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م ازخواب با جیغای مامان پاشدم طبق معمول داشتن دعوامیکردن رفتم پایین بعععله دعوا اونم چ دعوایی نصف اساس دوباره خرده شده بود روژا

باال اول خودم لباساموپوشیدم بعدم رفتم اتاق روژا لباسای صدای گریش بلندشده بود رفتم بغلش کردم سوییچو اروم از رومیز برداشتم اومدم 

اونو پوشوندم قایمکی رفتم توحیاط سوارماشین شدم روژارو کناره خودم نشوندم باریموت درو باز کردم زدم بیرون ازخونه دیگه خسته شدم 

دامیرم ولی همه نگرانیم مامانو رامتینو روژانه ازدعواهاشون خیلی وقتا باصدای دادو هوارشون ازخواب بیدارمیشم گفتم اخر ی روز بی ص

سالشه بابا تاجره و هروقتم 6سال ازمن بزرگتره روژانم 6سالشه 25سالگی رانندگیو بهم یادداد رامتین17خداروشکر رانندگیم بدنبود رامتین تو

م توپارک روژا رف تاب سوارشد منم نشسم توخونس بامامان دعوامیکنن ازبچگی همین بوده جلوی پارک پارک کردمو دس روژارو گرفتم رفتی

رونیمکت روژا بازی میکردو من تو فکرو خیال ک چرااین دعواها تموم نمیشه حاالک منو رامتین بزرگ شدیم چرا جدانمیشه ولی هیچ وقت جواب 

 ل میخامسوالمونو نداد اوال میخاس جداشه ولی االن ک روژا بزرگ شده جواب سوالمونو نمیده روژا:ابجی ریما بال

 من:باشه عزیزم بریم بخرم برات ولی مراقب باش لباست کثیف نشه 

ن روژا:چشم ابجی دس روژارو گرفتم رفتیم براش بالل خریدم ما تو بهترین منطقه تهران تو ی خونه ویالیی بزرگ زندگی میکنیم اوالی زندگیمو

همه چیز عوض شد بعدشم ک اوضامون ازقبل بهترشد زندگیمون خوب بود مسافرت میرفتیم گردش میرفتیم ولی بعدش ک بابا برشکست شد 

 ب روال عادیش برگشت بابا دیگ اون بابا نبود رامتینم دیگ زیاد خونه نمیومد میرفت خونه عزیزجون..

نقو نوقش شروع روژا ک باللشو خورد شروع کرد چشاشو مالیدن فهمیدم دیگه خوابش میاد اگ زودتر نرم خونه هم مامان نگران میشه همم روژا 

میشه گوشیم ک ازقصد گذاشتم خونه اومدم باروژارفتیم سوارماشین شدیم کمربندشو بستم حواسمو ب رانندگیم جمع کردم رانندگیم خوب بود 

اون داشت ک همش خونه بود یدونم سانتافه ک همه جا با206ولی نمیخاسم چیزی بشه حاالک فعال گواهی نامه ندارم رامتین اذیت شه رامتین ی

میرف مامان بابام ک پرشیا داشتن رامتین مهندس کامپیوتره مدیره یکی ازشرکتای دایی .دایی دوتا شرکت داره ک یکی دست رامتین یکیم 

دست خودش اقاجونم ک من بچه بودم فوت شد دایی و عزیز جون تو ی ساختمون باهم زندگی میکنن روژا خوابش برده بود رسیدیم خونه 

بردم مامان نشسه بود گریه میکرد بابام ک حتما یا تواتاق بود یاتواشپزخونه سیگارمیکشید تا مارو دید گفت:کجا بودین چرا  روژارو بغل کردم

خودسر ماشینو برمیداری میری این بچه رم میبری گوشیتم ک نبرده بودی منم محل ندادم روژارو بردم اتاقش گذاشتم روتختش رفتم اتاق 

ایین پیش مامان نشسم کنارش گفتم:بهت گفته بودم یروز میرم امروز رفتم ولی باروژا نتونسم ببینم تو دعواهای شما لباسمو عوض کردم رفتم پ

ساله دارم میگم جداشو فکره 4-3یکی میشه مثل من نمیخاستم زودبیام اگ روژا خوابش نمیگرفت مطمعن باش نمیومدم مامانی الهی فداتشم 

 ذاب میدی باباکه ب روخودش نمیارهچیو میکنی اخه داری الکی خودتوع
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مامان اشکاش باز دراومد بغلش کردم دیگه خسته شدم ازبس اشکاشو دیدم ازاینکه روز ب روز داغون ترمیشه ولی بازم عاشقانه پای بابا  

 استگاری. .نشسه قرار بود فرداشب برادایی برن خاستگاری ی داداش بیشترندارن ک داییم بعده چندسال اجازه داده برن براش خ

شب بعده شام هرکی رف طرف اتاقش مامان بابام یذره باهم حرف میزدن قرارشد صبح بعده صبحانه بریم خونه عزیزجون من بمونم پیش بچه 

ها بقیه برن خاستگاری سه تاخاله هاومامانو عزیزجون رفتم وانو پره اب کردم نشسم توش بدنم خیلی احتیاج داشت ب اب گرم ازبس این روژا 

ه بااین هیکلش ماشاال اویزونم میشه بدن دردمیگیرم بعده نیم ساعت از حموم اومدم بیرون لباس خوابامو پوشیدم گوشیو برداشتم ببینم چ خبر

تا میسکال داشتم همشم ازمریمه خول ک تو همه پیاماش جز اولی ک نوشته بودصبح بخیر بقیش 15تا پیام با20ازدیشب بهش دست نزدم 

شب دانشگام ک پر نمیرم چون 4-3بود زنگ زدم بهش میدونستم خواب نیست اخه تازه این موقعه میریم تونت تا11نگاکردم  فهش بود ساعتو

دانشگا اصفهان قبول شدم مامان نذاشت برم منتظرم تا مرداد دوباره کنکوربدم من رشتم نقشه کشی ساختمان اولش سرکار رفتم ولی بعددیدم 

بار زنگ زدن ک 2یعنی دانشگاه قبول میشم ک نشدم دیگ کارم نرفتم نشسم خونه خالصه مریم خانوم بعده  حوصلم نمیکشه بیخیال شدم ک

 جواب نمیدادفهمیدم داره تالفی میکنه جواب داد مریم:هوم

 من:هومو کوفت چرا جواب نمیدی 

 بارزنگ زدم جواب ندادی15مریم:ب همون دالیلی ک شما

 اشتم خونه باروژا رفتم بیرون شرمندم بخدامن:مریم باز دعوابود خونه گوشیو گذ

 مریم:خوب بابا دوباره سره چی دلشون برااون بچه بسوزه اخر اونم ی اسگل مثل تومیشه ها

 من:خفه شو بابا نکبت من اسگلم شمامیشه بگی چی

 مریم:خب معلومه دکتر

 من:اوهوع خخخ بارشته انسانی دکتری؟؟؟

 مریم:کوفت عوضی خب فردا کجایی

 ه عزیزجونمن:خون

 مریم:چ خبره
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 من:میخان برن برادایی خاستگاری

 مریم:اخ جون پس ی عروسی افتادیم

 من:اره اگ دایی سنگ جلو پاعروسه نندازه مث همیشه 

 مریم:بیخی باو پس فردابریم دربند

 من:باکیا

 مریم:خودمو خودتو سه چارتا بچه های نت

 من:ببینم چی میشه

 خونه ماباشجلو 6مریم:زر نزن میای صبح ساعت

 ب زورپامیشم9من6من:اوووو چ خبره 

 مریم:ببین ریما یکارنکنا پس فردا بیام کل اجدادتونو بیارم جلو چشتون ماشین اون داداشتم بیار ک پاپی ماشینو ازمن گرفته

 من:اوخی باز ب کجازدی اون ماشینو

 ن ماشینومریم:زره نکن دیگ ب جایی نزدم با پدرام دعوام شد ازپدرام گوشیوگرف ازم

 من:باشه دیگ خعلی زره کردی بپر نت میحرفیم فعال

 مریم:خدافزی گوزو تااومدم جواب بدم قطع کرد بیشور همیشه میگم ازاین کلمه بدم میاد ولی بازمیگ ..

 ساعت ک تونت بودم خوابم برد صبح باصدای روژا ک بیدارم میکردپاشدم2بعده 

وطرف روژا:ابجی ریما پاشو مامان میگ دیره میخادبا دایی بره گل اینام بخره  یه چشممو بازکردم صورت روژارو دیدم باموهای بلندشو بافته ازد

ش ب*و*سانداخته دورش ی پیرهن صورتی و ی جوراب شلواری سفیدم پوشیده بود لبامو ک غنچه کردم فهمید چی میخام لبشو اورد جلو 

خب توبرو بیرون االن میام تارفت بیرون پاشدم ب دستو صورتم اب زدم ی مانتو ابی نفتی با شلوارمشکی دمپاو کتونیام وروسری کردم گفتم :

 ابیم پوشیدم رفتم پایین مامان داش ب روژا صبحونه میداد من:به به مادرجاااان صبح عالی پرتقالی
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 مامان:سالم عزیزم بیا صبحونه بخور ک دیره 

یز لپ بادشده روژارو کشیدم شروع کردم صبحونه خوردن هنوز عادتمو ترک نکردم مامان بهم لقمه میداد بعد صبحونه زود نشستم پشت م

م ظرفارو شستم تا مامان ماشینو دراره از پارکینگ تا بوق زد فهمیدم جلودره زودپریدم بیرون اومدم بشینم توماشین ک دیدم بعله روژا خانو

گوش بازه منم مث ی بادکنک کم باد رفتم عقب نشستم ازپشت موهای روژاروگرفتم من:صددفعه نگفتم تامن هسم جلو نشسته جلو نیششم تا بنا

 نباید بشینی 

 روژا:آییی مامان نگاش کن 

 مامان:ولش کن ریما حاال چ فرقی میکنه توام میخای باضبط ور بری اینم میخاد همینکاروکنه دیگ بعدم االن میرسیم راه دور نیس ک 

موهای روژارو ول کردم دلم نمیاد زیاد اذیتش کنم تاموهاشو ول کردم با ی عشوه گف ایشششش ک چشام اندازه چشای گاو شد یذره بچه چ 

 عشوه هایی میادا..

ه بود ب رسیدیم خونه عزیزجون منو روژا مث ندید بدیدا ازماشین پریدیم بیرون شیرجه زدیم جلودره عزیزجون اینا مامانم وسط کوچه وایساد

سالش رفتارمیکنه زنگو زدم ک صدای 6حرکت مادوتا نگامیکردو ب من سرتکون میداد خو بیچاره حقم داره دختره خرسه گندش مث دختره

 محمدسبحان اومد کیه

 روژا:اه بازاینا اینجان ک

 من:بازکن ماییم 

 مامان:روژا خانوم حواست باشه ها با محمدسبحان دعوانکنیا مانیسیم.

 چه اون پرو بازی درمیاره  روژا:ب من

همینجور ک روژا جواب مامانو میداد محمدسبحان دروبازکرد من پریدم توخونه نفس و محمدارسالن بچه های خاله مریم رو ایوون بودن 

افون دوقلوهای خوشگل من نفس چشو ابروش شبی شوهرخاله داوود بود دماغ دهنش خاله مریم امیرارسالنم بلعکس نفس بود سوگند ی سار

سرمه ای پوشیده بود باساپورتو ی روسری ب سر اومد جلو مث همیشه خانومانه اول روب مامان گفت:سالم خاله جون بعد ب من گفت :سالم 
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سالشه بچه خاله سولمازه خاله سولماز بچه سومه عزیزجون مامان بچه اوله بعددایی 14ابجی بعدم لپ روژارو کشیدگف سالم عزیزم سوگند 

 ید گف:سالم عزیزه خاله خوبی ب*و*سسولماز بعدم خاله زهره و بعدخاله مریم مامان لپ سوگندو بعدم خاله 

 سوگند:خوبم مرسی بفرمایید 

رو ایون کفشامونو دراوردیم امیرارسالنو نفس باهم گفتن سالم ماهام ک همه عاشق این دوقلوها این دوتام ک حرف میزنن چشامون همه برق 

 دیم رفتیم داخل بالخره از هفت خان رستم ک ردشدیم تونسیم بشینیم.یب*و*سمیزنه دوتاشونو 

شت خاله زهره باردار بود خاله سولمازم سرگرمه سوگل بود سوگل تازه یکسالو نیمش بود بعده بچه های خاله مریم جز منو رامتینو سوگند همه پ

سبد گل با ی جعبه شیرینی گرفتن اومدن عروس خانوم ب دایی جواب  هم اومدن مانتومو دراوردم رفتم چایی اوردم دایی اومد با مامان رفتن ی

میخاسن بیان بعدباهم برن رامتین 5بله داده بودامشب داشتن میرفتن خانواده ها صحبت کنن عمو داوود  و عمو سعید وعمو ایت وبابا ساعت 

 باچشای پف کرده ازاتاق اومدبیرون 

بر مادره خواهران جنگجو و سالم بر خواهرو مهدکودکش منظورش من بودم ک همیشه بچه هاسره رامتین:به به سالم برخواهران جنگجو سالم 

من میوفتن خواهرا میرن بیرون همه باخنده سالم دادن بهش عزیزجونم ک عاشق نوه اولش مث جت پاشد رف براش سفره صبحونه پهن کرد 

انه میده میگ بچم کارمیکنه ضعیف میشه مام هروق پاشیم خودمون ظهرپاشه عزیز جون بهش اول صبح12صبح چ 9صبح چ5اینجا رامتین چ

ن ک باید ی چی درست کنیم بخوریم البته بگما عزیز جون بین هیچ کدوم نوه هاش فرق نمیذاره ولی خب دیگ اقارامتین نوه اوله و عزیزتره رامتی

سالگی نامزدمیکنی 22ت پسره توکیه توک میگفتی پسرتوصبحونه خورد رف بغل مامان وخاله هانشست خاله سولماز گف:خب دیگ مهناز نوب

چشمم افتاد ب رامتین ک نیشش بازبود خبرداشتم ک ی دختره رو میخاد دخترم منتظرشه مامان ب رامتین نگاه کردوگفت:هروقت خودش اماده 

رگفتیمو خندیدیم بعدک باباو شوهرخاله هایکی باشه من میرم براش جلو یهو روژا پرید بغل رامتین گف:وااای اخ جون داداشیم داماد میشه تا عص

یکی اومدن همه راه افتادن رامتینم رفت پیش دوساش ما چن تاموندیم خونه سوگند ک داش درسای زبانشو مینوشت محمدسبحان و 

دعواشون میشد باسوگند امیرارسالنو روژا و نفس باهم بازی میکردن سوگلم دنبال اینا میدویید هرچن دیقه ی بارم روژا ومحمدسبحان باهم 

سفره رو اماده کردیم غذا رو خوردیم ب سوگلم غذا دادم خورد بعد ظرفارو من شستم سوگندم سوگلو خوابند ک مامان اینا اومدن همه خوشحال 

 شنبه افتاده ینی ی هفته دیگ..5و شاد بودن حرف ک زدن گفتن ک بله برون برا
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طرف خونشون رامتینم موند خونه عزیزجون  روژا با بابا رف من با مامان ماشینارو توپارکینگ پارک بعده اینکه همه شام خوردن همه راه افتادن 

خوابیدم انقد بابچه هاسروکله زده بودم ک سرم ب 5کردن رفتیم داخل هرکی رف طرف اتاق خودش لباسموعوض کردم گوشیو گذاشتم روساعت

م قطعش کردم اول گفتم بیخیال نمیرم ولی بعد یاده حرف مریم افتادم ک گفته بود میاد با آالرم گوشیم پاشد5بالشت نرسیده خوابم برد ساعت 

جلودرمون زودپاشدم ب دسو صورتم ی اب زدم مانتو سفیدم باشلوار صورتی ورزشیم با کتونی سفیدمو کاله سفیدمو پوشیدم موهامم دم اسبی 

زپله هارفتم پایین سوییچو برداشتم د برو ک رفتیم با ریموت درو بازکردم الفراااار بستم از پشت دادم تو مانتوم کولمو پره خوراکی کردم اروم ا

(صدای ضبطو ��برامامان اینام ک نامه رویخچال گذاشتم ک )من بامریم اینامیرم دربند بااجازتون ماشینم پیچوندم مخلص شوما ریما خوشگله

تاخیابون باما فاصله داش 4میدن من چ اهنگی گوش میدم خونه مریم اینا زیاد کردم دوپس دوپس همیشگی مردم توماشینا چ اهنگایی گوش

رسیدم جلودرشون انگار فقط ماشین من بود با ی فراری مشکی ک فک نکنم برا بچه های نت باشه بهشون نمیخوره باو ی دانیلم هس ک اونم 

ده شدم مریم پرید بغلم:وااای ریما واقعا اومدی فک نمیکردم اصال اهل بیرون رفتن باماها نیس تو نتم فقط پست میذاره چت مت یوختی تاپیا

خوابتو ب من بفروشی صدای خنده بچه ها اومد مریمو زدم کنار ب بچه ها ک تکیه داده بودن ب فراری نگا کردم گفتم:اوال سالم دومن ب 

و  ل*خ*تد ی مرد قدبلند چارشونه با موهای عروسک مردم نچسبین االن صاحبش میاد خشتکتونو برات کروات میکنه توهمون لحظه درش واش

تیپ ورزشی اومد بیرون با سیخونک مریم چش از روش برداشتم ک گف:چ مرگته این همون دانیل بااصرار من اومد ی نگا دیگ بهش کردم 

تم :خب کیا بامن میان نیشمو واکردم گفتم :سالم اونم خعلی خشک جواب داد:سالم ایششش نکبت ی لبخندم نزد منم ب روخودم نیاوردم گف

جلو  مریمو شقایق گفتن ما باتومیایم امیرو علیو مهدی ام گفتن با دانیل میرن قرارشد هرکی زودتر رسید پایین وایسه تا باهم بریم باال مریم

 نشست شقایقم عقب مریم دسشو برد سمت ضبط ک زدم رو دسش 

 مریم:چته وحشی

 من:باضبط کارنداشته باش

 برا رامتین جونمریم:مگ مال تو 

 من:االن دس منه منم میخام این اهنگ باشه

مریم:ب من چ من هرکاربخام میکنم اهنگو عوض کرد ی اهنگ مالیم گذاش ک من اصن توحسو حالش نبودم و دوسش نداشتمو ب درده همون 

 اقارامتین عاشق میخورد  ..
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 صدای ضبطوکم کردم و ب مریم گفتم :این یارو چطوری راضی شد بیاد

 مریم:کی

 من:بابای فرانکی

 مریم:اها هیچی گفتم ریما میبرتت اون پشت مشتا راضی شد

 من:مریم میکشمتا درست حسابی بنال

 مریم:هیچی رفتم شخصی گفتم میای گف کی هس گفتم  جمعه گف روزه تعطیلی خوبه میام 

 من:همین؟؟

مریم:پ ن پ گفتم شقایق میخادبیاد میرین اون پشت مشتا خندم گرف دیدم از شقایق صدا درنمیاد اینه رو ی تکون دادم دیدم بعله خانوم 

ارک خوابیده ب مریم ی نگا کردم هردو زدیم زیره خنده اونجاک رسیدیم دیدم اونا زودتر رسیدن امیر جلو فراری برامن جاگرفته منم با ی سوت پ

 کیفمو برداشتم ی ارومم زدم ب شقایق ک پاشد گفت:چ مرگته نمیبینی خوابم کردم 

 من:وقت خواب پاشو خانم رسیدیم 

 ازماشین پیاده شدیم رفتیم باال همه میگفتیم میخندیدیم دانیلم ک یوبس جان یا جلوترمیرف یاعقب تر بعضی وقتام شقایق میرفت باهاش دوسه

