو به نبايد کس هیچ که اينجاست مشکل ديوونه ــ ف

 نکبت ايــــش ــ

 عمته ــ ف

 ....نسبت بال البته افتم مي راه دنبالش خال اينهو که من میشیم پیاده ماشین از میخندم

 یکیهش خعلي بیمارستان خدايیها.... میشییم خودش وارد بیمارستان حیاط گنده خیلي ازمحوطه

 ـــلي خَیــــــــــــــــــــــ

** 

 سیمین ــ سروين

 ها بیمارستانه هیس ــ

 فهمیدي تازه ــ سر

 تو مووخود میرم ديوونه تا سه اون سمت وبه میکنم تر تند رو رفتنم راه و میام در دو حالت به کمي

 میدم راه جمعشون

 شبنم وبعد پري بعد میکنه بغلم سروين همه از اول

 بود شده گشاد واستون دلم چقدر که واي ــ
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 لیاقت بي ــ سروين

 داشت طبیعي حالت که من دل ــ پري

 بیشعور ــ

 عمته ــ پري

 !!!!!!!!!!!!!!؟ امههههههههه عمه ي هـــــــــــــــــــــــو ــ

 عمشه منظورم نه ــ پري

 اين اب پیش دوماه خوبه حاال...  گرفته اش گريه ام بچه شم فداش الهي....  میکنه اشاره شبنم وبه

 بودن مون خونه روز ده دوتا

 ..... ها ومیگم رشت

 ومیگم میگیرم بغلش محکم میرم شبنم سمت به

 اومدم مي زودتر میشه تنگ خواهرشوهرت واسه دلت اينقدر میدونستم اگه

 بیشعوررررررر ــ شبنم

 کارداره باهات شبنم سروين ــ

 باشه من شبیه فامیلیت فکرنکنم ــ سروين

 کجا رحیمي کجا بیشور میگه راس ــ پري

 عروس شوهر از کلمه شیش ــ

 شبنمه اينجا عروس که فعال من نه ديگه ارسامه منظورت ــ پري

 نگیر خودت توبه حاال ــ

 بودم خودم با کنین ول اه ــ شبنم

 قديم هاي عروس عروسم ــ

 جالب چه ــ سروين
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 !؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جــــــــــــــــــــان ــ

 نمیشه ماستم فرگل ولي میشي شمنم شوهر توخواهر االن ــ سروين

 توبه مامان نفهمیدم اخر من ولي افتاده گیرت ماهي داداش چه بیني ومي خداشانس به ــ پري

 تو به ارسام مامان يا شیرداد ارسام

 نمیکشه خجالتم بیشعور ــ

 شبنم کي ــ پزي

 باتوام من ــ

 بودم خودم با کنید ول اه گفت خودش شاهدم من وگفتي شبنم چراتفامیلي پس اه ــ پري

 اومدهاااااا ــ ومیگه سمتمون میاد فرگل دودقیقه وبعد میخنديم جمعا

 پايین طبقه رفت فرگل دنبال به سروين که شد چي نمیدونم

 !اومد؟ کي ــ

 دوني رومي اريان قضیه ــ شبنم

 کي ــ

 بیمارستان ريس ــ پري

 اره هان ــ

 امده اون ــ ش

 مکنین ذوق اينجوري اون واسه ــ

 کرده ذوق داره شوهر خواهرت داره ذوق خدا به ــ پري

 چرانمیريد شما خب ــ

 نمیزنم حرف تو حرف رو من بگي تو هرچي چشم ــ ش

 نمیزنم ات سینه به رد حرف اصال بره سرم میدوني که منم ــ پري

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

24 

 

 بکشم نفس يه تامن زودتر بريد بسه خواري پاچه ــ

 چشششمممممممممم ــ وش پ

 چشششــــــممـــمـممممممم ــ وش پ

 که شدن زده ذوق اينقدر خدا تورو کن نگاه میرند پايین طبقه به باد سرعت با وشبنم پري

 گريــم بذ...  داره وجود هم اسانسوري يه کردن فراموش

 جاستین نه اصن يا جمهور ريئس معاون جمهور ريئس ادم اين يعني بیکارند چقد مردم موندم

 بیبر

 لمث ادما میگه که خدا بنده يه بقول...  حاال هست کي میکنه فکر ادم که کنند مي ذوق همچین

 !!! واال میدن دست از رو خودشون کیفیت کني شون وبزرگتر کني زوم روشون هرچي اند عکس

...  خوشـــگـلههه دونید مي که خودتون اخه ببینمش میخواد دلم خیلي خدايش اما

 .....!! داشتیم شانس اگه ما خـــــــــــــــدايا

*** 

 لندب ازجام بود رفته سر ام حوصله حد اين تا بحال تا نکنم فکر بودم بیکار که بود اي دقیقه ده

 ببینم هک میزنم پري به زنگ ويه درمیارم کیفم از وگوشیمو میدم بدنم به وقوسي کش ويه میشم

 کن ول حاال... فامیلیش بود چي اريانِ ارينِ اون

 پري الو ــ

 بنال ها ــ پري

 بیشعور ــ

 ؟ شبنم به بدم رو گوشي ــ پري

 شو خفه لحظه چند يه ــ

 خورده عصابم که بگو کارتو حاال خو ــ پري

 شده چي باز ــ
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 االغ رفته کجا نیست معلوم نديديم يعني رونديدم اريان ــ پ

 آخهههههههههههه داره غصه هم االغ يه نديدن ديگه.... برسرت خاک واقعا ــ

 خودتي االغ ــ پ

 ديگه آرينه صورت دراين بس نیستن که تاهم سه اون نیستي که توهم نیستم که من ــ

 !!!کي؟؟ ــ پري

 میگم رو تون ريئس بابا اي ــ

 اريان اها ــ پري

 ... توبیمارستانتون اون غیراز به شما مگه ــ

 بگو کارتو حاال میزني حرف چقد ــ پري

 ديدين رو افتاده فیل ازدماغ اون ببینم میخواستم بابا هیچي ــ

 نکن تر تازه منو غم هي بگم بار چند نچ ــ پري

 ارزش ديدن قابل هروز که ادمي يه آخه بده مرگ منو خدايــــــــــــــــــا اووووووف ــ

 هان داره ديدن

 !! میکنه فرق اين ــ پري

 اينقدر چرااونجا حاال... دارين تشريف خر تون همه جمیعا برسرتون خاک واقعا يعني ــ

 سروصدااست

 ...نديده کسي هنوز چون رو اريان اين ــ پري

 شديد افسرده تون همه ــ

 مونه لحظه دو واسه افسرده ــ پري

 داريد تشريف خرچسونه ــلي خعـــــــــــــــــــــــ يعني ــ

 نباشه جیگر اون فقط نداره عیب باشیم ما ــ پري
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 ؟ يیییي کــــــــــــــــــیییییي ــ

 اريان ــ پ

 کرده هوا اپولو انگار که میکنید تعريف ازش جوري يه شد بعد حالم عق ــ

 بمیخره بهت حاالتوچرا خو ــ پ

 میکني تعريف اينجوري پسر ازيه میاد بدم چون ــ

 جونت دادش به راجع حتي ــ پري

 توي من نظر از داره فرق پسرها ي همه با اون نکن صحبت اينطوري ارسام به راجع هوي هوي ــ

 ي اندازه به پسري هیچ دنیا

 .... يه حداقل پسري هر ببیني رواگه وبرت دور االن نیست پاک ارسام

 ديگه شو خفه ا ـ پري

 میخوره بر بهش چه حاال خب ــ

 کن صحبت درموردش درست خب ــ پري

 ات قیافه تو کردم پي پي يعني پري ــ

 نجس اه ــ پ

 گودزيال مرتیکه تونه ريئس اون نجس ــ

 داداشته اون گودزيال ــ پري

 .. ارينِِِ...  اردينِ اون صورت دراين پس ست گودزيال آرسام اِ ــ

 بزن تو حرف حاال خب ــ

 ... اشغـــــ بیشعوره گاوه خره اون ــ

 « میکنه وقطع»  کارنداري ــ
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 رهمیخو بر بهش دادم فحش پدرش به انگاري میکنه قطع رو گوشي ديوونه..... پري ي پر پري ــ

 پسر ات جنبه بي ي برسرها خاک بیان عقل سر تااينا بکشم برم رو ارين اون میگه شیطون بخدا

 ...... میکنند گم رو وپاشون دست من از بدتر بینند مي

 اون خود هب خودم حاال خوبه میزنم حرف باخودم صدا با دارم را من شدم خل وايیییییییییییییییي

 میشم شفت دارم سپردم بااليي

 بکشم عمیق نفس يه بهتره اهههههههههه من واي اي

 هناز چقدر کیه اين من خداي واي که گردم برمي خودم مخالف سمت وبه میکشم عمیق نفس يه

 نم هاي وحرف باشه اينجا پرسنل از يکي نکنه رفت من آبروي توسرش بوخوره بودنش ناز ولي

 ... هرچي حاال هان بودديگه ارين پیش وبره باشه شنیده رو

 دص صددر کنار به همه اين حاال خدا ي ي ي ي واي نبود اين قرارما خدايا نه نه نه کنه فضولي بره

 رفت آبروم پاک واي شنیده رو میزدم حرف بلند بلند خودم با داشتم من که موقع اون

 هخاص خیلي عسلیش نديدم خوشگلي اين به چشم عمرم تاحاالتوي نازه چشاش چه اين خدايا

 يصاف پوست چه واي میگرفتم گازش میرفتم تونستم مي کاش اي داره جیگري هیکل چه واي

 داششهدا نکنه موهاش ي رفته باال مدل و ودماغش لب فقط البته جاستینه شبیه يکم خدايش داره

 يبهشت حوري اين نکنه خدا واي آفريدي چیه اين خدايا.... هیکلش اما نداره داداش جاستین نه نه

 باشه

 بیشتر ادم تا گذاشته روباز لباسش اول دکمه تا سه المسب داره رنگي خوش پوست چه واي

 خوشگله چقدر اين واي بشه جذبش

 تره صاف منم از بدنش اَ

 شدين سیر ــ خدا بنده يه

 هستین من با ــ ومیگم میکنم نگاهِِ  روم روبه حاال که جاستین خاله پسر به

 میخوريد تون نگاه با منو داريد شمام با بله ــ جاستین خاله پسر

 کردم نگاه ضايه اينقد يعني واي

 !؟ مــــــن ــ
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 ردردس وهزارتا خوشگلي البته... ديگرون واسه بذاريد ام ذره يه شما اوهوم ــ جاستین پسرخاله

 کنم خالي رو حرصم بايد من ولي....  ـش ايـــــــــــــــــــــــ اومد بدم اه

 کنم نگات بخوام نیستي حدي در ــ

 خرمم من باش ــ همون

 دوني مي خودت خوبه ــ

 داريید تشريف پرو خیلي ــ همون

 !؟ چه تو به خب ــ

 .... بدبختم چه من خدا واي ــ همون

 چه من به خب ــ

 کني خواهي عذر ازم خواي نمي ــ ومیگه میکنه نگام اي بامزه حالت يه با

 روبرم رو اي ــ

 ازخدامه که من ــ همون

 حیايید بي خیلي ــ

 توچه به خب ــ همون

 ي ي وي درمیاررررره منو اداي داره اين

 دونستي مي اينو نمکنم کار اينجا من ببین ــ

 واقعــــــــا ــ همون

 نیست معلوم آره ــ

 اومديید تازه میگیم... که باشه لباس اگه خب ــ همون

 !؟ کیه شده خراب اين ريئس...  نه ــ

 اريان ــ همون
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 داره چي نکبت موندم باال میرفتم سرکولش از بقیه مثل بودم اينجا واسه من اگه...  همون هان ــ

 ايیییییییي میکشن واسش دارن رو خودشون اينا که

 نمیاد خوشت اون از توچرا حاال ــ همون

 لوسه اينکه بخاطر شايد... دونم نمي ــ

 ديديش تو مگه ــ همون

 کنم نگاش بخوام نیست حدي در اصن نــــــــــهههههههه ــ

 چنده شمارت...  اوکي ــ همون

 کنید کارمي اينجا شما ببینم...  گمشششششششو ــ

 اوهوم ــ همون

 ستتونهد اخراجتون ي برگه بزنید حرف اينجوري ديگه بار يه اگه کنید فرو گوشتون تو اينو پس ــ

 میدي شمارتو پس ــ همون

 ... امثال از حالم ــ ومیگم گوشش تو خوابونم مي يکي

 آريان آقاي ــ مونث خداي چندبنده

 !!!!؟ اريان ــ

 سالم خانوما بــــــــــه ــ ومیگه میزنه مرموزي لبخند پسره همون

 و زمین از...  رفت ابروم... واي بود اريان اين اومد بند زبونم گ قشــــــــــــــــــــــن

 .... بدبختم چقد من...  خدايا میريزه بدبختي واسم داره جور همین اسمون

 خوشم ازش خدايش...  میکردم نگاه خدا هاي ه بند اين و آريان به داشتم همینجور باز دهن با

 اين ــــــــــــــــــا خدااااااااااايـــــــــ.... نگفت چیزي کردم نثارش فحش هرچي اومد

 .... ومیکشتم طرف بودم اين جاي اگه من... . است باال اش جنبه چقد

 دمبرمیگر رومیکرد کار اين داشت که اي ديوونه سمت به میشه کشیده استینم داره کردم حس

 ...بل ــ ومیگم
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 بنال ها ــ ومیگم ومیخورم وحرفم فرگلِ میبینم که

 !!ببند رو دهنت ــ ف

 ها میکني شروع داري خودت ببین ــ

 ببندش بازه دهنت که اينه منظورم ها خريه چه ــ ف

 ... لحاظ ازاون ها ــ

 چیزيه خوب خجالتم ــ سروين

 درامدي کجا از تو بگیري مرگ ــ

 مامانم شکم ازتو ــ سروين

 بود چي بکشم خجالت از منظورت راستي... اووففففففففففف ــ

 نگاش باز دهن با داري طرف يه از چیزا واين خر اريان میگي ور يه از برم رو رو اي ــ سروين

 میکني

 ........میکنه نچ نچ اي بامزه حالت به ودراخر

 !؟ خونه برم من فرگل ــ

 نشوووووووو لوس ــ ف

 ... که زدم گندي يه من من فرگل ــ

 کردي چکار باز ــ ف

 دونمب اينکه بدون گفتم اريان به دراومده دهنم از هرچي من که بدون اينو اما مفصله اش قضیه ــ

 اريانه طرف

 کردي چیکار...  تو....تو...تو ــ ف

 برم من فقط ــ

 . برو حتما اره ــ ف
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 کن خواهي عذر ازش من طرف از...  چیزي يه ولي ــ

 !!!!!! نکردي خواهي عذر ــ ف

 نمیشه روم نچ ــ

 سیمین داري ايول...  اوف ــ ف

 برم من حاال خب ــ

 سروين نه مگه میکني خواهي عذر میري اول نه ــ ف

 کن نگاش... اريان پیش رفت..  چنده کیلويي سروين ــ

 کن نگاه منو توفعال ــ ف

 ...وق االن ــ

 رفیعي خانوم به به ــ اريان

 !گذشت؟ خوش سفر دکتر اقاي سالم ــ ف

 خیلییییییییي بله ــ اريان

 هستن من خواهر سیمین ايشون ــ ومیگه میکنه اشاره من سمت به فرگل

 .... نمیدم دست که من اما... بده دست بهم تا جلواورد دستاشو دکتر

 !!!؟ داريد من دست چیزي شما ببخشید ــ

 خوشبختم يتون اشنا از ــ ومیگه میکشه عقب دستاشو اريان

 منم طور همین ــ

 رفیعي خانوم خب ــ اريان

 باتوست منظورش اين فرگل اوا ــ

 کردم صدا شوهرشون فامیلیه به رو ايشون من خانوم سیمین ــ اريان

 کن صدا خودش فامیلي با خدا تورو نه ــ
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 هاااا بدهکاري ايشون به خواهي عذر يه کنم فکر... سیمین ــ ف

 هااااا بودن کرده ايست گوش فال ايشون میگي چپ ــ

 .... اين ازطرف شما از من اريان اقاي... باش مودب...  سیمین ــ ف

 نکن عذرخواهي هوي هوي ــ

 میخوام معذرت واقعا من اريان اقاي ــ ف

 نگرفتم دل به که من چیه حرفا اين...  بابا نه ــ اريان

 نکنید زده ذوق اينقدر رو ما خدا تورو...  خوب چه ا ــ

 دفترم تو بیايید لحظه چند ــ اريان

 میاد حتما بله ــ گفت کنم رد که اين ترس از فرگل

 منتظرتم من پس ــ اريان

 ورفت

 میکني عذرخواهي ازش میري کن گوش خوب سیمن ــ فرگل

 ....نگ دل به گفت خودش خوبه ــ

 فهمیدي میکني عذرخواهي ازش میري!!  سیمین ــ ف

 میرفت سر ام حوصله وزوز همه ازاين داشت واقعا

 چشم ــ ومیگم میزنم بخشي اطمینان لبخند

 بگم رو پريزت سور حاال ــ ومیگه میبوسه رو ام گونه

 اوهوم ــ

 بیرون بريم میخوايیم جمعي دسته امشب ــ ف

 !؟ هستن هم وبهزاد ارسام ــ

 اوهوم ـ ف
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 امشب بشه شبي چه واي ــ

 بروووووووووو ــ ف

**** 

 .... میشم اتاق وارد اجازه وبدون میزنم اي تقه در به

 سالم ــ

 !؟ است تويله ــ اريان

 .آره! ... ؟ اينجا ــ

 بفرمايید ــ ومیگه میزنه مرموزي لبخند آريان

 ....امرتون ــ ومیگم میشم بود آريان میز کنار که چرمي مبل روي

 داريدهااااا خیالي خوش خواهر چه ــ آريان

 رررررررررررر مـــــــــــــــــنطوووور ــ

 فرستاده رو شما امممممممممممم آــ

 ناهار يه جبران واسه اما.... کنم نمي رو کار اين وجه هیچ به که..  کنم خواهي عذر شما از که ــ

 چطوره؟ میکنم دعوتتون

 ...بابا نه ــ آ

 نمیکنم عذرخواهي هم بمیرم من...  ببینید ــ

 کنیم مي میل بانو سیمین با ناهار يه.... بهتر خب خیل ــ آ

 بگید رو کارتون حاال ــ

 عجولید چه ــ آ

 کنید مي گرم رو هوا خیلي داريد کولر اينجا آريان آقاي ــ
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 که خواستم مي خب...  اوکي ــ ومیگه میکنه وجور جمع خودشو بود گرفته رو منظورم که آريان

 !!گفتید؟ الکي يا کنید نمي کار اينجا واقعا شما

 گفتم واقعا ــ

 !!دانشجويد پس ــ آريان

 حمالم پس نه ــ

 میخونید چي ــ ومیگه میده باال شو مرتب هاي وابرو میکنه ناز خنده يه آريان

 .... نداره کاري باهام دونستم مي اول از البته خودش مثل کنم اذيتش خواستم

 میکنم تموم دارم کم کم....  پزشکي ــ

 بشید چیکاره قراره حاال ــ آريان

 قلب جراح ــ

 کاريم هم پس اِ ــ آريان

 چطور ــ

 « باشم زده خريت به خودمو حد تاين عمرم تو نکنم فکر »

 قلبم توکار منم چون ــ آريان

 جالب چه اِ ــ

 مبارک تون دي نامز راستي ــ آ

 !!!!!!!!!!ـــــم؟ نامزديـــــــــــــــــــ ــ

 ... ديگه اسمش بود آرسام ــ آ

 يه اينم...  ناره ودم شاخ فضول آدم مگن.....  آخ... نامزدمنه آرسام فکرکردن ايشون پس هان

 بارزشه ي نمونه

 . ممنون...  آهان ــ
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 !!!نیست؟ دستتون حلقه چرا شما که....  عجیبه واسم خیلي چیز يه ولي ــ آ

 .... نشده چیز هنوز مراسممون...  نیستیم اونجوري نامزد...  خب ــ

 ...دوس يعني...  هان ــ آ

 نمیشه پسر دوست که داداش بابا نه ــ

 !!!داداشتونه ــ آ

 ها ــ

 فهمید کجا از اين

 نه ــ

 تیزم خیلي من که بدونید اينو بايد شما اينکه اول داداشتونه ــ آ

 ؟ داداشمه آرسام کنه صابت بخود که بینم نمي دلیلي هیچ من اما ــ

 زدمممممممممممممممم گند واي

 ديديد ــ آ

 داداشمه آره ــ

 ديید؟ مي ناهار ما به کي حاال ــ آ

 ونمد نمي اومممممممممممم ام دانشگاه ام ويکشنبه شنبه شلوغه سرم دارم دانشگاه که فردا ــ

 دم مي خبر بهتون حاال... 

 ...کنید يادداشت پس ــ آ

 رو چي ــ

 !!؟ کني دارم خبر میخواي جوري چه آخه... ديگه شمارمو ــ آ

 نباشید نگران شما... میکنیم دارتون خبر بهزاد ازطريق رو شما من ــ

 ... اوهوم ــ آريان
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 رومیگید کارتون حاال ــ

 هيخوا عذر يه منم ــ گه ومي میزنه ناناس لبخند يه.....  گفتم اينو عمد از من که فهمید انگاري

 خودتون مثل میخوام منم پس.... دادم گوش اجازه بدون حرفتون تموم به چرا که کارم بده بهتون

 !چطوريد؟ دونفره شام بايه کنم جبران

 !!امشب؟ ــ

 ... امشب آره ــ آ

 تونم نمي امشب من ــ

 !؟ چرا ــ آ

 را به چسبیده ر اينکه دلیل به ــ

 طور اين که.. اهان ــ آ

 اينکه هب برسه چه...  برم بیرون غريبه پسر يه با اصن نمیده اجازه بابام من خیاله خوش پسره چه

 رو بابام ندارم ياد که خرم اينقدر چرا من میگید خودتون پیش االن البته....  بخورم باهاش شامم

 ...نمیکنم کارها ازاين همه واسه من اما دارم ياد که يادداشتن... بپیچونم

 نداريد کاري بامن دکتر آقاي ــ

 نه ــ آ

 تون خداحافظ پس ــ

 بخوريم ما تا نیاورد ئو کاکا شیر يه بیشخصیت کنه تعارف يه نداره ياد بیشعور میرم در سمت وبه

 گفتن قديمم از.... ببخشمش مي هستم ومحترمي گذشت با آدم چون...  نداره عیب اما... 

 .... بــــــــــــزرگ بس که منم....  است بزرگان از ببخشش

 ... باي ــ آ

 انداخته راه بايي باي چه... خارج رفته روز دو...... نديدم عمرم تو اين مثل تاحاال آدم...  اوووف

 زده غربي ايش.

**** 
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 ساکت لطفا ــ ومیگه میزنه رومیز بار صدمین براي استاد

 ديشب خالي جاتون راستي...  خونه اومدم مي زودتر ديشب کاش اي... میاد خوابم چه... خدا واي

 رو آخه...  گرفت دوش يه خونه رسید فکرکنم آرسام بیچاره ولي....  گذشت خوش اونـــقدهههه

 سیسخ....  خورد منو پیتزاي از قاچ دوتا چون بود خودش تصقیر البته کردم خالي نوشابه هیکلش

 ... بودم بهانه دنبال که منم....  کنم تخلیه جوري يه بايد فراوونه تنم تو کرم چون....  نیستم

 گفتم چي االن دقیقا من بفرمايید میشه صلیبي خانوم ــ استاد

 میتونم بله ــ

 بفرمايید ــ استاد

 « بفرمايید»  گفتید االن دقیقا شما ــ

 بیرون بريد کنید لطف صلیبي خانوم ــ میگه استاد که میشه بلند ازکالس خنده صداي

 ؟ نمیکنید ايجاد مغییر تغیر هام نمره روي شما بیرون برم اگه بعد ــ

 !!!کنید؟ مي فکر چي خودتون ــ استا

 نمره 2 بايد شه رفع کالستون از ها وبعضي من مثل ادمي يه شر اگه...  که...  من نظر به ــ

 ....!!کرد اضافه بهشون

 !!؟.... چي ديگه اِ ــ استا

 داريد که باشعوري هاي دانشجو چنین بخاطر کنید لطف شما....  آها...  امممم.... اينکه ديگه ــ

 !!لطفا...  وعده سه روزي.... کنید دود اسفند

 ستنتون مي مگه اما کنن کنتولول رو شون خنده بتونن که میره اي ضايه غره چشم همه به استاد

...... 

 .... داشت نیگه ومنو کرد تعطیل زود رو کالس نداره اي فايده ديد که استاد

 برسم هام بدبختي به برم تر زود من که بگید رو کارتون تر زود خدا تورو ــ

 چندلحظه...ساکت لطفا صلیبي خانوم ــ استاد
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 چشمممممممممممم ــ

 اومديد من کالس به جلسه چند شما...  خب ــ استاد

 !!!بـــووووووووووووووود؟ ن ايـــــــــــــــــــــــ تون سوال تموم!!  واااا ــ

...  دلوسی اينقدر چرا شما...  که اينه من منظور...  نگیريد گي مسخره به رو چي همه لطفا ــ استاد

 گهدي اما...  وشوخید بامزه دارم قبول شخصا به اينم... داريد تشريف بامزه بگي میخواهي نکنه

 ... ياد نمي خوشم... نباشید اينجوري من کالس توي

 بر نبهتو البته... خب کنم چیکار من نیاد خوشتون ــ میگم اندازم مي باال هامو شونه تفاوت بي

 ... نخوندم شناسي روان بنده چون...  کنم کاري براتون تونم نمي که نخوره

 میکنید صحبت داريد اينجوري که کیم من کرديد فراموش انگاري ــ استا

 نیستید؟ انسان يه شما مگه ــ

 رايب بذاريد هاتونم وشوخي.. باشه درس به حواستون کالس توي ديگه لطفا... ببینید ــ استاد

 ... کالس اين از بیرون

 .... تون بچه بدبخت ــ

 نکردم ازدواج من ــ ومیگه میزنه لبخند استا

 نموندي خوب...  ديگه شانس البته هايید دانشجو اين از يکي کردم فکر اول روز من داريد حقم ــ

 ...سالمه سي فقط من بابا ــ ومیگه میخنده استاد

 !!نداريد؟ چیزي...  دختري دوست نامزدي حاال...  موندين خوب چرا بگو پس وا ــ

 چیییییییییي ــ گفت بود دراومده حدقه از چشماش که استاد

 ببشخید...  زدم بدي حرف!!  وا ــ

 دارم نامزد يه آره... نزديد بدي حرف نه ــ ومیگه خنده مي استاد

 !!!؟ باشید داشته تا چند قراره مگه!!! ؟!وا ــ

 بگذريم....  که فکرنمیکنید شما ــ استاد
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 !!؟؟ چي که ــ

 پاتون اينکه که ــ استاد

 ....خداحافظ پس...  اوکي...  گرفتـــــــــــــــمممممم ها ـــ

 .. توکالس...  نشه فراموش فقط ــ استاد

 وننامزدت من طرف از... تیچر مستر گودباي... میشیم خارج ادب بي.. میشیم وارد باادب چشممم ــ

 ...ببوسید رو

 بچه برررررررررروووووووووووووو ــ استاد

 باي باي چچم ــ

 یگهوم سمتم میاد آزاد سهند..  مگس خر اين که...میشم دانشگاه حیاط ووارد میشم خارج کالس از

 سیمین ــ

 بله ــ

 .. مبزن حرف باهات میخوام ــ سهند

 !!....فسفورررر پر جناب چیکارمیکني داري االن خو ــ

 ... ازت میکنم خواهش سیمین ــ سهند

 !!؟ بگي میخواي چي خب ــ

 کافه بريم ــ سهند

 ...؟ چنده ساعت ــ

 !!!؟ چطور ــ س

 ...بگو ــ

 ...يک هاي نزديک ــ س

 !!!!... میگه چي است چندشنبه امروز بگم بهش اگه....  نمیري اوف
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 چطوره؟ من مهمون ناهار امروز کارکنیم يک بیا خب ــ

 ...داره ايول يعني... آره بگه اگه

 نداريم حرفا اين از... نشد ديگه نه ــ س

 ....شم نمیشه اينکه خب ــ

 ...میشه پخش فضا تو يکهوي گوشیم صداي

 چندلحظه ببخشید ــ

 باشید راحت ــ س

 سالم عجقم الو ــ

 خورده عصابم که سیمین شو خفه ــ ارسام

 عزيزم چرا ــ

 ...میکردم صحبت جوري اين خرمگس جلوي ازعمد

 !!!!سیمین ــ ارسام

 عزيزم جونم ــ

 !!!!!!!کردنه؟ صحبت طرز چه اين... نخورده جايي به سرت سیمین ــ ارسام

 عشقم بده يعني ــ

 داره کارت عشقت يکي اون کن صبر چل خل بابا برو ـــ ارسام

 لو ا لو ا...  ارسام... کییییي ــ

 میگره مارو پسر حال وفقط نمیگیره ما از خبري که گلم دختر سالم ــ داداشم باباي سعید

 بدگفت من از شما پیش اومد ارسام اون دوباره.... عموجون اِ ــ

 راسته ولي... دارم قبول رو مادمازل بیشتر دوني مي خودت منکه ــ سعید

 روش ريختم اب چیکه دوتا منم خورد منو شام ديشب عمو خو ــ
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 من پیش میاي کي حاال... میمونید ها بچه مثل بخدا اوف ــ عمو

 میگرم ازتون حلقه هم هفت میکنم شوهر تا2 ارسام چشم کوري به میام بشم عروس هروقت ــ

 کجارفته ادبت بچه ــ عمو

 ايکبوتره میکنم کاري نرسه بهش دستم اگه بگو دراز اون به عمو اما... رفته ارسام که همونجا ــ

 بزنن اسهال بحالش اسمون

 ... بود گفتن من از

 داره کارت ارسام اين لحظه يه.. خداحافظ ـــ عمو

 دادي تحويل بابام به پرت چرت باز هوي ـــ ارسام

 آره ـــ

 نیاد خواستگاريت خرهم میکنم کاري برسه بهت دستم اگه ــ آرسام

 مطرف جماعت خرمر کني کمک میخواهي نکنه درد دستت البته خره کي ديگه تو دوستاي غیر ــ

 نیاد

 !!!نه؟ مرخصي بره گفتي قزوين پا سنگ به... برم رو رو ـــ آرسام

 ازت شعورم کوچیکترم ازت چهارماه سه جنبه بي فضول شلوغه سرم من کارنداري حاال اره ــ

 چیزي باري کاري حاال...  بیشتره

 نداري

 فعال ــنه

 توندارمممممم هاي گاري ازاون بدبختم من دنبالم میايي جونم ارسام ـــ

 داره شرط البته ديگه رحمم دل ـــ ارسام

 شرطي چه ــ

 دنبالت بیام تا کن بوسم ــ آرسام
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 اول ور لگنت اون دنبالم میايي درضمن دارم ابرو اينجا من... میکنم بوست ماشین تو.. ديوونه ـــ

 کارواش ببر

 خداحافظ اوکي ــ

 میشود قطع وتماس

 بود؟ پسرت دوست ـــ سهند

 نه ـــ

 براش سخته چقد آخي... مشه دور ازم عصبي باحالت و میشه سهندعصبي چشاي يکهو

 میکنن غش براش جنیفري دخترهاي...

 منداري پسل دوست قبال مثل ديگه زياد...  تَرکیم ماتو البت...  نشدم خرش ريقو هنوزمن ولي

 ندارمممممممم اصن يعني...

 ... شوملّمه م آرسا فکرد حتما طفلک

**** 

 مخش تو هم سنگ پودر يه سهله که تخته يه قران به واال پسره اين.... دارند قاطي مردم بخدا

 اهنگ چپ چب منو هي شديم دانشگاه وارد که صبح از هیچ نبرد که هار نا رو ما هفته اون... نیست

 عنيي اوف... ندارم بیشتر ديگه کالس يه رو امروز کنه خدابخیر میزنه ما به خندي پوز ويه میکنه

 ... ايششششش داريم کالس دوتا آخه... متنفرام ها شنبه از چقد من که خدامیدونه

 ....میزنم حرف وباکي میکنم کوفت چي ودارم کجام بدونید فکرکنم معمول طبق

 .....بکنید بد فکر موردم در خوام نمي چون... شه برطرف سوتفاهم امیدوارم آزاد آقاي ببینید ــ

 ؟ بودن تون داداش اقا اون يعني پس ــ س

 بله ــ

 .... میکنه شاد هم رو ما دل که میزنه خوشحالي سر از لبخندي سهند

 من مهمون البته.. بخوريم باهم ناهار يه داريد دوست هنوزم شما حاال ــ س
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 .......... ...کردماااااااااااااااا دعوت رو شما من وا ــ

 !چطوره؟..... تو بعدي ي دفعه....  نکن بحث ديگه نه ــ س

 چشمممممم ــ

**** 

 غصه وقت يه بدبخت..... بخورم ناهار برم میخوام دوستام از يکي با وگفتم زدم زنگ مامان به

 ......نخوره

 از چقد من که دونه مي خدا يعني....  اَه....  میشینیم اي گوشه ويه میشیم رستوران باسهندوارد

 .... میاد بدم وپیک شیک جاهاي

 ازهت... باشي مراقب خوردنت سرغذا بايد هي که خورد غذا نمیشه آخه.....مجبوريم که کنیم چه ولي

 میان اونجا به که هم افرادي

 !!ايش.... جوريند يه

 ... بگو میخوري هرچي تعارف فاز تو نري سیمین ــ ومیگه میگیره من جلوي رو منو سهند

 چشم ــ

 وماست بادوغ چلوکباب ــ ومیگم میکنم نیگاه منو داخل غذاهاي به

 نداري میل اي ديگه چیز ــ س

 ...نه ــ

 اين اب زدن حرف ربع يه بعد..... میده رو وبامخلفاتش کباب چلو دوپرس سفارش گارسون به سهند

 ...آوردن غذارو چونه پُر

 .... خالي جاتون داد مزه خیلي خدايي

 ...داد مزه خیلي. مرسي ــ

 ...سیمین....  جونت نوش ــ س

 . بله ــ ومیگم.... میکنم نگاه بهش
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 !!؟ موافقي بستني يه با ــ سهند

 دادم زحمتت زياد...  ديگه نه ــ

 ... مادرت جون...  بیام من تا کن اصرار ديگه بار يه:  اينکه يعني اين

 بدم برجي بستني بهت میخوام که بیبینم پاشو...  چیه زحمت وا ــ س

 اما ــ

 ...!!ديگه شو بلند ــ س

 که میرم ماشینش سمت به....  میشیم خارج رستوران از سهند وبا اندازم مي دوشم روي رو کیفم

 .!! جنتلمن چه اُه....  میکنه باز برام سانتافشو ودر میاد تر زود خودش

 سهند ــ

 واه...  شده مرغ تخم تا2 قد رو سهند خداچشاي تورو کن نگاه!!... ؟ االن گفتم چي من!! ... جان

 واه واه

 ... بودي نکرده صدام خالي سهند تابحال ــ س

 !!گوگولي؟ شدي ناراحت ــ

 ... دهم مي سر کشي سهند ي وخنده

 ....نباش جنس بد...  سیمین ــ س

 ....است مرض جب مو عادت درک...  هستم ولي ــ

 ... نمیام بر تو پس از که من...  اوکي ــ س

 !!بدي؟ بشتني ما به خواي مي که! ؟ هست کجا کافي اين حال ــ

 کجاست گفتي اگه تره باال يکم ــ ومیگه میکنه کوتاهي ي خنده سهند

 دراد چشت تا گم نمي ــ

 !!شايشششششش..  دوره اينقده که کوره نقطه کنم فکر البته....  بدونمممم کجا از من کیو آي آخه
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 نم البته....  میذاره رو خودشه حال وصف که رو آهنگي ويه میشه دراز ضبط سمت به سهند دستاي

 نمیشم خر چیزها جور اين با

 نباشي دنیام تو لحظه يه خوام نمي

 جداشي من از تو بذارم محاله

 نداري باور تو اما دارم دوست

 نداري دوسم تو ندارم باور نه

 نباشم کنارت اينه قسمت اگه

 باشم زنده شب يه ندارم دوس ديگه

 بگیرم جون بازم دستات توي بذار

 میرم خونه ازاين نباشي تو اگه

 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين

 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين

 بیارم طاقت که نتونم میترسم

 موندگارم هنوز قلبت توي بِدون

 دارم غصه چقد نباشي دوني مي

 موندگارم هنوز قلبت توي بِدون

 دارم غصه چقد نباشي دوني مي

 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين
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 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين

 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين

 بامن بشي بد بخواي نداري حقي تو

 من با بشي رد بايد رفتن فکر ازاين

*** 

 مرسي. ..  است العاده فوق ــ میگم سهند وبه زنم مي گاز مو شوکوالتي بستني

 سیمین...  جانت نوش ــ سهند

 بگو يعني...بنا ها ــ

 نه روش هم شیرکاکائو يه خوردي رو ادب کال ــ ومیگه خنده مي سهند

 منو هم کي هر البت....  کاکائوام شیر عاشق من فهمید اينم که بدبختم من چقد...  میگره ام خنده

 قهوه اممچش برپوستم عالوه البته...  دارم رو شکالت عشق که میفهمه ام شوکوالتي ازپوست ببینه

 ازاينا غیر اصن هماهنگند خیلي مشکیم هاي وابرو بلندم مشکي موهاي با کهِِ درشت تیره اي

 زغال میگه بهم خدا همیشه که آرسام بقول...  است تیره هاي ورنگ شوکوالتي لبام رژ همیشه

.. . عاشقشم که من جذاب خیلي پوستم رنگ همین اما ام سیاه قیر اينهو میگه راست که الحق

 « خدا رو تو داريد رو نفس به اعتماد....»  است برنزه دادي خدا پوستم رنگ گفت میشه حدودا

 ....تو ببینم ــ

 تو منو اگه يکي اما دارم نیگه خماري تو رو نفر يه که اينم عاشق چقد من دونه مي خدا يعني

 .....پیدا نا سرش اون که میکنم کاري داره نیگه خماري

 !؟ چي من ــ س

 ....بگذريم ــ
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 .... میرم داخل وبه میگیرم ماشین از رو ام وتکیه

 بگوديگه سیمین ــ ومیگه میاد ماشین تو من دنبال سهندهم

 میخورن تکون دارن ت رادارا ــ

 ... لوسي تو چه ــ س

 !؟ نمیريم حاال ــ ومیگم خندم مي

 رو گآهن همون روي ودوباره میزنه رو واستارت میکشه عمیق نفس يه و میکنه خیس لباشو سهند

 ازاين حالم اَه اَه اَه...  میذاره

 .... شده خواننده رسیده هرکي...  میخوره بهم اينقد ها آهنگ

 ... کن عوضش خدا رو تو سهند ــ

 .... میشم پشیمون خر مث من که...  میکنه عوض رو آهنگ سهند

 هم از کنیم دوري بیـــــــــااااا

 کمممم کم بشیم تنها بیــــــــــــااااا

 ووو شو تر بد تو بامن بیـــــــااا

 ردشو...  شو رد تو من از بیــــــااا

 احساس از میره سر دلم وقتايي يه گاهي ببین

 پیداست من چشماي ازاين بیدارم نه خوابم مي نه

 بستم تو به دل زيادي گرماته محتاج تنم

 خستم زندگي اين از من نیست حد اين در دردي هیچ

 هوب میکنم خاموش رو ضبط....  کنه عالقه ابراز نیست بلد زنیکه میشه بد داره ديگه حالم اَه

 میدم جواب سهند متعجب چشماي

 نیست کردن گوش آهنگ حس ــ
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 برسونمت کجاست تون خونه ــ س

 میرم خودم مرسي نه ــ

 چي وم بابا جواب کنار به اينا حاال!!!... ؟ میگه چي آخه ببینه منو ها همسايه اين از يکي شفته طرف

 !!!! بدم

 برسونمت همونجا بري خواي مي کجا خب ــ س

 ... که بگم چي موندم

 ...کني پیدا تر نزديک يم میشه منو ــ

 میري کجا بگو خب ــ س

 آرسام داداشم شرکت....  برم خوام مي جا همون جان بابا ــ

 اوکي ــ س

*** 

 ....آرسامم شرکت که میدم بابا به اس ويه میشم نسور اسا ووارد میکنم خداحافظي سهند از

 خوشتیپي آبدارچي چه وا...  میکنه باز رو در جوون ي پسره يه باالخره که میکنم ويکسره زنگ

 خوشگل چه والبته...  وجووني

 بااين زدنه رژلب خوراک داره فرمي خوش لباي عجب فت کثا اما...  عملي دماغش سري خاکبر

 يه يلب زير والبته بست و در عصبانیت با و...گرفت خودش به پسره که افتادم مي خنده به فکر

 حیووونــــــــــي....  دارند کشتگي پدر هاش با همه چقد ام عمه آخي کرد ام عمه نثار فحش

 مم ا عمه

 به زنگ يه بودم اينا جا من اگه االن درپیديه شرکت چه بخدا....  میکنم يکسره رو ودر زنگ دوباره

 !!نـــــــــــــچ نداره ياد مديريت آرسام برسر خاک میزدم پلیس

 تو ــ گفت میشد مهربون کم کم داشت که اش بفروخته صورت با وآرسام شد باز درباشدت اينبار

 میکني چیکار اينجا

 !!میشناسید؟ رو ايشون شما سپهري جناب ــ ه پسر همون
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 ديگه چیه واسه جنابش... ديگه آرسام اُه ــ

 چیکار اينجا اومدي بده منو جواب سوخته سیاه ــ آرسام

 تو بیام من تا..... بدين تکون رو مبارک هیکالي اون ــ

 هک میشم شرکت وارد...  میرن کنار داشت لبش رو کش سیمین لبخند يه که پسره واون آرسام

 زد نمي پر هم مگس...  میکنم کُپ يهو

 !!ني؟ کسي اينجا چرا.... آرسام ــ

 کرد بیرونش شیطون جهنم بردن رو فضول ــ آرسام

 لوس اِ ــ

 میکني چیکار اينجا نگفتي حاال ــ آرسام

 !؟ چیه اين«  میگم يواش»  آرسام....  نیست شده خراب اين توي چیزي کاکائويي شیر يه ــ

 !!؟ ديگه... کیه منظورت ــ ارسام

 ...همون ــ

 سیمین آرسام زغال هم ايشون داد تیر دوستم میکنم معرفي ــ آر

 اب سهله که صدام ياد بینه مي اينو آدم.... داد+  تیر....  قحطه اسم آخه...  نیست خرداد باز خوبه اُه

 آدم هیتلر ياد اسمش اين

 امايه همرنگه يش ا لوله وباشلوار داده باال شو مشکي پیرهن آستین خوشتیپ چه ولي... افته مي

 وکفشش کمربند باحاله خیلي چیزش

 .... کثافــــــــــــتتتتتت فسفوريند سبز

 .. بکش خجالت يکم عزيزم...  سیمین ــ آرسام

 ... نکردم کاري خودم جون به ــ

 قورت رو تیرداد چشات با داري!! ؟ نکردي کاري ــ میگه آرسام که میخندن وآرسام تیرداد يکهو

 میدي
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 که ببینم میخواستم...  کردم نگاهش فقط من ــ

 میرن وباال میزن پرت پرت ابروهاش آرسام يکدفعه

 خوبي آرسام ــ

 صحبت مورد اين در ديگه ــ میگه گوشم ودر میشونه مبل روي رو من و ومیگیره دستام آرسام

 نکن صبحت

 .... چشم ــ

 خوشبختم آشنايیتون از سالم ــ گفتم بود شده خیره من به که تیرداد وبه

 طور همین منم ــ ومیگه میده قورت زور به شو خنده تیرداد

 !!!!هاااااااا؟ کوجاست من کاکائو شیر آرسام ــ

 سوخته سیاه....  بیارم واست کن صبر ــ آرسام

 .... عزيزم داري بینايي مشکل تو است برنزه پوستم من ــ

 ..بگي چه نگي اينو ــ آرسام

 نداره ربطي تو به میگم ــ

 خدا بنده بکشه چي ام بچه بدبختم چقد من خدا اي ــ آرسام

 رهدا باحالي ي عمه چنین باشه خداش از تازه.. میشه کشیده هريون به کارش حتما تو ازدست ــ

 من بچه بدبخت....  میدن فحش عمت به اينقدر نداري عمه تو بدبخت میکنه ذوقم چه ــ آرسام

 اومدم کي با من پرسي نمي راستي ــ

 ... « کنم تخلیه کجا دونم نمي فراوونه توتنم کرم »

 .. بگو بعد بیارم رو شیرکاکائوت برم من کن صب ــ م آرسا

 اوکي ــ

 ...و میره خونه آبدار داخل به آرسام
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 ارهد وشیريني بانمک خواهر چنین آرسام دونستم نمي ــ ومیگه میشینه روم روبه میاد تیرداد

 اي خنده خوش و وخوشگل وعصباني ادب وبي خوشتیپ دوست چنین آرسام دونستم نمي منم ــ

 ... داره

 هاا نمیداريد نیگه دلتون تو رو هیچي اصن ــ ومیگه میده سر اي خنده تیرداد

 روزه دو دنیا بابا....  دارم نیگه چي واسه خو ــ

 میکنم خواهي عذر ام اولیه برخورد خاطر به من ــ تیرداد

 ببخشمتون که اينه بکنم تونم مي که کاري تنها منم ــ

 نمشه پیر هیچوقت که تون همسر خوشبحال ــ ومیگه میخنده دوباره تیرداد

 .... بشه پیر چرا باشه داشته اگه خوشگلي اين به زن معلومه ــ

 اسهو بابا اي....  نکن نیگاه اينجوري خدا تورو اَه اَه اَه....  میشه خیره من وبه میزنه قهقه يه تیرداد

 یردادت يکهويي که میزنم صدا رو آرسام فرياد با.....  میکنه چیکار بیاد خواستگار اگه آرسام اين ي

 میگه قلبشو رو میذاره رو دستش و هوا پره مي دومتر

 !!!ترسیدم دختر واي ــ

 ... کني نگاه اونجوري منو باشي تو تا حقته

 صرارا وبه ما ي خونه رفتیم آرسام با بعدش حرفیديمو يکم و روخورديم کاکائوهامون شیر خالصه

 .... باشن مهمون ما ي خونه رو شام امشب تا بیاره رو سعید عمو بره شد قرار مامانم

**** 

 وپس دافر آخیش...  رفتم دانشگاه وبه کردم کارهامو تند وتند بیدارشدم بدبختي سه هزار با صبح

 خداروشکر.. ندارم فرداکالس

 اس هي دريافت اعالم که مو وگوشي نشستم وسرجام رسوندم کالس به خودمو وفنگ دنگ باکلي

 کنم چکش تا گرفتم رومیکرد

 :بود آرسام از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

52 

 

 . دنبالت میام امروز سیمین

... و واتاقشو وکارش شرکت درمورد ازش کردم غلط من خدايا اصن...  ها نیست کن ول بابا اي

 ... کردم سوال

 ....ساختن مواقع همین براي رو کردن غلط که الحق

 : گفتم آرسام درجواب

 بیا باش

 : آرسام

 .... درختاش تمام با آمازون

 ..... هاش ستاره تموم با آسمون

 .... آدماش متمو با دنیا

 .... قطراتش تمام با بارون

. 

