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مسئولیت محتوای رمان با نویسده می باشد

«شمیم؟شمیم قصد بیرون اومدن نداری؟»
ای بابا ،اگه گذاشتن مثل آدم یک بار دوش بگیریم؟ اه اه.
آخه من رو چه به خونه ی دوست بابام؟ خیلی هم خوشم میاد ازشون که اینا اینقدر اصرار
میکنن!
«اومدم مامان جان ،اومدم».
با بیشترین سرعت ممکن لباس هام رو پوشیدم و از حمام نازنینم بیرون زدم .بدون اینکه نگاهی
به سر و وضعم بکنم سریع از اتاق خارج شدم و سمت اتاق شهریار رفتم .می خواستم ببینم
حاضر شده یا نه .چون مامان گفت سر ساعت هشت حاضر باشیم .ول من تازه که ساعت یک
ربع به هشت شد ،از حمام بیرون زدم.یک در کوچولو زدم و سرم رو داخل اتاق بردم .شهریار
جلوی آیینه ی قدی اتاقش ایستاده بود و داشت دکمه های پیراهنش رو می بست..

2

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
«حاضری؟ای بترکی چی می شه مثل یک پسر حاضر بشی؟ همیشه ده دقیقه جلوتر
حاضره.خرس گنده »
رفتم داخل اتاق و شروع کردم :
«ببین شهریار می ری پایین سر مامان رو یکم گرم می کنی تا حاضر بشم .باشه؟»
شهریار با چشم های گرد شده و متعجب زل زده بود به من .صداش زدم  « :شهریار »
جواب نداد وفقط با چشم هاش از باال به پایین و برعکس به من نگاه می کرد.دو بار دستم رو
جلوی صورتش تکون دادم .وا اصال داداش ما هم خل بود ها.کم کم داشت عصبیم می کرد .یهو
خیلی بلند و با عصبانیت اسمش رو زدم  «:شهریار »
اونم اول به چشم هام نگاه کرد و بعد پقی زیر خنده زد.حاال نخند کی بخند .یه جوری می خندید
انگاری واسش یک جوک خیلی باحال تعریف کرده باشن..
«می شه بگی به چی می خندی؟»
سریع دستش رو باال آورد و به سر تا پام اشاره کرد و مثل جت از اتاق زد بیرون .هه هه هه رو آب
بخندی پسره ی خل و چل .دیوانس بابا
همونطور که با خودم غر غر می کردم رفتم جلوی آیینه .یک لحظه خودم رو تو آیینه دیدم. .
وای! پس بگو اوت گور به گور شده به چی می خندید.موهام همه دورم ریخته بود ،زیر چشامم
سیاه بود چون یک دوش سرسری گرفته بودن کامل شسته نشده بود.تن پوشمم که نگو.بندش رو
کج بسته بودم به خاطر همین یکم یک طرفش بلند تر بود کالهشم که سرم بود چون موهام
خیس بود هنوز درش نیاورده بود.خالصه بگم براتون که اگه توی تاریکی منو می دیدن درجا
سکته می کردین.
سریع اومدم بیرون یک سر و گوشی به آب دادم و خودم رو رسوندم به اتاقم .همین طور که زیر
لب اول به شهریار و بعد به خودم فحش می دادم رفتم سمت سشوارم تا موهام رو خشک کنم
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.ای خدا چرا اینا تموم نمی شه اه .به ساعت نگاه کردم وای خدایا ساعت هشت شد .االن صدای
مامانم در میاد سریع کار موهام رو تموم کردم و رفتم سمت کمد لباس هام.به سرعت نور یک
مانتوی گلبهی با یه شلوار مشکی و روسری مشکی برداشتم تنم کردم با یه کیف کوچولوی گلبهی
گوشیم رو بایه رژ داخلش گذاشتم و رفتم بیرون .بیرون رفتن من با بیرون اومدن شهریار از
اتاقش همزمان شد .چشم هام که توی چشم هاش افتاد هنگ کردم .نمی دونستم باید خجالت
بکشم ،طبیعیش کنم یا عکس العمل دیگه نشون بدم.بعد از چند ثانیه به این نتیجه رسیدم که
گزینه ی دوم بهترین راه حله .خیلی ریلکس بدون اینکه انگار اتفاقی افتاده رفتم سمت راه پله تا
برم پایین ببینم مامان و بابا آماده شدن یا نه.طبق عادت همیشه از روی نرده های چوبی کنار پله
که نسبتا گنده بود سر خوردم و با صدای بلند مامان رو صدا زد  «:نهال جون»

مامان از توی اتاق با وحشت اومد بیرون  «:چته؟ چیشده؟»
وقتی من رو دید که سرو مرو گنده جلوش ایستادم و جیغی که زدم الکی بود به انفجار رسید «:
به خدا یک روز از دستت سکته می کنم .چرا دست از این کارهات بر نمی داری؟ »
من دیدم مامان ترسیده به خاطر جیغی که زدم رفتم طرفش و رو گونش یک ب.و.سه
زدم چشامم شبیه گربه ی شرک کردم دست هام رو بردم پشت سرم و خیلی مظلومانه گفتم «:
ببخشید»
مامان تا چشم ها رو دید قیافش مهربون شد و گفت  «:از دست تو»
رفت سمت آشپزخونه؛ بابا از اتاق اومد بیرون تا من رو دید گفت :
«من می رم ماشین رو ببرم از حیاط بیرون ،به مامانت و شهریارم بگو بیان؛ منتظرم»
من  «:باشه بابایی»
همینطور که می رفتم سمت آشپزخونه تا مامان رو صدا کنم گفتم  «:شهریار ،بریم؟»
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مامانم رو هم صدا کردم تا بریم .شهریار رو دیدم همینطور که بند ساعتش رو می بست از پله
پایین می اومد .می دونستم تنها گیرم بیاره برای اون اتفاقی که توی اتاقش افتاده بود حرصم رو
در میاره؛ برای همین سریع جیم شدم و سمت ماشین رفتم. .

کنار ماشین ایستاده بودم تا مامان و شهریار بیان .سرم رو انداختم پایین و به این فکر کردم چی
می شد اگه بریم خونه ی عمو مسعود ولی پسرش نباشه .ایش پسره ی چندش نچسب هرجور
فکر می کردم نمی تونستم تحملش کنم .آخه آدم تا این حد غیر قابل تحمل؟
با دیدن شهریار و مامان که از پله های بزرگ جلوی در خونه پایین می اومدن ،صاف ایستادم؛
همزمان که به ساعتم نگاه می کردم گفتم «:چه عجب مامان خانم تشریف آوردین».
فقط پنج دقیقه دیر کرده بودن ها ،ولی بازم چه معنی می ده شمیم خانوم رو الکی سرپا نگه
دارن؟ شهریار رسید نزدیکم و گفت «:شمیم»
به چشم هاش نگا کردم .یهو زد زیر خنده ،جوری که مامان و بابا بهش نگاه کردن .من که می
دونستم برای چی می خنده ولی اون بیچاره ها که نمی دونستن .با عصبانیت بهش نگاه کردم
«:کوفت ببند نیشت رو »
یکم تن صداش رو پایین آورد و سرش رو خم کرد طرفم «:آخه تو نمی دونی که چه صحنه ای بود،
شبیه زامبی ها شده بودی »
و دوباره خندید.
چشم هام رو یکم ریز کردم و گفتم  «:یا همین االن ساکت می شی یا من می دونم بعدا با تو».
به زور دهنش رو جمع کرد تا صدای خندش بلند نشه ولی از چشم هاش از زور خنده اشک می
اومد .بحث باهاش بی فایده بود .وقتی به یک چیز گیر می داد دیگه تموم بود.رفتم سوار ماشین
بابا شدم؛ دست به سینه و با عصبانیت زل زدم به جلو .اه اه پسره ی ابله ،اینقدر خندید دهنش
گشاد شد .اسب آبی. .شهریار نشست جلو تا رانندگی کنه؛ بابا هم کنارش نشست من و مامان
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عقب نشستیم.در طول راه هیچ حرفی نزدیم .هر از گاهی شهریار از توی آیینه ی جلو بهم نگاه
می کرد و آروم می خندید و منم ای حرص خوردم ،ای حرص خوردم .توی راه یک جعبه شیرینی
و دسته گل گرفتیم.
وقتی رسیدیم ،پیاده شدم و یک دست به مانتو و روسریم کشیدم تا مرتب بشه .بابا رفت زنگ زد
و در با صدای تیکی باز شد .مامان و بابا جلو رفتن و منم مجبور شدم با شهریار هم قدم بشم .با
صدا زدن اسمم از طرف شهریار می خواستم منفجر بشم طرفش تا حساب کار دستش بیاد ولی
با اولین نگاه که به صورتش کردم دیدم با اخم داره به رو به رو نگاه می کنه .مسیر نگاهش رو که
گرفتم دیدم داره به سروش پسر عمو مسعود نگاه می کنه .سرم رو برگردوندم طرفش تا بپرسم
چیه که خودش گفت «:دور و بر سروش نبینمت .اگه ببینم بازم داری باهاش کل کل می کنی من
می دونم و تو .فقط دلم می خواد...»...
دیدم همین طور داره برای خودش می بره و می دوزه واسه همین پریدم وسط حرفش و گفتم
«:کجا آقا پسر؟ صبر کن ببینم .همچین می گی دور بر سروش نبینمت انگار عاشق و مجنونشم.
بعدشم کسی که همیشه اول شروع می کنه اونه نه من؛ فهمیدی؟
بدون اینکه جوابم رو بده رفت سمت عمو تا باهاش احوال پرسی کنه ،منم خودم رو رسوندم کنار
مامان تا با خاله آفاق احوال پرسی کنم..

مامان داشت با خاله احوال پرسی می کرد .منم سرم رو انداختم پایین تا چشم هام به اون
سروش نکبت نیفته.می دونستم اگه بهش یک نگاه بندازم زود پسر خاله می شه و سر حرف رو
باز می کنه و از همه بدتر شهریار می کشتم.خوش بختانه یا متاسفانه شهریار فوق العاده
غیرتیه.البته اینم بگما با اون غیرتی بازیاش ته دلم غنج می رفت ولی به روی خودم نمی آوردم. ..
«شمیم جون عزیزم حواست کجاست؟»
یهو با صدای خاله آفاق از فکر بیرون اومدم تازه متوجه شدم که طرف صحبتش منم.سریع رفتم
جلو و دست دادم «:سالم خاله جون ،خوبین شما؟شرمنده حواسم پرت شد».
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«عزیزم عیبی نداره تو سن شما جوون ها حواس پرتی زیاد شده».
ایش ،حاال من یکبار حواسم پرت شدها یک جوری می گه انگار خودش زمان جوونیش خدای
هوش و حواس بود.
حاال انگار من زمان جوونی های خاله بودم که اینجوری قضاوت می کنم .ای بابا خود درگیری هم
گرفتم .یک تکون کوچولو به سرم دادم تا از فکر بیرون بیام و رفتم سمت عمو مسعود و باهاش
احوالپرسی کردم .دیدم سروش داره منتظر نگاهم می کنه تا بهش سالم کنم «:سالم آقا
سوسوش ،نه ببخشید آقا سروش ،حالتون خوبه؟»
سروش چون به این سوسوش گفتن من عادت داشت یک لبخند زد و گفت «:سالم خانومی،
خوبی؟»
سریع اخم هام رو تو هم کشیدم و یک نگاه به اطراف کردم تا ببینم شهریار در چه حاله ،که دیدم
با یک اخم وحشتناکی داره بهم نگاه می کنه .یا همه ی امامزاده ها!
شمیم آخه مغز خر خوردی با این پسره دهن به دهن می شی ؟ شهریارم بهم گفته بود ها ولی
همین اول کاری گند زدم .عیب نداره من که کاری نکردم اون خودش زود پسر خاله می شه به من
چه .ای بترکی سوسوش  .سریع رفتم کنار مامان تا از خطر شهریار در امان باشم. .

وقتی رفتیم داخل خونه یهو دیدم همه جفتی نشستن و انگار نه انگار که شمیمی هم هست
.مامان و خاله آفاق ،بابا و عمو مسعود و سوسوش و شهریار .خب شما ها که حضور من رو
احساس نمی کنید چرا من رو با خودتون آوردین؟ احساس چغندری بهم دست داد ولی دیدم
اینجوری نمی شه؛ رفتم روی یک مبل تک نفره نشستم ،خیلی شیک پای چپم رو انداختم روی
پای دیگم کیفمم روی پام تنظیمش کردم .یکمی اخم کردم و سرم رو انداختم پایین .همینطور تو
دلم داشتم به خودم بد و بیراه می گفتم که چرا به اصرارهای مامان گوش کردم و اومدم .کاش به
میشا می گفتم بریم بیرون .بپوکی شمیم با این مغزت .نمی شد زودتر یادت بیاد؟ اگه می گفتی
می خوای با میشا بری بیرون که چیزی نمی گفتن .خبرم بیاد اومدم دیگه بهتره حرص نخورم
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.سرم رو آوردم باال تا ببینم اوضاع بر چه قراره .اول به مامان اینا نگاه کردم که دیدم غرق حرف
زدن هستن؛ به بابا اینا نگاه کردم دیدم عمو چند برگه گذاشته جلوش و داره به بابا توضیح می ده
.اون ها هم حواسشون به من نبود .با ناامیدی سرم رو چرخوندم تا به شهریار و سوسوش نگاه
کنم که دیدم شهر یار سرش تو گوشیشه ،ولی سوسوش به من زل زده .تا دیدم داره به من نگاه
می کنه اول مثل یک بچه ذوق کردم که یکی حواسش به من هست و ناخودآگاه یک لبخند رو
لبم اومد ،ولی با یادآوری اینکه اون که داره بهم نگاه می کنه سوسوشه ،یهو بادم خوابید..
من اگه شانس داشتم که االن توی چشم وزغی بهم زل نزده بودی .سرم رو پایین انداختم .می
خواستم شروع کنم به فحش دادن به سروش که یهو چند تا جام کشیده ی خوشگل که توش
شربت آلبالو ی خوش رنگی بود اومد جلوم .سرم رو آوردم باال و به خدمتکار خونه ی خاله آفاق
نگاه کردم .صاف نشستم و خیلی با کالس یک جام از توی سینی برداشتم «:ممنون»
خدمتکار سرش رو تکون داد «:نوش جونتون خانم»
یک چیز مثبت تو خونه باشه همین شربت آلبالو هست.

داشتم شربت رو با عشق و لذت می خوردم و همش به جامه نگاه می کردم که ببینم کی تموم
می شه .نیشمم تا بناگوش باز بود .شبیه این شربت ندیده ها شده بودم .یهو چشمم به چشم
های مامان افتاد که داشت بهم چشم غره می رفت .مگه چیکار کردم؟ داشتم شربت می خوردم
دیگه .در همون لحظه خاله از کنار مامان بلند شد تا یک سر به آشپزخونشون بزنه .دیدم مامان
داره اشاره می کرد که کنارش برم .با اون چشم غره ای که مامان رفت احتمال نیشگون گرفتن
صددرصد بود؛ پس بهتر بود که نرم .ابرو هام رو باال انداختم و گفتم «:نمیام»
مامان چشم هاش رو یکم ریز کرد و گفت  «:بیا اینجا بشین شمیم جان ،کارت دارم عزیزم».
اوه اوه یا خدا! این دیالوگ کارت دارم عزیزم همیشه یعنی می خواد پدرم رو در بیاره .حاال برم
؟!نرم؟!خدایا چیکار کنم خودت من رو نجات بده.الهی هیچ کس زیر دست مامان واسه تنبیه نره
.وای خدا نیشگون هاش رو بگو!
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حاال اون وسط مامان داشت هی بهم اشاره می کرد که برم کنارش ،منم هی ابرو باال می نداختم و
دست هامم روی دسته ی مبل فشار می دادم تا ازش جدا نشم .انگار مبل می خواست من رو به
طرف مامان هل بده .ای بابا خب یک شربت بود دیگه .یکشربت که اینقدر چشم غره نداره.
دنبال یک راه نجات بودم که یهو شهریار صدام زد .کی از شهریار بهتر؟ وای عاشقتم داداش .منم
مثل این داداش ندیده ها یهو گفتم «:جونم شهریاری .کارم داشتی داداش؟»
شهریار اول هنگ کرد ،بعدم مثل حیوان چهارپایی که بهش تیتاب داده باشن ذوق کرد برای
داداش گفتنم .خبر نداشت کارم گیره تازه اگه بفهمه به حیوان چهارپا شباهتش دادم زندم نمی
ذاشت.
«آره بیا کنارم بشین حوصلت سر رفته ».
سروش نمی دونم کجا رفته گم گور شده .بهتر پسره ی بوق.
رفتم کنار شهریار نشستم و یک نفس عمیق کشیدم .به مامان یک نگاه انداختم ،دیدم داره
انگشت اشارش رو بال وا پایین می کنه .طرف من؛ یعنی چی؟ یعنی اینکه حسابم رو بعدا می
رسه .
االن به خیر گذشت ،حاال تا خونه خدا بزرگه  .برگشتم طرف شهریار و گفتم «:سروش کو؟»
«گوشیش زنگ خورد رفت تو حیاط»
«شهریار حوصلم سر رفت ،یک ساعته اونجا نشستم و زل زدم به در و دیوار» .
شهریار خندید و گفت «:یکم دیگه تحمل کن ،اینا زود شام می خورن .سریع می ریم آبجی »
الهی منتظر بود بهش بگم داداش ها. .

بعد از اینکه شام خوردیم قصد رفتن کردیم .خوشبختانه زود شام خوردن؛ سروشم که کال همون
موقعی که رفت بیرون بعد از چند دقیقه اومد و گفت که کار واجبی براش پیش اومده و مجبوره
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بره .من خوشحال بودم که داره می ره .ولی از حق نگذریم پسر خوبی بود ،مثل قبال نبود که همون
اول می اومد کنارم می نشست ،به هر بهانه ای می خواست دستم رو بگیره و هرجا می رفتم مثل
جوجه دنبالم می افتاد و از همه بدتر تیپش و لباس هاش بودن .برای خودش حال بهم زنی بود.
یادم اومد چندشم شد .تیشرت های تنگ و آستین کوتاه که با اون هیکل الغر می پوشید.
شلوارای رنگی و زنجیر و دستبندی که همیشه داشت توی دست و گردنش حال بهم زن بودن.
البته اینا همه برای سه سال پیش بود .آخه سروش سه سال پیش رفت ایتالیا و وقتی که برگشت
کال از این رو به اون رو شد .هم لباس هاش خیلی متشخص و باحال شد هم اندامش ورزیده تر و
بهتر شد .فکر کنم قشنگ براشون وقت گذاشته .اخالقشم که دیگه مشکلی نداشت. .
با خاله و عمو خداحافظی کردیم و اومدیم تو ماشین و پیش به سوی خونه راه افتادیم .تو ماشین
هندزفریم رو در آوردم و از تو کیفم وصل کردم به گوشیم چون تا خونه حوصلم سر می رفت.
همین طور که چشم هام بسته بود و داشتم آهنگ گوش می کردم ،یک نفر تکونم داد .چشم هام
رو باز کردم و شهریار رو دیدم؛ هندزفریم رو از گوشم در آوردم «:قصد پیاده شدن نداری بانو؟»
تازه متوجه شدم که تو حیاط خونمونیم .پیاده شدم و خیلی بی حوصله سمت خونه راه افتادم.
شهریارم کنارم می اومد «:راه بیا دیگه چرا اینقدر با ناز راه می آی ؟»
«شهریار برو به من گیر نده حوصله ندارم .خوابم میاد.».
«خوبه زود شام خوردن»
«آره جون عمت مگه نگفتی زود شام می خورن و ما می ریم؟تازه ساعت یازده به فکر افتادن غذا
ها رو رو میز بچینن .ایشش»
شهریار خندید و گفت  «:به من چه خب؟ فکر کردم زود شام می خورن »
«می شه تو دیگه از اون آی کیوی جلبکیت استفاده نکنی؟»
«آی کیوی من جلبکیه؟»
همین طور که سرم رو باال می آوردم ،گفتم «:نه پس آی کیوی من جلبکیه؟»
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با دیدن قیافه ی شهریار که دیدم منتظره من حرفم رو تموم کنم تا یک بالیی سرم بیاره ساکت
شدم و یک قدم جلو رفتم .رو به روش ایستادم که اونم مجبور شد همون جا بایسته .دو قدم
خیلی آروم به عقب برداشتم و در همون حالتی که داشتم می رفتم عقب گفتم «:تو جلبکی ترین
آی کیوی رو زمین رو داری»
و فرار کردم .با شنیدن جمله ی شهریار به پاهام سرعت بیشتری دادم  «:آی کیوی من جلبکیه؟
فقط بگیرمت».

با خستگی که تو بدنم بود خودم رو روی تخت پرت کردم و پتوی نرمم رو بغل گرفتم .چشم هام
بسته بود که یهو پام تیر کشید  .ای بپوکی شهریار اینقدر دنبالم کرد که آخر پام خورد به پایه ی
مبل و روی زمین پرت شدم .حاال هرچی اونجا از درد ناله می کردم شهریار نشسته بود روی
شکمم و پهلو هام رو قلقلک می داد .اینقدر خندیدم که نفسم باال نمی اومد و پهلوهامم درد می
کردن .دیگه بابا اومد به شهریار گیر داد که دست برداشت وگرنه من اونجا جون داده بودم .همین
طور که داشتم فکر می کرم کم کم خوابم برد. .
اوف این صدای لعنتی از کجاست ؟اینقدر خوابم می اومد هرچی زور میزدم چشام باز نمیشد .با
چشای نیمه باز از تخت دلبندم جدا شدم و به طرف صدا رفتم .رسیدم به کیفم و گوشیم رو از
توش دراوردم با دیدن عکس میشا که روی صفحه گوشی افتاده بود از خنده ترکیدم. .
اگه می فهمید دارم بهش می خندم زندم نمیذاشت .همین طور که هنوز داشتم می خندیدم
جواب دادم:
_سالم دلقک جوون
_سالم...شمم تو هنوز اون عکس لعنتی رو از تو گوشیت پاک نکردی؟
دوباره خندم گرفت: .
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_وای میشا نمی دونی چقدر عکست باحاله .یعنی در بدترین شرایطم باشم عکس تو رو ببینم
روحم شاد می شه. .
_درد زنده به گورت کنن از دستت راحت شم الهی
_حاال حرص نخور میشی جون.بگو سر صبحی چیکار داشتی زنگ زدی؟
_وای شمیم کالس داریم ساعت نُه یادت رفته .اینقدر حرف زدی یادم رفت بگم. .
یهو انگار بهم برق وصل کردن .به ساعت نگاه کردم  10مین به  9بود.اب دهنمو قورت دادم و
گفتم
_
میشی آماده باش تا ده دقیقه دیگه در خونتونم-
با سرعت جت لباس پوشیدم و رفتم دنبال میشا .اوف خداکنه ترافیک نباشه .قبل اینکه برسم
در خونه ی میشا تک زدم که دم در بیاد .وقتی رسیدم سریع میشا سوار شد و پیش به سوی
دانشگاه راه افتادم .توی راه به جز حرف های همیشگی چیزی رد و بدل نشد چون دوتامون می
دونستیم ایندفعه اگه دیر برسیم استاد مهدوی بیچارمون می کرد آخه دفعه ی اولمون نبود که
دیر می رفتیم. .

در کالس ایستادیم و یک نفس عمیق کشیدیم .یک قدم رفتم جلو اخم هام رو تو هم کردم و در
زدم. .
_بفرمایید
در و باز کردم و رفتم داخل میشا هم پشت سرم راه افتاد.
_سالم استاد
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
استاد مهدوی با دیدن من و میشا اخماش تو هم رفت.
_سالم ،بفرمایید؟
اوه هنوز نیومدیم شروع کرد.
_استاد میشه بشینیم ؟
با گفتن جمله ی میشا به استاد نگاه کردم .چه عجب این میشی خانم حرف زد .استاد یک نگاه
به میشا کرد و به لبخند زد: .
_بفرمائید .لطفا دوباره تکرار نشه
میشا نیشش تا بناگوش باز شد .یک نگا به استاد نگاه کردم که دیدم داره با لبخند به میشا نگاه
می کنه .
اینا چرا اینجورین؟ دیدم اگه هیچی نگم همین طور اینا به هم زل می زنن و لبخند ژیگوند تحویل
هم دیگه می دن .با آرنجم به پهلوی میشا زدم که گفت :
_آخ ،چته؟
اخم بهش کردم و دستش رو کشیدم تا بریم بشینیم .تا آخر کالس من از دست این میشا که چه
زود خر شد ،حرص خوردم .اه اه دختره ی عقده ای منتظر یک نگاه از طرف یک جنس مذکره..
وقتی کالس تموم شد میشا رفت پیشه استاد و گفت:
_استاد .می شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ سوال داشتم
حاال من رو می گی؟
هنگ کرده بودم .فکر نمی کردم سریع وارد عمل بشه .مهدوی هم که از خدا خواسته گفت:
_خواهش می کنم من در خدمتتونم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با هم از کالس بیرون رفتن.انگار نه انگار من آدمم .دختره ی بوفالو
حاال که اون رفت و منم آدم حساب نکرد ،منم می رم خونه تا مجبور بشه به یک نفر خودش رو
بچسبونه تا بره خونشون .حقش بود.

وقتی رسیدم خونه در حیاط رو که باز کردم دیدم مثل همیه ماشین های هیچ کدوم از اعضای
خانواده نیستن. .
هی خدا چی می شد وقتی از دانشگاه می اومدم مامان می اومد استقبالم و می گفت:
_سالم دختر قشنگم ،خسته نباشی .امروز خوش گذشت؟
ولی دریغ از یک روز خونه بودن .معموال مطب بود..
رفتم تو خونه و گل بانو رو صدا زدم: .
_گلی جووون
از آشپزخونه در حالی که پیشبند بسته بود و کفگیر دستش بود اومد بیرون و گفت :
_سالم شمیم جان.خسته نباشی
باز گلی به جمال گل بانو .حداقل یکم جای مامان رو پر می کرد..
_سالم گلی جون ،ممنون .ناهار چی داریم ؟
_غذای مورد عالقه ی آقا شهریار رو درست کردم .آخه امروز که می خواستن برن با آقا ارسالن
(منظورش پدرم بود)شرکت گفتن امروز هوس زرشک پلو با مرغ کردن منم براشون درست کردم..
آخه مرغم غذا شد؟ این همه غذا های خوشمزه ،مثال قورمه سبزی ،وجود داره .وای خدا عاشقشم
چقدر این غذا خوشمزست..
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
یک باشه ی کوتاه به گل بانو گفتم و به سمت اتاقم رفتم .حاال من چی بخورم؟ پسره ی خرس
گنده خجالت نمی کشه می گه هوس زرشک پلو با مرغ کردم .این بره خونه ی خودش به یک ماه
نکشیده زنش ازش طالق می گیره .لباس هام رو در آوردم و سر چوب لباسی گذاشتم.
خوشبختانه این اخالق مامان به منم سرایت کرده بود و دختر منظمی بودم .روی تخت دراز
کشیدم و به این فکر کردم که چند وقته رویا رو ندیدم .بی معرفت اگه من ازش یادی نکنم انگار
نه انگار که دختر عمویی داره .
بهش پیام دادم :
_چطوری گودزیالی بی معرفت
بعد از پنج دقیقه جواب داد:
_تو چطوری گوسفند زبل؟
_یک وقت یک وقت اس ندی شارژ گوشیت تموم بشه اسکار؟
با نوشتن کلمه ی اسکار خودم از خنده ترکیدم .چون رویا بی نهایت از اسکار بدش می اومد و می
دونستم که االن پیام من رو بخونه تا در حد مرگ عصبانی می شه. .

تا حدود نیم ساعت با رویا اس بازی می کردیم .بعدم من وسطش خوابم برد و دیگه نفهمیدم
چی شد..
با حس اینکه یک چیزی داره به پام می خوره و قلقلکم می ده پام رو تکون دادم تا از شرش
خالص بشم و دوباره بخوابم ولی دوباره این کار تکرار شد و یک چیزی به پام خورد و قلقلکم
اومد .متاسفانه پاهام نقطه ضعفم برای قلقلک دادن بود .دوباره پام رو تکون دادم و چشم هام رو
بستم .بعد از یک دقیقه دوباره اونطوری شد .این دفعه عصبانی شدم؛ بلند شدم و نشستم .اتاق
تاریک بود برای همین چیزی معلوم نبود .رفتم جلوی تخت تا ببینم چی به پاهام می خوره که
قلقلکم می آد .همین طور که رفتم جلو و داشتم نگاه می کردم که یهو یک نفر از زیر تخت بیرون
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اومد .با یک قیافه ی خیلی وحشتناک که چشم هاش کامل مشکی بود و دوتا دندون تیزم مثل
دیمن توی فیلم ومپایر داشت .با پوست چروکیده و کدر .با دیدنش یه جیغ هشت ریشتری
کشیدم و خودم رو به عقب پرت کردم .قلبم رو هزار می زد و احساس می کردم رنگمم پریده بود.
وقتی دیدم داره می آد جلو و از خودش صداهای وحشتناک در می آره دوباره جیغ کشیدم :
_مامان
که دیدم یهو رفت سمت کلید برق رو روشن کرد و ماسک رو از روی صورتش برداشت..
با دیدن چهره ی شهریار که پشت اون نقاب بود ،یکم آروم شدم؛ ولی بعد از چند ثانیه تازه
فهمیدم این شهریار گور به گور شده من رو ترسونده .به قیافش نگاه کردم که دیدم داره می
خنده. .
با اخم بهش نگاه کردم و آماده این شدم که حمله کنم سمتش تا یکم خودم رو خم کردم اما چون
نزدیک در بود سریع فرار کرد .
منم دنبالش رفتم .همینطور هم جیغ می کشیدم :
_شهریار میکشمت
اونم با صدای بلند قش قش می خندید و می دوید..

دور مبل ها می دویدم تا شهریار رو بگیرم .یهو شهریار چون خیلی تند رفته بود سرعتش رو کم
کرد منم از فرصت استفاده کردم و با یک حرکت فوق العاده اکشن از پشت روی کولش پریدم و
پاهام رو دور کمرش گره زدم و شروع کردم به توی سرش زدن .شهریار وقتی دید گرفتمش و دیگه
فرار فایده نداره ایستاد و سعی می کرد دست های من رو از موهاش جدا کنه ،وگرنه تمام موهاش
رو می کندم :..
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_پسره ی چاق و زشت.سکته کردم تا قیافت رو دیدم قیافه ی خودت وحشتناک هست باز می أد
براب من ماسکم می ذاره .اه
با مشت می زدم تو سرش که باالخره شهریار دوتا دست هام رو گرفت و به زور از خودش من رو
جدا کرد و روی گذاشتم .دوباره به دست هاش فشار آوردم تا بتونم دوباره بزنمش که نتونستم با
زوری که شهریار داشت .همینطور که نفس نفس می زدم با خشم به شهریار نگاه می کردم.
شهریار تا قیافم رو دید بلند زیر خنده زد و گفت:
_قیافش رو..
_کوفت قیافش رو ،درد و قیافش رو .پسره ی خرس گنده خجالت نمی کشه می آد من رو می
ترسونه. .
_حرص نخور آبجی کوچیکه ،صورتت جوش می زنه از اینی که هستی زشت تر می شی .از من
گفتن بود.
من رو می گی ،دوست داشتم سرش رو از بدنش جدا کنم .پسره ی بوق!
دست هاش رو هل دادم و به سمت اتاقم رفتم .در رو باز کردم و پشت سرم محکم به هم زدم.
روی تخت نشستم و یک نفس عمیق کشیدم تا از عصبانیتم کم بشه .ده دقیقه ای بود نشسته
بودم که صدای گل بانو اومد:.
_شمیم دخترم بیا عصرانت رو بخور .تو ناهارم نخوردی.
با گفتن کلمه ی ناهار تازه فهمیدم چقدر گرسنمه. .
رفتم تو دستشویی و یک آب به سر و صورتم زدم و بیرون رفتم .دیدم مامان و شهریار رو به روی
تلویزیون نش ستن و دارن کیک و قهوه می خورن و تلویزیون نگاه می کنن .با مامان سالم کردم و
نشستم ،جواب داد:.
_سالم عزیزم عصرت بخیر
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ممنون مامانی
گل بانو برام کیک و شیر آورد.چون می دونست قهوه دوست ندارم .به شهریارم اصال محل ندادم؛
انگار نه انگار وجود داره .که یهو صداش دراومد:.
_چطوری کوچولو؟
عصرانم رو که خوردم رفتم تو اتاقم و نشستم پای لپ تاپم تا ادامه ی سریالم رو ببینم که دیدم
گوشیم داره چراغ می زنه .رفتم طرفش و دیدم هشت تا پیام از رویا دارم .می دونستم
چون خوابم برده و جوابش رو ندادم ،همه اش فحش هست .برای همین هیچ کدوم رو نخوندم.
لپ تاپ رو برداشتم و رفتم رو تخت نشستم و روی پاهام گذاشتم .همین طور که داشتم سریال
می دیدم یهو یادم افتاد که پس فردا پانزده اسفند هست؛ یعنی روز تولدم .آخ جوون! من عاشق
روز تولدمم .لپ تاپ رو بستم .باال و پایین پریدم و رفتم سمت در تا تولدم رو به مامان یاد آوری
کنم .وه وسط راه پشیمون شدم .ولش من که نباید یادآوری کنم .یک دونه دختر که بیشتر ندارن
خودشون باید یادشون بمونه .آره بذار یک بار نگم بهشون ببینم یادشون میمونه.واای اگه
یادشون رفت چیی؟!اگه یادشون بره تا یه هفته با هیچ کدومشون حرف نمیزنم مخصوصا با اون
شهریار بوفالو.
با عصبانیت رفتم دست به سینه نشستم رو تخت و زل زدم به عکس خودم روی دیوار روبه رو .اه
شمیم حاال چراا تو عصبانی هنوز که چیزی نشده بزار یادشون بره بعد بیا اینجا بشین .راست
میگه ها چرا من االن عصبانیم؟!خخ خل شدم رفت ولی اخه با فکر کردن به این که یادشون بره
عصبانی میشم چیکار کنم خب؟!ساعت چنده؟به ساعت نگاه کردم .ساعت پنج و بیست و پنج
دقیقه بود.حوصلم سر رفت چیکار کنم؟🤔🤔
بذار برم پایین ببینم بقیه چیکار میکنن .از نرده ها بدون هیچ گونه سرو صدا و جیغ و دادی سر
خودم وقتی رسیدم پایین یه نگاه کردم و دیدم کسی تو پذیرایی نیست همین طور توی هال هم
کسی نبود خیلی اروم رفتم سمت اشپزخونه دیدم گل بانو پشتش به منه و داره چیزی توی
قابلمه ی روی گاز میریزه .یهو یه فکر خبیث به ذهنم خورد همین طور که روی پنجه ی پا مثل
پلنگ صورتی راه میرفتم رسیدم به چند قدمیه ی گل بانو بعد گفتم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_پخخخخخخخخخخ
گل بانو در حالی که از ترس به تکون خیلی بدی خورد برگشت طرفم و چشماشم اندازه ی توپ
کرد .وقتی منو دید دستشو گذاشت روی سینش و گفت _وای ماادر تو که سکتم دادی..
حاال اون وسط من ترکیده بودم از خنده و نمیتونستم تکون بخورم خودمو رسوندم به صندلی میز
ناهار خوری و نشستم دستمو گذاشتم روی دلم که داشت کم کم درد میگرفت
_واایی قیافت خیلی باحال شده بود
و دوباره خندم اوج گرفت .گل بانو اول سعی کرد جدی باشه تا من به خودم بیام ولی تا دید من
دارم از خندل کف اشپزخونه پهن میشم خودشم خندش گرفت.

