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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 

 :مقدمه

 خیاالتی کدوم هیچ هستن واقعی رمان این های شخصیت تمام

  کرد کمکم بهارکه عزیزم ازدوست تشکرمیکنم. نیستن
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 بود شش ساعت کردم ساعتم به نگاه یه بیدارشدم کردم می صدام داشت که مامانم باصدای

 جلوکمدم اومدم شستم صورتم دست شویی دست رفتم بود روزدانشگاه اولین دانشگاه بایدمیرفتم

 ردنک آرایش زیاداهل آینه جلوی رفتم کردم سرم بامقنعه شلوارلی یه مانتومشکی یه وایستادم

 ردمک خداحافظی ازمامان خوردم صبحانه کمی پایین رفتم کردم بسنده سرمه رژیه یه به نبودم

 نشسته س سرکال دانشگاه رفتیم افتادیم راه داشتیم فاصله باهم کوچه یه دوستم بهاره دنبال رفتم

 کردن بعدازمعرفی استاداومد دخترن همه وجودنداره پسری کالسمون توی هااومدن بچه که بودیم

 کالبعدی شد تمام اولمون دادکالس درس کمی گفت دادنش درس نحوه درمورد یکمی خودش

 بهاره بود سررفته حوصلمون نشستیم دانشگاه تومحوطه رفتیم بابهاره میشد شروع یک مونم

 کلی نیمک می پیدامی باهم توپ سوژه یه وایسااالن:من سررفته حوصلمون چیکارکنیم پریسا:گفت

 نم هستیم باحای های آدم درکل میشیم هم مغرورآروم وقتش امابه دوتامون شیطونیم. میخندیم

 چهب داشتیم طورکه همین. گیم می هم به چیززندگیمون همه تاحاالباهمیم دبیرستان ازاول بهاره

 یگیر دانشگاهمون:بهارگفتم توبه اومده که دانشگاه ازپسرهای یکی دفعه یه میکردیم هارامسخره

 برگشت بهاره یارونفهمه گه برگردون سرتویواش شدفقط اضافه اونم... الحمدا که داشت کم

 تموناستراح تایم باالخره بود باحال تیپش آخه نگوخیلی که انقدرخندیدم بعددوتایی یارودیدش

 خونه اومدیم ازخستگی مردم می شدداشتم تمام اینم باالخره وای بعدی سرکالس شدرفتیم تمام

  نداشتم کاری واقعاناهیچ

 اکالستنه میگذشت استادها معرفی هابه سرکالس بیشترشم بادگذشت برق سرعت به هفته یه

  بود زبان سرکالس دخترپسربودیم که

 داشتیم هم دوره بودیم شده نفره هفت شش اکیپ حاالیه هاکه ازبچه سری بایه

 میزدن حرف طوکه همین داشت مراسم بوددانشگاه محرم ماه اوایل میزدیم درمورداستادهاحرف

 یادم اصالحرفم بودن دوتاازپسروایساده خیمه دم افتادبه چشمم صداکنم بهاره که بلندکردم سرم

 اهنپیر یه مشکی شلوارجین یه بودم عاشقش من هاکه ورزشکاری هیکل که ازپسرها یکی رفت

  بودی جیگره چه که نمیدونی سگ بودتوله بودپوشیده تنش فیت که هم جلیقه سفیدیه

 خودش برای جیگری یه بودمش ندیده حاالمن روزتا کجابوداون خدااین وای قدبلندچهارشونه

 گفتم بهاره به زدم بود پوشیده طوسی پیراهن یه مشکی شلوارجین یه پسرالغرقدبلند یه دوستشم

 جیگرای چه باش اونجاروداشته:
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  کوکجاست: بهاره

  خیمه اونجادمه:من

 اینا جیگرای چه وای: بهاره

 خوتیپه چه توسرش خاک نگاه هیکل خره:من

  اینا این رشته چه مال یعنی: بهاره

  هستن رشته کدوم ما بفهمم اگه نمیدنم:من

 :که گفته باران میزدیم دوتاحرف درمورداین داشتیم طورکه همین

  کنم می صداتون دارم دوساعت کنین می نگاه کی شمادوتادارین

  کسی هیچ:من

 گی می راست توکه:باران

  گفتی می حاالچی چیه دروغم:من

 سرکالس بریم غذابخوریم سلف بریم گفتم:باران

 خورم نمی دانشگاه غذای من:بهاره

 جاهستیم مااین طورشماهابرین همین منم:من

  مارفتیم باشه:باران

 ها زودبیاین فقط باشه:بهاره

 رورفتیا ماداریم شانس طورخدااین ببین: بهارگفتم به رفتن دوتاپسرهاهم اون هارفتن بچه وقتی

 بخوریم چیزی یه پاشوبریم نیست طوری:بهاره

  باشه:من

  کردی می نگاه کی به داشتی نگفتی ها بچه حاالچرابه: بهاره

 کن اصالولش بگیم نداشت دلیلی:من
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 نگفتی نمیادبهترکه اصالخوشم دختره ازاین کن ولش باشه:بهاره

 جا این بیاطرف:گفت بهاره بودن اونجاوایساده بوفه دم رفتیم

 سرش خردامااون گره توهم هامون نگاه لحظه یه آوردباال سرش اونم باالدیدمش آوردم سرم من

 وراخس پهلوم چته: گفتم برگشتم پهلوم بهارزدبه کردم می نگاهش هنوزداشتم من زودبرگردون

 شد

  پسرمردم خوردی:بهاره

 ؟ ؟من کی: من

 یارورو دادی قورتش تودیگه راکی ننه نه: بهاره

 دادم قورتش باباکی نه:من

 شد شروع کالس بیابریم گی می راست توکه:بهاره

 شکیم دوتاچشم درگیراون ذهنم گفت می چی فهمیدم استادنبودنمی پیش اصالحواسم سرکالس

 برگشتم تیرکشیداعصبانی پهلوم دفعه مغرورشدیه

 پوکید پهلوم چته:من

  میادیانامش پاشوبابایاخودش: بهاره

 میگی کی:من

 برپرایدسفید شاهزاده:بهاره

 کرد فکرمی اون به بروباباکی: من

 هنوز بزنشستی مثل شده تمام کالس ساعت نیم پاشوببینم گی می راست توکه:بهاره

  گفت شداصالاستادچی تمام کی ا: من

  بگم تابهت ازخستگی مردم بیابریم هیچ: بهاره

  بریم باشه: من

  دیدمش پسره باهمون تودانشگاه چندباری گذشت دیداراول ازاون هفته یه
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  فهمم می باالخره ولی هست رشته چه مال چیه اسمش اصالنمیدونم درگیرکرده بدجورذهنم

  کردتوباغ دعوتمون سالگرازدواجشون برای خواهرم زدمن زنگ ام دخترخاله شب شنبه پنج

 یدیهسف پیراهن یه تنگ تفنگی شلوارلوله یه من بریم که بودیم آماده رسیده روزجشن باالخره

 ردمک پام راهم تختم پاشنه های کفش بودم زده سفیدمشکی تیپ درکل روش هم مشکی جلیقه

 کردم ول دورم بودن لخت لخت خدادادی که هم موهام زیادتپل نه زیادالغربودم بدنبودنه هیکلم

 ازدرکه  بود دوبلکس خونمون پایین رفتم ورداشتم مانتوم شدم آماده چش خط یه رژ بایه

 خونمون توایون میره میخوره پله یکسری است باغچه سمتش یه که که حیاط یه واردمیشدی

 چپت سمت خونه توی برای درمیخوره یه ازاونجاهم پارکینگ تو جلومیره ازدربری که مستقیم

 ل حا هم راست سمت پذیرای

 یشوی دست حمام ها ب خوا اتاق برای میره میخوره پله هم حال توی آشپزخونه یه بعدشم میشه

  شش ام دخترخاله جشن برای رفتیم باخواهرم آماده

 ساراس اسمشم  هست حسابدارم بزرگتره ازمن سال

 رفته تحصیلش ادامه امابرای هست هم مهندس بزرگتره ازم هشت که دارم هم داشش یه

 پرهام اسمشم انگیلیس

   رسیدیم باالخره پریساس اسمم  نقاشیه هم رشته خانوادم تغاری ته منم

  گذروندیم خوش رقصیدیم کلی نبود بدی شب درکل بود شلوغ خیلی

 میخورد بهم حالش آدم که درآوردن بازی انقدرلیم امایکسرهام

 بودکه تنهاپسری پسرباحالی شوهردخترخالمه دوست فهمیدم که بود پسره یه

 رفت اونم بخونه برامون یکمی سهیل تا بودن نشسته دورهم همه که موقعی کرد رفتارمی آدم مثل

 یه پسره هست مدلم مسعوده بوداسمش باحال خیلی صداش اونم  خوندوای نشست پیشش

  جذابه قافشم بود تودانشگاه که پسره اون تراز گنده داره هیکلی

 اهر که طوری اصالهمین بشرانقدرمغروه انقدراین خدایاچرا افتادم مشکی دوتاچشم یاداون دوباره

  میره راه باغرور میره
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 فکرمی پسره اون به داشتم که طوری همین کن ولش وای تودانشگاه پسره داره خاطرخواه کلی

  کردم می مسعودنگاه به کردم

 داره دیدم ازفکردراومدم وقتی بودم خودم توفکرخیاالت غرق نبود اون به اصالحواسم

  پوزخندمیزنه

 نبودحاالفکرکرده این به اصالحواسم کارکنم خدایاچی کنم فکرمی درمورداون داره یاروفکرکرده

  هستش ام تحفه چه

 خوردیش پسرمردم بسه:گفت زدبهم خواهرم

 میگی کیا:من

  بهش زدی ذل دوساعت که همون:خواهرم

 من نزدم ذل کسی به:من

 تاحاال میخونه داره که موقع ازاون.کنه می نگاه داره پسرمردم به دوساعت که من عمه:خواهرم

  بایدزودبریم دیروقته پاشوببینم گم کیامی گی می وقت بعداون کنی می یارونگاه داری

 اینانفهمیدم ازخوندن چیزی که حاالمن بودیم:من

 نداری دانشگاه توفردا مگه پاشوببینم:خواهرم

 طور چه چرادارم:من

 دانشگاه میری توفردابازورپامیشی طوری همین پاشوبریم پس خوب:خواهرم

 وبارهد بیرون اومدم که اتاق پوشیدم لباسم رفتم پاشدم گذشته ازیکم دیدم کردم نگاه ساعتم

  شدم توچشم مسعودچشم بااین

 یامب تامن بودپیششون وایساده ایناکه خواهرم طرف رفتم بره کردکه می خداحافظی داشت اونم

 بریم که

 کردرفتش خداحافظی باالخره کردم نگام رسیدیکم که من کردبه خداحافظی ازهمه رسیدم وقتی

 خونه اومدیم کردیم خداحافظی ماهم
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 که مزه یاستادب یه داشتیم بایونسی شنبه صبح وای گاهدانش رفتم پاشدم باهزاربدبختی صبح

 میده درس نفس نگویه

  میدادم نشون بهاره به بودم گرفته دیشب که های هافیلم عکس بعدکالس

  اومدن هام بچه میزدم ازمسعودحرف براش داشتم که طوری همین

  حرف باالداشتم سرآورم وقتی که بودم زدن حرف انقدرمحوه پیشمون

  ها شدبچه خشک تودهنم حرف توکالس اومدردشدرفت پسره میزدم

 که گفتم برگشتم خندیدن می طورداشتن همین

 چیکارکردم مگه خوب چتونه کوفت:من

  اصالاتفاق شدی حول یارودیدی انقدرقشنگ عزیزم هیچی:بهاره

 شدی حول فهمیدکه خودطرفم فکرکنم نیوفتادولی خاصی

 بود باباانقدرضایع نه:من

 بود گرفته توخندش کردن ازحول خودطرفم بکنی فکرش که چیزی بیشترازاون:مهسا

 بود گرفته خندش پسره گه می راست:باران

 بده نشون جلوهمه خودت بودن خل خاک یعنی:بهاره

 میوفته اتفاق همه برای نکرده خداراکاری بابابنده کنین ولش:فاطمه

 بدشد خیلی ولی دوست گن می ام شما به جون فاطمه دهنت آقربون:من

 دادم گاف جلوش

 ها شنبه فهمیدیم االن که این مهم شده که کاری نیست طوری: بهاره

 کجاست کالسش

 همین فامیلش اسم مونده فقط میدونیم که کالسشم فهمیدیم که شم رشته آفرین:من

 هاکشیدبیرون بچه اززیرزبون میشه نداره کاری که اون: باران
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 باسلیقت باریک میاین هابهم تیکه پریساخوب نگذریم ازحق ولی:غزال

 خودش برای تیکه خوب برادری چشم به غزال گه می راست:زهرا

 ازتعریفتون مرسی وای: من

 کرد تعریف ازش بازشدیکی نیشش دوباره بسه بسه:بهاره

 اومد طرف پری:فاطمه

  لباس این خداچه وای برگشت کالسشون سمت سرهابه همه گفت وقتی

 لهعض این  مشکی شلوارجین بودبایه قرمزپوشیده سفید های چهارخونه پیراهن میومدیه بهش

 خدا وای لباس بودتواین افتاده همش هاش

 بود شده جیگری چه

  سرکالس بریم ببندپاشین نیشت توام پسرمردم دیدزدن دیگه بسه:غزال

  من سمت برگشتن همشون گفت این وقتی

 کارکردم چی کنیدمگه می نگاه شکلی چرااین چتونه خوب:من

  ندادی گاف جلوش پاشوتادوباره عزیزم هیچی:بهاره

 بااین پدرمون داشتیم کالس تاشش سرکالس رفتیم پاشدم گفت گه این

 دراومد عتیقه استادهای

 انقدرکارمی بودیم اول ترم که ترمیشداالن سنگین ماهم کارهای میگذست سرهم پشت روزها

 دیگه های ترم حال به وای کشیدن

 ورزشگا بریم بشن جمع تاهمه بدنی تربیت برای تومحوطه بودم نشسته

 بدنی تربیت های ساعت آخه نیستن هام ازدوست کدوم هیچ که حیف ه

  طورکه بودهمین سررفته شدت به ام حوصله داشت فرق باهم مون

  بایه داره پسره دیدم دعوادونفراومدبرگشتم صدای کردم فکرمی داشتم
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 ندمیشهبل داره هی صداشون دیدم کردم دقت بحثشون سرچیه ببینم کنجکاوشدم دختردعوامیکنه

  چیکارکردم من مگه:دختره

 بکنی خواستی چیکارمی دیگه: پسره

 کارم هیچ من تقصیرم بی خداسجادمن به:دختره

 حدعقل گفتی بابامی به داشتی واقعادوست من تواگه:پسره

 وایسم بابام تورویه تونم امانمی دارم دوست من:دختره

 شد تموم چی همه  دیگه پس: پسره

 نامردیه که این آخه سجادتوروخدا:دختره

 کردی می جاشم فکراین نکردی میکردی بایدکاری که موقع اون:پسره

  خیلی خودت پاشوبروکه بگیره آبغوره من برای جانشین این حاالم

  میدی نشون داری خوب

 شد تمام چی همه یعنی:دختره

  مظلومی نفهمی به میزنی خودتی شدهمچین شروع چی همه نه: پسره

  حال روشدپاشوببینم خوب برام دست شناسم می توراخوب دیگه که من

 نبینمد دوربرم ام دیگه حوصلتوندارم

  کردم نمی اصالفکرش باحال چه سجاد اسمش گفت چی دختره وای

 بود شده اعصبانی چه شدپسره حاالچرادعواشون باشه این اسمش

 اعصبانی خیلی میشه پاره گردنش رگ االن گفتم من دادمیزدکه همچین

  وایییییییییی دیدم کردم نگاه ساعتم به میکنه چراانقدرگریه دختره بودآخه

  دلم بودولی نرفته خداراشکرسرویس بیرون اومدم سریع شده دیرم

  موضوع فکرکنم بود شده دعواشون چراباهم که بفهمم خواست می
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  کن ولش داره دوسش انقدردختره پسره یعنی بودآخه عاشقی عشق

 داره نشسته گوشی یه دختره دیدم بپوشم لباسم رفتم بعدکالس چه من به

  کمی بدم بهش بردم آب لیوان یه سوخت براش دلم کنه می هنوزگریه

 :گفتم بهش بشه آروم

 بشی بخورآروم آب بیایکم شده چیزی عزیزم:من

 نیستش چیزخواسی نه مرسی:دختره

 گفتم بهش خوردتشکرکردم آب بعدکه

 بگو برمیادبهم من ازدست کمکی اگه:من

 برنمیاد کسی ازدست من مشکل عزیزم مرسی: زدگفت لبخندی دختره

 ازآشناییت خوشقتم پریسام من عزیزم باشه: من

 دادی آب بهم که پریساجون مرسی سولمازم منم:دختره

 نکردم کاری گلم کنم می خواهش:من

  های ازبچه یکی که دوستش که کردم می عوض هام لباس داشتم

 چقدرگریه دیگه سولمازبسه وای:بوداومدتوگفت خودمون بدنی تربیت

  کنی می

 کنم زندگی تونم نمی اون بدون من چیکارکنم گی می:سولماز

 کنیم می فکری یه حاالپاشوبریم:دوستش

  بشم سوارسرویس که رفتم سرشون پشت منم باهم رفتن پاشدن بعدش

  خونمون بودن اینااومده عموم داشتیم مهمون خونه رفتم کوفته خسته

 پیششون اومدم کردم عوض هام لباس تواتاق رفتم کردم سالم همه به

 :گفت دخترعموم درآوردیم بازی مسخره زدیم حرف کلی بادخترعموم
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 بود دعواشون سرچی حاالنفهمیدی

 فهمیدم چیزهای یه هاشون ازتوحرف واقعاولی نمیدونم:من

 فهمیدی؟ چی:زهره

 بود عاشقی عشق فکرکنم:من

 خوبه جدی:زهره

 عاشقیا خوبه چی چی:من

 خبرا چه دیگه کن ولش هیچی هان:زهره

 نیست دیگه خبرخواص:من

  سریع که بودم انقدرخسته بعدازرفتنشون منم رفتن موندن تاآخرشب

  داشتم فرداکالس دوباره که بخوابم رفتم

  داشت بودکه مامانم صدای نداری توکالس مگه پاشودیگه پریسا پریسا

  شویی دست رفتم پاشدم باالخره میزد میکردنوق صدام

 مشکی شلوارجین یه کردم نگاه کمدم دم رفتم صورتم دست بعدشستن

 رژ یه آینه دم رفتم  پوشیدم مشکی مقنعه رنگ مانتوکرم بایه

 دوتا بین استراحت موقع دانشکاه رفتیم وقتی بهاره دنبال رفتم زدم

 هاگفتم بچه به کالس

  برگشتن همشون گفتم که این چیه پسره این اسم دیروزفهمیدم راستی:من

 باال آوردم سرم وقتی میزدم حرف ورمیرفتم باگوشیم داشتم سمتم

 کنند می نگاه من دارن همشون که دیدم

 من به زدین ذل چتونه چیه:من

 بگودیگه زهرمارخوب:بهاره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 parisa | عشق جدال رمان

 

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

 

12 

 

 خب چیوبگم:من

 چیه اسمش خوب توسرت میزنم:بهاره

  کی:من

 خره خوب دیگه پسره اسم کردی مارامسخره کوفت:باران

 نگاه همون صورت به بعدش بزنیدچیه حدس فهمیدم آهان:من

  دیگه بگین پس خوب کردم

  میاد بهش جعفر... اسدا.نقی. تقی:بهاره

 که نیست این خره نه:من

 بگودیگه خب:بهاره

 سجاد اسمش: من

  خوره نمی بهش جدی:باران

 پسره چشه مگه خوره چرانمی:غزال

 نمیاد اسم این قیاقش امابه نیست چیزیش:باران

 چیزدیگه اسمش کردم فکرمی من میگه راست خوب آره:مهسا

 حاالتوازکجافهمیدی:فاطمه

 کردم تعریف ماجرابراشون کل بعدش بودم منتظرسرویس دیروزکه:من

 داره دوست کسی طرفمون پس خوب:بهاره

 فکرکنم کرده خیانت بهش انگاردختره آره:من

 نگو چیزی نشدی تامطمئن:باران

  بچه خیال بی نزن حرفی نشدی تامطمئن میگه راست:غزال

  بخوریم بگیریم چیزی یه بریم پاشین گشنمه من
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  طرفمون هاگفتم بچه بچه اونجاسولمازدیدم بوفه سمت رفتیم باهم همه

  جاست این

 گی کیامی:مهسا

 سمتشون رفتیم گفتن باهم آهانی بعدشم سولمازدیگه:من

 سولمازجون سالم:من

 خوبی عزیزم سالم:سولماز

 شد حل مشکلت بهترشدی توخوبی گلم مرسی:من

 نشده هنوزحل نه بدنیستم ای:سولماز

 بگوها بهم خواستی کمک اگه:من

 فعالبااجازه مرسی گلم باشه:سولماز

  دیدمت شدم حال خوش:من

 طور همین منم:سولماز

 کردن می نگاهم چپ چپ همشون بچه رفت که بعدازین

 چتونه چیه:من

  گیره می گرم طوری این بارقیبش آدم:بهاره

  کنم ولش تونم نمی من ولی دیگه جای دلش پسره کجابودخره وارقیب:من

 داره رقیب نقش یارواالن دیگه گفتم همین منم جونم منگل خب:بهار

 تو برای

 توبرمیاد ازدست کاری چه آخه کنم کمکت گه می همچین:فاطمه

 نکن ول توروخدادختره که بزنه حرف باپسره میخوادبره:مهسا

  بریم بیاین رفت گفت چیزی یه کنیددیگه باباولش:زهرا
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 سجاداومد پری اوه اوه:غزال

  هم ما دانشگاه بوفه سمت اومدن آقابادوستش بله دیدم برگشتم

  بود بهاردستم قهوه که بیرون بریم رفتیم ها بچه بعدازخریدکردن

 ها قهوه تمام برخوردکردم بایکی که بیرون ازدرمیرفتم داشتم

 چشم بادوجفت باالکه آوردم سرم خداچقدرمیسوزه وای رودستم ریخت

 بود زده ذل هام طورتوچشم سجادهمین که این وای شدم مواجه مشکی

  مگه گفتم گرفتم بوداماجلوش شده جمع هام توچشم اشک ازسوزش

 سوخت دستم بینی نمی خبرته چه ندی گندگی این به آدم کوری

 بودبدتراعصبانی شده باعث کرداین می نگام داشت طوری همین

  هام توچشم زدی ذل خواهی معذرت جای به شدی که اللم باتوام: دادزدم بشم

 

 میزنی حرف یکسره تاصبح کنم ولت شده چی مگه چته:سجاد

  سردستم بالی چه بینی نمی که واقعاکوری چته گی می تازه:من

 نفهم پسره پرویی خیلی آوردی

 که نبوده ازعمدکه دیگه سوخته شده چی مگه بفهم دهنت حرف:سجاد

  نیست روکه خواهیته معذرت جای به روتوبرم دیگه سوخته:من

  بشه سربگیرخوب حاالبروزیرآب خوب:سجاد

 ندیده توزندگی پروگی به آدم نمیدونستم واالخودم شدگفتی خوب:من

 تاحاال بودم

 نگرفتم جلوهمه بروتاحالت جون بچه ببین:سجاد

 بگیری  من حال بخوای که نیستی عددی:من
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 بشی پشیمون خودت که کنم می کاری حاال میدم نشونت نیستم عددی من:سجاد

 

  دعوای یه بودن نگرفته من هاجلوی بچه ببرتش نیومده دوستش اگه

  رفتم بود خیلی سوزشش دستم وای بودم کرده باهاش حسابی درست

  نزنه تاول مه زدن نمک هابرام بچه میسوخت سردخیلی زیرآب گرفتم

  نمی دیگه خرده اعصابم نگو زدکه دستم به تاولی یه امابعدازچنددقیقه

  چی میگه زده ذل پرو بودسره راستم دست چون بکنم کاری تونستم

 دیگه کیه این خدایا شده

 

 :سجاد

  حامدجلوم کرداگه می بارم داشت خواست دلش پروهرچی دختره

 باسرعت ام درازانقدرخسته زبون دختره کردم می بودحالیش نگرفته

  کردم پارک توحیاط ماشین رسیدم وقتی خونه سمت برم میروندم

  کردم بلندباالیی سالم بودن نشسته دورهم همیشه مثل همه رفتم

 اومدطرفم صدقه باقربون همیشه مثل مامانم

  بخوری بیارم چیزی تابرات بیابشین نباشیدپسرگلم خسته: مامانم

  گشنمه خیلی وای نباشی خسته توام برم قربونت:من

  دارم بزرگترازخودم داداش یه ایم تابچه ماسه نشستم بقیه پیش رفتم

  بعدمنم ام معماری مهندس که منم بعدش سیاوش اسمش دکتره که

  اسمش بدنی دانشجوتربیت تره وچیکک ازمن دوسال که خواهرمه

 زدگفت شونم به بودداداشم توفکرخودم طوری همین ساحل
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 خبرا چه شازده کجایی:سیاوش

 دکتر خبرآقای شماچه نیست کارخواستی سالمتی:من

  کوچیکه داداش سالمتی: سیاوش

 توپ برات خبردارم یه داداش: ساحل

  دوباره شده چی:من

 کنی می دخالت که توچه به ساحل بسه: سیاوش

  براش برن میخوان که بگیم بایدبهش چه من به چی یعنی:ساحل

 یانه بایدبدونه خواستگاری

 کنیدچیکار میخواین چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی:من

  سجادجان چته:گفت اومدبیرون ازآشپزخونه مامانم گه زدم دادی چنان

  کشی مادرچرادادمی

 شد دیونه این برس کارت شمابروبه مامان هیچی: سیاوش

  روبه جدی باقیافه بعدسیاوش توآشپزخونه رفت سیاوش باحرف مامانم

  گفت چرتی یه ساحلم دادمیزنی چرا چته:گفت من

  گفتم دروغ مگه دیگه گم می راست خوب چی یعنی گفتم چرت من:ساحل

  شنبه پنج نجونبونی دست اگه بکنیم کاری بایدیه ساحل بسه: سیاوش

  خواستگاری برات برن میخوان

 هست کی طرف حال کنم فعالازدواج خوام نمی گفتم که من واقعاکه:من

 خواستگاری براش برن میخوان عزیزمونه دخترعمه: ساحل

 بگیرمش برم بخوام من که میخوره من به لوس اون آخه مهرنوش:من

 چندش دختره
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  باباهم خواستگاری برات برن فعالمیخوان هست که هرچی:سیاوش

 خواستگاری برات میرن مهرنوش برای نکنی معرفی کسی خودت اگه

 خواستگاری بریم بزن بروباسولمازحرف داداش خوب:ساحل

  جلومن اون اسم دیگه شده تمام دختره اون من بین چی همه دیگه:من

 نیار

 شدپس چی داشتی دوسش خیلی واتوکه:ساحل

 هم مامان به تواتاقم رفتم من ام خسته خیلی من جان ساحل کن ول:من

 کورشد اشتهام بگین

  برو باشه: سیاوش

  درازکشیدم تختم روی لخت باالتنه درآوردم هام لباس تواتاقم رفتم

 میباره برام داره زمان زمین تاحاالاز ازصبح انقدربدبختم خدایاچرامن

 امروزفکر های اتفاق تمام به بزارم دلم کجایی چندش دختره این دیگه

 بازکردم چشام وقتی که بودم انقدرخسته برد خوابم کی نمیدونم که کردم

  هشت ساعت دیدم کردم نگاه گوشیم ساعت بود تاریک تاریک اتاقم

  صورتم به آبی شویی دست رفتم بودم چقدرخوابیده من خدای وای شبه

 پیش رفتم کردم سالم اومده باباهم هستن همه دیدم بیرون رفتم زدم

  نشستم سیاوش

 انقدرخسته که کنی می کاری چی مگه شدی بیداری عجب چه:ساحل

  بدو بیاربخورم چیزی یه من پاشوبروبرای بچه توچ به:من

 بخوریم که کشم می شام میرم االن بشین جان ساحل نه:مامانم

 گشنمه زودترخیلی توروخداپس جان مامان:من
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 گفت من روبه بابام میزبچینند رفتن مامان ساحل که بعدازاین

 پسرم خبرا چ:بابا

  خوبه شماحالتون باباجان نیست خبرخواستی سالمتی: من

  رفتنیم دیگه که من پسرم خوبم بزنم حرف باهات میخوام سجادبعدازشام:بابا

 هارانزنیدبابادیگه حرف این درخدمتم بعدازشام چشم:من

  حرف موضوعی میخواددردموردچه که حالی ابروبهم باچشم سیاوش

 نشسته دورهم همه بعدازشام بخوریم شام کردبریم صدامون مامان بزنه

 گفت بابام که بودیم

 تو برای ازمهرنوش گرفتیم تصمیم مامانت من سجادجان:بابام

 دامادشدن ازمردنم میخوادقبلم دلم من چیه نظرت کنیم خواستگاری

  توراببینم

  نگفتم ندارم ازدواج حاالحاالهاقسط من که گفتم که من پدرمن:من

 هارانزنید حرف بهترمیشیداین ایشاالکه

 کردی لجبازی سرهرچیزی پسربسه اماتاکی گفتی:بابام

  تصمیم خودم زندگی برای تونم نمی من پدرمن لجبازی چه:من

  بگیرم

  بامهرنوش خواستگاری بامابیای شنبه بایدپنج تونی نمی نه:بابام

 کنی ازدواج

  تصمیم برام ازبس شدم خسته کنم نمی ازدواج بامهرنوش من:من

 بگیرم تصمیم خودم زندگی برای میتونم شدم بزرگ دیگه من گرفتین

 بودی شده زندگی زن تاحاالصاحب که بودی شده بزرگ اگه:بابام
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 خواییدبکنید می هرکاری بگیرنیستم زن من:من

 ازسرت هم دختره فکراون هان گی نمی داری دوست کسی نکنه:بابام

 نمیریم اون خواستگاری مادیگه بیرون بکن

  نیست اون نه ندارم قصدازدواج فعالنم دارم دوست کسی آره:من

  نترسین

  براش بریم معرفی مدنظرت که دختری شنبه تاپنج باشه:بابام

 ام اگه کنی ازدواج بایدبامهرنوش بامیای شنبه پنج واال خواستگاری

  روزهای من کنم می محرومت که خداازارث به نکنی ازدواج

 دیگه نگیری خدازن به بخورم توحرص بایدازدست آخرزندگیمه 

  سجادندارم اسم به پسری

 رفتم داغون بااعصابی بلندشدم بعدش گم می بهتون شنبه تاپنج باشه:من

  کنم حاالکیامعرفی من کردم غلطی عجب خدایاچیکارکنم تواتاقم

 بگیر سرم به خاکی چه ببینم کردم فکرمی داشتم طورکه همین

  یاساحل یاسیاوش اومدمیدونستم دراتاقم صدای

 بیاتو:من

  گفتم کردم نگاهشون یکم تو اومدن دربازشدهردوتاشون

 من به زدین ذل ندیدن تون توزندگی بدبخت آدم چتونه چیه:من

 معرفی بهش کیامیخوای بابازدی بودتوبه حرفی چه این: سیاوش

 نمیدونی کن بابارادرک حال سجادیکم منطقی چراتوانقدربی هان کنی

 سمه براش ناراحتی هرجوراسترس دکترنگفت مگه بده حالش

  هرکاری خواستگاری برام برم بزارم رودست دست چیکارکنم:من
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  خسته ازدستشون سیاوش شدم بکنندخسته من میخوادبازندگی دلشون

 خوام نمی زن من ولی بده حالش که میدونم

 کنی معرفی بگوکیامیخوای نکن ناراحت حاالخودت داداش:ساحل

 پرید ازدهنم حرف چرااین واقعااصالنفهمیدم نمیدونم:من

 مد کسی ببین فکرکن وایسی پاش بایدم زدی که حرفیه: سیاوش

  نه یه هست نظرت

  من کردم گیری خدایاعجب کنم معرفی کی آخه بایدفکرکنم:من

  برات بریم گفتم چیزی یه الکی من بابابگی به بری میخوای:سیاوش

 لوسه یکمی فقط نیستا دختربدی مهرنوش خواستگاری

 سجاد بازبونش میخوره داداشم اون لوسه یکمی عفریته اون:ساحل

  اون برای داداش نشه زنت دختره این بکن کاری یه کنم می خواهش

 آخه اون به چراگیردادای نریم خواهش سولمازم دختره

 نظر من برای حاالوایسادی گرفتی زنت ببندخودت سیاوش:من

 بعدشم نشه من زن دختره امااین بمیرم حاضرم بروبابامن میدی

 نظربدین دارم دوستش من که دختری درمورد خواد شمانمی

  باشی داشته عرضه من مثل میخواستی گفتم خودت برای من: سیاوش

  کاری یه داشت دوست دختره اون اگه بعدشم برادرمن بگیری زن

 کرد می کنه باتوازدواج که این برای

  به خاکی چه ببینم بخوام میخوام بیرون برین پاشین بسه بسه:من

  بکنم سرم

  نتیجه هیچ به فکرکردم هرچی رفتن پاشدن زدن حرف بعدازکمی
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  من خدایاحاالچیکارکنم نرسیدم

 

 باپیراهن پوشیدم مشکی جین صورتم دست بعدازشستن پاشدم که صبح

 بعدازخوردن نمیزد حرف باباهنوزباهام کردم سالم پایین رفتم ایم سرمه

  من بیادپایین که روگوشییش زدم تک یه دانشگاه حامدتابریم دنبال رفتم

 پسر دارم دوستش سیاوش مثل هستیم قدیمی خیلی های حامدازدوست

  شازده باالخره نیست کاریم هیچ اهل نیست کارکسی به کارش خوبیه

  اومدبیرون

  دوباره چته احوال حال طوری چه بخیرسجادخان صبح سالم:حامد

  توهمه هات سگرمه

 میزنی شنگول طوری توچه بدنیستم حامدخان سالم علیک:من

 ترش پیچیده دفعه این اما بابام من همیشگی موضوع دوباره هیچی

  شروع تاروزخوبی بایدشادباشی همیشه نباشم چراشنگول:حامد

 شده چی ببینم کن تعریف خوب کنی

 کرد سکوت یکمی کردم تعریف براش افتاده که های اتفاق تمام

 سجاد چیکارکنی حاالمیخوای خوب:حامد

 واقعا موندم توش زدم حرفی یه من واقعابایدچیکارکنم نمیدونم:من

 بگیر کمک ازیکی خوب:حامد

  آخرترمیه بگیرم کمک زدیاازکی حرف دوباره:من

  بایدچیکارکنیم ببینیم واقعابایدفکرکنیم نمیدونم:حامد

  دختره اون دوباره باال آوردم سرم تودانشگاه رفتیم کردم پارک ماشین
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  به داشتن دورهم بودن نشسته هاش بادوست سوزوندم دستش که رادیدم

 اومد رسیدحامدصداکردم ذهنم به فکری لحظه یه خندیدن می چیزی یه

 گفت پیشم

 باز شده چی چیه:حامد

 رسید ذهنم به فکری یه: من

  فکری چه:حامد

  چیه دختره اون نظرت به:من

  گی می دختره کدوم:حامد

  جانشستن اون هاش بادوست که برگردهمون:من

 که میگی همونی نکنه: که گفت من دختردیدبعدروبه اون حامدبرگشت

  هان سوزوندی دستش زدی

 خوبه نظرت به همون آره:من

  بگی بهش چی میخوای کشی نمی توواقعاخجالت:حامد

  دیگه کنه ازدواج بامن گم می بهش میرم:من

 که دستت بیاتالفی بگی میخوای فکرکردم پسرمن آفرین:حامد

 درخواست بهش میخوای نشناخته ندیده دختره آخه دربیار سوزوندم

 فکرکن بکنی میخوای که کاری به یکمی بدی ازدواج

 باهم شیم آشنامی رامیشناسندخوب دیگه هم ازاول همه مگه آخه:من

  بکنی هم دیگه کار یه میتونی:حامد

 بکنم کاری چه:من

  حاالحاالقصدزن میشناسم من که توی بزن حرف بروباهاش:حامد
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 بده صوری ازدواج درخواست بهش نداری گرفتن

 تو گی می چی هاااااااااااااااااان:من

  نمی سجادتوکه بیخیال ولی کنی ازدواج جدی جدی میخوای نکنه:حامد

 کن ولش هان کنی سولمازفراموش تونی

  کنم ازدواج خوام نمی نه خوب معلومه:من

  بزنی حرف باهاش بشینی کارهمینه بهترین پس خوب:حامد

  پیششون پاشوبریم پس گی می راست:من

 یکمی صبرکن داریاانگارداداش عجله خیلی:حامد

 بیشتر شنبه تاپنج من که حاالبگم چراصبرکنیم خوب:من

 زیر بزارم غرورم حاضرنیستم واالمن میفهمی ندارم فرصت

  بدم ازدواج دختردرخواست یه به برم پام

 بود گفتن ازمن خودت پای برواماعواقبش باشه:حامد

  پاشوپاشوبریم نمیشه طوری:من

  گفتم بهوش رسیدیم وقتی دخترها سمت افتادیم باحامدراه

  بگیرم وقتتون چندلحظه ببخشیدمیتونم

 بفرمایین: دادگفت خوددخترجوابم سمتم برگشتن همون

  دارین کاری

 بزنم حرف باهاتون میتونم:من

 شده بفرماییدچیزی:دختره

  کارخصوصیه یه باهم لطفاتنهاباشیم میشه اگه نه:من

 تونوبزنید حرف نیست جاغریبه این کسی محترم آقای:دختره
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  شدبرگردین تمام که هام حرف بیاین میشه اگه محترم خانوم:من

  هاتون دوست پیش

  االن من بزنید حرفتون نیست یبهجاغر این گفتم منم محترم آقای: دختره

 زودترلطفا دارم کالس

  من که شدیم نمی مزاحمتون نبودکه مهم اگه کنم می خواهش:حامد

 لطفا کنم می نیادخواهش پیش مشکلی که میدم قول بهتون

  کجابایدبیام باشه: دختره

  لطفا دانشگاه دم شاپ کافی دیگه دقیقه پنج:حامد

 چشم باشه: دختره

 کردین لطف مرسی:حامد

  دختره بخورمش انگارمیخوام میزنه حرف همچین پرویی آدم عجب

 . کیه فکرکرده بگیرم پروبایدحالش

 وقت اومدچه دقیقه سرپنج دختره که شاپ توکافی بودیم باحامدنشسته

 جا اون انگارمنم باحامدکردن که علیک کردبعدازسالم پیدامون شناس

 اونجا من که بده نشون شکلی این یعنی میخواست دختره شدم نمی دیده

 حامدگفت باالخره وجودندارم

  رفت بزنیدبعدشم باهم راحت هاتون شماهاحرف که میرم من خوب:حامد

 کرد شروع خودش بگم بهش شکلی چه ببینم فکرمیکردم داشتم

 االن میشه شروع کالسم برم نداریدمن حرفی اگه محترم آقای:دختره

  مقدم اهل هستم رکی آدم من کنم شروع جوری چه نمیدونم نه:من

  خانوم نیستم هم چینی
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 راد آقاپریسا هستم راد:دختره

  اهل من پریساخانوم گفتم می داشتم سجادتهرانی سجادهستم منم:من

  مطلب سراصل میرم راست یه پس نیستم چینی مقدم

 بفرمایید کنم می خواهش:پریسا

 از گفته برام که ازباباشرطی گفتن چیزبراش ازهمه کردم شروع

 کرد مکس کمی گفتم چیزبهش همه خالصه صوری ازدواج

  تا داشتیم نگه امافعالدست دارم دوست دیگه کسی که ازاین

 گفتم چیزبهش همه همه کنم راضی اون خانواده

 بدم انجام براتون برمیادکه کمکی چه من ازدست خوب:پریسا

  خواستگاری بیایم باخانواده بدین اجازه اگه که میخوام من:من

 هرچیزی جدامیشیم ازهم سال بعدازیه چیزصوریه همه که گفتم

 کنید می قبول میزنم نامتون به من شمابخواین که

  چی خانوادم به من سال بعدازیه آخه کنم قبول تونم نمی ببینیدمن:پریسا

 خب بگم

 تو من ازتون کنم می خواهش من گردن چیزبندازین اصالهمه:من

  شب شنبه تاپنج من ببینید نکردم خواهش تاحاالازکسی زندگیم

 جا فرداهمین بدین بهم تاجوابتون ندارم بیشترمهلت

  کنم می فرداخبرتون باشه بکنم بایدفکرهام من:پریسا

  رفت کردسریع خداحافظی بیرون اومدیم شاپ ازکافی پاشدیم

 دیدگفت که من بود حامداوایساده ماشین سمت رفتم منم دانشگاه سمت

  گفت شدسجادچی چی:حامد
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 کاربکنم این تونم نمی من گفت که بودبعدشم گیج که اولش هیچی:من

  کشک چی همه یعنی:حامد

  کنه قرارشدفرداخبرم زدم حرف باهاش کلی نه:من

 ایم خسته خیلی که بریم بزن میشه راضی ایشاالکه پس خوب:حامد

  شرکت بایدبرم که من نه:من

  بریم  بزن میام منم پس:حامد

 باشه:من

 شکلی چه نفهمیدم بودکه مشغول انقدرذهنم شرکت سمت افتادیم راه

 میز پشت نشستم تواتاقم رفتم دادم سماواتی خانوم سالم جواب

 خوادکه نمی اصالدلم من بگم کی به نکنه قبول این خدایااگه وای

  داغونه اعصابم خیلی کنم ازدواج لوس مهرنوش بااین

 

 :پریسا

  

 بود نشده هنوزخوب بوددستم افتاده اتفاق ازاون چندروزبودکه

  فرجه هفته یه میشدیم نزدیک ترم این امتحان به داشتیم دیگه

 میشد شروع هامون امتحان هابعدازاونم امتحان برای بودن داده بهم

 خودشم پروبری بهترسره دیدم کمترسجادتودانشگاه اتفاق بعدازاون

 نیورد

  مسخره داشتیم بشه شروع تاکالسمون دورهم بودیم هانشسته بابچه

  وقتتون ببخشیدمیتونم گفت یکی دفعه یه که درمیوردیم بازی
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  این خدادوباره وای صدا سمت برگشت سرهامون هممون بگیرم

 خدا میشدی من میشدتوشوی چی لباس تواین شده جیگری چه نگاه

 گفتم نمیده جواب کسی دیدم

 داری بفرماییدکاری:من

  کنم صبحت باهاتون میتونم:سجاد

 شده بفرماییدچیزی:من

  کنم صبحت خصوصی باهاتون میشه اگه:سجاد

  تون بفرماییدحرف نیست اینجاقریبه کسی محترم آقای:من

 پیش بیاین زدم گه هام حرف بیاین میشه اگه محترم خانوم:سجاد

 هاتون دوست

 بزنیدماعجله حرفتون نیست اینجاغریبه کسی محترم آقای گفتم منم:من

  پنج کرده اومدخواهش پسره دوست بعد میشه شروع کالسمون داریم

 ها بچه رفتن که بعدازاین باشم دانشگاه دم شاپ کافی توی دیگه دقیقه

  کردن نگاه من به باتعجب همشون

  داره چیکارت یعنی پری:بهاره

 باشه داشته چیکارمیتونه یعنی گه می راست: باران

  گم می براتون میام چیکارداره ببینم برم رفتم من میدونم چه من

 بود گرفته خندم باش خودت مواظب گفتن باهم همشون

  من استادبگین به فقط میخوادچیکارکنه مگه بابانترسین باشه: من

  دیرمیام یکمی

 کردم جلوسالم رفتم سرمیز نشستن دوتاشون دیدم شاپ توکافی رفتم
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 پاشد بعدشم داد جوابم رویی باخوش حامد اسمش بعدافهکیدم سجادکه دوست

  نه دیدم که بودم نشسته طوری همین چنددقیقه باشیم ماراحت که رفت

 بزنه خوادحرف انگارنمی

 شده شروع کالسم برم من ندارین کاری اگه محترم آقای:من

 اهل هستم رکی آدم من کنم شروع طوری چه نمیدونم نه:سجاد

  خانوم نیستم هم چینی مقدمه

 آقاپریساراد هستم راد:من

 سجادتهرانی سجادهستم منم:سجاد

 کرده زورش باباش که ازاین ازخانوادش گفتن کردازخودش شروع

 درموردازدواج بعدشم  گذاشته شرط براش باباش داره رادوست دیگه یکی ازاینکه کنه ازدواج که

  زد حرف صوری

 بدم انجام براتون برمیادکه کمکی چه من ازدست خوب:من

 واال میگو که چیزهای این داره من به ربطی بگوچه آخه

  بایم باخانواده من بدین اجازه اگه که میخوام ازتون من:سجاد

  همه سال بعدیک میدم قول چیزصوریه همه که گفتم خواستگاری

  بکنم نامتون به شمابخواین چیزکه

 اینا مامان وای یعنی کن ازدواج بامن گفت گفت چی این بودم شده گیج

  که نمیشه تونم نمی راچیکارکنم

 تودانشگاه سریع رفتم بیرون زدم شاپ ازکافی زدن حرف بعدازکلی

  فقط استادگیرنده کردم دعادعامی

 میدادنبود که درس به اصالحواسم نگفت استادچیزی سرکالس رفتم
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 اما دارم دوستش کارکنم بودخدایاچی هاش درگیرحرف ذهنم تمام

 خدایاعجب کنم سواستفاده ازاعتمادخانوادم شکلی این تونم نمی

 سرم هاریختن شدبچه تمام کالس نبودکی اصالحواسم کردم غلطی

 انقدرتوفکری که کارکردین چی گفت شدچی بگوچی خوب:بهاره

 تعریف بچه برای دادم جوابش زدمن که های حرف کلی هان: من

 ها بچه چیکارکنم نمیدونم کردم

 بگونه بهش خوب:مهسا

 بده مثبت جواب نداشتی دوستش مگه نه بگه چی چی:باران

 پریسا ببین که نیست الکی عمرزندگیه یه صبحت بمیر:فاطمه

 فکرهاتو بروخونه بگیریم توتصمیم جای تونیم نمی کدوممون ماهیچ

  تونی نمی اگه کن ازدواج باهاش داری واقعادوستش اگه بکن خوب

 تونم بگونمی بهش

 فکرهاتوبکن خوب ببین:غزال

 چیکار بهاره:گفتم بهش روکردم بهاره موندم من رفتن یکی یکی بچه

  کنم

  بگیریم تصمیم یه بزنیم حرف پاشوتومسیرباهم نمیدونم:بهاره

 در من میومدبه هم افشین االن کاش ای شانسیا خوش خره ولی

 گفت همین فقط مطمئنی میشد میدادچی میداداگه ازدواج خواست

  موضوعی نه افشینت بااین کشتی من توام کوفت: گفتم بازوش به زدم

 توبگم به فقط خواستم که هست

 بگو خوب ببینه نداره چش رسیده سجادجونش به بمیرخودش خفه:بهاره
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 شده چی ببینم

