
 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 1 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 3 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 مقدمه 

 

 ور پیش که چیزی با آیا چیست تو و من تقدیر هاست زیبایی و ها زشتی از پر که دنیایی این در

 چه ره بهایش حال برسیم میخواهیم که چیزی به تا میکنیم هرکاری که یا آییم کنار میتوان است

 ؟؟؟ رقابت یا حسادت کرد خواهیم انتخاب را کدام شرایطی چنین در راستی به باشد میخواهد که

 اینجا و من دوساعته که نورا بشی در به در تو ای نمونده پاهام تو جونی دیگه که واااااییی

 وابخ از خبرش زودتر یکم میزنم یخ بیرون سرما این تو نمیگه بیشعور دختره ع ع ع.... کاشتی

 اب... شد سبز میمون علف پام زیر که بزارم حلوات لا گردو خودم ایشالا...  اهههه بیدارشه شتریش

 و دلش خانوم دیدم که برگشتم عقب سمت به ها ای سکته عین( نورا همون) آبی اسب یه صدای

 مار رهک خر زهر: گفتم بهش عصبانیت با بالا بود زده آمپرم دیگه...  میخنده داره اسب عین گرفته

 بودم شارژ بودم گذاشته و مرگم کپه الان تا عالی جناب مثل منم خب بله میخندی چی واس

 و میمون علف حالا تا کی از بعدشم گلم نزن جوش خخخ: گفت میخندید که طور همون نورا

  میخوره

 نورا بازم حرفم شدن تموم با...   برداشت تاب مخم موندم سرما تو انقد ندارم عصاب باو خفه: من

...  خداااااااااااا یا...  احمدی.  کلاس.  مدرسه سرم به خاک....  افتادم ساعت یاد یهو که خنده زیر زد

 میریزن ها همسایه الان وحشی چته: گفت و گرفت و دهنم جلو سریع نورا زدم که جیغی با

 بردار و دستت دختر عالم خاک اوا:  گفت و اومد( نورا مامان) مهری خاله لحظه همون...  سرمون

http://www.romankade./
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 فتمگ کنه باز دهن اومد تا که کوچه تو کشوندتم و پیچوند و خاله سریع نورا...  شد خفه مردم بچه

 بدوووووو بدو فقط نزن حرف: 

  اخه...  اخ مگه ه..شد ی..چ: گفت میدویید دنبالم که جور همون نورا

 انگار حرفم این با...  نمیده رامون برسیم دیر عوضی احمدی کلاس به مونده دقیقه 5 دیوونه: من

 این محظه به...  دوییدن من از تر تند حتی من مثل کرد شروع که کرد وصل ولتی 011 برق بهش

 داشتم نگهش و کشیدم و دست که داخل بره خواست رسیدیم مدرسه دم که

 کردیم دیر جوریم همین احمدی بابا بریم بیا شدیم دیوونه موندی سرما تو بخدا یاسمین: نورا

 اسو منم د: گفتم بعد دوییدن از بیاد بالا نفسم که کشیدم عمیق نفس چندتا...  نمیده رامون

 محرف این با...  کنه یخمون رو سنگ بریم چی واس نمیده رامون میدونی که تو بمون میگم همین

 ارک چی الان پس میگی راست: گفت میگرفت دستش تو و کولش که جور همون شد خالی نورا باد

 کنیم

 میکنم حلش بمون دومین: من

 ردمک کوله و کج و مقنعم...  کردم خاکیش و زمین رو انداختم میلی بی با و برداشتم دوشم از کولم

  میکنه نگام داره اومده بیرون حلقه از چشای با نورا دیدم که

 زدی زل خر عین چته: من

 کاریه چه این اخه شدی دیوونه موندی سرما تو من بخاطر نمیبخشم و خودم بخدا یاسمین: نورا

 از خواستیم و شدن مزاحممون نفر چند بگیم و بریم جوری این اگه ولی نشدم دیوونه: من

 ود و کرد فکر که یکم نورا...  کردیم دیر همین واس و افتادیم روز این به که کنیم دفاع خودمون

 دلشاد شدیم مدرسه وارد که همین...  داد انجام و کارا همون میلی بی با من مثل افتاد جا هزاربش

 سمتمون اومد گویان ابوالفضل یا دید مارو تا( مدیرمون)

  دخترا شده چی واااایی ای: دلشاد

 خانوم نیس چیزی: گفتم و کردم خسته حالت و صدام
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...  خاکن همه اینا نداره خبر بدبخت خخخخ... ندارین رو به رنگ نیست هیچی و چی چی: دلشاد

 بیاد تا دفتر تو رفتیم دلشاد گفته به

 میگماااا یاسی: نورا

 میگیاااا نوری: من

 نوری نگو میگم بار صد کوفت:نورا

 بگی میخواستی چی بگو حالا خب خخخخ:من

 نریم لو وقت یه میترسم من: نورا

 اومد دلشاد که بگه چیزی خواست نورا...  میکنم حلش من بشه سه نگو چیزی تو بابا نه: من

  نشست میزش پشت و رفت دلشاد...  باشه حواست گفتم لب زیر

  شده چی ببینم بگین حالا خب: دلشاد

 یشهپ ماشین با خبر بی خدا از چندتا که میومدیم داشتیم معمول طبق راه تو والا بگم کجا از:  من

 به که کردیم دفاع خودمون از ماهم که کنن ماشینمون سوار زور به میخواستن و زدن ترمز پامون

 ادوت با آبدارچی که شدم ساکت خورد در به که ای تقه صدای با... رسیدیم دیر و افتادیم روز این

 چی الان میدونه که برم قربونش جااااااانم ای...  رفت و گذاشت نورا و من پیش تو اومد پرتقال آب

 میچسبه

  نکنین امروز اتفاق درگیر فکرتونم بگیرین جون یکم بخورین و هاتون میوه آب: دلشاد

 دلشاد حرف با که لیوانا سمت کردیم حمله کُزُوُ  آوارگان عین بودیم حرف همین منتظر که ماهم

 گلوم تو پرید میوهه آب

 بدم؟؟؟ خبر هاتون خانواده به میخواین: دلشاد
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. .. رفت گذشت که بود جزئی چیز یه حرفیه چه این خانوم نه:  گفتم میاد در داره کار گند دیدم

 بیرون زدیم دفتر از سریع که نکشید طول ثانیه چند

 بودااااا نزدیک گفتم و کشیدم راحت نفس یه آسودگی سر از

 و کردیم درست و بود شده ها زده قحطی عین که رومون سر رفتیم...  کرد رحم خدا والا اره:  نورا

 با و زدم و کلاس در...  بود دوم طبقه که کلاسمون سمت رفتیم وقار با و سنگین خانومای مثل

  شدیم کلاس وارد احمدی بفرمایید

 ساییک با من بودید که جا همون بفرمایید میداشتین نگه تشریف دیگه یکم خانوما به به: احمدی

 حرفی بود نشده کسی که یاسمینی همون شدم...  ندارم کاری میزارن پا زیر و کلاس قانون که

 دیگه شیمی دبیر یه ماهم اگه اولن: گفتم و بالا دادم و ابروم تا یه...  نشنوه جوابی ازم و بزنه

 ششپی برم گفت بهم مدیرم وقتی نمیدونستم دومن میرفتم و نمیکردم دریغ مطمئنن داشتیم

 حرفی بپرسم گرفته تدریس مدرک زور به که کسی از بیام زمین بزارم و حرفش باید داره کارم

 سمت و نکردم توجهی خشمش از سرخ صورت به...  دلشاد خانوم پیش بفرما داری شکایتی داری

 وران...  داره وجود احمدی اسم به کسی انگار نه انگار اصلا نشستم بیخیال و رفتم نورا و خودم میز

 01 که اول ترم امتحان سر وقتی: گفت عصبانیت با احمدی بگه چیزی خواست تا نشست اومد هم

 میشه حالیت کردم کم ازت نمره 01 میشه شروع دیگه روز

 میگم که دلشاد به بشه کم بخواد صدم 05 حتی باشم داشته غلط که این جز به برگم از اگه: من

  میدم و شما چون شناسی وظیفه دبیری کار اطلاع پرورش آموزش به هیچ

 شروع حرص با نگفتم دروغ بیرون میزد داشت دود گوشاش از بچم بگم اگه میدیدی و احمدی

 از ساعتم نیم و اومدیم دیر و ساعتش نیم ما که بود نیم و ساعت 0 کلاسمون...  دادن درس به کرد

 و جادو وروره این باید دیگه ساعت نیم یعنی اوووووف...  میگذشت احمدی وار گوهر توضیحات

...  کشیدن دادن درس از دست احمدی خورد در به که ای تقه صدای با...  اههههههه کنیم تحمل

 دلشاد...  اییییش بزنه فک میخواست ریز یه این وگرنه داره نگه و زده در که کسی اون پدر خدا

 شدم مزاحم جان احمدی ببخشید: گفت و داخل اومد
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 نمه یه همچین ارنجم با و زدم پوزخند یه...  حرفیه چه این مدیر خانوم میکنم خواهش: احمدی

 چهب مگه نکبت ایش: گفتم اروم گوشش در...  پرید متر یه بیچاره که نورا پهلو به کوبیدم نرم

 مدیر؟؟؟ خانوم میگه ابتدایی

 لجه تو و من با جوریم همون اجوبه این یاسمین دیگه کن ول: گفت من مثل اهسته هم نورا

 کنجکاو دلشاد حرف با که بدم و نورا جواب خواستم... واویلا دیگه بشنوه حرفاتم این خدانکنه

 شدم ساکت

 جااااان...  من پیش بیاد زنگ این پایان تا رادمهر میخواستم که بود این مزاحمت از غرض: دلشاد

 گندی چه:  گفت و زد بود مخ رو بدجور که مسخره پوزخنده یه احمدی... آیااا شده چی چرا من

 ومخان حرفیه چه این: گفت باشه برخورده بهش انگاری که دلشاد...  رسیده دفتر به کارش که زده

 شخود و دفتر برم دنبالش که کرد اشاره من به بعدشم مدرسس این های نمونه از یاسمین محترم

 این که نمونش:  گفت لب زیر درنمیومد خونش میزدی کارد که و احمدی...  شد خارج کلاس از

 یبگ میخوای چیزی گفتم بودم شده گیر جو دلشاد طرفداری از که منم...  بداش حال به وای باشه

.. . بود حلال خونم وگرنه دادم ترجیح قرار بر و فرار سریع بعدشم بگو جلوش باش داشته جرعت

 بهم و بیرون اومد اتاق از دست به تلفن دلشاد بزنم در خواستم تا و موندم دلشاد دفتر پشت

 ستمنش نفره تک چرم مبل یه روی رفتم و انداختم بالا شونه یه بیخیال... داخل برم که کرد اشاره

 یچ هر ولی شدم گیج...  زنگ اخر تا چی اونم پیشش بیام گفته کلاس زنگ که شده چی یعنی... 

:  گفت و نشست میزش پشت و اومد بعد مین چند دلشاد...  بگذرونه خیر به خدا هست که

 شدی معتل دخترم ببخشید

  حرفیه چه این دارید اختیار: گفتم و شدم جا جابه جام تو یکم

 زیادی وقت چون بگم و ماجرا اصل بهتره اما بگم برات باید چجوری نمیدونم راستش:  دلشاد

 یچ یعنی من خدای...  افتاد دلم به عجیبی دلشوره دلشاد نیمه نصف چند هر حرفای با... نیست

 چیه؟؟؟ واسه عجله همه این شده

 تیجهن این به اون تصیح با که شد برقرار استان سرار در آزمونی یه پیشا وقت چند دخترم: دلشاد

  و..ت که...  تو که..ک رسیدن
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 خانوم چی من: گفتم استرس با

  ای نخبه یه: دلشاد

 این شنیدن از بود من جای هرکی مصلما شد خراب سرم رو دنیا انگار دلشاد که یهویی کلمه با

 بر من چرا نمیدونم اما میذاشت سرش رو و اینجا داد و جیغ با و میشد خوشحال مرگ خد در خبر

...  میشستن رخت داشتن دلم تو انگار...  نشدم خوشحال اصلا خبر این شنیدن از بقیه خلاف

 ددی و حالم که دلشاد...  میشد خوشحالیم ابراز مانع که بود عمیق اونقدری داشتم که ای دلشوره

 مادر؟؟؟ خوبی جان یاسمین: گفت

 ...شا اصلا شده اشتباهی شاید مطمئنید؟؟؟ شما خانوم: من

 رسیب چندبار بلکه دوبار نه بار یک نه ها نتیجه اون نشده اشتباه:  گفت و کرد وقطع حرفم دلشاد

 ذهن حضور اگه بیاد یادت بگم چیز یه بزاز اصلا رسیدن تو بالای هوشی درصد به هربارم شدن

 سیک که اونجایی از و بود شده مشکل دچار مدرسه امنیتی سیستم پیشا وقت چند باشی داشته

 به و مباسر بود حرفااش تایید منتظر و کرد نگام خیره...  گرفتی عهده به و کردنش درست تو نبود

 در کنی هک و سیستم تونستی دقیقه 01 عرض در تو: داد ادامه که دادم تکون تایید نشونه

 ساعت 0 الا ساعت 0 زمان حداکثر در دارن کارو این تخصص و اینه کارشون که کسایی که صورتی

 دیمنش تو بودن خاص متوجه حالا تا ما متاسفانه که بود کارات از یکی فقط این میدن انجام نیم و

 اینجا به دخترم...  رسیدی لیاقتته که چیزی به بلاخره که این از خوشحالم...  خوشحالم اما

 من داشت خوشی دل چه دلشاد هه...  بدون و هات لحظه این قدر نیست کسی هر کار رسیدن

 یه میگفت بهم حسی یه همش...  میزنه روشن آینده از دم اون وقت اون میمیرم استرس از دارم

 میگفت هم حسی یه اما میکنه عوض و زندگیم که قدری اون بد خیلی انتظارمه در بد اتفاق

 غش خوشحالی از میکردن تعریف ازت وقتی که نیستی همونی تو مگه دختر شده چت یاسمین

 و بود تر قوی اولم حس اون اما...  نخبه میگن بهت یاسمین کن فکر خوب کت فکر حالا میکردی

 وت برم تا خواستم اجازه دلشاد از...  نشده شروع هنوز که چیزی زیر بزنم که میکرد تلقین بهم

 عسری...  کرد استقبال حرفم از لبخند با دید و روزم و حال وقتی دلشادم که بخورم هوا یکم حیاط

 فقط کمی کرد نوازش و استرسم از داغ صورت خنکی نسبتن هوای که همین حیاط سمت رفتم
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 مدرسه باغچه جدول کنار رفتم راه که یکم...  زدن قدم به کردم شروع...  شد بهتر حالم از کمی

 هه اسمم شده حالا مینویسن ن کدوم با و نخبه نمیدونستم دیروز تا که منی اخه...  نشستم

 و بره پیش خوب امیدوارم هست که چی هر ولی انتظارمه در چی نمیدونم...  بخدا مسخرس

 ستهنش بغلش نورا که کلاس پنجره به و کردم بلند و سرم گاه ناخدا...  باشه بیخود الانم دلشوره

 به یوقت که این فکر از بست نقش لبم رو رنگی کم لبخند...  شدم خیره دیدش میشد واضخ و بود

 شدم بهش رو معاونمون جمشیدی خانوم صدای با که شدم خوشحال میشن زده ذوق بگم ها بچه

 دارن نفری چند گفت بهم دلشاد که اومد یادم تازه...  رسیدن مهمونا دفتر بیا رادمهر: جمشیدی

 حرکت دفتر سمت به و شدم بلند جام از بدن توضیح ساز سرنوشت آزمون این درباره برام میان

 هک نیست چیزی خرفا این باشم محکم کردم سعی و گذاشتم کنار و بودن ضعیف دیگه...  کردم

 به ای قهت محو لبخندی با فکرا این با بشه شدنم انرژی پر باعث باید عکس بر بیاره درم پا از بخواد

 خانوم و میانسال مرد یه به نگاه که کردم سلام و شدم داخل دلشاد بفرمایید با و زدم دفتر در

 ستمنش دلشاد گفته به شدن خیره بهم بود تنش خدمت لباس که پسره یه و تپلی تقریبا جوون

 شمایین ما رادمهر خانوم پس: گفت مرده همون که

 بله معلومه که طور این: من

 اصل سر میرم و نمیرم حاشیه خب بگم برات چیزایی یه دارم وظیفه و هستم مهرانفر من: مرده

 مطلب

 بفرمایید بله: من

 سریع یه با برخوداری بالایی هوشی درصد از میدونی که طور همون: گفت و زد لبخندی مهرانفر

 توهن مثل که مختلف های استان از هستن کسایی که شدیم متوجه مختلف مناطق از ها مشورت

 ثلم کسایی که اینه شامل آزمایش این کنن آزمایش و شماها که شد قرار ها گیری تصمیم بر بنا

 عشرو ها دانشکده از یکی در و خودشون استان در و بدن تشکیل مختلف های رشته از تیم یه تو

 چند بعد ماه سه این بعد دربیارید خودتون نظر تحت و اونا که دارید وقت ماه 3 کنن تدریس به

 بگم بهتره یا مربی سر که خودتون با گروهاتون زیر که میشه برگذار کشور سراسر در آزمون

 میره و میشه شناخته کشور نخبه عنوان به بشه برنده که تیمی بدین انجام باید هستین استاد
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 ییکسا و خودت دیپلم مدرک فردا تا که بگم اینم ماجرا اصل بود این خب آسیایی مسابقات برای

 برید باید روز سه بعد دارید استراخت وقت روز سه و میاد میگی و اسماشون تیم عنوان به که

 ماون بودن استاد و من بابا نه...  بودم کرده هنگ بدجور مهرانفر حرفای با...  دانشکده کارای برای

 باشن ما دست زیر قراره که کسایی اون داد به خدا خخخخخخ ؟؟؟؟ بروبچ با چی

 و دادم و تنفگدار سه اسم منم بگم بهش و باشن تیمم تو میخوام که کسایی اسم گفت بهم دلشاد

 واس بیان که میده خبر ها خانواده به که گفت دلشاد...  بیرون اومدم اونجا از اجازه یه با بعدش

 و کنه خبر و سوگل و ماندانا و نورا سپردم راهنمایی های بچه از یکی به...  حرفا این و رضایت

 به رممی دارم هم حالا و گرفتم معاونمون جمشیدی از و کلید خودمم کتابخونه تو بیان بگه بهشون

 4 گرد میز یه دور سالن ته نفری سه دیدم شدم کتابخونه وارد که همین...  بگم و چی همه ها بچه

 نشستم و کشیدم و بود ماندانا روی به رو و بود خالی که صندلی رفتم نشستن نفره

 سلام: من

  میزنه غیبت همش چیه ماجرا سلام و مار زهر: ماندانا

 اینجاییم که زدنامه غیب همین واس اتفاقا: من

 مگه شده چیزی: گفت بود گرفته استرس که سوگل

 خنده زیر زدن همه حرفم شدن تموم با که گفتم بهشون و چی همه و بودن جدی لاک تو رفتم

  جوک کار تو زدی میاد خوشم دیگه جون خخخخخخ: ماندانا

 شد عوض روحیم گرم دمت نشی زلیل: سوگل

 کرده تعطیل و مخت زده کلا امروز که بود چی سرما این لامصب خخخخ: نورا

 ماش با الان من: گفتم داشتم سراغ خودم از که ممکنی لحن ترین جدی با و بالا دادم و ابروم تا یه

 ؟؟؟ دارم شوخی

 بوده؟؟؟ چی پ نبوده شوخی اگ: ماندانا
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 اینجا؟؟؟ بیارمتون و بگیرم و کلاس وقت میداد اجازه دلشاد اخه بود شوخی اگه: من

 هااااااان؟:  گفتن هم با همگی و اومدن خودشون به تازه انگاز حرفم این با

 نبشی مین دو من جان:  گفت و گرفت و دستم نورا که برم بلندشم اومدم شدن گیر جو اینا دیدم

 جانم: گفتم و نشستم دوباره جام سر

 ؟؟؟ داره حقیقت گفتی که چیزایی این واقعا:  نورا

 بله درنمیارید بازی مسخره باز اگ: من

 مزدی همگی... نداشتیم خبر ما داشت تشریف مخ دیوونه این مدت همه این ناموسن یعنی: ماندانا

 نیمک تدریس دانشکده تو باید و هستن من تیم تو که گفتم و زدم بهشون اخرم شوک و خنده زیر

 یجلد ماندانا کردن ذوق زدن نامش به سازی تیتاب کارخونه که خری عینه همگی گفتم که و این

 داشتم که منم....  گرفت ضرب میز روز دستش با نورا...  رقصیدن به کرد شروع و جاش از پرید

 میخوند داغونش صدای با برم قربونش و آهنگ سوگلم و میخوندم

 هب ماشالا باد مبارکش ایشااالا رنگه خوشابو دوماد باااااد مبارکش ایشالا قشنگه چقد عروس: من

  شله شله شله شله ابروووووش و چشم

  اوووووو اووووووو: سوگل

 هووووی: گفتم که برداشتیم بازی جی دی از دست...  شد خشک دیدیم یهو که داد قر یه ماندانا

 دیگ و ادامه برو زامبی مانی

 نفری 4....  رفت خنده با بعدشم اومدن هاتون خانواده بفرمایید شد تموم کنسرتتون اگ: دلشاد

 دفتر به پام که این محض به....  بازیامون خل خاطر به خنده زیر زدیم و کردیم هم به نگاه یه

 داشت قشنگم که نیست قشنگم مامان جز کسی نفر یه اون که کسی بغل رفتم مخ با رسید دلشاد

 میکرد خفم

 کرده کم و ایکبیریش عمه دختره روی که بشم خلم دختر قربون ای: مامان
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 دهب پاس میگه همچین ع ع ع.... ما به بده پاس و دخترمون یکم حرفیه چه این خانوم بابا ای: بابا

 اباهمب و گفتن تبریک بهم دوشون هر که موندم بابا بغل تو هم لحظه چند....  سرم خیر توپم انگار

 و ساله صد راه که این از خوشحال... ناراحت هم شدم خوشحال هم...  برم که داده اجازه که گفت

 ته چیز یه میشد باعث و بود جاش سر هنوز دلشوره اون که این از ناراحت و میرم دارم شبه یه

) زهرا خاله بعدش( ماندانا مامان) معصومه خاله بعد( نورا مامان) مهری خاله...  باشه خالی دلم

 اه خانواده که این بعد....  انداختیم راه بوس بغل بازار و گفتن تبریک بهم و اومدن(  سوگل مامان

 ثلم ماهم کنیم ریزی برنامه بشینیم و کلاس سر بریم نمیخواد که گفت جمشیدی خانوم رفتن

 نشستیم جاهامون سر و کتابخونه سالن سمت کردیم حمله وحشیا

  بگیم باید چی ما آیا الان: سوگل

 کنیم ریزی برنامه زاد ادمی مثل واقعا بشینیم و باشیم ادم شده که هم بار یه واس میگم: من

 نظرتون؟؟؟

 موافقم:  نورا

 نامخالف بر لعنت: ماندانا

 نباشه راضی که کسی سر بر خاک: سوگل

 پس خرید یکم بریم فردا هیچ که امروز داریم استراحت وقت روز 3 معلومه که جور این خب: من

 ببریم و وسایلامون و کنیم تمیز و میدن بهمون که ای خونه بریم فرداهم

 چیه؟؟؟ خونه ماجرای: سوگل

 بدن بهمون دانشکده نزدیک خونه یه قراره میدونم من که جایی تا: من

 اهااا: نورا

 نظرتون حالا: من

 موافقم: نورا
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 نامخالف بر لعنت: ماندانا

 نباشه راضی که کسی سر بر خاک: سوگل 

 میگین جمله یه فقط رباتین مگه چتونه اهههههه: من

 هاااااا نظرتون نظرتون میگفت همش خودش اوسگلا عین بود کی مهربونم خر خفه: نورا

 امهبرن و گذاشتیم هم سر به سر دیگه یکم....  شم محو افق تو برم دادم ترجیح میگن راست دیدم

 سرویس با که ماندانا...  مدرسه از بیرون زدیم دوش به کوله همگی و خورد زنگ بلاخره که چیدیم

 و هخون راه....  میرفتیم پیاده باید که نورا و من موندیم....  دنبالش اومد باباش که سوگلم...  رفت

 هم از خونشون رسید که نورا...  نشد بدل و رد خاصیبینمون حرف راه تو و گرفتیم پیش در

 نورا با کوچه تا سه که خونمون راه منم و کردیم خدافظی

 

 داوم گویان صدقه قربون مامان شدم خونه وارد که این محظ به....  گرفتم پیش و بود فاصله اینا

 سمتم

  شد خنک من دل این کردی کم و نکبتت عمه دختر روی که بگردن دورت هات عمه الهی: مامان

 کردیااااا شروع باز مامان اهههه: من

 اقتلی اجنبیا اون این: گفت و صورتم تو کرد پرت اتاقم بزاره تا بود گرفته ازم و کولک که مامان

 اشپزخونه تو رفت بعدشم که نداری

 ماااااماااااان: من

 یاااااااماااااان: مامان

 نکن بیدارم نمیخورم ناهارم بخوابم میرم من خخهخ: من
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 یرگ جو دلش ور چسبوندن نخبه یه امروز میکردا درو و خونه دیروز تا حالا ببینم وایسا کجا: مامان

 شده

 قماتا تو رفتم و بدم گوش و مامان غرغرای تا نموندم دیگه....  خستممممممم فقط نخیییییر: من

 یه کدوم هر و لباسام و کردم قفل باشه مامان کردنای بیداز همون که احتمالی خطرای از و در.... 

...  منمیکن عوض دنیااا با و نداشتش موی تاز یه برم قربونش که تختم زدم شیرجه و کردم پرت ور

 ****شد خواب گرم چشام و نفهمیدم چیزی دیگه رسید بالش به سرم که این محض به

 بلاخره قشنگ به کردم شروع دستم با و کردم باز زور به و چشمم یه گوشیم زنگ صدای با

 ثانیه به...  میزنه زنگ دوباره خودش باشه هرکی جهنم...  شد قطع بدم ج اومدم تا کردم پیداش

 نگاه بخوام که این بدون بودم خواب گیج که جور همون...  خورد زنگ دوباره گوشیم که نکشید

 دادم ج شماره به بندازم

 بله: من

 کردی قفل و اتاقت در چرا شده زلیل بلا و بله: مامان

 داری دوباره تلفن با حالا باشم درامان دستت از که کردم قفل غرغرات بخاطر مامان وااااااییی: من

 میری اسکی

 بیشعوری خیلی نفهم شو خفه: مامان

 وارتون گوهر صفات از مرسی خخخخ: من

 میای؟ دوستش خونه میریم داریم بابات و من نیست این از بیشتر لیاقتت: مامان

 برید خودتون قربونت نه: من

 برم دراورد ادا انقد کشت و خودش بابات شم ماشین سوار برم من پس باشه: مامان

 مااااامااااان: من

 چیه ولی یامان ای: مامان
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 مین چند یعنی میشی ماشین سوار داری چجوری بعد نمیای تو گفتی من به که الان: من

 شم حاضر بمونی نمیخواستی

 یه همین واس نمیومدی و نمیکنی عوض باچیزی و خوابت میدونم مامان خرس خب خخخخ: مامان

 ممتد بوق صدای جوابم که بگم چیزی اومدم.... بای بکپ بگیر شو خفه دیگه الانم زدم الکی تعارف

 دهب پاس و دخترم میگه بابا که صبح امروز از اون دادی منم به دادی بابا ننه بقیه به خدا ای...  بود

 نشون و 8 که انداختم ساعت به نگاه یه شکرت خدا هی...  داره لطف من به انقد که مامان از اینم

 خرس مثل میگفت راست مامان که الحق خخخ...  خوابیدم من الان تا 3 از ابوافضل یا...  میداد

 گوشیم دوباره روهم و چشام تا...  کشیدم بالا سرم تا و پتو و شدم چی همه بیخیال...  میخوابم

 مامان شده چی باز: گفتم و دادم جواب مامانه که خیال این به...  خورد زنگ

 نسدیوو سوگل اخه...  میبینی و من...  کرد قطع بعدشم شده.... اشتباه خانوم ببخشید اوا:  سوگل

 اسم...  خورد زنگ گوشیم... بخداااا کمه تختش یه... نمیده تشخیص باهم و غریبه و من صدای که

 چیزی دفعه این اما کردم برقرار و تماس....  میکرد خودنمایی گوشیم روی سوگل دلقک قیافه و

 نگفتم

 الووو: سوگل

 الوووو: من

 خودتی؟؟؟ یاسی:  سوگل

 باشه کی میخواستی پس اره: من

 همیگ برداشته پیرزنه یه گرفتم و خط همین پیش لحظه چند اخه شد راحت خیالم اخیش:سوگل

 پیرزن عمرم تو ناموسن پیرزن؟؟؟؟؟؟ جااااان.... بووود شده خط رو خط کنم فک مامان چیه باز

  شدم که بودم نشده

 خریت به زدی و خودت یا داری کم واقعا تو سوگل: من

 میگی چرا وااااا: سوگل
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 کردی درستش پیرزن که بودم من زنگیدی بهش که اونی: من

 میکنی شوخی: سوگل

 میگم راست تو جان: من

 چرا من جووون: سوگل

 زدی زنگ داشتی کار چی حالا سیریش جون بابا باشه: من

  خرید بریم فردا چند ساعت ببینم میخواستم هیچی: سوگل

 خوبه؟؟؟ ظهر از بعد 3: من

  عالی: سوگل

 بده خبر ها بچه به تو پس باشه: من

 گلی اوکی: سوگل

 باری؟ کاری: من

 فعلا باش خودت مواظب:  سوگل

 و حس دیگه...  شدم بلند جام از و گذاشتم تختم بغل عسلی میز رو و گوشیم... بای همچنین: من

 کخش کوچیکم حوله با و صورتم بیرون اومد لازم کارای بعد دسشویی رفتم نبود خوابیدن حال

 یخاکستر چشای...  کردم نگاه آیینه تو چهرم به....  کنم شونه و موهام تا آیینه جلو رفتم و کردم

 و دمیرسی باسنم زیر تا که موهامم کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای میشد هم توسی گاهیی که

...  دیگس هم اندازه موهامون هنوزه که هنوز بودم کرده بلند نورا با و موهام یادمه... بود صاف

 موهاایی و کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای ای قهوه چشای نورا...  بگم هاهم بچه قیافه از بهتره

 بینی و ای قلوه تقریبا لبای کلفت کوتا ابروهای  طوسی چشای ماندانا...  صاف و باسن زیر تا

 رنگ با گاهیی گه که تیره یشمی چشای سوگل....  دار حالت و صاف کوتاه موهای و متناسب

 کمرش وسطای تا که درشت فر موهای و مناسب بینی و لب کوتاه ابروهای میشه عوض لباساش
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 بلم روی بیکاری از پایین رفتم و گذاشتم جاش سر و شونه...  اکیپمون قیافه از اینم...   میرسید

 ودمب دانشکده و دیگه روز چند فکر به میکردم پایین بالا و کانال هدف بی و نشستم وی تی جلو

 بزرگترن خودم از سال 4 حداقل که کسایی به باید چجوری شده تموم سالم 01 تازه که منی اخه

  برداشتم و خونه تلفن و اومدم بیرون خیال و فکر از تلفن زنگ صدای با...  بدم درس

 بله: من

 جان مامان خوبی عزیزم سلام:  مامان

  بزاره کلاس بابا دوست زن جلو میخواد مثلا مامان گرفت خندم خخخخخ

  داشتی کاری جونم خوشگلم خوبم: من

 نباشی تنها خونه و بیای امشب توهم داره اصرار فرهمند خانوم گلم: مامان

 ترم راحت تنهایی ولی دارن لطف بگو کن تشکر ازش: من

 فعلا قربونت دنبالت میاد جونم شیرین پسر شی آماده تا پس گلم باشه: مامان

 پسره اون با من اخه...  کرد قطع گوشی اهههه...  مامااااان بمون لحظه یه مامان الووووو: من

 و اتاق تو رفتم سریع مخم به زد که فکری با یهو....  دیگه میرفتم آژانس با خو برم چرا غضمیت

 ای روزهفی مانتو یه خخخخ...  نیستیم بخیل که ما دنبالم بیا بردیا آقا باش شدن اماده کردم شروع

 پو و برداشتم ای فیروزه سانتی 1 پاشنه کفشای و سفید شلوار و شال با

 

 زیر زا موهام و گذاشتم و شالم و بستم سرم بالا اسبی دم و موهام آیینه جاو رفتم لباسا بعد شیدم

 و کار آلبالویی رژ یه با و کشیدم چشمم گوشه فقط مداد یکم و زدم ریمل...  بیرون دادم شال

 فتمر گذاشتم داخلش و میخواستم که چیزایی که این بعد و برداشتم و سفیدم کیف...  کردم تموم

...  کفشم پوشیدن به کردم شروع اروم اروم...  شد زده خونه زنگ لحظه همون که اتاق از بیرون

 رو سنگ چجوری سریع اون نرفته یادم حقشه پس میاد بعدش شدن معطل از بردیا میدونستم

 نشستم و کردم باز جلو در و بیرون زدم ساختمون از دقیقه 01 بعد...  بود کرده یخم
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 سلام: من

 آوردی تشریف عجب چه سلام: بردیا

 و ناای ماندانا خونه ادرس بهش رفتیم که و راه از یکم...  واالا بسوزه آبادت کجا نا تا ندادم و جوابش

 سمت رفت و کرد ول و خونشون مسیر ولی اونجا بریم باید چی واسه نمیدونست اونم که دادم

  جاست همین...  اینا ماندانا خونه

 اینجا اومدیم چرا خب: بردیا

 به که زدم و مانی خونه زنگ رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع...  میام الان بمون مین دو: من

  شنیدم و صداش نکشیده ثانیه

 جوووووون: ماندانا

 بیا بدو نزن زر: گفتم خنده با و گرفت خندم

 اومدم بکپ: مانی

 بود کرده بتعج که اونم بمونه گفتم بهش بیوفته راه خواست تا بردیا تا که نشستم ماشین تو رفتم

 همانگ مانب با...  میاد دارع مانی دیدم کردم ماشین پنجره به رو و سرم...  نشست ساکت کارام از

 چون نمونیم تنعا پسره این و من تا باشه داشته و خره سر نقشه و بیاد باهام که بودم کرده

 نشست و کرد باز و عقب در مانی اییییش بزنین دور برین جوونا میگن اینا بابا شب اخر میدونستم

 سلام: ماندانا

 سلام: گفتم و برم عقب و سرم

 دوست رپس بردیا ایشونم دوستم ماندانا اتفاقا چرا: من نمیکنی معرفی سلام: گفت تردید با بردیا

 مین 01 بعد افتاد راه و کرد روشن و ماشین بردیا و کردن سری سر خوشحالی اظهار یه هستن بابا

 ... شدیم پیاده ماندانا و من که کرد پارک ساختمون پارکینگ توی و ماشین بردیا...  رسیدیم

 بود سریده خونه حوصلم گرم دمت یاسی: ماندانا
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 چهب کن ول میگفت میگفتم اگ نورا به گفتم بهت الافی خدا همیشه میدونستم چون خخخخ: من

 تو موندی میشدم دیوونه تا درمیاورد بازی ضایع اونقدر میگفتم اگ سوگل به داره گناه مردم

  دیوونه خخخ: ماندانا

 و زنگ و وایستادیم خونشون در جلوی...  بود بابا دوست خونه که سوم طبقه رفتیم آسانسور با

 رفتم فرو جون شیرین بغل تو واشد در تا که زدم

 دیدیم رو شما ما عجب چه تر ماه روز به روز عزیزم ماشالا: شیرین

 اینجاییم همیشه که ما جون خاله حرفیه چه این: من

 رسیپ احوال و سلام هم مانی با...  بریز زبون کم بچه برو:  گفت و زد پشتم شوخی به اروم ضربه یه

 هال وت رفتیم و گرفتم و ماندانا دست بعدشم میاد داره گفتم منم که کو بردیا پس پرسید و کرد و

 که مامان...  نشستم مامان دل ور کردن پاره تیکه تعارف کم یه بعد و دادم دست بهادر عمو با

 افتادیم خنده به هم مانی و من خندش از که میخندید ریز اوردم چی واس و ماندانا بود فهمیده

 بلاخره قشنگ به کردم شروع دستم با و کردم باز زور به و چشمم یه گوشیم زنگ صدای با

 ثانیه به...  میزنه زنگ دوباره خودش باشه هرکی جهنم...  شد قطع بدم ج اومدم تا کردم پیداش

 نگاه بخوام که این بدون بودم خواب گیج که جور همون...  خورد زنگ دوباره گوشیم که نکشید

 دادم ج شماره به بندازم

 بله: من

 کردی قفل و اتاقت در چرا شده زلیل بلا و بله: مامان

 داری دوباره تلفن با حالا باشم درامان دستت از که کردم قفل غرغرات بخاطر مامان وااااااییی: من

 میری اسکی

 بیشعوری خیلی نفهم شو خفه: مامان

 وارتون گوهر صفات از مرسی خخخخ: من
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 میای؟ دوستش خونه میریم داریم بابات و من نیست این از بیشتر لیاقتت: مامان

 برید خودتون قربونت نه: من

 برم دراورد ادا انقد کشت و خودش بابات شم ماشین سوار برم من پس باشه: مامان

 مااااامااااان: من

 چیه ولی یامان ای: مامان

 مین چند یعنی میشی ماشین سوار داری چجوری بعد نمیای تو گفتی من به که الان: من

 شم حاضر بمونی نمیخواستی

 یه همین واس نمیومدی و نمیکنی عوض باچیزی و خوابت میدونم مامان خرس خب خخخخ: مامان

 ممتد بوق صدای جوابم که بگم چیزی اومدم.... بای بکپ بگیر شو خفه دیگه الانم زدم الکی تعارف

 دهب پاس و دخترم میگه بابا که صبح امروز از اون دادی منم به دادی بابا ننه بقیه به خدا ای...  بود