رفتم سمت گل بانو و یه ب.و.س خیلی محکم از لپ نرمش کردم .در حالی که هنوز اثاری از
خنده توی صدام بود گفتم
_گلی جون داری چیکار میکنی؟
_هیچی مادر دیدم تو ناهارم نخوردی گفتم واست قرمه سبزی درست کنم گشنه نمونی.
_اخ من قربووون تو بشم که اینقدر مهربونی.
چون هم بیکار بودم هم حوصلم سررفته بود گفتم
_گلی جون پس بیا باهم درست کنیم منم کمکت میکنم.
گل بانو هم از خدا خواست.اخه وقتایی که مامان نبود تو اشپزخونه تنها بود و حوصلش سر
میرفت .رفتم ازش یه پیش بند گرفتم و یه روسری هم اوردم و بستن دور سرم و باالی سرم گره
دادم که یه وقت مویی چیزی نریزه تو غذا .قیافم خیلی خنده دار شده بود .خالصه تا یه ساعتی
باهم غذا درست کردیم و بعدش نشستیم روز صندلی های تو اشپزخونه .منم رفتم دو تا چای
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
ریختم واسه خودمو گل بانو .یه نیم ساعتی بود داشتیم حرف میزدیم که مامان از بیرون اومد و
مستقیم رفت داخل اتاقش تا لباساش رو عوض کنه .کال عادتش بود اولین کاری که میکرد
لباساش رو عوض میکرد .بعد از چند دقیقه مامان ترگل ورگل اومد تو اشپزخونه .یه صوت
کشیدم و گفتم
_به به چاکر مامان خوشگله.دل کیو میخوای ببری شیطون ؟!بزا بابا بیاد بعد از این تیپا بزن
کلک.
گل بانو که خندش گرفته بود به مامان سالم کرد .مامانم جوابشو داد و نشست کنار گل بانو .منم
پاشدم واسش چای بریزم .تا پاشدم مامان بلند خندید و گفت.
_این چه تیپ و قیافه ایه درست کردی ؟
یه نگاه به خودم انداختم و تازه متوجه شدم مامان داره پیشبند و روسریم میخنده .یه لبخند زدم
و گفتم
_چیه مگه ؟!به این خوشگلی
فنجون چاییش رو گذاشتم جلوش و نشستم

بعد از یه رب رفتم باال تا یه دوش بگیرم.حمام کردنم نیم ساعت طول کشید اومدم بیرون در
اتاقمو قفل کردم چون هر چیزی از این شهریار چاق برمیومد .لباسامو عوض کردم و موهامم یه
سشوار کوتاه کشیدم.رفتم بیرون ساعت حدودا 8بود .دیدم مامان روی مبل نشسته و داره با
تلفن صحبت میکنه رفتم پیش گلی جون دیدم داره ساالد درست میکنه یه خسته نباشی گفتم
و رفتم پیش مامان نشستم.
_نه بابا .بیا ...این حرفا رو نزن که اصال بهت نمیاد ....باشه باشه بیا منتظریم
داشتم به مامان نگا میکردم تا تلفنش تموم بشه و بپرسم کی میخواد بیاد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_کی بود ؟
_نیما .گفت میره شرکت با شهریار میان اینجا.
اووووف خدا امشبو خدا بخیر بگذرونه .نیما داییم بود چون یه سال با شهریار تفاوت سنی
داشتن خیلی باهم راحت بودن یجورایی مثل داداش هم بودن.

نشسته بودم روی مبل روبه روی تلویزیون داشتم فیلم میدیدم و چیپس میخوردم .صدای اف اف
اومد .گل بانو رفت و جواب داد وقتی برگشت صداش زدم
_گل بانو کی بود؟
_اقا شهریار و اقا نیما
اوه اومدن خدایا خودت به خیر بگذرون.
مامان رفت دم در استقبال نیما و شهریار .نیما تا رسید به مامان گفت
_اوا ابجی خانون شما چرا اومدین دم در هوای به این سردی .به جون شمیم الزم نبود بیای
استقبال شما همین جوریشم عزیزی فدات شم .اون شمیم گور به گور االن باید میومد استقبال
دایی عزیزش نه شما اخه...
مامانم دید اگه هیچی نگه این همینجور تا صبح کلشو میخورد.واسه همین پرید وسط حرفش و
گفت
_نیمااا بسه به دهنت یه استراحتی بده اخه داداش من دهنت کف نکرد؟؟
_دست شما درد نکنه دیگه نهال جون .خوبه من دارم از شما دفاع میکنم هاا .اصال از بچگی ما
شانس نداشتیم .میدونی چیه ابجی کال من دستم بی نکمه واسه هر کی هر کار میکنم قدر

21

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نمیدونه از اخرم بهم میگن ببند دهنتو .من نمیدونم باید چیکار کنم تا کاری که میکنم به دهن
بقیه شیرین بیاد؟!
من اونور خندم گرفته بود از دست این دایی شیطون.نمیدونستم برم جلو یا نه اگه میرفتم باز با
من سر حرف و باز میکرد کلمو میخورد.ولش بزا برم اتاقم نیم ساعت دیگه میام پایین .یواشکی
خودمو به اتاقم رسوندم و درو قفل کرد.اخییش چه سکوتی مطمئن بودم اخر شب سر درد
میگیرم .کال همینطوری بود .وقتی نیما میومد خونمون اخرشب باید یه میکن میخوردم از بس
این نیما چرت و پرت میگفت.روانی میکرد ادمو.

یه ربعی بود تو اتاق بودمو داشتم اهنگ گوش میدادم که در زدن.
_بله؟
صدا کسی نیومد حتما نشنیده.
_بلهههه؟
دوباره جواب نداد .رفتم طرف در تا درو باز کنم .اول چند ثانیه واستادم و گوشمو چسبوندم به در
.نه هیچ صدایی نمیاد .درو باز کردم دیدم نیما جلوی در افتاده و دستشو گذاشته رو
قلبش.صورتشم قرمز شده بود.با دیدنش تقریبا سکته کردم یه جیغ بلند کشیدم که صدا به
پایین برسه و مامان و شهریار بفهمن .رفتم طرفش
_نیماا ...نیما چی شدی؟
نیما داشت از درد به خودش می پیچید .داشت اشکم در میومد
_د چت شد المصب ؟!تو که چیزیت نبود!!
اشکم در اومد .همین طور که گریه میکردم گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ماماان ...شهریاااار .کجایین؟؟؟!بیاین نیما حالش بد شده..
یهو صدای قهقهه ی یه نفر بلند شد .برگشتم دیدم شهریاره که از زوره خنده نشسته و دلشو
گرفته .با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم.
_شهریار داری میخندی ؟!نیما داره میمیره تو میخندی؟
تا برگشتم به نیما اشاره کنم دیدم نیما از شهریار وضعش خراب تره .اینقدر خندیده بود که
نفسش باال نمیومد .تازه فهمیدم سرکارم .با هر نگاهی که به شهریار و نیما میکردم عصبانیتم
بیشتر میشد .به خدی رسیدم که رفتم طرف نیما که همچنان دراز کشیده بود و میخندید .یه لگد
محکم زدم تو دلش و گفتم.
_خیلی احمقین جفتتون.
رفتم تو اتاق و درو محکم زدم بهم .عوضیا نشد یه بار کنار هم باشن و جون نسوزونن.

داشتم تو اتاق واسه شهریار و نیما نقشه میکشیدم .اخخخخ با یاد اوری کاری که کردن دوست
داشتم سر به تن هیچ کدومشون نباشه.
رو تختم چهار زانو زده بودم و داشتم فکر میکردم چیکار کنم که خیلی عصبانیشون کنم🤔!
یهو به ذهنم رسید .واسه نیما فهمیدم چیکار کنم نیما فوق العاده رو موهاش حساسه .از حقم
نگذریم موهاش خیییلیی خوشگله ولی مهم نیست من مهم ترم باید خالی بشم .واسه شهریار
چی اونو چیکار کنم ؟🤔 !
شهریار!...شهریار!...شهریار!...
اهااان فهمیدم .عاشق ادکلنشه .اگه من امشب دخل ادکلنشو نیاوردم شمیم نیستم.

23

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حاال االن باید بیرون خیلی طبیعی باشم و کاری کنم که امشب نیما اینجا بخوابه تا بتونم نقشه
مو عملی کنم.
خودمو مرتب کردم و سعی کردم لبخند بزنم تا خر بشه و بمونه.
رفتم بیرون .از پله ها پایین رفتم و صدامو بلند کردم
_گلی جوووون .من گرسنمه شام نمیاری؟
شهریار و نیما تا صدامو شنیدن برگشتن طرفم.
وقتی دیدن عصبی نیستم چشاشون گرد شد.رفتم پیش نیما و موهاشو بهم ریختم و گفتم
_چطوری شیطووون؟؟خوب ترسوندیم هااا .داشتم سکته میکردم
نیما هنوزم تو بهت بود.
_خوبم ت تو..خوبی؟
خخخ.بیچاره فهمیده یه فکرایی تو سرمه به تته پته افتاده.
_مرسیی.
بعدم پاشدم رفتم واسه خودم شربت ریختم و اوردم.

تا موقع شام یکم با با نیما وشهریار چرت و پرت گفتیم بعدش رفتیم که میز رو بچینیم .به به چه
قرمه سبزی هایی شده..جووون دهنم اب افتاد.
نشستیم من هی وسط غدا واسه نیما ساالد میکشیدم و دوغ میریختم تا بتونم نقشمو عملی
کنم وگرنه عمرا اینجا میموند .اون بیچاره هم هنگ کرده بود وقتی واسش ساالد میکشیدم اول بو
میکشید یکم مزه میکرد تا مطمئن بشه چیزی توش نریختم اخه سابقم خیلی خرابه .واسه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دوغم همین کارا رو میکرد.خخ الهی بگردم یه بار به خاطر نمکی که توی دوغش ریخته بودم تا
لب مرگ رفت و برگشت.
با یاداوری اون شب یهو خندیدم .همه بهم نگاه کردن .نیما گفت
_به چی میخندی؟
_هیچی.دوغتو بخور
به دوغشم اشاره کردم تا بخوره ولی نمیدونم به نظرش من مشکوک اومدم یا از همون دفعه دیگه
میترسه از دست من دوغ بخوره.
_شهریار یکم نوشابه بریز واسم.
این جمله رو اروم گفت ولی من فهمیدم و یهو بلند گفتم
_چرا دوغ نمیخوری؟چیه فکر کردی توش چیزی ریختم ؟!
بایه لبخندی که فکر کنه چیزی توش ریختم لیوان دوغو دادم بهش تا بخوره.
حاال چیزیم نریخته بودم ها ولی میدونستم داره سکته میکنه واسه همین یکم بیشتر
ترسوندمش.
همین طور که زل زده بود به من اروم لیوان دوغ به سمت دهنش برد و اب دهنم و خیلی محکم
قورت داد.
یه قورت که از دوغه خورد چشماشو بست.خخخخخ فکر نمیکردم اینقدر بترسه .اروم اروم
دوغشو خورد و چشماشو باز کرد وقتی دید هیچی نداره مثل خر(بالنسبت همتون)خوشحال شد
و تا تهشو خورد تازه یه لیوان دیگه هم خورد.اینقدر خوشحال بود که تمام سفره رو جمع کرد از
اخرم اومد یه ب.و.س خیلی محکم از لپم گرفت که جیغم دراومدببین اون دفعه چقدر اوضاع
خراب بوده که االن داره بال در میاده.
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نیما و شهریار و بابا نشسته بودن و داشتن صحبت میکردن.منم بهشون ملحق شدم و کنار نیما
نشستم .خیلی طبیعی میوه پوست کندم و گذاشتم جلوی نیما.یه مرسی کوتاه گفت و به نبکه از
پرتغال برداشت.وسط صحبتاشون گل بانو چایی اورد منم دیدم موقعیت خوبیه و نیما صحبت
نمیکنه گفتم
_نیمایی؟!
_ها؟
_خیلی بی ادبی میدونستی؟
_واسه چی؟
_ها نه بله.
_اوو واسه اون میگی .با تو که دیگه از این حرفا ندارم .واسه ها از سرام زیاده
گفتم االن بخوام داغ کنم کار خراب میشه.پس جلوی زبان مبارک رو گرفتم که خراب کاری نکنه.
_حاال ولش کن.نیمایییی؟؟!
_هاااا؟
ای دردد.
_چیزه ...میگم ..میشه شب اینجا بمونی!؟
_چیی؟
_شب اینجا بمون .به یاد قدیما یادته چقدر اینجا میخوابیدی و با شهریار تو اتاقش تا صبح
حرف میزدیم و نقشه میکشیدیم برا این و اون.
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_اره یادش بخیر چه روزایی داشتیم هاا
_خو پس میمونی!
_نه
_اااا واسه چی ؟بابا یه شب که هزار شب نمیشه .بموون دیگهه
_حاال چرا گیر دادی ؟بعدشم مگه تو فردا کالس نداری باید شب زود بخوابی
_اصال من به شماها کار ندارم.تو برو اتاق شهریار منم میرم میخوام.فقط میخوام اینجا بمونی
بهم یه نگاه کرد و گفت
_باشه میمونم.
از خوشحالی یه جیغ کوتاه کشیدم پاشدم رفتم تو اتاقم.یوهوووووو امشب اینجا میمونه...امشب
اینجا میمونه...امشب اینجا میمونه...همین جور میخوندم و قر میدادم .خب حاال باید قیچی مو
پیدا کنم واسه موهای خوشگل نیما جوون.توی کشو ها و کمدمو اینارو گشتم تا بالخره پیداش
کردم.گذاشتم زیر بالشت روی تخم تا دم دست باشه هروقت الزم شد برم برش دارم.نیما بعد یه
ساعت رفتن که با شهریار بخوابن.

تقریبا ساعت دو شب بود.قیچی مو مثل این پلیسا گذاشتم پشت کمرم کردم تو شلوارم.خیلی
اروم به سمت اتاق شهریار راه افتادم .درو باز کردمو کلمو بردم تو .نه خداروشکر خوابن.رفتم طرف
نیما .نیما عادت داشت کال همیشه به شونه ی چپش میخوابید واسه همین مجبور بودم طرف
راست کلشو کوتاه کنم.
قیچی رو بردم تو موهاش اروم یه تیکه از موهاش رو قیچی کردم یه دسته موهای مشکی اومد
بیرون ریختم تو سطلی که اورده بودم واسه موهاش .دوسه بار همین کارو تکرار کردم تا قشنگ یه
طرف سرش خالی شد .خخ
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اخخخ فردا قیافه ی نیما دیدنیه.قیچی و سطل و برداشتمو رفتم تو اتاقم.در اتاق و که بستم
ترکیدم از خنده یه جوری میخندیدم که هرکی میدید فکر میکرد دیوانم .خب حاال بخوابم تا
ببینم صبح چی میشه.
(صبح روز بعد)
وااای خدا ساعت چند؟!چرا من اینقدر خوابم میاد ؟!یه نگاه یه ساعت کردم7:45.بود.ساعت 9
کالس داشتم پاشدم رفتم تو دستشویی .شیر اب و باز کردمو سرو بردم پایین تا به صورتم اب
بزنم با اولین مشت ابی که ریختم تو صورتم تازه هوشیار شدم و یاد دیشب افتادم .خدایا من
چیکار کردم؟حاال چیکار کنم ؟الناست که بیدارشن و برن شرکت.تا موهاشو ببینه فاتحه ی من
خوندش .سطل و برداشتم و توشو نگاه کردم .هییی چی همه مویی بود .ناکس چه موهای
پرپشتی داره.دیشب تاریک بود دیده نشده بود..
رفتم بیرون یه سرک کشیدم کسی نبودرفتم پایین مامان و بابا و گل بانو تو اشپزخونه بودن.
_سالم.گل بانو نیما و شهریار رفتن؟
_سالم دخترم صبحت بخیر.نه اقا شهریار بیدار شد االنم رفت اقا نیما رو صدا بزنه.
عجب غلطی کردما .خداجون خودت کمکم کن خودت که میدونی...
_شمییییییییییم
یا همه ی امامزاه ها...صدای نیماست.دم در بودم پاهام و نمیتونستم تکون بدم و فرار کنم
.صدای نیما دورتر شد فهمیدم رفته تو اتاقم .یه صدای در اومد و صدای نیما نزدیک تر شد
_شمییییم دعا کن گیرت نیارم وگرنه به جون عزیز من میدونم تو..
تازه با دیدن قیافه ی نیما دست و پام به حرکت دراومد و تونستم برم تو اشپزخونه پشت بابا.نیما
تا منو درم در اشپزخونه دید با سرعت دوید طرفم و اومد تو اشپزخونه.
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_من باتو چیکار کنم هااان؟!این کارای احمقانه رو از کجا میاری؟تو عقل تو کلت نیست؟!دختره
ی...
و اومد طرفم .منم رفتم پشت مامان .همینطور دور میز اشپزخونه داشتیم دور میزدیم
_تقصیر خودت .تو اول شروع کردی به جوری منو ترسوندی که داشتم از ترس قبض روح میشدم
.اشکمو در اوردی.پس حقت بووووود...
بعدشم به زبون دازی مشت کردم که داشت اتیش میگرفت.

با سرعت جت از تو اشپزخونه رفتم تو اتاقم و درو از تو قفل کردم...

_شمیم خانوم شما باالخره از اینجا میای بیرون!یادت که نرفته ساعت  9کالس داری!
اووو کالس دارررم راستی.حاال چیکار کنم ؟!
ساعتو نگا کردم8:15.
رفتم طرف پنجره و به بیرون نگا کردم.
چیکارکنم؟!چیکارکنم؟🤔!
یهو باالی سرم که المپ روشن شد.رفتم تو تراس به فاصله ی تراس تا زمین نگاه کردم .یکم زیاد
بود ولی از این که دست نیما بیوفتم خیلی بهتر بود .گوشیمو برداشتم به میشا زنگیدم.
_الو میشا؟!
_چه عجب شما زود بیدار شدی!
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_ میشا یه دقیقه ببند بزا حرفمو بزنم.ببین تا یه ربع دیگه دم در خونمون باش تا بریم دانشگاه
.اکی؟
_چی شده ؟تو چرا اینقدر تند حرف میزنی؟
_میشا یه ربع دیگه دم در باش.رسیدی تک بزن.بای
رفتم سریع لباس پوشیدم هرچی الزم داشتم ریختم تو کولم کفش اسپرتامم پام کردم.به ساعت
نگاه کردم.باید  5مین دیگه اینجا .باشه سریع طناب ضخیم و بلندمو برداشتم رفتم تو تراس
دوباره یه نگاه کردم به زمین.خدا رو شکر کسی هم تو حیاط نبود.رفتم قفل در اتاقمو باز کردم یه
سرو گوش اب دادم کسی نبود.صدای گوشم در اومد از تو جیب مانتوم درش اوردم.تا عکس
میشا رو دیدم رفتم تو تراس یه گره محکم زدم اویزون شدم.تا یکم اومدم پایین در اتاق باز شد و
نیما اومد تو اول منو ندید .داشت دنبالم میگشت یهو کلمو دید .چشماش اندازه ی توپ گرد شد
 .دوید طرفم تا بگیرتم ولی تا اون میخواست به من برسه خودمو پرت کردم پایین .همینطور که
بدو بدو میکردم طرف در حیاط برگشتم دیدم نیما تو تراس واستاده و از عصبانیت قرمز شده
_شمیم میکشمت.میکشمت
وسط راه واستادمو زبونمو در اوردم براش.صداش دراومد
_احممممممق
رفتم بیرون و درو بستم .میشا رو دیدم که واستاده کنار ماشین و منتظر منه.

نشستم تو ماشین سرمو تکیه دادم به صندلی.اخیییش
_باز چه غلطی کردی؟!
_هیچی بابا
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_اره جون عمت .تو مگه میتونی یه جا بند شی..
_ااا ادمای دورو برم زیادی بی جنبن .به من چه..
_اره خیلی بی جنبن.تو هزار تا بال سره من اوردی من میفهمم اونا چی میکشن از دستت.
_گمششوو .مگه چیکار کردم!
_چیکار بگو نکردی!اخرین بالیی که سرم اوردی یادت نیست؟هفته ی پیش اومدم خونتون
خوابیدم .صبح بلند شم نزدیک بود با دیدن خودم قبض روح بشم..
با یاد اوری اون روز زدم زیر خنده.ای خوش گذشت اونروز
_تازه هر موقع زنگ میزنی عکسی که اون روز ازت گرفتم میوفته..
_درددد ..شمیم خیلی بیشعوری صد بار بهت گفتم اون عکس المصب رو پاک کن..
_نوووچ..من عاششششق اون عکسم
از دستی عاشق رو کشیدی که بیشتر حرص بخوره..
_باشه یه روز جبران میکنم شمیم خانوم .مطمئن باش
همین طور که صندلی رو میخوابوندم گفتم.
_راحت باش گلم ..راااحت
میشا یه نگاه حرصی بهم انداخت و گاز داد.
بعد از چند مین رسیدیم دانشگاه.کالهی که همیشه تو کولم بود در اوردم گذاشتم رو سرم .یه
کاله اسپرت قرمز.کال عشق کاله بودم تو اتاقمم پر بود.
توی راه رو بودیم با میشا .داشتم اتفاقایی که افتاده بود دیشب براش تعریف میکردم.
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_جون میشا؟!بابا گناه داشت بدبخت حاال باید بره اون طرف سرشم بزنه.
زدم زیر خنده..
_حقشه .اخه تو نمیدونی که .یه جوری نقش بازی کرد که اصال به ذهنمم خطور نکرد شاید
الکی باشه..
_شهریار چی؟
_شهریار چی چی؟
_بابا منظورم اینه واسه شهریار چه نقشه ای داری؟!
_اون ادکلنه بود؟که مامان از فرانسه واسش اورده بود؟
_ننننننهههه؟!!!شمیم کوتاه بیا .زندت نمیزاره هاا
_غلط کرده ..حاال بزا واسه اونم عملیش میکنم.دیشب یادم رفت
_بابا تو دیگ..
_میشی؟؟
_......
_هوو میشا؟؟
_شمیم؟..شمیم؟داره میاد طرف..
_کی؟
برگشتم جایی که داشت نگاه میکرد دیدم یکی از پسرای دانشگاهمون که مورد توجه خیلی ها
بود داره میاد این طرف.
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_خب بیاد.چیکار کنم؟
_واای که تو چقدر احمقی.دیوونه یادت نیست بهت میگفتم خیلی بهت نگاه میکنه این همونه
دیگه..
_ااا این اونه؟!
میشا ذوق زده گفت
_اره خودشه
_خب به درک
تا اینو گفتم بادش خالی ..هه هه هه

_سالم .ببخشید مزاحمتون شدم خانوما
سرمو اوردم باال یه نگاه با اخم و پر جذبه بهش کردم که همون لبخنده ملیحی هم که داشت
رفت.بعدشم سرمو انداختم پایین و یه دست کوتاه به کالهم کشیدم که بیاد پایین تر و چشمام
دیده نشه..اخ عاشق این حرکت بودم..
_سالم اقای مجد .خواهش میکنم بفرمایید؟
_عذرمیخوام خانوم راد(منظورش منم)میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
_شما کی باشی که من بخوام وقتمو با شما بگذرونم؟
_من قصد جسارت نداشتم فقط میخواستم چند دقیقه وقتتون رو به من بدین!
_نوچ..من عادت ندارم با پسرا چند دقیقه مو بگذرونم ..زت زیاد
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بعدشم رفتم به سمت کالس .صدای میشا اومد.
_ببخشید اقای مجد .فعال
بعدم بدو بدو اومد سمتم
_الهی زنده بگورت کنن شمیم .این چه طرز حرف زدنه؟
_حال کردی جون شمیم ؟
بعدم دوباره یکی از ابروهامو دادم باال و صدامو کلفت کردم و گفتم
_زت زیااد
بعدشم زدم زیر خنده..وای خدا حال کردم
_شمیم خیلی خری..
_بیا بشینیم باو.اینقدر حرف نزن
_گودزیال
_بوفالو
_خر
_گاو
_پشه
_منگل
_خنگول
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_بز
_با اومدن استاده دیگه دوتامون خفه شدیم.
دوساعت بود سره کالس بودیم و من حسابی خوابم گرفته بود.وقتی استاده گفت.
_خسته نباشین
دنیارو بهم دادن سریع کولم رو انداختم رو دوشم رفتم سمت کافی شاپی که اونور خیابون
دانشگاه بود .میشا هم دنبالم.واسه خودم یه شیر قهوه با کیک شکالتی سفارش دادم .سرمو
گذاشتم رو میز و یکم چرت زدم میشا هم داشت با گوشیش بازی میکرد.سفارشمون رو که اوردن
خوردیم و یکم حرفیدیم.بعدشم راه افتادیم سمت دانشگاه امروز تا  4کالس داشتیم .ساعت 12
بود .سرکالس که نشستیم میشا گفت
_اووو راستی من جایی قرار داریم باید برم
با تعجب نگاش کردم
_کجا؟ پ کالس چی؟
_ولش مهم نیست فعال بای
ای اسکول بی خاصیت .حاال تا ساعت  4چیکار کنم؟؟
یه نیم ساعتی بود تنها نشسته بودم که همون پسره ی زت زیادی اومد نشست.
_سالم
دوباره خودمو الت کردم .اینم یه تفریح بود دیگه .پسره رو اسکل میکردم میخندیدم.
_گیریم که علیک
_شمیم خانوم اصال بهتون نمیاد .این نوع حرف زدن برازنده ی شما نیست
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ایییش خدا نیاره
_اوال هرچی هست و نیست تو رو سننه؟دیوما شمیم نه و خانوم راد.دیگه نشنوفم اسمم رو
زبونت بیاد .ملتفطی؟!؟
خخخخ اخ کیف کردم قشششنگ همه جاش سوخت .پسره ایکبیری
_من بعدا مزاحمتون میشم .با اجازه
_دیگه درو برم خودم نبینمت.افتاااد؟
_بله بله فعال خداحافظ
سرمو انداختم پایین تا نبینه دارم میخندم .خدایا این شادیا رو از ما نگیر

به هر بدبختی بود ساعت  4شد .او او حاال ماشین ندارم چیکار کنم.؟میشاااا دهنت سرویس
.زنگ زدم به شهریار
_الو شهریار
_سالم شمیم جانم کار داری؟
_ببین من ماشین ندارم میتونی بیای دنبالم؟
_اووم نه شرمنده کار دارم
_شهریار اذیت نکن جون نیما پاشو بیا دیگه .ول کن اون کارتو...
_خیله خب میام رسیدم تک میزنم
_اکی بای.
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خب خدارو شکر ماشینم جور شد .رفتم رو نیمکت توی محوطه دانشگاه نشستم گوشیمو در
اوردم .رفتم تو گالری عکسایی که هفته ی پیش رفته بودیم بام تهران نگاه کردم .یه سلفی با
شهریار گرفته بودم عاشقشم بودم به نظرم خیلی عالی شده بود.یه عکسم بود که نیما میخواد
منو هل بده بیفتم که همونجا شهریار عکس گرفته.خیلی خنده دار بود من دهنم از ترس باز
شده بود خم شده بودم به عقب.
عکس شهریار روی صفحه گوشی که افتاد رفتم بیرون.ماشین شهریارو دیدم رفتم نشستم
_سالم
_سالم علیکم خانوم شیطون
_اا من کجا شیطونم؟
_کجا شیطونی؟نیما بس خونه نشسته تا بری خونه تا بهت بگه کی شیطون.
_اوه اوه نیما نرفته؟
_نه بابا منتظره تویه
_موهاشو چیکار کرد؟
_هیچی رفت ارایشگاه کوتاه کرد اونطرف سرشم.ولی ارایشگره که داشت کوتاه میکرد موهاشو ،تا
تونست فحشت داد.
زد زیر خنده.بخند بخند وقتی ادکلنت رو دیگه ندیدی منم بهت میخندم
رسیدیم .شهریار ماشین و پارک کرد.
_کسی خونه نیست
_نه رفتن تا جایی گفتن زود برمیگردن.تو برو تو من یه زنگ بزنم میام.
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واا انگار تو خونه انتن نمیده.خنگول
بی حوصله رفتم درو باز کردم سرم پایین بود که یهو صدای ترکیدن چندتا بادکنک یه متر پریدم
عقب.
سرمو اوردم باال و به ادمایی که روبه روم واستاده بودن نگاه کردم.به ترتیب :بابا.مامان .نیما .خاله
نازی .عموها و عمه ها و یه اکیپ دیگه هم :روزبه .سارگل.رویا .میشا.رز.نفس واستاده بودن
.میشای دهن سرویسم که اینجا بود.
مامان اومد جلو و باهام رو ب.و.سی کرد و بعدشم بابا اومدن و بهم تبریک گفتن.
رفتم با عمو ها و عمو ها و خاله احوال پرسی کردم .میشا و رویا اومدن طرفم و بردنم باال.
_بدو شمیم بدو باید حاضرشی.

دستمو کشیدن و بردن باال
میشای بوووووق تو که گفتی کار داری،پس اینجا چه غلطی میکنی؟بتوچه...فضول تو دخالت نکن.خود مامانت دیشب زنگ زد که امروز بیام اینجا.بعدم زبونشو در آورد.پس اینا از چند شب پیش نقشه داشتن.رویا رفت سمت کمدم و یه پیراهن
سبز رنگ کوتاه درآورد که تنم کنم.میشا منو نشوند رو صندلی تا موهامو درست کنه .لباس
پوشیدم.میشا موهام و لخت کرد و کفشامو آورد پوشیدم.میخواستم برم بیرون که رویا دستمو
گرفت و گفت:
کجاااا؟بیا ببینم با این صورت بی روحت کجا میخوای بری؟-غلط کردی من فقط یه رژ میزنم.
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تو زر زر نکن.بعدم دستمو مثل این وحشی ها کشید ونشوندم رو صندلی.میشا ریمل واسم زد و یه خط چشم
نازک کشید با یک رژ لب جیگری.تا خواست رژگونه بزنه و اون کارای مزخرف که دیگه نذاشتم و پا
شدم یه دست به موهام کشیدم و رفتم بیرون،از پله ها که رفتم پایین چون کفشام پاشنه بلند
بود صدای باحالی توی خونه پیچید و چون صدای ضبط هم کم بود همه متوجه اومدنم
شدن.رسیدم پایین و رفتم پیش اکیپ دختر پسرا.
به به سالم شمیم خانوم چه خوشگل شدی.با گفتن این جمله از طرف روزبه،رز یه ایش خیلی کشیده گفت و روش و کرد اونطرف.

