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 مسیـــح از زبون

 رو تخت دراز کشیده بودم و آرش و کیان روبه روم رو کاناپه لم داده بودن

 کیـان:مسیـح ،امشب مهمونیه هسـتی؟

 رو ببینم! ےمن:نه امشـب قراره آقای مجیـد

 آهنگسازه؟؟کیان:همون 

 آرش :آره دیــگهـ

 کیـان :آرش تو که دیگ میای ؟

 آرش:نیازی هس منم بیام مسیح ؟؟

 من:نه خودم کارارو ردیف میکنم تو برو،منتها مواظب باشا دوباره حوصله این خبرنگارارو با حاشیه سازیشون ندارم ،گاف ندی!!

 نم تا شب فلنآرش با خنده گف :خیالت تخت داداش پس من برم یکم استراحت ک

 کیان:فلن

سـیح بدونه اینکه منتظر جوابی از من باشه از اتاق زد بیرون ،میدونست معموال جواب نمیدمـ،چشمام رویه هم افتاد که با صدایه کیان باز شد:م

 کپیدی؟

 من:گمشو بیرون کیان خستم

 چشمامو بستم عادتش بود بیشتر مواقع پیش من میخوابید کیان:حال داریا کجا برم؟؟ بعد از چن لحظه خودشو پرت کرد جفتم...با بیخیالی

 از زبون دالرام:

وبعد از انجام عملیات اومدم بیرون موهامو cwصبح با صدای مامان ک اروم نوازشم میکرد بیدارشدم و ب مامی صبح بخیر گفتم پاشدم رفتم تو

و شلوارفُرممو هم پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون ب بابا و دانیال )داداش کنار بستم ک چون مقنعم کوتاه بود از زیر مقنعه میومد بیرون مانتو 
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ردم بزرگترم(صبح بخیر گفتم و رفتم اشپزخونه پیش مامان ک بزور دوتا لقمه چیز کرد تو دهنم ک مخم برا امتحان کار بده و از مامان خدافظی ک

 ک بابا گفت میرسونمت دالرام وایسا

ر و کفشامو پوشیدم ک ست کیفم بود و منتظر بابا وایسادم ک بیاد باهم رفتیم و سوار ماشین بابا شدیم حرکت ک +باشه بابا و بعد رفتم دم د

مین ک رسیدیم ب ۳۰دالرام عزیزم این امتحانه اخرتوهم با سربلندی ب پایان برسون تا موفق باشی+چشم باباجونم بعد از -کردیم بابا گفت

شدم رفتم پیش بچه ها و باهم رفتیم سر کالس وقتی برگه های امتحانوودادن پووووف هیچکدومو ک بلد نیسم مدرسه از بابا خدافظی کردم پیاده 

 همه سواالرو پیچیده کردن اَهــــــــ با گرفتن و دادن تقلب باالخره اخرین امتحانمونم تموم کردیم و از مدرسه اومدیم بیرون ک

 مانیا:بیاین پیاده بریم

 لی و مبی شماهم میاین دیگساغر:اره موافقم .د

 من :شک نکن

 مبینا:ن من باید زود برم خونه خدافظ بچه ها

 خدافظی کردیم و سه تایی راه افتادیم سمت خونه ک هممون ی دو کوچه فاصله داشتیم

 تو راه ک بودیم گرممون شد و تصمیم گرفتیم بریم و از تریا کنار پارک بستنی بگیریم ک البته بستنیمون تبدیل شد ب یخ در بهشت

ب   بعد از اینکه یخ در بهشتارو گرفتیم رفتیم تو پارکو داشتیم میرفتی سمت صندلیا ک ی پسری ک داشت با عجله میومد مثل گاااااو اومد خورد

 شد همش بریزه روم تلفنشو قطع کرد و گفت : من ک باعث

 وااااای خانوم واقــــــعا شرمندم معذرت میخوام

  پسره ک فک میکرد االن پاچه پاره بازی در میارم ،تا دید فقط گفتم اشکالی نداره پیش میاد تشکر کرد و رفت منم رفتم تو  سرویس بهداشتی

ه ها ک همونجا نشسته بودن داشتم میرفتم ک دیدم وااااا عکس اون پسره و ی کارتی ب همراه اونجا و مانتومو تمیز کردم و برگشتم پیش بچ

 شمارشو دو شماره دیگ و دو عکس دیگ افتاده رو زمین

 با تکون دستی بیدار شدم...

 چشمامو که باز کردم با نیش باز کیان روبه رو شدم
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 با صدای خش داری گفتم:نمیبینی خوابم ،چته ؟؟

 م میریم منو آرش کاری نداری؟کیان:داری

 فقط گمشـو کیان همین .-

 کیان:اَی به چشـم جیگـر....

 بعد ازچند دقیقه یادم اومد که قرار شام داشتم با آقای مجیدی....

 به سرعت از جام بلند شدم ورفتم حموم...

 ٭٭٭

 ته شده بود سوار ماشین شدمو به سمت خونه روندم.تو همین حین گوشیم زنگ خورد...با سر خوشی ناشی از قراردادی که با اقای مجیدی بس

 جواب دادم:بله؟

 صدای کیان بین اون همه هیاهو گم بود...:سالم....چی...قراردادو؟

 کیان صدات مفهوم نی ...._

 و بدون مکث قطع کردم

... 

 پارکینگ هدایت کردم...گوشی تلفنم و کتم رو از ماشین برداشتمو پیاده شدم.با ریموت در ورودیه خونه رو باز کردم و ماشین و سمت 

 به سمت خونه قدم برداشتم،،،،،

 مادرمو دیدم که وسط خونه ایستاده بود و به آرش ناسزا میگف

نم به شانسم یه فش ناموسی حوصله نداشتم که بیاد دوباره خِر منو بگیره پس طی یک تصمیم ناگهانی راهی که اومدم برگشتم که با صدای ماما

 دادم...

 مامان:کجا مسیـــــــــــــــح خان؟؟میری تنگ اون داداشت دیـــــــــــــــــــگه؟؟؟
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 نمیدونم چرا وسط جیغ جیغای مامان خندم گرف ،آخ حرص میخورد

 مامان:مـــــــــــــــــــــرض ،چرا میخندی ؟

به روی ماهت مامان خوشکلم،.....با پاچه خواری ادامه دادم:ماشاال بزنم به تخته مامان روزبه روز  با صدایی که خنده توش موج میزد گفتم:سالم

 جوون تر میشی

مامان با شنیدن حرفام بدون مکث اومد طرفم و بغلم کرد در گوشم گف:قربون مسیحم برم من ،کجایی تو گل پسرم؟نمیگی یه مامان دارم که 

 اد:اون آرش گور به گور شده که فقط بلده بره پی الـــــــــــــــــــــواتیش .نگرانمه؟ ]بعد با خشم ادامه د

 همچین الواتیشـو کشید که گوشم زنگ زد....

 با محبت پی

 یدم و گفتم : به واهلل درگیر بودم مامان ، تا همین االن داشتم قراردادمو میبستمب*و*سشونیشو 

 مامان:میدونم عزیزم تو که همیشه درگیر کارتی اون آرشو بگو

 با خنده گفتم:سوزنت رو آرش گیر کرده مادر من؟؟؟اونم به موقش درگیر میشه بزار االن خوش باشه...

 مامان اهی کشید و ادامه نداد.

 به ارومی گفتم:میرم باال لباسامو عوض کنم ...

 حسین میاد دنبالم مامان :برو عزیزم منم دیگ میرم، االن

 باشه ی ارومی زیر لب گفتم و به سمت پله ها قدم تند کردم....

 ـــــینا:anileالــــــ

 دالرام :
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منم ک کنـــــــــــجکـــــــــاو کارتو برداشتم و ب بچه ها گفتتم ک اونا هم اومدن و هرکدوم ی جووووووون کشداری گفتن ک زدم پس 

راهی خونه شدیم و بعد ی ساعت مسخره بازی رسیدیم ک تا وارد شدم دانی گفت:تو مگ نباید دوساعت پیس کلشون و کارتو برداشتیم و 

 میرسیدی؟

 +چرا ولی بستنی گرفتیم و رفتیم تو پارک خوردیم و یکم نشسیم و پیاده اومدیم

 از این ب بعد خبر میدی بهمون-

 گوشیم نگ خورد و مانیا بود+چشم و رفتم تو اتاقم و لباس عوض کردم اومدم پاایین ک 

 +جوووونــــــــم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 +اممممم وایسا بپرسم  بت خبر میدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 +اره عزیزم تو تله خبرشو میدم

مانیا تا فردا و اینا و چون بابا مانیا وخانوادشو میشناخت قبول کرد قرارشد  تلفنو ک قطیدم رفتم پیش بابا و ازش خواستم ک بزاره شب برم خونه

شب دانی منو برسونه خونشون پاشدم رفنم تو اشپزخونه ک وقتی سونیا خانوم)خدمتکار میانسالمون(داشت ساالد درس میکرد رفتم وپشو 

 یدم و گفتمب*و*س

 زارین من بقیرو انجام بدم+الهی من قربونتون برم شما یکم بشینین خسته شدین ب

 سونیا خانوم:ن دخترم زحمت نکش

 من: ع ا  ع ع برین استراحت کنین

ن فقد خودشو ی دختر و رفت  منم بقبه ساالدارو درست کردم میزو هم چیدم و بقیرم صدا زدم سونیا جونم پیش ما غزا میخورد همیشه چو

 سالش بودن بیچاره شوهرش ک باغبونمون بود فوت کرده۱۰
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 بعد از خوردن غذامون من رفتم تو اتاقم

تام من بیشتر تو خونه تو اتاق بودم چون با ارامش بیشتر حال میکردم و خودمو با اهنگای حصین و شایع و ..... سر گرم میکردم و یا چت بادوس

وشم نمیاد....رفتم پا لپتاپمو شروع کردم ب درست کردن عکس خواننده های محبوبم ک یهو عکی دو نفر نظرمو جلب کرد چون از شلوغی زیاد خ

لپتاپو وااا این چقد شبیه اون پسره رو کارت امروزه اره اره خودشه ووااااای این ک مسیح و اینم ارشــــــــــــــــ باید حتماب بچه ها بگم 

ولو شدمووموهامو باز کردم و خوابیدم خیلی اروم خوابیده بودم بدون هیچ خواب دیدنی عصر بیدار شدم و شروع کردم ب بستم و رفتم رو تخت 

 اماده شدن

 مسیح:

ن لباسامو که عوض کردم رفتم حموم.تو وان دراز کشیدمو چشمامو بستم ...معموال ادمی نیستم که زیاد فکر کنم همیشه بیخیال بودم و خوب چنا

 ود بیخیالی ...بعد از تقریبا رب ساعت از حموم بیرون اومدم.یه شورت فقط پام کردم و دمر رو تخت خوابیدم....خوبم نب

با حس سنگینیِ چیزی رو شکمم از خواب پریدم با تعجب به آرش و کیان نگاه کردم .پوووووف بلندی کشیدم و به ساعت نگاه گذرایی انداختم 

زودتر از ساعت شیش خونه نبودن ...با خشم پایِ کیانو انداختم کنار که خورد به کمر آرش ....آرش با عصبانیت نه صبح بود ...قطعا این دو نفر 

 بیدار شد و با صدایی که به دلیل خواب خش دار شده بود گف : هــوی کیان؟ کوری نمیبینی خوابم؟

 با تمسخر گفتم:

 آرش جان خوابه نمیبینه-

 .بالفاصله بعدش جفته کیان دراز کشید و چشماشو بست ....آرش غرید :زهــر مار مسیـح ..

ودم، با کسلی از جام بلند شدمو پتو رو رو این دو نفر انداختم ،هوای اتاق به شدت سرد بود ....با همون شورتم وسط اتاق بی حوصله ایستاده ب

کمدم رفتم و یه شلوارک کشیدم بیرون ،شلوارکو پام کردمو از  نمیدونستم االن چیکار کنم ،مغزم هنوز بیدار نشده بود بعد از چند لحظه به سمت

یدار اتاق زدم بیرون ...رفتم تو سالن غذاخوری و پشته میز نشستم ،روبه خدمتکاری که داشت صبحانه رو میچید گفتم: برو باال هم اون دوتارو ب

 کن هم گوشیمو بیار.

 چشم آقا سپس با کمی مکث گفت :فقط گوشیتون...-
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 وسط حرفشو گفتم :رو عسلی جفته تخته .پریدم 

 بی حرف راهی اتاقم شد ...

 پـارت چهـار....مســیح:

 با صدای غر غر کیان و آرش دست از خوردن برداشتم ،خدمتکار بدون حرفی گوشیمو گذاشت رو میز و رفت ،،،

 ــول؟؟ڪکیان یکی محکم زد رو شونـم و گفت: چطـــــوری شاس

 :تو انگار بهتری؟ شاد میزنی دیشب چه خبــر بوده؟؟تک خنده ای کردم و گفتم

ی چشمای کیان برقی زد و آرش زد زیر خنده ،ابرویی باال انداختم و چیزی نگفتم ....نگاهی به آرش انداختم که داشت با سرعت هرچه تمام هرچ

 رو میز بود رو جارو میکرد....به کیان نیم نگاهی انداختم که دیدم کم از آرش نداره

 به هردوشون با تمسخر گفتم :رو

 آرومترم میشه جارو کرد داداشیا

 روبه آرش با لبخندمزخرفی  ادامه دادم:مامان دیشب اینجا بود،کلی دلش برات تنگ شده...گف حتمن شب بری پیشش ...

 بالفاصله چایی پرید توگلوی آرش و شروع کرد به سرفه کردنه پیاپی طو

 ع کردم به زدن پشت کمرش ،کیان مات مونده بودری که من از جام بلند شدم و شرو

 با داد رویه کیان گفتم:چرا ماتت برده تو یه لیوان آب بده

 کیان  هول هولکی یه لیوان آب ریخت که خالی میداد لیوانو سنگین تر بود،آرش آبو خورد و تک سرفه ای کرد ...

 ـح؟؟سپس با خشم روبه من غرید:این چه طرز خبر دادنه مسیـــــــ

 با لودگی گفتم:جــــــــــــــووووونه مسیـــح؟؟

 آرش نیشخندی از روی عصبانیت زد و گفت:مامان دیشب اینجا بود؟ چی گف؟؟
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 جدی شدم و گفتم: گف آرش رفته پی الواتیش با کیـان؟؟؟؟

 زیر چشمی نگاهی به کیانی که رنگش پریده بود انداختم مـثله سگ از مامانم حساب میبرد...

 ن با تعجب و رنگی پریده گفت: دِ آخه به من چه این همش پِیـه ک*ص بازیاشـه؟؟؟کیا

 تک خنده ای کردم و چیزی نگفتم

 آرش اروم گفت: ینی باید برم امشب؟؟

 مثـله خودش اروم گفتم: برو مامانو راضی کن ، میدونی  که چه قد تورو دوس داره؟

 بلند شد ....ارش اوهومی زیر لب گفت و ناراحت از سر میز 

 گوشیمو برداشتم و رفتم تو اتاق تا آماده شم برم سمت استودیو برا ظبط اهنگ جدید ...

اق داشتم کتمو میپوشیدم که کیان سر زده اومد تو اتاق ، محلش ندادم و رفتم جلو آیینه و عطر تلـخمو به مچ دستام و گردنم زدم، بوش تو ات

 پیچید

 کیان: اووووووم پسر عجب عطریـه

 لبخندی زدمو گفتم: نمیخوای لباساتو بپوشی؟؟

 کیان با بیخیالی :کجا بسالمتی؟

 استودیو_

 کیان:عـه ؟؟ یه رب صب کن تا اماده شم ....لبخنده یه وری تحویلش دادم و رفتم پایین ...

 ؟آرش با سردرگمی وسط سالن ایستاده بود منو تا دید گف :مسیح کجا

 یه ابرومو انداختم باال و گفتم: استودیو ،چرا؟

 واس اهنگ مثـله دیوونه ها؟؟؟_

 اوهومـ ،-
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 با من من گفت :چیزه مسیح ...اممم

 با بیحوصلگی گفتم: هوم؟

 دوباره من من کنان گف :بابا چیزه

 ن !ڪچپ چپ  توپی بش رفتم و گفتم:دِ جون ب

 میر زنگ زده ؟تند تند شروع کرد به حرف زدن:بابا این ا

 خو امیر زنگ زده باشه؟؟معاونه ها ؟؟حاال چی گفته ؟-

 بعدم ریلکس به سمت مبل  قدم برداشتم تا بشینم ،

 آرش با استرس مشهودی گف: امیر گفت که این قرارداد با سلیمانی فسخ شد

 چرخوندم و با ناباوری  زمزمه کردم:چــی گف؟؟؟حالت نیم خیز بودم که تو همون حالتم موندم فقط سرمو نود درجه با تعجب به سمت آرش 

 آرش با سرعت به سمتم اومد که زود کمرمو صاف کردم و با عصبانیت زل زدم به چشمایه رنگیه آرش :گف فسخ شده

با داد فقط منتظر همین جمله موندم تا قشنگ آتیشی شم ،با خشم یقه آرشو چسبیدم و غریدم:پس تو این یه هفته چه گوهی میخوردی ؟؟؟

 گفتم:هـــــــــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟

 کیان سراسیمه از پله ها اومد پایین و گفت :چتونه ،چی شده؟؟؟

ند با دیدن وضعیت مادونفر به سرعت  به سمت ما اومد و دستامو از رو یقه ارش جدا کرد مقاومتی نکردم و خودمو رو یه مبل انداختم ،کیان بل

فا ...بی هیچ حرفی زل زدم به ارش ،نمی دونم نگاهم چجوری بود که ارش به با تته پته گف :مـرگه کیان که گفت:طیبه خانم دوتا لیوان اب لط

 برام عزیزه

 *ش به من چه؟ڪ*سـ*ڪکیان پرید وسط حرفش:مــرگه اون عمت 

ونه تو مسیح نمیدونستم اینطور آرش به کیان چپ چپی رفت و روبه من ادامه داد: سهل انگاری کردم درست، دسته کم گرفتم درست ولی به ج

 میشـه سپس با شرمندگیِ بیشتر گفت:شـرمندتم داداش .....
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 جوابی ندادم و به تابلو فرش ابریشمیِ رو به روم زل زدم

 کیان سینی رو از طیبه خانم گرفت و گفت: فداسرتون بابا مگـه چی شده حاال این نشد یکی دیگ...

 کیان بهش چشم غره رف.آرش یه خفه شویی زیر لب بش گف که 

 پووووفی کردم و از سر جام بلند شدم  درحالی که از سالن خارج میشدم گفتم: تو ماشین منتظرم ،کیان تا دو دیقه نیومدی دیـگه نیـا

مشکی رنگم  از پلـه های ورودی پایین رفتم و به طرف پارکینگ راهمو کج کردم.سوئیچ ماشینو بی حرف از راننده گرفتم و سوار المبورگینی

 شدم....

 پشت چراغ قرمز بودیم که کیان گف: عـه راسـتی مسـیح، دیشـب چی شد؟

 با یادآوری دیشب تک خنده ای کردم و گفتم: چیز خاصی نشد، یه قرارداد بود بستیم رف پی کارش .

 کیان ایولی گفت و ساکت نشست.

 ردم....با سبز شدن چراغ پامو روی پدال گاز گذاشتمو به سرعت حرکت ک

 ٭٭٭

 سوئیچو سمت کیان پرت کردمو گفتم :تو برون

 سوئیچو گرفت

 و نشست پشته رول...بی هیچ حرفی کنارش نشستمو گفتم :کیـان؟

 هومی گفت

 با چشمایی که بر اثر خواب الودگی خمــارتر شده بودن گفتم :امشـب میری خونت؟

 آره بابا کلی کار ریخته سرم-

 مازر نزن امشب میای پیش -

 نه جونه مسیـح به موال کار عقب افتاده زیاد دارم.-
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 چپ نگاش کردم و با تمسخر گفتم:عاشق اون چش و ابروت که نیستم ،بیا امشب پیش ارش باش ،االن کلی عذاب وجدان گرفته البد

 بلند خندید و گفت :بسوزه پدر رفاقت ،اَی به چشـم

 نیشخندی زدم و چیزی نگفتم

 ینا:ـــــanileالــــــ

 دلـــــــارام:

شینشو .بعد از اینکه اماده شدنم تموم شد گوشیمو هم برداشتم و گزاشتم تو کیف  رفتم دانیالو صدا زدم ک برسونتم دانی هم اومد و رفتیم تو ما

 دیقه رسیدیم خونه مانیا ک ساغرم اونجا بود با مامان باباش سالم کردیم و رف۱۰بعد 

 ررگفت:اهه تموم شدتیم توواتاق مانیا ک یهو ساغ

 من:چچچچی تموم شد

 ساغر :رابطم با علی

 مانیا :بدددددرک

 من:اوهوم موافقم با مانیا بدرک ک بهم زدین اکیپ دخترونمون رو عششششقققه

 کردم ک دیدم دارع گریه میکنه ب*و*سو رفتم لپشو 

 دوس نشدهمانیا:اههههه ساغی بیخی بابا بره بدرک یاد بگیر از دلی ک یبارم با یکی 

 من:خب اخه من خوشم نمیاد از این جور چیزا

 مانیا:اووووم نچ نگو بدم میاد بگو چون ک نمیتوووونم مخ کسیو بزنم

 ی ذره بدم اومد و گفتم:وووواااااه مانی کی گفته نتونم؟

 مانی:ینی میگی میتونی؟
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 من:اره

 ساغی:پ بیا زنگ بزن ب این شماره هه ک نوشته مسیح و اینو مخ کن

 :میتونم اما زشته هامن

 مانی:زشت نی بگو نمیتتتوووونم

 من:شماررو به من ببینم

 شمااررو گرفتم و زنگ زدم بعد از سه تا بوق جواب داد

 

 دلـــــــــارام :

 جواب داد

 من:سالم

 مسیح:بـله؟

 من:خوب هستید؟

 مسیح:مچکـرم،به جا نیاوردم؟

 از طرفداراتونم ک شمارتونو.....هیچی من:بله بله بهتون حق میدم نسناسین چون من یکی

 مسیح تک خنده ای کرد و گفت:خوب االن چه کاری از دست من بر میاد ،خانووووم؟

 من:واقعا قصد مزاحمت نداشتم ک اینجور برخورد میکنین

 مسیح دوباره اروم و مردونه خندید و گفت: مگه برخوردم چجوریـه خانووووم؟

 پرویی گفتم:میشه بیشتر اشنا شیم ک شاید بتونم بتون بگم برخوردتون چجوریه اقـــــــــــایهو تموم جرعتمو جمع کردمو با 
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یهو مسیح بلنــــد زد زیر خنده ،جوری میخندید که دلم براش ضعف میرفت کم کم که از شدت خندش کم شد با صدایی که خنده توش مـووج 

 یی خـانووووومـجـان ،،،،نـه خوشـم اومـد یـه نمـه پـرو ےمیزد گفت: ا

 من:عععععع اتفاقا همه بم میگن خیلی خجـالتـی ام اقـــــــــــا

 مسیـح تک خنده ای دوباره کرد و گفت: اووهومـ ،شــک نکـن

 رسیده%۱۰۰من:نچ شکی ندارم ب 

 مسیح بعد از مکثی :خـوب دیـگه من باید برم ،...

ـــــــلیـــــی حرصم گرف برا همین گفتم:اوهوم ببخشیدمزاحمتون شدم مث همون لحظه صدای یه دختری اومد اوووه چ با عشـــوه خی

 اینکه صداتون میکنن

 مسیح : خوشـحال شـدم خانوووم ..خدانگهدار

من:همچنین اما اخرش بد ضدحالی خوردم روز خوش...و بعد قطع کرد اووووف چقد عصبیم کرد دیدم از اونور مانیا و ساغی سرخ شدن از خنده 

افرین اگ اون دختره نمیومد خوب داشتی پیش میرفتی اما حاال ک فمیدیم پیش دوس دخترشه هر چقدم پروگی میکردی فایده نداشت ک گفتن 

لشو ...فکرم مشغول شد وواااای ینی چقد االن خُرد شدم جلوش اهههه....تو یه تصمیم ناگهانی شمارشو سیو کردم رفتم تو واتس تا ببینم پروفای

 (بود..eleineanaاشته بوداستاتوسشم )...پروفایلی نز

 یدیم و بمون خیلی خوش گذش اما هنوز فکر مسیح تو ذهنم بود .ر*ق*صاه..خالصه با بچه ها کلی زدیم 

 دلـــــــــارام:

اومد و ما همه  بعد از اونهمه دیوونه بازی ک دراوردم رفتیم شام خوردیمـ و دباره اومدیم تو اتاق هر کدوم یجا ولو شدیم ک یهو داداش مانیا

 نظرتون چیه بریم بیرون بتابیم؟：پریدیم باال و سالم کردیم ک از ترسیدن ما خندش گرفت و بعد جواب سالممونو داد و گفت

 ما همگی موافقتمونو اعالم کردیم و اون رفت و ماهم رفتیم اماده شدیم ک منو ساغی و مانی ست کردیم هر یه سفید و مشکی بودیم ینی مانتو

و کفش سوپر استارامون و یذره ارایش کردیم ورفتیم بیرون اتاق ک داداشش گفت بریم تو ماشین و ماهم رفتیم سوار ۹۰با شلوار مشکی مشکی 

شدیم و حاال تو ماشین ی دوستا دیگشم سوار کرد و ما دختراعقب   و خودشو دوستش جلو تو ماشین اننننننقدر دیوونه بازی دراوردیم ک 
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پل و پیاده شدیم و پسرا رفتن برامون بستنی بگیرن و ما رفتیم رو پل ک هی همه متلک مینداختن و میخواستن شماره بدن  رسیدیم ب سی و سه

 ک باالخره اونا ک با بستنیا اومدن نجاتمون دادن

 مسیــــــح

 بعد از اینکـه قطع کردم،لبخندی روی لبم اومد :( هـع

 پدرسوخـته با کی الس میزدی؟؟؟ ےکیـان: ا

 با خونسردی برگشتم سمت کیان و گفتم: مـردی یه بار دیـگه ریپیت کن حرفتو

 کیان:گفتم داداش با کی حرف میزدی الهی من قربونت برم؟

 آروم گفتم: خودمم نمیشناسم ،گف طرفدارمه

 کیان نیش خندی زد :از جنس مونث کلک؟؟؟خجالت نمیکشی؟

 ش و گفتم:حاال چرا انقد پاکدامن شدی برا من؟؟؟کوثنه مبلو پرت کردم طرفش که صاف خورد تو دماغ

 رویا باهمون صدای تو دماغیش گفت:اِِِ بسـ کنیـد دیـگه

 روبه من گف:مســـــــــــــــــیححححححححححح؟؟

 همچیـن مسیحو کشید

 کیان اروم گفت: با همین غلظت؟

خدا ،،تکو تنهام یه منشی دیگ ام استخدام کنین خووووووو...همون هومی زیر لب گفتم که رویا ادامه داد:من دیگه واس کارای شرکت نمیرسم ب

 موقع آرش از پله ها پایین اومد مثه اینکه حرف رویا رو شنیده بود که گفت :میدم آگهی بزنن برا استخدام دیگه چی بـانوووو؟؟؟؟؟

 رویا:وای مرسی  آررررررررررررررررررررررررررش

 ح غلیظ تر بوداکیان دوباره زیرلب :این از اون مسی

 تک خنده ای کردم : بریم بیرون شام بخوریم؟
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 رویا : آره برین ،منم دیگ برم خونمووووون

 کیان :بیـخود کجا میری؟

 رویا:وای نه کیـاااااان دیر وقته ت

 اکسی بعد گیرم نمیاد.

 کیان :خودم میرسونمت

 رویا باشه ای گفت و همگی برای رفتن اماده شدیم         ِ 

 

 دلــــــارام

 با سروش و شروین ینی داداش مانی و دوست داداشش رفتیم باال و تو یکی از دهنه های پل نشستیم نمیدونم چرا وقتی میام اینجا دلم میگیره

رو دوس دارم تنها باشم همش میرم توفکر و خیاالی الکی تو فکر بودم ک ساغی گف پاشین عکس بگیریم بذاریم اینستا تا چشم چندتا دخت

 دراریم ک یهو شروین گفت:ساغی خانوم مطمعنیـــــــــن دختر دیگــــــــــ!؟

 ساغی:واااااا بله ک دختــــــــر پس چی مگ من دروغی دارم بگم ب شما

 شروین:ن بابا قصد جسارت نداشتم فقط فک کردم شاید روتون نشده ک بگید پسر

روعه دقیقا بر عکس دالرامه ک یهو نگاه شروین روم افتاد و گفت:بعلــــه دالرام جان ک ک یهو مانیا گفت:ن بابا این ساغی خیلـــــــــی پ

 از یس خانومن مشخصه ازشون ک اروم و مظلومن

 من:ممنون لطف دارید و سرمو انداختم پایین

کردم  ب*و*سفتم بغلش کردم و پاشو همینطور نشسته بودیم و گپ میزدیم ک یهو اونور ی دختر بچه خیلی نازی افتاد رو زمین منم دوئیدم و ر

ک وقتی باباش ازم گرفتش خیلی تشکر کرد  و بچه عه هم بم لبخندزد کوخیلی خوشال شدم همه از این رفتارم در تعجب بدن اما مانی و ساغی 

 عادت داشتن
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خوابیدیم اما من نمیدونم چرا خوابم نمیبرد  بود ک رفتیم خونه و منومانی و ساغی تو اتاق مانیا۱اون شبو کلی خوش گذروندیم و حدودا ساعتای 

ب هیچ وجه برا همین تصمیم گرفتم خودمو ب بچه ها ثابت کنم ک بفهمن من بلدم مخ بزنم اما خودم نمیخام اخه انا فک میکنن چون کسی نی 

ی حرکت آنی گوشیمو برداشتم و  با هیشکی دوس نشدم اما ن چون با سینگل بودن بیشترحال میکنم با کسس دوس نیسم وگرن خیلیا هستن با

 داشتم فکر میکردم چی تایپ کنم

 

 مسیــــــــــح

 نیم ساعتی بود که اومده بودیم رستوران که منو آرش گیر امضا و عکسای مردم افتادیم ...

نده .چشم قربانی گفت و رفت  تازه میخواستیم سر میز  بشینیم رو به گارسون کردم که جفتم ایستاده بود و گفتم: دیـگه کسیو طبقه باال راه

 پایین ...

 رویا:دیـگه داشت شام سرد میشـدااااااااا

 کیان با لحن رویا گفت: آره بخورین تا سردتر نشده هاااااااا....

 بعد از اتمام شام همگی از در پشتی رستوران به قولی در رفتیم ...

 کیان :من میرم رویا رو میرسونم از اونورم میرم خونم ،یاعلی

 آرش که میخواست بشینه پشت رول گفت:عــه چرا؟ بیا پیش ما بابا این مسیح که فقط بلده بخوابه بیا ناموسا

 کیان :بابا بزا برم یه سر میزنم دوباره میام

ن دختر عمویه منو با صدای ارومی گفتم :فردا صب میاد آرش بشین روشن کن بریم خوابم میاد ....قبل از اینکه سوار شم رو کردم به کیان: کیـا

 سالم میرسونیا فمیدی؟ نشنوم نگاه چپ بش انداختی ؟

 کیان چشم غره ای بهم رفت: برو بتمرگ تو ماشین بابا

 رویا :اِ کیان با داداشم درست صحبت کن
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 چشمکی به رویا زدم و سوار شدم.

کوت خیلی خوبی حاکم بود که به ادم ارامش خاصی می داد آرش ماشینو روشن کرد و به ارومی شروع به حرکت کرد...تا خونه تو فضای ماشین س

 از دست کیان کمتر از این ارامشا می دیدیم .

 

 دلــــارام:

 رو زدم ......حدود یه بیست دقیقه ای منتظر موندم تا صدای پی ام گوشیم اومد...dalsباالخره تایپیدم سلــــــــــام و 

 مسیح:علیــکه ســـالم خانووووم

 هستی آقـــــــــا!؟+خوب 

 مسیح:ممنـون

 +مزاحم ک نیستم؟

 مسیح: نـه این چه حرفیـه

 +خوش میگذره؟

 مسیح:از چـه نظـر؟؟

 + اممممم نمیدونم از هر نظری که دوس داری!

 مسیح:آره میگذرهـ چه خوب چه بد!

 +اون خانومـــــه خوبه؟

 مسیح:متـوجه نمیشم؟

 +اوه ببخشید یادم نبود یکی  دوتا نیستن که
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 مسیح :جـــان؟ یکم واضح تر بگیـن؟!

 +فک نمیکنم جاییش رو بد گفته باشم منظورم زیدهای گرامتـــــون بودددد

 مسیح بعد از چند دقیقه ای جواب داد:الزم نمیبینم توضیحی بدم بتون خانووم

 ودمو حفظ کردمو دیگه پی امی ندادم.تا میخواستم تایپ کنم دیدم اف شد پس شخصیت خ

ز برا اولین باربود تووعمرم برا ی پسر تا این حد پرو بازی دراوردم اما خیلی زیاده روی کردم اونم باکیــــــــــی من با مسیح ک همه ا

هنوز همونم مسیحوبا  ارزوهاشونه باهاش حتی سالم کنن اینجور صحبت کردم اووووووف تو دلم هی ب خودم فحش دادم ورفتم اهنگ من

هندزفری گوش دادم واقعا صداش بهم ارامش میداد اما نمیدونم چطور و چرا من ک اینو ی بارم از نزدیک ندیدم و نمیشناسم و تنها چیزی ک 

سر و صدای بچه  میدونم راجعش اینه ک با ارش برادر دوقلوان  و تهران زندگی میکنن با این فکرو خیاال خوابم برد صبح ک ن ینی لنگ ظهر با

 ها بیدارشدم

 +صبح بخیر

مانی:به چ عجب صبح توام بخیر راسی دلی  ی ساعت  پیش صدا پی امت اومد منم گزاشتمش رو عسلی ک صداش بیدارت نکنه تا انو گفت مث 

 داده mpجت بلند شدم و گوشیو باز کردم ک ببینم کی 

 مسیــــــــــح

 که حتی اسمشم نمیدونم واتساپمو غیر فعال کردمو گوشیم و پرت کردم رو عسلی ... بدون اینکـه منتظر جوابی از اونی باشم

 بلند شدم تا دوش بگی

رو  رم و بعد بخوابم ...دوش گرفتنم حدود ده دقیقه ای طول کشید بعد از بیرون اومدنم طبق عادتم فقط یه شورت پام کردمو ربدوشاممو انداختم

شمام داشت گرم میشد که در اتاقم باز شد ،عصبی چشم باز کردم تو اون نور خیلی کم چهره آرشو کاناپه و خودمو رو تخت پرت کردم.چ

 تشخیص دادم بعد از مکثی صداش بلند شد:خوابی داداش؟

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم:بیا بخواب، من از دست تو و کیان کجا برم اخه؟!

 آرش بی هیچ حرفی جفتم خوابید .
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 منم کم کم خوابم برد...

 با خوردن یه چیز محکم به کمرم از خواب پریدمو برگشتم تا ببینم چی بوده !!

 باعصابانیت پوفی کردم و بلند گقتم:شــما دوتا تنه لشــا ،هووووی

 کیــان تو دیگـــه کی اومدی؟

 کیان خواب الود با چشمان بسته ،نشست :چـته اول صــبی پاچه میگیری؟؟؟

تو سرش ،همون بالشتو گرفت بغلشو دوباره کپیـد ...دیدم نخیـر اینا بیدار بشـو نیسـتن ...بیخیالشون شدمو از با بالشتم یکی محکم خوابوندم 

تختم پایین اومدم امروز فک کنم بیکار بودم پس تصمیم گرفتم برم شرکت ،،،پوزخندی زدم کیان مثال مدیر برنامه هامون بود البته 

 مثـــــــالاااا....

 و صورتمو شستم جفته تخت ایستادمو با صدای بلند گفتم: پــــــاشـین ببینم کلی کار داریمبعد از اینکه دست

 کیان کالفه نشست و با ناله گفت:به شرافتت قسم بزار بخوابم

 +تالوت نکن یــــــــــــــــــاال ارشــــششششششششش

 ارش با کرختی از تخت خواب بلند شد و زیر لب یه چیزی زمزمه میکرد

 چی میگی ارش زیر لبی؟؟؟ +

 آرش با لبخندی که حرصی بودنشو نشون میداد گفت:دارم برا امواتت صلوات میفرستم داداش

علی فکتو  چپی نگاش کردم و روبه کیانی که از این حرف دو دقیقه ای ما سو استفاده کرده بود و دوباره خوابیده بود گفتم:کیان پا میشی یا به والی

 میارم پایینا؟

 ان با عصبانیت بلند شد و میخواست از اتاق بره بیرون درو باز کرد و گفت :مسیح ؟کی

 نگاش کردمو هومی گفتم

 با دستش عالمت فــ*ا*ک*ی نشـون داد و رفت ...خندم گرفتو چیزی نگفتم رفتم سر کمدم تا لباسی بپوشمو زودتر برسم شرکت....
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 دلـــــــارام

دانیاله ک اهــــــــ کشداری گفتم ک باعث شد ساغی و مانی سوال پیچم کنن منم مجبور شدم جریان پیاما تا پی امو باز کردم دیدم اسم 

 دیشبمونو بشون بگم ک اونا هم حرصشون گرفته بود ک انقدر مسیح مغروره من لباسامو عوض کردم  اماده شدم چون دانی گفته بود میاد دنبالم

مانیاوو مامانش اصرار کردن بمونیم نموندیم و ساغی هم اومد ک ما برسونیمش با زنگی ک دانیال زد چون امشب مهمون داریم برا همین هرچی 

ب گوشیم فهمیدم اومده ، چون حوصله صحبت نداشتم قطع کردم و از مانیا و مادرش خدافظی ووتشکر کردیمو رفتیم ک تا نشسیم تو ماشین 

 ه ن رد دادندانیال بل حالت عصبانیت گفت:گوشی ماله جواب دادن

منم ک اصال حوصله دهن ب دهن شدن نداشتم فقط گفتم ببخشید و تا موقعی ک ساغرو رسوندیم هیچی نگفتم و فقط از ساغی خدافظی کردیمو 

یهو ماشین کنده شد معلوم نی دباره با کدوم دوس دختراش دعواش شده ک سگ شده ک یهو دیدم گفت خفه شو دلی که تازه فمیدم اوه اوه 

تع منن حرفای دلمو بلند گفتم تا رسیدیم جلو در پیاده شدمو درو محکم بستم و سریع رفتم تووخونه ک باباهم بود واقعا از دست کارا دانی خسباز 

 شدم و بااالخره ب بابا گفتم هر چی از دهنش در میاد ب من میگ و من همش مجبورم سکوت کنم

هر چی باشه داداشته و صالحتو میخواد ،خودش بیشتر از تو پیرهن پاره کرده حرفاشو گوش  بابا :اروم باش دخترم خودم بعدا بهش تذکر میدم

 بده باباجون

 یدن بابا و مامان رفتم اتاقم.ب*و*سچشـمی گفتم و بعد از 

 

 مسیــح:

 کیان:به به منــور کردین ایـنجارو دوقلوهای د*یـ*و*ث

 ر مثـله ادم صبت کنیآرش زد زیر خنده وگفت:خدایی به دلم میمونه یه با

 +آدمـه که مث ادم صبـت کنـه؟

 آرش :ایـنم حرفیـه داداش
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 کیان: خوب آگهی استخدام مثـ اینکه کار خودشو کرده ،امیر میگ امروز صب غوغا کردن ....

 آرش :دیروز که ما رفتیم خبری نبود؟

 کیان: خداوکیلی شـیش میزنی چرا آرش؟؟ دارم میگم امروز صب؟

 کردم ،تک خنده ای 

 از کل کل این دونفر به شدت خوشم میاد ...

 +میگم کیان جان؟

 کیان با لودگی:جوونه کیـان مسیییییحم؟

 +حس نمیکنی مدیر برنامه هامونی ؟؟

 کیان:چرا واهلل همش این حسو دارم!

 آرش پوزخندی زد و چیزی نگفت

 +انقــد خودتو خسـته نکن مشتی من راضی نیستما

 ح یادم رف بگم .کیان: عه راستی مسی

 آرش : چیـو؟

 کیان چپکی نگاش کرد:از کی تا حاال تو شدی مسیـح ؟؟

 آرش:منو مسیــح نداریم که .

 کیان:آرررررررررررررهه ...بعد رو به من گفت:فـردا یه قرار تنظیم کردم برات که بری اقای فتحـی رو ببینی .

 آرش:چه عجب یه بخاری ازت بلند شد کیان...

 می نازک کرد و چیزی به ارش نگفتکیان پشت چش
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 با کمی تفکر گفتم:فتحــی؟؟

 کیان:آره دیـگه ...

 آرش:بابا مسیـح اون یارو کچله رو میـگه چشاش آبیـه

 کیان بلند زد زیر خنده و گفت:برادر من چرا مشخصات جـانی سینس رو میدی؟

 کرد .... بالفاصله بعد از شنیدن حرف کیان ،آرش با پاش محکم پایه کیانو لگد

 کیان :مسیح این داداشتو بگیر زیادی فیل

 م میبینه ...تو کفیا آرش

زدم زیر خنده و آرش زیر لبی فش داد و بعد خندید....کیان یهویی ساکت شد و محکم کوبوند تو پیشونیش ....ارش با تعجب و من با خونسردی 

 نگاش میکردیم....

 گفتم:طبقـه معمول،، چی یادت رفته ؟؟؟

 ا بهت گفت:شما دوتا میدونین که یه ماه دیـگه کنسـرت دارین؟؟ اونم اصـفهان؟؟؟کیان ب

 آرش با تعجب بلند گفت :چـــــــــــــیییییییی؟؟؟؟؟رو به من گفت :آره مسیــح؟؟؟

 اوهومی زیر لبی گفتم که کیان نفس راحتی کشید و غرغرا آرش شروع شد ....

من بدی؟؟؟ این گالبی خبر نداد تو چته؟ چه راحتم میگ یک ماه دیگ اینم میگ اوهـــوووم ...دیگه زمزمه آرش:اوهوم و زر مار نه باید یه خبر به 

 زیر لبیشو نشنیدم....

 ٭٭٭٭٭٭

دیدم  با کرختی از جام بلند شدمو نگاهی به کنارم انداختم ،چه عجب این دونفر نبودن ....به ساعت نگاه گذرایی انداختم که عقربه رو رویه هفت

دم .پوووف زود بود برا بیدار شدن کـه....دیگه خوابمم که پرید ،گوشیمو روشن کردمو تلگرام، واتساپ و اینستاگراممو فعال کردم.. سوتی کشی..

 ...اووووهَـ چه خبـر بود...کی میاد این همه رو بخونه ؟!کامنتا اینستا در حد اللیگا بود ،به خاطر پست جدیدی که دیشب گذاشتم بود....
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 گرامو اینستامو اف کردمو رفتم تا پی اما واتساپو بخونم ...تل

حین خوندن پی اما بدون اینکه جوابی بدم فکرم رف سمت اون دختره ....راستی اسمشو نگف؟بدون اینکه نگاهی به پروفایلش بندازم واتساپو 

 اف کردم و گوشیمو پرت کردم اونور ....

