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 :مقدمه

 ! باشد عشــق اگر♡❤ عــشـــق

 ... را هایتـــ گریه هم ، دارد دوست را هایت خنده هم
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  ، پسندد می را ات شادابی های لحظه هم

 ... را اتـــ حوصلگی بی روزهای هم

  ، میکند همراهی را ازدحامت از پر دقایق هم

 ... را اتـــ تنهایی دقایق هم

 باشد عشــق اگر ♡❤عــشـــق

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 ! باشد عشــق اگر♡❤ عــشـــق. 

 سکال های بچه از چندتا.میکنیم بازی والیبال داریم معمول طبق دوستام و من و است ورزش زنگ

 دوست دوتا تبسم و غزل که میکنم بر و دور به نگاهی میکنند بازی هندبال حیاط طرف اون هم

 و زنممی ها آن به هستند،لبخندی ما تشویق درحا که میبینم را جدیدمون های وهمکالسی صمیمی

 را من آیا که میشوم کنجکاو!! خوبه؟؟ ترمه:میگوید تبسم به مدام غزل میکنم عوض بیتا با را جایم

 ...دیگر سوال هزاران چیست؟؟و دلیلش میگویند را من یگویند؟؟اگرم

 .میدهم ادامه خود بازی به و میزنم خیالی بی به را خودم

 هایم اسلب تا میروم کالس سمت به میخورد زنگ دیگر ربع یک میکنم نگاه ساعتم به شدم خسته

 :خورد کنم،زنگ تعویض را

 خدافظ آنیتا....فراااانکککم-

 .میزند من به لبخندی و   فظخدا:فرانک
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 خدافظ:آنیتا

 اومدم و کردیم خدافظی هم از و بغلم پرید.میبینم را گلم رفیق که حرکتم در حیاط سمت به

 .خوابیدم بودم خسته که اونجایی از و خوردم را خونه،ناهار

 ننه میدی حرص قدر چه..شد دیرت..پاشووو..ننه وخی

 و شک و شدم بلند میگردم گوشیمه آهنگ که مزاحم صدای لدنبا و میارم بیرون پتو زیر از دستم

 و لمبغ تو میگیرمش میکنه سالم و اتاقم تو میاد خاله عشق حال همین در میدم بدنم به قوسی

 گفتم بش بود درهم چهرش میکنم سالم بهش

 چته؟؟؟ جونم سارا -

 ...زیادن مشقام:سارا

 میگم میخندم بهش

 میکنی چیکار بشی بزرگ تو -

 بکنم خواهشی یه میشه حاال کوچیکم هنوز که فعال:اسار

 نیست طوری نباشه سخت اگه-

 بدی بهم باید سوال این جواب فقط آسونه نه:سارا

 کن پیدا را جوابشون خودت آسون اگه پس-

 آسونه گلم خاله برای ولی سخته من برا:سارا

 بیام و برم من تا کن فکر سواال روی کوچولو یه باشه-

 دادن یاد به کردم شروع و کنارش نشستم شدم اتاقم وارد پفک با و شستم را صورتم و دست

 سارا به ریاضی های سوال

 کن حلشون بشین حاال خب-

 پس و نوشتن به کردم شروع گرفتم ازش ریاضی دفتر که بود کرده حل مسئله تا4 ساعت نیم بعد

 داد دست بهم بودن انیشتین احساس من و شد حل ها مسئله همه دقیقه 5
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 نوشتما من نگی اینا بابات به جونی سارا-

 لقم دهن من مگه آخه باشه:سارا

 بقیه پیش بریم پاشو نیستی نه-

 سمت به کردم،و هردوشون به سالمی بودن اومده تازه( شوهرش و خواهرم)آراد و ترالن

 گرفتم را کوچولو تارا و رفتم(تارا و سارا مامان و بزرگترم خواهر)ترنم

 واست بود تنگیده دلم..من چطوله؟؟خوشمل خاله راتا...سلووم-

 هوم؟؟؟ خاله بخوریم ماهم برات بپزه بادوم حریره و فرنی مامانت شی؟هان بزرگ تو میشه کی-

 میکنه نگاه من به و میخنده فقط تارا

 ستد سارا با و باباش به میدمش میکنم بوسش بار آخرین برای میرن دارن اینا تارا که 11ساعت

 .میرم خواب به و اتاقم توی برمیگردم و میکنم خدافظی و میدم

 خانم هک میکنیم بازی والیبال داریم و حیاطیم توی ما دوباره و گذشت اتفاقی هیچ بدون هفته یک

 میریم طرفش به ما و میزنه سوت فالحی

 یداللهی خانم دستور این و کنن کار هندبال باید همه اول ترم ها بچه:فالحی

 چیه؟؟ هندبال آخه میخوایم والیبال ما یفالح خانم اه-

 هیچی یا والیبال یا نمیکنیم بازی هندبال ما فالحی خانم:بیتا

 کنید کار هندبال و حیاط اون تو برین نباشه حرف:فالحی

 تبسم و غزل که میشینم حیاط کنار ودر میشوم خسته من و میکنیم بازی هندبال ربع یک ناچار به

 آیند می طرفم به

 چطوری؟؟ مسال:غزل

 چطورین؟ شما ممنون خوبم-

 بگم بهت چیزی یه:غزل

 بگو-
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 !!اومده خوشش تو از تبسم:غزل

 اومد خوشش ما از یکی نمردیم کنم؟؟خخخخ چیکار خب-

 حاال بزنه حرفشو ادامه بزار گفتا جدی:تبسم

 بگو بقیشو خب-

 بگیرتت داداشش برا میخواد و اومده خوشش تو از تبسم:غزل

 گفتم شوخی و باخنده بعدش ولی کردم تعجب اولش

 دارم تحصیل ادامه قصد من ولی..کنم فکر باید وای-

 چیه؟؟ جوابت خب:تبسم

 بدم تحصیل ادامه میخوام که گفتم-

 بگو جوابت میدم فرصت بهت هفته یک:تبسم

 اب فالحی خانم لج از و میرم ها بچه طرف به باخنده میکنن آدم با شوخیا چه مردم میبینی خدایا

 .میکنیم بازی والیبال هندبال توپ

 بسمت و غزل کنار به شدیم مجبور پرتو و الهه و من که بود اول زنگ شنبه وصبح گذشت هفته یک

 بشینیم کالس ته در

 بدیا جواب باید امروز کردی  فکراتو:تبسم

 تبسم دقیقه5 بعد دادم تکون و سرم و گرفت خندم هفته اون به بود افتاده یادم تازه که من

 نشون بهم را مهر قصد از و بود نوشته را ماهی هر اخالقی خصوصیات که داد بهم ویمیتق

 :گفت که میخوندم داشتم بخونم گفت و( اومده دنیا به مهر1 داداشش)داد

 چیه؟؟ جوابت شد چی:تبسم

 بدم جوابی چه داری انتظار-

 ..بله:تبسم

 نه؟؟؟ یا بله بگم باید پس خب-
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 بله بگی میتونی فقط تو نه:تبسم

 باش خخخخخ-

 پیربشین هم پای به..باشه مبارک:تبسم

 .آوردم در بازی مسخره کلی و دادم جواب یه شوخیه میکردم فکر اول از کال که من

******** 

 شوخی حرفا اون از کدوم هیچ که شدم متوجه من و میگذره روز اون از هفته سه حدود

 .مبش عروسشون من قراره که میدونن اینا تبسم خانواده اعضای همه که جاست این جالب...نبوده

 ..بشم بزرگ تا حاال میگم و میگیره خندم موضوع این به کردن بافکر که من

 ولی طیلهتع مخش کال انگار دختره بشیم بزرگ تا کنن نشون و خاستگاری بیان االن میگه تبسم

 هم به داداشش و نم معلوم کجا از بعدم. بعد تا بشه سالم 22 و 22 باید میگم و مخالفم من

 ..واال.بخوریم

******* 

 دوتا فقط میخونم امتحانام و خرداد برای و درسام پای نشستم بکوب و تحصیلی سال آخرای

 سمتب هم تولدم روز و داره ادامه هنوز(تبسم داداش)آرمین قضیه.بشم راحت تا مونده دیگه امتحان

 تهگف به و بوده داداشش انتخاب گفت که دخترونه قشنگ مچی ساعت یه و آورد واسم ناز عروسک

 .داره دوست منو داداشش انگار خودش های

****** 

 پیشم میاد تبسم که بیرون میام و میدم خوشحالی با را امتحانم آخرین

 بود؟؟ چطور امتحان:تبسم

 شدیم راحت امتحان و درس دست از شد تموم تبسم میشه باورت وای بود آسون-

 خونه بری بعد بخوریم بستنی یه بریم باهم روزام میشه میگما..آره:تبسم

 بریم و کنیم خدافظی ها بچه از بزار باش-
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 و من به و شد ما نزدیک پسری که شدیم خارج مدرسه از و کردیم خدافظی ها بچه تک تک از

 کرد سالم ریحانه

 بود ترمه تقصیر شدی معطل شرمنده سالم:ریحانه

 ودهب کجا پسرش دوست بابا پسرشه؟؟نه دوست یعنیکیه؟؟ این که بودم کرده تعجب هنوز من

 توی  نزده پسر دوست از حرفی دوستی باهم که االن تا بعدم نمیخوره قیافش به خدا بنده آخه

 میخورم تکون دارم کرده احساس که بودم غرق خیال فکر

 گرامتون شوور..داداشم این میگم دارم تو کجایی:تبسم

 خوشبختم بعله هه-

 دیدیم را شما ماه چند بعد باالخره بختم شخو منم: آرمین

 دنبالت اومده داداشت که توهم خونه دیگه میرم من جون تبسم: گفتم تبسم روبه و خندیدم

 میریم باهم تو شوی من داداش:تبسم

 وشمزهخ بستنی یه خوردن از پس و رفتیم فروشی بستنی سمت به آرمین با و کردم قبول ناچار به

 گفت اداششد رسیدیم ایستگاه به وقتی رفتیم اتوبوس ایستگاه طر به سبیدمیچ گرما اون توی که

 رفت و باشید خودتون مواظب خدافظ:آرمین

 زندگیتون خونه سر برین دیگه سال هفت ایشاال دیدی که شوورتم خب:تبسم

 باشه تومیگی چون-

  بیرونا بریم باهم شد اگه نپرسی ما از حالی دیگه نری ترمه:تبسم

 میپرسم را حالت میزنم زنگ بهت هروز حتما باش-

 کوفت:تبسم

 منتظره داداشت برو گفتم جدی وا-

 خدافظ باش: تبسم
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 عوض رو هام لباس کرد سالم و بغلم پرید سارا شد باز که در خونه اومدم و شدم اتوبوس سوار

 .کردم مالیش تف کلی کردم بغل بود ماهش 11 حاال که را چی تارا رفتم و کردم

 .کرد بغل کوچولو تارا و اومد تارا بایبا کیان تا

******** 

 و رمدا استرس.بگیره را بنده درخشان کارنامه تا رفته مامانم که هست ربعی ساعت،سه نیم حدو

 کنم؟؟یه انتخاب عالقم مورد رشته شده؟؟میتونم قدر چه معدلم که فکرم در و آیفون به زدم زل

 مامانم واسه را در و دویدم اومد در صدا به زنگ هک بودم فکر باشم؟؟در نیافاده را درسی موقع

 بردم هجوم مامانم سمت به و بازکردم

 طرفم میای جوری این شده خوب هات نمره خیلی کردی فکر خبرته چه وای:مامان

 ریدهپ رنگ چهره دیدن با مامان ناگهان که میشد بیشتر استرسم میگفت مامان که ای کلمه هر با

 که عدلمم به خورد چشمم میکردم نگاه دستم تو سفید برگه به شرمندگی با تیوق داد را کارنامه من

 کرد نگاه مامانم به بود 12/11

 میکردم سکته داشتم مامانم اه-

 حد این تا ای جنبه بی فکرنمیکردم ببینم العملتا عکس بدم جو میخواستم:مامان

 نده جو جوری این خواهشا دیگه جنبم بی من آره-

 دمشنی پرتو صدای بوق دوتا با(جونیم جون و گل رفیق)پرتو به زدم زنگ و فتمر تلفن طرف به

 ندارم مدرسه نام ثبت و رشته انتخاب واسه غمی دیگه 14/11شدم میشه باورت عشقم وای:پرتو

 شدم خوشحال بیشتر من اون خوشحالی از

 بزنم حرف منم تا ببند و فکت دقیقه دو برم قربونت-

 شده؟؟ چند معدلت ستیرا عزیزم بنال خب:پرتو

 خوب نمرمون باالخره که اینه مهم ولی شدی من بیشتر 11/1شده حتی همیشه مثل تو 12/11-

 عخشم نمیشه باورم هنوز که شد،من

 زدم زنگ تو به کردم که کاری اولین فقط کنم چیکار نمیدونم خوشحالم بس از آره وای:پرتو
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 نابعالیج نه زدما زنگ من فکرکنم میگی چی حالیته اوی-

 بزنم زنگ بهت میخواستم که نیتمه مهم میگیا راست اِ: پرتو

 .بازگشتم اتاقم به و کردم قطع و تلفن پرتو با گفتن پرت و چرت کلی بعد

 ردمک بازش داده پیام(شدیم صمیمی قبل بیشتر حاال که)تبسم دیدم که برداشتم را گوشیم

 شدم 12/11شدی؟من چند گرفتی کارنامتا سالم:تبسم

 مبری پرتو و آنیتا با عصر امروز گزاشتیم قرار و گفتم هم را خودم معدل و کردم خوشحالی رازاب

 پس را لفنت که زنگیدم آنیتا به گلم مامان از گرفتن اجازه و تبسم پیشنهاد تصویب از پس و پارک