  هم توسرکله تاخونه باهم کلی برسم خوام می که کسی اون به منم

 خونه رسیدم وقتی   گفتم بهش ازدواجمون بودن صوری ماجرای درآوردیم بازی مسخره زدیم

 بودم واقعاخسته

  خونه تغاری بیادازته نیست کسی خونه اهالی آهای بلنددادزدم

  کنه استقبال

  باال هارفتم ازپله میزدم بلندبلندحرف خودم برای داشتم که طوری همین

 کردم تعجب میدیم روم روبه که ازچیزی باال سرآوردم باال رسیدم وقتی

 تویی پرهام:دادزدم

  خودم کوچیکه آبجی بله:خندیدگفت

 گرفته خندشون همه که توبغلش کردم پرت خودم زدم جیغی چنان

  شده تنگ برات چقدردلم نامردمیدونی ای:من

 بودشیطون شده تنگ برات دلم منم:پرهام

 میفر برام که عاشقانت های اس ام ازاس گی می راست توکه آره:من

 بود مشخص ستادی

  بود شلوغ سرم بریزشیطون کمترمزه:پرهام

 میشه همین باشه گرفته خوشگل حوری کلی دورآدم وقتی دیگه آره:من

 جا این کسیم خودمونیم واقعا درکارنیست چیزی زنی بچه حاالبگوببینم

  نیست

 زشته میزنی هاچیه حرف این بسه:مامانم

 دختر توکه پسره اونم ور اون میره وقتی آدم مادرمن زشته چی چی:من
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  باشه توزندگیش نباشه کسی میخوای کرده هارادیونه

 نکن اذیتش پریسا بسه:بابام

 تواین جای حاالبگم ازهمین نیاوردی اگه آوردی که سوغاتی باشه:من

  نداری خونه

 آوردم توزلزله برای باشم نیاورده هرکی برای:پرهام

 انقدرمهربون که برم گلم داداش قربون:من

  بخوریم دربیاربیاشام هات برولباس بسه: مامانم

 باال رفتم من باشه:من

 داره کارم کردتلفن صدام مامانم که درمیاوردم هام لباس داشتم

 بفرمایید بله:من

  خودم چل خل دخترعمویی به سالم:زهره

 خبرا چه خوبی طورمطوری چه سالم به:من

 شماست دست خبراکه سالمتی:زهره

 منتظرتما خبردارم کلی که پاشوبیاخونمون:من

  اومدم باشه:زهره

 بای منتظرتم:من

 بای باشه:زهره

  خوردن به کردم شروع اومدم که من بودن دورمیزجمع همه پایین رفتم

 مامان های غره هربارباچشم که گذاشتم سرپرهام سربه سرمیزکلی

  خوشحال پرهام ازاومدن کلی اومدخونمون زهره بعدشام شدم مواجه

  تواتاقم شدرفتیم
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 شده چی ببینم بنال خوب:زهره

  زدنه طرزحرف چه این تربیت بی:من

 دیگه بزن توحرف قربون: زهره

 کردم تعریف ماجرابراش کل بودم که امروزتودانشگاه هیچی:من

  که خوب که این:زهره

 هان کارکنم چی سال بعدیک خوبه چی چی:من

 بزار شرط امابراش بگوقبول بهش:زهره

 ؟ شرطی چه:من

 بزاری براش میتونی شرطی چه ببینیم بایدفکرکنیم نمیدونم:زهره

 ها نیست بدفکریم:من

 کنی خبرش قراره طوری حاالچه:زهره

 بگم نظرموبهش تامن شاپ کافی همون قرارشدفردابریم:من

 شایدپسره دیدی خداراچه سال یک سالم یک خره خوبه:زهره

 مندشد توعالقه به خرشداونم

 داره یکی طرفمون نمیشه که خوبه خیلی که بشه اگه:من

  نشو یاس آیه توام خب:زهره

 بعدازرفتنش من خونشون بره که پاشدرفت زدن حرف بعدازکلی

  خوابیدم گفتم همه بخیربه شب

  یه سرکمدم رفتم دانشگاه برم که شدم آماده پاشدم زودترازهمیشه صبح

  یه به همه مثل جلوآینه رفتم پوشیدم طوسیم مقنعه باشلورلیم طوسیم

  کردم پام مشکیم طوسی های اسپرت کفش کردم رژبسنده سرمه
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  دانشگاه بریم که بهاره دنبال رفتم

 شدکلیم خوشحال چیکارکنم میخوام که دادم توضیح تومسیربراش

 اومدن مارادیدن هاوقتی بچه دانشگاه درآوردتارسیدیم بازی مسخره

 چیکارکنم میخوام که پرسیدن به کردن شروع سمتمون

 چیکارکنی میخوای خوب: باران

 کنم می درخواستشوقبول:من

 فکرهاتوکردی:غزال

 کنید ولش این حاال نمیدادم بهش جواب که بودم نکرد اگه آره:من

 برگشت ازاینگیلیس داداشم دارم براتون خبرتوپ یه

  عزیزم سالمتی به:مهسا

 تحصیل ادادمه برای رفته گفتی که همون:فاطمه

  که دنبالم دانشگاه دم قراربیاد امروزم خودخودش بله:من

  کنم معرفی شمارابهش

 آقاتون زده تیپیم اومدچه شازده پری:زهرا

  یکی دنبال داشت تودانشگاه اومدن بادوستش بله دیدم برگشتم

  برداشت ازدیدزدن مارادیددست وقتی گشت انگارمی

 از دست دیگه دیدش وقتی دیدی گشتا تومی دنبال داشت ناکس:بهاره

  شیطون ای برداشت دیدزدن

 ازکجامیدونی خفه:من

 بودتا درازکرده شترمرغ مثل گردنش که جای ازاون:بهاره

 کرد ول دیددیگه عالی جناب
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 سمت میاداین پریساداره ویییییی

 بیان دقیقه چند میشه پریساخانوم سالم:سجاد

 باشه بعدازکالس میشه دارم کالس االن من االن:من

  بیان بعدازکالستون خواهشا ولی نیست طوری باشه آخه نه:سجاد

 رودانشگاه روبه کافی

  پاشدن همشون بعدش دیرشد که بریم پاشین بچه چشم باشه:من

  افتادن راه من دنبال

  آکله براش میزاره کالسیم چه: بهاره

 اومد آقاتون بهاراونجاراباش واییییییی بمیر خفه:من

 کوکجاس:بهاره

 تو دروایسادچقدرهولی نزدیک نکننداونجا توسرت خاک:من

 سگ توله تیپه انقدرخوش که برم قربونش خفه: بهاره

  اونجانشسته دیدم که شاپ کافی رفتم سریع بعدازکالس

 زد ذل غرورهمیشگیش باالآوردباهمون سرش سالم: من

 گفت من های توچشم

 چیشد خوب:سجاد

 چیشد چی ها واجبه سالم جواب:من

 من جواب زد پوزخندی:سجاد

 بکنم کلش میخوادکه نگودلم میادکه بدم پوزخندهاش انقدرازاین

  دارم شرط یکسری من:من

 بگو قبول:سجاد
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 خواهرباشه یه مثل رابطمون:دومندش باشه بامن طالق حق این اول:من

 نکنیم فضولی هم توکارهای سومندش

  بگم همین میخواستم رابطمون برای منم باشه طالق حق باشه:سجاد

 باش نداشته کارمن به کاری شماهم کارشماندارم به کاری دقیقامن

 ازدواج ازاین هامون ازخانواده کدوم هیچ میشه اگه چیزی یه فقط

 خبردارنشن صوری

  بگم همین میخواستم منم:من

 ندارم مشکلی من بفهم کسی نیست مثله تودانشگاهم:سجاد

 میدونند هام ازدوست یکسری من:من

  میشه شروع االن بدیم کالس برم من ندارین کاری اگه

 کنید لطف پدرتون باشماره خونتون شماره فقط نه:سجاد

 .................3190کنید یادداشت بله:من

 ازدواجمون بودن ازصوری هاتون ازدوست کسی راستی:سجاد

 میدونه

 و هامه دوست ترین ازصمیمی اونم که بهاره یکیشون فقط:من

 همین دخترعموم

 نگن کسی به بگین بهشون فقط نیست طوری خوبه خب:سجاد

 شماچی چشم:من

 خونتون میایم شب شنبه ماپنج پس حامدمیدونه فقط من:سجاد

 دانشگاه سمت رفت بیرون اومدم شاپ ازکافی سریع بااجازتون پس:من

 برای زدخونمون سجادزنگ مامان شب همون بادگذشت برق مثل هفته
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  قرارگذاشت شب شنبه پنج

  بچه روبه دنبالم اومده پرهام دیدم دانشگاه رفتم هم کالس بعدازآخرین

 از پرهام رفتیم وقتی کنم تون معرفی دادشم تابه بریم بیاین هاگفتم

  کردن هاسالم بچه همه پیداشده ماشین

 بخیر هاروزتون خانوم سالم:پرهام

 زهراوغزال.فاطمه.بهاره.مهسا. بارانم من  پریساجونیم های بخیرمادوست روزشماهم:باران

 ازآشنایینون خوشحالیم

  تون ازآشنایی خوشحالم پریسام داداش منم:پرهام

 مامیرسونیمش بیاین مامیخوره به مسیرتون هرکدومتون ها بچه:من

 تاازسرویس بریم شیم نمی مامزاحمتون گلم مرسی نه:مهسا

  جانموندیم

  میرسونیمتون بیاین زحمتی چه:پرهام

 من برخالف فقط مشکی سفیدموهای پوستش ورزشکاری هیکل پسرقدبلندچهارشونه یه پرهام

 بودپرهام ای قهوه هامون چشم بودیم رفته مامانمون به ساراکه

 درشت کمی های ولب قلمی دماغی داشت ای سبزتیره های چشم

  افتادیم راه سوارنشدن کدوم هیچ هاکه بابچه کلنجاررفتن بعدازکلی

  کوچه یه چون بااصرارمن اومداونم بهار فقط خونه سمت

 باسربیادیاباپا نمیدونست بماندکه البته داشتیم تفاوت باهم

  نگونمیدونم که گرفتم استرسی یه ازصبح رسید شنبه پنج باالخره

  تالباس وایسادم کمدم اومدجلوی بعدم حمام بعدازناهارفتم چیکارکنم

  های کفش باساپورتم ای فیروزه آبی پیراهن یه آخرشم بکنم انتخاب
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  نگاه خودم به توآینه داشتم پوشیدم هام لباس کردم آماده عروسکیم

 برم ام آماده اگه که گفت مامان صدادراومد به دراتاقم که میکردم

 پام بودن آماده همه پایین هارفتم ازپله برسن که االناس که پایین

  نمیدونم بودمن گرفته استرس زدن زنگ گذاشتم که پله روآخرین

 هنوز من ها مهمون دراستقبال دم بودن رفته همه کردم کارمی بایدچی

  بقیه پیش رفتم دادم تکون خودم به باالخره بودم وایساده جا همون

 باباسجادبود اومدکه تیپ خوش مردقلدبلندچهارشونه نفریه اولین

  بالبخندجوابشون دخترم درسته پریساشمابایدباشی رسیدگفت که من به

 واردشد بودکه پوش شیک خانوم یه نفربعدی پذیرایی توی رفتن دادم

  لبخندزدم منم گلم عروس خوبی رسیدگفت که من کردبه سالم همه به

  که پسرجوان یه بفرماییدبعدازاون تهرانی خانوم دادمرسی جواب

  دختربامزه یه سجادبودبعدشم داداش ترازسجادبودواردشدکه بزرگ

 تودستش بزرگ گل دست بایه بودودرآخرخودش خواهرش واردشدکه

  رنگ شلوارطوسی کت میومدیه شلواربهش کت خداچه واردشدوای

  بدم گاف االنه خدا وای ای نقره طوسی کروات سفیدیه پیراهن بایه

  بفرمایید سالم گفت من داددست گل اومدجلودست

 کشیدین زحمت قشنگی گل دست چه مرسی:من

  شمارانداره قابل کنم می خواهش:سجاد

 تویه گذاشتم گل دست  که بعدازاین منم نشست پرهام داداش بین رفت بعدم

 بعدم کردم تعارف همه به پذیرایی توی رفتم برداشتم چایی سینی آب

 میزدن حرف باهم داشتن تهرانی آقای بابا وخواهرسجادنشستم سارا بین
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 سجاد بابای باالخره میزدن حرف باهم نحوی یه به هرکدوم هم بقیه

  هاشون حرف باهم برن دوتاجون این بدین اجازه اگه گفت بابام به

 پریسابابا اختیاردارین گفت باباهم آشنابشیم بیشترباهم بزنندتاماهم

 در دم افتاد راه من دنبال اونم پاشدم من تواتاق کن آقاسجادراهنمایی

  باباجنتلمن باباباشعور ترند هامقدم خانوم تواماگفت تابره وایسادم

 صندلی روی نشست اونم روتختم نشستم من پسرباشخصیتی عجب وای

 بپرسین دارین سوال بگین دارین چیزی حرف اگه خوب:سجاد

  قبالگذاشتیم ماقراهامون نیست خاصی حرف:من

 پایین بریم تادیرنشده پس:سجاد

 

  دخترگلم:سجادپرسید مامان ماشدن متوجه همه بیرون اومدیم ازاتاق

  کنیم شیرین دهنمون

 بگه پدرم هرچی:من

  باشه مبارک: بابام

  احساس بودم جوری یه دلم ته من کردن حالی خوش زدن دست همه

  سجادروبه بابای میدم دنیاراانجام اشتباه ترین بزرگ دارم که میکردم

  صیغه هاعقدکنندیه بچه که تازمان بدین شمااجازه اگه گفت بابام

  احترام امابه نبود موافق که بااین بابا باشه خونده بینشون محرمیت

  زدبه سجادزنگ بعدبابای نیست مسئله اختیاردارین سجادگفت بابای

 راخوند صیغه ما برای تلفن پشت ازهمون اونم هاش ازدوست یکی

 درآورد رنگ ایی سرمه مخمل جعبه یه مامانشم شدیم محرم هم مابه
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 های دست وای کن زنت رادست بیاحلقه سجادجان شما بااجازه گفت

  خداچقدردست وای گرفت هاش بودبادست کرده یخ ازاسترس که من

 ترسیدی: گفت گوشم دم کرد رادستم حلقه که بودبعدازاین گرم هاش

  جوجو

  نشست کردبعدش بهم خرخودتی ازاوناکه نگاه یه چرابترسم نه:من

  سرجاش

 هاشون ازحرف اصالهیچی من که باهم همه زدن حرف بعدازکمی

  عیدبگیرن باهم قرارشدعقدعروسی رفتن پاشدن نفهمیدم

  کنم معرفی نشدخودموبهتون داداش زن:گفت داداش رفتن موقع

 داداشت مثل من شم می خوشحال سجادم بزرگه داداش سیاوش من

 . بدونی

 لبخندمردونی یه سیاوش داداش شدم خوشحال ازآشناییت منم:من

 پیچونم می گوشش کردبگوخودم سجاداذییت این اگه:زدگفت

  گم می حتمابهتون چشم:گفتم لبخندزم منم

 میخواست دلم خواهرسجادهمیشه ساحل من اومدعزیزم خواهرش بعدم

 باهم دوتاخواهرباشیم مثل امیدوارم باشم خواهرداشتم یه

  باشم توداشته مثل خواهری میشم ل خوشحا منم جون ساحل:من

  آخرسرسجادبرگشت که کردن خداحافظی هموشون بعدم

 داری فرداکالس بده شمارت:سجاد

 دارم آره گفتم میدادم بهش شمارم که طوری همین

  دنبالت میام خودم هم فرداصبح روگوشیت میندازم میس:سجاد
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  میرم خودم خوادمن نمی نه:من

 بزنه حرف روحرفم کسی ندارم دوست میام میگم وقتی:سجاد

 ...آخه:من

 داری چندکالس ساعت صبح فقط گفتم که همین نداره آخه:سجاد

  دارم کالس هشت ساعت باشه:من

 فعالخداحافظ خونتونم دم نیم هفت من باشه:سجاد

 سالمت به باشه:من

 چندتامیس دیدم تواتاقم رفتم کردم مامان کمک یکمی رفتن که بعدازاین

  مال فهمیدم بودکه داده اس بهم شماره همون که شماره یه ازبچه کال

 شد حال خوش کلی گفتم چیزبراش همه بهاره به زدم زنگ سجاده

  کردم قطع زدن حرف بعدازکلی تلفن درآوردپشت بازی مسخره

 بخوابم که رفتم

 قراربود امروزکه واکردم کمدم دم گرفتم دوش رفتم زودترپاشدم صبح

 مانتو بایه مشکی شلوارجین یه بودم گرفته وسواس یکمی باسجادبرم

 بدوبدو کردم سرم مشکی مقنعه توصورتم ریختم کج موهام سبزصدری

 پوشیدم بودم جدیدخریده که هام بوت نیم بود هواسرشده چون پایین رفتم

 رفتم ازدرکه بیرون رفتم انداخت تک سجادروگوشیم برداشتم سویشرتم

 احوال بعدازسالم نشستم عقب رفتم منم نشسته پیشش حامددوستشم دیدم

  دنبال بره میرم هروزبابهاره من چون سجادگفتم به بادوتاشون پرسی

  عاشقش من که مردونه ادکلون تلخ بویه یه شدم سوارماشینش وقتی اون

  سمت رفتیم بهاره بعدازسوارکردن خوشبو ادکالنشم بیشعور میداد بودم
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 بودبه مسلط خیلی دانشگاه

 مغرورفقط پسره بااین کارکنم چی خدایامن مغروره خیلی رانندگی

 غرور کوه بااین برسه دادم خدابه

 سجادگفتم به شدیم پیاده بهارسریع من دانشگاه دم رسیدیم باالخره

 مازودتربریم نیست مسئله اگه:من

  دارم بندازکارت تک یه بعدازکالستون فقط برین نه:سجاد

  باشه:من

 دوتاهم اون دیدم که بودیم آسانسوروایساده سمت افتادیم راه بابهاره سریع

 مهسا دیدم خرده زنگ گوشیم که سوارآسانسورشدیم بهمون رسیدن

 مهسا جانم:من

 کجایین خوبی سالم:مهسا

 استاداومده میایم داریم سوارآسانسورشدیم تازه مرسی سالم:من

  چیکارکردی ببینیم بیا هنوزنیومده نه:مهسا

 فهمیده کسی اومدم باشه من

  فهمیدن چیزهای هایه یکسری آره:مهسا

  اومدیم عزیزم باشه:من

 گفت من سجادروبه کردم قطع که بعدازاین

  فهمیده کسی:سجاد

  فهمیدن هامون ازبچه انگاریکسری آره:من

 فهمیدن می دانشگاه های بچه آخرش خوب:سجاد

 بفهمه کسی زودی این به خواست نمی امادلم میدونم آره:من
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 وقت اون چرا:سجاد

 شم پیاده وایسادخواستم آسانسورباالخره طوری همین هیچی هیچی:من

 بوداز شده سرخ صورتش چراگرفته ببینم برگشتم گرفت دستم مچ

  دوست هیچ جون بچه ببین غرید هاش دندون ازالی اعصبانیت

  دفعه این پس بمونه جواب بی کنم نفرمی ازیه که سوالی ندارم

  کنم برخوردمی دیگه طوری بعدی اماسری ندارم باهات کاری

  فهمیدی

  نیاوردم خودم روی امابه بود ترسیده اعصبانیتش ازشدت که من

 فهمم می نه نفهمیدم نه گفتم بیرون کشیدم ازدستش شدت به دستم

 بهاررسوندم به خودم افتادم راه سریع بعدش نمیره توکتم زورم حرف

 پریده شدچرارنگت چی:بهاره

 گم می برات بعدا بیابریم نیست چیزی خوبم:من

  بریم باشه: بهاره

 استاد بودکه تعجبی بود استادهنوزنیومده کالس طرف به افتادیم راه

 استاد که گفتن ازآموزش االن هاگفتن توبچه رفتیم بوددرزدیم نیومده

 روزنیومد استادیه نمیادخداراشکرباالخره اومده پیش کاری براش

  ها بچه پیش نشستیم

 شدچیکارکردین چی:باران

 نشون بودبهش واقعاقشنگ که انگشترم بعدشم نامزدکردیم هیچی:من

  گفتن تبریک همشون دادم

  کوش نامزدیت شیرینی پس:غزال
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 نیاوردی چراشیرینی خسیس گه می راست:فاطمه

  چه من به بگیرین ازخودش برین:من

 دانشگاه االن مگه:باران

 اومدیم باآقاشون هم صبح بله ن پ:بهاره

 ازهمین هواتا خیلی خره مبارک جدی جدی باباپس جدی:باران

  اومدن توام دنبال مگه ها داره االن

 نیادواال میخواست اومدن که بله:

 مغروره خیلی باشه خودش حرف میخوادحرف باباهمش نه:من

 عزیزکنه بقیه پیش میخوادخودش

 خورد زنگ گوشیم میزدیم حرف داشتیم طورکه همین

 هاخودشه بچه

  هست ام زاده حالل چه:مهسا

 بله. دیگه دیگه:من

 دارم کارت بیابیرون نداری کالس اگه:سجاد

 کجایی:من

  روکالستون روبه چهارم طبقه:سجاد

 بدم جوابش کردبیشعورنذاشت قطع

 گفت شدچی چی:بهاره

  روکالسمون روبه بزنم حرفم بیشعوراصالنذاشت پسره:من

 بیرون دنبالم اومدن پاشدن همشون گفتم که این داره کارم

 میزد باحامدحرف داشت بودن هاوایساده نرده دم روکالس دقیقاروبه
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  برداشتن کردن ازصحبت دست میایم شدماداریم متوجه که

 شناسی می که بهاره من های دوست کنم می معرفی سالم:من

  غزال.زهرا.فاطمه.مهسا.باران

 خوشبختم:سجاد

  گیم می تبریک باشماخوشوقتیم ازآشنایی ماهم:باران

 ممنون گفت جدی خشک کردخیلی سرتاپاباران به نگاه سجادیه

  داشتی چیکارم خوب:من

 ببخشید هاگفت بچه بیابعدروکردبه دقیقه یه میشه اگه هان:سجاد

 چندلحظه

 بگودیگه خوب:من

 میشه تمام کی کالست خونمون بیای شام کردبرای دعوتت مامانم:سجاد

  میشه تمام شش کالس من:من

 بریم باهم بیای تاشش میستم وای من پس خوب:سجاد

  فرداهم برای بیام تونم نمی ام واقعاخسته بعدش من آخه:من

  کاردارم کلی

  پس بزنه حرف کسی روحرف ندارم دوست که گفتم ببین:سجاد

 درمنتظر دم شش گفتم که همونی

  زورتوکتم حرف گفتم منم بعدشم بیام خوام اصالنمی بروبابامن:من

  نمیره

  دیگه جوری یه باهات هات جلودوست نکن کاری یه ببین:سجاد

  برخوردکنم
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 بکنی تونی نمی غلطی هیچ:من

 که اومدی خوش بازبون اگه چیکارمیکنم بینیم حاالمی:سجاد

  کنم برخوردمی دیگه طوری وقت اون نیومدی امااگه هیچی

 مغرور آدم این ازچیه خدایامن وای کشیدرفت راهش بعدشم

 بودازدستش خردشده اعصابم ها بچه پیش رفتم اومده خوشم

 توهمه هات سگرمه چته:بهاره

 پرو بچه بکنم کلش میخوادکه دلم فقط هیچی:من

 بهت گفته چی مگه:بهاره

 پرو بچه زورمیزنه حرف همیشه:من

 پریسا بابا کن ولش:بهاره

 هان:من

 بده جواب درست تربیت بی چیه هان: بهاره

 ندارم اعصاب میگی چی ببینم بزن حرف بهاره:من

 سررفته خداحوصلم به بیرون بریم عصری میای:بهاره

  دعوتم سجاد مامان شب که گفتم که من بعدشم ندارم حالش:من

 بوددیگه سراون دعوامونم کرده

 دوتاتون توروح ای:بهاره

  بیکاریم فرداکه بزارم اون توروح چیکارداری بامن تربیت بی:من

 باشه بیرون میزنیم ازصبح

 بیرون بریم میخوایم میگی بهش راستی خوبه خیلی ایول: بهاره

 بگم اون به که نداره لزومی کن باباولش نه:من
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 برات بگودردسرمیشه بهش:بهاره

 بشه دردسری باباچه نه:من

 برات دردسربشه ندیدی بوداگه گفتن ازمن:بهاره

 سرکالس میره داره استاد که بابابیابریم ولشش:من

 بود نیم شش ساعت دادیم لفطش هایکمی بابچه بعدکالس

 تیکه ماشینش به رفتیم که ازدردانشگاه بیرون ازکالس رفتیم باالخره

  به شروع گوشیم موقع همون ورمیرفت باموبایلش داشت بود داده

 بیرون نیای دیگه دقیقه تااپنج اگه:بودکه داده اس ام کرداس لرزیدن

  دلم خردشد اعصابم گی می من جوجه کنم می حالیت میام خودم

  پرو بچه پایین بیارم فکش بزنم برم که میخواست

  انگاربدجوراعصبانیه طرف پریسابدوبروکه اوه اوه: باران

 بدوبروبدو کنه می بدنگات داره خیلی آره:مهسا

  من که سجادی این برسه دادت خدابه:گفت گوشم دم اومد بهاره

  بیشترازاین بروتا کنه نمی ولت نکنه تالفی کارت این تا میبینم

  نکردی اعصبانیش

  هیچی:هاگفتم بچه روبه نیوردم خودم روی امابه بودم ترسیده که من

 نداره عرضش بکنه تونه نمی کاری

 انگار گه می چیزدیگه یه میبینیم ماداریم که آدمی این مطمئنی: غزال

 تو دخترچقدرریلکسی گرفتم تواسترس جای به من گه می راست:بهاره

  کاری اگه بامابیا توام گرفتم استرس بهارتوروخدا: بهاره گوش دم من

  میترسم اماخیلی میدم نشون ریلکس هاخودم جلوبچه من بکنه
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  کن ولش انقدریخی دخترتوچرا وای: بودگرفت یخ که هام دست بهاره

 دیگه دادمیزنه سرت که اینه فوقش میخوادچیکارکنه مگه فکرنکن بهش

  آره دیدم برگشتم اصالنترس آماده خودت میادسمتمون داره پری وای

 اومد ماصداش میادسمت واقعاداره

 توماشین دیگه دقیقه پنج:سجاد

 شما قربون خوبیم ماهم سجادخان سالم:بهاره

  خوبم منم بهارخانوم سالم علیک:سجاد

  کنی می معطل حاالمن:گفت گوشم دم گرفت دستم اومدنزدیکم بعدشم

  میکنم حالیت برن هات جوجوبزاردوست

 هی که بزنه حرف میکردن نگاهمون داشت بودن وایسادن هاکه بچه روبه بعدم بودم واقعاترسیده

 هی داره دیدم که سجادکردم به نگاه یه چسبوند خودش به من کرد حلقه دورکمرم دستشو هدفع

 سولماز دانشگاه بیرون اومدن هاش دوست سولماز دیدم کذدم دنبال نگاهش میکنه نگاه جایی

  ما اومدسمت گفت چیزی یه هاش دوست به میکرد مارانگاه دداشت

  سالم:سولماز

 علیک:سجاد

 عزیزم سالم:من

  روبه بودکرد شده حلقه دورکمرمن سجادکه دست به نگاه سولمازیه

 سجادگفت

 سجادجان کنی نمی معرفی:سولماز

 پریسا نامزدعزیزم من عشق چراایشون:سجاد

 کشید من دست میکردسجادم نگاه داشت سجاد من به سولمازباتعجب

  ماشین سمت رفتیم کردم خداحافظی ها بابچه سرسری منم
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 پیام بهاره نگوبه کره می رانندگی باسرعت همچین شدیم سوارماشین

 ازش میترسم گه نمی هیچی ولی اعصبانیه خیلی بهاره وای:دادم

  باسرعت نیاراماهمچین خودتم روی به کن ولش نیست طوری:داد اس

  میده هردوتون دست کاری یه االن گفتم من که رفت

  هااااااااااااااان میدی اس داری داری کی به

  کسی هیچ به: من

 خوند پیام گرفت ازدستم سجادگوشی

 ندادم نشونت خوبم رویه هنوزاون من میترسی ازمن:سجاد

 خب من چیز من:من

  تالفیش نه میزارم جواب بی کارت فکرکردی توچی هان توچی:سجاد

 دست من بخوای که هستی کی فکرکردی وایساتماشاکن درمیارم سرت

  بندازی

  وای بودبیرون زده پیشونیش گردن رگ میزدکه دادمیزدحرف همچین

 دادمیزد داش فقط درخونشون تادم چیکارکنم کنم می قش دارم خداجون

 کنه می تصادف االن گفتم من کردکه می حرکت باسرعت انقدرم

 بنداومده زبونم ازترس که منم کنه چیکارمی داره فهمید نمی اصال

 بگم چیزی تونستم بدنمی بنداومده زبونم میکردم گریه بودفقط

  کن پاک هات اشک کنه گریه بلده فقط رفت سرم دیگه بسه:سجاد

 درواکردسجاد مردی پیره زدیه بوق داشت نگه  رنگ جلودرسیاه 

 شیم تاماپیاده بودن وایساده روبالکن همه واردشدیم وقتی بردتو ماشین

  قرمز هام بوداماچشم قرمزنشده دماغم کمی کردم نگاه خودم توآینه
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 گفت گوشم دم سجاد سمتشون به رفتیم شدیم پیاده باالخره قرمزبود

  چیزی منم حالت به وای بفهمه امروزمون ازدعوای کسی اگه

  اون دادم دست باپدرجون کردم روبوسی بامادرجون ندادم جوابش

 دست هم باسیاوشون کردم روبوسی هم باساحل کرد بوس پیشونیم

  داشت بامزه قیافه بودکه وایساده کنارسیاوش هم دخترجون یه دادم

 خوشحالم همسرسیاوش سحرهستم من عزیزم: آوردجلوگفت دستش

  منم:گفتم فشردم دستش لبخندمیزدم طورکه همین منم بینمت می که

  بریم: گفت مادرجون بعدم گلم ازآشناییت خوشحالم منم پریساهستم

 تو نفرهامارفتیم توآخرین رفتن همه این شمادوتاخسته معلومه توکه

 چیده شیک خیلی که دوبلکس خونه یه بود خوشگل واقعاخونشون

 بودکه بزرگ خیلی خیلی سالن سه واردمیشدی بودازدرکه شده

  بزرگ تلویزیون یه جلوش بودکه مشکی چرم مل دست یه سالن ته

 سمت میشدپذیرایی میخوردکه چندتاپیله یه راستش سمت قرارداشت

  سری یه هم سالن آخرهمون قرارداشت بزرگ آشپزخونه یه هم چپش

 دورهم همه خونه بعدازدیدزدن باال قسمت برای میرفت میخوردکه پله

 پاشوبروباال عزیزم: گفت من به مادرجون که بودن نشسته هم دوره همه

 ببرباال مادرخانومت سجادجان اصالوایسا کن عوض سجادلباست اتاق

  بایه سجادپاشدمنم کنه عوض لباسش پریسا هم بده نشونش اتاقت هم

 مار حالت که پله ازهمون باال رفتم افتادم راه دنبالش پاشدم ببخشیدی

 مبل دست یه که داشت بزرگ سالن یه اونجاهم باال رفتیم داشت پیچی

  خیلی خونشون درکل قرارداشت خوشگل خیلی رنگ فیروزه آبی
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 یه بودکه پهن راه یه سلیقس خوش خیلی مادرجون بودمعلومه خوشگل

  بالخره قرارداشت سمت اون هم اتاق سری یه سمت این اتاق سرش

  سفید مشکی اتاق یه وای دنبالش رفتم تومنم دروایسادرفت جلویه

  یکسری واردمیشدی بوددازدرکه خوشگل خیلی قرارداشت طوسی

 کمد همش اتاق چپ سمت تراس میخوردبه که قرارداشت پنجره

 میزتحریر یه بود دونفره بزرگ تخت یه هم سمت بود دیواری

  های عکس دیوارهاشم روی قرارداشت هم کشی میزنقشه یه

 بودکه بزرگ عکس یه تختش اماباالسره بود ازخودش مختلفی

 دودی عینک شلوارسفیدبایه یه تاکجابازبودبهتره نگم هاشم دگمه ای قهوه پیراهن سجادیه توش

 ستشد یکی بوداون گرفته مبل پشت به دستش بود داده لم مبل یه روی که درحالی خوشگل خیلی

  یقش گوشه

 استخون که بودطوری کرده مایل راست سمت به بودوسرش گرفته

  اخم بایه بود زده بیرون گردنش

  توخونشه بشراخم انگاراین

 میکنه نگام داره کمدش به شاداده تکیه دیدم برگشتم شدم تموم خوردیم

 گفتی چی هان:من

 کنی می نگاه عکسم چرا هستم که خودم خوردی عکسم که گفتم:سجاد

 کن نگاه بیاخودم

  ای خودشیفته خیلی پرویی خیلی میدونستی:من

  میدونم آره:سجاد

 بینمونو ومسافت تغییرکرد نگاش برق میومدسمتم داشت که درحالی
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 دیگه میومدجلو قدم یه اون میرفتم عقب قدم یه من پرکرد بلند قدم بایه

  ازپشت روچشام گذاشتم دستم دیوار به کردم روم نداشتم فراری راه

 تندتند قلبم میخورد گردنم به که داغش های نفس حرم کرد سربقلم

 اونقدر کرد نزدیک صورتم رابه برمیگردوندسرش که درحالی میزد

 بینی بودبینشوبه شده نزدیک بهم نفس کمترازیک اندازه به که

 گاز گردنم لطافت کردبانرمی بغلم کردم همراهیش میمالیدمنم من

  پایین رفت اومد خودش به سریع گرفت

 یقه پیراهن یه زیرلباسم خوبه پایین رفتم لباسم بعدازتعویض منم 

  بودن نشسته همه رسیدیم که پایین بودم پوشیده کثیف صورتی کراواتی

 دردمیکرد چشام بودم کرده گریه ازبسگی پیششون رفتیم ماهم دورهم

  پکری داداش زن چیه:ساحل

  گفتم ساحل به میکردکردم نگام بااخم داشت سجادکه به نگاه یه:من

 ام خسته یکمی عزیزم نیست چیزی

 میکرد هنوزنگاه داشت سجادکه به نگاه یه نشست اومدپیشم ساحل

  مطمئنی: گفت انداخت

 که فهموندم باسربهش میداد لوم بود توگلوم که بغضی میزدم حرف اگه

  بود شده جمع اشک توش هام اماچشم نیست چیزم

 بیرون میریم پریسایکمی من مامان ایناگفت مامانش روبه ساحل

  رفتم سرش پشت منم بلندشدرفت بعدشم دارم کارشم بزنیم قدم

  بودنشستیم کنارحیاطشون که کوچیکی آالچیق توی رفتیم

 هان توانقدرپکری که شده چی بگوببینم خوب:ساحل
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 ام خسته کمی نیست چیزیم که گفتم:من

  چیزی سجادگفته میدونم که من بپیچونی تونی نمی من: ساحل

 بینتون شده چی بگوببینم نیستش حاالکه نبایدبگی

 باورکن نشده واقعاچیزی:من

 کنم نمی ولت من شده چی تانگی:ساحل

 توروخدا کن ول اه چیزه بگم  اگه: من

 مامان نه سجادبگم نه میدم بگوقول شده چیزی یه گفتم دیدی:ساحل

  خواهشابگودیگه اینا

  هاباشه دادی قول:من

 قول میدم قول باشه: ساحل

 این که ازاین داره رادوست دیگه یکی که ازاین چیزگفتم همه گفتم

 کرد گریه من پای پابه اونم گفتم کردم راگریه همه صوریه ازدواج

  پریساجون واقعامتاسفم بشه شکلی این که کردم فکرنمی من:ساحل

 داره رادوست بودیکی گفته کارابکنه سجادبخواداین کردم فکرنمی من

  همین برای کنه سولمازفکرنمی به دیگه فکرکردیم سیاوش من اما

 بازم فکرکردیم کردیم کردتعجب اینامعرفی مامان تورابه که موقعی

 گفت می باباش خواستگاری دوباررفتیم آخه کنه می معرفی اون

 کنه ازداوج خواست سجادنمی همین برای نه

  میومدبرای ازسجادخوشم جورای یه شدمن تقصیرخودمم:من

  توروخدابهش کارامیکردم نبایداین کردم درخواستشاقبول همین

 گفتم چرابهت که میکشه واالمن نگو چیزی
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 توکه پاشوبریم حاالم نمیگم بهش چیزی عزیزم راحت خیالت:ساحل

 کنند می ایناشک مامان

  ما سمت سرابرگشت همه توکه رفتیم پاشدیم

 بهتونا میکردیم شک شماهاداشتیم اومدین عجب چه:سیاوش

 پریسا استادهابرای ازدانشگاه داشتم شدی تقصیرمن همش:ساحل

 کشید می طول که گفتم می

  کردی گریه پریساجون:مادرجون

 نگاه یه بعدشم قرمزمیشه چشام گیره دردمی که سرم مادرجون نه:من

  بعدازکمی میکردکردم نگاه بهم طورمشکوکی به داشت سجادکه به

 ساحل من بکشه شام که آشپزخونه پاشدرفت مادرجون نشستن

  گرفت کمرم ازپشت یکی میزمیچیدم داشتم کمکش رفتیم سحرهم

  زهرتوریختی باالخره گفت گذاشت گردنم گودی سرش

  نزدم حرفی من من

  اومدتو ساحل موقع همون

  میشینه کنارمن پریساامشب داداشی خبرابابااینجامجردنشسته چه

 پاشدم نفهمیدم ازشام میکردچیزی تهدیدم باچشاش نشست رومن سجادروبه که درحالی

 ازسرمیز

 بود خوشمزه خیلی شمادردنکنه دست مادرجون:من

 نداشتی دوست که نخوردی چیزی توکه عزیزم:مادرجون

 مرسی قدرمیخورم همین همیشه بودمن خوشمزه خیلی نه:من

 شستیم بچه کمک هارابه ظرف میز کردن جمع شام بعدازخوردن
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  تلویزیون داشتن که بقیه پیش نشستیم اومدیم تمیزکردیم آشپزخونه

 باال برم صداکردکه من دقیقه بعدازپنج باال سجادپاشدرفت میدیدن

 دارم بیاباالکارت دقیقه پریسایه:سجاد

  تختش دم نشسته باالدیدم رفتم گفتم بقیه روبه ببخشیدی یه من

 گفتم دربستم گرفته بادوتادستش سرشم

  باورکن نزدم حرفی من:من

  کمرمحکم دیوارکه دادسمت حلم پاشداومدسمتم بااعصبانیت دفعه یه

 شده جمع هام توچشم بوداشک بنداومده دردنفسم دیوارازشدت خردبه

 همه رفتی آره کارخودتاکردی آخرش غرید هاش دندون ازالی بود

 گفتی ساحل چیزبه

 نگفتم ساحل به چیزی من نه گفتم نلرزه کردم می سعی که باصدای من

 به چیزی نگفتم من مگه نفهم شودختره خفه فقط شو دادزدخفه دفعه یه

  که خردکنم گردنت االن چرا هااااااااااااان گفتی نگوچرابهش کسی

 بشه چی که گفتی نکنی خواهرم جلوی زبونی بلبل من برای دیگه

 ما ازدواج نگفتم دارم رادوست دیگه یکی گفتم بهت ازاولم که من

 کوتاه تاحاالخیلی کردی بدشروع کردی شروع خودت ببین صوریه

  پریساخانوم تابچرخیم برچ چیکارکنم باهات میدونم اومدم

 بزارببینه کردم خوب گفتم آره گفتم باالبردم صدام خودش مثل منم

  من بگذربعدبرای لعنتی نامزدی بزاردوروزازاین آدمیه چه داداشش

 وقیحی خیلی رودادم بهت که تقصیرخودمه دربیارهمش غلدربازی

 تندتند بعدم را مسخره بازی این میزنیم بهم نیست طوری ناراحتی اگه
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 ها پله به بودن مابلندشده ازسرصدای همه پایین رفتم پوشیدم هام لباس

 مادرجون از طوری همون جلوگریموبگیرم منتونست منم کردن می نگاه

  داشت یکی بیرون ازخونشون زدم سرعت به کردم خداحافظی پدرجون

 سیاوش دیدم برگشتم دقیقه وایسایه داداش زن داداش میکردزن صدام

  رسیدن بهم میدون دنبالم دارن ساحل

  دویدم دنبالت برید نفسم ها داری نفسی دخترعجب وای:سیاوش

  نمیسی وای که کنیم می صدات ام هرچی

 ازطرف من پریساجون: کردگفت کرداومدبقلم می گریه داشت ساحل

 خدا به کرد شکلی این چرا نمیدونم کنم می خواهی معذرت سجادازت

  بودمش ندیده انقدراعصبانی تاحاال

 بکنه خواهی بایدمعذرت که اونی کنی می خواهی توچرامعذرت:من

  نکن ناراحت خودت برسه شعورش فکرنکنم که

  مامان میشنیدیم دادهاتون صدا شدمافقط حاالچرادعواتون:سیاوش

 چیکارکرده رفتی زودم پایین اومدی خودت بیادباالکه میخواست

  روانی پسره این دوباره

 ازمادرجون میرم من کنید ول بدم توضیح براتون توروخدانخواین:من

 خداحافظ ریختم بهم شبتون کنید خواهی معذرت سحرجون. پدرجون

 وقت این آخه بیارم ماشین برم وایسامن ببینمت کجادختروایسا:سیاوش

 بری تنهاکجامیخوای شب

 میرم خودم شم شمانمی مزاحم آقاسیاوش توروخدا نه:من

 دویدرفت بعدم میام االن وایسادیگه وایسایعنی گم می وقتی:سیاوش
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  تا بااینا میخوام شکلی چه من زورگو خلن همشون خانواده خدااین

 دادبرسه خدابه کنم

 آره گفتی من به که فهمیدم:ساحل

 ازدواج این نبایدبه تقصیرخودم همش نیست مهم برام دیگه:من

 کرد نمیشه کاری االنم میدادم تن

  کنه می شکلی چرااین نمیدونم:ساحل

  نکن خودتاناراحت عزیزم:من

  تومسیرهیچ سوارشدیم ساحلم بودمن باهاش اومدسحرم سیاوش

 ما خونه دم نزدتارسیدیم حرف کسی

  ببخشیدشبتون که این ام یکی شدم شماهم مزاحم شرمنده:من

  طوری این خواست نمی دلم ببخش توام سحرجون کردم خراب

  آشنابشیم باهم

 توآشناشدم با که ازاین خوشحالم خیلی گذشت خوش من به عزیزم:سحر

 شوهره زن زندگی نمک دعوا هارانزن حرف این

 خدا ازهمگی سیاوش حال به خوش باشعورگله دختره خدایاچقدراین

 سجاده اومدفکرکدم اس برام موقع همون تو رفتم کردم حافظی

 اصرارمیکرد نبایدبهت من شرمنده داداش زن"نوشته ساحله دیدم بازکرم

  شبت بشه آدم تایکمی نذار دادمحلش اس زدیا زنگ به اگه بگی که م

 "بخیرعزیزم

  اتفاقیه نیست مهم من برای عزیزم حرف این نزن"نوشتم براش منم

  معذرت خاطرامشب به وپدرجون مادرجون من ازطرف افتاده که
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 "بخیرگلم توام شب کن خواهی

 به به که اتاقم تو میزفتم داشتم آروم آروم بودن خواب توهمه رفتم

 بهم داره پرهام برگشتم کردم هیییییییی گذشت خوش کوچیکه آبجی

  دیونه دادی سکتم داره خنده کوفت: شدم اعصبانی میخنده

  بهت گرفتم می عکس بایدازت شده باحال خیلی قیافت:پرهام

 خندیدیم می بهت کلی همه به میدادم نشون

  شب وقت این تا بچه نداری توخواب تربیت بی هه هه:من

  بیداری

 اومدم گرفتم می ازشمااجازه بیداربودنم برای ببخشیدنمیدونستم:پرهام

  اومدی توام دیدم که بخورم آب

 بخیر شب بخوابم رفتم من پس باشه:من

 بخیر شبت بربخوابت باشه:پرهام

  تاخودصبح تواتاق رفتم ببینه ام بخوادقیافه که خداراشکرنورزیادنبود

  آهنگ تاخودصبح کردم گناهی چه من که فکرمیکردم داشتم

 همین تنها کوتاه رویای یه بشین کنارم چندلحظه فقط

  ماببین آرزوهای ته شده این من آرزوهای ته

  کن گوش من به چندلحظه فقط بشین کنارم چندلحظه فقط

 کن فراموش چندلحظه برای غیرمن هراحساسی

 بگیر ازمن دنیارا سهم عمرهمه یه چندلحظه همین برای

 بگیر ازمن آرزوهام بسازهمه رویارابامن یه همین فقط

 بگیر دنیاراازمن سهم عمرهمه یه چندلحظه همین برای
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 بگیر ازمن آرزوهام بسازهمه رویارابامن این فقط

 انداختی رویای توچه من کردنت بانگاه فقط کن نگاه

 ساختی برام زندگی تواین راضیم ازت ندارم هرچی به

  توساختم به عمره یه که من به بده زبونی هم فرصت من به

 ساختم عمرازت یک روکه بتی نکن خرابش چندلحظه واسه

 کنه می چیروعوض نگولحظه فکرکن من به چندلحظه فقط

 کنه می عوض زندگیم عمرهمه یه برای چندلحظه همین

 بگیر دنیاراازمن سهم عمرهمه یه چندلحظه همین برای

 بگیر ازمن آرزوهام بسازهمه رویارابامن یه این فقط

 "امیری خواجه ازاحسان لحظه آهنگ

  کردم نگاه خودم به توآینه پاشدم هم صبح کردم گریه دادم گوش

 پوشیدم لباس یه گرفتم دوش حمام رفتم نگو که پیداکردم چشای یه

  مامان برای فقط بیرون ازخونه زدم بیداربشه کسی که ازاین قبل

  دم رفتم رفتم همین برای میشه زودترشروع کالسم که نوشتم

 ارمد بدوبیاکارت کاراتابکن پریسام بهاره:من کیه:بود خودش صدای زدم اینازنگشون بهاره خونه

