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 و میبرم نام اونو های شخصیت کنم شرع رمانو اینکه از قبل

 میکنم معرفی 

 

 رمانس اول نقش ساله نوزده پرستاری دانشجوی  نسیم..

 نسیم برادر ساله چهار و بیست عمران مهندس نیما..

 پزشکی دانشجوی نسیم ی پسرخاله ساله نوزده محمد..

 

 ارشا خواهر شیمی صنایع دانشجوی ساله02:ارشین

 

 اعصاب و مغز جراح ساله02.    :ارتان

 

 ارتان برادر عروق و قلب جوی دانش ساله پنج بیستو ارشام

 

 ارتان برادر اعصاب و مغز دانشجوی  ساله دو بیستو ارتام

 

 ارتان خواهر پرستاری دانشجوی ساله بیست:ارام

  

 مقدمه

 

  میشود هوس و عشق راهی دو دچار زندگی در هرکس

   

 است؟ گذاشته انتظارم در را چیز چه پلید سرنوشت حد این تا نه اما
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  بدم تشخیص را غلط از درست راه نمیتوانم

 

 کنم؟ انتخاب را راه کدام آری

 

 عشق؟ترس؟هوس؟ترحم؟

  

 نسیم زبان از

 خستم قدر چه اه شدم بیدار خواب از زیاد کسلی احساس با صبح

 من تقسیر بودم بیدار 2::0 ساعت تا دیشب 

 ی ادم نمیزارن کنن نمی ول که هاسس بچه این تقصیر چیه 

 به جانانه قوس و کش یه بگذریم بخوابه حسابی و  درست ب ش ه

 یه دربیام کوفتگی حالت این از یکم تا دادم بدنم و گردن و سر 

 انداختم تختم روی روبه ساعت به نگاهی کشیدم توپ ی خمیازه 

  بود 2:::ساعت اوففففففففففففففففففففف خاروندم سرمو یکم بعد 

 ؟؟؟؟اره؟؟؟2::: جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مهی با 5ساعت من برسرم خاک وای

 زدم شیرژه تخت رو از دو حالت با دارم قرار(محمد همون مخفف2

  اتاقم حموم توی 

  خواب و بخوابه چشام پف یکم بلکه کردم باز اخر تا سردو اب شیر

  برم مدت طوالنی حمومای همیشه داشتم عادت من بپره سرم از

  حمام میرفتم هم هرروز اینکه 

  زدم قهقه و کردم بازی بود اومده وجود به شامپو اثر بر که سرم روی کفای با کلی

 دست از خونه تو هیچکس که گوشم بازی و شیطون دختر یه من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 Arefeh | وزد می بیگانه نسیم

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

 

4 

 

  نمیبینه ارامشو رنگ من 

 شرکت توی من اما ارامشه محل خونه:میگه بهم همیشه بابام

 دارم ارامش بیشتر 

  اون طور همین منم داره دوسم خیلی بابا

  خدا ی همیشه ورزیده هیکلی و بلند قدی با سالس:0مرد یه

 فکر که لبخندی و پشت کم و سفید موهایی با تیغس سه صورتش

 کنا لبش رو از وقت هیچ چون صورتشه اجزای از جزوی میکنی 

 جورین همین خونواده افراد همه هرچند نمیره ر

 زدم حرف من قدر چه وای

 ختمت روی بعد پوشیدم خوشملو قرمز ی حوله بستم دوشو شستم بدنمو و سر روی کفای دوشو زیر رفتم  بیخیال

 ردورتادو به نگاه یه بشه خشک بدم خود به خود تا بشینم تخت روی میومدم حموم از وقتی بود عادتم نشستم

 دو این عاشق اخه بودم خواسته اینجوری خودم مشکی قرمز دکوری با متری22:اتاقی.             ختم  اندا اتاقم

 و دمیش باز حیاط روی روبه که بود تختم کنار بزرگ ی پنجره یه رنگه دو همین دیواراهم و وسایل تموم حتی رنگم

  نداشتم رو سحرخیی و زدن افتاب ی حوصله من چون بود کشیده هاش پرده خدا ی همیشه

 من اگه کنی استفاده منظره این از باید تو:میگه بهم سالس 00 ی میزه ریزه کوچولو دختر یه که خدمتکارمون نگار

 !میدیدم سرسبزو حیاط و خوشگل گالی مینشستم پنجره این پشت شب تا صبح هرروز بودم تو جای

 این به اگه داره خوشگلی یه هرجاش بود متر222:صر.   کنم ارز چه که خونه خونه این ها خوشه دلت توام برو هه

 کنی تماشاش وایسیو خونه این جای یه هرروز باید ه باش

 موهای و سبز چشای برف همرنگ پوستی با الغر و قدبلند دختر یه شدم خیره خودم به دراور میز ی اینه توی از

 خرمایی

 پوشیدم سبز و سفید ست یه و کردم کوچولو ارایش یه

 شدم فرما تشریف اتاق بیرون به گذاشتمباالخره بیرون یکم موهامو

  یه با هرروزی بیرونه اون اما گلم داداش پیش برم اول میخواستم

 اینجور عشق درکل میکنه کات بعدش روز و میزهره قرار دختری

 همه اون تفریحاتشه از یکی  اینم خله خودم مثل دااشم کاراس 
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 های نرده روی از میشدو تایی22: حدود که پله 

 هب دست مامانم پایین رسیدم وقتی اسانسور با تا میده حال بیشتر اینجوری پایین اومدم سرخوردمو کناریش 

 کیکرد مگاهم چپ چپ بودو وایساده سینه

 میفتی ها پله این از بار یه بهت نگفتم صدفعه خواب ساعت:مامان

 دختر؟ تو نمیدی گوش حرف چرا اخه میشه چیزیت یه 

 تهران بادمجون راحت خیالت گلم مامان خیر به قشنگت ظهر-من

  نداره افت 

 مامان تا اشپزخونه تو رفتم جت سرعت به بوسیدمو گونشو بعدم

 باشه نداشته کردن غرغر بگم بهتره یا زدن حرف فرصت 

  چون نمونم گشنه تا بخورم نهار اول گرفتم تصمیم بود اماده نهار

 با پلو باقالی که طور عهمین بود دراومده شکمم صدای واقعا

 وایساد اپن لب که شدم خیره مامانم به میخوردم گوشتمو 

 با بودو ه

  میکرد صحبت خونه مستخدم کریمی خانم 

 خودم مثل درست!! خرمایی موهای و سبز چشای با سفید پوستی

  ما درکل میکرد خدافسی مامی با داشت که اورد خودم به منو کریمی خانم صدای که بودم فکر همین 

  بودن همیشه که داشتیم اصلی خدمتکار تا سه

  داشتیم چیزی مهمونی هروقت اونا غیر پری گل کریمی خانم نگار

  میومدن دیگم چنتا یه

 سالمی؟ به کجا نشده پا خواب از حاال-مامان

 بیرون میرم دوستام با-من

  بیرون کرد فوت محکم نفسشو حرفم این شنیدن با

 بیرون رفت شد پا بعدم میشه تاموم دخترا شما رفتنای بیرون این کی نمیدونم من-مامان
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.  ادالر    بودیم باهم دبیرستان از که دوستاییمه شامل که دارم اکیپ یه من کذشت خیر به بارم این خداروشکر

 ای العاده فوق دوستای ما بزرگتر ما از سال 8 و بود مجازیمون دوست مایاسا. مایاسا.  ترانه.  نیال.  مهسا.  مهدخت

 میکشت منو که شدم دوست پسرخواهرش با من میفهمید اگر داشت اعتماد بهشون چشاش مثل مامانم و  بودیم

 اون من پیش اومد مهی دخترخام ماهایا عروسی داد بهم دوستی پیشنهاد محمد که روزی نمیره یادم وقت هیچ

 میما اگه اما کردم قبول منم ساده دوست دوتا باشیم دوست باهم باشم موافق اگه که گفت بهم بود سالم1: موقع

  میکرد شقه دو منو نداشت سادش غیر و ساده به کار  میفهمید

 و نگهبان سلیمون مش به و حیاط تو رفتم  بود شده دیر دقیقه5که سرقراری برم که دادم افتخار شدم پا باالخره

  بود ریدهخ برام پارسال بابا اینو بیرون بیار بوده رنگ سفید که سانتافمو خواستم ازش کردمو سالم خونه بتغبان

 !دانشگاهم قبولیه شیرینیه

 بیرون بردم ماشینتو دخترم بیا-سلیمون مش

 خدافس سلیمون مش ممنون-من

 دخترم همراهت به خدا-سلیمون مش

 کیی روی مهی دیدم رسیدم وقتی داشتیم قرار که کافیشاپی رفتم گازیدمو سرعت اخرین با و شدم ماشین سوار

 ملمخ ی جعبه یه با گل شاخه یه و نشسته کوچولو ی حوضچه یه کنار شاپ کافی ته من به پشت های صندلی از

 و  ترباال بیراه سرشو شد باعث حرکتم کشیدم عقب صندلیو و روش روبه رفتم میکنه بازی دستاش با و میزه رو

 کنه نگاهم

 عقشولم سالم-من

 اومدی زود چه عزیزم نسیم سالم به-محمد

 انداختم سرمو و کردم اویزون لوچمو و لب بود چیز یه فقط ازش جلوگیری راه و میندازه تیکه داره میدونستم

 چشام تو شد خیره خوشگل لبخن یه با چونمو زیر گذاشت دستشو چون بود امیز موفقیت راهکارم و پایین

 میخوام معذرت عشقم نداشتم مظوری-مهی

 نشه تکرار-من

 گلم خانم چشم-مهی

 چرام نمیدون دادیم سفارش اسپرسو قهوه با شکالتی کیک هردوتا اومده گرفتم سفارش برای گارسون و خندیدم

 ناشناخته باهام که غم رنگ یه و همیشه خمارتراز عسلیش چشای اون نیست سرحال زیاد محمد میکردم حس

 تو ونچ ندیدم باشه غمگین که کسیو حاال تا من چون کنم باز سرحرفو و بگم بهش چی باید نمیدونستم دیدم بود

  نداشت معنایی غم ما ی خانواده
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 کاش نم میکردم حس چشام تو دوخت چشاشو گرفتم بود گرم همیشه که سردشو دستای مشیدم عمیق نفس یه

 گفتم اروم چشاشه تو

 عزیزم؟ شده چیزی-من

 رفت کردیمو تکشر  اورد سفارشاتمونو گارسون حین همین

  میکنم تعریف برات بعد بخوریم-محمد

  بشنوم محمدو حرفای تا خوردم تند فقط نفهمیدم اونا طعم از هیچی

 بگو خب-من

  مطلب سراصل میرم کنم چینی مقدمه نیستم بلد من-محمد

 دخترعمم خاستگاریه بره برام میخواد مامانم نسیم

 کنم؟هان چیکار باید من نسیم

  میکنه گریه مرد یه دیدم که بود اولی دفعه گریه زیر زد

 یشترب نه بودیم عادی دوستای اولم ز ما خوبه خیلی اینکه بگیره زن میخواد مهی خب چیکارکنم نمیدونستم ولی

 گفتم روبهش همین برا

 میگیری سروسامون داری خوبه اینکه خب-من

 نسیم ندارم دوست رو ای دیگه هردختر یا دخترعمم من توام عاشق من نسیک میگی داری چی میفهمی-محمد

 عاشقمی داری دوسم توام که بگو بهم

 همسر عنوان به نه نیمامیدونستم مثل محمدو من بود داغون اعصابم نفهمیدم دیگه بعدشو به اول ی جمله از

  میشد نباید اونکه میدونم میموندم بیشتر یکم اگه ایندم

 ببخشید فکرکنم باید من-من

 کاش های دونه و ترکید بغضم و شدم ماشینم سوار نکردم توجهی میکرد صدام داشت که محمد به و رفتم پاشدم

 پیاده رسوندم خونه تا خودمو جوری چه نمیدونم بودم حالی یه بزنم جیغ داشتم دوست پایین اومد و خورد غلت

 وبهر باال رفتم اسانسور با بار اولین برای و گرفتم دیوار به دستمو بود شده تنی چمد ی وزنه یه مثل سرم شدم

 گرفت بغلش تو منو و طرفم دویر باشن کرده وصل بهش فاز سه برق انگار دیدنم با دیدم نیمارو اتاقم در روی

 گرن این ابی کردم فکر یکم نبودم خودم اتق تو پس دیدم ابی رنگ یه کردم باز چشم نفهمیدم هیچی بعدشم

 بخوابم دوباره کرد مجبورم نیما که بشینم پاشدم اومد یادم حاال اهان.......اینجا من ولی نیماست اتاق
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 میشدی پا چی واسه بچه ببینم بخواب-نیما

 خودم اتاق تو برم میخوام نیما کن ولم-

 /ردیک گریه چی واسه تو ببینم بگو تصال بزاری دربیرون این از پاتو بزارم عمرا شده چی نگی تا بیخود-نیما

 افتادم و گرفتم سرگیجه فقط خوبه خیلی حالمم نکردم من؟منگریه-

  مخملیه؟ گوشام نظرت به-نیما

- 

 میکنی؟ لب به جون منو چی واسه دختر بزن حرف د-نیما

- 

 خواهری دربیاره اشکتو تونسته چی حاال نمیرفت کنار لبت رو از خنده تو چته بگو بازکن دهن نسیم-نیما

 نکردم گریه-من

 مشخصه صورتت توی شده پخش ارایش از-نیما

 مجبور من و کرد نوازش موهامو و بغلش توی گرفت منو نیما نیست فراری راه پس اصال نبود یادم عالم خاک وای

 کنم تعریف براش چیو مه شدم

 شده عاشقت که خندیده خودش ی نداشته گور به اون ندار هیچی ی پسره کرده غلط -نیما

 و دمیز قرمزی به دم ابیش چشای گفتم بهش حرفارو این ازاینکه افتادم می خوردن چیز به داشتم بودم ترسیده

 میفهمیدم حالشو بود داغون کرد طی بیشتر شاید بار بیست اتقو عرض و طول میکرد بورش موهای تو دست هی

 همه میکرد پیدا ادامه روال مینه اگه میگفت محمد به درمیومد دهنش از هرچی و دادمیزد دیگه سرهم پشت

 با دمکر سعی و سینم توس گرفتم سرشو نشست تخت رو شدو اروم یکم وقتی شده چی میفهمیدن و باال میومدم

 کنم ارومش حرفام

 من داداشی میکنی اینجوری چی واسه اخه-

 یمیکن داغوم منم هستی عصبی که تو ببین عزیزم میزنی دیوار درو به داری خودتو که ندادم بهش مثبت جواب

 میرسم حسابشو میدم جوابشو خودم خدا به کنم ناراحت خودمو خواهری بکنم غلط من-نیما

 همه به میکردم فکر کشیدمو دراز تختم رو بود شب2:ساعت خودم اتاق تو رفتم بعد زدم حرف باهاش دیگه یکم

  زندگیم.ایندم.بابا.مامان.نیما.محمد به چی
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  نداشت دخترم دوست یه حتی بود نجیب زیر سربه پسرایامروزی برخاتف بود خوبی خیلی پسر محمد

 ولی استم تراز پایین خیلی مالیشون وضع نمیخونه ما با اجتماعی طبقات نظر از چون نیست خوبی پسر میگه نیما

 چه هب ببین خدایا اه ببینم غمشو نمیتونم اما ندارم دوسش نیستم محمد عاشق من ندارم کاری چیزاش این به من

 ****************برد خوابم باالخره تا کردم فکر چیزا این به اونقدر کردیا گرفتارمون بدبختی

 زود ینهم برا نکنم فکر افتاد اتفاق دیروز که چیزای به کردم سعی شدم بیدار خواب از گوشیم االرم صدای با صبح

 خدمتکارا سلیمونو مش جز بود 1ساعت کنم ورزش تا حیاط تو رفتم بار اولین برا و پوشیدم ورزشامو لباس شدم پا

 جوونیش خاطرات از همیشه زدم حرف سلیمون مش با یکم کردمو ربعی یه ورزش یه نبودن بیدار کدوم هیچ

 سالم گارن به بود اماده صبحانه اشپزخونه رفتم بعد موندم اون پیش ساعتیم نیم یه میکرد راهنمایی منو میگفتو

 تاقا تو رفتم شدم پا خوردم صبحانمو بود خوبی دختر داشتم دوسش خیلی اورد صبحانمو و زد لبخند اونم و کردم

 چ اما پامیشدن8 ساعت همه بود2::0 ساعت کنم بیدارش تا داداشم نیمایی

 ر شدم بیدار زود داشتم دانشگاه2:ساعت ون

 شد پا ها زده جن عین یهو شکمش روی پریدم زانوهام دوت با یهو و شدم اتاقش وارد در بدون همیشه مثل و فتم

 شوخیو باالخره دادنم قلقلک به کرد شروع قراره چه از ماجرا بود فهمیده نیما که حاال خنده از کردم غش نشست

 انهصبح همه بوسیدم جفتشونو روی کردم سالم بودن شده بیدار ددی مامیو پایین رفتیم باهم گذاشتیمو کنار

 بدون بودیم خوشبختی ی خونواده مامان شکل من بودو بابا شکل درست نیما میزدم دیدشون منم و میخوردن

 همیشه که مامان نیاد خونمون به ناراحتی تا میکردیم فرار مشکالت از که بودیم خودمون این شاید غم دردو

 دنبال هک بابامم ا دختر گذاشتن سرکار دنبال یا بود سرکار یا که نیما  داشت دوست کلی و میرفت مختلف کالسای

 خدا کرش داشتیم که خانوادگی دوستای با بودم دانشگاه یا بیرون میرفتم دوستام با یا که منم همیشه بود کاراش

 دالرا به زدم زنگ اتاقم تو رفتم شدم پا نشستن و کردن فکر از شدم خسته داشتیم ی مهمون هرروزم

 کره طوری چه-دالرا

 هستی؟ گوری کدوم بیشعور خوبم-

  دیگه خونم بزن زر بعد بفکر یکم خره-دالرا

 داری؟ قرار خان جناق با یا دانشگاه امروز میای میزنی زر قدر چه خرچسون خب خیلی-

 کنم دور گوشم از اونو شد باعث و پیچید گوشی توی دالرا ی کرکننده جیغ صدای

  تو میدونمو من وال کردیا توهین من عشقولی به باشه اخرت دفعه-دالرا

 یان میای حاال اقا کردم غلط-

 کره اره-دالرا
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 بای منتظرتم-

 سالمت ب-دالرا

 مایاسا پرم تک که من غیر داشتن اف بی یه ها بچه همه دیوونه خودش عین بود دالرا خل پسرعموی نامزدو رامین

 هرموقع ما داشتن اف بی بقیه داره نامزد که دالرا و داره نسترن اسم به دوساله ناز دخمل یه و کرده ازدواج

 بزنم حرف ها بچه با راجبش نبود بد اما نبو مشکل منم مشکل میدونم میکردیم حلش باهم داشتیم مشکلی

 بقیم کردم سوار دالرارو و مهسا سرراه دانشگاه رفتم و کردم خدافسی همه از پایین رفتم و پوشیدم لباسامو

 تازه بود 2 ساع شدیم پیاده دانشگاهو رسیدیم اومدن می خودشون

 شما میاین زود نقدر چرا احمقا اخه-مهسا

 بگیرتمون بیاد بگیره گاز باالترارو ترم این مخ خر بلکه بزن قدم یکم باو نزن زر-مهدخت

 نیست ادمیزاد مثل کاریت هیچ سرت بر خاک.دالرا

 ادم به چه فرشته معلومه-مهدخت

 ایشششششششششششششششش-

  کلم پس زد یکی و رسید نیال موقع همین

  نیارش زبون به متنفرم کلمه این از من گفتم صدبار-      نیال

 میزنی مردم بچه به چرا درک به-   ترانه

 توچه به-نیال

  دیوونه بیفتین هم جون به شما دانشگاه اومدیم باز ما.. ال بس-

 بشه پیدا اطراف این پسر یه بلکه بزنیم دور یه بریم پاشین ها کره دیه میگه راست-مهسا

 سینمه رو سرم خونه برم ببینه منو عرفان اگه درنیارین بازی ضایع انقدر من جون باو خفه-

  توام حاال خوبه اوففف- دالرا

 بپاد تورو بشینه نیست بیکار اونم نترس-مهدخت

  من عزیز نگیر باال دست خودتو انقدر دیگه جون نسیم- ترانه

 ازم گرفته پیش هفته یه اورده هامو جزوه رهام نپسره ای ببینیم  بریم بزنید زر کم- نیال

 مرغا قاتی رفتی شمام پس اجب ایول-گفت مهسا زدو دست ه تران کمرش پشت زد کشیدمهدخته سوتی     دالرا
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 دیه بریم باو بزنید زر کم- نیال

 یمان و بود نیما دوسن کردیم برخورد عرفا به سرراه بود مثبتا خرخوناو بچه جزو رهام چون کالس سمت افتادیم راه

 چه هه باشه شده عاشقم بچه کنم فکر میکرد مراقبت ازم دورادور مهمیشه اون باشه مراقبم بود خواسته ازش

 خودمو میگیرم تحویلم

 خانما سالم-عرفان

 کردیم سالم همه

 دارم کار باهات بیا  نسیم-عرفان

  کالس سمت کشید منو دست و

  دستمو کن ول ای-

 ....-عرفان

 عرفان میکنی اینجوری چی واسه-

 ....-عرفان

 درمیاری بازی دیوونه چی واسه ببینم وایسا عرفان-

 تو؟هان یا من-عرفان

 چیه؟ منظورت نمیفهمم-

 میپلکه؟ دوربرت انقدر که کیه پسره اره؟اون کردی فرض خر منو نسیم-عرفان

 ببینم بزن حرف ادم مثل میگی داری کیو-

 نسب اریا رهام اریانسبه  منظورم-عرفان

 پا بهش اونم میخواد نیالرو نیست من دنبال اون درمیاری بازی دیوونه چی واسه بزن حرف اول از ادم مثل خب-

 میپلکه اطرافمون انقدر که همینه نمیده

 نیست تون بین هیچی باورکنم؟ینی هوففف-عرفان

 بچه زدی فانتزی توهم-

 بچه سمت کشیدم راهمو بعدم

 بود مرگش چه این-مهسا
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 کشید دستو وحشیا مثل چرا.دالرا

 شدهع عاشق بچه کنم گمون-ترانه

 برسه دادش به خدا-نیال

 داشت چیکارت حاال باو بسه. مهدخت

 میگم انقدر نزنید زر اگه-

 بنال-مهسا

  میپلکه دوروبرت پسره این انقدر چرا میگفت-

 کی- ترانه

 رهام-

 شده دردسرساز هممون برا پسره اینکه مثل-نیال

 کردم خیانت بهش من کرد فکر رامینم اره-.  دالرا

 بند خالی باو برو-مهسا

 ذلیل نامزد- ترانه

 دیگه بگیر ازش جزوتو برو توام  بزنیدنیال زر کم اه-

 باو خب خیلی  نیال

 دیروز راجب زدن حرف به کردم شروع منم بگیره رهام از جزوشو تا رفت  نیال

 ها؟ بچه-

 بنال-.  دالرا

 ریخته بهم فکرمو خیلی که افتاد اتفاقی یه دیروز میگم بیشعور-

 چی- مهدخت

 گفتم اونم برا سر از چیو همه و رسید  نیال تا کردم تعریف براشون رو موضوع کا

 بشی پاره پاره و بره یا بشی گرگ و بزنی احساستو قید باید یا میخورنت نباشی گرگ دنیا تو- نیال

 پاره پاره چی ینی ههه-مهسا
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 وسطه زندگیش پای جون اوشکول نخند- دالرا

 ...و شده پاپیچ تازگیا عرفانم طرف یه از این حاال افتادم گیر خدا به نمیدونم-

 داره دم کیشمیشم واال نسیم گفت طور چه ندیدی واال-دالرا

 دیگه؟ کیه سوم نفر میگفت داشت چی ببینم بزار نزن زر- نیال

 نیست ادم پسره این میگه دلم ته من اما دارن اعتماد خیلی بهش خونوادم عرفان دوست ارشا-

 شد شروع بازی کاراگاه پس ایول-مهسا

 دوباره ن وای. مهدخت

 روزا همون عین درسته. نیال

 هه دبیرستان- ترانه

 عقب به برمیگردیم دوباره حاال بخیر یادش-

 متنفرم ازش که کاری-مهسا

  داره فرق اون با این تو دادی گیری چه حاال باو بیخیل    یال    ن

  ریختی بهم اینجوری تو که نیست وسط مهرسا پای االنم میگه راست- دالرا

 کالس بریم باو پاشین-مهدخت

 بریم- نیال

 دختر یه عاشق من پیش سال1به عقب به بودم برگشته نفهمیدم محمدی استاد حرفایی از هیچی سرکالس

 داغون هارو بچه ها موقع اون بود مهرسا اسمش که بودم شده ازخودراضی لجباز دنده یه مغرور خودم بزرگتراز

 هععع بخیر یادش بود غریبی عجیب سال بده پا بهم منو دنبال بیاد اون که کنن کاری بودن مجبور چون بودم کرده

 اومدم بیرون فکر از محمدی صدای با

 فارابی خانم-محمدی

 استاد بله-

 شما کجایید-محمدی

 نمیشم متوجه ؟منظورتون بله-

 بیشتر محمدی خشم و هوا رو رفت کالس حرفم این با
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 برده ماتت اینجوری شما اونوقت مونده زنگ به ربع یک فقط رفته کالس از05:22:: فارابی خانم ساکت-محمدی

 میکردم سیر خاطراتم بین بودم کذشته فکر تو االن تا بودیم راهرو توی وقتی از چیه جریان فهمیدم اال

 سریع بیرون-محمدی

 رفتم دوشمو رو انداختم کیفمو خواسته خدا از که منم

 باربهم یه مهی و میگذره قضیه اون از هفته یه************************************بیرون

 توی وانینق عرفانو بودن مخم رو تلفناش و محمد بود درگیر عجیب مغزک کنم فکر بیشتر باید گفتم منم زد تلفن

 ینیب میشم دیوونه دارم خدا وای نیما درهم اخمای  عصبیو ی چهره خونه میرسیدم وقتی طرف یه از دانشگاهش

 بدی؟ نجات شده خراب این از منو میشه

 نبودم بلد ازش هیچی من میشدو شروع ترم میان امتحان دیگه هفته دو میخوندم درس ظاهر به بودم اتقم توی

 ارشا از اتو کردن جمع دنبال بریم و بدیم امتحاناتمونو بود قرار بود درگیر فکرم همیشه چون

 اورد بیرون افکارم از اتقم در صدای

 بفرمایی-

 من عزیز اخه میدی سختی خودت به همه این چی برا دخترگلم بسه-مامان

 یخونم دارم نیستم بلد ازش هیچی جون مامان سختی چه-

 شلوغه سرمون خیلی که دیگه نه فردارو اما بخون بخونی میخوای امروزو عزیزم بیخیال-مامان

 مگه؟ خبره چه-

 جون مامان ارشینه تولد-مامان

 سرپیاز یا پیازم ته من عزیز اخه چه من به ارشین تولد-

 حاضره شام پایین بیا پاشو حاالم بچه نزن حرف من حرف رو ا-مامان

 چشم-

 بش تا صبح از  فردا میدونستم بخوابم یکم تا زودبرگشم خوردمو غذا یکم پایین رفتم پاشدم جا از غرلند با

 بود اومده ارایشگر کرد بیدارم اومد مامان2 ساعت میزدم حدس که طور همون......................نیست خبری خواب

 اتاقم بیاد تا زدم صدا نگارو بود شدن حاضر درحال مامان و خونخ

 خانم بله-نگار

 باال برام بیاری منو ی صبحونه میشه-
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 خانم چشم-نگار

 برگشت پر سینی یه با و رفت

 دردنکنه دستت-

 ندارید؟ الزم چیزی میکنم خواهش-نگار

 بری میتونی ن-

 بود من منتظر بودو شده تموم مامان کار نشیمن توی رفتم و خوردم نیمه نصفه صبحونمو

 حاضرشو زود دخترم بیا-مامان

 رعنا بود خونوادگیمون ارایشگر

 بسازم ازت چی که بشین عزیزم بیا جان نسیم بیا-رعنا

 داره فرقی ها دفعه بقیه با بار این مگه وا-

 میبینه تورو ارشا که باره اولین واسه بله-مامان

 تولد توی اونم بود دیده قبلن ارشارو من فکرکردم موهام دادن مدل به کرد شروع اون و صندلی روی نشستم

 بودم دیده نیما اتاق توی که عکسی روی از و سختی به منم نمیشناخت منو اون  هام همکالسی از یکی نیلوفر

 میزد الس و میرقصید دختر ی با دقیقه هر و میخورد مشروب نمیومد نظر به درستی پسر اصال شناختمش

 میکردم درستت که اینبار چرا درعجبم بپوش لباستو برو پاشو حاال شدی ماه پارچه یه عزیزم شد تموم-رعنا

 نخوردی وول انقدر

 وارشار که شبی اون به فکر تو من میداد انجام کارشو داشت اون که مدتی تمام تلخ اما دادم تحویلش لبخند یه

 دور مشکی چشم خط یه با طالیی ای نقره ی سایه انداختم خودم به سالن توی قدی اینه از نگاهی گذشت دیدم

 دح بزرگتراز لبامو که جیگری قرمز رژلب یه و اجری ی رژگونه یه میکشید رخ به بیشتر چشامو سبزی که چشم

 پایین تا شدشم فر حتی بود اویز بود کرده لول موهامو خوردن برا میده جون مریم قول بع میداد نشان معمول

 گشادو عدب پا ربع سه تا میشد تنگ سینه زیر از بود دکلته بودم پوشیده براق ای نقره شب لباس یه میرسید کمرم

 یه ارکن رفتم اینه جلو از دادمو رضایت تر چشم تو البته و میکرد ترش براق که دست کار از پر روشم و دار دنباله

  طالیی مانتوی یه پوشیدم سانت5:پاشنه طالیی کفش

 ونچ بود رفته زودتر نیما حاضرن همه دیدم اومدم بیرون که اتاقم از کفشم ست کوچیک کیف یه و طالیی شاله و

 رواتک یه با بود پوشیده نفتی ابی شلوار کتو دست یه بابا میاد خوشش ارشین از اون غیر و فابشه رفیق ارشا
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 نفششب رنگ از نشون دنبالش فقط ببینم نتونستم مانتو زیر از مامانمم لباس و رنگ سفید پیرهن یه همرنگشو

 بود م حال شرح که میداد گوش اهنگ به بودیمو مسیر توی رفتیم بابا المبرگینیه با افتادیمو راه بود

 دوشم رو مرگ غروبم

  میتونی تو کن طلوعم

  میپوشم سایه تمومم 

 میتونی تو کن شروعم

 خون غرق خورشید شدم

 دریا مغرب میون

 رویا مشرق تا ببر بازت چشمای با منو

 میفهمه داره شکست هر با هرتپش با دلم

 عشق خوبه هراندازه که

 رحمه بی اندازه همون

 تا رفتم که هایی راه چه

 نیست راهی تو جز بفهمم

 نیست گاهی و هست گاهی که عشقایی از کن خالصم

  بهتر اون از سکوتو میشناسی سوختنو خوب تو

  کن کاری یه اتیشم من 

 خاکستر زیر نمونم

 کنه خاموش ضبتو تا خواستم بابا از همین برا درمیومد اشکم میموندم حال همون تو اگه

 هک نفرایی اولین( ارشا پدر)فتاحی اقای ی خونه میومدیم که بود اولی دفعه نداشتم خوبی حس رسیدیم وقتی

 ودب ارشا کپ اخه باشه ارشین کنم فکر که مبرفت راه جفتشون بین که دختر یه با ارشا نیما سمتمون اومدن

  روشن قهوهای موهای سبزه پوستی طوسی چشای

 گلم ی خونواده به سالم-نیما

 پسرم سالم-بابا
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 نمیکنی معرفی جان مامان سالم-مامان

 داداشی سالم-

 تولدشه امشب که هستن جون ارشین میبینید که خوشگله خانم این بله-نیما

 تو هک عکس اون اتفاقی داشتم دوست نباشه اون ارشا میخواستم خدا از فقط رسید بقلیش پسر به نوبت وقتی

 ینا مهمونی توی پسره اون میخواستم باشه دیگه نفر یه اون داشتم دوست باشه ارشا شکل بودم دیده نیما اتاق

  سرم تو خورد پتک مثل چی همه نیما صدا با اما نباشه ارشا

 گلم داش البته و دوست بهرین ارشاجان میبینید که گل اقاپسر واین-نیما

 شیمب اشنا بیشتر مثال که گذشتن تنها جوونارو ما و رفتن خوشبختی اظهار بعداز بابا و مامان خوشبختم-ارشا

 کنم  معرفیت دوستام به بریم بیا خوشبختم جان نسیم خب-ارشین

 

 هچ جان ارشین-ارشا اومدم بیرون فکر از ارشا صدهی با کرد معرفی ارشا و ارشین به مارو کی نیما نفهمیدم اصال

 سیمن بریم بیا نبود حوهسم اقال میگی راست-ارشین کنن عوض لباساشونو برن جان نسیم بزار داری عجله قدر

 رفت خودش بعدم و کنم عوضشون میتونم اونجا گفت بردو اتاق یه به و کرد حلقه کمرم دور دستشو بعد جان

 ونا رفتم فرو فکر به دوباره نداشتم بر شالمو نمیشناختم هیچکسو مهمونی  تو دفعه چون اما دراوردم مانتومو

 مست خمار طوسیو چشای با پسر همون ارشا بود خودش بود همون پسر این نیلو تولد شب کذایی مهمونی شب

 بیرون فکر از شد باعث که شد حلقه دورم نفر یه دست پشت از نبود من به حواسش هیچکی که موقع اون بود

 شغالا شو خفه- خوشگله خانم میکشی جیغ چرا-ارشا بود عوضیش خود عقب برگشتم بکشم بلندی جیغ بیامو

 منو وقت همه این بعداز من عشق حرفیه چه این هیششش-ارشا هرزه ی پسره میخوره بهم ازت حالم عوضی

 موحر نگفتم همه به تا برم بزار کن ولم میخوره بهم ازت حالم ارشا خفهشو شو خفه- میکنی اینجوری حاال دیدی

 ازب دورم از دستشو زور با بزنه حرفشو نذاشتم...شبو اون میخوای نکنه هان بگی میخوای چیو-گفت کردو قطع

 مهسا اومد چشام تو حالی خوش برق یهو میزد حرف دختر چنتا با داشت کردم پیدا ارشینو بیرون رفتم و کردم

 میبینید که خوشگله خانم این ها بچه عزیزم اومدی-ارشین بقیه و مهسا و ارشین پیش رفتم بود خودش اره

 دست جفتشون با من دوستای و هستن خواهر ترنم و اینانفس-گفت من روبه بعد نیما خواهر هستم جون نسیم

 اشتند گندمی پوستی با مشکی چشمایی جفتشون بودن شکل یکی ترنم نفسو اونا کردم خوشبختی اظهار و دادم

 باهم ساله0: نسیم منو جان ارشین-گفت کردو قطع ارشینو حرف مهسا... مهسا ایشونم و-ارشین بودن نمک با

 نسیم با کوچیکی کار یه من ها بچه ببخشید-داد ادامه میکرد درک خوب منو حاالت که اونجایی از و دوستیم

 ارشا...ارش..ار..ا- شدی؟ اینجوری نسیم؟چرا چته-مهسا گوشه یه برد خودش با و کشید منو دست بعدم دارم

 شاسار همین بود نیلوفر تولد تو که عوضی ی پسره همون ارشا- ببینم بزنم حرف درست نسیم میگی چی-مهسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 Arefeh | وزد می بیگانه نسیم

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

 

18 

 

 میخواستی مهمونی جور چه تو نمیدونستن خونوادت کنی چیکار میخولی حاال-مهسا اره- ارشین؟ برادر-مهسا

 عزیز فتادنی اتفاقی که شب اون ولی-مهسا من به بیشتر نزدیکی برا میکنه استفاده دهره که اتویی از حتما- بیای

 گریم و دوید صورتم به خون اتفاق اون یاداوری با بدم ادامه نتونستم... بودی اومده دیرتر دقیقه5 تو اگه اره- من

- میکنه درکت اون بزن حرف نیما با جان نسیم باش اروم-مهسا زمین افتاد سرخورد چشم کنار از اشک یه گرفت

 ونا تا کنار بشینی میخوای چی که خب-مهسا دوستشه بهترین ارشا نمیشه باورش اگرم نمیتونم من مهسا نه

 نه هه- خبریه؟ گرفتی گرم جون ارشین دوستای با که میبینم-پیشمون اومد نیما موقع همین بشه کار به دست

-نیما ما-داد جوابشو من جای مهسا راهو همه این میره کی-گفت و کشید سوتی نیما دوستمه که ساله0:مهسا باو

 ناو حالله خونم نرم اگه ینی که رفت بهم غره چشم یه لحظه؟بعد چند میای داره کار باهات ارشا جان نسیم بعله

 تمدوخ چشم ترس پراز نگاه یه فقط بیارم حرف نیما حرف رو نمیتونستم ولی میدونه چیو همه مهسا نمیدونست

 لبخند یه با ارشا بیفتم راه نیما دنبال شدم مجبور برو-گفت لب زیر و کنه ارومم نگاهش با کرد سعی که مهسا به

 هباش نداشته اشکالی اگه-داد ادامه من روبه و نیما داش اجازه با- گفت نیما به رو ارشا میکرد نگاهم اوری چندش