 شرط میبندم شب نشده پی ام میـده

 از این فکرم رو لبم اومد... لبخندی

شاید بشه مخشو زد  ...اوممممم ....حسـم میگ دافـیـه براخودش ،خو چکاریـه مسیح عکسش که رو پروفایلش هسـ ...منتها گشادیم میاد 

اده بودم که از طبقه عادته همیشگیم رفتم حمومـ، زیر دوش ایست lدوباره فعال کنم .پس میزارم همون شب که پی ام داد...حولمو برداشتم

راشـو اینکـه قراره امشـب دوباره پی ام بده و پیشنهاد بده لبخندی زدم...اینم مث بقیه دختـرا ...دختری که از همون اول پیشنهاد بده دیه اخ

 خدا بخیــر کنه

 

 مسیــح:

 

 م گرفتم یه سری به شـرکت بزنمـ...طی یک تصمیم ناگهانی برای  رفتن سر قرار با فتـحی آرشـو به جای خودم فرستادم و خودم تصمی

 از در ورودی که وارد شدم جیغ رویا به گوشم رسید:وااااااای مسیـــــححححححح

 با اخم سرمو به سمتش برگردوندمو با تاکیـد و شمرده شمرده ،اروم گفتم:چن دفـعه گفتم تو شـرکت جیغ و داد نکن؟؟هوووم؟

 رویا سرشو انداخت پایین و اروم تر از تن صدای همیشگیش گفت:خوب ذوق زده شدمـ

پشت  .سرشو که اورد باال از دیدن لب و لوچه آویزونش خندم گرف با صدایی که رگه های خنده توش بود:خوبـ حااال کوچولو ناز نکن ...با ذوق از

 ف اشاره کردم:عه مکه یادت رف کجایی؟میزش بلند شد و اومد سمتم میخواست بغلم کنه که به اطرا

 رویا: باشـه بابا ، آرششش نیومد؟
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نه ای گفتم و زل زدم به چهرش ...حس میکردم یه چیزی ازش تغییر کرده بود هرچه قدرم نگاش میکردم نمیفهمیدم پس پرسیدم:رویا، قیافت 

 عوض شده ؟!

 رویا :وااای آره بهم میـاد؟

 ویا ملوس خندید و گفت :منکه میدونم متوجه نشـدی پسـرعمو....به ناچار سری تکون دادم که ر

 نگاش کردم و گفت:ابروهامو کوتاه کردم ...نگاهی به ابروهاش انداختم.اخمی کردم :تو مگه چن سالته؟؟

 ۱8رویا اروم گفت:

 ابروهاتو دس کاری کردی؟؟ با خشم اروم گفتم:دماغتو عمل کردی هیچی نگفتم ،موهاتو رنگ کردی دفه پیش هیچی نگفتم ،دیگ چرا

 سری تکون داد و ببخشـیدی گفت.

 با تاکیـد و تشدید وارگفتم:

 میزاری بــّلّــند شن رویا وای به حالت دوباره دسـت زدی فهمیـدی؟

 آره ای زیر لب گفت و برگشت نشست پشت میزش ...به سمت اتاق معاون قدم برداشتمـ

،دختر خوشکلی بود ولی تحت تاثیـر یه سری رفیق هر روزشو یه قیافه بود ..پشت در نفس عمیقی  رویارو مث خواهر نداشتم دوس داشتم واقعا

 کشیدمو وارد شدم.

 امیر با دیدنم از پشت میز کارش بلند شد و سمتم اومد :چطوری داداش؟؟؟ دستی دادم و نشستم رو مبل روبه روش

 +خوبم تو چطوری؟

 امیر:خوبم چه عجب؟

 بیام یه سر بزنم +سرم خلوت بود گفتم

 امیر با حرص گفت:آخ دستم به آرش برسـه ...

 لبخندی زدمو گفتم:اونو ولش کن یه سری پرونده بیـار چک کنیـم
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م خالصـه تا ساعت حدود پنج تو شرکت با امیر پایـه کار بودیم ...با خستگی ناشی از کار زیاد سوار ماشین شدمو سمت خونه مامان اینا روند

قیقه ای تو راه بودم تا رسیدم ،ترمز دستیو کشیدم و ماشینو خاموش کردم ...تک کتمو از ماشین برداشتمو پیاده شدم...زنگ خونه رو ....یه ده د

 زدم...بدون هیچ حرفی در با صدای تیکی باز شد.

یاطشـون پرگل و سرسبز بود ...لبخندمو رفتم تو و درو بستم نگاهی به حیاط انداختم و لبخندی زدم با وجود مامان همیشـه این باغچـه بزرگ ح

 حفظ کردمو از حیاط نسبتا بزرگشـون گذشتم مامان به سمتم اومد و با ذوق بغلم کرد :چطوری مادر ؟الهی قربونت برم

 یدم :خدانکنه مادر من ، منم خوبم شما خوبی؟ آقا حسین خوبـه؟ب*و*سدستامو دور کمرش حلقه کردم،گونشـو 

 سمت حالِ شیک و مرتبشون راهنماییم میکرد گفت:من خوبم عزیزم حسی مامان همونطور که به

 نم خوبـه ،مگه اینکه تو یه سری بزنی اون آرش که فقط وقتایی که ازش عصبی ام پیداش میشـه

 +بیــخیال مامان ،اونکـه اخالقش همیـنه ...

 مامان :اره واهلل ،راحت باش تا من برم یه چیز بیارم بخوری

 ه همون موقع گوشیم زنگ خورد .حرفی نزدم ک

 بدون اینکه به صفه گوشی نگاهی کنم جواب دادم:بلــه؟

 صدای آشنای یه خانومی اومد:سـالمـ

 

 دلـــــــــــارام

 صبح چیکارم داره که منو از خواب ناز بیدار میکنه۱۲با صدای جیغ جیغ مامان باالخره از خواب بیدار شدم نمیدونم ساعت

االخره از تخت نرمم دل کندم و رفتم تو سرویس اتاقمو عملیات رو انجام دادم اومدم بیام بیرون  با دیدن چیزی ک جلوم بود سه با کُلی غر غر ب

که متر پریدم باال و جیغم تا شیش متر اونورترم رفت ک مامان و دانیال بلالفاصله اومدن و گفتن چیشده من فقط تونسم با تته پته ب اون سوس

 نیال ک اونو کشت وانداختش بیرون از تراس اتاقم نفس راحتی کشیدم ک دانی زد پس کلماشاره کنم دا
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 +عععععع توام داداشی من دارم؟مریض خو چرا میزنی

 تا تو باشی از ی سوسک نترسی تو با زبونت سوسکرو میخوری-

 مامان گفت:وا دخترم ب این مظلومی ماشاهلل هزار ماشاهلل ی تیکه جواهره

 ک دانی صداش در اومد و گفت:خوبه مامان خانوم وایسا شب بابا بیا اون میگ من جواهرم یا دختــــــــرت

خندم گرفته بود و بعد از اینکه مامان و دانیال رفتن بیرون لباساامو عوض کردم و رفتم سر گوشیم ک از شانس گند من 

مو رفتم پایین تو اسپزخونه کلی چیز میز خوردم تا خر خره پر بودم نفس عمیق هیییییچــــــــــــکس پیام نداده بود بیخیال گوشیم شد

کشیدم ک یهو دیدم سهیل )پسر خالم( گفت خب کمتر بخور ک بتونی نفس بکشی همینطور ک اب پرتقال میخوردم پرید تو گلوم و ب سرفه 

مد سرجاش مث چی دنبالش  میدوعیدم ک دیه خودم ب نفس نفسی افتادم ک انچنان ک زد پشت کمرم نزدیک بود باال بیارم بعد اینکه حالم او

 افتادم و گفتم:دستت بشکنع میزاشتی بمیرم ک بهتر بود حداقل کمرم درد نمیگرف

 سهیل:ععععع بی تر ادب خااااللللله دلی ب من گف دستت بشکنه الهی تیکه تیکه شی

 مامان:دلــــــــــــااااررررام این حرفا چیع دختر خدانکنه زبونتو گاز بگیر

 +وواااااا مامان دروغ میگ فقط گفتم دستت بشکنه

 اممم-

 +داری ب چی فکر میکنی

 چرا ساعت هفت نمیشه ک تورو ببینمت دلم ک از االن رفته پیشت -

 +من ک جلوت وایسادم کلک

 خودم دوس دختر دارم همون موقع مامان پیداش شدااااااوی دلی چشمک نزن من -

 +چشششمممم روشن ک اعترافم میکنی اره؟

 اَییی ن خاله داشتم دلی رو دک میکردم برا رد گم کنی گفتم باو-
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دم ساعتای رفتم توواتاقم ک بخابم یه ذره فک کردم بعدش گرفتم خوابی۴خالصه بعدم ک بابا اومد همینطور پنج تایی میخندیدیم دیگ ساعتای 

 دیقه دقییییق بیدارشدمو حوصلم سررفته بود دلو دل میکردم بش زنگ بزنم یا ن ک سر ی تصمیم زنگ زدم۵:۴۶

 

 

 دلـــــــــــارام :

 زنگ زدم بعد از چندتا بوق جواب داد

 مسیح با  اون صدای بمش گفت:بلـه؟

 +سلــــــــام

 مسیح:علیــک

 +بی اعصاب

 مسیح:جـووون؟

 ی متعجبش خندم گرفت...باشنیدن صدا

 با لحن لــ*و*نـ*د وخاص خودم گفتم: جووووون

 مسیح با صدایی که انگار بم تر شده بود گفت: اووومـ ....جوووووووووون

 باعشـوه خندیـدمو گفتم:خوب تا کی هی جووون؟

 مسیح:شـما همو

 ن خانمی نیستی که  گفتین بیشتر آشنا شیـم؟

 +چـه خوب یادتـ مونده
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 ـه کنمـ حافظـه قویـهمسیح:چ

 +اها گفتم شاید از بس امار زیادن قاطی کنی

 مسیح:منم گفتم حافظمـ قویه شما نگران نباش خانووووم!

 +چشم اقــــــــا ،خب چه خبر؟

 مزاحم که نیسـتم؟

 مسیح :اختیــار داریـن ، خبر خاصـی که به شـما ربط داشـته باشـه نیس

 ایـمون کن(.....)کـثافــت هــی قهوه 

 عشـوه و ناز بیشـتری تو صدام ریختم وگفتم:کنسـرت نداریـن اصـفهان؟؟

 مسیح :نــه متاسفـانه

 +عه چه بد اما انگار میگفتن دارین؟!

 مسیح:شـایعه زیاد میـکنن مردم، حاال گیریم که بزاریم کنسـرتو اصفهان ،میــــــــای شما خانوووم؟

 فتم طرفدارتونم؟!+امممم مثله اینکه یادتون رفت گ

 مسیـح:می خواین واس خاطر شـما هم که شـده کنسرت بزارم ؟هوووم؟

 +فکر بدیم نیس چرا که نه؟

 مسیح:بشـ فک میکنم ،خبرشو میدم خانووم

 +یـعنی فقط بخاطـر من؟

 مسیح :من برا طرفدارام همه کار میکنم ،ایـنکه چیزی نیسـ

 +من فقط یه طرفدار نیستم
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 خنده ای گفت: پسـ کی هسـتین؟مسیح با تک 

 پس از مکثی با تمام جرعت گفتم:زیـدتون

 از پشت خط صدایی نمی اومد کم کم صدا خنده ارومش اومد ،بعد شروع کرد بلند خندیدن دیگه آخراش داشت قهقهـ میزد

 +جوک گفتم؟

 مسیـح با ته مایه خنده :بابا تو دیه کی هستی؟

 +دالراممـ

 مسیح :اووهَـ

 گفتم+اسممو 

 مسیح:مگه من چیزی گفتم؟

 +اوهوم گفتین اوووهَـ

 مسیح :خوب خانووم من کار دارم، آخر شب بهت زنگ میزنمـ

 بی میل گفتم:اوکـی ،بای

 مسیح:خداحافظت

 گوشیو قطع کردم ، از خودم تعجب میکردم واقعا دوست نداشتم قطع کنه ،صداش فوق العاده بود ...َ

 

 دلـــــــــارام

 اووووف نمیدونم چرا من انقدر پرو پرو گفتم ک زیدتم خودم خندم گرفت از کارم حوصلم حسابی سررفته بود برا همبن زنگ زدم ب مانیا

 بوق بوق بـــــــوق
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 مانیا:سالم عشقم

 +سلللالااام چطولی

 مانیا:خوبم مرسی تو چطوری

 +منم همونطوری

 مانیا:اوهوم

 +مانی بریم بیرون؟

 م اره فکر خوبیه میریممانیا:اوووو

 سر کوچتون باش۷:۳۰+اووووف خیلی تابستون مذخرفیه باش پ ساعت 

 مانیا :حله بابای عشقم

 +بای

 بعد از اینکه حرفامون تموم شد از اتاقم رفتم بیرون و از دم پله ها مامانو صدا میکردم

 مامان:عععععع اروم تر دختر گوشم رفت کاری داری بیا پایین بگو خب

 چ مامان حسش نی اهها میخاسم ببینم میشه برم با مانی بیرون؟+ن

 خونه ای۱۱برو ولی قبل -

ز بلند +چشــــــــــــــم و برگشتم تو اتاقم تا اماده شم در کمدمو باز کردم اوووف چی بپوشم حاال؟بعد از کلی استخاره یـــه مانتوی جلو با

ده شدم بپوشمش رفتم جلو اینه و ی ارایش ملیح کوچولو کردم وموهامو باز گزاشتم مانتومو انتخاب کردم و گزاشتم رو تخت ک بعد اینکه اما

رسیدم ۷:۳۵بود ک از خونه زدم بیررن و سر ۷:۱۵پوشیدم و شالو هم سرم کردم و موهام از زیر شال اومد بیرون کیفو گوشیمم برداشتمو ساعت 

دوتا پسر هی کرم ریختن خداییش پسرا هم خوشگل بودن هی کرم ریختن و خواهش  ب مانی باهم تا سرخیابونو پیاده رفتیم ک ی ماشین با

 کردن ک سوارشیم ک مانی اروم گفت:دلی بیا بریم بلکه من با یکیشون رل بزنم
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 +ن ول کن مانیا

 اه لوس نشو بیااااا-

 پسرا رو ب من گفت؛:شما خودتو معرفی نمیکنی خانومیبا اصرار مانیا سوار شدیم و اونا خودشونو معرفی کردن مانیا هم اسمو سنشو گفت ک ی 

 +لزومی نمیبینم ینی حسابی ریدم بش اهنگو زیاد کردن و رفتن مث اسکال هی داشتیم با ماشین میچرخیدیم ک گفتن موافقین یریم کافی شاپ

 مانیا:ارع

 هر سه ب من نگاه  کردن

 +حرفی ندارم

 پسره:اوکی پس میریم کافی شاپ تو خاقانی

وقتی رسیدیم از ماشین ک پیاده شدیم همه نگاها سمت ما بود اخه هر چهارتامون جیگر ماشین پسره هم مزدا تیری بود خالصه رفتیم تو و من 

 خیلی جدی و مغرور برخورد کردم

و رسوندنمون ک تا رسیدیم  از کافی شاپ اومدیم ک قرارشد اونا برسوننمون خونه ک من ب مانی گفتم بیاد خونه ما و ادرس خونه خودمونو دادم

 پسره گفت:اولَلَ 

 فک میکردم بچه پایین شهرین باو

 +دیه این فکرو نکن ممنون بابت همه چی پیاده شدیم و رفتیم  تو خونه-

 

 مسیــح:

 گوشیــمو قطع کردمو به مامان که تازه از آشپزخونه اومده بود زل زدم...

 مامان:بـخور مادر چرا منو نگاه میکنی؟

 ی اورد که من نفهـمیدم؟سوالمو به زبون اوردمڪمامان به شـربت و شیرینی و میوه های روبه روم چشم دوختم... با حرف
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 مامان: شما داشتی با گوشیت حرف میزدی!کی بود ناقـال ؟که حواستم اینجا نبوده؟؟؟

 نیشخندی زدم و چیزی نگفتم ...تا حدود ساعت هفت اونجا بودم که عزم رفتن کردم....

 

 ٭٭٭٭٭٭

 با صدای گوشـیم از خواب پریدم ،یه چشمو باز کردم تا خوابم نپره به صفـحه گوشی نگاهی انداختم ، ساالر بود .....

 +هــــووومم؟؟؟

 ساالر :سالم پسـر کجایی تو ؟یه خبر نگیری نالوتی؟؟

 زنگ زدنه؟یا زنگ نمیزنی یا کله سحر زنگ میزنی؟ با صدای دورگه ای گفتم:خبرمرگت ساالر االن چه وقته

 ساالر خندید :دِ پاشـو تنبل میدونی از کِیه بـاشگاه نیـومدی ،پاشـو بیا !

 +بـاش

 ه بابا یکی دوساعت دیـگه اونجام

 ساالر:منتـظرم ،فلن

شیش صـــبه ...هوا کامال روشن نشـده بود +فلـن ...گوشیمو قطع کردمو نگاهم به ساعت افتاد....عه سااالر پدرســــــــــــگ ساعت 

رفتم از  ...خوب اگه قراره برم باشگاه که آرشـم باید بیـاد!!!!! بالفاصله پریدم تو توالت بعد از شستن دست و صورتم با همون شورتی که پام بود

ووووهـ بعد از دیدن صحنه ی روبه روم به سرعت درو اتاق بیـرون ...اتاق آرش درست جفـته  اتاق من بود ...آروم درو باز کردمو رفتم تو....او

 بستم و با اعصابی خراب رفتم تو اتاقم تا دوش بگیرم.....

 ٭٭٭

به سر میز صبـحانه با یه مَن اخم نشسته بودم ،بعد از ایـنکه صبحونه رو چیدن شروع کردم به خوردن ...سرم پایین بود همیشـه موقعه خوردن 

می کنـمـ ...کلـا زیادم فکر نمی کنم ...دست از خوردن کشـیدم و سرمو اوردم باال و با قیافـه رنگ پریده آرش هیچ چیزی جز خوردن فکر ن

 مواجـه شدمـ ...یه ابرومو دادم باال و گفتم :مـهمون داشـتی؟؟؟
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 آرش :آره داداش االن میـره !!

لبخنداس که معنیه پــدرتو در میـارم میـده ...همون موقع یه دافــ از  +آها ...لبخندی زدمو چیزی نگفتم ...خود آرش هم فهمید که این از اون

پله ها اومد پایــین ،میـگم داف دافـی بودا ....خونسـرد زل زدم بش که با دیدنم گل از گلش شکفت :وااای آرش عسیسـم نگفتی مســیحم 

 اینجاست که؟؟

 ود زل زدم...با لبخندِ مسخره ای به آرش که دختره از گردنش آویزون ب

درمونده آرش پوزخنـدی زدم و از پشت میز بلند شدم ...بدون توجه به اون  آرش :سـونیـا ،دیرت میشــه ها بهتره زودتـر بری ....به قیافه

ن دونفــر از در ورودی بیـرون رفتم و به راننده گفتم بشیـنه پشته فرمون .....به سمت باشـگاه حرکت کرد ،خوب حساب آرش بمونه بعدا ،اال

 ورزشـم مهمترهـ....

دم رفتم تو رختکن تا لباسامو عوض کنم با پوشیــدن یه دس لباس ورزشـی از رختکن رفتم بعد از سالم علیـکی که با رفقـای باشـگام کر

 بیـرون تا گرم کنم ....

 ساالر با دیدنم سوووتی کشـید:جـووونم عـضــلـه

 چشـمکی زدمو رفتم رو تردمیـل ...

 ای ؟در حال زدن قفسـه سیــنه دمـبل بودم که ساالر اومد پیشـم :مسیــح امروز چکاره 

 همونطـور که نفسـ نفسـ میـزدم گفتم:نمیــدونم ...چــرا...؟

 امشـب همه بـچه ها خونه ما جمع ان آرشـو بیار و بیـا ...

 +ببینم چی میشـه

 داشـت میرفت که ایستادو گفت :کیـان تهـرانه؟

 +پس میخواسـتی کجا باشـه؟؟

 ساالر با تعجب :اَی ناکـس ،زنگ میزنم بش میگم بیا بریم جایی میگ من تهـران نیسـتم داداش
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 دمبـالرو گذاشتم رو زمیـن و زدم زیر خنده :البد وقـته خوابش بوده که زنگ زدی؟

 اونم خندید و گفت :پس اونم  بیـارین اگه اومدیـن

 +حتــما

گاه زدم بیــرون و سوار ماشـین شدم ،بعد از حدود رب ساعت رسیدیم ....بدون ایـنکه به اطراف ....بعد از خداحافـظی با بـچه ها از باشـ

اد نگاهی کنم صاف رفتم تو اتاقم یه دوش پنج دقیـقه ای گرفتمو اومدم بیـرون ...با ربدوشـام روی تخت دراز کشـیدم که یهویـــی یادم افـت

،عـه چرا یادم رفـ؟ ساعت دوازده و نیـم بود گوشیــمو برداشـتم که شمارشـو بگیـرم ....بعد  به این دختـره دالرام گفتم شب زنگ میزنم بت

 دوتا بوق صـدای نازش تو گوشم پیچیـد :جـــانممم؟

 

 دلــــــــــــارام

 امبعد اینکه با مانیا رفتیم تو خونه فقط مامان خونه بود ک سالمی کردیم و مامان گفت:نیم ساعت دیگ بیاین براش

 +بابا و دانی ک نیمدن هنوز

 اونا تا ی هفته نیسن رفتن مسافرت کاری-

 +اها باش  و رفتیمم لباسامونو عوض کنیم

اه کل جریان حرفام با مسیحو ب مانی گفتم و خر کیف شد یادم افتاد ک امشب باید میزنگید بیخیالش اصال اووووف با مانی رفتیم پایین ک تو ر

 دلمواز دست دادم وافتادم مانیا هم ی جیغی کشید ک مامان اومدپله سرم گیج رفت و تعا

 ووووای خدا مرگم چیشدی دالراااام-

 سعی کردم بشینموو الکی گفتم هیچ مامان ی لحظه پام پیچ خورد

 دختر حواست باشه ب خودت اگ خدایی نکرده از پله میفتادی چی خیلی خوب بیاین شام امادس-
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اشتهام کم شده بود یزره خوردمو بعدش با ساالدم مشغول شدم خیلی کسل بودم واس همین بعد شام یکسره رفتیم رفتیم سر میز نمیدونم چرا 

 و اینا بود ک مانی گفت:دلی بریم تو باغ بازی؟۱۲جلو تلویزیون و فیلم دیدیم اهنگ گوش دادیم و گپ زدیم با مامان ساعتای 

و رفتم تو اتاص و سوییشرتمو پوشیدم گوشیمم برداشتم دباره رفتم پایین و با مانی رفتیم تو +اوممم اره فکر خوبیه وایسا بریم ی چیز بپوشیم 

بغلی باغ بودیم ک مانیا گفت بیا تاب بازی کنیم ی عالمه باهم تاب بازی کردیم ک فوضولی خانوم گل کرد و گفت بریم ببینیم سر و صدا از خونه 

یهو )پتسی(سگمون پارس کردو از ترسم از باال افتادم پایین مانیا هم اومدپاییین و ترسیده بود  من  برا چیه مثل دزدا اویزون دیوار شده یودیم ک

 چیزیم بشه مثل منگال نشسته بودم درد میکشیدمو میخندیدم هم درد داشت هم خندم گرفته بود ک یهو گوشیم زنگ خورد

 دلـــــــــارام

 م و مونده بود گریه کنم گوشیمو جواب دادم بدون اینکه ب اسم نهمونطور که رو زمین بودم و از دردپام میخندید

 گاهی کنم گفتم :جانمممــ

 مسیـح :سـالم عرض شد بانووو

 با تعجب و ذوق نگاهی به صفه گوشیم انداختم تا اسم مسیح و دیدم کم مونده بود جیییغ بکشـم ،که بعدش یادم افتاد زنگ نزد دیشب

 با دلخوری:سـالم

 ؟مسیح:خـوبی 

 +فکــ نمیکنم خوب باشم

 مسیح :عـه چرا؟

 +پــام داغــون شد

 مسیح: الهـــــــــــــی ، چرا عمـویی ،شیـطونی کردی؟

 +مسیـــــــــــــــــــــححححح

 مسیح:جــــــــــــــــــــــــــــان؟
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 خر کیف شدم با جانی ک گفت

 +مگ  بچم که بم میگی عمـــــــویـــــــی؟؟

 ه نیسـتی؟؟مسیح:مــگ

 +قهـرم بات اصـال

 مسیح :دیدی بـچه ای ، قهر کار بچه هاس بانووو

 +حاال شد بانو

 مسیح :نگفتی پات چی شده؟

 +میشه نگم؟

 مسیح :باشـه بانوو ...

 +چیشد زنگ زدی دیشب ک نزدی دیگ ناامید شدم

 دیـگه خوابیدم تا شیش صبمسیح :اون بابت بد قولیـه دیشـب متاسفم جایی بودم برگشتنی هم خسته بودم 

 +چرا شیش صب؟

 مسیح:کار داشتم

 +چه کاری؟

 مسیح:یـه کاری؟

 +نمیگی؟؟

 مسیح:دلیلی نداره

 +اوکی
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 مسیح :خوب کاری نداری؟

 +اگ ب این زودی میخاسی بری چ اومدنی بود؟

 بی توجه به حرفم گفت:شنیـدم اصفهان داف خعلـی داره ،حقیقتـه؟

 +اوهوم درس شنیدی

 مسیح:تو هم جزو اونایی دیـگه؟

 +مگه ندیدی عکسـمو ؟؟

 مسیح:نـه واهلل

 ناخودآگاه گفتم:نمیـای اصـفهان؟

 مسیح:نمـیدونم ،شاید بیام

 با خوشحالی گفتم:واااای کی؟؟

 مسیح : به وقتش !

 +وقتش کیه؟

 مسیح:خیلی سوال میپرسیا

 +اِ مسیـح ،خیلی بداخالقی

 مسیح:خوب دیـگه

 ه؟+داداشت خوب

 مسیح:توچیکار داداش من داری؟

 +وا مسیح سوال پرسیدم؟
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 مسیح:خوبه ....لحظه ای هردو سکوت کردیم که من گفتم: میخوای بری؟

 مسیح :کجا برم؟

 +گفتم شاید کار داری

 مسیح:کار داشتم زنگ نمیزدم

 +خیلی خوب باشه ،نزن منو

 جااااان ،کی دلش میاد بزنه تو رو؟؟ ےمسیح:ا

 :مسیــــحححح؟؟آروم خندیدم 

 +بلـه ؟

 زد تو ذوقم  گفتم:اممممـ هیچی

 مسیح:بگو

 ہ+نمیگم باید تنبیه بشی ک یاد بگیری نگی بل

 مسیح مردونه خندید که من سوتیـه بدی دادم:فدای خنده هات بشـم من

 ....خنده ی آرومش به قهقهه تبدیل شد ....

 مسیح با خنده گفت:دیــگه چی؟؟

 +سـالمتیـت

 عمیقی کشید و چیزی نگفت ... مسیح نفس

 +مسیــحح؟؟همیشــه انقد کم حـرفی؟؟یا ...پرید حرفم و گف :عادت به حرف زدن زیاد ندارم

 با اعتماد به نفس هر چه تمام گفتم : خوب این عادتتو ترکت میدم
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 مسیـــح :جــوووون

 از تقریبا یک دقیقه مسیح گفت: چرا ساکتی ؟دوباره هردو سکوت کردیم ایندفه نمی خواستم من بشکنم این سکوتو  بعد 

 +حرفی ندارم توهم که فقط بلدی سکوت کنی

 مسیح :معموال دخترا پرحرفن

 +خوب من از نوع آرومشـم

 مسیح : کـه اینـطور!

 مسیح:راستی دالرام

 +جون دل دالرام

 مسیح:دقیقا چندسالته؟

 +بم میخوره چند باشم؟

 مسیح:من چه مـیدونم؟

 تموم میشه اقای بد اخالق۱8گ +یک ماه دی

 مسیح:چه خوب

 +چی چه خوب

 بمــــــاندمسیح:

 +میخواام ک نماند

 مسیح:زبونت چند سانته؟

 +سانت نی زبونم کیلومتریه
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 مسیح اروم گفت:خودم کوتاهش میکنم

 +چیزی گفتی؟

 مسیح:ظاهرا که شنیدی پس نپرس

 +باید بگم که به همین خیال بـــــــاش

 سیح: میبیـنیمم

 +میبینیم

 مسیح:من برم استراحت کنم بعد از ظهری کار دارم

 +چیـکار؟

 مسیح :خدافظ

 +مسیح

 مسیح:بله؟

 حرصی گفتم:بله نه جانم،چیکارداری؟؟

 مسیح :وقتی نمیگم ینی ربطی نداره بت دیـگه

 +اها باشـه بای

 مسیح:خدافظ

 مت مانااز حرصم گوشیو خاموش کردم و بلند شدم رفتم س

 مسیـــح:

 تو نشیمن خونـه کیـان نشســته بودیم که گفتم: کیـان امشـب دورهمیـه خونه ساالر اینا نمیری؟
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 کیان:نه داداش

 آرش: میگم مسیح هرچی به مامان زنگ میزنم جواب نمیده،چرا؟

 زدم تو فرق سرت از وسط فرقت میکردمکیان باقیافه ی مسخره ای زل زد به آرش و گفت :خوبه فقط جواب نمیده من جاش بودم می

 نیشخندی به قیافه کیان زدم .

 آرش : کیـان نظـرت با س*یــک*ت*یـر چیـه؟

 کیان :ببــند دهنتو آرش ،خداوکیلی ننت حق داره

 آرش سری تکون داد و روبه من گفت: کار جدیدو کی ببندیم؟

 گفتم:یه اتاق بده من بخوابم نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:نمیدونم... بعد رو به کیان

 کیان :مسیح خدایی چه قد میخوابی بابا؟؟

 بی توجه بهش پاشدم رفتم تو اتاق خودش ، رنگ اتاق آرامش خاصی میداد که از سلیقه کیان بعید بود ...پیرهنمو کندم و از تو کمد کیان یه

مو رو تختش دراز کشیدم ،گوشیم زنگ خورد ، به صفحه نگاهی کردمو شلوارک کشیدم بیرون کال میونم با شلوار خوب نی ....لباسمو عوض کرد

 لبخند زدم :

 بـــــــــــــــــــه ســـــالم مشـــتی ،چه عجــــب؟

 سـهیل :ســالم داداش به موال درگیر کارا بودم تو اصفهان ،چطوری ؟

 +من خوبم تو حالت چطوره؟ ؟ االن کجایی؟

 توپــــــــــ توپـــــــه ....خونه ای؟سهیل : االن که تهرانم من حالم 

 +نه خونه کیانم ،بیا سمتمون

 سهیل :نکپیدین که ؟؟؟

 +نه اون دوتا بیدارن
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 سهیل :توهم که طبقه معمول میخوای بخوابی

 خندیدم که گفت : دارم میام خدافظ .

 +فعلن ...گوشیو قطع کردم

 ، ال اهلل اال اهلل اگه گذاشتن بخوابیم  ،بدونتازه چشمام گرم شده بود که دوباره گوشیم زنگ خورد 

 نگاه به   تاچ گوشیم جواب دادم :هووم؟

 وااای تو روز به روز بدتر میشی که ؟؟-

 عه این که دالرامهـ ....

 +چی میگی نصف شبی ؟؟؟

 دالرام:نصف شب کجا بود ؟ خوابت میاد؟؟

 +آره

 دالرام :قطع کنم؟

 +لطف میکنی

 دالرام:باشه پس بای

 +اوهوم فعلن

 گوشیو پرت کردم اون سر تخت و گرفتم خوابیدم....

 با تکونای دستی بیدار شدم

 صدای سهیل به گوشم رسید :ینی دنیارو آب ببره این مسیحو خواب

 آرش :ول کنین برادرمو خستس
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 کیان با صدای بلند :مسیــــــــــــح

 کوفـــــــــــــــــــــــــــت ےمرررررررض  ا ےدرررررررررد ا ےدم گفتم:امنم با صدای بلندتر از خودش در حالی که بلند میش

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 دلـــــــــارام

بوم چون مسیح بدجور قهوه ایم کرده بود المصب چقد مغروره اخه اه لعنتی تو فکر غرق  ln edeaاصال حوصله هیچ کاریو نداشتم اصن رو حالت 

 بودم کـ مامان اومد تو

 پاشو اماده شودالرام 

 +مامان کجا؟

 خونه مادر-

 +ووووای مامان اصن حوصله ندارمـ

 پاشو دختر زشته همه هستن-

 +اووووف باشه مامان برو من اماده شم میام

کیفم بعد اینکه مامان رفت گوشیمو ب کل خاموش کردم و رفتم جلو اینه یکم ارایش کردم ی دست لباس برا تو خونهوهم اماده کردم گذاشتم تو 

یخوردم و  رفتم پاین ک دیدم مامان هنو نیمده بیرون از اتاق برا همین رفتم تو اشپزخونه و برا خودم شیر کاکائو ریختم و کیک برداشتم داشتم م

ک مامان اومد و بلند شدم رفتم پشت سرش رفتم تو ماشین و اهنگ کوه درد علیشمسو گذاشتم و صداشو زساد کردم  تا رسیدیم ب خونه 

درجون هر دومون ساکت  بویم ک بابا زنگ زد و گفت ک پس فردا از مسافرت میان و بعدش چهارتایی میریم سفر خوشال شدم چون اگ ما

یی میزاشتن بعهده خودم انتخابو وادارشون میکردم بریم تهران چون اونجاهم خونه داشتیم راحت بودیم بعد نیم ساعت رسیدیم خونه و با ماشینا

 میدم بعلـــــــه خیلیا هستن خیر باشهک دم در بود فه
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سالشه(پرید رو ۶بعد اینکه رفتیم تو و سالم علیک کردیم من رفتم تواتاق مهمان و لباسامو عوض کردم ک تا اومدم بیرون عرشیا)پسر داییم ک 

عتی بدون فکر ب مسیح خوش سز و کلــه من بدبخت و خالصه دیوونم کرد کل شبو با مسخره بازی گذروندیم و تونسم حداقل دو سه سا

 بگذرونم سب با خستگی زیاد رفتیم خونه ک من هانا)دختر خالم ک همکالسیمم بود (رو بردم خونمون و امشب صددرصد خواب بی خواب بود

ستنیمونم ک تو راه منو هانا دلمون بستنی خواست و مامانو مجبور کردیم بره سمت چهارباغ ک بریم بستنی سلطان و بستنی بخوریم خالصه ب

 خوردیم رفتیم خونه ک تا رسیدیم تو خونه تلفن زنگ خورد رفتم جواب دادم و تا گفتم سالم

 صدای جیغ جیغی مانیا ک میگفت:سالم و زهرمار هیچ معلوم هس کدوم گوری ک اون عزاماتمتو خاموش کردی اشغال

 تلفن خونتونم ک جواب نمیدین

 جونم بودیم+اروم باش باباااااا عععععع خونه مادر

 چرا گوشیت خاموشه-

 تلفنو برداشتم و باهانا رفتم تو اتاقم و گفتم:چون بعداز ظهر ک ب مسیح زنگ زدم بد رفتار کرد منم از حرصم خاموش کردم

 خو حاال روشن کن بیا تلگرام-

 +واس چی چ خبره

هرکی میاد سالم میده تو گپ میگن دالرامه؟دیوونمون کردن  ی گپ زدم با همون پسرا اون روز و چندتا دیع دوستاشونو برو بچ خودمون حاال-

 خالصه

 +اوکی هانارو هم ادد کن گپ منم االن میام

 باوش بابای-

 +شرت کم

 گوشیو روشن کردمو رفتم تو تلگرام ک اوهههع چقدر پی ام هم پیوی هم گروها رفتم تو گروهی ک مانیا بردم  و سالم کردم

 ــــعلی:سالم دالرام خانومـــــ
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 ?ہ+علیک سالم خوب هستید همــــــــــ

 مانیا:وااای دلی جونم سالاااام عشقمـ خوبیییی

 +خوبم مرسی

ی عالمه گپ زدیم ک از دم همه پسرا ب رنگ قهوه ای سوخته در اومدن و دیگ خدافظی کردم و رفتم پی اماموچک کنم ک دیدم اوه اوه مسیح 

 خانووووومـسال نمیخوره ۱8پی ام داده:عکست اصال ب 

 

 دلـــــــــارام

 خب ک چی قیافم نخوره نکنه فک میکنی دروغ گفتم سنمو؟

 ساله ها میخوره؟؟؟۱8مسیح :نه اما با رنگ کردن موهات فقط قیافه خودتو بزرگتر نشون میدی!!نه ناموسی اال کجات به 

 نمیذاره مطمعنن+هه توی درصد فک کن رنگ کردم اگرم بخوام رنگ کنم با این داداشی ک من دارم 

 مسیح:عـــه پس موها خودته ...نه خوبـه خوشم اومد ....

 +بله با اجازتون همه چی اصل اصله

 مسیح: میپسـندم

 +خیلی پرویی مسیح ..

 مسیح :چطـور؟

 +یه معذرت خواهی بدهکاری

 مسیح:بابــته چی بـانوو؟

 +بابت حرف زدنت
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 مسیح: معلوم هس چی میگی؟؟

 بد حرف میزنی +آره معلومه ،اما تو

 مسیح:حاال گریـه نکن

 +مسیـــــــــححححح میزنمـــتا

 مسیح:جووووون دســته به زنم که داری؟؟؟

 +زهـر مار

 مسیح :خوووب؟

 +خوووب چی؟

 مسیح :از خودت بگـو

 +از چیم بگم

 +مسییییح راســـــــــتی

 مسیح:جـــــــان بــانووو؟

 +ن هیچی وللش سورپرایز باشه بهتره

 مسیح:بگو دیه

 +نچ

 مسیح:بــگو میـــگم

 +خب باشه میگم

 +شاید بیام تهران این هفته
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 مسیـح:میـای پیش من

 +وووی بیام چیکار کنم؟

 مسیح :تو بیا حظوری نشونت میدم

 +اِ مسیـح خیلییی بی ادبی

 مسیح:واهلل تو منحرفی مگه من چی گفتم؟

 +خوب حاال بگذریمـ ،اهنگ جد

 ید نمیدی؟؟

 تا یه هفته دیگه مسیح:چرا

 +ووووووی جووووونم صــدات معرکـــس مسیــح

 هارو نگهـدار اومدی تهـران حظوری بده ب*و*س*همسیح:جـــان دِ همیـن 

 +مســـخره

 مسیـح :من برم یه چی بخورم بیـام

 +باشـه نووووشـ

اگرم برم تهران همه چی حله تو فکر بودم ک هانا زد تو سرمو گفت: تا اومد مسیح بیاد تو دلم غوغا بود باالخره مسیح یه ذره نرمتر شده بود شاد 

 جریانو بگو

 +عه نمیشه که خصوصیه مگ تو چتاتو با دوس پسرت به من میگی

 نه خو این فرق داره-

 +چه فرقی؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
49 

 

 مسیح یه ادم معروفه-

 +خب باشه بیخی بابا

 بیخیال خوندنش رفتم تو تلگرام که دیدم مسیح پی ام داده: اومدم هانا دیگه چیزی نگفت و رفتم تو اینستا اوههه  چقدر کامنت دادن

 +خوش اومدی

 مسیح:مرسی خانووومـمـ

 +خانومت؟

 مسیح:یه م اضافه اومد

 +اها

 مسیح : چه ذوقی کردیا

 +خیلی ضد حالی مسیح

 مسیح:چه کنم من همینم!

 +خو عوضت میکنم ...

 مسیح :نمیشـه خانوووم

 +میشـه

 مسیح:نمیتونی

 +خواستن توانستن است

 مسیح :چ زبونی داری تو

 +اووومـ ،تا چشـت دراد
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 مسیح:کوتاهش میکنم

 +کوتاه بشو نیس

 مسیح :پسـ میخورمشـ

 واس چن لحظه تو هنگ بودم ،این االن منظورش چی بود؟؟

 +دستت بم نمیـرسه

 مسیح :تهـران که میای

 +مگه دیوونم بیام پیشـت

 مسیح :میـای

 تونه به زور بیارتمـ+کسی نمی

 مسیح :کی حرف از زور زد؟؟خودت با پا خودت میای

 +نه بابا؟؟ چه خوش خیال

 مسیح :حاال میبینی

 +اوهوم میبینیمـ

 سعی کردم بیشتر کش ندم این بحثو چون مطمعننا حتما میرم پیشش واس همین گفتم

 +دیگ چه خبر خوش میگذره؟

 مسیح :هــی بد نی ...کجایی؟

 +روتختم دراز کشیدم

 مسیح: خوبـه  بخواب پس
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 +عـه مسیح

 مسیح :من حال تایپ ندارم

 +اوکی بای

 مسیح اف شد ...المصـب تو که تازه نرم شده بودی ...همون موقع گوشیم تو دستم لرزید ....ووووووااااااااای مسیــــحه

 با کلی عشوه جواب دادم:جــانم؟؟؟

 جوووووووووووووونم ےگفت :امسیــح با صدای دورگه ای 

 +مسیـح صدات چرا گرفته ؟؟؟

 مسیح :تو صدات چرا ناز داره؟؟

 ملوس خندیدم و گفتم :وا خوب دخترم ،میخوای صدام کلفت باشـه؟

 مسیح:اوومممممـ صدات یه حسی به ادم میده

 +چه حسی

 مسیح باهمون صدای دورگه :بیـخیال

 +عهههه مسیـــــحححح بگو دیــگه

 ـح :چی بگم ؟؟؟مسیـ

 +صدام چشـه

 مسیح :خیلی ناز داره

 +خوبه یا بد ؟؟؟

 مسیح : هم خوبه هم بد
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 .آه ...میخواستم بگم چرا بد ،که این هانای گور به گور شده با بالشت کوبید تو سرمو در رفت ،فقط یه صدای ناله مانند از گلوم خارج شد :آی ..

 اله میکردم بلند گفتم :هانا بگیرمت کشتمت ذلیل شدهبه کل مسیحو یادم رفت ،همینطور آه و ن

 گوشیو گذاشتم دم گوشم ،صدانفس کشیدن عمیق و پی در پی مسیح می اومد گفتم:مسیح خوبی ؟؟

 مسیح :نه

 +وای عزیزم ،چـــرا؟؟؟؟

 مسیح :میخوام آروم شم ...

 +از دسته من چه کاری بر میاد؟؟؟

 .مسیح با صدای آرومی گفت :آرومم کن ..

 بنده نیز با تمام خنگی هی ادامه میدادم:وا مسیح چجوری؟؟

 مسیح با صدای حرصی گفت :خنگی یا خودتو زدی به خنگ بودن ؟؟

 با تعجب گفتم :نه بخدا نمیفهمم چی میگی آخه من چطور آرومت کنم از اینجا ؟؟

 مسیح :خیلی صفر کیلومتری دالرام ،برعکس اسمت آروم که نمیکنی هیچ حرصی میکنی

 .... مسیح خراب حال و مـ٭ی٭س٭ک٭اونجا بود که تازه دوزاری کج من افتاد ،اون ناز تو صدام ،اه و ناله ی س

 با صدای خیلی آرومی گفتم :من بلد نیستم مسیـح

 خسـتم خندید و گفت : معلومـه ...من برم بخوابم

 گفتم اوکی بای و بالفاصله قطع کردم....

 

 مسیــح:
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 نور از پشت پنجــره ی بزرگ اتاق به چشمام میخورد که باعث شد با کالفگی از خواب بیدارشم

 زیر لب داشتم فحـش میدادم به کی دقیقا نمیدونم!

 دوتقه به در خورد و سپس در باز شد با تعجب به کیان نگـاه کردم

 ان به امید خدا آدم شدی داداش؟؟اووه کیـ-

 کیان :مسیح ؟

 ها؟-

 کیان :امشـب یه پارتی توپ گرفته فربد

 اوکی میام-

 کیان لبخند گشادی زد و گفت :ای جان چه زود اوکی دادی ...چی شده داداش از تو بعیده !!

 یه چشم غره رفتم بهش و گفتم:رو دلتم نیام؟؟؟

 کیان تند تند گفت :نه بابا من کی باشم اصن ،پس اوکی بدم به فربد گف حتما مسیحو بیارین

 خنده ای کردم و گفتم: آره اوکی بده ،امشب قراره حسابی خوش بگذرهـ ....

 کیان با خنده ای بیرون رفت و من مستقیم رفتم حموم....از حموم که اومدم بیرون گوشیم زنگ خورد ...

 ...دالرام بود.

 +بـله

 دالرام :سـالم خوبی ؟؟ بهـتری؟؟؟

 +آره خوبم تو چطوری؟؟

 دالرام :منم خوبم ،چه خبرا امروز چکاره ای؟؟؟
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 +امروز که تا بعد از ظهری با رفیقام بیرونم بعدم شب میرم مهمونی

 دالرام :چه جور مهمونی؟

 پارتیِ  س٭ک٭بی درنگ گفتم :یه جور س

 دالرام با صدای متعجب :تو میخوای بری؟؟؟

 باخونسردی ذاتی گفتم :یه دلیل بیار نرم؟؟

 دالرام: نه خوب خوش بگذره ،من برم دیـگه بای

 +بسـالمت ...گوشیمو قطع کردمو لباسامو پوشیدم تا با کیـان و آرش بریم بیرون ،امروز اساسی دلم تفریح میخواد..