اه اه دختره چندش حال بهم زن .اینقدر بدم میاد ازش،کال فکر میکنم کسی نیست که ازش
خوشش بیاد.
جوابشو ندادم و رفتم کنار سارگل نشستم به نظرم اصال ارزش نداره که باهاش هم صحبت بشی.
_چطوری شمیم خوبی؟
_مرسی تو خوبی ؟کوچولوت چطوره؟
_اونم خوبه فعال که هنوز زیاد جنب و جوش نداره.
دستمو گذاشتم رو شکمش و یکمی ناز کردم
_عزیززززم...
اخ چقدر من بچه دوست دارم .کی بشه بچه ی سارگل به دنیا بیاد .اخه کال توی اقواممون بچه
نبود زیاد .واسه همین بعد چند وقت میخواد بچه بیاره یه تنوع خیییلی زیاد و بزرگه.خداکنه
دختر باشه .مامان گفت
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_شمیم عزیزم بیا بشین اینجا
به پشت میزی اشاره کرد که روش کیک و کادو و یه عالمه خرت و پرت دیگه بود.رفتم نشستم
.شهریار شمع رو کیک و روشن کرد و به همه اشاره کرد که ساکت باشن تا من شمع و فوت کنم
.همه شروع کردن به شعر خوندن.
_تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک..بیا شمع هارو فوت کن که صد سال زنده
باشی..
له همین منوال چند دقیقه داشتن میخوندن که رویا گفت
_فوت کن دیگه بابا اسکلمون کردی...
همه باهم گفتن
_1..2..3
سرمو بردم پایین که فوت کنم ولی پشیمون شدم و اومدم باال که صدای همه گفتن
_ای باباااااا...
_ااا خب ارزو نکردم که..

_بابا ما دلمون تو اون کیک.تو میخوای ارزو کنی؟میخوام نکنی..
به نفس نگاه کردم و گفتم.
_بابا یه لحظه صبر کنین فکر کنم..
همه زل زدن بهم و سکوت کردم .یه چند دقیقه که گذشت همه شروع کردن به نظر دادن که من
چه ارزویی کنم.
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_ارزو کن بری خارج اخه فکر نمیکنم بتونی بری حداقل ارزو کن شاید براورده شد.
اه اه اینم رزم با این نظر دادنش فکر کرده همه مثل خودش عقده ی خارج رفتن دارن.
_شما نظر ندی ممنون میشم.
رویا و میشا یه صدا گفتن
_ارزو کن نترشی...
بعدم زدن زیر خنده ..من بعدا دستم به این دوتا برسه میدونم باهاشون چیکار کنم.
نیما گفت
_ارزو میکنم کچل شی به حق علی..
زدم زیر خنده و به موهاش نگاه کردم .بازم موهاش خوشگل بود ولی مثل قبل نبود.به کیک نگاه
کردم هیچ ارزویی به ذهنم نمی رسید .واسه همین الکی تو دلم یه ارزو کردم
_خدایا هیچ وقت نذار طعم نامردی و بچشم..
بعدم شمع رو فوت کردم.همه شروع کردن به دست زدن .نفس رفت صدای ضبط رو قطع کرد
چون رویا میخواست بگه کادو ها از طرف کیه و اینا..
رویا اومد کنار میزم و گفت
_خیلی ببخشیدا عموجون ولی اول کادوی شما.
بابا خندید و گفت.
_چشم خانوم لطفا شما زحمتشو بکش..
مامان لبخندی زد و گفت.
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_باش
مامان اومد طرفم و دستمو گرفت بردم طرف دیگه پذیرایی.همه اومدن تا ببینن مامان چی
میخواد نشون بده.
به مامان نگاه کردم و گفتم
_مامان جان سره کارم گذاشتی؟
_نه عزیزم روبه روتو ببین.
یه نگاه به روبه روم انداختم .با دیدن پیانو ی سفید یه جیغ بنفش از خوشحالی کشیدم و پریدم
بغل مامان و ازش تشکر کردم همین طور از بابا.بعدشم برگشتیم سره میز.رویا همه ی کادو ها رو
باز کرد و نشونم داد .یکی بیشتر نمونده بود که رویا اوردش باال و گفت
_این از طرف کیه؟
دست نیما وشهریار اومد باال.رویا تا خواست بازش کنه نیما گفت
_اگه میشه میخوام خود شمیم کادوشو باز کنه.
رویا هم یه باشه ی کوتاه گفت و رفت کنار میشا نشست .کادو رو برداشتم از رو میزو یه نگاه
بهش انداختم .خیلی خوشگل کادو شده بود و زیاد مشکوک نمیزد .اروم کادو رو داشتم باز
میکردم که حس ششمم فعال شدو احساس کردم یه نقشه ای دارن .سرمو اوردم باال و به
شهریار و نیما نگاه کردم سریع تا دیدن من بهشون نگاه میکنم خودشون و مظلوم کردن .توی یه
لحظه استرس گرفتم اینا مشکوک میزنن وگرنه میزاشتن رویا باز کنه .واسه همین گفتم
_خب..اگه اجازه بدین این یه کادو رو بعدا خودم تنهایی باز کنم..
همه صداشون در اومد
_نه ما میخوایم ببینیم چی اوردن.
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از این جور حرفا منم دیدم همه دارن اصرار میکنن مجبور شدم باز کنم کادو رو که باز کردم به
جعبه ی چوبی توی دستم نگاه کردم

خدایا یعنی امید به تو..
جعبه ای که تو دستم بود یه دستگیره ی کوچولوی طالیی داشت .اب دهنمو محکم قورت دادم و
دستگیرشو گرفتم یکم اوردم باال ولی اینقدر استرس داشتم که دوباره ولش کردمو و گفتم
_ااام چیزه ...بابا بزارین بعدا بازش میکنم دیگه.
دیگه واقعا عصبی شدن و گفتن
_شمیم بازش کن وگرنه میام اون کیک و تو حلقت میکنم..
_باشه بابا ...باشه
چشمامو بستم و درشو باز کردم .خونه توی سکوت رفت .یکی از چشمامو اروم باز کردم از تعجب
شاخ دراوردم..دوتا چشمامو کامل باز کردم و به الک پشت عروسکی که خیلی خوشگل بود و
چشمای درشتی داشت نگاه کردم.خدارو شکرت بخیر گذشت نیشمو باز کردمو به نیما و شهریار
نگاه کردم
_وااای مرسی خیلی قشنگه
دستمو بردم توی جعبه و الک پشت و برداشتم اوردم جلوی صورتم .با افتادن یه چیزی روی پام
عروسکو کنار اوردم.با دیدن سوسکای ریز و کرم های خیلی زشت یه جیغی از وحشت کشیدم
عروسک و جعبه رو پرت کردم وسط خونه .همه ی سوسکا و کرما وسط خونه شروع کردن به راه
رفتن .دخترا از جاشون پریدن .پسراهم که قش کرده بودن از خنده.با دستم روی پام و محکم
میکشیدم همش حس میکردم روی پاهامه هنوز.حالم داشت بد میشد با عصبانیت به نیما و
شهریار نگاه کردم..
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داشتن قش قش میخندیدن .عوضییییییا یه کاری میکنم به غلط کردن بیفتن صبر کن..
گل بانو اومد سریع سوسک و کرمای که وسط داشتن جولون میدادن و تمیز کرد.
تولدو کوفتم کردن گوذیالها..یهو دیدم محمد ،شوهر سارگل داره بلند بلند صداش میزنه تا رفت
سمت اشپزخونه سارگل و دیدم.رنگش پریده بود و لم داره بود رو مبل .اوه اوه حتما فشارش
افتاده اونم که از همه ی حشرات متنفره .رفتم پیشش.
_سارگل ؟سارگل خوبی!چی شدی؟
_حالم ..حالم داره بد میشه..
بعدشم قش کرد..
یه جیغ کوتاه کشیدم که همه متوجه ی بیهوش شدن سارگل شدن .عمم که مامان سارگل باشه
سریع به محمد گفت _محمدجان بدو برو ماشین و روشن کن تا بریم بیمارستان
محمد سریع رفت تو حیاط رفتم یه مانتوی بلند بایه ساپورت مشکی پوشیدم و یه شال انداختم
رو سرم.رفتم پایبن و زیر بغل سارگل و گرفتم با عمه و شوهر عمم رفتم تو ماشین .دلم طاقت
نمیاورد تنهاش میزاشتم.

داخل راهروی ی بیمارستان داشتم راه میرفتم .به سارگل سرم وصل کرده بودن منتظر بودیم تموم
بشه..
نشستم کنار زعمه و دستمو انداختم پشتشون.
_عمه جون چیزی نشده دیگه خداروشکر االن حالش خوبه.
_نمیدونی شمیم وقتی یکم حالش بد میشه احساس میکنم روح از بدنم داره جدا میشه ..االن
که بچه هم داره
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بعدم شروع کرد به گریه کردن .الهی بگردم چه مهربون بود
_میدونم عمه ،باالخره دخترتونه ولی االن حالش خوبه مطمئن باشین.هم خودش هم نی نی
نازنینش..
_مرسی عزیزم ..دست درد نکنه خسته شدی.
_این حرفا چیه ؟؟؟من سارگل و مثل خواهر نداشتم دوست دارم.
عمه یه لبخند زد و دستمو گرفت.
دلم میخواست نیما و شهریار و خفه کنم .مثل بچه های دوساله

کار میکنن .اصال عقل تو کلشون نیست اینا.شوهر عمم(احمد اقا)اومد با یه پالستیک دستش
کنار عمه نشست.
_بیا عزیزم .ابمیوه بخور حالت جا بیاد
_ممنون
لبخندی به عشقی که بینشون بود زدم .چه قدر قشنگ بود با این که سنشون رفته باال ولی
همچنان عاشق همن .مخصوصا احمد اقا با یه عشقی به عمه نگاه میکنه که کیف
میکنی.همیشه واسه همه ارزوی یه عشق قشنگ میکنم ولی واسه خودم نه.نمیتونم عاشق بشم
چون به نظرم هیچ پسری پیدا نمیشه که بتونم عاشقش بشم شاید عادت کنم ولی عشق اصال..
سرم سارگل که تموم شد محمد کمکش کرد که بره تو ماشین .خدا رو شکر حالش خوب شده
بود.
منو رسوندن خونه و خودشون خداحافظی کردن و رفتن .با اعصابی داغون رفتم داخل و دیدم
مامان و بابا ،نیما و شهریار نشستن و بقیه رفتن .مامان تا منو دید پاشد اومد طرفم و گفت

45

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چی شد؟حالش خوبه؟
یه خوبه ی اروم و کوتاه گفتم و رفتم سمت اون دوتا .دوتاشون همزمان پاشدن
رفتم روبروشون و گفتم.
_واقعا واستون متاسفم فقط قد کشیدین اما دریغ از یه ذره عقل تو کلتون..

رفتم داخل اتاق و لباس عوض کردم .دراز کشیدم رو تخت و یه نفس عمیق کشیدم .تولد مارو
ببین مثال میخواستن با نمک بازی در بیارن.یه زنگ به میشا بزنم ببینم من که رفتم چی شد.
_الو میشا
_سالم .چی شد سارگل حالش خوبه؟بچش چی ؟
_خوبه خدا روشکر
_اوووف ترسیدم .از دست این داییت و داداشت..
_ولش اونارو یادم میفته اعصابم خورد میشه .چی شد ما رفتیم؟
_شما که رفتین خالت و عمت قصد رفتن کردن مامانت خیلی اصرار کرد که بمونن ولی گفتن به
شب دیگه .اخرین نفرایم خانواده ی عموت بودن .راستی تو که رفتی رز تا تونست واسه نیما و
شهریار خودشو لوس کرد و چسبوند.یه دقیقه پیش این بود یه دقیقه پیش اون.این اخریا حالم
داشت بهم میخورد دیگه نتونستم تحمل کنم و اومدم خونمون.
_که اینطور .بیخیال اون همیشه تا چش منو دور میبینه دنبال شوهر میگرده.
_اییش دختره ی چندش
_اکی میشا خوابم میاد .فعال بای
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بای
گوشی رو روی عسلی گذاشتم.
پتو رو بغل کردم و خوابیدم...
صبح از گشنگی از خواب بیدار شدم دست و صورتمو شستم و رفتم پایین .گل بانو با مامان طبق
معمول سر میز نشسته بودن داشتن صبحانه میخورن.
_سالم صبح بخیر
_سالم دخترم صبحت بخیر
_سالم شمیم جان.
گل بانو میخواست بلند شه واسم چایی بریزه که دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم.
_شما بشین خودم میریزم.
چایی ریختم و نشستم .مامان گفت
_شمیم ،شهریار و نیما دیشب که رفتی باال خیلی رفتن تو فکر و ناراحت شدن .میخواستن بیان
باال و ازت معذرت خواهی کنن ولی من اومدم دیدم خوابی گفتم بزارن واسه فردا .احتماال امروز
میان پیشت
_معذرت خواهی به درد خودشون میخوره تولدم به درک سارگل حالش بد شد من ناراحت شدم
.
_دیگه خودت میدونی.تو بهتر از همه میتونی با زبونت کار رو درست کنی.
یه لقمه خوردم و گفتم.
_باش .میدونم چیکار کنم.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفتم لباس پوشیدم تا برم دنبال میشا و رویا تا بریم یکم بگردیم .رفتم پایین و گفتم
_مامااااان من دارم میرم بیرون با میشا و رویا ناهارم نمیام منتظر نباشین.
_باشه خوش بگذره
سوار شدم و بهشون زنگیدم تا حاضر بشن .اول رفتم دنبال میشا بعدم رویا.
_خب کجا بریم حاال؟
رویا گفت
_نمیدونم هرجا خودتون میدونین
_اووو تو هنوز تو فاز خوابی؟بیدار شو بابا..
میشا خندید و گفت
_بریم یه جایی که بتونیم رویا رو اژیرش کنیم..
فهمیدم منظورش چیه
_اکی .بزن برییییییم....
رفتیم پارکی که منو میشا خیلی دوستش داشتیم.خیلی خوشگل و کوچولو بود.رویا که هنوز یکم
چرت میزد واسه همین دستشو گرفتم میشا هم رفت شیر کاکائو بخره .رفتیم نشستیم روی
نیمکت روبه روی یه حوض که وسطش فواره داشت .رویا سرشو گذاشت رو شونم و چشماشو
بست .میشا اومد
_رویااا؟؟پاشو شیر کاکائو بخور خواب از سرت بپره
یکی هم به من داد .رویا جوابی به میشا نداد و فقط سرشو تکون داد .به میشا اشاره کردم که
شیرشو بخوره .وقتی تموم شد سره رویا رو از روی شونم برداشتم و تکیه دادم به صندلی .خیلی
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اروم با میشت به سمت حوض رفتیم و دوتا لیوانای خودمون رو پر از اب کردیم .با میشا یه
لبخند خبیث زدیم و رفتیم جلوش واستادیم .یهو باهم جیغ کشیدیم.
_رویاااا
رویا با وحشت چشماشو باز کرد و پاشد واستاد .ولی تا بلند شد تمام ابی که توی لیوانا بود و
خالی کردیم رو صورتش..
خودمون ترکیدیم از خنده ولی رویا هنوز تو شوک بود بعد از چند ثانیه تازه فهمید چی شد پاشد
دویید دنبال ما.
حاال ما بدو اون بدو .همه کسایی که توی پارک بودن داشتن به ما میخندیدن .رویا داشت دنبال
ما میومد که یهو نمیدونم چی شد که افتاد کنار حوض و اه نالش به هوا رفت .سریع رفتیم پیش
_رویا چی شد؟پات پیچ خورد؟
منو میشا همینطور که باهاش حرف میزدیم سرمون رو بریدم جلو تا ببینیم داره گریه میکنه یا
نه.که رویا یهو دوتا دستاشو کرد تو حوض پر اب کرد و ریخت روی ما دهنمون از سردی اب باز
شد و جیغ کشیدیم رویا دوباره باالمون اب ریخت منم رفتم مثل کار همون رو کردم .میشا هم
اول هنگ کرد ولی بعد از چند ثانیه بهمون ملحق شد.
حاال دیگه سه تامون داشتیم اب بازی میکردیم و مثل موش اب کشیده خیس شده بودیم...
بعد از چند دقیقه که خسته شدیم رفتیم رو نیمکت نشستیم..
_اخییش چه حالی داد
به میشا گفتم
_من میرم سه تا چای بگیرم االن خیلی میچسبه.
_اکی برو
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفتیم جای بوفه ی پارک و گفتم
_سه تا چای لطفا
فروشندش که پسر جوونی بود با تعجب بهم نگاه کرد و گفت
_خانوم اینجا رو با استخر اشتباه گرفتی؟
_ نچ اشتباه نگرفتم...میخواستم ببینم مفتش این پارک کیه که حول قوه ی الهی پیدا
کردم..فضول
پول چای رو گذاشتم جلوش .چایی ها رو برداشتم رفتم پیش اون دوتا

چایی رو خوردیم و رفتیم به سمت ماشین .تقریبا خشک شده بودیم
توی راه بودیم که گوشیم زنگ خورد.
عکس نیما رو صفحه ی گوشی افتاد سعی کردم جدی باشم
_بله؟
_سالم شمیم جونیی.خوبی شهریار فدات شه؟
_خوبم .سریع بگو چیکار داری پشت فرمونم.
_چیزه..شمیم باور کن من دیشب اصال حواسم به سارگل نبود .فقط میخواستم بخندیم فکر
نمیکردم ایجوری بشه
_خب
_خب و زهرمار .خب و کوفت.خب و..
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نیما اگه میخوای چرت و پرت کنی قطع کنم؟
_شمیم گوش کن .منو شهریار به خاطر سارگل ناراحتیم یه کاری بکن دیگه
_شما دوتا شرکتین ؟
_اره واسه چی؟
_اکی تا یه ساعت دیگه میام دنبالتون.
_کجا بریم؟
_کاریت نباشه فعال بای.
_بچه پررو .بای
_خب برو بچ ناهار بریم کجا؟
رویا گفت
_شمیم من ناهار جایی دعوتم .باید برم خونه
_ای بابا .نمیشه نری؟
_نه نمیشه واجبه.
_باش.

رویا رو رسوندم .به میشا گفتم
_خب ما چیکار کنیم؟بریم ناهار؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه شمیم ولش حوصله ندارم .بزا واسه یه روز دیگه که رویا هم باشه
_ای باباا...پس یه روز دیگه قرار میزارم که خرید هم واسه عید بریم.
_اکی خوبه
میشا رو پیاده کردم دم در خونشون.خب حاال من چیکار کنم؟برم شرکت؟برم خونه ؟🤔میرم
شرکت این بهتره .گاز و گرفتم به سمت شرکت تا ببینم امروز چی میشه.ماشین و بردم تو
پارکینگ و اسانسور شدم توایینه به خودم یه نگاه انداختم یه دست به مانتو و شالم کشیدم
.کولمم جا به کردم وقتی در اسانسور باز اومدم بیرون و رفتم داخل دفتر .منشی که خانوم 27
ساله ای بود بلند شد و واستاد.چون منو میشناخت .گفتم
_سالم .اقای راد و اقای غفور داخل هستن؟
_بله یه لحظه اجازه بدین.
_الزم نیست خودم میرم
رفتم سمت درو بازش کردم .نیما و شهریار روبه روی هم نشسته بودن و داشتن میخندیدن .تا
منو دیدن نیششون بسته شد.
رفتم جلو کولمو پرت کردم رو میز ولو شدم صندلی پشت میز بزرگ داخل اتاق.نیما گفت
_تو بزرگ تر کوچیک تر حالیت نیست؟کو سالمت؟
_هه ...بزرگتری که عقل تو کلش نیست؟؟!
شهریار گفت
_ای بابا شمیم حاال که حال سارگل خوبه.تو چته؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اگه طوریش میشد چی ؟میدونی خیلی عمه ی خوبی داری ؟وگرنه یه کشیده ی محکم باید تو
گوشت میزد.

دوتاشون سرشون و انداختن پایین .منم یه نفس عمیق کشیدم و گفتم.
_خیله خب حاال .امروز باهم میریم یه دسته گل میخریم و میریم خونشون.
نیما گفت.
_باش میریم
_خب..من گشنمه.
شهریار گفت
_ناهار بگیرم اینجا بخوریم؟
گفتم
_اره حوصله ی بیرون رفتن ندارم
_اکی
و رفت .نیما همین جور ساکت نشسته بود.منم پاهامو دراز کردم رو میز و بیشتر لم دادم که
صندلی یه قیز کوچولو کرد.نیما سرشو اورد باال و گفت
_تو راحتی؟
_تو ناراحتی؟
_اره
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_به درک .چیکار کنم؟
_درد .دختره ی بیشعور
بعدم یه قند از روی میز برداشت و پرت کرد تو صورتم.
_اااخ دیوونه.
بعد سریع منم یه قند برداشتم و پرت کردم که مستقیم خورد تو چشش.
بلند زدم زیر خنده .حرصش در اومد دوباره به قند پرت کرد .منم دیدم اینطوری نمیشه پاشدم و
قندون گرفتم دستم چند تا قند پرت کردم .اونم از خدا خواست .و این شد شروع جنگ بین من و
نیما .یه پنج مین به هم قند پرت کردیم .المصب خیلی محکم میزد واسه همین مجبور بودم
سنگر بگیرم پشت میز .وقتی قندا تموم شد اتش بس اعالم کردم و نشستیم .خالصه به نیم
ساعتی گذشت که شهریار با یه پالستیک غذا اومد .نشستیم غذامون و خوردیم.
ساعت حدودا  3بود ک گفتم
_پاشین کم کم بریم که دیر میشه.
نیما رفت بیرون .شهریارم کتشو پوشید و رفتیم بیرون.

من با ماشین خودم و نیما شهریارم با یه ماشین .شهریار جلوی گل فروشی نگه داشت و یه
دسته گل خرید .من زودتر رسیدم و پیاده شدم منتظر شدم تا اونا هم برسن.وقتی رسیدن
شهریار گفت
_زنگ بزن.
زنگ زدم منتظر شدم تا جواب بدن .خدارو شکر سارگل خونه ی عمه بود .یه نفر گفت
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بله؟بفرمائید
_سالم .ببخشید میشه درو باز کنین؟شمیمم.
_بله خواهش میکنم .بفرمائین
در با صدای تیکی باز شد .رفتیم داخل عمه جلوی در ایستاده بود.با دیدن نیما و شهر یار تعجب
کرد .معلوم بود انتظار دیدن اونارو نداشته.
رفتم جلو و گفتم
_سالام عمه جون .خوبین؟
_ممنونم عزیزم.خوش اومدی
_سالم عمه.خوبین؟
_سالم شهریار جان .ممنون شما خوبی؟
_مرسی خوبم
نیما سرشو انداخت پایین و گفت
_سالم ارغوان خانوم .شرمنده مزاحم شدیم.
_سالم نیما خان .اختیار دارین .خونه ی خودتونه.
اخییی چه مظلوم شده این نیمای پدر سوخته .ولی اصال بهش نمیاد.

داخل که رفتیم کسی نبود واسه همین به عمه گفتم.
_عمه سارگل کجاست ؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_باالست عزیزم .تو اتاقش.
_اهان.
رفتم نشستم .نیما گال رو داد به عمه و گفت.
_بفرمائید.
_نیما جان این کارا چیه عزیزم .زحمت کشیدی.
_نه بابا کاری نکردم .وظیفه بود
به نیما گفتم
_نیما ؟..هوو نیما ؟!
_هاا چیه؟
_پدرسوخته چه مظلوم شدی!!
_شمیم ببند بزار اینجا ابرو داری کنم وگرنه خودت میدونی.
_خخ.
دیدم عمه تو اشپزخونست منم داره حوصلم سر میره برم باال بره .بلند شدم و بلند گفتم
_عمه سارگل بیداره؟؟
_اره گلم بیداره.
_باش پس من رفتم باال
بدو بدو رفتم باال تا رسیدم دم در اتاق سارگل .گوشمو چسبوندم به در صدای سارگل بود .یعنی
کسی تو اتاقشه؟پس چرا عمه هیچی نگفت ؟!ولش هرکی باشه مگه میخواد منو بخوره ؟!واال
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
در زدم .بعد از چند ثانیه صدای بفرمائید سارگل اومد .اروم و سر به زیر رفتم تو اتاق سرمو اوردم
باال دیدم هیچکی نیست .یا خدا نکنه سارگل جنی شده ؟!شایدم با ارواح در ارتباطه .شایدم
دیوونه شده داره با خودش حرف میزنه .با نگرانی به سارگل نگاه کردم گفتم
_س..سارگل ..حا ..حالت خوبه؟بگو اگه چیزی شده به من بگو .من راز دار خوبیم .به جون نیما
به جون شهریار به کسی نمیگم..راستشو بگو با کی حرف میزدی ؟؟!
تا اومد حرف بزنه گفتم
_نه سارگل دروغ تحویل من نده .ب..بگو با جنا در ارتباطی ؟؟؟!نکنه تسخیرت کردن ؟؟ارههه؟دد
المصب حرف بزن .داری سکتم میدی
سارگل به خنده افتاده بود و داشت میخندید.
_میخندی اره !بایدم بخندی تو حالیت نیست دیوونه شدی .اره حتما یه چیزیت هست.
دستمو به کمرم زدم راه افتادم تو اتاق
_از کی اینجوری شدی!ها؟؟ازکی با خودت حرف میزنی ؟بگو خب شاید بتونم کمکت کنم.
سارگل دیگه داشت قهقهه میزد .رفتم کنارش نشستم دستش و گرفتم.
_ببین سارگل.منو ببین ...تو اصال منو میشناسی؟
سارگل دهنشو باز کرد تا چیزی بگه که نذاشتم و گفتم
_واای خدا باید به عمه بگم ..اره این بهترین راه...
داشتم میرفتم سمت در که صدای سارگل اومد.در حالی که داشت میخندید گفت
_ش میم ؟؟!وای خدا دلم درد گرفت ..خدا نکشتت .تو اول باید خودتو به دکتر نشون بدی نه منو
دیوونه.بیا بشین
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رفتم نشستم و گفتم
_مطمئنی حالت خوبه ؟
_اره بابا خوبم.
_پس داشتی با کی حرف میزدی هاان؟راستشو بگو.
دستشو اورد باال.یه تلفن بی سیمی تو دستش بود..گفت
_داشتم با تلفن حرف میزدم.
دروغ نگو..
_به جون شمیم .میخواستم بهت بگم خودت نزاشتی..
با عصبانیت گفتم
_ای بترکی سارگل ..منو اسکل کردی .منو بگو واسه توی دیوونه چه قدر جوش زدم .گودزیال
..حاال کی بود این بوفالویی که داشتی میحرفیدی باهاش ؟؟
_سامیار بود...وای خدا ببین حواس نمیزاری واسه ادم..
بعدش تلفن و گرفت دم گوشش و گفت
_الوو سامیار هنوز پشت خطی؟

سارگل خندید و گفت
_دیدی این دیوونه رو چه چرت و پرتایی گفت.
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_هرکی کنارش باشه از خنده دل درد میگیره.تو که اون ور دنیایی...

_شمیم دیگه .دختر دایی ارسالن

_اره همون..

_باش دیگه من برم کار نداری؟

_چشم مراقبم .خداحافظ
_شمیم خدا نکشتت...سامیار(داداش سارگل )اون طرف ترکیده بود از خنده.
_هه هه هه ..چیم خنده داره که خندیده ؟
_هیچی ولش کن .کیه پایین ؟ دلم پوکید تو این اتاق.
_نیما و شهریار.
_پاشو .پاشو بریم
_ببین سارگل .راجب این اتفاقی که توی اتاق افتاد بهشون چیزی نگی که بدبختم میکنن.
همین طور که میرفتم سمت پله ها سارگل بلند زد زیر خنده و گفت
_نه خیالت تخت
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_چاکرتم
رفتیم پایین .عمه و پسرا نشسته بودن داشتن حرف میزدن .پسرا با دیدن سارگل بلند شدن و
سالم کردن .سارگلم با لبخند جوابشون رو داد .عمه گفت
_به چی میخندیدی سارگل صدات کل خونه رو برداشته بود؟
سارگل به نگاه به من کرد .یه نگاه پر از خواهش بهش انداختم که گفت
_هیچی مامان .مگه میشه کنار شمیم بود و نخندید ؟؟
_نه عزیزم نمیشه واقعا .بس که این دختر داداشم بانمک و شیطونه..
نیما زیر لب جوری که کسی نشوه گفت.
_خدا زیادش کنه .ماشاا ..گوله ی نمکه
ولی من شنیدم و گفتم
_تا چشت دراد...
نیما با تعجب سرشو اورد باال و گفت
_جاان؟
_هیچی با شما نبودم
_اهان.یه لحظه احساس کردم با منی
یه اییش گفتم و رفتم کنار سارگل نشستم .چایی دادم دستش تا بخوره.
یه نیم س اعتی گذشت که به نیما و شهریار اشاره کردم که اگه عذر خواهی میخواین بکنین بگین
االن وقتشه.

60

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اول شهریار شروع کرد و گفت:
_سارگل ..چیزه..بابت اون روز معذرت میخوام من واقعا قصد بدی نداشتم .باور کن مثل شمیم
واسم عزیزی وقتی حالت بد شد خیلی نگران بودم واست .واقعا شرمنده
بعدم سرشو انداخت پایین .اخخیی داداشم چه مظلومه .ولی هیچکی جز من نمیدونه اون چه
شیطونیه.
سارگل گفت
_نه شهریار احتیاج به عذرخواهی نیست .من از دستت ناراحت نیستم چون میدونم دلت مثل
گل پاکه .
شهریار با تعریفی که سارگل ازش کرد نیشش تا بناگوش باز شد .نیما هم با حرفی که سارگل زد
دل و جرئت پیدا کرد و گفت:
_سارگل خانوم .منم معذرت میخوام بابت کارم .باور کنین دل من از گل پاک تره .اصال پیشنهاد
این کار از شهریار بود من هیچ نقشی نداشتم .اون از اول همه ی کار هارو انجام داد.من مظلوم و
تنها گیر اورده بود...
همه خندشون گرفته بود.شهریار با تعجب به نیما زل زده بود .اخه همه ی این نقشه ها زیر سر
نیما بوده .ولی شهریار هیچی نگفت.سارگل جواب داد:
_اره میشناسمت چه قدر مظلومی.اما من ناراحت نیستم نه از تو نه از شهریار .باور کنین.
وقتی صحبتاشون تموم شد قصد رفتن کردیم .عمه با لبخند بهمون نگاه انداخت و گفت:
_ خوشحالم که همچین دختر و پسر خوبی خدا به داداشم داده.امیدوارم عاقبت بخیر بشین .
نیما گفت :
_ارغوان خانوم پس من چی؟

61

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
عمه خندید و گفت:
_واسه شما هم دعا میکنم یه خانم شیطون مثل خودت گیرت بیادو.
_یاخدا ،ارغوان جون ..گفتم دعا کن چرا نفرین میکنی؟
همه به طرز صحبت کردنش خندیدیم .خداحافظی کردیم و سوار ماشینامون شدیم .شهریار
رفت نیما رو برسونه .منم رفتم خونه

شامم رو که خوردم یه شب بخیر گفتم و رفتم باال تو اتاقم که بخوابم .کال من وقتی شکمم سیر
میشه چشمام سنگین میشه .روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم.اخیش چه لذتی داره..
وای خدا چه سوتی ای دادم پیش سارگل .حاال اون هیچی سامیارو بگو با اینکه خیلی وقته
ندیدمش و کال قیافش یادم نیست ولی بازم ...خیلی خیط شدم.ولش بابا به درک ،شنیده حرفام
رو که شنیده ...واال
کم کم خوابم برد و دیگه هیچی نفهمیدم..
روز بعد چون کالس داشتم باید ساعت ده دانشگاه میبودم .ساعت نُه بیدار شدم .لباس
پوشیدم و پایین رفتم .مامان و بابا رفته بودن ولی شهریار داشت صبحانه میخورد.گفتم:
_سالم صبح بخیر
_سالم
شهریار خیلی کوتاه و بی حوصله جوابم و داد .با تعجب بهش نگاه کردم؛ سرشو انداخت پایین و
هیچی نگفت .نشستم صبحانه بخورم یکم چایی خوردم .چرا این اینجوریه؟تا دیشب که خوب
بود؟یعنی چی شد؟🤔
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االن وقتش نیست یه وقت دیگه ازش میپرسم .یکم که خوردم و نسبتا سیر شدم از جام بلند
شدم و گفتم :
_من رفتم ..خدافظ
سرشو تکون داد .وا ،واجب شد امشب باهاش حرف بزنم.
رفتم سوار ماشین شدم .ضبط رو روشن کردم .صدای ساسی مانکن تو ماشین پیچید..