  بشم آماده تامن بیاتو وایسااومدم باشه توروحت:بهاره

 بدو فقط باشه:من

 اومد ربع بعدازیه باالخره

  گذشت خوش خبرا چ سالمتی خوشی خوبی پریساخانوم علیکم سالم

 چه خودم یش گفتم میترسم گفتی همچین کشتت زدت خوردت کرد بگوچیکاذت راستش دیروز

 یگنم اینم به آخه نیای دانشگاه چندروزی یه بزنتت نداشت عرضه برسرش خاک هست دراکوالیی
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 تداش نفس یه سالمته خوشه خوبه آقاتون بگوببینم حاالبیخیال خب قدیم مردهای مردم مرد

 میزدمیومد حرف

 انقدرچشات چرا شدی شکلی توچراین برسرم خاک گفت دید من وقتی پایین

 االن ات توکه بابا نه ناکارکردی زدزبونت نکنه دیگه بزن حرف خوب شدی الل برسم خاک کرده پف

 اکخ وای زده پایین به صورت از نکنه سالمه که صورتت بابا نه زدت هان که میزدی حرف داشتی

  دیگه بزن حرف خب برسرش

 های اتفاق همه گرفت ام گریه بزنه حرف کسی تومیزاری مگه:من

 انتخابت بااین برست خاک:کردبعدگفت سکوت یکمی گفتم دیروزبراش

 چیزمیگی من بیشعورچرابه برسرخودت خاک:من

  عقلی خدایایه شدی توخرعاشقش که داره گودزیالچی این آخه:بهاره

  چه گفت می آدم گرفت می مظلوم خودش همچین بده چل خل به

  خااااااااک یعنی نگو که گودزیالمغروریه یه اماباطنن جنتلمنیه

 اون بفهم خره داری غروردوستش کوه این بودکه قحط آدم آخه

  است گوجه دماغ همون لیاقتش داره رادوست دیگه یکی

 چی دماغ:من

  میمونه گوجه مثل دماغش دیگه گم می راست خوب کوفت:بهاره

 پایین افتادن تاالپی دوتا این واشد انگاردرآسمون میادازش انقدربدم

 دوتا اون به داش نفس یه تاخوددانشگاه ازدستش شیم ماراحت بمیره

  بیابریم وایساببینم: گفت راهم غرمیزدوسط منم به گفت چیزمی

 خاطر به که خاک میشه روح قبض تورامیبینه آدم کنم آدمت مثل یکمی

 که کنه می گریه کسی برای آدم آخه کردی گریه گودزیالنشستی این

 ها وقت انقدربعضی مغرورازخودراضی آدم این نه باشه داشته لیاقت
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 گرفت خندم وسط اون منم گرفت می خندش آدم میزدکه حرف بامزه

 رفت شدی دیونه گشتی پسره دوروزبااین تویه بودی سالم شدی که بیاخلم:بهار

  ای دیونه خودت بعدشم میگن درخت به این تربیت بی:من

  بود من عمه پیش دقیقه چد تا بکنی خوادطرفداریش نمی خبه خبه:بهار

  جواب جای به بازشده زبون من حاالبرایث وسط این عرمیزد داشت

 خره میکردی سجادجونت با کلفت چهرتا من به دادن

 دانشگاه دم بودن وایساده هاش سجادبادوست دانشگاه رسیدیم باالخره

  گودزیالمغرورنچسب این حساب برم بزارمن: گفت دیدش که بهاره

 درنیاره بعدی توراسری اشک که برسم

 زدن باحرف خودش کردتوهم هاش مارادیداخم که سجادهم

 کرد مشغول هاش بادوست

 چیکار کنه فکرمی آدم کنه می نگاه همچین بیشعورازخودراضی پسره

 تابعد بیخیال میشیم ماضایع هاش جلودوست که گفتم بهاره به  کرده

 بگنیم اساسی گیری حال یه

  کیه خدایااین چیزگفتی اون انگارتوبه میکنه هم اخم حاالهمچین:بهار

 واال آفریدی بیشترمی کیفیت امابا پسرهاراکتر شد نمی توآفریدی

 داری مسکن بهارگفتم روبه دردمیکرد خیلی سرم سرکالس رفتیم

  میترکه داره سرم

 یانه دارن ببینم هابپرسم بزارازبچه ولی ندارم نه:بهاره

  گرفت امسکنه ازبچه ازیکی برام دادبهارم استاداستراحت موقع همون

 بخوریم بگیریم چیزی یه هم بخیریم آب هم که پایین آوردرفتیم
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 کرد مارادیدسالم بودحامدکه تاکثیرباحامدوایساده تایپ دم

  پریساخانوم خوبی سالم:حامد

 شماخوبی مرسی:من

 خوبی سالم:سجاد

 نه توبهتری... الحمدا: بهاره

  چرابدباشم:سجاد

 پرویی خیل بودم توپ توتوپ مثل بودم منم:بهاره

 اصال میدی جواب جاش توبه که خورده موش زبونش چیه:سجاد

 نظرمیدی من برای که هستی توکییش

 اصالتوراسننه خواهرم کارمه همه سرجاشه زبونمم نه توچ به:من

  کشیدم بهاره دست بعدم برو بچه کنی می فضولی چی توهمه که

  دهن به دهن باهاش بخوای نداره لیاقت این بیابریم گفتم

 بود شده اعصبانی خیلی بشی

 پرو بچه کردم میدیاحال جواب خوب ناقال بهارگفتم به بوفه دم رفتیم

 شد ضایع

 بقیه برای که های قلدبازی میتونه فکرکرده پروه خیلی حقشه:بهاره

 پرو بچه دربیاره توام برای درمیاره

 سجادبود اومدبازکردم برام اس که میخندیدیم داشتیم

  "براش دارم بگو دوستتم به میبینیم هاتم بخندکوچولوگریه"

 شد اعصبانی اسش دادم نوش بهاره به

 "پرو بچه بکنی تونی نمی غلطی هیچ"نوشت براش
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 "کنم می حالیتون بکنه چیکارمیتونه کی که بینیم حاالمی"

 بدجورچشم که برس عزیزدلت فعالشمابروبه کنیم تعریف ببینیم"

 " بودوعموجون انتظارته

 "جوجو کنی می حسودی"

 چیداره اون آخه بکنی چیکارمیخوای کنم می حسودی آره توفکرکن"

 استاد که بریم داددستم گوشی بعدم"بهش بکنم حسودی بخوام من که

 سردبود هواخیلی سرکالس رفتیم دیر انقدر چرا که میزنه نق االن

 میزدن حرف باهم داشتن بودپیشش توسجادوایساده رفتیم ازدرکه

 نمیرسیم بهم میدونم که من باخودم کاراکردم این خدایاچرامن

  کنم کمکش کردم چراقبول

 ازاین میکردپوزخندمیزدمتنفرم نگام سجاداشت باال آوردم که سرم

 لیاقت کنندکه برسرت خاک خواسیت بی گوریل پسره پوزخندهاش

  میرفتیم ازدردانشگاه داشتم کوفته خسته بعدازکالس خاک نداری

  میزنه حرف باموبایلش داده تکیه ماشینش به دیدم که بیرون بابچه

 بود پیشش ماحامدم میادسمت داره نه دیدم منتظرسولمازه فکرکردم

 چیکارمیخوادبکنه دادبرسه خدابه ماکه اومدسمت این دوباره:بهاره

 باالخره تلفنشم رسیدبهمون بیشعوره خیلی ازدستش شدم خسته:من

 ولی مودب که بده میخوادنشون میرسه که بقیه به همیشه شد تمام

 خودش نگوبرای که گودزیالیه یه درباطن

 خوبید سجادخان سالم:بارن

  کرد باران به نگاه سجادیه
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 بریم. علیک:سجاد

 برم بابهاره میخوام بیرون کادارم امروزیکمی شمابریدمن:من

 شدمیرسونمتون تمام که کارتون بریم دوتاتون بیاین باشه:سجاد

 شمانیست به احتیاجی میریم ماخودمون مرسی:بهاره

 پریسابود مامنظورمون توبیای نگفت کسی:حامد

  بره تنهایی جایی خانومم نمیزارم امامن شمارنمیدونم:سجاد

 حامدگفت روکردبه بهارم

  ما توکارهای نکن فضولی جناب باتونبودم منم:بهار

 یاتو میکنم فضولی من:حامد

 تو:بهار

  روداری خیلی:حامد

  بهترتوام هستم هرچی:بهار

 کنم کوتاه زبونت باید نه:حامد

 کنه کوتاه من بخوادزبون کسی نشده ازمادرزاده:بهار

 وایساده شیرجلوت مثل چرااالن:حامد

 پاکتیش ازنوع آره:بهار

 سجادگفت روکردبه بعدم

 میدادی نشون ذیگه چیزی که صبحیه زنته مطمئنی خانومتون:بهار

 رفتار دارم هرجوردوست زنمه تونیومده به فضولیاش جون بچه:سجاد

 میکنم

 برای کن زنم زنم وقت اون توشناسنامت رفت اسمش بذارهروقت:بهار
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 واال من

  کارداریم کلی بیوفتین راه بسه بسه:سجاد

 کشیدن بهاره بودمن اومده خوششون سجادخیلی ازحرف هاکه بچه

 کنارگفتن

  برودیگه کنی نازمی پسرمردم انقدربرای زهرمارچرا:غزال

 دیگه میرسونتتون بعدم بدین انجام کارتون برین دیگه میگه راست:مهسا

 حوصلشوندارم برم باهش خوام نمی من که نیست سرنازکردن بهس:من

 چراحاالحوصلشونداری داشتی دوسش خیلی توکه شده چی:باران

 کنید ول وای ندارم کسی هیچ امروزحوصله ولی نشده طوری:من

  نیستن کن ول غرورنفرستن کوه این ایناتامارابا که بهتربریم بهاره

 شد پیاده ازماشین میایم دیدداریم سجادوقتی ماشین سمت رفتیم همگی

  سوارشدیم کردیم هاخداحافظی ازبچه

  کجا گفت شکست سکوت باالخره نزدیم حرفی کدوممون هیچ راه تویه

  برین میخواستین

  کارمون برای وسیله هم بخریم کتاب هم میخواستیم:من

  آمادگاه برم باشه:سجاد

 اونجا بایدبری دیگه آره:حامد

 ازتوپرسید چقدرپرواندآخه مردم وای:بهار

 پرسیدمشکلیه ازمن آره:حامد

  مشکله سرتاپات آره:بهار

 میگی چی بفهم ببین:حامد
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 نخودمیکنه خودش واالتوهرکاردی بسته تومیفهمی همون:بهار

 خدا لطف به دوست دوتا بپروسط وقت جسداون گفتن بگوهروقت آخه

  فقره زیرخط شعورشون

  کردن بحث دوتاباهم این تاخودآمادگاه

 بعداز سجادحامدم دیدیم ها مغازه سمت رفتیم شدیم بابهارتندپیاده

 ما سمت اومدن کردن پارک ماشین اینکه

  خودم من که این جای به چقدرپروه ها کنه نمی باباچراول ای:من

 گیره می خودش اون بگیرم

 که کنه این بدترمیکنه اون تربشی توحساس هرچی کن ولش:بهاره

  منه رومخه بدتربدجور ازهمه باهاشه

 میخواستیم هامون وسیله که مغازه سمت افتادیم رسیدراه بهمون

  چنان که کنم حساب آورداومدیم برامون هامون وسیله که بعدازاین

  کنم حساب میخوام خوب چیه م ترسید که رفت غره چشم

 کنی می جیبت توی دست بیرون میای بامن باشه آخرت دفعه

 زدبهم بهاره بیرون رفت افتادازمغازه راه نمیاد اصالخوشم

  نیست توری اونم که کمه شعورش یکم تاولی بدنیست بابازیادم

 کناربیاری بایدباهاش

 کرد عوض مسیرش دیدم رسوندیم حامد.بهار که بعدازاین شدیم سوارماشین رفتیم

  اومدی وری چرااین کجامیری:من

 گرفته تماس باهات هرچی زدگفت زنگ مامانت چون:سجاد

 اینا عموت خونه برسونمت که گفت نبوده دردسترس گوشیت
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 اونجایین شب

  هستی توام:من

  مشکلیه هستم منم آره:سجاد

 تاخود خیابون سمت به کردم روم چه من به مشکلی چه نه:من

 شیرینی فروشی گل تومسیردم فقط نزدیم ایناحرف عموم خونه

 نریم خالی دست میرفتیم بودباهم اولمون دفعه وایسادچون فروشی

 آپارتمان تویه اینا عموم توخونه رفتیم زدم زنگ رسیدیم باالخره

  میشینندسوارآسانسورشدیم سوم طبقه اینا عموم که است طبقه سه

 بودم خسته خیلی کردم نگاه خودم به توآینه رازدم سه طبقه دکمه

  کردن ازنگاه دست آسانسوروایسامن رسدیم میکردم واقعاقش داشتم

 درمعلومه پشت های ازکفش واحدشون سمت رفتم برداشتم خودم

  هم درواکردماهروقت زهره که زدم زنگ امشب هستن همه که

  نگو که کنیم می جیق انقدرجیق میبینیم

  شکرخدا دارین که ساعت دیکه نمیومدین اومدین عجب چه به به:زهره

  دست مسخرع که مردم خدا به داره ثواب بندازین بهش نگاه یه

  کنید نمی ام دورفکربقیه دور خودتون برای میرین که شمادوتانیستن

 در دم بازی مسخره بعدازکلی

 جاکفشی اونجا روکه راه یه واردمیشیم ازدرکه شدیم واردخونه

  داره وجود پذیرای حال چپت سمت بگذری روکه ازراه ایناقرارداره

  حمام خواب  اتاق سمت میزه که رومیخوره راه یه پذیرای ازحال

 پاشدن همه شدیم که وارپذیرای است خونه راست سمت هم آشپزخونه
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  هم پیش نشستیم پرسی احوا سالم بعداکلی

 پیداشدی کم کنی ازمانمی یادی خوبی عموجون خوب:عمو

 دانشگاهم گرفتلردرس نگوهمش که شلوغ انقدرسرم خدا به:من

 نه جا این امابیشترمیومدی داشتی درس قبلناهم خفه خفه:زهره

 دادهمشون باابروسجادنشون بعدم گرم دیگه جای بگوسرم عزیزم

  رفتم غره چش یه بهش منم خندیدن به کردن شروع

 میشه اگه سجادخان سجادگفت به زهره بودیم نسته که ساعت بعدنیم

  دارم کارش من بدین غرض بهم دخترعموماراچنددقیقه این

 باشد بفرماییدراحت کنم می خواهش

 بگوببینم کشیدخوب اومددستم بست درکه اتاقش توی باهم رفتیم

 چراانقدردیراومدین

 کشید طول همین برای میخریدم بایدوسیله منکارداشتم

  خبرا چه بگوببینم گی می راست توکه

  نیست خبرخواستی سالمتی

  دیگه بزن حرف خوب کوفت

 کردم تعریف براش را افتاده که های اتفاق تمام کردم شروع منم

  بیرون بریم تا کن هاتوپاک اشک حاال خوب ها آدمیه عجب وای

  شستم صورتم دست رفتم کردیم گریه که فهمن می حاالهمه

  کنار خالی تنهاجای کرد دیداخم من سجادکه بیرون رفتیم باهم اومدم

 کردی چراگریه شده طوری گفت گوشم دم نشستم بودرفتم اون

 نشده طوری نه من نکردم گریه
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  بعدکمی نگفت هیچی کرددیگه بهم خرخودتی که های نگاه ازاون

  بودم خسته من ازبسگی هم بعدازشام خوردیم شام دورهم نشستن

 حرف کدوممون هیچ توراه خونه سمت افتادیم راه کردیم خداحافظی

  خرد زنگ گوشیش نزدیم

  طوری چه عزیزم سالم

........... 

  خوبم منم برم قربونت

 میرفت صدقش قربون بودکه کی یعنی شده پیاده داشت نگه ماشین

 طورکه همین بود گرفته گلوم بدی بغض حتما سولماز دیگه معلومه

  ندارم شانس خدایاچرامن میخندید هی میزد حرف باهاش داشت

 اومدسوارشد باالخره داره دوستش انقدر که دختره حال به خوش

 خونه دم رسیدیم کنه می ام خنده چه کوفت میخندید داشت هنوزم

 پیاده کنم خداحافظی که این بدون بودم اعصبانی ازدستش خیلی

 تواتاقم رفتم سریع اینانیومدن هنوزمامان تو رفتم هم سریع شدم

  خدایاچرا کردم ترکیدگریه بغضم درنشستم جاپشت همون دربستم

 ازبرخورد اون بودم ناراحت خیلی ازدستش ندارم شانس من چرا آخه

  منه مال فقط تخمش اخم خدایاچرا امروزش ازبرخورد اینم دیشبش

  گریه داشتم دوباره تاخودصبح کردم قبول که تقصیرخودمه همش

  شده افتضاح قیافم جلوآینه رفتم پاشدم دیگه که صبح میکردم

 امروز من که دادم بهاراس به نگو بودکه کرده ورمی یه هام چشم بود

  بودازپس روزدانشگاه امروزآخرین گرفتم دوش رفتم دیرترمیام کمی
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  هام لباس بخونم درس بشینم بایدبکوب میشه شروع امتحانامون فردا

  نداشتم کسی هیچ امروزحوصه اصال دانشگاه سمت رفتم پوشیدم

  گرفت بغضم میخندن باهم دارن سولمازه پیش دیدم تو رفتم ازدرکه

  پیششون رفتم سمت اون نشستن بچه دیدم خردشدازدستشون اعصابم

 بهار همشون ازبین من سمت برگشت سرهاشون همشون سالم:من

 دارم بغض االنم کردم گریه دوباره فهمید

 افتاده برات اتفاقی که فکرکردم دخترترسیدم خوبی سالم:بهار

 شده چیزی دیراومدی چرا:باران

  دیرشداومدنم همین برای دیرخوابیدم دیشب نیست چیزی نه:من

  جلوخودش نتونست هان دیرخوابیدی که چیکارکردی شیطون ای:بهار

 زنده شب نتیجه اینم بیا نکن توگوش باش مواظب میگم من هی بگیره

  های ازحرف هم داشتم بغض هم میشه دانشگاه به دیراومدن داری

 بود گرفته بهارخندم

  داشت بودن تودیدم دوتاشون که نشستم طوری پیششون نشستم

  دارم بیاکارت دقیقه بهارپاشویه میترکیدکه بغضم

  هانشستیم بچه دوراز سمت اون رفتیم دنبالش افتادم راه

  نخوابیدی دیشب دوباره که شده چی بگوببینم خوب:بهاره

 داره دوستش چقدر دیدی خوبن چقدرباهم دیدی شدم خسته هیچی:من

 بغلم نشست اومدکنارم بهاره آوردم کم االن ازهمین واقعا تونم نمی

 ندارم شانس که من میبینی کردم گریه کلی ترکیدتوبغلش کردبغضم

 انقدراذیت خودت توروخدا زدن حرف کردبه شروع درگوشم آروم
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  دیگه یکسال حال به وای میکنی نابودی خودت داری ازاالن نکن

  بده حرصش بابیخیالیت بیاتوام پریسا شوتوروخدا بیخیالش

 کارهار این داره همین برای داری دوست تواون که سجادفهمیده

 میریز که های اشک این امابسکن کنی اذیتش توام میتونی کنه می

  میدونستی هم توازاول باشه داشت لیاقت که کن گریه یکی برای ببین

  منم نده دستش هم ضعف نقطه نکن ناراحت خودت پس نمیرسی بهش

 پسر به پریسامغرورکه کواون موافقی کنی اذیتش که کنم می کمکت

  هان میکردیم پسرمسخره باهم که پریسای کواون نمیزاشت محل

 خودت به اماتوروخدایکمی داری دوسش میدونم غرورلعنتیت کواون

 می خواهش شیطون آدم مغروربشوهمون آدم برگردبشوهمون باشه بیا

 ازت کنم

 تونم نمی هان چیکارکنم ولی دارم دوستش خیلی بهارمن تونم نمی:من

 تو سجادی میگی که دخترشیطون کردنابودکرداون له سجادغروروم

  نبود زندگیش

 تواالنم میدونم من بدی ادامه طوری همین اگه خدا به بایدبتونی:بهاره

  بگوحاالم نظرت بعدم فکرکن هام حرف به یکمی کردن گریه جای به

  ها بچه پیش تابریم کن پاک هات پاشوبرواشک

  اومد صداش که بهاره توبغل میکردم گریه هنوزداشتم

 خانوم بهاره شده چیزی

 همین دردمیکنه سرش دل یکمی بشه بایدچیزی مگه نه

  پاشوببینمت شده پریساچیزی میکنه بعدچراگریه
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 هارا امتحان استرس یکمم نیست خوب حالش نیست چیزی که میگم

  گرفته اش گریه همین برای داره

  بودی خوب توکه شده چت ببینمت کشید دستم نشست اومدکنارم

 شده چی دختر باخودت کردی چه کرد قیام به نگاه یه باال آوردم سرم

  درآورده اشکت شکلی این که ناراحتی ازچی بگودیگه

 پاشوبریم گفتم بهاره روبه پاشدم کنی ول میشه نیست چیزیم من

  می مانگاه به داره که میدیم دومیشدیم ازش میرفتیم طورکه همین

  بگم تابهت بمون پروتوخماریش پسره حقشه کنه

  خیلی کردم نگاه که خودم به زدم صورتم به آب کم دستشویی رفتم

 بود کرده ورم بود قرمزشده بوجوری چشام بود شده داغون قیافم

  کردم گریه بودکه مشخص ازصدکیلومتری قرمزشده نگو که دماغمم

  این آکله آخه کردی درست خودت برای قیافه نگاتوروخداچه:بهاره

  خودم به که یکم ببینم کن آدم مثل قیافت بیایکم داره ارزشش گودزیال

 فکرمیکردم بهاره های حرف به داشت مدت تمام سرکال رفتیم رسیدم

 االن ازهمین باشه داشته اهمیت پسربران نبودم آدمی من میگه راست

  که بااین نیست مهم برام کنم سجادثابت به مغرورکه آدم همون میشم

  کارابکنم بایداین ولی مهمه چقدبرام میدونستم خودم

  آخرین ازدستشون بودم شده خسته خیلی بود سرهم هاپشت امتحان

 نیوفتاد خواستی تفاق مدت میشدتواین تمام فردابودمیداددیگه پس امتحانم

  کشیدم می هام طراحی تواتاقم بودم نشسته االنم کمترمیدیدمش سجادم

  هوامون حال یکمی بیرون بریم قراربودفردابابهاره.فردا پس برای
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 بفرمایید دراومد صدای که بودم مشغول. بشه عوض

 انتظار که درمن دم بود سجادوایساده که باالآوردم درواشداومدتوسرم

  نگاه من شکلی این داره واچرااین بلندشدم ازجام سریع باش اون نداشتم

 های تاوسط که شلوارک برسریه واخاک کردم خودم به نگاه یه میکنه

 میرسیدپوشیدم نافم زورتاباالی به که هم تاپ یه بودم بودپوشیده رونم

 درویش نیستی حاالهیض خوبه میکنه نگاهیم چه شد برسرم خاک وای

  دیگه کن

 جاوایسادی اون بیاتوچرا خوبی سالم

 کرد بهم تفاوت بی نگاه یه گرفت هام ازلباس نگاهش

  بکن کارت بشین سالم داد سردجواب خیلی

 بیابشین دادم جواب خودش نیومدمثل خوشم سردش ازلحن من

 کاردارم خیلی من بگوکه سریع چیکارداری

 حاال میگم بکن کارت گفتم منم

 خوشش ازلحنم زودبگوبرو کاربکنم تواتاقم یکی وقتی تونم نمی

  شداومدسمتم اعصبانی همین نیومدبرای

  کنم می حالیت واال حرف درست ببین

 باتویکی جربحث حال بگوبرومن کارت ببین خودش مثل منم

  ندارم

 جلوتر میوفته مراسم که بگم اومدم پرویی خیلی

  بودم شده گیج حسابی که من

  چیه دلیلش فهمم جلوترنمی بایدبیوفته  چرا
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 بهت اومدم همین برای بشه بایدزودترانجام مراسم که گیرداده بابام

  باخانوادت دارن اومدن هام این مامان االن باشی آماده که بگم

 کنند می صحبت

  چرابایدانقدرزود فهمم نمی بودم هنوزگیج

  آزمایش بریم دنبالت میام فرداصبح فقط

 انقدرزود چرا براتون داره اهمیت اصالنظرمن باشه قرارکی مگه

  بیرون برم میخوام بیام تونم فردانمی من

 نمیده گوش منم حرف به کسی منم نمیدونم دوترم بین تعطیلی

  سالمتی دادباالکجابسه ابروهاش یه

  بدم پس جواب توام بایدبه هرجامن

  یانه کجامیری بایدبدنم نامزدتم خیرسرم

 بگو همه بروبه بعدشم فهمیدی حاال بیرون برم هام بادوست میخوام

 کنم ازدواج خوام نمی االن من

  ربطی من به بگی بهشون بیای خودت میتونی بهشون گم نمی من

  نداره

  تقصیرتوه همش میدونم که من داره ربط کی به پس

  اماهیچکدوم زدم حرف باالباهاشون بیام که ازاین قبل من چه من به

 فرداتوکنسل برنامه درضمن شدن راضی پدرمادرتوام نمیدن گوش

 هاراندارم بازی مسخره این حوصله من چون کن

 توندارم های حرف به کاریم برم میخوام هام بادوست بروبابامن

  میرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 parisa | عشق جدال رمان

 

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

 

74 

 

  کنم حالیت یاجوردیگه متوجه نمیری گفتم

  جانمیام فرداباتوهیچ بفهمم خوامم نمی فهمم نمی من نه

  بدم نشون بهتون روی پریسانزاراون میای

 نشون که مونده هم دیگه چیزه مگه دادی روتونشون اون توهمیشه

  بدی

 ندارم بهت کاری دیگه کارا این برم بشه بزارتمام ببین هست همینه

  میشیم راحت هردوتامون بشه زودترتمام هرچه خوب

  بشه زودترتمام هاهرچه گه نمی بدم دیدم فکرکردم یکمی

 بازها مسخره این ازدست میشیم راحت

 میگی چی چیکارکنم خوب

  بیادنبالم فرداصبح باشه

  نداری کاری باشه

  خداحافظ ندارم نه

 فرداکنسل برنامه که گفتم بهاره به زدم زنگ بست درکه خداحافظ

 نگفت چیزی دیگه بعدش غرزدولی یکمی اولش چیزافتادجلو همه گفتم

 بازیا مسخره این کی بودخدایا مشغول ذهنم کارمیکردم که تاآخرشب

  واقعا شدم خسته میشه تمام

 آزمایشگاه برین سجادبیاددنبالت االن قرارنیست مگه پریساپاشوببینم

  بخوابم توروخدابزاریکمی وای

  میاد پسره االن پاشوببینم

  هیچ حال خداخستم به ببینم بایدکی کنم ازدواج نخوام اگه بابامن ای
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 کنید معاف من میشه ندارم کاری

  سمت باهزارتاغررفتم کشید پتوروازروم پاشوببینم نمیشه نه

 زوربازمیشد به چشام فرستادم صلوات سجادهم خودم برای دستشویی

 سراغ میومدرفتم هنوزخوابم که این با شستم صورتم دست که بعدازاین

  شال سوخته ای قهوه بوت یه مانتوکرمی یه ای قهوه شلوارجین یه کمدم

  توآشپزخونه مامان پایین رفتم کردم آرایش یکمی پوشیدم ایم قهوه کرم

  خسته میادخیلی خوابم بازنمیشه چشام میاد خوابم مامان وای

  میره میشه زودتمام همش روزدیگه یه جان مامان نیست توری

  بیرون رفتم کردم خداحافظی زدازمامان سجادتک موقع همون

  واکردم درآروم بود گذاشته فرمون روی بودسرش نشسته توماشین

  میبندی شکلی چرادراین وحشی بلندکرد سرش بستمش محکم

  صبح کی آخه میخوادسرتوبکنم دلم که بیوفت راه هست که همینه

 میادسجاد خوابم خداخیلی به آزمایش میره صبحی اول

 باهوش خانوم دیگه میرن همه بگیربخواب نزن انقدرنوق

  سجادرفت شدیم اونجاپیاده رسیدیم نزدیم حرفی گاه تاخودآزمایش

 بازوش به گذاشتم سر نشست من اومدپیش گرفت نوبت پذیرش سمت

 باز هام چشم بارگازبگیرم یه خوب ها داره سفتی بازوهای خدایاچه

 پروخوردش دختره واه واه کنه می سجادنگاه داره دختره یه دیدم کردم

 نشستم پیشش نمیبنی گندگی این به من کوری بگم توسرش بزنم برم که

  هیز دختره بیشعورن مردم عجب

 تو زدی چقدرنوق جوجو نیست طوری که بکنه من به نگاه حاالیه
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 بلند سرم گفتم خودم بلندبلندبرای فکرم دوباره رفت آبروم خدا وای

  میکنه نگاه من شیطون های باچشم داره دیدم کردم

  نگفتم چیزی که من ببینه خوب هان

  چیزگفتی زدبهش نوق انقدر چرا پس خوب

  بهت زده ذل ساعت نیم نمیبنه گندگی ااین به دخترپرومن آخه

  بازیم دل دست انقدرآدم من نیستم طوری گرفتی ساعتم اوه اوه

 نیست مسئله ازنظرمن کنه نگاه هم دختره نگوحاالاون که

 نداره مسئله چیزازنظرتون بشرپروشماهمه خداچقدراین وای

  توسرش میزنم میرم میکنه نگاه هنوزداره دیدم طرف اون کردم روم

  های اتاق رفتیم آزمایش برای کردن صدامون موقع همون پرو دختره

 از بیشتردخترهاکه برعکس بگیرن خون ازم که روصندلی نشستم جدا

 اومدتوازم دکترمهربون خانوم یه ندارم اصالترسی من میترسن آمپول

 اتاق یکی ازاون سجادهم موقع همون که بیرون رفتم پاشدم گرفت خون

  کنارم اومدم اومدبیرون

 نیومدهوم پیش که مشکلی نداری که سرگیج خوبی

  میاد خوابم خیلی که بریم نمیره گیج سرم خوبم نه

  کی کردکه سئوال پذیرش افتادسمت بعدراه دقیقه وایسایه باشه

  بودکه کالس یکسری میدن روزدیگه سه که گفتن میدن جواب

  همشوبلده خودش اماسجادگفت اجباریه

 بلدی خودت بودکه هاچی کالس شد چی

 هازوده کالس تواین برای بیابریم جون بچه هیچی
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 بوددیگه چی بگو خوب کوفت

  نمیدونی یعنی

 ها میزنی های حرف من ازکجابایدبدنم نه

 فهمیدی شوهرهاست زن به مربوط که مسائل درموردیکسری

  بدم یابیشترتوضیح

 نه هان دادم گافی خداچه وای هانبود کالس این به اصالحواسم من

 بود گرفته خندش بگی خواددیگه نمی

  ها بیشعوریه عجب خوب نیست حواسش آدم زهرمارخوب

 کجابریم سفیدشی خوادسرخ هاحاالنمی خوب

 میاد خوابم خیلی بریم خونه

 بایدبریم بعدشم میخوریم توپ صبحانه یه میریم خیراول نه

  دیگه چیزهای یکسری حلقه دنبال

  میاد خوابم افتضاح توروخدامن نه وای

 نباشه دیگه حرف میریم یعنی میریم میگم نشدوقتی دیگه نه

 بخوابم درست نتونستم بگم کی به بابامن بگی زورمیخوای چراهمش

 طال یه دم رفتیم بعدشم خوردیم صبحونه رفتیم اولش دردمیکنه سرم

  های حلقه که گفن توبهشون رفتیم شدیم پیاده وایساد شیک فروشی

 به کدومشون اماهیچ بودن قشنگ آوردن برامون بیارن جفتشون

  خردبه چششم گشتیم می داشتیم هاکه توحلقه نبودن جالب نظرمن

   نگین دورتادورحلقه زنونشم بود ساده مردونش حلقه جفت یه

  رفتیم کردیم انتخاب همون سجادگفتم به بود خوشگل خیلی بود روش
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  لباس چندجابرای رفتیم بودیم بیرون شب تا بخریم شمعدون آینه که

 داشتیم مزون یه نبودرفتیم قشنگ کدوم هیچ اما سرزدیم هم عروس

 ازباال بود دکلته باالش کرد جلب نظرم مدل یه که هارامیدیم مدل

 بود خوشگل زیادنبودوخیلی پفشم بود شده دوزی سنگ تاپایینش

 پروپوشیدمش تواتاق رفتم بیارتش برام که اونجابودگفتم که دختره به

  سجادهرکاری داشتم دوستش خیلی که خودم داشت خشکلی خرخیلی تن

 کت سجادهم برای رفتیم خریدیم لباس همون ببینه توتنم کردنذاشتم

 شلوار کت یه که گشتیم می داشتیم رفتیم که تومغازه بخریم شلوارش

  که گفتم فروشنده به گرفت بودچشمم خوشگل خیلی که رنگ سرمه

  میگرده اونم داره دیدم آورد بیارتش سایزسجاده

  یانه خوبه ببین بپوش بیااین

  ببینم بده باشه

  ای سرمه کروات یه ای سرمه پاپیون سفیدبایه پیراهن یه رفت گرفت

  باکدوم ببینه بزنه که بهش دادم ای سرمه ساده کروات یه سفید مشکی

  بدنش بودفیت اومده انقدربهش وای اومدبیرون بعدازچندقیقه بهترمیشه

   هم مشکی ورنی کفش یه بود شده خوشگل خیلی بودش زده بودباپاپیون

  کرد امتحان هام کروات دوتا اون با میومد بهش خیلی وای بود پوشیده

  راه نای بودم واقعاخسته بیرون اومدیم راخریدم میومدهمه بااوناهم

  رانداشتم دیگه رفتن

  پوکیدبریم پاهام بیرونیم تاحاال ازصبح شدم خسته دیگه بسه وای

 توروخدا خونه
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  بعدش بخوریم چیزی یه بریم اولش باشه دختر انقدرغرمیزنی چرا

  شدم خسته منم خونه بریم

 رستوران رفتیم شدیم خسته هردوتامون خیلی ماشین سمت افتادیم راه

  ازهم رسیدیم که خونه دم خونه سمت افتادیم راه خردیم غذامون

  کردم ایناسالم مامان به تو رفتم برداشتم وسایلم کردیم خداحافظی

 کردم پرت خودم تواتاقم رفتم اومد خوششون کلی دادم نشون خریدهام

 نگاه خردگوشی زنگ گوشیم میشدکه گرم داشت چشام خوابیدم روتختم

 است بهاره دیدم کردم

  هان

  هنوزآدم میکنی ازدواج داری عزیزم سالم بگوبله تربیت بی چیه هان

  نشدی

 تو من بعدشم میخوای چی بگو ام انقدرخسته توروخدا بزن حرفت

 توبگم به عزیزم نگفتم کسی هیچ به زندگیم

 برسه بدبخت دادپسره تودخترخدابه بیشعوری ازبس

  چیکارداری نگفتی خوب پرورا بچه باشه ازخداشم

 تغییرداده استادساعت که فردازودتربیابریم که بگم میخواستم هان

  بلندکردی ازخواب من خره میدادی اس اینا خوب همین فقط

 توبشر چقدرمیخوابی بودی خواب برسرت خااااااااااااااااک

 باسجادبودم تاحاال ازصبح خدا به خوابیا همیشه خودته بمیرحاالخوبه

  حدعقل کردین کارخودتون آخرش شیطون ای کردین چیکارمی
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 خواب ازبس من دادین انجامش حاال که حوله پیره چقدراین  عروسیون شب میزاشتین

  میگه چی میومدنفهمیدمم

 افتاد دوزاریم بعدتازه

 بیشعورچراتوانقدر کنم می حالیت بزارببینمت بهاره بیشعوری خیلی

  بشر منحرفی

 ازکجامیدونستم من تاحاالباسجادبودم ازصبح میگی توداری خوب

 بودیم بیرون تاحاالهمش بودازصبح بیرون بیشعورمنظورم

 کردی زودترکاری پسرحوله این ازبس خداراشکرفکرکردم خوب

 تاحاال ازصبح چیکاراکردی خوب

 آزمایش رفتیم که اول هیچی بهاره کشمت می برسه بهت بزاردستم

 بعدم خداراشکرپیداکردیم که بودیم عروس لباس دنبال در دردبه بعدم

 دادیم انجام کارهامون یکسری خریدکردیم دیگه یکمی سجاد برای لباس

 نگو که دردمیکنه پاهام که رفتیم انقدرامروزراه خونه اومدیم

 ها نره یادت فقط بروبخواب دیگه خوب بدی نشونی بهم بایدلباست وای

  میای فداباکی فردازودتربیاراستی

 اما باکی نمیدونم زودترمیام باشه بدم نشون تابهت فردابیاخونمون باشه

  نتمونبرسو بیادکه میگم پرهام به بشه اگه

 بگوفرداحتمابیاد برسون تیپ خوش داداش به سالم گلم باشه

 داداشت به برسون سالم توام گم می بهش باشه بودازلحنش گرفته خندم

  سجادمی به میزنم واالزنگ بروبگیربخواب شوهرداری زهرمارتودیگه

 داره بیشعوری زن چه که گم
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  ازش زهرماربروبگوانگارمیترسم

  نه ترسی نمی

  ترسم نمی نه

 گم می بهش دیدمش فرداکه باشه

 بخوابم بزارمنم بروبمیردیگه باری کاری بگوبهش باشه

 بای خلم بزاردوست بروکپت باشه

 بای

  هام لباس کردم آماده فردام وسایل رفتم کردم قطع گوشی که بعدازاین

 صدادراومد بخوابم که درآوردم

 بفرمایید

 هست اجازه آوردتو سرش بوداول پرهام

  اومدتو خودش بعدشم بفرمایید بله

 بخوابی میخواستی

  داشتی کارم ام خسته خیلی آره

  کنیم صحبت باهم یکمی بیام بیداری اگه گفتم نه من

 داری چیکارم داداشی جونم

 سجادراضی ازدست

 طور چه ام راضی آره

  بزنیداین بهم تادیرنشده نمیسازین کنه می اذییت اگه طورگفتم همین

  ازدواج این

 چیزخوبه همه نباش نگران گلم داداش نه
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 شمابرمیگردم بعدازعروسی من که بگم میخواستم راستی

 که شده تمام درست توکه چی برای آخه توروخداچرا نه

  برگردم کنم ولش تونم نمی کارمیکنم دارم جا اون ولی شده تمام آره

 اونجاراحتم من درضمن که

  خوب میشه تنگ برات دلم خوب نامردی خیلی آخه

 گلم میشه گرم زندگیت به سرت میکنی ازدواج داری دیگه توکه

  که زیادتوراندیدمت که بابامن توروخدا بیشتربمون یکمی حدعقل

 ببینمت درست بودنتونستم من های توامتحان که اومدی ام موقعی

  بمونم بیشترپیشتون میخوادکه دلم واالخیلی کاردارم شه نمی

  میشه تنگ برات دلم خیلی زودبیا زودبه پس باشه

  نشه فردادیرت که حالبخوابم خواهرگلم باشه

 دانشگاه فردامارابرسونی میتونی پرهام راستی باشه

 بخیر شب میرسونموتون باشه

 بخیر توام شب

  کردم گریه داداشم خاطررفتن به یکمی خدا هی بایدبره چرا خدایاآخه

 برد خوابم میشدبعدشم تنگ براش دلم خیل من آخه

 بیدار همه پایین رفتم شستم صورت دست بعدازاینکه زودترپاشدم صبح

  خوردم صبحانه یکمی کردم همگی به سالم بودن

  شد دیرم بدوکه پرهام

 میام بزاربخورم باشه

 پاشودیگه بخور اومدی پاشوتوروخدابعدکه وای
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  بعدازاینکه میخوام دیگه میام وایسابخورم میزنی دخترچقدرنق

 بیرون بارادبرم با شماراگذاشتم

 مارابرسونی کردی قبول انقدرماراحت چی برای میگم من همون

 رسوندم شماهارانمی که بابارادکارنداشتم اگه فکرکردی چی

 دیرشد دیگه بدوبریم میدونم خودم

  میام من توبروبیرون باشه

 ندیا لفطش ساعت نیم بدو فقط باشه

 بهارکه بزرگه بارادداداش. بریم بیادکه تاپرهام وایساادم توحیاط رفتم

  انگیلیس رفتن باهم حتی باهمن ام همیشه دوستن باپرهام

  آوردن آقاتشریف باالخره

  ها میشه دیرم گفتم خوبه اومدی عجب چه وای

  ببینم غرنزن بدوسوارشوانقدرم

 پرویی خیلی

 بیرون بیان بهارکه به زدم تک بهاراینا خونه سمت افتادیم راه

 پرهام جلوپیش نشست بهاربارادم پیش عقب رفتم من اومدن

  ماشمارادیدیم عجب چه پریساخانوم سالم:باراد

  که موقع ازاون شده سنگین سایتون شما بارادخان سالم علیک:من

 نیستین خونه که کجامیرین نیست معلوم آوردین تشریف من بادادش

 درازه هنوززبونت شوهرکردی ها درازشده خیلی زبونت بروبچه:باراد

 تو ازدست میکشه چی ختبدب

 گفتم بله بهش باشه ازخداشم هست که همینه بخوادبعدشم دلشم:من
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 سوخت براش دلم بدبخت اوه اوه:باراد

 ازپس تونی نمی که رامیدونی دیونه این کن ول داداش باراد:پرهام

  بربیای زبونش

  داریم توخونه یکی هم خودمون چون میدونم آره:باراد

  مظلومی دخترهای ام ماخیلی بارادخان کن صحبت درست:بهار

 هستیم

  میگی راست توکه آره:پرهام

  گم می راست همیشه من معلومه:بهاره

 خواهرمن یکی تومظلومی یکی بروبابابچه: پرهام

 چیزی بهش بگیرنتونین حالتون بیادکه گیرتون زن ایشاالیه:بهار

  بگین

  بگیریم زن که خرگاززده مغزمون مگه:باراد

 کارا ماازاین مون بسه کنیم می شمادوتراتحمل واالهمون: پرهام

  کنیم نمی

  شماامازمانش مثل هازدن حرف ازاین خیلی کنیم تعریف ببینیم:من

  دادن نشون چیزدیگه یه شده که

  میکردیم کل کل بام داشتیم دردانشگاه تاخوددم

 سجاد اون پری ا شد دیرتون که عزیزبرین های خانوم خوب:پرهام

  کیه دختره اون نیست

  میزنه باسولمازحرف داره سجاد آره دیدم کردم نگاه لحظه یه

 کوکدومشونه:باراد
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 پوشیده رنگ پلیورخاکی که پسره اون: رهام

 باشه خوب سلیقت که کردم فکرنمی ها تیکه خوب نه اونه هان:باراد

  فکرکردی تواصالتوزندگیت میدونم خودم:من

 کیه اون نکنیدشمادوتانگفتی بازشروع: پرهام

  بپرس ازش برخودت کالسیشه حتماهم میدونم چه:من

  برببین ها داداششی مثال کیه بروببین خودت میگه راست:بهار

 میزنه حرف داره کیه

 میزنید حرف دارین زیادی پایین برین بیاین: پرهام

 زود کاراداریم بدویین میگه راست:باراد

  برسونیدبهشون سالم:بهار

  کی به:باراد

  بیرون باهاشون برین میخوای که همونای به خوب راکی ننه:بهار

 دیگه

  بریم خوایم نمی ماباکسی بروجوجه: پرهام

  به باباما کین گین نمی نامردین خیلی ولی میگی راست توکه:من

 یانه هست خوشگل عروسمون خواهرشوهربایدبدونیم عنوان

 بدویین پایین میزنیدبریدببینم چقدرحرف وای:باراد

 خداحافظ نگین باشه:من

 خداحافظ میگه راست:بهار

 پرید یکی که میرفتیم داشتیم دانشگاه سمت افتادیم راه پایین اومدیم

 جلومون
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 باران دیدیم کشیدیم هین

  باهاشون که بودن کی خوشتیپ دوتا اون ها شیطون ای سالم:باران

 اومدین

 دختر آخه توچه به بودن بابافرانکی:بهار

  بودن کی که خیربایدبگین نه:باران

 بودن پسرهامون اصالدوست بودن که هرکی:بهار

 پسر دوست که میدونن سجادخان پریساخانوم روشن چشمم:باران

 داری

  ام یکی اون بوددیگه پرهام یکیش آخه خره نمیدونه نه:من

  دوست ماکی آخه بود من داداش ام یکی اون: حرفم بهارپریدوسط

 منگل هان پسرداشتیم

 پسرندارین دوست عرضه آخه میگم:باران

 بزاریم محلشون مابخوایم که آدمن پسرها آخه نداریم ماعرضه:بهار

  بشیم دوست باهاشون مابخوایم که ندارن لیاقت

  حاالچرامیزنی خوب:باران

  ها حرف میادازاین بدم میزنی مفت حرف داری چون:بهار

 کرد صدام یکی که میکردن کل کل بهارداشتن باران

  سجادسولمازحامدن که دیدم برگشتم

 کنه بیشعورباایناچیکارمی این گفتم بهاره به زدم

  خودش رفته دوباره خوب خره کردیا سئوال ازاون دوباره:بهار

  دیگه گودزیال این پیش کنه شیرین
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 جون پری سالم:سولماز

 شدی دخترخاله زود چه پریسا نه جون پری:بهار

 نشد ناراحت که خودش اومد واچراتوبدت:سولماز

  راحت انقدرباهات بینم نمی دلیلی میگه راست بهار چرانشدم:من

 باشم

 نکردم کاری کردم مخفف اسمت شده چی چرامگه وا:سولماز

 میدادی نبایدانجام همونم توروخدا بکن ام توروخدابیاکاری نه:بهار

 توبشر چقدرپرویی خدا به رودارن مردم

 چیکارداری وسط تواین میزنم حرف باخودش دارم اصالمن:سولماز

 هان چیکارشی

  مشکلیه کسمه همه خواهرم من کاره بهارهمه:من

 پرون خیلی اینابگی به چیزی خوای سجادنمی:سولماز

 کشی کنندپاسجادمی صدامی باباهاشون که ها بچه چرامثل:من

 عزیزم بفهم یکم میگن درخت به این کرده تحصیل خیرسرت بعدم وسط

 کنید صحبت درست باهم دیگه بسه:سجاد

  یه ایشون مابه نه سولمازجونه کنه صحبت بایددرست که اون:من

  جناب مافهمیدی نه بگین چیزی

  دارم بیاکارت حاال چته:سجاد

  نیست جاغریبه این بگوکسی:من

 فهمیدی دارم بیاکارت میگم:سجاد

 تو نبرباالهامن صداتم جابگودرضمن همین گفتم منم نفهم من نه:من
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 خواهشا بفهم این آبرودارم دانشگاه