حرف میزد منم اصال ب روخودم نمیاوردم ک ینی برام مهمه اینم هس یکم ک رفتیم باال علی کیفمو گرف  کلمه حرف میزدیا امیر میرفت باهاش

 گف:خب خب بریم یجا بشینیم ک ریماو کیفش اومدن

 من:کوفت میگم چرا ب من گفتین بیام نگو بخاطره کیفمو خوراکیامه 

 مریم زد ب کتفمو گف:ایول دوس باهوشم 

 ث شد شقایق بزنه زیره خنده برگشتم طرف شقایقو اروم گفتم:حناق ی ربعهی چش غره بهش رفتم ک باع

شون رفتیم کناره ابشار نشسیم کیفمو از رو کولم دراوردم ک یهو همه حمله کردن روکیفم منم هنگ کرده نگاشون میکردم دانیلم وایساده بود نگا

 میکرد دساشم توجیب شلوار ورزشیش بود..
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 سیرشدن بلندشدن  بچه ها کیفمو ک خالی کردن

 من:کجا ب سالمتی

 مریم:سفره خونه ها بازشدن ببین بریم چایی بخوریم قلیون بکشیم ناهاربخوریم

 من:بازم گشنته مگ

 علی:پ ن پ با دوتا پفکو ی چیپسو ی لقمه نون پنیرسیرشدیم 

 یره فقط همینا بودازرو زمین ی چوب برداشتم پرت کردم طرفش ک جاخالی نمیداد میخورد وسط پیشونیش :چشتوبگ

 شقایق:خب حاالپاشین دلم قلیون میخاد

 من:مهمون کی

 امیر:خب معلومه تودیگ

 من:من دیگ کوفتم بهتون نمیدم

 مهدی:بابا بیاین بریم مهمون من ازجیب دانیل

نشستیم بچه ها سه تاسینی دانیل خیلی خونسردنگاکرد بچه هام سوتو دست زدن منم شونمو انداختم باالو رفتیم بهترین رستوران پیداکردیم 

چایی ومیوه با سه تا قلیون بلوبری تکی برامن پرتقال نعنا براشقایق و دوسیب برامریم گرفتن ک خودشونم ب اسم ما میکشیدن گوشیم زنگ 

ریم چش توچش خورد گوشیو از جیبم دراوردم احمدرضا بود پوفی کردمو ریجک کردم باززنگ زد گوشیو خاموش کردم سرمو اوردم باال ک با م

شدم فهمیدم منظورشو اروم کسی نفهمه گفتم :احمدرضا چشاشو بازو بسته کرد ک ینی فهمیدوشروع کرد قلیون کشیدن این وسط دانیلم هی 

 سیگارمیکشید دیگ داشت حالم بدمیشد ک گفتم:میشه کمتربکشی گلوم پدرش در اومد

 و نکشین اگ گلوتون دردگرفتی نگا ترسناک بهم کرد خاموش کرد سیگارشو گف:میتونین اون

ی ایشی کردمو قلیونو دادم دست امیر بعده از چایی خوردن بچه ها غذا سفارش دادن همه جوجه وبال سره غذا همه دس میبردن توغذاهای هم 

برگردوند توغذای جز توغذای دانیل ک کسی جرات نمیکرد امیر تااومددسشو بکنه توغذای دانیل دانیل چش غره ای رف ک امیر دسشو همونجور 

من منم زدم رودسش دیگ همه مرده بودن ازخنده بعداز غذا همه یکی یکی جیم زدن دانیلم رف حساب کنه ک مرده منونشون داددانیلم برگشت 
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نگام کرد فهمیدم که مرده بهش گف من حساب کردم ب بهونه دستشویی اومدم اینورو حساب کردم ولی ب روبچه هانیاوردم دوسم نداشتم 

ون اولین سری باهامون اومده بیرون فک کنه قصد سواستفاده داریم بچه ها جلومیرفتن منم وایسادم برا روژا ترشک خریدم راه افتادم ک چ

 صدای دانیل ک گفت:کاره خوبی نکردین ب گوشم خورد 

 من:چ کاری

 دانیل:قراربود من حساب کنم

 من:ایشاال سری بعد قرار اول شمامهمون بودین

 یادت نداده تاوقتی مردی پیشتونه خانوما دس تو جیب نمیکنن خانوم کوچولو  دانیل:کسی

 ی نیمچه لبخند رولبش بود 

 من:ببخشید اقابزرگ حاالک من حساب کردم حرفی هس؟

 دانیل ک دید طرزحرف زدنمو سرتکون دادو رفت جلو ایششش نکبت داشتم جلو ترمیرفتم ک پام لیزخورد ی جیغ کشیدمو چشمو بستم ک ب

 امیدخدا االن میخورم زمین دربند ازدماغمون میاد یامیمیرم میان ختمم بچه ها یا فراموشی میگیرم ک دیدم ن خبری نشد چشامو اروم اروم ک

تم واکردم دیدم دانیل دسشو گذاشته زیر کمرم نگهم داشته زود خودمو جمعو جور کردمو زیرلبی گفتم:ببخشید پام لیز خورد ممنون نذاشتین بیوف

 رعت راه رفتنمو تندترکردم حاال اون حال ب فکره ترشکا بودم ک نریزن زمین روژا جونم قول دادم بهش ..س

ب پایین ک رسیدیم کیفو انداختم عقب ماشین ب همون روال ک اومدیم ب همون روالم رفتیم ولی بااین فرق ک اونجا خدافظی کردیم ازهم 

ک کسی حرفی نزد فقط مریم همش اهنگ عوض میکرد و شقایق هی غرمیزد جلو دره شقایق اینا  قرارشد اول شقایقو برسونیم انقد خسته بودیم

 وایسادم شقایق:وای بچه هاخیلی خوش گذش دمتون گرم بیاین بریم خونه بعده شام میرین

 من:فداتشم من ک انقد خوردم دیگ جاندارم

 مریم:اره بخدا برم خونه فقط بخابم

 شین خدافظ شقایق:باشه مواظب خودتون با

 منومریم:خدافظ
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شقایق ک رفت توخونه راه افتادم مریمو رسوندم خونشون ورفتم خونه کسی خونه نبود فهمیدم باباسرکاره روژا کالسه مامانم خونه همسایس 

:ریما خوشگله تازه اومدن ولی مامان باخانوم همسایه خیلی زود اوخت شد ی دوش گرفتم لباس عوض کردم خوابیدم باصدای مامان بیدارشدم

مامان پاشو بیاشام* دلم بدجور قیلی ویلی میرف پاشدم باهمون لباسا رفتم پایین شامو ک خوردم ظرفاروشستم ترشکای روژانو دادم بهش 

م دوتام ماچ ابدار ازش گرفتم اومدم باال دیگ خوابمم نمیومد نتو روشن کردم چن دیقه طول کشید تادرست شد نت ایرانه دیگ فک میکنن ماک

یل میاریم نمیدونن بچه های ایران تو صف نون وایی بزرگ شدن یکی یکی پی اما اومد کلی پی ام ازپسرا دخترا خواب بودن ولی امیرو علی و دان

بیدار داشتن حرف میزدن دیدم حوصله چت ندارم نتوخاموش کردم لبتابو اوردم عکسارو بریزم تو لب تاب عکسای قشنگی شده بود بیشتر دانیل 

مون انداخت خودش باهامون ننداخت دوسه تاهمش انداخت اونم پای ابشار توسفره خونه همش ماها رو سرو کوله هم بودیم یاسلفی از

مینداختیم یام دانیل ازمون مینداخ عکسارو ک دیدم یاده اون موقعه ک داشتم میوفتادم افتادم باید تشکرمیکردم نتوروشن کردم رفتم شخصی 

 دانیل 

 من:سالم

 یل:سالم خانوم کوچولودان

 من:ببخشید مزاحم شدم اقابزرگ فقط خواستم بابت امروز تشکرکردم

 دانیل:امروز؟؟چیشدمگ؟؟

 من:اومم خب چیزشد

 دانیل:چی شد

حس کردم میخادمسخرم کنه گفتم:داشتم میخوردم زمین گرفتینم چون تو شعوروشخصیت خودم نمیدونسم ک تشکرنکنم پی ام دادم تشکر 

 مزاحم شدم شب خوشکنم ببخشید 

دانیل بعد چن دیقه پی ام داد:خواهش میکنم خانوم کوچولو ولی دوچیزو یادبگیر یکی اینکه وقتی مردی پیشته دست توجیبت نکنی دوم اینکه 

 ترشک میخری ی تعارف کنی

 ععع چقد پروووو منم پی ام دادم:برا ابجیم گرفتم دوسم نداشتم ب کسی تعارف کنم تموم شه شبتون خوش
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 دانیل:شب خوش 

ی هفته ازدربند گذش بچه ها هنوز درباره اونروز میحرفن عکسایی ک مادخترا توش بودیم براپسرا نفرسادم عکسایی ک خودشون بودن براشون 

فرستادم دیگ بادانیلم نحرفیدم تااونم میومد من ساکت میشدم فردا بله برون داییه من ی سارافون صورتی با جوراب شلواری مشکی و 

 یرسارافونی وشال صورتی گرفتم مختلت بودو زشت بود توقرار اول موبازباشیم بعدم ی بله برون ساده بود تاعقد کنون  ..ز

بریم زود برگردیم خداروشکر 3شب لباسامو اتوکردم مرتب کردم حموم رفتم گرفتم خوابیدم قراربود قبل ناهار خونه عزیزجون باشیم ک ساعت

وسکی از اونروز ک منو روژا رفتیم مامان بابا دعوانمیکنن روژا موهاشو ازباال بافت زده بود ی بلوز دامن سفید صورتی پوشده بود با ی کفش عر

د مامانم دامن کوتاه و جوراب شلواری مشکی و ی بلوز استین س ربع بادمجونی با کفش مشکی پاشنه بلندو مانتو چرمشو کیف و شال سفی

اشین بادمجونی بابام کت چرم با کفش چرم و بلوز کرمی با شلوار قهوه ای با پرشیا رفتیم داییو عزیزجونو خاله مریم و عمو داوود وبچه ها توم

زهره ام باعموسعید توماشین خاله سولماز اینادیگ خودشون ماشین نیاوردن ک زیادنشیم رامتینم توماشین خودمون خونه عروس دایی خاله 

دیقه رسیدیم ازماشینامون پیاده شدیم دایی گلو شیرینیو گرفت دسش رنگش پریده بود رامتینم هی سرب سرش میذاش 5میرداماد بود بعده

یم اقا رامتین رفتیم داخل ماشاال اونام کمترازما نبودن با تک تکشون سالم احوالپرسی کردیم دختره ی بلوز سفید با داییم میگف روزی تورم میبین

روسری سفید ک عزیزجون نشونش سری قبل اورده بود سرکرده بود با جوراب شلواری مشکی و دمپایی مشکی دامن مشکی تا زانو همه ک 

تا گل یاس ی سفره حج پدره حاج اقام شوهر 114تا سکه 114شروع کردن حرف زدن مهریش شد نشستن یکم حرف زدن تااینکه بزرگترا 

ابجی عروس بود ی صیغه محرمیت خوند براشون تا بعده ازمایش و خرید ک عقد کنون بگیرن داییم ازجیبش ی انگشتر پرنگین در اورد کرد 

گذاشتن ک بچه ها شروع کردن رقصیدنو بزرگترام شیرینی چایی  توانگشت فرنوش جون عزیزجونم دوتا النگو انداخت تودسش ی اهنگ

پاشدیم مامان فرنوش جون نمیذاش ولی عزیزجون گف ک ایشاال ی وقت دیگ و اومدیم رفتیم خونه عزیزجون شام اوملت 7میخوردن ساعت

کردم ارایشم ک نداشتم گرفتم خوابیدم خاله ها درست کردن خوردیم بعد برگشتیم خونه روژا توماشین خوابیدمنم تارسیدم لباسامو عوض 

با ویبره گوشیم بیدارشدم ای تو روحت حتما یااحمدرضای سیریشه یا مریم گودزیال 12بیخیال نت شدم فردا ب مریم خبرمیدم چیشد ساعت

وق ک دوس داری گوشیوک نگام کردم شماره ناشناس بود گوشیو پرت کردم زیره تخت باز خوابیدم میدونسم جمعس خونه مام تعطیل تاهر

پاشدم رفتم وانو پره اب کردم رفتم توش ی ساعت ک توحموم بودم اومدم بیرون رفتم اشپزخونه ک رو یخچال نامه بود )سالم مارفتیم 3ساعت

ی خونه عمو علی خواب بودیم بیدارت نکردم شبم دیرمیایم میدونسم نمیای نگفتم بهت خواستی بیای ماشین هس بیا البته نیای بهتره میا

ستاره بچینی مامان خوشگله(ی لبخند زدم رفتم رومیز غذا بود غذاروگرم کردم خوردم ظرفاموشسم  ب*و*س ب*و*سحوصلت سرمیره فدات 
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تام ازمریم اوووف ب مریم زنگ زدم ک ی بوق نخورده 5تا تماس ازدست رفته ازهمین شماره ناشناس 2گوشیو ازجیبم دراوردم روشن کردم 

 جواب داد

رسرت گوشی خریدی براسرقبره شوهره خاله همسایه دختردایی بابات همش یاخاموشه یا جواب نمیدی بندازش تو توالت دیگ مریم:خاک ب

 جااینکارا واال

ی نفس عمیق کشیدم ک ینی خفه شو وبعدگفتم:اوال سالم ثانیا خسه بودم ی مزاحم زنگ زد خوابم میومد مجبوربودم خاموش کنم خوبی من 

 اال ازفضولیفک کردم مردی تاح

 مریم:اوال خبرت اون مزاحمه ک میگی دانیل ک شمارتو ازمن گرفت کارت داشت دوما ن دیگ خبرارو دارم هاهاها

 ی دیقه هنگولیدم دانیل؟؟شماره من؟؟؟براچی

اق مهندس پولدار انگار دوباره بلندفکر کردم مریم گف:چ بدونم فقط گفت شمارشو بده منم دادم خاک برسرت بیا اینم شوور ب این خوبی ع

 ماشین عرووووسک

 من:پیش کش خودت مجردی بیشتر حال میده

 مریم:من ک میدونم تو زودترازمن عروس میشی

 من:ن عیزم تو عروس میشی بااین عشوه خرکیات

 مریم:خف باو من کوجا عشوه خرکی اومدم منوباشقایق اشتباه گرفتیا 

 من:خب حاال بگو ببینم خبرارو ازکوجا داری

 نگ زدم خونتون گوشیت خاموش بود روژا جونی همه چیزو گفمریم:ز

 ای روژای وروجک همیشه میگم ب این مریم چیزی نگوها

 مریم:هوووی چیشد

 من:ها چته خب دیگ کارنداری
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 مریم:کی خونتونه

 من:تنهام 

 مریم:میدونم

 من:خب توک میدونی چرامیپرسی

 مریم :اخه گفتم شاید روژا نرفته

گذاشته کف دسش اخه این مریمم کرم داره ها ب بچه میگ برات الوچه پفک میخرم بعد اززیرزبونش ک حرف میکشه  نچ نچ بچه همه چیزو

 میگ ب ابجیت بگو برات بخره روژام اویزون من میشه تانخرم ول کن نمیشه..

 من:خب دیگ گمشو

 مریم:باشه ولی بدون خونمونو بلدم

 من:مریم

 مریم:جانم

 یادی زرع میکنیمن:تاحاال کسی بهت گفته ز

 مریم:اره تو

 من:تا قطع نکردم مث ادم خدافزی کن

 مریم:اوکی گوزو خدافز و صدای بوق گوشی اومد دوباره همون کلمه رو بکار برد خدایا مردمم رفیق دارن مام رفیق دارم ای خداااا

چی پاشدم ی چایی براخودم ریختم نشستم جلو تلویزیون ب من چ دانیل اگ کارم داشته باشه بازمیزنگه کاناالرو یکم اینور اونور کردم دیدم هی

تا پی ام از گپ دورهمی ینی گپ بچه های دربند وای بترکین چقد زره 1354نداره تلویزیون خاموش کردم نتو روشن کردم پی اما رسیدن 

تاپی امم ازدانیل اومده بود)سالم خانوم کوچولو زنگ زدم گوشیتوخاموش کردی میخاسم برا ی دورهمی بچه هارو دعوت کردم  میکنین سه
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دعوتت کنم()خانوم کوچولو گوشیتو روشن کردی بزنگ()درضمن شمارتو از مریم خانوم گرفتم(چ پرو این اه اه منم جواب ندادم نتوخاموش کردم 

 زنگ خورد دانیل بود جواب دادم :بله ی اهنگ گذاشتم ک گوشیم

 دانیل:سالم خوبین

 من:سالم ممنون شماخوبین

 دانیل:ممنون ببخشید اون موقعه زنگ زدم انگارمزاحمتون شدم برا ی دورهمی زنگ زدم دعوتتون کنم

 من:باشه ممنون اگ تونستم میام

 دانیل:خواهش میکنم خدانگهدار

 من:خدافظ.

 کین اخهاووووف خدایا این پسرا دیگ 

 ی اس اومد بازکردم ک ادرس بود پایینشم نوشته بود منزل دانیل رادمهر ایششش گوشیو پرت کردم کنار درازکشیدم رو کاناپه

هی ی چی رو دماغم تکون میخورد عجب موجودیه ها هرچی میزنمش کنار از رونمیره خودمو اماده کردم تانشس رودماغم بزنم روش چشامم 

ماغم محکم زدم روش ک صدای جیغی بلندشد مث فنر پاشدم نشستم دوباره این رامتین اومد خونه باروژا نقشه هاشون بسته بود تانشست رود

 شروع شد ای خدااااا

 من:مگ کورین نمیبینین خوابم 

 رامتین:اه اه چقدمیخابی بابا مثل خرس میمونه دختره

 روژا:داداشی خرس همش میخابه؟؟

ت کنم طرفشون ک رامتین روژارو بغل گرف د برو ک رفتیم رفتن باال حاال مامانو بابام اونور ریز ریز دارن میخندن دمپاییمو از روزمین برداشتم پر

ی نگا بهشون کردم تازه یادم افتاد چ خبره شروع کردم:علیک سالم خوش گذشت اصنم فک نکنین ی بچه توخونه دارین گشنه تشنه شایداصال 

 ش شده منوگذاشتین ب امون خدا رفتین پی خوش گذرونیمریض شده دیشب چشمش کردن ی مرگی
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مامان:دوباره توغرغرات شروع شد دیدم توک ازخانواده عموعلیت خوشت نمیادبچه همسن توام ک ندارن بقول خودت ایرجشم ک حرصت میده 

 گفتم نیای بهتره توخونه میمونی سرتو تاته میکنی تواین ماسماسک )گوشی(حوصلتم سرنمیره 

 لبخندایی میزدا خدا بخیرکنه ی ایشی کردم پاشدم برم باال ک مامان گفت:برافرداشب مهمون داریم بابام ی 

 من:وااای کیه 

 مامان:همسایه جدیدا

 من:پس من میرم خونه عزیزجون

 مامان:شماخیلی بیخودمیکنی من دختربزرگ دارم پس براچی؟

 ق اقا رامتین فردا تعطیل بود براهمین اومده بودخونهیدم رفتم اتاب*و*سمن:خب بابا شبتون بخیر لپ مامانوبابارو 

 هرکار کردم خوابم نمیومد دیگ ازبس خوابیده بودم حقم داشتم نتو روشن کردم رفتم توگروه بچه هابیدار داشتن چت میکردن مریم زودترازهمه

 فهمید انالین شدم پی ام ازش اومد:به به ببین کی انالین شده راه گم کردی خانوم 

 وال سالم دوما چرا هیچ وقت نمیخاین بفهمین زیاد زره میکنینمن:ا

 امیر:به به ریماخانوم سالم 

 من:به به امیرعاقا سالم

 علی:سالم چطوری ریما

 من:سالم مرسی توچطوری

 مریم:باز ریمااومد ماها افتادیم کنار

 من:زر نزن دیگ شقایقو مهدی کجان

 مریم:رفتن نامزد بازی

 راستش توسره توو...من:اوخی عزیزم دست 
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 مریم:منو؟؟؟

 امیر:خب معلومه دیگ منم.