 نشون و 8 که انداختم ساعت به نگاه یه شکرت خدا هی...  داره لطف من به انقد که مامان از اینم

 خرس مثل میگفت راست مامان که الحق خخخ...  خوابیدم من الان تا 3 از ابوافضل یا...  میداد

 گوشیم دوباره روهم و چشام تا...  کشیدم بالا سرم تا و پتو و شدم چی همه بیخیال...  میخوابم

 مامان شده چی باز: گفتم و دادم جواب مامانه که خیال این به...  خورد زنگ

 نسدیوو سوگل اخه...  میبینی و من...  کرد قطع بعدشم شده.... اشتباه خانوم ببخشید اوا:  سوگل

 اسم...  خورد زنگ گوشیم... بخداااا کمه تختش یه... نمیده تشخیص باهم و غریبه و من صدای که

 چیزی دفعه این اما کردم برقرار و تماس....  میکرد خودنمایی گوشیم روی سوگل دلقک قیافه و

 نگفتم

 الووو: سوگل

 الوووو: من

 خودتی؟؟؟ یاسی:  سوگل
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 باشه کی میخواستی پس اره: من

 همیگ برداشته پیرزنه یه گرفتم و خط همین پیش لحظه چند اخه شد راحت خیالم اخیش:سوگل

 پیرزن عمرم تو ناموسن پیرزن؟؟؟؟؟؟ جااااان.... بووود شده خط رو خط کنم فک مامان چیه باز

  شدم که بودم نشده

 خریت به زدی و خودت یا داری کم واقعا تو سوگل: من

 میگی چرا وااااا: سوگل

 کردی درستش پیرزن که بودم من زنگیدی بهش که اونی: من

 میکنی شوخی: سوگل

 میگم راست تو جان: من

 چرا من جووون: سوگل

 زدی زنگ داشتی کار چی حالا سیریش جون بابا باشه: من

  خرید بریم فردا چند ساعت ببینم میخواستم هیچی: سوگل

 خوبه؟؟؟ ظهر از بعد 3: من

  عالی: سوگل

 بده خبر ها بچه به تو پس باشه: من

 گلی اوکی: سوگل

 باری؟ کاری: من

 فعلا باش خودت مواظب:  سوگل
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 و حس دیگه...  شدم بلند جام از و گذاشتم تختم بغل عسلی میز رو و گوشیم... بای همچنین: من

 کخش کوچیکم حوله با و صورتم بیرون اومد لازم کارای بعد دسشویی رفتم نبود خوابیدن حال

 یخاکستر چشای...  کردم نگاه آیینه تو چهرم به....  کنم شونه و موهام تا آیینه جلو رفتم و کردم

 و دمیرسی باسنم زیر تا که موهامم کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای میشد هم توسی گاهیی که

...  دیگس هم اندازه موهامون هنوزه که هنوز بودم کرده بلند نورا با و موهام یادمه... بود صاف

 موهاایی و کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای ای قهوه چشای نورا...  بگم هاهم بچه قیافه از بهتره

 بینی و ای قلوه تقریبا لبای کلفت کوتا ابروهای  طوسی چشای ماندانا...  صاف و باسن زیر تا

 رنگ با گاهیی گه که تیره یشمی چشای سوگل....  دار حالت و صاف کوتاه موهای و متناسب

 کمرش وسطای تا که درشت فر موهای و مناسب بینی و لب کوتاه ابروهای میشه عوض لباساش

 بلم روی بیکاری از پایین رفتم و گذاشتم جاش سر و شونه...  اکیپمون قیافه از اینم...   میرسید

 ودمب دانشکده و دیگه روز چند فکر به میکردم پایین بالا و کانال هدف بی و نشستم وی تی جلو

 بزرگترن خودم از سال 4 حداقل که کسایی به باید چجوری شده تموم سالم 01 تازه که منی اخه

  برداشتم و خونه تلفن و اومدم بیرون خیال و فکر از تلفن زنگ صدای با...  بدم درس

 بله: من

 جان مامان خوبی عزیزم سلام:  مامان

  بزاره کلاس بابا دوست زن جلو میخواد مثلا مامان گرفت خندم خخخخخ

  داشتی کاری جونم خوشگلم خوبم: من

 نباشی تنها خونه و بیای امشب توهم داره اصرار فرهمند خانوم گلم: مامان

 ترم راحت تنهایی ولی دارن لطف بگو کن تشکر ازش: من

 فعلا قربونت دنبالت میاد جونم شیرین پسر شی آماده تا پس گلم باشه: مامان

 پسره اون با من اخه...  کرد قطع گوشی اهههه...  مامااااان بمون لحظه یه مامان الووووو: من

 و اتاق تو رفتم سریع مخم به زد که فکری با یهو....  دیگه میرفتم آژانس با خو برم چرا غضمیت
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 ای روزهفی مانتو یه خخخخ...  نیستیم بخیل که ما دنبالم بیا بردیا آقا باش شدن اماده کردم شروع

 پو و برداشتم ای فیروزه سانتی 1 پاشنه کفشای و سفید شلوار و شال با

 

 زیر زا موهام و گذاشتم و شالم و بستم سرم بالا اسبی دم و موهام آیینه جاو رفتم لباسا بعد شیدم

 و کار آلبالویی رژ یه با و کشیدم چشمم گوشه فقط مداد یکم و زدم ریمل...  بیرون دادم شال

 فتمر گذاشتم داخلش و میخواستم که چیزایی که این بعد و برداشتم و سفیدم کیف...  کردم تموم

...  کفشم پوشیدن به کردم شروع اروم اروم...  شد زده خونه زنگ لحظه همون که اتاق از بیرون

 رو سنگ چجوری سریع اون نرفته یادم حقشه پس میاد بعدش شدن معطل از بردیا میدونستم

 نشستم و کردم باز جلو در و بیرون زدم ساختمون از دقیقه 01 بعد...  بود کرده یخم

 سلام: من

 آوردی تشریف عجب چه سلام: بردیا

 و ناای ماندانا خونه ادرس بهش رفتیم که و راه از یکم...  واالا بسوزه آبادت کجا نا تا ندادم و جوابش

 سمت رفت و کرد ول و خونشون مسیر ولی اونجا بریم باید چی واسه نمیدونست اونم که دادم

  جاست همین...  اینا ماندانا خونه

 اینجا اومدیم چرا خب: بردیا

 به که زدم و مانی خونه زنگ رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع...  میام الان بمون مین دو: من

  شنیدم و صداش نکشیده ثانیه

 جوووووون: ماندانا

 بیا بدو نزن زر: گفتم خنده با و گرفت خندم

 اومدم بکپ: مانی
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 بود کرده بتعج که اونم بمونه گفتم بهش بیوفته راه خواست تا بردیا تا که نشستم ماشین تو رفتم

 همانگ مانب با...  میاد دارع مانی دیدم کردم ماشین پنجره به رو و سرم...  نشست ساکت کارام از

 چون نمونیم تنعا پسره این و من تا باشه داشته و خره سر نقشه و بیاد باهام که بودم کرده

 نشست و کرد باز و عقب در مانی اییییش بزنین دور برین جوونا میگن اینا بابا شب اخر میدونستم

 سلام: ماندانا

 سلام: گفتم و برم عقب و سرم

 دوست رپس بردیا ایشونم دوستم ماندانا اتفاقا چرا: من نمیکنی معرفی سلام: گفت تردید با بردیا

 مین 01 بعد افتاد راه و کرد روشن و ماشین بردیا و کردن سری سر خوشحالی اظهار یه هستن بابا

 ... شدیم پیاده ماندانا و من که کرد پارک ساختمون پارکینگ توی و ماشین بردیا...  رسیدیم

 بود سریده خونه حوصلم گرم دمت یاسی: ماندانا

 چهب کن ول میگفت میگفتم اگ نورا به گفتم بهت الافی خدا همیشه میدونستم چون خخخخ: من

 تو موندی میشدم دیوونه تا درمیاورد بازی ضایع اونقدر میگفتم اگ سوگل به داره گناه مردم

  دیوونه خخخ: ماندانا

 و زنگ و وایستادیم خونشون در جلوی...  بود بابا دوست خونه که سوم طبقه رفتیم آسانسور با

 رفتم فرو جون شیرین بغل تو واشد در تا که زدم

 دیدیم رو شما ما عجب چه تر ماه روز به روز عزیزم ماشالا: شیرین

 اینجاییم همیشه که ما جون خاله حرفیه چه این: من

 رسیپ احوال و سلام هم مانی با...  بریز زبون کم بچه برو:  گفت و زد پشتم شوخی به اروم ضربه یه

 هال وت رفتیم و گرفتم و ماندانا دست بعدشم میاد داره گفتم منم که کو بردیا پس پرسید و کرد و

 که مامان...  نشستم مامان دل ور کردن پاره تیکه تعارف کم یه بعد و دادم دست بهادر عمو با

 افتادیم خنده به هم مانی و من خندش از که میخندید ریز اوردم چی واس و ماندانا بود فهمیده
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 بلاخره قشنگ به کردم شروع دستم با و کردم باز زور به و چشمم یه گوشیم زنگ صدای با

 ثانیه به...  میزنه زنگ دوباره خودش باشه هرکی جهنم...  شد قطع بدم ج اومدم تا کردم پیداش

 نگاه بخوام که این بدون بودم خواب گیج که جور همون...  خورد زنگ دوباره گوشیم که نکشید

 دادم ج شماره به بندازم

 بله: من

 کردی قفل و اتاقت در چرا شده زلیل بلا و بله: مامان

 داری دوباره تلفن با حالا باشم درامان دستت از که کردم قفل غرغرات بخاطر مامان وااااااییی: من

 میری اسکی

 بیشعوری خیلی نفهم شو خفه: مامان

 وارتون گوهر صفات از مرسی خخخخ: من

 میای؟ دوستش خونه میریم داریم بابات و من نیست این از بیشتر لیاقتت: مامان

 برید خودتون قربونت نه: من

 برم دراورد ادا انقد کشت و خودش بابات شم ماشین سوار برم من پس باشه: مامان

 مااااامااااان: من

 چیه ولی یامان ای: مامان

 مین چند یعنی میشی ماشین سوار داری چجوری بعد نمیای تو گفتی من به که الان: من

 شم حاضر بمونی نمیخواستی

 یه همین واس نمیومدی و نمیکنی عوض باچیزی و خوابت میدونم مامان خرس خب خخخخ: مامان

 ممتد بوق صدای جوابم که بگم چیزی اومدم.... بای بکپ بگیر شو خفه دیگه الانم زدم الکی تعارف

 دهب پاس و دخترم میگه بابا که صبح امروز از اون دادی منم به دادی بابا ننه بقیه به خدا ای...  بود

 نشون و 8 که انداختم ساعت به نگاه یه شکرت خدا هی...  داره لطف من به انقد که مامان از اینم
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 خرس مثل میگفت راست مامان که الحق خخخ...  خوابیدم من الان تا 3 از ابوافضل یا...  میداد

 گوشیم دوباره روهم و چشام تا...  کشیدم بالا سرم تا و پتو و شدم چی همه بیخیال...  میخوابم

 مامان شده چی باز: گفتم و دادم جواب مامانه که خیال این به...  خورد زنگ

 نسدیوو سوگل اخه...  میبینی و من...  کرد قطع بعدشم شده.... اشتباه خانوم ببخشید اوا:  سوگل

 اسم...  خورد زنگ گوشیم... بخداااا کمه تختش یه... نمیده تشخیص باهم و غریبه و من صدای که

 چیزی دفعه این اما کردم برقرار و تماس....  میکرد خودنمایی گوشیم روی سوگل دلقک قیافه و

 نگفتم

 الووو: سوگل

 الوووو: من

 خودتی؟؟؟ یاسی:  سوگل

 باشه کی میخواستی پس اره: من

 همیگ برداشته پیرزنه یه گرفتم و خط همین پیش لحظه چند اخه شد راحت خیالم اخیش:سوگل

 پیرزن عمرم تو ناموسن پیرزن؟؟؟؟؟؟ جااااان.... بووود شده خط رو خط کنم فک مامان چیه باز

  شدم که بودم نشده

 خریت به زدی و خودت یا داری کم واقعا تو سوگل: من

 میگی چرا وااااا: سوگل

 کردی درستش پیرزن که بودم من زنگیدی بهش که اونی: من

 میکنی شوخی: سوگل

 میگم راست تو جان: من

 چرا من جووون: سوگل
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 زدی زنگ داشتی کار چی حالا سیریش جون بابا باشه: من

  خرید بریم فردا چند ساعت ببینم میخواستم هیچی: سوگل

 خوبه؟؟؟ ظهر از بعد 3: من

  عالی: سوگل

 بده خبر ها بچه به تو پس باشه: من

 گلی اوکی: سوگل

 باری؟ کاری: من

 فعلا باش خودت مواظب:  سوگل

 و حس دیگه...  شدم بلند جام از و گذاشتم تختم بغل عسلی میز رو و گوشیم... بای همچنین: من

 کخش کوچیکم حوله با و صورتم بیرون اومد لازم کارای بعد دسشویی رفتم نبود خوابیدن حال

 یخاکستر چشای...  کردم نگاه آیینه تو چهرم به....  کنم شونه و موهام تا آیینه جلو رفتم و کردم

 و دمیرسی باسنم زیر تا که موهامم کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای میشد هم توسی گاهیی که

...  دیگس هم اندازه موهامون هنوزه که هنوز بودم کرده بلند نورا با و موهام یادمه... بود صاف

 موهاایی و کوچیک بینی و لب کوتاه ابروهای ای قهوه چشای نورا...  بگم هاهم بچه قیافه از بهتره

 بینی و ای قلوه تقریبا لبای کلفت کوتا ابروهای  طوسی چشای ماندانا...  صاف و باسن زیر تا

 رنگ با گاهیی گه که تیره یشمی چشای سوگل....  دار حالت و صاف کوتاه موهای و متناسب

 کمرش وسطای تا که درشت فر موهای و مناسب بینی و لب کوتاه ابروهای میشه عوض لباساش

 بلم روی بیکاری از پایین رفتم و گذاشتم جاش سر و شونه...  اکیپمون قیافه از اینم...   میرسید

 ودمب دانشکده و دیگه روز چند فکر به میکردم پایین بالا و کانال هدف بی و نشستم وی تی جلو

 بزرگترن خودم از سال 4 حداقل که کسایی به باید چجوری شده تموم سالم 01 تازه که منی اخه

  برداشتم و خونه تلفن و اومدم بیرون خیال و فکر از تلفن زنگ صدای با...  بدم درس

 بله: من
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 جان مامان خوبی عزیزم سلام:  مامان

  بزاره کلاس بابا دوست زن جلو میخواد مثلا مامان گرفت خندم خخخخخ

  داشتی کاری جونم خوشگلم خوبم: من

 نباشی تنها خونه و بیای امشب توهم داره اصرار فرهمند خانوم گلم: مامان

 ترم راحت تنهایی ولی دارن لطف بگو کن تشکر ازش: من

 فعلا قربونت دنبالت میاد جونم شیرین پسر شی آماده تا پس گلم باشه: مامان

 پسره اون با من اخه...  کرد قطع گوشی اهههه...  مامااااان بمون لحظه یه مامان الووووو: من

 و اتاق تو رفتم سریع مخم به زد که فکری با یهو....  دیگه میرفتم آژانس با خو برم چرا غضمیت

 ای روزهفی مانتو یه خخخخ...  نیستیم بخیل که ما دنبالم بیا بردیا آقا باش شدن اماده کردم شروع

 پو و برداشتم ای فیروزه سانتی 1 پاشنه کفشای و سفید شلوار و شال با

 

 زیر زا موهام و گذاشتم و شالم و بستم سرم بالا اسبی دم و موهام آیینه جاو رفتم لباسا بعد شیدم

 و کار آلبالویی رژ یه با و کشیدم چشمم گوشه فقط مداد یکم و زدم ریمل...  بیرون دادم شال

 فتمر گذاشتم داخلش و میخواستم که چیزایی که این بعد و برداشتم و سفیدم کیف...  کردم تموم

...  کفشم پوشیدن به کردم شروع اروم اروم...  شد زده خونه زنگ لحظه همون که اتاق از بیرون

 رو سنگ چجوری سریع اون نرفته یادم حقشه پس میاد بعدش شدن معطل از بردیا میدونستم

 نشستم و کردم باز جلو در و بیرون زدم ساختمون از دقیقه 01 بعد...  بود کرده یخم

 سلام: من

 آوردی تشریف عجب چه سلام: بردیا
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 و ناای ماندانا خونه ادرس بهش رفتیم که و راه از یکم...  واالا بسوزه آبادت کجا نا تا ندادم و جوابش

 سمت رفت و کرد ول و خونشون مسیر ولی اونجا بریم باید چی واسه نمیدونست اونم که دادم

  جاست همین...  اینا ماندانا خونه

 اینجا اومدیم چرا خب: بردیا

 به که زدم و مانی خونه زنگ رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع...  میام الان بمون مین دو: من

  شنیدم و صداش نکشیده ثانیه

 جوووووون: ماندانا

 بیا بدو نزن زر: گفتم خنده با و گرفت خندم

 اومدم بکپ: مانی

 بود کرده بتعج که اونم بمونه گفتم بهش بیوفته راه خواست تا بردیا تا که نشستم ماشین تو رفتم

 همانگ مانب با...  میاد دارع مانی دیدم کردم ماشین پنجره به رو و سرم...  نشست ساکت کارام از

 چون نمونیم تنعا پسره این و من تا باشه داشته و خره سر نقشه و بیاد باهام که بودم کرده

 نشست و کرد باز و عقب در مانی اییییش بزنین دور برین جوونا میگن اینا بابا شب اخر میدونستم

 سلام: ماندانا

 سلام: گفتم و برم عقب و سرم

 دوست رپس بردیا ایشونم دوستم ماندانا اتفاقا چرا: من نمیکنی معرفی سلام: گفت تردید با بردیا

 مین 01 بعد افتاد راه و کرد روشن و ماشین بردیا و کردن سری سر خوشحالی اظهار یه هستن بابا

 ... شدیم پیاده ماندانا و من که کرد پارک ساختمون پارکینگ توی و ماشین بردیا...  رسیدیم

 بود سریده خونه حوصلم گرم دمت یاسی: ماندانا

 چهب کن ول میگفت میگفتم اگ نورا به گفتم بهت الافی خدا همیشه میدونستم چون خخخخ: من

 تو موندی میشدم دیوونه تا درمیاورد بازی ضایع اونقدر میگفتم اگ سوگل به داره گناه مردم
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  دیوونه خخخ: ماندانا

 و زنگ و وایستادیم خونشون در جلوی...  بود بابا دوست خونه که سوم طبقه رفتیم آسانسور با

 رفتم فرو جون شیرین بغل تو واشد در تا که زدم

 دیدیم رو شما ما عجب چه تر ماه روز به روز عزیزم ماشالا: شیرین

 اینجاییم همیشه که ما جون خاله حرفیه چه این: من

 رسیپ احوال و سلام هم مانی با...  بریز زبون کم بچه برو:  گفت و زد پشتم شوخی به اروم ضربه یه

 هال وت رفتیم و گرفتم و ماندانا دست بعدشم میاد داره گفتم منم که کو بردیا پس پرسید و کرد و

 که مامان...  نشستم مامان دل ور کردن پاره تیکه تعارف کم یه بعد و دادم دست بهادر عمو با

 افتادیم خنده به هم مانی و من خندش از که میخندید ریز اوردم چی واس و ماندانا بود فهمیده

 نری بردیا با تنها اوردی و ماندانا پریده ور: مامان

 الشدنب انگار بپوش لباس گفت زد زنگ من به چجوری که نمیدونی گفتی خاله اخ خخخخ: ماندانا

 کردن

 نمیاد خوشم ازش کنم کار چی مامان خب: من

 نفری 3 دوباره که میبینم چشات تو خاصی شو خفه یه اصلا: گفتم که کرد نگام چپ چپ مامان

 حرص بردیاهم میخندیدیم و میکردیم پچ پچ ماندانا و من مهمونی اخر تا....  خنده زیر زدیم

 عوضی رونبی خانوادگی اینا بابا دوستای با بودیم رفته که پیش دفعه بیشعور پسره حقشه میخورد

 به سرش آقا نمیدونم حالا میخوره بهم ازش حالم که کرد جایع اونا های بچه جلو و من چنان

 از زودتر شد که رفتن موقع...  میگرده دورم جوری این که گرفته وجدان عذاب یا خورده سنگ

  بابا ماشین سمت رفتیم و کردیم خدافظی بقیه از ماندانا با اینا مامان

 یاسی: ماندانا

 جووونش:من
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 بریم بعدش کنیم و کارامون یکم شو بیار زود نخوابیا شب تا اسب مثل فردا بلا بی جونش: ماندانا

 خرید

 ... فردا تا کو حالا بابا باشه اووووو: من

 تشریف گرام خانواده بالاخره...  نگم چیزی دیگه دادم ترجیح که کرد نگام غیض با چنان ماندانا

 هنصف چرت یه بودم داده لم که من میرفتیم خونه سمت و بودیم نشسته توماشین...  شدن فرما

  میکرد نگاه داشت و بیرون که هم مانی میزدم داشتم نیمه

 جون عمو برگذشت بهت اگه ببخشید عمو ماندانا: بابا

 بود خوب خیلیم اتفاقا عمو حرفیه چه این: ماندانا

 کدوم واس نبود معلوم و میکردین کاه زیره اب دختره اون تو که هایی خنده اون با بله بله: بابا

 که دهخن زیر زدن نفری سه...  میگذره خوش بهتون که معلومه میکشیدن نقشه دارین باز بدبختی

 زیرکاه آب دختره پدر:  گفت خوابالودم صدای با

 دختره جانم: گفت خنده با بابا

 ایپ رو بعدش...  کارتم تو بریز پول واسم یا میزم رو بزار و کارتت یا بری که این از قبل فردا: من

 خوابیدم ماندانا

 چهب این به بگم نمیتونم سلام یه ترس از میوفتی پول یاد میبینی و من چرا تو موندم من: بابا

 خوبی این به برم دخترم قربون: مامان

 ونهاش شوخی و ها خنده به و خوابیدم دیگه...  مورد یه این تو خودت اصل برابر فتوکپی بله: بابا

 بیدارشدم خواب از ماندانا زدنای صدا و ها تکون صدای با...  نکردم گوش

 میگره درد کمرت شو بلند عزیزم جون یاسمین: ماندانا

 رسیدیم:من
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 فتیمر کلی بخیر شب یه با و شدیم پیاده ماشین از و گرفت و دستم و ماندانا...  بلندشو اره: مانی

 و دستم مانی که تختم رو برم اومدم نگاه بدون کردم باز و در که همین...  بود اتاقم که بالا طبقه

 کجا هوووی: گفت و گرفت

 بخوابم دیگه نمیتونم بپره خوابم من جان کن ول ماندانا: من

 میگه راست دیدم...  برو بعد کن عوض و لباست قبلش فقط ندارم حرفی که من باشه: ماندانا

 بهم لیمویی شلوارک تاپ یه خنده با مانی اوردم در و لباسام رفتم بسته چشای با جوری همون

 امچش شده بلند ماندانا خنده صدای دیدم نمیتونم میکنم کاری هر دیدم بپوشم و تاپ اومدم داد

 وت تاپ به نگاهم یه کردم میخندید و بود گرفته و دلش که مانی به نگاه یه...  کردم باز کامل و

 میدادم رد سرم از داشتم و شلوارک ساعت 0 تاپ جای به...  شدم زمین پخش خنده از که دستم

 مرفت و پوشیدم و لباسا زاد ادمی مثل باز چشم با دیگه...  میگن من به خنگ دارم قبول یعنی... 

 شنیدم و مانی صدای که بالا کشیدم سرم تا پتو تختم رو

 نکردی جمع و مدرست لباسای اومدی وقتی از نمیکشی خجالت واقعا تو یاسی یعنی: ماندانا

 انداختی و اینا که الانم افتاده ور یه هرکدوم

 وردار چی یه کمد از خودتم کن جمع اوناهم دستت قربون بخوابم بزار کن بس جدت جان ترو:من

  بپوش

 تو هستی پروییم: ماندانا

 و چی همه که میداد این از نشون تخت رو اومد ماندانا که دقیقه چند بعد و نگفتم چیزی دیگه

 کرختی با... *** رفتم فرو خواب شیرین خلصه تو دنیا خواهر ترین پایه بغل تو...  کرده جمع

 نشون و صبح 1 که افتاد دیوار رو ساعت به چشمم که کردم نگاه برم و دور به و کردم باز و چشام

 ماندانا دیدم که زدم غلط جام تو...  محااااله محااااله شدن بیدار سر صبح و من جاااااان...  میداد

 بیداره هم

 بیداری هم تو ع: من
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 بخیر صبحت اره: ماندانا

  بخیر هم تو صبح: من

 یاسمین: ماندانا

 یاسمین جان: من

 توق یه که نمیگفتم بهتون دارم دلشوره اومده پیش ماحراها این که دیروز از چرا نمیدونم: ماندانا

 این هک بشه قراره چی نمیدونم...  چیه نمیدونم دلیلشم گرفتم استرس بدجوری اما نشین ناراحت

 بگم دروغ مجبورم شده که مانداناهم استرس کردن کم بخاطر اما گیرمونه دامن ها دلشوره

 ناای حسنا مخصوصا کردیم کم و همه روی که باشیم خوشحال باید الان بود کجا دلشوره بابا: من

 چی یعنی: گفتم و جاشدم جابه جام نو...هستن اینا حسنا که همینه منم درد: ماندانا

 عدب که کسی ظاهرن باشه نفر دو باید استان هر از که گفت دلشاد نبودی تو که موقعی اون:  مانی

 لشونهک تو چی اینا حسنا که میترسم این از یاسمین...  بوده حسنا بقیه از اورده نمره ترین بالا تو

.  میترسم بازی این عاقبت از میکنم هرکاری هاشون خواسته به رسیدن واسه اونا که میدونی

 حرفا شدن تموم با...  شه تموم هممون ضرر به بشه چیزی که میترسم

 

 اونا میگه راست مانی اووون چرا اخه حسنا چی یعنی شد شروع من های سردرگمی تازه ماندانا ی

 یشترب نخواستم...  کنیم کار چی برسه ضررمون به که کنن کاری اگه بشن اول تا میکنن کاری هر

 دستشویی سمت که طور همون و بلندشدم سریع جام از کنم تر خراب و ماندانا حال این از

...  هیشکی کنه کاری نمیتونه هیشکی باهمیم تایی 4 وقتی تا نمیکنن غلطی هیچ: گفتم میرفتم

 ماندانا: گفتم اومد وقتی و رفت( دستشویی)  فکر اتاق تا سر یه هم نورا من بعد

 جان: مانی
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 و بحونهص بگیریم نون بریم مطب میره تر دیر امروز باباهم بلندشدیم که صبح موقع این میگم: من

 بخوریم؟؟؟ هم دوره

 ندارن بابا ننه مگه بگیرن نون میان چی واسه زود صبح دختر دوتا نمیگن اخه: ماندانا

  اخه داریم کار چی و بقیه ما اییییش: من

 ونبیر رفتیم و زدیم ورزشی تیپ دوتایی...  پایتم ولی میشیم سوژه میدونم که این با: ماندانا

 درمیاوردیم بازی مسخره کلی میکردیم روی پیاده که جوری همین

 صورتش به بماله کیلو نیم کرده وقت کی سحر کله صبح نگاه و دختره اون مانی ایییش: من

 عمله پا سرتا ببین و دختر یکی اون ولش و اون: مانی

 ریعس مانی حرفم این با... هیچن پوشیده باز جلو مانتو و پاره شلوار که پسره اون برابر در اونا: من

...  میشد زمین پخش نمیگرفتشم اگه که شد سرخ خنده از و کرد نگاه گفتم که سمتی همون به

 اقا بیرون میای جوری این نمیگی جون دختر ببخشید اوا جوون پسر اخه داشت هم خنده خدایی

 رفتیمگ نون چندتا معطلی رب یه بعد رسیدیم که نونوایی به خلاصه.... میشی اوف میخورتت گرگه

 که باش مارو بیرونن همه صبح موقع این ندارن زندگی و کار مردم خدایی...  شدیم خونه راهی و

 باز و هخون در کلید با...  نداشتیم خبر داره وجود ماهم از تر الاف نگو الافیم خودمون فقط میگفتیم

 سمتون اومد لحظه همون مامان که شدیم خونه وارد و کردم

 افتادیم بودن مفید فکر به شد چی کن کار و خیز سحر دخترای به به:مامان

 هک همونایی میشیم ذوقمون تو میزنی شما شیم ادم بخواییم بار یه ماهم اگه حالا خاله ع: ماندانا

 با و لباسامون  رفتیم ماهم بپینه و میز تا و اشپزخونه سمت رفت کنان خنده مامان...  بودیم

 حصب و اومد دست به حوله باباهم ما با همزمان که نشستیم میز سر و کردیم عوض شلوار تونیک

 بعد و بلندشد همه از زودتر بابا... خوردیم صمیمی العاده فوق فضای تو و صبحونه...  گفت خیر به

 مامان که بلندشدم جام از سریع....  مطب بره بشه حاظر تا اتاقشون سمت رفت کرد تشکر این

  شده چی: گفت
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 تمرف و کردم باز و در بابا تو بیا با که زدم اینا مامان اتاق در به تقه یه...  میام الان هیچی: گفتم

  داخل

 بابا دختر شده چیزی: بابا

 ممیمیر واست دارم دوستت انقد که من: گفتم و کردم بوس و لپش و شدم اویزون گردنش از رفتم

 ...قربو

 بزن و حرفت لوووس: گفت خنده با و کرد قطع و حرفم بابا

 بدی پول بهم میرفت یادت داشت اخه خب: من

 نمیاد یادم چیزی که من چی واسه ؟؟؟ پول: بابا

 دیگه نکن اذیت بابا ع: من

 میکنم پر و حسابت دیگه ساعت نیم تا برم بزار نرفته یادم: گفت و خندید بابا

 نمیدی و خودت کارت چرا خب: من

...  زیاده رمب ورشکستی مرز تا که این احتمال بدم کارت تو به کرده ثابت تجربه نشو پرو دیگه: بابا

 میکنه جمع و میز داره مامان دیدم که بیرون رفتم اتاق از خنده با

 بخورما میخواستم کردی جمع چرا مااامان: من

 اومده حلو متر یه تا که باش شکمت فکر به یکم اخه میخوری چقد بخور کوفت تو: مامان

 تخته تخته دیدم کردم شکمم به نگاه یه

  ادم ذوق تو بزن یعنی همیشه: من

 یمکرد سرگرم و خودمون جوری یه ظهر از بعد تا اتاق تو ماندانا با رفتیم و بیرون زدم اشپزخونه از

 هست؟؟؟؟ اینم از بهتر چیزی مگه جوووونم ای...  شد کردن خرید وقت تا
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 یاسمین؟؟؟: ماندانا

 هاااا:من

 نده جواب خر مثل باش ادم کوفت و ها: مانی

 جانم باشه ولی بده جواب بخواد تا نمیزنه حرف اصلا خر که این با: من

 خشک لاکم دیدم که زدم دست و ناخونم رو...  ها میشه دیر دیگه شیم آماده کم کم بریم: مانی

 و قرمز سانتی 1 پاشنه کفش و مشکی شلوار و شال با جیغ قرمز مانتو یه...  بریم باشه: گفتم شده

 مانی: من...  مشکی قرمز کیف

 جانم: ماندانا

 ببافی و موهام میای: من

 فتمر خواسته خدا از...  کرد اشاره بود تخت روی که دستش بغل به...  ببافم واست اینجا بیا: ماندانا

 بافتن آخر در و کردن شونه و موهام کرد شروع اونم دستش دادم و برس و نشستم بهش پشت و

 خدانکنه:  گفت خنده با که کردم بوس و ماندانا لپ و بلندشدم جام از موهام کار شدن باتموم... 

 کنه گل بازیت رمانتیک جو

 دیوونه خخخ: من

 زیر کج صورت به و بود کوتاه که جلوم موهای و کردم مرتب سرم رو و شالم و آیینه جلو رفتم

 هام موژه و زدم مداد و چشمم گوشه...  مالیدن سفیدو سرخ بابا قول به کردم شروع و دادم شالم

 و آیینه جلو رفت مانی که رفتم کنار آیینه جلو از قرمز رژ یه به و کردم تر پرپشت ریمل با و

 شیمگو به رسید نوبت که انداختم کیفم توی و میخواستم که چیزایی...  کردن آرایش کرد شروع

 دیدم زدم و رمز که این بعد و برداشتمش...  افتاد روشنش صفحه به چشمم بندازمش خواستم تا

 میایم داریم بصبر زدم اس...  دیگه بیاین کجایین داده نورا

 شده شاکی نورا که بدو مانی:  من
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 ما بار یه میکنه دیر اون همیشه رمضان بار یه شعبان بار هزار اوووو: مانی

 بیا بدو دیوونه: من

  نشسته وی تی جلو دست به تلفن مامان دیدم که هال تو رفتم

 نداری کاری میریم داریم ما مااامااان: من

 ماندانا لحظه همون...  باشید خودتون مواظب عزیزم نه: گفت و داد فاصله گوشش از و تلفن مامان

 برگردیا یاسمین با خاله مانی: گفت مامان که اومد

 دادیم زحمت زیادی جون خاله نکنه درد دستت دیگه: ماندانا

 کردیم خدافظی مامان از خنده با...  گفتم که همین نباشه حرف:  گفت و کرد مصنوعی اخم مامان

 که انداختم میس رسیدیم که کوچشون سر...  نورا خونه سمت افتادیم راه هم دست تو دست و

 اوردن تشریف مادمازلا الافی مین چند بعد... بیان

  سلام: سوگل و نورا

 هر لعنتیا...  بگیریم ماشین تا خیابون سر رفتیم و دادیم دست دیگه باهم...  سلام: ماندانا و من

 خودشون آباد و جد با عوضیا شیم سروار میداشت نگه و ماشین و مینداخت تیکه میومد کی

...  شدیم سوار و داشت نگه بود مسن مرد که رانندش که 415 یه بلاخره...  بودن گرفته اشتباه

 برم کجا: گفت و کرد من به رو راننده...  نشستم جلو که منم بودن عقب ماندانا و نورا و سوگل

 دخترم

 ... پاساژ برید لطفا: من

  چشم: راننده

 زا که بود آهنگی صدای میشکست و ماشین سکوت که صدایی تنها و نزد حرفی هیچکس راه تو

 میشد پخش ماشین ظبط
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 نمیره هیچکی واسه دلم هنوزم

 بگیره رو کسی چشمم تا کو حالا

 گوشه یه میشینم میرم جمعی هر تو

 شه رو و زیر بازم قلبم تا کو حالا

 

 ... پیاده عابرای به شدم خیره ماشین پنجره تو از

 

 هامند گریه از بدتر هام خنده ببین

 من با کردی چیکار که فقط کن نگاه

 عزیزم افتم می یادت به بس از من

 عزیزم نگفتم هیچکی به هنوزم

 عزیزم

 

 ...بچه.  سال میان.  جوون.  پیر...  بودن رفتن راه حال در کوچیک تا بزرگ از

 

 موندن واسه میاد پیش کم چیزایی یه

 دادم دست از چیمو همه ساده چه

 رفتی ساختی خاطره اومدی فقط
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 رفتی انداختی دردسر توی منو

 

 ...سرزنده و خوشحال یکی گرفته بودو ناراحت چهره با یکی

 

 موندن واسه میاد پیش کم چیزایی یه

 دادم دست از چیمو همه ساده چه

 رفتی ساختی خاطره اومدی فقط

 رفتی انداختی دردسر توی منو

 

 خوشحالن؟؟؟ که اونایی تا بگیر ناراحتاش اون از دارن مشکل آدما این همه یعنی

 

 نمیره هیچکی واسه دلم هنوزم

 (مقدم رضا محمد از آسپرین)بمیره غریبه این برات الهی

.. . شده حساب گفت راننده که کنم حساب خواستم و اومدم بیرون خیال و فکر از ماشین توقف با

 کرد حساب کی:  گفتم ها بچه به رو رفت که ماشین...  شدم پیاده و کردم تشکر

 من: نورا

 دیگه میکردم حساب من میزاشتی دیوونه: من

  بده تو و برگشت راه نشده دیر هنوزم: ماندانا
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 به پیش و شدیم پاساژ وارد... خنده زیر زدیم نفری 4...  داری تشریف شلغم که هم تو بله بله: من

  نمونده پام تو جوونی دیگه که خدا واااایی... یوهووووووو..  خرید سوی

 وایستین لحظه یه ها بچه: من

 شده چی باز: گفت بود شده کلافه دیگه که سوگل

 دارم پیشنهاد یه: من

 پیشنهادی چه: نورا

 سلیقه به بره تنها هرکی بده اون زشته این که همیم مخ رو همش میریم باهم که ما بابا: من

  پاساژ رستوران تو بره کی هر شد تموم که کارش بگیره و میخواد که چیزایی خودش

 از کردیم شروع و رفتیم سمت یه کدوم هر نفری 4...  بهتره جوری این ها بچه میگه راست: ماندانا

 زدیم غر که بس از اما میچرخیدیم داشنیم که بود نیم و ساعت 0 الان... کردن متر و پاساژ اول

 ازهمغ یه به چشمم که میکردم نگاه و ویترینا دقت با جوری همین...  نزاشتیم همدیگه واس عصاب

 دید که نزدیک از و رفتم تر جلو یکم بود دیگه جاهای از بهتر ظاهرا که خورد

 

 فروشنده سر دیدم که تو رفتم و کردم باز و کشویی درب...  خوبه واقعا رسیدم نتیجه این به م

 ور اون و ور این یکم...  بود شلوغ  ناجور مغازش و ریخته ادم کلی بود جوون دختر یه که بدبخت

 رو همرو و برداشتم هم مانتو تا دوسه...  کتی رو چرم چندتا با برداشتم بارونی چندتا و رفتم

 ماشالااااا:  گفت خنده و تعجب با دختره که گذاشتم پیشخوان

 و کارتم...  کردن حساب به کرد شروع و میزش به زد شوخی به دختره...  تخته به بزن خخخخ: من

 میزاره خرید نایلون تو واسم و لباسا داره که اون دیدم...  دادم بهش و بود کرده پر واسم بابا که

 حال اصلا که جایی اون از افتادم کفش یاد یهو که میکردم نگاه دیگش جنسای به هدف بی منم

 عزیزم ببخشید:  گفتم دختره به رو نداشتم و کفش بخاطر گشتن دوبارع

 جانم: دختره
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 باشه خوب کفشاش نداری سراغ اینجا مغازه یه: من

  گلم بهش میرسی بدی رد مغازه تا سه دو اتفاقا چرا: دختره

 کردی لطف مرسی: من

 میکنم خواهش: گفت لبخند با دختره

 خوب واقعا که الحق...  کردم پیداش و رفتم گفت دختره که سمتی همون به و برداشتم و خریدام

 ازهمغ مثل هم اینجا و بودن فروشنده عنوان به جوون پسر دوتا که داخل رفتم معطلی بدون...  بود

 بود تس هام مانتو از یکی و بارونی با که افتاد مشکی طلایی کفش یه به چشمم...  بود شلوغ قبلی

 اول...  کنم کمکتون میتونم:  گفت و سمتم اومد ها فروشنده همون از یکی که و دارم برش اومدم

 ایزس و همین بگم خواستم تا و بهش کردم رو...  میخواستم که بود کفشی به منظورش کردم فکر

 لجم...  میخنده ریز ریز و میکنه اشاره دستم تو خریدای به ابرو و چشم با دیدم که میخوام پام

 نیست نیاز ممنون گفتم حرص با ملی تیم حد در بود گرفته

 برمب خواستم برداشتم و کفش و ندادم و جوابش دیگه...  شد لازم شاید حالا: گفت خنده با پسره

 من به بدش: گفت که داشت تشریف پرو خیلی یکی این اخه بدم فروشنده یکی اون به

 خنده ثانیه صدم در....  کردم اشاره یکی اون به و...  آقا اون به بدمش میدم ترجیح ممنون: من

 که شد چم نمیدونم...  من به بده گفتم: گفت و داد بزرگ اخم یه به و جاش و رفت بین از پسره

 بهش دادم و کفش و دادم گوش حرفش به ناخداگاه

 بخاطر میاره واسم داره بدبخت اومد یادم که فضولی تو بگم خواستم...  چنده پات شماره: پسره

 پرسیده همون

 واسم تا یکی اون به دادم برداشتم دیگه چندتا بیاد اون تا رفت و داد تکون و سرش... 33: من

 هی و گرفتم ازش...  داد بهم و برگشت اولیه کفش همون جفت با دقیقه چند بعد پسره...  بیاره

 دمدی کردم نگاه پام به و رفتم آیینه جلو و پوشیدم و اون و درآوردم و خودم کفش...  گفتم ممنون

 به امنگ که بپوشم و بقیه و بیارم درش خواستم...  نباشه خود از تعریف البته میاد پام به خیلی
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 لحظه یه پیمان زد صداش پسره یکی اون بگه چیزی خواست...  افتاد پسره شده منقبض صورت

 و بقیه...  دیوونه پسره دارنا درگیری خود مردم واااا...  رفت و زد من واس غره چشم یه اونم بیا

 هک کنم حساب ببرم خواستم و برداشتم بود راحت توشون پام و خوب همشون دیدم که پوشیدم

 ببخشید: گفت و سمتم اومد پسره یه

 بفرمایید: من

 متمس گرفت کارت یه بعدشم...  شیم آشنا بیشتر میشم خوشحال منه شماره این راستش:  پسره

 طرف یه افتاد شده مچاله و شد کشیده پسره دست از کارت یهو... 