 داد جواب آلود خواب و گرفته صدایی با بوق 5 از

 خوابه آدم که میزنی زنگ که وقتی نمیزنی نمیزنی زنگ تِری نمیری الهی اَه:آنیتا

  ریت نگو من به نگفتم  بار صد بدم بهت خبر دوتا میخوام نمیزنم زنگ دیگه دفعه حاال باش-

 مهمتره خوابم کنم قطع بگی میخوای پرت و چرت اگه فقط ،بگو بگم دارم دوست:آنیتا

 خدافظ اصال میگه چرت عمت-

 ببینم بنال مزه بی:آنیتا

 بریم میخوایم پرتو و تبسم با عصر امروز اینکه خبر دومین و شده 12/11معدلم که رخب اولین-

 !!بیای باید توهم پارک

 دیگه چل و خل دوتا اون راستی ببینم تا حاال:آنیتا

 نه یا میای...میریم رفقا با بعله خودتی چل و خل-

 بکپم برم کن قطع حاال میام باشه:آنیتا

 یملباس کمد به دارم هنوز من و گذاشتیم قرار پارک تو ها بچه با که ساعتی تا مونده ساعت نیم

 شال و یفک با و میدارم بر را همون افته می آسمونیم آبی مانتو به چشمم بپوشم چی که میکنم نگاه

 مامانم از و میپوشم را مشکیم های کتونی کفش میرم خروجی در طرف به و میپوشم مشکی

 .میکنم رکتح پارک طرف به و میکنم خدافظی
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 تا گردمبرمی شونم به دستی برخورد با که میدم تکون دست براشون میبینم دور از آنیتا و تبسم

 کیه ببینم

 بود شده ذره یه واست دلم خودم عخش سیالم:پرتو

 عجقم طور همین منم سلوم-

 نبودا طوری اومدین می فردا میزاشتین علیکم سالم:تبسم

 ممنتظری ساعت سه میگه راست:آنیتا

 رسیدی تازه که شما جون آنیتا:تبسم

 کشید طول همین برا بپوشم چی بودم مونده من شرمنده نکنید دعوا حاال خب-

 اتوبوس دیرآمدگی+ البته بودم خشکلم دوست مثل که منم:پرتو

 میبخشمتون داشتین موجهی دالیل چون خب:تبسم

 بخریم؟؟ چیزی یه بریم موافقین گشنمه من:آنیتا

 موافقم آره-

 خوبیه خعلی فکر:رتوپ

 و پفک تبسم و بستنی و میخرم شارژ یک من و میریم پارک نزدیکی در که سوپری داخل به

 پارک طرف به کردن حساب از پیناکوالدا،پس هم آنیتا و رانی و کیک معمول طبق که وپرتو چیپس

 می نبیرو کیفم داخل از را دوربینم همیشگیم عادت طبق و میشینیم شوخی و خنده با و میرویم

 های عکس نوبت حاال و گرفتم عکس تایی 21 فکرکنم گرفتن عکس به میکنم شروع و آورم

 غارت هارا آن و ها خوراکی سمت شدیم ور حمله عکاسی رسیدن اتمام به پس و بود سلفی

 .کردیم

 مچشمان یرو دستی بازی هنگامی در که میکنیم بازی والیبال و میشیم بلند جونم زهرا پیشنهاد به

 کردم نگاه او وبه برداشتم را چل و خل فرد اون های دست زور به گرفتند قرار

 چکاریه این چلی و خل خییییلی بهار-

 معرفته آخر که میباشد همکالسیم و دوستامون از یکی بهار
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 من دیدن از شدن خوشحال و کردنته سالم جا  این:بهار

 :گفتم بغلش پریدم

 کجا؟ جا این و کجا تو بود شده رهذ یه واست چطولی؟دلم دوستم سلوم

 خوبم سالم شد حاال:بهار

 کنیم بازی والیبال دست یه تا وایستا اومدی اینجا تا که حاال بهاری-

 نیمک بازی زمین تو بریم بیان بگم اونام به ای پایه اینجام وفامیل فک با من فقط باشه:بهار

 چیه؟ شما نظر بچ برو-

 بهارم بریم عاااالیه من نظر به:پرتو

 نظرتون؟ آنیتا و تبسم عشقم آدمن هم بقیه هوی-

 بریم گفتن باهم همزمان

 در سوریپا عاشق که منم زمین توی ایستادیم بهار فامیل و فک با و رفتیم والیبال زمین سمت به

 رفتن عزم و شدیم خسته و بردیم 1و2 نتیجه با ساعت نیم و یک حدود و ایستادم پاوسور جایگاه

 .کردیم خداحافظی اینا ربها از کردیم

 ممنون ها بچه گذشت خوش خیلی:تبسم

 بود عالی واقعا:آنیتا

 نیست شکی که(میگه منو)عشقم و من وجود با گذشتن خوش در:پرتو

 گذشت خوش شوخی از جدا ولی صد در صدر که اون گاد مای اوه-

 خود خانه رود هرکه نخود نخود خب:پرتو

 خداحافظ:تبسم

 خداشاملو:آنیتا

 فردوسیخدا-
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 خداسعدی:پرتو

 افتاد باحالی اتفاقات چه و گذشت خوش قدر چه که امروزم فکر در میکنم حرکت خونه طرف به

 به ام فرهنگ بی پسرای این قدر چه و شدم زمین پخش و بزنم گامبال میخواستم وقتی خصوصا

 .بود خوبی روز درکل ولی خندیدند من

******** 

 یامپ تبسم وبه گوشیم سمت رفتم و اتاقم طرف افتادم راه:ارهند هیچی که هم تلویزیون این پوف

 دادم

 سریده چطوری؟حوصلم سالم-

 چطوری؟ تو خوفم سالم:تبسم

 تهنام خعلی تنگیده واستون دلم خوفم منم-

 تنهایی؟ چی واسه:تبسم

 ندارم من باشه عاشقشون دارن یکی همه نداله دوسم هیچکی-

 پس؟ چیه من گاگول عاشق داداش چل عزیزمی،خب آخی:تبسم

 نمیشناسه منا دقیق اونکه آخه-

 کنم فکر شده عاشقت کردم تو از من که تعریفایی این با:تبسم

 میدونی؟ کجا از تو آخه-

 خوبه عشقم میگه مثال عشقم ترمه،میگه نمیگه وقت هیچ خودم مرگ به:تبسم

 میخوری؟ قسم چرا حاال بابا باش-

 ی؟کرد باور حاال کنی باور میخوام:تبسم

 اوهوم-

 معلومه اوهومت از:تبسم

 برسون سالم شوورم کردم،به باور-
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 پکید ذوق از بچه:تبسم

 بود؟ چی العملش گفتی؟عکس بش-

 خوبی سالاام بگم بهت گفت کرد ذوق دادم نشون بهش استو:تبسم

 الهی خخخخ-

 باری کاری حاال خب:تبسم

 خدانگهدار قربونت نه-

 اقعاو یعنی!شد چی شوخی شوخی وکیلی خدا خب:رفتم فرو فکر به تخت روی کردم پرت گوشیم

 فکر تو جور همین...دیگه تافکر هزار من؟و چرا آدم همه این اومده؟اصال خوشش من از داداشش

 منداد جواب ناشناس دیدم وقتی و کردم نگاه گوشی صفحه به خورد زنگ گوشیم یهو که بودم

 اچندت شمردن پس و کشیدم دراز و کرد ارهپ رو افکارم رشته که کردم نثارش آبدار فوش چندتا

 .برد خوابم و شد سنگین چشمام گوسفند

 هرخوا که بودن خوشحال همه میکردیم حرکت تاالر سمت به و برمیداشتیم قدم باغ محوطه توی

 خودمون عروس باالخره دیدی گفت و کرد بوسم و گرفت بغلش تو من و اومد جلو گرامی شوهر

 .برداشتیم قدم هم دست توی دست جلو سمت وبه کردم ای خنده شدی

 و اتاق توی اومد ترالن که خندیدم بلند که اینقدر خندیدن به کردم وشروع باال پریدم خواب از

 بودی؟ خوابیده پیش دقیقه دو تا خوبی؟سالمی؟توکه:گفت

 دیدم دار خنده خواب نیست چیزی-

 مهمون پایین بیا و بپوش حسابی و درست لباس یه پاشو به ما خواهر به بده عقلی یه خدایا:ترالن

 داریم

 حاال؟ هست کی:پرسیدم کنجکاوانه

 اینا خاله:ریحانه

 نیستند مهمون که اونا-
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 قدر چه بود شب 8 ساعت کردم نگاه ساعت به میگه چیزا این از بیکاره تبسم این گفتم خودم با

 .میکنم سالم همه وبه هال توی میرم و میپوشم سفید شلوار و شال با صورتی تونیک بودما خوابیده

 خواب وقت سالم(:بنده هرکول پسرخاله)مهرداد

 آیا؟ داری میاره؟مشکلی زورت-

 بیا و بزن صورتت به آب یه برو نشستت ماه روی به سالم(:مهرداد مامان)مهری خاله

 جونم خاله چشم-

 خودم رس پشت به و میشم زمین پخش من و میشود سبز جلویم پایی که میرم آشپزخونه طرف به

 به گالب هرکول داداش مهران موقع همان در و میخنده داره که میبینم را هرکول که میکنم نگاه

 اس خونده فاتحت:میگوید مهرداد روبه من هم در چهره و من دیدن با و میاد بیرون w.cاز روتون

  داداش

 یکنمم مهرداد نثار وشف کلی و میزنم صورتم و دست به آبی خونسردی کمال در و کردن نگاه بدون

 میکشم قتلشو نقشه و

 میگیرم بغل در وتارا میرم خشگلم آبجیم کنار به حرفی هیچ بدون

 من تو؟جیجل شدی خشمل چه خاله برم قربونت-

 من به بده نمکدونو اون دختره هوی:مهرداد

 تو؟ من؟چطولی کوشولو بشم فدات-

 بودما باتو: مهرداد

 بردار داری دست خودت-

 بزن منو بیا االح:مهرداد

 حتما باشه الزم-

 !بزنی؟؟ مناو میخوای تو هه:مهرداد

 -!عمرا!من؟ نه-
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 بزنه مهردادو بخواد که کسی نشده زاییده مادر از نداری عرضه بیا:مهرداد

  شده زاییده که فعال-

 مثال؟؟ کی:مهرداد

 ...شوورم-

 کجاست؟ سارا ترتم راستی:گفتن آجیم روبه و دادم قورت حرفم بقیه

 نیست عیب جوانان بر آرزو:مهرداد

 شد داده فیصله قضیه و نگفت پرت و چرت شکر خدارا خب

 نفهمیدم؟ گفتی چی:ترنم

 کجاست؟ سارا گفتم-

 عمش خونه رفته: ترنم

 و چرت شب آخر تا و شدم منصرف شب سر کار خاطر به مهرداد رسوندن قتل به از و نگفتم چیزی

 .کرد رفتن عزم گرامی خاله هرشو باالخره تا خندیدیم و گفتیم پرت

****** 

 چهارنفرمون اکیپ از کدوم هر و شده مهر اول باز و گذشت هایش بدی و خوبی با هم تابستان

 تجربی مه آنیتا و بدنی تربیت پرتو و ریاضی تبسم و عکاسی رشتم میخونیم،من درس جایی یک

 .کرد انتخاب

 دادم جا وصدا پرسر و شلوغ اتوبوس در را مخود و شدم بیدار زود صبح قبل های سال مثل بازهم

 .برسم مدرسه به تا

 هی سر بودیم خونه اگه اما شد تموم اما میرفت جلو به دیر ساعت هرچند شد تموم اولم روز پوف

 دقیقه یک میکردم نگاه دیواری ساعت به هرچی مدرسه توی ولی بود شده شب زدن هم به چشم

 دمزنگی شدن بیدار از پس و خوابیدم دوساعتی و خوردم را غذایم رسیدم که خانه بود،به گذشته

 بپرسم ازش حالی که بامرامم دوست به

 تو؟ چطوری سلوم-
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 فقط خستم نیستم بد سالم:پرتو

 اول روز تازه خوبه خستم زهرمار-

 بشم بلند خواب از زود صبح سخته قدر چه نمیدونی خدا به:پرتو

 سازیمب و بسوزیم باید نیست ای چاره ولی آره-

 داشتی؟ چیکار حاال خب:پرتو

 چطوره؟ الهه بپرسم،راستی حالتا میخواستم هیچی-

 دیگه ایم مدرسه یک تو خوبه اونم:پرتو

 واست شده تنگ دلم-

 بودیما سینما باهم همه پیش دوروز خوبه:پرتو

 نداری بابا،کاری خب-

 بوس بوس بری قربونم نه:پرتو

 بای همچنین به-

 .بخونم تا برداشتم کتابخونه از ار وکتاب کردم قطع تلفن

******* 

 خوبه نمراتم همیشه و رشتمم عاشق ندیدم رو دوستام من و مدرسه ریم می که میشه ماهی دو

 امروز گلی بچه خیلی است مهدیه اسمش که کردم پیدا بامرام باحال دوست یک مدت این وتوی

 یعسر....پارک بریم میخوایم من واسه اونا دل شدن تنگ و اکیپ واسه دلم شدن تنگ علت به هم

 گلم دوستای از هیچکدوم پارک توی رسیدم وقتی و نرسم دیر دوباره تا پارک سوی به دویدم

 معمول طبق اولینشون و میشه پیدا ها بچه کله و سر دقیقه5 از بعد که صنلی روی نیومدن،میشینم

 بغلش پریدم است تبسم

 خوبی؟ سالم-

 دمش بهتر دیدم تورا خوبم:تبسم
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 داداشتما زن مثال بشی بهتر بایدم بعله:گفتم شوخی به