 علی:غلط کردی خوده منم

 مریم:بابا دعوانکنین من متعلق ب همتونم

 من:اوهوووو دختره چقدم خاطره خواه داره خب دیگ من رفتم بخابم شبتون بخیر

 مریم:تازه سرشبه ها

 امیر:مرغ شده

 زودپاشم کمک مامان کنم غرنزنه سرممن:زر نزنین فردا مهمون داریم بخابم صبح 

 مریم:کیه مهمونتون

 من:ب توچ 

 مریم:خب نگو از روژا میپرسم

 من:مریم بخدا وعده وعیده الکی درباره خوراکی بهش بدی من میدونم باتو

 مریم:ب توچ دوست دارم 

 من:گمشو اصال شبتون بخیر

 امیر:شبت بخیر

 علی:شب بخیر

 دانیل:شب بخیر خانوم کوچولو

 مریم:بوووس شبت بخیر 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 تااومدم نتو خاموش کنم مریم شخصی پی ام داد :این چشه وقتی میای چت نمیکنه میخای بری میگ خانوم کوچولو 

 برام عادی شدع بود براهمین نوشتم:چ بدونم مهم نیس بیخیال

 مریم:ولی فک کنم رفتی تومخش

 من:مریم عیزم خ ف ه

 مریم:چش اودافز

 من:اودافز خواهری.

پاشدم دستوصورتموشستم ی تونیگ ابی با شلوار لی ابی و صندل سفید پوشیدم رفتم پایین موهامم توراه ی بافت زدم انداختم پشتم 9ساعت

 همه تواشپزخونه داشتن صبحانه میخوردن

 من:سلوووم صبح عالی پرتقالی

 رامتین:اوهوع خانوم ازکی تاحاال سحرخیزشدن

 مامان:سالم ب روی ماه نشستت

 :سالم خانوم خانومابابا

روژام ک دهنش پر بود فقط نگام کرد موهاشو خرگوشی بسته بود از دوطرف یدونه کشیدمونشستم بغل رامتین شروع کردم صبحونه خوردن 

م باباورامتینم درباره شرکت حرف میزدن با مامان خونه روتمیزکردیم مامان دوجورغذا درست کرد منم دوجورساالدو سه طعم ژله درست کرد

 منتظره مهمونابودیم همه نشسته بودیم جلوتلویزیون ک زنگو زدن رامتین رفت درو بازکرد گف:اومدن

رفتیم جلودر اول ی خانوم هم سنو سال مامان ک ی روسری سورمه ای با کت ودامن بلندسورمه ای پوشیده بود اومدداخل ک مامان ژیالجون 

بهش میخورد و ی دخترخانوم خوشگل 55-50ش ی اقای خوشتیپ اومدکه تو رده سنیخانوم همسایه معرفی کرد خانوم مهربونی بود بعد

باچشمای ابی وپوست سفیدک ی لباس سبز پوشیده بود وکلی بهش میومد مامان نسیم معرفیش کرد نسیم ی شال سبز کم رنگم سرش کرده 

مدداخل ک مامان گف پسرهمسایس امیرحسین بعد سالم بود ودراخر ی مرد دیگ ازاین هیکل ورزشیا باچشمای ابی توی کت وشلوار مشکی او

واحوالپرسیو هرکی یجانشست من رفتم ابمیوه اوردم تعارف کردم بعده ابمیوه خوردن باباها زود باهم جورشدن رامتینو امیرحسینم باهم منو 
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و بچینیم ک نسیمم اومد کمک زیاد باامیرحسین سالش بود ولی خیلی دختره خانومو باادبی بود منومامان پاشدیم میز17نسیمو روژام باهم نسیم 

حرف نزدم درحده همون بفرماو سالم احوالپرسی اول بود ک اونم خیلی سنگین جواب داد شامو ک خوردیم ظرفارو جمع کردیم من گذاشتم 

ان اینانیسن حداقل نسیم باشه توظرفشویی نسیم شمارشو دادبهم ک ازاین ب بعدبیشتر باهم ارتباط داشته باشیم همینم غنیمت وقتایی ک مام

 حوصلم سرنره مریمم بعضی اوقات میاد ولی همش ک نمیتونه بیاد پیش من پدرمو دراره .

 اقای منش:ریماجان دخترم شما دانشجویی

 من:ن عموجون نشد برم دانشگاه 

 اقای منش:رشتت چیه دخترم

 من:نقشه کشی ساختمان

 مانی داره هروقت کمک خواستی میتونی روش حساب کنیژیالخانم:وااای عزیزم امیرحسین ی شرکت ساخت

 ی لبخند ب روش زدمو گفتم:ممنون خاله جون 

یکم دیگ حرف زدیم بعدپاشدن برن ک خاله گفت:هیچ ن و نو نمیارینا پس فردا خونه ما فرداشب نمیگم چون میخام خستگی مامزاحما ازتنتون 

 بیرون بیاد

 ببینیم چی میشه فردا خبرمیدم. مامان:وا ژیالجون این چ حرفیه ایشاال

 اقای منش:ن دیگ خبرمیدین ن ماپس فردامنتظریم

 نسیم کناره من بود اروم گفت:اخ جون اومدی حتما میریم توباغ پشت خونمون خیلی قشنگه 

رفت اتاقش با مامان خونه نگاش کردم چشاش برق میزد ی لبخند زدم گفتم:حتما عزیزم بعده خدافظی رامتین روژارو بغل گرفت رفتن باال بابام 

رو جمعو جورکردیم رفتیم طرف اتاقامون لباسموعوض کردم اومدم بخابم ک قیافه امیرحسین اومد جلوچشمم چقد جذاب بود خوش بحال دوست 

 دخترش نفهمیدم چجوری خوابم برد صبح با ویبره گوشیم پاشدم گوشیو نگاه کردم احمدرضابود جواب دادم:بله

 یاحمدرضا:سالم خوب

 من:ممنون بله کاردارین
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 احمدرضا:ریمااین چ حرکتیه میکنی خستم کردی اخه

 من:مزاحم من نشو چرااون موقعه ک با ی دختردیگ داشتی میرفتی کافی شاپ ب اینجورچیزا فکرنکردی خدافز

 خیال نمیشهنذاشتم جواب بده دیگ قطع کردم گوشیو انداختم کنار اوووف خدا خطمودیگ بایدعوض کنم واال احمدرضا بی

 رفتم پایین کسی خونه نبودرامتین ک رفته شرکت بابام رفته کار مامانم حتما یاخریده یاخونه ژیالجون ایناس روژام ک کالسه صبحونه خوردم

النم صبح چت میکنن ا6گوشیو ازتوجیبم دراوردم نتوروشن کردم باز کلی پی ام ایناچراادم نمیشن هیچ کس انالین نبود خب بله دیگ وقتی تا

 خوابن دیگ نتوخاموش کردم لبتابو اوردم عکسای تولدمو روزای دیگرو اوردم نگاه کردم در بازشد مامان اومد داخل:وای خدا خسته شدم

 من:به به مادرجون چ عجب

 مامان:کوفت بیاکمک رفتم وسایل ایناخریدم برایخچال دستام شکست 

 گذاشتم رومیز  پاشدم رفتم چن تاازکیسه هارو ازش گرفتم تواشپزخونه

 من:اینابراچی؟

 مامان:یخچال خالی شده منم گفتم حاال ک وقت خوبیه بخرم 

 من:مامان میشه من فرداشب نیام خونه خاله ژیالاینا

 مامان نگام کرد بعدگف:چرا

 من:اخه مامان حوصله ندارم

 مامان:همین دیگ ازبس جایی نمیری حوصله هیچی نداری نخیر بایدبیای 

 کمک مامان کردم یخچالو پرکرد روژا ازکالس اومد رفتم وانو پره اب کردم نشستم توش روژا درو زد:ابجی ریمااا منم بیام 

 من:لباساتو درار بیا
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 درو بازکرداومد تو لباساشو دراورده بود اومد نشست تو وان کناره من حاال هی لیزمیخورد منم میگرفتمش خندم گرفته بود موهاشو شستنی هی

میگفت:ابجی ریما چشام سوخت سرم داره جیگ میره گیج میره رومیگف جیگ بعدک شستمش مامانوصداکردم اومد بردش خودمم شستم اومدم 

 اومد برش داشتم نسیم بود:سالم خوبی کجاییsmsبیرون لباساموعوض کردم موهامو خشک کردم ک صدای 

 من:سالم فدات توخوبی خونه توکجایی

 م سررفته پاشوبیااینجانسیم:منم خونم حوصل

 من:توبیا من تازه ازحموم اومدم سرمامیخورم

 نسیم:باشه تاچنددیقه دیگ میام

نسیم اومد نسیمو برداشتم اومدیم تواتاق ازهمه چی حرف زدیم ازاینکه عاشق یکی ازپسرای فامیلشونه پسره ام دوسش داره ولی چون سنش 

بعدم گفتم 27ش درباره امیرحسین چندتاچیز تونسم بکشم بیرون اول اینکه چندسالشه ک گفت:کمه نمیتونن ب خانواده هابگن منم اززیره زبون

:نسیم داداشت عاشق نشده تاحاال نسیم یکم نگام کرد بعدگف:چرا ولی دختره فوت شد تو تصادف قراربود دوهفته بعدنامزد کنن ک تارا تو ی 

ش بود ولی یواش یواش ب خودش اومد همه چیز شد مث قبل.نسیم :توچی تصادف فوت شدامیرحسین اوالش حال خوبی نداشت همش توخود

 تاحاال عاشق شدی نگاش کردم پوزخند زدم:ن من تاازدواج نکنم عاشق مردی نمیشم نسیم:دوست پسر داشتی

یق ازبیرونامون گفت خیلی من:اره یکی احمدرضا وقضیه رفاقت بااحمدرضارو تعریف کردم ازمریم براش گفتم از امیرو علی و دانیل و مهدی وشقا

بود نسیم رفت خونشون بابام ک امشب مشخص بود دیرمیاد 7دوست داره باهامون بیرون بیادمنم گفتم یروز ک خواسیم بریم میگم بیای ساعت

 یدم :الهی فدای مامان مهربونم بشم بوغذات کل خونه روبرداشته ب*و*سرفتم اشپزخونه مامان داشت شام درست میکرد لپشو 

 مان با قشنگ ترین لبخند نگام کرد:میزو بچین االن اماده میشه ما

 من:ای ب چشم بهترین مامان دنیا

میزو چیدم روژا خانوم باچشمای خابالو اومدداخل اشپزخونه و نشست پشت میز یکم موهاشو خاروندو گفت:مامان ابجی ریماانقدسرمو میشست 

دیدم مامان ماکارونی پخته بود بعده خوردن غذا روژا میزو جمع کرد منم ظرفاروشستم سرم جیگ میرفت سرمو گذاشته بودم رومیز فقط میخن
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شب بخیرگفتم رفتم اتاقم تازگیا 11میوه گذاشتم تو ظرف باروژارفتیم کناره مامان نشستیم مامان پوست میکند منوروژام میخوردیم ساعت

 نکردم ب خطش زنگ زدم بااولین بوق برداشت حوصله نت ندارم فقط دلم برامریم تنگ شده بود براهمین نتوروشن

 مریم:جانم 

 من:سالم خانوم خانوما چ عجب شما قشنگ جواب مارو دادی

 مریم:ای چشتو بگیره من ک همیشه تورو تحویل میگیرم 

 من:اره خوب خوبی عشقم چ خبر

 مریم:فدات توخوبی سالمتی تو چ خبر

 دارم من:قربونت منم سالمتی خبرای دست اول وتوپ برات 

 مریم:خب خب 

 از مهمونی دیشبو حرفای امروز نسیمو مهمونی فرداشب و بخصوص امیرحسین براش گفتم مریمم ک پشت گوشی هی میگفت:خب خب

 من:خب ب جمال بی نقطت تموم شد

 مریم:منم فردامیام

 من:جانم کجا

 مریم:خونه ژیال جون اینا

 من:گمشوبابا توک نمیای زره میکنی

 ک خونه سحره پدرامم با بابارفتن ماموریت . مریم:ن میام مامی

 من:باشه پس صبح بیااینجا

 شب بخیر ب*و*س ب*و*سمریم:حله عیزم 
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 شب خوش ب*و*س ب*و*سمن:

صبح باصدای مریمو روژا ازخواب پاشدم وااای دوباره مریم اومد روژا جیغ حیغاش شروع شد انگار این مریم همسن روژاس میاد اینجا دنبال 

رفتم دست وصورتموشستم ی بلوزشلوار طوسی پوشیدم رفتم پایین مریمو روژا داشتن دنبال هم میدوییدن تامنو دیدن وایسادن  بازی میکنن

 مریم:به سالم ریماخانوم ظهرتون بخیر

 من:کوفت گفتم بیا نکه دیگ صبح اول صبح

 مریم:مشتاق دیدارم

 من:ای بیشور پ بگو بخاطره ما نیس اومدنت

 خاله واین عشقم)روژا(همسایه بغلیا ارهمریم:تو ک ن ولی 

 من:ولی باید بهتون ی خبربده بدم ک امشب نمیریم

 مریم:چرااا

 من:چون حالش نی

 مریم:تونیا من باخاله اینامیرم

 من:هرطورراحتی من میرم صبحونه دوس داری دس ازبچه بازیات بردار بیا

 ن انگار دوسته منه مریم دس روژارو گرف وباهم رفتن سمت اشپزخونه دختره انگار

 بعده صبحونه بامریم رفتیم باال 

 مریم:میگم ریما نظرت چیه

 من:راجبه؟؟؟

 مریم:منو همین اقاامیرتون

 من:خفه نکبت 
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 مریم:خو چیه توک عرضه نداری حداقل من ی خاکی توسرم کنم

 من:ازکجامیدونی عرضه ندارم

 مریم:یعنی توووو؟؟؟بخای مخ کنی؟؟اونم اینو

 چیه یاچشهمن:مگ چمه یا

 مریم:واای خعلی خوبه 

 من:خب حاال شب چی بپوشم

 مریم:اوووممم این ست قرمزت

 دمپاییمو دراوردم پرت کردم طرفش نکبت بیشور

شب همه آماده رفتیم خونه نسیم اینا اولش مریم هی سیخونکم میکرد یازیره گوشم اروم میگف:نگا زیرچشی نگات میکنه.نگا مامانش چ قربون 

 معلومه ی فکرایی دارن منم هی میگفتم مریم خفه شو یهو دیدی پاشدم رفتماصدقت میره 

 خاله:میگم چطوره براعید بریم باهم شمال ویالی ما

 مامان:واال ماک نمیتونیم چیزی بگیم اقایون باید ببینن کارشون چ جوره

 بابا:من ک میتونم بیام

 خوش گذرونیعمو:منم میتونم دیگ توتعطیالت عید ک جایی باز نیس بریم 

 مریم:اوممم من چی پس

 خاله:وای عزیزم توام بیاخب

 مامان:خاله فدات بیا خب بامامانت صحبت میکنم خودم

 فرستاد ب*و*سمریم:وای قربونتون برم خاله جونیا بادسش براهردوشون 
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 سرمو بردم طرفش اروم گفتم:پاچه خوار

 داشت چ نازبود ی لبخند زدمو سرمو اوردم پایین.تاسرمو اوردم اینور باامیرحسین چشم توچشم شدم چ چشمایی 

 شب بعده شام اومدیم خونه نسیمو مریم خیلی باهم جورشده بودن روزمین جاانداختم بامریم کناره هم خوابیدیم 

 من:مریم

 مریم:هوم

 من:چشاش ی چیزی میگ 

 مریم:چشای کی

 من:اه خنگ امیرحسین

 مریم:چی میگ

 گفتممن:االغ جان میفهمیدم ک ب تونمی

 مریم:ولی یجوری نگات میکرد

 من:دل

 مریم:بستی

 من:زوده خیلی زودددده

 مریم:عشق هیچی حالیش نی تو ی دیقم میاد میکنتت ی عاشق ی روانی ی دیوونه 

 من:چشاش غرقم کرده

 مریم:میفهمم

 من:توچشای کی غرق شدی 
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 مریم:فضولی

 من:اره خعلی

 مریم:اونی ک توشبیشی خوناتون یکی 

 من:هووووووووم؟؟؟

 مریم:حوناق کر شدم گوزووو

 من:ینی تو؟؟؟رامتین؟؟؟

 مریم:حاال زره نکن

 من:ن

 مریم:ارع

 من:چراچیزی نگفتی

 مریم:چی میگفتم ک مثال عاشق خان داداشتون شدم 

 من:اوهوم

 مریم:پ توام ب نسیم میگی

 من:خب معلومه ن

 مریم :خب پ زره نکن دیگ

 من:چش

 مریم:ریما

 من:جونم
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 م:ینی منوتو میرسیم بهشونمری

 من:ترس ازهمین عاشق شی بعد نرسی بهش

 مریم:رامتینم میخاد

 من:ینی میدونه؟؟؟

 مریم:اره

 من:پس منتظره چین؟؟؟

 مریم:خانوادت حرفشو بزنن رامتینم بکشه وسط

 من:وای الهی فداتون کلی خوشحال شدم میگم چشای داداشم امشب برق میزدا

 مریم:ههه خول 

 من:خب بکپیم دیه شب بخیل 

 مریم:بمیر شب بخیر

 صبح ازخواب پاشدم مریم مثل مارمولک خوابیده بود دیدم وقت خوبیه برا اذیت کردن ی تیکه موهامو هی کردم توبینیش هی بینیشو خاروند یهو

 موهامو گرف کشید :آی آی غلط کردم آیییی موهام احمق جان ولش کن

 دارم براتمریم:خفه مزاحم خواب من شدی 

 من:خب بابا ببخشید بگی بکپ تا پس فردا

 مریم:خفه ب ی شرط ولت میکنم

 من:هرچی باشه قبول

 مریم:حله باهم بریم حموم

 من:چیییی توک میدونی من نمیتوووونم
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 مریم:ب من ربطی نداره 

 بازموهامو محکم ترکشید:باشه باشه بریم

دسش بود رفتیم حموم وانو پرکردیم پریدیم تواب دختره بی حیا بعدک حموم کردیم باذوق موهامو اروم ترکرد گف پاشو باهمون موهام ک 

 اومدیم لباس پوشیدیم رفتیم پایین بعده صبحونه ب مامان گفتم با مریم میریم براعقد دایی خرید مامانم سوییچو دادگف :زود برگردین 

 مریم:خاله من دیگ میرم ازاونجاخونمون ببخشیدمزاحمتون شدم 

 :وا دختر کجا امشب میخاسم برات الزانیا درست کنم برگرد همینجامامان

 مریم:حاالچون زیاداصرارمیکنیا فک نکنی بخاطره الزانیاس ن روتونو نخاسم بندازم زمین

 من:اووو گمشوووو دیگ

 ماشینو ازپارگینگ دراوردم راه افتادم وسط کوچه ی آزرا روبروم دراومد مریم:به به اقارو ببین ماشینشو

 من:هیس دختره چش سفید

 مریم:خدا بده ازاین عشقا

 ماشینو کشیدم کنار ردشد منم ردشدم البته بگم ک ی بوقم زد منم بابوق جوابشو دادم چ عشقیم کردم .