 بهم یتفاوت بی نگاه یه با دوختم نیما به نگاهمو و دادم قورت دهنمو اب باشیم؟ داشته خوشگلمونو ابجیه شماره ما

 نمک مخالفت نمیتونستم....حاال اما میکشتش حتما بود اون جای ای دیگه پسر هر اگه بود عجیب برام میکرد نگاه

 تا بهت میزنم تک یه حاال خب ممنون-ارشا.........22:0کنید یادداشت البته-گفتم زورکی لبخند یه با همین برا

  جون نسیم-گفت من روبه و اومد زنان نفس نفس ارشین که نگذشت دقیقه0 باشه- باشی داشته شمارمو توام

 خواهش-ارشین عزیزم ممنون- ارشاس مال افتاد روش االن که شماره این اخه باشه تو گوشی این کنم فکر

 داده اس تا02و زد زنگ بهت بار00 محمد اسم به یکی..داد ادامه کردو مکث یکم..دیگه چیز یه فقط عزیزم میکنم

 بتونه هک نبود ادمی نیما بود شده سرخ عصبانیت از صورتش که افتاد نیما به نگام کرد یخ دستام پرید رخم از رنگ

 چرا داره چیکار تو با عوضی پسره این-نیما اومدم خودم به دادش با زدم حدس درستم و کنه مخفی رو چیزی

 اشکام شدم بدبخت خدا وای.. - بده منو جواب نسیم باتوام-نیما.... - ندادی منفی جواب بهش مگه نمیکنه ولت

 تا خواست ارشا از چون کرده چیکار فهمید نیما فکرکنم میچکیدن زمین روی و اومدن می پایین سرعت به

 ساعته چند نمیدونم من کنه ارومم کرد سعی و بوسید یرمو شال روی از کرد بغلم سمتم اومد و بزاره تنهامون

 من عشق نکن گریه خواهری نکن گریه-نیما کنم چیکار حاال جون خدا وای کجاست مهسا کجان بابام مامانو

 زارب باش اروم فقط تو عشقم باشه-نیما خونه بریم توروخدا بریم نیست خوب حالم نیما- میرسم حسابشو خودم

 اق از بگم ارشین به

 دست زیر بچگیش از اون بود مرده ارشا مامان باشه- بپوش لباساتو برو توام کنم خدافسی ارشاهم فتاحیو ای

 قرار مکرد خدافسی ازش کردم پیداش بزور گشتم مهسا دنبال بگذریم بود اینجوری همینم برا شده بزرگ پرستار

 فتاحی اقای از بعد. گرفتم ازش شمارشم و کردم خدافسی ارشین از بعدم کنیم صحبت راجبش باهم فردا شد

 روی اینه روی روبه اتاقم توی رفتم راست یه رسیدیم**********یه بپوشم مانتمو رفتم و کرده خدافسی

 شارای از پاک صورتمو پاکن شیر با بود شده پخش صورتم تو ارایشم ی همه کردم گریه بس از نشستم صندلی

 بود دهش کدر کمی صورتم پوست و بود شده رنگ یشمی گریه دراثر سبزم چشای انداختم صورتم به نگاه یه کردم
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 شتبه شبیه نبود اونجا اما خودمون ی خونه به شبیه باشکوه ی خونه یه** خوابم رخت تو رفتم دراوردمو لباسامو

 یه وسیدمب زدم لبخند اومد نبود معلوم اصال صورتش که پسر یه بعدم گرفتن بغل تو منو پیشمو دویدند بچه دوتا

 تمرف شدم پا انداختم لختم بدن به نگاه یه بود عرق از خیس صورتم پریدم خواب از!**طوالنی شیرینو ی بوسه

 نمیومد خوابم دیگه برگشتیم مهمونی از:ساعت بود5کردم نگاه ساعت بیرونبه اومدم وقتی بگیرم دوش یه حموم

 ینی مدمح یاد کردم نگاه که کلمه اولین درسام سراغ رفتم تا میشد مگه اما بخونم درسامو بشینم گرفتم تصمیم

 یراست نکنه میده گیر بهم انقدر تازگیا چرا عرفان دوم ی صفحه رفتم باو بیخیال زد زنگ انقدر داشت چیکار

 خانم نسیم میرسیم بهم- غریبه ی شماره شد بلند اسم زنگ...چهارم ی صفحه نه وای باشه شده عاشقم راستی

 رو کردم پرت کتابو من دیدم دیگه بود چی خواب اون اه چیز همه بی عوضیه کثافته ارشای همون شما این اها

 بوق اولین با بزنم حرف باهاش تا مهسا با مهسا به زدم زنگ بود شده گرفته عجیب حالم نداشتم کشش واقعا زمین

 رو وایییی زدی زنگ دیر انقدر چرا داشت چیکار باهات ارشا میکردی گریه چرا عزیزم شد چی-مهسا داد جواب

 گفت چی-مهسا داد اس ارشا- عزیزم بگو-مهسا ن یا بزنم حرف من میزاری-گفتم همین برا عجیب بود مخم

 بلد درسا از هیچی بدم امتحانامو میتونم جوری چه من اخه جون مهسا-کردم اضافه دراخر و گفتم براش همهچیو

 دادی گوش ممنون خدافس ن-.  باری کاری میرسونم بهت خودم باو بیخی-مهسا   جملشو ی حتی نیستم

 مداشت دانشگاه امروزم میشم سبک میزنم حرف دوستام با هروقت شدم تر سبک بای بود وظیفه-مهسا.   حرفامو

 توی گوشیم بود اولم سال حیف اما میکردم ول االن االن بودم خونده درس یخورده اگه دیگه مزخرف روز یه

.  پیچید گوشم تو محمد داد صدای که الو- دادم جواب کنم حفظ خودمو ارامش کردم سعی بود محمد لرزید دستم

 میدونی هیچ نمیدی جوابمو حاال تا دیروز از کردی لبم به جون دختر تو هستی گوری کدوم هست معلوم-محمد

 محمد به ولی بودم احساسی اما نمیشدم عصبی زود گرفتم دندون به لبمو زدم زنگ دادمو اس بهت بار چند

.  گمب باید ای دیگه چیز-.  همین-محمد.  ببخشید- گفتم کوتاخ خیلی بشم ناراحت بخوام که نداشتم احساسی

 ینا پس-  میکنم دق نبینمت روز یه اگه نمیفهمی تو مینویسیم یادگاری کی دیوار رو باش مارو که واقعا-محمد

 کردی چیکار رو وقته چند

 میکرد تعقیبت-محمد. 

 کردی؟ چیکار چیییییییی؟تو-.  م

 میکنه معاشرت کی با میره کجا ایندم همسر بدونم میخواستم عزیزم کردم تعقیبت-محمد  

 .باشه نکن اذیتم انقدر پس بس میدونمو نیما مثل تورو گفتم بهت هم قبال من محمد- 

 نمیشد باورم   بخوره بهت کس هیچ دست نمیزارم یا میکنی ازدواج من با یا خوشگله خانم کورخوندی-محمد  

 میزد حرف اینجوری سربزیر و نجیب پسر ؟اون بود محمد این

 هن دوباره دانشگاه وای میاد سرمن داره بالیی چه خداجون وای کردم قطع بزنه حرفی بخواد اینکه بدون خدافس- 

 شد8ساعت تا کردم فکر اونقدر کنم تحملش عرفانو نمیتونم
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  اورد خودم به منو در تق تق صدای

 بله-

  خواهری منم-نیما

 تو بیا-

 گفت تختو رو کنار نشست بست درو سرش پشت تو اومد

 گذشت خوش دیشب-نیما

 خیلی اره- گفتم بهدروغ

  غریبه اونجا بچم نه گفت ولی گفتما مامی به میگذره خوش بهت میدونستم-نیما

 پرسیدم ازش همین برا سراغم نمیاد باشه ندلشته کاری نیما اگه میدونستم کردم زورکی ی خنده

 داداشی بگی میخواستی چیزی-

 چیه؟ امروزت برنامه-نیما

 دارم قرار مهسا با-

 کن کنسلش.نیما

 چرا.

 بیرون بریم امروز گفت ارشا.نیما

 دارم قرار دوستم با من نیما ولی.

 ارشا؟ با قرارت تراز واجب.نیما

 .....مهم که معلومه خب.

 کنم کامل حرفمو نداد اجازه

 نباشه حرف گفتم که همین.نیما

 چشم.

 دنبالت میاد ارشا راستی بخور صبحانتو بیا توام پایین میرم من.نیما
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 رفتم شد داغون خودم دست که کردم دیوار ی حواله مشت یه و زمین رو انداختم برداشتم تختمو روی بالشت اه

  میز سر نشستم صورتم و دست شستن پایینبدون

 خیرب صبحتون سالم میخوام معذرت.گفتم نداشتم مامیو با کلکل حوصله که اونجایی از بچه خوردی سالمتو.مامان

  بخور صبحانتو بیا بعد بشور روتو دستو پاشو قشنگم دختر بخیر صبحت.بابا

 ندارم حال بابا نیست الزم.

 هونهب به خوردم صبحانه که یکم نشوند سرجام اوردم و شست صورتمو و دست برد کرد بغلم اومد نیما خندیدو بابا

 تو اومد نیما که میشدم حاضر داشتم.....اتاقم تو رفتم و کردم ترک میزو خوندن درس ی

 میرسونمت خودم نسیم.نیما

 دارم ماشین که خودم چرا.

  کنی چیکار میخوای برگشتنی پس.نیما

 چی برا.

 دنبالت میاد ارشا نداریا حواس.نیما

 اهاباش.

 ....منتظرتم پایین.نیما

 وراسانس از پوشیدم سرتاسر مشکی لباس دست یه نداشتم زدنو تیپ ی حوصله که بودم کالفه اونقدر روزا این

 قتیو نزدیم حرف کدوم هیچ مسیر تو... گرفتم جا جلو صندلی رفتمو بود نشسته ماشین تو نیما... پاءیین رفتم

 کردم هماهنگ مهسا و دالرا با رفت گرفته گازشو بعد داد جوابمو حد درهمون نیما و خدافس. گفتم فقط رسیدیم

  بودن رسیده رفتم وقتی بیان خودشون تا

 بیام اتوبوس با شدم مجبور من بیای خودت ماشین با میمردی کثافت.دالرا

-... 

 نسیم شده چیزی.مهسا

 !گفتس اکله همیشه این مرگشه چه توام باو میکنی نازش اینو انقدر چرا.دالرا

  دربیاره حال این از منو میخواست ولی هست چیزیم یه من میدونست دالراخوب

 نسیم.مهسا
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 دانشگاه بعد دنبالم میاد ارشا امروز.

 اشغال ی هرزه ی پسره کرده غلط.دالرا

  میرسم حسابشو خودم.مهسا

 اگه یول نرم میتونستم کردیم تعریف براشون جریانو و رسیدن سر موقع همون میان باهم که نیال مهدختو و ترانه

 خودم خیال   از میزد غر که مهدخت صدای با نبینم روز یه من رو پسره این میشه چی خدا ای....میگفت نیما به

 پشت از رهام موقع همین اینجا میخواد چی باز این خدا وای انداختم روم روبه به نگاهی واقعی دنیای به شدم پرت

  دادیم جوابشو همه و کرد سالم شدو نزدیک ما به

 هستین خوب خانما خب. رهام

  ممنون.مهدخت

 شما خوبی به.مهسا

 بله.ترانه

 ....من

 رهام اقا داشتین کاری. نیال

 خیر. رهام

 شدین خانما مزاحم چی برا پس.عرفان

 نیفته اتفاقی که فرستادم صلوات یه لب زیر افتاد تنم کل به لرزه عرفان صدای با

 منونم بود کامل خیلی هاتون جزوه گفت نیال روبه بعد کنم تشکر هاشون جزوه بابت خانم نیال از بودم اومده.رهام

 میکنم خواهش.نیال

 ردینک تشکرتونو دیگه بفرمایید پس.گفت نداره کاری من با رهام که بود شده راحت خیالش حدودی تا که عرفان

 ها خانم اجازه با بله.  رهام

 میپلکه دورت عوضی ی پسره این میبینم باشه اخرت دفعه.عرفان

 زدم داد بلند صدای با همین برا بودم گقصر من مگه میزد تهمت بهم باید نه داشت ربطی اون به نه اوردم جوش
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 اینجوری که هستی کی بابامی؟ننمی؟داداشمی؟شوهرمی؟هان؟تو میکنی نهی و امر منو که چیکارمی تو شو خفه.

 از وقتی نزن تهمت کسی به وقت هیچ درضمن میزنی حرف اینجوری من با باشه اخرت دفعه میزنی حرف من با

 سعادتی عرفان اقای نداری خبر چیزی

 ناومد هام بچه دقیقه چند یه بعد کالس سمت رفتم شدم رد بودند دورمونحلقهزده که جمعیتی اون بین از بعدم

 نشستن کنارم

  اجی گرم دمت.مهسا

 کردم حال.نیال

 بشه نزدیکت نمیکنه جرعت دیگه.تران

 سره به خاکم که بگه نیما به اگه اره هه.

 کالس. 5. ساعت تا شد تموم مکالممون اومدو استاد حین همین

  همیکن نگاه بهم طوسیش چشای با فراریشو به داده تکیه خاصی ژست یه با ارشا دیدم شد تموم وقتی داشتم

 برجکش تو بزن جلو برو نسیم باش اروم.مهسا

 بکن کارو همون یادوه که صبحو.مهدخت

  نیما به میزنه زنگ ثانیه سیم باشه نجیب نیست عرفان که این بابا.

 بده نجاتمون خودت خدا پوفففففف.تران

 نداره ضرر کن امتحان حاال.نیال

  باشه.

 من خوشگل پرنسس سالم.گفت گرفتو ماشین از تکیشو رسیدم بهش تا سمتش افتادم راه

 ........من

 بشی سوار نمیخوای.ارشا

 .......من

 خورده گربه. زبونت.ارشا

 .....من

 چی ینی نزدن حرف میفهمی داداشت خان به زدم زنگ نه؟وقتی نمیزنی حرف.ارشا
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 به هاشو عضله که سفید چسبون لباس کردم تیپش به نگاه یه دراورد سفیدش شلوار جیب از گپشیشو بردو دست

 زنگ داره برسرم خاک سیاهه سرتاپام که من برخالف هه سفید کفش سفیدو حین شلوار یه با میزاشت نمایش

 نداشتم عذرخواهی جز ای چاره تومدمو خودم به میزنم دیدش دارم واستادم ریلکس من اونوقت داداشم به میزنه

 ارشا.

 بله.ارشا

 ببخشید.

 بزنم زنگ باید نداره راه نسیم جون ولی بود دنبالمون نیما همیشه کاش هه.ارشا

 بخندل یه بوسیدم گونشو شدمو بلند پام ی پاشنه رو میخورد مبه کار این از حالم اینکه با چیه دردش میدونستم

 بریم بشین شد حاال.گفت زدو مسخره

 نشستم دادمو تکون دست میکرد سوسو چشاشون تو غم رنگ و دورترایستاده کمی که ها بچه برا اجبار به

 گذاشت نگاه یه بردو دست.... ماشینش جلوی صندلی

 میکتی فکر بهش زیاد خلوت تو که کسی

 میکنی فکر بهش میاد جدید اهنگ یه تا

 بره داری دوست خیلی همیشه که هست نفر یه

  منتظره داشتنت برای هم نفر یه

 بست چشماشو روم به که کسیه عکس روم روبه

 شکست من عکس کنار باز بغضشو  نفر یه

 نیست که نفرهست یه هرکس زندگی ی تو

 هست که نیست نفر یه هرکس زندگی توی

  پردراوردم هرکی واسه من

  سردراوردم خاطراتت از

 نمیخوامت اما

 )یطلیسچ رضا علی.نمیخوامت(نمیخوامت نمیخوامت بازم ائنجوری میمیرم من اینکه با دوری ازم خیلی دلتنگمو

 نداشتم حوصلشو واقعا کردم خءموش ضبتو بردمو دست
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 کردی خاموشش چی برا ٕ ا.ارشا

 ندارم حوصله.

 بداخالق اخموی بابا خب خیلی.ارشا

 ییشم چشای توی غمو رنگ میشد عرفان سمت رفت فکرم یهو..برسیم نگفتمدتا هیچی زدمو ای مسخره پوزخند

 زهسب پوستی چهارشونه بلند قد داشت طوسی چشای ارشا کردم مقایسه باهم عرفانو و ارشا ناخداگاه دید رنگش

 ای قهوه روشن موهای

 بانتخا به قرار اگه الغر ولی بود بلند قدش عسلی چشاش همرنگ موهای با سفید به دم گندمی پوستی عرفان

 خودم به ارشا صدای با خوبیه پسر هم پاکه دلش هم چون میکنم انتخاب عرفانو عرفان ارشاو محمدو بین باشه

  اومدم

 فرشته رسیدیم.ارشا

 تو به متعلق من میفهمی نیستم میکنی انتخاب خودت که ای دیگه پسوند هر یا خوشگلت عزیزت فرشته من.

 نیستم

 میشه معلوم االن.ارشا

  میفهی صبرکن یکم که گفتم.چیارشا ینی.

 چسبوند خودش به منو بیشتر کمرمو دور انداخت دست بعد

  ارشا ولم.

 میشه چی ولتنکنم.ارشا

  کن ولم ارشا اه.

 نمیخوام نچ.ارشا

 اه.

 کردمو فرار دستش زیر از بود زحمت و زور هزار با اخرش میکشوند خودش دنبال منو میخندیدو طور همین اونم

 جا یه به تا بودیم راه تو دقیقه 5 بود خوشگل سرسبزو خیلی بودیم کجا نمیدونم نداشتم کارم به کاری دیگه اونم

 به قتیو بشیم رد بتونیم تا زدیم می کنار رو بد شده اویز پرده مثل که رو هایی سبزه باید که طونل مثل رسیدیم

 گمر نباش میخوای باش کنارم میخوای خودته با بعدش به اینجا از.گفت ارشا رسیدیم متری5تقریبا طونل اون اخر

 خودته دست زندگیت و
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 ایبرگ وقتی بردارم قدم ارشا پشت کردم سعی ترسیدم یکم خودمه دست زندگیم مرگو چی ینی وا کردم تعجب

 وراف کشید زبانه وجودم تو ترس حس لحظه یه برد ماتم ارشین و نیما دیدن با بیرون رفتیم زد کنار هم طرفو اون

 باش اینارو ارشین و نیما سمت رفتیم و کرد دار معنا پوزخند یه کردم حلقه بازوش دور دستمو ارشاو کنار اومدم

 به پشت ای قهوه چوبی نیمکت یه روی چون نشدن ما حضور متوجه کنارشون رفتیم هه خودشونن خلوت تو چه

 رشس پشت مرتفع های کوه از بود بلند ابشار یه که بودند شده خیره روشنو روبه ی منظره به بودندو شسته مان

 بودن گذاشته اون از شدن رد برای که چوبی پل یه و پایین میاومد

 عاشق مرغای سالم.ارشا

  باال پریدن ارشین و نیما یهو

 باشید راحت باو بیخی.گفت کردو ای خنده ارشا

 گفت خجالت از بود شده سرخ که ارشین

 م..سال..س.ارشین

 سالم.گفت انداختو پایین سرشو هم نیما

 بزنیم دوری یه میریم نسیم منو باشید راحت بکشید خجالت من واسه نمیخواد حاال خوبه.ارشا

 بمونیم ها بچه پیش نه.گفتم کردمو دخالت

 یپیروز برق که اونم بکنه میتونه بخواد هرکاری نیما جلو ارشا نبود حواسم اصلن دادم اب بندو برسرم خاک وای

 یه وسیدب گونمو گرفتو بغلش تو منم و بودن نشسته نیما و ارشین که نیمکتی رو نشست میشد دیده چشاش توی

  افتاد تنم به لرزه شدم جوری

 هستما اینجا من انگار نه انگار میبوسیش داداشش جلو داش بکش خجالت اوهو.نیما

 هب اصال حاال خوبه.گفت بهش ارشا و کرد ای خنده ارشین اونور کرد روشو قهر حالت به و گفت لوسی لحن با اینو

  میکنم بخوام هرکاریش خودمه زن توچه

 ؟ ندارم خبر خودم شدم تو زن تاحاال کی از من.گفتم لرزونی صدای با و شد سیخ تنم به مو حرفش این با

  زودی به دلم عزیز زودی به.ارشا

 و نقشم باید زدم دلدرد به خدمو الکی همین برا میخورد بهم بودم توش که وضعیتی این از داشت دیگه حالم وای

 رد هی ارشینم هستنو صحبت مشغول نیما و ارشا دیدم انداختم نگاه یه نکنه شک کسی تا میکردم بازی خوب

  میکرد اکتفا سر تکون به نمیفهمیدم حرفاشو از هیچی که منم میکرد وز وز من گوش

 ....دیدیشو شب اون که دهترا همون ترنم و نفس میگفتم داشتم اره.ارشین
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 گفتم کردمو قطع حرفشو

 بخریم لواشک یکم مغازه این بریم هستی جون ارشین.

 بریم بیا نمیخره برام ارشا ولی لواشکم عاشق من وووووییی.وفت زده ذوق

 شتر همرو ارشین ی سلیقه به خورد بهم حالم خوردم که یکمشو کردم باز یکیشو خریدیم لواشک بسته چنتا

 اخ.چسبیدم دلم به یهو فقط خریدمش نقشم اجرای برای نداشتمو دوست لواشک اصال من درواقع بودیمو خریده

 دلم وایییی اخ اخ

 جون نسیم شدی چی وای.گف نگران ارشین

 هوا پرید متر 02 خدا بنده ارشین کشیدم بلندی جیغ که بود حرف پرت نیما و ارشا حواس هنوز

 سمتمون دویدن نیما ارشاو

 عزیزم کشیدی جیغ چرا خواهری شدی چی.نیما

 نسیم؟عشقم؟افتادی؟. ارشا

 ......من

 خورد شک..لوا.گفت گریه با ارشین

 بهش ناک وحشت نگاه یه ارشا یهو کرد اشاره میفروخت بهداشتی غیر لواشک که مغازه اون به دست با بعدم

 یه بار یه نمیگی کردی کاری همچین کردی غلط تو.زد داد سرش بعد کردم خیس خودمو اون جا من که انداخت

  نمیدادی نسیم به حداقل میخوردی خودت میخواست اشغاال اون از دلت انقدر کنم چیکار من بشه چیزی

 به چیکار.گفت همین برا سوخت بیچاره ارشین برا دلم اخی د..نبو..ن.ن..ن من یر..تقص...تق.گفت گریه با ارشین

 دادم پیشنهاد ارشین به خودم من داری بچه

 کنم؟ چیکار میفته براتون اتفاقی یه نمیگی کردی غلط تو.ارشا

 کف بزارم رو یارو این حساب برم منم تا دکتر ببر نسیمو اول برو پاشو شون سر بزن داد کم ارشا دیگه بسه.نیما

 خوبم من.گفتم همین برا میشد سه دکتر میبردم ارشا اگه دستش

  مشخصه.ارشا

 میشم خوب کنم چرب دلمو خورده یه اگه خوبم من خدا به.

  بشی تاخوب میدم ماساژ دلتو خودم پس باشه.ارشا
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  میکنه استفاده فرصتی هر از توروخدا کن نگاش هیز بیشعور پسره ای

  بفروشه اشغاال این از مرتیکه میکنه غلط دیگه.نیما

 یگهد باشه خوب کنم فکر بدم ماساژ نسیمو دل یکم منم کنه راندگی میخوام ارشین بیا خودت ماشین با تو.ارشا

 نریم دکترهم

  فعال باشه.نیما

 خدافس.ارشین

  که نشده چیزی خانمی نکن گریه.نیما

 ....باشه.ارشین

 حالته؟ غیرت تو.گفتم بهش بشنوه ارشا فقط که طوریی اروم نشستیم ماشین تو وقتی

 طور چه.ارشا

  میکنی نگاشون واسادی ماست مثل تو اونوقت میره خواهرت ی صدقه قربون من داداش هه.

 نیست حساس ما ی رابطه رو نیماهم نمیبینی دارن دوست همو باالخره نداره مشکلی.ارشا

 بذاری رابطه اسمشو بخوای که نداره وجود چیی ما بین.

 خانمی میسازم برات رابطم.ارشا

  لطفا شو خفه اه.

 .................................رفتن کردنو پیاده منو نزدیم حرف کدو هیچ خونه به رسیدن موقه تا

 رداشتب گوشیو نخورده بوق یه چون بزنم زنگش تا منتظر و نگرانه میدونستم نیال به زدم زنگ نشستمو روتختم

 نکرد که کاریت شد چی.نیال

 شدم کردن بازی نقش به مجبور نیما جلوی دوما اوال سالم ههه.

 بهش دادی حال حسابی پس هه.نیال

 میکنا لهت میزنم نیال شو خفه اه.

 میگم دروغ مگه خو چته.نیال

 بیا یادم چیزی نمیخوام نزن حرف راجبش ولی نه. 
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 میبینمت فردا فعال باش.نیال

 ***************************بای.

 دانشگاهم دارم کالس دیگه ساعت نیم برسرم خاک بود 2/5پاشدمساعت خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 نورهمه سرعت با شدم پا هههههههههههه دالرا از تا5:مهسا از تامیس0: کردم گوشیم صفحه نگاه یه شد دیر

 اشپزخونه راه توی سرخوردم ها پله از همیشه مثل حالم بود خوب خیلی امروز انگار اما نمیدونم کردم کارامو

 بگیر من برا لقمه یه سریع تند زود عزیزم.گفم نگار به بعد بوسیدم گونشو کردمو سالم دیدم مامیو

 بفرمایی. خانم چشم.نگار

 بای ممنون.

 خانم خدافس.نگار

  بودیم دانشگاه دقیقه 2:/5:ساعت تهران ترافیک با ها بچه دنبال رفتم شدم ماشین سوار سرعت به

 نسیم روحت تو ای.مهسا

 کالس تو نمیده راهمون حاال اه.دالرا

  میکنم چیکا ببینم باو نزنید زر خفه اه.

 از سرافکنده مرغ مثل که عرفان بعد و نیال کنارش رهام خورد چشمم که نفرایی اولین به زدم کالسو در رفتم

 خندلب گذشته به فکر از لحظه یه میپیچونه داره بچگیامون عین دارم حتم میکردو سوال بود کنارش که مهدخت

 برداشتم کالس زدن دید از دست استاد صدای با بودن کرده احاطه دومو و اول ردیف ها بچه اومد لبم روی

 فارابی خانم بفرمایی.کتمروا

  نبود خوب زیاد حالم شد دیر ببخشید استاد سالم ا.

  نداره اشکالی اولتونه دفعه چون.کامروا

 

 ممون.

 عرفان چشای تو نگرانیو میتونستم بغلم هام بچه نشستمو بود گرفته بام تراه که سرجایی رفتم حرف این گفتن با

 خندم انقدر...  میکنم عذرخواهی ازش شد تموم کالس حاال بزار کرد باور بیچاره اون گفتم دروغ من حاال بخونم

 من براج سواالشو همین برا نداشت دسترسی من به عرفان میگرفتم خندمو جلوی زور به که سرکالس بود گرفته

 رفتهگ دندون نیالرو کله رهام طرف اون از میکرد بیشتر عرفانو نگرانیه خالیبندیاش با اونم و میپرسید مهدخت از
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 سوال من از هی که تران میکرد رد یا تایید حرفاشو سرش دادن تکون با بدبختم نیالی(نیزد حرف هی)بود

 کامروا یهو میخندیدن ریز باهم بعد میداد هسا نشون و میکردو بازی اس جونش رامین با دالراهم میپرسید

  استاد بله. گفتیم و ایستادیم باهم نفمون8هر اول ردیف دو اقایون و خانما.گفت و ما سمت برگشت

 همتون بیرون. گفت داد با بود دماغ گند نچسب استادای اون از که کامروا هوا رو رفت کالس حرکتمون این با

 سرم شدن ور حمله همه نبینه بد روز چشتون بودیم نرفته کاش ای ولی خواسته خدا از که ماهم

 زد ور انقدر خورد مخمو پسره این بیشعور بودی گوری کدوم.نیال

 پرسیدنسیم سوال انقدر کرد سرویس دهنو وای عرفان پسره این بشورمت سرتخته خودم ای.مهدخت

 شده؟ووووهههه کجاس؟چیزیش 

 ...دیروز خاطر به شاید گفتم شدم نگرانت دختر تو بودی کجا نسیم.عرفان

 واجبه بگیرم؟کار وقتتونو دقیقه چمد میتونم خانم نسیم ببخشید.رهام

 یکی یکی رفت سرم باو شین خفه د اه.ترانه

 عرفان.

 بله.عرفان

 بودم عصبی نبود خودم دست دادکشیدم سرت اونجوری دیروز ببخشید رمبدهکا بهت عذرخواهی یه من.

 عذربخوام باید من نداره اشکالی.عرفان

 میکردم عذرخواهی باید هرحال به هوفف.

 فارابی نسیم خانم مشکالت حالل.گفت لوسی لحن یه با تران بزنه حرفی کنه فرصت هرکس اینکه از قبل

 لطفا بعد نفر شما درخدمت

 انداختم دردسر به همرو کار این با اومدم دیر که ببخشید شمام نیال ترانه مهدخت.

 نیست مهم ه.نیال

 جانم.رهام اقا.

 بفرمایید دارین کار بامن نگفتین مگه.

  بگم بهتون تنهایی میشه میگم جوری چه راستش. رهام

 بفرمایید البته.
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 هک ببخشید البته کنه فکر من راجب یکمی بخواین ازش میشه اگه اومده خوشم نیالخانم دوستتون از من.رهام

 بیارم زبون به  نمیتونم دارمو عالقه ایشون به من وقته خیلی اخه میزنما حرف راحت انقدر

 میزنم حرف باهاش حتما.

 ایچش و تیره ای قهوه موهایی بلند قد داشتن سفید پوستی جفتشون میشد ست نیال با بود خوبی پسر رهام

 !رنگ یشمی

  اومدم خودم به دالرا جیغ با

 بگیریم روسیع دیگه هفته قراره زدن حرف مامانامون میگه رامین نسیم واییییییییییییییییییییییییییییی.دالرا

 میشه خوشبخت خودش خلتراز یه با کی البته دادم ادامه زیرلب بشی خوشبخت مبارکه. من

 رفت کردو بازوم ی حواله مشت یک بعدم گفتیا چی فهمیدم اوی.دالرا

 وحشی ای.

  خواستی خودت چه من به. دالرا

 هنکن عیب کاری محکم از اینکه برای رفت کردو ور ور لبی زیر چی یه اون زدم جیغ که طرفم بیاد خواست دوباره

 ...........................رفت خندیدو برگش خودتی گفتی هرچی.گفتم

 چی همه زودی به قراره میکنم احساس اما چرا نمیدونم شده عوض روحیم کلی من و میگذره روز اون از هفته یه

 ندارم تقلب به نیازی امحان تو رسوندمو ها بچه بقیه به خودمو هفت یه این تو کنه تغییر

 اذیت خودکو احساسم برای نمیتونم واال میریزم مهی دست رو پاکیو اب فردا پس من رامینه و دالرا عروسیه فردا

 هروقت که ای قهوه چشای انداختم مهسا به نگاهی ماشین ی اینه از بودم دالرا اومدن منتظر...................... که کنم

 گندمی پوستی با داشت طالیی موهای میکرد تغییر کاراملی به اونام رنگ میشد مهربون

  اومدم خودم به ماشین در صدای با

 خودم جونیای اوشکول سالم.دالرا

 بیشعور سالم.مهسا

 کن شروع بعد برسی بزار سالم.

 باو خه اه.دالرا

 مشکی موهایی و!ابی های رگه با طوسی چشایی با تیره پوستی انداختم مریم به نگاه یه کردم حرکت
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 و نیال سمت رفتم همه به بیتوجه بودن رسیده ها بچه دانشگاه رسیدیم......دوستام ی همه بودن خوشگل درکل 

 خفه.بگم بهشون که چرخیدم خورد گوشم به میکردن ورور که ها بچه صدای حیاط سمت یه کشوندمش باخودم

 فشایک انداختم پسره به باال تا پایین از نگاه یه دراومد دستم از نیال دست اومد فرود یکی بغل تو یهو باو شین

 باال شدست ربع سه تا بود زده استیناشو که سیاه لباس یه هیکل مرسی اوه او نفتی ابی جین شلوار مشکی ورنیه

 جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ارشا؟ ای قهوه موهای سیاه چشای سبزه پوستی

 عزیزم شدم تموم خانما خانم سالم.ارشا

 میکنی چیکار اینجا تو.گفتم اخم یه با

 بود شده تنگ برات دلم.ارشا

 میشه شروع االن امتحانمم دارم کار مرگته چه ببینم بگو زود کردی غلط.

 تولدمه دیگه هفته باهوشی انقدر که برم قربونت.ارشا

 منچه به.

 که نیست من تولد فقط دیگه نه.ارشا

 یشهم بد واسم ندیدت یکی تا گمشو حاالم بدونم که نیست مهم برام بدونم نمیخواد دلم باشه میخواد خبری هر اه.

 بدونی؟ نمیخوای پس.ارشا

 نع.

 همین؟.ارشا

 خدافس همین.

  من بداخالق اخمو عشق بای.ارشا

 بگه میخواست چیی یه میبینی بار یه خره.خبرداشتنیال که شنیدی میخواست چی اینجا این. نیال

 توروخدا کن ولم اه. 

 میکنی؟ ترش چرا باو حاال خب.نییال

 داشتی؟ چیکار من با ببینم بگو

 بگم بهت ا بیا اوردی یادم شد خوب اها.

 نشستیم و رفتیم حیاط توی نیمکت سمت
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 میشنوم.نیال

 میشناسی؟ قدر چه رهامو تو.

 گفته بهت چیزی طور؟رهام چه.نیال

 بده جوابمو نیال نزن ور اه.

 باید النا ولی باشم ناشناخته احساساتم باشم ناشناخته داشتم دوست همیشه میشناسی منو تو میدونی خب.نیال

 بگم بهت

 خوشگله اون بود رهام افتاد که پسری اولین چشم دانشگاه اومدیم وقتی از.داد ادامه و کرد فوت صدا با نفسشو

 نمیرسم بهش میدونستم نداشتم شانس من چون اما بودد دنبالش چشم اول همون از داشتن دوسش دخترا خیلی

 ستهخ نمیکرد من به نگاهم نیم حتی اون اما طرفم بیاد تا باشم ممکن شکل بهترین جلوش میکردم سعی همیشه

 نهمی همشون میشناسی که پسرارو اخه بیام چشم به بلکه تا کنم محلی کم بهش گرفتم تصمیم بودم شده

 جورین

 شده سفید اینبار شکالتیت شانس اما میفهمم اره.

 مگه طور چه.نیال

  مثبته جوابت پس بزنم حرف باهات گفت رهام کردن بیرونمون کالس از که روز اون.

 اره.نیال

 رهام که بودم ها بچه منتظر  بیرون اومدم زود دادمو امتحانمو بودم بلد رو همه خداروشکر سرجلسه رفتیم***

 بیرون اومد

 اریانسب اقای.

 بله.رهام

 امهس و نیال موقع همون میفتاد پس داشت که شد حال خؤش انقدر بیچاره مثبته جوابش..کردم صحبت نیال با.

 که میگم ا...خانم نیال... امم.گفت نیال به و رسوند سرعت به خودش بیرونرهام اومدن

 بریم؟ کجا حاال میفهممت بگی چیزی نیست الزم.گفت و کرد ای خنده نیال

 بگی شما که هرجا عزیزم بریم ایول.رهام

 مرغا قاتی رفت نیال باالخره.مهسا

 ما فقط موندیم اره هه.
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 ارایشگاه رفتیم دالرا با عروس همراهای عنوان به***************************************

 زانو باالی وجب یه تا بود مات صورتی لباسم بودم شده العاده فوف انداختم خودم به نگاه یه نداشت خواهر چون

 بگه چیزیم بخواد باالسرنداشتم اقا داره اهمیتی چه خب ولی بود بازی خیلی لباس باز همش کمرشم پشت دکلته

 داشت استرس بودو اروم همیشه برعکس گرفتم دالرارو دست اومدمو خودم به ارایشگر صدای با.اومد عروس

 دیگه خودمونه شاسگول رامین دالرا؟همین چته.

 ببینی نشدی عروس نیست خودم دست.دالرا

 میشم ایشاال.

 دست تو گذاشتم دالرارو دست ارایشگر درخواست به باال اومدن رامین همراه بردار وفلیم کرد ای خنده دالرا

 باش مراقبش.گفتم گوشش در شدم خم بعد رامین

 کنن امر خانم بودم منتظر چشم.رامین

  برنمیداری ی باز مسخره از دست خونه مرد بشی قراره خره شو خفه.

 اما چرا نمیدونم داشت استرس مایاسا ها بچه با نشستیم میز یه روی تاالرو رسیدیم.........توام حاال خب.رامین

 با یکم کرده بحث شوهرش با البد نکردم دخالتی منم نمیزد ما به حرفاشو مایاسا هست چیزیش یه میکردم حس

  نشستین پیرزنا مثل چرا شماهام پاشین اه. شد بلند مهدخت اعتراض صدای تا کردم بازی نسترن

  نمیام من برید.    شما.  مایاسا 

 شماهم حاال خوبه.مهدخت

 کنه چیکارش نسترنو تازه داری چیکارش خب.

