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 ـااومــــــــــدم بـــــابــــــــ-

 سریع خودمو به پارکینگ رسوندم و پرت کردم توی ماشین

 فقط دعا کن ترافیک نباشه-دلینا

 خواهر من حرص نخـــــور شیرت خشک میـــــشه-

 سیلوانا بمیـــــــــر لدفا-دلینا

 اه بـــــس کنیـــــــن-مامان

 چشم-

سالش بود و ترم باالیی توی رشته ی اتاق ۲۲سالم بود و دلینا۲۰بزرگم من  نگامو به خیابون و ادماش دوختم.امروز روز عروسیه دلینا بود .خواهر

 عمل بود و منم هنوز ترمک بودم ولی دلینا توی دانشگاه ازاد بود و من دولتی

 کجــــــــایی دختر پیاده شو-

 با صدای دلینا پیاده شدم و نگاهیی به ساختمون جلوم انداختم )ارایشگاه گلنار(هه اسمو باش

 دلینا و مامانم وارد ساختمون یا همون ارایشگاه گلـــــــنــــــار شدیمبا 

یه خانومه ای اومد سمتمون و بعد از خوشامد گویی دلینارو جدا کرد و بردش اتاق عروس و منو مامانم داد دست دوستش و بردمون توی اتاق 

 دیگه

 اگه لباساتون باید از باال تنتون بشه لدفا اول بپوشینش-دختره

 نه لباسامون از پایینم تنمون میشه-

 پس بشینین-

روی صندلی نشستیم و ارایشگرا ریختن سرمون.همیشه عـــــــــاشق الک و هرچی لوازم ارایشیه بودم و هستم کل اتاقم پره از الک و لوازم 

 ارایشی و ادکلنه
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 سرتونو تکیه بدین-

رایش چشمام که تموم شد رفت سر موهامو خالصه بعد دو ساعت دست از سرم سرمو به صندلی تکیه دادمو شروع به ارایش چشمام کرد .ا

 برداشت

 برین لباستونو بپوشین-

بلند شدم و رفتم سمت اتاق تعویض لباسو لباسمو عوض کردم و نگاهی به خودم انداختم .خوشگل شده بودم مث همه که بعد ارایش خوشگل 

 تا ارایش داشتممیشن چیز خاصی نبود که دهنم وابمونه بیشتر وق

سانتی ۱۵کار شده بود و روش یک جلیقه ی اسپرت کوچولو میخورد و کفشامم مشکی sلباسم یک دکلته ی اسپرت نباتی بود که روش با مشکی 

م دودی بود ساق دار جلو باز نباتی اسپرت بود .عاشق تیپ اسپرت بودم .موهامو باال سرم جمع کرده بود و همشو فرداده بود و ریخته بود و ارایشم

 .درکل قشنگ شده بودم .

 سیلوانا عزیزم بیاببینمت-

 با صدای مامان از اتاقک بیرون اومدم و نگاهمو به مامان دوختم .قشنگ شده بود یک کت و دامن خانومانه ی قرمز و ارایششم قرمز بود

 ؟؟؟خیلی خوشگل شدی نفیس جـــــون میخای بابارو دیوونه کنــــی-لبخندی به روش پاشیدم

 واااااای دخترم محشـــــــر شدی ...درضمن خجالت بکش باید بگی مامان نه نفیس جون-مامان

 نفیس بیخی عادت کردم-

 یه پـــــــــــوف از سر کالفگی کرد و رفت رو مبل نشت .

شم نمیومد مدل بده الک باس رفتم سر الکا و یک مشکیشو برداشتم و شروع کردم به الک زدن .دختره خواست برام الک بزنه ولی خودم خو

 ساده باشه .الک رو زدم و گذاشتمش سرجاش و به ناخنام نگاه کردم .مث همیشه عالی بود .ناخناموفوت میکردم و گوشیمو از تو کیفم دراوردم

 .دخترعموم و خواهر شوهر دلینا پیام عادی داشتم .اونای تلگرام که از گروها بود پیام عادی رو باز کردم .اریستا بود۱تا پیام از تلگرام و ۳۰۰.

 پیامش این بود:سالم سیلوانا خول و چل .هنوز اماده نشده دلی؟؟؟

 براش نوشتم:سالم اری االااااغ ..نخیر تموم نشده
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 اوکی ما میریم باغ-

 باشه-

 دیگه.گوشیمو گذاشتم تو کیفمو ادکلن عزیـــــزمو دراوردم زیر گلوم و پشت گوشام و تو موهام زدم.عادتم بود 

 وااااای چه خوشکل شـــــــــدی-

با صدا مامان رفتم اون سمت.دلینا اماده شده بود.خواهرگلم توی اون لباس میدرخشید .خیلی قشنگ شده بود بهش یک لبخند زدمو با بغض 

ظرن از هم جدا شدیم .با کمک بغلش کردم از االن دلم براش تنگ می شد .اونم بغلم گرفت ولی با صدای یکی از دخترا که گفت اقا دوماد منت

دم مامان شنلشو پوشید و رفتن بیرون .پـــــــوفی کردم و مانتوی قرمزمو با ساپورت مشکیم پوشیدم و شال قرمزمو انداختم رو سرمو راه افتا

 بیرون .نامردا رفته بودن 

 خوب اقا اهونس االن سیلوانا میاد بریم-مامان

س داداش اریستا واردیان)شوهر دلینا(بودینی برادر شوهر دلینا و پسرعموی من .باهاش میونه ی خوبی اههههههه این پسرم که اینجاس .اهون

نداشتم با اخم رفتم پایین یک سالم زوووری دادم قشنگ دیدم اهونس بادیدنم یکم هنگ کرد ولی سریع سرشو انداخت پایین و جوابمو اروم 

 داد .اصال بچه سر به زیری نبود

 بیوفتیمخب راه -مامان

رفتیم سمت ماشین و مامان جلو نشست و اهونس راننده شد و منم عقب نشستم .ظبط رو روشن کرد .اهنگ احمد سعیدی بود خوشم میومد 

 ازش

اش نگامو دادم به خیابون و رفتم تو فکر .چهار سال پیش عمو حامد بابای اریستا و اهونس و اردیان توی پرواز به مشهد مرد و زن عمو هم باه

بود مرده بود .خیلی ساالی سختی رو داشتن این سه تا من که همش پیش اریستا بودم .عااااشقشم .و تونستم ذهنشو از خانواده ی از دست 

 رفتش دور کنم و اون دو پسر هم فراموشش کردن .

 رسیدیم-اهونس
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باغ شدیم و رفتیم توی ساختمون .با چشام دنبال اریستا با صدای اهونس نگاهی به اطراف انداختم جلوی ورودی باغ بودیم .پیاده شدیم و وارد 

 میگشتم که کنار سایدا دختر عمم دیدمش واااای که چقدر ناز شده بود .به سمتش پرواز کردم و محــــــــکم بغلش کردم

 دیـــــــــوونه ترسوندیم-اریستا

 ترستم مث خودت گودزیالییه االغ-

 جــــــــونم

 خوبی خره؟-اریستا

 خوبیــــــــــــت.تو چطوری؟خوش میگذره؟؟؟)با چشام به پسرای فامیل اشاره کردم(به -

 اووووووف چــــــــه جــــــــــورم جـــــــات خالی-اریستا

 خجالت بکش دختـــــــر.به اردیان بگم؟؟؟؟-یه پس گردنی بهش زدم

 بود( نه تـــــــورو خــــــــدا نگــــــو)تمام این کاراش ادا-اریستا

 دیوونه ی االغ-

 تویی-

 تویی-

 سیلوانا جون منم بوق بودم دیگه-سایدا

 واااااای سایدا ببخش عزیـــــــــــزم-

 محکم بغلش کردم و چلوندمش

 چطوری؟؟؟؟-

 مرسی .تو خوبی؟-سایدا

 فلن که زندم-
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 بدو برو لباستو عوض کن-اریستا

 اوکی بابا-

و ساپورتمو دراوردم و رفتم تو هال قشنــــــــــــگ نگاه خیلیا رو روی خودم حس میکردم رفتم سمت اتاق تعویض لباس و مانتو و شال 

 .متنفربودم ازین که کسی خیره نگام کنه.اخمامو توهم کردم و رفتم سمت اریستا

 دختـــــــــــــر محشـــــــــــــــــر شــــــــــدی-اریستا

 تزندایی رو بگم یه اسپند دود کنه برا-سایدا

 اووووه حاال انگار چی شدم همونیم که بودم-

 با صدای دست زدن همه برگشتم اونور که اردیان و دلینارو دست تو دست دیدم .بالخره اومدن.چقدرم بهم میان نامردا

 ی دست بزنی ب خدا چیزیت نمیشه-اریستا

از جــــــــشن..اهنگ صداش زیااااااد شد و همه ی چپی نگاش کردم و شروع کردم به دست زدن .رفتن و سرجاشون نشستن و این شد اغ

 ریختن وسط

 وااااای قر دارم فراوووون .بریم بریزیم؟؟؟-سایدا

 بریــــــــــم-اریستا

 دست منو گرفتن و کشیدنم وسط و شروع کردیم به ر*ق*ص*ی*د*ن

 مون عرق می ریختصدای اهنگ کـــــــر کننده بود بعد یک ساعت قرامون خشک شد و رفتیم نشستیم .از هم

 مگه مجبورین خوب؟؟؟-

 صدای اهونس بود .اوووووف این پسره ی غد بازم که اومد

 اررررره ی داداش گــــــــل که بیشتر ندارم واس عروسیش دارم سنگ تموم میــــــــزارم-اریستا

 پس من چیم؟؟؟-اهونس
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 تو ازدواج بکن که نیستی خر مغزتو بدجوووور گاز زده-اریستا

 بربابا دیوونع- اهونس

 اینو گفت و راشو کشید رفت

 خدایی داداشت مشکل داره-

 گمشو بابا-اریستا

صبح بود سریع ارایشمو پاک ۲:۳۰خالصع اون شبم گذشت و چقدر من موقع خدافظی اشک ریختم دیگه جون نداشتم .وفتی رفتیم خونه ساعت 

 بردکردم و لباسامو دراوردم چپیدم زیر پتو با سه شمارره خوابم 

 

 سیلواناااا.دخترم -

 هوووووووم-

 هستشاااا۱۲:۳۰پاشو مادر ساعت -مامان

 سیخ سر جام نشستم 

 ساعت چنـــــــــــــــــــده؟؟؟؟؟؟-

 مامان دستشو گذاشت رو قل*ب*ش 

 ۱۲:۳۰دیوووونه ترسوندیم .ساعت -مامان

 سریع از رو تخت بلند شدم و رفتم دسشویی و اومدم بیرون 

 جله داری جایی قراری داری؟خب چرا ع-مامان

 مامان دانشـــــــگاه-

 وااااای دختـــــــر من باتو چیکارکــــــنم امروز کالس نـــــــــداری-مامان
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 ندارم؟؟؟-دستام از حرکت ایستاد و روی پنجه ی پام چرخیدم سمت مامان و گفتم

 نه-مامان

 هـــــــــــــــــــــوف-

 بودم دراوردم و خودمو پرت کردم روتخت لباسو که نصفه نیمه تنم کرده

 پـــــــــاشـــــــــو دختــــــــــر-مامان

 ای مامان ول کـــــــــــــن-

 ینی چی ...تند باش پاشو -مامان

 اههههههه-

 بلند شدمو واستادم

 بفرما .حاال چیکارکنم؟-

 افرین عزیزم حاال بریم ناهار بخوریم-مامان

ـــــــاشق این ریلکس بودنشم .پشت سر مامان راه افتادمو رفتیم پایین به بابا سالم دادمو نشستم پشت راهشو کشید رفت .ینی من ع

میز.زرشک پلو با مرغ بود عـــــــاشقش بودم با ولع شروع کردم به خوردن وسطای غذا خوردن تلفن خونه صداش دراومد .زری خدمتکارمون 

 خونه شدرفت جواب داد و چند دقیقه بعدش وارد اشپز

 اقا .چیزه-زری

 چیزی شده؟کی بود؟-بابا

 اقا از شهرستان تماس گرفتن-زری

 خب؟-بابا

 اقا  گفتن سرور خانوم به رحمت خدا رفتن -زری

http://www.roman4u.ir/


 

 
9 

 

 بابا قاشقش از دستش افتاد .سرور خانوم عمه ی بابام بود بابا خیلی دوسش داشت .

 بابا بلند شد و رفت تو اتاقش مامانم رفت همراه بابا 

 برو به کارت برس زری-

 چشم -زری

 سرمو گذاشتم رو دستم .وااااای حیفش شد .عمه رو خیلی دوست داشتیم .هعـــــــی

 بلند شدمو رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کشیدم .اینم خبری بود اول صبحی بیاد اخه .نمیدونم چرا دلم ی جوری شده بود همش میخاسم باال

 یک اتفاق خیلی بد بودم .حالم خیلی بد بود با صدای در رو تختم نشستم  بیارم و یک حس بد داشتم و منتظر

 بفرما -

 مامان اومد تو صورتش ناراحتیشو نشون میداد 

 اماده شو میریم شهرستان -مامان

 االن؟؟؟-

 اره -

 باشه 

و زیپشو بستم .یک مانتو و شال و شلوار مامان رفت بیرونو بلند شدم .چمدونمو دراوردم و چند دست لباس مشکی دراوردم و چیدم توی چمدون 

جین مشکی پوشیدم و ی کفش اسپرت مشکی هم پوشیدمو  چمدونو برداشتم و رفتم پایین .مامان بابا روی مبل نشسته بودن و با دیدن من بلند 

 شدن 

 بریم-مامان

توی صندوق عقب و سوار شدم و راه افتادیم  .مثل  رفتیم توی پارکینگ و بابا پشت فرمون نشستو مامان کنارش جای گرفت و چمدونارو گذاشتم

 همیشه که توی ماشین دراز میکشیدم دراز کشیدم و چشامو بستم و به خواب عمیقی رفتم 
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 نـــــــــــــــــــــــــــــــه هاکان مراقب بــــــــــــــاش 

 پیچید و از هوش رفتم همینقدر صدای مامان رو شنفتم و یهو یک درد بــــــــدی توی سرم و پام 

*** 

 تورو خدا پااااشو .ابجی من دیگه تحمل ندارم .ابجی خوااااااااهش میکنم پــــــــــاشو .ابجی -

 دستمو اروم تکون دادم و چشامو با زوووور باز کردم .انگار یک دیوار روم افتاده باشه درد بدی داشتم .

 کـــــــــــرد .اهونس توهم دکتری یک کاری بکن چشماشو باز کردهههاقای دکتر .اقای دکتررررر چشاشو بـــــــــاز -

 صبرکن االن دکتر میاد زن داداش -اهونس

 تحمل کن یکم -اردیان

 ابجی دق مرگم کردی چرا چشمای خوشگلتو باز نمیکردی .دارم میمیرم دختر خیلی خوشحالم -دلینا اومد سمتمو دستمو گرفت

 آ....ب-

 میاد فکرنکنم باید چیزی بخوری  گلم االن دکترت-دلینا

 یک دکتر که دورشو پرستار گرفته  بود اومد سمتمو چند چیز با پرستارا گفتن و توی برگه نوشت 

 ببرینش به بخش -دکتر

رستار یک اینو گفت و رفت و اهونسم دنبالش راه افتاد .دستگاهارو ازم جدا کردن و گذاشتنم روی یک تختو بردنم به بخش .خیلی درد داشتم .پ

 مسکن بهم زد و رفت بیرون و دلینا و اردیان و اریستا و اهونس اومدن تو 

 سیلوانا تو که کشتیم خواهری -دلینا دستمو گرفت

 دختر خیلی مقاومی .سیلوانا دلم برات تنگ شده بود -اریستا

 پس .با..با ..کجا..س؟م..ا.ماــن..کجا..س؟؟-یک لبخند بهشون زدم 
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 شون دیدم .ترسیدم.اشک تو چشای دلینا و اریستا جمع شده بودقشنگ غم رو توی چشا

 اصن ..م..ن .ا.ین.جا چیکا..ر م.یکنم؟؟-

و ی دلینا زد زیر گریه و اریستا اشکش میریخت .اصن نمیفهمیدم چی شدع .یعنی چی؟.چرا اینطوری میکنن؟؟؟اردیان اریستا و دلینارو برد بیرون 

 لوم بود که ناراضیه .اردیان رفت بیرون و نگاه اهونس کشیده شد سمت من چیزی در گوش اهونس گفت که اهونس مع

 اهونس .مامان..با...با م کج..ان-

 اهونس یک نفس گرفت و چشاشو بست و اومد سمت من 

..عمو ..عمو گفت  ببین سیلوانا یک چیزی میخام بگم که حالتو خیلی بد میکنه ..ولی تو ..تو خیلی قوی هستی و میتونی با این کناربیای-اهونس

 باهاش کناربیای 

 میشه بگی چی شـــــده؟؟؟-

 صدام برگشته بود و میتونستم راحت حرف بزنم

عمو و زن عمو ..ببین توی راه رفتن به شهرستان ماشینتون بایک کامیون برخورد میکنه و ..عمو و عمو و زن عمو میمیرن و تو .تو شش -اهونس

 ماهه توی کمایی 

 بود .چندهنم باز مونده 

 

د دقیقه تو شوک بودم بعد یواش یواش اشکام میریخت و بعد به هق هق افتادم .خدای من باورم نمی شد .خدایا چــــــرا من زنده دراومدم 

یم ـچـــــــرا نبردیــــــم..بلند زدم زیر گریه که اهونس رفت بیرون و دلی و اری اومدن تو و اونام گریه میکردن ..بغلم کردن و دلدار

 میدادن 

 خــــــــــــــدایا چـــــــــــــرا نبردیــــــــــــــم-

 اخه نامرد توهم اگه میرفتی من به چه امیدی زندگی میکردم هان؟؟؟-دلی
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 نمیــــــــخام این زندگی رو .خـــــــــــــدا-با هق هق گفتم

 در باز شد و چند پرستار اومدن و بهم ارامبخش زدن 

 هق میکردم کم کم چشام سنگین شد و.. همینجور که هق

*- 

شهریوره .ختم سال مامان بابا بود و سر خاکشون بودیم .من و دلی و اری یک سمت خاک و ۲۰االن شش ماه از اون اتفاق لعنتی میگذره و امروز 

 .مامان کجایــــــــی..بابـــــــااردیان و اهونس و اروید)پسرعممون(اونور خاک بودن .همونجور اشکام میومد و به خاکا زل زده بودم  

 سیلوانا بسه دیـگه خودتو کشتی-اردیان

 خواهری بسه ..بابا و مامان دارن زجر میکشن تورو اینجوری میبینن .بسه -دلی

 ولی من همونجور اشک میریختم 

 دلینا و اریستا کمکم کردن و بلندم کردن 

 اردیان ماشینو روشن کن -دلینا

روشن کرد و منو سوار کردن .جونی برام نمونده بود این شش ماه فقط اشک میریختم و چیزی نمیخوردم .من خیــــلی  اردیان رفت و ماشینو

 تنها شدم .خیــــــــلی  زیاد 

 سیلواناجان ازین به بعد با اهونس و اریستا خونه ی ما میمونین .خونه ی بابا و عمو رو میفروشیم-اردیان

 باشم خودمون ی خونه میخام من.. نــــــــه — 

 نمیـــــ —اردیان

 اردیان االن نه ..میبینی که حالش بده -دلیی

 اخهــ-اردیان

 اردیان-دلی
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اردیان ساکت شد و به رانندگیش ادامه داد .این شش ماهو خونه ی خودمون بودیم .نمیخاستم سربار دلی باشم اونا حق زندگی داشتن .ولی خب 

 .هه انگار اردیان قصد کرده بود یتیم خونه بزنه اریستا و اهونسم میرفتن اونجا 

 با فکر این که االن منم یتیمم دوباره اشکام شروع به باریدن کردن .خــــــدایا دارم دیوونه میشم خودت کمکم کن 

 با باز شدن در سمت خودم چشامو باز کردم دلینا بود که جلوی در ایستاده بود 

 عزیزم رسیدیم بیا پایین -دلینا

 نمو گرفت کمکم کرد تا پیاده شم هـــــــــوف اورده بود منو خونه خودشون .اخمامو توهم کشیدم و رفتم سمت ساختمون و واردش شدم شو

 عزیزم این اتاقو برای تو اماده کردن بیا -دلینا

تی بود و پرده ها قرمز و تخت ترکیبی از رفتیم طبقه ی باال و وارد اتاق شدیم .یک اتاق بزرگ بود که حموم و دسشویی هم داشت و دیوارا صور

 قرمز و صورتی بود .هه چه شاد قبل این اتفاق عاشق این اتاق بودم .بی حال روی تخت دراز کشیدم

 عزیزم نمیخای لباساتو عوض کنی؟-دلینا

 خوبم -

دراوردم و یک ارامبخش خوردم و دراز دهنشو باز کرد که چیزی بگه ولی بیخیال شد و رفت بیرون کیفمو برداشتم و  از توش بسته قرصمو 

 کشیدم .ینی من باید اینجا زندگی کنم؟؟نـــــــــه.خب اریستاهم..اه نـــــــه نمیکنم مزاحم زندگی خواهرم نمیشم 

 توی همین فکرابودم که کم کم چشام گرم شد و خوابم برد

 دخترم؟سیلوانا جان-

 از تخت پریدم پایین  چشامو باز کردم .بابا و مامان کنارم بودن سریع 

 باباااااا .مامااان-

 محکم بغلشون کردم .خدایا مررسی

 میدونستم .میدونستم همش شوخیه .چرا با من این کارو کردین -
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 دخترم .صبر داشته باش -مامان

 منتظر نگاشون میکردم

 گرد.مثل قبل شو عزیز دل بابا به خدا اذیت میشیم ما وقتی تورو اینجوری میبینیم .خواهش میکنم بر-بابا

 دخترم اگه میخای ما اروم بخوابیم به حرف خواهرت گوش کن و بیا خونه ی اردیان -مامان

 بزار راحت بخوابیم دختر بابا .لطفا-بابا

 چی میگین؟؟حاالکه اومدین میریم خونه ی خودمون -

 مامان محکم ب  غ ل م  کرد و بابا پیشونیمو .ب.و.س.ی.د 

 دلیناروهم اذیت نکن مواظب خودت باش .-مامان

 به حرف اردیانم گوش کن .خدافظ دختر گلم -بابا

 کجا میرین؟؟؟ینی چی؟؟؟-

 کم کم مامان و بابا محو شدن و .هیچی نموند ازشون 

 نهههههههههههههههههههههههههههه-

 سیلوانااااااااااااااا-

 چشامو باز کردم تو بغل دلینا بودم .وای خدایا همش یک خواب بود 

 عزیز دلم خواب میدیدی -دلینا

 بلند زدم زیر گریه .مگه میشه این خواب خیییلی طبیعی بود .محکم دلینا رو به خودم فشردم 

 نمیخام دلینا .نمیییخام ..من مامان و بابامومیخام-

 عزیزم .وااای سیلوانا دیوونم کردی اخه مگه من نمیییخام؟؟چرا هممونو اذیت میکنی،؟،،-دلینا
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 ببخشید-

 دراومدم و اشکامو پاک کردم و رو تخت دراز کشیدم از بغلش

 خودتو اذیت نکن ..بخواب عزیزم -دلینا

 دستمو گرفت .دستشو فشردم .سرمو نوازش میکرد و کم کم خوابم برد ...

رف دلی از شدت سردرد بیدار شدم .به سقف صورتیه روبه روم زل زدم .مامان چی گفت؟بابا چی گفت؟من دیشب خواب میدیدم.گفتن به ح

 لش گوش کنم و بیام خونه ی اردیان ؟اره همینو گفتن ولی خوب من نمیخام سربار اینا باشم نمیییخام.اه خب مامان و بابا گفتن .هووووف بیخیا

 بلند شدم و رفتم دسشویی و دست و صورتمو شستمو اومدم بیرون  

مون موقه دراتاق روبه رویی باز شد و اهونس ازش بیرون اومد .این یک تونیک مشکی و ساپورت مشکی و شال مشکی پوشیدم و رفتم بیرون .ه 

م سمت اینجا چه غلطی میکنه .اخمامو توهم کشیدم و راه افتادم و صدای قدماشو میشنیدم که اونم داره میاد پایین .از پله ها رفتم پایین و رفت

 اشپزخونه دلینا و اردیان داشتن صبحونه میخوردن 

 واهرزن گرااامصبحت بخیر خ-اردیان

 صبحت بخیر عزیزم بیا صبحونه بخور-دلی

 صبح بخیر.نمیخام .دلینا یک قرص سردرد بده -

 عزیزم خوب شکم خالی که نمیشه قرص خورد بشین ی چیزی بخور -دلینا

 هوووف رفتم و نشستم کنارش یک تیکه نون برداشتمو روش عسل ریختم و چپوندم تو دهنم

 دارین؟من میرم بیرون کاری ن-اهونس

 نه داداش برو-اردیان

 خدافظی کرد و رفت .واس خودم دو سه لقمه دیگه گرفتم و بلند شدم 

 دلینا خوردم حاال یک قرص بده -
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 چشم عزیزم-دلی

 بلند شد و رفت در یکی از کابینتا رو باز کرد و از توش یک بسته قرص دراورد و با یک لیوان اب داد دستم 

 مرسی-

و خوردم و لیوانو دادم دست دلی و خواستم برم بیرون که یاد مامان و بابا افتادم.اونا گفتن دلی رو اذیت نکنم .برگشتم و قرصو از توش دراوردم 

محکم دلی رو بغل کردم و گونشو ب*و*سیدم  و بهش یک لبخند زدم .قشنگگگ چشای دلی و اردیان گرد شد .یک خنده ی بلند کردم و رفتم از 

 زورکیمو گذاشتم بره و دوباره غم اومد تو صورتم خیلی تظاهر سخته ولی من ب خاطر اطرافیانم باااید تظااهر کنم  . اشپزخونه بیرون .لبخند

یک اهنگ خارجی داشت  pmcرو روشن کردم و زدم tvنشستم و برای تظاهر مثل همیشه پاهامو انداختم روی میز و tvروی مبل روبه روی 

 ام نصبیدم پخش می شد .گوشیمو دراوردم و تلگر

 دلـــــــــی-

 جــــــونم-صداش پر از تعجب از توی اشپزخونه اومد

 رمز وای فایتون رو بگـــــــــــــو-

 ۵۶۶۴۳۲۵۷۱-دلی

 اوکــــــــی تنکـــــــــس-

 رمز وای فای رو وارد کردم و وارد تلگرام شدم .تظاهر کردن اونقدرام سخت نیستــــــــا.

 تاش از پی وی بود ۸۰۰پیام داشتم ولی بیشترش از گروها بود و ۲۰۰۰۰وووه  تلگراممو باال اورد اوو

همه رو پاکیدم و فقط پیامای نارسیس رو گذاشتم و بازش کردم .نارسیس صمیــــــــمی ترین رفیق و هم دانشگاهیم بود  و کل این یک سال 

 کنارم بود 

 پیاماش فقط امیدوارانه بود و چندین متنم فرستاده بود 

 سالم نارسیس -
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 سیـــــــــــلوانــــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟-

 چند شکلک خندع انداختم 

 نه عمشم -

 دختر خــــــــــــودتی؟؟؟؟؟//-

 اوهوم -

 مطمن باشم؟؟؟/-

 عععععع نارسیس خره خودمم دیــــــــگه-

 خدایا باورم نمیشه -

 ببین نارسیس ی تصمیمی گرفتم -

 چه تصمیمی عزیزم؟؟-

م شاد باشم  و مثل قبل بشم .سخته ولی شدنیه ..من این یک سال رو تو اوووج سیاهی زندگیم بودم .ولی حاال میخام که  بشم همون سعی میکن-

 سیلوانا 

خدای من سیلوانا این عالیـــــــــــــه .تو میتـــــــونی هیچوقت نشده چیزیو بخای و عملیش نکنی .من ب -چند شکلک تعجب انداخت

 ارم تو ایمان د

 امیدوارم که بتونم .کارسختیه-

 اونجام بریم ددر دودور ۵خب واس شروع امروز ساعت -

 خب .اینم ی چی واس شروع مجبورم قبول کنم 

 باشه قبوله -

 اونجام ۵عزیزم مامان کارم داره  پس ساعت-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 اوکی برو بای-

 بای-

طبقه ی باال و رفتم تواتاقم روی تختم نشستم  .خوب سیلوانا باید با خودت گوشیمو گذاشتم تو جیبمو و بلند شدم .کسی تو اشپزخونه نبود  رفتم 

وانای کناربیای .وگرنه اطرافیانت خیـــــــــــلی اذیت میشن سیلوانا  نگو تظاهر بگو ازمایش بگو اماده کردن  بگو برگشتن .تو باید بشی سیل

ای قدیم .واااای خدایا دیوونه شدم .بغضمو قورت دادم .از امروز اجازه نداری گریه قدیم .ب خاطر مامان و بابام که شده بـــــــاید بشی سیلوان

 کنی سیلوانا فهمیــــــــــــدی ؟اجازه ندااااری 

 بلند شدم و رفتم بیرون از اتاق و رفتم طبقه ی پایین و دم در اتاق دلی و در زدم 

 بله؟؟-دلی

 دلی جان من میرم بیرون کاری نداری؟-

 یزم برو نه عز-دلی

 قشنــــــــــگ صداش تعجب داشت .

 بای خواهری -

 ببین این یک سال چیکارشون کردی که با کار به این کوچیکی تعجب میکنن .رفتم از خونه بیرون تا قدم بزنم

 تم تو جیبمهندزفریمو از توی جیبم دراوردم و به گوشیم وصل کردم و رفتم توی فایل اهنگای خارجیم و پلی کردم  و گوشیمو گذاش

تو خب حاال کسی نبود که مزاحمم بشه خودم بودم و خودم .باید خوب فکر میکردم .درباره ی زندگیم .بدون پدرومادرم .با این فکر دوباره اشک 

.هق چشام حلقه زد و یک قطرش ب خودش اجازه ی بیرون اومدن داد و انگار بقیشونم منتظر همین یکی بودن و شروع کردن به ببرون اومدن 

هق میکردم دیگه خدایا تحملم تموم شده یک ساله مامان و بابامو ازم گرفتی وای خدای من .همینحور قدم میزدم و اصال توجهی به نگاه های 

بسه ه سوالی و تاسفی و تعجبی مردم نمیکردم بزار هرچی دلشون میخاد فکرکنن کیه که توجه کنه     .اشکامو با استین لباسم گرفتم .سیلوانا گری

با گریه هیچ چیز درست نمیشه .یک نفسی تازه کردم و نگاهی به اطرافم انداختم رو به روی ورودیه یک پارک بودم .خب چی از این بهتر از 

بچگی عاشق پارک و فضای پر از گل و سمبلش  بودم .وارد پارک شدم و مستقیم به سمت اولین نیمکت رفتم و روش نشستم و پای چپمو روی 
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م انداختم .االن موقه ی فکر کردن بود و هیچ اشکی هم اجازه نداشت که از چشمای من دربیاد نفسی گرفتم و نگاهمو به گل های رز پای راست

نارسیس روبه روم دوختم .خب من باید با خودم کنار بیام و بشم همون سیلوانای قبل .به خاطر مامان و بابام به خاطر دلینا و اریستا و به خاطر 

 ه خیلی این مدت اذیت شد .هووووف.خب بهترین کار از نظر بقیه اینه که من برم و با دلینا زندگی کنم  عزیزم ک

 ولی خب من دوست داشتم خونه ی خودمون بمونم و به یاد مامان و بابا زندگی کنم .اه سیلوانا احساسیش نکن دختر خودتم میدونی که توی اون

دیوونه میشی .خب پس با این حال خونه رو نمیفروشم و اجازه نمیدم کسی بفروشتش و برای خودم  خونه هر لحظه یادشون میوفتی و در اخر

نگهش میدارم .این فکر خوبیه .خوب یک مشکل دیگه هم این وسط هست اونم اینه که اهونسم توی خونه ی اردیانه .اه سیلوانا اخه اون بدبخت 

خم رفته تعطیالت فکر کنم نشستم باخودم حرف میزنم .کی از خودم بهتر توی این دنیا تنها نفری با تو چیکار داره .هووون اینم حرفیه .وای خدا م

که میشه بهش تکیه کرد خود ادمه و منم دارم همین کار رو میکنم .خب سیلوانا باید به خودت قول بدی که تا جایی که میتونی گریه نکنی 

ی سرسختی نمونه نداشته باشه و قووول میدم که تا جایی که بتونم گریه نکنم .ی جورایی .باشه؟؟..خیلی سخته .ولی من میشم یک دختری که تو

هرررگز گریه نکنم .نفسی گرفتم و ...شدم سیلوانای جدید .بلند شدم و از پارک خارج شدم .همیشه این پارک یادم میمونه .چون وقتی واردش 

..یک سیلوانای قوی و سعی میکنه شاد باشه و  همه ی زخمای دلش ترمیم شده شدم یک سیلوانای غمگین و رنجیده و ضعیف بودم ولی االن

ال هستم .لبخندی به ورودی پارک زدم و راه افتادم به سمت خونه  .هوا تاریک شده بود وای قرارم با نارسیس .گوشیمو نگاه کردم سه تا میس ک

ان و سه تا از اریستا وای  حتما االن نگرانم شدن .سرعتمو زیاد کردم.تقریبا می و یک پیام از نارسیس و جهارتا میس کال از دلی و پنج تا از اردی

دوییدم که یهو ماشینی کنارم واستاد و یکی سریع ازش پیاده شد و نفهمیدم کی دستمو کشید و توی ماشین پرتم کرد .وقتی طرف سوار شد و 

ز و دستی که روی قل*ب*م گذاشته بودم تا اروم بگیره  و اهونس هم با نگاهی برگشتم تا شروع به جیغ زدن کنم که اهونس رو دیدم .با دهنی با

 وحشتناااک و عصبی بهم نگاه میکردیم  .

دختره ی  خیره سر فکر کردی چون غمگینی و ناراحت میتونی هر غلطی دلت خواست بکنی ؟؟تا این وقت شب کدوم گوری بودی ؟کدوم -اهونس

 کثافت خونه ای بودی ؟هاااااان؟؟

 با حرفایی که اهونس زده بود چشمام گرررد شده بود کم کم تعجبم جاشو به اعصبانیت داد و حاال نوبت من بود تا ماشینو بزارم رو سرم .من

 اجازه نمیدادم کسی بهم توهین کنه .نه االن نه هیییجوقت دیگه 
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رن از خونه بیرونو و هر غلطی بکنن و نصفه شب حرف دهنتو بفهم عوضی فکر کردی همه مثل خودتن که کله سحر شیک و پیک کنن ب-

برگردن؟؟؟نخیر اقا ازین خبرا نیست من مثل توی احمق نیستم من ازهمون موقه توی پارک بودم و داشتم فکر میکردم و اصال نمیفهمیدم زمان 

 چطور گذشت 

  از شدت اعصبانیت پاهام میلرزید و حاال اون بود که با دهان یک متر باز نگام میکرد

هه .دختر عمو  توی اون تصادف بدجور ضربه ای به کله ی پوکت خورده چون فکر کنم فراموش کردی که من یک پزشکم و هرموقه از -اهونس

 روز باید بیمارستان باشم و توی بیمارستان هم فقط تو میتونی کار خالفی انجام بدی 

 تو به چه حقی اومدی  دنبال من  هه.پسر عمو همه ی کثافت کاریا توی همون بیمارستاناس ..اصال-

 برگشتم که در رو باز کنم و پیاده شم که قفل مرکزی رو زد برگشتم سمتشو با حرص نگاش کردم

 عوضی این در رو باز کن میخام بررررم -

 ولی توی احمق...اون دهنتو ببند خواهرت داشت سکته میکرد برای همین اومدم دنبال توی احمق تا پیدات کنم و ببرمت پیش دلی -اهونس

 احمق خودتی و هفت جد و ابادت  بی ادب-

 هفت جد و اباد  من هفت جد و اباد توهم حساب میشه-اهونس

 میخام صد سال نشهههه ..اومدی دنبالم پیدام کنی و-

 حاالهم کردی پس راه بیوفت و منو ببر خونه 

 رانندت نیستم -اهونس

 درحال حاظر رانندمی  پس راه بیوفت -

داشت نگام میکرد که دست به سینه سرمو به صندلی تکیه دادمو چشامو بستم که دست از سرم برداره .از بچگی باهاش مشکل داشتم  با حرص

 .پسره ی خر 

 بعد کمی تامل ماشین رو روشن کرد و راه افتاد .کم کم منم چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد
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 وای اهونس جان زحمت شد برات-

 با زحمت چیه نه با-اهونس

 صدای دلینا و اهونس بود .چشمامو باز کردم و دلی و اون پسره ی ایکبیریع مغرورو دیدم ایشششش

 وای دختر کشتیمون عزیزم کجارفته بودی؟؟؟-دلی

 نگاهی  به اهونس انداختم که گفت

 دلینا جان کاری ندارین من برم،؟-

 وای اهونس واقعا شرمنده خسته شدی برو استراحت کن-دلی

 نه بابا زن داداش خسته ی چی .پس من برم دیگه-اهونس

 اووووه حاال انگار کوه کنده .ی نگاه ب من انداخت  و رفت از اتاق بیرون دلینا کنارم روی تخت نشست 

 کجا بودی عزیز دلم؟،-دلی

 ه واقعا ببخشید دلی واقعا ببخشید نیاز داشتم کمی خلوت کنم و رفتم توی پارک و نگاه ساعت که کردم دیدم که شب-

 فدات بشم فدا سرت ولی واقعا نگرانمون کردی -دلی

 چرا این پسره رو فرستادی دنبالم؟؟-

 ییییییه چی میگی دختر پسرعموته چرا میگی این پسره؟؟-دلی

 دلی بیخیال میدونی چشم ندارم ببینمش-

 چرا اخه؟؟-دلی

هیچی بیخیال .میخام -فتا بهم داد .جای این حرف نفس عمیقی کشیدم  و گفتماخه خواهر من توکه نبودی ببینی منو چقدر تحقیر کرد و همه ص

 استراحت کنم میشه؟

 اره عزیزم .شبت بخیر-دلی
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 جونم؟-خواست بلند شه که دستشو گرفتم و صداش زدم .برگشت سمتم

 گونشو ب*و*سیدم و یک لبخند خوشگل بهش زدم که چال گونم دراومد

 ک سال چالتو ندیدم  خواهریالهی من فدات بشم که این ی-دلی

 محکم ب*غ*ل*م کرد و  روی موهامو ب*و*س*ی*د  

 شبت بخیر عزیزم -

 شبت بخیر گل خواهر -دلی

 بلند شد و برق رو خاموش کرد و رفت بیرون 

اهونس مغرور لبخند  مانتومو در اوردم و سر خوردم روی تخت و دراز کشیدم .خب؟االن واقعا حس بهتری دارم لبخندی زدم ولی با یاد تحقیرای

 از روی ل*ب*م فرار کرد و یک اخم گنده نشست رو صورتم 

پسره ی خر فکر کرده کیه؟اصن دلم خنک شد جوابشو دادم اگه نمیدادم االن عقده شده بود  اه پسره ی خر بیشعور چطور توی این خونه 

 تحملش کنم اخه؟؟؟؟

 توی فکر اینا بودم که خوابم برد

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

 سوم شخص)راوی(

اهونس در اتاقش رو باز کرد و واردش شد و بالفاصله تیشرتش رو از تنش در اورد داشت از شدت اعصبانیت و شرمندگی از درون میسوخت 

روشنش .اعصبانیت به خاطر حرف های دختر لوس عمویش و شرمندگی به خاطر حرف های خودش  .کنترل کولر رو از روی عسلی برداشت ک 

کرد و رو تختش ولو شد و با شدت چشماشو بهم فشرد و با خود گفت )اه دختره ی خیره سر سر به هوا به جای عذر خواهی برای من یک مترو 

نیم زبون داره و کار بدشو قبول نمیکنه ..خوب توهم غلط کردی که بهش تهمت زدی ..اخه من از کجا بدونم خانوم رفته توی پارک نشسته فکر 

نه؟؟..خب وقتی نمیدونستی غلط کردی نظر دادی ...خب اونم غلط کرد به من تهمت زد ..خ اول تو تهمت زدی ..خفه شو (خودش خودش رو میک

 فحش میداد .اعصابش متشنج بود .یهو بلند شد و رو تخت نشست و گفت.
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 جالت و  تشکر چپکی نگام میکنه.ععععععع()عععععع دختره ی پررو رو از ماشین تا اتاقش بغلش کردم اونوخ بیدار شده به جای خ

 خوابش برد ۲:۳۰دوباره خودشو پرت کرد رو تخت و دراز کشید .اونقدر با اعصابش کلنجار رفت  تا بالخره ساعتای

& 

 

***** 

 سیلوانا

بدون نگاه کردن به گوشی  با صدای گوشیم یک جشممو به زووور باز کردم و با دستم دنبال گوشیم میگشتم و در اخر روی عسلی پیداش کردم و

 دستمو روی جای مخصوص کشیدم و تماس وصل شد 

 بله؟؟-

 ظهر خـــــــوابی؟؟؟؟۱۲:۳۰کــــــــوفت بله .مـــــــــــرگ بله .زهرمـــــــار بله .خانوم ساعت -

 باصدای جیغ نارسیس سیخ سر جام نشستم 

 ده و چرا خوابم؟؟؟؟مــــــــرگ االغ ترسوندیـــــــم زنگ زدی بگی ساعت چن-

 اخه نفهم دیروز مگه قرار نبود بریم بیرون؟؟؟-نارسیس

 اوخ حرف دیروزو نزن باز یادم میاد -

 چی شده مگه؟؟؟؟-نارسیس

 با نارسیس خیــــــلی راحت بودم تمــــــام قضیه رو براش تعریف کردم

 م خودمو بهش مینداختمای خــــــــــاک حیف اون جیگر برای تو من اگه جای تو میبود-نارسیس

 گمشو باع مگه اوسکولم؟؟من جنازمم به این مغرور ایکبیری نمیندازم -

 گاوی دیگه خواهر من پسر به این ماهی -نارسیس
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 عخــــــــــــــی بیا ورش دار ببر برای خودش مارم راحت کن -

 اوووووف من که از خـــــــــدامه -نارسیس

 گمشو بابا اوسکول -

 سیلی خیلی خوشحالم واس اینکه داری میشی سیلیه خودم-ش مهربون شد و گفتنارسیس صدا

 اوال سیلی عمته اسممو مخفف نکن دوما مرســــــــــی واس بودنت کنارم -یک لبخند به محبتش زدم و گفتم

 ی من  خواهر نداشتمی دیوونه ای دیگه اسم ب این قشنگی برات میزارم .سیـــــلی ..درضمن تو برا -نارسیس بلتد زد زیر خنده

 بمیرباع االغ سیـــــلی چیه دیگه ..مرسی که منو خواهرت میدونی -

 توجه کردی کلمه اولو با حرص میگیم دومو با محبت؟؟-نارسیس 

 یکم فکر کردم و بلند زدم زیر خنده 

 اله چالتو ندیدم؟؟جــــــــــــــون االن چال گونت دراومده و داره دلبری میکنه ..میدونی یک ســــ-نارسیس

 عــــــــــاشقتم رفیـــــــــــــق -ازین ب بعد قول میدم ببینیش   نارسیس-یک آه غمگین کشیدم و گفتم

 کــــــــــرتم دااااا-

 دیووونه باز لوتی شدی -بلند خندید و گفت

 خودمم خندم گرفت 

 نه بیاد بریم بیروم؟؟امروز که الحمداهلل مادموزل قصد نداره بره فکر کنه و میتو-نارسیس

 اوووف دلم برات ی ذره شده کی بریم ؟-

 من امروز ماشین ندارم تو داری؟-نارسیس

 اوهوم اینجا  ماشین زیاده یکیو قرض میگیرم-
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 اونجام ۵اوکی پس -نارسیس

 اوکی .بای -

 بای -

 ی و شلوار مشکی عوض کردم و رفتم بیرون گوشی رو قطع کردم و بلند شدم رفتم دستشویی و بیرون اومدم و لباسامو با تونیک صورت

مبل روبه  در اتاقمو که بستم چشمم به در بسته ی اتاق اهونس مغرور افتاد یک پوزخند زدم و رفتم از پله ها پایین  .اردیان و اریستا و دلینا روی

 نشسته بودن و داشتن یک مسابقه رو نگاه میکردن tvروی 

 سالم-

 م  و جوابمو با خوشرویی دادن .رفتم و کنار اری نشستم  و زدم رو پاشو گفتمبا صدای سالم من برگشتن سمت

 چطوری دختر عموووو؟؟؟؟-

 اری متعجب سرشو باال اورد و همونجور نگام میکرد و کم کم چشاش اشک گرفت و محکم بغلم کرد 

 خدای من باورم نمیشه لحنت مثل قبل شده -اری

 اخ اری خفم کرررردی -

 از لپم گرفت  ولم کرد ی ماچ آبدااار 

 هووووف همیشه میگم اینجوری بغلم نکن تفیمم نکن-

 عشقمییییی االغ -اری

 گمشو باع گوساله -

 دلی و اردیان با خنده نگاهمون میکردن .خدای من ینی اینا این هم با من غمگین بودن حاال اینقدر با شادیه من شادن .باورم نمیشه 

 بریم دور دور میای؟؟؟۵ا میخایم ساعتراسی اری من و نارسیس و بچه ه-

 ارهههه کیه که با تو نیاد؟؟-اری
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 وااای خدای من این کار؟؟میدونی یک ساله انجامش نداده بودیم-با خنده مث قبال با شونم زدم ب شونش که با شوک نگام کرد و گفت

 از این به بعد انجام میدیم -خندیدم و گفتم

 راومد و زد زیر خنده دوباره یک ماچ تفیم کرد که جیغم د

 سالم -

هووووووف .صدای اهونس خان مغرور گودزیال بود .همه جوابشو دادن و زشت بود که جوابشو ندم برای همین یک سالم یواش بهش گفتم 

 صبح بیدارشدی .ایشششش من فرق دارم ....چه فرقی ..اه بمیر۷.ماشااهلل گودزیالییه تا االن خواب بوده ...نکه خودت ساعت

 ست از دعوا با خودم برداشتم و  در گوش اری گفتمد

 اری یک نوبت ارایشگاه برای من بگیر باس برم اصالح  مث میمون شدم -

 بلند زد زیر خنده و اهونس با اخم نگام کرد ایشششش فکر کرده درمورد اون حرفیدم .تحفه 

 اوکی .واس ساعت چند مریمو بگم؟؟-اری

 هرچی زودتر بهتر-

 بصبر برم  بزنگم و بیام اوکی پس -اری

 اوکی- 

 بلند شد و رفت باال تا به مریم ارایشگرمون زنگ بزنه و بیاد 

 سیلوانا جان ما ناهار خوردیم تو نمیخای بخوری؟-دلی

 چرا میخام -

 روی میز وسایل هست فقط برای خودتو اهونس غذا بکش بی زحمت -دلی

لینا به این کارم چشم غره رفت و ل*ب*شو گزید یعنی زشته نکن اینکارو .اخمامو تو هم یک نفس عمیق از روی کالفگی کشیدم و بلند شدم و د

 کردم و رفتم سمت اشپزخونه و اهونسم دنبالم میومد 
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رفتم سمت گازو اهونسم یک صندلی کشید بیرون و نشست .دوتا بشقاب برداشتمو غذا کشیدم برای جفتمون و بشقابشو جلوش گذاشتم و  

و میز گذاشتم و نشستم .همینجور که غذا میخوردم سنگینی نگاهشو حس کردم سرمو باال اوردم که با پوزخندش روبه روشدم بشقاب خودمم ر

 اخمامو توهم کردم و غذامو خوردم و بعد

 

 ومد سمتم و گفتخورن غذام ظرفمو برداشتمو شستم و رفتم از اشپزخونه بیرون .حتی بهش نگاهم نکردم .پسره ی نکبت مغرور .اری با دیدنم ا

 بدو بریم-اری

 کجا؟؟-

 ارایشگاه دیگه-اری

 االاان؟؟-

 اوکی بریم اماده شیم-ن پ فردا .مریم گفت االن بیکاره و دلشم برات لک زده -اری

ای رفتم طبقه باال و توی اتاقم و در کمدمو باز کردم.خب جی بپوشم .یک مانتوی مشکی و شلوار قهوه ای و شال مشکی و ال استار قهوه 

پ قهوه ای پوشیدمو گوشیمو برداشتم و رفتم از اتاق بیرون و بالفاصله در اتاق  اری هم که دوتا اتاق  با من فاصله داشت باز شد و اومد بیرون .تی

 زده بود 

 محشر شدی کصافط-اری

 میدونم .بریم-

 وای باز اعتماد به سقف شدیا -اری

 با خنده از پله ها اومدیم پایین .

 ماشینتو قرص بده  اهونس -اری 

 سوییچش روی  عسلیه بردار -اهونس
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 مرسی -اری

حتی یک نگاهم بهش ننداختم و اونم نگام نکرد ی حوری انگار نگاه کردن بهم گ*ن*ا*ه بود که نگاه هم نمیکردیم صدرصد غرورمون اجازه 

نسیس اهونس و سوارش شدیم .اووووووم بوی عطر نمیداد .اری سوییچ رو برداشت و بعد خداحافظی از خونه زدیم بیرون و رفتیم سمت  ج

 تلخش دیوونه کننده بود و کل ماشین رو بوی عطرش گرفته بود 

 اه هی بهش میگم اینقدر ب خودت عطر نزن حاال بوی عطر اونو گرفتیم -اری

 بیخیال بابا راه بیوفت -خندیدم و گفتم

م لبخند بزنم ولی زود اخم کردم و لبخندمو خوردم .جه معنی میده از بوی عطر اون از این که بوی عطرشو بگیرم ته دلم قیلی ویلی شد و میخاست

 گودزیالی مغرور خوشم بیاد .تا وقتی برسیم به ارایشگاه اخم داشتم و وقتی پیاده شدیم و بوی عطرش دور شد اخمامو باز کردم 

 پیش به سوی تغییر -اری

 خندیدم و رفتیم سمت ساختمون و واردش شدیم 

 م با دیدنمون مث کانگورو اومد سمتمو محکمممم بغلم کرد مری

 واااااای دختر یک ساله ندیدمت چیدرم سیبیلو شدی -مریم

 گمشو دیوونه .سالم-خندیدم و گفتم

 سالااام -مریم

 علیک سالم-اری

 عععععع توهم هستی ؟؟ندیدمت -مریم

 اری یکی زد پس گردنشو خندیدیم 

 س درستت کنم خب سیبیلو بیا بشین که با-مریم

 عمت سیبیلویه -
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 همینجور که میرفتیم سمت صندلیا گفت

 اخ گفتی عمم دوسال اصالح نکرده -مریم

 بلند خندیدیمو نشستم رو صندلی و مریم اومد سر من و شروع کرد ...

*** 

 

 وااااای خدای من اصال باورم نمیشه تو همون سیلی سیبیلویی-آرئ

 دیوونه گمشو بابا -یکی زدم به شونشو گفتم

 وای خدا چقدر تغییر کردی -مریم

 اه خب بزارین خودمو ببینم -

به زور از زیر دستاشون فرار کردم و رفتم جلوی اینه .چشمای خودمم گرد شد  ابروهامو هشت باریک برداشته بود  که به صورت گردم میومد 

ای صاف که حالت قلوه ی داشت و دوتا چال گونه ی جیگررر که .صورت من گرد بود و چونه ی گردی داشتم و چشمای آبی  که درشت نبود و لب

 دل همه رو آب میکرد  و موهامم قهوه ای روشن و موج دار بود و یه جورایی می شد گفت که فره .واقعا خوشگل بودم 

 دختر تو خیییلی خوشگلی -مریم

 معررررکه ای -اری

 د و خودشو به اری تکیه دادخندیدم که چال گونه هام در اومد که مریم ادای غش دراور

 خدایا کرمتو شکر اخه چرا به این دادی به ما ندادی؟؟؟-اری

 گمشین بابا توله ها -

 بابا ما توله تو فرررشته -اری

 شک نکن -باخنده گفتم
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 گمشو اآلغ بهت رو دادم فکر کردی چی هسسست -اری

 اه گوسفند بریم خونه -

 اصن عاشق تلفظ کالمتونم -مریم

 م .مری با بریم دیگهمیدون-اری

 میموندین حاال-مریم

 نه دیگه بریم ..بای مری -

 مریمو ب*و*سیدم و خدافظی کردیم و بعد کلی تعارف تیکه پاره کردن رفتیم از ساختمون بیرون .سوار جنسیس اهونس شدیم و راه افتادیم 

 وااای دختر خداییش خیلی تغییر کردی -اری

 اه اری ول کن جون سیلوانا -

 االغ چرا قسم میدی-اری

 ریز خندیدم که گفت 

 ژوووووون تو فقط بخند -

 ارررررری-

 جووووونم-اری

 بدم میااااد اینجوری محرررفی ععععع مث پسر خرابا -

 بلند زد زیر خنده که زدم پس کلش

 رانندگیتو بکن  االغ -

 اوکی اوکی -اری
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داشتم با اشتیاق عطر سرد اهونس رو به مشامم میکشیدم مثل عطسه بود یک  خندشو خورد و هواسشو به رانندگیش داد و باز این من بودم که

خند به حرکت غیر ارادی که ازش ناراضی بودم ولی اجازه دادم که با این بو روحم ارامشی که میخاد رو پیدا کنه .چشمامو بسته بودم و همینجور لب

 لب عطرو بو میکردم 

 ت کشش میرفتم  میدونستم اینقدر عطرشو دوس داری برا-اری

 سریع چشمامو باز کردم وگفتم

 عطرچی؟؟)دقیقا همون کوچه ی علی چپ رو انتخاب کردا بودم(-

 ببین واس من نرو کوچه هاااا -اری

 گمشو بابا خوابم میاد یکم چشمامو بستم -

 بت؟؟اها اونوقت از کی تا حاال واس خوابیدن دماغتو اندازه خرطوم فیل میکنی و لبخند میاد رو ل-اری

 از امروز -

 اها .کم نیاریا-اری

 قول میدم کم نیارم-

 خانوم کم نیار گمشو پایین رسیدیم-اری

 ععععععع رسیدیم؟؟؟-

 بعله وقتی دماغتو خرطومی کرده بودی و خواستی بخوااابی و هواست نبود رسیدیم -اری

ی از رو تاسف تکون داد و پیاده شد و کنارم ایستاد .وارد یک سرفه ی مصلحتی کردم و پیاده شدم تا گندمو جمع کنم و اری هم با خنده سر

م ساختمون شدیم که دلی و اردیان دقیییقا روبه روی در و روی مبل نشسته بودن و با وارد شدنمون جفتشون دهنشون اندازه ی غار باز موند .ک

جورایی خودمو پشت اری قاییم کردم اری فهمید خجالت کم داشتم از این که اصالح کرده بودم پشیمون می شدم و سرمو انداختم پایین و یک 

 کشیدم بلند گفت
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 سالااام به اهل منزل  چیه خوشگل ندیدین اینجوری نگاهش میکنین؟؟؟-اری

 دلی و اردیان سریع دهن بازشون و بستن 

 دلی بلند شد و اومد سمتمو محکن بغلم کرد 

 خواهری محشر شدی -دلی

 ی از این به بعد باید یا خودم یا اهونس دنبالت راه بیوفتیم تا ندزدنت خواهر زن خیلی خوشگل شد-اردیان

میکردن با شنفتن اسم اهونس لبخندم پرید و چینی به بینیم انداختم که دلینا یک اخم و چشم غره برام اومد و اری و اردیانم که با خنده نگامون 

 .سرمو انداختم پایین گفتم

 یگه ممنون .اونقدرام تعریفی نیستم د-

 عاقا عقده شد من زشتم مگه؟؟-اری

 تو که عشششق داداشی -اردیان

با خنده به چهره ی اریستا نگاه کردم هیچ چیزی کم نداشت   صورت بیضی و برعکس صورت من که گرده و چشمای درشت سبز رنگ و لبای 

 قلوه ای و موهای مشکی .خیلی خوشگل بود 

 جوری نگام میکنی؟؟بسم اهلل بیا منو بخور دختر چرا اون-اری

 زدم به کمرشو خندیدیم و گفتم

 داشتم فکر میکردم که بدجور هلو بپر توگلویی هستیااا -

 ل*ب*شو گزید و به اردیان اشاره کرد و گونه هاش قرمز شد و باعث خندیدن ما شد 

 اهونس کجاست؟-اری

نگاهی انداختم که یعنی خر خودتی و یک لبخند نامحسوس بهم اری خوب بلد بود بحث رو عوض کنه ولی من یکیو نمیتونست بپیچونه بهش یک 

 زد 
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 پیش پای شما رفت تو اتاقش -اردیان

 من برم سوییجشو بهش بدم -اری

 اردیان به نشونه ی تایید سرشو تکون داد و اری هم رفت طبقه ی باال 

 اماده شم ۵منم میرم واس ساعت-

 برو عزیزم -دلی

 ی باال و مستقیم رفتم اتاق خودملبخندی بهشون زدم و رفتم طبقه 

 خب حاال نوبت اماده شدنه ولی خب از حاال زوده اماده بشم پس لباسامو با یک رکابی مشکی و شلوارکی که  بلندیش تا باالی زانوم بود عوض

م که نگو و نپرس .رمز کردم و موهامو باز کردم  و گوشیمو برداشتمو خودمو پرت کردم روی تخت .اخ این پریدن روی تخت رو دوست داشت

از گوشیمو باز کردم و رفتم توی گالریم هرچی میخاستم از گالریه گوشیم که یاد اور خاطرات گذشتم بود دوری کنم ولی نمی شد اولین عکس رو ب

م و بابا وسط اردیان و کردم شب عروسیه دلی بود و من بودم و بابا و اردیان و اهونس و دلی و مامان .من و دلی و مامان روی مبل نشسته بودی

اهونس باالی سر ما وایستاده بود و اریستاهم عکسو گرفته بود .بغض مثل سیب بزرگی توی گلوم بود و به سختی نفس  میکشیدم  همینجور 

ب*م  نشست عکسارو رد میکردم .یک نفس عمیق .دوتا ..سه تا ..ده تا ..نشد و در اخر یک قطره اشک با لجبازی از چشمم سر خورد و روی ل*

و شوری اشکمو که مثل شوری این زندگی یک سالم بود رو حس کردم سریع اشکمو پاک کردم و نگامو به سقف دوختم تا اشکایی که االن 

 چشمامو داغ کرده بود از چشمام روون نشن .نفس عمیق کشیدم گفتم 

 سیلوانا تو قول دادی گریه نکنی .بسهههه .بسه دختر خوب بسه -

خودمو اروم کردم و وقتی اشکام خشک شد نگاهمو از سقف گرفتم به گوشی دوختم .سریع از گالری بیرون اومدم و نگاهی به ساعت  با این حرفا

 انداختم 

 بود  ۳:۳۰
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تمو بلند شدم و حولمو برداشتم و چپیدم تو حموم .وان رو پر اب  کردم و شامپوی جیگرمو که بوی گل نرگس میداد رو خالی کردم توی وان و دس

میداد فرو کردم تو اب تند تند تکون دادم تا کف کنه و وقتی پررررر کف شد  با ذوق نشستم تو وان .از بچگیم عااشق این کار بودم و بهم ارامش 

 سرمو به بالشتک وان تکیه دادم و چشمامو بستم .یک لبخند روی ل*ب*م جا خوش کرد 

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

م که مخصوص موهام بود خشک کردم و نشستم روی صندلی جلوی ایینه و شونه رو برداشتم ..یا خود خدا بعد موهامو با حوله ی کوچولوی صورتی

 یک سال میخام موهامو شونه کنم .هنوز لباس تنم نکرده بودم و ب*ر*ه*ن*ه بودم  خب بسم اهلل .شونه رو به موهام نزدیک کردم و هر بار که

جیغ میکشیدم که یهو در اتاق باز شد و همراه شد با جیغ من .با چشمای گرد شده به اونی که درو باز  میکشیدم یک جیغم میکشیدم یعنی واااقعا

کرده بود نگاهی انداختم و اهونس رو دیدم .خدای من چشمام ازین گرد تر نمی شد ولی اون گرد شدن چشمامو نمی دید چون موهام همه جلو 

د شد و یک نگاه به بدنم انداخت و زود از اتاق زد بیرون و در رو با شدت بست .وااا؟؟پسره صورتم بود ولی من میدیدمش دیدم که چشماش گر

ور ی دیوونه ی روانپریش .با اخم برگشتم سمت اینه که دهنم اندازه غار بازموند خداااای من من رو اینجوری دیییید ؟؟؟؟نه نه ندیده غصه نخ

میشدم اخه چرا ؟؟؟چرا اومد تو اتاقم؟خب دختر با جیغایی که تو کشیدی ...اه لعنت به من لعنت  ...چرا دیگه کور که نیست دیییید .داشتم دیوونه

به تو اهونس .لعنتتتت ..اعصابم خورد شده بود و داشتم با اعصبانیت موهامو شونه میکردم و در اخر هم بالخره گره موهام باز شد ساعت 

ودم که اهونس منو دیده .اه اه اه دیوونم کرد این پسره .بلند شدمو از کمدم یک مانتو که بود .اه دیرم شد  .کل این مدت تو فکر این ب۴:۳۰

سانتی جلوباز مشکی و یک شال کاربنی ۱۰بلندیش یک وجب باالی زانو بود و رنگش کاربنی بود و یک شلوار جین مشکی و کفش اسپرت پاشنه 

لباسارو تنم کردم و نشستم پاها و دستامو الک مشکی زدم و بعد خشک شدنشون  برداشتم  عادت کیفم نداشتم و گوشیمم توی جیبم میزاشتم 

تم بلند شدم و رفتم جلوی اینه بعد یک سال میخاستم ارایش کنم .یک رژ صورتی مالیم و ریمل و رژگونه ی اجری زدم و  و نگاهی به خودم انداخ

ارایش کردم خواستم پاک کنم که گوشیم زنگ خورد .نارسیس بود .این  .خییییلی تغییر کرده بودم حتی خودمم تعجب کردم پشیمون شدم که

رو  یعنی دم در خونن .سریع گوشی رو توی جیبم گذاشتم و با هزار جور کلنجار رفتن با خودم از اتاق رفتم بیرون .حاال استرس اینکه با اهونس

ه ها پایین رفتم و با صدای پاشنه ی کفشم همشون روشون برگشت در رو بشم رو هم داشتم واااای خدایا خجالت میکشمممم یواش یواش از پل

سمت من حتی اهونس .برای بار صدمین بار خودمو لعنت کردم که چرا کفش پاشنه دار پوشیدم .همشون دهنشون باز بود نگاه من میکردن 

و یک سرفه ی الکی کرد و اخماشو توهم کرد  و حتییی اهونس .مث اینکه خیلی تغییر کرده بودم که اینجوری شدن اهونس زود به خودش اومد 

 بقیه هم به خودشون اومدن و با یک لبخند نگام میکردن 
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 خواهر زن محشر شدی ندزدنت-اردیان

 به زنت که نمیرسم -

 هیچکی ب زن من نمیرسه-اردیان

 یک نگاه پر عشق رد و بدل کردن که خندم گرفت 

 وای دختر محشر شدی .-اری

 که نارسیس دم در خونه منتظره  بیخی باع زود باش-

 واااا خب بگو بیاد داخل-دلی

 نه دیگه ما میریم .اری زود باش .اردیان ماشینتو میدی؟؟-

 اره بیا -اردیان 

 کلیدو بهم داد و اری 

شدم اولین پسری بلند شد و بعد خداحافظی از اونا از خونه زدیم بیرون .یک نفس عمییق کشیدم و راحت شدم جلوی اهونس داشتم دیوونه می

 بود که منو کامل دیده

 بود .

 نارسیس هنگیا .منو هم ببین بابا -اری

با صدای اری نگاهمو به نارسیس دوختم .دوست عزیزم داشت مث خررر نگام میکرد و فکش باز مونده بود از شدت تعجب .نارسیس هم چهره 

ده و لبایی که خیییلی قلوه ای بود و بهش لب شتری میگم و چشمای ابی ی جذابی داشت و موهای بور و ابروهای قهوه ای باریک و صورت کشی

 نه درشت و نه ریز تقریبا اندازه ی چشمای من ..محکم بغلش کردم

 رفیق خول و چلم بدجور رو هنگی -

 خدای من باورم نمیشه اینقدرررر تغییر کردی -نارسیس 
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 تو  خندیدم زود نگاهشو به گونه هام دوخت و انگشتشو فرو کرد

 اخ دختر باز این کار مزخرفو کردی -

 دلم واس این کار ی ذرررره شده بود -نارسیس

 عاقا منم تحویل بگیرین دیگه -اری

 سفارشت نداده بودیم خو -

 سیلیییی-اری

 خندیدیم و باهم رفتیم سمت بنز مشکی اردیان و سوار شدیم .من راننده بودم

 ماشینو روشن کردم و راه افتادم 

 یس برم دنبال کی؟ادرس بدهخب نارس-

 برو الهیه .......دنبال سحرناز و سحر -نارسیس

 اوووکی -

ونم دنده رو عوض کردم و راه افتادم سمت الهیه .سحر و سحرناز دوقلو بودن و هم سن ما و هم دانشگاهیامون بودن .وااااای دانشگاه باید به ا

 رسیدگی کنم 

 بپیچ تو کوچه -نارسیس

 دم و نگاهی به کوچه انداختم و رفتم توش از فکر بیرون اوم

 همین خونس صبرکن -نارسیس

جلوی خونه ترمز کردم و نارسیس یک تک به یکدومشون زد و دو دقیقه نشده در خونشون باز شد و دوقلوها با یک تیپ آنتییییک اومدن بیرون 

 .اومای گاااد چه تیپ خفنی 
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اوناهم از دیدن من کلی تعجب کردن و کلی گفتن خوشگل شدم و بعدشم سوار شدیم و راه پیاده شدیم و باهم سالم و احوالپرسی کردیم و 

 افتادیم 

 خبببب کجا ببرمتون؟؟-

 اووووم .بریم پارک ارم -اری

 بچه ها موافقین؟؟؟-

 همشون موافق بودنشونو اعالم کردن و راه افتادم سمت پارک ارم 

 ناری سی دی می دی با خودت نیاوردی؟؟؟-اری

 اوال اسممو کامل بگو خره بعدشم خوب شد یادم انداختی چرا اوردم -یسنارس

در کیف یشمیشو باز کرد و یک سی دی در اورد و گرفت سمت اری و اری هم گزاشتش تو دستگاه و صداشو تا ته زیاد کرد و صدای دایان ماشینو 

 هنگ به دردش میخوره(ترکوند .)اهنگ روزای بهتر دایان .هرکی پایه ی این دیوونه کاریاس این ا

 داشتم کرمیشدم یعنی .با اینکه اهنگ غم بود ولی با صدای دایان جون میگرفتم از بس بیس داشت حال میکردم 

 بعد یک ساعت رسیدیم پارک ارم و پیاده شدیم و وارد پارک شدیم  .واااااای چند وقته نیومدمممم دلم لکک زده واس اینجا .

 بریم تررررن هوایی -اری

 واااای باز شروع کردی -نازسحر

 خب راست میگههههه -نارسیس

 سحرناز و سحر از ترن هوایی میترسیدن ولی ما هر دفعه باااید سوار میشدیم .

 من میرم بلیط بگیرم واس ترن شماهاهم هرکدوم برین تو صف یک وسیله -
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من هنوز تو صف بودم یهو از عقب یکی خودشو بهم فشار داد و  دقیقه گذشته بود و۱۰راه افتادم سمت دکه ی بلیط ترن و توی صف ایستادم ....

پرت شدم جلو و خوردم به دختره .دختره با اخم برگشت سمتم که سریع یک لبخند زدم و ببخشیدی گفتم و چرخیدم سمت اونی که خودشو به 

 من زده بود و خواستم دهنمو باز کنم که دهنم از شدت تعجب باز شد 

 ...این ...اینجا ت.....و...تو ..ای-

 اونم مثل من دهنش باز مونده بود ولی سریع  به خودش اومد و اخم کرد

 سالم -اهونس

 پسره ی عوضی .منم دهنمو بستم و مثل خودش اخمامو توهم کردم

 علیک .تو اینجا چیکارمیکنی؟؟؟-

 نمیدونستم باید از تو اجازه میگرفتم -اهونس

 با حرص نگاش کردم 

 ه بعدا دعوا بکنینخانوم سریعتر دیگ-

 برگشتم سمت پسره ی بلیط فروش 

 تا بلیط بدین۵لدفا -

تا بلیط بهم داد و پولشو حساب کردم و برزخی نگاه اهونس کردم و رفتم از صف بیرون و مستقیم داشتم میرفتم سمت ترن هوایی و اهونس رو ۵

تو ب*غ*ل یکی .چشمام گرد شده بود از عطر تلخ و سرد دوس فحش میدادم که یهو بازوم کشیده شدو و چون تعادل نداشتم با سر رفتم 

 داشتنیش فهمیدم که کسی جز اهونس نیست .سریع هولش دادم و رفتم عقب 

 معلوم هست تو چتهههه؟؟؟-

 ریلکس دستاشو تو جیبش کرد 

 خواستم بگم صبر کن واستا باهات بیام-اهونس

http://www.roman4u.ir/


 

 
39 

 

 چرا باید باهام بیای؟؟؟؟-

 بود خجالت میکشیدم هنوز از اینکه منو دیده 

 خانوم من به تو کاری ندارم فقط میخام باهات بیام تا اری رو پیداکنم .کارش دارم-اهونس

 با اعصبانیت و خجالت نگاهش میکردم 

 خیله خوب بیا-

توی جیبش بود  میخاستم از کنارش رد شم که مچ دستمو گرفت واستادم ولی سمتش برنگشتم .اومد و روبه روم واستاد و همونجور که دستاش

 سمتم خم شد و توی صورتم گفت

 خیلی خوش هیکلی دختر عمو -اهونس

اول نفهمیدم منظورشو ولی بعد فهمیدم که به ظهر اشاره میکرد و سریییع سرخ شدم هم از اعصبانیت و هم از خجالت .یک مشت به شونش 

رن و دعا میکردم که بچه ها اونجا باشن.اه پسره ی مزخرف پفیوز زدم و هولش دادم کنار که شدای خندش بلند شد سریع داشتم میرفتم سمت ت

 .انگل اجتماع .خر بیشعور .دلم میخاست یک سیلی ابدار بزنم توی صورتش ولی احترامشو نگه داشتم .به ترن که نزدیک شدم اری رو دیدم و با

 سرعت رفتم سمتش اری با دیدن اهونس پشت سرم تعجب کرد.

 یم؟سالم .بلیط گرفتم بر-

 اره صبرکن..اهونس تو اینجا چیکارمیکنی داداشم؟؟-اری

 هیچی گلم سیلوانا رو توی صف بلیط دیدم و باهاش اومدم تا تورو پیداکنم-اهونس

 اری بچه ها کجان؟؟-

 تو صف ترن  -اری

 منم میرم -

 اوکی-اری
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 ص رفتم سمت بچه هااهونس نگاهش ب من بود دوباره گونه هام رنگ گرفت و سرمو پایین انداختم و با حر

 اینم قسمت جدید ...عاشقتونم 

 

نارسیس با دیدن من یک چیزی گفت که سحر و سحرناز پقی زدن زیر خنده  .کم من حرص میخوردم اینام حرصم میدادن بهشون که رسیدم 

 زدم پس کله ی نارسیس

 چی واس اینا میگی که هرهر میخندن هان؟؟؟-

 نارسیس دستشو به سرش گرفت و گفت

 دختره ی باز کی گازت گرفته هاپو شدی به من بدبخت می پری-رسیسنا

 حرف نزن گوسفند اعصابم خورده -

 خداییش یکی بدجور گازت گرفته -سحرناز

 حرف نزن باع-

 رفتم وسط صف پشت سر نارسیس ایستادم تو صف 

 خانوم یعنی چی برو ته صف-

 ساله ازین جوجه تیغیا بود ۱۸طرف .یک پسر تقریباوااااای کم اعصابم خورده .با اخم وحشتناکی برگشتم سمت 

 برووووبابااااا دوستام تو صف جا گرفتن و االنم اومدم و دلیلی نمی بینم برم ته صف -

 اخی جوجو حرص نخور ولی خب منم میتونم واس دوستام جا بگیرما-پسره

 عرضه  نداری وگرنه توهم جا بگیر -

 نارسیس بازومو کشید و گفت
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 کن سیلوانا ول -نارسیس

بازومو از دست نارسیس کشیدم و رومو از پسره برگردوندم  و اونم دیگه رژه رفتن رو اعصاب منو گذاشت کنار و پشت سرم تو صف واستاد مث 

 بچه ادم .سرمو باال اوردم و اری و اهونس رو با یک دختر و پسر دیگه دیدم میان سمتمون 

 ه اه اه اه این پسره ی بیشعور چرا میاد اخ

 بهمون رسیدن و اری گفت

ر و سالام .معرفی میکنم .اقا فراز دوست اهونس داداشم و روناز خانون خواهر اقا فراز .اینم سیلوانا دخترعموی منو اهونس اینم نارسیس و سح-

 سحرناز دوستامون 

ه با اون دماغ و گونه و لبای عملیش .نصفش عمل بود فراز با خوشرویی دست داد باهامون و ابراز خوشحالی کرد ول روناز انگار از دماغ فیل افتاد

 .خاک تو سر فراز که خواهرشو اینجوری ول کرده .روناز فقط یک سالم سرد داد و حتی دستم نداد .بیشعور .ولی دوستای گل من با گرمی باهاش

 ر اینا خالی میکردم سالم و احوالپرسی کردن  ولی من با جفتشون سرد رفتار کردم چون از اهونس ناراحت  بودم س

 اری زود بیا پشت سرم تو صف -

 اخه اینا تنها میم...-اری

دستشو کشیدم و پشت سرم جاش دادم یواش گفتم خیلی حرف میزنی و به زور خندشو قورت داد .روناز که یک پشت چشم نازک کرد ولی فراز 

 ندادم نفر بعدی ما بودیم میخندید و اهونسم ..یخ ..مثل همیشه فقط یخی نگام میکرد .بهشون محل 

 شماهم برین تو صف دیگه -اری

 باشه.فراز بریم -اهونس

ه اره نمیدونم چرا از اینکه به روناز اهمیت نداد قند تو دلم اب شد و به زور جلوی لبخندمو گرفتم .فکر کنم واس این بود که دختره خیلی نچسب

 شک ندارم همینه دلیلش 

ار بشیم .من و نارسیس جلو نشستیم و سحرناز و اری هم پشت سرمون و سحر هم با یک دختر غریبه اخر اخر اونا رفتن و  ماهم رفتیم تا سو

.خب من عاااشق هیجانم .راه افتاد و اول یواش یواش رفت باال و یکم مکث کرد و یهو از اون ارتفاع با سررررررعت رفت پایین و فقط صدای 
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بود .اصال نمیترسیدم فقط خوش میگذروندم و میخندیدم .دور دوم شالم از رو سرم افتاد و دور شونم  جیغ و خنده هامون بود که فضارو پر کرده

  افتاد و موهام بود که توی هوا میپیچید .وقتی رسیدیم پایین و ایستاد پیاده شدیم و شالمو کشیدم رو سرم .همونجور با خنده رفتیم بیرون

 اهونس اینا اونجان بیاین بریم -اری

 منو کشید و برد سمت اونا .ایششش به کل خندم پر کشید و اخم کردم دست 

 واااااای سیلوانا خانوم وااااقعا خیلی زیبا شدین وقتی موهاتون دورتون پیچید و میخندیدین واقعا خاستنی شده بودین اخمامو بیشتر توهم-فراز

ت اخماش فقط واس خاطر این بود که دختر عموش بودم .مگه کشیدم و قشنگ اخمای توهم رفته ی اهونس رو دیدم .خب دلیل خاصی نداش

 نه؟اره دیگه همینه توجهی نکردم و دست اری رو کشیدم و بردمش سمت بقیه ی وسایال

 بریم بقیه -

 خالصه اون شب اگه اخمای اهونس و کارای اون دختره ی کنه و تیکه های فراز رو نادیده بگیریم خوش گذشت 

رسوندن سحر و سحرناز و نارسیس به خونه هاشون رفتیم خونه  .وارد خونه که شدیم برقا خاموش بود صدرصد خواب  سوار ماشین شدیم و بعد

 یدمبودن واس همین یواش رفتیم باال بعد شب بخیری که به اری گفتم و اصال هم به اهونس توجه نکردم رفتم تو اتاقمو لباسامو دراوردم و خواب

*****************************۸ 

 سوم شخص )راوی( 

اهونس وارد اتاقش شد و طبق عادت همیشگی اش لباسش را دراورد و روی تختش دراز کشید و دستانش را زیر سرش گذاشت و با اخم به فکر 

ی فرو رفت .دلش میخاست گردن خوش فرم سیلوانا را میشکست با خودش گفت.چراااا؟؟اخه چرااااا شالشو دورش انداخت که فراز اونجور

بگه؟؟ .دختره ی احمق ندید که پسرا با چه ه*و*س*ی نگاهش میکردن .دختره ی گیج احمقققق ..اصال چراااا این شبا قبل خواب باید بهش فکر 

 کنم؟؟؟؟چرااااا؟؟...اینقدر چرا توی ذهنش بود که احساس میکرد مغزش میخواهد بترکد .روی شکم دراز کشید و سرش را زیر بالشت فرو کرد  و

 ی بار صدم گفت چراااا؟؟؟...و کم کم با این چراهایی که شب ها دامن گیرش میشدند به خواب رفت برا

****************************** 
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گلوم خشک خشک بود و بدجور نیاز به یک لیوان آب داشتم .از روی تخت بلند شدم و خواستم برم بیرون که نگاهم به خودم افتاد .خب کسی که 

 خب بیدار نباشه بازبیدار نیست .

م زشته اینجوری ل*خ*ت برم بیرون ..رفتم سر کمدمو ربدوشامبرم رو برداشتم و تنم کردم .بازم انگار ل*خ*ت بودم  ولی باز بهتر بود .با 

اشتم و از اب سرد چشمای نیمه باز و خمار خواب رفتم از اتاق بیرون و یواش یواش از پله ها رفتم پایین و رفتم سمت اشپزخونه .یک لیوان برد

 کن برای خودم پر اب کردم و با عطش خوردم 

 چرا اینوقت شب بیداری؟-

 اب پرید توی گلوم و به سرفه افتادم که دستشو باال اورد و به پشتم میزد وقتی نفسم جا اومد ازش دور شدم و اونوقت بود که به غلط کردن

 لباسم  افتاد و واقعا صورتم  قرمززز شد  افتادم که چرا ازش دور شدم چون با دور شدنم نگاهش به

 تو...ت..تو .اینجا چیکارمیکنی؟؟-

 اهونس چشماش به حالت عادی برگشت و گفت 

 تو اینجا چیکارمیکنی؟اونم با این سر و وضع-اهونس

 من نمیدونستم که شما میخای بیای بیرون اونم این وقت شب-

 اینجا باشی  منم نمیدونستم  تو با این سر و وضع میخای-اهونس

 خب حاال که میبینی هستم -

 باید میزدم به در پروویی تا خالص شم 

 ععععع .دوس داری االن تو اتاقم باشی؟؟؟-اهونس

 ترس برم داشت ولی فقط اب گلوم رو قورت دادم و دوباره زدم به پروویی

 هه .تورو چه به این غلطا -

 م شد و چشماشو ریز کرد خواستم از کنارش رد شم که جلوم قرار گرفت و روم خ
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 که منو چه به این غلطا اره؟؟-اهونس

 اره ..برو کنار میخام رد شم -

 یک پوزخند زد و گفت

 خب میخای نشونت بدم ؟-اهونس

 چیو؟؟!!!-گیج پرسیدم

 یک چیز خووووب -اهونس

پسره -شد و شروع به تقال کردم و یواش گفتمهنوز گیج نگاهش میکردم که یهو نفهمیدم چی شد و فقط دیدم که بغلشم و سریع رادارام فعال 

 ی احمق ولم کن

 میخام نشونت بدم که منم ازین غلطا بلدم -نمیخاستم تا بقیه بیدار بشن واس همین یواش حرف میزدم اهونس

 هنوزم میگم تو رو چه به این غلطا ولم کن عوضی -

 اردش شد و با پاش در رو بست دوباره پوزخند زد و رفت سمت اتاقشو با ارنجش در رو باز کرد و و

 ولم کن عووووضی -

 با مشت به جونش افتادم و اون هنوز پوزخند رو ل*ب*ش بود .منو پرت کرد روی تخت و روم خیمه زد .از بس تقال کرده بودم نفس نفس میزدم 

 حاال چی؟بازم میگی؟-اهونس

 لرزید از شدت خشم .خدایا چراااا ما دخترا باید ضعیف بااااشیم؟؟؟چیزی نگفتم و فقط با خشم و نفرت توی چشماش نگاه کردم  و چونم می

پنجه هامو رو سینش گذاشتم و هولش دادم عقب ولی یک میلی مترم جابه جا نشد و بیشتر خم شد سمتم و نگاهش کشیده شد سمت 

 ل*ب*ا*م 

 ر امیزش شد به وضوح رنگم پرید و به خشم و نفرتم ترسم اضافه شد که باعث پوزخند و نگاه تحقی

 همینقدر که ترسیدی و فهمیدی که هرکاری بخوام میتونم بکنم بسمه .هه-اهونس
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از روم بلند شد و نفس حبس شدم رو راحت به بیرون فرستادم و با خشم بلند شدم و سریع از اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم و ربدو 

 یدم تا بغضم به اشک تبدیل نشه و نفسای عمیییق میکشیدم شامبرو دراوردم و دراز کشیدم رو تخت .محکم ل*ب*مو گز

که  اگه االن بابام میبود کسی جرعت همجین کاریو نداشت ولی االن...اخ بابا کجااایی که ببینی ته تغاریت داره عذاب میکشه از دست این پسری

 مثل پسر نداشتت دوسش داشتی .هوم؟؟؟کجایی؟؟؟؟

 یدم کی خوابم برداینقدر با خودم فکر کردم که نفهم

  

خمیازه ای کشیدم و سر جام نشستم .بلند شدم و داشتم میرفتم سمت دستشویی که پام به چیزی گیر کرد برگشتم و ربدو شامبر رو دیدم و 

م و انداختمش .دیشب یادم اومد و دندونامو بهم فشردم تا از خشم درونم کاسته بشه .پسره ی عوضی خدا لعنتت کنه  .اه .ربدو شامبر رو برداشت

حموم تا بدری خانوم خدمتکار خونه بشورتش .اون نجس شده بود چون به بدن اهونس خورده بود .اه رفتم سمت دستشویی و ابی به صورتم 

ه چه زدم و سرمو باال اوردم و خودمو توی آیینه نگاه کردم .خوشگل بودم .و االن چشمای سبزم از شدت خشم به آبی میزد .هه .خب این زیبایی ب

دردت خورد ؟جز اینکه نگاه های ه*و*س*الود روت بوده  تا حاال .دستمو پر اب کردم و به تصویرم توی اینه ریختم  و با حرص از دستشویی 

بیرون زدم .لعنت به تو اهونس که سر صبح ریدی تو اعصابم .اه .رفتم سر کمدمو یک تیشرت مشکی و شلوار جین مشکی طرح دار پوشیدم و 

طالییمو باالی سرم جمع کردم و از اتاق زدم بیرون و باااز هم نگاهم به اون در نفرین شده افتاد .اتاق اهونس .خیلی را اعصابمه _هوه ایموهای ق

این پسره .با حرص از پله ها رفتم پایین .کسی توی هال نبود عجیبه ابرویی باال انداختم رفتم سمت اشپزخونه اونجاهم کسی نبود ولی یک 

 ت روی یخچال بود رفتم سمتشو برداشتمش .یادداش

)سالم سیلوانای عریزم .متاسفانه یک کار مهم برای اردیان پیش اومد و مجبور شدیم که یهویی راه بیوفتیم و بریم شیراز  و نتونستم ازت 

 خداحافظی کنم .اریستا و اهونس کنارتن و اگه کاری داشتی به اهونس بگو برات انجامش بده .

 م سیلوانای عزیزم دوستت دار

 از طرف دلینا ...خدانگهدارت (



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

کردم و خب .اینم از این .بدبختی پشت بدبختی اخه اینا رفتن این اهونس االغ اینجا بامنه .اه اخمامو که این مدت جزئی از صورتم شده بود توهم 

وردم و یک صندلی کشیدم و نشستم و شروع کردم به کاغذ رو توی جیبم گذاشتم و یک لیوان چای برای خودم ریختم و پنیر رو از یخچال درا

 خوردن 

 سالم صبح بخیر -

 با صدای خواب الود اریستا برگشتم سمتش 

 صبح توهم بخیر .بشین صبحونه بخور-

ه بود یک لبخند زد که قیافش رو کلی بانمک میکرد و اومد کنارم نشست .دیوونه ی خودمه  چشم بسته روی صندلی نشسته بود و گردنش کج شد

با خنده بلند شدم و رفتم براش یک چای ریختم و توش شکر ریختم هم زدم  و اوردم گذاشتم جلوش و خودم نشستم و واس خودم لقمه 

میگرفتم که سرش افتاد رو شونم .نگاهش کردم خوابش برده بود .دختره ی دیوونه چای رو که سرد شده بود نزدیک دهنش بردم با شونم 

چشماش نیمه باز شد .لیوانو سمت دهنش گرفتم و دهنشو باز کرد .مثل این نی نی کوچولوها و منم حس مادر بودن بهم  سرشو تکون دادم که

دست داد و با لبخند چای بهش میدادم و وقتی کامل جایشو خورد براش یک لقمه گرفتم و بردم سمت دهنش که چشم بسته خوردش .همینجور 

 براش لقمه میگرفتم و اونم میخورد 

 مامان خوبی میشی در آینده -

دم شونه هام از ترس پرید و اری هم چشماشو باز کرد و دوتایی داشتیم به اهونسی که به اپن تکیه داده بود نگاه میکردیم .از بهت بیرون اوم

ر از خواب و دهن پر رو به اخمامو توهم کردم و جوابشو ندادم و شروع کردم به لقمه گرفتن و لقمه رو تو دهن اری کردم که اری با صدای پ

 اهونس گفت

 ولش کن باع بزار فلن برای من مادری کنه -اری

 اهونس به دماغ خوش فرنش یک چین داد و گفت

 اه جمع کن خودتو با دهن پر دهنشو باز کرده .حالم بد شد .چندش -اهونس
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هن خودم گذاشتم  با لقمه خندمو هم قورت دادم .اری از لحن حرف زدنش خندم گرفت ولی ل*ب*مو محکم گزیدم تا نخندم  و یک لقمه تو د

 هوشیار شده بود و دیگه خودش داشت لقمه میگرفت .منم که سیر شده بودم و بلند شدم 

 اری خوب بخورا جون بگیری باس بریم بعداز ظهر خرید -

 هووووم -اری

رو برداشتم و روشنش کردم و هی شبکه هارو tvستم و کنترل خندیدم و بدون توجه به بت غرور از اشپزخونه زدم بیرون و رفتم روی مبل نش

 پایین باال میکردم و دراخر با دیدن والیبال چشام برق زد من عاااشق والیبال بودم و والیبالمم عاااالی بود 

انو روش نشستم .بدبخت سریع رفتم توی اشپزخونه و با ذوووق از کابینت دو بسته چیپس فلفلی برداشتم و رفتم دوباره سمت مبل و چهار ز

 اهونس و اریستا کپ کرده بودن و دو دقه نشده اومدن کنار من واستادن ..دست اری رو کشیدم و کنارم پرتش کردم 

 واااااای ارررری والیباااال..بشین ببییین -

 ایشششش همچی با ذوووق اوندی چیپس برداشتی فکر کردم یک فیلم خیلی قشنگ داره -اری 

 ی قشنگی هم به والیبال نمیرسه .عااااشقشمهیچ فیلم خیل-

کردم صدای پوزخند اهونس رو مخم بود ولی نه اخم کردم و نه بهش توجه کردم و با ذووق به والیبال نگاه میکردم و ده به دقیقم راهنماییشون می

 که چرا کح میندازین و چرا بلند نکردی و چرا پاس ندادی و...

میکردیم و اهونسم سرش تو گوشیش بود که یهو یکی از بازیکنا دستش کج خورد و توپ خطا رفت و مساوی  من و اری داشتیم والیبال تماشا

 شد با جیغ من 

 اهههههههه دستت بشکنههههه -

 و این حرف مساوی شد با پرت شدن گوشی از دست اهون

زمین و باتریش یک ور افتاد و خودش یک ور .با س تعجب و بعد  شلیک خنده ی اری .اهونس از جیغ من ترسیده بود و گوشیش پرت شد رو 

 تعجب و شرمندگی و خنده به قیافه ی متعجب و خشمگین اهونس نگاه میکردم .مونده بودم بخندم یانه 

 کوفت جیغ مرگ جیغ .خب تو که جنبه بازی نداری چرا نگاه میکنی؟؟؟سکتم دادی-اهونس
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زیرخنده خداییش حالت اهونس جالب بود مثل این پیرزنایی بود که میترسونیشون و نفرینت  به جای اینکه ناراحت شم با صدای بلند با اری زدیم

 میکنن .ای دلم به اری تکیه داده بودم و دستم به دلم بود و میخندیدم و اهونس فقط با خشم کنترل شده ای نگاهمون میکرد 

 .حاالخ..ب..خب .ب..با  با.چت..چته..انگا.انگار...چ..چی..ش.ش.ده..ح..ا.-

یاد به زور گفتم و دوباره با یاداوری قیافه ی اهونس پقی زدم زیرخنده و اهونس ل*ب*شو گزید و معلوم بود به زور داره خودشو کنترل میکنه ن

اره ثانیه هممون ساکت شدیم و با چشمای گرد شده همو نگاه کردیم و دوب۳بزنه تو سرم .از شدت خنده از روی مبل پرت شدم پایین و به مدت 

با اری زدیم زیر خنده .دیگه اشک از چشمام درمیومد خداییش بعد یک سال قشنگگ خندیدم .نگاه اهونس به چال گونم کشیده شد و منم کرمم 

افلیج اونقدر نخند -گرفت و عمیق تر خندیدم مطمن بودم چالم داره دلبری میکنه چون همیشه میگفتن اینجوری پر عشوه میشم چالم .اهونس

 میترکی 

با این حرف سریع دهنمو بستم و دهن اری هم بسته شد و با تعجب یه اهونس نگاه میکردیم کع با یک پوزخند الشه ی گوشیشو برداشت و بلند 

 یعنی چی؟؟؟من افلیجم؟؟؟!!!-شد و وقتی میخاست از پله ها باال بره گفتم

ورتش فلجه.توهم که چال گونت خییلی عمیقه پس میشی افلیج اوهوم .علم نشون میده هرکی چال گونه داره یک عضو ص-برگشت سمتمو گفت

 .چطوری افلیج؟؟

  گفت و با یک خنده ی بلند از پله ها باال رفت و این من بودم که حرص میخوردم .اولین کسی بود که اینو میگفت و این بار اری هم میخندید

 به این توجه نکرده بودم -اری

 گمشوووو.توله-

بیشور .اهونسو میگما تاحاال همه از چالم تعریف میکردن و حسرت میخوردن .اما اهونس؟؟برام تازگی داشت ..اخمامو توهم دوباره زد زیرخنده .

 کردم و ل*ب*ا*مو دادم جلو وبه اری نگاه کردم که سریع خندشو جمع کرد

 اخ من فدای تو بشم که اینقدر مظلوم میشی -اری
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متم دراز کرد و دستشو گرفتم و بلند شدم و کنارش نشستم .اخ اخ والیبال چه زود رفته بود جلو سریع یک لبخند دندون نما زدم که دستشو س

دوختم و اری هم با جدیت  من جدی tvمساوی بودن .اووف این ست حساسه پس با جدیت نشستمو نگاهمو به ۲.۲.یک ست تموم شده بود و

 شد .انگار به من وصله .

 ��ر کشیدم امیدوارم خوشتون بیاد ..نگا به ساعت بندازین ..تا االن واس خاطر شما عشقولیا بیدار موندم قسمت جدید ..امشب خیلی از مخم کا

 

 

ه در اخر ایران برد و پریدم بغل اری و باهم جیغ میکشیدیم از شدت خوشحالی و روی مبل ولو شده بودیم که صدای مالنی توی فضا پیچید .گوشی

 و گوشیشو از جیب شلوار جینش دراورد و جواب داد اری زنگ میخورد از روش بلندشدم 

 سالااااام به نوجوان خودم -اری

-.......... 

 باز هاپو شدی که ..چی شده؟؟-اری

-........... 

 جدی میگیییی؟؟؟؟حالش جطوره؟؟-اری

-............. 

 واااااای -اری 

-....... 

 اره اره معلومه که میام -اری

-....... 

 حمتی ..فلن خدافظنه بابا چه ز-اری
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-..... 