بع کارشده گرفتم بااستین سه ر\با مریم رفتیم پاساژ میالدنور مامان گفته بود چون میخان مختلت بگیرن ی لباس بسته بگیرم منم ی پیرهن یقه/

پیرهن ب رنگ صورتی برگشتنی براخودمو مامان وروژام وقت ارایشگاه گرفتم  انقدخسه بودیم تارسیدیم غذاخوردیم زود خوابیدیم مام ک خوش 

خواااااب صبح ب زور مامان دوتایی بیدارشدیم کلی حرص خوردما رفتم دست صورتموشستم رفتیم ی دیقه هنگ کردم رومبلو دیدم این اینجا 

 یکارمیکنه زودبرگشتیم اتاق روسریمو سرکردم برگشتیم ازپله ها بامریم اروم رفتیم پایین خواسیم اروم جیم بزنیم تواشپزخونه ک گفت:سالمچ

 خانوماظهربخیر

 ی نگا ب مریم کردمو دوتایی باهم گفتیم:سالااااام

 دیک ترین مبل بهش :بلهامیرحسین:ریماخانم بی زحمت میشه یه دیقه بیای اینجا رفتم جلو نشسم رو نز
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 امیرحسین:ببخشیدمزاحمتون شدم من توشرکت به ی خانوم نیازدارم ک تورشته شماباشه میخاسم ببینم شما عالقه ب کارتوشرکت من دارین

 من:ببخشید امیراقا میشه من شب با پدرم صحبت کنم بعد ب خاله خبرمیدم

 ودمو زدم ب نشنیدن:برعکس سن وقدت عقلت کامله کاملهامیرحسین اروم گف ولی ماشاال ب تیزی گوش من شنیدمو خ

 من:چیزی گفتین؟؟؟

 امیرحسین:بله گفتم پس منتظرم

 من:باشه میوه پوست بکنین 

 امیرحسین:ن دیگه برم دیرشده ب پدر ورامتین سالم برسونین خدانگهدار

 من:خدانگهدار

 رفتم اشپزخونه :اووووف مردم ازگرسنگییی

 دادوگفت:چی میگفتمریم لقمشو قورت 

 من:پیشنهادکار توشرکتش

 مریم:جاااااان؟؟؟تو؟؟؟توشرکت امیرحسین؟؟

 من:ها چته چش نداری ببینی

 مریم:چش ک چرا ولی خدا همینجور داره برات میریزونه ها نکبت  خدادید چشت گرفتتش اونم راه هارو برات بازکرد.

 من:خب بابا زره نکن بلول صبحونه رو بذا منم بخورم

ا بعده مامان وروژا نوبت من شد اخه من چون خوابم میگیره اخرین نفر گفتم درستم کنه الهی فدای روژاشم چقد نازشده بود مامانم ک نگو باب

قورتش نده خیلیه مامان ب ارایشگر هی تاکیدمیکرد ک منوجوری درست کنه ک زیاد زننده نباشه بعده ی ارایش الیتو موهای شینیون شده و 

شیدنمون بابااومددنبالمون رفتیم باغ تویکی ازباغای نزدیک فشم ک دایی براامشب کرایه کرده بود اقا رامتینم ک قراربود خودشون لباس پو

نتومونو بیادماشینو پارگینگ باغ باباپارک کرد رفتیم داخل وااای ک چقد خاله اینا خوشگل شده بودن بعده سالو احوالپرسی رفتیم تویکی ازاتاقاما
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دیم بامامان رفتم داخل باغ دایی و زن دایی باگفته خاله مریم نزدیک بودن عزیزجونم ک هی قربون صدقه بچه هاشو نوه هاشو تک پسرش دراور

ک دامادشده میرفت وتک عروسش بعدازاومدن عروس داماد و اتاق عقد ک با سلیقه خاله ها چیده شده بود رفتن و جواب بله اززن دایی شنیدن 

یم ستی ک عزیزجون دادو سرویس کاملی ک دایی داد و انگوهایی ک خاله هاو مامان دادنو کادوهای دیگ رفتیم داخل باغ و جوونا و زیرلفضلی ن

 رفتن وسط من طبق معمول گوشی بدست منتظر اومدن مریم خانوم

 روژا:ابجییی مریم اومد

 رفتم جلو:چ عجب سه ساعت کدوم گوری 

 مهمون دعوت میکنی استقبال کنی  مریم:توشعور نداری قشنگ توجایی ک

 من:خفه بابا برو لباستو تواتاق باال عوض کن بیاپایین

بعداز لباس عوض کردن مریم اقارامتینم رسید شصتم خبردار شد ک ایناباهم بودن مریمم ک نیشش شل شد رفتیم وسط تو اون شلوغی هرکی 

رنمیاوردن ولی جوری ضایع بودن ک دخترا دیگ دوره سمت رامتین رفتنو خط واسه خودش میرقصید مریمو رامتینم ب نظرخودشون ضایع بازی د

 کشیدن خسته رفتم رو ی صندلی نشستم ک خانواده خاله ژیالاینااومدن بلندشدم رفتم طرفشون وسالم احوالپرسی

 خاله ژیال:وااای ماشاال هزار ماشاال ریمام چ نازشده نازبودنازترشده

 چی بوده ریماازکدوم لوازم ارایش استفاده کردینسیم:اره خدایی راز موفقیتت 

 ی نیشگون ازش گرفتمو گفتم:حسوووود من بدون لوازم ارایشم خوشگلم مگ ن خاله

 خاله ژیال:اون ک توش شکی نیس عزیزه دل خاله

باباو رامتین منم رفتم باخاله اینا مامان:ریمادست ازنازکردن بردار خاله اینارو راهنمایی کن برن لباسشونو عوض کنن عمووامیرحسین رفتن کناره 

اتاقو نشون بدم مریمم ک باسوگند اون وسط دختره سن خرو داره بابچه مچه هامیگرده نشسته بودم داشتم ب رقصای دونفره نگاه میکردم ک 

 حضوریکیو کنارم حس کردم برگشتم دیدم امیرحسین:اجازه هس

 من:شماک نشستی اجازش دیگ براچی

 م دوباره اجازع بگیرمامیرحسین:یعنی پاش

http://www.roman4u.ir/


 

 
31 

 

 من:نه من همچین حرفی نزدم

 امیرحسین:قشنگ میرقصی با رقصت و قیافت ولباس امشبت خیلیا چششون گرفتت 

 من:خیلیا مثالکیا

 امیرحسین:مثال چندتااز دوستای داییتون ک اونور نشستنو هی نگاه میکنن

 من:هه نگاه کنن تا چشاشون لوچ شه

 گفت:خیلی بی تفاوتیامیرحسین ی پوزخند زدو 

 من:چیکارمیتونم بکنم برم دعوا اون وقت نمیگن کی تورونگامیکرد این همه دختر توچی میگی

 امیرحسین:ولی تودرخشت امشب بیشترازهمس

 من:ن ب اندازه خیلی ازدخترایی ک لباساشون بازتره و برادید زدن مردابهتره

 امیرحسین:افتخارمیدین برا ی رقص

 اول تااالن بامردی برقصم؟؟من:شمادیدین من از

 امیرحسین:اجازتونو ازپدرو برادرتون گرفتم

 من:اونا حق ندارن جای من انتخاب کنن

 امیرحسین :انتخاب نکردن فقط من گفتم اجازه برارقص باتورومیخام اونام گفتن ازخودت اجازه بگیرم

 من:و اگ من نخام برقصم

 ک یهو دسم کشیده شدو توسط امیرحسین رفتم وسط 

 من:ولم کن دیوونه 

 امیرحسین:خوش ندارم زیاد نازه ی دخترو بکشم
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 من:من نمیخام بامردی برقصم مگ زوره

 کمت انقدر فکرت و طرز حرف زدنت بزرگونس. ب*ا*س*نامیرحسین:چرا 

 من:و تو برعکس سنت عقل کوچیکی داری

 امیرحسین پوزخندی زدو پاهاشو باپاهای من هماهنگ کرد

 جداشدمو رفتم پیش نسیمو مریم نشستم مریمو نسیم بانیش بازنگام میکردن:چ مرگتونه باتموم شدن اهنگ ازش 

 بازم نگام کردن

 من:اه گمشیدبرید برقصیدببینم

 مریم:ب شماخوش گذشت

 من:خفه عزیزم

 نسیم:ریماجون چقده بهم میاینا

 من:پاشو تانزدم تاشی همینجا

 ردشدنی ریزگفت:خوشیاشو باطرف کرد اخمشو اورد برامامریمو نسیم ایش کنون پاشدن رفتن ومریم ازکنارم 

خواسم پاشم بزنم توسرش ک عزیزجون نشست کنارم برگشتم طرفشو ب لبخندش لبخند زدمو گفتم:الهی دورتون بگردم ک چشاتون برق 

 میزنه 

 عزیزجون:ارزوم بود دیدن عروسم 

 من:الهی من قربونتون بشم عزیزجون بخداکه تکی

 عزیزجون:دخترپاشوبرو بادوستات برقص همش نشستی 

 من:خسته شدم عزیزجون.
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 عزیزجون:عزیز فداتشه ی شبه و ی دایی داری دیگ بعدم فداتشم چرا با این پسره رقصیدی بعد بااخم اومدی نشستی چی بهت گفت

دادم ک یهو کشیدیم وسط این ک عزیزجونه دید  وااای خاک عالم همه دیدن ای امیر عمت ب عزای مادرشوهرش بشینه اخه مگ من ب تواجازه

 وای ب حال عمه خانوم مامان ک پشت همه فامیل حرف درمیاره ازفردا میشم زنه این امیر توفامیل 

 عزیزجون:دخترکجارفتی

 من:جااان همینجام عزیزجون من برم پیش بچه ها

 بااهنگ برا فراموشی رفتم بین بچه ها و شروع کردم ب هماهنگ تکون دادن بدنم

بعده شام و خداحافظی همه رفتیم سمت خونه هامون مریمم اومدخونه ما ماشاال همش چترش بازع خونه ما عروس خونه شه فک کنم دیگ ب 

 مامانشم نره سربزنه

نه خاله ژیال من ی هفته ب عید مونده بود همه خرید کرده بودن جز من اصال حال وحوصله نداشتم چندباریم ک مامان بابارفتن براشب نشینی خو

بهونه اوردم نرفتم مامان شک کرده بود میفهمیدم ازاینکه همش توفکر بودم ازاینکه هی میپیچوندم خبرنمیدادم بهش که ب خاله ژیال کار 

ال تحویل بعده توشرکت امیرحسینو چی بگه یا این بهونه گیریام مامان:ماداریم میریم خونه خاله ژیال برا این مسافرته حرف اینابزنیم ک بعده س

 عیددیدنی از عزیزجون بریم تونمیای

 برااینکه مامان دست ازشک برداره گفتم:میام

زود ی تونیک بنفش باشلوارجین و روسری پوشیدم رفتم پایین رفتیم داخل خداروشکر امیرحسین نبود خاله گفت :دوسه روزه میگ کاراش زیاده 

 نمیادخونه همش دلم پیششه

 بعده عید میری توشرکت امیرعمو:ریماجان عموچیشد 

 من:عمو باباهرچی بگه همون کارومیکنم کجابهتراز شرکت اقاامیر 

 بابا:من ب امیر ازچشام بیشتر اعتماددارم بابا اگ ازپسش برمیای بعده عید برو

 خاله ژیال:پس من ب امیرمیگم ک بعده عید ریمامیره

 بردتم توگروهتون خیلی وقته نتو روشن نکردیا  نسیم نشست کنارموگفت:خانوم خانوما خبری ازت نیست مریم
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 من:حوصله ندارم نسیم نمیدونم مغزم درگیره چیه

 نسیم:چیزی شده نکنه عاشق شدی

 من:هرهر بامزه

 نسیم:ب سنم نگاه نکن خیلی بهترازبقیه حس عشقو میفهمم

 راست میگ توسن کم عاشق شده ی عشق دوطرفه داره 

 بفهمه ولم کنه ازاینکه ی طرفه باشه ازاینکه عشق اولم بشه بدترین احساس من:نمیدونم نسیم میترسم ازاینکه

 نسیم:درکت میکنم داشتم این روزارو

 من:بیخیال ازخودت بگو کی تعطیل میشین

 نسیم:ازفردا تعطیلم خرید عید هنوز نکردم توکردی

 من:ن مریمم خریدکرده نکرده بودمیگفتم میومد باهم میرفتیم

 وتوبریمنسیم:حاالنمیشه من

 من:چرا پس فردامیریم

 نسیم:باشه پس من برم برا بابا نازو عشوه بیام

 ی لبخند کوچولو زدم

 زودتراز مامان اینا پاشدم گفتم:خوابم میاد ببخشید شب بخیر

 خاله:ریماعزیزم چیزی شده خاله چندوقته کم پیدایی

 من:ن بابا خاله یکم اسفندماه بی حوصلم کرده

 خاله:باشه عزیزم 
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 من:پس فردااگ اشکالی نداشته باشه بانسیم بریم خرید منم خریدنکردم

 خاله:چ اشکالی عزیزم برید

 من:باشه من دیگ برم شبتون بخیر

اومدم ازباغ رد شم ک دسم کشیده شد خواسم جیغ بکشم ک اروم دره گوشم گفت:هیسسس وروجک حاالدیگ خودتو قایم میکنی نمیگی من 

 دلتنگت میشم

 روخدا االن مامانم ایناپامیشن میرن میبینن من نیسممن:ولم کن تو

 امیرحسین:نچ ب این زودی پانمیشن 

 من:ولم کن خواهش میکنم

 امیرحسین:چرافرارمیکنی ازمن

 من:چ فراری چی میگی ولم کن تا جیغ نکشیدم

 سیدم خونه .یکم نگام کرد ودسمو ول کرد ودسشو کرد توموهاش منم دیدم بهترین موقعه برافراره تو سه سوت ر

 ماشینو با هزارتانازو عشوه خرکی تونسم ازبابابگیرم زنگ زدم نسیم بیادجلو در بریم پاساژ کوروش

 نسیم نشست توماشین ی سوت بلندکشیدوگفت:اووو بابا خوشتییییپ

 من:ب شمانمیرسیم

 نسیم:ن بابا شما ی چی دیگ ای امشب ندزنت

 من:جرات ندارن

 دیدی جراتشم پیداشدنسیم:اره خب ولی دله دیگ یهو 

پاموگذاشتم روگازو رفتم توپاساژ بلعکس من ک زودخرید کردم نسیم هی میگشت ی کتونی با شلوارلی ابی و مانتو ی وجب باالتراززانوم و ی 

 شال ابی خریدم کیفم ی کیف دستی کوچیک گرفتم درحدی ک گوشیم فقط جاشه توش نسیمم خریدشو کرد رفتیم ی چیزبخوریم 
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 چی بخوریمنسیم:خب 

 من:هرچی دوس داری

 نسیم:بریم فست فودی؟؟؟

 من:بریم 

سوارماشین شدیم رفتیم نزدیک ترین فست فودی ازماشین ک پیداشدیم ی کوپه سورمه ای جلوماشین پارک کرد پیاده شدن سه تاپسر نسیم 

 اروم دمه گوشم گفت:اوووو اینارووو 

پیتزا سفارش دادیم اون سه تاپسرام میز روبرو مانشسته بودن من عوض شدن خودمو  ی نیشگون از پهلونسیم گرفتمو رفتیم داخل هردومون

حس میکردم اگ االن مریم بود میفهمیدو کلی غرب جونم میزد ولی نسیم بااینکه یکیو دوست داشت ولی شیطنتاشو داشت برامن ک ن دوست 

 داشتنی معلوم بود ن وابستگی ن عاشقی

 نسیم:ریماچته چرانمیخوری

 اا هیچی بخورمن:ه

 پیتزامون ک تموم شد پاشدیم بیایم بیرون ک امیرحسین با ی دختر ازماشینش پیاده شدن قفل کردم ولی ب روی خودم نیاوردم 

 نسیم:آااا اینو ببین آکله اییی

 من:بریم

 کنینامیرحسین تامنو نسیمودید رنگش پرید ولی اونم مثل من ب روی خودش نیاورد اومدجلو :سالم اینجاچیکارمی

 نسیم:رفتیم خرید اومدیم ی چی بخوریم دخترزشت ترازاین پیدانکردی

 امیرحسین:ب تومربوط نی زودبرین خونه

 من:نسیم بامن تاهروقت ک بخایم بیرون میمونه خاله وعموهم میدونن

 امیرحسین دندوناشو روهم فشارداد ولی چیزی نگفتو ازکنارمون ردشد
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 سین چیزی نگفتنسیم:ایووووول اولین دختری ک امیرح

 من:بیابریم 

 بانسیم توخیابون میچرخیدیم ک گوشیش زنگ خورد

 نسیم:امیرحسینه

 سرتکون دادمو اونم جواب داد

 نسیم:بله

- 

 نسیم:لج چی مامان باباخبردارن مام داریم میچرخیم توماشینیم دیگ

- 

 نسیم:اه باشه خدافظ

 ریماجونم ببخشیدنسیم بغض کرده نگام کردو گفت:امیرحسین میگ زودبیاخونه 

 نگاش کردم ی لبخندزدم گفتم:بیخیال دختر تاهمینجاشم کلی خوش گذشت دیگ دیرم هس بایدمیرفتیم

دیقه ای نسیمو رسوندم خونه امیرحسین بای پسرجلودربود ک تانسیم دیدش رنگش پرید فک کنم عشقش بود ی سرتکون دادمو چون 10

 بیرونحوصله نداشتم برم خونه دور زدم رفتم ازکوچه 

 نسیم زنگ زد جواب دادم

 من:جانم

 نسیم:کوجارفتی دختر

 من:حوصله خونه رونداشتم اومدم بچرخم یادمم نبودم عیدی نخریدم هنو

 نسیم:باشه ی دیقه گوشی
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 امیرحسین:ریماخانوم

 ی نفس عمیق کشیدم:سالم بله

 امیرحسین:سالم بابت بردن نسیم براخریدش ممنون

 خریدکنم من:خواهش میکنم خودمم میخاسم

 امیرحسین:میشه بدونم کجارفتین

 من:ن خدافظ

 نذاشتم جواب خدافظیشو بده قطع کردم.