 برات دارم باشه:سجاد

 پرو باش داشته:من

 بزنید حرف شماهم طرف اون بریم بابابیاین بسه:حامد

  عزیزم میرم کاردارم من:سولماز

 برو باشه:سجاد

 لوس دختره باتوکارنداشت ازاول ام کسی:بهار

  نشستیم سمت دانشگاه طرف اون رفتیم

 میشه شروع امتحانم بایدبرم چیه بگوکارت خوب:من

 اومدین باهاشون بودن اوناکی:سجاد

 بدم پس جواب توام بابابایدبه ای توچه به بودن که هرکی:من

 بودن کی بده جواب آدم مثل:سجاد

 نشناختی یعنی هرکی:من

 بگو نشدم پریساتااعصبانی نشناختم نه:سجاد

  بودکه داداشم نبودی کی هستی اعصبانی خدا همیشه توکه:من

  نشناختی نگوکه رسوندمون

 بود داداشت بودحاالکه داداشت که ازکجامعلوم نشناختم نه:سجاد

 بود کی دیگه اونیکی

 دادشم بابادوست بودای کی که توچیکارداری رابشناسی بایدهمه:من

 شد تمام بودفضولیتون

 بدی جواب پرویی بدون میمیری تربیتی بی خیلی:سجاد
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 توچیکارداشتی نداری کارم به کاری ینگفت مگه میمیرم آره:من

 گیرمیدی طوری همین سولمازجونم بودبه کی که

 بودن دوستش داداشت که نمیشه هنوزباورم من:سجاد

 دربیار غلدربازی من بعدبرای بشم رسمازنت بزارم:من

  منم چیکارکنم نشه که نمیشه

 یانه میگی راست ببینم بهش بزن زنگ:سجاد

 چه من به بزن زنگ خودت:من

 چیمگم فهمی نمی بزن زنگ بهت میگم:سجاد

 روانی نبرباالها من برای صدات:من

  دیگه بزن زنگ روانی من آره:سجاد

  وعه باشه باشه:من

 برداشت بعدازچهارتابوق گرفتم پرهام شماره

  جانم

 داداشی سالم

 شده چی سالم

 ازت داشتم سئوال یه هیچی

  بپرس

 کجایی

 بدونی میخواستی همین بیرون اومدیم باباراد گفتم بیرونم

  پیشته بارادم داشتم دیگه سئوال یه نه

  اینجا آره
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 دارم کارتون بیادپیشت کن صداش

  دقیقه بیایه باراد باراد وایسا باشه

 شده چی چیه

  داره کارمون میگه زده پریسازنگ نمیدونم

  روآیفون بزن پرهام

  بیازدم وایسا باشه

  زدین زنگ شمادوتاکه چیکارکردین دوباره شده چی پریساخانوم به به

  دادین آب به گلی دست چه ماها به

  بپرسم سئوالم نکردیم کاری ماهیچ بروبابا

  کارداریم دیگه بپرس گفت اعصبانی بالحن پرهام

 دانشگاه دم نرسوندین بهاره من شما صبح مگه باشه

 میپرسی چیه مسخره سئوال این

  بده جوابم خواهشاجدی پرهام

  من که نشونی اون به نشون دانشگاه دم بارادتوبهاررسوندیم من آره

  میزنه باسجادحرف داره که دخترکیه این که پرسیدم ازت

 مرسی باشه

 همین که زدی زنگ ازخودتون درآوردین که هاچیه بازی مسخره این

 شدی دوینه رسونده تورا کی که نمیدونی یعنی بپرسی

  کنم ضایع هامون ازبچه یکی میخواستم نشدم دیونه نه

 میشی پرهام توکی باراد راستی

 کردی یامارامسخره خوبه پریساحالت
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  بگولطفا

 این چی یعنی توام بهاردوست داداش پرهام چندساله دوست من

 ها سئوال

 شد شروع امتحانم بایدبرم من ندارین کاری شدم مزاحمتون شرمنده

  بای

  بای بده خداعقلت

 رسوندتو من شدکی باورت خوب سجاد سمت برگشتم کردم قطع

  بهت فکرکردی میخوری بهم ازت حالم کشی نمی واقعاخجالت

  بیشعوری خیلی هان دارا دلیلی چه آخه میگم دروغ دارم

 دورشو هام بروازجلوچشم میخوره بهم ایکبیری دختره ازتواون حالم

 باسجاد داره که کیه دختره پرسیداین ازم دادشم که موقع اون میدونی

 باشه کالسیش شایدهم اماگفتم بگم چی بودم واقعامونده من میزنه حرف

 

 به چی که فکرکردی خیلی نفهمی خیلی که نمیزاره زندت که بفهم اگه

  این با برسرمن خاک یانه شدی ضایع داداشت به بزن زنگ میگی من

  نفهمی خیلی خودم جون بالی بدترشدی کنم کمکت میخواستم انتخابم

 کالس سمت رفتیم کشیدم بهاره دست خیلی

 در دم بابهاراومدیم خوبی به شد تمام هم امتحانمون خداراشکرآخرین

  مارسیدن به هام بچه دنبالمون بودن اومده باراد پرهام

 نیست داداشت اون اپری

  چراخودشه
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 جیگرهای عجب هستن ام تیپی دوتاخوش چه نه دوستشه اونم حتما اوه

 نکنید حاالچشمشون خوب

  باهاشه که کیه پسره اون بمیرجدی

 منظور منه داداش گفت بهارپریدوسط

  چته نداشتم بابامنظوری هیچی

  بدونی گفتم نیست هیچی

  باشه

  منتظرت وایساده سجاداونجا جارا اون پریسا سمت برگشت باران

  کن ولش نداره کاری بامن بابا نه

  باشه خوب آهان

 نمونند منتظرمون اینا پرهام بهارکه بریم

  بریم باشه

 شدن یاده دیدن ماراکه سمتشون هارفتیم بابچه

 جونم داداش سالم:من

 بخیر روزتون ها خانوم سالم:پرهام

 روزبخیرگفتن کردن سالم بهش باهم همه

 کنم معرفی بهت هام بزاردوست داداش بارادگفت بهارروبه

 ها بچه کردن معرفی کردبه شروع

  ازدیدنتون کردخوشوقیم معرفی مارابهتوم که بهارجون:باران

  خوشوقتیم باهان ازآشنای طور همین منم:باراد

 بایدخود دختربدمیادهمیشه چقدرازاین من وای گفت من بهاردرگوش
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  بکنه شیرینی

  نکن شکلی این بهارزشته

 بشر این به خوبی اصالاحساس اعتمادندارم همه توبه مثل بروبابامن

  نداشتم

 دیرشده که حاالبریم کن باباول باشه

  دیگه بریم داداش خوب

 ها خانوم اجازه با بریم باشه

  سوارشدیم کردیم هاخداحافظی ازبچه

  سجادنست اون پری ا:پرهام

 چی که خودشه آره:من

 خونه نرفتی چرابااون هیچی پرهام

 ام خسته دیگه بریم امروزمیاد اون نمیدونستم چون:من

 ها نداری اعصاب چته باشه خوب:پرهام

 باشه باراولش که داشت خواهرتواعصاب این کی داداش:باراد

  نداره حوصله بینی بارادنمی کن ول:بهار

  که میزنه حرف دختره بااین داره ادوباره:پرهام

 ها مشکوکه شوهرت این:باراد

  کنارسجادوایساد رفت پرهام

 ندارم هیچی حوصله االن من برودیگه توروخداپرهام نه وای:من

 سجادخان علیک سالم داد پایین ماشین شیشه دقیقه وایسایه نه:پرهام

  خوبی جان پرهام سالم جاخورد پرهام ازدیدن سجادبرگشت
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 شد پیاده سرش پشت شدبارادهم پیاده ازماشین پرهام

 کردیم گیری خداعجب وای شدن چراایناپیاده بهارحوصلشوندارم وای

 اینا ازدست ببنم پایین مچیکارکنندبیابری میخوان وایساببنیم نمیدونم:بهار

  شدیم پیاده ماهم

 نیست ازت خبری خوبی: پرهام

 عروسی هادرگیرکارهای درگیرامتحان شرمنده:سجاد

 سجادخان کنی نمی معرفی: پرهام

 حامد خوبم ودوست هستن دانشگاه های ازبچه سولمازخانوم:سجادچرا

  آقایون خوشوقتم دادن باراددست حامداومدجلوباپرهام

  طور همین ماهم

 رفت گفت بااجازه بعدم کرد اومدجلواظهارخوشوقتی سولمازهم

  دیگه مابریم نداری کاری اگه: پرهام

 اومدین چراشما کشیدین زحمت مرسی نه:سجاد

 طوریه خواهرم دنبال اومدم:پرهام

  نیست طوری نه:سجاد

 هاخستن بچه بریم پرهام:باراد

 خدافظ اجازه با: پرهام

 خداحافظ:سجاد

  که من روی آینش پرهام راه تویه افتادیم راه سوارشدن همه دوباره

  کرد تنظیم بودم نشسته سرش پشت

 سجاد های کالسی ازهم دختره این پریسا:پرهام
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 نه:من

 باهم باشن رشته هم امافکرکنم نه که کالسی هم پهلوم بهارزدبه

 میاد میره باکی شوهرت تونمیونی چی یعنی فکرکنی:پرهام

 زیادتومسائلش من چه من به دومن نشده هنوزشوهرمن که اولن:من

  کنم نمی دخالت

 بشر خیالی ماشاالتوچقدربی:باراد

  کنه می بکنه بخواکاری پسراگه:من

  مسخره های سئوال این زدی زنگ چرا صبح راستی: پرهام

  راپرسیدی

 بود دیده هاماراصبح ازبچه بابایکی دادکه جوا من جای به بهاره

  همین نمیشدبرای باورش داداشم که گفت می بهش صبح هرچی

 زدبهت زنگ

 دیگه چیزه کردن خرخودتی میگه که های ازاون نگاه بارادیه پرهام

  نگفتن

 

  همه که عروسی چه اونم باشه من امروزروزعروسی نمیشه باورم

 کردیم ازدواج ما باورکنندکه هامون خانواده که این برای قالبیه چیزش

  برای بود عروسی درگیرمراسم سجادندیدم دیگه روزمن ازبعدازاون

 خدا ای حوصلشونداشتم رفتم نمی بیا ایناگفتن مامان هرچی هام وسایل

  که من کنم ازدواج باهاش که کردم روزاصالقبول اون چی برای

  خدایاخودت من نه داشت سولمازدوست هم سجادازاول که میدونستم
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 مادرجون ازآشناهای آرایشگرکه آرایشگاه اومدیم بابهارخواهرم کن کمکم

  دیگه جای یه رفتن سارابهارم دیگه اتاق تویه فرستادن من بود

  اومدم شدم آماده بپوشم لباسم کردکه کمک شد تمام کارش باالخره

 لباس دوتا این بودن شده خوشگل چه خدا وای تو اومدن بهارسارا که

  یه سارام بود خوشگل خیلی بودکه رنگ ای نقره رومی لباس بهاریه

  هاتون لباس شمادوتاچه چقدرنازشدین بودوای پوشیده خوشگل ساری

  میاد بهتون

 ایشاالتوگلوسجادگیر شدی انقدربامزه که خره ندیدی خودت خفه:بهار

  کنی

  شدم زشت خیلی که میدونم که بروبابامن:من

 میگم بهت دیدی که بمیرحاالخودت:بهار

  بودم تغیرکرده نمیشه خدابائرم وای ببینم خودم من گذاشتن باالخره

 زیاد واقعاخداراشکرآرایشم میومد بهم خیلی لباسم بود شده بامزه قیافم

 زدروگوشیم سجادتک ساعت نیم بعدم میومد بهم که مالیم آراش نبودیه

  باهمون بود شلوارپوشیده کت خداهمون وای اومدتو بازکردن دربراش

  شده جذاب خدای بابا بودهم داداه هاشمبودمو شده خوشگل خیلی پاپیون

  بود دستش رزصورتی وسط اون دوتا پررزقرمز گل دسته یه بود

 اول ازهمون بیرون رفتیم دادبهم گل کرددست جدی سالم اومدجلویه

 میدادیم گوش حرف بایدبه ماهم گرفتن فیلم کربه بردارشروع فیلم

  قشنگ بودکه زداین که تنهاحرفی  نشستیم که ماشین توی آتلیه رفتیم

  بده حرص من فقط که بشرآفریدی این چی خدایابرای همین شدی
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  سولمازخره رودل بمون آرزوت که بمیری ایشاال

 ما گرفت ازمون عکاس که برسری خاک که های بعدازعکس

 اسپرهای عکس هم انتخاب برای فردابیام قرارشدکه سفیدشدیم سرخ

 رسیدیم که باغ به ها عکس این انتخاب بودهم گرفته ازمون قبال که

 رد هاکه خون روی از شدیم پیاده ازماشین بودن درمنتظرمون دم همه

 بعدش کرد بقلم مامانم ازهمه اول ببینیم هامون خانواده که تونستیم شدیم

 انقدرزود کردم فکرنمی گفت آروم گوشم دم بود پرهام آخرسرم بابا

 بشی خوشبخت امیدوارم نازشدی خیلی کوچیکه آبجی بشی بزرگ

 باخانوادش سولمازبودرسیدیم که میزی به آمدگفتیم خوش توباهمه رفتیم

 با هم بامن اومدجلوهم بود پوشیده قرمزرنگ دکلته لباس یه بودن اومده

  اول ازهمون سجادکه گفت چیزی یه سجادهم درگوش داد سجاددست

  کردن ازنگاه پدرسولمازدست باسرفه که بودروش کرده زوم دیدش

  نیاوردم خودم روی امابه ازدستش شدم ناراخت خیلی برداشت

 خوندن کردبه آقااومدشروع حاج دامادکه عروس جایگاه سمت رفتیم

 پریسا سرکارخانوم مکرمه محترمه دوشیزه شدن ساکت همه خطبه

  مشخص مهریه شمارابا میدهین وکالت بنده رادفرزندمحمودآیابه

  عروس بهارگفت آیاوکیلم دربیاورم سجادتهرانی آقای عقددائم به شده

 بیاره گالب رفته عروس آیاوکیلم میخونم باردوم برای بچینه گل رفته

 بایدبهش آقاعروس واحاج گفت بهاردوباره وکیلم میخونم بارسوم برای

  خانوم عروس دستم داد جعبه یه مادرجون بده تاجواب بدن زیرلفظی

 تویه های خانوم همه بله ترها بزرگ همه پدرمادرم همه بااجازه وکیلم
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  رامجبورکردساکت آقاهمه حاج که کشیدن کل به کردن شروع مجلس

 همه دوباره راداد بله باراول سجادهمون بخونه سجادهم تابرای باشن

 که هارادادبهمون حلقه ساحل زدن دست کشیدن کل به کردن شروع

 اول گرفت آوردجلومون عسل بهارظرف بعدم کردیم دیگه هم دستم

  گازش میگفتن هی همه بزاردهنم آوردکه من طرف به سجادانگشتش

 ازانگشتم گازمحکم کردیه سجادنامردی ولی چرانگرفتم بگیرنمیدونم

  کنی می چراهمچینی وحشی چته اومد دردم خیلی که گرفت

 تبریک بهمون اومدن همه دادباال کردابروهاش نگاهم باشیطنت

 کردن درست برامون دامادکه عروس توجایگاه رفتیم رفتن گفتن

 بودن شادن خیلی میرقصیدن داشتن وسط بودن ریخته همه نشستیم

  یک زندگی این که نمیدونستن مادرجون بیشترمامانم ازهمه همه

  بارادبهاردارن پرهام دیدم برگردوندم رم نداره بیشتردوم سال

  سمتمون میان

  بریم بیاین شماهاباباپاشین دامادهستین عروس باباچه ای:باراد

  دیگه وسط

  بیام ندارم حالش بروسط خودت توبچه میزنی چقدرحرف:من

 میخواین همش که شمادوتاباشه به اگه پاشوببینم بابا بینیم بیشین:باراد

 کرد شروع اونم گفت چیزی یه ارکستیه گوش دم رفت بعدشم بشینید

 برقصن دامادمیخوان عروس کنیدکه ترک رقص پیست که این گفتن به

  زدن کربه شروع ارکستم وسط بردنمون سجادبلندکردن من بهارپرهام

  آهنگ
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  خونه به میره بریزعروس دونه اسفنددونه

 میدونه این خودعروس حالک دومادبراش

 زد«نصرتی آرمین» آشیونه به میرن باهم عروسیشونه شب امشب

  که یکم میرقصید قشنگ مردون خیلی رقصیدن کربه سجادشروع من

  رقصیدن به کردن شروع وسط اومدن کردن شروع بقیه رقصیدیم

 خیلی حامدپهالن حبیبی آهنگ زدن کردبه شروع ارکست نشستم یکم

  کردیم شروع وسط رفتیم کشیدباهم بهاراومددستم دارم دوستش آهنگ

 میخونه آهنگ با سجادداره دیدم برگردوندم روم رقصیدن باهم دوتایی

 نمی دیگه چیزی اصالهیچ شد خشک رولبم خنده باسولمازمیرقصه

 دوتارا دیداون گرفت ردنگاهم رقصم نمی دیددیگه بهارکه فهمیدم

 توروخدا کنند می نگاه دارن همه رقصیدن به کن دخترشروع چته

  دیگه اما رقصیدن به کردیم کشیدشروع درنیاردستم بازی ضایع

 سجاد میومدبرای عشفه سولمازفقط فهمیدم نمی ازرقصین هیچی

 آهنگ که خداخدامیکردم بودفقط شده اون محورقصیدن که سجادم

  بابارادرقصیدم یکم باپرهام یکم بعدازاون بشینم برم شه تمام

 کرد شروع نشست کنارم نیست خوب دیدحالم بهارم نشستم اوومدم

  من دادن دلداری به

  دوست هم خیلی میدونی توکه دیگه نکن ناراحت خودت توروخداپری

 دختره بااون نبایدجلوبقیه بیشعورنمیدونه سجادخان این متاسفانه دارن

 دلش مامانش نمیدونم من میکردن نگاش داشتن همه برقصه گوجه دماغ

 سمت میاداین داره بیاخواهرشم خدا واالبه کرده خوش پسرش چیه به
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  پیشم مانشست اومدسمت ناراحت باقیافه ساحل کردم نگاه

  این گفتم مامان به هی نکن ناراحت خودت توروخدا داداش زن:ساحل

  نبایدشب که فهمه نمی بیشعوره خیلی داداشم میدونم نکرد نگوگوش

  خداسیاوش به بیادباتوبرقصه دختره این با رقصیدن جای به عروسیش

  نگو خوردکه حرص ازدستش انقدر

  اون با داره کنندهنوز می نگاه بهش دارن همه نگاه من بگم چی:من

  خیلی نفهمه خیلی میرقصه دختره

  برقصیم بامن یکم پاشوبریم پاشو کن ولش:ساحل

  وسط اومدم ساحل من دیدن وقتی همه بردوسط زوربلندکردم به

  رقصیدن به کردیم شروع برامون زدن دست به کردن شروع

  لباس یه بود شده خوشگل ساحل پیوست بهمون بعدبهارم وقت یکم

 پرهام میومدسیاوش بهش خیلی بودکه پوشیده بلندمشکی ماکسی

 کشید دستم ازپشت یکی دیدم که میرقصیدم داشتم اومدن بارادم

 تونست نمی بودتهران رفته چندوقتی دخترعمومه دیدم برگشتم

 کشیداز دستم کردم نگوبقلش که شدم خوشحال انقدرازاومدنش بیاد

 بیرون کشیدم رقص پیست

  شدی خوشگلی چه سگ توله:زهره

 که بیای تونی نمی گفتی توکه توکجابودی:من

  که ایناگفتم مامان امابه رسیدم صبح کردم درست کارهام:زهره

  خره کنم سوپرایزت میخواستم نگن چیزی بهت

 کردی کاری خوب خیلی که شدم خوشحال چقدرازدیدنت نمیدونی:من
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  میاد بهت لباست چه

 بینمش نمی کجاس رقصی نمی چراتوباشوهرت راستی میدونم:زهره

  میرقصه داره جاست اون:من

 همن توحلق چه دیگه کیه اون ا دیدمش آهان کوکجاست:زهره

  داره دوستش سجاد سولمازهمون:من

  بیابریم بگیرم من شوهرت ازاین حالی یه االن وایسا اینه پس ا:زهره

 چیزی یه گوشش دم سجاد سمت رفت زهره وسط رفتیم دوباره ببینم

  میرقصدیم داشتیم که ماها سمت کشیدش گفت

  بامعشوقتون نه برقصین بازنتون شمابایداالن ببخشیدسجادخان

  طرفش رفت ساحلم میکرد نگاه زهره به داشت بود وایساده بعدشم

 دوباره بکش خجالت گنندیکم می نگات دارن همه واقعاکه داداش

 سولمازبود به اماسجادحواسش برقصیم باهم که کردم مجبورمون همه

 تاآخر بدترمیکرد داشت حالم کارش این میرقصید پسره بایه داشت که

  شام موقع شام برای کردن دعوت ازهمه که بود برقص بزن شب

 زیادنتونستم همین برای نداشتم خوردن حال بودم خسته ازبسگی

 نشستم توجایگاه شدرفتم شروع برقص بزن دوباره بخورم چیزی

 تونست نمی کسی هیچ که ازسالن گوشه سولمازسجادیه دیدم

 دیگه هم داماددیدداشت عروس جایگاه ازسمت فقط ببینتشون

 سجاد برای باگریه چیزی یه سولمازداشت بودن کرده رابقل

 گذاشت هاش سجادلب میکردآخرسرم آرومش داشت میکرداونم تعریف

 میخورد مبه داشت واقعاحالم رابوسیدن دیگه سولمازهم های رولبم
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  کنم کمکش میخواستم که تقصیرخودمه بودهمش شده آشوب دلم

  میرفت گیج داشت سرم میخوره بهم داره حالم خدایاچیکارکنم

  میادسمتم داره سیاوش دیدم

 پریده رنگت چرا بده حالتون شده چیزی داداش زن:سیاوش

  بیان بگین دوستم دخترعموم به میشه خوبم نه:من

  بیان که میگم االن باشه:سیاوش

  چیزی یه میزقصدن وسط اون داشت که بهارزهره سمت رفت

  سمتم اومدن باسرعت دوتام اون گفت بهشون

  پریده چرارنگت چته پری شده چیزی:بهار

 توانقدر سفیدشدی گچ چرامثل میگه راست بده حالت چته:زهره

 بریم بشه زودترتمام مراسم کارکنیداین توروخدایه:من

 کنند تمامش که میگم میرم االن من باشه:زهره

 دفعه پریساچرایه چته کرد بغل من پهلوم بهارنشسن رفت زهره

 دیدی چیزی بهت گفته چیزی کسی هان شدی شکلی این

  توروخدازودتربریم فقط نه:من

  باسجاداومدن زهره

 یاقندت حتمافشارت شده چیزیت شدی شکلی چرااین چته:سجاد

 افتاده

  حالم کن تمامش مسخره نمایش زودتراین چمه من که توچه به:من

  میخوره بهم انداختی راه به که نمایشی ازتواین

  سیاوش که بگه اومدچیزی میکرد نگام داشت غلیظی سجادبااخم
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  کردرفت صداش

  میکنی چراهمچین چته:بهار

 نگاه طوری همه تاحاالرفتارهاش ازسرشب ندیدی چمه من:من

  میرقصم پسرغریبه بایه دارم انگارمن که کنندمن می

  دیگه کن ولش باشه:بهار

  کنم می خواهش دیگه نکن ناراحت توروخداخودت:زهره

 باباسولماز دیدم برگشتیم هممون ببخشید خانوم

  داشتین بفرماییدکاری:زهره

 دادوا نشون من بادستش بگیرم دوستتون وقت چندلحظه میتونم

 ور اون رفتن زهره بهار وسط این دیگه میگه چی خدایااین

  گفتن تبریک کردبه شروع پدرسولمازم

 بگم بهتون چیزی یه میتونم

 بفرمایید کنم می خواهش

  که کردامیدوارم راانتخاب دخترخوبی سجادجان که واقعاخوشحالم

 نکردن ازدواج برای داشتم دالیلی من راستش بشین خوشبخت

 «میگه من چرابرای چه من به گفتم باخودم» سجاد دخترم

 بشه برادرم عروس دخترم که میخواس دلم امامن الیقیه سجادجوان

 که میدم قول جابهتون همین من باهاشون کردم مخالفت همین برای

 ازرفتارامشب بریزه بهم زندگیتون بشه سولمازباعث نمیزارم

  که میدم قول بهتون میگم تبریک بهتون بازم واقعاشرمندم دخترمم

 بااجازتون ببره سولمازسجادازیادش کنم می یکاری
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 نگامردم نگا خره دیگه گفتی سجادمی به دلیلت هاخوب آدمیه عجب

  سجادنیست کن ول دخترت باش خیال همین به اسگل خدا دیونندبه

  حاالببین

  گفت می بهت چی

 گفت می چی کی سجاد باالدیدم آوردم سرم

 باباسولماز

  گفت می تبریک داشت هیچی

 گفت می چی ببینم بزن حرف درست نگوببینم دروغ

 میکرد تعریف داشت ازدامادآیندش بعدشم گفت تبریک که گفتم هیچی

  نگفت چیزی دیگه همین

 میدم نشونت بهت گفت می چی میفهمم آخرش که من

  حاالببین بکنی تونی نمی غلطی هیچ

 میدم نشون بهت باشه

  هاش دوست سمت رفت

  دخترها که کن پرت گلت بیادست پریساجون گفت اومدسمتم ساحل

  منتظرتن

 وسط رفتیم بریم باشه

 جزدخترهای به بشینندسرجاهاشون همه کردکه خواهش ازهمه ساحل

 وسط دخترهااومدن همه کنم پرت گلم دست تامن وایسن مجردکه

 اومد جیغشون صدای کردم پرت گلم دست بهشون کردم پشت منم

 ساحل دست بهارنصف دست نصف دست گل دست دیدم برگشتم
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 سمتشون میرفتم داشتم چیکارکردن گلم نگادست بودن گرفته خندم

 کردم اخمی منم کنه می نگام داره رولبش پوزخندی سولمازدیدم که

  دوباره کردیم خوشحالی کلی کردم بغلشون ها بچه سمت رفتم بهش

  گلم هاببینیدچیکارکردیدبادست وحشی

  کنیم می درست برات نیست طوری

 االن همین زودباشین

 پروشدن دادیم روبهشون حاالیکم کوفت توسرم زدن دوتاشون

 دیگه بودکه سه ساعت رقصدیم درآوردیم بازی مسخره کلی

  هاشون ماشین افتادسمت راه همه

 مسخره کلی توراه سجاد خونه سمت بریم که شدیم سوارماشین

 پرهام دیدم برگشتم خوشگله طوری چه درآوردن بازی

 تر بیانزدیک یکم طوری توچه تیپ خوش خوبم بیرون کردم سرم

  بیرون شدم خم ازماشین اومدسمتمون باشه

  دیونه چیکارمیکنی

 بیرون بکش خودت یکم جون داداش نترس

  کنم می رانندگی دارم

 دیگه بیابیرون نترس

 بهش دادم گلم دست کردم بوس لپش کشیدبیرون خودش یکم باشه

  تو نشستم

  کاربکنی همین میخواستی روانی

  داداشی عاشقمممممم دادزدم بیرون کردم سرم
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  خواهری نوکرتم منم دیونه کوفت

  دادبهم گلم دست پرهام دوباره ماشین تو کامل نشستم

  رفت بهم غره چشم یه سجادبرگشتم

  کنی می نگاه شکلی این چته

  هان بودتوکردی کاری چه تواین دیونه هیچی

 کاربکنم این تونم نمی کردم بوس داداشم نکردم کاری چیکارکردم

 کنی می حسودی دادشم به دیگه

  واقعاکه

 سجاد پرهام وایسادن یکم خیابون وسط یکم نگفتیم هیچی تاخودخونه

  برقصه باهاشون پایین مجبورکردبره

 اومد که پرهام کردن بغلم بابام مامانم شدن پیاده همه رسیدیم وقتی

 زدن حرف کردبه شروع درگوشم کردم گریه کلی توبغلش

  رادرآوردی همه اشک چته پری دیگه بسه

 میری نیستی تودیگه چیکارکنم

 زودمیام دخترزودبه بمیرم برم میخوام مگه

  بزنی بیشترزنگ بهم ازقبل بده توروخداقول خدانکنه

 ببینم کن پاک هات حاالاشک گلم چشم بوسیدگفت سرم روی

 اشکش اگه تومیسپارشم دست خواهرم سجادخان که سجادگفت روبه

 خواهرم توجون جون باشه گفته توبهت میدونم من دربیاری

 کنم می مراقبت هام چشم تخم مثل هست بهش حواسم جان پرهام چشم

  خداحافظی اومدن همه دیگه کردم گریه اون توبغل سارااومدیکمی
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  میدونم من بشنوم اگه هان کنی اذیتش نبینم سجادگفت به مادرجون

  بهت توسجادبگم

  باشی من بایدپشت شمااالن وامامان

 نمیشه چیزیت میدونم میگم همین برای تورامیشناسم من نباشه حرف

 درآوردن بازی مسخره کلی اومدن هم بهارزهره اومد پدرجون بعدشم

  من همشون سجادرفتن تودست گذاشت من دست بابام آخرسم رفتن

  بودم ندیده تاحاالخونش باال رفتیم سوارشدیم سجادرفتیم موندم

  بودکه را یه اول شدم که داخل تو وایسادتابرم رفت دربازکرد

 ها کفش برای هم ها لباس هم بودبرای کمددیواری

 چپ رورتوسمت روبه بزرگ آشپزخونه یه ردمیشی روکه ازراه

 راست سمت جلوش هم دی ای ال یه ای فیروزه آبی مبل دست یه خونه

  چندتاپله ازپذیرایی میشه پذیرایی که رنگ ای قهوه مبل دست یه خونه

  اتاق تا سه هامیشه اتاق روکه راه یه میشه کوچیک حال یه میخوره

  توشه جفتمون وسایل که کاره اتاق سجادیه من مال که اتاق یه

 کمددیواری تمامش اتاق سمت یه خودمون اتاق هست مهمان اتاق یه

  میزآرایش هم اتاق راست سمت سرتاسرشه پنجره واردمیشه ازدرکه

 شویی دست حمام که اتاق ته درهم یه دونفره تخت یه هم روپنجره روبه

  نگاه بهم داره دیدم برگشتم ای قهوه کرم رنگ به هم اتاق وسایل تمام

  میکنه

  کنم عوض لباسم من بروبیرون دیگه خوب

 تودربیار راحت جام من
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 بوداما پشت زیپش لباس کردم بیرونش ها آدمیه پروعجب بیابروببینم

  آوردم درش باهزارمکافات خودم

  واخاک کردم سرکمدبازش رفتم بیرون اومدم گرفتم دوش حمام رفتم

 بلوزشلوارک یه پوشم نمی اینارابکشنم که من های لباس ایناچه برسرم

 درباز زدم شونشون میشه خشک خودش که موهام پوشیدم درآوردم

  که بیداربودم خوا گرفت دوش رفت سجاداومدتواتاق خوابیدم رفتم کردم

 ورتخت اون خوابیده دیدم واکردم چشام شد باالپایین تخت

  ببینم پاشوبروبیرون جاخوابیدی این راحتی جناب آی

 میاد خوابم خیلی خدا به بخواب

 خوابید جا این برام راحت چه خیرپاشوببینم نه

 ندارم باهات کاری دادزدببین بود اعصبانی هوپاشدنشست یه

 ندارم کاری خسته میفهمی ام خسته بگیربخواب آدم بچه مثل پس

  کنم نمی کاری نترس جامیخوابم همین نمیرم هم جایی هیچ بهت

 یانه فهمیدی بخواب نکن بیشترازاین اعصبانیم زنمی بکنم هم اگه

 بگیربخواب حالم بزنم زیرقولمون که نشدم انقدرپست نترس

 از که بغضی نیاورم خودم روی امابه ترسیدم ازدادش که من

  گرفتم جلودهنم بادستم دراومد بودترکیداشکم توگلوم سرشب

 تاخود کردم گریه نشستم صبح های تانزدیک نشنونه صدام  که

  گوشیم که برد خوابم بودکه صبح فرستادم لعنت خودم به صبح

 خورد زنگ

  بله
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 تاحاالخوابی که چیکارمیکردی بدجنس ای خوابی خوبی پری سالم

  برسه بهت دستم زهرماراگه چنده ساعت مگه

 شوهرت اون جا اون میان دارن همه پاشوببینم خانوم نیم یک ساعت

 بیرون بره پاشه که بیدارکن

 چیشده چرامگه

  پاتختیه دیگه دوساعت فقط هیچی

 باری کاری باشه االن نبودباشه یادم وای

  میان تاتاردارن قوم بدوکه فقط نه

 بای باشه

  بای

 انگارصدسال که خوابیده همچین بود سجادخواب روتخت نشستم پاشدم

  شیری پیراهن اومدبیرون گرفتم دوش یه حمام رفتم پاشدم نخوابیده

  پاشد سجادم بودپوشیدم رومی که رنگ

 سالمتی کجابه شده چیزی سالم

 شوبربیرون زودآماده فقط نه سالم دادم سردجواب خیلی

  وقت اون چرا

 شمانبایدباشی جناب پاتختی میان هامون فامیل همه االن چون

  میرم میگیرم دوش یه من باشه آهان

  باشه

 در رفتم بود نرفته هنوزسجادبیرون خونه اومدن ربع بعدازیه همه باشه

  ساحل که همین اومدن بقیه بعدم بعدمامانم مادرجون اول که واکردم
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 سجاداومد کشیدن کیل رقصیدن به کردن توشروع اومدن بهاروزهره

 میاد بهش میپوشه هرچی این خدایاچرا کرد سالم همه به بیرون

  ای قهوه های بوت نیم بود پوشیده شلوارکرم یه ای قهوه پیراهن یه

  کشیدش گذاشت آهنگ تندیه ساحل که بیرون اومدبره کرد پاش شم

 وسط دادن هل زهره بهار منم برقصه باهش کردکه مجبورش وسط

  رقصیدیم سجادیکمی کنارمن رفت وسط اومدم دیدمن وقتی ساحل

 میخندین هم موزی سه اون میریخت شاباش روسرمون مادرجون

  وسط ریختن هم بقیه سجادرفت رقصیدیم که یکم میکشیدن کیل

 آخرمجلس تا رقصیدن سجادباهم ساحل که ازاول ام دخترعمه رقصیدن

  سرم تاسربه سه اون ام هی خندیدن گفتن همه تاشب کرد برداری فیلم

 دعواشون میخورم حرص میدیدمن که مادرجون دیشب برای میزاشتن

  حال به خوش که مهربون زن چقدراین رفت صدقم قربون میکردکلی

  من خانواده هم شب بشه خانواده این واقعی قرارعروسی سولمازکه

  ساعت جاوایسادن اون شام برای باراد زهره بابهاره سجاد خانواده

  بعدپدرجون بابام ازهمه دراول دم رفتم اومدن آقایون همه بودکه نه

 باراداومد آخرسرهم پرهام سیاوش

 ماهنوزنیومده داداش این داداش زن:سیاوش

 هنوزنیومده نه:من

 کجامیره نگفت:سیاوش

  نگفت چیزی نه:من

 گفت باسربهش بعدم باال انداخت شونه ساحلم کرد نگاه ساحل به سیاوش
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  دربستن رفت سرش پشت پاشدسیاوشم ساحل تواتاق بره

  کجان سیاوش واساحل:مادر

 تواتاق رفتن کارداشت ساحل سیاوش داداش:من

  واچیکارداشت:مادر

  بیارم پذیرای وسایل که برم پاشدم نمیدونم:من

  گلم کجاعروس:مادرجون

 مادرجون بیارم پذیرای وسایل برم:من

 میرم االن تادخترهستن سه این بروبشین خوادتوبری نمی:مادرجون

 کنه بیادکمک کنم صدامی ساحل

 تو رفتن زهره بابهار کنم می کمکشون کنیدمن ولش مادرجون:سحر

 پذیرای برای بیارن وسایل که آشپزخونه

 ساحل درگیرسیاوش فکرم اوناکجارفتن ببنه رفتن مادرجونم

 تواتاق برم رفتم کردن عوض لباس هوای به داشت چیکارش بودیعنی

   بهم میگن چی ببینم روایسادمد پشت

  بشربیشعوره این خداخیلی به مامان:سیاوش

  شده چی وامگه:مادرجون

 دوربرسولمازجونش فقط که ازدیشب اون بشه میخواستی چی:ساحل

 زدن حرف سرمون انقدرپشت واالهمه عروسه دختره انگاراون بود

 که ازاالن اینم داره سجادسولمازدوست که فهمیدن فامیل نگوتمام که

 برداشته زدن بارزنگ بعدازشش برنداشت که اولش زدیم زنگ بهش

 خواست دلش هرچی سیاوش به برگشت آخرشم سرباالمیده جواب اول
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 تو داره پسره این خدا به گفت

  بکنه همچین واالنمیزاشتم نمیدونستم خدامن به چیکارکنم:مادرجون

 االنم گی نمی بهش هیچی بستی کاراش همه روی چشت چون:سیاوش

 روبلندگو بزار فقط میده جوابت چی ببین بزن زنگ یه خودت

  باشه:مادرجون

 مادر کجایی الوسجادجان

 کاردارم بیرونم مامان سالم

 تورامیگیرن سراغ همه پاشوبیاخونه کاری وامادرچه پسرم سالم

 بیاد نتونست کارداشت بگین مادرمن

 پاشوبیادیگه پاشوبیایعنی میگم بهت چی وایعنی

  هامنتظرن بچه سجادبیادیگه

 بودمادر کی صدای

  نداری کاری میام مادرمن کس هیچ هان

 بهش بده گوشی گفت می مامانش به بودکه سیاوش صدای

 انتظارخودت راچشم همه کشی نمی بیشعورخجالت مردتیکه آخه

  که نداری سجادلیاقت برسرت خاک دختریی اون با گذاشتی

  خوش پی بعدتورفتی راهت به چشم زنت نفهم ببرن مردشورت

 جا این نباشی دیگه خداتاربع به جا این میای االن همین گذرونی

 کرد قطع گوشی بعدم کنم می حالت اونجا میام پامیشم

 ها کنی می نخورسکته مادرتوروخداحرص سیاوش:مادرجون

 نخورم حرص که تومیذاره پسره این مگه نخورم حرص: سیاوش
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 دختره اون با داره اون وقت اون راهش به چشم زنش ببرن مردشورش

 بیرون برین پاشین حاالم نمیزاره نگه هیچی میخوادهی آدم اهلل الاله

  نفهمیدن تابقیه

  بااون شوهراالن که چقدربدبختم خدامن وای دربستم تواتاق رفتم سریع

  سرم روتخت نشستم سجاد ببرن مردشورت االن چیکارکنم دخترس

  من آوردم کم االن ازهمین خدایاببین کردم گریه پام روی گذاشتم

 دراومد صدای چیکارکنم

 اومدتو ساحل بفرمایید

  چرانمیای پریساجون

  عزیزم میام االن نلرزه صدام کردم سعی

 میکردم گریه هنوزداشتم برگشتم دقیقه برگردیه شده چیزی

  میکنی چراگریه شده چی برسرم خاک

  میام کنم می عوض لباس االن من بری میشه نیست هیچی

  کره ناراحتت کسی شده بگوچی خوب

 شلورلی بایه لباسم منم رفت ساحل میام االن من عزیزم نه

  که کردم آرایش یکم صورتم به زدم آب یکم کرم بلوزعوض یه

 بود شده ربع یه بودن نشسته همه بیرون کردم گریه نشه معلوم

  نگاه سیاوش به کناردخترهانشستم بودرفتم سجادهنوزنیومده

 سجاد موقع همون که پاشد تو بدتررفت هاش دیداخم که من کردم

  هاش رسیداخم که من کردبه پرسی احوا سالم اومدتواومدباهمه

 بارادنشست کنارپرهام رفت نذاشت محل سیاوشم به کشیدتوهم
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 هارا ظرف رفتم رفتن که زدهمه حرف باسیاوش نه بامن نه تاآخرشب

  بود نشسته روتلویزیون روبه جورکردم جمع شستم بردم کردم جمع

 کرد صدام که اتاق تو میرفتم داشتم

 :سجاد

 خانوم امروزقراره فهمیدم میشه آماده پریساداره دیدم پاشدم صبح

 بیرون اومدم گرفتم تنددوش حمام برگذارکنندرفتم اتختی بشن هاجمع

 شلوار یه سریع اومدن همه فهمیدم میومدکه صداازبیرون نیستش دیدم

  رفتم پوشیدم بیرون آوردم ایم قهوه های بوت ای قهوه پیراهن یه کرم

 سرصدا دارن معمول طبق ام تازلزله سه این اومدن همه دیدم بیرون

 کشید دستم اومدم ساحل که بیرون برم اومدم کردم سالم همه کنندبه می

 بعدبرو برقص بیایکم ساحل توروخداجون داداش

  بایدبرم کارم من ساحل

  بیادیگه ازت کنم می خواهش

  بودپیش وایساده پریسام زدن دست به کردن شروع همه وسط رفتم

 کردن اومدشروع وسط دادن هلش دوتاشون دفعه یه دوست دخترعموش

 اومد باهش رقصیدم یکم میرقصه قشنگ نگذریم ازحق رقصیدن به

 سولمازبود خرد زنگ گوشیم که بودم شرکت توراه بیرون

  بله

 کجایی عزیزم سالم

  شرکت میرم دارم اومدم تاازخونه

 رامیخوادببره همه گرفته جشن هام ازدوست یکی بیابریم نروشرکت
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 نیست کسی هیچ تنهام بامن بیا توام بیرون

 کاردارم کلی مونده شرکت کارهای تونم نمی

  سجادبیادیگه خواهش

 میام حامدبگم بزاربه باشه

 بای منتظرم عشقم عاشقتم

 حامد به زدم زنگ سریع بای

 دیشب گذشت خبراخوش چه ازماکردی یادی عجب چه سجادخان سالم

 رئیس جناب که نیومدی که هم پسرامروزشرکت دامادکجایی شاه

 داداش شماخالی جای یادتم به همیشه من حامدخان سالم علیک

 بیام تونم نمی که شرکت بیام میخواستم االن من میگم

  افتاده اتفاقی پریساخانوم برای شده چراچیزی

 زدگفت زنگ سولمازبهم پاتختیه برگذاری درحال االن خوبه اون نه

  گفت بگیره جشن میخوادبیرون هاش ازدوست یکی دنبالش برم که

 شرکت بیام تونم نمی همین برای دنبالش برم

  زدی شدپس چی دختره این دنبال نری دیگه قرارنشد سجادمگه

 بزاربعدیکسال داری زن تواالن کشی نمی خجالت که زیرش

  کن چراول دختره این نمیدونم من بخورواقعا خواست دلت هرغلطی

  چه من اصالبه بکن میخوای هرکاری هان میکنی چراهمچین تونیست

 کرد قطع بزنم حرف من اصالنذاشت خداحافظ

  بودیم نشسته بیرون هاش بادوست سولمازرفتیم دنبال رفتم درک به

 زد زنگ بهم سیاوش که
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  بله

 توپسر کجایی سالم

 بیرونم

  کجایی میدونم آفرین

 داری کاری بیرونم گم می

  باکی بیرونی خودت جامنتظرتواندتوبرای این همه

 خردمیکنید آدم اعصاب چرا بدم پس جواب توام بایدبه بابا ای هرکی

  نشید من لطفامزاحم بیام تونم نمی

 سجاد برسرت خاک دختره بااون میدونم که من

  گوشی باکیم من نداره ربطی توام به کن صحبت درست سیاوش

 پیش نشستم رفتم باکیم من که توچه به آخه عجب کردم قطع

  ول اینام بابا بودای خردمامان زنگ گوشیم دوباره که سولماز

 کردفکرکنم سولمازصدام زدن حرف وسط دادم جواب مانیستن کن

  خواست هرچی گرفت گوشی سیاوش بودمامان روبلندگوگذاشته

 بمونم تونم نمی سولمازگفتم به خردکردرفتم کرداعصابم قطع گفت

 ازاین بگیرم من حالی یه میکردم رانندگی باسرعت خونه رفتم

 تو رفتم بزن زنگ من به که وسط میندازه حاالسیاوش دختره

  سردجوابش خیلی رسیدم پریساکه به کردم سالم هستن همه دیدم

  نزدم باپریساحرف نه باسیاوش نه ناآخرشب نشستم رفتم دادام

  رفتم منم هارابردتوآشپزخونه ظرف رفتن همه که بعدازاین

  بره میرفت داشت کردم روشن سیگارم نشستم جلوتلویزیون
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  نزدیکم اومد کردم صداش که تواتاقش

 شد راحت خیالت کرده آخرکارخودت

  میگی کارچی چه

 کاری چه نمیدونی یعنی میگم چی من دادزدم شدم خرداعصابم اعصابم

 خونه بیام بزن زنگ که وسط میندازی سیاوش من حاالبرای میگم

 بود ترسیده فهمیدی ببری پیش تونی نمی کارها این با تونی نمی ببین

  نمیدونم گفتم من پرسیدکجایی ازمن نگفتم چیزی سیاوش خدابه به من

 نگفتم چیزی خدامن به زد زنگ بهت کی اصالنمیدونم

  چرا هان بدی نشون مظلوم خودت نگوچرامیخوای دروغ دادزدم

  داشته درک یکم خوای چرانمی میخوام دیگه یکی من فهمی نمی

  هاااااااااااااان تونمیری تومخ چیزی هیچ چرا باشی

 از ازسیاوش بزن زنگ میگم چی میفهمی بگم ندارم دروغ

  داداشت که چیکارکنم من داری دوست یکی میدونم آره بپرس مادرت

 نه دارم دروغ نه سولمازجون پیش هات بیشتروقت زدمیدونم زنگ

  میفهمم ازت

 شیر بادم ببین کشیدبرگشت دستش که میرفت داشت نزدیکش رفتم

  بفهمونمت دیگه طوری که یااین فهمیدی نکن بازی

  گفتم بهت من مگه خدا به نفهمی خیلی میخورم ازت حالم آشغال کن ولم

 مثل که چیکاردکردم عشقت بروگمشوپیش نیای میخواستی خونه بیای

  عوضی ولم بهت نداشتم کاری که من هان میگیری من پاچه سگ

  فهمی دنیانمی تواین چیزی هیچ کنم کمکت خواستم که برسرمن خاک
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  جوری نبایدبایداین بفهمی که زدم این ببین توگوشش خوابوندم یکی