 سرخ افهقی که پسره...  نکردم لهت نزدم تا بیرون برو گمشو: گفت پسره به رو عصبانیت با پیمان

 رفت گذاشت حرفی بدون دید و عصبانتیش از

 با... . سمتت نمیان خراب یه عنوان به و نمیاد پیش چیزایی همچین کنی رفتار اگ آدم مثل: پیمان

 بلند لحظه یه چون چرا خراب گفت من به الان این جااااان...  کردم نگاش تعجبم از درشت چشای

 دایص با و سینش تخت و زدم محکم و دستم تو وکفش بالا زد آمپرم...  ببینم پام تو و کفش شدم

 یکرد غلط سومن میکنم رفتاری چه من که چه تو به دومن آبادته و جد خراب اولن: گفتم بلندی

 توقع هک انگار میکرد نگام تعجب و بهت با پیمان...  میکنی دخالت نمیشه مربوط تو به که کاریتو

 و خریدام ساک و کیف سریع...  نگه پرت و چرت میخواست جهنم باشه نداشته و حرفایی همچین

 چرا من اههههه...  رسوندم پارکینگ به خودم بلند قدمای با و شدم خارج اونجا از و برداشتم

 اومدم الان پاساژ این میومدم و برمیداشتم و بابا ماشین که روزایی هوای به...  اخه اینجا اومدم

 برگشتم عقب به کسی صدای با...  میگشتم ماشین دنبال و اینجا

 میکنی قهر میشی عصبانی چرا حالا: پیمان

 اگه: کشید خودش سمت به و گرفت و ارنجم که برم اومدم کردم قهر نه شدم عصبانی نه:  من

 دستش حصار از و دستم داشتم سعی که جوری همون... میری در داری چرا پس نیستی عصبانی

 و داد فشار محکم و ارنجم و شد حرصی...  کنم فرار ازت بخوام که باشی کی تو:  گفتم کنم آزاد

 ینا بکشم بیرون دستاش از و دستم نکردم سعی دیگه...  کوچولو خانوم نشو پرو دیگه:  گفت
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 میگی مردم به درمیاد دهنت از چی هر که تویی نیستم من پرو:  گفتم و چشاش به زدم زول دفعه

 صلاا متاسفم: گفت کرد ول و دستم....  گرفت پشیمونی رنگ چهرش...  بدونی چیزی که این بدون

 دادم دست از و کنترلم لحظه یه اما بزنم حرفی همچین نمیخواستم

 ندی دست از کن سعی دیگه های دفعه خواهش: من

 هست هم ای دیگه دفعه مگه دیگه های دفعه ع ع ع: گفت و خندید

  بود بقیه با منظورم جناب نخیر: من

 اومدی چرا اینجا حالا طور این که اهااا: پیمان

 هیچی: گفتم خنده نیمچه با و گرفت خندم اومدنم اشتباه بخاطر خودم گیجی از

 هیچی معلومه خندت از: پیمان

 شدی پرو باز: من

 مارو نزن بابا باشه: پیمان

  نیستی زدنی: من

 بدونم کارو طلب کوچولوعه خانوم این اسم میشه حالا خب: پیمان

 یه...  برخورد بهش که انگاری توهم رفت اخماش... تره هیزمش گفتن جهنم بردن و فضول: من

  میشما جوگیر الکی الکی منم نزد بدی حرف که اون اخه شدم پشیمون کارم از لحظه

 یاسمین: گفتم سریع

 پیمانم منم خوشبختم: پیمان

 میدونم: من

 و چی: گفت تعجب با
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 خریداشون به نگام که بهشون کردم سلام و کردم بلند گوشی از و سرم ها بچه سلام صدای با

 کو؟؟؟ خریدات په یاسی گفت تعجب با نورا.... گرفتن من از بیشتر که اینا ماشالاااا افتاد

 مغازش تو بزارم میتونم گفت دستم خرید همه اون با سوخت واسم دلش ها فروشنده از یکی: من

 بردارم برم رفتن موقع

 نمیوفته ما گیر یکی ای فروشنده چه بابا آفرین: ماندانا

 حاضر موقع تا و دادیم سفارش پیتزا معمول طبق هممون و اومد پیشخدمت...  جوووور این: سوگل

 و نفرمون 4 شام که این بعد...  زدیم حرف کنین و فکرش که پرتی و چرت هر درباره شدنش

 و وسایلا زدم اس پیمان به هم موقع همین تو...  کنم حساب برم تا بلندشدم جام از سریع خوردیم

 با هک دادم و بود فیش تو که مبلغی... پرداخت واس بود رسیده من نوبت...  بگیرم بیام یا میاری

 هنوز؟ رستورانی زده اس دیدم و زدم و رمزش گوشیم ویبره

 اره:من

 میارم الان واست بمون: زد اس

 مرسی: من

 داره کِرم خودش کنما تا خوب این با میام هی من واااااا....  کوچولو خانوم میشه خواهش: پیمان

  بده حرصم میخواد

 کنی تا خوب باهاش باید چرا: وجی

 کنم تا خوب میخوام گفتم کی من: من

 گفتی الان انیشتن: وجی

 زدی توهم دیوونه بابا برو: من

 میزمون سر نیست کنش ول آدمم وجدان میرسه که ما سر خدا ترو ببین...  خودت جون اره: وجی

 گلسو دیدم که بزنم زنگ بهشون اومدم...  زد غیبشون کجا اینا وااا...  نیست هیشکی دیدم رفتم
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 با...  انداختم کیفم تو و گوشیم...  بیا شد تموم کارت پاساژ بیرون رفتیم ما  داده اس خودش

 کردم حرکت سمتش به پیمان صدای

 سلام: من

 کوچولو خانوم ماست از سلام: پیمان

 بیشعوریااا خیلی: من

 ادبی بی خیلی توهم: پیمان

 دربیاد چشت تا: من

 ... خندید خودشم که خنده زیر زدم...  کنی کور یا دربیاریو من چشم میخوای یا که توهم: پیمان

 نکنه درد دستت: گفتم و گرفتم ازش و خریدا ساک

  میکنم خواهش: پیمان

 نداری کاری: من

 باش خودت مواظب نه: پیمان

 خدافظ همچنینن: من

 تو :گفت ماندانا که سمتشون رفتم و دیدم گوشه یه و ها بچه و بیرون زدم پاساژ از...  فعلا: پیمان

 کرد اشاره دستم توی خریدای به و...  کردی منفجر که

 فروشنده اون برسه چه سوخت واسش دلم دیدم الان و این منم والا: گفت ادامش سوگل

  مهربون خر لایک بیگ: گفت سوگل به رو و خنده زیر زد نورا

 یه... خنده زیر زدیم هممون... نگرفتین من برابر دو خودتون که نیست گرامی دوستان خفه: من

 ؟؟؟ دربست پرسیدم...  داشت نگه پامون زیر تاکسی
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 میرم: گفت راننده

 سوگل که برم کجا پرسید ازمون راننده....  عقب بقیه جلو من قبل دفعه مثل شدیم سوار ماهم

  برسونه؟؟؟ رو تو سوگل بعد گفتم نورا به و برگشتم عقب سمت به...  داد خودشو خونه ادرس

 مرسی اره: نورا

 دم...  بود شلوغ اور سرسام طور به شهر... بودم بیرون زدن دید مشغول راه طول در...  باشه:  من

 صندوق از و شد پیاده ما از خدافظی و راننده از تشکر بعد و داشت نگه راننده اینا سوگل خونه

 اینا نورا خونه سمت راننده... دادم نورا خونه ادرس دفعه این...  رفت و برداشت و وسایلاش عقب

 و دادم جواب...  کرد خودنماییی روش بابا اسم که دراوردمش کیفم از خورد زنگ گوشیم که روند

 بابا جانم: گفتم

 نباشی خسته بابا دختر سلام: بابا

 نباشی درمونده: من

 جان یاسمین کجایی: بابا

 برداره و وسایلاش اینا ماندانا خونه میریم داریم رسوندیم و نورا و سوگل الانم گرفتیم تاکسی: من

  خونه بیام

 دنبالتون بیام خریدید مرکز هنوز اگه بگم میخواستم باشه اها: بابا

 نکنه درد دستت: من

 باش خودت مواظب دخترم نکردم کاری: بابا

 بود عمو:  پرسید ماندانا که کردم قطع و گوشی...  چشم: من

 بره دوستم تا بمونید میشه دقیقه چند: گفتم راننده به رو رسیدیم اینا ماندانا خونه دم...  اره: من

 بیاد
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 دفعه این...  برگشت داشت لازم که چیزایی با دقیقه 01 بعد و شد پیاده ماندانا...  چشم: راننده

 به راه تو...  کشوندیمش ور اون ور این هی بخت بد راننده بیچاره...  دادم و خودمون خونه ادرس

 دیدم و بابا رسیدیم که آپارتمان دم... بالا ببره باهامون و وسایلا تا ساختمون دم بیاد دادم اس بابا

...  مشدی پیاده و گفتیم ماندانا و من ممنون یه داشت نگه و ماشین راننده....  وایستاده منتظر که

 مبچینیو خونه بریم فردا بود قرار چون....  گرفت ازمون و وسایلا نصف و کرد حساب و ماشین بابا

 واسه برداشتن واس دوبارع نره خونه فردا دیگه تا بود برداشته و پرتاش و خرت و لباس ماندانا

 بود شده زیاد وسایلامون همین

 گذشت خوش: بابا

 خالی جات اره: من

  گذشته خوش معلومه دستم رو گذاشتی شما که خرجی همه این با بله: بابا

 دوتا ما به هم ماندانا... نبودی خسیس که تو بابا عههه: گفتم و بازوش به زدم اروم شوخی به

 مشنیدی جوابمونم متقابلا که کردیم سلام...  کرد باز و در مامان که زدیم و خونه زنگ... میخندید

 بخورین شام بیاید کنید عوض لباساتون برید دخترا: مامان

 خوردیم شام بیرون جون خاله مرسی:  ماندانا

 کردید دیر همین واس پس:  بابا

 هک اوردم بیرون میشد که جایی تا و زبونم...  خورد موش و زبونت: گفت بابا که دادم تکون و سرم

 مان با... شد خودم حتی همه خنده باعث

 

 زا که چمدونی از ماندانا...  گذاشتیم کمدم  بغل همرو نکرده باز و وسایلا من اتاق تو رفتیم دانا

 برداشتم قرمز شلوارک تاپ یه منم...  برداشت سفید شلوارک تاپ دست یه برداشت رفت خونه
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 و چمدونم تخت زیر از و نشستم زمین رو منم کشید دراز تخت رو رفت ماندانا...  پوشیدم و

 بخوابی نمیای مگه میکنی کار چی: گفت مانی که برداشتم

  نمیشه وقت میریم که زود صبح کنم جمع و وسایلام میخوام فعلا ن: من

 و چمدون...  میزد حرف آقاشون سهند با داشت حتما شد گوشیش سرگرم و گفت آهانی یه ماندانا

 خلشدا و و کردم تا و گرفتم امروز که لباسایی...  کردم باز و زیپش و گذاشتم تختم رو و برداشتم

 گذاشتم

 گرفتی امروز و اینا: مانی

 اوهوم: من

 کثافت خوشگله: مانی

 چیه فوشت چیه تعریفت دیگه: من

 دیگه اینیم ما: گفت و خندید و ماندانا

 تویه همش بود معلوم که طور این گذاشتم چمدونم داخل و برداشتم راحتی لباس کمدم از رفتم

 نشستن وی تی جلو بابا و مامان دیدم که رفتم هال توی و بیرون زدم اتاق از...  نمیشد جا چمدون

... 

 مامان: من

 هااااا: مامان

 میدی بهم و چمدونت: من

 نداری خودت مگه: مامان

 شده پر نشده هیچی اما چرا: من

 بردار اتاق از برو باشه: مامان
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 دیگه؟؟؟ میبریمون صبح فردا بابا راستی..  باشه: من

 و ااین مامان اتاق تو رفنم چی همه بودن راه روبه از خوشحال...  میبرمتون کن بیدارم صبح اره: بابا

 بیرون لباس دست چند...  اتاقم بردم خودم با و برداشتم و بود من مال برابر دو که و چمدونش

 و لناادک با برداشتم لاکامم و آرایشا وسایل تمام... دیگه شخصی وسایلا و حوله با و برداشتم بازم

 رو پتو...  تخت رو رفتم راحت خیال با و دادم جا کیفم تو چه چمدون تو چه همرو غیره و شونه

 کردم پلی و میکردم گوش همیشه که آهنگی و گوشم تو زدم و هام هنزفری...  کشیدم خودم

 

 تکونای با... برد خوابم تا شد پلی چندبار اهنگ...  نولاو ایمان و مهراب از دارم دلشوره آهنگ

 میداد تکونم که بود ماندانا...  کردم باز و چشمم کسی

 شده صبح اجی شو بلند یاسمین: ماندانا

 بخوابم دقیقه 5 بزار سهندت جون مانی: من

 بیدار درک به میدی قسم و اون چی واسه بیشعور عوضیِ: گفت و سرم تو زد محکم یکی ماندانا

 نهخو اسم شنیدن با...  کنیم تمیز و خونه بریم کن بیدارم زود صبح میگفت خودش خوبه نشو

 هک میشنیدم و ماندانا صدای...  دستشویی تو رفتم بدو و کنار زدم پتو و نشستم جام تو سریع

 یرونب رفتم کردم خالی و زندگی فشار این بعد...  بخندیم بزار نده شفا و دیوونه این خدایا میگفت

...  بیخیال و تیپ پس میکردیم حمالی خر باید همش که امروز پوشیدم ساده شلوار مانتو یه بدو و

 هبقی گذاشتم هال تو و بردم یکی یکی و چمدونا...  بود پوشیده ساده لباسای من مثل مانداناهم

 بغلم پرید و گریه زیر زد دیدی و من مامان که همین...  اورد ماندانا هم وسایلا

 شم راحت بری میگفتی دیروز تا خوبه حالا دیگه چیه گریت مامان اووو:  من

 یعنی... نزن مفت زر شو خفه: گفت میکرد پاک و اشکاش و میکرد گریه که جور همون مامان

 که خوب و بودم بغلش تو ای دقیقه چند...  نیست فوش کن ول آخرم های لحظه این میاد خوشم

 جون هر به بلاخره...  موند اون بغل تو هم دقیقه 01 و گریه زیر زد دوباره ماندانا بغل رفت کرد گریه
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 و خونه که باریه اخرین این میگفت بهم حسی یه اما چرا نمیدونم کندم خونه از دل بود کندنی

 و حسا اون بود که طور هر و سریع اما...  سراغم اومد دلشوره اون هم باز و میبینی و خونوادت

 به نگام لحظه اخرین تا بیرون زدیم آپارتمان از و کردم خدافظی مامان از لبخند با و زدم کنار

 هم تو:  گفت گوشم در اروم و نشست دستم رو ماندانا دست...  شد محو دیدم جلو از تا بود خونه

 چی؟؟؟ همه واسه میشه تنگ دلت سال یه این تو

 این و نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه... کنی فکر بخوای که چیزی اون از بیشتر اره: من

 ینا به و بیرون به زدم زل پنجره از عادتم طبق...  بود فرما حکم ماشین فضای تو که بود سکوت

 وت بودن گفته...  نداشتم و خونوادم صدای شنیدن حتی دیدن حق که سالی یه کردم فکر سال یه

 کارشون این با گفتن...  خودمون و خودمون فقط نداریم و ها خانواده دیدن حق سال یه این

 8.   1 که آپارتمانی خونه یه رسیدیم بودن داده بهمون که ای خونه به...  نشیم هوایی که میخوان

 ناریک و وسایلامون که این بعد و شد پیاده باباهم...  شدیم پیاده بابا ماشین از...  میشد ای طبقه

 غضب...  کردم حلقه دورش و دستام منم کرد بغلم محکم و سمتم اومد بالا ببره نگهبان تا گذاشت

 داشت بغض من مثل هم بابا...  بود اور عذاب واسم خانوادم ندیدن حس بود گرفتهو گلوم بدی

 و وسیدب ثانیه چند واسه و پیشونیم...  میشد طولانی گریه یه به تبدیل میگذشت یکم که بغضی

 مسرافراز همیشه مثل و بیرون بیاد موفق دخترم میخواد دلم بابا دختر باش خودت مواظب:  گفت

  کنه بلند سرم همه جلو و کنه

 ازم دلبخن با و داد تکون و سرش بابا...  میکنم و کار این بابا باش مطمئن: گفتم لرزونی صدای با

 تا...  رفت داشت سراغ خودش از که سرعتی ترین تند با و شد ماشینش سوار سریع...  شد دور

 ماندانا...  نداشت وجود بابا سوزوکی عنوان به چیزی دیگه تا کردم نگاش بود ممکن که جایس

 می اخرمون شدن موفق شیرینی به ها سختی این همه اما سخته میدونم: گفت و گرفت و دستم

 دستم...  بودم نکرده گریه که من اشک کدوم ؟؟؟ اشک...  خله اجی کن پاک و اشکات پس ارزه

 یهچ ها گریه این دلیل اما میگفت راست ماندانا پس شدم خیسی متوجه که صورتم رفت ناخداگاه

 اما...  عادیش روال به برمیگرده چی همه بعدش سال یه فقط ساله یه فقط بشه چی قراره مگه

 اون از دیگه که میگفت قوی حس یه هم باز میدادم خودم به و دنیا توی امیدای تمام اگه  نبود

 ... کنی پیدا نمیتونی آثارش حتی نیست خبری عادی زندگی
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 بود اه برگه سری یه تو سرش و بود نشسته میزش پشت نگهبان...  شدیم ساختمون وارد ماندانا با

 ببخشید آقا: گفتم که شدیم میزش نزدیک... 

 بفرمایید: نگهبان

  دادن بهشون خونه این دولت طرف از که هستیم همونایی ما: من

 باشن نفر 4 باید دخترا اون نفرید 0 که شما ولی: نگهبان

 من دست که نفرمون 4 هر مدارک...  میان دارن راهن تو دیگه نفر 0 درسته آقا بله: گفت ماندانا

 داد بهمون و کلید و بالا بریم میتونیم:  گفت دید همرو که این بعد اونم دادم بهش و بود

 بزنید تا 4 کلید این از میشه ولی ببخشید: من

  میرسونم دستتون عصر تا چشم:  نگهبان

 رو و وسایلا و برگشت جوون پسر تا 0 با دقیقه چند بعد و رفت نگهبان...  میشم ممنون: من

 با...  کنیم سر و سال 0 این باید کجا ببینیم تا رفتیم دنبالشون ماهم...  واحدمون ببرن تا برداشتن

 زبا و در کلید با خونمون اینجا پس...  وایستادن راست سمت واحد به رو و رفتیم 6 طبقه آسانسور

 بریممی خودمون و بقیش نکنید دستتون:  گفتم که داخل ببرن و وسایلا خواستن هم اونا کردیم

 بگید من به اومد پیش مشکلی یا کاری هستم افخمی حسین من مایلید طور هر: نگهبان

 آشپزخونه و هال با متری 001 خونه یه...  شدیم خونه وارد ماهم و رفتن اونا...  حتما چشم: ماندانا

 ها اتاق...  بود زرشکی سفید خونه ست...  ها خونه همه مثل بهداشتی سرویس و خواب اتاق دوتا و

 نورا با باید که برداشتم من و ای قهوه کرم اتاق...  بنفش دیگه یکی و بود ای قهوه کرم یکی

 و یچ همه فکر...  میشد شریک سوگل با باید که برداشت ماندانا هم بنفشه اتاق میشدم شریک

 بابت این از پس...  آرایش میز دوتا و نفره 0 تخت یه و بود کمد دوتا اتاقی هر تو و بودن کرده

...  گذاشتم تخت رو و برداشتم و چمدونام...  داشتیم کافی اندازه به جا که بود راحت خیالمون

 و امه اسپره و ادکلانا و گذاشتم آرایش میز کشو تو و ارایشام وسایل و گذاشتم کمد تو و لباسام

 و اتو و شونه...  گذاشتم میز دیگه کشو یه توی و میرسید تا 051 تا که و لاکام و چیدم میز روی
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 سمت...  دادم اتاق به سامونی و سر یه که این بعد و کردم جاگذاری همرو هم...  و سشوار

 زا خودش که کنم صدا و ماندانا برم خواستم نیست خونه تو هیچی اومد یادم که رفتم اشپزخونه

 بیرون اومد اتاق

 ماندانا: من

 جانم: ماندانا

 نداریم تصورمون خلاف بر هم خونه کار خرید یکم بریم نیست خونه تو هیچی: من

 میمیریم گشنگی وگرنه بریم اره: مانی

 

 و مشکی شلوار و شال با خردلی مانتو یه کمد از...  رفتم اتاقم بگم بهتره یا اتاق سمت دوباره

 از و برداشتم گوشیم با و پولم کیف...  گلبهی رژ یه و زدم ریمل یکم...  کردم ست کردلی کفش

  دادم جواب بود نورا...  خورد زنگ گوشیم که رفتم بیرون اتاق

 سلام: من

  دادن بهمون که همونیه ادرس یاسی سلام: نورا

 همون اره: من

  برسیم مونده دیگه کوچه یه الان ما باشه نورا

 ساختمون دم میام الان هم ماندانا و من باش: من

 فعلا اوکی: نورا

  زدم داد و کردم قطع و گوشی...  فعلا: من

 اوووووی مانداناااااا هووووو مانی: من
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 گذاشتی و خونه چته بابا اومدم: گفت میذاشت سرش رو و شالش که جوری همون غر غر با ماندانا

 سرت رو

 میرسن الان ها بچه پایین بریم بدو: من

 رفتیم پایین طبقه آسانسور با... بریم: ماندانا

 

 پیاده ازش سوگل و نورا و داشت نگه پامون جلو تاکسی یه شدیم خارج ساختمون از که همین

 میرین دارین شما اومدیم تازه ما: گفت نورا که دادیم دست هم با...  شدن

 بخوریم نیست کوفتم خونه تو بابا بگیریم چیز یه بریم ماهم برین شما: ماندانا

 دکلی...  خنده زیر زدیم همه...  کنی پر و بلا خندق باید جونت به جون شکمت به بخوره کارد: من

 خدافظی یه بعد هم اونا... راستی دست واحد 6 طبقه برن که گفتم ها بچه دست دادم و واحدمون

 تیکوف یه ماندانا قول به و بخریم چیزایی یه تا غذایی فروشگاه یه سمت افتادیم راه ماهم رفتن

 ... بخوریم

  ریبگی ماشین یه میشد چی کنه ذلیلت خدا شکست دستم یاسمیییییین وااااااااییی: ماندانا

 داینق مردم بیا راه شو خفه: گفتم بودم افتاده نفس نفس به خریدا سنگینی از که جوری همون

 دادم ماشین پول

  میدادم و پولش خودم گداااا بابا: ماندانا

 شه آب شکمت بیا پیاده یذره حالا خب: من

 نگو پرت و چرت من جان یاسمین دارم شکم من کجا روانی اخه: ماندانا

 به و گذاشتیم پایینو وسایلا رفتیم که آسانسور تو...  دیگه رسیدیم بیا راه اها بابا خب اهههه: من

 الاح ششم طبقه و خر زهره...  ششم طبقه گفت ایکبیری زنه لحظه همون که کشیدیم راحت نفس
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 که زدیم و زنگ... لعنتی نیست کنت ول نده دِقِت تا وایسته صاحاب بی این زود بخوای روز یه

 ... رفت حرف بدون و کرده باز و در اومد بدست گوشی سوگل

  بووود چش این: ماندانا

 کرده گل بازیش خل باز والا میدونم چه: من

 چته سوگل هوووووی: ماندانا

.. . سمتش دوییدیم و کردیم ول و بود دستمون تو چی هر ماندانا و من که گریه زیر زد سوگل یهو

 لسوگ های شونه...  کرد قبول چرا و چون بدون اونم بیاره واسش اب لیوان یه برو گفتم مانی به رو

 ...  میدادم دلداریش و مالیدم واسش و

 دوره پیچ حوله اتاق از نورا... گلم میشه تموم سالم 0 این عزیزم نخور غصه جون سوگل: من

 لیوان...  اومد آب لیوان با ماندانا...میکرد نگاه مارو تعجب از درشت چشای با و بیرون اومد موهاش

 و لیوان...  نمیخورم یعنی که برد عقب سرش خورد که یکم...  دادم سوگل خورد به و گرفتم ازش و

 بزنه حرف تا سوگل به زدیم زول سه هر...  گذاشتم بودیم نشسته که مبلی جلو میز رو

 ازدواج میخواد...  قاسمی ارمیا...ارم...  گفتن...گف ها.. بچه.. ب: گفت و کرد پاک و اشکش سوگل

 گریه زیر زد بلند بلند بعدشم کنه..کن

 

 و بود کی واسه نمیدونم و بود میز روز که کتابی...  نبود حالیمون میدادی فوش میگی مارو

 دمش بلند جام از...  بهم زد زول تعجب با و شد قطع گریش که سوگل سر تو زدم محکم و برداشتم

 اطربخ گفتم من مخت تو خاک: گفتم رفتم بودم  کرده ولشون که وسایلایی سمت که جور همون و

 بردم وسایلاو...  میکنه گریه جماعت مدلینگ واس نگو خدا خنگ میکنی گریه بابات ننه

 ملاجت تو خاک واقعا یعنی: گفت که شنیدم و ماندانا صدای که آشپزخونه

 ... روانی دختره برمیخوره بهت خنگی میگیم بهت بعد: نورا

 نمیشه سرتون احساس شماها بیشعورا: گفت سوگل
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 اخرش من: گفت و آشپزخونه تو اومد بعدشم...  ببرن باهم و احساست و خودت شور مرده: ماندانا

 میشم خل سوگل این دست از

 مشغول تایی سه و اومد نوراهم...  کنیم جا جابه و اینا کن کمک بیا نخور حرص حالا خخخ: من

 ناهار برو شو بلند: گفتم سوگل به رو هال تو رفتم... شد تموم کارمون ساعت نیم بعد شدیم

 کن درست

 شکست الان من کنین درک و من باشین داشته عاطفه ذره یه باید شماها الان نمیخوام: سوگل

 مر زر خفه: گفت و آشپزخونه تو کرد پرتش و کشید و دستش و اومد ماندانا...  خوردم عشقی

 اها ارمیا ارمیا هی و زندگیمون کردی جهنم میزنمتا میخوره تا سرت میوفتم خودم بزنی اضافی

 فقط بودیم گرفته و دلمون نورا و من...  میره یادت عشقیتم شکست کن درست و ناهار

 وشف چندتا که این بعد سوگل... زد حرفا اون و کرد پرت و سوگل باهال خیلی ماندانا میخندیدیم

 داماد با چت مشغول و گوشی تو رفت سرش که هم ماندانا...  کرد آشپزی به شروع داد بهمون

 شلوار یه با و لباسم و اتاق رفتم منم...  میدید فیلم داشت وی تی جلو که هم نورا...  شد آینده

 روی...  ریختم راستم شونه روی و کردم شونه و موهام...  کردم عوض قرمز تاپ و مشکی جذب

 بر چند بعد....  شدم برسی مشغول و برداشتم و ها دانشجو پرونده و نشستم تحریر میز صندلی

 امکان...  حسام...  غریبه عجیبم و بود آشنا عجیب که اسمی یه...  خورد اسم یه به چشمم برسی

 داشت زمانی یه خاطرش به زندگیم که همونی...  باشه پیش سال 3 حسام همون حسام این نداره

 سنش همونه که فامیلیش و اسم ولی...  نداشتم وجود هم منی الان نبود نورا اگه و میرفت بین از

 هدار وجود فامیلی همین با نام حسام تا هزار ممکنه غیر نه نه نه...  همونه همش تحصیلیش رشته

 بیرون اومدم هپروت از نورا صدای با...  طوره همین حتما اره دیگست یکی حتما نه

 آدم به خاصی آرامش مهربونش قیافه شد آروم دلم عجیب افتادم بهش که نگام...  یاسمین: نورا

 میکرد تزریق

 یاسمین دل جان: من

 بریم بیا حاضره ناهار: نورا
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 رفتگ و دستم که بیرون برم اتاق از خواستم شدم بلند جام از و بستم و پرونده...  بریم باشه: من

 داشت نگه و

 شده چیزی: من

 شده چی بگی باید تو: نورا

 بشه میخواد چی بابا نه من؟؟؟ کی: من

 چیزی یه میدونم دستمه رفتارات و حرکتا تمام میشناسم خودت از بهتر ترو من یاسمین: نورا

 بهم ریختی جوری این که شده

 اگه میشناخت خودم از بهتر و من میگفت راست نورا بیرون زدم اتاق از سریع...  نشده هیچی: من

 نمیخواستم الان حداقل نمیخواستم و این من و میفهمید و چی همه میموندم دیگه یکم

 

 اسو یکم و برداشتم و برنج دیس...  نشستیم بود آشپزخونه توی که خوریی ناهار میز دور همگی

 الان اما میخوردم میذاشتی جلوم غذا کامیون یه اگه اسم اون دیدن از قبلا تا... کشیدم خودم

 به ناهارمون...  بود شده کور اشتهام واقعا

 

 بازی بازی بیشتر غذام با...  کرده سرخ زمینی سیب و بود شده سرخ مرغ خانوم سوگل لطف

 دید و طرف اسم تا...  بودیم شده میخش همه خورد زنگ سوگل گوشی که خوردن تا میکردم

 داد جواب سریع

 داشتم کارت اره سلام: سوگل

........ 