 

 مســیح:

 تیم برمیگشتیم خونه که آماده شیم بریم خونه فربد اینا ...تو ماشین بودیم داش

 آر

 ش : مسیح زود نی االن؟

 مـ....نگاه گذرایی به ساعت کردم ده و نیم بود یه نه ای گفتم و با سرعت بیشتری روندم....امشب بعد چند سال میخوام خط قرمزامو زیر پام بزار

 

 ٭٭٭٭٭٭

 کردم با دوتا چشم آبی مواجه شدم .... با نوازش دستی بیدار شدم ،چشم که باز

 با صدای ملوسش گفت :اوووم مسیــح تو خیلی خوبی
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ام گذاشـت و این شد شـروع *ب*اشو روی ل*ب*ام گاز گرفتم  ،دستشو الی موهام برد محکم ل*ب*سرمو برم تو گردنش و اروم با ل

آ تو بغلم خواب بود ، لبخندی به این همه زیباییشـ زدم .بدون اینکه بیدارش کنم رابطـه دومرتبـه ی ما........طاق باز دراز کشیده بودم و پانته 

 آروم سرشو روی بالش گذاشتمو گوشیمو که ویبره میرفت جواب دادم :بله آرش :

 آرش :کی میای خونه ؟

 +چیزی شده؟؟

 آرش : آره میخوام در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم ...

 دیـگه ..+اوکی میام چن ساعت 

تا تماسو قطع کردم گوشی دومرتبه تو دستم لرزید این دفعه اس ام اس بود اونم از دالرام نوشـته بود :مسیــح من میخوام گوشیـمو تا یه 

 مدت خاموش کنم ، کاری نداری؟

 با خوندن اس ام اسش ناخوداگاه اخمام رفت توهم بالفاصله باهاش تماس گرفتم .....

 

 مسیـــــح:

 داد :جانم مسیــح ؟ جواب

 لبخندی رو لبم اومد :چرا میخوای خاموش کنی؟؟

 با همون صدای فوق العادش گفت: میخوام با دوستام برم شمال گوشیمم نمیبرم

 یه ابرومو دادم باال :تو که میخواستی بیای تهران

 انگار هل شد و گفت :اون که میام ولی قبلش میرم شمال

 گفت بود شده تر ی٭س٭ک٭+آهــا ...از شانس بسیار خوشکلم همون موقع پانته آ بیدار شد و با صدایی که در اثر خواب خش دار  و س

 خــو بخوابم ،بزار مسیـــح:
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 نه من حرفی میزدم نه دالرام ،پانی دوباره سرشو گذاشت رو بالشو چشـماشو بسـت....

 ضوع خبر دار شه چراشو اصال هم نمیدونستم ....اصال دلم نمیخواست دالرام تز این مو

 با صدای ارومی درحالی که بلند میشدم از تخت گفتم:دالرام هسـتی؟؟

 دالرام با صدای ضعیفی گفت :مزاحمت نمیشم برو

 عصبی گفتم :من زنگ زدم نه تو

 دالرام :خوب ،گفتم که میخوام برم شمال گوشیمم نمیبرم

 +تو غلط میکنی

 تو هیچ ربطی نداره .بای .نذاشت جواب بدم و بالفاصله قطع کرد....دالرام:به 

 

 مسیــح:

گوشیمو محکم پرت کردم اونور که خورد به مجسمه ی قیمتی و شکوندش....به هیچ وجه با این حس و حالم آشنایی نداشتم ،بسه مسیح دختره 

دختـره ی بی لیاقت ...رو کاناپه ی هال خودمو پرت کردمو گوشیمو از بره به درک ،اه المصب دوس داشتم گردنشو بشکونم ....بـره به درررک 

کنم و جفتم برداشتم اه لعنتـی تاچش ترک برداشـته ....پووووف حدود رب ساعتی اونجا موندم تا آروم شم یکم و بعد رفتم اتاق تا پانی و بیدار 

 برم پیش آرش .....

 ٭٭٭٭

 که کنسـرت اصفهان کنســلروبه رو آرش نشسته بودم که گفت :اول ایـن

 غلیـظ گفتم:درررررررررررک ،بهترم شد

 آرش :دوم اینکـه سهیل ...

 بعد از مکثی ادامه داد :بیمارسـتانه
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 با تعجب و حیرت گفتم:چــــــی؟؟؟

 کیــان آروم گفت : بر اثر یه تصادف داداش ما االن تو کماس

 ز ته چا در میومد گفتم: سهیل چشـه؟؟؟دیگه بیشتر از این چشام باز نمیشد با صدایی که ا

 

 دلـــــــــارام

وقتی ک مسیح زنگ زد خوشال شدم فکر کردم براش مهمم ولی وقتی صدای اون دختره ک ی صدای س*ک*س*ی بود اومد عصبی شدم هه 

اینکه جوابی بده  قطع کردم دیشب ک گفت یجور س*ک*س پارتیه تا صدا دختررم شنیدم فهمیدم موضوع از چ قراره  و خدافظی کردم بدون 

حالم گرفته شده بود تو فکر  بودم و رو تخت زانوی غم بغل کردم ک همون موقع دانیال اومد تو و پریدم بغلش ک گفت:چیشده خواهری چرا 

 دپی

 +ن عشــــــــقم مگ میشه تو و بابا بیاین و من دپرس باشم فداتشم

وبا مامان بابا نشستیم فیلم دیدیم ک بابا رفتو با ی کادوی بزرگ اومد و پریدم بغلش ماچش  خالصه پیچوندمش ی جورایی و باهم رفتیم پایین

 کردم

 کی گفته این ماله توعه-

 +امممم خب از جعبه ش ک روش مینیونِ مشخصه دیگ

 مبارکت باشه بابایی.-

 +مممرسی عشقـــــــم

محشر بود ینی اینجا محال بود پیدا بشه عاااااالـــــــــــــی بود ی  کادورو ک باز کردم دیدم ی لباس ماکسی خیــــــــــلی زیباس ک

عالمه خوشحال شدم ک بابا گفت:خریدم واسه وقتی ک میریم تهران یکی از دوستام ی مهمونی بزرگ داره اونجا باید بپوشیش نفس بابا چون 

 تو باید تو چشم باشی

 +چون عشق شمام؟..
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 ز روشن شوهر دزدی میکنی؟مامان:دلی خیلی پرو شدیا تو رو

گنده زدم و رفتم تواتاقم تا لباسمو اویزون کنم سر چوب لباسی  قرار شد فردا حرکت کنیم  ب*و*سببخشیــــــــد نفســـــــم و لپشو -

 سمت تهران اما خو من فک میکردم ی هفته دیگ میریم ک ب مسیح االکی گفتم میرم شمال

اه اصن ب اون چ اون بره با همون ج*ن*د*ه های دورش خوش باشه رفتم جلو اینه و ب خودم نگاه کردم دیگ از اون دختر اروم خبری نبود و 

 اون دختر اروم یذره عوض شده بود هوووووف بیخیال اصال رفتم تو تلگرام ک دیدم هانا پیام داده :دللییی منم میام تهران نظرم عوض شد

 پس حسابی عشق میکنیم +باشه عشقم

 خب خوبه پایه هم دارم اگ بیاد تصمیم

 گرفتم وسایلمو جمع کنم

 

 با عجلـه سوئیچ ماشـین کیانو که دم در بود برداشتم و دویدم و اون دونفرم پشـته سرم ....

سمته چپم بودن ،کیان اروم گفت با دو وارد بیمارستانی که سهیل توش بستری بود شدم وسط بیمارستان ایستادم کیان سمته راستم و ارش 

ناباوری زل  :طبقه دومه بریم .دوباره با عجله از پله ها رفتیم باال پشته سر کیان میرفتم به شدت عصبی بودم ،سهیل کم از برادر نبود برام .....با

 زدم به سهیلی که پشت این شیشـه دیده میشـد .....

 صدای خیلی آرومی گفتم : کیـان ....با قدم های نامطمئن به شیشـه نزدیک شدم و با 

 کیان بی مهابا زد زیر گریه ....

 نگام به آرش افتاد ، آروم آروم اشک میریخت ....

 بعد از تقریبا ده دقیقه خانواده سهیل پیداشـون شد ...

 خاله تا منو دید بلند زد زیر گریه و بغلم کرد ..خالمو محکم بغل کردم با ناراحتی چشـمامو بستم....
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دکترش گفت بر اثر ضربه ای که به سرش خورده به کما رفته اصلن از این اصطالحات پزشکیی که به کار میبرد سر در نمی اوردم سری به نشون 

تشکر تکون دادم و از بیمارستان خارج شدم...اون گوشیم که داغون شد سیم کارتمم در نیاوردم، سیم دومم رو فعال کردم و گذاشتم رو گوشی 

 ....قبلیم

.... 

 ٭٭٭٭٭

یه هفته ای می شد که سهیل تو کما بود ....وضعیتش هیچ تغییری نکرده بود اونجوری که دکتراش میگفتن....آرش میگفت ببریمش آلمان اما 

 کیان میگف فایده ای نداره اینجا کم پزشک خوب نداریمـ.

 م تا وارد گوشی جدیدی که گرفتم ،بکنمـ....با ناراحتی و کالفگی روی تختم نشستم ....سیمکارت قبلیمو دستم گرفت

 

االن شاید حدود یه هفته میگذره ک ما تهرانیم و مامان اینا رفتن منو مانا قرارشد بمونیم توواین چندوقته هرچی زنگ میزنم ب مسیح 

ن خاموش کرده باشه؟ ن بابا اون ک منو خاموشــــه خیـــلی تو دلم اشوبه نمیدونم دیگ واقعا باید چیکار کنم اخه یعـنی چیشده؟نکنه از لج م

حتی تـــــــــــ........ـــــم خودشم حساب نمیکنه اه اصال ب من چ بزار با اون دختـرای اطرافـــــش عشقــــشو  دیـگــــه بــرام 

 مهم نیست  با هرکـــی و هرجـــا میــــخــواد خوشش باشـه

 هانا:دلــــــــی امـــاده شـــو پـــس

 +بـــاشــه

م قراره بــا هانــــابـــریـم بـیـرون خیــلــیـم ماشــالــلــه هــوا گــرمــه المــصــب بــرا همــیــن مــانــتـــو جــلــو باز

و پامون پوشیدم و رفتم بیرون از اتاق البته ارایشمم خـــیلی قشنگ بود با هــانــا از خونــه اومـدیــم بیــرون ک ی مــاشــیــن جل

 ترمــز کرد و طبق معمول مزاحــم بود ماهم محلشون ندادیم خدارشکر هانا مث مانیا دم ب تله نمیده و سر و سنگینه

 نمیدونســم کــجــا داریــم میریم فقط میدونسم نمیخاستم دیگ تو خونه باشم تصمیم گرفتم دباره زنگ بزنم بش
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 دلــــــــارام

 س بوق اول گوشیش و جواب داد:باالخـره بعد از سه تا تما

 مسیح: الـو بلـه؟

 +هیــــــــچ معلوم هس کجایی مسیـــــــــح؟؟؟؟

 مسیح با صدای آرومی گفت: کجا میخواستی باشـم؟ خونمـم

 +منظورم این یه هفته که خاموش بود گوشیتـــــ

 مسیح :جایِ خاصــی نبودم ،چطور؟

 ،نگران شدم خوب!؟ با عصبانیت گفتم:میدونی چه قد زنگ زدم بت

 مسیح:نگران نباش خوبم

 +آره قشنگ معلومه چه قد خوبی ،با صدای نسبتا آرومی گفتم :چیزی شده مسیح،حس میکنم ناراحتی ؟؟

 مسیح نفس عمیقی کشید :چیزی نیس

 +مسیح به من دروغ نگو ،ضایه اس یه چیزی شده وگرنه صداتو تاحاال انقد ناراحتی نداشت

 حرفم گفت:شـمالی تو؟؟مسیح بی توجه به 

 +با کالفگی گفتم:نه تهرانم

 مسیح:آها خوبـه

 +مسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح دیوونم نکنـا

 مسیح :چـته خوب؟

 +چی شده میگم ؟
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 مسیح : به مربوط نیس که نمیگم دیــگه

 +اینجــوریــه؟؟؟

 مسیح :اوهوم

 +باشـه خوش باشی بای

ی مسیح جوابی نداد و قطع کرد ....داشتم از دستش روانی میشدم این یه ساعت سرد بود یه ساعت گرم ...مشکل داشـتا ...واااای دارم از فضول

 می میرم آخرم نگفت چی شده المصـب ....

 با صدای هانا که اسممو صدا میزد به خودم اومدم

 هانا :وا دلـی چته؟؟

 بغضم گرفت بدجور :بریم تو کافی شاپی بشینیم برات تعریف کنم

 هانا  باشه ای گفت و دستمو گرفت و به سمت کافی شاپی رفتیم ....

 

 دلـــــــــارام

م خراب بود ک یهو گوشین نشستیم تو کافی شاپ و سفارشامونو که اوردن ب هانا همه جریانو گفتم و اونم سعی داشت ارومم کنه اصال اعصاب

 زنگ خورد از تو کیف در اوردم ک مسیح بود

 +بله؟

 مسیح:ناراحت شدی؟؟

 +به نظـرت؟؟

 مسیح:خوب متاسفم خیلی اعصابم خورده وگرنه آدمی نیستم که کسیو برنجونم...

 +خو من که ازت پرسیدم چته تو پاچه گرفتی
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 مسیح:عـه بی ادبی نکن ...

 +خوب حاال ...

 یی االن ،بیا پیشممسیح:کجا

 +اممممم بیام پیشت؟

 مسیح:چیز عجیبی گفتم؟؟

 +نه اصال ،آدرسو بفرست تا بیام

 مسیح: االن حالم مساعد نی وگرنه میومدم دنبالت ....

 +نه بابا آدرسو اس کن برام

 مسیح:اوکی فلن

 +بای عزیزم ...گوشیو که قطع کردم هانا سوالی نگام کرد گفتم که میخوام

 یشش بعد از دو دقیقه آدرسو فرستاد...اُلَلَ نیـاوران ...برم پ

هانا خیلی بم نصیحت کرد ک نرم و این ادم درستی نیس چون اونروزم صدا اون دختره اومده  ولی من گوشم بدهکار نبود چون خیلی نگرانش 

تم سوار اژانس شدم و ب ادرسی ک داد رفتم تا بودم واقعا ته صداش ی غم زیادی برد ک دلمو ریش میکرد خالصه هانا رفت خونه و منم رف

سه رسیدم دم خونه زنگو زدن و از زیبایی و بزرگی خونه تعجب نکردم چون ندید بدید نبودم...زنگ زدم به مسیح گفتم که دمه درم ...بعد از دو

نه که حداقل پلک بزنم،مسیح از اون چیزی که تو دقیقه در گنده باز شد و قامت مسیح نمایان شد ....و من تنها کاری که میتونستم انجام بدم ای

عکساش میدیدم خیلی جذابتر بود مات قیافه و هیکلش بودم یه تیشرت مشکی جذب پوشیده بود با یه شلوارک مشکی یکم خودمو جمو جور 

 کردمو سالم کردم جواب سالممو نداد و با کنجکاوی زل زده بود تو صورتم ...

 گرفت؟!!گفتم:مسیــــح ،پاهام درد 

 اصن جواب سالممو هم نمیداد و خسته شدم از بس تو افتاب منتظر بودم از جلو در بره کنار ک یکی زدم تو بازوش و ب خودش اومد
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 +مسیــــــــــح

 مسیح:جونـــــــــم

 +خیلی بدی از بس سفت بود دستم درد گرفت

 تک خنده ای کرد و راهنماییم کرد به سمت خونه ....

 نشیمن رفتیم و روی مبالی خوشکلش نشستیم ...به سمت 

 مسیح :از خودت پذیرایی کن تا بیام ...

باخجالتی که دوباره گریبانم شده بود آروم سری تکون دادم و باشه ای گفتم....شربتی خوردم تا گلوم از حالت خشکی دربیاد حقیقتش یکمم 

 بودم...وااای پس کجا رفت ؟؟؟استرس گرفتم ....خوب تاحاال تو این موقعیت قرار نگرفته 

 همون موقع از پله ها اومد پاییـن جوری نشسته بودم که به پله ها دید داشت ....

 گوشیش دستش بود و مثله اینکه چیزی مینوشت ...کالفه شدم ...

 با همون ناز و عشوه ی مخصوص خودم گفتم:مسیــححح اون از استقبالت دم در اینم از گوشی گرفتنت

 یه ابروی باال رفته نگام کرد و اومد روبه روم نشست ... مسیح با

 همینطوره خیره نگام میکرد!!!

 با خجالت سرمو انداختم پاییـن که گفت :خوشکلتر از عکساتی ...

 ووواااااای یکی منو بگیـره ....مردم از خوشی

 آروم گفتم: توهم

 مسیح :منم چی ؟؟؟

 +توهم بهتر از عکساتی

 مسیح : کـه اینطـور...،چرا انقد الغری؟؟؟
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 باتعجب زل زدم بهش :اِوا مسیـــحححح کجایه من الغره؟؟؟

 مسیح:کجات الغر نیس؟

 چشم غره ی توپی بهش رفتم : دختر باید الغر باشــه

 مسیح:  اره اما نه اسکلت

 باحرص گفتم:مسیـــحححح من کجام اسکلـته؟؟خیلی ام خوبم...

 اه ادامه دادم: باسن و سیـنه به این گندگـی ،ایشــــــــــــــبعد ناخوداگ

 مسیح خندید و گفت :جــــــــــــــووووووووووون

 لعنت به دهنی که بی موقع باز میشـه

 حرصی از سوتیی که دادم رومو کردم اونور ...

 صداش اومد : حاال چرا روتو اونر میکنی؟؟ بعد باخنده گفت:خانم خوش اندام؟؟؟

 +زهررررررر مار

 مسیح :عه عه بی ادبی نکن عمـــــو

 دالرامــ:

 مسیح:عه عه بی ادبی نکن عمو

 +خیلی پرویی میدونی؟؟

 مسیح جوابم نداد ولی درعوض شـروع کرد به بررسی کردن من

 مسیح :بلند شو بایست .

 باتعجب بلند شدم...
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 مسیح:بپرخ یه دور

 یه دورم باتعجب چرخیدم...

 زد زیر خنده ... دیدم یهو

 سالت بود؟۱8بعد رو به من گفت:

 +اوهومی

 مسیح: از اون دوناحیه ای که فرموندین بیشـتر از سنتون رشد کردین بانووووو

 با جیغ و بهت گفتم:مسیـــــــــــــــــــــــــححححححح خیلی بیشـــــــــــــــعورییییییییی

 چپ چپی رفتم و نشستم ....لبخند مسخره ای تحویلم داد و چیزی نگفت ،

 +حاال نمیگی چته؟؟

 مسیح نفسـو فوت مانند داد بیرون

 و باغم آشکاری گفت:پسـرخالم،کسی که مثه آرشـه افتاده گوشه بیمارستان

 +وای خدا چشـه؟؟؟

 مسیح:هووووووف...تصادف کرده

 +ایشاال که چیزیش نیس

 مسیح: رفته کما

 خت+هییییییییییییع دلم واس مسیح سو

 حاله تقریبا بدی داشت

 بلند شدم جفتش نشستم
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 دستاشو دور شونه هام حلقه کرد و شروع کرد حرف زدن: تایه روز قبلش سهیل با من بود...خداوکیلی از آرش بیشتر نباشه برام کمتر نی

 ،داداشمو تو حال بدی دیدم دالرام...

 من بدون سهیل کارام لنگ میمونه...

 +میشه عکسشـو ببینم؟؟

اوهومی گفت و دستشو از دور شونه هام برداشت و گوشیشو دستش گرف ...بعد از چند لحظه گوشیش رو سمتم گرفت به عکس سهیل نگاه 

 کردم ....چه قدر آشـنا بود ....حیف بود واقعا جوون برازنده ای بود...

 +ایشـاال صحیح و سالم برمیگرده پیشتون ....

مساعد نبود ،باید یکم استراحت میکرد قشنگ معلوم بود که بخاطر من اینطور خودشو سرحال نشون میده مسیح چیزی نگفت ...حالش واقعا 

 ،دوسش دارم

 +مسیــح

 مسیح:جــان؟

 +اتاق خوابت کجاس؟

 مسیح: اونو میخوای چیکار؟

 

 دلـــارام:

 بی توجه به حرفش بلند شدم و گفتم:باالس؟؟

 مسیح :آره ...

 خواستم بلندش کنم پهههـ دریغ از یه اینچ جابه جا شدن باحرص غر زدم :مسیح چرا انقد سنگینی تو ؟؟؟دستشو گرفتم و خیر سرم می 

 مسیح :چیه مث تو الغر باشم خوبه؟؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
67 

 

 +من الغــــــــر نیستم خیلی ام خوبم

 مسیح :اووه ببخشـید اون

 دوقسـمتو یادم رفت

نیشخند نگام می کنه طی یه تصمیم مچ دستشـو گاز گرفتم یه آخ گفت و  مچ دستشو با حرص زدم به بازوش دیدم دردش نمی گیره همینطور با 

 کشیدبا تعجب گفت: چرا گاز میگیری؟؟؟

 با تخسی گفتم:چون حرصم میدی .

 مسیح:عـــــجب

 +وجــــــب

 مسیــح خنده ای کرد وگفت :رجــــب

 گفتم: بیا بریم

 مسیح: اتاقم؟؟

 +اوهوم

یتم کرد .اوووه شت اینجارو....یه هال بزرگـــی بود که اتاقا دو طرف اون قرار داشتن ،درهای زیادی اونجا بود نشمردم به سمت طبقه باال هدا

چن تا اتاقن ،نذاشت بررسی کنم قشنگ تقریبا هلم داد تو اتاقش ...با دیدن اتاقش چشمام برقی زد ،خیلی خوشکل بود جون میداد توش کارای 

 رگـش وسط اتاق تقریبا سی چهل متریش بود حاال یا بیشتر یا کمتر من چه میدونم ؟!خاک بر سری کنی تخت بز

 مسیح:اینم اتاق ...

 +مسیح اینجا چرا انقد خوجــله؟؟؟

 مسیح بی توجه به حرفم رو تختش نشست .گفتم:دراز بکش ببینم تو حالت خوب نیست ....
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ند بعد به سمت من اومد و من ندید بدید همینطور مات عضله هاش بودم مسیح بیخیال من بلند شد رفت سمت کمدش اول وه تیشرتشو ک

 جوووون چه حسی داره بغلت کنه؟؟؟

 مسیح :بیا بغلم؟

 با تعجب گفتم:هووووم؟

 مسیح :میای یا نه؟؟

 ناخوآگاه سری تکون دادم و شیرجه رفتم بغلش خندید و دستشو دورکمرم محکم حلقه کرد ....

 

 دلـــــــــارام

بغلم کرد ی حسی بود اخه تاال پسری بجز پسرا فامیل ب من نزدیک نبودن خیلی خوشال بودم ک هم تونستم روی مانی و ساغی رو کم وقتی 

کنم هم مسیحی ک همه ارزوی صحبت باهاشو دارن االن تو بغلشم تا اروم شه همینطور ک از پشت تو بغلش بودم سرشو تو گودی گردنم فرو 

 ید مور مورم شد چون خیلی حساس بودمکردو تند تند نفس میکش

 +مسیح؟

 جونم-

 +اونشب با اون دختره بودی؟

 دالرام فراموش کن من یه ادم اازادم و تروقت بخوام میتونم با هرکسی باشم-

 +ینی االنم من مث اونم برای تو؟

 اگ اینجور فکر میکنی بهتره از بغلم بری چون تو منو ی الشی تصور  کردی-

 نیس معذرت منظورمو....+ن ن اینطور 
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ام منو ساکت کرد و منم همراهیش کردم االن دیگ مطمعن بودم خیلی میخوامش عاشقانه دوسش دارم در *ب*اش رو ل*ب*و با گذاشتن ل

 حد مرگ

 ازم جدا شد و گفت :مرسی ک ارومم کردی

 دونش و اون با موهام بازی میکردرو لپش کردم و  دباره منو کشید تو بغلش و سرمو گزاشتم رو بازو های مر ب*و*س+ی 

 مسیح:دلی

 جونم-

 مسیح: تا کی تهرانی

 میرم شمال باز برمیگردم تهران-

 مسیح:اومممم نظرت چیه باهم بریم؟

 اما من قراره با هانا برم-

 مسبح:خب باشه با هانا و ارش و کیان میریم البته اگ سهیل حالش خوب بشه

 باشه-

 و دباره سکوت کردیم

 د ساعتی ک پیشش بودم رو دوس نداشتم تموم شه شیطونیم گل کردو گفتم:بیا عکس بگیریماون چن

مسیح:ژووووون باشه گوشیمو دراوردم و دوتایی عکس گرفتیم و مسیح از بس از دست من خندید  بااونیـ ک چند ساعت پیش بود قابل قیاس 

 نبود و موفق شدم برای چند ساعت ناراحتی سهیلو ازش دور کنم

 +من دیگ باید برم

 مسیح:شام نخورده نمیشه شام حاضره بخوریم بعد میری

 +ن هانا هم تنها مونده
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 مسیح:گفتم بیا شالتووسرت کن بریم پاایین حتما کیان و ارشم اومدن

 اوهووووو این رو من غیرتی شد مثال

 هام باشه ک گفتم:ولی سری بعد شما بیاید اونجابا هم رفتیم پایین و با ارشوو کیانم اشنا شدمو قرارشد سری بعدی هانا هم با

 مسیح:تا ببینیم

 +اومای گاد

خالصه خیلی خوش  گزشت و االن وقت رفتنم بود و مسیح گفت ک خودش میرسونتم منم ک از خدا خواسته با مسیح سوار ماشینش شدیمو تو 

 دباره چرا کنی شد  عجبااا ماشین ساکت بودیم و وقتی رسیدیم فقط خدافظی و تشکر کردم وورفتم وا این

 رفتم تو خونه و هانا پرید بغلم و خواس همه چیزو تعریف کنم قهوه ریختم وواومدم همه چیزو براش تعریف کردم

 دلی-

 +هوم

 هنوزم برا رو کم کنی با مسیح میخای باشی؟-

 +نمیدونم ی حسی دارم

 چی-

 +ی حسی ک تاال نداشتم ؟........ـ

 دراوردیمواخر شب رفتیم خابیدیمبا هانا کلی مسخره بازی 

 مسیـــــــح :

 دالرامو رسوندم و برگشتم خونه..

 تا پامو گذاشتم تو خونه آوارشدن سرم اون دونفر....
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 آرش: چشمم روشن داداش برا من دختر میاری خونه؟؟

 اخمی بهش کردم :چه طرز حرف زدنه آرش؟؟

 بود؟؟ کی دخیه بینم بگو کن ول شو٭ک٭ص٭کیان:این ک

 تما باید یه دست کتک بخوری تا انقد بددهنی نکنی کیان؟؟+ح

 کیان:چس نکن خودتو باو میگم اون دافه کی بود؟؟؟

 +کیان میزنم به موال

 کیان مث این دخترا پشت چشمی نازک کرد

 آرش با خوشحالی گفت :دادا مژده بده خبر آوردم توووووووپ ،قشنگ حالتو جا میاره ...

 کیان با لودگی:کجای کاری آرش جان یکی قبله تو حالشو جا آورده .

 بی درنگ گوشیمو پرت کردم تا بخوره تو سرش اما الکـردار رو هوا گرفتش ...

 کیان:مسیح پولت زیاد شده هی گوشی میشکونی جدید میخری؟؟

 بی توجه به زر زر کردن کیان رو به آرش گفتم :خبــرت چی هس حاال؟؟

 ـیل عالئم حیاتیش بهتر شده دکترش گفته احتمال میدم تا آخر هفته به هوش بیاد....آرش : سهـ

 نفس عمیقی کشـیدم و زیر لب خدایاشکرت گفتم...چه روز خوبی بود امروز....

 رفت

 م تو اتاقم تا لباسامو دربیارمو برم حموم ....

 وشیم زنگ خورد،رویا بود.از حموم که اومدم بیرون با همون حوله خودمو رو تخت پرت کردم...گ

 +جــانم؟
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 رویـا :سـالم بیمعـرفت

 +ســالم جانم چطوری ؟؟

 رویا :خوبم ممنون تو چطوری؟؟

 +من عالی ام ....

 رویا: خوبه میگم مسیح

 +ها

 رویا:میخوام برم مسافرت

 +عه بسالمتی کجا؟؟

 رویا :شیـراز اما مامانم و بابام میگن از مسیح اجازه بگیـر

 تعجب گفتم:یه لحظه ،مـگه تنهایی میری؟؟ با یکمی

 رویا با من من گفت:آره دیـگه با دوسـتام...

 +حرفشـــــــــــــــــــــم نزن ،چه غلطــا

 رویا :اِ مسیحححححح یعنی چی؟؟ من میخوام برم

 +من راضی نیستم .فعلن

 رویا :مسییییییح .

 تابه دالرام زنگ بزنم ....بعد از سه بوق جواب داد:گوشیمو قطع کردم و گذاشتم جفتم   دوباره برداشتم 

 جــــــــــــــــــــــانم آقــــــــــــــا؟؟

 مسیــح:
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 دالرام:جــــــــــــــانم آقــــــــــــا؟؟

 لبخندی اومد رو لبم و گفتم:جـانت سالمت خانوووم، خوبــی؟

 دالرام:ممنــون عزیزم تو خوبی بهتری؟؟

 جواب دادم:آره من عالی ام ...چشمامو بستم و 

 دالرام:چـه خوب....نگا من چه قدر حالتو خوب کردم...

 +مطمئنــی؟؟

 دالرام:واا آره دیـگه پس کی انقد شارژت کرده؟؟ ایییییش

 +حاله سهیل بهتر شده

 دالرام: وووووااای چه خوب

 +پس چندان ربطی به تو نداره حاله خوبه من

 دالرام: اینجـــوریـه؟؟

 خنده ای کردم و چیزی نگفتم..بعد از چند ثانیه صداش تو گوشم پیچید: مسیــح ،چرا انقدر کم حرفی آخه تو؟؟؟

 +حرفی ندارم خـوب

 دالرام :مسیــــــــــــــــح؟؟؟؟

 با لحن خودش گفتم:هــــــــــــــوم؟

 دالرام :مسییییییح ادا منو در نیارا..

 +حرفتو بزن

 جونم؟ دالرام: مســــــیح
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 +خوب میگم حرفتو بزن

 دالرام با یه لحن خاصی گفت :مسیـــــــــــح

 به طور ناخودآگاه گفتم:جـــــــان؟؟

 ریز خندید

 +خنــدتو برم

 خندش شدت گرفت

 دالرام: مسیــح فردا چکاره ای؟؟

 +همین بود کارت؟؟

 دالرام:نه میخواستم صدات کنم جانم بشنوم

 رم چطور؟+فردا کار زیــاد دا

 دالرام: هیچـی میخواستم بیای پیشـم

 +کارامو ردیـف می کنم اگـه شد حتما

 دالرام:نشـدم فداسـرت یه روز دیـگه + اوکــی ....

 دالرام :من برم عزیزم ،خوب بخوابی

 +مچکــرم همچنـــین

 دالرام : بـــای

 +بسـالمت ....

 گوشیمو زدم تو شارژ و تخت خوابیدم....
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 ساعت هفت آماده شدم تا برم یه سر دیدن سهیل از دیروز صبح نرفتم و بعد برم دنبال کارا اهنگه جدید....صــبح 

 کالفه نگاهی به ساعتم کردم نه بود و این طرفدارای عزیز عکس و امضا گرفتنشون تمومی نداشت ،ناچار از همه عذرخواهی کردم و به سمت پله

 کس نخواد واقعا دیرم شده بود ،ساعت ده باید با آرش بریم استودیو ...ها رفتم دعا دعا میکردم دیگه کسی ع

بعد از مطمئن شدن از حال خوب سهیل و اینکه تا بهوش اومدنش چیزی نمونده با سرخوشی از بیمارستان تند تند بیرون رفتم و سوار ماشین 

 شدم....

 ٭٭٭٭

 ود ...تو استودیو بودیم اقای مجیدی  درحال  تنظیم واهنگ سازی ب

 آرش :دسـتت طال محسـن این اهنگ میترکونه با کمک تو

 محسن :نه بابا این چه حرفیه ،شمادوتا حنجرتون طالئیه

 زدم رو شونش و گفتم:خالصـه خیلی عشــقی ...

 باهم دیگه خدافظـی کردیم و برگشتیم خونه ....

 

 دلــــــــــــارام

 یجور تخلیش کنم دیگ واسع همین رفتم تو اتاق هانا خب حاال ک با مسیح حرفیدم انرژی گرفتم باید

 +هانا هانا

 چته-

 +بپوش بریم شهر بازی

 ژوووون باش االن اماده میشم-
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ه مانتو از اتاق هانا اومدم بیرون و خودمم رفتم اماده شم ده دیقه جلو کمد وایساده بودم چون نمیدونسم چی بپوشم باالخره عزممو جزبـ کردم و ی

 انتخاب کردم با شال و شلوار مشکی میخواسم اماده شم ک گوشیم زنگ خوردسفید مشکی 

 +جونم:

 سالم دختر بی معرفتم-

 +بــــــــــــه سالم بانو چ عجب یادی از دختر فلک زدت کردی

 انقد زبون نریز-

 +ای ب چشم

 یادته میگفتم خیلی ارومی؟االن دیگ نیسی-

 +بلی بلی چه میشه کرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی پنج دقیقه با مامان حرف زدمو بعد اماده شدم بعد نیم ساعت کارم تموم بود موهای فرمو هم دورم ریختموورفتم بیرون ک دیدم هانا هم رو

 مبل اماده نشسته باهم رفتیم بیرون از خونه وسطای راه بودیم ک گوشیم زنگ خورد

 +سالااااام

 ?مسیح:علیک سالم خوبی

 رسی توخوبی+م

 مسیح:اره .کجایی

 +با هانا اومدیم شهر بازی

 مسیح:اخه ی عموجون سرت گیج نره میخای بیام مراقبت باشم؟

 +امممم میتونی بیای؟
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 مسیح:اره شاید با ارش و کیان بیام ولی قول صد در صد نمیدمممماااا

 +باش خبرربده پس فعال بای

 مسیح:خدافظ

 

 دالرام

نمیداد اه لعنتی اصن به درک که جوابمو نمیده چرا من انقدر خودمو گم کردم؟چرا مثل بقیه دخترا شدم دخترایی که هرچی زنگ زدم بش جواب 

 غرورندارن و همیشه بدم میومد ازاونجور دخترا اصال حواسم به موقعیتم نبود که وسط کوچه وایسادم که با صدای هانا به خودم اومدم

 ه میکنی؟هانا:دالرام فداتشم چرا داری گری

 ووووااای من بخاطر اون دارم گریه میکنم؟؟؟مگ اون چی بود وااای خدا نکنه از چیزی که

 میترسیدم سرم اومده

 باز صدای هانا:دالاااارام

 همونطور که اشکاموپاک میکردم گفتم:تروخدا برگردیم خونه

 هانا:باشه عزیزم

طر یه رو کم کنی با دوستام دارم خودمو گم میکنم نه باید درستش کنم باید مثل تو کل طول راه هیچی نگفتم همش سکوت کرده بودم چرا بخا

د قبل بشم ....اصال صداهای اطرافمو نمیشنیدم هیچیم نمیتونستم بگم با صحنه ی جلوی روم که یه دختر بچه وسط خیابون بود و یه ماشین میوم

که تازه فهمیدم چقدر دردم گرفت چون کشیده شده بودم رو زمین و دستم بد بدون هیچ صبر کردنی پریدم و بچه ارو بغل کردم و ماشین رفت 

دم درو جور درد میکرد مامان بچه ازم تشکر کردو باز با هانا راه افتادیم تا اینکه رسیدیم خونه بدون هیچ حرفی رفتم تو اتاقمو حتی شامم نخور

خواست اما دلیلشو نمیدونستم چون من نمیدونم چرا ب مسیح حس پیدا کردم هم قفل کردم و رفتم رو تختم خیلی دلم گرفته بود دلم گریه می

چرا روش حساسم و اون منو خورد میکنه رو تخت زار میزدم و سعی داشتم صدای گریه هامو خفه کنم گوشیمم از بس زنگ خورد دیگ خاموش 

 رفت واقعا چرا اینجورشدم من؟خودممشد هانا هم هرچی میومد پشت در فقط میگفتم میخوام تنهاا باشم و اونم دیگ می
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 نفهمیدم خدایا میخام همه چی مثل یک ماه پیش بشه کمکم کن خواهش میکنم بازم بشم اون دختری که از پسرا متنفره .........انقدر با خودم

برم پیش خواهرم خواهری که صبحه دارم گریه میکنم اما براچی و کی نمیدونم دلم میخواد ۵حرف زدم که نفهمیدم از عصر تاال که ساعت 

چهارسال پیش فوت کرد تو یه تصادف و االنم تو بهشت زهرا خاکه و ما بخاطر فراموش کردن اون رفتیم اصفهان االن بدجور دلم براش تنگه 

ایان برسه حقش میخام باهاش دردو دل کنم یاد خنده هاش که میوفتم دلم براش میسوزه اون خنده های زیبا حقش تبود تو بیست سالگی به پ

 نبود بره چرا بردیش خداااا؟

اهو تا سر یه تصمیم ناگهانی اماده شدم و غافل از ساعت از اتاق زدم بیرون هانا رو مبل خواب بود پتو کشیدم روش و رفتم بیرون از خونه تمام ر

 بهشت زهرا پیاده رفتم

 مسیــــــــــح:

 ـده فکرم کشیده شد سمت دالرام ،چرا خبری ازش نی؟؟صبح ساعت هفت از خواب پریدم...هنو بیـدار نش

 چه مغز منم اول صبح فعال شـده...حوصـله حموم نداشـتم پس با همون شلوارکم فقط دستو صورتمو شستم و رفتم بیـرون ....

له یکی ام خوابوند زیر گوشم کیان سر میز صبونه چرت میزد با دستم محکم یکی زدم پسه کلش ...با تعجب از جاش پرید منو که دید بالفاصـ

 گ٭رسـ٭د٭،حاال من بودم که باتعجب نگاش میکردم خنده ای کرد و از گردنم آویزون شد اروم دم گوشش گفتم : منو میزنی پــ

 کیان ولم کرد و نشست سرجاش!

 کیان :من غلط بکنم جانه تو مسیح

 .... نمیشـه بیــدارم ش٭ک٭صـ٭شوندمون اینجا کک صب اول ث٭و٭یــ٭خمار خوابم ...اصن بچگی کردم ...این آرشِ د

 گوششو آروم گرفتم و پیچوندم :دِ مَی نمیگم فش نده

کیان خندید ،گوششو ول کردمو نشستم روبه روش ....بعد از اتمام صبحانه گوشیمو از جیبم دراوردم و نگاهی به صفحه انداختم ،شیش تا میس 

 ا هم از پانیکال داشتم .دوتاش ساالر یکیش رویا سه ت

 ،اووووم پانی ...باهاش تماس گرفتم و گوشیو گذاشتم دمه گوشم هنوز بوق اولو کامل نخورده جواب داد: جــــوووووونم مسیــــح ؟؟؟

 +صـب بخیـر خانوووم سحرخیـز
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 پانی: صبحه توام بخیــر نفــسه من

 ودی؟؟لبخنــدی به این همه زر زدناش زدم و گفتم: کاری داشتی زنگ زده ب

 با لحن لوند مخصوص خودش گفت: مسییییح؟؟؟ دلم برات تنگ شده ،امشـب بیام پیشـت؟؟؟

 

 مسیـــــــح:

 یکمی فکر کردم و گفتم:نه امشب کار دارم

 پانی:مسییییح هی منو دیوونه نکن

 خندیدم و گفتم: کار دارم پانی اگه کارم زود تموم شد چرا که نه

 اریز خندید :پس من منتظرتم

 +زبون نفهمی دیگه ،فعلن .گوشیمو قطع کردم و کیانو نگاه کردم...

 کیان:این دختره جوابتو نداد؟؟

 یه ابرومو دادم باال و گفتم:کــدوم؟؟

 کیان:پـههه داداش مارو کدوم؟ چن تان ناکــس؟؟همین دالرام بود چی بود !

 +نــه جواب نداد

 کیان:زنگ بزن یه بار دیگه خوب

 ..+نه بیــخیال .

 کیان:زنگ بزن بابا مگه نگفتی دوتا دختر تنهان خو شاید اتفاقی افتاده....یه بار دیگه شمارشو گرفتم که بازم جواب نداد....

 روبه کیان گفتم : بیـا ،راحت شدی؟؟
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 کیان :پاشو برو خونشون

 +چــــــــــــیییییی؟؟؟

 کیان:پاشو مسیح خدایی نکرده اتفاقی چیزی نیفتاده باشـه...

پوفی کشیدم و رفتم باال تا لباسامو عوض کنم ....ترمز دستی و کشیدم و از ماشین پیاده شدم نگاهی به ساعت مچی ام انداختم هشت صب بود 

و الرام...میخواستم برو زنگ اف افشونو بزنم که نگام به ماشینی افتاد که کمی اونطرفتر من ترمز کرد....رومو کردم اونور که صدای تشکر آروم د

شنیدم ،خوب خیلی آروم بود ولی گوشای من تیز بود دیـگه...نگاهی به جفتشون انداختم که خندم گرفت...تو بغل پسـره بود...المصب اول صب 

 کوبیدم اومدم اینجا خانوم پی عشق و حالش بود ....

 از دادم.....صدای اهنگــ و زیاد کردم ...خنده ای کردمو بی توجه به چشمان دالرام که مبهوت و ترسون نگام کرد سوار ماشین شدمو گ

 صدای حصــین

 توی ماشــین پیچیــد..بیخیال با ریتم اهنگ سرمو تکون میدادم و همخونی میکردم...

 

 مسیـــــــــــــــــــح:

 درو باز کردم و داخل شدم ...

 ه بود لباسامو کندم و وارد حموم شدم ....رفتم از پله ها باال و وارد اتاقم شدم....بی توجه به کیانی که روتختم تمرگید

 ٭٭٭٭

شورتمو پوشیدم و پیرهن مشکی رنگی دستم گرفتم تا تنم کنم...لباسامو کامل پوشیدم و دوتا گوشیامو برداشتم تا برم سمت شرکت 

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

وم نزدیکش شدم...میدونستم زیادی ترسو بود نخواستم اذیتش رویا سرش تو تو کامپیوتر بود و حواسش اصال این دورو اطراف نبود ....آروم آر

 کنم واس همین آروم گفتم: سـالم بر دخترعموی خوشـکل خودم ...
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 سرشو آورد باال و لبخندی زد:سـالم مسیــح خوبی ؟؟

....سری تکون داد و من به طرف اتاق  لبخندی زدم و گفتم : آره چش قشنگ ....پرونده هارو بیار به امیر هم خبر بده ...تلفنارم وصل کن اتاقم

 کارم قدم برداشتم....

ی کتمو ..........نفســـمو فوووت مانند دادم بیــرون سـاعت پنج بود و من قرار بود چهار برم مالقات سهیلی که حالش خوب شده بود....با کالفگ

 ماشین شدمو به سمت بیمارستان حرکت کردم،،،....برداشتم و باعجله از شرکت زدم بیرون ...کارام تو شرکت نصفه موند ،سوار 

 دختر خالم با دیدنم به سمتم اومد:ســالم خوبی؟

 +مچکــرم تو چطوری؟ سهیل حالش اوکیـه؟؟

 سـتاره :آره شکر...توهم که ستاره سهیل شدیا مگه اینکه بیای دیدن سهیل ببینیمت...

 +تو چرا انقد زبونت دراز شده جغلـه؟؟

 گفت : آرش خوبـه؟ ستاره خندید و

 +اونم خوبـه ...