. 

. 

. 

 ... میشه خیلي کني جمع رو همه اگه خالصه

 : ــ

 بندم مي آن به را االغم که چرا هستي زندگیم درخت تک تو

 : آرسام

 کن فيلط يه.... کنه زندگي تونه مي مغز بدون تاچندوقت انسان يه میکنن تحقیق دارن دانشمدان

 : ( بگو بهشون خودتو سن
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 « گذاشته لبخند هم آخرش نکبتتتتتتتتتتتت »

 : ــ

 اومد استاد فعال...  شتري تنها تو قلبم صحراي ي تو

 « خودم جون آره »

 : ــ آرسام

 آرسام ل زغا فعال پس

 ومدها تو استاد تابفهمه بدم جوابشو کنه تحريک منو میخواد آخه... زرنگه کرده فکر...  نکبت اي

 درس مدل والکي درمیارم مو وجزوه اندازمش مي کیفم وداخل میکنم خاموش رو گوشي....  يانه

 درمیارم رو خوندن

 پخخخخخخخخخخ ــ س

....  شدم خیره میخنديد من ي زده وحشت صورت به داشت که سهند وبه پامیشم جام از يکهو

 !؟.... ارررررررره داري دوست خنده

 خندم به خنده خوش اين حال به من میشه باعث که میرسه ذهنم به شیطاني فکر يه

 نشید من مزاحم ديگه لطفا آزاد آقاي ــ

 !!!؟... شد عوض فرکانست يکهو چرا که میزدن داد سرش رو هاي شاخ

 ..پس دوست امروز من ببینید ــ

 میاره کم نفس داره بود ضايه اش سینه ي قفسه رفتن وپايین باال

 پخخخخخخخخ ــ

 ترس شوک تو رفت عشقي شکست شوک از بدبخت

 !! ــه هــــــــــــــــ....خنديدم مي بدبخ اين حال به داشتم که بودم من وحاال

 !!!!!!!!!!لوسي خیي گفته بهت کسي حال به تا سیمین ــ س

 ...يو پخخ...گفتي که مرسي اما.. نه ــ
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 خندم مي ودوباره

 دنبالت بیاد خواد مي کي امروز حاال ــ س

 پسر دوس که گفتم ــ

 واقعني...  لوس ــ س

 ...پسر دوس قسم بخدا ــ

 ؟...ديگه میکني مسخره ــ س

 دنبالم بیاد میخواد بابام پسر، دوستِ  میگم راس قران به واال نه ــ

 رپس يا دختر طرف حاال...  داريا تشريف مسخره خیلي ــ ومیگه میکنه نگام خیره خیره سهند

 پسر ــ

 میکني مسخره دوباره داري ــ س

 ... چیه مسخره نچ ــ

 هک... آرسامه بابام دوست پسر....  سهند ــ میگم همین واسه بدبخت میمره بدم ادامه اگه ديدم

 ... خواهرشونم بنده

 .. وقت ان چجوري ببخشید ــ س

 تره نزديک بابام به برادرهم از آرسام وباباي...  داده شیر آرسام به مامانم ــ

 خوامت مي جوره همه ــ میگه آروم وزيرلب میکشه راحتي نفس سهند

 ومیگم زنم مي خريت به... خب!! ؟ ديگه فامیلیش بود آردين اون دفتر توي دفعه اون مث خودمو

 ... گفتي چي ــ

 شدي خون درس چرا میگم هیچي ــ س

 ديگه ديگه ــ

 فعال... سیمین ــ س
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 ....میداد نشون رو کالس شروع زمان که میکنه اشاره ساعت وبه

 ...میره سرجاش به وخودش

*** 

 دارم برات خبرخوب يه سیمین ــ ارسام

 !؟ خواستگاريم بیاد خواد مي تیرداد نکنه چیه ــ

 !!چیزيه خوب خجالتم ــ ارسام

 !؟.. بديه چیز گفتم من مگه ــ

 قزوين پا سنگ نیست که رو ــ ارسام

 هن صورت يعني...  روِ اين«  میگم ودرادامه میکنم اشاره صورتم وبه»  بخر عینک يه برو ارسام ــ

 پا سنگ

 !!!؟ خوبه بگم رو کدوما...  هااااا دارم بدم خبر يه کن صبر... روبدم خبرخوبه من حاال ــ ارسام

 ... بگو داري دوس رو هرکدوم ــ

 هم خبرخوبه خواد نمي هو نامزدش وواسه داره نامزد خودش تیرداد اون که اينه بد خبر ــ ارسام

 ....شبنم خواستگاري برم خوام مي شنبه پنج که اينه

 بود تر بد اولي از که اين ــ

 نمیاد صدات گفتي چي ــ ارسام

 ترترتر بدبخت ، بدبخت اون نظرت به...  چالقي.  کري. کوري بعد ها سالته 56 تو ارسام ــ

 نمیشه

 بدم گوش اهنگ خوام مي ساکت ــ گفت بود شده کالفه که ارسام

 .... بدتره مرجان خالي خونه از وضعش که میکنه روپلي گین غم خیلي آهنگ يه

 کن عوضش شبنم جون رو تو آرسام ــ

***** 
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 وريبط شده صمیمي خیلي سهند با من ي رابطه میگذره دانشگاه به من رفتن از وخرديهي ماه يه

 نیستیم هم پیش شبا فقط که

 عید چهارم راستي....  دونم نمي....  ولي نیس عشق دارم سهند به نسبت هم عجیبي حس يه

 ....کنن مي عروسي وآرسام شبنم

 .... چیه سهند به من مبهم حس اين دونم نمي اما

 بودو کار سر معمول طبق که هم وبابا...  بود رفته مسافرت به وسهندم بودم بیکار چون امروز

 بود مامانش ي خونه که مامانمم

 يههههه بودم داده قول بهش که رو آردين اون گرفتم تصمیم...  بود شلوغ سرش که ارسامم واون

 کنم ناهارمهمونش روزي

 من میداد مگه اما گرفتم رو آردين ي شماره بهزاد طريق از...  ببرمش خوب رستوران يه امروز رو

 انداخت دستم اينقدر کثافت... میخوام چرا بگم شدم مجبور بدبختم

 مشکي وکمربند پوشیدم رو بود تر کوتاه زانوم از سانت 83 که رو ام اي سورمه بلند ستین آ بافت

 بقط رو ام وگونه ولب....  میکنم سرم هم اي سورمه شال يه میکنم ست گشادم دمپا شلوار با شو

 میزنم هام مژه به هم ريمل ويه میکنم شکالتي معمول

 ... بیرون میزنم خونه واز میدارم بر مو مشکي وکفش کیف

*** 

 ...میشم مطبش ووارد میزنم اي تقه در به

 سالم آريان آقاي ــ

 بفرمايید...  شما خوبین خانوم سیمین سالم ــ ومیگه میکنه نگاه پام سرتا به

 .میکنه اشاره میزش کنار مبل وبه

 نشست میشه بعدا بجونبید لطفا آريان آقاي ــ

 صدا ونداد منو میشه سیمین ولي.... اوف ــ ا

 ؟...کنه صداتون فامیلي با خانوم يه تونه سخته ــ
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 .... میزنم ولبخندمرموزي

 ..باشه مجرد خانوم اون اگه مخصوصا...  سخته خیلي که من واسه... آره ــ ا

 !!! میگه چي ببینه اينو قزويـــــــــن پا سنگ میگه من به آرسام

 کبیر امیر پا سنگ نیست که رو ــ

 خارج بیمارستان از من همراه و برمیداره شو مشکي وکاپشن وگوشي سرمیده اي خنده ونداد

 ......میشه

*** 

 !!؟ کجاست اينجا ــ ومیگه میکنه نگاه سنتي رستوران به تعجب با ونداد

 ... ديگه رستوران ــ

 !!بود؟ اين میکردي رستوران رستوران ــ ونداد

 !؟ نمیاد خوشت اينجا از... ديگه آره ــ

 بیفتي زحمت به اينقدر که نبودي مجبور اما.... میاد چراخوشم ــ ونداد

 غذا نگات با اونجا...  دارم دوست شیک جاهاي از بیشتر رو ها جا اين خودم من...  چیه زحمت ــ

 بفرمايید هم حاال...میخوري کله با اينجا میخوري

 میشینیم دنج خیلي جاي ويه میشیم رستوران وارد

 میاد بدت شیک جاهاي از يعني ــ ون

 میخوره بهم حالم!! .... میــــــــــــاد؟ بدم ــ

 .... دختر داري ايول بابا ــ ون

 میخوري چي حاال ــ

 ديزي...  اووومممممممممممم ــ ون

 اوکي.... چیزيه خوب ــ
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 زدن حرف به میکنم وشروع میدم گارسون به سفارشو

 ... آردين آقاي ــ

 !!خانوم سیمین...ونداد من اسم دوما...  آريان نهو آردين اوال ــ ون

 !؟ بپرسم میتونم رو لم سوا....  حاال خب خیل ــ

 بپرس آره ــ ون

 !شدين؟ عاشق حاال تا شما ــ

 !؟...عاشــــــــــــــــــق ــ ومیگه میکنه نگاهم باتعجب ونداد

 !!!؟ پرسیدم بدي سوال ــ

 !!میپرسید؟ رو سوال اين چرا حاال... نه ــ ومیگه میشه غمگین نگاهش ونداد

 خیلي وهوامو... داره غیرت روم مهربونه، باهم خیلي که هست دانشگاهمون تو پسريه يه چون ــ

 بیرتع خودم ي واسه رو اينا که، نیستم سنگ از که منم خب... میکنه عالقه ابراز اوقات وگاهي داره

 .... کنهمی هواشو دلم میشم دور ازش ووقتي میشم وولي هالي میشه نزديکم وقتي....و... و.... میکنم

 ... است ساخته کمکي چه من از خب ــ ون

 !! درست... پسريد يه شما خب ــ

 خب ــ ون

 !؟ داره قه عال من به اون شما نظر از بدونم میخوام ــ

 اما.. .آره«  میگه ثانیه چند بعد....  میره فکر وتو....  میکنه مکث کمي»  بخواي منو نظر اگه ــ ون

 !!؟ چي اما ــ

 !!داده؟ هوسانه پیشنهاد بهت حاال تا ــ ون

 تون خونه ببر رو من گفتم بهش بار يه...  کردم هم امتحانش من حتي... نیومده پیش تاحاال نه ــ

 باشن ام خانوده که برمت مي روزي يه گفت اون اما
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 رو وبيخ همه اين لیاقت میتوني نظرت به اماتو...  عاشقته که ظاهرن ــ ومیگه میزنه لبخندي ونداد

 !باشي؟ داشته

 !؟ آره شدي عاشق تو...  اما... دونم نمي ــ

 وهستم بودم عاشقش.... آره ــ میگه محزونش لبخند با ولبخند میکشه آهي يه ونداد

 !!! مرده ــ

 ولي....  است زنده نه ــ ون

 !؟ چي ولي ــ

 داشت دوست رو ديگه يکي اون داشتم دوسش من که اونقدي ــ ون

 ؟... نداشت رو شما داشتن دوس لیاقت يعني ــ

 نگه در سعي خودخواهانه ومنم نداشت دوسم چون...نبودم اون اليق من!! .... ؟ لیاقت ــ ون

 .... داشتم اون داشتن

 - مادرجونم واقعا بود احساس از کوه يک...  آريان نمیشد باورم....  خورديم سکوت تو رو غذا

 رو خودشون ديگه جور يک درظاهر اما احساسنن از لبريز آدما از بعضي میگه راست - مادربزرگم

 آدم يه میشه باورش کي يعني.... میدن نشون

 واي....  باشه کرده تجربه رو شیرين حس اين...  باشه شده عاشق....  پرو.... شوخ.... دخترباز

 سوزه مي بحالت دلم... ونداد

 ....ف اوو....  طرف يه عشق درد..... طرف يه مادري بي درد

 .... بريزه بهم مسخره سکوت اين که بگم چیزي يه تا میکنم بلند سرمو

 میکشید قلیون شما ونداد آقاي ــ

 !؟ میکشي تو مگه ــ ومیگه میشه گرد چشاش ونداد

 قلیونه من سالم ي تغذيه...  آره خو ــ

 دونن مي بابات مامان ــ میگه حالت همون با ونداد
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 هاااا زدي حرفا اون از.....  نه که معـــــــــلومه ــ

 نزدم و دود به لب حاال تا من ــ ون

 !چرا؟!!  چـــــــــــــــــي ــ

 نداشت دوست مامانم ــ ون

 هم پک يه حتي ــ

 میگیري سرطان!!  ناکه خطر واست اينا دختر.... نکشیدم هم پک نیم حتي نه ــ ون

«  یگموم میکنم صدا رو گارسون...»  تونیم نمي ها دختر ما بعد میرن نمي بکشن پسرها چطور اِ ــ

 کنید لطف باقلیون چايي آقا

 ...بیاريد رو چايي همون شما زحمت بي آقا ــ میگه گارسون روبه ونداد

 چه تو به اصن.... داري چیکار من به تو ـــ

 میاد بدم دود از من ـــ ون

 اممآرس نمیذاري میام که هم تو با نمیذاره میام باسهند...  کنم دود تو صورت تو میخوام مگه اِ ــ

 بیاريد لطفا آقا....  کردم گناهي چه من آخه... نمیذاره که

 سرطان پر اينا سیمین ببین ــ ون

 ...گ چه نکني دخالت کارمن تو بهتره ببین... روش اينم میکنه تبلیغ کم تلويزيون ــ

 اومدم باکي بگو خر من... باش راحت خوردي چرا رو حرفت ــ میگه ونداد که میخورم حرفمو

 فهمش که باکسي... بیرون

 رو تيلعن اين نمیخوام چرا میدوني....  متاسفم برات..... بايد جوري چه نمیفهمه که پايینه اونقدر

 آدما اينجور از من چون!  بکشي

 ...باشه اونا جزو دوستم خوام ونمي میاد بدم

 ... میشه چقد میز اين حساب آقا ــ

*** 
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 ..... میکنه حساب اون بعد کردم مهمونش من...  بود خورد ونداد دست از خیلي عصابم

 ستنی معلوم هم ونداد اين...  میشه بلند گوشیم صداي بودم داده تکیه ماشین به که جور همین

 !! رفته کجا

 دي آزا میدان جناب الوسالم ــ

 سالم.  کردي شروع دوباره خانوم شیطون ــ سهند

 ـــم جوووووووووونـــــــــــــ سهند ــ

 جونم ــ س

 سرمیره ام حوصله میايي کي ــ

 بیام بپیچونموزودتر رو بابام مامان دم مي قول اما...  نمیدونم ــ س

 هست هم جونتون خاله دختر ــ

 ...دارم چیکار اون با من باشه فرضم به...  است بسته بهت سهند جون که حسود خانوم ــ س

 !هست؟ حاال ــ

 که ندارم کاري باهاش که من اما...  آره ــ س

 میشم ناراحت که نه نگو خدا رو تو...  باش داشته کار باهاش بیا نکن تعارف خدا تورو ــ

 سلماز با من تا کن قطع رو گوشي پس چشم ــ ومیگه میکنه بلندي ي خنده سهند

 شنا برم جـــــــــونــــم

 !؟ چیه میدوني اصن...  لوسي خیلي ســــــــــــــــــهند ــ

 ...چیه ــ س

 خونه برم امشب قراره وتازهشم کشیديم هم قلیون تازه ناهار، کوه اومدم جونم ونداد با من ــ

 میخوابم بغلش تو وشبم شام شون

 ... بکاري لباش رو بوس ويه ببري دريا رو جونت سلماز ونتوني تودراد چش تا

 ...!!ديگه میکني شوخي ــ س
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 نبود دروغ اولش اما....  آره ــ

 کردم باور من باشه ــ س

 .... کوه اومدم خواهرم شوهر دوست ونداد با من واقعا چون کني باور بهتره ــ

 نمي رو کارات اين معني اصن....  تون خونه میري االن همین سیمین ــ میگه بلند باصداي سهند

 کني ثابت خوايي مي رو چي فهمم

 خونه برو سهند جون«  ومیگه میشه تر آروم صداش »

 .. آخه سهند ــ

 الييب يه نکرده خدايي خونه برو سیمین!... ؟ داري اطمینان تو اصن پسر اين به!!  سیمین ــ س

 ... ها میاره سرت

 .بگیر پس رو قَسمت اون اما چشم ــ

 هخون برو زودتر قسمي هیچ بدون خب خیل میخوامت جوره همه سیمین ــ ومیگه میخنده سهند

 شدم پدر من بگي فردا نیايي سهند...  نیاري سلماز سر باليي بدي قول بايد توهم ــ

 ...ها نیست بدي چیز خجالت يکم سیمین ــ س

 باش داشته خجالت يکم خب بديه چیز گفتم من مگه ــ

 جیبت تو گذاشتي رو قزوين پا سنگ...  نیست که رو ــ س

 ....نديدم رو قزوين پا سنگ تابحال مادرم جون به من بابا اي ــ

 نداري کاري حاال.... ببین اينه جلو برو ــ س

 توچي نه که من ــ

 بینمت مي دانشگاه تو فردا ــ میگه باخنده سهند

 .... شده ذره يه واسش دلم شکرت خدايا واي....  گفت چي االن اين... میکنه وقطع

 بستني بفرمايید ــ ون
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 خورم نمي فرنگي توت بستني من....  فرنگي توت ايـــــــــــــــــش

 خورم نمي مرسي ــ

 ناراحتید دستم از هنوز ــ ون

 ...« فراوونه توتنم کرم....»  بودمااا ناراحت دستش از..هااا بودم کرده فراموش اصن خدا اي

 خداحافظ...  نه ــ

 رسونمت مي من بخوري رو تو بستني بهتره ــ ون

 میخوره بهم حالشون ها دودي آدم از ها بعضي آخه... میرم خودم نه ــ

 باشید جزوشون شما نمیخوام گفتم آخر در کنم فکر ــ ون

 مهم ي ونکته...  داريد خاصي ارادت خانوما نبودشمابه حواسم...  درسته ــ ومیگم میزنم پوزخندي

 تر

....  ذارم مي جیبش تو وناهار بستني پول ي اندازه به و میکنم کیفم تو دستم

 .... میکردم بهش رو توحین بدترين داشتم گ قــــــــــــــــــــــشن

 .... میکني داري کار چي هستي متوجه! سیمین ــ ون

 ... آره ــ

 جیگرتو ــ میگه بهم پسرسوسول يه يکهو که برم وخواستم

 ....تشصور تو میخوابونه ومشت میاد پسره سمت به...  کنه خالي حرصشو تاونداد بود کافي همین

 ونداد من سر وتشرزدن همانا مردم رفتن اما کردن جدا پسره اون از رو ونداد مردم بدبختي باکلي

 ....همانا

 ...کردي غلطي چه تو ــ

 ...!!چیه منظورش

 نداره ربطي تو به کردم که کاري هر ــ

 .....میندازه ماشین تو شدت به ومنو میگیره رو بازوم ونداد
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*** 

 متاسفم واقعا ــ ومیگم میشم خیره اومد مي دماغش از که خوني به

 ها ر اک چه که ديدي...  میکشمت نگیري ــ میگه میگیره سمتم به رو پولم حرفي هیچ بدون ونداد

 میاد بر دستم از

 ....ديگه ببخشید ــ ومیگم میگیرم روازش پول ترس با

 ...نمک استفاده ام زنونه هاي طرفند از بايد....  میکنه بلندتر رو موزيک وصداي نمیگه چیزي دوباره

 ديگه دز پس شدت روبا دستام که کنم پاک شوخواستم بیني وخون میارم در کیفم از رو دستمالي

 میگرفت ام گريه داش

 دب اينقدر اما بزن منو بیا خب شه جوري اين خواستم نمي که من ــ گفتم وبلند گريه زير زدم

 ...نکن اخالقي

 بشم اخالق خوش تا داره شرت يه ــ ومیگه میزنه لبخندي ونداد

 ... میکنم نگاه بهش وبالبخند میکنم پاک رو اشکام

 نکش قلیون ديگه ــ ون

 چشم اما...  سخته ــ

 باشیم باهم امشب داري دوس حاال مرسي ــ ون

 !!!!!!!!!ــي؟ چــــــــــــــــــــــــ ــ

 ...!! زدم بدي حرف ــ ون

 ...اصن.... بگي میخواستي چي ديگه ــ

 دونفري...  بود شام منظورمن اما...  زدم بدي حرف میگي راست ــ ومیگه میده سر اي خنده ونداد

 دعوتم شام جونم مادر خونه امشب من ديگه شب يه اما باشه... اُه ــ

 ... چي شب فردا ــ ون

 اوکي....  شب فردا ــ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

65 

 

*** 

 بگم بار چند سهند ــ

 بیايي توني نمي چرا امشب فهمم نمي من خب ــ س

 دعوتم مهموني امشب من سهند خب ــ

 !؟ دعوتي تنها تو ــ س

 آره خب ــ

 باشیم باهم بايد شب تا صبح از فردا اما خب خیل ــ س

 ...منظورت ــ

 بود لحاظ ازاون منظورم منحرف خانوم ــ س

 فردا تا پس چشــــــــــــــــم ــ

 ...فع ــ س

 سهنـــــــــــــــــــــد ــ میگم هولي با

 !!شده چي ــ میگه من از بدتر سهند

 نره يادت سوغاتیهام ــ

 .... میکنم قطع تند میگم اينو

 دمپاي شلوار با رو بود تر کوتاه زانوم از سانت 85 که رو يم سفید پالتو و میرم کمدم سمت به

 مو دسفی وکیف میکنم مو همیشگي وآرايش ومیپوشمشون برمیدارم رو رنگمو همون وشال يخي

 هما رگلف با البته بیرون میزنم فرگل با خوردن شام ي بهانه وبه برمیدارم رو سفیدم ورني باکفش

 .... بودم کرده هنگ

*** 

 ازجاش احترامم به اونم که میکنم سالم بهش لبخند وبا میرم بود نشسته ونداد که میزي سمت به

 .... میکنه سالم میشه بلند
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 اوکي.  تعارف بي ــ ومیگه میده من به رو منو حرف کمي بعد

 اوکي ــ

 .... باشه نداشته وفنگ دنگ زياد خوردنش که میگردم غذا يه ودنبال میکنم نگاه منو به

 میخورم ماهیچه با پلو سبزي من ــ

 عوض جاتو ــ میگه نگران صورت با و میکنه من روبه و میده گارسون به هارو سفارش ونداد

 خواهش... میکني

 ؟!! شده چي ــ میگم تعجب وبا میکنم عوض جامو باهاش

 هیچي ــ ونداد

 ! ونداد ــ

 بگو دوباره ــ ومیگه میکنه نگام تعجب با يکهو

 !؟ ه خُــــــــــــــــــــــل

 ونداد ــ

 ...بنداز نگاه يه پنجره کنار میز به ــ ون

 کدوم ــ

 ... پسر يه با سبز پالتو دختره يه که همون ــ ون

 رومیگي خوشگله دختر همون آهان ــ

 اره ــ ومیگه خنده مي ونداد

 چي که خو ــ

 ... عشقمنه اون ــ ومیگه میبنده رو چشاش ونداد

 .... نمیشه ديده واضح اما.... خوشگله خیلي شدم خیره دختره وبه کردم کُپ يکهو

 باز تو هستي بدبختي چه ــ
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 اريد تشريف روک خیلي نمیکني احساس سیمین ــ گفت بود شده گرد تعجب از وندادکه چشاي

..... 

 میگن بهم همه ولي... نچ ــ

 سیمین ــ ون

 ها ــ

 .... خدا اي ــ ون

 میاد سرم باليي چه کنه ول منو اگه سهند تو نظر به ونداد ــ

 کنه ول رو ومهربوني پاک اين به دختر بخواد باشه اي ديوونه آدم بايد واقعا ــ ون

 چي کنم ول رو اون من اگه ــ ومیگم میشم خیره ونداد چشاي به

 بدوني نتونستي رو اون هاي خوبي ارزش تو چون کنه فراموشت بايد ــ ون

 ور محبت همه اين ارزش واقعا من ونداد میترسم داره دوس خیلي منو سهند...  میترسم من اما ــ

 ..... ندارم

 دادي هديه رو عشق اون به چون داري ــ ون

 ونداد چندلحظه بعد....  میشم مشغول بود ارده گارسون که غذايي وبه اندازم مي پايین رو سرم

 ...!!گفتي بهم...رو چي همه سهند به وراجع کردي اعتماد من به که شد چي ــ میگه

 !! گفتي بهم رو چي همه عشقت به راجع کردي اعتماد بهم که شد چي ــ

 دونم نمي...  چون ــ ونداد

 دونم نمي....  چون ــ

 باحالي خیلي تو سیمین ــ ومیگه میده سر ايي خنده ونداد

 ونداد ــ

 بله ــ ون

 هیچي....  که شد جوري چه ــ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

68 

 

 روبزن حرفت ــ ون

 کرد؟ ولت جوري چه....  خب ــ

 پیدا شو حقیقي ي گمشده ي ونیمه نداره عالقه بهم گفت ــ ومیگه میکنه نگاه چشمام به ونداد

 بودم تجربه يه براش ومن کرده

 ....همین ــ

 اوهوم ــ ونداد

 ...بود صفت سگ چه ــ

 ها روکي خیلي....  سیمین ــ ون

 ممنون ــ

 میخوري بستني ــ ون

 شوکوالتي اما آره ــ

 چیکار میخواي شوکوالتي ، شوکوالتي خودت تو ــ ون

*** 

 شدن خارج هو همانا ما شدن خارج اما شديم خارج رستوران از وباهم کرد حساب غذارو پول ونداد

 داشت انگاري.....  جور بد بود گرفته گور میدين رو ونداد اگه....  طرف يه شوهرش با ونداد عشق

 میمرد

 خودتي ونداد ــ گفت تعجب با و سمتمون اومد باشوهرش ديد رو ونداد که دختره

 ... آشوبیه چه دلش تو میدونه خدا اما میده نشون خونسرد وخودشو میکشه عمیق نفس يه ونداد

 ...نشناختي آره ــ ونداد

 نمیکني معرفي...  تغییرکردي خیلي نه ــ گفت بريد کفش ونداد برخورد از که دختره

 ...پايین فکشوبیارم برم میگه شیطونه...  میکنه اشاره من وبه

 .... نامزدم خانوم سیمین ايشونم و.. پوريا وهمسرش دريا اين ــ ون
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 ....میکرد استفاده سو من از داشت اين بريد کفم

 خجالتیه چه ــ دريا

 ....خجالت از نه شدم سرخ عصبانیت از من نمیدونه برسر خاک

 شدم هاش همین عاشق من اما...  آره ــ ون

 میکنین عروسي کي حاال ــ دريا

 بگه سرورام که هرموقع ــ ون

 فعال پس اوکي ــ دريا

 میشه شروع منم وداد وجیغ میشیم ماشین وارد ونداد با

 ... فکرکردي چي خودت با اصن تو.... دادي رو مضحکي ي اجازه چنین خودت به حقي چه توبه ــ

 متاسفم زدم که هم حرفايي بخاطر..  شیم نامزد هم با ما نیست قرار سیمین ــ ون

 از پر دروغ از پر آدم يه هرزه آدم يه هستي عوضي يه تو...  میخوره من درد به چه تو سف تا ــ

 فتي کصا يه تو عقده

 !!بمیري....  میگیره درد دستم که صورتش تو میخوابونم چک ويه

 اخالبد ولي بکش منو بیا...  نمیاد بهت نکن اينجوري مادرت جون...  ديگه ببخش سیمین ــ ون

 شايد نبود اين وضعم من اگه... ودروغم عقده پراز آدم يه من میگي راس تو آره...  نکن قي

 یکردم تکلیف تعیین ام وواسه میکرد ام راهنمايي که بود سرم بال مادر يه اگه...  نبودم اينجوري

 ورم دور هاي آدماي ي همه اگه...  نبودم اينجوري من میداد مادرانه هاي گیر اون واز بود ومراقبم

 ببین.....میکرد تسکین رو دردهام از کمي میخواستن ام وقیافه پول بخاطر نه خودم منوبخاطر

 پاکو وساده صادق بقدري تو.... يم نديد ديگه کس هیچ توي که ديدم چیزي تو توي من سیمین

 وت ورت دور آدماي ي همه همینه وتو من بین فرق میدوني...  میشه جذبت خواسته نا آدم که هستي

 برنگردون روتو من از میکنم خواهش...  چي من اما... دارن دوس تورو وعمیقا کردن کشف رو

 ترينبه بگم بهتره يا کنم اعتماد بهش تونم مي من که هستي دختري تنها تو میکنم احساس...

 ... که هستي کسي
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 بار يه همین فقط ــ ومیگم میکنم نگاه بهش

 زنمي میگفتم کاش اي ولي... باش ــ ون

 ..!!شعــــــــــــــوري بي خیلي ــ

*** 

 کن رد هامو سوغاتي ــ ومیگم میرم سهند ماشین سمت به خوشحالي با

 توچطوري مرسي خوبم سالم علیک ــ س

 بده هامو سوغاتي ــ

 امه گرسنه منم آره ــ س

 بده هامو سوغاتي ــ

 دارم سراغ خوب جاي يه آره ــ س

 بده هامو سوغاتي ــ

 میذارم آهنگ يه نمیزنم حرف ديگه باشه ــ س

 اريد سراغ صبحونه برا خوب جاي يه... نیست ات گرسنه.... خوبي سالم....  بابا باشه ــ بافرياد

 اوردي رو هام سوغاتي.... 

 .. میدمشون بهت بعدا اما....  آوردم هاتو سوغاتي اوهوم ــ ومیگه میکنه نگاه من به خنده با سهند

 وس ــــــــــــــــووووووووو لــــــــــــــــــــــــ ــ

 ...میده من به رو ايي گنده شوکوالتي جعبه ويه میخنده سهند

 دکتر خانوم بفرمايید ــ س

 بنفش خرسک يه... میشه تا 2 چشام بینم مي که چیزي با....  میکنم تشکر وازش میگیرم رو جعبه

 سبز کروات يه که صورتي

 بود بسته
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 ...ماهي خیلي... مرسي دستت سهند ـــ

 سلماز ي سلیقه ــ س

 باشه هم هرخري سلیقه نداره عیب ــ گفتم همین واسه بیاره در حرصمو خواد مي دونستم مي

 نداره عیب

 پسنديد که گوريله مهم....  میگي راست ــ گفت خودشه خر از منظورم فهمید که سهند

 پسندش مورد که هم گوريل«  میکنم اشاره خودش وبه» کرد انتخاب خرکه ديگه میگي راست ــ

 ،خريدش خر شدوجناب واقع

 رب تو ازپس زبون از من هرحال به ولي....  گوريله کجاش سلماز ــ ومیگه سرمیده اي خنده سهند

 نمیام

 ...دارن رو دندونش فقط عقل از بعضیا میگن راست واقعا ــ

 میمیرم من آخجون.... ايي پاچه کله سمت به ومیره....  میکنه روشن رو وماشین میخنده سهند

 ...زبونش مخصوصا پاچه کله واسه

*** 

 من با جديدا سهند اخالق...  نیست عید حس اصن اما....  دوهفته بگم بهتره بود عید نزديکاي

 دبع چرا واقعا فهمم نمي رو سردي همه اين دلیل...  ازاونه تندتر من آتیش اما...  شده سرد خیلي

 بگذاريم نبايد گفت بهم وقتي يادمه شو لحظه به لحظه قشنگ... دارم دوسش هنوزهم کار اون

 هب رو سهند ديروز....  میگیره تون خنده بگم چیز يه اگه....  بیاد بوجود درما عشق مثل اي عالقه

 رو خودم خیلي... کني خواستگاري برام رو وسلماز کني خواهري درحقم میخوام ومیگه کرده من

 کهتی مدام .... شده عوض سهند...  فهمم نمي رو رفتارا اين دلیل......  نريزه اشکام تا داشتم نگه

 هرموقع....  سلمازه خالش دختر همون سر زير هس هرچي...  میگه بهم حسي يه ولي...  میندازه

 هک سهندي....  نیس پیش دوماه سهند سهند اين....  میزد کنايه شده چي پرسیدم مي ازش هم

 دتخو که رجو هر خدايا....  سهند شبیه خیلي غريبه اين.....  نیس بود وخوبي مهربوني از سرشار

 بد مباه اگه....  رو سهند وخوشبختیه میخوام ازت مو زندگي خوشبختي فقط من..... میدوني صالح

 ومن زور به هم جاش همین تا که دادن ونشون گفتن بهش چیزايي شايد میدم حق بهش میکنه

 ...... میکنه تحمل
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 که شدم خیره گوشیم به میگرفتم ضرب زمین روي پام انگشتاي وبا بودم غرق فکر تو که همینجور

 میشد وخاموش روشن

 : میکنم باز رو سهند اس ام واس برمیدارم گوشیمو

 . توست پاي رد هرچه شود پاک آنکه براي... برگردي آنکه براي نه ريختم آب سرت پشت دلم در

: 

 . توست پاي رد هرچه شود پاک آنکه براي... برگردي آنکه براي نه ريختم آب سرت پشت دلم در

 : ــ

 !؟ چیه منظورت

 هرکسي بوي نه میدهد کسي بي بوي که خواهم مي را کسي آغوش من

 : ــ

 میکني فکر اشتباه تو

 : سهند

 از من ، عشقي بازرگان بودي نگفته ، کردم شريکت هايم خنده در ، گرفتم تو از را ات تنهايي

 تنهايیست من سود دانستم مي کجا

 : ــ

 است من پاي رد چه هر شود پاک تا میرم دلت از

 : سهند

 صبورم همیشه براي من فکردي که بود اين خطايت بزرگترين

 : ــ

 !؟ میاد بدت توازمن

 : سهند
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 ...! میاد بدم ازتو کردي فکر

 کرد هرکسي خرج نبايد که احساس نوع يه هم تنفر کردي فکر اشتباه

 : ــ

 داد؟ بازي که را او اين اصال

 !...ما؟ وشديد برد تورا آمد که

 : سهند

 .... میکنه عرق ديگه يکي بغل تو وعشقش میخوره عرق عشقش بخاطر که کسي سالمتي به

 : ــ

 کني بازش نکن سعي...  بستم تو روي بر همیشه براي را دلم ي پنجره من اينوبدون اما برو رفتي

 .... شناخت نخواهم شمارو هیچوقت چون... 

 : سهند

 خداحافظ....  کرد دکم کن درکم گفتم که هر به است اضافه ر حرف انگاري

 : ــ

 راه نیم...رفیق خداحافظ...  کم دست مرا وتو بگیرم را تو دست مدام من نیست عادالنه

 ..... بیرون میزنم خونه واز پوشم مي چیزي ويه میکنم پرت تخت روي رو گوشي باعصبانیت

*** 

*** 

 رو خدا.....  میرسونم خونه به وبال زور با وخودمو....  میشم خارج دانشگاه از دار بغض چشاي با

 ارب دهمین وبراي میدم رو اشکام خروج ي واجازه میشم اتاقم وارد...  نبودن خونه مامان باباو شکر

 يا ديگه کس اسم و، کنم باز رو کارت نداشتم دوس اصن...  میندازم نگاه سهند عروسي کارت به

 .... نامردي خیلي سهند.....  ببینم سهند اسم بغل رو
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 ز..  الم...سل... س..... س...س واسم میکنم باز و کارت خودم با رفتن وکلنجار کردن گريه کلي بعد

 کدر حاال حالشو...  افتم مي ونداد ياد....  میشه شروع دوباره ام گريه بینم مي اسمش کنار رو... 

 .....کارت رد برو عشقم گودباي گفتن ما به سهند وهم دريا هم جالب چه...  میکنم

 يه فقط اون....  داره اشکارو اين ارزش که بود کي اون مگه سیمین منم آدم اين نمیشد باورم

 خودت بقول ،تازه اي زنده تو چرا پس! روح؟....  بود روحم اون نبود تجربه اون نه نه....  بود تجربه

 بود خوب اونقدر ون...چو...چ..... بده منو جواب اول....  شو خفه.....  بـــــــــــــــــــــود

 هواس غرورتو که داري وناتواني ضعف ايقدر تو دختر اي ديوونه.....  نمیرم نبودش در گذاشت که

 بشي عاشق نداري ياد که خنگي اونقدر البته کني خرج حاضري مضحکي چیزاي ي

 کردم همراه وفرياد جیغ با واشکام شـــــــو خفـــــــــــــــــــه....

*** 

 چطوره مگل خواهر ــ میگه لبخند با که میکنم نگاه فرگل وبه میشم بیدار خواب از صورتم بانوازش

 کجاهه اينجا...  خوبم ــ

 ... بیمارستان ــ ف

 ...اصن چنده ساعت.... ؟ اومدم چي واسه ــ

 ... بوديد کرده غش جنابعالي... تر يواش ــ ف

 !میکنم؟ چیکار اينجا خو!... غش ــ

 ...میشناسي که رو ماماني ــ ف

 !چنده؟ ساعت حاال ــ

 ... صبحه 5 ــ ف

 ...گشنمه فرگل ــ

 بیارم چیزي يه برات آشغال سطل تو از برم من بپروني مگس يکم تو تا پس ــ ف

 رفت بمونه من جواب منتظر که اين وبدون
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 مینه داشتم کردن فکر به احتیاج بود تنهايي خواستم ازش که چیزي تنها اورد غذامو وقتي فرگل

 ...بیرون اومدم فکر از کال ونداد شدن وارد با که بودم درگیر خودم با جور

 نه سخته ــ ونداد

 چي ــ

 !!میدونه يعني

 ...کن رها خودتو نمیرسي جايي هیچ به هم آخر...  خودت با بودن درگیر ــ ون

 تو مث يکي شدم من... م... م ونداد ــ

 ....میکنند باريدن به شروع دوباره واشکام

 شدي مبتال عشقي شکست درد به که نگو ــ میگه تعجب با ونداد

 منه لجه ازسر میدونم من اما کني عروسي میخواد خالش دختر با.... بد نوع از اونم...  شدم ــ

 از اتفاقات اين ي همه میدونم من اما....  نداره عالقه بهش... و...و...میاد بدش ازاون سهند چون

 چیها داده نشون چي بهش نمیدونم.... خالشه دختر افريته اون زير اش همه... میخورن آب کجا

 ... کرده ول منو من..من سهند که گفته

 گفت چي بهت ــ ون

 و.... و.... و.... میخوره بهم حاش من مث کثیفي آدماي واز نداره احساسي من به ديگه گفت ــ

 ديز نیايي اگه وگفت داد بهم کارتشم.... کرد درست سد يه ما بین که کسي همون با برم گفت

 قولت زير

 قول کدوم ــ ون

 از اينو....  دارم رو برادر يه حس تو به من گفتي که قولي همون اونگفت اما...  نمیدونم منم ــ

 ...کنم چیکار موندم...  میشه تموم گرون واسم...  نرم اگه اما...  درآورده خودش

 بري مهموني به که کنم کمکت حاضرم ــ ومیگه میکنه ريز رو چشاش ونداد

 چطوري آخه کني کمکم میخواي ــ

 ...میکنم پیدا حضور توجشن نامزدت عنوان به من ــ ون
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 .لطفا....  نه ــ

 ... پشتتم جوره همه من....  بکن فکراتو ــ ون

 .... مرسي ــ

*** 

 

 .... کرده غلطي چه رفته دريا!! ؟ گفتي چي تو ــ ومیگم میکنم نگاه ونداد به تعجب با

 هب راجع بابام درپي پي هاي سوال ازپس من هم اينجوري موقت عروسي يه سیمین ببین ــ ون

 .... چیه نظرت بندي مي مسسل به رو سهند وتوهم میزنم دريا به رو خالص تیر و برمیام تو

 !! میشه بحالتون خوش شما نمیکني فکر بعد ــ

 من تازه...  که نیست عشق ما قرار میکنیم رفتار همخونه يه مث وتو من سیمین ــ وندادباخنده

 نیستم وحشي مرداي ازاون

 نمي فکر بشیم جدا هم از وتو من که زماني....  ديگه چیز يه بعد ــ ومیگم میکشم عمیقي نفس

 میشیم فني ضربه کني

 خودمو مون قصه آخر من چیه دوني مي اصن...  میکنیم کاري يه موقع اون تا االنه مهم ــ ون

 .... من نه میشي فني ضربه تو نه موقع اون...  چطوره میکشم

 دي مي سکته رو سهند....  نمیاري سرمن باليي.... ها میگي چیزي خوب ولي....  ديوونه ــ

 .... میشیم جدا هم از بودن همخونه سال يه ودرعرض.....

 تون ونتعموج اتفاق به شنبه سه... قبوله ــ ومیگم میشم بلند جام واز میکشم سر شیرکاکائومو

 خواستگاريم بیايید

*** 
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 تک با اي سورمه خوشگل شب لباس ويه ام کرده خريدهامو منم... نمونده عید به بیشتر روز يه

 میدن رو جشنشون تدارک دارن االن از که ها بدبخت دوتا اون عروسي براي ربع سه آسیتین

 ..... گرفتم

 بعد روز چند يعني....  بشن مزاحم شنبه سه تا زد زنگ ونداد عموي هم ظهري از بعد امروز

 خدارو.... ديندن منو ي بخیر بدبخت مرگ قبل مون بابا ننه روشکر خدا... شفتا اون عروسي

 ................. بپزم آشي يه برات خان سهند..... شکر

 حس اين اسم شايد.....  ندارم عالقه بهش يد با که اونجوري میبینم میکنم فکر دارم که حاال ولي

 زندگي اينم....  میاد در واشکم میشه تنگ گاهي براش دلم اما بوده عادت يه سهند به من مبهم

 اما....  میده کیف چقد واي...  دعوا...  جنگ روز هر....  ونداد با زندگي داره هیجان چقد ولي....  منه

 اگه...... خدايا.....  چي شم مند عالقه همخونه اون به من اگه چي امون قرار زير بزنه ما از يکي اگه

 دارم گناه کدام به من آخه!!....  سهند....  غمگین چرا سهند عروسک گفت مي بود اينجا سهند

 !! چیز همه از..... میکشه روخم به رو تو نبودن که چیزي هر از ام خسته.... میشم مجازات

 آبي شوکوالتي ساعت....  میکنم هاش عقربه نثار پوزخند ويه میکنم نگاه اتاقم ديواري ساعت به

 و ودب افتاده تخت رو بیحال که خاکستري گردن شال....  رِال ادکلون....  صورتي بنفش خرسک.... 

.....  خالیش جاي حتي....  اندازن مي اون ياد منو...  وهمه همه....  اسفند وهشت بیست وحتي... 

 ولي.... .شه جريمه بايد ديگري....  اما میزنه دور يکي....  میکنه بیداد عاشقي توي قانوني بي واقعا

 يه اينا ي همه... کاش اي....  چرا....  کنم فراموشش نمیتونم چرا عادت يه سهند به من حس اگه

 که خواب يه....  بود خواب

 عشقیم ي خورده شکست دو هر ونداد و من جالبه خیلي ولي...  نداشت من االن حال به ربطي هیچ

 انگاري داريم ايول واقعا ولي....  میديم پس منو زندگي تو اشتباه يه تقاص داريم مون دو هر.... 

 *** ويم دّ مي ها بختي بد ودنبال نمیشیم سیر میاد سرمون هرچي

 خونست اين تو من با غريبه يه

 داره شباهت خیلي تو به که

 تويه مال تنشه که پیرهني

 برمیداره رو گوشي تو جاي
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 داشتي دوس که رو آهنگي همون

 میخونه خلوتش تو خودش با

 اينکه با سرده من با ولي

 میدونه راجبم چیزو همه

 نه مگه باشي تو نمیتونه اين

 تويه جسم فقط تو از خالیه

 میشنوي منو هستي که جا هر

 تويه اسم هم سايه اين بگو

 تفاوته بي و میبوسه منو

 سهمم اينه نمیشه باورم

 نیست چیزي ما بین انگار ديگه

 میفهمم میکنه لمسم وقتي

 کردم شک بهش بار اولین

 میگه دروغم که ديدم وقتي

 میرم سمتش به که ديدم وقتي

 ديگه نمیشم گرم نگاش از

 تويه مثل صداش که غريبه يه

 نیست تو حرفاي مث حرفاش ولي

 انگار کنارم میشینه وقتي

 نیست تو جاي نشین بگم دارم دوس

 نه مگه باشي تو نمیتونه اين
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 تويه جسم فقط تو از خالیه

 میشنوي منو هستي که جا هر

 تويه اسم هم سايه اين بگو

 تفاوته بي و میبوسه منو

 سهمم اينه نمیشه باورم

 نیست چیزي ما بین انگار ديگه

 میفهمم میکنه لمسم وقتي

 آهنگ اين بگم تونستم مي بهزاد خود اصن يا فرگل به تونستم مي کاش میاد در داره اشکم ديگه

 ام له سهند.....  ذاره نمي شده پیداش کجا از ونم نمي که لعنتي بغض اين اما...  کنن عوض رو

 کاشتم غرور از درختي کردي لهش که مهربون قلب اون جاي به بدون اينو اما.....  بدجور....  کردي

 ..... نمیکنم ها کار چه حات با ببین..... 