 ***************ولش اینو باو بریم.مهسا

 داره چششام که بخوابم حاال محمد پیش برم اومدم دانشگاه از فردا بزار عجیب بودم خسته خونه برگشتم

 میشه چه دیگه شوهرذلیل میاد جونش شوهر با گفت دالرا چون مهسا دنبال رفتم فقط امروز********درمیاد

 وقتشه.گفتم مهسا به که بودیم راه توی کرد

 چیه وقته چی.مهسا

 دیگه بازی کارگاه خنگول اه.

 حبریه مگه.مهسا

  نیست صمیمی من با زیاد که ارشین خونشون برم حتما امروز گفت زد زنگ بهم ارشین اخه نمیدونم.
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  بگم مهدخت و نیال به باوشه.مهسا

 بدتمون لو بود نزدیک مهرسام جریان سر نیست یادت بگی مهدخت به نمیخواد.

 پرسی روش از رنگ مهرسا اسم اوردن با کردم حس

 خوبی.

 خوبم اره ها؟اره.مهسا

 ههم خداروشکر خاستگاریش بره امتحانا بعداز بود قرار میزدن الس جونشون رهام با که نیال دانشگاه رسیدیم

 و رنگ با اومد بعد دقیقه چهل بده جواب که رفت خورد زنگ مهسا گوشی میگیرن سروسامون دونه به دونه دارن

 و اعتس ی اونم بزنه حرغ رفت گرفتو فاصله رهام ار نیال. نیال سمت گرفت گوشیو لرزون دستی با بعد پریده رو

 مهسا مثل اومد بعد نیم

 دادن بد خبر. چته.

 .....نیال

 .خوبی نیال

 ....نیال

 نیال میگم چی میفهمی.

 نفهمیدم چیگفتی هان.نیال

 ریختی بهم چیه میگم.

 نشستم خودم مخصوص صندلی روی بود اخر امتحان این میشه شروع امتحان االن بریم نیست چیزی هیچی.نیال

 اهنگ یه بودم مهسا نازیو و نیال فکر تو همش چون نبود یادم هیچی االن اما بودم خونده خیلی شد پخش ها برگه

 زیر سرمو استاد نگاه با نبود امتحان ی برگه به حواساشون اصال همشون اشفتن دیدم کردم ها بچه به دزدکی

 حداقل برم ربهت پس یکیو این افتادم میدونستم¡بدم سفید برگمو پاشم که بهتر پس نمیدونسستم چیزی انداختم

  زدم زنگ مهی به کارام بقیه دنبال

 بله.مخمد

 سالم.

 خودتی؟ کنم باور عزیزم سالم.محمد

  زدم زنگ بهش که بود اولی دفعه داشت حق
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 ببینمت میخوام.

 دنبالت؟. بیام کجایی.محمد

 دانشگاهم.

 اونجام دیگه ساعت نیم تا.محمد

 کردی؟ فکراتو خب.محمد*****کردم قطع

 اصال بیشتر نه بود ساده دوستی یه ما قرار اول از میدونم میدونستمو نیما مثل تورو من محمد میدونی اره.

  بشیا ناراحت دستم از نمیخوام

 کجا من کجا تو ببینم خودمو هستم که اون فراتراز نباید من اره.محمد

 ولی سیریشیه ادم ولی نمیدم ج اما میزنه زنگ بهم مدتی ناشناس ی شماره این لرزید دستم تو گوشیم ببخشید.

 بدم گوش مهی ورورای به که اینه بهتراز بدم ج اینو بزار گفتم

 بله.

 ....ناشناس

 الو

 ....ناشناس

 میشنوین صصدامو.

 ....ناشناس

 کنم قطع یا بنال که داری کار اگه اخه د

 خورد گوشم به زن یه هق هق صدای.... ناشناس

 محمد روبه و کردم قطع و گفتم ای`دیوونه` همین برا کی نمیفهمیدم میکردم فکر هرچی اما اشنا ناله یه

 خونه ببر منو لطفا.گفتم

  باشه.محمد

 تو پرید تج مثل نیما که نه یا هست خبری ببینم پایین برم بزار گفتم نداشتم انجام برا کاری خونه رسیدم وقتی

 کرد شادی و میکشید جیغ دخرا ماثل اتاقم

  میخونه خروس کبکت داش چته.
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 من برا ارشین خاستگاری بریم امشب قراره.نیما

 خونشون نرفتی روز اون شد ناراحت خیلی خانمم راستی

 میکنی خانمم خانمم نشده هیچی چیچی درضن کردم عذرخواهی ازش.

 میشه خانمم که باالخره.نیما

 بشه تا حاال.

 شماست نابت ما بعد دیگه خوب.نیما

 ما؟.

 نداریا حواس تو ارشاو.نیما

  ایشاال دادم ادامه زورکی لبخند یه با اها.

 مانتوی یه سرم انداختم چشام همرنگ شال یه طوسی سایه اجریو ی گونه رژ یه با زدم صورتی رژ یه******

 بیرون فتمر مشکی کیف کردمو پام سبزمو سانت پونزد پاشنه کفش نفتی ابی جین شلوار با پوشیدم کوتاه مشکی

 که بشم گلم داداش قربون الهی مشکی ورنی کفش نشکیو کروات با براف مشکی شلوار کت یه بود حاضر نیما

 با بود یدهپوش مشکی بلند مانتوی یه مامان پایین رفتیم باهم بعدم بوسیدم گونشو بغلشو پریدم خوشگله انقدر

 !سفید کروات مشکیو پیرهن با سفید شلوار و کت یه باباهم مشکی شلوار سفیدو کفش و کیف و شال

 ها بچه اید اماده.بابا

 بابا بله.نیما

 بعد کنم دود اسپند کنید صبر.مامان

  بزنن چشم خوشگلمو های بچه نکنه بله.بابا

 نمیگیری تحویلمون زیادی بابایی.

 موند کاره نینه مکالممون مامان  اومدن با

 حسود چشم بترکه.مامان

 ایشاال.بابا

 شد دیرمون جون مامان بریم.نیما

 عشقشونن فراغ در داماد اقا دیگه بله.
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 بودیم رفته بابا ماشین با همه ماشین تو نشستیم

 جون بابا.

 بابا جون.بابا

 بذارین گذاشتین ارشین تولد که اهنگه اون میشه.

 نداشتی  دوسش که تو شد جی.بابا

 بابا دیگه بزار.

 باشه.بابا

 دوشم رو مرگ غروبم

 میتونی تو کن طلوعم

 میپوشم سایه تمام

 میتونی تو کن شروعم

 خون غرق خورشید شدم

 دریا مغرب میون

 بازت چشمای با منو

 رویا مشرق تا ببر

 هر با هرتپش با دلم

 میفهمه داره شکستن

 عشق خوبه هراندازه که

 رحمه بی اندازه همون

 تا رفتم مه راهایی چه

 نیس راهی تو جز بفهمم

 عشقایی از کن خالصم

 نیست گاهی و هست گاهی که
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 .*****امیری خواجه احسان.کن خالصم.

 ما خونه نیومدی دخترم ندونستی قابل مارو که شما جان نسیم خب.فتاحی اقای

 گفتم جانم ارشین به بیام نتونستم که افتاد اتفاقی یه میخوام عذر واقعا من ببخشید.

 نیست ای کینه بابا عزیزم میذاره سرت سربه.داد ادامه من روبه باباجون نکنید اذیتشارشین

 طوره همین بله.ارشا

 مطلب اصل سر بریم بهتره.بابا

 درسته بله.فتاحیی اقای

 مهریه صحبت میمونه فقط میشناسن همو که هام خونواده پسندیدند همو که نیما جونو ارشین.مامان

 عجیبی شباهت فتاحی اقای انداختم همه به نگاه یه نداشتم رو دادنش گوش حوصله چون نفهمیدم حرفارو بقیه

 میگرفت اروم مامان چشای جنگل با بابا چشمای دریای قیافه تو بودند هم مکمل بابام و مامان داشت هاش بچه به

 قشنگی تشبیه چه هه

 اومدم خودم به فتاحی اقای صدای با

 مبارکه پس.فتاحی اقایی

 شد مانعش ارشا اما کنه تعارف که برداشت شیرینیو ارشین زدنو دست همه

 خانم ارشین بدن جان نسیم بزار.ارشا

 انداخت بهش معنادار نگاه یه و

 گلم دختر دیگه پاشو.بابا

 چشم.

 انعمم فتاحی اقای که سرجام تکی مبل رو بشینم خواستم دادم همه به و گرفتم ارشین دست از شیرینیو شدم پا

 شد

 بچسبونیم باید گرمه تنور که حاال دخترگلم ارشا پیش بشین.فتاحی اقای

 داد ادامه کردو ای خنده

 اسارش تولد دیگه ی هفته میمونه ارشین و نیما ی رابطه مثل نسیم و ارشا ی رابطه که میدونید شما فارابی اقای

 باشه پسرمم و نسیم نامزدیه روز بدین اجازه اگه
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 نیست مشکلی باشه موافق نسیم اگه البته بله.بابا

 یهچ نظرت مامان نسیم بشن نامزد ارشا و نسیم که موافقم منم دیگه ماه افتاد که نیما جونو ارشین عروسی.مامان

 بزنم ضرورئ زنگ یه برم من ببخشید!عالیه.گفتم زدمو زورکی لبخند

  بفرمایید.فتاحی اقای

 دالرا به زدم زنگ و حیاط تو رفتم

 مرگته چه ببینم بنال زنگیدی داری کار میدونم.دالرا

 نمیکنی که اذیتش طوره چه ارمین بیشعور.

 رامین روحت تو ای ایییییییییی.....نمیکن اذیت اونو من نکنه اذیت منو اون خواب تخت خیالت.دالرا

 مرگته چه.

 داد قلفلکم بیشعور رامین.دالرا

  ننک معرفی نامزدش عنوان به منو ارشا تولد روز دیگه هفته قراره کنیم شروع بازیو کارگاه باید میگم هههههههه

 خوردن گوه چییییییی.دالرا

 میجیغی چرا دلی مرگته چه.اومد رامین صدای

 گرفت گوشیو بعد

 خانم نسیم چاکر.رامین

 کردم جور کار برات رامین.

 چیکار.رامین

 نیفته اتفاق این که کنی کاری یه باید میشیم نامزد ارشا منو دیگه هفته.

 میکنم تعقیبش فردا از عوضی پسره کرده غلط. رامین

 میکنم جبران داداش ممنون.

 کتی جبران نیست الزم نساز دردسر تو بچه برو.رامین

 اخه ساختم دردسر کی من وا.

 ...مهرس برگشت از اینکه مثل.رامین
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  رامین ببند خفه.دالرا

 رامین گفتی چی ببینم وایسا.

 دیه میشناسیش که تو خله این نگفت چیزی.دالرا

 بگه مهرسا راجب چیزی یه میخواست رامین ببینم بگو نگو دروغ من به دالرا.

 دالرا

 بود دبیرستان همون منظورش

 کن خدافسی امینم از خدافس باو خب خیلی.

 بای.باش دالرا

 نذاشت؟ دالرا که بگه من به میخواست چی رامین ینی

 خانمم نمیارین تشریف.ارشا

 میبری گور به منو با زندگی ارزوی میخوره بهم ازت حالم ارشا شو خفه.

 میبینیم.ارشا

 میبینیم.

 داخل رفتم بهش بیتوجه بعد

 میکنیم زحمت رفع داریم دیگه دخترگلم اومدی.مامان

 خانم فریبا زحمتین شما.فتاحی

 اجازه با دیگه خب.بابا

 خدافس.

 باش خودت مراقب ارشینم همگی خدافس.نیما

 عشقم طور همین توام.ارشین

 عروسی فردا نداشتم کالس امروز اخه کنم خاموشش بود رفته یادم شدم بیدار گوشیم االرم صدای با*******

 بریم باهم تا زدم زنگ مهسا به ارایشگاه برم امروز گفتم تصمیم براش بودم حال خوش بود نیال رهاامو

 بله.مهسا
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 خره سالم.

  تو بزنی حرف ادم مثل شد بار یه گاوه خانوم.مهسا

 امروز ای چیکاری نچ.

 االف.مهسا

 میای ارایشگاه میرم.

 دیگه دقیقه پنج تا دنبالم بیا.مهسا

 شخصیتم راننده من مگ کثافت.

 بای.مهسا

 دیوونه.

 هه بودن دیوونه همه ما اکیپ تو کال

 مونخون اومده ارشین دیدم پایین رفتم طالیی تیپ یه با زدم رنگ کم رژنارنجی یه فقط نداشتم ارایشو حوصله

 میومد بدم اونم از ارشا خاطر به اما بود خوبی دختر

 اومدی ؟کی جان ارشین سالم.

 میشه سساعتی نیم جان نسیم سالم.ارشین

 نکردی؟ بیدار منوو چرا.

 خوابی رظه تا تو گفت جون نیما نکنم بیدارت الکی خوابی گفتم بیرون بریم میخوایم هستم نیما منتظر.ارشین

 بیرون دوستم با میرم االن برسم خوابم به نداد اجازه گوشیم االرم ولی اره.

 .بگذره خوش.ارشین

 ردوبدل قلوه و دل کلی از بعد گرفت ازش والنی لب یه ارشینو روی پرید من به توجه بی و اومد نیما حین همین

 افتاد من به نگاش داشم خان تازه کردم ای سرفه تک یه کردن

 اومدی کی نسیم سالم ٕ  ا.نیما

 بودم اینجا اول همون از من داری نیاز عینک به شما گلم داداش سالم.

 نگفت چیزی انداختو پایین سرشو بود شده سرخ خجالت از که ارشین
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 هستی تو حاال میریخت کرم من به قبلناهم میشناسم خودمو داش من بکشی خجالت نمیخوهد جان ارشین.

 ندارهکاری من خدابه شکر مرتبه صدهزار

 هههههههههههههه.ارشین

 دادم امون بهت اگه ببین خانمم بخند بله.نیما

 حیا بی.کوفت گفت کردو نیما بازوی ی حواله مشتی ارشین

 داریم اینجا مجرد شرمنده.

 بگیرن چشاشونو مجردا.نیما

 کجان بابا مامی ببینم بگو حاال کن حساب متحل خودتو بعد کنی ازدواج بزار حاال پرو.

 سرکاره بابا گردش رفت دوستاش با صبح که مامان.نیما

 دوستم با بیرون میرم من اوکی.

 دوستت؟ چدوم.نیما

 مهسا.

  نکرده الزم.گفت کردو اخمی نیما

 ... که چی ینی نیما ٕ ا.

  نکن بحث منم با نه گفتم.نیما

 بگو چیزی یه تو ارشین.

 بیرون بری دختر این با نمیزارم بیاد زمینم به اسمون اگه تو داری ارشین به چیکار.نیما

 چیکارمی تو توچه به اصال.

 داداشتم.نیما

 اه.

 همه خونه اومد کنان گریه مامان که بود واستاده ما روی روبه ایفل برج مثل ارشین میکردیمو بحث طوری همین

 سمتش دوییدیم

 شده چیزی مامانی.
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 شده چی افتاده اتفاقی مامانم.نیما

 افتاده بدی اتفاق کسی برا جون مامان.ارشین

 ...مامان

 من چشای تو زد زل کردو سربلند یهو

 گفتی پسرخالت به چی تو.مامان

 گفتم؟ من؟چی دادم جواب گیجی با.

 کرده خودکشی که گفتی بهش چی داشته قرار تو با محمد دیروز چپ علی کوچه به نزن خودت.مامان

 گفتم بلند جملمو اخرین دیروزم؟و جواب خاطر کرده؟به خودکشی بله؟؟؟؟؟محمد

 بوده؟ بینتون مگه چیزی ببینم بگو چی چی؟ینی.مامان

 انداختم پایین سرمو

 پیش روز چند ولی ساده دوست دوتا اما بشیم دوست یاهم داد پیشنهاد بهم)محمد خواهر)ماهایا عروسیه شب.

 کردم ردش منم کردو خاستگاری ازم

 کشته خودشو تو خاطر به حاال داره دوست گفته تو به حقی بهدچه چی؟اگن.مامان

 دادو حالت تغییر مامان ثانیه درعوض

 باشما گفته بهتون مراسمش نمیریم کدوم هیچ.گفت و کرد پاک اشکشو

 شد هاحبس سینه تو نفس که افتاد اتفاق سریع چی همه انفدر

 بیرون میریم ما گفت گرفتو ارشینو دست نبود مهم براش محمد که اونجا از دادو بیرون صدا با نفسشو نیما

 خدافس

 جون نسیم خدافس.مامانی خدافس.ارشین

 خدافس.

 ****شدم خارج خونه از دو با و میکنه کلمو مهسا عالم خاک انداختم ساعت به نگاه

 بدی تغییرش میخوای چرا خوبه رنگش موهات.ارایشگر

 تنوع برا.
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 بشه پاک بعد که میکنم فانتزی رنگ پس.ارایشگر

 

 باشه

 نسیم.مهسا

 هوم.

 میکنی فکر مهرسا به هنوزم تو میگم.مهسا

 دادم مهسارو جواب من و شد کارش مشغول اراشگر

 نه.

 داری؟ خوب خاستگار همه این که تو نمیکنی ازدواج چرا.مهسا

 افتادی؟ مهرسا یاد هسال شش بعد چطور اصال داری من ازدواج به چیکار تو حاال خخوبی مهسا.

 بده منو جواب توچه به.مهیا

 نمیکنم ازدواج نکردم پیدا عالقمو مورد شخص چون نه خب.

 بود دروغ مهسا سوال هردو جواب گفتم دروغ

 هبرس چه میفروخت فخر زیرپاشم زمین به که بود خودخواه و مغرور دختر یه اون میکردم فکر مهرسا به هنوزم من

 ! بودم کوچیکترم سال یه که من به

 صمیمی باشه نداشتم خواهر میخواستم میشدم عاشقش بیشتر میکرد فرار ازم چون داشتم دوسش مندوسش

 نکردنم ازدواج دلیل نکردم فراموسش وقت هیچ که قلبم رو زخم یه شد این نخواست اون اما باشه دوستم ترین

 میخواستم داشتم دوسش دیگه چیکارکنم ولی همجنسم و دختره میدونم داستم دوست اونو من بود مهرسا

 ا شدم خوب روانشناس و مشاور کمک کلی با شدم داغون من رفت کردو ول منو اون اما باشه کنارم همیشه

 شد فکرم ی ادامه از مانع ارایشگر صدای. اومدم کنار نبودش و دوریش با ولی نکردم فراموشش

 عزیزم شد تموم.ارایشگر

 ************************      ممنون.

 نسبم.مهسا

 بله.
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 نریزی بهم بده قول اما بگم بهم چیزی یه میخوام.مهسا

 میکنیا نگرانم داری مهسا.

 بگه بهت میگم مایاسا به کردم اشتباه من اقا بیخی اصال اه.مهسا

 باشه هوففففففف.

 دالرا خونه رفتم خونشون رسوندم مهسارو

 معدب حاانقدر میداد من به فوش یه هرجملش تو که دختری اون بگه میخوایت چی مهیا بود مشغول فکرم همش

 میگرفت گل گفته اسمشو که طرفی دهن میومد مهرسا اسم اصال اونکه میزد حرف مهرسا راجب چرا اصال! شده

 نمیدونم.

  زدم درو زنگ و کردم پارک خونشون کنار ماشین

 کیه.دالرا

 کن باز اوشگول منم.

 تو بیا کره تویی.دالرا

 تو بیام تا کن باز درو بیشعور.

 منتظرم بودن واستاده سالن در دم دالرا و رامین تو رفتم شد باز جیکی صدای با و زد درو دالرا

 خوشبخت خروس و مرغ به سالم.

 شی ادم میخوای کی تو باو خفه.دالرا

 میشه ادم فرشته مگه بیشعور ٕ ا.

 تو بریم بیاید بخونین کری هم برا کم.رامین

 ایششششش نیست حالیش داری مهمون که خرت زن این.

 خالیه نیال جای ههههههه.دالرا

 مرغا قاتی میره فردا که اونم.رامین

 اوهوم.

 طرفا این از خب.دالرا
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 میرم میگیرم خبرم سربزنم اومدم.

 بخوری بیارم چیزی برات میرم منم بحرفید شماها تا س.دالرا

 کیک و قهوه فقط دلی.

 پررو. چشم.دلی

 پیشرفت کجا تا کار. کردی چیکارا رامین خب.

 دارن امد و رفت شرکت به که دخترایی با کنم گمون فقط نرفت خاصی جای کردم تعقیبش که روزه چند.رامین

 داره سروسری

 کن کوفت بیا.دالرا

 ینی سروسری چه.مرسی.

 نسیم خری قدر چه.دلی

 معلوم صورتاشون ارایش از دخترایی چه اونم شرکتش تو میره میاد دختری یه هرروز که اینه منظورم.رامین

 باشهن که شاالی با میبرد پارچه کنتر منم لباسای از که لباس کنم لوض چه کوتاه مانتوهای عملی جا همه نیست

 میجنبه گوشش سرو ارشا اقا این کنم گمون که من تره سنگین

 یلون تولد تو تمومشو نیمه کار وال برسه نسیم به ارشا دست بزاریم نباید کن کاری یه رامین من خدای وای.دلی

 میکنه تموم

  خدایا نه وای.

 میتونیم ارشاس تولد بعد روز تولدش کردم جو و پرس دخترا اون یکی از که اینجور ها بچه باشبم اروم.رامین

 بده اشغالی چه به گلشو خواهر میخواد بفهمه تا اونجا بکشیم داداشتو

 شده قاتی باهم چی همه اه.دلی

 مبریزه بهم نمیگی بهش گفتی که تو.رامین

 بشه درهم که نیفتاده ؟اتفاقی چی.

 نگفتن بهت هنوز مگه.رامین

 چیو.

 نگفتم میدونستی توکه بگیر خون خفه رامین اه.دلی
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 بدونه حقشه چی ینی دلی.رامین

 چیو.

 نمیکرد نباید که رو کاری پیش سال شش بود ادم اگه اون.دالرا

 ببینه نسیمو داره حق اونم برگشته خورده سنگ به سرش حاال چی که اخرش.رامین

 نداره حقی هیچ عوضی اون.دلی

 میزنید؟ حرف مهرسا راجب دارین سال  ؟بعدشش شده چیزی رامین دلی.

 بهت بگه مایسا میگم فردا بزار.دلی

 فعال فردا تا میکنم صبر باشه. مرگتونه چه شما نفهمیدم که من.

 حاال بودی کجا.دلی

 بهتون بزنم سری یه اومدم فقط دیگه برم ممنون.

 سربزن بهمون بازم کردی خوب.رامین

  خدافس حتما.

 بای.دلی

********************************************* 

 ارایشگاه؟ میری خودت یا خونه بیاد ارایشگر بگم جان نسیم.مامان

 خدافس فعال ارایشگاه میرم نیال با عروس همراه عنوان به مامانم نه.

  عزیزم همراهت به خدا.مامان

************************************ 

 

 عزیزم اینجا بشین خب.ارایشگر

 نباشه دید تو زیاد لطفا.

  میدادن گیر بهم پیرا هی دالراهم عروسیه تو نداشتم حوصله اخه

 باشه اب زد فقط.نیال
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 دیوونه.

 خل خاطر به ای ریخته بهم ساله شش همجنست یه دختر یه خاطر به که تویی دیوونه. نیستم دیوونه من.نیال

 بشه خراب روانت و راح و بریزی بهم مبادا که بگیم بهت چیزارو خیلی نمیتونیم بازیات

 چشم که میزنید؟شما مهرسارو ححرف دوباره سال شش ؟بعد شدین طوری این شما چرا ؟اصال چیه منظورت.

 مرگتونه؟ چه میزنید حرف میپرسیدو سوال اجبش مدامر نداشتین دیدنشو

 درنیاری باز دیوونه بده قول فقط. میگه بهت مایاسا.نیال

 ...... من

******************************** 

 صورتی لب رژ مات صورتی ی رژگونه سفید و ابی ی سایه انداختم خودم به نگاهی ارایشگاه قدیه ی اینه تو از

 ده اشنهپ سفید کفشای با بود مخلوط درش هم کارنی ابی که بود ای فیروزه رنگ به دکلته بلند لباس یه لباسم

  سفید دستیه کیف سانتو

  شد شروع فیلمبردار اصوالی ادا و رسید راه از رخام موقع همون بود شده اماده نیالهم

 خانم عروس به بدین گلو دست داماد اقای.فیلمبردار

 ملیح لبخند یه عروس

 بگیر دستشو داماد

 کنم ازدواج نمیخوام اصال که من ووووووووه

 میشد برگزار اونجا عروسی که رهام پدریه ی خونه به رسیدیم وقتی

 نه یا کنه قبول منو نیال نبود معلوم نبودی تو اگه ممنون.گفت طرفمو اومد رهام

 بشه ناراحت دیگه نزار تو دیده غمو رنگ قبال.بدون قدرشو.نداشتم قابلی.

 چشم.رهام

 دزدیدی شوهرمو نشده شروع زندگیمون نسیم.دوساعه شما میگین چی.نیال

 نیال پیش رفت رهام خندیدیمو همه
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 جا یه مهدخت و مایاشا و مهسا و رقصیدن برا وسط بودن رفته که رامین و دالرا ها بچه بقیه کنار رفتم منم

 مانع یالن که کنارشون برم میخواستم میکردم حس تکشون تک صورت توی نگرانیو بودن فکر تو و بودن واستاده

 سد

 نموبز حرفی نذاشت وایسی؟و اوشگوال اون پیش بری پیرزنا مثل میخوای تو منه عروسی میری گوری کدوم.نیال

 سرپ هستن سپند ایشون نسیم.نیال طرفم اومد پسر یه با نیال شدو شروع اهنگ یه موقع همون وسط کشوند منو

 حتما.گفتم کردمو گیر رودربایسی تو بده اهنگو این افتخار رهام ی عمه

 داره ارامشی چشات

 نیست هیچکی چشمای تو که

 من جز به قلبت توی که میدونم

 نیست هیچکی جای

  داره ارامشی چشات

 غم از میکنه دوم که

 میگه بهم احساسی یه

 کم کم میشم عاشق دارم

 دادی نشون عشقو بهم شیرینت لبخند با تو

 که بدم تو رویای تو

 دادی تکون دست من برا

 میخوام خوبی تو قدر اون

 رویاهام کل تو باشی

 تو با بگیرم جون تا

 فرداهام امید باشی

 .صفوی بهنام.ارامش.
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 میگشتم هرچی اما میکردم حس مدت تمام یکیو نگاه سنگینی ها بچه کنار میرفتم داشتم شدو تموم اهنگ

 که تو.گفت سمتمو اومد دوباره چون باشم دور ها بچه از امروز من داره سعی نیال میکردم حس نمیدیدم کسیو

 بشینی رفتی دوباره

 به بگن چی میخوان ها بچه ببینم بزار. کن ولم نیال.

 بریزی بهم دوباره که بفهمی؟بفهمی میخوای چیو.نیال

 میخوامبدونم باشه که هرچی.

 بکن میخوای هرکاری جهنم به بربن همتون اصال درک به.نیال

  ها بچه پیش رفتم منم رفت

 خبره چه اینجا ببینم بگین خب.

 باشی اروم بده قول فقط.مایاسا

 بگو هستم.

  که نیستی اروم د.مهدخت

  نکن دخالت تو مهدخت.مهسا

 میزنم حرف باهاش من برین شما.مایاسا

 بریم بیا مهدخت بیا.مهسا

 برگشته مهرسا.گفت مقدمه بی مایاسا و رفتن مهسا و مهدخت

 گرفته مایاسا؟شوخیت میگی چی؟چی.

 ببینه تورو میخواد.برگشته اون نمیکنم شوخی اصال.مایاسا

 برگشته؟؟؟ ا..مهرس..مهر.

 شارایش گفت که نیال حرف یاد نشست لبم رو لبخند گریه مابین همانا من های اشک سیل و همانا خبر شنییدن

  باشه اب زد

 ببینمش میخوام.گفتم مایاسا به شدم اروم یکم اینکه بعد

 باشه.پوففففف.مایاسا

 شنیدم مکالمشو فقط بود کی نمیدونم که یکی به زد زنگ باگوشیش بعد
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 ببینتش میخواد. بیاد بگو.مایاسا

 ..................اونورخط

 یکم کرد گریه نه.مایاسا

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

 .ببینتش میخواد خودش میگم.مایاسا

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

 نرو راه من اعصاب رو. نداره ربطی تو به.مایاسا

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

 بغلیش میز بلنده درخت اون کنار.مایاسا

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

 میشناستش خودش

...... 

 کرد قطع

 مهرسا دختر این من خدای بود اشک از خیس صورتش میدوید طرفم به داشت که دیدم دختر یه دقیقهبعد پنج

 این اغوش تو زمانی یه باورش بود سخت خودمم برا نه االن ولی میمردم زمانیبراش یه من که دختری همون بود

 رزو هزار با نداشت بهش نسبت حسی اما گرفت بغلس تو منو و رسید مهرسا نه االن ولی میگیرفتم اروم دختر

 چیکار اومدی.گفتم سرد خیلی روبهش و کشیدم بیرون بغلش تو از خودمو

 نداشتت خواهر بشم میخوام میخواستی تو که چیزی همون دوستت بشم که اومدم من...من نسیم.مهرسا

 مسرت پشت حتی رفتی کردی ول منو رحمی بی کمال با پیش سال شش تو میخوره بهم ازت حالم.مهرسا شو خفه.

  نکردی توجهی زدنام زجه به نکردی نگاه

 نبودمو های سال همه کنم جبران که اومدم.مهرسا

 دوست حس اون ندارم دوست دیگه مهرسا تو نه منن دوستای+مهدخت.مایاسا.دالرا.نیال.مهسا+ نکرده الزم.

 ونچ شاید باشم داشته دوست هنوز میکرم فکر حاالهم تا شکستی غرورمو منو تو شده نفرت به تبدیل داشتنم

 دیگه نه حاال ولی میکردن تحمیل بهم اینو همه
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 خاطر میفهمی؟به کنارگذاشتم اونو تو خاطر به که مغروورم مهرسای همون من. نکن کارو این من با نسیم.مهرسا

 تو نسیم تو

 نمیخوامت سادم دوس یه عنوان به حتی.ندارم دوست.بیزارم ازت من.مهرسا برو.برو اینجا از.

  نمیخوامــــــــــت.میفهمی

 اخرته حرف.مهرسا

 بشه شکسته خوبمون روزای اون حرمت نزار مهرسا برو  اخرم و اول.

 دوستی ادعای واقعا داری دوسش اگه نکن اذیتش شده اروم اون گفتم بهت نیا گفتم بهت که فهمیدی.مایاسا

 برو میکنی

 خودش با مهرسارو امیز توحین نگاه یه با و گرفت بازوشو زیر پسره یه که رفت عقب عق قدم دو گریه با مهرسا

 برد

 خوبی؟ نسیم.مایاسا

 لطفا بزار تنهام.

 باش اروم فقط باشه عزیزم باشه.مایاسا

 باشه باشه.

 دردمیکرد سرم بود اور سرسام اهنگ صدای صندلی روی نشستم

 از ریعس فیلمی ی پرده مثل اتفاقات سرتاسر گذشت زود قدر چه کردم فکر پیش لحظه چند به بود خس بی بدنم

 گذشت ذهنم

 شایچ!من پوست سفیدتراز پوستی با دختر یه دیدم مهرسارو بار اولین برا وقتی پیش سال شش به رفت فکرم

 بود مغرور من برخالف تر کوتاه من از خورده یه الغربودو من مال تراز تیره درجه چند خرمایی موهای کاراملی

 شدن همین برا بودن دوستام روزام اون همدم دورترشد اون بشم نزدیک بهش کردم سعی هرچی زیاد خیلی

 *********************************نداشتم خواهرای

 رفتهگ لباس یه برام خودش خونشون برد منو دنبالمو اومد صبح از بد ارشا تولد امروز میگذشتو روز اون از هفته یه

 خودم هب انداختم نگاه یه و اینه جلوی رفتم تموم من با ارایشگر کار بودو عصر پنج ساعت بود اورده ارایشگر بودو

 اس قهوه ی رژگونه یه بیاد نظر به بیشتر چشم بودرنگ شده باعث که مشکی چشم خط یه با بادمجونی ی سایه

 فرپا حاال ربزا کرد میشه چه دیگه غیرته بی بود باز العاده فوق بود گرفته برام ارشا که لباسی قرمز رژلب با سوخته

 طرفه کی با میفهمه ریختم اب رو تپشو که
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  دکلته  تنگ بود باسنم زیر وجب یه تا بود پر بنفش لباس

 هک دکلته بلند طالیی خؤشگل لباس یه داداشم حالش به خوش بود شده خوشگل بود شده تموم کارش ارشینم

 ناز خیلی بود گرفته میشد وصل هم به بند دوتا کمرس پشت و داشت تور استین دوا

 عزیزم ای اماده.ارشین

 من به بدی داری لباس یه جان ارشین ولی اره.

 گرفته برات اینو خودش که ارشا. چی برا.ارشین

 من به بده لباس یه کن لطف بازه خیلی لباس این.

 میکنم کار چی ببینم واستا لحظه چند باشه.ارشین

 پیشم اومد شب سفید لباس یه با ارشین بعد دقیقه پنج

 نامزدیم برا دارم دیگم لباس یه من بپوشش تو حاال ولی بودم گرفته نامزدیم برا اینو عزیزم بیا.ارشین

 ممنون.

 ی ارچهپ یه کج صورت به کمر پشت از میشد گشاد پایین به زانو از بلند و سفید بود ناز خیلی پوشیدم و لباس

 تا اومد ارشا شدو شروع کم کم مهمونی شده دست کار اون روی و بود سینه روس تا و جلو بود اومده کج مخملی

 کن عوضش باش زود پوشیدی چیه این.گفت کردو غلیظی اخم دیدنم با ولی بیرون بریم باهم

 نمیخوام.

 بلنده انقدر پوشیدی چیه این. نمیخوای کردی غلط تو.ارشا

 بپوشم؟ اشغالو اون من حاضری تو واقعا لباسه اونم اخه کنم غیرتت بی سر تو خاک.

  بریم حاالبیا. باشه.گفت کردو فکر کمی انداختو بهم نگاهی

 تمنداش حوصله اصال بود اونجا مهمونی حیاط تو رفتیم چسبوند خودش به بیشتر کردو حلقه کمرم دور دستشو

 فتلحی ها کادو دادن و کیکو بریدن بعداز بودم ارشا کنار همچنان من و میشد انجام قسمت به قسمت مراسم

 هم جان نسیم و ارشا عروسیه روز امروزو میخواستم دیگه خبر یه اما عزیزنه پسر تولد امروز خب. گفت اومدو

  دستمون کرد اوردو حلقه دوتا بعد باشه

 گوشم در بگه تبریک اومد بود دعوت ارشینه دوست چون هم مهسا میگفتن تبریک اومدنو می یکی یکی همه

 بهت بده اطالعات فردا راجب بزن رامین به زنگ یه گفت زد زنگ دالرا.گفت

 باشه.ممنون.
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 خودته ی جمله این میاد یادت ارشاخان تابچرخیم بچرخ.مهسا

 منه دور،دور که فعال میبینیم داریم یادمه بله.ارشا

 نباش امیدوار زیاد.مهسا

 نمم میرفتن میرفتن داشتن بابا و مامان میموند نیما بود شده دو ساعت رفتن مهمونا ی همه کم کم رفت بعدهم

 گفت فتاحی برم که شدم حاضر

 دختم.جان نسیم. فتاحی

 بله.گفتم زورکی لبخند یه با

 دیگه بمون کردی نامزد که ارشاهم با.اینجاست که داداشت.فتاحی

 دارم مهمی کار. خونه برم من بدین اجازه اگه.

 . ترازنامزدت مهم کاری چه وای.فتاحی

 خونه بیاد امشب نسیم بدین اجازه ولی باشه شوهرش خونه باید شوهردار زن.مامان

 کرده نامزد شبه یه تازه بدین فرصت بچم به بله.بابا

 راحتی بگم؟هرجور چی.فتاحی

 خدافس.ممنون.

 دخترم خدافس.فتاحی

 باهاشون کنم خدافس کجان نیما ارشینو.

 نشو مزاحمشون.بودن خسته بخوابن رفتن.ارشا

 بیا عزیزم میگه راست.بابا

 بیارم من نسیممو بدین اجازه اگه.ارشا

 خدافس فعال.حتما.بابا

 خدافس.ارشا

 جان نسیم بریم.ارشا

 بریم غریدم دندونام الی البه از هرحص با.
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 هب زدم زنگ و دراوردم گوشیم همونجا همین برا بزنم زنگ رامین به بره یادم ترسیدم بودیم نشسته ماشین تو

 پختم براش اشی چه و خبره چه نفهمه ارشا که میزدم حوف جوری باید رامین

 بزنی زنگ گفتم پیش دوساعت.رامین

 سال علیک.

 بدم اطالعات. سالم.رامین

 بده.

 باباش ویالی توی میشه شروع تولدش هفت ساعت فرداشب ارشینه دوستای از یکی.نفسه دختره اسم.رامین

 ردهک ازدواج ارشین با نیما چون گفت دختره که اینطور هست دوتام این نامزدیه راستی میکنم اس برات ادرسشو

 داره دوست نفسو وگرنه کنه اذییت تا کنه ازدواج تو با میخواسته اونم

  نداری کاری ممنون خب خیلی. عجبا.