 ستاره با من من ادامه داد:کیـان...نه آقاکیان خوبـه؟؟

 یه ابرومو با شیطنت دادم باال و گفتم: اونکـه همیشـه خوبـه

 لبخندی زد و راهنماییم کرد سمت جایی که سهیل بستری شده بود...

میش و عالئم حیاتیش خیلی خوب شده بود.........از بیمارستان که زدم بیرون تلفنم با دیدن سهیل همه خستگی تنم از بین رفت ...اوضـاع جس

 زنگ خورد...

 اوووهـ دالرامـ ....

 جواب دادم:بــله ؟؟
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 دالرام

رسیدم سنگ رسیدیم به اونجا مثل دیوونه ها میدویدم تا به خواهرم برسم تا ۶:۳۰که زدم بیرون تازه ساعت ۵خیلی حالم بد بود ساعت 

کردم و دردو دلمو شروع کردمو اروم اروم اشک میریختم دیگ اشکامم کم اورده بودن مثل خودم خودمم دیگ حوصله  ب*و*س*هقبرشوپراز 

هیچیو هیچکسو نداشتم اما چرا شو نمیدونستم......یک ساعتی بود که فقط اونجا کنار قبرش حرف میزدم و اروم  گریه میکردم واقعا خسته و 

نگش بودم دیگ حس کردم حالم داره بد میشه و داشتم میفتادم رو زمین که دستای یکی مانع افتادنم شد و یه بطری ابو خالی کرد روم یکم دلت

 ک حالم بهتر شد برگشتم که ببینم اون شخص کیه که نشناختمش ازش تشکر کردم و میخاستم برم

 ن+خانوم شما حالتون خوب نیست ادرسو بدید من میرسونمتو

 زحمت میشه براتون-

+نه بفرماید ماشین از اون وره و همینطور ک دستاش دور من بود تا نیفتم منو ب سمت ماشین برد و نشستم تو ماشین خودشم پشت فرمون 

یاده رو نشون میداد ازش تشکر کردم و اومدم پ8نشست و ادرسو که دادم حرکت کرد بعد از حدود نیم ساعت رسیدیم و ساعتو که نگاه کردم

م شم کهه شمارشو داد نمیخاستم قبول کنم اما بم کمک کرده بود زشت میشد اگه نمیگرفتم  خواستم پیاده شم که گفت :تا دم در همراهمتون میا

ومنو بغل کرد ینی دسش دور کمرم بود تا سرم باز گیج نره که با دیدن مسیح جلوی روم حالم بدتر از قبل شد وااااای معلوم نیس چ فکری 

 ربارم کرده حتی مهلت نداد  بش جریانو بگم و رفتـــــــــــــ.....د

 از اون پس تشکر کردم و رفتم تو خونه هانا هنوز خواب بود

 مستقیمن رفتم تو حمام وبه خودم قول دادم دیگه برا اون اشک نریزم ـقوی باشم .....ــــــــــــــــــــــــــــ

رو لپم زد و رفت منم اشوب بودم ولی سعی  ب*و*سدارشد که دید من دارم غذا درست میکمو حالمم خوبه یه بود هانا بی۱۱بعد از اینکه ساعت 

 کردم کنار بیام با همه چی

پا رو غرورم گزاشتمو زنگ  ۶تا عصر همینطور چرت و پرت میگفتیم باهانا که از ساعت دو میهواستم ب مسبح زنگ بزنم تا ساعت 

 زدم؟ــــــــــــــــــ
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 مسیـــــــــــح:

 +بــله؟؟

 دالرام:سـالم مسیــح

 +علیک

 دالرام:خوبی؟

 +آره

 دالرام: مسیح داری اشتباه میکنی!

 سوار ماشین شدمو گفتم:در چه مورد اونوخ؟؟

 استارت زدمو ماشینو راه انداختم.

 دالرام: باور کن من با کسی غیر از تو هیچ ارتباطی ندارم

 +اوکی باور کردم

 اذیت نکن بخدا حالم بد بود اون پسـره کمکم کرد دالرام:

 +خوب بسالمتــی

 سرعت ماشینو زیاد کردم که صدای بغض دارش تو گوشم پیچید:مسیــح به جونه خودت که خیلی برام عزیزی کله قضیه همین بود...

 با خونسـردی گفتم:مگه ازت توضیحی خواستم....

 دالرام: مسیح خوب یعنی چی؟؟

 همین...از اولم نباس باهات گرم میگرفتم ....+یعنی 

 گفت: گرم گرفتی؟؟خیلی جالبه نمردیمو معنی گرم گرفتنم فهمیدیم....
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 +خــوب دیــگه کار دارم خدافظ

 دالرام: باشـه بای ....

 گوشیمو قطع کردم و سمت خونه ای که پانی قرار بود بیاد اونجا روندم.....

 دکارتو به دستگاه نزدیک کردمو 

 ر با صدای تیکی باز شد ...

 به سمت آشپزخونه ی خونه ام رفتم و از تو یخچال پارچ آبو بیرون اوردمو لیوان ابی ریختم ...

 ساعت هفت و نیم بود پس حاال حاالها پانی نمیومد....با درآوردن لباسام توی وان دراز کشیدمو با آرامش چشمامو بستم ....

شی گرفتم ....با دیدن تخت مشکی رنگم انگار هرچی معضل بود تو زندگیم یادم رفت ،خودمو با همون شورت بعد از ربع ساعت بلند شدمو دو

 سفیدم رو تخت پرت کردمو چشمامو بســتم.....

نید با حس نوازش دسـتی روی عضالت سینه و شکمم ناچار چشمامو یکم باز کردم ...با دیدن قیافه شیطون پانته آ فشی زیر لب بش دادم که ش

 و قهقه ی مستانه ای زد...

 چشمامو کامل باز کردم و نشستم سرجام ...نگاهی به پانی انداختم ....اُلَلَ چی آفــریده خدا؟؟؟

و یه لباس خواب بســیار بازی پوشـیده بود و آرایش نسبتا غلیظی داشت ...موهاشو فرکرده بود ...با دیدن نگاه خیرم روی باال تنه اش خودش

 یــد....ب*و*سامو *ب*کردو آروم دستاشو دو طرف سرم گذاشت و بی تعارف لبهم نزدیک 

 دلـــــــــارام

 بعد از زنگ زدن بهش خیلی از دست خودم عصبی شدم و چقدر احمق بودم که نفهمیدم فقط الکی دل میبندم

 تو فکر و خیال بودم که ساغی زنگ زد:سالم بی معرفت

 باصدای بغضداری:

 +سالم
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 فداتشم چرا ناراحتی عشق منساغی:چته 

 +مهم نیس اگ خیلی کنجاوی از هانا بپرس

 ساغی:شرمنده مزاحم شدم نمیدونسم مزاحمتمـ..... خداحافظ

 +بای

 گوشیو رو مبل کناریم پرت کردم که هانا اومد و گفت اماده شو بریم بگردیم

 +هانا بیا فردا برگردیم اصفهان

 ریم ،برای همینم قبول کردهانا هم که میدونس چرا دارم میگم ب

 +پس زنگ میزنم به بابا که برامون بلیط هواپیما بگیره

باشه ای گفت و رفت که اماده شه منم یه تیپ خوشمل زدم و عطرو رو خودم خالی کردم تو اینه که به خودمنگاه کردم تصمیم گرفتم فراموش 

 کنم که مسیحی وجود داشته ..........

بود ک رفتیم تو یه فست فودی که شام بخوریم ... البته یه عالمه از پیتزامونم موند ۱۰رفتیم تو خیابونا گشتیم شب ساعت بعد از اینکه با هانا 

 چون زیاد نخوردیم که سنگین شیم رفتم حساب کردم که بابا زنگ زد

 +جون دلم بابایی

 بابا:اخ که چقد خوشالم که داری برمیگردی

 +افتاب ازکدوم ور دراومده

 بلیط دارین ک یکمم استراحتت کنین چون فردا صبحش میهوایم بریم کیش با عموتو اینا۱۱بابا:زبون دراز ،زنگ زدم بگم فردا ساعت

 +و......

 بابا که میدونس بدون هانا جایی نمیرم گفت:و هانا

 مت فال خدافظب*و*س+باش بابایی می
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 بابا: به سالمت

 سورپرایز بشه سر خیابون دربست گرفتیم و رفتیم  خونهبعد از تماسم ب هانا چیزی نگفتم که 

که جلو رفتن تو اتاقم لباسامو دراوردم یه نیم تنه لی تا باالی ناف و یه شلوارک لی کوتاه تا زیر باسن پوشیدمو رفتم جفت پا نشستم پیش هانا 

 تیوی بود

 هانا:اوووو  چته وحشی

 باشم +ببخشید حواسم نبود بار شیشه داری باید مراقب

 هانا خندید

 .....باهانا تا ساعتای دو بیدار بودیم که رفتم توواتاقمو بخابم رفتم تو تلگرام یکم چت کردمو بعدش رفتم اینستا گردی و گرفتم خوابیدم....

 سبیدار شدمو اماده شدم و هانا هم اماده بود صبحانمونو خوردیم و ساکامونو برداشتیم . زنگ زدم به اژان۹صبح ساعتای 

 اومد و باالخره به فرودگاه رسیدیم و وقتی هواپیما بلندشد نفس راحتی کشیدم که از مسیح و خاطراتش دورم

......... 

 مسیـــــــــح:

اشـو ول کردم و چونشـو مکیــدم ،فقط صدای نفسامون تو اتاق میومد .دستم *ب*یـدم و گاز میگرفتم...لب*و*ساشـو اروم می*ب*ل

یدم با دست راستم رونشو ب*و*سآروم هلش دادم که افتاد رو تخت و منم روش خوابیـدم،  گردنشـو بو میکردم و میگذاشتم رو سینش و 

ب باالییشـو محکم مکیــدم جوری که مطمئن بودم تا فردا کبوده ،آروم لباسشـو از *اش و ل*ب*محکم فشار میدادم دوباره برگشتم سمت ل

 تنش در آوردم ...........

فس های گرمی که به گردنم میخورد بیـدار شدم ،تا چشـمام و باز کردم نگام به پانی افتـاد و یاد دیشب افتادم ،لبخندی زدم و پانی و صـبح با ن

 بیشـتر به خودم فشـردم...

 به چهرش دقت بیشتری کردم ،باباش چی سـاخته ؟!
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...زیادی گرسنم بودواین از من شکمو بعید بود که از دیشب ساعت بهش عادت کرده بودمـ و مطمئن بودم که به جز من با کسـه دیگـه ای نی

 پنج چیزی نخورده باشـم برای همین انگشت شصتمو به حالت نوازش گونه روی چونه ی خوش فرمش کشیدم ،سرشو تکون داد ،بیدار نشد ...

 +پــانی ؟

 +پـــــــــانی؟؟

 پانی هومی گفت و سرشو بیشتر تو سینم فشرد ....

 +پا شو گرسـنمه

 پانی با صدای دورگه ای که حاصل خوابش بود گفت: نمیـخوام مسیـــحححح

 +ژوووووونمـ ،پا میشی یا تو رو بـخورم ؟؟

 پانی: اووووومـ پا نمیشـمـ

 بلند خندیدم  و گفتم :تو سیرمونی نداری ؟؟

 گه از توهم میشـه سیر شد ؟؟پانی با لوندی خندید و دستشو گذاشت روی بازوم :مـ

 +پاشـو بعد صـبونه نشونت میدم میشـه سیر شد یا نه ....

 یـــد ....ب*و*ساشـو گذاشت روی شونه ام و آروم *ب*تکونی نخورد و درعوضش ل

 +بلند میشی یا بزنم؟؟

 پانی نگام کرد و گفت:دلـــــــــــت میـــاد...

 چشمام تو چشماش قفل شد و آرو

 :نـــه .... م لب زدم

 ٭٭٭٭٭٭



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

ساعت حدود دوبعد از ظهر بود که پانی رو رسوندم خونشون و رفتم سمت شرکت ،نمیـدونم چرا توقع داشـتم دالرام زنگ بزنه یا حداقلش اس 

 ام اسی بده....

 غرق پرونده و کار شرکت بودم که تلفنم زنگ خورد ،بدون نگاه کردن به تاچ گوشی جواب دادم:

 بله؟

 از پشت خط اومد :مسیــح بدو پسـر بیا بیمارستان سهیل بـهوش اومده صدای آرش

 لبخندی زدم: باالخــره بیدار شد

 آرش :آره کجایی ؟؟

 +شرکتم کار زیاد دارم

 آرش :دارم میام اونجا، دیگه از این به بعد نوبت منــه

 سوتی کشیدمو گفتم:  از کی تا حاال دالور؟؟

 توهم خیلی اذیت شدی .... آرش :از امروز دیـگه داداش

 +بـاشـه پس من بیام بیمارسـتان

 آرش :آره بیا کیانم اینجاس

 با زیرکی پرسیدم: ستاره ام اونجاس؟؟

 آرش:میخواستی نباشـه؟؟

 +دارم میــام

 

 دالرام
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بازیچه کسی بشم ااالن اگ بفهمه من تو وقتی که تو فرودگاه دانیال اومد دنبالمون با دیدن داداشم بغضم گرفت دانیال که هیچوقت نمیخواست 

 شو چشیده چیکار میکنه؟؟؟*ب*ام برا اولین بار مزه ی ل*ب*بغلش بودم و ل

....... 

گزاشتم رو  بعد از اینکه هانارو رسوندیم خونشون با دانی رفتیم خونه خودمون بعد از سالم و بغل کردن مامان بابا رفتم تو اتاقم تا بخابم تا سرمو

خوابم برد ......شب با نوازش کسی بیدار شدم چشمو که باز کردم مانیا رو دیدم سریع بلند شدمو پریدم بغلش که گفت :چی به سر بالشت 

 خودت اوردی دالرام

 همین حرفش کافی بود تا بزنم زیر گریه توبغلش اروم اشک میریختم بعد ازاینکه ارومتر شدم همه چیزو براش تعریف کردم

 الشی بره گمشه عوضی بی لیاقت ولی دلی تووام اشتباه  کردی تو اولین قرارتون تا بغلشم کشیده شدی مانیا:پسره ی

 +هه بیخیال خریتام تمومی نداره که

 مانیا:پاشو بریم از اتاق بیرون

 الت ـ...... ازمون پزیراییـ کردبا مانیا از اتاقم رفتیم و تو سالن پایین نشسیم ک محبوبه خانوم)مستخدممون(  با شیرینی و شربتو میوه و شک

★★★★★★★ 

 بعد از کُلی وقت مانیا رفت خونشون و منم رفتم تو اتاقم که مثال بخوابم چشمم که به گوشی میفتاد دلم برا صداش تنگ میشد

 اما نه دیگه بسه کافیه هرچی خوردم کرد اونروز که گفت نباید بم رو میداد هه این ینی مزاحمشم

........ 

 ا صدای زنگ گوشی بیدار شدم که اماده شم بریم کیشصب ب

..... 

 بعد از رفتن به دم خونه عمو حرکت کردیم سمت فرودگاه و قرارشد ماشینارو بفرستن

 االن تو هواپیمانشستیم و من بین هانا و ارمان)پسر عموم(نشستم  هر سه مون سکوت کرده بودیم و مث ادمای دیوونه فقط به جلو خیرع بودیم
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 من که فکرم مشغول بود اما اونارو نمیدونم چرا

 مسیــــــــــــــــــــح:

 تو بیمارستان بیشـتر حواسم به هیز بازیای کیان بودم و ناز کردنای ستاره تا خود اصل کاری ...

 سهیل با صدای ضعیفی گفت:مسیـح داشی شنیدم خعلی تو زحمت افتادی

 ـوی برات خوب نی !آروم زدم تو بازوش و گفتم :زر نزن اخـ

 توی اتاق کسی به جز منو آرش و کیان و ستاره و خود سهیل نبود...آرش حواسش پیه گوشیش بود اون دونفرم که هیـچ ...

 سهیل :مسیح این کیان جمع میکنی یا نه؟؟

 نگاهی به کیان هیز انداختم و تک خنده ای کردم :چطـور؟؟؟

 سهیل : خورد خواهر منو

 دش میــاد ؟!+نه که خواهرت ب

 سهیل چشماشو گرد کرد و گفت :آررررررررررررهـ ؟؟

 چشمکی زدم و گفتم:آرررررهـ !!

 سهیل :کیان آدمی نی که پا خواهرم بمونه مسیـح

 دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم:کیان دله نی سهیل ،در ضمن ستاره حاال حاالها پا نمیـده اینو مطمئن باش...

 آرش گوشیشو گذاشت تو جیبش و رو به ما گفت:چی میگین شما دونفر؟؟

 سهیل لبخندی زد .....

 +آرش ؟

 آرش :هوم؟
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 +کارا شرکت چطور پیش رفت ؟؟

 آرش یکی کوبوند تو پیشونیش و گفت : ناموســا یادم رف ،االن میرم ....با عجله کتشو برداشت و رفت بیرون ....این عمــرا آدم شـه!!

 سهیل و کیانی که تازه دست از چشم چرونیاش برداشـته بود حرف زدیم.... کلی با

 منو کیان سوار ماشین شدیم و به سمت خونه خودش حرکت کردیم..

 صدای آهنگو کم کردم و همونـطور که چشــمم به جلو بود گفتم:کیــان جان خوبیــن الحمدللهـ ؟؟؟

 کیان :بله خداروشکر شما بهترین اخوی؟

 غ قرمز نزدیک میشدیم ،کیان حواسش نبود ،یهویی زدم رو ترمز و چرخیدم سمتش : کیـان، سـمت ستاره نمیری !!به چرا

 کیان که اول مات و مبهوت مونده بود ،گفت:چه طرز ترمز کردنه مرده حسابی؟؟ بعدشم تو چیکار اون داری؟؟

 ـه؟؟سرمو تکون دادمو گفتم :آی آی آی دورشو خط قرمـــز بکــش ،روالــ

کیان :نـه نی اصن حرفت تو مخم نمیره...حواسم جمع چراغ راهنمایی شد تا چراغ سبز شد گازشو گرفتم...+اینقـد هیزی کردی که داداشـشم 

 فهمید

 کیان بیخیال گفت: خوب بفهمه ،مثال میخواد چیکار کنه؟

 لبخندی زدم و گفتم: وقتی فکتو جابه جا کرد میفهمی گل پسـر

 ه نشو مسیـح بخدا این مث بقیه نیکیان :مســخر

 +اینو باس برا سهیل ثابت کنی

 کیان: ستاره دختر خوبیـه ...

 +کیشمیشم دم داره ها

 کیان: اعصابم خورده خدایی اذیت نکن

 فرمونو سمت چپ چرخوندم و گفتم:چــرا؟؟
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 کیان: نمیـدونم

 چیزی نگفتم ،میدونستم برمیگرده به پدر یا مادرش ....

 و زیاد کردم و پامو روی پدال بیشـتر فشار دادم....ولوم 

 ٭٭٭٭٭

 تو اتاقم بودم که پانی زنگ زد.

 +بـله؟

 پانی :مســیححح مگه خونه نیستی؟؟

دم +تو اتاقمم بابا بیا باال ...گوشیو؟قطع کردم و بلند شدم تا شلوارکی پام کنم ، در کمد و باز کردم و شلوارک سورمه ای رنگی بیرون کشی

 .میخواستم پام کنم که در اتاق باز شد به ترتیب پانی بعد کیان بعد آرش ....پوفی کردم وشلوارکو پرت کردم اونور ....

 چشم غره ای به کیان و آرش رفتم

 بیرون بود فقط ...نگام به پانته آ افتاد...لبخند عمیقی زدم...بیشتر از این سادگیش خوشم میاد فقط یه رژ لب صورتی زده بود و یکمی از موهاش 

 کیان و آرش خیلی راحت خودشو رو تخت ول دادن و پانی روی کاناپه نشست ....

 یهو صدای هرسه باهم بلند شد :مسیـــــح ....

 نگاهی به هرسه انداختم و رویه پانی بیشتر مکث کردم که صدای کیان اومد :آرش مرگ تو مزاحمیم بیا بریم

 ...آرش :عه کیان بگیم بعد میریم 

 سوالی نگاشون کردم که کیان گفت:

 میـخوایم بریم کیش برا عشق و حال ....

 قاطعانه گفتم : حرفشـم نزن

 آرش : میای دیگه نه نیـار ...
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 +کلی کار داریم کجا پاشم هلک و هلک برم کیش

 پانی با صدای آرومی گفت:آقایـون

 آرش و کیان سوالی نگاش کردن که گفت :من راضیش میکنم

 ان :ایــــول بعد دسته آرش و کشید و گفت :پاشو بریم اوکیـهکی

 سری تکون دادم و با صدای در اتاق به چشمای خوشرنگه پانی چشم دوختم....

 دالرام

کیش و رفتیم توهتل  اتاق منو هانا یکی بود رفتیم تو اتاقامون من که شوت شدم رو تخت هانا هم از اونور و یکم ول شده بعد از اینکه رسیدیم 

 بودیم که دیگه طاقت نیوردم و به هانا گفتم حوصلم سررفته گشنممم هس  پاشو یکاری کن

 هانا:خدمتکار رزرو کردی؟

 +نه ولی خب االن  نمیدونم چیکار کنم

 ووووف دلی خو پاشو برو سر یخچال یه کوفتی زهرمارت کنهانا:ا

 +تو کوفت نمیکنی؟

 هانا:نه

 و باز خوابید

 رفتم سر یخچالو از چیزای تو یخچال خوشم نیمد  چون خیلی حجم معدمو میگرفت پس بیخیالش شدم

 زونیرفتم که دیدم وَعَه این باز خوابه  زدم پس کلش که جیغ زد و گفت :چرا رَم کردی اما

 +خفه اومدی اینجا بکپی؟

 پاشو گمشو امادع شو تشریف ببریم بیرون زوووود باش

 هانا:اووووف دلی اووووف ازدست تو که انقد رو مخی
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 با صدای ناراحت  گفتم:راس میگی باید مثل دیروز افسرده باشم و اروم تا رو مخ نباشم و اشکم اومد پایین

 و گفت:الهی قربونت برم اخه چرا انقد دل نازک و زود رنج شدی فداتشم هانا از صدام فهمید و پاشد بغلم کرد

 سرمو گذاشتم رو شونشو اون موهامو نوازش میکرد

 دیگه کم کم خودمو جمع کردم و گفتم :من میرم صورتمو بشورم تووام اماده شو تا بریم

 هانا:باشه

که بعد از فوت خواهرم اشک ازش میاد اما دیگه نباید بزارم بیاد هرگز بیخیال  رفتم تو اینه دسشویی چشم دوختم به خودم که برا اولین باره

 مسیح اصن بره به جهنم .....

ترس بعد اینکه با هانا رفتیم پیاده روی خسته و کوفته داشتیم از توی پیست رد میشدیم که از بس تاریکو خلوت بود سه نفربمون نزدیک شدن با 

انا داشتیم فرار میکردیم که  یکیشون  جلومون زاهر شد و مانع شد اون دوتا دیگم مارو از پشت گرفتن حاال دیگه و استرس نگاشون کردیم و با ه

 ما بودیم و جیغای خفه ای که با گرفتن دست اونا جلو دهنمون میشد بزنیم و تالش برا در رفتنمون خیلی سعی کردیم فرار کنیم اما نشد

چ میخندیمیشد که همون موقع دونفر اومدن و مارو نجات دادن ازشون تشکر کردیم و بعد با دربست  پسره کم کم داشت به سینم نزدیک ب

 رفتیم هتل که دیدم مامان و بابا عمو زن عمو و بقیه تو الوی نشستن داشتیم میرفتیم سمتشون که هانا گفت:ژووووون دلی اونورو دریاب

 جا خدا چی ساختــــــــــهرومو کردم اونور که اووووف عجب پسرایی بودن اون

 +زایع بازی در نیار مامان اینا اینجان

 رفتیم پیششون و یکم خوش و بش کردیم و رفتیم تو اتاقمون بالفاصله ارمان که حوصلش سررفته بود خودشو پرت کرد تو اتاق یه عالمه تا اخر

 شب مسخره بازی در اوردیم و دیگه خوابیدیم........

 ــح:مسیــــــــــــــ

 با لوندی مانتو جلو باز سفیــدشو از تنش درآورد و موهاشو باز کرد ....
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یتونم و من مات این همه زیبایی زنم موندم...زنی که هیچی برام کم نذاشـت ....زنی که بدجور دلشـو شکوندم....زنی که هنوز نمیدونم اگه بره م

م کردم...به خودم که اومدم دیدم بغلم نشسته ...دستمو دور کمرش حلقه کردم بدون اون یـانه !!!عادت چیز بدی بود که من به این خانو

 ...دستشو تو موهام برد و شروع کرد به نوازش کردن ...بعد از چن لحظـه ای گفت:میریم کیش باهم باشـه ؟؟

 نگاهمو از چشمای فریبندش کندم و گفتم :نــه گفتم که کار زیاد دارم...

 دش چرخوند ، آروم و لوند شروع کرد به حرف زدن: میای مسیــح ،تا حاال تجـربه سفر باتورو نداشـتم ....سرمو با دستش به طرف خو

 بی توجه به حرفاش به چشماش نگاه میکردم ...با تکون دادن دستش  به خودم اومدم و گفتم:هــوووم؟

 لبخـندی زد که تلخیشو منم حس کردم: کجـایی عزیزم؟ شنیدی چی گفتم!؟

 ه از پیشش بلند شدم و گفتم: شما میخواین برین من نمیتونم بیـام...کالف

به سمت پنجـره ی بزرگ اتاقم که روبه منظره ی باغ پشـت خونه بود ،رفتم .....نفس عمیقی کشیدم و به اون منظره ی زیبا چشم دوختم ،اما 

 حواسم پرت دوتا چشم آبی شـده بود ....

 عذاب وجدان بود ....منِ لعنتی آیندشو خراب کردم....از خودم و کارام حالم بهم میخورد ....حقیقتش تنها حسی که االن داشتم 

 دوتا دسته ظریفو سفید دور شکمم حلقه شد، هرم نفس های داغشــو روی کمرم حس میکردم، از این همه تفاوت قد خندم گرفت ....

 !!م زد و،گفت :میدونم میای ل*خ*تای بر روی کمر  ب*و*س*هپانی 

 دستمو گذاشتم روی دستایی که دور من قفل شده بود و آروم بازش کردم ، چرخیدم سمتش و گفتم: بیشـتر از یه هفته نمیتونمـ ...

کیان با سرو صدا اومد  لبخند عمیقی زد که حواسم پرت لبخندش شد ....چه حواس پرتی ام من ....داشتم آروم آروم فاصله رو کم میکردم که یهو

 تو....نفسـمو با حرص بیرون دادم و به سمت کیان خیز برداشـتم ...

 ٭٭٭٭

 پانی و رسوندم خونه و با کیان رفتیم رستوران مهرداد تا اونجا شام بخوریم....

 با کیان رودروایسی نداشتم برا همین از حس عذاب وجدانم گفتم اونقدر گفتم و گفتم تا آروم شدم...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ان دور دهنشو با دسمال پاک کرد :خوب میخوای باهاش ازدواج کن ؟هووم؟کی

 سری تکون دادم ....

 مسیــــــــــــــــح:

 سری تکون دادم و بعد دقایقی یهو گفتم:نه اصــال

 کیان:ای درد چرا یهو میپری؟

 +داشتم فکر میکردم

 کیان :خدانکنه تو فکر کنی ،حاال چرا نه اصال؟؟

 ی که بش دارم عذاب وجدانه...خودمو میشناسم کیان ،میدونم آدمه عشق و عاشقی نیستم ،نمیخوام بیشتر از این وابسته شه!!+تنها حس

 کیان: تو باهاش رابطه هم داشتی مسیح !!!عاقالنه فکر کن ...واقع بین باش ...

میخوام بیشتر درگیرش کنم المصب ...چشمامو ریز کردمو یه قلپ اب خوردم و گفتم:واقع بینم که دارم میگم عاشقش نمیشم واقع بینم که ن

کردم یا زوری بوده دِ بیشعــــــــــور خودت گفــتی  ت*ج*ا*و*زابروی راستمو دادم باال و گفتم :جووری میگی رابطه داشتی انگا 

 درخواستشو قبول کن ...

 کیان :بابا نزن حاال...

 +زر مار آدمی دارم بات بحث میکنم ...

 حاال میخوای چــه کنی؟کیان :

 +یکی دوهفته دیگه مدته صیغه تمومه ....هرکی راه خودشو میره..

 کیان با تاسف سری تکون داد:بی انصافیـه ...

 عصبی شدمو غریدم:کیا منو کفری نکنا ،از اولش این قرارمون بود ...

 کیان:باشـه آروم باش، شامتو بخور.
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 بخورمچنگال و پرت کردم تو ظرف و گفتم :کوفت 

 کیان:اوه اوه چه قدر عصبی شدی که از شامت گذشتی؟؟؟

 چشم غره ای بهش رفتم : لشتو تکون بده بریم دیـگه ...

 ٭٭٭٭٭

 تو واتس اپ بودم که چشمم خورد به عکس پروفایل دالرام...شمارش هنوز سیو بود....

 طی یک تصمیم ناگهــانی شـمارشو گرفتم تا باهاش حرف بزنم....

 ز چهارتا بوق قطع کردخندم گرفت....عجـــب ...ریش تراشمو برداشتم تا ریشی که االن بلند شده بود رو بتراشـم ...خوب بعد ا

 .......از حموم که اومدم بیرون رویا تو اتاقم بود ....من نمیدونم این اتاق صاحاب نداره؟؟؟ رویا تا منو دید گفت:منم میام کیش

 تک خنده ای کردم که گفت:نذاشـتی برم با دوستام که با تو میام...

 +اوکــی خانوووم بفرمایید بیرون تا لباسامو تنم کنم ....

 ایــــشی گفت و رفت بیرون....

 این قضیه ایــــــش چیه؟؟؟

لهجــه ی شیرینش ...میدونســتم حداقل اس ام اس یه بار از زبون دالرام شنیدم...البته اون خیلی غلیظ میگفت...یاد صداش افتادم و اون ته 

 میده ...با این فکر رفتم سـمت گوشیم با دیدن اس ام اسی از طرف اون لبخند عمیقی زدم...

 دالرام :کاری داشـتین؟؟

 با دیدن فعل جمعش خنده ای کردم.جواب دادم : کجــایی؟؟

 دالرام:بـه تو چــه؟؟

 خندم شدت گرفت

 +میگم کجایی؟؟
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 دالرام:منم میگم به تو چه ؟؟

 +قد علم کردی؟؟

 دالرام:آرهههههـ ....

 +دلت برام تنگ شده

 دالرام:تو خواب ببیـــنی

 +تو واقعیت میبینم

 دالرام:اصــال بهت فکرم نمیــکنم

 +امیــدوارم

 دالرام:مطمئن باش

 میخواستم تایپ کنم که گوشیم زنگ خورد، پانــی چیکار داره نصـفه شب؟!

 دلــــــــــارام

با هانا تو استخر خصوصی هتل بودیم که از بس شنا کردم خسته شدم رفتم نشستم رو صندلی و داشتم اب پرتقال میخوردم که همون موقع 

 گوشیم زنگ خورد

 با دیدن اسم مسیح روی صفحه تعجب کردم و قطع کردم بعد از پنج مین بش اس دادم:کاری داشتین؟

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

 د اینکه دیه از مسیح خدافظی کردم پاشدم رفتم زیر دوش و بعدم باهانارفتیم لباسامونو پوشیدیم و رفتیم تو اتاقمون سررحمام رفتن که کیبع

 زودتر بره داشتیم بحث میکردیم که قرارشد هردو باهم بریم خخخخخ

و مانتو کوتاه سفید و مشکی هم پوشیدم با شلوار برمودا و با هانا  بعد از حمام دونفرمون موهامو خشک کردمو ریختم دورم که از شال اومد بیررن

ه که که اماده بود رفتیم بیرون البته ارایشمم فقط یه رژ کمرنگ صورتی بود ...رفتیم تورستوران هتل و ناهارمونو خوردیم بعدش رفتیم پیش بقی
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نجا دو نفرس ....منو هانا و دانی و ارمان و ارزو )دختر عموم(با گفتن میخوایم بریم دوچرخه سواری خعلی خوشال شدم چون دوچرخه های ای

تصمیم ماشین ما رفتیم و باباومامانم عمو زن عمو با ماشین عمو اومدن .....رسیدیم به دو چرخه ها و از شانس ما بسته بود اوووووف واسه همین 

 گرفتیم بریم جت اسکی  ولی هانا از جت بدش میومد برای همینم نیومد

از منو ارمان باهم رفتیم و دانی و ارزو هم باهم تو حرکت من هر چی میترسیدم میزدم تو سر ارمان بدبخت اونم هی دلقک بازی و پوکیده بودم 

 خنده

 عمو دخترارنو به یه فارابی اشنا کنیدو وقتی جریانو گفت همه ترکیدن از خندهپیادهه شدیم ارمان گفت:

 ارزو و هانا+بابا ما شاتلم میریم با 

 بابا:برین بلکه افتادین راحت شدیم

 +واقعا که بابایی

 گوشیمو در اوردم از جیبم و دادم به بابا و رفتیم و همش خدا خدا میکردم مسیح نزنگه

قرارشد بریم  تو یه  با ارزو و هانا یه عالمه خندیدیم تا باالخره تموم شد خسته با فکای که از زور خنده دردمیکردن رفتیم پیش مامان اینا که

 پارک

 مسیــــــــــــح:

 

 +بـله؟

 پانی:سـالم خوبی؟

 +مچکـرم ،چیزی شده نصف شبی؟

 پانی: میخواستم بگم فردا بیا پیشم کارت دارم!!

 نفسمو فوت کردم :نه کار دارم
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 پانی: میخوام باهات حرف بزنم فقط!

 +فقـــط؟!

 پانی :آره بابا ...

 +اوکی ببینم چی میشـه ...

 گوشیم و درجا خاموش کردم!!

 و بعد از زدن مسواک باخیالی تقریبا راحت خوابم برد...

 با صدای زنگ گوشی بیدار شدم...پوووف اینو چرا خاموش نکردم من؟

 +الـو؟

 جووون صداشــو ،خوابی هنوز خوابالو؟-

 چشمام و بستم و پرسیدم:شما؟

 علی ام-

 +ای خبـــرمرگت

 علی بلند خندید :پاشو بیا باشگاه از ریخت و قیافه افتادی

 +خوابم میاد

 علی:میای یا ساالرو بفرستم؟

 +ساالرم بفرستی نمیام

 علی: بیا دیه بابا هفته ای دوبار داری !!

 +باش فلن .
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 چشمام دیگه بسته نمیشد...

 ٭٭٭٭

 داشتم هالترو میذاشتم سرجاش که علی اومد :مسیح داداش ساعت چهاره...

 +اوکی ممنون...

 لباسامو عوض کردم و گازشو گرفتم سمت خونه....حوصله ی فکر کردن در مورد خودمم نداشتم چه برسه به پانــی ....

 کارتو زدم و در باز شـد...

 پانی اومد سمتم و گفت:سالم خسته نباشی ...

 سی+مـر

 پانی : چیزی برات بیارم؟

 +نه فعال فقط میخوام دوش بگیرم...........................

 روبه روی پانی نشسته بودم و به حرفاش گوش میدادم!!

 پانی : خوب ،خودتم میـدونی که فقط دو هفته تا اتمام صیغـه ما مونده ،نمیخوام بیام کیش

 اصرار کردی؟!یه تا از ابرومو دادم باال : این همه ٫

 لبخندی زد و گفت :میخوام برم کانادا پیش داداشـم ....

 فقط با سکوت داشتم نگاش میکردم

پانی: هیچ حس عذاب وجدانی نداشته باش، هرچی بوده با خواسته و اصـرار من بوده مسیـح ..این چن ماهی که باتو بودم بهترین روزا بود 

 برام....

 ردم وایسادمسکوتم و شکوندم: پای کاری که ک

 باتعجب بلند شد و گفت :نه دیوانه چه کاری؟؟ همش با اجبار من بوده!! تازه من بهت بدهکارم!خیلی کمکم کردی !!....
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 سری تکون دادم ،خودمم دقیقا نمیدونستم چجوری پای کاری که کردم بایستم...جبرانش فقط با ازدواج کردن با پانیِ....

 مسیــــــــــــــــــح:

 رومی گفتم: کی میری؟؟به آ

 پانی: هفته ی دیگـــ

 +به این زودی؟

 پانی:خیلی وقته پیگیرشـم

 +کــه اینطــور

 پانی لبخندی زد

 بعد از کمی مکث گفتم: برات حساب بانکـی باز میکنم، سر هر ماه پول واریز میشه برات

 کارت خونه رو از جیبم درآوردم و گفتم:این خونه هم به نامت شده ...

 میخواست حرف بزنه که دستمو به معنی سکوت باال آوردم...

 بلند شدم و سمت در خروجی رفتم..........................

 دستی به موهام کشیدم که جدیدا کوتاه کرده بودم و به کیان گفتم:بلیطارو بگیـر

 کیان: گرفتم داداش فقط یه چیزی!

 +چه چیزی؟؟

 کیان: سهیل که ترخیص شد !

 +حرفشم نزن

 کیان پنچر شد و گفت :دِ آخه چـرا؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
103 

 

 خندیدم و گفتم :ستاره خانوووووووووم )ازعمد خانومشو کشیدم که یادبگیـره( با دوستاش سفره!!

 کیان فقط لبخندی تحویلم داد که تفسیـرش باخودم بـود...

....... 

 ودیم...دوروزی از اومدنمـون به کیش میگذشت ....توهتل داریوش اقامت کرده ب

 شلوارک لی پام کردم و یه تیشرت سفیدی تنم کردم ، کالهمو دستم گرفتم و از سوئیت زدم بیرون ...گوشیم زنگ خورد

 +جانم آرش؟

 آرش:کجایی تو؟

 +دارم میام

....... 

 منو آرش لب ساحل قدم میزدیم...کیان و رویـا رفته بودن خرید...

 آرش :این روزا خیلی خستم مسیح

 دور گردنش حلقه کردم و کشیدمش سمت خودم ....دستمو 

 +چرا داداش کوچیـکه؟

 آرش خندید و دستمو باز کرد .

 آرش: نکن دِ....دلم برا بابا تنگ شده .....آهی کشیدمو لبخند تلخی زدم..

 دلــــــــارام

بیحوصله نشستم گوشه اتاق از ویوی پایین هتل لذت  امروز چهارمین روزیه که کیشیم دلم میخواد برم قدم بزنم اما این هانای بیشعور نمیاد 

ه بردم اووووف این هانا هم که حمامه بی حوصله رفتم جلو میز ارایش و ارایشمو بعد از نیم ساعت تموم کردم رفتم سر کمد و استخاره کردم ک

اماده ی اماده بودم از اتاق رفتم بیرون و مستقیمن  چی بپوشم باالخرع از کمد یه مانتو جلو باز در اوردم و رفتم اتوش کردم بعد از نیم ساعت
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ستم رفتم جلو ساحل که البته ساحل روبروی هتل بود انقدر پیاده رفتم و هندزفری تو گوشم بود که متوجه گذر زمان که غروب  شده بود نبودم نش

هندزفریو گزاشتم تو جیب شلوارم و راه افتادم  رو یه نیمکت و با اهنگ کوه درد علیشمس به غروب خورشید چشم دوختم و اهنگو قطع کردم

سم رفتم لب دریا نگاه به اب که به ارومی تکون میخورد کردم دیگ دیرشده بود باید میرفتم واسه همین اروم اروم رفتم عقب تا خوردم به یه ج

 سفت اومدم برگردم.....

 مسیــــــــــــــــــح:

 

 روی کیان  ایستاده بودم ...تا غروبی کیان و رویا اومدن ...روبه 

 کیان: االن دیــگه تمومه قضـیه اش نه؟؟

عمیق  سری با لبخند تکون دادم که یه چیز ی محکم خورد تو کمرم...از تعجب ابروهام پرید باال و درجا چرخیدم ...لبخندم با دیدن فرد روبه روم

 ..تر شد...میخواست برگرده که آروم مچ دستشو گرفتم و برگردوندمش .

 خودمم تعجب کرد که چطوری شناختمش ....

 با چشمای از حدقه در اومده منو نگاه میکرد ....،آروم زمزمـه کرد:مسیــح؟

 منم زمزمه کردم: جــانه مسیــح ...

 دختره انگار مشکل داره ..اول لبخند عمیقی زد بعد بالفاصله دستشو کشید و اخم کرد...

 ندفه محکم دستشو کشیدم...عقب عقب رفت که سری تکون دادمو ای

انتظارشو نداشت که با سر اومد تو سینه ام.....میخواست مقاومت کنه ،سرمو آوردم پایین تر و مماس با سرش گذاشتم و گفتم:پـــارسال 

 دوســت امســال آشــــنا

 دست و پایی زد که از بغلم بیاد بیرون خندیدم و ولش کردم

 گفت :تو به چه حقی منو بغل کردی؟؟ روبه روم ایستاد وبا لحن طلبکاری

http://www.roman4u.ir/


 

 
105 

 

 دستمو گذاشتم تو جیبم و گفتم :نه که بدت اومد ...

 میخواست جیغ بزنه که با کلی زور جلو خودشو گرفت ...

 کیان اومد جلو و گفت :سالم دالرام خانووم....

 دالرام با لحن ملوسی گفت:سالم آقا کیان خوبیـن؟؟

 رفت ....با خودش چی فکر کرده بود این؟؟ اووووی نگاش کردم که بهم چشم غره

 زل زدم تو چشماش و گفتم:اینجا چیکار میکنی؟؟

 با تعجب و تمسخر گفت :وااااای دیدی چی شد یادم رفت ازت اجازه بگیرم؟

 اون یکی دستمم داخل جیبم گذاشتم و گفتم:دفعه ی دیگ یادت نره

 با خشم سمتم جهش کرد و باناخنش روی پوست گردنم کشید و گفت :بهتره پاتو از گلیمت درازتر نکنی

 با لحنش بلند زدم زیر خنده :اوووه اووووه گربه کوچولو پنجــول میکشـه؟؟

 کیان :من میرم فعال ...سری برای کیان تکون دادم ...

 دتر نری ...دالرام پشتشو کرد تا بره که گفتم: بهتره انقد زو

 با لحن جدی من سمتم چرخید و گفت : چرا اونوقت ؟؟؟

ه اوه نیشخندی زدم و گفتم : خوب شاید دیر به دیر ببیـنیم ،دلت خیلی برام تنگ میشـه ...بعد از اتمام حرفم لبخندی مزخرف تحویلش دادم ...او

 خانوووم عصبی شـد مث ایـنکه

 ی باخودت فکر کردی؟؟قدم هایی که رفته بود رو برگشت و گفت :چ

 +من اصوال فکر نمیکنم

 چپی نگام کرد :که عاشق سینه چاکتم؟؟؟

 باتعجب نگاش کردم و با قیافه ی مسخره ای گفتم:عـه مگه نیستی؟؟
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 صدای جیغش که توی گوشم پیچید قهقه ام بلند شد....

 دوباره راهشو گرفت که بره

 +کجا با این عجله حاال؟؟

 دالرام:هرجایی غیر از اینجا

 نزدیکش شدم و گفتم :دلت از چی پره ؟؟ هوووم؟؟

 دالرام :میخوام برم خونمون ...

 درست مقابلش ایستادم ....

 نگام به یقه ی بازش افتاد...

 بدون مکثی شالش و درست کردم ...بیخیال نگاه متعجبش خدافظی زیر لبی کردم و رفتم...

 مسیــــــــــــــــح:

 تنهایی برگشـتم هتل...

 تو راه هتل اونقدری فکرم مشغول بود که حد نداشــت .....

 فقط به یه چیز فکر میکردم...

 دلــــــــــــــــــــارامـ ....

 پوووفی کردم و لباسامو از تنم کندم...به یه دوش ،اساســی نیاز داشـتم ...

 ساعت نزدیک دو بامـداد بود...

 ..اصال خواب نداشــتم.

 گوشیم و برداشتم و بافکر حرص خوردن دالرام بهش زنگ زدم
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.... 