 صد در صد بعله:تبسم

 رسیدن باهم هم پرتو و آنیتا

 سیالم-

 علیکم و سالم:پرتو

 سالم:آنیتا

 بازگشتیم خودمون های خانه به و گفتیم سخن دری هر از و بودیم هم پیش ساعتی یک حدود

 هپار افکارم رشته موبایلم صدای آمدن در با که بودم فکر در و بود تنگیده واسشون دلم واقعا

 خیلی:ودب نوشته که کردم بازش را پیام داده پیام تبسم دیدم که گوشیم صفحه به کردم شد،نگاه

 ممنون گذشت خوش

 نوشتم ولی گفتی پارک توی صدبار که اینا گفتم دلم توی

 نکردم کاری میکنم خواهش-

 میرسونه سالم آرمین راستی:تبسم

 باشن سالمت-

 شده تنگ واست دلش:تبسم

 چیکارکنم خب-

 بشه تموم قصه خاستگاری بیایم میشه میگه:تبسم

 و بشم مزدوج من که میکنه ازدواج سن این تو خری کدوم کل عقل آخه گفتم دلم توی وبازهم

 کنم زندگی اسیر خودم

 بیاین شد که سالم 22 و 22 گفتم منم کردیم بحث درموردش قبال-

 داره گناه شمدادا آخه:تبسم

 ندارم ازدواج قصد من اصال دیگه نده گیر-
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 بستوندت بیاد آخوند تا بشین نخواه:تبسم

 آخونده منتظر میشینم باش-

 22همون گفت شد غیرتی داداشم بده خداشانس اوه اوه:تبسم

 زوده هم 22 ولی-

 برنمیاد من دست از کاری شده تصویب ولی شرمنده:تبسم

 انتظار ولی شدم خسته و شده یکنواخت زندگیم گفتم خدایا!کنم؟؟؟ ارچیک من آخه میبینی، خدایا

 !بشه؟ ایجاد زندگیم توی تنوعی چنین نداشتم

******* 

 و دمش تر صمیمی مهدیه با دیگه االن.هستیم کنکور شرف در و شد تموم هم دبیرستان سال سه

 .میکنیم کار و میزنیم سر داداشش آتلیه به گاهی از هر

 من به پسری راه توی که مهدی آقا آتلیه میریم داریم مهدیه و من که روزهاست از یکی هم امروز

 اون به توجه بدون  من  میکرد اذیتم مدام وگرنه نبود حواسش مهدیه آوردم شانس و کرد سالم

 هب اومد می آشنا خیلی واسم اش چهره اما میشم رد کنارش از باکالس جورایی ویه بلند قد پسر

 آقا با و شد وارد پسره همون ماهم سر پشت که کردیم سالم مهدی آقا با و فتیمر آتلیه داخل

 کرد سالم مهدی

 کجا؟ جا این و کجا عجب،شما چه آرمین آقا به:مهدی آقا

 بگیری؟ ما از 4×2 عکس یه میشه حاال بوده شلوغ سرم شرمنده:آرمین

 بکشید حمتشاز میشه خانم ترمه:گفت من روبه هم بعد و نشه چرا بله:مهدی آقا

 بیام تا بشینید اونجا بفرمایید:گفتم آرمین روبه بعد و چشم-

 منتظرم:آرمین

 بنده شوهر اصطالح به و تبسم داداش ایشون اومد یادم تازه که رفتم عکاسی جایگاه طرف به

 .میباشد
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 ینآرم به را بود شده بهتر که عکس آخرین عکس چندتا گرفتن از بعد و کردم تنظیم را دوربین

 فکارا به نشه خوب و بگیرم من عکسی میشه مگه گفتم دلم توی خوبه گفت هم اون و دادم نشون

 :گفت آرمین که ها چراغ کردن خاموش به کردم شروع و خندیدم خودم

 شناختید؟ منا میکنید؟اصال چیکار اینجا شما ولی میپرسم اینا شرمنده

 جرعت قدیم پسرا فوضولی؟پسرم تو همیکنم؟مگ چیکار اینجا من توچه به آخه گفتم خودم پیش

 بزنن حرف محترم بسیار خانوم یه با نداشتن

 شناختم بله-

 ندادید جواب اولم سوال به:آرمین

 بدم جواب باید حتما-

 ..بله میشه اگه:آرمین

 نشه اگه-

 بده جوابما سریع بشه باید:آرمین

 :گفتم ناچار به بدم جواب نمیخوام خب عامو کیه دیگه این خدا یا

 کار اینجا میام اوقات بعض عکاسی رشتم

 من؟؟ دوست آتلیه چرا آتلیه همه این:آرمین

 اینجا بیام بعد بگیرم اجازه شما از باید نمیدونستم شرمنده-

 گفت و نیاورد کم اما کرد تعجب حرفم این گفتن با

 اینجا؟ چرا بگیر،نگفتی اجازه دیگه دفعه نداره اشکال دفعه این:آرمین

 نیست؟ ای دیگه سوال میباشد بنده دوست داشدا شما دوست-

 عکس بابت ممنون راستی نه که فعال:آرمین

 بود وظیفه خواهش-

 :گفت و کرد بهم شیطونی نگاه مهدیه که بیرون اومدم اتاق از
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 میکردی؟ چیکار تو اون آهای

 هیچی-

 نمیکشه طول قدر این که گرفتن عکس یه خودت جون آره:مهدیه

 ها بمونه بسته دهنم نمیزاری.. استغفرا داشتیم چیه میدونی-

 از نماو مشتری با دارم تو از که شناختی این با میزدین حرف داشتین شنیدم خودم کوفت:مهدیه

 نمیزنی حرف پسرش نوع

 خوبه؟ بود دوستم داداش حاال خب-

 میزدید حرف قدر این که داشت تو به چیکار دوستت داداش آهان:مهدیه

 تمام از بعد و موضوع کردن تعریف به کردم شروع و نیست کن ول چیه قضیه نگم بهش اگه دیدم

 تو بعد ندارن خاستگار هنوز سالشونه 21مردم بده خداشانس:گفت و کرد بهم نگاهی حرفم شدن

 ؟!!میکنی ناز اینجوری داری خاستگار راهنمایی از

 میکردم ازدواج میرفتم بگیرمت بیام گفت وقتی داری انتظار پ ن پ-

 :گفت مسخره وبه میکردم ازدواج بودم من بس از خری:مهدیه

 باشند می شیک و قشنگ که آقاتونم

 بکن کارتو توام حاال خب-

 چشم به اِی:مهدیه

 گرفته عکس پیش دوروز  که شدیم دامادی و عروس های عکس کردن درست و فتوشاپ مشغول

 فقط بود شده جیگری که عروسم میومدن بهم خیلی آخه واسشون کردم ذوق قدر چه ومن بودن

 میکردم ول عروسی بودم یارو جای من بود کرده کنترل خودش چطوری دوماد بودم مونده

 .شدم کارم ادامه مشغول و خندیدم خودم خاکبرسری افکار به خونه زود میبردمش

 بهش ودب واجب کارش انگار خونه زد زنگ چندبار آنیتا گفت مامانم که خونه برگشتم آتلیه از خسته

 چه دیدم برداشتم کیفم توی از را گوشیم وقتی رفتم اتاقم طرف به و گفتم ای باشه بزن نگز

 شنیدم را آنیتا صدای بوق اولین با که گرفتم تماس زده،باهاش زنگ بهم بیچاره قدرآنیتا
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 المصبو این برنمیداری میزنم زنگ هرچی تو گوری کدوم:آنیتا

 میرسه زود بهت مخبرمرگ بمیرم من نترس تو حاال باش آروم-

 نمیدادی جواب براچی...کوفت:آنیتا

 بود کیفم توی گوشیمم بود زیاد کار بودم آتلیه شرمنده-

  شرمنده دشمنت:آنیتا

 داشتی؟ چیکار حاال-

 میان هم پرتو و فرانک خونمون بیا فردا بگم میخواستم:آنیتا

 خستم خیلی من نداری کاری باش-

 میبینمت فردا خدافظ نه:آنیتا

 .خوابیدم گرفتم و کردم عوض را هایم لباس

 اینجا هست دوروزی که تارا و جونم سارا و گلم مامان از و میپوشم خریدم تازه که و قرمز مانتو

 آنیتا خونه دم ربع یک بعد.میکنم حرکت اینا آنیتا خونه طرف وبه میکنم خدافظی انداختن لنگر

 .میروم داخل هب در شدن باز پس و میزنم را دوم طبقه زنگ و میرسم

 سالم-

 بفرمایید سالم:آنیتا

 ندیده بود وقت خیلی میکنم بغلش و میرم سمتش به میافته فرانک به چشمم که میرم داخل به

 بودمش

 فرانکککم خوبی سالم-

 توبهتری انگار خوبم که من سالم:فرانک

 شده روشن جمالت به چشمم وقت چند بعد نباشم بهتر چرا-

 نمیمیریا یریبگ تحویل منم یکم:پرتو

 ندیدمت اصال ببخشید وای-
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 باشه آخرت دفعه:پرتو

 (بود تبسم داداش آرمین منظورش)آقاتون از خبر چه راستی:فرانک

 آتلیه توی دیدمش دیروز میرسونند سالم خوبن-

 خب:فرانک

 چی؟ که خب جمالت به-

 گفت؟ چی:فرانک

 شده اضافه لیستت به فوضول چندتا چطوره فرانک گفت-

 احیانا خوابیدی خیارشور دبه توی شبدی:فرانک

 خوب خبر یه ها بچه:گفت آنیتا که میگفتیم پرت و چرت داشتیم

 :پرسیدیم کنجکاوی با هرسه

 خبری؟ چه

 بزنید حدس:آنیتا

 اومده؟ برات کردی؟خاستگار شوور-

 کنی؟ مهمون حسابی و درست شام یه را ما میخوای:فرانک

 ودنب درست هیچکدوم حدس متاسفم نچ:آنیتا

 دیگه بگو خودت خب:پرتو

 ایتالیا؟ برم میخوام میگفتم همش راهنمایی یادتونه:آنیتا

 چی که خب:فرانک

 برم میخوام دیگه هفته:آنیتا

 بابا نگو چرت:گفتم میکنه شوخی داره میکردم فکر که من

 گلم نیست عیب جوانان بر آرزو:پرتو
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 ار دفترچه وقتی یکیمون به داد را ومشهرکد و آورد آبی دفترچه چندتا و اتاقش سمت دوید آنیتا

 شدم احتنار خیلی ایتالیا میره دیگه هفته یک تا واقعا آنیتا و هوایماست بلیط فهمیدم کردم نگاه

 نگاه کفران و پرتو به وقتی بودیم خواهر یه مثل و بودیم شده وابسته بهم واقعا سال چند این توی

 :فتمگ و آنیتا بغل پریدم بشه عوض جو اینکه اطرخ به و نیست من بهتر اونا وضعیت دیدم کردم

 بهت ایشاال بگذره ،خوش آبجی میگم تبریک

 میشه تنگ خیلی واستون دلم ها بچه ممنون:آنیتا

 سربزنی ما به بیای شدی موندنی اگه بدی قول باید فقط میشه تنگ دلمون ماهم:فرانک

 خوبه میزنم زنگ بهتون هم هروز میزنم سر بهتون میام چشم:آنیتا

 سکال باش خودمون چل و خل آنیتا همون باالها نره فازت اونجا رفتی باشما گفته اوی عالیه:پرتو

 نزار مالسم

  نکنید تعارف دیگه:آنیتا

 نره یادت خوب های سوغاتی راستی آهان-

 ریمب ماهم فرودگاه به آنیتا رفتن موقع دیگه هفته گزاشتیم قرار و بودیم هم پیش ساعتی چند

 .کوچولومون آبجی بدرقه

******* 

 ..برسه آنیتا منتظریم و فرودگاهیم توی پرتو و وفرانک من و گذشت باد و برق مثل هفته یک

 شماها نه برم میخوام من انگار اومدید زود قدر چه شما سالم:آنیتا

 بیاد جا حالت تا نمیایم استقبال برای آبجیمون بدرقه اومدیم بده-

 کردم سالم باباش و مامان به و ایستادم آنیتا به پشت قهر حالت به

 نکن قهر حاال بخشید بابا باشه:آنیتا

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

 میرما دارم من دیگه کن بزرگی تو خواهرمن:آنیتا
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 ترکید بغضم و کردم بغلش و آنیتا سمت برگشتم ناگهانی

 بزارم سرش به سر بدم حرص کیو دیگه من االن بری تو آنیتا-

 دیگه هستن پرتو و فرانک جونم ترمه نکن گریه:آنیتا

 میتنگه واست دلم خب خره-

  خوبه میزنم زنگ بهت هرروز کشته منا زدنت حرف:آنیتا

  باشه-

 میکرد گریه داشت اول از که هم پرتو و کردن خداحافظی هم از بغض با و کرد بغل آنیتا فرانک

 .اومدیم بیرون فرودگاه از هرسه بغض و ناراحتی با و کرد حداحافظی باهاش رفت آنیتا بغل توی

 رفت که هم آنیتا هعی:فرانک

 بیرون بریم باهم بیا گاهی از هر نپرسیا ازما حالی دیگه نشی شعور بی تو فرانک:پرتو

 میگه راست آره-

 نیست ای دیگه امر چشم:فرانک

 نچ-

******** 

 عنوان هیچ به آخر وزر گرفتم تصمیم و کنکور تا مانده روز یک فقط و میگذره آنیتا رفتن از ماه یک