 دمون نصفه نورا و من نشسنه خون به نگاه با و حرفش ادامه...  داره ارمیا گفتن ها بچه اخه:سوگل

  بست و در و اتاق تو رفت سریع سوگل کنه دنبال و سوگل شه بلند خواست تا ماندانا... 
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 اهههه ها شده داستانی چه: نورا

 یک ببینین حالا میمیرم بازیش منگل این دست از یا میکشم و خنگ این من یا اخر تا: ماندانا

 یه کشیدم غذا از دست...  شدیم ساکت ماندانا چپکی نگاه با که خنده زیر زدیم نورا و من...  گفتم

 شدم بلند جام از خوردن بعد و ریختم خودم واس نوشابه لیوان

 نکنه درد همگی دست: من

 نخوردی؟؟؟ چیزی که تو: نورا

 خسته لبخند یه...  میکشه حرف زبونم زیر از که میکرد حالیم ابرو و چشم با نورا...  سیرم: من

 تخت رو خودم واس حوله و شلوار و تونیک یه...  نورا و میفهمیدم خودم فقط و خستگیش که زدم

 داخل. .. داشت جدا بهداشتی سرویس کدوم هر که بود این خونه این اتاقای خوبیه...  گذاشتم

 سمت رفت فکرم...  بودم مونده آب زیر هدف بی.. . وایستادم گرم آب دوش زیر و شدم حموم

 نداشت چیزی من واس نحسی جز که پیشی سال 3 سمت قدیما

 خانوومم: حسام

 آقاییم جووونم: من

 دارم دوست چقد میدونی: حسام

 چقد؟؟؟ نه: من

 حسام جوون نکن اذیت یاسمین ع: حسام

 دادی قسم و جونت بودا بارت اخرین بیشعور ع: من

 بشم غیرتیم خانوم قربون اوه اوه: حسام

 عزیزم خدانکنه: من

 یاسمین: حسام
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 دلم جان: من

 باید سال چند اخه یاسمین وااایی خاستگاریت بیام شه تموم درست نیست دلم تو دل:  حسام

  بشی من مال بلاخره تا وایستم

 نمیخوره حرفا این و ازدواج به سنم که من فداتشم خب: من

 موندن دور طاقت دیگه من بزنی حرف خونوادت با بری باید داری دوست و من اگه اصلا: حسام

  ندارم

 حساااام ع: من

....  دیگه بگو بخونوادت هم تو میدونن بابام مامان که من میگم جدی ولی خانومم جوونم: حسام

 داشتم ذوق شب اون چقد...  عشقم کننده امیدوار حرفای از بودم شده خوشی غرق شب اون چقد

 فردا وقتی شدم خورد شبه یه خوشی اون زود چقد خوشی اون شد تموم زود چقد و حرفاش از

 بهت داره حسام گفت و زد زنگ بهم حسام فاب رفیق ظهر از بعد 0 ساعت دقیقا ظهرش از بعد

 دوست و من حسام میگی دروغ میگفتم و میکردم گریه که بودم احمق من چقد و میکنه خیانت

 اولش...  شاپ کافی برو 5 ساعت نمیشه باورت اگه گفت بهم دوستش نمیکنه و کار این باهام داره

 مخود با میکنه حسودی حسام و من عشق به دوستش میگفتم دروغه میگفتم برم نمیخواستم

 مرفت ساعت همون نشد راضی دلم اما کنه شک و باشه اعتماد بی عشقش به نباید آدم میگفتم

 کمرم...  دیدم هم دست تو دست و دختره اون و حسام وقتی شکستم...  لعنتی کافه همون

 ارزوی...  اورد بیرون جیبش از حلقه یه و زد زانو پاش جلو و بوسید و پیشونیش وقتی شکست

 دکر دستش و حلقه حسامم کرد بوسش و بغلش پرید ذوق با دختره که و ای لحظه اون کردم مرگ

 دستم و میکردم گریه بهار ابر عین چجوری یادمه...  کرد بوس و دستش بعدشم و حلقه روی و

 که کسایی سوت و جیغ صدای عجیب ولی نرسه جایی به صدام تا بودم داشته نگه دهنم جلو

 سر دید و من وقتی حسام..  شکستم قلب رو بود خنجری میزدن دست واسشون و بودن اونجا

 حلقه و وایستاد سرجاش و شد پشیمون اما پیشم بیاد و بردارع خواست قدم یه شد خشک جاش

 و بود داده بهم تولدم روز حسام که و ای حلقه نفرت با... کرد تر سفت دختره شونه دور و دستاش

 ناو از بدو و پام جلو انداختم و دراوردم و دربیارمش دستم از ندارم حق دنیاست دنیا تا بود گفته
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 و خونه برم نیست خوب روز و حال این با گفت و سمتم اومد دوستش که بیرون زدم شاپ کافی

 بهم چشمم جلو عشقم که جایی از شدم دور...  شدم دور فقط و نکردم قبول اما میرسونه اون

 اب که کارایی و حرفا داره دوسم میکردم فک که کسی عشقم که جایی از شدم دور....  کرد خیانت

.. . گذاشتم کم واست چی مگه کردی و کار این باهام چرا لعنتی...  کرد دیگه یکی با و میکرد من

 خدا ترو خدا نه وااااااایی دارن بچه و کردن ازدواج یعنی خوشبخته دختره اون با سال 3 بعد یعنی

 وقعم که انگشتی به زدم زول ببینم میتونستم تار اشک بخاطر که چشایی با...  نه واااااییی نه

 من اخه خدا....  حموم سرد سرامیکای رو افتادم زجه با و ترکید بغضم....  بود توش حسام حلقه

 داشتنم دوست جواب بود این داشتم دوسش که من...  بودم کرده کارش چی

.. . خوبه حالت من برم قربونت یاسمین...  یاسمین: اومد بندش پشت نورا صدای و شد کوبیده در

 اما بمخو گفتم...  خوبم اجی خوبم گفتم لرزون صدای با نشدم موفق اما کردم خفه گلوم تو و بغضم

 ونبیر بیام حسام فکر از میکردن هرکاری ها بچه که بود هایی موقع اون مثل بودنم خوب...  نبودم

 دمبو احمق چقد...  نشه گرفته حالشون تا خوبم میگفتم دروغ به منم خوبی میپرسیدن بعدش

 با...  کنم ازدواج باهاش و بزنم و درسم قید فطرت پست اون خاطر به میخواستم که موقع اون

 هر نذاره بابا اگه میگفتم خودم

 

 همچین واس میخواستم که بودم لوح ساده چقد و میکنم فرار حسام با شده حتی شده کاری

 تو دختره اون وبا حسام که اردیبهشت 8 نحس روز اون یادم...  بزنم و خونوادم و درس قید ادمی

 زیر الان نمیرسید نورا اگه که شدم بیهوش و خوردم قرص مشت یه خونه اومدم وقتی دیدم کافه

 بستم و اب شیر...  میترکید داشت گریه و خاطرات هجوم از سرم...  بودم خوابیده خاک ها خروار

  مرفت لباسام سمت و پیچیدم دورم اورد که و حوله...  بیاره تخت رو از واسم و حوله گفتم نورا به و

 عزیزم بهتره حالت: نورا

  بهترم اره: گفتم میپوشیدم و لباسام که جوری همون

 کنم خشک واست و موهات بیا حالا برم قربونت خداروشکر: نورا
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 بالا گلوم زیر تا و پتوم و کشیدم دراز تخت رو...  بخوابم میخوام ندارم حوصله کن ولش: من

 کرد شروع اروم اروم اونم گذاشتم پاهاش رو و سرم که نشست تخت رو بغلم اومد نورا...  کشیدم

  موهام کردن نوازش به

 شجواب... نریزی خودت تو کن سعی اما گرفتس حالت جوری این که افتاده اتفاقی یه میدونم: نورا

 دمخو تا میموند منتظر و بوده صبور همیشه که این از درکش از بودم ممنون سکوتم با اما ندادم و

 *** شد خواب گرم چشام اروم اروم نوازشاش زیر.... نمیشد پاپیچم بقیه مثل و بیام حرف به

 

...  میداد فشار و زنگ و میزد داشت در به یکی که انگار...  شدم بیدار خواب از چیزی صدای با

 دمکر باز و در بعدشم کردم سر و برداشتم و بود کشو تو که نمازم چادر و شدم بلند جام از سریع

 شد نمایان افخمی آقای چهره که

 دخترم سلام: افخمی

  بفرمایید سلام: من

 بزنم روش از تا 4 بودی گفته که اوردم و کلیدا: افخمی

 نکنه درد دستتون مرسی اها: من

 دخترم دیگه چیز یه: افخمی

 جانم: من

 نییع فکر تو رفتم حرفش این با...  بهت بدم که داد نامه یه و سویچ یه اومدش آقایی یه:  افخمی

 از و چادر...  بستم و در منم رفت اونم که کردم تشکر و گرفتم و نامه و سوچ... باشه؟ میتونه کی

 شروع و کردم باز و نامه.. نشستم مبل همون رو خودمم گذاشتم مبل دسته روی و برداشتم سرم

 ...خوندن به کردم
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 نگت واست مامانت و من دل ولی نگذشته رفتنت از ساعت چند که این با خوبی خلم دخترم سلام

 ناهار واس امروز حتی خودش تو بدجور مامانت نوشتم نامه این واست و نیاوردم طاقت و شده

 جای و کرد باز و اتاقت در وقتی ولی شد نگران نشنید جوابی ازت وقتی زد صدات و اتاقت و رفت

 کردن گریه زار زار کرد شروع کنه سر دخترش بدون و مدتی یه باید که اومد یادش دید و خالیت

 این و عزیزی واسمون چقد بدونی تا گفتم بگیرم و حالت خودت قول به که جان بابا نگفتم اینا

 قول بهت ببینیم و دخترمون موفقیت و خوشبختی اخرش تا میخریم جون به همرو رو ها سختی

 وت ماشین کردم عمل بهش و هستم قولم سر هنوزم بگیرم ماشین واست دانشگاه رفتی بودم داده

 که میدونی کن رانندگی اروم فقط باشه دستت باید الان که سویچشم ساختمونه پارکینگ

 و هواست کنیااا داغون و مردم و خودت و ماشین بزنی نری تند خنگ دختره نداری گواهینامه

 میون اخرش های جمله با.... خوشتیپت بابای طرف از لوس دختره باش خودت مواظب کن جمع

 میذاشت سرم به سر داشت بازم ناراحتی میون که بود خوب مرد این چقد...  خنده زیر زدم اشک

 دوری دیگه طرف از و حسام خاطرات طرف یه از بود گرفته حالم بدجور امروز...  نشم ناراحت تا

 لباس دست یه.... باشی دور ازش که میفهمی وقتی و نعمت معنی میگن که راسته....  بابام مامان

 مهه این بین حالا...  رفتم پارکینگ سمت بیرون زدم خونه از و برداشتم و سویچ و پوشیدم ساده

 آلبالویی هیوندای یه دیدم که شه باز زدم و ماشین قفل...  منه واس کدوم بدونم کحا از ماشین

.. . بودم ننشسته رل پشت میشد ماهی یه تقریبا...  نشستم و کردم باز و ماشین در...  خورد صدا

 واس پیش سال 3 که جایی با رسیدیم که خیابونا تو چرخیدم هدف بی و کردم روشن و ماشین

 شاپ کافی وارد و کردم پارک و ماشین وضع و سر همون با بود شاپ کافی همون...  بود مرگ محل

 نشسته اونا پیش سال 3 که میزی روی...  داخل چیدمان حتی بود نشده عوض چیز هیچ...  شدم

 مذهن تو چیز همه....  دادم شکلاتی بستنی سفارش که اومد پیشخدمت...  نشستم و رفتم بودن

  میشد تکرار و مرور

 برات دلم چقد بدونی اگه واایی... کجاست خانومم ..زندگیمی...  عاشقتم...  دارم دوستت یاسمین

 جونم از چی دیگه کنین ولم لعنتی اهههههه....  شی خونم خانوم میشه کی...  بود شده تنگ

 همش و میزه رو بستنی دیدم که کردم بلند بودم گذاشته میز رو دستام رو که و سرم میخواین

....  بیرون اومدم و کردم حساب و پولش....  نشدم متوجه و اوردنش وقته خیلی پس شده آب

 میخوام امشب...  کافه و رستوران تا بگیر پارک از...  رفتم بودم رفته حسام با که جاهایی سمت
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 به حسم میکنه تغییر داره همه که فردا از میدم قول خدا شب همین شه زنده واسم سال چند بعد

 طخ از که  قبلیم سیم با....  مرده فردا از اما باشه زنده واسم امروز میدم قول...  کنه تغییر حسامم

 اس همه بود رفته گوشیم تو دوباره سال 3 از بعد انداختم گوشیم تو و و میزدم حرف باهاش اون

 مبود حفظ که و پیشش سال چند شماره...  ننداختم بهشون هم نگاه یه حتی ولی بود توش هامون

 اولین...  باشه اخر دفعه که میدم قول...  تماس برقراری رو زدم کوتاه مکث لحظه چند از بعد زدم

 پیچید گوشی تو صداش بلاخره بوق سومین بود دومین بوق

  بفرمایید جانم: حسام

 هستش نیما آقا ببخشید:  گفتم استرس از پر و لرزون صدای با

  نمیشناسم نیما اسم به کسی منم منه مال خط این چون گرفتید اشتباه کنم فک: حسام

 ممنون باشه اها: من

 میکنم خواهش: حسام

 خوشبختی باهاش: من

 که بود چی اون خنگ دختره اهههههه کردم قطع زدم سریع.. .کی؟؟؟ با من؟؟؟ جااان: حسام

...  هاههه بابا کیه نیما اصلا رسید ذهنم به چجوری نیما موندم اصلا خوشبختن معلومه خب گفتی

 پرت ماشین پنجره از و اوردم در و خط سریع و دادم تماس رد...  بود خودش خورد زنگ گوشی

 دش کی اوووو کردم نگاه ساعت به....  بود مونده باقی حسام از که چیزی اخرین اینم بیرون کردم

 داره کردن درست غذا حوصله کی حالا بگیرم هم شامی یه گفتم اما خونه سمت برم خواستم...  8

 گرفتم باد غم امروز چی هر بسه خونه سمت روندم دیگه و زدم بنزین ماشینم گرفتم که و غذا... 

 دهش پاک یعنی شده پاک زندگیم از عوضی ادم یه شده چی مگه قبلی ادم همون بشم باید دیگه

 مطمئ زمان مرور به اونم که بره هاش خاطره مونده فقط بود
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 نگام دارن کار طلب و سینه به دست دیدم و ها بچه که کردم باز و خونه در کلیدم با...  میره نم

  میکنن

 زدی زول خر عین چتونه هااا: من

 بدی خبر یه بیرون میری داری میمیری: ماندانا

 شد یهویی: من

 بدی خبر نمیتونستی که یهویی چه: سوگل

 نشن وقت یه بگیر و ارمیا غوره آب بشین نزن حرف دیگه یکی تو: گفتم و سوگل سمت کردم رو

  خنده از ترکید نورا یهو....  بشه خراب ناخوناش نده شوهرش

 کرد ور دفعه این...  بعدشم میخندی اسب هو عین و گالت ببند: گفت نورا به عصبانیت با سوگل

 نمیکنه ازدواج وقت هیچ ارمیا: گفت و من سمت

 سوگل... بگیره واسش رو تو مونده ننش حتما عمت مرگ اره:  گفت خندش میون:  ماندانا

 اشپزخونه تو رفت و کشید دستم از و ها غذا حرص با و نداد و جوابمون

 نزارین سرش به سر داره گناه ها بچه: نورا

 میره اسکی ما مخه رو ارمیاش اقا این با هی ندارین گناه ما چی ما: ماندانا

 و مبل کوسن ماندانا...  نمیری ما مخه رو عتیقت سهند اون با تو که نیست بمیرم اخی: من

 لسوگ دیدم برگشتم...  شو بلند یکی آخ صدای که دادم جاخالی که سمتم کرد پرت و برداشت

 صورتش تو خورد محکم کوسنم بود وایستادع پشتم

 باسمل تا اتاق تو رفتم و کردم اروم خنده یه... میرسه من به شرتون فقط که شماها بمیرین: سوگل

 کرد نگام سینه به دست و بست سرش پشت و در و اتاق تو اومد نورا...  کنم عوض

 شده چیزی جان: من
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 و مکرد بوس و لپش... بگی باید و چی همه موقعش به اما ندارم کاریت به کاری فعلا یاسمین: نورا

 و خودت برو اها:  گفت و زد بخشاش ارامش اون از لبخند یه...  چشم برم قربونت چشم:  گفتم

 عواد گرفتن ماندانا و سوگل دیدیم که اشپزخونه تو رفتیم نورا با و خندیدم بلند...  نکن لوس

 هم جون به افتادین گربه و سگ عین چتونه باز: نورا

 رهب اون میدارم بر من و سهمش خوب نداره دوست که هم ماندانا گرفته کوبیده یاسی بابا: سوگل

  کنه کوفت برداره چیز یه یخچال از

 گرفتم جوجه ماندانا واس کوبیدس همش گفته کی: من

 کرد باز و ها غذا در رفت خودشم بده و بقیه سهم حالا خانوم سوگل خوردی: گفت و خندید ماندانا

 معنی به سر یه خنده با هم نورا من...  خوردن به کرد شروع و نشست و کرد پیدا و خودش غذای و

 شب یه غذا شدن تموم بعد....  خوردن به کردیم شروع و دادیم تکون اسگولا تا دو واس تاسف

 زود پس میشدم بیدار 1 باید که منم بود شده نیم و 01 ساعت بخوابم که رفتم و گفتم کلی بخیر

 چند عرض در که گذاشتم بالش رو و سرم و کردم تنظیم و گوشیم الارام بود بهتر میخوابیدم

 ****برد خوابم دقیقه

. .. وای ای...  افتادم امروز یاد که بخوابم دوباره خواستم...  کردم باز و چشام گوشی آلارام صدای با

 چنده ساعت: گفت و زد صدام نورا که کنار زدم روم از پتو...  کلاس...  معرفی

 خالی و زندگی فشار که این بعد و دسشویی رفتم... نرسیم دیر شیم اماده کم کم پاشو 1: من

 مربا و کره و پنیر یخچال از و زدم برق به و ساز چایی...  رفت نورا من بعد که بیرون اومدم کردم

 اهنگ دیدنشون از گرفت خندم که کردم باز سوگل و ماندانا اتاق در...  گذاشتم میز رو و برداشتم

 بودن کرده بغل و همدیگه چنان مانی و سوگل...  کردنشون بغل به نه دعواهاشون به نه خدا ترو

 دادم تکون و دوتاشون شونه و رفتم تخت سمت...  کنن جداشون هم از میخوان انگار

 شین بلند یالا: من

 بخوابیم بزاز عزیزت جان کن ول: ماندانا
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  بمیر لال یاسمین: سوگل

 سیخ محرف این با....  داریم تشریف استاد سرمون خیر دانشکده بریم باید شین بلند بیشعورا: من

 ماکروویر توی و برداشتم فریزر از نون بسته یه...  شدم خارج اتاق از کنان خنده...  نشستن

 نشست و کشید و میز های صندلی از یکی نورا...  شه داغ یکم تا گذاشتم

 بخیر صبح: نورا

 متعالی حالی صبح: من

  پرتقالی: سوگل و مانی

 بشینین.  شدین بیدار زود عجب چه: من

 نرفت ها بچه...  خوردیم صبحونه که این بعد...  گذاشتم یکی کدوم هر پیش و ریختم چایی تا 4

 هنوز پس بود دقیقه 01 و1 تازه ساعت...  شم حاضر تا رفتم و کردم جمع و میز منم شن اماده

 پوشیدم آلبالویی سانتی 1 پاشنه کفش و مشکی شلوار و شال با آلبالویی مانتو یه...  داشتم وقت

... 

 ببافم؟؟؟ و موهات: نورا

 ونما نشستم روش به رو رفتم خنده با خودمم...  خندید بچگونم رفتار به که دادم تکون سر ذوق با

 موهام بافتن کرد شروع

  ببافم توهم واس میخوای طلا دستت: من

 بیرون بزنه شال از ندارم دوست کنم جمعش میخوام بابا نه: نورا

 اوکی: من

 

 برداشتم و آلبالوییم لاک و رفتم کشوهام سمت
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 الاااااان یاسمین اخه: نورا

 میزه خشک زود: من

 بزن زودتر دختر خب نمیزنه لاک ادم نود دقیقه که نکردی ترک و عادت این اخرش: نورا

 دیگه دفعه ایشالا چشم: من

 زودتر تا کردم فوت و روش...  زدن لاک و بلندم ناخونای کردم شروع و خندیدم...  پرووو: نورا

 و کشیدم نازک چشم خط یه...  نشه مالیده جایی به لاکم که زدم احتیاط با و ریملم...  شه خشک

 نورا سمت... شدم خوب...  کردم نگاه خودم و رفتم تر عقب آیینه از یکم تموم...  آلبالویی رژ یه

 ای ونهگ بچه لحن با و صورتم تو بریزه جلوم کوتاه موهای شد باعث که کردم کج و سرم و برگشتم

 شدم خوشمل جون اجی: گفتم

 رو محوی لبخند...  باشی شده بد میشه مگه: گفت و زد خودش مخصوص لبخندای اون از نورا

 هس این که همین اما نیستن پیشم خونوادم درسته تا سه این بابت شکرت خدایا...  اومد صورتم

 میاین؟؟؟ دارین:  گفتم و کردم باز و اینا مانی اتاق در...  کلی واسم دارم و نفر

 نورا خودمون اتاق تو رفتم و دادم تکون سر یه...  اره: گفت و کرد مرتب سرش رو و شالش سوگل

 که هایی کتاب و ها دانشجو مخصوص پرونده و برداشتم و مشکیم کیف...  بود شده حاضر هم

 لقو به و برداشتم و ادکلنم... داخلش انداختم مدادی جا یه و پولم کیف و گوشی با و میخواستم

 ست...  بیرون رفتیم اتاق از نورا با و برداشتم میز رو از و سویچ....  شستم و خودم باهاش ماندانا

 شدیم ماشین سوار نفری 4...  سفید مشکی سوگل و ماندانا ست و بود آلبالویی مشکی نورا و من

 ازب و پارکینگ در ریموت با نشستن عقب هم ماندانا و سوگل...  بغلم نورا بودم راننده که من... 

  میبودیم اونجا نیم و 8 باید ما و بود 8 به رب یه ساعت...  افتادم راه و کردم

 صبحی اول دلمون دیگه کنین روشن و لامصب این: گفت و کرد روشن و ظبط جلو شد خم ماندانا

 صدای ثانیه چند بعد... پوکید
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 پیچید ماشین تو ساسی

 

  فکر و بیداری و شب و من دوباره

 صبح دمای دم تا لعنتی تو

  خیالاتی ذهن یه و خالی پاکت دوباره

 تو بعد اخه میاد سرم چی که

 

  خونه کل تو هام گریه صدای دوباره

 خب بده حالم نمیبینی تو میپیچه

  نیست ازت و جایی یه گرمه سرت تو

 بغض همه این و منم صدایی

 

  خرابم و مست و شب هر دیگه

 سراغم نمیگیری که هم تو

  اتاقم تو حبس همش که منم

 وای شمارم بگیری که نشستم

 

  همین رو تو برگرد الو بگی بهم
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 میخوامت هستی که جوری

  حتی شی عوض نیست لازم دیگه

 میخوامت شی ترم بد این از

 

  فکر و بیداری و شب و من دوباره

 صبح دمای دم تا لعنتی تو

  خیالاتی ذهن یه و خالی پاکت دوباره

 تو بعد اخه میاد سرم چی که

 

  اشکه روز و شب کارم روزا این

 گذشته سرم از اب دیگه من

  یه و خودم حال به گذاشتی و من

 شه حل چی همه ندادی فرصت

 

  من بچه نگو من به رو دروغا این

 چه گر موندم تو پای چقدر

  که نیست خیالتم عین اصلا تو

 گذشته چی من به وقته چند این تو
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  خرابم و مست و شب هر دیگه

 سراغم نمیگیری که هم تو

  اتاقم تو حبس همش که منم

 وای شمارم بگیری که نشستم

 

  همین رو تو برگرد الو بگی بهم

 میخوامت هستی که جوری

  حتی شی عوض نیست لازم دیگه

 میخوامت شی ترم بد این از

 

  امشب بودم فکرت تو عشقم الو

 خونه تو روشنه شمع چقدر

  کردم گریه چقدر دیونه خیالاتی من

 عشقم میشنوی الو امشب

 (ملانی و ساسی از خیالاتی)

 بزارم دلم کجای و قرمز چراغ صبحی اول اخه اه رسیدیم قرمز چراغ پشت

 هااا بچه: نورا
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 هااااا:  نفری 3

 اونجا کنین گوش خوب بگم میخوام چیز یه: گفت اونم شدیم خفه که کرد نگامون چپکی نورا

 موا عواد باشین آدم ماندانا و سوگل میاین میرین رنگین سنگین نمیارینا در بازی مسخره رفتیم

 بود؟؟؟ مفهموم بگیری و زبونت جلو کن سعی خانوم یاسمین نگیرینا اونجا

 بلهههه بزرگترا اجازه با: گفت مسخرگی با مانی

  انداختی جا و چیزی یه: من

 و چی: نورا

 کنار بزاری و بازیا مامان این خودتم اینکه: من

 این بعد و پرسید و اسمامون نگهبان در دم دانشکده رسیدیم ساعت سر دقیقا....  گفتی اخ: ماندانا

 یکردنم نگاه و ماشین تعجب با همه دانشکده حیاط توی...  بریم میتونیم گفت گرفت استعلام که

 ایه شیشه ولی خخخخخ بزاره پا زیر و قانون تونسته کی ببینن میخواستن داشتن حقم خب... 

 اشینم پارکینگ تو...  ببینن مارو نتونستن و خوردن بسته در به بود دودی که اونجایی از ماشین

...  مرفت بیلبورد همون یا اطلاعات تابلو سمت کسی به توجه بدون...  شدیم پیاده و کردم پارک و

 وارد شخصی بفرمایید با و زدم در به تقه یه وایستادیم در پشت...  بود دوم طبقه مدریت اتاق

 شدیم

 

 مه سربازه اون و  مهرانفر بود ها برگه سری یه تو سرش و بود نشسته میز پشت میانسال مرد یه

 اول یبترت به....  بشینید بفرمایید: گفت مهرانفر...  شنیدیم جوابمونم که دادیم سلام یه...  بودن

 یرننگ دعوا که نشست سوگل و مانی وسط نورا....  سوگل بعدش و نورا مانی بعد ماندانا من بعد من

 از قراره که هستن تیمی همون میبینید که طور همون: گفت آقاهه اون به رو مهرانفر... خخخخ

 برن ازمونا واسه استان
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 هوشیش درصد و بوده گروه سر که کسی اون ولی بله:  گفت و برداشت چشاش از و عینکش مرده

 کیه بالاست

 ایشونن: گفت و کرد من به رو مهرانفر

 نمیدونم منه عهده به هم اینجا مدیریت هستم اشکانی من خب: گفت و داد تکون سر یه مرده

 اعتماد شماها به دارم وقتی پس میزنه استان تو و اول حرف من دانشکده اما ن یا گفتن بهتون

 و خودم ساله چند و چندین ابروی که نمیخوام میدم شما دست و دانشجوهام و اینجا و میکنم

 زمونا این از بلند سر و باشیم داشته همدیگه کنار خوبی همکاری امیدوارم پس بدم باد به و اینجا

 بیاین بیرون

 همه این با و اینجا خودتون قول به و نمیکردین ریسک وقت هیچ نداشتین اعتماد شما اگه:  من

  نیست کار تو ضرری که مطئنید پس نمیدادید ما دست افتخارات

 الاح بدم کاری اول تذکر یه داشتم وظیفه اما هست اینم  بله: گفت و کرد بلند خنده یه اشکانی

 اب شروع پس بودم من نفر اولین.... هستید هایی رشته چه از بفرمایید و کنید معرفی و خودتون

 بود من

 ...دیدم چشاش تو و تحسین برق لحظه یه... تجربی و ریاضی های رشته از رادمهر یاسمین: من

  فنی رشته از پور ولی ماندانا: مانی

 تجربی رشته از احتشام نورا: گفت نورا 

 

 هست نفر 0 تجربی از چرا:  اشکانی

 و آزمایش و منه با توضیحات همین واس سختیه رشته میدونید که طور همون چون: من

 معرفی و خودش هم باشه سوگل که نفر اخرین...  گفت آهان یه اشکانی...  ایشون با تشریحات

 کرد
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 گرافیک رشته از مقدم سوگل: سوگل

 برگه یه و کرد موفقیت ارزوی برامون گرفت رو ها مدارک و نوشت و اسمامون که این بعد اشکانی

 داشتیم کلاس که بود هایی ساعت و روزها دهنده نشون که داد هممون به

 

 نیمک شروع باید امروز یعنی هستش کلاس هم ها شنبه زده اینجا ببخشید: گفتم اشکانی به رو

 اما تشهس آشنایی برای جلسه این بیشتر اما شما تدریس شیوه به برمیگرده دیگه اونش: اشکانی

 نداره اشکالی هیچ بدین هم درس میخواید شما اگه

 

 رو ها دانشجو اسم تا بود پرونده تو سرشون که ها بچه نشد بدل و رد همدیگه بین حرفی دیگه

 خدا خدا منم بودن خودشون کار مشغول کدوم هر که هم سربازه اون و مهرانفر و اشکانی ببینن

 4 و شد کلاس وقت بلاخره...  نه یا هست حسام واقعا که ببینم و کلاس تو برم زودتر که میکردم

 ونهچت: گفتم و خندیدم.... کشیدن راحت نفس یه ها بچه که رفتیم ببرون مدیریت اتاق از نفری

 که نبودن ازرائیل بابا

 اما بود دوم طبقه نورا و من کلاس...  شدیم جدا همدیگه از....  بودن بدتر ازرائیلم از والا: سوگل

 فتمگ الله بسم یه...  شد خودش کلاس وارد و کرد خدافظی باهام نورا. .. پایین سوگل و مانی کلاس

 و رفتم استاد میز سمت...  میکردن نگام تعجب با و شدن ساکت همه...  شدم وارد و زدم در و

 هک حضورت به عرضم اومدی اشتباه و راه کوچولو خانوم: گفت پسره یه که گذاشتم روش و کیفم

 نگام...  کردم پارک جا بد نه اومدم اشتباه نه: گفتم و کردم بلند و سرم...  کردی پارک هم جا بد

 هدار حسام گفت بهم که همونی حسام فاب رفیق بود آرتین این...  زد خشکم افتاد پسره به که

 ....  میکنه خیانت بهم
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 هک شم بلند خواستم جام از...  شد وارد اشکانی و شد زده کلاس در که بگه چیزی خواست آرتین

 عشرو اونم که دادم تکون سر یه دخترم باش راحت: گفت و داد و تکون بشین معنی به و دستش

 دادن توضیح به کرد

 اداناست کنید گوش خوب پس مهمه خیلی که بگم چیزایی یه میخوام بخیر وقت آقایون: اشکانی

 با دارن وظیفه ایشون میده درس بهتون رادمهر خانوم بجاش و نمیان محدودی زمان یه تا شما

 در خودشون بعد حالا که کشوری های آزمون از سری یه برای کنن آمادتون و کنن کار شماها

 هک بکنید و تلاشتون تمام پس مسابقات برای میشن انتخاب نفر 5 که بگم اینم میزارتتون جریان

 فکرشم حتی که بود خواهد انتظارتون در چیزایی بشه طور این اگه که باشید نفر 5 اون جز

 استادان همون دوباره و میشن جدا نفر 5 اون از میمونن باقی که هم افرادی تعداد اون نمیکنید

 یه...  خوش روز نیس عرضی دیگه باشید فهمیده خوب که امیدوارم میدن ادامه و هاشون درس

 رفت و واسم داد تکون خدافظ معنی به سر

  و من شناخته پس... چیه اسمت:  گفت شک با آرتین

 آرتین...  میشناسین و همدیگه شما مگه گفتن دوستاش....  خورد جا لحظه یه... یاسمین: من

 نمیدونم اما بودن مهردادم و ایمان حتی...  همین بدونم و اسمش خواستم فقط نه نه: گفت سریع

 مهرداد و حسام و رامتین یادمه بودن فاب رفیق که اونا نشستن مهرداد از جدا ایمان و آرتین چرا

 ....میدونه خدا نشتن جدا الان چرا اما بودن صمیمی رفیق تا 5 ایمان و آرتین و

 

 مهرداد و حسام و آرتین عوضش اما بود اخمو همیشه رامتین...  بود ارومی و زیر به سر پسر ایمان

 رادمهر؟؟؟ یاسمین اسمت: پرسید شک با مهرداد.. . بودن شیطونا و شر اون از

 بودن دیده و رفیقشون بازیچه سال چند بعد خب داشت حقم خورد جا آرتین مثل اونم... بله: من

 چهره و شد باز در که گفتم بفرمایید یه خورد در به ای تقه که بگه چیزی خواست مهرداد.... 

 بود نکرده تغییری هیچ...  میدیدمش که بود باری اولین سال 3 بعد...  شد نمایان حسام و رامتین

 هب...  میکرد نگام دلی دو با حسام اما نشست جاش سر رفت هدف بی رامتین بود قبلی ادم همون
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 حتما .. کردن صحبت گوشش در کرد شروع مهرداد..  مهرداد و رامتین پیش نشست که این محظ

 یاسمین استاد: گفت آرتین.... کیم من میگفت داشت

 ...  بله: من

 صدا اسم به کلاس تو و استادش ادم کل عقل اخه داشت و بازیاش مسخره همون هنوزم دیوونه

 واه واه میکنه

 سالته چند میگم: آرتین

 08: من

 بدی درس ماها به اومدی سالته 08 تو: گفت تعجب با پسره یه

 فتگ اشکانی آقای که ماجرایی همون به برمیگرده دومن بیام که گفتن بهم نیومد من که اولن: من

 ماجرایی چه: پسره

 میفهمید بودید نفر 5 اون جز اگه ایشالا حالا: من

 سالته؟؟؟ 08 جدی جدی بده و من جواب کن ولش و غضمیت اون حالا: آرتین

 اره: من

 نمیگم ارصدب مگه که جونم به میوفتاد دمپایی لنگه با بابام بودم تو همسن من لامصب بابا: آرتین

 والا خوبه بدن درس ما به میان تو همسنای وقت اون کن پر و افتابه دستشویی میری

 سالتونه چند خودتون شما بزرگ بابا جناب ببخشید: من

 03: آرتین

 زیر زدن همه حرفم این با.... میخوردی کتک بابات از پیش سال 5 همین تا یعنی بمیرم اخی: من

 میخندید آرتینم خود حتی خنده
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 آرتین حرف این با....  میکنی خورد جمع جلو و مرد یه غرور چرا ببرن و شورت مرده: آرتین

 درست پس.... تری نامرد نامردم از تو مرد خودت جون اره گفت لب زیر و زد پوزخند یه حسام

 بپرسم سوالی یه میشه:  گفت مهرداد...  آبه شکر بینشون زدم حدس

 کردم وصل و تماس و گفتم مهرداد به رو ببخشید یه خورد زنگ گوشیم لحظه همون...  البته: من

 جااان: من

 جیگر میکنی صحبت باکلاس چه گرفتت جو دیدی پسر تا 3 گوگولی بلا بی جونت: ماندانا

  داری کار چی بنال بدم آدم مثل و جوابت نیستی آدم بابا بمیر خفه: من

 خرکی عشوه واسم اخه بود چی جوری اون بزن حرف اسب عین جوری همین آفرین: ماندانا

 میومدی

 نه یا بگی میخوای چی میگی کردیا دیوونم مانی وااااای: من

 میبری سر هب موقعیتی چه تو ببینم بزنم زنگ یه گفتم رفت سر حوصلم نشو سگ بابا باشه: ماندانا

 خانوم مانی: من

 خانوم مانی فدای جونت: ماندانا

 رفتنه سر حوصله موقع چه الان روانی دختره کردم قطع زدم بعدشم...  الاغ بیشعوری خیلی: من

 میکنن نگام تعجب با همه دیدم که گذاشتم میز رو و گوشیم...  اخه

 شده چیزی: من

 شده مونث. مانی مگه: باهم همه

 مهه.... مانی میگیم ما ماندانا اسمش نشده مونث مانی بود اینجا گوشتون همتون خوبه یعنی: من

 گفتن آهان یه
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 نای به برداشتم میز رو از حرص با...  خورد زنگ گوشیم باز بپرسه و سوالش دوباره اومد تا مهرداد

 که نم کیه دیگه بزرگ بابا جااااان... . بود نمایان گوشیم روی بزرگ بابا اسم اما مانداناعه که خیال

 که افتادم پیمان  یاد یهو...  کیه پس نمیزنم حرف باهاشون که هم پدری مرده مادریم بابابزرگ

 پیچید گوشم تو صداش که کردم لمس و تماس برقراری...  کردم سیو بزرگ بابا لجش از روز اون

 سلام: پیمان

 سلام: من

 شناختی: پیمان

 بابابزرگ بله: من

  برنداشتی هات لجبازی و لج این از دست هنوز تو: گفت و خنده زیر زد بلند یهو

 برمیداشتم باید مگه نچ: من

 حالا کجایی و من نزن بابا باشه: پیمان

 چطور: من

 اطلاع محض جوری همین: پیمان

 فضولی محض یا اطلاع محض: من

 داری وقت ببینم میخواستم دیوونه نه خخخ: پیمان

 

 چی واسه: من

 ناهار: پیمان

 نمیدونم: من
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 بیام کجا بده ادرس یه فقط دنبالت میام 0 ساعت کنار بزار و نمیخوام و نمیام و نمیدونم: پیمان

 میام خودم کجا بکو بیای تو نمیخواد حالا بابا خب خیلی: من

 .... رستوران: پیمان

  اوکی: من

 نکنی دیر منتظرتما 0 ساعت: پیمان

 چشم: من

 باری کاری خودت قول به بلا بی چشمت: پیمان

 خدافظ نه خخخ: من

 اشتمگذ دوباره و گوشی...  کرد قطع زد بیشعور بتوپم بهش اومدم تا...  کوچولو خانوم فعلا: پیمان

 ساعته 0 مردم بابا نمیخوره؟؟؟ زنگ گوشیت دیگه: گفت مظلوم لحن یه با مهرداد که میز رو

 بپرسم چیز یه ازت میخوام

 بفرما ببخشید: من

 به دادم توضیح واسشون حدودی تا... . بدی توضیح یکم میشه آزمونه این درباره: مهرداد

 دارمبر کیفم خواستم و گفتم کلی نباشید خسته یه...  شد تموم کلاس....  دادم حواب سوالاشون

 سمت اومد حسام که

  دارم کارت بمون لحظه چند یه: حسام

 مهمه؟: من

 اره: حسام

  باشه:  من
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 یاینم مگه حسام: گفتن رامتین و مهرداد بودن مونده سابقش اکیپ فقط بیرون برن همه تا موند

 و آرتین یعنی نفرات اخرین رفتن موقع...  رفتن و گفتن باشه یه....  میام من برید شما: حسام

 یاب شد تموم کارت میمونم منتظرت در پشت یاسمین:  گفت آرتین رفتن لحظه که بود ایمان

 دارم کار باهات

 باشه: من

 بگی میخواستی چی بگو حالا رفتن همه خب: گفتم حسام به رو رفتن که اونا

 ودب سوتفاهم یه اتفاق اون ولی بود کرده خبرت آرتین روز اون میدونم من یاسمین ببین: حسام

 ... من رفتی سریع و بدم توضیح واست نموندی

 و کردی دستش حلقه وقتی بود سوتفاهم: گفتم ممکن لخن ترین سرد با و پریدم حرفش وسط

 حلقه نبود خیالت عین دیدی و من وقتی بود سوتفاهم میکردن خوشبختی آرزوی واستون همه

 نشد ازت خبری هیچ ماجرا اون بعد که بود سوتفاهم اره کردی محکم شونش دور و دستات

 و کردم باهات که کاری تقاص کن باور کردم اشتباه بدجورم کردم اشتباه میگی راست اره: حسام

  کرد خیانت بهم کرد و کردم باهات من که کاری هم دختره اون دادم پس

 متاسفم بگم میتونم فقط: من

 نیستم ثابق آدم اون دیگه من بخدا برگردی میشه اما زیادی خواهشم میدونم: حسام

 میزدی ماجرا اون از بعد حتی پیش سال 3 همون و حرف این اگه: گفتم تحکم پر و سرد لحن با

 یه بخاطرت که نیستی مهم واسم قدری اون حالا اما میکردم قبول داشتم دوست قدری اون

 یاسمین به و بیرون زدم کلاس از شتاب با و ندادم و دیگه حرف اجازه....  کنم تکرار بار 0 و اشتباه

 نکردم اعتنایی هیچ هم گفتناش یاسمین

 وایستادم سرجام آرتین زدنای صدا با که برم کلاسا راهرو از خواستم عصبانیت با

 دارم کارت بمون گفتم بهت خوبه: آرتین
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 شد پرت هواسم ببخشید: من

 بهم ریختی که گفت چی بهت عوضی اون: آرتین

 حالا میگم: من

 روده کوچیکم روده که بخوریم چیز یه هم بزنیم حرف هم حیاط تو بریم بیا پس باشه: آرتین

 هاهم موقع اون حتی بود خوب خیلی آرتین.. . حرفش از کردم آروم خنده یه.... خورده و بزرگم

 حکم برام و بودن خوب همشون بلکه اون تنها نه اما داشت و هوام همیشه و بود حامی یه واسم

.. . داد دستم و پرتقال آب لیوان آرتین...  نشستیم نیمکت یه روی...  داشتن و نداشتم برادرای

 مادمازل خب: گفت آرتین که خوردم میوم آب از قُلُپ به...  میخورم چی میدونه هنوزه که هنوز

 گفت چی بهت پسره این الان و سال چند این تو میکردی کارا چی بفرما حالا

 نمیزنین حرف اونا با ایمان تو چرا که بگو تو اول: من

 تبه داره که گفتم بهت من که فهمید روز چند بعد حسام راستش:  گفت و کشید آهی یه آرتین

 و یکی اون یکیمون نمیکردن جدامون ها بچه اگه که فجیح طور به شد دعوامون میکنه خیانت

 تو ردک خوبی کار آرتین گفت بهش ایمان که میکنه تلافی و کارم میگفت همش حسام.  بود کشته

 هک ایمان.  کردی کار چی باهاش تو اما داشت دوستت اون میکردی بازی بیچاره دختر اون با نباید

 . ببینمتون وقت هیچ نمیخوام دیگه عوضیا همین لنگه دوتون هر که گفت حسام زد و حرفا این

 باشیم آقا های کاری کثافت مزاحم نخواستیم ایمانم و من

 ...معذ بزنم بهم بینتون نمیخواستم من بخدا آرتین: من

 و نمیشد گلاویز من با بود رفیق اگه اون بعدشم حرفیه چه این دیوونه: گفت و حرفم وسط پرید

 ...شد کم شرش که بهتر همون گفت نمی ایمان و من به و درمیومد دهنش از هرچی

 این اعثب ناخواسته که این مثل اما بینشون باشم مانعی نمیخواستم من خدایا رفتم فکر تو بدجور

  شدم کار
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 آشغال دیوونه: گفتم بهش که نیمکت بغل کرد پرت و لیوانش و خورد کامل و میوش آب آرتین

 درمیارن و پدرت میگیرنت میان نریز

 آدمی همچین نشده زاده مادر از کردی فکر: آرتین

 خخخخخهه اووووهوووو: من

 

 گفت چی بهت الان بگو تو حالا: آرتین

 مزخرفات جور این از و برگرد و شدم عوض که پرت و چرت سری یه: من

 دادی جواب چی تو: پرسید شک با و کرد ریز و چشاش آرتین

 0 و اشتباه یه که نداری ارزش واسم قدری اون گفتم بهش: گفتم و کردم قیافش بخاطر خنده یه

 کنم تکرار بار

 بهش تعجب با...  اومد حال جیگرم گرم دمت ایول: گفت خنده با و داد چهره تغییر سریع آرتین

 خنده با که بالا اورد و دستش...  حالا شده چی انگار میگفت و اینا ذوق با چنان که کردم نگاه

  زدم دستش به و دستم

 بودی کرده عوض هم خطتت و خونتون حتی نشد ازت خبری ماجرا اون بعد چرا راستی: آرتین

 عوض و خونه که اینا بابا سر به زد یهو خونمونم کردم عوض احتمالی خطرای بخاطر که و خطم: من

 شد یهویی چیز همه کنن

 طور این که: آرتین

 شوخی خنده کلی و زدیم حرف باهم و موندیم همدیگه پیش بعدی کلاس تا....  طور این بله: من

 و غیض با که حسام مخصوصا میکرد نگامون چپ چپ میشد رد بغلمون از هرکی...  کردیم

 ... میکرد نگامون عصبانیت
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  کلاس به مونده دقیقه چند بریم شو بلند ارتین: من

 کوچولو خواهر بریم بزن اوکی: آرتین

 من دید که آرتین...  کردم نگاش غیض با و وایستادم جام سر من اما رفت قدم تا دوسه آرتین

 خواهر خب:  گفت و اورد در و خنگا قیافه...  کرد اروم خنده یه دید که و من حالت و برگشت نمیام

  بزرگه

 میانی؟؟؟ خواهر: گفت دوباره نمیگم چیزی دید وقتی

 سکووووت: من

  نخاع وسط مجرای: آرتین

 بیشعوووررررر: گفتم و سرش تو زدم محکم و کیفم

 بهت میگم هرچی خب وحشی چته: گفت میمالید و سرش که جوری همون خنده با آرتین

 برمیخوره

 بیا فقط شو خفه: من

 علوم کلاس سمت رفتم...  کردیم خدافظی هم از رسید که کلاسش دم....  ادب بی دختره: آرتین

 شخصیت بودن شیطون خیلی که یکی اون عکس بر کلاس این ... شدم وارد و زدم در...  پزشکی

 هی....  نکردن تعجب کدوم هیچ چون بود کرده صحبت اینا با اشکانی کنم فکر...  داشتن ارومی

 پرسیدم و بودن بالاها معدل جز که نفر 5 اسم....  کنن معرفی خودشون گفتم و کردم جزئی معرفی

 کلاس اخر تا...  گذاشتم علامت یه پرونده تو اسمشون جلو هستن کی که این فهمیدن از بعد و

 میدادم حواب منم میپرسیدن ازم و بود گنگ براشون که سوالی هر...  داشت و اشکال رفع حکم

 وضیحت بیشتر اینا کتاب تو فقط بودم خونده دبیرستان توی که بود چیزایی سوالاشون تمام... 