.... 

 میخواستم قطع کنم که صدای خواب آلودش توی گوشی پیچید.

 دالرام:هووووم؟؟

 +چه طرز جواب دادنه؟؟

 دالرام:خوب بله؟؟

 سوالی گفتم :بـــــــلهههه؟؟؟

 دالرام:جانم خوب شد؟ حرفتو بزن خوابم نپره!!

 +تا من نخوابم تو حق خوابیدن نداری

 دالرام با صدای متعجبی گفت: چی شدددددد؟؟؟؟؟

 چیزی نگفتم و لبخندی زدم که گفت :از اون لبخندای مزخرف میزنی االن مطمئنم ...

 تک خنده ای کردم :چه منو میشناسی توو....

 دالرام: حاال چیکارم داری؟

 داره بهت فکر میکنه ، خواستم بگم امشبو انقد به من فکر نکن ....نمیتونم بخوابم خوب. +میدونی میگن وقتی نتونی بخوابی ،کسی

 ...خودمم خندم قورت دادمم...

 دالرام: مســـــــــــــــــــــیح به خداوندی خدا اگه دستم  بت میرسید خفت میکردم...

 دستمو جای زخمی که روی گردنم بود ،گذاشتم و گفتم : وحشـــی شدی

 الرام: وحشـی اون عمـتهد
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 +اونم هس ...

 دالرام: مزاحم من نشـو میخوام بخوابم...

 +واسم جای سواله چطور بدون من خوابت میبـره؟؟؟

 دالرام: همونجوری که تو بدون من خوابت میبره....

 +من که نمیتونم بخوابم

 پشت بندش خنده ای کردم که گفت:کووووووفتتتت ....

 نفس عمیقی کشیدم....

 برای چند لحظه ای هردو سکوت کرده بودیم...این آرامشـو دوست داشتم...

 +خونتون کجاست؟؟

 دالرام :اصفهان

 +نه آدرس خونه اینجاتونو بده...

 دالرام:وا تو هتلیم که ...

 +خودت گفتی خونه...

 دالرام:خوب عصبی شده بودم یه چی گفتم...

 +دیگه عصبی نشو پوستت خراب میشه

 ه تو میزاری؟؟؟دالرام:مگ

 +مگه من چیکار کردم؟؟؟

 دالرام:هیچی وا مگه توهم کاری میکنی؟؟؟
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 با شیطنت گفتم: آره من خیلی کارا میکنم

 دالرام: مثـال؟؟؟

 +حاال به موقش میبینی ....

 کلی به این صفر کیلومتر بودنش خندیدم

 دالرام:زنگ زدی به من بخندی؟؟

 +انقد ضایع بود ینی ؟؟؟

 دالرام :ها ها ها

 +نگفتی کدوم هتل؟؟

 دالرام: ربطی به تو داره؟؟

 +نبود نمیپرسیدمـ ...

 دالرام:نمیگمـ ...

 +عــهههه

 دالرام:آرههههه

 +باشـــه .شـب بخیــر

 میخواستم قطع کنم که صداش اومد.....

 دلــــــــــــــــــــارام:

 با صدای آرومی گفتم : هتل شایان .

 صدای بمش به گوشم رسید:خوبـه فردا ســاعت نه میام دنبالت ...بدون کوچکترین حرفی قطع کرد....بعد از مکثی 
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 خیلی ازش حرصم گرفت پسره دیوونه نصفه شبی برداشته زنگ زده به من اههه

 یکم شیطونی که بد نیست؟؟

 رفتم خوابیدم  و ساعتمو رو یک ساعت بعد تنظیم کردم .......

 گوشیم بیدارشدم مطمعن بودم که االن دیگه مسیح خوابه برای تالفی کارش زنگ زدم بهش بعد از سه تا بوق برداشتبا صدای االرم 

 مسیح:بلــه؟؟

 +علیک تو نخوابیدی؟

 مسیح:گفتم که بدون تو خوابم نمیبره!!

 +الللللـــــــهی  عاشقم شدی؟

 مسیح: آره آدم قحطـه!

 +امممم میگما مسیح

 مسیــح؟؟چرا اسم من انقد قشنگ شده؟مسیح:ژووونه 

 وا چرا میخندید ...

 +خوب چون من صدات میکنم

 مسیح:شــک ندارم ،حرفتو بزن

 +شنیدی میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده؟حاال حکایت توعه

 مسیح:د اخه جوجه من اراده کنم تو ماله من میشی اونوقت دسم بت نمیرسه؟

 پنبه دانه+مسیح در خواب بیند 

 مسیح:بلبل زبونم که شدی
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 +بودم

 مسیح:ژوووون من زبون دوس دارم

 +برو بخر بخور

 مسیح: نمیفروشن از این زبونا خنگولک ...

 +واا متوجه نمیشم؟

 مسیح: انصافا تو متوجه میشدی من تعجب میکردم

 لب و لوچمو جمع کردم و گفتم :عه مسییییییح ،منظورت چی بود؟؟

 میفهمی مسیح:هیچی بعدا

 +بخدا تا نگی ولت نمیکنم

 مسیح:چه بهتـــر

 +بگوووووووو دیــــگهههههه ....

 مسیح کالفه گفت :گفتنی نیست

 +خوب نشونم بده ...

 مسیح :فردا نشـونت میدم ...

 +واقعا؟؟ پس مشتاقمم....

 مسیح: آره واقعا

 اه اینم خر گیر اورده

 مسیح:نگـــو دختر به این خوبــیی
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 ف دوباره بلند با خودم حرف زدم اه+اوووو

 مسیح:تو خواب نداری بـچه؟؟

 +به من نگو بچه ها

 مسیح: نبینم فردا خواب بمونی

 +واا مگه فردا چه خبره؟؟

 مسیح:ای خــدا

 +نه بابا شـده بخاطر اون زبونه هم میام

 مسیـح بلند زد زیر خنده و گفت:اصن همین اسکل بودنته که خاصت میکنه ....

 اوووووم االن به من گف خاص؟؟

 +همه میگن خاصم

 مسیح:همه خیلی بیـجا کردن

 +ایییییییییییییییییش

 مسیح:برو بزار بخوابم

 +چی شد تو که بدون من خوابت نمیبرد؟؟؟

 مسیح:از فرت بی تو بدون دارم به خواب متوصل میشم نفســـم ...

 و رو شد...درسته به طرز مسخره ای اینارو گفت اما دلم زیر

 +خووبه ،بای ...

 مسیح: بســالمت ...
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 قطع کرد و من بغصم گرفت ...

 قطع کرد و حالم بد شد...

 قطع کرد و من اشکام ریخت ...

 خدایا چیکار کنم؟؟

 نمیخواستم عاشق شم!!

دم تا ساعت نه آماده کاسه چه کنم چه کنم دستم گرفتم ...هیچ چیزی به مغزم نمیرسید.ساعتم رو برای ساعت هفت و چهل کوک کر

تنم کردم   باشـم......میدونم بازم دارم خودم و کوچیک میکنم اما دست خودم نبود ......به سرعت شلوار قد نود قرمز و مانتو جلو باز سفـــید بلند

ش خیلی باز بود ،موهامو باز م گذاشتم ...آرایشـمم مثله همیشــه اوکی بود...تنها مشکلی که بود تاپم یقل*خ*تو شال قرمزم رو روی موهای 

 کردم که خوب تقریبا حل شد...با ادکلن دوشی گرفتم و با خبر دادن به هانا بیرون رفتم....

 گوشیم زنگ خورد ،مسیح بود.

 +سالم دارم میام

 مسیح:اوکـی ....

 دلـــــــــــــــــــارامـ:

 تو ماشین پیش مسیح نشسته بودم ،حس خیلی خوب و خاصی داشتم.

 مسیحی که عینک آفتابی وکاله زده بود نگاه کردم...به 

 گفته بود که نمیخوام کسی منو بشناسه در اونصورت واس منم بد میشـه

 +مسیح ؟؟

 مسیح همینطور که نگاهش به روبه رو بود گفت : بلــه؟؟

 +میشــه فقط با ماشین دور بزنیم؟؟
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 این دفعه نیم نگاهی بهم انداخت:چرا؟؟

 اشین باشیم....+دوس دارم تو م

 مسیح: اوکـــی ...

 ماشین و پیش یه کافه پارک کرد و پیـاده شد...وا؟؟؟؟منم بوق؟؟؟

 بعد از ده دقیقه سینی به دست نزدیک شد....سوار ماشین شد و سینی رو روی داشبرد گذاشت:

 اوووومممم کیک شکالتی با قهوه...

 د...جایی که ماشین پارک شده بود ،زیاد در دیدرس همه نبو

 کج نشست که بتونه منو ببینه....عینک و کالهشو برداشت...

 درحال بررسی من بود....

 نمیدونم چی دید که اخم کرد...

 وااااه؟؟چشــه؟؟

 صداش که به گوشم رسید ذوق کردم ،من عاشق صداش بودم

 مسیح: حاال چرا انقد مالیـدی؟؟

 با تعجب تو چشماش زل زدم :ببخشــــــیددددد؟ به تو چــه ربطی داره؟؟

 خیلی خونسـرد گفت:وقتی بامن اومدی بیـرون ینی به من ربط داره..

 خیلی حرصم گرفت پسره پرو جا تعریفشـه

 هتر شد...به بخاری که از قهوه بلند میشد خیره شدم ....احساس خفگی بهم دست داد شالمو باز کردم ...هووووف ب

 مسیح :قـــهره خانووووم؟
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 پشت چشمی براش نازک کردم و چیزی نگفتم...تک خنده ای کرد و یه تیک کیک خورد....

 یهو قضـیه زبونِ یادم افتاد...

 بالحن مخصوص خودم گفتم :مسیـــــــــــــــــــــــــــــححح؟؟؟

 ــــــححححمسیح خیره نگام کرد ،بعد گفت:جوووووووونه مسیــــــــــ

 با اخم ساختگی گفتم :ادا منو درنیار...

 لبخند نصفه نیمه زد ..

 +قرار بود امروز نشونم بدی؟

 با تعجب گفت:چی رو؟؟

 لبخندی زدم:اون زبونِ دیــگه...

 تک خنده ای کرد و گفت:نه اصــال ،بیخیالش ...

 اخم کردم و گفتم :چی چیو بیخیالش ؟؟یا نشون میدی یا میرم؟؟

 فنجون قهوه شو گذاشت تو سینی و گفت :نمیشـه االن ،بزار بعدا...مسیح 

 با پافشاری و اصرار :نههههههه همیننننننننن االااااااااااااان

 مسیح کالفه دادزد:دالرام میگم نههههههههههههههه

 از دادش بغضم گرفت ،میخواستم درو باز کنم که زودتر قفل مرکزی و زد ....

 ز کنننننننبا جیغ گفتم:درو با

 مسیح آروم گفت: آروم باش

 دوباره باجیغ: درو باز میکنی یا نه؟؟؟ کثافت سر من داد میزنییییی؟؟؟
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خندش گرفت و یهویی مچ دستمو گرفت و کشید سمت خودش ،با کارش سرم محکم خورد تو سینش ...نالیدم :آی سرم ،مسیحِ وحشی ،سرم 

 درد گرفت ...

 نوازش میکرد .... حرفی نزد و آروم آروم موهامو

 انقدر آروم شدم که حد نداشت...

 دوس داشتم تاابد تو بغلش باشم...

 نه اون حرفی میزد نه من...

 این سکوت هم قشنگ بود...

 یکم ناچار خودمو جمع و جور کردم و نشستم سر جام ...

 موهام و که تو دست و پام بود رو جمع کردم و با کشی که تو کیفم بود بستم ....

 صدایی که به زور شنیده میشد گفتم :میشـه بریم؟؟؟ با

 مسیح :کجا؟؟

 +میخوام برم هتل

 مسیح:جات خوبه

 با خشم گفتم:اینو تو تعیین نمیکنی ...

 مسیح ریلکس صندلیشو خوابوند و خودشم دراز کشید...

 با تعجب نگاش کردم که گفت:هوووووم؟؟؟؟

 +مسیح میخوام برم!

 کالفه نشست و گفت:اگه میخواستی به این زودی بری اصن چرا اومدی؟؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
117 

 

 با لبای ورچیده گفتم:فقط به خاطر زبونه اومدم....

 )آرهههه جونه عمم اصال ربطی به دلتنگی نداشت ...درگیر بودم با خودم (

 مسیح لبخند عمیقی زد و گفت:باور کن االن نمیشـه بزا یه مدت بگذره بعد...

 بچه ها پامو کف ماشین کوبیدم و گفتم:نمییییییخواامممممم ،االن باید باید نشون بدی ...مثله 

 مسیح با آرامش شرو به حرف زدن کرد:االن امکانش نیست دالرام.

 وووی چه قشنگ گفت دالرام...

 مسیح: ممکنه ناراحت بشی یا هرچیزی ..

 مسیییییییححححححبا پافشاری گفتم:بخدا ناراحت نمیشم  تو رو جونه عزیزت 

 مسیح کالفه گفت :نمیشــه

 تخس گفتم:نشونم بده همین االّن ..مسیح:نچ ...

 +مسیح تورو جونه مادرت

 مسیح با خشم غرید :چیکار مادرم داری تو؟؟؟ میگم نمیشه عه!!

 خوب من واقعا ازش ترسیدم...اما خودمو نباختم : دیگه قسمت دادم..

 ت :خیلی بچه ای ...مسیح دستی به موهاش کشید و گف

 +همینه که هست ...

 رومو کردم اون سمت و دست به سینه تکیه دادم به صندلی...

 دلـــــــارامـ

 همینطور که دست به سینه بودم یه تیکه کیکو گرفت جلو دهنم و گفت که بخورم
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 +نمیخوام

 مسیح:دلت میاد از دست من چیز نخوری؟

 +تو دلت میاد منو تو خماری بذاری؟؟

 یح:جووووون اره خمار بیشتر دوس دارمـ حاال بگیر اینو بخورمس

 +باش مرسی

 کیکو گذاشت تو دهنم و خوردم

 کنار اون بودن یه ارامش خاصی بهم میداد

 +مسیـــــــح

 مسیح:جونم

 +زبونو نشون بده دیگه اووووف

 مسیح: خودت خواستیاااااا

 +باش بدو

 مسیح:بیا جلو

 +براچی

 چرا نداریم اگه میخای ببینی هرکار میگم بکنمسیح:براچی و 

 با تعجب رفتم جلو ....

 فاصله ی صورتامون هی داشت کمتر و کمتر میشد ، قلب بیجنبه ی من داشت بندری میزد ...
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بیشتر میمکید یدم اما اون ب*و*سام آتیش گرفت...دستم رو گذاشتم دوطرف صورتش و آروم *ب*ناخودآگاه چشمام بسته شد که بالفاصــله ل

 ام کشید و گفت :زبونت و بده ...*ب*،زبونش و روی ل ب*و*س*هتا ب

 یدی منو؟؟؟ب*و*سچشمامو با تعجب بازززز کردم :زبون من برا چی؟؟اصن تو چرا 

 به حالت مسخره ای گفت:وااااای ببخشید ،جدی شدی و گفت: ننه من بود اصرار میکرد هی .

 گفتم: من چه میدونستم منظورت ایـنه ....با دلخوری فاصلمونو زیاد کردم و 

 مسیح دستمالی برداشت و آثار رژ قرمز من رو پاک کرد .

 ام پخش شده بود،شدم...*ب*منم به تبعیت از اون دستمالی برداشتم و آروم شروع به پاک کردن رژی که اطراف ل

 یدم...مسیح همینطور نگام میکرد....ام کش*ب*رژ قرمزم رو از توی کیفم برداشتم و با تنظیم کردن آینه ،روی ل

 ام و دوبار به هم مالوندم و رژمو گذاشتم سرجاش....*ب*ل

 مسیح : یقتو درس کن ...

 +یقم خیلیم خوبه

 مسیح: یه نگاه بنداز بهش

 نگاهی به یقم انداختم و با دیدن تاپی که زیادی پایین رفته بود گوشه لبمو گاز گرفتم...

 میکنه...مسیح:دِ درسش کن نگاه 

 بعد از اینکه یقمو درست کردم راحت نشستم

 +من حوصلم سررفت مسیح

 مسیح صندلیشو به حالت اولیه درست کرد و صاف نشست :کجا بریم؟؟؟

 +وااای نه پیاده نشیما

 مسیح نیم نگاهی به خودمو یقم انداخت و گفت: پس چیکار کنیم؟؟
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 میشه+مسیح تورو میشناسن ،دوباره بازار شایعه شروع 

 مسیح سری به نشونه تاکید تکون داد و ماشین رو راه انداخت ...

 بی هیچ منظوری گفتم:بریم هتل شما پیش بچه ها؟؟؟

 مسیح یکم نگام کرد و گفت:باشـه

 تو راه هتل بودیم که من ضبطشو روشن کردمو اهنگ دیوونشو گذاشتم.یادم افتاد که قرار بود اهنگ جدید بده ...

 جدیدت چی شد؟؟ +مسیح پس اهنگ

 مسیح :قرار بود به صورت تک اهنگ بدیم اما گذاشتیم تو آلبوم

 +اها ،حاال آلبوم کی میاد؟؟؟

 مسیح:درگیر کاراشیم ،حاالحاالها طول میکشـه...

 +اول برا من ایمیلش کنا

 مسیح :حتـــــــــــــــــما ...

 لبخندی زدم و بعد از ده دقیقه رسیدیم هتل داریوش ....

 با مسیح از ماشین پیاده شدیمو به سمت هتل حرکت کردیم جلو اینه اسانسور موهامو درست کردم که مسیح گفت:یقتو درست میکنی یانه؟؟

 نفس حرصی کشیدم و یقمو درست کردم ...تازه نگام به شاهکارم روی گردنش افتاد.....

# 

 دلـــــــــارام

 م جلو و دستمو گذاشتم رو جای زخمدلم براش سوخت و تو اسانسور که بودیم رفت

 +درد داره؟؟
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 مسیح:نه میســوزه فقط...ناخوناتو کوتاه میکنی از این به بعد..

 رفتم جلو تر تا درست ببینمش که منو کشید تو بغلش و دستشو گذاشت دور کمرم که همون موقع در اسانسور باز شد ، چند نفر جلو دربودن که 

لت از اسانسور اومدیم بیرون و پشت مسیح به راه افتادم که دراتاقشونو با کارت باز کرد و منو فرستاد تو و بعدم مسیح ، بیخیال و  من با خجا

 خودش اومد تا داخل شدیم  ارشو کیان مثل اینایی که برق وصل کرده باشی بشون از جا  پریدن و رفتن تو اتاق تا لباس بپوشن منم خندیدم و

مبل اشاره کرد که بشینم خودشم اومد نشست کنارم که کیان و ارش هم اومدن و سالم کردیم و یه عالمه مسخره  مسیحم تک خنده ای کرد و به

 بازی در اوردن و من اصال حواسم به یقم نبود که یهو مسیح زیر گوشم گفت:یقتو درست کن تا خودم وارد عمل نشدم

 +مثال چیکار میکنی؟

 میکنم... مسیح:مثال کار نیمه تمومِ ماشینو تموم

 با ترس خیره شدم بهش و سریع یقم رو درس کردم تا من باشم از این تاپ رو تنم نکنم...

 کیان پاشد درو باز کرد و یه دختر خوشکل وارد شد ....مسیح نگاهی بش انداخت و گفت :کجا بودی تاحاال رویا خانوم؟

 رویا:وا بیرون بودم خوب

 ..آرش : بشین دیگه تنهایی بیرون نمیری .

 رویا بیخیال آرش و مسیح به من زل زده بود ...

 رویا :این جیگره ماله کیـه؟؟

 مسیح: مالــه منه مــاله منه

 همگی به لحن مسیح خندیدن به جز من که بازم قلبم ضربانش رف باال....

 رویا: پارتنرته؟م؟

 مسیح اخمی کرد و گفت : نخیـــــر ....یه دوســته فقط ...

 نداد ناراحت بشم پرید سمتم و دستمو کشید و گفت :من و این خانوووم میریم تو اتاق شما بمونین اینجا .... رویا حتی مهلت
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 روبه روی نشسته بودم که گفت :راحت باش مانتوتو دربیار کسی نمیاد...

 لبخندی زدم و مانتو و شالمو در آوردم...

 رویا مثله این هیزا زل زد بم و گفت :جوووونم بخورمتتت

 خندیدم و گفتم: عههه هیزی نکن...

 رویا :خوب تعریف کن

 با تعجب گفتم:وا چیــو؟؟

 رویا :قضـیه ات با مسیحو؟

 +اول تو بگو نسبتت چیه؟؟

 رویا:من دخترعموشونم...

 +چه خوووب ....

 و بگو ...داشتم برا رویا جریان رو تعریف میکردم البته با سانســور که گفت:خوب حوب حاال مثبت هیجده هار

 +واااا نداره

 رویا خندید و گفت:آره از لبت معلومه

 زود بلند شدم رفتم جلو آیـنه ...

 وای وای مسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ....

 با درموندگی به رویا نگاه کردم...

 رویا :بزار برم توالت بعد میام...

 شد....باشه ای گفتم ...بعد از رفتن رویا در اتاق باز 
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 مسیــــــــــــــــــــح:

 آرش : پس کو؟؟

 +کیان گذاشــت جفت تختم ...

 آرش میخواست بره سمت اتاق که ایستادو گفت پاشو تو بیار زشته من برم ...

 +کجاش زشته؟؟

 آرش :د پاشـو شاید مانتوشو درآورده ...

 کردم که دالرام از جا پرید ....از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق ...در رو بدون تقه ای باز 

 دالرام:مسیییییییییییح

 بی حوصله گفتم: ها؟؟

 دالرام:نگا لبمو چیکار کردی؟؟ وحشییی

 +خوب کردم ...

 تازه متوجه لباسش شدم....

 ش ایستاده بود ....ل*خ*تمانتوش رو در اورده بود و با همون تاپ یقه باز و موهای 

 یباییش بشم...خوب بی انصافی بود اگه منکر ز

 بی توجه بهش از عسلی جفته تخت لپ تاپ کیان و برداشـتم و رفتم بیرون ...به شدت خوابم میومد و این باعث بیحوصله بودنم میشــه...

 .......کیان و آرش باهم دیگه حرف میزدن و من روی کاناپه دراز کشیده بودم...چشمام داشت گرم میشد ......

 اق ،عادت به خوابیدن روی کاناپه رو نداشتم ...که بلند شدم برم تو ات

 درو باز کردم و بدون نگاهی به اینور و اونور خودمو رو تخت پرت کردم ....چشمامو بستم تا بخوابم اما صدای آروم رویا اومد.
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 رویا :خوب میگفتی؟

 دالرام از اون آرومتر گفت: مسیح اینجاس

 رویا :بابا این االن خوابه

 ا نه تازه اومد کهردالرام: وا

 رویا :من میشناسمش عزیزم ،این االن داره خواب میبینه

 ...کنجکاو شدم بقیه حرفاشونو هم بشنوم.....

 دالرام : عزیزم چه خوابالوئه

 رویا :اووووه ،اینو ول کن

 دالرام :اِ رویا نگا چه مظلوم خوابیده...

 رویا:ووووی مسیح کجاش مظلومه؟؟

 ت میاد؟؟دالرام :نگووووو دل

 رویا :بمون با مسیح جونت من برم سفارش ناهار بدم گشنمون شد ساعت یکه .

 صدای باز و بسته شدن در اومد...

 تخت یکم پایین رفت و دستی روی گردنم به حالت نوازش کشیده میشد ،دقیقا جای زخمی که دالرام یادگاری گذاشته بود...

 دوسم داشتی؟؟صدای زمزمه کردنش رو شنیدم:چی میشد توهم 

 چی میشد اگه سرم غیرتی میشدی؟؟به کجای دنیا بر میخورد اگه من و تو ما شیم؟؟؟

 ی آرومی روی گونم کاشت ....میخواست عقب بکشه که کمرشو با دستم قفل کردم... ب*و*س*هبعد از لحظاتی 

 چشمام رو باز کردم و به چشمایی که سرتاسر تعجب بود چشم دوختم...
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 داری گفتم: چیزی نمیشد ...به هیچ کجا بر نمیخورد...با صدای خش 

 اما به این زودیا اتفاق نمیفته...

 آروم لبخندی زد و دستمو از دور کمرش باز کرد ...

 دلــــــــــارام

م از دستش که وقتی رویا رفت و یهو در باز شد از دیدن یهویی مسیح تو اتاق تعجب کردمم و به تاپ بازم توجه نداشتم و فقط عصبی  بود

مو کبود کرده و مسیحم بی توجه به من و خشک رفت بیرون اه اینم دیقه ایه ها اوووف بعد از اینکه رویا اومد بازم باهم صحبت کردیم و *ب*ل

باتموم شدن  من از رویا خیلی خوشم اومده بود که دباره مسیح خان اومد خوابید و رویا هی اصرار میکرد که تعریف کنم و منم یکم حرف زدم که

حرفام از جا پاشدکه بره ناهار سفارش بده و منم که دیدم مسیح به اون ارومی خوابیده دلم براش ضعف رفت از موقعیت استفاده کردمو رفتم 

س روتخت و هی افسوس میخوردم اما به خیال اینکه  مسیح خوابه بلتد میگفتم که مسیح با دستی که دورم قرارداد منو تووحالت بهت و تر

 قراررداد واااای االن دیگه فهمیده که عاشقشم اه لعنت به من همیشه میگن اگه کسیو دوست داری بهش نگو تا بمونه اما اگه بگی.....

 با حرفی که مسیح زد از یه طرف خردم کرد و از طرفی امیدوار برای همین لبخند زدم و پاشدم برم مانتومو بپوشم که مسیح گفت :کجا

 +باید برم دیگه

 مسیح:بیخود اینموقع ظهر بدون خوردن ناهار محاله بزارم بری

 +اخه.....

 که پرید وسط حرفم و گفت:اخه ماخه نداریم بشین سر جات

 همونموقع رویا اومدو گفت:از پس مسیح بر بیای بزاره بری من نمیذارم

 یانم تو سالن خوردن ....+به رویا هم لبخند زدم و منو رویا ناهارمونو تو اتاق خوردیم و مسیح و ارش و ک

 بود که گوشی مسیح زنگ خورد و رفت بیرون که جواب بده که شنیدم کیان به ارش گفت:پانی بود ؟۲:۳۰دیگه تقریبا ساعتای 

 ارش:احتماال چون دوهفته دیگه صیغشو تموم میشه
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دون هیچ فکر کردنی مانتومو پوشیدم واینبار رویا هم نتونست با این حرف دوزاریم افتاد وااای اونشبم پیش اون بوده که صدای اون دختر اومد.....ب

قه جلومو بگیره و تشکر کردم وواز اتاق زدم بیرون با ارش و کیانم خداحافظی کردم و اومدم بیرون  سوار اسانسور شدم و بعد از رسیدن به طب

سوار یکی از تاکسی های دم هتل شدم و رفتم سمت هتل همکف مسیح رو تو البی هتل دیدم و به روی خودم نیوردموو از هتل اومدم بیرون 

 خودمون

 مسیــــــــــــــــــــح:

 تو البی هتل بودم ،داشـتم با علی حرف میزدم ....گوشی و که قطع کردم با اخم برگشتم باال ....رویا تا منو دید گفت:پس چرا نیاوردیش؟؟

 +جـــان؟؟

 رویا:دالرامو دیـگه

 ت؟؟باتعجب گفتم:مگه رف

 رویا:آره بابا

 پووووفی کردم و زنگ زدم بش ،قطع کرد ،پوزخندی زدمو رفتم تا بخوابم ..

✤✤✤✤✤✤ 

 با آب سردی که روی صورتم پاشیده شد از جا پریدم ...

 با عصبانیت هرچه تمام به کیان و رویای شیطون زل زدم...

 با صدای بلندی گفتم:پــــدرســـگا ،بیمارین مگه؟؟

 در رفت... رویا خندید و

 کیان میخواست در بره که پریدم از گوشش گرفتم.

 کیان:آخ آخ نکن داداش غلط کردم.

 تو صورتش غریدم: میدونی عصبی میشم
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 چرا همچیـن غلطـایی میکنی؟؟؟

 کیان:بخدا رویا اغفالم کرد...

 با صدای بلندی که رویا هم بشنوه گفتم:رویــا غلط کرد باتو ...

 . کن ولم خورد ه٭و٭ا گـکیان بلندگفت:اصن روی

 گوششو ول کردم و یه پس گردنی زدم ....

 کیان گوششو مالوند و زیر لب غر میزد....

 آرش اومد تو اتاق و گفت: مسیح بریم بیرون دیـگه ساعت هفته!!

 +اره میریم بذار برم حموم...

❃❃❃❃❃❃ 

 تو پاســاژا ول میچرخیدیم که چن تا دختر اومدن سمتمون....

 شناخت و با جیغ گفت: وااااااای مسیـــححح و آررررررشیکی منو 

 کیان با تمسخر آروم گفت:واااای آررههه خودِ نکبتشـونن ...

 چشم غره ای بهش رفتم ....

 اوووووووووف بعد نمیدونم چند دقیقه با زحمت از غلغه ای که توی پاساژ ساختیم در رفتیم  و سوار ماشین شدیم...

 احل روبه روی هتل که رویا گفت: میخوام زنگ بزنم به دالرام مسیح !!داشتیم میرفتیم سمت س

 نیم نگاهی از توی آینه ی ماشین بهش انداختم: بزن ....

 ماشین و توی پارکینگ هتل پارک کردم و برای نگهبان سری تکون دادم و خارج شدم....

.............. 
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 رویا:مسیح بریم سوار جت اسکی شیم؟؟؟

 ا صب ...+نه بذار فرد

 رویا باشه ای گفت و رفت پیش کیان تا مخشو بخوره...

 کالفه بودم ،همش نگام به اینور اونور بود تا دالرام برسـه ...

 ناچارا از رویا پرسیدم :رویا، زنگ زدی به دالرام؟؟

 رویا :آره گفت االن میام..

 سری تکون دادم و با آرش شروع کردیم به قدم زدن...

 امروز زنگ زد !آرش : مامان 

 لبخندی زدم: خووبـه ،به منم زنگ زد اما نشد جواب بدم...

 آرش : با عمو حسین ام حرف زدم..

 پوزخندی زدم وگفتم: چه عجب ...

 از دور دالرامو دیدم....

 با دیدن تیپش اخم کردم...

 این چه شلواریه....

 یقشم که ....ینی کفری میکرد آدمو..

 :مسیــــــــــــــــــــح

 نفس عمیقی کشیدم تا یکم آروم شم...خداوکیلی حالم برا خودمم عجیب بود....

 به ما که رسید ،گفت :سالم،خوبیـن؟
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 آرش :سالم دالرام خانوم مچکرم، شما خوبین؟؟

 دالرام لبخند دلفریبی زد :ممنونم ...

 میومد....نگاهی به من کرد و بی تفاوت از پیشم رد شد ، صدای سالم علیکش با کیا ورویا 

 خندید و گفت:چرا حرص میخوری ؟؟؟٫آرش بهم نگاه کرد 

 اخم کردم و زیر لب غریدم:زهـــــرررررررررمار .....

 آرش :بریم پیششون ...

 +تو برو بعد من میام...

 آرش رفت ....بیخیال اونا به راهم ادامه دادم....نفس عمیقی کشیدم و به دریا زل زدم....

دم و بعد برگشتم ....خیلی آروم قدم برمیداشتم ....دالرام پشت به من ایستاده بود و داشت با رویا حرف میزد ،دقیق پشت حدود ده دقیقه ای مون

 سرش ایستادم بافاصله ی تقریبا کم ....

 رویا تا چشمش به من افتاد گفت :کجا میری هی؟؟

 +داشتم قدم میزدم....

ذاشتم روی پهلوش و نذاشتم حرکتی کنه ...سرم و بردم نزدیک گوشش و گفتم : چرا رفتی دالرام میخواست بره اونور بایسته که دستمو گ

 امروز؟؟

 رویا چشمکی به ما زد و کیان و آرش رو کشوند با خودش برد...

 دالرام چرخید سمتم و گفت: پانی کیه؟؟؟

 به وضوح از سوالش جا خوردم ....

 لبخندی زدم و گفتم: چه فرقی میکنه؟؟

 بغص کرد و گفت :صیغت بود؟؟
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 سرشو بغل کردم و توی گوشش زمزمه کردم:بغض نکن ...

 با صدای لرزون گفت: بگو کیـه ...

 +بعدا میگم بهت االن آروم باش

 دالرام حرفی نزد و خودش رو از من جدا کرد....

 بعد از دو دقیقه ای که توی سکوت گذشت ،گفت : برام آهنگ بخون ...

 ادم باال و لبخند عمیقی زدم : چه آهنگــی ؟؟یه ابروم رو د

 با تفکر زل زد بهم و گوشه لبش رو زیر دندون گرفت ....

 با دستم لبش رو از زیر دندونش کشیدم...

 سرش رو انداخت پایـین و گفت :مثـله دیوونه ها رو بخون ...

 +ورس اولش رو فقط میخونم!

 .... باشه ای گفت که همون لحظه اون سه نفر رسیدن

 بی توجه به اونا شروع کردم به خوندن:

 بیـا آرومتـر از همیشـه من آرومتر از همیشــمَمـ

 تو نور کمـ رو مود غمـ سکوت شباا

 نگاه نازت مثـِ مروارید سیــاه

 سفیــد برگِـ دلتـ

 و شیرین خنده هاتـ

 ےوقتی میزنی حرف تو واسم اوج آرامشـ
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 انتظارشـیانگا مثِـ حسِ دِلــیِ که در 

 ےکه نمیشـه گذشـت به راحتـ ےاونقــد مقدس

 ےکاغـذ ےشاید تو پا ندی ولی توی خیالم میشـه دید اسبا

 سفـــید ونازنــین ،پـــیش خـــدا یا رو زمیــــن

 ےبامنـ ےتو همیشـه و همه جا انگـار

 میشینم روبه روت عــین مجسمهـ

 مـهو من میپرستم اون نگاهو که با دردِ اُ غ

 ےشاید یه روز بیاد که مال من بش

 ےاونوخ همه ستاره هارو میارم تو نقــاش

 ےو تورو یــه ماه میکشـم تا بمیـرم از خوش

 ..... ےبمیــــــرم از خوشــ

 مسیــــــــــح:

 تو تمام مدت خوندنم نه من از دالرام چشم برداشتم و نه اون از من....

 رویــا:واااااااااای عالییییییی بووووود داداش

 ...ها داره صدایی عجب ش٭ک٭صـ٭آرش لبخندی زد و کیان گفت :ک

 دالرام با تعجب نگاه کیان میکرد ،رویا مشتی به بازوی کیان زد ....

 آرش خندید و من فقط چشم غره ای رفتم ....

 دالرام : آقا کیان از شما بعیدِ 
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 یچم بعید نی ،االن شما فش نمیدین؟؟کیان با تخسی گفت:ه

 دالرام که انگار قانع شده بود حرفی نزد ....

 احساس گرسنگی زیادی بهم دست داد و حسابی اخمام رفت توهم ...

 دالرام :وا چته مسیح؟؟

 آرش :گرسنشه بریم رستوران ...

 کیان :کارد بخوره به اون شیکمت

 دالرام چپ چپی به کیان رفت ...

 اس میگ خوب ،گشنمونهرویا :ر

 کیان: چیزی تا مرز بشکه شدنت نمونده ها رویا ...

رویا جیغی کشید و موهای کیان و چسبید ،آرش و دالرامم به کاراشون میخندیدن ...دست دالرامو گرفتم و بی توجه به بقیه کشوندمش دنبال 

 خودم....نگاهی به ساعت مچیم انداختم، نه و نیم بود ...

 کشید و گفت: کجا میبری؟؟ دالرام دستشو

 جوابی ندادم که گوشی دالرام زنگ خورد...

 دالرام :ســالم بابا

...... 

 دالرام :من پیش دوستمم بابا

...... 

 دالرام:چی کجا بیارمش؟؟ نه بابا شما نمیشناسینش
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...... 

 دالرام :باشه چشم

...... 

 دالرام:بوووووس ،بای

 انداختم :چــته؟؟..نگاهی به قیافه درمونده اش 

 دالرام :وااای مسیییح بابام گفت دوستتو بیار باخودت زشته تو همش میری ....

 ریلکس گفتم:خوب ببرش

 دالرام با تعجب:تو رو کجا بردارم ببرم؟؟

 تک خنده ای کردم و گفتم: من و چرا؟؟؟ رویا رو ببر ...

 دالرام چشماش برقی زد و گفت :آرررهههه

 ل+بریم رستوران هت

 دالرام لبخندی زد و راه افتادیم ...

 تمام مدت مسیر دستش توی دستم بود...چشماش برق میزد...

 حس عجیبی داشـتمـ...

❃❃❃❃❃❃ 

 دالرام و رویا رو رسوندم هتل دالرام اینا ...قرار شد رویا امشب پیش دالرام بمونه .

 ریختم و خوردم...گوشیمو گرفتم دستم و نگاهی به ساعت کردم......با حس تشنگی از خواب پریدم...لیوان ابی از پارچ روی عسلی 

 چهـار صبح بود ...
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 شمارش رو گرفتم و گوشی گذاستم دم گوشم ....

 با دومین بوق جواب داد ...

 دالرام:سـالم ،نخوابیدی؟؟

 یزدم...باصدای دورگه ای گفتم: چرا ،تازه از خواب پریدم،تو چرا نخوابیدی؟؟ دالرام: با بچه ها حرف م

 اخمی کردم و گفتم :برو بخواب

 دالرام :زنگ زدی اینو بگی؟؟

 +نه

 دالرام:پس چی؟؟

 +فردا صب با رویا بیا اینجا

 دالرام:وااا نه

 +وااا نه و ... میای .

 دالرام:شاید اومدم .

 +برو دیگه بخواب ، شب بخیر

 دالرام:بای ....

 مسیـــــــــــح:

 ...با تکون دستی بیدار شدم 

 هووومی گفتم و رویه شکمم خوابیدم...

 صدای ضریف دالرام اومد :پاشو یه چیز بپوش حداقل اتاق سرده ...
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 واکنشی نشون ندادم ،به شدت خوابم میومد...

 دالرام:خوب پتو رو از زیرت بکش بیرون،بندازم روت ...

 نچی گفتم ....

 تا فقط خوابیدنتو ببیـنم؟؟دوباره صداش اومد :وااااای مسییییح منو کشوندی اینجا 

 خیلی غر میزدا...چرخیدم سمتش چشمامو یکم باز کردم و با اخم گفتم:چرا انقد غر میزنی تو؟؟؟مَی نمیبینی خوابم؟؟

 دالرام زد به بازوم :پاشووو خوابالو ...دیدم نه نمیشـه ،این ساکت بشو نی ...دستشو محکم کشیدم که سرش خورد به بازوم ...

 خ ،آیییییی مسییییح ،بیشـعور ....دالرام :آ

 پاهاشو باپاهام قفل کردم و محکم بغلش کردم :هیییییش ،بخواب

 دست و پایی زد :کجا بخوابم؟؟ولم کن ببینم چه بیخیــاله

 لبخندی زدم بهش :جات اینجاس

 اخم و تقالیی کرد : هیچم جام نیس ...

 کشیدم ... چشمام رو بستم و سرم و بردم توی موهاش و نفس عمیقی

 دوباره سعی داشت دست و پاشو بکشه که گفتم:میدونی که ولت نمیکنم ،پس ساکت بشین تا بخوابم ....چشمام رو بستم و خوابیدم....

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

 صدای دالرام رو نزدیک گوشم

 مسیح میخوام برم ولم کن ...

 خوابم که پرید ولی اینو که نمیذارم بپره ...+حرف نباشـه ...

 گوشـم جیغغـــــــــی زد که بازم ولش نکردم و درعوض قهقه ای زدم.... توی
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 دالرام نا امید گفت :فرار که نمیکنم خوب ،همینجا میشینم ولم کن ...

 ابرویی باال انداختم و بیشـتر به خودم فشـردمش ،اومممم چه بوی خوبی میده ....

م که سرشو سمت مخالف چرخوند ،منم نامردی نکردم ب*و*ساشو ب*ب*م لـفاصله صورتامون هی داشت کمتر و کمتر میشـد ،میخواست

 وگردنشـــو محکم مکیـــدم ....

 صداش به گوشم رسید:آی ،آی مسیـح نکن،کبود میشـــه ...

 درحالی که ولش میکردم و بلند میشدم گفتم:تا توباشی سرتو نچرخونی ....

 با تخسی گفت:خوب کردم ،دیگه هم به من نزدیک نمیشـی

 بلند شد و از اتاق رفت بیرون ...

 منم حتما به حرفت گوش میدم.

 دوش پنج دقیقه ای گرفتم و درحالی که یه شلوارک فقط پام بود از اتاق زدم بیرون ...

 دالرام روبه روی آرش نشسته بود و با کنجکاوی نگاش میکرد ...

 اخم کرده به گوشیش خیره بود... آرش

 رویا و کیانم که طبق معمول تو سرو کله ی همدیـگه میزدن ...

 جفتِ آرش نشستم و روبه دالرام گفتم:چی داره این انقد نگاش میکنی؟

 دالرام باذوق دستاشو بهم کوبید و گفت :واااای خیلی بهم شبیهین ...

 میدونستیم ..چشم غره ای به کیان رفتم و دالرام گفت :کی از تو نظر خواست؟؟کیان زد زیر خنده و گفت :واااای ما اصال ن

 کیان :حیف مسیح اینجاس

 دالرام دستشو زد به کمرش و گفت:مثال نبود چیکار میکردی؟؟
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 کیان :هیچــی واهلل

 دالرام چپ چپی بهش رفت و روبه من گفت: برو صبونه بخور ...

 م میکردیم...من و آرش باتعجب نگاه این خانو

 اوکی ای گفتم و بلند شدم ....

 دالرام صندلی جفتیم نشست ...

 آرش ام اومد نشست جفتش و به من گفت: مسیح به نظرت وقت گفتنش نیس؟؟

 دالرام کنجکاو نگاش کرد و چیزی نگفت...

 لیوان آب پرتقالمو الجرعه سرکشیدم و گفتم: چرا اتفاقا وقتشــه...

 د و گفت:وقت چی؟؟دالرام به من نگاه کر

 آرش آروم زد روی بازوش و گفت:بعدا میفهمی ...

 دالرام نگاه کنجکاو که نه فضولشو سُر داد سمت من و گفت :مسییییح بگو به من ،من  خیلی کنجکاوم ...

 نیشخندی زدم و گفتم:کنجکاو نه فضـــــــــولی ...

 دالرام بلند شد و گفت :هیچم اینطور نیس ....

 شدم و گفتم:تا من مسواکم و بزنم آماده شـو...منم بلند 

 دالرام:برای چی؟؟

 درحالی که از جفتش رد میشد گفتم: میریم بیرون ...

 دالرام:دوتــایی؟؟

 اوهومی گفتم و راهمو سمت اتاق کج کردم....
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 دالرام اومد تو اتاق و گفت :مسیح من نمیتونم بیام ...

 دلیل؟؟؟با ابرویی باال رفته پرسیدم: به چه 

 دالرام ناراحت گفت :بابام گف بیا میخوایم خانوادگی بریم بیرون ...

 سری تکون دادم و گفتم:میرسونمت ......

 تو راه هتل شایان بودیم تا دالرامو

 برسونم ....

 نه من حرفی میزدم نه اون...

 صدای اهنگ رو زیاد کردم ...

 بعد از رسیدن آروم تشکری کرد و پیاده شد ...

 رفتنش نگاه میکردم...به 

 اخم کردم....

 باید بهش بگم انقد مانتو تنگ نپوشـه...

 هر روز یه معضـلی داریم با این لباس پوشیدنش ...

 درحالی که فرمونو میچرخوندم به این فکر میکردم چه بابای خوش غیرتی داره ایــــــن ....

 بعد از برگشتنم بیحوصـله رفتم باال .....

 در با یه تیکی باز شد...کارت و زدم و 

 وارد شدم و در و بستم ،آرش و دیدم که عصبی پاشو تکون میداد و رویا گریـه میکرد !!!کیان خنثی نشسته بود ...