 بپردازم استراحت به و نخونم درس

 .رفتم گلم مامان و بابا طرف به و اومدم بیرون آزمون جلسه از ومجلسی شیک خیلی

 بود؟ نباشی،چطور خسته:بابا

 بود عالی-

 نباشی خسته:مامان

 نیست خونه مسیر و داره فرق مسیر انگار دیدم که رفتیم ماشین طرف به
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 میریم؟ اریمد کجا باباجان-

 اونجان همه مهری خاله باغ:بابا

 تندگف و دادند جواب باهم هردوشو که پرتودادم و تبسم به اس و گرفتم مامانم از نازنینم موبایل

 بازی اس دیگه کوچولو یک و شدم خوشحال میشند قبول صد در صد و بوده آسون خیلی آزمون

 مقصد به رسدیم تا کردیم

 اومد اونم که بود کم گلتون:گفتم و کردم اطراف به نگاهی  اومدم من سالاام-

 کاکتوس نوع از اونم بعله(:میباشد من از کوچیکتر دوسال که خالم پسر)دانیال

  افتخاره یه خالتم دختر من که این بخواد دلت خیلیم کوفت-

 بود؟ طور چه خاله؟کنکور خوبی سالم:مهری خاله

 جونم خاله بود عالی-

 توپ و شد و وارد آراد موقع همون که کردم سالم هم ها اون وبه رفتم جونیام خواهر طرف به

 ایه پایه گرامی خانواده گفتم و سمتش رفتم والیبال عشق که منم و بود دستش توی والیبال

 ناهار خوردن رایب تا کردیم بازی والیبال رفتیم و شدند بلند افراد همه تقریبا لطفا بشند بلند والیبال

 شدیم اظهار

 فامیل مردای این کردن چه به هب-

 های باجناق روی به من اما کردم خودم که را کارها همه نداشت قابلی:گفت وسطیم شوهرخاله

 نکشند خجالت موقع یه که نمیارم گرامیم

 تکه کال باحاله و شوخ خیلی خالم شوهر این

 آزاد وقتت هفته خرآ میگما:گفت بابام روبه کوچیکم خاله شوهر که بودیم سفره کردن جمع درحال

 چادگان بریم

 بریم آره:دادم جواب بابام جای به من و

 بخوره کلش به بادی یه مدت این بعد هم ترمه که بریم باش:بابا

 داده کنکور اینم دادیم کنکور ما بده خداشانس ننه وای:مهرداد
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 شمال بردیمت کنکورت بعد توهم خوبه مامان مهرداد:مهری خاله

 کشیدم سختی من بگم میخواستم کیال حاال خب:مهرداد

 از بعد و کردند حرکت چادگان طرف به و شدند ردیف هم سر پشت ها ماشین شد هفته آخر

 و دادیم انتقال ویال به ها خودرو از را وسایل و رفتیم ویال داخل به و رسیدیم مقصد به دوساعت

 مزد صدا را همه و آوردم را والیبال توپ و رفتم خودمون ماشین سمت به استراحت ربع یک از پس

 و بازی اومدن(داییم دختر)مهشاد و ترالن و مهرداد و مهران فقط متاسفانه اما والیبال بیان تا

 نشستیم ها چمن روی و شدیم خسته تا بازی به کردیم شروع

 ویال توی میرم شدم خسته خیلی من:ترالن

 رفتم منم:مهشاد

 وابج تر ور آن تا رفت که بود خط پشت کی نبود لوممع و زنگید مبارکشون موبایل که هم مهران

 :گفت و پیوست ما جمع به مهشید و کردند ترک را ما همه که بود موقع همان در بده

 کجاست بقیتون پس

 موندیم ما فقط رفتند همه-

 کنیم چیکار حاال:مهشید

 بیایم آب لبه تا بریم هستید پایه میگما:مهرداد

 آره آره-

 بریم:مهشید

 به یمشد سوار و رفتیم اینا خالم ماشین سمت به بود مهرداد دست ماشین سویچ که ونجاییا از و

 رسیدیم دوراهی یک

 آب به میرسیم راه کدوم از نظرتون به حاال-

 نمیدونم:مهشید

 راست سمت من نظر به:مهرداد
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 میدونی؟ کجا از تو-

 راست راه به را آدما باید میگن نشنیدی مگه رفت راست راه از باید میگن همیشه آخه:مهرداد

 میریم راست از هم حاال کرد هدایت

  اسالم مریضا همه بده شفا خدا-

 دیگه نمیرسیم یا میرسیم آب به یا برو راه همین از:مهشید

 رسیدیم آب به تا شدیم رد خمی و پیچ پر جاده از  کردیم حرکت راست سمت به

 بیایم راست راه از باید همیشه گفتم دیدین:مهرداد

 تومیگی که همون باشه-

 چطورا؟ سنگ پرتاب مسابقه بیاین:مهشید

 بندازیم آبی رو نظرم به خوبه-

 مداو در صدا به مت گوشی که بودیم مسابقه حال در و برداشتم صاف سنگ تا چند باشه: مهرداد

 علیکم سالم:مهرداد

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

 آب لبه تا اومدیم ما:مهرداد

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

 حاال یایمم باش:مهرداد

 :گفت ما روبه و کرد قطع را تلفن

 بریم شید بلند

 بود؟ کی-

 کیان گرامتون خواهر شوهر:حسین
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 و منشستی هم دور همه ویال محوطه در و خوردیم را شام و رفتیم ویال طرف به و شدیم بلند هم بعد

 :گفت مهران که میزدیم حرف باهم

  پارک بریم بشید بلند بشینید که اینجا نیومدید

 هست؟؟ کجا پارکش:بابا

 تر پایین قدم دو:خاله شوهر

 الوالیب زمین توی تا برداشتم را والیبال توپ هم من و رفتیم پارک سمت به و شدیم بلند همه

 ردنمیک بازی و بودند ایستاده تور پشت ای عده رسیدیم پارک به وقتی کنیم بازی تور پشت

 والیبال زمین در همچنان ها آن و شد ساعت یک برند تا میکنیم صبر گفتم ولی شدم ناراحت

 ودخ برند،کار تا کنیم خاموش را پارک برق شد قرار مهرداد و مهران فکر با که بودند بازی مشغول

 ار پارک برق دوباره و رفتن خانواده اون باالخره پارک تاریکی دقیقه چند از پس و کردیم عملی را

 و شدیم خسته تا کردیم بازی صبح 2321 ساعت تا کردیم بازی رفتیم خودمون و کردیم وصل

 .خوابیدیم همه ساعت یک از بعد و ویال به برگشتیم

 نموند از پس و بریم آب لب گرفتیم تصمیم و خوردیم صبحانه و شدن بیدار همه 8 ساعت صبح

 و چرت  منشستی ویال بیرون جوونا بپزیم،ما غذا تا برگشتیم ویال به زیاد گشنگی علت به آب لب

 و فتمر ها اون سمت به دیدم را داداشش و تبسم که افتاد بقلی ویال به چشمم که میگفتیم پرت

 کردم سالم

 میکنی؟ چیکار جا این تو سالم:تبسم

 تفریح اومدیم فامیل با-

 خوبی؟ سالم:آرمین

 ممنون-

 خبرا چه دیگه خب:تبسم

 بیاین هم شما نشستیم جا اون فامیل های بچه با ما-

 نمیشیم مزاحم معزیز نه:تبسم
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 بریم بیا نکن ناز-

 هک نشستیم و کردم معرفی را اونا جمع به و اومد ما سر پشت هم داداشش و کشیدم را دستش

 :گفت مهشاد یهو

 بازی والیبال زمین توی بریم بشین بلند زیاده تعدادمون که حاال ها بچه

 نیافته خاصی اتفاق امیدوارم فقط موافقم: تبسم

 اتفاقی چه-

 بابا هیچی:آرمین

 بگو پس نیستم کن ول نفهمم چیزی یه تا من میدونی بگو تبسم-

 مجبور وما رفت پارک برق ناگهانی که میکردیم بازی والیبال زمین توی داشتیم ما دیشب:تبسم

 ارکپ برق که دیدیم ویال توی از ما رفت از ربع یک بعد  و ویال به برگردیم تاریکی توی شدیم

 شد وصل

 که میکردن نگاه ما به متعجب تبسم و آرمین و خنده زیر زدیم و کردیم نگاه گهدی هم به همه

 :گفت مهران

 من به و بود تا سه ما تقصیر پارک برق شدن وصل و قطع ولی شرمنده واقعا نکنید نگاه جوری این

 کرد اشاره و مهرداد

 براچی؟ بپرسم میشه:آرمین

 همما نکندید دل زمین از شما موندیم منتظر هرچی و کنیم بازی زمین توی میخواستیم:مهرداد

 شرمنده واقعا کنیم خاموش را پارک برق شدیم مجبور

 همیخند قشنگ قدر چه که شدم آرمین متوجه تازه من و خندیدن به کردند شروع تبسم و آرمین

 :گفتم نیاوردم کم میکنه نگاه من به داره اونم دیدم که کردم بهش نگاهی

 ...که شمایید میدونستیم اگه ببخشید عاواق تبسم و آرمین آقا

 نداره اشکال:گفت که بزنم حرفم بقیه نزاشت آرمین
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 رماف تشریف ناهار خوردن برای تا خندیدیم و گفتیم و بودند ما کنار تبسم و آرمین ساعتی یک

 .شدیم

********* 

 و دیدم آتلیه توی ارمین چندباری ماه یک این طی ومن میگذره چادگان به ما رفتن از ماهی یک

 اگه ممیگ خودم پیش هست ومهربونم خوشتیپ باحالی و خوب پسر میبینم میکنم دقت که حاال

 یه متبس حاال میگم میخندم خودم افکار به ولی میخوریم هم به من خاستگاری بیاد بخواند واقعا

 .بریزی نقشه الکی نباید توکه گفته چیزی

 دیدم هک کردم گوشی صفحه به نگاه زنگید موبایلم که میرفتم بزرگم آبجی خونه طرف به داشتم

 کردم وصل را تماس میباشد گرام دوست تبسم

 سالم-

 خوبی سالم:تبسم

 ممنون،توخوبی؟ خوبم-

 خونمون کنم دعوتت که شدم مزاحمت خوبم:تبسم

 نمیشم مزاحم-

 میبینمت فردا تعارف از میاد بدم میدونی داداش زن:تبسم

 منم کرد بوسم و بغلم پرید تارا که شدم خونه وارد خندیدم کرد قطع و  نداد بهم زدن حرف اجازه

 هخرید هردوشون برای که هایی نبات آب و کردم بوسش اونم و رفتم سارا طرف به و کردم بوسش

 .دادم هردوشون وبه آوردم در کیفم از را بودم

 شدم ونهخ وارد و رسیدم دردسر کلی از پس و رفتم تبسم خونه طرف به و شدم آماده

 داداش زن آمدی ش خو سالم:ریحانه

 ممنون-
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 رفح به کردیم شروع و نشستیم کردم سالم منم و کرد سالم گرمی به بامن و اومد جلو مامانش

 اتفاقی چه بدونم شدم کنجکاو بود درهم اش چهره کردم سالم و شدم بلند اومد داداشش که زدن

 افتاده؟ اتفاقی:گفتم تبسم روبه که افتاده

 بپرسم ازش بزار واال نمیدونم:انهریح

 ارمین آقا:گفنم من بزنه حرف اومد تبسم تا و اومد بیرون اتاقش از آرمین که بود موقع همون در

 شده؟ چیزی

 چطور؟ نه:آرمین

 افتاده اتفاقی شاید گفتم بود درهم قیافتون آخه هیچی-

 ام خسته فقط نیست چیزی:ارمین

 آرمین هک بودم شده کنجکاو بدجور و بود اومده پیش سوال لیک ذهنم توی و برگشتم قبلیم جای به

 به خترد فوضولی تو بگه نیست یکی نمیخورد،آخه خسته آدمای به اصال قیافش بود اینجوری چرا

 میشی نگرانش که کیشی باباشی ننشی،خواهرشی، چشه اون که توچه

 بازگشتم خونه به من تا زدیم حرف ریحانه با کمی یه

******** 

 سرگرم و شده شروع دانشگاه و درس میگذره رفتم اینا تبسم خونه به که روزی از ماهی چند

 های روز اوقات بعضی و شدیم قبول دانشگاه یه توی تبسم و پرتو و من شدم خوندن درس

 یخوراک رفتم بوفه طرف به کالس از شدن خارج از بعد امروز همین مثل دقیقا همه مثل کالسامون

 مکنار و اومدند طرفم به پرتو و تبسم که شدم خوردن مشغول و نیمکت ویر نشستم و خریدم

 :گفت تبسم و نشستن

 بگم؟ چیزی یه ها بچه

 بفرمایید:پرتو

 خاستگاری رفتیم داداشم برای دیشب:تبسم

 خوردن گره همدیگه به هام وابرو شدم ناراحت حرفش این باشنیدن
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 :گفت من قیافه بادیدن تبسم

 شد؟ چیزی

 بگو بقیش نه-

 بدیم دست از را ترمه داره امکان نگو بقیشا من نظر به:پرتو

 هردفعه و بودم شده کنجکاو درموردش و بود جالب برام اخالقش و رفتار دیدم آرمین که روزی از"

 کردم کرف تبسم تعریفای به روز چند تا و میکردم گوش اشتیاق با میکرد تعریف داداشش از تبسم

 تعریف اون برای ماجرا و دونستم خواهرم مثل پرتو و دارم اداششد به حسایی یه فهمیدم تا