دیقه تا سال تحویل مونده بود اه رامتین نمیذاره قشنگ ی دوش بگیریما یجور گفت:دودیقه دیگ سال تحویل میشه نفهمیدم 5

ود مامان دعامیکرد روژام باماهیا بازی میکرد رامتینم ک گوشی منم سرموچطورشستما همه دوره میزه هفت سین نشسته بودیم باباقران دستش ب

تومن 50یدم باباب*و*سیدم رامتینو روژام ب*و*سب تلویزیون چشم داشتم تا سال تحویل شه حوصلم سررفتاااا .سال تحویل شد باباومامانو

امان ی روسری ساتن طرح دار برارامتین ی ساعت برا روژا ی عیدی داد رامتین ی بلوز صورتی رفتم عیدیارو اوردم برابابا ی بلوز مردونه ب م

تا پیام 10تاتماس بی پاسخ15سارافون.مامان:بچه هااماده شین بریم خونه عزیزجون پاشدم رفتم باال اماده شدم گوشیمو ک برداشتم دیدم 

نوشمام مبارک(زود پریدم پایین اوووو برادره تانسیم بقیم دوسام یا ایرانسل )جواب نسیمو مریمودوسام:سالم عزیزام سال 3تامریم بود5

عزیزمونو ببین چ تیپ مریم کشی زده مامانو بابام ک نگووو روژام ک تیپ زده دست داداششو گرفته ب منم ک اصالمحل نمیده رفتیم خونه 

با:بریم خونه منش اینا دیگ امروز تومنی داد ازخونه عزیزجون ک اومدیم با50عزیزجون همه اونجابودن عزیزجون ب هرکدوم ازنوه ها ی تراول

ی کردم ب عمودست دادم ب ب*و*سوفردا بازدیدا تموم شه پس فردا راه بیوفتیم توراه شیرینی خریدیم رفتیم باخاله و نسیم رو

 امیررسیدم:سالم سال نومبارک

 امیر:سالم همچنین

م سرمو اوردم باال باامیرچشم توچشم شدم ک زود روشو کرد رفتیم نشسیم خاله ونسیم پذیرایی کردن سنگینی نگاه یکیو روخودم حس میکرد

 اونور ایشششش گودزیال .
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 خاله وعمو هرچی اصرار کردن شام بمونیم مامان گفت :ن مرسی بریم خونه االن خواهرام میخان بیان

 عمو:پس مام شب ی سرمیایم 

 مامان:شام بیاین

 بابا:قدمتون روچشم

 خاله:ن شام نمیایم بعده شام میایم

رسیدن خونه همانا کل خانواده عزیزجون اومدنم همانا لباسامو عوض کردم همون بلوزی ک رامتین برام خریده بود با ی سارافون کرمو ی 

شلوارکرمی پوشیدم ازهمه پذیرایی کردم سوگندم کمکم کرد خاله اینا قراربود برن اصفهان بعدم برن شیراز مام ک میخاسیم بریم شمال ب 

 :سالم فرداشب بیااینجاپس فردا صبح راه میوفتیم مامان دیشب بامامانتم صحبت کردهمریم اس دادم

 مریم:خودم میدونم

 من:ای توف تو روت روژا کم بود رامتینم اضافه شد

 مریم:خب دیگ مهمون داریم زره نکن فرداشب میبینمت

 من:اوکی فعال

 مریم:فعال

خواستم بخابم ک روژا اومد گفت:ابجی بیاشام مامان میگ زود شام بخوریم خاله ژیال اینا بعدازرفتن خاله اینا چپیدم تواتاقم افتادم روتخت 

 میخان بیان 

ب  پاشدم رفتم پایین میزو اماده کردم بعده شام میزو جمع کردم ظرفارو شستم تاازاشپزخونه اومدم بیرون خاله اینااومدن دیگ چشام بازنمیشد

 ویبره رفت ازتوجیبم دراوردم شماره ناشناس اس اومد:خوابالو میشی خوشگلتر میشی زور ازشون پذیرایی کردم نشستم گوشیم 

 ناخوداگاه اخمام رفت توهم گوشیو گذاشتم توجیبم سرمو اوردم باال دیدم داره نگام میکنه ی چشم غره توپ بهش رفتم برگشتم طرفه نسیم

 من:لباسات خعلی خوشگله چقدم بهت میاد
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 نسیم:سلیقه ی دوسته خوبه

 من:اوووو ن بابا میخوره سلیقه خودت باشه فک نکنم توخوش سلیقه ای کسی بهت برسه

 نسیم:این دوسم از من خوش سلیقه تره اگ باورنمیکنی ی نگاه ب اتاقشو ب لباساش بنداز

کردم خبررسید ک شقایقو یدونه زدم پس کلشو خندیدم خوابم میومدولی بانسیم حرف زدن عالی بود شب قبله خواب نتو بعده چندروز روشن 

 مهدی اردیبهشت عروسیشونه عزیزم کلی خوشحال شدم .

مریم با باباش اومد شب کمک کرد من ساکمو جمع کردم صبح مامان منومریمو ب زور از رختخواب کشید بیرون بامریم ی لباس راحت 7ساعت

ماشین رامتین امیر من مریم نسیم تو ی ماشین روژام ک بامامان برا توماشین پوشیدیم رفتیم توماشین رامتین مامانو باباو عمووخاله با ی 

 ایناالبته خواب بود ک بامانیومدبیدار بود حتما میچپیدبغل من توماشین مث خرس خوابیدیم 

 مریم:االااغ پاشو میخایم صبحونه بخوریم

 من:خفه بذا بخابم

 مریم:پ بمیر ازگشنگی

 یرجه زدم بیرونو نشستم کناره همه مریم:چیشد توک مث خرس خوابت میومدیهو یادم اومدک وااای چقد گشنمه ازماشین ش

 مامان ایناعادت داشتن ب اینجورحرف زدنای منومریم

من:ب تو ی نگا ب دورو برکردم اروم زیرلبی گفتم مربوط نی صدای خنده نسیمو رامتین بلندشد مامانم ی چشم غره توپ بهم رفت امیرحسینم 

 خالم با ی لبخندنگام میکردن انقد گشنم بود ک ب بقیه نگا نکردم صبحونمو خوردم پاشدم :من میرم یکمی قدم بزنمی نیشخند زد باباوعموو

 نسیم:منم میام

 مریم:منم میام

 روژا:منم بیام؟؟

 نگاش کردم ی لبخند زدم گفتم:اره عزیزم
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 مریم:اوهووو

 من:کوووفت

 نسیم:بچه ها

 من:جان

 مریم:هوم

 شوریمن:مریم توهمیشه انقدبی

 مریم:ن فقط وقتایی ک پیش توونسیمم

 نسیم:خاک برسرتون بذارید حرفمو بزنم

 من:بزن

 مریم:بنال

 نسیم:امیرحسین ب مامان گفته زن میخاد 

 مریم ی نگا ب من کردوخیلی عادی گفت:خب مبارکه

 نسیم:اخه مامان هرکیو گفته بهش گفته ن جز ی نفر

 مریم:خب کی 

 نسیم:توویال میفهمین

 مریم:توچرا اللی تواین موقعه ها ریما

 من:خب چی بگم

 نسیم نگام کردوگفت:خداکنه دختره قبول کنه خانوادم خیلی دوسش دارن



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ی لبخندزدم گفتم:ایشاال قبول میکنه 

 مریم اومدکنارم اروم گفت:چت شد

 م پچ پچ میکردننگاش کردم سرمو انداختم پایین باروژا اروم قدم زدم مریمو نسیمم پشتمون میومدن وارو

 رامتین:روووژاااا بیاین راه بیوفتیم 

 برگشتیم طرف ماشین توماشین نسیمو مریم شلوغ میکردن ولی من اصال حواسم نبود

 رامتین:شیطون ما چ اروم شده امروز

 من:خوابم میاد

 مریم:ریماهروقت خوابش میاد ارومه

 نسیم:بپوکی دختر

 رامتین:مریم خانم سرب سر ابجیم نذار

 م:ععع اینجوریاسمری

 رامتین:ن ن ببخشید نسیم خانوم سرب سر ابجیم نذار

 نسیم:آاا داداااااش

 رامتین:ای بابا اصال بیخیال سرب سرش بذارین ب من چ

 رسیدیم ویال .2ساعت

کردیم مارفتیم تواتاق نسیم مامان وباباوروژا اتاق مهمون رامتین با امیرحسین اتاق امیرحسین خاله اینام ک اتاق خودشون بعده ناهار استراحت 

 وقتی پاشدم مریم بیداربود ولی نسیم خواب بود 

 مریم:پاشو تابیدارنشده بریم لب دریا کارت دارم
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 من:باشه بذا لباسموعوض کنم

 اشمریم:زود ب

 لباسمو عوض کردم با مریم رفتیم لب دریا رو شنا شستیم مریم:میگم ریما اگ منظوره نسیم توباشی چی

 من:نیست

 مریم:حاالاگ باشه

 من:نمیدونم

 مریم:یعنی چی نمیدونی

 من:یعنی من ب عهده خانوادم گذاشتم اوناانتخاب میکنن

 مریم:پس عشق چی

 من:عشق بعده ازدواجم ب وجود میاد

 وپرت نگو مریم:چرت

 من:من نیستم چون امیرحسین منو دوست نداره بعدم اونروز خودم دیدم دوست دخترداره

 مریم:حاالمیفهمیم

 رومو کردم طرف دریا 

 رامتین:خانوما اجازه هست بشینم کنارتون 

 مریم ی لبخند ب رامتین زدو گفت:بله

 یکی دیگ نشست برگشتم دیدم نسیمرامتین نشست و کنارشم یکی دیگ خم شدم دیدم امیرحسین و طرف منم 

 نسیم:حاالدیگ بدون من
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 مریم:مثل خرس خواب بودی مام دیدیم پانمیشی حوصلمونم سررفته بود اومدیم

 من:رامتین گیتارو اوردی؟؟

 رامتین:اره ابجی خوشگلم

 من:یکم بزن

 نسیم:وااای داداشه من هم صداش خوبه هم قشنگ میزنه

 مریم:ایول پس نوبت نوبتی بزنین

 رامتین رفت گیتارو اورد گرفت طرف امیرو گفت:اول توبزن

 امیرگیتارو گرفت ی نگاه ب همه کرد وشروع کرد ب زدن ی اهنگ بی کالم زد 

 گیتارو داد طرف رامتین 

 رامتینم ی اهنگ زدو خوندو همش ب مریم نگاه میکردحسودیم شد ب عشقشون 

 رامتین پاشد گفت:منومریم یذره میریم قدم بزنیم 

 ریم ی نگاه بهم کرد ی لبخند زدم پاشد رفت نسیم گفت:میرم روژارو بیارم م

 نسیمم پاشد رفتو من موندمو امیرحسین

 امیرحسین:همیشه عادته جواب پیام نمیدی یا جواب منونمیدی فقط

 من:گوشیمو خونه جاگذاشتم

 امیرحسین:اسمش تلفن همراه نیست احتماال

 ته باشم میبرممن:هست ولی گوشی منه هرجا دوست داش

 امیرحسین:ببین کوچولو خوشم نمیاد ی دختراینجوری زبون درازی میکنه حواست باشه
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 من:حواسم نباشه چی میشه

 امیرحسین:چیزی ک نبایدبشه میشه

 من:بخاطره عموخاله سکوت میکنم

 ی نیشخند زدو گفت:تاحاال دختری مثل توندیدم

 من:من مثل دخترای دورو برشما نیستم

 امیرحسین:همین چون نیستی همش تو فکرمی

 من:نباشم فکر نکنم نیاز باشه هی ب من فکرکنین ینی انقد بیکارید شما

 امیرحسین:خیلی مغروری بلعکس سنت 

 من:اگ میخاید ادامه بدید من برم 

 دستشو کرد توموهاشو ی نفس بلندکشیدوپاشد رفت 

 مریم:چی گفتی طرف اینجوری گازشو گرفت

 من:بیخیال 

 مریم:انقد خودتو اذیت نکن انقد کل کل نکن

 من:مریم حوصله ندارم بیخیال

 مریم:باشه هرطورراحتی

تا پیام بازشون کردم همش 5پاشدم رفتم داخل رفتم تواتاقو روتخت درازکشیدم الکی گفته بودم گوشیمو نیاوردم گوشیو از توساکم برداشتم

 امیرحسین بود

 )بیا لب دریا کارت دارم(

 و نیستم()مگ بات
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 )خوبه جواب دادنم بلدنیسی(

 )درباره ی چیز مهم میخاستم حرف بزنم(

 )من ک میدونم گوشیتو جانذاشتی ولی عیب نداره این دروغو نشنیده میگیرم هنوز کاردارم(

 باپیام اخر تنم لرزید ای خدا چیکارکنم.

سنمه بانوره گوشی رفتم طرف اشپزخونه دره یخچالو بازکردم کباب ازخواب پاشدم اتاق تاریک بود یادم نمیاد چیشد خوابم برد وااای چقد گر

 شامی بود یدونه برداشتم برگشتم اومدم کتمو پوشیدم رفتم توحیاط 

 امیرحسین:ع گوشیتو رفتی اوردی

خوشگله یاابلفضل مثل جن میمونه هرطرف میری جلوت سبزمیشه قلبم وایساد عمت ب عزای پسرعمه شوهرخاله شوهرعمت بشینه گودزیال

 تیپشو نیگااا بلوووزشووو چ هیکلشو نشووون میده خجالت بکش بی حیا این چ تیپیه زدی

 امیرحسین:باچشات ک هیچ با دهنتم خوردیم

 من:هااا

 امیرحسین:انگار خوابیدی پاشدی ی چیزیت شده ها

 یهو شامیو ازم گرفت خورد 

 من:ععع خب گشنم بود شامیمو گرفتی 

 موقعه شام باید میومدی سره میز امیرحسین:دیگ خوردم همون

 من:خب خواب بودم االن بازباید برم بردارم 

 امیرحسین:نمیخاد من میرم میارم بشین همینجا تابیام

 من:ممنون

 امیرحسین رفت منم مثل ی بچه حرف گوش کن نشستم همونجا نشستن یکی کنارمو حس کردم ی لقمه گرفت طرفمو گفت:بیا بخور
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 فته گودزیالو اینکارا ن ب لب دریا ک پاچه میگرفتی ن ب حاال ک انقد مهربونیای جانم بچم لقمه گر

 امیرحسین:بخور کم اون مغزتو درگیره فکر کن

 واای خاک عالم ینی باز بلند فکرکردم

 امیرحسین:االن اره ولی فکر قبلیو ن

 ش اندازه نلبکی شده بودلقمه پرید توگلومو شروع کردم سرفه کردن لیوان ابو گرفت طرفمو ی نفس خوردم چشا

 امیرحسین:یذره قدو وزن داری این لیوانو چطوری تونسی یهو سربکشی

 من:داشتم خفه میشدم

 امیرحسین:چرااومدی توحیاط

 من:خواستم سروصدانکنم

 امیرحسین:چرا

 من:چی چرا

 امیرحسین:چرا بامن انقدر لجی

 من:نیستم کسی ک زور گوباشه حرصم میگیره

 امیرحسین:هیییس

 من:چیشد

 امیرحسین:یکی داره میادپاشو

 دروغ چرا توبغلش بودم 1×1پاشدم پاشد دسموگرف رفتیم پشت ویال تو ی جای 

 من:دارم خفه میشم
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 امیرحسین:هیس هیچی نگوداره میاداینور

 من:توچطورمیفهمی من نمیفهمم

 امیرحسین:حتما ازگشنگی گوشاتم گرفته

 من:وا  

 باشه گوشام میگیرهامیرحسین:واال من هروقت گشنم 

 من:تاکی بایداینجاباشیم

 امیرحسین:تاهروقت ک بره

 من:شاید تادوسه ساعت دیگ نرفت

 امیرحسین:خب نره من ک جام خوبه

 زدم توکمرش گفتم:ولی من جام بده میخام برم

 دیقه تواینجای بدو دارن5امیرحسین:دخترای دیگ حسرت 

 ب این جاندارم تاوقتی بهتریناشو داداشمو بابام دارنمن:پس همونارو بیار توهمینجا چون من احتیاجی 

 امیرحسین:هیس داره میاد اینور

 من:وااای بیچاره شدم االن دربارم هزارجورفکرمیکنن

 امیرحسین:مثال چ فکرایی

 ایاخدا این چراهمچین میکنه چشاش چ شیطون شده خدایا خودت کمکم کن ماخودمون اینجا جانمیشیم شیطونتو دیگ نفرس اینج

 من:اه اصال ولم کن من میخام برم

 امیرحسین:هیس شیطونی نکن دختر کسی نیست یکم اینجاباش میری
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 من:خیلی بیشوری منو مسخره کردی 

 زود ازاون ی تیکه جااومدم بیرونو دویدم سمت ویال رفتم تواتاقو روتخت درازکشیدم ای خدا من چ بدبختم این چش بود امشب .

تکون میخوره فهمیدم کاره این دوتا روانی پاشدم نشستم اخم کردم تادهنمو واکردم حرف بزنم مریم گفت:خبرت  حس میکردم رو دماغم ی چی

 اومدی مسافرت یا اومدی قطب بخابی خرس

 من:زر نزن 

 نسیم:اماده شو میخایم بریم جنگل

 من:وااای باشه ی دوش بگیرم زود اماده میشم شماهام حواستون باشه تالفی کارتونو

 :بروبابامریم

 من:شیکمت بره

 نسیم:بخداهمش تقصیره این دختره بود من خواستم صدات کنم مریم گفت ن

 مریم:ای اشغال منو ب پوست خیارفروختی مث ریمایی ی چک بخوری همه رو لومیدی 

 بین بحث اینا منم رفتم ی دوش گرفتم ی لباس راحت پوشیدم رفتم بیرون دخترام رفته بودن توحیاط

 لقمه برداشته بود توماشین کناره پنجره نشستم امیرحسینم قیافه گرفته انگار من دروغ گفتم بهش مردم طلبکارنااااا ایششش مامان برام

 رامتین:ریما توپ اوردی

 من:اره

 رامتین:باشه اونجا ی دست والیبال بزنیم

 مریم:من پاسورم اوردم

 نسیم:اخ جون پاسور بیبی سالم بازی کنیم

 من:اره خوبه
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 رامتین:حله

جنگل ک رسیدیم ی جای خوب رامتین وامیرحسین انتخاب کردن وسایالرو گذاشتیم بارامتین زیراندازو پهن کردیم نشستیم مریم پاسورو اورد 

رامتین تقسیم کرد بازی کردیم این مریم عوضیو رامتین هی جرزنی میکردن امیرم انگارزیاد سردرنمیاورد هی حرص میخورد منونسیمم پهن 

 مین میشدیم اخرم نسیم باخت بهش حکم دادیم بزنه ب دبه وبخونه وبرقصه ز

 نسیم:من ی پرندم ارزو دارم تویاااارم باشی تویااارم باشی من ی خونهههه تنگ وتااااریکم کاش ک توبیاااای چراغم باشی

 مریم:وووش بشین باودختر خواننده رفت خودکشی کنه

اشو زبونتو بده بیرون چشاتو لوچ کن پاهاتم کچ کن برقص وااای ک ی اکیپ پسرردشدن چ نگاهی سری دوم من باختم رامتین بیشور گف:پ

میکردنو رامتینومریم ونسیمم ک روزمین غش کرده بودن امیرحسینم لبخندمیزد نشسم خواسیم بازشروع کنیم ک اس اومد بازکردم )چشم لوچ 

ردیم امیرحسین باخت مریم حکم داد:بااون دخت رقص میله برو امیرحسین اخم کرد بیشتربهت میاد(بچه پرو گوشیو گذاشتم توجیبم بازبازی ک

ولی مریم ب روخودش نیاوردو شونه باالانداخت امیرحسینم ک اولش گفته بودیم هرکی حکمشو قبول نکنه بی جنبس چون اقا بش توهین نشه 

شدمریمم ک باجرزنی نمیباخت نسیم رژو داد دس رامتین گفت:بزن  رفت رقصید ای چقدخندیدما بااون هیکل گودزیالجون سری بعدنوبت رامتین

وااای ک چقد لباش بااون سیبیل باحال شد واخرش رسید ب مریم ک اینسری باجرزنی من باخت من حکم دادم:دستو  ب*و*سوامیرحسینو ب

 بکن تودماغت دراربمال توکفش رامتین

 چیزی توش نیس تازه جاروبرقی کشیدم مامیگفتیم ب ماربط نداره .وااای ک چقد سره اینکارخندیدیم مریم هی میگفت بابا

ن بعده پاسور کمک مامان اینا سفره پهن کردیم و مردام جوجه پختن بعدک غذاخوردیم رامتین گف:پاشین والیبال بازی کنیم تا نرفتیم امیرحسی