 پس آرش گفــته بود...
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 آرش تا منو دید از جا پرید و با داد گفت :بیـــا تحویل بگیــر اینم آبجیت

د زد:مسیـــح؟؟ میبینی؟؟من خـر عاشق این شدم..اینی که فلن آمار دوس پسراش از موهای منم ...گریه ی رویا شدت گرفت و آرش بلند دا

 بیشــتره ...

 باتعجب برگشتم سمت رویا ...

 رویا دیـگه به هق هق افتاده بود...

 کیان دست آرشو کشید و برد تو اتاق ....

 حسابی عصبی شدم....

 نمیخواستم دستم و روش بلند کنم.

 که مثله ابر بهار گریه میکرد نگاه کردم و روبه روش نشستم...به رویایی 

 با عصبانیت هرچه تمام غریدم: آررره؟؟؟آرش راس میــگه؟؟

 رویا با هق هق بریده بریده گفت:نه بخدا همش یکیـه

 اخمام بدتر رفت توهم و گفتم:نگفتم بت از این کارا کردی نه من نه تو؟؟؟؟

 مش ...یه هفته اس ...رویا :بـخدا ...داداش ...ه

 نفس عمیقی کشیدم تا یکم آرامش از دست رفته ام برگرده ....

 با همون اخم گفتم: هرکاری دوست داری بکن ،دیـگه کاریت ندارمـ ...

 رویا بلند شد و پایین مبل سه نفره ای  که من نشسته بودم،چمباتمه زد و گفت :مسیح غلط کردم ،تورو خدا اینطوری نکن ...

 گریه کردن رویا برام سخت بود...به به زور جلوی خودمو گرفتم تا بغلش نکنم....باید تنبیــه شه... تحمل

 ....پاکتره پیغمبرم پسر از هاس ه٭د٭ن٭صداش اومد: آرش محکم زد تو گوشم ...،به من انگ هـرزگـی زد...اونوخ اون که همیشــه ال جـک وج

 ق جواب نداشت...نفسی دوباره کشیدم و چیزی نگفتم...حرف ح
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 رویارو بلند کردم و نشوندم جفتم...تو بغلم مچاله کرد خودشو و گریه شو از سر گرفت....

 .....به رویایی که از شدت گریه و سردرد خوابش برده بود نگاه کردم و پاهاشو صاف کردم و کوثنی زیر سرش گذاشتم ....

 به سمت اتاق راه افتادم....

 هـ این که خواب بود ...نگاه کیان کردم .پههههه

 جفته آرشی که هنوز هیچی از عصبانیتش کم نشده بود نشستم و گفتم: انگ هرزگی زدی؟؟؟ آره آرش؟؟

 جوابی نداد و به یه جا فقط خیره شده بود ....

 بلند گفتم:جواب منو بده ،

 ؟آرش برگشت سمتم و گفت:آره انگ هرزگی زدم ،که چـی؟؟ بازم سنگشو به سینه میزنی؟؟

 اخم کردم :آره که میزنم ،یه خبطی کرده ،همش یه هفته اس با پسـره حرف میزنه ،اونوخ تو میگی آمارش از موهاتم بیشـتره؟؟

 آرش آروم گفت:خاک بر سر من که عاشق این شدم ...

 گفتم یکم بزرگتر شه بهش میگم ،بزرگ شد اماچه بزرگ شدنی بود...

 ؟؟ المصب جلو چشم خودش با اینو اون الس زدی بعد میخوای باورتم کنه؟؟؟....آروم گفتم: االن تو خیلی پاکی 

 آرش بلند شد

 +کجا؟؟

 آرش :میرم باش حرف میزنم...

 +بیـخود بشین بینم خوابـه ...

 آرش :فداســـرممممم خوابه که خوابه بیدارش میکنم...

 ...+آرش به والی علی دستت بار دیگه خورد بش کالمون بد میره توهما 
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 آرش سری تکون داد و رفت بیـرون ...

 خودمو پرت کردم پیش کیان غرق در خواب ......پوووووووف ....

 مسیــــــــــح:

 بعد از رب ساعت از اتاق زدم بیرون....

 با دیدن اون دونفر خندم گرفت...

 رویا بغله آرش بود و آرش با چشمای بسته موهاشو ناز میکرد..

 کشتـتش...منو باش گفتم 

 .....آرش و رویا آماده شدن و باهم رفتن بیرون ....

 کیان با قیافه ی خوابالو اومد پیشم نشست و گفت: کجا رفتن این دونفـر؟؟

 نیم نگاهی بهش انداختم:بیـرون ...

 کیان:ناموسـا فیلم میومدنا...

 ...تک خنده ای کردم و نگاهمو دوختم به فیلم چرتی که از ماهواره پخش میشد

 کیان زد رو شونم و گفت:مام بریم دیـه ...

 +بــاشـ...

 من و کیان تو پـارکی نشسته بودیم.

 کیان: میگم مســیح؟

 +هووم؟

 کیان: من چجور آدمی ام؟
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 +بسیــار چرت و مزخرف

 کیان خندید و گفت:نه خدایی جدی؟؟

 +چرا میپرسی؟؟

 کیان:همینطـوری

 ت+هرجوری هستی مهم اینه که میپسندم

 کیان :فــدایی داری داداش

 لبخندی زدم:کیـا، خبری از بابات نگرفتی؟؟

 کیان لبخند تلخی زد و گفت: چرا، آلــمانِ 

 سری از روی تاسف تکون دادم و با گفتن بریم عشـق و حال کیان و با خودم کشـوندم....

یم...ناهارمونم تو رستوران شیکی خوردیم...تو پاساژا چرخ تا ساعت شیش بعد از ظهر ول میچرخیدیم....سوار جت اسکی شدیم...شنا کرد

 میخوردیم وکلی خرید میکردیم....

 برگشتنی انقد خسته بودیم هردو سرمون نرسیده به بالش خوابمون برد....

 غرق خواب بودم که با صدای کیان چشمامو باز کردم....

 کیان:مسیـح پاشـو من حوصلم سر رف ....

 م :ساعت چنده؟؟نشستم رو تخت و گفت

 کیان: ساعت سه شبه

 +بیدارم کردی که چی؟؟

 کیان :که بریم بیرون ...
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 +دیوانه شدی؟؟

 کیان :نه ناموسـا نُه ساعته خوابیدیم پاشو بریم بیـرون بابا...

 پوووفی کردم و بلند شدم تا برم توالت....

 لباسام و عوض کردم و رفتیم بیرون....

 گ که کیان گفت:بیا بابا ماشین میخوایم چیکار...میخواستم برم سمت پارکین

 سری ناچار تکون دادم و گفتم:آرش کجاس؟؟؟

 کیان لبخندی زد و گفت :تو سوئیته خودشـه ...

 +رویا چی؟؟

 کیان:فک کنم پیش آرش باشه،خبر ندارم ....

 به سمت رستوران سنتی ای که نزدیکا بود ،رفتیم....

 شام...رو تخت نشسته بودیم و منتظر 

 کیان : فردا بلیط بگیرم !

 +آره بابا کلی کار داریم

 کیان: دیـگه باس بریم برا کار البوم..

 +آره ،

 همون موقع گوشیم زنگ خورد!

 ساالر بود ...

 با خنده جواب دادم: جــانم مردم آذار؟؟
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 ساالر:عـه داداش بیداری؟؟

 +آره چیکار داری؟؟؟

 ساالر : کی از کیش میای؟؟

 +فردا میریم برا بلیط .چطـور؟؟

 ساالر:هیچی بابا دلم براتون تنگ شده ،کیان کو؟

 +اینجاس

 ساالر:گوشی و بده بش

 گوشی و سمت کیان گرفتم ....

 کیان خندید و گفت :احوال شاسکول؟؟؟

....... 

 کیان: غلط کردیییی

....... 

 کیان :خدایی ایندفه دیه تهران نیستم

....... 

 جونه مسیــحکیان:آره 

 چشم غره ای بهش رفتم و شروع کردم به خوردن غذایی که گارسون تازه آورده بود....

 کیان: ساالری داداش فلن...

 گوشی و پرت کرد سمتم ...
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 لب ساحل نشسته بودیم و خیره به دریا به آینده ای نامعلوم....

 داشـت... لحظـه ی طلوع آفتاب ،اون منظـره زیبایی فوق العاده ای

 کیان :سهیل امروز زنگ زد بم...

 سرمو چرخوندم سمتش و گفتم :خــوب؟؟

 کیان لبخند تلخی زد و گفت:میــگه دور آبجیـمو خط بکش ...

 اخمی کردم و گفتم :غلط کرده

 کیان :بیـخیال بابا ما کی شانس داشتیم اصن ...

 فت زد .محکم زدم تو بازوش و گفتم: زر نزن گل پســر ،سهیل حرف م

 کیان چیزی نگفت ....

 حدود ساعت هشت بود که ازبلند شدیم بریم سمت هتل ....

 مسیـــــــــــــــــح:

 تو آسانسور بودیم که یاد دالرام افتادم....گوشیمو از جیبم در آوردم و باهاش تماس گرفتم....

 یک بوق...

 دو بوق...

 سه بوق...

 گوشیو قطع کردم البدخواب بود...

 رفت حموم کنه و من واتس آپ رو فعال کردم ..اووووووهَـ چـه خبره ....!!!کیان 
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 بیخیال همه ی پ.ما فقط پ.م دالرامو خوندم......

 ]ژاپنی ها ضرب المثل جالبی دارند میگویند:

 اگر فریاد بزنی به صدایت گوش میدهند!

 و اگر آرام بگویی به حرفت گوش میدهند!

 صدایت را!قدرت کلماتت را باال ببر نه 

 این باران است که باعث رشد گل ها میشود نه رعد و برق![

... 

...... 

 روبه روی آرش که با خشم و جفته رویایی که با گریه و عصبانیت نگاه هم دیـگه میکردن نشسته بودم،

 کالفه از دعواهاشون گفتم:نشـد دِ ناموسـا ،چتــون شـده باز؟؟؟

 فت: میـگه تا سه چار سال دیه عقد کنیم ،آرش باولوم صدایی نسبتا باال گ

 با صدای آرومی گفتم:حاال چرا داد میزنی؟؟

 رویا :مسیح،آرش توقع داره وقتی برگشتیم تهران عقد کنیم ...

 آرش با تخسی گفت:بله که توقع دارم اینکارم میکنم ...

 رویا :تو غلططط کردی

 ل با اهنگ هد میزد، عالمی داشـتا...چشمم به کیان افتاد که هدفون تو گوشش بود و بیخیا

 آرش خیز برداشت سمت رویا که گرفتمش با داد گفت :شده بچه بذارم تو دامنت اینکارو میکنم حاال ببین ...

 رویا جیغی کشید و شروع کرد فش دادن ....
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 روبه آرش با اخم گفتم:اوال صداتو بیار پاییـن ،دوما این چه طرزه حرف زدنه ،؟؟

 عصبانیت نفس نفس میزد و رویا با نگرانی بهش نگاه میکرد... آرش از فرت

 سری برای هردو تکون دادم و کیان و از مچ دستش گرفتم تا ببرمش اتاق....الزمه تنها باشـن....

 کیان جفتم نشست و گفت:دالرام نمیـاد؟

 کالفه از زنگ نزدن و خبر ندادنش گفتم :نـــــــــــــععععع

 کیان : چته پاچه میگیری؟؟

 سرم و گذاشتم رو شونش و چشمامو بستم ....

 دستش و گذاشت روی شونم و گفت: خوشـت میاد ازش؟؟

 +نمیدونم

 کیان : حتما خوشت میاد ...

 +شـاید ...

 کیان :شایدم دوسش داری

 پوزخندی زدم و از جام بلند شدم...

 شـــــایــــــــــــــــد.....

✦✦✦✦✦✦ 

 کیان با بلیطایی که دستش بود برگشت هتل ...

 پروازمون پس فردا ساعت دوازده بعد از ظهرِ!!

 رویا بیرون بود و جواب تلفنای آرشو نمیداد و این آراش رو تا سرحد مرگ عصبی کرده بود...
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 بیخیال اینا با کیان میوه میخوردیم و فیلم میدیدیم...

 یــا؟؟صدای آرش اومد :میشـــه بگی کجایی رو

 آرش نفس عمیقی کشید و گفت : نمیتونستی خبر بدی با دالرامی..

 با شنیدن اسم دالرام ناخودآگاه سرم و چرخوندم سمت آرش ......

 آرش بعد از کلی زر زدن تلفنو قطع کرد....

 +با دالرامـه؟؟

 آرش :آره میـگه با خانوادشـون بیرون

 +کجان؟؟

 ل ...آرش: مث اینکه دارن میرن لب ساح

 سری تکون دادم که گفت:دالرام گفت منتظرمونه ماهم بریم ،خانوادش مشتاقن

 +میخواین شما برین من دارم فیلم میبینم

 آرش:پاشـو دیـگه مسیح

 +بذار تا وقتی فیلم تموم شد حداقل

 ...بعد از نیم ساعت گوشی آرش زنگ خورد ...شک نداشتم رویاس که نیشش تا بناگوشش باز شد...

 آرش :جانم خانومم؟؟؟

....... 

 آرش :این مسیح میگ تا فیلمم تموم نشه نمیام

....... 
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 آرش خندید و گفت :فدات شم حرص نخور

...... 

 آرش :چشم االن میایم...

 من و کیان بهم نگاهی انداختیم و خندیدیم ....

 کیان :آرش چه چندش شدی تو؟؟؟

 ث٭و٭یــ٭+زن ذلیل شده د

 ناچار بلند شدیم تا لباس بپوشیم و بریم پیش رویا... آرش خندید و ما

❃❃❃❃❃❃ 

 بعد از سالم علیک و اظهار خوشبختی و این حرفا باهم دیـگه تو آالچیـق خفنی نشستیم...

 درحد یه نیم نگاه به دالرام انداختم فقط ..

 خودمم نمیدونسـتم چی میخوام..

 مامان دالرام:خوبیـن انشـاءاهلل آقا مسیــح؟؟

 بخندی زدم و گفتم :ممنون مچکـرمل

 بعد از کمی حرف زدن کالفه به کیان گفتم بریم یکم این اطراف هوا بخوریم...

 به محض بلند شدنموج اعتراضا بلند شد ...

 وا کجا میرین؟؟

 عه آقا مسیح ؟؟

 حتما خسته شدین...
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 چیزی نخوردین که....

 کیـان قدم بزنم ،برمیگردیم زود...لبخندی از سرکالفگی زدم و گفتم: میرم یکم با 

 نگاهم به دالرام افتاد که با غیض نگام میکرد!!

 اوووووووی !خانومــووو!!

 پیش کیان ایستاده بودم و به غروب آفتاب نگاه میکردم...

 کیان:کالفه ای داداش؟

 با اخم زل زده بودم به روبه رو ...

 +حتی سالمم نکرد ...

 داشت بری جلو ؟!کیان: شاید از تو توقع 

 +همچین توقعایی نباید داشته باشـه؟!

 کیان:خودخواه نباش

 +نیستم ...

 کیان چپ چپی به من رفت و گفت :بیا چه حالل زاده ....

 به سرعت برگشتم که دالرامو دیدم...

 اومد سمت من و گفت :سالم آقای بداخالق!

 کیان بی هیچ حرفی رفت سمت بقیه..

 گفتم:چرا جواب ندادی زنگ زدم؟؟نگاهی بهش انداختم و 

 میخواست جواب بده که چشمم افتاد به خالکوبی روی سینش هم عصبی هم متعجب بودم...
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 با خشم غریدم:یقتو درست کن همیشه خدا تا نافت پیداس

 با اخم یقشو درست کرد که مهلت ندادم حرفی بزنه و گفتم:

 اون خالکوبی چیـه؟؟

 طلبکار گفت :به توچه ؟؟

 ـــــــــــــــــــارام:دلـ

 طلبکارگفتم: به تو چــه؟؟

بی توجه به بقیه و اینکه ممکنه کسی ببینه یقـمو کنار زد و خالکوبی رو خوند ....با بهت و تعجب نگاش میکردم ....کارش خیلی یهویی و 

 ریســــــــــــــک بود ....

م و رنگم پریده که گفت :کسی حواسش نی..بعد ازکمی مکث گفت:به جا اسم من اسم فاتحمو خوندم ...حتما دانیال دیـده.فک کنم فهمید ترسید

 خودتو خالکوبی میکنی؟؟

 چپ چپی بهش رفتم و یقمو درست کردم...فردا حتما باید نقشـم رو عملی کنم وقتی نمونده....

 آروم لب زد :برو پیش خانوادت ...

یچ به من فکر نمیکنه؟؟با این کارش برا انجام دادن نقشـه ای که توی سرم بود مصمم عقب گرد کردم و رفتم ...خوب ناراحت شدم ،یعنی ه

 شدم...

 وسط رویا و هانا نشستم ...

 رویا :هنوزم نمیخوای از خر شیطون پیاده شی؟؟

 خیلی جدی گفتم :نه

 هان:خوب تو فرض کن اگه کارت فایده ای نداشت چی؟؟

 ت ...بغض کردم ....به شدت دلم گریه میخواس
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 آروم گفتم: خودمو میکشـم

 صدای متعجب رویا و هانا اومد...

 رویا :بخدا یه ذره عقل تو کلت نیسسست

 هانا: تو خیلی غلط کردی ...

 چشمم به مسیح افتاد....

 آخ خدا...

 میدونم کارم اشتباهه...

 ه ...گ*ن*ا*همیدونم 

 همه رو میدونم ...

 اما قلبم این حرفا حالیش نیس...

 کیان قصد رفتن کردن ... مسیح و

 معلوم بود خوابش میـاد...

 بعد از یک ساعتی هم رویا و آرش رفتن...

 بالفاصـله بعد از رفتنشون دست هانا رو گرفتم و گفتم :بریم

 هانا :کجـــا؟؟

 آروم گفتم:میخوام لباس بگیرم واس فردا

 هانا :پاک خل شدی

 ادیم سمت پاسـاژا...سری به نشونه ی تایید تکون دادم و راه افت
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 روی تخت نشسته بودیم...

 هانا : من جای تو کلی استرس دارم.

 پشت چشمی نازک کردم:نه که من ندارم...

 هانا :االن میخوای چیکار کنی؟؟

 +االن میخوام واس فردا آمادش کنم...

 هانا زد پس کلم و رفت بیرون ...

 با تردید شماره مسیح و گرفتم...

 هارتا بوق صدای خش دار وبمش توی گوشم پیچید ...بعد از چ

 من باصدای دلم ضعف میرفت چه برسـه به...

 مسیح :جـانم؟

 لبخندی زدم وگفتم: جانت سالمت عزیزم ،خواب بودی؟؟

 مسیح :آره بیـدارم کردی

 با شعوریش کردم....با عشــوه فراوون گفتم:مسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــح خنده ای از این همه 

 مسیح طبق معمول با مکثی جواب داد: جـــــــــــــــــــــــــانه مسیــــــــــــــــــــــح

 با کلی ناز خندیدم :اِ ادا منو درنیـار

 مسیح :حـرفتو بزن

 بیام پیشــت ...لبمو گزیدم و گفتم: میخوام 
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 .... بغلــــــــت:دادم ادامه و کردم ی٭س٭ک٭صدامـو س

 مسیــح تک خنده ای کرد وگفت: که چـی بشـه؟!

 خودم و نباختم و گفتم :اوممم ،خودت بــهتر میدونی

 مسیـــح :جووووون اما االن من خوابم میــاد ...

 حرصی نفس عمیقی کشیدم...

 هیچیش به آدمیزاد نرفته...

 میخوامت مسیـــــــــح:گفتم ی٭س٭ک٭باره لوند و سدو

 مسیح :فیلم دیدی تو؟؟ پشت بندش زد زیر خنده ...

 خودمم خندم گرفت...

 با حرص گفتم : من برم زنگ بزنم به شایان تو آدم نیستی ...

 حاال شایان از کجا دراومد بماند..

 صدای متعجبش اومد:زنگ بزنی به شایان که چه غلطی کنی؟؟؟

 اومممم به تو چه؟؟+

 مسیح :تا نیم ساعت دیـگه بیا پایین

 +پاییــن چرا؟

برم مطمئنا تا مسیح :میام دنبالت ...تق قطع کرد ...بیشــعورررر....با ذوق از جام پریدم ....ای جووووونهمه چی داره اوکی میشــه ،اما ...،اما اگه 

 بود ....۲فردا میمونم...االن ساعت 

 ون ،هانا رو کاناپه نشسته بود ،زود زود براش تعریف کردم و پریدم حموم تا دوش پنج دقیقه ای بگیـرم...از اتاق زدم بیر
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 یه آرایش خوشـــکل کردم  و یه تیپ اساسی زدم...

 ی فرستاد و گفت :شدی هلــــــووووووب*و*سهانا از دور 

 داد و من با کلی استرس بیرون رفتم ... خندیدم و گفتم: حواست باشه ها چی بگی به مامان اینا ..سری تکون

 دلــــــــــــــــــــــارام:

 تو البی هتل منتظـر موندم تا برسـه ...اسم مسیح روی تاچ گوشیم ظاهر شد ...بدون جواب دادن زدم بیرون ،ماشینشو از دور شناختم...باید

 نقشـمو ادامه میدادم...

 نفسی کشیدم و سوار شدم ...

 شمای خمار گفتم:با لبخند و چ

 ســـــــــــالم

 خیره نگام کرد و فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد...با سرعت به سمت هتل میـروند...

 تو ماشین فقط صدای نفس های من و اون میومد....

 به اهنگی که پخش میشـد گوش کردم...

 فرانسوی بود...

 بعد از ده دقیقه رسیدیم هتل بزرگ داریــوش ....

 اشـین پیاده شدیم ...از م

نگاه کردم دستم و گرفت و سوئیچ ماشینو داد به نگهبان تا ماشـینو بزاره تو پارکینگ ....نه من حرف میزدم نه اون....تو آینه ی آسانسور به خودم 

 ...چه تیـکه ایم من ...

 با باز شدن در آسانسور تازه فهمیدم میخوام چه خبطی کنم...

 اما راهی نمونده ...
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 ایدم مونده اما من انتخاب نکردمش

 کارت و زد و در با صدای تیـکی باز شد....

 آروم پرسیدم :کیان و آرش اینجان؟؟

 نیم نگاهی کرد و گفت :نه ..

 خیلی جدی ....

 راه افتاد سمت اتاق و من هم پشت سرش ....

 د بست ...فقط با یه شورت مشـکی جلوی من ایستاده بود...در کمدشو باز کرد و بی توجه به من لباساشو کند ،کمی خیره نگاه کرد کمدو بع

 واااای ....سعی کردم تعجب تو چشمامو پنهون کنم ...

 دستمو کشید و بغلم کرد ...

 سفتتتتت محکمممم...

 جوری که صدام در اومد ...

 سعی کردم بی توجه به دردم یکم صدام و تحریک کننده کنم...

 رد شــــــــــــــــــــــد....+آی ...آه ..مسیح استحونام خو

 مسیح توی گوشم غرید :که زنگ میزنی به شایان جونت؟؟

 یدم ...ب*و*سش و زیر گوشش زمزمه کردم :نه تا وقتی تو هستی ...همونجارم آروم ل*خ*تآروم دستم و به حالت نوازش کشیدم روی کمر 

 من و از خودش دور کرد و گفت : نکــن ...

 اینجاس ...پس نقطه ضعفش 

 نشست روی تخت و به من زل زد...
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 سعی کردم لرزش دستامو کم کنم ..نامحســوس بود...

 دکمه ی مانتوم رو باز کردم و با عشـوه از تنم در آوردم ...

 زیر مانتوم یه تاپ زرشکی بــازی پوشیده بودم که هارمونی قشنگی با پوست سفیدم داشت ....

 .مسیح هنوز نگاهش به من بود..

 از توی کیفم شـلوارک سـفیدمو برداشتم تا جایگزین شلوار تنگم کنم...

 رفتم پشت کاناپه ی تو اتاق تا مثال مسیح نبیـنه ...عجب آدمی ام من

ن پشت کردم به مسیح ،آروم و با طنازی شلوارم و از پام کندم ...یه شـورت المبـاده پوشـیده بودم ،شرط میبستم هرکسی جای مسیح بود تا اال

 بریزه .... کارمو یک سره کرده بود اما این لعنتی باجنبه تر از این حرفاست...با تاخیـر شلوارکم و پام کردم و موهام و باز کردم تا پریشـون دورم

 پاهای خوش تراشم و آروم حرکت دادم تا رسیدم به مسیح....

 مسیح با تفکر و اخم به من چشم دوخته بود....

 نشستم و دستامو دور گردنش حلقه کردم... بی درنگ روی پای چپش

 کماکان به چشمام خیره شده بود..

 نفس عمیقی کشید و گفت :این مسـخره بازیا چیـه؟؟

 چشمام رو خمارتر از قبل کردم و لبـمو زیر دندون گرفتم  و گفتم:میـخوامت ....

 یدم ...ب*و*سدوباره زیر گوشش رو 

 که عصبی گفت :میــگم نکن ...

 ندی خندیدم و جای خودم روبه  وسط پاهاش تغییر دادم ،پاهامو دور کمرش فیکس کردم...با لو

 دستاش و روی پهلوهام گذاشت و گفت :دالرام

 +جـــــــــــــــــونم؟
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 مسیح چشماشو بست و بااخم گفت :کارت اشتباهه !

 فاصـله ی صورتامونو کم کردم و گفتم: هیچم اشتباه نیس ...

 باز کرد ....چشماشو آروم 

 یدم ....ب*و*سای قلوه ایش گذاشـتم و با جون و دل *ب*امـو روی ل*ب*میخواست دستاشو برداره که نذاشتم ....بی توجه به تعجبش ،ل

 مسیح هیچ همراهی نمیکرد ...

 چشمامو با دلخوری باز کردم که دیدم با چشمایی که به قرمزی میزد ،به خالکوبیم خیره شـده بود...

 صدایی آروم گفت :پاشـوبا تن 

 خودم و بیشـتر بهش فشردم و گفتم :نمیخوام

 مسیح با کالفگی گفت :بلنـدشو میگم ...

 ابرویی باال انداختم و با تخسی گفتم:فکــرشم نکن ...

 مسیح عصبی ولی آروم گفت : بلند شو دالرام ....

 بلند شدم و رفتم سمت شلوار و مانتوم....

 گفت :کجا بســالمتی؟؟بی تعللی تنم کرد که 

 لبخندی پر عشـوه زدم :میرم پیش شایان ....

 میخواستم از اتاق برم بیرون که دستم کشـیده شد ...

 دلـــــــــــــــــــارام:

 میخواستم از اتاق برم بیـرون که دستم کشیده شد...

 چرخی خوردم و با سر رفتم تو بغلش ....
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 تو از اینجا بیرون بذاری قلم پاتو خورد میکنم ...با تن صدایی تقریبا بلند گفت : پا

 یدم .ب*و*سام و گذاشتم روی سینه اش و *ب*بی توجه به داد و بیداش ل

 چیزی تا تسلیم شدنت نمونده مسییییح جووووون....

 هلم داد رو تخت و روم خیـمه زد :هیچ میدونی داری چیـکار میکنی؟؟

 با رضایت چشمام و باز و بسته کردم...

 مسیح بلند شد و گفت :من اینکارو نمیکنم ....

 باتعجب نگاش کردم ....

 خواستم بگم میرم پیش شایان که گفت :اسم اون مرتیکه رم بیاری زبونتو از حلقومت میکشم بیرون ،رواله؟؟؟

 با ترس سری تکون دادم که خودشو پرت کردم جفتم و پشت به من خوابید....

 خوابه....دوباره لباسـامو عوض کردم و برگشتم روی تخت ...اونوخ فک کرده میذارم راحت ب

 روی کمرش خوابیده بود...

 حدس اینکه فقط چشماشو بسته بود سخت نبود ...

پایین شکمش نشستم و دستامو آروم آروم روی شکم و سینه اش میکشیدم....پلکاش لرزید و چشماشو باز کرد ...خودم و کشیدم باالتر و 

 یدم ....ب*و*سشو *ب*گوشـه ل

 بازوهامو با دستاش فشار میداد...

 وحشــی...

 آروم گفتم:آی ..

 پرتم کرد جفتش و دومرتبه روم خیمه زد ...

 دستاش وبه حالت  نوازش روی شکم و سینه ام میکشید...
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 هام ...*ب*افتاد به جون ل

 گردنم رو میلیسید و مک های محکم میزد...

 از خود بیخود شده بودم...

 داشتم هرچه زودتر شروع کنه...خوب بلد بود کارشــو ...دوس 

 از زیر گوشم تا وسط سینمو محکم میلیسید و میمکید ....

 دستم و البه الی موهاش بردم و به موهاش چنگ میزدم ....

 ازم فاصله گرفت و آروم شروع کرد به درآوردن لباسام....

 لباس زیرامم درآورد ....

 تو خودم جمع شدم ...

 خجالت تمام تنمو در بر گرفت...االن یادم افتاده خجالت بکشم... حس

 پاهامو گرفت و کشید سمت خودش ....

 از زیر گردنم رو لیسید تا رسید به سینه هام ...

 سینه هامو محکم مک میزد و گاز میگرفت ....آه و ناله ام بلند شده بود ...تمام تنم داغ شده بود...

 فت که جیغ زدم ....گر دندون به سینمو ک٭و٭ن

 مسیح با صدای دورگه ای گفت :جـــــــــــــوووون

❃❃❃❃❃❃ 

 چشمام رو باز کردم...

 چشمم به مسیح غرق خواب افتاد.
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 بایادآوری دیشـب لبخندی زدم...

 بی اهمیت به این درد طبیعی فقط خیره به چهره ی مردی شدم که همه زندگیم بود....

 دلــــــــــــــــارام:

 همینطــور فقط زل زده بودم بش...

 کمرم فجیع درد میکرد ...

 بیشتر از اون باسـنم...

 مسیح پشت به من شد ...

 واااای ....نگام به کمرش افتاد...

 لبمو گزیدم ...چه وحشی ام من خدا..

 کمرشو با ناخونام داغون کرده بودم...اصال فکر نمیکردم اینطور شه ...بیچاره حرفی ام نزد ...

 دلم براش سوخت ...

 یدم...ب*و*سآروم تک تک زخمارو 

 مسیح تکون خورد اما بیدار نشـد..

میخواستم گوشی مسیح و از عسلی بردارم تا ببینم ساعت چنده .تا تکون خوردم چنان دردی توی کمرم پیچید که جیغغغغغغغغغغغ زدم.....اصال 

 نمیتونستم روی باسنم بشینیم ....گریم گرفت ....

 ای جیغم مسیج متعجب از خواب پریده بود...با صد

 روبه روی من نشست و گفت :خیلی درد داری؟؟

 آروم سری تکون دادم ...

 بود .... ل*خ*تنگاهی درمونده بهم انداخت و بلند شد ....نگام و ازش دزدیدم چون 
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 ر میکردم این کجا رفت؟؟؟صدای باز و بسته شدن کمد اومد ...بعدش مسیح با شلوارکی بیرون رفت ...داشتم فک

 یکمی بعد رویا وارد شد و با بهت گفت :وحشیچیکار کمر داداشم کردی؟؟؟

 با گریه خندیدم و گفتم :به توچه داداشت راضیه ....

 رویا پیشم نشست و گفت :مسیح میگه بریم دکتر؟؟

 +واااا معلومه که نه !!خوب میشم ..

 رویا با مکثی گفت : دیشب چی شد؟؟

 چپ نگاش کردم و گفتم: فضولی؟؟چپ 

 م و گفت : اِ بگو دیــگهل*خ*ترویا آروم زد تو بازوی 

 آروم با خجالت لبخندی زدم و گفتم:مسیح خیلی خوبه

 رویا :وااااا اینو که خودمم میدونم

 چشم غره ی توپی رفتم بش و گفتم: نخیر نه از اون لحاظ

 رویا خندید و گفت :ینی زد؟؟

 فتم:چی و زد؟من با تعجب گ

 دیـگه و٭ت٭د٭ر٭رویا با تعجب گفت:وا دالرام پ

 لبمو گزیدم و گفتم :نه خاک بر سرت ....

 رویا بلند خندید و گفت برم به مسیح بگم بیاد داداشم نصف جون شد ....

 تازه  نگاش به تنم افتاد ....

 رویا :شماها چرا انقد وحشی این؟؟
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 +چشماتو درویش کن هیـــــــــز ....

 همون لحظـه مسیح اومد تو اتاق ...

 کالفه رویا رو فرستاد بیرون و درو بست ...منم با استرس مالفه رو کشیدم باالتر ....

 روبه روی من روی مبلی نشست و گفت : اندازه موهای سرم پشیمونم.کارت خریت محض بود دالرام،فقط تنها شانست اینه که دختری هنو...

 ش ندارم یه بار دیـگه تکرارش کنی ...سری تکون داد و گفت: خو

 بغضم گرفت ...

 توقع این حرفارو نداشتم...

 با صدای لرزون گفتم :چه قدم که تو بدت اومد،البد بهت خوش نگذشـته ؟؟

خیلی ام عصبی ولی آروم گفت :کی گفته بدم اومد؟؟؟ من حرفی در این باره زدم؟؟کدوم مردی از این روابط بدش میاد که من دومیش باشم؟؟

 خوش گذش حرف تو دهن من نذار...

 لبخند نامحسوسی زدم ،پس خوش گذشته بهش ...امیدوار بودم یکم بعد از اتفاق فکرشو درگیر خودم کنم...

 میخواستم بلند شم برم هتل پیش هانا ....

 برعکس مسیح من اصال از کارم پشیمون نبودم...

 به سختی بلندشدم ...

 بلند شدنم بود مسیح سرشو بلند کرد وگفت :کجا؟؟ با صدای تخت که ناشی از

 سرم و انداختم پایین و گفتم: میرم هتل ...

 مسیح بلند شد و اومد سمتم ...

 از بازوهام گرفتم و خوابوندم روی تخت ...

 مسیح :شما خیلی بیجا کردی االن بخوای بری ....
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 متعجب نگاش میکردم ...

 م ،چیزی الزم داری؟؟؟نگاهی بهم انداخت و گفت :میرم حمو

 +نه مرسی ...

 نفسشو کالفه فوت کرد و رفت ...

 دوس داشتم بازم بخوابم ...چشمامو بستم ...

 نمیدونم چند ساعت خوابیده بودم که با حس جسمی روی سینه ام و نفس های گرمی که به اون میخورد بیدار شدم ...

 چشمام و باز کردم ...

 سینه ام گذاشته و غرق خوابه لذت بردم ....حس خوبیــــــــــه ...از دیدن مسیحی که سرش و روی 

 آروم تکونش دادم ....

 +مسیــــــــح ؟؟

 هومی گفت ....

 +مسیـــح بیدار شو من گشنمه ...

 مسیح :باش

 +باش چی ؟؟االن ضعف میکنما؟!

 ؟؟ بخوابیم میزاری: گفت و گرفت گاز آروم مو٭ن٭ی٭چشماشو باز کرد و س

 پاشو من گشنمه ...+نه 

 پووووفی کشید و بلند شد ...

 دلــــــــــــــــــــــــارام:
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حدود هشت ماهی از اون روز میگذره کــــه من با مسیح رابطـه داشـتم ....روی تختم دراز کشیدم و داشتم به اتفاقاتی که افتاده فکر 

مه مدت تازه دیشـب گفت دوسـت دارم اونم خیلی یهویی ...واقعا انتظارشو میکردم....با یادآوری مسیح لبخندی عمیق زدم....بعد از این ه

نداشتم ...بعد از سفر کیش مسیح چهار بار اومد اصفهان ....تموم سفرای اصفهانش دوسه روز بیشتر طول نمیکشیــد و من تمام این مدت رو 

 پیشش میموندم....

شـته بود...مسیح همه چیز رو برام تعریف کرده بود....دروغ چرا یکم احساس خطر میکردم دوهفته پیش آرش و رویا نامزد کردن ....پانی ام برگ

ازیای اما مسیح میگفت هیچ کاری به کار من نداره ....دعا دعا میکردم همینجوری که میگه باشـه وگرنه تحمل این یکی رو نداشتم...دلم برا خل ب

و نبودش مسیح و آرش زیادی ساکت و آروم شدن ...مسیح میگفت شاید تا یه ماه دیگه کیان تنگ شده ...باورش سخته ولی رفت آلمان ...ت

 برگرده ...با صدای مامان از جام بلند شدم و بعد از مرتب کردن خودم رفتم تا شام بخورم...

 بابا و دانیال با دوستاشون رفته بودن شمال ...

 من و مامانم تنها مونده بودیم...

 برنج کشیدم .... نشستم پشت میز و کمی

 مامان : از رویا چه خبر؟؟

 غذامو قورت دادم و گفتم:خبر خاصی نیس ...

 باناراحتی ادامه دادم:نذاشتین برم تهران برای تبریک

 مامان :ناراحتی نداره که مادر ..بذار بابات اینا برگردن ایندفه منو تو تنها میریم تهران

 وووو ....وااای مسیحم میدیدم ،آخه یه ماهی میشه نیومده ،کلی کار داره ...با شنیدن این حرف چنان ذوق کردم که نگ

 آلبومش ماه پیش پخش شد...

 به معنای واقعی ترکونده بودن...

 غذامو که تموم کردم ،رفتم تو اتاقم ...میخواستم بهش زنگ بزنم که اسمش روی تاچ گوشیم افتاد

 بالبخند جواب دادم :ســـالم نفســم
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 :ســالم خانووووم ،چطوری؟خندید 

 +من عالی ام تو خوبی؟؟

 مسیح : منم خوبم ...

 +چه خبرا؟ کیان میاد یانه؟؟

 مسیح نفسی کشید و گفت :نمیـاد ،من میرم پیشش ...

 +خوبه چن روز میمونی؟؟

 تک خنده ای کرد وگفت :شاید دوسه ماه

 چشمام تا آخرین حد ممکن باز شد ..

 +چیییییییییییی؟؟؟؟؟؟

 مسیح : دوسه ماه شایدم بیشـتر

 +چـــــــــــــرا؟

 مسیح: چرا نداره که عزیزم...

 از سر ناچاری گفتم:باشه حاال کی میری؟؟

 مسیح :تا دوهفته دیـگه ...

 +مسیح؟

 مسیح :جانه دلم؟

 با ناراحتی گفتم: اونجا منو یادت نره ها ،

 مسیح:دیوونه شدی بسالمتی؟؟
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 +همشون خوشکلن

 ب باشن منو سَنَنَ؟؟مسیح :خو

 +بور و چش رنگی ان

 مسیح : باز داری چرت میگیا

 +مسیح بخدا میکشمت

 مسیح خندید :اوووه غیـرتو برم

 +دارم جدی حرف میزنم ...

 مسیح جدی گفت :ببین دالرام من تو رو  و به هیچ وجه من الوجوه با اون آلمانیا عوض نمیکنم، رواله؟؟

 از شد...با این حرفش راه تنفسم ب

 انگار آبی ریخته باشن روی آتیش قلبم...

 لبخندی زدم و گفتم: فداتشه دالرام.

 صدای زمزمه آرومشو شنیدم:خدانکنه...با تن صدای قبل گفت : شام که خوردی؟؟

 +آره توچی؟

 مسیح :یه درصد فک کن نخورم

 بلند خندیدم ،خیلی شکمو بود

 یهویی گفتم:من بات قهلم

 ه عه عه دیـگه چرا؟مسیح :ع

 +نمیدونم حس کردم باید قهر کنم
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 خندید و گفت:شیطون خانوم فردا چکاره ای؟؟

 +نمیدونم چطور؟

 خیلی ریلکس گفت :هیچی فردا دارم میام اصفهان ...

 جیــــــــــــــــــــغی کشیدم و گفتم:واقعـــــــــــــــــــا؟؟؟؟

 اقعا ...خندید و گفت :چه قد ذوق کردی ،آره و

 با عشق گفتم: دوست دارم....

 بعد از مکثی گفت: خیلی میخوامت .......

 دلــــــــــــــــــارام

. 

 بعد از تموم شدن تلفن رفتم پایین

 +مامان مـــــــــــــامان؟

 مامان:بله بله دلی

 +تهران نمیخواد بریم دیگه

 مامان:باوشه حاال برو بزار به کارام برسم

 ن االن میخام با مانیا و ساغی و هانا برم بیرون+باش ولی م

 خونه ای۱۱مامان:قبل از 

 +باش

 و رفتم سمت اتاقم و با بچه ها هماهنگ کردم بعدش رفتم که اماده شم یه تیپ خوشملی زدم با رژلب جیــــــــــــغ
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 بعد از نیم ساعت اماده بودم تو اینه به هیکل ظریفم نگاه کردم و خندم گرفت

 م افتاد مسیح گفتع بود هروقت میخام برم جایی قبلش از اون بپرسم اما من االن باش تازه حرفیدم مطمعنن فعال کار داره برا همین بیخیالیاد

 گوشیمو کیفمو برداشتم و رفتم پایین کفشمم پوشیدم و دلم پیاده روی میخواست برا همین تا خونه خاله رو پیاده رفتم

 شه خانوم که یهو سامی هم اومدرفتم تو خونه تا اماده 

 +اوه اوه چ خوشتیپ کردید شازده

 سامی:بههههه سالم به دخی خاله گل گالب

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

 ت سینمابعد از کل کل کزدن با سامی همراه هانا از خونه زدیم بیرون و طبق قرارمون تا انقالب باهم رفتیموو اونجا هم با ساغی و مانی رفتیم سم

 د که فیلمم تموم شد و گوشیم زنگ خوردبو۱۰ساعتای 

 +اوه اوه

 مانی:چیشد

 +مسیحه

 جواب دادم:سالم

 مسیح:علیک سالم چرا جواب نمیدی؟

 +ببخشید گوشیم تو کیفم بود نفهمیدم

 مسیح:مگع کجایی که تو کیفت بود

 +امممم چیزه با بچه ها اومدیم سینما

 هاااان؟مسیح:مگههههه بتو نگفتم ب من باید بگیو بری 

 +ببخشید
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 مسیح:االن کجایی؟

 +چطور

 مسیح:میخوام بیام دنبالت؟

 +ووووای مگه تو فرداقرار نبود بیای؟

 مسیح:دلم خواست االن بیام

 ـ.........ــ.....

 االن با مسیح اومدیم توهتل و مامان فکر کرده من امشب خونه مانی میمونم

 مسیــــــــــــــــــح:

 میکردم...داشتم خیره خیره نگاش 

روبه روم نشسته بود و داشت با آب و تاب یه چیزی رو تعریف میکرد....حواسم اصن به حرفاش نبود....داشتم دلتنگیـمو رفع میکردم....وسط 

 حرف زدنش کشیدمش بغلم....

 مات موند و ساکت شد....

 محکم دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرم و بردم توی گردنش ....

 میکشیدم...نفس های عمیقی 

 واس خودمم جای تعجبه چطور انقد دوسش دارم!!

 ید ...ب*و*سزیر گوشـمو 

 توی گوشش زمزمه کردم:میـدونی داری میشی همه دنیام؟؟

 اوهومی گفت ...
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 گردنش و آروم گازی گرفتم و دوباره گفتم: میدونی دیگه بی تو نمیشـه؟؟

 دوباره اوهومی گفت ....

 و ادامه دادم: اوهوم و زهر مار گردنش و اینبار محکم مکیدم

 شونه هاش از خنده لرزید و گفت : تو میدونی که عاشقتم؟؟

 چیزی نگفتم و ادامه داد :میدونی نفســـمی؟؟

 غرق لذت بودم ...این حرفارو از همه شنیده بودم اما دالرام فرق داشت....

 م :مالِ خودمی ....صداش به گوشم رسید : آقای خودمی ...لبخندی رو لبم اومد و گفت

........ 

 خواب بودم که دالرام تو بغلم هی وول میخورد ....

 با صدای خش داری گفتم:چه قد ورجه ووجه میکنی؟؟ دِ بخواب دیـگه...

 باتعجب نگام کرد و گفت:ووواااا مسیح ساعت دهِ ،پاشو تنبل ....