هیشکی نمیتونه با تو بسازه چون که هر روز میگیری یه فاز تازه...
دوباره منو تنهاییا مو این فکر خسته جای خالیمم حس نمیشه چونکه یکی هستش..
پیشت نشسته ولی اینم دووم نمیاره میره..
چونکه تو اخالقت همینه متاسفانه..
نامردی میکنی با قیافه ی حق به جانب..
میگی که اینه...
خب معلومه دیگه هرکی باشه میره..
دیگه بگذر از من...
امیدوارم ببینی بهتر از من...
دوباره پاش بشینی..
ایندفعه باش بسازی و نگی که این یکی هم رفت...
دیگه بگذر از من..
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باشه اینبارم بودش تقصیر من..
به تو نیست اعتباری میای میگی اینم مثل تو دیونه بود که رفت..
.....
اون نمیدونه که قلبم واسش میمیره...
دست پیش میگیره...
قبلم واسه این یه دندگیش میمیره...
از اونکه جای من نشسته خسته میشه...
برمیگرده بازم مثل قبال میشه...
بازم نشون میده که خوبه حالش...
ولی میدونم تنهاست تو اتاقش..
داره واسم میمیره عشق نفساشو میگیره..
دیگه بگذر از من...
امیدوارم ببینی بهتر از من...
دوباره پاش بشینی...
ایندفعه باش بسازی و نگی که این یکی هم رفت..
دیگه بگذر از من...
امیدوارم ببینی بهتر از من...
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دوباره پاش بشینی...
ایندفعه باش بسازی و نگی که این یکی هم رفت...
دیگه بگذر از من...
باشه اینبارم بودش تقصیر من...
به تو نیست اعتباری میای میگی اینم مثل تو دیوونه بود که رفت..

میشا رو سوار کردم
_به به چاکر شمیم خانومم هستیم..
_باش تا اموراتت بگذره ابجی..
_درد...بی جنبه
_خخخ
ماشین و پارک کردم و رفتیم توسالن دانشگاه .تو سالن بودیم که دیدم پسر سیریشه با دوستاش
واستادن .داشتن میگفتن و میخندیدن یکی از دوستاش سرشو چرخوند و تا منو دید به مجد
نگاه کرد و با سر به من اشاره کرد .مجد سرشو برگردوند و منو دید.سریع تا دیدم داره نگاه میکنه
اخم هامو تو هم کشیدم و دست میشا رو کشیدم و رفتم تو کالس .میشا گفت:
_هو بزغاله ،اون بهت نگاه میکنه دست منه بدبخت رو چرا میکنی؟
_ میشا ..چرا نمیفهمی بدم میاد ازش ؟!وقتی نگام میکنه چندشم میشه حالیته یا نه؟

65

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_احمق جان ..پسر به این خوشگلی و خوش تیپی از کجا میخوای بیاری ؟!نصف بیشتر دخترای
دانشگاه دنبالشن .خودم شخصا هزار بار دیدم دخترا بهش شماره دادن یا انقدر به هر بهانه ای
خودشون و بهش میچسبونن که شاید پسره یه نظر بهشون نگاه کنه .خنگی دیگه خنگ..
با اخم به میشا نگاه کردم و هیچی نگفتم .دوباره شروع کرد
_شمیم فکر نکن همه کشته مردتن .یکی خدا زده پس کلش اومده عاشق تو شده که خدارو
شکر هم خوشگله هم خوشتیپ..اصال شاید قصدش ازدواج باشه نه دوستی ،هوم؟
کالهمو که روی میز گذاشته بودم رو برداشتم و محکم زدم تو صورتش
_بیشعور ...تو فکر کردی من میخوام تو خونه بترشم؟احمق صدتا بهتر از این دارم که مجد
انگشت کوچیکشون هم نمیشه..
بعدم دهنمو کج کردم و مثل میشا گفتم:
(_شاید قصدش ازدواج باشه )
_اصال به درک منو بگو جوش تو رو میزنم .بوفالو..
یه نگاه بد بهش کردم که دهنشو ببنده..که خداروشکر عمل کرد و دیگه هیچی نگفت..

کالسمون که تموم شد رفتیم بیرون و روی نیمکت نشستیم.به میشا گفتم:
_من برم دوتا شیرکاکائو بخرم و بیام..
_ای کارد بخوره تو اون شکمت که نمیشه دو دقیقه خالی بمونه..
با تعجب بهش نگاه کردم:
_از خداتم باشه ،دارم میرم واسه توهم بخرم ها..اصال واسه خودم میخرم گودزیال ی چاق
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_بابا شمیم جون تو که اینقدر بی جنبه نبودی فدات شه سپهر؟
_چی؟!سپهر کیه؟
_بابا اسم مجد خودمون سپهره دیگه.
_تو از کجا اسم اونو میدونی؟
_اوه ،خسته نباشی..فکر کردی همه مثل خودت سرشون تو کار خودشونه.نه بابا ..من پیش
هرکی میشینم حرف از این سپهر خانه..
_ولش بابا.من رفتم
کالمو سرم گذاشتم و رفتم سمت بوفه ی دانشگاه.
_اقا لطفا دوتا شیر کاکائو.
_یه لحظه.
سرم پایین بود منتظر بودم بیاره
_بفرمائین خانوم
_ممنون
میخواستم پولو بزارم که یه نفر زود تر پول گذاشت و گفت
_مرسی اقا
بعدم سینی کوچیکی که شیر کاکائو ها توش بود و برداشت و دادش به من .سرمو برگردوندم
.میخواستم ببینم کیه که پول رو حساب کرده..
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با دیدن سپهر اول تعجب کردم .هیچ وقت اینقدر به خودش اجازه نمیداد بهم نزدیک بشه یا
کاری واسم بکنه.اخمامو کشیدم توهم و گفتم
_یعنی چی این کارا؟!
_هیچی خانم راد خواستم این ایندفعه برای همکالسیم من حساب کنم شیر کاکائوش رو
..همین.
_همین ؟!همیشه از این کارا میکنین واسه همکالسیاتون؟؟!
سرشو انداخت پائین و خیلی اروم گفت
_نه من واسه هرکسی از این کارا نمیکنم ..چون شما هرکسی نیستین
ابروهامو با تعجب باال انداختم .نه این داشت پررو میشد هرچی هیچی نمیگم..
_ببینین اقای مجد .من اصال دوست ندارم شما دور و بر من باشین .من اصال منظور شما رو از
این کارا نمیفهمم.خواهش میکنم یه کاری نکنین تو دانشگاه برای من حرف در بیارن .من تا حاال
با هیچ پسری نبودم و نمیخوام باشم..متوجه این؟
سپهر سرشو اورد باال با لبخند زل زد بهم و گفت
_ خانوم راد چرا حاضر نیستین به بار به حرفای من گوش بدین ؟من تصمیمم رو گرفتم و تا پای
جونم پاش هستم...
ای بابا من هرچی میگم این حرف خودشو میزنه .پولشو برداشتم و گفتم
_اینو بگیرین .دیگه هم از لطف ها در حق من نکنین.
سپهر با ناراحتی از اینکه حرف و عوض کردم گفت
_کاری نکردم وظیفم بود..فعال
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و رفت...
پوووف خدا چرا اینجوری میشه ؟!من نمیخوام دل کسی رو بشکونم خواهشا کمکم کن بتونم
دست به سرش کنم تا ازم سرد بشه و بره دنبال کار خودش..
سینی رو برداشتم و رفتم سمت نیمکتی که میشا نشسته بود.داشت با گوشیش ور
میرفت.نشستم و سینی رو گذاشتم وسط.میشا گفت
_چرا اینقدر دیر کردی ؟
_هیچی بابا ..این پسره سپهر جلومو گرفته بود.
میشا چشماشو گرد کرد و گفت
_جوون ماا؟؟نه مثل اینکه تصمیمش جدیه.حاال چی میگفت ؟
هرچی اتفاق افتاده بود رو براش توضیح دادم..
_ایییول ..چه جنتلمن بازی در اورده .خوشم اومد کارش درسته.

وقتی کالسامون تموم شد رفتیم سوار ماشین شدیم .میشا گفت
_راستی شمیم ؟؟
_هوووم؟
_احتماال یه هفته دیگه بریم مسافرت
_ااا ..کجا؟
_پیش نیوشا..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_واقعا ؟تا کی میمونین ؟
_احتمال تا وسطای عید
_خوش به حالتون..اینقدر دلم مسافرت میخواد..
_خب به مامانت اینا بگو برین یه جایی واسه عید.
_اره میگم حتما.
میشا رو پیاده کردم و رفتم سمت خونه .درو با ریموت باز کردم .ماشین و پارک کردم درو باز کردم
گفتم
_گلی جوووون ؟؟؟...ماماااااان ؟؟؟؟ای با کسی خونه نیست ؟
رفتم سمت اشپزخونه و در یخچال و باز کردم پارچ رو برداشتم ...اخخخ ال خوردن بدون لیوااان
..چه صفایی داره.
وقتی ابو سر کشیدم گذاشتم تو بخچال و درو بستم .یه کاغذ رو در یخچال بود .کندمش و
خوندم
_سالم شمیم جان.من دارم میرم خونه ی خواهرم .مامانت و بابات رفتن بیرون ولی برای شام
خونه ی عمو اردالنت دعوتین .اماده شو ساعت  7شهریار میاد دنبالت ...گل بانو
پوووف کی حوصله ی دختره ی چندش(رز)رو داره؟خب ساعت چنده؟. 4:17برم به چرت بزنم...
رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و داز کشیدم .به به چه لذتی داره اتاق سرد .تخت نرم .پتوی
گرم ...به به
یکم که گذشت خوابم برد...

70

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
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با صدای گوشیم چشمامو باز کردم ساعت  6بود.ای بابا چقدر زود گذشت من هنوز خوابم
میاااد..دوباره چشمامو بستم و خواستم بخوابم که یادم اومد باید دوش هم بگیرم ..پس عزمم و
جزم کردم پاشدم .حمام کردم  25مین طول کشید .اتو مو برداشتم و موهام رو لخت کردم .یه بلوز
استین سه ربع سفید که ساده بود و فقط سه تا دکمه میخورد جای یقه ش .با یه شلوار لی لوله
تفنگی خوشگل برداشتم .عاشق شلوار لی ابی روشن بودم مخصوصا با بلوز سفید.وقتی کامل
حاضر شدم به ساعت نگاه کردم  5مین به  7بود .خب به نگا به خودم کردم همه چی اکی بود
کیف کوچیک دستیم رو هم برداشتم کوشیم رو انداختم توش .رفتم پایین تا رسیدن پایین پله ها
صدای زنگ گوشیم در اومد .عکس شهریار افتاده بود.
_الو
_سالم .شمیم حاضری؟
_اره حاضرم
_بیا بیرون منتظرم
گوشی رو قطع کردم و رفتم بیرون .تا دم در رفتم درو باز کردم و به بیرون یه نگاه انداختم تا
ماشین شهریار و پیدا کنم .اهان اوناهاش..
سوار شدم.
_سالم
_سالام ابجی کوچیکه..خوشگل کردی شیطون!
_ایییش...خوشگل بودم
_برمنکرش لعنت..

71

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
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کال منو شهریار عادت داشتیم توماشین که تنها بودیم ،شهریار اهنگی که دوست داشتیم رو
میزاشت و تا اخر بلند میکرد .ماهام بلند اهنگ رو میخوندیم ..وسطای راه بودیم که شهریار
اهنگ رو پلی کرد...
تو نگاهت همه دنیا رو دیدم..
به تو دلبستم تویی عزیز ترینم..
تو چشمات من به رویا رسیدم...
اره تو رو دیدم دیگه پسندیدم...
این دلم برات میمیره غم نخور...
منو از این به بعدخسته تر نکن...
این دلم برات میمیره پر نکش...
منو از این که هست دیوونه تر نکن..
چرا باور نمیکنی که من دل به تو بستم..
چرا هر چی میگم نه میاری میگی نه اصال..
اخه بگو گناه من چیه دل به تو دادم...
تو هرچی بگی هر جا بری عاشقت هستم..
چرا باور نمیکنی که من دل به تو بستم...
چرا هرچی میگم نه میاری میگی نه اصال..
اخه بگو گناه من چیه دل به تو دادم..
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تو هرچی بگی هرجا بری عاشقت هستم...
اینجا شهریار شروع کرد به ادا بازی و قر دادن که قش کردم از خنده
من که جز تو کسی رو ندارم...
به چشمای نازت گرفتارم...
تو که تو قلبه منی هر روزم...
بی تو تنهام واسه تو میسوزم..
این دلم فقط فقط پر میکشه...
هر چقدر نه بگی منت میکشه...
این دلم جز تو کسی رو نمیخواد...
تو میدونی فقط تو رو میخواد
اینجا دوتاییمون داد زدیم.
چرا باور نمیکنی که من دل به تو بستم..
چرا هرچی میگم نه میاری میگی نه اصال..
اخه بگو گناه من چیه دل به تو دادم..
تو هرچی بگی هرجا بری عاشقت هستم..
چرا باور نمیکنی که من دل به تو بستم..
چرا هرچی میگم نه میاری میگی نه اصال..
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اخه بگو گناه من چیه دل به تو دادم..
تو هرچی بگی هرجا بری عاشقت هستم..
رسیدم دم در خونه ی عمو .شهریار زنگ زد .در با صدای تیکی باز شده.
شهریار دستمو گرفت و رفتیم تو .کال عاشق این محبتاش بودم .فکر کنم بخواد دست زنشو بگیره
از حسودی بمیرم..
هیییی ولش حاال بزا این زن بگیره .وقتی وارد خونه عمو شدیم با همه احوالپرسی کردیم به
شهریار گفتم
_من میرم لباس عوض کنم
منظورم بیشتر این بود که دستمو ول کنه ولی فکر کرد دارم ازش میپرسم واسه همین
_برو من میرم پیش روزبه
رفتم طبقه ی باال .دم در اتاق رویا که رسیدم بدون اینکه در بزنم محکم درو باز کردم ولی با
صحنه ای که دیدم چشمام اندازه ی توپ بسکتبال گرد شده .رز با سروش تو اتاق بودن سروش
رز و تکیه داده بود به دیوار دستاشو باز کرده بود به دیوار چیبونده بود و سراشون نزدیک هم بود
(...چون عمو مسعود با بابا و عمو اروالن شریک بود .اوناهم امشب دعوت بودن).
دوتاشون تا منو دیدن هل شدن و از هم جدا شدن .رز با تته پته گفت
_ش..شمیم ..ت..تو..کی اومدی ؟
منم با اعتماد به نفس تمام جوری که بیشتر بترسونمشون گفتم.
_من؟؟!خیلی وقته اومدم شما ها اینقدر تو حال خودتون بودن که متوجه نشدین.
رز اب گلوش رو محکم قورت داد .سروش گفت
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_خب من میرم پایین.
زود تر رفتم جلوی در واستادم و راهش رو سد کردم .سروش تعجب کرد و گفت
_چته؟برو کنار میخوام برم
_سروش خان عمو مسعود خبر دارن اینجا چیکار میکنین؟؟!البته نه ..اگه میدونستن اینقدر از
گل پسرشون تعریف نمیکردن !!مگه نه؟؟
سروش یه نگاه به رز انداخت و گفت
_شمیم فقط دلم میخواد کسی بفهمه..
_ داری تهدید میکنی؟؟!میدونی که دیوونه تر از اونم که اگه تهدیدمم بکنی میرم به همه میگم
جوری که مامان باباتم با خودت جمع کنن و از اینجا برن .حالیته؟؟!
_باشه بابا داد نزن .خیله خب معذرت..حاال برو کنار
_او او...معذت معنی نمیده .کامل عذر خواهی کن ..زود باش
سروش دوباره به رز یه نگاه انداخت .رز کم کم داشت گریه ش میگرفت از ترس اینکه بقیه
بفهمن عرق کرده .به سروش گفت
_سروش تو رو خدا...
سروش یه پووف عصبی کشید و گفت
_باشه.باشه......معذرت میخوام .خوبه؟
_اهااان حاال شد .حاال میتونی بری
سروش رفت و درو محکم زد بهم .رز اومد طرف در تا بره بیرون که دستشو گرفتم و گفتم
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_از این به بعد میدونم باهات چیکار کنم.
_شمیم تو رو خدا به کسی چیزی نگو.قول میدم هرکاری بخوای بکنم.فقط کسی چیزی نفهمه
..تو روخدا
_فعال برو بیرو تا لباس عوض کنم بعدا در موردش فکر میکنم که به کسی چیزی بگم یا نه.
رز تا اومد چیزی بگه.دستمو اوردم باال و گفتم
_بیرووووون
رز سریع رفت.در و بست نشستم رو تخت رویا .خدایا باورم نمیشه این دوتا داشتن چیکار
میکردن..وای خدا بیچاره عمو و زنمو ...بیچاره عمو مسعود و خاله افاق با داشتن همچین دختر و
پسری .اگه از روی عشق باشه یه چیزی ولی مطمئنم رز و سروش فقط از روی هوس این کارا رو
میکنن ..لباسامو در اوردم و یه دست به موهام کشیدم و رفتم بیرون.توی پذیرایی نگاه انداختم
سروش نشسته بود تنها و تو فکر بود .حتما داره به این فکر میکنه که من چطوری ابروشو
میبرم...ولش بزا فکر کنه.هر چی نگاه کردم رز نبود رفتم اونطرف که بیشتر دختر پسرا نشسته
بود اونجام نبود ..رفتم تو اشپزخونه دیدم نشسته روی صندلی کنار اپن و زنمو داره بهش میگه
_اخه چی شد یهو ؟گرسنت نیست؟
و یه لیوان اب قند بهش داد .رفتم جلو و خودم رو بی خبر گرفتم
_چی شده زنمو کمک نمیخواین؟
رز تا صدا مو شنید سرشو برگردوند و با خواهش و التماس زل زد تو چشمام .زنمو گفت
_نه عزیزم ممنون.نمیدونم چرا یهو فشارش افتاده؟!
یه نگاه به رز کردم و گفتم
_چرا؟چی شده مگه؟
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رز با ترس گفت
_هیچ ...هیچی ..نشده تو برو بشین من خوبم
_اکی..هرجور راحتی
رفتم پیش شهریار نشستم .یه پرتغال از توی ظرف روی میز برداشتم و گذاشتم توی ظرفم .شروع
کردم به پوست کردن
دور ما روزبه،رویا و شروین پسر خاله ی رویا نشسته بودن .سروش هنوز تنها نشسته بود و تو فکر
بود .شهریار گفت
_اره دیگه .تو خودت حوصلت سر نرفته اینقدر کار کار کار؟
روزبه جواب داد
_چرا بابا ..حالم داره بهم میخوره
_اکی ..پس تو خانواده ی خودت منم خانواده ی خودم .باش؟
_حله..
بعدم طبق عادت همیشگیشون کف دستاشون و زدن بهم .رویا با خوشحالی باال پایین پرید و
گفت
_اااخ جون
من که کال هیچی نفهمیده بودم گفتم
_چیه قضیه به منم بگین خو.گنادارم...
شهریار گفت
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_شمیم ببین منو روزبه میخوایم خانواده هامون و راضی کنیم که عید بریم شمال.
مثل چی ذوق کردم و گفتم
_وااااااای شهریار راست میگی؟؟عاشقتم با این ای کیو جلبکیت که اینقدر خوب کار میکنه..
شهریار یه نگاه بهم انداخت و گفت
_دارم برات
_بشین بینیم باوو
پرتغالم و که پوست کنده بودن و هنوز نخورده بودم و نصف کردم .یه تکیه شو برداشتم و دادم
دهن شهریار .کال خیلی از این حرکت خوشم میومد که میوه پوست کنم بزارم جلوش یا بدم
بدهنش.شهریار همیشه میگفت اگه یه روز میوه دهن شوهرت بدی خودم خفت میکنم .جواب
منم هربار این بود که
_بشین تا من شوهر کنم.
اون شب گذشت و کلی خوش گذشت البته اینم بگم که سروش بعد از یک ساعت رفت و رز به
بهانه ی اینکه حالش خوش نیست رفت تو اتاقش و دیگه بیرون نیومد .وقتی رفتیم خونه کلی
ذوق داشتم واسه اینکه مامان و بابا رو راضی کنیم اخه سره هر دوشون خیلی شلوغه واسه همین
خیلی سخت میتونیم بریم مسافرت .شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاق .لباس خوابم رو که پوشیدم
دراز کشیدم گیره ی موهامو باز کردم و گذاشتم روی عسلی.
چشامو بستم .واای خدا دریا .ساحل .اتیش درست کردن .والیبال .اهنگ خوندن .رقصیدن
شهریار و نیما و روزبه....
راستی با شهریار صحبت نکردم !اخ اخ یادم رفت االن دیر وقته وگرنه میرفتم باهاش صحبت
میکردم...
کم کم خوابم برد.صبح با صدای گل بانو از خواب پاشدم
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_شمیمم؟شمیم جاان؟پاشو مادر لنگ ظهره
_گل بانو جون هرکی دوست داری بزار بخوابم.
پتو رو کشیدم رو سرم.دوباره گفت
_پاشو ..پاشو ساعت  11تو هنوز خوابی؟!
با شنیدن ساعت مثل فنر پاشدم رو تخت نشستم.
_گل بانو؟
_بله؟
_گفتی ساعت چنده؟
_11
وای خدا کالااسم ..چرا بیدار نشدم پس؟حاال چیکار کنم ؟بلند بلند حرف میزدم و دور خودم
میچرخیدم .صدای گل بانو بلند شد که داشت میخندید .گفتم
_به چی میخندی ؟
_شمیم جان .هنوز گیجی ها
_واسه چی؟
_عزیزم امروز جمعست
چشامو گرد کردم و گفتم
_واقعااا؟؟
_اره دیگه
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وای خدایا شکرت .با خیال تخت گرفتم دراز کشیدم .پتو رو کشیدم رو خودم و با لذت چشامو
بستم

ولی متاسفانه هر کار کردم خوابم نبرد .البته کمم نخوابیده بودم که خوابم ببره.رفتم دوش گرفتم
موهامو شونه کردم وقتی همه چی اکی شد رفتم پایین.ساعت  12بود .سالم کردم .مامان و بابا تو
هال بودن .تا میخواستم بشینم شهریار دستمو گرفت و گفت
_باالخره بیدار شدی؟!شانست گرفت مامان نذاشت بیدارت کنم .حاال بیا بشین کنارم
رفتم نشستم و گفتم
_بگو
_چیو بگم؟
_کار داری دیگه.قشنگ تابلوئه
_ااا جدی؟تا این حد؟
_خیلیییی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی.خب حاال بگو
_شمیم سره میز صبحانه که بودیم من یکم مقدمه چینی کردم واسه شمال دیگه بقیش دست
تو رو میب.و.سه
_اا خوب کردی گفتی!حاال چی گفتی؟
_هیچی دیگه گفتم بابا برنامه ای واسه عید نداره!
با ذوق گفتم
_خب بابا چی گفت؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_هیچی گفت نه
_تو چی گفتی؟
_هیچی
_هیچی؟؟
_نه دیگه هیچی
_اهاا..اونوقت مقدما چینی که گفتی این بود؟
_اره جون ابجی حال کردی؟
یه جوری بهش نگاه کردم بهش که خودش فهمید دارم به چشم یک ادم احمق نگاش میکنم
_ واقعا باید خسته نباشید بهت بگم .تو واقعا باعث افتخار خانواده ای.یعنی اینقدر مقدمه
چینیت مفصل و طوالنی بوده که من کاری نباید بکنم دیگه...
_چاکرم ..بابا این حرفا چیه؟
کوسن روی مبل و برداشتم و محکم زدم تو سرش.
_اخخ واسه چی میزنی؟
_بترکی با این مقدمه چینیت.فکر کردم چی گفته!بز
_خو چیکار کنم تواناییم در همین حد بود
_ای بگم چیکار شی با این تواناییت..
بعدم پ اشدم رفتم تو اشپزخونه و یه لیوان چایی واسه خودم ریختم و اومدم نشستم کنار بابا.
بابا یه لبخند قشنگ بهم زد و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خوب خوابیدی؟
_عالییی .مگه میشه مردی مثل شما تو خونه باشه و ما نا اروم بخوابیم؟پشتمون به کوه گرمه هاا
بابا جون
بابا لبخندش بیشتر شد و گفت
_اگه بدونی تعریف شنیدن از دهن تو چه لذتی داره برام؟؟اینجوری که میگی احساس میکنم
بهترین مرد روی زمینم
_اااخ من فدای شما بشم که اینقدر خوبین.در مورد بهترین مرد روی زمینم شک نکنین به
خودتون.
بابا دستشو انداخت دور شونه هام و منو تو بقلش گرفت .سرمو اوردم باال و به شهر یار نگاه کردم
.تا منو دید اروم گفت
_بگو ..بگو دیگه
یه چشمک بهش زدم و به بابا گفتم
_باباییی؟
_جانم؟
_چیزه...میگم..میدونین چند وقت مسافرت نرفتیم ؟؟
قیافمم مظلوم کردم.
_اره دخترم عید پارسال بود رفتیم اصفهان.
_ااا بابا خوب االن یه ساله دیگه پوسیدیم تو این شهره پر از دود و ترافیک
_دخترم منکه بدم نمیاد بریم مسافرت .ولی کارم اینطوریه دیگه
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_حاال بابا واسه عید یه برنامه بریزیم؟تورو خداا؟!
تو چشمای بابا نگاه کردم .چشمامو شبیه گربه ی شرک کردم شاید اینجوری اثرش بیشتر بشه.
_نمیدونم .ولی فکر نکنم بشه .بعدشم اینقدر کارا زیاده که فکر نکنم بقیه بیان .تنهایی هم که
خوش نمیگذره دخترم
سریع به شهریار اشاره کردم که به روزبه زنگ بزنه .شهریارم خدا رو شکر سریع گرفت گوشیش و
برداشت و رفت توی اشپزخونه.
بابا ادامه داد
_مامانت چی ؟شما کار نداری خانوم؟
مامان جواب داد
_فردا برم مطب ببینم اوضاع چطوریه .ولی فکر نکنم مشکلی باشه
_اخخخ جون مامان اکی شد.دیگه چی بابا؟
شهریار همون موقع اومد نشست رو به روم و یه چشمک زد و گفت
_اکی شد.
نیشمو تا بناگوش باز کردم و گفتم
_اصال بابا االن به عمو زنگ میزنم ببینم نظر اونا چیه ؟ها موافقین؟
_زنگ بزن ولی من چشمم اب نمیخوره
سریع تلفن بی سیمی روی میز و برداشتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_الووو ؟؟ سالم عمو جون خوبین؟
_سالم شمیم جان .ممنون عمو تو خوبی؟
_مرسی.
_جانم بگو کارم داشتی؟
_عمو جون شما واسه عید برنامه ای ندارین!؟
_چطور؟
_اخه ما به بابا میگیم عید بریم شمال میگه بدون شما خوش نمیگذره .عمو عید میاین بریم
همه باهم شمال ؟
شهریار زد زیر خنده و بابا هم گفت
_پدر سوخته
منم یه خنده ی ریز کردم و منتظر جواب عمو شدم
_واال عمو جون چی بگم؟باید به زنموت بگم ببینم چی میگه.
_عمو زنمو راضیه.شما که خانومتون رو میشناسی دیگه.
_خب باشه من شب خبر میدم.
_ممنون عمو جون فعال خداحافظ
_خدانگهدار عزیزم
یه نفس کشیدم و گفتم
_بابا؟؟؟؟؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چی بگم؟ باشه اگه عموت اومدن ماهم میریم
اخخخخخخخ جوووون .گونه ی بابا رو یه ب.و.س محکم کردم و رفتم پیش شهریار .طبق عادت
دستامون رو مشت کردیم و زدیم بهم .مامان و بابا بهمون خندیدن .بابا گفت
_حاال که خیلی خوشحالین ناهار مهمون من
_وای عاشقتم به موال
مامان بلند شد و گفت
_گل بانو ناهار درست نکن .میریم بیرون
مامان رفت با بابا تو اتاق تا حاضرشن.من نشستم و تکیه دادم به صندلی.
_ایول داری ابجی.
_هیچی نگو .همینه که خوشحالم وگرنه کلتو میکندم..
_کله ی منو ولش .پاشو بریم حاضرشیم
_بریم
رفتیم تو اتاقامون .تا حاضرشیم سریع یه مانتوی جیگری با یه شلوار دمپای مشگی پوشیدم یه
روسری مشکی سرم کردم.

کیف دستی کوچیک هم گرفتم دستمو و رفتم بیرون.
بابا بیرون نشسته و منتظر بود.تا منو دید گفت بریم؟
_بریم .مامااان شهریاااار .منو بابا رفتیم تو ماشین
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با بابا رفتیم تو ماشین و بعد از چند دقیقه مامان ،گل بانو و شهریار اومدن مامان جلو و گل بانو
شهریارم کنارم نشستن.از وقتی گل بانو اومده تو خونمون مثل یک مادربزرگ بهش نگاه کردیم و
هر جا که خانوادگی میرفتیم با ما بود .بابا راه افتاد و جلوی یک رستوران سنتی که معموال
میومدیم ایستاد .پیاده که شدیم بابا و شهریار جلو رفتن منو مامان و گل بانو پشت سرشون
.خالصه نشستیم و سفارش دادیم کلی خندیدیم و کوبیده رو جوجه رو زدیم تو رگ.خیلی خوش
گذشت وقتی برگشتیم ساعت  5بود تا رفتم تو اتاقم گوشیمو در اوردم و به رویا زنگ زدم.
_الو رویا سالم .چه خبر؟
_سالم .هنوز هیچی بابا اومده خونه ولی هنوز به مامان چیزی نگفته .مامانم که منو روزبه اکی
کردیم که اگه بابا ساز مخالف زد خود مامان درستش کنه.
_ایول مامان بابای منم اکین .فقط منتظر خبر عموین.
_باشه االن میرم ببینم چی میشه.
_اکی پس بای
_بای.
نشستم روی صندلی کوچیک جلوی ایینه .احتمال زیاد شمال اکی میشه ولی اگه بشه
تعدادمون بیشتر بشه باحال تره .رفتم بیرون دم در اتاق شهریار در زدم .تق تق
_بله ؟
رفتم داخل .شهریار تا منو دید با تعجب گفت
_تو بودی پشت در ؟
_اره پس میخواستی کی باشه ؟
_اخه در زدی!!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ببین من میخوام باهات خوب برخورد کنم نمیزاری.
_باشه بابا منکه چیزی نگفتم
_حاال چی میخواستم بگم یادم رفت
_فکر کن یادت میاد.
_چییییی مییییگیی؟جون داداش اگه نمیگفتی توش میموندم.
شهریار زد زیر خنده و گفت.
_خبه توهم..یادت اومد
_اهاا..اره .به نیما گفتی واسه شمال ؟؟
_اره اکیه
_خب به خاله نازی و عمه ارمغان چی؟
_اونارو نمیدونم .به مامان بگو ببین چی میگه.
_اکی با اینکه از پرنیا(دختر عمه ارمغان) بدم میاد ولی به مامان میگم.
_باش
رفتم بیرون سمت اتاق مامان .در زدم
_بفرمائید
رفتم داخل و گفتم
_سالم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
مامان روی تخت نشسته بود و تکیه داده بود به بالشت مورد عالقش.
_چی شده شمیم ؟
_هیچی...مامان؟واسه شمال به خاله نازی و عمه ارمغان نمیگین؟
_چرا بزا بابات بیاد بهش میگم به ارمغان زنگ بزنه .به نازیم خودم زنگ میزنم.
_باش
_ولی اول باید ببینیم عموت چی میگن.میان یا نه
_خیالت تخت خواب مامان خانوم میان
_حاال ببینیم چی میشه
رفتم بیرون و نشستم رو به روی تلویزیون.

خب حاال چی؟دیگه چی مونده؟اگه عمو اکی رو بده حله.ساعت چنده چرا خبر نمیدن.شیش و
ربع بود.ای بابا چقدر دیر میگذره .تلویزیون رو روشن کردم .خدارو شکر هیچی هم نداشت .زدم
پویا و باب اسفنجی نگاه کردم.وسطاش یادم اومد به فیلم ترسناک ریختم تو لبتاپ .با سرعت
جت رفتم تو اشپزخونه یکم تخمه و خرت و پرت دیگه برداشتم .رفتم تو اتاقم دراز کشیدم و
لبتاپ رو گذاشتم رو شکم.برقا رو خاموش کردم و پرده های اتاقمم کشیدم .فقط نور صفحه ی
لبتاپ توی اتاق بود .نمیدونستم دقیق چیه موضوع فیلمه ولی از همین االن هیجان داشتم .پلی
کردم .ساکت بودم و تکون نمی خوردم.