اقل بتونیم بریم بازار خریدکنیم بهونم الکی بودمیخاستم برم نیومدمن شدمو نسیم رامتینو مریم بعده بازی ی ضرب غرمیزدم ک بریم فردام جد

شد لب دریا رفتیم ویال همه ک رفتن داخل دست روژارو گرفتم رفتیم دریا باروژا رفتم تواب داشتیم اب بازی میکردیم ک حس کردم زیرپام خالی 

یدم چیشد چشامو ک بازکردم همه جاسفیدبود مریم اومدداخل افتادم یکیم سرمو فشارمیداد تواب فقط نگران روژابودمو جیغای روژا دیگ نفهم

 یهویادروژا افتادم گریم گرفت:روژا مریم

 مریم:خوبه ویالس دختر چت شد یهو همه رو بردی اون دنیاواوردی 

 من:نمیدونم یکی سرموفشارداد تواب 
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 مریم:اره روژا گفت ی مرد بود

 من:کی بوداخه 

ا ک جیغ کشید یهو همه اومدیم لب دریا یارو بچه دزد بوده روژام ک گردنبندوایناداشته خواسته تورو بیهوش مریم:بعدازاینکه سرتوکردتواب روژ

 کنه ک همون موقعه ک خواسه روژارو ببره مارسیدیم امیرحسینم تاجاداشت زدش ورامتینم تورواورد بیمارستان طرفم بازداشگاه 

 من:کی میتونم برم

هوش اومده میخاد بره عصرمرخصی.امیر حسین چقد نگرانت بودا همش ویالرو مترمیکرد دسشومیکرد ساعت خانوم ب24مریم:وووش بعده

 توموهاش یامشت میکرد

 من:زره نکن 

 مریم:ععع خو راست میگم

 من:قضیه نامزدیش چیشد گفتن

 مریم چشاش برق زدو گفت:گفتن ولی امشبم میگن

 من:خب کی هس

 مریم:میگن میفهمی دیگ

 من:مسخره

 م بابات اصغره فامیلیتم کفترهمریم:اس

 من:کی توخولو فرستاده مراقب من باشی

 مریم:مادرشوهرپدرشوهرم خسه بودن گفتم برن نسیم اینام ک خالشون اومده نتونسن بمونن 

 من:باشه بگو بیان این سرومو درارن دسشویی الزمم

 مریم:خاک برسرت ک همیشه موقعه شکار ر..نت میگیره
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 من:بی ادب

شدم ورامتینو امیرونسیم اومدن دنبالم البته ی دخترک دخترخاله نسیم معرفی شدم بود ینی اومده بودن مریض ببرن خونه نسیم عصر مرخص 

 خنگ روپای من نشسته بود ب روخودشم نمیاورد تازه هی میگفت:مریم جون ببخشیدا نشستم روت

 باش تامنم میومدم بگم این منم خنگ مریم میگف:خواهش میکنم عزیزم راحت

 )یعنی عاشق ادمای دورو برمم(

 رسیدیم ویال نسیم خواس پیاده شه زدم کمرش گفتم:نکبت روپای من بودی ن مریم خنگ

نسیم هنگ کرد نتونس حرف بزنه مریمم پهن زمین شده بودمیخندید رفتم داخل مامان اومدبغلم کردگفت:الهی فدای دخترم بشم الهی مادرش 

 امو ب این روز دراوردب عزاش بشینه ک دوتا گل دختر

 مریم:اوو خب حاالخاله توفه نیس ک

 بابا:دخترم یدونس

 مریم:دوتابود باهاش هیت میزدیم

 نسیم زد توپهلوش اروم گفت:کتک دلت میخاد انقد جلوه توجه میکنی ترشیده

 خندم گرفته بود ب این دوتاخول.

منومیپایید اولش ک ب خودم شک کردم رفتم تواتق مریموصداکردم گفتم ببین همه توویال مشکوک میزدن خاله نسیمم ک نگو زیرچشی همش 

مه من جاییم ایراد داره این خاله نسیم هی نگام میکنه مریمم نشست زمین انقد خندید گفتم االنه ک ازخنده غش کنه بیوفته رودسم بعده شام ه

 دارم دوره هم بودیم ک عمو یهو گف: خب همه ی دیقه ب من گوش کنن کارتون

 همه برگشتن طرف عمو 

عمو:ریماجان عمو مادیشب تورو ازمامان بابات خاستگاری کردیم مامان باباتم گفتن هرچی خودت بگی میدونی ک امیرحسین کارشو داره خونشو 

 ازم براما عزیزی داره ماشینشو داره هرچی ک براارامشت باشه توزندگیش فراهمه حاال بازم خودت میدونی ماحرفامونوزدیم توحتی بگی ن ب
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عموچی میگ من؟؟؟امیرحسین؟؟؟میگم مریم ورپریده چراچشاش برق زد ازش پرسیدم میگم چراهمه مشکوک میزدن میگم چراامیرحسین 

ناپدید شد تا شام حاالچرا من دخترخاله ب این خوشگلی کنارشون جلوچشمشون هی خدا چی بایدبگم من تاحاال نذاشتم خاستگارام بیان داخل 

 من ب ی هفته زندگی بااین گودزیال نرسیده دیوونه میشم راهی دیوونه خونه میشم خونه 

 خاله ژیال:ریماجان دخترم

 من:بله خاله جونم

 خاله:الهی فداتشم نمیخای جواب ماروبدی مابهترازتو برا امیرم نمیتونیم پیداکنیم امیرمم ک قبولت داره حاالتوموندی خاله

 همونمن:خاله من خانوادم هرچی بگن 

 بابا:توخودت حق انتخاب داری

 مامان:بابا درست میگ

 من:ولی من میخام شمابگین

 بابا:من امیرو همه جوره قبول دارم کی ازامیر عزیزتربراما کی ازامیربهتر مادرتم امیرو مث رامتین دوست داره حاال خودت جواب بده

زدن اشکش ریخت بعدنسیم ازاسترس پاشو تکون میداد بعدامیر چشاموچرخوندم اول مریم توچشاش اشک جمع شده بود با ی پلک روهم 

بخند سرشوانداخته بودپایین عرقشو پاک میکردبادستمال رامتین با ی لبخندنگام کرد خاله نسیم بعد مامان بعدخاله ژیال بعد دخترخاله نسیم بال

 گ اجازه بدین اول منو اقاامیر باهم صحبت کنیمبعدم باباوعمو همه اینا منتظره ی جواب ازمن بودن سرمو انداختم پایین گفتم:ا

 بابا:اره بابا صحبت کنید

 عمو:حرفاتونوبزنین هرچقدم طول بکشه ما صبحم میتونیم جوابو پرسیم شبتون بخیر

 عمورفت بعدش بقیه رفتن من پاشدم رفتم توحیاط نشستم رو صندلی کناره استخر نشستن امیر بابوی ادکلنشو راحت تونسم بفهمم.

 نظرت چیه خاله ریزه 
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برگشتم طرفش چشامو ریزکردم ی دور ازباالتانوک انگشتاش ک توکفش ورنیاش بود نگاش کردم وبعدگفتم:چرامن ؟؟؟دخترخاله ب اون 

 خوشگلی بود حتما دخترای خوشگل تری توفامیلتونم هس

 امیرحسین:مثل تونیسن ک امیرحسین منش همه فکرش بشه خاله ریزه

 ی نگو خاله ریزه خاله ریزه بعدم من ب چ امیدی زن توبشممن:ببین گودزیاله

 امیرحسین چشاشو درشت کرد ابروهاشو دادباالوگفت:امیدم میخای باشه جواب بله بده امیدم میدم بهت

 هنگ کردم چقدپرواین پسره :خیلی بی ادبی

ارم ک ارزو هردختری باشم مامانمم هزارتادخترپیشنهادکرد امیرحسین قهقه زدو گفت:ببین خاله ریزه من هم کارمودارم هم خونمو هم اونقدپول د

تورواگ انتخاب کردم برااین بود توسطح خودمونین میدونم چشت ب پولو منال نیست من ازدختره سبک بدم میاد ازاین ک بخام جواب پس بدم 

 کی میام وکی میرمم بدم میاد 

ریم ک براخودم بیرونامو رفتم توخونه بابام گفتم اینومیخام اونومیخام همون دیقه ی نیشخندزدمو گفتم:خب حرفاتوزدی حاالحرفامو بشنو من دخت

برام جورشده توخونه شوهرم همین میخام باشه حوصله هرروز ب اقاجواب پس دادن ندارم مشگلتومیدونم میخای ازدواج کنی تاازشره 

سره اینه ک دیگ تودعواهای اینا نمیتونم طاقت بیارم ی زندگی  حرفاوغرای مامانتو دوست دخترات خالص شی منم اگ میخام ازدواج کنم فقط

 راحت وبدون دردسرمیخام کارای توام ب من مربوط نیس

 امیرحسین دست کرد توموهاشوگفت:باشه من مشگلی ندارم 

 پاشدم ازکنارش گفتم:شب بخیر

 امیرحسین:شب بخیر

اتاق نبود دیشب چ بی تفاوت ازکنارش ردشدم ازحرفاش گذشتم رفتم بیرون رفتم تواتاق همه خواب بودن گرفتم خوابیدم صبح پاشدم کسی تو

همه بالبخند نگام میکردن فقط امیرحسین بود ک باچشمای سرد نگام میکرد سالم کردم نشستم پشت میز بعده صبحونه عمو گفت:ریماجان 

 رپیدانمیشهامیرحسین جوابتو گفت بهمون منوژیالخیلی خوشحالیم ک توروانتخاب کردیم ازتوبهت

 بای لبخندفقط نگاش میکردم
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خاله:عصربریم حلقه نشون برات بخریم شب ی صیغه محرمیت ی ماهه براتون منش بخونه تا بعده ازمایشوخرید عروسیتونوبگیریم امیرحسینم 

 گفت زود عروسی میخادبگیره

منم ازحرصم هرچی ک خوشگل وقیمت باالترمیدیدم عصابم خورد بود سره اینکه بخاطره راحت شدنش ازدست دخترای دیگ منوبازیچه کرده 

میخریدم شب بعدازخرید همه دوره هم بودیم ی کت وشلوار صورتی کم رنگ گرفتم با ی روسری سفیدصورتی پوشیدم مریمونسیم ی ارایش 

 الیت روصورتم انجام داده بودن 

و عموشروع کرد ب همه نگاه کردم من دارم چیکارمیکنم بااینکه خاله:امیرجان پاشوبشین پیشه ریماجان بابات صیغه بخونه امیرنشست کنارم 

میدونم بازیچم باز دارم قبول میکنم بعدازبله من همه شروع کردن دست زدنو نسیم اهنگ گذاشتو نسیم ومژده )دخترخاله نسیم( رامتین روژا 

امیرحسین نگاه کردم با ی لبخند ب رقص روژا نگاه مریم افتادن وسط چ خوشحالن اگ یکی ازحرفای دیشب ماباخبرشه چ اتفاقی میوفته ب 

 برگشت طرفم گفت:چیزی شده"من چجوری دل بستم ب تومغروری تویی ک فامیلیتو ی افتخار توخودت میدونی "میکرد 

 من:ن 

 امیرحسین:پس چرا اینجوری نگاه میکنی

 این یکی انتخابم بدخراب کردم من:دلم خواست کسی ک برازندگی انتخاب کردم ببینم ک دیدم سلیقم توپه ولی تو

 ی نیشخندزدو گفت:ولی من فک نکنم انتخابم بدبوده.

ی روزبعده سیزده بدر برگشتیم قرارشد بعده استراحتمون با امیرحسین بریم ازمایش جلودر منتظربودم ک اومد دلم ضعف رفت براش ولی حیف 

 ک من بازیچه اونمو نبایدبفهمه رفتم سوارشدم:سالم

 امیرحسین:به به سالم خانوم خانوما 

 دلم گرفت ازاینکه من دوسش دارم ولی اون منو براازسربازکردن میخاد

رفتیم ازمایشگاه ب بقیه عروس دامادا نگاه کردم ک چ خوشحال بودنو حرف میزدن و منوامیرحسینم مثل جغدکور نوبتمون شد رفتم تواتاق 

امیرحسینم اومدن ازمون خواسن بریم تو کالساشون ک قبول نکردیم بیرون ک اومدیم امیرسوییچوداد ازمایش دادم اومدم بیرون بعده چندثانیه 

 دستم گفت:بروبشین توماشین تابیام
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 من:کجامیری

 امیرحسین:گفتم میام 

 چشمامو بازنکردمتوماشین نشسته بودم سرمو ب صندلی تکیه داده بودم چشماموبسته بودم ک در بازشدو بوی عطرامیر پیچیدتوماشین 

 امیر:ریما پاشو ایناروبخور

 چشماموبازکردم شیرکاکائو باکیک بود هم براخودش گرفته بودهم برامن

 ازش گرفتم:ممنون کی بایدجوابو بگیریم؟؟؟

 امیر:فردا 

 من:پس من میام میگیرم

 اامیرحسین:نمیخاد قبل شرکت رفتن خودم میام میگیرم

 حرفی نزدم حوصله بحث نداشتم 

 ونم کی خوابم بردنمید

 امیر:ریما...ریماخانوم ..پاشو رسیدیم

 چشامو بازکردم جلو خونه بودیم 

 :ببخشید سرم دردمیکرد نمیدونم چیشد خوابم برد 

 امیر:عب نداره برواستراحت کن

 من:باشه سالم برسون فعال

 امیر:فعال
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دلم شخصیتای داستان همه واقعی هستن ولی بااسمای دیگ فقط تاوقتی بیام خونه جلودربود بعدک دروبستم اونم حرکت کرد)راستی عزیزای 

 مریمو نسیم وامیرحسین وبعضی ازشخصیتای دیگ اسمای خودشون روشون هست(

شب بود پیام اومده بود امیرحسین)بیا تو 9رفتم خونه کسی نبود رفتم اتاق لباسموعوض کردم خوابیدم بالرزش گوشیم ازخواب پاشدم ساعت

 حیاط(

امانی کسی ببینه چی فکرمیکنه این گودزیالکیه دیگ این موقعه شب ی کت رولباسم پوشیدم رفتم پایین کسی نبود بعله هنو نیومدن وااای اگ م

 رفتم توحیاط هرچی چشامو چرخوندم نبود یهو گرمی دستیو دوره کمرم حس کردم نترسیدم چون بوی ادکلنش خورد بهم

 :ولم کن امیر

 امیرحسین:هیس

 ینا میان میبینن زشته:االن مامان ا

 امیرحسین:کسی نمیاد ب این زودی

 :توخبرداری

 امیرحسین:هیس خاله ریزه

سرشو کرد توگردنم خدایا این چ حسی این ک منوبرا ازسربازکردن دیگرون میخاداینکاراش چ معنی داره چشامو بستم اروم توبغل برگشتم 

 کن امیر طرفش چشامو بازکردمو توچشماش نگاه کردم اروم گفتم:ولم

 امیرحسین:مگ زنم نیستی؟؟؟دلم خواست زنموبغل بگیرم

من:ولی زنی ک براازسربازکردن دیگرونه منوول کردو دسشوکرد توموهاش پشتش استخر بود فکره بدی اومد توسرم بذا یکم اذیتش کنم ب 

 بهونه صورتشو گرفتن یهو هولش دادم تواب

 چیزیم میشه بی شوهرمیشی خاله ریزه امیرحسین:دختره دیوونه این چ کاری بود نمیگی 
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ه خم شده بودم روزانوهامو میخندیدم ک یهو دیدم صداش نمیاد اومد کناره استخرو گفت:بیا کمک کن بیام باال لباسام سنگین شده نمیتونم هول

ای ک تورختکن بود زودبرداشتم اوردم اومدم دسشو بگیرم ک کشیدتم تواب هم از اب هم ازسفت بغلش داشتم خفه میشدم ک اوردتم رو ابو 

  گفت:یک یک

 اومدیم بیرون وگفتم:خب دیگ خدافظ

 امیرحسین:کجابااین لباسا برم ب مامان بگم عروست هولم دادتواب چی میگن

 من:عععع نگیا خولی مگ ابروم میره

 امیرحسین:پس باید رام بدی توخونه

 من:ای بپوکی بیا

 امم سشوارکشیدم مامان اینا اومدن رفتیم توخونه ی دست ازلباسای رامتینو دادم بهشو خودمم زود لباسمو عوض کردم موه

 من:وااای خاک برسرم تورو چیکارکنم

 امیرحسین:ینی چی چیکارکنی اومدم زنموببینم

 من:پس بدو تانیومدن بریم توپذیرایی

رفتیم توپذیرایی مامان اول ک اومد ی نگاه ب لباسای امیرکرد ک تازه فهمیدم وااای لباس خونگیای رامتین بعدم ب موهای خیس هردومون 

 باامیرسالم علیک کردو گفت:ریما بیااشپزخونه 

 تارفتم تواشپزخونه گفت:ورپریده میذاشتی ی هفته بگذره بعد شروع میکردی

 من:عع مامان چی میگی

 ن:من چیزی نمیگم ولی موهای خیستونو لباسای امیر خیلی چیزامیگنماما

 من:مااااامااااان امیرافتادتواستخر منم کشیدافتادم تواستخر ازلباسای رامتین دادم

 مامان:غلط کردی این حرفای تو برامن خاطرس
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 من:ععع پ مامان جون شمام اره

 مامان:بروگمشو تا نزدم بری توکابینتا

 ن شده اصن شوورمه حالله چیه مگ اوه مامان چ خش

مامان ایناشام خورده بودن ولی برامنوامیر زود غذا درست کرد خوردیم امیراقام شاهزادگی میکردو مامان قربون صدقش میرف منم حرص 

 میخوردم.