 نمیگیرمتا ...درحالی که از جام بلند میشدم گفتم :به این غرغرات ادامه بدی 

 چپ چپ نگام کرد و گفت :جرئت داری؟

 خندیدم و گفتم :نه

 دالرام بلند شد و گفت : بگو صبونه بیارن ...

 سری تکون دادم و رفتم سمت روشویی ....

........ 

 دالرام و رسوندم خونشون و خودم سمت تهـران حرکت کردم....
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 ام :دلـــــــــــــــــــــــــار

 داشتم با مسیح حرف میزدم که مامانم اومد تو اتاق ....

 بی توجه به حرف زدنم گفت :امشب ترگل ورگل میکنی خانواده ی معینی دارن میان خواستگاریت .

 نگام کرد و گفت :فهمیدی؟؟؟

 سری تکون دادم و مامانم رفت بیرون....

 فقط صدای نفس های مسیح شنیده میشد ....

 قه گفت: معینی دیگه  کدوم خریِ؟؟؟بعد از دو دقی

 لب گزیدم ،پس عصبی شده که داره بد دهنی میکنه...

 آروم گفتم:همسایمون .

 مسیح :پسـره چیکارس؟؟

 +مهندس پزشکی

 مسیح:چن سالشه؟

 +بیست و پنج

 مسیح پوزخندی زد و گفت :آمار کاملم داری که ....

 تند تند گفتم:مسیح همسایمونه خوب ....

 :هیسسسسس......خدافظ...مسیح 

 گوشی و قطع کرد ....
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 دلم گرفت ...

 چشمام پر از اشک شد و دیدم تار شد....با صدای بلندی زدم زیر گریـه .........مگه من گفتم بیاد خواستگاریم؟؟؟

 خیلی بی انصافی مسیح ...

........ 

 دلـــــــــــــــــارام:

 امروز پرواز داشـــت ....

 اید تا سه ماه نمیدیدمش ....میرفت و من ش

 بی اراده اشکام صورتمو خیس کرد.

 سرم و فرو کردم تو بالشـتم ...

 هق هقی کردم و گوشیم و دستم گرفتم ....از اون روز نحسی که اومدن خواستگاری تا االن هیچ خبری نگرفته ،نامرد نمیــگه شاید مردم؟

 به خودش بده...رویا گفت توهم بهش زنگ نزن بذار اون یه تکونی 

 تقه ای به در خورد و در باز شد ...

 مامانم با نگرانی سمتم اومد و گفت :واااای خدا مرگم بده ،چت شده عزیزم؟؟؟

 با این حرف مامان گریه ام شدت گرفت ....

 خودم و پرت کردم بغلش ....

 مامان آروم آروم موهامو ناز میکرد و حرفی نمیزد....

 یدم و از بغلش بیرون اومدم....ب*و*س، دست مامان و یکم که گذشت آروم شدم 

 مامان :نمیگی چی شده؟؟
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 سری به نشونه ی نفی تکون دادم.

 مامان نفسی کشید و گفت :خیلی خوب ،حداقل خودت و اذیت نکن.

 ای روی گونم کاشت و رفت بیرون ..... ب*و*س*ه

 روز به روز حالم بد و بدتر میشد...

 گذاشتم کنار و زنگ زدم بش اما خاموش بود...هیچ خبری ازش نداشتم...تا چند روز پیش غرورو 

 نگرانش بودم ....

 کاش رویا یه خبری بهم میداد...

 زنگ زدم به رویا ....

 رویا :سالم عزیزم خوبی؟

 +مرسی تو خوبی؟ آرش خوبه؟

 رویا :همگی خوبیم ،چه خبرا؟

 با بغض گفتم :دارم میمیرم رویا

 شد :اِوا چرا خدایی نکرده؟؟ صدای رویا نگران

 صدام لرزیدوگفتم:نامرد نکرد یه زنگ بزنه

رویا :ولش کن کثافت ، لیاقتت و نداره ......رویا که انگار باخودش حرف میزد گفت :رفت اونجا اصن مارو یادش رفته سرش گرمه خوش 

 گذرونیاشـه ....

 لبم اومد....پس قضیه ایـــنه ... با حیرت و تعجب مات حرف رویا موندم ....لبخند تلخی روی

 تماس و قطع کردم ....
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 به طرز تعجب آوری گریم نگرفت ...

 فقط  قلبم شکست ...

 یاد حرفامون افتادم....

 گفتم یادت میره من و مسیح ....

 از اونچه میترسیدم سرم اومد...

 سرم تیــر کشید ...

 قلبمم تیــر کشیـد...

 ...چشـمام سیاهــی رفت و بسته شد

 

 دلــــــــــــــــــــــارام:

 پلکام روی هم لغزید و چشمام آروم باز شد ...با دیدن محیط بیمارستان آهی از گلوم بیرون شد..

 میخواستم دستم و تکون بدم که صدای دانیال اومد ...

 دانیال:نه تکون نده ،رگت پاره میشـه....

 دم...لبخند تلخی زدم و به قیافه عصبی دانیال خیره ش

 دانیال : میگی چته یانه؟؟

 آروم و ضعیف گفتم :نـه

 دانیال :الکردار ما همه نگرانتیم ،باید بفهمم چی شده که الاقل کمکت کنم...

 سرم و سمت مخالف برادرم چرخوندم و گفتم:هیچکس نمیتونه کمکم کنه....
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 با حرف دانیال شوکه شدم:عاشق شدی؟؟

 نمیدونستم چی بگم...

 خودم و خونسـرد جلوه بدم...بی توجه به سوالش گفتم :آب بده تشنمه ...سعی کردم 

 حس جریان خنکای آب تا معدم پیش رفت...

 آروم دراز کشیدم و گفتم: کی مرخص میشم؟؟

 دانیال: دکتر گفت افت فشار خون و ضعف شدید داشتی...فعال تا فردا هستی ...

 با شنیدن این حرف لبخند تلخی زدم...

 است قلبمـو میکندم مینداختم دور...دلم میخو

 دلم میخواست مغزم تهی از فکر مسیح شه ...

 دلم میخواست آلزایمر بگیرم و یادم بره....

 دلم خیلی چیزا میخواست ...

 اما شدنی نیســت ...

 نه.... خ*ی*ا*ن*تباهرچی کنار بیام با

 نداره پس پایبندمم نیس ولی االن.......اگه ابراز عالقه نمیکرد ،وضعم شاید این نبود ،میگفتم اون که دوسم 

 بر اثر آرامبخشی که پرستار توی سرمم تزریق کرد چشمام کم کم گرم شد و خوابم برد....

 

 دلـــــــــــــــــــــــــارام:

 یه هفته ای از مرخص شدنم میگذشــت ....روی تخت دانیال نشسته بودم و داشتم باهاش حرف میزدم...
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 و نگی چی شده من حرفی نمیزنم!!دانیال :تا ت

 میخواستم بگم تو اول بگو که صدای مامان اومد ...

 مامان :دالرام ،گوشیت خودشو کشت ...

 قدم تند کردم سمت اتاقم ...

 گوشیم و برداشتم و با دیدن شماره ی عجیب غریبی ،دلم لرزید....

 با تردید جواب دادم :بــله؟

 که فرد پشت خط کشید اومد.... صدای نفس هایی

 ســــالم-

 با شنیدن صداش ضربان قلبم تند شد....نزدیک بود گوشی از دستم بیفته که گرفتمش ...

 سعی کردم لرزش صدام و مخفی کنم....

 +علیــک سالم

 مسیح : خیلی سراغ گرفتیـا ؟!

 پوزخندی زدم و گفتم: که چــی؟

 مسیح :هیــچی

 تعجب کردم: دیـــگه نمیخوام صدات و بشنوم....خودم از سردی صدام 

 مسیح: جـــــــــــــــان؟؟؟؟؟؟

 +و نه میخوام ببینمت ....

 مسیح:تموم کن این مسـخره بازیارو دالرام ....
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 بی توجه به قلبم و احساسم گفتم:مسخره بازی نیس ....نمیخوام دیــگه این رابطـه رو ادامه بدم ....

 گفت: مگه دسـته خودته؟؟مسیح عصبی ولی آروم 

 +نمیـخوامت مسیح

 اشکام گونه هامو تر کرد ...

 صدای خستش تنمو لرزوند: چی شده دالرام؟؟؟

 نفسی کشیدم و گفتم:چیزی نشـده اما من دیگه نمیخوامت ....

 ری؟؟؟مسیح : دِ بیمعرفت حداقل دلیلشو بگو ....حرف بزن تا منم توضیحی بدم ،چرا داری یه طرفه به قاضی می

 +دلیل از این باالتر که ازت خسته شدم؟؟؟

 مسیح : این بود اون همه دوست داشتنت؟؟

 +از این به بعد دیــگه نه من تورو میشناسم نه تو منو!!!

 گوشیو قط

 دلــــــــــارام

 روزا خیلی سخت میگذشــت...

 پس فردا تـــولدم بـــود ...

 تــولد بیست سالگـــیم....

 ح عادت کردم....به نبود مسی

 زمان زیادی گذشــت ...

 مسیح چند بار زنگ زد...
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 چند بار عذرخواهی کرد به قول خودش بابت کاری که نکرده...

 رویا و آرش اومدن اصفهان تا بفهمن قضیه چیه...

 حرفی نزدم و فقط لبخند تلخی زدم....

 هانا میگفــت مسیح چهارماهی میشـه برگشـته بود تهرانـ......

 اموز که با هانا رفته بودیم بیرون بنرای کنسرت مسیح وارش رو دییدم واااای خدا ینی اینا فردا اصفهان کنسرت دارن؟؟؟

 هانا:دلی میخوای بری؟

 بغضمو فرو دادم و گفتم:اره چرا نرم منم مثل یه طرفدارای دیگشون

 هانا:دلی بارفتنت فقط حال خودتو بدتر میکنی

 اگرم نه انقد رو مخ من نباش لطفــــا+هانا اگه میای که بیا 

 هانا و مانیا ساغر دانیال مامان بابا بــه این اخلــاقـــم عادت کردن دیگه واسه همینم ازم دلخور نمیشن

 هانا:اره میام

 +خوبــه پــس زنگ بزن ببین ساغرومانیا هم میان که بلیط بگیرم براشون یا نه؟

 موچهار تا بلیط وی ای پی گرفتمبعد از اینکه اونا هم گفتن میان رفت

★★★★★★ 

 هانا هم اومد خونه ما که فردا از اینجا باهم بریم

 مامان برا شام صدامون زد اما من میل نداشتم برا همین نرفتم سر میز که بعد از رفتن هانا از اتاق دانی اومد تو

 مثل خودت میکنیدانیال:بسه دیگه دالرام مثل ادم بگو چته داری مامان و بابا رو هم 

 +میشه دست از سرم بردارین؟
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 دانی:نخیر بگو چه مرگته

 +اه ولم کـــــن

 دانی:دالرام یا میگی یا.....

 +یا چی هان؟یا چی چیکارمیخوای بکنی گوشیمو بگیری مثل بچه گیام؟خب به درک بگیر به جهنم

 ما اومدن تو اتاق همه رو با داد و گریه میگفتم که مامان و بابا وهانا هم با سر و صدا

 بابا:دالرام بس کن

 +تروخدا تنهام بذارین

ه و افتادم رو تخت و هق هق و از سر گرفتم و بقیه رفتن بــیـــرون فــقــط هــانـا بــود و سعــی داشــت ارومــم کــنــه اما بی فاید

 بود

********** 

 ستم وباز افتادم رو تخت هانا:دلی میای بریم خرید برا عصر؟صـــــبح با تکون دادنای هانا بیدار شدم و دست و صورتمو ش

 +نه مگ عصر چیه مثل بقیه کنسرتاست همونایی که داریم و میپوشیم

 هانا:اه باشه

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

 شرو میشد منم امادع بودم و هانا هم همینطور ساغی و مانی هم قرارشد خودشون برن۷بود و کنسرت ساعت ۶:۳۰ساعت 

 دانیالم مارو رسوند دم تاالر

 +اه هانا زنگ بزن ببین اینا کجان

 که یهو یه صدایی از پشتم گفت دالارام؟؟؟
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 باشک وواسترس برگشتم کع در مقابلم رویا رو دیدم

 دلـــــــــــــــارام:

 باشـــک و دودلــی برگشتم که رویا رو دیدم....

 لبخندی از سر ناچاری زدم

 گفت :کجایی تو بیمعرفت ،؟؟یه خبر نگیری؟؟؟ من و کشید تو بغلش و

 +شــرمندم درگیر بودم

 رویا خندید و گفت :خودتی

 هانا هم سالم علیکی کرد و گفت :بریم دیـگه.........

 ردیف دوم نشستیم ...من پر از استرس و دلهره بودم...

 تردید داشتم...

 االن که نبودش برام یکم عادی شده....

 !!دلم هوایی نشــه!

 یعنی دوباره حالم بد میشـــه؟؟؟

 چراغا خاموش شد و سکوت همه جارو فرا گرفت....

 استرسم بیشـتر شد ...

 دست هانا رو محکم فشار دادم...

 نور افکــن سفید رنگی  شخصی رو نشون داد....

 تا دیدمش قلبم تپش گرفت ....
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 مردم با دیدن مسیح تشویق و دست و سوتشون اوج گرفت ...

 ا کسی که فکر کنم بلند نشد من بودم...واقعا حالم مساعد نبود...تنه

 از دست خودم عصبی بودم...

 صدای بمش تو سالن بزرگ و پر جمعیت پخش شد :

 انگاری داری میری تنها بشی سرد بشه این خونه

 به همه بگو که این خواسته تو نه خواسته دوتامونه

 یتونیمانگاری دیگه از هم خسته شدیم دیگه نم

 به همه بگو که مادوتا باهم دیگه نمیمونیم...

 آرش :بگو به همه بگو که اون روزا دیـــگه برنمیـــگرده

 بگو به همه بگو که اون دروغ میگ بامن زندگی کرده

 بگو که دیگ از ته دلش نمیخنده

 بگو به هیشکی مث تو دیگه دل نمیبنده ،نمیبنده

 نو دیده بگم خوبممسیح :انگاری میشه تورو هرکی  م

 تا دوتا عاشق میبینم بهشون میگم منم بودم

 انگاری دیگه نمیارن همه اسم مارو باهم

 به همه بگو میخواستی یا نمیشد بمونی بامن ...

 حالم دست خودم نبود ...دوباره دست و جیغا رفت هوا ،آرش ام اومده بود...

 میخوردم...قربون صدقه های دخترا رو براشون میشنیدم و حرص 
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 دوست داشتم بلند داد بزنم اون فقط منو میـخواد...

 فقط منی که خراب کرده بودم...

 با فرصت ندادنم ...

 با بی منطقی ام...

 با شکستن غرورش...

 با قضاوت کردنم....

 تو تمام عمرم انقد بد پشیمون نشده بودم....

 یت بودم.اهنگ به همه بگو تموم شد و من واقعا از این سرو صدا اذ

 آرش :ســالم به همگــی ،امیــدوارم که حالــتون خوب باشه ، ممنون از اومدنتون ...

 مسیح :ســالم میکنم به مردم خونگرم اصفهان ،امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو براتون بسازیم...مچکرم ...

 این مردمم بهونه میخواستن تا جیغ و داد بزنن ....

 .... حس میکردم فشارم افتاده

 دلــــــــــــارام:

 اهنگ بعدی و نواختن ....

 با شنیدن اهنگ گریم گرفت ...

 اهنگ مثـله دیـوونه ها بود ...

 همون اهنگی که برا من خوند...

 نکن با دل من اینکارو مسییح...
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 باهاش زمزمه میکردم و اشکام روی صورتم میریخت ....

 هانا آروم کمرم و نوازش میکرد...

 باجون و دل گوش کردم:به صداش 

 مسیح:از اول توضیح میدم نمیخواد چیزی بگی

 بی صدا آروم آروم اومدی تو زندگیم...

 گریم شدت گرفت ....

 شانس آوردم مردم همراهی میکردن وگـرنه ضایع بود ....

 سعی کردم با نفس های عمیقی که میکشیدم یکم آرامشم و بدست بیارم و همینطورم شد ...

 اغذی از توی کیفم درآوردم و رد اشکام و پاک کردم...دستمال ک

 اهنگ به اخر رسید ...

 سرم و انداختم پایین تا نبینمش..

 ایندفه عقل و احساسم میگفت نگاش کن ....

 با شنیــدن اهنگ بعدی سرم و ناخوداگاه بلند کردم...

 مسیح :هی روانی ،روانی کردیم و حاال میخوای که نمونم؟؟

 عادت کردم و بی تو یه لحظه نمیــتونم حیف من بهت

 میخوام تا ابد پیشت بمونم

 نخوا بی تو باشم نمیتونم ...

 باهر جون کندنی بود این کنسـرت تموم شد ...
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 همه سمتشون هجوم بردن برای عکس و امضا....

 رویا دستم و گرفت و گفت بسه هرچه قدر گریه کردی ،بیا ببرمت یه جایی ....

 میرم خونه تو با رویا برگرد... هانا گفت من

 سری تکون دادم و کنجکاو دنبال رویا رفتم....

تو اتاق  نسبتا بزرگی نشسته بودیم ..بعد از ربع ساعت در اتاق باز شد ..با دیدن شخص روبه روم ،به سرعت ایستادم و بغض گلوم و قورت 

 دادم....

 دلـــــــــــــــــارام:

 ....رویا رفت ته اتاق پیش آرش و من روبه روی مسیح موندم....سرم و انداختم پاییـن 

 مسیح باصدای سردی گفت :واس چی اومدی؟؟

 چونم لرزید و چیزی نگفتم...

 نزدیکم شد و گفت :با توام خانووم

 صدای پوزخندشو شنیدم: اومدی که چــی؟؟هووووم؟

 سرم و باتردید بلند کردم و چشم دوختم به چشمای خوشرنگش ...

 فقط خدا میدونست چه حالی داشتم...

 فقط خودِخدا میدونست چه قدر دلم تنگشـــه...

 نه من حرفی میزدم نه اون ...

 صدای زمزمشو شنیدم:چــه کنم هرچه قدر کم بذاره دلت، تَه قلبم هنوز عالقــه دارم بهت ....

 بوده تموم شده ....برواشکم از گوشه چشمم چکید ،پشتشو به من کرد و گفت : هرچیزی که بین ما 

 نگاهی به رویا و آرش انداختم...اصال حواسشون اینجا نبود...
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 خوب چه بهتــر...

 دستمو گذاشتم روی شونه های پهن و مردونش و گفتم : توضــیح میدم.

 تک خنده ای کرد و گفت :خیلی شبیه حرفیه که من بهت زدم!

 دستمو پس زد و سمتم چرخید ...

 : بهتـره هرچه زودتر از اینجا بری آروم و شمرده گفت

 پشت بندش لبخند مزخرفی تحویلم داد....

 میخواست بره که دستم و دور بازوش حلقه کردم و با صدای لرزونی گفتم:من بدکردم تو نکن مسیح ،بخدا حالم خوب نبود ،داغ بودم....

 عمیق توی چشمام نگاه کرد و گفت : از چشمم افتادی

 بش...با بهت خیره شدم 

 لب زدم:نگــو ایــنو مسیح نگــو ...

 لبخند تلخی زد و ازم جدا شد ...

 به جایی که ایستاده بود خیره موندم....باهر پلک زدنم اشکام بیشتر میشد ....

 یعنی این اخر راه بود؟؟؟

 نه نبـود ...

 همونجـوری که خراب کردم باید درست میکردم ....

 نگاهی توی اتاق انداختم ...

 روی مبلی دور از من نشسته بود و به نقطه ای زل زده بود ....

 آروم به سمتش قدم برداشتم...
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 روبه روش که ایستادم ،چشماش از پایین به باال تا صورتم حرکت کرد و روی چشمام متوقف شد ...

 اخم کرد ...

 لرزش صدام و مخفی کردم و گفتم:باید به من فرصت بدی!!

 ـد؟؟؟با تمسخر گفت :بایـــ

 دلـــــــــــــارام:

 

 آروم گفتم : واست توضیح میدم همه چی رو ....

 ریلکس تکیه داد و پای چپشو روی پای راستش انداخت و گفت :واس گوش دادن اراجیف شما من وختی ندارم....

 بغضـم و دومرتبه قورت دادم و پیش پاهاش زانو زدم ....

 است کنم؟؟؟تو چشماش خیره شدم و گفتم:حتی اگه التم

 اخمش بدتر شد و گفت :پاشو ببینم این مسخره بازیا چیـه؟؟

 بلند نشدم و اون بازوم و محکم گرفت و بلندم کرد....

 +آی آی وحشـــی ....

 بی توجه به حرف و درد کشیدنم روبه رویا گفت : رویـــا؟

 رویا تو دید من نبود ...

 من کماکان به چشماش زل زده بودم...

 رویا اومد: جانم ؟؟؟صدای 

 مسیح بازومو ول کرد وگفت: دوسـتتو به بیـرون راهنمایی کن ...
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 رویا:امـا ...

 مسیح:اما نداره همین که گفتم...

 زیاد به حرفاشون توجه نکردم...

 دماغش چه خوشکل و صافه؟؟

 سرم و نزدیکتر بردم...

 واای از نیمرخ چه جذابه

 سمتم .... داشتم نیمرخشو دید میزدم که برگشت

 اشو نگاه میکردم....*ب*بیخیال تعجبش ،دماغ و ل

 تاحاال انقد دقت نکرده بودم...

 دماغش زیادی صاف بود

 اش ....*ب*نگام افتاد به ل

 یدهب*و*سووووووی اینا منو 

 لبای قلوه ایش  تکون خورد...

 مسیح: نشنیدی چی گفتم!؟

 نگامو دوختم به چشماش ...

 +نه

 گرفت ... کالفه از من فاصله

 رویا دستم و گرفت و گفت :بریم.
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 سری به نشونه ی نه تکون دادم...

 آرش اومد جلو :سالم دالرام.

 لبخندی زدم وگفتم:سالم آرش خوبی؟

 آرش :ممنون شما چطوری؟

 +خوبم مرسی....

 رویا : بریم دیـگه دالرام ،صداشو آورد پایین و گفت :االن عصبی میشـه

 کردم....بی حرفی نگاه مسیح 

 داشت با گوشیش ور میرفت ...

 ینی واقعا نمیخوادم؟؟؟

 سرش و بلند کرد و به چشمام زل زد ،اخم کرد و گوشیش و گذاشت دم گوشش ....

 پوزخند تلخی زدم و بی توجه به همه از اتاق بیرون زدم....

 هیچکسـو نمیدیدم...

 توجه نکردم اصن سالن پر بود یا نه....

 ن زدم ....از در خروجی ،بیرو

 تصمیم گرفتم پیـاده برم...

 به سمت خونمون راه افتادم...

 البه الی آدما و ماشینا گم شدم...

 مطمئناً رویا دیگه نمیتونست پیدام کنه...
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 به این تنهایی نیاز داشتم....

 با صدای بوق ماشینی به خودم اومدم..،

 راننده داد زد:خانوم حواست کجاست ؟؟ عاشقیا؟؟

 زدم و قدم تند کردم تا از این خیابون شلوغ رد بشم ....نیشخندی 

 راه زیادی رفته بودم...

 پاهام زوق زوق میکرد...

 به یه پارکی رسیدم...

 روی اولین نیمکت نشستم ....

 هوا زیادی تاریک شده بود...

 گوشیم چند بار زنگ خورد اما جواب ندادم...

 میکردن و میخندیدن... چشم دوختم به بچه هایی که باذوق و شوق بازی

 صدای گوشیم بلند شد ...

 پووووفی کردم و از کیفم بیرون کشیدمش ...

 شماره رندی بود ،اما آشنا نبود ...

 با کمی تعلل جواب دادم:بله؟؟

 هیــــــــــــچ معلوم هســــــــــت کدوم گوری رفتــــــــــــی؟؟؟-

 صدای مسیح بود ،نبود؟؟

 ؟آروم گفتم:مسیـــح؟؟
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 جوابی نداد که زدم زیر گریه ...

 بخدا دیگه تحمل نداشتم...

 با صدای نگرانی گفت: جـــانه مسیح ؟ جــان ؟؟کجایی تو؟؟

 حرفی نزدم اما بدتر گریم شدت گرفت ...

 مسیح:دِ المصب نصف جون شدم حرف بزن ،چی شده؟؟ کسی اذیتت کرده ؟؟

 وسط گریه گفتم:آره

 ی ؟کی جرئت کرده اذیتت کنه؟؟ بگو تا گردنشـو بشکونم ...صدای بلند گفت:ک مسیح با

 بعد از مکثی گفتم:تــو ...

 صدای نفس های بلندی که میکشید اومد :کجایی االن؟؟

 با بغض گفتم :میای دنبالم؟؟؟

 دلــــــــــــــــارام:

 

 بابغض گفتم: میای دنبالم؟؟

 مسیح جدی گفت:نـه ...رویا داره میاد...

 گفتم: نمیخوام اصن کسی بیاد.... عصبی شدم و

 بالفاصله گوشی و قطع کردم....

 دوباره نگام و سمت بچه ها سر دادم....

 گوشی تو دستم لرزید ،دوباره همون شماره....
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 +چیـه؟

 مسیح آروم ولی عصبی گفت : کجایی میگم؟؟

 با بدعنقی گفتم: نمیـگم ...

 به من گفت:چرا گریـــه خوشکلللله؟؟؟ بیا بغل عمو !!از شانس خوشکل من همون لحظه یه پسر رد شد و 

 چشم غره ای بهش رفتم که راهشو گرفت رفت ....

 مسیح با تمسخر گفت:بیا بغل عمو؟؟؟هه ....ایندفه داد زد:میگی کجایی یانه؟؟

 خوب حقیقتش ترسیدم....

 +پــارک ....

 بی حرف تماس و قطع کرد...

 رفتم.... از جام بلند شدم و به سمت خیابون

 روی پیاده رو ایستادم تا رویا بیاد...

 ماشینی با سرعت جفتم ترمز کرد .

 با ترس یه قدم عقب رفتم...

 شیشه ماشین که دودی بود اومد پایین و صدای مسیح و شنیدم...

 مسیح :سوارشو ...

 لبخندی زدم و با خوشحالی رفتم نشستم جلو ....

 ی نگاهمم نکرد...بی حرف ماشین و به حرکت دراورد...حت

 درعوضش من کج نشستم تا درست ببینمش ...
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 پشت چراغ قرمز ایستادیم ....

 برگشت سمتمو گفت : اَ رو نری یکم؟؟

 لبخندی زدم ....

 سرش و چرخوند  ...

 صداش زدم ...:مسیح؟؟

 نیم نگاهی بهم انداخت...

 دوباره صدازدم:مسیـــــــــــح؟؟؟

 .. ایندفه اون نیم نگاهم ننداخت

 دستم و گذاشتم رو دست راستش که روی دنده بود...

 دستش و کشید و گفت :حرفت و بزن ...

 +میشــه ...

 پرید وسط حرفم و گفت :نه نمیشـه.

 با تعجب گفتم :اصال میدونی چی میخوام بگم؟؟

 مسیح : تمایلی برای شنیدن حرفات ندارم....

 سری تکون دادم و سرم و سمت شیشه چرخوندم....

 ه قطره اشکم از گوشه چشمم چکید ...زود پاکش کردم ...ی

 نمیخواستم فعال گریه کنم...

 مسیح : فقط به خاطر خودمه
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 برگشتم سمتش و گفتم:چی؟

 مسیح همونطوری که میروند گفت :یه فرصت بهت میدم

 با خوشحالی گفتم : واقعا؟؟

 دستش راستشو آورد باال و گفت :اما این فرصت به معنی این نی که هنو دوست دارم

 با شک نگاش کردم که ادامه داد: به خاطر اینه که دلیلتو بشـنوم تا حداقل عذاب وجدانی نگیرم که نذاشتم حرف بزنی ....

 میخواستم چیزی بگم که دوباره گفت : و یه چیز دیـگه!

 از شنیدن حرفات .....بعد از مکثی گفت: ردپاتو از زندگیم پاک میــکنی ... محکم و جدی گفت : بعد

 چونم لرزید ...اه لعنت به این گریه ها...

 آروم گفتم :حتی اگه دلیل قانع کننده ای باشـه؟؟

 سری تکون داد و گفت : اون موقع خودم تصمیم میگیرم...

 د....حرفی نزدم و بعد از چند لحظه دم در خونمون ترمز کر

 دلــــــــــــــــــــــــــارام:

 ساعت چهار و نیم بود که از حموم اومدم بیــرون تا آماده شم ...

 ریختم دورم....یکم تحریک غیرتش بدنیس ؟؟ هس؟؟؟ ل*خ*تموهامو خشک کردم ،فرق وسط باز کردم و

تیشـون دوبرار بشــه زیر مداد سفیدم ،مداد چشم خط چشـم نازکـی پشت پلکم کشیدم ، مداد چشم سفیدی توی چشمام کشیدم تا درش

 مشکی کشیدم ،ریمل ام زدم...اوووووف چشــامو ...

 رژگونه طالیی رنگ و تیر اخر ...رژ لب ســــــرخخخخخ....

 جووووووون ....
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 یه مانتو کتـی مشکی طالیی پوشیدم با شلوار تنگ قد نود ...

 خوب محتاج کفش پاشنه بلدم ...

 لند مشکیمو دراوردم و پام کردم...کفش پاشنه ب

 یه روسری بزرگ ام فرمالیـته انداختم سرم ...

 کیفم و برداشتم تا برم تو راهرو..

 روبه روی آینه قدی راهرو ایستادم..

 عالـــی شده بودم ...

 وای فدای خودم ...

 گوشیم زنگ خورد ...

 بادیدن اسم مسیح ...

 بادو رفتم ...

 دخترم نیفتی با این کفشات ....صدای بابا اومد :آروم 

 داد زدم: قربونت برم بابایی مواظبم ...

 پشت در حیاط که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و در باز کردم...

 آروم و باطنازی به سمت ماشین سفید رنگی که جلوی خونه پارک بود رفتم...

 باچه اعتماد به نفسی دمه خونه ایستاده بود؟؟؟

 کردمسوار شدم و آروم سالم 

 جوابـم و زیر لبی داد و حرکت کرد ....درست نمیدونسـتم کجا میخواد بره !!
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 از سکوت بینمون عصبی شدم...

 +کجا داریم میریم؟

 مسیح :یه جا پارک کنم حرفاتو بزنی ...

 +چرا نمیریم کافه ای جایی؟؟؟

 مسیح : حوصـله شایعه سازی و زر زدن خبرنگارا رو ندارم ...

 +باش ...

 از ده دقیقه یه جای سرسبزی پارک کرد ...بعد 

 کمی اونطرفتر یه سوپر مارکتی بود....

 رو بنر باالی سوپریش زده بود ،قهوه ،چای ،نسکافه ...

 پیاده شد و سمت سوپر مارکتیِ رفت ...

 یاد دیدار کیش افتادم...

 لبخند تلخی رو لبم اومد ...

 ه اون....واقعیتش خودمم از دلیلم قانع نمیشم چه برسه ب

 دلــــــــــــــــــــارام:

... 

 خیلی میترسیدم...

 از اینکه تصمیمش رفتن من باشـه...

 دلشــوره بدی گرفتم...
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سوار ماشین شد و یه سینی کوچیک  که توش کیک خامه ای بود با یه چای سمتم گرفت ....گرفتم و تشکر کردم.دست اون فقط یه لیوان بود 

 ...فک کنم نسکافه باشـه.

 با صداش به خودم اومدم:میشــنوم.......

 سعی کردم اضطراب و استرس و از خودم دور کنم...

 خیره شدم به لیوان چای و شروع کردم به حرف زدن : بعد از روزی که درمورد خواستگارم حرف زده بودیم دیـگه نه تو زنگی زدی نه من.

 ...حالم بد بود..همش دلهره ،اضطراب ،دلتنگی اینا همه فشار اورده بود بهم...تا وقتی که میخواستی بری آلمان...بازم خبری نگرفتی 

ند تلخی بعد از چند روز زنگ زدم بهت ، خاموش بود ....نفسی گرفتم و گفتم: تا روزی که زنگ زدم به رویا ،گفتم که دارم از نبودش میمیرم ...لبخ

 زدمو ادامه دادم : رویا گفتش که لیاقت نداره ...

 و چرخوندم سمتش و با بغض گفتم: گفتش که پی خوش گذرونی و عشق و حالشـه که خبر نمیگیره... سرم

 مسیح خیلی جدی به روبه رو زل زده بود و حرفی نمیزد...

از همه جهت بهم فشار آورده  خ*ی*ا*ن*تادامه دادم:مسیح من اون لحظه مردم....تو بیمارستان بستری شدم...اون لحظه خیلی بد بود،حس 

 ود ....ب

 اشکام ریخت و دیگه ادامه ندادم....

 پنج دقیقه ای توسکوت بود تا که مسیح گفت : سختت بود بگی؟؟آرره؟؟؟ تو میدونی من چه حالی داشـتم؟؟ دِ نمیدونی دیـگه .

 هق زدم و گوش دادم به حرفاش

 مسیح : از بی اعتمادی تو من دارم میســوزم ...

 بغض داشت ... صداش سوز داشت ...بخدا که صداش

ی برگشت طرفم .و گفت : منِ خاک بر سر رفتم آلمان تا این قلب وامونده رو عمل کنم...نمیخواستم بگم تا نگران شی ...به هیچکس نگفتم...کس

 نمیدونس جز کیـان ...
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 خنده ی تلخی کرد و روشو ازم گرفت ....

 از شنیدن حرفاش ....

 مات و مبهوت موندم....

 رفت ... نفس کشیدن یادم

 گفت عمل ؟؟؟

 گفت قلب وامونده؟؟؟

 چرا اکسیژن نیست ...

 احساس خفگی میکردم...

 به سرعت از ماشین پیاده شدم و هوا رو بلعیدم....

 چنان زدم زیر گریه که مسیح با سرعت از ماشین پیاده شد ...

 دلــــــــــــارام

 ح اومد  بازوهام و گرفت و بلندم کرد ...همونطور که رو زمین زانو زده بودم و گریه میکردم مسی

 با گریه و چشمای خیس نگاش کردم....

 اخمی بهم کرد و محکم بغلم کرد...

 گریه ام تبدیل شد به هق هق...

 یدم ....ب*و*سبه معنای واقعی هق میزدم و قلبشو می

 آروم سرم و نوازش کرد و گفت :بسه گریــه نکن ...

 میتونم؟؟؟ با صدای بغض دارم گفتم :مگه
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 ازش جدا شدم و گفتم :مسیح میبخشی ؟؟تو رو خدا ازم نگذر ...

 موهامو کنار زد و گفت :مگــه میگذره آدم از اونی که زندگیشــه؟؟

 ید و گفت : اشکاتو پاک کن ....ب*و*سآروم پیشونیم و 

 تازه نگام به پیرهن سفیدش افتاد...

 جای رژ قرمزم روی پیرهنش خودنمایی میکرد

 م خندیدم که گفت:بگو ماهم بخندیمارو

 +به پیرهنت نگاه کن متوجه میشی

 به پیرهنش با تعجب نگاه کرد بعد چشم غره ای بهم رفت ...

 بلند خندیدم میدونستم به شدت روی تمیزی حساسه ....

 باچپ چپ دستم و گرفت و سوار ماشینم کرد ...

 نشست پشت فرمون ....

 آروم گفتم:مشکل قلبیت چی بود؟؟

 مسیح :چیز مهمی نی

 اخم کردم و گفتم:مهم نبود نمیپرسیدم ،بگــــووو....

 مسیح :یکی اَ دریچه ها بسته شده بود...تک خنده ای کرد و ادامه داد:بازش کردن

 چشمام و تا اخرین حد ممکن باز کردم....وااای خدا ....

 دریچه قلب .....

 +از کی این مشکل و داشتی؟؟؟
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 فت :از دوازده سالگیم اما این اواخر خودشو نشون داد ...نفس عمیقی کشید و گ

 یدم...ب*و*سمیخواست دوباره حرفی بزنه که پریدم بغلش و محکم روی قلبشو 

 +الهی بمیرم من ،االن بهتری؟

 مسیح : آره عالی ام...

 +مسیح؟؟؟

 مسیح:بله؟؟

 +میبخشی منو؟؟

 مسیح :نمیدونم ...

 +بخدا شرمندم

 کرد و گفت :شرمندگی تو االن به درد نمیخوره.. منو از خودش جدا

 +مسیح ولم نکن...

 مسیح نگاهی بهم انداخت وگفت:باز دیوونه بازیاش گل کرد ....

 دوباره نگام کرد :به موال یه قطره اشک بریزی من میدونم و تو ...

 از ترسم سری تکون دادم و جلوی ریزش اشکام و گرفتم...

 دلــــــــــــــــارام:

 

 بی هیچ حرفی رسوندم خونه و گازشو گرف رفت....

 بعداز تعویض لباسام و پاک کردن آرایشــم ،خودم و روی تختم پرت کردم....
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 تقه ای به در خورد و در باز شد ...

 دانیال : ابجی کوچیـکه چطوره؟

 لبخندی زدم وگفتم :عـالی ...

 دانیال : خداروشکر ،مامان میگ بیا شامتو کوفت کن ...

 چپ چپی بهش رفتم و بلند شدم..

 یدم و گفتم: عخش خودم چطوره؟ب*و*سشامم و با خیال آسوده ای نوش جون کردم و رفتم جفت بابام نشستم....گونش و ازته دل 

 ی مسیـــح ... ب*و*س*هید ...درست جای ب*و*سبابا خندید و پیشونیمو 

 بابا :من خوبم عسل بابا چی شده کبکت خروس میـخونه؟؟؟

 با تعجب ساختگی گفتم :مگه باید چیزی بشـه باباجون؟

 مامان با سینی چای اومد پیشمون و گفت :ورپریده باز شوهر من و تنها گیر آوردی؟؟؟

 یدم ....ب*و*سخنده ی بلندی کردم و درحالی که در میرفتم بابا رو محکمتر از قبل 

 با سرخوشی رفتم تو اتاقم ...

 گوشیم و دستم گرفتم ...

 یه میس کال ....

 از مسیـــح ...

 شمارش و گرفتم ....

 تا گوشی و برداشت بلند داد زدم :ســــــــــــــــــــالمممممم نفســــمممممممم

 یه چند لحظه سکوت شد و بعد تک خنده ای کرد و گفت :اووووووه ،سالم خانوووم ...
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 لبخندم گشادتر شد و گفتم : آقای خودم چطوره؟؟

 ی شــما هم خوبه ،تو چطوری؟؟؟مسیح :آقا

 +خووبم...

 مسیح جدی شد و گفت : دالرام...

 +جانم؟

 مسیح: فکرام و کردم ....

 قلبم اومد تو دهنم ...

 +خوووب؟؟

 مسیح : پشت تلفن نمیشــه ...

 سرتاسرم شد پر از استرس ...

 +مسیـح ؟؟

 مسیح :بله ؟

 نگفت جانم؟؟؟؟

 چرا؟؟؟

 +میشـه بگی تصمیمت چیه؟

 مسیح : هر وخ دیدمت ....

 +خوب کی؟؟

 مسیح :چه عجله ای هس حاال؟
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 +واااااا؟؟؟؟؟؟

 مسیح :واکمن ...هروخ کارام ردیف شد بت خبر میدم ...

 +خوب چه کارایی؟؟؟

 مسیح:خیلی سوال میپرسی

 نشستم روی تخت و گفتم: بگووو دیــگهههه ...

 مسیح :میفهمی بعدا.

 وردی؟ناچارا گفتم:باشـه ،شام خ

 مسیح :آره اما گشنمه

 خندم گرفت ...

 +چی خوردی مگه؟

 بی توجه به سوالم گفت :آشپزی بلدی تو؟

 +اوووووممممم نــــــــه....

 مسیح :چـــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟

 +وا خوب بلد نیستم ...

 مسیح :یاد بگیــر ...

 +خوشم نمیـاد...

 مسیح :تو خیلی غلط کردی؟

 گفتم : چی میــگی؟؟ دوس ندارم خوب ... باتعجب
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 مسیح :میری یادمیگیری پس فردا شوهر میکنی ...

 با شیطنت گفتم :شوهرم خدمتکار زیاد داره ...

 مسیح :شوهــرت دوست داره دسپخت زنشو بخوره ...

 +تو چیکار شوهرم داری ؟وووی!!

 مسیح : یادمیگیریا ...

 +اوووووف باشـه ...

 اول یادبگیرمسیح : فسنجون و 

 با تعجب :وااای نه مسییییح سختههه

 مسیح با لحن خودم گفت :واااای نه دالراااااااام آسونههههه.

 خندیدم و گفتم : میدونی مسیح؟

 مسیح :چیو؟

 با کلی اعتماد به نفس گفتم: اگه من زنت بشم تو خیلی زن ذلیل میشی...

 مسیح :اووووووهَـ ،دیــگه چی؟

 د من زنت شم ...+ایشششش دلتم بخوا

 مسیح :دلم که میخواد اما...

 زل زدم به ناخونای مانیکور شدهی پام و گفتم :اما چی؟؟

 مسیح :هیچی

 +هنوز گشنته؟؟
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 مسیح :آرهـ

 +خوب برو بخور منم بخوابم ...

 مسیح :اوکی ،شب بخیر ...

 +شب بخیر عزیز دلم....

 گوشی و قطع کردم و گذاشتمش روی قلبم ....

 خدا .... وااااای

 دراز کشیدم و چشمام و بستم ...

 صـبح با  صدای آالرام موبایلم از خواب پریدم...

 اه ...کی اینو تنظیم کرده؟؟

 خاموشش کردم و دوباره خوابیدم..

 تازه داشت دوباره چشـمام گرم میشـد که در اتاق باز شد ...عصبی شدم ....اما چشمام و باز نکردم...

 داد...دستی محکم تکونم 

 با تعجب بیدار شدم...

 از چشمای دانیال خباثت میریخت..

 با جییییـــــغ بالشـتم و برداشتم و محکم کوبوندم تو سرش ...

 آخی گفت و موهام و کشید ...

 جیغم بلند تر شد که مامان سراسیمه اومد تو ...

 دانیال زودی موهام و ول کرد و مامان عصبی گفت : موهاش و کندی ...
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 بغض خیره شدم به مامانم...مامان تا چشمش به من افتاد یکی خوابوند زیر گوش دانیال ...بالفاصله زدم زیر خنده ....با 

 ها ها ها

 دانیال دستش وگذاشت جایی که مامان زد و گفت :چرا میزنی مامان؟؟؟ خودت گفتی بیدارش کنم؟

 مامان چشم غره ای رف و گفت:اینجوری؟؟؟

 انداخت پایین ... دانیال مظلوم سرش و

 ای مار خوش خط و خال ....

 ید و گفت : ببخشید گل پسرم...ب*و*سمامان گونش و 

 صورتم  و جمع کردم و گفتم :اه اه

 جمع کنیــد بابا  ....

 مامان و دانیال همزمان گفتن پاشو ببینم ....

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد ...

 و متعجبی گفت : اکســیژنم کیه ؟؟؟ دانیال زود گوشی رو کش رفت و بالحن مشکوک

 فک کنم رنگم پرید ...

 خودم و حفظ کردم و خونسرد گفتم:وا معلومه هاناس دیگه...

 دانیال اهانی گفت و رفت بیرون ..

 اما مامان ...

 ضایع بود باور نکرده ....

 دلــــــــــــــــــــارام:
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 ا جوووونم...لبخندی به مامان زدم و مجبوری جواب دادم: سالم هان

 مسیح بلند زد زیر خنده و گفت : اخر عمری شدیم هانا؟!

 خندیدم و گفتم : از بعد کنسـرت ندیدمت دیـگه عسلم!

 مسیح :جوووووون جووووون االن میام که

 خندم شدت گرفت و به مامان که هنوز با ابرویی باال رفته نگام میکرد ،خیره شدم...

 +خوب چه خبر؟

 گفت:زنگ زدم که بگم پس فردا باید ببینمت ...مسیح جدی شد و 

 مامان رفت بیرون و درو پشت سرش بست ....

 +اوکی ....چیزی خوردی تو؟؟؟

 مسیح شاکی گفت :نههههه این خانومه معلوم نی کجا پیچونده من هنو چیزی نخوردم...