 "کردم

 کوفت-

 براچی؟:تبسم

 بتعریف بقیشو پیچی پیچ:پرتو

 نبود موافق زیاد هم دختره نیومد خوشش دختره از که امیر:تبسم

 شد؟ چی تهش خب-

 شد داده فیصله ماجرا و طور همین هم دختره و کرد مخالفت داداشم هیچی:تبسم

 شدم خوشحال و شد باز بدجور منیش

 میکنه ذوقی چه ببین نیشتو ببند:پرتو

 گرفت خندم افتادم چیزی یه یاد! آخه؟ کنم ذوق براچی-

 خودتی خر:پرتو

 ها کرده صبر تو خاطر به داداشم خاستگاری بیایم ما نمیخوای هنوزم فاطمه راستی:تبسم

 دارم امیر به حسایی یه واقعا فهمیدم که بود اونجا و بود افتاده راه سازی قند کارخانه دلم تو

 نمیدونم-

 کنه کمک بهت بتونه شاید کن تعریف ترمه برای خاستگارت قضیه تبسم راستی:پرتو
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 مرغا قاطی رفتی توهم جونم لبخند اوالال-

 نه هنوز:تبسم

 هست؟ کی برگشته بخت این حاال-

 نام گفت اونم دارم وستشد جورایی یه خاستگاری اومدن پیش شب پسرخالم،سه پرهام:تبسم

 ارچیک موندم حاال فقط خاستگاری بره نشده راضی دیگه جایی هیج من جز به داره دوستم واقعا

 بکنم؟

 میخواد آشنا عروسی یه دلم وقته خیلی منم کن تموم کار بده بله-

 گفتما جدی:تبسم

 خودت سر یبراچ دیگه پس داری دوستش توهم داره دوست را تو وقتی نکردم شوخی که منم-

 معطلی

 افتادیم شیرینی و شام یه ایول مبارکه خب:زهرا

****** 

 خیلی عقدش روز هم امروز و مرغا قاطی رفت و داد بعله جواب کردن ناز کلی بعد تبسم باالخره

 هک رسید کادوها دادن موقع میومدن بهم واقعا گفتم تبریک بهش کنارش رفتم بود شده قشنگ

 پرتو که میگشت آرمین دنبال چشمم مرد همه این بین و دشدن وارد فامیلشون مردای

 ماندب و کردم ذوق دیدنش با کردم نگاه بود کرده اشاره که طرفی وبه خندیدم...گلم اوناهاش:گفت

 .کرد اذیتم قدر چه پرتو که

****** 

 روی نگاهی نیم زنگید همراهم تلفن که بودم مختلف سایتای و هال وبالگ در گزار و گشت مشغول

 دادم جواب و کردم ای خنده تبسم شماره بادیدن که کردم صفحه

 دوستم بر سالم-

 خوبی؟ سالم:تبسم

 چطوی؟ تو منون-
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 میکنی چیکار خوبم منم:تبسم

 میگشتم ول اینترنت توی داشتم هیچی-

 میای؟ توهم بیرون بریم میخوایم باهم راهنمایی های بچه از چندتا فردا راستی آهان:تبسم

 امنی چرا آره-

 بیان بگو داری رو شمارشون ها بچه از هم کسی اگه:تبسم

 چشم-

 .بپوشم چی که بودم فکر توی و دادم رو خوب خبر و زنگیدم پرتو و فرانک به

 حلم راهی و زدم مشکی و قرمز اسپرت ست یه و پوشیدم رو مشکی مانتو دردسر و فکر کلی بعد

 برادر و تبسم که بودیم زدن حرف غولمش بودن اونجا پرتو و فرانک رسیدم وقتی شدم قرار

 و اروی و مریم و غزل شامل که راهنمایی دوستای یکی یکی هم بعد و رسیدن شوورش و گرامشون

 ها بچه:گفت رویا که بودیم گفتگو و گپ مشغول نمیشناختمشون که دیگه های بچه چندتا و مهسا

 شده چی و کرده چه چندسال این توی بگه هرکسی بیاین

 این و میخوانم درس و شاغل گرافیک رشته در صادقی مریم اینجانب:کرد شروع مریم همه از اول

 زندگیمون خونه سر میریم ماه آخر ایشاال که نامزدم نشسته کنارم که آقا

 نکنی دعوت منو نامردی مریم-

 نمیرم منم که نباشی تو چشم:مریم

 ندارم ازدواج قصد ها حاال حاال و رممیب لذت خود بودن مجرد از و مجرد و مجلسم گل که منم:پرتو

 هستم دانشجو و والیبال مربی حاضر درحال و بدنی تربیت که رشته

 در و میباشم مجرد تره شیطون پرتو چون دو شماره شیطون البته کالس شیطون ترمه که منم-

 دانشجو و عکاسی رشتمم و میکنم کار آتلیه

 میشه متاهل زودی به البته:تبسم

 برگشته بخت این هست کی حاال:مهسا

 :گفت بود ناظرکیفی و بود ساکت لحظه اون تا که آرمین
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 خوشبخته واقعا کنه انتخاب رو خانوم ترمه هرکسی من نظر به

 سوپرایزه:گفت مهسا روبه تبسم که کردم تبسم به نگاهی

 غریبه شدیم ما حاال:مهسا

 نکرده داماق پسره هنوز عاشقین قوعش مرحله توی االن معلومه که اینجور و نیستید غریبه نه:پرتو

 داری پسر دوست پس اوووو:مریم

 بعدی سر برین کن ولش میگید چرند چرا بابا نه-

 شوهرم آراد هم ایشون و کردم عروسی که دوماه منم:غزل

 همینطوره االنم معلومه که جور این و بود حرف کم هم راهنمایی همون از غزل

 کپزش دندون دارم و میکنم کار تجربی رشته در که میباشم کالس خوشتیپ اینجانب:فرانک

 بیاد نتونست زیاد کار علت به متاسفانه که دارم نامزد میشم

 بنده شوهر جان باربد هم ایشون کردم عروسی که میشه ماهی چهار که منم:رویا

 شنگشق اسم و نشسته بغلم که هم آقامون و میخونم درس دارم هنوز ولی ریاضیم دبیر منم:تبسم

 پرهام

 نیومد دلم بزنم دوری یه برم باهاش کرد خواهش ازم و اومد سمتم به آرمین که بودیم مشغول

 میزدیم قدم پارک در پذیرفتم رو خواهشش بشکنم رو دلش

 بزنم حرف مهمی موضوع مورد در میخواستم:آرمین

 بفرمایید-

 چیه؟ من مورد در نظرتون:آرمین

 چطور؟-

 به دمنش قدم پیش خاستگاری برای حاال تا من اگه ببینید طلبم اصل سر میرم زود خیلی:آرمین

 نمیدونستم خودم به نسبت رو شما دقیق حس که بوده این خاطر

 بگم؟ چطوری آخه خب-
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 یانه؟ داری دوستم بگو:آرمین

 آره یعنی نمیدونم-

 دارم دوستت خیلی منم:آرمین

 :گفت میکنم نگاش زده تعجب دید وقتی گرفت رو دستم که نشستیم صندلی روی

 ببندیم عهدی یه باهم االن از میخوام

 کن تکرار گفتم هرچی:گفت و کرد تنظیم رو گوشیش

 ترمه و آرمین دوتا ما:آرمین

 ترمه و آرمین دوتا ما-

 سالمتی و صحت در و لحظه همین در:آرمین

 سالمتی و صحت در و لحظه همین در -

 باشیم هم کنار حال همه در که میبندیم عهد:آرمین

 باشیم هم کنار حال همه در که میبندیم عهد -

 کنیم دوری کردن دعوا از و باشیم داشته دوست را همدیگر:آرمین

 کنیم دوری کردن دعوا از و باشیم داشته دوست را همدیگر -

 میمانم عاشقش و دارم دوست رو ترمه من:آرمین

 میمانم عاشقش و دارم دوست رو ترمه من-

 آرمین بگو تو گلم:آرمین

 گفتم سوتی دادن به توجه بدون و خونسرد خیلی دادم سوتی چه فهمیدم تازه

 نمیکنم ترک اورا وقت هیچ و دارم دوست را چل و خل آرمین ترمه اینجانب

 به دارم دوستش فهمید آرمین که بودم خوشحال و رفتیم ها بچه سوی به زدن حرف کمی از بعد

 :گفت مریم رسیدیم که ها بچه
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 کیه داره دوست رو تو که ای برگشته بخت اون فهمیدم خانوم ترمه خب

 خوشبخت آدم نه برگشته بخت بعدم هست کی حاال شما به آفرین:آرمین

 رضایی آرمین آقای:مهسا

 خاستگاری میریم هفته آخر تا ایشاال و دارم دوست رو ترمه من بعله آفرین:آرمین

 خرآ تا که حاال به نه نمیزاشت پاپیش که موقع اون به نه هوله قدر چه داداشت این تبسم:پرتو

 خاستگاری بره میخواد هفته

 خاستگاری میرفت پیش سال هفت بود هول نیست هول داداشم:تبسم

 بازگشتیم خانه به باالخره کردن بش و خوش و خندیدن کلی بعد

****** 

 .شد وارد و زد اتاق در مامانم که میخوندم کتاب بودم خوابیده تخت روی

 میکنی؟ چیکار نباشی خسته:مامان

 چطور؟ میخونم کتاب دارم ممنون-

 فرق خیلی دیگه های مهمونی با هم مهمونی این  داریم مهمون فردا که بگم بهت اومدم:مامان

 داره

 هستن؟براچی؟ کی-

 آره؟ دوسته تو با دخترشون میگفت انگار میاد واست خاستگار شب فردا:مامان

 چیه؟ دخترشون اسم-

 تبسم:مامان

 بود عقدش پیش وقت چند که همون میشناسیش آره آهان-

 زیرو یه نمیکردم فکر وقت هیچ و بود افتاده راه عروسی دلم توی من و بیرون رفت اتاق از مامانم

 باشم داشته دوست و کسی و بشم عاشق حد دراین
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 حرکت پذیرایی طرف وبه برداشتم را چای سینی و کردم سرم را بود آورده مامان که را چادری

 کلی زا بعد داشتم استرس چرا نمیدونم نشستم مامانم کنار به چایی کردن تعارف از پس و کردم

 :گفت پدرآرمین ناگهان ها خانواده زدن حرف

 بزنند؟ باهم را حرفاشون خانم عروس و پسرم اجازتون با فرازمند آقای

 شماست دست ما اجازه:بابا

 اتاق یتو ببر آرمین آقا جان ترمه:گفت من روبه وبعد

 مپیوتر،پسکا صندلی روی ارمین و نشستم تخت لبه من رفتیم اتاقم سمت به آرمین با و شدم بلند

 سکوت دقیقه چند از

 باشید ساکت طور همین میخواین:آرمین

 بگم چی خب آخه-

 باشه؟ چطوری شوهرآیندتون دارید خودتون،دوست اخالقی خصوصیات:آرمین

 شم،اگهمی عصبانی بدجور بشم عصبانی اگه فقط یادهز هستم،صبرم عکاسی رشته دانشجو من-

 شم،دلممی سرد باهاش کنه تکرار را کارش اگه و بیارم مبارکش روی به نمیتونم کنه ناراحتم کسی

 ..و باشه داشته هوامو آیندم همسر  میخواد

 :گفت و کرد قطع را شعورحرفم بی پسره

 پس دارید خبر من زندگی همه از هم شما نهریحا وجود با انگار و میدونم من که را اینا همه خب

 رچنده فکرکنید خوب تا میدم وقت شما به روز چند من نه یا بگید را بله شما که آخر جواب میمونه

 باشه بعله جوابت میکنم فکر

 براچی؟-

 نمیکنی ترکم و داری دوستم گفتی خودت چون:آرمین

 فکرکنم باید ولی گفتم چیزی یه موقع اون-

 نداری؟؟ دوستم یعنی:آرمین

 میکنم فکر روش نمیدونم-
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 بچه پسر کپی و بود ناراحت و بود و خورده گره هم توی ابروهاش که کردم صورتش به نگاهی

 ماا گرفته رو قرمز کنترلی ماشین یه چشمش فروشی بازی اسباب مغازه توی که ساله 5 های

 بود گرفته خندم نخریده ماشین واسش مامانش متاسفانه

 میخندی؟ چرا هچت:آرمین

 شدی نخریدن ماشین براش که ساله 5 های بچه این کپی آرمین وای نمیشه سرت شوخیم-

 داد قتو بهم روز چند بگیرم تصمیم عقل با و درست تصمیم اینکه خاطر به و خندید کلی آرمینم

 .بگیرم وقت و بشه ضایع اینا ننش جلو میکردم کار یه خودم نمیدادم البته

 بودند راضی وصلت این به که بابام و مامان کنم چیکار که بودم فکر توی طفق روز چند این

 کلی با من جواب یعنی آخر جواب بود مونده و بودن کرده تایید آرمین هم شوهراشون و خواهرام

 .گفتم را بعله و گرفتم خودم تصمیم اینا مامانم های مشاوره و کردن فکر

 بدم به رو شدنم عروس خبر که زنگیدم آنیتا به

 عجب چه سالم:آنیتا

 خوبی سالم-

 زنگیدی من به شده چی خوبم:آنیتا

 بدم بهت خوب خبر یه زدم زنگ-

 چی؟:آنیتا

 میشه عروس داره و شد عاشق گلت دوست-

 کدوم:آنیتا

 میگم رو خودم دیوونه-

 هست؟؟ کی حاال اوووو:آنیتا

 تبسم داداش آرمین-

 میگی دروغ:آنیتا
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 تو جان به نه-

 الکی وهمت نیست کن ول نکنه خودشون عروس تورو تا میگفت همیشه تبسم یادته ترمه وای:آنیتا

 عروستونم االن از من میگفتی شوخی روی و

 گذشت زود قدر چه آره-

 بشی خوشبخت امیدوارم دیوونه میگم تبریک:آنیتا

 بیایا بای مراسمون برای راستی هوی منون-

 چشششم:آنیتا

 شده ذره یه واست دلم بال بی چشمت-

 میمونم چندماه ایران میام عقدتون برای ایشاال طور همین منم:آنیتا

 عالیه واااای-

 