 که راستي سمت سالن به فرگل وهمراه میشم پیاده ماشین از....  رسیديم تاالر به باالخره

 جون مادر با....  بود هپروت تو مامان اصن....  میشیینیم مامان کنار..... میريم بود خانوما مخصوصا

 مادر بیچاره.....  دم مي دست بود زدن حرف مشغول مامان با که خانوم اون وبه میکنم روبوسي

 داره دوسش خیلي ارسام چون میشد بد هم اومد نمي البته....  بود اومده دردش پا اين با جونم

 هنو همه اين با جون مادر.....  میشه حسوديم خیلي من اما میکنه صداش جون مادر ما مث همیشه

 داره دوس بیشتر رو ارسام.... 

 شدن وارد همانا اينا شدن وارد اه....  میشن وارد دووماد عروس ومیوه خوردن شیريني کلي بعد

 ..... میندازم سرم روي رو وشالي....  میکنم تنم رو کتم...  همان بردار فیلم

 گاريان....  میکنه شروع میاره دوربینشو بردار فیلم......  ودوماد عروس با کردن روبوسي کلي بعد

 .....بسازه مستند میخواد

**** 

 میتونه شب يه عشق راست واقعا... عیده بود رفته يادم من اصن رفت وباد برق مث روز چند اين

.. ..نه بودم شده حاضر نه ومن میمودن خواستگارها ديگه دوساعت... کاخ رو کاه... کنه خاک رو کوه
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 چوپ تونیک يه....  ندارم رو رفتن حموم حس اصن االن چون بودم رفته حموم ديشب خداروشکر

 یبندمم رو بود باريک اما ساده ساده که شو شوکوالتي وکمربند پوشم مي باسن تازير کبريتي

 مو گيهمیش آرايش....  میندازم سرم به شوکالتي شال ويه میکنم پا مو مشکي گشاد دمپا شلوار

 یکنمم ست شالم با مو تختي پاشنه صندل و میکنم خالي خودم روي رو فاسلو ادکلون و میکنم

 تا نممیک صبر اي دقیقه بیست ربع ويه.....  میکنم التي شوکو مشکي میون در يکي وناخونامو

 ..... بشن خشک

 ندمینچ براي رو خواستگاري نکات وتمام میکنه تعريف ازم مدام اتاق تو میاد مامان دقیقه چند بعد

 هوله اينقدر مامنم که خواستگارمه اولین انگار....  میده توضیح بهم بار

 ايـــــــــــــــــــــش.

 .....بال میان االن بدويین ومیگه میاد اتاق تو بابا باصداي

 تاو میگیره منو دست تندتند باهولي مامان میشه زده در زنگ که بود نشده تموم هنوز بابا حرف

 وبه ممیکن سالم ش عمو بابه میکنه گويي خوشامد به وشروع میکنه باز رو در میکشه رو راه توي

 ازش رو وشیريني وگل میکنم سالم وندادهم به میبوسم رو وصورتش میدم دست عموش زن

 ، چار ، سه ، دو ، يک ــ میشمورم وتاپنج میريزم هارو وچايي میرم خونه آشپز داخل به تند میگرم

 ...پ

 گلم بیار چاي دخترم سیمین ــ مام

 مامان!!!!  ــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــــــ

 شده مهربون چقد

 ونداد عموي دستور به چايي تعارف بعد.... میشم خارج خونه آشپز از و میدارم بر رو چاي سیني

 ..... کنیم صحبت تا میريم اتاقم به ونداد و من بابام واجازه

 ..... میکنم دعوت اتاقم داخل به رو ايشون تعارف وبا میکنم وا رو دراتاقم

 ... کنیم چیکار بايد االن...  خب ــ ومیگه میشینه تختم روي

 نم ونداد.... نمیدونم ــ ومیگم میندازم پام اون روروي وپام میشینم آرايشم میز صندلي روي

 ....نمیشم مادر که باشم مطمئن

 .... دارم آمادگیشو من داشتي دوس اگه اما...  مطمئن ــ بالبخند ونداد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

81 

 

 ..... ما قرار اما.... عـــــــــــــمرا ــ ومیگم میشم خیره بهش شده درشت باچشاي

 کنیم دخالت هم کارهاي تو نبايد ما:  اينکه اول

 وبال ونهخ نیاري دختر جنابعالي نیستم من وقتي مثال کنیم رعايت رو ها حرمت از بعضي:  اينکه دوم

 نمیکنم بابا رو وپسرها نمیرم خالي خونه به منم وبرعکس بیاري سرش مال

 میکني کارها ازاين تو مگه ــ ون

 اين خواهشا اومده پیش شما واسه اگه اما....  نیومده پیش که فعال...  شايد...  ديدي چه رو خدا ــ

 ...... کن رعايت سال يه

 میکنیم رفتار خوشبخت زوج يه مث بیرون:  اينکه سوم

 باشه جدا بايد اتاقامون:  چهارم

 هکن پیروي خودش قوانین از که است ساده بازي يه...  نیست عشق ما قرار خودت بقول:  پنجم

 ... اوکي....

 شکالت انداختي جا رو مورد تا سه دو.... اوکي ــ ونداد

 مي نمم چون نکني بازي من غیرت با کن سعي منه ي شناسنامه تو اسمت وقتي تا:  اينکه شیش

 کنم بازي تونم

 ... بپرهیز من کردن عصباني از شدت به:  اينکه هفتم

 فهمم مي راستشو باالخره خودم من چون ندي من تحويل زياد کن سعي هم دروغ:  هشتم

 .... کن(  تکرار)  ريپید خودت براي من طرف از رو اينا توهم ــ

 ..... میشه اي ديگه چیزه....  ما قرار شه شکسته اينا از کدوم هر اگه نکن فراموش سیمین ــ ون

 ...مثال ــ ومیگم میکنم ريز مو کشیده مداد چشاي

 ....عشق ــ ونداد

*** 
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 برسن خدمت امشب همین شد اين بر وقرار داد ونداد عموي به رو مثبت جواب مامان هفته يه بعد

 .....بوخونند ما بین اي صیقه ويه کنند نامزد رو عاشق کفتر دوتا ما تا

 ور خاصي وآرايش پوشیدم هارو صندل شال سفیدوهمون باشلوار کالباسي لباس يه من اينبار

 گونهو کردم صورتي ، صورتي ي مايه بارژ رو لبام....  بود نديده پوستم رو کسي بحال تا که کردم

 دمز پوستمو رنگ اي قهوه ي سايه دراوردم لبام از تر رنگ پر کمي صورتي رنگ به گونه بارژ هامو

 ...... که هم وخط ومداد ريمل شه تر زنده چشاشم تا

 تصور رو هوبقی فرگل ي قیافه میتونم راحت بودم کرده تغییر خیلي شدم تر دقیق اينه توي خودم به

 ..... کنم

 مث وم فاسلو اکلون....  کردم رنگي ناخونامو درمیون ويکي برداشتم مو وکالباسي قرمز هاي الک

 ..... شدم خارج اتاق واز زدم خودم به دفعه اون

 هک بودم کرده ايست جلوش مادرزاد لخت انگار میگرفت تون خنده میديدين اگه رو فرگل چشاي

 تستیک فن ــ ارسام میکرد نگام طوري اين داشت

 کجاست شبنم...  بــــــــــــــــله...  بـــــــــــــله ــ ومیگم دم میگر برم سمتش به

 ؟

 .... میشه منم نوبت ــ میگه و میره غره چشم واسم آرسام

 کجاست خانومتون اين...  نگفتي حاال ــ

 میشه حاضر داره ــ آرسام

 ؟ میکني چیکار اينجا تو پس اِ ــ

 باشم خواي مي کجا پس خب ــ ارسام

 باتوهه حق میگي راس ــ میگم و میکنم نگاش خودتي خر حالت به

 ظرفو میشینن مبل رو وبهزاد فرگل سالن وسط ومیريزن میشن هول همه میشه زده که خونه زنگ

 ادرم ر کنا به ام وخاله میشه زدن حرف مشغول سعید عمو با بهزاد و میگیرن بدست رو شون میوه

 دايي اب و میشینن جايي يه هم وشبنم ارسام میشینه بهزاد پیش میاد مم خاله وشوهر میاد جون

 ودنب خنديدن زمان االن اما بود گرفته ام خنده... میشن حرف مشغول يم مهري دايي وزن م تیمور
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....  داريد رو صحنه خدا رو تو.... بود اومده ودومرد خانوم سه با ونداد اينبار شدن وارد مهمونا چون

 ....اينارو کرديم جمع رو ها تاتار قوم ما

 دختر من بدي اجازه اگه جان سعید خب ــ وگفت کرد بابام به رو ونداد عموي زدن حرف کلي بعد

 ... دربیارم شازده اين نامزدي به شما خوشگل خانوم

 ....بفرمايید....  شماست دست ما ي اجازه...  حرفیه چه اين ــ بابا

 بود که باحجابي اما پوش شیک زن يه که ونداد ي عمه میشه خونده ما بین صیغه يه که اين بعد

 اون مجلس بزرگاي از اجازه با هم وونداد داد ونداد به رو رنگي اي سرمه مخملیه ي وجعبه امد جلو

 بعد....  سايرين وبعد گفتند تبريک ما به ونداد عموهاي وزن عموها همه از اول کرد دستم به رو

 وعروسي کنند عقد ماه ارديبهشت دوم توي مارو ديگه هفته دو که شد اين بر قرار حرف کلي

 یريمبگ تر وجور جمع رو عروسي بیايید گفتم هرچي شنوا گوش کو اما...  بدن ترتیب رو مفصلي

 يک درج هاي وفامیل

 .... باشه نداشته کمبودي هیچ تون عروسي بايد....  چي ديگه نه ــ گفتن کنید دعوت رو

 عروسي اونجا هم ما بودند گرفته عروسي ارسامشون که تاالري همون توي که شد براين قرار

 .... مهريه....  مطلب اصل سر بريم اما....  بگیريم

 .... « که ووندادهم بودم خفه من چون ندادم توضیح رو ها اونجا اگه ديگه ببخشید »

 ...؟ چقدره خانوم سیمین مهر جان سعید حاال خب ــ«  اومد اول بار که مرده همون»  شهرام عمو

 .... زديد خودتون سر به زديد گلي هر....  وقیچي ريش اين بفرمايید ــ بابا

 رو دختر گل اين ي مهريه کنید تعیین خودتون بايد... حرفیه چه اي ــ شهرام

 ..... کنن انتخاب خانوم عمه....  خان شهرام اصن ــ بابا

 شمايید جان سیمین ولي...  میزنید شما حرفه اين سعید اقا خب ــ ونداد ي عمه شهره

 .... گرفته کي داده کي اصن رو مهريه خانوم شهره ــ بابا

 هدار عیبي چه خوب....  گرفته کي داده کي رو مهريه شما بقول... بگو عدد يه...  قربونت ــ شهرام

 ...باشه دختر اين مهر واسه رقمي عددچند يه
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 بگید عدد يه شما خب ــ سعید

....  ارزش بي عدد چندتا نه...  باشه مهر من ي مهريه میشه ــ وگفتم کردم جمع شجاعتم تمام

....  شما نه منه براي مهريه حاال....  نمیده رو عشق بهاي هم عددي هیچ....  بیشتر عشق ارزش

 !؟ درست

 عزيزم اره ــ شهره

 همین...  عشق.... است سکه از تر سنگین ام مهريه من ــ

 ! اخه... دخترم ــ میگه انگیزش بر تحسین نگاه با شهرام

 مهريه.... کافیه باشه مجید قران جلد يه با رز گل شاخه چهارده ام مهريه من...  میکنم خواهش ــ

....  گفتم چي يه منم خواستین مهريه شما داره فرقي چه شما براي پس..... گرفته کي داده کي رو

 ....المطالبه ان اون....  مهر من اصلي ي مهريه اما

 که الحق ــ میگه – ونداد ي ديگه عموي يه -شهريار وعمو....  میکنند هم نگاه تحسین با همه

 .... تکه چي همه تو ونداد

 عبیرت منو حرفاي کنه خدا....  میکشید خجالت ازمن بیچاره....  پايین بود بود انداخته سرشو ونداد

 واسم اگه چون.... باشه نکرده

 پول بخاطر وجه هیچ به من چون....  میکشیدم خجالت ونداد از بايد من موقع اون...  زدند مي رقم

 ...... نشدم همخونه هاش با

 ...... کنه امیدوارم ونداد امیدوارم

 ...... کرد صدا شام براي رو همه مامان انتخابش بخاطر وونداد من به گفتن افرين کلي بعد

 بخوريم غذا جدا وتو من میشه ــ گفت ونداد که برم که میشدم بلند داشتم

 جوردوس هر ــ گفتم همین واسه میکنه صحبت اينجوري که اينجاست کسي کردم فکر ان يه

 .... ندارم حرفي من داري

 سیمین ــ ونداد

 ... بله ــ
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 .... همخونه ببخش منو.... دنیا ته میبرم خودم با رو تو دارم من ببخش منو اما...  مرسي ــ ونداد

 ته کنار از من...  همخونه مرسي.....  وونداد نیس ورا اين کسي اصن فهمیدم گفت رو خونه هم تا

 .... نیس خطرناک زياد....  شدم رد دنیا

 داري دوس ونداد... بیارم رو غذامون من کن صبر حاال...  ببینم رو دنیا ته دارم دوس خودم من ــ

 ؟ بخوريم غذا کجا

 شکالت....  شکالتیت اتاق تو ــ ونداد

 یزچ همه قشنگ و میکنم پهن رو اي وسفره م میبر اتاق داخل به رو شاممون ومیرم میزنم لبخند

 .... روش میچینیم رو

 زمین رو نیست که سخت ــ میگم من که میشینه سفره کنار ومیاد میشه اتاق وارد ونداد

 ....نه که معلومه.... ها زدي حرفا اون از ــ ونداد

 .... گوشت تو میخورد يکي... اومد مي بدت البته ـــ

 .... میشي سیمین داري دوباره ــ ومیگه میخنده ونداد

 کنم فراموششون چطوري داشتیم خوب ي خاطره همه اين بوديم باهم دوماه ما...  داره کار هنوز ــ

...  کنم فراموشش چطوري....  میکردم فراموش رو چي همه بودم اون با ها موقعه اون وقتي.... 

 شم فراموش خودمم کنم فراموش رو اون اگه شايد البته

 نه...  بود پذيرايي تو تاتار قوم چون بشم خارج اتاق از میتونستم نه درمیمود اشکم داشت ديگه

 ..... اما بود اينجا ونداد چون بمونم اينجا میتونستم

 موقع اين تو نداشتم دوس هیچوقت گرفتند فرا رو صورتم وپهناي ريختن پايین شدت با اشکام

!.... ! ساختي چي من از دوني مي!  کردي چیکار من با تو سهند... حاال اما...  ببینه رو اشکام کسي

 .... خوبه همین من براي....  شي خوشبخت سلماز با امیدوارم اما

 نکرده تجربه رو خوب حس اين حاال تا...  گريستم هاي وهاي کردم گم ونداد اغوش تو خودمو

 اغوش توي تو سیمین نه نه.... اون ونه من سهند با هیچوقت جالب چه...  سهند با حتي بودم

 يرو رو ونداد دستاي حرکت...  نیست بیش اي مرده سهند....  کني فکر سهند به نداري حق ونداد
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 گوش دوندا قشنگ صداي وبه میکنم فرو محکمش هاي سینه توي بیشتر سرمو میکرد داغم کمرم

 ....میدم

 لبخند يه ارزش اصن اون....  ايناست از کمتر خیلي سهند ارزش....  باش اروم سیمین ــ ونداد

 يخانوم....  سیمین.... میاد مهربونت چشاي از داره که باروني اين به برسه چه نداره رو تو قشنگ

 هک تو....  ساختي چي مغرور دختر يه از که.... نکنه باهات چیکار بگم خدا سهند....  نکن گريه.... 

... نمیخوادهااا اينجوري رو تو کسي...  سیمین....  میکردي خوبي بهش چرا موندي نمي باهاش

...  سیمین....  دارن دوس رو عصباني وفضول مهربون خودخواه جواب حاضر سیمین اون همه

 ....کش دختر ونداد ي همخونه....  ارسام زغالک

 بدون اش همه...  میگي من به داري که چیه اينا اقه آهاي ــ ومیگم میگرم باال رو سرم لبخند با

 !!پرو...  خودتي وکاست کم

 .... وگرنه....  کني گريه نمبینم ديگه ــ ومیگه میچسبونه پیشونیم پیشونیشو ونداد

 !....؟ چي وگرنه ــ

 میبوسمت ــ ون

 !!هـــــــــــــه... گذاشتم منم ــ ومیگم پايین میندازم سرمو

 ...میکنم ماچت بازور...  هم نذاري ــ ومیگه برمیداره رو پیشونیشو ونداد

 !!پــــــــــرو بچه ــ

 ؟ کردي خیس خودتو سیمین ــ ونداد

 !!!؟ چــــــي ــ ومیگم میکنم نگاه بهش باتعجب

 چسبیده بهت من اغوش شايد البته.. نخوردي تکون هنوزم هم میلیمتر يه جات از اخه ــ ون

 دارن دوسش همه چون... باشه

 حاال....  لوســــــــــــــي ي خیــــــــــــــــــــــل ــ ومیگم میکشم کشداري هیم

 !! بغلت تو چپوندي زور به منو تو خوبه
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 اون بین نوم نبینم ديگه ــ ومیگم میام بیرون بغلش واز میکنم قويش ي سینه نثار اروم مشت ويه

 ....!! میشه امید نا زندگي از میبینه تورو ادم اصن کني ام خفه ات گنده هاي بازو

 !؟... منظور ــ ون

 .... کردي تنگ منو جاي که اي انقدگنده ــ

 شکالت....هستند ها هیکل جور اين عاشق همه... اُهُو ــ ون

 گنده.... راضي خود از ــ

 کیگرفتم حالتو وگرنه هست ام گرسنه االن که حیف ــ ون

 بفرمايید...  آورديد کم شما نمفهمیديم....  خريم که ما باشه ــ

 ....میکنه پاک رو چشام زير شصتش با و میگره رو صورتم چپش بادست ونداد

 ....قديم چشهاي خط هم ها چشم خط ــ ونداد

 نبود چشم خط که قديم ــ

 بودن خوشگل زناش چون ــ ون

 دخترم که من اما... زنـــــــــــاش ــ

 شام بفرمايید.... اوف ــ ون

 میکشي يا بکشم ــ

 شدي بون مهر ــ ون

 !! ـــــــــــــــــي لعنتـــــــــــــــــــــ

 بکشم خودم يا میکشي برام منظورم... وا ــ

 بکشم برات بده....نفهمیدم خر که منم ــ ون

 بکشم من بده توهم ــ

 بود فندک منظورم ــ ومیگم میده بشقابو
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 .... «فراوونه توتنم کرم »

 میخوايي چي واسه تو ولي!... ؟ میکشم سیگار مگه من ــ ون

 ... سیگار ــ

 ! سیمین ــ ون

 خخخخخ.... کردم ــــــــرت? ?خــــــــــــــــــــــ... هههههه ــ

 اي مزه بي خیلي ــ ون.

 تخت روي ونداد وکنار برمیگردم میوه وباظرف میکنم جمع رو وسفره خوريم مي باخنده رو شام

 ــ ومیگم میشینم

 .....ام خسته چقد خدا واي

 بگذروني رو روز خستگي بدون دوروز تا میتوني وقت اون لبت رو بکارم سیب دوتا بیا ــ ونداد

 طلب فرصت اقاي...مرسي...  اِ ــ

 زنمي خوبه ــ ونداد

 ! همخونه ــ

 میزني حرف چي از ــ ونداد

 میندازه دستم داره بود ضايه

 آلزايمر اقاي مون قرار از ــ

 بکنم میتونم که بوست ولي.... ها ــ ون

 لــــــــــــــــــــوس ــ ومیگم میزنم هاش بازو به اروم ضربه يه

 جنـــــــــــبه بي ــ ون

 خداحافظیهي چه اما....  میکنیم خداحافظي هم واز میخوريم رو میوه ونداد خرکي هاي شوخي با

 رفتن بعد خالصه باشه خودم پیش دومادم دارم دوس ــ وگفت داشت نگه رو ونداد زور به مامانم

 .... میشیم اتاق وارد ونداد منو همه
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 ... مامان... ي ي ي ووووي....  باشه خودم پیش دومادم دارم دوس ــ میگم حرص با

 بخوابم کجا من حاال ــ ون

 ديگه تخت رو....  اوف ــ

 ؟... وتو ــ

 تخت رو ــ

 ؟ چي ــ ون

 مشکلیه...  روتخت ــ

 ؟!چیه دلیلش حال...  خدامه از که من نه ــ ون

 ... میکشه سرک شبي نصف مامان چون ــ

 ه باشعور اينقدر دخترش برعکس که برم جون تهمینه قربون ــ ون

 .. کنم عوض رو لباسام تامن شويي دست برو حاال ــ

 ..نداره شويیم دست من ــ ون

 ...کنم عوض لباس میخوام کیو اي ــ

 ..راحتم من..  بکن خب ــ ون

 ... ناراحتم من اما ـــ

 کن عوض رو لباست تو میکنم اينور رو روم من...  ندارم رو خوردن تکون حال اصن خدا به ــ ون

.. 

 داسادي شلوار با فسفوري سبز تیشرت يه...  روپوشیدم لباسم تند وتند کردم قبول اجبار به

... . بودم بلندونرمم موهاي عايشق...  گذاشتم میز روي رو وکلیپسم کردم باز موهامو..... مشکي

 وديگ روي تا قدش موهام چون.... باشه تر موتاه کمرم از موهام قد نیستم حاضر بکشن منو يعني

 ... شد تموم ــ... کمرمه

 شکالت خوشگلند چه موهات ــ ومیگه میندازه من به اي انالیزانه نگاه ونداد
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 مرسي ــ

 واسش مامانم که راحتیهي لباس هم ونداد میکنم پرت تخت توي خودمو و میکشم اي وخمیازه

.... که اراجب به....  بخوابیم میتونستیم مگه!...  جا ، کو اما....  میشه ملحق من وبه میپوشه رو میاره

 کرد التماس چقد بدبخت اما...  میذارم اش سینه روي رو وسرم میشم بغلش وارد دل ته از.... نه

 ...خداخواسته از که منم

 خخ.... کردم خـــرت... هه ــ

 اي مزه بي خیلي ــ ون.

 تخت روي ونداد وکنار برمیگردم میوه وباظرف میکنم جمع رو وسفره خوريم مي باخنده رو شام

 ــ ومیگم میشینم

 .....ام خسته چقد خدا واي

 بگذروني رو روز خستگي بدون دوروز تا میتوني وقت اون لبت رو بکارم سیب دوتا بیا ــ ونداد

 طلب فرصت اقاي...مرسي...  اِ ــ

 زنمي خوبه ــ ونداد

 ! همخونه ــ

 میزني حرف چي از ــ ونداد

 میندازه دستم داره بود ضايه

 آلزايمر اقاي مون قرار از ــ

 بکنم میتونم که بوست ولي.... ها ــ ون

 لــــــــــــــــــــوس ــ ومیگم میزنم هاش بازو به اروم ضربه يه

 جنـــــــــــبه بي ــ ون
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 چهخداحافظیهي اما....  میکنیم خداحافظي هم واز میخوريم رو میوه ونداد خرکي هاي شوخي با

 رفتن بعد خالصه باشه خودم پیش دومادم دارم دوس ــ وگفت داشت نگه رو ونداد زور به مامانم

 .... میشیم اتاق وارد ونداد منو همه

 ... مامان... ي ي ي ووووي....  باشه خودم پیش دومادم دارم دوس ــ میگم حرص با

 بخوابم کجا من حاال ــ ون

 ديگه تخت رو....  اوف ــ

 ؟... وتو ــ

 تخت رو ــ

 ؟ چي ــ ون

 مشکلیه...  روتخت ــ

 ؟!چیه دلیلش حال...  خدامه از که من نه ــ ون

 ... میکشه سرک شبي نصف مامان چون ــ

 ه باشعور اينقدر دخترش برعکس که برم جون تهمینه قربون ــ ون

 .. کنم عوض رو لباسام تامن شويي دست برو حاال ــ

 ..نداره شويیم دست من ــ ون

 ...کنم عوض لباس میخوام کیو اي ــ

 ..راحتم من..  بکن خب ــ ون

 ... ناراحتم من اما ـــ

 کن عوض رو لباست تو میکنم اينور رو روم من...  ندارم رو خوردن تکون حال اصن خدا به ــ ون

.. 

 داسادي شلوار با فسفوري سبز تیشرت يه...  روپوشیدم لباسم تند وتند کردم قبول اجبار به

... . بودم بلندونرمم موهاي عايشق...  گذاشتم میز روي رو وکلیپسم کردم باز موهامو..... مشکي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

92 

 

 وديگ روي تا قدش موهام چون.... باشه تر موتاه کمرم از موهام قد نیستم حاضر بکشن منو يعني

 ... شد تموم ــ... کمرمه

 شکالت خوشگلند چه موهات ــ ومیگه میندازه من به اي انالیزانه نگاه ونداد

 مرسي ــ

 واسش مامانم که راحتیهي لباس هم ونداد میکنم پرت تخت توي خودمو و میکشم اي وخمیازه

.... که اراجب به....  بخوابیم میتونستیم مگه!...  جا ، کو اما....  میشه ملحق من وبه میپوشه رو میاره

 کرد التماس چقد بدبخت اما...  میذارم اش سینه روي رو وسرم میشم بغلش وارد دل ته از.... نه

 سیمین ــ ون... خداخواسته از که منم

 هوم ــ میگم ام خسته وصداي بسته باچشاي

 میکني وستدت داد عشق با تو ــ ون

 !! ....؟ چیه منظورت...م ــ میگه داره چي اين میشن باز شدت با چشام يکهو

 ... ب دريا مث توهم که اينه منظورم ــ ون

 .... نزن حرف ريا از میکني بغل منو وقتي ــ میگم میذارم لبش روي رو انگشتم

 میکنه فرو توخودش ومنوبیشتر میشه خیره بهم اي لحظه ونداد

 شب....  نیستن هم مث همه....  عشقم ي خورده شکست من...  نیستم عشق بازرگان من ــ

 .... خونه هم بخیر

 ... شکالت بخیر شب ــ ون

 ..... میکنم فکر ونداد غريب عجیب هاي حرف وبه بندم مي چشامو

*** 

 هنشست تخت روي م کنار واراسته مرتب که ونداد به و میشم بیدار خواب از سرم موهاي نوازش با

 !!؟ کجا ــ میگم لبخند وبا میشم خیره بود

 ...داري دانشگاه....  شي بلند زودتر بهتره توهم بیمارستان ــ ومیگه میشه بلند ونداد
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 شد ديرم خــــــــــــــدا واي ــ ومیگم میشم بلند جام از سرعت به

 دتن و میزنم الکي مسواک ويه میشورم تند وتند وصورتم ودست میکنم خارج اتاق از و وخودم

 از ونداد که بودم نکرده حرکت دوقدم....  میشم خارج خونه از ارايش ذره يه وبدون میشم حاضر

 ... میرسونمت من بدو ــ میگه ماشینش داخل

 .... مرسي ــ ومیگم میشم بنزش سوار باخوشحالي

 میري مدرسه کدوم حاال ــ ومیگه درمیاره حرکت به رو ماشینو ونداد

 نذار سرم سربه امروز! اد ونــــــــــــــــــــــد ــ

 .... میکنه حرکت میدم من که ادرسي وبه میگه بلندي چشم وندادباخنده

*** 

 .... میگه وبهم میکنه ام پیاده دانشگاه جلوي منو

 .... دنبالت بیام بزن تک شدي تعطیل سیمین ــ ون

 میرم خودم ــ

 ...نکرده الزم ــ ون

 خداحافظ... چشم ــ

 سیمین ــ ون

 بله ــ

 ...باش مراقب ــ ون

 !؟ نداريد اي ديگه امر...  چشم ــ

 خداحافظ...  نشو درگیر ــ ون

 زا باسیلي يکهو که شم دانشگاه وارد تا میگردم بر.... بود چي منظورش...  ورفت گرفت وگازشو

 گاهن شو چي داريد االن...  رفت ونداد!  بدبختا...  نمیشن سیرهم نامردا اَ .... میشم رو روبه دختران

 .....استغفرا.... حتما نبودم اگه.... میکنن اينجوري اينا اينجاست نامزدش خوبه... میکنید
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 ....میشم دانشگاه وارد وبدو میکنم جا جابه دوشم روي رو کیفم

*** 

 خارج کالس از داشتم خوشي باسر...  دنبالم بیاد تا زدم تک ونداد به کالس شدن تموم بعد

 تو وگذاشتم کاغذ... ورفت داد بهم کاغذ يه ـــ-دانشجوها از يکي_ نورمنش اقاي که میشدم

 کار حاال حاال ونداد اومدن میدونستم چون.....  شدم کالسخارج واز کیفم

 دممیکر حساب رو پولش داشتم خوردم داغ وداغ خريدم کاکائو شیر لیوان يه رفتم کافي به داره

 وقت چند اين توي....  کنه فوران االن که معلومه اُه اُه....  ديدم خودم دست کنار رو ونداد يکهو که

 ..... بودمش نديده مدلي اين اصن

 وارس تمام ريلکسي با....  کشوند ماشین تا خودش ودنبال گرفت رو دستم حرفي هیچ بدون ونداد

 .... میشه کنده جا از مااشین يکهو که...  میبندم رو ودر میشم شُوورم بنز

 کردي عالف منو دقیقه بیست بودي کجا معلومه ـــ میگه وبلند عصباني باصداي ونداد

 .!اقا حضرت بکشي شو چي همه جُور بايد دنبالم میايي وقتي ــ

 ...میزدي زنگ يه حداقل.... بودم شده نگرانت من ــ ون

 نداشتم دوس ــ

 ! سیمین ــ ون

 خب چیه ــ

 ؟ بودي کجا دقیقه بیست ــاين ون

 ...دانشگاه تو ديدي که خودت ــ

 ! هان! دادي؟ لفتش انقدر چرا شدي تعطیل کالس از منظورم ــ ون

 ....ي بهم نورمنش هان ــ میگم لودگي با

 گندي چه اونم....  زدم گند اُه اُه اُه.... میگم چي دارم فهمیدم تازه

 ! ؟ کیه نورمنش ــ ون
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 ... میگم بهت باش آروم لحظه چند ــ

 داد چي بهت اون اصن!  باشم اروم ــ ون

 داد اينو ــ ومیگم درمیارم کیفم تو از کاغذ

 ندازهمی بیرونش شدت وبا میکنه مچاله رو اون خوندنش وبعد میکنه وبازش ومیگیره کاغذ ونداد

 !!!؟ بود چي تو اون ـ

 شتندا ربط تو به بود چي هر ــ میگه خشن صداي وبا میکنه نگاه بهم عصبیش چشاي با ونداد

 !؟؟ چیه توش بدونم نبايد من بود من واسه نامه اون چي يعني ــ میگم اون از تر عصبي منم

 میزنیم حرف بهش راجع بعدا سیمین ــ ون

 !!...بود چي لعنتي اون توي بگي االن همین بايد نه ــ

 بدم انجام رو بکنم نبايد رو که کاري نکن وادارم سیمین ــ ون

 ! داري جرعت اصن.... کني چیکار میخواي مثال ــ

 ! سیمین ــ ون

 من کارهاي تو که توچه به اصن... بود چي تو اون بگو فقط...  نکش عربده من واسه انقد ــ

 پس تينیس بیشتر همخونه يه فقط فقط تو....  مني ي چیکاره بابامي مي ننه تو...  میکني دخالت

 به اصال نم کـارهاي کن فرو گوشت تو اينو.... میبیني بد که نکني تر دراز گلیمت از پاتو کن سعي

 هیچي هنوز....  شم تو زن خوام نمي من...  منفي من جواب چیه میدوني اصن....  نداره ربط تو

 ! پـــــــرررروووو... میکني اينطوري تو که اشتیم گذ بقرار ما خوبه...  بردي افسار نشده

 از ات وحیه ر نمیخوام بگو منو....  افتادم احمقي ادم چه گیر.... متأسفم خودم براي واقعا ــ ون

 توش ؟ بود چي توش بدوني میخواي....  بود سهند...  ؟ بود کي بدوني خواي مي...  شه بدتر اين

.. . میگفت چیزها چه رفته يادت شايد....  میگفت تو براي که بود همیشگیش هاي پرت چرت پر

 ارزش تو...  بود نوشته... هستي وپستي باز حقه ادم يه تو...  بود نوشته...  بگم میخوايي اگه خب

 ... هاتو بختي بد طعم پس ندونستي منو

 .... نگو ديگه بسه ـــ ومیگم میريزند بیرون دوباره سهند بايادآوري اشکام
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 یدنکش نازمو ديگه چون...  بود گرفته دل به انگاري م حرفا نزد حرفي ديگه ونداد مسیر کل توي

 نیست مهم که من واسه.... 

 کن پیاده ها نزديکي همین منو ــ

 نز اون تا ــ وگفت داشت نیگه رو ماشین حرفي هیچ بدون

 ..ندارم رو عنق هاي پچه ي حوصله...  برو ازهمینجا خودت...  نیست راهي نزديکي

 .... بشم ماشینت سوار کنم غلط ديگه من...  میذاري منت ــ

 متأسفم برات واقعا ــ ون

 ... هــــــــي... بخوره غصه واسم بايد اين که رسیده بجايي کارم...  بمیرم برم من خدا واي ــ

 !!!!... بیرون برو ــ ون

 .... میشم خارج ماشینش واز میام براش لفظي زير يه

 داشت نگه پام جلو بودن پسر تا سه داخلش که ماشین يه...  که بودم نداشته بر قدم دو اما

 ..... میخوايم فقط...نداريم کاريت....  خانومي باال بیا ــ گفت ويکشون

 رس ريختن و نکردن نامردي هم دونفر اون برد هجوم سمتش به ونداد که بود نگفته هنوز شو جمله

 که اونام....رسید رو تاشون سه هر حساب بشه وارد بهش اي ضربه اينکه بدون ونداد اما...  ونداد

 ديوونه اين موندم من حاال ورفتن کولشون رو گذاشتن رو دمشون زور خر حريف ديدن

 کردن اينجوري اينا که کردي غلطي چه تو ــ ون

 تو چرا اصال... سننه رو تو شم سوار خواستم مي شايد....  داره ربط خودم به کردم کاري هر ــ

 میکني دخالت من کارهاي توي

 وردن میا سرت باليي چه میدوني احمق ــ ون

 چیه میدوني.... شد پیدات کجا از مزاحم تو که...  شم سوار میخواستم هم همین واسه...  ه ار ــ

 ...ب تو با بخوام تا بهتره اونا با بودن.... 

 داشتن همه درک به اين حاال....  دهنم تو خورد ازاد دونه يه که بودم نکرده کامل هنوز و ر ام جمله

 .... میکردن نگاه
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 ديوونه وحشي ــ

 شیدهک ونداد توسط يکهو که بشم رد خیابون از خواستم...  رفتم گرفتم راهمو گريون چشماي وبا

 .... شدم

 کن ولم چیه ها ــ

 ماشین زير رفتي مي م میکرد ولت اگه ــ ون

 بزني دست بهم تو که ازاينه بهتر برم ماشین زير ــ

 يگهد بار يه.... بار يه فقط ــ گفتم اي تهديدانه حالت وبا کردم جدا دستش تو از شدت با مو وبازو

 ... کني مرگتو ارزوي که میکنم کاري...  کني دخالت من کاري تو

.. . میزنم جیغ بزني دست بهم ـ گفتم که کنه نوازش رو زده کتک که رو اونجايي خواست ونداد

 ... نخورد تکون جاش از ديدم...  گمشو چشام جلوي از هم حاال

 ش وحشـــــــــي...  برو گمشو ــ

 ..... ورفتم گرفتم خودمو راه منم....  شد دور من از ارومي وبه خورد تکوني جا از اينبار

 نکردم تالفي اگه.... بده انجام رو کاري همچین داد ه اجاز خودش به چطور ديوونه ي پسره

 با منو کنه واعتراف بشه عاشقم میشه خدايا يعني.... کنم تالفي چطوري اخه.... نیستم سیمین

 نبود عشق ما قرار متاسفم،....  نه ــ بگم تاسف

 من.... من.... اما بود اي ديگه چیز ما قرار دونم مي....میکنم خواهش سیمین ــ بگه اون بعد

 شدم عاشقت

 خداحافظ.....  ندارم اي عالقه بهت من وقتي ــ میگم من وقت واون

 فرا روز اون کي....  آخ آخ آخ...  میشه خنک دلم من مگه يعني آخ...  کنم ترکش همیشه وبراي

 ..... برسه

 ..... میگیرم تاکسي ويه میرم خیابون کنار به....  بود عجیب خودم براي که باخوشحالیهي

 سالم ــ

 سالم... س... س ــ میگه پته پته وبا میکنه نگاه من به تاککسي راننده
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 !!!!؟ خوبید اقا ــ

 !!!.کبوده تون...ت...  صورت شما ولي...  بله... ب... ب ــ راننده

 کبوده... ک...ک ــ

 چي ييک اين با خا واي.... بودم شده بنفش صورتم چپ طرف قشنگ میکنم نگاه اينه تو خودم به

 چیکار بابا اي... خوردم کتک است ضايه....  رفت خونه نمیشه که اينطوري....  کنم کار

 که موارسام شبنم خونه.... رفت نمیشه که فرگل خونه....  برم خونه نبايد روز سه تا حداقل.....کنم

!  آهان....  بگذريم....و دومادن عروس تازه باالخره رفت نبايد ال اصـــــــــــــــــــــــ

 يخص مر اما....  میرم وسروين پري با خب...  نمیشه که تنهايي اما....  سروين ويالي....  فهمیدم

 .....!! فهمیدم هان... شون

 الهايه بريد لطفا اقا ــ

 ...گفتید شما خانوم آخه ــ راننده

 که نیست راهي تازه میدم خدمتتون بشه چقد هر...  میکنم خواهش آقا ــ

 خانوم چشم ــ راننده

 روم روبه رنگ اجري اپارتمان سمت وبه میشم پیاده ماشین واز میکنم حساب رو راننده پول

 میده جواب اش نفله خود که...  میزنم رو سوم ي طبقه زنگ باخوشحالي....  میکنم حرکت

 میکني چیکار جا اين...  بنال ها ــ سروين

 شوور بي سر بر خاک...  کن باز در گمشو ــ

 نکنبت....  بیا ــ سروين

 هب....  میزنم رو سوم ي شماره عجله با و میرم اسانسور سمت به تند تند ومن....  میشه باز در

 شب الهي... شه رد روت از خاور... ايشاا...  بشکنه دستت الهي ــ ومیگم میکنم نیگاه اينه تو خودم

...  بزنه تو خونه دزد الهي.... بشي کچل... ايشاا...  روت بريزه ومار وموش سوسک چي هر قبر اول

 ....شه کور چشات... ايشاا....  بمونه دلت به شدن دار بچه داغ تا باشه کور اجاقت... ايشاا

 ..... ايشا
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 ...سوم ي طبقه

 واحد سمت وبه بیرون پرم مي اسانسور از.... میندازه دستم اينم که بدبختم چقد من خدايا

 میبرم هجوم سروينشون

 عزيزوگلم دوست بر سالم ــ

 با روينس که میشیم اتاقش وارد بامامانش کردن وروبوسي سالم وبعد تو ومیکشه دستم سروين

 ... کرده هات با رو کار اين اي مرده مادر کدوم. ...  ريختیه چه اين ــ میگه ناراحتي

 ... شوهرم ــ

 کردي شوهر توکي نامرد...  شوهرررت!!! ....  کي ــ میگه تعجب با سروين

 نامزدم منظورم جان االغ ــ

 زدتت وقتي حتما.... اشغال ي مردتیکه.... کرده هات با رو کار اين!  ونـــــــــــــداد ــ سر

 !!آره...نگفتي هیچي ها اوسگول مث

 بزنه منو نداشت حق اما... کردم ازيب غیرتش با خب ــ

.. .کن گوش خوب اينو اما... نباشید ديگه هاي وشوهر زن مث ممکنه شما....  ديوونه ببین ــ سر

 گوشم تو بزنه نداشت حق اون... خو ــ! بود داده اخطار بهت خودش اون

 خونه بري نمیتوني که اينطوري....  کني چیکار میخواي...  شده که کاريه حاال ــ سر

.... منمیر اصن که هیوال اون پیش.... برم کجا بايد نمیدونم واال ــ ومیگم راه اون به ومیزنم خودم

 ....میگه مامان به نمیشه که خواهرمم خونه...  رفت نبايد اصن که هم ارسامشون پیش

.... چیه نظرت... رامسر...  شما ي ويال بريم نفري سه چیه نظرت ــ میگم فکر تو میرم کمي

 بامن هم مرخصیت

 !؟ ديگه پريه...  سوم نفر ــ سر

 ...اوهوم ــ

 میخواي ها بچه با بگو بده تحويلشون وپرت چرت يکم بزن زنگ مامانت به حاال....  اوکي ــ سر

 هست يادت که رو دفعه اون...  دريا نگي وقت يه...  ده جواهر بري
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 که جمع دسته دفعه اون آخه...  گرفت ام خنده بوديم رفته دريا به که دفعه اون افتادن ياد بابه

 هر سر وت زديم کنیم کمک رفتیم مثال هم ما زد دزد رو بقلي ويال..  شون سروين ي ويال بوديم رفته

 ور بسته يه بودند واومده بودن خونه صاحب فامیلهاي خودشون ها خدا بنده نگو حاال نفرشون چار

 چیزي يه تو حال خب خیل ــ....  خورديم کتک اونقد خالي جاتون ولي شون خونه وبرند بردارند

 کنیم کوفت بیار

 رديک میل کتک که تو عزيزم.... بیارم چیزي يه واست برم نشستم گنج سر انگار گمشو ــ سر

 ... گدا ــ

 ...عمته گدا ــ سروين

 ... ديگه صفر دو چار آخرش سپهر ي شماره سروين ــ ومیگم درمیارم مو گوشي

 عزيزم چي...  گاو گوساله گوسفند بره گوشت...  میخوري چي عزيزم ــ سروين

 ...عزيزکم...  مینمايیم میل مِرغانه... شد حاال... آها ــ

 ...نمیخواي؟ اي ديگه کوفت هیچ اين از غیر ديگه ــ سروين

 ...بیار برو گمشو حاال.... نه فعال ــ

 .... پري بشه قربونش الهي.... کند درست ما براي مِرغانَه يه شدورفت خارج اتاق از سروين

 ي قضیه البته...  خوبین خیلي دوستهاي خدايش...  بگم پري به رو تاقضیه اوردم در گوشیمو

 لغ دهن اينکه نه....  نگفتم چیزي حتي هم وشبنم فرگل به...  میدونن دوتا اين فقط منو ازدواج

 ....خب ولي... ها باشن

 الو ــ

 جلو بیا بپر عقب از ــ پري

 !چي؟ ــ

 پیچي پیچ ــ پري

 ...مسخره ــ
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 ...عمته ــ پ

 دريا نبرمت نکن کاري پري ــ

...  نيک عاشق رو ونداد بهتره جنابعالي.... نمیشه بلند بخاري هیچ ببو تو از میدونم چون... نبر ــ پ

 توسر خاک

 میشي خفه پري ــ

 بَ  بَ اَ  ــ پ

 گوسفند بزن حرف ادم مث میگي چي ــ

 بب رَرَرررر بَ بَ اَ  ــ پ

 االغ بزن حرفتو ادم مث نگیري مرگ پري ــ

 ببب بررر عرعرعر ـــ پ

 بزن حرف ادمیزاد مث قشنگ کردي ام ديونه پري ــ

 کرده دريات حوس چرا جنابعالي میگم ــ پ

 ااينب منو مادرجانم خونه برم واگه گوشم تو خوابونده يکي عزيز وندادخان... کبوده صورتم چون ــ

 میکنه...  ته سَکِ  ببینه وضع

 ... میندازه جفتک حاال.... کرده غلطي چه خر کره ــ پري

 اوهوم ــ

 نگفتي هیچي کردي ايست اسگوال مث حتما...  اوهوم کوفت ــ پ

 گفتم که گفتن چرا ــ

 کردي تشکر حتما ــ پ

 وحشي گفتم بهش...  رواني نه ــ

 شودهن نشه الل بايد که جايي.. میگره خون خفه شه الل نبايد که جايي....  نباشي خسته اِ  ــ پ

 ..میجونبونه بز مث
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 حاال میايي دريا ببینم...  نکن خورد عصابتو حاال ــ

 نمیاد که کره خر اون ــ پ

 نچ ــ

 نده اگه مرخصي حاال... میام....  خوبه ــ پ

 بگیريد مرخصي بايد گفته کي اصن تازه... مثالزنشما کرده غلط ــ

 بیايم خود سر کیو آي کنیم چیکار پس ــ پ

 ... بیان قراره کیا میفهمي...  میبندم جمع وقتي میاد خوشم ــ

 ...هم شبنم ــ پ

 يدبا هم وسوما. نمیدونه چیزي که اون اينکه دوم. عروس تازه اينکه اول... بیاد چي واسه اون نه ــ

 کنند ريزي برنامه عسلشون ما واسه

 بگیريم مرخصي نبايد چي واسه حاال...  خب خیل ــ پ

 که... که. کنه فکر ونداد که چون ــ

 چي که ــ پ

 میگم بهت بعدا ها اوردي گیر وقت پري ــ

 نشیم اخراج وقت يه حاال ــ پ

 که هم اش عمه... داره قبول منو خیلي عموش که میدوني چون...  نمیتونه هم بخواد نترس ــ

 تهديدش زد که چکي بخاطر اول بنده کرد اخراجمون اگه حاال...  کرده پیدا عالقه بهم شديد

 بزنه حرف اش عمه حرف رو نداره جرعت ونداد اصن اينکه ودوم میگم خانوم عمه به که میکنم

 کامل زن يه نمونه اصن..  باسباته اينقدر که برم اش عمه قربون ــ پ

 اينجا وبیا کن وجمع ساکت زود... خُوبِه خُوبِه ــ
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 هجواهرد بريم میخوايم دوستان وبقیه ونداد با وگفتم زدم زنگ مامان به پري با خداحافظي بعد

 دهیم جواهر مثال وتو من که ونوشتم دادم اس هم ونداد به...  گفت رو بله حرفي هیچ بدون اونم...