 باشیدن خسته یه...  نخورم بر مشکل به تا کنم مطالعه بیشتر و کتاباشون باشه یادم...  بود داده

 هک این بعد و رفتم مدیرت اتاق سمت...  کاری روز اولین از اینم...  شدم خارج کلاس از گفتم کلی
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.  وگلس ترتیب به...  بیان بروبچم تا موندم منتظر کردیم صحبت ها بچه و کلاسا درباره اشکانی با

 ...  اومدن نورا و ماندانا

  دیگه خونه بریم اومدیم که هممون ها بچه دیگه خب: من

 دارم کار اینجا من برو ها بچه با تو یاسی: نورا

 کار چی: من

 رسد فشرده بهتره بشه تموم نکنم فک آزمونا تا بدم درس شل بخوام اگه و زیاده کتابا حجم: نورا

 بزارم فوق میخوام امروزم بدم

 میریم ما پس باشه: من

 که چیزایی همه بعد جلسه واس بزارم اگه دارن مشکل خیلیا هنوز بمونم میخوام منم: ماندانا

 میکنن هنگ بیشتر میره یادشون دادم درس امروزم

  میریم سوگل و من باشه: من

 هب نگاه...  کردی دیر چرا ؟؟؟ تو کجایی داده پیمان دیدم که کردم باز سریع اومد اس گوشیم واس

 بود رب و 0 اوه اوه انداختم گوشیم ساعت

 ...پ بمونه خونه باید تنها یاسی جوری این اما بزارم فوق میخواستم منم:  گفت سوگل

 یخوابمم میگیرم خستم خونه برم منم برس کارت به برو بابا نه: گفتم هول با و کردم قطع و حرفش

  میره سر حوصلت

 اخه: سوگل

  دیگه نداره ماخه اخه: من

 ببخشیدا: سوگل
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 زنگ گوشیم که رفتم پارکینگ سمت و کردم خدافظی سریع....  حرفیه چه این خواهش: من

 بود پیمان.  خورد

 جانم سلام: من

 کجاایی بلا بی جونت خانوم سلام: پیمان

 میام دارم: من

 نیومدی هنوزه که هنوز ولی میای 0 بودی گفته پیشم ساعت چند: پیمان

 دیگه میام دارم پیماااان عععع: من

 زدم دید و مردم سفارشای وایستادم بس از مردم گشنمه بیا زود پس باشه خخخخ: پیمان

 میخوری و غذات خوب: من

 میخورم شما با و امروز یه دیگه نه: پیمان

 باری؟؟؟ کاری باشه خخخ: من

 بیاییا زود باش خودت مواظب: پیمان

 میرسم الان چشم چشم: من

 فعلا بلا بی: پیمان

 سر حسام صدای با که بشینم خواستم کردم باز و ماشینم در و کردم قطع و گوشی...  فعلا: من

 وایستادم جام

 که تویی چرا پس میزدی من خیانت از دم که تو ههههه رفتن؟؟؟ بیرون غذا؟؟؟؟ پیمان؟؟؟: حسام

 بیرون میری میشی بلند غریبه پسر با الان داشتی بودن فرشته ادعای
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 هب تعهدی بعدشم میرم بیرون باهاش که هست نزدیک بهم اونقدری نیست غریبه پسر اولن:من

 اشتها خوش که نیستم عالی جناب مثل سومن بزنم و همه قید بخاطرش بخوام که ندارم کسی

 اونجا از سرعت اخرین با و شدم ماشین سوار...  باشم داشته چندتا چندتا باشم داشته تشریف

 عین اقا بود نفر هزار با خودش داد من تحویل و پرتا و چرت این جرعتی چه با عوضی...  شدم دور

 هیرو اون تو موندم من اصلا هه میکنه بزرگتری من واسه الان نبود خیالش

 

 دقیقه 03 بعد و روندم رستوران سمت سرعت با...  زدم پیمان درباره بود حرفایی چه اون بیر

: گفت و سمتم اومد خدمت پیش یه که شدم رستوران وارد و کردم پارک و ماشین....  رسیدم

 خانوم؟؟ یاسمین

 هستم خودم: من

 لمیمق لفظ چه اینا مامانم اولالا...  هستن منتظرتون رستمی آقای بالا طبقه بفرمایید: خدمت پیش

 بود نشسته پنجره پیش نفره 3 میز یه سر...  رفتم بالا طبقه ها پله از...  خخخخ رستمی آقای میاد

 به ییک با داشت...  نمیدید و من بود من به پشتش چون گوشیه تو سرش دیدم که رفتم سمتش... 

 یایکبیر اییییش....  دلم جان بود داده پیمانم...  عشقم بود داده دختره...  میکرد چت پریناز اسم

 هن یا داره که چه من به اصلا...  بیام گفت من به بیشعور چی واسه داره دختر دوست وقتی خودش

 اومدی عجب چه خانوم یاسمین سلام ع: گفت و اورد بالا و سرش که نشستم میز سر

 0 عدب میزاشتی و کارت خوب: گفت و کرد تایپ چیز یه پیمان.... شد دیر داشتم کار یکم سلام: من

 شدم علاف اینجا ساعته

: گفت و خندید که کردم اشاره گوشیش به ابرو با و....  معلومه شدنتون علاف کاملا بله: من

 داده گیر خواهرمه

 میکنه؟؟؟ صدات عشقم خواهرت: من
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 واهرمخ بله خوندی و چتامون قشنگم چه بابا آفرین: گفت و خنده زیر زد قبل از بلندتر دفعه این

 میزنه حرف جوری این کنه خرم معروف قول به میخواد که وقتایی

  چی واسه: من

 خوندن به کردم شروع گرفتم ازش...  سمتم گرفت و گوشیش....  ببین بخون بیا:  پیمان

 عشقم: پریناز

 دلم جان:  پیمان

 

 بیا تو میگم ندارم و کسی که من میان پسراشون دوست با همه بابا بریم باهام بیا خدا ترو

 باش داشته بیا خدا ترو نه ندارم من چی یعنی نشو پرو: پیمان

 دیگه نکن اذیت جووونم داداشی: پریناز

  بازی شهر بیام بلندشم که نیستم بیکار تو مثل دارم کار پریناز بیخیال: پیمان

 ارناه رفتی دختره یه با میگم بابا به یا میای من با یا  هااا میری داری مخم رو دیگه الاغ: پریناز

 بیا تمگف و گرفتم سمتش و گوشی...   اومد میخوندم داشتم وقتی پریناز پیم.... بااااای کنی کوفت

 داد پیم خواهرت

 داد چی: پیمان

 دنش تموم با... کنی کوفت ناهار رفتی دختره یه با میگم بابا به یا میای باهام یا الاغ گفت: من

 ادب بی: گفت و خندید اروم خودشم خوند و گرفت و گوشی تعجب با پیمان خنده زیر زدم حرفم

 زمی رو و اوردن رو ها غذا...  کنم کار چی باهاش میدونم خونه به برسه پام من بزار برگشته پرو چه

 بودیم نداده سفارش هنوز که ما ولی گذاشتن

 دادم سفارش اولا همون دیگه بود گشنم من ببخشیدا: پیمان
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  نمیری باهاش چرا حالا خب: گفتم که خوردن غذا به کردیم شروع...  نداره اشکال: من

 بیرون برن میشن جمع هم دوره که داره وَجَق اَجَق عتیقه دوستای مشت به داریا حوصله: پیمان

 جرعت من ترس از اینم میارن و پسراشون دوست از یکی سری هر روزگار خط هفت که اوناهم

 برم میده گیر من به همیشه همین واس نداره و کارا این

 داره گناه خواهرته هرحال به ولی اها: من

 کرد مظلوم و قیافش بعدشم... دارم گناه منم خب: پیمان

 وقت اون داری گناهیی چه تو: من

 جیغای جیغ شب اهر تا مجبورم میره سر حوصلم میرم نیست سازگار باهام جمع اون: پیمان

 کنم تحمل و میان عشوه پسراشون دوست واس مثلا که دوستاش

 بگم چیز یه: گفت پیمان گذشت که یکم....  دیوونه خخخخخخ: من

 بگو چیز 0 شما: من

 و شد بلند جاش از بیچاره...  افتادم سرفه به و گلوم تو پرید غذا یهو... میای باهام امشب: پیمان

 سوراخ پشتم بدتر میزد که یکی هر ولی شه برطرف سرفم که زد مشت خودش جون کمرم به

 داد دستم ریخت اب لیوان یه و نشت سرجاش اونم اوردم بالا بسته نشونه به و دستم...  میشد

 خوبی: پیمان

 عالی مشتات لطف به: من

 زدما اروم خوبه حالا: پیمان

 چیه سنگینت اینه ارومت تو: من

 دیگه باهام میای نکن عوض و بحث زرنگ خانوم: پیمان

 نخیر: من
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 چرااااااااا: پیمان

 باشم بیرون تنها شب تا نمیتونم که من: من

 باهاتم من خانوم نیستی تنها: پیمان

 بگم چی بقیه به ولی خب اره: من

 میگی؟ و بابات مامان: پیمان

 دوستام نه: من

 داره ربطی چه دوستات به: پیمان

 چه چی یعنی: گفت درهم اخمای با و کشید خوردن از دست یهو... میکنم زندگی اونا با اخه: من

 هااان نمیکنی زندگی خانوادت با چرا تو اصلا کنن زندگی تنها دختر چندتا میده معنی

 یه و درستم بخاطر ولس بودم خونوادم پیش پیش روز چند همین تا میشی عصبانی بایا چته: من

 کنیم زندگی تنها ها بچه با باید مدت یه تا ماجراها سری

 ماجراهایی چه: پیمان

 حالا: من

 چی میگم نمیشه سرم من مالا حالا: پیمان

 بهت میگم بعد حالا: من

 درهم اخمای با...  بده توضیح واسم راه تو خواهرم پیش بریم دنبالت میام امشب باشه: پیمان

 خوردن غذا دوباره کرد شروع

 من اومدن به یده ربط میشه چی هر که هم تو: من

 دنیالت بیام کجا: پیمان
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 کرد نگام عصبانیت و اخم با چنان لحظه یه....  دنبالت؟؟؟؟ بیام کجا میگی تو نمیام میگم من: من

 میام باشه باشه: گفتم سریع که

 دنبالت بیام بده ادرس:  گفت خنده ته با بود گرفته خندش که پیمان

 08 پلاک: ...... من

  دنبالت میام باش اماده 1 ساعت اوکی: پیمان

 چند گفتم پیمان به رو.... نوراعه دیدم که برداشتم شد بلند گوشیم زنگ صدای....  باشه: من

  جان: گفتم و کردم وصل و تماس... نگو هیچی لحظه

 خوبی سلام: نورا

 نباشی خسته خوبی تو مرسی سلام: من

 ای خونه باشی سلامت: نورا

 چطور اره: من

 شدم نگران نزدی زنگ اخه رسیدی دیر چقد:  نورا

 دیر همین واسه خوردم گرفتم ناهار واس چیز یه رفتم  نداشتم و کردن درست غذا حوصله: من

 شد

 عزیزم باشه: نورا

  میاین کی شماها: من

  نیست معلوم یاسی نمیدونم: نورا

 تمرین بریم که زدن زنگ باشگاه طرف از نشین نگران نبودم من اومدین اگه پس باشه: من

 مسایقس؟ مگه: نورا
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 میگن بهم برم حالا نمیدونم: من

 نداری کاری باشه: نورا

 فعلا قربونت نه: من

 فعلا: نورا

 انداختم کیفم تو و کردم قطع و گوشی

 بود کی: پیمان

 دوستم: من

 میکنه زندگی باهات که همونی: پیمان

 بریم؟؟؟ گفتم شد تموم که غذامون... اره: من

 ....  بریم: پیمان

  بیرون رفتیم و کرد حساب غذاهارو پول

 نداری کاری دیگه خب: من

 دیگه برسونمت بیا کجاااا: پیمان

 اوردم ماشین مرسی: من

 میکنی تعارف یا اوردی  که مطمئن: پیمان

  دارم تعارف عایا تو با من: من

 باشه؟؟؟ دنبالت میام 1 ساعت ها نره یادت پس: گفت و کرد اروم خنده یه
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 اروم پیمان...  صورتم رو بریزن جلوم کوتاه موهای شد باعث که دادم تکون باشه معنی به و سرم

 نکن طوری این وقت هیچ بقیه جلو: گفت و زد کنار صورتم از و موهام

 چحوری: من

....  یهو شد چش واااا شد دور سریع بعدشم...  فعلا میری داری باش مواظب کن ولش هیچی: پیمان

 دخت فکرای سریع یه

 

 علی کوچه به داشتم و خودم فقط بود اومده سراغم اول همون از یعنی میومد سراغم داشت رونه

 خونه سمت   افتادم راه و شدم ماشین سوار باز بناگوش تا نیش با...  میزدم چپ

 ور یه و هرکدوم و کندم و لباسام...  رفتم اتاقم سمت راست یه و شدم خونه وارد خستگی با..... 

 بیدار شب تا میخوابم خرس مثل الان اومد یادم که بخوابم خواستم تخت رو زدم شیرجه انداختم

 برش کیف تو از بلندشه داره حال کی حالا خدا واااایی میزاشتم الارام رو و گوشیم باید نمیشم

 همیش پیدا مگه اهههه...  گشتم کیف تو گوشیم دنبال و شدم بلند تخت رو از زار حالت با...  داره

.. . ترکید افتاد گوشیمم شه زمین پخش بود توش چی هر شد باعث که کردم برعکس و کیفم

 ......خوابیدم گرفتم رفتم  راحت خیال با دفعه این...  کردم تنظیم 6 ساعت رو و برداشتمش

 

 اهنگ ورم رو دو...  بپره یذره خوابم تا مالوندم دستم با و چشمام...  شدم بلند جام از الارام صدای با

...  بگیره جو رو اینا خدانکنه...  نیومدن هنوز پس نبود ها بچه صدای و سر و نورا از اثری کردم

 حموم سمت...  گذاشتم تخت رو و برداشتم حوله و زیر لباس با تاپ یه فقط رفتم کمدم سمت

 مبعدش پوشیدم و برداشتم پا دم مشکی شلوار یه اومدم بیرون ساعته نیم دوش یه بعد و رفتم

 ات کامل خشک نه البته کردم خشک و موهام و رفتم آینه سمت دست به حوله و پوشیدم و تاپم

 و مشکی شال با پوشیدم تیره بنفش مانتو یه...  نکنه خیس و لباسم و نچکه ازش آب که جایی

 داخل. کشیدم متوسط چشم خط یه...  برداشتم مانتومم همرنگ سانتی 01 پاشنه کفش کیف

 باعث که بستم اسبی دوم و موهام...  زدن خوشرنگم بنفش ساعته 04 رژ یه و زدم مداد و چشمام
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 مباسن بالا تا بستن بخاطر که و موهام و کردم سرم و شالم...  کنه پیدا کشیده حالت چشام شد

 بود شده درشت فر موهام بودم اومده در حموم از که الان...  گذاشتم بیرون شال ریز از بود رسیده

 گذاشتم بزنم دست بهش که این بدون همین واس میومد خوشم ازشون  حالت این تو خیلی... 

 و من رهبگی یکی وااااایی...  بودم شده عالی نباشه خود تعریف که گرفتم فاصله آینه از یکم بمونم

 زا اینم زدم بلندم ناخونای روی و برداشتم مات بنفش رنگ یه لاکام بین از... صلوات نکنم غش

 دوب...  خورد زنگ گوشیم بخورم خواستم تا برداشتم بستنی یه و رفتم آشپزخونه سمت.... این

 دادم جواب و گوشی سمت رفتم

 سلام: من

 ساختمونم جلو من حاضری عزیزم سلام: پیمان

 و میخواستم که چیزایی و برداشتم و کیفم و کردم قطع و گوشی...  میام الان بمون حاضرم اره: من

 اگه مبیا کی نیست معلوم باشگاه رفتم من نوشتم توش و برداشتم برگه یه...  گذاشتم داخلش

 سمت دوباره... شدم خارج اتاق از و چسبوندم  آیینه روی نشین نگران ندادم جواب زدین زنگ

 نهاییت پیمان جلو بود زشت بعد بود گشنم یکم الان که من برداشتم بستنی تا 0 و رفتم یخچال

 یدمشد در جلو که رفتم پایین طبقه به آسانسور از و پوشیدم و کفشم... برداشتم دوتا پس بخورم

 نشستم و کردم باز جلو در... 

 سلام: من

 (اخم با البته) سلام علیک: پیمان

 بودی خوب گوشی پشت که تو چته وا: من

 میگن نریزی بیرون و موهات بمالی کمتر مثلا حالا کردی درست وضعیه و سر چه این: پیمان

  زشتی
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 وجدان این هاااا داره دوست و من غضمیت این میگم من خانوما آقایون شد غیرتی جوووونم ای

 سمتش مگرفت و بستنی بعدشم...  حالا ببخشید خوب: گفتم و کردم باز و نیشم....  نه میگه لامصب

 تو مال بیا: گفتم و

 چرا بستنی: پیمان

  اوردم توهم واس یکی بخورم تنها جلوت نیومد دلم برداشتم بود گشنم خوب: من

 الان یممیر گشنته بعدشم بخورم نمیتونم که من ولی نکنه درد خانوم دست: گفت و خندید پیمان

 میخوریم چیز یه

 بخوری نمیتوتی چرا بعدشم بسه همین بابا نه: من

 خورد چیزی میشه نظرت به فرمون پشت: پیمان

 بیوفت راه بعد خوردی بمون دقیقه چند خوب: من

 خورمب یکم من بیار گاهی از هر دار نگه تو میشه دیر دیگه نه: گفت و کرد شیطون خنده یه پیمان

 هاااا میشه آب: من

 گرفتم دستم و بستنیا دوتا...  افتاد راه و کرد روشن و ماشین... هااا نمیشه: گفت و دراورد و اَدام

 ینمبش باید حالا حالا میکرد فکر که تصورم خلاف بر...  میدادم اون به یکی میخوردم خودم و یکی

 حرف ماشین تو....  خورد منم واس تازه کرد تموم گاز تا 3 تو آقا باطل خیال زهی دیدم بخوره تا

 نگاه و بیرون پنجره از منم بود رانندگیش به هواسش که اون...  نشد بدل و رد بینمون خاصی

 خدا:  گفت کرد خنده یه طرف اسم دیدن با و برداشت که خورد زنگ پیمان گوشی...  میکرد

 برسه بدادم

 جان سلام: پیمان

....... 

 میام دارم نکن جیغ جیغ: پیمان
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...... 

 میام دارم همون با اره: گفت خنده با و کرد من به نگاه یه پیمان

...... 

 طعق و گوشی....فعلا میرسم دیگه مین چند بمون کردی کر و گوشم تو چته پرناز ععععع: پیمان

 سالشه چند خواهرت راستی: پرسیدم ازش که کرد

  08: پیمان

 ....سنیم هم پس گفتم دلم تو

 

 رسیدیم: گفت و داشت نگه بازی شهر یه جلوی ساعت نیم بعد

 بیا کن پارک و ماشین تو میمونم اینجا میشم پیاده من: من

 میری خودمم با اومدی خودم با نخیر: پیمان

 در پیش و شدم پیاده ماشین از سریع...  بیا تو میمونم من ندارم کردن پارک عصاب والا: من

 دفه بی جوری همین...  بود شلوغ فجیح اما بود شنبه که این با....  بیاد تا موندم شهربازی ورودی

 و سرم پسره یه صدای با که بودم پیمان منتظر و گرفتم ضرب زمین رو کفشام با و بود پایین سرم

  مردونه بینی و مناسب لبای و برنزه پوستی با مشکی ابرو و چشم داشت جذابی قیافه...  کردم بلند

 خانوم ببخشید: پسره

 بفرمایید: من

 باشه نداشته اشکالی شما نظر از اگه البته آشناشیم بیشتر میخواستم میشه اگه: پسره
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 که میرگشت پیمان سمت تعجب با....  بده پیشنهاد زنم به کسی داره اشکال من نظر از ولی: پیمان

 و بود داده پیشنهاد بهم مغازه تو پسره یه که روزی همون مثل دقیقا عصبانیت از سرخ صورت با

 بود شده بود گرفته دعوا باهاش

 ...ک نمیدونستم میخوام معذرت واقعا من: پسره

.. . نکردم حالی دیگه جور تا برو بکش راهتو پس میدونی حالا: گفت و کرد قطع و حرفش پیمان

 ادب با مزاحم حالا تا بود باادب چه فداش مامانش اخی...  رفت و کرد خواهی عذر بازم پسره

 نمیومدی وضع و سر این با اگه: گفت و داد فشار و گرفت محکم و بازوم پیمان...  خخخخ نداشتم

 نمیدونم....  نمیشد دوتامون زهرمار شب اول از الان میومدی خودم با و میکردی گوش حرفم به

 خب گناهه کردن آرایش اخه بودم کرده کار چی من مگه نشست گلوم تو بغضی یه ناخداگاه چرا

 زا و بازوم....  میکنم آرایش دخترونه همیشه من خوبه حالا شون یکی منم میکنن آرایش نفر هزار

 حترا شما میرم الانم کردی اصرار که بودی تو بیام نمیخواستم که من:  گفتم و کشیدم دستش

  نشو لوس: گفت و گرفت و دستم که رفتم قدم سه دو...  باشی داشته تشریف

 و دستم کن ول: من

 ستمد بعدشم...  بیا خوب دختره یه مثل پس نیستم خوبی نازکش اصلا که نکن ناز من واس: پیمان

 کشوند خودش دنبال و گرفت و

 کن ولم میگم بهت: من

 تا مبری بیا الانم رفت شد تموم افتاد اتفاقی یه نکن کوفت باهمیم و امشب یه یاسمین: پیمان

 آقای خوندی کور ولی بیاره در دلم از میخواد جوری این مثلا هههه...  نکنده و دوتامون کله پریناز

 راه کجان فهمید که این بعد و زد زنگ خواهرش به پیمان... نکردی بارم الان حرفایی کم رستمی

. .. خورد چشمم به نفره چند اکیپ یه که رفتیم آبشار یه پیش...  نظرش مرده محل سمت افتاد

 یمعرف داداش آق: گفت شیطونی لبخند با و سمتمون اومد دختره یه که داد کلی سلام یه پیمان

 کرد اشاره من به ابرو و چشم با بعدشم...  نمیکنی

  خوندی و چتاش امروز که پرینازی همون ایشونم: گفت من روبه بعدش....  یاسمین:  پیمان
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 خوندی و چتا همه سرم به خاک: پریناز

 و اخرش تیکه اون مخصوصا و همش: گفتم و کردم کوچولو خنده یه

  بود شده خورد این دست از عصابم بخدا ببخشید: گفت بود کرده هول که پریناز

 نداره اشکالی: من

 

 هلحظ اون سمت رفت فکرم...  میرفت بالا داشت پیمان کول و سر از و زد روم به لبخند یه پریناز

 .... رفت ویلی غیلی دلم خاصی جور یه واییی زنمه گفت پیمان که ای

 سوارشیم و وسایلا بریم حالا اومدن ایناهم داداشم: گفت پریناز

 

 وسیله سمت و گرفتن و پسراشون دوست دست و کشیدن خوشحالی سر از مثلا جیغ یه دخترا

 یاینب گفت و کرد ول و پیمان پرناز که بودیم مونده نفر سه ما فقط...  کردن حرکت نظرشون مورد

...  مبری بیا گفت و گرفت و دستم پیمان...  دویید دوستاش دنبال خودش بعدشم رفتن همه بریم

 برم میتونم خودم: گفتم و کشیدم دستش از و دستم

  دهش لوسی دختره چه ببین کوچولو خانوم اخمای حالا اووو: گفت و افتاد راه دنبالم خنده با پیمان

 نمیدی و جوابم قهری مثلا الان: گفت و خندید که کردم نگاش چپ چپ

 ندارم حرفی هیچ شما با من: من

 کی تا وقت اون اوهو: پیمان

 ثانوی اطلاع تا: من

  کنی کم یکم و بنده مجازات نمیشه حالا میکنه تنبیهیم چه: پیمان
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 وایستادین عقب چقد دیگه بیایییین:  زد داد پرناز که بدم و جوابش خواستم

 لعنت معرکه خرمگس بر: پیمان

 دیگه؟؟؟ آشتی: گفت پیمان که حرفش از خندیدم اروم

 کردی دیوونم آشتی آشتی باشه: من

 بیلیط تا 0 رفتیم باهم....  رفت شد خل بچم واااااایی...  من برم شدنت دیوونه قربون اخ: پیمان

 ترف پیمان شدیم کشتی سوار...  شیم سوار اینا پریناز اکیپ همراه تا موندیم صف تو و گرفت

 0 ایج فقط که ردیف ترین بالا برد و گرفت و من دست پریناز نشست بود مردونه که راست سمت

 پیمانه:  گفت من به خنده با....  خورد زنگ پرناز گوشی. . نشستیم بود نفر

 پیمان چیه: پریناز

...... 

 کرد عقط و گوشی...  فعلا باش نداشته کارا این به کاری تو شد کر گوشم بابا نزن داد اوووو: پریناز

 میگفت چی: گفتم که

 دل خوب خودمونیما ولی خطرناکه بالا این اوردمت چرا انداخته راه بیداد و داد بابا هیچی: پریناز

 نگفتم چیزی بود بار اولین واس....  زد بهم چشمک یه بعدشم... بردی دیدن بار یه تو و داداشم

 و دز جیغ انقد پرناز اخراش اما بود خوب اولش کرد حرکت کشتی....  بزنم که نداشتم حرفی یعنی

  افتادم پس که انداخت چنگ

 میشینیییییی اینجا میای چی واسه میترسی که توووو رواااااااااانیییییی اخه: من

 ختبدب داداش روااااانییییی: بشنوم و حرفش ملت جیغ صدای بین تا زد حرف داد با من مثل پرناز

  هیجاناشه همین به حالش بعدشمممممم دیوونه مجنون پا یه شده تو لطف به که منه

 اصل برابر فتو یعنی بده شفا خدایا...  کشید بلند جیغ یه و خندید که کرد نگاش چپ چپ

 و من بیرون ریختن همه و وایستاد کشتی دقیقه چند بعد بلاخره... کارا جور این تو مانداناعه
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 فتگ پرناز به اخم با و اومد پیمان خدا زمین به رسید پامون که همین...  بودیم نفرا اخرین پرینازم

  خطرناکه نرو بالا اون نگفتم مگه: 

 یه.... خودته کاره برگشتنش زاد ادمی به سگ از الان این یاسمین شده چی حالا اوووووو: پریناز

  دیوونس که الحق.. . رفت و اورد در واسم شکلک

 نشد که چیزیت: گفت جدیت با پیمان

 سالمم که میبینی: گفتم و کردم سرتاپام به نگاه یه

  نمیخوریا جم پیشم از شب اخر تا دیگه: پیمان

 چراااواااا: من

 گفتم که همین نباشه حرف: پیمان

 بدغواره درازه زورگوعه اییییش: من

 شنیدم:  گفت مصنوعی اخم با و کرد کنترل و خودش اما بود گرفته خندش حرفام از که پیمان

 گفتی چی

 بشنوی که گفتم منم: من

 

 بین من... رفتیم شام واس شهربازی رستوران توی بعدش شدیم سوار هم دیگه وسیله تا چند

 و سرش پیمان....  دادن سفارش پیتزا همه اومد که پیشخدمت...  بودم نشسته پیمان و پریناز

 بگو ماجراهه اون پس بیکاریم که الان:  گفت و کرد گوشم نزدیک

 میگم بهت راه تو بمون نمیشه که الان: من

 هان هان میگفت بهت داداشم چی:  گفت و خودش سمت کشید و من پریناز...  باشه: پیمان

 پری فضولی تو: پیمان
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 اومد اونجا تا صدام یعنی: گفت گیجی با پریناز

 زدم که دراورد و عداش پریناز... کنی فضولی بخوای که نبود خاصی چیز بعدشم اجازه با: پیمان

 خنده زیر

 به شبیه خیلی شخصیتش شیطون حال عین در اما مهربون خاکی دختر یه بود خوب خیلی پریناز

 شدم عاشقش بار اولین تو همین واس بود ماندانا و من

 شدی عاشقش بار اولین همون خودش عین که داداشش عین اره: وجی

 میگی چرا پرت و چذت بعدشم میای نباید که موقع اون میمونی میمونی: من

 ببرن و منطقت و خودت شور مرده پرت و چرت میگی میزنم حق حرف میام من هروقت والا: وجی

 بااااای رفتم من

...  والا خوبه میزاره کلاس واسش زاد آدمی وجدان شده ای زمونه دوره چه....  کممممم شرت: من

  اومدم خودم به رفت فرو پهلومتو که دستی با

 دیدن با...  پیتزاش به کرد حمله خودش بعدشم.... بخور اوردن رو ها غذا خوشگله کجایی: پریناز

 شروع اشتها با و کنار گذاشتم و خیال و فکر دیگه بود گشنم چقد اومد یادم تازه روم جلو غذای

 بقیه مثل میکردم فکر: گفت گوشم در اروم پیمان خوردم اخر تا که و غذام.... خوردن به کردم

  نشه خراب رژیمت وقت یه وای که میخوری کم میای عدا الان دخترا

 دختر تا چند با مگه بعدشم نیستم اومدن خرکی عشوه معروف قول به همون یا عدا اهل من: من

 خوبه زمینه این تو عمومیت اطلاعات جوری این که رفتی بیرون

 مک میذاشت کلاس که بود پریناز اونم رفتم بیرون دختر یه با: گفت و خندید آهسته پیمان

 شکمش رو و دستش و بود خورده اسب عین که کردم پریناز به نگاه یه تعجب با....  میخورد

 طور این ولی: گفتم پیمان به رو  تعجبم از درشت چشای همون با میگفت شکر الهیی و میکشید

 هاااا نمیرسه نظر به
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 ما طرف به یهو همه سر اخه شدم آب خجالت از جاش به من که خنده زیر زد بلند پیمان دفعه این

 چیز بچه کردی کار چی داداشم دختره هوی هوی: گفت جانب به حق قیافه با پریناز...  برگشت

 ... عاش دیدتت وقتی از اما بودا خوب پیش روز چند تا این والا شده خل

 پریناااااااز: گفت و رفت پرناز حرف میون تشر و اخم با و رفت بین از خندش پیمان

 بهرو گیجی با...  نگفتی خودش به مگه واااااییی: گفت و دهنش رو زد محکم و دستش پریناز یهو

 نگفتی من به و چی: گفتم پیمان

 هیچی: گفت پریناز به بود زده زل باهاش که اخمی همون با پیمان

 هک سمتش برداره خیز اومد پیمان...  اتفاقا چیزه خیلی نیست هیچی یاسمین میگه دروغ: پریناز

 با هک پیمان به زدم زل سوال از پر قیافه با.... شد خارج رستوران از و رفت در خنده با سریع پریناز

 نگیر جدی و حرفاش: گفت کلافه قیافه

 هتب ماجرا اون درباره هیچی منم نکنی معنی واسم و پریناز حرفای تا که بگم اینم ولی باشه: من

 نمیگم

 

 چی؟؟؟؟ یعنی: پیمان

 ...  کشید حالتش خوش موهای تو دستی کلافه...  همین یعنی: من

 بریم؟: من

 و برداشتم و بود نشده وقت پیمان دست از فرار بخاطر که و پریناز و خودم کیف...  بریم: پیمان

 و یمکرد پریناز نچسب دوستای با سرسری خدافظی یه کردن حساب بعد... افتادم راه پیمان دنبال

 به...  رفتیم پارکینگ سمت زنان قدم هم کنار حرف بدون و آروم آروم...  شدیم خارح رستوران از

: تگف دید رو ما که همین میکرد شوت و پاش جلو سنگای که دیدیدم و پرناز رسیدیم که ماشین

 شد سبز سعدی گلستان پام زیر تا دو شما بودید مونده کجا وااای ای
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 نیک فرار بود نکرده مجبورت کسی: گفت بشینه خواست که همین و کرد باز و ماشین در پیمان

.. . نکن دار جریحه و غرورم بزن حرف درست من با غضمیت دختره این جلو بیشعور پیمان: پریناز

 نشست ماشین داخل و داد تکون تاسف روی از سر یه پیمان

 برده شور مرده میکنه رفتار من با چجوری یاسمین میبینی: پریناز

 بودی کی با و غضمیت دختره بیخیال و اینا: من

 داره آموزی بد جون دختر من جلو و حرفای این نزن حرفااا؟؟؟ این و من اوااا ؟؟؟ من کی: پریناز

 و انداختم بالا بیخیالی سر از شونه یه...  نشست عقب سریع و نداد بهم و حرف اجازه... واسم

 جلو بیا: گفت پیمان که بشینم عقب خواستم

  جلو برو داداشم خان میگه راست: پریناز

 با چنان بچم خنده زیر زدیم پری و من.... خانوم پریناز رفت یادم حرفات همه مثلا الکی: پیمان

 یه بوسید و گونم ذوق با که بهش دادم و پریناز کیف...  شد کباب واسش دلم گفت مظلومیت

 نماشی تو...  افتاد راه و زد استارت پیمان...  نشستم جلو و بستم و عقب در و زدم روش به لبخند

 نبود هواسم چون که میپرسیدن سوال یه منم از گاهی از هر و میزدن حرف همش پیمان و پریناز

 پنجره از...  باشم خودم حال تو گذاشتن و نگفتن بهم چیزی دیگه اوناهم میدادم جواب اشتباه

 پیمان وقتی یعنی...  داشت باارش احتمال لحظه هر و بود گرفته بدجور هوا بیرون به شدم خیره

 جوری همین اخلاقش یعنی میکنه نگام دیگه دید یه با یعنی میکنه فکر دربارم چی بفهمه و ماجرا

 خودت دست میسپرم و چی همه اما جووون خدا بشه قراره چی نمیدونم میکنه تغییر یا میمونه

 کرده پارک بزرگ خونه یه جلو... گرفتم بیرون از چشم ماشین پارک با.. .خدا خودته به توکلم

 ازمب دیدنت از شدم خوشحال جون یاسمین: گفت پریناز که اومدیم چرا اینجا بگم خواستم... بود

  اومدی نکنه درد هم تو دست داداشیم ببینمت بیا

...  که ندارم بیشتر خواهر یه میشه خواهش: گفت و زد بهش جلو آیینه تو از لبخند یه پیمان

 ترف و کرد خدافظی و بوسید و من بعدشم پیمان گونه حلو سمت شد خم عقب صندلی از پریناز

 اینجا پس... آورد در حرکت به و ماشین شد مطمئن رفتنش از وقتی پیمان...  خونه همون داخل
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 بود شده تنگ نفرمون 3 جمع و خودمون خونه واس دلم چقد...  داشتن قشنگی خونه...  خونشونه

 هک آشنا نا مسیر دیدن با...  بود شده تنگ دلم بابام بودنای پایه و مامان بروز فوشای واس دلم... 