  خدافس نه.رامین

 ********************************* بای. برسون سالم دلی به.

 اب رو میره ارشا اقا های پته که روزیه امروز

 بعد مهمونی بیاد شب کنم هماهنگ باهاش تا زدم دلی به زنگ یه اول شدم. بیدار شدم بیدار نیم و هفت ساعت

 به شتربی هام گریه تا کردم ارایش یکم شدم موفقم و بگیره گریم چشم تو بریزم تا خریدم قطره یه داروخانه رفتم

 نیما به زدم زنگ شده پخش درش اارایش که اشکی صورتی با بعد بیاد چشم

  پیچید گوشم تو الودش خواب صدای

 الو.نیما

 نیما.گفتم بود شده خشدار اشکام و قطره لطف به که باصدایی

 میشناختم خوب حالتاشو اما نبودم کنارش درسته کردن وصل بهش برق انگار یهو

 افتاده کردی؟اتفاقی گریه چرا خواهری جونم.نیما

  شه.زدی...نام امشب ا..ارش...ار...تا.گف....زد زنگ تم..دوس..دو..دو.نیما.

 اخه میچبه ارشا به ها وصله ؟این میفهمی نسیم میگی چی.نیما

 ناسم.میش.رو..دختره..من.تازه...داد س..ادر.
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 دوستات دروغه همش کنم ثابت بهت میریم امشب بشه راحت خیالت تو چون.گفت شده کالفه بود نیمامهلوم

 بریم اهمب دنبالت میام کن اس برام ادرسو بخوابم من نداری کاری اگه حاالهم بگیری سروسامون تو ببینن نمیتونن

 خدافس.باشه.

 همین!دشمنه باهمشون ندیده بده باهاشون که دیه ازشون چی اه لجه من دوستای با نیماانقدر چرا نمیدونم من

 میز سر رفتم بعدشم نکنم نگران رو بقیه که شستم صورتمو اول پایین رفتم میکردم قرقر خودمم برا که طور

 صبحانه

 بخورن؟ صبحانه اودن تشریف ما خانم نسیم. میوزه طرف کدوم از نسیم عجب چه به.مامان

 شرق از.

 .مشخصه.مامان

 مامان کو بابا.

 اومد پیش فوری کار.دبی رفت زود صبح.مامان

 فوریه کار تو همیشه که منم پدر

 بوده طور همین زندگی اول از.گفت دادو بیرون حرص با نفسشو مامان

 کنم ورزش یکم حیاط تو برم برداشتم گوشیمو اتاقم تو رفتم خوردم صبحانمو

 یتو نداشتم مشکلی انداختم سفیدم شال یه سلیمون مش خاطر به پوشیدم بودن کهسفید ورزشیامو لباس

 نهپروا به شروع کردم پلی رو طلیسچی علیرضا.بدونی اگه اهنگ همین برا بودم غمگین اهنگ عشق اما زندگیم

 کردم زدن

 شدی بیدار دخترمزود سالم.سلیمون مش

 تنوعه؟ دیگه کنم چیکار.

 ها افتاده زندگیم توی اتفاق قدر چه تازگیا رفتم فکرفرو به جوری همین میکردم ورزش داشتم رفت خندیدو

 بد یا خوب

 که ارشینه،امشبم و نیما عروسیه که دیگم روز محمد،چند خودکشی رامین، و دالرا رهام،عروسی و نیال عروسی.

 بجام یکی نبودمو من وقته چند این انگار سرعت به چه هه.مهرسا رفتن و میریزم،اومدن اب اشارو اقا های پته

 نگاه ساعتو.ساعت عالم خاک دانشگاه وای نمیده نشون حساسیت قبل مثل دیگه عرفان عجیب کرده زندگی

 الشدنب برم تا زدم زنگ مهسا به پوشیدمو لباسامو فوری اتاقم تو باال رفتم من زدم فک فدر چه وای بود نه کردم

 میاردش یاشار همون جونش اف بی گفت که
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 دیدم عرفانو در جلوی دانشگاه رفتم منم

 خانما خانم سالم.عرفان

 اقاعرفان سالم.

 شما حال.عرفان

 خوبی شما.ممنون.

 داشتم کوچیکی عرض شما،یه خوبی به.عرفان

 بفرمایید.

 بوفه بریم میخواین خب.عرفان

 تر سریع فقط.بریم.

 رمبگی سروسامو گرفتم متصمی منم بده خانواده تشکیل داره دوست زندگی توی هرکسی ببینید خب.عرفان

 ودخترخالم زور به میخواد مامانم االن بخونم موقع به درسمو نتونستم دالیلی به میدونید شماهم و سالمه00االن

 کنم ازدواج النا با مجبورم نکنم پیدا دخترخودم یه دیگه هفته تا اگه گذاشتن شرط نمیخوام من ولی بگیرن برام

 برمیاد من از کمکی چه خب.

 کنید صحبت من با راجبش شما میشه اگه گفتم دارم دوست شمارو دوست مهدخت من بگم مقدمه بی.عرفان

 ندارم شوهر هنو هواست رو خودم کار میکنم جور همرو کار خیر شدم من هههه دادم بیرون صدا با نفسمو

 میدم بهتون خبرشو.حتما بله.

 فعال.میشم ممنون.عرفان

 نشستم مهدخت کنار جا یه رفتم منم بودن نشسته اخر ردیف ها بچه کالس توی رفتم

 بند خالی مهی احوال

 میوزه؟ کجا از نسیم.خوبم.مهدخت

 میوزه اقاعرفان گور از.

 من به چه عرفانو اونوقت هههه.مهدخت

 ازت کنم خاستگاری براش خواست ازم.
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 دخترم این ی خنده کالس تو اومد عرفان موقع همون شد جلب ما به کالس کل توجه که طوری زیرخنده زد پوقی

 خورد خندشو که پهلوش تو زدم سقلمبه یه که نمیشد تموم

 شد سوراخ پهلوم.کره مرگته چه اوی.مهدختن

 اوردن تشریف اقاتون.خفه.

 ازم کرده خاستگاری.گفتی جدی حاال.مهدخت

 پر عرفان وال بده ج هفته یه زیر کن لطف. بله.

 کنم چیکارش سهندو من.توام حاال خو.مهدخت

 ندادی که ازدواج قول بزن هم به باش خو چه من به.

 مثبته من ج بگو عرفان به پس.نه.مهدخت

 داریا وقت هفته یه.

 فهمیدم دیراومدی تو که روز همون اینو پسرخوبیه کنم ازدواج باهاش میخوام.باو بیخی.مهی

 ********************بهش میگم باشه.

 اقاعرفان.

 بله.عرفان

 کرد قبول.زدم حرف مهدخت با.

 کنم جبران جؤری چه نمیدونم ممنون.عرفان

 نیست جبران به احتیاج.

 ***************رفتم شدمو رد کنارش از بعد

 ارشا.زد زنگ گوشیم موقع همون دیدم نیمارو شدم خم اتاقم ی پنجره از شنیدم ماشین صدای که بودم اتاقم تو

 بود

 میشنوم.

 سالم عیلک.ارشا

 بزن حرفتو.سالم.
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 دنبالت میام حاضرباش.بیرون بریم میخوایم شب.ارشا

 دارم کار نمیتونم.

 دنبالت میام8ساعت باش حاضر کردی غلط.ارشا

 فهمیده ینی.میخوره بهم نقشمون که برم اگه اه

 خستم.اومدم دانشگاه از من5ساعت تازه.نمیام میشه.

 خدافس.شنیدی که همین.ارشا

 گفته دروغ رامین به دختره نکنه.هرزس پسره این کنم ثابت نیما به جوری چه من عالمحاال خاک وای

 رفت هام بهنقشه زدی تر ارشا توروحت اه نمیدونم

**************************** 

 پایین رفتم شدمو حاضر منم. میزد حرف مامان و نیما با پایینداشت خونمون تومد ارشا0ساعت

 سالم.

 طرفم اوم شد بلند دیدنم با ارشا

 ای اماده.عشقم سالم.ارشا

 ارهبریم.

 نیست پسرا اون از ارشا گفتم دیدی.نیما

 بود تو با حق اره.

 بشه دیرمون میترسم ببخشید. فعال.ارشا

 سالمت به.مامان

 خدافس.نیما

 خدافس.

 نقشه شبام برا نفهمیدم کردی فکر کوچؤلؤ خانم بپیچونی نمیتونی منو.گفت ارشا بودیمکه نشسته ماشین توی

 شرکت فرستادیش که بود کی پسره اون زرنگه نفسم اینکه مثل نه داری

  چه تو به.
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 شدی ضایع بدجور که ارشامیبینم

 نمیزدم حرف و میجویم لبمو پوست حرص با

 بریم؟ کجا حاال خب. کردی خراب که منو نامزدی.ارشا

........ 

 بگیریا مونی الل نیست قرار.ارشا

......... 

 کنم چیکارت نزن حرف اصال درک به.ارشا

 خودمون زندگی یرخونه بریم ماهم نیما و ارشی عروسیه بعد ماه کردم صحبت نیما مامانتو با راستی

 هان؟ داره برات سودی منچه با میکنی؟زندگی اینجوری چی برا.

 ....نیلو تولد شب اگه.خدا امون به برن بعدهم میکنم حال دخترخوشگال همه با من.خوشگلی تو.ارشا

 میبری گور به ارزوتو این نمیرسه من به دستت.ارشا شو خفه.

 بده گوش حرفم به پس.ماست دور،دور که فعال.ارشا

 منو؟ میبری داری کجا حاال.اه.

 کنی گم گورتو میتونی ساعتم چند بعد خونه هه.ارشا

*********************** 

 زود خیلی گذشت سرعت به چیز همه

 ولی.نداشتم موافقت جز ای چاره منم.برام کردن بازگو ارشارو حرفای نیما مامانو خونه رفتم وقتی اونشب

 هدختم خاستگاری رفت هم عرفان.زندگیشو سر رفتم شدو تموم هم ارشین و نیما عروسیه کنم کاری نمیتونستم

 تاجی یه و بود کرده گره دیگه هم توی گل شبیه موهامو انداختم خودم به ارایشگاه ی اینه توی نگاهی امروز اما و

 سایه یه ارایشم صورتم تو بود ریخته خرماییموهم موهای از مقداری یه داشت قرار روش کج صورت به کوچیک

 تیشیا قرمز رژلب با زده سنگس ی گونه رژ یه کرده برنزه صورتمو شده ریخته سفید اکلیالی روشم که ابی و سبز

 چیکمکو ی دنباله یه و پایین تا مانند ای طبقه میشدو گشاد اون زیر از و بود تنگ سینه روی بود دکلته لباسم

 فایده؟هه چه اما بودم شده خوشگل داشت پاشنه سانتم ده. و سفید نگین راز روزش که سفید کفش یه داشت

 زد جرقه ذهنم تو نقش یه میشد تایین من سرنوشت که بود روزی امروز بودم شده اماده نظر مورد ساعت زودتراز

 دالرا.مهسا.نیال.زدم ها بچه میشدصدای عملی نقشم بودن نیال و دالرا و مهسا همراهام که اونجایی از
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 .چته.مهسا

 کنید کمکم من جون دارم نقشه یه ها بچه.

 نقشت چیه.دالرا

 کنم فرار من کنید گرم رو ارایشگر این سر.

 زیرخنده زدن همشون یهو

 بله؟فرار.نیال

 سرت؟ به زده.دالرا

 خوبه میگم من.مهسا

 بله؟.گفتن باهم نیال و دالرا

  کنه ازدواج ادمیه جو چه میدونیم همه که پسره این با مجبوره بمونه اگه خب میگه راست.مهسا

 نداری؟ دوسش نسیم.نیال

 نکردم دستم حاال تا حلقشم حتی من هه.

 بری کجا کنی فرار حاال خب.نیال

 ما،خوبه؟ خونه برو میخوای.دالرا

 هست مشکلی یه فقط نسیم میگه راست.مهسا

 چی؟.

 نیاوردیم ماشین کدوم هیچ که ما.نیال

 کنی فرار کجا میخوای عروس لباس با تو تازه.دالرا

 برم باید نیست حالیم حرفا این من.

 هب رفتم در دستشون از نور سرعت با من ولی بدن فراریم بهتر فرصت یه تو تا بگیرن جلومؤ خواستن ها بچه

 وقتی نه یا هستن پشتم هنوز ببینم تا شد سرم پشت پرت نگاهم یهو برسن مبادابهم تا میدویدم سرعت

 *************کشیدم بلندی جیغ و دیدم مترین میلی یه ی فاصله تو ماشین یه فقط سربگردوندم

 ارتان زبان از
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  کن تمومش بحثو این االن همین.مامان کن بس.ارتان

 که کرده گناهی چه سرکنی؟دخترخالت وضعیت این با میخوای کی پسرم؟تا چی ینی.مهناز

 سرکنه؟ شراط این با باید 

 نمیخوام اسمانو من بگم دفعه من؟چند مادر وضعیتی چه.ارتان

 تمرف کشیدمو راهمو غرغراش به توجه بی همین برا نداشتم مامانو تکراری حرفای شنیدن وایسادنو تحمل دیگه

 اروم و میکردم خوردش میزدم میومدو دستم دمه هرچی مواقع جور این برا بودم عصبی. اتاقم توی باال ی طبقه

 میشدم

 شد بلند اتاقم در صدای

 بله.

 داداشی منم.ارام

 تو بیا.

 من عزیز کردی دعوا مامان با که باز.ارام

 ...دوستش اگه کن مشخص تکلیفتو ارتان

 که چرا؟تو دیه تو.گفتم کردمو قطع حرفشو.

  کنم تحمل نچسبو ی دختره این نمیتونم ای ثانیه من میدونی

 بیمارستان از.نیست حرفا این وقت االن اصال.ارام

 زدن زنگ

 خب؟.

 دارن احتیاج بهت بری گفتن دیده اسیب مغزش کرده تصادف دختر یه.ارام

 میام خودم برو باشه.دادم بیرون فوت با نفسمو

 ورن سرعت به و پوشیدم قرمز ی چهارخونه با ای قهوه لباس یه و کاربنی ابی جین شلوار یه لباسام کمد از فوری

 بیمارستان به خودمو و شدم رنگم ابی جنسیس سوار کردم ترک رو خونه بعد اتاقمو

 *************************رسوندم

 شدم مواجه ارتام و پرستارا ی زده وحشت ی قیافه با گذاشتم بیمارستان توی پا اینکه محض به
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 میمیره داره کردی؟دختره دیر انقدر چرا.ارتام

 کو؟کجاست.

 برد ماتم بود خون در غرق تنش عروس سفید لباس که دختری دیدن با دویدم کرد اشاره که سمتی به و

 اومدم خودم به ارتام صدای با

 کجاییداداش.ارتام

 عمل اتاق ببرینش.

********************* 

 توی بود حافظه دادن دست از و نابینایی و بدن فلجیه شامل عمل عوارض از امیز موفقیت ولی بود سختی عمل

 تو اومد زدو اتاقمو در که بود جلف سبک پرستارای از یکی عظیمی که بودم نشسته اتاقم

 دارن کارتون پدرتون تهرانی دکتر،اقای اقای.عظیمی

 چیکار؟ نگفت.

 هستند منتظر اتاقشون توی گفتن خیر.عظیمی

 خودم باشه،میام.

 ندگیهز خانهدار جون بود،مهناز خواهرم ارام و برادرام ارشام ارتامو بود بیمارستان رییس پدرم هوففففففففففففف

 به پسربازش و جلف خواهر دختر کردن غالب برای نه که کردن ازدواج برای زدناش غر از جدا البته داشتم خوبی

 تو هرموقع افتادم راه پدرم اتاق سمت.داشت کارم اباب رفت یادم زدم حرف قدر چه وای.اسمانه همون منظورم!من

 دنمیکر نزدیک بهم مختلف های بهمونه به خودشونو جلف پرستارای این بس از میشدم عصبی میرفتم راه رو راه

  تو رفتم زدمو در رسیدم بابا تاق به زدن پلک بدون اونم میکردن نگاهم ریز یه یا

 پسرم بشین.بابا

 داشتین من با کاری.

 احتمال به کرده فرار عروسیش از میاد،گویا بهوش دختره این دیگه هفته یه حداکثر داد تشخیص کریمی دکتر.بابا

 برگرده حافظش تا خونه ببریمش گفتم ازش ندارن خبر احتماال که خانوادشم و میده دست از حافظشو زیاد

 خونه تو ببریم نشناخته و ندیده دختر یه چی ینی بابا.

 مدت یه فقط.باش اروم پسرم.بابا
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 ریزهمی صورتشون از ارایش جلفنو همشون میچبن ادم به کنه مثل همشون بودم متنفر دخترا همه از پوففففففف

 زمین رو

 فعال باشه.

************************** 

 تو اومد زدو در ارام که بودم نشسته اتاقم توی گذشت روز5

 داداش.ارام

 برا میومد بدم دلم جون یا جانم مثل هایی ازکلمه

 بله.گفتم همین

 اومد هوش به دختره.ارام

 میزنه حرف بلبل مثل دیگه دقیقه چند بیهوشیه دارو اثر نمیزد حرف ولی بود باز چشاش سرش باال رفتم

 ریضیم اثر به که سفید پوستی خرمایی موهاش بود سبز سبز چشاش لرزید دلم چشاش به مستقیم کردن نگاه با

 دیگه کردی نگاه یه حاال نیست چیزی باو نه نمیکردم دخترا به نگاه نیم که من شده چم من وای بود شده سفیدتر

 **********نشده چیزی

 نسیم زبان از

 بود ااونج دختر یه فقط بودم رنگ سفید اتاق یه تو کردم باز چشم میسوخت گلوم بود خورد بدنم میکرد درد سرم

 سیمر اوهو قد بلند پسر یه با بعد بیرون رفت تیره ای قهوه موهای و میشی چشمای سفیدو پوستی با بلند قد

 روشن ای قهوه موهای عسلی چشای گندمی پوستی بود پیدا فرمش خوش هیکل لباسم زیر از چهارشونه هیکل

 مردم؟ بچه به دادی گیر حاال توام وضعیت این تو بچه اه خوشگلی تو انقدر که برات بمیرم الهی

 خانم؟.پسره

 بله.گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی با

 میاد؟ یادتون چیزی.پسره

 چیه؟ اسمم من.گفتم کردمو فکر کمی

 بود،کشید داده باال بقیشو و ریخته صورتش توی نصفیش که خوشگلش موهای تو کردودستی پوفی پسره

 بیاد بگو بابا به برو.گفت کردو دختر به رو بعد
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 نبودن شکل یه که اینا وا بودن برادر خواهر پس

 معال خاک برگشت رنگ میشی چشای و تیره ای قهوه موهای قدبلند مسن مرد یه با لحظه چند بعد و رفت دختره

 سرراهیه بچمون نکنه

 دخترم.مسن مرد

 بله.

 درمان که زمانی تا نمیاد یادت کسم هیچ گویا دادی دست از حافظتو و کردی تصادف تؤ عزیزم ببین مسن مرد

 کنی مادزندگی با باید بشی

 یهویی و بود عجیب خیلی شدم شوکه

 بگم چی باید نمیدونم من.

 دیگه میکنی زندگی ما با مدت یه عزیزم بگی نمیخواد چیزی.دخترجوونه

 **************************باشه.

  شدیم پیاده و بزرگی ی خونه به رسیدیم

 عزیزم سالم کشید اغوش در منو و طرفم اومد بود پسرخوشگله کپ که خانم یه و داخل رفتیم

 سالم.

 کنم اشنات همه با تا داخل بریم عزیزم بیا.دختره

 باشه.

 کجان؟ ارتام ارشامو مهنازجان.گفت زنه به مسن مرد داخلو رفتیم

 میکنم صداشون االن.اتاقشونن تو.خانم مهناز

 پایین اومدن ها پله از دو با دوتاپسر دقیقه چند بعد زدو دوتاشون صدای بعد

 شو اشنا ما ی خانواده با بیا دخترم خب.مسن مرد

 و دیدمش بیمارستان تو که خوشگله پسر به کرد رو بعد هستن من همسر جان مهناز.گفت و زنه به کرد رو بعد

 ادشیر خودمم ارام دخترگلم تک و جان ارتام سومم پسر و جان ارشام دومم پسر جان ارتان پسربزرگم گفت

 کنی صدا ادشیر عمو منو میتونی تو هستم
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 شکل ارتام ارامو  بودنو مامانشون شکل ارشام با ارتانه اسمش فهمیدم االن که پسرخوشگله بود عجیب برام

 !باالشون

 دیگه چیز یه فقط.چشم.گفتم لبخند با

 عزیزم جانم.ارام

 چی؟ من اسم.

 دیگه میکنیم انتخاب اسم یه برات عزیزم خب ارام

 کنی انتخاب یکیو میتونی اون توی از دارم اسامی معنی کتاب یه من عزیزم بیا.مهنازجون

 ممنون.

 بیارم کتابو منم تا ارام اتاق برو تو عزیزم میکنم خواهش.مهنازجون

 کننمی کمکت دکترکریمی طور همین نداره حرف کارش ارتان اما بیای کنار شرایط این با سخته برات میدونم.ارام

 بیاری دست به حافظتو تا

 میدونم.

 اتاق توی اومد سانت پنج قطر کتابی با مهنازجون

 اوردم در کتاب این از هارو بچه همه اسم منم خود عزیزم بیا.

 بنداز نگاه یه بیا

 اومد خوشمون عکس چنتا از و گشتیم ارام با دوساعت نزدیک گرفتمو کتابو

 میپسندی؟ کدومشو ارام،اریانا،داریم االن،نفس،دلربا،دل ما خب.ارام

 باشم داشته دوست و نفس کنم فکر اومممممم.

  این نفس تو االن تنفس معنای به قشنگیه اسم نفس عالیه.ارام

 ای خونواده

 مهنازجون روبه ارام و پایین رفتیم باهم.اومد خوشم حرفش از خندیدم

 کردیم انتخاب اسم خوشگله خانم این برا ما مامان.گفت

 هست چی حاال خوب چه.مهناز
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 نفس.

  اروم موقع اون تا که ارشام نداد مارو جواب و رفت فرو فکر به مهناز

 جریان انگار نفس اسم شنیدن با میخورد عصرونه بیخیال و بود نشسته

 پیشونیش رو زد و ما جمع تو اومد باشند کرده وصل بهش برق

 نفس؟ چرا اسم همه این اخه د.ارتام

 نمیومد خوششون بوم کرده انتخاب که اسمی از چون گرفت دلم یهو

 حالت دیدن ما و پیوستند ما جمع به بودن وی تی پای که عمو و ن ارتا

 غمبادگرفتین؟ شماها؟چرا طونا چه.پرسی عموجون همه پکر

 نیستن یجور که همه نفس،نفس،نفس،نه.میگفت سرهم پشت زیرلب مهناز

 نفس؟ چرا،چرا ولی

 نفس.گفت برادرش و پدر به روکرد ارام

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.ارتان

 کرد اشاره من سربه با ایشون که بود این ارام منظور.داداش باش اروم.ارشام

 کرده انتخاب خودش برا نفسو اسم.گفت و

 دخترا همه جورن یه شون همه.گفت زدو ای مسخره پوزخند ارتان

 ......به برسه چه

 اتاقش توی رفت و خورد حرفشو ی ادامه و

 .گفت داشت غم رنگ که چشایی با منو به کرد رو اراشامم

 همین برا گرفت دلم نفس؟خیلی چرا اسم،اخه همه این

  به خودشو سرعت به اونم و ارام اتاق توی باال رفتم

 رسوند من

 نمیدونی رو چیزایی سری یه تو عزیزم،اخه ببخش. ارام

 مرتب دیه هم پشت چیزو همه داشت انگار رفت فرو فکر تو و
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 صمیمی خیلی باهاش که داشتم دوست یه پیش سال پنج.میکرد

 گرفت شکل بینمون خانوادگی امدای و رفت مدت یه بعد بودم

 باهم سال سه شد دوستم عاشق داداشم امدا و رفت همین تو

 نفس اسمش رفت داداشمو به کرد پشت دختر اون اما بودن

 شده داغون داداشم روزا ان ببخشیم نفسو نتونستیم ما از کدوم هیچ.بود

 .بود

 میکردم کارو همین بودم شما جای اگه منم اگه عزیزم نداره اشکال.

 کنم عوض اسممو میخوای حساسه خیلی اسم این رو داداشت اگه ولی

 تورو میکننو بیرون ذهنشون از نفسو اون همه چون میشه بهتر اینجوری اتفاقا عزیزم نه.گفت خندیدو ارام

 میکنن جایگزینش

 میکنیم باهاترفتار نفس مثل نمیدونی خودتم داریو اخالقی چه تو نمیدونیم ما چون ولی

*************************************** 

 هفت تازه انداختم بهش پریدمنگاهی نازم خواب از ساعت صدای با

  بشم بیدار ساعت این پادگانه مگه خبره چی اوففف بود نیم و

 نداختما ابیم شال یه کردمو ابیعوض وشلوار یهتونیک با فوری  تنمه خواب لباس افتاد یادم که بیرون برم خواستم

 منن منتظر نشستنو سالن توی مبالی روی همه دیدم پایین رفتم سرم

 اوردین تشریف عجب چه خانم نفس بخیر صبح.ارشام

 دانشگاه  برم گشنه باید که میشدم نالمید داشتم کم کم.ارتام

 ت بیام من بودین منتظر همتون ینی.کردم نگاه همه به تعجب با

 بخورین؟ صبحانه

 که حاال بودن نفس مطیع همه اینجا دخترم میکنی عادت.عمو

 کنی پر باید اونو جای اومدی تو

 بخوریم صبحانه بریم دیه اومم من خو اها.
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 لبش رو پوزخند یه با بیرون امد اشپزخونه از اتان موقع همون

 میکنید پافشاری رذل پست ی ختره اون قوانین رو هنوزم.گفت

 اغذ مشغول جونم مهناز بیمارستان رفت عمو و دانشگاه رفتن صبحانه بعد پسراهم رفت کشیدو راهشو هم بعد

 ارتان دتول برای بریم و بپوشم لباس تا بود کرده اماده برام که اتاقی تو رفتم ارام دستور به منم شد کردن درست

  واستاده منتظرم ارام دیدم پایین رفتم بخریم لباس فرداست که

 جون اری شد دیر ببخشید.

 ؟ اوردی کجا از منو اسم مخفف تو.گفت و زیرخنده زد

 دیگه بریم.استینم تو از

  بریم دختر تو دست از.ارام

 دیگه بریم دختر ایستادی چرا.گفت ولی بیاره ماشینو تا واستادم

 پیاده؟؟؟؟؟

 خب اره.ارام

 راهو همه این میره کی باو برو اوههههه.

 پس بیارم ماشین.ارام

 منتظرتم بیرون منم برو تو.اره.

 مغازه همه تاخوب خواست ازم ارام شدیم پیاده داشت نگه شیک خیلی بزرگو پاساژ یه جلوی مدت یه بعد و اومد

 من که دوم ی طبقه بریم میخواستیم دیدیم اولو ی طبقه نداشتم کارارو این ی حوصله من ولی کنم نگاه هارو

 اومده خوشم ازش ارم دوست رو لباسه این من اری.گفتم

 کو؟کدوما؟.اری

 مورد لباس تا خواستم بود مسن خانم یه که فروشنده از مغازه توی کشوندم گرفتمو دستشو بعد و ببینش ایناها

 جورایی هی بود تنگ شکم روی تا سینه زیر بود دکولته شب مشکی لباس یه بپوشمش تا پرو رفتم و بیاره نظرمو

 یه بعد هب کمر پایین اونجایی از پشتشم پایین تا بود اومد کلوش حالت به زخیم تور یه او زیر بعداز کمربند شبیه

 تمرف اومد خوشش ازش اونم که ببینتش اریم تا بیرون رفتم بود پیدا کمر کل و بود سردامن که بود خورده تور

 بنفش لباس اومده خوشش لباس یه از ارامم دیدم که کردن حساب برا بردم لباس اون و پوشیدم خودمو لباسای

 و تداش طالیی زنجیر یه بود زانو روی تا و بود شده دکلته اونجا از و میخورد نازک تور یه سینه روی تا گردن از که

 بود باز لباسش جورایی یه دید میشد رو سوراخایی لباس کل رو
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  گیر چیزا جور این به شاید جوری چه اونا ی خونواده نمیدونم 

 تس کفش و کیف یه من بقلیش ی مغازه از و کردیم حساب لباسو هردوتا بعد پوشیدو لباسو رفت ارام میدن ن

 صورتی ارام و سفید

 بخوریم چیزی یه بریم دیگه کارینداریم اری.بیرون اومدیم و گرفت

 رسیدیم وقتی خونه رفتیم و خوردیم بستنی رفتیم.عزیزم بریم.اری

 بیرون میرفتم نفس با که وقتایی گذشت خوش خیلی نفس.گفت اری

  خراب هیکالمون تا بریم پیاده باید میگفت خونه برمیگشت جنازم

 روی که بدی لباس مبادا تا بگردیم تهانو خوب پاساژای کل باید نشه

 دوباه  کالریو چون بخوریم چیزی بیرون نباید.بخریم نباشه مد

 داشت مشکل دیگران اسم مخفف کردن صدا با تازه برمیگردونه بهمون

 بود شده این چیه توعاشق داش نچسبی دختر چه اففف.

 بپرس خودش از واال نمیدونم.اری

 شد تموم حرفامون سالن به ورود محض به.حتما.

 هیچی نه وشنبود تلویزیون نه.ساکته خونه قدر چه وا

 نفس سریه صدقه.اری

 میشین؟ جمع دورهم شماها کرد زندگی اینجوری نمیشه دیگه نه.

 خواب قبل هرشب.اری

 بزنم حرف خونوادت با باید حتما من پس باشه.

************************************************* 

 ارتان زبان از

 اومدم بابا دیرتراز حتی بودم خسته خیلی برگشتم بیمارستان از

  سالن توی خونواده کل همیشه معمول طبق خونه رسیدم وقتی 

 زد صدام دختره که برم بکشمو راهمو خواستم بودن نشسته
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 ارتان اقا.نفس

 و تدس بیمارستان طوی روز اون مثل میترسیدم نکردم نگاه چشاش به ولی طرفش برگشتم خودم خاص اخم یه با

  کنم گم پامو

  کاردارم باهاتون بشینید بیارید تشریف لطفا.نفس

  مجبور رو همه همیشه اون داشت نفس با تفاوت یه بود عجیب

  خواهش داره این ولی بدن گوش مزخرفاتش به بشیننو میکرد

 زدن حرف به کرد شروع نفس نشستم نفره دو مبل روی ارشام کنار و رفتم کنم رد حرفشو نتونستم میکنه

  بدم گوش حرفاش به میخواست دلم اما چرا نمیدونم

  میکنم زندگی شما با که نیست بیشتر روز یه من ببینید خب.نفس

  برنخوریم مشکل به بعدا که بزنم حرفامو االن همین از بهتره اما

  نفس نام به دختری عاشق زمانی یه خان ارتان که میدونم

  که میکرده ریزی برنامه شما برای نفس که میدونم اینم شده

 واستادینو زده اون که سرحرفایی طور چه چندسال از بعد  که برام داره تعجب جای اما نکنید یا بکنید چیکار

  میکنید عمل بهش

  عروستون بوده قرار میشناختینشو شماها که نفس اون من هرحال به

  هاتون برنامه روی میخواین شما اگه میکنم خواهش نیستم بشه

  ساعت اینکه کنم زندگی شما مثل نمیتونم من ولی نداره اشکال بمونبد

   بچه مگه میشید پا صبح هفت ستعت و میزنید خاموشی شب ده

 بخوابید، خواب لباس با باید شبا هستید؟اینکه ای مدرسه

... خورین چیزی بیرون ،اینکه  بزاری پا زیر تهرانو کل بریو پیاده باید خرید باشه،برای مطلق سکوت خونه تو باید

 زندگیه مدل چه این

 کردید زندگی مدلی این دختری یه خاطر به زمانی اخه؟یه دارید شما که

 میدین؟ عذاب خودتونو دارین چرا نیست دیگه اون االن ولی
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 هس گذشت بعداز میتونم ینی بود مخالف نفس با اون بود نفس برخالف چیزش همه دختر این نمیشد باورم وای

 که میکردم فکر چیزا این به داشتم هنوز نفس؟ جایگذین نفس جالب چه کنم؟هه نفس جایگذین دخترو این سال

 شده گور به گور نفس این اصال داد ادامه نفس

  کجاست؟ االن کرده نابود شمارو زندگی که

 گفتم شدمو کار به دست همه زودتراز همین برا شدم حال خوش خیلی

 چیکار؟ میخوای.

  دیگه بفهمه که کنم کاری میخوام.بزنم حرف باهاش میخوام.نفس

 میکنید قبول چرا؟چرا اینجا داره امد و رفت هنوزم گفت شنیدم اری از باشه داشته جایی خونه این تو نمیتونه

  زمانی یه  که کسی

 اخه؟ باشه داشته امد و رفت خونه این به داده عذاب شمارو پسر

  عذاب خانوادمو و اینجا میومد هرهفته نفس بودم موافق باهاش

  تغییر بهش نسبت حسم چون نداشت اهمیتی دیگه من برا البته میداد

 گفت کردو مداخله بابا.نفرت به بود داده خودشو جای عشق اون بود کرده

 خونه این توی پاشو دیوه نداره حق دختر اون موافقم نفس با منم.

 بذاره

  این توی جاش دیگه بفهمه باید هرزه ی دختره اون.موافقم منم.ارام

  نیست

 داد عذاب مارو اون که طور همون.بفهمه که کنیم کاری باید.ارشام

 میدیم عذابش ماهم

 موافقم همه نظر با منم.ارتام

 موافقم خانم نفس حرفای با منم.دادم جواب قاطع خیلی  کردن نگاه من به برگشتنو همه

  نفس خونی دشمن جورایی یه من چون کردن تعجب همه میدونم

 هست نه جوابم میکردن فکر همه طرفی از بودم

 دارم نقشه یه من کنید قبول شما اگه پس خب.نفس
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 چیه؟ بگین میشه.

 هتونب میگم شدم بیدار که فردا رفتم راه و بودم بیرون عالی جناب تولد واسه صبح از خستم خیلی االن نه.نفس

 بخیر همگی شب فعال

 ولی بودم. نفر اخرین اتاقاشون رفتم نفس بعداز گفتو بخیر شب همه

 چون بزنم حرفی بهم نداشت جرأت ینی نگفت بهم چیزی کس هیچ

 رد تاقشا کنار از باید ینی بود من اتاق کنار نفس اتاق بخوابم که باال رفتم پاشدم بگذریم میگرفتم پاچه سریع

  بردم دست اتاقش ی بسته در سمت شد کشید نگاهم ناخوداگاه برم خودم اتاق به تا میشدم

 صورتش رو بود افتاده اباژور نور پایین کشیدم رو دستیگره اروم خیلی

 بود دهدا قرار بالشت تراز پایین در طرف به سرشو بودو برده بالشت زیر دستاشو دوتا بود خوابیده بانمک خیلی

  کنارش تخت روی رفتم راخت خیالی با همین برا کرده ثابت تجربه اینو سنگینه خوابش

  پیشونیشو شدم خم دمو کنار صورتشو روی موهای نشستم

 ندونستمو جایز موندنو دیگه خورد کوچولو تکون یه بوسیدم

 *********************بیرون زدم اتاق از

  نسیم زبان از

  تو رفتم شدم پا همین برا بزارم خماری تو ارتانو میخواستم

 هم روی چشامو بودم خسته نه نمیومد خوابم اصال وال اتاقم

  باز اتاقمو در یکی موقع همون بگیره خوابم بلکه تا گذاشتم

  در از داشت وقتی رفت بوسیدو پیشونیمو تو اومد کرد

 خودمونیما ولی میکننا کارا چه ملت وا ارتانه دیدم میرفت بیون

  از چرا نمیدنم بود داغ داغ میسوخت جاش بود بوسی عجب

  با یه کاش بود اومده خوشمم بلعکس نبودم ناراحت دستش

 حیا بی چه عالم خاک وای ببوسه منو دیگه بار یه فقط دیگه

  صبح برد خوابم که بودم مسخره فکرای همین تو من شدم

  نشسته تختم رو ارتان دیدم کردم باز چشم دستی نوازش با
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  چون شد من متوجه فکرکنم خالق جلل میکنه ناز موهامو داره

 خوابالو بخییر صبح گفت ملیح لبخند یه با کشیدو کارش از دست

 کردی؟ بیدارم چرا میشم بیدار خودم گفتم که من.

 بیمارستان نرفتم شما خاطر به امروز یازده ساعت یک.ارتان

 اومده نفس.... دو

 نشستمو فوری کردن وصل بهم فاز سه برق انگار نفس اسم شنیدن با

  کرده اذیت ارتانو چون شاید میومد بدم دختر این از ندیده جام تو

 نقشمو؟ بگم.

 میشنوم.ارتان

 .....دخترمو یه من.

 بگو نقشتو نکن چینی مقدمه خودت جون.ارتان

 میکنی؟ قبول باشه هرچی.

 قبوله.ضرر جهنمو.ارتان

  عنوان به منو باید.خواستی خودت بمونه یادت. باشه.

 بدی نشون نفس به نامزدت

 زدم چشاش جلو بشکن یه که بود بهت تو زد خشکش بچه

 گفتی؟ چی؟چی.اومدگفت خودش به

 تکرارکنم.