 گوشیشو قطع کرد و با لب و لوچه اویزون نگا من کرد

 چیزی شده؟؟؟-

 باس برم-اری

 کجا؟-

 پریسارو یادته؟؟؟-اری

 یکم فکر کردم و یهو یادم اومد

 اره اره هم دانشگاهیمون -

ده ولی تونسته جون سالم به در ببره و االن تنها نفری که نامزد کرده بود ولی این اواخر حالش بد بود و االنم هانیه زنگید گفت خودکشی کر-اری

 باهاش صمیمیه منم و مامانش از هانی خواسته تا به من بزنگه بگه برم خونه ی اونا تا وقتی که حالش بهتر بشه 

ترا نیست که به خاطر چند لحظه تو شوک بودم .چه غلطا .خودکشی؟؟؟؟من بمیرمگ واس خاطر مذکر جماعت خودکشی نمیکنم ..حیف جون ما دخ

 این پسرای مزخرف ازش بگذریم؟؟؟خداییش نمی ارزه ..متنفرم ازین دخترای ضعیف 

 چی شدی؟الو؟-اری

 هان؟-

 میگم ببخشید که باید تنهات بزارم -اری

 نه بابا اشکالی نداره .کی برمیگردی؟؟-

 معلوم نیس-اری

 اوکی ..پاشو برو اماده شو-

 فدااااتم -اری
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*سید و بدو بدو رفت طبقه ی باال .اه یعنی با اهونس تنها میشم؟اینم که رفت .اره دیگه تنهامیشم.خوب تنها بشم مگه میخاد محکم گونمو ب*و

ان بخورتم؟؟؟..شاید خوردت...غلط کنه غلط اضافی کنه دندوناشو خورد میکنم .پسره ی مزخرف مسخره ی شاااااخ .اه سیلوانا بیخیالش  ..اه وجد

 ...بمیر بابا دیوونه ی خوددرگیر به من چیکارداری ...میزنمتاااا. خواهشا برو گمشو

 الهم اشف کل مریض-

مو به با تعجب سرمو باال اوردم و اهونس رو دیم که نگاهش مث ادمی بود که داره به یک دیوونه نگاه میکنه .وا؟؟؟؟.نگاهی به خودم انداختم دست

جمله ی اخرو بلند گفتم و اهونس هم شنیده .با حرص دستمو انداختم پایین و از سرجام  صورت تهدید به سمت خودم گرفته بودم و مث اینکه

تو  بلند شدم و پوست چیپسارو  برداشتم و بردم انداختم اشغالی و رفتم طبقه ی باال و دم در اتاق اری و در زدم و بعد بفرمایید گفتنش رفتم

 .داشت یک ساک رو پر لباس میکرد

 کمک نمیخای؟-

 ستت طال  دخی عمو .بی زحمت یک ست لباس برام از کمد دربیار بزار رو تخت تا من برم از اهونس اجازه بگیرم و بیام د-اری

 اوکی -

 رفت از اتاق بیرون و منم رفتم سمت کمدش و دنبال لباس میگشتم و در اخر یک شلوار دم پا گشاد ابی اسمونی با یک سارافون لی ابی اسمونی

 ل مشکی و کفش و کیف مشکی برداشتم و گذاشتم رو تخت و همون موقه در باز شد و اری اومد تو و کلی تشکر کرد و لباس سفید و شا

 من میرم تو اتاقم خواستی بری صدام کن -

 اووووکی عشقم برو -اری

زیادی الزم دارم .هوووووف .نشستم رو از اتاقش اومدم بیرون و رفتم به اتاق خودم .نگاهی به در و دیوار انداختم .باس امروز برم خرید وسایل 

سالگیم داشتم اهونس برام خریده بود روز تولدم نمیدونم چرا؟؟ولی برام خیییلی ۱۵تخت و گوسفند کوچولومو تو بغلم گرفتم .این عروسکو از 

یی وصله و روش نوشته عزیز شد این عروسک و هنوزم دارمش .یک  گوسفند پشمالوی قرمز که به گردنش یک زنگوله ی ریزه پیزه ی طال

LOVE سالگیم گذاشتم اهونا .اول اسم اهونس و ۱۵..خیلی جیگر بود .محکم به خودم فشردمش و ب*و*سیدمش عاااشقشم من  .اسمشو همون

 اخر اسم من )سیلوانا(



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 با صدای در سریع اهونا رو گذاشتم رو بالشتمو رفتم در رو باز کردم و اری رو دیدم حاظر و اماده 

 خنگولکم میخام برم دیگه  خب-اری

 شتر گمشو دیگه شرت کم -

 ارادت داری گوسفند -اری

خندیدیم و هولش دادن به سمت پله ها و رفتیم پایین .اهونس روی مبال نشسته بود و سرش تو گوشیش بود .این آخرش کور میشه ببین کی 

 اری وسط ما بود .مثال داشتیم بددقش میکردیم  گفتم .با صدای پای ما بلند شد و برگشت سمتمون و باهم رفتیم سمت در و

 اه دنبالم نیاین دیگه انگار دارم میرم سفر قندهار ..بای دیگه -اری

 گمشو بابا خواستم عقده ای نشی -زدم پس کلشو گفتم

 برو دختره ی لوس ..بای-اهونس

ی؟؟؟..اون ب*و*س*ه ...گمشو وجدان جونم واس خاطر اهونس بغلش کرد و با محبت گونشو ب*و*سید و برای اولین بار حسرت خوردم ..به چ

 اینکه داداش داره حسودیم شد..اره ارواح عمت ...خفه 

اری برگشت سمت من  محکم بغلش کردم و باهم خداحافظی کردیم رفت بیرون و منو اهونسم دست به سینه به در تکیه داده بودیم .خیلی ژست 

کیه داده و با اری که از ما دور می شد نگاه میکردیم .تکیمو از در گرفتم و بی توجه به اهونس راه باحالی داشتیم هردو دست به سینه به در ت

 افتادم سمت طبقه ی باال و مستقیم رفتم به اتاقم

 

رو اوردم و خب حاال باس بشینم به در و دیوار نگاه کنم؟؟؟نع میرم خرید .بلند شدمو گوشیمو برداشتم  و رفتم تو مخاطبینم و شماره نارسیس 

 تماس رو وصل کردم .بعد سه بوق جواب داد 

 سالااااام گوسااااله-ناری

 سالااااااام گوسفند -
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 چطورمطوووری،،،،؟؟-ناری

 خوبم ...ناری من میخام برم خرید میای؟؟-

 االن ؟االن که بستس نگا ساعت کردی؟-ناری

 بود ۳نگاهی به ساعت قلبی شکل اتاقم انداختم ساعت 

 ژ شبانه روزی .ناهارم نخوردم همون بیرون میخوریم میریم پاسا-

 اوکی .پس اماده میشم بیا دنبالم-ناری

 باااوشه ..بای -

 بای -ناری

و تماس رو قطع کردم و گوشی رو انداختم رو تخت و بلند شدم تا اماده بشم .یک شلوار دم پا گشاد مشکی و مانتو توپ توپی ابی  و شال مشکی 

ی گذاشتم رو تخت و رفتم دستشویی و اومدم تنم کردم .در کمد زیوراالتم رو باز کردم و یک گوشواره ی بلند که از شالم سانت۱۰کفش ابی پاشنه

بیرون بیوفته تو گوشم کردم و  ساعت مشکی چرممو هم به مچ چپم بستم و دوتا دستبند چرم هم به دست راستم .موهامو هم یک وری ریختم تو 

و گوشیمو با کارت اعتباریام  برداشتم و زدم از اتاق بیرون .از پله ها پایین رفتم و وارد هال شدم .اهونس روی مبل صورتم  و یک برق لب زدم 

نشسته بود رفتم سمت جایی که دلی سوییچ ماشینشو میزاره ولی نبود .اه حاال باید از این پسره سوال بپرسم .رفتم سمتش و جلوش دست به 

 اهم حتی بهم ننداخت .کمر ایستادم ولی یک نیم نگ

 اهم اهم ..اهونس-

 سرشو با اروم ترین سرعتی که میتونست داشته باشه باال اورد .کرم داره دیگه میخاد حرص منو دربیاره 

 بله-اهونس

 نمیدونی سوییچ ماشین دلی کجاس؟؟-

 خراب بود بردنش تعمیر -اهونس
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یم ل*ب*ا*مو دادم جلو و اخمامو توهم کردم .لبخند ثانیه ای روی لب اهونسو اه اه اه به خشکی شانس .اعصابم خورد شد و طبق عادت همیشگ

 دیدم ولی توجه نکردم .در همون حالت دستم از دور کمرم افتاد و نشستم روی مبل 

 خب حاال نمیخاد به خودت قیافه ی  شوهر مرده هارو بگیری .بیا -اهونس

 با گیجی نگاهش میکردم که ی چیزی خورد تو سرم 

 خخخخخخخآخ-

 یک دستم به سرم اون چیز رو برداشتم .سوییچ ماشینش بود .این اهونسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 باورم نمیشه  اهونس باشه .حاال درد سرم جاشو به یک تعجب داده بود و با دهن باز نگاهش میکرد

 چیه؟؟؟خوشگل ندیدی؟؟-اهونس

 واس خودش دهنمو بستم و دستمو از روی سرم برداشتم .اعتماد به سقفیه 

 مرسی-

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت قابلی نداشت .بلند شدم و خواستم برم سمت در ولی جلوش واستادم و گفتم

 راسی کی ماشینو الزم داری همون موقه بیارمش ؟-

 امروز الزمش ندارم -اهونس 

 میاره؟؟؟یک لبخند قشنگ اومد روی ل*ب*ا*م .چرا وقتی میتونه خوب باشه اینقدر ادای بدا رو در

 مرسی.چیزی بیرون الزم نداری؟؟-

 نه .خوش بگذره-اهونس

 مرسی خدافظ-

 اینقدر مرسی مرسی نکن .خدافظ-اهونس
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 خندیدم و رفتم سمت در و درو باز کردم برم بیرون 

 سیلوانا -اهونس

 کردم و برگشتم سمتشچه قشنگ صدام کرد لبخندی اومد روی ل*ب*م ولی پشتم بهش بود و لبخندمو ندید .سریع لبخندمو جمع 

 بله؟!-

 مواظب خودت باش -مث اینکه دو دل بود بگه یانه ولی اخرش دهنش باز شد و گفت

 یک جیزی توی هری ریخت پایین مثل اینکه از باالی ساختمون پرتت کنن پایین .خیلی سعی کردم چشمام گرد نشه و لبخند نزنم 

 هستم .خدافظ-

 خدافظ-اهونس یواش گفت

خونه بیرون و تا خود ماشین میدوییدم و وقتی سوار ماشین شدم دستامو گذاشتم رو فرمون و یک نفس عمیق کشیدم و به غلط  سریع پریدم از

 کردن افتادم چون عطر تن اهونس پیچید توی بینیم و حالمو دگرگون کرد .خدایا این عطر چی داره که دیوونم میکنه واااای.یک دستمو گذاشتم

 یوونه وار خودشو به سینم میکوبید روی قل*ب*م که داشت د

 چته تو؟؟چرا اینجوری میشی؟ها؟!!!-

دستمو رو سینم مشت کردم و ناخداگاه یک لبخند روی ل*ب*ا*م نقش بست .سوییچ رو چرخوندمو  ماشینو روشن کردم و راه افتادم به سمت 

روز خیابون خلوت بود و ترافیک نبود .دم در خونشون که رسیدم خونه ی نارسیس  و دقیقا بیست دقیقه ی بعد اونجا بودم .خدارو شکر این وقت 

 یک تک به نارسیس زدم و دو دیقه بعد دم در خونشون بود با دیدن ماشین چشماش گرد شد و بعد سریع اومد نشست  تو ماشین 

 نگو که این ماشین اهونسه؟؟!!!!-ناری

 اول سالم دوم کالم ..متاسفانه باس بگم ماشین اهونسه -

 سالم...ماشین اون؟؟؟دست تووو؟؟مگه میشه؟مگه داریم؟!!!!-رینا

 اوهوم .هم میشه .هم داریم -
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 جووووون بو عطرشم دختر کشه المصب -ناری

 با خنده ماشینو روشن کردم و راه افتادم 

 خب چه خبر رفیق شفیق؟؟-ناری

 بدبختی-

 وا؟؟؟ینی چی،؟-ناری

 دوستش به مراقبت نیاز داشت و رفت باالسر اون  دلی و اردیان رفتن به یک سفر کاری و اری هم-

 ینی االن توی خونه تو و اهونس تنهایین؟؟؟!!-ناری

 اوهوم -

 تنهای تنها؟؟؟-ناری

 یک نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداختم میدونستم باز میخاد کرم بریزه

 جنس بعدی شیطانه؟؟؟ اونوخ میدونستی وقتی یک جنس مونث با یک جنس مذکر تنها توی یک خونه باشن-ناری

 لحنش خیلی بامزه بود و ناخداگاه زدم زیر خنده .

 کوفت نخند..وقتی که از اون خونه زن بیرون اومدی میفهمی؟؟-ناری

 وا؟؟؟

مگه االن مردم؟؟؟با تعجب نگاش کردم ولی با دیدن نگاه شیطونش چشمام گرد شد و ل*ب*مو گزیدم و زدم پس کلش که صدای اخش رفت 

 هوا 

 چرامیزنی خوووو؟؟-ناری

 بیشووووور منحرررررف -
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 حاال اون بود که با صدای بلند میخندید 

 واستا واستااااا-ناری

 سریع زدم رو ترمز که باز زد زیرخنده 

 مرگ بیشور نزدیک بود تصادف کنیم-

 خو ب من چه ..بزن کنار بریم این رستورانه خیلی شیک بود -ناری

 ن شیک تورو باس ببرن طویله نه رستورا-

 ععععع پس تورو باس ببرن کجا اونوخ؟؟-ناری

 قصر -

 عععع؟؟ن بابا؟؟-ناری

 بعلهههههه -

 گمشو دور بزن بریم رستورانه-ناری

با خنده دور زدم و بعد پارک کردن ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت رستورانه و واردش شدیم .اوهوع چقدر شیک .همه جاش شیشه کاری شده 

یک اکواریوم گنده که ماهیای جیگری توش بود دیده می شد .با سوییچ زدم به اکواریوم که ماهی ها بدو بدو رفتن اونور بود و اول ورودیش 

 اکواریوم و باعث خنده ی من شدن 

 ای جووون .خوشگل شیرین مغزم هستی که-

 با چشمای گرد  شده و خشمگین برگشتم سمت صدا و با دوتا پسر جوجه تیغی روبه رو شدم 

 یرین مغز هفت جد و ابادته ش-

و  به تیکه هاشون توجه نکردم و با ناری رفتیم سمت یکی از میزا و روبه روی هم نشستیم و اون دوتا پسره ی دیوونم از رستوران رفتن بیرون 

 قه غذامونو اوردن . نفس اسوده ای کشیدم گارسون اومد سمتمون و منو رو داد و من سریع گفتم دنده و ناری هم گفت جوجه و بعد چند دی
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 نارسیس میخام ی چی بگم-

 خب؟میشنوم-ناری

 ععععع فکر کردم کری -

 یک پشت چشمم نازک کردم که ناری زد زیرخنده 

 بگو دختره ی خنگ-ناری

گفت تعمیرگاه خب اوال خنگ عمته دوما بزار توضیح بدم ..ببن امروز من اومدم برم سوییچ دلی رو بردارم ولی نبود .رفتم از اهونس پرسیدم -

 و....

 قضیه ی صبح رو برای ناری تعریف کردم و در اخر دهنش اندازه در خونمون باز شده بود 

 چیه؟؟تو بهتی؟-

 دروغ میگفتی اینارو دیگه؟-ناری

 وا؟؟؟من باتو شوخی دارم؟؟-

 خب پس بدبختی -ناری

 واااا؟؟؟؟؟-

 واال ..اینا همش مقدمس که در اخر یک حالی باهات بکنه -ناری

 و زد زیر خنده که مشتمو زدم بع میز 

 لوس خنککککک ..خوبه اهونسو میشناسیاااا-

 اره به خدا واس همین ترکیدم از خنده .فکر کن اهونس قصدش تور کردن تو باشه -ناری

 دوباره زد زیر خنده .مسخره 
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 گمشو بابا خونوک .من سیر شدم .تنبیهت اینه حساب کنی -

 ز شد زود دهنشو بست و نیش من با

 به من رحم کنننن-ناری

 گمشو بابا ...بای ..تو ماشین منتظرتم -

منتظر حرفی نموندم و از رستوران زدم بیرون و رفتم سمت ماشین و سوارش شدم و با خنده منتظر ناری بودم  که پنج دیقه بعد با حرص اومد 

 سمت ماشین و سوار شد و محکم درو بهم کوبید

 دیوونه اهونس میکشتت -

 منم تورو میکشمت-ینار

 عععععع نمدونستم-

 حاال بدون -ناری

 و یک ضربه ی محکم به رون پام زد که  صدای جیغم رفت هوا 

 کثافت چرا میزنیییی؟؟؟؟-

 اخ دلم خنک شد -ناری

ساختمون  و  با حرص نگاهش کردم و راه افتادم سمت پاساژ شبانه روزی  .وقتی رسیدیم ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم و رفتیم سمت

واردش شدیم  با دیدن مغازه ها ذوقم بیشتر شد و دست ناری رو کشیدم و بردمش سمت یک مغازه ی مانتو فروشی و بعد دیدن مانتوها بیرون 

هو اومدیم .این عادتم بود باید همه رو نگاه میکردم و بعد نظر میدادم .یک ساعتی می شد که داشتیم میگشتیم و چیزی نخریده بودیم که ی

 چشمم به یک مانتوی جیییگر افتاد .دست ناری رو گرفتم و با ذوق بردنش سمت مغازه و پشت ویترین ایستادیم

 واااای ناری ببین چه جیییگره-

 ناری هم مث اینکه خوشش اومده بود چون دستمو گرفت و رفتیم تو .فروشندش یک مرد میانسال بود و با خوشرویی ازمون استقبال کرد 
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 یشه اون مانتوی صدفی رنگ  پشت ویترین  رو بدین ببخشید م-

 خیلی خوش سلیقه هستین .حتما -فروشنده

 بهش لبخندی زدم و رفت سمت اونو اوردش 

 تو نمیخای ناری؟-

 نع .خوشگله تو بخر .من اونو میخام -ناری

 و به یک مانتوی مشکی  که شبیه مال من بود اشاره کرد 

 اوکی -

و رو تنم کردم .خیییلی شیک بود .بلندیش تا زانو بود و جنسش از نخ بود و دور کمر  ی جوری باریک می شد و می چسبید رفتم تو اتاق پرو و مانت

بهت و یک زنجیر طالیی هم دور کمرش بسته می شد و دور یقه هاشم با رنگ طالیی کار شده بود .خیلی قشنگ بود و ظرافتو توش نشون میداد 

 ناری رو صدا زدم و اوند سمتم و با دیدنم برق تحسینو تو نگاهش دیدم .با رضایت درو باز کردم و 

 پرفکت ..عاااالی شدی -ناری

و بهش لبخندی زدم و در اتاق پرو رو بستم و مانتوی خودمو تنم کردم و رفتم بیرون و مانتو رو گذاشتم رو میز فروشنده و پولشو حساب کردم 

انتوی ناری روهم بهش داد و بعد تشکر خارج شدیم .رفتیم  یک مغازه ی شال و روسری فروشی و مانتو رو توی پالستیک کرد و بهم داد و م

چهارتا شال برداشتم یکی ابی کاربنی یکی مشکی یکی صدفی  و یکی قرمز و ناری هم رنگای دیگه برداشت و رفتیم بعد اون کفش فروشی و 

یدم و  ناری هم یک کفش اسپرت مشکی و یک کفش پاشنه دار مشکی سانتی صدفی مخمل خر۱۲یک کفش اسپرت صدفی و یک کفش پاشنه

 مخمل برداشت  .حاال نوبت شلوار بود .چند تا مغازه رفتیم ولی پسندمون نشد ولی توی

 

یک مغازه شلواراش هم مارک بود هم خوشگل دوتا برداشتم یکی صدفی یکی مشکی و ناری هم یک مشکی و یک نقره ای برداشت .میخاستیم 

 م بیرون که چشمم به یکی ازین شلوار پاره پوره ها افتاد و کررمم گرفت بخرم بری

 ناری بصبر )رو به فروشنده گفتم(ببخشید جناب اون شلوارم بی زحمت حساب کنین میبرم -
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 چشم-فروشنده

 و رفت تا شلوار روبیاره

 دیوونه کل جونت دیده میشه اخه اون چیه؟؟-ناری

رچیزی باس تجربه بشه دیگه ناری با افسوس نگاهی بهم انداخت که دندونامو نشونش دادم و شلوار رو از فروشنده ی بار امتحانی  میپوشم ..ه-

 گرفتم و پولشو حساب کردم و رفتیم بیرون 

 بریم طبقه باال -ناری

 اوکی-

ین ذوق منو بیشتر میکرد و با خوشحالی رفتیم رفتیم باال و ....این دیگه نهایت خوشبختی بود .همهههه ی مغازه ها پر بود از لوازم ارایشی و ا

سمت مغازه ها و هرچیز فانتزی ای میدیدم میخریدیم  و در اخر دستامون جا نداشت دیگه .با خستگی زیاد رفتیم سمت ماشین و پالستیکارو 

 بگو پاهام دیگه جون نداشت  دقیقه بود .پس۷:۲۴گذاشتیم صندلی عقب و نشستیم توی ماشین نگاهی به ساعت انداختم .یاخدااااا ساعت

 بریم شام بیرون-

 بریم .ولی تو حساب میکنیا-ناری

 با یاداوری ظهر خندیدیم و گفتم

 چشمممم-

 دنده رو عوض کردم و راه افتادم سمت یک فست فودی  .توی راه چشمم به یک مغازه ی عروسک فروشی افتاد و سریع زدم کنار 

 چرا ایستادی؟؟-ناری

 معروسک میخام بخر-

 باز تو کودک درونتو فعال کردی؟؟؟-ناری

 عااااوره ..تو نمخای؟؟-
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 نه ممنون ..زود برگرد -ناری

 سریع رفتم سمت مغازه و نگاهی به اون عروسکای خوشمل انداختم و در اخر یک پاندای نرررم بزررررگ و یک زن هم برای اهونا خریدم ..)یعنی

جا اسمشو گذاشتم سیونس )اول اسم خودم و اخر اسم اهونس (.یک ماچ گنده کردمشو بعد یک گوسفند شبیه اهونا که پاپیون زده(و همون

حساب کردن پولشون از اونجا اومدم بیرون و در عقبو باز کردم و گذاشتمشون روی وسایل و نشستم طرف راننده و ماشینو روشن کردم  و راه 

 افتادم 

 سیلی یک سوال بپرسم؟؟-ناری

 ررشوما دوتا بپرس جیگرر-

 کوووفت ...سیلی تو هنوز اهونا رو داری؟-ناری

 از سوال ناگهانیش تعجب کردم

 اره چطور؟؟!!!-

 هیچی هویجوری -ناری

شونه ای باال انداختم و ظبط رو روشن کردم .صدای محمدرضا صالحی پیچید توی ماشین .چه باحال منم عاشق این اهنگم ...اه باز فکرای 

 هواسمو به رانندگیم دادم و رفتیم سمت فست فودی و ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم و رفتیم داخل دخترونه ی چرت ...بیخیالش باع

خوردم  دور یک میز نشستیم و سفارش پیتزا دادیم و پنج دیقه بعد برامون اوردن .من عااااشق پیتزام .با ولع شروع کردم به خوردن و وقتی کاامل 

 کرد و بعد زد زیر خنده سرمو باال اوردم و ناری  یکم نگام 

 وا؟؟؟چته؟؟-

 نارید..دخت..دختر...چ..جرا..ای..این..اینجوری..غذا می..میخوری؟؟

 چطوری غذا میخورم؟؟-

 هم..همه ی ..صو..صورتت ..پر.سس.سسه-ناری
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دستمال کاغذی یکی کشیدم زد زیر خنده و سریع  گوشیمو باال اوردم و خودمو توش نگاه کردم و از قیافه ی خودم خندم گرفت و از بسته ی 

 بیرون و صورتمو تمیز کردم و به صندلیم تکیه دادم .ناری هم خندش قطع شد و به صندلیش تکیا داد 

 اخ خدا خیلی خوردم -ناری

 اوهوم دارم میترکم -

 من میرم جای ماشین زود حساب کن بیا -ناری

 خسته نشی ی وقت-

 نه تو غصه منو نخور .بای-ناری

 رفت بیرون .بلند شدم و رفتم سمت صندوق دار  تا حساب کنم  کیفشو برداشت و

 چیزی نمیخاین دیگه؟؟-پسره ی صندوق دار

 خواستم بگم نه که یاد اهونس افتادم .امروز مهربون شده بود پس منم مهربون میشم  

 لدفا یک پیتزا هم بیارین میخام ببرم -

 چشم-پسره

اب کردم و رفتم اونور پیتزارو گرفتم سریع رفتم بیرون و رفتم سمت ماشین .نارسیس به در تکیه و به یکی گفت یک پیتزا اماده کنه .پولو حس

 داده بود و با دیدن پیتزاس دستم تعجب کرد .نشستم تو ماشینو اونم سوار شد

 واس کی پیتزا گرفتی ؟؟؟-نارسیس

 اهونس-

 ماشینو روشن کردم راه افتادم سمت خونه نارسیس 

 واقعا شما دوتا یک چیزیتون میشهنه مث اینکه -ناری

 وا؟؟خب ماشینشو ب من داده  باس ی کاری واس تشکر میکردم دیگه-
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 اینم حرفیه-نارسیس

 دیگه ساکت شدیم و تا خونشون حرفی نزدیم .دم در خونشون ایستادم 

 بیا بریم خونه-نارسیس

 نه دیگه مرسی ..بیام کمک کنم وسایلو ببری؟؟-

 نه بابا ..خدافظ-ناری

 دافظت خ-

 وسایلشو برداشت و رفت سمت خونشون و گازشو گرفتم و رفتم سمت خونه ....

 در خونه رو باز کردم و با دست پرررر رفتم تو اهونس روی مبل نشسته بود .وسایلو ریختم روی مبل کناریش 

 سالاام-

 علیک سالم-اهونس

 بسته ی پیتزارو گذاشتم رو میز 

 ت گرفتمگفتم شاید چیزی نخورده باشی برا-

 ممنون -اهونس

 مغرووووور .

 بابت ماشین ممنون ..بفرما -

سویچ ماشینو سمتش گرفتم که ازم گرفت و گفت قابلی نداشت..نه مث اینکه قصد داره دو کلمه ای جواب بده .منم دیگه چیزی نگفتم و وسایلو 

نمیاد کمکم کنه .خجالتم نمیکشه .کوفتت بشه اون پیتزا .تا خود  به زووور توی دستام جا دادم و رفتم از پله ها باال..پسره ی میمون غد مغرور

اتاقم نفرینش کردم و به زور در اتاقو باز کردم و وسایلو ریختم روی تخت .اخییییش .رفتم سر کمدمو یک تیشرت یشمی و یک شلوار مارک 

 ار اهونا مشکی پوشیدم و رفتم سر وسایلی که خریده بودم .اول از همه  سیونس رو گذاشتم کن
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 اهونا این همسر تو سیونسه بگیرش-

و سیونس رو گذاشتم روی اهونا و گذاشتمشون روی بالشتم و پاندای بزرگ رو هم باالی تختم گذاشتم و لباسارم تاه کردم و گذاشتمشون توی 

همین االن یهویی -ی انداختم  و نوشتمشده بود .پریدم روی تخت و دراز کشیدم و گوشیمو دراوردم  و رفتم اینستام و یک سلف۱۱کمدم  .ساعت

 بعد خرید 

ه اخرش و موووووج کامنتا بود که سمتم میومد .رفتم تو قسمت سرچ و چند نفرو اوسکول کردم و رفتم پیج  مدلینگا و بازیگرا و .... کامنت دادم ک

 لش اف کلنز رو نصب کردم و یک اکانت ساختم و......خسته شدم و اومدم بیرون .خب چیکار کنم؟؟.امممممم.اهااااا...زود رفتم توی بازار و ک

شب بود ..خداییش چقدر کلش اعتیاد اوره  سریع بلند شدمو گوشیمو زدم به شارژ و پریدم رو تخت و ۱:۳۰نگاهی به ساعت انداختم .چییییی؟؟؟؟

 اهونا و سیونس رو ب*غ*ل کردم و خوابیدم

 

 اهونس ولم کننن-

و من عقب رفتم اونقدر اومد و من رفتم عقب که پام گیر کرد به تخت و افتادم رو تخت و اهونسم یک خنده ی بلند  بلند زد زیرخنده و اومد سمتم

 سر داد 

 کوچولو اول و اخرش واس خودمی -اهونس

 با ترس نگاهش میکردم که لباسشو دراورد و افتاد روم 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه-

ده از خواب پریدم  و نشستم رو تخت .خدانکشتت نارسیس که از بس گفتی دوتاتون توی خونه تنهایین و شیطونو .... اه از با چشمای گرد ش

با همون دیشب دارم ازین خوابا میبینم .با کالفگی بلند شدم و رفتم دستشویی و ابی به صورتم زدم و اومدم بیرون .خواه ناخواه از تنهاشدن 

 دلم نمیخاست برم پایین برای همین گوشیمو  برداشتم و دراز کشیدم روی تخت و باهاش سرگرم شدم ..... اهونس ترسیده بودم و

بود .داشتم میمردم از گشنگی نمیتونم که کل روزو خودمو حبس اتاق کنم پس ۱:۳۰باصدای شکمم کالفه گوشیو گذاشتم کنار و نگاه ساعت کردم

بلنـــــــد مشکی که استیناش تا روی انگشتام بود پوشیدم و  محض احتیاط یک شالم سرم بلند شدمو رفتم سرکمدم و یک تونیک گشاد 
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د و انداختم و رفتم از اتاق بیرون .یواش رفتم سمت پله ها و خم شدم توی هال رو دید زدم .اهونس روی مبل روبه روی تلویزیون دراز کشیده بو

اویزون بود و کنترل دستش بود و شبکه هارو پایین و باال میکرد .از حالت خم  یک دستش رو به صورت عمودی رو سرش بود و دست دیگشم

 دراومدم و یواش یواش رفتم از پله ها پایین 

 سالم -

 اهونس سرشو باال اورد و با دیدن من چشماش گرد شد و سالم داد .رفتم تو اشپزخونه و در یخچالو باز کردم دنبال یک چیزی میگشتم بخورم 

 غذا سف..-

با جیغ بلند من حرف تو دهنش ماسید و سریع پرید عقب .دستمو روی قل*ب*م گذاشتم و نفس عمیق کشیدم .الهی بی نارسیس شم که 

 اینجوری منو ترسونده 

 چرا یواشکی میای؟؟-

 کی یواشکی اومد؟؟توهواست نبود اومدم بگم غذا سفارش دادم روی گازه -اهونس

 ه اهونس که چشماشو ریز کرد و یک ابروشو داد باال نگاهی به گاز انداختم و نگاهی هم ب

 سیلوانا-اهونس

 ب ..ب بله-

 چیزی شده؟؟؟؟چرا اینجوری میکنی؟!!!-اهونس

 چ چ چجوری میکنم؟؟-

 هیچی ..غذاتو بخور -اهونس

سوتی میدادی .سریع رفتم سر  یک نگاه شکاک بهم انداخت و از اشپزخونه رفت بیرون .نفسمو از سر اسودگی دادم بیرون .بترکی سیلوانا داشتی

 گاز و به به کباب سفارش داده بود .برای خودم توی بشقاب کشیدم و رفتم پشت میز نشستم و با ولع شروع کردم به خوردن 

********----*****-***-*-*-*-*- 
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 راوی )سوم شخص(

که اهل حجاب باشه حاال چی شده که شــــــــال  نمیدونست سیلوانا چش شده  و سردرگم شده بود .با خود میگفت سیلوانا دختری نیست

سرش میکنه ؟؟؟؟کامال گیج شده بود مخصوصا وقتی رفت تا به سیلوانا بگه که غذا سفارش داده و سیلوانا انچنان جیغی کشید که اهونس حس 

ماند بعد از خوردن غذا بالفاصله تو اتاقش کرد دیوار روی سرش خراب شد .و حاال هم سیلوانایی که در روز بیشتر از نیم ساعت در اتاقش نمی 

رفته بود .درواقع اهونس حوصله اش سر رفته بود و میخاست با سیلوانا سرگرم بشه ولی سیلوانا یک دقیقه هم کنارش ننشست .اهونس به خاطر 

د دختر کش زد و عطرشم روی خودش سیلوانا از خونه خارج نمی شد ولی حال ... با کالفگی بلند شد و به اتاقش رفت و یک تیپ اسپرت سفی

ود .رفت خالی کرد و از اتاقش خارج شد .اتاق سیلوانارو که دید دلش میخاست برگرده و اونو تنها نزاره ولی از کارهای سیلوانا به تنگنا اومده ب

 سمت اتاق سیلوانا و تقه ای به در زد 

 بلهـــــه-سیلوانا 

 و این اهونس را متعجب میکرداسترس در صدای سیلوانا کامال مشهود بود 

 من دارم میرم بیرون . -اهونس

 میخاست بگوید چیزی الزم دارد یانه ولی غرورش اجازه نداد 

 باشه برو -سیلوانا 

 خدافظ-اهونس

 خدافظ-سیلوانا

امی میدانست اما توجهی نکرد و از اهونس رفت سمت پله ها و از ان ها پایین رفت .این که سیلوانا حتی نیامد در را برایش باز کند را یک بی احتر

 خانه خارج شد 

*******------**************--- 

 سیلوانا 
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رو tvاخیـــــــــــــــــش رفت بیرون راحت شدم  از اتاق رفتم بیرون و با شادی رفتم تو هال و روی مبل نشستم و کنترل رو برداشتم و  

تش روی  جم تی وی واستادم .داشت عشق اجاره رو نشون میداد و من روشن کردم و شبکه هارو پایین باال کردم و نهای

 عااااااااشــــــــــــق این فیلم بودم .پاهامو انداختم روی میزو نگاهمو به فیلم دادم 

.......... 

 اینم تموم شد .بازم بیکار شدم اه .گوشیمو از تو جیبم دراوردم زنگ زدم به نارسیس و بعد یک بوق جواب داد

 ســـــــــالم به بانـــــــــوی پاکدامن-رسیس نا

 سالم-

 اوخی ..چی شده صدات دلخوره؟؟-نارسیس

هعـــــــی .نارسیس الهی بترکی از بس گفتی اهونس  میخاد منو از راه به در کنه دیشب همش خواب میدیدم اهونس میخاد بالیی سرم -

 واس ناهار رفتم که همش سوتی دادم االنم رفته بیرون بیاره و امروزم میترسیدم از اتاقم برم بیرون  و فقط 

 نارسیس بلند زد زیر خنده

 االغـــــی دیگه چیکارت کنــــــم .اخه دیوونه اهونس ادمیه که بخواد بالیی سر توی چلغوز بیاره؟؟؟-نارسیس

 خو تقصیر تویه دیگه -

 به تو چیکار داره اصال نترس وقتی هم اومد نرو توی اتاقت ..اخه اون بدبخت -نارسیس

 رفتم تو فکر .راس میگه ها چقدر امروز اوسکول بودم اخه اهونس جرات نمیکنه بیاد نزدیک من اصن از من خوشش نمیاد 

 مـــــــــردی؟؟؟؟-نارسیس

 ها؟؟؟-

 بدجور رفتی تو فکرها .میگم ازین اوسکول بازیا جلوش درنیار مثل همیشه باش -نارسیس

 مطمنی؟-
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 ا االاااغاره باب-نارسیس

 اوکی ..نارسیس حوصلم پکیده -

 خو ب من چــــــه-نارسیس

 نارسیـــــــــــــــــــــــــس-

 جـــــــــــــــونش-باخنده گفت

 زهــــــــرمـــــار ..یک کاری بـــــکن -

 چه کـــــاری بکنم؟؟-نارسیس

 نمدونم فقط میدونم حوصلم خیلی سر رفته -

 ا خب پاشو بیا اینج-نارسیس

 نع...تو بیا -

 نه دیگه -نارسیس

 هــــــــــــوف -

 بیا ی کاری بکن-نارسیس

 چیــــــــــکار؟؟؟-با ذوق گفتم

 ( dبیا تلگرام ببرمت گپ پسرارو اوسکول کنیم)دوستای گلم ناراحت نشین این نظر نارسیسه :-

 امممم فکر خوبیه ..میام-

 ددت کنم ایــــــــول  خب دیگه برو گمشو میرم ا-نارسیس

 شرت کم ..اودافظ-
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 اودافظ-نارسیس

 تماسو قطع کردم  سریع رفتم توی تلگرامم و همون لحظه ادد شدم توی گروه دیاموند .رفتم نوشتم ســـــالم و .....

 

س خندیدیم که اشک از شب بود و تقریبا بیست تا شماره گرفته بودم و وعده داده بودم فردا توی پارک .... میبینمشون .اونقدر با نارسی۱۱ساعت 

 چشمام میومد .رو مبل دراز کشیده بودم و بلند بلند میخندیدم که یهو در باز شد و اهونس وارد شد 

 سریع نشستم سرجام و یک دقه ترسم گرفت و خاستم بلند بشم ولی یاد حرفای نارسیس افتادم و نشستم روی مبل

 سالم-

 سالم  -اهونس

 فت .شونه ای باال انداختم باز رفتم سر گوشیمرفت سمت پله ها و ازشون باال ر

دوباره نیشم باز شده بود که صدای پاشو شنفتم و سریع با نارسیس بای دادم و صفحه گوشیمو خاموش کردم و بلند شدم .خب باید ریلکس 

 برخورد کنم 

 شام میخوری؟-

 اره .بلدی درست کنی؟-اهونس

 تاحدودی-

 نکشیمون-اهونس

 یغصه نخور تو نمیمیر-

رفتم سمت اشپزخونه و اول دستامو شستم بعد وسایل کتلت رو از یخچال دراوردم و شروع کردم به درست کردن و چند دقیقه بعدشم اهونس 

 اومد و روی پرید روی اپن 

 عععععع بیا پایین -
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 تو ب من چیکار داری کارتو بکن -اهونس

 لوم بود خندش گرفته لب و لوچمو کج کردم و اداشو دراوردم که ل*ب*شو گزید و مع

 نکن شبیه منگال میشی -اهونس

 چشمام گرد شد .این امشب یک چیزیش میشه هااا .زبونش باز شده قبال فقط میگفت سالم .خدافظ..مث ربات 

هتی که کرده موندم چی جوابشو بدم  برگشتم رفتم سر غذام .بدجور معذب بودم .اهونس روی اپن نشسته بود و مث بز زل زده بود به من .از شبا

 بودم خندم گرفت و ریز ریز خندیدم 

 خوش به حال دیوونه که همیشه خندونه -اهونس

 نع این واقعنی امشب زبونش باز شده .سرمو باال اوردمو چپکی نگاش کردم 

 منظورت به خودته؟؟-

 من کی خندیدم؟؟-اهونس

 هه..اره واال ما هرگز خنده ی تورو ندیدیم -

و بهم نگاه کرد که از حرفم پشیمون شدم و اب گلومو قورت دادم و برگشتم سمت غذاها .اماده شده بود .زیرشو  توی چشماش یک غمی نشست

خاموش کردم و توی یک بشقاب چیدم و میز رو هم چیدم و خودم نشستم و برگشتم سمت اهونس .یا خدا بچه مردم مرد .هنوز نگاهش به 

 بردی تو هپروت  همون نقطه  بود .ای سیلوانا بترکی که اینو

 اهم اهم .اهونس  غذا امادس -

همونجو به اون نقطه خیره بود که  زدم رومیز و  شونه ی اهونس از ترس پرید .به زوووور جلو خندمو گرفتم و ل*ب*مو گزیدم  که اهونس 

 اخماش توی هم رفت 

 چیه؟-اهونس

 میگم غذا امادس بیا -
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 نمیخورم -اهونس 

.اخه من میمردم اون حرفو نزنم .از روی اپن پرید پایین و خواست بره بیرون که سریع بلند شدم و جلوش ایستادم دلم میخاست جفتمونو بکشم 

م .تقریبا تو حلقش بودم سینه به سینه ی هم بودیم .البته من سرم به سینش میرسید .سرمو باال اوردم و تو چشمایی نگاه کردم که االن یک غ

 اشکار توش بود 

 درست کردم باید بخوری م ..من غذا -

 با دیدن چشماش که ابروهای بلند و پر پشتش سایه بونشون شده بود یک حس خاصی بهم دست داد و این حس واقعا منو میترسوند 

 میگم نمیخام -اهونس

 میگم باید بخوری -

 انگشت اشارشو باال اورد و تهدید وار گفت 

 ه کار نبر بیین .هرررررگز برای من کلمه ی باید رو ب-اهونس

 دستشو گرفتم و همونجو که حرف میزدم انگشتشو جمع کردم و بردم پایین 

 بیین .هرگزززز منو تهدید نکن -

 االن جفتمون داشتیم با نگاهمون دعوا میکردیم و دست بزرگ اهونس توی دست ظریف من بود 

استنی میشم و توی اون لحظه فقط رام کردن اهونس ل*ب*مو دادم به سمت راستم .میدونستم همیشه اینجوری چهرم خوشگل میشه و خو

برای مهم بود .چال گونه ی سمت راستم داشت خودنمایی میکرد و با این کارم  نگاه اهونس به سمت راست صورتم کشیده شد و روی چال گونم 

 ایستاد 

 میای و غذاتو میخوری -

ت میز نشوندمش روی صندلی و دستامو گذاشتم رو شونه هاشو  خم شدم هنوز نگاهش به چالم بود که دستشو کشیدم و بردمش سمت میز و پش

 طرفشو گفتم 
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 تا غذاتو نخوری حق نداری بری جایی -

 خودمم رفتم اونور میز و سر جام نشستم .هنوز نگاهش به غذا بود و یک جوری انگار مسخ

] 

وتیزمش کردم.من شروع کردم به خوردن و اونم یک دیقه بعد من شده بود .یک خنده ی یک وری کردم .ایول به خودم که با یک جال گونه هیپن

 شروع کرد ..

.. 

 مرسی -اهونس

 نوش-

 بلند شد و خواست وسایل سفره رو جمع کنه که گفتم 

 نمیخادش خودم جمع میکنم-

 فلج نیسم خودم جمع میکنم -اهونس

جمع کردیم  و رفت از اشپزخونه بیرون و منم بعد شستن ظرفا رفتم بیشعور مغرور .اصن جمع کن تا جونت دراد .منم بلند شدمو باهم سفره رو 

رو بغل  بیرون .توی هال نبود .اخمامو توهم کردم و  رفتم طبقه ی باال توی اتاقم .خیلی بیکار بودم واس همین دراز کشیدم بخوابم.اهونا و سیونس

شد؟؟ ینی میگی عاشق کسیه که بعد اون حرف اونجوووری غمگین شد .با کردم و لب ورچیدم .نمیدونم چرا ولی اعصابم خورد بود .چرا یهو جنی 

 این فکر اخمامو بیشتر توهم کردمو تا وقتی خوابم ببره اهونسو فحش دادم 

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

 راوی)سوم شخص(

ظاهر معصوم ولی باطنش یک ل*ا*ش*ی  هه .روی  وقتی سیلوانا گفت که هرگز خنده ی منو ندیدن یاد اون عوضی افتادم .یاد اون دختره ی به

تختم دراز کشیدم .ناخداگاه وسط این همه درگیری ذهنیم چهره ی سیلوانا وقتی  ل*ب*شو یک وری کرد اومد توی ذهنم و یک لبخند نشست 
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سیلوانا فکر میکنم و لبخند میزنم روی ل*ب*م..خدایا من چم شددده .منی که جز اون لعنتی به هیچ دختری حتی نگاهم ننداختم حاال دارم به 

 ؟؟!!!نه این من نیستم..نمیخام باور کنم که منم 

 کم کم چشمام گرم شد و با یاد سیلوانا و تنفر از اون ل*ا*ش*ی خوابم برد

 سیلوانا

م و ب*و*سیدمشون و خمیازه ای کشیدم و توی جام قلتی زدم و طاق باز شدم .اهونا روی شکمم و سیونس روی دستم بود .لبخندی بهشون زد

یواش گذاشتمشون کنارم تا از خواب بیدار نشن و خودم بلند شدم .رفتم دستشویی و اومدم بیرون و یک تونیک مشکی و شلوار راحتی بنفش 

وهوع چه تیره پوشیدمو یک شال بنفشم سرم کردم و یک برق لب زدم و رفتم بیرون .همون موقه در اتاق اهونسم باز شد و  ازش اومد بیرون .ا

 تیپی زده .صدرصد داره میره قرار .ایشششش بیشعور 

 صبح بخیر-اهونس

 صبح بخیر -

 من .من میرم بیمارستان .خدافظ-اهونس

 ابرویی باال انداختم وگفتم

 خدافظ-

.خوب امروزم یک روز  سریع از پله ها رفت پایین .مث اینکه عجله داره چه تیپی هم بهم زده بود .یک دیقه بلد صدای بهم خوردن در رو شنفتم

بی تکراریه کسل کننده ی دیگه .اخمی کردم و برگشتم تو اتاقم و گوشیمو برداشتم و رفتم توی هال .خب چیکارکنم؟؟بزار یک زنگ به این خواهر 

 معرفتم بزنم .تماس رو وصل کردم و بعد هفت بوق بالخره جواب داد 

 ســـــــــــالم خواهر جــــــــونیم-

 نـــــامرد .یک وقت یک زنگ نزنی بگی سیلوانا مرده؟زندس؟درچه حاله علیک سالم-

 ععععععع خدانکنه دیوونه ب خدا کار داشتیم ..خب حاال چطوری؟؟-دلی
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 بدنیسم .تو خوبی؟-

 اوهـــــــــوم -دلی

 چیکارا میکنیــــــــــن؟؟؟-

 کت به اون شرکت همش کار میکنیم البته اردیان بدبخت پدرش دراومده همش از این شر-دلی

 خسته نباشه ..سالم برسون-

 سالمت باشی .سالم داره خدمتت .االنم خوابه-دلی

 کی برمیگردین؟؟؟-

 هنوز دوروز شده فکر نکنم حاالحاالها برگردیم -دلی

 اه نمیـــــــخام ..باز لب ورچیدم ولی دلی ندید

 اونجا چه خبر؟-دلی

  اریستا دوستش حالش بد بود رفته باالسر اون-

 اها .راســـــــــــتـــــی سیلوانـــــــااااا-دلی

 چی شــــــــــــــــــــــــده؟؟؟؟!!!!!-

 خواهشا با اهونس درست رفتار کن .زشته دختر -دلی

 چیکارش کنم جوری باهاش رفتار میکنم که الیقشه-

 خاک به سرم این چه حرفیه ..پسر به این گلی-دلی

 گل نیست که کاکتوسه -

 ی زد زیر خنده دلی پق
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 میخندی؟-

 باید پاپیون ببندی-دلی

 اره بز بز قندی -

 باهمدیگه زدیم زیر خنده .هعـــــــــی یادش بخیر از بچگیمون این کار منو دلی بود هرکی میخندید اینو میگفتیم .هعـــــــــــــــــی

 دلم تنگ شده بود-دلی

 اوهوم -

 م دیگهعزیزم اردیان داره بیدار میشه من  بر-دلی

 اوکی -

 خدافظ گلم-دلی

 خدافظ-

 گوشی رو قطع کردم .اخ که چقدر دلم براش تنگ شده بود ..خب بزار یک حالی از اری بپرسم .زنگ زدم بهش و سریع جواب داد 

 ســـــــــــــــــلّــــــام خول چـــــــــل-اری 

 سلّــــــــلــــــام الـــــــاغ-

 چطور مطووووری؟؟؟-اری

 دوبم -بچگونه کردم و گفتم صدامو

 الهی فدات شـــــــع چه ناز گفتی -اری

 تو چطولی؟؟-خندیدم و گفتم

 مث پلو تو دوری -اری
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 عععععع پس لهی -

 عااااوره له له -اری

 چه خبرا؟؟-

 خبر خوشی .-اری

 اری کی برمیگردی به خدا پوکیدم اینجا تنها -

 رگرم شو چون من حاالحاالها نمیام فداااات  شـــــــــم  بابا با یک چیزی س-اری

 ایـــــــــــــــش االغ-

 خـــــــــــر-اری

 گوســـــــالـــــه-

 گوســـــفند-اری

 رُتیـــــــل-

 رتیــــــــل؟؟؟نه  جون من اینو  واس چی گفتی؟؟-اری

 حیوون کم اوردم یهو یادم اومد اینو -

 مث اینکه بیکاری زده به سرت -اری

 وسکول گمشو بابا ا-

 دیوونه ..من باس برم دیگع .کاری باری؟-باخندع گفت

 مرسی .برو ..اودافظ-

 ݟاودافـــــــظ-اری
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تماسو قطع  کرد و باز من موندم وبیکاری .اوووف .پاهامو جمع کردم و سرمو گذاشتم رو زانوهام و دستامو دور پاهام حلقه کردم 

 .چیکارکنم؟چیکارکنم؟چیکارکنم؟

.بلند شدم و زدم از خونه بیرون .این خدمتکارم معلوم نیس کجارفته  .وارد حیاط بزرگ خونه شدم و رفتم سمت تاب اخر  اهـــــــــــــه 

حیاط و روش نشستم .فشاری به زمین وارد کردم که تاب حرکت کرد .ای خدا خداییش بیکاری زده بود به سرم چون داشتم با اخرین سرعت 

خش شده بود  .تاب که رفت باال نگاهی به اطراف کردم یک پسره توی حیاط ساختمون بغلی بود و داشت مث تاب میخوردم و موهام توی هوا پ

بــــــــــز نگام میکرد .سریع تاب رو متوقف کردم و و پریدم پایین .پسره ی عالف بیشور .اصن میخام برم بیرون .خودم تنهاااای تنها 

مانتوی جیگری و شلوار جذب مشکی و شال مشکی و کفش مخمل ساده جیگری پوشیدم و عطرمو  ..رفتم توی ساختمون و رفتم توی اتاقم .یک

روی خودم خالی کردم و یک برق لب زدمو  گوشی و کارت اعتباریامو برداشتم و زدم بیرون.خب ماشین ندارم مجبورم تاکسی بگیرم .تا سر 

 کوچه رفتم  و تاکسی گرفتم

 خانوم کجا میرین؟؟-راننده

 بگم کجا بعد کمی فکر گفتمموندم 

 اقا من منو ببر یک جایی که بتونم وقتمو پر کنم -

 چشم-راننده کمی فکر کرد و گفت

لبخندی زدم و نگاهمو به راه دوختم و نیم ساعت بعد روبه روی یک شهربازی ایستاد .پولو حساب کردم و پیاده شدم و وارد شهربازی شدم 

 رفتم و تمــــــا.جای باحالی بود  زودی رفتم بلیط گ

 م وسایالرو سوار شدم و در اخر با سرگیجه رفتم سمت بوفه ای که اونجا بود 

 چی بدم خدمتتون؟؟-فروشنده

 اوه چه با ادب .ابروهام پرید باال و یک لبخند زدم 

 یک چیز سرد بده با یک بسته چیپس فلفلی -

 چشم-فروشنده
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و رفتم روی یک صندلی نشستم و چیپس بلوبری رو باز کردم تا بخورم و در حال خوردن بودم یک بلوبری داد و چیپسم داد گرفتم و حساب کردم 

و به بچه هایی که جلوم داشتن  توی قصر بادی بپر بپر میکردن نگاه میکردم که یکس کنارم نشست .با دهن پر برگشتم نگاهش کردم یک 

 پسره بود ولی الحمداهلل ازین سیخ سیخیا نبود 

 دم و به خوردن ادامه دادم رومو برگردون

 سالم-پسره

 علیک-

 اسمت چیه؟؟-خندید و گفت

 ساله از تهران ۲۱به نام خدا سیلوانا شهسوار هستم -

 بلند زد زیر خنده که با تعجب نگاش میکردم همچنان حرف خنده داری نزده بودم که این اینجوری داشت میخندید 

 منم سورنم -پسره

 ساله از تهران۱۸سورن سحابی 

 میخورد ۲۲سالش باشه کم کمش۱۸بهش نمیخورد

 به سالمتی -

 میگما میای مسابقه؟؟-سورن

 مسابقه؟؟؟-

 اوهوم.صخره نوردی .از اون میریم باال هرکسی زودتر رسید برندس -سورن

بیا مسابقه صخره نوردی؟؟نه و به صخره ی مصنوعی روبه رومون اشاره کرد .اهلل اعلم مدل جدید مخ زدنه؟؟اخه یهو یکی میاد به غریبه ای میگه 

 جون من این حالش بده .خدایا همه ی مریضان اسالم رو شفا بده .الهی امین ..نه نه خدا اینو شفا نده بزار باشه بهش بخندیم 

 اونوخ چی شد به این نتیجه رسیدی باس با من مسابقه بدی؟؟-خندیدمو گفتم
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 گفتم ازین دخترایی نیسی که ازت اویزون بشن و پس فردا بگن عاشقت شدم  خب وقتی اونجوری بامزه با اون فروشنده حرفیدی-سورن

 ایول خوب فهمیدی ..جوجه من از تو سه سال بزرگترما-

 بزرگی به عقل است نه به سال -سورن

 ازون لحاظم من بزرگترم-

 بعــــله سگ درصد -سورن

 خب ..پاشو بریم مسابقه -

 ایـــــــول..بریم -سورن

 شدم اشغال چیپس و بلوبری رو انداختم توی اشغالی و راه افتادیم سمت صخره خندیدم و بلند

 سرعتمو میبرم باال ��به خدا زیر چشام گود شده .یکم تحملم کنین��عشقولیام اینم قسمت جدید ..ببخشید که دیر به دیر میزارم

 

 مطمنی میتونی؟-سورن

 نه تو تنها میتونی -

 خندید وگفت

 خیلی باحالی-

 میدونم-

 به صخره رسیدیم و لباسای مخصوص رو گرفتیم و تنمون کردیم  و روبه روی صخره ایستادیم

 اماده ای؟-

 اره-سورن
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 باهمدیگه شمردیم 

-۱.۲.۳ 

دوییدیم و رفتیم سمت صخره و هرکدوممون از یک ورش باال میرفتیم .من صخره نوردیم عالی بود چون قبال هر جمعه کوه بودیم و همشم من از 

ا باال میرفتم .در حال حاظر سورن از من جلو تر بود .نامرد خیلی سرعت داشت .دستمو باالتر به یکی از بالشتکا گرفتم و پریدم باال و صخره ه

کنارش قرار گرفتم .یک نگاهی بهم انداختیم و یک خنده ی پر از شیطنت کردم و با سرعت رفتم باال .اونقدر سریع این کارو کردم که اصن 

 در اخر من بردم .باال ایستادم و دستامو بردم باال و گفتمنفهمید و 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــورااااااا-

 با خنده اومد باال و کنارم ایستاد 

 نه بابا؟؟؟ازونی که فکر میکردم سریع تری -سورن

 بعـــــــــله دیگه ما اینیم -

گینی نگاهیو حس کردم .برگشتم سمت نگاه و ..چ ..چی؟؟؟؟..باورم نمیشه ..یک بار پلک زدم خندیدیم  و داشتم براش ابرو باال مینداختم که سن

یدونم .نه مثل اینکه واقعیه .اهونس بود با اخمایی که از این فاصله هم کـــــــامال مشخص بود ..اب دهنمو قورت دادم و از سورن دور شدم .نم

 بود  .خدایا من چم شده . چرا یک ترسی توی دلم نشسته بود که برام شیرین

 چی شده؟؟؟-سورن

 نگاهمو که به اون سمت دید برگشت و نگاهی به اهونس انداخت 

 سیلوانا رنگت پریده .اون مرد کیه؟؟؟-سورن

 هی..هیــشکی-

ردم و چشمامو روی ابروهای سورن باال پرید ازش دور شدم .سیلوانا نباااید بترسی ..بفهمه ازش ترسیدی بدبختی ..ل*ب*مو با زبونم خیس ک

 هم فشردم و نفس عمیقس کشیدم ..خونسرد باااش ..برگشتم سمت سورن

 بریم پایین -
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 بریم -سوورن

خواست کمکم کنه که ناخداگاه ازش دور شدم و نگاهی به سمت اهونس انداختم .هنوزم با یک تن اخم داشت نگاهم میکرد .یواش یواش رفتیم 

 اسارو هم دراوردم پایین و  کمربند رو باز کردم و لب

 خیلی خوش گذشت مرسی-سورن

 همچنین ..من برم دیگه -یک لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 کـــــجا؟؟؟-سورن

 خونه عاق شجاع ...میخام برم خو-

 بمون یکم دیگه بازی کنیم-سورن

 نـــــع ..من میخام برم  -

 آخــــــــــــ..-سورن

 حالیت نمیشه؟؟؟ وقتی میگه میخاد بره ینی میخاد بره ..حرف-

 با ترس نگاهی به پشت سر سورن و ...اهونس خیره شدم  .خدای من این اهونس بود؟؟؟رگ پیشانی و گردنش متورم شده بود 

 جنابعالی کی باشی؟؟-سورن

 سالم اهونس .اینجا چیکارمیکنی؟؟-نذاشتم بیشتر از این بحث کنن و یک لبخند مصنوعی زدم و گفتم 

متم .رفتم سمت اهونس و کنارش ایستادم .اهونسم به من چسبید و با غضب نگاه سورن میکرد .تعجب کرده بودم سورن با تعجب برگشت س

 این کارا از اهونس بعید بود 

 معرفی نمیکنی؟-سورن

 اهونس پسرعموم ..سورن دوستم -اب گلومو قورت دادم و گفتم

 خدا لعنتت کنه حاال باس میگفتی دوستم !با این دوستم اخر جملم ابروهای اهونس پرید باال .اخ سیلوانا 
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 خوشوقتم -سورن

 ممنون-اهونس

 سورن لبخندی زد و گفت 

 سیلوانا جان بیشتر مزاحم نمیشم دیگه .از اشنایی باهات خوشحال شدم .خدافظ -سورن

 دستشو اورد جلو و دستمو گذاشتم تو دستش و بهش یک لبخند زدم 

 مرسی .خدافظ -

 دست داد و رفت .هــــــــــوف . دستمو فشرد و با اهونسم

 بریم-اهونس 

راه افتاد به سمت خروجیه شهربازی .اونقدری توی صداش تحکم بود که نتونستم چیزی بگم و درکل الل شدم و یواش دنبالش راه افتادم .خیلی 

ش مشخص بود و با سرعت اومد سمتم و ازش فاصله داشتم که برگشت و با دیدن فاصله ی زیادمون چشماشو باز و بست کرد .جوری که کالفگی

من سرجام سیخ واستادم که یهو دستمو بین دستاش قفل کرد و منو دنبال خودش میکشید .منم مث کش تمبون دنبالش میرفتم .از شهربازی 

 خارج شد و داشت میرفت سمت پارکینگ .اه دستم درد گرفته بود 

 زود باش روی لجبازتو نشون بده ..با این حرفا شیر شدمو اخمامو توهم کردم سیلوانا کجایی دختر؟؟تو اون سیلوانای لجباز نیستی

 آخـــــــــخ دستم ولم کــــــن-

نگاه جواب نداد و یهو واستاد .کنار ماشینش بودیم  تقال کردم که دستمو از دستش در بیارم که برگشت و با یک نگاه خشمگین نگاهم کرد که اگه 

 سنگ میکرد آب می شد 

 ؟؟!چیه؟؟؟من نمیترسم واس من چشم و ابرو نیا هان-

 نگاهی به اطراف انداخت .دوتا مرد توی پارکینگ بودن و زیر چشمی مارو نگاه میکردن .اه فضوال .اهونس در ماشینو باز کرد و یواش گفت

 سوارشو-اهونس
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 ار شد و ماشینو روشن کرداومدم بگم نمیخام که پرتم کرد تو و درو بست و رفت در طرف راننده رو باز کرد و سو

با بوی داخل ماشین اخمامو توی هم کشیدم .جز بوی عطر اهونس یک بوی عطر دیگم بود .یک بوی عطر زنونه و این ناخداگاه ازارم میداد 

 ..بهش فکر نکردم و برگشتم سمت اهونسو گفتم  

 چته؟؟؟چرا اینجوری میکنی؟؟؟؟؟-

 یگه خونم به جوش اومده بود چرا حرف نمیزد؟؟پوزخندی زد و یک نیم نگاه بهم انداخت .د

 ببین پســــــره من از-

 

ین ادا بازیات نمیترسم .دوست دخترتم نیستم که با من از این رفتارا میکنی مّنّ واس خودمم و هیـــــــــــچکس حق نداره توی کارام 

 دخالت کنه 

 دهـــــــــــنتـــــــــو ببـــــــــــند-اهونس

 که کشید چشمام گرد شد و با ترس گوشه ی صندلی جمع شدم ولی خودمو نباختم و گفتمبا دادی 

 مگه با کلفتت داری حرف میزنی پســــــــره؟؟-

 میدونستم که با گفتن پسره اونم با این بحن عصبانیش میکنم واس همین هی میگفتم  برگشت سمتمو گفت 

 س نیستم که بزارم هــــر غلطی دلت میخاد در نبود خواهرت بکــــنیببین دختــــــــــره  من  بی نامــــــو-اهونس

 هر غلطی رو تو میــــــکنی که میگی میرم بیمارستان ولی تو شهربازی پیدات میـــــــــشه-

 پوزخندی زد و گفت 

 هه ..بگو پس از اونجا میسوزی ..اره اصن دوست داشتم برم شهربازی مفتشی؟؟؟-اهونس

 شردم دندونامو بهم ف

 اوال هیــــــــچ برام ارزش نداری که بخوام بســـــــوزم ..بعدشم منم عشـــــــقم کشید برم شهربازی ..مفتشـــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
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 ببین ..بزار خواهرت بیاد اونوقت هر جایی عشقـــــت کشید برو ولی االن من مسئولم -اهونس

 بــــــاشه واال من یادم نمیاد دلینا تورو مسئول من کرده -

ولی من یادم میادچون بووودم وقتی رفتن من یادم میاد چون وقتی عموووم داشت جون میداد به مّنّ گفت مواظب دختر ســـــرتق و -اهونس

 لجبازش بـــــاشم 

ده .چشمام دودو میزد با این حرف چشمام گرد و داغ شد ..اشک بود که توی چشمام جمع شده بود .خدای من بابا توی اون شرایط نگران من بو

ود بعد که اهونس نگاهی بهم انداخت و ماشینو زد کنار و چرخید سمت منی که با یاد بابام ..تنها پشتوانم داغون شده بودم .اخه بابایی ادم کم ب

 خودت اهونسو بزاری پشتوانم؟؟اره بابایی؟؟

 م..من ..ن..نمیخاستم ناراحتت کنم -اهونس

  اوردم و به زور بغضمو قورت دادم و گفتمدستمو به نشونه ی سکوت باال

 اشکالی نداره .ممنونم که گفتی ...چرا ایستادی؟؟-

زل  توی چشمام نگاه کرد و نمیدونم چی دید که کالفه دستی توی موهاش کشید و روشو برگردوند و ماشینو روشن کرد و راه افتاد .با اخم به جلو

 زدم و غرق شدم توی خاطرات گذشتم ....

... 

 رسیدیم -اهونس

شد و  سرمو باال اوردم .کی وارد خونه شدیم که من نفهمیدم؟؟ینی اونقدر درگیر گذشته بودم؟؟لبخند تلخی زدم و پیاده شدم و بعد من اونم پیاده

اتاقم که این بعد قفل کردن درای ماشین  پشت سرم وارد ساختمون شد .مستقیم رفتم سمت پله ها و ازشون باال رفتم و خودمو انداختم توی 

م مدت شده بود پناهگاهم  .به در تکیه دادم و اولین قطره ی اشکم ریخت .خیلی خودمو کنترل کردم که جلوی اهونس گریه نکنم .لباسامو از تن

 دراوردم و با رکابی و شلوارک روی تختم نشستم و زانوهامو بغل کردم و اهونا و سیونس رو مقابلم گذاشتم  و بهشون زل زدم 

 ونا چرا صاحبت اینقدر ظالمه؟؟هوم؟؟اه-

 اهونس رو صاحب اهونا میدونستم  و هرموقه از دست اهونس ناراحت بودم به اهونا میگفتم ..رو به سیونس کردم
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 سیونس اهونا هم تورو اذیت میکنه ؟؟-

یک چیزیو بخوام ولی نمیدونم اون چیز چیه لبخند تلخی زدم و پیشونیمو گذاشتم رو زانوهام و از ته دل هق زدم ....سردرگم بودم انگاری که 

 ..)خیلی حس مزخرفیه امیدوارم هیچـــــوقت درگیرش نشین(

تری گوشیمو برداشتم و رفتم توی مخاطبینم .از باال به پایین به همه نگاه میکردم و روی یک اسم مکث کردم ..لبخندی زدم و اشکام با درد بیش

بود .فکر کنین مامان باباتونو از دست بدین و اونوقت شمارشونو توی گوشیتون ببینین و "باباجونم"م از چشمام روونه ی صورتم شدن ..اون اس

 هرچی زنگ بزنین بگه مشترک مورد نظر خاموش میباشد اونوقت حال سیلوانا رو درک میکنین ..

 هق هق میکردم و دستمو روی  شماره میکشیدم .تماس رو  وصل کردم 

 میباشد ل... مشترک مورد نظر خاموش-

 با صدای بلند و پر از عجز و التماس گریه میکردم .انگاری که از یکی بخوام مامان و بابامو برگردونه 

یی خیلی سعی  بابایی کجاییییی ..بابایی هرگز نمیزاشتی که دوتا بوق بخوره جوابمو میدادی تا نگرانت نشم ولی االن ...بابا دارم دیوونه میشم ..بابا

باشم و هستم .ولی بعضی وقتا بعضی جاها .دیگه کم میارم ..باباجونم االن از اون وقتاس .از اون وقتایی که کم اوردم و دلم دستای میکنم شاد 

 گرمتو میخاد 

 بــــــابــــــــا کجاااااایی...

که با تعجب بهم نگاه میکرد ..اونقدر حالم یهو در اتاق باز شد و اهونس با موهای ژولیده و باال تنه ی ل*خ*ت و یک شلوارک جلوی در ضاهر شد 

بد بود که اصال توجهی نکردم و فقط هق هق میکردم .یواش اومد سمتم و کنارم نشست .نگاهش که به صفحه ی گوشی افتاد و شماره ی بابارو 

ونجور اشک میریختم که یهو فرو دید توی چشماش غم و پشیمونی نشست ..پشیمونی چرا؟؟..رومو ازش برگردوندمو نگاهمو به گوشی دادم و هم

رفتم توی یک جای گرم و امن .به قــــدری حالم بد بود که تعجب و خجالت و اینارو گذاشتم کنار و توی ب*غ*ل*ش فرو رفتم و دستامو توی 

 سینش جمع کردم و بازوهاشو دورم سفت کرد 

 حت میشن .بس کنسی..سیلوانا بس کن .به خدا عمو و زن عمو از ناراحتیه تو نارا-اهونس

 ن..ن..نم..نمیت..نمیتونم -
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 با هق هق حرف میزدم و نفسم

 باال نمیومد ..یکی از دستای اهونس رفت الی موهام و نوازش میکرد  .

 دخترعموی کوچولوی من قوی تر ازیناس  مگه نه؟؟-اهونس

 دادم که یک اخم شیرین کرد و گفت  همونجور که اشکام روون بود روی گونه هام سرمو به چپ و راست به نشونه ی نه تکون

 چرا ...هست..دختر عمویی که من میشناسم خیلی قویه ..پس الکی نگو نه -اهونس

به چشماش نگاه کردم و نمیدونم اون چشما چی داشت که ارومم کرد توی ب*غ*ل اهونس ..پسر مغرور و گودزیال .کسی که ازش متنفر بودم و 

 دم و خوابم برد همیشه باهاش سرجنگ داشتم اروم ش

******----********---***-+-*-- 

 اهونس

وقتی سیلوانا با اون حال خراب وارد خونه شد دلم میخاست خودمو بکشم .همش تقصیر من بود .اون تازه غم مرگ عمو و زن عمو رو یادش رفته 

پله ها باال رفت و منم بعد خوردن یک لیوان اب رفتم  بود که منه عوضی یادش انداختم .درای ماشینو قفل کردم و پشت سرش وارد خونه شدم .از

باال و توی اتاقم .لباسامو عوض کردم و روی تخت نشستم .امروز خیلی روز گندی بود اون از صبح که اون دختره ی ل*ا*ش*یه عوضی اومد 

ق اون شهربازیه و همیشه اونجا باهام بیمارستان و محبور شدم سولر ماشینم کنمش و ببرمش اون شهربازی کذایی ..هه اون ه*ر*ز*ه عاش

حرف میزد و امروزم برد منو اونجا و بهم گفت تا دوباره باهاش دوست بشم از این درخواستش خیلی خوشحال شدم چون نوبت من بود که 

لند شدم خواستم برم بکوبونمش ..منم گفتم با توی ه*ر*ز*ه کوچولو دیگه عمرا دوست بشم و یک چندتا چیز دیگه که کامال عصبیش کرد و ب

بیرون که سیلوانارو دیدم ..یک دقیقه به قدری عصبانی شدم که دلم میخاست اون پسره سورن رو تا سر حد مرگ بزنم و بعدشم توی ماشین و 

ر شدم اول بود .به سختی خوابم برد که وسطای شب با صدای زجه ی سیلوانا از خواب بیدا۱۱:۳۰اون اتفاقات نحس .نگاهی به ساعتم انداختم 

ه فکر کردم خواب دیدم ولی با صدای گریش ته دلم خالی شد ..چرا اینجوری شدم؟؟ اب گلومو قورت دادم و از خدا خواستم اتفاقی براش نیوفتاد

بکشم  باشه .سریع  بلند شدم و رفتم از اتاق بیرون و وارد اتاق سیلوانا شدم .با دیدنش اول تعجب کردم ولی بعدش فقط دلم میخاست خودمو

روی گوشیش تمام غم عالم اومد توی دلم و پشیمون "باباجونم'که باعث اشکای این دختر شدم  رفتم سمتش و کنارش نشستم و با دیدن اسم 

شدم از حرفم توی ماشین .تگنگاهمو بهش دوختم..این دختر زیادی مظلوم نبود؟؟؟وقتی سرشو گذاشت روی زانوهاشو دستاشو دورش حلقه کرد 
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عا داشتم دیوونه میشدم چرا غم سیلوانا ازارم میده؟؟؟.یادمه یه جا خوندم وقتی دختری دستاشو دور زانوهاش حلقه میکنه یعنی خیلی دیگه واق

تنهاس و نیاز به ا*غ*و*ش یکی دیگه داره ..نمیدونم چرا توی اون لحظه اون کارو کردم و ب*غ*ل*ش کردم  ولی فکر اینکه یکی دیگه بخواد 

 وی ب*غ*ل*ش بگیره دیوونم میکرد .باز هم دلیلی واس این کارم نداشتم  سیلوانا رو ت

 سی..سیلوانا بس کن .به خدا عمو و زن عمو از ناراحتیه تو ناراحت میشن .بس کن-

 صدام میلرزید ..بازم نمیدونم چرا ..خسته شدم از این نمیدونما 

 ن..ن..نم..نمیت..نمیتونم-سیلوانا

مراه با هق هقش روی مخم بود و اذیتم میکرد پنجه هامو بردم توی موهای فر طالییش که دیوونه کننده بود ..اه حسشو درک میکردم ..صدای ه

..جواب خودمو ندادمو به ???اهونس این حرفا چیه تو هیچوقت به موهای دختری توجه نکردی اون قت چرا موهای سیلوانارو میگی دیوونه کنندع 

 ی من قوی تر ازیناس  مگه نه؟دخترعموی کوچولو-سیلوانا گفتم 

 وقتی باغم گفت نه یک اخم کردم و گفتم 

 چرا ...هست..دختر عمویی که من میشناسم خیلی قویه ..پس الکی نگو نه-

اصال نمیدونستم این حرفارو از کجا درمیارم فقط میدونستم همش حرفای قل*ب*مه  .توی چشمام نگاه میکرد .توی چشمای دریاییش که االن 

بود نگاه کردم .کم کم چشماش بسته شد و بدن ظریفش توی دستام بی حرکت شد .خوابش برده بود .مثل یک دختر بچه ی کوچولو بود خیس 

 ناخداگاه یک لبخند زدم و پیشونیشو ب*و*س*یدم ..چــــــــی؟؟؟؟من چیکار کــــــــردم؟؟؟؟؟!!!!

معنی میداد ؟؟هیچی ..یواش روی تختش دراز کشوندمشو پتوشو روش دادم  و ازاد با گیجی و تعجب به کار خودم فکر کردم اصال این کار چه 

شدم  توی خواب چهرش خیلی معصوم بود خواستم برگردم که نگاهم به کنارش گوشه ی تخت کشیده شد .دوتا عروسک؟؟؟ابروهام باالپرید و 

سالگیش؟؟؟...چشمام گرد ۱۵سال پیش؟؟؟؟تولد۶..این گوسفند؟؟؟؟ یواش برشون داشتم تا سلوانا راحت بخوابه ..خدای من باورم نمیشه ..ای 

شد .این کار یعنی چی ؟چرا این عروسکو نگه داشته؟؟حتما خوشش اومده دیگه .لبخندی زدم و به اون یکی نگاه کردم .یک گوسفند  دیگه کپی 

یــــــــلی خوشحال شده بودم.عروسکارو یواش گذاشتم این من ولی با پاپیون .خندم گرفت حتما اینم زنشه .از اینکه عروسکو نگه داشته خ

کنارش و از اتاق رفتم بیرون و وارد اتاق خودم شدم . روی تخت دراز کشیدم و بالشت رو ب*غ*ل کردم و به خودم فشردم و با خوشحالی به 
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دیدم و اخمامو توهم کردم ولی رو ل*ب*م ساله .به حرکات خودم خن۱۴سقف خیره شدم ..اه اهونس این کارا چیه دیگه ؟؟مث دختر بچه های 

 لبخند بود .چشمامو بستم و با ارامش

 سیلوانا 

خمیازه ای کشیدم و سرجام نشستم .چشمامو با دستم مالیدم و دوباره خمیازه کشیدم .با دیدن اطرافم رادارام فعال شد و سریع چشمام روی 

دیدم؟؟؟نـــــــــع خیلی واقعی بود .ینی پسر دیشب اهونس اخرین حالت تنظیم شد و  سیخ سر جام نشستم .ینی خواب می

بـــــــــود؟؟؟دختر دیشب من بــــــــودم؟؟؟من دیشب ب*غ*ل اهونس بـــــــــــــودم ؟؟؟!!!!!!!!!!!واااااااااااای ..سریع چشمامو 

 گرفتم و خندم گرفت ..ل*ب*مو گزیدم  و یک مشت زدم روی قل*ب*م 

 نجوری میکنی؟؟چته دیوونه  چرا ای-

یک نفس عمیق کشیدم و خندیدم .خدایا من چم شده؟؟این خنده ها واس چیه؟؟؟نمیــــــدونم ..کالفه و خوشحاااال بلند شدم و رفتم دست 

صورتمو شستم ولی وقتی خودمو توی اینه دیدم دیگه داشتم سکته میکردم .من دیشب ایــــــــــنجوووری 

اای ..گونه هام سریع رنگ گرفت و خجالت کشیدم .خوب خیلی زشت بوده پس ..اه گیج شدم ..منّ با رکابی و بــــــــــودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟واااا

*ب*مو شلوااارک ..اونم شلوارکی که تا باالی زانووووویه ..تو بــــ*غــــ*ل  اهونس بـــــــودم!!!!!!!!..وااااای اونم ل*خـــ*ت بــــود ل

ک ابی و شلووار ورزشی پوشیدم و یک شالم سرم کردم و رفتم بیرون .وووووی خجالت میکشم .از پله ها گزیدم و رفتم توی اتاق .یک تونی

نستم داشتم میرفتم پایین که اهونسو پایین پله  ها دیدم که داشت باال میومد .االن فقط دلم میخاست فرار میکنم  .دستپاچه شده بودم و نمیدو

 نو دید یکم مکث کرد و اومد سمتم چیکار کنم .اهونس سرشو باال اورد و م

 سالم .ظهرت بخیر -اهونس

 ظهر!!!

 سالم -

 خیلی سعی کردم صدام نلرزه اب گلومو قورت دادم و یک پله رفتم پایین که یهو پام به شلوارم گیر کرد و جیـــــــغی کشیدم و پرت شدم که

تاد که یک  دستشو به نرده ها گرفت  و یک دستشو به کمر کن .سرم افتادم تو ب*غ*ل  اهونس و چشمای جفتموم گرد شد .اهونس داشت میوف
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روی سینش بود و ضربان قل*ب*شو میشنفتم .چه خوشگل میزنه..برخالف  میلم یواش سرمو از روی سینش برداشتم و توی چشماش نگاه 

 کردم و اونم توی چشمای من نگاه میکرد ..نیشمو باز کردم و گفتم

 ســـــــــالم -

  گند زدم ..هرموقع دستپاچه میشدم این کارو میکردم .سالم مسخرع و کامال

 علیک سالم ..دخـتـــــــره چرا هواست نیست؟؟؟-اهونس

 خندم گرفت .داشت پسره گفتن دیشبمو به روم میاورد ل*ب*مو گزیدم تا نخندم ولی چشمام زار میزد که میخندم 

 ت که نیاد زیر پای من پســــــره من هواسم هست این شلواره هواسش نیس-

 اها ..اونوخ پای تو هواسش هست که نره روی شلواره؟؟-اهونس

 نمیدونم بزار بپرسم -

 همونجور که دستش دور کمرم حلقه بود میحرفیدیم .پامو باال اوردم و رو بهش گفتم 

 سالم جناب پا ..شما هواستون هست که نرین روی جناب شلوار؟؟؟-

چشمای من گرد شد این اهونس بـــــــــود؟؟؟؟؟نکنه جنی شده؟؟؟چشمای گرد شده ی منو که دید خندشو خورد  اهونس بلند زد زیر خنده و

 و گفت

 چیه؟؟؟-اهونس

پامو ول کردم و دستامو دو ور صورت اهونس گرفتم و روی پنجه ی پاهام بلند شدم و مقابلش قرار گرفتم .چشماش اندازه ی توپ بولینگ شده 

 نحرفش فکر کرد میخام کار خاک بر سری کنم ولی من دقیق توی چشماش زل زدم و بعد ولش کردم بود .خاک تو سر م

 نع مث اینکه خودتی -

 با تعجب نگاهم میکردکه شونه ای باال انداختم

 خب من برای اولین بار خندتو دیدم حق بده تعجب کنم -
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 لبخندی زد و کمرم و ول کرد و از کنارم رد شد 

 لقک دختره ی د-اهونس

 عمـــــــــته -

 عمم عمه ی توهم هست -اهونس

یکم فکر کردم و با خنده رفتم پایین و یک راست رفتم توی اشپزخونه چون ضعـــــف کرده بودم ..روی گاز یک قابلمه بود رفتم سمتشو سرشو 

و دنده هم برداشتم و نشستم رو صندلی و  برداشتم اخ جــــــــــون دندههههه .با خوشحالی یک ظرف اوردم و یک عااالمه برنج جا کردن

 شروع کردم به خوردن  .

. 

. 

 الهــــــــی از قحطی اومدی؟؟-

 با تعجب سرمو باال اوردم و اهونسو دیدم که سرشو کج کرده بود و نگاهم میکرد  .با دهن پر گفتم

 اره از دیروز چیزی نخوردم -

 چینی به دماغش داد و گفت 

 ببند غذاتو قورت بده بعد حرف بزن اه اه اه دهنتو -اهونس

 خــــوب باس جوابتو بدم دیگه -

 د ببند دیگه ..غذاتو بخور -اهونس

 سریع از اشپزخونه دور شد .گمشه بابا پسره ی پاستوریزه  بی اهمیت بهش با ولع غذانو میخوردم

رفتم تو هال این پسره کجا رفت؟؟؟؟اطراف هال رو  قاشق اخر روهم توی دهنم گذاشتم و سریع قورتش دادم  و بلند شدمو ظرف رو شستم و

نگاه کردم ولی نبود .کالفه رفتم طرف مبل که روش بشینم ولی اهونسو با چشم بسته و دراز کشیده روی مبل دیدم ..یعنی خوابه؟؟؟ ن پ 
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یافه ی متفکری به خودم گرفتم  و چشماشو بسته تورو نبینه .خوب شک دارم همش ده دیقه هم نمیشه اومد اینجا ل*ب*ا*مو جمع کردم و ق

چشمامو ریز کردم و یک ابرومو دادم باال .یوااااش خم شدم سمتش  و سرمو بردم نزدیک صورتش نفساش به صورتم میخورد بیشعور حتی 

 فکر نکنم کار درستی باشه تو خواب یکیو ب*ب*و*س*ی -نفساشم بو عطر میده .چشمامو بستم و عطر نفسهاشو استشمام کردم 

هیععععععع چشمام گرد شد و جیغی کشیدم و سریع رفتم عقب که پام گیر کرد به میز پشت سرمو با سر رفتم تو زمین .دقیقا کنار اهونس ولی 

 اون روی مبل من روی زمین..

 آخــــــــــــــــــــخ-

 نگران بهم نگاه کرد  اهونس سریع اومد کنارم رو زانو نشست و با یک حرکت بلندم کرد و بین بازوهاش جام داد و

 چی شدی سیلوانا؟؟؟؟خــــــوبی؟؟؟؟؟-اهونس

 من؟؟عاشق  لحن نگران اهونس؟؟؟؟!!!!نع فکر کنم سرم خورد به زمین مخم هنگه .خدایا شفام بده ????عاااشق این لحن نگرانشم ..چی چی  

 سی..سیلوانا خوبی؟؟؟؟به سرت ضربه خورده نمیتونی  حرف بزنی؟؟؟؟یاخدا -اهونس

خدایا این بشر چرا اینقدر خنگه؟؟؟؟ینی من الل بشم اینجوری ساکت نگاش میکنم؟؟خدایا اینم شفاش بده .نه نه اینو شفا نده بزار بهش 

 بخندیم 

 سیــــلو....-اهونس

 خوبم دیوونه چتــــــه؟؟؟-

 د .چرا باید خوشم بیاد؟؟نفسی از سر اسودگی کشید که خیــــــــلی برام لذت بخش بودم .نع خداییش مخم هنگیده بو

 دیوونه چرا جواب نمیدی پس ؟؟؟-اهونس

 یک نگاه شیطون بهش انداختم و گفتم

 نگرانم شـــــــدی؟؟؟؟؟-

 نــ..نه کی گفته؟؟؟-اهونس
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 پس چرا اونجوری نفس عمیق کشیدی؟؟؟-

  باز شیطون شده بودم و این شیطنتم همیشه کار دستم میداد ولی من این شیطنتو دوست داشتم

 چـ.چون  چون  اردیان تورو به من سپرده ..اصال بیخیال اینااااا ..تو بگو چرا توی خواب میخاستی بال سر من بیاری هااااان؟؟؟-اهونس

 حاال نگاه اون بود که رنگ شیطنت گرفته بود .این روزا اهونس خیلی عجیب شده بود 

ده دیقم نمیشد که اومده بودی تو هال ..بعدشم مگه دختری که بال سرت  م..من قصد بدی نداشتم فقط دیدم خوابی تعجب کردم چون هنوز-

 بیارم؟؟؟؟اوسکول

 پشت چشمی نازک کردم که چشماش گرد شد

 بی اددددب-اهونس

 لقــــمان حکیـــــــــم -

م زیر خنده که حرصش بیشتر با حرص نگاهم کرد و از بغلش شوتم کرد بیرون  و بلند شد .از این  کارش خرکیف شدم و خندم گرفت و بلند زد

شد و از پله ها رفت باال و خندم شدت گرفت .مث این پسر بچه ها بود که حرصشون میگیره اسباب بازیشونو شوت میکنن و فرار میکنن ..ای 

بود که من فقط  رو روشن کردم و زدم شبکه اهنگ و یک اهنگ ترکیtvخدا این اهونسو از مانگیر .بلند شدمو و خودمو پرت کردم روی مبل و 

 نگاه دخترای توی اهنگ میکردم .اوووووف چه دخمله جیگرررره .ژووووون .

. 

. 

 اینقدر ازین چرت و پرتا گفتم تا اهنگه تمو شد و اهنگ جادوی خاص از سینا شعبانخانی اومد)توصیه میکنمش گوش کنین(

 تو چشای تو یه جادوی خاصی هست

 تو نگاه تو انگار یه احساسی هست

 نیا رو فراموش میکنم وقتیغم د
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به تو نگاه میکنم)اینجای اهنگ بود که صدای پا شنیدم و برگشتم سمتش .اهونس پشت سرم ایستاده بود و یک جوری نگاهم میکرد .گیج مات 

 اون نگاه عجیبش شدم  .وقتی این قسمت از اهنگ رو همراه خواننده خوند یک چیزی توی دلم هـــــری ریخت(

 مثلِ تو رو ندیدمتو همه ی عمر 

 یه جورایی خاطرت عزیزِ عزیزم

 )از دیدن تو سیر نمیشه چشم من

 به تو نگاه میکنم.(

 این قسمت از اهنگ سرشو به دو طرف تکون داد .

… 

 اینجای رمان که رسید ارنجاشو گذاشت روی مبل و سمت من خم شد و بهم نزدیک شد ..حرکاتش با اهنگ مساوی بوود و این گیجم میکرد 

 

 وقتی که نزدیکم به تو انگار

 دلم میلرزه هر دفعه صد بار

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 عزیزِ جونم نامهربونم

 گوشه ی چشمی به این دلِ خونم

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 آرومِ جونم بدون تو دیگه نمیتونم
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 بخدا خستس این دل خونم

 یتونم ، نمیتونمبدون تو دیگه نم

 

 همراه با خواننده توی صورتم گفت اروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم بخدا خستس این دل خونم ....

 ینی خواب میبینم؟؟؟؟

… 

 ♫♫♫ 

 به هوای تو تازه میشه حال من

 وقتی که هستی خوب میشه احوالِ من

 تو رو دوس دارم تا ابد کنارم باش

 به تو نگاه میکنم..

 مثلِ تو رو ندیدم تو همه ی عمر

 یه جورایی خاطرت عزیزِ عزیزم

 

 این کارا ینی چـــــی؟؟؟????اینجاهم سرشو به دوطرف تکون داد ینی مث من ندیده؟؟؟ینی خاطرم عزیزه برااااش 

 

 از دیدنِ تو سیر نمیشه چشمِ من

 به تو نگاه میکنم..

 آرومِ جونم بدون تو دیگه نمیتونم
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 بخدا خستس این دل خونم

 تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم بدون

. 

 اهنگ تموم شد و من گیج و اون

ر با نگاه خاص و جدیدش به هم نگاه میکردیم .کامال گیج بودم از حرکاتش..از اهونس این حرکات بعید بود .لبخندی زد و ازم دور شد  و از د

قورت دادم .این کار اهونس چیزی نبود که بگم شوخیه .چون خارج شد و منو با دهنی باز و منگ و گیج تنها گذاشت .دهنمو بستم و اب گلومو 

اهونس اهل شوخی نیست مخصوصا با من .اصال این مدت یک چیزیش میشه .این کارا یعنی چــــــی؟؟؟؟کاش میتونستم مثل فیلم ومپایر 

هم از کارای خودم و هم از کارای اهونس ذهنشو بخونم  .اهـــــــــــه از گیج شدن متنــــــــفــــر بودم و این مدت همش گیج بودم 

این  .ما دوتا چمون شده بود؟؟؟اه .اخمامو توهم کردم و ل*ب*ا*مو دادم جلو و کالفه نگاهمو به تلویزیون دادم .این اهنگ توی ذهنم حک شد  اه

اینجوری دیوونه شدیم جفتمون .کالفه بلند  کارا چی بود اهونس کرد اخه نمیدونع من از گیج بودن متنفرم؟؟؟فکر کنم از بس تنهام تو خونه ایم

شدم و رفتم طبقه باال که همون موقه گوشیم شروع به زنگ زدن کرد .پاتند کردم و خودمو به اتاقم رسوندم و گوشیمو برداشتم .نارسیس 

 بود.عالمت سبز رو کشیدم و تماس وصل شد

 ســــــــــالم-

 سلــــــــوم .چیطوووولی توله؟؟-نارسیس

 ــــوفم .تو چیطولی االغ؟؟؟خــ-

 عــــــــــــــاولی ..چه خفرا؟؟-نارسیس

 زهرمار درست بحرف االغ .چنـــــــدش-

 بلند زد زیرخنده

 اصن بعضی وقتا شک  میکنم که تو دختری ..دختر یکم  دخملونه بحـــــرف-نارسیس

 من نخام اینجوری لوس بحرفم باس کیــــــو ببینم؟؟؟؟-
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 عزیییزم ..راسی هنوز دختری؟؟؟هیشکیو -نارسیس

 وا؟؟اینم دیوونه شده ها

 نارسیس حالت خوب نیست عزیزم سرت خورده به جایی؟؟؟-

 نفهم منظورم اهونسه ..کارای خاک بر سری نکردین؟؟؟-نارسیس

 بیشعـــــــــــــــــــــــــــــور خـــــــــــــــــــر-

نع واقعا ??اد کار االن اهونس افتادم و لبخندی زدم ..االن این لبخند واس چی بـــــــود بلند میخندید عوضی .خودمم خندم گرفته بود ی

 دیوونه شدم باس کاری بکنم 

 نارسیـــــــــس حوصلم پکیــــــده-

 عخـــــــــــی فدای حوصلت بشم -نارسیس

 زهرمار مسخره ..یک کاری بــــــکن-

 امممممم..یــــــــافتم -نارسیس

 م و با خوشحالی گفتمصاف نشست

 خــــــــــــــب؟؟؟؟؟؟-

 فردا شب جشن جُفِتای میای؟؟؟-نارسیس

 جفتای؟؟؟نشنفتم تاحاال-

 جدید ساختنش ..یعنی جشنی که همه جفت جفت بیان .یک دخی و یک پسی -نارسیس

 چـــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟خوب االغ من از کجا جفت پیداکنمممم؟؟؟-

 جفتت پیداس منه بدبخت بی جفتم یابو تو که -نارسیس

 من جفتم پیداس؟؟!!!!!-
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 اره خره اهونس بوقه؟؟-نارسیس

 گمشو دیوونه اهونس عمرا با من بیاد -

 تو بگو .میاد شک ندارم -نارسیس

 نمیاد-

 بچه پررو میگم میــــــــاد بگو چشـــــم ..راسی وقتی راضیش کردی بگو یکی از دوستاشم واس من بیاره-نارسیس

 مگه یار کشیع؟؟؟ - 

 کاریو کع میگم بکن ..حاالهم گمشو نبینمت برو اهونسو راضی کن بیاد ..بابای-نارسیس

دهن باز کردم پیزی بگم که قطع کرد ..دختره ی احمـــــــق .یعنی من باید برم اهووونسوووو  راضی کــــنم؟؟!!!!!!!!!!...هــــــــوف 

ارایی میکنی .االااااغ ..رفتم سمت درو ازش رفتم بیرون .خب؟پیش به سوی اهوووونس ..رفتم توی هال و ..بترکی نارسیس که منو وادار به چه ک

از نگاه اطراف کردم .نبود اه اینجا که نیس حتما رفته بیرون .االن چه وقت بیرون رفتــــــنه؟؟؟.اخمامو توهم کردم و ل*ب*ا*مو دادم جلو 

 با شونه های افتاده و ناراااحت رفتم سمت تاب و بی هواس روش نشستم  ساختمون زدم بیرون و وارد حیاط شدم و

 باز کی تورو اردک کرده؟؟-

هیـــــــــــــــع...جیغی کشیدم و پریدم باال که داشتم با مخ میرفتم تو زمین و اماده افتادن بودم که به جاش پرت شدن توی ب*غ*ل 

 یک نفر ..سرمو باال اوردم و اهونسو دیدم 

 ـــــــــره ی خــــــــــــر چرا یهو حرف میزنی سکتم داااادی ..دیــــــــوونهپس-

 وا؟؟ینی من به این گندگی رو ندیدی؟؟؟؟-اهونس

 نخیر ندیدم ..ولم کن -

کردم تقال کردم که از شر بازوهاش که دورم حلقه شده بودن خالص شم ولی بدتر دورم سفتشون کرد .با کالفگی و نفس نفس زنون نگاهش 

 .نگاهش پـــــر از شیطنت بود .من این اهونسو نمیشناختم این اهونس پر از شیطنت ورژن جدید بود و من دوس داشتم این ورژنو 
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 میدونی که تا نخوام نمیتونی تکون بخوری -اهونس

 پســـــــــره ولم کن -

 خنده ی ارومی کرد و گفت

 کرده دختــــــره ولت نمیکنم تا نگی کی اردکت -اهونس

 چشمام گرد شد ..اردک؟؟؟من؟؟؟!!!!!!!ینی چی ؟

 چی ؟اردک؟من؟!!!-

 اوهوم .اخم میکنی و لباتو میدی جلو شبیه اردک میشی -اهونس

گیج نگاهش کردم و بعدش که فهمیدم چرا بهم میگه اردک بلند زدم زیر خنده .حاالنخند کی بخند .اونم با یک لبخند ملیـــــــــح داشت 

 .اهونس خیلی عوض شده بود یهویی ..خیــــــلی نگاهم میکرد

 پســـــره خودت اردکی -

 دختــــــــره تو بیشتر شبیهشی ..حاال بگو کی اردکت کرده-اهونس

 اگه ولم کنی میگم-

 جات خوبه کـــــــه دختــــــره-اهونس

 ترجیح میدم روی تاب بشینم -

 .این کارا وقّعـــــــــــــــا از اهونس مغرور گودزیال دور بود .دسبه ل*ب*ا*ش کمی چین داد و نامحسوس ادامو دراورد 

 تاشو از دورن باز کرد و بلند شدم و روی تاب نشستم 

 خب؟-اهونس

 به جمالت ..عرضم به حضورتون که دلیل اردکی شدنم خود شما هستی-

 مـــــن؟؟؟!!!-اهونس
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 اوهوم .دنبالت میگشتم نبودی -

 خب کوری دیگه -اهونس

 اشو دراوردم و با یک لحن خرکن و مالاایم  گفتماد

 اهونـــــــــــــس-

 چی میخای؟؟-اهونس 

 دوباره اداشو دراوردم و ل*ب*شو گزید تا نخنده 

ببین پســــــــــره دوستم به یک جشنی دعوتم کرده که اسمش جغتای هستش و توی اون جشن باس جفت داشته باشی ولی من کسیو -

 برم ..گفتم شاید دلت بخاد بامن بیای ندارم که باهاش 

 هوووووف .خیلی جمله بندی سخت بود چون نمیخاستم که ازش بخام باهام بیاد جوری گفتم که انگار خودش اگه دوس میداره بیاد 

 خـــب دختـــــــره  من  دوس ندارم بیاد -اهونس

 اخمامو تو هم کردم و ل*ب*ا*مو دادم جلو 

 تو دنیا پسره ..یکی دیگه واس خودم پیدا میکنم به درک چیزی که زیاده -

چی گفتـــــــــی؟؟؟؟با پسر دیگــــــــــه؟؟؟مگه دختر هرجایی -خواستم بلند شم که مچ دستمو کشید و افتادم رو تاب دوباره اهونس

 هستی که بری با پسر  دیگـــــهه هـــــــــــان؟؟؟؟!

 وح رنگم پرید .اب گلومو قورت دادم و با بغض گفتم با دادی که زد خون تو رگام یخ زد و به وض

 خو ...خوب .خو  خودت ..گف..گفتی نم..نمیای  -

 مـــــــن یه زری زدم تو باید گـــــــوش کنـــــــی؟؟؟؟-اهونس 

 قل*ب*م توی پاچه شلوارم بود از شدت ترس 

 خو..خوب م..من  ..اه ..ینی میگی حرفتو گوش نکنم؟؟؟-
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ش بود و سرش تقریبا توی حلقم و منم سرمو کج کردم و مظلوم تو چشاش زل زدم و اینو گفتم .چیزی نگفت و از یک چشمم به بازوم توی دست

 چشم دیگم میرفت انگار داشت هیپنوتیزمم کرد 

 خودم باهات میام ...جشنش کی هست؟؟؟-اهونس

 که باز نگاهش کشیده شد به چالم توی همون حالت مظلوم وار یکی ازون لبخند قشنگام که چالم درمیاد زدم 

 فردا شبه مهمونیش-

 نگاهش از چالم باال اومد و روی چشمام توقف کرد 

 باشه -اهونس

 ولم کرد و خواست بلند شه که دستشو کشیدم .برگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد یواش دستشو ول کردم و گفتم

 جشن شرکت کنه  اگ..اگه میشه یکی از دوستاتم بیار تا نارسیسم بتونه توی-

 چشماشو ریز کرد که یک لبخند دندون نما زدم 

 باشه -اهونس

 دیـــــگه چـــــی؟؟؟؟-دوباره خواست بره که دوباره دستشو گرفتم کالفه برگشت سمتم و گفت

 م..من امروز میخام برم واس فردا شب خرید .ماشینتو میدی؟؟؟؟-

 خودمم میام باهات -اهونس

 گه؟؟؟یک لبخند زوری زدم و گفتموااااای تو برای چی دی

 باشه-

 کار دیگه ای که نداری؟؟-اهونس

 ادای فکر کردن دراوردم و گفتم

 اووووم ..نوچ ندارم مرخصی -
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 روتو برم هعــــــی-اهونس

خونه شد و لبخند کجکی زدم و سرشو به حالت افسوس تکون داد و رفت .بیشور واس ننت افسوس بخور.رفتنشو نگاه کردم تا وقتی که وارد 

مردم و بعدش بلند شدم و منم رفتم سمت خونه و وارد ساختمون شدم و بدو بدو رفتم طبقه ی باال  و پریدم تو اتاقم ..هـــــــــورا  با این که 

 زنده شدم ولی همونقدر که قبول کرد خوب بود .گوشیو برداشتم و زنگیدم به ناری و سریع جواب داد 

 ـــد؟؟؟؟ســـــالم ..چی شـــ-ناری

 ســـــــالم ...کاری نداشت بابا قبول کرد -

 اره ارواح  عمت کاری نداشت ..خفه وجدان جونم 

 جــــــــــــــدی؟؟؟؟واس من چی دوستشو میاره؟؟؟-ناری

 اره-

 نگفت کدوم دوستش؟؟؟-ناری

 نخیر نگفت ..در ضمن اگرم میگفت مگه تو میشناختیش ؟؟؟-

 راس میگیااااا -ناری

 ونه ...بای برو دیو-

 بـــــــــــای تا هـــــــای -ناری

دقیقه .هوووف یکم بخوابم؟؟؟نع حسش نیس .پس ۴:۱۴خندیدم و تماس رو قطع کردم ..دختره ی دیوونه .نگاهی به ساعت انداختم .

رفتم سمت در اتاق اهونس و دو  چیکارکنم؟؟؟؟..اهـــــــا بزار برم با اهونس زمان خریدو هماهنگ کنم رفتم سمت درو از اتاق زدم بیرون و

 تقه بهش زدم 

 بیاتو-اهونس

 در باز کردم و رفتم تو ولی با دیدنش دهنم باز موند و سریع دستمو گذاشتم رو چشمام 
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 خــــــــــــر چرا میگی بیا تو وقتی ل*خ*ت*ی؟؟؟؟-

 من کجام ل*خ*ت*ــــــه؟؟؟؟!!!!-اهونس

 زی تنت نیس خو...خوب ل*خ*ت نیسی ولی چرا تیشرتی چی-

 صدای پاهاشو شنیدم که اومد سمتم و از الی دستام دیدم جلوم ایستاد 

 دستتو از روی چشمات بردار -اهونس

 ن..نمیخام بچه پررو -

 دختـــــــــره میگم بـــــــردار -اهونس

 لباس بپوش -

 نوچ ..باس عادت کنی -اهونس

 اونوخ چرا من باس عادت کنم؟؟؟-

 به جاش دستمو گرفت و کشید و چشمام از این حرکتش گرد شد  اهونس چیزی نگفت ولی

 حرفی که میزنم فقط بگو چشم -اهونس 

 د اخه المصب من چیجوری نگاه این بدن سیکس پک نکنم؟؟؟نمیشههههه ..همه ی سعیمو میکردم که نگاهم فقط به چشماش باشه 

 کاریم داشتی؟-اهونس

 ک..کی بریم خرید؟؟؟-

 میخای هر وقت که تو -اهونس

 اوهوع ..عجـــــــــــب  اهونسی ..چه حرف گوش کن 

 بریم؟؟۶ساعت-
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 اوهوم -اهونس

 خ..خب .خدافظ-

این حرفم باعث شلیک خنده ی اهونس شد و من میتونم قسم بخورم توی عمرم این مدل اهونسو ندیده بودم ..سریع دستمو از دستش کشیدم 

 دوییدم توی اتاق خودم .هـــــــــوف .خب این دوساعتو میرم بکپم  .پریدم رویبیرون و در اتاقو باز کردم و پریدم بیرون و 

کوکش کردم ..چشمامو روهم گذاشتم و به کارای اخیر  ۵:۳۰تخت فنریمو از باال پایین رفتنش ارامش گرفتم  گوشیمو برداشتم و واس ساعت 

 الم خواب شدم اهونس فکر کردم و ناخداگاه لبخندی رو ل*ب*م نشست و کم کم وارد ع

*****-*--*-----+------******** 

 اهونس

جوری این دختر واقعاااا جذبم کرده بود .برای من مغرور سخته که اعتراف کنم ولی میکنم .به خودم و خدای خودم .سیلوانا این مدت برام خاصّه 

شم خوردم ناخداگاه اون حرکاتو انجام دادم .اون اهنگ انگار که به سمتش کشش دارم  مثال امروز وقتی از پله ها پایین اومدم و اون اهنگ به گو

حرفای دل من بود .نمیدونم چم شده بود ولی این حس رو دوست داشتم ولی من .اهونس مغرور .عمـــــرا بزارم این حس رو کسی بفهمه 

 ..عمو کجایی ببینی دخترت 

م بود حس خوبی داشتم و دلم میخاست تا همیشه توی اون حالت باشیم ولی .دشمن جونم حاال برام جذابه .امروز روی تاب وقتی توی ب*غ*ل*

سیلوانا دختری نیست که یک جا اروم بشینه .وقتی گفت با پسر دیگه ای میره دلم میخاست گردنشو خورد کنم .خدایــــــا این حسا 

درخواستش که ازم به طور غیرمستقیم خواست باهاش برم  یعنـــــــــی چـــــــــی؟؟؟؟؟؟!!!!!سردرگمم ولی ...اصال نمیدونم چم شده .با

مهمونی خیلی خوشحال شدم ولی اولش گفتم نمیرم انتظار داشتم منت کشی کنه ..ولی خون شهسوار توی رگهاشه دیگه اهل منت کشی 

تجربش نکرده بودم ..اونقدر به نیس.وقتی هم ماشینو ازم خواست راستش یک حسی قلقلکم میداد که باهاش برم .احساسم خاص  بود..تاحاال 

 سیلوانا فکر کردم که کم کم  چشمام گرم شد و خوابم برد 

 سیلوانا----******؛*-********؛*-*****+**
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با صدای االرم گوشیم چشمامو باز کردم و خوابالود از زیر بالشتم درش اوردم و خفش کردم و چشم بسته بلند شدم و رفتم سمت دستشویی که 

 توی دیوار  محکم خوردم

 آخـــــــــــــــــــــــــخ-

سرمو چسبیدم و لگدی به دیوار زدم که جونم دراومد از شدت درد و به پام چسبیدم .یک دستم به سرم بود یک دستم به پام و همونجور رفتم 

رمشکی و شال مشکی و کفش دستشویی و بعد انجام عملیات اومدم بیرون و رفتم سر کمدم تا اماده بشم .یک مانتوی صورتی و شلوا

سانتی صورتی پوشیدم و ادکلنمم روی خودم خالی کردم و یک رژ صورتی و رژگونه صورتی زدم و گوشی و کارت اعتباریمو توی جیب ۱۰پاشنه

مبل نشستم و پشتی شلوار جینم گذاشتم و از اتاق رفتم بیرون .رفتم توی هال ولی اهونس نبود خب مثل اینکه باس منتظرش باشم رفتم و روی 

 پاهامو انداختم روی میز و سرمو به مبل تکیه دادم و خواستم یک چُرت بزنم .