 میری داری کجا: پرسیدم دودلی با و افتاد دلم به ترس لحظه یه میرفت شهر از خارج سمت

  بزنیم حرف خر سر بدون بتونیم جا یه میرم دارم خوب دختر خب میدوزمت دارم: پیمان

 زد حرف میشد شهرم...شه تو...  خب...خ: من

 عدشمب کن بار باقالی بیار خر وقت اون میگرفتتمون میومد گشت مامور میرفتیم هرجا الان: پیمان

 نداری اعتماد من به تو

 هک معلومه بهش؟؟؟ داشتم اعتماد رفت بین از داشت وجود دلم تو که شکایی تمام حرفش این با

 خودم از بیشتر حتی داشتم

: گفتم و صورتم تو بریزه باز جلوم کوتاه موهای شد باعث که دادم تکون اره معنی به و سرم

 دارم که معلومه

 نکن جوری این وقت هیچ نکفتم مگه: گفت و زد خسته لبخند یه پیمان

 باهاش بهش رو بودم چرخیده سمتش کامل دیگه...  نه هم تو جلو نگفتی بقیه جلو گفتی: من

 آروم آروم و صورتم جلوم موهای راستش دست با و گرفت و فرمون چپش دست با...  میزدم حرف

 میشد یعنی.. . شد بسته چشمام آگاه خدا نا لحظه یه که شد تزریق بهم خاصی آرامش...  کنار زد

...  داد رانندگیش به و هواسش جدیت با و نزد حرفی دیگه پیمان...  باشه همیشگی  آرامش این

 از داشتم بهش که حسی....  چیزم همه میشد داشت دیدن دوبار یکی با ساله چند و 01 پسر این

 انشضرب دیدنش با قلبم دلیل بدون که قوی قدر اون بود تر قوی حتی داشتم حسامم به که حسی

 بهش الان اما خنده زیر میزدم میاورد و اول نگاه در عشق اسم کسی اگه قبلا...  میشد نامنظم

 و خودش سمت در....  شود پیاده رسیدیم: گفت پیمان و ایستاد حرکت از ماشین...  دارم اعتقاد

 هک جاااایی....  پرت جای یه به خورد چشمم که شدم پیاده اون از تبعیت به...  شد پیاده و کرد باز

 :گفت خودش که کجاست اینجا بپرسم خواستم...  نداشت چیزی قدیمی نیمکت چندتا جز به
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 روی...  میده آرامش بهم اینجا میام برم خودم تو بخوام یا باشم عصبی و ناراحت چیزی از همیشه

 اینجا چرا:  گفتم و نشستم دستش بغل منم که نشست نیمکت

 دارم دوسش همین واس بزنه هم به و خلوتت بخواد که نیست چیزی هیچ ساکته اینجا: پیمان

 آهااان: من

 ببینم بگو کوچولو خانوم خب: پیمان

 خان لفظ به لبخند یه

 

 وزر اولین اون از گفتم چیز همه از گفتن به کردم شروع دلم تو الله بسم یه با و زدم کوچولوش وم

 راست پیمان جااان: گفت تعجب با حرفام شدن تموم با....  امروز همین تا کرد صدام دلشاد که

 میگی

 راسته بله میدی قسم و جونت چی واسه: گفتم و کردم اخم

 نداشتم و حرفا این انتظار اصلا: پیمان

 تو به برسه چه نداشتم انتظار خودمم: من

 نمیشی ناراحت بگم چیز یه: پیمان

 نه: من

 ونهخ از و کردی قهر خانوادت با کردم فکر میکنی زندگی دوستات با گفتی که موقع اون: پیمان

  حرفا این از و بیرون زدی

 متقاعدت داشتم سعی همین واس کردی حرفام از برداشتی همچین روز اون فهیمیدم خودمم: من

 نمیشی ناراحت تو بگم چیز یه من حالا کنم

 بفرما دلم جان: پیمان
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 میزد حرف چی از پریناز: من

 بدونی و چی همه میخوای:گفت و پایین انداخت و سرش پیمان

  دادی تکون سر که باز: گفت و کرد خنده یه پیمان...  آره یعنی کردم پایین بالا و سرم

 خو ببخشید: من

 بدی قول یه بهم باید اما میگم بهت و چی همه: ایمان

 قولی چه: من

  کنی فکر حرفام رو خوب و نکنی قضاوت زود و نشه عوض رفتارت که این: پیمان

 چشم: من

 خستگی که شد وارد دختر یه بودم خالم پسر مغازه که روزی اون راستش.  بلا بی چشمت: پیمان

 به سر و رفتم  پیشش کفشا از یکی سمت رفت دستش تو خرید کلی با و میبارید روش و سر از

 قیهب برعکس و نیست دخترا بقیه مثل که داشت تعجب جای واسم داد جوابمم که گذاشتم سرش

 شده گرد تعجب از چشاش که ای لحظه اون شدن آویزون جای به میندازه کل داره جماعت پسر با

 و میگم چی دارم نفهیمیدم و کردم قاطی داده پیشنهاد بهش پسره شنیدم وقتی لرزید دلم بود

 ونما که زدم حرفی عصبانیت از دختره به کنم خورد و پسره گردن میخواستم فقط میکنم کار چی

 یچ لحظه اون تو نفهمیدم بیرون زد مغازه از عصبانیت با سینم تخت زد و کفش و زد بالا آمپرش

 رفت و گرفت تاکسی دوستاش از تا 3 با وقتی.  میشم دیوونه کنم گمش اگه که فهمیدم فقط شد

 یدنشد یواشکی بود شده کارم دیگه کردم پیدا و خونش بلاخره تا کردم تقیب و ماشین فاصله با

 دیگه که این تا میومد خوشم ازش قبل از بیشتر نمیده رو مذکری جنس هیچ به میدم وقتی و

 امشب وقتی میدیدم خواب داشتم انگار بود کنارم وقتی کردم دعوتش ناهار واس نیاوردم طاغت

 پریناز وقتی کردم خالی اون سر و عصبانیتم و دادم دست از و کنترلم شدن مزاحمش بازم دیدم

 لاییب نکرده خدایی نکنه که میوفتاد حرکت از داشت قلبم نشوندش ارتفاع ترین بالا توی برد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 104 

 که نیست بیشتر دفعه چند درسته تویی زدم حرف ازش که دختری اون یاسمین...  بیاد سرش

 .... میکنه دق نبینتت اگه که کردی دلم با کاری چندبار همین تو اما میبینیم و همدیگه

 جنس از اونم اما میمردم واسش منم درسته داشتم دوسش درسته برد ماتم حرفاش شدن تموم با

 دوتا این نیست اون مثل پیمان نه نه نه...  چی آخرش اما میزد و حرفا همین اولاش اونم.  حسامِ

 ادبی قراره که ای آینده به پیمان به خودم به کنم فکر باید ولی دارن فرق باهم آسمون تا زمین

 باشه؟ کن فکر حرفام رو اما شدی شوکه میدونم: گفت و گرفت دستش تو و دستم پیمان

 بلند الاح خوب دختر آفرین:  گفت و بوسید پیشونیم که کردم باز و بستم باشه معنی به و چشمام

 نفر شد اومد شیطون دیدی یهو بمونیم هم پیش نداره خوبیت شب نصفه دیگه که بریم شو

 عاواق کنه عوض و روحیم داشت سعی بازم خودش کلافگی با که زدم روش به لبخند یه...  سوممون

 انجام  ناشایستی حرکت هیچ اما شب نصف توی میبرتت شهر خارج که پسری بود فرشته یه

 بود بنجی و آقا چقد اما ازم کنه استفاده سو رفتنا بیرون این تو میتونست راحت که پسری نمیده

 خوب خیلی بود خوب پیمان واقعا میگرفت و دستم فقط که

 

  بود خوبی شب مرسی: گفتم کرد پارک که ساختمون دم.... 

 ... کوچولو خانوم میکنم خواهش: گفت و زد رنگ کم لبخند یه

 کشیده صدای که شدم ساختمون محوطه وارد و..  شدم پیاده ماشین از ای دیگه حرف بدون

 6 طبقه دکمه...  شدم واردش و زدم و آسانسور دکمه...  رفت پس اومد ماشینش لاستیکای شدن

 شمش طبقه گفت که زنه صدای با.... بستم و چشمام و چسبوندم آسانسور آیینه به و سرم و زدم و

. . نکنم ایجاد صدا و سر تا رفتم اتاق سمت آروم آروم...  کردم باز و در کلید با و اومدم بیرون ازش

 همه بازم که برم قربونش بود مرتب جا همه...  خوابیده تخت رو نورا دیدم که کردم باز و اتاق و در

 چیم همه نورا...  نکردم جمع اما کردم پاش و ریخت کلی اومدم وقتی...  بود کرده تمیز خودش جا

 لوزب و شلوار یه با و لباسام...  بوسیدم و گونش آروم و رفتم تخت سمت...  بود گذاشته سرجاش و

 سرویس سمت و کردم پاک و آرایشم...  گذاشتم جاش سر و بیرونم لباسای و کردم عوض
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 از هترب کی داشتم دل و درد به نیاز ای دیگه وقته هر از بیشتر الان...  گرفتم وضو و رفتم بهداشتی

 سرم و چادر....  کردم پهن قبله سمت و برداشتم و نماز جا...  داشت خبر چی همه از که خودش

: گفتم عادتم طبق و گذاشتم مهر رو سرم نمازم شدن تموم با....  خوندن به کردم شروع و کردم

 . شکرت بگیری بعدش بدی میخوای و ندادی گرفتی و دادی ندادی و دادی که هرچی بخاطر خدایا

 اما دیدی و چی همه امشب خدایا: گفتم بغض از رگه 0 صدای با افتاد چشمام رو از اشک قطره یه

 اما زشته جلوت حرفا این میدونم دارم دوسش منم داره دوسم گفت بهم شم سبک خودم تا میگم

 با اما شدم خوشحال خیلی داره دوسم گفت بهم وقتی..  خدا ببخش خودت واری بزرگ به تو

 یاخدا کنم کار چی من دیگه یکی با بره اونم اگه چی نمونه جوری همین آخرش تا اگه گفتم خودم

 دوست یه و بود کم سنم بودم حسام با وقتی میفهمم و عشق معنی دارم تازه سال 3 بعد میدونی

 ممیترس اما فکرم طرز رفتارم عقلم خودم شدم بزرگتر الان اما بود سادکی و بچگی روی از داشتن

 دوست از وقت هیچ میشه یعنی سهند و ماندانا مثل بمونیم همدیگه عاشق آخر تا میشه یعنی

 رسیدن ثانیه چند به که گریه زیر زدم و بگم و حرفام ادامه نذاشت بغضم.... یعنی نشه کم داشتنش

 که یکم....  میکردم گریه من و میکرد نوازش و موهام آروم آروم نورا...  رفتم فرو نفر یه بغل تو

 بگی و چی همه میخوای: گفت شدم آروم

  اره: من

  عزیزم بگو: نورا

 اسمای بین روز اون دادم سربالا جواب پرسیدی چی هر ازم بود گرفته حالم روز اون یادته: من

 داشتم خیانتش یاد کارش یاد شد تازه دلم داغ سال 3 بعد نورا دیدم و حسام اسم ها دانشجو

 دیدمش دانکشده تو نورا میدادم انجام داشتم بخاطرش که ای احمقانه کارای یاد میشدم دیوونه

 ....برگرد گفت بهم برگشته هه دوستاش همون با بود خودش

 دادی و جوابش چی تو: گفت و کرد جدا خودش از و من شک با نورا

 ..کنم تکرار بار 0 و اشتباه یه بخاطرت نداری ارزش گفتم: من
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 یاسمین دارم سوالی یه اما نشدی خامش دوباره که خداروشکر:گفت و کشید عمیق نفس یه نورا

 بده و من جواب حسینی و راست نورا جان

 بپرس جانم: من

 داری دوسش هنوزم: نورا

 پیشش برمیگشتم که داشتم اگه نه: من

 چیه میریزی اشک داری بهار ابر عین که هات گریه این دلیل پس: نورا

 رمس سربه هی و سمتم اومد پسره یه بگیرم کفش رفتم خرید واسه پاساژ رفتیم که روزی اون: من

 مطیعش اما چرا نمیدونم بود خاکی نمیرفت هرز چشمش دیگه های خیلی عکس بر نورا گذاشت

 تگف بهم که ای فروشنده اون دادم مخالفتی هیچ بدون بدم بهش و شمارم گفت بهم وقتی و شدم

  همیار واسم برم خواستم وقتی بزارم اونجا برم جوری این سختمه گفت بود خودش بزارم و خریدام

 تمگف دروغ کردم دیر چرا گفتی یادته بیرون ناهار باهاش برم که زد زنگ بهم دانشکده توی امروز

 من به اونم که بره باهاش پیمانم بیرون دوستاش با بره میخواد گفت خواهرش بودم پیشش بهت

 واس بگم بهتون دربارش چیزی فعلا نمیخواستم شدم راضی بلاخره اما نکردم قبول اول برم گفت

 هی میخواست همش بود پایه و شیطون خیلی ماندانا شبیه خواهرش باشگاه میرم دارم گفتم همین

 امروز آخه شهر خارج رفتیم و خونه رسوند و اون که این تا نمیذاشت پیمان اما بگه بهم چیزی

 موقع دادم قول منم چیه ماجرا که داد گیر میکنم زندگی شماها با فهمید وقتی ناهار موقع

 ازش. . کرد تعجب بقیه مثل اونم گفتم بهش و چی همه..  پرت جای یه رفتیم بگم بهش برگشتن

 هش عوض دربارش نظرم نباید اما میگه بهم گفت که بود چی حرفا اون از منظورش پریناز پرسیدم

 ...گفت...گف

 گفت چی: نورا

 داره دوسم که گفت: من

 داره گریه داشتنش دوست: نورا
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 بزنه و حرفاش قید موقع یه میترسم بزنه جا آخرش که میترسم اما دارم دوسش منم نورا نه: من

  داری دوسش پس: نورا

  اره: من

 ارحخ که پسری اما دربارش بدم نظر بخوام که میشناسمش نه دیدمش نه من یاسمین ببین: نورا

 اب حتی یا بیاره سرت بلا هزارتا میتونست نمیرسید بهت هیچکی دست که جایی بردت شهر

 بدنمیاد نظر به نکرده کارا این از کدوم هیچ اما بده انجام کار هزارتا شمارت

 

 کنم کار چی میگی تو: من

 کرده روت در رو خواهرش با که داره دوستت هم قدری اون خوبیه پسر که حالا میگم من: نورا

 نده دستش از پس داری دوسش خودتم که این همه از تر مهم

 میگی واقعا: من

 ...  چیه دروغم عزیزم اره: نورا

 افتادیم  شیرینی یه الان پس: گفت که زدم بود داده آرامش بهم که حرفاش از آروم لبخند یه

 ... دیگه

 طلب فرصت: گفتم و شونش رو زدم شوخی به و خندیدم

 هیچ ناراحتی طاقت میدونی هستین مهم واسم تا 3 شما چقد میدونی خوب خودت یاسمین: نورا

 خودم بشه که چیزی هر باشه یادت و این خواهری نخور غصه دیگه پس ندارم و کدومتون

 که تو بودن خوب تو: گفتم و بوسیدم و گونش... مراقبتونم همیشه بدون و این هستم پشتتون

 ... نیست شکی

 داری؟؟ و شازده این عکس حالا:  نورا
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 ...باشم نداشته کن فکر درصد یه: گفتم و خندیدم

 و رامتلگ از که عکسایی گالریم توی از...  نشستم نورا پیش دوباره  و آوردم و گوشیم  شدم بلند

 یچیز خواست تا کرد نگاش و گرفت ازم و گوشی نورا...  دادم نشونش و بودم برداشته اینستاش

 شد خاموش گوشیم یهو که بگه

 شد چی وااا: نورا

 ... نمیشه دیدم که کنم روشن  خواستم و گرفتم ازش و گوشی...  نمیدونم: من

 سوخت:  نورا

 شده تموم شارژش بابا نه: من

 شدی خسته خیلی امشب که بخواب برو حالا باشه اها: گفت و برداشت سرم رو از و چادر

 میخوابم میام بعدش کنم جمع و نماز جا: من

  میکنم جمع خودم شد که تموم بخونم نماز میخوام منم بخواب برو تو: نورا

   باشه: من

 سیک زدنای صدا با٭٭٭برد خوابم نکشید طول ثانیه چند که تخت رو رفتم و زدم شارژ تو و گوشیم

 : گفتم و شدم خیز نیم جام تو...  دیدم و سوگل که کردم باز و چشمام میگفت و اسمم انگار که

 سوگل؟؟؟ شده چی

  برسونیم و خودمون سریع گفته زده زنگ اشکانی دانشکده بریم شو بلند سریع: سوگل

 کجان؟؟؟ ها بچه پس: من

 یاشکان گفتن که کنن درست ناهار بگیرن چیزا سری یه امروز بودن رفته ماندانا و نورا: سوگل

  بریم کنم بیدار ترو منم میرن طرف همون از گفت نورا دانشکده بریم زده زنگ بهشون

  میشم حاضر الان من برو تو باشه: من
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 و مرفت دستشویی تا سر یه که این بعد شه حاضر تا  خودشون اتاق رفت و گفت باشه یه سوگل

 لباس وایسته داره حوصله کی حالا برداشتم و بودم پوشیده دیشب که لباسایی کمدم از اومدم

 اول بیرون زد ازش موهام که کردم سرم و شالم رفتم آیینه جلو و پوشیدم سریع...  کنه انتخاب

 به آیینه تو رنگ کم لبخند یه میاد بدش پیمان اومد یادم وقتی اما بزارم حوری همون خواستم

 دیروز که بنفشی رژ همون و ریمل یکم کردم جمع بالاسرم بود که طور هر و موهام و زدم خودم

 هک اینا افتاد ناخونام به چشمم که رفتم کیفم سمت و زدم ادکلن یکم...  زدم لبام رو و بودم زده

 میکنه قبول خدا نداره اشکال حالا خوندم؟؟ نماز دیشب لاک با من یعنی داره لاک

 خودت جون اره: وجی

 نزن حرف تو: من

 میای؟؟؟ داری یاسی: زد داد بیرون از سوگل

 گپارکین از و ماشین...  رفتیم پایین طبقه آسانسور از...  بریم خاضرم: گفتم و شدم خارح اتاق از

 دادم گاز نشست که همین... کردم سوار بود وایستاده ساختمون در جلوی که و سوگل و اوردم در

 شدم دانشکده وارد و زدم بوق یه نگهبان واس... رسیدیم ساعت نیم حدود بعد و دانشکده سمت

 اب و زدم در...  رفتیم مدیریت اتاق سمت...  شدیم دانشکده وارد سوگل با و کردم پارک و ماشین ..

 خورد مهرانفر به چشمم که شدم وارد بفرمایید صدای

 سلام: سوگل و من

 دخترا سلام: مهرانفر

 دارن کار باهامون گفتن اشکانی آقای ببخشید: من

 آقای  خودت کلاس برو هم شما جان سوگل ریاضی کلاس برو تو دخترم درسته بله: مهرانفر

 میده توضیح و ماجرا و میاد کلاسی هر داخل اشکانی

 ممنون باشه: سوگل

 مخود کلاس میرم من پس: گفت سوگل که بیروت زدیم اتاق از دوتایی...  میکنم خواهش: مهرانفر
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 فعلا اوکی: من

 فعلا: سوگل

  دخترم تو بفرما: گفت و کرد قطع و حرفش اشکانی که زدم در به تقه یه...  رفتم کلاس سمت

 سلام: من

 بشین سلام: اشکانی

  نشستم صندلی رو و گذاشتم روش و کیفم...  رفتم میزم سمت

 برامون نامه بخش کنین گوش خوب پس میگفتم داشتم: گفت و کرد ها دانشجو به رو اشکانی

 دارید وقت ماه 0 فقط و شده کم بودن گذاشته درسا تدریس برای که مدتی اون از که اومده

 با هبقی و میشن انتخاب آزمونا برای بیارن و نمره بالاترین که نفر 5... میدید آزمون یه امروز همتون

 رادمهر خانوم با نفر 5 اون و میکنه پیدا ادامه قبل مثل کلاساشون بعد به این از سلطانی استاد

  بفرمایید داره سوال اگه کسی خب

 بپرسم سوال چندتا من میشه ببخشید: من

 بفرمایید: اشکانی

 تا میدادیم وقت بهشون روز چند باید حداقل نداره آزمون آمادکی الان کس هیچ که این اولن: من

 کرد تموم چی همه ماه 0 تو باید جوری چه بعدشم کنن آماده و خودشون

 لاعاط شماها به داشتم وظیفه منم زدن اونا که حرفیه دخترم نیست من دست که میدونی: اشکانی

 کنم رسانی

 زحمت بی بیارید واسم و نامه پخش میشه اها: من

 گرفتم دستام بین و سرم...  کردن صدا و سر به شروع همه که شد خارج اتاق از...  حتما: اشکانی

 شم برنده میتونم چجوری کنم کار چی من ماه 0 تو اخه من خدای
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 همه از مملکتی این باهوش آدمای جز تو که نرفته یادت بعدشم دارن وقت ماه یک اوناهم: وجدان

 بیرون بیای آزمون این از برنده و بدی و خانوادت و دلشاد اعتماد جواب باید تر مهم

 نتونستم؟؟؟ اگه: من

  کنی اعتماد خودت به کافی فقط میتونی: وجدان

 بهم خبر این شنیدن با اول روزای اون که ای دلشوره همون سراغم اومد دلشورهه اون دوباره

 بفرمایید:  گفتم و کردم بلند و سرم در صدای با..  بود داده دست

 خواهش: گفت که کردم تشکر و گرفتم ازش...  بود اورده و نامه بخش واسم که بود آبدارچی

 بیرون رفت کلاس از بعدشم...  جان بابا میکنم

 پاکت از و نامه بخش...  داشت دلنشینی چهره بود گذشته ازش زیادی سال و سن که مرد این چقد

 طبق... گذاشتمش پاک تو دوباره خوندمش کامل که این بعد...  خوندن به کردم شروع و دراوردم

 کیپزش رشته از بود تیم با چیزش همه...  و نقشه میکردیم طراحی ساختمون یه باید هاش نوشته

 ایدب میدونم الان...  شده تر آسون یکم کارم پس خب.... میکردیم عمل و سرطانی بیمار یه باید هم

 ... کنم تمرکز کار یک رو فقط

 

 و ساخت درباره و سوالات ترین سخت کردم سعی...  A4 ورقه یه رو سوالات نوشتن به کردم شروع

. .. بدم آسون سوال نیست که الکی...  بدم و دهنده تشکیل های لوازم رفته بکار مقدار و طراحی

 و میشد رو و پشت صفحه 01 حدود که رو ها برگه...  ها بچه تعداد به گرفتم فتو و ها برگه رفتم

 شد ساعت حرف...  دادم بهشون و سوالا به ودادن جواب وقت ساعت 0 و کردم پخش همه بین

 نشون 3 که انداختم گوشیم ساعت به نگاه یه...  چنده ساعت اصلا نمیدونم کردم تندی تند انقد

 واسم جونی دیگه شدم بیدار زود که امروزم خوابیدم دیر که دیشب نکنه ذلیلتون خدا...  میداد

 جواب مشغول سخت همه و نبود دیگراان ها برگه تو سرش کس هیچ تصورم خلاف بر...  میمونه

 چقد میدونه خدا بودن زده زول ها برگه به زار حالت با ها بعضی و حرص با ها بعضی حتی بودن
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 کلی نباشید خسته یه...  گرفتم همه از و ها ورقه...  شد تموم ساعت 0 بلاخره...  دادن بهم فوش

 شدم خارج کلاس از و گفتم

 01 بعد بلاخره.... برگرده بود رفته کجا نمیدونم که اشکانی تا نشستم منتظر شدم مدریت اتاق وارد

 ...شنیدم جوابمم متقابلا که کردم سلام و شدم بلند جام از احترامش به.... اومد شدن معطل مین

.... ها برگه اینم گرفتم کلی امتحان یه همه از گفتید که طور همون اشکانی آقای راستش: من

 شدن؟؟؟ هم تصیح: گفت که گذاشتم میزش جلوی

 نه: من

 .... بشه داده ها اسم امروز همین تا باید چون کنی تصیح بکشی زحمت باید پس: اشکانی

 نامتحا یهوویی باید میگن بعدش داری وقت ماه یه میگن که اول شدم دیوونه بابا لعنتی اههههه

 کنم تصیح و همشون تا کشید طول رب و 00 تا....  ایییییش کن تصیح بشین میگن اخرشم بگیری

 که نفری 5...  بودم بدبخت وگرنه میگیره امتحان پزشکی های بچه از نورا اوردم شانس حالا.... 

 پاکی همون یعنی مهرداد و حسام. آرتین. رامتین.  ایمان ترتیب به بودن اورده و ها نمره بالاترین

 بالا که هستن نفری 5 میخونم که اسمایی:  گفتم و رفتم کلاس دوباره...  والا عجیبه...  بودن حسام

 ریاآ آرتین سوم افشار رامتین دوم شاکری ایمان نفر اولین نمره ترتیب به اوردن و ها نمره ترین

 و چیز همه تا اشکانی آقای پیش برن نفر 5 این کیانی مهرداد پنجم و محمدی حسام چهارم

 خارافت یه واسم برسین زندگی تو ها درجه بالاترین به امیدوارم هم بقیه و بده توضیح واسشون

 جوابم لبخند با همگی...  خوش روز کنید حلال دیدید هم هرچی خوبی بدی شماها با همکاری بود

 میوفته داره اتفاقی چه دقیقا الان: گفت آرتین که شدیم خارج کلاس از نفر 5 اون با...  دادن و

 ...  میفهمی خودت حالا: من

 ماشین سوار...  کردیم سری سر خدافظی یه بروبچم و من بدن توضیح براشون تا رفتن که اونا

  کردیم حرکت خونه سمت و شدیم

  کردن چجوری دیدین واااایی: ماندانا
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 میگیره امتحان ساعته یه ادم اوسکلا بگه نیست یکی اخه: سوگل

 ارک نفر چند روی باید شد بهتر ما برای عوضش شده که کاریه نکنین غیبت ساکت هااا بچه: نورا

 نفر 51 بالا نه کنیم

 حرفیه اینم: من

 پیچید ماشین توی پکس بهزاد عشقمووون صدای که کرد روشن و ظبط جلو شد خم سوگل

 

 نزدم روت به ولی خوردم

 نزدم گلوت و قلب توو خنجر من

 گفتم زبون نه دارم احساسی نه

 نزدم روت به چرا رو دریا

 شده بارونی دیگه چشمام نه شدم خل

 نه شدم تپل

 خله آرومی هم تو خوشحالم

 خوب نبود قسمت

 داشتی خوب زیاد کاری پنهون

 سرما بود رفته

 داشتی دوس زیاد و فروردین

 قبلش روز سه منو چارتایی
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 میگفت که اون مث جوری یه تنها همه

 داشت دوست صدات واسه فقط رو تو

 لنگه چی هر چنگه مفته

 رنگه دو موهاش قشنگه چشاش

 بگم راستشو چیزیو یه بزار

 قشنگه چشات نداری مشکل تو

 میری چرا منه یادگار همه اینا

 ترافیکی توو ساله یه چرا نیومدی

 بینی نمی منو دل غم همه اینا

 میگی ما به تو جدایی داستان چرا

 کلامت تو شکر

 شد تموم میگفتی که اون راستی

 شبامه توو میگم

 شد جوون خورده یه رفتم که اونی

 هنوز هستن کلامت توو شکر

 نه میگفتی الکی رفت میگفتی اونی

 شد تموم که شد چی

 شد تموم که شد چی بگو
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 شد دور حالم که موزیک از

 شد جور کارم ولی بودم بیکار نه

 ندیدم دلخوشی که رفیق از

 شد مجبور یا خواست می منو بد

 شد جور من با

 داد نمی رفتن به دل که اون

 گفت منظور با حرفاشو چرا

 گفت زور من به چرا

 میاد یادت خوب رو روزا اون

 ها میان دنبالت از من خاطرات

 نبردی یاد از رو روزا اون

 میاد دنبالت اونم میری که جا هر

 شد شکسته بد روزامو این

 میاما دنبالت کنارتم هنوز

 میاما دنبالت آره

 شد تموم لیزر

 کردی بوتاکس چوروکاتو چینو

 کردی نگاش منو عکسای بود دماغ رو عمل
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 شد رد روزام این که شکر خدارو

 کردی صداش من عشق به کیو

 کردی صداش کیو

 غمگین فلش نه سنگین فاز رو

 لبخندی ی واسه کمه نور

 روزی یه بود خنده لباش رو که اونی

 غمگین شهر یه میشه میشه شعر

 خیس دفتر یه میشه

 غمگین شهر یه میشه

 نمیزنه قشنگ حرف کسی

 نمیزنه زنگ نیس سایلنت گوشیم من

 روزی یه شیطونو میکردیم لعنت

 نمیزنه زنگ چرا شیطون

 نوشتم عمرمو تموم من

 من بدش پس پس قصه تلخه باز

 نشتتم پاییزو تموم من

 گرفتم لکنت تو سر

 برگرده داشت راه یه ها قبلا
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 کرد پرواز نگاش با

 من بدش پس دلو

 من بدش پس دلو

 

 هک خونه وارد...  شدیم پیاده بچه با و کردم پارک پارکینگ داخل و ماشین( پکس بهزاد از لکنت)

 میرم من: گفتم نورا به کردم عوض و لباسام که این بعد رفت خودش اتاق سمت هرکی شدیم

 نکن بیدارم ناهار واس بخوابم

 باشه: نورا

 از یکی گوشیم زنگ صدای با ☆☆☆ نفهمیدم چیزی دیگه شدم ولو تخت روی خستگی با

 بدم جواب اومدم تا کردم پیداش بلاخره تا گشتن به کردم شروع دستم با و کردم باز و چشمام

 خورد زنگ دوباره که بخوابم دوباره خواستم و شدم بیخیالش شد قطع

 الوو: گفتم آلود خواب صدای با

 نمیدی جواب تو کجاایی الووو علیک: دختره

 شمااا: من

 شناختی پریناز خنگول منم: دختره

  شناختمت خدا خنگ اره: گفتم خنده با و پرید سرم از خواب

  هااا افتاده گیرما هم پرویی داداش زن چه ببین: پریناز

 داشتی کاری جانم: گفتم و زدم حرفش ذوق روی از لبخند یه

 چیه ما داداش جواب ببینم میخواستم اره: پریناز
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 جوابی چه: من

 دق و من داداش این تر کم بعدشم جوابی چه میدونی خوب چپ علی کوچه نزن و خودت: پریناز

 اخخخخخخ چیه جوابت بپرسم ازت میزنه بال بال داره منه پیش الان بده

  شد چی وااا: من

 گفتم بهت و حالش وضعیت چرا که پهلوم تو زد محکم نکبت: پریناز

 

 میزد صدا و پریناز که اومد پیمان داد صدای

 هستی یاسمین الووو..  میگه چی مردم دختر ببینم من بمیر لال: پریناز

 هستم اره: من

 چیه نظرت شوخی بدون حالا: پریناز

 راستش..  من خب: من

  بکن جون دیگه اهان: پریناز

 پرو بیتربیت: من

 دربیارمااا بازی خواهرشوهر برات نزار:  پریناز

  داره به نه باره به نه حالا اوووووو: من

 جوووووون اخ داره به هم باره به هم میکنید بدل و رد قلوه و دل دوتا شما که جوری این: پریناز

  حله بگم برم پس من

 الووو حله بگی کی به پریناز الووووو: من

 سلام: پیمان
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 رفت کجا دیوونه این سلام: من

 کنه رسانی اطلاع رفت: پیمان

 کیا به: من

 گرام خانواده به:پیمان

 پیمااااان ععععع: من

 دلم جان: پیمان

 بره نزار بگیر و جلوش برو: من

  دستت گوشی لحظه یه..  شرمندتم دیگه: پیمان

  بود مامانش انگار که اوند یکی با زدنش حرف صدای

 میام الان چشم میگه راست اره.  مامان جااانم: پیمان

 الووو: پیمان

 میگه راست و چی پیمان: من

 ودنب مهمون که فامیلایی همراه به خونه کله ثانیه چند عرض در هیچی: گفت و کرد بلند خنده یه

 شدن خبردار اینجا

 پیماااااااااااان: من

 بفهمین باید که خلاصه نخور حرص خانووومم جوووونم: پیمان

... میبرن و ادم نداشته ابروی...  کردن قطع و گوشی زدم....  بیشعووورین هردوتا برادر خواهر: من

 از...  اومدم و رفتم دستشویی یه نمیاد صدایی و سر داشت تعجب جای واسم شدم بلند جام از
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 یخچال توی از...  رفتن کجا چلا و خال این واااا نیست حال تو هیشکی دیدم که شدم خارج اتاق

 ...  دیدم یخچال روی برگه یه که بردارم و ناهارم غذای خواستم

 .وران. بیرون میریم شام شب پیشمون بیا بخور و ناهارت شدی بیدار بغلی کوچه پارک رفتیم ما

 پیش برم تا شدم آماده خوردم و غذام که این بعد...  شدم خوردن مشغول و کردم گرم و ناهارم

 باعث که داشت عجیبی سوز هوا کردم زدن قدم به شروع پیاده و نداشتم بر و ماشین ها بچه

 زرگاب سرسره از سوگل و ماندانا ترکیدم خنده از که شدم پارک وارد...  بیوفته تنت توی لرز میشد

 نورا سمت تند قدمای با...  میزدن داد جیغ و میخوردن سر داشتن های بچه واسه که پیچی پیچ و

 رفتم پایین بیان زشته که میزد تشر بهشون خنده با که

 چشونه اینا سلام: من

 بالا اون رفتن شدن بچه والا که میبینی سلام: نورا

 که میده حالی یه بالا بیا کن ول غرغرو بزرگ مامان اون یاسمین: زد داد سرسره بالای از ماندانا

 نگو

 بریم نورا: من

 شدی دیوونه: نورا

 اره درونم کودک ولی نه: من

  زشته میبینن مردم یاسی کن ول: نورا

 سرسره های پله سمت کشیدم و گرفتم و دستش...  میکنیم داریم دزدی مگه زشته چی چی: من

 میره آبرومون بابا دیوونه کن ولم: گفت خنده با نورا... 

 ...چه بقیه به: من

 بیرون خونش از هیشکی که سرمایی اون تو دختر تا 4...  شدیم سوگل و ماندانا همراه بعدشم

 و رغام شتر این میگفت دلش تو حتما میدید مارو هرکی...  میکردیم بازی سرسره داشتیم ما نمیاد
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 و زدیم همدیگه کول و سر تو انقد... والااااا چه دیگران به ولی بازی رفتن هیکلشون اون با نگاه

 بازی بچه از دست که شد تاریک هوا دیگه....  بود نمونده واسمون جونی دیگه که کردیم بازی

 پیاده و کردیم حساب و کرایه...  بخوریم شام فود فست یه بریم تا گرفتیم تاکسی یه و برداشتیم

 مه نورا نشستیم بیرون ما همین واس داخل رستوران و بود باز فضای یه توی فود فست...  شدیم

 از خورد زنگ گوشیم که بودیم زدن حرف مشغول ها بچه با...  اومد و داد پیتزا 4 سفارش رفت

 وضع و اسمش باشه یادم زدم کوچیک لبخند یه داد نشون رو بابابزرگ اسم که اوردم بیرون کیفم

 کنم

 خبریه؟ میزنی 4 در 3 لبخند یاسمین: ماندانا

 و شدم بلند میز سر از خنده با که اورد در و عدام...  تره هیزمش گفتن جهنم بردن و فضول: من

 دادم جواب شدم محو دیدشون از وقتی

 سلام: من

 خوبی خانومم سلام: پیمان

 عزیزم خوبی تو مرسی: من

 دادی جواب دیر کجابودی خوبم منم باشی خوب تو: پیمان

 دش دیر همون واس دیگه جا یه رفتم بدم جواب نخواستم جلوشون بعد بودیم بیرون ها بچه با:من

 میره بیرون دوستاش با ادم شب موقع این خانومم وقت اون اها: پیمان

 اره: من

 ها باشه بارت آخرین نشو پرو دیگه: پیمان

 آقا چشممممم: من

 خانومم؟.  بلا بی چشمت: پیمان
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 دلش جون: من

 ببینمت کی: پیمان

 دیدیم و همدیگه دیشب همین که ما واااا: من

 بیرون بریم دنبالت بیام فردا شد تنگ واست دلم الان.  دیدمت دیشب اوووو: پیمان

 دانشکده برم باید فردا: من

  باشه: گفت و شد ناراحت صداش

 دنبالم بیا چشم که ندارم بیشتر آقا یه ولی: من

 جلوی.  دنبالت میام ناهار فردا.  پس بشم کنم گوش حرف خانوم قربون آخ: گفت ذوق با پیمان

 نداره اشکال بیام که دانشکده

  عزیزم نه: من

 ها خونه میری زود ضمن در بشنوم و صدات بودم زده زنگ خانومی باشه: پیمان

 چرا وقت اون: من

 میگه آقات چون: پیمان

  شرمندم: من

 تهگف باشه بیرون شب موقع این تا زنم ندارم خوش ضعیفه هوووی: گفت لاتی لحن با شوخی به 

 باشم

 داره به نه باره به نه حالا اووو: من

 دار به هم شده بار به هم امروز خانوم پریناز لطف به والا: پیمان

 چی یعنی: من
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 میکنم تعریف واست مفصل فردا حالا: پیمان

 نداری کار فعلا باشه: من

 باشه خودت مواظب فداتشم نه: پیمان

 فعلا همچنین توهم:  من

 فعلا: پیمان

 پیمان پیمان: من

 جونش: گفت خنده با

 پیچوند و گوشم یکی که کردم قطع زدم سریع...  دارم دوستت خیلی: من

 کن ول عوضی آیییییییی: من

 آره داری دوسش خیلی حالا که: ماندانا

 لسوگ که نشستیم و رفتیم میز سمت... میدم توضیح برات کن ول یاسی جان: گفتم خنده با

 کردین دیر چرا: گفت

 ونآقاش صدقه قربون داره نگو کنه کوفت شام بیاد کنم صدا و خانوم رفتم: داد جواب شاکی مانی

 میره

 هااااا: سوگل

 لحظه یه میشه ها بچه:  گفتم که اتاقشون تو برن خواستن و گفتن بخیر شب یه سوگل و ماندانا

 وایستین

 خوشگلم بنال ها بچه فدای جانت: ماندانا

 بخوابیم همدیگه کنار هال تو همه امشب میشه: من
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 چرا: سوگل

 شده تنگ دوران اون واسه شده تنگ دلم: من

  موافقم که من: گفت لبخند با نورا

 نهک پهن هال تو و خوابا رخت ماندانا که شد این بر قرار و کردن اعلام و موافقتشون سوگلم و مانی

 زو وز صدای که رفتیم بیرون اتاق از نورا با و کردم عوض صورتی شلوارک تاپ یه با و لباسام... 