 ......اگه عمرا.ارتان

 دختر یه دیدم کردم نگاه کرد قطع حرفشو در شدن باز با

  جالب چه هه خرس نفس فکرکنم ایکبیری ایش

 کرد حلقه کمرم دور دستاشو فوری  دیدنش با ارتان میاد بهش

 نده سوتی ارتان جون فقط قبوله.گفت گوشم در اروم و
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 گوشش تو و  بوسیدم گونشو شدم خم خودش اومی به منم

 نمیکنید فکر.گفتم خره نفس روبه بعد نشناختی نفسو هنو گفتم

 یه داشتیم ما دیدی بار میشدید؟یه وارد اجاره بی نباید

 میکردیم؟ کاری

  هرحال به!گاد مای اوه.گفت خندیدو خره نفس

 برات دلم عزیزم پایین بیا.داد ادامه ارتان به رو

 پایین رفت و ندیدمت هفتس یه شده تنگ

 خنده زیر زد پوقی ارتان موقع همون

 مرگته چه.

 هوا بی نفس میکردیم چیکار داشتیم مثال تو منو.ارتان

 اتاقت؟هان؟ تو اومد

 حیا دیوونه،بی.گفتم کردمو بازوش ی حواله مشتی

 منتظرتم پایین.گفت سرخوشی با خندیدو ارتان

 سالمتی به.

 ارتانم نیستن خونه پسرا پس بود نیم و یازده ساعت

 کجاش دختر گورت تو خاک محرمه جورایی یه که

 شلوارک با پوشیدم حلقهای پشت تاپ یه هرحال به محرمه

 ریختم باز دورم خرماییموهم موهای قرمر ست ربعیه سه

  خیلی همونم اما کردم کوچولو ارایش یه همیشه برعکس

  خوند فکرمو ارتان فکرکنم پایین رفتم بود داده تغییرم

  اخم با همین برا کنم بازی سرسره ها پله از میخوام که

  ؟ پایین بیای میخوای اینجوری باز تو.گفت ساختگی

 چیه؟ مگه خو.
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 فهمیدی؟ میای ها پله از.ارتان

 نازفتم با اروم خیلی که گفت جملشو تحاکم با اونقدر

 تغییر ارتان رنگ چون داشت اثر جملم فکرکنم باشه.

  مبل رو ارتان دیدم پایین اومدم ها پله از که دقیقه پنج بعد کرد

 میاد خرکی عشوه براش خره نفس و نشسته نفره سه مبل

 بشین خودم پیش.عشقم بیا.گفت زدو لبخندی ارتان

 رفتم بعد سوخت اونجاش تا که نفس به زدم لبخندی

 چرا نمیدونم گردنش دور انداختم دست ارتانو کنار

 گودی تو شدم خم کنم تحریک ارتانو داشتم کرم ولی

  روگذاشتم سرمو بعد کشیدم نفس چندبار گردنش

 کاریه اثرات میدونستم میزد نامنظم قلبش سینش

 نوازش به کرد شروع راستش دست با چون کردم که

  حرص میتونستم بوسید چندبار اونارو روی و موهام

  ایکبیری ی دختره واال ببینم وضوح به نفسو خوردن

  سرمیزنه سابقش نامزد به هرهفته باز داره نامزد

 بینه نمی گندگبو این به من نمیکشه خجالت دختره ٕ ا

  در و ارتان به بود داده تکیه خودشو همچین انگار

  رو روبه به اخم با فقط ارتان میکرد وز وز گوشش

 مهناز موقع همین نمیداد جوابشو بودو شده خیره

 بخیر صبحت.گفت و اشپزخونه از بیرون اومد

  بیاد بگو ارتانم بخور بیا حاضره صبحانه.دخترگلم

 نیشم نمیخورم منم نشه بیدار نفسم تا گفت بچم

 ارتان میومد خوشم چرا دروغ شد باز بناگوشام تا
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  میام االن.گفتم مهنازجون به رو بده اهمیت بهم

 صبحانتو چی برا.دادم ادامه اخم با ارتان روبه و عزیزم

 نخوردی

 میره پایین گلوم از چیزی نفسم بدون مگه.ارتان

 باال رفت قلبم ضربان شد خاصی جور یه دلم

 دیگه بریم اومدم من حاال خب.

 عزیزم بریم گفت و گرفت دستمو

  بیرون بیاد دهنم تو از قلبم ممکنه هران میکردم احساس بودم گرفته گر بود شده داغ تنم همه

 وجهج مثل ما پشت خره نفس میز رو بود گذاشته بودو یخچال تو هرچی جون مهناز ماشاال نشستیم سرمیز رفتیم

 البا خون که دهنش تو بزنم همچین میخواستم کنارش نفس نشستو کنارم ارتان اشپزخونه تو اومد دوید اردکا

 ونبیر فکر از زدو صدام ارتان که میدادم فوش نفس به هی بودمو فکرا همین تو چندش اه بیشعور ی دختره بیاره

  اومدم

 نفسم.ارتان

 ونچ کنم کاری نمیتونستم االن اما میشم زمین پخش همینجا کنه صدام دیگه بار یه من جون کردم غلط من باو اه

 جانم.گفتم میشنیدم زور به خودم که صدایی با همین برا بود اینجا خره نفس

 بگیری؟ لقمه برام میشه خانمم بال بی جونت.ارتان

 اخر تا قران ؟؟؟؟؟به میشد عاشقم راسکی راست ارتان میشد ینی االن؟؟؟؟خدایا گفت چی جان؟؟؟؟؟بله؟؟؟؟؟؟این

 !!!!میکنم؟هه،شوهر براش کاری همه که بشه شوهرم اگه خب ولی رفتما دست از منم میکنم؟؟بله نوکریشو عمر

 جان نفس.نفس

 بله.

 داری؟ نسبتی چه ارتان با تو.نفس

 نگرانی اب خوردم قلپ یه کرد نزدیک دهنم به و برداشت پرتقالو اب لیوان ارتان افتادم سرفه به گلوم تو پرید لقمه

 عسلم؟؟؟ خوبی.گفت چشامو تو شد خیره

 وقتایه نگفتی نگی سپرما تو به خودمو خدایا
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 نامزدیم.گفتم نفس رؤبه بعد نشده چیزی.عزیزم خوبم.

 شدین؟ اشنا طوری چه.نفس

 نکنه خریه کدوم دیگه بهم؟؟بله؟؟؟؟نیال؟؟؟نیال میگفت چی بود اینجا نیال االن اگه ایششش فضولی دختر چه اه

 با گمب ارتان به حتما باید بود درگیر مغزم بودم فکرا همین وکه نداشتیم نیال ما حاال تا اخه برمیگرده داره حافظم

  اومدم خودم به خره نفس صدای

 عزیزم نگفتی.خره نفس

 ارامه همدانشگاهی.ارتان

 میشن نصیبت ارام دوستای همه جالب چه.نفس

 داره فرق خیلی بعضیا با نفس این ولی.ارتان

 میندازی؟ شیطون،تیکه ای.گفت کشیدو ارتانو لپ نفس

 گفتم جدی کامال.ارتان

 انقدر نماو میزنه دست ارتان به دیگه دختر ببینمیه بشینمو نمیتونستم نبود خودم دست بودم اورده جوش دیگه

 کجا؟.گفت گوشم تو اروم شد مانعم ارتان که برم پاشم خواستم راحت

 اتاقم تو برم میخوام.

 کرد تصویب  ارتانو خالف نفس حرف اما بره کنم ردش زود میدم قول بهت میکنم خواهش بشین.ارتان

 بمونم پیشتون هفته یه میخوام من دارم براتون خوب خبر یه راستی.نفس

 چی؟؟ برا.ارتان

 اتونمه برنامه اومده نفس وقتی از انگار شما پیش اینجا بیام گفتم کردم قهر نامزدم بده؟؟؟با مگه عزیزم وا.نفس

 دوباره کنم درستشون باید خورده بهم

 کتاب یه یار اتاق تو از باال رفتم شدم پا نمیرفت پایین گلوم از چیزی نداشتم اشتها دیگه منم باال رفت شد پا بعد

 بوده؟ ارام مثل منم رشته ینی چی ینی وا برم از رو اولی درسای دیدم و کردم با برداشتم درسیشو

 اون اصال نشستم تک مبل رو پایین بردم خودم با کتابو دارم ذهنم تو کامل کتابو این اول فصالی من چون حتما

 منفهمید اصال اسم اون کتاب این بود عجیب داشتم حسی یه نشسته ارتان کنار نفس که نبود مهم برام لحظه

 اه بچه پریدم جا از در صدای با نبودم بلد که رو درسایی و میخوندم کتابو داشتم همش شد سپری جوری چه زمان
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 به منو ارتان صدای نفهمیدم هیچی بچها صحبتای از شدم کتاب در غرق دوباره کردمو سالم همشون به بودن

 اورد خودم

 نفس.ارتان

 بله.گفتم کردمو سربلند

 تو سرکردی خرخونا بچه این مثل وقت همه این نشدی خسته حاال هستی ماهری بازیگر.گفت کردو ای خنده

 نمیفهمی؟؟؟ ازش هیچی که کتابی

  بود ذهنم تو کامل اولشم فصالی اشناست برام کتاب این ینی اه هاشو نوشته کتابو این من میدونی.

 ...حافظت ینی.گفت نگرانی با و شد عوض چهرش رنگ ارتان

 باو ؟نهبده دستم از میترسه و داره دوست منو واقعا ینی نمیدونستم صورتشو تو نگرانی دلیل بده ادامه نتونست

  عاشقی؟هه به چه ارتانو

 مخود به بعد کردم استفاده ایششش ی کلمه از که میدادم فوش نفس به داشتم صبحانه سرمیز این غیر تازه.

 میگفت؟؟ چی بود اینجا االن نیال اگه گفتم

 اومده ارایشگر  پاشو حاالهم نکن توجهی بهشون.گفت کشیدو موهاش تو دستی عصبی ارتان

 هان؟.گفتم خنگا بچه مثل

 خریدی؟ لباس رفتی دیروز چرا.گفت کردو ای خنده

 کجاست؟ ارایشگر اها تو تولد واسه خو.

 میشناسی که مرداروهم میان دوستام کل چون کنه ارایشت ملیح بگو بهش فقط ارام اتاف تو باال.ارتان

 *******************************باال رفتم و باشه.

 ارتان زبان از

 که ودب حسی چه این نمیدونم شد بد حالم بلده قسمتاشو بعضی و میشناسه رو کتاب اون گفت بهم نفس وقتی

 مکرد عادت وجودش به من بهتره این اره عادت نه نه بود؟؟نه عشق ینی بودم کرده پیدا نفس به نسبت تازگیا

 دهاور خاطر به کیه نمیدونم که نفرو یه اون کی تا اخه اما حافظش بازگشت از بشه جلوگیری که میکنم هرکاری

 وقت بودم،هیچ ندیده نفسو وقت هیچ کاش میشم دیوونه دارم اوفففف

 ارتانم.نفس

 داشتی؟ بله،کاری گفتم روبهش اخمی با اومد چندش ی دختره این دوباره اه
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 اتاقت تو حاضره شلوارت کت.نفس

 تیاع به نگاهی پوشیدم مارکمو براق نشکی شلوار و کت اتاقم سمت رفتم کشیدم راهمو نگفتمو بهش هیچی

 کفش یه ناهار بیخیال بگذریم بخوریم ناهار نتونستیم ارایشگر و خدمتکارا اومدن خاطر به بود تیم شیشو انداختم

 ورتمص تو تیکش چند و زدم باال سمت به موهامو بود سفید زیرش لباس زدم مشکی کروات پوشیدم مشکیم ورنی

 دیگه؟؟؟؟حاضر کیه میدونید نفس از منظورمو داره دوست خیلی مورو مدل این نفس بود شده ثابت بهم ریختم

 ونجاا مهمونی حیاط ت رفتم بودند اومده خودمونی مهمونای تغریبا بیرون رفتم گرفتمو ادکالنم با دوش یه بودم

 به حقیقت رنگ جشن و شد شلوغ اومدنو همه باالخره گفتم امد خوش و میزا بین رفتم راه یکم میشد برگزار

 ی اصال بزارین میگشتم نفس دنبال منم بودن وسط پسرا دختر همه بود اور سرسام اهنگ صدای گرفت خودش

 ناال  نفس میگم هم دختره اون به خوشگله خانم میگم نفسم به نشه قاتی دختره اون با بهش بگم دیگه چیز

 سرتاسر جیغ قرمز رنگش پوشیده بود باسنش پایین وجب یه تا لباس یه دیدم نفسو که بودم خوشگله خانم دنبال

 ردمک تباه زندگیمو من بشر این خاطر به که میکنم فکر این به وقتی بیرون بود ریخته وجودش ی همه بود تور

 شبا مارو هه میزد حرف دختر یه با و بود واستاده ارام کنار کردم پیداش گشتم کلی بعد باالخره میگیره شرمم

 ودب بهتره خیلی لباسش باز نفس پوشیدن چی نامزدم اصطالح به و خواهرم اونوقت میزنم حرف نفس برا دوساعت

 ها داره مو کلی این میبینه ارایشگرم این معلومه سرتاسر کمرش پشت که بود این بدیش تنها مشکی بلند دکلته

 که وزان روی تا بنفش لباس یه ارامم باشه معلوم کامل مدللباس که باال داه رو همه اونوقت کمرشه پایین تا موهاش

 هک فامیل پسرای چنتا سمت رفت حواسم لحظه یه پوشیده بود ریز سوراخای قسمتاش کل روی بودو تور باالش

 حظهل یه بیاین.گفتم جفتشون وبه سمتشون رفتم غلیظی اخم یه با میدادن قورت چشم با هردوتاشونو داشتن

 دنبالم اومدن چرا چونو بی اومد دستشون کار حساب جفتشون فکرکنم کردم من که اخمی این با دارم کارتون

 هان؟ پوشیدی چشه این.گفتم ارام روبه

 خریدمش قشنگه دیدم خو.گفت پته تته با

 شدرست من.گفت کردو مداختله نفس نگفت چیزی و پایین انداخت هان؟سرشو بخریش باید قشنگه هرچی مگه.

  نباشه معلوم بدنت تا بپوشی زیرش میتونی دارم لباست همرنگ لباس یه جان ارام بریم میکنم

 ندادی پس حساب هنو خودت چون کنی دفاع ازش نیست الزم تو.

 نیست معلوم جاییمم بلنده که لباسم اخه چی برا من وا.نفس

 کنه ارایشت کم بگو زنه این به نگفتم من مگه درضمن بازه سرتاسر کمرت پشت فقط بله هه.

 نکنم دخالت کارش تو گفت اونم گفتم من چه من به.نفس

 فهمیدی؟ خودت پای خونت بخوری جم نفس بمونی کنارم باید جشن اخر تا حاال خب.

 باشه.گفت میلرزوند دلم که ارومی صدای با
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 بودولین بدک لباسش بود نفس با حق راستش میای من با خودتم بپوشه تا کجاست لباست بگو ارام به حاال خب.

 به بیشتر و کمرش لخت قسمت همون دقیقا باریکش کمر دور انداختم دست کردم استفاده فرصت از من خب

 تیلعن افکار ؟؟؟این بوده هرجایی دخترای این از قبال  داشت؟نکنه دوست ینی نکرد اعتراضی چسبوندمش خودم

 سالنو عتسر به میکرد عصبیم بیشتر بود فکر تو که نمیزد حرف کلمه یه که نفس مخصوصا میکرد دیوونم داشت

 کردم قهر باهاش گفتم که این وا میزد حرف نامزدش با داشت دختره حیاط تو رفتیم نفس همراه به ردمو ترک

 یزدم حرف بلند بس از فهمید میشد شلوغی توداون صداشو نیست معلوم میکنه چیکار دختره این نمیدونمواال

 خوبه جام نه.نفس

.......... 

 کرده قدیمیو یار هوای دلم تازه برگردم چرا.نفس

........... 

 چی بگو دارم برات خبر یه ارشا.نفس

...... 

 اارش اسم شنیدن بعداز کردم حس تر پایین اورد صداشو لوم کرد عوض جاشو فوری دید مارو وقتی عقب برگشت

 خوبی.گفتم روبهش گرفت قبلیشو حالت همون دوباره نفس

 الهام همب خوبی حس شنیدنش از شنیدمو قبال انگار اشناست برام اسم ینی میشناسم گفتو نفس که اسم این.من.

  نمیشه

 میده عذاب خودشو هم منو هم اینقدر چرا دیگه بیاد که بیاد دست به حافضش قراره اگه بودم شده کالفه دیگه

 داداش.ارشام

 اودم خودم به ارشام باصدای

 بله.

 کنه؟ فرار خودت؟میترسی به چسبوندی اینجوری بدبختو این فکری؟چرا تو چته.ارشام

 مربوطه خودم به.

 .ولی کن پنهون ما از ت داش باشه.ارشام

 دارم برادری چشم نفس به من ارشام نزن بیخود زر.

 میکنه حال رفیقت اقاسامیار با داره االنم خودش حال به کردی ول ارامو طور چه پس اها.ارشام
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 رفت و بود گفتن ما از میگذره فکرت تو چی میزنه جار داره چشات واستا پاش باش مرد من داش

 بودم؟ شده عاشق من واقعا ینی

 بودم؟ بیزار ازش که نفس؟دختری عاشق

 داشتم؟ برادری چشم بهش واقعا ایا

 اشتمند برادری چشم نفس به وقت هیچ من باشم راست رو دیگه خودم با باید حداقل بزنم گول خودمو نمیتونستم

 غلمب تو هرموقع نمیکردم ارامش احساس باهاش بودن از وگرنه نبودم نگرانش انقدر وگرنه نبود اینجا االن وگرنه

 طرفم اوم ارتام که بودم افکار همین تو. داشت دوسم نفسم کاش میداد دست بهم خوبی حس میگرفتمش

  ارتان.ارتام

 بله.

 منتظرتن همه بیا کیکه بریدن وقت.ارتام

 درکنارهم باید بود شده معرفی همه به من نامزد نفس چون اونشب بود اونجا کیک که جایی سمت افتادم راه

 یکک رو ارومی به بودگرفتمو درش چاقو که نفسو دست کیک بریدن برا نگذشت بد که من به البته میموندیم

 رمجبو بعد   شد پخش همه بین خدمتکارا توسط و شده بریده کیک ی همه تا کردیم تکرار کارو همین گذاشتم

 نشده به و چنگال تو کردم بودو دستنفس که ظرفی توی کیک تیکه یه من اول بدیم کیک دیگه هم به شدیم

 هه!بود اجباری توفیق جور یه کرد تکرار کار این نفس بعد و خورد اون و کردم نزدیک

 گلومو زیر شدو بلند پاهاش ی پنجه رو مجبوری نفس میخوندن که شعرایی با زدنو دست برامون همه اون از بعد

 میکردن زمزمه شعرو این همه گرفت باال صداها  بوسیدم گونشو شدمو خم منم و بوسید

 قمواف انگار که انداختم نفس به نگاه یه بچشم لبارو اون طعم بود خدام از که من+لباش رو بده سر یواش یواش+

 رفتمگ لباش از کوتاه ی بوسه یه و روش شدم خم گرفتمو قاب صورتشو دستام با من زد کوچیک لبخند یه اخه بود

 هشد عاشق من بود درست ارشام حرف میفهمیدم االن بشه تکرار دوباره میخواست دلم بودم شده تر تشنه انگار

  نفس عاشق بودم

******************************* 

 اتاق رفتم کردمو عوض لباسامو افتام دختره این یاد که خودم  اتاق تو برم خواستم و رفتن مهمونا همه کم کم

 زدم در نفس

 بله.نفس

 منم ٕ ا.
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 داری چیکار بگو.نفس

 بخوابم اومدم.

 میخندی؟ بچه؟چرا چته.نشستم تختش لب تو رفتم کردو باز درو همراهش به شنیدم خندشو صدای

 اومدی که نداشتی جا میکنه فکر ندونه هرکی بخوابم اومدم گفتی همچین اخه.نفس

 ا رفته یادتون شمانگار اما داشتم خوبشم داشتم جا.

 بخوابم میخوام منم بخواب کاناپه رو برو خستم خیلی من دیگه خب نرفته یادم نخیر.نفس

 نمیبره خوابم کاناپه رو من.

 هان؟ چیکارکنم میگی اصال چه من به.نفس

 خواستی جهنم گفت دادو بیرون حرص با نفسشو طرفش این منم بخواب طرفش اون تو دونفرس که تخته خب

 کن خاموش المپم بخوابی

 چشم.

 داریا رو خیلی پررو چته.گفت نفس به رسیدم که زدم غلط یه کردم خاموش چراغو وقتی

 کوچیکه تو تخت چه من به.

 دونفرس شاسگول.نفس

 بودما زدنش حرف مدل این عاشق ینی

 میخوابم تنهایی دونفره تخت رو من تربیت با خانم.

 میخوابه سبا تو با طوری چه زنت بیچاره.نفس

 گفتم رفت ویلی قیلی دلم بشه خانمم نفس اینکه تقور با

 برم روتو.گفت و پتو زیر چرد سرشو خانمم هم هست خودم برا جا هم میکنم بغلش زنمو جوری اون

 از دمش بیدار که صبح برد خوابم شدو گرم چشام کم کم منم نگفت چیزی کردم بغلش پتو رو از نیاوردم کم منم

 دهکشی دراز بودمن شده برعکس حاال بودم خوابیده نفس روی من دیشب گرفت خندم لحظه یه وضعیتمون دیدن

 رو بود انداخته پاهاشم یه موهاش تو دستش اون بودو حلقه مرم دور دستش بود رومن تنش نصف نفس بودمو

 برات ارتان الهی میمونه خودم مثل اومد خوشم نه بودم کرده حلقه کوچولوش کمر دور دستمو یه منم شکمم

 خانم،عزیزم نفس،نفس.کردم ش صدا بوسیدمو موهاشو رو بمیره
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 خانمم؟ نمیشی بیدار

 ساعتیه گفت؟چه درمیومد چا ته از که صدایی با

 بود دو ساعت اوفففف انداختم گوشیم صفحه  نگاهیبه

 میگذره؟حال خوبه؟خوش جات که بودن انداخته تیکه همش دم از کثافتا داشتم ارتام از هفتا ارشام از اس تا ده

 پرتا و چرت اینجور از میکنی؟

 دیگه بیدارشو ها ظهره بعداز دو ساعت خانم نفس.

 جاش تو نشست سیخ شده وصل بهش  برق انگارجریان ساعت شنیدن با

 ساعتیه؟ چه گفتی االن.نفس

 بعدظهر دو.

 داشتم خوابیدم؟کار انقدر من چرا پوففففففف.

 بی، راضی خود از.گفت کردو بازوم ی حواله مشتی نمیشدم بیدار هفته یه میخوابیدم مردی همچنین کنار منم اگه.

 ایشششششش ،خودشیفته شخصیت

  ارتااااااااااااااان

 جانم.

 فکر بهش مشه االن تا دیشب میشناسم ببینم اگه قیافشو ینی تصورکنم ذهنم تو نیالرو میتونم من نیال،نیال.نفس

 میترسم من ،ارتان وحشی طوسی دوتاچشم چشم جلو اومد چشم دوتا اون غیر میکردم

 پیشتم اینجام من عزیزم نترس.گفتم گرفتمشو بغلم تو

 خبره چه ببینیم پایین بریم پاشو شو پا حاال

 جونم ارتان.نفس

 دلم جون.گفتم و رفت ضعف براش دلم

 کردم خرت زود چه خودم به ایول.نفس

 پررو ٕ ا

 پایین ببری میکنی بغل منو گل ارتان اقا.نفس

 نداره راه نفس جون.
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 عشقم دیه بیا ارتانم خوردم شیکر.نفس

 کولم رو بیا مخملیه گوشام باو باش.

 زمنندا ها پله از جفتمونو کن کمکم خودت خدایا کرد حلقه شکمم گردنو دور پاهاشو و دست و پشتم گذاشتمش

 !پایین

 یدمد کشید طول خانم نفس های بازی مسخره برا ساعت نیم تو رو ربعی یه های پله بماند پایین رسیدیم وقتی

 موهاش بود طوسی چشاش پسره میکنن صحبت نشسته کنارشون مامیم ه پسر یه رو انداخته خودش دختره

 هشنید ارام از قبال که خودم مخصوص اخم با و کردم جدا خودم از نفسو  بلند قد و هیکلی سبزه پوستش خرمایی

 ارشاخان ایشون جون مامان.گفت روبهم مامان که کردم زورکی سالم یه!میشم تر خوردنی اخم با گفته نفس بودم

  خوشبختم.گفتم دادمو دست باهاش زورکی نفس نامزد هستن

 همچنین.ارشا

 ینا این ارتان.گفت و چشام به دوخت نگرانشو چشای بغلمو تو کرد پرت خودشو نفس نشستیم دونفره مبل رو

 وحشی طوسیه چشاش گفتم که پسره همون همونه

 ببره نامزدشو که اومده حتما نمیفته اتفاقی من عشق باش اروم هیشششششش.

 ما زحمتای با طوری چه ارتان اقا خب.ارشا

 گفتم بود نشسته پیشونیم رو اول از که اخم باهمون

 بودی اومده زودتر کاش ممنون،فقط.

 کرده خستت معلومه پس.ارشا

 بله.

 قهوه موهای که چرخوند قهر حالت به سرشو میدی؟بعد منو جواب اینجوری اومدم هفته یه بعد ارتانجون وا.نفس

 شد حالی یه که ارشا صورت تو خورد ایش

 هه میده وا زود انقدر پا و دست بی ی پسره

 بگین چیزی ؟یه همه ساکتین قدر چه.مهناز

 دیه منه ی برنامه وا،مهنازجون.نفس

  منه نوبت حاال گذشته مصرفش تاریخ دیگه برنامت جون نفس خیر.من نفس

 برم؟ ینی.نفس
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  خیر  بمونی خونواده دختر ارتانو نامزد جای خودتو اینکه ولی بمونی میتونی مهمون ی اندازه به.من نفس

 !میوزد بیگانه نسیم.گفت کردو مداخله ارشا نگفت هیچی دیگه شد خیت اومدنفس خوشم

 چیه؟ منظورتون.من نفس

 میوزیدی اشناتر قبلنا.ارشا

 نمیفهمم منظورتونو.من نفس

 باالخره میفهمی نیس مهم هه.ارشا

 شدن پا بعد ساعت نیم اونام سردرنیاوردم ارشا حرفای از منم

 ********************************رفتن

 نسیم زبان از

 سری یه مدت این تو انتر ی دختره کردم حال نذاشته اینجا پاشم دیگه و میگذره خره نفس رفتن از ماهی پنج

 خیلی مدت این تو رابطمون برمیگرده حافظم بشم شوکه اگه میگه ارتان گنگ خیلی اما اومده یادم رو چیزایی

 حاال تا کدوم هیچ خب ولی داره دوسم دارم دوسش من که قدری همون ارتان شدم مطمئن دیگه االن شده خوب

 !مغروریم جفتمون چون نکردیم اعتراف

 و نداریم دانشگاه جمعست امروز دانشگاه رفتم باهاش دیگه دیدم رو اری کتاب که روز اون از من راستی بگذریم

 من از و دوستشه بهترین تولد چون مهمه ارام نظر از البته داریم پیش در مهم مهمونیه یه فردا  خرید اومدیم باهم

 یریمم میکنیمو خریدامونو پاساژ همین میایم همیشه بعد به خرید فتیم باهم که اولی دفعه از برم باهاش خواسته

 یکم وپاساژ رفتیم بگذریم نشیم مواجه خشمش با دوباره تا میگیریم پوشیده لباسای ارتان ی خاسته به البته

 به هک داشت سفید چین یه شکم روی جلو از که گرفتم زرد بلند شب لباس یه من بعد ساعت نیم حدود گشتیم

 همون به میرسید پشت از میگذشتو راست سمت ی سینه رو از شده شروع شکم چپ قسمت از کج موربو صورت

 لندب لباس من از  تبعیت به ارامم گرفتم زرد کوچولوی کیف یه با سانت پنج پاشنه سفید کفش یه اولش جای

 کوچولو های غنچه و شده جمع سینه زیر از میشد وقل بهم نازک بند دوتا با بود خوشگل گرفت مات صورتی

 هیجاش بدن از و کلفت گرفته قرار هم روی الیه چند چون اما حریر  جنسش بود کلوش پایین تا دامنشم و خورده

 بار ناولی که مغازه همون رفتیم ستش کیف یه با و برداشت سانت دو پاشنه جلوباز صورتی کفش یه نبود معلوم

 میکنه تعقیبم داره پشتمه یکی همیشه میکردم حس نفهمیدم هیچی طعمش از اما خوردیم بستنی رفتیم

 نرفته کاش ای که خونه رفتیم خوردن بستنی بعداز نگفتم چیزی کسی به اما بودم فهمیده خوب نگاهو سنگینیه

 بودیم

************************************ 
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 ارتان زبان از

 اورد جا حالشو خوب نفسم شدم حال خوش خیلی بود نزده زنگ حتی دیگه میگذشتو نفس رفتن از ماه پنج

 یه اراپرست از یکی که بودم بیمارستان  بزنم حرف مهنازجون با نفس راجب که بودم رسیده نتیجه این به تازگیا

 اوردن اقایی یه گفت بهمو داد نامه پاکت

 حتم ملهج همین دوباره خدایا!+وزد می بیگانه نسیم+بود نوشته پشتش کردم نگاه پاکتو نشستمو اتاقم تو رفتم

 کارو این میشدو قطع دستم کاش ای که کردم نگاه پاکتو داخل ارشا بود چی اسمش پسرس خود کار دارم

 اگه حتی که بودم شده عصبی اونقدر خدایا وای بودن کنارهم جا همه بود ارشا با من نفس عکسای همه نمیکردم

 ای انیهث حتی نمیتونستم باال بود زده غیرتم رگ نمیگرفتم اروم نداره گناهی نفس.میگفت میشدو جمع دنیا همه

 اونم میروندم سرعت دویستا خونه رفتم دراوردمو پزشکیمو سفید لباس فوری ببینم دیگه پسر یه کنار نفسو

 مامان از داخلو رفتم فوری بودم کرده طی ربعه یه ساعتی یک راه خونه رسیدم سریع خیلی کجا؟تهران

 نیاد تواین هیچی نیست مهم اما شد نگان مامان حالم این دیدن با میدونم میزدم نفس کجاس؟نفس نفس.پرسیدم

  نیست تر مهم نفس از برام

 پسرم؟ خوبی.گفت نگرلن ای چهره با مامان

  خونه اومدن باهم نفس ارامو موقع کجاست؟همون نفس گفتم سرش زدم داد نبود خودم دست بودم عصبی

 هشب که سیلی با.... ارتان؟اتفاقی خوبی.پرسید زد حلقه چشاش تو اشک جلو اومد نگران حالم اون دیدن با نفس

 زما میکرد گریه  خودم اتاق تو باال کشوندمش خودم دبال سرعت به و گرفتم دستشو ماسید دهنش تو حرف زدم

 ههم  زدمش میخورد که اونجا تا کردمو باز کمرندمو نبود خودم دست نمیتونستم ؟ولی چرا بگم بهش میخواست

 رد کنم تمومش بخوام که بودم حرفا این تراز عصبی اما میومد ازش خون و پاره لبش گوشه بود شده کبود بدنش

 نفس اوردم کم نفس باالخره کنم ولش خواستن ازم میکردن گریه میزدنو زجه د پشت ارام مامانو بود قفل اتاق

 و هنازم صدای نفس کنار نشستم کشبدمو موهام تو دستی کردم که کاری از پشیمون بودم کالفه بود شده بیهوش

 چه تو هاخ د.گفتم بهش بوسیدم سرشو بعد لباش رو گذاشتم لبامو اروم گرفتمو بغلم توی سرش بود خوابیده ارام

 دست نالش صدای میزدمبا حرف باهاش میریختمو اشک دختر اخه کردی چیکار من با مرگمه؟تو چه من میدونی

  برداشتم زدن حرف از

 اریک اسه پایین ریخت دلم ته میزد حرف میکردو ناله میسوزه لبم صورتم ای اخ سرم میکنه درد بدنم اخ اخ.نفس

 مامت کردم اینجوری باهاش چیه جریان بفهمم اینکه بدون چرا که فرستادم لعنت خودم به هزاربار کردم باهاش که

 شببخ عزیزم؟منگ داری درد.بمیره برات ارتان الهی میومد خون پیشونیش بود کرده ورم لبش بود کبود بدنش

 من جای توام اگه نبود خودم دست قران به ببخش فقط میکنم برات بخوای هرکاری نفسم توروخداببخشم

  نمیزدی حرفی همچین وقت هیچ میدیدی عکسارو

 اییییییییییی اخ... بدنمو همه زدی الکی الکی شده چی نپرسیدی بزنم حرف ارتان،نذاشتی کردی بد.نفس
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 داشتمبر رو اولیه کنکای ی جعبه دستشویی از رفتم فوری داشت درد کلی االن میدونم بده ادامه حرفشو نتونست

 تا میکردم بتادینی رو پنبه که هربار میسوخت کردم پاک پیشونیشو روی شده خشک خون و کنارش اومدم و

 رفت خوران تلو بود بهتر حالش یکم که دقیقه چند بعد میسوزه میگفت بزارم بود دیده اسیب که قسمتایی روی

 ******************بیرون

 نسیم زبان از

 اردشیرو عمو بیرون اومدم که ارتان اتاق از میکردم ناله مدام داشت سوزش هم میکرد درد بدنم ی همه

 اتاق کنار چون تاقم تو رفتم بهشون توجهی حرفو هیچ بی اما سمتم شدن ور حمله ارشام ارتامو ارامو مهنازجونو

 از میدونم.باشم تنها میخوام.بزارین تنهام.میگفت میزد داد داشت که مخصوصا میشنیدم واضح صداشو بود اتان

 اون وردمخ کتک چیه نمیدونم هنوزم حتی که نداشته گناه خاطر به من بشه تنبیه باید اما پشیمونه کرده که کاری

 نمیکرد درد بدنم انقدر بودم بیمارستان توی که روزی

 وستپ بود شده بیشتر چشام سبزیه گریه خاطر به ایستادم اینه روی روبه رفتم شد کمتر دردم کشیدم دراز یکم

 ارتان نمیشه باورم خدا وای شده خشک خون لبم گوشه بود شده کبود و سیاه یا قرمز جاهاش بعضی سفیدم

 پوشیدمو لباس دست یه میزدن اتاقمو در  بیرون اومدم گرفتم دوش یه اتاقم حموم رفتم کرده بلند روم دست

 بله. گفتم

 عمر یه برام ندیدمش که دقیقه چند همین بود کرده هواشو دلم خودمم اومد ارتان فکرکنم نداد جواب ولی

 محل ولی اومدن همه شب تا نکردم اما بازکنم در خواست ازم زد در ارام بعد دقیقه چند نمیکنم باز نه اما گذشته

 ایینپ رفتم شدم خواببیدار از زیاد کسلیه با صبح خوابیدم ندادمو اهمیت گشنگیمم به بود یازده ساعت ندادم

 رفتن عمو و ارتان نه دانشگاه بودن رفته ها بچه نه ولی هست نه دیدم کردم ساعت به یهنگاه بودن بیدار همه

 انارت راه بین اما اتاقم  تو رفتم برگردوندمو رومو یهویی تصمیم یه تو بود زده زل بهم که ارتان دیدن با سرکار

 باال رفت اخم همین برا بود شده کبود که گرفت دستمو از اونجایی دقیقا

  ببخشید.ارتان

 دستمو ولکن.گفتم کردمو اخمی

 نبخشیدیم تا نه.ارتان

 نباشم یا باشم ناراحت دستت از من مهمه برات تاحاال کی از درمیاری بازی بچه چرا.

 رفت کردو ول دستمو داد بیون حرص با نفسشو کشیدو موهاش تو دستی کالفه

 تو اومد ارام که بودم اتاقم تو

 نفس.ارام
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 بله.

 بیای؟ من با نمیتونی تو.ارام

 میبینی که داداشتو خان شاهکار هه.

 ازت میخوام معذرت من.ارام

 مرده قدر چه بدونم خواستم نیست مهم.

 بیاره زبون به رو حرفی همچین نیست حاضر مغروره که میدونی.ارام

 زبون به اگه عمرا ولی داره دوسم ارتان میدونست اونم بودم بهشفته چیو همه و بودم شده صمیمی خیلی ارام با

 بیاره

 داریا  ارایشگاه وقت دیگه پاشو دوستت تولد بری نیمخوای مگه نیست مهم.میدونم پوففففف.

 نیست مهم.ارام

  کنن لوس خودتو پاشو خودت با ببری منو بخوای که نیستی بچه دیه برو پاشو نیستم من فکرکن باو پاشو.

 پس؟ میشه چی دانشگاه.ارام

  میدی یادم تو فوقش باو بیخی.

 فعال.برم من پس باشه.ارام

 داشت خرید جونم مهناز بیمارستان رفتن عمو با امروز ارتام و ارام  کشید طول ساعتی یه بره شد حاضر ارام تا

  ارتان و خونه موندم من بیرون رفت

  لعنتیم غرور اما پیشش برم میخواست دلم خیلی

 همون اارش کردم فکر بیاد یادم چیزی یه بلکه دارم که هایی داده به فکرکنم بشینم گرفتم تصمیم نمیداد اجازه

 نوم ارشا بگم میتونم ینی!میوزد بیگانه نسیم گفت روز اون داره ربطی چه من به وحشی طوسی چشمای با پسر

 نفسو شماره ارتان از برم گرفتم تصمیم  بود بیزار ازش که کلمه اون نیال دختره اون بیخی اینو حاال میشناسه؟خو

 میرفتم دنبای اینبارم میاوردم بوجود مشکل همیشه من چرا نمیدونم اما. باشم داشته ارتباط ارشا با بتونم تا بگیرم

 !رفتم اما

 سیگار دود از پربود دورش  میومد بدش دود از که ارتان بودم کرده تغجب روم پیش ی صحنه تواز رفتم زدم در

 شده؟ اینجوری روز یه این تو ینی خدایا وای
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 تختش لب گذاشتم سرمو زدم زانو تخت سمتشکنار دویدم افتاد راه اشکام چیکارکردی؟سیل خودت با ارتان.