. 

 خسته نباشی ..بلند شو بریـــــــم -

ند چشمامو باز کردم و خمار نگاهش کردم .اه این کی اومد باال سر من .چه تیپ خفنی هم زده .کال همه چیش سرمه ای بود .چشمامو مالیدم و بل

 شدم 

 یمبر-

 بریم-اهونس

ید توی باهم راه افتادیم و از خونه زدیم بیرون و سوار ماشینش شدیم و راه افتاد ..ظبط رو روشن کرد که اهنگ  نه تابستون نه پاییز ارمین پیچ

داشت گرم می ماشین .هنوز خوابم میومد سرمو تکیه دادم به صندلی و به اهنگ گوش دادم .باحال بود اهنگش ولی همچی جالب نبود .چشمام 

 شد که یهو اهونس جفت پا پرید وسط خوابم

 نخوابیــــــــــــــــــا-اهونس

 نع بابا کی خواست بخوابه حاال-

 اره ارواح عمه جونت ..عععععع گفتم عمه .چه خبر از اونا؟؟
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 اهونس چه خبر از عمه؟؟-

 اوهوع ..چی شده یهو یاد عمه افتادی؟؟-اهونس

 همینجوری -

 لشخوبه حا-اهونس

 بچه ها چطورن؟-

 ندیدمشون ولی اروید میگه خوبن -اهونس

 اردیان اومد حتما بگم دعوتشون کنه دلم براشون تنگ شده -

 اوهوم-اهونس

طرف پدری فقط یک عمه و عمو داشتم و طرف مادری هم که هیچی نداشتم .با ورود به یک جای تاریک نگاهی به اطرافم انداختم .وارد پارکینگ 

ود ماشین رو پارک کرد و باهم پیاده شدیم و بعد قفل کرن درای ماشین رفتیم سمت پاساژ و واردش شدیم  مقابلمون یک پاساژ شده ب

عـــــالمه لباس مجلسی بود یکی یکی باهم همه رو رفتیم ولی چیزی نظرمو نگرفت و بعضیاروهم اهونس اخم و تخم کرد گفت بی حجابه و باز 

 رفتار عجیبش .داشتم به ویترینا نگاه میکردم هم من رو متعجب کرد با این 

 اون چطوره؟؟-اهونس

رگ برگشتم و به سمتی که گفته بود نگاه کردم .ایــــــــول سلیـــــقه ..عااالی بود لباسه  .یک لباس گلبهی رنگ که سر شونه هاش پر از ب

یک کفش و کیف گلبهی رنگ هم داشت .خیـــــــلی شیک و  های پارچه ای به همون رنگ بود و یک کمربند ورنی به هحون رنگم میخورد و

 ساده بود 

 عااااولیه ..بریم پروکنم-

فتم توی اهونس لبخندی زد و وارد مغازه شدیم و گفتم لباسه رو بدن و برام اورد و کلی هم از لباسه تعریف کرد و سر مارو خورد .لباسو گرفتم و ر

ــــــــلی به پوست سفیدم میومد و خیـــــــلی خوشگل شده بودم ..لباس رو در اوردم و  و مانتوم اتاق پرو و لباس رو تنم کردم .خیــــــ

 رو پوشیدم و رفتم بیرون 
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 اندازه بود؟-فروشنده

 بله لدفا حساب کنین -

 تومن ۴۵۰-فروشنده

روشنده تا حساب کنه و لباس رو توی پالستیک خواستم کارتمو از جیب پشت شلوارم در بیارم که اهونس سریع دستمو گرفت و کارتشو داد به ف

 مخصوصی کرد و داد دستم و رفتیم بیر

 ون 

 چرا نذاشتی حساب کنم؟؟؟-

 میزاشتم که دستتو جلوی اون پسره بکنی تو جیبت؟؟میدونی کل هیکلت دیده می شد؟؟؟-اهونس

 اوووووف بگــــــــــو پس بحث سر غیرت عاقاااا بود 

 م بندازی بهت بدماوکی ولی توی خونه یاد-

 دهنتو ببند  بیا -اهونس

 هزار تومن بود ۴۵۰میلیارد دادما ..همش ۴۵۰.حاال انگار 

 اخماشو توهم کرد و راهشو کشید رفت .عجب ابراز احساسات خرکی ای .ل*ب*مو کج کردم و دنبالش راه  افتادم 

 من دیگه چیزی الزم ندارم فقط باس واس تو لباس بخریم -

 دنبالم بیا  اوکی پس-اهونس

شتم هی میرفتیم توی مغازه ها و اهونس از لباسا خوشش نمیومد و بیرون میومدیم .دوطبقه بود که میومدیم باال و عاااقا خوشش نمیومد دیگه دا

و ساعت چرم میمردم مخصوصا با اون کفشی که من پام بود .رومو برگردوندم و یک پیراهن سفید که استیناشو تاه زده بود با یک شلوار سفید 

 سفید و یک کربات باریک مشکی توی تن مانکن دیدم .سریع دست اهونس رو کشیدم و بردمش سمت اون مانکنه .

 چـــــــته؟؟؟-اهونس
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 اهونس اهونس اینو ببین چه شیــــــکه .همینو بخـــــر -

 یکم نگاهش کرد و لب پایینشو داد جلو 

 بریم پروش کنم -اهونس

ارد مغازه شدم و لباسو اورد فروشنده تا این وسواس خان بره پرو کنه .اخیــــــــش بالخره قبول کرد پرو کنه .پدر با خوشحالی همراهش و

 منو در اورد به خدا رفتم سمت اتاق پرو در زدم 

 هــــــــوم؟؟-اهونس

 زهرمار هوووم

 باز کن بزار ببینم-

 نــــــع فردا شب میبینی دیگه .-اهونس

گار تخفس ..در اتاق پرو باز شد و با لباسای خودش بیرون اومد .بیشعـــــــور میخاستم ببینمش .باز اخم کردم و ایـــــــــش ان

 ل*ب*ا*مو دادم جلو .اهونس با خنده گفت

 دختــــــره اردک نشوها-اهونس

 نمخام.اصن دوس دارم اردک بشم-

 م بیرون از مغازهخندید و پول لباسارو حساب کرد و پالستیکشو گرفت و باهم رفتی

 دختــــــره بهت بستنی بدم از حالت اردکی درمیای؟؟-اهونس

 نووووووچ-

 اوووووم...لواشک بدم چی؟؟؟-اهونس

دیگع جلوی لواشک نمتونستم مقاومت کنممممم..سریع لب و لوچمو جمع کردم و لبخند زدم که باعث خنده ی بلند اهونس شد ..بسم اهلل این 

 جنی شده .لولوووو 
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 دختـــــره پس لواشک دوس داری؟؟-ونساه

 بعلـــــه پســــــــره -

 پس پیش به سوی لوااااشک -اهونس

 با خنده از پاساژ بیرون شدیم و خواستم برم سمت لواشک فروشی که کنار پاساژ بار انداخته بود که اهونس دستمو گرفت 

 کــــــــجا؟؟؟؟-اهونس

 بزار برم بخـــــــــرم-

 ــــر اینا تمیز نیس نخیـــ-اهونس

 من از اینا میخام -

 دل درد میشی -اهونس

 میــــــــــــخام-

 باز دوباره اردک شدم که اهونس کالفه نگاهم کرد 

 فقط یک ذره ها؟؟-اهونس

 مــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــی-

 جناب یک ظرف از الوچه ایا جا کنین لدفا -سخندیدیم و باهم رفتیم سمت اون عاقاهه تا لواشک بخریـــــم اهون

 مرد میانسالی که داشت برام یک ظرف جا میکرد گفت 

 تبریک میگم پیشاپیش-مرد

 چیـــــو؟؟!!!!-منو اهونس با تعجب

 بچتونو ..اقا خانومت ویار که میکنه بهش بده هرچی میخاد -مرد
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ــــه؟؟؟االن دقیقا کجای منو اهونس شبیه زن و شوهره؟؟؟!!!!!!خدایا اینو جـــــــــــــــــــــــــــــــان؟؟؟؟؟بچـــــــــــــ

 بزار توی اولویت شفاش بدیا ...دهن  باز کردم که بگم اشتباه کرده که اهونس سریعتر گفت

 چشم جناب -اهونس

 و ظرف الوچه رو گرفت و رو به من گفت 

 بگیر خانومم ویار کردی -اهونس

نگاه من پر از عالمت تعجب .پول الوچه هارو حساب کرد و دستشو دور کمرم ح*ل*ق*ه کرد و منو برد سمت ماشین نگاهش پر از شیطنت بود و 

 توی پارکینگ .سریع ازش دور شدم و گفتم

 االن ینی چی مثالاااا؟؟؟؟؟؟!!!!!!-

 پیرمرد بدبخت گ*ن*ا*ه داشت ضایه بشه واس همین نقش بازی کردم -اهونس

 دراوردم  دهنمو کج کردم و اداشو

 عاقامـــــــون بچت لگد زد میگه غذاهم میخاد -

 حاال که شیطنت میکنه باس شیطنتم ببینه دیگــــــه 

 باباش فداش بشه که اینقدر پررویه -اهونس

 اره دیگه به خودت کشیده بچمون -

 پس جیگریه واس خودش -اهونس

 شینم بچمون میگه بابایی دهنتو ببند درای ماشینو باز کن میخام ب-

 اه اه چه بچه ی بی ادبی باید تنبیهش کنم..راسی اسمش چیه ؟-اهونس

 یکم فکر کردم و سریع گفتم :

 یارسان  
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 اونوخ معنیش چیه؟؟-اهونس

 سلطـــــان-پیرو-یک اسم ترکیه به معنای همراه -

 اوه مای گااااد ..ایــــول -اهونس

 بعـــــــله-

 درای ماشینو باز کرد

 ا رو بگو بشینه تو ماشین خستگیش در بره یارسان باب-اهونس

با این حرفش که اخرش گفت یارسان بابا مورمورم شد ..خیلی حس قشنگی بود ...ولی چرا باید قشنگ باشه این 

 حس؟؟؟؟چـــــــــــــرا؟؟؟؟؟!!!!

 یکم اخم کردمو نشستم توی ماشین .اونم نشست و ماشینو روشن کرد و راه افتاد 

 ان بابارو ببرم یک رستوران شیـــــــــــکمیخام یارس-اهونس

 با صدای شیطونش شیطنتم دوباره حرکت کرد و با لحن بچگونه ای گفتم 

 ملسی بابا اهولس -

 ایول عجب بچه ای توی شکم حرف میزنه  ..من بهش افتخار میــــــکنم-اهونس

 خوب کاری میکنی تا این بچت نخوردتت ببرش یک جایی غذا بخوره -

 اوکـــــــــی-اهونس 

 سرعتشو بیشتر کرد و ده دقیقه بعد روبه روی یک رستوران شیــــــــــــــ

 ـــک ایستاد و پیاده شدیم 

 مــــــرسی  خیلی گرسنم بود -

 پس  تا میتونی بخور -اهونس
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الیمم پخش می شد خــــــــوب ریز خندیدم و  وارد رستوران شدم .اوهـــــــــوع همه جفت جفت بودن .چه با عــــــشق .یک اهنگ م

 فضا عاشقونه شده بود .رفتیم سمت یک میز و دورش نشستیم و منو رو برداشتیم 

 ببین یارسان بابا چی میل داره همونو سفارش بده -اهونس

 چشــــــــــــــــم-

 دیم تا بیارن منورو کااامل نگاه کردم و در کباب برگ سفارش دادم و اهونسم  ماهیچه سفارش داد و منتظر ش

 سیلوانا من برام سوال شده بابای ما و عمه این اسمای مارو از کدوم فرهنگ پیدا کردن ..توجه مردی زیادی خاصــــه اسمامون؟؟؟؟-اهونس

 قیاقه ی متفکری به خودم گرفتم ..راست میگه هــــــا 

 انوادمونو خاااص میکنه هـــــــوم فکرشو نکرده بودماااا..ولی من عااااشق اسمای هممونم اصن خ-

 خندید و گفت 

 سیلوانا یک چیزیو اعتراف کنم؟؟؟-اهونس

 اوهوم-

 کنجکاو شدم و با امادگیه زیاد به اهونس نگاه میکردم 

 بچه که بودیم ما بچه ها همش به اسمت حسودی میکردیم -اهونس

 چشمام گرد شد 

 واااااا چــــــــــــــرا؟؟؟؟-

 یه چون اسم تو ایتالیا-اهونس

 خوب باشه -

 خوب ماها فارسی و کوردیه ولی تو خارج از کشوره و ماهم حسادت میکردیم -اهونس
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کی از بلند زدم زیرخنده .ای خدا اینا دیگه کی بـــــــــــودن ..خودشم میخندید .همون موقع غذارو اوردن و با خنده غذارو خوردیم ..امروز ی

 ــــــت مهم ترین روزای عمرم بود .خیلی خوش گذش

 اخخخخخ ترکیــــــــدم-

 مگه مجبوری خوب االن یارسان میپره بیرون -اهونس

 باخنده درست سر جام نشستم 

 یارسان میگه میخام برم خونه خستم -

 یارسان خیــــــــلی پررویه هـــــــــــا -اهونس

الت نمایشی تکون داد و پول رو دراورد و گذاشت روی میزو بلند نیشمو باز کردم و سرمو به نشونه ی تایید باال و پایین کردم  که سرشو به ح

شدیم و رفتیم .دیگه واقعا جا نداشتم داشتم میترکیدم .یواش یواش رفتیم سمت ماشین و سوار شدیم و راه افتادیم سمت خونه و توی ماشینم 

اتاقمون ایستادیم و به هم نگاه کردیم .لبخندی بهش  فقط اهنگ گوش کردیم ووقتی رسیدیم یک راست رفتیم طبقه ی باال .هرکدوممون جلوی

 زدم و گفتم 

 شبت شیک پســـــــــره -

 همچنین دختـــــــــــره ..شبت شیک-اهونس

 خندیدمو رفتم تو اتاقم چند ثانیه بعد صدای در اتاقش به گوشم رسید 

*******-**--**---**----*----- 

 وشیمو از زیر بالشت بیرون اوردم .ناریستا بود .اههه مزاااحم .با اخمای توهم رفته جوابشو دادمبا صدای زنگ گوشیم خمیازه ای کشیدم و گ

 ســـــــــالم -اریستا

 زهـــــــــــرمااااار ..مشکل داری سر صبح زنگ زدیییی؟؟؟-

 میمـــــــــون تقصیر منه به تو زنگیدم ..پررو خانوم ساعتو ببین بعد بگو سر صبح -اری
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 دقیقه ی ظهر بــــــــود ۲:۴۵اال اوردم و نگاه ساعت کردم .چـــــــــــــــی!!!!!!!یا خود خــــــــــــدا .ساعتسرمو ب

 واااای ..تا االن خـــــــــواب بودمممم؟؟؟!!!-

 بعــــــله خااانوم -اریستا

 وااااای باید اماده شممم-

 امادهههه؟؟واس چی؟؟!!!!-اریستا

 شب میخام برم جشن -

 باکی؟-اریستا

 من و نارسیس و اهونس و دوستش-

 میکشمتوووووون ..منم میــــــــــخام-اریستا

 خو دفه دیگه با تو میریم -

 خـــــــــــــر ..خوشبحالت-اریستا

 حاال ناراحت نباش ..پریسا چطوره؟؟-

 خوبه ..ینی بهتره -اری

 هـــــــوم ..خب چیکار داشتی زنگیدی؟-

 میمونو بپرسم زنگیدم حال توی-اری

 فــــــــدای تو گودزیـــــــال-

 خوب دیگه چه خبرا؟؟داداشمو که نکشتی؟-اری

 با یاد این چند روز لبخندی زدم و گفتم
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 نـــــــــــــع سالمه سالمـــــه-

 خداروشکر -اری

 یک صدایی ازونور اومد که اری رو صدامیکرد

 من برم دیگه پری صدام میکنه ..بابای -اری

 گـــــودی)گودی مخفف گودزیال(بای -

خندیدم و قطع کردم .اووووف چقدر خوابیــــــدم .از روی تخت بلند شدمو و مرتبش کردم و اهونا و سیونس رو ب*و*سیدم و گذاشتمشون 

تا روی ناف بود  روی تخت و رفتم دستشویی و بعدش رفتم سر کمدم .یک پیراهن استین سه ربع ساتن ازینا که پشتش یکم بلندتر بود و جلوش

پوشیدم و یک شلوار جینم پام کردم و گوشیمو زدم به شارژ و رفتم بیرون .خونه ســـاکت بود و فقط صدای تلویزیون بود که سکوتو میشکست 

ومپایر "کرد از پله ها رفتم پایین اهونس مثل همیشه روی مبل نشسته بود  و نگاهش به تلویزیون بود که داشت فیلم مورد عالقه ی منو پخش می

 رفتم سمتشو کنارش نشستم "

 سالاام صبح بخیر -

 سالم ظهرت بخیر -اهونس

 خو ب من چه کسی بیدارم نکرد -

 لبخندی زد و روشو از تلویزیون کرد و منم هواسمو دادم به فیلم 

 نمیخای ناهار بخوری؟-اهونس

 نه میخام فیلم ببینم-

 ی خوب توکه همه ی قسمتاشو تو لب تابت دار-اهونس

 باتعجب برگشتم سمتش 

 تو از کجا میدونی؟؟!!!!!-
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 اریستا گفت -اهونس

 ای اریستای خبرچین 

 خو میخام اینجاهم ببینم -

 هــــــوف .پس برو غذاتو بردار بیار اینجا بخور -اهونس

 حوصله ندارم غذا درست کنم-

 سفارش دادم-اهونس

 جون مـــــن؟؟؟؟-

 اهونس یکم اخم  کرد و گفت

 تــــــره چرا واس پیزای بی ارزش جونت  قسم میدی ..میخام دروغ بگم اخه؟؟دخ-اهونس

 اونم به وقتش -پســــــــره بیا بخور دیگه ..منتظری چیزی بگم تا بخوریم اهونس-

 چـــــــــی؟؟؟!!!!!!-

 منظورم اینه به وقتش میزنمت -با چشمای گرد شده نگاه چشمای شیطونش کردم که گفت اهونس

راوردم و بلند شدم رفتم توی اشپزخونه و برای خودم غذا جا کردم وبا یک لیوان اب  گذاشتم روی سینی ورفتم توی هال و سر جای قبلیم اداشو د

بودن نشستم و هم غذا میخوردم هم فیلمو نگاه میکردم .االن جایی از فیلم بود که الینا و استیفن دارن باهم حرف میزنن و تقریبا توی حلق هم 

ان اب رو برداشتم و به ل*ب*ا*م نزدیک کردم و داشتم میخوردم که یهو استیفن رفت توی حلق الینا)ب*و*س*ی*د*ش(اب پرید توی .لیو

گلومو و سرفم گرفت که اهونس با نگرانی چشم از تلویزیون گرفت و نزدیک من شد و با دست میزد به پشتم .اشک توی چشمام جمع شده بود 

 ا کمک اهونس حالم بهتر شد دستمو باال اوردم و دستشو گرفتم و گفتمو داشتم خفه میشدم که ب

 کشتیم بابا اون دستتو مث گرز رستم میزنی به پشتم -

 خوبی؟؟؟-اهونس
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ال توی چشمای نگرانش نگاه کردم .ینی اونقدر براش مهم بودم که به حرفم توجه نکرد و حالمو پرسید .لبخندی زدمو سرمو به نشونه ی تایید با

س پایین کردم که سرشو تکون داد و به مبل تکیه داد و نگاهشو به تلویزیون دوخت .عععععععع اینا که هنوز توی حلق هممممن  .نگاهی به اهونو 

دیقه فیلمه ۲۰انداختم و سریع بلند شدم و به بهونه ی اینکه میخام ظرفارو ببرم بشورم رفتم اشپزخونه .هوووووف این فیلمم که عنشو دراورده 

ساعتش صحنه .سری تکون دادم و ظرفامو شستم و یواش از اشپزخونه نگاه کردم به هال .از حلق همدیگه در اومده بودن اخییییش رفتم توی ۱

 هال و خواستم بشینم که اهونس گفت

 برو اماده شو واس جشن -اهونس

 از حاال؟؟-

 اره ..من زودی میرم  حوصله ندارم منتظر باشم -اهونس

 ــــــــــش ایـــــــــ-

وم بلند شدم و اهونس خندید و رفتم طبقه ی باال .اصن به لج اهونس یک ساعت زودتر اماده میشم .رفتم توی اتاقم و حولمو برداشتم و رفتم حم

. 

. 

. 

. 

 بود .سشوارو زدم به برق ولی قبلش یک تیشرت و۵وقتی بیرون اومدم ساعت 

ای هفت پشتم بسه ...سشوارو روشن کردم و بعد خشک کردن موهام  نشستم روی صندلی و شلوار پوشیدم چون یک بار لباس تنم نکردم بر

 لوازم ارایشایمو از کمد دراوردم و شروع کردم ..پشت چشمامو سایه ی قهوه ای زدم و رژ صورتی مایل به قرمز هم زدم و یک رژگونه ی صورتی

با همین یک ذره ارایش سریع گوشیمو برداشتم و  ل*ب*ا*مو مث لبای ماهی کردم و هم زدم و ریملم زدم و تمــــــام .قیافم خیلی تغییر کرد 

ل یک عکس گرفتم و گذاشتم اینستام .اتو مو رو در اوردم و زدم به برق و به سخــــــتی موهامو فر کردم و قسمتی از موهامو بافتم و مثل ت

و کفشاروهم پام کردم و رژ و سایه و گوشی رو گذاشتم توی کیف .ادکلن رو برداشتم کردم خــــوب اینم از موهاااام .لباسو دراوردم و تنم کردم 
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رتی و به زیر گلوم و بازومو و توی موهام زدم و نگاهی به اینه انداختم ..خیـــــــلی قشنگ شده بودممم ..باس برم ارایشگر بشم .مانتوی صو

هم که خریدم سرم کردم و کیفو برداشتم و رفتم بیرون .از پله ها رفتم پایین و روی ای که  با نارسیس خریدم رو تنم کردم و شال صورتی ای رو

بود و من  سریعتر اماده شده بودیم .گوشیمو در اوردم و رفتم توی بازی کلش و ۷:۳۰مبل نشستم .میدونستم اهونس داره اماده میشه االن ساعت

 سرگرم شدم 

. 

. 

 اوهوع چه زود اماده شدی!!!!-اهونس

لش بیرون اومدم و برگشتم سمتش .اوالال چه کــــــــرده ..همه رو دیوونه کــــــرده..مات توی صورتم خیره شده بود ولی سریع به از ک

 خودش اومد 

 بعله دیگه من که مثل تو دیر اماده نمیشم -

 عععععع ن بابا؟؟-اهونس

 زن بابا -

 بریم رایبد منتظرمونه طالقش دادیم رفت بابــــــــا ..دخـــــتره پاشو-اهونس

 رایبــــــــد؟؟؟-

 دوستم دیگه ..برای نارسیس -اهونس

 چه اسم سختی -

پارک بود و یک audaلبخندی و زد و بلند شدمو باهم از ساختمون بیرون رفتیم و سوار ماشینش شدیم و از خونه زدیم بیرون ..دم در خونه یک 

 د کنار ماشینه و پنجرشو داد پایین و رو به پسره ی توی ماشین گفت پسر باااازوویی هم توش نشسته بود .اهونس واستا

 رایبد دنبالم بیا -اهونس
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 اوکی داداش پشتتم -رایبد

 لبخندی بهم زدن و راه افتادیم 

 این رایبـــــــــده؟؟؟-

 اوهوم ..چیکاره مگه؟؟-اهونس

 زیادی گنده نیست؟؟؟-

 اهونس خندید و گفت 

 نه بابا کجاش گندس -اهونس

 زیادی نافرمه شاید بیشتر دخترا عاشق این هیکلش باشن ولی من دوس ندارم -

 پس چطوری دوس داری؟؟-اهونس

 متعادل-

 مثال؟؟-اهونس

 مثال مثل تو -

 ابروهاش باال پرید .خو چیه؟؟راس میگم دیگه 

 من متعادلم؟/-اهونس

 اوهوم ..اون بازوهاش بادکنکیه ولی تو اندازس-

 امیدوار شدم -اهونس

 دیدم و گفتم خن

 ولی پررو نشیاا -
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 چشمکی زد و گفت 

 ازین بیشتر؟؟-

 پسره ی شیـــــــطـــــون ..خندیدم و اونم خندید 

 بپیچم تو کوچه؟؟-اهونس

 اره اره -

نجره پیچید توی کوچه و جلوی خونه نارسیس ایستاد ..یک تک بهش زدم که پنج دیقه بعدش اومد بیرون  .چون دیرمون شده بود دستمو از پ

بیرون اوردم و به ماشین رایبد اشاره کردم  و بعد کمی مکث منظورمو گرفت و رفت سمت ماشین رایبد و سوار شد و چون نارسیس توی ماشین 

رایبد بود و ادرس رو داشت  ماشین رایبد جلو رفت و ما پشت سرش.بعد نیم ساعت جلوی یک ساختمون شیــــک ایستادیم که صدای اهنگش 

 می اومد .پیاده شدیم و رفتیم سمت رایبد و نارسیس .تا اینجا 

 ســــــالمممم-

 نارسیس ب*و*سیدم و باهم دست دادیم بیشعور خیـــــلی خوشگل شده بووووود .

 سالم-رایبد

 برگشتم سمتشو با خوشرویی باهاش دست دادم  از اهونس یکم هیکلی تر بود ولی اهونس چیـــــــزدیگه ای بود 

 ریم؟خب ب-نارسیس 

 بریم-

چون باید جفت جفت وارد میشدیم کنار اهونس ایستادم و رایبد و نارسیس دست تو دست هم وارد شدن .چه زود باهم صمیمی شدن .اهونس 

 دستشو اورد جلوم .یک نگاه به دستش کردم و یک نگاه به چشمای مشکیش و دستمو دور دستش حلقه کردم و با لبخند وارد شدیم 

 شما؟سیلوانا بیا بریم بالت لباسامونو دربیاریمکجایین -نارسیس 

 اوکی -

http://www.roman4u.ir/


 

 
121 

 

دستمو از دست اهونس دراوردم و خاستم برم که مچ دستم توسط اهونس گرفتع شد .جفتمون سوالی نگاهش کردیم که کمی به اطراف نگاه کرد 

 و گفت 

 ما دور اون میز میشینیم اومدنی بیاین اونجا -اهونس

رفتیم طبقه ی باال و وارد اتاقی که مخصوص تعویض لباس بود شدیم .مانتو و ساپورتمو دراوردم و شالمو  سری تکون دادم و ایندفه دیگه

برداشتم و موهامو مرتب کردم و برگشتم سمت نارسیس .بیــــشرف خیلی خوشگل شده بود  یک لباس بادمجونی و کیف و کفش ستش تنش 

 رده بود بود و موهاشو باالجمع کرده بود و کنارش پاپیون ک

 جیــــــــــــــــــغ-نارسیس

 چــــــــــــته؟؟؟؟!!!!!-

 بیشعـــــــــور چرا اینقدر خوشگل شــــــــــــدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟-نارسیس

 بلند خندیدم و گفتم 

 خودتو ندیدی فکر کنم ..محشـــــــــرشدی-

 جدی؟؟ینی رایبد خوشش میاد؟؟-نارسیس

 ع کن خاعاااااک ..بزار اشنابشی بعد شرو-

 بابا المصب بـــــــد تیکه ایه فکر کن این بدنش روی ت....-نارسیس

 سریع دهنشو گرفتم و گفتم

 منحــــــــــــرف ..به چیا که فکر نکردی تو .گمشو بریم بیرون - 

 دستمو از روی دهنش برداشتم که زد زیر خنده و منم همراهیش کردم و ا



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

و به سمت اهونس و رایبد رفتیم .اهونس  و رایبد که سرگرم حرف زدن بودن با نشستن ما کنارشون با ز اتاقه رفتیم بیرون و رفتیم توی هال 

تعجــــــب بهمون زل زدن .اهونس که جــــــوری نگاهم میکردکه یک لحظع ازش خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم ولی همش یک 

 لحظه بود ..منو چــــــه به خجالت ..ووال 

 ردیا میگفتی خب ب-اهونس

خوب شاید از نظرش خوشگل نشدم ..پس چرا اونجوری نگاهم میکرد ؟!!!اه بیخیـــــــال بابا به ??سرمو باال اوردم .چرا نگفت خوشگل شدم 

 عنـــــت ..ووال 

 رایبد که تا االن روی نارسیس زوم شده بود برگشت سمت اهونسو گفت

 عملش کردم؟ خب میگفتم که اون مریضه بود که دیروز-رایبد

 خب؟-اهونس

 عععععع رایبدم دکتره؟؟؟چه باحال 

 عملش موفقیت امیز بود دیگه ولی دیروز  یهویی  بیهوش شد و مرد ..خیلی تعجب کردیم  فرستادیمش کالبدشکافی گفتن حمله ی مغزیه -رایبد

 جالبه ..این موردی ندیده بودم -اهونس

ی خونتون میموندین دیگه .باس ی کاری کنما ..بلند شدم و دست نارسیسو گرفتم و با خودم اه اینا که فقط میخاستن پزشکی بحرفن .خوب تو

 بلندش مردم 

 کجا؟؟؟؟-رایبد 

 میریم بر*ق*صیم -

 صبرکنین ماهم میایم-اهونس

 تـــــــــــو؟؟؟؟؟!-رایبد

 اهونس چشم غره ای رفت و گفت
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 اوهوم مگه چیه؟-اهونس

شونه ای باال انداختم و اون دوتا هم بلند شدن و رفتیم وسط که شانس ما همون لحظه اهنگ تموم شد و لین کارا ینی چی؟؟مگه اهونس چشه؟؟

 یک اهنگ اروووم اومد و ر*ق*ص دونفره شد .اههههه .

اهونس اومد سمتمو دستشو دور کمرم حلقه کرد و منم یک دستمو گذاشتم روی سینش و دست دیگمو گذاشتم رو شونش و بعد یکم مکث 

ونیامونو بهم چسبوندیم  و یواش یواش به بدنمون حرکت دادیم .نگاهمو به چشمای اهونس که از این فاصله محشــــــر شده بود دوختم پیش

.خدایا این نگاه چی داشت که دیوونم میکرد ؟؟؟انگار اون چشما جذبم میکرد چون دستمو دور گردنش حلقه کردم و دیگه تقریبا توی حلقم هم 

 هارت کمرمو توی دستش موج میدادم بودیم .با م

 ر*ق*صت عالیه -اهونس

قل*ب*م هـــــــررری ریخت پایین ..با حرف زدنش ل*ب*ا*ش به ل*ب*ا*م خورد و یک حس عجیبی بهم دست داد .خدای من چرا 

کنشی نشون نمیدم؟؟؟مث اینکه نمیـــــــکشم عقب ؟؟؟اگه پسر دیگه ای می بود تا االن خونه رو روی سرش خراب کرده بودم .چــــــرا وا

 خودمم ازین کار خوشم اومد چون گفتم 

 اوهوم .ر*ق*صم خیلی خوبه -

وقتی گفتم خوبه جوری ل*ب*ا*م*و*ن بهم خورد که انگاری ریز ب*و*س*ی*دمش .به نفش نفس افتاده بودم انگار اونم از این بازی 

 خوشش اومده بود چون گفت 

 کالس ر*ق*ص میرفتی؟؟-اهونس

 لومو قورت دادم و گفتم اب گ

 نه -

یلوانا لبخندی زد و شیطون نگاهم کرد .خدایا این نگاه حالمو خراب میکنه ولی بهم انرژی میده .سردرگم بودم  و معنی کارامونو نمیفهمیدم .اه س

 بیخیال یک امشب رو خوش بگذرون با شیطنتت 

 تو هم ر*ق*صت عالیه .کالس رفتی ؟؟-
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 نـــه -اهونس 

دلم میخاست االن  بگیرمشو تا میتونم ب*ب*و*س*م*ش .من توی عمرم همچین حسی به کسی نداشتم و االن درکش برام سخت  خدایاااا

بود .دیگه اخرای اهنگ بود .اخمام توهم رفت دوست نداشتم اهنگ تموم بشه .نمیـــــــــخام .چــــــــرا؟؟؟چـــــــرا 

!!!!!خدایا خول شدم ؟شفام بده .هـــوف .برقا روشن شد و بعد نگاه خاصی که اهونس بهم انداخت نمیخام؟؟؟چـــــرا این بازیو دوس دااارم؟؟

دوستای گلــــــم لدفا نشینین .این اهنگ مخصوص عشقا بود و این جشن هم -از هم دور شدیم و خواستیم بشینیم که دی جی گفت 

مدت میتونین راااحت همو ب*ب*و*س*ی*ن  مخصوص عشقای .برقا به مدت کوتاهی خاموش میشه و شما توی این

..چــــــــــی؟؟!!!!!!!!توی شوک بودم بدجــــــــــور که یهو برقا خاموش شد و تا به خودم بیام دستم توسط کسی کشیده شد به 

 سمتش برگشتم .اهونس بود با تعجب نگاهش میکردم که .....

*****-----******---*****---*** 

 اهونس 

رتم حرف می زد و ل*ب*ا*ی خوش فرمش به ل*ب*ا*م میخورد دلم میخاست یک دل سیـــــر بگیرم بب*و*سمش که دیگه وقتی توی صو

دارم  نفسی برامون نمونه .ولی نمیشد .اصال چرا اینجوری شد؟؟ قرار نبود که من به دختری میلی داشته باشم ولی االن بـــدجور به سیلوانا میل

ردیان رفته و با سیلوانا تنها شدم روزی به هزار بار میگم چرا ...توی اون لحظه فقط دعا میکردم که بتونم .چـــــــــرا؟؟؟از وقتی ا

ب*ب*و*س*م*ش  و وقتی دی جی اون حرفو زد وااااقعا انگار دنیارو بهم دادن .ولی نمیتونستم که ب*ب*و*س*م*ش دخترعمومه..خب 

تی برقا خاموش شد سیلوانارو که چشماش گرد شده بود رو به سمت خودم کشیدم .حتی دخترعموم باشه .من ادمی نیستم که عقب بکشم .وق

 توی این تاریکی هم چشمای  متغجب ابیشو میدیدم .دستمو فرو کردم تو موهاشو سرمو بردم نزدیک صورتش و گفتم 

 بهتره ماهم به این رسمشون احترام بزاریم -

م*و گذاشتم روی ل*ب*ا*ش*و شروع کردم به ب*و*س*ی*د*ن ..خـــــــیلی حس متعجب نگاهم میکرد که چشمامو بستم و ل*ب*ا*

خوبی داشتم و دلم میخاست زمان متوقف بشه و این ادما از ما دور باشن ولی طولی نکشید که برقا روشن شد و سریع  سیلوانا رو ول کردم 

 .زبونمو روی ل*ب*ا*م کشیدم و مزه ی ل*ب*ا*ش*و تو

 نا هنوز متعجب بود .مثل اینکه شوک بزرگی بهش وارد کردم .ولی من از کارم راضی بودم .بهش لبخندی زدم و گفتم ذهنم حک کردم .سیلوا

http://www.roman4u.ir/


 

 
125 

 

 خب رسمشون بود دیگه باید عملی میشد -

 سیلوانا -*+---++**-*-----+**-**-+--** 

غروور؟؟؟نععغغ خیــــــــلی فرق داره با وقتی ل*ب*ا*ش*و گذاشت روی ل*ب*ا*م  انگار بهم شوک وصل کردن .این اهونسه؟؟؟اهونس م

اون اهونس .اون اهونس حتی به من نگاهم نمیکرد .با چشمای باز به چشمای بسته ی اهونس که مشغول بود نگاه کردم و کم کم چشمای منم 

 از شد خمار شد و بستمشون .توی اوووج ل *ذ*ت و تعجب بودم که برقا روشن شد و اهونس ازم دور شد و چشمای منم ب

اهونس زبونشو روی ل*ب*ا*ش کشید .این کارش برای من خیلی  ل*ذ*ت*ب*خ*ش بود و میخاستم لبخند بزنم ولی هیچ عکس و العملی 

 انجام ندادم  

 اهونس لبخندی زد و گفت 

 خب رسمشون بود دیگه باید عملی میشد -اهونس

 ولی ادای ادمای اعصبانیو به خودم گرفتم و گفتم  پســـــــره ی پـــــــررروووووو ..با این که ل*ذ*ت برده بودم

 هرچی رسم باشه تو باید انجامش بـــــــدی؟؟؟!!!!!-

 اهونس نگاهی به اطراف انداخت و دست منو گرفت خواستم دستمو بکشم که یواش گفت 

 دارن نگاهمون میکنن -اهونس 

بیخیالشون بابا دارن حال میکنن .روی صندلی کنار هم نشستیم .طلبکار با حرص کنارش ایستادم و رفتیم سمت میزمون وا؟؟اون دوتا کجان؟؟

 نگاه اهونس میکردم که گفت 

 به خودت قیافه ادمای اعصبیو نگیر .اصال هم اعصبی نیستی -اهونس

 ای این از کجا فهمیـــــــــــد؟؟ اخمی کردم و گفتم 

 ا؟؟؟؟!!!!!!اداااا؟؟؟؟اومدی دختر مردمو ب*و*س*ی*د*ی بعد میگی اداااا-

 دختر مـــــردم  بین اون همه ادم ل*ب تو ل*ب  وایستادیم نگاهشون کنیم؟؟خواستم خودمونم فیضی ببریم -اهونس



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

چشمکی زد .این دیگه دووووووووور از اهونس بود .همه ی کاراش یک طرف این کارش یک طـــــرف ..این چــــــی گفت؟؟فیـــــض 

 سودجو ببره؟؟؟؟ پسره ی بیشعــــــور 

 مگع من عروسکم که میخای فیــــض ببری؟؟-

 عروسک که نیسی ولی شبیهشی -اهونس

 عصبی دندونامو بهم فشردم .هه چیه سیلوانا خانوم نکنه فکر کردی عاشقت شده ؟؟نخیر ازین خبرا نیس 

دست به سینه اخمامو توهم کردم و نگاهمو خواستم چیزی بگم که رایبد و نارسیس با صورتی عرق کرده کنارمون نشستم و دیگه دهنمو بستم و 

 دوختم به میوه های روی میز 

 واااای خسته شدم چقدر ر*ق*صیدیم ..شما کی اومدین؟؟؟-نارسیس

 چند دیقه پیش -اهونس

 نارسیس نگاهی بهم انداخت و متعجب ابروهاشو باال انداخت و نامحسوس گفت چته ؟؟که سرمو تکون دادم ینی هیچی 

شد و از ادامه ی جشن چیزی نفهمیدم چون همش تو خودم بودم و هرکی میومد سمتم یک جوری از خودم دورش میکردم اخر دیگه بیخیالم 

شب شاممونو خوردیم ولی من فقط دو قاشق خوردم و بعدشم رفتیم سمت ماشینا و بعد خداحافظی از رایبد و نارسیس سوار ماشین شدیم و راه 

 افتادیم 

 سیلوانا؟-اهونس

 هوم؟-

 سیلوانا؟-اهونس

 هـــــــوم؟-

 سیـــــــلوانا -اهونس 

 بــــــــــله -
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 از ..از اون کارم ناراحتی ؟؟-اهونس

درواقع از اون کار ناراحت نبودم .از حس هایی که داشتم توی خودم کشف میکردم ناراحت و عصبی بودم و همین باعث می شد تا ساکت بشم و 

 فقط فکر کنم 

 نه -

 ؟پس چته؟-اهونس

 یک چیزی ذهنمو مشغول کرده فقط -

 میتونم کمکت کنم؟؟-اهونس

 ارررره میتــــــونی .با نزدیک شدنت به من حالمو خوب میکنی ..ولی فقط یک کلمه جوابشو دادم  

 نه -

خیلی شب خوبی بود -بودیم اهونس سری تکون داد و ادامه ی راه رو اصال حرف نزدیم و وقتی رسیدیم خونه رفتیم طبقه ی باال و دم در اتاقامون 

 ..مرسی 

 پیشنهاد از طرف خودت بوده از خودت تشکر کن .به منم خیلی خوش گذشت  -اهونس

 لبخندی زدم و گفتم

 شبت بخیر پسره -

 اونم لبخندی زد و گفت 

 شبت بخیر دختره -اهونس

م حموم و وان رو پر اب ولرم کردم و توش دراز کشیدم .به کمی در اتاقمو باز کردم و رفتم تو و مستقیم حولمو برداشتم و لباسامو دراوردم و رفت

فکر نیاز دارم .خب؟سیلوانا باید با خودت رو راست باشی پس حقیقتو بگو ..خب من وقتی اهونس بهم نزدیک میشه ضربان قل*ب*م میره باال و 

 توی دهنش .خب اینا چه معنی میده ؟؟.با غم گفتم امشبم هم از اون کارش ل*ذ*ت بردم ولی اگه پسر دیگه ای می بود صد در صد میزدم 
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 عاشق شدی سیلوانا ..بهت تسلیت میگم -

 و یک لبخند تلخ زدم .دستمو گذاشتم رو قل*ب*م 

 عاشق شدی ؟؟-

 و قشنگ تند شدن ضربانش رو زیر دستم حس کردم و لبخند تلخمو دوباره زدم و گفتم 

 عاشق شدی -

وان اشک ریختم و گفتم خدا برای چی اهونس مغرور؟؟؟اهونس من  دوست نداره ..ولی یاد کارای  اهونس صبح توی ۵:۳۰و اون شب تا ساعتای 

که میوفتادم  دودل می شدم .بدترین چیز سردرگمیه .دلم میخاد بمیرم ولی سردرگم نباشم .از وان بیرون اومدم و بی حال و  خسته لباس 

 ــــم ب*و*س*د*م و سیونس روهم ب*و*س*ی*د*م و ب*غ*ل*ش*و*ن کردم پوشیدم و روی تختم دراز کشیدم .اهونا رو محکـ

 میبینی اهونا ؟؟عاشق صاحابت  شدم-

 لبخند تلخی زدم و چشمامو بستم و به سه نکشیده خوابم برد  

✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ 

 با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم و گوشی رو از زیر بالشتم دراوردم و تماس رو وصل کردم

 ؟؟الو بله-

 صدای نارسیس توی گوشم پیچید 

 سالاام خوابالو چطوری؟-نارسیس

 خوبم-

 خوب بودم؟؟هم اره ..هم نه

 واااای سیلیییی بگو چی شددد-نارسیس

 چی شددد؟؟-
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 دیشبببب موقعی که برقا خاموش شد رایبد منو بووووو*س*ی*د-نارسیس

 لبخند تلخی زدم  و گفتم

 خب؟-

  ایششش گمشو بابا بی احساس-نارسیس

 خب چی بگممم؟؟-

 برقا خاموش شد شما چیکار کردین؟؟-نارسیس

 یاد دیشب افتادم و لبخندی اومد روی ل*ب*ا*م و دستمو گذاشتم روی ل*ب*م 

 هیچکار .نگاه بقیه میکردیم-

 اره ارواح عمت

 خاعاااااااااک -نارسیس

 خندیدم.پر از غم .دلم گرفته بود برای همین گفتم

 ری باری؟؟نارسیس من کار دارم .کا-

 برو گلم ..بابای-

 خدافظ-

 تماسو قطع کردم و تلگراممو چک کردم .یک اهنگ توی کاناله بود به نام خدا چرا عاشق شدم من از  محمد حشمتی از اسم اهنگه خوشم اومد به

 سقف زل زدمحال االن من میخورد .دانلودش کردم و پلی کردم و گوشی رو گذاشتم روی سینمو دستامو بردم زیر سرم و به 

 

  

 خدا چرا عاشق شدم من
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 دیگه از دست این دل یه شب آروم ندارم

 وای چرا تو این زمونه.شدم قربونی غم.اسیر روزگارم

 روزا چشمای نازش می شینه تو کتابم

 شبا وقتی می خوابم می بینمش تو خوابم

 واسش نامه نوشتم قشنگ و عاشقونه

 نوشتم دوتا چشماش منو کرده دیوونه

 را عاشق شدم دیگه از دست این دلخدا چ

 یه شب آروم ندارم وای چرا تو این زمونه

 شدم قربونی غم.اسیر روزگارم خدا چرا عاشق شدم من

 خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل

 یه شب آروم ندارم وای چرا تو این زمونه

 شدم قربونی غم اسیر روزگارم

 رو پله های سنگی می شینم مات و بیدار

 چشام رو دور ابرها سرم رو سنگ دیوار

 براش آواز می خونه لبای سرد و بستم

 میاد خورشید بازم من هنوز اینجا نشستم

 خدا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل

 یه شب آروم ندارم وای چرا تو این زمونه
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 شدم قربونی غم اسیر روزگارم

 خدا چرا عاشق شدم من

 

تلخ زدم و دستامو گذاشتم رو صورتم که خیس شد ..چی؟؟؟ینی من گریه کردم؟؟حتی نمیفهمم کی گریه کردم اهنگ که تموم شد یک لبخند 

.اهونس چیکار کردی بامن تو پسر ؟!!..روی تخت نشستم و اشکامو پاک کردم .چرا میگن عشق شیرینه؟؟؟من که شیرینی ای نمیبینم ..شاید به 

و دوباره اشکام صورتمو شستن .اههههه خسته شدم دیگه گمشییین .ینی چی همش اشک و  خاطر اینه که عشقم یک طرفس .ل*ب*مو گزیدم

 اشک و اشک .مثل این دختر لوسا .بلند شدم رفتم جلوی اینه و دستامو به میز گرفتم و خم شدم طرف اینه و به خودم خیره شدم 

میجنگی .باخت توی دیکشنری تو معنی نداااره نداااره نداااره .بهش  نه سیلوانا ..این چشمای غمگین مال تو نیست .تو قوی تر از اینایی .تو-

 نمیگی دوسش داری هرررگز .ولی کاری میکنی که اون بگه دوست دارم .فهمیدی؟؟

 سرمو به معنای تایید تکون دادم و یک لبخند عمیق زدم که چال گونه هام خودشونو نشون دادن ..اره سیلوانا تو اینی 

ز برداشتم و رفتم دستشویی و وقتی بیرون اومدم رفتم سمت کمدم و یک رژ صورتی زدم و یک پیراهن کوتاه جذب صورتی و دستامو از روی می

 شلوار جین سفید پوشیدم ..رومو به سقف کردم و گفتم  

 بابا جونم مامان جونم ..بیخشید ولی باید به این پسره ی مغرور حالی کنم من بهترین و شاد ترینم-

م و گوشیمو از روی تخت برداشتم و رفتم  از اتاق بیرون .اه چقدر ساکته  خونه .وارد هال شدم ولی کسی نبود .لب ورچیدم و اخمامو لبخندی زد

نشستم و به صفحه ی خاموش tvتوهم کردم  .چرا از اتاقش بیرون نیومده؟؟؟..به درک نیاد پسره ی پفیوز .با یک تن اخم روی مبل روبه روی 

زدم .اصن سیلوانا تو به من بگو ادم کم بود عاشق این شدی؟؟؟؟نه من میخام بدووونم ادم قحطی شده بود؟؟؟تف تو سلیقت دختر تلویزیون زل 

.داشتم خودمو سرزنش میکردم که صدای داد اهونس به گوشم خورد .خواستم برم اتاقش ولی خیلی خودمو کنترل کردم و سرجام نشستم  .ولی 

یزی سیخ سرجام نشستم و یهو مث فنر از جام پریدم و با اخرین سرعتی که میتونستم خودمو رسوندم به اتاق اهونس اینبار با صدای شکستن چ

ده و بدون اینکه در بزنم پریدم توی اتاق .خدای من .اهونس با باال تنه ی ب*ر*ه*ن*ه و با شلوارک  دو زانو نشسته بود و گوشیش کنارش افتا

ش خون میرفت .اینه ی توی اتاقشم شکسته بود .توی اون لحظه اصال ل*خ*ت بودنش اهمیت نداشت توی اون بود سرش پایین بود و از دست

 لحظه انگار پاره ی جونم جلوم داشت درد میکشید .با وارد شدن من بدون اینکه سرشو باال بیاره گفت
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 سیلوانا برو بیرون -اهونس

 با چشمای گرد شده نگاهش میکردم که داد کشید 

 میگم بـــــــــــرو بیـــــــــــــرون -اهونس

شونه هام از ترس پرید ولی من عمـــــرا برم داره از دستش خون میــــــــره .سریع رادارام فعال شد و به چشمای خوناشامیش که ب من 

ست چیزی بگه که انگشتمو زل زده بود توجهی نکردم و رفتم سمتش و جلوش نشستم  و خواستم دستشو بگیرم که دستشو پس کشید و خوا

 گذاشتم روی ل *ب*ا*ش 

 هـــیــــــــــس .چیزی نگو.فقط اروم باش -

 چشمای عصبیش اروم شد و با غم به چشمام نگاه کرد .خدایا هرچی هست که داره اذیتش

 

دستام .خدای من یک بریدگی میکنه رو از بین ببر ..نگاهمو از چشمای نافذمشکیش گرفتم و به دستش نگاه کردم  و دستشو گرفتم توی 

 عمیــــــق بود با چشمای گرد شده به دستش نگاه کردم 

 پ...پاشو باید بریم بیمارستان-

 نمیخاد  -اهونس

 چی چیو نمیـــــخاد ..داره خون میره ببین چه عمیق بریده -

داخت و یک نگاه به چشمام .سریع دستمو برداشتم خواست بلند بشه که  دستمو به کمر ب*ر*ه*ن*ش گرفتم تا بلند نشه .یک نگاه به دستم ان

 و گفتم

 خیله خوب .خودم بخیه میزنم .بلند شو -

 دستمو دور شونش حلقه کردم و کمک کردم بلند بشه خندید و گفت

 دختر شمشیر که نخوردم میتونم بیام -اهونس
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 پس مواظب دستت باش ..برو روی تخت دراز بکش تا بیام تکونم نمیخوری -

 ند نگاهم میکرد .سریع از اتاق بیرون زدم و رفتم توی هال و یک ظرف اب و حوله برداشتم و رفتم توی اتاق خودم و نخ بخیه رو که از وقتیبا لبخ

اتاق عمل قبول شدم توی کمدم داشتم برداشتمو رفتم توی اتاق اهونس .دستی که خون میرفت رو  با یکی از لباساش بسته بود و دراز کشیده 

ساعد دست سالمش روی چشماش بود .خدایا این بشر چرا اینقدر خواستنیه؟؟؟سرمو تکون دادم تا فکرای دخترونم بپره و سریع رفتم بود و 

سمتشو و پایین تخت نشستم و دستشو توی دستم گرفتم  که دستشو از روی چشماش برداشت و نگاهشو به من دوخت .لباس رو از دور دستش 

ذاشتم توی ظرف اب و که اخماش توی هم رفت .اروم شروع به شستن دستش کردم .همیشه موقع کارم اخمامو توهم باز کردم و  دستشو ارم گ

 میکردم و االن هم اخمام توی هم بود 

 بدت میاد؟؟-اهونس

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 فراموش کردی این کار منه؟؟؟-

 زیر خنده و گفتمبرای همون تعجب کردم .اخه اخمات بدجور توهمه زدم -اهونس

 بدم نمیاد من عادتمه اینجوری میکنم .وقتی سرکارم کال اخم دارم .مدلمه -

...لبخندی زدم و دوباره اخمامو توی هم کردم و دستشو شستم و بعد شستن با حوله  خشک کردم .نخ بخیه رو "اهان"ابرویی باال انداخت و گفت

دن و توی اون لحظه دوست داشتم تا اهونس چشماشو ببنده چون زل زده بود به من و در اوردم و بعد درست کردنش شروع کردم به بخیه ز

 اختیارم از دستم میرفت و تمرکز نداشتم ..چشمامو بستم و نفسی گرفتم .همونحور که اخمام توی هم بود و بخیه میزدم گفتم

 لدفا چشماتو ببند -

 اهونس با تعجب گفت

 چرا؟؟!!!!-اهونس

 کنم  چون نمیتونم تمرکز-
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عکس العملش رو ندیدم ولی دیگه سنگینی نگاهشو حس نکردم و نفس اسوده ای کشیدم .بعد پنج دقیقه  بخیه زدن تموم شد و نخ رو کشیدم 

 و چشماشو باز کرد و نگاهی به دستش کرد

 ایول خانوم دکی کارت عالیه -اهونس

 خندیدم و گفتم

 عاقا دکی به کار شما که نمیرسه -

 خندید وگفت

 از منم عالی تری -نساهو

 لبخندی زدم و گفتم

 اقای دکتر خودت باید بدونی که اینارو .نباس بزاری عفونت کنه و باید خشک کننده بخوری تا عفونتش خشک بشه از داخل -

 مرسی خانوم دکتر -لبخندی زد و گفت

 ؟؟؟..سرمو به سمت شونم کج کردم و گفتمملیون نفر ایرانی برای تو باشه و این یک دونه برای من .هوم۷۵خدایا چی میشه اگه 

 چیز دیگه ای الزم نداری؟؟-

مت سرشو به دو ور به معنای نه تکون داد .دوست نداشتم برم ولی مجبور بودم .اهــــا هنوز یکم دیگه میتونم کنارش باشم .بلند شدمو رفتم س

 شیشه های خورد شده و خواستم بر دارم که گفت

 ستت میبره .خودم جمع میکنمنـــــه..دیوونه د-اهونس

 حرف نزن دیگه .من به عنوان دکترت میگم استراحت مطلقی .حاالهم ساکت شو بزار کارمو بکنم -

 ولـــــــ...-اهونس

 هـــــیـــــــــــس...پالستیک نداری اینجا؟؟-

 اخمی کرد و گفت 
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 توی کشو سومی -اهونس

 ک پالستیک برداشتم و رفتم سمت شیشه هالبخندی زدم و رفتم سر کشو سومی و بازش کردم و ی

 سیلوانا-اهونس

 کالفه برگشتم سمتشو گفتم 

 چیـــــــــه؟؟؟؟-

 چیزه...مو..مواظب باش-اهونس

 لبخندی زدم و گفتم

 باشه-

ستیک و وسایل برگشتم سمت شیشه ها .خدایا عاااشق این نگرانیــــــشم دیووووونشــــم ...با لبخند شیشه هارو جمه کردم و ریختم تو پال

روی میزشو مرتب کردم و کل این مدت اهونس نگاهم میکرد .اخه پســـر اگه بدونی که با نگاهت چیکارم میکنی که اینجوری نمیکردی .عطرشو 

که خواستم بزارم سر جاش یکم به گردنم زدم و به چشمای گرد شده ی اهونس توجه نکردم ..من هرکاری عشقم بکشه میــــکنم و االنم 

 دوست داشتم از عطرش بزنم 

 یک وقت اجازه نگیریا؟؟-اهونس

 باشه نمیگیرم ..-

 بچه پررو -اهونس

 برگشتم و بهش نگاه کردم .لبخند روی ل*ب*ش بود و همین منو اروم میکرد 

 خوب فکر کن این  پولی بود که بابت بخیه باید به دکتر میدادی -

 خیلی پرروییا -اهونس

 گفتم لبخند دندون نمایی زدم و
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 میدونم -

 خیلی دلم میخاست بدونم چرا شیشه رو داغون کرده و اونقدر اعصابش خورد بود برای همین گفتم 

 اهونس؟-

 هوم؟؟-اهونس

 زهرمار ..بی احساس 

 میگم .چیزه .ینی - 

 بگو دیــــگه -اهونس

 هــــــوف نمیتونستـــــم .میترسیدم ضایم کنه 

 هیچی بیخیال -

 یا وقتی حرفیو میزنی مث ادم بزن  یا حرفیو نزن-اهونس

 ل*ب*ا*مو غنچه کردم و دادم جلو و گفتم 

 خب..چیزه..ت..تو چرا عصبی بودی ؟؟)اخماش که توهم رفت سریع گفتم(..اگ..اگه دوست نداری جواب نده فقط ک-

 

 نجکاو شدم .همین 

 به یک نقطه با اخم خیره شد و گفت 

جور بارونی بود و من بیمارستان بودم که یک بیمار تصادفی اوردن و من باید عملش میکردم .اون یک روز ظهر زمستون بود و هوا بد-اهونس

ر بیمار یک دختر بود .دختری که واقعا خوشگل بود .من اون موقه هنوز دکتر عمومی بودم و نقش کمک کننده داشتم تا اینکه عمل کنم .اون دخت

امیز بود ولی دختر توی کما رفت .برای دکترای تخصصی که چیز نگران کننده ای نبود چون  ضربه به سرش خورده بود .عملش کردیم و موفقیت
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 از این موردا زیاد دیده بودن ولی برای منه احمق خیلی ناراحت کننده بود و اون مدت همش توی اتاق اون دختر بودم و مواظب حالش بودم تا

 اینکه بعد یک ماه به هوش اومد ولی...

 ده بودم و میخاستم ببینم چه ربطی به امشب داره این دختر خیلی کنجکاو ش

 ولی؟؟؟-

 اهونس چشماشو بهم فشرد و ادامه داد

ولی اون دختر فراموشی گرفته بود و هیچکس رو نمیشناخت و من اون موقه روحیه ی انسان دوستیم زنده شده بود و گفتم که کمکش -اهونس

دم .به مدت یک سال تنها دختری که من میدیدم مارال بود .مارال خیلی دختر خوبی  بود  .ولی فقط میکنم تا حافظش برگرده و همه کار براش کر

 بـــــود .بعد یک سال مامان بابای مارال گفتن میخایم بریم مسافرت  یک هفتگی .وقتی رفتن دوروز نگذشته بود که داشتم دیوونه می شدم و

 وقه بود که به خودم گفتم اهونس عاشق شدی .وقتی برگشت...انگار یک چیزیو گم کرده باشم بودم .و اون م

دوباره سکوت کرد .خدای من اهونس عــــــــاشق شــــــده؟؟؟!!!!!!!داشتم دیوونه می شدم .اشکم داشت در میومد .اهونس من دلش 

 جای دیگه ای گیره؟؟

ره و قصد ازدواج داشتیم .ولی یک روز رفتم خونشون .تو وقتی برگشت من احمق بهش گفتم دوسش دارم و اونم گفت منو دوست دا-اهونس

خونشون همهمه بود همشون خوشحال بودن گفتم چی شده که گفتن مارال حافظشو به دست اورده .خیلی خوشحال شدم و اون شبو جشن 

کردم بهم حواب رد داد گفتم  گرفتیم .یک روز همه چیزو اماده کردم که ازش خواستگاری کنم و برمش یک رستوران وقتی ازش خواستگاری 

 چرا؟؟..میدونی چی گفت؟؟؟

 با اینکه حالم بد بود ولی سرمو به نشونه ی نه تکون دادم 

گفت من عاشق یک نفر دیگه بودم و با به دست اوردن حافظم فهمیدم این چیزو و دوباره باهاش قرار میزارم .من واقعا اونو دوست دارم -اهونس

کرد و از اون به بعد من به هیچ دختری حتی نگاهم نکردم .متنفر شدم از هرچی دختر روی کره ی زمینه .ولی هرچقدر  ...این حرف مارال دیوونم

که گذشت فهمیدم که من عاشقش نبودم .یک حس زودگذر بوده  که از زیاد دیدن مارال به وجود اومده بود .من کال فراموشش کرده بودم که 

بیمارستان .دقیقا همون شبیکه شهربازی دیدمت اونو اورده بودم اونجا .بهم گفت که پسره ولش کرده و حاال همین هفته بعد چندین سال اومد 
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فهمیده که عاشق منه ..ولی من فقط پوزخندی زدم و یک جواب دندون شکن بهش دادم وبلند شدم خواستم برم بیرون که تورو دیدم ..امشبم 

 زنگ زد .زنگ زد و گفت دوستم داره 

 شد .ساکت شد و سکوتش تنمو لرزوند .یعنی اهونس دوستش داره ؟؟؟باید بفهمم ساکت 

 خوب .ت...تو چی دوسش داری؟؟-

 بهم نگاه کرد .بدون هیچ حرفی .داشتم نا امید میشدم که گفت

 نـه .اصال .من حتی یک ذره هم دیگه دوستش ندارم گفتم که یک حس زود گذر احمقانه بود -اهونس

ـا شکــــــــــرت .داشتم بال در میاوردم هرکار کردم نتونستم جلوی لبخندمو بگیرم .داشتم میمیردم از خوشحالی خـــــدایـــــــ

 اها..خب تو چرا عصبی شدی؟؟بزار اون بگه-ذووووق کرده بودم و دلم میخاست بپرم ماچش کنم  

 اخه چقدر وقاااحت ؟؟؟-اهونس

 م .دختره ی میمون رو راست می گفت .ندیده از مارال متنفر شده بود

 لبخندی زدم و گفتم

 دیگه بهش فکر نکن و اروم بخواب .باشه؟-

 پس همینجا بمون -اهونس

 ابروهام باال پرید .ینی چــــــی؟؟؟ینی من باشم اون اروم میخابه؟؟؟؟؟!!!!خدایا امشب خیـــــــلی ذوق کردم .دمت گرم خدا جونم 

 من بمونم؟؟!!-

 ا بشین نه عمم .بیا اینج-اهونس

و به کنارش روی تخت اشاره کرد .این امشب قاطی کرده ها ..رفتم و کنارش نشستم .توی چشمام نگاه میکرد و غرق بودم توی سیاهیی 

چشماش .خیلی خوشحال بودم امشب اهونس حرفاشو به مّـــــنّ زد و به من گفت کنارش باشم تا اروم بخوابه .به مـــــــن ..داشتم 

 دت خوشحالی و دلم میخاست جیغ بزنم میترکیدم از ش
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 خیلی دوست خوبی هستی -اهونس

 ابروهام باال پرید و لبخندی زدم 

 مرسی -

اینم ذوق سومی ..خــــــــدا امشب خیــــــلی حاااال دادی مـــــــــــــــــــــــــــرسی .همینجور که نگاهم میکرد کم کم 

دمو پتوشو روش کشیدم .خیلی توی خواب قیافش مظلوم بود میخاستم پیشونیشو چشماش بسته شد و خوابش برد .یواش بلند ش

دقیقه بود ۷:۵۵ب*ب*و*س*م  ولی ترسیدم که بیدار باشه .ل*ب*مو گزیدم و یواش از اتاقش رفتم بیرون و رفتم توی اتاق خودم ..ساعت 

ع کردم به قر دادن و روی تخت پریدن .داشتم میترکیدم از .اووووه چقدر زود گذشت گوشیمو برداشتم و اهنگ عزیز جونم رو گذاشتم و شرو

 خوشحالی .تقریبا یک ساعت خوشحالی کردم و اهنگو قطع کردم .نفس نفس میزدم لباسامو دراوردم و رفتم حموم ..

.. 

. 

 از حموم بیرون

 

ون .یواش در اتاق اهونسو باز کردم و از الی اومدم و موهامو خشک کردم و یک تونیک و شلوار جین پوشیدم و یک شالم سرم کردم و رفتم بیر

در نگاه کردم .هنوز خواب بود لبخندی زدم و رفتم طبقه ی پایین و رفتم اشپزخونه .خب امشب یک غذای مشـــــت باس درست کنم ناهارکه 

تا اب جوش بیاد .وسایل فسنجون رو نخوردیم جفتمون .قابلمه رو دراوردم و پر ابش کردم و گذاشتم روی گاز و برنجارم شستم و منتظر شدم 

 اماده کردم و .

. 

. 

. 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

دقیقه بود .میزو چیدم و رفتم طبقه ی باال توی اتاقم و با عطرم دوش گرفتم و رفتم از ۱۰:۲۵یک ساعت بعد غذام اماده بود .نگاه ساعت کردم

فتم سمتشو روی تخت نشستم و دستمو گذاشتم روی بازوی اتاقم بیرون و یواش رقتم توی اتاق اهونس .هنوز خواب بوداااا .خرسیه ماشااهلل .ر

 اهونس پــــاشو -عضله ایش و تکونش دادم .قلتی زد و پشتشو به من کرد .تکونش دادم و گفتم  

 هــــــــوم-اهونس

 پــــــاشو-

 بازوشو کشیدم و دوباره طاق باز شد .هــــــــوف خرس قطبی .

 اهونس پـــــــاشوووو-

 رد و نگاهم کرد چشماشو باز ک

 د پاشو دیگه پســـــــره -

 دختــــره بزار بخوابم -با چشمای نیمه باز یواش خندید و گفت و با صدای خماری گفت 

 نمیزارم .پاشو دیگه -

 هــــــوف .کشتیم -اهونس

خمار خواب نگاه هم میکردیم .زدم به خندیدمو لبخندی زد و بلند شد نشست روی تختش . مقابله هم نشسته بودیم و من شاکی و خندون و اون 

 پاشو گفتم

 پاشو یک چیزی تنت کن بریم -

 خندید و گفت 

 از اون موقه اینجایی حاال فهمیدی باید لباس تنم کنم؟؟؟؟-اهونس

 اهونـــــــس.پاشو یک چیزی تنت کن بریم غذا بخوریم -

 غذا درست کردی ؟!!!!!!!-اهونس
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 به لحن تعجبیش خندیدم و گفتم 

 ه ..تعجب داره؟؟ار-

 معجزه شده..خانوم دکتر پاشو بریم -اهونس

م خندیدمو بلند شدم و اونم بلند شد و رفت سر کمدشو و منم رفتم از اتاق بیرون .عــــــاشق این اهونس شوخ بودم .با خنده و خوشحالی رفت

ک تیشرت مشکی هم تنش بود  با دیدن میز سوتی کشید و طبقه ی پایین و اشپزخونه و منتظرش نشستم و دو دقیقه بعد اونم اومد ولی االن ی

 گفت

 دختــــــر مردم چه کـــــــردی -اهونس

یاد حرف دیشبم که گفته بودم دختر مردم افتادم و زدم زیر خنده و اونم باهام میخندید .روی صندلی رو به روییم نشست و برای خودش غذا 

م شد بلند شدیمو با کمک هم سفره رو جمع کردیم و من ظرفارو شستم و رفتم تو هال کنارش کشید و شروع کردیم به خوردن .غذامون که تمو

 روی مبل نشستم .داشت فیلم نگاه میکرد برگشت سمتم و گفت 

 خانوم دکتر خیلی غذات خوشمزه بود -اهونس

 مرسیی -

 خندیدم و گفتم 

 دستت چطوره؟؟-

 دستشو باال اورد و گفت 

 ی به لطف شما عااال-اهونس

 لبخندی زدم و گفتم

 خدارو شکر -

 با محبت نگاهم کرد .اخ اهونس نمیدونی که این نگاهت عشقمو بیشتر میکنه نکن بامن اینکارو پســــر 
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 سرمو به سمت تلویزیون برگردوندم و هواسمو به فیلم دادم و اونم نگاهشو به فیلم داد .

. 

. 

 بود ۱۲فیلم که تموم شد ساعت 

 بت شیکمن میرم بخوابم ش-

 مرسی بابت همه چی ..شبت شیک-اهونس

 لبخندی زدم و بلند شدم و رفتم اتاقم و لباسامو دراوردم و پریدم روی تخت و از بس خسته بودم  بعد پنج دقیقه خوابم برد  

***************-*-*-❤️❤️❤️ 

دم  یک مانتوی قهوه ای سوخته  داشتم .با کفش ستش از در کمدمو باز کردم .دنبال یک لباس شیک  بودم ولی چیزی نمی دیدم .اهاااااا فهمی

سانتی پاشنه داشت و مشکی بود .مانتو تا روی زانو بود تقریبا .یک شلواری ۱۳زیرر لباسا پیداش کردم و درش اوردم و تنم کردم .کفشش تقریبا

رژ بادمجونی هم زدم .اوه عجب تیپ خفنی مث  که مثل ساپورت بود پام کردم .پشت چشمامو یک کوچولو سایه ی قهوه ای سوخته شدم و یک

که این ومپایرا شده بودم .خخخخ..امروز باید عااالی به نظر برسم .میگی چرا؟؟خوب .چون امروز که از خواب بیدار شدم رفتم توهال و انگاری 

تا دست از سرش برداره و مارال هم گفته تا  اهونس منتظرم بود جون تا نشستم گفت کارم داره گفتم چیکار .گفت که به مارال گفته نامزد داره

نامزدتو نبینم ولت نمیکنم و به طور غیر مستقیم از من خواست نقش نامزدشو بازی کنم .خب من اول یکم عشوه خرکی اومدم و جلوش جبهه 

گفت دستم کنم .شوخی شوخی بود همه گرفتم ولی بعدش کوتاه اومدم و االنم دارم اماده میشم .راااستی یک حلقه ی ظریف و ناناس هم بهم داد 

چی ولی من ل*ذ*ت می برررم و از همون موقه حلقه رو دستم کرده بودم .خیلی ذوق زده بودم که میخام نقش نامزد اهونسو بازی کنم .ولی 

و کمیشو از کنار صورتم همش یک روز بود .و این یک روزبهترین روز بود ..عطرمو برداشتم و باهاش دوش گرفتم وموهامو باالسرم جمع کردم 

 ول کردم و روسریمو مدلی بستم و گوشیمو برداشتم و توی جیبم کردم و از اتاق رفتم بیرون .همون موقه در اتاق اهونس باز شد و با یک تیپ

رتم پاش بود خفن از در بیرون اومد .یک تیشرت جذب خاکی رنگ تنش بود و شلوارشم لی ابی بود که پایینشو تاه زده بود و یک کفش اسپ

 .محشرررر شده بود  
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 مث اینکه کااامال برای جنگ اماده ای-اهونس

 خنده ای کردم و گفتم

 جنگ؟؟نیاز به این کارا نیس منو ببینه فرار میکنه-

 ت خندید و باهم از پله ها رفتیم پایین و مقابل در خونه ایستاد و دست منو هم گرفت نگهم داشت .وا؟؟سوالی نگاهش  میکردم که گف

 اماده ای برای یک روز زن من باشی؟؟-اهونس

 توی چشماش نگاه کردم .من دارم غش میکنممم از خوشحالی ..لبخندی زدم و گفتم

 امادم -

 بریم خانومم -اهونس

و سوار شدم و دلم هرررری ریخت پایین .کاش این خانومم گفتن واقعی بود کاااااش .دستمو گرفت و از خونه بیرون رفتیم و در ماشینو باز کرد 

 خودشم سوار شد و ظبط رو روشن کرد وچند اهنگ پایینو باال کرد و روی اهنگ فقط باتو عشقم از شادمهر ایستاد و پلی کرد 

 

 

 دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتو

 جون منی میمونم، با تو

 هرشب تو خوابمی رویاتو

 بگو به خود من حرفاتو

 میدونی نمیگرین جاتو

 تو عشقم میتونم آروم شم )فقط با

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم
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 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 تورو میبینم تو آیندم تورو میبینم تو آیندم(

 

این قسمت اهنگ برگشت سمت منو با انگشت به من اشاره کرد و همراه با خواننده خوند ..ینی چشمام گرررد شده بود و اون با لبخند خاصی 

ند .این اهووونسه؟؟؟!!!!!.رسما دیوونه شده زیادی رفته توی نقش نامزد بودنمون فکر کنم ..ولی خو...هیییس سیلوانا اون فقط به داشت میخو

 خاطر نقشمون داره اینجوری میکنه پس همراهیش کن .

♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 )وقتی که پیشمی خوشحالم

 عشق اومد با تو دنبالم

 چه سال خوبیه امسالم

 همیدعشق تورو تا دلم ف

 زندگی واسه ی من خندید

 خوشبختی بارون شد و بارید(

 این  قسمت رو من به سمتش برگشتم خوندم 

 

 )فقط با تو عشقم میتونم آروم شم

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم

 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 تورو میبینم تو آیندم

http://www.roman4u.ir/


 

 
145 

 

 فقط با تو عشقم میتونم آروم شم

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم

 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 تورو میبینم تو آیندم تورو میبینم تو آیندم*(

این قسمت اهنگ رو باهم خوندیم و به هم اشاره میکردیم .اهنگ که تموم شد با لبخند به هم نگاه میکردیم.چشمای مشکیش برق میزد .خدایا 

.من دلم میخاست واقعی نامزدش باشم .ولی االن باید نقش بازی کنم  عااااشقشم ..اخه چرااا؟؟.لبخندم تلخ شد و سرمو انداختم پایین

 .چرا؟خدایا چیزی میشه اگه این مال من باشه؟؟.هوووف .

 چی شد؟-اهونس

 هیچی-

 هیچی اینقدر توی صدات غم نشوند؟-اهونس

 صدامو صاف کردم و سعی کردم شادترین لحن ممکن رو به کار ببرم 

 ه من صدام غم گـــــرفته؟؟عاقا پســــــــــــر کی گفت-

 مشکوک نگاهم کرد و سرشو برگردوند 

 رسیدیم -اهونس

 سریع نگاهمو دادم به جلو .استرسم گرفته بود .اهونس گفت دختره خوشگله ینی از منم خوشگل تر؟؟؟واااای چه گیری کردما 

 پیاده شو -اهونس

 والی نگاهش کردم که گفتکمربندمو باز کردم و خواستم پیاده بشم که مچ دستمو گرفت ..س

 ممکنه هر اتفاقی بیوفته .خواهشا همراهیم کنی باشه؟؟؟-اهونس
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ینی چی؟؟منظورش از هر کاری چیع؟؟ولی خب من ادمیم که وقتی کاریو شروع کنم تا تهش هستم .سری به معنای باشه تکون دادم و پیاده 

گرفت و باهم وارد رستوران شدیم ..داشتم دنبال مارالی که ندیده بودم شدیم  .اهونس درای ماشین رو قفل کرد و اومد سمت من و دستمو 

 میگشتم که اهونس بیشتر بهم نزدیک شد و دستمو فشرد نگاهش کردم .نگاهش میخ ی جا بود .رد  نگاهشو دنبال کردم .چـــی

قهوه ای  مناسب داشت ولی گونه هاش پروتز بود ؟؟!!!!خاک توسر سلیقت اهونس ینی این ماااراااله؟؟؟اعتماد به نفس گرفتما .مارال چشمای 

دماغشم عمـــلی و ل*ب*ا*شم که نگم ..یک کیلو ارایشم کرده بود .عوووق.اهونس به راه افتاد و رفتیم سمت دختره که سرش توی گوشیش 

ثمانه شد .هه قیافه ی مظلوم منو بود .نزدیکش که رسیدیم احساس کرد و سرشو بلند کرد و با دیدن ما اول یکم متعجب شد ولی بعد نگاهش خ

 دیده نمیدونه چه مارمولکیم .خخخخخ .

 سالم-اهونس

 بلند شد و مقابلمون ایستاد و نگاهش به سمت دستای گره شدمون رفت .لبخندی زدم و گفتم

 سالم-

 نگاه من کرد و پوزخندی زد

 علیک -مارال

 تدختره ی گـــــــوز .. اهوتس دستشو دور کمرم حلقه کرد و گف

 بشین عزیزم-اهونس

لبخندی بهش زدم و نشستم و اونم کنارم نشست و مارالم نشست .یک موسیقیه اروم گذاشته بودن من که داشت خوابم می برد .همون مو قه 

 گارسون اوند و سفارشامونو گرفت منو اهونس گفتیم جوجه مارال گفت ماهی .

 عشق من .نامزدم سیلوانا  خب؟معررفی میکنم .عزیزم ایشون ماراله .ایشونم-اهونس

 جوری توی چشمام نگاه کرد و گفت که یک لحظه کال قل*ب*م نزد .بیشــــــرف نمیگی من سکته میکنم .لبخندی زدم و رو به مارال گفتم

 خوشوقتم-
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 ولی قل*ب*م اینو نمیگفت 

 مارال با حرص گفت

 عشقتون زیادی بچه نیستن؟؟؟-مارال

 الدددنگ  ایــــــــــــش دختره ی گاااو

 سالشه ۲۱عشقم بیبی فیسه .وگرنه -اهونس

 ابرویی باال انداخت هه فکرشو نمیکرد .لبخند حرص دراری  بهش زدم 

 این نقشارو نیاین واس من .من از کجا بفهمم نامزدین؟؟-مارال

پوزخندی زد و دست چپمو  با  چـــــــــــقــــــــدر پــــــروییه خــــــــــــدا .با چشمای گرد شده نگاهش کردم که اهونس

 دست چپش گرفت و باال اورد و به حلقه ها اشاره کرد

 میبینی که حلقه داریم-اهونس

 مث اینکع عشــــقت زبون نداره-مارال

 نه این زیادی نیش میزد باید نیششو نابود کنم

 شــــما حرف بزنم خانوم مثال محترم من با هرکسی دهن به دهن نمیشم و دلیلی نمیبینم که با کسی مثل-

شما رو جوری گفتم که از صدتا فحش بدتر بود .قشنـــــگ حرصش معلوم بود .قــــرمز شده بود کم مونده بود اتیش بزنه بیرون از دهنش 

 .لبخند مسخره ای بهش زدم 

 من که میدونم شما حتی یک بارم باهم نخوابیدین-مارال

 این بیشعور چقدر پررو بود 

 خودتو ل*خ*ت کنی باید قلبتو ل*خ*ت کنی توی عشق نباید -

 ل*ب*ا*شو بهم فشرد و اهونس با تحسین  نگاهم کرد 
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 هه ..حتی ی بارم نب*و*سیدتت -مارال

 لبخندی زدم .یاد  شب جشن افتادم 

 خب تعدادش از دستم در رفته ولی برات ثابت میکنم -اهونس

 مثال چجوری؟؟-مارال

 میتونم ثابت کنم..غذاتونو بخورین بعد بلند شو بریم بیرون .اینجا ن-اهونس

 بعد غذا  

 مارال کیفشو برداشت و ایستاد و پوزخندی زد 

 من امادم -مارال

 اهونسم پوزخندی زد و رو به من گفت

 عزیزم بلند شو بریم به این خانوم ثابت کنیم-اهونس

ارج شدیم .اهونس همونجور که دستمو داشت به سمت پشت اه اینا چی میگفتن؟؟گیج شده بودم ولی سوتی ندادم .بلند شدمو از رستوران خ

رستوران رفت و مارال هم پشت سرمون میومد .اهونس کجا میره؟؟دستشو فشردم و نگاهش کردم که چشماشو با ارامش روی هم گذاشت و 

ن بست بود و پرنده هم پر نمیزد  و ارامش رو به وجود من تزریق کرد .لبخندی زدم و رفتیم پشت رستوران که یک کوچه خرابه بود کع اخرش ب

 تـــــــاریک بود 

 اهونس روشو از مارال کرد و گفت 

 خب .االن ثابت میکنم-اهونس

 گیج نگاهشون میکردم که شونه ی منو گرفت و به دیوار تکیه داد و روم خم شد و دم گوشم یواش گفت

 اخرین راهه .همراهیم کن-اهونس
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م ولی وقتی ل*ب*ام  خیس و گرم شد منظورشو فهمیدم .اول گیج بودم ولی یاد حرفش افتادم و چشمامو گیج بودم و اصال منظورشو نفهمید

بستم و دستمو توی موهاش فرو کردم و همراهیش کردم .بهتریــــــــــن حسی که می شد فکر کرد این بود .هیـــــچ چیـــــــز اینقدر 

میکنه .قل*ب*م مثل گنجشک میزد و به نفس نفس افتاده بودم که ل*ب پایینمو گ*ز*ی*د ل*ذ*ت نداشت .خدایا این پسر داره با من چیکار 

و  ولم کرد .دستمو از موهاش در اوردم و گذاشتم روی سینش .اونم نفس نفس میزد و قل*ب*ش زیر دستم داشت خودشو میکشت  .ینی 

 مرم ح*ل*ق*ه کرد و صاف ایستاد اهونسم دوسم داره؟؟نــــع سیلوانا بس کـــــــن ..اهونس دستشو دور ک

 ثابت شد؟؟-اهونس

 به مارال که با دهنی بااااز و چشمای گرد شده نگاهمون میکرد نگاه کردم و پوزخندی زدم .هنوز نفس نفس میزدم .

 و..ولی تو منو دو..دوست داشتی-مارال

 گفتم که ..اون یک حس بچگونه بود . به خدا دوست ندارم -اهونس

 شماش جمع شد و نگاه من کرد و گفت مارال اشک تو چ

 خوشبخت بشین -مارال

و سریع از ما دور شد .یک لحظه دلم به حالش سوخت ولی یاد کارش با اهونس که افتادم بیشتر ازش تنفر شدم .وقتی کامال دور شد و دیگه 

ن ب*و*س*یـــــ*د*م*ش ..باورم ندیدمش  یکم خودمو از اهونس دور کردم و سرمو انداختم پایین و ل*ب*مو گزیدم .واااای م

 نمیـــــشه .االن با چه رویی نگاهش کنم 

 مرسی-اهونس

 سرمو باال نیاوردم و همونجور اروم گفتم

 خواهش -

 اهونس چرخید سمتمو شونه هامو گرفت و خم شد و نگاهم کرد .چشمای گرد شدش

 

 و میدیدم 
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 خجـــــــالت؟؟؟؟!!!!!!!-اهونس

 دختــــــر مردم خجالت بهت نمیاداااا -ا با این کارات .خودتو جمع کــــــن اهونسوووووااای بمیری سیلوان

 اخمامو توهم کردم و ل*ب*ا*مو دادم جلو و مشتی به سینش زدم که خندش بلند شد 

 افرین دختر مردم دست بزن هم که داااری؟؟-اهونس

 اهـــــــــــونـــــــس-

 جــــــــونم-اهونس

 ــــــــــــی!!!!!!!!!نه این دیگه اهونس نبود .حتما جن زده شده ؟؟چشمام گرد شد و دهنم باز موند که خندید و گفتچـــــــــــــــ

 چته؟؟محبت بهت نمیادااا .خواستم واس تشکر ازت با محبت بحرفم -اهونس

 ابرویی باال انداختمو و سرمو تکون دادم 

 بریم دیگه  نصف شب شد -اهونس

 ادم .هنوز تو شوک کارای اهونس بودم بازم سرمو تکون د

 اهونس خنده ای کرد و باهم رفتیم سمت ماشین و سوار شدیم و ماشینو روشن کرد و راه افتاد.

. 

پشت چراغ قرمز بودیم  .نگاهم به اطراف بود که بستنی فروشی ای دیدم .اخ چقـــــــدر ه*و*س کردم .میــــــخام .داشتم با ه*و*س 

یکردم که چراغ سبز شد و ماشین راه افتاد .نگاهم دنبال بستنی فروشیه کشیده می شد که یهو ماشین ایستاد .با تعجب برگشتم نگاه بستنی ها م

 ی لحظه .االن میام -سمت اهونس اهونس

ــــــــی میـــــــخام با تعجب نگاهش کردم که در ماشینو باز کرد و پیاده شد .شونه ای باال انداختم نگاهمو به مغازه ها دادم .من بستـــن

 .چند دقیقه بعد در ماشین باز شد و اهونس سوار شد و توی دستش یک بستنی بود .وااااای ..واس همینه عاشقشم دیــــگه .

 وااااااای مــــــــرسی عاااشقتم -
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 با خنده بستنی رو دستم داد و گفت

 مطمنی؟؟-اهونس

 چیو؟؟-

 این که عاشقمی؟-اهونس

علومه که مطمنم .ولی خندیدم و زدم به بازوش .با ولــــــع زبونمو دور بستنی گردوندم .عاااشق این کارم .ماشینو روشن چشمام گرد شد .م

 کرد و راه افتاد .ولی خوب چرا برای خودش نخریده ؟؟همونجور که به بستنی لیس میزدم گفتم

 چرا واس خودت نخریدی-

 از همین تو میخورم دیگه -اهونس

 د شده گفتمبا چشمای گر

 دهنیه هـــــا-

 اینجوری خوشمزه تره -اهونس

چشمکی زد و من همونجور بستنی به دست خشکم زد .این کارا چه معنی میده االن؟؟؟؟گیج نگاهش میکردم که خم شد سمت بستنیمو یک گاز 

 گنــــده زد ..از حالت بهت در اومدم و نگاه بستنیم که حاال نصفش تو دستم بود کردمو گفتم

 ععععععع همشو خوردی کــــــــــــه -

 خندید و گفت

 نوش جونم -اهونس

 ناااامرد ..زود باش بستنیمو پس بــــــده-

 هنوز به معدم نرسیده بیا درش بیار -اهونس

 لـــــــــوس-
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 بعد توی خونه بودیم .. با مدل اردکی به قول اهونس شروع کردم به لیس زدن بستنیم  و دیگه ادامه ی راه رو حرفی نزدیم و ده دیقه

 باهم از پله ها باال رفتیم و  مقابل اتاقامون ایستادیم 

 خیلی مرسی سیلوانا .کمک بزرگی مردی دخی عمو -اهونس

 خندیدم و گفتم

 خواهش کاری نکردم پسر عمو -

 لبخندی زد و گفت

 خسته شدی دیگه .برو بخواب -اهونس

 لبخندی زدم و گفتم

 شبت شیک -

 ر .خوب بخوابی شبت بخی-اهونس

ل با لبخندی وارد اتاقم شدم .امروز بهتــــــرین شب عمرم بود .لباسامو دراوردم  و یک تیشرت و شلوارک پوشیدم و لب تابمو برداشتم و او

میکردم و  توی  رفتم توی گوگل و اهنگی رو که امروز توی ماشین گذاشت رو دانلود کردم .هر اهنگی که باهاش با اهونس خاطره داشتم رو دانلود

 شده بود ۳پوشه ای به نام خاطره ذخیره میکردم .بعدش رفتم توی ورد و اتفاقات اخیر رو نوشتم و لب تاب رو خاموش کردم .ساعت

 دراز کشیدم و بعد ب*و*سیدن اهونا و سیونس به خواب رفتم 

*******************----------- 

 

م خیییلی نامردین که همش لفت میدین ..لدفا لفت ندین دیگهههه .پدر منو دراوردین پیییر شدما دوستای گلم سالاام ظهرتون بخیر..خواستم بگ

ولی خب چون بعضیاتون موندگارین توی چنل دلم نیومد ننویسم و براتون ��.خب شماکه لفت میدی من انگیزم میپره خو چطوری بنویسم براتون

 که تبادل میکنم ..خب بریم سراغ رمانمون ی ذره نوشتم تا راضی بمونین و لفت ندید تو مدتی 
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با صدای حرف زدن و خنده ی چند نفر بیدار شدم .سر جام نشستم و اولین فکری که کردم این یود که کی تو خونس؟؟سریع بلند شدم و یک 

 پایین و ..تونیک و شلوار جین پوشیدم و موهامو دم اسبی بستم و سریع از اتاق زدم بیرون و با سرعت از پله ها رفتم 

م با دیدن دلی و اردیان با خوشحالی رفتم سمتشون و اونام بلند شدن و با لبخند نگاهم میکردن بهشون که رسیدم دلی دستاشو باز کرد و پرید

 بغلش .حاال فهمیدم که چقدرررر دلم براشون تنگ شده 

 خواهری دلم یک ذره شده بود -دلی

 دستامو دورش محکم کردم و گفتم

  من بیشتر-

 عطرشو با ل*ذ*ت به ریه هام فرستادم  و ولش کردم و با لبخند نگاهش کردم 

 سالم خواهر خانوم -اردیان

 رومو از اردیان کردم و با خنده گفتم

 سالااام شوهر خواااهر -

 باهاش دست دادمو خواهرانه ب*و*سیدمش 

 خوبی؟؟-اردیان

 عااالی-

 صبحت بخیر -اهونس

 بل گوشه نشسته بود ندیده بودمش .جوری نگاهم میکرد که انگارمیگفت من اینجا بوقم ععععع اینم که اینجاس .روی م

 خندیدمو گفتم

 صبح شماهم بخییییر پس....-

 خواستم بگم پسره ولی با دیدن دلی و اردیان سریع دهنمو بستم و اهونسم ل*ب*شو گزید تا نخنده و سرشو انداخت پایین 
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 بشینیم-اردیان

 شست و منو دلی هم روبه روشون نشستیم و دلی دستمو بین دستاش گرفت خودش  کنار اهونس ن

 اتفاقی که نیوفتاده؟؟-دلی

 نع ..فقط خواهر کوچولوت عاشق شده .لبخندی زدم و نگاهی به اهونس که منتظر جوابم بود کردم و گفتم

 نه عزیزم مث شیییر از خونه مواظبت کردم -

 خندیدیم که اهونس گفت

 تن خونه رو بدزدن؟!!!مگه میخاس-اهونس

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 حاال شاید میدزدین -

 ابرویی باال انداخت و سرشو به نشونه ی تایید تکون داد  

 من گفتم بیایم باید جنازتونو جمع کنیم-اردیان

 من و اهونس دوتایی با تعجب گفتیم

 چرررررا؟؟؟!!!!!!-

درحال دعوایین هه نمیدونین که عاشقشم شدم نگاه اهونس کردم .اونم داشت نگاهم میکرد  .یاد اخه شما دوتا هرگز باهم نمیسازین و -اردیان

 ب*و*س*مون و بقیه ی کارامون افتادم و ل*ب*مو گزیدم تانخندم .اهونس هم لبخندی رو ل*ب*ش بود و سرفه ای کرد و گفت 

  نه بابا هرچقدرم لج باشیم ولی کار به جنازه کشی نمیکشه دیگه-اهونس

 وای اردیان برو چمدونو بیار سوغاتیاشونو بدیم -دلی

 اه خوب شد یادم انداختی .-اردیان
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 بعد بلند شد و رفت از خونه بیرون 

 کی رسیدین؟-

 یک نیم ساعتی میشه-دلی

 چرا بیدارم نکردین؟-

 دلم نیومد عزیزم -دلی

ای زد .نگاهم به اهونس افتاد که با چشمای ریز شده به من لبخندی به مهربونیش زدم و سرمو گذاشتم رو شونش که به موهام ب*و*س*ه 

خیره شده بود .یک چیزیش میشه هااا .با اشاره گفتم چته،؟که خنده ی نامحسوسی کرد و اروم گفت هیچی ..ل*ب*مو دادم جلو .بیخیالش باع 

وسطمون سرمو از رو شونه ی دلی برداشتم و با ذوق  بزار نگاه کنه ..اردیان وارد خونه شد و دوتا چمدون گندم همراهش بود چمدونارو گذاشت

 رفتم سمت چمدونا و کنارشون نشستم و دلی هم اومد روی زمین کنارم نشست و چمدون اولی رو باز کرد .

 ینی دلی منو کشت از بس هرچی دید گفت برای سیلوانا و اریستا و اهونس بخریم -اردیان

 خندیدم و اهونسم گفت

  دلی لطف داره-اهونس

دلی هم لبخندی زد و اول دوتا جعبه در اورد و یکیشو داد ب من یکیشو داد به اهونس .تشکر کردمو جعبه رو باز کردم .یک ساعت ظریف توش 

 بود و اهونسم یک ساعت مردونه توش بود 

من به برلیان حساسیت دارم اینام  اینا ساعت جفت بودن .ینی بیشتر زوجا میخریدن خواستم بردارم واس خودم و اردیان ولی میدونین که-دلی

 جنسش برلیانه 

 برلیاااان؟؟دلی چرا خریدی خیییلی گرونه-

 فدای سرتون .چیزی که زیاده پوله-دلی

خندیدم و دوباره تشکر کردیم .خدایا چرا همه میخان مارو مزدوج کنن؟؟خخخخخ..یک بسته ی دیگه بهم داد و داشتم ازش میگرفتم که سریع 

 و گفتدست چپمو گرفت 
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 واااااااای چه حلقه ی خووووشگلی .نامرد چرا واس من نخریییدی؟؟منم میخااام .ولی خب ازین حلقه جفتاس ها -

 با دهن بازم نگاهش کردم و بعد سریع نگاه اهونس کردم و نگاهم به دستش کشیده شد .واااای اینم که حلقش دستشه

 خ..خب نمدونستم باس برات بخرم -

 را حلقه کردی؟؟چقدرم  به حلقه ی سیلوانا میاد حلقت اهونس تو چ-اردیان

 یااااا خود خدااااا .نفهمنننن .با ترس نگاه اهونس کردم که گفت

 توی این دور زمونه مجبورم حلقه  بندازم  تا دخترا مزاحم نشن شاید سیلواناهم به همین دلیل حلقه انداخته-اهونس

 و سوالی نگاهم کرد و منم سریع گفتم

 ه به خاطر همینه دیگه اره ار-

 و لبخندی زدم 

 بسته رو باز کن ببین خوشت میاد-دلی

 اخیییش ولمون کردن .سریع بسته رو باز کردم .وااای یک بسته پرررر از لوازم ارایشی بود 

 واااای مرسی -

 یک جعبه هم به اهونس داد که پر کربات های مارک بود .ی

 رشو به اهونس ک بسته ی بزرگ هم به من داد و یک بزرگت

 وای دلی چه خبرررره؟؟-

 خندید و گفت

 اینا لباسه جفته .بعد ساعتای جفت گفتم لباس جفتم بخرم توی جشنی چیزی باهم تنتون کنین باحال میشه -دلی

 گ بود هزار تومنی باشه .خیلی قشن9۰۰سرفه ای کردم و بسته رو باز کردم .یک لباس مجلسی مشکی بود .محشررررر بود و بهش میخرد 
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 واااای مرررسی-

 خواااهش -دلی

 بسته ی اهونسم یک کت و شلوار شیک مشکی بود 

 خب دیگه تمو شد پاشین ببرین باال تا خراب نشه -دلی

 با خنده بلند شدمو وسایل رو برداشتم و راه افتادم سمت طبقه ی باال و وسایل رو گذاشتم روی تخت و دوباره رفتم بیرون

   

 

 

 پایین میرفتم که اهونس همون موقه با دست پر  از پله ها باال اومد لبخندی زد و وقتی به هم رسیدیم گفت  داشتم از پله ها

 صبحت بخیر دخترررره -اهونس

 وا؟؟یک بار صبح بخیر گفتیا-

 اون مصنوعی بود ..زود باش صبح بخیر اصل بده -اهونس

 چشمکی زد و ته دلم غنجج رفت .لبخندی زدم و گفتم

 ر پسرررره صبحت بخی-

 خندید و گفت 

 خب دیگه برو پایین منم وسایلو ببرم اتاق دستم شکست -اهونس

بعدشم از کنارم گذشت و رفت و من با لبخند نگاهش میکردم .خدایا چقدر این پسر شیرینههه مرررسی که مهربون شده .با خوشحالی از پله ها 

 میزدن .کنار دلی نشستم و رو به اردیان گفتم رفتم پایین .چمدونا نبود و اردیان و دلی هم داشتن حرف

 راسی اردیان دانشگاهم چی شد؟منتظر بودم بیای -
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 روز دیگه مهر میشه و تو هنوز کاری نکردیا۱۰هیچی دیگه یک ترم عقب افتادی باید واحد برداری دیگه -اردیان

 واااای استرس میدیااااا-

 خندید و گفت

 م میریم دنبال کارات استرس چیه بااااع .فردا باه-اردیان

 با لبخند سری تکون دادم 

 حوصلت که سر نرفت این مدت؟؟-دلی

 نه بابااااا همش با نارسیس بیرون بودیم -

 لبخندی زد و پیشونیمو ب*و*سید و گفت

 مرسی ..مرسی که شدی سیلوانای قبلی -دلی

 ازون لبخندای شادم که چال گونم عمیق می شد زدم 

 فیلم هندیه؟-اهونس

 کی اومد؟برگشتم سمتشو اداشو دراوردم این

 نخیر فیلم ایرانیه -

 ععععع اسمش چیه؟-اهونس

 کمی فکر کردم و گفتم

 زندگی سفید و سیاه -

ابروی همشون باال پرید و با تعجب نگاهم میکردن .این اسم االن به من میومد .من تو اوج سیاهی زندگی بودم که عاشق شدم و اهونس باهام 

دارم روی سفید زندگی رو میبینم .میدونم اهونس دوسم نداره ولی همینقدر که باهام مهربونه و دیگه اون اهونس مغرور نیس مهربون شده و 

 خیلی خوبه 
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 چیه چرا اینجوری نگاهم میکنین؟-

 اهونس شونه ای باال  انداخت و گفت 

 اسمش خیلی بزرگونه بود به توی کوچولو نمیخورد -

 کردم  ل*ب*ا*مو دادم جلو و اخم

 باز که ارد...-اهونس

ی نگاه به اردیان و بعدش دلینا کرد و سریع حرفشو خورد  .اول چشمام گرد شد و بعد لبخندی اومد رو ل*ب*مو سرفه ای کردم تا نخندم 

 .اردیان و دلی داشتن با تعجب نگاهش میکردن .چیکار کنمممم؟؟؟

 وااااااای اردیاااااان باید وسیله هم بخررررم -

 ری بلند گفتم که با ترس برگشتن سمتم حتی اهونس .خندمو قورت دادم جووو

 وسیله ی چییی؟؟-اردیان

 واس همین ترمم که بخام برم دانشگاه -

 ترسوندیم دختر .خب میخریم دیر نمیشه که -اردیان

 خنده ی خجالتی ای زدم و  سرمو به زیر انداختم و اهونس با لبخندش ازم تشکر کرد .

 راسی اردیان-

 جانم؟-اردیان

 باید عمه ایناروهم دعوت کنی چند وقته ندیدمشون -

 چه عجب تو یادی از اونا کردی -دلی

 خو دلم براشون تنگ شده دیگه -

 بزار اریستا بیاد دعوتشون میکنم  -اردیان
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 همممم..دلی خوش گذشت؟؟-

 چی بگم واال ..ولی با همه ی سختیاش خوش گذشت -دلی

از جیبش دراورد و نگاه صفحش کرد و بعد بلند شد و رفت باال .ینی کی میتونست باشه،،؟نکنه ماراله؟؟؟؟نه بابا جلو  گوشیه اهونس زنگ خورد و

 روش اهونس منو ب*و*سید ذهنم بدجور درگیر شده بود .اخه چرا رفت باال؟؟

 کجااااایی؟؟؟-دلی

 هان؟؟؟-

 سه  ساعته دارم صدات میکنما-دلی

 ببخشید هواسم نبود -

 گم من خستم میرم یکم بخوابم .میتونی ناهار درست کنی؟؟می-دلی

 اره اره .برو استراحت کن -

 قوربونت .پس ظهرت بخیر ..اردیان بریم -دلی

درست اردیانم بلند شد و باهم رفتن تو اتاقشون .نگاهی به باال انداختم.اه سیلوانا بیخیااالش .ووال .بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه .خب چی 

 اممممم.یافتمممم .زرشک پلوووووو .کنممم؟؟

 سریع وسایلشو اماده کردم و شروع کردم به اشپزی 

. 