 نرو بیرون روز پنج...

 : ونداد

 کجايي تواالن

 : ــ

 ده جواهر

 : ونداد

 تنها

 : ــ

 وحشي اقاي داره ربطي تو به اصن...  مشکلیه... اره

 : ونداد

 پیشت بیام میخوام کجايي حاال... دار ربط من به اره هم دوم...  کن صحبت درست اول

 : ــ

 ده جواهر

 لهت زنممی ندارمااااا عصاب من سیمین ــ دمیگه وبلند عصبي باصداي میزنه زنگ گوشیم به ونداد

 .... میکنماااااا

 تهران میام يکشنبه من کن گوش حاال... گذاشتم منم اِ ــ

 هــا.....بري میخواي چي واسه حاال ــ ونداد

 شد کبود وصورتم گوشم تو زد محکم وحشیهي خیلي ادم يه ــ

 !!؟!!بود محکم اينقد ــ ونداد

 اره ــ
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 من ي خونه بیا نرو ده جواهر خب ــ ونداد

 نمیام وحشي توي پیش من تازه...  نمیکنه زياديتون اِه ــ

 رفح بد اگه چون...  بزني حرف بهتر کن سعي...  مني ي خونه توي ديگه وقت چند ببین ــ ونداد

 میبیني شو نتیجه بزني

....  متنفرم ازت...  شي غیرتي من روي نداري حق اصن تو شـــــــــــــــــــــو خفه ــ

 روف گوشت تو اينو بهتره هم حاال....  میخوره بهم تو امثال از حالم...  آشغال عوضي...  متنفرم ازت

.... دارم دوست نکن فکر وقت يه ، توهم ي خونه تو اگه من....  نداري من به حقي تواصال کني

...  یکنمم گريه سهند وبخاطر دارم نیاز اغوش اون به که اينه واسه میکنم گريه بغلت تو میام وقتي

 .... تو قبل تازه....  میاد بـــــــــــــــدم ازتو من

 بزن حرفتو ــ ونداد

 بخوريم غذا بريم میخوايم چون کن قطع رو گوشي هم حاال...  ندارم دوس ــ

 ... بستم جمع عمد از

 تو غیر مگه! بريد؟ ــ ون

 وگفتم پريدم حرفش وسط کنه شک که طوري باهولي

 ...اومدم تنها خودم من...  اينجا بیاد میخواد کي آخه نه نه نه نه ــ

 خبره چه اونجا سیمین ــ ون

 ــ همیگ باخنده بود کوچکتر سروين از سال سه که سروين داداش وسینا میشه باز اتاق در يکهو

 خودمون خانوم سي سي سالم

 .....اومدي موقع خوب بشم قربونت خودم الهي سینا جون آخ

 ....برسه مون کردن وبش خوش صداي تا میذارم گوشي روي الکي دستم

 چطوري خودمون ي سینا اق به سالم ــ

 ... شده چي صورتت سي سي... يم..خوب ماهم باش توخوب ــ سینا
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 کرد ناکارم نذاشتم کنه حمله بهم میخواست اشغال وحشي ادم يه گله دسته ــ

 انداخته روز اين به مارو سي سي خري ادم کدوم ــ سینا

 ...که گفتم ــ

 شدي مزدوج شنیدم سي سي ــ سیینا

 گفته درست سي بیبي...  اره ــ

 نگو هیچي خوشملم خواهر به هوي ــ سینا

 قعش...  سیمین عزيز...  جونم سینا حاال... میگیري خودت به که سي بي بي تو خواهر مگه وا ــ

 سیمین

 داداشتي زغالک کنن جونت به جون ــ سینا

 کنم صحبت تلفن با من بذار عشقم حاال ــ

 میگردم بر من پس اوکي ــ سینا

 سینا مستر اوکي ــ

 لبتها میذارم توکیفم رو گوشي...  بهتر.... بود شده قطع...  بوق بوق که گوشم دم میگرم رو گوشي

 دراوردم کارتشو سیم

********** 

 پري بخوابم بذار کن ولم ــ

 اي خسته ما بجاي تو حاال...  کرديم رانندگي وسروين من راهو کل خوبه...  لوسي تو چه... اِ ــ پ

 نیست يخچال تو هم هیچي تازه...  نرفتیم جايي ديشب از ديگه پاشو

 . بیدارمیشم خواب از من کنید اماده صبحونه...  کنید خريد بريد شما تا ــ

 نیستن باز مارکتا سوپر که االن ــ پ

 چنده ساعت مگه!! وا ــ

 چهار ــ پ
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 ديوونه اون با گمشو برو ــ

 ديگه پاشو ا ــ پ

 بريد میخوايد کجا صبح چار اخه نه يا میشي خفه پري ــ

 صبحونه بريم هم ناشتا بعد روي پیاده ــ پ

 نداريم هیچي گفتي توکه ــ

 ... اوردي گیر وقت سیمین ا ــ پ

 !...بیدارشو ــ ومیگه پهلوم به میکوبه يکي

 االغ که نمیکني صبحت که خرت با ــ

 نمیفهمي میگم هرچي باخرمم اتفاقا ــ پ

 االغ بیرون برو...  بذارم مرگـــمو کپه بذار... گمشو پري ــ

 نمیايي پس ــ پ

 ديگه نه يعني نه میگم... باز تو هستي خري چه ــ

 تو با ناهار پس..  خب خیل ــ پ

 ... بخوابم من بذار فقط باشه ــ

******* 

 اوف.... نیمودن شفتا دوتا اون شکر رو خدا خوبه....  شدم بیدار خواب از که بود يک حدوداي

 .... میکنم خرشون وللش....  که بامنه ناهارهم

 با چايي بشیني ها چمن روي حیاط تو بري میده کیف االن... بگم؟! ؟ چیه حس االن دونید مي

 .... خدا اي.... هـــــــــــــوم میده مزه مگه آخ... بخوري آخ, هاش میوه ازاون آيدا شکالت

 اليخ جاتون آخ....  میشم حیاط ووارد میندازم سرم رو شال يه...  میشم ها فکروخیال اين خیال بي

 پوزي میبندم چشما.... میشم مس دارم اصن... پیچیده دماغم تو همچین وسبزه وگُل گِل بوي... 
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 دراينق رفتن راه بسته چشم اما...  میشم غرق خودم وهواي حال وتو میکشم تر باال سیوشرتمو

 وباچیزي میکنم وا و وچشام میشم عشقانه فاز خیال بي.... من ي واسه اونم...  که سخته

 تا یرمم ببینه منو اينکه قبل....  نمیذاره راحتم هم اينجا...  میشه جمع چشام تو اشک میبینم که

...  آدمم هم من مادرم جون به...  فروختم بهت تري هیزم چه من خدايا آخه....  ندم دستش سوژه

 کلي که بود هايي ويال ازاين داشتن شون سروين که وياليي.... )  ويالست اين توي چرا اين ديگه

 اب من..م میکنم خواهش خدايا( ...  داشت هم نگهبان يه که بود شهرکي حالت يه بود توش خونه

 .... گناهمه کدوم مجازات اين خدايا ببینمش بیام حاال میمیرم خاطراتش

 اوب میاين هم ومت پت دقیقه چند بعد میکنم وگريه میدم ول مبل روي خودمو میشم خونه وارد

 ....میکنند نگاه من به پريده رنگ صورت

 ديديش سیمین ــ پ

 ... میکنه چیکار اينجا آخه نگذره ازش خدا ــ میگه سروين که میدم تکون سرمو فقط گريه با

 .... ويالشونه حتما نمیدونم ــ

 ... سیمین ــ پ

 .... ومیکنم نگاه بهش

 بچزونیش میخواهي ــ پ

 میريم کنید جمع هم رو تون بساط...  نه ــ

 اما ــ سر

 شد خوب که من کبودي ؟ چي اما ــ

 موقعیته بهترين اين ديوونه ــ پ

 رفیدط من با بکنید اون حال به شیطاني هاي فکر اون از بخواهید ببینم يا بشنوم فقط پري ــ

 که باشه هم خدات از بايد تازه داري رو ونداد تو بفهمي خواي نمي چرا کرده ولت اون خره ــ سر

 ديوونه...  کنه دعوا خر کله ادم تا باچند کسي هر واسه بیکاره ادم مگه...  داره غیرت روت ونداد
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 اون به گنده حال ضد تازه تو هم میکنیم حال ما هم اينحا بیاد بگو ونداد به.... موقعیته بهترين اين

 میزني اشغال

 حالي ضد چه ــ

...  باشه دروغ ممکنه...  تونستي هم تو سلماز با ورفت کرد فراموشت اون که طوري همون ــ پ

 رد ونداد با دروغ اين روي از بیا تو اما....  سلماز به سهند ي عالقه وهم ونداد به تو ي عالقه هم

 کشيب قلیون میخواستي که بار يه نمیگي خودت مگه...  باشه داشته دوست ممکنه اون بخدا شو

 ؟!! ها... باشي اونا جزو تو خوام نمي ومن میاد بدم چي... و سیگاري ادماي از من گفت بهت

 کثافت اون حال بخواي هاش با که نکردي ازدواج اون با مگه تو بابا...  بزن زنگ بهش سیمین

.. . هستي پرو شق کله دختر همون تو سیمین...  زدي جا...  شد چي پس خب...  بگیري رو سهند

 ... بزن زنگ... شي عوض نکن سعي

 ... گفتم ونداد به من..  م..م پري اما ــ

 اره زدي گند فهمیدم ــ پ

 اوهوم ــ

 خر... اوهوم درد ــ س

 و....و متنفرم ازت گفتم ممن ــ

 خونديم شو ته تا بسه ــ پ

 میزني زنگ بهش من گوشي با... فهمیدم ــ میگه سروين که میرند فرو فکر تو شون هردو

 میگي بهش میگم بهت که رو وچیزهايي

 ...گوشي خودم که من ــ

 ...نمیده ثانويي اطالع تا رو تو تلفن جواب اون کیو آي ــ پ

 ... اوکي اهان ــ

**** 

 دکتر اقاي الو ــ سر
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 «روبلندگوهه گوشي»

 شما ــ ونداد

 ... سیمین دوست سروينم من ــ سروين

 خب ــ ونداد

 جمالتون به خب ــ سروين

 اونجاست؟ سیمین ــ ونداد

 اره ــ سر

 بهش میدي رو گوشي ــ وندا

 بگم چي که گن مي اصول ادا با وپري سروين

 سالم ــ

 سالم ــ ون

 ونداد ــ

 هوم ــ ون

 بود خورد عصابم...  میخوام معذرت من ــ

 ونیست نبود مهم من واسه ــ ون

 خیال بي گفتن دست حرکت با که کردم نگاه دوتا اون به

 پیشم میايي ونداد ــ

 چي واسه ــ وگفت کرد مکث کمي ونداد

 اومدم تنها که کردن شک بهم دوستام اخه ــ

 نیومد باهات جون سینا ــ ون

 سروين داداش تازه... تره کوچیک من از سینا بابا اي ــ
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 نمیام من حال هر به ــ ون

 يوگوش میام مصنوعي گريه يه واخرش دادي قول تو معرفت بي ــ ومیگم میکنم دار بغض صدام

 میکنم قطع رو

 بود خوب ها بچه ــ

 .... بود عالي! خوب؟ ــ پ

  میده جواب سروين که میشه بلند گوشي زنگ صداي

  کرد گريه گفتي بهش چي ــ سر

 ...ها فیلمیه خودش واسه هم سروين

 هیچي بخدا ــ ون

  گفتین چي بهش میگم... نمیکنه گريه هیچوقت سیمین هیچي بخاطر ــ سر

 بهش میدي رو گوشي ــ ون

  بدم؟ اش جنازه به ــ سر

 !! چیه؟ منظورت ــ ون

 ....!میگم بهت که ادرسي اين به بیا بدوني خواي مي اگه ــ سر

 !! شده چیش سیمین!! ... خبره؟ چه اونجا ــ ون

  شده چش ببین بیا داري دوس خیلي نامزدتو اگه ــ سر

 !!خوبه؟ حالش ــ ون

  هستیم تون منتظر فعال...  کن تصور رو حالش حاال... اينجاست سهند بدون اينو فقط ــ سر

****** 

 هندس خاطر به»  بودن شده سرخ حسابي که چشام وبه میکنه ناز وموهام میاد تختم کنار به ونداد

 خوبي ــ ومیگه میکنه نگاه«  کردم گريه کلي
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 خدا....  میشه نگرانم وقتي سهند شبیه لحنش

 ...  میشم گم بار سومین براي ونداد اغوش وتو میکنند ريختن به شروع دوباره اشکام

 که ببخشید خب.... نمیدي مو جواب....  ارسام زغالک...  خانومي....  شکالت...  سیمین ــ ونداد

 ومن دخترهايي اون از تو کردم احساس لحظه اون...  دادم دست از خودمو کنترل بخدا زدمت

 به امیدوارم تازه...  باشه اونا مث....  ام همخونه نداشتم دوست....  باشي اونا از تو نداشتم دوس

 گرفتم دعوا بخاطرت که بودي مهم برام حتما که باشي کرده فکر اين

 ...  گفت چي اين... هنگه مي داره مخ

 اينجا اومدي چرا میدوني ونداد ــ

 اومدم کني کم رو واسه...  اره ــ ون

 ببخشید ــ ومیگم میندازم پايین خجالت از رو سرم

 کني جبران واسم قراره که تو... ببخشم رو چي ــ ون

 که حیف ولي....  خوبیه گاه تکیه...  میپیچم دورش بیشتر رو دستام و بغلش تو ترمیرم محکم

 ...! شده چت سیمین!!! ؟ حیف...  نیست موندگار

 رها ور ديگه وهم اومديم خودمون به....  شام بیايید میگفت پايین ي طبقه از که سروين صداي با

 ...رفتیم پايین ي طبقه به باهم و کرديم

 دور ما از اي بهانه يه به کثافتا رسیديم که دريا به....  دريا رفتیم شام بعد سروين پیشنهاد به

 ....  شدند

 مینسی ــ میگفت که اشنا يه صداي با که زنیم مي زل بهم بز اينهو وونداد من دوتا اون رفتن با

 دور رو ودستش میاد کنارم به زود بريزه من اشک که االنه فهمید که ونداد....  میايم خودمون به.... 

 ... نه حاال...  بده قورتشون ــ ومیگه میکنه حلقه کمرم

 .... بود رسیده گلوم به بغض جوري چه اما

 .... خوبه ــ میگه وسهند میان ما سمت به سهندباسلماز

 ....ديد چشام توي رو اشک برق میشد راحت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

112 

 

 عزيزم سالم ــ ومیگه میاره جلو دستاشو سلماز

 درسته...  هستید سلماز شما ــ ونداد

 ....  بیام خودم به من تا میخريد من براي رو وقت داشت ونداد

 بله ــ لبخند با سلماز

 هستید اين لیست توي هاي اسم از ديگه يکي هم شما حتما ــ میگه خند نیش با سهند

 .... مرد نا....  ايــــــــن شدم من حاال سهند

 نامزد من ــ ومیگه میده دست وباهاش میکنه دراز سهند سمت به شو دستا احترام با ونداد

 تشدوس جوره همه من ولي نداره تفريحي هاي اسم لیست همه مثل سیمین تازه....  هستم سیمین

 پذيرفت منو داشتم، که دختري دوست همه اون شرايت با منو سیمین بدونید اينو اما...  دارم

 وموخان مهربون و... و ديدم عمرم تو من که انسانیه ترين راستگو اون شده ثابت من به وعشقش

 نم نامزد براي ديگه لطفا...  بدم دستش از هیچوقت رو پاکي دختر چنین نیستم حاضر ومن... 

 ...میشم دلخور که نزنید اونجوري هاي حرف

  سهندم منم خوشبختم...خو...خو ــ گفت بود پريده رنگش که سهند

  خوبي ــ ومیگه میکنه چشام تو نگاه يه

 خان ونداد ــ میگه سهند که میدم تکون رو سرم فقط ومنم..  میومد در اشکم میزدم حرف اگه

 بذاريد تنها دقیقه ده براي فقط لحظه چند مارو همسرم سلماز با میکنم خواهش

 برو توهم سلماز....  نامزدت جون ــ گفت سهند بگه چیزي خواست تا ونداد

 ..... برو میفهمونم بهش سر وبا میزنم لبخند ونداد به

.. . کني فراموش رو من تونستي خوب...  خوبه ــ میگه سهند که...  میشن دور ما از وونداد سلماز

  دو واسه عشقت دونستم نمي

 یهچ اصن...  کیه سهند اصن...  که منم...  میمیري واسش میکنه تب ونداد وقتي حاال خوبه...  روزه

 یزچ تنهايي اما...  تنهايي بودن تو با از من سهم نمیدونستم!  هـه...  پوشیدنیه...  خوردنیه... 

 ... تــوهه مث ارزشي بي ادماي از خالي چون خوبیه
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 به راجع کي...  رسیدي نتیجه اين به که شد چي ــ میگم بغض با میزدم حرف يد با ديگه

 ... زده رو حرفايي همچین عروسکت

 از منم شد خراب بود همه دست...  دور انداختمش شد کهنه عروسکم ــ میاد حرفم وسط سهند

 ... نمیاد خوشم اصال وخراب کثیف هاي عروسک

 ... ندارم جايي توش منم که بفهمم رو تنهايیت اين دلیل بايد من بگو شده چي سهند...س ــ

 میشه خراب حالم...  بگم درموردش چیزي نمیخوام ــ سهند

 هنوز من دروغه داده نشون بهت هم چي هر...  دروغه گفته بهت چي هر هرکي خدا به سهند ــ

 اول روز هک دختري همون...  صلیبي سیمین...  سیمینم من بابا نیاوردي بجا...  سیمین...  سیمینم

 من مادرام جون به...  همونم من بخدا...  پروهم تخس دختر همون من... برد پسر يه دلشو

 آخه چرا. . بگو بهم الاقل میکشي منو داري بخدا...  نمیکني باورم چرا...  سیمینم بخدا... سیمیننم

  چرا

 .....میکنند وتر خیس هامو وگونه میشن مهمون صورتم روي شدت با اشکام

 وت....  داشتم باور که رو تو اما... نکردم باور رو وگفتن دادن نشون بهم روکه چیزي هیچ ــ سهند

 ....  داشتم باور من...  رو

 ....دروغه... ديدي رو چي چشات با ــ

 دلمم...  نمیگي دروغ که خودت...  نمیگي دروغ که تو اما....  بگن دروغ چشامم باشه ــ سهند

 ....  تو اما...  بگه دروغ

 ....ديدي چي تو سهند ــ

 واين اما...  کنم خرابش ندارم دوست رو تو ارامش من...  خوشبختي....  ارومه زندگیت تو ــ سهند

 ارکن بندازم رو سلماز میتونم من نظرت به....  بگي راست تو تازه....  دارم باورت هنوزم من بدون

.... 

 سرسلمازه زير چي همه ــ

  نه ــ سهند
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  چي پس ــ

 طاقتشوداري ــ سهند

 .... آره ــ

 يه من واسه تو....  متنفرم ازت...  میخوره بهم ازت حالم....  ندارم دوست...  میاد بدم ازت سهندــ

 منوراضي تو...باشم اونجوري باهات بخوام که نبودي وداغ هات متاسفانه اما بس بودي تفريح

 ...  بکني نتونستي

. ... کیه ادم اين!! ؟ کیه غريبه اين...  کیه اين...  سهندهه رومه روبه که ادمي اين...  هه سهند اين

...  ستهدر نیستي من سهند تو! ؟ درسته نیستي سهند تو...  کن معرفي خودتو نمیشناسمت من

 داده ياد بهت خري کدوم اينارو...  نیست دلت حرف اينا...  بخونم میتونم چشاتو من سهند

  بگذره ازت خدا...  شي خوشبخت...  بدي سهندخیلي ــ

  میکنم فراموشت ــ میگم نشنوه سهند که طوري لب وزير

 میخوني دعا... میزني حرف اروم ــ سهند

  دارم دوس رو ونداد چون میکنم فرموشت ولي.... معرفت بي نه ــ

  دارم دوست هنوزم من...  ببخش منو میگه بهم غمگینش نگاه با سهند

 !!بود؟...نبود عشق ما قرار چون کني فراموش بهتره خوبه ــ بود اي ديگه چیز حرفش اما

 ...نه ــ میگم وبغض اشک با

 ها شن روي زانو وبا میرسونم دريا ي لبه تا خودمو میرم پیشش از وبغض هق و گريه وبا

 !!...  خدا نه مگه... بود عشق قرارما ــ ومیگم میگرم اسمون به میفتمووسرمو

 نم خـــــــــــــــدايا...  نرسیده چیزي من به خوبي از بشکني رو قرارها تموم میتوني خدايا

...  بده نجات برزخ اين از منو اما... نداري مو حوصله میدونم...  ام خسته زندگي از

 تا برسه بهت صدام میخوام ديگه خــــــــــــــدا اهاي...  ا خـــــــــــــــــــــــد

 ....بدوني منو درد
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 خــــــــــــــــــــــــ کمک ايا خـــــــــــــــــــــــد ــ میگم فقط وجیغ داد با

  کمک ـــــــــدا

 کنيمی کمکم خدايا.. نبود مهم برام ديگه نبود مهم برامم اما میکنن ام نگاه دارن همه دونستم مي

...  انسان ادمم من خدا...  میگذرونم دارم رو اونجا از تر جهنم چون...  راضیم جهنمتم به بخدا... 

 ....  میکنم فراموشت...  خودته خواسته اما..  باشم نداشته تونم نمي دوستت سهند....  خدايا

****** 

 وتو دستمو نشسته پايینش ونداد که بینم مي تخت رو وخودمو میکنم باز خفیفي سوزش با چشامو

 رياد کنار که.. يادمه فقط من...  نممیک کار چي اينجا من... تخته بروي بودوسرش گرفته دستش

 .... يعني... من...  بودم

 !خوبي؟ ــ ومیگه میکنه باز چشاشو ونداد

  میدم بخیر بهش رو صبح اشک قطره اولین وبا میزنم کمرنگي لبخند

 ونداد غلب تو اينبار ولي میان پايین به هم قطره سومین دومي که میکنه پاک اونو شصتش با ونداد

... رزودت...  نگرفتي ازم اشکامو هنوز خدايا...  نشم درد از خفه تا میکردم گريه بلند باصداي بودم

 ...بگیرتشون... نداره عیب...  میکنم استفاده ازشون زيادي دارم

... من...  نداره..  ن م.. س... دوس ديگه اون ــ میگم هق وباهق میگیرم رو ونداد ي يقه دستام با

 آروم ــ میگه بود درنیاورده سر من زحرفاي ا چیزي وندادکه... ب من... .. چرا.. بدش...  من از

 ...  باش آروم کوچولو سیمین...  سیمین باش

 به شروع برام اروم و میکنه نوازش موهامو دستش اون وبا میشه تر سفت کمرم دور ودستش

  ــ میکنه زدن حرف

 انيدوست چنین من موقع امااون...  میکنم درکت... بودم تو جاي خودم چون میدونم سخته سیمین

... يدنبا باشه فکرتو نبايدتو اون کن فراموش رو سهند سیمین...  نداشتم رو باشن مراقبم که

 رفح اين...  بیا خودت به سیمین....  اينجاست که ادمي اين مثل نه باش سیمین مثل سیمین

 من مث هم تو سیمین....  تري قشنگ اون بدون تو...  هیچي اون بي که کن فراموش رو مسخره

 ....  کن ولش رو سهند....  کن رهاش....  سیمین...  نشناختي رو عشق هنوز

 ببر جا اين از منو... ونداد ــ میگم داري وخش گرفته صدااي با
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  باش شجاع سیمین ــ ونداد

  ببر منو... ونداد ــ

 باشه فردا باشه حاال ــ ونداد

 ... اما ــ

 میريم فردا میکنم خواهش ــ ونداد

 باشم بغلت تو لحظه چند بذار اما...  باشه ــ

 وبا میذاره سرمن روي خودشو وسر میچسبونه اش سینه رو مو وسر میبوسه موهامو رو ونداد

 شودوس چسبیده بهم ونداد اغوش واقعا...  بود قشنگي حس...  میکنه فرو خودش تو منو دستاش

 با و درمیام بغلش از لحظه چند بعد..... دارم دوس رو ونداد اغوش...  میگم ئت جر بدون... دارم

 کنم عوض لباس میخوام من ونداد ــ میگم حالي بي

 کمکت بیام من که نمیگي اينو ــ ونداد

 !ونــــــــــــداد ــ

 بله ــ وندا

 زود... وکوفت بله ــ

 ...میکنم دراشاره به دست وبا

 بیارم زود رو لباست نیستم که نوکرت ــ وندا

 چه.. .بندازي نیگاه لباسام به که نمیدم بهت من اصن رو ها افتخار ازاين دوما هستي نوکرم اوال ــ

 برسه

 بهم داري.... نکن بامن رو کار اين خانوم سیمین خدا رو تو واي ــ میگه لوسي وندادباحالت

 میکني وارد عشقي شکست

 ....نري اگه بخدا ونداد ــ
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 لباس واست تا بیرون برم حاضرم...  نکن اصرا ديگه کن ولم ــ ومیگه میاد حرفم وندادوسط

 بیارم

 !اد ونــــــــــــــــــــــد ــ

 بپوش بگیر چیزي يه خودت میرم من نکن خواهش ــ ون

 برو ونداد ــ

 برم بايد من نکن گفتم خواهش ــ ونداد

 بپوشم لباس میخوام من بیرون برو ونداد ــ

 بپوش خب ــ ون

 آخه ــ

  میکنم کمک وبهت میشینم جا همین من چشم ــ ونداد

 ديگه برو ونداد ــ

 میپوشم جلوتو منم بپوش خو ــ ون

 .کنم عوض لباسامو میخوام برو..  ونداد ــ

 کني عوضش بري االن میخواي که خريدي لباس کي تو وا ــ ون

 ...وگرنه برو لوس ونداد ــ

 نه؟.. میبوسي حتما منو وگرنه ــ ون

 ...میکنم ات خفه وگرنه... نه معلومه... عُــــــــــــــــــــق ــ

 ندار جرئت ــ ون

 میکن گريه نري اگه ونداد ــ ومیگم میکشم جیغ يه

 اينجاست سرت همش...  میرسه من به خوبیش..... کن گريه ــ

 ايناااا مامانم واي...  میکنه اشاره قويش هاي سینه وبه
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 بیرون برو...  بخر ماست جاش ببر روتو اين ونداد ــ

 داره شرط يه ــ ون

 نمیکنم بوست من برو ــ

 خواست کي حاال ــ ون

 يعني ــ

 نیستنم قانع بوس به اخه من ــ ون

 بي...  ــــورررري شعـــــــــــــــــــــــ بي خیلي ونــــــــــــــداد ــ

 ....تــــــــــربیت

.. ا ايشا... بترکي... ايشاا...  ژيان زير بري الهي ــ میگم من که میشه خارج اتاق از خنده با ونداد

 الهي.. شه چپ چشات الهي....  بمیري عضو اهداي با بعد کما تو بري بعد بزني سکته بار سه

 ....نــه... میاد در پشت از ونداد ي خنده يکهوصداي که

 رو هسکت سومین دارم...  نکن ونفرين من انقد خانوم سیمین روخدا تو ــ میگه در پشت از ونداد

 مردم اخ...  میاد دورها اون از ژيان يه داره اُه اُه اُه...  میزنم

  خواهش جون وني ــ میگم باخنده

 ونداد نهو وني ــ ونداد

 اوکي ــ

 ....خودمون هیتلر همون تیرداد ونداد دادهه داد ورما دور چقد خدايا

****** 

 بدن هب ناهاري يه بريم که شد براين قرار تا سه اون پیشنهاد به مفصل ي صبحانه يه خوردن بعد

 میده مزه مگه آي آي آي....  کوبیده کباب.... چسیه مي چي دريا لب میدونید هم حتما...  بزنیم

 .... دريا ورفتیم گرفتیم گاز و کرديم جمع رو کباب بساط که بود يازده هاي ساعت
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 فکر يعني واي.... کرديم وپهن وفرش سنگ تخته يه نزديکهاي تا سه اون با کله کل دقیقه ده بعد

 باال کمي رو مانتوم هاي استین.... نزدم هم دست اب به هنوز اينجا امدم روزه سه دو من کن

 تا رو خودم وباجیغ میرم دريا طرف به وبدو میکنم تر سفت انگشتیم دمپايي تو وپاهام میکشم

  وجب سه دو يه... خوبه... نیست من به حواسش کسي انگاري...  میفرستم اب داخل به گردن

...  بود ونداد عطر عطرش...  کرده بغلم نفر يه ازپشت کردم احساس که بروم جلو به خواستم

 نشدم متوجه من که اومدي توکي ــ میگم برگردم اينکه بدون

 اومدم وقته خیل بنده ــ ون

 اينجا؟ اومدي چرا حاال ــ

  که توهم...  نرو جلو زياد که میکنیم صدات وپري سروين با ساحل لب از دارم چون ــ ون

 شم غرق ها آب اين با که نیستم بیدي من ــ

 میخري سرما نريزتوتولو نمک ــ ون

 داد پارازيد بازرگاني پیام اين باز ــ

  شدي ادب بي ساخته بهت دريا ــ ون

 ... توساخته به که فعال دريا ــ

 باشي بغلم تو نمیاد بدت هم تو ــ ون

 .... میخونه رو ادم مخ کلک اي

 کن ولم اصن...  ايش..  من کي ــ

 میخوري رو نمکاش با رو دريا آب که کنم ولت ــ ون

 

 ... بوزينه ــ میگم لب زير

 بودي بامن سیمین ــ ون

 !!!شنیــــــــــــــــد؟
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 رو چي ــ

 بوزينه ــ ون

 چرا دريا اين شوري يعني...  شوري گفتم من وا ــ

 نمیدي بوس يه عاشقونه فضاي اين تو جنابعالي حاال... فهمیدم ــ ون

 !!!!وندادددد ــ

 مکنی درست کوباب برگرديم بیا هم حاال...  کردم شوخي بابا ــ ومیگه ومیبوسه سرم رو ونداد

 ...من برو تو اوکي ــ

 میريم باهم..  سیمین ــ ونداد

 مثـــــــــــــــــــــــ يکم تا میشینیم رو اي دقیقه وچند میريم ساحل سمت به ونداد با

 ...شیم خشک...  ــال

 رتبهم هزار صد رو خدا کوبیده کردن رست به میکنیم شروع شد کم مون خیسي از يکم که اين بعد

 ...هیچــــــــــي...  وگرنه اوردن زغال رسید عقلشون ومت پت شکر

 چرخي يه تا میرم بازار به تنهايي به بود رفته سر اينا عکس بر ام وحوصله بودم بیکار چون کنم

 .... نکن جیبت تو دست ببر ولذت ببین فقط معروف بقول... بزنم

 با یفح ولي میگرفتن رو چشمم چیزا خیلي...  میچروندم وچشم میزدم قدم بازارچه تو خوشي بادل

 نجينار روسري يه...  گرفت مو کش با ابري دمپايي میشد فقط بود جیبم تو که تومني بیست

....  تمداش کم تومن پنج بنده اما بود خوب هم قیمتش بود گرفته جوري بد رو چشمم بزرگ مشکي

 تا میشدم رد ش کنار از داشتم...  بود شده مد ها تازگي که جديدابود مدل ازاين بود خوشگل خیلي

 به تند تند...  لـــــــــواشک... خورد چشمم به اون از بهتر چیز يه که ببرم گور به رو آرزوم

 اام طرف يه هم لواشکي خر کره اين بازي هیز طرف منیه رفتن اما...  میرم فروشي لواشک سمت

 کمي مثال میکرد نیگاه اينجوري بود هم سمد ي ننه البته... بگذرم لواشکال از تونم نمي که من

 ... خیسما

 بدين درازا لواشک اون از تومن بیست اقا ــ
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 !کـــــــــدوم؟ از ــ هیزه اقا

 ديگه اون از ــ

 ديـــــــــــگه بده نشونم داخل بیا ــ هیزه اقا

 ....رومیگم اونا...  نیستین متوجه شما انگاري اوف ــ

 جیگرک کدوم ــ هیزه اقا

 ...عوضي...  کدوم هیچ ــ میگه عصبیهي صداي با میادکه در پشتم از ونداد صداي يکهو

 یطونهش.. .  شده قرمز چه اين اُه اُه اُه...  میبره بازارچه بیرون به کشان وکشان میگیره منو ودستاي

 ... اورده جوش خاطرمن به الهي فداتشم کنم ماچش بپرم میگه

 میشنوفتي گل میگفتي گل خوب ــ ونداد

 ...که کردي قاطي باز ــ

 میکردي غلطي چه اونجا سیمین ــ ون

 داره ربط خودم به هم کرد وخواهم میکردم که هرکاري دوم میکني خودت غلط اوال ــ

 میده فشار مرگ حد در رو ودستم میکنه نگاه بهم عصبانیت با ونداد

 وحشي کن ولم... دستم آخ ــ

 نشنیدم جوابمو ــ ون

 بشنوي کوفت تو ــ

 اسونه واسم دستت شکستن ــ ومیگه میکنه بیشتر دستم روي رو دستش فشار ونداد

 نبود توضیح به..ب نیاز...  اخ... ني اسونه تو مث وحشیهي ادم ي واسه میدونم ــ

 نمیگي پس ــ ون

 شکست بخدا کن ول دستم ات عمه جون...  میگم کني برخورد ارامش با اگه مادرم جون به

 ...کن لم ــ
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 نچ ــ ون

 غشیدن حالت به خودمو... نمیشه راحت خیالش نشکنه منو دست صاب بي اين انگار اين بابا

 منوو میکنه ول رو دستم سرعت به ونداد....  میکشم آه يه واخر میبندم رو چشاشام واروم درمیارم

 اروم اروم گذاشت زمین روي رو من اينکه وبعد...  میذارم اش سینه روي رو سرم میکنه بلند

 میکنم وواخ واخ وامیکنم رو چشام

 .... میچسبونه دهنم به زور به رو اب ولیوان میکنه نیگاه بهم نگراني با سروين

*****1 

 ... میشمیم ويال راهي خوشمزه ناهار يه خوردن بعد

 خوابیم مي چار ساعت تا....  برگرديم تهران به وفردا بريم خريد به ظهر از بعد شد براين قرار

 هچ خطرناکه ونداد اين با موندن اتاق يه تو اخه....  خوابیدم جغدي که بنده خوابي چه اونم البته

 ...بخوابي باهاش بخواي اينکه به برسه

****** 

 بر ور وشالم وسیوشرت میشم بلند مبل روي از...  اومد نمي خوابم هنوز اصن ومن بود شب نصف

 ... میرم حیاط داخل وبه ومیپوشمشون میدارم

 واز میپوشم رو شون بود خريده برام ونداد که مو شکوالتي ابريه هاي ودمپايي میبندم رو خونه در

 ها پله

 وقتي اما دکر ايست قلبم يکان...  میان چشم به نفر دو سايه که میرم االچیق سمت وبه میام پايین

 بدون اينو اما...  شه اينجوري خواست نمي دلم من....  اخه چرا ــ میگفت که اي زنونه صداي

 ....اگه

 کن دور ذهنت از رو مسخره هاي فکر اين سلماز ــ سهند

 ...دوتااند اين پس! هه

 که کنم ر باو يعني ــ سلماز

 عزيزم کن باور اره ــ سهند
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 بهو میشینم پله وروي میرم خونه سمت وبه میشم دور اونجا از باد سرعت به نداشتم طاقت ديگه

 ياينجور که خواست نمي رو چي سلماز....  میکردن صحبت چي به راجع اينا که میکنم فکر اين

 ...اخه چي.... شه

 دورم پتو يه که شم بلند جام از خواستم...  سرده چه اوف...  میرم فرو فکر وبه بندم مي چشامو

 ترمیشه سفت دورم دستاش که میدم تکیه اش سینه به لبخند با...  کیه کار میدونم... شد پیچیده

 ...میکنم نفوذ بدنش به کامال ومن میشن بسته م دور وپاهاش

 ... ونداد ــ

 ... بله ــ وومیگه جامیده گردنش زير سرمو ونداد

 هیچي ــ

 تمشک وزهر هیچي ــ ون

 میشه دور دلم از کم کم داره ــ

 !چي؟ ــ ون

 نمیتونم میکنم حس خودم اما...  کردم فراموشش میتونم میگه بهم حسي يه... سهند ــ

 ...ورومغر بود قوي بودمش ديده من که سیمیني چون... نمیدونم رو تو اما... میتونه سیمین ــ ون

 نداري آلزايمر... تو ونداد ــ

 بشیني اينجا میخواهي تاکي حاال...  شايد ــ ونداد

 ... ني گل وقت تا ــ

 ....هستن وسهند سلماز که میزد داد که میاد دونفر پاي صداي

 ــ میگه واروم میشه تر سفت من دور وپاش دست ي حلقه که بگیرم فاصله ونداد از خواستم

 داريم مهمون

 الّه ــ ومیگم میزنم لبخند

 است اره اون رفت يادت زبونت شکالت...  الزايمر میگه کي به کي ــ وندا
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 ها ومیگي کني نمايي خود بخواي زيادي اگه جنابعالي که

 لطفت از مرسي ــ میگم خنده با

 ....و برمیگرديم شون سمت به سهند اوهوم اوهوم صداي با

 ....کردين خلوت ــ میگه ما به رو مهربوني لبخند با سهند

 !!نمیاد؟ خوابتون شمامم ــ سلماز

 چشاي... باشه خبیث اومد نمي بهش اصن... داشت مهربوني لحن يه...  بود عجیب واقعا سلماز

 مخصوصا بودن داده هديه بهش رو مظلومي ي چهره طاليیش موهاي با که داشت رنگي سبز

 ...دارم خوبي حس يه بهش چرا نمیدونم....  لطیفه خیلي صداش

 سرتون به زده خوابي بي شمامم...  اره ــ ون

 حالي چنین عیالم ــ ومیگه میشه خیره وبهش میذاره سلماز ي شونه روي رو دستاش سهند

 ...داره

 سهند عیال گفتي بهم باز ــ سلماز

 نشسته پله رو بود اومده خوابي بي زور از چون سیمین مث ــ ومیگه میخنده سهند همراه ونداد

 .... بود

 ...کنند نمي رو خوردنشون سرما فکر اند بچه مث اصن ــ سهند

 میکنند مون نشین وخونه میگرن سخت ما به بعد...  بابا اره ــ ونداد

 ديگه اره ــ سهن

 ... نیدببی حاال... قاشقِ زير بشقابي يه ولي... میکنیم خداحافظي هم از گويي وپرت چرت کمي بعد

***** 

 وفقط بودي داده انجام رو هم عروسي براي رو الزم وکارهاي بوديم اومده ويال از که بود روزي چند

 ...روز يک... میموند فردا
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 نکبت اون ي خاله دختر ي عمه راستي...  میگذراندم را مجردي دوران که بود روزي اخرين امروز

 عقدشون واسه...  روشکر خدا...  ماه چهار سه واسه کنم فکر افتاد عقب شون وعروسي مرد سهند

 ازهت که شوکوالتیم ساعت به...  حتما....  میکنیم جبران حتما شون عروسي واسه اما نرفتم که

 ....بود وبیست يازده...  میکنم نیگاه بودم خريده

 وکیف مپوش مي مو مشکي سفیدوشال مانتو با مو جیغ سبز دمپاي وشلوار شم مي بلند تخت ازرو

 نيوبست نیمکت هوس...  میزنم بیرون خونه از همیشگیم ي ساده ارايش با برمیدارم مو مشکي

...  یشینمم خالي نیمکت اولین روي و میگیرم بستني ويه میرم پیاده قیطريه پارک تا....  بودم کرده

 پارک از. .. خوردن بستني بعد... بود گرفته دلم خیلي...  میشم خیره بودن روم روبه که درختايي وبه

 لوارکش حد تااين اينکه با... بود گرفته رو چشمم بدجور لي شلوارک يه میرم بازار به میشم خارج

 اردو لبخند با... آره...  پوشمش مي نیست وقتي ونداد ي خونه تو کن ولش... اما....  پوشیدم نمي

 لخوشگ اي دکلته تاپ يه با رو بود تر پايین باسن از يکم که رو لي شلوارک واون میشم مغازه

 میکي وتاهک استین تیشرت ويه میرم نزديکتر يکم میشم خارج مغازه از تشکر وبا میگیرم نارنجي

 سايز چنین چرا...  بود کرده کپ داره مغازه بخت بد...  میشدن جا نفر سه راحت که گشاد موس

 ....گرفتم رو اي گنده

 هم روي رو چشام فردا انتظار وبه...  برمیگردم خونه به میگیرم بزرگ روسري با برس و عطر يه

 ...میذارم

**** 

 یکردم اشاره اون به ونداد که اتاقي وبه ومیگیرمو عروسم لباس ودامن میشم خونه وارد استرس با

 هک میکنم نگاه بهش اضطراب با.... میبنده رو ودرش میاد تواتاق دنبالم به ونداد....  میشم وارد

 من سمت به.... پیرهنشو هاي ودکمه میندازه تخت روي رو کتش... درمیاورد رو کرواتش داشت

 زيپ متس به دستش... میکنه چیکار داره اين...  میچسبونه لبم به ولبشو میشه نزديک وبهم میاد

 يه بهو میکنه رها منو زيادش درد از میگیرم موهاشو محکم وبادستام گیرم گاز لبشو میره لباسم

 قفلو در ــ ومیگه میشه خارج اتاق از مکثي بدون ونداد... بشکنه الهي دستت...  میکنه پرت طرف

 میکنم قفلش میرم در طرف به رفتنش با...  میکنم نیگاه بهش بز مث ببخشید...  کن

**** 
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 هک میشم خارج حموم از حوله با و میشورم خودمو تند تند میرم حموم وبه میشم بیدار خواب از زود

 شمبنف هاي جیغ با من که میاد جلو قدم يه ونداد میشدم اب داشتم ازخجالت میشم مواجه ونداد با

 یغج اينقدر...  ندارم کاري باهات ــ ومیگه میره اشپزخونه به سرعت به ونداد....  گمشو ــ میگم

 نکش

 عمت جون اره ــ

 ...نباشي اتاق تو اگه میشمورم سه تا... گفتي چي ــ ونداد

 میکني تهديد اينقدر که بمیري ــ ومیگم میام حرفش وسط

 میرم اتاقم به باجیغ من که درمیاد ازاشپزخونه ونداد

 .... قشنگه چه زندگیم اول روز

 ينم جامو هیچ که تاپ يه با رو بود زانوهام تا که رو سرخي شلوارک... کنم اذيت رو ونداد خواستم

 ...دراد يحال بي از تا میزنم پوستم به کننده روشن کرم يه بندم مي موهامو میکنم تنم رو پوشند

 ...خوبه... میکرد دم چايي داشت ونداد....  میشم اشپزخونه وارد شیطوني بالبخند

 سالم ــ

 بچین رو میز زحمت بي... سالم میگه برگرده اينکه بدون ونداد

 میده اُرو چه ــ

 روش ــ میگه پوزخند وبا میندازه بهم کوتاه نگاه يه... که بده منو جواب تا برمیگرده اينبار ونداد

 کردن قالب دختر جديد

 ؟ چــــــــــــــــــي ــ

 نمیشم تحريک لباسات اين با من ــ ون

...  بوديم گفته قرارداد تو...  ندارم کاري اصن هم حست اون تو با جوريم همین من ببین ــ

 نداره ربط بهم ما کارهاي

 نکنه خطور ذهنت به خبیثانه فکرهاي وقت يه... باشم گفته حال هر به ــ ون
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 بخت بد باف خیال....  بابا برو ــ

 بودي من با! بدبخت؟ ــ ون

 ديواربودم در با په نه په ــ

 کنه ولت داشت حق سهند ــ ون

 ... بدبخت میکنن تحملت وريختت پول با همه که شو خفه ــ

 هخف باسیلي منو میخواي اوردي کم شد چي ــ میگم زودتر من که جلومیاد عصبانیت با ونداد

 خودخواه....  بیشتره تو از دستمال يه ارزش... کني

 نشنوم حرفا ازاين ديگه ــ وگفت وگرفت دستم که برم خواستم

 ...نمیگم چي میگم چي من نداره ربطي توهم به...  خدا خینگ بگیر گوشاتو خب ــ

 ها ه شد ما نسیب زده گاز سیب ــ ون

 هي)بکشن گند به رو مردم دختر که نیستن فطرت پست توي مث همه..  کن صحبت درست ــ

 برسه چه نداديم هم دست بهم وسهند من( ...  عیبِ..نکنید فکرها اون از خدا تورو پروندم چیزي

 نمیشه پیدا خواب تخت توي عشق ببین... اينکه به

 میشم دور ازش سرعت وبا

**** 

 .... میشه زده اي تقه در به

 چته ها ــ

 ...برات ناهار ــ ونداد

 نمیخورم رو اون بخورم کوفت ــ

 نمیخوري که هم درک به... بمیر برو پس ــ ون

 نمیخوم که سرمم فدا... بمیر برو خودت ــ

 خفه ــ ون
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 دمبه بخور ــ

 نفهمیدي هنوز اينو...  نیستن خور اشغال خودت مث همه ــ ون

 بوزينه نفهمیدي هنوز اينو...  شعورر بي هستي خودت خور اشغال ــ

 بذار بیرون اتاق ازاين پاتو داري جرئت ــ ون

 يابو... هستي کي...  نمیخواد جرئت درضمن... بدي جوابمو زور با میخواي اور کم آخي ــ

 دار نگه خلت خود واسه رو تعبیراتت ــ ون

 يمیخوا هرزري... نمیگیرم جدي زياد من.... میگي چي فهمي نمي نداري شعور ديگه بیشعوري ــ

 نفهم ي بوزينه...  بزن بزني

 بِـــــخواب ــ ون

 ! خفه ــ

 شو ــ ون

 کثافت ــ

 میمون ــ ن و

 گوريل ــ

 زامبي ــ ون

 نخور بدرد بدبخت تیمارستاني ي ديوونه نفهم شعور بي خودتي ــ

 بِکــــــــپ ــ ون

 کـــــــــــــــــــــــن بس ــ میگم میکشمو جیغ

 پاتختي روي از مو گوشي...  بودرفت شده خسته من با کردن بحث از انگاري که وندادهم

 و رهمبرگ و سوخاري ومرغ زمیني سیب با پیتزا سفارش میزنم زنگ فسفودي يه وبه برمیدارم

 نکبت. .پايین ومیرم پوشم مي وشلوار مانتو و شال....  وسس نوشابه با البت میدم والزانیا هاداگ

 .... کنه جیش بود رفته روتون به گالب
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 سفوديف همون پیک دقیقه چند وبعد میرم ساختمان بیرون وبه میکنم سالم ساختمان نگهبان به

 اي اي اي...میگره اخرش قرون تا رو وپولشون میده وغذارو میاد

 بودي کجا ــ فريادمیگه وبا میاد سمتم به بوزينه که میشم خونه وارد

 توچه به ــ

 بده ــجوابمو ون

 ديگه ومیدم جوابت دارم ــ

 بده خب ــ ون

 توچه به ــ

 بودي کجا ــ ون

 نیست معلوم دستمه که چیزا اين از اخه... خالي خونه... هــــــــــــوف ــ

 نداره وجود فسفودي همچین طرفا اين ــ ون

 ام زنگیده...  نرفتم که خودم ــ

 بخوري میتوني رو همه ــ ون

 توچه به نه... توچه به اره ــ

 متاسفم واست ــ ون

 کنار گمشو بیا حاال چه من به باش متاسف خب ــ

 شعورر بي نفهم ــ ون

 ور هامو خوراکي ي وبقیه میذارم سیني تو رو وهمبر هاداگ میرم خونه اشپز سمت به میره وکنار

 روي تلويزيون روي روبه.... م میر هال داخل وبه برمیدارم مو خانواده نوشابه... میذارم تويخچال

 که کبتن اون به فرياد وبا میکنم نیگاه ديد مي داشت ونداد که مزخرفي فیلم به و میشینم فرش

 ... قديمیه چه چیه اين اَه ــ میگم بود نشسته مبل روي

 عشق داستان ــ ون
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 يا بیارم بکش بکش فیلم برم... عشق به برسه چه نیست مزرعه در دختري حنا داستان اين ــ

 ترسناک

 ببین همین بشین ــ ون

 .... دارن ي گند ي لهجه چه اَه ــ

 لمفی میگن اين به ــ ومیگم میرم هال وبه درمیارم رو فلشم کیفم داخل واز میشم بلند جام از

 هست چي ــ ون

 ارّه ــ

 !!!!!!!!!!!ـي چــــــــــــــــــــــــ ــ ون

 میترسي نکنه ــ

 بخوابم میرم من ــ ن و

 مي خونه وديوار در از سگ مث...  ديدم زدن سکته کلي با رو فیلم که بود غروب نزديکهاي

 مرده يه کردم حس شدم که اتاق وارد... بخوابم نتونستم کرد کاري نمیشد که هم شب...  ترسیدم

 نم واسه ونداد صبح تا میخوابم ونداد اتاق تو رو وشب میشم خارج اتاق از وداد جیغ با روتختمه

...  مکرد پاک مو اره فیلم شفت اين اصرار با هم صبح....  کپیدم خوردم مسکن يه اخر موند بیدار

 .... دارم بکشي بکش ترسناک فیلم کلي من....  خره خیلي نکبت

 از پسرش عروسي شب که باباش به زدم زنگ میسوخت بوزينه بدبخت اون ي واسه دلم چون

 !!نه؟ بیکاربود...  داد کادو ما به تورشت ويال ويه اينجا اومد کوبید شهرش

 منم چون...  شارژشه يکم بدبخت... شام واسه کردم دعوت رو ش بابا کردم چَکّار بگم حاال خب

 ....اينجا بیان شام گمشند گفتم ها بچه ي همه به زدم زنگ داشتم شارژر به نیاز

 يگهد دوساعت گفتم مرده شور مرده ارسام اون به البت...  کنم درست تاغذا اشپزخونه سراغ رفتم

 ....بیاره بکنه خريدامو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

131 

 

 پلو سفید پلو سبزي چي اونم کردم درست غذا نوع سه....  کردم کار خر مث شیش ساعت تا

 ودمب نکرده کار اينقدر عمرم تو حاال تا ديدم چشام جلو رو مرگ يعني....  وسوپ وفسنجون بامرغ

 ...شما جون... 