 کردو بلندم بود شده جمع عسلیش چشای تو اشک اشک  کنم بلند سرمو کرد مجبورم کردو خاموش سیگارو

 کرد نوازش موهامو گرفتو سینش تو سرمو نشوند کنارخودش

 !میوزد آشنا نسیم.ارتان

 میگفت؟ پسره که جمله اون مخالف چیه؟ جمله این معنی ارتان.

 نفس.ارتان

 جانم.

 برو.ارتان

 چی؟؟؟؟.

 میکنم بزار،خواهش تنهام.ارتان

 اومدم اتاقش از حرفی هیچ بی همین برا بزنم حرفی حرفش رو نتونستم که گفت التماس با جملشو اونقدر

 ******************************بیرون

 ارتان زبان از

 زد زنگ عوضیش خود رسید دستم عکسا که روزی اون بعداز روز

 بله.

 تهرانی جناب سالم.

 شما.

 ارشا.

 میخوای؟ نفس منو جون از چی.

 نسیم.ارشا

 کیه؟ دیگه نسیم.

 نامزدت اصطالح به دختره همون.ارشا

 نمیفهمم چی؟منظورتو ینی.

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 Arefeh | وزد می بیگانه نسیم

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

 

92 

 

 تو عروس لباس با دختر نسیم،یه منو بود،عکسای راست رسید؟همش دستت به بفهمی،عکسا نبایدم.ارشا

 بگیری؟ نمیتونی ای نتیجه....  بیمارستان

 شمچ میگفتدوتا درست نفس بوده؟پس عوضی این نامزد من نفس چی ینی خدا وای بود سنگین سرم کردم قطع

 دبای پست ی پسره این بشن؟چرا پیدا خانوادت باید االن دختر؟چرا کردی چیکار من با تو  نفس!وحشی طوسی

 میکرد ارومم سیگار مواقع جور این نمیفهمیدم هیچی بودم باشه؟عصبی نامزدت

 میکرد هگری بود شده نگرانم اومد نسیم بگم بهتره نفس که دادم ادامه کارم به  نکرد ارومم ولی کشیدم پاکت چنتا

 اپنجت رفت حرفی هیچ بی اونم بیرون بره خواستم ازش بود سنگین سرم نمیشنیدم حرفاشو از کدوم هیچ اما

 که شتگذ وقت چند نمیدونم دستام بین گرفتم سرمو نشستمو جوری همین نداشتم دیگه کشیدم  سیگار پاکت

 :بود نوشته. پسره همون شد بلند گوشیم اس صدای

 . میزارم دلت به دیدنشو دوباره ارزوی وگرنه بکشی نسیم از دست بهتره

  نسیم بیچاره بگیره ادمو یه جون بتونه که بود کثافت انقدر چیه منظورش میدونستم

 نه ودشخ خاطر به میکشیدم کنار باید پس جونم بیشتراز داشتم دوستش من کنم روشن خودم با تکلیفمو باید

 وبود نوازش شبیه ها موقع بعضی حیاط تو میرفتم میوزید نسیم و بودم بچه هرموقع افتادم ای جمله یاد!خودم

 :داد جواب اون پرسیدمو دلیلشو مامانم از شد قطع نسیم وقتی روزا همون از یکی!سیلی به شبیه گاهی

 !بیگانه اشناست،گاهی گاهی نسیم

 اون طوری همین مامان موقع اون االنمیفهمم ولی نپرسیدم هم وقت هیچ نفهمیدم ازش هیچی بود عجیب جملش

 *************************** بود معنی سرتاسر من برای جمله همون االن اما گفت رو جمل

 نسیم زبان از

 چی همه نخوردم چیزی حسابی و درست میگشت روز اون از هفته یه بخورم ناهار تا پایین رفتم حوصله بی

  نمیداد پا بهم دیگه ارتان ولی کنم اشتی میخواستم بودم پشیمون قهرم از من حاال  بود شده برعکس

 مینداختن بهم نگاهی نیم حتی اول روزای عین ریلکس خیلی ارتان همه بودیم نشسته سرمیز پایین رفتم بگذریم

 یچه میکشه اینجاها به قهرم میدونستم اگه بکشونمش خودم سمت به نتونستم شد ای شیوه هر به کردم هرکاری

  کشید بیرون منو ارتام صدای که میکردم سیر فکرا همین تو! نمیکردم قهر وقت

 بدم خبری خواستم هستیم همه حاال خب.ارتام

 پسرم چی.عمو

 پوسید دلم خدا به دنبالش بریم ماهم میره داره که حاال گفتم منم شمال بره میخواست ارتان.ارتام
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 فکرخوبی چه اره.مهناز

 ...تنهایی میخواستم من جان مامان.ارتان

 دیگه میایم چیکار،ماهم بری تنها.عمو

  باشه.گفت بیرونو کرد فوت حرص با نفسشو ارتان

  میتونم  ندارم دانشگاه منم بریم امروز میخواین.ارشام

  نرم روزم چند

 بریم امروز بابا میگه راست ارشام.ارام

 بعد بسپرم باید یکی دست بیمارستانو من پس باشه.عمو

 کنید جمع ساکاتونو ها بچه پاشین دیگه خب.مهناز

 مهنازجون.

 عزیزم جونم.مهناز

 نیام من میشه میگم.

 داد جواب مهناز جای به کردو اخمی ارتام

  م برمیگردی باهم میریم  باهم همه.

 ...من ولی.

 بیای باید نداره اما و ولی.ارشام

 هوات و حال بریم دخترم ها بچه میگن راست.عمو

 میشه عوض

 چشم.

 گلم دختر افرین.عمو

 مانتوی با یخی جین شلوار یه و گذاشتم چمدونم توی لباس دست چند حوصله بی نداشتم مسافرتو ی حوصله

 تمرف و برداشتم چمدونو کنم ارایش نمیخواست دلم سفید کیف و کفش با پوشیدم زرد شال یه و نارنجی ساده

 خودشون و اوردن ماشین عموجون ارتانو حیاط تو رفتیم ارتان منو جز همه حال خوش بودنو اماده همه بیرون

  بشینه کجا کی که کردن بندی تقسیم
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  باهم جوونام شما میایم باهم مادرتون منو خب.عمو

 بشینه جلو کی حاال دیگه خب.ارام

  جلو بره نفس عقب بیا توام ارام میشینیم عقب بزنیم حرف باهم میخوایم ارشام منو.ارتام

 بشینم؟ عقب من میشه.

 نیم افتاد راه ماشین هردوتا نشستم حرف بی جلو رفتم انداختمو زیر سرمو رفت بهم ارشام که ای غره باچشم

 مکیف تو دست جلو به بود زده ذل ارتانم میزدنو حرف باهم همه ها بچه  بود سررفته حوصلم بودیم راه تو ساعتی

 حانامت راهو همه من رفتم فرو فکر به دادمو تکیه صندلی به سرمو همونجوری برداشتم هنسفیریمو گوشیو کردم

 منو داداشش که کردم پیدا دوست یه دانشگاه تو+غیرتش با کردن بازی+راه یه موند فقط نداد جواب کردمو

 هنگ راه بین جا یه بعد ربع یه بزنه زنگ یه بهم تا کردم هماهنگ دوستم با اول حاال واستیم بزار اره میخواست

 ختت یه رو بخوریم چیزی یه تا نشستیم جا یه شدیم پیاده همه ایستاد بود سرمون پشت که عمو ماشین و داشت

 :نوشتم براش بدم اس شهال  به تا رفتم منم همه بودند نشسته اب جوی کنار

 بزن زنگ یه دیگه دقیقه پنج تا

 :نوشت برام اونم

 دارم هواتو اجی برو

 پس.گفتم پررویی با دادن سفارش غذا همه دیدم و نشستمو بقیه کنار رفتم بود دوستم بهترین شهال ارام بعداز

 چی من

 دهدیم سفارش شماهم برا.ارتام

 چی.

 کباب جوجه.ارتام

 ممنون باشه خو.

 نگز منتظر مثال که انداختم می گوشیم به نگاهی هرازگاهی خوردن به کردم شروع اوردن سفارشاتو دقیقه دو بعد

  هستم مهمی

  منتظر عموجون.گفت بود شده من متوجه که عموجون

  هستی؟ کسی تماس

 عموجون بله.
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  دادم جواب پهن لبخند یه با بعد کردمو گوشیم صفحه به نگاه یه  خورد زنگ گوشیم موقع همون

 کردین گم شماره طرفا این از به به.

 دیگه تو هستی مارمولکی چه.شهال

  دیگه کنم چیکار ولی میشه تنگ برات منم دل.عزیزم.گفتم خندیدمو بلند صدای با

 خودمم بود شده جلب بهم همه توجه که میخندیدم بلند صدای با اونقدر وایسادم اونورتر رفتم شدم پا بعدهم

 کارم به دادن ادامه برا بشه دلگرمی یه میشد باعث ارتان عصبیه ی قیافه خب ولی میکشیدم خجالت داشتم

 ردهک تموم غذاشونو همه برگشتم و کردم قطع همین برا نداشتم حرفی دیگه  زدم حرف شهال با ساعتی نیم حدود

 که نگاه هی با مهنازخانم عمو  میکرد نگاهم پرسشگرانه ارام بود عصبی پسرا ی قیافه نشستم ببخشید یه با بودند

  میکردند نگاهم نمیفهمیدم ازش هیچی

 باالخره؟ شد تموم تلفنتون.گفت بهم تحقیرامیز نگاه یه با ارتان

 که میبینید.گفتم نیاوردمو کم منم

 دیگه بریم میخواین ندارم اشتها زیاد من عموجون.گفتم عمو به بعدهم

 عزیزم نخوردی چیزی که تو.مهناز

 ندارم اشتها ممنون.

 .گفت سمتی به کشید منو ارام که بریم پاشدیم

 نفس؟ میزدی حرف کی با

 دوستم.گفتم بهش همین برا ارتان دست کف میزاره صاف میره بگم راستشو اگه میدونستم

 نداره؟ اسم دوستت این ولی دوستت میدونم.ارام

 میکنه؟ فرقی چه تو واس.

 دختر؟ یا پسره.ارام

 شاهینه هم پسره،اسمش که معلومه خب.

 خندیمو اوند خودش به اوردم درش بهت از بشکن یه با که بود شده خشک سرجاش پرید رخش از رنگ

 کجایی؟.گفتم

 ...ارتان پس پس.ارام
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  بمونم منتظرش اخرعمر تا نمیتونم که من نمیکرد رفتار اینجوری باهام داشت دوسم اگه.

 بیارم زبون به نمیتونستم ولی بود ارتان میتپید که پسری تنها واسه من قلب میزدم زر ولی

 بیان هبش راضی داداشش شاید گفت تازه بزنه زنگ بهم که بود کرده هماهنگ شهال با نشستیم قبل مثل بگذریم

 !میارم درت زانو به منوبشناسی زوده ارتان اقا بله شمال

 :بود نوشته شهالست دیدم انداختم نگاه دراومد گوشیم اس صدای که گذشت ای دقیقه چهل یه

 حاله؟ درچه اقاتون

 :نوشتم براش منم

  اولشه تازه بشه داغون قراره اما نیست خوب

 بود اکترسن قیافش عصبانیت شدت از بود شده سرخ انداختم ارتان به زیرکانه نگاهی نیم یه دادیم اس دیگه یکم

 : نوشتم شهال برا همین برا پایین میکرد پرتم پنجره از حتما میومد دیگه اس یه اگه

 بای فعال قرمز وضعیت

 انمارت بودن صحبت مشغول پسراهم بود خواب گوری گوربه ارام این اه نایستادیم دیگه بودیم راه تو ساعتی چند

 یکارب بگوشم اهنگ اونم با نمیتونستم همین برا بود تهش گوشیمم شارژ بدیم گوش نمیزاشت چیزی اهنگی یه

 چشای تو بود حرکت در  مخالف طرف به میومد پنجره از که بادی خاطر به خرماییش موهای ارتان به زدم ذل بودم

 ربعی هس استیناشو که مشکی خطای با جذب سفید لباس یه نمیدونستم دلیلشو اما بود زده حلقه اشک  عسلیش

 روی انگشتاشو و شیشه کنار دستش یکی اون ارنج و بود فرمون به دستش یه سفید جین شلوار یه و بود زده باال

 خوشگله قدر چه نازی اخی بود گذاشته لباش

 مردم پسر به زدم ذل دوساعت عالم خاک

 جمعش سریع خیلی و نشست لبش رو کمرنگ لبخند یه سمتم برگردوند سرشو کردو قافلگیرم ارتان لحظه یه تو

 عمو ویالی به رسیدیم ساعت چندین بعد باالخره نمیگفت هیچی جاده به داد نگاهشو کردو

 سنگ روی از نداشتم زدنشو دید حوصله اما خوشگل خیلی و بود قصر خونشون مثل ویالشونم شدیم پیاده همه

 خستم اتاقم میرم من.گفت ارتان ساختمون به ورود محض به گذشتیم حیاط توی فرشای

 پسرم برو.مهنازجون

  ارام منو موندیم اتاقاشون رفتن مهناز و عموجون و ارشام ارتامو سرش پشت

 نفس.ارام
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 بله.

 نباشی تنها من اتاق بیای میخوای.ارام

 باشه.

 لباساتو توام.گفت و چید گوشه یه لباساشو کردو باز کمدشو در ارام خواب تاق به رسیدیم تا رفتیم باال پله کلی از

 اینجا بچین

 باشه.

  بیرون اومد دقیقه چند بعد تخت رو کشیدم دراز منم و بگیره دوش رفت ارام چیدم لباسامو

 نکردی عوض لباساتو هنوز که تو.ارام

 میکنم عوضشون االن نداشتم حال.

 ذاشتموگ سرم کاپ یه بستمو اسبی دم لختمو موهای پوشیدم بود رنگ سفید زانوم باالی تا استین نصف لباس یه

 هی اومدنمون از پایین رفتم و کردم غلیظ ارایش یه شده که هم ارتان لج از پوشیدم سفیدن چسبون شلپار یه

 دخترم؟ میری جایی.گفت بهم عمو بودن نشسته پایین همه میگذشت ساعتی

 دریا کنار میرم عموجون بله. 

 اینجوری؟.گفت گونش رو زد هروم مهنازجون

 چمه؟ مگه.گفتم خنگی با ولی چیه منظورش میدونستم انداختم تیپم به نگاهی یه

  نفهمی؟ به زدی خودتو یا نمیفهمی واقعا ینی.گفت عصبی ارشام

  زدنه؟ حرف نوع چه این ارشام ٕ ا.گفت بود اومده سرم پشت که ارام

 نکن،نفس الکی طرفداری توام میزنی،ارام حرف اینجوری نفس با باشه اخرت دفعه ارشام  ها بچه کنید بس.عمو

  هکن درست مزاحمت برات یکی نیست بعید پوشیدی لباس تو که جوری این کن عوض لباساتو بو شماهم جان

 اشکام که کردم سعی خیلی میکردن اینجوری نباید اما تقصیرخودمه میدونستم بود شده جمع چشام تو اشک

 بقلش تو منو طرفمو اومد مهنازجون شد جاری اشکام سیل تا کشید طول ثانیه چند بود فایده بی ولی نریزن

  کنه ارومم کرد سعی و گرفت

  نزدن بدی حرف که اونا عزیزم باش اروم.

   خونتون میومدم نباید اول از اصال اضافیم اینجا من منه،میدونم تقصیر میدونم.
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 وگرنه میگه خودت برا برادرته مثل ارشامم نمیکنی فرقی ما برا ارام با تو دخترم باش اروم هیشششش.مهناز

  نداشت منظوری

 کیمش سرتاپا تیپ یه کردم پاک ارایشمو کل حرص از باال رفتم کشیدمو بیرون بقلش از خودمو میدونم،بعدهم.

 قدمی ندچ فقط دریا لب با بیرون رفتم همه به بیتوجه پایین رفتم بعد و بشه شارژ گوشیم تا واستادم یکم زدمو

 رو نشستم و کردم پلی اهنگ یه گذاشتمو گوشم تو هامو هنسفیری میکرد غروب داشت خورشید بود فاصله

 ممیاورد دست به حافظمو حداقل میشد کاش داشتم من که بود سرنوشتی چه این خدایا کردم نگاه دریا به ساحل

 اب که گذشت وقت قدر  چه نمیدونم  میومدم بیرون ارتانم فکر از شاید اونجوری میکردم پیدا خانوادمو اونوقت

 نیم و ساعت سه تو بیای نمیخوای.بود ارام دیدم برگشتم اومدم بیرون خیال و فکر از شونم رو دستی احساس

  نشستی اینجا

 واقعا.

 ناراحته؟ ارشام قدر چه میدونی واقعا بله.ارام

 بهش؟ گفت چیزی قدر چه بابا میدونی

 کرد؟ بلند داداشش رو دست بار اولین برای ارتان میدونی

 ریخت؟ اشک مامانم قدر چه میدونی

 میکنی؟ نگاه دریا به راحت خیال با نشستی اینجا تو بعد

 گریه هنو جون مهناز تو رفتم بهش بیتوجه شدم پا بود نزده حرف باهام اینجوری ارام حاال تا نمیشد باورم

 وت سرشو بودو نشسته ارشام میکرد طی ساختمونو عرض و طول هی ارتان مبل رو بود نشسته عصبی میکردعمو

 ودب ارتام شد متوجهم کع نفری اولین شدم وارد هم وقتی کنه اروم رو همه داشت سعی ارتامم  بود گرفته دستاش

 .زد فریاد و ایساد قدمیم دو تو و شد نزدیک بهم عصبی و بلند قدمای با

  تو هستی گوری کدوم ساعت چند معلومه

 هستن نگرانت نفر چند که کردی فکر این به اصال

 زمین رو افتادم که داشت شدت اونقدر گوشم تو زد اخر در میگفت سرهم پشت هاشو جمله میزدو نفس نفس

 مهناز بودو عمو اومدن خودشون به که نفرایی اولین میسوخت صورتمم میومد خون بودو شده پاره لبم ی گوشه

 و باال رسوندم خودمو زحمت هزار با برم راه نمیتونستم میرفت گیج سرم کردم بلندم و اومدن طرفم به که جون

 وقتی مکرد قفل درم اتاق تو رفتم شدم پا برسونه بهم خودشو بتونه کسی اینکه از قبل زمین خوردم اتاق در پشت

  کردم بیدار بود خوابیده مبل روی که ارامو و  زدم صورتم به ابی یه اول بیرون رفتم شدم مطمئن همه خواب از
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 من من نفس.گفت زده وحشت صورتم دیدن ،با صورتتو ببینم عزیزم خوبی نفس.گفت الودش خواب صدای با ارام

  میخوام معذرت ارتام طرف از

 بخواب تخت تو برو نیست،پاشو مهم.

 چیکارکنم میتونم صورتت با ببینم بیا چیه خواب.ارام

 نیست چیزیم من ارام ولکن.

 کردی بیخود.ارام

  دیدیم ارتانو که کرد روشن المپ اشپزخونه تو میرفتیم میکردیمو دعوا طوری همین

  میکنی چیکار اینجا تو.ارام

 میکنی اینجاچیکار تو.بخورم قرص یه بودم اومده.ارتان

 کن نگاه صورتشو کردوگفت من به ای اشاره.ارام

 یقادق کشید موهاش تو دستی کالفه شد بلند اخم که کرد لمس گونمو دستش با کردو صورتم به نگاهی ارتان

  بخوره بده هم مسکن یدونه صورتش رو بزار یخ قالب یه.گفت بعد میکرد تر عاشق منو که حرکتی همون

 یکیه برادرا همه دست ضرب ماشاال.گفتم طعنه با

  کرد رو هنرشو داداش یکی این که بود نشده خوب بودم خورده ارتان از که کتکایی جای هنو

 انجام  گفت داداشش خان که کارایی همون ارامم کرد ترک رو اشپزخونه سرعت به و انداخت پایین سرشو ارتان

 و نپایی بردم زور به و کرد بیدارم خواب از نه ساعت صبح بیدارموند سرم باالی صبح تا و  اتاقش تو برد منو دادو

  صبحانه سرمیز

 خودم پیش اینجا بشین بیا عزیزم بخیر صبح.مهنازجون

  بودیم شما منتظر بیاین گلم دخترای بخیر صبح.عمو

  بودن نشسته عمو ارشام ارتامو اوناهم روی به رو ارام کنارش و ارتان من بعد و مهنازجون کنار نشستم من

 نفس.ارام

 بله.

  بزنن حرف باهات میخواستن ارتام ارشامو.ارام

 ندارم گفتن برای حرفی من.گفتم میزو رو کردم پرت بودم گرفته که ای لقمه دادمو بیرون حرص با نفسم
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 ...اونا ولی.ارام

 شدو بلند همزمان ارشام که برم پاشدم بخشیدمشون من نیست احتیاج خواهی معذرت بیخیال بودم من مقصر.

 نفس.گفت

 گفتم چی نفهمیدم بودم عصبی ببخشید میخوام معذرت من.داد ادامه انداختو پایین سرشو کردم نگاهش

  نیست مهم که گفتم.

 خشیمنب اگه میدونم خودمم حتی بود اشتباه خیلی کارم میدونم نفس.شدم متوقف ارتام صدای با که برم خواستم

 کنم عذرخواهی باید من ولی  داری حق

 میخوام معذرت.گفت اروم صدای با انداختو زیر سرشو ارشام مثل اونم

 بل میریم داریم ما جان نفس. گفت تو اومد لحظه چند بعد ارام اتاق تو رفتم منم کرد ترک میزو سرعت به بعد

 میای؟ دریا

 اره،.

 رفتم و یفکث صوتی جین شلوار با پوشیدم صورتی بلند تونیک یه گذاستم سرم کاپمو گذاشتم باز موهامو شدم پا

 نبود شلوغ زیاد رفتم مخالف سمت به و کردم کج راهمو همه برخالف راهمو منم میزدن قدم دریا کنار همه پایین

 ستد بود الت پسر یه کردم سربلند یکی بغل تو رفتم کردم حس لحظه یه میرفتم راه فقط بودو پایین سرم

  کوچولو خانم نیست خوب حالت انگار.گفت چندشی لحن با کنرمو دور انداخت

 عوضی اشغال کن ولم.نشد اما بدم نجات دستش از خومو کردم سعی

 پسر چنتا و نشد اما کردم تالش دوباره فرارکنم خواستم میگیری پاچه چرا کوچولو باش اروم هیششش.پسره

  شدن نزدیک ما به دیوه

 کردی پیدا جیگری چه داش ایول.گفت یکیشون

 من مال امشب بهت میدم بخوای هرچی نازیه دختر چه.گفت یکی اون

 خودمه مال امشبو دیگه نه.

 ارتااااااااااااااااااااااان.کشیدم جیغ دل ته از که میکشوندن خودشون با منو داشتن

 اونام زدن التارو اون و رسیدن پسرا دقیقه چند بعد چون دادم جواب خب ولی زدم صدا اونو چرا نمیدونستم

  رفتن گذاشتن کولشون رو دمشونو

 نتیجش اینم دیدی برمیخوره بهت  میگم چیزی یه وقتی.ارشام
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 تو میکنی چیکار من با ای ارتان اخ نداشتم سردیو همه این تحمل دیگه نمیرد حرفی ولی بود نگران ارتان

 اشتها دیگه ویال داخل رفتم مهنازجون ی گفته به بود سرظهر نزدیم پسرا اون از حرفی افتادم راه پسرا دنبال

 رفتم اروم خیلی نمیومد خوتبم بود شب نصف دو ساعت شد شب تا گذشت مسخره دیروز مثل امروزهم نداشتم

 دهش دیوونه کردم گریه منم اسمون با همراه گرفته من مثل دلش اسمونم نبود شدید اما میومد بارون بیرون ویال از

 جایی تا  بده بهم ارتانو میخواستم ازش میکردمو صدا خدارو میزدم فریاد و دریا سمت میرفتم طوری همین بودم

 یموکش بلندی جیغ شد خالی زیرپام  کردم حس لحظه یه بودم شده بیحال بود رسیده کمرم به اب که جلو رفتم

 ***************************************نفهمیدم چیزی دیگه

 ارتان زبان از

 هینگا پنجره از شنیدم دخترو یه فریاد صدای که میزدم ضربه زمین رو پام و بودم نشسته اتاقم تو حوصله بی

  سرعت به پاشدم میشد غرق میرفت جلو دیگه یکم اگه میزد صدا خدارو بودو ایستاده دریا وس دختر یه کردم

 منو میخواست خدا از که بود نسیم بگم بهتره یا نفس دختر این میدیدم چی من خدای پایین رسوندم خودمو

 ودمب سرش پشت جلو رفتم میکنم اذیت دخترو این انقدر چرا که شدم شرمنده لحظه یه راستش برگردونه بهش

 گها دریا تو زیربارون دختر این بود خیس بدنش همه گرفتمش که دریا تو بیفته بود خوردنزدیک لیز پاش که

 برگشتم وبرداشتم ماشینمو سوییچ و  یال توو رفتم سرعت به نمیبخشم خودمو وقت هیچ وگرنه نیفته براش اتفاقی

 تمونشس کنارش میگفت هذیون مدام نبود خوب حالش اصال بیمارستان رسونمش سرعت به ماشین تو گذاشتمش

   گرفتم دستم تو سردشو دست

 یچ نمیدونی که نزارم،تو تنهات وقت هیچ میدم قول اینجام،بهت من خانمی،ببین بازکن نسیم،عزیزم،چشماتو.

 این به خودتو خاطرم به که داشتم ارزششو من مگه گذشتم،اخه خوم عشق تواز خاطر به من نمیدونی که تو شده

 ؟ دربیاری حال

  بوسیدم پیشونیشو شدم خم

***************************************** 

 نسیم زبان از

 تا اطراف به چرخوندم چشامو عسلی چشم دوتا به خورد گره نگام که کردم باز چشم از شدیدی درد بدن حس با

  کنم درک موقعیتمو بتونم

 از واالموس میتنستم چون نبود بیشتر زدن دید به احتیاج پس ارتانه فهمیدم شدم دقیق که یکم کیه یارو این اول

 بپرسم ارتان

 ارتان.درمیومدگفتم چاه ته از که صدایی با
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 دلم جون.ارتان

 دلم؟؟؟؟ گفت؟؟؟؟جون جان؟؟؟؟؟؟؟؟چی

 ه توهم مردم؟؟؟شاید من یا شنیدی صدامو ینی خدا

 ارتان.گفتم دوباره همین برا

 نزدی توهمم ای زنده باشه راحت عشقم،خیالت جانم.ارتان

  بود ارتان بخونه فکرمو میتونست که کسی تنها بود خودش پس خب ٕ ا

 کجام؟ من.

 بیمارستان.ارتان

 چرا؟.

 نیست؟ یادت چیزی.ارتان

 شدم غرق هان؟یادمه.

 نبودی اینجا االن که میشدی غرق اگه خوب دختر اخه د.گفت خندیدو

  شده؟ عوض اخالقت طور چه تو نمردم نزدم توهم اگه پس.

 رازه یه دیگه اون خب.ارتان

 لوس ارتان ٕ ا.

 خانم نسیم میگم بهت بشی خوب بزار حاال خب.ارتان

 خانم نسیم چی.

 میگم بهت چیو همه بشی خوب بزار گفتم هیششش.ارتان

 اونور کردم رومو قهر حالت با بعد بگو االن نمیخوام.

 قهری؟ مثال االن.ارتان

 بلع.

  باشه خو.گفت خندیدو
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  نگفتیم چیزی بقیه به دیگه ماهم بشم مرخص میتونم صبح فردا گفت چی همه کردن چک بعد اومد پرستار

 ***** بپوشم تا بیرون رفت و اورد لباسامو ارتان

 میدی دق منو هفتس یه چرا بگو کن تعریف خب.گفتم ارتان به نشستیم ماشین تو

 برسیم بزار.ارتان

 میریم کجا.

 خوب جای یه.ارتان

 یکی دتم این انگار بود شده تنگ ارتان برای دلم خیلی شدیم پیاده داشتو نگه جنگل به رسیدیم ساعت نیم بعد

 چند افتاد راه ارتانم کردم اویزون لوچمو و لب دادمو تکیه ماشین به همین برا کنه بغلم خواستم بود اومده جاش به

  نداره راه نسیم جون. گفت حالت همون تو برنگشت اما ایستاد که بود نرفته بیشتر قدم

  میزنه حرف ازش انقدر ارتان که کیه نسیم این اه

 هبیچار کشیدم گردنش گودی تو کوتاه نفس چندتا جلو بردم سرمو و کمرش دور انداختم دست و کنارش رفتم

 گوشم توی اروم کردو حلقه کمرم دور دستاشو ارتان بود راه تنها خب ولی شد جوری یه حالش میدونم بچم

 دختر؟ چیکارکنی من با میخوای.گفت

  ببخشید.گفتم لوسی حالت به انداختمو پایین سرمو بودم پشیمون کردم که کاری از

 ؟ بدونی چیو همه نمیخواستی مگه دیگه بریم کنی لوس خودتو نمیخواد حاال خوبه.خندیدوگفت

 بریم چرا.

 اصلهف با کنارش منم اونو به داد تکیشو ارتان درخت یه کنار بشینیم دادن رضایت اقا باالخره رفتیم راه خورده یه

  نشستم کمی ی

 رسهمد رفتم وقتی از از من نفس میدونی.میکرد مرتب چیو همه ذهنش توی داشت انگار کشید عمیقی نفس ارتان

 داشتن اف جی یه حداقل دوستام ی همه نوجوونی دبیرستانو ی دوره تو بودم درسخونی بچه ابتدایی اول همون از

 میبینن پسر یه تا میشناسی که دختراروهم بودم تموم چی همه پسر یه من خب دانشگاه رفتم نه من ولی

 باعث همین شاید بهم میدادن شماره کلی روزی بودن اطرافم دختر کلی دانشگاهم تو خالصه میفته اب دهنشون

 اشنا نفس با تا گذشت روال همین به زندگیم میده پا بهم فوری بخوام که هردختری فکرکنم بشمو مغرور بود شده

 ی هرابط دارم عالقه بهش فهمیدم مدت یه بعد اما بقیه مثل اینم گفتم اول نجیب و بود خوشگل دختر یه اون شدم

 برخالف اون  بود نفس شکل که داشت ترنم اسم به خواهر یه غیرخودش نفس بود خوب خیلی اونا و ما خونوادگی

 گرفتم تصمیم نمیداد نشون بودو بدتر خواهرش از درجه صد خط هفت مار اون ولی میگشت جلف خیلی نفس
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 صدا بی نامزدی بعد هفته یه کرد قبول گفتم بهش اینکه بعداز کردم کارم همین و بزنم حرف مامان با نفس راجب

 دنمیز زنگ بهم زیاد دیگه دوم ی هفته از ولی بود خوب چی همه اول ی هفته بگیریم عروسی بعد ماه تا گرفتیم

 تازه هم اون خونه تو فقط میدیدیم اگرهم نمیدیدیم همو زیاد داره کار میگفت یا نمیداد جواب میزدم که منم

 ینهم میگم چی که میفهمی نکنید کارو این بکنید کارو این میداد دستور همه به یا بود موبایل تو سرش همش

 بودن مطیعش خانواده کل که ریزی برنامه

 میفهمم.

 و اه مهمونی اومدن در اب از زرد تو خانم بله فهمیدم موقع همون کنم تعقیبش گرفتم تصمیم بگذریم خب.ارتان

 اینارو میزد حرف باهاشون بغلشون تو میرفت راحت خیلی میداد دست پسرا همه با میرفت انچنانی های پارتی

 ایدب میخوای اگه میبینی که هستم همینی من گفت کردم صحبت باهاش وقتی خودم چشای با دیدم مهمونی توی

 هوس هی فقط اون گفتم مامان به فقط نگفتم کسی به شنیدم دیدمو که چیزایی راجب هیچی سرکنی جوری همین

 بود حرفا این پرروتراز نفس اما خورد بهم اونا با ماهم ی رابطه موقع همون زدم بهم نامزدیمونو و همین بوده

 میگفت هرکاری دلسوزی سر از همین برا منه تقصیر چی همه میکردن فکر همه میزد خونه سر یه میومد هرهفته

 ذروندمگ وقت باهات بیشتر یکم کشیدی رو نقشه اون وقتی اما باشی نفس مثل توام میکردم فکر میدادنمن انجام

 ردمک سعی اول  بود بچگانه چشات مثل کاراتم داشت بچگانه معصومیت یه چشات اونی مخالق جنس تو فهمیدم

 راجبش مهنازجون با میخواستم شدم عاشقت که دیدم نتونستم اما کنم بیرون ذهنم از تورو نفس به فکر با

 ترلمکن بودم عصبی خیلی موقع اون عوضی ی پسره اون با تو عکسای رسید دستم به عکسا اون که کنم صحبت

 دیدنت با اما بپرسم راجبش ازت فقط داشتم قصد اول اومدم خونه تا جوری چه نفهمیدم اصال نبود خودم دست

 شد؟ خوب میخوام،صورتت معذت بازهم ولی نبود خودم دست دیگه

  شد شکلی همون صورتم دوباره داداشت لطف به البته بله هه.

 اتاقم از تو که ساعت چند بعداز میگفتم داشتم بگذریم حاال.بود پشیمون خیلی هم خودش دیگه ببخشش.ارتان

 چشاته جلو وحشی طوسیو چشم دوتا گفتی میترسی ازش میگفتی یادته زد زنگ خودش بیرون رفتی

 اره.

 ازش هیچی میوزد بیگانه نسیم گفت ارشا وقتی کردی فرار عروسیت روز تو بوده نامزدت ارشا بود درست.ارتان

 اهیگ میگیردو نوازش به را صورت نسیم گاهی+.میگفت بهم بچگی تو مامانم که افتادم ای جمله یاد اما نفهمیدم

 +شد خواهد بیگانه ما با شد اشنا دیگری کس با هرگاه نیست خودس میزند،دیت سیلی

 چیزارو همین فقط پرستاریه رشتت و ارامی سن هم تو چون بود اشنا برات ارام کتابای روز اون نسیمه تو اسم

 رتس از دست اگه گفت اون چون بود کرده تغییر اخالقم مدت این راستی نگفت بهم چیزی دیگه راجبت فهمیدم

 میکشه تورو برندارم
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 دور دستشو اونم ارتان بغل تو کردم پرت خودمو بود کرده عرق صورتم همه ترسیدم حرفخیلی این شنیدن با

  بشه نزدیک بهت نداره جرئت کسی هستم من وقتی تا عزیزم باش اروم هیشش.کرد حلقه کمرم

 چی؟ ببره خودش با منو یا بکشه منو اگه.