 طرف آن که آقامون سمت به و دادم تکون دست امیر برای رفتم در طرف به و پوشیدم را لباسم

 ار هایی ماشین بوق و امیر صدای فقط و شدم زمین پخش که کردم حرکت بود ایستاده خیابان

 .شد قطع داص و شنیدم

******* 

 :آرمین

 بردن را هترم رسیدیم که بیمارستان به کردیم حرکت بیمارستان طرف به و شدیم آمبوالنس سوار

 دندبو بیمارستان توی همه ساعت نیم بعد خودم آبجی و ترمه خانواده به زدم زنگ منم و عمل اتاق

 اومد بیرون عمل اتاق از دکتر وتا

 شد؟ چی دکتر آقای-

  کما توی رفتن همسرتون اسفانهمت:دکتر

 ممیکرد نگاه دکتر به فقط بزنم نتونستم حرفی هیچ شد جاری همه اشکای دکتر حرف این با
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 بیاند بیرون کما از تر زود هرچه که کنید دعا:دکتر

 .کردند وصل بهش دستگاه کلی و بردند اتاقی توی را عشقم

 راصرا کلی بعد امروز و میزنم حرف هاشبا و ترمه به میزنم زل شیشه پشت از که است دوهفته

 با زدن حرف درحال و شدم اتاق وارد مخصوص لباس پوشیدن از بعد بشم اتاق وارد تا دادند اجازه

 من اتاق به ها آن ورود با و کردم خبر دکتر آقای خورد تکون دستش های انگشت که بودم عشقم

 اومد بیرون اتاق از دکتر ساعت نیم از پس کردند بیرون را

  بیاین من همراه شما فقط اومدن هوش به همسرتون میگم تبریک:دکتر

 شده؟ چیزی-

 نیست چیزی نه:دکتر

 نشستم صندلی روی اتاق به شدن وارد از پس و رفتم دکتر آقای اتاق طرف به

 ..که اینجا بیاین گفتم شما به:دکتر

 هست؟ مشکلی:گفتم کردم قطع و دکتر حرف

 بشه حل جراحی عمل با احتماال که هست کوچیکی مشکل یه:دکتر

 مشکلی؟ چه بپرسم میشه-

 به جراحی عمل با ولی ندارن دیدن قدرت خورده خانومتون سر به که ای ضربه علت به:دکتر

 میشند خوب درصد21 احتمال

 کنم چیکار باید من-

 هب نیدمیدو الزم اگه و بدید اطالع همسرتون خانواده به و کنید حفظ را خودتون خونسردی:دکتر

 بگید هم همسرتون

 ممنون-

 بود ااونج که خواهرش به فقط و نگم خودش به را موضوع گرفتم تصمیم و رفتم ترمه اتاق طرف به

 بگه اش خانواده به خودش شد قرار و گفتم
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 .رفت بیرون اتاق از بود اونجا که پرستاری من ورود با شدم اتاق وارد

 خوبی؟ خانومم سالم-

 :..........ترمه

 بزنی حرف باهام میخواین_

 بیرون برو:ترمه

 میاد دلت تو میگی چی-

 برو میاد دلم آره:ترمه

 فتمر پرستار سمت وبه بیرون اومدم بیرون اتاق از باکنجکاوی و کردم گوش حرفش  به ناخودآگاه

 شده؟ چیزی:گفت دید را من چهره پرستار وقتی

 نگفتید؟ چیزی اومده پیش براش هک مشکلی درمورد که بود،شما شده جوری یه ترمه رفتار-

 نگم بودید نگفته من به:پرستار

 گفتید؟ بهش چی برای بپرسم میشه-

 گفتم منم بگم بهش داره مشکلی اگه کردند اصرار مدام:پرستار

 کردی بیجا شما-

 .رفتم بود بستری عشقم که اتاقی سمت به و نشدم جواب منتظر

 عشقم-

 نیستم تو عشق من بیرون برو میکنم خواهش:ترمه

 بزنیم حرف منطقی بیا بگی تو هرچی باش-

 ببینم نمیتونم دیگه من میدونند همه راه اون به نزن خودت ارمین:ترمه

 میشی خوب عمل با بعدم احتمال یه فقط اون-
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 برو باشه سالم که کنی ازدواج کسی با باید تو کنم ازدواج نمیخوام من باشه میخواد هرچی:ترمه

 میکنم فراموش را تو منم کن فراموش منا

 هدوهفت این موندم منتظرت سال چند شدم عاشق که دوروزه یکی من مگه میزنی چیه حرفا این-

 منداشت خوراک و خواب دوهفته بیای هوش به بودم منتظر بودم ایستاده شیشه پشت اینجا هم

  انصافی بی که واقعا کنم فراموشت میگی حاال

 بیرون برو انصافم بی من آره:ترمه

 نکنیم ترک رو همدیگه بستیم عهد و دادیم قول هم به پارک توی روز اون ما عزیزم ترمه:آرمین

 میکنی حوری این چرا

 همین بیرون برو فقط:ترمه

 بستم دوباره و کردم باز را اتاق در

 میرسیدم عشقم به داشتم که حاال اومد سرمن بود بالیی چه این خدایا:ترمه

 

 

 تحمل باید کنم چه ولی زدن حرف باهاش دقیقه دو واسه زده لک دلم ترمه عمل به مونده روز دو

 کلی با تبسم وقتی حتی نشد راضی زد حرف باهاش هرکی اومده هوش به که روز چند این کنم

 و من نخواست دیگه و کرد قهر تبسم وبا شد دعواشون ببینمش و برم من خواست ازش خواهش

 نیست کیی میکنه قضاوت زود داره واقعا کنه فراموش منا دبای آرمین که گفت همه به و ببینه تبسم

 یصدای که بودم فکر توی کنم فراموشت چجوری آخه عاشقم وقته خیلی من المصب بگه بهش

 هک است تبسم و ترمه فابریک رفیق فهمیدم که کردم مقابلم طرف به نگاهی.کرد جلب توجه

 ..زد سرم به فکری ناگهان

 سالم:پرتو

 خوبید؟ سالم-

 چطوره؟ ترمه ممنون:پرتو
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 خوبه-

 زدم صدایش که کرد حرکت ترمه اتاق طرف به

 بکنم خواهشی یه میشه میگم-

 !بفرمایید؟:پرتو

 بزنه؟؟ حرف من با نمیخواد ترمه که هستید جریان در-

 !ندونه که کیه بعله:پرتو

 میده گوش را شما حرف آخه بزنید حرف باهاش شما میشه-

 چشم ولی نمیدم قول:پرتو

 بدم گوش هاشون حرف به تا ایستادم اتاق در پشت سریع هم من که رفت ترمه اتاق طرف به

 چطوری؟ من گل رفیق سالم:پرتو

 توخوبی؟ خوبم سالم:ترمه

 نیست خوب حالش اصال که ایستاده در پشت یکی انگار ولی خوبم:پرتو

 کی؟:ترمه

  آرمین عشقت،آقا:پرتو

 ندارم دوستش دیگه من بره اینجا از نگفتم مگه:ترمه

 ودتخ از بهتر که نگو دروغا این از من به ولی بگو بگی میخوای اینا هرکی به بعدم باش آروم:پرتو

 شونن ضعف اینقدر ایسته می عشقش پا بشه عاشق اگه میشناسم من که ای ترمه میشناسمت

  نمیده

 هب نباید داره گناه اون ولی عاشقشم و دارم دوستش هنوز آرمین من درست خب کنید درک:ترمه

 بشه خراب زندگیش من خاطر

 امید سیب ناامیدی در گفتی بهم همیشه خودت بعدم بیافته اتفاقی چه نیست معلوم که هنوز:پرتو

 باش اندیش مثبت همیشه میگفتی بهم قدر چه بودیم که راهنمایی یادته است
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 چیکارکنم حاال باش خب:ترمه

 فرجی دشای بکنه آبدارم ماچ یه بزنه حرف باهات و بینهب را تو دودقیقه فقط بیاد عشقت بزار:پرتو

 کنه خوب حالتو عشق و بشه

 نه نه نه بار ده نه میزنم حرفا یه بار یه:ترمه

 توبگی هرچی باش:پرتو

 نه میگه متاسفم:گفت و اومد بیرون اتاق از پرتو دقیقه چند بعد

 ممنون-

 کرد میشه هم ای دیگه کار یه راستی:پرتو

 چی؟-

 حرفی هیچ بدون ببینید ترمه فقط و بیین من با هم شما و اتاق توی برم دوباره من:پرتو

 باش-

 شد وارد و زد در

 باش خودت مواظب بگم بهت اومدم عشقم:پرتو

 زدی حرفا این صدبار دیگه برو پع:ترمه

  باش خودت مواظب عشقم میگفتم بهش منم میخواست دلم و میکردم نگاه بهش لبخند با

 خداسعدی:پرتو

 ...دلم کنه فراموش منو بگو آرمینم به راستی شاملو خدا:ترمه

 میگیریم هم عروسیتون میشی خوب ایشاال زدی، حرفا این از دیگه بار یه میزنمتا:پرتو

 اومدیم بیرون اتاق از و ایشاال گفتم دلم توی

****** 

 اومد بیرون عمل اتاق از ساعت چند بعد و بود ترمه عمل روز امروز
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 بود؟ طور چه عمل ردکت آفای-

 میکنیم باز را هایش چشم اومد هوش به هروقت کردیم را خودمون سعی تموم ما:دکتر

 باشم اونجا لحظه اون منم میشه-

 میکنم صداتون همسرتون چشمهای بازکردن موقع نشه چرا:دکتر

 تانسبیمار به و پوشیدم رو بود خانومیم عالقه مورد رنگ که را آبیم لباس رفتم خونه سمت به

 خدا داخ و ایستادم کنارش رفتم ترمه اتاق طرف به و کرد صدا مرا دکتر ساعت نیم بعد و برگشتم

 ببیند منا قشنگش چشمهای میکردم

 تویی؟ آرمین:ترمه

 :گفتم ذوق با

 منم عشقم آره-

 میبینم تار:ترمه

 میشی خوب دیگه دقیقه چند تا دخترم طوری این اولش:دکتر

 .رفتند بیرون اتاق از و گزاشتند تنها عشقم و من ها پرستار و دکتر

 شدم خوب نمیشه باورم:ترمه

 گلم میگم تبریک-

 :گفت آروم صدای با که کردم حرکت اتاق در سمت به

 میری؟ کجا

 میرم دارم و شد راحت خیالم شدی خوب که هم حاال برو گفتی خودت-

 تنهام میبینمت دارم شدم خوب هک حاال ببینم را تو نمیتونستم چون برو گفتم موقع اون من:ترمه

 نذار

 بزارم تنهات دیگه عمرا عزیزم کردم شوخی-

 .نشستم وکنارش بوسیدم رو نازش صورتی لبای رفتم طرفش به
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****** 

 ترمه

 عروسی باهم هردومون گزاشتیم قرار تبسم با و کردیم عقد بیمارستان از شدنم مرخص از بعد

 .پذیرفتند هم عزیز همسرهای و بگیریم

 واقعیت و عشق به باحال چه شوخی یه که میکردم فکر این به و بودم کشیده دراز تخت ویر

 که میکردم مرور شدنم عاشق تا تبسم با را  آشناییم روزهای های خاطره وداشتم شد تبدیل

 .بود گلم خاله شماره کردم نگاه که گوشیم صفحه به شد، فراگیر موبایلم زنگ صدای

 خودم جون خاله سالم-

 خوبی؟ سالم:مهری الهخ

 زدی من به زنگی یه عجب چه خوبم-

 بدم بهت خبر یه زدم زنگ:مهری خاله

 چی؟-

 !!شده عاشق مهرداد:مهری خاله

 هست؟ کی بدبخت دختر این داره؟حاال من به چیکار خاله خب هه-

 تو دوست میگفت مهرداد:مهری خاله

 دوستم؟ کدوم بمیرم،حاال دوستم واسه الهی-

 میدی؟ خونشون شماره پرتو سمشا:مهری خاله

 داره سلیقه ذره یه هرکول این انگار نه ندم که چرا-

 پسرما نگو اِ:مهری خاله

 گاد مای اوه-

 پرتو به زدم زنگ و دادم مهری خاله به پرتو خونه شماره

 خانم عروس سالم-
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 کیه؟ خانم خوردی؟عروس چیزی سالم:پرتو

 اشقع نمیرسه من عشق پای به البته که گلخش و خوشتیپ پسر یه شده شایعه دیگه تویی-

 شده جنابعالی

 هست؟ کی حاال مخفی؟ دوربین:پرتو

 مهرداد من برگشته بخت پسرخاله-

 حاال دیده منو کجا اینا ما ننه اوه:پرتو

 دهاوم خوشش تو از و شده آشنا رفتارت با و دیده را تو بیمارستان توی بودی پالس هرروز وقتی-

 شده تو گند رفتار شقعا چجوری موندم فقط

 تربیت بی:پرتو

 دیگه دوشب تا خاستگاری میان ایشاال کردم شوخی عزیزم نه-

 !!!دیگه؟؟ شب دو:پرتو

 بزنگ االن همین شد قرار خالم به دادم خونتون شماره آخه آره-

 بعله آهان:پرتو

 باری کاری-

 خدافظ نه:پرتو

****** 

 یدمپوش لباس سریع و شدم خوشحال بیرون ریمب دنبالت میام باش آماده گفت و زد زنگ آرمین

 اشینم توی و رفتم خانه از بیرون به موبایلم زنگ تک صدای برسه،با عشقم تا ایستادم ومنتظر