 ر انگا نه انگار اما...  بیا زودتر داريم مهمون امشب زدم زنگ شعورر بي اون وبه رفتم حموم زود

 لوزب يه و میشم بلند خوردن غصه جا به....  نه رفته حموم نه میشه هفت ساعت ديگه ساعت نیم

 وم همیشگي ادکلون و میندازم سرم هم اي سرمه شال ويه میپوشم مشکي دمپاي شلوار با ابي

 ...میشم بوزينه اون ومنتظر میکشم چشم به وخط ومداد ريمل ويه لبم به رژقرمز ويه میزنم

 هحول با کردن حموم دقیقه ده بعد رفتن حموم به اوردن تشريف اقا که بود وربع هفت نزديکهاي

 هستن کیا ــ میگه من روي روبه اشپزخونه تو اومده

 میکردي تن چیزي اقال...  خوبیه چیز خحالتم واال ــ

 هستن کیا میگم کن ول توروخدا سیمین ــ ون

 وتو من بهزاد ارسام فرگل شبنم پري سروين... شهیار بابا ــ

 کردي رو ها کار همه تنهايي به جنابعالي بعد... اُه ــ ون

 ...گرفتم کمک تو از پس ن ــ

 ینج شلوار يه زده هم تیپي چه گاد ماي اُ...  میاد بیرون بعد ربع يه میره اتاقش به خنده با ونداد

 قشنگ يخیل که موهاش میده نشون خوبي به جیگرشو اندام که رنگي خاکستري تیشرت با مشکي

 خوشگلتر يکم اما جاستین کپ بشر اين اصن...  داده باال

 بُخــودا....  کردن تر تر نوراني مارا ومحفل اومدن همه کم کم که بود هشت ساعتهاي

 ها خوشه دلت سروين با با نه ــ

 دار نیگه رو وندا...  خري توچقد دختر ــ سروين

 زفاف فاز تو نرفتین اول شب يعني ــ پري

 مثال چرا!  اوا ــ

 بده طالقم نتوتونه که میزايیدم قلو دو يه توبودم جاي من اگه سرت بر خاک ــ پ
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 ... خريد که واقعا ــ

 شه مطلقه زن يه شوهر میاد کي ديوونه ــ سر

 شدم زنش دلیل همون به فقط من کن ول...  اووووو ــ

 میشینیم وشبنم فري وکنار میشیم خارج اشپزخونه از تايي وسه

 برنمیداري من سر از دس چرا...  گرفتي که مو داداش پیدايي کم شبنم ــ

 گرفت منو داداشت تازه...  کردم خوب ــ خنده با شبنم

 اومده بدت چقد تو که آخ ــ

 ... میدوني خودت که تو ــ شبنم

 ... سوخت دلم نگو آخ ــ

 رفتي دکتر زغال ــ ومیگه میاد پیشم ارسام

 شعورر بي ــ ومیگم میشه بسته نیشم

 کرده درست کاچي واست شبنم راستي...  میرسه من نوبت که گفتم ـ ارسام

 تونم نمي اصن درد شکم درد کمر اين با خوب چه اِ ــ میگم پرويي با

 چیزيه خوب خجالتم ــ ار

 باشه پنهون مخش بي ي بنده ازاين نیست پنهون که خدا از وا ــ

 راه تو قلو چند حاال ــ ار

 تر تر تر قلو چند شما واسه میزدين مشکوک خیلي ازدواج قبل شبنم تو اما زياد واال ــ

 دب ا بي ــ ار

 ... نکنه نکنه بود تون عالقه من منظور وا ــ

 نداري فهم ديگه نفهمي ــ ار

 ... شعور... مخ...  عقل بابا ــ
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 میکشه چي ونداد ــ ار

 خجالت ــ

 میکنه حض ادم خجالتي اصن که توهم....  البته صد که اون ــ ار

 فضول بحرفیم خوايم مي بذار تنها رو زنا ما بیکار حاال ــ

 میگیرم بعدا رو يکي تو حال من ــ ار

 ... میگیرم رو ن خوابتو اتاق بعدا منم اينجوري اگه اِ ــ

 فعال...  برم رو رو اي ــ ار

 باادب برو خا ــ

 چه با امشب ارسام بود زدن حرف وضع چه اين سیمین ــ میگه شوخي با فرگل ارسام رفتن بعد

 ... بشه تنها شب نم اين با تا بیاره تاب وضعي

 میريم زودتر ما دوما شبنم نهو شب نم اوال ــ شبنم

 میشنوم جديد ها حرف ــ

 زغال میشنوي هم تر جديد ــ پري

 حرفي مي ي زياد داري پرو هوي ــ

 پختي چي شام خره سیمین هي ــ فرگل

 يونجه با حناق...  درد طعم با کوفت...  اضافه سس با زهرمار ــ

 ... کنم جبران امشب تا بودم گرفته رژيم من بگیري درد ــ سروين

 کردي درست اينو رژيمي غذاهاي امشب چرا میگه راست ــ پري

 نمیکني رو ماه به پا شبنم اين فکر هیچي من حاال ــ سر

 ... شو خفه ــ شبنم

 چیه بینید مي میچینید رو سفره االن....  نکنید دعوا عزيز پرستان شکم ــ
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 بچینیم ما ــ فرگل

 ... کردم کار تو مث صبح از همه اين من عزيزم آره ــ

 فرگل میشه خر مخفف هه ــ سر

 خواستگاريت بیاد م گاو نذارم نکن کاري ــ فرگل

 کنه پهن رو سفره بیاد است گرسنه کي هر کنید ول حاال اِ ــ

 مضره ام نداشته ي بچه واسه نمیخورم هارو غذا اون من ــ شبنم

 شو بلند گمشو حرفا چه ــ

 ... میکنیم پهن رو سفره و میشیم بلند جمعي دسته

 .... هم کنار هم شهیار وبابا وسروين وپري میشینن همسراشون کنار همه

 چیز ــ میگم لبخند وبا جامیکنم غذا ونداد واسه...  شبي و فري مث نشه بازي ضايع اينکه واسه

 عزيزم نمیخواي ديگه

 نکن لوسش دخترم شهیارــ بابا

 ... اينکه به برسه چه میدم واسش جونمو من حرفو اين نگین جون بابا وا ــ

 خوبي تو خیلي...  میگه راست شهره واقعا ــ شهیار بابا

 نمیرسم که ونداد خوبي به...  لطفشونه نظر ــ

 ورديمخ شام....  فهمم نمي من که میگه چیزي يه لب زير میندازه بهم محبت با نگاه يه باباشهیار

 .... کرديم جمع رو سفره

 ... کردم کوب میخ هال تو رو همه اوردم اجیل و میوه بعد ساعت نیم

 میشم رهوخی میداد نشون رو ام عالقه مورد فیلم داشت که تلويزيون به و میشینم مبل رو ونداد کنار

 میکنم جبران مرسي ــ میگه درگوشم میشه خارج بهزاد با بحث از يکهو که

 االن کن صبر لحظه يه....  باش باش باش ــ

 !!چي؟ ــ ون
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 میبینم رو فیلمم دارم توروخدا هیش ــ

 ساختي خودت ــ ون

 ديدش واي...  خواهش...  روش توهم کمه اينا صداي سر.... خدا رو تو... نه ــ

 !!هــــــــــان ــ ون

 هک من..  میشه چي فیلمه اين اخر تو نظر به میگم ونداد...  کردن تمومش حساس صحنه اوف ــ

 میرسن بهم اخرش میگم

 نمیبینم فیلما اين از من ــ ونداد

 ... نبین ــ

 .... برو خواهرت جون خدا اي....  بمونه امشب نکنه نمیره باباجون اما میرن مهمونا کم کم خالصه

**** 

 وزينهب نکبت اين ي خونه آخه...  بغلي اتاق توي رفت و پیشمون موند باباش زياد تاسف با امشب

 هر تو که است خوابه سه

 اب بزرگه خونش کال....  است نفره يه اش بقیه است دونفره تختش که من اتاق غیر به کدومش

....  پزها چرت وازاين چیده روسي طراح يه شو خونه میگه که خودش... اپارتمانیه اينکه

 وردما چیدمانش واسه ايراني طراح يه وزدم کردم کنفیکوني خونشو ام جهیزيه با من خوشبختانه

 بايد رو طراح اون دست ولي!!  واال... ديدم رو اينجا بريد کفم اصن من چون فرگل نها من البته

 اين تو رحاض بیاد بدش هم اشپزي از اگه میبینه که خونشو اشپز ادم چون بوده شیک خیلي بوسید

 !!بــُخودا...  کنه اشپزي اشپزخونه

 ... میخوابي زمین رو امشب ببین ــ

 ...بروووو ــ ون

 ها میکنم شتکت میزنم ها ندارم حوصله من ببین ــ

 میمیرم خستگي از دارم صبح واسه بذار بکني خواي مي هرکاري سیمن ــ ون

 کردي چیکار ها شستي ظرف پختي غذا کردي مثال چیکار تو اِ ــ
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 ....داشتم عمل ــ ومیگه میکنه نگاهم اش خسته نگاه با ونداد

 ...بهم پس خب خیل ــ ومیگم میکنم نگاهش باشرمندگیش

 داري دانشگاه فردا بخوابي بهتره امشب واسه مرسي حاال...  دادم قول بهت من سیمین ــ ون

 نرم شايد ــ

 ... کن فکر فردا باشه ــ ون

 به يواشکي بخوابي بخواي سخته خدايي لي شلوار با سوخت بحالش دلم...  میره تخت سمت وبه

 نک ولش...  خوابیده ناز چه آخي....  میگردم بر اتاقم وبه برمیدارم توسي گرمکن يه میرم اتاقش

 روي آرامش با رو وچشام میرم تخت سمت وبه میذارم ارايشم میز صندلي روي رو شلوار... خوابه

 ..... میذارم هم

**** 

 ساعت وش بیدار سیمین ــ میگه که میشم خیره ونداد وبه میکنم وا چشامو دستم خوردن تکون با

 میشه بیدار االن بابا شیشه

 اماده شدب ي صبحونه ويه میشورم صورتم میرم دستشويي وبه میشم بلند جام از الودگي خواب با

 خیره ودب تنش فقط شلوار يه که ونداد ديدن با که کنم عوض رو لباسم که میرم اتاقم به...  میکنم

 میبندم محکم وچشامو وضعیه چه اين ونداد ــ ومیگم میشم

 ها زنمي مثال کن باز چشاتو ديوونه ــ خنده با ونداد

 یرونب بري میشه بعد...  صبحونه ــ میگم وبالبخند وامیکنم رو چشام اروم اروم میگفتا راست

 بپوشم لباسمو تامن

 .... شوهرتم مثال سیمین ــ ون

 اين....  ممیش خارج اتاق واز میپوشم لباسم تند تند...  کنم عوض لباسمو تامن میگردونه بر وروشو

 !!؟ بود رده.او کجا از لباس

 بريزم چايي واسش بده رو شهیار بابا لیوان ونداد ــ

 ندارم میل گلم عروس نه ــ جون بابا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

137 

 

 .. بخوريد رو چايي لیوان يه اقل ال...  نخوردين هیچي شما اخه ــ

 ندارم تعارف که من....  مرسي نه ــ شهیار بابا

 رو لیوان اون بده ونداد...  داريد تعارف گفتم من مگه خب ــ

 خورم نمي من بريزي اگه سیمین ــ جون بابا

 بده رو لیوان ونداد...  میخوريد شما ــ

 بخورم تونم نمي عزيزم اخه ــ باباجون

 بشید تقويت بايد يد پیر شما ــ

 ؟ پیرم من سیمین ــ جون بابا

 ...پیريد شما شهیار بابا اره ــ

 نمیام تون خونه ديگه بريزي اگه ــ باباجون

 یايدب ما ي خونه هم بخوريد رو چايي اين هم که میکنم کاري يه من ببینید...  بده لیوان د وندا ــ

 ديگه کارهاي کلي هم نريد ايران از هم

 یايينم بر پسش از...  بريزه رو چايي واست بده جون بابا ــ ومیکه میکنه جونش بابا به رو ونداد

 کرده ثابت تجربه من به... 

 ونهخ از بوزينه با بعد ساعت ونیم میخوره واونم میريزم شهیار بابا واسه چايي لیوان يه خالصه

 ... شکر الهي...  میشند خارج

 هچ آخه....  نکنه شک وقت يه باباش چون اورد اتاقش تو از رو لباساش گفت بوزينه اون راستي

 درخشان ي نمره ويه رفتم دانشگاه به بوزينه مرحمت به امروز...  داره تاب مخشون مردم شکي

 ممیر خونه ونیم دوازده ساعت....  نداره خوردن غصه ارزش که يازده...  نیست باکي البته گرفتم

 ....میخوابم غروب وتا میفتم خرس ومث

 شک با موهامو....  میکشم ولتي دو خمیازه ويه میدم بدنم به وقوس کش ويه میشم بلند جام از

 از نیست توصیف قابل که بخشي لذت باسبکي دقیقه بیست بعد...  میرم دستشويي وبه میبندم
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 با.... نهاشپزخو به میشه ختم اصن من سروته... میرم اشپزخونه به بال وسبک میشم خارج دشويي

 خالق جلل میکرد اشپزي داشت ونداد...  میشه تا سه چشام میبینم که چیزي

 کردي تعجب چیه ــ ون

 مفتشي...  کنم تعجب خواست دلم توچه به ــ

 ديوونه بابا برو ــ ون

 هه؟ چي حاال...  بوزينه ــ

 نمیدوني يعني ــ ون

 خوردنه قابل بدونم میخوام فقط...  میدونم که دونستن ــ

 نداره اشغال توش چون نه تو واسه ــ ون

 نفهم ي بوزينه خور اشغال...  نمیگردم ها مونده پس دنبال تو مث من متاسفم ــ

 بگیري پس رو حرفات ي همه بهتره ــ ون

 ... بشه چي که بگیرم پس ــ

 نیس پادشاهي صبح از کم زفاف شب ــ ون

________________________________________ 

 شعور بي الدنگ شو خفه ــ

 خودتي تعارف بدون اش همه ــ ون

 تويي ــ

 بچین رو میز حاال...  منم باشه...  نیست عیب جوانان بر ارزو ــ ون

 ... باشه اما اوردي کم فهمیدم که من ــ

 ...بگیر انرژي بخور شام فعال... بعدا حاال ــ ون

 نيک حمالي بايد توهم میشورم ظرف میکنم جمع میز میچینم میز میکنم درست من وقتي اِ ــ
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 اينطورياست اِ  ــ ون

 است ديگه طورياي يه پس نه ــ

 کن درست غذا خودت واسه بپر پس ــ ون

 کوفت رو تو پخت دست بیام که نشدم بدبخت اونقد هنوز...  میکنم درست خودم که معلومه ــ

 کنم

 میکنه درد سرم...  کن بس... سیمین ــ ون

 من بده تکون رو ها چربي حاال...  میکنه درد که میکنه خوب اصن...  میکنه درد که چه من به ــ

 ... کنم درست شام خودم واسه میخوام

 از مزهخوش کتلت چهارتا با ساعت نیم بعد منم میره بیرون اشپزخونه از من حرف از تبعید به ونداد

 عسلي ويه بود نشسته مبل رو ام بوزينه اون میشینم تلويزون روي وروبه میشم خارج خونه اشپز

 کال فیلم داشت معمول وطبق...  بود روش اش وامونده غذاي اون که بود کشیده جلوش هم

 .... ايـــش... میاد بدم ســــــــــیک کال ي کلمه از انقد...  میديد ســــــــــــیک

 میاد بدم فیلما اين از من کن عوضش ونداد ــ

 میاد خوشم من....  چه من به ــ ون

 ببینیم بیارم فیلم برم...  ات سلیقه اين با کنن گورت به گور ــ

 هست چي حاال... نه خدا تورو ــ ون

 ديگه چیزا اون داره چیز حالت يه...  نیست ترسناک ولي گم نمي ــ

 .. چیه اسمش ــ ون

 نابود ور زمین میخواد شرکتي يه نیگاه...  کنم تعريفش واست میتونم اما رفته يادم رو اسمش ــ

 که همیزن خوب پیوند يه سلولیش بافت با زامبي زنه يه اما میکنه زامبي رو همه همین واسه کنه

 جديدش قسمت دارم باندهم جمیز راستي بود امبرال شرکته اسم آها میکنه نیرومندش

 بینم نمي رو هیچکدوم من مرسي ــ ون

 ... وجري تام دارما چیز ـــ
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 ... کن ولم داري دوس کي هر جون سیمین ــ ون

 چسبیدمت من مگه وا ــ

 ! سیمین ــ ون

 ها ــ

 دارم عمل.... کنم کوفت رو کوفت اين من بذار ــ ون

 بکشه ادم میخواد انگار خب خیل ــ

 مي رو در ازمحکم تر ومحکم میره اتاقش داخل وبه برمیداره عسلي روي از غذاشو سیني ونداد

 .... مخشون يا داره ايراد عقلشون يا نیستن سالم من مث که همه... دارند قاطي مردم وا....  بنده

 زياد حد اخرين تا وصداشو میزارم خارجي اهنگ يه تابم لب وازتو میرم اتاقم به خوشحالي با

 بچرخ جان ونداد بچرخ....  میکنم

 رفت سرم... کن خاموشش ــ میگه تحکم وبا میشه اتاق وارد ونداد دقیقه ده بعد

 کن خواهش ــ

 عمرا ــ ون

 کنم خاموشش عمرا منم ــ

 اينجورياست اِ  ــ ون

 يس ــ

 بچرخ...  خانوم سیمین بچرخ پس اوکي ــ ون

 اُه اُه اُه...  میشم ترک زهر من نکن اينجوري ونداد اقا روخدا تو ــ

 میخندم وبلند

...  ارممیشم پنج تا نه يا میکني خاموشش میدم بهت اخطار ر با اخرين براي بار يه سیمین ــ ون

 ....ونیم چار.... چار... هفتادوپنج و سه...  ونیم سه...  سه...  دو....  يک

 پنــــــــــــــــــــــج بابا اي ــ
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 فعال خب خیل ــ ون

 ( نوزاد)  بي بي همچنین ــ

***** 

 !!...؟ بوزينه کردي غلطي چه تو ــ میگم جیغ وبا میرم ونداد سمت به عصبانیت با

 کردم کارايي يه اما...  نکردم غلط ــ گفت میکرد برابر چند منو عصبانیت که خونسرديهي با ونداد

 رر شعــــــــــــــــورررررر بي کردي بیجا خیلي تو ــ

 ننور ي جیغو جیغ ي دختره نکش جیغ اينقد ـــ ونداد

 ....خودتي ــ

.... رديک پیرهنموپاره چرا...  عوضي... ري. بــیشعور خیلي ــ ومیگم میکوبم زمین رو محکم وپامو

 داشتم دوس رو اون من

 داشـــــتي دوستش میگي داري خودت ــ ون

 چهب خیلي ننر نپوشیدمش بحال تا اونو من...  بخري ام بر اون کپ دونه يه بري بايد...  لوس ــ

 خیلي اي

 بود اشغال سطل تو جاش لباس اون ــ ون

 ....رومیخوام لباس اون من باشه کجا جاش نداره ربط تو به ــ

 ور که اثارشو بگم بهتره يا هاشو نقاشي وتموم میرم هال وبه میشم خارج اتاقش از سرعت وبا

 ...... اريان جناب باشم وحشي میتونم منم...  میکنم پارشون کارد با و میکنم رو بود ديوار

 وت ــ ومیگه میکنه کپ اش شده خراب هاي تابلو ديدن با و میشه خارج قش اتا از عجله با ونداد

 کردي غلطي چه

 کردم کارايي يه اما...  نکردم غلط ــ

 میکنم ات خفه سیمین ــ ون

 ... بوزينه...  وحشي...  کردي غلط تو ــ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

142 

 

 بدم نشونت و سگم روي اون نکن کاري سیمین ــ ون

 االغ ي بوزينه میشي سگم تو خالق جلل اَ ــ

 سیمین شو خفه ــ ون

 بوزينه فضول چه تو به اصن...  نمیخواد دلم ــ

 شه کبود صورتت ور يه دفعه اون مث که نکن کاري ــ ون

 ... کنم حالیت تا بزن داري جرائت ــ

 میکوبدش زمین به ومحکم میکنه رو وفلشم میره تلويزيون سمت به نیشخند با ونداد

 ... کردي کار چه وحشي ــ

 نکردم خاصي کار زمین به کوبیدم تو فلش ــ ون

 بخوره لهيا ــ ومیگم میکنم پرت سمتش وبه وبرمیدارم میز روي مصنوعیه گل گلدون عصبانیت با

 ... وچالت توچش

 وحشي میکني چیکار ــ ومیگه میده خالي جا

 نکردم خاصي کار...  يويو توهه به وکوبیدم گلدون ــ

 ...دربیاري بازي وحشي ديگه ر با يه فقط بار يه ــ میگه قروچیه دندون با ونداد

 کني غلطي چه میخواي صدبار اصن نه بار ده بگو تو ــ

 ديد خواي ــ ون

 دارم برات خان ونداد اما...  کردي تموم من در رو خوشبختي خدا آي... میره اتاقش وبه

 عوض رو نخور بدرد گوشي اين من الخره با خدا اي....  میزنم زنگ سروين وبه میرم اتاقم به

 هي هي هي....  نکردم

 رو جونیم ذره ذره دارم...  مادرت جون...  برس دادم به جورابات به دستم ديوونه سروين الو ــ

 .... میشم حالک دارم من... میدم ازدست

 !!شده؟ چي... بردي رو سرم دختر اِ ــ سروين
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 ونداد ــ

 زده کتکت ــ سروين

 .... کنه تکرار شو کاري غلط کرده غلط ــ

 !؟ کرده چیکار بگو پس خب ــ سروين

 داشتم سبز لباس يه...  دراره منو حرص میخواد... انداخته راه جهاني جنگ هیچي ــ

 پوشیديش نمي جا هیچ مد میو بدت ازش خیلي که همون... کدوم ــ سروين

 کرده پاره اونو...  اره ــ

 خب ــ سرو

 ... جمالت به خب ــ

 ريزي کرم گرفتم ها ــ سرو

 يــــــــــس ــ

 تخسي توچه دختر يس، کوفت ــ سرو

 شیکست شکالتیمو نازنین فلش...  هیچي اين خب اِ ــ

 خب ــ سرو

 کنم غلطي يه بايد من...  دلت به خب ــ

 میاد بر خر من دست از کاري چه يعني چه من به خو ــ سرو

 به وبگ هم پري وپر کلک اون به راستي... کل عقل خانوم کن من حال به فکري يه نیگاه... ايول ــ

 ... فکري يه بدبخت من حال

 میمیره واست ونداد بترکوني لب تو خدا به... باش خوب باهاش يکم خره سروــ

 ... مادرت جون ديگه کن فکري يه سروين اِ ـــ

 فعال پس...  خب خیل ــ سروي
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 نهمیک کار خوب عقلش موقع بعضي ها بگي حتما دريايي پري اون به خداحافظ عزيزکم مرسي ــ

 خداحافظ اوکي ــ سر

 حافظ خدا ــ

 میکشم عمیق نفس يه

 .... میبرم هجوم هال داخل به بز ومث

 نداريم ها شانس اين از که ها بخت بد ما....  خوشبحالش...  بیرون میره داره بوزينه اين اُلَلَـ

 ....( ادم عجب.... ندارم حوصله يا برم نمیتونم خودم جون اره...) بیرون بريم بتونیم

 میري کجا ونداد ــ

 توچه به ــ ون

 بلق اگه اخه...  میايي توکي بیرونم يازده ساعت تا من بگم بهت خواستم اما...  معلومه که اون ــ

 نبرم کلید من میايي يازده

 بري میخواي کجا ــ ون

 توچه به ــ

 برسونمت من بیا نداري دسترس در ماشین اگه بگم بهت خواستم اما...  معلومه که اون ــ ون

 میايي کي حاال....  نکرده زم ال ــ

 ببر رو کلید تو ــ ون

 بعد تا پس اوکي ــ

 ... شد بهشت برام دنیا ونداد بارفتن

 غلط شیطونه.... برنگرد ديگه برو میگه شیطونه....  بیرون میزنم خونه واز میکنم وکاله شال زود

 .... نمیکردم مزخرف هاي بازي اين وارد خودمو داشتم عقل اگه من...  من با کرده

 ...... واال خدا به واال

****** 
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 نداري فکري توهیچ پري....  کنم چیکار من بترکي سروين ــ

 !!بشکنه؟ وپاش دست بعد کني چرب اتاقش در دم...  چیکارکني میخواي مثال ــ پري

 اي مرکه تو پري ــ

 نه ــ سروين

 اره ــ

 زدي حرف تو باز پري ــ سروين

 شي خوشبخت... ايشاا....  شه پول چک زدي دست چي هر به... ا ايشا پري ــ

 ... ديگه بسه ا ــ سروين

 ها نه ساعت ــ ومیگه میکنه نیگاه ساعتش وبه

 کن ول ــ

 دز تشرت دوتا اونم...  رفتي يک بري بود قرار يازده ساعت...  کني دفعه اون مث میخواي ــ سرو

... 

 بابا بیخي ــ

 ندي گوش خر اين حرف به وقت يه سیمین ــ سروين

 .... چي واسه ايــــــــي ــ

 ديوونه...  شدي رحم بي توچه ــ سروين

 برم من شد دقیقه وده نه ساعت اُه...  کن ول اِ ــ

 ترسو ــ پري

 میگفت کي اينو پري... آره...  بابا بیخي ــ سروين

 ... میکنه اشاره من به باخنده پري

 ومت پت باباي.... اما....  میکنم في تال بعدا ــ
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 .... پارک میرم ومنم میکنند خداحافظي من از تعجب با وپري سروين

***** 

 دوازده کجا ونیم نه...  است دوازده ساعت اُه اُه اُه میشم خونه ووارد میچرخونم رو کلید وارد اروم

 ..... کجا

 لوستر که میرم اتاقم سمت وبه میکنم جدا در از رو وکلید میزارم کفشي جا وتوي ودرمیارم کفاشام

.. .بودي گوري کدوم احمق ــ میگه داد وبا میاد سمتم عصبانیت با وونداد میشه روشن هال توي

 .... کردي نگاه رو ساعت

 کردم نگاه هم رو وساعت نبودم قبرستون من ــ

 بده منو جواب شو خفه سیمین ــ د وندا

 نداره ربطي تو به بودم هرکي وپیش بودم هرجا ــ میگم خودش مث داد با منم

 ....منه به داره ربط که کسي تنها به اتفاقا ــ ونداد

 !!!!؟ ام همخونه به ـــ

 .... شوهرتم من نخواي چه بخواي چه سیمین ــ ونداد

 رهندا برت دور زياد...  نداره ربط اصال تو به درضمن....  بفهم...  امي خونه هم...  نیستي شوهرم ــ

 بودي کجا بگو.. نگیرم تو ازادي میخواي اگه ــ ونداد

 دروغ به....  بیشعوررر....  میکني تکلیف تعیین من براي داري که هستي توکي...  گرفت حرصم

 میگم

 .... پسرم دوست ي خونه بودم رفته...  بدوني میخواي ـــ

 خواستم...  میزني منو...  میکنم حس دهنم تو رو خون شوري که دهنم تو میخوابونه يکي ونداد

 یرهم در پشت از رو وکلید انداخت اتاقم داخل منو ومحکم گرفت رو دستم که دهنش تو بزنم يکي

 ببخشمت من تا....  اتاق اين توي از حتي... بیرون بري خونه اين از نداري حق ديگه ــ ومیگه

 چیکار همگ ببخشي منو بايد چرا اصن....  میدي اُرو اينقدر که هستي کي تو....  پستي خیلي تو ـــ

 ... ما قرار کن فرو اينو گوشت تو....  کردم
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 خودت قول وبه کني بازي من غیرت با تو که نبود اين قرارما ــ ومیگه میاد حرفم وسط ونداد

 بذاريم پا زير رو ها حرمت

 الــدنگ شو خفه ــ

 نمیکنه زدن به جرئت من جیغ با که میبره باال ودستشو میاد سمتم به ونداد

 .... داشت نخواهم دوستت وقت هیچ....  متنفرم ازت ـــ

 و یرهم بیرون اتاق واز زمین به میکوبه محکم رو اتاق کلید ونداد....  میکنم خارج مو لعنتي وبغض

 .... ومیبنده اتاق در

 اخداي...  میزدم هق میشد تر بلند من از قدش داشت که هام بختي بد وبراي میدم شدت مو گريه

 .... چي يعني کارها اين باش داشته دوستم کمي

 .... دادن هديه من به رو وخواب شدن خسته چشام که کردم گريه اونقدر

 تمتخ روي وخودمو میکنم باز مکثي بدون رو چشام...  تختم روي میکنم حس که میزنم غلط يه

 خودت به حقي چه توبه ــ میگم فرياد وبا میرم ونداد اتاق به و میشم بلند عصبانیت با...  میبینم

 ي همخونه باشي فهمیده امیدوارم...  نمیشي من اتاق وارد ديگه....  بزني دست من به دادي اجازه

 ... احمق

 چته باز ــ ومیگه میشه خارج اتاق از ونداد

 ... نزن دست ديگه من به ــ

 ...وديگه نمیزنم دست بلوريت تن به ديگه خب خیل ــ ونداد

 بلدم رو وچاه راه خودم نکن دخالت و هیچ به هم من کاراي تو ــ

 ديدم بله ــ ون

 ...ومیبنده در ومحکم میشه اتاقش ووارد

 دارم من زندگیه اينم....  میکنم کوفت صبونه عنوان به چیزي يه و میرم اشپزخونه به بیخیال منم

 رو صقر اسم نمیتونستم اصن که میکرد درد سرم قدري به میخورم قرص يه و میشم بلند ازجام

 ....بخوابم تا میبندم رو وچشام میندازم مبل ي رو رو وخودم میرم هال به...  بخونم
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**** 

 آب ــ

 چي ــ میگه اي خسته صداي با ونداد

 آب ــ

 بهتري ــ ومیگه میکنه نزديک دهنم به رو اب لیوان سرعت به ونداد

 دارم ضعف احساس چرا چرا... کجام من ــ

 کردي خودکشي چرا ديوونه...  هوشي بي روزه دو....  بیمارستان ــ ونداد

 ... خونه بريم میشه ونداد ـــ

 کردي خودکشي چرا اما...  خب خیل ــ ونداد

 ...ولي...  نکردم خودکشي من ــ

 چي ولي ــ ون

 ناخوشم من...  میکنم خواهش ونداد ــ

 يدشا!!! ... خودکشي؟...  میکنم اخر تا رو ابم لیوان منم بگیره رو ترخیص ي برگه تا میره ونداد

 میخوره داره بهم چرا حالم خدا واي....  میره گیج سرم چرا...  اُه...  خوردم که سردردي قرصهاي

 وارد ددر وبا میکنمش شدت به میاره فشار دستم به سرنگ سوزن يکهو که میشم بلند جام از... 

 ....و میشم دستشويي

 چندمین براي دوباره که بیفتم وخواستم رفت گیج سرم قدم اولین با که میشم خارج دستشويي از

 مازار داشت گلوم تو بدي بغض يه....  افتادم بغلش وتو کردم پیدا رو سقوطم هر گاه تکیه بار

 میدم ازارش دارم همیشه بدم من چه...  مراقبمه هنوز کردم ونداد به که بدي همه اين با میداد

 ... میکنه مواظبت ازمن همیشه اون که درحالي

 وضعیه چه اين خوب دختر ــ ونداد

...  يخوب ــ ومیگه میکنه هول ونداد که میکنم پرت بیرون به رو اشکام بگم هیچي که اين بدون

 ....سیمین
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 ي واسه خوبي تو چه ونداد...  نگرانته اينقدر يکي که خوبه چقد....  سیمین نگو اينجوري آخ

 ...ندارم رو خوبي همه اين ارزش من...  میشي نگران حتي اشکم قطره يه چکیدن

 ... خونه بريم ونداد ــ

**** 

 چرا بگي نمیخواي حاال ــ ومیگه میکشه روم رو وپتو میذاره تخت روي ازبغلش منو ونداد

 کردي خودکشي

 از قطره ره ي تشنه منم....  باشي داشته مصلحتي خودکشي ازاين خوبي تعبیر میخوام نمیگم نه

 ... محبتتم

 میکنم خواهش ونداد ــ

 بیارم گاز روي از رو بودم سپرده وپري سروين به که سوپي برات م بر من...  راحتي هرجور ــ ون

 اينطوري توچرا سیمین....  نمیخوام شه من از تهي فکرش نمخوام نه نه.... فکرمه به ونداد چقدر

 ....نکن خوبي جنبه بي من به ونداد واي...  شدي

 .... کردم دبش خواب ويه خوردم ولع با رو اورد ونداد که سوپي

**** 

 واسه اما...  بود شده بهتر منم اخالق و میگذشت ونداد ام وهمخونه من مشترک زندگي از ماهي يه

 هديگ مهمون کلي با البته دعوتیم هم وونداد من....  آرسامه تولد...  دارم استرس خیلي امشب ي

 رو کدوم آخه بابا اي...  میکنم پرو رو تکشون وتک میکنم نیگاه لباسام به بپوشم چي نمیدونم...

 تک يه هست هم وپوشیده میاد ام برنزه پوست به هم خیلي... رو قرمزه پیرهن اين اهان...  بپوشم

 ندادو ديگه ساعت يه...  نیست باز زياد هم اش يقه...  داره مشکي قرمز بلند استین شیک خیلي

 به زنممی قرمز ي رژگونه با قرمز رژلب ويه میکنم تنش دوباره رو قرمزم لباس...  ومیرفتیم میومد

 الکپ با رو بود سفید طال ظريف زنجیر يه که رو گردنبندم و میدم ارايش کامل رو چشام و صورتم

 ايه وگوشواره میندازم گردن به رو میشد انگشت بند ي اندازه به گرد ومرواريد يه که مرواريديش

 وموهاموي میکنم ودستم برمیدارم میز روي از مو وحلقه میزنم گوشم به مو اي نقطه مرواريدي

 میزنم ناخونام به رو لباسم نگ همر جیغ قرمز وناخونامو میريزم دورم لخت و میکنم شونه مشکیمو

 لوتگ تو بخوري منو بیايي که کوجايي ونداد...  جیگرم پا يه تخته به بزنم... شدم خوشگل چه... 
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 ساده هک مشکیمو ورني کفشاي و میرم جاکفشي سمت وبه میشم خارج اتاق از سرعت با گیرکنم

 ندازممی نیگاه جاکفشي کنار قديهه اينه تو خودم وبه میپوشم رو داشت پاشنه سانت وهفت بود

 در زنگ که بودم اينه تي خوشگله واون اينه توفاز....  زکي گفتم دراز لنگ بابا به شدم بلند چه وهو

 به و میکنم وباز در...  میزني زنگ چرا داري کلید وقتي...  خله خدا به ونداد اين...  میشه زده خونه

 کفشم ونداد نگاه وزير بستم و در بود حقش....  بود کرده کپ بخت بد...  میکنم سالم ونداد

 وا...  شدم مواجه ونداد درهم اخماي با که برگشتم سمتش وبه ودراوردم

 سرخه خیلي...  کن تر کمرنگ رو رژلبت اون لطفا ــ میگه عصبانیت با ونداد

 خیلي خدايي...  بیاد سرخ خیلي رژلب اين با من تولد تو نداره ودوست شده غیرتي قا آ بگو ها

 ... زکي گفته خون به مخصوصا قرمزه

 آخه چرا... ونداد اِ ــ

 کن کمرنگش گفتم ــ ونداد

 نداري دوس چرا... که خوبه اِ ــ

 بیايي مهموني ن او تو وخراب هرزه زناي اين مثه ندارم دوس ــ ون

 نمیکنم پاکش من بدون اينو اما...  دارم دوس من ولي ــ

 نمیريم ماهم خب خیل ــ ون

 ... بريم امابايد ــ

 نمیريم نکني کمرنگش تا ــ ون

 خب خیل ــ

 دوس گفتيمی میمردي بیشعورر... میکنه نیگاه اتاق تو من رفتن به اي مندانه پیروز لبخند با ونداداد

 .... میدم نشون بهت ونداد بهت لعنت...  بیاد اينطوري زنم ندارم

 یکيش پالستیک توي رو ولباسم میکنم تنم رو ومانتوم درمیارم رو ولباسم میکنم کمرنگ رو رژم

 خونه از اي سرمه وشلوار کت اقاي وبا میشم خارج وازاتاق میدارم بر رو ارسام وکادوي میذارم

 ...بیرون میزنیم
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 رژلبمو میدارم تخت روي رو وشلوارم وشال ومانتوم میپوشم رو ولباسم میرم وارسام شبنم اتاق به

 باشه اينجا اينطوري زنم خواد نمي دلم تانگي...  خان ونداد برات دارم....  میکنم تر نگ پر رو

 ... کــنم نــمي پاکش

 به ناسی با ارسام عموي پسر برديا يکهو که میرم پايین ها پله واز میشم خارج اتاق از لبخند با

 اورد امبر وبوي امد باد ــ ومیگن میان سمتم

 ... برديا سالم ـــ لبخند با

 مبارکه...  خانوم سیمین...  سالم علیک ــ برديا

 ....مرسي بگید تبريک میخواين بار چند ــ

 نمیکني سالم ما به سي سي ــ سینا

 نکن صدا سي سي منو بگم کي جون تورو....  نه ــ

 دارم دوست ــ سینا

 کوش ــ

 !!!؟ چي ــ سینا

 دوستت ــ

 سي سي بخورتت موش ــ سینا

 ديدي رو استخون تا چار اين عزيزم سینا ــ

 کو شوهرت... بذگريم ــ باخنده سینا

 نیدونم ــ

 .... عاشق چقد ــ برديا

 پیشش برم میخوام من فعال....  مسخره ــ

 سي سي ــ برديا

 پايین بیارم فکتو بزنم سي سي کوفت ــ
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 ...میشه اشام خون اين شن ادم میکنند ازدواج همه ــ سینا

 الف. سین چه تو به ــ

 سي سي ــ سینا

 ... بود چند رعنا ي شماره سینا ــ

 ... میخوري چي عزيزم ــ سینا

 سینا خاکبرسرت ــ برديا

 گفتي چیزي جان برديا ــ

 .... بگم چیزي بکنم غلط من ــ برديا

 ونمیپامت چشمي چار....  میکنم خبر با رو اناهید و رعنا ازتون بشنوم غلط گزارش...  فعال پس ــ

... 

 ...سه... دو... يک... میشینم کرد مي نگام عصباني داشت که ونداد وپیش میشم دور اونا از

 میخنديدي باهاش داشتي که بودن کي پسر دوتا اون...  کردي پرنگ رو رژت چرا سیمین ــ ون

 بودن دوستام هاهم پسر دوتا اون...  خواست دلم چون ــ

 میکردي غلطي چه داشتي....  بده منو جواب درست نکن عصبیم سیمین ــ ون

 .... نکن دخالت من کاري توي ببین ــ

 میگیرم رو جلوت دارم شدي ه هرز ــ ون

 خودتي ه هرز ــ

 ....شم مجبور که نکن کاري سیمین ــ ون

 بکن بکني میخواي که کاري هر ــ

 يانه میکني کمرنگ رو رژت سیمین ولي...  خب خیل ــ ون

 ... وجه هیچ به ــ
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 کنم پاکش خودم مجبورشم نکن کاري ــ ون

 ... نکردم مجبورت ــ

 سخی رو خودم حتما داشتم بي بي ماي اگه میکنم حس که میکنه نگاه بهم عصبانیت با ونداد

 .... میکردم

 رامشا کالم بي اهنگ يه و میشه خاموش برقا...  رسیدند شیمکشون به مهمونا که دقیقه چند بعد

 هم عشم يه نامردا...  برقصن تانگو يه تا وسط ريختن بود ادم وهرچي میشه پخش توفضا بخش

 رادخت آخه....  برقصه دختر يه با باشه نرفته ونداد اِ ...  ونمیبینه چشم چشم... نذاشتن روشن

 سوختم مگه.... درمیاوردن جور بد منو حرص که میکردن نگاش همچین

 برقصي داري حوصله... چیه نظرت سیمین ــ ون

 بريم... اما... نه ــ

 رممیذا دوشش ي رو رو دستم منم میکنه نزديکتر خودش به ومنو میذاره کمرم روپشت دستش

 به بزنم... ماشاا...  بخشه ارامش ونداد با رقصیدن چقد...  میکنم قفل دستش توي رو آزادم ودست

 هب خودمو...  درازه لنگ بابا ي نوه نکنه....  شم گردن تا کفشا اين با من بلنده چه ام بچه تخته

 کردم هنگ. .. میچسبونه پیشونیم به رو پیشونیش هماهنگي بدون ووندادهم میکنم نزديکتر ونداد

.... 