به وسطاش رسیده بود .موضوع داستانش از جن و روح بود.داشتم همینطور نگاه میکردم و
چیپس میخوردم که یهو یه جنی که پوست صورتش سفید و کدر داشت با موهای بلند مشکی و
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چشمایی که کامال مشکی بود اومد جلوی دوربین و تقریبا کل صفحه ی لبتاپ رو گرفت .یه جیغ
کشیدم .همون موقع در اتاق باز شد و یه سایه ی بزرگ افتاد توی اتاق .تا اون سایه رو دیدم به
جیغم با صدای بلندتر ادامه دادم .اون سایه که نمیدونم کی بود داشت نزدیکتر میشد منم
بیشتر جیغ میکشیدم که رسید بهم و دستشو گذاشت رو دهنم .با افتادن نور صفحه به
صورتش فهمیدم شهریار.
_کوفت .ساکت باش کر شدم با این صدات
تند تند نفس میکشیدم
_ش..شهریار..تویی؟
_اره ..چته چرا جیغ میکشیدی به صفحه ی لبتاپ اشاره کردم استپ نکرده بودم واسه همین
شهریار تا نگاه کرد دوباره همون صحنه تکرار شد ایندفعه با هم به جیغ بنفش کشیدم ...شهریار
سریع لبتاب رو بست و یه نفس عمیق کشید .یه چند ثانیه که گذشت من تازه فهمیدم چی
شده.زدم زیر خنده قهقهه میزدم از ته دل .شهریار اول تعجب کرد ولی بعد گفت
_چیه؟
با انگشت اشارم بهش اشاره کردم و گفتم
_تو...تو..تو جیغ کشیدی!!!
دوباره زدم زیر خنده .حاال نخند کی بخند.دیدم داره حرص میخوره گفتم
_مثل دخترا جیغ میکشه خرس گنده..وااای خدا صدات معرکست واسه جیغ
دلمو گرفته بودم و قش قش میخندیدم .شهریار بلند شد و گفت
_فقط دلم میخواد به کسی چیزی بگی
_برو بابا ...پسره ی ترسوی جیغ جیغو...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

رفت بیرون و درو بست .وای خدا دلم درد گرفت .چه خنده داره یه پسر با این قد و هیکل جیغ
بکشه.بدنم سست شده بود یه چند دقیقه ای گذشت تا حالم جا اومد رفتم بیرون .اصال
نفهمیدم واسه چی شهریار اومده تو اتاق.ولش بعدا میفهمم.مامان و بابا نشسته بودن تو حال
.یه ساعت یه نگاه انداختم هفت و نیم بود .تا نشستم صدای تلفن در اومد رفتم برداشتم و
گفتم
_بله بفرمائید؟
_سالم شمیم جان خوبی ؟
_ممنون عمو جون شما خوبین؟زنمو خوبن؟
_خوبیم ممنون.عمو جون بابات هست؟
_بله گوشی دستتون .از من خداحافظ
_خداحافظ
گوشی و سریع دادم به بابا .جواب داد
_سالم داداش .خوبی؟
_....
_مرسی همه خوبن.زنداداش خوبه؟
_....
_سالمت باشی
_....
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_جان؟اره منتظر خبرت بودیم
_...
_اهان .باشه عیبی نداره
_....
_نه بهت خبر میدم.
_ ...
_اره اینجوری بهتره
_....
_باش االن بهت خبر میدم
_...
_نه قربانت سالم برسون.خداحافظ
بابا گوشی رو گذاشت روی میز و هیچی نگفت.یه چند مین که گذشت دیگه نتونستم طاقت
بیارم
_بابا چی شد ؟
_هیچی
_یعنی چی هیچی؟نمیریم؟
_چرا میریم
_واقعااااا؟پس چرا زودتر نمیگین؟اخ جووون

91

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ولی باید به عموت خبر بدیم که کی اماده بشن
_بابا هرچی زودتر بهتر
_باشه اول بزا به ارمغان یه زنگ بزنم
بدو بدو رفتم اتاق شهریار و گفتم
_شهریاااار
_هااا؟
_شمال اکی شدددد.
_جدی ؟
_اره
بعدم رفتم بیرون پیش بابا و گفتم
_چی شد عمه میان؟
_نه باباجون عمت کار دارن
_ااا .باش .ولی کاش عمه ارغوانم بود حیف حال سارگل زیاد خوب نیست
_اره .اگه بودن خوش میگذشت
بابا رو به مامان گفت
_حاال کی بریم خانوم؟
_واسه من فرقی نمیکنه شما خودت ببین با اردالن کی میتونین کارا تون رو سبک کنین.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_باش.پس احتمال زیاد پنج شنبه ی همین هفته راه میفتیم
_خوبه
وااای .از شوق ذوق رو پای خودم بند نبودم رفتم تو اتاقم و به میشا زنگ زدم.
_الو میشی جون
_درد میشی جون .چی شد؟خوشحالی؟
_اره دیگه اخه  5شنبه میریم شمال
_جدی؟پس خوش بگذره
_مرسی شما کی میرین؟
_ما چهارشنبه پرواز داریم
_واقعا؟خوبه پس میتونم بیام فرودگاه
_اره حاال ساعتشو بهت میخبرم
_حاال یه تعارفم بکنی که نمیخواد بیای و این حرفا بد نیست
_نه بابا وظیفته.
_کوفت .فعال کار نداری؟
_نه گور به گور بشی
_بی ادب گودزیال
_با ادب بوفالو

93

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بای
_بای
این چند روز به هر مشقتی بود گذشت .االنم ساعت . 3میشا ساعت  5پرواز دارن .باید کم کم
حاضر شم برم فرودگاه .یه مانتو سورمه ای خال خاالی سفید داشت و نسبتا کوتاه بود پوشیدم
چون دور کمرش به کمربند نازک و قشنگی داشت کمرم باریکم رو نشون میداد .شلوار سورمه ای
با یه شال سرم کردم .و رفتم بیرون به مامان گفتم که من دارم میرم فرودگاه.سوار ماشین شدم و
ضبط رو روشن کردم اهنگ سامی و حسین تهی رو گذاشتم
_اومدی تو زندگیم منم واست کم نذاشتم
_نیمه ی گمشدمی و چشم از روت برنداشتم
_چشمات اسمونه
_بغضت ابره
_اشکات بارونه حتی باشه یه قطره
_یه صورت فرشته
_باچشای شیطون
_با نگاش منو میخواد و منم میگم ای جون
_....
_با من میرقصی وقتی میرقصی
_من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
_با من میرقصی یه جوری میرقصی
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
_باورش سخته فوق العادست
_دارع هر لحظه نشون میدن ما رو دست
_باورش سخته ما چقدر تکمیلیم خیلی وقته توی تقدیریم
_دل و بده دل و بده
_تو بقلم قر و بده
_برقص به سازم اون کمرو فقط به جلو بده.
_داره میره داره میره
_قلبم پیشش گیره
_هرجا بره مال منه پس مهم نیست که پیشش کیه
_....
_با من میرقصی
_وقتی میرقصی
_من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

رسیدم فرودگاه .ماشین و پارک کردم و رفتم داخل .پس کجاست این میشا؟هر چی گشتم
پیداش نکردم گوشی مو از تو جیب شلوارم در اوردم و زنگ زدم بهش
_الو میشا کجایی؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_تو فرودگاه .تو کجایی؟
_من اومدم تو سالن کجا وایسادی؟
_برو جای در ورودی منم میام اونجا
گوشی و قطع کردم و رفتم جای در .بعد از  5مین سر و کله ی میشا پیدا شد.
_سالم
_سالم کجایی تو؟
_هیج جا .خوبی؟بیا بریم پیش مامانم اینا
_بریم
دستمو گرفت و رفتیم .فرودگاه خیلی شلوغ بود .داشتم با میشا میرفتم که یهو با یه پسره برخورد
کردم
_هووووووووو .یارو چشاتو باز کن
پسره برگشت .یا حسین چه هیکلی داره سرمو بردم باال .جووون چه خوشکلی تو پسرجووون
.پسره گفت
_عذر میخوام خانوم.
به به قربون ادبت .گفتم االن با اون بازوهاش میزنه لهم میکنه.ادب دهنم و قورت دادم و گفتم
_عیبی نداره..فقط جون هر کی دوست داری چشاتو بیشتر باز کن با این هیکلت به بچه بخوری
میره تو کما.
مسره با تعجب بهم نگاه کرد و گفت.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_عرض دیگه؟
_امری ندارم .حاال هم بکش کنار میخوام برم
پسره رفت کنار و یه لبخند خوشکل زد .ژاان مامانت فدات شه.میشا دستمو کشید گفت
_تمومش کردی
پسره که شنید میشا چی گفت به خنده ی اروم کرد و گفت
_نمیخواین برین .راه و باز کردم هاا
_هاا؟ اهان...چرا .میشی بریم
رفتیم جای مامان بابای میشا سالم و احوالپرسی کردم نشستیم رو صندلی ها .میشا گفت
_ولی شمیم پسره تیکه ای بود واسه خودش هاا
_اره جون تو
_چی ؟چی گفتی؟به نظرت خوشکل بود پسره ؟
_اره ناکس .هیکلش مامان بود
_شمیم خوبی؟چه عجب یه پسر توجه تو رو جلب کرد
_چی ؟نه بابا چی بود .پسره ی گنده
_ااا تا دو دقیقه ی پیش نظرت این نبود.
_االن عوض شد
_بترکی که ثبات نداری
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
یکم دیگه نشستیم .میشا باید میرفتین که دیر نشه .خداحافظی کردم و برگشتم تو ماشین .رفتم
خونه و صدا زدم
_ماماااان؟
_بله شمیم بیا تو اشپزخونه.
_سالم مامان .سالم گلی جوون
_سالم مادر
_مامان فردا صبح راه میفتیم ؟ساعت چند؟
_اره .ساعت  9میریم خونه عموت تا باهم راه بیفتیم.
_پس خاله چی؟
_اونا چند روز دیگه میان
_باش.گلی جون چمدونتو جمع کردی؟
_نه
_ااا..واسه چی؟
_مادر من نمیام .شما برین بهتون خوش بگذره
_ااا گلی جون؟؟؟!چرا نمیای؟
_مادر من این چند وقت میرم خونه ی دخترم شیراز خیلی وقته نرفتم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خیلی ناراحت شدم از اینکه گل بانو نمیاد .مامانم هر چی بهش اصرار کرد قبول نکرد.رفتم تو
اتاقم چمدونم رو گذاشتم رو تخت و شروع کردم به جمع کردن لباسام .نصف لباسام رو برداشتم
.با کالهای مورد عالقم و کوله ی نازنینم .به اضافه ی هرچی که فکر کردم الزم بشه .شهریار با بابا
و نیما شب اومدن .نیما چمدونشم اورده بود .شهریار رفت چمدونش رو ببنده .شام که خوردیم
زود خوابیدیم که فردا اذیت نشیم.
صبح خودم بیدار شدم ساعت  8بود.رفتم به دوش مشت گرفتم .یه مانتو لجنی با یه شلوار
شیش جیب خوشگل تنم کردم به شال مشکی هم انداختن رو سرم.پوتینای گنده ای که
مخصوص این لباسم بود پام کردم کالهمو سرم گذاشتم .سوار نرده ها شدم و رفتم پایین
_یوهو.مامان من حاضررررررم
نیما از توی اشپزخونه اومد بیرون و گفت
_حاضری که حاضری گور به گور شده چرا صداتو میندازی رو سرت
یه زبون درازی واسش کردم .دوباره گفت
_با این لباسات انگار از جنگ برگشتی
_به تو چه ؟فضول
_بی ادب
خالصه همگی ساعت  9سوار ماشینامون شدیم و رفتیم سمت خونه ی عمو.منو شهریار و نیما
عقب بابا و مامانم جلو .تا رسیدیم خونه عمو .این نیما مخ منو خورد اینقدر حرف زد .بعضی
اوقات هندزفری میذاشتم از تو گوشم بر میداشت و میگفت:
_بی ادب دارم حرف میزنم ها
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
وایی دوست داشتن از ماشین پرتش کنم بیرون .رسیدیم خونه عمو پیاده شدم و رفتیم تو حیاط
.عمو و بچه ها داشتن وسایلشون رو داخل ماشین عمو میزاشتن .وقتی همه چی اکی شد راع
افتادیم به سمت شمال

یه چند ساعتی بود تو راه بودیم...
واقعا با وجود نیما و شهریار حوصلم نرفته ولی بعضی اوقات که خیلی حرف میزد دستمو
میزاشتم رو دهنش تا ساکت بشه...تقریبا ساعت  2بود که نگه داشتن واسه ناهار .وقتی پیاده
شدم یه کشش حسابی به بدنم دادم.اخیش چقدر کرهولن این دوتا ..واقعا بوفالو برازندشون بود
.رویا اومد گفت: :
_واای شمیم حوصلت سر نرفت؟
_نه بابا این شهریار و نیما اینقدر دلقک بازی در اوردن که نفهمیدم کی گذشت.
_خوش بحالت ..روزبه که از اول تا اخر سرش تو گوشیش بود .رزم که هندزفری تو گوشش و تو
فاز خودش کال..
_اووو.پس تو چیکار میکردی این چند ساعت؟!
_نمیدونی..پوسیدم حالم داشت بد میشد.
_خب من بقیه راه و شهریار رو میفرستم تو ماشین شما تو بیا تو ماشین ما.
_اکی .خوبه
رفتیم طرف رستوران .همگی نشستیم و سفارش دادیم.بابا داشت با همو صحبت میکرد که
متوجه حرفاشون شدم.
_نه چیزی نگفتن.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ای بابا نیان که بهتره.
_اره منم همینو گفتم .ولی گفتن نه حال هممون خیلی خوبه و میخوایم بیایم.
_خب خدا رو شکر که حالشون خوبه .نمیدونم هر جور دوست دارن
_اره.
متاسفانه هیچی از حرفاشون نفهمیدم .ولی ترجیح دادم کنجکاوی هم نکنم..غذا رو که خوردیم
رفتیم سمت ماشین .گفتم
_شهریار؟
_جانم ؟
_میری تو ماشین عمو .تا رویا بیاد تو ماشین ما حوصلش سر میره.
_باشه.
بعدم روزبه رو صدا کرد تا بهش بگه که میره تو ماشین اونا .رویا گفت
_من برم گوشی و هندزفری رو بیارم
_برو
سوار شدم و منتظر شدم تا بقیه بیان

بابا و مامان اومدن و سوار شدن .مامان نیما رو صدا زد تا سریع تر بیاد تا بریم..
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رویا اومد از طرف دیگه ی من نشست نیما هم اومد و نشست طرف دیگم.و این یعنی من وسط
دوتا دیوونه گیر کرده بودم ..یا خود خدا ..تا اخره راه احتمال زیاد جنازه ی من میمونه رو
دستشون ..یه نیم ساعتی بود تو راه بودیم که رویا گفت
_شمیم بیا بازی
_چی بازی؟
_نمیدونم .حوصلم داره سر میره..
نیما پرید وسط و گفت
_من میگم بیاین اسم بازی
_باشه من هستم
رویا هم گفت
_باش
نیما اول شروع کرد :
_نیما
گفت
_اه اه خودشیفته
_بگو حرف نزن
_ارزو
_وحید
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_داریوش
_شیدا
_ارمان
_نازنین
_نسیم
_مهران
_ندا
_ارتان
_نریمان
_نرگس
_سروش
خالصه که حدود دو ساعت نیم بازی کردیم من وسطش چون مکث کردم انداختنم بیرون
.موندن نیما و رویا .این اخریا دیگه واقعا فرهنگ لغت دوتاشون ته کشیده بود .نیما که این اخریا
از خودش در میاورد..مرده بود از خنده از بس اسم های چرت و پرتی میگفت..

رویا یه اسم گفت که نیما داشت هالک میشد تا جوابشو بده .داشت کم کم زمانش تموم میشد
که بالشتکی که روی پاش بود برداشت و محکم زد تو سره رویا .من زدم زیر خنده .رویا گفت:
_چته؟چرا میزنی؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چه معنی داره جواب بزرگت و میدی
_مگه چی گفتم ؟
_جواب دادی دیگه.بی ادب
_ببین ..بحث و عوض نکن .باختی دیگه
_کجا باختم ؟داشتم باهات حرف میزدم
_پس چرا نگفتی اسمت رو ؟
_خب االن میگم
بعد اسمش و گفت .من میدونستم میخواسته واسه خودش زمان بخره که اینجوری کرده .رویا
عصبی شده بود و میگفت جر زنی کرده .ولی نیما گوشش بدهکاره نبود  .اخرم نیما برد. .
رویا کارد میزدی خونش در نمیومد دیگه نتونست تحمل کنه و بالشت و زد تو سره نیما .نیما که
کال عشق کل کل .اونم شروع کرد .جاال منه بدبخت این وسط داشتم شهید میشدم .یه جا نیما
میخواست رویا رو بزنه دستبند استیلش گیر کرد به صورتم و جیغم در اومد.
_اخ دیوونه ها بسه دیگ
اول متوجه نشدن چی شده.ولی وقتی دستمو از کنار لبم برداشتم و دیدن که کف دستم خونیه با
چشمای گرد بهم نگاه کردن .رویا گفت
_شمیم ؟خون دماغ کردی؟
با نگاهی که اگه یه کلمه دیگه بگه میزنم لهش میکنم بهش فهموندم خفه شه..
_مامان دستمال کاغذی رو بده عقب
مامان دستمال کاغذی رو داد .برگشت عقب و گفت:
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چی شده؟
_دستما کاغذی رو از کنار لبم برداشتم و بهش نگاه کردم .وقتی دستمال کاغذی رو دید
_اوا خدا مرگم بده ،چی شده؟ارسالن بزن کنار
بابا سریع زد کنار و مامان پیاده شد .نیما گفت:
_شمیم چرا اینجوری شد؟
با عصبانیت گفتم:
_شوخی با رویا میکنین منه بدبخت ناکار میشم .اون دست بند المذبت کنار لبم و برید .
_واقعا؟
بعدم یه نگاه به دستبندش کرد و گفت:
_ببخشید.
دستبندشو در اورد و محکم پرت کرد بیرون .اخی چه دایی مهربونی دارم.نیما پیاده شد مامان
دستم رو گرفت و پیادم کرد: .
_بیا ببینم چی شده
عمو اینا چون پشت سر ماشین ما بودن واستادن .کنار ماشین واستادم مامان یه بطری اب اورد و
شروع کرد به شستن لبم .شهریار سریع اومد و گفت
_شمیم چی شدی؟
_هیچی
صورتم و گرفت و کشید سمت خودش.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ببینمت
با اخم نگاه کرد و گفت:
_چی شد لبت؟
_ول کن تورو خدا شهریار...
هرچی باباوعمو اینا گفتن بریم بیمارستانی جایی قبول نکردم .نشستیم و راه افتادیم .شهریار به
نیما گفت:
_نیما ..حواست به خودت باشه اگه شمیم یه چیز دیگه لش بشه من میدونم باتو...
نیما هم مظلوم نشست و دیگه هیچی نگفت .سرم و تکیه دادم به صندلی هندزفری رو هم تو
گوشم .یه کم که گذشت خوابم برد...
با صدای بابا بیدار شدم :
_شمیم ..شمیم دخترم
_بله بابا ؟
_پاشو دخترم رسیدیم
اول گیج بودم بعد متوجه حرف بابا شدم...
_چی؟رسیدیم؟
_اره دخترم پاشو
چشمامو کامل باز کردم .هوا تاریک بود .نه راستی راستی رسیدیم .گفتم:
_بقیه کوشن؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_همین االن رفتن تو .پسراهم چمدونا رو بردن.
_اهان
یه باد خیلی باحال و سردی پیچید تو موهام که کیف کردم اخه موهام و باز کرده بودم تو ماشین
.رفتم تو ویال .دیدم خانوما رفته بودن تو اشپزخونه .پسرا و دخترا هم تو اتاقا..یه سالم دادم به
مامان و زنمو و رفتم باال...
دره اتاقا رو باز کردم و یکم دید زدم .تو یه اتاق پسرا بودن .اتاق بقلیشم اتاق منو رویا .خدارو شکر
خوب اتاقی رو انتخاب کرده بود.کولمو انداختم تو اتاق و خودمو پرت کردم رو تخت ..اخییشش
رویا گفت
_چه عجب خانوووم ..بیدار شدن
_جون ابجی همچین چسبید
_کوفت .مثال من اومدم تو ماشین شما که حوصلم سر نره .بدتر شد..
_خخخ میخواستی نیای.بعدشم نیما هم که بود
_اره بود ولی اصال حرف نزد .همش به جایی که زخم شده بود کنار لبت نگاه میکرد...میگما فکر
نمیکردم اینقدر دوست داشته باشه..
زبونم و در اوردم و گفتم
_تا دلت بسوزه..
_گمشو ...پاشو عوض کن لباساتو که بریم پایین
لباس واسه خودم برداشتم از چمدون و عوض کردم .رفتیم پایین .بابا و عمو نشسته بودن داشتن
چایی میخوردن
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

رفتم نشستم کنار بابا .یه چایی برداشتم و دوتا انگشتامو دورش پیچیدم .به چقدر داغه چون
ویال یکمی سرد بود خیلی میچسبید...
مامان و زنمو اومدن نشستن.عمو گفت
_خب شام چی میخورین؟
زنمو گفت
_اگه گشنتون نیست صبر کنین شام درست کنیم اگه هم که گشنتونه زحمت شو بکشین و
برین بخرین.
عمو رو بابا گفت
_گرسنه ای؟
_نه.ولی خانوما خستن بهتره بریم بخریم.
عمو یه باشه گفت و رفتن که غذا بگیرن .گوشی مو در اوردم و به میشا زنگ زدم .هرچی صبر
کردم بر نداشت .ولی دفعه ی دوم جواب داد
_الو میشا؟تویی؟
_الوو..الو..شمیم اره خودمم .خوبی!
_مرسی تو خوبی؟کجایی؟
_قربانت .خونه ی نیوشام واسه چی؟
_همین طوری ماهم تازه رسیدیم ویالی شمال.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اا.خوش بگذره پس
_مرسی .برو دیگه کار نداری!؟
_نه مرسی زنگیدی .بای
_بای
شام که خوردیم بدون هیچ کرم ریزی ای از طرف نیما خدا رو شکر رفتیم که بخوابیم..با رویا دراز
کشیدیم .رویا گفت
_شمیم؟
_هوم؟
_میگم...تو عاشق شدی ؟
با تعجب گفتم :
_چی میگی؟حالت خوبه؟
_اره خوبم.تو جواب منو بده
_نه...معلومه که نه
_چرا؟
_چون الکیه.واقعی نیست..مال تو قصه هاست...
_اینارو میگی چون تا حاال تجربه نکردی
_شاید ..ولی به نظر خودم اینطوریه.
_نمیدونم واقعا چی بگم..
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_ولش بابا حوصله داری در مورد عشق صحبت میکنی
_اه بی احساس
_اصالهم به احساس ربط نداره.

_خیلیم داره تو حالیت نیست
_باشه بابا تو حالیته .خوبه؟
_کوفت بگیر بتمرگ
_بیشعور
پتو رو کشیدم رو خودم .داشتم به عشق فکر میکردم ..واقعا یعنی چی؟!چرا عشق؟!مگه دوست
داشتن چشه؟!چرا نباید مثل عشق های دیگه این عشق که به جنس مخالف شیرین تر باشه؟!
وای خدایا گیج میشم وقتی بهش فکر میکنم..کم کم پلکام بسته شد و خوابم برد....
اوم چه خواب خوبی بود.رویا هم که هنوز خوابه پاشدم رفتم جلوی پنجره شیشه رو باز کردم ..یه
باد خیلی خوب پیچید تو اتاق سرم و از پنجره بردم بیرون ...واای چه هوای خوبی اسمون ابی
کمرنگ محشری شده بود .صاف و زالل ...لبخند رو لبم نشسته بود از این همه قشنگی .سرم و
اوردم باال به اسمون نگاه کردم
_خدایا عاشقتم...عاشق
رفتم دوش گرفتم لباس عوض کردم و رفتم بیرون.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفتم تو اشپزخونه .رز نشسته بود و داشت صبحانه میخورد.
_به به رز خانم ..کم پیدایی ؟!البته بهتر بگم فراری
رز با اعتماد به نفس گفت:
_نه واسه چی باید فراری باشم!کاری نکردم که بخوام ازت فرار کنم..
با تعجب گفتم:
_هه..مثل اینکه تو اتاق خونتون یادت رفته؟
_اتاق؟خونه ی ما ؟نه یادم نمیاد.از چی حرف میزنی؟
بابا این دیگه کیه فکر کرده انکار کنه کم میارم..
_تو یادت رفته .سروش چی؟سروش که یادش نرفته
_سروش؟چرا کم میاری پای سروش و وسط میکشی ؟
داشتم کم کم عصبی میشدم از این ریلکسی و انکار کردنش
_من ؟!من کم میارم؟!تو...
_چه خبره؟
با صدای شهریار حرفم قطع شد.رز گفت:
_هیچی شهریار .شمیم از شونه ی چپ بلند شده..امروز از اون روزاییه که پاچه میگیره..
و از اشپزخونه رفت بیرون..دختره ی عوضی.تا اومدم برم دنبالش شهریار دستمو گرفت و گفت:
_ولش کن شمیم .بشین بگو چی شده.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه شهریار بذار برم حساب شو کف دستش بزارم
_شمیم کوتاه بیا دیگه..اون نفهمه ولش کن
_نشستم
_دختره ی چندش عقده ای..
_بگو چی شده؟
_هیچی
_هیچی نشد جواب.درست بگو چی شده
_شهریار خواهش میکنم نپرس .چون نمیگم
_باشه میدونم اگه نخوای نمیگی..ولی میتونی رو من حساب کنی
_ممنون .میدونم تو همیشه پشتمی
شهریار لبخند زد و هیچی نگفت.مامان و بابا اومدن تو اشپزخونه.
_به به ..خواهر برادر باهم خلوت کردن.
_بله مامان جون .گلمون کم بود که شما اومدین
_مامان خندید و رفت چایی بریزه واسه خودشون.

وقتی صبحانه تموم شد .رفتم باال رویا هنوز خواب بود رفتم ای بابا چرا بیدار نمیشه؟!
_رویا ؟!رویا ،پاشو دختر
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رویا یه تکون خورد و دوباره خوابید .دوباره صداش زدم ولی بازم بیدار نشد .یهو یه فکر به ذهنم
خورد ....توی گوشیم یه نرم افزار داشتم که صداهای مختلف زیادی توش داشت .یه صدا بود که
کامیون داره نزدیک میشه و بوق میزنه .رفتم کنار گوش رویا صدای گوشیم و زیاد کردم .بعد از
چند ثانیه پلی کردم..صدای گوشیم خدا رو شکر بلند بود .رویا یا وحشت شروع کرد به جیغ
کشیدن .یه جوری جیغ میکشید انگار داره تصادف میکنه با یه کامیون .خخخخ وای خدا مرده
بودم از خنده هنوزم داشت جیغ میکشید ولی اهنگه که تموم شد رفت ترک بعدی که صدای
شلیک گلوله بود .رویا تا صدای شلیک و شنید ساکت شد و حرکت نکرد .اول فکر کردم خوابش
برده ولی وقتی صداش زدم فهمیدم قش کرده.اینقدر خندیده بودم و سست شده بودم که
نمیتونستم برم مامان اینا رو صدا بزنم...
به هر زحمتی که شده رفتم بیرون .نیما بیرون بود تا منو دید فکر کرد حالم بده ولی بهش گفتم:
_نیم...نیما ...رویا..رویا قش کرده
دوباره زدم زیر خنده
نیما با تعجب نگام کرد .فکر دارم شوخی میکنم ولی وقتی رفت تو اتاق و دید رویا افتاده روتخت
گفت:
_هه هه هه ...رویا قش کرده تو داری قش قش میخندی؟!دیوونه ای به خدا
سریع از تو پارچ کنار تخت یکم اب برداشت و ریخت رو صورت رویا .با چند بار ریختن اب روی
صورتش رویا بهوش اومد.کم کم داشت هوشیار میشد .رفتم کنارش و گفتم:
_رویا؟چی شده؟خواب بد دیدی؟چرا داشتی جیغ میکشیدی؟
خخخ اگه بفهمه کاره خودمه بیچارم میکنه.
_شمیم..اره یه خواب بد دیدم ..خیلی بد
_ولش کن نمیخواد بگی .دراز بکش یکم استراحت کن.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
پاشدم اومدم بیرون .نیما هم پشت سرم اومد و گفت
_بگو چیکار کردی
کل قضیه رو واسش تعریف کردم .اخرش قهقهه میزد. .
_وای خدا قیافه ی رویا دیدنی بوده .کاش منم بودم ها..
_حاال ولش .بیا بریم با بچه ها لب دریا
_باشه برو با رویا حاضر شین تا بریم.

رویا رو کمک کردم حاضر شد .رفتیم پایین واسه رویا یه ساندویچ درست کردم ضعف نکنه .با
بچه همگی رفتیم لب دریا....به به چه هوایی..چه دریایی...نشستیم لب ساحل و به دریا نگاه
کردیم .روزبه اولین نفر پاشد لباسشو در اورد به پسراگفت
_من رفتم ..هر کی میاد یاال
شهریار و نیما پاشدن لباساشون رو در اوردن و رفتن شنا.من رویا و رز نشسته بودیم و داشتیم
نگاه میکردیم بهشون .قربون داداشم بشم که اینقدر خوش تیپ .یه چند دقیقه ای که گذشت
داشت حوصلم سر میرفت به رویا گفتم
_پاشو ماهم بریم شنا کنیم
_اره بریم رز تو نمیای؟
_نه من بدم میاد شما برین
ایش بدم میاد ...رفتیم تو دریا و شروع کردیم به بازی و شنا کردن .پسرا اومدن نزدیکمون و باهم
شنا کردیم .مسابقه میزاشتیم .یه جا نیما کنار بود خوشو انداخت روم .رفتیم زیر اب .زور زدم تا
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اومدم باال بهش نگاه کردم دیدم دلش میخواد کخ بریزه .پس منم رفتم طرفش و هلش دادم تو
اب ...داشتم هم دیگه رو خفه میکردیم که در رفت از دستم
_بی عرضه ..بی عرضه
من بی عرضم ؟!بهت نشون میدم
دوییدم دنبالش از اب خارج شدیم نیما داشت میرفت سمت ویال .منم دنبالش نزدیک ویال که
شدیم یه ماشین بود که دوتا خانوم کنارش واستاده بود .و یه پسر که داشت چمدونا رو در
میاورد.من اینقدر دلم رو نیما میجوشید که اصال حواسم به اونا نبود...گفتم
_نیما بگیرمت زنده ات نمیذارم...
نزدیکش شدم و حرکت مخصوص شمیم رو که معموال روی شهریار انجام میدادم و دو نیما پیاده
کردم .از پشت پریدم باالش .پاهامو دور کمرش حلقه کردم شروع کردم به مشت زدن تو کلش
.موهاشو میکشیدم که دادش در اومد .یهو صدای اشنایی به گوشم خورد
_شمیم؟؟!
با صدایی که اومد منو نیما سرمون رو اوردیم باال..اینکه سارگله .اخ جون عمه هم هست ..از رو
نیما پریدم پایین و بدو بدو رفتم سمت عمه.
_سالم
خودمو محکم انداختم تو بغلش .سارگل گفت:
_شمیم خانوم ماهم هستیما..
از تو بغل عمه اومدم بیرون و گفتم:
_هستی که هستی به من چه ...عمه خودمه دوست دارم بغلش کنم ،مشکلیه؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه عزیزم راحت باش.من مشکلی ندارم
دوباره عمه رو بغل کردم که صدای مردونه ای اومد
_من مشکل دارم.
با تعجب برگشتم ببینم این کیه که مشکل داره .یه پسره خیلی خوش تیپ و خوش هیکل که به
عینک افتابی خیلی خوشکلی زده بود .واستاده بود کنار ماشین و بهش تکیه داده بود ...شکل
این مدل ها واستاده بود.رفتم جلوش ایستادم و گفتم :
_داری که داری ...حتما مشکلت مادر زادیه..یه دکتر بری حله.
پسره انگار خوشش اومده باشه یه طرف لبش رفت باال و یه لبخند زد. .
_به کی رفتی اینقدر زبون داری جوجه؟
_به من میگی جوجه؟!اصال تو کی هستی؟اینجا چیکار میکنی
_من ؟!نشناختی!من..
سارگل وسط حرفش پرید و گفت:
_شمیم ...باورت میشه باالخره برگشت
گیج شده بودم .یعنی چی؟کی برگشته
_کی؟کی برگشته؟
_وا شمیم..سامیار دیگه..
با چشمای گرد به سامیار نگاه کردم .این سامیار ؟! بعد از هجده سال برگشته ..من که از
بچگیش چیزی یادم نیست ولی چون عکس هاش رو دیده بودم به نظرم خیلی فرق
کرده...سامیار دستش رو اورد جلو و گفت:
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خوشبختم شمیم..
بهش دست دادم و گفتم:
_منم..
_کال عادت داری محو میشی وقتی به من نگاه میکنی؟
_بله؟؟!من کی تو رو دیدم که محو شم ؟نکه همچین تحفه ای هم هستی
_نچ..دفعه ی دومت .دیروز تو فرودگاه .با دوستت.محکم خوردیم بهم ..یادت اومد یا بازم بگم!؟
یکم فکر کردم .یادم اومد یعنی این اونه؟
_تو!تو اونی؟
رفتم نزدیک تر و عینک و از رو چشماش برداشتم .نه این که همونه!اب دهنم رو قورت دادم .بیا
اینم پسر عمه مون در اومد..خدا رو شکر عمه و سارگل رفته بودن تو وگرنه فکر میکردن ما دیوونه
ایم...
_حاال شناختی؟
_اره شناختم بیا بریم تو..
سامیار به این گیجیم یه خنده ای کرد و چمدون ها رو برداشت و داخل رفتیم .نیما با سامیار یه
دست داد و سالم کرد .نیما کنار من بود گفت:
_تو اینو میشناسی؟
_اره حاال بعدا بهت میگم
وقتی وارد خونه شدیم همه بلند شدن تا با سامیار احوال پرسی کنن...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
من باال رفتم چون لباس هام خیس بود .یه دوش گرفتم و لباس عوض کردم...