 +کدوم خانووومه؟

 مسیح : میاد غذا میپزه میره ...

 گفتم:جوونه؟؟با غیرت و حسادت آشکاری 

 مسیح :آره بابا

 چشمام درشت شد و گفتم :آره باااااابااااا؟؟؟؟

 مسیح : چیـه مگه؟؟

 +مسیــح چیــه مگههههه؟؟؟

 مسیح :اَ کـِ هی ...
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 +خودم میام برات میپزم اینو بیرون میکنی ...

 مسیح با تمسخر :چی میپزی کد بانو؟؟؟

 عجب حرفی زدم.....

 تو بخوای.. با من من گفتم :هرچی

 مسیح نفسی کشید و چیزی گفت که نشنیدم...

 +چی گفتی؟

 مسیح :هیچی برو صبونه بخور ..

 +تو چی؟؟

 مسیح :میرم بیرون میخورم...

 +باشه خوب بخور که گرسنه نمونی ...

 مسیح :باشه فعال ...

 +بای ...

 تماس و قطع کردم و رفتم بیرون

 دلــــــــــــــــــارام:

 دست کشیدم و بلند شدم تا برم دیدن هانا ....از خوردن 

 میخواستم برم بیرون که با خودم گفتم ،چرا نرم پیش مسیح؟؟

 با این فکر لبخندی زدم و زنگ زدم بهش ...

 مسیح :بله؟
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 +مسیح نگفتی خونت کجاس؟

 مسیح :مهمه ....

 +آره بگو ...

 و رفتم .. به زور آدرس و ازش گرفتم و بدون گفتن چیزی تاکسی گرفتم

 اف اف و زدم و از جلوی دوربینش زودی رفتم اونور....

 صدای مسیح که توش خنده موج میزد از اف اف اومد :بیا تو جغله مگه میشه من تورو نشناسم؟

 لب ورچیدم و چپ چپی به اف اف رفتم ....

 در و با پام باز کردم و دوباره با پام بستم....اه چرافهمید؟؟؟

با اخــم داشتـــم وارد میشدم مسیح درو بــاز کردو بـــا دیــدن اخـــم من گــفــت:چنـــدبـــار گفتــم وقـــتی همیـــنطور که 

 پیـــش منـــی اخـــم نکـــن؟

 +تــو از کجا فمیدی من پشت درم؟اصن سالمت کو؟؟؟

 مسیح با نیشخند یکی آروم زد تو گوشم و گفت :قد علم کردی بچه؟؟

 کردم و گفتم :نکن عهههه پشت چشمی نازک

 مسیح  از جلوی واحدش کنار رفت و من واردشدم...

 لبخندی به زیبایی این خونه زدم...

 در عین سادگی خیلی شیک بود

 +مسیـــــــــــح

 مسیح:هوم

 +کاری که پس فردا میخواستی بم بگی و االن بگوووو
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 مسیح قاطعانه گفت :نمیشـه

 .پوفی کردم و مانتوم و در اوردم.

 یه تاپ مشکی خوشکل تنم بود ...

 مسیح نیم نگاهی بهم انداخت و یه چیزی زیر لبی گفت ...

 +مسیـح چی میگی زیر لبی؟

 مسیح : به درد تو نمیخوره ...

 ایـشی گفتم و بلندشدم تا خونه رو بررسی کنم داشتم میرفتم سمت اتاقش که گفت:اتاق خواب شخصیه ها

 +منو تو نداریم که

 داد و چیزی نگفت ...سری تکون 

 حال کردین

 عجب آدمی ام من ....

 در و باز کردم و رفتم تو ....

 اتاق خواب بزرگی داشت ...

 تخت خواب سفید گنده ای وسط اتاق بود ...

 رو تختی بهم ریخته ی مشکی...

 کاغذ دیواریای سفید و خاکستری..

 اتاق خواب قشنگی داشت اما به اون اتاق خوابش نمیرسید...

 کمدشو باز کردم و تک تک کشوهارو گشتم ....
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 نگام به کشویی افتاد که بازش نکردم....

 صدای پای مسیح اومد...

 بازش کردم وووووی

 لباس زیراش بود ...

 چه قد زیاد ...

 بیشترشونم مشکی و سفید بودن...

 مسیح : میخوای اینارم بردار من و تو نداریم که ...

 ده ای کرد و گفت :لپاشــــووووووووو ....سرخ شدم از خجالت که تک خن

 اخم کردم و گفتم :پرو شدی ...

 مسیح نزدیکم شد و گفت :تو چرا زبونت دراز شده؟؟؟

 چپ چپ نگاش کردم و درحالی که ازش دور میشدم گفتم :بحث زبونو وسط نکش

 خندید وچیزی نگفت..

 غلش....محکم بغلم کرده بود ...داشتم میرفتم سمت آشپزخونه که دستم کشیده شد و پرت شدم ب

 دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرم و روی سینه اش گذاشتم...

 صدای تپش قلبش و شنیدم ...

 یدم ...ب*و*سقلبش و 

 نفس عمیقی کشید....

 این قلب باید تا همیشه بتپهـ...
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 ی عمیقی روی قلبش زدم .... ب*و*س*هدومرتبه 

 اهنگ بخون ....آروم زیر گوشش زمزمه کردم: برام 

 مسیح من و از خودش جدا کرد و نشوندم روی مبل ....

 جفتم نشست ..

 تو بغلش مچاله کردم خودم و...

 دستاشو دورم حلقه کرد  و شروع کرد به خوندن ....:

 گذشته ها گذشت

 چشاتو روش ببند

 آینده رو ببین

 این زندگی درست مثه نگاه تو شیرینه بعد از این

 لب من از بینهــایته وابستگی پرهاین روزا ق

 توهم مث خودم عاشق شدی اره حتما همینطوره

 فقط خود تویی

 هر چی ک هست و نیست

 هیشکی به جز تو نیس

 فقط خود تویی

 عزیزتریـــن کسم

 من به تو میرسم من به تومیرسم
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 فقط خود تویی

 هر چی ک هست و نیست

 هیشکی به جز تو نیس

 فقط خود تویی

 عزیزتریـــن کسم

 من به تو میرســــــم من به تومیرســـــــــــــــم ....

 ای روی موهام زد .... ب*و*س*هبعد از اتمام اهنگ 

 با ذوق گفتم :خیلی قشنگ بوووود..

 واااای مسیح صدات دیوونه کنندس...

 لبخندی زد و چیزی نگفت ...

 دلــــــــــــــارام

 

 

 ورفتم آشپزخونه ....از تو بغلش اومدم بیرون 

 یخچال ساید بای سایدشو باز کردم.....اوووووومم پــره خوراکی و میوه و تنقالت بود...

 با ذوق کلی چیز میز دراوردم و تویه بشقاب گنده گذاشتم ...

 یه آبمیوه هم ریختم تو لیوان...

 گرفتم دستم و رفتم پیش مسیح .



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ....روبه روش نشستم و شروع کردم به خوردن 

 با ابرویی باال رفته نگام میکرد...

 بعد از ده دقیقه دست از خوردن برداشتم و لبخند ژکوندی تحویلش دادم....

 مسیح با پوزخندی گفت :سیر شدی؟؟

 چشمام و لوچ کردم و گفتم :اوووهومممم ....

 مسیح :بازم بخور...

 بی تعارف سیب قرمزی برداشتم ...

 م+وااای مسیح فک کنم حامله ا

 مسیح متعجب نگام کرد :جــــــــانننننن؟؟؟؟

 نگاهی به سقف انداختم و گفتم :هیچی بابا شوخی بود...

 حرفی نزد ...

 گوشیم زنگ خورد ...

 موبایلم پیش مسیح بود ...

 نگاهی به تاچش انداخت و گفت :دانیالِ ...

 زودی بلند شدم و جواب دادم: بله؟

 دانیال: بال ،کجایی؟

 جواب دانی و میدادم نشستم رو پای مسیح :خونه دوستمم وا ... همونطور که

 دانیال :کدوم دوستت؟؟
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 دستای قدرتمند مسیح دور کمر باریکم حلقه شد ...

 +نمیشناسی ...

 دانی : باشه زود بیا مامان کارت داره...

 پوووفی کردم و باشه ای گفتم...

 تلفن و گذاشتم روی مبل جفتی....

 سرش و کرد توی گردنم و بو کشید ...بالفاصله مسیح 

 با دستش محکم پهلوم و فشار داد..

 آخی گفتم و دستش و پس زدم...

 بلند شدم و کیفم و برداشتم تا رژ بزنم ....از بس خوردم پاک شده بود.

 جلوی آینهء ایستادم و مسیح و صدا زدم...

 اومد تو اتاق و سوالی نگام کرد...

 گفتم:برام رژ بزن ...رژ جگریم و سمتم گرفتم و 

 لبخندی زد و اومد نزدیک....

 رخ به رخ استاده بودیم ...

 خوب شد پاشنه بلند پامه ها...

 هرچند خود مسیحم گردنشو کلی خم کرد...دراز....

 رژ و جوری دستش گرفت انگار مداد دستش بود ...

 با کلی دقت روی لبم میکشید ...
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 با تردید گفت : تموم شد...

 یدمش ...ب*و*ستو اینه دیدم بلند زدم زیر خنده ....پریدم بغلش و با همون لبا محکم  تا خودمو

 مسیح : خنده داره؟؟؟

 +اوهوم چه طرز رژ زدنه؟؟

 مسیح :ببخشید تا حاال نزدم!!

 ام کردم...*ب*سری با لبخند تکون دادم و دوباره نگاه ل

 از خط لبم زده بود اونور رژی که زده بود....

 دلــــــــــارام

 +مسیـــــــــح حاال من اینو چجور پاااااک کنم

 مسیح:با پد

 +خو اینجا ندارم که

 مسیح:نکنه میخوای بخورمش؟

 خیللللی زورم گرفت ازش

 +نننخیر مگ من عقده ایم

 مسیح:نه

 +په حرف نزن

 بیخیال رفت نشست روتختشو منم بادستمال افتادم به جون لبم باالخره پاک شد

 رژمو دباره از نو زدم و رفتم نشستم پیشش
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 +مرسی بابت همه چی خیلی خوش گذشت

 مسیح:اوهوم

 اووووف این باز یخ شد

 دباره گوشیم زنگ خورد

 ینطور خیره به چشمای هم موندیم تا اینکه باالخره گوشیمو جواب دادماومدم از اونور مسیح برش دارم ک پرت شدم تو بغلش چند لحظه هم

 هانا:سالم دلی زوووود بیا خونتون ک کارت داریم

 +وااای خب بابا دارم میام و بعد قطع کردم

 مسیح:چیشده که انقد مهمه

 +من چ بدونم

 پاشدم رفتم سر مانتوم که بپوشمش که گفت:وایسا میرسونمت

 یرم+نمیخواد خودم م

 مسیح:باز تو حرف زدی؟

 منتظر شدم تا لباساشو بپوشه .....

******** 

 بعد از اینکه مسیح رسوندم خونه سریع رفتم تو سالن که دیدم مامان و هانا نشستن

 +سلـــــــــــــام

 هانا که جوابمو ندادو مامان گفت:دلی نگو که حرفای هانا حقیقت داره دلی بگو دروغه

 وم حرفاش+چی میگی مامان کد
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 منم از همه جا بیخبر بودم که با داد مامان خبردار شدم

 مامان:تو با مسیح بودی تووعاشق اونی حال خرابت بخاطر همون بود االنم داری از اونجا میای

 +چچچچچی هاااانا چرا گفتتتتتی

 هانا:چاره ای نداشتم  ببخشید

 جیح کردی؟ اشتباه کردم خواهر خودم میدونستمت+هممممین؟فقط یه ببخشید؟فکر کردی با یه ببخشید کارتو تو

 مامان:دالرام فقط بگو چرا؟چرا اخه دالرام توکه از همه پسرا بدت میومدچر...

پریدم وسط حرفشو با اشک توو چشمامو پروگی تمام گفتم:مگه عاشق شدنم دست من بود؟مگه من میتونسم به قلبی که براش میزد بگم از 

؟نه مادر من نمیشدد اصال نمیشد خودتم ی روزی عاشق بودی مطمعنم چون خودت بهم گفتی حاال فقط اینکه میخوام پسرا بدت بیاد مغرور باش

شو کردم اما االن با عشقم خوشمـ میخوای  این خوشیو بگیری؟منطقت کجا رفته گ*ن*ا*هه؟باشه گ*ن*ا*هبا عشقم باشم برا من جرمه؟

ودین چرا هیچوقت اونقد نذاشتی بات راحت و صمیمی باشم که اولین نفر تو رو خبردار کنم ؟مامان مادر من؟چرا هیچوقت برامـ مثل یه دوست نب

من دیگه اون دختر بچه ی احمق نیسم عقلم در حدی هست بفهمم چی خوبه چی بد؟میدونم اشتباه کردم که بت نگفتم  اما دست من نبود، اونقدر 

 دو سالو خورده ای پیش عاشق بودمو نفهمیدی......)همه این حرفا رو با گریه میگفتم(سالگیم ینی از ۱8تو از من دور بودی که من از 

 دلــــــــــــــــارام

 مامان توچشماش ناراحتی مشخص بود ...هانا ببخشیدی گفت و خونه رو ترک کرد...

 با گریه رفتم تو اتاق ...

 اینم از خانواده من ...

 نبود...تنها شانسی که اوردم اینه که دانیال 

 در اتاق باز شد و مامان اومد تو...

 تکیه داد به چارچوب در و گفت:خوبه خوبه طلبکارم هس ...
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 لحنش بوی اشتی میداد...

 اومد نزدیکم و نشست جفتم...

 سرم و بغل کرد وگفت :من صالحتو میخوام، مادر نیستی که بفهمی چی میگم!!اما هرچی گفتم از رو نگرانیم بوده گلم...

 یدم ....ب*و*سو دستش

 مامان لبخندی زد و سرم و نوازش کرد...

 بعد از ده دقیقه نصیحت مادرانه رف بیرون...

 لباسام و کندم تا حموم کنم...

 تو حموم صدام و انداخته بودم پس کلم و اهنگ میخوندم....

 صدام و اوردم پایین و فکرم رف در مورد قرار پس فردا ....

 دلشوره داشتم...

 نگرانی ...یه جور 

 استرس...

 نمیدونم دقیق چی بود...

 موهام و خشک کردم ....

 دوست داشتم بدونم چه قدر دوسم داره؟!

 خوب حقم بود ...

 اس دادم به مسیح :مسیح؟

 لباسام و پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم ...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 بعد از رب ساعت جواب داد...

 مسیح :بله؟

 +کیو بیشتر دوس داری؟

 مسیح : آرش ...

 لبخند تلخی زدم...مارو باش ...

 +من و چی؟

 مسیح :تو چی فک میکنی؟؟

 +نمیدونم ..

 مسیح :که نمیدونی؟؟

 +من یا آرش و بیشتر دوس داری؟

 مسیح :صادقانه بگم؟

 +معلومه

 مسیح :آرش ...

 گوشیم و زدم تو شارژ و دیگه جواب ندادم....

 حسودیم شد ...

 قش بودم...به ارش .. به برادر کسی که عاش

 واقعا همین قدری که دوسم داره هم جای شکرش باقیه...

 صدای اس گوشیم اومد...
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 خشید ....هانا: دالرام؟ میدونم ناراحت و دلگیری ازم ...اما بخدا مامانت یه دستی زد ...نمیدونستم چیکار کنم...دروغم نمیشد گفت ...توروخدا بب

 لبخندی زدم...

 ... نمیتونستم ازش دلگیر باشم

 دلــــــــــــــــــــارام:

 م٭ک٭ثـ٭و٭جوابشو دادم: دفه عاخرت باشه دی

 هانا:عاشقتم ینی

 لبخندم عمیق تر شد و روی تخت درازکشیدم .....

 صدای گوشیم بلند شد ...

 شیرجه زدم سمتش...

 حسم میگف مسیحِ...

 ایول به حـسـم...

 خودشـه...

 مسیح :فردا ساعت شیش خونه ام ..

 مفید و مختصر...چه 

 +اوکـی ...

....... 

 ساعت پنج و ده دقیقـه بود که شرو کردم به آماده شـدن ....

 یه مانتو سفید کوتاه و تنگ ..
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 یه شلوار قد نود ...

 یه روسری مشـکی با کفش پاشنه بلند مشکی ...ارایشمم که مثله همیشه داشتم ...

 با عطر دوشی گرفتم و رفتم بیرون ...

 ا بسالمتی؟دانی :کج

 بابا چشم غره ای بهش رفت و گفت:چیکارش داری؟؟

 دانی:همینه دیگه هی بهش رو بدین.

 بابا:کاریت نباشه .

 روبه من گفت :برو بابایی بسالمت .

 ماچش کردم و بدو رفتم تا مامان نبینه.........

 از تاکـسی پیـاده شدم و با استرس اف اف رو زدم...

 تیکی باز شد....بدون حرفی در با صدای 

 ووووی این دلشوره امونم و برید....

 تا اسانسور بیاد پاییـــن....

 با هزار زحمت اومد و سوارشدم...

 در واحدش رو که باز بود باز تر کردم و رفتم تو ....

 روی مبلی نشسته بود و مثل اینکه تو فکر بود....

 بدون هیچ سالم علیکی بلند شد روبه روم ایستاد وگفت :

 من نمیخوام بیشـتر از این معطلت کنم ....
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 مردمک چشماش میلرزید ...

 نگاهش و از چشمام گرفت و پشت بهم شد ...

 مسیح : از این ساعت به بعد ...

 چرا انقد مکث لعنتی؟؟

 حرف تو بزن جون به لب شدم...

 مسیح :راهمون از هم سواس

 اختیاری اشکام ریخت ...خندم گرفت ...اخم کردم.،،به گوشام اعتماد نداشتم....بدون هیچ 

 ینی چی راهمون سواس؟؟

 زدم رو شونشو گفتم: واضحتر بگو.

 چرخید سمتم و خیلی جدی و شمرده شمرده گفت:از این واضحتر؟؟ نمیخوامت...شمارو بخیر مارو بسالمت...

 لبخند تلخی زدم و عقب گرد کردم..سوار اسانسور شدم و هق زدم...

 م گفتناش؟؟این بود خانوم

 حاال که مامانم فهمید؟؟؟

 دلـــــــــــــــــــارام:

 با هزار زحمت سوار ماشینی شدم تا برم خونه هانا ...

 اصال نمیدونستم چی بگم؟؟

 گریه ام قطع شده بود اما قلبم...

 بخدا که حس میکردم مردم...
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 مگه چیکاری کردم ؟؟

 مگه عذر خواهی نکردم؟؟

 ؟مگه نگفت تو زندگیمی؟

 مگه دروغم بلده بگه؟؟

 مگه مسیح من انقد بد بود؟؟؟

 اشک ام ریخت ...با سر انگشت پاکش کردم و کرایه رو حساب کردم..........

 تو بغل هانا داشتم زجه میزدم...

 هانا موهام و ناز میکرد : فداتشم دالرام ،آروم باش ،البد اشتباهی شده ....

 +چه اشتباهی؟؟ گفت نمیخوامت ..

 هانا چیزی نگفت و من هق هق ام بیشتر شد ...

 گوشیم زنگ خورد ...

 هانا ولم کرد و نگاهی به تاچ کرد ...

 هانا: مامانته

 گریه ام قطع شد ...وای مامانم اگه بفهمه....

 زودی گوشی و کش رفتم از دست هانا و جواب دادم: جانم مامان؟

 مامان :کجایی تو؟

 +بخدا مامان پیش هانام

 مامان :وا چرا قسم میخوری؟
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 +همینجوری

 مامان :یه خانومی زنگ زد دالرام

 +خووب؟

 مامان:میگف پس فردا میان برا امر خیر

 +برا من؟

 مامان:نه برا دانیال

 +واا مامان؟

 مامان :یامان خو برا تو دیگه ..

 +من نمیخوام

 مامان :

 فقط ببین حاال ...

 +نمیخوام مامان

 کردممامان :من قبول 

 +عهههه مامان

 مامان :زهر مار زود بیا ...

 تق قط کرد....

 مثال مامانه ما داریم؟؟

 خودم و یکم جمع وجور کردم و با هانا رفتیم خونه ....
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 لباسامو با یه تاپ و شلوار مشکی عوض کردم...

 گوشیم و با بغضی آشکار نگاه کردم.

 چی میشد دوباره زنگ بزنه؟

 بگه شوخی بود؟؟

 شوخی بود؟کجاش 

 با اون لحن جدی؟

 دلم براش تنگ شد ....

 گوشه اتاق کز کردم و خیره به گوشیم موندم...

 انصافت کجا رفته مسیح؟؟؟

 تو که نامرد نبودی؟؟؟

 دستی به صورتم که خیس شده بود کشیدم و بلند شدم...

 ساعت ده شب بود...

 هانا امشب اینجا میموند...

 بهتر که میموند....

 ه هانا افتاد...نگام ب

 خوابیده بود...

 خیر سرش اومده بود دلداریم بده.

 خندم گرف تو این هیری ویری...
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 باید یه فکری میکردم...

 حرف مسیح یه دلیلی داشته حتما.

 وگرنه یهویی؟

 بیخودی؟؟

 

 دلــــــــــــــــــــارام:

 یه چشمم همش به گوشیم بود تا زنگ بخوره ...تا اسم مسیح بیفته.

 اما نمیدونم کی خوابم برد...

 صـبـح با تکـــون دسـتی بیدار شدم.

 هانا:پاشـو تنه لش

 بی حوصله موهام و کنار زدم و بلند شدم...دوباره هجوم افکار ....حداقل تو دنیای بیخبری بودم....

 اگه گذاشت هانا

 باصدای خش داری :هانا؟

 هانا:حـا؟

 +میشه برام قرص خواب بیاری؟

 باتعجب:چیییییی؟ دیــوونه شدی؟همین االن بیدار شدی؟هانا 

 با لحن زاری گفتم:تو رو خدا هانا ،وختی خوابم آرومم

 هانا درمونده سری تکون داد و قبول کرد و رفت تا مخ مامان و بزنه
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 و ازش قرص بگیره ...

 فکرم و کشوندم همه جا ...

 مثال اون جشنواره بهترین فیلم فجر؟

 یا ورزشم ؟؟

 ای والیبال و بگو ...و

 عاشق اَدِل بودم...

 اهنگاشو دوست داشتم...

 اهنــگ؟؟

 مسیحم اهنگ جدیدش عالی بود..

 بازم مسیح ...

 خدااااااا....

 لحظه شماری میکردم تا هانا بیاد...

 تا اومد پریدم ازش قرص و گرفتم و با اب زود قورت دادم....

 هووووف ...

 شده ،اثر کرد ،کم کم چشمام گرم شد بعد از رب ساعت تو سکوت سپری

.........❃❃❃❃❃❃ 

 چشمام خود به خود باز شد ...

 همه جا تاریک بود ...
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 مگه چه قد خوابیدم؟؟؟

 گوشیم و با کسلی برداشتم و نگاهی به ساعت کردم ...

 مخم سوت کشید ....

 اووووه پنج صبح ....

 چه خوووب ....

 میخواستم بلندشم...

 سرحال شم... رفتم حموم تا یکم

 کلی اب بازی کردم...

 لبخندی زدم...

 نباید فکرم اینور اونور میرفت...

 ساعت هفت اومدم بیرون ...

 با خوشحالی صبحونه ی مفصلی درست کردم...

 ساعت هشت بود...

 بابا دیگ باید میرفت سرکار...

 توهمین حین بابا اومد پشت میز نشست و گفت :به به دختر گلم چه کرده؟؟

 ا ناز لبخندی زدم :مرسی باباجونمب

 لبخندی بهم زد وشروع کرد به خوردن....

 بانوشیدن یه لیوان اب پرتقال دیگه از خوردن دست کشیدم...
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 اووووف تو مرز منفجر شدن بودم.

 تلویزیون و روشن کردم تا فیل؟ ببینم ...

 اوووم فیلم ترکی؟

 خوبه ...

 م کردم....روی کاناپه دراز کشیدم و صداش و یکم ک

 تا ساعت دوازده پا ماهواره بودم..

 مامان:  امروز میانا؟

 با کالفگی پوووفی کشیدم :مامان دوباره شروع نکن

 مامان :همین که گفتم

 وااای خیلی زور گو بود...

 تا بعد از نهار هی یادآوری میکرد..

 دانیال :مامان بخدا فهمید بسه دیگه....

 +قربون داداشم

 دانیال:توهم پاشو اماده شو کم کم ساعت چاره

 مامان:هفت میان

 +اوووووه کوتا هف؟

 مامان چپ چپی نگام کرد ....مامان چرا نپرسید چیزی؟؟ مگه نمیدونست مسیحو میخوام؟؟؟

 هــــــــــــــــــــعی..
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 بابا اومد و گفت میخوابه تا شیش و نیم....

 

 دلــــــــــــــــــــارام:

 به کت و دامن فیروزه ایم کشیدم... موهام و فر کرده بودم و دورم ریخته بودم....مامان گفته بود که خیلی خوشکل شده بودم... دستی

 دامنش تنگ نیس؟

 رژ گونم و پررنگتر کردم یکم و با زدن عطر رفتم بیرون ...

 این استرس چیه؟؟

 یه

 نه میگم و تمام....

 گوشیم دستم بود ...

 ت دیگه میرسن...یه نیم ساع

 مسیح اگه بفهمه عکس العملش چیه؟اصن براش مهمه؟

 وارد اینستا شدم تا برم پیجش ...

 پستی نذاشته بود...

 با صدای سالم علیکی از جا پریدم..

 یه خانووم خیلی شیک و خوشکل اومد تو ...

 بعدش یه مرد نسبتا پیر...

 چه باکالس
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 سرم وانداختم پاییـن تا وارد شن ...

 اخرین نفری که اومد پسره بود...

 سرم و بلند کردم...

 با دیدن فرد روبه روم خشکم زد

 مامان تنه ام بهم زد تا گل رو بگیرم.

 گل و گرفتم و با عجله رفتم تو آشپزخونه ...

 این امکان نداره ....

 مگه میشــه؟؟

 بازی بود؟؟

 اسکلم کردن؟؟

 چرا مامان چیزی نگفت؟؟؟

 چای ببرم...مامان صدام زد که 

 مگه میتونم؟؟؟

 بخدا دستام میلرزید ...

 خودم و کامال گم کرده بودم...

 توقع نداشتم...

 چارتا نفس عمیقی کشیدم و سینی چای رو از دست خدمتکار گرفتم...

 سعی کردم لبخندی بزنم ....
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 هرچند مصنوعی اما موفق شدم...

 اخرین نفری که چای برداشت خودش بود...

 گاه نکردم...اصال بهش ن

 ولی سنگینی نگاهشو کامال حس میکردم....

 نفسی کشیدم و پیش مامان نشستم ...

 نمیدونم چه قد حرف زدن تا رسیدن سر اصل مصلب ...

 با گفتن بهتره جوونا باهم حرفاشونو بزنن...

 بابا: راهنمایی کن آقای بزرگمهر رو دخترم....

 چشمی گفتم و بلند شدم...

 ...پشت سرم می اومد

 اتاقم

 شانس بیارم خدمتکار مرتبش کرده باشه ...

 درو که باز کردم لبخندی زدم..

 تمیز و مرتب بود ...دمش گرم.

 ایستادم کنار تا بیاد تو ....

 

 دلــــــــــــــــــــارام:

 مکثی کرد و بعد واردشد ...
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 نشست روی تخت و نگاهی به اتاق انداخت ....

 نگاش میکردم...

 نکرده بودم...هنوزم هزم 

 با صداش به خودم اومدم: خوبی؟

 سری تکون دادم و گفتم:اینجا چیکار میکنی؟؟

 لبخند مسخره ای تحویلم داد و گفت :یعنی معلوم نی؟؟

 لبخندی زدم از اون مسخره تر :چرا اما جواب من منفیه...

 دیگه ...چشمکی زد و گفت : تو اول و آخرش مالِ خودمی پس این نازکردناتو بزار وخت 

 چپ چپی نگاش کردم ....

 +بهتره برید آقای بزرگمهر ....

 بلند شد ...

 نزدیکتر اومد ...

 لبخندی زد و کنار گوشم زمزمه کرد: آقای بزرگمهر بابامه من برای تو مسیح ام...

 به چشماش نگاه کردم...

 النم اینجام که تو رو رسما مال خودم کنم ...دوباره صداش اومد: میخواستم یکم تنبیه شی تا دوباره کارتو تکرار نکنی ،ا

 حس خوبی بود ،نبود؟؟؟

 مسیح موهام و بو کرد و گفت : جوابت مثبت باشه خیلی بهتره

 +تهدید میکنی؟؟

http://www.roman4u.ir/


 

 
235 

 

 مسیح :تهدید چیه خانومم؟ من دیگه صبرم تموم شده ...

 باتخسی گفتم:چطوره توهم تنبیه شی؟

 شم نکن ....ید و گفت :فکرب*و*سم و*ب*مسیح گوشه ل

 +بهتر نیس بریم؟

 مسیح :البـــته بانووو ...

 دستم و محکم گرفت و رفتیم ...

 هرچی میخواستم دستم و در بیارم نمیشد ...به این تالش کردنم لبخندی زد و دستم و آزاد کرد

 با رسیدنمون همه از جاشون بلند شدن ...

 مامان مسیح :دهنمو شیرین کنیم عزیزم؟

 بودم...مخاطبش من 

 لبخندی از شرم زدم و سرم و انداختم پایین ...

 مسیح نشست سر جای قبلیش و دانیال به همه شرینی تعارف کرد...

 بعد از ده دقیقه عزم رفتن کردن ...

 بعد از تعارف و اینا بلند شدن ...

 یدم و خدافظی کرد ...ب*و*سمامان مسیح 

 با اقا حسین دست دادم ...

 ید و بعد از خدافظی با مامان اینا رفتن ...ب*و*سمسیح بی توجه به بقیه پیشونیمو 

 به سرعت چپیدم تو اتاق ...
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 مامان اومد تو ...

 تت ناقال؟؟؟ب*و*سمامان: حاال دیگه جلو ما می

 +واااای مامان نگوووو

 لپام سرخ شده بود...

 بیشعووورررر.....

 شدی ... مامان بغلم کرد و گفت :دیگه رفتنی

 یدم و گفتم: تو بخوای نمیرمب*و*سلپاشو محکم 

 زد رو کمرم و گفت : ارهههه

 لبخندی زدم ...

 مامان تا رفت بیرون پریدم رو گوشی تا زنگ بزنم به این کثافتتتت

 

 دلـــــــــــارام

******** 

سیـــح هرروز باهم بیرونیم ووامیدوارم این خوشبــختی و االن حدود یک هفته از اون شبی که منو مسیح ماله هم شدیم میگـــذره و من و م

 خوشـــحــالــی تــا ابــد باشه...

 مامان:دلـــــــــــــــــارام زود باش دختر مســـیــح ربــع ســـاعـــت دیگــه مــــیـــاد تــو هنو اماده نـیــــسی

 +چرا فداتشم امادم تو حرص نخور

 که زنگ خـــوردـ... اومدم گوشیموبزارم تو کیف
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 +سلــــــــــــام عشقم

 هانا:سالم عروس خانوم چطولی

 +خوفم چ خبر

 هانا:هـــیــچــی تــو چــی

 +دارم امـــاده میشــــم کـــه بـــا مــــســــیـــح و ارش و ستی ورویا کیان بریم شام بیرون

 هانا:خوش بگذره عزیزم

 +فـــداااا.....

 زدنـــای فــراوون با هــانـــا دیــدم یــهــو در بـــاز شد و مــســیــح خان وارد شدبــعـــد از حـــرف 

 +سلللللالممممممـ اقایی خودم چچچچطوره

 مسیح:خوبم خانومـــی امــاده ای؟

 +اره عزیـــزم بــریـــم

ن بـــابـــا هــــم بـــود بــــا اونـــم بـــا مـــســـیــح از اتـاق خــارج شــدیـــم کـــه پـــایــیــن تـــو ســـالـــ

 خـــدافــظــی کـــردیــم و رفـــتــیــم تــو مـــاشــیــن ....

*********** 

 جــــو رســـتـــوران خـــیـــلــی سنگ

ین بود بخصوص سر میز شام چون هر سه پسرا سنگین و با غرورنشسته بودن چون معرف بودن و زشت بود براشون و منو رویا وستاره اروم و 

 گوشه گیر به شام خوردن ادامه میدادیم که من از خوردن دست کششیدم

 مسیح:چیشد دوست نداشتی؟

 +چرا ولی سیر شدم...ممنون
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 با دالرام بگردی الغر شی ارش:مسیـــح بلــکــه توام

 مسیح:نیازی به الغر شدن ندارم......

یم بعد از یه عالمه کل کل شیش نفره باالخره از رسوران خارج شدیمو ما گفتیم بریم پارک ک طبق معمول اون سه تا مخالف بودن برا همینم رفت

 .....خونه مسیح که رویا و ارشوو کیان و ستی که از تهران اومدنم اونحا میمونن

 

 دلــــــــــــــارام:

 رو تخت مسیح دراز کشیده بودم...

 مسیحم جفتم با لپ تاپش کار میکرد....به مامان خبر دادم که امشب اینجا میمونم....کفری شدم از دستش ...

 با حرص گفتم :مسیح این وامونده رو بذار کنار عهههههه

 مسیح بیخیاله من و حرفام مشغول کارش بود ...

 ی نکنه چت میکنهوووو

 وااا چه فکرم کثیفه !!

 سرکی تویه صفحه کشیدم ....

 این که داره بازی میکنه

 لپ تاپو محکم رو دستش بستم

 مسیح :آخخخخ چته روانی؟؟

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: من و دریاب

 مسیح :اوی
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 پشت بهش دراز کشیدم و چشمام و بستم ....بغلم کرد و توی گوشم زمزمه کرد : خـانومم؟

 جوابی ندادم

 دوباره گفت : دالرامم؟

...... 

 مسیح : نفســم؟

...... 

 مسیح :عشق اول و آخرم؟؟؟

 لبخندی روی لبم اومد ....

 ید ....ب*و*سمحکم شقیقم و 

...... 

 دم ،خوابه هنوز تنبل خان ....حدود ساعت ده بود که بیدار ش

 موهام و کنار زدم و روی شکمش نشستم ....

 اخمی کرد اما تکون نخورد ...

 خوابش خیلی سنگیییینه ....

 یدم....ب*و*سام و گذاشتم روی قفسه سینش و *ب*ل

 حرکتی نکرد ...

 من اینو چطور بیدار کنم خوب؟؟؟

 شیطونه میگ بزن الپاش !!



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 نمیتونم مامان شم.واااای نه خودم 

 این چه فکریه عاخه !

 تو یه تصمیم یهویی چنان گردنشو گاز گرفتم که حال کردم خودم....

 با چشمای متعجب نگام کرد...

 پلکی زد و گفت : چرا؟؟

 با مظلومیت گفتم :بیدار نمیشی

 خیلی ریلکس چشماش و بست و دوباره خوابید ....

 بخدا میزنمش ....

 پهلوش ....یکی کوبوندم تو 

 مسیح :  عجب چیزی انداختن بمون ...

 با تعجب گفتم :جان؟؟

 مسیح با غر غر :این چه طرز بیدار کردن شوهرتهه؟؟ببرم پَسِت بدم ؟؟اه اه یا گاز میگیره یا میزنه ...خشونت فقط بلدی ؟؟؟

 مهلت نداد جوابش و بدم رف توالت...

 

 دلــــــــارام

 

 حرصی دویدم دنبالش ...

 به در توالت زدم... لگدی
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 صداش اومد : حتما میبرم پَست میدم ،اهههههه دخترم انقد وحشی .

 با داد گفتم :تو غلط کردی ....

 بلند خندید ...

 برگشتم رو تخت و گوشیش و برداشتم تا چک کنم ...واال خو مردم مورد اطمینان نیستن ....

 با صداش گوشی از دستم افتاد...

 د :چیکار میکردی؟؟مسیح با شک نگام نکر

 با تته پته گفتم : داشتم میگشتم

 مسیح سری تکون داد و رفت بیرون ....

 کامل زیر و رو کردم موبایلشو ...این که چیزی نداشت اون آیفنه کو

 کشوی عسلی رو گشتم ....

 نبود ...

 کجا میبرتش؟؟

 +مسیییییحححححححححح

 ....با شتاب در باز شد و گفت :چته مردم خوابن 

 رفتم سمتش و گفتم : گوشیت کو؟

 در و بست و گفت : دستته ...

 +نه عزیزم اون یکی ...

 مسیح پوزخند بی صدایی زد و گفت : تو ماشینمه چرا؟
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 +چرا باید تو ماشینت باشه؟

 مسیح دوباره پوزخندی زد وگفت : اعتماد چیز خوبیه دالرام ....

 میخواست بره بیرون که مچ دستشو گرفتم...

 +بخدا میدونم تو کاری نمیکنی اما دوس داشتم بگردم گوشیتو ....

 مسیح : اوکی هر وخ رفتیم پارکینگ بهت میدم بگردی ...

 لبخندی زدم ...

 به معنای واقعی صادق و خوب بود.

 محکم بغلش کردم ....

 مسیح : تو امروز چرا رم کردی؟؟؟

 زدم رو شونش و گفتم :عههه مسییییح

 ید.....ب*و*سیم و خندید و پیشون

❃❃❃❃❃❃ 

 با استرس از خواب پریدم...وای امروز عروسیمه ...

 عروس انقد خوابالو؟!

 تقه ای به در خورد و مسیح اومد تو ...

 +وا مسیح ؟

 مسیح :وا دالرام؟

 +عهه اینجا چیکار میکنی؟
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 مسیح :اومدم عروسم و ببرم آرایشگاه ...

 لبخندی زد و گفت : پاشو خوشخواب

 

 ـــــــــــارامدل

پررنگه دقیقا اینکه چجوری عروسی تموم شد رو یادم نمیاد ....چجوری گذشت رو یادم نمیاد ...تنها چیزی که یادم میاد مسیحه ...اونقدر تو ذهنم 

 که همیشه جلو چشممه ....بهش نگاه کردم ....

 بقیه رو پیچوند و داره سمت خونه میرونه ....

 دیگه اس..پرواز تهرانمون یه هفته 

 تمام مدت مسیر به چهره مسیح نگاه میکردم و حتی نفهمیدم چطور به پارکینگ رسیدیم.

 استرس عجیبی داشت سراغ میومد...

 صدای قلبم رو واضح تر از همیشه میشنیدم...

 لبخند زدم...

 در و باز کرد و دستم و گرفت ....

 .......در خونه رو باز کرد...

 رفتم تو اتاق ...

 پشت سرم وارد شد ...مسیح 

 روبه روی اینه ایستادم...

 دقیق پشت سرم ایستاد....

 حقیقتش اصال امادگی نداشتم...
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 میترسیدم ...

 ترس قشنگی بود ...

 میخواستم بهش بگم امشب نه ...

 با هر جون کندنی بود لب باز کردم و گفتم:مسیح ؟

 از توی اینه سوالی نگام کرد که

 گفتم: امشب نه باشه؟؟

 نگار منظورمو فهمید...ا

 زل زده بود توی چشمام...

 انگار دنبال علت درخواستم بود...

 حس کردم ترسم  رو داره از توی چشمام میخونه...

 لبخندی مهربونی زد و گفت : باشه

 لبخند عمیقی زدم...

 ممنونش بودم که به خواستم احترام گذاشت

 لباسم و با کمک مسیح کندم و راهی حمام شدم...

 مسیح از اون یکی حموم استفاده کرد...

 با بدبختی تمام آرایش و پاک کردم....

 موهام و خشک کردم و با پوشیدن یه لباس خواب خوشکل روی تخت دراز کشیدم ....

 در اتاق باز شد و مسیح اومد تو...
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 بعد از پوشیدن یه شورت جفتم خوابید ...

 اغوش گرمش پناه داد ... دستاشو باز کرد و من رو توی

 در حالی که موهامو ناز میکرد گفت:

 از من میترسی؟!.._

 جا خوردم!

 معلومه که نه...

 با یاد اوری مکالمه قبلیمون تازه منظورشو فهمیدم!!..

 مسیح شوهرمه...

 محرمهه...

 عشقمه...

 کسی که باید صاحب جسم و روحم باشه و حاال من دارم ازش میترسم؟!..

 وی صورتش انداختم.نگاهی ت

 این ترس بیخودم چطور توی وجودم راه پیدا کرد؟!..

من به مسیح بیش تر از هر کس دیگه ای توی این دنیا اعتماد داشتم پس چرا حاال نمیخواستم  بزارم روز پر از خوشیمون با یک شب رویایی 

 تکیمل بشه؟!..

 دیگه توی دلم خبری از ترس نبود...

 یح خم شدم و مهر تایید و راضیتم رو با گذاشتم لب هایم روی لب های مسیح  اعالم کردم.........بی اراده روی صورت مس

 

***** 
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 دلــــــــــارام

 صبح با درد خیلی شدید بیدارشدم که از درد پامو جمع کردم  توی شکمم.

 من مسیح بیدارشدـ... دستمو روی دهنم گذاشتم تا از صدای نالم مسیح بیدار نشه اما انگار از تکون خوردن

 مسیح:صبحت بخیر خانوم خونم

 به سختی سعی کردم لبخند بزنم که یهو بغضم ترکید و با صدای بلند زدم زیر گریه

 مسیح با هول گفت:چی شده درد داری؟!._

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم

 مسیح با ناراحتی دستی توی موهاش کشید و گفت:

 این کارو میکردم ببخشید تقصر من بود...نباید_

 سعی کردم جلوی ریزش اشکامو بگیرم اما درد این اجازه رو بهم نمیداد

 به سختی میون هق هق گفتم:

 نزن این حرفو مسیح خودم خواستم.._

از فرصت مسیح:وایسا برم صبحانتووبیارم بخور که بعد قرص بخوری و بعد از تخت اومد پایین و یه شلوارک پوشید و رفت بیرون ازاتاق منم 

 استفاده کردمو پریدم تو حمام و یه دوش یه ربعه گرفتم

 مسیح:دللالاارام عشقم کجایی

 +حمامم شوهری اال میام

باالفاصله بعد از تموم شدن حمامم حولمو تن کردم و رفتم رو تخت کنارش نشستم اونم مالفه هارو عوض کرده بود و سینی صبحانه رو گزاشت 

 ه بگیره که نزاشتم و خودم مشغول شدم .....جلوم که خواست برام لقم
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*****االن یک ماه از زندگی مشترکم با عشقم با مردی که ارزوی هممس با کسی که اولن مرد زندگیم بود و اخریش هست،میگزره و هر لحظه  

 بیشتر و بیشتر برا خوشبختیم شکرمیکنم مامان مسیح و مامان خودمم هرروز زنگ میزنن

 تهرانم عادت کردم البته عادت داشتم اما بخاطر خواهرم بدم میومداما االن بخاطر شوهرم عاشق این شهرم...و به زندگی تو 

 هانا هم با سهیل نامزدن  و قراره یک سال نامزد باشن

ستاره و کیانم باالخره به هم رسیدن ووهمه باهم در کنار هم خوشبختیم و دنبال خوش گزرونی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

خیلی از چیزای غیرممکن با عشق و عالقه ی زیاد،ممکن میشن کافیه عاشقانه عاشقش باشی و برای بدست اوردنش تلــــــــــــاش 

 کنی....موفـــــــق وپـــــــــــایبند و شــــــــــــــاد باشید

 

 

 

 دیوونه منی#ماله 

 فرق داره#عاشق کسی شدم که با همه 

 مهربونه#کسی که 

 هیچی عوض نمیکنم#کسی که یه تاره موشو با 

 خوبیا و بدی هاش#من عاشق اینم با همه 

 خنده هاش#
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 نگاهاش#

 صداش#

 ہعــــــــــاشـــــــقـــــــــــــــــــــانـــــــــ#

 شپــــــــــــایــــــــــان خــــــــو#

 

 دوست دار شما:الـــــــــینا و اســـــــــــــما

 زیبا  عزیز بابت نوشتن این رمان رحمتی اسما و( الینا)پویا صدقی هستی با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 

http://www.roman4u.ir/
wWw.Roman4u.iR