 زبونی بلبل من برای باردیگه یه فقط باردیگه یه بزنی حرف باشوهرت

  فهمیدی کنم می حالیت دیگه جوری بکنی

 سریع نفهم دختره میخوره دروغگوبهم ازآدم حالم بیرون زدم ازخونه

 باال رفتم کردم پارک ماشین رسیدم شرکت سمت رفتم کردم حرکت

 کردم روشن برق بود جاتاریک همه تواتاقم رفتم کردم سایلنت گوشیم

  به اون میگه راست نکنه روصندلی نشستم رومیزم کردم پرت گوشم

 دفترخوابم کاناپه روی که بودم انقدرخسته نمیدونم باشه نگفته سیاوش

 حامد بیدارشدم گوشیم ویبره بادای صبح برد

  بله

  هرچی رفتم راه هزار دلم توپسراحمق بلهدردکجای مرگ بله کوفت بله

  معلوم نمیدین جواب چراگوشی برنمیداره کسی خونتون زدم زنگ

 گوری کدوم هست

 شداز باپریسادعوام تاحاال ازدیشب شرکتم بگیرحامدمن آروم دقیقه یه

  خوابیدم شرکت اومدم بیرون زدم خونه

  سجاداگه وای هان نمیده جواب چراپریساتلفن پس شرکتی چییییییییییی

  نکنه ببینه پاشوبروخونه انقدراحمقی توچرا بشه اومده سرش بالی

  جواب میخوای افتاده اتفاقی اگه ببرن مردشورت باشه شده طوری

 میزنه ازخونه کنه می ول تنهاشب زنش آدم احمق بدی چی خانوادش

 بزرگ میخوای کی خری خیلی کارمیکردی بوداین سولمازم اگه بیرون

 خداحافظ خبربده منم به بدوبروخونه نمیدونم من بشی
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  باشه شده طوریش نکنه میگه راست خداحافظ باشه

  باال رفتم سریع کردم پارک خونه رفتم بیرون ازشرکت زدم باسرعت

  پریساکجایی پریسا بود جاساکت توهمه رفتم دربازکردم

  کشیدم پوفی کنه می گریه داره نشسته روتخت دیدم تواتاق رفتم

 

  پریسا

 زیر زدم روتخت تواتاق بدترشدرفتم حالم زدبیرون ازخونه که ازوقتی

  آهنگ گریه

 دردام توی غرقم که دریام یه تومثل بی

  سرانجام بی بغض همه ازاین ام خسته

  برگردکه کن کردرفاقت تنهاترم غمت

  خوام نمی چیزی ازتوجزخودت

 راهمو بی یه پرتگاموغربت لبه من

 دنبالمو من داره غم نیست توهواست

 نیست توهواست شهرعالم یه حرف

  نیست توهواست

 دیوار روبه وامیشه که کهنه پنجره مثل

 زیرآوار جامونده خطرانگیزکه یاعکسی

  چشمات بی که ازخودم من گرفته خیلی دلم

 تو بی گاهی خودمم کی من بردم فقط توزندگیم

 پرتگاهمو لبه من گرفته خیلی دلم جانیاوردم به
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  داره غم نیست راهموتوهواست بی یه غربت

 نیست شهرعالموتوهواست یه حرف دنبالم من

 نیست توهواست نیست توهواست  نیست توهواست

  نداشتم کاریش که کارکردمن بدبودچرااین خیلی حالم میکردم گریه

 زدن حامدزنگ حتی سیاوش. مادرجون دفعه چند سجادرفته ازوقتی

 بازشد دراتاق دفعه یه نبود اصالخوب حالم بودکه صبح گذاشتن پیغام

  هارانمیدی تلفن چراجواب چته اومدسمتم کشید پوفی سجاداومدتو شد

 کردم نمی قبول کاش ای ازدستش شدم خسته کردم نگاه توصورتش

  من چیکارکنم

 نذاشتم محلش  میگم چی فهمی نمی جواب چرا شدی الل چته

  بیرون اومدم صورتم به زدم آب چمدمشت شویی دست سمت افتادم راه

 کشید دستم پاشداومدطرف کشه سیگارمی داره روکاناپه نشسته دیدم

  جواب اللی هان انداختی راه هاچیه بازی مسخره این زدتوچشام ذل

  میفهمی نده جوابم کسی کنم میادسئوال بدم بده من

  میرفت گیج سرم درآوردم ازدستش دستم نگفتم بهش هیچی

 نمیدم دیدجوابش وقتی داشتم تهوع حالت بود آشوب حالم

  بیرون رفت هم زدبه درمحکم گفت درک به یه

 همشون بهتربشه سرگیجم که کاکائوخردم یه دادم هاراگوش پیغام رفتم

  نمیدم چراجوابشون که بودن شده نگران

  حرفی نه بعددیگه روزبه سجادازادن من میگذره شب چندروزازاون

 زودمیومد ام دیرمیومدیااگه ها سجادشب داشتیم کاری هم به نه زدیم
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 چندروز مثل نممیشداال آشوب آدم دل کشیدکه سیگارمی خونه انقدرتویه

 خردشماره زنگ خونه تلفن  نشسته تلویزیون پایه زوداومدخونه که قبل

  برداشتم گوشی بود مادرجون خونه

 خوبید جون مادر سالم

  سجادخوبه توخوبی عزیزم سالم

 خبرا چه خوبیم ماهم

 مهمونی یه فردا پس بگم میخواستم زدم زنگ که ازمزاحمت عرض

 بیاین کنم دعوتم توسجادم زدم زنگ گرفتیم همی دوره

  باهاش بهترخودتون ولی گم می بهش من چشم باشه شمامراحمین

 بزنید حرف

  االن هستش عزیزم باشه

 دستتون گوشی بله

 مادرت که گفتم بهش سجادآروم به دادام گوشی

 خوبی جان مامان سالم

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

 خبرا چه برم قربونت

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

  مناسبت چه به

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

 حتمامیام چشم نیومدباشه پیش برام کاری اگه باشه آهان

.............. 
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 خداحافظ برسون سالم نداری کاری برم قربونت

  میز کردروی پرتش کرد قطع گوشی

 لبتاب پای بنشستم رفتم نگفتم بهش بشرپروهیچ نگانگاچقدراین

 اومد حرف به خودش که این تا گردی نت خودم برای کردم شروع

 زد زنگ چرامامان که میدونی

 

 میدونم بله دادم سرجوابش خیلی

 

 میریم نداشتم کاری من اگه پس خوب

 

  باشه

  میریم که گفتش دیشب گرفته مهمونی مادرجون که امروزروزیه

  مهمونی بریم بکنیم کارهامون که زوداومده االن را مهمونی

 ها خانوم همه بزرگ مشکل بپوشم چی نمیدونم وایسادم جلودکمدم

  دارن مشکل لباس پوشیدن برای اینکه

 ازکمر تاکمرتنگ که روشن خیلی آسمونی آبی پیراهن یه باالخره

  هام موهام پوشیدم هم سربه آستین میشه کلوش دامنش پاین به

  کردم پام هم مشکی های کفش کردم ول دورم لخته دادی خدا

  مالیم هم آرایش مانندبودپوشیدم روی حالت که مانتومجلسیم

 وایساده بیرون زده تیپ معمول طبق بیرون رفتم دادم انجام

  بودکفش پوشیده نفتی آبی پیراهن یه ای شلوارسرمه یه بود
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  سرش برم من بودکه وایساده آماده پوشیده ایشم سرمه های

  تفاوت بی خیلی منم در افتادسمت راه انداخت نگاه بلندکردیه

 نزدیم ایناحرفی مادرجون تاخودخونه شدیم سوارماشین افتادم راه

  ساحل پدرجون مادرجون داخل رفتیم زدیم زنگ شدیم پیاده رسیدیم

 تمام داخل رفتیم همه روبوسی بعدازدست استقبالمون اومدن سیاوش

 سجاد اتاق توی رفتم کردم پرسی احوال سالم باهم بودن اومده فامیل

  وایسادن کنارهم ساحل زهره بهار دیدم پایین اومدم کردم عوض لباسم

 بود گرفته خندم نبودترسیدن حواسشون بلندکردم سالم نبود حواسشون

 داره خندیدن بقیه ترسیدن کوفت

 کرد شماهارادعوت هاکی واجبه سالم جواب هام تربیت بی سالم علیک

 کرد مارادعوت جون ساحل

 کنند می کارهای چه جون ساحل آفرین

 کو خبرشوهراخمالوت چه

  جاهابایدباشه جاهمین یه میدونم چه

 داداشم پیداکردن برای انقدرخودتونکش داداش زن

  کشم نمی عزیزم نباش نگران

 بیشترباهم که فامیل های بچه بقیه پیش بریم حاالبیاین دیگه بسه

  آشنابشین

 نشسته دورهم هم جون یکسری که ازسالن قسمتی یه رفتیم بریم

 اوناپیوستیم به ماهم بودن بینشون سحرعم حتی سجادسیاوش بودن

 اول کردن معرفی خودشون یکی یکی که کردیم همگی به سالمی
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  کرد معرفی خودش بامزه دخترشیطون یه هم ازهمه

  سجادخوشبختم دخترخاله نیلوهستم من عزیزم سالم

  رابه کردبقیه نیلوشروع. خوشبختم من نیلوجون مرسی

 دومیه دخترخاله نگین بقلیش حسام من داداش ایشون کردن معرفی

 سهند بقلیش سجاد پرینازدختردایی بقلیش نگین امیرداداش سجادبقلیش

  که کوچیکومنم دایی وپریناز سهند داداش کیوان پرینازبقلیش داداش

  میبینی دوتاپسردوقلوکه این واما نگرفته زن هنوز جانیست این

 سجاد وکوچیکهپریادخترعم دوتا بعدازاون سجاد عمادوامیدپسرعموهای

 پونه نفرات وآخرین سجاد کوچیکه عمه های بچه ورضاهم ورزا رز

 میشناسی که راهم بقیه همین سجادهستن بزرگه عمه های بچه که پندارومهرنوش

 

 نبودن هم گرفتن قیافه واهل نظرنمیومدن به بدی های بچه شون همه

 مهربون خیلی بودن زودجوشی خیلی آدم

 باشماهستن که کین دوتاخانوم اون پرساخانوم خوب: حسام

 زهره دخترعموم که یکی بهارواون دوستم یکیشون:من

  بیان که گفتم امشب ومن هستن منم های دوست که:ساحل

 فرزندین شماتک:حسام

  انگلیس رفتن که تردارم خواهربزرگ برادریه یه نه:من

 کنند می جازندگی تون: حسام

  داداشم پیش رفته چندوقتی یه اماخواهرم اونجا داداشم:من

 کنی می فضولی که توچه به بچه آخه:سجاد
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 سجادخان اومدین حرف به عجب چه: حسام

 داداش شدی الل فکرکردم من:عماد

  انقدرآرومه سولمازنیست باباچون نه:مرنوش

  سولمازهمشون بیاپس نداد ادامه حرفش بقیه دیگه گفت فهمیدچی وقتی

 میکنه پرینازنگاه داره اعصبانی دیدم کردم سجادنگاه به بودن دیده

 خدا به نبودشرمنده اصالحواسم توروخداببخشیدپریساجون:مهرنوش

 سجاد گوشی موقع همون نیستم ناراحت گلم نیست طوری نه:من

  تماس این به خوبی احساس اما نمیدونم بیرون خردپاشدرفت زنگ

 اینکه برای شدسیاوش ریخته هم به اعصابم شدنداشتم گرفته که

 دیگه سرکالس میرین هفته ازاون داداش زن خوب کنه جوعوض

  میشه شروع هامون کالس هفته ازاون آره

 واحدکردین انتخاب

  واحدمامیشه انتخاب مهلت فرداتازه نه

  آهان

 هنوزسجاد درمیاوردن بازی مسخره دورهم بودن نشسته همه

  میره راه توحیاط داره دیدم وایسادم پنجره دم رفتم بود نیومده

 شونم رویه دستی یه داشت هواسردبودسوزبدی سیگارمیکشه

 مادرجون دیدم برگشتم نشست

  سرمابخوره نگرانشی چیه

  سرده هوایکم آخه

  شب اون که قهریدمیدونم روزتاحاالباهم ازاون میدونم اینم میدونم
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  نزدی حرفی کدوممون هیچ بلندکرداماتوبه دست سجادروت

 باشی خوادنگران نمی توخونه هاتنهابودی شب خیلی که میدونم اینم

 تاهمون توگوشت زده فهمیدم روزکه اون گفته ایناراسجادبهم همه

 نمیدونم نزدم حرف باهاش گرفتم دعوتتون زدم زنگ که روزی

  کردم تربیت من که نیست سجاده این کنه می شکلی چرااین

  کشن می شام دارن توکه بیارش دنبالش بروبیرون حاالم

 اما

 درمیاد صداهمه االن بدوبروکه دیگه امانداره

  حواسشم بود نشسته آالچیق تویه بیرون رفتم پوشیدم رویم

 اصالنبود

  مچ توکه برم چرخیدم بخوری شام بیای بگم بهت گفت مادرجون

  گرفت دستم

 اومد خوشت ازمن شدکه چی

 اومده ازتوخوشم من گفته کی

 تودانشگاه های های نگاه اون نگواز هم نگوامادروغ نگی میخوای

 فهمیدم دانشگاه های ازبچه وازیکی رفتارهات ازاون

 هام نگاه اون بوده دروغ گفته اماهرچی گفته چی بهت کی نمیدونم

 تو برم میخوام کن ول دست حاالم کردی برداشت اشتباه رفتارهام

 سولمازبرسم تابه کنی کمک که خواستم ازت همین برای برومن باشه

 هان نخواستی کمک ازخودش چرا

  کنیم ازدواج ماباهم نمیزاشت باباش چون
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 چرابیشتر نمیزاره باباشه بایدصبرکنی کنم کمکت خوای نمی مگه باشه

 میکرد شایدقبول اصرارنکردی

 نکرد قبول زدم حرف باهاش هرچی هان چیکارکنی میخوای مگه چرا

 سئوال یه ولی بشه تاراضی بزنم حرف باپدرش میخوام بدی بایدمهلت

 بگومیشنوم بزنی حرف واقعامیخوای

  داری واقعادوسش. وایمیسم پاش بزنم حرفی اگه

 زیاد ام خیلی دارم دوسش آره

  داره دوست چی اون

  کنیم زندگی تونیم نمی هم مابدون داره دوست خیلی منم اونم

  بکشم نفس تونستم نمی هاش بودباحرف شده سنگی هواخیلی

  که بودم مطمئن میسادم وای دقیقه یه بوداگه گرفته گلوم بدی بغض

 کرد صدام که برم برگشتم گرفت می ام گریه

  سولمازبرسم به بتونم که کن کمکم داری واقعادوستم اگه پریسا

  وایسم توجمع دیگه تونستم توواقعانمی دویدم بکنم تحمل نتونم دیگه

 چقدربدبخت خدایامیبنی بیرون ازخونه پوشیدمزدم لباس رفتم سریع

  خونه سمت رفتم گرفتم ماشین سرکوچه سریع خسته شدم خسته شدم

 چرا باشه نداشته تورادوست اون باشی داشته دوست کسی سخته خیل

  کنم می دق دارم میترکه داره خدایاسرم چیکارکرده مگه من

 که خونه به درواکردم باال رفتم سریع رادادم راننده پول رسیدیم خانوم

  بارون صدای تونم خدایانمی تونم نمی میکردم نگاه توش کم خیلی

 زیرش برم میخواست دلم میادخیلی بارون داره دیدم توتراس میومدرفتم
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  توگوشم آهنگ این همش درازکردم هام دست نداشتم کاری هیچ اماحال

 پیچید می

  حالیم چه که نپرسی ازمانگیری سراغ

  جداییم این باعث میدونم نداره عیب

  کمتربکنه فکرت رفتنم شایدکه رفتم

 با لج بهتربکنه کنارتوحالت نبودنم

 نبود عالی من به حست آخه خودم

 نبود داشتندخالی باتودوست داشت فرق من احساس

  نوره به خیره چشام بارون نم نم تواین گرفته دلم بازم

 حالی چه آروم کشه می من گذشته خاطرات توخیابون چراغ

 زیربارون یادتومن به امشب داریم

  مسلم ازقبل واسم وضعی تواین باختن

 بود شده کم من به عشقت بودتحمل شده بودسخت شده

  عاشقتم هنوزم روزمن شب هنوزهواتاداره قلبم ولی رفتم

 بسازبسوز میگم دل به

  بارون نم نم تواین گرفته دلم بازم

  خواستم که تقصیرخودمه همش کنم تحمل تونم نمی دیگه خدایابسمه

  کنم کمک

 هست هرجوری گرفتم بعدتصمیم به شب ازاون جدیدشروع ترم

  هاخیلی بچه مادرجون شب اون ببرم ازبین سجاددارم به عالقه این

 نیومد سجادخونه شب اون نداشتم خوبی حال امامن زدن زنگ بهم
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 پرسید بهارازم هرچی واحدکردم انتخاب رفتم بودفرداش هرطوری

 کارام دارم دانشگاه روز اولین امروزم نگفتم هیچی من شده چی که

 بودنمیدونم سجادهنوزخواب کردم کارهام سریع دانشگاه برم کنم می

  بیرون رفتم کردم سرصداکارهام بدون داره کالس اصالکی

  اماهنوزهواسردبود میشدیم بهارنزدیک به داشت کم کم

 بیاد که زدم تک بهش بریم باهم بهارکه دنبال شدم سواراتوبوس

 اومد دقیقه بعدازپنج سرخیابون

  طوری چه خانوم پری سالم

  خوبی سالم

 انگار نداری حال دوباره چته

 دیرخوابیدم دیشب خسته یکم دیرمیرسیم که بریم نیست چیزیم

  شماهانمی گفتم من هان دادین خودتون کاردست آخرش شیطون ای

 دیدی  دیدی کنید توتحمل

  خونه کارهای دخترهان باباچقدرتومنحرفی خفه کلش پشت زدم یکی

 میدادم انجام

  زیادشده توت گری وحشی هاخوی سجادشدی این زن ازوقتی چته

 پیداکردی بزنم دست

  بودم قبالوحشی بمیریعنی

 ها خوبه هوشت دقیقانه

  خوش ماه خیلی میرفت یادم هام ناراحتی تمام بابهاربودم هروقت

 سارا مثل خواهرم نیست بهاردوستم مثل دوستی ازداشتن حالم
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  هاپیشمه لحظه توهمه دارم دوستش

  ادبیات اولمون کالس سرکالس رفتیم باالخره

  رفتیم بودن اومده ها ازبچه بودیکسری هنوزاستادنیومده

  اینانشستیم باران پیشه

 

  بچه طورین چه:من

  توپ توپ:غزال

  انقدرشنگولی خبری چیه:بهار

  طوری باباهمین نه: غزال

  شده چی بگوببینم میگی راست توکه:بهار

  که های عمومی کالس افتادتواین دلم پریسابه خره: غزال

 هست سجادتویکیش ماداریم

 توخونه کم نده دست بهتون مضخرف های حس ازاین لطفا:من

 بکنم تحملش توکالس بخوام میخورم حرص

 میشه چی بشه اگه فکرکن وای:بهار

  توروخدا نکن شروع تودیگه بهاره:من

 بهار به زدم اومدن هام بچه بقیه کم کم

  چته

  کالسه تواین هم خان افشین جناب باش جاراداشته اون

  بازشد برگردوندنیشش بهارسرش

 قیافت بااون برم قربونت کالسه تواین اینم الهی وای
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 کنه می ذوقی چه ببین کن زهرمارجمعش

  میشینم کالس تواین آدم مثل دیگه من خره بمیر خفه

  کنی می کاری خوب آفرین

  نشستن ساکت همه خبرتونه چه دیگه بسه

 نداشت استادها ازاین دانشگاهمون هلوکجابود این اوه اوه:باران

 نیست هواسش کالس کسی وابادیگه:غزال

  ها بچه زشته:من

  جیگرکجابود این خدا نگانگا لطفا توخفه:بهار

  کنم نمی اصالغیبت این سرکالس من:فاطمه

 استاد اریامنش آرمان من محترم های خانوم دیگه بسه

 بگم بایدبهتون که هست قوانین یکسری هستم ادبیاتتون

 ممنوع کالس گرفتن شوخی.ممنوع پرونی تیکه.بجاممنوع بی خندیدن

 جوکالس دانش بهترین حتی نمیدم بیادراش بعدازمن هرکسی

 دیگه بمیریم بگوبریم باره یه خوب من گوش دم باران

  جوخوبی انقدردانش اصال من توبگی ورهرچی ازاون

  گرفتم بوداماجلوخودم گرفته خندم این سرکالس میشم

  دراومد صدای دفعه یه

  تو سجاداومدن دربازشدحامدبعدشم موقع همون بفرمایید

  کنی کارامی این چرابامن خدا وای

 داشت نفس حامدیه شه دیرنمی دیرشددیگه شرمنده استادسالم

 دمیز حرف
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 شمانبودیداز که گفتم قوانین یکسری من محترم آقای بسه:استاد

 نمیدونستیدبفرماییدبشینید چون میگن بپرسیدبهتون هاتون دوست

 دوقلوزاییدانگار گاوت بهم بهارزدم

  جابایدباشه همه ببرن مردشورش

 افتاده دلم به گفتم من دیدی:غزال

  خره ببرن دلت مردشورخودت:من

  مانشستن جلوی اومدن

 گودزیالخودشیفته  تیربرقی که قدنیست جلومانشستن جاقحطه:بهار

 بیست جون یه داشت جذبه بودولی کم سنش که این با استادادبیاتمون

  مشکی موهای ای تیله های چشم قدبلندچهارشونه که ساله نه– هشت

 بود گرفته خندم جذاب برادری چشم امابه باهاشه همیشه که واخمی

  به بودن نشسته سرکالس مودب آروم هام دوست همه که ازاین

  معرفی موردنظرش استادکتاب میدادن استادگوش های حرف

  شدیه تمام که کالس پاشدرفت حضورغیاب بعدازیه کرد

 نظردرمورداستادمیداد یه وجودآمدهرکسی به توکالس همه هم

 کرد سجادصدام که بیرون میرفتم ازدربابچه داشتم

  بله

  حرف شکلی نخواداین جوجه این که صدامیکردی نبایدمن صبح

 جلوبقیه بزنه

  داری شماامروزکالس که بودم بوکرده دستم کف اوالمن

 زده بدی حرف فکرنکنم تکرارنشه دیگه گفت گفت چی دومامگه
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  ازکالس سریع بااجازتون برم من نداری دیگه کاری اگه بهتون

 گوشم دم آروم بهاراومدکنارم بچه به رسوندم خودم رفتم بیرون

 گفت شدچی چی

  استادمن که صدانکردی صبح چرامن میگه چرت حرف هیچی

  نکنه ضایع جلوبقیه

 خب

 بدی حرف استادم بودم بوکرده دستم کف گفتم منم دیگه نداره خب

 نزد بهت

 امروز داره کالس بازم

  باشه داشته فکرکنم نمیدونم

  گشنمه خیلی که بریم بزن

  بابهارحرف داشتیم بخوریم چیزی یه که بوفه هارفتیم بابچه بریم

 که میزدیم

  جاست این که بابااینم ای:باران

  میگی کی:من

 میشی متوجه خودت برگردی:باران

  بوفه دم وایسادن هاش سولمازدوست دیدم برگشتیم بهارباهم من

  میخندن دارن

 سجاداز این نمیدونم خوردمن بهم حالم اه اه بخندی روآب:بهار

 اومده خوشش میمون این چیه

 میفهمی توام فهمیدم من هروقت:من
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 سمت میاداین داره آقاتونم پری:فاطمه

  ما سمت اومدن هاش سجادچندتاازدوست

 وایساببین میکنه آویزون خودش میره دختره حاالاین وای:بهار

 این بازی لیم اعصاب من بدوبخرکه بخری میخوای بهارهرچی:من

  که بریم میرفتیم داشتیم کردن خریدشون هاسریع بچه ندارم یکی

 عقب کشیدبرگشتم سجاددستم

  دوباره چیه

  باشه پیشم زنم میخوام هیچی

  داره دوست گی نمی مگه کارابکنی جلوسولمازاین چرامیخوای

  میدی چراعذابش

  بکنم تحریکش امابایدیکم داره چرادوستم

  هان بکنی بایدتحریکش چی برای بروپیش کن ول من پس خوب

  بزنی حرف باهاش خوای نمی باباش شماره مگه مریضی

 نداری خودت چرامگه

  بگیرم ازش وایسا ندارم نه

  بیرون رفتن هاش دیدبادوست سولمازماراکه

 آویزون خودش قبل چرامثل دیونس دختره کرداین واچراهمچین

  نکرد

  منتظرمند هام دوست برم منم میشه رفت حاالکه خوب

 کجاوایسادیگه

 ها دوست پیشم برم بابامیخوام من کردم گیری باباعجب ای
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  بگیرازش شماره فقط ببین باشه خوب

  من که دردیه چه این نمیدونم ولی شماره داری خودت میدونم که من

 سولماز که ها بچه طرف رفتم ازش دورشدم سریع ازسولمازبگیرم بایدبرم

  سرهاشون همشون سالم اونا طرف رفتم اول دیدم هاش دوست

  من سمت برگشت

  خوبی عزیزم سالم:سولماز

  بیای دقیقه یه میشه مرسی:من

  شده چیزی پاشداومدچیه هاش دوست ازپیش

  من به بدی پدرت شماره میشه نه هان

  گرفتی ازسجادمی خوب میخوای چی برای بابام شماره

 نداره مهندسی شرکت بابات مگه بگم اون به خواستم نمی

 طور چه چراداره

 دست بدم میخواستم داشت کارکوچیکی مایه های ازفامیل یکی هیچی

  پدرت

 آخه مطمئنی

  که خورم بابانمی دیگه بده

  بنویس باشه

  باهشون فرصت هابایدتواولین بچه سمت رفتم گرفتم ازش شماره

  کنم صحبت

 هیچ جدی همچنان استادادبیاتمون هامیگذره کالس ازشروع دوهفته

 استاد همیشه مثل امروزسرکالس نداره دنز حرف حق ام کسی
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 داد استراحت یکم بودکه آخرساعت مینوشتیم ماهم تندتندمیگفت داشت

  نوشته راکامل جزوه هاکی بچه

 بلند دستم بلندنکردمن دستش کسی بودهیچ کامل بهارجزومون من

  کردم

  کامله من استادمال

  بیارینش میشه خوبه خیلی

 دادم رابهش استادجزوه سمت رفتم پاشدم بله

  من پیش جزوتون چندروزی یه آفرین خوبه کردخیلی نگاه یکم

  نیست طوری که باشه

  نداره مسئله نه

  پس برای که بده شمارت درضمن بشینی بری میتونی خوب خیلی

  بزنم زنگ بهت جزوت دادن

  سرجام نشستم استادرفتم به دادم شمارم که بعدازاین چشم

 گفت شدچی چی:بهار

 بلندنکردی چراتودست گرفت کارداشت جزومومیخواست هیچی:من

 استاد گفت چی اصالنفهمیدم بابامن کن ول:بهار

  هابودآره توباقالی حواست دوباره توسرت خاک:من

  بدجوری داره که آقاتون به بده توفعالحواست توچه بمیربه:بهار

  میکنه نگاه بهت

  هاست حرف پروترازاین کن ولش کنه نگاه:من

 که میشدیم خارج ازکالس کردیم جمع وسایلمون
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 ببخشیدپریساخانوم

 بود گرفته بهارخندم به زدم یکی افشین دیدم برگشتم

  بله

  بگیرم وقتتون چندلحظه میشه

  بفرماییدمیشنوم

  ناقصه هاش یکسری من بدین میشه ادبیاتتون جزوه

  کامل زندهم خانوم اماجزوه استادگرفت من جزوه راستش

  بگیرم ازشون میخواین

  نمیشه زحمت اگه

  میارم براتون االن بله

 میکرد نگام بودداشت توهم هاش اخم بهارکه سمت رفتم

  خره میکنی نگام شکلی چرااین چته

  داشت چیکارت

 بنویس توش شمارتم راستی کاردارم بده جزوت توچه به

  بنویسم چی برای شمارم داشت چیکارت چیکارمیگم بدم

 بدم توضیح برات تامن توبده

  توش نوشتم بیابگیرشمارم باشه

  افشین سمت رفتم جزوشوگرفتم

  جزوه بفرماییداینم

  بدم بهتون طوری چه من فقط مرسی

  بهتره بدین خودشون به اگه راستش
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 باهاشون دادن پس برای من که بدین کنیدشمارشون می لطف خب

  بگیرم تماس

 بهار خوده شماره بگیرین تماس شده نوشته توش شماره

 جزوه بابت مرسی باشه

 نیست دستم خودم جزوه که شرمنده فقط کنم می خواهش

  اجازه فعالبا نیست طوری نه

 دار خدانگه

 بود اعصبانی چنان بهارهم بودن وایساده هاکه بچه سمت رفتم

  بریم  خوب

  کوش جزوم داشت چیکارت کوفت بریم خوب

  گفتم چیزبراش تومسیرهمه بگم تابرات بیابریم

  نیومدبگیره زهرمارچراازخودم

  نوشتی توجزوه که ازکجابایدمیدونست

 نه دستشه االن خوبه بازم

  داشتی که پیش تاچنددقیقه بازه سرت تافرق ببندنیشتوببینم کوفت

  دادن پس برای بزنه زنگ بهت قراره که میخوردی من

  خوبه گفتم چیزی یه من ولی حاالتوام خوب

  مودبیه پسره خیلی بلرولی باخودت بدش جابه ازاین

  اومددیگه خوشم ادبش ازهمین من

  ازخستگی میرم دارم که بیابریم بسه بسه

 استاد پیش رفتی وقتی نمیدونی پری راستی وای
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 میکرد نگات طوری سجادچه

 گودزیال کنه میخواددیونه منم است دیونه که اون کن ولش

 

 نگو که داشتم دردی دل یه خونه اومدم کوفته خسته بعدازکالس

  دردگرفت دوباره معدم بودم نخورده ازصبح بودهیچی گشنم

  اومدم گرفتم دوش یه رفتم کوچیک عصرون یه بعدازخوردن

 

 باپدرسولمازتماس االن همین گرفتم تصمیم راتمیزکردم خونه

  گفتم دریاباخودم به زدم امادل مرددبودم برداشتم گوشیم بگیرم

  میرسن هم دوتابه این آخرش نزنم چه بزنم حرف من چه

 برداشت بعدازچندتابوق

 بفرمایید بله

 هستید خوب سلیمانی آقای سالم

 شما ممنون سالم

 همسرسجاد پریساهستم من

 سجادخوبه دخترم هستی خوب بله بله

 راستش میرسونه سالم مرسی

  افتاده اتفاقی شده چیزی

 دارم کارتون ببینمتون میخواستم من

 اومده پیش مشکلی

  میخواستم ازتون کمکی یه نه نه
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 کجا کی باشه

 خلوته سرم امافرداصبح شلوغ سرم که االن من دارین وقت شماکی

 نیست مسئله شرکتتون بیام میشه

 مسئله چه نه حتما

 شرکتتونم ده فرداساعت من پس باشه

  منتظرم باشه

 برسونیدخداحافظ سولمازجون به سالم

 خداحافظ

 کارمیکنم این چرا کنم چیکارمی دارم خدایامن وای کردم قطع تماس

  وقتی بدبختم االنشم من کنم می بدبخت خودم دستی دستی دارم خودم

 زودخوابیداسترس منم دیراومدخونه سجاد رامیخوادشب دیگه یکی

  نزدیم بهم حرفی فرداهیچ برای داشتم

 نبود خوب ام اصالحوصله پاشدم سردردبدی بایه صبح

 بیرون رفتم کردم کارهام خردم صبحانم بودپاشدم نه کردم نگاه ساعت

  طبقه پرسیدم ازنگهبانی شرکتشون به رسیدم بودکه ده ساعت راس

  دخترجون یه زدم زنگ سه طبق رفتم سوارآسانسورشدم چندم

 برخوردبود خوش دربازکردخیلی

 بفرمایید امرتون

 کارداشتم سلیمانی باآقای

  داشتین قبلی وقت

 اومدم که بگین بهشون کردم هماهنگ دیروزباهاشون نه
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  گرفت تماس برداشت گوشی

  ساعت برای باخودتون که میگن اومدن جون خانوم یه رئیس آقای

  چشم باشه بله کردن هماهنگ ده

  بودن بفرماییدمنتظرتون

  زدم دفترمدیریت سمت رفتم مرسی

 تو رفتم دربازکردم بفرمایید

  سالم

 دختربفرماییدبشینید سالم آوردباال سرش

 اومد خودشم نشستم جلومیزش های مبل کردسمت راهنماییم مرسی

  نشست روم روبه

  سجادخوبه خوبی

 خدمتتون داره سالم ممنون مرسی

  شده چیزی باشه سالمت

 بزنم حرف باهاتون میخواستم ولی نه که چیزه

  سراپاگوشم بگومن

 سجاد ازدواج شمارابرای مخالفت دلیل جاکه این اومدم من سلیمانی آقای

 میخوادبه که آدمیه چه که میگین خودتون پیش االن میدونم سولمازبدونم

  مدت به که کردیم توافق سجادباهم کنارامامن بکشه دیگه خاطریکی

 سولمازنمیدونم سجادمیادخواستگاری بعدازاون که باشیم باهم سال یک

  االن امامن باازدواجشون بشین نزدتاشماراضی چراباشمابیشترحرف

  موضوع این نداره ربط من به میدونم بزنم تاباشماحرف جام این
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 رویی سجادباچه نمیدونم من دلیلم گفتم عروسیتون شب همون که من

 واردبازی بزنیدوچراشماخودتون حرف بامن بیاین که شماگفته به

  میشدم راضی داشتم صبرمیکردمن یکم اگه کردین

  چی یعنی برسن بهم نمیذارین چراآخه نشدم قانع امامن میدونم

  ازدواج این به بودین شماراضی یعنی

  گفتم بهش زدم باسولمازحرف رفتم شب اون من بخوای راستش

 فکر داره زن دیگه االن اون سجادفکرنکنه به وجه هیچ به دیگه که

 سجادمیخواد که نمیدونستم من داره گناه داره زن که مردی به کردن

 اماوقتی ازدواجشون برای بودم شده راضی حدودی تایه کنه ازدواج

 فکر من دخترم میدونی شد عوض نظرم نامزدکرده که سولمازگفت

  کنه راضی من جلوکه بندازه سجادبخوادهمسرش که کردم نمی

 از سجادسولماز که بکن کاری یه داری واقعادوستش اگه توهم

  زن که بشه مردی زن دخترم نمیزارم من بیرون بکنه ذهنش

  برسه داره دوست که کسی اون جلوتابتونه فرستاده اولش

  ومن نامزدپسرعموشه سولمازاالن چون بری بهتره االنم

  امیرسولمازهم داره دوست نامزدش میدونم خوب این

 بیماری اماامیربرای میخواستن پیش وقت ازخیلی را دیگه

  مدت نبودتواوم آمریکاچندسالی بره پدرش راه هم مجبورشدکه داداشم

  امامن سولمازشد سجادعاشق آشناشدن سجادسولمازباهم تودانشگاه

 نمیدونم اومدرفت سجادخیلی داره سولمازامیردوست که میدونستم

 امیردوست دیگه که سولمازگفت اومدکه پیش امیرسولمازچی بین
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 دوتاقرار خودشون بین چیزهای یه مندشده سجادعالقه به نداره

  میزنه ازدم دخترم که عشقی این که میدونستم من بودن گذاشته

 پسر ورم ازاون کردم می مخالفت همین برای زودگذره عشق یه

 سولماز میدونستم کنه سولمازازدواج نذارم بودکه گفته من به برادرم

 با اوایل خیلی باامیرمن گرده برمی میکنه سجادول امیرببینه دوباره

 دیگه همین برای بکنه قبول خواست نمی امااون زدم سجادحرف

 عیدعقد قراره نامزدن اوناباهم که حاالم بیادخواستگاری نذاشتم

  ازسولمازخواستم من دیگه دوهفته یعنی بگیرن باهم شون عروسی

  شماهم عروسی شب کرد نمی قبول اولش نفهمه چیزی کسی که

  بشه تاراضی زیدیم حرف باهاش خیلی مادرش کردمن گریه خیلی

  که کردتااین نمی قبول گفتیم می هرچی سجادنره سمت دیگه که

 داداشم حال ایران اینابرگشتن داداشم بیرون بودن رفته باهم روزکه یه

 امیردید اومدخونه نبودوقتی سولمازخونه اومدن که موقع اون بهترشده

  اگه گفت می من به همیشه رفتن که اوایل برگشته نمیشدکه باورش

 بخواد اگه دخترقدیه سولمازیه میمونددخترم داشت دوست امیرمن

 موقع اون هاتون ازبچه یکی اماوقتی میده انجامش حتما بکنه کاری

 داشتی سجاد توبه که بودازعالقه زده باسولمازحرف شمانامزدبودین که

  ازدواج با بابام که بگه بهش سولمازخواست که بودوقتی گفته بهش

  باورش اولش نامزدکردین شماهاازدواج دیدکه کرده موافقت مون

 کارهارا تورودربیاراون حرص که این برای دیدجدیه امابعدکه شد نمی

  حرص برای اون اما کردم دعواش خیلی من هم عروسیتون میکردشب
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  داره سولمازنامزد فهمیدی که کرداالن کارهارامی تورودربیاراین

  شده انجام سولمازمیخوادتوعمل سجادنگی فعالبه کنم می خواهش ازت

  برات خیلی چیه برای تون ازدواج که فهمیدم وقتی من بده قرارش

 پاشوبرو حاالم بیادپایین ازخرشیطون سجادهم امیدوارم شدم ناراحت

 ازتون خاطررفتارش به که خواست بگیرسولمازازمن جلوشوهرت

  کنم خواهی معذرت

 

  دیگه واقعایکی سولماز اگه چی یعنی فهمم نمی شدم واقعاگیج:من

 واقعا من اصال فهمم نمی چراباسجادمیرفت پس داشت رادوست

  شدم مزاحمتون که شرمندتونم

 داری دوستش که خاطرکسی به وقت هیچ تونصیحت به ازمن چیزی یه

 با اول سجادهم برس زندگیت به برو االنم کنارنکش رقیبت برای

 دختر گم نمی من میشه من عالقه سجادبهش که بودن سولمازدوست

  پسرعموش به که عالقه چراشدامااون نشده من سجادعالقه به من

  عالقه بهم کردکه فکرنمی وقت سولمازهیچ سجادنداشت به داشت

 سجادهیچ کنم می خواهش فقط فهمیدی تواالن که خوشحالم مندبشن

 سولماز ازنامزدی نفهمه چیزی

 رانفهمیدم تاخونه ازشرکت بودم سولمازواقعاگیج بابای های بعدازحرف

  داره چراوجود توذهنم فقط فهمم نمی چیزی اصالهیچ رفتم شکلی چه

 که گفت نمی چرابهش بود چراباهاش نداشت دوست سولمازسجاد اگه

 باپسرعموش خاطرلجبازی به فقط چی یعنی داره رادوست دیگه یکی
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  کارکرده این

 آروم آروم بودخونه هنوزنیومده بودپس جاتاریک همه رسیدم که خونه

  که اتاق سمت رفتم

 تاحاال کجابودی

  ترسیدم نشستی چراتوتاریکی هییییییییییی

  تاحاال کجابودی گفتم

  کارداشتم بودم بیرون

  بودی کجارفته بیرون میدونم

  خریدم میخواستم وسیله دانشگاه برای

 داشتی وسیله توکه وسیله

 شده حاالچی بخرم استادگفت که کتابی بودم رفته بازجویه چیه

 تواتاق رفتم نذاشتم محل دیگه کجابودم من شده انقدرمهم

 میخواد دلم میزنه حرف جوری این بامن کیه فکرکرده نفهم پسره

 دیگه یکی مال هاش خنده بدبخت من مال اخمش همیشه بکنم کلش

 سررفته حوصلم کنم سیرگریه دل یه تواتاق بشینم میخواست دلم

 کارکارهای تواتاق رفتم کنه نمی کاری که هم بداخالق این

 احساس گذرزمان که شدم غرق انقدرتوکارهام دادم انجام دانشگاهم

  نصف یک ساعت دیدم کردم ساعت به نگاه یه شکمم باصدای نکردم

 آشپز سمت رفتم آروم آروم جاتاریک همه دیدم بیرون رفتم پاشدم شبه

 سر رفتم کردم روشن چراغ بود بدجورگشنم بخورم چیزی یه خونه

 هارا کالباس پیداکنم خوردن برای چیزی یه بازکردم درش یخچال
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 کار موقع که گرفتم هم لقمه یه خوردم یکمی بیرون باخیارشورآوردم

 که تویخچال بذارم وسایل هاراشستم ظرف بخورم کردن

 کنی چیکارمی

  افتادزمین خیارشورازدستم ظرف هیییییییی

 شد نگاچی کنی حضورمی اعالم شکلی این چرا چته وای

 شکوندی پاچلفتی تودست چه من به

 پات نیاجلوهیچی شد نمی شکلی این االن کردی نمی شکلی تواین اگه

  توپات میره شیشه نیست

  روصندلی پوشیداومدنشست هاش دمپایی رفت نترس

  حواسم دارم برش افتادزیرمیزدالشدم تیکه یه تمیزکردم جاروآوردم

 وایییییی تودستم رفت شدرفتم پرت

 شد چی دوباره

  آوردم زوددرش هیچی

  بریددستتوببینمش

  سطحیه بریدگی یه نشده چیزی

  بزارببینم باشه

 گذاشتم دستمال یه شستمش زیرآب گرفتم دستم میرفت داشت خون

  میومد خون هنوزداشت روش

 بود سطحی واچرابندنمیادمطمئنی

 دادم فشارش روش گذاشتم پنبه یکم بندمیاد االن باباسطحیه آره

 داشت االنم بود راخورده قلمه هم سجاددیدم به کردم نگاه بندبیادیه که
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 بودمیخورد مونده که لقمه نصف

  مزس خوش

 داری انگارشوهری انگارنه که بودتوام چقدرگشنم نمیدونی خیلی آره

 کنی غذادرست بایدبراش

  میمیری کنی بارتوغذادرست خداحاالیه به پرویی خیلی

  کنه نمی غذادرست مردکه

 کنند می مردهاغذادرست از خیل گفته کی

  بکشم نقشه بیام میخوام کن وسایلتوجمع نداری کاری بروباباراستی

  بزرگی این به اتاق تو به چیکارداره بیاوسایلم

  سرکارم رفتم من پس باشه

  سرکارم رفتم شدم بیخال بودولی هنوزگشنم

 هاورمیره نقشه به داره سرکارش نشسته دیدم تواتاق رفتم

 که طورکی همین زدکه سرم به دفعه یه سرکارم رفتم منم

  کشیدنش به کنم شروع منم کنه می طراحی داره

 مخواست بودکه کارم آخرهای دیگه روم روبه گذاشتم برداشتم وسایلم

  بمون جوری نخورهمون تکون گفتم بهش سریع پاشه

  چیکارمیکنی کشی می چراجیغ چته

  نشست جوری همون میدم نشون بهت دقیقه وایسایه هیچی

  پاشی شدحاالمیتونی تمام خوب

  کشدی چی ببینم

  طوره چه ببینه که برگردوندم
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 سولمازبهترازتو بدنیست ای امادراومدمیگه دیدم هاش توچشم برق

  زدبی حرف این که جهنم به شدم واقعاناراحت بیرون ازدررفت  میکشه

  پیش گذاشتم کردم ازلوله کشیدم که طرحی کردم جمع وسایل لیاقت

  داشتم کالس دوباره فرداهم چون بخوابم برم رفتم هام طرح بقیه

 باال رفتم ازپله سریع سرکالس استادمیره االن شدچیکارکنم دیرم وایییی

 گوشیم بودساعت برده خوابم شدم نمیزدپانمی زنگ بهاربهم اگه صبح

  به باالرسیدم هارامیرفتم پله داشتم باسرعت االنم بود نخورده زنگ

 بود زبان جلسه اولین نگه استادچیزی که دعادعامیکردم کالس

 تو بفرماییدرفتم باصدای درزدم

 تکرارنمیشه دیرشددیگه همین  بردبرای واقعاخوابم استادشرمنده سالم

  بفرمایید نیست طوری اومدم تازه خودمم سالم

  بود خالی کنارش بهارکه سمت تشکررفتم بایه

 چرادیرکردی پس سالم

  نخورد زنگ ساعتم نمیدونم وای

  چراسجاداومد واپس

 هست کالسم تواین مگه

 نشسته پهلوافشین سمت اون هست آره واندیدیش

  تو چراانقدرخوشحالی میگم من همون کوفت

  بدین گوش درس بقیه شدبه تمام هاتون حرف هااگه خانم

  دوبارفقط یکی نگفتیم چیزی هیچ تاآخرکالس استاددیگه شرمنده

 کنه می نگاه شیطون سجادداره دیدم کردم احساس یکی نگاه سنگینی
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 کردم اخم بهش منم کرده کاری دست گوشیم ساعت خودش نکنم غلط

  جمع وسایلم بیرون رفتن پاشدن نباشیداستادهمه باخسته برگردوندم روم

  بودیه نیومده استاددوهفته کنه جمع هاش وسیله که منتظربهاربودم مردم

 میدادامروز درس داشت نفس

 هستن هاش ازدوست سولمازیکی دیدم برگشتم سالم

 سولمازجون خوبی سالم

  بیای دقیقه یه میشه عزیزم توخوبی مرسی

 بیاد دوستم صبرکن لحظه یه باشه

 راه تویه بیرون ازکالس هممون کردرفتیم جمع وسایلش بهارکه باشه

 رفتیم نذاشتیم میکردمحلش مانگاه به داشت بود وایساده که روسجاددیدم

  دانشگاه محوطه تویه

  بود چی کارت خوب

 خاطر به که ممنونم واقعاازت من بابام پیش رفتی چی برای میدونم

 میدونی که میدونم داری چقدرسجاددوست میدونم من کارکردی این ما

 نکنه سجادشک که رفتارکنیم باهم قبل مثل میشه مااگه نامزدکردم من

 سجادبفهمه خوام بیادنمی پیش مشکلی خوام نمی کنم می عیدازدواج من

 از چقدرپروکه گی می خودت پیش االن میدونم کنه دردسردرست برام

  این چرا نمیدونم داشتم امیردوست هم ازاول من ولی میخواد این من

 پدر یانه بونی نمیدونم بشه شکلی این که خواست نمی دلم شدمن شکلی

 مابه شدکه سجادایناباعث خونه مابه آمدهای رفتن دوستن سجادباهم من

 تا دارم دوست یکی من که گفتم سجادمی به اوایل من مندبشیم عالقه هم
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 هفته یه دعواکردیم شدباهم بحثمون باهم موضوعی باامیرسریه که این