. 

. 

 همه چیز اماده بود .میزو هم چیدم و خودم رو صندلی نشستم و دستامو زدم زیر چونمو به یک نقطه خیره شدم.اخه چرا رفت طبقه ی باال؟حتما

 و دلی مغروریتش حفظ بشه .جلو من که همه مدلی بوده .اره همینه  دوستش بوده و باهم صمیمین و میخاسته جلو اردیان
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 اوووووم بوهای خوب خوب به مشامم میرسه -

با صدای اهونس دلخور و با حالت اردکی بهش نگاهی انداختم و دوباره رومو برگردوندم .صدای قدمهاشو شنیدم که اومد سمتم .خواه ناخواه 

دلیل بود ولی خب دلخور بودم دیگه دست خودم نبود .یک صندلی بیرون کشید و کنارم نشست .تا اون دلخور بودم ازش .خودمم میدونم بی 

 نشست من بلند شدم و اومدم از کنارش رد بشم که مچ دستمو گرفت .بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

 ول کنین میخام برم -

 اوال من یک نفرم جمع نبند دوما چرا ازم دلخوری؟-اهونس

 دلخور نیستم .ولم کنین من از کسی -

تقال کردم ولی مچمو کشید و گفتم االنه که برم تو میز ولی به جاش افتادم رو پاش .با حرص نگاهش کردم و خواستم بلند شم که دستشو دور 

 م میکرد کمرم ح*ل*ق*ه کرد تقال میکردم ولی بی فایده بود .دوباره اردکی شدم و نگاهش کردم .با اخم و نگاه شیطونش داشت نگاه

 ولم کن -

 تا نگی چی شده نمیکنم -اهونس

 چیزی نشده -

 شده -اهونس

 د میگم نشدههه -

 ببین  دختــــــــره .میگم شده باسسس بگی چشـــــم-اهونس

 ببین پســــــــــره من به هیچکـــــــس نمیگم چشـــــم-

 اهون

 

 ولی بع من میگی-س
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 نمیگم .حاال ولم کن -

 با لحن ارومی گفت

 چی شده؟؟؟-اهونس

 دلخور نگاهش کردم .خوب من بع تو چی بگم؟؟..سیلوانا اگه واقعا دوستش داری باید همیشه راستشو بگی .

 او..اونی که بهت زنگ زد کی بود ؟-

 خنده ای کرد و گونمو کشید .واااا؟؟دیوونه هم شد بحمداهلل .شاکی نگاهش میکردم که با خنده گفت 

 درمورد مریض اطالعی بده گفتم برم یک جای ساکت که بتونم رو حرفاش تمرکز کنم رایبد بود .میخاست-اهونس

رمو واااااای .خــــــــــــاک تو سرت سیلوانا .چه فکرا که نکــــــردم واااای .با خجالت سرمو پایین انداختم .انگشتشو داد زیر چونمو س

 باال اورد .با حالت اردکی نگاهش میکردم که با لبخندی گفت

 اخه دختــــر مردم چرا زودی اردک میشییی؟؟خوب زودتر میپرسیدی بهت میگفتم -اهونس

چیزی  چیزی نگفتم و سرمو پایین انداختم .ولی با صدای پایی مث فنر پریدم و رفتم اونور اشپزخونه و سرمو تو یخچال کردم که انگار دارم دنبال

دن .اهونس از حرکت من خندش گرفته بود و سرشو انداخته بود پایین و شونه هاش میگردم و دقیـــقا همون لحظه اردیان و دلی وارد ش

 عععع اومدین .ظهرتون بخیــــــر-میلرزید .خـــــر.سریع اولین چیزی که به دستم رسید رو برداشتم و در یخچالو بستم 

 یهو چشمای جفتشون گرد شد 

 چی شده؟؟!!-

 مگه نمخای ناهار بخوری؟؟؟-دلی

 وا؟چرا-

 پس اون چیه تو دستت؟؟-ردیانا
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اهونس کع هنوز سرش پایین بود با این حرف نگاه من کرد و اول چشماش گرد شد و بعد زد زیر خنده .وا؟؟نگاه دستم کردم 

 .چـــــــــــی؟؟؟یک عدد خیــــــــار اونم بلنـــــد که من تهشو گرفته بودم تو دستم .اهونس که به دلش چسبیدع بود دیگه .

 ه ..میخام بخورمش دیگه چیز-

 خب بخورش ولی چرا اونجوری گرفتیش؟؟؟-دلی

 این حرفش خنده ی اهونسو شدت داد .ای رو اب بخندی که هرچی میکشم تقصیر تویه .

 خب  گشنم بود ولی میخاسم با شما بخورم گفتم یک خیار بخورم یکم سیر بشم  ولی حاال که اومدین دیگه بیاین غذا بخوریم-

 مسخرم کردم و یک چشم غرم به اهونس رفتم که دهنشو بست .برای همشون غذا کشیدم و خودمم نشستم یک خنده ی

 بــــــه بـــــه چه کـــــردی-اردیان

 نوش جونتون -

ع شروع کردیم به غذا خوردن و توی این مدت کسی چیزی نگفت .غذامون که تمون شد اهونس و اردیان رفتن بیرون و من و دلی سفره رو جم

 کردیم و ظرفارم شستیم و بعدش رفتیم تو هال پیش اهونس و اردیان که در حال دیدن فوتبال بودن 

 اهونس ---**--------*****************

ور روز رستوران خیلی استرس داشتم ولی با جوابایی که سیلوانا بهش داد در کل استرسم خوابید .وقتی رفتیم تو کوچه واقعا مونده بودم که چط

ابت کنم و تنها راه ب*و*سیدنش بود .وقتی ب*و*سیدمش و همراهیم کرد یک حس خاصی داشتم .دلم میخاست زمان بایسته و من باشم و ث

باشم  سیلوانا .خیلی حس قشنگی بود و اولین بار بود که تجربش میکردم .از وقتی بیشتر با سیلوانا اشنا شدم اصـــال نمیتونم جلوش غرور داشته

اهونس دیگه میشم .نمیدونم چم شده .واقعا سردرگمم .من و سیلوانا همیشه باهم دشمن بودیم ولی االن مث دوتا دوستیم و این منو  و کال  یک

 متعجب میکنه .وقتی دیدم سیلوانا حلقه رو از دستش در نیاورده کلی خوشحال شدم .چرا؟..نمیدونم ..

 کجـــــاییی؟؟؟-اردیان

 هاان؟؟-

 هواست نیستا .جلوتو ببین کجایی؟؟اصن-اردیان
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 نگاهمو به جلوم دادم .اریستا دست به کمر و شاکی داشت نگاهم میکرد .این کـــــی اومـد؟؟!!!!

 گل داداش کی اومده؟؟؟-بلند شدمو تک خواهر گلمو بغل کردم که تقال کرد ولش کنم 

 بع هرجایی فکر میکردی که هواست به من نبود بدو برو همونجا -اریستا

 ی به سیلوانا انداختم .ینی برم پیش سیلوانا؟؟نگاه

 لبخندی زدم و گفتم 

 نمیتونم برم همونجا اخه  االنم اروم بگیر دلم برات تنگ شدع بود -

 دستاشو دور کمرم حلقع کرد و گفت 

 من بیشتر داداشی -اری

 !.سرشو ب*و*سیدم که نگاهم به سیلوانا افتاد .ععععع این باز چرا اردک شــــــد؟؟؟!!

 اریستارو ول کردم و بهش گفتم 

 خوبی؟؟-

 عااااولی -اری

 خداروشکر .بشین خسته ای-

س خودم نشستم و اری بین من و اردیان جا گرفت و سیلوانا و دلینا رو به رومون نشستن .سیلوانا هنوز تو حالت اردکی بود .سنگینی نگاهمو ح

 اردکی در اومد و شونه ای باال انداخت .وااا.خوددرگیری داره ها  کرد و سرشو باال اورد .با اشاره گفتم چته .که از حالت

 بدون من خوش گذشــــــت  نامردددا؟؟-اریستا

 دروغ بود اگه بگم نه پس گفتم 

 اوهوم .خوش گذشت -
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 مشتی به بازوم زد و روشو ازم برگردوند 

 ععععع خب دروغ بگم؟؟؟-

 خداییش خوش گذشت؟؟!!!!-اری

 خب ..اره -

 نگاه من و سیلوانا میکردن .خو مگه چـیـــــه/؟؟!با تعجب 

 من اگه میدونستم شما دوتا باهم خوب میشین زودتر میرفتم سفر -دلی

 خنده ای کردم و به سیلوانایی که سرشو پایین انداخته بود نگاه کردم و گفتم

 خیلی چیزا عوض شدع -

 کسی نمیگه اللیاااا .سریع گفتمهمشون رفتن تو فکر حرفم.ای اهونس بترکی تو حرف فلسفی نزنی 

 اردیان حاال اری هم اومد کی عمه اینارو دعوت میکنی؟؟-

 فردا شب خوبه؟؟-اردیان

 عااااالیه -سیلوانا

*****************------******** 

 سیلوانا

 با احساس اینکه چیزی رفت تو دماغم سرمو تکون د

 

دماغم اهههه .اون چیز گرفتم .جنس باحاال داشت .کشیدمش که صدای جیغی بلند شد و ادم و دماغمو خاروندم ولی دوباره اون چیز رفت تو 

 جیغی کشیدم و چشمامو باز کردم و سر جام نشستم 

 بیشعور چرا موهامو میکشییی-اری
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 ؟؟؟؟عوضی اشغاااال میدونی بدم میاااد .بعدشم من از کجابدونم موهای تویه ؟؟بعدشم به چه حقی مزاحم خواب نازم شددددی-

 به همون حقی که باید پاشی اماده شی با اردیان بری سر کار و بار دانشگاه -اری

 اه اینو یادم رفته بودددد 

 وااااای .خوب شد بیدارم کردی .حاالهم گمشو بیرون میخام اماده شم-

 اصن من کشته مرده ی این حرف زدنتممم -اری

 همینع که هه..-

  ادامو در اورد و از رو تخت بلند شد

 اصن لیاقت نداااری ..گمشو اماده شو داداشم منتظرته -اری

 لدفا تن لشتونو از اتاق من خارج فرمایید -

 گمشو اشغااال -اری

خندیدیمو از اتاق رفت بیرون .ینی عاااشقشم مــــن .بلند شدم و بعد شستن صورتم رفتم سر کمدمو و یک مانتو خاکستری و شلوار جین و 

دم و ریمل و رژ زدم و بعد برداشتن مدارک تحصیلیم و چیزایی که الزم می شد و گوشیم  از اتاق زدم بیرون و رفتم شال و کفش مشکی پوشی

 پایین .دلی که تو اشپزخونه بود و اری و اهونس و اردیانم تو هال بودن  

 ســـــــالم صبح بخیـــــر -

 جواب صبح بخیرمو دادن 

 ـزی بخــــــورسیلوانـــــــا بیا یک چیــــــ-دلی

 دلی از تو اشپزخونه داشت صدام میکرد .مث مامانا .با لبخند رفتم سمت اشپزخونه 

 سالااام ابجی خانووومم صبحت بخیـــــر -

 سالم عزیز دلم صبح توهم بخیر .بیا بشین یک چیزی بخور -دلی
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 پشت میز نشستم و واس خودم نون پنیر و گردو لقمه گرفتم .

 م گونه ی دلی رو ب*و*سیدم و بعد تشکر ازش رفتم تو هال وقتی صبحونمو خورد

 بریم اردیان؟؟-

 سیلوانا جان من باید برم وسایالی الزم برای شب رو بخرم ..با اهونس برو -اردیان

 ای خـــــدا هم شــــکرت هم ناشکــــرت .من هرچی میخام از اهونس دوری کنم ی جوری بهش وصلم میکنـــی؟؟

 \بریم؟؟:-اهونس

 بریم -

 بعد خداحافظی از ساختمون رفتیم بیرون و سوار ماشین اهونس شدیم و بعدش از خونه زدیم بیرون ..

.. 

.. 

مهر باید میرفتم دانشگاه .باهم سوار ماشین شدیم .ظبط رو روشن ۱کل روز رو دنبال کارای دانشگاهم بودیم و اتفاق خاصی نیوفتاد و فقط از 

 ماشین .)اهنگ شرط ب*و*س*ه از سپیده( کردم و صدای سپیده پیچید تو

 اهنگه انگار حرفای دل منو میزد .

 دیگه داشت خوابم می برد از بس که یواش رانندگی میکرد 

 اه اهونس یکم تند تر بــــــــرو -

میکنه بعد سرعتشو زیاد نگاه ساعتش کرد و  سری به نشونه ی تایید تکون داد و سرعتشو زیاد کرد .وا؟؟انگار بمب ساعتیه که نگاه ساعتش 

 بود  .خوب که چی؟؟؟۸:۳۰میکنه .ساعت 

دقیقه رسیدیم به خونه  سریع پیاده شدم و رفتم سمت ساختمون .در خونه رو باز کردم ولی همه جا تاریک بود وا؟؟؟چرا اینجوری ۸:۴۵ساعت 

یختن .وااای همه اینجا بودن!!!!!دلی کیک بع دست  از .اهونس هم وارد شد که یهو برقا روشن شد و یک چیزی ترکید و رو سرمون برف شادی ر
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اشپزخونه اومد بیرون و همه تولدت مبارک میخوندن .خداااای من باااورم نمیـــــــــــشه!!!!!نارسیسم بود حتی .با چشمای گرد شدع 

 نگاهشون میکردم که صدای گرم اهونس تو گوشم پیچید

 تولدت مبارک دختــــــر مردم -اهونس

 ااای خدای من یعنی من روز تولدمو فراموش کرده بووودم؟؟؟واا

 لبخندی زدم و برگشتم سمتش 

 خیــــــــلی مرسی -

 ما اینجا بوقیم دیگع؟؟-دلی 

 خندیدمو گفتم

 وااااقعا ممنونم از همتون خیــــــــــلی خوشحالم کردیـــــن -

 اشارع کرد و اومدن سمتم  اومدن سمتم  .نارسیس پرید بغلم و ماچم کرد همشون با لبخند نگاهم میکردن  که اری به  نارسیس و سایدا 

 تولدت مبــــــارک تــــــوله  -نارسیس

 مــــــــرسی -

 تولدت مبارک دخی عمو -اری

 یاد دخی عمو گفتن اهونس افتادم .بهش که تو جمعیت بود نگاهی کردم و از اری تشکر کردم و بعدشم سایدا و بعدشم تشکر

 من میرم اینارو سرگرم کنم شما دوتا برین سیلی رو بسازین -اری

 چشــــم -دوتاشون گفتن

در  و منو گرفتن و بردنم طبقه باال .با خنده وارد اتاقم شدیم .سایدا رفت سر کمدم و یک لباس مجلسی که طالیی بود و باالتنش سنگ کاری بود

 اورد و بهم داد

 این خیــــــلی کوتاااهه-
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 خودیع بپوش حرفم نزن جمع-نارسیس

 خواستم مخالفت کنم ولی دیدم بیهوده مخالفت میکنم اینا ب حرفم گوش نمیدن .پس لباس رو گرفتم و همونجا تنم کردم

 ژوووووون چه هیــــــکلی -نارسیس

 من غــــــــش-نارسیس

 کـــــــــوفت .هیزای بدبختتتت - 

 دوتاشون غش غش میخندیدن .دیوونه ها 

 گر بیا بشین جی-نارسیس

 سایدا

 تا تو صورتشو ارایش کنی من ناخناشو طرح میدم -

 اوکی -نارسیس

 چه تقسیمم میکنین-

 حرف نزن -سایدا

 بعد دست به کار شدن .

 

 ارایش صورتم که تموم شد دوتایی رفتن سر موهام و من فقط جیغ میکشیدم 

 میشه ولی خدایی خدا شانس بده هااا .کم ازین پسر عموها پیدا -سایدا

 با کنجکاوی و تعجب گفتم

 واس چی؟!!!!-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 خوشگل خانوم تمام برنامه های امشب کار اهونسه؟؟؟؟-نارسیس

 چـــــــــی؟؟!!!!!!اهونـــــــــــــــس!!!!!!باورم نمیـــــشه..اصن ممکن نیــــــــــس ..مگه داریــــم؟؟مگه میشه؟؟!!!

 

.!!!! 

 داری  دقیقا حالت من وقتی فهمیدم رو-نارسیس

 چند بار پلک زدم و گفتم 

 مطمنین گفتن اهونــس؟؟نگفتن اردیان؟؟- 

 نعخیر .همش کار اهونسه -سایدا

 ابرویی باال انداختم .پس حتمـــــا باید ازش تشکر کنم 

 خب هلو اماده ای .پاشو خودتو ببین -نارسیس

ب همونطور که میدونین من قبال ارایشم  خیلی غلیظ می بود و االن هم بلند شدم و مقابل اینه ایستادم .خیـــــــلی خوشگل شده بودم ولی خو

 همچنام تعجب نکردم .ففط تشکر کردم ازشون 

 بیشعور خیلی خوشگل شــــــدی -سایدا

 لبخندی زدم  و ادکلنمو برداشتم و رو خودم خالیش کردم  وگفتم 

 خب بریم بیرون دیگه-

پله ها رفتیم پایین .با صدای خنده و حرفامون همشون برگشتن سمت ما و زوم شدن روی من .یکم باهم از اتاق رفتیم بیرون و سه تایی از 

معذب شدم ولی با نگاهم دنبال نگاه کسی گشتم که تموم دنیام شده بود و کنار رایبد و اروید پیداش کردم .با چشمای شیطونش داشت نگاهم 

و اول رفتم سمت عمه خانوم و سریع دستشو ب*و*سیدم و بعد گونشو ب*و*سیدم .محکم میکرد .لبخندی بهشون زدم و رفتم از پله ها پایین 

 بغلم کرد و گفت 
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 الحق که دست پرورده ی هاکانی )هاکان هموم بابامه(-

 لبخندی بهش زدم که نگاهش به چاالم کشیده شد و گفت 

 خیلی دلم برای این چاال و خنده هات تنگ شده بود -عمه

 منم هم عمه جونم -

 چاالی من به عمه کشیده بود چون عمه ی چال گونه داشت .خندیدمو ب*و*سیدمش 

 با اجازه -

 راحت باش گل عمه -عمه 

کنار از حالت خمیدگی دراومدم و نگاهی به بقیه کردم که مشغول بودن .رفتم سمت شوهرعمه و رایبد و اروید و بقیه و کلی تبریک گفتن و در اخر 

 یدا در حال ر*ق*ص بودن نارسیس نشستم .اری و سا

 وووواااای سیلی وقتی رایبد رو دیدم داشتم بال درمیاوردم .-نارسیس

 خندیدم و یکی زدم تو سرش 

 دییوووونه -

 خیلی تیکس بیشور -نارسیس

 هیزی دیگه چیکارت کنم -

 خندید و همون موقه اری اومد سمتمون 

 پاشین باباااا مث پیرزنا نشستین -اری

و اهنگ هارو باال پایین کرد و صدای شادمهر پیچید تو خونه .چــــــی؟؟؟شادمهرررر؟؟؟سریع tvیم که سایدا رفت سمت  با خنده بلند شد

 سرمو باال اوردم و نگاه اهونس کردم و اونم با تعجب و لبخند به من زل زده بود 

 چرا خشکت زده؟؟بیا وسط -سایدا
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ید میر*ق*صید و نارسیس با رایبد و سایدا هم رفتع بود پیش عمه و فقط منو اهونس میموندیم هولم داد و منو برد وسط بچه ها اری داشت با ارو

 .یواش یواش رفتم سمتشو لبخندی زد و دستمو گرفت و یک دستشم دورم حلقه کرد و شروع کردیم به ر*ق*ص.

  

 دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتو

 جون منی میمونم، با تو

 یاتوهرشب تو خوابمی رو

 بگو به خود من حرفاتو

 میدونی نمیگرین جاتو

 فقط با تو عشقم میتونم آروم شم

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم

 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 تورو میبینم تو آیندم تورو میبینم تو آیندم

 

 )یک چرخ زدم و پشتمو ازش کردم و از پشت بهش چسبیدم و دستشو دور شکمم حلقه کرد (

♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 )وقتی که پیشمی خوشحالم

 عشق اومد با تو دنبالم

 چه سال خوبیه امسالم

 عشق تورو تا دلم فهمید
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 زندگی واسه ی من خندید

 خوشبختی بارون شد و بارید(

 

این قسمت اهنگو سرشو خم کرد و نزدیک گوشم گفت که مورمورم شد و سرمو بع سمتش خم کردم که خندش گرفت .یک حرکت موجی رفتم 

 رومو برگردوندم سمتش و 

 

 )فقط با تو عشقم میتونم آروم شم

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم

 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 تورو میبینم تو آیندم

 فقط با تو عشقم میتونم آروم شم

 بازم مثل هرشب بیا تو آغوشم

 رو هرکی به جز تو چشامو میبنم

 م(تورو میبینم تو آیندم تورو میبینم تو آیند

 

و این قسمت رو توی صورتش گفتم و توی بغلش متوقف شدم و اهنگم تموم شد .همه شروع کردن به دست زدن لبخندی زدم و با خجالت 

 سرمو پایین انداختم 

 خـــــب حاال نوبت کادوهااااس -دلی

 همه هووو کشیدن .برای فرار از نگاه اهونس با سرعت جـــــت رفتم سمت مبال و نشستم 
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 چقدر واس کادوها مشتاقیا -اروید

 بعلـــــــه که مشتاقم کادوهای خودمه -

 ادامو دراورد و باعث خنده ی جمع شد .

 خب ..اول کادوی عمه خااانوم -اردیان

 عمه بلند شد و اومد سمتم و یک سوییچو داد دستم .چـــــی؟!!!ماشیـــــن؟؟نــــــع؟!!!!

 با چشمای گرد شده گفتم

 چیکارش کنم؟؟؟-

 درسته قورتش بده ..خو با سوییچ چیکار میکنن -ارسیسن

 همه زدن زیر خنده حتی خودمم خندم گرفته بود 

 عمه مــــــــرسی -

 بلند شدمو ب*و*سیدمش 

 و از شوهر عمه هم تشکر کردم  

 ببخشید ولی میشه کادوی منو بدین؟؟بدبخت خفه شد-نارسیس

هش میکردیم که بلند شد و اوند سمت کادوها و یک جعبه ی بزرگ رو برداشت و اومد سمتم و خفه شـــد!!!دیوونم شده ها ..همه با تعجب نگا

 گذاشت جلوم 

 خب پاپیونو بکش باز شه -نارسیس

 با تعجب پاپیونو کشیدم و ...

 چــــــــی!!!!!
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 نارسیس عاااااشقتم -

 من بیییشتررر -نارسیس

 با چشمای گرد شده نگاه نارسیس میکردن با ذوق سگ کوچولو رو بغلم کردم و ب*و*سیدمش و همه 

 ینی از ظهر اون توی جعبس؟؟؟!!!!!-رایبد

 نارسیس با نیش باز سرشو تکون داد و بلند زدیم زید خنده 

 خب حاال هدیه ی من و اردیان -دلی

 سگه رو کنارم گذاشتم و نارسیس گفت بشین و اونم نشست .اخ من فداش شـــ

 ــــم 

 اورد و بازش کرد .یک گیتار که روش اسمم هک شده بود .وااای حتما کــــلی گرونه دلی یک جعبه ی بزرگ در

 خدای من مـــــــــــــــرسی -

 قابلتو نداره -اردیان

لبخندی زدم و بازم تشکر کردم .اروید یک دستبند و سایدا یک لباس مجلسی شیک و اری هم یک ساعت مارک و رایبد هم یک گوشی برای 

 وه ایفووون .خریده بود .ا

 واقعا ممنوووونم -

 اهونس خان تشریف بیار هدیتو بده -دلی

اهونس بلند شد و اومد سمت اخرین کادو و برش داشت و اوند سمت من و بازش کرد .یک جعبه ی مخملی بود بازش که کرد واقعا شگفت زده 

 شدم .یک گردنبند فوووق العاده خوشگل بود و صد البته گرون 

 اهونس خیـــــلی خوشگله مــــــــرسی-

 قابلتو نداره )صداشو اروم کرد وگفت(دختـــر مردم -اهونس
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 لبخندی زدم و یواش گفتم

 پســـره مرسی -

 اهونس براش ببند -دلی

 هوم؟؟!!!-اهونس

 میگه ببندش -اردیان

 خو..خوب دلی بیا خودت ببند -اهونس

 نه دیگه خودت ببند -دلی

د و گردنبند و دور گردنم انداخت .نفساش که به گردنم میخورد حالمو ی جوری میکرد و مورمورم می شد اهونس یواش اومد پشت سرمو خم ش

 مبـــــارکه-.وااای خدا این پسر با من چیکار میکنههه .اهونس که راست ایستاد  فهمیدم بستتش  نارسیس

از مبارکه تولده ولی نارسیس به قول خودش همون پیوندتان بقیه هم شروع کردن به دست زدن .ای نارسیس مارموووز.همه فکر کردن منظورش 

 مبارک رو میگفت .

شب همشون رفتن و ماها هم از شدت خستپی داشتیم ۳خالصع اون شب کلی خندیدیم و اروید و اری باهم کلی کل انداختن و بعدشم ساعتای

الفاصله لباسامو دراوردم و موهامو باز کردم و صورتمو شستم و پریدم میمردیم .بعد شب بخیر سگ موشولومو بغل کردم و  از پله ها رفتم باال و ب

 رو تختمو سگه هم  بغلم گرفتم و سریع خوابم برد 

*******************----------- 

 

 مبا صدای واق واق بیدار شدم و سر جام نشستم .این سگه دورم میچرخید .اههههه نارسیس بمیرییی با این سگه .زدم به شکمشو گفت

 گمشوووو دیگه میخام بخواااابم -

 یک جووووری مظلوم نگاهم کرد که به غلط کردن افتادم بغلش کردم و نازش کردم 
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 ای جوووونم .گریه نکن دختر مامان  .فدات شم گشنته؟؟منم گشنمه -

ویی و بعدش اومدم بیرون که دیدم اونم خودشو لوس میکرد و سرشو به دستم میکشید .با لبخند گذاشتمش رو تخت و بلند شدم و رفتم دستش

داره اهونارو لیس میزنه جـــــــــیغ کشیدم و دوییدم سمتش که جفت کرد بدبخت .بلندش کردم و زدمش زیر بغلم و از تخت پایینش 

 گذاشتم و جلوش زانو زدم 

 دختره ی لوس دست به اون دوتا نمیزنی باشه؟؟-

 باز چشماشو مظلوم کرد ای بابااااا . 

 و واقعا لوسی .خوب اسمتو چی بزارم؟؟نه ت-

 همچیـــــن مودب نگاهم میکرد که یک لحظه موذب شدم 

 خو چرا اونجوری   نگاهم میکنی؟؟...ای بابا .خب ..خب اسمتو میزاریم لوسی.چطوره؟؟-

 باال پایین پرید و دورم چرخید .خندیدم و گفتم

شم همونجایی که بود نشست و دستی به سرش کشیدم و رفتم سمت کمدمو یک تونیک اونقدرام خنگ نیسی .لوسی اینجا بشین تا من اماده ب- 

قرمز و ساپورت مشکی پوشیدم و موهامو دم اسبی بستم و برگشتم سمت لوسی .همچنااان به  من زل زده بود بهش نزدیک که شدم شروع کرد 

 جیش دارن  دورم چرخیدن و انگار کالفه بود .یک جایی خونده بودم این حالت سگا ینی

 نـــــــــــه!!!!-

با سرعت بغلش کردم و رفتم تو دستشویی و گذاشتمش زمین و همون موقه جیش کرد .با حالت چندشی نگاهش کردم که حاال مظلوم نگاهم 

دنم حلقه کرد میکرد .شیرابو سمتش گرفتم و زیرشو شستم و با حوله خشک کردم .این حوله دیگه حوله نمیشه .بغلش کردم و دستاشو دور گر

 .مث یک بچه بود با خنده رفتیم پایین .اوه جمعشون جمـــعه 

 ســــــــالم صبح بخیــــــــر -

 همشون جوابمو دادن .کنار اری رو مبل نشستم و لوسی رو گذاشتم رو پام که روش به اهونس بود 

 مشغولیـــــا-دلی



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 خندیدم و گفتم

 اره لوسی مث یک بچس -

 لوسی؟؟؟!-اردیان

 اوهوم از بس لوسه اسمشو گذاشتم لوسی -

 چقدر مظلووومه -اهونس

 و با یک حالت باحالی به لوسی زل زد و ماها زدیم زیر خنده .خداییش قیافش خیلی جالب بود 

 اردیان بیا از اینجا نگاهش کن -اهونس

 چقدر مظلــــــومه -اردیانم خم شد سمت اهونسو بعدش قیافش مث اهونس شد اردیان

 ی زدم و لوسی رو نوازش کردم لبخند

 گشنشه این بدبخت .خودتتم چیزی نخوردی پاشو برو ی چی بخور -اری

 باوشه-

 سیلوانا ماشینی که عمه دیشب بهت داد رو دیدی اصن؟؟-اردیان

 وای نــــــــه -

 آ اُ دی  قرمز  -اردیان  

 جـــــــون مـــــن!!!!-

 میتونی ببینی -اردیان

 حاال بعدا میرم -
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وسی رو بغل کردم و رفتم  سمت اشپزخونه .لوسی رو گذاشتم رو صندلی و  رفتم سمت یخچال .یکم براش شیر تو ظرفی ریختم و گذاشتم ل

جلوش و با ولع شروع کرد بع خوردن .برای خودمم یک تخم مرغ نیمرو کردم  و کنارش نشستم .گوشیمو در اوردم  دستمو دور لوسی انداختم و 

انداختم اینستام  .شروع کردم به خوردن و چند دیقه بعدش ظرف جفتمون خالی بود .بلند شدمو ظرفارو جمع کردم و لوسی  یک سلفی گرفتم و

رو بفل کردم و رفتیم تو هال و دوباره نشستیم اری و دلی داشتن  عشق اجاره ای نگاه میکردن .عااشق فیلمه بودم ولی زیادی صحنه داشت 

 ن .منم با لوسی نشسته بودم .اردیان و اهونسم حرف میزد

 لوسی زبونتو در بیار -

 گیج نگاهم میکرد اخ جون بلد نبود باید یادش بدم .زبونمو دراوردم و تو همون حالت گفتم 

 نیگا من االن زبونم بیرونه -

 من که زبونتو میفهمم االن نفهمیدم چی گفتی چه برسه ب اون بدبخت -اهونس

 لوسی خیلی باهوشه میفهمه-

 باشه پس یادش بده -نساهو

 اصن شما چرا نرفتین سر کار؟؟-

 با اجازت جمعس -اهونس

 ابرویی باال انداختم و برای جلوگیری از هرنوع ضایه شدنی دهنمو بستم 

 لوسی )زبونمو دراوردم و گفتم(به این میگن زبــــون.حاال تو زبونتو دربیار -

 بونشو دراورد و چشمای همشون گرد شد اهونس با تمسخر نگاهم میکرد که همون موقه لوسی ز

 وااااای مــــــرسی لــــوسی )روبه اهونس گفتم(میبینی چقدر باهوشه -

چون من با اخم به اهونس نگاه میکردم لوسی هم با حالت پارس کردن نگاهش  میکرد و این خنده ی بقیه رو شدت می داد .خیلی سگ باحالی 

 بود 
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 ؟!!!!!واااای سیلوانـــــــا-اریستا

 چتـــــــه؟؟؟-

 حـــــلقه ..چقدر ناااازه  -اری

 ای تـــــــف به این شانس .

 سیلوانا اینو واس خاطر اینکه کسی مزاحمش نشه خریده .اهونسم داره ها .-دلی

 ووووی یا خـــــــدا 

 اهونس ببینمـــــش-اری

 اهونس دستشو باال اورد و حلقه رو نشون داد 

 یلواناسچقدر شبیه اینه س-اری

 کجاش شبیهه بابا  .بعدشم بیشتر  حلقه ها شبیه همه دیگه-

 شونه ای باال انداخت و دوباره نگاهشو به تلویزیون داد 

*********----------*******---- 

دم  و مقنعمم سرم مهر بود و روز اول دانشگاه من .یک مانتوی قرمز  و شلوار جین مشکی پوشیدم و یک کفش  پاشنه بلند قرمز پام کر ۱امروز 

 کردم ولی جلوی موهامو یکم پوش دادم و کلیپسم زدم .خیـــــلی شیک شده بود .عطرمو به زیر گلوم و رو موهام زدم و .کولمو پشت

 م انداختم و بعد برداشتن سوییچ  و بعد ب*و*سیدن لوسی از اتاق خارج شدم و رفتم پایین .همشون تو اشپزخونه داشتن صبحونه میخوردن 

 ســـــالم صبحتون بخیـــــر-

 جوابمو دادن و دلی گفت

 بشین صبحونه بخور -
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 نشستم و واس خودم کره عسل لقمه گرفتم و بعد ده لقمه بلند شدم 

 اری پاشو بریم ..دلی لوسی رو غذا بدی -

 باشه-دلی

درارو باز کردم و نشستیم .ماشینو روشن کردم  و راه  اری هم بلند شد  و بعد خداحافظی از اونا از ساختمون زدیم بیرون .رفتیم سمت ماشینم و

 افتادم .از خونه که رفتیم بیرون ظبط رو روشن کردم  و اهنگ بارونای نم نم از پازل باند رو گذاشتم)واااقعا عــــــــالیه(

 صداش رو تا تـــــه زیاد کردم و شروع کردم به الیی کشی

 

ماشین اومد کنارمون و دوتا پسر ازین جوجو خوشتیپا هم تو بودن .بوق زد و پنجرشو پایین  داد و تا اریستا همراه با اهنگ غر میداد که یک 

خواست چیزی بگه سریع پنجره ی سمت اریستا رو  باال دادم و انگشت ف*ا*ک*م*و از پنحره ی سمت خودم در اوردم و  گااازشو گرفتم و تا 

 ین ماسماسکا داشت که باال دادش و بعد بوقی  که براش زدم راه افتادم و ماشینو پارک کردم خود دانشگاه ترمز نزدم .ورودی دانشگاه هم از

 جیگر بپر پایین-

ر با خنده از ماشین پیاده شدیم و در ماشین رو قفل کردم و میخاستیم از پارکینگ بریم بیرون که همون موقه یک ماشین وارد پارکینگ شد چقد

 ماشینه اشناس 

 لی فرار کـــــــــــن.اون پسرااان یا خدا .سی-اری

 کدونـــــــا؟؟-

 به به .خانومای خوشگل -

 برشگتم سمت صدا و با دیدن اون دوتا چشمام گرد شد .همونایی بودن که ف*ا*ک نشونش دادم و در رفتم .یاخــدا

 سالم اقایون محتـــــرم-اری

 از راه خر کردن وارد شد و اونام که خـــــر
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 جیگـــــر ســـالم -پسره

 تو دانشگاه چیکار دارین؟؟-

 همون کاری که شما ددارین -پسره

 ینی دانشجویی؟؟-

 با اجازتون بله-پسره

 اردکی شدم و گفتم

 به سالمتی-

 چقدر تو خوشـــگلی جیـــگر-پسره

 حرف دهنتو بفهما -

 اومد نزدیک تر و گفت 

 اگه نفهمم چی میشه -پسره

 رفیقش دستشو کشید و گفت 

 مهرداد ولشون کن -یپسر دوم

 تیرداد ولم کن بزار ببینم این فسقلی چی میگه -مهرداد

 چشمامو تو حدقه گردوندمو گفتم 

 ببین جناب من حوصله ی کل کل با شمارو ندارم و دوستمم منتظرمه ..خیرپیش-

 با حرص داشت نگاهم میکرد که دست اری رو گرفتم و از پارکینگ زدیم بیرون 

 سیریش بودناهــــــــــوف چه -
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 سکته رو زدماااا .چراتو اینقدر پر جرعتی؟؟-اری

 خندیدم و گفتم

 چون پر جرعتم دیگه -

 خیلی باهوشیا .مواظب باش ندزدنت -اری

 وااای راس میگی؟؟!!!از فردا بگم بادیگارد برام بزارن -

 ادامو در اورد و همون موقه ضربه ی محکمی خورد تو سرم

 آخخــــــــــــــخ-

 ص برگشتم سمت طرف و با دیدن نیش باز نارسیس یک مشت زدم تو شکمش که با خنده به شکمش چسبیدبا حر

 چتـــــــه عوضی به جای اینکه بپری ماچم کنی میزنـــی؟؟.نکنه این سگه هاری داشته گازت گــــرفته؟؟!-

 تولـــــــه شکمم پاره  شد -نارسیس

 حقته-

 بــــــــــــــــــوق-اری

 ــرگ ..کر شدم تو چته دیگه؟؟مـــــ-

 هیچی گفتم که بدونیم دارم نقش بوق رو ایفا میکنم -اری

بلند زدیم زیر خنده که یهو دست اری رفت تو پهلوم و نیشش بسته شد و به یک جایی زل زد .رد نگاهشو گرفتم داشت به اون دوتا پسر یا 

 ومو برگردوندم و یواش گفتمهمون مهرداد و تیرداد نگاه میکرد به دماغم چینی دادم و ر

 اری توجه نکن-

 چی شــــده؟؟؟-نارسیس

 هیـــــــــــــس بعدا میــــگم  -
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 نارسیس گیج نگاهمون میکرد و وقتی اون دوتا دیوونه با هیـــــــزی تمام ازمون گذشتن نفس اسوده ای کشیدم 

 زود تند سریع بــــگو چی شده -نارسیس

 توی راه بودیم که ....- 

 

 قضیه رو براش تعریف کردم و اول چشماش گرد شد و بعدش زد زیر خنده .حاال کی میتونست اینو خفه کنــــــه 

 اه ناری ببند گالتو-

 خ..خیلی .با..باحالیـــن.وااای-ناری

 کـــــــوفت ببند نیشتو  ..وااای نارسیس باید بریم سر کالس دیرمون میشه ها-اری

 نارسیس خندشو خورد و گفت 

 وواااای بـــــدو-اری ن

 چی چیو بدو؟؟؟من چیکارکنم پس؟؟-

 توهم باهامون بیا طبقه اول ماییم طبقه دوم شما -اری

 هـــوم .بریم پس-

 باهم رفتیم سمت ساختمون اصلی و واردش شدیم 

 دلم برای دانشگاهمون یک ذرههههه شده بود با ذوق نگاه در و دیوار میکردم 

 س تو طبقه ی باال کالس سومه ..فلن خدافظخب این کالس مایه .کال-اری

 خدافظ-

 اودااافظ-ناری
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رسیدم .درشو ۳ای دررررد ـ.این ادم نمیشه .سری از رو تاسف تکون دادم و رفتم سمت طبقه ی باال و بعدش کالسارو نگاه میکردم تا به کالس 

طم قاااطی .فقط چهار تا صندلی مونده بود .خب کجا باز کردم وارد شدم .صف اول پـــر پسر بود و صف اخرم پــــر دختر و صف وس

رو بشینم؟؟خدارو شکر اهل خجالت نبودم وگرنه با نگاهای اینا تا االن صدبار اب شده بودم .یک صندلی که سمت دیوار بود و کنارشم خالی بود 

 وصل کردم .یافتم و سریع نشستم روش و کولمو گذاشتم رو صندلی و گوشیمو دراوردم و هندزفریامو بهش 

 

 

پهلوم با فرو رفتن ارنج یکی تو پهلوم اومدم دوتا فحش گنده نثارش کنم ولی با دیدن استاد باالی سرم دهنم بسته شد .دختر کناریم زده بود به 

 .سریع هندزفریارو دراوردم .مث همیشه که گند میزنم نیشمو باز کردم و گفتم

 سالاااام-

 استاد که میانسال بود گفت

 الم .خسته نباشی س-استاد

 مرسی کاری نکردم -

 دانشجوی ترم دوم من روز اول کالس هندزفری به گوش باید باااشه؟؟-استاد

 ووووی چیکار کنممم.یافتممم..از روش مخصوص خودم استفاده کردم و سرمو کج کردم و اردکی شدم و گفتم

 خب من هندزفری تو گوشام بود نفهمیدم کی اومدین-

 اه کرد و پوووفییکم توی چشمام نگ

 

 کشید و گفت

 چون جلسه ی اوله کاریت ندارم -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 و بعد رفت سمت میزش 

 خب .من صادق محمدی هستم و استاد درس های  عملیه شما .حاال یکی یکی پاشین معرفی کنین از همین جلو ..-استاد

 باران بابایی -یکی یکی معرفی کردن تا به دختر کناریم رسید .بلند شد و گفت

 سیلوانا شهسوار -نوبت من بود .همه سرا چرخید سمتم بلند شدمو گفتمبعدش 

ابروهای استاد باال پرید .خب اسم من ایتالیایی بود و کمتر کسی شنفته بودش به من میگن دختر جنگللل .خخخخخ..بقیه هم خودشونو معرفی 

به استاد دادم و بالخره بعد دو ساعت ولمون کرد .هووفی کردن و استاد بالفاصله رفت سر درس دادن .اه مزخرف سخت گیر .دیگه هواسمو 

 کشیدم و جزوه هایی که نوشته بودم رو توی کولم جا دادم و بلند شدم و کولمو انداختم پشتم و خواستم بلند شم 

 جدید هستی؟؟ندیدمت تاحاال -باران

 اوهوم جدید اومدم -

 نمیشه اخه.-باران

 ریف کنم .بلند شو باهم بریمتو محوطه برات تع-

ی با خوشحالی بلند شد و باهم از کالس زدیم بیرون و توی راه به طور خالصه براش تعریف کردم و کلی تسلیت گفت .دختر باحالی بود زود مچ م

 شد 

 هوووی ما اینجاییم -نارسیس

 یدم و رفتیم سمت اونا نگاهمو از باران گرفتم و به اون دوتا خول و چل که روی چمنا نشسته بودن دوختم  .دست بارانو کش

 اه اه بی فرهنگا چرا رو چمن نشستین؟؟-

 خانوم اخالق توهم بتمرگ ..راسی دوست جدید پیدا کردی . معرفی کن -اری

 با لبخند برگشتم سمت بارانو گفتم
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عمومه اریستا همچییین  خب ایشون باران بابایی هستن باران این نارسیسه رفیق فابم که از بچگی باهم بزرگ شدیم .اینم اریستا دختر-

 پاستوریزه و با ادب دست داد باهاشون ولی این دوتا االغن دیگه 

 بشینین دیگه -اری

 کالس بعدیم جیه؟؟-کنار نارسیس نشستم و بارانم با کلی وسواس کنارم نشست 

 ینی خاعاااک تو سرت یک نگاه به اون برنامه میکردی چیزی نمی شد هااا -اری

 ه؟؟زر نزن فقط بگو چی-

 گوره خری دیگه ..کالس بعدی با ما داری -اری

 وااااااااااااای سیلواناااااااا-نارسیس

 شونه هام از ترس مرید و باران بیچاره کپ کرده بود 

 ای درررررد  چه مرگتهههه؟!!-

 ایشششش ذوق کردم ی دفه خوب -ناری

 بنال -

 اون دوتا پسره هم  توی کالسمون بودن -ناری

 وتا جوجه فوکولی رو میگی؟!!!!!چییییی؟؟؟اون د-

 باران با چشمای گرد شده نگاهمون میکرد 

 اره بیشعورا توی کالس بودن -اری

 وااااای اونجاااااان-نارسیس

د  با تعجب سمتی که نارسیس با دست اشاره میکرد نگاه کردم .چون رو چمنا و زیر درخت بودیم کسی نمیدیمون .اونور تر از ما مهرداد و تیردا

 ی صندلی نشسته بودن و میحرفیدن رو
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 ش..شما با اون دوتا جیکار دارین؟؟؟-باران

 ما که کاری نداریم اونا کار دارن -اری 

 قشنگ دگرگونی حال باران رو دیدم .این چش شد دیگه؟؟

 یعنی چی؟؟-باران

 و با نگرانی گفتم اری ماجرارو تعریف کرد و هر لحظه قرمزی صورت باران بیشتر می شد .دستمو گذاشتم رو شونش

 باران چت شد؟؟؟؟ -

 هی ..هیچی -باران

 باران سر مارو نمیشه کاله گذاشت ها .زود باش بگو -

 باران نگاه غمگینی به مهرداد انداخت و اهی کشید و گفت

یگم دوست دارم ق..قبول او..اونا پسرعمو هامن ..م..من عاشق مهرداد بودم و بهش گفتم ولی ..پ..پسم زد و هرچی تا االن ب..بهش م-باران

 نمیکنه ..ه..همیشه دارم بهش ابراز عالقه میکنگ ولی هی..هیچ بخاری ازش بلند نمیشه  

 و با این حرف یک قطره اشک از چشمای مظلومش چکید که دل من کباب شد .بغلش گرفتم و گفتم

 ارزششو نداره عزیز دلم قوی باش -

 اره باران قوی باااش -اری

 میتونه ما دخترارو از ما دربیاره هااا .قوی باش هیچ جیزی ن-ناری

 لبخندی زد و گفت

 شماها واقعا مهربونین-باران

 خب خب هندونه نده جا نداریم فیلم هندی هم نکن .پاشو خودتو جمع کن خرس گنددده -
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 با خنده تکیشو ازم گرفت وبا لبخند یکی زدم به کمرش و با لبخند اشکاشو پاک کرد .چه نازنازی 

 و با کدوم استاد داری؟؟ت-

 استاد رسولی -باران

 عععععع ماهم با رسولی داریم -اری

 ایوووول پس عالی شد  -

 بچه ها داره دیر میشه بریم ؟-نارسیس

 بریم -من و باران و اری

دوم و اول اری نشست و بلند شدیم و لباسمو تکوندم و راه افتادیم سمت کالس و باهم وارد شدیم که نگاه همه رومون زوم شد ..رفتیم صف 

 بعدش نارسیس و باران منتظر بود بشینم 

 تو بشین میخام وسطمون باشی تا چشم اون پسر عموهات دراد .خندید و گفت -

 عااااشقتم -باران

 مابیشتررر .بشین -

 با ذوق نشست و بعدشم من نشستم 

 باز تو چه نقشه ای داری؟؟-اری

 بارانو با ما ببینه و فکر کنه رفیق چندین و چند ساله ایم نقشه ی خاصی ندارم فقط میخام مهرداد -

 مرسی-باران

 بهش برسی -

 باکمپرسی-نارسیس

 الهی امین -اری
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 هیییع چرا باکمپرسیییی؟؟میمیره کهههه-باران

دستمو دوره گردن باران حلقه بلند زدیم زیرخندا .وااای چقدر سااادس .همون موقه در کالس باز شد و مهرداد و تیرداد وارد شدن .ایییش .با ذوق 

 کردم 

 وای باران دلم برات یک ذره شده بووود -

مهرداد و تیرداد اول چشماشون گرد شد و بعد پوزخندی زدن و نشستن .برین به درک .االغا .باران غمگین نگاهم کرد که بهش لبخندی زدم 

 نگاه میکرد گفت همون موقه استاد  اومد  .بعد معرفی استاد همونجور که به لیست اسما

 توی کالس فامیل زیاد داریما .بابایی ها و شهسوار ها فامیلین یا اتفاقیه؟؟-رسولی

 و با سوال به ماها نگاه کرد 

 استاد من و اریستا دختر عموییم -

 مهرداد هم به زووور گفت 

 من و تیرداد هم با باران خانوم پسرعمو دختر عمو هستیم -مهرداد

عموها همیشه باید از دست پسرعموهامون زجر بکشیم .البته جدیدا من همش دارم حال میکنم .نگاهم به حلقم افتاد و  نه مث اینکه ما دختر

 لبخندی زدمو روش دست کشیدم 

 اها-استاد

 و بعد اینم شروع کرد به درس دادن ولی این شوخ تر بود و وسطاش  هی مزه میپروند  و اینام میخندیدن مث مونگال .

 کالس اینم تموم شد و وقتی مهرداد و تیرداد بلند شدن با صدای بلند رو به باران گفتم  به هر حال

 وااااای باران اردیان دلش یک ذرررره شده برات باید ببینتت حتما -

 باران گیج نگاهم میکردم که چشمکی زدم و گرفت منظورمو 

 منم دلم براش تنگ شده .میام باهاتون ببینمش -باران
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 رسی پس بریم .مرر-نارسیس

 و بدون توجه به دستای مشت شده و فک منقبض مهرداد با خنده از کنارشون رد شدیم و از کالس زدیم بیرون 

 وااای خدا قل*ب*م تو دهنم میزد .حاال این اردیان کی هست؟؟-باران

 شوهر خواهرم و پسرعموم -

 و برادر بنده -باران

 اوه -باران

 هههه باران بیا بریم خونه ی ما دیگ-

 نه مامانم-باران

 حرف نزن دیگه ناری  هم میاداااا بیا دیگه -اری

 تو از کجا فهمیدی من میام؟؟-ناری

 ازونجایی که من بگم باید بیای -اری

 خندیدم و گفتم

 میبینی باران ما اهل تعارف نیستیم بیا دیگه -

 واقعا محشرین شما -باران

 این ینی اوکی؟-ناری

 اوکی-باران

ونش حلقه کردم و رفتیم تو پارکینگ و سوار ماشین شدیم .اری کنار من نشست و ناری و باران عقب نشستن .ماشینو روشن کردم  دستمو دور ش

 و  از پارکینگ زدم بیرون و همون لحظه مهرداد و تیرداد وارد پارکینگ شدن 

 واااای بچه ها -باران
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 چی شده؟؟!!-

 من واااقعا مهردادو دوست دارم -باران

 ن عزیزم اگه میخای مهردادو به دست بیاری باید دست از کنه بازی برداری و ازش دوری کنی و جلوش با پسرای فامیل بگردی ببی-

 هییییع نعععع کال ولم میکنه-باران

 روشای  سیلوانا رو من تضمین میکنم -نارسیس

 منم تضمین میکنم -اری

 مطمنین شدنیه؟؟؟-باران

 مطمن مطمن -

 رفت و بقیه راه رو حرفی نزدیم تا راحت فکراشو بکنه  باران تو فکر فرو

. 

 رو به روی خونه ایستادم و در رو با ریموت باز کردم و وارد خونه شدم 

 ایول بابا اینجا که قصرررررره -باران

 خندیدیم و باران گفت

 اینجا خونه اردیانه؟!!-باران

 اوهوم -اری

 من حاظرم زن دومش بشمااا -باران

 ده و بعد پارک کردن ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت ساختمون زدیم زیر خن

 بچه ها زشت نیس من بیام؟؟-باران
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 نه باباااا این نارسیس نصف عمرش پیش من پالسه .خوشحالم میشن -

 عععععع من اگه دوباره اووومدم-نارسیس

 باخنده گفتم

 توکه نیای من میام -

 اره خداییش اینم هست -نارسیس

ساختمون شدیم .دلی و اردیان رو مبال نشسته بودن و داشتن فیلم نگاه میکردن و اهونسم همون لحظه از پله ها اومد پایین .مث  با خنده وارد

 اینکه تازه از بیمارستان میاد 

 سالاااام بر اهل منزللل -

 ساملیییک-اری

 دالاااام -ناری

دادن و با تعجب به باران زل زدن اهونسم که باز ادم جدید دیده بود کوه غرور دلی و اردیان با لبخند برگشتن سمتمونو جوابمونو با خوشرویی 

 شده بود یک سالم یخی زد و روی مبل نشست 

 عزیزم معرفی نمیکنی؟؟-دلی

 ایشون دوستم باران بابایی .باران اینم خواهرم دلینا اونم شوهرش اردیام)چشمکی بهش زدم که ل*ب*شو گزید خندش نگیره(و اوشونم که-

 اونجا نشستن اهونس هستن 

 باران با خجالت گفت 

 از اشنایی باهاتون خوشوقتم .ببخشید مزاحم شدم -باران

 نه بابا مزاحم چیههههه نور چشمییی-دلی 

 هرموقه دلت خواست بیا -اردیان
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 و سرشو به نشونه ی اهونسم که خشک نگاهمون میکرد ایشششش پسره ی کوه غرور .یک پشت چشم نازک کردم که یک ابروشو داد باال

 چته؟؟تکون داد  که  محلش نذاشتم و برگشتم سمت باران  و بچه ها

 خب دیگه بریم باال...دلی جونم ما میریم باال تو اتاقم کاری داشتی صدام کن -

 برو گلم -دلی

سمتم  که باعث جیغ باران شد و خنده ی ما  بعد ب*و*سیدن گونش از پله ها باال رفتیم .در اتاقو که باز کردم لوسی از تخت پرید پایینو دویید

 رفت هوا .لوسی رو بغل کردم و ب*و*سیدمش 

 الهی ناری فدات شه تنها بودی قوربونت بشع؟؟؟-

 از خودت مایه بزار شیطااان -ناری

 واااای چقدر نااازه -باران

 هدیه ی این دیوونس -

 و به ناری اشاره زدم که ناری ادامو دراورد 

 یه؟؟اسمش چ-باران 

 لوسی ..بیا اینجا-

 باران با تعجب اومد سمتم .

 لوسی با خاله دست بده -

 لوسی یکم نگاه باران کرد و بعد دستشو باال اورد و باران بعد کلی غش و ضعف رفتن براش دستشو گرفت 

 وووووی چه نرررمه -باران

 اوهوم مث پنبس ...باران لباستو درار راحت باش -
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م و لباسامو دراوردم و بل یک رکابی و همون شلوار جین صبح بودم اری هم با تیشرت و شلوار جین .ناری هم یک چیزی لوسی رو گذاشتم رو تخت

 مابین رکابی و تیشرت و باران هم با تونیک .وااااا؟؟این بچه همیشه تونیک میپوشه؟؟

 بارااان؟!!!!تو همیشه تونیک میپووووشی؟!!!-نارسیس

 نع ولی گاهی اوقات  همیشه ی همیشه هم که-باران

 ناری

 اهان -

 خب چیکار کنیم؟؟؟-اری

 پاسووووور -ناری

 موافقم -باران

 اوووم .موافقم-اری

 منم که تابع جمع -

 لبخندی زدم و رفتم سمت کمدمو از کشوی اول  پاسورامو در اوردم و نشستم رو زمین 

 خوب حلقه کنین ..حکم بازی میکنیم .منو ناری باران و اری -

 ت کردن و برگه هارو بر زدم و پخش کردم موافق

 ~~اهم اهم .من حاکمم-باران

 ایول شااانس -

 برگه هارو جمع کردم و بر زدم و دوباره پخش کردم .

 اوممممم..حکم دل -باران
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..خالصه بازی ایووووول دست من پرررر دل بود .به نارسیس که نگاهش به من بود چشمک نامحسوسی زدم و اونم با یک چشمک جوابمو داد .

 شروع شد و هرچی گذاشتن بروندم و دو دیقه نکشیده هفت دست شدیم و من حاکم شد .

. 

. 

 شش ست بازی کردیم و مساوی شدیم .

 سیلوانا خیلی خر شانسیا -باران

 میدوووونم -

 خندیدیمو همون موقه در اتاقو زدن 

 بلههههه؟؟؟-

 منم -دلی

 بیا تو-

 د دلی در اتاقو باز کرد و وارد ش

 میگم ناهار امادس بیاین پایین -دلی

 اوکی گللم ...بروبچ پاشین بریم -

 بارانم دیگه روش باز شده بود و میخاست مغنعشو سرش کنه 

 واااا؟؟باران خوبی همینجوری -

 وای نه زشته -باران

 پس بصبر یک شال بهت بدم -
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 بیا باران اینو بگیر -نارسیس

 م تو دستش بود و یک شالم دست دیگش که رو به باران گرفته بود با تعجب برگشتم سمتش یکی از تونیکا

 اصن اجازه نپرسیا -

 چشمممم -ناری 

 بعدشم بدون توجه ب ه من شال رو روی دست باران گذاشت و تونیک رو تنش کرد و قهقهه ی هممون باال رفت 

 خواهر نداشتمی دیگه ..بریم که دل ضعفه گرفتم -نارسیس

  بریم فداتون شم-دلی

 عععععع خدانکنههههه -هممون با هم گفتیم 

د با لبخندی از اتاق بیرون رفت و منم سریع یک تونیک سبز تنم کردم و لوسی رو بغلم گرفتم و  رفتیم بیرون .ازپله ها پایین  رفتیم و وار

رفتم که خودم بشینم ولی تنها  اشپزخونه شدیم .بچه ها نشستن و منم لوسی رو سر جای مخصوصش گذاشتم و ظرف غذاشو جلوش گذاشتمو 

جای خالی روبه روی اهونس بود .واااای اینم شااانس .هوووف .با حالت اردکی نشستمو و واس خودم غذا کشیدم  و شروع کردم به خوردن 

با اهونس رو به  .دست بردم تا ساالد بکشم واس خودم ولی زودتر از من دستی چنگال مخصوص ساالد رو تو دستش گرفت .سرمو باال اوردم و 

رو شدم .تقریبا بکش بکش داشتیم که دلی نامحسوس  به پهلوم زد و با اخم انچناااانی چنگال رو ول کردم و گذاشتم اون  بکشه و بعدش من 

 برای خودم کشیدم .باران بدبختم گیج نگاهمون میکرد .غذا رو که خوردیم ما دخترا موندیم تا ظرفارو بشوریم .

 رو جمع میکنیم شما دوتا ظرفارو بشورین منو ناری سفره -

 نه بابا زرنگییی؟!!!-اری

 بعلهههه-

 ما سفره رو جمع میکنیم شما ظرفارو بشورین -اری 

 خواستم مخالفت کنم که باران گفت 
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 من ظرفارو میشورم با سیلوانا-باران

 ای نامرد .ولی خو چون مهمااانی افتخار میدم باهات ظرف بشورم -

 سمت ظرفا و شروع کردیم .اون کفی میکرد من اب میکشیدم  با خنده رفتیم

 بچه ها موزیک درخواستی؟؟-

 من یه پرندم -ناری

 ایوللل-اری

 بارانم گیج نگاه خول بازیامون میکرد 

 خببببب شروع میکنیم عزیزانم-

 مـــــــــــــن یه پـــــــــرندم 

 ارزو دااااارم تو یــــــــــارم باشی واااااای 

 ــــــــــارم باشیــــــــــی کنـ

 من یه خــــــــونه ی گرم و تاریـــــکم 

 کاشکی می شد تــــــــــــو هم پایم باشی واااای کنارم باشیـــــــــــــــــــــی

 بسه بسه .نصفشو غلط خوندی  -ناری

 مهم لپ مطلبـــــــه -

 ریکم کاشکی می شد تو هــــم پایــــم باشی چیه ؟؟خانوم لپ مطلب اونوخ معنای من یه خونه ی گرم و تا-اری

 خب میدونی چـــــیهـــــه؟؟-

 نــــــعع .چیــــــه ؟؟؟!-ناری

http://www.roman4u.ir/


 

 
199 

 

 این منظورش اینه  خونم تاریکه و صفا نداره شمارتو رد کن بباد و هرموقه گفتم بیا خونم تا باهم چراغونیش کنیم -

 چشمکی زدم و اول چشماشون گرد شد 

 ـــــــــــرفمنحـــ-ناری

 بلند زدیم زیرخنده 

 وای خدا پوکیـــــدم -باران

 دیگه ظرفا تموم شد .دستکشا رو در اوردیم و رفتیم کنار اون دوتا خول و چل رو صندلی نشستیم 

 چطوری لوسی خااانوم؟؟؟-

 دستمو رو سرش گذاشتم که باز خودشو لوس کرد 

 ای جـــــــــــــــونم .چقدر ناااازه-باران 

 اوهوووم -

 واااای سیلوانا نامزد داری؟؟؟-

 با تعجب نگاهش میکردیم که به حلقم اشاره کرد .ای وااای

 نه بابا ازدواج چیه دیگه ..برای جلوگیری از مزاحم انداختم  - 

 اهانی گفت و نفس اسوده ای کشیدم

 وااای چقدر گردنبندت جیـــــگره.از کجا خریــــدی؟؟-باران

 داده هاااا وااااای اینم گیر

 مـــرسی.هدیه ی تولدم اهونس خریده -

 بهش نمیخوره ازین کارام بلد باشه -باران
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 اخ اخ کجای کااااری نمیدونی که منو ب*و*سیده هم هـم

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم

 واااااای سیلواناااا-ناری

 چتههههه توووو؟؟هیجـــانـــــی-

 خندید و گفت

 ـــــم شماره ی رایبد رو گرفتــ-ناری

 عععععع؟؟؟خوش ب حالت -

 مسخره ی بی احساس-ناری

 خب چی بگممم؟؟-

 بگو چطوووری-ناری

 چطوووری-

اون شب جشن که رفتیم شمارشو داد گفت اگه مشکلی پیش اومد خبرم کنین .منم گرفتما ولی مونده بودم چیکار کنم شمارم بیاد دستش -ناری

 ه بیا منو ببر بیمارستان .یک روز  براش نوشتم وااای سیلوانا حالم بد

 عوضــــــــــــی همه کارات از من مایه میزاااری-

 غش غش خندید و گفت

بیخی باااع .بعد گفت نارسیس خانومین؟؟یکم ادا دراوردم و گفتم کع ببخشید حالم بده شماره ها رو اشتباهی دیدم .بعدشم کلی تعارف -ناری 

دام بودااا ولی خوب  مریض نبودم ضایه میشد .کلی هم ازم پرسید چمه و عالئم الکی گفتم و کلی هم کرد که بیاد ببرتم بیمارستان .من که از خ

 قرص تجویز کرد .وااای سیلی نمدونی چقدر خندیدم 

 ینی خاعاااااکا -
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 بیچاره رایبد-اری

 ایـــــــــول داریا-باران

 بعلـــه دیه ما اینیم -نارسیس

 تو ادم نمیشی  -

 دم نمیشن گلمفرشته ها ا-ناری

 اخ فراموش کردم تو فرشته ی ابلیسی -

 بیشعووووور -نارسیس

بیوفتم که  بلند شد دنبالم کنه و منم د فرااااار .عقب عقبکی با سرعت از پلع ها باال میرفتم که یهو خوردم توچیزی و با جیغ برگشتم و نزدیک  بود

نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم .تو بغل اهونس بودم که داشت با یک دنیاا  اون چیز منو گرفت .چه عطر اشنایی .من عاااشق این عطرم .

 اخم نگاهم میکرد .نیشمو شل کردم و گفتم

 سلــــــام-

 کوفت سالم ..خوبی؟؟چرا  مواظب نیستی؟؟-اهونس

 خوبم -با تعجب گفتم

 محکم منو به خودش فشرد و گفت

 مطمن؟؟-اهونس

 اوهوم-

 شد و با دیدن گردنبند لبخند نامحسوسی زد  سرش به سمت گردنم کشیده

 دستت خوبه ؟؟-

 دستشو باال اورد و مقابلم گرفت .دیگه خوب شده بود 
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 عاااولیه -اهونس

 لبخندی زدم .خدارو شکر  که خوبی اهونس مرسی ..ولب اینارو به خودش نگفتم و یواش خودمو از بین دستاش دراوردم و رفتم عقب 

 نهان من برم دیگه بچه ها ت-

 مواظب باش -اهونس

لبخندی زدم و سریع پشتمو ازش کردم وااای من ذوق مــــــرگ ..این نارسیس بیشرف کجا غیبش زد؟؟؟..رفتم تو اشپزخونه .نشسته بودن و 

 یواشکی داشتن حرف میزدن .ینی نارسیس میگفت اینا گوش میکردن .یواااش رفتم سمتشون و زدم پس کله ی نارسیس 

 ــــــخ..چرا میزنی ناامرد؟؟آخــــ-ناری

 د حقته دیگه ..نشستی چی چی واس اینا میتعریفی؟؟-

 نیششو باز کرد و گفت 

 داستان عشق شووومارو -ناری

 و بعدشم زدن زیر خنده .

 رو اب بخندین .مسخـــــره -

 بچه ها من باید برم دیگه -باران

 کجا هنوز میموندی؟؟؟-اری

 نه دیگه کار دارم -باران

 ..شمارتو بده پس  اوکی-

 ...۰9۰۳۱۸۱-باران

 سریع تو گوشیم وارد کردم و بهش تک زدم .ناری و اری هم همین کارو کردن 
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 پس منم برم دیگه -ناری

 تو کجــــــا؟!!!!-

 میدونی که تعارف ندارم .میخام برم کار دارم -ناری

 اوکی-

یم تو هال .اینا هنـــــوز داشتن فیلم نگاه میکردن ولی اهونس نبود .به درک .اه رفتن طبقه ی باال و بعد چند دقیقه امااااده اومدن پایین .رفت

 سیلوانا دلت میاد ؟نــــع...پس ببند گالتو .چشــــم...

 میموندیم پیشمون-دلی

 نه دیگه مرسی واقعا زحمت دادم -باران

 زحمت چیه بابا رحمت بود -دلی

 یم فلن بااااااایدلی خانوم اقا اردیان بیشتر مزاحم میش-نارسیس

م خوابم خندیدمو بعد خداحافظی رفتن رفتم  تو اشپزخونه و لوسی رو بغل کردم  و من و اری هم رفتیم باال تو اتاقامون . .چون زود بیدار شده بود

سلفی گرفتم گذاشتم  میومد .اول لب تابمو دراوردم و خاطرات اخیرمو نوشتم و بعدشم کنار لوسی دراز کشیدم و دستمو دورش حلقه کردم و یک

 اینستام و بعدشم بالفاصله خوابم برد

 

 

 

 اهونس 

رو تخت دراز کشیده بودم ولی خوابم نمی برد هی از این  دست به اون دست می شدم ولی مگه خواب میومد به چشام؟؟؟اههه خسته شدم 

عا شاد میکرد.دست چپمو باال اوردم و نگاهم به حلقم افتاد .دستمو زدم زیر سرمو به سقف زل زدم .مارال دیگه مزاحمم نشده بود و این منو واق
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 .منی که ازین چیزا متنفر بودم االن حلقه دستم بود درشم نمیاوردم اینا چه معنی میده؟؟دیگه کم کم یک حس هایی رو توی خودم درک میکردم

 ولی میخاستم که درک نکنم نمیخاستم بفهمم که دوباره ...

اعتراف به خودتو نداری ..سیلوانا امروز صبح که اومد صبحونه بخوره با دیدنش دهنم باز موند .سیلوانا واااقعا جذاب و اهونس بیخیال حتی جرعت 

خواستنیه و این منو میترسوند .اونروز هم واقعا جذاب شده بود و همش با خودم میگفتم اصن چه معنی میده دختری اینقدر ارایش کنه بره 

کردم حرفمو پس میگرفتم چون اون اصال ارایش غلیظی نداشت  .قبل فوت عمو و زن عمو سیلوانا خیییلی ارایشش دانشگاه بعد که نگاهش می

غلیظ می بود ولی بعد از اون انگار جادو شده  چون ارایشش نصصصصف ارایش قبلشه و من واقعا از این موضوع خوشحالم؟؟..یک صدایی درونم 

چوندم .اه بس کن اهونس .برای اینکه از فکر سیلوانا بیرون بیام گوشیمو برداشتم و رفتم اینستام  ولی با گفت چرا؟؟و باز من بودم که جوابشو پی

دیدن عکس سیلوانا دوباره رفتم تو فکرش .اخه این دختره نمیگه نباید هر عکسیو بزاره،،،؟؟؟خوی پیجش قفله .قفل باشه بازم نباید عکسشو 

میخاستم ازش رد شم ولی دلم نیومد الیکش نکنم  .الیکش کردم و رفتم سراغ بقیه ی بچه های اینستا .پیج بزاره .چه همه الیکم خورده بیشور .

من قفل بود  ولی دایرکتم پررر بود .اصن نگاهشونم نمیکردم چه برسه جواب بدم .گوشیمو از خودم دور کردم و اخمامو توهم کردم و یک عکس 

 ..همون لحظه رایبد کامنت گذاشت "االن یهویی همین"گرفتم و گذاشتم اینستام و نوشتم 

 ایول تلپاتی ده دیقه بعد سیلوانا تو  میزاری  -

چند تا پوکر براش انداختم که چند تا شکلک قهقه انداخت  دیوونس پسره خیر سرش مهندس مملکته .صفحه گوشیو خاموش کردم و 

 ل زدم به سقف  و کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد گذاشتمش زیر بالشتم و مثل همیشه دستامو زیر سرم گذاشتم و ز

 **سیلوانا&****&****&***&***&***&****&

 با احساس اینکه چیزی رو شکمم داره راه میره چشامو باز کردم .واااای باز این گشنش شده بود .با چشمای نیمه باز و صدای خوابالود گفتم

 لوسی برو کنار میخام بخوابم -

 انند در اورد که جز اداهاش بود .با چشم بسته نشستم و بغلش کردم یکم صدای زوزه م

 لوسی بخواااب -
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سرشو که به دستم کشید دلم براش ضعف رفت.اهونا و سیونس رو ب*و*سیدم و موهامو دم اسبی بستم و لوسی رو گذاشتم رو تخت و رفتم 

 تاق زدم بیرون  گه همون موقه در اتاق اهونس باز شد صورتمو شستم و اومدم بیرونو لوسی رو بغل کردم و خمیازه کشون از ا

 اوه اوه تو که بدجور خوابی-اهونس

 اوهووووم خوابم میاد ولی لوسی گشنشه-

 خندید و گفت

 شبه تو هنوز خواب بودی .ببرش ی چیزی بخوره۷دختر مرررردم  بچه گ*ن*ا*ه داره دیگه نیگا ساعت-اهونس

 تم کردم واااای راست میگفتبا چشمای گرد شده نگاه ساعت توی دس

 تعجب کردیا-اهونس

 اهوم..برم دیه-

 وبعدشم راه افتادم سمت پایین و اهونسم باهام اومد و من رفتم اشپزخونه که دلی توش بود و اهونسم رفت تو هال 

 سالم-

 روی صندلی ولو شدم و لوسی رو گذاشتم رو صندلی خودش

 جات وامیستم سالاام .ماشااهلل به خرس گفتی برو من -دلی

 خندیدم و گفتم 

 خو خوابم میومد ..دلی جونم ظرف لوسی رو  شیر میکنی براش بیاری؟؟-

 اره گلم -دلی

 و بعد ظرف لوسی رو برداشت و رفت سمت یخچال و پرر شیر کرد و جلوش گذاشت و ب*و*سیدش .با لبخند نگاهش میکردم

 دلی نمیخای بچه بیاری -

 ظه  بی حرکت ایستاد بعد گفتاز حرفم تو شوک رفت و چند لح
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 چه یهویی پرسیدی جا خوردم -دلی

 منتظر نگاهش میکردم که گفت

 االن نه ..-دلی

 چرااا؟؟من دوس دارم خاله شم-

 خندید و گفت 

 بهش فکر میکنم -دلی

 عااااشقتم -

 ی فیلم گرفتماز جیغ من لوسی یک واق زد که نازش کردم و ساکت شد و غذاشو خورد .گوشیمو در اوردم و از لوس

 سالم دوستای گلم .این سگ خوشگل من ..لووسی -

 همون موقه لوسی سرشو باال اورد 

 زبونتو دربیار -

 لوسی یکم نگاهم کرد و بعد زبونشو  دراورد خندیدم و گفتم

 خب حاال غذاتو بخور -

 و انداختمش اینستا. انگار منتظر همین حرف بود چون با سرعت زبونشو به ظرف شیر میزد .فیلم رو استپ کردم

 

 

 اینستا.اوووه اهونس الیکم کرررده .یک عکسم گذاشته بود .وااای چقدر جذابه این پسر .اخماش توهم بود و عکس انداخته بود .الیکش کردم و

 صفحه رو خاموش کردم 
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 اری کجاس؟؟؟-

 هنور خوابه -دلی

 اههههه اون که از من بدتره -

رو که غذاشو خورده بود برداشتم و جلو چشمای متعجب دلی از اشپزخونه بیرون زدم و از پله ها رفتم باال و دلی خندید .یاااافتم .سریع لوسی 

 یواااش رفتم تو اتاق اری ..طاق باز دراز کشیده بود و ارووم خواب بود .یواااش رفتم سمتش و رو به لوسی گفتم

 لوسی ..برو لیسش بزن -

د رو شکم اری و شروع کرد به لبس زدن صورتش و اری با حالت چندش چشماشو باز کرد و زدم زیر خنده لوسی عااشق این کار بود با ذوق دویی

 .لوسی بدبخت رو پرت کرد اونور 

 چته دیووونه -

 من تورو میکشممممم-اری

ولوش دنبالمون میومد  و پارس میکرد تا بلند شد از اتاق پریدم بیرون و دوییدم از پله ها پایین و اری هم دنبالم میومد و لوسی هم با پاهای کوج

 ه خبره  .به پایین که رسیدیم دلی با تعجب از اشپزخونه بیرون اومد و اهونسم که تا االن روی مبل نشستهبود فوتبال نگاه میکرد بلند شد ببینه چ

 یکی این دیوونه رو بگیییییره -

 و دور کمرش حلقه کردم و جیغ کشیدم هنوز دلی و اهونس تو شوک بودن که پریدم پشت سر اهونس و دستام

 اهونس بگیرشششششش-

 اهونس با چشمای گرد شده گفت

 چیووووو؟؟!!!!!-

 اون خواهر دیوونتوووو-

 گمشو بیا اینوررررر -اری
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 نمیخااااام -

 چی شدهههه -اهونس

 یدم سگ جنابالیه اون سگ االغشو اورده رو من انداخته .خواب بودم دیدم یکی داره لیسم میزنه نگاه کردم د-اری

 با یاد قیافش تو اون لحظه زدم زیر خنده که اهونس و دلی هم  باهام زدن زیر خنده 

 اهونس بدش به من اوووووونو -اری

 نمیدمشششش-اهونس

م میدادم محکم کمرشو چسبیدم .وااای عاااشقتم .سرمو گذاشتمرو کمرش و با پنجه هام لباسشو کشیدم .تمام این حرکات رو از روی ترس انجا

 چون اری بدجووور تالفی میکرد 

 دختر مررردم خفم کردی -اهونس یواش گفت

 دستامو دورش شل کردم .الهی فداش شم اذیت شد .

 بدششش دیگهاهه -اری

 نمیدمش دیگهههه .الکی هم سعی نکن-اهونس

 سیلوانا خانوم امروز که میای بیروووون از اونجا -اری

 شایدم نیومد -اهونس

 فردا میخاد تو بغل تو بشینه؟؟ ینی تا-اری

 شاید -اهونس

اری و من و دلی چشمامون گرد شد .این جی گفت؟؟؟شاید؟؟؟این ؟؟؟اهونس مغرور من؟؟؟به خاطر من میخنده و از من جلو خواهرش محافظت 

 میکنه؟؟؟اینا یعنی چی؟؟؟؟؟دوسم دا....نععععع نداااره نداااره نداااره .فکرای دخترونه ممنوووووووع .

 من تورو میکشم سیلوانا به هر حال جرات داری بیا بیرون -اری
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 رفت روی مبل نشست .اهونس دست منو گرفت و رو مبل دونفره نشست و منم کنارش نشوند 

 جرات داری بلند شو خودم تیکت میکنم-اری

 اه اری یک لیس بود دیگه -

 یک لییییس.-اری

 خب بابا تسلییییم   -

 اهونس بچسبی تا ادم شی  نخیرم باس تا شب به-اری

 ارررری-

 همینی که گفتم -اری

 اردکی شدم و به مبل تکیه دادم 

اهونسم با خنده نگاهمون میکرد .دستشو باال سرم روی بالشتک مبل گذاشت .عادت داشت ولی من معذب شدم .اهونس که اندازه دونفره هر 

شم غره ای رفت سمت دستشویی و وقتی اومد صورتش خیس بود .خخخخ وسواس بازوش اندازه کمرمنه.ووال..انگار تو بغلش بودم .اری بعد چ

خانوم رفته صورتشو شسته .وقتی خندمو دید اخمی کرد و گفت نیشت  ببند و روی مبل نشست  .نفس عمیقی کشیدم و بااخم به اری زل زدم که 

 شت سمتم و گفتحاال ریلکس به تلویزیون زل زده بود اومدم یواش بلند بشم که اری سریع برگ

 بلند بشی دهنت ســـــرویـــسه-اری

 ارررررری!!!!-

 اصنم شوخی ندارم بلند بشی کشتمت -اری

دوباره سر جام نشستم ولی با صدای واق واق لوسی نگاهمون به سمتش کشیده شد .داشت دور خودش میچرخید .وااااای ینی جیش داره 

 .خواستم برم سمتش که اری گفت

 ــا؟؟؟!کــــجــــــ-اری
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 جیــش دااااره-

 کـــــی؟؟!!!!-اری

 لوسیییی-

 بشین من میبرمش ولی بیام نباشی کشتمت -اری

 اداشو دراوردم و دوباره نشستم .اری هم با نگاه شیطااانی به من و اهونس بلند شد و لوسی رو بغل کرد و رفت سمت دستشویی 

 چته باز اردک شدی؟؟-اهونس

 خواهرت دیوونسسس -

 ا شیطنت گفت خندید و ب

 تو که جات خــــوبه-اهونس

 یک نگاه حرصی بهش کردم و دستامو باال اوردم و رومو از سقف کردم و گفتم 

 خدایا تمام اعتماد ب نفسارو شفا بده .الهی امین-

 االن منظورت به من بود دیگه؟؟؟-اهونس

 نیگا خودت داری میگی اعتماد به نفسیـــــا-

برگردوند .خدایا من عاشق این پسرم .به مبل تکیه دادم ولی انگار به دست اهونس تکیه داده بودم  که اری با لوسی ادامو دراورد و روشو ازم 

 اومد ولی لوسی رو زیر بغلش زده بود

 عععععع کشتیش دیوونه درست بگیرش -

 گمش کن بابا -اری

 بدش خودم -
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 لوسی رو گذاشت تو بغلمو ب*و*سیدمش 

  الهی فدات شـــــــــم-

 دیوونه ای دیگه میخای فدای سگ بشی -اهونس

 تنها نفری که برام بمونه همین سگه -

 اهونس سوالی نگاهم کرد ک

 

 ه گفتم

 مرام سگ از خیلی ادما بیشتره -

 ایول فلسفه خوشم اومد -اهونس

 خندیدم و گفتم

 برم بزارم کانالم جمله رو -

 کانال داری مگه؟؟-

 اعصاب خورد کنهاوهــــــوم .نمیدونی که چقدر -

 یک کانال کجاش اعصاب خوردی داره؟؟-اهونس

همه جاش ..از صبح تا شب میشینی تبادل میکنی و خواهش تمنا میکنی باهات تب بزنن اونوخ میای میبینی لفت دادن و اعصابت داغون میشه -

 ه لفت میدن بیشعورن تقصیر این بدبختا چیه خو.تو اون لحظه دلم میخاد هرچی از دهنم درمیاد بهشون بگم ولی خوب چه کنم که اونایی ک

 هــــــوم -اهونس

 لوسی رو نازش میکردم و باهاش بازی میکردم که اهونس بلند شد .سریع لباسشو گرفتم که سوالی برگشت سمتم

 کجــــــا؟؟!!!-
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 این بره اری منو کله پاچه میکنــــــــه

 میرم اتاقم-اهونس

 دم؟؟اری داداشت داره میره من ازا-

 نعخیر شماهم باهاش میری ولی بفهمم کلکم زدی خودت میدونی دیگه -اری

 اه اری همیشه کینه شتری بود و همیشه بدترین راه هارو انتخاب میکرد 

 ارررری..خب شاید کار خصوصی داشته بـــــاشه-

 اری شونه ای باال انداخت  و گفت

 مشکل خودتونه -اری

 وخ؟؟من چرا باس تنبیه بشم اون-اهونس

 چون گفتم بدش ندادیش -اری

 کینه شتری ..سیلوانا پاشو بریم-اهونس

 کجااا؟؟-

 همون جایی که من میرم-اهونس

 بعدم دستمو گرفت و بلندم کرد .لوسی رو تو بغلم گرفتم و باهم رفتیم طبقه ی باال خواستم برم اتاق خودم 

 میدونی اگه بفهمه بد تنبیه میشی-اهونس

 اردکی شدم 

 ـش..ینی بیام اتاق تو؟؟ایـــــ-

 مجبوریم-اهونس
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بعدشم در اتاقشو باز کرد و واردش شد و منم به اجبار پشت سرش وارد شدم .اه اری الهی بترکی ..اهونس رفت سر کمدش و  حولشو برداشت 

 و برگشت سمت من

 من میخام دوش بگیرم  -اهونس

 خو ب درک .واالااا

 باشه -

بعد بستن درش منم لوسی رو گذاشتم رو تختشو  خودمم روی تخت نشستم .خوب حاال   رفت سمت حموم اتاقشو واردش شد و

چیکارکنم؟؟؟.داشتم اطرافو نگاه میکردم که نگاهم به دوربین گوشه ی اتاق افتاد .سریع بلند شدم و رفتم سمتش و برداشتمش و روی تخت 

ال از اهونس بود .دومی هم خودش بود تو ساحل ولی به یه پسره که نشستم .دوربینو روشن کردم و رفتم تو عکسا .اولی  که یک عکس باح

فیگور گرفته بود و بازوهاش ریخته بود بیرون .توی این عکس اهونس خیلی بامزه بود باد زده بود و موهاش پخش شده بود تو صورتش و 

کردم همش خودش بود ولی یکی از عکسا بعالوه چشماشم ریز کرده بود .خییلی جیگر شده بود .زدم عکس بعدی خودش بود .چندین عکس رد 

ی خودش یک عدد ابروی دخترونم بود .مثل این بود که دختره سرشو به سر اهونس چسبونده و اهونس عکسو برش داده .ینی این ابرو ابروی 

ر اخر اعصابم خورد شد و همونجور کیه؟؟؟مارال؟؟؟؟..وااای باز درگیری ذهنی .کاش میتونستم بپرسم کیه .اونقدر روی ابرویه دقت کردم و د

روشن و روی همون عکس انداختم رو تخت و رفتم سمت ادکلنای اهونس .یکی یکی بوشون کردم و اون وسط دنبال یک بوی اشنا بودم و بهش 

 رسیدم .عمیــــق بوش کردم و یکم به گردنم زدم  من عاشق این عطرم .سرشو جلوی دماغم گرفتم و همینجور بوش میکردم 

 ?اینقدر عطرمو دوس داری؟؟؟  -

شونه هام از ترس پرید و با شوک نگاهش کردم که موهاش تو صورتش ریخته بود و ازش اب می چکید و اون چشمای مشکیش که توش برق 

 شیطنت دیده می شد 

 چــ..چیزه ..م..من-

 تو چی؟؟-اهونس

 ..ک..کی او..اومدی؟؟-
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 االن..عطرمو دوس داری؟؟-اهونس

 .خوشبویهخ..خب خو.-

 سرمو انداختم پایین و عطرو گذاشتم سرجاش 

 چقدر تو فوضولی دختررر -اهونس

باتعجب نگاهش کردم که رفت سمت تخت و دوربینو برداشت .وااااای رسما بی آبرو شدمممم.چشمامو بستم و ل*ب*مو گزیدم و سرمو انداختم 

 پایین 

 این عکس...-اهونس 

رد و گذاشت سرجاش .با یاد اون عکس اعصابم خورد شد و کال شرمندگیم فراموشم شد و با اخم نگاهش اخماش توهم رفت و دوربینو خاموش ک

 میکردم .لوسی خوابش برده بود و حتی مظلومیت لوسی هم از اعصبانیتم کم نمیکرد

 چته؟؟!-اهونس 

 هیچی -

لباس زیر در اورد و روشو از من کرد .سریع چشمامو با اخم رفتم سمت تخت و روش نشستم .اهونسم رفت سمت کمدشو یک تیشرت و شلوار و 

رو  بستم و با همون اخم پشتم و ازش کردم .ینی اون ابرو مال کیه؟؟؟اه .من  بااایـــد بفهمم .بایــــــــــد .با قرار گرفتن دستای اهونس

 شونم چشمام گرد شد و خواستم برگردم ولی نگهم داشت و سرشو خم کرد سمت گوشم  گفت

 ابرویه ماراله ولی مال وقتیه که فراموشی داشت  اون-

شونمو فشرد و ازم  دور شد .خدااای من باورم نمیشه این من باشم .وقتی نزدیکم شد مورمورم شد و ته دلم خالی شد  و موهای تنم راست شد 

؟؟؟..اه بیخیال مهم اینه فهمیدی کیه .رومو .اینا ینی عشق؟؟ینی جدی جدی عاشقم؟؟..اصن از کجا فهمید من دوس دارم بدونم اون دختر کیه ؟

برگردوندم و سرجام درست نشستم .روی تک مبل اتاقش نشسته بود و لب تابش رو پاهاش بود .یک تیشرت جذب سفید و شلوار مشکی 

دای  حمید فرد روحم تازه پوشیدع بود .واااای که چقدر جذابه این بشر ..صدای اهنگی توی اتاق پیچید .اهونس اهنگ گذاشته بود .با شنفتن ص

 شد .عاشق این اهنگش بودم  همــــش حقیقت بود و واقعا حاال میکردی با اهنگش ..اهنگ ک
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 وروش کبیر از حمیدفرد )حتمــــا گوش کنیــــــــــــــن .(

  

 کورش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه

 کورش پاشو ببین ملت تو خواب عمیقیه

 م که ما برتریمببین،داریم به دنیا میگی

 درحالی که ما همه یه مشت گدا پروریم

 ببین یه جوون از درد دلش بت داره میگه

 اینجا لواط و زنا جزیی از کردار نیکه

 کورش ناموس فروشی رو در قیمت

 کورش ملت گفتار نیکش فحشو غیبته

 کورش،تورو تحقیرو ویران کردن

 اسمت خط خورده از تقویم ایران اصال

 ا سیل و بالها رفتهکورش مقبرت ب

 عکست فقط سردر قلیون سراها نصبه

 وقته زندانی شده کورش آرامش خیلی

 نماد فروهر نماد شیطانی شده

 گرده عقب زمونهکورش،داره برمی
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 دونستی خدا عرب زبونه؟می کورش راستی

 جهنم،جای ماست که فارسی خوندیم یعنی

 موندیم دارسی ٔ  دنیا پیشرفت کرد ما دوره

 خلیجتو،خلیج عرب نامیدنکورش،

 بازمعرب رو تو وطن راه میدن ولی

 همون عرب هایی که هستن تشنه به خونمون

 همونا که دخترا رو کردن زنده به گورشون

 کاغذ روی ما ایران ٔ  هستن،همسایه

 ستها تو یه کاسهدستشون،با دست بیگانه ولی

 

 دال خونن کجایی که ببینی

 همه درگیره یه لقمه نونن

 ا جوونای ایرانیحت

 دیگه چیزی از عشق نمیدونن

 یه روز میاد که به جز یه نقشه

 نمونده چیزی از ایران باقی

 یی که رفتن و جون دادنکسا

 نبوده بهشت ٔ  به خدا واسه
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 اینقد درگیر شدیم که غیرت

 دیگه واسمون معنا نداره

 کورش بیدار شو وقت خواب نیست

 شدیم طفلی که مادر نداره

 اد به اسم یه مادرمی هرکی

 یه چیزی ازمون برمیداره

 یه روز میاد که یه ایرانی

 از خودش نداره دیگه هیچی

 

 دلت گرفته کورش،میدونم تابع احساسی

 مردم اشک ریختن سر قبر ناصر حجازی

 چه فایده؟اسطوره در آغوش میرنو ولی

 از یادها فراموش میشن بعده یه مدتی

 نه تو بندمبغضی تو گلومه،مثه یه دیوا

 چرا تندیستو دادن دست بیگانه تو لندن

 چرا یادت کورش،از همه حیث دود شده

 ها فقط تو فیس بوک شدهنوشتنه عقده

 کورش،مرد و مردونگی از تو افکار رفته
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 صالح کشتار جمعی شده اخبار هفته

 جوونا جیباشون خالیه و از دم بیکارن

 کردنو بور زدن سیگارن خالی اونا فکر

 ش جوونا از بیکاریشون جنون میگیرنوکور

 بیننیه عده ریش سفید نشستن جومونگ می

 از همون روش سفیدایی که جیباشون شده

 پره سیباشون حسابای تو که…پول ملت

 ما هم هر روز،از دیروزمون مرده تر هستیم

 که یه ملت سیاه پوشه مرده پرستیم

 کورش هواپیماها به عشق ملت میپرن و

 برنبهشت و جنت می مسافرا رو به

 بعده این حادثه مردم رخت سیاه میپوشنو

 شراب مرگو با یه بخت سیاه مینوشن

 کورش جای اینکه به امید آینده بشینی

 حامد حاضره بمیره تا ایران و پاینده ببینی

 دال خونن کجایی که ببینی

 همه درگیره یه لقمه نونن

 حتا جوونای ایرانی
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 نندیگه چیزی از عشق نمیدو

 یه روز میاد که به جز یه نقشه

 نمونده چیزی از ایران باقی

 یی که رفتن و جون دادنکسا

 نبوده بهشت ٔ  به خدا واسه

 اینقد درگیر شدیم که غیرت

 دیگه واسمون معنا نداره

 کورش بیدار شو وقت خواب نیست

 شدیم طفلی که مادر نداره

 میاد به اسم یه مادر هرکی

 هیه چیزی ازمون برمیدار

 )ترانه سرا:حامد فرد(کورش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه

 کورش پاشو ببین ملت تو خواب عمیقیه

 ببین،داریم به دنیا میگیم که ما برتریم

 درحالی که ما همه یه مشت گدا پروریم

 ببین یه جوون از درد دلش بت داره میگه

 اینجا لواط و زنا جزیی از کردار نیکه

 در قیمتکورش ناموس فروشی رو 
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 کورش ملت گفتار نیکش فحشو غیبته

 کورش،تورو تحقیرو ویران کردن

 اسمت خط خورده از تقویم ایران اصال

 کورش مقبرت با سیل و بالها رفته

 عکست فقط سردر قلیون سراها نصبه

 وقته زندانی شده کورش آرامش خیلی

 نماد فروهر نماد شیطانی شده

 گرده عقب زمونهکورش،داره برمی

 دونستی خدا عرب زبونه؟می ش راستیکور

 جهنم،جای ماست که فارسی خوندیم یعنی

 موندیم دارسی ٔ  دنیا پیشرفت کرد ما دوره

 کورش،خلیجتو،خلیج عرب نامیدن

 بازمعرب رو تو وطن راه میدن ولی

 همون عرب هایی که هستن تشنه به خونمون

 همونا که دخترا رو کردن زنده به گورشون

 کاغذ روی ما ایران ٔ  هستن،همسایه

 ستها تو یه کاسهدستشون،با دست بیگانه ولی

 دال خونن کجایی که ببینی
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 همه درگیره یه لقمه نونن

 حتا جوونای ایرانی

 دیگه چیزی از عشق نمیدونن

 یه روز میاد که به جز یه نقشه

 نمونده چیزی از ایران باقی

 یی که رفتن و جون دادنکسا

 ودهنب بهشت ٔ  به خدا واسه

 اینقد درگیر شدیم که غیرت

 دیگه واسمون معنا نداره

 کورش بیدار شو وقت خواب نیست

 شدیم طفلی که مادر نداره

 میاد به اسم یه مادر هرکی

 یه چیزی ازمون برمیداره

 یه روز میاد که یه ایرانی

 از خودش نداره دیگه هیچی

 

 دلت گرفته کورش،میدونم تابع احساسی

 ر قبر ناصر حجازیمردم اشک ریختن س
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 چه فایده؟اسطوره در آغوش میرنو ولی

 از یادها فراموش میشن بعده یه مدتی

 بغضی تو گلومه،مثه یه دیوانه تو بندم

 چرا تندیستو دادن دست بیگانه تو لندن

 چرا یادت کورش،از همه حیث دود شده

 ها فقط تو فیس بوک شدهنوشتنه عقده

 رفته کورش،مرد و مردونگی از تو افکار

 صالح کشتار جمعی شده اخبار هفته

 جوونا جیباشون خالیه و از دم بیکارن

 کردنو بور زدن سیگارن خالی اونا فکر

 کورش جوونا از بیکاریشون جنون میگیرنو

 بیننیه عده ریش سفید نشستن جومونگ می

 از همون روش سفیدایی که جیباشون شده

 پره سیباشون حسابای تو که…پول ملت

 هر روز،از دیروزمون مرده تر هستیم ما هم

 که یه ملت سیاه پوشه مرده پرستیم

 کورش هواپیماها به عشق ملت میپرن و

 برنمسافرا رو به بهشت و جنت می
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 بعده این حادثه مردم رخت سیاه میپوشنو

 شراب مرگو با یه بخت سیاه مینوشن

 کورش جای اینکه به امید آینده بشینی

 ایران و پاینده ببینیحامد حاضره بمیره تا 

 دال خونن کجایی که ببینی

 همه درگیره یه لقمه نونن

 حتا جوونای ایرانی

 دیگه چیزی از عشق نمیدونن

 یه روز میاد که به جز یه نقشه

 نمونده چیزی از ایران باقی

 یی که رفتن و جون دادنکسا

 نبوده بهشت ٔ  به خدا واسه

 اینقد درگیر شدیم که غیرت

 ن معنا ندارهدیگه واسمو

 کورش بیدار شو وقت خواب نیست

 شدیم طفلی که مادر نداره

 میاد به اسم یه مادر هرکی

 یه چیزی ازمون برمیداره
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 من کال عاشق هرچیم که به کوروش کبیر وصل میشه و عاااشق گردنبند فروهر بودم ولی عقیده داشتم که کسی که عاشقته باید برات فروهر بخره

 کرده بودم و ازین ب بعدم صبر میکنم . و تا االن صبر

 

اه حوصلم پوکید اهونس که داشت تند تند تایپ میکرد و لوسی هم که خواب بود .روی تختش کنار لوسی دراز کشیدم و نگاهمو به اهونس دوختم 

 ام گرم شد و .....بالشتش بوی عطرشو می داد و منو گیج میکرد و چشمام خمار می شد و دیگه اخراش نفهمیدم چی شد و چشم

  اهونس ¶™£££®®®+++**---++****++++***

سیلوانا واقعا کشش داشت و برای اینکه بهش فکر نکنم و نرم سمتش و سوتی ندم لب تابمو برداشتم و شروع کردم به تایپ داروهای جدید 

بود 9:۳۰تموم شد نگاه ساعت کردم اوه ساعت .قرار بود این لیست رو واس رییس بیمارستان بفرستم ..غــــــرق توی نوشتن بودم و وقتی 

.دستامو توهم قفل کردم و کشیدم باال .اخیـــــــــش .نگاهم که به سیلوانا افتاد چشمام گرد شد .همچیـــــــن اروووم خوابیده بود و 

بلند شدم و لب تاب رو گذاشتم رو لوسی هم کنارش خواب بود.چقدر خوشگل بود این دختر .خرسیه واس خودش  کل روز رو خواب بوده ..یواش 

مبل و رفتم سمت سیلوانا .من میگم کشش داره شما بگین نه ..خم شدم سمتشو و تو صورتش زل زدم .خداروشکر لوسی اونورش بود و 

ود و نفسای ارومش تو میتونستم راحت نگاهش کنم .چرا اینقدر این دختر جذابه؟؟؟چرا تا حاال اینقدر جذاب نبود ؟؟ .لبای خوش فرمش  نیمه باز ب

صورتم میخورد و حالمو خراب می کرد .اهونس خواهشا غلط  اضافی نکنی ..فقط دست بزنم؟؟.اهونــــــس..بابا من که قبال خوردمشون فقط 

میخام لمسش کنم ..با خودم درگیر بودم .دستمو اوردم باال و موهای خوش رنگشو کنار زدم .یواش دستمو گذاشتم روی ل*ب*ا*ش و 

لمسشون کردم.ینی چیزی میشه اگه دوباره بچشمش؟؟..اهونــــــس گفتی فقط لمس ..خوب یک ذره مزه ..نـــــــــع..از قدیم گفتن تا 

سه نشه بازی نشه ..من دوبار ب*و*سیده بودمش .برای بار سووممم باس بب*و*سمش ..دستمو برداشتم و یواش رفتم سمت ل*ب*ا*ش و 

 ا*ش ل*ب*ا*مو گذاشتم رو ل*ب*

 تق تق )صدای دره مثال(
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 سریع چشمامو بستم و از سیلوانا دور شدم و بلند شدم .قل*ب*م داشت میترکید 

 ب...بله-

 اهونس جان بیاین شام-دلی

 باشه شما برو ما میایم -

 باشه-دلی

کار کـــــردی من حتی یک بارم مارالو نفس اسوده ای کشیدم و چشمامو بستم و باز کردم .نگاهی به سیلوانا انداختم .دختـــــــره با من چی

نب*و*سیدم و اولین ب*و*سمم با خودت بوده سیلوانا چیکار میکنی با قل*ب*م؟؟؟..دوباره رفتم سمتشو برای اینکه غلط اضافی نکنم تکونش 

 دادم 

 هــــــــــــــــــم-سیلوانا

 پاشو خرس -

 اه چی میگی ولم کـــــــن-سیلوانا

 ووووومیگم پــــــــاشو-

--+++---***--★★★★-√π×÷™™ 

 سیلوانا 

 اهههههه این نمیخاد بزاره من بخوااااابم ..کالفه از جام بلند شدم و نشستم و زل زدم توصورتش

 هان ؟؟چیه؟؟؟نمیزاری بخوابم؟-

 اهونس لبخندی زد و گفت

 دیقس میخایم شام بخوریم 9:۴۰دختر پاشو ساعت-اهونس

 وااااای چقدر خوااابیدم ..با چشمای گرد شده گفتم



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 دروووووغ میـــــگی؟؟؟!!!-

 دروغم کجاس؟؟اون سگتم از خودت بدتر -اهونس

  با خنده نگاهی به لوسی که هنوز خواب بود انداختم ..بغلش کردم که اروم چشماشو باز کرد و باز شروع کرد به عشوه اومدن.جیــــــگر منه

  پاشو بریم-اهونس

 چه باحاله -بلند شدم و ایستادم .ل*ب*ا*م خشک شده بود زبونمو رو ل*ب*ا*م کشیدم که یک مزه ی خاصی داد .یک مزه ی دوست داشتنی  

 چی باحاله؟؟-اهونس

 ل*ب*مو تر کردم مزه میداد -

 چشماش گرد شد و بعد با یک لحن خاصی گفت 

 مزه ی بد یا مزه ی خوب؟؟ -اهونس

 میکنم  قبال چشیدمش ولی نمیدونم چیه  یک مزه ی خوب که حس-

 لبخندی زد و گفت 

 خوش بحالت پس -

پشت  بعد زد زیر خنده ..وا؟؟؟اینم خول شد؟!سالم بود که .شونه ای باال انداختم و همونجور که لوسی بغلم بود از اتاقش رفتم بیرون و اهونسم

 شپزخونه شدیم .همشون نشسته بودن و غذا میخوردن سرم از اتاق  خارج شد  و باهم رفتیم طبقه ی پایین  و وارد ا

 سالااام-

 جوابمو دادن .لوسی رو گذاشتم سر جاش و خودمم نشستم و اهونسم کنارم نشست و شروع کردیم به خوردن .وقتی غذامون تموم ش

 

 د اهونس و اردیان رفتن بیرون 
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 اری خانوم تحریم تموم؟؟-

 بعله جیگر بخشیدمت-اری

ا نبخششش؟؟؟ـ..چیزی نگفتم و رفتم سمت ظرفا و شستمشون و بعدشم لوسی رو برداشتم و رفتم تو هال ولی اهونس نبود .روی نه تورو خدا بی

 مبل کنار اردیان نشستم و اری و دلی هم اومدن و روی اون یکی مبل نشستن 

 روز اولی دانشگاه چطور بود -اردیان

 با شیطنت نگاه اری کردم .خندش گرفته بود 

 ون تو فکر مهرداد و تیرداد  بودیم دوتام

 عاااااولی بود -

 خدارو شکر-دلی

 وااای من االن بیدار میشم چطوری بخواابم؟؟-

 قرص بخور -اری

 راس میگیا -

 برات بیارم؟؟-دلی

 نه میرم بردارم -

 برداشتم و خوردمش و رفتم بیرون لوسی رو گذاشتم روی پای اردیان و رفتم تو اشپزخونه .در کابینت رو باز کردم و یک قرص خواب اور 

 ++:-*-**++-+-++**+؛*---++++***

 

 خمیازه ای کشیدم و از ماشین پیاده شدم و درارو قفل کردم 

 اه حال بهم زن از خونه تا اینجا همش داری خمیازه میکشی-اری
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 خب خوابم میاااد-

 توغلط کردی قرص خوردی-اری

 کی بود گفت قرص بخوووور؟؟؟؟-

سرت دانشجــــــوی مملکتی  و اونم دانشجو اتاق عمــــل اونوخ قرصی که نصفش خر رو میخابونه برداشتی کامل  اخه خیر-اری

 خوووردی؟؟من به کی بگم اخـــــه؟!!!!!!