 امیرحسین اومد جلودره خونه رفتم جلودر:سالم بیاتو

 ایش خونابهم نمیخورهامیرحسین:سالم ن دیرشده بایدبرم شرکت اینم جواب ازم

 هم خوشحال شدم ک بازیچش نمیشم همم ناراحت ک من نمیتونم بهش برسم گفتم:باشه مرسی خدافظ

 اومدم دروببندم ک دروبادستش نگه داشت گفت:حاالناراحت نشو من گفتم ولی توچراباورکردی

 من:چییییی

 امیرحسین:خونامون بهم میخوره خاله ریزه

 من:خعلی مسخره ای

 شدم بیشترازاونی ک حتی فکرشم بتونم بکنم ولی ب روش نیاوردم خوشحال 

 امیرحسین:برو تودیگ

 من:باشه خدافظ

 امیرحسین:ازفردا میام دنبالت براخرید

 من:بامریمونسیم میرم

 امیرحسین:خودم میام

 من:زورگوووو
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 امیرحسین:خدافظ خاله ریزه

 خدافظی کردمو درو بستم 

 زنگ زدم گفتم امبرحسینم ب خاله ژیالاینا خبرداده بودحتمارفتم داخل ب مامان گفتم ب مریم 

 مریم گف میام بریم براخرید جاهازت ولی من ک هنوزخونه روندیدم بعدم گفتم ک امیرگفته باخودش برم اونم گف:ایششش برید جهنمممم

 میام دنبالت(11اس داد )فردا ساعت10امیر ساعت

 اس دادم)باشه(

 میرما(11:1بشه 11)

 )خب دیگ(

 )شب بخیر(

 )شب خوش(

 ساعته جلودره1زودخوابیدم ک فردا بتونم پاشم صب باصدای مامان بیدارشدم:ورپریده پاشو شوهرت 

وااای خاک برسرم من شوهرم کردم باز ادم نشدم زود لباس پوشیدم مامان دوتالقمه داد دستم رفتم جلودرب ساعت مجیم نگاه کردم 

م تااومدم درو بازکنم پاشو گذاشت روگاز ای عمت ب عزای شوورعمت بشینه االغ مردمم شووردارن من بود رفتم جلو نیشمو بازکرد11:30ساعت

 خرم شووردارم بمیرم بااین شوور انتخاب کردنم خواستم برگردم ک جلو پام ترمزکرد گفت:سوارشو

 سوارشدم ولی سالم ندادم بهش

 امیر:علیک سالم

 سرموتکون دادم

 سرتو برامن تکون نده امیر:تاوقتی زبون داری اون
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رومو کردم طرف بیرون زد کناره خیابون گفت:ببین خاله ریزه لیلی ب الالت میذارم پرو نشو اهل نازکشیدن نیستم پس ی حرفو ی بارمیزنم 

 گوش کن 

روموکردم طرفش چشاموکوچیک کردمو گفتم:من دوست دخترات نیستم ک هرکارخواسی بکنی وچیزی نگن من ریمام دختری ک میدونه 

توزندگیت بازیچس ولی صداشو درنمیاره من زنتم ن دوست دخترت االن دیگ همه فهمیدن من زنت شدم پس خیلی زشته اینکه توکوچه 

میخای ازسرن بازشن ببیننو فک کنن همش نقشه بوده و دوباره بیوفتن دنبالت حاالم برگرد من میخام اونکارو کنیو یکی ازدوست دخترایی ک 

 برم خونه 

 دسشو کرد توموهاشو اروم گفت:ای خدا 

سرشو چرخوند طرفمو گفت:ببین خاله ریزه مث ی دخترخوب بشین سرجات میبرمت خریدای عروسیتوکنی فردام بامامان میاید خونه رو ببینید 

براجاهاز ک البته گفتم جاهازنمیخاد چون خونه همه چیزدارع ولی بابات برادخترش ارزو داره ومیخاد ی جاهاز همه چی تموم بده درضمن اگ 

دیقه بشه میرم 11:1جلودربودم بااینکه گفته بودم 11اونکارو کردم دلیلشو میگم چون نمیخام مغزکوچولوتو درگیرکنی عصابم خورد بودازساعت

 اطره خودت بود ک موندم واالن اینجاییم واالمیتونستم برم بکارم برسم وپاشو گذاش روگازو حرکت کرد بازم بخ

 "خدایا این کیه دیگ ی ادم زورگو بداخالق من چطورمیتونم بااین زندگی کنم من دل ب چی این بستم"

ار پشت بلند ساده انتخاب کردم البته ساده سادم ن رسیدیم ب ی پاساژ لباس عروس دوباره لجبازیم شروع شدو ی لباس عروس دکلته پف د

روسینش بانگین تزیین شده بود امیرحسین اول اخم کرد ولی بعدک دید من مرغم ی پا داره قبول کرد رفتم پوشیدم کیپ تنم بود 

 امیرحسینونذاشتم بیادببینه توتنم دراوردمو گفتم:همینومیخام 

بعدازخرید لباس عروسو ی کفش پاشنه بلندک باز باپاشنه بلند ب امیرحسین نرسیدم رفتیم خرید امیرحسین کت وشلوارمشکی و پاپیون مشکی 

 با پیرهن سفید گرفت بعدش ی مانتووکیف وکفش وشلوارجدا من خریدمو ی دست لباس بیرون جداامیرحسین 

طالفروشی بزرگ نگه داشت اولین سرویسی ک ب چشمم خورد انتخاب کردم ساده و زیبا  خریدارو گذاشتیم صندوق عقبو حرکت کردیم جلو ی

 طالسفید بود بعدم ی حلقه نروماده گرفتیم .

خریدارو ب مامان ومامان ژیالونسیم نشون دادم نسیم گیرداد برم لباس عروسو بپوشم ک امیرحسین گفت:ن بذارید برا روزه عروسی.مامان 

 یاین خونه روببینین براوسایل بعدش خودم میبرمش خریدشمام ازفردا باریماب
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 مامان:امیرجان اگ اجازه بدی براخریده جاهاز خانوما بریم توجاهاز خریدن بزرگتر باهاتون باشه بهتره 

 امیرحسین:باشه خودم میبرم میارمتون

 ک میکنن چیزی شده(حرصم گرفت گوشیو دراوردم اس دادم)دنبال چی میگردی ک همه جامیخای باشی االن همه ف

 )خوش ندارم زنم جایی تنهابره(

 )فک نکنم باوجوده مامانمو مامان ژیال تنهاباشما(

 )همین ک گفتم حرف نباشه(

 سرمو اوردم باال ی چشم غره رفتم بهش گوشیو گذاشتم توجیبم 

 "هی خداااا منوبکش راحتم کن این چرا همچین میکنه ن ب حرفای اونشب ن ب حاالش"

 خواهشا فردا راس ساعت بیدارشو من جهنم منتظرموندم بزرگترا منتظرنمونن(اس اومد)

 "خو چیکارکنم من انگار توخوابم ازم کارمیکشن خستم دوست ندارم بیدارشم"خندم گرفت ولی خندمو قورت دادم نفهمه 

ست راست ی راهرو با سه تاپله ک میخورد رفتیم خونه رودیدیم ی پذیرایی ک طرف چپ ی اشپزخونه بود باکابینتای سفیدسبزو د10صبح ساعت

ز ب دوتااتاق خوابو حمام ودستشویی و تو ی اتاق خواب دیگ ی سرویس بهداشتی جدابود مامان اینا باخودشون اینه وقران اورده بودنو ازچندرو

 قبل تر ب امیرحسین گفته بودن وسایلو جمع کنه ک عروس بااینه وقران بیادتوخونش وسایل دیگ ای نباشه

رفتیم براخریده جاهاز اول رفتیم برا وسایل اشپزخونه مامان هرچی ک میدید میخرید منم هیچی نمیگفتم نمیخاستم کم باشه تواون خونه جز 

 سرویس چوب و چندتاوسایل برقی چیزه دیگ نمونده بود ک مامان ایناگفتن فردا بامریمو نسیم بریم ک البته اقاامیربازگفت:خودم میبرم 

 :پسر توکارو زندگی نداریمامان ژیال

 امیر:دارم کنارمه

 مامان ومامان ژیال لبخندزدنو نسیم عوق زد ک امیرگفت:درد دختره بی ادب

 "فقط توجمع ازاینکارا بلدی اونم چون کسی شک نکنه ب رابطمون"منوگرفت توبغلش 
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 ب مریم خبردادم اومد ی شب قبل خونمون

 مریم:ریما

 من:هوم

 مریم:چ حسی داری

 بختیمن:بد

 مریم:زره نکن شوور ب این خوبی گیرت اومده

 من:اره خب

 مریم:چیزی شده

 من:ن چطور

 مریم:اخه تو هیچ وقت ازچیزی حتی ناراحتم بودی بدنمیگفتی

 من:االنم نمیگم امیر هیچی برامن کم نذاشته ک بخام بگم مریم:خوشبحالت

 من:قورباغه ناهارت

 مریم:من ب رامتین میرسم ینی

 سلیطه بازی دربیاری ارهمن:اگ زود 

 مریم:ینی چی

 من:ینی بزری ک بیاد جلو

 مریم:میترسم بکشه کنار

 من:نچ دوست داره نمیکشه
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 مریم:ازکجامیدونی

 من:ازاونجایی ک داداشمه ومیشناسمش

 مریم:بخاب تاشوورت صبح نیومده لهمون نکرده باماشینش

 من:شب بخیر

 مریم:شب بخیر

م صبح زودپاشدم اماده شدم مریمم پاشد اماده شد رفتیم پایین مامان صبحونه اماده کرده بود خوردیم رفتیم جلودره امیراینا دربازشد فهمید

 امیرداره میاد نسیم تامنودید نشست عقب امیراخم کرد ولی چیزی نگفت بعدازسالم وعلیک امیررفت طرف یافت اباد مرکز خریده سرویس چوب 

 . 

ارایشگام من نمیدونم چیکاردارن میکنن این همه وقت خو اخه ماوقت 8خره روزه عروسی رسید چندروزقبل وسایلو بردیمو چیدیم ازساعتبال

عشقم باهمه بداخالقیات باهمه زورگویات "اتلیم داریم ولم کنیددیگ لباس عروسمو ک تن کردم همه نگام میکردن لباس عروسمو میدوس 

 "دوست دارم

وووی چ جیگری شدم من نچ نچ چ خودم تحویل میگیرما ی ارایش الیت با شینیون موهام البته موهامو رنگ "وم شد رفتم جلو اینه بالخره تم

 نکردم ولی ابروهامو رنگ کردمو نذاشتم همشوتیغ بزنن ی خانومی اومدگف:اقا داماد جلودرن 

 "اکش شده ندزنت امشب ازمووووی جووونم اقامونو چ جیگری شده ریم"کتمو پوشیدم رفتم جلودر

ایک فیلمبردارمگ میذاره شووره یکم نگام کنه سواره اسانسورک شدیم باز توچشمای هم نگاه کردیم دسشو انداخت دوره کمرم منو چسبوند ب 

 خودشو گفت:زیباترین عروس دنیا

 ره پرووخجالت؟بهت نمیاد سرموانداختم پایین خجالت کشیدم یوهویی باانگشتاش ازچونم سرمو اورد باالوگفت:اون دخت

 خندیدم لبشو چسبوند ب گوشم اروم گفت:پرنسس من امشب چ شبی بشه 

  "'چی گفت این امشب واای اصال امشبو جدی نگرفته بودم چرابهش اصالفک نمیکردم اگ کاری کنه خب زنشم ولی اخه"'
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 بلندخندیدوگفت:چراترسیدی چیزی نیست ک

 م:تااخرش هستم بدون هیچ ترسی نگاش کردم سرمو بردم طرف گوششو گفت

چشماشو بستو بازکرد ی نفس کشید تااومد ی چیزبگه دربازشدو این فیلمبردار شروع کرد رفتیم اتلیه وای ک این رامتین مریمو 

تایی نسیموسروش)عشق نسیم(ک البته کسی جزمن خبرنداره چقد مسخره بازی دراوردنو چقد فیلمبردارو حرص دادن این فیلمبردارم ک ی ژس

جلواینامیگفت ک ادم شرمش میومدانجام بده بخصوص جلو داداشم البته بگما این امیرحسینم شیطون شده بود هی ب فیلمبردارمیگفت:ازاون 

 ژست باحاالتون بگین

 واینم میشد سوژه خنده اون چهارنفر

 رفتیم باغ سپرده بودم چیدن سفره عقدو دست سوگندو خاله ساناز 

 لباس عروس پوشیده بود روژه قرمزم ب اون لبای خوردنیش زده بود.وااای فدای روژا 

ی بعده عقد وکادوهایی ک گرفتیم رفتیم توباغ گور ب گورشی مریم دانیالم دعوت کرده بود اوه اوه چ نگاهی ب امیرحسین میکنه هاچیه چش ندار

 عشقمو ببینی

ماشینم ک المبرگینی)عزیزای دلم اینا همه چیزایی ک خوده نسیم خواسه  وووی عشق نسیمم ک نگو ب قول خوده نسیم هیکل نسیم کوش پولدار

 بنویسم تاشاید ی همچین کسیوبتونه گیربیاره بی شووری دیگ(

نوبت رقص ماشد امیرحسین دستمو گرفت برد وسط توبغلش بودم بوکردن عطرتنش بهترین حس بودبرام لبشو چسبوند ب گوشم:دومین بار 

 اینسری ماله خودمی ترش کردنی درکارنیست اولین بارترش کردی ولی

 نزدیکترشدم بهش جوری ک دیگ فاصله ای بینمون نبود گفتم:سومین بار توبغلت بوکردن عطرتنت

 امیرحسین:بیشترش میکنم

 من:تااخرین لحظه زندگیم عاشق این ادمو این عطرتن میمونم

  امیرحسین:خاله ریزه بزرگ شدی باورم نمیشه عروسم شدی عروس شدی

 من:باورم نمیشه شدم عروس گودزیال
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 اهنگ تموم شد رفتیم نشستیم دم گوشم گفت:من دیگ تحمل ندارم بپیچیم بریم

 نگا کردم خندید بلندخندید دستموگرفتوگفت:نکن اونجوری دختر خوردنی ترمیشی

 چشام اندازه نلبکی شده بوددهنمم ب اندازه ای ک ی مگس توش راحت بره بازشده بود

 اشو پاشدم هرکی اومدجلومون گفت میریم اونوره باغ ولی نامرد سوارماشین شدیم پیچیدامیرگفت:پ

 اهنگو زیادکرد

 من:کارت زشت بوووود

 امیر:زشت اینه ک منوخانومم شبمون دیرشروع شه

 من:شبه ماخعلی وقته شروع شده

 امیر:ن تازه بعدازاینکه بریم خونمون شروع میشه

 من:بی حیا

 دم یهوزیره پام خالی شدرسیدیم خونه پیاده ش

 من:بذارم پایین خول

 امیر:نچ

 "پاهامو روهواتکون دادم"من:خودم میتونم راه بیام ببین اینم پاهام

 امیر:میدونم میتونی ولی میخام اینجاباشی 

 رفتیم داخل اتاق منونشوند روتخت نشست کنارم گوشمو گازگرفت وگفت:دیگ شیطونی بسه 

توکمرمه ها صدای اب میومد حتماامیرحسین حمومه بلوزش ک زمین بود پوشیدم رفتم تواشپزخونه میزپراز مرباوعسل و واای خدا چ درده بدی 

 خامه و....
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خدایا چیشد مگ قرارمون "صدای اب قطع شد منم همونجور وایساده بودم ب میزنگاه میکردم دستی دوره کمرم حلقه شد سرشو کرد توگردنم 

 "بود من بشم زنش ولی فقط براازسربازکردن اینکارمون دیگ چی بودچیزه دیگ نبود مگ قرارن

 امیرحسین نشوندتم روصندلی و ب زور لقمه میداد ب خوردم هرچی میگفتم:بسه امیردیگ نمیتونم

 امیر:این اخریم بخور باشه

نیازداشتم ازحموم ک اومدم بیرون دیدم بعده صبحونه رفتم حموم امیروانو برام پرکرده بود اخیش کمرم داشت میپوکیدا ب این حموم 

من عاشق تک تک اجزای این صورتم من عاشق زورگویاتم عاشق هرچندوقت ی "'امیرروتخت خوابیده رفتم نزدیکش ب صورتش نگاه کردم 

 "بارمهربون شدناتو بقیه روزابداخالق بودنات

 تااومدم برم دسمو گرفتوکشید افتادم روقفسه سینش

 ن برم لباس بپوشم:اوااا خووول ولم ک

 امیر:خب حاالمیری یکم اینجاباش

 من:دیشب تاصبح اونجابودم دیگ

 امیر:اره خیلی دختر توچطور انقدخوابت سنگینه تاصبح لگد بارونم کردی

 آوااا خاک عالم ب سرم بازازاین خربازیا توخواب دراوردم  

 من:امیربذارپاشم لباسموبپوشم 

 ی تاپ وی شلوارک سفیدصورتی با ی صندل سفیدپوشیدمدسشو ازدوره کمرم شول کردو پاشدم 

 امیر:کجا

 من:ناهار بپزم 

 امیر:مگ بلدی

 من:ن
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 امیر:پس چی میخای درست کنی

 من:نمیدونم یادمیگیرم

 امیر:بذا براروزایی ک توخونه چیزی نیس حموم بودی نسیم غذا وکاچی اورد

 من:گشنمه

 امیر:باشه

غذاروخوردیم میزوجمع کردم رفتم کناره امیر جلوتلویزیون داشت فوتبال میداد اهل فوتبال دیدن بودم ازروتخت پاشد اومد کمکم میزو چیدیم 

 ولی االن حسش فقط رقص بود کانالو عوض کردم

 صدای داد امیرخونه روبرداش:دختره بیشورنمیبینی دارم نگاه میکنم

 چی؟این ب من گفت بیشور؟روزه اول؟

ق نداری ب من بگی بیشورا میفهمی هرکی میخای باشی باش از روزه اول زندگی منو خراب نکن من ارامش منم صداموگرفتم روسرمو گفتم:توح

 میخام براارامش اومدم این خونه ن برابدبختیو ازچاله دراومدنو افتادن توچاه 

 امیر پاشد دست کرد توموهاشو رفت پشت میز

 بودم بیخیال بابااهنگوبچسب واای من اگ این سلیطه بازیو بلدنبودم االن کتکمم خورده 

صدای اهنگو زیادکردم چشامو ک بازکردم امیر پشت پنجره نبود حتما تواتاق خوابه یک ساعت گذشت رفتم تواتاق خواب نبود رفتم اتاق کارش 

 اونجام نبود رفت بیرون ازهمین روزه اول غم دلموگرفت چراتن ب کاره دیشبش دادم

 رو زانوهامو ضجه زدم ب این ک عاشق ی همچین ادمی شدم ب این ک دیشب خیلی ساده باختم بهش  نشستم گوشه اتاق خواب سرموگذاشتم

من چی بوده ک عشقم همسرم  گ*ن*ا*هشب بود ولی من تنهابودم 2حوصله شام خوردن نداشتم هرچی جلوپنجره منتظرش شدم نیومد ساعت

 شده این .
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جواب ندادم تااون باشه عروس ی روزرو چندروز تنهانذاره تواین ی هفته هیچی نمیخوردم ی هفته گذشت امیرهنوز نیومده دوسه بارک زنگ زد 

فقط چایی هرکیم زنگ زد خونه جواب ندادم ولی ب گوشیم ک زنگ زدن بعدش اس دادم)سالم ببخشیدندیدم ما ماه عسل هستیم خودمون 

 بعدباهاتون تماس میگیرم(

دم رفتم بیرون هه اقاروببین چ خوشتیپ کرده بازم بوی عطرش همه خونه روگرفت پشتمو کردم روتخت درازکشیده بودم صدای در اومد بلندش

هاش پشت دره اتاق نشستم کاره هرروزم گریه کردن اروم  ب*و*س*هبهش دره اتاقو بستم ولی بوی عطرش منو دلتنگ ترکرد دلتنگ بغالش 

دیگ اشکی نبودک بخادباز بریزه اومدم بیرون روتخت درازکشیده بود داشتم  بی صدا رفتم وانو پره اب کردم نشستم توش انقد گریه کردم تا

 لباس میپوشیدم ک سرشو کرد توگودی گردنم وگوشموگازگرفت:گریه هات براچیه دیگ خاله ریزه

 اشه ب*و*س*هجوابشو ندادم بیشتر گردنشو کرد توگلوم دست خودم نبود خودمم میخاستمش دلتنگش بودم دلتنگ عطرتنش بغالش 

 امیر:دیگ گریه نکن هیچ وقت زبونشو کشید ب الله گوشم 

بازمن ""برگشتم طرفش خودمو فشاردادم توبغلش عطرتنشو محکم بوکردم سرمواوردم باال چونشو گازگرفتم بغلم کرد رفتیم طرف تخت 

 "'ه هاش عطرتنش بغالش*س*و*تسلیم شدم تسلیم ب

 من:امیر

 امیر:جانم

 من:کجابودی

 یا نبودم خونه ولی کل حواسم بهت بود من خانوممو حتی اگ برمم جورع دیگ تنهانمیذارمامیر:همین نزدیک

 بلند پاشدم:من میرم حموم  ب*و*س*هیدم ی ب*و*سلبشو 

 امیر:دختر تازه حموم بودی

 من:میخام نمازبخونم

 وع کردمسرشو تکون داد رفتم ی دوش گرفتم زوداومدم بیرون چادرنمازمو سرکردم جانمازمو پهن کردم شر
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سنگینی نگاه امیرحسینو حس میکردم چادرنمازمو جانمازمو جمع کردم رفتم تواشپزخونه تنهاغذایی ک بلدبودم شامی بود پختم هرکی زنگ زد 

 گفتم برگشتیم شامیام یکم بزرگ وپهن شده بود ولی خوشمزه شده بود 

 من:امیرمامان ژیالگفت فردابریم خونشون 

 خودم بعدمیامامیر:صبح قبل شرکت میبرمت 

 من:خب خودم هروقت پاشدم میرم دیگ

 امیر:همین ک گفتم

 بهش دهن کچی کردم

 امیر:دیدم

 وااای خداغلط کردم ببخشید دیگ تکرارنمیشه

 امیربلندخندید:بلندفکرکردی خانومی

 واااای ک چقده حرص خوردم ازدست این خربازیای خودم.