 خوبي ونداد ــ

 اره کني پاک رو رژت اگه ــ کمي باعصبانیت ونداد

 قا ا بــــله....چسبیده لبم به چیزي يه کردم احساس..... شیط اما... استغفرا اقا بگـــــو پس

 بدبخت باز هوس ــ ومیگم میکنم جدا وازش لبم کنم همراهیش بخوام اينکه بدون...  داره

...  بدم رو تو هاي نیاز جواب بايد من چرا....  میخوره بهم ازت حالم ونداد.... میام بیرون بغلش واز

 لبم وبه میرم دستشويي به

 که مون میز سمت به..... و میشینه لبم رو لبخند يه....  میشم خیره بود شده پاک رژش تمام که

 ... میرم بود نشسته پشتش ونداد

 رو لعنتي اون خواستم فقط من... نکردم بوست هوس رو از من.... سیمین ــ ونداد
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 محو لب روي از خواست رو رژ اين فقط اون کردم فکر درست پس میشه تر وگشاد گل لبخندم

 ... میگه دروغ داره نه نه نه اما....  کنه

 خودتي ــ میگم اخم با

... کردممی نیگاه ومیخوردن ونداد چشاشون با داشتن که دخترايي وبه میرم باال نفس يه بتم وشر

 يه با تداش که پوستي سفید دختر به....  که میکنه نگاشون همچین داره زن مثال انگار که ايشونم

 وبا یشهم لندب جاش از ونداد...  میشم خیره میشدن نزديک ونداد به بگم بهتره يا میزما به دختر گله

 فنچايي به بهتر اقا که کردن روشن شکري خدا رو برقا....  برات دارم....  میشنه میز دوريه دخترا

 از موها وگونه میزنم دوباره رو ورژلبم میرم ارسامشون اتاق به... کنه نیگاه ان گرفته رو دورش که

 رو وکتم میشم خارج اتاق از بخندل با...  میزنم خودم به دوباره رو ادکلونم و میکنم تر قرمز قبل

 اکثرا که میزي سمت به....  خودت مث وندادخان ام هرزه من آره... میگیرم دستم وبه درمیارم

 میگردن متمس به پسرها همه میکنم سالم لبخند وبا ومیشینم میرم دختر تا دوسه با بود پسر توش

 میکنن وسالم میشن خیره لبم به هیزشون هاي نگاه وبا

 ... بشینم اينجا میتونم ــ

 اينجا من پیش بیا خوشگله اره ــ میگه ا پسره از يکي

 سیمینم من ــ ومیگم میشینم پسره همون کنار

 میخوري...  عزيزم فرهادم منم ــ پسره

 فرهاد....  خوردم کافي اندازه به مرسي نه ــ

 فرهاد جون ــ فرهاد

 عزيزم داري رقص ي حوصله ــ

 ... عزيزدلم آره ــ فرهاد

 ور دستم...  میشد پخش داشت تانگو اهنگ هنوز میريم رقصنده جمع وبه میشیم بلند باهم

 اين...  افتادم ديگه نفر يه بغل وتو شد کشیده دستم شدت با يکهو که بذارم اش روشونه خواستم

 رو در وندا میريم ارسامشون اتاق داخل به وباهم ومیگیره دستم ونداد....  میشناختم خوب رو عطر

 میکنم تنت نکني تنت ــ ومیگه میده بهم رو شالم مانتو و میبنده
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 ... میريمو میکنیم خداحافظي وشبنم ارسام وبا کردم تنم رو مانتو زود که ترسیدم لحنش از اونقدر

 چته ــ ومیگم میبندم ماشین در

 کن پاکش...  شدي هرزه اينقدر چرا تو...  چمه من ــ ونداد

 نمخواد دلم ــ

 کنم پاکش خودم میخواد دلت نکنه ــ ون

 میزدي حرف دخترا اون با داشتي چرا خودتي هرزه اوال ــ ومیگم میکنم پاک رو رژم دستمال با

 میزدي الس پسره اون با داشتي چرا تو...  توچه به ــ ون

 ... من میگذرونديهو خوش داشتي تو چون...  من... من ــ

 پچه اي بچه ــ ون

 مث تو نه توام مث من نه پس منم ومن تويي تو....  احمق نیستن هرزه خودت مث همه ببین ــ

 حمر پسرش به تو اشغال...  هان خوابیدن زيرت نفر چند ببینم اصن...  خودتي هرزه فهمیدي من

 با داشتم من آره...  چیه میدوني اصن کثیف....  اشغال خودتي هرزه دخترش به برسه چه نمیکني

 من آره... اومدي مزاحم توي که میگذروندم خـــوش داشتم فرهاد با بگم بهتره يا پسره اون

 ..... کثافــ هوسباز میگیرتت جو توچیه.... بدم جواب نیازاشو میخواستم

 زا حالم عوضي...  کردي غلط خیلي تو ــ ومیگه میکوبه ام گونه و دهن به محم سیلي يه ونداد

 میخوره بهم تو امثال

 میزني باشه اخرت بار ــ

 نشنوم رو صدات ديگه شو خفه ــ ون

 میشینم رويات با که خوبه همین من براي

 میبینم دور از تورو میبوسم دور از تورو

 دنیاتو رد بگیرم خوبه همین من براي

 هاتو شدن رد ازاونجا میرم هرکجا ببینم
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 آشوبه قلبم که همین نیست خوش من حال که همین

 خوبه بودنم بد همین من براي باشي توخوش

 نیست چي تودلم اينکه به بود چي از بغضم اينکه به

 نیست شوخي عمر تمام خنديدم عمرم تمام

 نابودم تو بي بدوني خوبه همین من براي

 بودم عاشقش من بگم گفتن ازت جايي اگه

 ديده رو تو هرکي از که خوبه همین من براي

 نپرسیده چیزي ازم میپرسم بار صد بي چه

 آشوبه قلبم که همین نیست خوش من حال که همین

 خوبه بودنم بد همین من براي باشي توخوش

 نیست چي تودلم اينکه به بود چي از بغضم اينکه به

 نیست شوخي عمر تمام خنديدم عمرم تمام

***** 

 ندچ بعد....  میکنم گريه هاي وهاي میکنم پرتاب تختم رو وخودمو میشم اتاقم وارد عصبانیت با

 میده جا بغلش تو ومنو ومیشینه میاد من کنار وبه میشه اتاقم وارد لخت وتن شلوارک با ونداد دقیقه

.... 

... . ببخشید سیمین....  کردم فکر يکان نبود خودم دست ببخشید خانومي سیمین ــ ونداد

 بخشیدي

 ي... هي...بزن رو ن... م... م.. هي هي هي ري....ندار ق...ح... تو ــ

 ... ديگه ببخشید...  میکني گريه داري بد انقدر که زدمت طوري اون که بکشه منو خدا ــ ونداد

 .... ــ
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 شکنهب دستم الهي سیمین...  ببخشید سیمین.... نکن گريه اينجوري برم قربونت الهي ــ ونداد

 سیمین...  نکن گريه مادرت جون سیمین.... 

 ... ابتب میخوام رت...معذر منم ــ ومیگم میکنم وگور گم ونداد بغل تو وخودمو میکنم وپاک اشکام

 نگو هیچي دلم عزيز ــ ونداد

 نکن خوبي من به ونداد.... سیمین منم ونداد!!!.... ؟ دلتم عزيز من مطمئني...  خوبه حالت ونداد

 ام قرار نمیشم متوجه چرا من واي... میشم عادت بد دارم من نه نه نه...  موني نمي پیشم وقتي

 نداشته غیرت روم....  نکن خوبي بهم ديگه....  ندارم جنبه من ونداد....  نه نه نه....  نبود عشق

 دارم من خدا واي...  کن رهام ونداد.... نشو نگرانم....  نباش مراقبم.... نشو عصبي روم....  باش

 دو عشق نه نه نه بشم ام ساله يه ي همخونه عاشق نبايد من نه نه نه خدايا واي....  میشم عاشق

 ....کردي فراموشم بازم خدايا....  طرفه يه به برسه چه دارم نگه نتونستم رو طرفه

 .... کمک.... خدايا...  شم اد وند عاشق نبايد من خدايا...  میرم بخواب ونداد بغل وتو میبندم چشامو

***** 

 شده صبح بیدارشو سیمین ــ

...  یدمخواب ونداد خود تو نه نه نه ونداد بغل تو ديشب من نمیشه باورم....  میشم بیدار باخوشحالي

 .... بود داشتم که رو خوابي بهترين

 لهک براي میمیرم من جان اي...  میريم پزي کله وبه میشیم خارج خونه از ونداد وبا میشم حاضر

 ... زبونش مخصوصا هـــوم پاچه

 میشینم رويات با که خوبه همین من براي

 میبینم دور از تورو میبوسم دور از تورو

 دنیاتو رد بگیرم خوبه همین من براي

 هاتو شدن رد ازاونجا میرم هرکجا ببینم

 آشوبه قلبم که همین نیست خوش من حال که همین

 خوبه بودنم بد همین من براي باشي توخوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

158 

 

 نیست چي تودلم اينکه به بود چي از بغضم اينکه به

 نیست شوخي عمر تمام خنديدم عمرم تمام

 نابودم تو بي بدوني خوبه همین من براي

 بودم عاشقش من بگم گفتن ازت جايي اگه

 ديده رو تو هرکي از که خوبه همین من براي

 نپرسیده چیزي ازم میپرسم بار صد بي چه

 آشوبه قلبم که همین نیست خوش من حال که همین

 خوبه بودنم بد همین من براي باشي توخوش

 نیست چي تودلم اينکه به بود چي از بغضم اينکه به

 نیست شوخي عمر تمام خنديدم عمرم تمام

...  االن هم دادي گوشش ديشب هم که چیه اهنگ اين محتواي مگه بده شفات خدا ونداد خدا اي

 .... خوبه اش سلیقه اما

 میدي گوش اينو اينقد چرا تو ونداد ــ

 جوري همین ــ ون

 اوکي ــ

 میريم کجا داريم میدوني ــ ون

 .... میگي بار چند! ...  ونداد ــ ومیگم میکنم نیگاه ونداد به جیغ با

 چیزکنیم چیزه پس اِ  ــ ون

 چیزکنیم ــ

 حرف...  ديگه چیز همین ــ ون

 ... داري تشريف زده غربي چه برسرم خاک ــ
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 کن دعوت شام رو بابام با وباباتو مامان شب فردا راستي اُه ــ ون

 خبريه وا ــ

 برم اي دوهفته کوچیک کاري مسافرت يه میخوام بابا نه ــ ون

 ...خوشبحالت ــ

 بدي يخیل ونداد....  هي هي هي...  ببینه رو ونداد تونه نمي هفته دو خانوم سیمین اينکه يعني اين

.... 

.. . زياده دوهفته بخدا...  میکنم فکر ونداد اي دوهفته نبودن وبه میدم تکیه پنجره به رو سرم

 اوف....  میشه تنگ داره االن همین از واسش دلم من... من...م

 رگلت پسر دوتا که میز يه وبغل میشیم ش وارد وباهم میريسیم چي چي دونم نمي پزي کله به

 .... میشینیم بودن نشسته پشتش ورگل

 ي پديده يا پزيه کله اينجا عزيزمن... شیکه خیلي اينجا نمیکني احساس تو میگم ونداد ــ

 ...شانديز

 زيپ کله بیارمت میخوام گفتم بهت بار صد شد خوب... پزيهه کله اينجا عزيزم ــ خنده با ونداد

 خب خیل....  طور اين که پس ــ

 میخوري چي حاال ــ ونداد

 پاچه کله...  معلومه اينکه ــ

 باش من منتظر تو اوکي ــ میگه خنده با دوباره ونداد

 خرابها حالت تو امروز ونداد ــ

 مییخاره تنت ــ ونداد

 چطور آره ــ میگم ونداد به باخنده

 اوردم سوغاتي واست اگه....  شیطون ــ ومیگه میده فشار رو مماغم ونداد

 ..... سهند.... میفتم سوغاتیم اخرين ياد... میشه محو لبم رو از لبخند سوغاتي گفتن با
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 خوبي سیمین ــ ونداد

 کو گوسفند ونداد ي پاچه کله گارسونه اقا حاال...  اره ــ

 میگیرمااااا حالتو ــ ونداد

 برداري رو پخچالم میتوني بخواي اگه البته....  ندارم خونه که من ــ

 هااااا شارژي امروز ــ ونداد

 ...دارشدي منظور ونداد ــ

 ...حالـــّا ــ ونداد

 میکشمت ونداد ــ

 هرته شهر مگه ــ ونداد

 حرص يا بخورم صبحونه اوردي من ونداد اِ ــ

 نیارم زبون میخواي سیمین ــ ونداد

 میزنما جیغ ونداد ــ

 ...صاحبش خوشبحال...  ماهِ چقد...  بگیره رو مون صبحونه تا ومیره میشه دور ازمن خنده با ونداد

 سیمین....  داره دوسم اون نه... کنه وولم من نه نبود عشق ما قرار بگه من به بايد ونداد انگاري

 .... کن ولم اَه.... بشه سرگرم میخواد باتو فقط اون نزن گول خودتو

 ازويب روي رو چپم دست کنم نگاه بهش اينکه بدون میکرد اذيتم بغلیم میز پیس پیس صداي

 ... ديدن شکــري رو خدا که... ببینن مو حلقه تا میدم حرکت راستم

 !!!؟ هوم....  گرسنهشه خوشملم خانوم ــ ومیگه میاره رو سروپا ونداد

 بع اون سروپاي اوهوم ــ میگم وبالبخند میدم قورت رو دهنم وآب میکنم نیگاه ونداد به تعجب با

 بده رو بعي

 بفرمايید میل بانو ــ ومیگه میذاره رو روبه رو ام پاچه کله باخنده ونداد

 سلطان جناب چشم ــ
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 من به بدش...  منه سهم اون سیمین ــ گفت ونداد که بخورم خواستم رو لقمه اولین

 بیا ــ میگم لبخند با

 بذار خودت نچ نچ ــ ونداد

 ... کردم داغ.... میذارم ونداد دهن تو مو لقمه لبخند با

 ديگه يکي...  داد مزه چه..  هوم ــ ومیگه میده قورت رو لقمه ونداد

 کنیم فکري يه بعد تا بده منو سهم هم تو....  زرنگي اِ ــ

 ...شد خوب ــ وگفت دهنم سمت به برد رو اي لقمه خوشحالي با ونداد

 يس ــ

 بوس بکن ــ د وندا

 اونوقت رو کي ببخشید ــ

 شوهرتو ــ ونداد

!! .... ؟ نه يا کنم تعبیرش....  چیه کارا اين ونداد...  میشم خوردن ومشغول میندازم پايین رو سرم

 خَجول چه ــ میگه باخنده ونداد...  بود من واسه عزيزمات ونداد

 !!!؟ من ــ

 اوهوم ــ ونداد

 بگیري پس حرفتو بهتره ونداد ــ

 پرو چه...  پس... چشم ــ د وندا

 شارژي چه امروز ونداد ــ

 حالــّـا ــ ون

 !ونداد ـــ

 جانم ــ میگه خنده با ونداد
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 بسمت گريه وبا میشم خارج رستوران از حرفي هیچ بدون میشه محو لبام روي از کامال خنده

 زهرا بهشت ــ میگم راننده به میشم وسوارش میگیرم دربست يه درمییرم

 بنال بگو...  جانم نگو... عزيزم نگو...  بشم عاشقت نبايد من ونداد...  میريختند جور همین اشکام

 نکن محبت ونداد....  ها بگو.... 

 ... باشه اخرتون غم خانوم ــ راننده

 ....میمیره داره ديگش ي ونیمه میشه له دوباره داره قلبم چون باشه بايد واقعا اخرم غم اره

 همچنین ــ

 چـــي؟ ــ راننده

 مرسي منظورم....  هیچي... ها ــ

 میکنم خواهش ــ راننده

 حاال...  داره خنده واقعا....  میکنم فرار ورزيدن محبت بخاطر خینگم چقد من....  میگیره ام خنده

 ....دارم ايول واقعا....  زهرا بهشت چرا

 جواب خانوم ــ گفت بود شده کالفه که راننده...  میخورد زنگ بار هزارمین براي داشت گوشیم

 بدين

 الو ــ

 !خوبي؟ سیمین! ؟ نشده که توريت! خوبه؟ حالت! ؟ کجايي!! شد؟ چي سیمین الو ــ ونداد

 خوبم...  نشده هم توريم....  خوبه حالمم....  تاکسیم تو....  نشد هیچي ــ

 !!کجايي؟ ديوونه...  کردي لبم به جون سیمین بري میخواي کجا ــ ونداد

 زهرا بهشت میرم دارم ــ

 ؟!مطمئن ــ ونداد

 مطمئن ــ

 کن بوسم ــ ونداد
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....  میشن خارج ونداد کن بوسم براي چشام از اشکم قطره واولین میکنم قطع تندي به رو تلفن

 لد تو يه واست ونداد... ونداد تولد تیر دو خوب چقد...  موني نمي پیشم وقتي نکن خوبي بهم ونداد

 ...خوبه....  اومدنش از بعد روز سه درست...  باشي داشته دوسش خیلي که میگیرم

 ... بلندمیشه گوشیم از اس ام اس دينگ صداي

 : ونداد

 !!؟ شد چي دوباره

 : ــ

 هیچي

 :ونداد

 بود خود ي سايه ي دلبسته فقط مترسک نداشتند خبر ولي ببارد باران کردن آرزو

 .... اجازه بي...  کنم تعبیر میخوام ديگه ونداد...  میشینه لبم رو لبخند يه

 : ــ

 مترسک طفلي اخي

 : ونداد

 خونه...میايي کي

 : ــ

 میام دوازده تا اما... نیدونم

 :ونداد

 گفتي چند... تا پس...  خوفه

 ....بدونه دقیقشو ساعت میخواد زرنگ اي

 : ــ
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 خداحافظ فعال....  دوازده

**** 

 ... ي خونه میريري...  باشه جمع خاطرم سیمین ــ ونداد

 تو ي خونه ومیرم نمیرم خودمون ي خونه به اصن میکني اينجوري هي ونداد اِ ــ

 !جمع؟ خیالم پس ــ ونداد

 ... ولي...  تفريق پس نه ــ

 چي ولي ــ ون

 خداحافظ هیچي ــ

 چي سیمین ــ ون

 خواهش ونداد اِ ــ

 ونداد شکالت بقلم بیا حاال چشم ــ ونداد

 ...برگرد زود ولي.... میگفتما بهش کاش اي بود نکرده صدام اينطوري بحال تا

 .... میکنم خداحافظي وازش میبوسم شو گونه خجالت وبدون میرم بقلش به

 یردرگ بهتره نه نه نه...عشق من واي...  بیشتر هم سهند از حتي حتي...... خیلي دارم دوست ونداد

 میکشم عمیقي نفس...  نشم

 ...... میشم خارج فرودگاه واز

**** 

 میگه ام خاله که میزنم رو خونه زنگ

 موشک موش تويي ــ

 زغال میگه که ارسام از اون... گذاشتن اسم من واسه که بود چي مامانم بابا هدف موندم من اصن

 مهه که فرگل و وپري سروين از اون شکالت میگه که ونداد از اون سي سي میگه که سینا از اون

 .... ها خدايي...  هیچي که مامانم بابا...  خالم از اينم...  میکنن صدام سیمین غیر چي
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 میکنید چیکار اينجا شما... فهیمه خاله آره ــ

 میکشمت سیمین ــ خاله

 .... میزنم رو دوم ي وشماره میشم اسانسور وارد حیاط کردن رد وبعد میکنه باز رو ودر

 ...میشود پیدا در چارچوب تو وخالم میشه باز در يکهو که بم میکو در به

 عزيزم خوبي جون فهیمه سالم ــ

 میکنم ات خفه سیمین ــ خاله

 عزيزم شدي که هم جالد ــ

 کنن رعايت رو حجابشون اقايون... ا يا ــ ومیگم ومیبندم ودر میشم خونه وارد

 چطوري....  انشرلي بــه ــ میگه هال تو از خالم شوهر

 چطولي شوما خوبم ــ

 خوب ــ خالم شوهر

 خوشبختم بدم من اِ ــ

 درازه هنوز زنونش اين سعید ــ میگه خنده با خالم شوهر

 بابايي سالم...  درازه پسرم اره... بپرسید خودم از شما جون احمد ــ

 کن کچل مارو ي کله بیا بعد کن عوض رو لباست برو گلي گل حاال ــ میگه ازتوهال هم بابا

 چچم ــ

 ور جیجلش آخ...  خوابیدن تختم رو اش بچه با خالم دختر بهناز میبینم که میرم اتاقم داخل به

 ي هقیاف تخته به بزنم که شوهرشم نیست خوشگل کم بهناز البته نازه اش بچه انقد...  بخورم

 وبتن خواهشا ــ ومیگم میرم هال وبه میکنم سرم رو وشالم میکنم عوض رو لباسام.... داره جذابي

 عدب مامانم بعد جون احمد بعد کنم کچل تر زود تورو میخوام که بیا اول تو بابا...  کنین رعايت رو

 خالم

 بتراش بیخ از مارو موهاي بیا بعد بدن به بزن شطرنج دست يه بیا اول تو انشرلي ــ احمد
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 داش چشم به اي ــ ومیگم میزنم بهم ها قصاب مث رو دستام

 .....میدم ترجیح برد به رو باخت همیشه ومث میکنم بازي دست دو

***** 

 توهم با...  وحشي خر ــ سروين

 میزني زر چقد سروين اَه ــ

 ....خوشي نا هفته يه اين اينقدر چرا تو بزغاله ــ پري

 ببندين تون دهنت ــ

 نمیاد بويي يه پري ــ سروين

 کردي مون خفه کن جمع بزغاله...  میاد پشق عشق بوي يه چرا ــ پري

 هاتون خونه بريد گمشید... نه يا میشي خفه پري ــ

 کردي رم ــ سروين

 انديشه تاالر اون در ببند سروين ــ

 منو... يابو ــ سروين

 ها؟ ــ

 نه؟ شده تنگ دلت ــ سروين

 کي واسه ــ

 ونداد منظورم....  نشدي متوجه که خري الحق ــ سروين

 يا؟ آ بشه تنگ چي واسه...  وا ــ

 نکنه خر گرفتار بیافرينه خر ادم خدا ــ سروين

 بده منو جواب ــ

 اينجاست جوابت ــ سرو
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 اون به نمیتوني که ؟؟ داري غرور تو اخه خره بگه من به نیس يکي...  میکنه اشاره قلبم وبه

 شده تنگ واست دلم بیا ونداد وبگم بزنم زنگ نمیتونم ديگه غرور حتما....  بزني زنگ ات همخونه

 ....بذگريم.... نیس عاشقم بگه بهم میترسم...  ترسه...  نه اما... 

 ...ديوونه ــ

 عاشق تو اما ديوانه من باشه ــ

 ..... ها شنیدن وقت/  کردي توپرپرم پايیز اولین با/  پروازي بال تو عشق بهار نو در ــ پري

 .... بوزينه.... نیست طور اين هم اصال تازه.... نه يا میشي خفه پري اِ ــ

 بزن زنگ بیا هم دوما... گوساله خودتي بوزينه اوال ــ پري

 بزنه بايد اون...  بزنم بايد زنگ من چرا اِ ــ

 .... که میکنه رو فکر همین تو مث اونم... خــــــر اخه ــ پري

 نداره دوست اصن منو اون چون....  نمیکنه فکر من مثل اصال اون خیرام نه ــ

 آره...شده تنگ واسش دلت...  میشنوم جديد هاي حرف ــ پري

 ...ت..هي... اَب.... خي..  چیز...  نه.... چیزه هان؟ ــ

 ... شدي عاشق عزيزمن نداره خجالت ــ پري

 ورسوايش عشق ــ سروين

 نیستم عاشقش....  شده تنگ دلم فقط من...  لوسا اِ ــ

 نکردم خرمايي اريشگاه تو رو موها اين من خره.... میگي راست توکه ــ سرو

 اخه. نمیشم که اون عاشق من ها کیو اي ديگه... باشم شده عاشق مثـــال من فرض به.... اِ ــ

 ... قحطه ادم

 .... اگه اين بريم ما بیا سروين ــ پري

 .... چي اگه من ــ
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 نه هفته يه اين توي عزيزمن...  داري رودوست اون تو جون احمق.... کردي اعتراف اگه تو ــ پري

 يه خدا رضاي محض واسه فقط...  نشدي که مريضم رفتي بیرون خونه از نه رفتي دانشگاه

 وانيج ديدي اگر میگن راست واقعا...  میشي نابود بري پیش اينجوري اگه من عزيز رفتي مستراح

 کرده وگريه شده عاشق بدان کرده تکیه درختي بر

 شدم عاشق ونه کردم گريه نه درخت به دادم تکیه نه من....  چي که خا ــ

 خـــر... خري بخدا ــ پري

 بیشعــــور خودتي ــ

 اخه... سیمیني همون تو کردم دار لکه رو خر اسم چون شعورم بي من میگي راست ــ پري

 ونبد مون پچه بیا زود شده عاشقت سیمین وبگم بزنم زنگ ونداد به خودم نکن کاري گوساله

 میکنه خارج بدن از داره کم کم هاشو روده میره دستشويي بخوره غذا اينکه

 لطيغ چنین میکني غلط جنابعالي هم ودوما ببندي رو انديشه تاالر اون در بهتره جنابعالي اوال ــ

 کني

 میزنم زنگ بهش من نزني زنگ بهش فردا تا اگه حال بهر ــ پري

 نگت واسش دلت خر تو اصال ايا ببینه تا بزني زنگ بهش تو که منتظره اون جان االغ ــ سروين

 ...میگم راست خودم جون به...  زدن زنگ واسه شي قدم پیش تو میخواد اون خــر.... نه يا شده

 میگینا راست ولي...داره ارزش تو جون اخه ــ

 بزن زنگ بیا پس... معلومه اونکه ــ پري

 نچ ــ

 نچ وقت چرااون ــ سروين

 دارم انتظار اون از من گفتین شما که رو اينايي همه دقیقا چون ــ

 ناو تو پیشکش پولمون خدا اصن... ما به هم پولي يه بده اين به عقلي يه خـــدا واااي ــ پري

 ... بده رو عقله

 ... شدي ديوونه پري ــ
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 من نه تويي ديوونه ــ پري

)  آن آن آن.. بزنم زنگ اون به ابعدا عقلیم وکم خريت تمام با از من پس.. ديوونه من باشه ــ

 ( کردم خاموش رو بود دستم بغل که مو وگوشي

 طورياست اين اِ ــ سروين

 اوهوم ــ

 پاشو...  نمیشینم گاو اين پیش هم دقیقه يه ديگه من..  پاشو پري ــ سروين

 ... خوردم رو قاچش يه هنوز سیبمم تازه نخوردم خیارمو هنوز من بتـــمرگ ــ پري

 نمیايي!!!!!! ... پـــــري ــ سروين

 نچ ــ پري

 !!......نمیايـــــي؟ واقعا ــ سروين

 واقعني ــ پري

 میرم باتو من... ديگه باشه ــ سروين

 کنم چیکار من حاال پچه ــ

 بده اس بهش ــ ومیگن کنند مي نگاه من به زمان هم وسروين پري

 چیزي يه شد اين ــ

 : نويسم مي اينو وچل خل دوتا اون فکري هم با میکنم روشن گوشیمو

 ) .. ( هستي من متري سانتي چند در فقط تو...  میگذارم جیبم ودر میزنم تا را نقشه

: 

 :میده جواب ونداد دقیقه چند بعد

 عزيزم خوفي... ونداد شکالت سالم

 داره دوست اون ــ میگه جیغ با پري که میديم قورت رو دهنمون واب میکنیم نیگاه بهم تايي سه
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 چطوري اون بعد...  کرديم زندگي باهم دوماه حدودا فقط ما کشکه مگه اش عمه جون آره ــ

 بشه من عاشق میتونه

 شدي علّیه جناب که همونطوري ــ پري

 نیستم عاشقش من اصن..  داره فرق ام قضیه من ــ

 !!فرقي؟ چه ــ ومیگن میکنند نگام خودتي خر معني به وپري سروين

 دوماه من جاي بذاريد رو خودتون شما خب...  میشم احساس وارد وزود دخترم من... خب من ــ

 نمیشد عاشقش تموم چي وهمه ومهربون خوشگل پسر يه با خونه يه توي

 نمیتونه ماماني چهره جواب حاضر لوس شق وکله تخس دختر يه با دوماه هم ايشون..  اِ  ــ پري

 !!!شه؟ عاشق

 داره دوست منو اونم ايا بفهم واقعني واقعن بايد من اما دارم دوسش من شماست با حق خب ــ

 ... يا میبینه اش همخونه چشم به منو اصن

 چي يا ــ سروين

 زنش...  يا ــ

 میفهمي میکني صبر...  نداره غصه اينکه عزيزکم ــ پري

 گمشو ــ

 ...بده رو جوابش توحاال ديوونه ــ سروين

 : ــ

 توچطولي خوفم اره

 : ونداد

 میکني چیکار خوبم منم

 : ــ

 میکنم بازي اس ام اس همخونه با دارم
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 : ــ ونداد

 اون؟ از غیر شفتالو

 : ــ

 میپرونم مگس

 : ونداد

 ... خوب چه

 : ــ

 میايي؟ کي

 : ونداد

 ... زود زودي به

 : ــ

 فعال پس

 : ونداد

 شوکوالت پوکید دلم گرفتي ما از خبري که مرسي راستي

 : ــ

 خداحافظ...  خواهش

 : ونداد

 خداحافظ

......... 

 تبريک سیمین ــ پري

****** 
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 بله ــ

 ددر بريم دنبالت اومدم ــ سروين

 ندارم حوصله سروين ــ

 فعال نمیشم زيادکنه باشه ــ سروين

 ...سروين سروين سروين ــ

 جونم ــ سروين

 میاد فردا پس میبرين ونداد ي خونه تا منو ــ

 حاضرشو زود پس اوکي ــ سروين

 گلم چشم ــ

 ادهام ي اماده که چمدونم میشم حاضر وتندتند میرم اتاقم وبه میذارم جاش سر رو ايفون گوشي

 ....و میکنم خداحافظي مامان بابا از و برمیدارم رو بود

**** 

 خوابم مگه حاال بخوابم بتونم تا میذارم مبل ي دسته روي رو وسرم میکشم خودم روي رو پتو

 پلنگ داشت.. .. ببینم چیزي يه تا تلويزيون ومیزنم میشینم مبل وروي میشم بلند ناچار به... میومد

 جـــون آخ... میداد صورتي

...  کردم کپ ديدنش از... شد خونه وارد ونداد و شد باز در يکهو که میشد گرم چشام داشت

 . ومیگه میاد جلو عصباني

 ... نگفتم بهت مگه هان.....  اومدي کي میکني چیکار اينجا ــ ونداد

 برگردم ناراحتي اومدم که اومدم... کردي شروع نیومده اِ ــ

 ندارم هاتو بازي پچه حوصله که نکن شروع خواهشا سیمین ــ ونداد

 ...ندارم رو تو حوصله منم ــ

 اومدي کي سیمین ــ ونداد
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 جايي بودم رفته مگه اصن ــ

 میبیني بد چون نباشه راست حرفات امیدوارم سیمین ــ ونداد

... . نیستي هم ابري دمپايي واسه التي همه واسه اگه تو نکش ونشون خط من واسه هـــــوي ــ

 ستدو نکن فکر بیرون بريز سرت از منو فکر کن فرو گوشت تو اينو بدبخت ها گرفتت جو خوب

 براي چیزي اي نقشه اگه تازه....  سوخته بحالت دلم دارم

 ....اشغال سطل تو کن شوط رو همه کشیدي ومن ات آينده

...  تربیش نه کمتر نه امي همخونه تو ببین...  و دارم دوست گفتم کي من داشته برت هول ــ ونداد

 تو ازمنو باشم گفته حال هر به... میشه تفاهم سو تو واسه من مهربوني نمیدونستم... دوستمي

 نبود ما داد قرار تو عشق گذاشتیم قرار ما بزن خط زندگیت

 تو به من نه فروکن توگوشت اينو پسر اقا...  ي ي وووووي گفتي شد خوب طورياست اِاين ــ

 !افتاد؟...  باشي من وعاش مرده کشته بايد تو ونه مردتم وکشته دارم عالقه

 تفاهم سو خانوم چي تو واسه...  بود افتاده قبل از که من واسه ــ ونداد

 وعاقل عالم اقاي افتاد ــ

 يتو وقتي تا درضمن... میکني مسخره منو که باشه اخرت بار کن گوشت ي اويزه اينو ــ ونداد

 منه با اجازات مني ي خونه

 خوردنت غذا....  مبل از استفاده ن تلويزيو از استفاده ي اجازه کن گوش پس...  اينطورياست ــ

 منه ي اجازه به وهمه وهمه

 نیست حالیت گرفتت جو ديگه اي پچه ــ ونداد

... .نه کنم نگاه دوست يه چشم به ام همخونه به میرسه شعورم اما بچه من باش...  ام بچه من ــ

 بگذريم

 بزن حرفتو نه ــ ونداد

 شماست دست زدنم حرف اجازه ببخشید ــ

 اره مني ي خونه توي وقتي تا ــ ونداد
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 نکنم تحمل رو حقارتي همچین تا اينجامیرم از پس اِ ــ

 ندارم شما به اي عالقه من کنم اوري ياد اما وتو ومیدونم من بیرون بذاري اينجا از پاتو ــ ونداد

 .... عزيز دوست

 .... عزيز دوست ندارم شما به اي عالقه من

 .... دارم من کردي فکر...  اهو ــ

 هباش باشه ونداد...  نداره دوس منو اون چرا.... چرا اخه خدايا.....  میرم اتاقم داخل وبه میشم وبلند

... سهند مو اشتباهي عشق... تورو دادم دست از مو چي همه که من میکشم خط رو روت ديگه

 خوبي همه وبا بدي من با اينقدر چرا نگفتي بهم اول از چرا بدي خیلي ونداد اما....  مو وزندگي

 به داره حق هم بدبخت خب...  شدم مند عالقه کي به بگو رو خر من...  دخترات دوست خوشبحال

 داره حق واقعا...  قدوهیکلم به ايم قهوه چشاي به زشتم ي چهره به ببنده دل بخواد من چي

 تشونوپوس رنگیه چشاشون تازه ترند باکالس خوشگلترو درجه صدوهشتاد ازمنم دختراش دوست

 هک سوخته سیاه من به ديگه وجیگر خوشگل دخترهاي از پر دورورش...  من چي به اون اخه سفید

 وندادي نبودي اگه تو توهه تقصیره همش سهند...  قیافه نه دارم اخالق نه...  بنده نمي دل ديگه

 مشد فني ضربه اره نه اومد جا حالت زدم کارهايي چه به دست نداشتن خاطر به من نبود درکار هم

 فراموش اينقدر چرا من خدايا ونداد اينبارهم نبود عشق قرارمون گفتي من به تو توويال بار اون

 ... روش اينم... کرديم عادت زندگي تو مصلحتیت بودن به که ما خدايا البته...  کارم

 گريون چشاي وبا میندازم روش وخودمو میرم تخت سمت به میکنم رها بسته در از خودمو

 هب بالش رو بار چند رو وسرم میبندم چشامو خوابیدم بغلش تو که شبي اون ياد به...  میخوابم

 .... درمیارم حرکت

**** 

 نکنم هیچکاري واسش بهتره اما....  خوب چقد... وندادبود تولد وفردا گذشت مي قهرمون از دوروز

 بخواي اگه وندادهم بازي شب خیمه عروسک البته...  میشه بد حالم بشه خوب اگه باهم چون

 من بهت محتاجم خدايا... خوبه بودنم بد همین خوبه همین من براي....  نیست بدي چیز باشي

 بگیري جونمو نداري ياد تواگه تمومم منم تمومه چي همه ديگه ماه ده خدايا ندارم دوريشو تحمل

 نکش رخم به رو جهنمت اون هم اينقدر بگیري منو جون بايد چطوري میدم ياد بهت ونداد بعد من

 من خدايا...  اونه نبودن از تر راحت تحملش هم ات مسخره جهنم اين نداره الف اون بدون جهانم
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 همب خوشبختي مشت يه خواهشا میکنم دراز سمتت به بار صدمین براي رو دستام دارم بدبخت

 اين تحمل بنداز اسمون اون از طنابي ريسماني يه میخوام کمک ازت من اينجانب خدايا...  بده

 .... بدن دماش ا همه ندارم رو پايین

 ردمیک نیگاه تلويزيون داشت ونداد...  میکنم محکمتر رو ام حوله وکمربند بیرون میام حموم از

 میپوشم رو لباسام میرم اتاقم طرف وبه میبندم رو حموم در...  نمیخورمت ونداد اقا نترس...

 و میزنم صورتم به مو کننده مرطوب کرم...  میکنم خشک وموهامو

.. بهخو.. میبندم باهاش رو نمدارم وموهاي میزنم سرم به شلوارم بلوز همرنگ مشکي کلیبس يه

 ...میگم تسلیت سیمین

 بودم کرده هوس چرا نمیدونم... میبرم اشپزخونه به و میدارم بر تختم رو از رو ناهار ظرفهاي

 مازلماد ــ میپرسه ازم اخم با ونداد که بیرون میزنم اتاقم واز میشم حاضر...  بگیرم کادو واسش

 میبرن تشريف کجا

 دوستم ي خونه ــ

 دوستت کدوم ــ ونداد

 ... ببخشید ــ

 دوستت کدوم بگو حاال... خداببخشه ــ ونداد

 فعال...  چه تو به ــ

 برسونمت صبرکن ــ ومیگه ومیگیره دستم

 رو دستم کن ول... کنم بحث باهات ندارم حوصله اريان ونداد آقاي ــ

 میرسونمت گفتم... مادمازل ندارم حوصله منم ــ ونداد

 يچ تو باشم خودم بحال بذار ندارم رو ات حوصله لعنتي کن ولم ــ ومیگم میکنم بلند صدامو

 بهت دارم بار دومین ي واسه ببین...  رو دستم کن ول..  برسوني منو ندارم دوس کن ولم کارمي

 .... نزن دست من به میگم

 میرسونمت گفتم ــ ومیگه میکنه ول رو دستم ونداد
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 ... بابا برو ــ

 حاضرشم تا کن صبر همینجا ـ ونداد

 باشه ــ

 اسانسور وسوار میشم خارج خونه از سرعت به منم میبنده رو ودر میره اتاقش داخل به د وندا

 ... میشم

 خیابون سمت به بدو میشم خارج ساختمان واز میشم خارج اسانسور از بدو...  کف هم ي طبقه

 نقدراي شدم اشنا ونداد با وقتي از چرا نمیدونم...  ترمز رو میزنه جلوم آوُدي يه شانسم از که میرم

 !!!!چرا؟؟؟...  ترمز رو میزنن واسم پسرا

 نشید مزاحم لطفا آقا ــ

 ارسام زغال چیه مزاحم ــ پسره

 ــ یگمم گريه با توبغلش ومیپرم میرم سمتش به تند... میشه پیاده ماشین از حرفش دنبال وبه

 مبارکه...  ذره يه بود شده برات دلم داداشي

 مرسي ــ ارسام

 کجاست شبنم ــ

 اينجا ــ میگه ماشین تو از شبنم

 اينقدر بود شده توهم واسه دلم گلي شبنم اِ ــ

 سیمین....  سیمین ــ میگفت که ونداد بلند صداي

 حق بتهال... استغفرا ارسام با دارم من کرده فکر بدبخت... برگشتیم سمتش به وباهم شنیديم رو

 امارس سالم ــ ومیگه میاد ما سمت به خوشگلش لبخند با...  بود ونداد به پشت ارسام چون داره

 بدي سکته منو میخواي تو سیمین.. خان

 کرده چیکار زلزله اين باز... سالم ــ ومیگه میشه پیاده ماشین از شبنم

 میاره ببار خرابي اونا مثل اينم میکنه چیکار زلزله ــ ونداد
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 کرده ويرون رو تو دل که فعال ــ ارسام

 نچسب داداشت به انقد عزيزم...  ديگه بله ــ ونداد

 میريد جايي ــ میگه باخنده شبنم

 دوستم ي خونه م بر میخواستم نچ ــ

 وپري سروين گفتي زدي زنگ بهم خودت ديشب...  کردي پیدا جديد دوست ــ باتعجب شبنم

 ... دعوته مهموني هم وفرگل کوه برن میخوان

 ... وندادرو اُه اُه.... نبود حوسم اصال واي

 .. خب ره.ار ــ

 ...و رفتن شبنموارسام حرف کلي بعد

 ماشي تو بیا ــ ونداد

 دار چیکارم ــ ومیگم میشم ماشین وارد استرس با

 نه؟ پسرهه... دوستت ي خونه که ــ میگه وونداد میشه جاکنده از ماشین

 داري مشکلي... اره ــ

 ...بود ممنوع هرزگي قرارداد تو...  دارم مشکل اره ــ ومیگه ترمز رو میزنه ونداد

 پیشش برم فقط میخوام...  کنم حاملش نمیخوام نترس ــ

 مبدون نبايد من که بري میخواي کجا بگو راستشو نمیکنم باور حرفاتو من سیمین ــ ونداد

 باشه داشته ربطي تو به فکرنکنم...  کنم حال برم میخوام ــ

 هب میگیرم دربستي يه.... منه دور االن ونداد اقا... میشم رو پیاده وارد و میشم پیاده ماشین واز

 ....و میگرم مردونه شیک ساعت ويه میرم...  پاساژ

**** 
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 نخوابیده چرا اين واي اي...  کشید طول چقد است دوازده ساعت اُه اُه اُه...میکنم روشن رو المپ

 دوباره تا کنم خواهي عذر ازش و بدم بهش رو کادو اين بهتر خب...  روشنه اتاقش المپ چرا... 