 ب من چه خو باس میگفتی-

اونجاس و دقیقا هم نارسیس اونجا  با افسوس سر تکون داد و از پارکینگ دانشگاه بیرون رفتیم و راه افتادیم سمت چمنایی که همیشه نارسیس

بود و با دستای باز و چشمای بسته دراز کشیده بود .کولمو انداختم و سرمو گذاشتم رو دستش و چشمامو بستم  که جیـــــــــغ کشید و 

 خواست بلند شه ولی با دیدن من دوباره دراز کشید 

 بیشعـــــــــور ترسوندیــــــــم-ناری

 میخاد سرشو بزاره  رو دست تو  گمشو االغ اخه کی-

 خیلیا-نارسیس

 مثال؟؟؟!-

 با لحن شیطونی گفت 

 مثال رایبــــد-ناری

 مشتی تو شکمش زدم که زد زیر خنده 

 خدایا این دوتارو شفا نده بزار ما بهش بخندیم -اری

 کنارمون نشست  و ناری گفت

 خدایا همینو شفا دادی دستت طال -ناری
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 میخندیدم و جون نداشتم  چشامو باز کنممنم فقط به کل کالشون 

 سلــــــــــــــام ..واای سیلوانا چت شدههه؟؟!!!!-

 سالاام ..هیچیم نشده فقط الال دارم -

 ترسوندیم-باران

 لبخندی بهش زدم

 سالم جیـــــــگر-اری

 سالم خوشمـــــزه-ناری

 خاک بر سررررم  این چه مدل حرف زدنههه؟؟!!!-باران

 رخنده خودشم میخندید  بلند زدیم زی

 وااااااای .نععععع؟؟؟چشمام درست میبیننن؟؟

 وااااای بـــــــــــــــارااان-

 باران با ترس گفت

 هااااان؟؟چی شـــــده؟؟؟؟!!!!!!!-باران

 توهم چال گونه دااااااری؟؟-

 کــــــوفت ..خب معلومه که دارم -باران

 ناری هم نشست و گفت

 ـــــم؟!!!!جـــــــدی؟؟ببینـ-ناری

 باران خندید و اری گفت
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 واااای چه باحال -

 مال من عمیق تره -

 اره مال تو عمیق تره -باران

 کنار هم واسین عمیــــق بخندین-ناری

کنار باران نشستمو سرمو بردم کنار سرشو دوتاییمون عمیـــــق خندیدیم و شک نداشتم که شبیه خنگا شدیم .و دقیــــــــــــــــقا 

 ــــــون لحظه مهرداد و تیرداد از مقابلمون داشتن میومدن و بدبختانه مارو با اون قیافه دیدن ..شوکه نگاهشون میکردیم همـ

 اره مال سیلی خیلی عمیقه -ناری

رداد اخماشو ولی با دیدن چشمای گرد شده ی ما برگشتن و اونام حالتشون مثل ما شد .مهرداد و تیرداد اول گیج نگاهمون کردن ولی بعدش مه

 توهم کرد و به تیرداد چیزی گفت و ازمون دور شدن 

 هه..حتی نمیخاد ببینه منو -باران

 الهی من فدات شم دیـــــــوثه پسره توهم مث اون بشو حتی نگاهش نکن-

 باران با چشمای گرد شده نگاهم میکرد ولی این مدل حرف زدن برای اری و ناری عادی بود 

 دیـــوث ینی چی دیگه؟؟زشتـــــهواااای دختر -باران 

 کجاش زشته ؟؟؟-ناری

 باران ل*ب*شو گزید وگفت

 همه جــــــاش -باران

 مثال-اری

 یهو یادم اومد کالس دیرشده  جیغی کشیدم که با ترس برگشتن سمتم 

 باران کالس دیرمون شــــــــــــــــد-
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 واااااای ..بـــــــدو-باران

 ــــموااااای ناری گمشو بریـ-اری

کولمو برداشتم و بلند شدیم و بدو بدو رفتیم سمت ساختمون  و واردش شدیم و بدون خداحافظی از هم جدا شدیم و رفتیم سمت کالس محمدی 

..در کالسو باز کردم و پریدیم توش و همه با چشمای گرد شده نگاهمون میکردن .بیچاره باران داشت آب می شد از خجالت ولی من ریلکس 

 فتم و مث همیشه نیشمو باز کردم و گفتمنفسی گر

 ســـــلــــــــام-

 و این شد سوژه ی خندیدن بچه ها  در باز شد و استاد وارد شد .باران دستمو کشید و سریع کنار هم نشستیم

 سالم -استاد

 سـلـــــــام-

 زم لبخند دندون نما زدم همگی جوابشو دادن ولی صدای من یک چیــــــــــز دیگه بود .همه برگشتن سمتم که با

 خب .حاضر غایب میکنیم-استاد

 یکی یکی اسمارو گفت تا به من رسید 

 سیلوانا شهسوار -استاد

 دستمو تا اخرین اندازه بردم باال و گفتم

 هستــــــــم-

 استاد با چشمای گرد شده گفت

 مگه داریم والیبال بازی میکنیم؟؟؟؟-استاد

 بال دارم این مدلی گفتم خب چون عالقه ی زیادی به والی-
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بعدشم نیشمو شل کردم که سری از سر افسوس تکون داد و به حاضر غایبش ادامه داد ..واس خودت افسوس بخور کچل بی مصرفففف 

 کوتووووله ی چاااااق 

میکردم میرفتم رو  بعد حضور غیاب شروع کرد به درس دادن و کل طول کالس من یا چشام بسته بود چُرت میزدم یا نگاه قیافه بچه ها

 اعصابشون یا خمیازه میکشیدم  که در اخر صدای استاد دراومد 

 خانوم شهدوووست لدددفا یکم به درس گوش بدین-محمدی

 استاد من شهدوست نیستم شهسوارم - 

 بچه ها زدن زیر خنده ..استاد با حرص گفت

 ساکــــــت-

 همه خفه شدن که استاد گفت

 گوش بده  حاال هرچی ..به درس-محمدی

 دیقه از تایم کالسش گذشته بود۱۰نگاه ساعتم کردم .

 اممممم چیزه استاد ..فکر نمیکنین از تایم کالستون گذشته-

 خیـــــر-محمدی

 یکی از پسرای جوجویی کالس گفت

 دقیقه از تایم کالس گذشته۱۱استاد خانوم شهدوست  درست میگن -پسره

 با حرص نگاهی به سا

 

ک نگاه عصبی به من کرد و کیفشو برداشت و از در زد بیرون و در محکـــــم بست ..خــــــوب سیلوانا خانـــــوم عتش کرد و بعدشم ی

 این ترم رو ریــــدی گلم
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 وای سیلوانا بتـــــرکی چرا اینجوری کـــردی؟؟؟میندازتت اخر ترم-باران

 سرم یکم پول ببینه دهنش بسته میشه فدا -شونه ای باال انداختم و کولمو برداشتم و خمیازه کشون گفتم

 همون جوجه ای که طرف منو گرفته بود گفت

 اووووف بچه مایه دااار -پسره

با قیافه ای که دست کم از پوکر تلگرام نداشت نگاهش کردم که نیشش بسته شد و بعدشم با باران از کالس بیرون رفتیم و بالفاصله رفتیم 

 ه بودن و میخندین .خودمو پرت کردم وسطشون سمت چمنا ..اون دوتا خول وچل نشست

 وحشــــــــــی درست بشیــــــــن-ناری

 همینه که هـَــــه-

 کالس چطور بود -اری

 داغـــــــــون-باران

 این سیلی باز چه گندی به آب داده؟؟؟-ناری

 ن .خخخخخباران براشون تعریف کرد ولی باخنده ی اری و ناری تعجب کرد .انتظار زاشت سرزنشم کن

 ایـــــــول کاش منم میبوووودم -ناری

 شما دیگه آخرشیــــــــــــن-باران

 شفا نمیده دیگه -اری

 اصالاا نمیده -باران

 من و ناری هم غش رفته بودیم از خنده 

 بچه ها بچه ها -باران

 ساکت شدیم و به قیافه ی رنگ پریدش زل زدیم 
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 چی شدی؟؟-

 مهرداد-باران

کردیم .مهرداد و یک دختره با خنده داشتن میومدن اینور .ینی مارو نمیدن  چون زیر درخت بودیم  صدامو یــــواش کردم و  رد نگاهشو دنبال

 گفتم

 باران اینحوری ببینتت که فهمیده دوسش داری لدفا درست شو یا بیا اینور -

یدم همین حال بهم دست میداد .جامو با باران عوض کردم  سرشو تکون داد ولی گیج بودنش کامال معلوم بود منم اگه اهونسو اینجوری مید

 .وقتی نزدیک تر شدن صداشون به گوش میخورد 

 خاله خوبه؟-مهرداد

 ارههه  سالم رسوند -دختره

 عــــــــــوق چه تو دماغی میحــــرفه با اون صدای جیغیـــــش حالم بد شــــــــــد 

روبه روی باران و ناری و اری بودم منو دید ولی اونارو ندید فقط کافی بود یکن بیاد جلوتر تا مهرداد خواست چیزی بگه که منو دید .چون 

گشه ببینتشون ..نگاهی بهم کرد و بالفاصله دورمو نگاه کرد و نفسی از سر اسودگی کشید .ضااااایه معلوم بود نمیخاد باران ببینتش .پس چه مر

 شه ..برگشتم سمت جایی که باران بود و گفتمپوزخندی زدم .بزار یکم اذیتش کنم چی می??

 خب باران میگفتی؟؟-

 و نگاه پرتنفری به مهرداد انداختم که دندوناشو روهم میفشرد تا خفم نکنه .

 هیچی دیگه همین تموم شد -باران

 بدبخت خیلی داشت خودشو کنترل میکرد  

 مهرداد میشناسیشون؟؟-دختره

 داد مهرداد فقط سری به معنای اره تکون 
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 معرفی کن پس -دختره

 همچین از باااال نگاهم میکرد .هه هنوز اون سه تارو ندیده بود 

ایشون خانوم شهسوار اون سه تای دیگم خانوم شهسوار دختر عموی این شهسوار اون یکی دیگشونم خانوم مهرابی و -مهرداد به زوور گفت

 اون یکی دیگم بارا...خانوم بابایی 

 ــــدی میخاس بگه باران ولی حرفشو خوورد ..پسره عاشققق بارانه پس چه مـــرگشه ؟؟واااای چه فیلم هنــ

 اون سه تای دیگه؟؟کو؟؟-دختره

 اینجاییم یکم چشماتو باز کن -ناری

 دختره با لحن پر عشوش گفت

 ععععع ببخشید ریز بودین ندیدمتون -

 چشمات ضعیفه حتما یک چشم پزشکی برو -اری

 جواب مونده بود ولی باران به مهرداد زل زده بود و مهردادم به اون .ووووی چه عاشقونه  دختره دیگه واقعا تو

 اونوخ شوما کی باشی؟؟؟ -ناری 

 من روژیا هستم .شما مهرابی هستی یا شهسوار یا بابایی؟؟)بعدش گفت(..ععععع مهرداد بابایی مث فامیل تویه -ابرویی باال انداخت و گفت 

 م که هست اخی بچم ایکیوش ضعیف

 من مهرابیم ..درضمن بابایی ایشونه و دختر عموی اونیه که کنارش ایستادی -ناری

 روژیا با چشمای گرد شده نگاه باران کرد و بعدشم به مهرداد نگاه کرد .مهرداد با اخم گفت

 خب دیگه ما بریم -مهرداد

 بابای-روژیا

 عوووووف چندش 
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 خدانگهدار-

 هم با لحن نه چندان دوستانه ای جوابشو داد و رفتن بچه ها جوابشو دادن و باران 

 دختره ی عوضی -باران

باران ببین تو بخای اینحوری باشی که یک گربه روهم نمیتونی واس خودت کنی ..باس قوی باشی و بتونی مقابل مهرداد بایستی نه که زود -

 رنگت بپره 

 نمیتووونم-باران

 هیـــــــچ کاری نشد  نداااره -

 سعی میکنم-باران 

 افرین این شد -ناری

 بریم که کالس رسولی رو دیر نکنیم .-اری

 بلند شدیم و رفتیم سمت کالس و تو صف اخر نشستیم و بازم باران وسطمون نشست 

 باران االن که این پسرعموهای ترسناکت اومدن فقط باید بخندیا حق نداری نیشتو ببندی-

 آخـــــ..-باران

 اخه ماخه نیار-ناری

 همینی که گفت -ریا

 میگی چشم -

 خندید و گفت

 خوشم میاد مث این گانگسترا میحرفین .-باران
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شمای خودمونم خندیدیم که در کالس باز شد و اون دوتا هیوال وارد شدن ..تیرداد واااقعا جالب بود قیافش .بچه تر میزد ولی وحشتناااک بود .چ

 بز بود وحشتناکی داشت  که رنگی بین خاکستری و ابی و س

واقعا وحشتناک بود .بی توجه به بقیه صف دوم نشستن و اون دخترم کنار مهرداد نشست ولی مهرداد محل سگشم نداد .اصن حااال کردم 

 ..همیشه از اسمایی که ژ داشت بدم میومد و فکر میکردم لوووسه و با دیدن روژیا به یقین رسیدم ..استاد وارد کالس شد و حض

 دش شروع کرد به ور ور کردن ور غیاب کرد و بع

خـــــب دانشجوهای گل .باید بهتون بگم که شیوه ی درس دادن من  جوریه که از اول ترم هرکسی باید بره سر کار تا کارش درست -رسولی

و از اونجا شروع باشه و من به هرکسی در حد استعدادش یک بیمارستان معرفی میکنم و درخواست میدم به اون بیمارستان و شما باید کارتون

اید کنین .خب من کار تک تکتونو از استاد سال پیشتون پرسیدم و چند تا از کاراتونو دیدم بعضیاتون واقعا عالی بودین .خب من هرکسیو میگم ب

 بره کدوم بیمارستان و زیر دست کی باشه .

 یکی یکی همه رو گفت و به من که رسید گفت 

هرابی به بیمارستان ......میرین و خانوم شهسوار زیر دست دکتر اهونس شهسوار و خانوم مهرابی زیر خب .خانوم شهسوار و خانوم م-رسولی

 دست دکتر رایبد امیری  .خب نفر بعدی...

 و من و نارسیس و باران و اریستا بودیم که با دهن بـــــــــــــاز به هم نگاه میکردیم ..خدایا باورم نمیشه این یعنی تـــــــــــه

ااااااانس ..این یعنی زندگیه سفیـــــد این یعنی تقدیــــــر ..خدایا عاااااشقتم .نوکرتمممممم..ل*ب*مو گزیدم تا جیغ نزنم از شدت ش

 خوشحالی 

رو  خب ..امروز یک شنبس از سه شنبه باید برین سر کارتون .راستی من به دکترا خبر ندادم و خودتون یک نامه ای  رو  که بهتون میدم-استاد

 باید ببرین اونجا تا امضا کنن .یک سوپرایزم واس اونا میشه دیگه دست تنها نیستن 

 واااااای باورم نمیـــــشه .کال خوابم پریده بود و تمااااما ذوق کرده بودم ولی به روز نمیدادم ..کالس که تموم شد 

 وااااااای بچه ها رایبدددددد ..باورتون میـــــشههه-نارسیس

 گفتم خندیدم و
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 توکه خوش ب حالت شد دیگه-

 دلم واس پرسنالی بیمارستان میسوزه-اری

 وا چرا؟؟-باران

 تو که نمیدونی .سیلوانا و اهونس دو ثانیه باهم تنها باشن م های همو کندن -اری

یم سمت پارکینگ که یک سمند باران چشماش گرد شد و من و ناری زدیم زیرخنده .کولمو برداشتم و با بچه ها رفتیم بیرون  و داشتیم میرفت

 بیرون اومد و اون دختره روژیا توش بود  کنارمون ایستاد و گفت

 خسته نشیش پیاده میرین بیاین سوار شین -روژیا

 گفتمواااای خدا این میخاست بگه ماشین دارم؟؟؟؟؟پوزخندی زدم و یواش 

 ناری سرگرمش کن تا بیام -

هزار تومن بود رو زدم به 9۰۰سمت ماشینو و درارو باز کردم و روشنش کردم و عینک دودیمو که بعدشم سریع رفتم تو پارکینگ و دوییدم 

 چشامو از پارکینگ زدم بیرون و کنار بچه ها ایستادم و بوق زدم که برگشتن سمتم و روژیا دهنش اندازه غــــــار باز مونده بود 

 ی سوارمون کنی ولی خودم ماشین دارم سوار شین بریم دیگه .روژیا جــــــون ممنون که ایستاد-

 خدابیامرزه پدر  ماشین ددی رو -روژیا

 پوزخندی زدم و گفتم

 عرضم به حضورت ددیم عمرشو داده به شما -

 قیافش تو هم رفت و گفت

 ببخشید نمیدونستم .تسلیت میگم-روژیا

پز بدم ولی این دختره باید حالش گرفته می شد .خدابیامرز مامان چیزی نگفتم و بچه خا سوار شدن و گازشو گرفتم و زدم بیرون .ادمی نبودم که 

 همیشه بهم میگفت اینه تا میگفتم چرا اینه میگفت چون هم صاف و پاکی و هم با هرکسی مث خودش رفتار میکنی .
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 ایــــــــــــول دختر حاااال کردم  -ناری

 لبخندی زدم و گفتم

 قابلی نداشت -

 دیم و بارانو رسوندم خونشون و نارسیسم بردم خونه ی خودشون و خودمونم رفتیم خونه ادامه ی راه اهنگ گوش دا

++++++-----*****++++++******* 

ظرف  لباسامو عوض کردم و لوسی رو بغلم کردم و رفتم از اتاق بیرون و رفتم تو هال ولی کسی نبود.کجان اینا ؟؟.بیخیال .رفتمتوی اشپزخونه و 

گذاشتم جلوش رو میز و برای خودمم یک لقمه  گوشت گرفتم.همیشه تویخچال گوشت اماده می بود و گشنمون می  غذای مخصوص لوسی رو

 شد میخوردیم.. پشتم به در بود و گوشتارو روی کابینت جلوم گذاشته بودم و میخوردم  که یهو دستای یکی روی شونم قرار و گرفت و سرشو خم

 کرد سمتم و گفت 

 همنم میخام دختررر-

 با صدای اهونس شوکه شدم..اینم یک چیزیش میشه ها.باتعجب برگشتم سمتش و با ریلکسی گفتم

 خب بیا بخور -

منحرف بیشعور بلند زد زیر خنده که اخمی کردم و واس خودم لقمه و گرفتم و بردم سمت دهنم ولی بیشور دستمو کشید و برد تو دهن خودش 

 و دهنش .چقدر داااغ بود  .وتقریبا انگشت شصت و اشارم کامل رفت ت

 اه دستمو خوووردی-

 نوش جونم -اهونس

 لقمم خووووردی-

 اهونس یک لقمه گرفت و اورد سمت دهنم .نه این واقعا سرش خورده به جایی و دیوونه شده ..رومو برگردوندم

 نمیخام-
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 این در عوض اون لقمت-اهونس

 ند تو دهنم و دهنمو بست .به زور لقمه رو قورت دادمبعدشم چونمو گرفت و رومو از  خودش کرد و لقمه رو چپو

 اخه گوووووریل اون لقمه رو پدر منم نمیتونست بخوره به چه امیدی تو دهن من کردییی؟؟؟-

 خب باس از این گنده ترا تو دهنت جاشه -اهونس 

م کرد و وقتی منظورشو فهمیدم  زدم پس ینی چی؟؟؟مگه میخام تو دهنم لوله کشی کنم.گیج نگاهش میکردم که چشمکی زد و منتظر نگاه

 گردنش اول با چشمای گرد شده نگاهم کرد ولی بعدش بلند زد زیرخنده 

 بچه ی پررو ی دیوونه ..امروز خیلی خوشمزه شدیا-

 به من چه تو ذهنت منحرفه ..بعدشم من خوشمزه بوووودم-اهونس

 ععععععع .سقفو بگیر-

 نیازی نیس -اهونس

 اداش

 

رفتم سمت لوسی و بغلش کردم و خواستم برم بیرون که جلوم ایستاد ..کنار من دیوار بود و اونم دستشو اورد سمتم و مجبور شدم و دراوردم و 

 برم کنار که به دیوار چسبیدم .دو دستش کنار سرم بود و چشم تو چشم بودیم 

 برو کنار..چیکارم داری؟؟؟-

 ترسیدی؟؟-اهونس

 چرا باید بترسم ؟؟؟-
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نزدیک تر کرد .ولی خب من ادمی نیستم که کم بیارم و بگم که ترسیدم و اجازه نمیدادم ترسمو ببینه..سریع لوسی رو باال اوردم و  اهونس سرشو

جلوش نگه داشتم  و از شانس خوشگل منننن همون لحظه لوسی زبونشو دراورد و تند تند لیسش زد .داد اهونس بلند شد و ازم دور شد .بلند 

 واااای دلم دارم میترکممممزدم زیر خنده .

 اهونس که به صورتش چسبیده بود و میرفت سمت دستشویی درهمون حال گفت

 کشتمتتتتت سیلواناااااا -اهونس

بغل  با صدای بلند قهقه میزدم .سریع از اشپزخونه رفتم بیرونو بدو بدو رفتم باال و پریدم تو اتاقم و درم قفل کردم .اخیییش .لوسی رو محکم

  کردم  

 لوسی عاشقتممممممممممم-

*********&&&& 

سالاااام به عشقای خووودم ...عزیزای من امشب و فردا مجلس داریم و امروز نهایت سعیمو کردم و فقط تایپ کردم میدونم کمه ولی ببخشید 

امیدوارم وقتی اومدم ممبرا باال ��کنم دیگه درگیر بودم و اینکه شااید فردا اصن نتایپم چون جشن اصلیه و وقت نمیکنم باید به کارا رسیدگی 

 ��...خبببب بریم سراغ رمانموووون��رفته باشههههه

 

 اهونس

ی وقتی رفتم تو اشپزخونه و سیلوانارو دیدم ذوق کردم ..دیگه به خودم نمیگفتم چرا؟؟چون از این چرا ها خسته شده بودم .و کاری که عشقم م

قتی رفتم سمتش لرزیدنشو زیر دستم حس کردم  یعنی سیلوانا بهم عالقه   داره؟؟؟نه بابا سیلوانا ادم کشید رو انجام میدادم .چی میشه مگه؟؟..و

عالقه نیس ..لقمشو از دستش قاپیدم اصن حااال کردم ..اون لقمه اصن مزه ی دیگه ای داد ..وقتی داشت میرفت بیرون دلم خواست بمونه و 

خاست اذیتش کنم یکم ولی با وجود اون سگ مزخرف بی ادبش تموم افکارم پوچ شد ..واقعا مانعش شدم .ولی اون نمی ترسید ازم .دلم می

مدل صابون صورتمو شستم .اخیییییش.حالم واقعا  بد شد ۵چندش بود که ربون یک سگ به لبات بخوره .مث جت رفتم سمت دستشویی و با 
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یی رفتم بیرون ولی غیب شده بود  .دختره ی پررو .رفتم طبقه ی باال و سگشم مث خودشه .بی اددددب و بامزه و جیگرررر.خندیدم و از دستشو

 دم در اتاقش ایستادم که صدای خندش میومد ..

 مهرداد یا تیرداد؟؟؟-سیلوانا

-........ 

 واااای تیرداد که وحشتنااااکه چشماااشو دیدی مث گرگهههه ترسناااااک -سیلوانا

-....   .... 

 که و جذابه ولی خب زیادی عنقه وقتی باران تعریف کرد دیگه ازش بدم اومد  پسرم اینقدر مزخرف مهرداد چهرش بانم-سیلوانا

-........ 

 معلومه که پسر خوب وجود داره -سیلوانا

-........ 

 اووووم .مثــــــــال اهونس -سیلوانا

-........ 

 ضی کاراش واقعا دوست داشتنیه ولی بعضی کاراش واقعا مزخرفه عــــــــــاوره .میدونم خیلی مغرور و غده ولی خب باحاله بع-سیلوانا

ده واااااای منو میگــــــــــفت ..من پسر خوبیمرکه میشنااااسه .واااااای .ذوق کردم و گوشمو بیشتر به در چسبوندم ینی قشنگ به در چسبی

 بودم که یهو .....

----}}}}}{{{××××÷÷÷÷_^^^^\___=_°^ 

 سیلوانا

 ـــــوع چیزای جدید میشنوم .اهونس دوس داشتنیههههه؟؟اوهـ-نارسیس

 ععععععع منحرف گفتم بعــــــضی کاراش -
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لوسی داشت بازی می کرد ..بلند شدم و رفتم تا توی راهرو نگاهی بندازم .در اتاقم رو باز کردم و یهو یک چیز خیــــــــــــــلی 

رم .جیـــــغ کشیدم و گوشی از دستم پرت شد و باطریش بیرون پرید ..چشام سیاهی سنگیـــــــن روم افتاد که حس کردم دارم باال میا

 رفت .ای اهونس بمیــــــری که به خاطر فوضولیت من دارم میمیییرم

 آخــــــــــــــــخ گمشوووو از روم دارم میمیرمممم-

 اهونس سریع از روم بلند شد و منو گذاشت رو پاش و دستاشو دورم حلقه کرد 

 خـــــوبی؟؟؟سیلوانااااا؟؟؟-اهونس

 دو دیقه دهنتو ببند سرم گیج میره توهم با صدای نکرت باال سرم داد میزنی -

 نفسی از سر اسودگی کشید .دستمو گذاشتم رو گیجگاهم و فشار دادم 

 ببخشید -اهونس

 ـــــــــده .بدبخت شدمممماوهوع؟؟؟این اهونس مغرور بــــــود؟؟؟اره اصن وظیفشه .واااای حرفامونو شنیــــــ

 تو اصن میدونی  ادب چیه؟؟؟-

 نه تو تنها میدونی -اهونس

 میــــــزنمتـــــا ..بچه پررو به چه حقی به حرفای من گوش میداااادی؟؟؟-

 مث خودم کم نمیاورد و از در پررویی وارد می شد  

 دوس داشتم گوش کنم -اهونس

 لقش بودم نیشگونی ازش گرفتم و با صدای جیغی گفتمهمونجور که رو پاش بودم و تقریبا تو ح

 تو غلـــــــط کردی درس داشتی-

 آخــــــــــــخ ..وحشـــــــــی-اهونس 

 لوسی بشیــــــن -لوسی بدبخت دورمون میچرخید دم تکون میداد و رو عصابم بود 
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 بیچاره سریع سر جاش نشست 

 چته تووو؟؟بدبخت سکته کرد -اهونس

 ـرا حرفامو گوش کـــــــردی؟؟؟؟؟چــــــــ-

 اه گیردادیا ..خب کنجکاو شدم -اهونس

 حق نداشــــــــتی-

 من حق هر کاریو دارم -اهونس

 برای من نـــــــداری-

 اتفاقا برای تو دارم -اهونس

 با حرص نگاهش میکردم که گفت

 حرص نخور شیرت خشک میشه -اهونس

شروع کردم به مشت زدنش که چپه شد و چون رو پاش بودم شـــــوت شدم روش و دررررد  دیگه صبرم تموم شد و جیـــــغی کشیدم و

 بدی پیچید تو ل*ب*م ...

 آخخخخخخ-

 سرمو باال اوردم و نگاهش کردم ..لب پایینش سمت راست زخم بود .دستمو به ل*ب*م کشیدم مال منم پرخون بود .

 سیلوانا چت شـــــــد؟؟؟؟-اهونس

 حالت اولمون برگشتیم  ولی دست اهونس رو لب من بود  نشست و دوباره به

 مهم نیس اهونس لب خودت چی؟؟؟-

 گوربابا لب من ..درد که نداری؟؟-اهونس
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عااااشق این نگرانیاشم ..ولی خودم داشتم میمردم از نگرانی واس ل*ب*ش ..دستمو گذاشتم رو زخم ل*ب*ش که اخماش توهم رفت از در 

 من با شدت خورده بودم بهش  ..مال اون بدتر بود چون

 وای اهونس -

 جونم؟-اهونس

جــــــــــان؟؟؟ضربع به ل*ب*ش خورد به سرش که نخورد چش شــــــــــده؟؟؟نکنه ضربه مغزی شده؟؟؟واااای حیفش پسر خوبی 

 بود 

 لبت بدجور زخمه  - 

 مال توهم زخمه -اهونس

 .منم انگشتمو کشیدم رو ل*ب*شو نشونش دادم و دستشو کشید رو زخمم و انگشت پر خونشو نشونم داد 

 خ

 

 ندید و گفت 

 مهم نیس -اهونس

 صبر کن -

 از تو بغلش دراومدم و رفتم سمت کمدم و یک دستمال پارچه ای برداشتم و رفتم سمتش 

 انگشتتو بزار اینجا -

گشتی رو که پر بود از خون لب اهونس رو روی پارچه لبخندی  زد و انگشتشو گذاشت رو پارچه ..انگشتی که پر بود از خون لب من و من هم ان

 زدم .حاال دوتا رد انگشت پر خون رو پارچه بود .با لبخند نگاهش کردم  و اونم نگاهی مثل خودم بهم انداخت و دلم ضعف رفت براش .
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ب من .اون یکی دستمالو از دستش گرفتم اهونس از روی میز جعبه دستمال رو برداشت و از توش  دوتا کشید  و یکیشو تاه کرد و گذاشت روی ل

 و تاه کردم و گذاشتم رو زخم ل*ب*ش و به چشمای اسمونیش زل زدم که االن ستاره داشت .

 سیـــــــــــــــلوانا ..کجاییــــــــــن -

 با صدای اریستا مث جت از هم جدا شدیم

 اهونس برو بیرووووون -

و پرت کرد تو اتاقش ..از حرکتش خندم گرفته بود ولی وقت خنده نبود .سریع دستماالرو گذاشتم تو اهونس د سریع بلند شد و رفت بیرونو خودش

کمدم  ..خخخخخ اهونس دستمال زخم لب منو برده بود و دستمال زخم اون پیش من جامونده بود .سریع پریدم رو تخت و لوسی رو گذاشتم رو 

 اری اومد تو و با تعجب نگاهم کرد  شکمم و شروع کردم باهاش به بازی که در باز شد و

 ســــــالم-

 علیک سالم ..وااای سیلوانا لبت چی شـــــده-اری

 یا خدا حاال چی بگــــــــــم ؟؟؟!!!! 

 چی...چیز خاصی نیست -

 اری اومد و نشست کنارم و خم شد روم

 زود باش بگو بینم چی شده -اری

 لوسی زخم کرد -

 خت .بیچاره دخملکم .خخخخ.یک نگاه پر خشم به لوسی اندا

 حیوون وحـــشــــــی -اری

 عععععع اری ولش کن -

 اوکی ...چرا جواب نمیدادیی؟؟؟-اری
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 با لوسی درگیر بودم دیگه -

 اها ..اهونس کجاس؟؟-اری 

 ن..نمیدونم-

 ینی ندیدیش؟؟؟-اری

 نع -

 دروغ که حناق نیس گیر کنه وگرنه مرده بودم  

 جاس اوکی بزار برم ببینم ک-اری

اهوووونس به -با لبخند زوری سری تکون دادم و رفت .وااای زخم ل*ب*شو ببینه چــــــــی؟؟؟..گوشیمو برداشتم و به اهونس پیام دادم 

 اری گفتم لوسی ل*ب*مو پاره کرده گاف نـــــدی توهم یک چاخان در بیار 

 دعا دعا میکردم که بخونه 

 ***اااهونس $$$$$$$$$$$$$************

 

 در اتاق باز شد و اری وارد شد 

 ســــــالم..کجایی تــــــو -اری

 علیک ســـالم ..ببخشیدا اینجا طویله نیس در داره - 

..پیامشو که خوندم  ???برای گوشیم پی ام اومد ولی حسش نیومد بازش کنم ..ولی یک حسی گفت بازش کن مهمه ..گوشیو برداشتم .سیلوانا 

 کن تشکرکردم  از اون حسم که گفت باز

 چرا جوابمو نمیدادی؟؟-اری

 نشنفتم-
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 ???ای واااااای ..داداشی لبت چی شــــــــده -اری

 داشتم از پله ها میرفتم پایین پام گیر کرد افتادم -

 ای وای ..امروز چرا همه ل*ب*شون زخم میشه؟؟-اری

 بیچاره خواهر سادم ..جلوی خودمو گرفتم نخندم  .

 خوب مواظب خودت باش -اری

 چشم خواهری-

 خب دیه من برم پایین یک زنگ به دلی بزنم -اری

 کجا بودی؟؟-

 رفتیم با دلی خرید ولی دلی گفت تو برو من هنوز کار دارم -اری

 اها-

ل رو توی بلند شد و بعدشم از اتاق رفت بیرون ..دستمالی که پر خون لب سیلوانا بود رو از جیبم دراوردم ..لبخندی زدم و بلند شدم و دستما

 صندوقچه ی خاطراتم گذاشتم ..نمیگم چرا؟؟چون نمیدونم چرا...

 **اا--++++****-★★★*****--+++

 

 

 سیلوانا

با صدای باز شدن در اتاق اهونس با استرس رو تخت نشستم ولی وقتی اری نیوند توی اتاق نفسمو با اسودگی بیرون دادم و دراز کشیدم 

پیچونده بودش .لوسی سرشو گذاشته بود رو سینم و دستاشم جفت کرده بود .الهی فداش شم مث نی نی  .اهونس حتما پیام رو خونده بود و

هاس ..تو همون حالت گذاشتمش روی تخت کنار اهونا و سیونس و بلند شدم و رفتم دستشویی و ل*ب*مو شستم و رفتم بیرونو خشکش کردم 
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تمال پارچه ای که رد انگشتامون روش بود با دستمال خونای لب اهونس برداشتم و از و دستمالو انداختم اشغالی ..در کمدمو باز کردم و دس

کشوی پایینی جوهر هم برداشتمو نشستم .لوسی هم با دفت نگاهم میکرد .با لبخند انگشتمو مر جوهر کردم و دور اثر انگشتمون به شکل قلب 

شتامم قلب کرده بودم .پارچه رو گذاشتم خشک بشه و جوهر رو جمع کردم و کشیدم .خییلی قشنگ شده بود .اثر انگشتمون قلب بود و با انگ

رفتم دستامو شستم و برگشتم کنار پارچه نشستم و چند دیقه  فوتش کردم تا خشک بشه.گذاشتمش و رفتم سر کمدم و از تههه لباسا 

داشت چون خود بابا گفت کسی نفهمه .برش داشتم و رو صندوقچه ای که بابا بهم داده بود رو دراوردم هیچ کس از وجود این صندوقچه خبر ن

 زمین نشستم .پارچه و دستمال رو گذاشتم تو صندوقچه و درشو بستم و گذاشتمش سرجاش  .

 خب ..لوسی میبینی من دیوونه شدم .منی که هیچ چیز برام مهم نبود االن دارم وسایلی که از اهونس دارم رو مخفی میکنم -

گوش می داد.خندیدم و بغلش کردم ..نگاهم به گوشیم که افتاد لوسی رو ول کردم و پریدم سرش.سالم بود فقط باطریش  لوسی همچنان با ادب

بیرون افتاده بود .ایول به این میگن گوشی .سامسووووونگ .باطریشو توش گذاشتم و روشنش کردم ..ده میس کال از ناری وااای بدبخت شدم 

 .همون موقه گوشیم زنگ خورد .

 جوووونم-

 وای سیلوانا -ناری

 و نفسی که از سر اسودگی بیرون داد .ناری که فحش نداد ینی واقعا نگران بوده 

 بیشعووووووور عوووووضی االاااغ دیوووووووس اوسکووووول -ناری

 باخنده گفتم

 بابا بسه تیر بارونم کردی -

 حقتههههه دختریه بیشعوووووور االاااغ-ناری

 لی  شدیای بابا  دوباره پ-

 کدوم گوری بوووودی-نادی

 هیچی بابا در اتاقو باز کردم یهو یکی مث خر افتاد روم که داشتم باال میاوردم نگاه کردم دیدم اهونسه -
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 واااااااای ..ینی حرفامونو شنییییده؟؟؟؟-ناری

 اوهوم -

 پس بدبختییییییی-ناری

 نع بابا میرم کوچه علی چپ -

 ه رو خدابیامرزه پدر این کوج-ناری

 با صدای بیق بیق گوشیم نگاه صفحه کردم

 ناری پشت خطی دارم -

 اوکی ..خیالم راحت شد سالمی .بای-ناری

 بای-

 قطع کردم و جواب بارانو دادم

 سالااااام-

 سالاااااام .خوووبی؟؟-باران

 تی فداااااااا ..تو خوووبی؟؟؟-

 عاااااولی-

 خداروشکر ..سیلوانا-باران

 جونم-

 تولدمه و میخایم جشن بگیریم میشه بیای؟  پس فردا-باران

 وااااااای تولدت مباااارک ..اره که میام فقط اون دوتا دیوونرم دعوت کنیا-
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 مرررررسی عاااشقتم ..اوناهم رو تخم چشمام جا دارن ..راسی با خانواده بیا-باران

 وا؟؟؟مگه خاستگاریه؟؟-

 بلند خندید و گفت

 براس اس کن میدم مامی بزنگه نع ولی بیار .شماره خونتو-باران

 اوکی -

 بااای -باران

 بای-

 قطع کردم و پریدم رو تخت.اخ جوووووون اینم از جشن .

 وااااای پس فردا چه خوش بگذرررره .حتما مهرداد و تیردادم هستن .وااای باران چه حالی میشهههه.

 سیلواناااااااااااااا-اری

وسی هم با سرعت  پشت سرم میومد .پله هارو دوتا دوتا رفتم پایینو خودمو به اری و دلی که روی مبل با صدای جیغ اری پریدم از اتاق بیرونو ل

 نشسته بودن رسوندم و لوسی هم ترمز گرفت 

 چ..چی.چی شده؟؟؟!!!!!-

 اری و دلی اول با تعجب نگاهم کرن بعد زدن زیر خنده...واااااا؟؟؟؟؟چرا اینجوری میکنن؟؟اهلل واعلم 

 ا دوتااااا؟؟؟چتونه شم-

 واااای دختر چرا اونجوری رنگت پریده  بود؟؟-دلی

 خوب اری بدجور صدام کرد .اتفاقی افتاده؟؟؟-

 اخ مردم از خنده ..نه بابا اتفاق چیه میگم این لباسو ببین چه نازه-اری

 و به لباسی که رو پای دلی بود اشاره زد ..
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 م زدی .خررررر عوضی ای بتررررررکی تو که به خاطر لباس اونجوری صدا-

 اری و دلی باز زدن زیر خنده و با حرص نگا هشون کردم ..نگاهم به لباسه افتاد .فوق العاده بوووود 

 سی..سیلوانا کشتیمون که -دلی

 با اخم نگاهشون کردمکه نیششونو بستن .خودمو پرت که رو مبل کنار دلی و لوسی هم سریع پرید باالی مبل و رو پام نشست 

 نباشی لوسی جان جا کم بود؟؟ خسته-

 از بس میزاریش رو پات -دلی

 واال...وای سیلوانا لباس رو ببین -اری

 دیدم ..خوشگله -

 اینو همینحوری خریدم گه تو جشنی چیزی بپوشم و االنم  مامان دوستت باران زنگ زد دعوتمون کرد به جشن تولدش-دلی

 چه سرعتی داره این دختر -

 واس چی؟؟-اری

 مین االن منو دعوت کرد اخه ه-

 در خونه باز شد و اردیان وارد شد .دلی بلند شد و رفت گونشو ب*و*سید و کتشو گرفت و پچ پچ کردن 

 ینی ی وقت خجالت نکشینا جوون مجرد اینجا نشسته -

 خندیدیم و اردیان گفت

 سالاام بر جوونای مجرد -

 سالاام برتو  ای متاهل -

 سالم دادا جووونم -اری
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 مسال-

 صدای اهونس بود که از پله ها پایین میومد  .جواب س

 المشو دادیم و اومد کنار اری نشست 

 سیلو...)حرف تو دهنش ماسید و گفت(واااای لبت چی شددددده؟؟؟؟؟!!!!!-دلی

 ای وایییییی 

 هیچی با لوسی درگیر شدم -

 همشون با خشم به لوسی بدبخت زل زدن .الهی فداش شم چشماش مظلوم شد 

 اهونس لب تو چی شده؟؟؟-ردیانا

 خوردم زمین -اهونس

 جالبه ..همه ل*ب*شون زخم شده -دلی

 سرمو پایین انداختم و گوشه ی سالم ل*ب*مو گزیدم .دروغ پشت دروغ .متنفرم از دروغ ولی مجبورم 

 من میرم لباسامو عوض کنم -اردیان

 برو عزیزم -دلی

 فه ی کت گرفتن چیه که اخرش خود طرف باس ببره بزاره سرجاش...ووال ...کتشو بهش داد و اومد جای ما نشست ..این فلس

. 

 

 اردیان هم اومد و دلی گفت بریم شام بخوریم و بعد غذا دوباره رفتیم تو هال و رو مبال نشستیم   اهونس که سرش تو گوشیش بود دلی و اری

 هم فیلم نگاه میکرن اردیانم که ترجیح داد فیلم ببینه 
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وصلم سر رفت .از بیکاری زیاد نگاهمو به اهونس دوختم  ابروهای پرپشت و کشیدس و چشمای مشششکیش دییییوانه کننده بود  اه بابا ح

.هیکلش عاالی بود نه خیلی عضله ای که رگاش بزنه بیرون نه الغر .سیکس پک بود و بازوهاشم ازونایی بود که دلت میخاد گازشون بزنی .با 

سرشو باال اورد .ابروهاش باال پرید و سرشو به نشونه ی چته تکون داد  .یواش گفتم هیچی  .دوباره سرشو انداخت حسرت نگاهش میکردم که 

 تو گوشیش .اه مزخرف اصن داره با کی چت میککککنهههه؟؟؟نکنه ماراله؟؟؟نه بابا دیوونه 

 بالخره فیلم اینا تموم شد 

 راسی اردیان .اهونس -دلی

 لوسی و اری زل زدیم بهشدوتاییشون بعالوه من و 

 دوست اری و سیلوانا پس فردا شب تولدشه  دعوتمون کردن باس بریم -دلی

 من که کاری ندارم میام-اهونس

 منم میام پس -اردیان

 ایووول به شما مردان چهار پااایه-دلی

 خندیدیم  و لوسی هم یک واق زد فداااش شم 

 ارمبا اجازه من برم بخوابم دیگه فردا عمل د-اهونس

ش شب بخیر گفتیم و رفت باال .واااای پس فردا میریم بیمارستااااان اهونس .واای خدایا شکرتتتت .صدای پیام گوشیم اومد از جیب تونیکم در

 اوردم .اهونس؟؟؟؟!!!!.پیامشو باز کردم 

 بیا باال اتاقم -

ه ی پررو ..با حرص بلند شدم و  لوسی رو گذاشتم رو پای اری و همین؟؟؟لدفا خواهشا هیچی نداشتااااا .وقتی میگم هیچی ینی هییییییچی ..پسر

 ود رفتم طبقه ی باال و بعد در زدن وارد شدم ..ای باااابااااا باز که این ل*خ*ت*ه .با حرص چشمامو باز کردم و بستم ..روی تختش نشسته  ب

 بیا بشین -اهونس
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 و با دست به کنارش اشاره کرد 

 تو چرا لباس نمیپوشی؟؟-

 عادت ندارم ..بیا بشین دیگه -هونسا

 رفتم و کنارش نشستم ..ینی چیکارم داره؟؟؟

یک چیزی مث کرم از کنارش برداشت و سر منو دقیق رو به روش تنظیم کرد و کرم رو به دستش زد و بعد روی زخم ل*ب*م مالوند و ماساژ 

اساژ میداد نگاهش به چشام کشیده شد .همینجور به هم زل زده بودیم میداد ..از کارش شوکه شدم و اروم بهش نگاه میکردم که همونجور که م

 که حرکات دستش محکم تر شد .اخمام ناخداگاه توهم رفت و آخی گفتم

 ب..ببخشید -اهونس

بعدم  حرکت دستشو اروم کرد .انگار داش ل*ب*م*و نوازش میکرد  ارامش خاصی توی وجودم پیچیده بود .نگاهشو از ل*ب*م گرفت و 

 تشو برداشت دس

 جاش میموند .اینو بزنی خوب میشه -اهونس

 خواستم نگاه کرمه کنم تا اسمشو بردارم ولی سریع تو مشتش گرفتش .وااا؟؟!!!!

 مر..مرسی -

 بلند شدم 

 شبت شیییک دکی-

 اهونس لبخندی زد و گفت

 شبت شیک دختر مردم-اهونس

دم کار دست خودمون میدادم .خخخخ.وااای چه خوش گذشتتتت .با خوشحالی رفتم خندیدم و از اتاق رفتم بیرون هووووووف .یکم دیگه میمون

پایین و  لوسی رو از اری گرفتم و بعد شب بخیر برگشتم به اتاقم  و لوسی رو گذاشتم رو تخت و اهونا و سیونس رو ب*و*سیدم و لب تابمو 
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بعدش رفتم تو ورد و شروع کردم به نوشتن خاطراتم و بعد تموم شدنش گذاشتم رو پام و رفتم تو پوشه ی خاطره و اهنگ شادمهر رو گذاشتم و 

 خمیازه ای کشیدم و دستمو دور لوسی حلقه کردم و خوابم برد 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋 

 

ارایشمم رژ و ریمل  مانتوی فیروزه ای و شلوار دم پا گشاد لی ابی و کفش پاشنه تخت کاربنی پارچه ای که دو منگوله ازش اویزون بود و مقنعه و

ساعت بود .از خودم راضی بودم .لوسی هنوز خواب بود .گوشی و سوییچ ماشینو برداشتم و کولمم پشتم انداختم و از اتاق رفتم بیرون  .نگاهی به 

 مچیم انداختم .اوه اوه دیر شده .بدوبدو از پله ها رفتم پایینو خودمو به اشپزخونه رسوندم

 باش دختر تو کجایی زود -دلی

 واااای سیلوانا دیر کردیم زوود ی جیزی بخور -اری

 گشنم نیست پاشو بریم -

 بشین بخور -اهونس

همه با این حرفش با تعجب به سمتش برگشتن .از تحکم تو صداش ناخداگاه نشستم و با این کار من دیگه دو شاخ ناقابل از سرشون داشت 

!!!!خب براشون تعجب داشت دیگه ..تند تند چند لقمه خوردم و اونام دیگه حرفی نزدن .لقمه درمیوند .مننن؟؟؟اطاعت کنم؟؟؟اونم از اهووووونس

 تو گلوم بلند شدم و با دهن پر گفتم

 اری بدو -

 اری هم بلند شد و بعد خداحافظی از خونه بیرون زدیم .

دم .ماشینو تو پارکینگ گذاشتم و پیاده شدیم و بدو بدو دقیقه طی کر۱۰دقیقه ای رو تو۲۰با سرعتتتت میروندم  و یک چراغ قرمزم رد کردم و راه

رفتیم سمت ساختمون اصلی چون نارسیس پیام داده بود که رفته سر کالس .اری با سرعت رفت سمت کالس خودشونو منم رفتم سمت کالس 

تمو رو در گذاشتم و نفس نفس سالش باشه به کالس رسیدم .دس۲۷ولی از شانس قشنگم همزمان با استاد که جوون بود و بهش می خورد

 میزدم .یک نفش عمییییق کشیدم 
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 دختر کشتی خودتی .نفس بگیر-استاد

 لبخندی زدم و گفتم

 خوبم-

 مگه مجبوری دیر بیای خوب؟؟-استاد

 ببخشید استاد خواب موندم -

 لبخندی زد و گفت 

 اشکالی نداره .برو تو -استاد

 لبخندی به روش زدم و گفتم

 مرسی-

 تعارف درو باز کردم و وارد کالس شدم و زودی رفتم تنها جای خالی کنار باران نشستم  بعدشم بدون

 کجا بودی تو؟؟-باران

 استادم   وارد شد 

 هییییش بعدا میگم -

تا اخر  این استاده شروع کرد به وراجی و فهمیدیم که فامیلیش مختاریه ..ولی استاد باحالی بود با ورودش دخترا شروع کردن به عشوه اومدن

اخه این استاده یکم فراتر از یک استاد بود و زیادی خوشگل بود  ولی به اهونس که نمی رسید "استااااد "کالس هرچیزی می شد با ناز میگفتن 

 .اه چرا من همه رو با اهونس مقایسه میکنم؟؟؟..دیگه بقیه ی کالسو به درس گوش دادم  ..

. 

. 

 باشید مختاری جون از کالس رفت بیرون زمان کالس که تموم شد بعد یک خسته ن
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 خب حاال بگو چرا دیر اومدی-باران

 خندیدم و گفتم

 چون الال بووودم-

 اها خوب زودتر میگفتی مردم از کنجکاوی -باران

بودن .از پشت  خندیدیم و باهم بلند شدیم و از کالس رفتیم بیرون و بعدشم رفتیم سمت چمنایی که همیشه میشینیم و دقیقا اری و ناری اونجا

 سر اری رفتم و یک لگد زدم به پشتش که جفتشون بدون اینکه برگردن گفتن

 سیلی االغ -اری و ناری

 اه خو برگردین فکر کنین غریبس یکم ذوق کنم -

 کارای خرکیت رو بدجور حفظیم -ناری

 سالم-باران

 قوربون ادبت برم من یکمم به این دوتا یاد بده-اری

 د باران ملوووسکی خندی

 ای وااای بچه ها پاشین بریم از رسولی نامه هارو بگیریم -ناری

 اری لب ورچید و گفت 

 چه ذوقیم داری-اری

 ناری زد به پشتشو خندییدیم ..باهم بلند شدیم و رفتیم سمت ساختمون اصلی و بعد گرفتن نامه ها رفتیم به کالسمون .

. 

شانس قشنگمون روی نحس اون دوتا نکبت)مهرداد و تیرداد(رو ندیدیم  و بعدشم بارانو کل روز رو فقط کالس رفتیم و رو چمنا نشستیم و از 

 رسوندیم خونشون 
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 بچه ها موافقین االن بریم واس باران کادو بخریم؟؟؟-

 پایتم-اری

 منم که همیشه چهارپایم -ناری

 دیم و پیاده شدیم ..با خنده دور زدم و صدای اهنگو زیاد کردم و رفتم سمت پاساژا و بعد نیم ساعت رسی

 خب چی بخریم؟؟-اری

 من یک چیزایی تو فکرم هست حاال بیاین بریم -

 وارد پاساژ شدیم .طبقه ی اول ادکلن بود وارد یکیش شدیم و گفتم خوشبوترینای زنونتونو بدین بعدشم چند تا اورد و با سلیقه ی سه تامون

د )خیییلی محشره بخرینش(.گفتم توی بسته نکندش چون هنوز برنامه ها داشتم یکیشو انتخاب کردیم که اسمش ایفوریا کلوین کالین بو

.بعدشم رفتیم طبقه باال که لباس بود و ناری یک لباس خیییلی گرووون وشیککککک مجلسی خرید براش ..پشت ویترین یک مغازه لباس جالی 

 ..Bffباس با ساپورت بپوشیش روشم نوشته بود  به چشمم خورد .یک تیشرت ازینایی که جلوش کوتاهه پشتش مقدااری بلند که

خیییلی قشنگ بود .دست اون دوتارو کشیدم و بردمشون سمت اون لباس و واقعا خوششون اومد .لباس رو گفتم توی جعبه بزاره و ادکلن رو هم 

ارچه ای صورتی داشت گذاشتش خیییلی بهش دادم تا روی لباس بزاره و بعد بسته بندی داد دستم ..توی یک بسته ی صورتی که روش پاپیون پ

ش قشنگ بود .چقدر اری و ناری زدن تو کلم که چرا مال من قشنگ تره ..از پاساژ بیرون اومدیم و رفتیم طالفروشی و اری یک زنجیر باریک برا

بود .اوووه خیلی زود گذشت شده ۶خرید .خییلیی قشنگ یود ..بعدشم سوار ماشین شدیم و نارسیسو رسوندیم و خودمونم رفتیم خونه ..ساعت

 .وارد خونه شدیم باز همشون روی مبل

 

 ا نشسته بودن 

 سالاااام-

 ساااملیییک-اری

 جواب سالممونو دادن و دلی با ذوق گفت
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 بیاین بیینم چی خریدین -

 لوسه دیگه لووووس ..با خنده رفتیم سمتشوخریدامونو دیدن و کلی تحسین کردن البته اهونس فقط گفت مبارک صاحابش باشه .ایییسش 

 لوسی کوش؟؟؟-

 تو اتاقت -دلی

 اوکی-

وسایلو برداشتم و رفتم باال و لوسی با دیدنم شروع کرد دورم چرخیدن و دم تکون دادن .عشششقمه .وسایلو گذاشتم سرجاشو لباسامو عوض 

 ور که نازش میکردم رفتم پایین کردم و لوسی رو بغل کردم که تو بغلم اروم گرفت .الهی فداش شم که اینقدر جیگره .همونج

 سیلوانا اری رفت غذا بخوره توهم برو حتما ضعف کردی .اون جیگر روهم بده من -دلی

 خندیدم و لوسی رو بهش دادم و رفتم تو اشپزخونه تا یک چیزی بخورم جووون بگیرم

 

 زش کردم توش نوشته بود بعد خوردن غذا رفتم تو هال ولی اهونس نبود .برام پی ام اومد .از اهونس بود .با

 وقت پمادته بیا اتاقم -

شو پسره ی اوسکول .  لبخندی زدم و راهمو به سمت پله ها کج کردم و رفتم باال و بعد در زدن وارد اتاقش شدم .اخیییش لباس تنشه .رفتم سمت

رد به ماساژ دادن .خیلی حس خوبی بهم روی تخت نشستم ..بدون هیچ حرفی پماد رو روی دستش ریخت و اروم روی ل*ب*م کشید و شروع ک

به  میده و دارم دیوونه میشم تا انگشتتو تو دهنم کنم .نمیدونم چرا ولی خیلی دوس دارم این کار رو انجام بدم ولی جلوی خودمو گرفتم و فقط

 میتپه؟؟ ..چشمای اسمونیش زل زدم ..تموم زندگیه من توی اون چشما بود ..خدایا چیکار کرده با این دل که براش 

 خب..تموم شد -اهونس

 مرسی-

 بلند شدم  و بعد نگاهی که بهش انداختم از اتاق زدم بیرون 

http://www.roman4u.ir/


 

 
261 

 

 ای دکمه دو جلوباز مانتوی یک. میاوردم در بال داشتم من و بیمارستان بریم باس که بود روزی امروز£££££££££~~~~~~~~~~~**######

الک مشکی زده بودم از قبل  پامم و دست. پوشیدم هم مشکی جلوباز  سانتی۱۲شنهپا کفش یک و پوشیدم مشکی تنگگگ جین شلوار و لی

.موهامو پوش دادم و یک تیکشو ول گذاشتم و مقنعمو سرم کردم و یک رژ گلبهی زدم و رژگونه اجری و ریملم زدم .محشرررررر شدم ..کیف 

اشتم و روی شونم انداختم .لوسی رو ب*و*سیدم و بغلش کردم و مدرن پارچه ایمو برداشتم و رژ و نامه و گوشی و چندتا دستمال توش گذ

شدم و سوییچ رو هم برداشتم و از اتاق بیرون رفتم .همه تو اشپزخونه بودن ولی اهونس و اردیان نبودن چون باس میرفتم بیمارستان دیرتر بیدار 

و نشستم پشت میزو چند لقمه خوردم و بلند شدم ..خیلی شوق داشتم  اونارفته بودن .وارد اشپزخونه شدم و یک سالم بلند باال دادم جوابمو دادن

و دلی هم از کارام تعجب کرده بود .لبخندی زدم و ب*و*سیدمش و لوسی رو روی پاش گذاشتم  و بعد خدافظی با اری از خونه ببرون زدیم و 

 سوار ماشین شدیم و راه افتادم

 یخان بیان زدحالشون کنشیطونه میگه زنگ بزن به اهونس بگو اینا م-اری

 شیطونه گوز خورده -

 ای خاک تو سرت با فحشات-اری

 خندیدنو لپشو کشیدم که زد پشت دستم و خندم رفت هوا 

 .چند دیقه بعد دم در خونه نارسیس بودم و اونم تیییییپ زده سوار ماشین شد 

 شما دوتا مگه میرین سر قرار؟؟؟-اری

 قرار واجب تره این اول سالم دوم کالم..بعدشم از -ناری

 سالااام-

 ایششش .خو گیریم که سالم .-اری

 اخییی طفلی میری بیمارستان غریبه -ناری

 میزنمتا -اری

 م ..بلند زدیم زیر خنده ..اهنگارو پایین باال کردم و روعادت کردم علیشمس و مهدی جهانی ایستادم و پلی کردم و صداشو تا تهههههه زیاد کرد
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مارستان خودشو راه افتادم سمت بیمارستان خودمون ..چه صاحابشم شدم .من و ناری امروز کال لبخند رو ل*ب*مون بود .وقتی اری رو بردیم بی

دم دم در بیمارستان ایستادم ذوقم بیشتر شد سریع پیاده شدیم و درای ماشینو قفل کردم و روبه روی بیمارستان ایستادیم ..نفس عمییییقی کشی

 همهتا ذوقم رو کسی نف

 اماده ای؟؟-ناری

 یپ-

 بعدشم باهم وارد بیمارستان شدیم  و رفتیم سمت پذیرش که یک دختره ی دماغ عملی اونجا بود 

 سالم خسته نباشید ..ببخشید کجا میتونیم اقای شهسوار و امیری رو پیدا کنیم؟؟؟-

 توی اتاق هاشون هستن امری دارین باهاشون باید هماهنگ کنم -دختره

 لدفا نگین نههههه ..-

 وا؟؟از بیمارانشون هستین؟؟؟-دختره

 خواستم دهن باز کنم که ناری گفت

 نخیر از اقوامشون هستیم و یک سوپرایز براشون داریم لدفا بگین اتاقشون کجاس -ناری

 اخه من نمیتونم ..-دختره

 بابا نمیخوریمشون که ..لدفا ادرس بده فقط-

 کتر امیری و ششمی دکتر شهسوار ایششش...طبقه ی دوم اتاق چهارمی د-دختره

 ممنون-ناری

رفتیم سمت اسانسور و سوار شدیم و زدیم طبقه ی دوم  ...وقتی رسیدیم باال پیاده شدیم ..اووووه چه همه مریض ایناهمه میخان عمل کنن 

 ینییی؟؟؟!!!یاخدا ..رفتیم سمت اتاقا و نگاهی به درها انداختیم و ناری گفت 
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 یبد امیری ایناهاش دکتر را-ناری

 اوکی تو برو -

 باوشه -ناری

بعدشم تقه ای به در زد و وارد شد .خخخ ایول به مریضاش که حرف نزدن ..با دیدن دکتر اهونس شهسوار رفتم سمت اتاقه و خواستم در بزنم 

 که ..

 یک زنه گفت

 دخترم نوبت ماهاس هنوز -زنه

 خانوم جون  من مریض نیستم  کارشون دارم-

   این کارارو واس بیرون از اینجا بزارین الاالاهلل-زنه

 چیییی؟؟؟ینی فگر کرده جی افشم؟؟؟...بدم میاااد ازین مدل ادما که زودی قضاوت میکنن .اخمی کردم و گفتم

 هرگز سریع قضاوت نکنین..دختر عموی دکتر هستم و کار شخصی باهاشون دارم-

 م فکر کنم از لحن جدیم  ترسید چون ساکت شد و منم در زد

 بفرمایید -اهونس

لبخندی زدم و وارد  شدم .یک دختره نشسته بود و اهونس داشت معاینش می کرد .چرا باید دختر معاینه کنهههه؟؟؟؟..خب کارشه ..اهونس با 

 چشمای گرد شده نگاهم میکرد .لبخندمو تجدید کردم و گفتم

 سالم -

 اهونس چند بار پلک زد .انگار باور نداشت من باشم 

 سالم -اهونس

 دختره هم با تعجب نگاهمون می کرد ..اهونس بلند شد و منم



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 رفتم سمتش و باهاش دست دادم 

 اینجا چیکار میکنی؟؟-اهونس

 کاری یک دانشجوی اتاق عمل میکنه -

 گیج نگاهم میکرد که تک خنده ای کردم و دستم

 و تو کیفم بردم و نامه رو در اوردم و سمتش گرفتم .گیج نگاهم میکرد 

 بگیر دیگه -

 نامه رو گرفت و باز کردش و خوند و در اخر از اهونس دوچشم پرررر تعجب و گرد شده مونده بود .قیافش خیلی بامزه شده بود 

 خب استاد کارمونو شروع می کنیم -

 مگه میشه؟؟-اهونس

 اوووم فعال که شده و اینکه نارسیس هم با رایبد افتاده -

 ر باز نمی شد دیگه چشماش از این اندازه بیشت

 اقای دکتر من منتظرما -

 عوووووق چه صدای پر عشوه ای ..مث صدا شترمرغ بود .با حالت چندشی نگاهش کردم .

خیله خوب کارمون رو از االن شروع می کنیم .بیا اینجا و این خانوم رو معاینه کن میخان چربی های شکمشون رو بردارن برو بیین چه -اهونس

 اندازه الزمه 

 گگگ تو هم رفتن قیافه دختره رو دیدم.هه .اومده شکشمو الغر کنه که فقط اهونس به شکمش دست بزنه؟؟؟خااااک تو سرش  .قشنگ

 اوکی استاد -

 همکار جدیدم دکتر شهسوار -اهونس
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 اوهوع چه با ادب 

 شهسوار؟؟؟؟)با خوشحالی گفت(خواهرتووونن؟؟-دختره

 خیر دختر عموم هستن-اهونس

 و اخم کرد .دختره نکبت دهن گشادشو بست 

 لدفا روی تخت دراز بکشین -

 بعدشم روپوش سفیدمو پوشیدم و رفتم سمتش

. 

. 

. 

بود .واااای باید واس شب هم اماده شم تولد باراااانه ..اهونسکه رو ۵:۳۰کل روز رو فقط بیمار معاینه کردم .دیگه جونی برام نمونده بود .ساعت

 بود منم رو  تخت معاینه بودم صندلیش نشسته بود و چشماشو بسته 

 دکی باس برم خونه اماده شم -

 اه امشب جشنم هست ..منم میام   دیگه بریم -اهونس

 اووکی-

 روپوش سفیدمو در اوردم و از جالباسی اویزون کردم و کیفمو برداشتم 

 دکی کوچولو بی زحمت این مدلی لباس نپوش -اهونس

 وا؟؟دکی بزرگه من همیشه اینجوریم-

 یکم مراعات کن خوب -نساهو

 زدم قیافم دقیقا پوکر شد و اونم روپوششو دراورد و کتشو پوشید و رفتیم بیرون .نارسیس اینا چرا نیومدن بیرون .رفتم سمت اتاق رایبد و در 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 بفرمایین -رایبد

  وارد شدم .رایبد داشت روپوششو درمیاورد نارسیسم حاظر و اماده داشت با وسایل رو میز ور میرفت

 سالم-

 سالم سیلوانا خانوم خوبین؟؟ -رایبد

 مرررسی به خوبیتون ..میگم دیر شده ها بریم دیگه -

 بریم-ناری

 من نارسیس خانومو میرسونم راهم نزدیک تره بهشون -رایبد

 ممنون زحمتتون نشه؟؟-نارسیس

 نه بابا چه زحمتی-رایبد

 اه بیخیال تعارف ..سالم نارسیس -اهونس

  سالاام دکتر-ناری

خندیدم و از اتاق خارج شدیم و سوار اسانسور شدیم .من روبه روی اهونس و ناری روبه روی رایبد ..عاااشق این عطرم من .نفس عمیییقی 

 کشیدم و سرمو پایین انداختم تا نفهمن .اخه این عطر دیوونه کنندددددددددس ..به طبقه ی اول رسیدیم و پیاده شدیم و از بیمارستان خارج

 شدیم 

از ناری و رایبد خداحافظی کردیم و من رفتم سمت ماشین خودم  و اهونسم رفت سمت ماشین خودش .سوار شدم و روشنش کردم و راه افتادم 

 و اهونسم دنبالم میومد و تا خود خونه مث بادیگارد دنبالم بود .....

 

ک کردم و پیاده شدم .اهونسم ماشینشو پارک کرد و پیاده شد در خونه رو با ریموت باز کردم و اول من وارد شدم بعدش اهونس .ماشینو پار

 .باهم رفتیم سمت ساختمون و وارد شدیم ..کسی تو هال نبود 
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و رفتیم سمت باال و اون رفت تو اتاقشو منم رفتم تو اتاقم  تا اماده شم .لوسی داشت دور اتاق میچرخید و با دیدنم پرید بغلم .ب*و*سیدمش

رو برداشتم و رفتم  حموم و وان رو پر اب کردم ..وان کوچولو ی لوسی رو هم پر اب کردم و گذاشتمش تو و خودمم رفتم حوله ی خودم و لوسی 

 تو وان ..

. 

. 

بعد کلی اب بازی  خودمو شستم و بعد اب کشیدن لوسی حولشو دورش پیچیدم و رفتم بیرون  .سشوار رو به برق زدم و اول لوسی رو خشک 

 و تخت و بعدش موهای خودمو خشک کردم و همونجور با ربدو شامبر روی صندلی جلوی اینه نشستم و موهامو شونه زدم ..کردم و گذاشتمش ر

خب امشب چی بپوووشم؟؟؟..با فکری سریع بلند شدم و رفتم سر کمدم و لباسی که  دلی اورده بود و با مال اهونس ست بود رو برداشتم و 

ییلی ل*خ*تیه ..بیخیاااال .فقط دعا دعا میکردم که اهونسم این رو تنش کنه ..رفتم سمت اینه و نشستم و گذاشتم رو تخت .ولی خب این خییی

شروع کردم به درست کردن موهامو باالی سرم جمع کردم و تاجمو دورش کردم و به سختی فرشون کردم .اخیششش..رژ صورتی رو برداشتم 

یدم .خیلی اذیت شدم ولی می ارزید .خط چشم رو برداشتم و با مهارت یک خط ریییز و به ل*ب*ا*م زدم و بعدش سرمه رو تو چشمام کش

پشت چشمم کشیدم.سایه چشم رو برداشتم و پشت چشمامو دودی کردم .رنگ چشمام خاکستری شده بود و من عاااشق این رنگ چشمامم 

هم زدم  .خب ارایشم که تماااام .الک مشکی رو برداشتم و  ..رژگونه ی جیگری رو برداشتم و زدم و بعدش ریمل رو برداشتم و زدم و فرمژه

 دست و پاهامو الک زدم و گذاشتم تا خشک شه ..

بعد خشک شدنشون  لباس رو برداشتم و به سختی پوشیدمش.حالت لباس جوری بود تا روی رونم بود و پشتش بلند می شد و سرمه ای رنگ 

سانتی بود رو ۱۶لباس هم که سرمه ای بود و جلوباز که یک پاشنه ی میخی بلندددد حدود بود .اصن حالت عروسکی داشت و پفی بود .کفشای

پام کردم و عطرمو رو خودم خالی کردم و کیف لباس رو برداشتم و رژ و ریمل و گوشیمو توش گذاشتم ..لباس عروسکیه لوسی رو برداشتم و 

بودم .واااقعا خیلی تفاوت کرده بودم .ولی از لباس راضی نبودم خیییلی ل*خ*تی تنش کردم و قالدشو بستم .جلو اینه ایستادم .محشررررر شده 

بود ولی خب حاال که پوشیدم  .ساعت ست با اهونس رو برداشتم و به مچم بستم .چه باحال روش به انگلیسی نوشته بود ملکه .لبخندی زدم و 

بودم رو برداشتم و مانتوی مشکیمو پوشیدم و رفتم طبقه ی پایین و رو مبال  قالده ی لوسی رو گرفتم و سوییچ و هدیه ای که برای باران خریده