موهام رو خشک و شونه کردم .رفتم پایین همه نشسته بودن و گرم صحبت .رفتم کنار سارگل
نشستم.گفتم:
_عشق خاله اش چطوره؟
سارگل لبخندی زد و گفت:
_خوبه.گاهی اوقات یکم اذیت میکنه
_خوب کاری میکنه این اذیت نکنه کی اذیت کنه؟ اذیت کن فداشم راحت باش.
_شمیم خیلی بدجنسی .تا صبح به خاطر این فسقلی خوابم نمیبره .بس که حالت تهوع
دارم...
_همینه دیگه .فکر کردی حامله بشی دیگه همه چی حله؟
_خوب توهم مثل این مادربزرگ ها نمیخواد حرف بزنی.بچه ها کجان؟
_داشتن شنا میکردن که منو نیما دنبال هم کردیم و شمارو دیدم
سارگل زد زیر خنده
_وای شمیم اگه خودتو نیما رو میدیدی قش میکردی از خنده .خیلی باحال پریدی روش
.میدونی سامیار چی گفت وقتی داشتی موهای نیما رو میکشیدی؟
_نه چی گفت؟
_گفت :دلم لک زده بود واسه دیدن شیطونی یه دختر ایرونی..

118

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_او چه کم اشتها .حاال نمیشد واسه پسر ایرونی دلش لک بزنه.
_شمیم اصل مطلب رو بچسب
_خب بابا.
همون موقع در باز شد و شهریار .رویا .رز و روزبه اومدن ...فقط رز لباساش خشک بود بقیه
همشون مثل موش اب کشیده شده بودن...نکته ی جالبش این بود که رویا رو دوش شهریار بود
و داشت مشت میزد به شهریار که بزارتش پایین .هممون خندیدم .من به سامیار نگاه کردم تا
ببینم عکس العملش چیه از کار شهریار.چشماش متعجب بود و همچین ذوق کرده بود از این
کار که معلومه اون ور که بوده اصال از این جور کارا نمیکرده .مشخص بود خوشحال که همچین
جمعی رو دیده .شهریار با دیدن عمه رویا رو گذاشت رفت و سالم کرد .عمه سامیار و معرفی کرد
روزبه و شهریار با خوشحالی بهش سالم کردن رویا هم همینطور .رز انگار یه غذای خوب و
خوشمزه جلوش گذاشته بودن .با لبخندی به سامیار نگاه میکرد .رفت جلوش با ناز و عشوه
بهش سالم و خوش اومد گفت .دستشو برد جلو دست داد بهش.رویا رفت باال که سرو وضعش و
درست کنه .منم رفتم باال گفتم
_بگو ببینم چی شده بود؟
_چی بگم؟اینم داداشه تو داری؟ داشتم میرفتم از اب بیرون که یهو چند تا قورباغه رو نزدیک
بود لگد کنم واسه همین یه جیغ بلند کشیدم .دوباره برگشتم تو اب شهریار که دیده بود واسه
چی ترسیدم چندتا قورباغه گذاشت تو دستش و افتاد دنبالم .گلوم جر خورد اینقدر جیغ کشیدم
باالخره گرفتم به زور انداختم رو دوشش و قورباغه ها رو میگرفت جلو منم که چندشم میشد تا
همین اخری که قورباغه هارو انداخت بیرون از دستش .وای خدا داشتم از حال میرفتم ..چقدر
چندش بودن...
بلند خندیدم..
_ایول بهش حال کردم
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_مرگ پاشو برو گمشو پایین
به زور انداختم بیرون رفتم پایین کنار شهریار نشستم و گفتم
_واای شهریار دمت گرم چه باحال حرصشو در اوردی!!
شهریار بلند خندید و گفت
_وای شمیم نمیدونی چقدر با روزبه خندیدیم ..جات خالی بود
دستشو انداخت دور شونه هام و بغلم کرد .میوه داشتم پوست میگرفتم که مامان گفت
_به چی میخندیدین به ماهم بگین.
شهریار کل ماجرا رو مفصل تعریف کرد همه قش کرده بودن از خنده .داشتیم مخندیدیم که رویا
از پله ها اومد پایین تا سالم کرد دوباره زدیم زیر خنده با تعجب گفت
_چیه؟
روزبه گفت
_قورباغه
رویا اخمشو کشید توهم و نشست .وای خدا دلم درد گرفت.خالصه موقع ناهار شد .قرار شد
جوجه به سیخ بکشیم .همه چیزو اماده کردیم و رفتیم تو حیاط..

بابا و عمو داشتن بساط منقل و جوجه رو راه مینداختن .شهریار و روزبه هم داشتن تور والیبال
درست میکردن .اخ من عاشق والیبالم .بازیمم خوبه االن که تور درست بشه یه بازی معرکه
میکنیم.رفتم کنار عمه نشستم: .
_عمه خیلی خوشحالم که اومدین
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_فدات بشم عزیزم..
_چی شد که اومدین؟
_ ما نمیخواستیم بیایم چون حال سارگل زیاد خوب نبود .ولی وقتی سامیار بدون اینکه خبر بده
اومد هممون خیلی خیلی خوشحال شدیم...مخصوصا سارگل .سامیارم تا فهمید همه اومدن
اینجا گفت بیایم حتما خوش میگذره.منم دیدم حال سارگل از منم بهتره قبول کردم..
_اهان..محمد اقا و احمد اقا کی میان؟
_اونا روز قبل سال تحویل میان
_خوبه
سامیار از تو خونه اومد بیرون .سرشو چرخوند تا عمه رو دید به این سمت اومد.نشست کنار
عمه و گفت:
_مامان خودم چطوره؟
_خوبم مامان .تو کنارم باشی خوبم
سامیار با لبخنده زیادی دستشو انداخت دور شونه ها ی عمه و بغلش کرد .سره عمه رو ب.و.س
کرد و گفت:
_فدات بشم من..
یه لبخند به این مهربونی جفتشون زدم. ..
داشتم به عمه نگاه میکردم که سامیار گفت:
_هو .خانم مامانم و خوردی
_یهویی از اون سره دنیا اومدی عمه ی مارو صاحب شدی زبون درازی هم میکنی؟ایش
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_اوال اون سره دنیاهم بودم صاحب عمه ی شما هستم.دوما با بزرگترت دهن به دهن نکن
جوجه..
_دهن به دهن کنم مثل میخوای چیکار کنی خروس؟
سامیار بلند خندید و گفت:
_میتونی امتحان کنی..ولی پیشنهاد میکنم کوتاه بیای وگرنه عاقبت خوبی نداره..
_او یکم تحویل بگیر خودتو االن البد خودتو شکنجه گر زندان های امریکایی فرض میکنی ؟؟
اره؟هه...نه بابا همون خروس خودمونی...
سارگل که داشت گوش میکرد بلند خندید .سامیار یه چشم غره بهش رفت .خخ حرصش
دراومد.

پاشدم رفتم کنار بابا که بهش کمک کنم.
_بابا؟!عمو جون؟!کمک نمیخواین؟
عمو گفت:
_عموجون میری داخل خونه رز رو صدا بزنی بیاد بیرون ؟تو اتاقشه
ای بابا چه غلطی کردما.
_چشم عمو
_ممنون
رفتم تو خونه با اکراه از پله ها باال رفتم و دم در اتاق رز ایست کردم .صدایی نمیومد.یه تق
کوچیک زدم به در صداش اومد
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_بله؟
رفتم تو دیدم اتاق پر دوده.مشکوک بهش نگاه کردم.
_بابات گفت بیا پایین
_باش.تو برو من میام
_اینهمه دود از چیه ؟
_دود؟دود کجا بود توهمی شدی
سریع رفت سمت پنجره و بازش کرد.برگشت جلوی ایینه و ادکلنش رو برداشت یه دوش باهاش
گرفت.چشمام رو ریز کردم .نه این مشکوک میزنه تابلوست که یه کاری کرده .اومد سریع هلم داد
بیرون و خودشم اومد پشت سرم .گفت:
_بدو بریم که االن صداشون در میاد
با تعجب بهش نگاه کردم فکر کرده من نفهمم .رفتیم تو حیاط
به میز سفید بزرگ بود که خانوما دورش نشسته بودن .پسرا هم کنار تور واستاده بودن داشتن
حرف میزدن و جالبیش اینجا بود که سامیاد کنارشون بود .هرچی نگاه کردم رویا رو ندیدم .رفتم
کنار روزبه گفتم:
_روزبه؟ رویا رو ندیدی؟
_رویا؟نه .نیست مگه؟
_نچ..هرچی میگردم نیست .حتما رفته کنار دریا
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سرمو چرخوندم دیدم سامیار داره با اخم نگام میکنه .وا چرا اخم کرده !ولش بابا خود درگیری
داره پسره ...رفتم بیرون دیدم رویا روی ماسه ها نشسته و داره به دریا نگاه میکنه .رفتم کنارش و
گفتم:
_رویا ؟! کجایی تو دختر ؟! کلی دنبالت گشتم
_تنها بودم اومدم اینجا
_من رفتم باال رز رو صدا بزنم.
_اوهوم .فهمیدم
_چته ؟چرا اینجوری حرف میزنی؟
_هیچی نیست.
_دروغ نگو رویا ..میدونی از دروغ بدم میاد..
_خب بهت بگم نمیتونی درکم کنی.شایدم مسخرم کنی .پس بهتره که بهت نگم.
_بیشعور..چرا نتونم درکت کنم؟مسخره هم مطمئن باش نمیکنم ..حاال بگو
_بزا هر وقت وقتش شد بهت میگم
_خیلی چاقی...نگو میدونی که فضول نیستم
_اره واسه همین بهت گفتم که یه چیزی هست .اگه فضول بودی االن مغزم رو خورده بودی.
_پس برو خدا رو شکر کن...
رویا یه نفس عمیق کشید و دراز کشید .منم کنارش دراز کشیدم
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_رویا دوست ندارم ببینم تو خودتی...دوست ندارم ببینم ارومی..شیطون باش دختر .بذار همه
جیغشون از دستت دراد...
_هه...بعضی اوقات یادم میره واقعا کیم..اخالقم چجوریه..
_واسه چی
_وقتی ذهنت از یه چیزی پر میشه از خودتم یادت میره...
_امیدوارم اون چیزی ذهن تو رو پر کرده خوب باشه...
_خوبه شمیم..خیلی خوبه
_اه اه پاشو حالم بهم خورد از این حرفای فلسفی نزن برای من...رویا چشماش رو بست .خودمو
انداختم روش و شروع کردم به قلقلک دادنش...رویا خیلی از پهلوها قلقلکی بود واسه همین رو
به موت بود از خنده....صدای شهریار از دور اومد که گفت
_بیاین تو میخوایم بازی کنیم...
_اخ جوون والیبال .پاشو رویا ..پاشو
رویا که سست شده بود از خنده نمیتونست رو پاش واسته.به زور رویا رو کشوندم تا دم ویال و
رفتیم تو..

پسرا اماده کنار تور واستاده بودن بودن .نیما گفت:
_بدویین دیگه
_خب دیگه توهم اومدیم
نیما گفت:
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_کی با کی؟
شهریار گفت :
_شمیم و نیما برای من
سامیارم گفت:
_باشه.رویا و روزبه برای من
رفتیم سر جاهامون ایستادیم .شهریار و سامیار سکه انداختن که کی شروع کنه.توپ مال اونا
شد. .
سامیار که صوت خیلی بلند و باحال زد و بازی شروع شد .تا جایی که میتونستم نمیذاشتم توپ
رو زمین بیفته .بازی باحال و هیجانی شده بود که خانما هم تشویق میکردن ...بابا و عمو هم
بعضی اوقات میگفتن:
_شهریار پاس بده..
_بگیر  .بگیر رویا
خالصه که خیلی خوب بود .بعداز نیم ساعت بازی اول تموم شد  21. 24.ما بردیم ...من و نیما
وقتی بردیم شروع کردیم به قر دادن و رقصیدن نیما مثل زن ها میرقصید من عین مردها همه
داشتن دست میزدن ..که سامیار گفت:
_خوش باشین ...ولی جوجه رو اخر پاییز میشمرن
_وای نگو سامی جون قلبم ایستاد
سامیار با تعجب به من نگاه کرد .رو به عمه گفت:
_پدر سوخته چه زبونی داره
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یه  5دقیقه استراحت کردیم و دوباره بازی شروع شد .بازی دوم اونا بردن ولی مهم بازی سوم
بود.شروع کردیم به بازی.یه عدد ما باالتر بودیم که یه لحظه توپ اومد سمت من .رفتم عقب که
بهش برسم که نیما هم اومد و به هم خوردیم .هیچکدوم نتونستیم توپ رو بگیریم و زمین خورد.
با عصبانیت پاشدم و گفتم :
_نیما حواست کجاست االن مساوی شدیم دیگه
برگشتم به بقیه نگاه کردم دیدم همه دارن به من و نیما نگاه میکنین عصبی گفتم:
_ها ؟! چیه؟
یهو همه شروع کردن به دست زدن .سامیار و روزبه و رویا هم با عصبانیت از زمین رفتن بیرون .با
گیجی زل زدم به شهریار که گفت:
_توپ اوت بود..
با تعجب به خط زمین نگاه کردم دیدم توپ بیرون .اخ جووووون یعنی ما بردیم...کف دستامون رو
زدیم با نیما بهم .انگار نه انگار که داشتیم دعوا میکردیم...

موقع ناهار شد .سامیار اخماش توهم بود از موقع باختشون و هنوز باز نشده بود...به درک فکر
کرده الکیه هممون استاد والیبالیم .فکر کرده به همین الکیه میبره..ولی از حق نگذریم بازیش
عالی بود مخصوصا اسبکاش با اون قد درازش وقتی میپرید .رفتیم سره میز و نشستیم .من کنار
شهریار بودم اینطرفم رویا بود .شهریار واسم غذا کشید .تشکر کردم و شروع کردم به خوردن سرم
رو اوردم باال دیدم رز کنار سامیار نشسته و داره دوغ واسش میریزه...اه اه دختره ی احمق ،پسر
باید واسه دختر این کارا رو بکنه نه تو ..بخاطر اینکه خودشو بچسبونه پا روی غرورش میذاره ..رز
لیوان رو گذاشت جلوی سامیار و گفت:
_دوغ ریختم واست..
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سامیار سرشو اورد باال با اخم گفت:
_ممنون ولی من عادت ندارم قبل و بعد از غذا دوغ و نوشابه بخورم. ..
رز بادش خوابید و دیگه هیچی نگفت .خخخ حقشه با اون اخمی که سامیار کرد من گرخیدم به
جای اون بیچاره ...داشتم غذا میخوردم که شهریار واسم دوغ ریخت و گفتم:
_واسه رویا هم بریز
_رویا دوغ نمیخوره
بعدم یه لیوان نوشابه ریخت و گذاشت جلو رویا.با تعجب به شهریار نگاه کردم این از کجا میدونه
به رویا نگاه کردم دیدم نیشش تا بناگوش بازه .از شهریار تشکر کرد و یکم نوشابه خورد

رو به رویا گفتم
_درد ،نیشت رو ببند
دوباره خندید و چیزی نگفت .غذا رو که تموم کردم پاشدم و از بابا و عمو تشکر کردم دیدم هنوز
مونده تا بقیه تموم کنن .تصمیم گرفتم برم کنار دریا...قدم زنان رفتم کنار دریا .اب دریا میزد
پاهامو یکم از شلوارمو خیس میکرد .خیلی حس خوبی بود .چشمام رو بستم ...صدای سامیار از
حس بیرون اوردم:
_اوهوم..اهوم..
چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم .گفت:
_به چی اینجوری لبخند میزدی؟
_چیز خاصی نبود..یه این هوای خوب و این منظره ی قشنگ.به نظر شما لبخند نداره؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چرا یکی از منظره هایی که عاشقشم اینجاست.
_خوبه
دوتامون ساکت شدیم و چیزی نگفتیم .نشستم رو ماسه ها.سامیار گفت:
_خب..من برم .فعال
_باش.برو
داشت میرفت که برگشتم بهش نگاه کردم .دستاش رو کرده بود تو جیب شلوارش .با اون لباس
ورزشی های طوسی که پوشیده بود با بلوز سفیدش واقعا جذاب شده بود.یه  10دقیقه ای بود که
نشسته بودم .بلند شدم و رفتم سمت ویال .درو که باز کردم دیدم دارن ظرفا رو جمع میکنن .رفتم
دوتا ظرف برداشتم بردم تو اشپزخونه .شکمم سیر شده بود وقتی هم که سیر میشم چشمام
بسته میشه .رو به مامان گفتم :
من می رم یه چرتی بزنم ،فعال_
_برو بخواب عزیزم
رفتم باال دراز کشیدم و خوابیدم....
بیدار شدم ساعت پنج و نیم بود .تا خواب از سرم پرید و یکم به خودم رسیدم شش شد .جالب
اینجا بود که رویا نبود ..رفتم بیرون هوا چون تاریک شده بود خونه تاریک بود .با تعجب از
تاریکی خونه باند گفتم:.
_الو...کسی نیست؟شهریار؟نیما؟
کسی جواب نداد .یعنی چی ؟کجا رفتن این نامردها!طبقه پایین که رسیدم کسی نبود تو
اشپزخونه هم سرک کشیدم ولی نبود که نبود .دوباره رفتم باال تو اتاق پسرا در زدم .سرمو بردم تو
ولی اونجام خالی بود.با عصبانیت پام رو کوبیدم رو زمین و گفتم:
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اه...کدوم گورین اینا پس؟
یه صدایی از طبقه ی پایین ..دقیق نفهمیدم صدای چیه .بلندشدم و اروم اروم رفتم پایین .تقریبا
رسیده بودم پایین که در اتاق پایین محکم خورد بهم ..یه جیغ کشیدم .وای خدا کجا رفتن اینا
پس؟
_شهریار؟!بابا؟
بازم صدایی نیومد .حتما باز این نیما و شهریار میخوان اذیتم کنن.اره حتما دوباره نقشه کشیدن
.رفتم سمت همون دری که بسته شد.با ترس در رو اروم باز کردم که صدای قیژی کرد .اب دهنم
رو قورت دادم .رفتم تو اتاق که تاریک تاریک بود .چشمام رو ریز کردم تا بتونم بهتر ببینم. ..

چیزی دیده نمیشد .کنار تخت که رسیدم کلید پریز رو زدم .تا اتاق روشن شد با دستم جلو
چشمام رو گرفتم .کسی نبود رفتم پنجره ای که باز بود رو بستم .ای بابا یعنی چی چرا کسی
نیست .سریع رفتم باال به سویشرت و یه کاله کشیدم رو سرم .رفتم بیرون بهتره برم کنار دریا
شاید اونجا جمع شدن .از در که رفتم بیرون یه عده دختر و پسر جمع شده بودن کنار دریا و
داشتن میخندیدن .ای خنگول ها ببین چه راحت دارن میخندن انگار نه انگار که من تنها تو
خونم .رفتم کنارشون
_دیوونه ها بدون من خوب خوش میگذرونین
با صدای من همشون برگشتن ...اینا که اونا نیستن 5 .تا پسر بودن و یه دختر .یکی از پسرا
گفت:
_جونم؟با ما بودی؟
_اوم ..نه نه ببخشید اشتباه گرفتم
یهو پسره به بقیه چشمک زد که همشون با هم اومدن سمتم.
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_بودی حاال؟!یه چند ساعتی خوش میگذروندیم
اخمام رو کردم تو هم
_نه باید برم.
پشتم رو کردم و راه افتادم.صدای قدمایی اومد .بعد دستم کشیده شد. .
_باش حاال .دور هم هستیم تا موقعی که اکیپ تون پیدا بشه
_دستم رو ول کن پسره ی عوضی

_او او..ببین قرار نشد بد حرف بزنی
_مثال بزنم چه غلطی میخوای بکنی؟
خندید و پشت سرش رو نگاه کرد .بقیه پسرا اومدن دورم کردن .خدا خودت کمک کن نذار
اتفاقی بیفته.
_بیا بریم.کاریت نداریم خوشکله
دختره اومد جلوم واستاد و گفت:
_خوشکلی...هیکلتم خوبه .بیا بریم قول میدم نذارم پسرا اذیتت کنن.
_ببند دهنت رو دختره ی احمق.تو فکر کردی منم مثل توام؟
دستم رو محکم از دست پسره کشیدم بیرون .محکم با لگد زدم تو دل دختره.تا زدم پسرا
میخواستن بگیرنم که شروع کردم به فرار.با تمام توانی که داشتم میدویم ..از داد و بیدادی که
پشت سرم میومد مشخص بود همشون دارن دنبالم میکنن .یه لحظه برگشتم دیدم یکیشون
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خیلی نزدیکه نفسم داشت بند میومد .یه پسری نزدیک ویال بود که پشتش به من بود و داشت
با موبایلش حرف میزد .با ته مونده جونی که داشتم گفتم:
_کمک...تورو خدا...کمک کنین
پسره برگشت ولی نتونستم قیافش رو ببینم چون افتادم .همینطور که افتاده بودم پسرا اومدن
دورم .همشون داشتن میخندیدن .همون پسره که دستم رو گرفت گفت:
_میدونم باهات چیکار کنم دختره ی...
چشمام رو بستم .داشتم دنبال راه حلی میگشتم که بتونم فرار کنم که یهو نمیدونم چی شد
صدای جر و بحث اومد چشمام رو که باز کردم دیدم یه پسری داره با اون  5تا دعوا میکنه
.نمیدونم کی بود ولی خیلی زور داشت و مشخص بود وارده چون همشون رو داشت از پا
درمیاورد .به زور پاشدم پاهام سست شده بود .پسره یا همون فرشته نجاتم اخرین نفرو انداخت
نشست روش و یه مشت زد تو صورتش .پاشد گفت:
_اشغاال...
سرم رو انداختم پایین.حالم داشت بد میشد صدای پسره اومد
_حالتون خوبه خانم ؟
سرم رو اوردم باال ...اینکه سامیاره خدایا مرسی که نجاتم دادی..سامیار تا من رو دید چشماش
اندازه ی توپ گرد شد .اخماش شدید تر از قبل رفت توهم و گفت:
_شمیم تویی؟اینجا چه غلطی میکردی؟هان؟
یه دادی زد که همون جونی هم که داشتم تموم شد محکم افتادم زمین .سامیار سریع گرفتم سرم
رو گذاشت رو پاش و گفت:
_شمیم چت شد؟بالیی سرت اوردن ؟ها؟تورو خدا جواب بده
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سام..سامیار...
سامیار بلند شد یه دستشو دور کمرم یه دستشم انداخت زیر پاهام بغلم کرد .شروع کرد به راه
رفتن رسید به ماشین و گذاشتم صندلی عقب

داشت کم کم چشمام میرفت رو هم میدونستم فشارم افت کرده و دارم از حال میرم .سامیار
نشست ماشین روشن کرد و با سرعت گاز داد.یه چند دقیقه ای بود که سامیار داشت تند
میرفت .سرم درد گرفته بود یهو تیر کشید
_ااخ سامیار سرم..
سامیار برگشت نگاه کرد .دستشو از بین صندلی ها اورد عقب و دستمو گرفت
_االن میرسم یکم دیگه تحمل کن
نمیدونم چرا ولی انگار جون تازه ای گرفتم .دستش شدیدا ارامش بهم تزریق کرد که لبخندی روی
لبهام اومد ...تو حال خودم نبودم دستشو محکم کردم بین انگشتام و صفت گرفتم .سامیارم یه
فشار به دستم داد و دیگه هیچی نگفت.
تا رسیدیم سامیار سریع بغلم کرد و رفت تو پرستارو بلند صدا کرد.تا پرستار اومد گذاشتم روی
برانکارد .بردنم تو یه اتاق دکتر اومد باال سرم و گفت
_خانوم سعیدی یه سرم بهش وصل کنین..
_بله چشم
چشمام اصال باز نمیشد .تا سرم وصل کرد رفت بیرون...
سامیار اومد تو و نشست کنار تخت.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خوبی؟
_اوهوم
یه چند دقیقه ای که گذشت صدای موبایل سامیار بلند شد .جواب داد
_الو؟
_اره طبقه ی دومیم..بیا من االن میام تو سالن
_اکی
بلند شد و رفت بیرون .حدود پنج مین طول کشید تا برگشت .وقتی درو باز کرد نیما .شهریار
.روزبه .رویا و رز اومدن داخل
شهریار گفت
_شمیم؟!حالت خوبه عزیزم؟
نیما گفت
_وااای شمیم چیکار شدی دختر؟
شهریار اومد جلو و دستمو گرفت .گفتم
_خوبم
رویا اومد و گفت
_ببخشید شمیم نباید تنهات میزاشتیم..
حال صحبت کردن نداشتم واسه همین هیچی نگفتم .سامیار گفت
_االن حالش خوب نیست بهتره بریم بیرون تا استراحت کنه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار داشت میرفت بیرون اومد اول یه ب.و.س روی پیشونیم کرد و رفت .وقتی همه رفتن
سامیار گفت
_شمیم؟
_هوم؟
_ببین من هیچی نگفتم که چه اتفاقی افتاده فقط گفتم که فشارت افتاده و اوردمت
بیمارستان.خب؟سوتی ندی!.
با لبخند بهش نگاه کردم.
_مرسی...مرسی واقعا اگه نبودی معلوم نبود من االن کجا بودم..
_کاری نکردم وظیفم بود

رفت بیرون .دوساعت طول کشید تا تموم شد سرمم .وقتی تموم شد پرستار اومد کشید بیرون
سوزن سرمم رو .شهریار زیر بغلم رو گرفت و باهام رفتیم بیرون نیما رفت و با دوتا نایلون پر از
ابمیوه و خرت و پرت برگشت .سوار شدیم رویا کنار من نشست .روزبه و رزم با سامیار رفتن.رویا
گفت
_شمیم؟ابجی جون بهتری؟
_خوبم رویا ..نگران نباش
_تو نمیدونی وقتی فهمیدیم حالت بدشده چقدر ترسیدیم .مخصوصا شهریار مثل جت رانندگی
میکرد تا برسه بیمارستان نیما هم دست کمی ازش نداشت...
لبخندی به این عشق بین منو نیما و شهریار زدم ..واقعا اگه این دوتا رو نداشتم باید چیکار
میکردم..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سرمو گذاشتم رو شونه رویا و هیچی نگفتم .وقتی فهمیدم رسیدیم چشمامو باز کردم .شهریار
داشت از تو ایینه بهم نگاه میکرد لبخند بهش زدم تا اینقدر نگران نباشه.پیاده شدم رویا دستمو
گرفت و رفتیم تو مامان تا منو دید.
_واای شمیم ؟!خوبی مادر ؟
_خوبم مامان به خدا خوبم
_چی شد؟دکتر چی گفت؟
_هیچی مادر من گفت فشارم افت کرده.
_برو برو باال بخواب .تا یکم واست چیزی بیارم بخوری.

رو تخت دراز کشیدم .بابا گفت
_بلند نشی شمیم .شاید سرت گیج بره باال بخوری زمین.
_بابا من االن خوبم باور کنین.
_نه تو داغی حالیت نیست.
زدم زیر خنده
_بابا حرفای مامان رو تحویل من ندین لطفا
همه رفتن بیرون و فقط رویا موند.مامام با چند تا لیوان ابمیوه اومد تو اتاق و گفت
_شمیم جان همه ی اینارو باید بخوری.االن میرم واست میوه هم میارم
_ماماااان از کما که در نیومدم ..زیر سرم بودم خیر سرم..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ساکت .حرف نباشه
رفت بیرون .پوووف از دست مامان و بابا ...رویا گفت
_شمیم اگه خواب میاد بخواب..
_نه بابا خواب چی؟از توهم اجیر ترم..
_خب پس بیا یکم ابمیوه بخور..
_رویا گیر نده ..بخوام میخورم
_اکی باشه چرا داغ میکنی
چشامو بستم .یادم از پسرا میاد قلبت با سرعت میزنه اگه سامیار نبود معلوم نبود االن چه
بالیی سرم اورده بودن .خدایا شکرت
یه ساعتی به زور دراز کشیدم ولی دیگه نتونستم خوابمم نمیومد.واسه همین حوصلم سر رفته
بود .بند شدم و رفتم حمام ...زیر دوش اب سرد چه کیفی میداد به به. ..
اومدم بیرون موهامو خشک کردم لباس عوض کردم و رفتم از اتاق بیرون .زنمو اولین نفر منو دید

_واای عزیزم چرا ز تختت بلندشدی؟
_زنمو مگه چیکارم که بمونم تو رختخواب؟
_وا شمیم جان رفتی زیر سرم ها..
_رفته باشم سرم که چیزی نیست اخه قربونت برم..
_پس بیا بشین تایکم غذا بیارم بخوری.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ممنون خودم میارم
_نه بشین خودم میادم واست..
نشستم .مامان با حرص بهم نگاه کرد .گفتم
_مامان واسه من چشم غره نرین لطفا.حالم خوبه نیازی به موندن توی تخت نداشتم..
نیما گفت
_اره نهال دیگه این که کاریش نیست .یجوری تحویلش میگیرین انگار از زیر تریلی کشیدینش
بیرون....
شهریار گفت
_اووو...زبونت و گاز بگیر بچه.
_واال.مگه دروغ میگم
به نیما یه نگاه انداختم که بفهمه االن باید دهنشو ببنده که خداروشکرم فهمید ..عمو گفت
_عمو جون بهتری؟
_بله عمو خوبم خداروشکر
همون لحظه در باز شد و عمه و سارگل و سامیار اومدن تو...از قیافه هاشون معلوم بود نمیدونن
چی شده حتی از افت فشارمم خبر ندارن .بهتر سارگل اگه میفهمید باز حالش بد میشد .خیلی
عادی بلند شدم سالم کردم و رفتم تو اشپزخونه.شهریار و صدا زدم
_شهریار؟
_بله؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اومد تو اشپزخونه
_ببین عمه و سارگل از چیزی خبر ندارن .بقیه حواست باشه سوتی ندن.
_باش حواسم هست
رفت بیرون .روبه زنمو گفتم
_شام چی میخوایم بخوریم؟
_نمیدونم زنمو االن که دیره چیزی درست کنیم برو به عموت بگو فکر شام کنن..
باشه ای گفتم و رفتم پیش عمو.
_عمو اردالن؟
_جانم؟
_زنمو گفتن االن دیره واسه شام درست کردن .شما زحمتشو بکشین
_باشه عمو االن میرم میگیرم
روزبه گفت
_خب هممون بریم رستوران بهتر نیست؟تو خونه باحال نیست
رویا گفت
_روزبه حال شمیم رو نمیبینی؟نمیتونه بیاد بیرون
_اییی خدا من هیچیم نیست میتونم بیام.
شهریار گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_مطمئنی؟
_اره بابا خوبم
بابا گفت
_پس برین حاضر شین.
رفتم تو اشپزخونه به زنمو گفتم
_زنمو زحمت نکشین میریم بیرون یه چیزی میخوریم .ممنون
_خواهش میکنم عزیزم
بعدم اومدم بیرون که برم حاضر شم.سریع با رویا حاضر شدیم رویا رفت پایین کار داشت با
زنمو.منم کیفم و انداختم رو دوشم و امدم بیرون داشتم میرفتم پایین که سامیار صدام کرد
_شمیم؟
_ها؟
_منظورت همون بله ی؟
_اووو بگو دیگه .ها و بله چه فرقی میکنه
_فرق میکنه جوجه تو از درکشون عاجزی
_بله پدر فلسفه و ادبیات ایران..خیلی عذرمیخوام که از درکشون عاجزم

_خواهش میکنم دست خودت نیست از نفهمی...
تا خواست حرفشو ادامه بده چشمام و درشت کردم .ادامه ی جملشو نگفت بجاش گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چی میخواستم بهت بگم ؟ببین اینقدر حرف میزنی ادم یادش میره؟
وای خدا چقدر پررو بود.اخماشو کرد توهم و گفت
_اها یادم اومد...میگم اگه حالت خوب نیست و بزور داری میری من میتونم حلش کنم؟
منم مثل خودش اخم کردم و گفتم
_نه ممنون خوبم.بعدشم شما نمیخواد خودتون و اذیت کنین
_اذیتی نیست ..پس هیچی من رفتم
بعدم از پله ها رفت پایین .پسره ی گودزیال واسه من ادم شده اییش
رفتم پایین همه اماده واستاده بودن .تا رفتم نگام افتاد رو سامیار که داشت به من نگاه
میکرد.اخمامو کشیدم توهم تا حالیش شه خوشم نمیاد.رفتم تو ماشین خودمون نشستم .سه تا
ماشین پشت سره هم میرفتیم باالخره یه جا ایست کردن و ما پیاده شدیم .شهریار دستمو
گرفت راه افتادیم به سمت رستوران .شهریار همینطور که دستمو گرفته بود با نیما هم حرف میزد
.سرمو چرخوندم که ببینم بقیه دارن میان یا نه؟!که دیدم سامیار داره با تعجب به دست منو
شهریار نگاه میکنه.حق داره البته چون تازه اومده واسش طبیعی نیست ولی بقیه عادت
داشتن.رفتار منو شهریار مثل دوتا خواهر برادر نبود یکم صمیمی تر بود که هرکی میدید تعجب
میکرد.ولش کم کم براش طبیعی میشه .دور میز که نشستیم هر کسی غذایی سفارش داد .رویا
کنار من بود دلم میخواست یه ذره شیطونی کنم .همه رو زیر نظر گرفتم که ببینم کی شخص
مورد نظرم باشه بهتره!رویا گفت
_روزبه خوبه
_نه رز
_نه بابا جیغ جیغ میکنه بدم میاد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سرمو چرخوندم دیدم سامیار داره با سوییچ ماشینش روی میز چیزی مینویسه .سرشو اورد باال و
دید دارم نگاهش میکنم اول تعجب کرد ولی بعدش پوزخند زد...وا چرا پوزخند میزنه این!بوفالو
واسه من پوزخند میزنی؟!رو به رویا گفتم
_سامیار
_چیی؟بیخیال بابا تازه اومده اگه بدش اومد چی ؟
_غلط کرده مگه دست خودشه!اگه جنبه نداره چرا تو جمع مایه؟!
_نمیدونم شمیم بیا و بیخیالش شو..
_نچ راه نداره
_خدا بخیر کنه..
نگاهمو دوختم به میز.داشتم فکر میکردم چیکار کنم که خییلی باحال باشه ؟ اولین دفعه هم
هست باید یه کاری کنم حساب کار دستش بیاد...