 و دستش...  گرفتم بینیم جلوی سکوت علامت به و دستم که بگه چیزی خواست نورا... اومد

 رشس رو پتو خانوم...  وایستادیم سرش بالا و رفتیم بود خوابیده ماندانا که جایی سمت و کشیدم

  نیاد در صداش تا بود انداخته

 میگی راست ماندانا مرگ سهند وااایی: ماندانا

...... 

 شیممی هم مال داریم که نمیشه باورم خدایی ولی نمیگم دیگه آقاییم چشم: گفت عشوه با ماندانا

..... 

 نداشتیم خبر ما بود بلد هم خرکی عشوه بچم اوهو

 سهندم؟؟؟: ماندانا

...... 

 نزاری تنهام وقت هیچ میدی قول: مانی

..... 

 نفسم میدم قول منم: ماندانا

..... 
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 بفرماعه امر آقام هرچی چشم: ماندانا

...... 

 تر نزدیک و گوشمون دوتایی...  خندیدم صدا بی که اورد در زدن عق عدای نورا حرفش این با

 دهخن صدای بندشم پشت و شدیم آوار ماندانا سر رو شد وارد بهمون که ای ضربه با یهو که کردیم

 اومد سوگل

 سهندشون آق با و زد دوباره جیغ یه ما دیدن با که نشست جاش سر سیخ و زد جیغ یه ماندانا

 کرد خدافظی

 وایستادین گوش فال کی از: گفت نورا و من به حرص با ماندانا

  آقاییم اولش از: گفت مسخرگی با نورا

 میکشمتوووووووووووووون:  ماندانا

 ماندانا...  میخندید فقط که بیشعورم سوگل... بدو د و شدیم بلند جامون از خنده با نورا و من

 ردخو مخ با و کرد گیر چیزی یه به پاش یهو اما بیاره گیرمون که بود نورا و من دنبال جوری همیم

 تشک رو

 گذاشت اینجا و صاحاب بی این کی: گفت و مالید و سرش

 حتی هممون ماندانا گیجی این از...  اینجا گذاشتی پتو این خودت که حضورت به عرضم: من

 ...  خنده زیر زد خودش

 به ردک شروع ماندانا که نشستیم مانند حلقه... دارم  کارتون بشینید اینجا بیاین ها بچه: ماندانا

 زدن حرف

 بیاد خونوادش با میخواد شب فردا که...  که گفت و زد زنگ سهند بعدش مامانم الان ها بچه: مانی

  خاستگاری
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 نمم...  بغلش پرید گریه با که بود سوگل اومد خودش به که کسی اولین...  شدیم زده شک هممون

 هدار خوشبختی که بودم خوشحال بود خواهرم طرفی از و بود دوستم بهترین مانی گرفت بغضم

 بکش سوگل اهههه: گفتم آلود بغض صدای با...  میکردم کار چی شو دوری اما میزنه لبخند بهش

 اومد بیرون بغلش از سوگل...  میشیم راحت دستش از میره هست ای عتیقه چه انگار حالا بابا کتار

 گونم روی و اشک گرمی...  کردم حلقه دورش و دستم سفت کرد بغلم و اومدم سمتم مانی که

 پای به ایشالا دنیا خواهر ترین خل آرزومه خوشبختیت: گفتم آهسته گوشش در....  کردم حس

 یرس دل یه و کرد بغلش هم نورا...  گرفتم فاصله ازش و بوسیدم و پیشونیش بعدش شید پیر هم

 از دیگمون ماه یک موفقیت از دری هر از زدیم حرف و نشستیم شب 0 ساعت تا...  کرد گریه

 . سوگل راست سمت از ترتیب به...  گرفتیم خواب به تصمیم بلاخره....  و سهند و مانی آینده

 فردا میشم خسته بخوابم برم گفت بهم که زدم حرف پیمان با یکم....  خوابیدیم نورا و من.  ماندانا

 سرم بالای و گوشیم... کردم خاموش و نتم و کردم خدافظی ازش...  بیدارشم زود باید صبحم

 گوشیم ساعت به نگاه یه...  نبرد خوابم شدم ور اون و ور این چی هر...  بستم و چشمام و گذاشتم

 موهاش به چشمم...  میشد نورا به رو که خوابیدم پهلو به...  بود شب نصفه دقیقه 03 و 0 انداختم

 خواستم چی هر اما میخورد وول داشت وجودم تو کرمایی یه...  افتاد بود ریخته دورش باز که

 نوازش و بینیش جلوی باهاش و دستم تو گرفتم و موهاش از دسته یه...  نشد بگیرم و جلوش

 کردم

 بچه نکن: نورا

 بیداری مگه: گفتم و کردم ول و موهاش

 نخوابیدی چرا اره: نورا

 نخوابیدی چرا تو نمیگیره خوابم: من

 نمیگیره خوابم تو مثل منم: نورا

 نورا:  گفتم خنده با

 جانم: نورا
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 تو حتی خنده جوری این که میبینه و هاش بچه و آقاش خواب داره ماندانا کنم فکر میگم: من

 لبشه رو خواب

  داره گناه و بیچاره کن ولش: گفت و خندید من مثل هم نورا

 خواهریم؟: من

 خواهری دل جان: نورا

 بدیم گوش آهنگ کنی بغلم میشه: من

 شدی پرو خندیدم بهت باز: نورا

 ژوووون آجی خدا تلو: من

  کنم بغلت برگرد نزن حرف ها ای عقده دختر عین جوری این اییییش: نورا

 به و هندزفری... کرد حلقه دورم و دستاش که کردم بهش و پشتم و بوسیدم و گونش ذوق با

 وران با همیشه که آهنگی گذاشتم نورا گوش تو و یکی خودم گوش تو یکی و کردم وصل گوشیم

 .... کردم پلی و میکردیم گوش

 

 خواب زندگیم کجایی همش میزنه شور دلم دارممم دلشوره همیشگیت کاره پای کاری پای امشب

 یادت بازم یبیار بد شد چپ پیکم نداره تاثیر دیگه باشه بینمونم یکی نداره تعبیر میگن دیدم ترو

 ب راشی آخر تو که زانویی این بشکنه....واسم درده سر همیشه مثل

 

 بارم یه حتی دنیا باشه بهشت روز یه نمیخواد انگار جهنم نباشی دلدار تو که دلی اون میره

 چشمای اون یاده واااااااااایی المثلی ضرب مثل زبونمه سر اسمت باشه عشق کام به نمیخواد

 زارمبی خرافاتی چرند مشت یه به بودم دلبسته زاتی جنگ تا کشوندی آرامشم از و من.... عسلیت

 یاغی یه دلم بره باس که راهی جز به رفت راه هزار دلت که وله چشمات تو که ولگردی سگ از
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 که غریبه اون و خودت ارزونیه سیگارت دودای از هم شدم راحت تو از هم بیمارت افکار پای شده

 بازسر یه حال دریانی چه داره دل این آشوب نمیدونی... رفیقته الان که داداشم بسلامتی پیشته

 وساقیان یه عسلیت چشای از بودم باخته رویاهام پود و تار تو و عشقت نگهبانی و پست از بیزار

 چه خواهات خاطر لای از بزن خط مارو اسم باهام نموند کسی که لابد هست چیزی یه بودم ساخته

 اییتنه که دارم دلشوره.... زدم بهم بقیه با و کسایی چه حال زدن بهم بقیه که هایی کنایه و تیک

 دارم دلشوره من کنده چشات از دل بدجوری که معلومه ابروت بالای خط از بنده چی به سرت

 میسازی خاطره داری کی با کجا الان... میلرزید تنش پاهاش دستاش میترسید که وقتی آخه

 دلشوره من بازی خون سراغ نرم ترس سر از بینمونه یکی چون نگرانم جوری یه دارم دلشوره

 احساس پر آدم همون تو...  کردی خالی تو و سیگارم پاکت و فکر با کردی نگرانم لعنتی دارم

 تو شایدم میشد آروم یکم دل کنارم بودی کاش نه یا هستی قولات و ها وعده پای یانه هستی

 قرص واسم صدات لحن زود شد غرق نفسام تو بود آلوده عطرت نه یا مستی بگو غرقی خوشیات

...  بودم کنده دل حتی خودم از تو  واسه بودم آینده واسه خیال و فکر از پر بود شده بخش آرام

 فراموش واسه بافی خیال گیری گوشه شده دلم این کار رافی هر تو زدیم سر کردیم باور چرا

 خوردیم ما که هرجا چرا خدایی بودن تو مرد داشتی غروری چه راهی هنوز هست بگو کردنت

 دش له ساده که غروری این و شکست دلی نشدیم ما تو و من و رسید قصه آخر نشدی پا تو زمین

 ممیکن پیشنهاد مهراب و نولاو ایمان از دارم دلشوره)  شد عاشقت شهر یه و برد باد و شعرام دفتر

 ( عالیه کنید گوش حتما

 

 فرو خواب شیرین خلصه توی دنیا خواهر ترین مهربون بغل توی کم کم و شد خواب گرم چشمام

 ارو دیوونه که باشی داشته و کسی باشن کنارت خواهرات که بهتر این از بود چیزی مگه...  رفتم

 برنده بود قرار دیگه ماه یک تا سرته بالا سایشون و سالمن خانوادت داری دوسش و داره دوست

 قفو چیز همه که وقتایی مگه خوشبختی نمیگن اینا به مگه نیست کسی هر کار که بشی بازی

 مدار الان که خوشبختی این بخاطر خدا شکرت میگم پس...  کن شکر رو خدا نمیگن باشه مرادت

 فهمیدم ها بعد که بود چیزی این و سال؟؟؟ یه ماه یه روز یه داره ادامه کی تا خوشبختی این اما... 

 کردم تجربش و
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 روی و کیفش وسایلای سوگلم آشپزخونه رفت نورا.  شدم بیدار خواب از ها بچه صدای و سر با

 اب داشت و بود شده بیدار تازه من مثل هم ماندانا بود گشتن مشغلول و بود ریخته حال وست میز

 میکرد جمع و موهاش گیره

 ماندانا: من

 بخیر صبحت شدی بیدار ع: ماندانا

 بری میخوای بخیر توهم صبح: من

 میرم بعدش میدم انصراف دانشکده میام اول: ماندانا

 مطمئنی: من

 چی از: ماندانا

  هرچی از: من

 فشار که این بعد... شدم بلند جام از و دادم تکون و سرم...  مطمئنم اره: گفت و زد لبخند یه

 بچه کم کم...  نشستم خوری ناهار میز صندلی روی و شدم آشپزخونه وارد کردم خالی و زندگی

 زود ها بچه:  گفت و گذاشت چایی یه کدوممون هر پیش نورا..   نشستن میز دور و اومدن هم ها

 بحونهص و گفتیم باشه یه...  شده برابر چند کارامون که حالا اونم بهتره نرسیم دیر بریم بخورین

 و کرم شلوار با باز جلو رنگ کم صورتی مانتو یه....  بشه حاضر تا رفت کی هر بعدشم خوردیم

 موهامم کردم تموم و کار جگری رژ و ریمل یه با و پوشیدم شیری روسری و مشکی کفش و کیف

  نگیریم دعوا کاری اول همین نشه سگ دید پیمان که بستم سرم بالا زور به

 بیاین شما تا کنم روشن و ماشین میرم من نورا: من

 فتمر پارکینگ سمت دادم تکون باشه معنی به سر یه...  میایم الان باش ساختمون جلو باشه: نورا

 و گرفتم و گازش...  اومدن بعد مین 0 که کردم پارک ساختمون جلوی و کردم روشن و ماشین... 

 اسب مثل داشت ذوق خر عین امشب خاستگاری بخاطر که ماندانا...  دانشکده سمت افتادم راه

 کرد روشن و ظبط جلو انداخت و خودش
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 رو چشا اون که منی از برنگردون چشاتو

  هرچی بگیر ندارمو و دار بگیر تو از دیدم

  حالم میکنی که نگام نرو فقط دارمو که

  وقتی دلت نداره فرقی آسمون حال با

 

 بباره بارون باید امشب میگم میگیره که

 دردم چیه من نمیدونی شبا این توی نگو

 نکردم گریه بغلت تو بجز جایی هیچ که من

  هوا این تو شب یه چرا نفست از نفسم

 

  تو غیر کسی هیچ میدونی نمیشه جدا

  دنیا ته تا محاله نمیشه خدا بخدا برام

  برای مردم ثانیه هر من که جوری کسی

  عشقو این پیداشه نفر یک محاله بمیره تو

 

 بگیره من های لحظه از نفس یک بتونه

 دردم چیه من نمیدونی شبا این توی نگو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 131 

 نکردم گریه بغلت تو بجز جایی هیچ که من

  هوا این تو شب یه چرا نفست از نفسم

 

  تو غیر کسی هیچ میدونی نمیشه جدا

  شبا این توی نگو نمیشه خدا بخدا برام

  جایی هیچ که من دردم چیه من نمیدونی

  نفست از نفسم نکردم گریه بغلت تو بجز

  میدونی نمیشه جدا هوا این تو شب یه چرا

 نمیشه خدا بخدا برام تو غیر کسی هیچ

 

 رفت که ماندانا...  رفتیم بالا طبقه نفری 4 و شدیم دانشکده وارد( ... علیزاده محمد از عسل ماه)

 بودن گذاشته اختیارمون تحت که کلاسایی سمت کدوم هر هم تا 3 ما بده استعفا اشکانی پیش

 رفتیم

 

 شدم وارد و زدم در به تقه یه.... 

 سلام: من

 استاد یاسمین سلام: آرتین

 دیوونه:  گفتم و کردم آروم خنده یه

 بدید درستون بفرمایید استاد: گفت مسخرگی با حسام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 132 

 ...  نبودم شما اجازه منتظر: گفتم غرور با و بالا دادم و ابروم تا یه

 ...  نشستم بودن گذاشته مانند حلقه که صندلی سر

 ببخشید: گفت من به رو ایمان

 بفرمایید: من

 بدم نشون میشه آوردم مختلف مدل ساخت و طرحا با کار چندتا من: ایمان

 نیست ذهنمون تو قطعی چیز هست اولم روز اتفاقا نشه چرا اره: من

 یکی از یکی لامصب بود باز تعجب از دهنم...  داد نشون ها کار نمونه و زد خجول لبخند یه ایمان

 چیه نظرتون:  گفتم بهشون رو و کردم بلند و سرم حیرت با تر شیک و تر خوشگل

 ناجووور اومده خوشم که من: مهرداد

 باشه بد و بده پیشنهاد چیز یه ما ایمان داش میشه مگه: آرتین

 نیست بد: حسام

 چیه تو نظر: گفتم و کردم بهش رو...  بود رامتین بود نزده حرفی که کسی تنها

  خوبن منم نظر به: رامتین

 نیممیک ایجاد تحول و تغییر توش یکیم حالا و میکنیم انتخاب و یکی اینا بین از پس خب: من

  هوم؟؟؟

 بگم چیز یه میشه: گفت رامتین که کردن موافقت همه

 بگو چیز دو شما: من

 کنیم؟؟؟ صدا کوچیک اسم به میشه که این اولش باشه: رامتین

 اره: من
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 باشه: رامتین

 دومی خب: من

 مثل و میگیری و خودت میارن اسمت قبل استاد اسم که این بخاطر میکردم فکر اولاش: رامتین

 نیاو از تر خاکی شده عوض نظرم واقعا الانا اما دانشگاه اومدی زدن لاس ببخشیدا واسه فقط بقیه

 میکردم تصور چیزی اون از هستی تر پذیر مسئولیت و میکردم فکر که هستی

 بگم چیز یه من میشه حالا ولی شده عوض نظرت که خوشحالم: من

 آبجی بفرما: مهرداد

 چیزایی یه یعنی قهرید باهم چرا نفر چند شما نمیدونم من: گفتم ک زدم روش به لبخند یه

 هی هستیم تیم یه الان ما کنار بزارید و کدورتا کینه بهتر شرایط این تو حال هر به اما میدونما

 جهانی حتی سهله که آزمونا این باشیم متحد هم با اگه میام حساب به کوچیک خونواده یه جوری

 کنید آشتی پس نمیرسیم هیجا به بگیره و راه یه کی هر اگه اما میاریم مقام

 ... اخه: مهرداد

 نیار نه گفتی بهم که آبجی اون حرمت به: گفتم و کردم قطع و حرفش

 گفت آروم باشه یه و پایین انداخت و سرش

 کردین آشتی مثلا الان: من

 اره:رامتین

 ببینم کنین بغل و همدیگه شید بلند آها پس چیه قهرتون تونه آشتی این اوووو: من

 واااا: آرتین

 والاااااا: من
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 غلب سفت و دیگه هم یکی یکی همشون بودن حرف همین منتظر انگار که کردمشون بلند زور به

 کل حسام و مهرداد و آرتین های خنده صدای و نبود خبری سنگین جو اون از دیگه...  کردن

  قدیما مثل درست بود برداشته و کلاس

 نشه هعقد واست وقت یه عمو بغل بیا میزدیا بغل حرف خیلی یاسمین میگم: گفت خنده با آرتین

 عزیزم نشو گیر جو:  گفتم و سرش تو زدم یکی

 بودم ندیده و خوردنش کتک بود وقت خیلی  یاسمین مرسی: گفت و خنده زیر زد رامتین

 هه بخورم کتک جوجه این ار من کی: آرتین

 که برداشتم..  خورد زنگ گوشیم که بگه چیزی خواست آرتین....  نداری خبر آقا خوردی: من

 همین واس میکنه گل بازیش فضول آرتین الان گفتم اما بیرون برم خواستم اول پیمان دیدم

 دادم جواب جلوشون

 سلام: من

 خوبی خانووووم سلام: پیمان

 خوبی تو عزیزم مرسی: من

 باشم بد بشنوم زندگیم صدای میشه مگه: پیمان

 خداروشکر خب: من

 دنبالت میام 00 ساعت بگم زدم زنگ خانومیم: پیمان

 زوده 00: من

 چرا: پیمان

 بیا 0 همین واسه دارم کلاس دوتا اخه: من
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  میام 0 شما بخاطر چشم: پیمان

  مرسی: من

 گفتی شب اون که همونیه هستی که ای دانشکده آدرس بانو میکنم خواهش: پیمان

 اوهوم: من

  خورد موش و زبونت: پیمان

 ببینی میدادم نشونت وگرنه نیستی: من

 نداری کاری عزیزدلم نمیشم مزاحمت دیگه خودمی شیطون: گفت و خندید پیمان

 باش خودت مواظب نه: من

 خانومم فعلا طور همین توهم: پیمان

 چپ چپ حسام کلاس آخر تا...  گذاشتم کیفم داخل و و کردم قطع و گوشی...  عزیزم فعلا: من

 اه چی از که بودیم کار روی متمرکز ها بچه با...  نکبت پسره داره ربطی بهش انگار میکرد نگام

 هک کردن خدافظی همه با...  شد تموم کلاس وقت که باشه چطور داخلش دیزاین و کنیم استفاده

 بلا خندق خدمت ساعتم نیم اون که بودم بیکار ساعت نیم یه....  دادن و جوابم هم گرمی به

 و نکدومشو هیچ چون داشت رسمی حالت بیشتر کلاس این  پزشکی کلاس رفتم بعدش و رسیدم

... باهاشون بودم تر راحت همین واس میشناختم قبل از و کلاس اون های بچه اما نمیشناختم

 قرار کردیم گو و گفت و بحث دربارش و کردیم رو داشتیم که اطلاعاتی هر معده سرطان درباره

 اب...  شد تموم کلاسم این... برداریم و مهمش نکات و بیارن دربارش تحقیق یه همخ جلسه هر شد

 رونبب بیام که این از قبل...  وایستادم دانشکده دم رفتم سریع پیمان دیدن شوق  واز راحت خیال

 دقیقه 5 به...  خونه برن خودشون اونا بیرون میرم پیمان با که گفتم و دادم سوگل به و سویچ

 

 سلاااام: گفتم و شدم سوار...  خخخخ آورد تشریف آقامون که نرسید
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 نباشی خسته سلام: پیمان

 نباشی خسته هم شما: من

 کردی کار چی خبر چه:  پیمان

 

 درس و درس و درس همش بوخودا هیچی: گفتم و دادم نشون خسته و خودم

 من برم خستگیت قربون: گفت و کشید و لپم راستش دست با و خندید

 آقاییم خدانکنه: من

 تر ور اون بزارم قرمزا خط از و پام میکنی کاری داری دیگه: پیمان

 ببخشید کردم غلط نه نه: من

 بده مگه چرا خخخ: پیمان

 پیمان عععع: من

 دلم جون: پیمان

 نکن اذیتم: من

 کارا این و من کی: پیمان

 نشستیم میز همون سر و رفتیم رستوران همون دوباره...  خنده زیر زد که کردم نگاش چپ چپ

 بگم بهتره یا گرفتیم عکس ک زدیم حرف کلی بیارن رو ها غذا تا...  دادیم کوبیده سفارش... 

 ریمب:  گفتم خوردیم که و ناهار...  خخخخ نداشتم دیگه حافظه بودم گرفته که انقد چون گرفتن

 اومدیم تازه که ما کجا: پیمان

 بعد بشه دیر میترسم همین واس جایی تا برم میخوام: من
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 میبرمت خودم بگو بری میخوای جا هر بسلامتی کجا: پیمان

 خرید برم میخوام بابا هیجی: من

 برو خودت عشقم بگم باید که دفعست اون مثل خریدات اگه ابوالفضل یا: پیمان

 بیایی بگه بهت خواست کی حالا خسیس اییییش: من

 همونجام منم باشه خانومن هرجا بگه کسی نیست لازم: پیمان

 نداری زندگی و کار تو وقت اون اهااااا: من

 نشسته جلوم که زندگیمم دارم که کار: گفت و خندید پیمان

 کوبیدن محکم به کرد شروع قلبم لحظه یه حرفش با

 چیه کارت اومد یادم شد خوب راستی: من

 دستمه بابام کارخونه: پیمان

 چی خودش پس: من

 منه با چرخوندش ولی خودشه که کاره همه: پیمان

 اهااا: من

  برسیم خانومن خریدای به بریم خب: پیمان

 نمیکنم نمیکنم احساسات ابراز من داشت حقم والا بچم برد ماتش لحظه یه...  عشقم بریم: من

 ماشین سمت دنیا مرد بهترین دست تو دست...  میدم ول جعبه با جور بد میکنم که هم وقتی

 گها دستش گرمای از...  گذاشت دنده رو و گرفت و دستم پیمان نشستیم که این از بعد و رفتیم

 ...  نگفتم دروغ گرفتم گر بگم

 برم کجا: پیمان
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 پاساژ همون: من

 شد مون آشنایی باعث که همونی: گفت و زد رنگ کم لبخند یه

 شد مون آشنایی باعث که همونی:من

 

 بگیری میخوای چی واس حالا: پیمان

  بگیرم میخوام لباس دوستم عروسی واسه: من

 یکی کدوم ایشالا بسلامتی: پیمان

 ماندانا: من

 وقت اون کی اهان: پیمان

 عروسی و عقد که گذشته و قرارا دامادمون آقا ظاهرا قبل از ولی خاستگاریشه که امشب والا: من

 بگیرن دیگه هفته یه و

  بدن انجام و کاراشون میخوان چجوری هفته یه تو الله بسم: پیمان

 میدونن دوتا خودشون و اونش دیگه: من

 میگیرم حدا و خودمون عروسی و عقد ولی: پیمان

 بده دختر بهت خواست کی بابام حالا اوووو: من

  نده میشه مگه دخترشی عشق تو کردم غلط: گفتم که کرد نگام چپ چپ بدجور

 پاساژ وارد دست و دست و رسیدیم بلاخره...  بود گرفته خندم خودمم خنده زیر زد حرفم این با

 ای ولی میکنیم پایین بالا و پاساژ های پله این داریم که ساعته 0 از بیشتر الان اووووووف...  شدیم
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....  بده میگم من خوبه میگه اون یا بده میگه چغندر برگه این میاد خوشم چیز یه من

 ینبب و این:  گفت و ویترین یه سمت کشید و دستم پیمان...  دیگه شدم کلافه وووووااااییییی

 نگر به محشر طرح یه رب سه آستینای با بلند پیراهن.....  کردم داد نشون که چیزی به نگاهی یه

 ای سورمه

 کردم عوض و لباسام...  رفتم پرو اتاق داخل و گرفتم و لباس فروشنده از...  بریم خوبه اوهوم: من

 دبو کندنی جون هر با...  ببندمش چجوری حالا اههه...  پشته زیپش دیدم که پوشیدم و پیراهن و

 ...  بودم تر سنگین نمیبردم که بردم بالا و یکمش

 ببینمت کن باز و در: پیمان

 دستم به که نگاش اما بود اومده خوشش که انگار کرد نگام حرف بدون اولش که کردم باز و در

 خنده زیر زد افتاد

 داشتی نگه پشت و دستت چرا: پیمان

  نمیشه بسته زیپش خب: من

 ببندم برات برگرد: پیمان

 کنم عوض میرم پس و لباس که دیدی ممنون خیلی نه نه نه: من

 چرااااا: پیمان

 بره تو جلوی آبروم مونده کم همین والا: من

 هشب میدم قول گفت وقتی اما چرا نمیدونم...  نکنم نگاه میدم قول برگرد:  گفت و خندید دوباره

...  مبش خوبیاش این فدای من اخ....  نکرد نگاه بود داده که قولی طبق اونم برگشتم و کرد اعتماد

 خوبه: گفتم بهش رو و دیدم آیینه تو و خودم دیگه دور یه

 میاد بهت خیلی عزیزم اره: پیمان
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 که بیرون رفتم و کردم عوض قبلیم لباسای با و لباس و بستم و در...  بود لبخند یه بهش جوابم

 ... حس میومدم خودم میزاشتی: گفتم آهسته گوشش زیر میکنه حساب داره دیدم

  بیرون اومدیم و کردیم تشکر فروشنده از...  خوردم و حرفم ادامه اخمش دیدن با

 بگیریم خالم پسر پیش و کفش بریم: پیمان

 سلام: گفت و اومد جلو بود علی امیر اسمش که خالش پسر شدیم که مغازه وارد...  بریم اره: من

 دیدار مشتاق طرفا این داداش زن

 کاری غلط: پیمان

 سلام: گفتم و افتادم خنده به پیمان حرف از

 اومدیم و کردیم خدافظی خالش پسر از....  گرفتم لباسم رنگ هم خوشگل کفش یه بعد یکم

 بیرون

 داری لازم چی دیگه خب: پیمان

 بگیر من ست شلوار کت یه خودت واس بریم نمیخوام چیزی دیگه من: من

 چرا ولی چشم: پیمان

 بیای هم تو بگم بهت گفت ماندانا: من

 مشت یه شوخی به...  نمیگه هیچی که خودمون زن والا زد تعارف یه زن خواهر بازم افرین: پیمان

 تو و شاممونم...  گرفتیم ای مه سر پیراهن با مشکی شلوار کت یه رفتیم خنده با و زدم بازوش به

 :گفتم که داشت نگه ساختمون جلوی.... شدیم خونه راهی دیگه و خوردیم پاساژ همون رستوران

  نکنه درد دستت هم خریدا بابت بود خوبی روز خیلی عزیزم مرسی

 کن حساب ولی نداشت قابلی: پیمان

 و چی: گفتم گیجی با
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 شارها لپش به و گرفت و دستم که بردارم پول پولم کیف از خواستم...  دیگه و وسایلا خرج: پیمان

  میگم رو اینجا: گفت و کرد

 نمیگیره موش خدا رضای محض ای گربه هیچ میگن که راسته پس اهااان: من

 و لپش و شدم خم سمتش به خنده با...  کردی درستمون هم گربه که نکنه درد دستت: پیمان

 حالا: گفت و کرد بوس و لپم و شد خم طرف به اونم....  ولی هست که خوب: گفتم و کردم بوس

 شدم مواجه خاموش چراغای با که کردم باز درو کلید با.... کردم خدافظی ازش خنده با...  شد بهتر

 که رفتم اتاق سمت...  دیدم شده ولو کاناپه روی بیرون لباسای با و سوگل و رفتم تر جلو یکم... 

 ونلباساش نکردن وقت حتی بودن خسته انقد براشون بمیرم خوابیده لباسا همون با هم نورا دیدم

 و عقد و رفت پیش خوشی و خوبی به چیز همه گفت که زدم ماندانا به زنگ یه...  کنن عوض و

 دراز تخت روی نشدنی توصیف و خوب حال یه با...  دیگه هفته شنبه سه با گذاشتن و عروسی

 ***برد خوابم کم کم و کشیدم

 *بعد ماه 0*

 

 رس پشت رستمم خان از یکی این میریم نمیریم که قاف قله بابا نکن گریه ماندانا اههههه:  من

 میایم و میزاریم

 نهمیز و شورتون بدجور دلم یاسمین نیستی من جای: گفت بغض با و کرد پاک و اشکاش ماندانا

 باش مواظب تروخدا یاسمین

 بیایم زود و باشم نفرمون 3 هر مراقب که میدم قول دلم عزیز من خواهر: گفتم و کردم بغلش

 یاسمین: ماندانا

 یاسمین جانه: من

 که حسنا نه دیگه ماییم برنده: ماندانا
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 سهند به رو...  زد جون کم یه ماندانا... ای دیگه الناس و اهد هیچ نه و حسنا نه ماییم برنده: من

 اوردیا در و اشکش نمیبینم برگردم دقتی تا امانت دستت آبجیم: گفتم

 خانوم اشک تو که فعلا: گفت و کرد حلقه ماندانا های شونه دوره و دستاش حلقه و خندید سهند

 اوردی در و خوشگلم

 و راه همه این میره کی اییییییش: من

...  ردک بغلم محکم که رفتم پیمان سمت و زدم جفتشون به لبخند یه...  میرم تنه یه خودم: سهند

 پیمان و ماندانا دوری فقط الان کنن فکری چه بقیه نبود مهم میگن چی دبیرام نبود مهم واسم

 کنم تحمل و دوریشون باید چجوری که بود مهم برام

 ارت یه که میدونی باش خودت مواظب نزاری راهم به چشم منتظرتما خانومم: گفت گوشم در پیمان

 میمیرم من شه کم سرت از مو

  دیوونه حرفیه چه این:  گفتم بغض با.. شدن روون صورتم رو گوله گوله اشکام

 نمم کنار برو انداختین راه هندی فیلم بابا چتونه:  گفت و کرد جدا هم از و پیمان و من اومد پریناز

 فشردمش بغلم تو و کردم پاک و اشکام خنده با... کنم خدافظی باهاش

 دنیا داداش زن بهترین میشه تنگ برات دلم: پریناز

 زا خبر که پیچید فضا تو زنه صدای...  دنیا شوهر خواهر بهترین میشه تنگ واست دلم منم: من

 گرفتم و سوگل دست و کردم سرسری خدافظی یه همشون با بغض و غم با...  میداد وقتمون اتمام

 همه....  بود وایستاده گوشه یه بود رفته و کرد خدافظی همه با ما از زودتر نورا...  هواپیما سمت و

 که این واس...  شدیم بلند زمین روی از دقیقه چند بعد و شدیم هواپیما سوار تیم های بچه

 کردم پلی و علاقم مورد آهنگ و زدم گوشم تو و هام هنذفری شه کم استرسم

 

  بشین باشه ؟ چی راجب ؟ بچین واژه همدیگه کنار بازم میگی
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  باش من حال و حس توی بیا لحظه یه ، باش من ماله لحظه یه ، کن باز چشاتو

  است تکه تکه که دلی از و زمونه این ،از بگم بده تو من دست به میکروفونو پس

 

 بهتر فکر یه ندارم اینم جز ، درد یه ذکر مساویه منم آهنگه هر

  تجارت صندوق مثل شده براش ایران ، رشادت سنبل شده که بگم جومونگی از

 ! نیست مجاز چونکه ، میخونه زیرزمین تو اون ؟ نیست ؟ کجاست الان وطن هنرمنده پس

 

 ؟ دراد من جیب از چیزی جه داری انتظار ؟ برات بگم چی از

  سفید خودکار با ولی ، توشه حرف ، رفیق آره خوب ، پاره سفیده کاغذ جز به

  نداری همدرد تو اینکه اصلیت درد ، نداری درد کم توام ، منی مثل توام

 

 ؟ بگیره گردن میخواد کی رو اشکها این ولی ، بگیره دردم زخما این با نیستم کسی من

  شکسته هام دنده تموم درد همه این از ؟ خسته های بنده این از ؟ خدا بگم چی از

  خسته پای رد یه با منم این ، لبم رو چسبه یه هام خنده این ، نبین هامو خنده

 

  سختی کوه قلب تو بره تنه یک باید که ، زخمی روح یه از بگو ، بگم چی از

 تخریب به رو اجتماع یه از میدن خبر ، تقویم توی خوردن خط که روزایی از

 ؟ شب یه ماهی دارن خوردن واسه غذا که شهر؟ پایین های بچه از ؟ بگم چی از
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 زهراست بهشت حالش و عشق پاتوق تنها ، فرداست عشق به خوابش دلیل تنها اونکه

  چین ساخت کالای واردات تو هستن که ، نشین کاخ رفقای اون از بگم که یا

  ؟ شد کن ریشه ها درد تموم گفتیمو ما ؟ خوب بگم چی از من ، بگو اینو من به تو

 روستایی همکلاسیان اون ی قصه مثل ، داری دوست قصه شاید برات؟ بگم چی از

  میهن باغ گلهای و نرگس داستان ، واقعیت گناه ، تلخه قصه اگه

 ... داشتی نفسوز چراغ جای بخاری یه ، کاشکی افسوس و چرا صد با نشستن که

 

 گرفت گرگ مثل رو ها بچه پوست که آتشی ، گرفت گُر کلاس توی و افتاد چراغ

 بود قفل درم ولی ، در سمت بدویین زود:  گفت فریاد و داد با معصوم طفل یه

 ؟ بنویسن مشق دست کدوم با ها بچه این ، ایزد بده اشک بهم یکم ، شد خشک چشام

 

 ! پلاستیکه جراح یه منتظره و سوخت که کلاسی راه در ، مُرد کودکی

 

 !  بخنده نرگس که میخواد دلش باز چون ، ببنده هرگز رو قصه ته نمیخواد یاس

 

  زن درود ی مدرسه های بچه قلب تو ، زد غروب نشده صبح ؟ بگم چی از

 میرسونم همه گوش به صداتو من ، خونت زیر از بشنو صدام ، نخور غصه
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 ؟ گِله نصفش ، اشکه نصفش که عمری یا دله اسمش فقط که دلی ؟ بگم چی از

 

 ! بده وفقش شرایط با که مجبور آدم ؟ وله جسمش که زندون توی روح از یا

 

  سختی کوه قلب تو بره تنه یک باید که ، زخمی روح یه از بگو ، بگم چی از

  تقدیر سوی به میرم ترس بدون من که ، تختی روح به قصم ، خدا به قصم ولی

  دردم مُدل یه من زندگی فَشن تو ، کردم خوصله ولی زندگی خشنِ خیلی

 

  کردم ذره ذره هامو گذشته دفتر ولی

  بگردم سر درد پی که جلو اومدم

 ؟ بگم چی از

 ؟ بگم چی از

 تموم گیری تصمیم و تدریس وقت پیش ماه یه میگذره روزا اون از ماه 0 الان(  یاس از بگم چی از)

 از چه ریاضی از چه ما  الان تا میدادیم داشتیم و آزمونا که میشد ماه یه نزدیکای الان و بود شده

 ادیمد تحویل و ساختمون دیروز بودیم اول کشور توی بودیم  تیم یه که گرافیک و فنی و پزشکی

 آزمون تا 3 لندن میریم داریم الانم کنیم کار چی نمیدونستیم خوشحالی از همه بود شده قبول که

 افتاد زیادی اتفاقای ماه 0 این تو...  میرفتیم باید ماهم و میکردن برگزار لندن توی باید و آخری

 نتونست که بود اونجا و گرفتن باهم و عروسی و عقد بعد هفته شنبه سه قرارشون طبق ماندانا

 مهم بود شده گرفته خودم حال و کرد گریه مامان چقد ببینم شده ساعتم چند واسه و خونوادم

 اما بود خوب چیز همه بود نورا به مغرور رامتین آقا و سوگل به مهرداد اعتراف همشون از ترین

 به همش...  نیست صبور و مهربون آدم اون از اثری دیگه شده عوض که هفتس 0 نورا چرا نمیدونم
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 که امروز همین نمونش میره خلوت جای یه و نداره و شلوغی عصاب داره دعوا همه با و میپره همه

 خواستم چی هر...  گوشه یه رفت و کرد خدافظی سریع نموند ماندانا پیش یکم بود آخر روز مثلا

 ازش دلخوری هیچ اما...  میکرد بارم میومد در دهنش از چی هر نمیذاشت اما بزنم حرف باهاش

 یچ همه دیگه وقت چند تا مطمئنم ریخته بهم جوری این که افتاده اتفاقی یه میدونم چون ندارم

 قراره برد جام با البته برگشتیم وقتی که این هم دیگه خبر یه...   طوره همین حتما اره میگه بهم و

 این دلشوره این اما میره پیش خوب داره چیز همه که شکرت خدایا...  کنیم عقد پیمانم و من

 بیوفته قراره اتفاقی چه اخه سراغم اومده هه دلشوره این اول روز همون مثل خدا میگه چی وسط

 خوشیمون این بزار قسم بزرگیت به خدایا راحمینی ارحمن خدا داریم استرس همه جوری این که

 بخاطر هام بیداری وشب کار فشار انقد... میکنم عمرم آخر تا و نوکریت خودم من باشه ابدی

 .... برد خوابم کی نفهمیدم که بود زیاد آزمونا

 شو بلند یاسمین: نورا

 رسیدیم: من

 ردمک بیدارت که رسیدیم خوب باشیم باید کجا الان مگه ریختن کچ مخت تو ایرانیم هنوز نه: نورا

 و برداشت و چمدونش بعدشم... 