 .نشستم عشقم

 چطوری؟ سالم:آرمین

 توخوبی؟ خوبم-

 شدم خوب دیدم تورا:آرمین
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 بود؟؟ افتاده اتفاقی مگه-

 میکنند خسته آدما خنگند قدر این ها بچه این خستم اومدم سرکار از عزیزم نه:آرمین

 بودیم اینا اندازه روزی یه ماهم اینجوری نگو-

 خدا به نبودیم خنگ حد این در ما ولی درست:آرمین

 آرمین خانواده چون خودمون خونه برگشتیم و گذروندیم را ساعتی چند عشقم با و خندیدم

 ونمونخ بیاد تا کردم راضی را آرمین زور به منم عروسی روز تعیین برای ما خونه بیان میخواستند

 رفتیم اتاقم سمت به خونه به ورودمون از پس

 امروز؟ گذشت خوش:آرمین

 نگذره خوش چرا بعله:ترمه

 کردم دعوایی چه کردی حال:آرمین

 اس باجذبه اینقدر آقامون که اومد خوشم آره:ترمه

 رفتار مآرو آرمین اولش و زد ما به اشینم یه بودیم ماشین کردن پارک هنگام و رفتیم بیرون وقتی)

 از یارو که سرش کشید داد نکرد نامردی باال برد صداشا تیغی جوجه پسره دید وقتی ولی کرد

 (ماسید گشادش دهن توی حرف و بود مونده باز دهنش ترسش

 گلم میکنی فکر چی به:آرمین

 امروزت دعوای به:ترمه

 ببین منا جونم ترمه:آرمین

 چیه؟:گفتم و دکمکر بهش نگاهی

 زده جوش دماغت کنار چرا ببینم جلو بیا:آرمین

 منو لبای ولع با کرد شروع گزاشت لبام روی را نرمش لبای که کردم نزدیک صورتش به را صورتم

 و آوردیم کم نفس هردومون تا کردم همراهیش منم شد چی فهمیدم که بودم شک توی بوسیدن

 :گفت رفت گوشیش سمت به میل بی وردخ زنگ آرمین گوشی که بود موقع همان
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 برسیم حالمون و عشق به نمیزارن دودقیقه پع

 کیه؟:ترمه

 شده بدبخت من مزاحم حاال کرده پرهام با حالشا و عشق حتما.تبسم:آرمین

 و شوورم خواهر به باشه آخرت دفعه بعدم نکرده قطع تا بده جواب بگو پرت و چرت کم:ترمه

 مزاحما میگی نازنینم دوست

 خودم گل خواهر بر سالم:آرمین

 :.....تبسم

 بیاین زود شماهم خونه بیام نزاشت ترمه دیگه نه:آرمین

 :....تبسم

 بای چشم:آرمین

 بحرفم؟ خوارشوورت با اینجوری خوبه بفرمایید:گفت من روبه و کرد قطع را تلفن

 عالیه آره:ترمه

 بودم نشده سیر هنوز من نکن عوض بحثا خب:آرمین

 بخوری بیارم چیزی یه برم بزار نتهگش آخی:ترمه

 لبای اون تشنه که اینه منظورم من نمکدون:گفت و گرفت را دستم که رفت اتاق در طرف به

 میکنه دیوونه آدم رژ بدون که صورتیتم

 !تیمارستان؟ بیایم باید عروسی شب یعنی وای:ترمه

 چی؟ واسه:آرمین

 شدی دیوونه میگی خودت:ترمه

 !آره؟؟ دیوونم من بت یگمم حاال خیارشور:آرمین
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 روی مآرمین و زمین خوردم که کرد گیر کجا نمیدونم پام که پنجره سمت دویدم منم اومد سمتم به

 ایلب عاشق که منم بوسید را لبم و کرد نزدیک صورتم به رو صورتش گرفت دستامو افتاد من

 .شدم همراه باهاش آقامون

****** 

 آینه هب وقتی بندازم آیینه به نگاهی داد اجازه و شد تموم شکار آرایشگر دردسر کلی بعد باالخره

 و ناز اونم کردم تبسم به نگاهی.بودم شده ناز و جیگر که بس از خودمم کردم شک کردم نگاه

 .بود شده قشنگ

 اومدن دوماداتون خانوما عروس:آرایشگر

 .رفتیم نازنیمون شوورای طرف به تبسم و من آرایشگر کمک با

 !دیگه؟؟ اید رمهت شما:آرمین

 میباشم ترمه عمه دیگه؟من کیه ترمه نه-

 تو شدی خشگل قدر چه کاراتم همین عاشق:آرمین

 نداریا من از کمی دست توهم ولی میدونم-

 نمیام چشم به که تو کنار در:آرمین

 خشمله درصد صد باشه من انتخاب وقتی باشه زشت من عشق میشه مگه نشو لوس-

 میافتم پس االن ننه اوه:آرمین

 یلیخ که عکسی تنها گرفتن جورواجور عکسای بردن اتاقی به منو کردیم حرکت آتلیه سمت به

 رو خشگلم و باریک چشمای بردم سرم باالی رو دستام خوابیدم که بود عکسی بود شده قشنگ

 کردم خمار

 زد لبخندی من دیدن با آرمین.بودم من که اتاقی توی زدن صدا رو آقامون باالخره

 نک نگاه رو آرمین توهم کنید،ترمه بغل رو جون ترمه پشت از دوماد آقا:گفت بود مهدیه که عکاس

 بزنید لبخند بهم

 گرفتیم مختلف های ژست با عکس چندتا و کردیم رو گفت مهدیه که را کاری
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 میخواین رو کدومش مونده ژست دوتا:مهدیه

 بگه خانومم هرکدوم:آرمین

 میگم خودم آخری ژست این مهدیه:ترمه

 نگفتی خودت رو قبلیا اون نه حاال:مهدیه

 هم روی روبه عکس اون بعد و ببوسه و بگیره رو دستم آرمین که جوری نشستم صندلی روی

 رمن لبامو نیاورد طاقت آرمین عکس گرفتن از پس و کردیم نزدیک هم به رو لبهامون و ایستادیم

 .بوسید

 که ینفر اولین شد بلند مهمونا سوت و دست صدای رتاال به ما شدم وارد با و رفتیم تاالر طرف به

 که تارا و سارا هم بعد و عزیزم خواهرای هم بعد و گلم بابای بعد و مامانم گفت تبریک بهم

 ودنب شده گلشون خاله مثل بودند شده خوردنی و ناز صورتی مجلسی لباسای اون توی هردوشون

 رفتیم داماد و عروس جایگاه طرف به چهارتایی

 میکنم خودمون عروس تو من گفتم دیدی:بسمت

 شد تبدیل چی به ساده شوخی یه دیدی آره-

 .بود شده خواستنی وشلوار کت توی قدر چه که کردم نگاه عشقم به خندیدم

 شدی خوشتیپ و داره دوست بگم بهت گفت خانومتون آقاهه-

 عاشقشم منم بگید بهش:آرمین

 بلند که شدم خوشحال قدر این دیدنش با اومد طرفم هب و فرانک و آنیتا که بود لحظه همون در

 ...کردم بغلش و شدم

 ها نیومدی دیگه رفتی کوچولو آبجی سالم-

 شدی خشمل قدر چه خوبی سالم:آنیتا

 میدونم-

 میریزه حاال سقف:آنیتا
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 بود تنگیده واست دلم قدر چه محکم سقف نترس-

 رفت دیش عاشق که میبینم تنگیده واست دلم خیلی منم:آنیتا

 داشت توجه من به اینجوری یکی کاش بده خداشانس:فرانک

 تو چطوری فرانککم شرمنده-

 باشه مبارک راستی خوبم:فرانک

 عروسی زودتر هرچی دارم دوست:گفت که نشستم آقامون کنار فرانک و آنیتا با زدن حرف از پس

 بشه تموم

 رقص الح در رقصیدن تانگو به یمکرد شروع و رفتیم مجلس وسط به ترنم پیشنهاد با که خندیدم

 هوام روی کردم احساس که بوسید گردنمو و شد خم من روی آرمین و شدم خم کمر از که بودیم

 گرفتم قرار زمین روی چرخیدن دور چند از پس و بیرون زد احساساتش رگ آرمین این خدا وای

 .بوسید لبامو آروم آرمین که

 اومد طرفم به پرتو که نشستیم سرجامون

 میگم تبریک:پرتو

 ممنون-

 ممنون:آرمین

 :گفت بشنوم من فقط که جوری

 دراومد همه چشم میرقصیدینا خوب تخته به بزنم ماشاال:پرتو

 خخخخخخ-

 عروسی خیرسرت بخند درست:پرتو

 خدافظی همه از اومدند ما بدرقه برای ومامانامون بابا و شد تموم عروسی باالخره ساعت چند بعد

 دشدن وارد پرتو و فرانک در شدن باز با که اومد در صدا به خونه زنگ که شدیم نهخو وارد و کردیم
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 دختر ادوت بده گفتیم ماهم رفتن کجا یاشار و مهرداد این نیست معلوم شدیم مزاحم شرمنده:پرتو

 بیاستیم کوچه توی

 اینجا اومدیم بعدم دیگه آره:فرانک

 هستیم خوبی های بچه ام نیستا طوری بکنید میخواین کاری:گفت گوشم توی

 مدل کردم نگاه که آرمین به کنند اذیت منا میخوان و اومدن الکی فهمیدم حرف این شنیدن با

 داشت نقلی خونه که پیرزنه اون داستان یاد لحظه یه  اومد زنگ صدای بازهم که سوخت واسش

 دکر باز یاشار و مهرداد برای را در آرمین افتادم خونشون میومدن حیوونا هی

 زشته بریم بیا اینجایی تو عزیزم فرانک:یاشار

 بریم ابی گلم:گفت گرفت را دستش و کنارش اومد یاشر که انداخت باال یاشار برای ابرویی فرانک

  شرمنده خانوم ترمه خدافظ دیگه

 بریم بیا باشن راحت نباید آرمین و ترمه دودقیقه پرتو خاکتوسرت:مهرداد

 کنیم اذیت عاشقو کالغ دوتا این یزاریننم که شما سر بر خاک اه:پرتو

 خوندم چشماش از  کردم نگاه که آرمین به اومد در زنگ صدای دوباره که رفتند شوخی و خنده با

 که قسمی یاد و کردم تعجب آنیتا دیدن با که کردم باز رو در کنه خفه رو در پشت طرف میخواد که

 کنه اذیت کلی ،منا من عروسی شب خورد قسم که افتادم خورد راهنمایی توی

 تو بیام میشه شدم مزاحم شرمنده:آنیتا

 تو بیا-

 شدم مزاحمتون دلیل دو به:آنیتا

 بفرمایید:گفت میزد موج توش عصبانیت که صدایی با آرمین

 دومی یا بگم اولیو اول:آنتا

 دومی-

 میگم اولیو اول خب:آنیتا
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 بگو-

 بگم تسلیت رو قشنگتون پیوند اومدم:آنیتا

 مبارک پیوندتون بود عزا مال که اون وای اِی:گفت که دمکر اخمی

 بگید هم دومت دلیل میشه:آرمین

 داره دلیل دوتا اونم که بگیریم باهاتون عکس یه میخواسم:آنیتا

  بگو زود پیغمبر یا-

 نامزد به هک اینه دومیش و باشم داشته ازت عکس ایتالیا میرم وقتی خب که اینه دلیلش اولین:آنیتا

 بدم نشون خشگلم

 دبدی نشون نامزدتون به زنمو عکس بخواید کردید جا بی شما ولی میگم اینا شرمنده:آرمین

 نمیده نشون با آروم آرمین-

 خواهری:گفتم آنیتا به که شد خیره نامعلومی  نقطه به و نشست مبل روی عصبانی و ناراحت آرمین

 داره گناه کن درکش

 خوردم قسم االنم خوردم قسم من:آنیتا

 زحمت بی شد اجرایی قسمت کافی اندازه به آنیتا-

 کنم کم شرم:گفت کرد قطع و حرفم

 جورایی یه آره-

 شعوری بی خیلی:آنیتا

 ارهد گناه آرمینمم و بود بد کارم شاید کردم هدایتش خونه بیرون به زور به و گرفتم رو دستش

 ریهجو چه نوشته مختلف ایسایت توی و میگند همه این که لذتی این میخوام جورایی یه خودمم

 باش خودت مواظب خدافظ:آنیتا

 همچنین به چشم-

 رفت و شد آبی ماشین سوار و زد چشمکی و خدمتم در بگو خواستی کمکی:آنیتا
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 آرمین

 کشیدن برق از و همراهمون های تلفن کردن خاموش از پس و اومد انتظار همه این بعد باالخره

 هالبت بریزن کرم میخوان شده هرجور که اند ترمه دوستای هب اگه آخه آیفون کردن قطع و تلفن

 رمهت دست بیارند در تالفی میخوان همه میریزه کرم اون و این سر بس از است ترمه خود تقصیر

 دوستای این میکردم شماری لحظه چقدر نمیدونی ترمه وای:گفتم بردم اتاق طرف به گرفتم را

 بکشند منا میخواستن دیوونه که توهم

 ارهد دیدم که کردم نگاش کنه باز را موهاش تا نشست آینه روی روبه و کرد کشی آرمین ی ندهخ

 پایین را لباسش زیپ کردم باز رو موهاش سریع رفتم کمکش به میکنه باز را موهاش  ناز با

 کشیدم

 دربیارم لباسم میخوام کن ور اون روتو جونم آرمین:ترمه

 امشب بده کشدن به منا میخواد انگار نه

 کنم نگات میخوام زنمی دیگه تو عزیزم-

 نکن نگاه را دفعه این حاال:ترمه

 کردم ترمه به را پشتم و برگشتم ناخودآگاه که گفت مظلومنه و ناز با قدر این

 :ترمه

 رو بود رونم روی تا که رو قرمزم خواب لباس و آوردم در زحمت کلی با را سفیدم عروس لباس