 میومدم باامیرباسجادبیشترمیرفتم لجبازی برای نزدمنم زنگ من امیربه

 میخوادبیاد مندشده عالقه که روزگفت یه من سجادبه که این تا

 هربار اماپدرم مندبشیم عالقه اینقدرزودبهم کردم فکرنمی خواستگاری

 ماباهم چرانمیزاره میگفتم باخودم همیشه نه گفت خواستگاری اومدن

 همه شدبرام دعوامون باهم شماکه عروسی شب که تااین کنیم ازدواج

  من نزاره که میگه میزنه زنگ روزامیربهش بعدازادن که چیزگفت

  هرچی دارم دوست هنوزمن که شدم واقعاخوشحال کنم ازدواج

 بهونه به روزبعدازعروسیتونم سجادبگم روزبه ازاون میخواستم

  شدکه چی امانمیدونم بهش بگم که خودم پیش کشیدمش دوستم مهمونی

  توعمل که باباگفت که تااین میوفته اتفاقی هرباریه کردرفت سجادول

  پاتوبه شدی باعث که توام واقعاشرمنده من بدیم قرارشده شده انجام

 بزاری بازی خاطرماتواین

  عالقه بهت گذاشتی چراپس نداشتی تودوستش اگه آخه فهمم نمی من

 کارکردی چرااین چی توباسجادی که بفهمه نامزدت اگه مندبشه

  نمیدونم ام واقعاشرمنده گفتم چیزبهش همه من چیزمیدونه امیرهمه

 نمی نزدیک زیادبهش من نکرده تاسجادشک که برم االنم بگم چیزی

 برسی بهش که کنم می کمکت شم دورنمی ازش هم دفعه امایه شم

 برسی بهش که کنم می کمکت منم کارکردی این خاطرمن توبه

 فعالخداحافظ مندبشه عالقه بهت اونم

  شدم بازی وارداین من چرا چراخدایا فهمم نمی واقعاگیجم
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 پیشم اومدنشست بهاربودک بهم ریختی که گفت بهت شدچی چی

  هان شده چی ببینم بزن حرف خوب

 که های حرف تااین باباسولمازدیدم که موقع ازاون گفتم چیزبهش همه

  زد بهم

  میشه چی شدبهاریعنی شکلی واقعاچرااین میبینی

  میره کنه می ولش دختره هیچی

  چیکارکنم من میدونم خودم که این آفرین

 که یااین بکنی چیکارمیخوای بایدصبرکنی تایکسال توام هیچی

  چی که یااین

 فعال پاشوبریم هیچی

 ترشدسولمازکمتر مهربون سجادیکم شدکه چی بعدنمیدونم روزبه ازاون

  منتظریه ولی چرا نمیدونم داشتم استرس یه امامن پلکید دوربرسجادمی

 رسید روزشوم اون که این تا بدبودم اتفاق

 که دانشگاه های ازبچه یکی مهمونی به قراربودبریم که شب یه

 پیراهن یه رفتیم شدم بودآماده کرده دعوت ماراهم بود تولدش جشن

 بود ماهی هم بوددامنش ازباالتنگ داشت هم لختی جنس که ای نقره

  ازاتاق زیادنکردم هم آرایش کردم پام هم ایم نقره های کفش پوشیدم

 پیراهن بودبایه تنش فیت که رنگ شلواردودی کت سجادیه بیرون رفتم

 پوشیده ای نقره  دودی کراوتن بودبایه من لباس رنگ هم که ای نقره

 ورمیرفت باموبایلش بودداشت کرده درست همیشه مثله بودموهاشم

  بیرون رفتم پوشیدم مانتوم منم بیرون کردرفت نگام دیدیکم تامن
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  نزدیم حرف تاخودجشن شدم سوارماشین رفتم کردم درهاراقفل

  درحال مردم همه عیدمیومد جابوی بودهمه آخراسفندماه روزهای

 ازشهر بیرون بودجشن ترافیک همیشه هامثل خیابون خریدعیدبودن

  یه به رسیدیم ترافیک همه بعداین بودباالخره شده گرفته باغ توی

  کردیم بودبعدازپارک خوشگل ام بودخیلی بزرک خیلی که باغ

  پسرقدبلندچهرشونه بودیه شلوغ خیلی بودن اومده توهمه رفتیم

  اومدسمتمون

 برادر ماشمارادیدیم عجب چه اومدی خوش سجادخان سالم به

  سوخت برات دلم دیگه چیکارکنم خان پدرام سالم علیک

  نابودکردی نیست خودت باباهمچین خفه

 بیکارباشن که شمانیستن مثل که همه کارداشتم

  من سمت برگشت گی می راست توکه

 کردم معرفی دیرخودم سجادشرمنده دوست هستم پدرام من سالم

 همسرسجاد پریساهستم منم کنم می خواهش نه

  ازآشناییتون خوشبختم

 طور همین منم

  هاکه ازبچه یکسری مارابردسمت اومدن هاهمه بفرماییدتوبچه

 ازپسرهابلندشد یکی رسیدیم که بهشون بودن نشسته دورهم

 امسال دوست باباپارسال ماشمارادیدم عجب چه اومده ببنیدکی

 کرد اومدسجادبقل کردین گم خبراراه آشناچه

 نگیردید ازمن سراغ شماهایه کارداشتم اومیدمن خفه
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 چراباید میبینیم تودانشگاه هرروزداریم ماتوراکه آخه:امید

  بگیریم ازتون سراغ

 روبه داشتین راسرپانگه مهمون که حاالبشینید خوب بسه بسه:پدرام

 باال طبقه کنید عوض هاتون لباس خواستین پریساخانوم گفت منم

  برین

  عوض هاشون لباس همه که اتاق تویه هاباالرفتم ازپله کردم تشکری

  بقیه پیش پایین رفتم کردم درست آرایشم یکم کردم عوض میکردن

  اونجانشستم رفتم بودکه خالی بامزه دختره کنارسجادیه صندلی یه

 سجادکرد اومیدبودروبه اسمش سجادکه دوست

  بکنی معرفی خانومت ماهارابه خوای نمی جناب

  ازدیونگی خودش بگذره ساعت یه میخوای هم کردن تومعرفی مگه

  میبره توپی

 امیدهستم من کردن معرفی کردبه شروع خودش گفت بروبابابهش

 یلدانامزدمن شمانشسته پیش میبینی که دختره سجاداین دوست

 یلدادخترکنارسهندبیتانامزدسهند داداش سهندکه آقاپسرکناریش اون

 ترتیب رابه همه دیگه نازنین دوست رضاکه بقلیش نازنین کناربیتا

 بودیم عروسیتونم شب شمارامیشناسیم ماهمه خوب کرد معرفی

 طور همین نمیاد ازمارایادتون کدوم بودهیچ شلوغ شماسرتون اماچون

 بود میزپسربامزه حرف داشت

  دخترکنارش صداحامدبودبایه سمت سرهابرگشت همه سالم

 دیگه نمیومدی آوردین تشریف عجب چه حامدخان به به:امید
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 معرفی کرد معرفی همه دختربه اومد پیش بابادیرشدکاری خفه:حامد

 صندلی باددوتا کردپدرام سالم همه به هم مریم مریم خواهرم کنم می

 پیش نشستن حامدخواهرشم کردن هارادرست صندلی پاشدن اومدهمه

 براش جواب یه گفت امیدمی بودهرچی شیطون دختربامزه یه مریم ما

  لبخندمیزدامافکرش سجادفقط خندیدیم دوتاشون ازدست کلی داشت

  رقصیدن رفتن اشدن همه بود مشغول

  برقصیم ریمب مادوتاهم میای پریساجون:مریم

  دونم نمی:من

  که پاشدیم پاشو که نداره نمیدونم:مریم

  سالمتی کجابه:سجاد

 پیرمرد مثل شمادوتاهم سررفت حوصلمون وسط بریم میخوایم: مریم

 جا هابشینیداین

 وسط اون پریسابره نمیذارم بروامامن بری شمامیخوای:سجاد

  فقط که خداراآوردی بنده نشستی همش درنیارتووکه بازی لوس: مریم

 نزار اینام به محل کشیدبیاربریم من دست مریضی بشینه

  باهم کنارهم بودن نشسته سجادحامدهم رقصدیم کلی وسط رفتیم بامریم

 نشستیم سمتشون برگشتیم میزدن حرف

 نباشید خسته:حامد

  باشد سالمت:من

  چی برای. نباشه خسته کی:امید

 سردربیارین چی توهمه دارین دوست شماخیلی هرکی:مریم
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 داری شماکاری بله:امید

 ها ازبچه یکی یلداگفت به دختررضابرگشت دوست نازنین دفعه یه

  سولمازبوده عروسی ها پیش چندشب گفت

 سرصدا چقدربی گی می دروغ:یلدا

  دعوت دانشگاه های ازبچه کدوم هیچ گفت هاش ازدوست یکی:نازنین

  نکرده

 بود ازکجافهمیده واقعااون:یلدا

 توعید قراربوده گفت می گفته هاش دوست به فقط آخه: نازنین

  اومدن االنم زودترگرفتن اصرارشوهرش امابه بگیرن

  گرفته چرایواشکی واپس:یلدا

 دارن دوست هم خیلی میگن ولی گرفتن چرایواشکی نمیدونم: نازنین

 سجاد سمت برگشتم وایمیستادآروم داشت خبرقلبم این باشنیدن

 داد کردخدابه می نگاه نازنین به بودداش بدجورتوهم هاش اخم که

 بیرون پاشدرفت دفعه یه برسه

 کرد همچین واچرااین:امید

  دیدم کردم نگاش نیست چیزیش خرده یکم اعصابش کن ولش:حامد

  نشست من پیش اومدنشست ربع بعدازیه توباغ رفت

 بیرون رفتی دفعه سجادچرایه چته:رضا

 بیرون رفتم شدم خسته نیست هیچی:سجاد

  ازاون سرنره حوصلت که جانشین این قربده بروسط پاشویکم: مریم

  خوبه برات کن فعالیت یکم نشسته اومدی که موقع
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  سالم

 صدا سمت سرهابرگشت همه

  جا بوداین اومده چی برای این داشتم کم خداهمین وای

 خوبی سولمازجون سالم:نازنین

  عزیزم مرسی:سولماز

 سولماز کنی نمی معرفی:رضا

 امیر چراهمسرعزیزم:سولماز

  سولماز ازحرف کردن تعجب همه

 بخواد شیرینی ازتون کسی خبرترسیدی بی چه:رضا

 بفرماییدبشینید اچراشماهاهنوزوایسادین اومد پدرام موقع همون

 ببینم سجادبودکه به حواسم همه ما روی روبه سولمازامیرنشستن

  میکردتعجب نگاه بودبهشون نشسته ریلکس خیلی چیه العملش عکس

  انقدرریلکسه حاالکه به شدنه اعصبانی که موقع اون به نه کردم

 همه شدوگرنه دفعه واالیه رضاگفت سولمازروبه نشستن که بعدازاین

 میکرد سجادنگاه به بارضابوداماداشت که بااین  میکردم رادعوت

 میزد حرفش

  بوده همین فقط که مطمئنی گی می راست شماکه:رضا

 ازتون ترسیدم فکرکردی نکنه فکرکردی چی پس:سولماز

  بزنه بهم عروسیون کسی شایدنخواستی گفتم نه:رضا

 کردم تعجب برقصیم پاشوبریم گفت درگوشم سجاد موقع همون

  پاشدم شدم خوشحال لحاظ هاماازیه حرف سجاداین
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  سالمتی کجابه:حامد

  رمبگی بایدازتواجازه بریم هرجامیخوای توچه به:سجاد

  بگیری بایداجازه بلکه:حامد

  طوریه برقصم برم بازنم بروبابامیخوام:سجاد

 میخوادبکن دلت بروهرکاری مارانزن فقط طوری چه داداش نه:رضا

  رفتیم رقص پیست سمت به کرددوتایی دورکمرحلقه سجاددستش

  یکی نگاه سنگینی رقصیدیم واقعاکلی میرقصه شیک مردون خیلی

 داشت سولمازم وسط اومدن هم سولمازشوهرش دیدم میکردم احساس

 رقصدیم کلی تاآخرشب مارازیرنظرگرفت حرکات میکردتمام نگاهمون

 بود من به حواسش همه دیگه که سجادم رضاخندیدیم های بازی مسخره

 حرص درآوردن برای حرکاتش تمام میدونم که من لحاظ ازهمه

 بلند سجادپاشدمنم دوباره شد پخش آروم آهنگ یه سولمازبودآخرشب

 چسبوند خودش به کردمن دورکمرحلقه دستش برقصیم باهم پاشم کردکه

 از شدیم نزدیک بهم خیلی خیلی کردم حلقه دورگردنش دستم منم

  روسینش گذاشتم بودسرم شده گرمم خیلی شدم حالی یه بدنش حرارت

 بیشترمیشد داشت هی قلبم ضربان که من میزدبرعکس آروم آروم قلبش

 زده ذل نافذش مشکی های چشم بااون کردم نگاه بهش باال آوردم سرم

  واقعانمی بودم گیج ترمیشد نزدیک هی صورتش کم کم من بودبه

  کنه می شدچراهمچین وصل برق بهم دفعه یه چیکارمیکنه داره فهمیدم

 غیرازمادوتاهیچ به دیدم جداشدیم ازهم زدن دست به کردن شروع همه

 شخصه به منکه میزنن دست دارن دوتادوروایسادن همه نیست کسی
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 امااون بودکردی کاری چه سجاداین کنه چیکارت خدابگم وای شدم آب

  رفتیم افتاده اتفاقی انگارکه میکردانگارنه نگاه داشت تفاوت بی خیلی

  هابودن بچه همه میزکه سمت

 نفهمیدین که بودین شده دیگه محوهم همچین زوجی عجب به به:رضا

  رونمی بلدبودی شماهم سجادخان باریکال شدن پراکنده ازدورتون همه

 کردی

  شمارانگاه داشتم همه بودین شده بامزه خیلی گی می آقاراست:حامد

 آره سجادناقالتوام ای میکردن

  داشتم بوددوست زنم لطفا شمادوتاخفه:سجاد

 عضب جاجون بکنیدبابااین راهم بقیه مراعات یکم ولی میدونم: مریم

 میدی نشون سال باالهیجده های صحنه ازاین هی نشسته

 عموجون بگیری درچشات میخواستی:سجاد

 میکردی قبلنابیشترمراعات آخه کنی می مسخره کوفت:مریم

  لیاقت نبودکه قبلناکسی آخه:داد مریم کردجواب سولمازنگاه سجادبه

 بازی مسخره کلی همه تاخودرفتن کنه می اماحاالفرق باشه داشته من

  بی سجادخیلی نگفتن هیچی کدوم سولمازهیچ سجادنه امانه درآوردن

  موضوع چقدرازاین که میدونستم میدادامامن نشون خودش تفاوت

 مهمونی بابت سجادرفتیم دوست سمت یه یابچه بعدازخداحافظی ناراحته

  سوارماشین گفتیم تبریک بهش دوباره تولدش ازتشکرکردیم

 بودباسرعت اعصبانی شدت به نزدیم حرفی هیچ تاخونه شدیم

 میکرد کنترل میکرداماماشین تصادف بارداشت کردیه می رانندگی
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 در اتاق سمت تورفت باالدربازکردرفت رفتیم سوارآسانسورشدیم

 بعدازپنج صندلی روی نشستم یکم نداشتم کاری هیچ حال منم بست

 میومد ازتواتاق آهنگ صدای دقیقه

 ستجا دوازاین عشقت وقتی دنیاس غم

  تنهاس خسته رمق بی دل وقتی

 حساس بشه آدم دل دنیاس غم

 احساس نباشه احساس نباشه ازتودلش ازعشق وقتی

 کنه درکت که نباشه کسم هیچ کنه ترکت بره اون دنیاس غم

 نمیرسی بهش دیگه که بفهمی خدافظی تولحظه دنیاس غم

 کنه درکت که نباشه کسم هیچ کنه ترکت بره اون دنیاس غم

 نمیرسی بهش دیگه که بفهمی خدافظی تولحظه دنیاس غم

  خیلی بدشه عشقت وقتی دنیاس غم

  میلی باشه تونداشته به که وقتی

  خوابشوببینی وقتی دنیاس غم

 بشینی پیشش نتونی وقت اماهیچ

 کنه ترکت نباشه کسم هیچ کنه ترکت بره اون دنیاس غم

 نمیرسی بهش دیگه بفهمی خداحافظی تولحظه دنیاس غم

 صدا دفعه یه داره انقدرسولمازدوست یعنی شده شکلی خدایاچرااین

 میز روی های وسیله تمام دربازکردم اتاق سمت اومددویدم شکستنی

 روزانوش بود گذاشت سرش بودروزمین نشسته زدشیکوند آرایش

  خوش مردببینم گریه تونم خدایااصالنمی میکردوای گریه داشت
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  شیشه خره تمام جاروآوردم رفتم ناراحت براش سولمازکه حال به

 کنم می نروخواهش کشید دستم که بیرون ازدرفتم کردم هارجمع

 نزارتنهاباشم نکن ولم تودیگه

 پیشت میام سرجاش اینارابزارم بزاربرم نمیرم باشه

 در میومدجلوبه هی داشت طرف کرداون پرت گرفت جاروازدست 

 نیست خوب حالش این خداچیکارکنم شدوای نزدیک خیلی دادام تیکه

 پرید ازسرم برق بوسیدنم به کردن شروع دفعه یه میگه هزیون داره

  نیست خوب حالت تواالن کنم می سجادخواهش نکن دادم هلش

  کنی چیکارمی داری فهمی نمی

 پریسا باتوخوشم من خوبه حالم من نه

 نیست خوب توحالت فهمی سجادچرانمی کن توروخداولم

  دست دراومدهرچی اشک روتخت کردگذاشتم بلندم  خوبم من نیستم چراخوب

  ازش حالم شب اون ورنرفت اون بره داده هلش هرچی پازدم

 ازسجاد شب اون بودکه نیومده بدم ازیکی خوردانقدرتوزندگیم بهم

  کنم کمک بهش خواستم که فرستادم لعنت خودم اومدبه بدم

  کردم خودم به نگاه یه اتاق به نگاه یه بازکردم هام چشم که صبح

 گرفت ام گریه اومد توذهنم دیشب های اتفاق اماتمام جاخوردم اول

 دردوحشت دل میرفت گیج نبودسرم خوب حالم اصال حمام رفتم پاشدم

  زندگی ازاین حالم گرفت شدت ام گریه ولرم زیرآب رفتم داشت ناکی

 دخترنیستم دیگه که سوخت خودم برای دلم میخورد بهم داشت کوفتی

  سجاددوست بودکه گفته بهش اول ازهمون تقصیرسولمازاگه همش
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 بالسر این تقصیرسجادنامردکه شدهمش نمی شکلی این االن نداره

 شلوارک تاپ یه برم راه تونستم واقعانمی بیرون اومدم ازحموم آورد من

  که آشپزخونه سمت رفتم میرفت گیج داشت سرم بیرون رفتم پوشیدم

  خردسمتش زنگ تلفن

  بله

  امروزنمیای مگه توپری کجای

  بده حالم بهارخیلی

  شده توچی چته

 توروخدابیاپیشم میخوره بهم داره حالم بگم برات االن تونم نمی

  میام میوفتم راه االن باشه باشه

 خونه بعدزنگ ربع یه میرفت گیج خیلی سرم کردم قطع گوشی

  شدبهاربوددربازکردم زده

  پریده انقدرتورنگت چرا سالم

  نفهمیدم هیچی دیگه رفت ساهی چشام

 :سجاد

  اتفاق همه چیکارکردم من وای کردم نگاه دوربرم پاشدم که صبح

  افتادخدایاچرامن یادم همه  سولمازهمه افتادازدواج یادم دیشب های

 چرا پس باشم نداشته کاری بهش بودم نداده قول مگه کاراکردم این

 بودکردم خوابیده آروم پریساکه به نگاه سولمازیه به لعنت من به لعنت

  دوش حمام سمت رفتم پاشدم خدایا کنه اعتمادنمی من به دیگه االن وای

 گوشیم االن چیکارکنم بیرون رفتم پوشیدم هام لباس بیرون اومدم گرفتم
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 خوردحامدبود زنگ

  بله

 شدن نگران همه رفتی دفعه یه دیشب توپسرخوبی کجایی سالم

  حامدبیابایدببنمت

 شدم نگران شده چی تواالن کجایی

  بگم تابرات بیاشرکت

  شده چی بدوبیاببینم شرکتم االن من

 رفتم سریع کردم پارک شرکت سمت کردم رانندگی سریع اومدم باشه

 درسرش کارمیکردباصدای بودداشت حامدنشسته تواتاق رفتم باالسریع

  اومدسمتم آوردباال

  شدپسرچیکارکردی چی

 کردم تعریف هارابراش اتفاق همه گفتم چی همه

  ندادی دخترقول این توبه مگه سجادچیکارکردی وای

 شد شکلی چرااین کارکردم چرااین نمیدونم دادم چراقول چرا

 زدی رابهم دیگه یکی زندگی دیگه خاطریکی به برسرت خاک

  نگفتم بهت من ازاولش سیربزنم دل یه پاشم میخواداالن دلم یعنی

 چسبیدی دودستی توام گفتم بهت صوری ازدواج خریه کارامن این نکن

  خاطرش توبه که داره انقدرسولمازارزش کاراکردی چرااین احمق آخه

 اون کنی نگاه توروش میخوای شکلی چه کردی دخترسیاه این زندگی

 طوره حاالچه بگم چی بهت نمیدونم واقع بودمن تواعتمادکرده به

 بیرون اومدم دمن.ب خواب نمیدونم
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  اصالتوشعورداری گذاشتی تنهاش وضعیت تواین االن برسرت خاک

  توگفتی گندکاری این کی به فهمی نمی هیچی

 کس هیچ به کرده قفل مغزم جاقدنمیده هیچ به عقل چیکارکنم

  نه اینانمیدون داداشت یعنی

  گفتم بهش که هستی نفری تواولین نه

  من وردل شینیجاب این نه باشی بایدپیشش بلندشوتواالن بلندشوببینم

 حامد خونه برم تونم نمی

  گم می بهت تودارم میدونم من خداسجادپانشی به

 میاد بدش ازمن االن اون کنم نگاه توروش تونم نمی گم می میفهمی

  کردی می غلط این داشتی دنیاوقتی این آدم ترین توفهمیده نمیفهمم نه

 پشیمانی احساس من برای حاالبشینی نه فکرمیکردی جاش این بایدبه

 خورد زنگ گوشیم نداره فایده هیچ کارت این االن کنی

  بله

 پریساشماکجایین دوست بهارم سجادخان سالم

  شرکتم من هستین خوب بهارخانوم سالم

  شمام خونه االن من خونه بیاین

  افتاده اتفاقی شده چیزی

  کنم می تعریف براتون بیاین

  میوفتم راه االن باشه باشه

 بود کی شده چی

 خونه بریم پریسابودگفت بهاردوست
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  ریدی فکرکنم که پاشوپاشوبریم

  کردم می حرکت باسرعت خونه سمت کردیم باحامدحرکت

  حاالنکوشیمون چته

 بهاردیدم تو رفتم تودربازکردم رفتیم شدیم پیاده خونه دم رسیدم

  بهارخانوم اومدیم بودکه مانشده متوجه خواب اتاق سمت میره

  شده چی

  سالم

  بریم کاری یه امروزقراربودبرای شدم نگرانش صبح نمیدونم

 بهش هرچی پیشش برم بده حالش گفت که بهش زدم زنگ دانشگاه

  افتادخیلی دفعه یه دربازکردکه بیارسیدم گفت می فقط شده چی گفتم

 اومد اورژانس زدم زنگ بودم کرده حول

 بیمارستان چرانرفتین گفت چی دکترش چشه شده چی خوب

  بهش که فشاری داشته که خاطراسترسی به که گفت می دکترش

  کردم تعجب من نمیاد پایین تبشم کرده تب که حاالم کرده قش اومده

 افتاده براش اتفاقی چه شده چی کردم نمی قش وقت پریساهیچ آخه

  ام خیلی بود پریده خیلی رنگش کردم تعجب دیدمش که اصالصبح

 کنه استراحت توخونه که دکترگفت افتاده اتفاقی چه بودمگه کرده گریه

  بهتره

  بهارهیچ های ازحرف دختردیگه بااین چیکارکردم خدامن وای

 حامدشنیدم صدای فقط نشستم تخت سمت رفتم فهمیدم نمی چیزی

  کنم تعریف براتون تامن بیاین بهارمیگفت به داشت که
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  قرمزبودمعلومه هاش بهارچشم اتاق تو بهارحامداومدن ربع بعدازیه

  اومدسمتم کرده گریه که

  مگه باشی آدمی همچین کردم فکرنمی وقت هیچ نامردی خیلی

  کردم فکرنمی هان آوردی بالسرش این بودکه کرده چیکارت

 کنارش نشست پریسا سمت رفت واقعاوقیحی باشی آدمی همچین

  گرفت دستش

  نمیادهان پایین توچراتبت اومده سرت بالی خداچه وای:بهار

  پاشوکنیم خوب  داشت هنوزتب روپیشونیش گذاشتم دستم

  اعصبیه تبش گفت دکترمی بعدشم میدم انجام خوادخودم نمی:بهار

 ازدست خیلی گرفتم هام دستم بین سرم هانشستم رومبل بیرون رفتم

  بودم اعصبانی خودم

 

 :پریسا

  وای توتختم دیدم که بازکردم هام بودچشم سنگین سرم میسوخت گلوم

 دراومد شدن بسته آوردصدای من کی جا این اومدم شکلی چه خدایامن

  میومدسمتم بهاربودداشت

  کردی رانگران چقدرهمه میدونی خانوم تنبل بیدارشدی باالخره:بهار

 بهاراومدنش زدن زنگ سرگیجه شب میومداون یادم هاداشت اتفاق همه

 شده چم نمیادبهارمن یادم چیزی دیگه اومد هام چشم جلوم که سیاهی

  انقدرنازک کردم فکرنمی فقط کردی قش برم قربونت هیچی:بهار

  ها باشی نارنجی
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 شده چی بهارفهمیدی دردمیکنه سرم

 درد جاییت حاالخوبی خاطرفشارپایینته به سرتم فهمیدم عزیزم آره

  کنه نمی

  ام خسته کنه دردنمی نه

 اومده االن واال اومدی هوش به نمیدونه چقدرنگرانته نمیدونی میدونم

  بودپیشت

  میخوره بهم ازش حالم فهمه نمی اصالهیچی اون خیلی نگران آره

 شد چی ببینم کن تعریف

  رابراش افتادهمه شب اون که های اتفاق تمام گفتم چیزبراش همه

 ریخت اشک من پای پابه گفتم

  احساس واقعا دیگه بودمن داده قول من به اون دیدی شدم بهاربدبخت

  باهاش کنم نمی امنیت

  ام خیلی ناراحت خودشم اماون شد دعوام باهاش منم گلم میدونم

  پشیمونه

  چیکارکنم االن نمیدونم که نداره سودی من برای اون پشیمونی

  آدم یه کنم می احساس بهارمن دخترنیستم دیگه االن من میفهمی

  اضافیم

 که کردن باگریه کنی گریه بشینی میخوای چیکارکنی حاالمیخوای

 درست سوپ پاشوبرات حاالم میشی بدترافسرده نمیشه درست کاری

  بشه کم بدنت ضعف پاشوبخوریکم کردم

  ندارم بلندشدن نای پاشم تونم نمی
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  بشی راحت که میارم درش برات االن شده تمام که سرمتم باشه

 نکنه خونریزی که روش گذاشت پنبه درآوردیه برام بهارسرم

  چیکارکنم که این به بستم هام چشم منم بیرون رفت پاشدازاتاق

 سجاد که بازکردم هام چشم میومدازبوش سوپ بوی فکرمیکردم

 کوچولو خانوم بازکردی هات چشم باالخره اومدتو دستش تویه باسینی

  کنارتخت های عسلی روی گذاشت سینی نشست اومدسمتم 

  رابخوری خووشمزه سوپ این بشینی کنم بیاکمکت خوب

  بهاربگوبیادبروبیرون به خوام نمی

  پاشوببینم دخترهان کنی می چرالجبازی

  فهمم نمی بقیه به زوربگی میخوای همیشه نداری کاری شعورهیچ

 واقعا کشی نمی خجالت جای این توچرااالن

  دیریازودمیوفتادکارخالف اتفاق این بودی زنم چیکارکردم مگه نه

  نکردم شرکه

  آوردی بالسرمن این بودی ناراخت دیگه خاطریکی توبه وقیحی یخیل

  ندارم حوصلت میخورپاشوبروبیرون بهم هات جنس ازتوهم حالم

 طوری این خواستم نمی واقعاناراحتم من پاشوبخوراین پاشوببینم نه

 کن فراموشش پریسا کنم می خواهش بشه

  شب سجادتواون میگی چی میفهمی کن فراموشش میگی راحت چه

 خاطراون توبه چی یعنی کردی سولمازفکرمی به داشتی من جای به

 کنم فراموش گی می راحت حاالاومدی کردی بدبخت من ریختی بهم

  میکنه حل مشکلی چه آخه داره فایده توچه ناراحتی گی می چی میفهمی
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 سولمازازاولشم دوران اون به برمیگردم من دیگه بدونم میخوام من هان

  من میفهمی داشت دوست پسرعموش هم ازاول اون نداشت تورادوست

  لرزیدن به کردم شروع اینه وضعم تواالن به خاطرکمک به احمق

 هان چرامیلرزی ببخش گی می توراست کردم غلط من باشه باشه

 خوبه میدم انجام توبگی هرکاری فکرنکن بهش آروم باش آروم

  شدم آروم که میزدتااین حرف داشت درگوشم اونم میلرزیدم توبغلش

  پام روی گذاشت سوپ ظرف نشستم

  دهنم کردگذاشت شروع بخورخودش بیااین خوب

  بخورم میخوام خودم بده بسه

  میدم بهت من دیگه نه

  آره گرفتی وجدان عذاب چیه نشودیگه لوس

  بگیرم وجدان چراعذاب نه

 خرد زنگ گوشیم دربیاری پروبازی بلدی فقط خیلی پرویی خیلی

 ببینم بده کیه

 یعنی چیکارداره داداشته

 دادم جواب کشیدم ازدستش گوشی ببینم بده

 خبرا چه خوشی بینی خواهردنیامارانمی ترین معرفت بی به سالم به به

 میگذره خوش کنی کارامی چی

  بکش نفسی تویه میزنی پسرچقدرحرف وای

  بزنی زنگ بهم بیشترازقبل بودی داده قول یاتوکه معرفتم بی من

  کنم می دق جادارم این ورمن اون رفتین هردوتاتون خوشی چه نه
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  بدنیست ای خدا به شده ذره یه براتون دلم پرهام معرفتی بی خیلی

  زده لک دیدنتون  برای دلم بیاین توروخداپاشین

  خبرخوب یه میخواستم شده چیزی پره خیلی دلت خانوم ابجی

  بدم بهت

  چیه بگوببینم

 میمونه من جاپیش شداین درست سارام کارهای هیچی

 بود بدجورگرفته دراومددلم واقعااشکم

  کنی تازه دلم داغ زدی بودزنگ خبرخوشت این نامردی خیلی

  شدین موندی دوتایی تومیگی تنگتونم دل گم می دارم معرفت بی

 پرهام توروخدابرگردین

 صدات بگوچته پری کنی می داری شده چیزی کنی می چراگریه چته

  شده باسجادحرفتون شده چیزی شادنیست قبل مثل

  بزنم حرف تونستم نمی دیگه نامردین خیلی بدون این ولی خوبم نه

 سجاد پیشش بودمیرفتم پیشم االن بوداگه شده تنگ بدجوربراشون دلم

 زد حرف کردبه شروع گرفت ازمن گوشی

  خوبی جان پرهام سالم

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

 گرفت اش گریه همین برای شده تنگ براتون دلش یکم نیست چیزی نه

  شدم خوشحال خیلی باشه باشه نه خوب چه جدی ا

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

 برسونیدخدانگهدار سالم شماهم نه چشم باشه
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  بودخدایاحاالنه شده تنگ هردوتاشون برای کردواقعادلم قطع گوشی

  خواهرم نه پیشمه داداشم

 بود خداترسیده بنده کردی شکلی این چرا چته کنارم سجاداومدنشست

  برای جونم که من چی من پیشتن خانوادت همه فهمی نمی توهیچی

 تنگ دلم بینمشون دیرمی دیربه خیلی دیگه میدادم خواهربرادرم

  داداشم آغوش بابام گرم آغوش دلم هامون دورهمی برای شده

  باخواهرم که دونفری های حرف برای کردم می لوس براش خودم

  درک من کسی هیچ شده تنگ همشون برای مامانم برای دلم میزدیم

  کنه نمی

  میشم داداشت میشم بعدخودم به ازاین کنی می انقدرگریه چته هیش

  این توروخدا کست همه میشم مامانت میشم خواهرت میشم بابات

  نریزایناراپریسا نکن گریه شکلی

  خوام نمی دیگه پیشمی ترحم برای توام بروباباتوروخدابروبیرون

 سولمازجونت بروپیش میخوره هم به ازهمه حالم ببنمت خوام نمی

 بروبیرون دیگه بسه دادی زجرم همه این بسه هان چرانمیری

  میبینی ام خدایاخسته بیرون پاشدرفت حرفی هیچ سجادبدون

 همه این که چیکارکردم من مگه هست دنیاکسی تواین تنهاترازمن

  اومدهان بالسرم

 ها بدمیشه حالت دوباره کنی می شکلی چرااین پری

 کسیو ببینم خوام نمی بهاربربیرون بزارین تنهام جهنم به

 است چنددقیقه خوبه بسه نمیزارم خودت دست مگه کنی خودمی بی
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  کردم گریه بهارکلی کردتوبغل اومدبغلم ها بیرون اومدی اززیرسرم

  برد خوابم که این میزدتا حرف اون

 روز ازاون کسلم ام خسته ندارم کاری هیچ عیدحال روزدیگه سه

 هازودمیره صبح من به اون نه دارم سجاد به کارب من بعدنه به

  احوالم میزدن زنگ بهم خیلی مامان دیرمیادمادرجون هام شب

 بودچیزیم فهمیده ساحل همشون به گفتم می دروغ همش میپرسیدن

 سر ام حوصله خیلی افتاده اتفاقی چه که نگفتم کسی هیچ امابه شده

 کرد شروع ازآشپزخونه ازهم اول راتمیزکردن خونه بودپاشدم رفته

 تمیزبیشتر خونه این که بودخودم افتاده جابرق همه جاراتمیزکردم همه

  بیرون اومدم ترشدم سرحال گرفتم دوش حمام رفتم داشتم دوست

 انجامشون نشستم کارهام پای رفتم نداشتم کردن درست بودااماحال ام گشنمه خیلی

 دوبود ساعت بودم شده خسته خیلی ترم این بودم کرده تنبلی خیلی بدم

  نمیادخیلی امروزهم بودفکرکنم هنوزسجادنیومده بیرون رفتم پاشدم

 بهاربود برداشتم خوردرفتم زنگ گوشیم بود سررفته ام حوصله

  سالم

 کنی چیکارامی خوبی طوری چه نومپریساخا سالم

 کنی توچیکارمی بیکارم هیچی طوری توچه خوبم

 ای خونه بیکارم منم هیچ

  سررفته ام حوصله ام خونه آره

  بیرون بریم بکن پاشوکارهات

  ندارم حالش خیال بهاربی وای
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 بای اونجام دیگه ساعت نیم من پاشوببینم کوفت

 تک کردبهاربهم کارهام رفتم پاشدم کنم مخالفت من نذاشت دیگه

 بیرون برم که سمتش رفتم خیال سجاداومدتوبی که بیرون زدبرم

  سالمتی کجابه سالم علیک

  بیرون میرم سالم

 کجا بیرون نمیدونستم واالمن شدگفتی خوب ا

  جواب بایدبهش من که هستی ازتوکی هان من به هرجاتوچیکارداری

  بدم پس

  چیکارم که میفهمی فکرکنی یکم چیکارتم من نمیدونی

  فهمیدی زوربگی تونی نمی دیگه باشی میخوای هرکی

  بیرون بری نمیزارم کجاباکی تانگی

 کشید دردستم سمت رفتم گفتم بهش بروبابای

  هان کنی می شکلی چرااین وحشی چته

  میگی چی داری بفهم

  دستم کن ول توچه به بفهمم خوام نمی

  دستتو کنم نمی ول کجامیری تانگی

  بدم پس جواب توام هرجابایدبه

  بدی بایدپس که آره

  بیرون بابهاربرم میخوام دیگه کن ول

 میمردی زودترمیگفتی

  بشم راحت تویکی ازدست بمیرم میخوام آره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 parisa | عشق جدال رمان

 

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

 

173 

 

 برین تنهامیخواین حاالخودتون خوب

  بریم میخوام پسرهامون بادوست نه

  بیرون دربزاری پاازاین نکرده الزم چی دیگه

  نداره ربطی ام کسی به میزارم

  میدم نشونت

  بکن بکنی میخوای هرکاری

 جا این بیای نداری حق دیگه بیرون درگذاشتی ازاین پات اگه

 تواینم این باشه برم که کنی دک من میخوای که وقته خیلی باشه

  پایین رفتم سرعت به هارا پله بیرون ازدرزدم خونت

 بود نشسته بهارجلودرتوماشینش

 تولکی دوباره چته خانوم پری علیکم سالم

  بریم نیست هیچی سالم

 دوباره میگیری قیافت این با آدم حال پری توروخدا کن بس کوفت

  شده چی

  خوش امشب میخوام که بریم بزن شد بحثمون که میومدم داشتم هیچی

  مجردی یاددوران به بگذرونم

  بریم بزن اتم پایه شده بگوچی امابعدبرام فکرنکن بهش کن ولش

  نخریدم عیدم هنوزلباس من که

  خیلی گذروندیم خوش کلی کردیم پاساژگردی بابهارکلی باشه

  بابهارمیرفتیم داشتیم کوفته خسته شد عوض بودواقعاروحیم خوب

  کوری مگه بابابرادرمن ای برخوردکردیم بایکی دفعه یه که بیرون
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  بیاکمک راوایسادی بهارتوچه کن جلوتونگاه ندیدی بزرگی این به آدم

 پاشو دقیقه یه پری کن

  دیگه چیکاربیاکمک پاشم

 گم می بابابلندشوبهت ای

  کنه جاچیکارمی این این داشتم کم خداهمین وای بلندشدم

  پریساخانوم سالم

  شما آقامسعودحال سالم

  داشتم نبودعجله واقعاحواسم من شماشرمنده خوبین ممنوم

 نیست طوری کنم می باباخواهش نه طورین شماچه خوبم مرسی

 کنید جمع که کنم می کمکتون من بدین اجازه

  کنم می جمع خودم بابامن نه

  گوشم بهاردم وسایل کردن جمع کردبه شروغ نیست طوری نه

 دادی عکسشونشون که همونه این وای

  خودشه آره

 نگاتوروخدا خداهیکل قدوای وای سجادبهتره نظرازاین ازهمه که این

  خره میکردی ازدواج بااین میرفتی پری

 بود مونده بمیرهمینم

 ما دست کردداد جمع وسایل مسعودتمام

 ریخت وسایلتون که شرمنده بازم

  کردین جمع وسایل شماشرمنده

 که بابهارردشدیم گفتم بااجازه حرفیه چه این کنم می خواهش بابا نه
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 مسعوده دیدم برگشتم پریساخانوم

  داشتین کاری بله

  سوری خاطرچهارشنبه به جشنی فردایه که بگم میخواستم راست

  بیارین هم دوستتون البته بیارین تشریف میشم حال خوش میگیریم

  آخه نمیدونم راستش

  خداحافظ منتظرتونم دیگه نیارین نه

 دورمن چله خول خدایاچراهرچی بزنم حرفم من نذاشت دیونه واپسره

  گرفتن

  چیکارکنی حاالمیخوای

  شایدرفتم نمیدونم

  کنی بعدسجادچیکارمی آفرین

  دیگه کنم می کاریش یه کن ولش هیچی آخ

  بخوریم چیزی یه بیابریم خوددانی نمیدونم

  باشه

  دادیم سفارش هرکدوممون شاپ کافی رفتیم

 شماها شددوباره چتون بگوببینم خوب

 پاتا اگه دراومدگفت شداونم دوامون باهم که میومدم داشتم هیچی

  خونه برگردی نداری حق بیرون گذاشتی

  کنی دک من که بودی بودمنتظراین وقت خیلی باشه که گفتم بهش منم

  میرم منم

 حاال چیکارکنی میخوای زدی حرف چرااین توسرت خاک
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 اینا مامان خونه میرم فوقش واقعاچیکاربایدبکنم نمیدونم هیچ

 چرا بگی میخوای بگی بهشون چی هابودمیخوای حرف ازااون

 خونشون رفتی

 بزرگ شمادوتامیخواین کی نمیدونم من ببین پری نزن مفت حرف

 خرد بهارزنگ گوشی موقع همون بشین

  آقاتونه پری اوه اوه

  نده بهاجوابش وای

  داره چیکارت بزارببینم نده جواب چی چی

 همین کنیم چیکارمی ماداریم میخوادببینه نظرت به چیکارداره هیچی

  زده زنگ من حاالچرابه میزنی چقدرحرف اه

  خاموشه گوشیم من چون

 میدی انجام که چیه گانه بچه رفتارهای این برسرت خاک چییییییییی

 بهارتوروخدا کن ول

  بشین بزرگ میخواین شمادوتاکی نمیدونم من

  وقت هیچ

 داد جواب گوشیش گفت بروبابای

 بفرمایید بله

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

  شماخوبین حال سالم

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

  منه پریساپیش ممنون
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........................... 