 ...جالبه واقعا...  شم بازيش شب خیمه عروسک

 ختیمپات کشوي توي رو وساعت میکنم عوض رو لباسام میرم اتاقم داخل وبه میشم کادو بیخیال

 هترهب...  نیست توهال همیشه ومث منه منتظر تواتاقش چرا اين اما...  میرم اشپزخونه وبه میذارم

 ...محرمم نداره عیب خب..باشه لخت اگه.....خبره چه ببینم برم

 رو گوشم زمین به میکنه میخکوبم ونداد عزيزم صداي که میذارم گیره دست روي رو دستم

 ... اتاقش در به میچسبونم

 لال زبونم توخودتو... گلم پريزاه سور يه اين عزيزم نه.... نداري کار فردا ببینم... جان اي ــ ونداد

 ستدر افرين.... پارک شیش ساعت فردا تا باي...  گلکم نداري کاري نه... نمیگم بهت هم بکشي

 .... گلم فعال..  فهمیدي

 بقول.... تهبرداش تاب مخم شبي نصفه....  میکنم پلي گوشیم تو از رو واهنگي میرم اتاقم به گريه با

 .... ديگه عشق پري

 دستام از يشي دور قدم هر با داري

 نمخوام اصل بدو حال اين من

 دلگیري يلي ازمن که گفتي خودت

 میري دستمن از داري که میبینم

 میري ن دست از داري که میبینم

 کردي جع خاطره چقد مدت اين تو

 رگرديم ديگه هم پیش روز يک شايد

 جدايیمو روز رسید فعال ولي

 دوتايیمون چشماي شده خیس ببین

 دوتايیمون چشماي شده خیس ببین
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 شد سرد دلت که روز اون از

 ديدم خواب تو رو امروز من

 میترسیدم امروز از چون ربطه بي خواب میگفتم

 ساده چقد اومد سرم میترسیدم من اونکه از

 ازاده تو قلب ولي من نمیشم عاشق ديگه

 ازاده تو قلب ولي من نمیشم عاشق ديگه

 دستام از میشي دور قدم هر با داري

 نمخوام اصال بدو حال اين من

 دلگیري خیلي ازمن که گفتي خودت

 میري من دست از داري که میبینم

 میري من دست از داري که میبینم

 کردي جمع خاطره چقد مدت اين تو

 رگرديم ديگه هم پیش روز يک شايد

 جدايیمو روز رسید فعال ولي

 دوتايیمون چشماي شده خیس ببین

 دوتايیمون چشماي شده خیس ببین

 شد سرد دلت که روز اون از

 ديدم خواب تو رو امروز من

 میترسیدم امروز از چون ربطه بي خواب میگفتم

 ساده چقد اومد سرم میترسیدم من اونکه از

 ازاده تو قلب ولي من نمیشم عاشق ديگه
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 ازاده تو قلب ولي من نمیشم عاشق ديگه

 خوردن اب حتي تو بي تلخه خیلي تلخه بدون

 بردن ها غم تو بي مو زندگي اما ام زنده

 خوردن اب حتي تو بي تلخه خیلي تلخه

 بردن ها غم تو بي مو زندگي اما ام زنده

 خوردن اب حتي تو بي تلخه خیلي تلخه

 بردن ها غم تو بي مو زندگي اما ام زنده

 .... ونداد چطورتونستي... ريختن پايین شدت به اشکام

 حاال...  کلت به زده شبي نصفه ــ ومیگه اتاق تو میاد ونداد که کنم پلي اهنگرو رو دوباره مخواستم

 برو خواست دلت اگه اگه اگه تفاهم سو خانوم درضمن جايي برم میخوام روز دو من چیزي يه

 غدج جنابعالي مث مردم درضمن...  که نه اگرهم خواست دلت اگـــه میکنم تکرار بازم تون خونه

 ... بده گوش هدست با اهنگتو اون کنن فعالیت شبا که نیستن

 ونتوش وگاو نیست تويله اتاقاتون ي بقیه مث اينجا خان ونداد اقاي درضم..  بخیر شب... نه ــ

 بزنید بعددر به اين از... نمیکنه زندگي

 نتوهی من به که باشه اخرت بار ــ ومیگه میگیره محکم تشرتمو ي ويقه میاد سمتم به ونداد

 میکني

 ... میندازتم روتخت وباشدت

 میکني تکلیف تعیین من ي واسه داري که هستي توکي ــ

 .... ات شناسنامه تو شوهر اسم به چیزي يه ــ ونداد

 برام يزندگ تو بي بیايي ديرتر يکم نمیشه واي...  برات دارم... اضافه اسم باشه اينطوريه اگه اِ ــ

 ... داره راحت خونه اين تو
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 زا اخه!... وقتي؟ يه نمیکرد زندگي غار تو اين موندم من...  میکنه ترک رو اتاق حرفي بدون ونداد

 گها...  هرزه اشغال...  نداره باهاشون تفاوت هم زياد البته...  است خونه تو شلوارک با شب تا صبح

 ...بود راسکي راست اين کارهاي بود فیلم من کارهاي ي همه

 ... عشق...  قشنگیه الاليي...  میبندم رو وچشام میکنم پلي کم صداي با ودوباره اهنگ

 تره راحت خواب بسته چشاي با اما سوخت مي رداشت جو همین اشک سوزش از چشام

******** 

 ... میشم خیره میز رو کاغذ وبه میکنم باز چشامو دردشديدي سر با

 خداحافظ ديگه روز دو تا رفتم من. بخیر صبح

 .... بشم اي هرزه يه...  کن نگاه باشه پري توهرزمي...  بدي خیلي...  ونداد

 کنم تمیز رو امروز بهتره) ( ....  هوا اين گرفته خاک رو خونه...  میرم هال به بلندمیشم تخت از

 .... کنم خريد خانوما اين مث وبرم

 ....میکنم کاري تمیز به وشروع میکنم سرم به روسري يه

 فردا واسه بذارم رو خريد بهتره کردم کار اسب خرمث بالنسبت البته خر مث هفت ساعت تا

 فجیح چون میرم حموم به خسته چشاي با....  رو خريد به برسه چه ندارم رو حموم حوصله چون

 ... شد مي کثیف وتختمم بودم شده کثیف

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

 و بزيوس ازگوشت.....  میشم خونه وارد وسیله کلي وبا میچرخونم رو وکلید میکنم مرتب رو شالم

 کرده خريد دار خونه خانوماي اين مث دقیقا...  بود خريدم تو دلپذير سس تا گرفته مرغ تخم

 ربي مرغ تخم يه خالي جاتون میشم شام پختن ومشغول میذارم سرجاش هارو وسیله.... بودم

 هي بايد...  مد میو ونداد فردا...  میخوابم میرم خوشحالي با....  خوردم انگشتامم که کردم درست

 ادمد قاشق يه بهت اگه... قهرکنه بامن نکنه هوس ديگه اقا که میکردم درست خوشمزه فسنجون

 ....اي شناسنامه اسم اقا برات دارم....  بري هرزگي دنبال بره يادت که میکنم کاري....  بخوري

***** 
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 يا دکلته تاپ با مو لي شلوارک بیرون زودمیام و میرم حموم وبه میکنم وا چشامو خوشحالي با

 بل ورژ بستم اسبي دمب کش با محکم وموهامو پوشیدم رو بودم نپوشیده هنوز که رو نارنجیم

.. . رفتم اشپزخونه وبه کشیدم هم وخطي وريمل زدم صورتم به کننده مرطوب کرم با رو قرمزي

 روي از گوشیمو...میشم اشپزي ومشغول میخورم سرسري ي صبحونه يه...  بود نه ساعت تازه

....  زدن زنگ وقت هر تا میذارم فرهاد رو وفرگل وسروين وشبنم پري واسم برمیدارم اُپن

 ....بلـــه

 با که میشه بريده ودستم میشم هول در زنگ باصداي که بودم سرگرم جور همین اشپزخونه تو

 یشهم باز باشدت در...  میشه وخورد ومیفته لیوان به میخوره يکهو دستم که میندازم رو کارد جیغ

 ....ش چي سیمین ــ میشه پیدا سرم باالي بانگراني وونداد

 ي لکهف شیر مث....  بیارم سرش باليي چه میخواستم رفت يادم انگار میکنم نگاه بهش باگريه

 داشت وندادکه به گريه با....  میذاره مبل رو منو... میخزم ونداد توبغل مد میو خون دستم از اب

 خوشگذشت ــ ومیگم میشم خیره بست مي رو دستم

 خالي جات اره ــ ومیگه میزنه تلخ لبخند يه ونداد

 کردند پر شما از غیر ها بعضي جامو میکني تعارف ــ

 شد خوب حالت اينکه بعد بذار رو کل کل سیمین ــ ونداد

 میشه خوب حالم نزني دست من به اگه تو ــ

 ....چش شه تموم پانسمانت بذار ــ ومیگه میکنه نگاهم تاسف با ونداد

 .... نه االن خدايا نه االن نه نه نه....  میخورد داشت زنگ گوشیم

 ــ ومیگه میده دستم به گوشیمو پوزخند با...  بود داشته نیگه فرهاد اسم روي رو چشمش ونداد

 !پسرتونه؟ دوست....  خانوم بفرمايید

 ام...  ام....چیز.. ها ــ میگم لبخند با

 بده جوابشو بیا خب خیل ــ ونداد

 بله ــ ومیگم میگیرم رو گوشي بالبخند
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 ودرد بله ــ پري

 عزيزم شده چي باز ــ

 کردنه صحبت طرز چه اين ــ پري

 چیه مگه ــ

 نکني صحبت اينطوري ديگه... اَه...  نیست چیزش ــ پري

 سیمین عزيزک چرا ــ

 بزن زنگ بهم شد خوب حالت سیمین عــــــــــــــــق ــ پري

 میکني درک که مرسي...  چشم ــ

 رو چي ــ پري

 بريدم رو دستم...  میزنم زنگ بهت بعدا حاال...  منو ــ

 شده چي نکشتم خدا ــ پري

 بريدم رو دستم که گفتم ــ

 چطوري منظورم رواني ــ پري

 . شد پرت هواسم نشو ناراحت عزيزم ــ

 ! ناراحت میگي چت چرا ــ پري

 ...مراقبم چشم ــ

 .. خرشدي ــ پري

 بود چي حرف اين بريدم رو دستم فقط برم قربونت نه ــ

 نفهمیدي...  عرعر...  خر يعني حرف اين ــ پري

 تويي فهمیدم چرا ــ

 بزنگ بعدا سیمین ــ پري
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 ...که مرسي ــ ومیگم میکنم نگاه ونداد به باخوشحالي.... کرد وقطع

 ... کردي پیشرفت خیلي بابا نه ــ ونداد

 ؟ توچي بخورم طرف اون با برم میخوام قهوه يه اخرش اخر من...  نمیرسم توکه پیشرفت به اِ ــ

 نمیکنم هم همونش من ــ ونداد

 بديش انجام بتوني تا بگیر ياد پس...  واقعا ــ

 شدي هرزه ــ ونداد

 بودم ــ

 شدي تر هرزه ــ ونداد

 ارهشم اين به ديگه عوضي آشغال ــ ومیگه میگیره رو گوشي ونداد که میزنه زنگ اينبار فرهاد

 ....داره شوهر خانوم اين نمیزني

 /....میکنه وقطع

 دادي فحش بهش چرا چته ــ

 میشه ناراحت جونتون فرهاد آخي ــ ونداد

 من به بده رو گوشي اون حاال...  میشه ناراحت بله ــ

 ينمیر بیرون خونه از من هماهنگي بدون ديگه درضمن....  مونه مي من پیش گوشي اين ــ ونداد

 بري بیرون من بدون نداري حق تواصال بگم بهت اينطوري بهتره اصال

 بیاد باد بذار کنار برو...  چي ديگه بابا نه اِ ــ

 فهمیدي اخرته بار ــ ومیگه میکنه بلند دستشو ونداد

 رو رديک هرکاري بدون اينو پس کر نه کورم نه ببیني خودتو مث يکي نمیتوني چته...  بزن چیه ــ

 وشنیدم ديدم

 

 چکاري مثال ــ ونداد
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 میکردي صحبت دختر نسبتا خانوم يه با اتاقت تو داشتي رفتند قبل شب ــ

 

 کن اضافه صفاتت ي بقیه به رو ايستادن فالگوش ببین...  من ــ ونداد

 

 میکردي صحبت مرد يه با داشتي که نگو ــ

 

 فضول سوتفاهم خانوم خودت واسه کردي که هم هرفکري بدم جوابتو نمیخوام ــ ونداد

 

 تو مث همسري نه باشم داشته پسر دوست دارم دوست نه من ن بدو اينو...خــــــودتي ــ

 شو گم گمشوازجلوچشام هم حاال...

 

 بعدگردن لبم اول درمیاورد هیزبازي داشت بگم بهتر...  میکرد نگاه بهم جور همین داشت ونداد

 داشت نیگه نگاشو رونم رو ودراخر تر تروپايین پايین وبعد

 

 بیرون برو...  میخوري منو داري خبرته چه حاجي آقاي آهاي ــ

 اب ونداد

 نپوش لباس اينطوري ديگه ــ ومیگه میده قورت ددهنشو اب ونداد

 با ودينب گفته خودتون نیست يادت...  افتاده اتفاقي براتون مسافرت تو... چیه ــ میگم پوزخند با

 !؟ شد چي...  نمیشین تحريک من ديدن

 ....باش باشي میخواي هرجور...  هیچي ــ میگه دارش تب نگاه با ونداد
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 از پر چقدامروز...  باال بود زده وطنیش هم غیرت رگ باز ام بچه آخي... بیرون میره سرعت وبه

 بیخیال رومیچینم میز زخمییم دست با...  بیخیال اُه...  ونداد میگه بهم داره حسي يه... دوروغه

 ....آها پختم فسنجوني يه....  میشم چزوندنش

 ونداد ــ

 بله ــ ونداد

 میخوري ناهار ــ

 نه ــ ونداد

 نخور درک به ــ

 آآآ بد حرف ــ ومیگه میشه اشپزخونه وارد باخنده ونداد

 بکشم ــ

 چي ــ ونداد

 نقاشي ــ

 بگیري اجازه میخواي ازمن چرا حاال بکش خب ــ ونداد

 !ونـــداد ــ

 بکش اره...  خب خیل ــ ونداد

 بفرمايید ــ ومیگم میکشم روبراش وفسنجونم برنج

 زدي زنگ آمبوالنس به ــ ونداد

 بودن شده اتیشي بعضیا پیش دقیقه چند اخه... زدم زنگ نشاني اتش به اما نه ــ

 نوشجونتون بفرمايید حاال...  شیطون ــ ونداد

 !؟ بله ــ

 !؟ وچي بله ــ ونداد
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 !ونـــداد.... میگي تو بعد کردم درست من ــ

 حرف بعدا بخورم رو ناهارخوشمزه اين بذارمن خواهشا سیمین ــ میگه قشنگي ي باخنده ونداد

 میزنیم

 بفرمايید.. خب خیل ــ

 ...فرمايم مي چشم...  داده شفا هم ازتورو بدتر خدا ــ ومیگه میکنه نگام تاسف با ونداد

 ايــش ــ

 کنه بخیر تو وبا من اخرت خداعاقبت ــ ونداد

 میکشم چي من....  واقعا ــ

 بده رو ساالد اون ــ ونداد

 میکني مسخره ــ

 خدا به نه ــ ونداد

 بزني توک غذام از ندارمتو دوس من بخوري نمیخواد اصن ــ

 !چي؟ ــ ونداد

 توک ــ

 !خوبي؟ میگي چي منظورم نه ــ ونداد

 خوبن خانواده توچي...اره ــ

 ... ها میشه چیزت يه ــ ونداد

 معطلي چرا...بخور ناهارتو ــ

 منون..مم ــ ونداد

 بفرمايید.... میکنم خواهش ــ

 حتما ــ ومیگه میکنه کج چشم معني به سرشو ونداد
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 تلويزون ايشون جاي رفتم منم شست حاجي اقاي ظرفهارو و کرديم میل غذارو فراوان سکوت با

 ...دمـــرموزن.... نمیرسه پشقي وعشق ترسناک فیلم به هیچي اما...  مزخرف فیلم يه کردم نگاه

 نمیدي هامو سوغاتي ونداد ــ

 ... هست چي اصن سوغاتي ــ ونداد

 میاوردي سوغاتي يه اقال رفتي سفر دوتا ونداد اِ ــ

 بیارم واست تا کن صبر...  بابا چشم ــ ونداد

 نه.... نه خريده دوستي زور از که سوغاتي نزن گول خودتو سیمین...  نه... نه

 بخوابم میرم من.... نمیخوام سوغاتي مرسي ونداد ــ

 ... گفتم چیزي... شدي ناراحت ــ ونداد

 فعال.... نه نه ــ

 مطمئن ــ ونداد

 بخیر شب...  اره ــ

 بخوابي خوب ــ ونداد

 طور همین هم تو ــ ومیگم میدارم نگه گلوم تو رو بغضم

***** **** 

 شايد، نکن خوبي من به

 شه بد هردومون براي

 طوفان دل تو نشستم

 شه رد ازسرم بذارآب

 وقتي نکن خوبي من به

 موني نمي من کنار
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 فردا از میشم بد نگو

 نمیتوني ديدي توکه

 میشي بد که وقتايي چه

 آشوبي که وقتايي چه

 اينجاست من درد تمام

 خوبي کني توهرکاري

 میشي بد که وقتايي چه

 آشوبي که وقتايي چه

 اينجاست من درد تمام

 خوبي کني توهرکاري

 ازتو من

 ازما ازخودم

 ترسیدم احساس ازاين

 ديدم چي درتو ببیني باشي من جاي توبايد

 تنهام چرا من بفهمي باشي من جاي توبايد

 میخوام ازتوچي ببیني میگم بهت چي بفهمي

 باشي من توبايدجاي

 باشي من توبايدجاي

 شايد، نکن خوبي من به

 شه بد هردومون براي

 طوفان دل تو نشستم
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 شه رد ازسرم بذارآب

 وقتي نکن خوبي من به

 موني نمي من کنار

 فردا از میشم بد نگو

 نمیتوني ديدي توکه

 میشي بد که وقتايي چه

 آشوبي که وقتايي چه

 اينجاست من درد تمام

 خوبي کني توهرکاري

 میشي بد که وقتايي چه

 آشوبي که وقتايي چه

 اينجاست من درد تمام

 خوبي کني توهرکاري

 ازتو من

 ازما ازخودم

 ترسیدم احساس ازاين

 ديدم چي درتو ببیني باشي من جاي توبايد

 تنهام چرا من بفهمي باشي من جاي توبايد

 میخوام ازتوچي ببیني میگم بهت چي بفهمي

 باشي من توبايدجاي

 باشي من توبايدجاي
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 ... قشنگه چه ــ

 عزيزدل باشي من جاي توبايد ــ ونداد

 بدي گوشیمو اون کني لطف میشه راستي... مسخره ــ

 ... دنبالت میام ظهرام... نه ــ ومیگه میشه برزخ ونداد

 روبده گوشي خب ــ

 پردارند ها پرنده بره يادت ديگه نذارم که نکن کاري سیمین ــ ونداد

 لوسي تو چه...  ديگه بده گوشیمو خب ونداد اِ ــ

 برت ازهمینجا نکن کاري بیارمت که شدم راضي قرار قول کلي با صبح! ...  سیمین ــ ونداد

 گردونم

 ...بابا برو اي ــ

 بگیرم گاهدانش از چیزامو اين تا میشینم وتوصف میرم دانشگاه داخل به وتند میشم پیاده ازماشین

 .....کنم باي باي مون دانشکده با همیشه وبراي

 ساعت سه ادمو کاغذ چندتا واسه بیرون میام خراب باعصاب و میذارم پالستیک تو رو ها پوشه

 .... اَه اَه اَه میکنن معطل

 !بله ــ ومیگم برمیگردم ماشیني متعد باصداي

 سوارشو...  ديوونه ــ ونداد

 ... ايش ــ

 !بله؟ ــ ومیگم میشم سفیدش ي دبلیو ام بي سوار تندي به

 خشني امروز چه ــ ونداد

 من توکاري.... چیکارمي شوهرمي بابامي ننمي چیکارمي اصن...اَه....ره. دا.ن. ربطي. تو. به ــ

 من بزني الس دخترا با داري حق تو چطور.... بده گوشیمو اون چیه میدوني اصن...  نکن دخالت

 هان بزنم الس پسرها با ندارم حق
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 همعد ورم میکنه فکر ندونه هرکي که بود شده متورم چنان گردنش رگ عصبانیت ازشدت ونداد

 .... کرده باد اينجوري سرش به زده اش

 ... بینيب منو کابوس فقط شبا که میکنم کاري بعد به ازاين ــ گفت وسردي وخشن بلند باصداي

 .... کنه چیکار میخواد يعني لرزيدم خودم به يکان ازترس

………… 

 کن تماشا فقط ــ ومیگه میکنه ترمز خونه در جلو

 سگ مث که بود بار اولین براي... میشیم اسانسور وارد مکثي هیچ بدون باسرعت میگیره بازومو

 خیلي اما... میترسیدم ازش

 دمترسیمی چرا نمیدونم اما.... دعوابگیرم تا دارم هیجان خیلي...  کنه چیکارم میخواد بدونم مشتاقم

 معاشق ونداد بمیري...  واي.... چي بیاره سرم مال بال اگه!  برسرم خاک.... میلرزيد کي کَم وبدنم

 راضي زدنم به ودلت داري دوست منو دلت ته دونم مي که من اما.... داري غیرت وروم نیستي

 .... نیست

 به تازه...  میشن پرت اطراف به باهاش هواسمم وتمام میشم پرتاپ نرم جسم يه روي باشدت

 خون شوري میسوخت شدت به رتم صو ور يه.... بودم مبل روي بودم خونه توي بودم اومده خودم

 ... زد منو اون....میشد حس دهنم تو

 میکني چیکار وحشي ــ

 تو اينو اما.... بودي شده هرزه خیلي ها تازگي میدادم انجامش بايد که میکنم رو کاري ــ ونداد

 واکن گوشاتو خوب پس...  نزديکترم بهت هم ومادرت ازپدر قانونیتم شوهر من کن فرو گوشت

 ييک پیش برو کن جمع لباساتو هم حاال....  وجه هیچ به.... ندارم کار اصال تو کاراي به من ديگه

 هتب يکبارديگه بهتره...  برو من ازخونه زودتر....  کني حال باهاشون بتوني تا پرات دوست ازاون

 هري حاالهم.... ازاده بیرونش ولي ممنوع اضافي غلط خونه اين توي... کنم ياداوري

 میکني فکر اشتباه تو ونداد ــ

 .... صلیبي سیمین خانوم گذشته اشتباه از کارتو اما میکنن اشتباه همه ــ ونداد

 بدم توضیح بذار ونداد ــ
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 بدي توضیح که مونده دروغات از هم چیزي رو چي ــ ونداد

 تو نه میدونم من و حرفام ودروغ راست ــ

 نداريم نسبتي هیچ وشما من وبرو کن جمع رو لباسات هم زودتر ديره ديگه ــ ونداد

 کسي هم تو جزء قانونیتم زن من يم..ي...دار چرا ــ گفتم گريه وبا کردم خارج مو بغض اينبار

 باورم تا بیارم مدرک کلي واست حاضرم...حا... نکردم خیانت ام همخونه به من نیست شوهرم

 بدم..ب.. شون...نش بهت تا...تا... وبده گوشي اون...  کني

 ... رو لعنتي اون بده....  بدوني نمیخواي راستشو مگه ــ گفتم وفرياد هق با

 بده ادامه هاتو کاري غلطت برو خواستي اگه اما....  ندارم باورت ديگه ــ گفت سردي با ونداد

 .... بموني میتوني که نه اگرهم

 کني باورام توبايد ــ

 !!؟! بـــايـــد ــ ونداد

 ... منو حتي باورکني همشو بايد بايد بايد اره ــ

 شو دور چشام جلو از گمشو حاال کردم باورت خب خیل ــ گفت پوزخند با ونداد

 زبونت نه کنه باورم میخوام دلت ــ

 يامیبرمت میري...  کافیه همینم هرزه توهه واسه ــ ونداد

 میذاري باز دروغام واسه فقط گوشتو چرا... کني گوش بايد ــ

 ... دروغه ات سروته چون ــ ونداد

 بده هدر برام کمي وقتتو تو راستگو اقاي اما.... دروغگو من تو با حق اره ــ

 ...مهم خبر يه تازه.... ديره ديگه ــ ونداد

 چي ــ

 ... بود عروسي مال....کرد دراز سمتم به رو کارتي زدو مرموزي لبخند ونداد

 ...عـــزيــزته عروسي کارت ــ ونداد
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 !سهنده؟..س مال ــ میگم وقورت دهنم اب

 .... بود بعید پرت هواس ازتو فهمیدي زود چه ــ ونداد

 !؟ يه کي عروسیش ــ

 ببرمت ندارم خوش جوگیر وتوهم مختلطه چون متاسفانه اما... شب فردا ــ ونداد

 .... احمقي خیلي ــ

 داشتم اعتماد بهت که احمقم اره ــ ونداد

 برسم اهدافم به که کردم ازدواج باهات من ــ

 دخترم دوست با قراره فرداشب واسه چون نمیريم خانومي نه...بود هرزگي اهدافت اِ ــ ونداد

 ....باشم

 ديگه... میکني شوخي ــ

 از دونه يه میخوام ببین...  زدي ناروا تهمت نیست زشت... سوخته ودهن نخورده اش ــ ونداد

 ... باشه راست زدي بهم که حرفايي

 باشه راست نمیخوام يکي اين ــ

 !... خب نداره ربط تو به پس باشم میخوام پس اي هرزه میگي تو ــ ونداد

 دوستام ي شماره بدم حرصت اينکه...اي ي واسه من...م.... نکردم خیانت بهت من... نمیذارم ــ

 نوشتم وفرهاد

 نم درد نیست اينا دردمن اما فهمیدم يعني میدونستم رو اينا من...  کردي فکر توچي ــ ونداد

 فکرکنم... که اينه من درد داشتمه بهت که اعتمادي من درد توهه دروغاي من درد تو هاي تهمت

 ... تواتاقت برو(  گفت باداد...) برو نشده ور اين مث ورصورتت اون تا هم حاال بسه

 کاش سهند...  شدم چیت عاشق من ونداد...  میکنم گريه بلند باصداي میشم وارداتاق مکثي بدون

 چرا ونداد...بود اسکار اليق سورپريزت واقعا.... سورپرايزکني منو خواستي چرا فرگل.... تونبودي

 فکرهم کمکت به هرگز داره سختي جبران چنین کمکت میدونستم اگه کني کمکم خواستي

 دارن رو مرد اسم همه... نمیشه پیدا تو مث مردي چون نامردي واقعا.... نامردي خیلي.... نمیکردم
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 از رو سهند ياد ي همه که مردي.... مرد واقعا من ونداد نه اما... کنارمردبودنه نا يه تو اما دارن

 دنیا با.... با که مردي دارم دوسش که مردي اونه از پر وجودم که مردي....  کرده پاک من خاطر

 من که دنیايي خودش چون نمیکنم عوضش

 هم جا هیچ تو تـــک....  تکه من ونداد نمیخوام اون بي رو جهاني هیچ اصن دنیاشم غرق

 با رو تو ماا باشم داشته نگه همیشه براي رو سهند نتونستم من ونداد....  کرد پیدا نمیشه نظیرشو

 .... میدارم ات نگه خودم براي وشرطي شرايطي هر

 اعتماد من به هم سوزن سر ي اندازه به ونداد چیکار اما میکردم کاري بايد میکنم پاک اشکامو

 میمیرم ونداد بي من! لعنتي....  نداره

 در هک میکنم پرت پايین وبه بود میز رو هرچي ساعدم وبا میرم آرايشم میز سمت به وگريه هق با

 ور نفر يه داره درد واقعا...  میشه نمايان در چاچوب تو ونداد نگران ي وقیافه میشه باز شدت به

 ددر خیلي ومیدن داشتن دوست بوي کارش اما نداره میگه اون اما باشي داشته دوست خالصانه

 ناله گرفتي وازم سهند.... خودت به سپردم خودمو خدايا....  میخوره بهم ازت حالش بگه بهت داره

 همه وجلوي میام دنبالش منم میگیريش اگه بگیري ازم نمیذارم رو ونداد اما رسید اسمونت به ام

 من هب وقتي... میگم راست واقعا...  نمیندازم تیکه کرد تموم درمن انصافشو خدا میگم مالئکت ي

 میکردم تجسم رو سهند همیشه من خدا اما بود خالي وخوشبختي انصاف از جیبت ته رسیدي

 خودم واسه خنده شريک غم مرهم میخوام روحم براي وندادرو اما چیکار میخواستمش ديگه

 .... والسالم....  میخوامش

 یزيچ يه باشه بارآخرت...  سرسام نه میخوام ارامش من خونه اين توي ــ گفت باعصبانیت ونداد

 میشکونمت وگرنه میشکوني رو

 چشم ــ ومیگم میبندم چشامو

 ؟ هان بشنوي شو بقیه باشي مايل فکرنکنم.... بود اين غیر اگه.... خوبه ــ ونداد

 ونداد...  نه ــ

 ها ــ ونداد

 م؟نمیري واقعا شب فردا ــ گفتم ارومي وباصداي داشتم نگه پايین میشد که تاجايي رو سرم

 دارم کار که گفتم نه ــ ونداد
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 ...میرم تنها پس ــ گفتم کردم بلند رو سرم.... درمیاورد شورشو داشت ديگه اين

 برو خونه اين از پس باش اِ ــ ونداد

 برم وبعد کنم جمع رو وسايلم میخوام که بیرون حاال...  باشه ــ

 بري تو تا نمیام اتاق اين به هم ديگه صدسال اصن من میل کمال با چشم ــ ونداد

 نمیشه خوني هاي مالفه پراز اتاقم کف بهتر چه ــ وگفتم خوردم فرو بغضمو

 محکم وومن گرفت مانتومو ي يقه.... بود داشته اش نگه هوا تو نزد اما بزنه که برد باال دستشو ونداد

 کن ولم وحشي ــ وگفتم کردم خفیف ي ناله يه درد از... ديوار به کوبوند

 ندچ اين توي درست که رو چیزي تنها ــ گفت باعصبانیت و کرد صورتم نزديک صورتشو ونداد

 ولدت شب کردي فکر میگي ها پرت چرت اين از که باشه اخرت بار پس.... بود همین گرفتي ياد ماه

 .... میگرفتي وقلوه میدادي دل پسر اون با چطوري رفته يادم ارسام

 خیابوني ي هرزه ــ وگفت کرد پرتم زمین رو

 ومنو کشید تیر کمرم که شم بلند خواستم.... نستم ندو جايز رو موندن ديگه....شد خارج اتاق وااز

 زير از چمدونو.... کردم عوض وزحمت زور با لباسامو برم بايد من نه اما....  کرد نشستن به وادار

 خونه به ارايش اي ذره وبدون انداختم دوشم رو کیفمو.... گرفتم رو بود الزم وهرچي دراوردم تخت

 به نسروي پیشنهاد به زدم وزار بیرون ريختم رو میکرد سنگیني دلم تو هرچي و رفتم سروين ي

 ويعم دختر و پري ي خاله دختر با نه تنها البته....  شه عوض وهوام حال تا رفتم شمالشون ويالي

 بوديم رفته بیرون باهم باري چند بودن مشربي خوش وادماي ن بود بیکارالدوله چون سروين

 .... میشناختیم همو کَمَکي

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

 نگه دادون بدون دوهفته تا خودشو نمیتونست دلم اما.....  بمونیم همونجا تیر اخر تا شد اين بر قرار

 شتهندا احتیاج خودت به قلبت واقعا داره خنده.... داشت احتیاج من بیشتراز ونداد به انگاري... داره

 جیبش تو گذاشته رو ماه ونداد.... شدم خیره ماه ي چهره وبه اومدم بیرون افکارم از.... باشه

 رو ودب دستم که سنگي اخرين....  زکي گفته ماه هاي زيبايي تمام به.... نظیره وبي تکه که ازبس

 !؟ چرا نداره دوستم دارم دوسش ــ گفتم داد وبا کردم پرتاپ اب تو
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 ديوانه طرف:  گفتن و دادن تکان برام سري تاسف واز کردن نگاه بهم بودن اونجا که ادمايي همه

 است

 ....... داربود خنده چیزمن همه واقعا....  بودم ديوانه من....  بودم ديوانه اره

 تخت ور خودمو رفتم بوديم توش باونداد قبلي بار که اتاقي وبه میگرم ودوشي برمیگردم خونه به

 اشک.... بستم چشامو اشک لطیف نوزاش وبا خوندم رو خوابم الاليي خاطرش ياداوري وبا انداختم

 ..... میشد بسته همیشه براي

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

 کرده یفمضع خیلي ونداد دلتنگي میگیره خندم اما بودم گذرونده رو ونداد بي کننده يکسل هفته يه

 من تخت رو خودش مث برهنه دختر يه با حتما ونداد خوشبحال...  شدم محتاج خواب تخت وبه

 .... میگیرن رو هوس هاي بوسه ازهم ودارن افتادن

 زودود ازچشمامم اونو وتشر اخم با پري ي خاله دختر نگار دوباره که شد خارج مامچش از اشک

 هان؟ توچته ــ وگفت

 ... هیچي ــ

 میخواي چي سیمین!....؟ توچته ــ نگار

 االن؟ ــ

 اره ــ نگار

 بیاريش؟ میتوني.... رو ــشوهرم

 اره ــ نگار

 کردم شک يکان که اره میگه همچین....  عروسکه ونداد انگار...  بیاره ونداد رفت مسخره... ورفت

 ! واال....باشدش گذاشته ساکش تو شايد

 بیرون بیا عزيزم.... سیمین ــ وگفت زد در به اي ضربه(  سروين دخترعموي)  بهار

 ... میکنم خواهش بهار ــ

 میام من پس ــ بهار
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 ! بهار ــ

 .... شد اتاق وارد بهار

 داري چیکارم ــ

 داره کارت تلفن پشت ادم اين اما ندارم کاريت من ــ گفت مهربوني لبخند با بهار

 کردي فراموش اينو.... خوابم من بهار ــ

 میره يادت حرفات ي همه بده وجواب تلفن تو ــ وگفت شد اتاق وارد نگار

 واينا بود شده سمج دوباره بود مامان حتما...شدن خارج اتاق از نگار وبا داد بهم رو گوشي بهار

 بیداره وگفتن بودن کرده بازي پارتي

 الو ــ

.... 

 مامان الو ــ

.... 

 خوبه حالم باورکن... نمیدي جوابمو چرا خوبي مامان الو ــ

.... 

 ... قبراقي من مث خوبي مامان ــ

 نیستم قبراق تو مث نه ــ گفت تلفن پشت از صدايي

 نکن سعي پس خوبم من اره...  بپرسي حالمو که زدي زنگ چي واسه ــ وگفتم رفت درهم اخمم

 کني خراب زدنت زنگ با حالمو

 کنم پرسي احوال نزدم زنگ من ولي... باشه ــ ونداد

 .... نه يا میخورن تو بدرد چطورين اينجا دختراي بدوني زدي زنگ حتما هان... چي پس ــ

 ... احمق شو خفه ــ ونداد
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 نداري کاري پس ــ

 نداشتم اولم از ــ ونداد

 زدي زنگ چرا پس ــ

 ودتخ...  تو به بزنم زنگ که نیستم بیکار حد اون تا ديگه...  سرگرمي واسه همینجوري ــ ونداد

 تو نه بدن جواب دوستاس تا زدم زنگ ويال به ديدي

 همونا به بدم رو گوشي کن صبر پس ــ

 نکن معطلش پس ــ ونداد

 .... حتما چشم ــ

 ..... نداره عالقه بهم هم ذره يه شدم مطمئن ديگه....  يه گر زير وزدم کردم قطع رو گوشي

***** 

 خودش مخصوص که همیشگیم اخم وبا کردم تجديد رو ورژلبم کردم مرتب سرم روي رو شالم

 اينجا اومدي که داشتي کاري ــ وگفتم کردم سالم پوزخند با.... رفتم پايین به بود

 خونه ببرمت اومدم... اره ــ گفت کنه نگاه چشام به اينکه بدون

 ! خونه کدوم ؟ خونه ــ

 سرت رو انداختي روسري اينجاست غريبه... خودم ي خونه ــ وگفت کرد نگاه بهم اينبار ونداد

 گذشت خوش بهتون تون توخونه هفته دو اين تو.....بدم توضیح بهت نیستم مجبور ــ

 خرابه خودت مثل فکرتم ــ ونداد

 !منحرفه؟ چرا سالمه که شما واسه ــ

 تهران نیومدي بادوستات چرا.... متاسفم برات ــ ونداد

 ....نــــداره ربـــطــي تـــو بـه میگم همیشه مثل بازم ــ

 بريم میخوايم که کن جمع هاتو پرت خرت زود ــ ونداد
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 میدي دستور بهم که هستي کي ــ

 شوهرت....  کردي فراموش ــ ونداد

 !؟ هیم... آنها شوهر يا من شوهر فقط...  جالب چه! ؟ داره رابطه زن تا ده با من شوهر اِ ــ

 میکشم جیغ بخوره بهم دستت ــ گفتم باجیغ که بزنه خواست ونداد

 آب زا برام دستت شکستن که میدوني خوب ــ ومیگه میده فشارش دستش وتو میگیره بازومو

 .... کن جمع تو وپرتها خرت زودتر برو پس تره آسون برام هم خوردن

 ... کن ولم ــ

 جوجه میفتي که کنم ولت ــ ونداد

 ... دايناسور بابا ــ

 نه نشده کوتاه زبونت اون هنوز ــ ونداد

 ثابته اش واندازه نمیشه وبزرگ کوتاه زبون نمیدوني هنوز که داري سواد کالس چند ــ

 بشناسم بتونم رو تو بدونم که دارم اونقدري ــ ونداد

 رو زنا تموم يا! منو؟ ــ

 يه توي نهات زنم بذارم که نیستم غیرت بي اونقدر شو خفه ــ ومیگه میکنه بیشتر دستشو فشار

 .... باشه سرپرست بدون ومرد زن چندتا بین درندشت ويالي

 نسوخته ازمن بیشتر سرپرست بي زناودختراي اون براي دلت مطمئني!  اِ ــ

 نم فقط خونه اين توي ــ ومیگه میزنه سورخي به رو وصورتش میشه متورم گردنش رگ ونداد

 هريموشو زن وتو من بدن تشخیص میتونن راحت که مکنن زندگي هم ادم چندتا وبیرونش وتويم

 .... که نکن کاري پس...

 .... اون صورت نه گرفت درد من دست نه که دهنش تو میزنم آزادم دست با

 يمیتونست ات شده خراب همون تو کني تجاوز من به میخواستي اگه تو فطرت پست شو خفه ــ

 نترسون منو الکي...
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 تره راهت اونجا تازه بیارم سرت يي مال بال يه همونجا بهتره پسِِ  ــ ونداد

 شکوندي رو دستم کن ولم ــ

 پس دست با هستم اي ه مسخر عاشق چه واقعا.... نه اين جلوي اما کنم گريه میخواستم ازدرد

 ...میکشم پیش پا با میزنم

 .... بدون اينو مغروري خیلي ــ ونداد

 هال دووار میکنم تنم رو ومانتوم وبرمیدارم وچمدونم میشم اتاقم وارد باد سرعت با.... میکنه وولم

 ....ام آماده من که میفهمونم ونداد به سرفه دوتا وبا میشم

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

 !!؟ خبره چه اينجا اياخد ــ ومیگم میشم خونه وارد ونداد سر پشت

 !خبر؟ چه ــ ومیگه میبنده دررو ونداد

 ؟ نه اومده باراني باشبنم بهاري نسیم زياد احتمال به اما صاعقه يا اومده بهمن ــ

 کثافت هیچ نبودي که وقتي چند اين توي من کن درست رو فکرت اون سیمین ببین ــ ونداد

 ....نکردم رو میکنن تو امثال که هايي کاري کثافت اين از توهم قبل حتي... نکردم کاريهي

 مني امثال جزو توهم ــ

 نمیري؟ اتاقت تو ــ ونداد

 ... اگه ــ

 ات هخف تا اتاقت تو گمشو ــ میگه بلند صداي وبا میگیره اتاق طرف به شو اشاره انگشت ونداد

 وتو میدونم من بگي وپرتها چرت ازاين ديگه يکبار سیمین فقط....  نکردم

 !؟ بدونه هم اي ديگه کس بايد وتو من غیر مگه! ؟ اِ ــ

 فندفي مغز اتاقت تو برو ــ ونداد

 .... نیست هم باقیلي تو واسه فندوقییه من مغز اگه ــ

 ! سیمین ــ ونداد
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 مونده نامرتب بودم رفته که همونطور اتاقم....  میشه باز متر نیم دهنم که میشم اتاق وارد لبخند با

 رعتس وبا میکنم عوض لباسمو....  زمینه پخش همه رژلبامو وايیییي عطرم ي شیشه واي.... بود

 فتنر همه که رژلبام خريد برم بايد حتما فردا....  افتادم وکول ازکَت.... میکنم تمیزکاري به شروع

 خالي بدبختا سراين رو نکبت اون حرص داشتي مرض بگه نیست يکي آخه...اشغال سطل تو

 شکوندم مو عطر شیشه که بود چي هدفم موندم واقعامن... واال...  داشت رو ارزش اصن...  کردي

 .... خدا رو تو کن نگاه

 ف ف ف اوف....  بدترام هم شفت دوتا از....  زکي گفته من به رواني

 رمیگمد پشت بلنداز صداي وبا ودرومیبندم میذارم در جلو میگرم رو ها اشغال پالستیک حالي بابي

 بهتون اگه البته ببرم خودم نمیبري اگه....  ت ت ت غیرت با اقاي پايین ببر رو اشغالها اون ــ

 تو بذاره اشغال شب نصف ونیم يازده ساعت همسايه در جلو تون ايي همخونه زن برنمیخوره

 ببرم؟ يا میبري عزيز جـــــان غیرت با....  خیابون

 بیارم اشغال شب فردا واسه برم ندارم حوصله من...  دور میريزي داري چرا غذاتو!  وا ــ ونداد

 دار نگه رو همینا کني کوفت که باال برات

 رو مردم زنــــاودختراي که ازاينه بهتر میخورم اشغال من ــ ومیگم میشم هال وارد عصبانیت با

 .... بخورم

 ــ ومیگه میشه اتاق وارد قرمزش چشاي با ونداد که د بو نشده بسته هنوز در میرم اتاق داخل وبه

 چیه؟ منظورت

 !نبود؟ واضح ــ

 کني خواهي عذر بايد میشمورم سه تا ــ ونداد

 هرگــــزززز نُچ نُچ نُچ!....  بايــــــّد ــ

 .... که میکنم کاري وگرنه...  داني خود ـ ونداد

 بکن داشتي جرئت اگه رو وغلطت بشمور سه تا ـــ

 شدي شجاع ــ میگه عصباني لبخند با ونداد

 .... دو....  يـــــک....  ف ف اوف ــ
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 .... پـــنــج هفـــتــادو دو.....  نــیم دو ــ ونداد

 .... ديگه سه...  بابا اَي ــ

 اوکي ــ ونداد

 !؟ نمیکني خواهي عذر ــ ومیگه میشه نزديکم قدم يه

 نه نه نه ــ

 قرار خودش صورت با موازي رو صورتم و میگیره رو ام وچونه میکشه خودش بغل تو منو ونداد

 هم... داره زوري عجب....  میشه ور حمله لباسم به و میده قرار رولبابم لباشو.... لحظه ودريک میده

 هم هنوز ــ ومیگه میشه جدا من از ونداد لباي....  گرفته محکم منو هم میکنه چیز لباسمو داره

 !؟ مطمئني

 ....بخشم نمي ازت هم بمیرم ــ

 من... کن ولم عوضي.... میکني چیکـــار داري ــ میگم جیغ با من که درمیاره تنم از لباسمو ونداد

 میخواي خواي عذر بابا....  بکشي منو میخواي...  ومیخوام لباسم من کن ولم.... میخوام لباسمو

 من که داره شرايطي خواهي عذر بدون اما شد راضي دلت...  خوبه... معذرت بیا با با....  کنم ازت

 واقعا...  تامن شد تو غرور شکست باعث بیشتر من خواهي عذر....  نیاوردم بجا کدومشو هیچ

 مخود داد قرار میخواي....  بگیري منو پاکي میخواي.... ؟ چیه دردت... بیا....بیا...  متاسفم واست

 .... لجن عوضي هستي چي منتظر ديگه...  بیا...  بیا...  کني فَس وخودتو

 .... ديگه بیا ــ گفتم بلند میريخت ازم داشت که اشکايي با

 ..باشه... بزنم..ب حرکتي من...م منتظري ــ گفتم هق با که میکرد نگاهم داشت همیطور ونداد

 فشار قويش دستاي تو و میگیره دستامو ونداد که کنم بازش تا میذارم اش دکمه اولین رو دستامو

 وتو خودم نه خودمون ــ ومیگه میده

 نکن گريه دراورده رو اشکت که احمق يه بخاطر وقت هیچ ــ وگفت کرد پاک اشکامو

 فهمیدم....رووو...بر....ب ــ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

214 

 

 اغوش به همیشگي باگريه....  میره بیرون اتاق از بسرعت و میکنه جدا بغلش از اروم منو ونداد

 همه ديگه روز وهفت بیست و ماه هفت....  میکنم خداحافظي ماه مرداد روز چارمین وبا میرم خواب

 ونداد بي میشه تموم....  میاد خوشم ازتموم واقعا... میاد خوشم....  تموم....  هــه.... تمومه چي

 ..... چیم وهمه چي همه

*********** 

 مون خونه میرم فردا من ــ ومیگم میشم خیره ونداد وبه میکشم سر مو چايي

 ...داريم اي ديگه ي خونه اينجا غیر مگه ما!... ؟ مـــون خونه ــ ونداد

 ..... من نه توست ي خونه اينجا! ...؟ مــــا ــ

 ... درسته ــ میگه محزوني لبخند با ونداد

 چي؟ ــ

 بري میخواي چرا حاال....  هیچي ــ ونداد

 ش مامانم بابا نترس ــ

 ! سیمین ــ ونداد

 بله ــ

 بري میخواي چرا گم مي ــ ونداد

 فعال ــ ومیگم میشم بلند میز سر از

 منم مشکلت...؟ چرا سیمین ــ ونداد

 نه ــ

 چرا پس ــ ونداد

 کن ول... احساس... احساس...احساس تو پیش....  اينجا من... من... چون... چون ــ گفتم اروم

 ..ديگه

 خوردي اشو بقیه ــ میگه ناراحتي با ونداد
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 میکنم خطر س..احسا اينجا من ــ

 .... اين نه بود اين ات جمله.... میکنم خطر احساس تو پیش اينجا من ــ ونداد

 ....خو میرم فردا من...  خب ــ

 خب.. میکنم فکري يه فردا تا ــ ونداد

 رفتم من... باش ــ ومیگم میکنم کج رو گردنم

 کجا؟ ــ ونداد

 اتاقم تو ــ

 سیمین ــ ونداد

 جانم ــ ومیگم برمیگردم

 حیفه جونت ــ میگه بوداروم لبش رو صبح از که محزونش وبالبخند میشه خیره بهم ونداد

 ؟ گفتي چیزي ــ ومیگم نشنیدن به میزنم خودمو

 داري ترسناک فیلم میگم نه ــ ونداد

 شون ببیني میخواي ــ میگم بود خوشحالي سر از که ي لبخند با

 شون ببینیم میخوام نه ــ ونداد

 !؟ ببینیم باهم ــ میگم وشوق باذوق

 آره ــ ونداد

 ها ترسناکــــه فیلم ــ

 !؟ خب ــ ونداد

 بیارم فیلم برم من هیچي هیچي ــ میگم خنده با

 ... من رو فلشت... سیمین اما ــ ونداد

 خريدم که فلشم....  داشتم همشو تابم لب تو سیمین میگن من به ــ
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 ســــیــمیـــــنـــي... نیست که الکي ديگه آره ــ ونداد

 ومیريزم فیلم من برسي فرت قرو به تو تا حاال... ديگه بله ــ

 چیه واسه ديگه قروفرم دوقدمه... توهال بیام میخوام سیمین ــ ونداد

 ... ديگه برم من حاال... گفتم کال ــ

 برو ــ ونداد

 میکنم ديدن به شروع خوشحالي وبا میکنم وپلي میذارم نور سرعت وبا فیلم

 چیه اسمش ــ ونداد

 نديدمش هنوز خودم که اوردم چیز يه.... فیلمه مهم دونم چمي من ــ

 بیني نمي فیلماتو ــ ونداد

 جديده اينا خب نه ــ

 چندتااست مگه ــ ونداد

 يدمند که هستن چارتا سه....  نیست زيادي چیز البته.... میکردم دانلود رو اينا شبا من اُووووو ــ

 ...م اهان ــ ونداد

 تاتاق تو میري ترسیدي اگه تازه فیلم وسط نزني حرف ونداد... شد شروع هیس هیس هیس ـــ

 ... کن قطعش نمیگي منم به و

 هست چي انگار اوف ــ ونداد

 يعني میکشن وضع بدترين با رو ادما توش...  که ترسناکه انقدررررر میگه سروين ؟ میگي اينو ــ

 منه ي عالقه مورد اصن میکنن کششون زعجر

 خواري خون چه ــ ومیگه میده قورت دهنشو آب ونداد

 .... ببین اينو.. خوار خون من آره آره... هیــــــس ونداد ــ
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 ديد اکترسن فیلم بشر اين با نبايد اصن....  بوديم استپ رو ساعتش نیم ديديم فیلم دوساعت

 رداو باال وخون گوشت دفعه يه که بخوره غذا خواست دختره جا يه مثال...  دکتره مثال نداره جنبه

 خورد بهم حالم کن قعطش سیمین ــ گفت اقا که...