 

 نورا که میگم بازم اما داشتم عادت هاش اخلاقی بد این به دیگه...  بیرون رفت هواپیما از سریع

 روهگ به گروه و رفتیم بیرون ها بچه با...  شده سخت شرایط کنم فکر واسش یکم فقط بهترینه

 که مسیری سمت کرد حرکت اونم داد راننده به اشکانی آقای و هتل آدرس...  شدیم ماشین سوار

 تو رفتیم ماهم که دادن اتاق یه نفر 3 ما به...  رسیدیم دقیقه 01 حدود بعد...  بودن گفته بهش

 تنم سویشرت و ورزشی شلوار یه اومدم بیرون وقتی و گرفتم دوش یه رفتم من اول... اتاق همون

 بعد و پوشیدم هامم کتونی...  نباشه معلوم زیاد موهام تا انداختم سرم روی و سویشرتم کلاه کردم

 هتل روی روبه دریای همین میرم من: گفتم سوگل به برداشتم و هام هنذزفری و گوشی که این
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 دور از... دادم تکون سر یه....  میایم دوتایی میگیرم دوش یه منم اومد نورا عزیزم باشه: سوگل

 یمگوش....  نشستم ازش کم فاصله یه با...  کردم حرکت سمت بلند قدمای و لبخند با دیدم و دریا

 دوتا به...  گرفتم بود داده بهم اشکانی که خطی با ماندانا شماره و دراوردم سویشرتم جیب از و

 داد جواب که نرسید بوق

 شمایین ها بچه سلام: ماندانا

 یاسمین منم خانوم ماندانا سلام علیک: گفتم خنده با

 میخندی تو میکنم گریه دارم اینجا من بیشعوری خیلی: ماندانا

  برمیگردیم زود روزه چند فقط دلم عزیز بعدشم کنم  کار چی من میگی تو: من

 ریب عمل واس که این قبل و برین جایی میخواین میزنه و شورتون دلم بدجور من یاسمین: ماندانا

 بخون الکرسی آیت و بده صدقه یه

 باشه ای دیگه امر چشم: من

 نمیشم مزاحمت برو گلم نیست عرضی: ماندانا

  فعلا خواهر مراحمی: من

 0 این تو خدایی...  زدم حرف باهاش سیر دل یه و زدم پیمان به زنگ یه.... آبجی خدافظ: ماندانا

 همه...  اومدن ها بچه بعدشم نورا و سوگل گذشت که یکم...  بودیم شده وابسته بهم خیلی ماه

 یه یمنشست بیکار میره سر حوصلمون که جوری این میگم:  گفت آرتین که نشستیم مانند حلقه

 دیگه کنیم کاری

 بگم چیز یه من: سوگل

: فتگ سوگل که گفتیم بهش ذلیل زن یه همه...  بگو خانومم جانم بگی که نشه میشه مگه: مهرداد

 کی هر چیه نظرتون میخونه آهنگ واسمون یاسمین ناراحت خیلی یا خوشحالیم خیلی هروقت ما

 بخونه یاسی بده درخواستی آهنگ
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 بزن حرف خودت جانب از: من

 یاسمین بخون نشو لوش: نورا

 بخونم چی چشم: من

  دارم دلشوره: نورا

...  زدن دست برام همه...  خوندن باهاش همراه کردم شروع و کردن پلی و آهنگش گوشیم از

 نداشتیم خبر ما بودی بلد هم چیزا جور این از تو: گفت رامتین

 هک افتادن پیمان حرف یاد حرفم این با....  دید نتوان که آن هر شود کور تا بودم بلد که بله: من

 یه.. .. کنی کور یا بیاری در رو ما چشم یا بزنی میخوای فقط که هم تو بود گفته پاساژ تو روز اون

 خوندم چرا و چون بدون که گفت ای دیگه آهنگای نورا که زدم خاطرات اوردن بیاد از محو لبخند

 نمک فک میز یه دور همه...  رفتیم هتل رستوران سمت و شدیم بلند که بود شام نزدیک دیگه.... 

.. . افتادم راه اتاق سمت و گفتم کلی بخیر شب یه خوردم زودتر و شامم من...  نشستیم نفره 31

 وارد و برداشتمش بود افتاده در بیرون که پاکتی به خورد چشمم که کنم باز کارت با و در خواستم

  کردم بازش شک با و نشستم تخت روی....  شدم

 دممی هشدار بهت بار آخرین برای پس نگرفتی جدی مارو تهدید که این مثل خانوم یاسمین سلام

 گیب بار هزار که میارم سرت به بلایی یا میکنین گیری کناره مزخرفت گروه اون با امشب همین یا

 تخت روی کلافگی با....  زدم آتیش بالکن توی نامه و شدم بلند جام از سریع....  کردم غلط

 یه و مینویسه ها نامه جور این از همش یکی آزمونا اول از: گرفتم دستام توی و سرم و نشستم

 کیه ولی لندن توی آدمم اون پس که میده نشون داده نامه که الانم ول میرسونه دستم به جوری

 دهنکر غلطی هیچ ولی کرده تهدیدا این از بار هزار حالا تا نمیشه هیچی اما نیوفته اتفاقی خدایا

 .... نیست این غیر داره کردن اذیت قصد که هست یکی بابا اره

 رسوا ها بچه با...  عمل برای  بیمارستان بریم که شدیم آماده الانم...  شدیم بیدار همخ زود صبح

 01 همین تا پیمان و ماندانا با که این با....  کرد حرکت بیمارستان سمت راننده و شدیم ماشین

 بلاخره....  داشتم تهوع حالت شدید استرس از داشتم استرس بدجور اما زدم حرف پیش دقیقه
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 توی کارشون که هم کسایی حتی امروز....  شدیم بیمارستان وارد لرزون قدمای با رسیدیم

 ملع اتاق در سمت لرزون دستای با و کردم تنم و دکتر سفید لباس....  بودن اومده نبود پزشکی

 های صندلی رو دست به تسبیح و قران که سوگل و نورا روبه بشم وارد که این از قبل اما رفتم

.. . شدم وارد معطلی بدون...  نشم شرمنده کنین دعا واسم:گفتم بودن نشسته بیمارستان سرد

 اآدم این...  نیست زندگیش به امیدی هیچ و داره معده سرطان که کسیه بشه عمل قرار که کسی

 رندهب بده رخ معجزه یه باید که بیرون بیان زنده اگه...  کنیم عملشون تا گذاشتن ماها اخیار در و

 مگفت ها بچه از یکی به...  کردم دستم و دستکش...  بود آمیز موفقیت عملش که هست تیم اون

 می گفت ساله 41 حدود زن یه که بیمار انگار که کنه بیهوش خواست...  کنه بیهوش و بیمار

 

 اتفاقی: مگفت انگلیسی به و گرفتم دستام تو و دستاش و رفتم زنه سمت...  بزنه حرف دکتر با خواد

 افتاده

 نداره من از غیر به و کسی دارم ساله 3 بچه یه من: باهام زدن حرف کرد شروع خودش زبون با

 غدری برمیاد دستت از که هرکاری اگه میکنم خواهش ازت اما نیست بودنم زنده به امیدی میدونم

 نکن

 نمیشکونه شو ای بنده هیج دل خدا که بدون اینم میدم نجاتت باش مطمئن: من

 بیارم ایمان میزنی حرف ازش که خدایی به موندم زنده اگه میدم قول: زنه

 یگردیبرم باش مطمئن: گفتم و بوسیم و پیشونیش بود روون صورتم روی که اشکایی و لبخند با

 توق کردم شروع و کار الله بسم یه با...  کردن بیهوشش که گرفتم فاصله ازش...  دخترت پیش

 0 الان....  برمیگردوندم زندگیش به و زن این دیگه ساعت 4 تا باید من ک بود ساعت 4 عمل

 داد که کسی صدای با...  نکرده تغییر چیزی هیچ اما میگذره عمل شروع از دقیقه 08 و ساعت

 اب میشد تر کم و تر کم داشت لحظه هر قلب ضربان من خدای نه....  کردم نگاه مانیتور به و میزد

 شوووووووک گفتم جیغ

  اول شوک
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  دوم شوک

 گریه با... میکرد حرکت مانیتور روی سرعت با داشت که بود ممتدد خط یه فقط اما سوم شوک

 شرمنده تا شو منم ضامن شدی آهو ضامن رضا امام یا: گفتم دلم تو و افتادم سرد موزاییکای روی

 زن این خدا باشم من معصوم بچه یه شدن بزرگ مادر بی باعث نزار خدایا نشم بچش و زن این

 اون... نکن قولم بد خدا ترو نمیشکنی و بندت دل دادم قول بهش میاره ایمان بهت که داد قول

 هک بودم دستگاها جیغ صدای منتظر و بستم و چشمام....  میکرد عبور مانیتور از داشت صاف خط

 یتورمان به و کردم باز و چشمام سریع برگشت بیمار برگشت:  میگفت که دستیارم داد صدای با

 هک مرسی خدا تونستم من نمیشه باورم من خدای واااااییی بود برگشته قلب ضربان کردم نگاه

 زندگیش به و زن این که ممنونم ممنونتم دنیا یه خدااااااا بودی پشتم که مرسی نذاشتی تنهام

 ادمد و بودن کرده بغل و همدیگه خوشحالی با همه که پزشکی تیم تبریکای جواب...  برگردوندی

 همه کردم باز که و در..    نیاوردم در خونیمم دستکشای حتی....  کردم پرواز بیرون سمت به و

: گفت و اومد سمتم کوچولو دختر یه....  شده چی که بودن نگران همه سمتم چرخید ترس با نگاها

 مسافرت رفت شد چی مامانم

 و زد و سفرش قید که داشت دوستت انقدری اما  میرفت داشت:گفتم و کردم بغلش گریه با

  شده خوب دیگه مامانت میگم تبریک بهت برگشت

 ومدا نورا اونم بعد رفت صدقم قربون کلی و اومد بغلم گریه با سوگل کرد پر و جا همه دست صدای

 نگام افتخار با اشکانی بود ذوق با بهم همه نگاه....  گریه زیر زدیم و کردیم بغل سفت و همدیگه که

 با ... کردی سفید رو و هممون دخترم میگم تبریک: گفت و کرد بغلم پدرانه و اومد جلو...  میکرد

 برگشتن بخاطر خوشحالی از بچه دختر اون چجوری دیدم وقتی...   دادم همرو تبریک جواب ذوق

 ... بودن داده انگار بهم رو دنیا حس بهترین میپره پایین بالا مادرش

 بیرون سمت افتادن راه خنده با همه....  من مهمون همه تیم برد افتخار به آقایون خانوما: اشکانی

 کردم گرد عقب من که

 یاسی نمیای مگه: سوگل
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 وایستا لحظه یه ولی چرا: من

 احال کرد عمل قولش به خدا بگو بهش اومد بهوش که مامانت: گفتم و رفتم بچه دختر اون سمت

 ماشین سوار ها بچه با....  شدم دور ازش و بوسیدم و صورتش کنه عمل قولش به که اونه نوبت

 دور مهه....  رفتیم بود کرده رزرو برامون قبل از که شاپی کافی سمت اشکانی پیشنهاد به و شدیم

 روش که گذاشت نفر 3 ما جلوی بزرگ کیک یه خدمت پیش...  شدیم جمع بزرگ میز یه دور تا

 به ههم "میگوییم تبریک شما به را آفرین افتخار برد این کوچک دانشمندان " بود شده نوشته

 بود خودش تو که نورا از غیر به البته خندیدیم مزش با متن این

 بدیم دست از و ها لحظه این حیف: گفت سوگل که کنیم فوت و کیک روی های شمع خواستیم

 اشیمب داشته عکس یه ها لحظه این همه از بیاره و عکاسیم دوربین ماشین تو من کیف از بره یکی

 میرم من:  گفت و شد بلند صندلیش از نورا که بلندشم جام از خواستم

 میرم من بمون: گفتم نورا به شد برابر چند دلشورم چرا نمیدونم

 میدادم تکون و پام سره یه استرس شدت از نمیشد آروم دلم اما رفت نورا...  میرم خودم نه: نورا

 نکرده دیر نورا نظرت به: گفتم سوگل به رو اظطراب با

  رفته تازه که اون شدی دیوونه: سوگل

  دنبالش میرم من: من

.. . برد ماتم دیدم که چیزی با کنم حرکت خواستم تا و کردم باز و شاپ کافی در...  باشه:  سوگل

 نورا ماا... میرفتن نورا سمت به سرعت با بود نشسته شقایق دستشم بغل که ماشین یه با حسنا

 یغج دلم ته از بود نشسته سرد عرق کمرم پشت...  بود وایستاده جاش سر و بود بسته و چشماش

 به قدرت با ماشین...  داد تحویلم لبخند یه فقط نورا اما...  باش مواظب نوووووووورااااااااااااا:  زدم

 صحنه یه با و من و شد دور جا اون از سریع حسنا....  افتاد زمین روی خون غرق نورا و خورد نورا

 اب و اومدن بیرون همه ماشین با نورا برخورد صدای و من جیغ صدای با....  گذاشت تنها وحشتناک

 دورش که مردمی شده چی که باشم فهمیده تازه انگار...  میکردن نگاه جون بی نورای به وحشت

 و دادم تکون محکم هاش شونه...  شو بلند نورااا:  گفتم فارسی به و زدم کنار و بودن شده جمع
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 ینمیدون مگه شو بلند نورا شو بلند قران ترو خدا ترو نوراااا نوراااا شو بلند میگم بهت: گفتم

 که تو خدااااااااااااااااااا بگیریم جشن باهم و بردمون برگردیم نبود قرار مگه منتظرمونه ماندانا

 نمیشکونی و بندت دل گفتم خودم امروز خدا کردی باهام و کار این چرا بود زندگیم همه میدونی

 برانکارد روی و خون غرق نورا و اومد امبولانس...  کردی شیر خاکه و خورد و من دل چرا پس

 میشد مگه اما کنه آرومم داشت سعی بود و گرفت و من آرتین....  بردن ماشین داخل و گذاشتن

 خواست امبولانس باشی آروم تو و کنن پرپر چشمات جلوی و زندگیت همه و خواهرت میشه مگه

 میدونه خدا...  برم باهاشون بزارن که کردم التماسشون و رسوندم درش به و خودم که کنه حرکت

...  باهاشون برم که گذاشتن و بود سوخته حالم به دلشون اوناهم حتی که بود داغون حالم چقد

 واسش تند تند و گرفتم دستم تو و سردش دستای و زدم زانو نورا برانکارد کنار و شدم سوار

 دیوونه میگفتم واسش هامون خاطره از و میخوندم لالایی واسش...  میکردم نوازش و میمالیدم

 وران نیست نه بزاره تنهامون که نیست آدمی نورا برمیگرده که میگفتم خودم با همش بودم شدم

 کیهت...  بردن ممنوع ورود بخش توی و نورا سرعت با رسیدیم بیمارستان به...  نیست معرفت بی

 تصادف تصویر همش شدم نقطه یه به خیره و زمین روی خوردم سر آروم آروم و دادم دیوار به

 نداشت نفری چند انگار...  بودن وایستاده ای گوشه یه گنگ و بودن اومده همه...  بود ذهنم تو نورا

 رانگا کذایی بخش اون از دکتر اومدن بیرون با...  نمیشنیدم ازشون صدایی اما میزدن حرف باهام

 عین....  اره دیگه زندس: گفتم و رفتم دکتر سمت سرعت با بود افتاده ای تازه جون پاهام تو

 درسته پیشم برمیگرده نورا اره برمیگرده: گفتم و خندیدم ها دیوونه

 ومتم وقته خیلی بیمارتون متاسفم: گفت و انداخت پایین و سرش بود ایرانی خودش که دکتر

 کرده

 نورا روح بی تن...  کنه تموم و زندگی این نداشت حق نورا کرده تموم و چی نورا کرده تموم چی

 بی تن سمت... کردن خارج اتاق از و بودن انداخته سفید ملافه یه و روش و بود برانکارد روی که

 چی وت نوووووراااااا میگن دروغ اینا بگو شو بلند آجی مرگ نورا شو بلند نورا: گفتم و رفتم رمقش

 باشیم باهم آخرش تا نبود قرار مگه لعنتییییییییی میگن چی اینا نورا ها کردی تموم

 که میکردم التماس بهش و رفتم بردن داخلش و نورا که  سردخونه در دم تا....  نوووووورراااااااا

 غهدرو چیز همه بگه و شه بلند جاش از بخواد که بود شده حرفا این از تر سنگدل نورا اما شه بلند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM   نهیگا – رقابت یا حسادت

telegram.me/romanhayeasheghane 153 

 روی افتادم و نموند واسم جونی دیگه و شد تار و تیر واسم دنیا انگار اما شد چی نمیدونم.... 

 ...بیمارستان یخ های سرامیک

 بدیم دست از و ها لحظه این حیف: گفت سوگل که کنیم فوت و کیک روی های شمع خواستیم

 اشیمب داشته عکس یه ها لحظه این همه از بیاره و عکاسیم دوربین ماشین تو من کیف از بره یکی

 میرم من:  گفت و شد بلند صندلیش از نورا که بلندشم جام از خواستم

 میرم من بمون: گفتم نورا به شد برابر چند دلشورم چرا نمیدونم

 میدادم تکون و پام سره یه استرس شدت از نمیشد آروم دلم اما رفت نورا...  میرم خودم نه: نورا

 نکرده دیر نورا نظرت به: گفتم سوگل به رو اظطراب با

  رفته تازه که اون شدی دیوونه: سوگل

  دنبالش میرم من: من

.. . برد ماتم دیدم که چیزی با کنم حرکت خواستم تا و کردم باز و شاپ کافی در...  باشه:  سوگل

 نورا ماا... میرفتن نورا سمت به سرعت با بود نشسته شقایق دستشم بغل که ماشین یه با حسنا

 یغج دلم ته از بود نشسته سرد عرق کمرم پشت...  بود وایستاده جاش سر و بود بسته و چشماش

 به قدرت با ماشین...  داد تحویلم لبخند یه فقط نورا اما...  باش مواظب نوووووووورااااااااااااا:  زدم

 صحنه یه با و من و شد دور جا اون از سریع حسنا....  افتاد زمین روی خون غرق نورا و خورد نورا

 اب و اومدن بیرون همه ماشین با نورا برخورد صدای و من جیغ صدای با....  گذاشت تنها وحشتناک

 دورش که مردمی شده چی که باشم فهمیده تازه انگار...  میکردن نگاه جون بی نورای به وحشت

 و دادم تکون محکم هاش شونه...  شو بلند نورااا:  گفتم فارسی به و زدم کنار و بودن شده جمع

 ینمیدون مگه شو بلند نورا شو بلند قران ترو خدا ترو نوراااا نوراااا شو بلند میگم بهت: گفتم

 که تو خدااااااااااااااااااا بگیریم جشن باهم و بردمون برگردیم نبود قرار مگه منتظرمونه ماندانا

 نمیشکونی و بندت دل گفتم خودم امروز خدا کردی باهام و کار این چرا بود زندگیم همه میدونی

 برانکارد روی و خون غرق نورا و اومد امبولانس...  کردی شیر خاکه و خورد و من دل چرا پس

 میشد مگه اما کنه آرومم داشت سعی بود و گرفت و من آرتین....  بردن ماشین داخل و گذاشتن
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 خواست امبولانس باشی آروم تو و کنن پرپر چشمات جلوی و زندگیت همه و خواهرت میشه مگه

 میدونه خدا...  برم باهاشون بزارن که کردم التماسشون و رسوندم درش به و خودم که کنه حرکت

...  باهاشون برم که گذاشتن و بود سوخته حالم به دلشون اوناهم حتی که بود داغون حالم چقد

 واسش تند تند و گرفتم دستم تو و سردش دستای و زدم زانو نورا برانکارد کنار و شدم سوار

 دیوونه میگفتم واسش هامون خاطره از و میخوندم لالایی واسش...  میکردم نوازش و میمالیدم

 وران نیست نه بزاره تنهامون که نیست آدمی نورا برمیگرده که میگفتم خودم با همش بودم شدم

 کیهت...  بردن ممنوع ورود بخش توی و نورا سرعت با رسیدیم بیمارستان به...  نیست معرفت بی

 تصادف تصویر همش شدم نقطه یه به خیره و زمین روی خوردم سر آروم آروم و دادم دیوار به

 نداشت نفری چند انگار...  بودن وایستاده ای گوشه یه گنگ و بودن اومده همه...  بود ذهنم تو نورا

 رانگا کذایی بخش اون از دکتر اومدن بیرون با...  نمیشنیدم ازشون صدایی اما میزدن حرف باهام

 عین....  اره دیگه زندس: گفتم و رفتم دکتر سمت سرعت با بود افتاده ای تازه جون پاهام تو

 درسته پیشم برمیگرده نورا اره برمیگرده: گفتم و خندیدم ها دیوونه

 ومتم وقته خیلی بیمارتون متاسفم: گفت و انداخت پایین و سرش بود ایرانی خودش که دکتر

 کرده

 نورا روح بی تن...  کنه تموم و زندگی این نداشت حق نورا کرده تموم و چی نورا کرده تموم چی

 بی تن سمت... کردن خارج اتاق از و بودن انداخته سفید ملافه یه و روش و بود برانکارد روی که

 چی وت نوووووراااااا میگن دروغ اینا بگو شو بلند آجی مرگ نورا شو بلند نورا: گفتم و رفتم رمقش

 باشیم باهم آخرش تا نبود قرار مگه لعنتییییییییی میگن چی اینا نورا ها کردی تموم

 که میکردم التماس بهش و رفتم بردن داخلش و نورا که  سردخونه در دم تا....  نوووووورراااااااا

 غهدرو چیز همه بگه و شه بلند جاش از بخواد که بود شده حرفا این از تر سنگدل نورا اما شه بلند

 روی افتادم و نموند واسم جونی دیگه و شد تار و تیر واسم دنیا انگار اما شد چی نمیدونم.... 

 ...بیمارستان یخ های سرامیک

 روز همون و ایران کردن منتقلش کرد تصادف که روزی...   نوراعه چهلم روز امروز* بعد روز 41*

 میکرد آب هم و سنگ دل میزدم دفنش لحظه که هایی زجه نمیره یادم وقت هیچ... کردن دفنش

 عین...  نمیومد در صدام که بودم زده جیغ انقد...   میشد مگه اما بگیرنم تا میومدن سمتم همه
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 دیگه نورا مرگ با...  بود رسیده چهلم که هم حالا و هفتم.  سوم.  دفن روز گذشت باد و برق

 اومدیم ایران که هم وقتی از...  دادیم استعفا حضوری غیر و بدیم و آزمون آخرین نتونستیم

 میکنه تشنج همش که شده بدی شوک دچار روز اون از سوگل...  زاری و گریه کارش همش ماندانا

 حرف هیشکی با که روزه 41 ظاهرا تیمارستان بردنش اومدیم که وقتی از که بود بد حالش انقد

 بود نکرده کاری که اون اما و میدونه نورا مرگ مقصر و خودش...  خیرس نقطه یه به فقط و نزده

 بودم کرده زندونی و خودم اتاقم توی نورا بعد به هفتم از...  بود شده باعث عوضی حسنای اون

 ...  کردن گریه دیدن و مون قدیمی فیلمای و عکسا بود شده همش کارم

 0 نورا خاک سر بریم شو آماده مادر یاسمین: اومد مامان صدای پشتش و خورد در به تقه یه

 میشه شروع مراسم دیگه ساعت

 پس میرم خواهرم قبر سر دارم شم آماده که میرم عروسیش دارم مگه ای آماده چه ههه آماده؟

 اهنگ بدون حتی پوشیدم میشکی مانتو با مشکی شال یه بسته روزم 41 های مشکی لباس همین

 برداشتم و ماشینم سویچ...  پوشیدم مو مشکی های کفش و شدم خارج اتاق ار آیینه به کردن

 کار چی: گفت وحشت با دید دستم و سویچم وقتی مامان...  بودم نشده سوارش بود وقت خیلی

 این بهتره واسش تنهایی باشه راحت بزار: گفت و گرفت و مامان دست با...  یاسمین بکنی میخوای

 به خاطرات تمام...  شدم ماشین سوار....  شد ساکت دودلی با مامان... میکشه عذاب فقط جوری

 افتادم راه زهرا بهشت سمت و شدم خارج ساختمون پارکینگ از سرعت با...  آوردن هجوم سرم

 پیچید فضا توی خاننده صدای که کردم روشن و ظبط لرزون دستای با... 

 

 خیابونا این تو میزنم پرسه هی

 خدا از میخوامت میزنم زجه هی

 میاد داره بارون هواییه عجب

 چترتو ببندی من کنار نیستی میخواد رو تو دلم ندارمت نیستی
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 هوا این به لعنت بده حالم نیستی تو عطر بپیچه بشیم خیس دوتایی

 

 کار چی میخوام بارون ناخوشم تو بی من

 چیکار میخوام بارون

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی برید دیگه امونمو نبودنت آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 برید دیگه امونمو نبودنت آی

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی

 میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی

 

 بده حالم نیستی چیکار میخوام بارون

 هوا این به لعنت

 مرگمه چه آخه چمه نمیدونم

 کمه هوا اینجا برام نفس سخته

 میاد صدات بازم میسوزمو تب تو

 میخواد رو تو دلم رفتنت کابوسه

 نبودنت درد چمه نمیدونم
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 سردمه تو بی من بیا کنو رحمی

 

 نمیبرم تو از نمیکنم دل من میخورم غصه هی میکنم گریه هی

 تحملم کم من باهام نکن تا بد گلم برام سخته تو بدونه سخته

 

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی برید دیگه امونمو نبودنت آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 

 برید دیگه امونمو نبودنت آی

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی

 

 میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی

 ( مظفری شهاب از آی)

 خدا ترو برگرد: گفتم هق هق با و گذاشتم فرمون روی و سرم.    بودم وایستاده قرمز چراغ پشت

  برگرد

 دادم پایین و شیشه و کردم بلند و سرم خورد ماشین شیشه به که ای تقه با

  بگیر خدا ترو ازم میگیری گل خانوم: گفت خاکی روی و سر با بچه دختر یه
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 واس بود نیاورده هیچی خودم با...  بود خاک زیر شده پرپر گلم وقتی کار چی میخواستم گل

 بلاق اینجا پول یکمی کردم باز و داشبورد در و کردم پاک و اشکام دستم با...  نداشتم پولی همین

 من به بده و گلات: گفتم و دادم بچه دختر اون به و همشه و برداشتمش بودم گذاشته

 خانوم تومنی چند اینا: گفت تعجب از درشت چشای با دختره

  پنجاهی: من

 اغچر...  دوستاش پیش رفت و دویید ذوق با بچه دختر...  گذاشتم دستم بغل صندلی روی رو گلا

 با...  کردم پارک و ماشین وقتی...  افتادم راه نورا ابدی و جدید خونه سمت سرعت با شد سبز

 آب بطری چندتا و شون رد بغلم از نفری چند...  افتادم راه و برداشتم رو و گلا لرزون قدمای

 شناسمنمی دقیق اینجا بدین من به و بطری یه میشه خانوم: گفتم شون یکی روبه...  بود دستشون

 داره آب کجا که

  دخترم بیا: گفت مهربونی با زنه

 به نگام...  افتادم قبرش بغل محکم و شد خم زانوهام وایستادم نورا قبر بالای...  کردم تشکر ازش

 از خاکاش تا کردم خالی قبرش روی و کردم باز و بطری "احتشام نورا " افتاد گرفتش خاک اسم

 ردس سنگ و شدم خم..   میاورد یادم به و بدبختیم قبرش سنگ قبل از تر شفاف حالا...  برن بین

 اون...  انور بودی تو من از تر معرفت بی اما نزدم سر بهت که معرفتم بی میدونم: گفتم و بوسیدم و

 و ریهگ شدت از ماندانا میبینی ؟؟؟ تیمارستانه گوشه سوگل که میبینی...  میبینی و چی همه بالا

 چی و رامتین روز و حال و روزم و حال دیدی نورااا میبینی و من بیمارستانه؟؟؟؟ راهی همش زاری

 چی و مامانت شده سفید دست یه موهای و بابات شده خم کمر افتاده روزی چه به بخاطرت دیدی

 هگرفت بچه اون از که گلایی به نگام...  برنمیگردی و میبینی و اینا همه نامرد...  دیدی ایناروهم

 پرپر دونه دونه رو ها گل...  شد گل مثل عمرتم بودی گل خودت: گفتم لبخند با...  افتاد بودم

 زد دید و من تا مهری خاله اومدن همه کم کم...  کردن پرپرش چشام جلو که نورایی مثل کردم

...  گریه زیر زد بلند بعدش...  آره نزنی سر بهش مرگش بعد که رفافتتون بود این: گفت و گریه زیر

 گریه باهاش همه و میخوند مداح...  نشست بغلم اومد ماندانا...  شدن صورتم روون دوباره اشکام

 نمیشد اما کنم خفه و میزنه حرف خواهرم مرگ از که  مردی اون شم بلند میخواستم...  میکردن
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 اما نمرده زندس نورا و بازیاتون مسخره این کنین جمع بگم همه به و بلندشم میخواستم

 همه شد تموم مراسم... داده ترجیح ابدی خواب یه به ماهارو و نمیشه بلند جاش از نورا میدونستم

...  میداد جواب ماندانا فقط و نداشتم دادن جواب توان من اما میگفتن تسلیت ماندانا و من به

 بریم بیا یاسمین:  گفت و سمتم اومد مامان

 میام خودم من برین شما: من

 ببینم شو بلند چه یعنی: مامان

 رفت عقب قدم یه ترس از که چشاش تو زدم زول عصبانیت و نشسته خون به چشای با

 نرو راه من مخ رو میام خودم من برو میگم بهت: من

 و من فقط...  روزا این تو میکرد درکم که بودم بابا مدیون چقدر...  برد خودش با و مامان   اومد بابا

 و پیشم اومد مهری خاله...  بودیم مونده( نورا مامان)مهری خاله( نورا بابای)عباس عمو و ماندانا

  کرد بغلم

 چند این توی چقد...  گریه زیر زدم حرفش با...  میوفتم خودم نورای یاد میبینمت وقتی: خاله

 و اشکم غرق صورت خاله...  میومد در اشکم میخورد توقی به تقی تا دیگه بودم کرده گریه وقت

  بمونی قبرستونی توی نداره خوبیت غروبه خاله شو بلند: گفت و بوسید

 گف بغض از دورگه صدای با

 

  میام منم برین شما چشم: تم

 ... ماندانا و موندم من و رفتن اونا

 گرفت سمتم کیف یه و اومد سمتم ماندانا

 .. قی شاپ کافی اون تو روز اون ظاهرا نوراعه کیف این:  ماندانا
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 هک...  بگه  میخواد چی میدونستم...  میشکست بغضش دوباره چون بگه و حرفش ادامه نتونست

 ... گرفتم ازش حرف بدون...  بود گذاشته کذایی شاپ کافی اون او تصادفش از قبل

 میشه ناک ترس داره اینجا بریم بیا یاسمین:  ماندانا

 گذاشتیم تنها اینجا روزه 41 و نورا چجوری پس ترسیم می اینجا از خودمون ما وقتی هه: من

 مرده اون یاسمین: ماندانا

 نرو من عصاب رو برو ماندانا برو: من

 باشی اینجا تنها نمیاره طاقت دلم بریم شو بلند خدا ترو یاسمین: ماندانا

 ماندانا میگم بهت برو: من

 و کیف...  نورا و موندم و من و رفت....  رفت باش خودت مواظب یه با فقط و نزد حرفی دیگه ماندانا

 نگیگ با...  افتاد پاک به به نگام...  موبایلش  بود وسایلا سریع یه کردم نگاه و توش و برداشتم

 برخ مرگش از نورا مگه چی یعنی....  یاسمین برای بود نوشته روش...  برداشتم کیف تو از پاکت

 و مدست گرفتم و نامه و کردم باز و پاکت سریع سوال کلی با...  بود گذاشته نامه واسم که داشت

 خوندن به کردم شروع

 

 به ور سوگلم میگذره عملش از ساعتی نیم عمله اتاق تو یاسمین مینویسم رو اینا دارم که الان"

 و حرفام چرا نمیدونم....  میکنه دعا یاسمین واس داره دست به قران و نشسته صندلی روی روم

 مپیش برگشت محمد پیشا وقت چند..  ندارم و گفتنش روی چون شاید مینویسم برگه روی دارم

 بعد که این تا خوب چیز همه زندگیش دنبال بره گفتم رامتین به همین بخاطر و داشتم ذوق کلی

..  شدم بیهوش خوردم که وقتی و اورد قهوه واسم خونش بردتم رفتم بیرون محمد با وقتی هفته 0

 میگفتم و میزدمش مشت با...  کرده تجاوز بهم عوضی اون که دیدم شدم بیدار خواب از که وقتی

 روز این به و من تا گرفته پول حسنا طرف از که داد جواب یه فقط اون و کردی و کار این باهام چرا

 خودم ازم که بود این بخاطر اونم یاسمین با مخصوصا بودم بد همتون با مدت یه میدونم بندازه
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 هش برنده یاسمین اگه گفته اشکانی ندارم آشغال یه با فرقی که میکردم فکر همش میومد بدم

 و یغت جرعت شه پاک زندگی از ننگ لکه این که موقس بهترین پس شاپ کافی ببرتمون میخواد

 ینجس این و میکنم تموم لحظه یه تو مطمئنم بزنه بهم ماشین یه وقتی اما ندارم چیزا جور این

 ینا نمیتونستم قسم خدا خود به اما کردم بد باهات که ببخش خواهریم یاسمین میره بین از هم

 پس میاد روزشون به چی موضوع این فهمیدن با خونوادم میدونستم چون کنم تحمل و عذاب

 "کنین حلالم چیز یه فقط شه آروم چیز همه تا رفتم

 که بود کسی محمد...  خدا نمیشه باورم.....  بود مونده روش نورا اشکای علامت نامه جای چند

 یعنی.. یع....  شدن جدا هم از بعد اما داشتن دوسش خیلی نورا بود دوست نورا با پیش ساله چند

 برخ ولی بزنه نورا به ماشین با که میچینه برنامه حسنا هم طرفی از بکشه و خودش خواسته نورا

 آبرو بی طاقت ندارم دیگه و یکی این طاقت خدا نه واااااییی...   داره خودکشی فکر نورا که نداره

 به لعنت...   نزده دم و داشته نگه دلش تو و دردی چه که نورا برای بمیرم ندارم و خواهرم کردن

 شورهدل اون دلیل پس..  کردی بازی نفر یه زندگی و آبرو با برد یه بخاطر که حسنا بهن لعنت من

 اام میمردم من کاش ای نورا ببخش و من: گفتم و چسبوندم قبرش به و سرم...  بود نورا رفتن ها

 عذا من بخاطر که خونوادت تو شرمنده شرمندتم نورا نمیکردم قبول رو ها مسابقه اون وقت هیچ

 غلط هب گفتن راستم بیوفتم کردن غلط به که میکنن باهام کاری گفتن بهم اونا نورا..  شدن دار

 بهت نورا...  باشه خانوادشون چشم جلوی مرگشون که میکنم باهاشون کاری من اما افتادن کردن

 ممید قول بهت بیارم سرشون و اوردن سرت که بلایی و کاراشون تک تک انتقام میدم شرف قول

...  دمش بلند و بوسیدم و قبرش دوباره...  پیشت میام خودم بعدشم بشونمشون سیاه خاک به که

...  بگیرم و زندگیش گرفتن و زندگیم که جوری همون تا شدم بلند...  انتقام دنبال برم تا شدم بلند

 سیاهی جز که اینجا از الان میکردم وحشت تاریک نیمه جای یه از که منی بود تاریک تاریک هوا

 راه دادم که قولی سمت افتادم راه و شدم ماشین سوار...  ندارم ترسی هیچ نیست هیچی مطلق

 نیست انتقام جز چیزی هدفمم برسم هدفم به تا افتادم راه کنم عمل قولم به تا افتادم

 

 ..... دارد ادامه
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 نوشتم رمان که باریه اولین این خوندم و من رمان و گذاشتن وقت که کسایی از مرسی سلام

 زودی به هم  0رقابت یا حسادت اسم به رمان همین دوم جلد باشه اومده خوشتون که اومیدوارم

 اهمهمر اینجا تا که ممنون ندین دستش از که میکنم پیشنهاد میکنم تقدیمتون و مینویسم و

  بودید

Yegane_0181  

 منه آیدیه این

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ارمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مربرای دریافت 

 

www.romankade.com 
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