 و زد خیمه روم آرمین تخت روی شدم پرت و شد خالی پام زیر که شد چی نفهمیدم که پوشیدم

 بوسه ردک پرت اتاق گوشه به آورد در ناگهانی و رفت بلوزش سمت به دستش میبوسید ولع با لبامو

 دهش خمار بدجور ایش قهوه چشمای میپرستید منو که بودم شده بتی مثل و کرد آروم منو هاش

 سینه میکشیدم درد داشتم خدا وای روم انداخت رو خودش و دآور در را مبارکش شلوار که بود

 طور همین شد شروع سختش میداد؛جای ماساژ و میخورد داشت رو کوچولوم و فرم خوش های

 قربونت:کرد جلب رو توجهم آرمین صدای میکردم تحمل رو لذت و درد و میکشیدم آه داشتم که

 منم تمومش میخوای نکن گریه برم
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 لیخی و شد بلند که دادم مظلومانه نگاه یه با جوابشو شده خیس اشک از هام ونهگ فهمیدم تازه

 ودب بخش آرامش آغوشش اینقر کرد بغلم محکم پشت از و خوابید تخت روی و بوسید لبامو نرم

 .برد خوابم کی نفهمیدم که

 شمچ وت چشم ای قهوه ی تیله دوتا با که کردم باز چشم شکمم زیر شدیدی درد احساس با صبح

 شدم

 خوابیدی؟؟ خوب بشم فدات:آرمین

 لمد زیر یهو که شدم بلند تخت روی از و کردم تایید سر با نداشتم زدن حرف جون که اونجایی از

 دایص که نشستم زانو دو روی و بیاستم پاهام روی نتونستم دیگه کشید تیر همزمان کمرم و

 خوبی؟ نفسم:شنیدم را میزد موج توش نگرانی که آقامون

 عدوب اومدیم بیرون گرم آب دوش یه گرفتن از بعد رفت حموم سمت به کرد بغلم و اومد طرفم به

 .کرد شونه رو لختم بلند موهای هم

 :گفتم ناراضی حالتی با و کرد بغلم که بشم بلند خواستم

 بیام میتونم خودم زمین بزارم

 نگو هیچی هیش:آرمین

 داد صبحونه بهم تونست تا و شوندن پاهاش روی منا و رفتیم آشپزخونه طرف به

 شدم سیر نمیخوام دیگه آرمین-

 شده ضعیف بدنت بخوری باید:آرمین

 خب شدم سیر-

 آخریه لقمه دوتا بخور نکن کل کل:آرمین

 . خوردم آخرم لقمه چند ناچار به

****** 

 گلمشخ رفیق زندگیشون خونه سر رفتند و کردن عروسی تبسم و من بعد هفته سه مهرداد و پرتو

 مثل همیشه که گلم پسرخاله طور همین و بود شده ناز خیلی شب اون داره رو خواهرم جای که
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 من خصوصا کگردیم ازدواج و شدیم عاشق همه ساده قدر چه واقعا دارم دوستش بزرگترم داداش

 خوش و خوب زنگی که خوشحالم و شد تموم بود که هرچی شد شروع شوخی با شدنم عاشق که

 رتشک بزرگ نعمت این خاطر به خدا از و میشه اضافه داریم که عشقی به روز به روز و داریم خرمی

 .میکنم

 وقتی البته بیرون بردش که کردم خواهش پرهام از و کردم دعوت رو هم آرمین تولد روز امروزم 

 یستمن سربه میخواین نکنه میگفت بود ترسیده بیچاره رفت دردسر کلی با دنبالش اومد پرهام

 لخشگ رو خونه باهم و اومد تبسم ربع یک بعد و کردم بیرونش خونه از بود زحمتی هر به دکنی

 به که خواستم تبسم از کشید رو زحمتش رو بودم داده سفارش که رو کیکی مهردادم کردیم

 هب و کردم قطع رو خونه برقای تمام میرسند دیگه ساعت نیم تا گفت پرهامم بیان بگه پرهام

 .بیاد عشقم تا ایستادم ومرتب آماده و کنه وصل برقا یدرس گفتم پرهام

 

 آرمین

 یکردم پارک رو ماشینش داشت که پرهامم بود تاریک خونه کردم باز رو در وقتی رسیدیم خونه به

 بود نرسیده هنوز

 بیرون میری گفتم بهت صدبار نیستا بچه از خبری میشم عقیم میافتم نیستی؟االن خانومی عشقم-

 بگو بهم

 شده سرخ روم روبه رو ترمه و شد روشن ها برق ناگهان که کردم پیدا زحمت هزار با رو شیمگو

 بغلم را ترمه و کردم ای خنده بقیه خوندن آواز صدای و میگفت تبریک بهم رو تولدم که دیدم

 کردم

 عشقم ممنون-

 زدی که بود حرفی چه این ،خاکتوسرت خواهش:ترمه

 بینم ذره زیر حد این در نمیدونستم خدا تورو کن عفو-

 نداره اشکال:ترمه

 نشسته مجردم تازه همید بغل تو ساعت سه ها نشسته خانواده آهای:مهران
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 داری؟ مشکلی:وگفتم بوسیدم رو ترمه لبای

 باشید راحت تو جون ب نه:مهران

 تولد ودب نوشته روش که قرمزی و شکل قلبی کیک تبسم که نشستیم دونفره مبل روی و خندیدم

 گزاشت من جلوی رو کمبار

 خواهری ممنون-

 کرده رو کارا همه ترمه نکن تشکر من از:تبسم

 کردم ترمه نثار چشمکی و جاش به اونم تشکر-

 قسمت این عاشق خوشبختانه شایدم و متاسفانه شاید که بود کادوها نوبت کیک کردن قاچ از بعد

 بودم اینطوری کودکی از البته تولدم

 ام صحنه این عاشق من وای-

 !ای؟؟ بچه مگه دادا آرمین:پرهام

 چیم ساعت داشتم دوستش بیشتر ها کادو همه از که بود ترمه کادو کردم باز که رو کادویی اولین

 از و کردم باز روهم ها کادو که بقیه کادوهای و بوسیدم رو ترمه گلی لپای و بستم دستم روی رو

 کردم تشکر همه

 

****** 

 بعد سال سه

 مامان باهم هم حاال کردیم ازدواج باهم و بودیم باهم همیشه پرتو و تبسم و من که اونجایی از

 هرسه های بچه بکنم کاری نمیزاره روز اون از و کرد ذوق کلی شده بابا گفتم آرمین به وقتی شدیم

 هبچ داشتم آرزو بچگی از اند دوقلو هام بچه فهمیدم وقتی شدم حال خوش خیلی اند قلو دو مون

 که فریحات زنگ و سرکار بفرستمش زور به باید صبحا شده بابا وقتی از که آرمینم باشند ودوقل هام

 بچه و خودم حال از و میزنه حرف باهم رو تفریح زنگ ربع یک میزنه زنگ بهم نیستند ها بچه
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 فیدس و سیاه به دست نمیزاره خونه میاد که ظهرم شده ذره یه واست دلم میگه آخرشم و میپرسه

 .میده انجام کارها همه بزارم

 پیش هفته سه که هم پرتو و اومدند دنیا به دردسر و ناز کلی بعد مامانی های کوچولوی باالخره

 رنگی رفته مهرداد به چشماشون ولی اند پرتو گیای بچه فتوکپی اومدند دنیا به تپلوش پسرای

 رنگی

 هامون بچه شدند ناز چه میبینی خانومم:آرمین

 من مبر قربونشون آره-

 بابا عشقای برم قربونتون خودم:آرمین

 باشیا داشته دوست من بیشتر را اونا نشد قرار-

 حسود خانوم من برم توهم قربون:آرمین

 رمس گزاشتن دنیا این به پا دخمالم که روزی از گزاشتم خواب تخت توی آترینا و آتریسا خندیدم

 نخوابشو و میشه گشنشون باهم ونهردوش که اینه بودن دوقلو بدی ولی دارم دوسشون شلوغه

 و دم و میکنه کمکم همیشه کنم حس کمبودی نمیزاره که آقامونم عاشقشونم بازم ولی میگیره

 رو انوماخ این که میکنند کمکم و خونمون میان وقتا بیشتر که گرم آرمین مامان و مامانم و خواهرام

 ارحص توی بودیم دیدن فیلم رحالد آقامون با وقتی که بودم شده خسته قدر این. کنیم بزرگ

 داد جواب و رفت تلفن طرف به آرمین پریدم خواب از تلفن صدای با که برد خوابم دستاش

 شده؟ چی سالم:آرمین

-...... 

 بیمارستان کدوم:آرمین

-....... 

 میام االن باشه باشه:آرمین

 بود؟ آرمین؟کی شده چی

 اومدند ادنی به دایی کوچولوهای فکرکنم رستانبیما بردنش شده بد حالش بود،تبسم پرهام:آرمین
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 بیام؟ منم-

 کنه مواظبت بابا عشفای از کی بیای تو میگم بهت شد خبری میرم من عزیزم نه:آرمین

 هم خودش و اومدند دنیا به سالم و صحیح تبسم های بچه که داد پیام آرمین ونیم ساعت یک بعد

 .بیاد آرمین دممون منتظر و شدم خوشحال خونه برمیگرده االن

 گرفتی زندایی های نی نی عکس نباشی خسته من آقای سالم-

 پرهام و تبسم ترکیب دخترش و منه کپی پسرش ببینشون بیا بعله:آرمین

 میشه مرخص کی برم قربونشون الهی وای-

 صبح فردا ایشاال:آرمین

******** 

 بعد دوسال

 تنیس آقاجونم که حیف میخندیم و یگیمم و شدیم جمع آقاجونم باغ توی همه و فروردین 12 روز

 .نخواست اینا تقدیر که افسوس ولی ببینه منا عروسی و منا های بچه میخواست دلم همیشه

 بچه)رها و رهام و(پرتو های بچه)امیراردالن و امیرارسالن و آتریسا و آترینا به نشستم آرمین کنار

 های چهب خاطر به میکنم شکر را حالند،خدا خوش و میکنند بازی باهم دارند که میبینم( تبسم های

 های موضوع سر داریم نظر اختالف ها موقع بعضی درسته مهربونه خیلی که عشقم و سالمم

 با آتلیه یتو هنوز و زندگیمم عاشق میده فیصله قضیه به و میاد کوتاه یکیمون هردفعه ولی مختلف

 هب و دبیره که آرمینم و ترند واجب هامکوچولو چون اوقات بعضی اما میکنم کار داداشش و مهدیه

 نم نظرم به خالصه...و میشه جدی و میخنده موقع به چون دنیاست دبیر ترین نمونه خودش قول

 ..نگیره من از رو زندگی این میخوام خدا از و دارم رو زندگی بهترین

 بزنیم دوری یه بریم شو بلند خانمی:آرمین

 باش-

 باشه آتریسا و آترینا به حواستون یشهم مامان:میگم مامان روبه وبعد

 برو باش:مامان
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 :گفت آرمین که میریم راه هم دست توی دست عشقم با 

 بودا شده تنگ دونفرمون زدنای قدم واسه دلم

 نمیکنی توجه من به تو اومدن دنیا به دخمالم که االن نظرم به ولی طور همین منم-

 بشم لوس آقامون هواس خواست دلم ولی گفتم چی نفهمیدم هم خودم

 دوست رو تو فقط من بعدم نبودن خشمل دخمالی این که نبودی تو اگه آخه برم قربونت:آرمین

 یرمم نگیرند قرار مهری بی مورد اینکه خاطر به میکنم بغلشون میبینی که هم رو بچه اون دارم

 جاداری قلبم تو خودت فقط که وگرنه طرفشون

 ♥اینجایی خودت فقط گفت قلبش رو گزاشت رو شودست بوسید رو پیشونیم که خندیدم

 حتما بغلت میگذره خوش

 ..رویا

♫♫♫ 

 حتما بغلت میگذره خوش

 بندن نفست به نفسام

 کردم بغلت بود سردت وقتی زندگی سخت سرمای تو

 رویا رویا

 دنیا خوبه تو با

 رویا رویا

 آسمونا تو تو با

♫♫♫ 

 کردم بغلت

♫♫♫ 

 من با تو عمر همه انگار
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 بود من با تو حس همش عمرم مهه انگار

 بود رسیدن تو به واسه فقط نفسم هر

 بود کم کمبود تو با

 روز هر روز هر میگذشت خوش

 بدجور مجنون من لیلی تو انگار قبلی روز از تر عاشق

 شده تر بلند مسیرامون شده محکمتر دلم تو حات

 شده تر رنگ پُر دیگه نقاشیمون رفتن بین از سیاهیا

 رویا رویا

 دنیا خوبه تو اب

 رویا رویا

 آسمونا تو تو با

♫♫♫ 

 رویا

 رویاییم تو ما آره ببند چشماتو

 دنیاییم از دور دیگه بخند دل ته از

 گرفت سو تو با چشامون

 گرفت جون تو با صدامون

 گرفت خون تو با رگامون

 گرفت نور تو با شبامون

 باختیم بردیم باهم ساختیم هم با رویامونو

 ساختیم گلچین خوبیاش از ما و داشت نپایی باال زندگی
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 رویا رویا

 دنیا خوبه تو با

 رویا رویا

 آسمونا تو تو با

 رویا

 رویایی زندگی

 دنیامی دنیاتمو

 آخرش تا مسر یه

 راهی دو میون از

 حرفامی مثل ساده

 دریایی مثل رنگ یه

 رویا رویا

 دنیا خوبه تو با

 رویا رویا

 آسمونا تو تو با
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