 امیر:ریما زودباش دیگ دختر

 اامن:خب اومدم وایسااا

 امیر:ی ساعته داری میگی اومدی

 من:خب چیکارکنم بیااومدم

شال وکیف وکفش زرشکی بامانتوشلوارمشکی پوشیدم امیرم شلوارمشکی با پیرهن زرشکی پوشیده بود وکفش مشکی سوارماشین شدیم 

ناراحت نشیا گریه نکنیا من خوشحالم ازاینکه اگ خرشم میشم بازمیدونم فقط ب من نزدیک میشه خودش گفت :ببین خاله ریزه دیگ "

 برگشتم طرفش نگاش میکردم"جزتوکسیو تواینجا)بغلش(راه نمیدم ب کسی اجازه بوکردن عطرتنمو جزخاله ریزم نمیدم

 امیر:اگ همینجورنگاه کنی مجبورمیشم بزنم کنارخیابون جلوهمه بخورمت
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 ریما:وااای خاک برسرم

 خنده هام عاشق این مردم این مرده مغرورصدای قهقهش اتاقک ماشینو پرکرد من عاشق این 

رسیدیم زنگ زد نسیم باریموت درو بازکردماشینو برد داخل پیاده شدیم رفتم طرفش دسمو انداختم دوره بازوش شونه ب شونه هم راه رفتیم 

ردم مامان ژیال هی دعامیکرد ی کب*و*ساولین جابود بعده ازدواجمون میومدیم مامان ژیالو مامانم و نسیم وروژا اومدن جلودر باهمه رو

 میگف:ماشاال هزارماشاال چقدبهم میان

 نسیم:هووووی شب عروسی مثالقراربود بریم دور دورا

 من:بروازداداشت طلبکارباش

 نسیم:ببخشیداینوازمن نخواه ک جلوجمع برگرده بگه زنم بود بردم خونه .....

 زدم توسرش :دختره ورپریده

 ید ب*و*سی کردم بابای امیرپیشونیمو ب*و*سون رورفتم طرف باباو بابایی باهاش

 مامان ژیال:ریماجان برو تواتاق لباستوعوض کن گلم

رفتم تواتاق امیرحسین البته اتاق مجردیش داشتم لباسمو عوض میکردم ک بوی عطر امیرحسین پیچیدتواتاقو بعدم دساش دوره کمره 

 مو صورتش توگردنمل*خ*ت

 من:امیر بذار لباسموبپوشم 

 میر:هیسا

 من:امیرعزیزم ماخونه تازه

اش ک یهو درو زدن نفهمیدم *ب*اموگذاشتم رول*ب*دیگ نتونسم حرفی بزنم گوشموگازگرفت بازازخودبی خودشدم برگشتم طرفش ل

 اش جداشدم ولی امیرعصبانی شد:خروس بی محل کیههه؟*ب*چطوری ازل

 نسیم بود :بیاین ناهار
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 امیر:میایم 

 بشنویم گفت:مردم مهمونیم میرن دست ازکارای خاک برسری برنمیدارننسیم اروم ولی جوری ک 

اش باحرص *ب*امو چسبوندم ب ل*ب*خندم گرفت ولی امیرتواوج عصبانیت بود چون ازاینکار خیلی بدش میاد برااینکه اروم شه دوباره ل

ام ذوق ذوق *ب*امو ول کرد ل*ب*فشارمیداد لمیخورد گفتم االنه ک کنده شه ولی مگ جرات داشتم بکشم عقب اقابدشون میادهی کمرمو 

 د کشیدعقب گفت:لباساتوبپوش بریم *ی*س*و*میکرد شونمو ب

 لباساموپوشیدم رفتم جلواینه موهامو درست کنم

 هییییین خاک برسرم لبامو چیکارکرده ها کبودشده وحشی دیوونه

 من:امیرررر نگا چکارشون کردیاااا

 :بریم امیر هنگ کرد وقتی لبامو دید پاشد

 من:وایسا ی رژبزنم

ای امیر عمت ب عزای شوورعمت "ی رژ قرمز زدم باامیررفتیم پایین نسیم نگام میکردوچشمک میزد مامان ژیالومامانیم باخنده نگام میکردن 

 "بشینه ابرومو بردی

 نسیم:حداقل لب اون برادره منوپاک میکردی 

 خادپیش برع انگار امیرو صدازدم برگشتم نگاه کردم وااای امروز همه چی برخالف من می

 دستمالوگرفتم دسش :چیکارکنم 

 من:پایین لبت رژی

 امیریکم نگام کرد یهو مث بمب ترکیدو خونه باخندش یکی شد لباشو پاک کردو گفت:مزه لبات امروز خوشمزه تربود 

 زدم تو کتفش گفتم :بی حیا

 دسشو گذاش پشت کمرم رفتیم خواسم کمک کنم بعده ناهار ولی نذاشتن 
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ی  شامم رفتیم خونه مامانم ایناولی امیررفت شرکت گفت زودمیاد رفتنش اذیتم میکرد بااینکه دوشب بود همش بعده ازدواجم کناربود ولی تالفی

 هفته نبودنشو کرد باهمه مهربونیاش 

 یزدم ک مزاحمش نشم دیگ دلم طاقت نیاورد شمارشو گرفتم ی خانومی جواب داد:بلههمش جلوپنجره بودم تابیاد زنگم نم

 من:بااقای منش کاردارم

 خانومه:عشقم توجلسس اومداگ خسته نبود اگ یادم نرفت بهش میگم 

 من:خانوم محترم من همسره اقای منشم

 داخانومه:وای خانوم منش ببخشیدتوروخدا غلط کردم ب اقاچیزی نگین شرمندم بخ

 من:گوشیو بده بهش

 خانوم:چشم

 امیر:به به خاله ریزه من

 من:سالم گودزیالی من

 امیر:خوبی خانومی

 من:خوبم توخوبی

 امیر:ن

 من:چرا

 امیر:دلتنگ تو

 من:وای امیر کی میای 

 امیر:جان امیر االن راه میوفتم

 من:باشه میبینمت
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 امیر:باشه عزیزم فعال

 .تلفنوقطع کردم گوشیوچسبوندم ب سینم 

سه ماه ازازدواجمون گذشته بود همه اصرارمیکردن بچه بیاریم ولی منوامیرنمیخاستیم وهمش سره این موضوع امیربامن دعوامیکرد چون 

فکرمیکرد من میگم رامتینم قراره این هفته بره خاستگاری مریم بازامیر ی هفتس رفته از خونه حالم خیلی بده همش حالت تهوع هم سرگیجه 

 ته جواب تلفن نمیدم مثل سه ماه قبل دیگ خیلی خستم ب مریم زنگ زدم:الومریمازروزی ک رف

 مریم:سالم جانم

 من:مریم پاشو بیااینجا حالم بده

 مریم:وای الهی بمیرم االن میام

 من:مریم کسی خبردارنشه فقط

 مریم:ن عزیزم فعال

 حالم خیلی بدبود چیزی نمیخوردم هیم باالمیاوردم 

 مریم اومد درو براش بازکردم تااومد رفتم توبغلشوگریه کردم ازهمه چی گفتم ازاینکه دوبار ی هفته رفته اون فردای عروسی اینم حاال باز

 باالاوردم 

 مریم:ریماچیزی خوردی

 من:ن هیچی نخوردم

 زود مرغ پخت اورد گفت:بخور گفتم ن نمیتونم ی هفتس حالم بهم میخوره 

 کردوگفت:نکنه مریم ی دیقه نگام 

 من:ن نبایداینجوری شه ماسره همین دعواداریم همش

 مریم:چرت نگو پاشو بریم دکتر پاشو
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 خواستم پاشم ک سرم گیج رفت

 مریم:بشین همینجا خودم برات لباس بیارم

 لباس اورد پوشیدم رفتیم 

یک وشیر خرید ب زور دادخوردم ولی چ فایده بازباالاوردم ازمایش دادم چون اشنای مریم اینابود مریم خواست زود بدن نشستیم تابیارن مریم ک

 جواب ازمایشو داد

 ی بچه توشیکم من بود بچه ای ک باباش میگف زوده برااومدنش 

 من:مریم

 مریم:جانم

 من:کجا باید سقطش کنم

 مریم زد توترمزو گفت:چی

 من:سقطش کنم

 زنشو ی هفته میذاره خونه میره پی الواتیشمریم:بیخودمیکنی سقط کنی ب همه میگم شوهرت دوسه ماه ی بار 

 من:مریم من تاوقتی امیربچه نخادنمیخام

 مریم:تو بذاربزرگتربشه بعدبهش بگو میخاد حرفم نباشه

 رسیدیم خونه بوی عطر امیرمیومد این هفته عطرش همش دستم بود

 رفتیم داخل پاشد دادکشید:کدوم گوری بودی

 فت:سالمتامریمو پشتم دید اخماشو بازکردو گ

 مریمم محکم گفت:سالم خانومتون حالش بدبود بردمش دکتر جا دادو بیداد و ی هفته رفتن وسراغ نگرفتنا حواستون ب خانومتون باشه ریماجونم

 خدافظ
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 شرایطو جوری ندیدم ک بخام اصرارکنم بمونه 

 امیردسشو کرد توموهاش رفت جلو پنجره اومدم برم تواتاق سرم گیج رفت افتادم

 امیر:ریما چت شد چشاتوبازکن

 چشامو بازکردم تواتاق بودم امیرکنارم بودروموکردم اونور اروم اشک ریختم

 امیر:ریما دکتر دارو نداده بهت بذاربرم ببینم

 ه حواسم نبود جواب ازمایش توکیفمه تایادمم اومددیگ دیرشده بود باجواب ازمایش اومد قرمزشده بود فهمیدم ازشدت عصبانیت قرمزشد

پاشدم نشستم دادکشیدم همه حال این هفتمو یهومیخاستم خالی کنم:فک نکن منم این بچه رومیخاستم ن نمیخام میرمم میندازمش ولی بعده 

 ازاون دیگ منوتومانیستیم من جدامیشم 

ت بیارم هنوز لباس بیرونم تنم امیر برگشت طرف میزو تو ی ثانیه هرچی رومیز بود زدشیکوند جیغ میکشیدمو گریه میکردم دیگ نمیتونسم طاق

 بود امیرک رفت دستشویی دوتالباس اضافی انداختم توکیفم رفتم بیرون حالم اصالخوب نبود ولی چاره نبود زنگ زدم مریم

 الومریم

 مریم:چیشده ریما

 من:مریم ازخونه زدم بیرون نمیتونم بمونم 

 مریم:کجایی

 من:نزدیک پاتوق

 مریم:برو توپاتوق االن میام.

ماه گذشت تو ی خونه نقلی دارم زندگی میکنم البته بگم ک خونه رو خریدم با فروختن طالهایی ک داشتمو پس اندازم کارم تو ی شرکت 4

ماه قبل ک  4مهندسی پیداکردم ک البته ازوقتی فهمیدن باردارم صاحب شرکت میگ برم شیکمم بزرگ شده امروز سونوگرافی دارم از

داره وخبرارو اون میده ب گفته مریم امیرازروزی ک رفتم دربدر دنبالم میگرده مامان و باباورامتینم نگرانمن ولی خطموعوض کردم فقط مریم 
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نگار مریمو مجبورکردم براخاستگاری رامتین پافشاری کنه وقبول دادم براعروسیشون ک ماه بعده برم مامان ژیالوبابا باامیرحرف نمیزنن نسیمم ا

 وخانوادش گفتن فعال دل ودماغ کاری ندارن عشقش اومده خاستگاریش 

دیگ بسته ماه دیگ بایدبرگردم سره زندگیم خیلی  '"مریم ب همه گفته بود ک باردارم رسیدم دم سونوگرافی رفتم داخل نشستم تاوقتم بشه

 وروجکایی خواهربرادرنرفتم داخل دکتر این قلتکرو روشیکمم تکون میداد وگفت:بعله چ "'خانواده هامون چیه  گ*ن*ا*هتنبیه شد 

 بی هوابلندشدم گفتم:چیییی 

 دکتر خندیدگفت:چته دخترم اروم ی دوقلوشیطون توشیکمته 

 وااای خداامیریکیشم نمیخاس ایناشدن دوتا اونم دوقلوووووو

 لوووماهه میگم چراشیکمم بزرگتربود نگو دوق7-6شیکممو بادستمال پاک کردم اومدن بیرون شیکمم بزرگ شده بود مث ی زن

رفتم وسایلمو جمع کردم دیگ بایدبرمیگشتم وسایالی خونه جز ی موکتو دودست رختخوابو ی کمدکوچیک ویخچال وگازچیزی نبود ک اونارو ب 

 ی سمساری فروختم خونه ام ازقبل سپرده بودم ک براش متاجرپیداشه

دلم براش تنگ شده بود رفتم تو روتخت خوابیده بود کلی وسایلو ازآژانس برداشتم رفتم خونه امیرخونه بود بوی عطرش میومد اخ ک چقد 

عکسای عروسیمونم روزمین بود تلویزیون روشن و فیلم عروسیمونوداشت نشون میداد الهی شوورعمت بمیره برات ک ب این روزافتادی حقته 

پیرهن تاباال زانوپوشیدم بخاطره شیکم تاتوباشی ازاین غلطانکنی همه وسایلسک شکسته بودو جایگزین کرده بود رفتم لباس عوض کردم ی 

 گندم نمیتونسم شلواربپوشم 

وااای خدا خونه روببین الهی بمیرم ک هرچیم اگ خورده ظرفاروشسته رفتم ازیخچال مرغ برداشتم تواین چن ماه اشپزی یادگرفته بودم داشتم 

ردوندطرفش الهی عشقم ریش دراورده همون مردی ک مرغو این طرف اونطرف میکردم دستاش پیچید دوره کمرمو شیکممو مالید منوبرگ

 ید*س*و*ید خم شد شیکمم بب*و*سنمیذاش صورتش ی مو دراد عشقم باریشم خوشگل میشه صورتمو 

 س*و*ب*من:دوبارب

 سرشو اورد باال یکم نگام کردیهو گفت :ن

 من:اره
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یی ک ازسرکار ب عشق نفسش میومد نفس بکشه تومنو س یکی کرد بعدبغلم کردوگفت:نمیگی امیربدون نفسش چطوری توجا*و*شیکممو باب

 کشتی دختر چرا رفتی 

 هیچی نگفتم میخاستم فراموش کنم برگشتم مرغو برگردوندم گوشموگازگرفت برگشتم با کفگیرزدم توکمرش گفتم:جلوبچه زشته.

نو مریمم ازدواج کردن مامان کلی وسایل داد اخرای بارداریم بود دیگ شده بودم ی بشگه نمیتونسم تکون بخورم همش نسیم پیشم بود رامتی

 اسم دخترمونو میخایم بذاریم نفس پسرمونو امیرسام

باز برانسیم خاستگاراومده و دیگ میخان دیگ جواب بدن منم ک درازم میکشم براپاشدنم حتمابایدیکی بیاد کمکم امیرحسین هرشب باشیکمم 

 حرف میزنه وقتایی ک دسشومیذاره بچه ها لگدمیزنن

 وااای چقد حالم بده امروزچقد دلم تیرمیکشه دارم میمیرم امیررررررر

 امیر:جانم

 من:امیر دارم میمیرم فک کنم وقتشه نمیتونم دیگ تحمل کنم

غ امیر هول کرد اول کیفای بچه هارو ازاتاقشون اورد بعدم لباسای منواورد پوشیدم رفتیم تابرسیم بیمارستان ب همه خبرداد توماشین فقط جی

 میکشیدم گریه میکردم امیرم فقط میگفت:تحمل کن ریما خانومم تحمل کن داریم میرسیم 

ک خودشم بیادتواتاق عمل اجازه دادن اومد دسشو فشارمیدادم جیغ میکشیدم صدای رسیدیم بیمارستان زودبردنم اتاق عمل امیر خواسته بود 

 گریه اولیو شنیدم ودودیقه بعد صدای جیغ دومی و دیگ نفهمیدم چیشد

نشست چشامو ک بازکردم همه دورم بودن مامان مامان ژیال باباها نسیم مریم رامتین عزیزجون خاله ها روژا کوچولو سوگند امیر اومد نزدیکم 

 کنارم

 حالت خوبه خانومم

 ی لبخند بهش زدم

 مامان ژیال:بریدکنار بذارید بچه هاشو بدن بغلش 

http://www.roman4u.ir/


 

 
79 

 

 رد پسر کپی من بودو دخترکپی امیر اول ب پسره شیردادم بعد ب دختره قراربودفردا مرخص شم مامان ژیال گفت بیاین خونه ما ولی امیر قبول نک

 یکننمن:امیر خوابم میاد ایناچراانقد گریه م

 امیر:وااای ریما دیگ موتوسرم نمونده این دختره مثل خودته فقط قیافش شبی منه

 روزه پدرمونو دراوردن40خندم گرفت اشکامم ول کن نبود دیگ داشتم میمردم ی خواب درست حسابی نکردم 

خانومه)دوستان ببخشیداگ نسیم اقاشون  امیر وقتایی ک اذیت میشم مای بیبیشون میکنه ارومشون میکنه میخابنتشون دوهفته دیگ عقد نسیم

 دیراومد تو رمان اخه خوده نسیم خانوم اینجوری خواستن(

 روزایی ک امیرمیرفت سرکار مریم میومدپیشم نسیمم دنبال خریدواقاشون 

 یم ی نیم ست دادروزه عقد نسیم رسید تو ی باغ توجاجرود بود ی پیرهن بلند ب رنگ سرمه ای بچه هام تو کریر بودن امیر کادو ب نس

ک مامان اینا زدن  "ون یکاد"راستی یادم رفت بگم ک توبیمارستان وقتی بهوش اومدم امیر بهم ی نیم ست برلیان دادو ب بچه ها ی پالک "'

 "'ب لباسشون

وشم اروم گازگرفت بعده عقد برگشتیم خونه امیربچه هارو خوابند تواتاقشون اومد دستشو انداخت دوره کمرم صورتشو فروکرد توگردنم وگ

 اش.*ب*امو گذاشتم رول*ب*برگشتم طرفش چونشو گازگرفتم ول

 من:نفسسسسسس ....امیرساااام...امیرحسین

 امیرحسین:بیااین بچه هاتو ببر پدرمو دراوردن

 نفس:ععع بابا چرا دروغ میگی شمانمیذاری مادرسامونوبنویسیم

 امیرسام:مامان بخدامن نیستم باباونفسن

اینکه هرسه مینداختن تقصیره هم امیرسام اخالقش کپی امیرحسین شده ولی قیافش شبی منه و نفس قیافش شبی امیرحسین خندم گرفت از

 واخالقش کپی من 

 ماهه 1مریم سه ماهه حامله بودو نسیمم 
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 ممنون از دوستای عزیزم مریم ونسیم ک ازاول تااخرش باهام بودنو کمکم کردن

 امی.نویسنده :صبا بایر
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