خب چیکار کنم!چیکار کنم! وای خدایا هیچی به مغزم نمیرسه ...بهتره بریم خونه وگرنه اینجا که
نمیشه کاری کرد پر از ادمه...روبه رویا گفتم
_بریم خونه بهتره اینجا نمیشه کاری کرد
_اره بهتره اینجوری
غذارو که اوردن شروع کردن به خوردن .اروم داشتم میخوردم که شهریار یه لیوان پر از نوشابه کرد
و گذاشت جلوی رویا .واسه منم یه لیوان دوغ
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نههه این مشکوک میزنه هرچی میخوام به رو خودم نیارم ..تا چند وقت پیش فقط واسه من دوغ
میریخت االن رویا هم اضاف شده .رومو برگردوندم سمت رویا و گفتم
_رویا؟
_هوم ؟
_ببین خیلی دارین مشکوک میزنین ها
غذا پرید تو گلوش .بلند بلند سرفه میکرد شهریار سریع از پشت میز بلند شد رفت پیش رویا
اروم میزد پشتش وقتی رویا خوب شد شهریار لیوان نوشابه ای که واسش ریخته بود داد دستش
و با لبخند گفت
_بخور ..بخور حالت جا بیاد
رویا لیوان و گرفت و گفت
_ممنون
سرشو انداخت پایین .بابا این دیگه خیلی تابلوئه اگه یکم دیگه به کاراش ادامه بده همه میفهمن
باید خودم باهاش حرف بزنم ...به شهریار نگاه انداختم .منتظر بود رویا نوشابشو تموم کنه یه
اوهومی کردم تا نگاهش به من افتاد اشاره کردم بشینه همه دارن نگاه میکنن...
شهریار نگاهشو دور میز چرخوند .تازه فهمید چی شده رفت نشست رو صندلیش و پشت
سرشو خاروند ...وقتی خجالت میکشید یا سوتی میداد این حرکت و میکرد ..بعد از چند دقیقه
فضا به حالت عادی خودش برگشت همه غذامون و که خوردیم پاشدیم رفتیم بیرون .تا برگشتیم
ساعت شد . 11رفتیم تو خونه و دلم دادیم رو مبال .رز نشسته بود روبه روم داشت ناخناشو
سوهان میکرد .بعضی اوقات صدای سوهان کشیدنش که بلند میشد تمام موهای بدنم سیخ
میشد ..اووف چه صدایی بدی داره المصب ..چند مرتبه که تکرار کرد کارشو نتونستم تحمل کنم
میدونستم اگه بیشتر بمونم با اعصاب خرابی که دارم داد و بیداد راه میندازم...رفتم تو اتاقم
گوشی و برداشتم و یه اهنگ گذاشتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

یه پاییز ِ زَرد ُ
زمستونِ سرد ُ
یه زندونِ ُ
تنگ
ُ
قشنگ
یه زخم ِ
غمه جمعه ِ عصر ُ
غریبیه ِ حصر ُ
یه دنیا سوالُ
تو سین َم گُذاشتی
جهانی درو ُغ
یه دنیا غرور ُ
یه درد عمیقُ
یه تیزی تی ُغ
ُ
مریض
یه قلب
یه آه غلیظ ُ
یه دنیا محالُ
تو سینم گذاشتی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفیقم کجایی!؟
دقیقا ً کجایی!؟
کجایی تو بی من!؟
تو بی من کجایی؟
رفیقم کجایی!؟
دقیقا ً کجایی!؟
کجایی تو بی من!؟
تو بی من کجایی؟
یه دنیا غریبَم
کجایی عزیزَم؟
بیا تا چِشامو

تو چِشمات بریزَم
نگو دِل بریدی
خدایی نکرده
خواب چشمات
ببین
ِ
با چشمام چی کرده
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همه جارو گشتم
کجایی عزیزَم!؟
بیا تا رگامو
تو خونِت بریزَم
بیا روتو رو کن
منو زیر و رو کن
بیا زخم هامو
یه جوری رفو کن
عزیزم کجایی!؟
دقیقا ً کجایی!؟
کجایی تو بی من!؟
تو بی من کجایی؟
عزیزم کجایی!؟
دقیقا ً کجایی!؟
کجایی تو بی من!؟
تو بی من کجایی؟ ...
داشتم اهنگ گوش میکردم که نیما اومد تو اتاق .گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بیاپایین..میخوام بریم لب دریا
_باش تو برو من میام
رفت بیرون رفتم لباسامو عوض کردم و رفتم بیرون .مامان و بابا .عمو زنمو نشسته بودن عمه هم
کنارشون بود داشتن حرف میزدن .دختر پسرا همه رفتیم بیرون .روزبه و نیما اتیش درست کردن
همه نشستیم دور اتیش ...شهریار تو فکر بود نمیدونم چی تو فکرش بود ولی هرجی که بود
امیدوارم چیز بدی نباشه...
رویا گفت
_خب .چیکار کنیم حاال؟
همه داشتن فکر میکردن .شهریار سرشو اورد باال و به رویا نگاه کرد رویا زل زده بود به چوبایی که
در حال سوختن بود .واای خدا شهریار فکر کنم خیلی وضعش خراب شده .نیما گفت
_بیاین بازی ...اسم بازی
تا گفت اسم بازی جیغ منو رویا در اومد .نیما خودش فهمید بخاطر بازی که توی ماشین کردیم
داریم میگیم نه ..گفتم
_اگه با نیما اسم بازی کنین روانیتون میکنه.یه جر زنیه واسه خودش که حد نداره ..
برگشتم که شهریار حرفمو تایید کنه که دیدم هنوزم تو حال خودشه .با پام محکم روم کنار پاش
.یه تکون خورد بهم نگاه کرد گفتم
_مگه نه؟
_چی؟!اهان !اره اره...
همه فهمیدن شهریار کال چیزی از حرفامون رو نفهمیده...گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چطوره شهریار گیتارشو بیاره و بزنه واسمون؟!
همشون دست زدن و گفتن خوبه.شهریار رفت گیتارشو بیاره.
سارگل گفت
_شمیم میدونستی سامیارم گیتار اورده با خودش .هم میخونه هم میزنه
همه یه صدا گفتن
_اووووووووووو
_نه .جدی؟پس امشب باید بزنه برامون...
سامیار گفت
_با کمال میل
اخ دوست داشتم وسطش خراب کنه یا صداش قشنگ نباشه موقع خوندن ...شهریار اومد گیتار
گذاشت باالی پاش و رو به من گفت
_اهنگ درخواستی ندارین؟
_نننچ..
نگام به سامیار افتاد که اخماشو مثل چنگیز مغول کرده توهم داره به من نگاه میکنه..واا پسره
مشکل اعصاب و روان داره یه دقیقه میخنده یه دقیقه اخماشو میکنه توهم ..ناخواسته ضربان
قلبم رفت باال ...قیافش جذبه داشت بدون اخم باز اخمم که میکرد دیگه هیچی...
سارگل گفت
_بخون هر چی عشقت میکشه....
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار گفت
_یه چی میخونم که هم شما همراهیم کنین هم...
ادامه ی جملشو نگفت
_بیا دلتو بسپار به من اخه به خوبه احساسم
_همه میدونن من روی تو غیرت دارم و حساسم
_قلق دل تو دستمه و میفهمم اون چشاتو
_گل از گلم میشکفه وقتی میشنوم صداتو
_نفسام تند میشه و صدای قلبم میشه زیاد
_وقتی از دور داری میای یا که صدای پات میاد
_زبونم قفل میشه حتی نمیتونم صدات کنم
_دوست دارم تا اخر عمرم فقط نگات کنم
_بیا عشق من شوووو
(اینجا هممون گفتیم)
_اگه بشی میمیرم برات
_بیا بهشت من شو
(اینجا هممون گفتیم)
_اگه بشی دل میشه فدات
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بیا و عشق من شو
(اینجا ما گفتیم)
_اگه بشی میمیرم برات
_بیا بهشت من شو
)(...
_اگه بشی دل میشه فدات
به اینجا که رسید نیما بلند شد و شروع کرد به رقصیدن همه قش کرده بودن از خنده....
_لبخند بزن اخه اخم اصال بهت نمیاد
_وقتی میخندی جذاب تر میشی خیلی زیاد
_دوست ندارم هیچکسی رو تو دلم اندازه تو
_میتونی به من بگی درد دال و رازتو
_واسه خاطرت به خیلی چیزا دست در زدم
_دوست دارم تا اخرش بامن باشی تا هر قدم
_میدونی عاشقتم میدونی دوست دارم
_بیا توهم بگو از اینجا به بعد هستی کنارم
_بیا و عشق من شو
وقتی شهریار خوندنش تموم شد همه دست زدیم واسش ...نگاهی بهش انداختم نیشش تا
بناگوش باز بود .بیچاره فکر کرده نفهمیدم مخاطبش رویا بوده..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رز با عشوه ی بیش از حد گفت
_خب حاال نوبتی هم باشه نوبت سامیاااره...
وااای مامانم اینا با این طرز حرف زدنش میخواست توجه سامیار و جلب کنه .روزبه با اخم به رز
نگاه کرد میدونستم به خاطر طرز حرف زدنش که حرص میخوره بیچاره اینقدر که سره رز حرص
خورده تو زنگیش سره هیچی نخورده...
سامیار گفت
_شهریار گیتار بده
شهریار گیتارشو داد دست سامیار .سارگل گفت
_چی میخوای بخونی؟
_شهریار واستون شاد خوند من میخوام غمگین بخونم..
رز گفت
_واای من عاشق اهنگای غمگینم ..چیه این اه شادا فقط چرت و پرتن..
اخ دوست داشتم کلشو بکنم که اینقدر خود شیرینی نکنه.
_خب حاال اگه اهنگی خاصی مد نظرتونه بگین .اگه هم نیست خودم بخونم..
همه بهم نگاه انداختن نیما گفت
_داداش اهنگ اولی رو خودت بخون دکمی رو ما میگیم
_باشه
و شروع کرد...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

_ هر روز یکی رد میشه از تو خیالم
_با خیالش خوب میشه حالم
_نمیدونم هنووز شاید عاشقشم
_هر روز میشینم دم پنجره تا اون
_بیاد رد بشه از تو خیابون
_نمیدونم هنوز شاید عاشقشم
_قلبم داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره
_پاهام چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره
_عاشقتم شاید
_چشمام چرا رو دره تو که نمیدونی من اینجام
_تو خواب میبینم که تو دستاتو میزاری تو دستام
_عاشقتم شاید
_هرشب توی خوابمه حالت چشماش
_پره شرم و خجالت چشماش
_نمیدونم هنوز شاید عاشقشم
_هرشب بهش فکر میکنم تا بخوابم

152

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_یجوری منو کرده خرابم
_نمیدونم هنوز شاید عاشقشم
_قلبم داره تند میزنه دیگه خیلی تپش داره
_پاهام چرا سمتی که تو میری خیلی کشش داره
_عاشقتم شاید
تا وقتی که سامیار اهنگ و تموم کرد نتونستم ازش چشم بردارم خییلی قشنگ میخوند
...صداش فوق العاده بود .وقتی تموم شد همه اول بهش نگاه کردن که سامیار تعجب کرد و گفت
_خوب نبود؟
تا این جمله رو گفت هممون تازه به حال خودمدن برگشتیم و واسش دست زدیم همه تو کف
بودن که چقدر خوب خونده .من خودم شخصا عاشق این اهنگ شدم ...رز گفت
_واااای سامیار عزیزم معرکه بود
سامیار گفت
_ممنون
نیما گفت
_دمت گرم سامی جوون ..ایول داری .اهنگ دومتو واسه فرداشب نگه دار داداش
_باشه عیبی نداره
بعدم بلند شدیم که بریم بخوابیم.تو تخت همش فکرم پیش سامیار بود...فکر نمیکردم بتونه
خوب بزنه و بخونه ولی خب اشتباه فکر میکردم اینقدر فکر کردم که خوابم برد...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

صبح که بیدار شدم شدید سرحال بودم هواهم که عالی بود و این یعنی یه روز خووووب...
رفتم طبق هر روز دوش گرفتم و رفتم پایین .ساعت  9بود همه داشتن صبحونه میخوردن خیلی با
انرژی یه سالام خیلی بلند گفتم .انگار همه از با انرژی بودن من شارژ شده بودن چون جو عوض
شد و اون سکوت قبلی نبود .داشتیم میگفتیم و میخندیدم که مامان گفت.
_یکی بره این نیما رو صدا بزنه این پسر نمیخواد حاال حاالها بیدار شه..
سریع پاشدم و گفتم
_من میرم
از پشت صندلی اومدم بیرون داشتم میرفتم که صدای شهریار اومد که رو به جمع میگه
_اوه اوه هر لحظه امادگیه داد و بیداد و داشته باشین..
همه خندیدن .سامیار گفت
_چرا داد و بیداد؟
سارگل گفت
_اخه هر وقت نیما و شمیم باهم تنها میشن یکیشون واسه اون یکی نقشه داره...اینجور که
شمیم گفت میره بیدارش کنه از همین االن واسه نیما ارزوی صبر میکنم...
سامیار گفت
_جدی؟دلم واسه نیما سوخت
شهریار در حوابش گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نسوزه...چون نیما هم جبران میکنه .حاال بعدا چند تا از شاهکارای جفتشون رو واست میگم
دیگه صبر نکردم بقیه ی حرفاشون رو گوش کنم .رفتم تو اتاق نیما .خوابه خواب بود .کنار
نشستم و گفتم
_نیما ؟! نیمااا؟
نخیر این بیدار بشو نیست .خب حاال چیکار کنم ؟!🤔🤔🤔...
اهان فهمیدم سریع پارچ کنار تختشو که پر اب بود گذاشتم کنارم .بالشت کنارشم برداشتم تو
دستم گرفتم...خب همه چی اکی بود فقط یه چیز کم بود سریع گوشی مو برداشتم دوربین رو
اوردم زدم رو حالت فیلم گذاشتم روبه روی تخت .خخ کم کم داشت خندم میگرفت ولی جلوی
خودمو گرفتم .رفتم کنار نیما رو به دوربین دستم و گذاشتم رو گردنم و کشیدم .با دستم عالمت
دادم 1...2...3...
تا گفتم  1از ته دل جیغ کشیدم
_نیمااااااااااااااااااا
نیما با ترس نشست سرجاش تا نشست با بالشت محکم زدم تو صورتش که دوباره پرت شد
سره جاش .چشماش گرد شده بود .سریع پارچ اب سرد و که خیلی سرد و تگرگی بود روش خالی
کردم از سردی اب نفسش باال نیومد .داشتم منفجر میشدم از خنده تا دیدم نیما تو شوکه
نتونستم نخندم ...یهو ترکیدم از خنده نیما تا صدامو شنید تا داشت میگرفت چی شده ...تو یه
لحظه بلند شد و افتاد دنبالم .با سرعت جت رفتم سمت گوشیم برداشتمش و الفراررررررر....

رفتم از پله ها پایین که نیما داد زد
_شمیییییم خیلیییییییی بیشعوریییییی

155

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
از خنده داشت دست و پام سست میشد ولی تا تونستم خودمو نگه داشتم تا برسم جای مامان
اینا وگرنه اگه گیرم میاورد صد برابر بدتر بال سرم میاورد ...تا رسیدم پایین داد زدم..
_شهریاررر
همه برگشت به ما نگاه کردن سریع با سرعت رفتم پشت شهریار که حاال واستاده بود...همه
میدونستن که یه کاری کردم واسه همین داشتن ریز ریز میخندیدن...ولی سامیار با تعجب
داشت به ما نگاه میکرد...
نیما گفت
_شهریار برو اونطرف...برو اونطرف تا بهش بگم یعنی چی....میگم برو اونور
شهریار گفت
_خب بگو چی شده تا من برم اونطرف
_نه من تا عقدمو رو این دختره خالی نکنم نمیتونم حرف بزنم برو اونطرف..
تا اومد دور بزنه و بگیرتم رفتم نشستم کنار عمه و خودمو قایم کردم ..عمه بغلم کرد و گفت
_نیما خان شما ببخش
_نه ارغوان خانوم نمیشه خواهشا ولش کنین
_حاال این دفعه به خاطر من
نیما پووفی کرد و گفت
_این دفعه رو در رفتی شمیم خانوم ولی دفعه ی بعد من میدونم و تو...
و رفت باال ...تا رفت زدم زیر خنده .شهریار گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_حاال چیکار کردی پدر سوخته ؟
گوشیمو در اوردم و زدم رو فیلمه .شهریار گوشی و گرفت و نشست سره جاش چون سامیارم
کنارش بود به اونم نشون داد..دوتاشون داشتن اروم اروم میخندیدن تا رسید به اون صحنه که با
بالشت زدم تو صورتش یهو زدن زیر خنده شهریار خیلی راحن میخندید ولی سامیار عالوه بر
اینکه بلند میخندید با تعجب به منم نگاه میکرد...
شهریار گفت
_بترکی شمیم بیچاره سکته کرد..گوشی رو دست به دست چرخوند و همه فیلم و دیدن همه
داشتن میخندیدن که نیما اومد پایین معلوم بود دوش گرفته و لباسای خیسشو عوض کرده .تا
منو دید انگشت اشارشو اورد باال و گفت
_واستاااا میدونم چیکار کنم.
زبونمو واسش در اوردم و چایی مو برداشتم شروع کردم به خوردن.

یه دو ساعتی بود تشسته بودیم و حرف میزدیم .واقعا حوصلم سررفته بود همه گرم صحبت
بودن .رو به رویا گفتم
_حوصلم سریده...پاشو بریم بیرون
_باش .پاشو بریم
تا پاشدیم روزبه گفت
_جایی میرین؟
رویا گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_میریم کنار دریا حوصلمون سررفته.
_ماهم میایم .پاشین بچه ها
همه پاشدن و رفتیم کنار دریا.اروم اروم داشتم میرفتم که سامیار اومد کنارم...
_جالبه
_چی جالبه؟
_هم شیطونی هم ساکت هم پررویی هم مظلوم
_خب؟این خوبه یا بد؟
_نمیدونم ..موندم با کدوم شخصیتت کنار بیام
_سعی نکن با اخالقای من کنار بیای .چوت گیج میشی
سامیار زل زد بهم و گفت
_قبول داری که گیج کننده ای؟
لبخندی زدم و گفتم
_نه زیاد ولی همه ی پسرایی که اول باهام اشنا میشن تا حدودی مثل تو گیج میشن.
_همه ی پسرا ؟؟!
_اره دیگه.
با اخم گفت
_معلومه افتخار اشنایی زیادی به بقیه دادی..
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_منظور؟
_هیچی...البته نباید تعجب میکردم دختریی که تا حاال با پسر نبوده باشه تو این دور و زمونه
وجود نداره..
اخمامو کردم توهم گفتم
_ببین اینکه بهت خندیدم و باهات هم صحبت شدم دلیل نمیشه زود پسرخاله بشی و هر چی
میخوای بگی!حالیته؟

_من پسرخاله نشدم اوال.دوما از روی تجربه این حرف و میزنم
بعدم راهشو کشید و رفت .پسره ی عوضی فکر کرده همه مثل خودشن بدم میاد از کسایی که
زود قضاوت میکنن اه اه .واستا حالیش میکنم کی پسربازه ...رفتم کنار رویا گفتم
_رویا من برم تو خونه االن میام
بدو بدو رفتم سمت خونه
_کجا میری؟
_میام االن
رفتم تو اشپزخونه و یه بطری برداشتم برگشتم پیش بچه ها .همشون نشسته بودن سامیار
اخماش توهم بود .به درک فکر کرده من روزمو واسه چرت و پرتای این خراب میکنم .بلند و
خندون گفتم
_خب خب....بطری اوردم واسه؟؟؟؟
همه بلند و بکصدا گفتن
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_جرئت و حقیقت
_اباریکال..
چهار زانو زدم و نشستم

نیما بچرخونواسه چی من بچرخونم؟واسه اینکه من میگمدلیل منطقی اوردی...قانع شدمهمه خندیدن  .نیما بطری رو گذاشت وسط و چرخوند  .بطری چرخید و چرخید تــــا واستاد جلوی
نیما و روزبه ..خخخ از همین االن دلم واسه روزبه سوخت...
نیمت دستاشو مالوند به هم و گفت
خب اق روزبه...جرئت یا حقیقت ؟واسه ما حقیقت اف داره داش .جرئتهمه گفتن
اووووو..روزبه دستشو گذاشت رو سینش و تعظیم کرد.
نیما گفت
-خب واستا یکم بفکرم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چند دقیقه گذشت که نیما گفت
خوب یه دقیقه صبر کنین من برم داخل االن میامهمه با تعجب نگاش کردن .روزبه گفت
بچه ها من میرم این دور و ور گم و گور میشم.اینجور که معلومه میخواد پدرمو دراره...تا اومد بلند شه شهریار دستشو کشید و نشوندش
بشین ببینم واسه ما جاهل بازی در میاری حاال میخوای فرار کنی...نشست و هیچی نگفت .نیما پیداش شد با یه لیوان .رفت طرف دریا و لیوان پر اب کرد و
نشست روبه روی روزبه .گفت
حاال...جورابشو در اورد و کرد توی لیوان

همه صداشون در اومد.
اهـــــ ـنیما گفت
پس چی؟هرکی با من در افتاد ور افتاد.شهریار سغت بگیر روزبه روشهریار محکم روزبه رو گرفت.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا فرار نکنه .وقتی قشنگ چلوندش تو اب از تو جیبش یه شلغم و یه پیاز در اورد .جوراب و
دراورد و شلغم و پیاز و تو اب له کرد تا بکم مزه بگیره .لیوان و گرفت طرف روزبه و گفت
_نوش جااان
روزبه هنوز نخورده داشت هق میزد ولی روزبه گفت
_جون تو نخوری ابرو تو میبرم..
روزبه قیافه شو جمع کرد و دستش رو با اکراه برد طرف لیوان .حالش داشت بدتر میشد ..ما هم
که حالمون بد شده بود ولی داشتیم میترکیدیم از خنده رویا که قش کرده بود ..روزبه لیوان و برد
طرف دهنش ولی ولی تا بوش پیچید تو دماغش لیوان گرفت اونطرف و گفت
_نیما غلط کردم ..جون تو شکر خوردم بیا و کوتاه بیا
_نه اصال راه نداره باید بخوری
_نیما بخورم میمیرم ..تورو جون هرکی دوست داری
_نچ .امکان نداره
شهریار سرشو گذاشت رو شونه ب روزبه و قش قش خندید روزبه گفت
_مرگگگ ببند دهنتو
روزبه با یه دستش دماغشو گرفت و با دست دیگش لیوان برد طرف دهنش چشماشو رو هم
فشار داد و یکم از اب داخل لیوان رو خورد وقتی خورد منو رویا و سارگل به جیغ کشیدیم .روزبه
تا اب و قورت داد لیوان و پرت سمت نیما و با سرعت رفت طرف دریا تا تونست هق زد ..اخی دلم
واسش سوخت این نیمای بیشعور رحم نداره..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حال روزبه خیلی بد بود واسه همین شهریار بردش تا درمانگاه نزدیک ویال .وقتی رفتن هممون
داشتیم با نگرانی به ماشین شهریار که در حال دور شدن بود نگاه میکردیم که نیما گفت
_ حال کردین چیکار کردم ؟نه خدا وکیلی کدوم یکیتون همچین فکری به ذهنتون خطور میکرد؟
تا اینو گفت چشمامو ریز کردم و به رویا نگاه کردم اونم همین حسی که من به نیما داشتم و
داشت تا نگاه منو دید دوتاییمون داد زدیم
_نیمااااا
و بدو بدو رفتیم طرفش .نیما فرار کرد ماهم دنبالش اینقدر دوییدیم باالخره گرفتیمش...
تا خورد زدیمش بچه پررو رو ...هی میگه بابا من مگه چیکار کردم ...نزنین نامردا بازی بود ...من
بیشتر لجم میگرفت محکم تر میزدمش .خالصه خسته و کوفته با رویا و نیما برگشتیم طرف ویال
که دیدیم هنوز سامیار و سارگل نشستن .ماهم رفتیم کنارشون .سارگل گفت
_خسته نباشین..
من دراز کشیدم و گفتم
_سالمت باشی
نیما نشست کنارم .تا دیدمش با ته مونده ی جونی که واسم مونده بود یه مشت زدم بهش
.صداش در اومد
_ای بابا بسه دیگه نفلم کردین هنوزم دست بر نمیدارین
رویا زد تو سرش و گفت
_زدی داداشمو ناکار کردی طلبکارم هستی .اه اه تازه بازیمونم بهم زدی...
گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اه بترکی نیما..
نیما دراز کشید و چشماشو بست .سامیار گفت
_پاشین بریم داخل زشته اینجوری مردم رد میشن شما دراز کشیدین.
دورمو نگاه کردم فقط منو و نیما دراز کشیده بودیم .نیما که عیبی نداشت پس حتما روی
صحبتش با من بود.یه نگاه با اخم کردم و گفتم
_من خودم بچه نیستم که واسم کسی زشته خوبه رو یاد اوری کنه .پس لطفا دخالت نکن
بچه ها با تعجب به من نگاه کردن .به من چه خو اعصابم و خورد میکنه تازه اونا که از صحبت
قبلی منو سامیار خبر ندارن...ولش.
سامیار با اخماشو کشید توهم و گفت
_شمیم میگم پاشو .دلم نمیخواد جلوی پسرای جوون اینطور خودتو ولو کنی ..پااشوو..
یا خدا باز این داغ کرد .وقتی اخماشو میکشید توهم به شدت با جذبه میشد ولی کوتاه نیومدم
_نشنوفتی چی گفتم؟بـــ ــــه تـ ـ ـ ــــو ربطیـــــــی نداره
چشمامو بستم یهو حس کردم سایه شد چشمامو باز کردم دیدم سامیار جلوم واستاده و داره با
عصبانیت نگام میکنه .بچه ها فهمیده بودن اوضاع نادخه واسه همین با نگرانی بهمون نگاه
میکردن

نیما پاشد و نشست .اخمامو بیشتر کردم توهم و گفتم
_ها ؟
دستشو اورد سمتم و گفت.
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_پاشو
پووف خدا این دست بردار نیست .سیریش چقدر اخه این موقع ظهر خر پر نمیزنه این واسه ما
رگ غیرتش گرفته ..گودزیال ی بد اخالق
_تو داداشمی یا بابام که واسم رگ غیرتت زده بیرون ؟ هاان ؟
سامیار خم شد و دستمو محکم گرفت و یهو بلندم کرد دستمو اینقدر فشار داد که داشت
استخوناش خرد میشد به سمت ویال کشوندم بچه ها همه بلند شدن و دنبالمو راه افتاده .دستمو
محکم کشیدم و گفتم
_ول کن دستمو ..میگم ول کن وگرنه روی سگمو بهت نشون میدما...
هرچی جیغ زدم فایده نداشت نزدیک ویال بودیم که نیما اومد جلوی سامیار .صورتش قرمز شده
بود و رگ پیشونیش زده بود بیرون .گفت
_ول کن دستشو سامیار..
سامیار با اخم گفت
_نه باید بهش بفهمونم که..
نیما نذاشت ادامه بده حرفشو و با عصبانیت گفت
_میگم ول کن دستشو خورد کردی استخوناشو...دفعه ی اخری باشه باهاش اینطوری برخورد
کنی ها .تا من هستم نیازی به غیرتی شدن تو نیست تازه شانست گرفته شهریار نیست وگرنه
میدید دست شمیم چجوری گرفتی و میکشونی االن زنده نبودی.پس برو خدا رو شکر کن...
بعدم دستمو از دست سامیار کشید بیرون .سامیار کالفه دستشو کرد تو موهاش .نیما منو اروم
برد سمت خونه .اووف خدایا شکرت از دست این روانی نجات پیدا کردم .نیما هنوزم عصبانی بود
گفتم
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_نیمایی ولش کن .یه چیزی بود گذشت
دستی که سامیار فشار داده بود و اورد باال و بهش نگاه کرد ...گفت
_بی شرف ببین چیکار کرده به خاطر عمت کاری نکردم وگرنه یه سیلی بهش میزدم که  100دور
دور خودش بچرخه ...مرتیکه ی...
دستم یکم کبود شده بود واسه همین داغ کرده بود

وارد خونه که شدیم همه نشسته بود .مامان تا نیما رو دید با تعجب گفت.
_نیما چی شده؟چرا صورتت قرمزه؟
مامان چون با حاالت نیما اشنا بود سریع میگرفت که االن عصبانیه .نیما سعی کرد اروم باشه
_هیچی یکم بیرون گرم بود واسه همین.
مامان مشکوک نگاه کرد و دیگه هیچی نگفت .رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم .ای بابا چرا اینجوری
میشه هنوز سامیار چند روز اومده دوبار دعوامون شده خدا بعدش و بخیر کنه ...گوشیمو دراوردم
و زنگ زدم به میشا به جهنم اگه خوابم بود مهم نیست .مهم اینکه االن الزمه که حواسم از این
قضیه پرت بشه .یه بار کامل زنگ زدم جوای نداد دفعه ی دوم با صدای گرفته ای جواب داد
_بله؟
صدامو یکم نازک کردم و گفتم
_عذر میخوام خانوم شما با خانوم شمیم راد چه نسبتی دارین ؟
_چطور مگه؟

166

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_راستش ایشون تصادف کردن هیچ کسم همراهشون نیست .اگه میتونین سریع بیاین
بیمارستان.....
_چی ؟ تصادف کرده؟خانوم من دوستشم ولی ایران نیستم تورو خدا سریع به خانوادش خبر
بدین توی گوشیش هست شهریار و مامان باباش...
و شروع کرد به گریه گوشی برد دور و خندیدم میترسیدم صدام بره بفهمه دوباره گوشیو اوردم دم
دهنم و گفتم
_باشه خانوم حتما خبر میدیم که بیان جسدو شناسایی کنن
_ج..ج..جسد؟؟م..مگه م...مرده؟
_بله خانوم امیدوارم غم اخرتون باشه.
یهو میشا جیغ کشید.
_وااااااای شمیممممم
با جیغی که کشید منفجر شدم از خنده .اول گفت
_خانوم ؟چرا میخندی دوست من مرده شما میخندی ؟
با خنده گفتم
_می....میشا خیلی خنگی
دوباره خندم اوج گرفت .میشا بعد از چند دقیقه فهمید خودمم شروع کرد به داد و بیداد و
فحش دادن.
_الهی نمیری شمیم خیلییییی بیشعوری .احمق نفهم هیچی حالیت نمیشه مغرت اندازه ی
بچه ی دوسالست ..کثافت عوضی ...الهی بری زیر  18چرخ منفجره شده بیرون بیای الهی...
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همین داشت میگفت که گفتم
_بای باااای میشی جووون خوش گذشت.
قطع کردم ..وای خدا این شادیا رو از ما نگیر گوشی رو گذاشتم رو بیصدا که هرچی زنگ زد
مزاحم نباشه صدای گوشی .چشمامو بستم و با لبخند سعی کردم به ارامش دستای سامیار فکر
نکنم ...با این که داشت میشکوند دستمو ولی بازم گرم و ارامش بخش بود ...هییی

یکم که گذشت صدای ماشین اومد پاشدم و از پنجره بیرون و نگاه کردم .شهریار و روزبه بودن
.سریع بدون اینکه به سامیار فکر کنم از اتاق زدم بیرون خودمو رسوندم بهشون .نیما و رویا تو
حیاط بودن و داشتن با شهریار و روزبه صحبت میکردن .رفتم پیش روزبه و گفتم
_سالم بهتری!
روزبه لبخندی زد و گفت
_مرسی بهترم
_خب خدارو شکر
نیما با شرمندگی گفت
_روزبه من واقعا عذر میخوام .فکر نمیکردم حالت تا این حد بد بشه
_چون میشناسمت میبخشمت .وگرنه اگه کسی دیگه ای بود عمرا جوابشو میدادم..
نیما رفت بغلش کرد و گفت
_نوکرتم
همه خندیدیم .یهو صدای در اومد همه برگشتیم به پشت سرمون نگاه کردیم.
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سامیار بود که دستاش تو جیب شلوارش بود و سرشم پائین .تا رسید به ما شهریار گفت
_اقا رو باش اصال حضور مارو احساس نمیکنه..
سامیار تا صدا رو شنید سرشو اورد باال .اخمام رو کردم توهم و زل زدم بهش...
_ببخشید متوجه نشدم...
یه نگاه به من کرد و راه افتاد به سمت خونه .روزبه بلند گفت
_حال منم خوبه هاااا...مدیونی اگه نگرانم باشی
سامیار کف دستشو زد به پیشونیش و برگشت.
_اخخخخ راست میگی ها ..چطوری تو؟بهتری ؟

_چه عجب فهمیدی منم هستم ...ممنون بهترم
_خب خداروشکر...
شهریار گفت
_نیما میری واسه ناهار یکم خرت و پرت میخوایم با سامیار بخرین .من خستم روزبه هم که
حالش زیاد خوب نیست.
نیما اخماشو به شدت کرد توهم و گفت
_من میرم ولی نیازی به وجود سامیار نیست .خودم میگیرم
سامیار سرشو انداخت پایین و هیجی نگفت.
روزبه و شهریار با تعجب بهشون نگاه کردند
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روزبه گعت
_نیما ؟! چیزی شده ؟!