 نشستم ولی هنوز کسی نیومده بود .اینا کجان پس؟؟؟..با صدای پایی برگشتم سمت پله هاو.....
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 ت...داشتم مییمرررردم از خوشحااااااااااالی ..اهونس لباس ست با من رو پوشیده بود .واااای خدایاا شکرررررررررر

~~~~~~~~~~~~~~~~~₩₩₩₩%¤¤¤  

 اهونس 

مونده بودم چی بپوشم ولی یک چیزی توی قل*ب*م بهم می گفت که ست لباسی رو که دلی  اورده بود رو بپوشم .ناخداگاه رفتم سمت اون 

ش به انگلیسی نوشته بود پادشاه لباسا و پوشیدمشون .رفتم سمت اینه و موهامو درست کردم و ساعتی رو که دلی اورده بود رو به مچم بستم  رو

رگشت .خیلی جالب بود ...رفتم بیرون .از پله ها پایین میرفتم که نگاهم به یکی رو مبل افتاد .اری؟؟دلی؟؟سیلوانا؟؟؟؟کدومشونن ؟؟؟؟!!.طرف ب

 سمتم و با دیدن سیلوانا یک دیقه هنگ کردم 

هههه .وااای ست لباسش با منم که تنشه .سعی کردم لبخند نزنم تا ذوقمو نبینه این بشر چقدرررررر خوشگلهههه امشب میخاد همه رو دیوونه کن

 .رفتم سمتشو با دیدنم بلند شد .

 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

چشام درست میبیییینع؟؟؟؟!!!!!..نه این پاهای سیلواناس که ل*خ*ت بیروووونه؟؟؟!!!!!..باورم نمیشههههه ..اخمام توهم رفت و حال خوشم 

 عصبانیت داد و تعجب  رو تو چشمای سیلوانا دیدم  جاشو به حرص و

 این چیه تنت؟؟-

 لباس-سیلوانا

 چرا اینقدر بازه جلوووش؟؟؟-

 همینه که هس-سیلوانا.

اییییشی گفت و دوباره سر جاش نشست و لوسی رو گذاشن رو پاش ...ینی دلم میخاست گردنشو خورد کنم .این چه وضع لباس پوشیدنه؟؟؟  

.یعنی چی؟؟؟.با حرص و عصبانیت رو مبل نشستم و نگاهمو به پاهای خوش تراش ل*خ*ت*ش دادم .اخه این دختر چرا  کل جونش بیرونه

نمیفهمه زیادی خواستنیه؟؟؟؟؟امشب بالیی سرش نیااارن؟؟؟..اه اهونس این احمقه تو مواظبش باش .اره اصن امشب نمیزارم تکون بخوره ..تو 

 چیکارشی اخه؟؟..پسرعموشم ..
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 سسیلوانا ♡♡♡~~~~~~~~~~~~~***********

ایشششش پسره ی گاو نفهم .ذوق زده براش بلند شدم که تحسینم کنه .به جا لبخند اخم میکنه .رو اعصاب دیوونه .از جوابم شرمنده شدم ولی 

 ال نوشته پادشاه ..نوش جونش .ووال .دستش که رو پاش بود نظرمو جلب کرد .ساعتش کپی ساعت من بود .کمی زوم کردم روش .چه باح

 واااااای جیگرارو نیگاااااا .ست کردین شیطوووونا -اری

 به اری که لباس

 

 مشکی فانتزی خوشگلی تنش بود و ارایش غلیییییظ کرده بود نگاهی انداختم 

 تو چی میگی دیگه هلووو شدی -

ی و اردیان باز شد و دلی با یک لباس شیییییک بلند مشکی خندید و کنارمون نشست ولی اهونس همونجور خشک و بااخم نشسته بود ..در اتاق دل

 با اردیان که کت و شلوار مشکی داشت بیرون اومدن .اوالالاااا 

 اووووووه چه جییییییگر -

 دلی خندیید و اردیان لبخندی زد .هممون بلند شدیم 

 اینارو بخریم بهشون میاد؟؟وااای شما دوتا چقدر محشررر شدین چه به هم میاااین ..اردیان دیدی گفتم -دلی

 لبخندی زدم .االن منو اهونس به هم میااایم؟؟!!!.ای جوووون ..لوسی رو بغل کردم و سوییچ ماشینو تو دستم گرفتم 

 من و اری باهم میریم که بریم دنبال  نارسیس-

 سیس خانومبا این وضعتون نمیشه من و دلی باهم میریم شماهم با ماشین اهونس برین دنبال نار-اردیان

 ای واااااای امشب این برج زهرماره اونوخ هی به من میندازنش

 نه دیگه خودمون میریم-
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نعخیر با اهونس میری ..راسی وقتی وارد بشین باااید تو و اهونس دست تو دست هم بیاین چون میخام به سلیقم پز بدم ..دست تو دست -دلی

 نباشین کشتمتووونا

 شب زده به سرش ..ینی چی دست تو دست هم؟؟؟؟؟مگه شهر هرررته؟؟؟؟واااااا؟؟؟؟بسم اهلل این ام

حرفشو زد و بعد بای بایی گفتن و رفتن ..به همین راحتی؟؟؟.هووووووف..اخمی کردم و رفتم سمت در و ازش بیرون رفتم و به ماشین اهونس 

ست ...درسته که اهونسو دوست دارم ولی قرار نیست که ازش تکیه دادم .اری و اهونسم اومدن و درارو باز کرد و من عقب نشستم و اری جلو نش

 اویزون باشم تا بفهمه ..میخام ازش دوری کنم تا وابستش نشم ..

. 

دم در خونه ی نارسیس ایستادیمو تک زدم و اومد پایین ..ماشااهلل اینم که از ما ل*خ*ت تره .البته لباس من از همشون ل*خ*تی تر بود 

 تو ماشین و سالم داد و جوابشو دادیم  .نارسیس اومد و نشست

 واااای چه جیگر شدی -نارسیس

 مرسی -

 چیزی شده؟؟-ناری

 نع-

 اخمای این اخموخان چرا اینجوری توهمه؟؟-ناری

 بیخیالش بابا نصف عمرش اخماش توهمه -

لی با یاد حرف دلی  رفتم سمت اهونسو نفسی از سر کالفگی کشیدم و بقیه ی راه فقط سکوت بود .وقتی رسیدیم خواستم برم تو ساختمون و

ک کنارش ایستادم اونم بی حرف دستمو گرفت و بی توجه به اری و ناری وارد شدیم .یکی از خدمتکارا اومد سمتمونو مانتوهامونو گرفت .ناری ی

اهونس توهم رفت و دستمو فشرد و  لباس قرمز جیییغ جیگر داشت که پوستشو سفیدتر کرده بود .درکل قشنگ بود . .با در اوردن مانتوم اخمای

 منو به خودش نزدیک تر کرد .قالده ی لوسی دستم بود و نگاه اطراف می کردم که اردیان و دلی رو دیدم

 اونجان-

http://www.roman4u.ir/


 

 
271 

 

ب رو هواسشو به سمتی که من نگاه میکردم داد و باهم راه افتادیم سمتشون .دلی و اردیان لبخند به لب مارو تماشا میکردن .اه سیلوانا این ش

برای خودت زهر نکن بزار هر کار دلش میخاد بکنه  .لبخندی زدم و بهشون که رسیدیم سالم دادم و دستمو از دست اهونس بیرون کشیدمو 

 نشستم

 جواب سالممونو دادن و اری و ناری و اهونسم نشستن .اهونس کنار من بود و اری و ناری هم اونورم بودن 

 سالاااام -

ران رو دیدم .واااای چه خوردنی شده بود .با ذوق بلند شدم و بغلش کردم و تولدشو تبریک گفتم .یکی از خدمتکارارو صدا برگشتم سمت صدا و با

 زد تا کادوهامونو ببره سمت کادوهای بقیه  

 خیلی خوش اومدین واقعا خوشحالمون کردین -باران

ی دیگشون ..داشتم اطرافو نگاه میکردم و لیوان ابمم دستم بود و میخوردم خالصه زدن تو کار تعارف و باران بعد عذر خواهی رفت پیش مهمونا 

میزد  ولی با دیدن مهرداد و تیرداد تو اون حالت اب پرید تو گلومو به سرفه افتادم ..خدایااا باورم نمیشه .همشون نگران نگاهم کردن و اهونس

 پشتم 

 خوبم بابا کشتیم -

 زبونشو خوردن  جوابمو نداد و فقط نگام کرد .عخییی

 چی شده؟؟-اری

 واااای  خدایا باورم نمیشه ..مهردادو ببیییین -

و بعد به سمتشون اشاره کردم .همشون به اون سمت نگاه کردن و اری و ناری چشماشون گرد شد .همون دختره ی تو دانشگاه رو پای مهرداد 

 نشسته بود و میخندیدن باهم .بیچاره باران ..

 ااای خدای من هییییییع..وا-ناری

 حاال تیرداد ازین غلطا کنه تعجب نمیکنی ولی مهرداد-اری

 این کیه دیگه؟؟؟!!!!-اهونس با حرص اشکاری گفت
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 بچه های دانشگاه و پسرعموهای باران-ناری

 باران اون بیشعور مهردادو دوس داره -اری

ه معنی میده؟؟؟خو دوسم داری مث بچه ادم بیا بگو دیه .ووال اهونس نفس عمیقی که نشون دهنده ی اسودگی خاطرش بود  کشید .این کاراش چ

 پاشین بر*ق*صین دیگهههههه -...باران از دور اومد سمتمون و گفت 

 خندیدم و بلند شدم و بقیشونم بلند شدن ..اهونسم بلند شد!!!!..با تعجب نگاهش کردم که دستمو گرفت و منو برد وسط رقاصا ..تو هنگ بودم

 €€€همچی کاری کرد؟؟؟! .ینی چی؟؟؟چرا

 ولم کن..میخام با دوستام بر*ق*صم-

 فکرشم نکن ..امشب یک ثانیم بدون من جایی نمیری -اهونس

 اونوخ چراااااااااا؟؟!!!!-

 به خطر لباس قشنگتتتتتتتت-اهونس

 ایشششششش

 لباس منه به تو چه -

 پسرعموتم و اجازه نمیدم اینجوری جوالن بدی -اهونس

 دم ولی نگاه ارومش ارومم کرد ..من که از خدااامه بغلش باشم .سرمو گذاشتم رو شونش و اونم دستاشو دوبا حرص نگاهش کر

 

رم ح*ل*ق*ه کرد و شروع کردیم به ر*ق*صیدن ..وسط ر*ق*صیدن نگاهم به مهرداد که روژیا بغلش بود و داشتن میر*ق*صیدن خورد ولی 

بود .نگاهی به اونور کردم و بارانو دیدم که داره با خوشحالی با یک پسره میر*ق*صه  مهرداد معلوم بود که عصبیه و نگاهش به یک سمت

 ...وااای خدا این پسرا چه مرررگشونه خوب دوسش داری چرا غلط اضافی میکنی برو بهش بگووووو 

 اهونس-
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 بله-اهونس

 چرا وقتی یکیو دوس داره یک نفر ولی بهش نمیگه  و جفتشونو اذیت میکنه؟؟؟-

 س بعد کمی مکث گفتاهون

 چون ...چون به فکر غرورشونن میترسن که پس زده بشن -اهونس

 خب غرور ینی چی اخه؟؟؟اگه دوسش داری باس بهش بگی .شاید پست نزد .شاید اون طرف دوست داشته باشه -

؟ینی میتونم فکر کنم که دوسم اهونس چیزی نگفت فقط منو به خودش فشرد  و نفسی کشید ...خدایا سردرگمم .این کارا چه معنی میده؟

داره؟؟؟؟هوم؟؟؟؟..گیجم خدا گییییج ..با تموم شدن اهنگ ایستادیمو خواستم برم سمت اری و ناری که منتظر اهنگ بعدی بودن ولی  دستامو 

 نرو ..لباست خیلی بازه -گرفت و گفت

 ینی تا اخر شب نرم پیش دووستام؟؟؟-

 امشب رو نع .نرو پیش دوستات -اهونس

دکی شدم و نگاهش کردم که یک اهنگ با ریتم تند اومد و مجبور شدیم که بر*ق*صیم  ولی من هنوز اردکی بودم ..دستمو گرفت و از زیر ار

 دستش رد شدم و بهش تکیه دادم و ب*ا*س*نمو لرزوندم  که دم گوشم گفت

 از حالت اردکی در بیا و اینقدرم عشوه نیا -اهونس

 دم و از جلو چسبیدم بهش و گفتمدوباره از زیر دستش در اوم

 ینی چی؟؟؟من اصن عشوه نمیام -

 خب یه کاری بکن جذاب نباااشی -اهونس

 یک دیقه  ایستادم و با تعجب نگاهش کردم ..این چی گفت؟؟به من گفت جذاااااب؟؟!!!!!!اهوووونس؟؟؟؟.لبخندی پر از شیطنت زدم و گفتم 

 خب جذابم دیگه چه کنم !-

 د و باز شروع کردیم به ر*ق*صیدن ..بعد ر*ق*ص رفتیم و نشستیم .اری و ناری نفس نفس زنون اومدن سمتمون اهونس پوووفی کشی
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 اه سیلوانا پاشو بر*ق*صیم-اری

 نگاهی به اهونس انداختم .داشت به من نگاه میکردن مگه من میتونم به نرف این پسر نکنمممم؟؟

 نع من نمیام شما برین-

 صن نیا .کالس میاد واس منایییششش..دیوونه ا-ناری

 بعدشم با اری رفتن وسط ..با اخم و دلخور به اهونس نگاه کردم .لبخندی زد و جیزی نگفت ..باران به همراه یک مرد اومد سمتمون و گفت 

 ایشون سیلوانا هستن و ایشونم پسرعموشون اهونس شهسوار ...بچه ها ایشون داییم هستن -باران

بهم دست داد .یک حس تنفر ولی دلیلشو نمیدونستم .به خشکی بهش سالم دادم و از لحن سردم اهونس و باران  با دیدن مرده یک حس بدی

 با تعجب بهم نگاه کردن .خوب چه کنم بدم میاد ازش خو 

 خوب دایی جون بیاین بریم بقیه رو معرفی کنم-باران

 بعدشم رفتن و من نشستم دوباره 

 دی ؟؟چرا اونقدر سرد برخورد کر-اهونس

 نمیدونم..حس بدی بهش دارم -

ی اهونس شونه ای باال انداخت و دیگه ادامه ی شب بلند نشدم و فقط به اون مرد فکر کردم ..در اخر موقه خداحافظی اون مرد با یک نگاه خاص

نو سوار ماشین اهونس شدم و بقیه نگاهمون کرد که من واااقعا نفرت بهش پیدا کردم .خدایا چررررا؟؟؟!!!..سریع خداحافظی کردم و رفتم بیرو

 صبح خوابم برد ۵هم اومدن ...کل شب رو فقط به اون مرد و حسم فکر کردم و شبم رفتم خونه لباسامو دراوردم و یک دوش گرفتم و ساعتای

 

زووور باز کردم اصبح با صدای واق واق لوسی بیدار شدم .اه تو روحت حتما باز گشنشه .چشمامو به ~~~~~~~~~~~~~***************

 و نگاش کردم که دورم میچرخید .سرجام نشستم و بغلش کردم و با صدای خوابالود گفتم

 چی شده؟؟-
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 سرشو بهم کشید و زوزه های ریز ریز کرد 

ونطور این یعنی گشنشه .اه .گذاشتمش رو تخت و بلند شدم و رفتم دستشویی و بیرون اومدم و یک تونیک و شلوار جین پوشیدم و موهامم هم

ول ریختم و لوسی رو بغل کردم و رفتم بیرون .خدارو شکر امروز کالس نداشتم .خمیازه کشون رفتم تو اشپزخونه و لوسی رو گذاشتم رو 

صندلیشو ظرفشو پر غذا کردم تا دیگه گشنش نشه و گذاشتم جلوش و خودمم نشستم و سرمو گذاشتم رو میز  و چشمامو بستم ..ینی داییه ی 

 اونقدر برام اشنا بود؟؟؟چرا ازش متنفرم؟؟؟منی که هیچوقت از کسی متنفر  نبودم؟!!!! باران چرا

 سالم -

صدای اهونس بود ولی اصن جون نداشتم سرمو باال بیارم و با بی حالی جوابشو دادم .برای خودش چای ریخت و کنارم نشست .ینی داییش 

 کیه؟؟؟؟

 سیلوانا حالت خوبه -اهونس

 اوهوم-

 صورتم ریخته بود و نمیدیدمش ..موهامو داد کنار و زل زد تو چشام.بی حال به چشمای مشکیش زل زدم موهام روی 

 خوب نیستی ..چرا رنگت پریده؟؟-اهونس

 رنگم؟؟-

این دستشو گذاشت رو پیشونیمو بعدش دستشو برد تو یقمو گذاشت رو قفسه سینم ..اونقدری حالم بد بود که از این کارش تعجب نکنم .و اینکه 

 کارش عادی بود چون  یک کار پزشکی بود که خودمم رو بیمارا انجام میدادم 

 تب که نداری پس چته؟؟-اهونس

فقط به چشماش زل زدم و چیزی نگفتم .این حال بدم از سردرگمی بود .سردرگمی از اون مرد و سردرگمی از کاارای اهونس .د المصب دوسم 

 داری بگو ..نفس عمیقی کشیدم 

 قبرستون؟؟؟ میبریم-

 خودمم نفهمیدم چی شد فقط یهویی به زبونم اومد ..اول گیج نگاهم کرد ولی بعد گفت
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 االن؟؟؟با این حالت؟؟؟!!!-

 اوهوم..میخام برم -

 یک چیزی بخور بعد -اهونس

 االن -

 نفس کالفه ای کشید و بعد نگاه طوالنی ای گفت

 باشه ..برو اماده شو -

م باال و یک مانتو پوشیدم و یک شالم سرم کردم و رفتم بیرون و رفتم اشپزخونه .اهونس نبود .لوسی رو برداشتم لبخندی زدم و بلند شدم و رفت

 و رفتم سمت اتاق دلی و در زدم 

 جانم؟؟-دلی

 دلی من میرم بیرون بی زحمت هواست به لوسی باشه رو مبالیه -

 بااااوشه-دلی

.چه تیپی هم زده .به من که رسید باهم از خونه خارج شدیم و رفتیم سمت ماشینشو سوارش لوسی رو گذاشتم رو مبال و اهونسم اومد پایین 

 شدیم و راه افتاد .یک اهنگ اروم گذاشت  ولی حال من باهاش بدتر شد .)اهنگ کاش بتونی از ارشاوین (

ون مرد چییی بود که من حالم اینقدر بد حرفاش مث نمک رو زخم بود و انگار داشت حرفای دل منو میزد و بدجور بغض نشست تو گلوم ..ا

شده؟؟؟؟.خدایا فقط خودت میتونی کمکم کنی پس به دادم برس ..خدایا خواهشا یک کاری بکن تا بفهمم اهونس دوسم داره یانه .خدایا دارم 

 دیوونه میشم 

 سیلوانا چته تو دختر؟؟-اهونس

گونم کشیدم ..اشک؟؟؟؟..من؟؟!!!!..جلو اهونس؟؟؟!!!!!...نعععع این من با صداش هواسم رو به اون دادم ولی با احساس خیسی دستی به 

 نیستممممم ..
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 خوبم-

 د لعنتی خوب نیستییییییی-اهونس

یی به هق هق افتادم .اره خوب نیستم تورو میخام ..خستم از عشق یک طرفت میخام بهم بگیییییی .میخام توهم مث من دیوونم باااااشی لعنتیییی

 خوبم-تمام اینا فقط گفتم ....ولی به جای

و باز اهونس بود که کالفه شده بود ..به قبرستون رسیدیم .پیاده شدم و وارد قبرستون شدم .اهونسم پشت سرم میومد .رفتم سمت خاک مامان 

 و بابا و دوزانو باال سرشون نشستم .این بابا هاکان منه یعنی ؟؟؟.این مامان نفیس منه ؟؟؟

مو گذاشتم رو خاک تک تکشون و ب*و*سیدم و فقط اشکام بود که روی خاک میچکید .مامانی  من همونیم که همیشه خدایا باورم نمیشه .سر

بهم میگفتی با اهونس دعوا نکن؟؟؟اره مامان من همونم؟؟؟؟نکنه دیوونه شدم؟!هوم؟..مامانی من دوسش دارم .میدونم حسم بچه بازی نیست 

فامیل که همیشه دعوا داشتم باهاش .مامان اون مرد دیشب کی بود؟؟؟چرا اون حس رو نسبت بهش  .مامانی عاشقشم .عاشق همون پسر مغرور

 داشتم؟؟!!!!..بابایی تو میشناسیش؟؟.اره بابا؟؟میشناسی؟!!!.کمکم کن تورو خدا ..مامان کمکم  کن .اخ شما کجایییین؟؟

 دیدمش  .دوست دارم المصب  با حلقه شدن دستی دورم سرمو باال اوردم و اهونس رو دیدم ..تار می

 کشتی خودتو سیلوانا چته گل من؟؟؟؟-اهونس

اخه المصب نکن با من اینکارو ..این تویی که میگی گل من؟؟؟؟..دوسم داری؟؟؟خب بگو بهم دیگههههههه..چته المصب  ..حست چیه به 

 مننننن!!؟؟

 سرمو گذاشتم رو سینش و هق زدم 

 مصب ..چته؟؟؟!سیلوانا نکن اینکارو بامن ال-اهونس

 ولی من فقط اشک ریختم .خودمم نمیدونم چمه فقط سردرگمم .دوس دارم بهم بگه دوسم داره و راحت بشم 

 پاشو بریم تو ماشین ..زشته نگاهمون میکنن .-اهونس

 سری تکون دادم و بغضمو خوردم و بلند شدم ولی چشمام سیاهی رفت و داشتم پس میوفتادم که
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 اهونس گرفت منو 

 واااای سیلوانا چت شده توووو -نساهو

 کمرمو گرفت و یواش یواش رفتیم سمت ماشین و سوار شدیم ..اهونس برگشت سمت من بی جونو نبضمو گرفت

 کند میزنه ..چته سیلوانا؟؟-اهونس

 اهونس-

 جون دلم؟؟-اهونس

وو .کالفه نگاهش کردم که نمیدونم چی تو چشمام دید که واااااااااای دیوووووونم کررررد ...اخه اگه دوسم داری که اون دهنتو باز کن بگوووو

 سرشو انداخت پایین 

 اون مرد دیشبی بود؟؟داییه باران -

 خب؟؟؟-اهونس

خیلی حس بدی دارم نسبت بهش ..خیلی قیافش برام اشناس انگار قبال دیدمش ولی نمیدونم کجا ..سردرگمم.من همیشه متنفرم از سردرگمی -

 وریمو االنم واس اون اینج

 دیوونه ای دیگه ..این چیزیه که به خاطرش حالتو اینجوری کردی؟؟؟-اهونس

 لبخند تلخی زدم ..اخه درد من که خودتی المصب 

 چته سیلوانا .میدونم همش این نیست-اهونس

 قل*ب*م درد میکنه -

 قلبت؟؟؟حتما باید یک دکتر بری -اهونس متعجب گفت

 جی بود تو گفتی اخه وااااای چه گاوه اییییییین ..حاال این

 اون مدلی که درد نمیکنه-
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 مگه دردم مدل داری-اهونس

 اه ولم کن بابا -

 خنگگگگگگ ..بیشوووور..با حرص چشمامو بستم و اونم بعد یک دیقه راه افتاد

رامبخش بدون اب خوردم دیگه تا خود خونه حرف نزدیم و وقتی هم که رسیدیم جدا جدا وارد خونه شدیم .مستقیم رفتم سمت اتاقمو یک قرص ا

 و لباسامو دراوردم و خودمو پرت کردم رو تخت و اهونا رو ب*غ*ل کردم   

اهونا صاحابت خیلی بده .من دوسش دارم خووو ولی چرا اون دوسم نداره؟؟؟چرا به من میگه گل من؟؟؟چرا میگه جان دلم؟؟؟؟پس چرا نمیگه -

 که دوسم داره؟هوم!!!!

 .... کم کم ارامبخشه اثر کرد و

 اهونس♡♡♡♡♡`~~~~~~~~`************&

ولی به صبح که رفتم تو اشپزخونه و سیلوانارو تو اون  وضعیت دیدم داشتم میمردم از نگرانی و وقتی گفت که منو ببر قبرستون میخاستم نه بیارم 

یخت ناخداگاه منم بغض کردم ..منی که حدددددی مظلوم گفت که نتونستم و بردمش ..سر خاک عمو و زن عمو وقتی زانو زد و اشکاش می ر

توی عمرم فقط موقه ی مرگ بابا و مامان و عمو و زن عمو گریه کردم ..بغضم گرفت و اشکاش رو مخم بود و دلم میخاست بگیرمش و به خودم 

دست خودم نبود و  فشارش بدم و بگم هرکاری میکنم فقط تو اشک نریز و در اخر طاقت نیاوردم و ب*غ*ل*ش کردم ..اون حرفام اصال

نمیدونستم که باید چیکار کنم  و فقط محبت میکردم ..محبت ..اونم منی که تو  عمرش به هیچکس محبت نکرده؟؟؟حتی تک دونه خواهرش 

رده بود ..برای  خودمم جای سوال بود که  این رفتارام واس چیه؟؟؟؟اونم فقط واس سیلوانا ..نگاهی به حلقم انداختم .سیلوانا هنوز درش نیاو

 .لبخندی زدم .ینی االن  داره چیکار میکنه؟؟؟با اون حال بدش تنهاس؟؟؟.

. 

. 

جواب نداد اونقدر با خودم کلنجار رفتم ولی در اخر طاقت نیاوردم و یواش از  اتاقم رفتم بیرونو رفتم سمت اتاق سیلوانا .اروووم در زدم ولی کسی 

ر خودش اورده؟؟؟؟با این فکر سریع در رو باز کردم ولی با دیدن سیلوانا که به ارومی به خواب .دوباره در زدم کسی جواب نداد .نکنه بالیی س
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دو زانو رفته بود نگاهی توی راهرو انداختم و یواااااش رفتم تو  اتاقشو در رو بستم و قفل کردم تا کسی نیاد تو ..رفتم باال سرش و پایین تخت 

یا نداره وقتی دستمو گذاشتم رو قفسه ی سینش از نرمی پوستش به وجد اومدم ...مننن؟؟از نرمی  نشستم ..صبح برای اینکه ببینم تب داره

  پوست سیلوانااا!!!خودمم باورم نمیشه  .دختر تو چی داری که منو اینقدر دگرگون کردی؟!!!..اروم دستمو بردم سمت صورتشو گذاشتم رو گونش

مدت زیاد لمسش کرده بودم و این منو خوشحال میکرد .انگشت شصتمو روی گونش کشیدم  نرم بود مثل همیشه ..داغ بود مثل همیشه .این

ین تر .ابروهای بورش چشمای ابیش که حاال بسته بود .اومدم پایین تر .دماغی که کمی بدفرم بود ولی اونقدری زیبا بود که دیده نشه .اومدم پای

که قلوه ای نبود ولی بازم قشنگ بود .به جاش لبای من جبران می کرد .اروم  .بعد کمی مکث دستمو گزاشتم روی .ل*ب*ا*ش .ل*ب*ا*ی*ی

خندیدم و خم شدم سمتش و نفسو فوت کردم تو صورتش .نفساش به نفسم میخورد و حالمو خراب می کرد و دلم قیلی ویلی می رفت ..من چرا 

 اینجوری شددددددم؟؟؟؟!!!!!!!!...

 !یعنی ..دو...دوسش دارم؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

ه نههههعع من هرگز کسیو دوس ندارم ...داری..ندارم.داااری..اههههه..امشب میخام اعتراف کنم .میگی به کی؟؟؟؟؟میگم به خودم ..به دلم ..ب

 قل*ب*م تا اروم بگیره ..منننن.پسر مغروووور خاندان شهسوااار ..سیلوانا شهسوار دشمن خونیییییم رو دوس دارم .

تم و سرمو پایین انداختم ..سیلوانا دوست دارم ..ولی غرورم هرگز اجازه نمیده که بهت بگم ..میترسم که ردم کنی با این اعتراف چشمامو بس

.همونجور که مارال ردم کرد ..اون حس حس جوونیم بود ولی االن اونقدری عاقل شدم که بتونم عشق رو از ه*و*س تشخیص بدم ..چرا عشق 

ه درحالی که اینقدرررر تلخه؟؟؟؟؟..من باید یعنی کل عمرم رو به فکر سیلوانا زندگی کنم و ازدواجش رو اینقدر تلخه؟؟؟؟...چرا میگن شیرین

بیینم؟؟؟؟..نههههه من گررردن اونیو که بخواد با سیلوانا ازدواج کنه میشکنم ..خم شدم و ب*و*س*ه ای به دست سیلوانا زدم و بعد نگاهی 

 بهش اروم از در خارج شدم

 

*************```%~~~~♡♡♡♡♡♡  

 سیلوانا 

 اه دختر پاشو دیگه -

 هووووم-
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 کصافطططط چقدر میخابی مگگگگه -اری

 اه گمشو میخام بخابم -

 هستش میخای بخابی۵:۳۰ساعت-اری

 اوهوووووم-

 واقعا خوابم میومد .قرص ارامبخشه خیییلی قوی بود 

 بیدار شدی شدی وگرنه میرم با پارچ اب یخ میام -اری

 ری واقعی بود و هرگز زیرش نمیزد پس به نفعم بود پاشم ..با غر غر سرجام نشستم تهدیدای ا

 خوب چیهههههه؟؟؟بیدار شدددم کارتو بگوووو-

 افرین دخمل گل ..بیا این سگتو بگیر بعدشم پاشو بریم بیرون باران و ناری هم میان -اری

 کدوم بیرون؟؟؟؟-

 همون بیرون -اری

 حوصله ندارما میزنم بپوکی -

 خندید و گفت

 خیله خوب بابا بی اعصااااااب ..میریم شام رو بیرون و یک پارکم میریم -اری

 اوکی .گمشو تن لشتو گم کن نبینمت-

 ایییییش دلتم بخااااااااد -اری

 حاالکه نمیخاد -

 لیاقت نداااری -اری
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 میدونم..حاال گمشو -

دیدم و لوسی رو نوازش کردم و ب*و*سیدمش و رفتم سر کمدم تا اماده بشم ادامو در اورد و بعد پرت کردن لوسی تو شکمم رفت بیرون.خن

.یک ساپورت پام کردم و یک مانتوی سفید که بلندیش تا وسطای زانو بود پوشیدم و شال مشکیمم سرم کردم و کفش سفید پاپیونیمم پوشیدم 

برداشتن سوییچ و وصل کردن قالده ی لوسی رفتم بیرون و همون  و موهامم بافتم و از یک ورم ریختم بیرون و  رژ صورتی و ریملم زدم و بعد

موقه در اتاق اهونس باز شد ..اول با تعجب بهم زل زد ولی بعدش اخم کرد و دستمو کشید و منو برد تو اتاقش و در اتاقشو بست ..تو هنگ 

 بودم.این کار ینی چییییی!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ی..ینی چی این کارا؟؟؟؟؟-

 چی کل موهاتو ریختی بیرون مثل این دخترخرابا..زود باش درست کنشونینی -اهونس

با چشمای گرد شده زل زدم بهش ولی سریع به خودم اومدم .این دیگه خیییلی پررو شده ..درسته که دوسش دارم ولی بهش اجازه نمیدم که 

غیرتش بیدارشده فقط و بخش عشقیش همچناااان خاموشه  بی دلیل تو کارام دخالت کنه .گفتم که کاری میکنم عاشقشم بشه و االن فلن بخش

 ..ولی کم کم وقتشه اون بخشم بیدار بشه 

 اصن تورو سننه من جی میپوشم ..تن خودمه به تو چه اصن-

 با من کل کل نکن فقط حرفی که میزنم بگو چشم-اهونس

 می؟؟؟؟؟..چیم هستی هان؟؟؟مگه تو کی هستی؟؟؟بابامی؟؟داداشمی؟؟؟عشقمی؟دوس پسرمی؟؟.نامزدمی..؟؟شوهر-

 دندوناشو به هم فشرد و با حرص گفت 

 هرچی هستم  بهت اجازه نمیدم با این سر و وضع پاتو از خونه بزاری بیرون -اهونس

 بدبخت لوسی فقط به ما زل زده بود ...پوزخندی زدم و گفتم

 کی باشی که بخای به من دستور بدی -

در گرفتم و اومدم بازش کنم که منو گشید و دوباره چسبوند به دیوار ولی االن دستاشم دو ورم بود  و  پوزخندمو پر رنگ تر کردم و تکیمو از

 نمیتونستم تکون بخورم 
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 تو اینجوری نمیری بیرون .اوکی؟؟؟-اهونس

 ننننووووووکی ..ولم کن بابا میخام برم -

 موهامو خواست بده تو که دستاشو پس زدم  اهونس با حرررص اشکاری نگام کرد و دستاشو اورد جلو و شالمو گرفت و

 ولم کنننن-

 با اعصبانیت بهم خیره شد 

 مجبورم کردی -اهونس

 با تعجب نگاهش کردم ولی یهو......

چشمام دیگه از این گرد تر نمی شد .ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م  بود و داشت باهاشون بازی میکرد ..انگار جادوم کرده باشنبا چشمای گرد شده 

ای بسته ی اهونس زل زده بودم و اختیار هییییچ کاریو نداشتم ..ل*ب*ش*و از ل*ب*م جدا کرد و بالفاصله دست برد تو موهامو به چشم

یپس کلیپسی رو که فقط واس باال اومدن شالم زده بودم و در اورد و بعدش شالمو انداخت رو شونه هامو و موهای بافته شدمو باال اورد و با کل

عدشم شالمو اورد جلووو و برام به مدل جدیدی بستش که یک تار موهامم فکرنکنم دیده میشد ..و تمام این مدت من گیج به محکککم بست و ب

 چشماش زل زده بودم 

 ازین به بعد حرف گوش نکنی این میشه ..حاالهم برو اری االن میاد باال-اهونس

 و ل*ب*ا*ی من بود دیگه؟!!!!درست دیدم؟!!!!چند بار پلک زدم..این االن منو ب*و*س*ی*د؟؟؟؟؟؟..ل*ب*ا*ش ر

 نمیخای بری؟!!!!-اهونس

 قالده ی لوسی رو که افتاده بود خم شدم برداشتم و بعد نگاه گیجی که به اهونس انداختم از اتاق بیرون زدم ... 

** 

 وارد راهرو شدم اری هم از پله هاباال اومد و با دیدنم گفت

 کجایی تو دوساعته منتظرتم -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مدم او-

ای با گیجی رفتم سمتشو باهم رفتیم پایین و بعد خداحافظی از  دلی و اردیان از خونه بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم .لوسی رو گذاشتم رو پ

 اری و ماشینو روشن کردم و راه افتادم .

 کجا برم؟؟؟-

 اول برو دنبال ناری بعدش دنبال باران-اری

 اوکی-

سمت خونه ی ناری کج کردم .ینی اهونس دوسم داره؟؟؟..اه سیلوانا خواااهشت  میکنم بهش فکر نکن ..تف تو دنده و عوض کردم و راهمو به 

 این زندگی که همش سردرگمیه.

 کجا میری بابا بپیچ تو کوچه -اری

ل نداشتم و بی روح بودم ولی سری تکون دادم و پیچیدم تو کوچه و جلوی خونه ی ناری ایستادم و اری تک زد و اومد پایین .امروز کال حس و حا

 امشب رو خوب میکنم ..ناری سوار شد و مثل همیشه پررر از انرژی سالم داد 

 سالاام برتو -

 چی شد یهویی یاد بیرون رفتن افتادین -ناری

 اری گفت-

 راه افتادم سمت خونه باران 

 خو حوصلم پوکیده بود دیگه -اری

 دیشب جشن بودیا-ناری

 

 نگذشت سیلوانا اصن بلندم نشد  میدونم ولی خوش-اری
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 خو داداشت نذاشت ..جیزی نگفتم و با یاد دیشب اول اخم کردم ولی وقتی فکر میکنم اهونس رو من غیرتی شده ذوووق میکنم و لبخندی اومد رو

 ل*ب*ا*م 

 رفتم تو کوچشونو بوق زدم و دو دیقه بعد باران حاظر و اماده دم در خونشون بود 

 بانوهای خوشگللل..اخ اری اون جیگرو بده من  دروووود به-باران

 جواب سالمشو دادیم و اری لوسی رو به باران داد 

 باران پسره دیشب کی بود باهاش میر*ق*صیدی؟؟؟-

 پسر داییم -باران

 مهرداد همچیییین با خشم نگاهتون میکرد -

 نجوری لبخند تلخ نزنه لبخندی زد که تلخیش بدجور حس می شد .الهی مهرداد بترکی که این دختر ای

 اه بیخیالش ...خووووب کجا برییییم؟؟؟؟-ناری

 من میگم برییییم ..اووووم.. سافاری پارک -اری

 هممون باهم گفتیم ایوووول 

 گازشو گرفتم به سمت سافاری ..سافاری یک جای باحالی بود که فقط واس ترس بود و اتاق گاز و تونل وحشت داشت  .

 پارک کردم و پیاده شدیم ..ورودیشم وحشتناک بود و میترسیدی .وقتی رسیدیم ماشینو 

 بچه ها اینجا وحشتناکه-باران

 همینش قشنگهههه-

 بریم اتاق گاز -اری

 بریم-ناری

 رفتن و منو بارانم دنبالشون راه افتادیم ..خوب لوسی رو چیکار کنم؟؟؟.ی کاریش میکنم حاال 
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 یی جییییغ کشیدیم .عقده هام خالی شدا .خالصه رفتیم اتاق گاز و تونل وحشت و کلیی

 وقتی بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم سرم گیج میرفت از بس جیغ کشیده بودم .بدبخت لوسی هم امشب  جن زده شد فکر کنم .خخخخخ

 خیییییلی خوش گذششششت تو عمرم اینقدرررر هیجان نداشتمممم -باران

 هنوز کجاهاشوووو دیدیییدی -اری

 ماشینو روشن کردم  خندیدیم و

 شده ضعف کردم 9بریم یک جیزی بخوریم ساعت-

 اندازه خرس پفک خوردی-ناری

 خو ناهار و صبحانه نخوردم -

 الهی فدات شم پس برو یک رستوران خوووب مهمون من-باران

 چه ساکته .هووووو کشیدیم و خندیدیم ..رفتم رستوران شیکی و پیاده شدیم و داخلش شدیم .اوه چقدر مودبن اینجا 

 اینجا به تیپ ما نمیادا-اری

 مگه چیکاره؟؟؟-باران

 خیلی ساکتن -ناری

 شمارو باس ببرن این  رستورانایی که ساندویچ چرک میفروشن -

 هممون بدمون میومد از اونا 

 عووووق چندش -اری

مو انداختم پشت صندلی باران و یک پامو رو خندیدم و پشت یک میز نشستم و اوناهم نشستن ..گارسون اومد و سفارشغذا گرفت و رفت .دست

 پای دیگم انداختم 
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 خیلی وقت بود هیجان نداشتم -

 خو از من تشکر کنین باعث و بانیه این هیجاناتم -اری

 گمشو بااااع -ناری

 باران فقط به مدل ما میخندید .اخیییی بچم اینقدر دخی لوتی ندیده ..

 ضعیییفه چرا گیج مینگری مارا؟؟؟-

 ووون چه دخمل لوتی ای ژووو-

 دم یک ابروم باال رفت و به پسر میز کناریمون نگاه کردم .چهار تا جوجه ماشینی  مو سیخ سیخی پشت میز بودن..جوابشو ندادم و رومو برگردون

 اه اصن عقده شد یک بار بیایم بیرون این فوکوال حرف نزنن -اری

 الیک داری -ناری

 ..تیکه نندازه روزش شب نمیشه  پسر است دیگر چه میشه کرد-باران

 موااافقم -

 غذامونو اوردن و شروع کردیم به خوردن ..

 با صدای رعد و برق همه با تعجب به بیرون زل زدیم .بدجور داشت بارون میومد .تو این فصلللل؟!!!بارووون؟؟!!!!!

 خداهم گیجه ها -

 زدن زیر خنده .ووال ..اخه االن وقت بارونه 

 راها بسته نشه  پاشین بریم-اری

 اوکی-

 بلند شدیم   و باران پول غذاهارو حساب کرد  و رفتیم بیرون  .اه چه بارونی میومد .بدو بدو رفتیم سمت ماشینو سوار شدیم .
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 اه همه جام خیس شد -ناری

 نمیری یه وخ -

 ماشینو روشن کردم و راه افتادم ..

 بود .اه حاال چیکار کنیم .۱۱ه ای شده بود .نگاه ساعت کردم وسطای راه بودیم که به ترافیک خوردیم .تصادف زنجیر

 تا اطالااع ثانوی راه بستسسسس-

 با صدای سربازی که داشت میگفت راه بستس مشتی به فرمون زدم .خوب حاال چیکار کنیییم .اه 

 چیکارکنیم؟؟؟-ناری

 خونه داییه من همین کوچه بغلیه میاین بریم اونجا-باران

 ه اری و ناری گفتن اره ..خوب اگه نمیرفتیم اونجا تا فردا باس اینجا می بودیم .هوووفی کشیدم و دور زدم و رفتم تو کوچه .اومدم بگم نه ک

 برو جلو ..در قرمزه-باران

 جلوی خونه ایستادم .یک خونه شیییک و بزرگ بود .ازین خرپوالس ها 

 زنگ میزنم درو باز کنن -باران 

 گذاشت گوشیشو دراورد و دم گوشش 

 سالم دایی جون خوبی ؟-

-.......... 

 مرسی منم خوبم .خونه این؟-باران

-...... 

 دایی جون نزدیکای خونه ی شما راه رو بستن و من و دوستام تو کوچه موندیم االنم دم خونتونیم میشه درو باز کنین-باران
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-.......... 

 مرسی-باران

 رم خونه ی این مرد ..اصال حس خوبی ندارم .بعدشم تماس رو قطع کرد ..اه خدا من نمیخام ب

ی چند دقیقه بعد در خونشون باز شد و ماشینو وارد خونه کردم و نزدیک ساختمون اصلی ایستادم و لوسی رو از اری گرفتم و پیاده شدیم ..پسر

 که در رو باز کرده بود اومد سمتمون 

 سالم .خوش اومدین خانوما -

مت ساختمون و واردش شدیم .اون مرد ولی نیومد.حتما ازخدمتکاراشونه دیگه ...با دیدن داییش باز اون حس جوابشو دادیم و سریع رفتیم س

دامن گیرم شد و اخمامو تو هم کردم .خدایا این حس مزخرف چیه دیگه؟؟؟....داییش و زنداییش و پسرش سالم دادن و جوابشونو دادیم .دخترا 

 با دیدن اخمای توهمم ت

 

 وب چیکار کنم؟؟؟ووال ..عجب کردن  .خ

 باران جان برین اتاق سومی طبقه ی باال -داییش

 چشم ..ببخشید مزاحمتون شدیم -باران

 نه بابا مراحمید .فکر کنم خسته این برین بخوابین -داییش

ردم و از صندلی اویزون بعد شب بخیر رفتیم طبقه ی باال و سمت اتاقی که گفت  و واردش شدیم .یک اتاق با ست مشکی بود .مانتومو در او

 کردم تا خشک شه و خودمو رو تخت انداختمو لوسی رو بغل کردم .اونام بعد دراوردن مانتوشون پریدن رو تخت 

 گمشو اونور من میخام وسط باشم -ناری

ی وااااااای دیوونن خودمو کشیدم کنار و تا خواست دراز بکشه اری پرتش کرد اونور و خودش دراز کشید .داشتن سر وسط بحث میکردن .ا

 ایناااااا 
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 بابا جفتتون وسط باشین منو سیلوانا اینور اونورتون میشیم ...-باران

 یکم نگاه هم کردن و بعد دوتایی دراز کشیدن..باران خندید و کنارشون دراز کشید ..

 بزار یک زنگ به اردیان بزنم -اری

 ید بعد گوشیشو دراورد و بهش گزارش کار داد و بعدش گرفت کپ

. 

یک ساعت گذشته بود ولی خوابم نمی برد ..خییییلی حس بدی داشتم و سردرگم بودم .اونا خوابشون برده بود .هرموقه بی خواب میشم اعصابم 

ن تخورد میشه .لوسی هم رو زمین خوابش برده بود فداش شم .بلند شدمو رفتم از اتاق بیرون .تشنم بود خو ..یوش یواش راه میرفتم ولی با شنف

صدای  داییه باران سرجام ایستادم .صداش از تو اتاقی می اومد .یواش دنبال صدا رفتم و پشت درش ایستادم .اصال اهل گوش دادن به حرفاس 

 کسی نبودم ولی این بار فرق داشت 

 اره ..هه دختر جفتشون االن تو خونه ی منن -داییش

-....... 

 باور کن ..دروغم کجا بود -

-........ 

 م ..نه کاریشون ندارم فلن اوهو-

-......... 

 این دختر هاکان نمیدونم چشه تا من میبینه اخماش توهم میشه -

باورم ها..هاکان؟؟؟؟؟؟؟...بابای مننننن؟؟!!!!!..دستمو به دهنم فشردم تا صدام در نیاد ..اسم بابای منو گفت .از کجا میشناستشششششش..خدایا 

 نمیییشه 

 وه ..خب میگفتم این دختره بدجور مشکوکه مث اینه که بشناستمنه خوابن ..کسی نمیشن-
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-........ 

 اووووم ..نع فکر نکنم منو یادش باشه اون موقه اون حالش خیلی بد بود و سریع بیهوش شد -

 خدایا گیج شددددم گیج شده بودم .من کی بیهوش شدم؟؟؟؟؟منو میگفتن دیگه؟!!!!!!...اره دختر هاکان منم دیگه ..ینی جی این حررررررفا 

 نه بابا مگه میشه یادش باشه منو  میگم بیهوش شد -

-....... 

 اوکی ..خدافظت -

 سریع رفتم سمت اتاقو رو تخت دراز کشیدم تا نفهمه ..اون حرفا چه معنی میداد؟؟؟؟..اصال با کی حرف می زد؟؟؟.

غزم فشار اوردم ..یک تصویر مبهم اومد تو ذهنم ..داییه باران بود بدجور کنجکاو بودم .بابارو میشناخت .من بیهوش شدم؟؟ندیدمش ...به م

 باالسر بابا و با لبخند بدجنسی نگاهش میکرد 

 همین؟؟؟؟...اه خدا نمیفهممممم ینی چیییییی؟؟؟

 .اونقدرررر فکر کردم و فکر کردم و فکر کردم تا خوابم برد 

. 

. 

. 

ولی کسی نیست کمکت کنه .زن و پچتو ببین دارن جون میدن .همین کار رو با هومن کردم دیدی هاکان ..بالخره فروپاشیدی .دیر جون میدی -

 ولی تو اومدی باال و مجبور شدم توروهم بکشم ...ببین زن و بچتو؟؟؟؟..هه.

 بیهوش شدم  داییه باران خم شد سمت بابا و دستاشو دور  گردن بابای بی حال من حلقه کرد و جیغ من بود بلند شد ولی جونی نداشتم و

 

 پااااااشو دیووووونه چتههههه-
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 چشامو باز کردم .داشتم گریه میکردم و عرق کرده بودم ..این چه خوابی بود که من دیدم؟؟؟

 خوبی؟؟؟؟؟-اری

ییه باران بابا و با گیجی نگاهش کردم .اری و ناری و باران نگران دورم نشسته بودن ..خوابی که دیدم خیلی واقعی بود ..یعنی میشه ؟؟؟؟..یعتی دا

 عمورو کشته؟؟؟..ینی دلیل نفرتم اینه؟؟؟..من باید برم از این خراب شدهههه 

 پا...پاشین بریم -

 کجا؟؟؟بمونین صبحونه بخورین -باران

 م..من میرم هرکی میخاد بیاد -

 بلند شدمو مانتومو پوشیدم و اماده شدم و سوییچ وبرداشتم و زدم بیرون

 

 

م و وارد هال شدم .همشون نشسته بودن .با دیدنم بلند شدن ..با دیدن اون مرد گیج و ترسون نگاهش کردم ..نباید خودمو لو از پله ها پایین رفت

 میدادم 

 سیلوانا جان خوبی؟؟؟-داییش

 م.ممنون من باید برم دیگه کار دارم -

 االن؟؟؟؟  بشین صبحونه بخور-زنداییش

 ممنون میل ندارم -

 ومدن پایین .نگاهی بهشون انداختم .لوسی بغل اری بود .اخ اونو فراموشش کردم .اری و ناری بدو بدو ا

 ما میریم دیگه خدانگهدار -
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جوابمو دادن و اون دوتام خداحافظی کردن و رفتیم سمت ماشینو سوارش شدیم و بدون مکث راه افتادم .گازشو گرفتم و رفتم خونه نارسیس تا 

 پیادش کنم 

 و اینجوری کردی؟؟؟چت شده تو چرا یه-ناری

 لدفا سوال نکنین که حوصله ندارم ..و عرضم به حضورتون که یک روز غایبی خوردیم -

 فداسرم-اری

 ووال -ناری

 تمدیگه  حرفی نزدم و ناری رو رسوندم خونشونو و راه افتادم سمت خونه و وقتی رسیدیم پیاده شدیم و درای ماشینو قفل کردم و رو به اری گف

 مدت لوسی رو نگه داری؟؟؟ اری میشه یک-

 اوهوم -اری

 ممنون-

یک  نیاز به فکر داشتم ..رفتیم تو خونه .همشون نشسته بودن سرسری سالمی دادم و رفتم باال و وارد اتاقم شدم و لباسامو دراوردم .االن فقط

 دوش اب گرم ارومم می کرد .حولمو برداشتم و رفتم حموم  

. 

. 

 حموم زدم بیرون حولمو دور خودم پیچیدم و از 

 !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چشمام درست میبینه؟؟!!!!!...اینی که االن  رو تخت منه اهوووووونسه؟؟؟؟؟؟...جیییییغی کشیدم که بیچاره به سقف چسبید 

 چتهههههه-اهونس

 توچتهههه؟؟..تو اتاق من چه غلطی میکنییی!!!!!-
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 یک جیزی بپوش بعد بیا بشین کارت دارم -اهونس

 وونه جلوی تو لباس بپوووووشم؟؟؟؟گمشو دییووو-

 میرم بیرون دو دیقه دیگه  اینجام -اهونس

و بعدشم رفت بیرون ..پسره ی گورییییل میمووووون ابرو قشنگگگگگ .اه ابروم رفتتتتتت .حولم همش دو وجب پایین تر از ب*ا*س*ن بود و از 

یااااد؟؟؟؟؟..سریع رفتم سمت کمدمو یک تونیک و جین پوشیدم و موهامم باالهم تقریبا رو سینم بود  .ای خدااااا چرا هی مشکل رو مشکل م

 همونطور ول گذاشتم ..تقه ای به در خورد که گفتم بیاتو ...وارد شد و نگاهب بهم انداخت و اومد سمتم 

 سرما میخوری موهاتو خشک کن-اهونس

 اینهمه منتظرم ایستادی بگی موهامو خشک کنم؟؟ -

 اتو خشک کن بعد حرفمو میگم نعخیر .اول موه-اهونس

 اهونس اعصاب ندارم توهم نیا رومخم دیگه -

 دستمو کشید و روی صندلی نشوند منو و سریع سشوارو به برق زد و روبه روم قرار گرفت

 اهونس ووووولم کننننن-

 لدفا دهنتو ببند -اهونس

 چون خواهش کردی چشم -

 دبا حرص نگاهش میکردم که سشوارو تو چشام روشن کر

 بیییییششششررررف سوووووختم -

 دستام روی چشمام بود 

 حقته ..حاالهم اروم بگیر -اهونس
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 سشوارو به موهام گرفت و کم کم دستشو فرو کرد تو موهام و ماساژ میداد .اصن این بشر میخاسته ماساژور بشه اشتباهی ادم شده .به اهونسی

باال بود من پایین بودم و تمام این مدت تمااام فکرای ازار دهندم ازم دور شدن و تمام  که االن داشت موهای منو سشوار می کشید زل زدم .اون

وجودم چشم شد تا اهونسو ببینه و باااز هم دلم لرزید ..خدایا دوسش دارم .خیلی زیادم دوسش دارم ..خدایا دوس دارمش ولی ندارمش ..چرا 

 ؟؟؟.خدایا من اهونسو میخام ..مییخام مال من باااشه .خدایا راه حل نشونم بده .لدددفا عشق من اینجوریه؟؟؟.چرا من باید اینقدر بدبخت باشم؟

 خوشگل ندیدی؟؟؟؟-اهونس

هواسمو بهش دادم و نگاهمو ازش گرفتم ..رو دو زانو نشست و مقابلم قرار گرفت چشامو به چشماش دوختم .چشمای مشکیش کع تموم هستی 

 بم و بیدار میشم من شده بود .چشمایی که بایادش میخا

 چی شده سیلوانا؟؟؟کسی اذیتت کرده؟-اهونس

 این از کجا فهمید من ناراحتممم!!!!..با این حرفش یاد داییه باران افتادم  و بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شد

 دختر مردم نمیخاد بهم بگه چش شد؟؟-اهونس

 رو گونم لبخندی زدم که یک قطره اشکم ریخت ..دستشو باال اورد و گذاشت

 هیچ چیز توی این دنیا ارزش اشکای تورو نداره .حاال بگو ببینم چی اذیتت میکنه هوم؟؟-اهونس

 دستمو گذاشتم رو دستش و ل*ب*مو گزیدم تا اشکم نیاد .من واقعا بهش نیاز داشتم 

 اهونس-

 جونم؟؟-اهونس

 سیییییخدایا مرسی که مهربونه اینقدر .مرررسی که وقتی بهش نیاز دارم هست .مر

 اهونس داییه بارانو یادته؟؟؟-

 اوهوم-اهونس

 دی..دیشب خونه ی اونا بودیم دیگه -
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 خوب؟؟-اهونس

دستش رو فشردم و براش تعریف کردم .از دیشب .از حس بدم ..نفهمیدم چرا؟؟!!!!ولی حس که بهش نیاز دارم .حس کردم  که فقط میتونم به 

بیشتر توی هم میرفت  .با تموم شدن حرفم اهونس گونمو فشرد و با دندونای به هم فشرده شده اهونس اعتماد کنم  ..اخمای اهونس هر لحظه 

 گفت 

 مطمنی اینارو گفت؟؟؟؟-اهونس

 به جون خودم خودم شنیدم-

 چرا قسم میییدی؟؟؟-اهونس

 چون باور کنی-

 باور کردم ..ولی گیجم -اهونس

 درکت میکنم .منم حالم خیلی بد بود -

 این تصادفا تقصیر اون مرده؟؟ینی میگی -اهونس

 اوهوم-

 اهونس اخماش بیشتر توهم رفت 

 تو خودتو اذیت نکن خودم تحقیق میکنم-اهونس

 منم میخام تو تحقیقات کمک کنم-

 اخه تو چطو...-اهونس

 همینی که گفتم-

 هووووف.لجباااااز-اهونس

 همینه که هس-

http://www.roman4u.ir/


 

 
297 

 

 خیله خوب ..باید اول امار این م-اهونس

 

 اریمرتیکه رو دربی

 از باران همه چیشو میپرسم -

 منم تحقیق میکنم -اهونس

 خب ..از فردا شروع کنیم؟؟-

 اهونس دستشو که تا االن رو گونم بود انداخت پایینو بلند شد

 اوهوم از فردا شروع میکنیم .امروز استراحت کن که از فردا کارای سختی شاید داشته باشیم -اهونس

دم و اهونسم از اتاق خارج شد ..احساس سبکی میکردم و دیگه اون حس نکبت رو نداشتم .لبخندی زدم و رفتم سری به نشونه ی تایید تکون دا

سمت تخت و به راحتی خودمو انداختم روش و گذاشتم که باال و پایین بره .اهونا رو ب*و*سیدم و به خودم فشردمش و چشمامو بستم ..اهونس 

 د استراحت کنم گفته امروز رو استراحت کنم پس بااااای

 اا♡♡♡♡♡♡♡*******************

 

وسی رو کولمو رو شونم انداختم و سوییچ ماشینو برداشتم و رفتم طبقه ی پایین و وارد اشپزخونه شدم و به بقیه سالم دادم و کنار اری نشستم و ل

 ب*و*سیدم 

 بخور جون بگیری عزیزم -دلی

 مرررسی-

تموم کردم و بلند شدم و لوسی و دلی رو ب*و*سیدم و بعدشم باهاشون خداحافظی کردم و با اری از نیمرویی که شکسته بود رو تو ده دیقه 

 خونه خارج شدیم .هنوز سوار ماشین شدیم برای گوشیم پی ام اومد .از تو جیبم در اوردمش و بازش کردم .از اهونس بود .نوشته بود 
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 مواظب خودت باش ..موفق باشی -:

 ررر دوست داشتنییییییه ..خدایا این پسر جقدرر

 همچنین-براش نوشم

 و ارسال کردم .ولی دلم میخاست بنویسم الااامصب با این حرفات دیوونم نکنننننن ..واس خودش بلوبریه هاااا 

 ایشششش معلوم نیس کی بود که اینقدر خر ذوق شدی و نیشت بازه -اری

 خندیدم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم و گفتم

 ررری خاااانوم ..بررریم؟؟؟قوفوووون ارر-

 انشااهلل هر روز طرف بهت پی ام بده که اخالق قشنگت خوب بشه  -اری

 اره اره دعا کن هر صبح پی ام بدددده -

 خاااااک..ینی خاااااکا-اری

 خندیدم و ماشینو روشن کردم و راه افتادم سمت دانشگاه ..

. 

 کولم پیاده شدم و درارو قفل کردم و راه افتادیم سمت چمنای همیشگیمون  وقتی رسیدیم ماشینو بردم تو پارکینگ و بعد برداشتن

 ناری و باران نشسته بودن و حرف میزدن

 سالاااااااااام بر االغای خووووودم -

 سالااام بر خرررر خودم -ناری

 باران هم مث همیشه خانوم  وااار جواب سالممونو داد ..کنارشون نشستم و سر صحبت رو باز کردم

 باران راسی از داییت عذرخواعی کن از طرف من دیروز اصن حالم خوش نبود -
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 االغ چرا دیروز یهو برقت گرفت؟؟-ناری

 بیخیال...راسی باران داییت چیکارس؟؟؟-

 تاجر  ..واس جی؟؟؟-باران

 اخه وضع مالیشون توووپ بود کنجکاو شدم -

 به شما که نمی رسن -باران

 اجباری تا شک نکنه ..خندیدم ..یک خنده ی مصنوعی و 

 پاشین بریم سر کالس -اری

اران باهم بلند شدیم و رفتیم سمت ساختمون اصلی .باران روش از من بود و داشتیم حرف میزدیم که یهو یکی مث بزززز خورد به باران و بیچاره ب

 پخش زمین شد و اون طرف هم افتا  روش ..با چشمای گرد شده برگشتیم سمتش 

 طرف پسر بود  

 خفه شددم-باران

خخخخخ حتما آب شده االن ..پسره خودشو باال کشید و ایستاد ولی باران یهو چشماش با دیدن پسره گرد شد و دستی روکه به طرفش دراز 

م .پریشون شده بود رو پس زد و بلند شد و اخماش توهم رفت ..رفتیم جلو و نگاهی به پسر انداختم ..ععععععع مهرداددددد!!!!!..ماهم تعجب کردی

 و اخمو بود 

 ببخشید هواسم نبود چیزیت که   نشد؟؟؟-مهرداد

 نخیر اقای بابایی خدارو شکر سالمم میتونین برین -باران

 د .اوهوووووع این بااااران بووود؟!!!!!...مث اینکه حرفام روش تاثیر دااااشته ..ابروهای مهرداد باال پرید و بعد یک پوزخند ازمون دور ش

 قدرام بی توجه بودن سخت نیستااون-باران

 بعدشم پوزخندی زد و نگاه شیطونی به ما انداخت
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 ایییییییول حاال شدی عضو واقعیه اکیپ ماااا-

 خندیدیم و رفتیم سمت کالسامون ..من و باران صف اول کنار هم نشستیم و چند دیقه بعد ما استاد رضوی وارد شد و شروع کرد به درس دادن و

در اخرم خسته نباشیدی گفت و رفت ..جزوه هارو ریختم تو کوله و کوله رو روی شونم انداختم و با باران از کالس بیرون رفتیم و  مخ مارو خورد و

 به سمت چمنا رفتیم .هنوز اون دوتا خول و چل نیومده بودن .نشستیم 

 سیلوانا-باران

 جانم-

سامو بپوشم ولی اسم توروشنفتم .داییم داشت باگوشیش حرف می زد و فقط شنفتم وقتی دیروز تو رفتی دایی رفت تو اتاقش .رفتم که لبا-باران

 که گفت سیلوانا مثل هاکان باهوشه 

 رنگم پرید .بدجور از این مرد میترسیدم ..خون تو رگام یخ بست .این حال رو دوست نداشتم .نشون دهنده ی ضعفم بود

 واقعا نباید میگفتم..ولی خوب فکر کردم بهترباشه بدونیوای سیلوانا چرا رنگت پرررید؟؟؟؟..ببخشید -باران 

 نه نه مرسی که گفتی ..واقعا ممنونتم -

 هاکان کیه؟؟؟!!!-باران

 بابام -

 ابروهاش باال پرید 

 ساملییییک -ناری

 چشمامو بستم و به خودم فشار اوردم تا ترسم بریزه ..تو نمییییترسی سیلوانا ..از هییییچ کس نمیترسی .

 ین حرفا به خودم دلداری دادم و برگشتم سمت ناری و با شادی جواب سالمشو دادم .باران از تغییر یهوییم تعجب کرد ..لبو با ا

 خندی بهش زدم ..گزارش کارای امروز حتما باس به اهونس بدم ..

 این استاد میرزایی مگه ول میکنه ادمووووو ..پدر مارو دراورد هااااا-اری
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 اره از-باران

 

 االییا خیلی شنفتم که بدشو میگن ترم ب

 سگگگگه باباااااا-ناری

 خندیدم و گفتم

-nooooo غیبت 

 گمشو تووووله -ناری 

 توله عمته گوریل-باخنده گفتم 

 عمه ندااااارم -ناری

 بعدم ادای گریه دراورد 

 عخییییییی -

 اصن دلم سوووختاااا -اری

 گمشین بابا خراااا -باران

 زززغی به باران زل زدیم ..این لحن لوتی واس باران بووود؟؟هرسه تامون با چشمای وز

 خو چه کنم لحن شما رو منم اثر گذاشت -باران

 زدیم زیر خنده.خداییش بچه باحالیه 

 خالصه اون روز خیلی خوش گذشت و بالخره کالسامون تموم شد و رفتیم خونه
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 بعد سالم دادن و ب*و*سیدن لوسی از دلی پرسیدم

 ؟؟؟اهونس کجاست-

 تو اتاقش -دلی

 اوکی..من میرم لباسامو عوض کنم-

 سری تکون داد و رفتم باال و سریع لباسامو عوض کردم و رفتم دم در اتاق اهونس و در زدم 

 کیه؟؟؟-اهونس

 سیلوانام-

 اها بیا-اهونس

 در و باز کردم رفتم تو ای بااااابااااام باز که ل*خ*ت*ههه

 سالم-

 سالم-اهونس

 یههه؟؟؟انگارمیخاد چادرکنهواس چی میگی ک-

 خوب جلوی دلی زشته باس لباس می پوشیدم-اهونس

 اونوخ جلو من زشت نیس -

 نع ..کارم داشتی؟؟-اهونس

 از اینکه با من راحته ذوق کردم ولی ل*ب*مو گزیدم و سرمو انداختم پایین تا نفهمه 

 اوهوم کارت دارم -

 بشین-اهونس
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 روی مبل نشستم و اونم رو تخت نشست 

 امروز باران یک چیزایی گفت -

 چی گفت؟؟-اهونس

 داییش تاجره .مث شغل بابا و عمو -

 خب؟؟-اهونس

شنوه و اینکه باران گفت وقتی از خونه بیرون زدم بعدش داییش رفته تو اتاقش و باران هم رفته طبقه ی باال تا لباساشو بپوشه ولی اسم منو می-

 سیلوانا مثل هاکان زرنگه و ممکنه برامون دردسر بشه و نمیدونه طرف چی گفته ولی داییش گفته کهمیره سمت اتاق داییش و میشنوه که گفته 

 ."من که فکرشو نمیکردم توی اون حال بیهوشی منو یادش بیاد اون روز واقعا حالش بد بود  

 و ساکت شدم و به اهونس که اخماش توهم بود زل زدم 

 مطمنی؟؟؟؟-اهونس

 اهونس به جو...-

 قسم نخووور المصب جونتو مگه از سر راه اوردی؟-ساهون

 با تعجب بهش زل زدم..جون من براش مهمه؟؟؟؟..دوسم داره؟؟..نه دیوونه خوب دختر عموشی معلومه که جونت براش مهمه ..اره اره همینه 

 خوب بابا بیا بزن -

 باید بفهمیم اونی که باهاش حرف میزنه کیه -اهونس

 چجوری خوب؟؟؟؟!-

 توی فکر فرو رفت و من بهش زل زدم ..ینی چطور بفهمم اون طرفی که باهاش حرف میزنه کیه؟؟؟اه اهونس 

 تو دیگه نباید بیشتر از این دخالت کنی .وقتی گفته ممکنه سیلوانا دردسر شه ینی فکرایی برای تو دارن -اهونس

 به درک من ادمی نیستم که توی تله شون بیوفتم و مواظب خودم هستم -
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 سیلوانااااا-ساهون

 همینی که گفتم .من انتقاممو ازشون میگیرم حتی به قیمت جون خودم -

 با حرص نگاهم میکرد و منم کم نیاوردم و تو چشماش زل زدم و در اخر اون اهی گفت و روشو برگردوند .لبخند شیطتاانی زدم .ایول کم اورد 

 خوب باید چیکارکنیم؟؟؟-

 منم یک چیزایی فهمیدم -اهونس

 ه چیزی؟؟؟چ-

داییه ی باران که اسمش فرهاد شیرازی هستش و تاجره .اینارو که میدونی .من تحقیق کردم ولی یک چیزایی انگار درست نیست تو -اهونس

ر اکارش .یک پرونده مال زمانی که بابا زنده بود ینی دقیقا همون سال توی دادگاه داره ولی تقریبا بستس چون هیچ مدرکی ندارن و به خاطر ک

 قاچاق ازش شکایت شده ولی اسم کسی رو که ازش شکایت کرده رو نمیگن 

 گیج شده بودم این قضیه درست مثل یک پازل بود و ذهنمو مشغول کرده بود 

 سیلوانا؟؟-اهونس

 هوم؟؟-

 میشه به این دوستت اعتماد کرد؟؟؟-اهونس

 چطور؟؟-

 یعنی..راضی میشه تو اتاق کار داییش دوربین بزاره؟؟-اهونس

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم 

 چیه خوب؟؟..باید از تماساش مطلع باشیم دیگه -اهونس

 فکر نکنم همچین کاری بکنه -

 ببین امتحانش ضرری نداره ..زنگ بزن بهش بگو شام بیاد رستوران..... من و تو باهم میریم و قضیه رو براش تعریف میکنیم -اهونس
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 خیلی ریسک بزرگیه -

 لی میارزهمیدونم و-اهونس

 تو فکر فرو رفتم ..وقتی اهونس حاظره همچی کاری کنه ینی این کار درسته ..

 باشه .بهش میگم -

 مرسی -اهونس 

لوش بلند شدم و از اتاقش رفتم بیرون و رفتم طبقه ی پایین .دلی و اری داشتن با لوسی بازی میکردن و اردیانم عینکشو زده بود و چند برگه ج

تاب می کرد ..اردیان کار بابا و عمو رو پیش گرفته بود ..ینی ممکنه بخواد اردیان روهم بکشه؟؟؟؟؟..ینی اینقدر اون مرد بود و داشت حساب ک

 نامرده؟ به خاطر کارش حاظررره ادم بکشه؟؟؟؟..تفففف تو ذات بعضی ادما ..لبخندی به چهره ی عصبیم نشوندم و کنار اری و دلی نشستم 

 اومدی؟؟؟-دلی

 جلوتهنع روحم -

 جلوش نیسی که کنارشی -اری

 حاال تو حرف نزنی نمیگن اللیا -

 حاال شاید گفتنا-اری

 اداشو دراوردم و دلی با خنده گفت 

 پاشین بریم ناهار بخوریم-دلی

 اخ گفتی دارم ضعف میکنمممم-

 و بعدم با کمک هم میزو چیدیم لبخندی زد و بلند شد و من و اری هم دنبالش رفتیم اشپزخونه .لوسی رو گذاشت رو صندلی مخصوصش

 اررررررردیان بیا ناهاااااااار-دلی

 کرررررشششششدم  -من و اری
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 دلی خندید و گفت

 سیلوانا برو اهونسو صدا کن -دلی

 اه اری تو برو -

 بروبابا حوصله ندارم -اری

 د برو دیگههه-دلی

م و وقتی میبینمششش دیووونه میشم و تااازه بعضی وقتا فکرای خاک بر ای باباااااام خدا با من لج کررررردی ..من این بشر رو دووووسش دار

 سریم میکنم پس چرا همش منو میندازی جلوش؟؟نه نه ببخشید اونو میندازی جلوم 

 .با حرص بلند شدم و رفتم از اشپزخونه بیرونو و بعدشم رفتم طبقه باال و در اتاق اهونسو زدم

 کیه؟؟-اهونس

 کووووفت کیه .عنتر

 م منم اقا شیطووونهمن-

 اقا شیطونه دووور شو من فرشتم -اهونس

 اره فرشته ی عزرائیل-

 به در اتاق باز شد و اهونس مقابلم قرار گرفت .دست به کمر و اخمو داشتم نگاهش میکردم .یک دور از پایین تا باالمو نگاه کرد .به زور قدم

 

 سینش می رسید

 اقا شیطونه چی گفتی؟؟؟-اهونس

 شنفتی همونی که-
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 اقا شیطونه زبونت دراز شده ها بپا نخورمش -اهونس

 جرات داری بی...-

 معنی حرفشو که فهمیدم دهنمو بستم و چشمام گرد شد 

 بی اددددب-

 بلند زد زیرخنده .هرهرهر خوشمززززه 

 کوفت .بی ادب بی حیای عزراییل دییونه -

 خندش شدت گرفت

 اقا شیطونه .چی..چیکارم داشتی-اهونس

 د مسواک گرون میشه ..میگم بیا پایین ناهاربخورنخن-

 خندش به لبخندی تبدیل شد و گفت

 نگرانم بودی؟؟-اهونس

 چرا باید نگرانت باشم؟؟؟؟-

 پس چرا اومدی دنبالم؟؟؟-اهونس

 دلی و اری مجبورم کردن -

 ابرویی باال انداخت و با شک نگاهم کرد 

 چیه؟؟؟-

 هیچی ..بیا بریم -اهونس

 و راه افتادم سمت پله ها .خودشو به من رسوند و باهم رفتیم پا یین اداشو دراوردم
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 وارد اشپزخونه شدیم و کنار لوسی نشستم و اهونسم کنار من نشست ..

 شروع کنین-دلی

د طبق معمول اردیان و انگار همه منتظر حرفش بودیم چون ریختم  سر غذاهاو تا تهههشو درنیاوردیم ول نکردیم ...وقتی غذامون تموم ش

 اهونس رفتن جلو مبال لم بدن و ما سه تا بدبخت سفره رو جمع کردیم و ظرفارم شستیم 

لوسی رو بغل کردم و رفتم طبقه ی باال و وارد اتاقم شدم .دلم واس لوسی جونم یک ذره شده بود .اونم همین حس رو دشت چون بهم جسبیده 

 بود و خودشو لوس میکرد 

 منننن  فدااات بشم-

 رو تخت دراز کشیدم و لوسی رو گذاشتم رو شکممو کلی باهم بازی کردیم و . 

 

 

 یهو یادم اومد باید به باران زنگ بزنم ...لوسی رو گذاشتم  کنار و گوشیمو برداشتم و زنگیدم به باران و بعد چهار بوق جواب داد 

 سالااااام -

 سالاااام سیلوانا جوووون -باران

 ززیییییزخوبی باران ع-

 خندید و گفت
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 فدااااای تو ..تو خوووفی؟؟-باران

 تنکسسسسس ..باران میگم چیزه-

 چیه؟!-باران

 امشب میای رستوران....؟؟؟-

 اره ولی میشه بپرسم واس چی؟؟-باران

 کارت دارم -

 اری و ناری چی؟-باران

 نععععع لدفا بهشون نگی-

 استرس گرفتما -باران

 که بخورمت .یک کار کوجیک دارم باهات  خخخخخخ ..استرس نگیر نمیخام-

 اونجام۸باشه پس ساعت -باران

 اوووکی-

دقیقه .استرس داشتم .اگه باران همه جیو به داییش میگفت ۵:۱۲بای دادم و قطع کردم .هوووووف اینم از این .نگاه ساعت مچیم کردم 

 یارزید چی؟؟؟؟..اگه داییش می فهمید چی؟؟؟.وااااای هممون بدبخت بودیم .ولی م

 .من انتقام مامان و بابا و عمو و زن عمو رو  از اون عوضی میگیرم   .با صدای لوسی بهش نگاه کردم ..بیچاره لوسی هواسم نبود و از خشم

 پشمای لوسی رو میفشردم .بغلش کردم و به خودم فشردمش

 ببخشید گلم هواسم نبود -

 دیدم و ب*و*س*ی*د*م*ش  ..چند تقه به در اتاقم خورد لوسی زوزه های ریز ریز می کرد و ادا در میاورد .خن

 بیا تو -
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 در باز شد و اهونس وارد اتاق شد .!!!!

 با کمال پررویی روی مبل  فانتزی صورتیه اتاقم نشست و به من زل زد ..لوسی رو گذاشتم رو زمین و گفتم

 امری داری؟؟؟-

 به باران زنگ زدی؟؟؟-اهونس

 اوهوم -

 یخایم بزرگترین ریسک زندگیمونو بکنیم .باید هواست جمع باشه ببین امشب م-اهونس

 باشه-

 استرس داشتم .خیلیی زیاد 

 بلند شد و خواست از اتاق بره 

 اهونس-

 برگشت و سوالی نگاهم کرد 

 اگه فرهاد شیرازی بفهمه باید چیکارکنیم؟؟؟-

 اینقدر فک این چیزارو نکن انشااهلل که نمیفهمه -اهونس

 و از اتاق خارج شد  سری تکون داد

 سوم شخص)راوی(~~~~~~~~~~~~~****************&

ی اهونس حال خوشی نداشت و کمی استرسش گرفته بود ولی به روز نمیداد تا سیلوانا نترسه ...از وقتی فهمیده بود که سیلوانارودوست داره حت

ریسک بزرگ بود اما هردو فکر انتقام تو سرشون بود .سیلوانا بی دلش نمیخاست که حتی خراش کوچیکی به سیلوانا بیوفته .کار امشبشون یک 

 قرار در اتاقش و اهونس بی صبر در اتاقش خودش بود 

 *******************************سیلوانا 
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 اماده بودم .لوسی رو برداشتم و رفتم سمت اتاق اهونس و در زدم .

 بفرما-اهونس

 ر بود و جلوی اینه داشت موهاشو درست می کرد ..در رو باز کردم و وارد شدم .اهونس حاظ

 اهونس بریم ؟؟-

 تو اول برو و سر کوچه واستا تا بیام-اهونس

 وااا؟؟؟..چرا؟؟؟؟-

 چون  بقیه نگران میشن ببینن من و تو باهم میریم بیرون -اهونس

 سری تکون دادم و گفتم

 پس سر کوچه منتظرتم-

 باشه-اهونس

 طبقه ی پایین .از شانس قشنگمون همشون نشسته بودن رو مبال و حرف میزدن   از اتاقش رفتم بیرون و رفتم

 سالم ..من میرم بیرون کار دارم-

 باشه عزیزم زود برگردیا -دلی

 چشم ..بی زحمت لوسی رو نگه داریم )و لوسی رو گذاشتم بین اردیان و دلی(..خدافظ-

وم اروم رفتم سمت ته کوچه و اونجا ایستادم .دستامو تو جیبم کردم و به دیوار تکیه دادم جوابمو دادن و از خونه بیرون زدم .وارد کوچه شدم و ار

. 

 چند دیقه گذشت و ماشین اهونس  جلوم ترمز زد ..رفتم سمتشو سوار شدم 

 خسته شدی-اهونس

 نه بابا -
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 راه افتاد و  دیگه ساکت شدیم  هردومون تو فکر بودیم   

 بیشتر می شد جوری که حالت تهوع بهم دست داده بود .استرس داشتم و هرلحظه استرسم 

 کندیش ولش کن -اهونس

 با تعجب بهش زل زدم که گفت

 لبتو میگم ..کشتیش -اهونس

 اها .باشه -

 به قدری استرس داشتم که مث یک ربات هرچی میگفت میگفتم  باشه

 استرس داری؟؟؟-اهونس

 خواستم بگم نه ..ولی دروغ چرا؟؟؟

 نی؟؟؟تو چی فکر میک-

 بدجور داری -اهونس

 اوهوم-

 هرچی بشه اجازه نمیدم به تو آسیبی برسه -اهونس

 د المصب اگه به تو آسیبی برسه که من میمیرم 

 فقط لبخندی زدم و چیزی نگفتم 

. 

 رسیدیم -اهونس
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فتیم سمت رستوران ..استرسم شدت با ترس به رستوران زل زدم .اب گلومو قورت دادم و یواش پیاده شدم .اهونس درای ماشینو قفل کرد و ر

 گرفته بود و میتونستم رنگ پریدمو حس کنم ..وارد رستوران شدیم و باچشم دنبال باران گشتم و توی گوشه ای ترین قسمت رستوران دیدمش

 او..اونجاس-

 اهونس رفت به اون سمت و منم دنبالش رفتم .باران با دیدنمو  با تعجب سالم داد و جوابشو دادیم

 بشینین لدفا-نساهو

 من و اهونس کنار هم و باران کنارمون نشست 

 ات..اتفا-بااران

 قی افتاده؟؟؟

 قراره بیوفته -اهونس

 باران نگران به من زل زد 

 ببینین باران خانوم من سریع میرم سر اصل مطلب ..میدونین که پدر و مادر من و سیلوانا مردن و ...-اهونس

 

 

انو نیم ساعتی فک زد و چشمای باران هر لحظه گرد تر می شد و ترس من هر لحظه بیشتر ..با پایان حرفای خالصه شروع کرد به گفتن جری

 اهونس  جفتمون به باران زل زدیم ..باران دهنش باز مونده بود 

 و..ولی ..م..من با باورم نمیشه ..چ..چطور-باران

 من ازتون میخام که احساسی به قضیه فکر نکنین -اهونس

 داییه ..من..اد..ادم کشی؟؟!!!!!-باران

 باران کمکمون میکنی؟؟؟-
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 با..باید فکر کنم-باران نگاهی به من انداخت ..اب گلوشو با صدا قورت داد و گفت 

 چقدر؟؟-اهونس

 دو روز -باران

 باشه ..دوروز دیگه منتظر نظرتون هستیم .ولی امیدوارم به نابودی ما وصل نشه نظرتون -اهونس

 من بدتر بود . باران حالش از

 غذاتونو میل کنین-اهونس

 میل ندارم -باران

 بعدم کیفشو برداشت و بلند شد ..اهونس مقداری پول گذاشت روی میز و بلند شد ..خوب البد منم باید بلند شم دیگه .منم  بلند شدم 

 خدانگهدار -باران

 خواست بره .رنگش خیلی پریده بود نگرانش بودم .دستشو گرفتم 

 صبر کن میرسونیمتباران -

 نمیخاد-باران

 رو حرف من حرف نزنا ..بدو بریم -

 لبخند تلخی زد ..میدونم سردرگم بود و بهش حق میدم .ولی خب هرچی باشه بازم رفیقمه و دوسش دارم 

 بریم..اهونس بیا-

.ادرس خونه بارانو دادم و اهونس راه افتاد ..از بعدشم باهم راه افتادیم سمت ماشینو اهونس درارو باز کرد و من جلو نشستم و بارانم که عقب .

سختی اینه به باران زل زدم .بدجور تو فکر بود .گوشه ی انگشتش رو داشت میخورد و به یک نقطه  زل زده بود ..بیچاره باران واقعا تو دوراهی 

 رسوندیم و خودمونم رفتیم خونه .. قرار گرفته .کمک کردن به ما باعث نابودیه داییش میشه ولی خوب حقشه داییش ....بارانو
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 وقتی رسیدیم پیاده شدم و رفتم تو خونه و دعا دعا کردم که خواب باشن و وقتی وارد شدیم خدارو شکر برقا خاموش بود .نفسی از سر اسودگی

 کشیدم و باهم رفتیم  باال 

 شبت بخیر -اهونس

 شبت شیک -

 دقیقه خواب به چشمام نیومد ۳:۴۵ب*و*سیدم و دراز کشیدم ....ولی تا ساعتوارد اتاقم شدم و لباسامو دراوردم و اهونارو 

*******************¤¤¤¤¤♡♡♡♡ 

 

 

..امروز بیمارستان داشتم و باید میرفتم بیمارستان اهونس .خواستم مانتو کوتاه بپوشم ولی با یاداوری ♡♡♡¤¤¤¤¤****************

عوض شد و یک مانتوی خفاشی بلند کرمی و شلوار جین مشکی پوشیدم و یک کفش اینکه اهونس گفت مانتو کوتاه نموش نظرم 

سانتی کرمی هم پوشیدم ..عطرنو رو خودم خالی کردم و مقنعمو سرم کردم وریمل و رژ هم زدم و گوشیمو برداشتم و رفتم بیرون از ۱۰پاشنه

 اتاق .

 من از یکیشون زودتر برسم همیشه اخرین نفرما  از پله ها پایین رفتم و رفتم تو اشپزخونه ..اصن یک بارم نشده

 سالااام صبح بخیر -

 جوابمو دادن و نشستم کنار لوسی .الهی فداش شم بیین چجوری داره لیس میزنه به شیرش ..دستمو تو موهاش فروکردم و ب*و*سیدمش 

 تو مامان خوبی میشی -اری

 خندیدم و گفتم

 نظر لطفته -
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 اوهوع لفظ قلم -دلی

 م یک بار اومدم مودب بحرفماااای بابا-

 خواهر زن اصن بهت نمیاد -اردیان

 خودشون زدن زیر خنده و من اردکی شدم .اهونس هم لبخند به لب داشت .ایییش واس من لبخند ژکوند میزنه 

 امروز بیمارستان میری؟؟؟-دلی

 اوهوم -

 اآلع من راهم دوره ماشینتو بده من خودت با اهونس برو -اری

 ؟دیگه چی؟-

 پیلییییز-اری

 dدلم براش سوخت اخیییی ..منم اصن از خدام نبود که با اهونس بررررما .خرم خودتی.:

 حیییف که خیلی دل رحمم -

 فدااای توووو -اری

 سوییچ و گذاشتم رو میز و گفتم

 مث گل باهاش رفتار میکنیاااا-

 خندیدیم و سوییچ رو بهش دادم 

 من میخام برم دیگه .میای؟؟-اهونس

 ره ا-

 لقمه اخرو خوردم و بلند شدم 
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 دلی .اری اردیان بای -

 جوابمو دادن و بعدش با اهونس از خونه بیرون زدیم  و رفتیم سمت ماشینشو سوار شدیم و راه افتاد 

ینی این اهنگ ظبط رو روشن کردم و صدای سینا شعبانخانی پیچید تو ماشین .اول چشام گرد شد ولی سرفه ای کردم و رومو از پنجره کردم ..

با رو با منظور گوش میکنه؟؟؟..نه بابا مگه هرکی این اهنگ رو گوش کنه به خاطر تو گوش میکنه؟؟؟ووال ..این اهنگ اهنگی بود که اولین بار 

 اهونس گوش دادم )اهنگ جادوی خاص از سینا شعبانخانی(.

. 

..اون دختره ی اون روزی با تعجب نگاهمون میکرد .اخ جا داشت  برگردم  وقتی رسیدیم ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم و وارد بیمارستان شدیم

 بهش بگم چیه خوشگل ندیدی؟؟؟...ووالااااا .جماعت فوضولن 

 سالم اقای شهسوار صبحتنون بخیر -

اندازه نوخود و  با صدای دختری بهش نگاهی انداختم .یا حضرت جنننن ..این چیه دیگههههه ..ل*ب*ا*ش اندازه ب*ا*س*ن فیل بود دماغش

چشای رییییز که با لنز ابی مثال وحشیش کرده بود ولی نمیدونست که باغ وحش درست کرده ..موهاشم نصف کااملش از مقنعش بیرون بود و 

شمای گرد پوستشم سیاه بود ولی کرم برنزه زده بود نارنحی شده بود و رژگونه ی قرمززززز هم زده بود .این بشر چرا این شکلییییه؟؟؟؟؟.با چ

 شده داشتم نگاهش میکردم که پشت چشم نازک کرد ..اه خدا شفانمیدی چرررا 

 سالم .ممنون -اهونس

 معرفی نمیکنین دکتر جون؟؟-دختره

 دختره از پرستارای بیمارستان بود .عوووق چه چندش بود .چه دکتر دکتریم میکرد 

 کی از پرستارای بخش خانومه رایحه برنزی همکار جدیدم سیلوانا شهسوار ..سیلوانا جان ایشونم ی-اهونس

 خوشوقتم-لبخند زورکی زدم و گفتم

 همچنین ..دکتر جون خواهرتون هستن؟؟-اونم سرد و خشک گفت

 نخیر دختر عموم هستن  -اهونس
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 اهان-رایحه

 ایشششش .فامیلیش بهش میومد ولی اسمش ....

رش باشه مثال گوووز..ماشااهلل عطرشم بو گوز منجمد شده میده ..گوز منجمد شده اییییین رایحه باشه اخه؟؟؟..این فکر کنم رایحه ی بد منظو

 چیست،،،،،؟؟؟؟ .از فکر خودم خندم گرفت و یک تک خنده زدم که دختره با حالت ایییییش دار بهم زل زد 

 خوب دیگه ما بریم که بیمارا منتظرن-اهونس

 باشه دکی جون .تا بعد -گوزمنجمد 

 ز کنارمون رد شد ...الکی مثال شاااااخ بود ..بعدشم مثل گوووز ا

 هوووووف .چقدر یک بشر میتونه عطرش بدبو  باشه -اهونس

 بلند زدم زیر خنده که اطرافیان به ما زل زدن .جلو دهنمو گرفتم و خندیدم 

 ووال خو راس میگم -اهونس

 وای خدا پووکیدم -

نمون .خندیدیم و باهم سوار اسانسور شدیم و رفتیم طبقه ی باال و در اسانسور که باز شد نتررررکی ..بدو بریم االن مریضا میان میترکون-اهونس

 ر نبود قیافه ی من و اهونس توهم رفت .یا خود خداااا تماااام صندلیا پرررر مریض بود ...با درموندگی به اهونس زل زدم و اونم وضعش از من بهت

 یا خدا ..خیلی کار داریم -اهونس

 خییییلی -

 به مریضا سالم دادیم و رفتیم داخل اتاقش .روپوش پزشکی رو خواستم رو مانتوم بموشم ولی زیادی خز می شد .زیر مانتوم رکابی داشتم 

 اهونس یک دیقه روتو اونور کن-

 واس چی؟؟؟-اهونس

 میخام مانتومو درارم -
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 اها-اهونس

 دم پشتشو از من کرد و سریع مانتومو در اوردم و روپوش رو تنم کر

 خو حاال برگرد -

 برگشت سمتم .دکمه هامو بستم و ...

ی کل روز رو مریض معاینه کردیم  دیگه داشتم هالک میشدم حتی نارسیس و رایبد رو هم ندیده بودم ..اخرین بیمار که بیرون رفت با خستگی رو

 تخت دراز کشیدم 

 اخییییش ..ملت چقدر میخان عمل کنن -

 خندید و گفت 

 ه فکر میکنن با این عمال قشنگ میشن و میشن شااااااخ اره دی-اهونس

 همینو بگو ..اخه یکی نیست بهشون بگه دست به قیافه ی واقعیتون  نزنین ..مثال من دماغم خرابه باس برم عملش کنم؟؟؟؟؟-

 ریمخو بعضیا دیوونن دیگه ولی خب پول خوبی  تو جیب ما میره ...راسی سیلوانا یک ساعت دیگه عمل دا-اهونس

 عملللل؟؟؟-

 اره اون دختره ی اون سری که شکمشو اندازه گیری کردی باس بریم عملش کنیم شکمشو بکنیم -

 از اصطالحی که به کار برد خندم گرفت و زدم زیرخنده 

 وااااای  دلممم ..بکنییییم؟؟؟شکمشو بکنیم.؟؟؟مگه گوسفنده؟!!!-

 باز زدم زیر خنده .تک خنده ی مردونه ای کرد و گفت 

 ووال -اهونس

 این ووال گفتن من به اهونسم رسیدااااا .لبخندی زدم و گفتم

 پس من یکم میخابم یک ساعت دیگه بیدارم کنی -
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 بااااوشه -اهونس

 ♡♡♡♡¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡چشامو رو هم گذاشتم و از بس خوابم میومد سریع خوابم برد       

 

 اهونس ♡♡♡♡

عمل داشتیم .از پشت میز بلند شدم و رفتم باال سر سیلوانا ۸دقیقه بود .۷:۲9ساعت انداختم .پرونده ی مریضارو چک کردم و نگاهی به 

..ل*ب*ا*ش غنچه شده بود و مژه های بورش چتری شده بود سایه انداخته بود و مقنعش باال رفته بود و گردن خوش تراش سفیدش برق می 

یلوانا .خود سیلوانا بود که عاشقش شدم نه چهرش .سیلوانای شیطون مغرور من زد اما...هیچ کدوم این چیزا برام مهم نبود ..فقط خود س

 ...من؟؟؟؟...این من مالکیت از کجا اومد دیگه .خودتم میدونی که اون هیچ وقت برای تو نمیشه ..با حسرت به سیلوانایی که االن خیلی بهم

 م و آهی از روی  حسرت کشیدم و دستمو گذاشتم رو شونش و تکونش دادم نزدیک بود ولی در اصل خیییلی خییییلی خیییلی ازم دور بود زل زد

 اووووووم-سیلوانا

 پاشو دختر باید بریم -

 کجااا؟؟!!!-سیلوانا

 اتاق عمل دیگه ..بلند شو -

ااش شممممم با چشمای نیمه باز سر جاش نشست .مقنعش کج شده بود و تا روی صورتش اومده بود و تا وسط سرش رفته بود ...اخه من فدا

 چرا اینقدر بانمکهههه؟؟

 چشامو رو هم فشردم و خودمو از انجام هر کاری منع کردم 

 پاشو دیگه خرس گنده -

 پاهاشو از تخت اویزون کرد و خواست بیاد پایین که نمیدونم به جی گیر کرد و بوووووووووووم 

 خورد به من و باهم پرت شدیم رو زمین 
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 آخخخ دختر هواست کجاس؟؟؟؟-

 ب..ببخشید خو ندیدم -سیلوانا

 اشکالی نداره فقط بی زحمت از روم پاشو -

 هول شد و سریع از روم کنار رفت و بلند شد و پرید تو دستشویی اتاق ..خنده ای کردم و بلند شدم 

 سیلوانا  ♡♡♡♡♡♡♡¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

فس عمیقی کشیدم تا اعتماد به نفسم برگرده و رفتم بیرون هووووووف...خدایا کم جلوش ضایمممم کننننن .آبی به صورت رنگ پریدم زدم و ن

 .اهونس رو مبل نشسته بود و زل زده بود به در دستشویی که حاال من جاش بودم 

 ب..بریم-

 بریم-اهونس

اشتن .سوار خدارو شکر که ازینایی نیس که هی بگه دست و پا چلفتی ..باهم از اتاق خارج شدیم .رایبد و نارسیس هنوز پنج مریض دیگه د

 اسانسور شدیم و طبقه ی اول رو زدم .

د تا رسیدیم پایین و پیاده شدیم و اهونس رفت سمت اتاق استریل  و منم دنبالش رفتم. ..وارد شدیم و اول دستامونو طبق قوانین شستیم و  و چن

 هونس میمالن پرستار اومدن سمتمونو تو پوشیدن لباسای اتاق عمل کمکش کردن .اییییش چه خودشونو به ا

 اهونس روتو برنگردونیا-

 باشه زودباش-خندید و گفت

 لبخندی زدم و یکی از پرستارا روپوشمو دراورد و لباس اتاق عمل رو تنم کرد و دستکش هارم دستم کرد .کالهو سرم کردم کرد و اهونسو گفتم

 برگرد .لبخندی زد و باهم رفتیم سمت اتاق عمل و واردش شدیم 

 ود و رفتیم سرش و شروع کردیم دختره بیهوش ب

. 
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تم یک ساعت بعد عمل تموم شد و رفتیم دوباره اتاق استریل و دستکشارو دراوردیم و دستامونو شستیم و لباسامونو دراوردیم و بازم اهونسو گف

 روشو برگردونه و روپوشمو پوشیدم و باهم رفتیم بیرون 

 اخ خسته شدما-اهونس

 حاال انگار کوه کنده-

 بابا اصن فکرشم نمیکردم اینقدر چربی داشته باشه -ساهون

 خندیدم و چیزی نگفتم .رفتیم باال و بیمارای رایبدم تموم شده بود .رفتیم تو اتاق اهونس

 اهونس روتو برگردون مانتومو بپوشم -

 ای بابا سرویسم کردی-اهونس

 خندیدم و گفتم

 حرف گوش کن-

 اخم بامزه ای کرد و روشو برگردوند  

 خندی زدم و تند تند روپوش رو دراوردم و مانتومو پوشیدم و گفتم برگردهلب

 حاال تو مجلسا با اون لباسا جلو همس اشکال نداره اینجا اشکال داره-اهونس

 فرق داره-

 پشت چشمی نازک کرد که کفم تاید شد

 بریم دیگه -

 در رو باز کردم و خارج شدم .رایبد و نارسیسم حاااظر و اماده  بودن 
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 سالاااام-

 ناری رو ب*و*سیدم و با رایبدم دست دادم 

 بعد احوالپرسی ناری گفت

 وااای خدا مرررردم امروز خییییلی خسته کننده بووود -ناری

 همچنین .جونمون دراومد یک عملم انجام دادیم -

 ععععع خوش ب حالت ..رایبد چرررا ما عمل نداریم؟-ناری

 د منتظر مریض بمونیم کار اینا زیباییه ولی ما بای-رایبد

 هوووووم-ناری

 بریم دیگه -اهونس

رفتیم سمت اسانسورو سوارش شدیم و همون موقه یکی از طبقه ی باال زد و اسانسور رفت باال .هووووف..تو طبقه ی چهارم ایستاد و دونفر 

و پسره اونورش ایستاد ولی در اسانسور بسته  اومدن داخل یک پسر و یک دختر برای اینکه جا بشیم نزدیک تر به اهونس شدم و دختره کنارم

 نمی شد

 عزیزم میشه یکم بری اونور-دختره

 اوهوم-

خو برم تو حلق اهونس ؟؟؟یا ازش باال برم ..داشتم نگاه میکردم که دقیقا برم کدوم ور که دست اهونس دورم حلقه شد و منو کشید تو 

مداهلل بسته شد ..یاااخدا این چه کاری بود این کرد؟؟؟؟آبروم رفففتتتت از فردا ب*غ*ل*ش و سرم رو سینش قرار گرفت و در اسانسورم الح

هی نارسیس میگه از عمد اونجوری کرده ..ای وااااای ..صدای قل*ب*ش زیر گوشم حس قشنگی بهم میداد .مث نوزادی که تازه متولد میشه و 

 میزارن رو سینه ی مامانش تا صدای قل*ب*شو بشنوه 

و لبخندی رو ل*ب*م نقش بست ..خدایا هرگز این صدارو قطع نکن .الهی آمین ...با ایستادن اسانسور اون دوتا رفتن بیرون و  .چشمامو بستم

 منم با سرعت از اهونس فاصله گرفتم و سرمو پایین انداختم.ناری و رایبد رفتن بیرون و
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دیم .سرمو باال اوردم و زل زدم بهش .اونم شیطون نگاهم میکرد .اب با عجله خواستم برم بیرون ولی اهونسم خواست بیاد بیرونو به هم خور

گلومو قورت دادم و کشیدم عقب .اهونس رفت بیرونو بعدش من رفتم بیرون ..هووووف دست و پامو گم کرده بودم .چرا اینجوری شدم 

 مننن؟؟؟؟...خدایا ضربان  قل*ب*ش با من چیکار کرد ..بدجور عاشقش شدم مث اینکه ..

تیم سمت ماشین و با رایبد و نارسیسی که چشماش برق میزد و مطمن بودم برسیم زنگ میزنه بهم اذیتم کنه خداحافظی کردیم و سوار شدیم رف

 و اهونس راه افتاد .

. 

 نزدیکای خونه بودیم که اهونس گفت

 از دوستت خبری نشد؟؟؟-اهونس

 نه چیزی نگفته-بانگرانی گفتم

نگفت .باز رفتم تو فکر باران .ینی قبول میکنه؟؟؟.به داییش میگه؟؟؟؟..چیکار میخاد بکنه؟؟؟..وااای باران از دست  اهونس سری تکون داد و چیزی

 تو ....

 

 یفشردمش  .چرا نمیاد؟؟؟م داشتم دستم تو االن که گوشیم به زدم زل و کشیدم عمیقی نفس..¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 اهونس چرا نمیاد؟؟؟؟-

 نمیدونم -اهونس

 قانع کننده ای .رومو برگردوندم و به در ورودی  زل زدم .اوه داره میادچه جواب 

 اه..اهونس داره میاد -

 اهونس هم به در وردی و در اصل به باران زل زد 
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 نزدیک ما شد و سالم داد .بلند شدیم و جوابشو دادیم .نشست و ماهم نشستیم .استرس توی جفتمون بیداد می کرد ..اب گلومو قورت دادم و

 منتظر به باران زل زدم .گارسون اومد و سفارش غذا دادیم .واااای حرف بزن دیگه کشتیم .

 خوبین؟؟-باران

 ممنون-اهونس

اما من یک کلمم نمیتونستم  حرف بزنم و فقط منتظر به باران نگاه میکردم .باران نگاهی به من انداخت و نفس عمیقی کشید و سرشو پایین 

 یش گفته؟؟؟؟؟..د حرف بزن دیگه کشتیم انداخت ..ینی چی؟،به دای

 م.من فکرامو کردم -باران

 خب؟-اهونس

 این بشر چطور استرسش نگرفته؟؟؟

 من .راستش تصمیم گیری خیلی سخت بود و من سعی کردم بهترین نظر رو انتخاب کنم ولی...-باران

  

 اههههه ولی چی؟؟؟؟؟؟

 ولی؟؟؟-اهونس

 الهی فدات شم منننن

 شروط هایی دارم واس شماولی شرط و -باران

 واااای نکنه میخاد به داییش بگه؟؟؟؟.نه نه نفوذ بد نزززن

 قبوله-اهونس

 من...من با شما همکاری میکنم -باران

 نفسم باال نمیومد ..این بهترین خبر توی عمرم بود .از خوشحالی داشتم مییییمرددددممم .با ذوووووق به باران خیره شدم
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 ن؟؟شرط و شروط هاتو-اهونس

 اگه ثابت کردین داییم قاتله همه کار باهاش بکنین ولی اعدام نه -باران

 اخمام تو هم رفت ..داییش باااید تقاص پس میداد اینجوری که نمیشه .با اخم زل زدم به باران .اهونسم بدتر از من اخماش توهم بود 

 دن رو نچشهخو..خوب  اونم زن و بچه داره .بزارین حداقل بچش داغ بی پدر ش-باران

 باران خیلی مظلوم گفت و من ته دلم قبول کردم .پسرش چه گ*ن*ا*هی کرده بود اخه..حبس ابد براش بس بود 

 اونوخ مادوتا بی پدر شدیم اشکالی نداشت؟؟-اهونس

 خوب تقصیر آریا چیه؟؟؟-باران

 از اریا منظورش همون پسرداییش بود 

و انداخت پایین ..خیالم راحت شده بود و واقعا از باران ممنون بودم شاید من اگه جای باران اهونس با اخم زل زد بهش که باران با غم سرش

 میبودم همچین کاری نمیکردم.هرچی باشه از خونشه خوب 

 با..باران مرسی .قبوله .ما حکم اعدام نمیدیم و از اعدامش میگذریم ولی تو کمکمون کن -

 تم و اینکه من همه جوره باهاتونم ولی خواهشا هرررگز نفهمن من کمکتون کردم واقعا متاسفم که همچین داییی داش-باران 

 قبوله .کارارو از امروز شروع میکنیم من برنامه رو بهتون میگم -اهونس

 میشنوم-باران

دیوار بزنیدش و دوتا شما باید برید خونه ی داییتون و یک دوربین گوشه ی اتاقش وصل کنید .دوبین خیلییی کوچیکه و فقط کافیه به -اهونس

 شنود هم بهتون میدم یکی به داییتون میزنین یکی به میز سر کارش 

 کار سختیه ولی سعیمو میکنم -باران

 اهونس یک جعبه بیرون اورد و گذاشت رو میز

 این دوربین و شنود ها .هرموقه فعالشون کردین به سیلوانا اطالع میدید -اهونس

http://www.roman4u.ir/


 

 
327 

 

 قت کرد اینارو بگیره باران سری تکون داد ..این کی و

 باران میرسونیمت-غذامونو اوردن و ایندفعه غذامونو خوردیم و بعدش رفتیم بیرون .

 ماشین بابارو اوردم مرسی-باران

 اوکی ..خدافظت -

 بو سیدمش و لبخندی زد و سوار ماشین شدم و اهونسم سوار شد و راه افتاد 

 هوووووووف خداروشکر به خیر گذشت -

 ولی تازه شروع شد اوهوم -اهونس

 ینی چی؟؟-

 تازه وارد عملیات شدیم ..باس ببینیم دوستت عرضه داره یانه -اهونس

 باران میتونه-

 امیدوارم-اهونس

معمول دیگه تا خود خونه حرفی نزدیم و تو فکر فرو رفتم ینی باران میتونست؟؟؟؟؟..هوووووف ...وقتی رسیدیم  باهم وارد خونه شدیم و بازم طبق 

 واب بودن .رفتم تو اتاقم و اول یک دوش اب سرد گرفتم و با همون حوله پریدم رو تختمو اهونارو ب*و*سیدم و با خیال راحت خوابم برد همه خ

 سوم شخص )راوی(&&&&&&&&&&&******************

 با نگرانی بلند شد و گفت

 من میرم طبقه باال لباسامو عوض کنم با اینا گرممه-

ش کردن .به صورت نمایشی خودشو باد زد و بلند شد و رفت طبقه ی باال .استرس داشت ..وارد اتاقی شد و لباس هایش را هنه با تعجب نگاه

به  عوض کرد و بسته ای که اهونس به او داده بود را برداشت و روانه ی اتاق دایی اش شد .نفس عمیقی کشید و نگاهی به راهرو انداخت .خود را

واردش شد .برای احتیاط در را قفل کرد و پرده را کشید .نگاهی به اطراف انداخت  و با دیدن کامپیوتر  ذوق زده شد  اتاق دایی اش رساند و
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نفس عمیقی .دوربین را که بسیار کوچک بود را برداشت و به باالی کامپیوتر زد  و پرده را کنار زد و سریع از اتاق خارج شد و وارد اتاق قبلی شد .

ر توانسته بود اولین کار را با موفقیت انجام دهد اما نگران بود .ایا کارش درست است؟؟؟؟نمیدانست و گیج بود اما ترجیه میداد کشید .خدارو شک

 به باران کمک کند تا داییه قاتلش ..شنود را برداشت و از اتاق بیرون زد و به هال رفت ..روی مبل کناریه دایی اش نشست 

 چیکارا میکنی دایی جون؟؟-

 کار که زیاده عزیزم -ایید

 و باران با خود گفت که اره مثل قتل ...باید شنود را به دایی اش می زد و این بهترین راه بود

 دایی این چیه ؟؟؟-

 و نگاهش را به موهای دایی اش دوخت 

 چیه؟؟؟-دایی

 نمیدونم سرتونو بیارین جلو -

 ن موهای دایی اش گذاشت  .هووووف اینم از دومین عملیات دایی اش سرش را جلو اورد و باران با زیرکی شمود را میا

 اه چیز خاصی نیست فقط مورچه بود -

 داییش با تعجب به او زل زد ..واقعا هم تعجب داشت .در خانه ی سلطنتی او مورچه چه میکرد؟؟؟؟؟!!!!!

 و به ان سمت رفت همان لحظه مادر باران صدایش زد و باران از اینکه نجات یافته با خوشحالی بلند شد 

 ***سیلوانا ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 با اری و لوسی توی حیاط بودیم و داشتیم بازی میکردیم و اهونس و اردیان و دلی هم روی صندلیای حیاط نشسته بودن و از ما دورتر بودن 

 لووووسی بدو بیا دنبااالم کن-اری

 لوسی هم بدو بدو دنبالش رفت خواستم دنبالش بدوییم که

 سیلواااااااااااناااااااااااا-یدل
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 بلللللللللللللله-

 گوشیت داره زنگ میزنه بیاااااااا-دلی

 کیههههههه؟؟؟؟-

 نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و گفت

 باااارااااانه -دلی

 جواب دادم  سیخ سر جام ایستادم .اهونس هم به گوشی زل زد و نگاهشو به من دوخت ..با سرعت جت خودمو بهشون رسوندم و سریییع

 سالم.جانم-

 و یواش یواش از اونا دور شدم و به ته حیاط رفتم 

 سالم .خوبی؟-باران

 مرسی ..توخوبی؟-

 اوهوم ..سیلوانا-باران

 جونم-

 م..من انجام دادم-باران

 چیووو؟؟؟!!!-

 دوربین رو توی اتاق داییم کار گذاشتمو شنود رو هم بهش وصل کردم -باران

 پر در بیارم با خوشحالی جیغ کشیدم از خوشحالی نزدیک بود

 جوووووونه مننننننن؟؟!!!!!!!-

 جونه تو ..به اهونسم خبر بده-باران
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 باران عااااااااااشقتم مرررررسی-

 کاری نکردم ..من برم دیگه کاری نداری؟؟-باران

 نه عزیزم باااای-

 بای-باران

کشیدم و بعدشم یک پیام به اهونس دادم که بیا تو خونه و بعدشم  با سرعت گوشی رو تو دستم فشردم و از شدت خوشحالی باال پریدم و جیغ 

 جتتتتت رفتم سمت خونه  تا خبرارو به اهونس بدم 

 

 اهونس نگاهی به گوشیش انداخت و بعد نگاهی به من که داشتم میدوییدم سمتشون انداخت و چیزی به اونا و گفت و رفت تو خونه .منم بدو بدو

 ن رفتم سمت ساختمو

 کجاااا؟؟-دلی

 می..میرم یک جزوس واس باران پیداش کنم -

 سری تکون داد و رفتم تو خونه و سریع رفتم طبقه ی باال و بدون در زدن وارد اتاق اهونس شدم .نفس نفس میزدم

 چته دختر سکتم دادی؟؟؟؟-اهونس

 خندیدم و گفتم

 اهوووووونس-

 بللله؟؟؟-اهونس

 وای اهووونس باورت میشه؟؟؟-

 بگو دیگه دختر -نساهو

 اهونس باران میگه که شنود رو به داییش وصل کرده و دوربین روهم توی اتاق داییش نصب کردهههههه-
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 ایول به باران -اهونس لبخندی زد و خوشحالی رو توی چشماش می شد دید اهونس

 واااای باورم نمییییشه -

 خندید و گفت 

 شم وصل کنه هنوز یکم دیگه مونده باس اونای سرکار-اهونس

 اوهوم ولی همینم غنیمتیه ..بدو بریم روشنشون کنیم -

 نه-اهونس

 لبخندم پرید و گفتم

 نه؟؟؟؟-

 اره ..هنور کار داریم .اینجا روشنشون نمی کنیم-اهونس

 یعنی چی؟؟-

 حاال بعدا میفهمی ..بریم بیرون -اهونس

 اردکی شدم و خندید و باهم رفتیم بیرون 

 اهونس ااا♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

وقتی دلی گفت که بارانه کمی استرسم گرفت ولی به روی خودم نیاوردم .سیلواناهم بدجور ترسیده بود و این کامال از قیافش معلوم بود 

 گز.میخاستم سیلوانارو از این جریانات حذف کنم ولی خودم بهش نیاز داشتم .درکنارش ارامش داشتم و این رو فقط به خودم اعتراف میکنم و هر

نمیزارم کسی بفهمه .این دختر مثل یک ژلوفنه برای من .برای مننن اهونس مغرور ..با خودم درگیر بودم که برای گوشیم پی ام اومد .بازش 