  چراخاموشه نمیدونم

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

 بگیره تماس گم می بهش چشم باشه آهان

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

  بدم گوشی میخواین نشسته من پیش االن

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

  من طرف گرفت گوشی لحظه یه باشه

 من به میدی تلفن وقت اون توام پیش نگی که  میزنم بال بال دارم هی

  زشته بگیرببینم

  بله

  چراخاموش کوفتیت گوشی اون کوفت بله

 ای توچیکاره باشه خاموش داره دوست چون

  میگیرم خداحالت به چیکارم من

  دارم حرفی باهات نه ببینمت میخوام نه دیگه

 کردی رادلواپس همه که روشن ام کوفتی اون درک به جهنم به

  خونه میای برمیداری هاتم بازی مسخره ازاین دست

  شدهان عوض شدنظرت چی گفتی می چیزدیگه یه توکه اجدی

 تا بازی مسخره این بفهم کسی خدااگه جابه این بودمیای که هرچی

 تو میدونم من

 کردم قطع خداحافظگوشی کنم بخوادمیخوادمی دلم هرکاری تهدیدنکن
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 میگه چی میزنی حرف شکلی چرااین چته

  بفهمه برگردنبایدکسی کیگه میکنه تهدیدمم میزنه هاش پروحرف

  دیگه برگرد خوب توسرت خاک

  یاروبری این جشن میخوای پری راستی

 بیا توام رفتم اگه شایدرفتم واقعا نمیدونم

  به مامانم عیدایران بارادمیخوادبیادبرای آخه بیام تونم نمی که من

  ها دعوتی توام البته گرفته جشن خاطرش

  براشون دلم گشتن برمی سارام پرهام کاش ای حالت به خوش جدی

  یانه میان اونام که توخبراداری شده تنگ

  نگفت بهم چیزی بارادهیچ یعنی خبرندارم نه

 تنهانباشم منم که بریم باهم بابارادبیا توام خوب نمیدونم باشه

 دنبالت بیاد سجادبگی به خووای نمی یعنی میشه چی حاالببینیم

  برم نمیزاره که بفهمه سجاداگه

 بابات خونه یامیری خونه گردی برمی چیکارکنی حاالمیخوای

  یانه خونه برم نمیدونم سخته خیلی

  ماامابرگردنزارسرلج خونه یکم بیابریم هست وقت بازم تاشب ببینه

 اینا بابات تندپانشوبروخونه مسخره چیزهای سری خاطریه به بیوفته

  نرفتیم خونشون دیگه گشتیم بابهاریکم بریم بگردیم دیگه یکم پس باشه

 آروم خونه دم گذاشت بهارمن بودکه آخرشب خوردیم بیرون هم شام

 آشپزخونه سمت رفتم آروم آروم بودحتماخوابه جاتاریک همه واردشدم

 بود وایساده آشپزخونه دم که بیرون برم رفتم برگشتم خوردم آب یکم
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  اه هستی که بفهمه دربیارآدم صدای یه میکنی شکلی چرااین وای

  ترسیدم

 تاحاال کجابودی

  کجابودم تونمیدونی یعنی

 بودم توضیح کجابودی نمیدونم نه

 یانه باهاشم ببینی کنی چک بودی زده زنگ که باهمونی

  نکردم چک کسی من

  هی که هستی کی فکرکردی نکردی  چک اگه هان چیکارکردی پس

  ازدست شدم خسته هان برم باکی برم کی کجابرم که دستورمیدی من به

  بامن پس باشیم نداشته هم به کاری قرارنبودکه مگه کن باباولم ای

  میفهمی  باش نداشته کاری

  متاهل که زنی شب موقع این تا نمیدونی فهمیده اماتوکه نفهم من نه

 یعنی خداراشکرخاموشه که گوشتیم هان بیرون بره خونه نبایدازاین

  چی که کنی کارهارامی این چی برای گانت بچه رفتارهای این چی

 بزنی شناسنامت سربه یه خوبه هستم کی من بدونی میخوای اگه بشه

 هرکاری که نیستی بابات دخترخونه باش داشته درک یکم بفهم یکم

  خواب اتاق سمت کشیدرفت راه نگه بهت چیزی کسی بکنی بخوای

  بده میادخوداعقلت بدشم تازه کیزنه حرف خداخودش به وادیونس

 روی گذاشته ساعدشم درازکشیده تخت روی که دیدم اتاق سمت رفتم

  درازکشیدم ورتخت اون رفت کردم عوض هام لباس هاش چشم

  مسعودجرات امامهمون بگم بهش گفتم افتادم بهاراینا یادمهمونی دفعه یه
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  بزنم حرفی راجبش نداشتم

 سجاد

  کنم خفش میخواست دلم گفت انقدربدمیومدمی  هوم

  کردن دعوت ماراهم گرفتن بارادجشن خاطربرگشتن فردابهاراینابه

  بگم بهت گفتم

 میدونم خودم

 ازکجا وقت اون میدونی خودت چی

 کرد دعوتم زد خودبارادزنگ که ازاونجای

  کی زدبهت بارادزنگ ا

  نداشتی تشریف جنابعالی که موقع همون

 دیگه میریم خوب آهان

 داره بستگی نمیدونم

 تورانمیدونم میرم که من داره بستگی چی یعنی

  نمیری جایی من اجازه توبدون

  بخوادمیرم هرجادلم من چی یعنی

 بگیربخواب االنم کنیم فردابحث بهتربزاری خستم من ببین

  پرویی خیلی

 خوابید من کردبه پشتش بعدشم بخواب پس خوب میدونم خودم

  خردکرده اعصابم زورگوچیکارکنم این ازدست خدایامن

 ازشون اصال میومدن ایناهم پرهام کاش ای میرم نیومدخودم اگه

  باهزارفکرخوابیدم خبرنداشتم
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  خسته خیلی که چندروزه هنوزبلندشدم بودم خسته بااینکه صبح

  داره ضعف خیلی بدنمم میشم

  نزدیک زدم بابهارحرف یکم بدم انجام که نداشتم کارخواستی

 ازاین که گرفتم دوش یه دادم انجام کارهام بقیه پاشدم سجادبود اومدن

 تخت روی درازکشیده دیدم بیرون اومدم که ازحمام دربیام کسلی

  سمتش رفتم پوشیدم هام سرصدالباس میزدبدون خسته صورتش خیلی

 میخوابیدواالهمش همش کاش ای نگو که آروم بودانقدرتوخواب خوابیده

  کردم صداش آروم اخمو توبیداریشا

 پاشونارهاربخور سجادجان سجاد

  ام خسته خیلی خوام نمی بازکرد هاش چشم

  بخوربعدبخواب پاشو

  پاشم ندارم حالش

  پاشو بیادیگه چی وایعنی

  غذاش میزبعدازخوردن پشت باهزارتاغرپاشداومدنشست

  صدابزن من دیگه ساعت سه میخوابم میرم من

  اخمالو جناب چشم

  گفتی چی شنیدم طرفم برگشت

  بشنوی که گفتم منم

 خواب اتاق سمت رفت توهم رفت بدتر هاش اخم

 همه خردش نمیشه عسلم من بایه اه اه توآفریدی کیه این خدا وای

  باغروراخمه چیزش
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 شدم آماده منم گرفت دوش رفت کردم بیدارش رفتم ساعت بعدازسه

  آماده پوشیدیم هامون لباس بهاراینا مهمونی برای بریم که

 کن بروعوضش پوشیدی چیه این وایسا

 شد شروع بازم وای

  بپوشم چی میدونم خودم روش داره کت نترس

  بریم داره کت حاالکه خوب

  رفتیم نمی نداشت اگه ا

  بعدش کردی می عوض لباست شمامیرفتی نه

 کشید گرفت بازوم ردشدم ازبقلش خوشه بروبابادلت

  شکست بازدستم شدی وحشی چته

 بدمیبنی واال نکن بازی من اعصاب با ببینم غرید هاش دندون ازالی

 میدم دستت کاری یه وقت اون

  بکنی تونی نمی کاری هیچ بروبابا

  کردرفت ول بازوم حاالمیبینیم واقعادردگرفت فشارآورد بازوم به

  وحشیه بودخیلی قرمزشده بازوم نفهم

  حرف کدوممون بهارایناهیچ تاخونه پایین رفتم در کردن بعدازقفل

  نزدیم

 طبقه سه بهارایناخونشون درشون سمت رفتیم ماشین کردن بعدازپارک

  بزرگه خیلی که

  کیه

  ماییم بازکن بهارجان
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  اومدین بفرماییدخوش

  پرسی احوال دربعدازسالم دم اینااومدن توبهارمامانش رفتیم

  هنوزباربدندیدیم بودن اومده توبیشتریا رفتیم اینابهار بامامان

  بکنیم عوض هامون لباس که اتاقش توی بابهاررفتیم

  خانوم خبرپری چه خوب

 کو داداشت سالمتی

 شد چی خونه رفتی راستی میادبیرون تواتاقش

  شد بحثمون هیچ

  گفت واچراچی

  میزنه حرفش گیرمیده خداهمش به دیونس چرادیراومدم که سراین

 اصال اخم با که ام همیشه میکنه دیونم واقعاداره گیرمیده ورم ازاون

  ها نمیبینه کارهاش خودش بخوریش عسل من بایه نمیشه

 فهمید فرداشب مهمونی راستی بیخیال

 گیربده دوباره که االن بیابریم نگی بهش چیزی نفهمیدتوام نه

  بودن اومده هاشون بیشترازمهمون بیرون بابهراومدیم

 

 تو اسکل داداش این کوش پس

  تربیت بی دختره خودتی اسکل

 کنه می نگاه باخنده داره باراد دیدم برگشتم

 بچه میمونی جن چرایهومثل کجایی این

 شدی خوشگل پرو عمته بچه
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  بودم خوشگل

 کو آقاتون ترشدی خوشگل بودی خوشگل بله که اون

  سمت این میادش داره بیا  میشه پیداش االن دوربراست همین

 وایساد کنارمن کرد بش خوش باراد با ما اومدسمت سجاد

  برات دارم سوپرایز یه خانوم پری:باراد

  چیه:من

  حاال میفهمی:باراد

  چیه بگو خب:من

  نکن اصرارم زیاد گم نمی:باراد

  که نمیشه چیزیت بگی خب نمیری:من

  میخندید داشت بارادفقط

  دیونه خب میخندی چرا کوفت

 داد نشون ابروسجادبهم با سمت برگشتم بهارزدبهم

  وحشتناک قیافه درهم های اخم با داره یاعلی دیدم سمتش برگشتم

  میخوره حاالمن یاخدا میکنه نگاهم من

  شد همچینی این چرا بودم ترسیده قیاقش واقعااز

  راه تند تند کشید دسمت اجازه با بیارم ببرم پری  من دقیقه یه خب:بهار

  آشپزخونشون سمت رفت افتاد

  میکشیش هاهی دسته چته اوی

  زهرمارمنگل

  شدما تربیت بی خودتی
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 باش آدم یکم بابا خفه

  ام فرشته یه چون نمیشم آدم هیچ من عزیزم

  کنی نمی مراعات یکم چرا بمیربابا

 میکرد له بارادا یاتورایا میدادی کشش دیگه دقیقه یه اگه پسره بله

 میکرد نگاهم چقدروحشتناک دیدش وای

  میکردم جالهت همون میزدم بودم من کوفت

  بروبابا

 آروم بزاریکم ها بکنه قاطی نکن کاری یه امشب تروخدا پری مرض

  باشه

  میکنم سعیم

  کرد نمیشه کاریتم دیگه منگلی

  سرش شت منم بیرون رفت ازآشپزخونه غرمیزد داشت طورکه همین

 خبره جاچه این چه یعنی سجاد به چسبیده دختره یه دیدم که بیرون رفتم

  اخم چرا بابااین ای پیششون نشستم سمتشون رفتم دیگه کیه میمون این

 بوداین زشت که میومدچقدرم عشوه فقط که دخنرعم انقدرتوهمه هاش

  عین بهتر نگم پوسشتم بود عملی که صورتش همه بشرخدانخوادواال

  کارهاشم همه آخه چقدرتوزشتی ننه وای بود کرده خودش ها آفریقایی

 بده ادامه میخواد میمون این نمیگم هیچی هرچی بابامن ای بود باعشوه

  سمتش برگشتم

 عزیزم داری کاری:من

 باشماکارداره کی عزیزم نه:دختره
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 پاشوبرو نداری کاری خب:من

  نشستم عشقم پیش من شما به چیکاردارم من:دختره

  ها زده بودتوهم کی عشقش عشقم گفت چش شداین چی

 دیگه کیه ؟؟؟عشقت عشقت:من

  پیشت نشسته واعزیزم:دختره

  پروه چه واه واه که نشسته من پیش غیرازسجادکسی به دیدم برگشتم

  میدزن شوهرمو دارن جلوچشام دیگه مردم

 عشقت شده تاحاالشوهرمن ازکی:من

 شوهرت؟؟؟:دختره

  بااجازتون:من

  نمیدونستم اشوهرشماست:دختره

  میگیرم دستم پالک یه بعدی ببخشیدازسری امه شوهرعمه ن پ:من

 واال شوهرم که

 بهم حال چندش اه اه پاشدرفت میده سوتی داره دیدزیادی وقتی دختره

  من میادبرای عشوه هیم قیافش مردس سوسک عین زن

 ننننننهههههه وایییییی خندیداین عجب چه میخنده سجاداره دیدم برگشتم

 تو که بگردم الهی چالش خوشگله چه نمیدونستم من داشت چال این

 خدا وای دارم دوست رولپشون دارن چال انقدرایناکه خره انقدرنازی

 می پاچم میشه یهوسگ االن زشته نه ولی بگیرم گازش میده حال االن

  واال گیره

  شدم تموم:سجاد
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  هان:من

  شدم تموم گفتم:سجاد

 خودشیفته آخه میکنه تونگاه به داره بروباباکی:من

 کردی نگاه ازبس توخوردیم:سجاد

 شدم خسته وای دیگه سمت کردم روم باتوچیکاردارم بروعامومن:من

 وسط رسیدن همه گذاشتن آهنگ به کردن شروع دفعه یه نشستم ازبس

 نمیخوره تکون که ام خودشیفته این وسط زودپریدن چه معطلن وامردم

  ام حوصله چیکارکنم خومن رفته گوری کدوم نیست معلوم که که بهارم

 حتمابهار یعنی کی چه وایعنی گرفت هام چشم یکی دفعه یه سررفت

 گرفته شوخیش

 کارا این چی بهاربرداردستتویعنی

 دارم دوست نداره چی یعنی

 شد کلفت صداش واچراین

 کردی کلفت چراصدات میزنی حرف شکلی وابهارچرااین

  بهارنیستم من

 زدما توهم پرهام شبیه چقدرصداش والی واال من شوعرعمه کی پس

 که این من خدای واییییی سمتش برگشتم برداشتم چشمم ازروی دستش

  بنفش جیغ یه بعدش کردم نگاش زده بهت اولش که خودمه خل داداش

  چلپ چلپ پغلش بودپریدم ببینندکی سمتمون برگشتن همه که کشیدم

 جداکرد ازخودش من پرهام کردم بوسش

 میکنند نگاهمون دارن همه کنا نگاه کردی دخترتفیم بسه اه: پرهام
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  بازوش به زدم مشت یه

  نکنم ذوقم میخوای دیدم داداشم وقت همه بعدازاین نامردی خیلی:من

 برگردوند روم احساسی بی خیلی

  کردآخ اومدبغلم قربوندبرم گلم آبجی دیگه حاالقحرنکن خب:پرهام

  تنگ برات دلش ام دیگه یکی ولی بودخیلی شده تنگ برات دلم منم

 کردم ماچش کلی اون بغل بودپریدم اومده کنارخواهرمم رفت شده

  بودکلی شده دوتاتنگ این برای چقدردلم من خدا میخندیدوای فقط

  کردم حال کلی شد تمام مهمونی کی نفهمیدم اصال بودم خوشحال

  سجادم وبهار سارا با ام کلی رقصیدم باپرهام کلی ازسوپرایزباراد

 کرد دعوام زدم که خاطرجیغی به بودبماندکلی لبخندمحورولبش یه

 انقدرخوشحال بزنه غرهاش حسابی کذاشتم شنوامنم کوگوش ولی

 خندیدم درآوردیم بازی مسخره کلی تاآخرشب حدنداشت که بودم

 وسط دورفتن دوبه زدهمه ارکست آروم آهنگ یه بودکه آخرشب

 میومدسمتمون داشت باراد

 خره عاشقتم داشتم سوپرایزتودوست خیلی بارادمرسی وای:من

  ناک وحشت نگاه یه توهم رفت هاش اخم که کردم سجادنگاه دفعه یه

 چیکارکنم میکشه من خدااالن وای گفتم بهش چی فهمیدم تازه کردبهم

  من

  خانومی تورونداشت قابل:باراد

 ازمادوتارا یکی آخرش نزنی حرف طوری حاالنمیشداین نمیری ای

 باراد زیرگوش بودبزن مونده کم باوکنین میکشه
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  دورباشمابرقصم یه هست حاالاجازه:بارا

  سپردم خودت دست خودمون بودخدایا قرمزشده یاخداسجادازخشم

 بلندشد بعدم نداره احتیاج کسی پریسابه هستم تامن خیرنمیشه نه:سجاد

 االن یاعلی بود گرفته کمرم محکم بردوسط کشیدباخودش من دست

  میکرد نگاه من باالداشت آوردم حاالسرم چیکارکنم من میپوکونه

  غمی یه کردم نگاه بودم عاشقش من همیشه که سیاهش توچشای

 پیشونیش شد طوری این هاش شدچراچشم چی بودیعنی توش

  عاشق چرامن خدایا میرقصیدیم باهم آروم چسبوندآروم پیشونیم به

  مشکیش های چشم این عاشق اولشم ازهمن مردمغرورشدم این

  باشه داشته دوست من میشدیکمی خداچی هی غرورش این شدم

  نشستیم رفتیم آهنگ شدن بعدازتمام

  کاردارم فرداکلی من بریم بمن بروکارهات:سجاد

 بیرون اومدم کردم عوض هام بهارلباس اتاق سمت رفتم گفتم باشه

 خرد من به تاچشمشون بودن سجادنشسته پیش هاهمشون بچه

  وقت همه شماهابعدازاین زودمیرین انقدردارین واچراپس:پرهام

 میری حاالداری خانوم آبجی ماشمارادیدیم

 که فردابریم توسجادکارداره قربون به من کردم بوسش سمتش رفتم

  میبینمتون میام که درنرفتم که من کنه استحراحت یکم

 نیست طوری خب ولی بری ندارم دوست که این با:پرهام

  انقدرفهمیدعاقلی که توبرم قربون:من

 دراومد تادم بهارباهامون افتادیم راه کردم خداحافظی ازهمشون
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 چیز فرداهمه برات دارم بدجنسی خیلی ببین درگوشم کرد بغلم

  فردامیبینمت بگی بایدبرام

  براش بایدبگم چی من میگه چی این کردم نگاش واج هاج من

 حرفی کدوممون تومسیرهیچ افتادم راه گفتم ای باشه ها شده دیونه

  دیدم وقتی منم بود گرفته بودخیلی شده سجادچش نمیدونم نزدیم

  حرفی هیچ بدون ام توخونه نزدم حرفی دیگه نداره حوصله

  خوابیدم رفتم بودم خسته ازبس خوابیدمنم رفت

 بهاربود بخوابه آدم گذاشتن بابااگه ای

  هان

 میزنی حرف طوری این چرا جانم. عشقم بگوبله تربیت بی چیه هان

 مزاحمم داری حاالچیکارم توبگم به غشقم گم نمی خودمم به بمیربابامن

 شدی

 میخوابی فقط که بمیری

  واالهمش انقدرزودبیدارشدی چرا نیست حاالمعلوم نزن حرف تویکی

 بیدارمیشیاآکله دیرترلزمن

 تو توچشم خارشده من خوابیدن این خوبه خوبه

 حاال داشتی چیکارم بگوببینم هست که همینه

 بگم بهت چی میخئاستم رفت یاذم زدی حرف ازبس بمیری

 خره ببرن مردشورت رفت بهاریادت بمیری

 بیاد تایادم دقیقه چند یه خفه

  باشه
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 خوابیدی قطبی خرس مثل کردی نگاه ساعتت مردشورتوببرن آهان

  ساعت چنده مگه

 بندازمیفهمی نگاه یه

 دوبود کردم ساعت به نگاه یه

 بهار خوابیدم چقدرمن واییییییی

  سجادبیای ازاومدن تاقبل خوای تونمی مگه دیگه میگم همین منم

 بدودیگه پس بیرون

 بکنم کارهام تامن میشم ممنونت خیلی من کنی توقطع اگه

 زودباش ندیاپری بابالفتش باشه خب

 تو سمت میام میکنم بهارتندکارهام باشه

 بدومنتظرم باشه

 بیرون اومدم شستم خودم حمام پریدم سریع کردم قطع گوشی فعال باش

 بپوشم لباس رفتم خوردم چیزی یه آشپزخونه رفتم خداچقدرگشنمه وای

  هام تولباس بپوشم خوشگل لباس بزاریه سجادنیست حاالکه بپوشم چی

  پامه رون تاوسط سفیدکه پیراهن یه خوبه این آهان یه کردم نگاه یه

  تاکمربازخیلی پشتش شده سفیداستفاده ازقواسی زیذشم برای توردانتل

  بازگذاشتم دورم کمرم تاگودی که لختم موهای پوشیدم اون خوشگله

 پوشیدم رنگمم مشکی کفش کردم ملیح آرایش پوشوندیه پشت لختی

 بهار دنبال برم که شدم آماده پوشیدم مانتوم برداشتم باکفشمم ست کیف

 خداراشکرخودشم ببینه که دریخچال به زدم سجادنوشتم برای نامه یه

  گیرنمیدادسریع من به همین بودبرای مهمون دوستش خون امشب
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 اومدپایین سریع بهش زدم تک بهار دنبال ررفتم شدم سوارماشین

  بود زده تیپیم چه

 شدی خوشگل چه خره سالم

 هان توکنی کیامیخوای ببینم دیدی خودت

  ندارم احتیاج کسی به هست آقامون خودم من کس هیچ

 آقاتون با بمیرباباتوام

 خردش نمیشه عسلم بایمن که شوهراخمالوتوخوبه نه تربیت بابابی خفه

 بزنا حرف درست درموردشوهرم اوی اوی

 خدا به زشته بکش خجالت انداحته راه شوهرم شوهرم بروبابا

 چی دیگه باشد

 مراسمش حاالکجاهست هیچی دیگه

 باغشون

 خودش باغ

  خودش باغ بله

  خوشت توازش که گودزیالچیه این آخه انتخابت این با برسرت خاک

 به ازمن ببین  لحاظ ازهمه بهتره که پسره این بابا هان شدی اومدزنش

 کن مسعودازدواج بااین بیا ازش جدابشی خواستی بعدکه تونصیحت

 میشه این زن کی بروبابا

 تووووو

 میزد حرف داشت نفس یه باغ تادم

 رسیدیم بدنیستابپرپایین بگیری نفسم  یه بهاربسه ای.
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 درنگهبان دم بود بزرگ باغ یه باغ سمت رفتیم شدیم پیاده باهم

 خوشگله چه تووای دادبریم اجازه که کردیم معرفی خودمون داشت

 بلند های درخت داشت ساختمان یه وسطش که سرسبزخوشگل باغ یه

  مسعوداومدسمتمون بود خوشگل خیلی سرسبز

 بفرمایید اومدین خوش زیبا های خانم سالم به به

 بودن اومده هاشون توبیشترازمهمون مسعودرفتیم های باراهنمایی

  کنید عوض هاتون لباس راست سمت اول اتاق باال بفرماییدطبقه

  پایین اومدیم هامون لباس تعویض بعداز باال رفتیم بابهار

 کنم آشناتون باخواهرم بریم بیاین اومدین خوش خیلی

  بودن آقانشسته میزچندتاخانوم یه سمت رفتیم

 خانوم به نصبت که ازخانوم یکی کردیم پرسی احوا سالم باهمه

  مسعودگفت باروبه بلندشداومدسمت کمتربود سنش دیگه های

  داداش کنی نمی معرفی

 های بلندبودچشم فندقی موهاش دخترخوشگلیه هوم خواهرشه این اپس

 دماغشم ای قلوه های بودلب هاش توچشم هم برقی یه که مشکی مشکی

  چیزش همه ئلی داشت برجسته های گونه بزرگ بودنه کوچیک نه

 پوشیده رنگ بلندمشکی ماکسی لباس یه بلندتربود ازمن بودقدشم طبیعی

 میداد نشون خوب فرمش خوش هیکل بودکه

  ازآشناهای هستن پریساخانوم گرفت من سمت دستش ایشون چراچرا

  هستن بهارخانوم دوستشون ایشونم میشن میتراجون

 مینا هستن خواهرمن ام خوشگله خانوم این
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 میناجون باهتون ازآشنایی خوشبختم دارزکردم نیناجون سمت دستم

  طورعزیزم همین منم

 کرد معرفی بهمون راهم مسعودبقیه داد دست بهارباهاش

 پسر بایه مسعودم نشستیم خالیه که ازمیزهای یکی سمت رفتیم بابهار

  ما سمت اومدن دیگه

  هست اجازه

 بفرمایید میکنم خواهش

  حامد دوستم میکنم معرفی راستی

  خوشبختم بله

  همچنین

 امشب شبودم بودندیده چندسال که هام ازدوست شمایکی خوب ازپاقدم

 میاد

  داریم پاقدمی چه خوب اچه

  خوبه خیلی بله

  همه بودن انگارمعطل مردم قردارگذاشت آهنگ یه دیجی دفعه یه

  رفتیم پاشدیم ای اجازه با یه با ماهم کردم بهارنگاه به وسط ریختن

  درآوردیم بازی مسخره قردادم کلی وسط

 نداری عادت توکه چل خل دختره بگوآخه ازپادرد مردم شدم خسته وای

 دردمیکرد خیلی پام انقدررقصیدی چرا هابرقصی کفش این زیادبا

  بشینه آدم خوبه چه های شدما خسته آخیش نشستم سرجامون اومدم

 اومدنشست بهارم نشستن اومدن همه کم کم
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  شدم خسته مردم پری آخ

 طور همین منم گفتی وای

 بدجورشورمیزنه بهاردلم

 واچرا

 بدبیوفته اتفاق یه که منتظراینم همش ولی نمیدونم

 نمیشه باباهیچی نترس

  امیدوارم واال نمیدونم

  تاحاالبهتون گذشته هاخوش خانوم خب

 بود خوب خیلی بله

  خداراشکر خب

 بود بقلش ام دختربچه یه اومدسمتمون میناجون 

  گل دخترای تاحاالبهتون گذشته خوش

 بوده خوب خیلی میناجون ممنون

 مسعود پیش نشست بود خوب خداراشکرکه خب

 منه که دخترخواهرم نینا ام جقله این راستی

 خوش برای شده دخترخانومی چی یعنی اووووووجلقه

  است جقله من برای بازم بشه که صدسالشم جلقه این بروبابا

 مسعودخان برات بزاردارم

  باشین داشته کوچیک نمیادبچه بهتون میناجون وای 

  عزیزم مرسی جدی

 نمیاد اصالبهتون میگه پریساراست نه
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  دوتا این یادبگیراز بیامسعودیکم

 داره سال پنجاه نمیزنی جونم همچین واال توسرشون خرده چیزی یه

  بابا نه

 سالمه هفت بیست تازه من میگه دروغ

  جونیتونه اول هنوزتازه

  ببینم قربدین پاشین پاشین هان شماهانشستین چرا

  پامیشیم بکنیم استراحت شدیم خسته یکم

  میگردم دنبالت دارم کجایی میناجان

  میزمون اومدسمت جون آقای یه

  نیما شوهرم میکنم هامعرفی بچه

 برادری چشم به میومدن بهم نه کرد معرفی شوهرش ماهارابه میناجون

  قهوای موهای کارکرده معلوم که هیکلم بودقدبلندچهارشونه قشنگ

  بود تیپ خوش درکل برنزه پوست سبزتیره های چشم روشن

 نیومدهنوز دوستت مسعودراستی

 دیرکرده هنوزیکم نیومده نه

 نمیاد اومده پیش براش شایدکاری

 بیاد که داده باباقول نه

 ازخودتونم باشین راحت پیشتون دوباره میایم مابریم بااجازه خوبه آهان

 کنید پذیرایی

  یکمم زدیم دید مردم نشستیم یکم ماهم رفتن باشوهرش چشم باشه

 دوتا همه گذاشتن آروم آهنگ کردیه شروع دوباره دیجی خدیدیم
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  وسط دوتامیرفتن

  برقصین بامن رقص دور یه  افتخارمیدین

 حتما

 گردنش دور دستم منم من پهلوهای گذاشت دستش وسط رفتیم بامسعود

 باال سرم بودم کوچیک من توبغلش بود پهلوهام دستش شدم حالی یه

  داره یعنی یادسجادانداخت من میکردنگاهش نگاه بهم داشت آوردم

 بیخیالش که کنه فکرنمی من اصالبه که معلومه هه چیکارمیکنه

  مسعودسجاداینجابودتوافکارخودم جای به میشداالن خداچی ای

 برخورده طرز باباچه ای شد کشیده دستم دفعه یه که بودم شده غرق

 میخور من االن هستش قرمزم چه اینجاچیکارمیکنه این یاخداااا برگشتم

 خدایا کنه لهم نزنه کردم خدایاغلط بکنم بایدوصیت االن من خب

 

 :سجاد

 مگه همه چقدرتاریکه خونه رفتم کوفته  خسته سرکاربودم که ازصبح

  انگارنیستش نه کردم روشن هارا چراغ پریسانیستش

  خانوم پری پرسا پری پریسا پریسا

  بخورم آب که آشپزخونه سمت رفتم نیستش جدی انگارجدی بابا نه

  است نامه چیه این

  االن میدونم هام ازدوست یکی جشن رفتم بابهار من اخمالوجونم سالم

 زود میکنم سعی شب نیستم من فعالکه ولی بخوری من میخوادکه  دلت

 پری قربانت اخمالوجون نشه دیرت که گذاشتم لباس برات بیام
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  مامیرسه به هرکیم اه اه کشتمت برسه بهت بزاردستم منگل دختره

  که دادم قول ولی مهمونی برم ندارم حالش واالوای کمه تختش یه

 گذاشته همش که هامم لباس خب گرفتم دوش رفتم نرم اگه زشته برم

 کراوات یه مشکی پیراهن بایه روشن شلوارطوسی کت یه عجب چه

 چی همه خب کردم کارهام شده دیرم که بپوشم خب خوبه هوم طوسی

 افتادم راه شدم سوارماشین برداشتم سوییچ دیرشد که بریم بزن عالیه

 چقدرآدم اوووچه  خبره چه توببینیم بریم خوبه خب رسیدم ربع بعدازیه

 بود شلوغ خیلی توام داخل رفتم دیراومدما خیلی فکرکنم خوبه هوم اومد

 افتادبه چشمم دیدمیزدم داشتم طورکه همین کیاهستن بزارببینم خب خب

  که دوستش جشن میره که گفت کنند جاچیکارمی این میزاینا یه

  که جوری همین چی یعنی که نداره زن مسعودکه کیه دوستش یعنی

  این میده معنی چه وسط باهم رفتن دیدم فکرمیکردم باخوودم داشتم

 حسابت اصالتوروآدم اون زنم هه برقصه من بازن پرووبره بچه

 پس چی داره دوستم خیلی من میگن همه که اون نه ولی کنه نمی

 خداااا ای سره چشای توتخم زده ذل رچه شدم اعصبانی واقعا

  رفتم بخورم حرص وایسم نمیشه میدمانه دوتاشون دست کاری یه

 کرد تعجب مسعودخیلی گردوندم برش سرشونش گذاشتم دستم سمتشون

 نیاره خودش روی میخوادبه ولی ترسیده که طورمعلوم همین پریسام

 چیکارمیکنی اینجا تو تو:پریسا

  باشی دوستت بایدمهمونی میادتوام تایادمم دوستم مهمونی اومدم:من

  دوستم مهمونی اومد منم خب آره:پریسا
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 کجاست دوستت وقت اون آهان:من

  ورتابهت اون بیابریم نیست کردن صحبت جای جا این که میگم:پریسا

 بگم

  سمت میکردرفتیم مانگاه به بابهت مسعودهنوزداشتم بیابریم باشه:من

 کرد دیدتعجب بودتامن اونجانشسته بهارم بودن نشسته قبال که میزی

  گفت بهم

  میکنی چیکاری تواینجا:بهار

  درخت کشیدبردسمت پریسا  دست بهارانداختم به وحشتناک نگاه یه

  تمبرگش بیرون کشید ازدستم دستش نبود مشخص بودجای تاریک ها

 بود ترسیده سمتش

  اینجا اومدی چرا کجامیری:پریسا

 نمیکشی خجالت بکنم لهت جا همین تانزدم شو خفه فقط شو خفه:من

  الل چرا چیه مسعودآره دوست کیه دوست هان اینجا اومدی پاشدی

 میخوای دروغی چه دوباره دیگه بگو گی نمی چیزی هیچ چرا شدی

 هااااااان بگی داری جوابی چه لعنتی بزن دحرف بگی بهم بکنی سرهم

 باهم ازکی بامسعودچیکارداری بگو بزن حرف کنی گریه بلدی فقط

  سمتش رفتم بود رواعصابم سکوتش بودم اعصبانی خیلی دوستین

  شدم نزدیک بهش بود ترسیده

  سرش پشت که درخت خردبه رفت عقب عقب جوجو ترسیدی چیه

  بودباهم کم خیلی فاصلمون  شدم نزدیک بهش

  نگاه هام توچشم جوجو هان میترسه ازشوهرشم آدم مگه ترسیدی چیه
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 اومد حرف به باالخره کرد

 سجاد بروعقب:پریسا

 نمیشه ناراحت که شوهرش توبغل که آدم چراجوجو:من

  میکنم خواهش بروعقب:پریسا

  به حاال که گفتی بهش همین نامردبودی اون توبغل که موقع اونم:من

  قراره این بدتراز نترس کردم بغلت ناراحتی میزنی حرف این من

  که بزنه حرف اومد بود شده کم فاصلمون خیلی بیادخیلی سرت

  گریه آروم آروم بعدش زد خشکش اولش بوسیدنش به کردم شروع

  دورشدم ازش طوالنی بوسه یه کردبعداز

 وحشی ور اون برو میخوره بهم ازت حالم سجاد نامردی خیلی:پریسا

  سمتم برگشت گرفتم دستش  مچش که میرفت داشت

 وایسا میدم نشون بهت توخونه بقیش خوبشه این االن جوجو ببین:من

  خونه میرم میکنی کارهات زودمیری فقط ببین

 :پریسا

  کردم تعجب بوسیدنش بوداز شده واقعاوحشتناک بودم ترسیده خیلی

 تو رفتم سریع بندنمیومد گریم چیکاربایدبکنم نمیدونستم بودم هنگ

 اعصبانی هست که ازاین خواستم نمی پایین رفتم پوشیدم هام لباس

  سمتشون رفتم مسعوداینابود پیش باغ تویه رفتم پایین رفتم بکنم ترش

  اومدسمتم بهاربانگرانی

 میشناسند ازکجاهم اینا هان قرمزشده انقدر چشات چرا شد چی:بهار

  میدم توضیح بعدابرات نیست خوب حالم بهاراصال:من
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  باش خودت مراقب فقط برو باشه:بهار

  عزیزم باش خودت مراقب توام باشه:من

  من به روش مسعود میکردن صحبت باهم داشتن سجادمسعودکه رفتم

  سمتم اومد تادیدمن برگشت سجادم افتادپاشد من به تاچشمش بود

  عزیزم بریم خب:سجاد

 االن میکرد تهدید دادمیزد داشت پیش دقیقه هاتاپنج نداره روانی تعادل

 تا کی آخه واال عزیزم میگه مسعوداسگل جلواین خره خب عزیزم شدم

  باخودمم شدم که ام خدادیونه هی میگیا راست عزیزم گفته حاالبهت

  میکشم بدبختی هرچی دیگه گودزیالس تقصیراین همش میزنم حرف

  تقصیراینه

 ازطوفان قبل آرامش این ماشین سمت رفتیم کردیم خداحافظی باهمه

 استرس میزد چی مثل قلبم میکرد رانندگی باسرعته برسه دادم بودخدابه

 دیگه باهم بودیم دنیا اون بوداالن نکرده جمع ماشین اگه خیلی داشتم

 تو رفتم توخونه دویدم پایین پریدم فشنگ مثل وایساد که خونه جلو

 تو اومد سریع کنم قفلش ببندمش درکه سمت رفتم داشتم استرس اتاقمون

  آروم آروم میخوره من خدااالن وای داد درهل در الی گذاشت پاش

 شد نزدیک بهم درکمد به خردم من تااینکه عقب میرفتم منم اومدسمتم

 نبود خوب حالم اصال بودم شده حالی ی میخورد بهم هاش نفس هرم

 که ترسه نمی ازشوهرش که آدم عزیزم چرا جوجوترسیدی چیه:سجاد

  هان ترسیدم ازتو من گفته کی:من

  تازه میلرزی داری چرا پس آره نترسیدی بگی میخوای یعنی:سجاد
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   که نشده شروع باهم کارمون هنوز که ندار ترس

  بکنی چیکارمیخوای:من

  بکنم میخوام چیکار میگم بهت صبرکنی یکم میدم نشونت:سجاد

 سجاد میکنم خواهش باش نداشته بهم کاری میکنم خواهش:من

  بگذره خوش بهت میکنم کاری یه نترس عزیزم نه:سجاد

 بودم آورده کم نفس بوسیدنم کردبه شروع بزنم حرف اومدم تا دوباره

  بود خمارشده  هاش چشم کردم نگاه سجادکه به بود شده حال بی بدنم

  درآورد پیراهنش های جداشددکمه ازم میکرد نگاه بهم داشت

  خودم دست کاری یه بزنی دست بهم خدا به نشو نزدیک من به:من

 باهام شکلی این که هان کردی چیکار مگه ببیشعوری خیلی میدم

  باهاش میکردی شکلی بوداین عزیزدلتم اگه میکنی برخورد

  اومدسمتم شد اعصبانی دوباره

  هان بکنی چیکارمیخواستی دیگه دیگه بفهم دهنت حرف ببین:سجاد

  اون با رقصیدنت از اون کردنت آرایش از اون پوشیدنت ازلباس اون

  کنی نمی آرایش شکلی اون برام شوهرتم که منی بیشعور مردتیکه

 میزقصی راحت خیلی یارو بغل تویه وقت اون رقصی نمی باهم

  میگی اونوقت کشی نمی خجالت واقعا تو هاش توچشم میزنی ذل

  هاااااااان چیکارکنی میخوای دیگه چیکارکردم

 االن گفتم سمتم اومد کنه سکته که االن گفتم دادبود با هاش حرف  تمام

  داغش های نفس هرم کرد بغلم پشت از کردم بهش پشتم کنه لهم بزنه

 میکرد حالیم میخوردیه گردنم به که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 parisa | عشق جدال رمان

 

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

 

213 

 

 بکنم کارم باید جوجو نمیشه میندازی جفت داری کردم ولت چندوقتیه

 دیگه کنی برطرف  توباید من نیازهای یسری نیستم شوهرت من مگه

 من توبغل بودی آروم اون طورتوبغل چه مسعودجونت منم فکرکن

 یاخدا تخت دادسمت زدهلم گردنم به آروم بوسه هان میندازی جفتک

 خواهش کردم گریه هرچی بوسیدنم به کرده شروع بود گرفته گریم

  بودیم باهم دیگه شب یه دوباره نکرد قبول اصال کردم

  کردم دوربرم به نگاه یه بلندشدیم خرد توصورتم که بانوری صبح

  سجادخیلی انداختم کنارم به نگاه یه اومد یادم دیشب های اتفاق تمام

  حمام سمت رفتم پاشدم رفت گیج سرم نشستم بودبلندشدم خوابیده آروم

  میخور بهم کوفتی زندگی این ازخودم حالم داشتم بدی خیلی احساس

  بودم وجودم تویه بدی ضعف احساس کردم گریه کلی آب زیردوش

 خواب هنوز بیرون اومدم که ازحمام میکردم سجادتحریک دیگه نباید

 بد حالم دوباره اینکه برای آشپزخونه سمت رفتم پوشیدم هام لباس بود

  ترسیدم واقعا نشست دورکمرم دستی که کردم آماده را صبحانه نشه

  میکنه نگام داره سجاد دیدم برگشتم

  میترسی میبینی توچراهربارمن:سجاد

  نترسم ازت میخوای توداری که سابقه بااون:من

  زنمی:سجاد

 سولمازکیه پس:من

  روبچسب صبحونه کن  ایناراول شده فراموش آدم یه:سجاد

  روداری خیلی:من
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  طورشده چه گردنت اااااا:سجاد

  جنابعالی رنج دست: من

  شده اوخ آخ آخ آخ:سجاد

  باشی انقدرپست کردم فکرنمی:من

   بکنه باکی اینکارانکنه بازنش آدم:سجاد

 خرد زنگ تلفنم که میشد نزدیکم داشت دوباره

  جانم

  شده نوشته جزوه رویه که شماره این با هرچی رادمن خانوم سالم

  برگردوندن بگیربرای تماسی شمایه نمیده جواب کسی میگیرم تماس

  بشم مزاحمش میخواستم جزوه

 بگیرید تماس باهاش شمادوباره میگیرم تماس حتماباهاش من باشه

  ممنون

  میکنم صحبت دارم وانمودکردم بعدش کردم قطع تلفن میکنم خواهش

  دارم دوست منم باش خودت مراقب عزیزم باشه:من

 تماس شد گلی گل شرفم من خدای خردوای زنگ تلفنم موقع همون

  سوتیامیگرفتم داشتم کردم وصل

  شد چراقطع پس عزیزم:من

  ندادم ب جوا چیکارکنم زده زنگ افشین زهرمارعزیزم:بهار

 نگاه سجادیه میومد تلفن ازپشت صداش میکرد جیغ جیغ طورکه همین

  ریخت شرفم یعنی این زد ما مرگ پوزخندمکش کرد بهم

 باردیگه یه گفتم منم نمیده جواب چراگوشیش زدگفت زنگ بهم:من
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  بذاره کالس میخوادبرات گفتم میده جواب بزن زنگ

  میدونم من نمیزه زنگ بهم دیگه بودزدی حرفی چه این نکبت:بهار

  میزنه زنگ نترس جونم گران:من

  صبحونه برم کردم قطع گوشی میزد بنفش جیغ داشت که درحالی

  بچسبم

 نیستااااا راهش این دربیاری لج کنی اذیت میخوای عزیزمن خب:سجاد

  کردم نابودت زدم کارت این با یهودیدی

  میکنم نگات وایمیسم منم:من

 اتاق تویه رفتم کردم میزجمع نداشتم باهاش کردن بحث حوصله حال

 هنوز سجاد تحویل سال برای میشدم آماده داشتم کم عیداومدکم باالخره

  داد انقدرلفتش چرا نمیدونم من بود حمام

  حوله پریسااااااااااااااااا: سجاد

 بردار روتخته بشی پریسا بی ای:من

  نکن اذیت بیار بیام تونم نمی که طوری همین بده بیا:سجاد

  مثال چیکارکنی میخوای نمیارم:من

  کردم یخ زودباش چیکارمیکنم میدونی خودت دیگه نکن اذیت: سجاد

 راهه ذره یه درنیارسجاد بازی تنبل تابمیری کن یخ نمییارم:من

  دیگه نمیاری نمیاری نه نمیاری:سجاد

 طورشد حاالچه نه:من

  طورمیشه چه میدم حاالنشونت:سجاد

  غرغرمیکرد داشت طور همین پوشید هاش لباس بیرون اومدش
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  هااااااااان میکنی حااللجبازی:سجاد

  لجبازی من:من

 لجبازی من نه:سجاد

  بردین پروگی بالجبازی نافت توکه:من

  پرویی خیلی:سجاد

  پروترنیستم ازتوکه:من

 انگار رفته یادت پریسادیشب:سجاد

  بره یادم میشه مگه نه:من

  نباشه حرف پس خب:سجاد

 کن صحبت درست ببین: من

  بزنی حرف کردن صحبت خوادازدرست نمی تودیگه:سجاد

 خردم رفتم عقب عقب منم میزداومدسمتم حرف داشت که طوری همین

  سرم باالی دستشا دوتا بود بچسبیده بهم اومدنزدیکم سرم دیوارپشت به

 میخورد صورتم به هاش نفس صورتم آوردجلوی صورتش قرارداد

  ازهمون که مشکیش های توچشم زدم ذل تندمیزد دوباره داشت قلبم

 کرد اسیرخودش من دیدمش که روزاول

  جوجو ترسیدی دوباره چیه:سجاد

  بترسم چی برای نه:من

  مشخصه کامال:سجاد

  بروبابادیونه:من

  کنی بدترتحریک من که نکن کاری جوجویه ببین:سجاد
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  ورسجادکاردارم براون:من

 شوهرت به رسیدگی تراز مهم کاری چه. چیکارداری:سجاد

  برات ترم مهم زندگی چیزتواین ازهمه من

  مهم خودمم فقط من بروباباخودشیفته:من

 آوردجلو آروم سرش هام زدتوچشم ذل

 مهمه چی که میدم نشونت بزنی حرف دیگه کلمه یه ببین:سجاد

 من برای نداره فرقی پس مهمه سولمازجون فقط توکه برای:من

  باشه مهم چی

  خاصی خودت:سجاد

 بره دادم هلش کردن بوس به کردن شروع هام لب روی داغش های لب

  کردم نمی ول کردم هرکاری چسبوندبهم خودش بدتر نرفت اونور

  زد ذل هام توچشم دوباره کرد ول خودش تاآخر

  هست حرفی جوجوبازم خب:سجاد

  پرویی خیلی:من

 جدیدتربگو چیز یه میدونم:سجاد

  سینم هفت سفره بکنم کارهام بقیه کناررفتم زدمش  بروبابادیونه:من

 خوشکل خیلی رنگ ای فیروزه سفره یه

 ای فیروزه آبی دورگردنی تاپ بایه مشکی کوتاه دامن یه لباسم

  خودم به توآینه نگاه بودی چیزآماده همه کردم آرایشمم مشکی کفشمم

 باصدای تلویزیون پای نشسته بود شده آماده سجادم بیرون رفتم کردم

  ای شلوارپارچه بود شده تیپ خوش چه یاخدا سمتم برگشت کفشم
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 پوشیده مشکی جلیقه یه بود پوشیده سفید پیراهن یه چسبون مشکی

 بودباال داده همیشه مثل که موهاشم بود بسته هم مشکی پاپیون بودیه

 سفره سمت رفتم آنالیزمیکرد من داشت اونم بود شده خوشگل خیلی

 بشینم برم کرد اشاره بهم نشست من اومدسمت اومد خودش به اونم

 حلقه دورکمرم دستش یه پاش رویه نشستم رفتم آروم منم پاش رویه

 هام چشم میشد تحویل داشت کم کم سال پام رویه گذاشت دستشم یه

 عاشق من طورکه همین که خواستم ازخدا کردم دعا همه برای بستم

 سال آغاز درشد بمب که دعامیکردم داشتم بشه من عاشق اونم سجادم

  مبارک خورشیدی هزارسیصدنودچهارشمسی یک

  شد شروع ام دیگه سال یه

  نومبارک جوجوسال:سجاد

  مبارک نوتوام سال:من

  چیه حاالموقع خب:سجاد

  چی:من

 بوس:سجاد

 بوس؟؟؟؟:من

  میکنند بوس هم همه نومیشه سال وقتی داره تعجب آره:سجاد

 میکنند بوس خب آره:من

 بیاد ردکن چاال خب:سجاد

  کردم بوس لپش آروم

 نکردگفت نگاهم سجادشیطون
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 هانه بوس این از نیست قبول نه:سجاد

 میکنه فرقی چه دیگه بوس بوس ها حرف چه واااا:من

 کن بوسم کنه نمی فرق اگه خب:سجاد

  دیگه نکن اذیت بابا ای:من

  کنم می بوست خودم خواد نمی اصال کنم نمی اذیت:سجاد

 داشتم طوری همین من بوسیدنم کردبه شروع آوردجلود سرش دفعه یه

 بردعقب سرش میکردم نگاهش

  فهمیدی شد این:سجاذ

  ؟آره هان:من

 بود کنارش که کادوپیچ بسته یه کادوهاست موقع حاال خب:سجاد

  دادبهم

  کفش جفت یه بود کثیف صورتی خوشگل پیراهن یه کردم بازش

 سرویس یه من خدای وایییی کردم بودبازش دیگه جعبه یه صورتی

 سمتش برگشتم همشون بودن چقدرخوشگل خدا واییییی نازبود بودخیلی

  خوشگالسجادمرسی همشون خیلی وایییییی:من

 نداره خانومم قابل میکنم خواهش:سجاد

  خره بودعاشقتم خدابامن وای خانومم گفت چی شد چی

 کو کادومن خب:سجاد

  بذارم سرش سربه یکم

  بدم کادم توام بایدبه من وامگه:من

 بایدبدی دیگه معلومه چه یعنی:سجاد
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  نمیدونستم واقعامن:من

 اتاقمون سمت دیودم سریع منم اومدبیادسمتم برات دارم نامرد ای:سجاد

  کفشم یه کمربند کیف ست بایه بودم خریده براش خوشگل ساعتش یه

 گذاشتم همش بود خریده براش بود گرفته بودچشمم خوشگا خیلی که

 داره در دم وایساده سینه به دست سجاد دیدم بیرون اتاق از رفتم باکس

  میکنه نگاهم

 درمیری من ازدست حاال:سجاد

  درمیاری خرف چرا گفته کی من کی:من

  درمیارم حرف که:سجاد

 چی پس دیگه آره:من

 باش:سجاد

 شمارانداره قابل سمتش گرفتم باکس حاالقحرنکن خب:من

 کادوبدی بلدی باباتوام انه:سجاد

 فقط توبلدی نه:من

 مشخصه که اون:سجاد

 پرویی خیلی:من

 چیزجدیدبگو نوشدیه سال:سجاد

  جدیده دیونه خودشیفته:من

  جدیده آره هوم:سجاد

  کردم بغلم اومدسمتم کرد من به نگاه یه بازکرد کادوهاش تمام سجاد

  گفت گوشم دم آروم بوسید پیشونیم
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  کوچولومن خانوم مرسی:سجاد

  تورانداره قابل:من

 بیشتروقت بود خوبی روزهای میگذشت داشت زود خیلی عید روزهای

 بهترین بهترشد خیلی تغییرکرده خیلی اخالقش بودیم هاباسجادبیرون

 رفته افشین که موقعی که بود این چندوقته تواین شنیدم که خبری

  اومده خوشش ازش که وقته خیلی که گفته بهش بهاربده جزوه

 که خوشحالم خیلی داره بهاردوست که کرده اعتراف باالخره

  عقدشونه ام دیگه چندروز رسید عشقش به بهارم باالخره

  نشستم باالخره ندادم انجام کدومشون هیچ مونده دانشگاهم کارهای کلی

 استاد تعطیالت بعداز که این شنیدم که خبربدم یه بدم انجام یکم سرش

 زهر همه دهن به تعطیالت یعنی بودن گذاشته امتحان ادبیاتمون زبان

  کردن

  تلفن بیا کجاییی پریسا پریسا:سجاد

  اومد:من

  میدید فیلم داشت بود نشسته وی تی سجادپای بیرون رفتم

  وقت یه نشی خسته:من

  نترس نه:سجاد

 دادم جواب گرفتم از گوشی

  بفرمایید بله:من

 بامامانم بیرون برن میخوان درهمه به سیزده که بودگفت مادرجون

  حرف بعدازکلی بایدبریم حتما سجادم من که گفت کردن هماهنگ اینا
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  کردم قطع زدن