 مثلـــا مردي مثلــا.... داره تهوه حالت اينا آخه کالس با بچه ايش ــ

 جلو ببر فیلمو سیمین ــ ونداد

 با فهمیدم بابا...  گفتم بهت ازاولم... اتاقت تو برو دربیاري بازيا لوس اين از بخواي اگه اِ ــ

 ... ديگه کالسي

 .... ديگه کالسي با فهمیدم بابا...  گفتم بهت ازاولم... اتاقت تو

 توام نگران نمیشه بد زياد حالم من ــ ونداد

 بذار مايه خودت از ــ

 ها فیلمه اول اين... کیو اي ــ ونداد

 ... بدتر اوالش از اخراش میگفت سروين تازه باشه ــ

 بخوري غذا نمیتوني روز دو ببیني اينو... میشي گیر جو زود تو... داني خود ــ ونداد

 مهمه اين فعال سرم فدا اِ ــ

 کن پلي ــ ونداد

 بلدم خودم ـــ

 فیلم نک گوش حرف که منم... میکنه اشاره تلويزيون ي صفحه وبه میکنه کنترل لبخندشو ونداد

 ... کردم وپلي

********** 

 ونداد.. ونداد ــ ومیگم میرم ونداد تخت سمت وبه میشم اتاق وارد بزنم رو در اينکه بدون

 میزنم صدا اسمشو ودوباره میدم تکون هاشو شونه

 ..ونداد ــ
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 هوم ــ ونداد

 بخوابم میتونم پیشت ــ

 !!چـــي؟ ــ ونداد

 !؟ نمیتونم ــ

 ؟ اصن چي واسه....چراکه...چ...چ خب ــ ونداد

 میترسم ــ

 آره؟! است؟ ترسناکه فیلم همون کار ــ ونداد

 چیزديگه. خب ــ

 بیا... بیخیال ــ ومیگه بازمیکنه دستش لبخن با ونداد

 مرسي ــ ومیگم میخزم ونداد بغل تو خوشحالي با

 ونداد شکالت بخیر شب ــ ونداد

 اين معني پس نداره دوسم میکنه اقرار اگه... میدونست من مالک خودشو که بود دفعه دومین

 فرق باهمه اينقدر دلسوزيت چرا عاقل ادم اخه ، دلسوزي ، ترحم.. بذارم چي من وکارشو حرفاش

 .... داره فرق همه با ونداد کردم فراموش آخ آخ... داره

 بخیر شب ــ

******** 

 آف ايز موبايل دِ  باشد مي خاموش نظر مورد مشترک

 ؟! قعطه چرا آخه لعنتي ــ

 وشتهن اينو که کردم کارش چي من آخه.... میدم بیرون صدا با بغضمو و میگیرم دستام تو رو سرم

 دص ديوار ما بین همیشه دوره خیلي دالمون اما باهمیم وتو من» گذاشته تختش عسلي وکنار! ؟

 « خداحافظ.....  رنگه

 ..... میکنم خالي کاغذ روي رو حرصم وتموم میکنم مچاله دستم تو رو کاغذ
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 شب بجاي من ديشب نکنه....  بوديم خوب ديشب ماکه... کنم تحمل دوريشو چطوري من آخه

 ...باشم گفته اي ديگه چیز بخیرم

 .... گفتم چي من آخه.... شد اينطوري که شد چي ــ

 من....  نمیخوام رو ونداد کنار در جاني امنیت من اصن... برم کجا مسخره ي روحیه بااين اَه

 ..... شو مصلحتي داشتن دوست حتي دارم دوست شو نگراني غیرتشو

 وهمت هیچم تو وبي دارم دوست میگم ببینمت اينبار اگه مادرم جون به.... هستي گوري کدوم ونداد

 انجام همونو من گفتي هرچي

 .... برگرد فقط... میدم قول... اعتراضي هیچ بدون میدم

 بهش ومن میشه من عاشق اون که!.... میکردما من خیالي چه.... شده اي مسخره داستان چه

 وبرنده میشه عوض داره هم وسوژش میشه عوض داره قصه انگار اما نبود عشق ما قرار میگم

 بره بذاره ازخودش خود بي ومنو بگه بهم همینو ونداد اگه اما.... میشن عوض دارن هم اش وبازنده

 !؟ میشه چي نگم اگه اما... بمونم پیشش وقتي چند تا میتونم اقال نمیگم بهش نه نه نه.... 

 هواش اينجا چقد... هوه....  اف ايز دموبايل....  اما میزنم زنگ بهش هم ديگه بار سه دوبار بار يه

 خونه ونداد بي میکنه غلط اصن باشه داشته اکسیژن توش میخواد نکنه ونداد بي معلومه... سنگینه

 .... میکنم حس خوب من رو اماعطرش....  باشه داشته جون

 تکو درمیارم لباسشو....  میکنم ونداد هواي از پر هامو وريه میرم ونداد اتاق وبه میشم بلند جام از

 دارمبرمی رو رنگش عسلي لباس....  میدم سر ونداد از خاطره يه با مو وگريه میکنم بو رو تکشون

 تختش ورو میزنم خودم به عطرشو....  نمیارم کم نفس اومدنش تا اقال.... میکنم وتنش

 از يزيباي واقعا....اي ديگه چیز يه تو ونداد....  میکنم فکر جادوگرش عسلي چشاي به درازمیکشم

 ..... دارم دوستت موته تار يه از کمتر ارزشش که وجودم باتمام....  میچیکه وجودت تمام

 اينا اومدم چي واسه من... میکنم نیگاه ادماش به....  میرم پارک به میشم بلند تخت روي از بیحال

 ي مرده کشته من که میدم نشون شهر اين مردم ي همه به روز يه اما...هه... اومدن چي واسه

 يهوش بي از روحمو میتونه فقط فقط وونداد هستم تواغما....  هستم بیداري به رو خاموشي عشق

 ..... دراره

********************************* 
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 وپوشیدن ونداد اتاق تو خوابیدن شده که کارمنم نیومده ونداد هنوز... شهريوره سوم دقیقا االن

 وجونمو ببینم و ونداد يد با من چون.... ناچاره سر از که وغذا اب يه وخوردن عطرش وزدن لباسش

 .... کنم مراقبت ازش خوب بايد ونداد واسه چون اما سنگینیه خیلي امانتي... بدم بهش

 ونداد!... ؟ کجايي آخه.... میکنم نیگاه میزد لبخند بهم داشت که ونداد عکس به و میشم بلند ازجام

 منو بخواي هم ديگه هرچقد.... سال صد.... سال ده بخواي تو هرچي اما... شده تنگ واست دلم

 ..... ندارم حرفي من داري نگه دور ازخودت

 ونداد بي روزهاي تمام از خسته.... ام خسته.... میرم اتاق بیرون وبه میکشم عمیق نفس يه

 .... ودلتنگ خسته....

 هرظا وونداد شکست لیوان دفعه اون بخیر يادش میکشم سر نفس ويه میکنم آب روپر لیوان

 .....شد

 جپن چار سه دو يک.... میشم خیره شدنش خورد وبه میزنم آشپزخونه کف به شتاب وبا لیوان

 اه شیشه خورده کنار از..... نداره عیب.... نیومد... میشه مهمون لبام رو کمرنگي لبخند.... شیش

! .... ؟ شدم ونداد عاشق من يعني....  ؟!عشق.... عشق سخته چقد....  میرم ونداد اتاق به میگذرم

...  هديگ ماه هفت و نیست موندگار که اون بشم عاشقش نبايد من شدم عاشقش چرا من نه نه نه

 ....طالق

 ندادو با که کسي خوشبحال...  میکنم نیگاه رنگش عسلي سقف به و ونداددرازمیکشم تخت رو

 من براي خوبي هیچ که کارات اين با تو ازدست خدا هي....  میشه دار بچه وازش میکنه ازدواج

 .... نداشت

 ..... میکنم زنده دوباره خیالم تو رو وونداد میذارم هم روي چشامو

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

 .... شدم پريده رنگ چقد....  منم است اينه تو که ايني يعني...  کیه ديگه اين واي اي

 واين دوخري آرايشگاه وبريم دنبالم بیان تا میزنم زنگ وسروين پري وبه میزنم صورتم به آب يه

 ممیبند شرط....  کنم زندگي ماه يه بعد میخوام من که شدن خوشحال چقد ها بیچاره.... چیزا جور

 .... نمیشدن خوشحال اينقدر میدادن رو مدااللمپیک بهشون اگه

 .... میرم پايین وبه میکنم فقل رو خونه ودر میپوشم کفشامو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر apple12 | نبود عشق ما قرار رمان

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

 

211 

 

 سالم ــ

 .... شدي گوسفند کپ سیمین ــ ومیگن خنده زير میزنن وپري سروين

 رو ابروها ــ پري

 آرايشگاه اول بريم.... حاال خب اِ ــ

 خريد بريم اول داري انتظار نکنه پس نه ــ سروين

 .... لوس ــ

 جااون از دوساعت بعد و میريم سروين مامان دختر دوست مژده آرايشگاه به میشیم ماشین سوار

 .... بودم شده مرتب خیلي.... میشیم خارج

 !؟ خوبه اين سروين ــ

 ساده هديگ خیلي نیست قشنگ نه ــ وگفت انداخت نگاهي میکردم اشاره که يي مانتو به سروين

 است

 ....میاد خیلي بهت نظرم به هه اي سرمه اون اما... نیست قشنگ زياد نظرمنم به ــ پري

 کني پروش میخواي ــ سروين

 نمیدونم ــ

 نظرو میچرخیم پاساژ تو داريم ساعته يه... نه يا آره میکنیا خورد عصابمو داري سیمین ــ پري

 .... نمیدونم میگي تو بعد بد چي خوبه چي ومیگم میديم

 کنیم پرو بريم خب خیل ــ

 ديگه کنم پرو منظورت ــ سروين

 ديگه آره... میکشي چونه چقد خدا اي ــ

 .... بود ام ه وانداز اومد مي بهم خیلي وکیلي خدا... میکنم پرو رو ومانتو میريم مغازه داخل به

 .... میشیم خارج پاساژ واز میکنم حساب پولشو و میگرم رو مانتو

********************************** 
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 گرفت مون دلم بذار چیزي آهنگي يه سروين ــ

 مادمازل چــــشم به اي ــ سروين

 موند مي کاش

 میرسوند آرزوم به منو

 میسوزوند رو دلم که اوني

 میموند بايد ديد که اشکامو

 دنیا آدمه ترين دلتنگ دلتنگم

 دنیا غم هامه شونه رو

 دنیا همه دلگیره

 روزامو همه میگذرونم بايادش

 اشکامو میريزه عکساش رو

 جامو داده کسي به میگن

 میـــــدونــــم

 باز برگرده غیرممکنه میدونم

 باز کرده ديوونه شايد منو

 میمونم باز اون پاي حال اين با ولي

 نــــم مــــو مــي

 موند مي کاش

 میرسوند آرزوم به منو

 میسوزوند رو دلم که اوني

 میموند بايد ديد که اشکامو
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 دنیا آدمه ترين دلتنگ دلتنگم

 دنیا غم هامه شونه رو

 دنیا همه دلگیره

 روزامو همه میگذرونم بايادش

 اشکامو میريزه عکساش رو

 جامو داده کسي به میگن

 میـــــدونــــم

 باز برگرده غیرممکنه میدونم

 باز کرده ديوونه شايد منو

 میمونم باز اون پاي حال اين با ولي

 نــــم مــــو مــي

 .....میرم خواب به ونداد ي غصه وتو میبندم چشامو و میچیکه چشام رو اشکي قطره

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

 بلم رو هم رو وکیفم میشم هال وارد و میکنم شوت رو راه وسط نامرتب وکفشامو میشم خونه وارد

 که ینممیب رو ونداد يکهو که میکشم بلند جیغ يه ترس از....  میاد نفر يه وواخ آخ صداي که میندازم

 میگه ونداد که میشه بلندتر جیغم

 میزني جیغ چرا سیمین ــ

 اومدي کي تو...تو ــ

 پیش ساعت يه ــ ونداد

 یطنتش برق... بودن خسته خسته عسلیش چشماي و بود گذاشته ريش ته بود کرده تغییر چقد

 ...نمیشد ديده توش اصن

 میکني نگاه چي به ــ ونداد
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 جاک ــ ومیگم میدم سر مو گريه و میندازم بغلش تو وخودمو میرم سمتش به....میلرزيد صداش

 بودي

 جهنم ــ

 ؟ رفتي ؟چرا بودي کجا ونداد ــ

 ازتو دور جا يه ــ ونداد

 ؟چرا؟چــــرا؟ رفتي چرا ــ

 يباش داشته امنیت احساس میخواستم تون خونه بري خونه اين از تو نمیخواست دلم ــ ونداد

 گذشت خوش ــ

 ؟ چرا آخه ــ ومیگم میگیره اتیش دلم که میريزه اشک قطره يه ازچشاش

 چي ــ ونداد

 گذشت خوش اما هیچي ــ

 بود شده تنگ واست دلم...  نه ــ ونداد

 خبرنرو بي ديگه ونداد.... طور همین منم ــ

 ببخشید.... بیارم تاب نستم نتو ديگه اما رفتم تو آرامش واسه ــ ونداد

 .... نداد و ـــ

 ؟ آرامش چرا ــ میگم گريه با میبوسم رو لبش رو يکهو من که میکنه نگاه چشام به ونداد

 میخواستي تو چون ــ ومیگه میکنه باران وبوسه صورتم و میده فرو شو بغض ونداد

 تو؟ بي آرامش ــ

 !؟ من بي ــ ونداد

 آره ــ

 .... میذاشتي تنها منو نبايد.... میرفتي نبايد.... کشتي منو... میرفتي نبايد ــ میگم باجیغ
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 ببند چشاتو... باش آروم هیش ـــ ومیگه میده فشار خودش به منو ونداد

 .... ببینم تورو میخوام... ببندم چشامو نمیخوام نه ــ

 سیمین ــ د وندا

 جانم ــ

 ببوسمت میتونم ــ ونداد

 ..... میکنم همراهي هاش وبا میذارم لباش رو ولبامو میزنم بهش لبخندي

 وقت هیچ.... نرو ديگه ونداد ــ

 چشم ــ ونداد

 میخوري عصرونه حاال ــ

 !نه چراکه ــ ومیگه میبوسه رو دستام ونداد

 روز چه امروز خدا واي.... میکنم آماده رو واينا چايي من کني استراحت خورده يه تو تا پس ــ

 ونداد راستي.... قشنگیه

 از رو بود شده پیچ کادو هنوز که رو تولدش وکادوي میرم اتاقم به ونداد زده حیرت چشاي درمقابل

 ..... میرم ونداد پیش و درمیارم پاتختي کشوي

 ...بدم بهت نتونستم که بودم گرفته تولدت واسه اينو.... مبارک تولدت ونداد راستي ــ

 .... کنه مي باز شو وکادو میزنه کشي سیمین لبخند ونداد

 میکني دستم...  قشنگه خیلي مرسي ــ ونداد

 ستد به میکرد غلط توروخدا نه...اومد مي دستش به.... میبندم مچش دور رو وساعت میزنم لبخند

 ....نیاد ونداد

 میاد بهت ــ

 ديگه خانوممه سلیقه ــ ونداد

 ديگه برم من.. مرسي ــ
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 میگرفتن زشون ا وآبداري نون تشکر يه میدادن کادو شوهراشون به زنا قبلنا ــ ونداد

 یگیرمم ازش آبدار نون ي بوسه ويه میکنم لبش نزديک رو ام گونه بود لبم رو هنوز که لبخندي با

 داد مزه چه جان اي...

 اب.... بود عمرم ي عصرونه بـهترين..... چیدم رو عصرونه میز ونداد کمک وبا میکنم دم رو چايي

 رو عصرونه ونداد هاي شوخي

 ..... بیرون رفتیم هم شب..... خورديم

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

 بیا زود امروز ــ

 نیست اي ديگه امر چشم ــ ونداد

 میشي؟ مريض که هستي دکتري جور چه تو آخه.... بخور وقت سر قرصاتوهم ــ

 بخورم سرما بايدهم تويي وقتي خانومم من خب ــ ونداد

 .... نبردمت آالسکا خوبه حاال اوف ــ

 تره ضروري واسم قرص صدتا از که واسم بفرست بوس يه خانومي ــ ونداد

 خیرب خدا.... بپوشون خوب هم خودتو راستي ــ ومیگم میفرستم بوس يه واسش تلفن پشت از

 کني کار چي میخواي ماه بهمن تو خوردگي سرما جنابعالي هستیم آبان تو تازه کنه

 نمیکنم خاصي کار... میخورم پرتقال اب خونه میفتم ــ ونداد

 خونه برم وخودم بگیرم پرستاريت براي هم خوشگل خانوم تا 2 چیه نظرت... نمیشه زياديتون اِ ــ

 بابام

 خوبیه فکر آره ــ د وندا

 !کشتمت ونداد ــ میگم جیغ با

 نمیدم اونا مثل صدتا به موت تار يه کردم شوخي ــ ونداد

 نداري کاري حاال.... مرسي ــ
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 شکالتم نه ــ ونداد

 بعد تا پس ــ

 ... خداحافظ باش هم خودت مراقب.... همچنین ــ ونداد

 خداحافظ ــ

 .... میخوامت چقد که ونداد آخ

 شممی خیره میخنديدن کچل منه براي داشتند که وشبنم وآرسام وبهروز فرگل وبه میرم هال به

 درآوردم شاخ ــ ومیگم

 ذلیلي مرد پدر بسوز اي ــ آرسام

 برسرت گِل....  کردي سفیدمون رو سیمین اصن ــ فرگل

 تفاهمه اين عزيزم ــ

 میگن اينو هم ذلیل زن مرداي جالب چه ــ شبنم

 نیستي ذلیل زن چیکارکردي شبنم با تو آرسام وا ــ

 !مــــرد ، مرد آرسام ــ بهروز

 مُرد مرد نیفته بپا اُه ــ

 واقعا ــ بهروز

 هستید مرد شبه شما بله ــ

 شد دراز زبون اين باز زغال ــ آرسام

 نیست وغريب عجیب شما هاي زبون مثل ثابته اش اندازه زبون عزيزکم ــ

 میشنوم جديد حرفا ــ فرگل

 چرته همش...وباورنکن بشنو ــ آرسام

 میدم نشونت حرفامو بودن چرت آوردم بیبي ماي وانت وانت واست که موقع اون ــ
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 !سیمین ــ ومیگه میکنه اي سرفه تک شبنم

 !ها ــ

 خانوم کن صحبت درست من زن با ــ آرسام

 داره ضرر بچه واسه میدونم... چشم ــ

 میاد؟ کي ونداد ــ آرسام

 نفهمیدي بودي کرده ايست گوش فال که تو داداشي وا ــ

 گجت کارآگاه میگن بهش نیست که الکي ـــ میگه وشبنم میخندن وبقیه فرگل

 ترام سنگین اينطوري من نکن تعريف ازمن خواهشا تو بانو شبنم ــ

 چچم ــ شبنم

 بگذرم.... اهلل اله ال شوهر اين به هیچیت که گلم دختر بر آفرين ــ

 نکردم جدا تنت از رو سرت تا کن کامل رو حرفت سیمین ــ آرسام

 میشه شقعه شقعه بدم کل سرم بجا چون بهتره نگم ــ

 !؟ ديگه میاد امشب ونداد ــ آرسام

 شممی بیوه بدبخت من میخورردتت نیا ماست ي خونه امشب هیوال آرسام گفتم بهش پس نه ــ

 ! اساسي برات دارم يعني سیمین ــ آرسام

 جوجه! ....؟ مثال چي ــ

 ... ديگه میشیم تنها ــ آرسام

 ... دادش خان چیه منظورت.... عالم خاک دور به خدا وا ــ

 ! زشته ــ ومیگم میکنم اشاره شبنم به داري خنده حالت وبه

 .... میخوردي مردن بدرد فقط نداششتي رو زبون اين يعني ــ آرسام

 میخوردي خونه مردشور درد به سهله که ديوار جرز الي درد به نداشتي منو اگه توهم ــ
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 فینِ  حمام کاشي ني که رو ــ آرسام

 نیست من با که منظورت ــ

 ! ابعدا ــ آرسام

 برخورد بهم يکان... بود خودت با منظورت پس شکر رو خدا اُه ــ

 بیار برام برو چايي لیوان يه شبنم ــ ومیگه میکنه پوفي آرسام

 مردم من مگه شبنم چرا وا ــ

 سرته تو چي باز ــ گفت بود کرده هنگ من کار اين از که آرسام

 ... هیچي بخدا ــ گفتم خونسردي با

 سیمین ــ آرسام

 که گفتم داداش خان وا ــ

 داره خطر بچه واسه خب ــ ومیگم میدم آرسام دست وبه میبرم هال داخل وبه میريزم رو چايي

 لغمش به کنم درست ازت آبرويي يه ديگه میاد باالخره ونداد سیمین ــ ومیگه میشه لبو آرسام

 بجوشم باهاتون منم بذارين بگي مادرجون هاي

 اويــال بگه حیووني روغن به بپزم آشي واست منم! ؟ اِ ــ

 ....نمیگه وهیچي میکنه نگام فقط آرسام

 ... کند دل عزيزش بیمارستان واز پیوست ما جمع به کم کم شکر رو خدا هم ونداد

 ور کارها اون میکردم شک من که میکرد بلغور ونداد واسه رو چیزايي يه آرسام بود شبي عجب اما

 واال.... باشم نداده انجام

 ردمیک حس ادم که میداد تکون سرشو حرفش هر با میکرد نگاهش آنچنان بز از بدتر که آقامونم

 ... گذاشتن فنر توگردنش

 .... داشتیم غول نره ازاين بچه دوتا داشتیم شانس اگه ما خدا هي
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 هاشون خونه میرن بود زحمت وهمش نداشتند رحمتي هیچ که عزيز مهمانان شد شب آخر خالصه

 .... فرصتا اين معطل که ماهم... کنیم عشق هم با تا میذارن تنها رو عاشق کفتر دوتا وما

 مردم... ونداد... مردم خدا واي ــ ومیگم میذارم شیر وروي درمیارم دستکشمو

 شده؟ زچي با ــ ومیگه آشپزخونه تو میاد شنگول خندون ونداد

 .... میشورم و میپزم دارم ازصبح! ؟ شده چي ــ

 ... الهي بمیرم ــ ونداد

 ....عقشم شم فدات.... خدانکنه

 ازخستگي میمیرم دارم....  اوف ــ

 بیرون بريم فردا میخواي ــ ونداد

 بخوام میخوام فقط من.... ديگه موقع يه واسه بذار خواهشا نه نه نه ــ

 برو هم حاال...داري دوست خودت که جور هر باشه ــ ومیگه میزنه بخش آرامش لبخند يه ونداد

 شکالتم برو...  میباره ازچشات خستگي داره که بخواب

 .. میرم اتاقم به جري مثل و میکنم نثارش اي خمیازه

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

 میکرد نگاه من به عصباني داشت که ونداد وبه میشم هال وارد و پیچونم مي سرم دور رو حوله

 رسب دادم به خدايا واي.... باشه شده جني الل زبونم نکنه... شده ينطوري چرا اين وا میشم خیره

 جونم از چي.... میشه نزديک داره چرا اين خدا يا..... میکشه منو که باشه شده جني اين اگه

 نامحرم خبريه بیرون زده ش وسر گردن هاي رگ چه اُه.... شده جني واقعا نه نه.... میخواد

 یشپیشون چرا اين خدا يا.... خبرم بي من که خبريه يه... سقف به چسبیده ش آمپر آقا اينجاست

 .... خبره چه باز ديگه... میکنه نطق وداره چسبیده من پیشوني به

 يانه آره.... کالم يه فقط ــ ونداد

 !؟ نه يا آره چي ــ

 ... راه اون به نزن خودتو ــ ونداد
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 ... راهرو میگیم بهش ما که راه يکدونه همین اينجا مادرم بجون ــ

 !شد؟ خنک دلت ــ ومیگه میبره باال صداشو ونداد

 !!!؟!هاااا ــ

 !نشنیدم جوابمو ــ ونداد

 ! نشنیدم رو سوالم منم!  وا ــ

 .... اساسي دارم برات سیمین ــ ونداد

 ! ونداد ــ

 !؟ میخواي جونم از چي ــ ونداد

 !؟.... شده چي ونداد ــ

 دونب اما... میدوني بهتر خودت ــ میگه اي تهديدانه حالت به انگشتش وبا میره در سمت به ونداد

 ... خداحافظ.... بعد ي هفته تا پس.... وتويي نیستم من بازنده

 صبرکن من جون کن صبر میکنم خواهش ونداد ــ

 !؟ چیه ــ وگفت برگشت يکان ونداد

 !؟ خبره چه اينجا ــ ومیگم میشینه لبم رو لبخند يه

 .... میزنه رو گیر پیغام ي ودکمه میره تلفن سمت به ونداد

 اياييقض يه باهم ما که چون بتوني اگه البته شي خوشبخت..... کردي ازدواج شنیدم.... هاني سالم

 باي.... کني هلشون بتوني امیدوارم... يادته... داشتیما

 .....نداره امکان ــ میگم وفقط میدم قورت دهنمو آب

 نداره امکان اين نه نه.. میزنم زار دل وازته میندازم تختم رو وخودمو میرم اتاقم به سرعت وبه

 ونهنرس آسیبي بهم ديگه بود داده قول اون.... برگشت کي اون آخه خدايا....تونستي چطور برديا....

 نبايد نه نه... واقعا ومیخواد...  میکنه عمل قولش به داره نکنه... چرا بده زجر منو میخواد چرا.... 

 ارهدوب میخواي چرا...  میخواي جونم از چي تو...  نامردي خیلي پستي خیلي برديا...  شه اينطوري
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 ازکنار تونم نمي من چرا آخه....  اعتماد بهت که من به لعنت اَه...  بگیري من از رو خوشبختي

 .... بشم زنت نمیخوام زوره مگه... برگردي االن توبايد آخه چرا.... شم رد هم خوشبختي

 اسامولب داشت وقتي..... میشه. مور مور تنم کنه تجاوز بهم میخواست که میفتم روز اون ياد وقتي

 .... نخوره بهم حتي دستش که میکردم تالش چقدر ومن درمیاورد تنم از زور به

 ناص....  بگیره ازمن نجابتمو مو پاکي میخواست چرا داشت دوسم اگه... میکرد اونجوري باهم چرا

 قتيو داشتو دوسم ذره يه که بیامرزه پدرشو خدا اما.....  میکشه نقشه من نابودي براي داره ا چر او

 هیچي کردي نابود روحمو.... بخشمت نمي هیچوقت برديا... کرد ولم دادم قسمش خودم جون به

 واقعا اگه... میکني بامن کارهارو اين چرا آخه....  بگیري ازمن رو ونداد ذارم نمي اما....  نگفتم

 .... نابودم ونداد بي من... بمیرم دردتو به نذار شم خوشبخت بذار داري دوسم

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

 زوشبا به مشت يه... میخنديد برام داشت که میشم خیره برديا وبه میکشم جلوتر رو ام معقنه

 .... ددب بي بخند خودت واسه ــ ومیگم میزنم

 لوج میکشي اينو چرا حاال.... بخندم گلم به کنم غلط من عزيزم ــ ومیگه میکشه لپمو برديا

 چرا میگي داري تو بعد کرد کورم نورش آفتاب اين... هستي کلفتي پوست چه ديگه تو بابا اي ــ

 جلو کشیدي

 .... سیمین تو دست از ــ ومیگه میخنده برديا

 داريد کوه يا برکه يا دريا ي منظره اينجا شما برديا آقا ببخشید ــ

 !؟ چطور ــ برديا

 میکنید خسته منو وداريد کرديد ايست اينجا ساعت نیم آخه ــ

 ؟ چیه آرزوم تنها میدوني سیمین ــ ومیگه میخنده دوباره برديا

 !سرت تو بزنم نیست حقت االن.... بودا حرفا ازاون اين ــ

 ... حاال خب ــ برديا

 ! ديگه بگو تو آرزو ؟!چي حاال خب ـــ
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 بشم تو براسب سوار ي شاهزاده که اينه آرزوم ــ برديا

 حرفا چه... واه واه واه ــ

 ...میره ماشین سمت وبه میگیره دستش تو ودستمو میخنده برديا

 ... برديا ــ

 جونم ــ برديا

 ....باشم داشته خواهش يه ازت میشه برديا ــ

 بخواه جون تو ــ برديا

 کن ولش.... میشه ــ

 بزن حرفتو من گل ــ برديا

 بخوريم ناهار بريم میشه ــ

 .... دنیا اونور بگو تواصن... میريرم که معلومه... ريخت دلم ديوونه ــ برديا

 بريم میشه حاال برديا ــ

 میزني مشکوک ــ ومیگه میکنه خودش صورت با موازي وصورتمو میگیره رو ام چونه برديا

 شديها متوهم.... نه ــ

 مطمئن ــ برديا

 اوهوم ــ میگم مکث با

 بريم پس....  شکر رو خدا ــ برديا

 !نه که چرا ــ

 ..... ودب دسترس در که رستوراني ترين نزديک ومیره میکنه روشن رو وماشین میزنه لبخند برديا

 خورم نمي استیک من برديا ــ

 ندادم سفارش چیزي که من وا ــ برديا
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 .... خب نه ــ

 دارن میل چي مادمازل حاال ــ برديا

 همبرگر...پیت.... فکرکنم بذار... من ــ

 !است پیتزا منظورت ؟ پیت ــ برديا

 دوتاسس با میخورم همبرگر من اما آره ــ

 .... میده رو مون سفارشا و میزنه لبخند بهم برديا

 بگیرم؟ انتقالي میتونم من نظرت به میگم برديا ــ

 !ازچي؟ ــ برديا

 ولمنگ وشنگول بافت زنجیر عمو واست داشتم من ديشب.... میگم دارم رو دانشگاه!  برديا وا ــ

 میکردم تعريف رو

 کني...مي شوخي.... کردم فکر.... من.... من ــ گفت مِن مِن با برديا

 !؟ خوبي برديا ــ

 میرين دانشگاه اين از تو باشم گفته سیمین.... نیستم خوب نه ـــ وگفت شد عصباني برديا

 برم همیشه واسه میخوام من چیه منظورت!  وا ــ

 بري تونبايد... سیمین ــ برديا

 برم بايد من برديا ــ

 دارم عالقه بهت من سیمین ــ برديا

 .... ديشب من! برديا ــ

 وخواهم دارم دوستت من سیمین.... بگم بايد من حاال اما زدي حرف تو همش ديشب ــ برديا

 دارم دوست واقعا من سیمین.... بشي قلبم وارد دادم اجازه که هستي دختري تنها تو داشت

.  بهت. من.  سیمین کردم، عالقه ابراز بهت بارهم چندين شنیدي ازخودم باري چند هم وخودت

 .....دارم. عالقه
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 رو من تو که دونستم نمي من!  برديا ـــ

 بدون حاال ــ برديا

 برم بايد من برديا ــ

 هرگز... بري نمیذارم من سیمین ــ برديا

 ....برديا ــ

 بي.... نمیشنوم رو تو رفتن صداي منم نشنیدي منو عشق صداي تو که طور همون ــ برديا

 .... مني براي فقط فقط تو... بري نمیذارم من اما.... حسابیم

 میدونم خودم دوست تورو من برديا.... کمتر نه بیشتر نه... خواهرانه اما دارم دوست من برديا ــ

 همسرم.... نه

 .... مني مال تو اما... جالب چه ــ برديا

 .... ورفت برداشت میز روي از شو وگلکسي

 نم شه تموم زودتر ماه سه اين کي اَه....  فهمي نمي چرا نیستم عاشقت من برديا... لعنتي.... اَه

 .... شده عاشقم واقعا انگاري ديوونه ي پسره...  شم راحت

 ..... میرم خونه به و میشم خارج ازرستوران ازبرديا تر عصباني

 نداريد اي ديگه کاره ــ

 .... میکنم خواهش سیمین ــ برديا

 .... نداره ربطي هم من به نگرفتي توجدي اما گفتم بهت مون دوستي اول ازهمون من برديا ــ

 ... میکنم خواهش سیمین ــ برديا

 ....چندوکجا ساعت.... باشه.... عزيزه برام خاطرت که حیف ــ

 هفت ساعت همیشگي جاي همون ــ برديا

 ديره خیلي ــ

 چند پس ــ برديا
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 خداحافظ.... ديروزي رستوران پنج ــ

 ..... کشیدم آسودگي سر از پوفي يه کردم قطع رو گوشي

 میشنوم ــ میگم سردي وبا شینم مي میذارم میز روي کیفمو

 ندارم روازتو سردي همه اين طاقت ازت میکنم خواهش سیمین ــ برديا

 زانو من مثل مصرفي بي دختر يه جلوي ندارم دوست من بشکني نمیخوام من کن گوش برديا ــ

 هم بهترازمن بگم بهتره يا کني خودت عاشق میتوني هم ازمن بهتر تو برديا... بمون وبگي بزني

 ترکون تولب فقط هستند عاشقت

 نمیخوام رو اونا ي عالقه من ــ برديا

 پس داري رو اونا تو اما عشقه واقعا تو به اونا احساس کن نگاه.... نمیخوام رو تو ي عالقه منم ــ

 میزني

 !؟ آره! ؟ هان...  ديه میزني پس منو داري توهم يعني ــ برديا

 ببین... برديا نه ــ

 .... شم قانع من تا چرا بگو فقط سیمین ــ برديا

 ! داره دلیل عشق برديا ــ

 آره ــ برديا

 بدم رو جوابت من تا بگو تو رو دلیلت خب ــ

 تکي تو اصن. مهربوني. خوبي تو ــ برديا

 .... همین ــ

 خالصه هجمل تويک تورو فقط میتونم ومن نیستي توصیف قابل تو اصن سیمین... اوهوم ــ برديا

 بهتريني تو.... بهتريني....  کنم

 نیستم عاشقت که متاسفم من برديا ــ
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 خودم زن رو تو.. باشه مونده باقي ازعمرم روز يه اگه میدم قول میدم قول بهت سیمین ــ برديا

 نخواي چه بخواي چه کنم

 وسرت میشدم عاشقت من نبودي مغرور اينقدر تو اگه شايد برديا ببین.... نامرديه اوج اين ــ

 .... بهترينه.... کنه جلب نظرتو تونست هرکي که بستیم نمي شرط

 !شرط! ؟ چي ــ برديا

 ....اوهوم ــ

 کن وتماشا بشین.... میکنم عمل قولم به من اما ــ برديا

 .... بذارم عمرا ــ

 ديد خواهیم ــ برديا

 برم مي من که ــ

 شدي متوهم ــ برديا

 .... که میشم بلند وازجام سرمیکشم مو نوشیدني

 کجاست اينجا....  کن ولم ــ

 .... باختي سیمین ــ ومیگه میکنه عصبانیهي ي خنده برديا

 ! برديا ــ

 اي آماده ــ برديا

 بزني دست من به نداري حق تو... تو...تو برديا ــ

 دارم حق من.... میکني اشتباه دوباره داري نچ نچ نچ! ؟ حق ــ برديا

 نزن دست من به برديا ــ

 بزنم دست لباست به میخوام اول من عزيزم سیمین ــ برديا

 !؟ چي ــ
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 خودت زور به... شي زنم زور به میخوام ــ برديا

 کني رو کار اين میدي اجازه خودت به چطور برديا نه نه نه ــ

 خودم ي اجازه به ــ ومیگه میگیره دستش تو صورتم برديا

 ودتخ بهتره ــ ومیگه میزنه لبم به کوتاه اي وبوسه میکنه مماس صورتم با کامال صورتشو و

 تامن دربیاري رو لباست

 ! برديا ــ

 چي هو برديا ــ برديا

 نمیکنم رو اينکار من برديا ــ

 درک به ــ برديا

 ... میشه ور حمله لباسم به وخودش

 برديا.... میشم نابود من....  نکن من با رو کار اين میکنم التماس..... میکنم خواهش برديا ــ

 .....باش مهم واست هنوز اگه البته سیمین جون....  میکنم خواهش نه نه نه... چرانمیشنوي

 .... مهمه برام بخدا....  مهمه ــ ومیگه برمیداره سرم از دست يکهو

 .... بشه هیچي به تبديل حسم اين نذار باش نداشته کاري بامن پس ــ

 برو....سیمین ببخش منو... برو...برو ــ برديا

 ونچ نکن هاش با اينطوري داره دوست فقط و نیست عاشقت کسي ديدي اگه ديگه لطفا برديا ــ

 منم حس....  کرد هرکسي خرج نبايد که حسه يه تنفر چون....  باشه متنفر ازت نیست حاضر ديگه

 از حاال همین و بخشمت مي برديا اما...  قیامت به ديدار....  خداحافظ... هیچ.... هیچه تو به االن

 .... آقا خداحافظ....  شدي فراموش.... میکنم پاکت دلم ي صفحه

 فرداها تا...  نبردي تو ــ برديا

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

 ... الو ــ
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 ... نه زدي زنگ باالخره... کوچیکه چقد دنیا سیمین ــ برديا

 !؟ چرا ــ

 داشتم دوست چون ــ برديا

 اي بچه خیلي ــ

 اي هچار نمیدي گوش شو زنم میگم بهت دارم آدمیزاد مثل وقتي عزيزم... تو از تر بچه نه ــ برديا

 برنمیاد دستم از

 .... عوضي آشغال.... پستي خیلي ــ

 !نه؟ میشه نابود داره! ؟ میکنه چیکار شوهرت ــ برديا

 کن ولم میکنم خواهش ــ

 کردم پیدات تازه ــ برديا

 ..... برسه بهم دستت نمیذارم ــ

 شهمی ماشین وسوار میده رو سالمم جواب سردي به... میرم پايین وبه میذارم سرجاش رو گوشي

 .... میره دادگاه سمت وبه میکنه حرکت ماشین.... 

 اون....  گذشت مون دوستي از وقتي چند يه.... بودم دوست تهران بیام اينکه قبل اون با من ــ

 عاشقم.... بودم شنیده توکتابا فقط رو اونا من که میزد جديدي هاي حرف بود شده عوض خیلي

 جدي من میکرد عالقه ابراز وقت هر واون گذشتم حسش کنار از تفاوت بي من اما بود شده

 کنه خرم حرفاش اين با میخواد دخترشم دوست چون حتما میگفتم خودم وپیش نمیگرفتم

 يه.. .. کردم انتخاب واسش رو جايي يه قلبم تو اما بودم نشده عاشقش.... بگم تونم نمي دروغ....

 به ممن....  تهران بريم همیشه براي بايد گفت بابام اينکه تا میگذشت مون دوستي از ماهي چند

 ندارم حق وگفت کشید داد سرم گفتم رو قضیه براش ديگه بار يه وقتي نکردو باور اما گفتم اون

 تمداش دوست اونو من اما بود تموم چي همه برديا....بشم زنش من وبايد شده عاشقم گفت.... برم

 هن گفتم کرد اصرار هرچي ببینه منو د میخوا گفت زد زنگ روز يه.... داشتم دوستش خواهرانه....

 چرا نمیدونم ولي
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 بي قرص شربتم تو بود اومده زودتر ازمن چون اون گويا اما رفتم قرار سر به.... رفتم خرشدم

 تو گفت کالم درآخر اونم کنه بیرون ازسرش فکرمنو تا زدم حرف باهاش کلي....  بود ريخته هوشي

 حرص با ودرآخرهم کردم دادوبیداد باهاش کلي منم نخواي چه بخواي چه میکنم خودم زن رو

 ياماهرچ کنه تجاوز بهم میخواست بودم اون ي خونه تو شدم بیدار هم وقتي.... خوردم نوشیدنیمو

 واونم...و خوردم قسم رو جونم تااينکه نداشت فايده کردم اصرا هرچي نداشت فايده کردم تقال

 فيحر وتنها بود فايده بي اما زدم حرف براش کمي منم....میکنم عمل قولم به من وگفت کرد ولم

 ونداد....کردم فرار خونه اون از مکثي هیچ بدون منم.... فرداها تا...  نبردي تو.... بود اين زد که

 اون و عاشقشم خیلي که کسي اون جون به.... میگم راست..... ببینه بدنمو حتي نذاشتم بخدا

 نیمک تموم قرارمون از زودتر بخواي و ونکني باورکني خودته با تصمیم....میگم راست..... نیست

..... 

 پیداشو ــ ومیگه میکنه توقف دادگاه از تر جلو متر پنج ونداد

 ......بخوام شو خوشبختي که دارم دوستش اونقدري اما....گیرمیکنه توگلوم بغض

 ..... نشنیدي ــ ونداد

 !شنیدي؟ حرفامو تو ونداد ــ

 !؟ عاشقشي که کیه اون اما آره ــ ونداد

 تو سیمین اما.... میده طالقم بازم نه میدهاگرهم طالقم حتما بدونه اگه..... خودشه نمیدونه ديوونه

 ــ! ؟ وقت اون چرا.... بگم بهش نبايد نه ــ... داري دوستش بگي بهش آخر روز دادي قول

 ... نابودي نگي اما میري نمي بخدا.... بگو سیمین....  دونم نمي...چون

 بود خود ي سايه ي دلبسته فقط مترسک نداشتند خبر ولي ببارد باران آرزوکردند ــ

 !!! من ــ ونداد

 ؟ میفته اتفاقي چه شه شکسته گذاشتیم که قرارها ازاين کدوم هر اگه گفتي يادته ونداد ــ

 عشق.... يادمه ــ ونداد

 ونمت نمي.... شدم مند عالقه بهت من.... نده طالقم میکنم خواهش... شکستمش که ببخش منو ــ

 کنم زندگي تو بي
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 .... مشترکي حس چه ــ ونداد

 !!؟ چي ــ

 ديدمت بار اولین براي که روزرو اون يادته.... زودتر من البته.... شکستم رو قرارمون منم ــ ونداد

.... 

 ...میشم خیره وبهش میدم تکون آره معني به سرم

 .....داد دست بهم بهت، نسبت حسي يه ازهمونجا ــ ونداد

 .... ونداد ــ

 چون.... . بیارم بدست تورو تا بود نقشه همش بود نگفته چیزي بابام به اصال دريا راستي ــ ونداد

 تمگف دروغ بهت همین واسه... نداره وقت هیچ دوم بار براي چاه تو باربره يه وقتي آدم میدونستم

.... 

 .... مرسي... داري دوستم که مرسي مرسي ونداد واي ــ

 يبکن ازش بايد هم وعذرخواهي تبريک يه البته کني تشکر سهند از بیشتر بايد اما ــ ونداد

 !؟ چي ــ

 واسه هم وعذرخواهي پدرشدنش واسه تبريک کرد من براي تورو اينکه واسه تشکر ــ ونداد

 .....بريم شون عروسي به نتونستیم اينکه

 مرسي مرسي مرسي جون خدا... بودي هم همراه همیشه که مرسي.... مرسي خدا واي ــ

 بودي دوباره تولد يه من براي تو چون ممنونم ازتو منم سیمین ــ ونداد

 ....میدونم ــ

 ...ابعد تا دارم دوسِت ــ گفت ببوسه لبامو اينکه قبل وونداد

********* 

 باشم کنارتو روز هر ازخدا آرزومه اين

 بیداربشم روزباتو هر ازخدا آرزومه اين
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 توخیالتم همیشه میدونم آرزومه اين

 عاشقتم من که بدم سوالتو هر جواب

 برندارم ازت نگاه بذارم دستات توي دست

 بذارن پا ها جدايي ما بین نذارم حتي

 دارم دوست بگم بهت بذارم دستات توي دست

 ندارم دوست کني حس نذارم لحظه يه حتي

 بگیري هامو تنهايي خدا از آرزومه اين

 نگیري پس ازم وقت هیچ میدي که رو آرامشي

 بگیره رو تنت بوي تنم که آرزومه اين

 نمیره تنگم دل اين نديدمت روز يه اگه

 بیاري تازه حس يه بذاري دستام توي دست

 نداري من جز هیچکي به که رو اي تازه حس يه

 داري احساسي چه بگي بذاري دستام توي دست

 نداري آرزويي هیچ بموني من با که جزاين

 بیاري تازه حس يه بذاري دستام توي دست

 نداري من جز هیچکي به که رو اي تازه حس يه

 داري احساسي چه بگي بذاري دستام توي دست

 نداري آرزويي هیچ بموني من با که جزاين

 باشیم هم کنار هرروز ازخدا آرزومه اين

 اهرج کالغه اما نخورد تکون ازجاش هم قصه وخداي نشد شروع نبود يکي بود يکي با ما ي قصه

 ...... بست.... قارقارخبردار با رو داستان و رسوند خودشو بود که
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 پايان

 دو و نود مرداد پنج

 س. زينب

http://www.negahdl.com/