 کردم از سیلوانا بود .سریع بازش کردم .گفته بود برم تو خونه .نگاهی بهش انداختم و به اردیان گفتم

 من برم باال کار دارم -

 برو-اردیان
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  دشم بلند شدم و رفتم تو اتاق ..منتظر سیلوانا بودم که یهو در باز شد و یکی پرت شد تو اتاق .با چشمای گرد شده به سیلوانا نگاه کردمبع

 چته دختر سکتم دادی؟؟-

 :(D)بقیه ی حرفاشونم میدونین دیگه 

نشون ندم و تو قالب اهونس مغرور بمونم ...برنامه هایی تو وقتی گفت که باران کارارو کرده خییییلی خوشحال شدم ولی سعی کردم زیاد ذوقمو 

رفتیم پایین و سرم داشتم که هنوز وقتش نبود سیلوانا بفهمه و بستگی داشت که باران بتونه کار رو اخر کنه یانه  ..با سیلوانا از اتاق بیرون زدیم و 

باز رفت و به جمع لوسی و اری پیوست ..من عااااشق شیطنتای سیلوانام تو حیاط .کنار اردیان نشستم و یک بیسکوییت برداشتم و سیلوانا هم 

 ..عاااشق شادیشم و با شاد بودنش شادم ..اصال باورم نمیشه این من باشم که دارم از یک دختر انرژی میگیرم واقعا باور نکردنیه 

*********♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡***** 

 سیلوانا 

اری فقط میخندیدیم به قدددری این لوسی رو اوسکول کرده بودیم که نگووووووو ..ازشدت خنده روی  لوسی پرید رومو از گردنم اویزون شد .منو 

زمین دراز کشیدم و لوسی هم روشکمم نشست .با دیدن لوسی دیگه ترررکیدم ازخنده .چون روی شکمم بود و از خندهی من میلرزید و گیج به 

 .اری هم باال سرم دستش به شکمش بود و میخندید اطرافش نگاه میکرد .وااااای دلم خدا پوکیییدم .

 گ..گمشو اآلغ..ل..لباس..لباست کث.کثیف میشه -اری

 از شدت خنده نمیتونست درست حرف بزنه 

 برو باااع لباس کیلوچنده-

 هنوز کیلویی نشده امارش دستم نیس -اری

 نمکی شدیاااا-

 بووووودم -اهونس

 برمنکرش لعنت -
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کشید .اگه کسی االن از ما عکس میگرفت خیلی عکس شیکی می شد چون موهای من و اری باهم مخلوط شده بود و خندیدیم و کنارم دراز 

ترکیب رنگی باحالی شده بود ..موهای من خرمایی طالیی موهای اری مشششکی ...کال تضاد های جالبی داشتیم و اگه ازمون عکس بندازن عاالی 

 پوست اون سفید پوست من برنزه .لباس من صاف و لبای اون قلوه ای ..همه چیمون فرق داشت ..میشه ..چشمای اون سبز چشمای من آبی .

 اری-

 جونم؟-اری

 اگه االن از ما عکس بگیرن خیلی جالب میشه -

 چطور؟؟؟-اری 

 تضادهامون زیاده-

 اوهوم راس میگیا-اری

د جیغی کشیدم و ل*ب*مو گرفتم و سر جام نشستم ..سوزش لوسی پنجشو باال اورد و رفت تو دهنم  .سریع کشیدمش عقب که ل*ب*م بری

 وحشتنااااک بود و اشک تو چشمام جمع شد چون واقعا دردم اومد .لوسی سریع از من دور شد و ادی کناررم نشست 

 چی شدی؟؟؟؟..سیلوانا خووووبی؟؟؟؟-اری

 فقط تونستم سرمو به معنای نه تکون بدم 

 دستتو بردار ببینم-اری

 به معنای نه تکون دادم .میترسیدم ل*ب*م پاره شده باشه بازم سرمو 

 سیلوانا خوبی؟؟؟؟؟!!!!-اهونس

 با صدای داد اهونس سرمو باال اوردم .همشون دورم جمع شده بودن .اهونس دو زانو جلوم نشست و گفت

 دستتو بردار ببینم -

 بازم گفتم نه 
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 واهریم الهی این سگ بمیییره ببین چه کرده .دستتو بردار خ-دلی

 یا خدا .سی..سیلوانا از بین انگشتات خون بیرون میاد -اری

 دسستوووووووو برررررداااارررر-اهونس

 با دادی که زد ناخداگاه دستای پر خونمو برداشتم و

 دیگه به وضوح رنگ پریده ی دلی رو دیدم .اردیان گرفتش و گفت

 اهونس یک کاری بکککن داره خون میره ازش -اردیان

 اید بخیه بخوووره ب-اهونس

 حالم خیلی بد بود و چشام سیاهی می رفت که یهو دیدم رو هوام 

 کجا می بریش؟؟؟؟-اردیان

 باید بخیه بزنم .-اهونس

 

 اری وسایلو اماده کن بیار اتااقم 

 تند تند از پله ها باال رفت و وارد اتاق خودش شد و من رو گذاشت رو تخت و گفت

 ل کن درد دارهالهی فدات شم یکم تحم-اهونس

به مننن گفت؟؟..اره دیه ..خو حتما خیلی ترسیده .اه بیخیال فلن از شدت "الهی فدات شم"با وجود اون همه درد به فکر کلمه ی اول اهونس بودم

 درد جلومو نمیبینم .چشامو بستم و در اتاق باز شد .نگاه کردم اری بود و یک سینی دستش بود .وای وسایل بخیه 

 باش ..چندتا پارچه بیار سریع -اهونس

 با..باشه -اری
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 بعدم رفت تو حموم و یک لباس سفید که از اهونس بود رو اورد

 بی بیا -اری

 نخ بخیه رو بده -اهونس گرفت و خم شد رو صورتم و تند تند خون ل*ب*مو گرفت  اهونس

 امش با چشمای نیمه باز بهشون زل زدم .ای وااای این درد درد خیلی بدددددیه نمیخاا

 تحمل کن -اهونس

 و با احتیاط شروع کرد به بخیه زدن .الهی بی لوسی بشم که جون منو دراورد.....

 **اهونس♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡☆☆☆☆******

با شنفتن صدای جیغ سیلوانا قل*ب*م هررری ریخت و نفهمیدم با چه سرعتی  خودمو بهش رسوندم .با دیدنش تو اون وضعیت ته دلم خالی 

ز روی ل*ب*ش برداشت با دیدن لب پاره  شدش  یک لحظه هنگ کردم .سیلوانای من داره درد میکشههههه؟؟؟؟...بدون شد ..دستشو که ا

چشماش  توجه به بقیه سیلوانارو بغل کردم و بردمش باال  و وقتی خواستم بخیه بزنم و اولین بخیه رو که زدم و اشکای سیلوانا بود که بی صدا از

ازی درمیاورد .دختر اگه بدونی این اشکات داره عذابم میده اینجوری اشک نمیریختی .به سختی بخیه زدم وقتی تموم میچکید و قلب من رو به ب

 شد دیدم سیلوانا بیهوش شده ...الهی فداش شم ینی خیلی درد داشت؟؟؟

 بی..بیهوش شد؟؟؟-اری

 لبخندی به روش زدم و گفتم

 اره ..جی شد که اینجوری شد؟؟-

 گذاشت تو دهن سیلوانا و سیلوانام یهو کشیدش که ناخن لوسی گیر کرد به ل*ب*ش.ووو... لوسی پنجشو -اری

 اها ..خب میتونی بری دیگه بی زحمت اینارم ببر -

 باشه -اری
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اختم سینی رو برداشت و از اتاق بیرون رفت .بیچاره خواهریم خیلی ترسیده بود سیلوانا برای هممون عزیزه  .نگاهی به چهره ی معصومش اند

.مژه هاش خیس بود و بلندتر دیده می شد.الهی من بمیرم و تو اینقدر درد نکشی که بیهوش بشی..دستمو گذاشتم رو گونشو نوازشش کردم 

 .تموم زندگیم االن جلومه ولی هیچکاری نمیتونم بکنم .خدایا خییییلی سخته .خودت کمکم کن.سیلوانارو عاشقم کن لدفا .....

******¤¤¤☆☆☆☆♡♡♡♡♡☆☆*** 

 

 

 سیلوانا 

 با سوز  زیادی که حس کردم چشامو باز کردم .دست اهونس روی ل*ب*م بود و به بخیم کشیده شده بود 

 عععع به هوش اومدی دختر؟؟؟-اهونس

 اوهوم-

 این سگه رو باس یه کاریش بکنی نمیشه که همش تورو زخمی کنه-اهونس

 دم دستشو کجاش منو زخمی کرده؟؟تقصیر خودم بود نباید می کشی-

 حاال که لبت پاره شده فقط مواظب باش عفونی نشه-اهونس

 یک بار من برای تو بخیه زدم یک بار تو برای من.سربه سر شدیم -لبخندی زدم و گفتم

 لبخندی زد و گفت

 اره دیه من که نمیخاسم بخیه بزنم ولی گفتم سربه سر بشیم -اهونس

 اتاق؟؟ اره ارواح عمت کی بود منو بغل کرد اورد تو-

 لبخند دلنشینی زد و گفت

 مگه میتونستم بزارم تو اون حالت بمونی؟؟؟-اهونس
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با یک لحنی گفت که دلم لرزید و با تمام عشقی که بهش داشتم نگاهش کردم .لبخندش محو شد و با گیجی به چشمام زل زد ..چیه باورت 

کشیدم ..خدایا عشقی که دلم گذاشتی خییییلی وسیعه .خیییلی زیاد نمیشه عاشقتم؟؟؟ .خودمم باورم نمیشه .چشمامو بستم و نفس عمیقی 

 .جوری که حسش میکنم 

 صدای در اتاق اومد و بعدش صدای دلی

 به هوش اومد؟؟-

 ا..اره-اهونس

 صداش لرزش داشت .یعنی چی؟؟؟

 ددستمو از روی چشمام برداشتم و به دلی لبخندی زدم .اشک تو چشاش جمع شد و اومد سمتمو بغلم کر

 الهی من فدات شم-دلی

 خدانکنه-

 دلینا جان خفش کردی-اهونس

 وسط اشکاش لبخندی زد و گونموب*و*سید و ولم کرد 

 دردکه نداری؟؟-دلی

 نه بابا -

 اهونس چی براش درست کنم بخوره؟؟؟-دلی

 آبکی درست کن -اهونس

 اییییی من بدم میاد -

 مجبوری-اهونس

 نمیخام-
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 رهخواهریه من که آش دوست دا-دلی

 با ذوق گفتم

 اررره-

 پس آش درست میکنم -دلی

 بعدشم بلند شد و از اتاق بیرون رفت 

 دردنداری؟؟-اهونس

 یکم میسوزه -

 طبیعیه-اهونس

 پ ن پ مصنوعیه ..ووال ..چیزی نگفتم و چشمامو بستم و چند دیقه بعدش اهونس از اتاق بیرون رفت 

 ااپنج روز بعد ♡♡☆¤♡♡¤¤¤♡♡♡♡♡¤¤¤♡♡♡

 اوی( سوم شخص )ر

 

 یرونبالخره بهونه ای پیدا کردم که به سرکار دایی برم .گوشیمو به همراه بسته ای که اهونس  داده بود رو توی کیفم گذاشتم و از اتاق زدم ب

 باران جان زودباش دیگه -بابا

 چشم اومدم .بریم-

 باهم از خونه بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت بازار دایی .

. 
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میزش وقتی رسیدیم با بابا وارد بازار شدیم و به سمت مغازه ی عظیم دایی رفتیم ..دایی با دیدنمون بلند شد ولی سریع خودمو به دایی که پشت 

 نشسته بود رسوندم و خودمو تو ب*غ*ل*ش انداختم و دستمو بردم زیر میز و شنود رو چسبوندم 

 وااااای دایی دلم تنگ شده بود -

 م عزیزم منم ه-دایی

 از ب*غ*ل*ش بیرون اومدم و رو مبل کنار میزش نشستم و باباهم با دایی احوالپرسی کرد 

 فرهادجان بی زحمت اون امانتیای رفیق مارو بده -بابا

 چشمم-دایی

 بعدم رفت پشت میزشو کشو رو کشید و یک پوشه در اورد و داد دست بابا 

 دستت دردنکنه ..بااران جان  بریم باابا-بابا

 چشم-

ایان کار بلند شدم و بعد ب*و*سیدن دایی از مغازه بیرون اومدیم و رفتیم بیرون از بازار و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه .اینم از پ

 من...

 سیلوانا ♡♡♡♡♡♡♡~~~~~~~¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اتاقم بودم و داشتم لوسی رو نوازش میکردم  و خودمم  پنج روز گذشته بود و ل*ب*م بهتر شده بود و جز رد کمرنگی ازش چیزی نمونده بود .تو 

زنگم تو فکر بودم .همه چی قاطی شده بود  .عشقم به اهونس .کارای اهونس .کارای باران .ینی چیکار کرده؟؟؟ .تو دانشگاه که نمیتونیم بحرفیم 

حالی از باالی سرم برداشتمشو نگاهی به اسم طرف انداختم که من نمیزنم اونم نمیزنه ینی اتفاق خاصی نیوفتاده؟؟؟..باصدای زنگ گوشیم با بی 

 .جییییی؟؟؟!!!!!!!!بارااااانه !!!!!

 سریع جواب دادم 

 سالم-
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 سالام.سیلوانا -باران

 جانم-

 تموم شد-باران

 چی؟؟؟-

 شنود رو نصب کردم -

 جوووووون سیلواااانا-

 ایین با خوشحالی رو تخت نشستم که لوسیه بدبخت پرت شد از رو شکمم پ

 جون سیلوانا -باران

 وااااااای باران مرسی مرسی مرررررسی-

 خواهش ..فقط-باران

 فقط؟؟؟-

 فقط سر حرفتون باشین -باران

 باشه ..مرسی-

 خواهش ..خدافظت عزیزم -باران

 خودااافظییی-

و اتاق اهونسو با دیدنش جلو اینه پریدم از گوشی رو قطع کردم و لوسی رو گذاشتم کنارو با ذوق از اتاقم بیرون پریدمو بدون در زدن پریدم ت

 پشت ب*غ*ل*ش کردم 

 اهوووووونس تموم شددددددددد -
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بیچاره اهونس دستاش رو هوا خشک شده بود و چشماش گرد شده بود ...یکم به کارم فکر کردم و چشمامو بستم و ل*ب*مو گزیدم و یواش 

 اهم اهم ..چی تموم شد؟؟-و زیر چشی نگاش کردم ...اهونس چند بار پلک زد و گفتیواش دستامو از دورش باز کردم و سرمو پایین انداختم 

 باخجالت گفتم

 کار باران .شنود رو وصل کرد-

 جددددددی؟!!!!!!!-

 اوهوم-

 سرمو باال نمیاوردم .ای تو روحت سیلوانا با این کارات 

 عاااالیه -اهونس

 ل*ب*ا*مو غنچه کردم و زیر چشی نگاش کردم 

 دید و گفتاهونس خن

 چته؟؟؟-اهونس

 هوچی-

 خجالت؟؟؟-اهونس

 اردکی شدم و گفتم 

 نعخیرم -

 خجالت -دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو باال اورد و تو چشمام زل زد اهونس

 اهونس-

 جونم؟-اهونس

 وب شنیده زده به سرشا چشمام گرد شد و با دهن باز بهش زل زدم که چشمکی زد و خندید ..اب گلومو قورت دادم و عقب رفتم .این خبر خ
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 ..این کاراش ینی چی ؟؟؟..جونم گفتناش ینیییییی چییییی؟؟؟؟.خو دوسم داری بگو دیه ..

 سیلوانا  یک کار مهم باهات دارم  -اهونس

 با کنجکاوی بهش زل زدم که گفت

 بشین -اهونس

 روی تخت نشستم و کنارم نشست  و روشو از من کرد و گفت

 اینجا دوربین و شنود هارو فعال کنیم  ببین ما نمیتونیم-اهونس

 چرا؟؟؟؟!!!-

 چون اری و دلینا و اردیان مشکوک میشن و اگه بفهمن خییییلی بد میشه -اهونس

 تو فکر فرو رفتم .راست می گفت  اگه اینجا روشنشون میکردیم میفهمیدن .باید بریم یک جای دور 

 خب باید چیکارکنیم؟؟؟-

 یم باهم به شمال بریم و بعدشم با هم بریم بابلسر ویالی من و اونجا کارمونو شروع کنیم مجبوریم بگیم که میخا-اهونس

باچشمای گرد شده نگاهش کردم .بابلسرررر؟؟؟!!!..من عاشقققق بابلسرم .ولی خب اینا شک نمیکنن که چرا منن با اهوووووونس میرم 

 شمال؟؟!!!!!!!

 به  نظرت شک نمیکنن؟؟؟-

ولی نمیفهمن .میگیم تو بیمارستان بابلسر ازمون درخواست شده و برای یک مدت میریم اونجا .تازه دروغم نگفتیم از  کردن که میکنن-اهونس

 بابلسر برامون پیشنهاد اومده .اگه موافقی من امشب بهشون بگم میریم بابلسر؟؟

 سته پس..نمیدونم چی بگم ووال ..چیکارکنم؟؟؟چه کاری درسته؟؟؟این نظر اهونسه و صد در صد در

 باشه .من امادم فقط کی میریم؟؟؟-
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 اهونس با لبخندی گفت

 فردا صبح زود .امشب وسایلتو جمع کن و اینکه نمیخام اون سگتو بیاری که مشکل درست کنه -اهونس

 اصال هم مشکل درست نمیکنه  ولی خو خودمم نمیخاستم بیارمش-

 سایلتو اماده کن به هرحال دختررر مردم باس اماده شی ..بدو برو و-اهونس

 پسر مردم خودتم اماده باشی من حوصله ندارم منتظر باشم-

 غصه نخور نمیزارم منتظر باشی-اهونس

 لب و لوچمو کج کردم و پشت چشمی نازک کردم که باعث خنده ی اهونس شد 

 بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون تا اماده شم

**********♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤*** 

 

 

♡♡♡♡♡¤¤¤¤*** 

 اخه نمیشه نرین بابلسر؟؟؟تو ازبچگی عاشق دریایی میترسم خودتو غرق کنی-دلی

 درحالی که چمدونمو توی صندوق عقب میزاشتم گفتم

 اخه خواهر من میگم که موااااظبم-

 بازم دل نگرانم-دلی

 کشتیش بابا -اردیان

 اصن دوس داری نرم؟؟؟-
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 نه نه برو  فقط مواظب باش-دلی

 چشممم-

 .منم ببرین خوایششش لوووسا -اری

 ببریم چیکارخو عزیز من ما برای کار میریم -اهونس

 هووووف -اری

 اهونس لبخندی زد و پیشونیش ب*و*سید 

 بریم دیگه -اهونس

 سیلوانا مواظب خودت باااااشیا -دلی

 به روی چشممم-

 اهونس سیلوانارو می سپارم به تو هااا-دلی

 مچشم دلیناجان مث چشمام ازش مواظبت میکن-اهونس

 ای وااااای نععععع ..دلی بتررررکی حاال من بخام آب بخورم میگه تورو به من سپردن یواش آب بخور ...ووال

 خوب دیگه برین -اردیان

 بعدشم اهونسو ب*و*سید و خالصه باهمه خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم  و بعد بوقی اهونس راه افتاد .

 صندلی  ظبط رو روشن کردم و سرمو تکیه دادن به

 من یکم میخابم به جاهای قشنگ رسیدیم بیدارم کن-

 اوکی -اهونس
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؟..بودم چشمامو بستم و به فکر فرو رفتم ..یتی من با اهونس باید تنها تو خونه ای باشم؟؟؟؟..خوب مگه وقتی دلی اینا نبودن باهاش تنها نبودم؟؟

شق کنم .ولی نمیدونم چطور ؟؟..نمیخاستم عاشق بدنم باشه میخاستم عاشق دیگه ..یک حسی بهم میگفت این فرصتیه برای اینکه اهونس رو عا

 خووودم بشه ولی چطوور؟؟؟..ولی خوب تنها دختری که اهونس باهاش راحته منم ینی دوسم داره؟؟؟؟؟؟.اه نمیدونم بابا  ...

 اهونس******¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤¤*

واستنی بود و دل هر کسیو آب می کرد مخصوصا وقتی اردکی می شد دلم میخاست سیوانا خوابش برد به نیمرخش نگاهی انداختم .جذاب و خ

 ل*ب*ا*شو بکنم بادندونام از بس خواستنی می شد ..ینی خدایا چرا منو عاشق کردی؟؟؟؟اونم عاشق کسی که بهش نمی رسم .چرا؟!!!

.اهنگی که باهاش فهمیدم حس هایی به سیلوانا دارم ولی کالفه  سری تکون دادم و اهنگارو رد کردم که به اهنگ حس خاص شعبانخانی رسید 

گیج بودم که اون حس چیه و حاال فهمیدمش  .خیلی حس شیرینیه ولی وقتی که سیلوانا باهام خوبه ولی وقتی حس میکنم که بهش نمی رسم 

 واقعا میترسم و این حس به اندازه ی اسپرسو تلخ میشه ..

 

 اد حرف سیلوانا افتادم و تکونش دادم با دیدن راه که پر از درخت بود ی

 سیلوانا -

 هوووووووم -سیلوانا

 پاشو به جنگل رسیدیما -

 مث بچه ها چشماشو مالید و ل*ب*ا*شو غنچه کرد و باچشمای گیج و خمار خواب به  جاده زل زد 

 یک چایی بریز خانوم خوابالو-

 لبخندی زد و گفت

 چشممم-سیلوانا

 می شد سیلوانا عاشقم می بود .چشمت بی بال عشق من ..کاش 
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 بفرمایید-سیلوانا

 چطوره یکم اذیتش کنم؟؟؟

 من دارم رانندگی میکنم دیگه نمیتونم -

 خوب من چیکارکنم؟؟؟-سیلوانا

 خنگ خودمه دیگه

 قند بزار تو دهنم بعدشم چای رو بهم بده -

تو دهنم جا دادم و به قصد انگشتشو لیس زدم .اول چشماش گرد پشت چشمی نازک کرد و قند رو برداشت و نزدیک دهنم اورد .با شیطنت  قندو 

 شد ولی سریع دستشو دور کرد سریع و سرشو پایین انداخت 

 چای نمیدی؟؟قند آب شد-

 با خجالت لیوان چای رو سمت دهنم اورد و با خوشحالی چای رو خوردم  .خوشمزه ترین چایی بود که تو عمرم خورده بودم.

 ازین هوا باس لذت برد اهونس سقفو باز کن-

 خندیدم و گفتم

 چشممم بفرما -

کلیدش رو زدم تا سقف باز بشه و وقتی باز شد سیلوا با ذوق کفشاشو در اورد و روی صندلی ایستادم و دستاشو به شیشه ی جلو گرفت ..این 

 دختر دیواااانس .بیوفته که قلب منم میترکه 

 بشین دخترررررر میوفتی-

 بمممممموااااااظ-سیلوانا

 خندیدم و دستشو گرفتم

 دستموول کننننن -سیلوانا
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 نعخیر اگه بیوفتی که من بدبخت میشم پس حرف نزن و همینجور بمون -

 اردکی گرد قیافشو ..واااای نکن بامن اینکارو دختر .ناخداگاه دستشو فشردم و سریع رومو برگردونم تا کاری دست خودمون ندم 

 انا***سیلو♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤******

 منظره خییییلی قشنگ بود و هی از پیچا باال میرفتیم و هوا سرد تر می شد و مه بیشتر .یک جیغ کشیدم و زدم زیرخنده که صدام پخش شد بین

 کوها 

 دیوونه نککککن ریزش نکنه -اهونس

 ینی به جیغ من ریزش میکنه؟؟؟-

 شااید-اهونس

مرطوب شمال رو استشمام کردم .خیلی حالم خوب بود .ایستاده رو صندلی دست تو  خندیدمو و چشامو بستم و نفس عمییییقی کشیدم و هوای

 دست اهونس و هوای به این خوبی ..دیگه چی میخاستم؟؟؟؟؟.هیچی .دست تو دست عشقت باشی دیگه چی میخای؟؟؟؟؟

. 

. 

****¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤*** 

د و وارد شدیم  .یک ویالی  مقلی مثل کلبه با نمای سفید و سیاه و حیاطشم اهونس روبه روی در قرمز رنگی ایستاد و با ریموت در رو باز کر

 واااااای اهونس اینجا محشررررررررره-وسیییع و پررر از درخت و گل .محشرررررربود باذوق  گفتم 

 اهونس لبخندی زد و گفت

 قابل نداره -اهونس

ه بگو بهش ویالتو بده من ببین میده یانه .اونوخ میگن قاابل نداره ..ولی خو ای من بدم میاد از این حرف .همچی میگن قابل نداره شیطونه میگ

 این حرف از اهونس مغرور خیییلی بود   واس همین به یک لبخند بسنده
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 کردم .

 ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم .صندوق عقب رو باز کرد و چمدونمو برداشتم و اونم چمدونشو برداشت و راه افتادیم 

 

 اختمون و واردش شدیم ..یا خود خداااااا چقدر خااااااااااک ...با چشمای گرد شده به خونه که فقط ازش خاک دیده می شد زل زدم سمت س

 ای..اینا همه خاکه؟؟؟؟!!!!-

 نه شیشس ..خو خاکه دیگه پنج ساله کسی اینجا نیومده -اهونس

 اینجا خییلی خرابه باس چیکار کنیم؟؟؟- با دهن باز زل زدم به خونه .اینجا که نمیشه یک ثانیه موند

 زنگ میزنم خدمتکار بفرستن -اهونس

 نه بابا نمیخاد-

 پس چیکارکنیم؟؟؟-اهونس

 خودمون دست داریم پاهم داریم -

 ععععع فکر کردم نداریم -اهونس

 هرهرهر خوشمزه .منظورم اینه خودمون تمیز میکنیم -

 ماااا؟؟؟؟..خونه تمیزکنیییم؟؟؟!!-اهونس

 ه خو هرچیزی رو باید یک بار تجربه کرد ار-

 اهونس متفکر به من زل زد و گفت

 مرگ یه بار شیون یه بار ..بریم-اهونس

 کجا؟؟؟-
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 خونه عاق شجاع ..بریم تمیز کنیم دیگه-اهونس

 اها ..خو بصبر لباسامو عوض کنم -

 اون اتاق منه .کناریشم واس تو-اهونس

 و به اتاق ها اشاره کرد .

 اوکی-

نمو برداشتم و با احتیاط رفتم تو اتاق تا لباسام کثیف نشه ..اتاق باز وضعش بهتر بود و در اون حددددد  خاک نداشت و فقط باس روکش چمدو

 هارو درمیاوردی ..چمدون رو روی زمین گذاشتمو زیپشو باز کردم و یک سارافون و شلوار جین دراوردم و با لباسام عوضشون کردم و شالمم از

کردم و جلوم بستم ..باحال شده بودم .سارافونم قرمز بود و لیاس زیرش سفید و شلوارمم سفید و شالمم قرمز .ناناس شده بودم پشت رد 

 لبخندی زدم و چمدون رو بستم و از اتاق خارج شدم .اهونس نبود حتما تو اتاقشه 

 اهووووونس-

 صداش از توی اتاق اومد

 بللللله-اهونس

 بیا دیگههههه-

 وووومدما-اهونس

و بعد در اتاق باز شد و اهونس بدون لباس و فقط با یک شلوارک جلوم ظاهر شد ..ای تفففف توی عادتای بدت خو اینجوری من چطور کار 

 کنم؟؟؟همش هواسم به بدن اهونس میره .ای واااااای 

 چ..چرا لباس نپوشیدی-

 ای وای باز شروع نکن میدونی که عادت کردم -اهونس

 م و رفتم سمت مبال تا روکشای روشوبردارم .بیخیالش اصن بزار لیاس نداشته باشه باس عادت کنم دیه اداشو دراورد
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 **نگاهی به ساعت انداختم .جیییییییی؟!!!!!!!♡♡*****♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤******

زه شده بود و منم روی این شب بود .وااای مردم از گشنگی .اهونس رو مبل روبه روییم دراز کشیده بود و از شدت خستگی مث جنا9:۳۰ساعت 

 مبل دراز کشیده بودم 

 آخ تو عمرم اینقدر کار نکردم -اهونس

 من بدترررر -

 ای واااای .بترکی سیلوانا گفتم بزار خدمتکار بگیرم-اهونس

 من غلطططط کردم چرا به حرفم گوش کردی؟؟!!!-

 حاال که کارا تمون شد دیگه -اهونس

 نداختم .محشر شده بود اصن فکر نمیکردی این همون خونس نگاهی به خونه که حاال برق میزد ا

 اهونس من گشنمه -

 من که دارم میمیرم حوصله ندارم برم چیزی بخرم از غذاهایی که دلینا درست کرده بردار بیار بخوریم -اهونس

 باشه -

گرم کردم و اهونس رو صدا کردم و اومد و  بعدن با خستگی بلند شدم و رفتم سمت اشپزخونه و قرمه سبزی ای که دلی درست کرده بود رو

 نشستیم پشت میزو شروع کردیم .اوه شب از بسسس خسته شدیم بالفاصله بعد غذا رفتیم تو اتاقامونو سریع خوابم برد 

*****¤¤¤¤¤**((*¤♡♡♡♡♡♡¤¤* 

 

¤* 

رفتم ..از پنجره ی اتاق افتاب مستقیییم به چشمام با افتادن نور خورشید تو چشمم بیدار شدم و با اخم چشامو باز کردم و دستمو جلو چشمام گ

به  می تابید .بلند شدم و رفتم سمت پنجره تا پرده رو بکشم ولی با دیدن دریا قند تو دلم اب شد ...قند اونور تر از خونه بود و صدای موجش
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لوار جین تنم کردم و شال مشکیمم سرم انداختم گوش می رسید خیلی حس قشنگی بود .خیییلی زیاد .من عاااشق دریام .با ذوق یک تونیک و ش

ی و از اتاق بیرون زدم ولی اهونس نبود .ذوقم پرید و ل*ب*ا*م اویزون شد چرا بیدار نشده؟؟؟؟میخاستم باهاش برم دریاااااا ...ولی با فکر

ش شدم .الهی فداش شم به شکم سریع رفتم سمت اشپزخونه و یک شیشه اب از یخچال برداشتم و رفتم سمت اتاق اهونس و یواش وارد

 خوابیده بود و بالشتش بغلش بود خدارو شکر لباسم تنش نبود کزم ریزیه من بهتر پیش میرفت ..ببخشید عزیزم ولی خولستی که بیدار شی حاال

 اینجوری نشی .لبخند شیطانی زدم و رفتن باالی سرش 

۱ 

۲ 

۳ 

اه کردن و خنده ی بلند من و چسبیدن به دلم ..کل جونش  خیس شده بود و با گیجی و جیغ اهونس بود و سر جاش نشستن و گیج به اطرافش نگ

 بهم نگاه میگرد ولی هر لحظه اخماش بیشتر میرفت تو همو قرمز می شد .از الی دندونای بهم فشردش گفت 

 سیلوااااانا کشتمتتتتتتت-

فتادم روشو باهم پرت شدیم روتخت .حاال اون دراز کشیده بود روی تخت خندیدم و اومدم فرار کنم ولی لباسمو کشید و پرتم کرد رو تخت ولی ا

و منم روش و سرم رو سینش بود و کمرم رو شکمشو پایین تنه هامون روهم ..استرسم گرفته بود و نمیدونستم چیکار کنم .اومدم بلند شم که 

 دستاشو  دورم حل*ق*ه کرد و کنار گوشم گفت

 ؟که روی من کرم میریزی؟،-اهونس

 م..من  -

 توچی؟؟-اهونس

 فقط شوخی بود -

 میدونم ..ولی باید تنبیه بشی -اهونس

 ت..تنبیه؟؟؟!!!-
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 اوهوم -اهونس

 این بشر چقدر کینه ایه حاال ببین منو به غلط کردن میندازه یانه..االاااااغ خووووشگل

 و..ولم کن بعد تنبیه کن-

 ونستم باید چیکار کنم و گیج میشدم و هرکار میگفت انجام میدادم  توی ب*غ*ل*ش که بودم اختیارم از دستم میرفت و نمید

 نه دیگه تنبیهت همینه -اهونس

 چییییه؟؟؟!!!!-

 باید به مدت یک ساعت همینطوری بمونی -اهونس

 نمیخااااام -

 باید بخای -اهونس

 یکم تقال کردم که زد به رون پام که جیغم در اومد 

 اروم بگیر دیگه -اهونس

میدونم نمیتونم در برم از دستش چرا تقال  میکنم؟؟؟؟..اروم گرفتم و سرمو رو سینش جابه جا کردم و به سقف زل زدم .یک دستش  اصن من که

دور شکمم بود و یک دستش تو پنجه های من ..کاش می شد از روی عشقمون این مدلی میشدیم .آهی از روی حسرت کشیدم و چشمامو بستم 

و دقیقه هارو تو  ذهنم حک کنم .دیر یا زود اهونس مال یکی دیگه می شد .با این فکر اخمام تو هم رفت و نفس  و سعی کردم این ثانیه ها

حرصی ای کشیدم ..نفس های گرم اهونس به گوشم می خورد و حالمو خراب می کرد  من چطوووری یککک ساااعت این مدلی باشم ؟؟؟؟..من 

*س*م*ش  ولی خوب نمیشه .اه اه اههههه میخاااامش لعنتیو میخاامش و وقتی نزدیکمه دیووونه میشم اصن دوووس دارم االن ب*ب*و

 دیوونه میشم  

 سیلوانا-اهونس

 هوم؟؟-
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 اگه یک نفر یکیو دوس داشته باشه ولی بترسه که بهش بگه باید چیکارکنه؟؟؟؟-اهونس

دوس داره .با این فکر قل*ب*م فشرده شد ..ولی خوب من میخان فکر اهونس منو دوست داااره؟؟؟!!!!!!..اره خدااا!!!!!..اصن شاید یکی دیگه رو 

 کنم که منو دوست داره .لبخندی زدم و گفتم

 اگه واقعا دوستش داشته باشه نمیترسه -

 اگه طرف زیادی مغرور باشه و دختره شیطون چی؟-اهونس

 بازم فرقی نداره اگه دوسش داره باااید بگه -

 که پس زده بشهای باابا ..خب میترسه -اهونس

 پنجه هامون که تو هم بود رو فشردم و  گفتم

 شاید دختره دوسش داشته باشه -

 از کجا معلوم؟؟-اهونس

 پسره اگه دختره رو دوست داشته باشه و واااقعا عاشقش باشه حاظره به خاطرش ریسک کنه و از غرورش بگذره-

 ا یعنی دوسم داره؟؟؟میترسه بگه؟؟؟.منظورش منم اصن؟؟!!!!!!!!اهونس ساکت شد و چیزی نگفت .معلوم بود که تو فکره ..خدای

 نفس عمیقی کشید که نفسش به گوشم رسید و موهای تنم راست شد .خدایا از نفسش لذت میبرم چه برسه به...

 اه خاک توسر فکرای خاک تو سریت بس کن دیگه 

 اهونس-

 جانم؟-اهونس

 و باز این قلب من بود که داشت سینمو میشکافت

 میخام برم دریا-

 باهم میریم-اهونس
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 کی؟؟؟-

 یک ساعت دیگه که تنبیهت تموم شد-اهونس

 عععععع اهونسسسسس-

 خندید و گفت

 جوووووونم-اهونس

 کوووووفت -

 اهونس به هیچ دختری نمیگه جونم .ینی میگی دوسم داره دیگه؟؟؟؟؟..اههههه باز هم سردرگمی 

 بین؟کی شروع کنیم به روشن کردن شنود و دور-

 بعد دریا-اهونس

 اوکی-

. 

. 

. 

 و دیگه هیچ حرفی نزدیم و از آ*غ*و*ش*ش  لذت بردم و انرژی گرفتم 

 اهونس نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت

 خب یک ساعت شد میتونی بری -اهونس

*س*ی*د ..یک فشاری بهم اومدم بلند شم ولی محکم منو گرفت و سرشو فرو کرد تو گردنم و ل*ب*ا*ش مماس با گردنم شد ولی ن*ب*و

 وارد کرد و و
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 دملم کرد ..ینی جی این حرکتت؟؟؟؟؟..اگه دوسم نداره پس چی داره؟؟؟؟..اهونس با هییییچ دختری همچی کاری نمیکنه  ..گیج بلند شدم و ایستا

 برو بیرون لباس بپوشم  میام بریم-اهونس

کشیدمو رفتم روی مبال نشستم ..کارای و حرفای امروز اهونسم گیجم کرده بود سری تکون دادم و سریع از اتاق بیرون زدم ..نفس عمیییقی  

با  ..اصن بیخیااااالش سیلوانا کشتی خودتو...خوب دووووسم داره...گم کن این حرفای مسخره رو ..اخمی کردم که همون موقه در اتاقش باز شد و

 یک تیپ سیلوانا کش بیرون اومد 

 بلند شو بریم -اهونس

 فی بلند شدمو باهاش همقدم شدم و از خونه بیرون زدیم ..بدون حر

 چون دریا نزدیک بود پیاده رفتیم و با دیدن دریا ذووووق کردم و رفتم سمتش و خواستم برم تو آب که اهونس از پشت منو گرفت

 کجا دیوونه نرو تو اب-اهونس

 میخام بببببرررررم-

 امروز نه ..کار داریم بی حال میشی-اهونس

 میگفتا ..وقتی میرفتن دریا بی حال میشدم راس 

 از ب*غ*ل*ش بیرون اومدم و با لبای اویزون توی ساحل نشستم و دستامو زیر چونم زدم و به دریا زل زدم .اهونس کنارم نشست و گفت

 حاال انگار چی شددددده ..همچی غمگین زل زده بهش انگار عشقشو جلوش تیکه تیکه کردن-اهونس

 ه دیوونه عععععع خدانکن-

 اهونس چیزی نگفت ساکت شد و با ارامشی که از ا*غ*و*ش اهونس گرفته بودم به دریا زل زدم .به این آبیه بی کران .خیلی ارومم میکرد و از

 دنیا فارغ می شدم  ...

 اااهونس♡♡¤¤¤¤♡♡♡♡♡¤♡¤¤♡♡♡♡♡
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رسیدم اون سواالرو داشتم دیوونه می شدم .نمیدونستم باید وقتی تو ب*غ*ل*م بود پرررر از آرامش بودم .وقتی دلمو زدن به دریا و ازش پ

چیکار کنم خوب .ساکت شده بودم و فکر میکردم .به اینکه بهش بگم؟؟؟من واقعا اهونسو دوست دارم؟؟؟!!!..اره خب دوسش دارم چون وقتی 

دوسم داره؟؟؟؟؟؟.نمیدونم نمیدووونم ..بهش  نزدیکمه ارومم و تنها دختریه که نسبت بهش کشش دارم .خوب دوسش دارم دیگه .ینی سیلوانا

رد تو آب زل زدم .با لبخند ملیحی که زیباییش صد برابر می کرد به دریا زل زده بود .از بچگیش دیوونه ی دریا بود و هرموقه میومدیم همه رو می ب

ابق نیست چون سیلوانای سابق جز دافای ولی بعدش مث خرس میخوابید .سیلوانا خیلی دوست داشتنیه ولی خداروشکر میکنم سیلوانای س

تهرون بود و این عمورو اذیت می کرد ولی عاشق سیلوانا بود و چیزی بهش نمیگفت .بعد مرگ عمو سیلوانا درست شد .شد سیلوانایی که االن 

 من عاشقشم ...

¤¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤¤♡♡ 

 

 سیلوانا♡♡¤¤¤¤¤¤♡♡

ردیم .نگاهی به دوربین انداختم  فرهاد شیرازی داییه باران تو اتاقش بود و سرش توی چند برگه دستگاه هارو راه اندازی کردیم و روشنشون ک 

 بود .

 منتظر باش که موقع بدبخت شدنته -اهونس

 و بعد پوزخندی زد .من متنفففررررم از این فرهاد شیرااازی .با نفرت بهش زل زدم و روی صندلی نشستم ..

 ی سر اینا وایستیم حتی یک ثانیم نباید ولش کنیم از این به بعد باید شیفت-اهونس

 تاکی؟؟؟؟-

 نگاهی به من انداخت و گفت

 تا وقتی بتونیم ثابت کنیم قاتله -اهونس

 اونوخ وقتی میریم بیمارستان کی باس واسته؟؟-

 فکر اونجاشم کردم -اهونس
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 خب؟؟-

 من شیفت صبحم تو شیفت ظهری -اهونس

 که فرهاد رو نشون میداد زل زدم .پس فکر همه جارو کرده این اقاهه .اهانی گفتم و به صفحه ی لب تاب 

 از کی میریم سرکار؟؟-

 فردا-اهونس

 فرررردددا؟؟؟؟؟!!!-

 اوهوم-اهونس

 من دریا نرررفتم-

 خب امشب قبل خواب میبرمت-اهونس

 مررررسی-

 ذوق زده نشستم .من عااااااشق دررررریااااام میمیرم بررراش

 دتر مدرکی پیداکنیم امیدوارم زو-اهونس

 اوهوم-

 عععععع اومدم دیگه-******♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤*********

 زوووودباش دیگه نصف شبببه-اهونس

 شالمو درست کردم و از اتاق بیرون رفتم .اهونس دم در خونه ایستاده بود و منتظر من بود 

 د زود باش دیگه -اهونس

 اومدم -
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س از خونه بیرون زدیم و پیییش به سوی دررریا .هندزفریامو تو گوشم گذاشتم و رفتم تو پوشه ی خودمو به اهونس رسوندم  و با غر غر ای اهون

 اهنگای وانتونز و پلی کردم 

 . 

 

. 

تو ساحل نشستیم و به دریا که االن برای لذتش چندین برابر شده بود زل زدم .میگین چرا چندین برابر؟؟؟.چون  هم رنگ چشمای اهونس شده 

چشمای زندگیم .رومو از اهونس کردم کردم که االن روش به دریا بود و بدجور تو فکر بود .خدایا ازت میخام که اهونس بهم بگه بود .هم رنگ 

یواش دوستم داره .همینو میخام خدددددا دیگه هیییچی نمیخاااااام ..هوووفی کردم و به دریا زل زدم .هندزفریامو دراوردم و بلند شدم و یواش 

یا .موج که به پاهام خورد حس شیرینی بهم دست داد مثل عسل شیرین بود .عشق من به دریا غیرقابل باور بود  .با ذوق جلو رفتم رفتم سمت در

 .آب به زانوم رسید .همینجور پیش میرفتم تا جایی که اب به سینم رسید .دستم توسط کسی کشیده شد و برگشتم  سمت طرف .اهونس بود .

 م بریم صبرکن دختر باه-اهونس

شب وسط دریا با عشقت باشی .خیلییی عالیه ولی خوب سخته ۱۰لبخندی زدم و سرمو تکون دادمو باهم جلو رفتیم .خیلی حس قشنگیه ساعت

 که از احساس عشقت به خودت گیج بشی خیلییی سخت .

. 

 همینجور پیش میرفتیم .آب تا زیر گلوم اومده بود 

 گردیم خیلی رفتیم جلو شبه خطرناکه بر-اهونس

 نه -

 وای سیلوانا باز پو شدی -اهونس

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که گفت
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 این بازیه هست پو .وقتی جیزیو نمیخاد میگه نع .مث اون هستی تو -اهونس

 بلند زدم زیر خنده .اهونس بهتریییینه .

 وای اهونس پوکیییدم -

زوم بود یک بار .فقط یککک بارم که شدم زبونمو ببرم توی چال چونش  .خیلی لبخندی به لب داشت که چال چونش خودشو به رخ می کشید .ار

 خوشگلههههه 

 چیه؟؟؟-اهونس

 هیچی-

ابرویی باال انداخت و همون موقه یک موج عظیییم اومد و جفتمون پرت شدیم و من روی اهونس افتادم.داشتم خفه می شدم که اهونس جفتمونو 

 ه کردم باال کشید و دستامو محکم دورش حلق

 دیگه داره خطرناک میشه برگردیم؟ -اهونس

 اره-

لبخندی زد و نگاهی به دستام که دورش حلقه شد بود انداخت .نگاهی به دستام انداختم و سریع کمرشو ول کردم و  سرمو پایین انداختم 

 م رفتیم سمت ویال .اهونس تک خنده ی مردونه ای کرد و باهم رفتیم سمت ساحل .گوشی و هندزفریمو برداشتم و باه

 اهونس)****¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤¤****

در اتاق سیلوانا بیمارستان بود و من هواسم به دوربین و شنود بود کسی تو اتاق فرهاد نبود و از شنود هم فقط می شد فهمید که داره راه میره ..

مرد زل زدم .چییییی؟؟؟؟..این که آقای رفیعیه همکار بابام .تو فرهاد باز شد و با یک مرد وارد شدن .سریع لیوان آب میوه رو کنار گذاشتم و به 

 خونه ی این عوضی چیکار میکنه؟؟؟؟.نکنه؟؟؟؟

 نکنه همونیه که پشت تلفن فرهاد باهاش حرف میزنه ؟؟

 مسعود جان بشین تا تعریف کنم -فرهاد 
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 مسعود نشست و اونم کنارش نشست .گوشامو تیز کردم 

هرچی شده فکر کنم خوبه چون سیلوانا شهسوار به همراه پسرعموش اهونس شهسوار به یکی از شهر های شمال  نمیدونم چی شده ولی-فرهاد

 رفتن 

 اینارو از کجا میدونی؟-مسعود

 دختر خواهرم باران داشت به دوستش میگفت -فرهاد

 که دختره ممکنه تورو  یادش مونده باشه اهان .خیلی باید مواظب باشیم این دونفر خیلی باهوشن و ممکنه شک کرده باشن و این-مسعود

 راستش نمیدونم واال -فرهاد

فقط مواظب باش و احتیاط کن .اینا بفهمن ما قاتل خانوادشونیم بدبختمون میکنن مخصوصا پسر کوچیکه ی شهسوار شنفتم ازین -مسعود 

 خرپوالس تو این سنش 

ی مطمن شدم که اینا قاتلن خون جلو چشامو گرفته بود و فقط دلم میخاست تا پوزخندی زدم و به صندلی تکیه دادم .که از من میترسن .وقت

 میتونم این مسعود نامرد رو بزنم .مسعود همه کار واس بابا میکرد .گوسفندی بوده توی لباس گرگ .عوضی پدرتو درمیارم 

 اره منم خیلی-فرهاد

 

 کارمون درست نبوده اصال دلیل ما چی بود؟؟؟شنفتم .مایه داره ..مسعود ما این خانواده رو بی ریشه کردیم  

 پول .شهرت .اون دوتا برادر جلوی پیشرفت مارو میگرفتن و اینکه نمیزاشتن ما قاچاق کنیم -مسعود

ار رو تموم کبا شنفتن قاچاق چشمام گرد شد ..چییییی!!!!قاچاااااق؟؟!!!!..بیچاره بابا و عمو .خداازتون نگذره نامردا ...خیلی راحت میتونستم االن 

 کنم .ولی میخاستم مدرکام بیشتر بشه 

 دیگه حرف خاصی نزدنو مسعود از خونه خارج شد 

)************(..♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤ 
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 روز بعد ۱۵ 

  

 سیلوانا

 

 بعد اون سری که مسعود اومده بود خونه ی فرهاد چیز خاصی ندیدیم دیگه خسته شده بودم کارم شده بود بیدار شدن

فرهاد و رفتن به بیمارستان و باز امار گرفتن از اهونس و بعدشم الال ..خسته شدم دیگه االنم دوتاییمون روی صندلی جلوی لب .گوش دادن به  

 تاب و دستگاه نشسته بودیم و نمیدونستیم  که چیکار کنیم  و به فرهاد میمون زل زده بودیم که تو اتاقش بود و گوشیش دستش بود 

 ما که مدرک کافی داریم  اهونس من خسته شدم دیگه-

 نه بیشتر میخام -اهونس

 دوباره به صفحه  لب تاب زل زدم و همون موقه گوشیه قرهاد  زنگ خورد 

 جانم مسعود -فرهاد

 هه..مسعود .بیشعور نامرد

 .......-مسعود

 نمیدونم به خدا -فرهاد

 توخدارو میشناسی اخه کافر ؟؟

-..... 

 اد باال .داره مشهور میشه اره .اردیان شهسوار داره می-فرهاد

-..... 

 چشمممم .سرفرصت میفرستیمش پیش خانوادش -فرهاد
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شده و بعد خنده ای کرد که دلم لرزید ..اردیان؟؟؟؟.نهههههه اشتباه شنفتمممم ..با گیجی و تعجب به اهونس زل زدم.اخماش توهم بود و فرررمز 

 بود و رگ پیشونیش باال اومده بود .یاخداااا

 س ای..این چی گفت؟؟ا..اهون-

 کشتمش ..به والی علی خش به اردیان بیوفته کشتمش -اهونس

 اروم باش ..د المصب پاشو به پلیس بگووووو-

 اهونس چیزی نگفت ولی بعد ده دقیقه بلند شد و گفت

 به پلیس میگم  .باید برگردیم تهران .اردیان و دلینا در خطرن .پاشو اماده شو -اهونس

 میگفت انجام میدادم .رفتم تو اتاق و چمدونمو جمع گردم و اومدم بیرون  گیج بودم .هرکاری

 بدو فقط .تند باش -اهونس

 با...باشه -

رو سریع وسایلو جمع و جور کردیم و طی یک ساعت کارا تموم شد و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم ..راه اصلن برام جذابیت نداشت .اصال راه 

 ان و دلی بود .حتی فکرشم عذابم میداد .نمیدم تمام هواسم به اردی

 

 سرعت اهونس خیلی زیاد بود 

 اهونس یواش برو -

 ولی انگار اصال نشنفت چی گفتم .بیچاره اهونس .دستمو گذاشتم رو دستشو که برگشت سمتم 

 یواش برو -

و دستمو گرفت و گذاشت رو فرمون و دست سردرگم به چشمام زل زد و سرعتشو اورد پایین .هووووف ..خواستم دستمو بردارم ولی نذاشت 

خودشم گذاشت روش ..خدایا هرموقه گیجم این اهونسم یک گاری باس بکنه گیج  تر بشم اخههههه؟؟؟.میدونی بددددم میاد از گیجی پس ولم 
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میشه.؟؟سالم میمونه؟؟؟.اره اره  کنننن .اه .دلم میخاست بزنم تو سر اهونس بگم چه مررررگته دوستم دااااری؟؟؟؟...لوس مزخرف ..اه اردیان چی

م نفوذ بد نزن ..این سفر تنها مزیت خوبش نزدیکی من به اهونس بود .اهونس خیلی باهام بهتر شده بود و این مدت مث زن و شوهرا بودیم .خند

 گرفت .چقدر باهاش لج کردم این مدت کال پو صدام میکرد .

 سیلوانا -اهونس

 هوم؟؟؟-

 خسته ای بخواب-اهونس

 ه خوبم ن-

 خسته نیستی؟؟-اهونس

 نع-

 میشه رانندگی کنی؟؟خسته شدم -اهونس

 باشه ..-

 ماشین رو به پارکینگ جاده ای زد و جاهامونو عوض کردیم 

 یکم بخواب-

 چشماشو بست و صندلی رو خوابوند و دستی رو که روی دنده بود رو گرفت .با چشمای گرد شده بهش زل زدم ولی توجهی نکرد و منم رومو

حتی برگردوندم تا نکشم جفتمونو  .خخخخ ...خدایا دیوونم کردی اخه این پسر چی میخاد از جون مننننن؟!!!!..ادامه ی راه رو اهونس خوابید و 

 یک لحظه هم دستمو ول نکرد 

♡♡♡♡ 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

نوز خواب بود شب بود .اهونس ه9:۳۰ماشین رو وارد خونه کردم و پارک کردمش .خسته شده بودم ساعت ♡☆☆¤♡♡☆♡¤¤¤¤¤¤♡¤¤♡

.الهی فداش شم چقدر حرص میخوره ..پیاده شدم و رفتم سمت شاگرد و در رو باز کردم و دستمو گذاشتم رو بازوی عضله ایه  اهونس و تکونش 

 دادم 

 اهونس ..اهونس پاشو-

 هوووووم-اهونس

 مث پسر بچه ی تخسی شده بود .دلم براش ضعف رفت .تکونش دادم دوباره 

 دیگه  اه پاشو رسیدیم-

 چشماشو نیمه باز کرد  و با صدای خمار خواب گفت

 بیدارم -اهونس

بعدم چشماشو مالید .پسر کوشولویه خودمه .لبخندی زدم و رفتم سمت صندوق عقب و چمدون خودمو اهونس رو برداشتم .اهونس پیاده شده 

ل کردم و باهم رفتیم تو خونه ..اریستا توی هال روی مبل بود و خواست چمدونشو بگیره ولی ندادم گفتم خوابش میاد ...درای ماشین رو قف

 نشسته بود و با رنگ پریده به گوشیش زل زده بود 

 سالم-

 سریع بلند شد و سر سری جواب سالممونو داد

 چیزی شده؟؟-اهونس

 دلی و اردیان صبح رفتن خرید هنوز نیومدن گوشیاشونم خاموشه -اری

میشد .من فرهاد شیرازی رو میکشمششششش ..نفسم تند شده بود از شدت خشم .اهونس از من بدتر قل*ب*م شروع کرد به تپیدن .باورم ن

 بود و رگ گردنشم حتی بیرون زده بود و اری از دیدن حالت ما تعجب کرده بود 

 نگران نباش پیداشون میشه -اهونس
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و چمدونارو گذاشتم تو اتاقم و بعدش سریع رفتم تو اتاق اهونس و سریع رفت طبقه ی باال .منم سریع چمدونارو برداشتم و رفتم طبقه ی باال  

 که پشت لب تاب نشسته بود 

 ا..اهونس باید چیکار کنیم؟؟-

 به پلیس میگیم ..دارم قسمتایی که گفتن قاتل خانوادمونن رو تو فلش میریزم ..برو پیش اریستا تنهاس ناراحته-اهونس

 با..باشه-

ستا به صفحه ی خاموش تلویزیون زل زده بود و دستاشو دور زانوهاش حلقه کرده بود .کنارش نشستمو تو بغلم بعدشم رفتم طبقه ی پایین .اری

 گرفتمش 

 ناراحت نباش پیدا میشن-

 من مثل تو قوی نیستم سیلوانا .اگه اردیان و دلینا کاری بشن من میمیرم-اریستا

 زبونتو گاز بگیر دختر .هیچیشون نمیشه-

 چیزی میدونین تو و اهونس یک-اری

 نفس عمیقی کشیدم .باید میفهمید 

 ببین اریستا داییه بارانو که میشناسی؟؟؟-

 اره-اریستا

 خب.....-

و شروع کردم به تعریف جریانات و هر لحظه ی چشمای اری گرد تر ومی شد و اشک میگرفت و آب گلوشو قورت می داد تا بغضش نشکنه .در 

 اخر حرفام بغلش کردم و گفتم

 تا باید قوی باشیم وگرنه به هیچ جا نمیرسیماریس-

 با بغض گفت
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 چطوری قوی باشم وقتی جون داداشم وزن داداشم تو خطره؟؟؟..اصال تا حاال نمرده باشن کار کردن -اری

 نفوذ بد نزن .همیشه امیدوار باش عزیزم نا امیدی از شیطانه -

 کمی اروم شد .صدای پایی اومد و بعدش صدای اهونس

 ن دارم میرم کالنتری مواظب خودتون باشین م-اهونس

 ماهم میایم -

 اره ماهم میایم -اری

 برین بخوابین و حرفم نزنین .زود برمیگردم-اهونس

 ایششش بیشور لجباز ..ولی خو راس میگفت داشتم میمردم از بی خوابی

 باشه داداشی .خواهش میکنم مواظب خودت باش-اری

 اهونس لبخندی زد و گفت

 .خدافظ چشم-اهونس

 جوابشو دادیم و رفت .

 لوسی کجاس؟-

 همراه با دلی -اری

اهانی گفتم و ساکت شدم .دیگه لوسی رو نمیبینم .دلم براش تنگ می شد ..این جناب فرهاد شیرازی انسان می کشت چه برسه به سگ بدبخت 

 من .بغض داشتم ولی من قوی تر از این چیزام ..سیلوانا با این چیزا نمیشکنه 

 و برو بخوابپاش-

 میشه پیش تو  بخوابم؟؟-اری
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 ساله می شد .۲لبخندی بهش زدم .اری وقتی میترسید مثل یک بچه ی 

 اره عزیزم پاشو بریم-

ه لبخند پر بغضی زد و باهم رفتیم طبقه ی باال و من لباسامو عوض کردم و اری رو تخت دراز کشید و منم کنرش دراز کشیدم و دستمو دورش حلق

 دیقه خوابم برد ۵بسسس خسته بودم بعد کردم و از 

 ¤¤¤¤¤☆☆☆☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡♡ 

 اهونس 

نا هم نگران نگرانشون بودم .تو عمرم اینقدر نگران نبودم فکر اینکه اردیان و دلینا االن مردن دیوونم میکرد .من باید نگران نباشم تا اری و سیلوا

 نباشن ولی خوب چطوری؟؟؟؟

 رو پارک کردم و فلش هارو برداشتم و پیاده شدم  و رفتم سمت کالنتری و واردش شدم .... اصال نمیشه وااای اردیان ..ماشین

. 

. 

. 

شب بود ماشین رو ۱کار هارو انجام دادم و گفتن که پیگیر میشن و دستگیرش میکنن .نفس نیمه اسوده ای کشیدم و رفتم سمت خونه .ساعت

و خواستم برم تو اتاقم ولی یک نیرویی منو به سمت اتاق سیلوانا کشید .در اتاقشو باز  پارک کردم و یواش وارد خونه شدم .رفتم طبقه ی باال

کردم .الهی فداشون شم دوتاییشون مث دوتا همستر خواب بودن  .یواش رفتم سمتشون و روشون خم شدم اول اری رو ب*و*سیدم و بعد 

 ند خسته ای زدم و رفتم تو اتاق خودم...سیلوانارو .فعلن این دوتا برام موندن دوتا از عزیز ترینام .لبخ

***¤¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ***** 

  

 ¤¤¤¤¤♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ***** 
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 سیلوانا

ده هممون تو کالنتری بودیم و اریستا حالش خیییلی خراب تر از ما بود .خبر داده بودن که فرهادشیرازی غیب شده و مسعود ارفعی هم ناپدید ش

که کجا رفتن  .این خیلی نگران کننده بود و حالمون رو بدتر میکرد .سرم داشت میترکید االن سه روز بود  .و از هرکسی هم می پرسید نمیدونست

 که دنبالشونن ولی پیداشون نکردن .اهونس جلومون داشت رژه میرفت

 و این راه

 رفتناش رو مخم بود .هیچکدوممون آدمای قبل نبودیم و هممون حالمون بد بود 

 اهونس بشین -

بدون هیچ حرفی به دیوار تکیه زد .لجباز لوس .پشت چشمی نازک کردم که در اتاق باز شد و سرهنگ بیرون اومد و اهونس و من و اهونس 

 اریستا سریع بلند شدیم 

 تقریبا پیداشون کردیم .گوشیه دلینا شهسوار روشن شد و تونستیم ردیابیش کنیم -سرهنگ

 کجااان؟؟؟-اهونس

 سرهنگ بعد کمی مکث گفت

 خارج از شهرن .توی یک خرابه -هنگسر

اری که پاهاش شل شد و افتاد رو صندلی و منم دیگه هیچی نمیشنفتم و حالم خیییلی زیاد بد بود جوری که نمیشد توصیفش کرد .حس کسیو 

 داشتم که توی دریا روی آب دراز کشیده و موج داره اروم اروم میبرتش .سرم سنگین شده بود 

 غضمو قورت دادم و نشستم .اری داشت گریه میکرد و صداش رو اعصاب بودنفس عمیقی کشیدم و ب

 می.میشه منم بیام؟؟-اهونس

 خیر .شما برین خونه بهتون اطالع میدیم-سرهنگ

 آخ...-اهونس

http://www.roman4u.ir/


 

 
369 

 

 همین که گفتم برین خونه -سرهنگ

 اهونس اخمی کرد و باالجبار اومد سمت ما و گفت

 پاشین بریم ..سیلوانا کمکش کن -اهونس

 ت اری رو گرفتم و مث این لشکرای شکست خورده از کالنتری رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه ...دس

 

 ♡♡♡..*** 

 اهونس

رفتم زیر دوش و آب سرد رو باز کردم .بدنم از تو جمع شد .حس خوبی بهم می داد .به نفس نفس افتاده بودم ولی بهش نیاز داشتم تا آروم 

من االن تو اتاق روبه روییمه .نفس عصبی ای کشیدم و چشامو بستم و سرمو باال اوردم و آب سرد صورتمو شست ..اردیان بشم .ولی آرامش 

 دم کجایی داداش؟؟؟زنده ای؟؟!!..اعصابم خراب بود  االن چهار روز می گذشت ولی پیدا نشده بودن .از وقتی  از کالنتری اومدیم مثل مرغ سرکن

نم .خیلی حالم بده مثل اینه که یک چیز خیلی مهم رو گم کردی و داری دربه در دنبالش میگردی .شیر آب رو بستم و حولمو نمیدونم باید چیکار ک

دورم پیچیدم و از حموم بیرون رفتم .روبه روی ایینه ایستادم .نه اهونس این تو نیستی .تو چشمای اهونی هیچوقت شکست دیده نمیشه .تو 

گرد ..با دادی که سر خودم زدم اون مقدار کم شکست هم ناپدید شد و دوباره شیر شدم .پوزخند خاص اهونس رو اهونس نیستی .اهونس بررر

 زدم و کشو رو باز کردم و یک شلوار راحتی ادیداس و تیشرت مشکی پوشیدم و گوشیمو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم 

 ***سیلوانا &♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤¤*

ری هم دراز کشیده بود و سرش روی پای من بود .اهونس از پله ها پایین اومد تغییر کرده بود با اهونس این دوسه روز روی مبل نشسته بودم و ا

.امیدش بیشتر بود .به چی امید داشت اخع؟؟؟؟؟..بدون حرفی روی مبل روبه روییم نشست و زل زد به من .یک جیزیش میشه ها!!!..از بس این 

ه نکردم و رومو برگردوندم .اری خوابش برده بود .خرس گنده پام شکست .لبخندی به چهره ی معصومش زدم مدت خسته بودم اصن بهش توج

 و دستمو تو موهاش فرو کردم و خم شدم پیشونیشو ب*و*سیدم .الهی فداش شم خیلی اذیت شده .

 خوش به حال بچه هات -اهونس



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 با تعجب سرمو باال اوردم و بهش زل زدم 

 واس چی؟؟!!!!!-

 مهربونی .مامان خوبی میشی-هونسا

توهم اگه باباشون باشی که دیگه چه شوووود ..ولی خوب دل شیر میخاست ادمیزاد تا این حرفو به خودش بزنه پس فقط لبخندی زدم و سرمو 

ینا  .دوباره استرس اومد شب بود .تقریبایک روز میگذشت از وقتی که سرهنگ رفت به خارج از شهر دنبال اردیان  و دل۱۲پایین انداختم ..ساعت

 سراغم و با نگرانی به اهونس زل زدم

 چت شد یهو؟؟؟-اهونس

 چرا جناب سرهنگ زنگ نمیزنه بهت؟؟-

 شونه ای باال انداخت و گفت

 چمیدونم  حتما  ..-اهونس

 و همون لحظه گوشیش زنگ خورد .تمام جونم گوش شد 

 بله؟-اهونس

-........ 

 اهونس بلتد شد و ایستاد 

 باشه باشه االن میام -اهونس

و پریدم  بعدم قطع کرد و بلند شد و بدون توجه به  من رفت باال ..اه پسره بیشور .یواش پامو از زیر سر اری در اوردم و بلند شدم و دوییدم باال

 تو اتاق اهونس که حاال داشت لباس می پوشید

 چی شده؟؟؟-

 رو شناختن و گفتن برم شناساییسرهنگ بود میگه چند نفرو پیدا کردن و فرهاد -اهونس
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 منم میام-

 نه اری تنهاس-اهونس

 میخام بیاااااام -

 اهونس اول شوک زده نگاهم کرد ولی بعدش گفت

 سریع اماده شو -اهونس

دم در اخمی کردم و بدون حرف  رفتم تو اتاقم هرچی دم دستم رسید پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم ..این پسره باس سرش جیغ کشید .ووال .

 اتاقش منتظرم بود .یواش رفتیم پایین و از خونه بیرون زدیم و دوییدیم سمت ماشینو سوار شدیم ..

. 

با سرعت میروند  جوری که گفتم االن تصادف می کنیم .از ترس به صندلی چسبیده بودم  و خداروشکر بیست دقیقه بعد رسیدیم و پیاده شدیم 

نتری بودیم میشناختن مارو .با سرعت رفتیم سمت اتاق سرهنگ و بعد اجازه دادن رفتیم تو .سرهنگ با ..میدوییدیم و از بس این گدت تو کال

 دیدن قیافه های پر استرس ما بلند شد و گفت 

 سالم.اروم باشین بابا رنگ به رو ندارین -سرهنگ

 س..سالم .جناب سرهنگ ماروببرین ببینیمشون -

 خنده ای کرد و گفت

 یگم بیارتشون شما بشینین م-سرهنگ

 نه نه فرارنکنن-

 بلند زد زیرخنده و گفت

 دخترجان تو کالنتری هستیا -سرهنگ

 بعدشم دستور داد بیارنشون .اهونس دستمو گرفت و منو نشوند و خودشم کنارم نشست .استرس داشتم .از شدت استرس داشتم میترکیدم 
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 م بیارنش .ولی خوب خیلی زخم بود راستی یه سگم باهاشون بود .ینی با یک دختره بود گفت-سرهنگ

 دنیا رو سرم خراب شد ..خدایا لوسیییی .حالش خوب باشه

 ب.بگین بیارنش -

 سرهنگ سری تکون داد و گفت سگه رو بیارن .داشتم دیوونه می شدم .خدایا این چه بالییه  دیگه ..

. 

رد شدن که من بینشون مسعود و فرهاد رو شناختم و با نففففرررررت چند دقیقه بعد که اندازه ی یک ساال گذشت در اتاق باز شد و چند نفر وا

که  بهشون زل زدم ..بلند که شده بودم با دیدن اون دوتا موجود   نفرت انگیز زانوهام سست شد و افتادم رو مبل .اهونس با نگرانی بهم زل زد

رفتم و جلوی مسعود و فرهاد ایستادم و با بغضی که داشت دسوونم می  اشاره کردم خوبم .ولی خوب نبودم ..به زووور بلند شدم و با تمام توانم

 کرد گفتم

 چ..چرا؟؟!!!!!!-

 فرهاد سرشو انداخت پایین ولی مسعود ....

 زل زد تو چشمامو گفت

 به همون دلیلی که بابات نباس تو کارام دخالت می کرد .باید اروم می نشست که االن اینجوری نشه-مسعود

 قاچاااق بوده انتظار داشتی همکاری کنه؟؟؟ بابای من که یک هزار تومنی هم حروم نخورد؟؟؟؟!!!!د نامرد کارت -

 پوزخندی زد و جیز

 

 ی نگفت .اهونس کنارم ایستاد 

 هییچوقت نمیبخشمتون ..داداشم و زنش کجان؟؟-اهونس

 وله جایی که باید باشن )روشو از من گرد و گفت(خیلی سگ شجاعی داری .مث خودت ت-مسعود
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 دندونامو به هم فشردم و مشت اهونس بود که میخاست تو صورت مسعود فرود بیاد که سربازا گرفتنشون

 اهونس ولش کن دیگه -

 با نفرتی که تن  من رو میلرزوند به مسعود زل زد و گفت

 زندت نمیزارم .داداشم کجاااس؟؟؟!!!-

 هه...بیمارستان-مسعود

 رادر و زن بردارتون هستن؟؟؟؟اونایی که بردیم بیمارستان ب-سرهنگ

 با شنفتن بیمارستان چشمام سیاهی رفت و داشتم تو زمین فرود میومدم که دستی منو گرفت و بهامن ترین جای دنیا رفتم

 

 

 *********ااهونس ♡♡♡♡¤¤¤¤¤

 سیلوانارو گرفتم .خدایا این چه عذابیه دیگه .سیلوانارو تو ب*غ*ل*م گرفتم 

 .برادر و زن برادرتون توی بیمارستان .....هستن  ببرینش بیمارستان-سرهنگ

م بیمارستانه نزدیک بود .خداحافظی کردم و رفتم بیرون و دوییدم سمت ماشین و درارو باز کردم و سیلوانارو عقب ماشین دراز کشوندم و خودم

 سوار شدم و با اخرین سرعتی که میتونستم روندم سمت بیمارستان   

حاال غصه ی حال سیلوانارم میخورم .ای خدا فقط خوب باشن همشون ...یک ربع بعد دم بیمارستان بودم .سیلوانارو  حال خودم کم داغون بود

ب*غ*ل کردم و دوییدم سمت بیمارستانو  چند پرستار با دیدن من دوییدن و برانکارد اوردن .نمیدونم حالم چقدر بد بوده که همچی دوییدن 

بخش اورژانس .نفس نفس میزدم .رفتم سمت پذیرش  و از اردیان و دلینا خبر گرفتم که گفت برم اتاق .سیلوانارو گذاشتم روشو بردنش 

.تشکر کردم و سوار اسانسور شدم و تا برسه باال جونم دراومد .در اسانسور که باز شد تقریبا خودم رو پرت کردم بیرون و با سرعت رفتم ۳۰۴

ی کشیدم و یواش در رو باز کردم  .ولی با دیدن دلینا و اردیان دنیا دور سرم چرخید .چشامو .پشت درش ایستادم و نفس عمیق۳۰۴سمت اتاق 
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فقط بستم و دستمو به دیوار گرفتم .اردیان پاش تو گچ بود و دست راستشم تو گچ بود و سرشم باند پیچی بود و زیر چشمشم کبود بود .دلینا هم 

 .رفتم سمتشون .وسطشون قرار داشتم .دلم میخاست همونجا بشینم و فقط بزنم تو سرمسرش باند پیچی بود  و شکمشم باند پیچی بود  

 اردیان .پاشو داداشم پاشو -

 دستم روی بازوی سالمش بود و تکون میدادم 

 اردیان .پاااشو -

 در باز شد و چند تا پرستار اومدن 

 یاد اینجا .جناب اون خانومی که همراهتون بود به هوش اومده و میخاد که ب-پرستار

 بیاریدش-

 پرستاره رفت و چند لحظه بعد با سیلوانا اومد .رنگ به رو نداشت و با دیدن اردیان و دلینا پاهاش لرزید و افتاد رو زمین 

 دلینا -سیلوانا

 چشماشو بست و قطره های اشک بود که از چشماش می چکید .خدایا خودت صبر بده 

 م تکیه دادم و توی ب*غ*ل*م زار زد .رفتم سمتشو بلندش کردم .سرشو به سین

 **سیلوانا♡*******♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤*

رستار اصال باورم نمی شد اون دوتا دلینا و اردیان باشن .حالم خیلی خیلی خیلیییی بد بود جوری که نمیتونم توصیف کنم براتون ولی با حرفای پ

ستراحت کنن و به هوش که بیان میتونیم ببریمشون خونه  .و االن اروم شدم که گفت هردوتاشون خوبن و مشکل خاصی ندارن فقط باید ا

وقتی منتظریم تا به هوش بیان .من و اهونس و اری روی مبل تو اتاق نشستیم و زل زدیم به اون دوتا .اری با دیدن دلی و اردیان از هوش رفت و 

گرفت من االن تو فکرم فقطططط اینه که چه کاری با  مسعود و  به هوش اومد بیمارستان رو گذاشته بود رو سرش ولی با حرفای پرستار اروم

 فرهاد بکنیم .مسعود رو که هرررگز نمیبخشم و میگم اعدام ولی فرهاد .فقط به خاطر باران مجبورم بگم حبس ابد .

 ت ..تکون خورد -اری
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 برگشتم سمتشو سوالی نگاهش کردم

 دلینا تکون خورد -اری

 سمت دلی و منتظر نگاهش کردم که اروم چشمای خوشگلشو باز کرد سیخ سر جام ایستادم و رفتم 

 دلینا -

 ج..جو..جونم-دلی

الهی فداش شم .چند پرستار  وارد شدند و اومدند باال سر دلینا و مارو دور کردن و   شروع کردن به چک کردنش تا ببینن حالش خوبه یانه 

 .همون موقه اردیان هم به هوش اومد و رفتن سراغ اون 

 حالشون خوبه .تا سه ساعت دیگه مرخصن-پرستار

 مرررسی-

 اردیان  از اتاق رفتن بیرون و دوییدم سمت دلی و اردیان و اری هم از من زودتر خودشو رسوند به اونا و یک دیقه کنار دلی بودیم و یک دیقه کنار

 سالم داداش .خوبی؟-اهونس

 م..مر.مرسی خو.خوبم-اردیان

 و رفت سمت دلی  اهونس لبخند کوچیکی زد

 خوبی زن داداش؟-اهونس

 ب..بد نی..نیسم-دلی

 لکنت داشتن .فشار زیادی روشون بوده .بیچاره اردیان ضربه ی محکمی بهش خورده .تصادف کم بود که دزدیده بودنشونم هم  ....

 **********رراوی)سوم شخص(♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤¤¤¤
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اد شیرازی حبس ابد شد ولی رابطه ی باران و دخترا همونجور موند  و این باعث همه چیز خوب پیش رفت .مسعود ارفعی اعدام شد و فره

و خوشحالی همشون بود .کسی باورش نمی شد که کار اون دو نفر باشه تصادفا  و واقعا گیج بودن و توی اون مدت سیلوانا و اهونس تمام کارهار

 یگذشت و حال اردیان و دلینا هم خوب شده بود  .وووووو..آذر ماه بود و یک ماه از اون اتفاقات م۲۸انجام دادن .امروز 

ی خبر مهم اینکه لوسی پیدا شده بووود .توی همون خرابه پیداش کردن ولی حال خوبی نداشته و االن حال لوسی هم خوب بود .با پیدا شدن  لوس

 همه خوشحال شدن .خیلی براشون عزیز بود این کوچولویه بامزه ی لوس 

 ی زود باش دییییگهاه ار-سیلوانا

دور بزنن سیلوانا وسط هال ایستاده بود و لوسی تو بغلش بود و دم به دیقه جیغ میزد اری روو صدا میکرد .قرار بود با نارسیس و باران برن بیرون 

 اه اومدم دیگهههههه-.اری درحالی که از پله ها پایین میومد گفت

 تو-سیلوانا

 

 و روووحت .زود باش 

 ا رسید و باهم از خونه بیرون زدن و سوار ماشین سیلوانا شدن ..اری به سیلوان

 **سیلوانا ♡♡♡♡♡♡♡♡¤¤¤************

ماشین رو روشن کردم و راه افتادم .ظبط رو روشن کردم و اهنگ ساقیا می بده از ساسی مانکن رو گذاشتم و صداشو تا ته زیاد کردم و اول  

 تیم دنبال باران .رفتم نارسیس رو سوار کردم و بعدش هم رف

 خوب حاال کجا بریم؟؟؟؟-باران

 بریییم اول یک رستوران یه چیزی بخوریم بعد -

 موافقت کردن و راه افتادم سمت رستوران .پشت چراغ قرمز بودیم که ماشین کناری یک بوق زد .برگشتم سمتش که پسره چشمکی زد و گفت

 جیگرا کجا میرین؟؟؟-پسره
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 به توو چه -نارسیس

 وووونم ازین پیشی وحشیاییج-پسره

 این راننده خوشمله واس من بقیش واس شوما -پسره کناریش گفت

 چهار نفر بودن .

 ننت واس کی باشه اونوخ؟؟؟؟-

 صورتش قرمز شد ولی عقبیه گفت

 فکر اونجاشو بعدا میکنیم فلن تو واس اقا مرصاد ما -پسره

 مرصاد؟؟؟.عووووق چه اسم گهی 

 ندادم و گازشوگرفتم ولی مگه اینا ول کن بودن پا به پامون میومدن  با سبز شدن چراغ  جوابی

 اه چه سمجیه -باران

 نمدونم بابا االغارو -

 ماشین رو پارک کردم

 سریع پیاده شین بریم رستوران شاید ولمون کنن-

 م از حرص پیاده شدیم و رفتیم سمت رستوران و وارد شدیم ولی اوناهم دنبالمون اومدن .دیگه داشتم میترکید

 جیگر افتخار بده با ما شام بخور -مرصاد

 برو از عمت افتخار بگیر -

 عزیزم چیزی شده؟؟-

 ا برگشتم سمت صدا و با دیدن اهونس و رایبد و اروید دهنم باز موند ..این االن اهونس بووود ؟!!!!! .من؟؟عزیزش!!! نعععع اشتب شنفتم حتم
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 تورو سننه -مرصاد

 اهونس بلند شد و گفت

 ببخشید نمیدونستم باید از شما اجازه بگیرم  با نامزدم حرف بزنم )دست منو گرفت (عزیزم اینجا چیکار میکنی نگفتم تنها نیا؟؟؟ -

 مرصاد و اون سه تای دیگه دهنشون اندازه غار باز شده بود 

 ب.ببخشید خو -

 اشکالی نداره-اهونس

وقت بود که اینجوری به هم نزدیک نشده بودیم .اب گلومو قورت دادم و سرمو پایین بعدن دستشو دور کمرم حلقه کرد .تو شوک بودم چندین 

 انداختم 

 گورتونو گم کنین دیگه -رایبد

 ب .ببخشید نمیدونستم نامزد دارن -مرصاد

 بعدم همشون از ما دور شدن و اونور دو یک میز نشستن 

 هووووووف راحت شدیم 

 مرسی-

 خواهش -اهونس

 هم سالم کردیم با رایبد و اروید 

 بشینین-اهونس

 نشستیم و گارسون اومد غذا  سفارش دادیم 

 من روبه روی اهونس بودم و نارسیس روبه روی رایبد و اریستا رو به روی اروید بود 
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 !!.به حق چیزای ندیده و نشنفته شما دووتا؟؟؟!!!! نامزدددد!!!!.ااهلل و اکبر ۱نامزد؟؟-اروید

س فقط لبخندی زدیم .به حلقه ی دستم نگاه کردم و بعد به دست اهونس زل زدم که حلقش دستش بود .لبخندی رو زدن زیر خنده و من و اهون

ل*ب*م نشست که شیرینیشو خودم حس کردم .من عاشق این پسرم .خدایا چی میشه بهم اعتراف کنه؟؟؟..چی میشه بگه دوسم داره؟؟؟.نع 

 به خوردن غذایی که گارسون اورده بود اصن بعیده از اهونس .آهی کشیدم و شروع کردم 

 موقه غذا خوردن جز اری و ارویدکسی حرف نزد و اون دوتام مث همیشه فقط کل کل میکردن 

 میخاین برین کجا؟؟-اهونس

 معلوم نیس -

 ما میریم بام میاین شما؟؟-رایبد

 که میخاد رایبد رو تور کنه . به دخترا نگاه کردم که با ذوق سرشونو تکون دادن مخصوصا نارسیس .ای کوفتش بشه

 اره میایم -

 پس بریم -اهونس

 از رستوران بیرون رفتیم و سوار ماشینا شدیم و اول اهونس راه افتاد و ماهم پشت سرش راه افتادیم  

. 

 یک ساعت بعد رسیدیم و ماشینارو پارک کردیم و پیاده شدیم  

 بریم باال-اری

 بریم-

م زنون راه افتادیم به سمت باال ..حس خوبی داشتم .نمیدونم چی بود ولی یک حس خاصی داشتم حسی که هممون توی یک خط ایستادیم و قد

 میگفت امشب میخاد شب قشنگی باشه  از همون اول ناخداگاه لبخند رو ل*ب*م بود .به باال رسیدیم و رفتیم سمت صندلیا و نشستیم .چقدررررر

ی شد .مخصوصا االن که شبم بود .چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم که قشنگ ترین عطر دنیا رو بو قشنگ بود .تهران ازین باال کااامل دیده م
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ا دیدنم کردم .سریع چشامو باز کردم اهونس بود .کنار ایستاده بود .لبخندی زدم و رومو برگردوندم که با یکی از پسرای دانشگاه رو به رو شدم .ب

 د بود بلند شد و اومد سمتمون .پسره اسمش محم

 سالاااام .به به خانومای لجباز .چطورین سیلوانا خانوم؟؟؟-محمد

 اخمای تو هم رفته ی اهونس لبخندی رو ل*ب*م نشوند .این اخم ینی روم حساسه

 مرسی اقا محمد شما خوبین؟؟-

 بقیه هم باهاش سالم و حال و احوال کردن 

 سیلوانا جان میشه باهاتون همراه باشم؟-محمد

 اره حتما-

 صال ازش خوشم نمیومد ولی باید بفهمم اهونس دوسم داره یانه .حتی به قیمت جونم ا

 بفرمایید بریم یک نوشیدنی بخوریم -محمد

 چشممم..بچه ها بریم -

س خودمم جلوتر راه افتادم و محمد هم کنارم قرار گرفت و انگار داشتم باهاش قدم می زدم .محمد حرف می زد ولی هواسم فقط پیش اخم اهون

 و دستای مشت شدش بود .ینی دوسم داره؟؟.نمیدونم .

 سیلوانا جان چه طعمی میخوری؟؟؟-محمد

 البالو-

برای خودم و خودش البالو گرفت و بچه ها هم برای خودشون گرفتن .روی صندلی نشستم و محمد هم کنارم نشست و باز شروع کرد به زر زر 

 کردن .اهونس اخماش
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 من میرم دستشویی -

 دوره صبر کن باهات میام -محمد

 باشه -

بلند شد که باهاش اهونسم بلند شد و بدون هیچ حرفی دست منو گرفت و کشید و باخودش برد .تو شوک کارش بودم و با چشمای گرد شده 

 دنبالش میرفتم .خوب از اونا دور شد و یک جای تاریک رفت و پرتم کرد جلو خودش 

 چته وحشی دستم شیکست-

 .فقط خفه شو  خفه شو-اهونس

 با تعجب بهش زل زدم .این االن با من بود؟؟؟!!!!..بیخیال عشقی که نسبت بهش دارم شدم و باز شدم سیلوانای لجباز

 تو خفه شو .عوضی چرا یهو کشیدیم اوردی اینجا؟؟هان؟!-

 چراااااا اونقدر با اون عوضی گرم میگیری هاااااان!-اهونس

 اهاش گرم بگیرم تو چیکارمی؟؟؟؟به توووچه رفیقمه .دوس دااارم ب-

 حق نداری با اون پسره عوضی گرم بگیریم .حق نداری با هییییچ پسری گرم بگیری -اهونس

 خنده ی عصبی ای کردم و گفتم

 چرا اونوخ؟!!!!!-

 چون تو فقط مال منیییییییی -اهونس

 چی گفت؟؟؟..چی !!!!.م.من 

ه نیست .بهم گفت .خدایا باورم نمیییییییشه .اهونس مغروووور به من گفتتتتت مال اوووونم ..با مال اونم؟؟.ینی دوسم داره؟!!!..اینا فکر دخترون

 چشمای گرد شده بهش زل زده بودم که کالفه دستامو گرفت و وحشیانه منو کشید سمت خودشو پرت شدم تو ب*غ*ل*ش 

 با صدای ارومی که دیوونش میشدم زیر گوشم گفت
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ن .تو مال منی .مال اهونس مغرور .باورت میشه؟؟.خودمم باورم نمیشه .اخ سیلوانا چه کردی بامن لجباز خانوم تعجب نک-اهونس

انا دختر؟؟؟.هان؟!!.منی که نمیدونم عشق چیه .منی که حتی به دختری نگاهم نمیکنم .با وجود تو ارامش میگیرم .این معنیش چیه؟؟؟.عشقه؟.سیلو

  دوست دارم دختر .من عاشق دختر مررردم شدم

تو اوج تعجب لبخندی رو ل*ب*م نشست.دختر مردم .خخخخ ..خدایا شکررررررررت .خدایا باورم نمیییییییشه .خدایا عااااااشقتم ..باید بهش 

 چی بگم خددددااااا؟؟!!!!!..گیجم نمیدونم باید چیکار کنم خداجونم 

 دختر مردم نمیخاد حرفی بزنه؟!!-اهونس

ترسید .میترسید که بگم دوسش ندارم و غرورش بشکنه ولی نمیدونست که من میمیرم براش ...بزار یکم با ترس اشکاری به چشام زل زد .می

 سر کارش بزارم حال کنم ..اخمامو توهم کردم و با حالت عصبی گفتم

و دارم که براش تو اصال از دل من خبر داری ؟؟.میدونی یکی توشه که نمیتونم هرگز بیرونش کنم؟؟میدونی یکیو دوس دارم ؟میدوی یکی-

 میمیرم؟؟؟.اینارو میدونی که به خودت اجازه دادی بگی دوسم داری؟؟؟

 هر لحظه چشاش گرد تر می شد و رنگشم مث میت می شد ..ل*ب*مو گزیدم تا نزنم زیر خنده .االن وقتش بود 

 م..من-اهونس

 هیچی نگو ..میدونی اون نفر اسمش چیه؟؟؟-

 سرشو به نشونه نع تکون داد 

اسمش اهونس شهسواره .پسر عمومه .میشناسیش؟؟.یک پسر غد مغرور که -اروم کردم و لبخندی زدم که تزش عشق می بارید و گفتم صدامو

 دل دختر عموشو برده 

چشاش گرد شد .دهنش باز موند .لبخندمو عمیق تر کردم  .نفسش تند شد .قل*ب*م لرزید .قل*ب*م برای اهونس لرزید .برای عشق بینمون 

 شت بیداد میکرد لرزید که دا

 شو..شوخی میکنی!!!-اهونس

 من شوخی دارم باهات پسره؟؟؟!!-

http://www.roman4u.ir/


 

 
383 

 

 لبخندی زد .لبخندی از سر اسودگی .منو کشید سمت خودشو محکم ب*غ*ل*م کرد 

 عاشق همین خول و چل بازیات شدم دیگه -اهونس

ین روزی هم برسه .هرگززز .خودمو بهش فشردم .سخت خنده ی ریزی کردم و با ذوق دستامو دورش حلقه کردم .هرگز فکر نمیکردم همچ

 فشارم داد 

 اهونس فکر نمیکنی خیلی داری فشارم میدی؟؟-

خنده ی مردونه ای کرد که بازم دلم براش لرزید و اومد سمت ل*ب*ا*م .خیلی سخت بود ازین لبا گذشتن .ولی از نظر من عشق باید پاک 

دورم کردم و انگشت سبابمو گذاشتم رو ل*ب*ا*ش .چشماش باز شد و با تعجب نگاهم کرد  بمونه .چشامو بستم و ه*و*س  رو از خودم 

 .گردنشو اروم ب*و*س*ی*دم  و گفتم

 اهونس عشق من پاکه .توهم اگه دوسم داری بزار پاک بمونه -

 محکم منو به خودش فشرد و به جاش پیشونیمو ب*و*سید

 د المصب چجوری تحمل کنم؟؟؟-اهونس

 ی زدم و گفتملبخند شیرین

 همونطور که تا االن کردی -

 پس باید زودتر عقدت کنم -اهونس

 خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم ..چقدر خوبه دختر حیا داشته باشه .خخخخخ 

 فدای خجالتت بشم که اصال بهت نمیاد -اهونس

 اهونسسسسسسسسس-

 بلند زد زیر خنده که مشتی به بازوش زدم 

 شقتم سیلوانا عاااا-اهونس
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 اهونس من بییییییشتر -

 همینجور میخندیدیم 

 چیکار میکنین شما؟؟-

ین چشام گرد شد و برگشتم که اری و ناری و رایبد و اروید و باران رو دیدم .بیچاره محمد رو دک کردن .حتما باید ازش تشکر کنم .امشب بهتر

 شب زندگیم بود 

 هیچکار جوک میگفتیم میخندیدیم-اهونس

 اشف کل مریضالهم -رایبد

 همشون باهم گفتن الهی امین که باز باعث خنده ی بلند ما دوتا شد .جفتمون شاد بودیم .خدایا شکرت 

 گمشین بریم خونه خستم -اری

 بریم عزیزم -اهونس

ط نگاه های مشکوک همه فکر کردن به اری گفت ولی دستش پشت من قرار گرفت و راه افتادیم ..با خوشحالی و خنده پایین رفتیم و توی راه فق

 اون پنج تا رومون بود .مث اینکه خیلی گاف دادیم جلوشون ..به پارکینگ رسیدیم و سوار ماشینا شدیم و بعد چشمک یواشکی ای که اهونس بهم

 زد و لبخند نامحسوسی که تحویلش دادم راه افتادیم 

 مشکوک میزنیا-اری

 واس چی؟-

 

!!! 

 الکی مثال تعجب کردم از حرفش 

 اهونس چی بهت گفت که کبکت خروس میخوند؟-ناری
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 زدم زیر خنده و چیزی نگفتم .ینی چیزی نداشتم که بگم اونام بیخیالم شدن 

 نارسیسو باران رو رسوندیم و راه افتادیم سمت خونه .وفتی رسیدیم پیاده شدم و رفتیم تو خونه 

سه تاییمون شب بخیر گفتیم و رفتیم تو اتاقامون .لباساما با یک تیشرت  شب بود خو بایدم خاموش می بود .رفتیم باال۱برقا خاموش بود .ساعت

و شلوارک مشکی عوض کردم و رفتم پریدم رو تخت  .لوسی تو اتاق اری بود با خودش برده بودش اتاقش و گفت امشب پیش اون بخوابه .لب 

قط با تو عشقم رو گذاشتم و رفتم تو  ورد  و شروع کردم به تابو از روی میزم برداشتم و روشنش کردم .رفتم توی پوشه ی خاطره و اهنگ ف

ه نوشتن اتفاقات اخیر .خیلی ذوق مرگ بودم .از دیوار میتونستم باال برم از بس خوشحال بودم .یک جوری هنوز تو شوک بودم .باورم نمی شد ک

چشمام نمیومد .برای گوشیم پیام اومد .از اهونس بود صبح بود ولی خواب به ۳اهونس به من اعتراف کرده باشه ..نگاهی به ساعت انداختم 

 خوابی؟؟-نوشته بود 

 نه -براش نوشتم

 و منتظر جواب موندم ولی به جای جواب در اتاق باز شد و اهونس اومد تو .با چشمای گرد شده نگاهش کردم 

 کجا میای توووو؟!!!!-

اومد کنارم رو تخت نشست ..شاکی بهش نگاه میکردم که بدون حرفی دستاشو با دیدنم اول مث دستگاه اسکن بهم نگاه کرد و هوووفی کرد و 

 دورم حلقه کرد و منو سفت تو ا*غ*و*ش*ش گرفت ..اصن باورم نمی شد اهونس باشه .با چشمای گرد شده زل زده بودم بهش 

 خوب خوابم نمیاد  اومدم پیش تو -اهونس

 خرس گنده پاشو برو تو اتاقت -

 نمیخام-اهونس

 ین پسر بچه هایی شده بود که میخان تو اتاق مامانشون بخوابن .لبخندی زدم و تو ب*غ*ل*ش جابه جا شدم ..قشنگ رو پاهاش بودم مث ا

 پس یکم بمون بعد برو -

 باشه -اهونس

 یکم تو اون حالت موندیم .ازش انرژی میگرفتم  .کی فکرشو می کرد یه روز ما عاشق همدیگه بشیم!!!!!
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 کرد تو گردنم که مور مورم شد و یک تکونی خوردم .نفسام تند شد ولی سرمو به سینش فشردم تا نفهمه  اهونس سرشو فرو

 دختر واقعا سخته خودمو کنترل کنم -اهونس

 پ..پاشو برو تو اتاقت خو -

 نمیتونم .باور کن نمیتونم -اهونس

 حالشو درک میکردم .منم نمیتومستم ازش جدا شم 

 ر گردنش حلقه کردم دستامو باال اوردم و دو

 نکن سیلوانا داری دیوونم میکنی -اهونس

اغ لبای داغشو به گردنم فشرد .داشتم دیوونه میشدم .حالم خیلی بد بود .میخاستمش .اهونسو میخاستم تمام بدنم داغ شده بود واهونس از من د

 تر 

 اهونس تورو خدا برو تو اتاقت-

ل زد .دستامو دو ور صورتش گذاشتم و رفتم نزدیکش .ولی سریع ایستادم .نمیخاستم تا وقتی سرشو باال اورد و با چشمای خمارش به من ز

 محرمش بشم ب*ب*و*س*م*ش..آب گلومو قورت دادم و پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم 

 نمیتونم دختر .بزار یه کوچولو فقط -اهونس

ی*ده بودیم ولی اون از روی عشق نبوده .ینی نمیدونستیم که همچین با خواهش گفت که دلم سوخت ولی نمیتونستم .قبال همو ب*و*س*

 عاشق همیم .نعس عمیقی کشیدم و گونشو ب*و*س*ی*د*م  

 پاشو برو دیگه -

 نفسشو آه مانند بیرون داد و گردنمو یک گاز زد و سریع منو کنار زد 

 شبت بخیر گلم-

 شبت شیک-
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زون بدتر بود .دستی به گردنم کشیدم و لبخندی زدم .بلند شدم رفتم دستشویی و ابی به پرید از اتاق بیرون .حالشو درک میکردم .حال خودمم ا

 صورتم زدم تا این حس خواستن ازم دور شه و بعد بیست دقیقه به حالت عادی برگشتم و رو تخت دراز کشیدم و بعد پنج دیقه خوابم برد

 ای وااااای این اینجا چیکارمیکنه .جییییغی کشیدم با احساس اینکه یکی داره با صورتم ور میره چشامو باز کردم .

 چتههههههه!!!!!!-اهونس

 زهرمار چته سکتم دادییییییی ..تو اصن تو اتاق من چیکارمیکنیییی!!!؟؟؟-

 دوس داشتم بیام اتاق خانومم -اهونس

ی به روم نمیاوردم .همونجور که با تاج تخت حرصی نگاهش کردم که یک لبخند دندون نما زد ..با حرفاش کیلو کیلو قند تو دلم آب می شد ول

و تکیه داده بودم و دست به سینه به اهونس که روبه روم نشسته بود شاکی نگاه میکردم .مث این پسر بچه ها با هیجان اومد کنارم نشست و من

 مث پرکاه بلند کرد و گذاشت وسط پاهاشو دستاشو دورم سفت کرد 

  چیکار میکنیییییی خفم کررررردی-

 دوس دارم مال خودمی -اهونس

 کی گفته مال تویم؟؟!!!!-

 پشتم بهش بود. و نمیدیمش ولی نفساشو حس میکردم .الله ی گوشمو گازی زد که جیغ دراومد

 تو فقط مال منی نه مال کس دیگه ای -اهونس

 خودخواه-

 همینه که هس-اهونس

 بچه پررو ..ولم کن - 

 خندید. .ولی یهو محکم فشارم داااد که چشام داشت میزد بیرونهی تقال میکردم و اون فقط ریز ریز می

 دو دیقه اروم بگیر دیگه -اهونس
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 سادیسمیییی کشتییییم-

 اروم بگیر خو -اهونس

دا تقال فایده ای نداشت اهونس کار خودشو میکرد .سرمو به سینش تکیه دادم. و از پایین به چهرش زل زدم که به من زل زده بود ..عاااشقشم خ

 خیییلی زیاد. .نگاهم به چال چونش کشیده شد .محشر بود .بهتره االن ارزومه به واقعیت تبدیل کنم 

 اهونس -

 بله-اهونس

 اهووووونس-

 جووونم-خندید و گفت

لبخندب زدمو دستمو گذاشتم روی گونشو سرشو اوردم سمت خودم و سر خودمم بردم باال فکر کرد میخام بب*و*سمش چشماش گرد شد 

 دم پر رنگ شد .لبخن

 بخند-

 واس جی؟؟-اهونس

 تو بخندددد-

خنده ای کرد که چال چونش عمیق شد و من با ذووووق زبونمو کردم توی چالش. .بدبخت کپ کرده بود و با چشمای گرد شده نگام میکرد 

ن از جا پریدیم. و شوک زده نگاه .سرشو با تعجب خم کرد نگام کرد که زبونم به ل*ب*ش کشیده شد و انگار به جفتمون شوک وصل کرده باش

 هم کردیم. اب گلومو قورت دادم و سرمو ازاد کردم و ل*ب*مو گزیدم .نمیدیدمش ولی نزدیک شدنش به خودمو حس کردم 

 -این چه کاری بود دیگه؟!!!!-اهونس

 خو ..خو چال چونتو دوس دارم و همش ارزوم بود زبون بزنم بهش -

 دستاش دورم سفت شد و گفت
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 نم میخام به ارزوم برسم پس م-

سرمو برگردوندم و با تعجب نگاش کردم که یهو دیدم گونم تو دهنشه. .با چشمای گرد شده زل زدم بهش و اونم یک گاز به گونم زد و مکیدش 

 و کشید عقب 

 د المصب ردش میموووونه -

 بهترررر -اهونس

 اهووووووونس-

 جونم -اهونس

 خیلی خری -

 چاکر شوما -اهونس

 رص نگاهش کردم که با خنده به تاج تخت تکیه داد و منم به خودش تکیه داد با ح

 سیلوانا-اهونس

 جونم-

 من تحمل ندارم باید به اردیان و دلی و اری بگیم -اهونس

 نفسم تند شد .از شرم .من خجالت میکشیدم خو

 اهونس نههه زشته-

 چیزی هم حق نداره جلومونو بگیره پس باهم ازدواج میکنیم  کجاش زشته؟؟؟؟..من دوست دارم خو تو هم دوسم داری هیچ-اهونس

 لبخندی روی ل*ب*ا*م نشست .چقدر ارامش داره این پسر 

 خو باس چیکارکنیم؟-

 باس بهشون بگیم -اهونس
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 کِی؟؟-

 هرچی سریعتر بهتر-اهونس

 مثال کِی؟؟-

 امروز -اهونس

 چشام گرد شد 

 امروووز؟؟-

 میخامت  اوهوم .من دیگه تحمل ندارم-اهونس

 دلم غنججج رفت و داشتم از خال میرفتم از بس این حرفش بهم لذت داد ..این پسر اهووونس بود که داشت ب من اینجوری میگفت وااااای 

 اب گلومو قورت دادم و سرمو پایین انداختم

 بریم؟-اهونس

 کجا؟؟-

 بهشون بگیم -اهونس

 االااان؟!!!!-

 اوهوم-اهونس

 یم .روبه روی هم بودیم و به چشمای هم زل زده بودیم بعدم بلندم کرد و ایستاد

 دیگه واس خودم میخای بشی-اهونس

 در جواب حرفش لبخند شرمگینی زدم

 پیش به سوی تغییر زندگی-اهونس
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 نفس عمیقی کشیدم و باهم از اتاق خارج شدیم .استرس داشتم اگه اردیان و دلی مخالف باشن جی؟؟!!!

تم پایین .همشون توی هال نشسته بودن و با لوسی بازی میکردن. اب گلومو قورت دادم .بهشون که رسیدیم ل*ب*مو گزیدم و با استرس رف

 سالم دادیم و جوابمونو دادن. 

اهونس دستمو گرفت و رو مبل نشست و منم پرت کرد کنارش .حاال مگه این دستو ولللل مییییکرد دیگه اشکم داشت درمیومد و چشمای گرد 

 لی و اردیان و حتتتتی لوسی بود که به ما زل زده بودن شده ی اری و د

 خب میخام ی چیزیو بهتون بگم -اهونس

 بگو-اردیان

 دلینا جان میخام خواهرتو ازت خاسگاری کنم -اهونس

 خب جی بگم؟؟؟...چشمای اونا که چه عرض کنم چشمای منم اندازه توپ بولینگ. شده بود

 چیییییییییییییی!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟-اری

 منو سیلوانا همو دوس داریم و میخایم ازدواج کنیم-اهونس

 دروغ میگی دیگه؟؟-اردیان

 حتی شوخیاتونم مث ادم نیس-دلی

خدایا ببین ما دوتا تا چه حددد وضعمون خرابه که باور نمیکنن .خخخخخخ .خندم گرفته بود قیافه هاشون خعلییی جالب شده بود مث بستنی 

 اش له شده باشهعروسکی شده بودن که کاکائوه

 بابا شوخی نمیکنمممم راس میگم. سیلوانا ی چیزی بگو -اهونس

 خو ..خوب اهوتس راست میگه .ما..ما همو دوس داریم -

 دیگه رسما چشاشون داشت میوفتاد بیرون لوسی هم ساکت نگاهمون میکرد 

 شمادوتا که-اری
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 همیشه درح

 

 ال جنگین

 ره تقدیر که به این چیزا کاری ندا-اردیان

 باورم نمیشه ولی اگه واااقعا همو دوست دارین ما حرفی نداریم-دلی

 ما میخایم زودتر محرم بشیم-اهونس

تم با این حرفش اون سه تا زدن زیر خنده و گونه های من رررخ شد و سرمو انداختم پایین و نیشگونی از اهونس گرفتم که نیشش باز بود ..خجال

 نمیکشه بیشور 

 عقد کنین خوب فردا -اردیان

 اهونس چشاش برق زد 

 جوووون من؟!!!!!-اهونس

 همه تعجب کرده بودن اصال بهش نمیخورد که اون اهونس مغرور باشه .خیییلی تخس شده بود 

 جون تو ..ن بت محضر میگیرم واس فردا-دلی با خنده گفت

 مرررررسی ..منم رایبد و بقیه رو خبر میکنم-اهونس

 اخه این پسر تخس چرا دهنشو نمیبنده؟؟اصن تا االن کجا بود؟؟؟چشامو بستم و فشارشون دادم 

 دست منو گرفت و بلندم کرد و خواست ببرتم باال 

 کجااا؟!!!!-دلی
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 باال-اهونس

 نعخیر عزیزم تا فردا که عقد کنین حق نداری با سیلوانا تنها باشی -دلی

 چرررررراااااا؟؟!!!!!!!!!-اهونس با قیافه ای پکر گفت

 طری هستی ..حاال هم بدو برو باال ولی تنها ..سیلوانا میمونهچون خ-دلی

 ل*ب*مو گزیدم تا نزنم زیر خنده .خودمم اذیت میشدم نبینمش ولی خوب میارزید یکم حرص بخوره حال کنم 

 هووووف .بزار ببرمش-اهونس

 نع ..برو دیگع -اردیان

 و این سه تا زدن زیر خنده ..نامردا .لبخندی زدم و نشستم روی مبل ..باورم نمی با حسرت نگاه من کرد و دستمو فشرد و با لبای اویزون رفت باال

 شد که همه چی درست شده و من دارم با اهونس ازدواج میکنم .مث یک رویابود. ..

م .در اتاق باز شد و نارسیس با تیپ نمیدونستم چی بپوووشم استرس داشت |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-: |-:

 خفننننن رایبد کش اومد تو 

 سالاااام -

 محکم بغلم کرد و گفت

 سالاااام عروس خانوم-نارسیس

 کوفته نرض-

 با خنده ولم کرد 

 نارسیس چی بپوشم؟؟؟-

 منو بپوش ..ی چی بپوش دیگه-ناری

 لباسام با استرس نگاش کردم که هوفی کشید و پرتم کرد کنارو رفت سر کمد
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 خو مگه مجبوووری اینقدر لباس داشته باااشی -ناری

 اه غر نزن دیگه االغ-

 بیا-ناری

 یک مانتوی سفید که سر استین و دور یقش با مهره ی طالیی کار شده بود در اورد و یک شلوار قرمز و شال قرمز و کفش سفیدم داد 

 اینا خیلی شاد نیس؟؟-

 ی بپوشی؟داری عروس میشی خره میخای مشک-ناری

 اوکی .بده -

 لباسارو از ش گرفتم و تنم کردم و برگشتم سمتش .لوسی داشت نگام میکرد عجب هیزیه ها 

 چطوره؟؟؟-

 امممم من که میگم اهونس صبر نمیکنه و همونحا زنت میکنه -ناری

 با چشمای گرد شده زدم پس کلشو جیغ کشیدم 

 بی حیااااااااا-

 بلند زد زیرخنده و گفت

 خیلی جیگر شدی دیگه خب -ناری

 جدی؟-

 اوهوم -ناری

لبخندی زدم و روی صندلی نشستم و من شروع کردم به گریم و ناری رفت سمت لوسی. .یک خط چشم ریز کشیدم و یک رژ گلبهی و رژگونه ی 

 ستش زدم و ریملم زدم و تمام 
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 ناری خوب شدم؟؟-

 بابا محشرررررررر شدددددی دخترررر -ناری

 ودم زل زدم .خداییش قشنگ شده بودم ..وااای اهونس ببینتم چیکارمیکنه؟؟؟ ذوق زده بلند شدمو گوشیمو تو جیبم گذاشتم لبخندی زدم و بهخ

 بریم؟؟-ناری

 ناری استرس دارم-

 احمق جون واس چی استرس؟؟چیزی کم نداری که-ناری

 شونه ای باال انداختم

 بریم-ناری

یم بیرون .باهم از پله ها پایین رفتیم .اووووووووه همه بودن. از عمه بگیر تااااا رایبد .با دینم بلند سری تکون دادم و ناری لوسی رو بغل کرد و رفت

 شدن و با همشون دست دادم 

 الهی فدای جفتتون بشم که اینقدر به هم میاین -عمه 

باورم نمی شد که تا ساعاتی دیگه مال هم زیرچشی به اهونس که رو من زوم شده بود نگاه کردم .تیشرت سفید و شلوار سفید .مث دومادا .

 میشیم .این ینی رووووویا. 

 مرسی -اهونس

 بریم دیگه -اردیان

همه یکی یکی از هال بیرون رفتیم و دلی نزاشت ی دیقه با اهونس تنها باشم و اری میگفت میخاد حرصش بده ولی دلی میگفت میخاد تشنش 

نارسیس و باران که حاال اومده بود  سوار ماشین من شدیم و از بس استرس داشتم نمیتونسم کنه و من مث لبو قرمز می شدم. .من و اری و 

اده رانندگی کنم اری نشست پشت فرمون .رایبد و اروید و   رایبد سوار ماشین اهونس شدن ..راه افتادیم و بیست دقیقه بعد دم محضر بودیم .پی

ی حاج اقا و چند دیقه بعد گفتن عروس و دوناد بشینن .ای گلومو قورت دادم و روی صندلی شدیم و وارد محضر شدیم .اردیان و اهونس رفتن جا

م نشستم ..دلم میخاست االن مامان و بابا و عموو زن عمو اینجا میبودن .قل*ب*م درد گرفت از این بی کسی من بابامو میخاسم که مث کوه پشت
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د .عاشقش شدم ..مرسی بابا این عشق خیلی شیرینه .عمه اومد سمتمو از توی مالستیک باشه ..بابایی به اهونس گفتی مواظبم باشه .عاشقم ش

 دستش یک چیزی دراودر که چادر بود .بلند شدم و به سرم انداخت و پیشونیمو ب*و*سید و بعدش نشستم  

 اری و ناری دو ور تور رو داشتن و دلی قند میسابید 

میلیون طال ۱۰۰سکه تمام و ۱۳۷۴نم سیلوانا شهسوار ایا وکیلم شمارا با مهریه ی تعیین شده یعنی دوشیزه ی مکرمه. منوره. سرکار خا-حاج اقا

 ملیونی و یک کامیون گل رز به عقد دائم جناب اقای اهونس شهسوار در بیاورم ۲۰۰متری در شهرک غرب تهران.و ماشین ۱۰۰۰و خانه ی 

 