 ایدب ما کنه اقدامی اون اینکه از قبل تا کنیم کاری یه باید ولی بکنه نمیتونه کاری هیچ اون راحت خیالت.ارتان

 ************* بده جواب فکرکنم شوک یه بیاری،با دست به حدودی تا حداقل حافظتو تا کنیم کاری

 بود چی اما داد بهم میگفت که شوکی همون بعد روز سه تهران برگشتیم بعد چهاروز میگذره روز اون از روز ده

 گریه اب زد زنگ مهنازجون که بودم بیرون بیرون برم گرفتم تصمیم بود سررفته حوصلم شدم بیدار خواب از صبح

 همه دیدم کردم باز که چشم نفهمیدم هیچی دیگه سرم رو شد اوار دنیا همه ینی مرده ارتان گفت بریده بریده و

 غذا به لب چندروز تا قهربودم همه با کردمو گریه کلی بماند ارتان حتی ارتام ارشام ارام عمو مهناز هستن دورم

 من بود کارساز شوک همون خب ولی بود افتاده خوردن چیز به بیچاره ارتان کردن خواهی معذرت کلی همه نزدم

 مباش داشته خودمو ی خانواده میتونم هم االن که بودم حال خوش خیلی بیارم یاد به گذشتم از چیو همه تونستم

 دتول یادمه نداشتیم رفتن جز ای چاره و بریم باید ما و خواهرشه ارشین تولد. گفت زدو زنگ ارشا دیروز ارتانو هم

 وکسی ادرس یا کسو هیچ تلفن بدم شانس از اما میاد مهساهم که بودم حال خوش خیلی رفتم پارسال که ارشینو

 نیاوردم دست به حافظمو هنو انگار که کنم بازی نقش بود خواسته ارم ارتان مداشت ای فایده هرچند نیومد یادم

************ 

 چشام همرنگ سبز لباس یه ارشینه تولد امروز و میکنم زندگی ارتان ی خانواده با که ساله یک درست من

 کل لک کلی ارتان با خریدنش سر بماند بود دار دنباله و میشد باز زانو باالی وجب یه از و بود دکلته که پوشیدم

 عروسکی پاشنه بدون کفش جفت یه بپوشم باهاش هم ساپورت یه که رسیدیم نتیجه این به اخر در و کردیم

 خاطر به منم و نفس خاطر به هم ارتان بود  باشه نفس همون که ارام دوست دوست تولد مثال پوشیدم سفیدم

 شوخی خیلی دختر  که فهمیدم روز چند این تو.کنید حال ساختما غذایی ی زنجیره عجب بودم دعوت ارتان

 ملیح العاده فوق ارایش یه ریختم دورم کردمو شالقی اتومو با موهامو بگذریم بودم حال خوش بابت این و هستم

 فر هک موهاش کردم ارام به نگاه یه سرم انداختم شالمو و پوشیدم لباس روی مانتومو کنار رفتم اینه جلو از و کردم

 بود دهش دست کار کمر تا باال از رنگ عنابی  دکلته لباسش اما من مثل که هم ارایشش و کرده بیشتر یکم ولی بود

 ارام هیال دیدم ارتانو بیرون رفتیم اتاق از و پوشید شالشو مانتو اونم بود پفی دامنشم و میخورد پاپیون یه بعد

 هریخت پیشونیش رو تیکشو چند و بود زده باال همیشه مثل موهاشو شده ناز قدر چه ببین عزیزم برات بمیره

 این نگران من خدا به باال بود داده استیناشم که من لباس همرنگ لباس یه  تیغس سه خدا ی همیشه که صورتشم

 یپشت بود کرده پا هم مشکی اسپرت کفش یه و مشکئ کتون شلوار یه تنگه بس از بشه پاره میترسم لباسم

  اسپرت سرتاسر

 میشما تموم.ارتان
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 هان؟.گفتم خنگی با

 هان؟ میگی بعد میکنی انالیز پامو سرتا داری من به زدی ذل ساعت دو.ارتان

 مشکلیه؟ میخواد دلمً گفتم پررویی با

 مشکال این از باشه تا.گفت خنده با

 افتادیم راه و گرفتم بازوشو منم کرد دراز سمت به دستشو طرفمو اومد بعد

 داریما مجردم بچه اوهو.ارام

 زیرخنده زدیم باهم

 بیا عقب  نکن دخالت بزرگترت کار تو بچه پس بچه میگی خودت.ارتان

 چشم.گفت خندیدو ارام

 *************************ماشین سمت افتادیم راه

 ینارش فتاحی اقای دیدم که کسایی اولین ورودمون محض به قبل ی دفعه مثل درست بودم گرفته استرس دوباره

 جاش االن اما شده تنگ همشون برا دلم قدر منن؟چه منتظر همه ینی اوفففففف نفس مهسا نیما بابا مامان ارشا

 فوری دادمو نجات دستش زیر از تودمو زور به گریه زیر زد کشید اغوش در منو طرفم اومد مامان تا نبود اینجا

  کردم حلقه کمرش دور دستمو پشت از و شدم قایم ارتان پشت

 ببینم اینجا بیا میکنی فرار من از چرا دخترگلم.مامان

 میکنی اینجوری چرا مادرته بابا نسیم.بابا

 نسیم،خواهری.نیما

 شدیم غریبه ندیدی مارو ساله میکنی،یه غریبی چرا.ارشا

 کرد ترم اونجارو قهر و کالفه حالت به بعد

 میگن؟ چی اینا.گفتم ارتان روبه بود دراومده اشکم دیگه که من

 میکنی؟ گریه چرا عزیزم باش اروم.ارتان

 میشناسین؟ نفسو شما.گفت اینا مامان روبه نمیدونه هیچی مثال و بغلش تو کشید منو بعد
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 نای نسیمه نیست نفس میکنه زندگی باشما ساله یه که خانمی این عزیزم.داد جواب مامان جا به خره نفس این

 بهش سنف نداشت بیشتر دوماه کنم فکر که بود نیما بغل تو بجه یه برادرش اقا این و پدرش اقا این مامانشه خانم

 نامزدش رفت که ارشاهم برادرش زن ارشین و برادرش بچه نهال اینم.گفت کردو اشاره

 کردی معرفی نامزدت ارشارو من تولد نکردی؟شب نامزد اون با تو مگه ولی.گفت کردو استفاده فرصت از ارتان

  خونه بود اومده بار یه باالخره ولی نداشت حصور اونجا ارشا اصال تولدش شب گفت دروغ ارتان

  شدیم جدا.گفت ریلکس خیلی نفس

  دختر این بمونه نفر یه با نمیتونه انگار ها ادمیه عجب

 خبره؟ چه اینجا شدم گیج من.ارتان

  کنیم صحبت باهم بشینیم بهتره.گفت بود ساکت موقع اون تا که ارام

  موافقم کامال.گفت بود شده عصبی ارتان منو بین نزدیمی همه این از که نیما

 نوارشی به داد بمیره براش عمه الهی بچشو که هم نیما بابا مامان مهسا ارتان من نشستیم میز یه پشت رفتیم

 ما کنار نشست

 باشه بهتر کنم شروع من فکرکنم. مهسا

 ازش چیزایی ینی نبود ارشا با ازدواج به راضی اول از اون هستم نسیم دوستای ترین صمیمی از یکی من.داد ادامه

 همه به کردیم سعی چندبار ما نمیشد ازدواج به حاضر بود اون جای هم ای دیگه هرکس اگه که میدونست

 نسیم                کرد یری            جلوگ هامون نقشه از و فهمید ارشا هربار  اما ادمیه جور چه اون که بفهمونیم

 اهمی دور از کدوم هیچ تو گریه بود شده کارش نمینشست ساکت دقیقه یه که اون نبود شوخ سابق مثل دیگه

 نمیکرد شرکت

 کدوم هیچ متاسفانه اما کنه فرار میخواد گفت کردو جمع دورهم مارو شد تموم ارایشگر کار وقتی عروسی روز تا

 به اون اما مبگیری ارشا از طالقشو میتونیم بعد بشینه عقد ی سفره سر بره خواستیم نسیم از بودیم نیاورده ماشین

 رفت و گذاشت فرار به پا سرعت به اون اما بگیریم جلوشو کردیم سعی بگه بله ارشا به نبود حاضر وجه هیچ

  نرسیدیم بهش کردیم دنبالش هرچی

 قیقتح میزنن ارشا راجب که حرفایی بود ممکن غیر اما گفتن بهم چیو همه دخترا دنبال ارایشگاه رفتم وقتی.نیما

 ریزی وابر اینکه از قبل میکنم پیدا امروز نسیمو که بود روشن دلم داشتم اعتماد بهش چشام مثل من باشه داشته

 رکت اونجارو عصبی ارشا بگیم جریانو شدیم مجبور اما فیلمبردار همراه ارایشگاه اومد ارشا نکردم پیداش اما بشه

 مهه به چیو همه اجبار به بود اونجا عروسی که باغی بردم برداشتم دخترارو رفت حرف کلی بعد فیلمبردار و کرد

  بگیم
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 نبود شلوغ گذشته مثل  خونه دیگه اونشب بعد.مامان

 رفته گذاشته کجا که بودم نسیم نگران طرفی از

 کجاست میدونستن دوستاش نه بود برده گوشیشو نه

 شده ریخته که بودم سالمون چندین ابروی فکر طرفی از

 نسیم اتاق تو مدت تمام بودم شده داغون روزا اون تو نشد پیدا اما کردیم جو و پرس سرزدیم بگین که هرجایی

 بود شده تنگ بچم برا دلم میکردم گریه مینشستمو

  کن تعریف شما حاال قضیه اینجایی تا این خب.بابا

 ماجرا گفت به کرد شروع کشیدو عمیقی نفس ارتان

  که بودم نشسته ناتاقم توی شب یه.

 بیمارستان برم تر سریع هرچه باید نیست خوب اصال حالش کرده تصادف دختر یه که گفت تو اومد خواهرم

 صحنه ولینا بیمارستان رفتم بگذریم میکنم کار بابام بیمارستان تو ولی نشده تموم هنوز درسم اعصابه. مغز رشتم

 از سرش داشت سختی عمل بود شده قرمز زیاد خون خاطر به حاال که عروس سفید لباس تو دختر یه دیدم که ای

 قطف شکر خدارو ولی بود فراموشی و بدن اعضای تمام شدن فلج یا نابینایی احتمال بود خورده ضرب ناحیه چند

 سما براش و خونه بردبم اونو بابا پیشنهاد به نمیدونست گذشتش از هیچی اومد هوش به وقتی گرفت فراموشی

 بود شده ما ی خانواده از عضوی سال یه این تو نفس بود خوب خیلی ارام و مامان با نفس ی رابطه کردیم انتخاب

 کرد پیدا خودشو ی خانواده که امروز تا

 تموم مسخره سکوت لون مدت یه بعد باالخره میرفت درازونشست مخم روی عجیب سکوت این بودت ساکت همه

 بغلم ترتیب به همه داشتم احتیاج بهش واقعا چون بیرون بیام اغوشش از نکردم سعی طرفم اومد مامان و شد

 کردم قتیم ارتان بغل تو خودمو کردمو تکرار قبلو ی دفعه حرکت رسید ارشا نوبت کردن

 نامزدته دخترم ٕ ا.مامان

 نامزدشه نفس داره نامزد این این معناست تمام به عوضی یه این نه.کشیدم جیغ

 داری دوباره کرد ولش هم بهپش بود نفس با مدت یه پدرش اجبار به اون میبافی بهم چیه ها وری دری این.نیما

 میکنی تکرار کاراتو همون

 میاد بدم ازش من باشم اون نامزد نمیخوام نمیخوام.

 دخترم باش اروم.بابا
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 نیستم شما ی بچه من نمیخوااااااام.

 میزنی جیغ چرا باش اروم نفس.ارتان

 بریم خدا تورو بریم ارتان.

 میزدم حرف الکی میریختمو اشک

 میریم باش اروم تو باشه عزیزم باشه.ارتان

 غریبه پسر یه بغل تو خواهرش معلومه خوب بود شده متورم گردنش رگ انداختم نیما به نگاه یه

 روبهش و گرفت خودش بغل کشیدتو بیرون ارتان بغل از منو چون میکرد درک نیمارو تونست ارام کنم فکر

 اومد ما دنبال مهساهم بخوره هوا یکم اونور میبرمش من کن صحبت نفس ی خانواده با  تو.گفت

 میکرد نگاه من به حرکت بی بود کرده کپ مهساکه بغل تو انداختم خودمو کردمو پاک اشکامؤ کنار رفتیم

 کجایی؟ تو چته هو.

 نداری فراموشی تو تو نسیم ها.مهسا

 دیگه نه االن ولی داشتم گفتم خندیدمو بلند صدای با

 کنم حالیت تا واستا کثافت ای.مهسا

 نبالد ارام شدم دور ازش سرعت دوبه با همین برا میکنه کلمه واقعی معنای به پوستمو برسه بهم اگه میدونستم

 گرفت منو دوویدو

 درمیاری چیه بازیا بچه این نسیم ٕ  ا.ارام

 بهم؟ بدی اخالق درس میخوای دوساعت داداشت مثل توام باو بیخی اه.

 ارام هب نسبت حسم ناخواسته بشم سرگرم تا بودن دوستام و کنن لوسم تا بودن خانوادم که حاال نبود خودم دست

 وخ نمیزارم محل  بهش دیگه گذروندم پل از خودمو خر که االن یا هستما بدی ادم من نکنید فکر بود کرده تغییر

 ندیدمشون نیستا کم سال یک بعد اخه

  بودم دوستام با کردن کل کل عاشق من

 مهسا.

 بنال.
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 فردا مشد پیدا من بگو  بزن زنگ یه بهشون ببینمشون میخوام شده تنگ ها بچه برای دلم انقدر ،میگم بیشعور.

 ببینمشون بیان

 دیگه تو هستی مارمولکی عجب ولی باشه.مهسا

 نجا عزیزنو با همه اونا ی خانواده تو بدبخت داره حق میکرد نگاهمون فقط  بود کرده کپ ما حرفای از بدبخت ارام

 !االغ و خر های کلمه با ما اونوقت میکنن استفاده ها کلمه این و

 ارام.

 ها،بله؟.ارام

  اومد ارتان بده جواب بتونه ارام اینکه از قبل و خنده زیر زدیم سامه با

 حالین خوش خیلی که میبینم خانم نسیم به.ارتان

 نگو که بود شده تنگ شیطونیام این برا دلم انقدر ارتان تو جون به.

 یمارستانب تو من االن بود ارامش سرتاسر ما خونه بیای تو اینکه از قبل شما نمیکنی شیطونی خونه تو که نه.ارتان

  بیشتر جانی امنیت همچنین و دارم بیشتری ارامش شلوغی اون به

 میکنه؟؟؟؟ چیکا نسیم مگه وا.مهسا

 بگی؟ کارات از خودت نمیخوای جان نسیم.ارتان

  بشی بیدار تا شیکمت تو بیام پا جفت میشم مجبورم منم خوابی خوش تو چه من کار؟به کدوم وا.

 گی؟؟؟؟؟....می.جدی.ج.گفت بریده بریده و خنده زیر زد پقی مهسا حرفم این شنیدن با

 کنه مسخره منو شاسگول این که بود باقی همینم بفرما.گفتم زدمو ارتان ی سینه به مشتی

 کلم پس زد محکم مهسا حرفم این با

 بگما چیزی بهت جمع تو نزار کثافت شو خفه.

 بستی؟ رگبار به منو االن همین که جمع؟؟تو جان؟؟؟تو.

 هستین؟ اینجوری همیشه شماها کنه بخیر خدا.ارام

 اوهو.مهسا

 بده صبر خدا پس.خنده زیر زد

 شوما داش خان به مخصوصا.گفت باالست ایکیوش که مهسا
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 داشتیم؟ اجی ٕ ا.

 زدنه حرف طرز چه این.گفت کردو اخمی ارتان

 حال به وای میسوزونه اتیش انقدر تنها دیدینسیم کجاشو تازه شما ارتان اق بیخی.داد جواب من جای مهسا

 !باشن هام بچه بقیه که موقعی

 نفرین؟ چن شما مگه.ارتان

 ،تری  تابه بند،ماهی خالی شاسگول،مهی خره،دلی ،نیال مهسا با گوگولی نسیم.

 شدم متوجه کامال بله؟؟؟؟من.ارتان

 زدنه؟ حرف طرز چه این نداشتت توگور خاک.مهسا

 +،نیال،دالرا،مهدخت،مایاسا،تران ،من خودش+اینه منظورش

  خانم نسیم کرد تغییر نظرتون اینکه مثل.گفت خندیدو ارتان

 چی؟ برا گفتم باخنگی.

 خونتون بری نمیخوای دیگه اینکه.اری

 میخوردم سر ها پله از هروقت میزد غر مامانم قدر چه بخیر یادش خونمون وای اها.

 بودی نکرده فراموش شیطنتاتو پس.اری

 کنیم کوتاهش نتونستیم که متریش،ما بیست زبون.+ارتان

 نتونستیم ماهم چون نشین حساس زیاد.مهسا

 کنیم چیکار باید حاال دیگه خو.

 چیو؟.مهسا

 بخوابم؟ کجا من امشب.

 امشب فقط شدن راضی کردم صحبت اینا مامانت خونه،با بیای نمیخواستی مگه.ارتان

 بیان بزنگ رو ها بچه به تو شاسگول پس خو جون اخ.

 بیان کنن ول تو خاطر به زندگیشونو کارو دارن مشکل مگه خره.مهسا

 مرغا قاتی رفتنهمشون.میگیا راست ٕ  ا.کردم فکر یکمی
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 بله؟؟؟؟.ارتان

 منه اصطالحات اینا باو بیخی.

 )مهدخت و رهام،عرفان و رامین،نیال و دالرا(کردم فکر یکم

 رفتن همه اخیییی

 میکشیشون بیرون خونه از میری باشه تو به اگه تو بجه پاشو من برا بگیری ابغوره نمیخواد حاال بلع.مهسا

 والای.گفتم  بهم کوبیدم محکم دسثامو داشتم کامل نظارت همشون رو من اره گرفت خندم ها گذشته به فکر با

 بقیه تا ترم راحت رامین با دلی خونه بیان بگو بزن مهی ؤ نیال به زنگ یه میگی راست

  بیام کنم عوض لباسامو برم باشه،پس.مهسا

 برو باشه.

 لیو ها خونه بریم میخواستم اول بیچاره داره حق بود کالفه  انداختم ارتان به نگاه یه گرفت دلم مهسا رفتن با

 داره عادت کارامون به رامین که دلی خونه  میریم براهمین امیکنن پ به زلزله میشناسم من که هایی بچه خب

 تازه راحتم باهاش خودمم

 نسیم.ارتان

 هوم.

 ها گذاشته اثر بدجور روت دوستت انگار.

 اقا حضرت بفرمایید.پوفففففف.

  نسیم زدنه حرف طرز چه این.

 خو ببخشید.گفتم مظلوم انداختمو زیر سرمو

  من برم قربونت الهی.گفت کردو ای خنده

 میمونم تنها من بمیری تو اگه ٕ ا.

 بمیرم؟ نمیخوای خودت تنهایی برا فقط ینی.

 بمیری نمیخوام درکل خو نه.

 بچه نمیزنی دلتو حرف چی برا خب.

 دارم دوست.گفتم توچشاشو زدم ذل بسته چشای با
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 اونم گردنش دور انداختم دست نبود خودم دست حرکاتم شدم غرق عسلی چشم دوتا تو کردمو باز چشامو

 .رسید راه از پارازیت که میشدیم نزدیک هم به داشتیم کمرم دور کرد حلقه دستاشو

 شدم عاشقانتون رازونیاز مزاحم اوهوم،ببخشید.مهسا

  بهتدادن هجده مثبت فوق هزارتا هزار البته شدی پیدا که کردن ذوق کلی ها بجه به زدم زنگ نسیم

 بهم میدادیم فوش الش به ال میرفتیمو صدقهه قربون بار هزار بودن خودم مثل خندیدم تهدل از

 بریم پس دیگه خو.

 بریم.مهسا

 میان؟؟ همسراشونم دوستاتون این.ارتان

 بله.مهسا

  بودن همکالسیام که هم عرفان رهامو خوبیه پسر که رامین عزیزم راحت خیالت.

  دنبالت میام منم بزارم تنهات نمیتونم ولی.ارتان

 یچ ببین حاال غیرتی ارتانم و بودم راحت پسرا با من اخه بکنم میخوام که هرکاری نمیتونستم میومد ارتان اگه

 میشه

 من برو تو ارتان.

 ندیدمشوو بحال تا که کسایی بین کنم ولت نمیتونم.

 میشناسمشون بچگی از میشناسم اونارو من ارتان.

 منم مهم میکنی فکری چه تو که نیست مهم.

 ارتان.

 گرفتم اللمونی زد سرم که دادی با

 خونه میریم یا میام منم    یا  گفتم که همین.

 شده اخالق بد چه ایش

 ارتان اقا ٕ  ا.مهسا

 منتظرم در دمه.میخؤام معذرت.گفت دادو بیرون حرص با نفسشو
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 رفت سریع خیلی و

 میزنه داد سرمن پررو بچه براش دارم صبرکن حاال

 میشناسی داداشمو که تو عزیزم نشو ناراحت نسیم.اری

 بریم نیست مهم.

 تا نبود دلم تو دل اصال کردم کارم همین کنم رفتار بداخالقی با ارتان جلو کردم سعی اومد ما با هم مهسا   

 یکل و رفتن صدقم قربون کلی بغلم پریدن شدن پیاده اونام و شدم پیاده زود رسیدن هم مهی و نیال رسیدیم

 اونم  بغل رفتم چلوندم مهیرو و نیال خوب وقتی  بیرون اومدن رانی و دلی ما صداهای و سر از دادن رکیکی فوش

 بدتر بقیه از صدرجه

 خیلی هیچی نه زنگی نه هم:ن شدیم نگرانت قدر چه ما نمیگی انتر حاال تا بودی گوری کدوم معلومه. دالرا

 نسیم بیشعوری

 کن شروع بعد برسم من بزار باش اروم بابا.

 میزاری مگه تو باشم اروم نمیتونم خب.دلی

 خانم؟ دلی میدین اجازه.رامین

 رااااااااااااااانی.زدم جیغ رامین دیدن با

 عمویی بغل بیا ؟بدو دلم جون.رامین

  بودم دلخور خیلی ازدستش ندادم اهمیت ارتان به اصال بغلش  پریدم سمتشو دویدم

 کردی جون نصف که مارو دختر تو بودی کجا.رامین

 بود شده  تنگ برات دلم انقدر.

 وروجک طور همین منم.رامین

 کو تران راستی.

 شمال رفته.مهسا

 مسافرتی؟.

 اره.مهسا

 میکنه نگاهم لبخند با داره عرفان دیدم 
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 تو چته.

 بود شده تنگ برات دلم هیچی،فقط.عرفان

  بشی ای عقده میترسم بیا خو نازی اخیییی.

 پرسی احوال دادمو دست فقط نبودم صمیمی زیاد چون رهام با بیرون اومدم موندمو عرفان بغل تو یکمم

  شد سبز جنگل زیرپام تو ببرینم داشتین نگه منو دوساعت دیگه خو.

 خودمونی نسیم همون اینکه مثل نه.دلی

 هان کردی فکر چی پس بله.

 دهش ادم باشهویکم شده کوتاه متریت شصت زبون کنه ما به رحمی یه خدا بلکه خورده تکون مخت گفتم.دلی

 باشی

 ایششششش بخواد دلت هم خیلی شو خفه.

 نسییییییییییییم.نیال

 هوم.

 میکنما لهت میزنم نیار زبون به و کلمه این گفتم دفعه صدهزار هوم و کوفت.نیال

  خوردم... من عاقا باشه.

 افرین.نیال

 دیگه تو بریزید حاال خو.مهدخت

 وت گاهی هراز میزدیمو حرف باهم همه کنارمون نشست چیدو رو پزیرایی وسایل سرعت به دلی  تو همهرفتیم بعد

 بود یناراض وضعیت این از که کسی تنها میخندیدن ما حرکات به بودن نشسته پسراهم  میکوبیدیم هم کله و سر

 میحرفیدنو ارتان با هرازگاهی پسرا خونه گذاشتیمش راه سر ارامو اخه بود نشسته گوشه یه تنها بدبخت ارتان

 میداد ج کوتاه خیلی اونم

 دیگه اتاق پسراهم اتاقو یه رفتن دخترا گرفت خوابمون همه تا گذشت روال همین صبح پنج ساعت تا خالصه

 کشید دستمو ارتان که ها بچه پیش میرفتم دءشتم

 هان؟.

 میکنی؟ اینجوری چی واسه.ارتان
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 جوری چه.

 نسیم.

 بینم بزن حرف درست میحرفی اینجوری چرا اه.

 بود برنگشته حافظت وقت هیچ کاش قران تورو ببین.

 بزن حرف تو برگشته که حاال.

 میزدم داد سرت اونجوری نباید دارم قبول باشه خب.

 جوری چه من با بگیری یاد تا نمیزنم حرف باهات ساعت هشت و چهل مدت به هم ،االن نداشتی حقم خب اره.

 ها بچه پیش رفتم داوردمو زبون براش بعد کنی رفتار

 حاال تا بودی گوری کدوم.دلی

 ....ل خان ارتان جناب  با.مهی

 مهی شوووووو خفه.

 ام تو حاال خو.مهی

  ماجراها اون بعد نسیم جدی جدی نه ولی.مهسا

 تو ارشا بعد محمد بعد

 نسیم.دلی

 زیرانداختم سرمو

 مرغا قاتی اوردن تشریف خانمم نسیم پس.نیال

 شد وارد زدن در بدون اتاقمون بیاد رامین شد باعث که کشید بلندی کل مهدخت

 تو میای میندازی زیر سرتو گاو مث که نیست طویله اینجا اوهو.مهسا

  سرتون؟ رو گذاشتین خونرو شماها موگتونه چه دوما خودمه اتاق اینجا اوال.رامین

 شده عاشق نسیم.دلی

 میوزه کجا از نسیم به.گفت کشیدو سوتی رامین

 میگذره خان ارتان گور از.مهی
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  ما پیش نشست اومد بستو سرس پشت درو رامین

 میکرد نگاهش همچین کرده جرم انگار میزد حرف کلمه یه نسیم که هربار ها درهمه اخماش انقدر این چرا گفتم.

 نداره که بزن دست ببینم. مهی

 شه بلند دوستم رو که دستی میکنم قلم خودم.مهسا

 چی باشی خودت اگه.نیال

 خفه نیال اه.دلی

 قبرستون سینه میفرستمش کنه بلند جونم جوجه رو دست اگه بچه جوبگیرتت نمیخواد تو.رامین

 بود شده بیشتر االن ولی   بودنا البته شدنا مهربون ها بچه مدت این نبودم من قدر چه

 چیزه راستش ٕ ا میدونید.

 رو نوه خان ارتام دست جای البته کنم قایم چیزیو ازشون نمیتونستم اما کنم هاخراب بچه جلو ارتانو نمیخواستم

 میشدن متوجه میکردن دقت ها بچه اگه بود صورتم

 بزن حرفتو بقیه خب.رامین

 کرده بلند روت دست نکنه.نیال

 کنم تعریف براشون ر افتاده سال یه این تو که اتفاقاتی تمام کردن مجبورم اما کنم تعریف براشون نمیخواستم

 بود درهم همشون ی قیافه

 کردن مراقبت ازت اینجوری مثال.مهسا

 کردن بلند ست تو رو حقی چه به اصال.نیال

 کنی زندگی باهاس میخوای جوری چه حاال.مهی

  ریختم کرم خودم بقیشم بود ارشا تقصیر تازه اونم نبوده که بیشتر بار یه حاال دیگه کنین بس بچه اه.

  دستش بپیمت راحتی این به نمیتونیم ولی.رامین

 نگیا بهش چیزی جوجو جون رامین.

 قسم خودتو جون خاطرش به حاضری که داری دوسش انقدر پس.گفت شدو باز اخماش جوجگ ی کلمه شنیدن با

 بخوری

 بودم شده خجالتی تازگیا پایین انداختم سرمو
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 نمیاد بهت اصال که بکشی خجالت نمیخواد حاال خوبه.مهی

 ها بچه.رامین

 هوم.گفتیم همه

  نزدن سکته اقاتون تا بیرون برم منم بخوابین بگیرین صبحه هفت کردین نگاه ساعتو هوم کوفتو.رامین

 میزنن سکته دکتراهم مگه.

 بله هست صد در صد که باشه غیرتی اگه.رامین

 نکردی مرگ جوون شوهرمو تا بیرون برو بدو پاشو پس خو.

 ذلیل شوهر.نیال

 بعد بشه شوهرت بزار حاال.مهسا

 نداره فرقی همچین هم االن.مهی

 ... وت من که خدایی بنده دوتا اون نمیکنم فکر که من ولی شده ثابت بهم بله. گفت کردو نگاهم بدجنس  مهسا

 تو میخوای تو کردم تعریف سانسور با سالو یه این من کردما لهت بزنی حرف دیگه کلمه یه مهسا شوووووووو خفه.

 ببری؟؟؟؟  منو ابرو روز یه

 نکن حاالترش خ.مهسا

 بزارم کپمو میخوام  دیگه برو پاشو رامین.دلی

 برو میگه شوهرش به کن بزرگ زن دکی.رامین

 برو پاشو رانی نزن زر اه.نیال

  رفتم من بیتربیتا اه

 اومدی خوش.

 خوابیدن دلی و مهسا مهدختو رانی رفتن بعد

 نیال.

 هوم.نیال

 بیداری.
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 میدم جوابتو خواب تو په نه په.

 بزنی حرف ادم مثل نمیتونی بیتربیت ٕ ا.

 بحرفم باهات ادم مثل که ادمی تو مگه.

 فرشتم من خب نه.

 نیفتی بپا پاته جاو چالو.

 بخواب بگیر تخت خواب،تو تخت خیالت.

 ماشاال شدی که شاعرم.

 میکنم رو هنرما یکی یکی دارم.

 هنرمند خانم بلع.

 خره نیال.

 بنال.

 خوشبختی رهام با تو.

 اره.

 بگیا راستشو.

 گفتم دروغ شماها به تاحاال من مگه شاسگول.

 برسم ای نتیجه یه به میخواستم اخه خب نه.

 ای نتیجه چه.

 حدم خیلی تا شدم عاشق ازدواجم از قبل من حاال پایدارتره ازدواج بعد عشق میگفتن همه بودم بچه وقتی از.

 ..میتونم نظرت به شکستم قرمزارو خط بیشتر جورایی یه رفتمجلو

 شده پیدا یکی که حاالهم نمیدادی پا یا نمیشدی عاشق یا حاال تا میکنما خفت بزنی حرف دیگه کلمه یه نسیم.

 بدی رد جواب بهش میخوری...  داری دوسش تو وقت همه این بعد

 میگیری پاچه چرا حاال خب هه.

............... . 
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 نیال

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

 خره نیال.

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

 بیشعور نده جواب درک به

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

  شدم یکی عاشق من عمری بعد بیچاره داشت حق

 شکمم تو اومد نیال ارنج که بودم فکرا همین تو

 نیال روحت تو ای

 دیگه بخواب خفه.نیال

 باشم خودم گیر هفته یه تا باید االن میدونی که تو شدم داغون کثافت.

 میکپی االن عوضش نیست مهم.

 عوضی فرهنگ بی شعور بی

 بخوابم بزار خدا تورو شو خفه نسیم.نیال

 شی خواب به خواب هوففففایشاال

 خوش جلوی نمیتونست هیچی بودم حال خوش خیلی خوابیدم منم مرد خوابش فکرکنم نداد جوابمو نیال دیگه

 ******************** بودم دوستام کنار که میومد سراغم زمانی دنیا حس بهترین بگیره حالیمو

 هریخت همشو و گرفته دستش اب پارچ یه کرس مهی دیدم کردم نگاه پریدم خواب از زیاد سردیه احساس با صبح

  من رو

 میکشمت مهی.

 تو ات بودم دراورده کیلیپسمو نبود وضعم سرو به حواسم اصال دویدم دنبالش منم کرد فرار کشیدو بلندی جیغ

 شتپ رفت اخرش تا دویدم مهی دنبال دقیقه پنج بودم پوشیده  شلوارک نیمچه یه با دالرا تاپای یه نره فرو سرم

 کرد یرگ چی به پام نفهمیدم که دنبالش بدوم باز خواستم دراورد زبون برام شدو قایم بود نشسته ارتان که مبلی
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 روم روبه خودشم و نشوندم تخت رو اتاق تو بردم کردو بغلم نداد اجازه که پاشم خواستم ارتان بغل تو افتادم

 یکردم ریزریزم همینجا میتونست اگه فکرکنم که بود توهم اخماش همچین بهم کن رحم خودت پیغمبر یا ایستاد

 وضعیه؟؟؟ چه این.ارتان

 وضعی چه.گفتم خنگی با

 درازه؟؟؟ گوشام.گفت زدو پوزخندی

 داری اختیار میزنی حرفیه چه این ٕ ا.

 ونا جلو پوشیدی چیه اینا خنگی؟میگم به میزنی خودتو چرا پس.گفت جلوتر اومد یکم کردو تر بلند صداشو

 پسرا؟؟

  بهشون دارم کامل اعتماد منم و دارن زن همشون پسرا اون ارتان اقا.

 نمیکنن؟ نگاهت دارن زن داره؟هان؟چون ربطی چه.

 میومد تر نزدیک میگفت که ای هرجمله

 نسیم بده جوابمو.

 زیر تگذاش دستشو بردم پی اشتباهم به فهمید کنم فکر زیر انداختم سرمو بود اون با حق بدم که نداشتم جوابی

 سبوندچ لباشو برداشتو لبامونو بین دوسانتی فاصله بعد چشاش تو بزنم ذل کرد مجبورم کردو بلند سرمو چونمو

 احتم باشه یادم ضعفاشو نقطه پس نبود خبری پیش دقیقه چند خشم از اصال میبوسیدم اروم خیلی لبام رو

 نسیم.ارتان

  جانم.اون به من جواب شد نتیجش و داشت تاثیر منم رو که کرد صدام حس با اونقدر

 دارم دوست خیلی.

 طور همین منم.گفتم کوچولو لبخند یه با کردم جمع خودمو ولی بود ای دفعه یه خیلی

 بپوش لباساتو پاشو حاال.

  مانتو با طور شال یه فقط نیوردم لباس دیشب که من ولی.

 بگیر دوستت از خب.

 صداکنی رو دالرا باشه،میشه.

 باشه.
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 تو ریختن ها بچه همه دقیقه چند بعد بیرونو رفت

 روشن چشم.مهی

 عروسی بیایم کی ایشاال.نیال

 بود مزه خوش اقاتون.مهسا

 منحرفا باو شین خفه اه.

 تو یا ما.دالرا

 رونبی گذاشت اتاق از پاشو که وقتی به نه بود توهم اخماش که موقع اون به نه ببینیم کن تعریف حاال خو.مهی

  بود کرده رد بناگوش از نیشاش

 میگی راست.گفتم ذوق با

 هان بود خبرایی یه په.مهسا

 مردم بچه با کردی چیکا.دالرا

 دیگه بود بوی یه فقط باو هیچی.

 بود؟؟ بوس یه که.نیال

 اره.

 ؟؟ باال بود زده شوهرت غیرت.دالرا

 بخورم غیرتشو.دیگه غیرتیه اقامون.

 االن به نه نمیشد عاشق که موقعی به اوهو،نه.نیال

 + بپوشه جان نسیم به بدین مناسب لباس دست یه لطفا خانم دالرا+میگه بیرون همچیناومده ایش.مهسا

 برم قربونش من الهی.

 کردی؟؟ استفاده ایش ی کلمه از حقی چه به شما خانم مهسا دوما ندیده شوهر اوال.نیال

 شد یهویی نبود خودم دست نیال جون ٕ  ا.مهسا

 نیالجان.تو اومد و زد در رهام حین همین

 دلم جان.نیال
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 ظهره بعداز پنج ساعت عزیزم دیگه بریم.رهام

 میام االن منم برو تو عشقم باشه.نیال

 باشه.رهام

 میکنه عشقم عشق چه ایکبیری اه اه اه.هوا رفت جیغش که نیال پهلو تو زدم همچین بست درو رهام تا

 میزنی الس غریبه پسر با که هست تو بهتره شوهرمه روانی،شاسگول.نیال

 شوهرم بشه قراره بیشعور.

 نشده که هنو.نیال

 نکن االف شوهرجونتو  برو پاشو باو شین خفه اه.مهی

 ای کاره چه فردا خره نسی.نیال

 نیست معلوم.

 خوبه سلیقت ت دارم مهمون خونمون بیا تونستی.نیال

 میخوای حمال.

 جورایی یه.نیال

 باشه تونستم تگه عوضی،حاال گمشو.

 فعال.نیال

 ایشاال برنگردی.دالرا

 بای.مهی

 خدافس.

 سالمت.مهسا

 بپوشی بدم لباس دست یه پاشو.دالرا

 بریم.

 بپوش بگیر.طرفم کرد پرت لباس دست دلی دلی رانیو مشترک اتاق رفتیم باهم

 بیرون گمشید.
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 باو خفه.مهسا

 دیگه برید اه.

  داریم چیکارت ما دیگه بپوش.مهی

  میکردیم بحث باهم طوری همین

*******& 

 ارتان زبان از

 بودم ندیده رامین جلفیه به پسری عمرم تو گذروندم ارامش تو هرروزمو سالمه نه بیستو شدم دیوونه خدا وای

 از دخترا ادد و جیغ صدای با پیغمبر یا اینا ی قرینه شده برگشته حافظش وقتی از نسیم بگو دخترارو بیخیال اینو

 هوا بی یهو میکنه داد و جیغ اونم و میزنن هم کله سرو تو کردنو نسیم دنبال همشون دیدم بیرون اومدم فکر

 شد حلقه کمرش دور دستام ناخداگاه و بغلم تو کرد پرت خودشو نسیم

 تان.. تا..  ار.گفت میزد نفس نفس که درحالی نسیم

 جانم.

  بده نجات ها دیوونه این دست از منو.نسیم

 شده؟؟ چی.گفتم دخترا به رو

 ارتان اقا بود دخترونه.مهسا

 باشه پوففففف.

 بریم؟.دادم ادامه نسیم روبه بعد

 کجا.گفت کشیدو بیرون بغلم از خودشو نسیم

   ببینت میخواد مامانت خونه بیارید نسیمو گفت صبح زد زنگ بابات.

 داشت؟ شمارتو بابا مگه.نسیم

 گرفت دیشب.

 ،ارتان اها.نسیم

 جان.

 ...  نیما نگن هیچی بابام مامانو اگه برم خونه،میترسم برم نمیخوام من.نسیم
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 .گریه زیر زد بعد

   کنه کاری به مجبور تورو نمیتونه هیچکس عزیزم باش اروم هیشششششش.

 نسیم.مهدخت

 هوم.نسیم

  خونتون برو راحت خیال با تو بعد بیرون ببرتش بزنه نیما به زنگ یه عرفان میخوای.مهدخت

 بزنم زنگ نیما به قبلش بگو بری خواستی هروقت نسیم میگه راست.عرفان

 نکرده؟ ازدواج برادرت مگه.

  زننسرمی خودشون خونه به هم گاهی گه میکنن زندگی اینا نسیم خونه ارشین و نیما شد گم نسیم وقتی از.مهسا

 . دیگه حاضرشو شماهم جان ،نسیم بزن زنگ یه میخوای شما عرفان اقا خب اهان.

 چشم.نسیم

 میزنم زنگ االن منم پس.عرفان

****************************** 

 نسیم زبان از

 بیرون رفتم پوشیدمو لباسامو سریع بپوشم لباس تا رفتم منم شدو نیما به زدن زنگ مشغول عرفان

 زدی زنگ عرفان.

 عزیزم اره.عرفان

 بریم ارتانم.