  مامانم میگفت چی:سجاد

 بایدبریم ماهم بیرون برن قرارگذاشتن باهم همه سیزده که گفت:من

  باشه آهان:سجاد

  بدم انجام کارهام بقیه رفتم عقدبهاراینابود روزقبلش

  خیلی برسه عشقش میخوادبه دوستم روزعقدبهاراینابخترین امروز

  ببینمش ک نذاشتن آرایشگاه اومدم باهاش ازصبح براش خوشحالم

  بود مهربون آرایشگرخیلی خانوم

  شدی خوشگل چه ببین خودت پاشوعزیزم:آرایشگر

 موهام مدل بودم شده خوشگل خیلی کردم خودم به توآینه نگاه یه پاشدم

   عیدی سجادبهم بودکه لباسی همون لباسم میومد بهم چیزم همه

 نمیشد باورم سمتش آرایشگربهاربرگشتم باصدای بودم عاشقش خیلی

 الهی چیزش همه موهاش مدل آرایشش بود نازشده بهاربودخیلی این

 گفتم گوشش دم کردم بغلش پریدم

 کنه صبرنمی تاعروسی دیگه ببینتت افشین اگه نازشدی چه خره:من

  میذاره تودامنت بچم یه امشب

 زدگفت بازوم به مشت بهاریه

  هات حرف بااین توام دارم استرس خودم من بیشعور خفه:بهار

 عاشق چرا سجادخره این نمیدونم من چی خودت کن خالی تودلم هی

  بره الخاک ای هنوز تونشده

 باآقامون کن صحبن بمیردرست:من
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  ببرن مردشورتوآقاتون:بهار

 برسه دادافشین خدابه نازشدی خیلی خره ولی:من

  میرسه نترس:بهار

 دامادتشریفشون آقای کردکه آرایشگراعالم که میزدیم حرف داشتیم

 شلوار کت بودیه شده تیپ خوش اومدتوخیلی افشین باالخره آوردن

 بود داده بودموهاشم زده مشکی پاپیون سفیدیه پیراهن بایه مشکی

 بعدش کرد مکثی یه بعارخرد که اومدتوچشمش درکه از باال

  بیرون رفتم منم بیرون باهم رفتن بهار دادبه گل دسته بهار اومدسمت

  تیره ای شلوارسرمه کت یه شده تیپ خوش نگاچه آقامون ننه وای

 تکیه بود زده دودیشم عینک ای سرمه کراوات سفیدیه پیراهن بایه

  سمتش رفتم ورمیرفت باگوشیش داشت ماشین بودبه داده

 کردن ازنگاه دست باالخرع کرد مکث یکم آوردباال سرش اهوم اوهوم

 گفت درگوشم آروم خیلی بوسید پیشونیم اومدسمتم برداشت

 خانومم شدی خوشگل خیلی:سجاد

  آقا نمیرسم شماکه پای به:من

  دیرشد که باال بپر کن شیطونی کم: سجاد

 بیان قرارشد آتلیه بعداز بهاراینام مراسم سمت رفتیم شدیم سوارماشین

  به داغ بوس یه گرفت محکم دستمو سجاد که بودیم نشسته توماشین  

  گذاشت گرفت دستم دفعه تومسیریه مراسم سمت افتادیم راه زد دستم

  کردم بهش نگاه یه دستم رویه گذاشت داغش دست دنده روی

  دستم مراسم به رسیدیم زد بهم چشمک یه کرد نگاهم شیطون
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  های ازبچه بودن اومده توبیشتریا رفتیم باهم انداختم سجاد دوربازوی

 ها بچه سمت رفتیم بودن همشون خودمونم

 سالم:من

  سمتم برگشتن همشون

  پیداشدی کم عجب چه خانوم سالم: باران

  دیگه دیگه:من

  یادگرفتی جدیدا پروشدی کوفت دیگه دیگه:باران

  بلدبودم:من

  باسجادنشستیم دیگه سمت یه رفتیم گفتیم پرت چرت دیگه یکم

  دست به کردن شروع دفعه یه اومدن هام مهمون بقیه نشستیم یکم

  برق یه چشماشون هردوتاشون تو اومدن بهارافشین که زدن

  درکل ولی رسیدن بهم که خوشحالم خیلی بود توش خوشحالی

  درست براشون که جایگاهی سمت رفتن برسه دادافشین خدابه

  رفتم سجاد غره باچشم منم اومد آقا حاج عقدبخونند تاخطبه کردن

 خو کردبه آقاشروع حاج گرفتم دومادمیگیرن باالسرعروس تورکه

  زندشمارابامهریه بهاره سرکارخانوم مکرمه محترمه دوشیزه ندن

  آیاوکیلم دربیاورم انشای افشین آقای دائم عقد به شده مشخص

  گرفتش شهرداری بچینه گل رفته عروس:من

  دوباره نیاوردم خودم روی به منم رفت بهم بدی غره چشم سجادیه

  وکیلم خانوم عروس میخونم باردوم برای خوند

  گیرکرده بیارتوراه گالب رفته عروس:من
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  آیاوکیلم میخونم بارسوم برای

  گه نمی بله نگیره تازیرلفظی عروس:من

  یه اومدم آیاوکیلم آقاگفت حاج دوباره بهارداد به لفظی زیر افشین

 گفت افشین بگم چیزی

 رابگه بذاربله نکن اذیت دیگه میکنم خواهش پریساخانوم:افشین

  سعیمومیکنم:من

  باالخره میخورد اونورحرص داشت که سجادم خندیدن همه کلی

  اول همون که افشینم کرد راحت افشین خیال راگفت بله بهارخانوم

  سجاد پیش رفتم منم راگفت کاربله

 کرد بدبخت خودش من مثل افشینم خب:سجاد

 شدی توبدبخت بله بله:من

  کردگفت نگاهم شیطون

  بختم خوش خیلی االن حتمافکرکردی شدم بدبخت بله:سجاد

  ماهی خوشگلی خوبی این دختربه خدا به روداری خیلی:من

 هان میخوای چی دیگه اومده گیرت

  عزیزم بازکن درنوشابه براخودت یکم:سجاد

  حتماعزیزم:من

  بهارافشین سراغ باسجادرفتیم بعدش

 میگم تبریک بهتون دوکفترعاشق خب:من

  گفتی بودمی ایناچی نزن توحرف:بهار

  نوبرواال انقدربداخالق عروس بروبابا:من
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  بزنی من برای اخالق از دم خواد نمی تویکی خبه خبه:بهار

 باهم میخواین کنیم ولتون خانوماتاصبح دیگه بسه خب: افشین

  کنید کل کل

 کردنن کل کل درحال باهم خدامش به آره:سجاد

 میکردیم کلکل باهم ماکی ازمادرعروس کلمه یه:من

  برامون درمیارین حرف چرا میگه راست:بهار

 که میزی سمت باسجادرفتیم خندیدن گفتن پرت چرت بعدازکلی

 مخصوص که جایگاهی سمت رفتن افشینم بهار بودیم نشسته قبال

  که منم گذاشتن شاد آهنگ دفعه یه نشستیم یکم دومادبود عروس

 گفت کرد بهم نگاه سجادیه وایساد پاشدم داره فنر زیرم انگار

 یهوپاشدی واچرا:سجاد

  برقصم برم میخوام بشینم که نداری توقع:من

 آروم آهنگ یه آخرش رقصیدیم کلی باهم رفتیم پاشد سجادم

 کردم سجادحلقه دورگردن دستم منم برقصن باهم دوتا دوتا ها زوج

 خیلی که کردم بهار افشین به نگاه یه پهلوهام به گذاشت دستش اونم

 خودمون عروسی یاد دفعه یه میرقصیدن میکردن نگاه بهم خوشگل

  گیج سرم دفعه یه ککه چیشد نمیدونم  سجادافتادم یادکارهای افتاد

  سمت دیودم جداشدم ازسجاد میخورد بهم داشت حالمم رفت

 داشت سجاد شدم مسموم فکرکنم باالآوردم خوردم هرچی دستشویی

 اومد سریع بیرون رفتم دربازکردم باالخره درمیکشت پشت خودش

 :گفت سمتم
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  پریده رنگت انقدر چرا پریسا شد چی چته:سجاد

 اصال شدم مسموم خوردفکرکنم بهم حالم دفعه یه نمیدونم:من

  نیست خوب حالم

  گفت بهم کرد نگام نگرانی سجادباحالت

  بهتربشه حالت یکم بشین بیابریم خب:سجاد

  نیست خوب من دیدحال سمتمون بهاراومد مامان باهم نشستیم رفتیم

  خوردم که یکم بهتربشه حالم بخورم قندآوردکه آب برام رفت سریع

 بقیه به بره که گفتم بود هنوزنگران بهارکه مامان به بهترشد حالم

  رفت سجاد به کردن سفارش بعدازکلی اونم برسه هاش مهمون

  بریم بده حالت اگه میخوای پریسا:سجاد

  هست کردمم که های ورجه ورجه خاطر به یکمم خوبم نه:من

  میکردی ورجه ورجه داشتی بگیرهمش آروم چقدرگفتم:سجاد

 شادمیزارن آهنگ وقتی تونم نمی که من رقصیدم حاالیکمم خب:من

  که بشینم

  رفت سجاد نداشتم پاشدن حال که من حاظره شام که کردن اعالم

  کم خیلی خواست نمی هیچی دلم واقعا غذاآورد دوتاییمون برای

 بهترین که خوشحالم خیلی خیلی کشون عروس رفتیم بعدشم خوردم

 باید فرداهم خونه اومدیم ما بعدشم رسید عشقش به خواهرمه مثل که

  بخوابم رفتم سریع حسابی بودم خسته خسته که من بیرون بریم

 برد خوابم نرسیده پشتی به سرم

  ماهیچ که گفت بهم مادرجون بکنم کارهام یکم زودپاشدم صبح
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  صبحونه یه کردم کارهامون یکم خوادبرداریم نمی چیزی

  آقاپاشدن باالخره بریم سریع سجادپاشدبخوریم که کردم آماده

  پاشدی عجب چه به به:من

  میکنم خواهش خوبم منم ممنونم بخیر صحبت سالم علیک:سجاد

  میاد خوابم هنوزم

  میکشنتمون همه دیرکنیم اگه بدوبیاکه حاال خب:من

  دستشویی سمت رفت باش:سجاد

  صبحانه اصال دلم که من افتادیم راه خوردیم اومدصبحانمون سریع

  سمت افتادیم راه زورخوردم به دولقمه همین برای خواست نمی

  رسیدیم باالخره میشدن جمع اونجا همه اینا جون مامان خونه

 کرد شروع پرهام شدیم تاپیاده بودن اومده همه

  نمیومدین شمادوتا انداختین ساعتتون به نگاه یه عجب چه:پرهام

  امن بادل شماها اون دوتاشدین شما عالف آدم همه این واال دیگه

  یانه دارین ساعت شماتوخنتون بدونم میخوام من نه اومدین

 گفتم پریدم حرف وسط منم میزد حرف داشت نفس یه

 زدی حرف ازبس کبودشدی بکش نفس یه پرهام واییی:من

  انگار ناراحتی چیه شدیم دوست

 گفت کرد بغلم اومدسمتم

  داداشت سربه بودنامردنبایدیه شده تنگ برات دلم جغله آخ:پرهام

  معرفت بی شوهرمیکنی میدونستم بوداگه شده تنگ برات دلم  بزنی

  جداشد ازم بعدش بدن شوهرت که نمیذاشتم اصال میشی
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 کارداشتم همش خدا به بودولی زده لک برات دلم منم گفتی آخ:من

  جونم داداش بود شلوغ حسابی سرمم

  کردگفت بغلم اومدسمتمون ساحلم

  دیرسرزدن گند اخالق این خانوم دیدیم ماشمارا عجب چه:ساحل

  شد منتقل بهت سجادهم

  لبخند یه کردم میکرد مانگاه به داشت که سجادکردم به نگاه یه

  گفتم ساحل به زدم بهش آمیزی شیطنت

  داداشت ازدست خونه نزارکه رودلم دست جون ساحل هی:من

  گفت کرد نگاهم نگرام ساحل

 اومد مادرجون صدای دفعه یه آره میکنه اذیتت شد چی:ساحل

  ها ماشین سمت به همه دیرشد بیوفتین راه شماها دیگه بسه:مادرجون

  داشت دوباره حالم مانشستن توماشین اومدن ساحلم پرهام افتادن راه

  میرفت باسرعت که سجادم میخورد بهم

 باال تندبری اگه میخوره بهم داره حال برو آروم سجادیکم وای:من

  وایسه گفتم سجاد بدشدبه واقعا حالم که میزدم حرف داشتم میارم

 نگرانم همشون باالآوردم دوباره نخوردم خوردم هرچی داشت نگه

  شدن پیاده شدن

  شدتویهو چت برس خاک وای:ساحل

 دکتر بریم میخوای خوبه پریساحالت:پرهام

  خورد بهم حالم شده چم نمیدونم خوبم نه نه:من

  گفت پیشم سجاداومدنشست
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 بگوها بده حالت اگه خوبی مطمئنی:سجاد

  برو آروم خواهشا فقط خوبم نه:من

 که افتاده فشارتم ها هست صبحونم نخوردن خاطر به:سجاد

  پریده رنگت انقدر

  دیرشد بریم اشتهاندارم خوبم نه:من

  کرد روشن ضبط سجادم صندلی به دادم تکیه سرم افتادیم راه سوارشدن همه دوباره

  پاشم غمم ازخواب که صداکردی آروم من

  توفکرتوباشم تامن هام ازچشم رفته کهخوابم

 واشه ازدلم ترس شب که کشتی واسم توکابوس

  فرداشه رنگ دوباره هام باامیدتوشب که

 تعبیررویایی توای تاآخرخوابم بمون

 توپیدایی توتقدیرم بامن تاآخرش بمون

 شب چشم تواشک توپیداس عکس هام توشب

 دیدار آخرین توعشق دادی بهم که عکسی بیدارهمون

  تازه حس یه زدالالیی باحس واکن خوش ازخواب من

  سرنوشت تاغم توباشم رویاییبذارهمراه تعبیر واسه روکن

  تو تابهشت باعشق من توبزارتاپربگیرم

  اسم که توباشه عشق رنگ به آیندم بذارتقویم

  جاشه من قصهکناراسم تاته

  رویایی تعبیر توای تاآخرخوابم بمون

  توپیدایی توتقدیرم بامن بمونتاآخرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 parisa | عشق جدال رمان

 

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

 

221 

 

 بیدار چشم تواشک توپیداس عکس هام توشب

 دیدار آخرین توعشق دادی بم که عکسی همون

 «بدید حتماگوش قشنگه خیلی. سرائیان افشین از تعبیررویایی»

  بازکردم هام چشم بیدارشدم یکی نوازش با 

  سجاده دیدم

 نگرانتن همه بخور چیزی یه بیابریم پاشدی الخرهبا:سجاد

  نه خوابیدم خیلی:من

 شد گشنم منم که حاالپاشوبریم نیست طوری ولی نه زیادکه:سجاد

 نشسته همه اینا پدرجون باغ بودیم اومده بقیه سمت رفتیم باهم

  جاباز برامون مارادیدن وقتی چیزمیخوردن داشتن دورهم بودن

 سجادمجبورم ولی خواست نمی چیزی دلم که باین بشینیم که کردن

 گفت سجادروکردبهم بعدازخوردن بخورم کردکه

  دارم کارتم بزنیم قدم یکم پاشوبریم:سجاد

 کردم شروع خودم نزد حرف اصال سجاد رفتیم پاشدیم گفتم باشه منم

  داری چیکارم بگی خوای نمی خب:من

  میگم کوچولوبهت داری عجله چه:سجاد

  میری راه داری همش دیگه بگو تربیت بی کوچولوعمته:من

 سجاد نشستیم تاب رویه بودرفتیم باصفا جای یه آخرباغ رفتیم

  زدن حرف به کرد شروع

 

 سجاد
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  اونم میدونم بااینکه دارم دوستش که بکنم اعتراف میخواستم

  کنم اعتراف بهش میخوام دیگه حاال منم داشت دوست من ازاولش

  زدن حرف به کردم شروع روتاب نشستیم

  میگم برات زندگیم اول از خب ولی نیستم چینی مقدم اهل:من

  بودم مامانم لوس جورایی یه بیشترهواماداشت مامانم گی ازبچه

  نمیزاشتم توزندگیم دختری هیچ به کحل که پسرمغروربودم یه

 باهم جا همه همیشه بودم راحت که بودم حامدبودبااون تنهارفیقم

 آمد رفت باهم بودکه سال خیلی که داشت دوست یه بابام بودیم

 داریم مهمون که گفت مامانم اومدبه بابام روزی یه که این تا نداشتیم

  که دخترهابودن از خیلی دانشگاه بودم رفته هاتازه موقع اون منم

 باخواهرم فقط من نمیذاشتم اصالمحلشون من ولی میپلکیدن دوربرم

 با سمتم میومدن که هم فامیل دخترهای حتی بودم راحت مادرم

 خونمون اومدن خانوادش بابام دوست اینکه میکردم دورشون رفتارم

  به اولش میخونه مادرس تودانشگاه بعدهافهمیدم که دخترداشتن یه

  جذب من که داشت دخترچی اون نمیدونم ولی نمیدادم محل اونم

  فکرذهنم همه دختر بوداون شده دنیام تمام کرددیگه خودش

  گفت بهم گفتم حامدهم به اینکه تا نبودجزسولماز کسی دخترم اون

  باالخره داری دوستش که کنی اعتراف بهش توباید آخرش که

  میاوردتااینکه نه اول اونم گفتم بهش زیرپام گذاشتم غرورم

 بود نبودازدواج دوستی قصدم منم باشیم دوست باهم شدکه راضی

  زندگیم واقعاتمام من نمیشه نه گفت باباش اومدیم رفتیم هرچی
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  براش کاری همه داشتم میکردهواشو بودسولمازهرکاری شده

  گفتیم همه به که جوری باسولمازحامدبودم فقط دانشگاهم تویه کردم

 شدن لج بامنم سولماز دشمن شدن ازدخترهاکه خیلی مانامزدیم

  حسین امام خیمه روزدم یه که نبودتااین مهم چیزهابرام این اصال

  حرف داشتیم بودیم وایساده حامدم من بودن دخترنشسته اکیپ یه

  چیزی یه دوستشم میکردبه نگام ازدخترهاداشت یکی میزدیم

 روز یه اس بقیه مثل اینم گفتم کردباخودم نگاهمون اونم

 نگاش یکی به خوردم نبود اصالحواسم بوفه سمت میرفتم داشتم که

 چیز کردبه شروع بود سوخت دستش دخترس همون دیدم کردم که

 کردم شروع شدم اعصبانی نیومد خوشم زدنش حرف اصالازلحن گفتن

  اعصابم جامیاوردم حالش گرفت نمی حامدجلوم اگه باهاش دعواکردن

  های نگاه ورم میاوردازیه هررروزبابابهم که ورفشاری خردبودازیه

  تا باسولماز هروزم دعواهای طرفم بودازیه رومخم دختره این

  دارم وقت شنبه تاپنج گفت رودستم رخت پاکی آب بابام اینکه

 برای واالمیرفتن خواستگاری بریم کنم معرفی ام موردعالقه دخترکه

  روزگذشت شدچند بحثم باهام منم خواستگاری مهرنوش دخترعمم

  روزتودانشگاه یه گذاشتم درمیون نبودباحامد اصالخوب حالم منم

  رسیدکه ذهنم به فکری یه دیدم هاش بادوست دختره همون دوباره

  باباش که بکنم تحریکش سوولمازیکم اینمه هم بخوام کمک ازاون

 شد راضی زدن حرف بعدازکلی زدم حرف دختره اون با کنه راضی

 بابا از خودم درخئاست شدبه زودانجام چیزخیلی همه بشه زنم که
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 دختر یه شناختمش یکم دوران تواون بهم کنه محرممون که خواستم

  سریع اصراربابام به مغرورلجبازمیشد وقتش بودامابه شیطون

 سولماز نبودوقتی خوب حالم اصال عروسی شب گرفتیم عروسی

 اذیتش خیلی جزخودم رامقصربودن شدانگارهمه تازه دلم داغ دیدم

 ازدواج سولماز فهمیدم اینکه تا کیه دختره میدونی که دخترخودت کردم

  زدم زیرقولم شب اون من ولی میدیم توصورتت نگرانی ترس کرده

  سریع که زدگفت زنگ بهاردوستت وقتی دادم انجام نبایدمیشد کاری

  ازخودم خیلی دیدمت حال تواون وقتی ترسیدم خیلی خودموبرسونم

 سر طرف ازیه داشتم خودم که وجدانی عذاب طرف اومدازیه بدم

  سولماز کل به تااینکه چیکارکنم نمیدونستم حامدبهار مداوم های کوفت

  من میکرد نگاه بهم داشت سمتش برگشتم رفت بیرون قلبم ازذهنم

 میکردم بدی بهش همش که بااین دخترشدم اون های مهربونی عاشق

 ازت روز اون که بخشیدوقتی من که داشت بزرگ قلب یه اون ولی

  اشک طور تواون سولمازبرسم به من بکنی کاری یه که خواستم

  منوببخش بودبرات سخت خیلی میدونم شدم وافعاناراحت ریختی

 شدم کارهات تمام عاشق شیطنتت عاشق مهربونیات عاشقت من

  گفتی نمی بهم توچیزی ولی میکردم اذییت همیشه که بااین

  درگوشش کردم بغلش آروم میکرد نگاهم داشت تعجب بابهت

  گفتم

 باورکن باشی پیشم همیشه بشی خونم خانوم همیشه میخوادبرای دلم:من

 عالقه توواقعا به زودگذربودامامن حس سولمازیه به من حس عاشقتم
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 نکن ترکم هیچ عاشقتم کوچولومن خانوم دارم دوست مندشدم

  کردم نگاه بهش منم میکرد نگاه بهم باتعجب داشت هموزم

 پریسا

  مندشده عالقه بهم کردکه سجاداعتراف که نمیشه اصالباورم

  سرش آروم کردآروم نگاهم اونم که میکردم نگاهش داشتم

 کردم همراهیش دفعه این منم بوسیدنم کردبه آوردجلوشروع

 گفت جداشدبهم ازم

 پریسا خونم خانوم بشی باشی پیشم همیشه که میدی قول بهم:سجاد

  دارم دوست خیلی خیلی باورکن

  میدم قول نگی دروغ بهم باشی پشتم همیشه اگه:من

  خودم خانوم همیشه همیشه بگم دروغ بهت بخوام بکنم غلط من:سجاد

 میمونی

 ازیاد یعنی کنی سولمازفکرنمی به وقت هیچ دیگه که باورکنم:من

 بردیش

 زدگفت ذل ام توچشم گرفت سجاددست

  قولم باورکن کنم سولمازفکرنمی به هم ثانیه یه دیگه خدامن به:سجاد

  باهام همیشه که بده قول توام قول نکنم فکرهم بهش وقت هیچ میدم

 بمونی

  میدم قول قبول باشه:من

 سجاد ازاینکه خوشحال خیلی بقیه سمت بعدرفتیم نشستیم دیگه یکم

 سجادم گذروندیم خوش تاعصرکلی داره دوستم کردکه اعتراف
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 بود این کردم کشف که چیزدیگه یه داشت میرسیدهوام بهم کلی

 فکرکنم هنوز نمیدونه کسی ولی مندشدن عالقه بهم هم پرهام ساحل

  خواهرشوهربشم قراره باالخره

  تاحاالخودموکشتم ازصبح خورد زنگ گوشی که میخوندم درس داشتم

 نبود خیالش عین که سجادم داشتم اسرس کلی من داشتیم امتحان فردا

 برداشتم گوشی میکنه نگاه فوتبال داره سجاد دیدم تلفن سمت رفتم

 بفرمایید بله:من

 شاد همیشه بهاربودمثل

 خره سالم:بهار

 شده چی ازفقیرفقراکردین یادی عجب چه بهارخانوم به به:من

  من به زدین زنگ

  سرم که من بهم میزدی زنگ تویه بمیربیشعورخب الل:بهار

 بود شلوغ

 هنوزسالمه طوره چه آقاتون طوری چه بله که اون:من

  نباشه سالم که میکنم چیکارش مگه تربیت شوبی خفففففههههه:بهار

  که های جیغ تودرمیاوری که های بازی خل این واالبا نمیدونم:من

 شده شایدطدریش که گفتم من تومیکشی

 طوره گودزیالمغرورچه واال تره سالم بمیرباباازمنم:بهار

 کن صحبت درست اوی اوی:من

  پشتیشوگرفتی دفعه چیشدیه چیشد:بهار

  میگم بعدابرات دیگه دیگه:من
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 نمیزارم زندت بیشعورشدیاجدایدابزاببینمت خیلی:بهار

 ببینی حاالتامن:من

  فردامیبینمت:بهار

  فرداخوندی گفتی وایییی:من

 توچی چیزایی یه:بهار

  نگوتازه که جدیداانقدرمیخوابم نمیره تومخم میخونم هرچی:من

 چیزهاپیداکردم سری یه به تهوع حالت

  کردآره سجادکارخودش این آخرش بالچی ای:بهار

  میگی ی کاری چه:من

 آزمایش برویه بشه راحت خیالت اینکه برای خریت به خودتونزن:بهتر

  بده

 تو میگی چی بدم چی آزمایش:من

  خره خب ترشدی خنگ بودی که خنگ البته شدیا خنگ خیلی:بهار

  بارداریه االئم تومیگی که االئم این دیگه بارداری آزمایش

  داشتم کم خداهمین وایییی نه میگی دروغ:من

 بروآزمایش که نشد مشخص چیزی هنوزکه خوبه خوبه اوههههه:بهار

  نباشه شایدچیزی بده

  بشم بایدمطمئن میگی راست وای:من

 باری کاری میکنه صدام داره افشین دیگه برم منم خب:بهار

 بای برسون سالم قربونت نه:من

  طوربای همین توام:بهار
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  باشم اگه باشم حامله حدانکنه وای شد مشغول ذهنم کرم قطع که تلفن

  رفتم کاریانداشتم هیچ واقعاحال دیگه بدم آزمایش بایدبریم میشه چی

 نشد من متوجه بودکه انقدرمحوفوتبال سجادنشستم پیش

  وقت یه نشی غرق:من

 دیدگفت من تازه

  بازیه چه ببین بیابشین اومدی اتوکی:سجاد

  بلدی فردارکه توامتحان اون آهان:من

  نخور غصه تخت باباخیالت آره:سجاد

  میبینیم آهان:من

  هوش تواتاق رفتم بخیرگفتم شب بخوابم که رفتم بودم خسته خیلی

  ترسیدم شداولش دورکمرحلقه دست بودکه هوش بی

  منم کوچولوبخواب خانوم نیست چیزی هیس:سجاد

  وایییییی پریدم ازخواب لحظه یه بردصبح شدخوابم راحت که خیالم

 رفتم بازکردم دورکمرم دستش بودآروم سجادهنوزخواب دیرشد

 بکنم کارهام که رفتم صورتم دست شستن بعداز شویی دست سمت

  سجادصداکنم

 شد دیرمون سجادجادپاشوکه:من

  باشه:سجاد

  پاشوببینم چیوباشه چی:من

 گفتم آوردم یخ آب لیوان یه رفتم راحتیابلندنمیشه این خیربه نه دیدم

  نه پانمیشی:من
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  بزاربخوابم مادرت جان واییی:سجاد

  خواستی خودت باشه:من

 بهم نگاه یه سرجاش پاشدنشست دفع یه روصورتش ریختم آب

 از فشنک مثا خطریه اوضاع دیدم که منم ازتخت پریدپایین کرد

  میخورد بهم داشت حالم دیوید دنبالم پایین رفتم بیرون پریدم اتاق

  گرفتم دیداومدسمتم مناسب موقعیت که سجادم وایسادم

  میدم نشونت هان میزیزی آب من حاالرویه:سجاد

 گذاشتم که همین میخورم بهم داره حالم زمین بزارم کردم غلط:من

 باال بخوام که بودم نخورده هیچی شویی دست سمت دیودم زمین

  بیرون اومدم که شویی بودازدست رسیده خیلی سجادکه بیارم

  پرید رنگتم چه آره خوبه حالت دفعه یه چیشد:سجاد

  دیرشد که بکن بدوکارهات نه وایی:من

  بخوری چیزی بایدیه ببینم بشین دیرشد که درک به:سجاد

  خوبه حالم من بدوخواهش نکن لجبازی:من

 گرفتم سجادلقمه خودم برای منم بکنه کارهاش که زورفرستادم سجادبه

 میکرد رانندگی بودسجادباسرعت دیرشده خیلی مسیربخوریم تویه که

  ازدستم دفعه یه خواست زیادنمی دلم که خودمم بخوره که دادم لقمش

 کشید

  باش راحت:من

  که سیربشم لقمه بایه که نداری توقع راحتم:سجاد

  سرکالس تورفتیم رفتیم سریع نگفتیم چیزی یچ دانشگاه تاخود دیگه
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  پیش نشستم واردشدیم سرش پشت سرعت به ماهم تو رفت استاد

  خوندم هرچی داشتم که ازاسترسی ندادم زیادخوب امتحان بهار

 تابهاراینابیان هانشستم صندلی رویه بیرون رفتم برگمودادم پرید

  دیداومدسمتم که من اومد بهار بالخره تو

 طوربود چه:بهار

 طور توچه پرید خوندم هرچی که داشتم انقدراسترس ندادم خوب:من

 دادی

  گفت پیشم بهارنشست

  منم کرد اذیت هی که بخونم نذاشت دیروزافشین که منم:بهار

  شد چی بگوببینم خوب ندادم خوب

 کلی بعدم کرد تعجب من مثل اولش گفتم هارابراش اتفاق تمام منم

  شد خوشحال

  شده انقدرمهربون که نیوفتادسجادم خاصی اتفاق هیچ گذشت دوهفته

 قراره داره دوست ساحل که ایناگفت مامان به پرهام نگو که باهام

  خواستگاریش برن

  نمیشه بودباورم مثبت جواب آزمایش رفتم امروزتولدسجادباالخره

 امروز سجادچیه العمل عکس نمیدونم ماهشه یه باردارباشم من که

  خردیم کیک یه فروشی شیرینی رفتم میگفتم بودبهش تولدش که

 باید توتاسجادنیومده رفتم دربازکردم خونه سمت افتادم راه

 روز موقع این کردم تعجب شنیدم زدن حرف صدای بکنم کارهام

 میگن چی وایسادببینم میومد زنم یه صدای چیکارمیکنه سجادتوخونه
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  آره دیدم انداختم نگاه یه باشه خودش سولمازنکنه شبیه صداش بهم

  وایسادم نبینند من که طوری ستون پشت کنه اینجاچیکارمی خودشه

  دادم گوش هاشون حرف به

  داشتی چیکارم خب:سجاد

  عجلیه چه میگم:سولماز

  کاردارم بکوببینم:سجاد

  میرم ازایران همیشه برای دارم من که بگم میخواستم باشه:سولماز

 اینجا اومدی چرا چه من به خب:سجاد

  نرم نیستی توراضی اگه اومدم:سولماز

 بگم بهت بخوام که چیکارتم من هان چه من به چه یعنی:سجاد

  یانه بری

 نداری دوستم که بگی میخوای یعنی:سولماز

  اصالخوب حالم ازدربیرون رفتم افتاد ازدستم کیک نفهمیدم هیچی دیگه

  گفت دروغ من به یعنی داره دوستش هنوزم یعنی چیکارکنم نبودنمیدونم

  بهار به زدم زنگ نمیکردم سجادفکرش نامردی خیلی

  هان:بهار

 کجایی نیست خوب بهارحالم:من

  بودکه تاحاالخوب که وااااااحالت:بهار

 کجایی:من

  میکنم غذادرست آقامون برای دارم برم کجارادارم ام خونه:بهار

  پیشت میام االن:من
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 چته بلندشوبیاببینم:بهار

  اومدم باشه:من

 سجادریجکتش دیدم خورد زنگ گوشیم که بهاراینابودم تومسیرخونه

  دربازشد زدم زنگ بهاراینا خونه دم رسیدم  کردم

 بود دروایساده دم توبهارمنتظرم رفتم

  خیانت سجادبهم شکممه تویه بچه یه که االن شدم بدبخت بهاردیدی:من

  کرد

  ام خاله االن من یعنی واااانه:بهار

 خواهشا باش بهارجدی:من

  کرد خیانت بهت برسرکی خاک بره قربونش خاله وای:بهار

 کرد خیانت سجادبهم:من

  چیکارکنی حاالمیخوای:بهار

 میندازم بچمم میگیرم طالق بدم انجام سال قراربودبعدازیه که کاری:من

  میکنی توغلط:بهار

  کنی توبزرگش به بدم میخوای چیکارکنم میگی:من

  میده منفی انرژی برام باباهی خفه:بهار

  حقیقته همش میفهمی. دادم منفی انرژی کی:من

 خب شده چی ببینم بنال درست خب:بهار

 سجادزد سولمازبه که های حرف کردم تعریف چیزروبراش همه

  بقیشونشنیدی توکه خب:بهار

  بهارنذاشت کنم ریجکتش زداومدم زنگ سجادبهم دوباره موقع همون
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  میگه چی ببین بده جوابش خب:بهار

  حوصلشوندارم حال:من

  کشت خودش دیگه بده جواب حوصلشوندارم چی یعنی:بهار

  دادم جواب تلفن

  بله:من

  پریسا کجایی:سجاد

  باشین راحت که رفتم کجاباشم که مهمه مگه:من

 نگو پریسامضخرف:سجاد

  یاتو میگم مضخرف من:من

  کجایی ببینم.بگو:سجاد

  باشم داشته دوست هرجاکه:من

  بود سوتفاهم یه فقط کجایی بگوببینم باالنیاوردی سگم رویه تااون:سجاد

  شنیدم خودم های چیزباگوش همه سوتفاهمی چه:من

 کجایی بگوببینم تو میگی چی چیوشنیدی:سجاد

  شنیدم نبایدمیشنیدم که هرچیزی:من

  شنیدی اشتباه پس شنیدی هرچی:سجاد

  وقیحی خیلی:من

  بیاپایین:سجاد

  نیستم فکرمیکنی اونجاکه:من

 باال واالمیام بیاپایین هستی:سجاد

  نیستم میگم:من
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 باال بفرمایید گفت می بهارکه باصدای شد بهاراینازده خونه زنگ

  شدم شوکه

  آوردم توپناه به من بهارواقعاکه:من

  وامیکنید هاتون سنگ میادباهم آوردی پناه که جنگ مگه:بهار

  ندارم حرفی بااون من:من

 دارم باتوحرف من ولی:سجاد

 اومدید خوش آقاسجادشماکی وااااا:بهار

  خونه بریم پریساکارهاتابکن:سجاد

  جانمیام باتوهیچ من:من

 پریسارابیار های لباس بهارخانوم  نه نمیای:سجاد

  نمیدم اجازه توخونمونوولی بیاین دادم اجازه که آقاسجاددرسته:بهار

  پریساببریدش رضایت بدون

 نیاد خودشه دست مگه چی یعنی:سجاد

  حاالانجام میدادم انجام پیش سال قراربودیک که کاری میندازم بچم:من

  میدم

 یعنی راگازگرفت اشارش انگشت پیشونیش میزدروی که درحالی

  اعصبانی

  نمیدم اجازه پریسا وای:سجاد

  تو دست مگه:من

 تو دست نه:سجاد

  نباشه که بهتره بکنه خیانت باباش که بچه هست که همینه:من
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 ناهارمیمونید میگم:بهار

  وایسا دقیقه حاالیه:من

  میشم خسته وایسسم:بهار

  صبرکن لحظه بهارخواهشایه:من

  کنم غذادرست میخوام وااااخوب:بهار

  میکنیم کوفتمون چیزی یه مابیرون:سجاد

  چیزی جایه بگوبیادهمین بزن زنگ یه سولمازم به چرابریدبیرون:بهار

  میخوریم

 خواب کشیدبرتواتاق دستم من اومدسمت بهاررفت به غره چشم سجادیه

  متابری هاتابپوش یااللباس:سجاد

 دستشویی سمت دیودم سجادکنارزدم خرد بهم حالم نمیام بگم تااومدم

  بودن دروایساده پشت نگران هردوتاشون بیرون اومدم

  گویید دروغ همتون میخوره بهم ازهمتون حالم:من

  نیست خوب حالت خونه بریم میدم توضیح پریسابرات:سجاد

  نمیام خونه بده حاالتوضیح همین:من

  خداحافظی بودبرای سولمازاومده نشو اعصبی باشه:سجاد

 نگو سجاددروغ جزخداحافظی چیزشنیدم اونجاهمه من:من

  چراواینسادی چیزونشنیدی پریساتوهمه:سجاد

  بشه مشخص هات بیشتردروغ که وایسم:من

  گفتم دروغ بهت کی من:سجاد

  ادامش خب:من
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 دارم هنوزدوستش فکرمیکردمن خداحافظی بودبرای اومده هیچی:سجاد

  ازاینکه خوشحالم خیلی که گفتم بهش رودستش ریختم پاکی آب منم

  میکنی خیانت شوهرت به داری طورکه همین نکردم ازدواج باهات

  میگم راست بهت پریساباورکن میکنی خیانت منم به

  تکرارشدچی بازم واگه:من

  تکرارنشه دیگه میدم قول بهت:سجاد

 حاالناهاروایمیسین خب:بهار

  بیرون خانومموببرم میخوام نه:سجاد

 کنین جمعش بابا پاشین شماها زدین بهم حالم اه اه:بهار

 دخترداد یه خدابهم جاش به ولی گذروندم سختی بارداری دوران

  سجاده ازمن ترکیبی قیافش پارمیس اسمشم سالشه یک االن که

  بودن سجادهنوزخواب پارمیس بهاراینا امروزعروسی

 راآماده صبحانه بکنم کارهام یکم که زودترپاشدم منم

 سجاد سینه رویه پارمیس دیدم که سجادصدابکنم رفتم کردم

 میگیره دوتاسلفی ازخودشون داره سجادم خوابیده

  وقت یه بدنگذره:من

  بدنمیگذره نترس نه:سجاد

  بدم صبحانش صداکن بخورپارمیسم پاشوصبحانه:من

  ایی امردیگه:سجاد

  نیست چیزی دیگه نه:من

  اومدن ربع بعدازیه هم سجادپارمیس آشپزخونه سمت افتادم راه
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  بگیره دوش سجادرفت دادم پارمیس صبحانه که بعدازاین 

 حموم بره باباش با میخواست که میکردم گرم سرپارمیس منم

 گفت سجادازتوحمام

  چراانقدرناآرومه پارمیس پری:سجاد

  میخوادباتوبیادحمام هیچی:من

  من به بدش:سجاد

  تونی سجادنمی:من

  جیگربابارا من به بده:سجاد

  منم کشید طول دوساعتی یه پارمیس ای بازی باآب حمامشون

 میچیدم میزداشتم بخوریم که میکردم ناهارداغ برای دیشب غذای

  اومدن باالخره که

  میاد گذشت که ی درهفته آشپزخونه غذایه بوی چه به به:سجاد

  شدا طوری روزاین حاالیه خوبه خوبه:من

  بشه همین همش بعدم به ازاین میترسم:سجاد

  دنبال بکنم غذادرست نتونستم بهارایناست باباامروزمراسم:من

 میداری نگه پارمیس آرایشگاه برم میخوام سجاااااد بودم کارهام

 میشه عوض باهم جامون کم کم بدی اینطورادامه چی دیگه:سجاد

 ها میشه بیادمریض بامن پارمیس اگه آرایشگاه میبرمش باشه:من

  کوتاه پریساموهات میدارم نگهش خوم ببریش نکرده الزم:سجاد

 اصال جیغم آرایش کنی نمی

  نرم میخوای:من
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 راحته منم خیال میشه خوب خیلی که بدی انجام کارکه این:سجاد

  بلندخب ازموی شدم باباخسته ای:من

  نکن بحث بامنم گفتم که همین:سجاد

 شد گشنش تویخچال پارمیسم غذایی نداری کاری رفتم من:من

  بده بهش

  کردم پارک سریع بود شده دیرم یکم آرایشگاه سمت رفتم دربستم

 تو رفتم

  دیدم توآینه خودم پاشدم شده تمام گفت آرایشگرکه باصدای

  الیت خیلی مشکی هام چشم آرایش کرد رنگ موهاموبلوطی

 باپارمیس که لباسم قرمز رژلب بایه کرد کاملش لنزطوسی بایه

  پاپیون یه بازبود پشتش قرمزبلندکه لباس یه بودم کرده ست

 کردم پام هم سانتی ده قرمزپاشنه های کفش میخورد کمرم پایین

  دنبالم سجادبیاد زدم زنگ روییموپوشیدم

  اومدم کردم حساب آرایشگاه پول پایین برم زدکه تک سجادبهم

  پایین

  تونگفتم به من مگه باشه رونگ خیلی میادکه رژت به:سجاد

  باشه ملیح آرایشت

 دیگه شب یه خب:من

  پاک خودت که رژت پرومیشی رومیدم بهت شب یه شب یه:سجاد

 تو که دستمالم کنم پاکش برات خودم مجبورمیشم پس کنی نمی

  کثیفه که هامم دست پس ندارم ماشین
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 سجادتوروخداآبرومو واییی:من

  کرد ول باالخره بندمیومد داشت نفسم هام لب خوردن کردبه شروع دفعه یه

  کردی کارنمی این پارمیس جلویه حدعقل واقعابابا:من

  فهمه نمی چیزی بابااونکه:سجاد

  میخوردی مامان باباداشتی:پارمیس

  میکردم تنبیهش نمیخوردمش:سجاد

  هامیکنی تنبیه ازاین کاربدبکنم اگه منم:پارمیس

  عزیزم یمیکن باباتوفرق جوجه نه:سجاد

  سجاددیرشد:من

  بکنند کارهاشون اوناهم که خونه بریم افتادیم راه

 پارمیس لباس که تفاوت بودبااین ست باخودم پارمیس لباس

  سفید پیراهن بایه شلوارمشکی کت یه بازنبودسجادم پشتش

 کرد کاری خراب پارمیس دفعه یه که بود زده قرمز کراوات

  کارمیکردی بایداین االن برم قربونت آخ:من

  تا کن بروعوضش غربزنی خوادبهش حاالنمی خب:سجاد

  دیرنشده

 سجادگفت که کنم عوض پارمیس رفتم درآوردم لباسم رویی

  توپوشیدی چیه چیشداین چیشد:سجاد

  دیگه لباس عزیزم:من

 بازه پشتش این چرا جورابه فکرکردم من شدگفتی اخوب:سجاد

  بریم کنم عوضش بزاربرم دیگه سجادتوروخداگیرنده:من
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  کن عوض لباست توام گیرنمیدم:سجاد

  دارم دوست چقدر میدونی توکه عزیزم شوهرگلم:من

  چیزاخرنمیشم بااین:سجاد

 میشه قاطی جداآخرشب مجلسشون آخه دیگه میکنم خواهش:من

 کردم بوس لپش طرفش رفتم باشه پیدانباشه که میندازم شالم منم

  بدوبرو نندازی شالت حالت به وای فقط خرشدم باشه:سجاد

  بیا کن راعوضش جوجه

 بود دیرشده خیلی مراسم سمت افتادیم راه پارمیس بعدازتعویض

  خودعروس حتی بود شلوغ خیلی بودن اومده همه رسیدیم وقتی

  سجادازبغلش بره راه میخواست که پارمیسم بودن اومده دومادم

  کردم دوربازوسجادحلقه دستم منم گرفت دستش پایین  گذاشتش

  رفتیم ماهم مردونه قسمت دادرفت من به توسجادپارمیس رفتیم

  احوال سالم بهاراومدجلوباهم مامان واردشدم وقتی زنونه قسمت

 پارمیس پریدسمتم دید من بهاروقتی بهار سمت رفتم کردیم پرسی

 گفت من روبه کردبعدم بوسش کردکلی بغل

  بکن ساعتت به نگاه یه دیگه نمیومدین اومدین عجب چه:بهار

  نیست خوب پوستت برای بزن نق کم خوبخ خوبخ:من

  گفت پارمیس بهاربه

  طوره چه اخمالوت بابای خوبی خاله عشق طوری چه:بهار

  اخمالونیست اصال بابامم. خوبم: پارمیس

 نمیبینه بداخالق های اخم که کردین چیزخورش راهم بیابچه:بهار
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  بهش االن خره بکش خجالت کن غیبت سرشوهرمن پشت کم:من

 نازشدیا خیلی خره ولی گودزیال میشه جدی وقت بعداون میگه

  تاآخرشب برسه دادافشین خدابه

 بقیه پیش رفتم جداشم بابهارازش گفتن پرت چرت بعدازکلی

  داشتن هواشا کردن پارمیس ذوق کلی اومدهمشون هاکه بچه

  کردبعدباهمشون غریبی یکم اولش بودن غریبه چون پارمیسم

 کردن اعالم برقص بزن بعدازکلی نداشت من به کاری جورشد

  مجلس هم بعدازشام شام برای افتادن راه همه حاضره شام که

  میکرد ناآرومی میومدداشت خوابش پارمیسم میشد قاطی

  داره وایساده افشین پیش که سجاددیدم بیرون رفتم ازدرکه

  تندپریدبغل دید باباش که پارمیسم سمتشون رفتم میزنه حرف

  کرد لوس براش سجادخودش

  بابای:پارمیس

  بابا جان:سجاد

  گودزیال میگه اخمالو میگه بهاربه خاله:پارمیس

  میکرد بهارشوخی خاله جان مامان واااا:من

 نبود اصالشوخی: پارمیس

  گفت بهاربراعمش خاله:سجاد

 کندگفت پارمیس لپ افشین

  میکنی بابات پیش من زن حاالچوقولی جقله:افشین

  دیگه که پارمیس بخوریم تاشام رفتیم ماهم زدن حرف یکم
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  میزد بودچرت سجادنشسته بودبغل خواب گیج

 میاد خوابش ام جوجه بریم بهتره میگم:سجاد

  کنیم خداحافظی ازبهاراینا بریم پس باشه:من

 پارمیس خاطر به کردیم بهارایناخداحافظی پیش باسجادرفتیم

  اومدیم بودزودتر خواب که

 خونه رسیدیم میرفت گیج داشت سرمم بودم واقعاخسته که من

  داشت دربازکردتوسرگیجم باال کردرفتیم بغل سجادپارمیس

  دست سمت دویدم سریع خورد بهم حالم دفعه یه بیشترمیشد

 بود دروایساده سجادپشت بیرون اومدم وقتی باالآوردم شویی

  چیشدچراباالآوردی:سجاد

  نیست خوب حالم چندروزه نمیدونم:من

  گفت دفعه سجادیه

  نکنه پریسا:سجاد

 

  پایان

  رمانم اولین داشت ایرادی  ببخشیداگه خوندین رمانم ازاینکه مرسی

  بهترمیشه بعدی های ایشاالتورمان نوشتم بودکه

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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