 .ایا بنده 

 

 وکیلم؟؟

مهریهههههه؟!!!!!!!!!!!!! با دهن باز از ایینه به اهونس زل زدم که لبخندی زد و چشاشو به نشونه ی تایید تکون  چه خبرررررررررره اینقدرررررر

 داد ..میکشمش من اینو چرا اینهمه مهرم کرده؟؟؟؟ 

نه ها. ..حاج اقا برای بار سوم حاج اقا برای بار دوم پرسید که دلی گفت عروس رفته گالب بیاره .من اینجام کی گفته رفتم گالب بیارم؟؟.حرفا میز

 گفت و این من بودم که دلم میتپید برای اهونس 

 با اجازه ی بزرگترای جمع و یاری خدا بله -

 همه کل گشیدن و شروع کردن به دست زدن .اهونس دستمو گرفت و فشرد. و لبخندی تحویلم داد و جوابشو با لبخند دادم ..عااااشقشم خدااااا 

 دست کنین  حلقه هاتونو-دلی

 وای حلقه نخریدیم. 

 راستش ما قبال برای هم حلقه خریدیم -اهونس
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ن کار و بعد دست منو باال اورد و حلقمو در اورد و دوباره تو دستم کرد و منم همینکارو برای اون کردم ..هم کل میکشیدن هم دست میزدن هم ازی

 ما غش کرده بودن از خنده. 

 سیلوانا کن اهوتس عسلو بردار تو دهن -دلی

اخ جوووون من عاااشق این موردم ..اهونس انگشت کوچیکشو تو عسل زد و تو دهنم کرد ولی من مث لوسی یک گاااااازی به دستش زدم که 

 چشاش قرمز شد و بقیه زدن زیر خنده ..انگشتشو ول کردم که با دست دیگش به انگشتش چسبید

 وحشییی -اهونس

 با ترس نزدیک دهنش بردم .ابرویی باال انداخت و یک گاز آنچنانی از انگشتم گرفت که جیغ خفه ای کشیدم  خندیدمو انگشتمو توی عسل زدم و

 دوتا سگ داریم عقد میکنیم مگهههه؟؟؟؟؟-سایدا

 با این حرفش پوکیدیم از خنده حتی حاج اقا هم میخندید. .

 انشااهلل همیشه خوشبخت باشین و خنده رو لباتون باشه -عمه

 دیم ..یک دفتر اوردن و دقیقا نیم ساعت امضاش کردیم .اخ دستمممممم دیگه مردم ..تموم که شد عکه گفت  تشکر کر

 عروس و دوماد برین خونه تا فردا کسی مزاحمتون نمیشه -عمه

ین پسر حیا نداره و همه ی جوری شیطون نگاهمون کردن که من آبببببب شدم ولی. اهونس ریلکس تشکر. کرد و دست منو گرفت بلندم کرد ..ا

 ها 

 ما بریم دیگه .ماشین سیلوانارو ببرین با ماشین من میریم خدافظ-اهونس

 با خجالت و گونه های قرمززززز باهاشون خداحافظی کردم و رفتیم بیرون .سوار ماشین که شدیم گفتم

 خیلی پرروییاااااا من آب شدم -

 یمجرم که نمیخایم کنیم میخایم کارای خوب خوب کن-اهونس

 اهوووووونس-
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 جونم خانومم -اهونس

ل*ب*مو گزیدم و رومو برگردوندم .دستمو گرفت و گذاشت رو دنده و ظبط رو روشن کرد و صدای شادمهر عقیلی پیچید تو ماشین .. همونی که 

ست میکرد. .وقتی رسیدیم خاطره ساز من و اهونس بود .با ذوق بهش نگاه کردم که دستمو ب*و*سید. و با اهنگ لبخونی کرد و. صداش منو م

باهم رفتیم تو خونه .خجالت میکشیدم از اهونس و دلم میخاست االن فقط ب*ب*و*س*م*ش ..بی حیااا .خو شووهرمه ..واااای شوهر .چه واژه 

 ی جااااالبی 

 خبببب ..خانوم مننن دیگه واس خودم شدی-اهونس

 

کیه دادم .وارد اتاقش شد. من رو روی تخت دراز کشوند و خودشم روم خیمه زد روی دستاش بلندم کرد و رفت طبقه ی باال .سرمو به شونش ت

 .اب گلومو قورت دادم .استرس داشتم بازم .خیلی حس خوبی داشتم .حسم خیلی قوی بود .قل*ب*م داشت بیرون می زد 

 مال منی .هنه چیت واس منه .دوست دارم -اهونس

 اهونس عاشقتم -

ومد و دستای من بود که دور گردنش حلقه شد و ما دوتا بودیم فقط که از هم جدا نمی شدیم و با حسرت شیره بی صبرانه به سمت ل*ب*ا*م ا

 ی وجود همدیگه رو میخوردیم 

&&  

 اهونس:بریم؟؟ 

 بببریم.  -

همیدم که عشق چقدرررر سوار ماشین اهونس شدیم و راه افتاد سمت بیمارستان .امروز شیفت داشتیم .ده روز از ازدواجمون میگذره و حاال ف

و دوس شیرینه .دنبال کارای عروسیمونیم. نارسیس بیشور رایبد رو تور کرده بود و االن باهم بودن اری هم سینگل بود ولی معلوم بود که اروید ر

 داره . 

 پیاده شو  -اهونس
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مه میدونستن ما زن و شوهریم و دخترا به خون من به بیمارستان رسیده بودیم .پیاده شدیم و دست تو دست هم وارد بیمارستان شدیم دیگه ه

باس تشنه بودن.  .سوار اسانسور شدیم و رفتیم باال .بیمارا با دیدنمون بلند شدن سالم دادن سری تکون دادیم و وارد اتاق شدیم . ای بابام 

 مانتومو در میاوردم و زیرشم هیچی نپوشیده بودم  

 اهونس روتو ازونور کن  -

 ی؟؟ واس چ-اهونس

میخام. مانتومو درارم زیرشم چیزی ننپوشیدمچشاش شیطون شد ولی گفت باشه و روشو ازونور کرد.  پشتمو لز اهونس کردم و مانتومو. در -

اوردم.  و اویزون کردم .روپوشمو برداشتم و خاستم. تنم کنم که دست اهونس ذورم حلقه شد .هییینی کشیدم و برگشتم سمتش ..هنوز ازش 

 کشیدم. .سرمو پایین انداختم و به سینش فشار اوردم که ولم کنه. ولی بیشتر منو به خودش فشرد  خجالت می

 اهونس ولم ککنننن  -

 دوس ندارم. خانوم خودمی  -اهونس

 ااهوننننن  -

 گرمی ل*ب*ا*شو که حس کردم دهنم بسته شد. . 

 ردم. فشاری به سینش اوردم و گفتم  پنج. دقیقه داشت منو میب*و*سید و منم همراهیش میکردم .نفس کم او

 اهونس بیمارا منتظرن .بسه دیگه  -

 د المصب نمیشه از تو گذشت  -اهونس

 عععععع اهونس منتظرنا  -

 هووووفی کشید و لباس اویزون شد و. یک ب*و*س*ه به ل*ب*م زد و ولم کرد. ..عاااشق این اداهاشم .لبخندی زدم و روپوشمو تنم کردم.  

 چه کنم؟؟؟  اقای دکتر-

 خانوم دکتر بی زحمت بیمار اولی رو. به اتاق راهنمایی کن و معاینش کن  -اهونس
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 چشم دکی  -

 رو پنجه هام بلند شدم و گونشو ب*و*س*ی*د*م و با لبخند رفتم سمت در و بیمار اولی رو گفتم بیاد داخل . 

 . 

 . 

 . 

گفتم روشو برگردونه. .روموشو دراوردم که یهو اهونس مث وحشیا منو کشید سمت  بیمارا تموم شده بودن و میخاسم روپوشمو درارم و اهونسو

 خ دشو شروع کرد به ب*و*س*ی*د*ن*م  

 اهونس ولم ککننننن -

 اون موقه بهونه داشتی حاال که نداری ..پس همراهیم کن که بدجوورمیخام  -اهونس  

 و بعد شروع کرد به ....  

***************************************************```````````§§§§§§§§§§§§§§§ГГГГГГ  

 .باهم. روی تخت دراز کشیده بودیم. و میخاستیم بخوابیم که گوشیم زنگ خورد .نگاهی به شماره انداختم. باران بود.  

 ججججونممم --

 سالاام خووبی؟ -باران 

 مرسی عزیزم تو خوبی؟ -

سرکالس استاد رسولی گفت. فرداتولدشه و تموم بچه های دانشگاه باید بیان تولدش و به من گفت که به مرررسی .سیلوانا دیروز نیومدی -باران

 توهم بگم و اینکه هرکسی میتونه دونفر با خودش ببره  

 اها باشه .مرسی که گگفتی -

 وظیفم بود گلم .بای -باران 
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 ببای -

 تماس رو قطع کردم. و برگشتم سمت اهونس   

 ؟ چی شده؟-اهونس

 فردا تولد استادمونه و گفته باس بریم  -

 تنها؟؟ -اهونس

 دونفر همراهی میتونم ببرم  -

 پس فردا باهم میریم  -اهونس

 لبخندی زدم و سرمو گذاشتم. رو سینشو خودمو تو ب*غ*ل*ش جمع کردم و منو به خودش فشرد و بعد یکم نومزد بازی خوابیدیم  

:': (': (': (': (-: !-: !-: !-: !-: !-:= !O =:O =:O =:O =:O =:O =:O ฯ: - -} :' –( :- -} :- - -   

لباس خاکستری رنگ بلندی که با اری خریده بودم رو پوشیدم و موهامو فر ساده کردم و پشت چشامو سایه خاکستری زدم و رژ صورتی و 

ردم. .اهونسم. کت و شلوار خاکستریشو پوشیده بود .شال مشکی و مانتو قرمزمو پوشیدم و رژگونه قرمز زدم. کفشای مشکی پاشنه بلندمم پام ک

سمت مبال کیفمو برداشتم و قالده ی لوسی رو وصل کردم و. رفتیم بیرون. قرار بود اردیان و دلی هم برن دور بزنن امشب .از پله ها پایین رفتم. و 

 اری و اهونس با دیدنم بلند شدن تا بریم  که اهونس و اری و دلی روش نشسته بودن رفتم .

 محشررررشدی -دلی

 ممررررررسی ..دلی جونم بی زحمت لوسی رو باخودت میبری بیرون؟؟؟ -

 اره .بدش من  -دلی

 ممرررسیلوسی رو ب*و*سیدم و دادمش دلی و با اهونس و اری از خونه خارج شدیم .سوار ماشین اهونس شدیم و راه افتاد . -

گذشته بود که اهونس دستشو گذاشت رو ران پام. .مث برق گرفته ها لرزیدم و سریع به اینه نگاه کردم .خداروشکر اری سرش تو چند دقیقه 

گوشیش بود .نفسی از سر اسودگی کشیدم و دستمو گذاشتم رو دست اهونسو خواستم برش دارم ولی مگه برمیدااااشت .چشم غره رفتم بهش. 
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رد تو دهنم و بعد کرد تو دهن خودش ..عادتش شده بود این کار اب دهن منو میگرفت تو دهن خودش می کرد و من که لبخندی زد و انگشتشو ک

 غرق لذت می شدم با این کارش  

 ااهوونس  -

 یوااااش صداش کردم که لب زد جونم.  سری تکون دادم و رومو از پنجره کردم که باز دستش رفت رو رونم. و د

 

 کههه....  اشت میرفت پایین تر

 اهم اهم  -اری

 با سرفه ی مصلحتی اری اهونس دستشو کشید و من مث لبوووو

وو شدم. بتررررکی اهونس. .ادامه ی راه. اری هی تیکه مینداخت و من هی به اهونس چشم غره میرفتم و اهونسم نیششو باز میکرد ...وقتی 

ن بزرگ جلومون انداختم .خیلی بزرگ بود ولی به بزرگیه خونه ی اردیان نمی رسید رسیدیم ماشینو پارک کردیم و. پیاده شدیم. نگاهی به ساختمو

 .اهونس خونه رو خریده بود ولی نمیذاشت من ببینم میگفت میخام شب عروسی ببینیش سوپرایز شی  

ری میگشتیم و بعد ده دیقه کنار ببریمدستمو دور بازوش حلقه کردم و راه افتادیم ..وارد ساختمون شدیم و توی اون شلوغی دنبال نا-اهونس

 رایبد دیدمش و رفتیم سمتش  

 سالااااام زوج جواااااان  -ناری

 سالااااااام زوج اینده  -

 ناری چشم غره رفت و ما زدیم زیرخنده ..روی صندلی کنارشون نشستیم. .. 

 چه خبرا؟؟ -

 خوش خبررری -رایبد

 چه خبررری؟؟؟ -
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 م منو ناری میخایم نامزد کنی-رایبد

 چیییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟...ناری خیلی خرررررری چرا ب من ننگفتییییییی -

 زهرمااار کر شدم ..مگه تو گفتی عاشق اهونس شدی؟؟؟ -ناری 

 چشم غره ای براش رفتم که ابرو باال انداخت .. 

 اه اه اه. همه شوهر کردن ککهههه -اری

 اخییی توهم میخااای؟!!! -ناری 

 ااوهوووم -اری

 به به به به چی میشنووووم  -ساهون 

 زدیم زیرخنده که. اری گفت 

 اماهمبر*ق*صیمم بر*ق*صیم  -

 بعدشم بلند شد و ماهم بلند شدیم رفتیم وسط.  

 اهنگ. ای یار. از قیصر رو گذاشتن و شروع کردیم به ر*ق*ص . 

 ای یار ای یار ای یار  

 ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من( 

 قم بمون امشب بغله من هیچ جا نرو عش

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من( 

 اینجای اهنگ اهونس روبه من اشاره می کرد و باهم میر*ق*صیدیم و میخندیدیم و عشوه میومدم براش  



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

  

 حاال که چشام روشنه از اومدنه تو 

 تو حاال که پر از آتیشه داغه بدن 

 حاال که خرابه خنده هاتمو میدونی 

 بگو تو هم هنوز عشقمیو پیشم میمونی 

  

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من 

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من 

  

 و نرو نشکن پرو بالمو نگیر حالم

 عشقم بگو رفتنو بیخیالمو نرو 

 جون هر کی دوست داری بیا امشبو بمون 

 کشتی منو ناز بسه بیا امشبو بمون 

  

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من 
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 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 له من هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغ

 ای یار ای یار ای یار 

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من 

 ای یار ای یار یار خوشگل یار شیرین عسله من 

 هیچ جا نرو عشقم بمون امشب بغله من 

ر*ق*ص خارج شدیم .فکر کردم میریم بشینیم ولی به و در اخر تو ب*غ*ل اهونس متوقف شدم. لبخندی. زدم. و دستمو گرفت و از پیست 

 سمت خروحی رفت و وارد حیاط شدیم .تک و توکی تو حیاط بودن فقط ادم زیادی نبود.  

 کجا میریم؟؟ -

 صصبرکن -اهونس  

چشامو بستم و با به گوشه ای ترین قسمت حیاط رفت و منو به درختی تکیه داد .گیج نگاهش میکردم که. گرمیه ل*ب*ا*ش رو حس کردم . 

 ذوق و خوشحالی همراهیش کردم .... 

 .. 

 تقریبا یک ربعی گذشته بود که ولم کرد  

 خییییلی محشر شدی عشقم  -اهونس

 مرسی  - 

 اخیییش .نفسم گرفته بود حاال اکسیژن گرفتم  -اهونس

 دشو تمیز کرد و باهم رفتیم سمت ساختمون . ریز خندیدم. .دستمالی از جیبش در اورد و اطراف ل*ب*م رو تمیز کرد و بعدم لبای خو
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 رفتیم سمت میزمون و دورش ننشستیم...برامون شیرینی اوردن. .عووووق خامه ای بود  

 اه اه اه خامه ای  -

 خوشمزس که  -اهونس

 نننعععع -

 خری دیگه  -اهونس  

 خودت خری .دخترایی که بهت نگاه میکنن خرن  -

 لبخند شیرینی زد و گفت  

 حسود خانوم خودمی .خوب خووشمزس دیگه  -نساهو 

 نعخیرم .من فقططط زبون دوس دارم  -

 چشماش شیطون شد و گفت    

 میخای بهت زبون بدم االن؟؟ -اهونس 

 با ذوق گفتم  

 ارررره  -

 واقعا ه*و*س زبون کرده بودم  

 دهنتو باز کن چشاتو ببند  -اهونس 

 و دراورد .با چشمای گرد شده اول نگاهش کردم ولی بعد زدم به بازوش  با تعجب نگاش کردم که اومد سمتمو زبونش

 عععع این زبونو نمیگم اون زبونو میگم .  -

 چه فرررقی. حاال تو اینو بخور تا برسه به اونش  -اهونس 
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 ااهونسسسسسس -

 خندید و همون موقه اری و ناری و رایبد اومدن   

 باز که نیشتون بازه  -ناری

 دشمنامون کووور  چشم -اهونس

 پشت چشمی نازک کردن که زدیم زیرخنده  

 . 

 . 

 . 

 کیک رو برید و هدیه هارو دادن .هدیه ی من و اهونس  

 یک ست کامل لباس مردونه بود. .  

رفتیم اتاق  شب بود که رفتیم خونه ..امشب خیییلی خوش گذشت ..از بس خسته بودم با اهونس ۱کیک و شاممون رو خوردیم و تقریبا ساعتای 

 اهونسو لباسامو دراوردم و بعد یکم که با اهونس شیطنت کردیم خوابمون برد  

 ی.  کارا توهم توهم شده بود .داشتیم جهازمو تهیه میکردیم و دلینا واقعااا حساس بود و تا یک چیز خاااص و گرون پیدا نمی کرد نمیخرید چیز

 دلی خسته شدددددددم.  -

 ا دیگه  اه دهنتو ببند بی-دلی

 کالفه به اهونس نگاه کردم که شونه ای باال انداخت ..دلی رفت توی. یک مبل فروشی. . مادوتام دنبالش رفتیم  

 وای دلی دو دست مبل خریدی مگه اون خونه چقدددره؟؟؟ -

 توکه ندیدیش چه بزززرگه پس حرف نزن  -دلی
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ست .دلی رفت وسط مبال میدونستم یک ساعت طول میکشه. یک مبل خوب هوووووفی کشیدم. .اهونس که روی صندلی ای که اونجا بود نش

 پیداکنه ..رفتم نزدیک اهونس ایستادم و دستم و به پهلوم گرفتم و شاکی نگاش کردم  

 جونم؟چرا اینجوری نگام میکنی؟ -اهونس

 تو نشستی من باس هالک شم ایستاده  -

 این که غصه نداره عشقم بیا  -اهونس

ید و رو پاش نشستم .اخخخخییییش پاهام جر خورد ..به سینش تکیه دادم و منتظر موندم تا دلی ببیا..اهونس شالمو شل کرد و بعدم دستمو کش

 سرشو فرو کرد تو گردنم و با ل*ب*ا*ش با گردن و الله ی گوشم بازی میکرد ..نااامرد میدونست به اونجاها حساسم  

 اهونس نککن  -

 م دنبال کارای عروسی هستیم دلم ضعف رفته برات  نامرد یک هفتس. دوری-اهونس

چیزی نگفتم و دوباره به کارش ادامه داد .خوب من اینجوری که نمتونم مث بت واستم دلم میخاد برگردم و تا میتونم ب*ب*و*س*م*ش ولی 

 های ریزی از دهنم خارج می شد  اینجا نمی شد .نفسام تند شدم بود و دستامو رو رون پای اهونس گذاشته بودم فشار میدادم و صدای 

سیلوانااااا ببیااااااااز جا پریدیم و با چشمای گرد شده به روبه روم زل زدم .خدارو شکر کسی ندیدتمون .ل*ب*مو گزیدم و سریع از روی -دلی

 پای اهونس بلند شدم.  

 اه . -اهونس

 درکش میکردم ..منم میخاستمش ولی وقت نداشتیم .لبخندی بهش زدم  

اومدمممممنگاهی به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی نیس دستامو دو کر صورت اهونس گذاشتم و خم شدم روشو .ب*و*س*ی*د*م*ش ا-

 و سریع ازش جدا شدم و دوییدم رفتم سمت جایی که دلینا بود ..روبه روی یک مبل سلطنتی فیروزه ای رنگ بزرررگ ایستاده بود  

 این چطوره؟؟ -دلی

 زش قیمت میریخت برعکس من دلی به این چیزا خیلی اهمیت میداد  قشنگ بود و ا
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 عالیه همینو بخر  -

 مطمنی؟ -دلی  

 اره ااره  -

 حوصله نداشتم دیگه. راه برم دنبال دلی واس همین میگفتم عالیه  

 پس همینو میخریم )رو به پسرفروشنده که اونور تر ایستاده بود کرد (جناب اینو میبریم . -دلی

شب خریدا تموم. شد و رفتیم خونه از خستگی هالااااک بودم به محض رسیدن به خونه وارد اتاق اهونس شدم و مانتو و شلوارمو  ۱۲ای ساعت

 دراوردم. و اهونسم رفت حموم. .روی تخت دراز کشیدم و. کم کم چشام گرم شد  

 . 

 . 

میره .خسسسته چشمامو باز کردم و دیدم اهونس کنارم دراز کشیده و باز هنوز تازه داشتم گیج می شدم. که احساس کردم یکی داره باهام ور 

 سرش تو گردنمه .ای خدااااااا خوابم میااااد  

 اهونس خوابم میاد  -

 سیلوانا دیگه تحمل ندارم یکم  -اهونس

ی کشیدم و نزدیکش شدم و دستمو کالفه نگاش کردم ولی خواستن رو توی چشماش دیدم .اهونس هرگز منو الکی بیدار نمیکنه .نفس کالفه ا

 رو سینش گذاشتم و ل*ب*مو گذاشتم روو....... 

 سه روز دیگه به مراسم عروسیتون مونده همه جیز ردیفه؟؟؟؟؟ -اردیان

 جهاز و ارایشگاه رردیفه -دلی

 منم امادم -

 منم حااااظر  -اهونس  
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 منم نقش موئثری دارم  -اری 

 خندیدم  

 میریم بیرون اخرین شام عقدیمونو بخوریم   من و خانومم امشب-اهونس 

 خوش ب حال خانومت  -اردیان

 لبخندی رو ل*ب*م نشست .چقدر این مرد دوس داشتنی بود .اخرین شام عقدی .خخخخخخ  

 تا باشه ازین شوهرا ..چیزی به شام نمونده پس برین اماده شین دیگه  -دلی

 باوشه  -

اتاق خودم و اهونسم رفت تو اتاق خودش .یک مانتو جیگری و شلوار حین مشکی و شال مشکی کفش بلند شدیم و رفتیم باال .من رفتم تو 

 جیگری موشیدیم و موهامو جلوشو پوش دادم و شالو شل انداختم رو موهام و یک ریمل و رژ هم زدم و لوسی رو برداشتم و رفتم بیرون ..دم در

قلب من دیوونه وار شروع به تپیدن کرد .اهونس یک تیپ سیلوانا کششششششش زده بود اتاق اهونس ایستادمو در زدم .در اتاقش باز شد و 

 که دیوونم می کرد .روی پنجه ی پاهام بلند شدم و گونشو ب*و*س*ی*د*م. و گونمو ب*و*س*ی*د. و دست تو دست هم رفتیم پایین  

 اووووه زوج جوان چه جیگر شدییین  -اری

 دندونشو نشونم داد.  ۳۲یک کوفت زیرلبی نثارش کردم که 

 برین دیه -دلی

لوسی رو بهش دادم.و با اهونس از خونه خارج شدیم ولی یهو دلم شور زد ..یک حس بد سراغم اومد .ولی سرمو تکون دادم تا این حس ولم  

 کنه .سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت رستوران  

 ستوران شدیم .  وقتی رسیدیم ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم و وارد ر

 بیا  -اهونس

 دستمو گرفت و منو برد سمت طبقه ی باال .. 
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 چرا میریم باال؟؟؟؟ --

 حرف نزن بیا  -اهونس

ده به باال که رسیدیم یک لحظه ایستادم و شوک زده به روبه روم زل زدم .باورم نمی شد. یک میز که از اینجا تا میز با شمع یک راه درست کر

 ته بودنبودن و گل رزم ریخ

 و دورمون

 

 پرررر دسته گالی رز قرمز بود و روی میز هم یک گلدون پر گل رز بود .با شگفتی گفتم 

 واااای اهووووونس  -

 جونم عشقم  -اهونس 

 خ...خیلی قققشنگهههه  -

 دستمو گرفت و منو برد سمت میز و صندلی رو کشید و منو نشوند و خودشم نشست  

 خییییلی قشنگه  -

 ین که چیزی نیس  ا-اهونس 

 با تموم عشقی که نسبت بهش داشتم بهش زل زدم که با چشمای عاشقش بهم نگاه کرد .خدایا این تههههه خوشبختیا مررررسی مرررسی  

با اهونس به زنگ روی میز زد و یک گارسون از پله ها باال اومد و از روی سینی دستش چند تا ظرف گذاشت رو میز. و وسط ظرفا یک بسته که 

پاپیون بسته شده بود رو گذاشت و رفت ...خیلی حس قشنگی داشتم. واقعا غیر قابل توصیف بود حسم .پررر بودم از عشششق خوشحااالی و 

 ذووووق و تعجب  

 خب .شروع کن  -اهونس

 عجب نگاهش کردم  انواع غذا بود و نمیدونستم کدومو بخورم ولی اول دستمو بردم سمت جعبه ی وسط که اهونس دستمو گرفت .با ت
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 اون باشه واس بعد غذا  -اهونس

 ااهوووونس -

 سیلوااانا  -اهونس 

 ل*ب*ا*مو غنچه کردم که خندید و دستمو ب*و*س*ی*د  

 شروع کن گلم  -اهونس

 جوجه رو کشیدم سمت خودمو با اشتهااا شروع کردم به خوردن. خییییلی خوشمزه بو وود ..این غذا بهترین غذای عمرم بود  

.  

. 

وقتی غذامو خوردم اهونسم غذاشو تموم کرد .دوباره اون زنگ رو زد که دوتا گارسون باال اومدن یکیش نوشیدنی دستش بود یکیش سینی 

 ..سینی به دست اومد ظرفارو جمع کرد و اون یکی دیگه با ادددب برامون نوشیدنی ریخت و رفتن پایین ..نگاهم به اون جعبه بود.  

 خانوم میخام که جعبه رو باز کنی  خب فوضول -اهونس

با خوشحالی و ذوق جعبه رو برداشتم و پاپیونشو کشیدم که باز شد .بسته رو باز کردم یک گردنبند ظریف. بود که. یک کلید به صورت عمودی 

زیک پیچید تو فضا. (اهنگ داشت که روی کلید نوشته شده بود اهونس ..با تعجب به گردنبند زل زدم ..خیلی باحال بود. همون موقه یک مو

 قل*ب*م از فرزادفرزین ( 

 همه چی خوبه باتو .حاظری تا ابدیت زن من بشی؟؟؟؟ -اهونس 

 لبخندی زدم و با تمام وجد گفتم 

 باتو همیشه خوبم .همه چی خوبه با تو  -

 میدونی معنی این گردنبند چیه؟؟ -اهونس

 چیه؟ -
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 و اسمم رو کلیدم هست  اون کلید قلب منه که فقط تو داریش -اهونس 

 اوه چه خوش ذوقه ..خندیدم و گفتم 

 خییییلی قشنگه ..هرگز درش نمیارم  -

حس اهونس بلند شد و اومد کنارم ایستاد و گردنبند رو برداشت و شالم رو از روی سرم برداشت و گردنبند رو برام بست و سردی گردنبند رو که 

  "قل*ب*م پیش تو گیره"ه با صدای فرزاد فرزین زیر گوشم گفت کردم حس خوبی بهم دست داد. ..و همون موق

 برگشتم سمتش .توچشمام زل زد .غرق سیاهی چشماش شدم. .کم کم فاصله رو کم کرد. و..... 

 . 

 . 

 . 

 خیلی دوست دارم خانومم  -اهونس

 من بیشتر  -

 بریم؟ -اهونس

 بریم -

گردنبند رو برداشتم و باهم از پله ها رفتیم پایین ..خیلی خوشحال بودم ولی یهو اون حس بلند شدم و دستمو دور دستش حلقه کردم و جعبه ی   

ساب بد اومد سراغم .اه این دیگه چیییییه ...اب گلومو قورت دادم و بهش توجه نکردم .باهم از رستوران خارج شدیم .مث اینکه از قبل پولشو ح

 کرده . 

 اد ل*ب*ا*تو گاز بزنم  سیلوانا وقتی اردکی میشی دلم میخ-اهونس

 خندیدم و اهونس خم شد گونمو گاز زد .دقیق روی چال گونمو  

 اااخخخخخخ...کشتمتتتتت.  -
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دنبالش کردم که بزنم که در رفت ..دنبالش دوییدم .روشو از من کرد و عقب عقبکی میدویید که یهو یک ماشین با سرعت داشت میومد سمتمون 

هوا و افتاد زمین ِ...چشمام گرد شد و دهنم باز موند .اون اهونس که نبود نه؟؟؟؟؟..اشک توی چشمام جمع شد زد به اهونس و اهوتس پرت شد 

ی .پر شدم از غم .این اهونسه دیگه؟؟؟؟ِ..رفتم جلو .یواش یواش رفتم جلو .ای ..این اهونس من بود؟؟؟؟..اهونس من بود که داشت از ش خون م

؟؟.ا..این اهونس من بود که امبوالنس اومد و االن باال سرشن ؟؟؟؟..تو شوک بودم .ولی به خودم اومدم و رفت و مردم دورش جمع شده بودن ؟

 رفتم جلو  

 چی جیکار دارین با شوهر من؟؟؟ -

 یکی از مردای امبوالنس گفت  

 شما خانومشی؟؟ -

 ا ااره.    -

 باهامون بیاین  -پسره  

النس کردن .سریع سوار امبوالنس شدم و رفتم باالی سر اهونس که حاال داشتن بهش دستگاه وصل اهونسو روی برانکارد گذاشتن و سوار امبو

م میکردن و اکسیژن بهش ممیدادن...این اهونس مننننهههه؟؟؟!!!!!!!!!..این اهونسیه که االن داشت به من میگفت دوستم داره؟؟؟؟.نه نه باور

.اهونس من ساااالم بود داشت بهم ابراز عالقه می کرد .داشت منو مییی*ب*و*س*ی*د نمیشه .خدایا باورم نمیشه .این اهونس من نیست 

..نعععع این اهونس نیست .ل*ب*ا*م میلرزید. بدنم یخ زده بود. و فقط شوری اشک رو حس می کردم . .رسیدیم به بیمارستان .با سرعت 

ز اهونسم جدا شم .میدوییدم دنبالشون و فقط اهونسمو که االن چشماش اهونس رو بردن پایین و من دنبالشون میدوییدم .نمیخاستم یک لحظه ا

ا بسته بود رو صدا می زدم ..بردنش توی اتاق عمل و حلوی من رو گرفتن و نمیزاشتن برم تو .داشتم دیوونه میشدم .جلوی در اتاق عمل. روی د

زار میزدم .جلوی در اتاق عمل نشسته بودم و فقط زار میزدم.  اشکی برام زانوم افتادم .خدایا چراااا همه رو داری ازم میگیییری؟؟؟هااان؟!!!!..

 نمونده بود .هق هق می کردم .پلیسا باالی سرم ایستاده بودن و جرات نمیکردن بیان جلو .دیگه اشکی برام نمونده بود و فقط هق میزدم  

 دیم  خانوم جان لدفا شماره ی یکیو بدید تا ما بتونیم بهشون اطالع ب-پلیسه
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 با حالت زاری بهش زل زدم و با صدای گرفته ای شماره ی اردیان رو که حفظ بودم رو براش گفتم و رفت .به در اتاق عمل تکیه دادم ..خدایا

زنش روز دیگه میخاستم  ۳میدونی نباشه میمیرم .خدایا میدونی میمییییییرم .نگیرش ازم .خدایا عشق ما تااازه داشت پر و بال میگرفت خدایا 

 بششششم .خدایا جررررا؟؟؟!!!*!!!!!.. 

 . 

 . 

 نمیدونم چقدر گذشت فقط دیدم که اردیان و اریستا و دلینا اومدن و حال اونا از من بدتر بود  

 پاشو عزیزم  -دلی

 ولم کن  -

 تو اینجا بشینی جیزی عوض میشه؟؟؟ -دلی

 ولللللم کننننننن دلیناااااااا  -

عقب ..داشتم میمردم. خدایا اگه کاریش بشه خودمو میکشمممممممممم .در اتاق عمل باز شد و دکتر بیرون اومد از صدای جیغم ترسید و رفت 

 .سریع بلند شدم و جلوش ایستادم  

 چ..جی شده ؟؟؟خوبه؟؟؟ -

 راستش ..فقط دعا کنید ضربه ی بدی به سرشون خورده و به کما رفتن .فقط دعا کنید  -دکتر

 ونس من؟!!!!چی؟؟؟..کما؟؟؟؟؟...اه

 

ن اوردن !..نهههه دروغه ..با زجه ای که اریستا زد فهمیدم که راسته .زانوهام شل شد و افتادم و دکتر رفت .در اتاق عمل باز شد و اهونسمو بیرو

 ..هیییچ زخمی نداشت .وای خدای من زخماش داااخلیه .مغزش .اونا که میبردنش منم با گریه دنبالشون میرفتم  

 پاااشو نااااامرد .. اهونسسسس -
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 دلی شونه هامو گرفت  

 ولم کنننن میخام برم پیش شووووهرم  -

 اروم باش سیلوانا  -دلی

 چطوری اروم باشم ها؟؟؟؟.چطوووری؟؟؟!!!! -

م پیشش و فقط نگام کرد که دوباره راه افتادم .اهونس مننننو بردن سی سی یو. خدااااای من اهونس منننن سی سی یووویه !!!! .نذاشتن بر

 گرفتنم ..کلی جیغ کشیدم و از شدت فشار عصبی جشام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم جی شد

 

 

 یک ماه بعد 

کل این مدت بیمارستان بودم و فقط میرفتم خونه  یک دوش بگیرم ...دم در سی سی یو رو صندلی مینشستم و فقط اشک میریختم و با اهونسم 

 میکنی عشق من؟؟؟میخای دیوونم کنی؟!!!! .حرف می زدم .اخه جرا چشماتو باز ن

یدم به بلند شدم و راه افتادم .نمیدونم کجا میرفتم؟ولی فقط میرفتم .این یک ماه فقط راه میرفتم .با صدای زجه ی کسی سرمو باال اوردم .کی رس

امو بستم و کفشامو دراوردم و وارد نمازخونه اینجا؟؟نمازخونه .رفتم نزدیک در .برم تو؟؟؟؟.من تو عمرم وارد همچین جاهایی نشده بودم .چش

شدم .دوتا خانوم نشسته بودن و یک کتاب دستشون بود و میخوندن و زجه میزدن .مث کتاب دست اونا پیدا کردم و پشت سرشون نشستم 

شته شده بود قران .همونی .نمیدونم چرا ولی یک حس خجالت توم بود .از کی؟؟؟..از خدام؟؟.خدایی که فقط اسمشو میشناسم؟؟.روی کتاب نو

که توی دبستان میگفتن؟؟؟ یادمه مامان همیشه قران رو میب*و*سید بعد باز میکردش .ب*و*سیدمش و چشمامو بستم .خدایا کمکم کن 

پس .اهونسو نجات بده ..قران رو باز کردم ..سوره ی قیامت .خدای من میخای بگی قیامتی هم هست؟؟میخای درستم کنی؟؟!!.دارم نتاوان 

میدم؟..با بغض شروع کردم به خوندن. .خیلی خوب بود ارامش میداد بهم. یک حس خاص .دوسش داشتم ..تموم کع شد ب*و*سیدمش و 

 گذاشتمش کنار 

 بریم مشهد .اقا معروفه .میگن کار همه رو راه میندازه -
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 صدای یکی ازون دوتا خانومه بود

 ؟اره منم زیاد از اقا شنیدم ..فردا بریم-خانومه

 اره -خانوم دیگش

 اقا؟؟؟..من باید این آقارو پیدا کنم .سریع بلند شدم و رفتم بیرون .مرررسی خدا که راه حل بهم دادی 

 رفتم سمت سی سی یو .سرمو به شیشه چسبوندم و به اهونسم که زیر دستگاها گم شده بود نگاه کردم .

 م باش ..خدافظ عشق من عشق من میرم آقارو پیدا کنم .ازش میخام خوبت کنه .منتظر

 اشکم چکید .اب گلومو قورت دادم و عقب عقبکی رفتم. و بعدش دوییدم .سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه .

. 

. 

وقتی رسیدم کسی نبود .خو نه سوت و کور شده بود .لبخند تلخی زدم .رفتم طبقه ی باال نگاهم که به در اتاق اهونس افتاد بغض کردم .چه 

ی که اینجا تو گوشم عاشقونه هاشو میگفت .خدایا برش گردون ..رفتم توی اتاقم و سعی کردم نگاهم به تخت نیوفته ِخاطره هایی که با شبای

اهونسم داشتم جلوم رژه میرفت و چشمام پر می شد از اشک ..اشک میریختم و وسایلمو جمع میکردم. چمدونمو چیدم و برداشتمش یک برگه 

وشتم :سالم .اومدم خونه نبودین .من دارم میرم .میرم مشهد .شنیدم یکی هست که شفا میده میرم و پیداش میکنم نگرانن برداشتم و روش ن

 نباشین 

 سیلوانا 

 

سمت  برگه و گوشی و. سوییچ و چمدونمو برداشتم. و رفتم پایین .برگه رو زدم به یخچالو از خونه خارج شدم .سوار ماشینم شدم و راه افتادم به

 مشهد ....

######:-: ))-: ))-: ))-: ))-: ))-: ))-: ))-: ))-: ))- )) 
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گ خیلی خسته شده بودم و دلم میخاست بخوابم ولی باید آقارو پیدا میکردم .اول رفتم دنبال هتل گشتم و گفتن برم هتل قصر ...دلی به من زن

هر خیلی شلوغ بود همه نوع ادم توش پیدا می شد ..برای همین وقتی خواستم زده بود و گفتم نگرانم نباشه ..رفتم هتل قصر و جا رزرو کردم ...ش

 برم بیرون ماشینو گذاشتم و با تاکسی رفتم 

 خانوم کجامیرین؟-راننده

 ببخشید من دنبال کسی به نام آقا هستم ..میگن خیلی معروفه و شفا میده .میشه ببرینم خونش؟؟-

 دی زد و گفت ساله بود لبخن۵۰راننده که مردی تقریاب 

 چشم دخترم .افتخار بزرگی نصیبم شده که یک ناشناسو ببرم پیش اقا. -راننده

بع گذشته گیج بودم از حرفاش .ینی این اقا اینقدرررر بزرگ و معروفه؟؟؟..اهلل و اعلم. ..چشامو بستم و سرمو به صندلی تکیه دادم ...تقریبا یک ر

 بود که گفت

 اقا بفرمایید اینم خونه ی -راننده

 چشمامو باز کردم و به خونه ...؟!!!!..خونه؟؟؟؟  این خونس؟؟؟..چقدر بزرگه. .حرم؟؟!

 دخترم منظور از اقا اقا امام رضا )ع(هستش. .برو دخترم .امیدوارم دست خالی برنگردی .از ته دلت اقارو صدا کن -راننده

هی به حرم انداختم .دلم لرزید .اب گلومو قورت دادم .رفتم جلو .نوشته بود با نعجب مولشو حساب کردم و پیاده شدم ..اقا امام رضا؟؟؟؟؟؟  نگا

 ورودی زنان رفتم اونجا 

 دخترم چادرت کو؟؟؟-خانومه

 چادررر!!!!!-

 اره عزیزم چادر ..امام رضا حرمت داره عزیزم -خانومه

 راستش به من گفتن شفا میده. میخام بهم کمک کنه-

 لبخندی زد و گفت 
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 بیا -خانومه

 منو برد یک ور و یک جادر بهم داد 

 اینو سرت کن بعد برو و ازش شفا بخاه -

 گیج نگاهش کردم که خندید و چادر رو باز کرد و سرم کرد .یه جوری بودم .یه حال خاصی داشتم .یه مدل بغض .دلم سنگین بود .

 حست خیلی قشنگه .امیدوارم خدارو پیدا کنی .این جادرم.واس خودت -خانومه

نگاهش کردم که منو از پرده فرستاد اونور .با دیدن صحن بززرررگ جلوم چشام گرد شد .چقدر اینجا بزززرررگه ...نگاهی به ادما انداختم گیج 

 .همشون میرفتن به سمتی .دنبالشون رفتم و به یک جای قشنگ رسیدم .گنبد طالیی .خیلی قشنگ بود .خییلی زیاد .رفتم جلو .شلوغ بود ولی یک

 و میکشوند به اون سمت .به سمتی که یک خونه ی کوجیک توش بود و همه دورش بودن و میخاستن دستحسی من

 

شون بهش برسه. .هرچی نزدیک تر میشدم دلم بیشتر میلرزید .ل*ب*ا*م میلرزید .از اون بغض درونم .چشمام تر شد .اولین قطره ی اشکم 

تی که هق میزدم دستم به اون خونه رسید .داشتم له میشدم ولی اصال مهم نبود .اون خونه چکید .رفتم جلوتر دومی .جلوتر .سومی جلوتر ...و وق

اه رو سفت چسبیدم .هق زدم .به حال خودم .به حال اهونس .به حال هممون ...اقااا ..امام رضااااا .هرکسی هستی خودت کمکم کن .من این همه ر

واقعا دوسش دارم .میبینی که میمیرم براش .میبینی که نباشه نیستم .میبینی امام رضا؟؟؟؟  اومدم که ازت اهونسمو بگیرم ..امام رضا میبینی که

 ..پس بهم پسش بده .میخامش امام رضااااا. یا امام رضاااا پسش بدددده ..اهونسمو بدددده .شوهرمو بدددددع. . 

 خانوم جان برو عقب بزار بقیم دستشون برسه -

ر شدم. .وارد محوطش شدم .یک قران برداشتم و گوشه ای ترین مکان روبه روی اون خونه نشستم .چشامو بستم از اون خونه ی عزیز به زور دو

ه ..سوره .قران رو باز کردم .قبل اینکه نگاهی به سوره بندازم نگاهی به اون خونه که میگفتن ضریح. انداختم و بعد نگاهی به سوره انداختم ..توب

ینی وااقعا بزرگیه خداوند. نگاهی به ضریح انداختم و شروع کردم به خوندن اون سوره و اشک ریختم. .به قدری  ی توبه ..خدایا ببخشید .این

اشک ریختم که دیگه جشمام میسوخت .قران رو بستم و ب*و*سیدمشو گذاشتم کنار .خدایا توووبه ..توووبه میکنم خدا .فقط اهونسمو پس 

 هونس شممممم بددده. .نزاااار برررررره. .نزار بی ا
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 دخترم حاجتتو میگیری .امام رضا خیلی بزرگه و محاله ازین اشکا بگذره -  

نگاهی به خانوم کناریم انداختم .لبخندی زد و لبخندی زدم که تلخیش رو خودمم حس کردم. ..امام رضا جه کردی که همه بهت اعتماد دارن 

 ه؟؟؟..امام رضا قووول میدم اهونسم خوب بشه باهم بیایم اینجا .قووول میدم. ..ینی میشه به منم کمک کنی؟؟؟..ینی میشه اهونسم برگرد

صبح بود .کل روز رو نخوابیده بودم و فقط اشک ریخته بودم .بلند شدم و رفتم بیرون ..دیدم همه وامیسن و  ۶نگاهی به ساعت مچیم انداختم .

حس خوبی داشتم .احساس سبکی داشتم. .لبخند تلخی زدم و رفتم از حرم دست به سینه خم میشن ..منم ایستادم و دست به سینه خم شدم ..

 بیرون. و یک تاکسی گرفتم و به سمت هتل رفتم ...

. 

. 

 وارد اتاقم شدم و خودمو انداختم رو تخت و بعد کمی که اشک ریختم خوابم برد

 

¤¤¤··  

نگاهی به ساعتم کردم.  "اذان"ن رو خکب یادمه اسمش چی بود با صدای ارامش دهنده ای چشامو باز کردم .صداش خیلی ارامش داشت و ای

 بود ..یک چیزی منو وادار کرد که به سمت دستشویی برم و با کللللی فکر بالخره وضو گرفتن یادم بیاد و وضو بگیرم .مانتو و شال و شلدار ۱۲

شدم .به صورت ناخداگاه عجله داشتم تا به اون مکان مقدس  مشکی پوشیدم و اون چادر رو به سرم انداختم و گوشیمو برداشتم و از خونه خارج

د دادن و همون آقا برسم .خیابونا شلوغ بود و همه در حال رفتن به سمت حرم بودن ..قدمامو تند تر کردم و بعد اینکه بازرسیم کردن اجازه ی ورو

 که پیدا گردم ایستادم ..نمیدونستم باید چیکار کنم  ..همه صف شده بودن. و ایستاده بودن. .دوییدم و رفتم طرف زنا و اولین جایی

 دخترم شروع کن بره سجده نمیتونی با حاج اقا بخونی-

 برگشتم سمت خانومی که کنار ایستاده بود .

 خو ..خو نمیدونم باید چیکار کنم-

 تم .با تعجب نگاهم کرد ولی بعد رفت اونور و یک چیز برداشت و اوند سمت من و اون چیز رو داد دس
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 عزیزم این مهره .کارایی که بقیه میکنن رو بکن. و چیزایی که حاج اقا میگه رو تکرار کن -خانونه

کار رو  سری تکون دادم و مهر رو گذاشتم جلوم و منتظر موندم تا خانومه کاری بکنه ..نیت کرد و دستاشو باال اورد و اهلل و اکبر گفت. منم همون

ستاد .یهو همه خم شدن .منم خم شدم و ذکرایی که میگفتند رو میگفتم. .مثل این بود که خیییلی تشنه باشی و کردم .دلم اروم گرفت. زمان ای

دراز بکشی و یکی قطره قطره اب بریزه تو دهنت و تو فقط منتظر اون قطره های اب باشی و جون بگیری ..این حس رو داشتم .هرچی بیشتر از 

می رسید. و غ م ها ازم دور می شد .خیلی دوست داشتم معنی اون ذکرهارو بدونم. .چی توشون بود که  نماز میگذشت دل من به ارامش بیشتری

م ولی اینقدررر ارامش میداد. .برای دومین بار توی عمرم نماز کردم .اولین بار روز جشن تکلیفم تو مدرسه بود .چقدر مامان دوست داشت نماز کن

 منه احمق ...

عاهایی گفتن و بعد شروع کردن به نماز دومی. .دوس داشتم گریه کنم .نمیدونم چرا ولی بغض داشتم .ناراحت نبودم نماز اولی تموم شد. .د

بغضم از شدت ذوق بود .مث این بودکه عزیز ترین کستو چندین سال نبینی و یهویی وسط خیابون ببینیش ..منم خدامو گم کرده بودم و حاال 

 .وسط این اتفاقات بد پیداش کردم 

نماز تموم شد .باهاشون دعاهارو خوندم و کم کم جمعیت متفرق شدن .بلند شدم و رفتم سمت گنبد طال .مثل دیشب شلوغ بود .باز اون بغض 

همیشگی و خواهش و تمنا .رفتم جلو و اشک ریختم . اشک ریختم و...اشک ریختم ..این یک ماه همش اشک ریختم .اهونس نامرد پاشو ببین 

 یت میشم ..چقدر دارم اذ

. 

 دستم که به ضریح رسید و کلی برای آقا گریه کردم برگشتم ..

. 

 تاکسی گرفتم و به هتل رفتم .وارد اتاق خودم شدم .گوشیم زنگ خورد .اری بود 

 الو-

 سیلوااااااااااااااااناااااااااااااااااا-اری

 با جیغش راست نشستم رو تخت ..چه اتفاقی افتاده ینی؟؟
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 ؟چی چی شده؟؟؟-

 سیلوانا اهوووونس -اری

 قل*ب*م ی لحظه ایستاد ..اهونس چش شده؟؟

 اهونس چیییییی؟؟؟؟-

 زد زیر گریه .دنیا برام ب اخر رسید .داشتم میمیردم .اهونس من رفت؟؟؟؟...واسه همیشه؟؟.ینی دیگه صداشو نمیشنوووم؟؟؟

 د سیلوانا اهونس به هوش اووووووومده داره تورو صدا میکنههه برگررر-اری

دیگه نمیشنفتم چی میگفت .گوشی از دستم افتاد و با چشمای گشاد شده به روبه روم زل زدم .ا..اهونس به هوش اومده؟؟..اهونس من 

 برررگشت؟؟..خدایا باورم نمییییشه ..امام رضا مررررررسی ..واقعاااابزرگیییی .این یعنی معجزززززه .سریع بلند شدم چمدونمو جمع کردم و

اشتم و رفتم پایین و رفتم سمت ماشینو سوارش شدم ..گلدسته های حرم رو که دیدم از دور سالم دادم ..امام رضا تا عمر دارم گوشیمو برد

 مدیونتم ..شکرت       

 .از شهر خارج شدم و راه افتادم به سمت تهران ...   

 

.به دم درش که رسیدم ایستادم .نفس نفس میزدم. .ل*ب*مو فقط میدوییدم .با اخرین سرفتم میدوییدم به سمت اتاقی که اهونسم توش بود 

گزیدم حس پرواز داشتم .از شدت ذوق میخاستم بترررکم. نفس عمیقی کشیدم و دستمو گذاشتم رو دستگیره ی در و فشردم .در با صدای تیکی 

 باز شد .سرم که پایین بود رو باال اوردم و ...

صبح بود.  خب. رفتم نزدیک تر. نزدیک و نزدیک و نزدیک تر که  ۴بود .بایدم خواب می بود ساعت  زندگیم رو دیدم .چشماش بسته بود و خواب

به باالی سرش رسیدم.  ینی اگه االن صداش کنم چشمای قشنگشو باز میکنه؟؟؟؟..ینی میتونم بعد یک ماه چشماشو باز ببینم؟؟؟.خدایا باورم 

دم. .منتظر نگاهش کردم. پلکش لرزید. یواش چشماش باز شد .گیج خواب بود و با چشمای نمیشه. .دستمو اروم گذاشتم رو شونش. تکونش دا

خمارش نگاهم میکرد ..ل*ب*مو گزیدم تا جیغ نزنم از خوشحالی ..چشماش باااز شددد ..چشمام پر از اشک شد .اهونس پلک زد باورش نمی 

 ندی اومد روی ل*ب*م .هم اشک میریختم هم میخندیدمشد من باشم .قطره ی اشکم چکید و روی گونه ی اهوتس افتاد .لبخ
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 خو..خودتی؟؟!!!!!!!!!!!-اهونس

 خودمم عشق من ..اهونس .خدایا باورم نمیشه -

 لبخندی زد .دستشو باال اورد و دستمو گرفت .دستشو فشردم .اشکام میچکید روی صورتش. خواست چشماشو ببنده 

ندشون بزار یکم انرژی بگیرم ..لبخندی نشست رو ل*ب*ش .لبخندی از جنس لبخند من .دلتنگ نبند اهونس ..یک ماه بستی بس نبود؟؟؟..نب-

 .منتظر.عاشق 

 دلم برات تنگ شده بود -اهونس

 من بیشتر ..اهونس نمیدونی این یک ماه چی کشیدم که -

 اهونس فدات شه که اذیت شدی. .-اهونس

 خدانکنه -

 بریم خونه -اهونس

 باید بمونی فعلن اقای دکتر خودت میدونی-

 

 دختررر مردم نکنه بازم دانشگاهتو نرفتی؟-اهونس

 دندونمو نشونش دادم و گفتم۳۲

 نه تورو خدا انتظار داشتی تو اون وضعیت برم دانشگاه؟؟-

 سیلوانا خیلی کار داریما -اهونس

 چه کاری؟؟!!!!-

 کارای عردسی مونده ها-اهونس

 لبخند تلخی زدم و گفتم
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 با برانکارد بیارنت کهبا این حالت باس -

 خندید و گفت

 دختر مررردم من خوووبم. و فقط بی صبرانه منتظر شب زفافم -

 اخمی کردم و با خجالت زدم به پهلوش 

 اخخخخخخ-اهونس

 دستمو ول کرد و به پهلوش چسبید .

 چی ..چی شدیییی؟!!!!..ببخشید-

 د زیرخنده اشکم داشت درمیومد که سرشو باال اورد و یکم نگام کرد بعد ز

 الهی فدات شم -اهونس

 اردکی شدم و. دست به سینه ایستادم و زل زدم بهش

 بدو به عمو یه ب*و*س یده که داره میمیره -اهونس

 نعخیرم نمیدم -

 عمو بمیییره؟؟؟-اهونس

 مین دیگه .خخخ(منظورش به خودش بود .اخمی کردم و خم شدم دستمو گذاشتم رو شونشو چشامو بستم و رفتم تو حلقش)خودتون بفه

 

 حاال فهمیدم که دلم چقدرررر براش تنگ شده بود. .دستشو گذاشت رو کمرمو همراهیم کرد ...

. 

. 
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 نمیدونم چقدر تو اون حالت بودیم فقط وقتی کمرم درد گرفت به شونش فشار اوردم و ازش جدا شدم 

 کجا؟؟-اهونس

 کمرم درد گرفت -

 اهونس کمی جا به جا شد و گفت 

 جابیا این-

 کنار خودش برام جا باز کرد .کفشامو دراوردم و خواستم کنارش دراز بکشم 

 مانتوتم درار -اهونس

باره لبخندی زدم و مانتومو دراوردم .میدونستم خوشش میاد ازینکه حلوش لباسمو درارم .زیر مانتوم یک رکابی باال ناف مشکی پوشیده بودم ..دو

 رفتم که کنارش بخوابم

 ا گرمه ها اگه میخای شلورتم درار ببین هو-اهونس 

 زدم زیرخنده و گفتم

 مرسی که. اینقدر به فکر منی ولی من گرمم نیس -

چشمکی زدم و کنارش دراز کشیدم ..خندید و دستاشو دورم ح*ل*ق*ه کرد ..بعد یک ماه میتونستم با ارامش بخوابم ..سرمو به سینش فشردم 

ب*و*س*ه ای زد و منو به خودش فشرد . ..کم کم تو بغلش به ارامش همیشگیم رسیدم و و روی قل*ب*شو ب*و*س*ی*د*م ..به موهام 

 خوابم برد

 

امشب اهونس مرخص. می شد و برمیگشتیم خونمون. ..همه اینجا بودن .خانواده ی عمه و باران و نارسیس و اردیان و دلی و اری ..اهونسو 

بریدن و اهونس از روی خونش رد شد و وارد خونه شدیم .همه رو مبال نشستن و من و  مرخص کردیم و رفتیم خونه ..دم در خونه گوسفندی سر

 اری رفتیم تو اشپزخونه. 
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 خداروشکر اینم به خیر گذشت -اری

 اوهوم .خداروشکر -

 سیلوانا یه جیزی میخام بهت بگم ولی روم نمیشه -اری

 بگو .راحت باش-

 داشتیم شربت درست میکردیم برای مهمونا 

 یز ..اروید .خب چ-اری

 خب؟؟؟-

 اروید به من گفت ..گفت که -اری

 چی گفت؟؟-

 اروید به من گفت که دوسم داره -اری

سریع حرفشو زد و سرشو انداخت پایین ..لبخندی روی ل*ب*م نشست .اروید و اری خیلییی به هم میومدن .لیوانارو گذاشتم تو سینی و رفتم 

 امو گذاشتم رو شونش و با نیش باز گفتمسمت اری که به اپن تکیه داده بود .دست

 نگا من بکن -

 اری سرشو باال اورد و با خجالت نگام کرد 

 توهم دوسش داری؟؟؟؟-

 خب ..خب -اری

 از من خجالت نکشااااا ..دوسش داری؟؟-

 ا..اره -اری
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 لبخندم پر رنگ تر شد

 خیلی خوبه پس ..بهش گفتی-

 سرشو به نشونه ی اره تکون داد 

 ن ناراحتماز همی-اری

 چرااا؟!!!!-

 نباید زودی وا میدادم-اری

 اونوخ فکر کردی اروید خیلی مغروره و اگه جواب رد میدادی میرفت و پشت سرشم نگاه نمیکرد و اونوخ فقط حسرت به جا میموند .هوم؟؟؟-

 دو دل تو چشمام زل زد 

 کار درستو انجام دادی -

 شما دوتا چی ویز ویز میکنین؟؟؟-ناری

 نوم میخاد عروس شه اری خا-

 جاااااااان؟؟؟؟؟؟؟!!!!..این دوماد بدبخت کیییست؟؟؟؟-ناری

 دلشم بخاددددد-اری

 خندیدمو گفتم

 بیچاره اروید عشقشه -

 اوووووووووه ایووووول -ناری

 اری لبخند شرمگینی زد که ناری رفت و پرید کنارش رو اپن نشست. 

 منم یک حقیقت میخام بگم ولی باید قول بدین نخورینم مث اینکه جرات حقیقت راه انداختینا ..خو-ناری
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 چی شده؟؟-منو اری باهم گفتیم

 من نومزد کردم-ناری

 چییییییییییی؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!-من و اری

 هیییییس همه شنفتن-ناری  

 تو با اجازه کی شوهر کردی؟؟؟..اصن بگو بینم کدوم االغی شوهرته؟؟؟-

 ون االغی که اسمش رایبد هستش اوال با اجازه ننم دوما ا-ناری

 بیشور چرا حاال میگییی-اری

 خو شماها درگیر بودین -ناری

 کثافت-

 دیدی بالخره تورش کررردم-ناری

 همچی ذوق زددده گفت .زدم پس کلش و سری به نشونه ی افسوس تکون دادم

 چی شددد این شرررربت-دلی

 اووومدم-

 و سینی رو برداشتم سریع رفتم سمت لیوانا و شربتارو ریختم توش 

 میخای بده من ببرم؟-ناری

 بیا ببر-

 نه دیه خیلی تعارف نمکنم خودت ببر-ناری

 خو تو که نمیبری دهنتو وا نکن-
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 دندونشو نشونم داد و از اشپزخونه رفتم بیرون ..اول رفتم سمت عمه و شوهر عمه و از همونجا گرفتم همع رو دادم. .پیش رایبد و اهونس که۳۲

 بل نشسته بودن رسیدم رو به رایبد گفتمروی یک م

 تبرییک .نامزد میگیرین مارو نمیگی-

 میبینی چه نامرده-اهونس

 ب خدا ما گفتیم واسه بعد ولی خانواده هامون گیر دادن -رایبد

 بیچاره همچی مظلوم گفت. ..لبخندی زدم و گفتم

 فداسرتون انشااهلل خوشبخت باشین -

 مرسی-رایبد

 ون اومدم و رفتم تو اشپزخونه از حالت خمیده بیر

 یک لیوان شربتم ب من بده-ناری 

 کوفت بخور-

 بی اددددب-ناری

 ب منم نمیدی؟-اری

 چرا عخشممم ..فقط به خواهر شوهر گووولم میدم-

 ایییییش ..تحفهههه-ناری

 بالو بود من عاااشقش بودم ابرویی باال انداختم و سینی شربت رو گذاشتم رو میز و با نیش باز ریختیم سر شربتا ..شربت ال

 این خدمتکارتون کجاس؟؟-ناری

 تو اتاق ته باغ .دلی گفت تو خونه بو غذا نشه همونجا غذا رو درست کنن-اری

 اها....پاشین بریم بیرون-ناری



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 اوکی-

 نههعععع-اری

 کووفت چته؟؟؟-

 خوو...خو من خجالت میکشم-اری

 از چی؟؟-ناری 

 اروید از چی نه از کی ...اونم از -اری

 گمشوووو خودتو جمع کنننن -

دندونمونو نشونشون دادیم و ۳۲با ناری شونشو گرفتیم و به مخالفتش گوش ندادیم و با خودمون بردیمش بیرون .همه سرا برگشت سمت ما.

 اروید یک نگاه شیطون به اری انداخت ..خخخخخ عشششقه دیه ..رفتیم سمت مبال و روی مبل سه نفره نشستیم 

 نس جان عزیزم حالت که خوبه؟؟اهو-عمه

 عاااالی-اهونس

 شکستگی که نداشتی؟-عمه

 نع-اهونس

 پس...با این حساب باید هرچه سریعتر مجلس عروسیتونو برگزار کنیم -عمه

 . dچشام گرد شد .چییی؟؟؟..عروسی؟؟.اخه االن که اهونس ضعیفههههه .ای خاااک تو مخت که به چه چیزایی فکر میکنی ِ:

 عمه جان من امادم  واال-اهونس

 سیلوانا جان تو چی؟؟-عمه

 باز همه سرا چرخید سمت من ..ل*ب*مو گزیدم و شونه ای باال انداختم
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 مخالفتی ندارم -

 خداروشکر .پس کارارو راست و ریس میکنیم و تا هفته اینده انشااهلل جشنتون رو برگزار میکنیم -عمه

 و به ریش هم ببنده اووووه عمه چه عجله ای داره میخاد زودتر مار

 خب با این حساب همه چیز جوره .ماهم دست پسرمونو تو حنا کنیم-شوهرعمه

همه گیج به عمه و شوهر عمه نگاه میکردن ولی من که میدونستم میخان اری رو خاستگاری کنن .اری دستمو فشرد .برگشتم سمتشو چشامو باز 

 و بسته کنم و همین کارم باعث شد یکم اروم بگیره 

خب ...اردیان و اهونس جان شما جای برادر خدابیامرزم واس اریستا هستین ..این اقا اروید ما عاشق اریستا خانوم شما شده و حاال که -مهع

 موقعیت جوره چطوره اینارو رو هم واس هم کنیم؟؟؟

 اردیان و اهونس و همه تو هنگ بودن .چه راحت عقد میکنن اینا هاااا. 

 من حرفی ندارمواال عمه جان -اردیان

 نگاها برگشت سمت اهونس

 هرچی نظر خواهرمه -اهونس

 نگاها نشست رو اری 

 م...منم .مخالفتی ندارم-اری

 رنگش عینهو هلو شده بود بچم .. 

 پس مبااارکه-عمه 

 همه شروع کردن به دست زدن .. ای وااای باران کجاس .نگاای به اطراف انداخت نبود 

 ناری بارانو ندیدی؟؟-

 چرا اون موقه ای رفت تو حیاط -ناری
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 سری تکون دادم و بلند شدم و رفتم تو حیاط .ایناهم شروع کردن به بحث عقد این دوتا کالغ عاشق ..

نگاهمو دور تا دور حیاط چرخوندم و باران رو روی تاب اخر حیاط دیدم .یواش یواش رفتم سمتش. گوشیش تو دستش بود و زل زده بود به 

 رش که سریع صفحه گوشیشو خاموش کرد صفحش .نشستم کنا

 رفیق شفیق من چطوره؟؟؟-

 ترسوندیم دیوونه-باران

 میخندید ولی صداش بغض داشت 

 باران خانوم طوفانیه که -

 ل*ب*ا*ش لرزید 

 چی داشتی نگاه میکری .هوم؟؟-

. رفیقامو بلد بودم ..ولی با دیدن اون عکس چیزی نگفت و فقط سرشو انداخت پایین .گوشیشو ازش گرفتم و رمزشو باز کردم .رمز گوشی همه

دل منم ی جوری شد .لرزید .به خاطر دوستم. چهارتا عکس بود کنارهم .باران و مهرداد .مهرداد تو همش خشک و جدی واستاده بود ولی باران 

افتاد .الهی فداش شم  گونه ی مهرداد رو می*ب*و*س*ی*د*ش. .  دستم خیس شد .برگشتم سمت باران اشک باران بود که رو دستم

 ..محکم بغلش کردم .به هق هق افتاد 

 فدات بشم من ..چی شده اخه؟؟؟.اینجا که خوبین-

این عکس مال زمانی بود که من و مهرداد باهم خوب بودیم .میخاستیم عکس بگیریم ولی لبخند نمیزد منم هی ادا درمیاوردم تا بخنده -باران

 ..خیلی روز خوبی بود. 

 ..چی شد که اون روزای خوبت تموم شد؟؟عزیززززم -

اون دختره ی عوضی که تو دانشگاه باهاش بود رو یک روز باهاش دیدم .گفتم تو ه*و*س بازی و با من بازی کردی .ما عاشق هم بودیم -باران

خرررر .منه احمقققققق گفتم  .مهرداد هم قسم خورد که اون دختره فقط دنبالش افتاده و مهرداد اصن دوسش نداره و منو دوس داره ولی من

 نمیخامت .بدترین چیزاروبهش گفتم و ..بهم زدیم .
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 اخه چرا اینقدر تند رفته بود باران؟؟؟..ولی االن وقتش نبود من بگم چرا.باید دلداریش میدادم

 امیدوار باش دختر ِ.من مهرداد رو که دیدم فهمیدم دوست داره .ولی موندم جرا بهت نمیگه. -

 زه .لجباااازلجبا-باران

 اخه دختر جون ینی چی ؟؟؟.اون لجبازه تو خوب باش .تو داری میگی منننن .اونم داره میگه مننن.یکیتون باید نیم من بشه .و صد در صد اون-

 یک نفر تویی 

 چرا منن؟!!!!!-باران

 ببین حقیقت رو باید بپذیری  .چون تو بودی که خراب کردی رابطتونو -

 !!!!!!!!!۱۰:۳۰گاهی به ساعتم انداختم .اوووه کی شد باران تو فکر رفت .ن

 حاالهم پاشو بریم ..ناری که نومزد کرده با رایبد اروید هم االن از اری خاستگاری کرد -

 چییییییییییییییییی؟؟؟!!!!!!!!-باران

 ادن بیوفتی کر شدم دخترررررر ..اره خوب اینام دارن سروسامون میگیرن .وقتشه توهم به فکر سرو سامون افت-

 لبخند تلخی زد و بلند شد

 بدو بریم -باران

 بریم -

 بلند شدم و باهم وارد خونه شدیم. .همه دور میز بززرررگ سلطنتیمون نشسته بودن 

 عععع بالخره اومدن ..بیا اینجا سیلوانا-اهونس

 اری. لبخندی زدم که چال گونه هام نمایان شد و رفتم پیش اهونس .بارانم رفت کنار اری و ن

 حاال شروع کنین-عمه

 و. همه دست به کار شدن و ریختن سر غذا ها ..
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اون شب به خوشی گذشت و قرار بود فردا بریم تا اون دوتا کالغ عاشقو عقد هم کنیم .بعد مدت ها با لباس خواب صورتی ای که تنم بود توی 

 از حموم بیاد .هیجان داشتم و منتظر بودم. و بدترین چیز انتظاره اتاق اهوتس بودم و روی تختش دراز کشیده بودم و منتظر بودم

در حموم باز شد و اهونس در حالی که ربدوشامبرش تنش بود و داشت با حوله موهاشو خشک میکرد از حموم بیرون اومد .لبخندی بهش زدم و 

م و ل*ب*مو گزیدم هیجان داشتم . روم خم شد .چشماش خمار جوابمو با لبخندی داد .حوله رو انداخت رو کاناپه و اومد سمت من .پتورو فشرد

 شد .مست چشمای مشکیش شدم .دستشو گذاشت رو بند لباس خوابم. و ......

 بعد مدت ها باهاش شیطنت کردم و چقدرررر شیرین بود این شیطنت های دوران عقدی 

@&&&&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@. 

 

  

 . &&&&&@ح@@@@@@@@@@@@@&

  روز بعد ۱۱ 

ه برای منو اری و ناری و باران و دلی ارایشگاه بودیم و منو اورده بودن توی اتاق مخصوص عروس ..اره امروز عروسیه منو اهونس بود ..امروز دیگ

 هم میشدیم. ..ارایش صورتم تموم شده بود .ارایشگر رفت سرموهام و یک ساعت بعد کارش تموم شد. 

 پاشو لباستو بپوشیم-ارایشگر
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م و با همکارش کمک کرد و لباسمو که دکلته بود و دور کمرم پاپیون میخورد و پفففف می شد بقیش رو پوشیدم و گفت برم خودمو ببینم بلند شد

..جلوی اینه ی قدی ایستادم ..این من بووودم عایا؟؟؟!!!!!!...خییییلی محشر شده بوووودم ..اهونس کشی شده بودم واس خودم .محشررر شده 

مو شینیون کرده بود و یک ارایش بزرگونه کرده بود منو و سنم بزرگ میزد ..خیلی خانوم شده بودم ..لباسمو گرفتم و یواش از اتاق بودم ..موها

د رفتم بیرون .اون چهارتا روی مبل نشسته بودن ..ماشااهلل یکی از یکی جیگر تر شده بود به خصوص اری با اون چشمای وحشیش ..با دیدنم بلن

 شمای گرد شده زل زدن به من ..دلی اومد سمتمو بغلم کرد شدن و با چ

 محشررر شدی..خواهر کوچولوم چه بزرگ شدی -دلی

 اجی بزرگه خودتو دیدی که منو میگی محشر؟؟-لیخندی زدم و گفتم

 اووووه دل و قلوه رو داشته باش .تا جه حدد-ناری 

 حسوووود-

 یک دختره اومد باال و گفت 

 منتظرن لدفا زودتر بیاید  اقادوناد پایین-دختره

 باشه ای گفتیم و دلی شنلمو سرم انداخت. و بنداشو بست و دخترا لباسو گرفتن و کمک کردن برم پایین

 

 چون لباسم زیااادی پف داشت 

اماده باش بودم ..اهونس به  از پله ها رفتیم پایین و در رو باز کردم و رفتم بیرون و دلی و اری و ناری و باران وایستادن همونحا چون فیلمبردارا 

ی بعد در ماشین که حاال پررر از گل بود تکیه داده بود و منتظر من بود .با صدای پاهام سرشو باال اورد و اول چشماش گرد شد و رفت تو هنگ ول

 سریع اومد سمتمو اروم بازوهامو گرفت و چشماشو بست و به پیشونیم ب*و*س*ه ای زد .لبخندی روی ل*ب*م نشست 

 محشر شدی دختر مررردم -اهونس

 پسره خیلی خوشتیپ شدی -خندیدمو گفتم

 مرسی-اهونس
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 اقای دوماد دسته گل رو بده عروس خانوم و دستشو بگیر سوار ماشینش کن -فیلمبردار

بست و خودشم اهونس دسته گل پرررر گل رز قرمز طبیعی رو بهم داد و دستمو گرفت و رفتیم سمت ماشین. و کمکم کرد نشستم و در رو 

 نشست.  ظبط رو روشن کرد و اهنگ فقط با تو عشقم از شادمهر عقیلی که سازنده ی تمووم خاطرات مابود رو گذاشت و صداشو تا ته زیاااد کرد

 جوری که داشتم کر میشدم 

 دختر عمو عااااااشقتممممممممممممم-اهونس

 ببند زدم زیر خنده و داد زدم 

 اااااااااااااااات پسر عمووووووو میمیرم براا-

 دختر عمووووووو میخاااااامت-اهونس

 پسرعمو دیووووووونتمممممممم-

 دختر عمو کییی فکرشوووومیکررررد یه وخ منو تو مزدوج بشییییییییم-اهونس

 لبخندی نشست رول*ب*م .کی فکرشو میکرد؟؟؟.هیچکس 

 پسرعموووو به معجزه اعتقاد دااااااری؟؟؟؟-

 م تو چشام زل زد و بعد گفت نگاهی به من انداخت یک

 از وقتی تو بهم گفتی دوسم داری به معجزه هم اعتنقاد داااااارم -

 دیگه چیزی نگفتم و فقط با عشششق بهش زل زدم .  

. 

همه مدل رسیدیم به اتلیه و پیاده شدیم .باهم وارد اتلیه شدیم.یک خانوم مسن اومد سمتمون و راهنماییمون کرد به سمت اتاقی .واردش شدیم 

 چیز بود برای عکس گرفت ِانواع اقسام منظره .دور تا دور اتاق رو از نظر گذروندم .خانومه اومد و گفت

 خب اگه ایده ای دارین بگین وگرنه خودم ایده میدم -
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 کمی فکر کردم .ایده ی خاصی نداشتم 

 خودتون بگید-

ای بود اشاره کرد .برف بود و یخ فقط (حاال عروس خانوم خودتو جمع کن  اوکی ..برین اونجا وایسین)و به قسمتی که منظره ی یخی-خانومه

 انگار سردته اقا دوماد از پشت ب*غ*ل*ش کن جوری که میخای گرمش کنی مثال 

 همین کارو کردیم و عکس رو گرفت ..

ا حمله کنه (عروس دستتو جلوی دهنت خب حاال برین اونجا )یک منظره ی جنگل بود که یک پلنگ داشت میدویید انگار به سمت ما ت-خانومه

 بگیر جوری که انگار ترسیدی دوماد دستتو جلوی عروس بگیر انگار میخای ازش محافظت کنی و با اخم به پلنگ زل بزن 

 خخخخخخ چه ژست باحالی بود ..همون کار رو کردیم و عکس رو گرفت 

د و فقط قلب دیده میشد(اقا دوماد پشت عروس واستا و با دستاتون قلب حاال برین اونجا )یک تصویر بزرگ بود که همشششش قلب بو-خانومه

 درست کنین و عروس سرتو برگردون سمت دومادو همو ب*ب*و*س*ی*ن

 جااااان؟؟؟؟ِ..چه بی ادب من جلوی این زنیکه ب*ب*و*س*م*ش؟؟؟؟؟

 نمیشه ن*ب*و*س*یم-

 نخیر نمیشه ..سریع-خانومه

س پشتم ایستاد و با چشمای شیطونش بهم زل زد که چشم غره ای براش رفتم .با دستامون قلب ایشششش .پشت چشمی نازک کردم و اهون

 درست کردیم و ..رفتیم تو حلق هم ....یک دیقه بعد عکسو گرفت و سریع ازش جدا شدم. 

. 

. 

. 
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سرمون بود .منو اهونس جفتمون قبال  چند مدل عکس دیگم گرفت و گفت که ایده ای ندارین؟.یکم به اطراف نگاه کردم یک میله ی بزرگ باالی

 ورزشکار بودیم و کارای سخت برامون اسون بود

 صبرکن من یه ایده دارم-

 بفرما-خانومه

 اهونس بیا-

 چشممم-اهونس

 دنبالم اومد و رفتیم زیر میله 

 اهونس از میله اویزون شو .منم میام باال بعد پاهامون-

 میگیره و باالمیاریمو به هم میزنیم و ایشون عکس 

 زنه قیافش مث عالمت تعجب شده بود .اهونس زد زیر خنده ..اردکی شدمو گفتم

 چته جرا میخندی؟-

 فدای ایده هات بشم که مث خودت شیطونه ..میرم باال سریع بیا -اهونس

 اوووکی...خانوم اماده باش-

 گرفت و منم با یک پرش میله رو گرفتم ..بدبخت با تعجب رفت پشت دوربین و اماده باش ایستاد .بگاهونس پرید و میله رو 

 اماده-اهونس

-۱..۲..۳ 

 پاهامونو باال اوردیم و به هم زدیم و چیییک عکسو گرفت ...با خنده پریدیم پایین 

 محشررر شد ..خیلی قشنگ شد-خانومه
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 مرررسی-

 خب دیگه بریم که دیر شده -اهونس

 بریم-

 ز خانومه از اونحا زدیم بیرونو و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت تاالر ...شنلم رو سرم انداخت و برام بستش و بعد تشکر ا

. 

ناد و وقتی رسیدیم همه دم در تاالر منتظرمون بودن از جمله فیلمبردارا و مث این تیراندازا تا مارو دیدن اماده باش شدن .خخخخ ...ماشین ایس

و دستمو گرفت و کمکم کرد تا پیاده بشم. و همه کل میکشیدن .شنلمو درست کرد و باهم  اهونس پیاده شد و اومد سمت در من و در رو باز کرد

روید و راه افتادیم سمت تاالر .یک راه بود که با گل رز درست شده بود و دوتا بچه هم باالسرمون گل میریختن و اردیان و شوهر عمه و رایبد و ا

.وارد تاالر شدیم و رفتیم سمت میزمون و اهونس شنلمو دراورد و پیشونیمو ب*و*س*ی*د  چندتا از مردای فامیل هم پول میریختن رو سرمون.

 و همه دست زدن ..نشستیم و دی جی یک اهنگ باس دا

 

 ر گذاشت و همه ریختن وسط. 

 باورم نمیشه. .امشب میشه زن خودم -اهونس

 مگه قبال مردت بودم؟-

 ی نعخیر قبال خانومم بودی امشب  زززنم میش-اهونس

 و بعد چشمک شیطونی تحویلم داد که با خجالت سرمو پایین انداختم و سقلمبه ای به پهلوش زدم که خندش رفت هوا 

 ماشااهلل اهونس خان خیلی شادیا -دلی

 خواهر زنننن شاد نباشم جه کنممم؟؟-اهونس

 تا دیروز که زن داداش بودم -دلی
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 از امروز خواهر زنی -اهونس

 خت ..اردیان ازونور اومد سمت ما و دستشو دور کمر دلی ح*ل*ق*ه کرددلی ابرویی باال اندا

 دلینا خانوم افتخار یک دور ر*ق*ص به من رو میدن؟؟-اردیان

 بعععله-دلی با ناز و عشوه گفت

 ببین اروم راه بروها ضرر نداشته باشه-اردیان

 ؟؟؟..مگه دلی چشه؟؟اینو یوااش گفت ولی ما شنفتیم .دلی چشم غره ای به اردیان رفت ..جانم؟

 ینی جی؟؟-

 هیچی-اردیان

 دلی خوبی؟؟-

 دلینا خوبی؟؟-اهونس

 بترکی اردیان ..اره خوبم -دلی

 پس چی؟؟-

 ای بابا خوب بگو دیه -اردیان

 خجالت میکشم خوووو-دلی

 منو اهونس گیج بهشون نگاه میکردیم

 چیزه...ینی ..اهههه سیلوانا داری خاله میشی-دلی

 و سریع ازمون دور شد ..اردیان زد زیر خنده ولی منو اهونس هنگ بودیم..ینی چی دارم خاله میشم؟؟؟؟ و بعد سرشو انداخت

 نی نی تو راهه ..یک ماهشه..دلی میگفت خجالت میکشم بگم-اردیان
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 و بعد خندید 

 بتررررکین چرا حاال میگییین؟؟؟؟-

 ب من جه خو دلی نزاشت-اردیان

 ای جووونم ..فسقلیه عموش -اهونس

 من االن زن عموشم یا خالش؟؟-خندیدم و گفتم

 خاله راحت تره براش -اردیان

 جووونم فداش شم -خندیدم و گفتم

 انشااهلل زودتر بچه خودمون-اهونس

 چه بی حیااااااااایه این بشرررررر ..سقلمبه ای زدم به پهلوش که خندشون هوا رفت

 من برم پیش این خانومم ..فلنِ -اردیان

 فلن-

 فت که برگشتم سمت اهونسو گفتماردیانم ر

 بی حیاااااا -

 وااااا؟؟؟..هاپو شدی باز-اهونس

 هاپو خودتی بچه پررو ..باس حتما بگی بچه خودمون؟-  

 نیششو باز کرد و گفت

 خو بچه میخام-اهونس

خببب دوستای گل -گفت پشت چشمی نازک کردم و به صندلیم تکیه دادم و به جمعیت ر*ق*صنده چشم دوختم ...اهنگ تموم شد و دی جی

 ازتون میخایم که پیست رو خالی کنین و از عروس و دوماد گللللمون میخایم که بیان وسط 
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همه دست و سوت زدن و ما بلند شدیم و یواش یواش رفتیم وسط پیست ر*ق*ص ..همه ی برقا خاموش شد و یک نور روی ما دوتا انداختن و 

 ید تو فضا ...اهنگی که اولین بار تو شک افتادم که اهونس دوسم داره یانه اهنگ جادوی خاص از سینا شعبانخانی پیچ

 این اهنگوکه یادته؟؟-اهونس

 مگه میشه یادم بره-

 لبخندی زد و شروع کردیم به ر*ق*ص

     

 

 تو چشای تو یه جادوی خاصی هست

 تو نگاه تو انگار یه احساسی هست

 غم دنیا رو فراموش میکنم وقتی

 نمبه تو نگاه میک

 تو همه ی عمر مثلِ تو رو ندیدم

 یه جورایی خاطرت عزیزِ عزیزم

 از دیدن تو سیر نمیشه چشم من

 به تو نگاه میکنم..

 

… 

 

 وقتی که نزدیکم به تو انگار
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 دلم میلرزه هر دفعه صد بار

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 عزیزِ جونم نامهربونم

 گوشه ی چشمی به این دلِ خونم

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 

 آرومِ جونم بدون تو دیگه نمیتونم

 بخدا خستس این دل خونم

 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم

 

… 

 

 ♫♫♫ 

 

 به هوای تو تازه میشه حال من

 وقتی که هستی خوب میشه احوالِ من

 تو رو دوس دارم تا ابد کنارم باش
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 به تو نگاه میکنم..

 ی عمر مثلِ تو رو ندیدمتو همه 

 یه جورایی خاطرت عزیزِ عزیزم

 از دیدنِ تو سیر نمیشه چشمِ من

 به تو نگاه میکنم..

 

 )آرومِ جونم بدون تو دیگه نمیتونم

 بخدا خستس این دل خونم

 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم(

 

 این قسمت اهنگ اهونس بلند شروع کرد به

 

این کارش همه شروع کردن به دست زدن و هووووو کشیدن. و لبخندی نشست رو لب من ...با تموم شدن اهنگ خوندن و به من اشاره کرد و با 

ل*ب*ا*ی اهونس روی. ل*ب*   م*  قرار گرفت و صدای جیییغ و دست و هورای جمع باال رفت. و وقتی ولم کرد داشتم از خجالت اب 

ستیم ..خیلی خجالت کشیده بودم .یتررررکی اهونس که حیا سرت نمیشه ...دوباره میشدمممممم ..دستمو گرفت و باهم رفتیم سر جامونو نش

 اهنگ گذاشتن و همه ریختن وسط 

. 

. 

. 
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ساعت بعد گفتن برن توی باغ برای صرف شام و همه رفتن بیرون ..غذای منو اهونسم اوردن برامون داخل و فیلمبردارام ریختن سرمون. ..به ۴

تموم شد جمع گردن ..اینقدر تو این رمانا میگن وااای کشتنمون و کشتنمون ..کجاس کشتن داره؟؟!!!!..تازه حالم میده راحتی غذامانو خوردیم و 

 باهم توی یک ظرف غذا میخوریم و توی یک لیوان اب میخوریم 

. 

. 

. 

که نزدیک بود تصادف کنیم ..اهونس و موقه ی عروس کشون اهونس سقف ماشین رو باز کرد و این رایبد و اروید اینقدر دور ماشین پیچیدن 

للللی حال رایبد و اروید مسابقه گذاشته بودن و بقیه ی ماشینام دنبالمون بودن ..نارسیس تو ماشین رایبد بود و اری تو ماشین اروید. ...خالصه کل

زررررگه ..نماش قرمز سفید بود رنگایی که کردیم و خندیدیم و بالخره به خونه ی منو اهونس رسیدیم ..اوووووووه دلی راس میگفت جقدر بززز

 من دوس داشتم .خیییلی بزرگ بود. .

 پیاده شدیم و همه پیاده شدن و تک تک اومدن خداحافظی ..دلی که بهم رسید بغلم کرد و زد زیر گریه ..با بغض گفتم

 دلم برات تنگ میشه-

 الهی فدات شم ..مشکلی داشتی زنگ بزن .بیدارم-دلی

 راحت بخواب اهونس هست -با خجالت گفتم

 لبخندی زد و پیشونیمو ب*و*سید و رفت کنار ..اردیان برادرانه منو ب*و*سید و دستمو گذاشت تو دست اهونس 

 من االن نقش داداشتو ندارما اهونس ..یک قطره اشک بریزه سیلوانا من تورو کشتمت -اردیان

 سیلوانا اخ بگه من خودم میمیرم-اهونس

 زد به من که سرمو انداختم پایینو بعد با عشق زل 
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مررررسی سیلوانا ..امشب مهرداد خیلی بهم توجه گرد و باهم بهتر -ناری و اری و باران اومدن واس خدافظی ..باران در گوشم گفت

 بودیم ِ.مررررسی

 قابلی نداشت -لبخندی زدم و گفتم

 مشون رفتن. و منو اهونس موندیم خندید و رفت کنار وایستاد و بقیه هم اومدن واس خداحافظی و بعدش ه

 بیا سوار شو بریم تو خونه-اهونس

یم سوار ماشین شدم و در خونه رو با ریموت باز کرد و وارد خونه شدیم ..یک راه بزرررگ سنگ فرش بود ..ماشینو مارک کد و میاده شدیم و رفت

سه قسمت بود هال. و پله ی مارپیچی میخورد و میرفت طبقه ی سمت ساختمون اصلی و واردش شدیم ..محشرررررر بود .سلطنتی و بززرررگ. .

 باال ..واااقعا بزرگ بود 

 میپسندی؟؟-اهونس

 محشررررررررره-

 بیا بریم باالرو هم ببین -اهونس 

 تا اتاق بود ..تک تکشو نگاه کردیم ..۱۲_۱۰باهم رفتیم باال. .

 خببب این دیگه واس خودمونه -اهونس

 اخل ..یک اتاق با نمای سفید و طالیی. .تخت سفید بود و مالفه طالیی و روی سقف پر از ماه بود درشو باز کرد و رفتم د

 خییییلی قشنگهههههه-

 فدای یک تارموت -اهونس

 برگشتم سمتشو با تموم عشقی که داشتم بهش زل زدم ..اومد جلو .دستشو دورم حلقه کرد و خم شد سمتم

 اجازه هست زنم بشی؟؟-اهونس

 نم زنتمهمین اال-
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 االن خانوممی-اهونس

 پس زنت کن منو -

 لبخندی نشست رو ل*ب*شو سرشو اورد نزدیک و نزدیک و نزدیک تر ..

 

 جییییییییییغ 

 چی شددددددده-اهونس

 عنکبووووووووووت-

 اهونس چشاشو بست و هوفی کرد 

 دییییییوونه فکر کردم اتفاقی افتاده -اهونس

 ششاتفاق ازین بدتررررر.بکشششششششش-

 اهونس با خنده رفت سمت عنکبوت کوچولویه و با دستش لهش کرد و اومد سمت من

 بفرما خوب شد-اهونس

 اوهووم-

 اومد ب*غ*ل*م کنه که جیغ کشیدم

 چتتتتتتتته-اهونس

 دستات عنکبوتیه بشووووووور-

 دیووووونه -اهونس

 زود باش بشووووور-
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 یس بیرون اومد با حرص رفت سمت دستشویی و یک دیقه بعد با دستای خ

 حاال خشک کن -

 اهونس چشم غره ای رفت و دستاشو خشک کرد ..لبخند حرص دراری زدم و گفتم

 حاال بیا بغلم کن -

 بغلت کنم؟؟؟؟؟؟...میگیرم میزنمتتتت-اهونس 

 دلت مویاد؟؟؟-اردکی شدم و گفتم

 بعله که مویاد-اهونس

 ندی زدم و پا به فرار گذاشتم. .من بدو اون بدو یواش یواش اوند سمتمو فهمیدم که نقشه ای داره پس لبخ

 واااااستا کاریت نداااااارم-اهونس

 نمییییخام-

رفتم سمت میز بزززرررگ سلطنتی ناهار خوری و دورش میچرخیدیم. ..نعخیر این سرعتش زیاده واس همین با یک جست سریع پریدم روی میز 

 میرفتم مث جن جلوم سبز می شد  ..حاال اون روی زمین میدویید من روی میز .هر وری

 واستاااا میگم کاریت ندداااارم -اهونس

 نوووووچ-

 اکه وانستی تنبیه بزرگی میشیاااااا-اهونس

 نمیخااااام-

 یهو دیدم از جلوم درومد. هر وری میرفتم میتونست منو بگیره. موندم چه خاکی تو سرم بریزم

 هاها ..دختر مررردم گرفتمت-اهونس
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 ردم که گفتمظلوم نگاش ک

 اداهات کار ساز نیس بدو بیا پایین -اهونس

 وااای چه کنمممم.. جرقه ای  تو ذهنم خورد. و با یک حرکت چشامد بستم و خودمو پرت کردم پایین. 

 سیلوااااناااااااا-اهونس

یکردم تا تنبیهم نکنه ..با صدای و بعد فرود اومدم توی ب*غ*لش. ..دستمو دور کمرش سفت کردم و سرمو فرو کردم تو گردنش ..باس خرش م

 اهونس -خماری زیر گوشش گفتم

 جوری که ل*ب*ا*م به گوشش میخورد ..داغ شد ولی کم نیاورد 

 خب خب خانوم خانوما افتادی تو بغل اقا گرگه -اهونس

 سرمو باال اوردم و دستمو گذاشتم روی گونشو گفتم

 اقا گرگه میخاد این خانومه رو تنبیه کنه؟؟-

 اوهوم-اهونس

 نمیشه بخورتش؟؟-

 چشمکی زدم بهش که قهقهش زمینو میلرزوند ..پاهامو دور کمرش حلقه کردم و شیطون بهش زل زدم 

 این خانومه دوس داره گرگه بخورتش؟-اهونس

 اوهوم ..از تنبیه بهتره-

 نع گرگه خر نمیشه -اهونس

شد .مث اینکه خوشش اومده چون حرفی نمیزد .با انگشتام روی سینه ی  دوباره سرمو فرو کردم تو گردنشو بدنمو به بدنش فشردم .نفساش تند

ب*ر*ه*ن*ش شکل میکشیدم و ل*ب*مو به گردن و گوشش  میکشیدم ...یهو دیدم پرت شدم روی مبل تیشرتم تنم نیس .عجب سرعتی 

 داره هااااا ..زدم زیر خنده که گفت
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 گرگه تصمیم گرفته بخورتت  -اهونس

 توی گردنم و حاال اون بود که داشت نفسای منو تند می کرد ..... و بعد سرشو فرو کرد

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

 یک ماه بعد 

 خانوم پناهی رو فراموش نکنین-دلی  

 چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم تا. به اعصابم مصلت شم 

 میگم چشممم نوشتمش  ۱۳۵۶۷۸فا برای بار دلی جان ..عزیزم .خواهرم تو میوه بخور فقط حرف نزن لد-

فت دلی لبخندی زد و به سیب دستش گازی زد ..ویار میوه داشت ..داشتیم کارت عروسیه اری و اروید رو مینوشتیم و این دلی باال سرمون هی میگ

 خانوم پناهی رو فراموش نکنین خانوم پناهی رفیق دلی بود 

 کردین؟استادا دانشگاهتونو که فراموش ن-اهونس

 نع اونارم نوشتیم-

 اقای فضلی؟؟؟همکار شرکت -اروید

 اهونس نوشتش توی لیست 

 صبح نشستیم دارم مینویسیم. فقط  ۸شب بود و ما از  ۱۰ساعت 

 تموم شدن دیگه میخاین مرغ و خروسارم بنویسیم براتون؟؟؟-خمیازه ای کشیدم و گفتم

 خندیدن و اروید گفت

 ابون که مخمونو خورداهونس پاشو زنتو ببر بخ-اروید

 نامردی دیگه از صبح نشستم واس جنابالی کارت دعوت مینویسم اونوخ یه کلمه حرف زدم میگی مخمونو خورد؟-
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 راس میگه دیگه خانومم-اهونس

 مون میکردهاخیییی دلم سوخت .بزار جملمو ویرایش کنم .اهم اهم .اهونس خانومتو بردار ببر بخابون که خیلی خسته شده از صبح کمک-اروید

 افرین این شد -

 اگه کاری نیس ما بریم خونه دیگه؟-اهونس

 کجا برین؟؟؟همتون امشب اینحا میمونین-اردیان

م اتاق میدونستیم رو حرف اردیان نمیشه حرف زد پس قبول کردیم و بعد جمع کردن کارتا رفتیم باال .اروید و اری رفتن اتاق اری منو اهونسم رفتی

شده بودم .مانتومو دراوردم .زیرش با رکابی گردنی قرمز بودم .شلوارم ازین تنگا بود و موقه خواب رو عصاب بود .موندم اهونس .خیلی خسته 

چیکار کنم اینجاهم لباس نداشتم اروید و اری هم که شاید تو موقعیت بدی باشن نمیتونم برم ازش لباس بگیرم. .اهونس که همه ی لباساشو 

 *ر*ت پاش بود .دید من دو دل ایستادم نگاهی به من انداخت و با دیدن شلوارم مشکلمو فهمید دراورده بود و فقط یک ش

 دربیارش دیگه -اهونس

 جلو تو؟؟؟-

 وااای خیر سرت زنمی-اهونس

 زنتم که زنتم نباس خجالت داشته باشم چون که زنتم؟-

 دربیار بیا بخواب وگرنه من میام درمیارم -اهونس

 کنارش دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو دستش و زیر پتو شلوارمو دراوردم و انداختم اونور ..اهو اداشو دراوردم و رفتم

 نس زد زیر خنده و گفت

 

 

 قوربون خجالتت بشم من که اینقدر شیرینه -اهونس
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 لبخندی زدم و مث همیشه پشتمو از اهونس کردم و از پشت ب*غ*ل*م کرد و پاشو انداخت رو پامو خوابمون برد 

&&&&&######&&&&&&&&########&&&&& 

ری لباسم صدفی رنگ بود و جلوش باز بود. خیلی لباسه جیگر بود و عروسکی بود .موهامم باز ریخته بودم دورم و فر کرده بودم .امشب عروسیه ا

دد مااااااه از تو اتاق بیرون اومد خوله بود .منو ناری و باران و دلی اماده بودیم و روی مبل نشسته بودیم. که در اتاق عروس باز شد و یک ع

 .وااااااای که جقدر این اری محشر شده بووود اروید نخورتش کار کرده ..بلند شدیم و با دیدنمون گفت

 واااای چه نانلس شدیییین-اری

 تو دیگع شاتاپ شو که واقعنی خوشگل شدی -

 تو یکی که حرف نزن امشب تا صبح میخای بیدار باشی -اری

 دم و چشم غره ای بهش رفتم که خنده ی این دوتا خر باال رفت ل*ب*مو گزی

 مرگ نخندین ..عروس خانوم. شوهرت یک ساعته منتظره بیرون گمشو برو -

دیقه بعد  ۲۰دلی اومد و بعد تعریفایی که از اری کرد شنلشو براش انداخت و بدرقش کردیم. حاال ما باس منتظر میموندیم تا اینا برن ..تقریبا 

د کالغای عاشق رفتن و ما رفتیم بیرون ..ماشین رایبد دم در ارایشگاه بود .اومده بود دنبال ما طفلی اهونس همه کارا به گردنش افتاده بواین 

 .سوار ماشین شدیم و سالم دادیم جوابمونو داد و راه افتاد ..توی راه من قرررمز شده بودم از شدت خنده این رایبد همش نگاهش به نارسیس

 . و تازه یک بار اشتباهی راهو رفت که دیگه داشتم میمردم از شدت خنده بود

با از ماشین پیاده شدیم و وارد تاالر شدیم .هنوز شلوووغ نشده بود و فقط خودیا بودن .اول از همه رفتم میش عمه و بعدش رفتم پیش اهونس .

 دیدنم گفت

 اخ کمرم-اهونس

 چی شدییی؟؟؟!!!!-

 امشب چقدر از کمرم کار بکشم واس همین دردم اومد دارم فکر میکنم-اهونس

 از خحالت سررررررخ شدم و مشتی زدم به بازوش 
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 خعلیییییییییی بی حیاییییی -

 همینه که هست -باخنده گفت

که رفتن پیش اداشو دراوردم و رفتم توی اتاق تعویض لباسو مانتو و شالمو دراوردم و با باران و دلی و ناری رفتیم بیرون ..ناری و دلی 

 شوهراشون شوهر منم که درگیر. کارا بود پس با باران رفتیم سمت میزی و دورش نشستیم 

 چه خبرا رفیییق-

 خبرای خووووووب-باران

 میشنفم-

مهرداد خیلی اخالقش بهتر شده من باهاش نرمم اونم باهام نرمه همه تعجب کردن از تغییر ما و این خبر به گوش روژ هم -باران

منظورش از رژ همون دختره کنس که به مهرداد چسبیده بود تو دانشگاه( و روژ سعی داره رابطه مارو خراب کنه و این خیلی حرصم میده رسیده)

ولی مهرداد اصالااا بهش توجه نمکنهههه .وای سیلوانا باورت نمیشه من یه بار خاسم برم بهش بگم هنوز دوسش دارم برگرده ینی اصننننن 

 گه دارم میترکم تحمل ندارم دی

 دختر یکم نفس بگیییییر -خندیدم و گفتم

 د نمیشه المصبببب -باران

 چی پچ پچ میکنین-ناری

 یک صندلی بیرون کشید و کنارمون نشست .این حرف ناری مث پلی کردن باران بود و باز مث طوطی شروع کرد به تند تند حرفاشو زدن 

 شیپس ایشااهلل توهم قاطی مرغ و خروسا می-ناری

 اووووه اصن شاید نیاد ب من بگه دوسم داره -باران

 شما کی میخاین عروسی کنین؟-

 معلوم نی -ناری
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بیان  شونه ای باال انداختم ..صدای جیغ و کل کشیدنا باال رفت .نگاهی انداختم .اری و اروید اومده بودن .حوصله نداشتم پاشم پس منتظر موندم

 س و دوماد نشستن و کم کم همه جوونا ریختن وسط و شروف کردن به جنگولک بازی. تو ..اومدن داخل و رفتن سر جای عرو

 باران -

 با صدای مردی رومونو برگردوندیم سمتش .مهرداد بود .اوووخی چه ناز شده بود تیرداد هم کنارش بود ِاوهع این تیرداد چقدر عجیبه قیافش 

 بله-باران

 ی؟افتخار یه دور ر*ق*ص رو به من مید-مهرداد

 اوووووه بابا بنده خدا عاااااشقه 

 ا..اره-باران شوک زده گفت

 بعدم دستشو گذاشت تو دست مهردادو رفتن وسط پیست ر*ق*ص 

 ببخشید شما این دختر عمتونو ندیدین؟؟-تیرداد

 سایدا؟!!!!-

 اره اره -تیرداد

 اون همیشه وسط جمعه ر*ق*صه برو اونجاپیداش کن  -لبخندی زدم و گفتم

 مرررسی-تیرداد

 و بعد رفت سمت رقاصا ..اینم پررر شد. ینی عاشق شد 

 اوه باس عروسی این و سایدا رو هم بگیریم -ناری

 همه به خوشی باشه -خندیدم و گفتم

 الهی امین -ناری
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 خانوم شخسوار امشب همش فرار کن ..-

 برگشتم سمت اهونسو خندیدم

 کی فرار کرد حاال؟؟؟-

 پاشو بریم بر*ق*صیم -اهونس

ا ذوق بلند شدم و از اهونس اویزون شدم و رفتیم وسط پیست ر*ق*ص و رایبد و ناری هم با خنده دنبالمون اومدن.  دست اهونسو گرفتم و ب

 دستشو دور کمرم ح*ل*ق*ه کرد. و دست دیگمم گذاشتم روی سینش و شروع کردیم به ر*ق*صیدن ........

. 

. 

. 

. 

 dddن .وقتی رفتیم خونه اهونس صبر نکرد برم یک دوش بگیرم و رفت تو حلقم :اون شب خیلی خوش گذشت مخصوصا عروس کشو

&&&&&####&&&&&**************&&&&*&*&* 

 سال بعد ۳

 سیلوانا

بود در اتاق باز شد و یک پرستار در حالی که پسر من بغلش بود اومد تو اتاق .درد داشتم ولی برای دیدن پسرم جون میدادم .اهونس باالی سرم 

 مثل من منتظر بود. پرستار به ما رسید و بچه رو داد به اهونس .اهونس خم شد و بچه رو گذاشت تو بغل من .الهی و

 فداش شمممم چه جیگریه 

 

 اییین .هنه دورمون جمع بودن 
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 وووووی چه نانااااسه ..اهونس تسلیت میگم هیچیش شبیه تو نیس -نارسیس

 ععععع پس زشته -اهونس

 ینی من زشتم؟؟؟؟-

 بر منکرش لعنت -اهونس

خندیدیم و اهونس اومد کنارم نشست و پسرمون رو بغلش گرفت .هم بغل من بود هم بغل اهونس. و جفتمون با عشق به ثمره ی عشقمون زل 

 زده بودیم که یهو صدای چیییک اومد ..با تعجب سرمونو باال. اوردیم و اری رو دیدیم دوربین به دست 

 موندنی  میشه یک عکس به یاد-اری

 لبخندی نشست رو ل*ب*م 

 اسمشو چی میزارین؟؟-اردیان

 ببعی بزااالین-سپهر

 با چشمای گرد شده برگشتم سمت سپهر ..پسر اردیان و دلی 

 ععععععع سپهرررر-دلی

 خو مث ببعیه -سپهر

 پدر سوخته خودت شبیه ببعی هستی -اهونس

 خندیدم و گفتم

 یگه مث ببعیه هرچیو دوس داره میگه مث ببعیه عزیزم ..سپهر ببعی دوس داره واس همین م-

 اوهوم -سپهر

 اسمی تو ذهنتون دارین؟-دلی
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 به اهونس زل زدم .  از قبل اسمشو مشخص کرده بودیم 

 اسمشو میزاریم تیام ..-

 واااای چه اسم قشنگیییییی-ناری

 مرررسی-

 تیام دهنشو باز کرد و شروع کرد به گریه

 شیر میخاد-پرستاره

 ده بودم .تحمل گریشو نداشتم دستپاچه ش

 رایبد و اروید بریم بیرون-اردیان

این سه تا بعالوه شوهر عمه رفتن بیرون و اهونس کمکم کرد تا تیام رو شیر بدم...وقتی شروع کرد به شیر خوردن یک حس قشنگی نشست تو 

ه ی عشقمون ..باران و مهرداد و سایدا و تیرداد و رایبد دلم .حسی که میگفت مامان شدم .خیلی حس قشنگی بود .این پسر منو اهونس بود .ثمر

 و نارسیس ازدواج کردن ..توی اون یک سال همش عروسی داشتیم ..االنم هممون خوشبختیم 

&&&&&&&#####*********&&&&&&&&&****** 

 سال بعد۱

 تیاااااام بیا شیر بخوووور -

 نوموخام-تیام

 غلط کردی ..زود باش بیا -

 خام نمیخووولم نوموووو-تیام

 اهوووووونس-

 اهونس که داشت فیلم نگاه میکرد هواسشو داد به منو تیام که باهم درگیر بودیم 
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 جونم-اهونس

 پسرتو ببییییین میگم بیا شیر بخور نمیاد-

 خو نمووووخام-تیام

 ینی چی که نمیخای؟؟باید بخوری قوی بشی-اهونس

 ینی اگه من شی شی بخولم گوی میشم -تیام

 اره-اهونس

 تیام یکم نگاه من کرد و گفت

 نع نوموخولم-تیام

 چراااا؟؟-اهونس

 اته بوزولگ شدم-تیام

 بچه من با این سنم هنوز از مامانت شیر میخورم -اهونس

 چشم غره ای به اهونس رفتم ..بیچاره تیام با چشمای گرد شده نگاهمون میکرد 

 ممنی بابایی الس میگه؟؟-تیام

 رم؟؟من با تو شوخی دا-اهونس

 شی شیا واس منههه تو نباس بخووولی-تیام

 شی شیای توش واس تو بقیش واس من-اهونس

 اهونسسسسسس-

 چیه خوووو ..بجه پررو نمیخوره کاش من جای اون بودم-اهونس
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 خندیدم و گفتم

 تیام جان عزیزم. بیا شیرتو بخور میخام بخوابم -

  اخ جون ...تیام برو شیرتو بخور بعدش نوبت منه-اهونس

 پقی زدم زیر خنده و کوسن مبل ر. پرت کردم تو سر اهونس ..تیام با ترس اینکه کسی شیرشو ازش بگیره دویید اومد سمت

 من و لباسمو داد باال 

 شی شیا واس منههه-تیام

دراز کشوندم و اون  و بعدش شروع کرد به خوردن ...الهی فداش شمممم من که اینقدر لجبازه ..روی مبل دراز کشیدم و تیام هم روی خودم

 شیرشو میخورد و منم با گوشیم ور میرفتم .به ناری پی ام دادم

 س..خوبی؟؟؟.کمک نمیخای؟-

 نع عزیزم دردم شد میگمت -ناری

 اوکی-

 

بی  ماهه حامله بود باران و سایداهم که هنوز با ۲بود و بچشم دختر بود و همش میگفت دختر من زن پسر تویه .خخخخ اری هم  9ناری ماه 

 بچگی حال میکردن. ..

یهو شکمم سبک شد نگاه کردم .اهونس تیام رو بغل کرد و بردش باال تو اتاقش .بچم خوابش برده بود. منم خوابم میومد جشامو بستم و 

 خواستم بخوابم ولی یک سنگینی زیاااااد حس کردم ..با تعجب چشامو باز کردم ..اهونس بود 

 چته؟؟؟-

 ی شی بخورم ممنی نوبت منه ش-اهونس

 بلند زدم زیر خنده اهونسم میخندید ..پیشونیشو گذاشت رو پیشونیم 
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 سیلوانا ..من قبل تو اصن زندگی نداشتم از وقتی اومدی تو زندگیم فهمیدم زندگی چیه ..شیرینیه زندگی رو باتو چشیدم -اهونس

 دستمو فرو کردن تو موهاشو گفتم

 م خیلی زیاد تو همه جیز منی اهونس ..خیلی دوست دار-

 با عشق به هم زل زدیم 

 اهونس میخام ی چیزی نشونت بدم-

 ولی من االن شیر میخام-اهونس 

 ععععع لوس ..پاشو بریم ی جی نشونت بدم -

نسو گفتم با بهونه گیری دنبالم اومد و رفتیم باال ..رفتیم تو اتاق خودمون صندوقچه ی خاطراتمو دراوردم از زیر لباسامو گذاشتم رو تخت.  اهو

 بشینه ..بازش کردم و دستمال خونیه لب اهونس و اثر انگشتای قلبیمونو نشونش دادم 

 خدااااای من -اهونس

 قشنگه؟-لبخندی زدم و گفتم

 محشششششششششره ..بصبر منم ی چی نشون بدم-اهونس

 بعد رفت سر کمدشو یک صندوقچه دراورد درشو باز کرد و دستمالی دراورد

 ل خونیه لبای تو اینم دستما-اهونس

 وای اهونس -

 جونم-اهونس

 عااااشقتم-

 من بیشترررر ...اینارو باس تو قاب کنیم -اهونس 
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 اوهوم-

سه تا قاب دراوردم و با کمک اهونس قاب کردیم و دستماالی خونی رو روی میز ابنه گذاشتم و اثر انگشتای قلبی رو باالی تخت کنار عکس  

 ههم زدیم گذاشتم ..محشششر شده بود. .اهونس ب*غ*ل*م گرد و گفتعروسیمون همونی که پاهامونو ب

 دختررر مردم دارم دیوونه میشم از شدت عشقی که بهت دارم -

 ریز خندیدم که گفت

 نکن با من اینکارارو دیدی یهو افتادم سکته کردما-اهونس

 ععععععع خدانکنه -

 راسی جیگر خانوم لوسی کجاس؟-اهونس 

 

 یدادش پیش دلی ..سپهر نم-

 بهتر ماهم راحتیم-خندید و گفت

 لبخندی زدم که دستشو فرو کرد توی موهامو و نزدیکم شد . 

 برای همه یک عشق رو ارزو میکنم..عشقی که بهش برسن ..عشقی که واااقعا عشق باشه نه ه*و*س-اهونس

 و بعد گرمیه ل*ب*اش و بدنش بود که حس می شد  

.... 

 دقیقه  ۱۶:۳۸پایان :  

 

۷/۴/۱۳9۵ 
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