 !ارتانم گفتم بهش که نبود خودم دست شماها جون

 خانمی بریم.ارتان

 بیرون رفتیم کردمو خدافسی ها بچه از

 بشم رو روبه سال یک بعداز خانوادم با چجوری باید که میکردم اینفکر به داشتم من و بودیم نشسته ماشین تو

 ارتان.

 جانم.ارتا
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 بگم؟ مامانم به میشه.

 چیو؟.ارتان

 اوردم دست به حافظمو.

 چی؟ بگه داداشت به اگه.ارتان

 نداره اخالقی همچین مامانم نه.

 کن جمع حوهستو فقط باشه.ارتان

 باشه.

 فشار فتوگر تودستش دستمو چون فهمید ارتان فکرکنم گرفتم استرس ناخداگاه رسیدیم تا نگفتیم هیچی دیگه

 دلم عزیز باش اروم. داد

  نیست خودم دست.

  بود شده تنگ براش دلم خیلی کرد باز درو نگار زد درو زنگ نزدو حرفی دیگه

 امامانب بودند ایستاده ما منتظر نگار و بابا و مامان  شدیم خونه وارد و  گذشتیم حیاط توی فرشای سنگ روی از

 ماهم به خانم.گفت بابا باالخره میکردیم گریه دیگه باهم بودمو بغلش تو ساعت نیم حدود کرد بغلم محکم دیدنم

 داد جا خودش بغل تو کشیدو بیرون مامان بغل از منو لبخند با بعد و میدین راه

 بابا وروجک بودی رفته کجا.بابا

 نگین چیزی نیما به بدین قول باید فقط بابایی میگم.

 بود؟؟؟ خالیبندی گرفتنت فراموشی پس.بابا

 بگم تا کنید ولم بابا نه.

 بین ممن بودو نشسته تکی مبل رو ارتان دادیم نشستن به رضایت باالخره کردمو بغل هم نگار کردو ول منو بابا

  نشستم ارتان روی روبه  نفره سه مبل روی بابا مامانو

 راییپذی دستور نگار به مامان خواهی معذرت علیکو سالم کلی بعد بودند شده ارتان متوجه تازه انگار مامان و بابا

 بازیتو شب خیمه ی قضیه ببینم کن تعریف باباجون خب.گفت من روبه بابا شد تموم کارش وقتی داد

 میکنی؟؟؟ پیچش سوال حاال اومده سال یه بعد دخترمو نکن اذیت ٕ ا.مامان

  چیه جریان خب ببینم من خانم بده اجازه.بابا
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 نفس لکهب بود نیومده ارتان تولد برا اصال ارشا که اینه اونم نمیدونید مقدارشو یه فقط میدونید جریانو کل که شما.

 همب رابطشون هرجاییه دخترای اون از یکی چون اما بوده ارتان نامزد قبال دیدین ارشین تولد تو که دختری همون

 دیگه دالیلی به و خونشون رفتم من که وقتی تا میزد سر ارتلن ی خانواده به گاهی هراز هنوز نفس اما خورده

 مونه خوشبختانه یا متاسفانه که دیدم نامزدشو بارهم یه و کرده نامزد گفت اومد که باری اخرین اما نیومد نفس

 ریس یه و میشناسه منو که بود گفته ارتان به ارشا میگذشت نفس رفتن از که مدتی از بعد بود نامزدش ارشا

 ی هحافظ تا بگیریم تصمیم که شد باعث حرفا همین بودم نامزد باهاش اینکه اسممو قبیل از داده بهش اطالعاتی

 نفس هک میگذشت اتفاق اون از روز چند بگذریم برسیم میخوایم که اونچیزی  به تونستیم شک یه با و برگرده من

 ی حافظه که اونجایی از و کنه رو روبه شما با منو میخواست چون کرد دعوت ارشین تولد برا مارو ارشین دوست

 کرف شما که اونی ارشا دیگه چیز یه و کردیم شرکت جشن تو کامل امادگی با و نکردیم تعجب بود برگشته من

 رابطه سنف با پیش وقت خیلی از ارشا اینکه و بودم دیده ارشارو  نیلوفر تولد تو پیش یال چند من نیست میکنید

 ونچ اما ارشا با نامزدیش همچین و بود نفس تولد بیرون ببره منو مثال که دنبالم اومد ارشا که شب همون داشته

  میکنم اشتباه من بگه نیما به که برد منو اومد دارم خبر امشب جریان از من که بودن فهمیده

 مطمئنی؟؟ تو نسیم،مامانجان.مامان

 دیگه؟ میزنی حرفارو این دای که سرجاشه حواست االن جان نسیم.بابا

  دارم خبر چی همه از که من نباشه سرجاش حواسش هم نسیم اگه فارابی اقای.گفت کردو دخالت ارتان

 .... ینی پس.بابا

 کنیم چیکار باید حاال.مامان

 کنم ازدواج ارشا با نمیخوام من مامان گفتم گریه با

  دلم عزیز باش اروم.مامان

  پستیه پسر چه ارشا بشه ثابت نیما به کنیم کاری یه باید.بابا

 ؟؟هان؟؟ چی نشد ثابت اگه.

 کنم کمکت میتونم من باش اروم نسیم.ارتان

 ؟؟ چی بفهمه باز اگه.

 من با نباش چیزاش اون نگران شما.ارتان

 اون ارهد حق کرد کپ بدبخت بغلش تو انداختم خودمو شدمو پا  مامان و بابا  کنار تو از سرعت به که بره پاشد بعد

 ارتانو من بفهمن باید چی که باالخره ولی کردم اینجوری من حاال ننشست کنارم من ی خانواده خاطر به بیچاره
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 این خوب دختر اخه.گفت گوشم تو اروم کردو حلقه کمرم دور دستاشو اومدو خودش به ارتان دیگه دارم دوسش

 بابات؟ مامان جلو بود کاری چه

 چی؟ که اخرش خو.

 ... توهم که باورکنم میخوای ینی.ارتان

 دارم دوست اره.

  ببوسمش حتی مننتونم که میکنه اعتراف کسی جلو اینجوری که برم خودم کوچولوی خانم قربون الهی.ارتان

  بکن خواستی هرکاری اونوقت+یکم صبرکن بهمعنای ها بچه المثله ضرب+بزار جیگر س ندون.

 هرکاری؟.گفت شیطنت با

 بچه نشو پررو دیگه.بازوش ت زدم اومدمو بیرون بغلش از گفتم چی که افتاد دوزاریم تازه

 میزنی چرا حاال باشه.ارتان

 میخواد دلم.

 جان نسیم.زد صدام بابا رفتو ارتان خداحافظی بعد

 بابا جونم.

 دارم حرف باهات اتاقت تو بریم لحظه چند میشه.بابا

 بابایی بریم.

 نارمک باباهم تختمو نشستملب بود شده تنگ براش دلم قدر چه اخی اتاقم تو و باال رفتیم اسانسور از بابا با

 درسته؟ نمیکنیم مخفی دیگه ازهم هیچچیو و مینیم بهم حرفامون همه تو منو نسیم.بابا

 درسته.

  شده؟ عاشق دخترم که بپرسم ازت میخوام واضح خیلی منم پس.بابا

 بله.مگفت شدن سفید سرخو خجالتو بدون منم پس نمیکردیم قایم هم از چیو هیچ و بودیم خیلیصمیمی بابا منو

  بابا

 ارتان اقا همین عاشق نکنم اشتباه اگه. بابا

 اعتراف هردومونم و هنچنین اونم و شدم ارتان عاشق که ماهه هفت حدود اال من بابا شما باهوشین خیلی بلع.

  کردیم
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 داریم پیش در عروسی یه پس خب.بابا

 بابا شما،راستی ی اجازه با البته دیگه بله.

 جانم.

 خبر چه ارشین و نیما از میگم.

 خوبه خیلی زندگیشونم نهال اسم به دارن دوماهه دختر یه هم االن خوبیه خیلی دختر برادرش برخالف ارشین.

  کردن زندگی ما با هم سال یه این

 دوستم امروزبرمخونه من میشه اوهوم،بابا

 کنی؟ شکش میخوای.بابا

 دیر هم امروز همین برا بودیم بیدار صبح تا اومدن هم بچهها همه خوابیدم دالرا خونه دیشب من باباجون نه.

  اومدیم

  برو کنی راضی مادرتو میتونی اگه عزیزم ندارم حرفی که من.بابا

 چشم.

 نیال مهمونای داد رفتنم به رضایت گریه و التماس و خواهش مامانو برا خودم کردن لوس کلی بعد پایین رفتم

 دلم قدر چه خودم لباس کمد اخی پوشیدم کشیدمو بیرون کمدم از لباس دست یه سرعت به میومدن نه ساعت

 اسلب یه کردمو کوچولو ارایش یه فوری بعد برا باشه ندارم دلتنگی رفع برا وقت االن بود شده تنگ اینجا برا

 از وممخ ماشین سوییچ گرفتم خونشونو ادرس و دم زنگ نیال به برداشتم بودم نپوشیده حاال تا که هامو مجلسی

 کم میگرفتنکم بیرون از که غذاهم شد تموم تزییناتش و دسر کار هشت ساعت تا شدم راهی و گرفتم بابا

 خوش مبه خیلی بگذریماونشب رسوند فوری خودشو برگشتم من فهمید وقتی که هم ترانه اومدن مهموناهم

 خونه رفتم کوفته و خسته و کردیم جور و جمع اونجارو سه ساعت تا کردنو زحمت رفع مهمونا دو ساعت گذشت

 رسیدم ارشین با همزمان شکالتیم شانس از

 به تازه انگار کردم قفل درو خودمو اتاق تو باال بردمش ها پله از اروم کشیدمو دستشو بود کرده کپ بدبخت

 نسیم.گفت ای گرفته صدای با که بود اومده خودش

 ساکت من جون ارشین هیشش.

 نداری فراموشی تو مگه.ارشین

 گفتم براش چیو همه و دادم بیرون حرص با نفسمو

 گفت بهم بجاش و نکرد تعجب اصال اون اما
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  نیست ای چاره انگار اما بفهمی چیزارو این روزی یه نداشتم دوست اصال.

 نمیدونم من چیو.

 باشه؟ باشی اروم بده قول نسیم ببین.ارشین

 بگو ارومم من.

  بگم بهت خالصه خیلی ببین خب.ارشین

  هستن مواد قاچاق کار تو ارشا و نیما.گفت سریع خیلی بستو چشاشو

 باشه؟ کارمواد تو من داداشیه نیما چی نمیشد باورم

 ارشین؟ میگی دای چی میفهمی.

 از که بود تهدیدی خاطر به داد رضایت نیما منو ازدواج به ارشا که دلیلی تنها میفهمم خوبم میفهمم بله.ارشین

 ارشاست تهدیدای کنی ازدواج ارشا با میکنه مجبور تورو داره نیما که دلیلی تنها و نیماشد طرف

  میشنوم چی خدایا

 نکنی ازدواج باهاش تو اگه نسیم کنی ازدواج ارشا با کن قبول  مهمه برات داداشت اگه توروخدا نسیم.ارشین

 ...  نسیم ولی میشناسم خودمو برادر ادمیه جور چه ارشا ؟میدونم میشه چی میفهمی

 ... بهم میخواست قبال ارشا نمیخوام من ولی ولی.

 لیک کرد بغل منو تختو روی گذاشت بود بغلش توی که نهالو فهمید منظورمو ارشین هرچند بدم ادامه نتونستم

  شدیم سبک تا کردیم گریه باهم

  پرید رنگم انداختم گوشیم صفحه به نگاه  زد زنگ ارتان موقع همون

 نیما؟ یا نسیم؟ارشاست چیه.ارشین

 ارتان.

 اها. ارشین

 ارتان جانم.

 عزیزم خوبی. ارتان

 نیستم خوب نه.گفتم کنم پنهونش ارتان از  نمیتونستم

  نسیم؟ شده چیزی.ارتان
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 ببینمت؟ میشه.

 کی؟.ارتان

 نه ساعت فردا.

 دنبالت؟ بیام. باشه.ارتان

 میام خودم نه.

 کنی؟ رانندگی میخوای حالت این با.ارتان

 میام ارشین با نه.

 ارشین؟.ارتان

 فعال میکنم تعریف برات میام اره.

 کردم قطع  نشدم ارتان خدافسی منتظر

 دیگه؟ بیام من چرا.ارشین

 بیای الزمه.

 کجا نپرسیدی که تو راستی بریم پاشو پس باشه. ارشین

  همیشگی جای میریم میزاریم قرار هروقت.

 شدی عاشق پس.گفت زدو لبخندی ارشین

 اره.

 کنی ازدواج نداری دوست که میگفت نیما. ارشین

 دیگه دل ولی اره.

 نگرانی از نمرده بدبخت تا بریم میفهممت.گفت زدو لبخندی ارشین

 بریم.

 نزدیم حرفی بود شاپ کافی یه که همیشگیمون جای به رسیدن موقع تا دیگه

 ارشارو بشم مجبور ممکنه اینکه به فکر با بغلش پریدم سمتشو دویدم دیدم ارتانو شدیم شاپ کافی وارد

  گرفت گریم کنم ارتان جایگذین
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 نمیکنم ازدواج ارشا با من ارتان.

 فهمیدی؟ کنه کاری به مجبور تورو نمیتونه کسی نگفتم بهت من کردی،مگه گریه  باز که تو.ارتان

  بود دلگرمی یه برام ارتان حرفای

  نشست کنارم ارشین و من روی روبه هم ارتان صندلی رو نشستم اومدمو بیرون بغلش از

 ارتان.

 عزیزم جانم.ارتان

 خواستم کرده بیشتر اون خاطر به حرفاشو چاشنیه و کالفست ارشین حضور از که بود مشخص حرفاش از کامال

 همیشگی. گفتیم باهم همزمان ارتان منو اومد سفارشات گرفتن برای گارسون که بدم ارتانو جواب

 شما؟ و. گفت ارشین روبه گارسون

 همیشگی همون ندونسته.گفت کوچولویی لبخند با اونم

  نباشه خوشایند ممکنه بدونی،البته رو چیزایی یه باید.گفتم ارتان روبه من رفتو گارسون

 چی؟.گفت کشیدو موهاش تو دستی کالفه ارتان

 کنی؟ تعریف تو میشه.گفتم ارشین به

 باشه.ارشین

  بدین پاسخ سواالتم به صادقانه میکنم خواهش.گفت ارتان روبه بعد

  بفرمایید.ارتان

 دارین؟ دوست نسیمو قدر چه شما.ارشین

 اخه؟ سوالیه چه این.ارتان

 بده سوالشو جواب عزیزم.

 مشخصه سوالیه؟جوابش  چه این عزیزم اخه خب.ارتان

 !ارتان اقا.ارشین

 بدم نسیم خاطر به جونمو حاضرم من باو باشه. ارتان

  بگذرین ازش خودش خاطر به حاضرین.ارشین
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 !ارشین.

 نسیم میکنم خواهش. ارشین

 نمیفهمم منظورتونو.ارتان

  اورد بود شیرقهوه با شکالتی کیک که سفارشاتمونو مزاحم گارسون این

 دست از وجونش نسیم خود حتی و زندان بیفتن ارشا و نیما میشه باعث کنه ازدواج شما با نسیم اگه ببینید.ارشین

  کردم فکر حاال تا دیشب از من پس بمونید باهاش نه بگذرید نسیم از میتونید نه شما بده

 نتیجه؟ و.ارتان

 نقشم اما. کرد واضافه گفت کردو تعریف براش نیمارو و ارشا ماجرای کل ارشین

 ارشین؟ چیه نقشت.

  مجبورم اما سخته برام انتخاب بچم پدر و شوهرم نیماهم برادرمه ارشا خب.گفت انداختو پایین سرشو

 واجازد ارشا و نسیم اینکه اول دارین راه دوتا شماها ببینید دارم خبر خودم برادر کارای از من.گفت مکث کمی بعد

  بردارین راهتون سر از ارشارو راه یه میمونه پس نمیشید راضی شما که کنن

 چجوری؟.

 دکترش داره خون صرطان ارشا میمیره هم دیگه وقت چند تا نمیدونه خودش اما بیماره ارشا.ارشین

 هب نیما اینکه هم میرسین بهم شمادوتا هم بمیره برادرم اگه نیست معلوم حداکثرش و ماه پنج حداقلش.گفت

  بندازیم جلو ارشارو مرگ میتونیم ما بیرون میاد نیماهم اونجوری مونده گروه اون تو من برادر خاطر

 بکشی؟ برادرتو حاضری چییییییییییییییی؟؟؟؟تو.

 داره؟هان؟ فرقی چه زود دیرو حاال بمیره قراره اون نسیم اروم.ارشین

 خاطر به عمرا بودم من اگه برادرشه باشه بد که هم هرچی ارشا بزنه حرفی همچین ارشین نمیشد باورم

 کنارم ارشارو ماه چند میتونستم باالخره کارنبودم این به راضی دلم ته راستش بگذرم برادرم از خواهرشوهرم

  کرد منوثابت خالف ارتان حرف ولی بکشیم ادم نمیتونستیم نبودیمو قاتل ما کنم تحمل

 موافقم من.ارتان

   بدم انجام کاری همچین نیستم حاضر من.قاتلیم ما مگه!چی؟ارتان.

 من با اون بدی انجام کاری نیست الزم شما.ارتان
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 قاتلی؟ تو.

 اره تو خاطر به. ارتان

  نباشه حرف هیشش.ارتان.

  ارتان اه.

 نباشه حرف چی؟ گفتم.ارتان

  فکرکنید خوب پیشنهادم راجب خونه بیارین زحمت بی نسیمو شماهم ارتان اقا میرم من جان نسیم.ارشین

  شد بلند هم ارتان ارسین رفتن بعد

 کجا؟.

    بخوری هوایی یه پارک بریم پاشو نیست خوب حالت. ارتان

 باشه،بریم.

 زدیمن حرفی کدوم هیچ ماشین تو رفتیم باهم کنارم اومد پرداختو میزو ی هذینه رفت ارتان نخوردیم سفارشامونو

 ییک اون با کردو حلقه کمرم دور دستشو اونم ارتان بغل انداختم خودمو نداشتمو رفتن راه نای اصال رسیدیم تا

  کرد نوازش موهامو دستش

 ارتان.

 دلم؟ جان.

 . ...اینکارو تو.

 نزن حرف راجبش دیگه گفتم هیششش. ارتان

 کنی؟ بدبخت خودتو دستی چی؟دستی ینی.

 نیست مهم. ارتان

 مهمه هم خیلی.

 نیست مهم هم اصال. ارتان

 ارتان.

 جان.
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 بزنی؟ دالرا به زنگ یه میشه.

 چی؟ برا.

  میزارم جریان در هارو بچه برمیخورم مشکل به هرموقع من بیاد بگو.

 بزنم؟ زنگ باشه،االن.

 اره میشه اگه.

 بده گوشیتو پس.

  رسیدن ها بچه همه ساعت نیم بعداز شد دالرا با تماس مشغول اونم دستشو دادم گوشیمو

  دالرا،رامین،مهدخت،مهسا،نیال،مایاسا،ترانه

 بچه اب دیگه فکرکنم ماجرا کردن تعریف به کرد شروع ارتان و االچیق یه زیر نشستیم پرسی احوال و سالم بعداز

  بود اومده کنار ها

  بدیم انجام کارو این غیرمستقیم میتونیم.گفت رامین حرفش اتمام بعد

 رامین.

 چیه؟.رامین

 میکشین؟ قتل ی نقشه نشستین شما اونوقت مخالفم کار این با میگم من.

 فهمیدی؟ نداری درشو دخالت حق شماهم و مردونست کامال بحث این.رامین

 و نجااو نمیتونستم  بشینم بشمو خفه بودم مجبور همین برا عصبی بودو جدی انقدر رامین که بود اولی ی دفعه

  اومدن دنبالم نیال و مایاسا رفتم پاشدم کنم تحمل میزدنو که حرفاییه

 دختر؟ میکنی اینجوری چرا تو.مایاسا

  داره زندگی حق ادمه باشه پست که هزارم ارشا میکنید صحبت ادم یه جون برا دارین جوری؟هان؟بابا چه.

 کنی انتخاب باید نسیم ببین.نیال

 کنم؟ ازدواج ارتان دیرتربا ماه چند میشه چی مگه.

 کاریت یه اگه درضمن شده سیاه شناسنامت کنی ازدواج ارشا با ه اخه خنگی انقدر چرا تو اخهدختر د. مایاسا

  گرفت؟ ادمو یه جون نمیشه میگی بازم یا کنی بزرگ اونو بچه حاضری چی بکنه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 Arefeh | وزد می بیگانه نسیم

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

 

136 

 

 ینا جز راهی ینی بکنیم اینکارو باید پس میخواست همین برا فقط منو ارشا نمیگه بدم دیدم کردم فکر یکم

 شد؟ چی خب.طرفم اومد ارتان که بودم فکرت همین تو برامون نمونده

 کرد موافقت نسیم.مایاسا

 نسیم؟ اره.ارتان

 قبول.گفتم ارومی صدای با

 من حرف تا عزیزه برات بیشتر دوستات حرف ینی.گفت گوشم توی اروم کنارمو اومد

 دلخور و شده ناراحت فهمید میشد کامال

 بهتر هستن مؤنث یه کردن ازدواج خودشون اونا.کردم زمزمه اروم خودش مثل و بوسیدم گلوشو زیر کردمو بغلش

 میگم؟ چی که میفهمی کنن روشن منو میتونن

  عزیزم فهمیدم.گفت بوسیدو گونمو چون شد قانع فکرکنم

 شده قرار انگار اما بدونم که نمیخواستم هستو چی نقشه نمیدونستم اصال که من کرد جدا خودش از منو بعد و

  خونه ببرتم که خواستم ارتان از کردمو خدافسی ها بچه از بشه عملی نقشه دیگه هفته

 کرد باز برام اغوششو اونم و سمتش دویدم شد جمع چشام تو اشک ناخداگاه دیدن نیمارو شدم خونه وارد وقتی

  نکرد تعجب دیدنم از چون بود گفته بهش چیو همه ارشین فکرکنم

 دی؟خببو بیزار ازش انقدر ینی کنی ازدواج ارشا با تو؟نمیخواستی رفتی کجا اخه معرفت بی ندیدمت سال یه.نیما

 کردی؟ فرار چرا  میگفتی خودم به

 برگشتم االن ببین داداشی ولکن.

  تنهایی نه البته اره.نیما

 نیما ٕ ا.

  منه شبیه قدر چه بره قربونش عمه الهی نفره تک مبل روی نشستم کردمو بغل نهالو نگفت چیزی دیگه

 بودم نگرفته تماس باهاش اصال روز دو این وای ای زد زنگ جون مهناز که میکردم بازی نهال با داشتم

 .... توروخدا ببحشید جون مهناز سالم.

 عزیزم نداره اشکال.گفت خنده یا

  ها بچه خوبه جون عمو خوبین شما خب.
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 خوبن؟ خانوادت طوری چه تو عزیزم خوبیم همه ماهم.

 میرسونن سالم ممنون.

 میگذره خوش ما خبرا؟بدون چه گلم عروس خب.

 بعد بگذره ساعت چهار بیستو نمیزاره خالق جلل زده حرف جون مهناز با ارتان ینی میرسه زود خبرا قدر چه وا

 بگه

 مهنازجون شماست دست که خبرا ٕ ا.

 بهش میدم گوشیو داره کارت ارام عزیزم خب.گفت کردو ای خندا

 ممنون.

 بپرسی؟؟ خواهرشوهرتو حال نزدی من به زنگ یه رفتی روزه دو چرا بیشعور ی دختره.ارام

 انخ نمیکردی استفاده ناپسند کلمات جور این از که تو انگار کرده سرایط توام به من رفتار باش اروم جان ارام.

 من؟ خواهرشوهر شدی کی از تو درضمن میکنه پوستو بفهمه داداشت

 داداشم پیش که تهرانی ی خونواده عروس شدی موقعی دوما نمیگه چیزی من به ارتان باشی تو تا اینکه اول.

 کردی اعتراف

 گفت؟ خودش ارتان،ببینم روحت تو ای.

  نمیزنه حرف که ما داداش این وال زدم حدس میکرد صحبت خاستگاری راجب جون مهناز با داشت باو نترس.

 اوردن تشریف تهرانی اقای خانم نسیم.گفت نگار که بدم ارامو جواب میخواستم

 بای شد فرما تشریف داشِت خان اری زاده حالل چه به.

 بای برو.

 ارتان استقبال بودمرفتم کرده بغل نهال که طور همون کردمو قطع

 عزیزم سالم.گفتم لبخندی با

  خانما خانم سالم. ارتان

  ها بغلمه نابینایی؟بچه کجا. کشیدم کنار خودمو که کنه بغلم خواست بوسید گونمو همه به توجه بی و

 نفهمیدم شدیم دار بچه کی ما ٕ ا.

  برادرمه بچه حیا بی ی پسره ایش.
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  اها.

 شده خوب باهم ارتان و نیما انقدر چرا نمیدونم کرد پرسی احوال سالم همه با ارتان شدیم پذیرایی راهی ارتان با

 رو اباب مامانو و نشستن ما کنار ی نفره سه مبل رو ارشین و نیما نشستیم نفره دو مبل رو ارتان منو بگذریم بودن

  هم کنار تکی مبل دوتا

 بازی نهال با سررفت حوصلم منم میزدن حرف باهم ارشین مامانو شدنو مردونه صحبتای مشغول معمول طبق مردا

  میرفتم صدقش قربون و میکردم

 بره قربونش عمش الهی.

 غلط عمش.غرید دندوناش الی به ال از ترشدو تنگ بود حلقه کمرم دور که اتان دست و شدم ساکت همه لحظه یه

  کرده

 !    کنه حسابم ادم بگیره تحویل منم یکی تا میرفتم نهال قربون اول از کاس ٕ ا.

 نسیم.گفت مامان روبه ؟بعد دختر کنم چیکار زدنت حرف با من اخه د.گفت دهدو بیرون حرص با نفسشو ارتان

 میزنه؟ حرف اینطوری همیشه

  کنم درستش نتونستم بچمه ساله بیست نشو پاپیچش.زدوگفت لبخندی مامان

  میشه بغلی اینجوری میکنه عادت بخوابونمش ببرم من به بده نهالو میخوای جان نسیم.ارشین

 بگیرش بیا باشه.

 اباب مامانو میکردن صحبت دو به دو همه حاال برگشت خوابوندشو نیما اتاق تو باال بردش اونم ارشین دادم نهالو

 میکردیم نگاه بهم فقط ارتان منو ولی نیما ارشینو

 عروسشم من گفتی مامانت به حقی چه به تو ببینم.

 میخواست دلم.گفت لبخندی با

 ....  قبول من اگه اونوقت ٕ ا.

 نکنی قبول میکنی غلط شما.

 میکنی؟ غلط میگی من به انقدر امرور چرا تو ٕ ا.

 میخواد دلم.

 میکنی غلط تو.
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 گفتی من به چرا تو ٕ ا.

 میخواست دلم خودت قول به.

 کوچولو فنچول میکنی یکی خودت مال با منو دل.

 داره هم فرقی دالمون مگه.

 بله.

 ارتان بیخی اینارو اصال.

 جانم.

 چیه نقشت میگم.

 مردونس بحثا این رامین قول به.گفت لبخند یه با کشیدو عمیقی نفس

 ... بی خیلی ارتان ٕ ا.

 هستم؟ چی خیلی بگو.داد فشار محکم دستمو

 کن ولم شد کنده دستم ارتان اخ.

 کنم ول تا بده منو جواب.

 هستی وحشی خیلی.گفتم شدمو حرصی منم

 دوباره بگو نشنیم چی.گفت کردو تر زیاد دستشو فشار

 کن ولم نسیم جون خوردم شیکر ارتان کردم غلط اخ اخ اخ.درمیومد اشکم داشت دیگه

  میخوریا قسم خودتو جون باشه اخرت دفعه.گفت کردو ول دستمو سریع

 شد خورد دستم اخ.

 دستتو ببینم.

  میداد نشون بیشتر سفیدم پوست خاطر به بود شده قرمز دستم

 میخوام معذرت.بوسید بعد کردو نوازش ستمو یکم ال بود پشیمون کرد که کاری از فکرکنم

  خب زدی اول از چرا.

 شدم عصبی خب دیگه نکن اذیت نسیم ٕ ا.
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 بودم؟ عصبی ببخشید میگی بازم کشتی منو زدی اگه ٕ ا.

 کن تمومش!نسیم.

 چیه نقشت بگو باشه،حاال خو.

 شدیم منصرف خب.

 کنم؟ ازدواج ارشا با من چیییی؟؟؟ینی.

 بهم ما هم اینجوری کنه دور تهران از برادرشو مدت یه شدارشین قرار شدیم منصرف ارشا کشتن از عشقم نه.

  بیرون میاد گروه اون از داداشت اینکه هم میرسیم

 حالم خوش خیلی.

 نمیمیره جونت ارشا چون.

  نیست قاتل ایندم شوهر چون حالم خوش میزنی حرف اینجوری چرا ارتان اه.

 برم خودم خوشگل خانم قربون الهی.

   بشم،؟؟ بیوه نکرده ازدواج میخای میزنی تو حرفیه چه این اخه گفتی چرا میگی میکنی غلط  بگم بهت االن.

  شما نترس.

 چشم.

 بال بی چشمت.

 راست یا چپ.

 داره فرق مگه.

 که چشمات نگفتی چشمت گفتی تو خو.

  بال بی چشمات پس.

  بوسید چشامو جفت شدو خم بعد

  ازدواج بعد برای کارارو این بزارید.نیما

  پایین انداختم سرمو کشیمو خجالت بار اولین برای

 نمیاد بهت اصال که نکش خجالت.نیما
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  کرد ثبت گینس تو باید یابه کم اتفاقای از نسیم کشیدن خجالت.بابا

  کنین اذیتش گلمو دختر کم ٕ ا.مامان

  خانم کن لوسش دخترو این کم.بابا

  لوسه کجاش بچم لوسی چه.مامان

 اشکش میزدیم خالفش بر حرفی یا میکردیم کاری هرموقع سال یه این تو موافقم فارابی اقای با منم ٕ ا.ارتان

  درمیومد

 ارتان ٕ ا.

 جانم.

 کردم،؟ گریه کی من جانم کوفتو.

 میکردم گریه ساعتشو شیش بیستو ساعت چهار بیستو از من خوبه ها میگم هم دروغی چه حاال خوبه

  کردی گریه موضوعایی چه سر حاال تا دروغگویی؟بگم انقدر چرا تو دختر ٕ  ا ٕ ا.

 ببینم بگو.

 بودی اومده یادته دیدم گریتو که اولی دفعه مثال.

 گفتمو ارتانو دهن جلو سریع شد فعال مخم کشید داد سرم کنم صدا شام برا ارتانو رفتم که روز اون یاداوری با

  نسیم جون ارتان.گفتم

  بار یکمین هزاو برا این نخور قسم خودتو جون.گفت برداشتو دهنش رو از دستمو.

 ندارم دوست پیر شوهر من عزیزم نخور حرص.

 ارتان  خوردن شام از بعد کردیم بحث باهم هم دیگه یکم

 **************************************رفت

 داری استرس انقدر چرا دختر تو چته وای.نیال

  میکنی؟ اینجوری نیست که غریبه دیگه ارتانه!نسیم.مهسا

  کنه ازدواج نمیخواست مثال خوبه.مهدخت

 بپوشه چی باید این ببینم فکو  اون ببندید دقیقه دو اه.ترانه

 نه یا بپوشم رسمی لباس اصال ببینم بگین میگه راست اه.
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  بپوش اینو بیا.نیال

 نیما با قهر بهانهی به ارشین که بود روزی سه خواستگاریم میومد ارتان که بود روزی امروز میگذشت ماه دو

 یه وشمبپ داد نیال که لباسی بگذریم کنه شرکت خاستگاریم مراسم تو نمیتونست امروز و شمال بود برده ارشارو

  پوشیدم بود رنگ شیری و زانوم باالی وجب یه تا دامن یه و هفتی ی یقه با ربعی سه استین کت

 بود کرده پیاده صورتم رو مالیم ارایش یه مهساهم و بودن شده بافته همشون مهی و تران کمک با بلندمم موهای

 دستم ادد ریختو چایی نگار اشپزخونه تو رفتم کردمو کوچولو سالم یه پایین رفتم پوشیدمو روفرشیموهم کفشای

 تیبتر این به همه اخر تا برم کنم شروع سر از خواستم بیفتم ممکنه هران میکردم حس که داشتم استرس اونقدر

 بچه نیما دراخر و بابا مامانو کنارش بودن نشسته ارام و ارشام ارتامو بعد بود خالی بغلش ارتان اول بودن نشسته

 تو مدمیو داشت قلبم میدادم چایی ارتان به اول باید بود پیدا که اینطور بگذریم پایین نیومدن موندنو باال هاهم

 از ور سینی چون فهمید فکرکنم میلرزید استرس از دستام سمتش رفتم اروم اروم بود هزار رو قلبم ضربان دهنم

  بشین.گفت گرفتو دستم

 بره پیش از درست رسومات و رسم بزار پسرم.بابا

 میسوزه نفر یه بریم پیش رسومات طبق باشه قرار اگه پدرجون اخه.

 اخه؟ میزنی تو حرفه این ارتان روحت تو.

 حاال خوبه میزنه حرف من با جوری چه ببین خدا هی.گفت و  فهمید خودش فقط گفتم اروم خیلی جملم این

  میدادی قورتم درسته همینجا وگرنه داری استرسم

 کلکلی عشق چه تو بچه اخه د.

  بشین بیا دیگه بیخیال.

  کرد تعارف چای پاشد خودش کنارشو نشستم

 حاله؟ چه در اوضاع. داده اس بود تران کردم نگاهش لرزید دستم تو گوشیم

 کن نگاه ها پله باالی از.نوشتم براش

 حتما.تران

 ارتان ات گفتن بهم چیا نشدم متوجه اصال نمیفهمیم هیچی استرس از نشست پیشم اومد ارتان کار شدن تموم بعد

  تمومه چی همه افتاد دوزاریم تازه کرد دستم ای حلقه پشت گرفتو دستمو

******************************************* 

  بعد ماه یک
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  بودم شده خوشگل خیلی نبود توصیف قابل انداختم خودم به نگاهی ارایشگاه ی اینه از

 نبالهد بودو دکلته لباسمم رنگ اجری ی گونه رژ یه و اتیشی قرمز رژلب با ابی و سبز مشکیو از مخلوط ی سایه یه

 سرم بود گذاشته نازم کوچولوی تاج یه و توهم بود کرده رول رو هنه موهامم بود خوشگل خیلی داشت

 خودتو خوردی دختر بسه.مهی

 اومد ارتان نسیم بپوش کاپتو بیا.دالرا

 گلخوش قدر چه بشه فدات نسیم الهی رفتیم ارتان سمت به باهم اروم گرفتو دستمو مهسا فیلمبردار دستور به

 راقب مشکی شلوار کتو دست یه بود زده باال بقیه بودو صورتش تو خوردش یه همیشه معمول طبق موهاشو شدی

 خودش.گفت ارتان گوش تو اروم مهسا دستش قرمزم رز گل دست یه  پوشیده هم مشکی براق ورنیه کفشای با

  اخری موند و کرد عروس رو همه

  چی تو پسٕ ا.ارتان

 روش دست نکن اذیتش وقت هیچ میمونه خواهرم مثل باش مواظبش ،راستی دیگه وقت تاچند میرم منم.مهسا

  میشه زده ازت همیشه برا دیگه ببینه بدی ازت بار یه اگه نکن بلند

 هست حواسم چشم.ارتان

  افتادیم راه باهم و ازادم دست به داد گلو اونم گذاشتو ارتان دست تو منو دست مهسا بعد

 یرمم دارم منم باالخره هی نشستم عقد ی سرسفره میشد برگزار اونجا مراسم چون ما خونه بعد و اتلیه رفتیم اول

 رو عقد خطبه بار اخرین برا داشت اومدم خودم به عاقد صدای با بود گرفته خندم خودم فکرای از مرغا قاتی

 لم؟دربیاورم؟وکی معلومه ی مهریه با تهرانی ارتان اقای دائم عقد به شمارا وکیلم ایا فارابی نسیم دوشیزه.میخوند

 رات بزرگ ی بقیه مادرمو پدرو ی اجازه با.گفتم ارومی صدای با بودند من جواب منتظر ساکت همه کردم مکث کمی

 بله...... 

************************************* 

 بعد سال پنج

  کردم امضا خوشبختیمو سند من شب اون

 باهاشون که رو گروهی اون نیما مرد بیماریس علت به ارشا ما عروسیه بعداز دوماه میگذره شب اون از سال پنج

 خیلی نیما و ارشین و سالشه پنج نهال االن ولی زندان بیفته دوسال خودش شد باعث و داد لو میکرد کار

 عقد همه چشم دوراز بود شمال که موقع اون گویا هم ترانه شده فوت که هست ماهی چند فتاحی خوشبختناقای

  خوشبخته االنم داد لو خودشو باالخره ولی بدونه کسی اینکه بدون اونم میکنه
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 خیلی و داریم اسمان اسم به ساله دختر یه ارتانم منو افش بی با اونم من بعداز ماه یه درست  کرد ازدواج هم مهسا

  خوشبخیتیم

******************************* 

 زیباست زندگی

  کنید نگاه ان به دیگر ای منظره از کافیست ان دیدن زیباتر برای فقط

********************************* 

20/1/02 

Arefeh  

 

 باشین داشته دوست وارم امید

 دارم عزیزان شما برای هارو بهترین ارزوی
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

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

  بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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