_نه داداش چبزی نشده.

بعدم سوئیچ گرفت و رفت .چون سامیار اونجا بود اصال راحت نبودم واسه همین گعتم

_خب ..من رفتم تو

شهریارگفت.

_برو ابجی ماهم االن میایم

رفتم تو خونه و کنار شومینه نشستم .پاهامو

جمع کردمو و زل زدم به چوبای داخل شومینه
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چقدر دلم میخواست بالیی سرش بیارم .سر اون

سامیار خود خواه .ولی میترسیدم سارگل بفهمه

و حالش بد بشه .مگر اینکه سارگل نباشه واای

خدایا اگه موقعیتش جور بشه همچین عقدمو

خالی کنم که بفهمه این قلدری هاش واسه اون

ور اب بوده واسه دخترای نازک نارنجی اونجا نه

ما دخترای ایرانی...

نشسته بودم و تو فکر که صدای مامان بلند شد.

_شمیم پاشو میخوایم بریم جنگل
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اخ جون .حالم داشت بهم میخورد از تو خونه

موندن .رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم یکم

کرم ضد افتابم به صورتم زدم و رفتم پایین .همه

داشتن وسیله هایی که الزم داشتیم و داخل

ماشین میزاشتین البته از همه منظورم مردا

بود .فقط اون وسط سامی نبود به درک نباشه که

بیشتر خوش میگذره .واال یه بار میخنده یهو اخم

میکنه .تکلیفش با خودش مشخص نیست معلوم نیسن
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اون ور اب که بوده چجوری دووم اورده .رفتم تو

ماشینمون نشستم چون یکم به تنهایی نیاز

داشتم به رویا هیچی نگفتم که بیاد تو ماشین ما.

وقتی تموم شد .شهریار  ،نیما و مامان بابا

اومدن تو ماشین نشستن نیما به زور شهریار و

پشت فرمون نشوند و خودشم با مامان اومدن

عقب .تو گوشش گفتم

_چرا اینجوری کردی ؟

_دلت کتک کاری میخواد االن میومد اگه دستتو
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میدید که تموم بود دیگه

_اوه راست میگی .مرسی واقعا

رسیدیم جنگل .هممون یه تیکه اسباب برداشتیم و برداشتیم و رفتیم به جای خیلی خوشگل
.رویا زیرانداز پهن کرد و نشستیم خرت و پرتایی که دست من بود گذاشتم و گفتم
_من میرم یه نگاهی به اطراف بندازم
راهمو کشیدم و رفتم واقعا خیلی خوشگل و سر سبز بود ولی چون ذهنم مشغول بود اونجور که
باید نمیتونستم لذت ببرم ...از دست این سامیار گند زد به این روزای خوب اگه بخواد تا روز اخر
اینجوری باشه چی؟؟ من ادمی نیستم که بتونم با وجود کسی که از دستش ناراحتم بتونم خوش
بگذرونم ..رفتم کنار یه جوب اب که نسبتا کوچیک بود و اب خیلی سردی ازش رد میشد نشستم
.پاچه های شلوارمو زدم باال و پاهامو گذاشتم تو اب اول خیلی سرد بود ولی بعد عادی شد واسم
...سرمو گذاشتم رو زانوهام هیییی خدا چی میشد سامیار نمیومد یا اگه میومد اخالقش مثل ادم
بود ولی دریغ از یه ذره اخالق اینم شانسه ما داریم ؟! یع دونه پسر عمه داریم همش اونم از قضا
یک میموت خوشگل و خوشتیپ در اومده..
اه حتما االن که رز دیده من نیستم که مچش و بگیرم داره خودشو واسه سامیار هالک میکنه اه
اه دختره ی چندش خودخواه .تکلیفش با خودش مشخص نیست نه به اون روزی که با سروش
داشتن الو میترکوندن نه به حاال که داره تمام سعی شو میکنه که سامیار بهش پا بده...
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بهتر خیلیم به هم میان دوتاشون خودخواه و مغرور ...انگار خدا اینا رو واسم هم افریده دوتاشون
...
_سرما میخوری!
سرمو اوردم باال و به سامیار نگاه کردم .خدایا دمت گرم دارم باهات درد و دل میکنم نمیخوای
صدامو بشنوفی چرا از این بندت استفاده میکنی ؟!یه عالمه ادم اینجاست اخه چرا این ؟
_میشه بشینم ؟
با این اخالف گندش باز خوبه میفهمه باید اجازه بگیره پسره بوفالو ی گنده...
_جوابمو نمیدی؟
_میشه بری ! نمیخوام اینجا باشی.
سامیار چشماش از تعجب گرد شد .ولی بعد گفت
_نه نمیشه چون حرف دارم باهات.
اخمامو کردم توهم و گفتم
_داری که داری..نمیخوام صداتو بشنوم .میفهمی؟هیچ اشتباقی واسه حرف زدن باهات ندارم
سامیار ناراحت سرشو انداخت پایین و گفت
_شمیم ؟؟
سرمو برگردوندم طرفش و فقط بهش نگاه کردم
_شمیم!ازت ...ازت ...خواهش میکنم بزار باهات حرف بزنم اگه نگم تا صبح خوابم نمیبره.
هنگ کردم هیچ وقت فکر نمیکردم از کسی خواهش کنه بس که از سر و روش غرور میبارید.
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_بگو ولی فقط چند دقیقه
سرشو اورد باال و لبخندی بزرگی زد
_مرسی

نشست کنارم و پاشو کرد تو اب بدون اینکه پاچه های شلوارشو بده باال مثل اینکه خیلی حواسم
پرته .یه چند دقیقه ای گذشت و هیچی نگفت
_خوب؟
سامیار سریع گفت.
_خب ...خب چی؟
_حالت خوبه ؟ داشتی خودتو میکشتی که حرف بزنی حاال که بهت وقت دادم ساکتی
_اهان...یکم باید سرجمع کنم حرفام و...
_زودتر
_ببین...ببین شمیم من...من بابت ظهری ازت...ازت عذرمیخوام واقعا دست خودم نبود
نفهمیدم چیکار کردم خواهش میکنم منو ببخش از اون موقع تا حاال دارم دیونه میشم اخه من
اصال از دست خودم هیچ وقت ناراحت یا عصبی نبودم ولی امروز نمیدونم چرا....ولی نتونستم
ببینم دستت کبود شده نتونستم ببینم که اخمات توهمه و ازم ناراحتی ....منو میبخشی ؟؟
یه نفس عمیق کشید .من زل زده بودم به ابی که از روی پاهام رد میشد ..واقعا درکش واسم
سخت بود که سامیار اینقدر راحت حرفشو بزنه ...نمیدونم چرا و چجوری ولی انگار با این حرفایی
که زد تموم اتفاقایی که افتاده بود از یادم رفت ...خدایا یعنی چی ؟ چرا اینجوری شدم ؟!
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زل زدم تو چشماش و گفتم
_عیبی نداره ...بخشیدمت
چشماش از تعجب گرد شد
_راست میگی؟؟یعنی واقعا منو....منو بخشیدی؟
لبخندی زدم و گفتم
_چیه اخالقم به ظالما میخوره یا به قیافم نمیاد زود ببخشم ؟
_هیچ کدوم...
صداشو اروم تر کرد و گفت
_شیفته ی همین اخالق و قیافت شدم المصب...
_چی ؟ چیزی گفتی؟
_کی ؟ من ؟ نه چیزی نگفتم
چشمامو ریز کردم و گفتم
_ولی یه چیزی گفتی ها...
خندید بلند شد واستاد و گفت
_نه بابا ..توهم گیریا پاشو پاشو بریم...
بعدم دستمو گرفت و بلندم کرد .با تعجب بهش نگاه کردم که پررو به روی خودشم نیاورد و
بیشتر دستمو فشار داد...
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تا رسیدیم به جمع خانوادگی مون هرچی تالش کردم که دستمو بکشم بیرون نراشت ..فقط
برمیگشت لبخند تحویلم میداد تا اینکه باالخره محکم دستمو کشیدم بیرون و رفتم کنار رویا
نشستم

رویا مشکوک به سامیار نگاه کرد بعدم به من .تا به من نگاه کردم رومو کردم طرف اسمون و شروع
کردم به سوت زدن .رویا گفت
_بیشعور فکر نکن فرار کردی بعدا میکشم از زیر زبونت...
زبونمو در اوردم .گفتم
_تا...بسوزه
زد تو سرم و گفت
_خاک تو سر بی ادبت
_گمشو..
سرمو چرخوندم و دیدم نیما داره مشکوک نگام میکنه  .از چشاش معلوم بود منی که اخمام
توهم بود و االن میخندیدم واسش یکم غیر طبیعی بود ولی خوب عیبی نداره بعدا حتما ازم
میپرسه .مامان گفت
_بچه ها پاشین برین دوراتون و بزنین که ناهار بخوریم
رویا گفت
_اره دیگه پاشین
شهریار از همه زودتر پاشد و گفت
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_راست میگه مامان  .پاشو ...پاشو رویا ما بریم اینا بی بخارن...
رویا هم از خدا خواسته پاشد و باهم رفتن .بابا اینا کین دیگه ای ای بی حیاها

منم پاشدم و رفتم کنار نیما .نیما دستشو دراز کرد سمتم تا بلندش کنم .منم محکم گرفتمش و
بلندش کردم.
خالصه راه افتادیم با نیما روزبه ،سارگل و سامیارم پشت سرمون .یکم که گذشت شهریار و رویا
رو پیدا کردیم دوتاشون زیر درخت خیلی خوشگل و سرسبزی نشسته بودن و داشتن صحبت
میکردن تا ما رو دیدن دستپاچه بلند شدن شهریار گفت
_ا اومدین ؟
رویا هم خیلی سریع داشت مانتو شو تمیز میکرد .من ترکیدم از خنده بقیه هم دست کمی از من
نداشتن ولی راحت مثل من نمی خندیدن.
دوتاشون داشتن از خجالت اب میشدن ولی سریع جمعش کردن و راه افتادیم یکم که راه رفتیم و
خندیدیم خسته شدیم و برگشتیم.
رسیدیم و نشستیم .مامان و زنمو داشتن ناهار و اماده میکردن.
ناهارش نمیدونم چرا ولی خیییلی چسبید البته با نگاه های یواشکی سامیار یکم حواسم پرت
میشد از غذایی که میخوردم ولی بازم خوب بود.
وقتی ناهار و خوردیم هممون ولو شدیم .من سرمو گذاشتم روی پای عمه ارغوان .سامیارم کنار
عمه نشسته بود عاشق این بودم تو هوای ازاد دراز بکشم و به اسمون ابی نگاه کنم...
وااااای خیلی خوب بود.
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عمه صورتمو ناز میکرد  ،دست به موهام میکشید هی قربون صدقم میرفت منم که کیف میکردم
و لبخند تحویلش میدادم .سامیار یهو گفت
_اه مامان اینقده لی لی به الال ی شمیم نزار بابا لوس هست لوس تر میشه!
چون خیلی حالم خوب بود لبخند بزرگی زدم و گفتم
_حس ـ ــــ ــــود .تا چشات دراد
_پررو رو پای مامان من خوابیدی .مامان منم که قربونش برم انگار نه انگار من بعد از چندین
سال از رم برگشتم .ای خدا منه مظلوم و از دست این دیو دو سر نجات بده.
_اوووووووو یه نفش بکش .بعدشم همینه که هست نمیتونی عشق بین منو عمم رو ببینی پاشو
برو..
_عرض دیگه؟
_امری ندارم
تا اینو گفتم عمه خندید و گفت
_اخ من فدای زبون تو برم اندازه ی کل قد سامیار میشه
من زدم زیر خنده .سامیار گفت
_مامان دست شما درد نکنه واقعا
عمه گفت
_خواهش میکنم عزیزم
خیلی خوش گذشت .نیما هم که دید من سامیار میخندم و شوخی میکنم باهاش گرم گرفت
البته اینم فهمیدم که سامیار یواشکی از نیما بابت ظهری معذرت خواهی کرد.
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وقتی برگشتیم اسبابا رو گذاشتیم داخل خونه و نشستیم تو حال .رویا رفت تو اشپزخونه و با یه
سینی قهوه و کیک شکالتی برگشت .همه خوشحال از این عصرانه ی خوشمزه از رویا تشکر
کردن .مخصوصا شهریار ولی من چون قهوه دوست نداشتم واسه خودم شبر ریختم و با کیکم
خوردم .نیما گفت
_ خب من میرم یه چرتی بزنم ! اگه موافق باشین وقتی بیدار شدیم بریم بازار و یکم خرید کنیم ؟
باشه ؟
همه قبول کردن و پاشدن .رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض کردم و دراز کشیدم رویا تا رو تخت
خوابید و برگشت طرف من .چشمام و شیطون کردم و بهش نگاه کردم تا نگاهمو دید میخواست
سریع برگرده که محکم گرفتمش .هرچی زور زد فایده نداشت گفتم
_او او نمیتونی در بری رویا جون ! زود تند سریع بگو ببینم چی داشتین دل و قلوه میگرفتین با
شهریار ؟
_برو بابا خواب دیدی خیر باشه ! دل و قلوه کجا بود ! داشتم در مورد دانشگاه باهاش حرف
میزدم
یه جوری بهش نگاه کردم که خودش فهمید دهنشو ببنده بهتره.

وقتی از خواب بیدار شدم پاشدم و رفتم پایین .همه نشسته بودن داشتن میخندیدن .یکم که
نشستم و هیچی از بحث خندشون نفهمیدم پرسیدم
_چی شده؟چرا اینقدر میخندین؟
روزبه گفت.
_شمیم نبودی ببینی نبودی ...جات خالی بود خفن
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بیشتر مشتاق شدم بدونم واسه همین پرسیدم
_خو بگو دیگه ! مگه چی شده ؟
_هیچی بابا رفتیم با شهریار تا بیرون کار داشتیم وقتی برگشتیم تو اتاق دیدیم...
زد زیر خنده
_اااا خوب جون بکن دیگه
_دیدیم ...نیما سامیار و تو خواب بغل کرده اونم چه بغلی .یجوری بغلش کرده بود انگاری زنشو
بغل کرده بیچاره سامیار وقتی ما رفتیم اینقدر تو بغل نیما خندیده بود که سست شده بود
نمیتونست خودشو بکشه بیرون .االنم هنوز اقا خواب تشریف دارن
زدم زیر خنده وااای خدا اگه من این صحنه رو از نزدیک میدیدم میمردم از خنده .پرسیدم
_پس سامیار کو؟
شهریار گفت
_رفت یه ابی به سر و روش بزنه االن میاد
داشتم تو ذهنم تصور میکردم و اروم میخندیدم .فکر کن دوتا هرکول تو بغل هم...
سامیار وقتی اومد دوباره یادش افتادم و خندیدم .سامیار تا منو دید فهمید که چرا میخندم گفت
_بخند بخند که ایشاال ...که یه روز به سرت بیاد که بفهمی من چی کشیدم دختره ی ورپریده
...
بعدم مثل این زنا دستشو زد به سینش.
_نه بابا توهم را افتادی !
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_پ چی ؟! ما رو چی میبینی ؟!
دیگه جوابشو ندادم و شروع به صحبت با سارگل کردم .داشتن همه صحبت میکردن که یهو نیما
خمیازه کشان از اتاق اومد بیرون  .روزبه و شهریار که از نزدیک اسن دوتا رو دیده بودن قش کردن
از خنده .حتی خوده سامیار سرشو انداخته بود پایین داشت میخندید

نیما با تعجب به ما نگاه کرد.بعد به خودش نگاه کرد ببینه که مشکلی داره سر و وضعش یا نه
.وقتی دید همه چیش درسته گفت
_ها؟ چرا میخندین؟
شهر یار رفت کنارش و گفت
_وای نیما ابروی هرچی مرده بردی
_کی ؟ من ؟ مگه چیکار کردم؟
_هیچی فدات شم .اگه زن میخوای بگو خودم واست استین باال میزنم دیگه ای این کارا چیه
میکنی اخه قربونت بشم ؟!
_شهریار این چرت و پرتا چیه میگی ؟ مثل بچه ادم بنال دیگه
شهریار رو به روزبه گفت
_گوشی تو بده
روزبه با خنده گوشیش رو داد .شهریار زد رو فیلمی که از سامیار و نیما گرفته بود .نیما اول حالت
طبیعی داشت ولی یکم از فیلم که گذشت چشماش هی درشت تر میشد .تا اینکه گوشی رو از
دست شهریار چنگ زد .میخواست فیلم و پاک کنه ولی شهریار سریع گوشی و قفل کرد .نیما
گفت

183

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خیلی بیشعورین ...خواهر برادر هر کاری میکنن یا میبینن باید فیلم بگین
رو به مامان گفت
_نهال اینایم بچه ی تو داری ؟ اه اه حال بهم زنا...
رفت طرف پله ها و همینطور که میرفت گفت
_اگه صالح میدونین حاضرشین واسه بازار.
همه به این حرص خوردنش خندیدیم و رفتیم تا خاضر شیم .بابا رو به روزبه و شهریار گفت
_اینقدر نیما رو اذیت نکنین گناه داره
من گفتم
_ وا باباجون حرفا میزنین ها ! شما که خودتون شاهدین میبینین که چه بالهایی سره ما میاره.
_بازم ..هرکار کنه شما ها نباید خیلی اذیتش کنین هرچی نباشه داییتون...
نیما که تازه از راه رسیده بود و حرفای بابا رو شنیده بود رفت محکم بابا رو بغل کرد و گفت
_ارسالن جون نوکرتم به موال من موندم چرا این بچه ها یکم به شما نرفتن ؟ یکم از درک و شعور
شما رو ندارن...
باباهم خیلی قشنگ گفت
_اخه حالل زاده به داییش میره
تا اینو گفت همه منفجر شدن از خنده ...من که مرده بودم بابا قربونش برم خیلی شیک و
مجلسی زد قهوه ایش کرد
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نیما که خیلی تابلو ضایع شده بود رفت کنار مامان و دستشو انداخت دور گردن مامان.
_راست میگن خانواده بهترین افراد روی زمینن ...قربون خودت برم ابجی که من فقط تو رو دارم
فقط تویی که همیشه پشتمی فقط تویی...
همونجا زنمو که تو اشپزخونه بود مامان و صدا کرد مامانم نیما پرت کرد اونطرف و گفت
_برو اونطرف ببینم مثل چی سنگینه خرس گنده...
بعدم رفت تو اشپزخونه .نیما همینطور که دستش رو شونه های مامان بود وقتی هم که مامان رفا
همینجوری دستشو نگه داشت و گفت .
_اره عزیزم داشتم واست میگفتم...از من بدبخت تر رو زمین نیست .د اخه اگه من شانس
میداشتم که االن حال و روزم این نبود...
روشو برگردوند طرف ماها و دید هممون داریم منفجر میشیم از خنده ولی جلوی خودمون رو
گرفتیم قیافشو الکی ناراحت کرد و گفت
_من برم ساقه طالیی با پشمک قرقره کنم بمیرم ....شماهایم بخندین
تا اینو گفت خونه پر شد از صدای خنده ی ما حتی عمو و باباهم هم بلند بلند میخندیدن
...خالصه که حاضر شدیم و سوار ماشین شدیم .سارگل به من گفت
_شمیم تو بیا تو ماشین ما منو سامیار تنهاییم.
یه نگاه به سامیار کردم چشاشو مظلوم کرده بود و داشت بهم نگاه میکرد.
_باشه بریم
داشتیم میرفتیم تو حیاط که عمو گفت
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_بچه ها شما برین دورا تون رو بزنین .االن دختر خالمون زنگ زده واسه شام دعوتمون کرده شما
کارتون تموم شد بیاین اونجا.
هممون باشه ای گفتیم و سوار شدیم.
تا نشستیم سامیار صدای ضبط و زیاد کرد
_من پیش تو مثل تو عین دنیا عاشقم من
_هی گل من بگو که واسه تو الیقم من
_هم نفسم شو همه کسم شو
_دنیا رو میخواگ همراه با تو
_منو نگاه کن عشق صدا کن
_از غم دنیا منو رها کن
_هم نفسم شو همه کسم شو
_دنیا رو میخواهم همراه با تو
_منو نگاه کن عشق و صدا کن
_از بند دنیا من و رها کن
_هم نفسم شو همه کسم شو
_دنیا رو میخوام همراه با تو
_منو نگاه کن عشق و صدا کن
_از بند دنیا منو رها کن
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از دست نگاهای سامیار داشتم روانی میشدم هرچر اخم و تخم میکردم فایده نداشت که هیچ
بیشتر خوشش میومد .وسطای راه بودیم که صدای ضبط و کم کرد گفت
_خوب شمیم چیکارا میکنی ؟
من متعجب از سوال یهوییش گفتم
_یعنی چی چیکارا میکنی ؟
_یعنی تهران که میری چیکار میکنی ؟ برنامت چیه ؟
_کار خاصی نمیکنم همون روال قبل ادامه میدم دانشگاه و خوش گذرونی .گاهی اوقاتم شرکت
پیش نیما و شهریار.
_اوووم خوبه .دانشگاهت چجوریه ؟ خوبه ؟
به به االن وقتشه یکم حرصش بدم
_دانشگاه !؟ عالیه ؟ سارگل میدونه من چون عادت ندارم یع جا بشینم معموال هرجا میرم
معروف میشم  .واسه همین بیشتریا باهام دوستن .تو کالسمونم که دیگه هیچی با پسرا نقشه
میریزیم استاد و مسخره و اذیت میکنم...
سامیار با شنیدم جمله های من کم کم اخماش میرفت توهم و از تو ایینه زل زده بود به من .اخ
چه کیفی میداد..
_که اینطور پس خیلی خوش میگذره!
_اوووم عالی ..راستی سارگل قضیه سپهر و واست گفتم ؟
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سامیار دستاشو که فرمون رو گرفته بود محکم فشار داد جوری که رنگ دستاش داشت به
سفیدی میزد .سارگل گفت
_نه نگفتی .سپهر کیه ؟
_وای واست نگفتم .حاال اینجا نمیشه بعدا تنهاشیم واست میگم
زل زدم به سامیار .سامیار شیشه رو پایین داد و یه دستشو تکیه داد به در.
_باش هرجور راحتی
تا رسیدیم سامیار دیگه حرفی نزد و فقط به جلوش نگاه میکرد .وقتی ماشین و کنار ماشین بقیه
بچه ها نگه داشت پیاده شدم

رفتم کنار سارگل و باهم رفتیم پیش بچه ها .همه باهم شروع کردیم به نگاه کردن مغاره ها  .منو
سارگل رویا باهم پسراهم باهم .همینطور میخندیدیم و میرفتیم داخل مغازه ها .پسراهم دنبال ما
مثل جوجه ها میومدن تا اینکه یه مغازه دیدم که همش لواشک و ترشک و الوچه بود
اووووف از تصور خوردنشون دندونام تیر کشید رفتم پیش شهریار و دستشو کشیدم .گفت.
_چی شده؟
_شهریار من از اونا میخوام.
با دستم به مغازه اشاره کردم تا دید و خندید و گفت
_وای شمیم تو باز لواشک دیدی اب دهنت راه افتاد ؟
_اهوم .برو بخر دیگه
_باشه بریم
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دستمو گرفت و باهم رفتیم تو مغازه رویا و سارگلم تا دیدن هوس کردن بس که صاحبش حوشگل
و رنگین نچینده بود کلی ادم توش جمع شده بود .سارگل رو به سامیار گفت
_سامیار برو از اوناکه داخل نایلونه واسم بگیر .بدو بدو تا بچم چشاش کالج نشده ؟سامیار از
فکر اومد بیرون و گفت ؟
_چرا ؟ مگه از اونا نخوری چشای بچت کالج میشه ؟
روزبه خندید و گفت
_بابا این حرفای قدیمی های که میگن اگه زن باردار چیزی هوس کنه و واسش نخری چشای
بچش کالج میشه ! گرفتی ؟
سامیار گفت
_اها اره گرفتم
رفت داخل مغازه و روبه سارگل گفت
_از اینا ؟
_اره اره از همونا.
چندتا برداشت و رفت پیش صاحب مغازه حساب کرد و اومد بیرون .داد دست سارگل منم یه
پالستیک پر از خرت و پرت خریدم و اومدم بیرون به بقیه تعارف کردم و شروع کردیم به خوردن
.یه یک ساعتی بود داشتیم راه میرفتیم تا اینکه من یه لباس ست دیدم تصمیم گرفتم واسه
موقع سال تحویل بگیرمش .با دخترا و پسرا رفتیم تو بوتیک و گفتم از اون لباس سایز من بیاره
.وقتی اورد برگشتم برم تو پرو که دیدم همه ی پسرا مشغول صحبتن و فقط سامیاره که داره به
لباس دا خل دستم نگاه میکنه .بچه فضول میخواد سر در بیاره ببینه چی میخوام بخرم .رفتم
پوشیدمش .رویا و سارگل و صدا کردم .وقتی تو تنم دیدن کلی تعریف کردن خودمم از اول که
دیدمش خیلی خوشم اومد .شهریار درو کامل باز کرد و گفت
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_ببینمت.
برگشتم طرفش و گفتم
_چطوره ؟
شهریار با نیش باز گفت
_عالیه شمیم فوق العاده شدی..
_مرسی.
تا نیما و روزبه خواستن بیان ببینن درو بستم .اگه اونا میومدن سامیارم صد در صد میومد و
میدید .نه همون موقع سال تحویل ببینه بهتره بزا تو کف بمونه .لباسارو در اوردم و رفتم حساب
کردم و رفتیم بیرون .یکم دیگه گشتیم و سوار ماشین شدیم تا بریم خونه ی دختر خاله ی بابا
(مهناز).موقع سوار شدن سارگل اومد دستمو گرفت و گفت
_کجا ؟ با ما اومدی باهم برمیگردی
_باشه بابا بچه که زدن نداره
سوار شدیم .پشت سره شهریار راه افتادیم .سارگل گفت
_ولی شمیم شانست چه لباس خوشکلی گیرت اومدها .خیلی تو تنت قشنگ بود البته از حق
نگذریم تو هرچی بپوشی تو تنت قشنگه.
_چیکار کنیم دیگه.
_ بله منم اگه اندامم مثل تو میبود کالس میزاشتم .حاال نه اینکع تو هیلی بامن فرق میکنی.
_خوب االن باهات فرق نمیکنم تا چندماه دیگه تفاوت بیش از حد رو احساس میکنی.
خندیدم و گفتم
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_تازه بعد از زایمانت چقدر باید ورزش کنی تا مثل قبل بشی اوه اوه اونجا چقدر سخته.
_کوفت حاال به روز به سرت میاد حالیت میشه یعنی چی !
_ عزیزم مای منو وسط نکش تو که اندام خوب میخوای غلط میکنی حامله میشی.
تا اینو گفتم سامیار که اخم کرده بود یک لبخند کوچولویی زد.
_وا شمیم نمیشه که تا اخر عمرم بچه دار نشم .میشه ؟
_چرا که نشه .بچه چیه مایه دردسر و عذاب.
_شمیم حالت خوبه ؟ چی داری میگی ؟ تو که عاشق بچه بودی!
_عاشق بچه ی بقیه بودم نه عاشق بچه ی خودم.
یهو سامیار پرید وسط حرفم و گفت
_یعنی تو واسه خودت بچه نمیخوای؟
_نه بچه میخوام چیکار مگه دیوونم خودمو از خوش گذرونی هام بندازم و بچه دارشم ! همین
مامان باباهای مایم که مارو به دنیا اوردن چی شدیم براشون ؟!
سامیار خیلی جدی گفت
_طرز فکرت خیلی افتضاحه .واقعا فکر نمیکردم همچین فکری بکنی.
با تعجب از طرز حرف زدن سامیار گفتم
_این طرز فکر منه به بقیه هم هسچ ربطی نداره .شما چقدر دوست داری به خانومت بگو واست
بچه بیاره تا یه جوجه کشی راه بندازی.
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سامیار دیگه هیچی نگفت ولی از نفسی که کشید فهمیدم میخواست چیزی بگه ولی جلوی
خودشو گرفته.

وقتی رسیدیم پیاده شدیم و رفتیم طرف در مورد نظرمون .نیما در زد و منتظر شدیم در و باز کنن
.صدای پای یه نفری میومد که داره میاد طرفه در .بعد از دو مین در باز شد و به اقای نسبتا پیری
گفت
_سالم خیلی خوش اومدین بفرمائین داخل.
سالم کردیم و رفتیم تو .خونشون از این خونه ویالیی ها بود که خیلی بزرگ خوشگل بود .معلومه
بهار بشه حیاطشون باغ خیلی خوشکلی میشه .وقتی داخل خونه شدیم مهناز خانوم که ما همه
بهش میگفتم خاله مهناز به همراه شوهرش ایستاده بودن .باهاشون روب.و.سی و احوالپرسی
کرد و رفتیم پیش مامان بابا نشستیم عمو زنمو هم اونطرف نشسته بودن .یکم که گذشت بابا
گفت
_مهناز پسرتو نمیبینم ! کجاست ؟
_دیروز رفته بود بخاطر کارش اصفهان ولی دیگه اینجور که گفته االناست که برسه.
خاله مهناز رو به عمه ارغوان گفت.
_راستی ارغوان جان چشمت روشن گل پسرت برگشته .ماشاال..چه پسری شده چه قدی
کشیده و اقایی شده واسه خودش ماشاا...
_لطف داری مهناز جان .ممنون اره دیگه بعد از چندین سال برگشت.
سامیار لبخندی به خاله مهناز زد و هیچی نگفت .بعد از نیم ساعت صدای در اومد و پسر
جوونی اومد داخل پذیرائی اینجور که معلوم بود پسر خاله مهناز بود اخه من چند سال میشه
ندیدمش .وقتی رسید به ما سالم کردیم و نشستیم .خیلی پسر خوشتیپ و با شخصیتی بود
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.خیلی مودب سالم کرد و رفت پیش پسرا نشست .تا شام اوردن و شام خوردیم با رویا و سارگل
رز حرف زدیم .البته رز نخودی بود و معموال حسابش نمیکردم .شام و که خوردیم همگی جونا یه
جمع شدیم و شروع کردیم به صحبت پسر خاله مهنازم که حاال فهمیده بودم اسمش ارمان
کنارمون نشسته بود .اسم فامیل بازی کردیم کلی خندیدیم خوش گذشت .دیگه کم کم اماده ی
رفتن شدیم .موقع خداحافظی بابا گفت.
_حتما موقع سال تحویل بیاین پیش ما تنها تو خونه نمونین.
مامانم گفت:
_اره بیاین خوشحال میشیم.
دیگه خداحافظی کردیم و رفتیم. .

وقتی رسیدیم بدون معطلی رفتم تو اتاقم و یه دوش گرفتم و باز برگشتم پایین .پس فردا سال
تحویل بود و همه داشتن برنامه ریزی کاراشون و میکردن.سامیار گفت:
_مامان بابا و محمد کی میان ؟
_فردا ظهر میرسن.
_باشه.
یکم که صحبت کردیم و یه چای خوردیم رفتیم که بخوابیم .واسه فردا دوباره باید با مینا بازار برم.
سفره ی هفت سین میخوایم بچینیم باهم..
صبح که از خواب پاشدم رویا رو صدا کردم و پایین رفتیم .صبحونه مون رو خوردیم و حاضر شدیم
سوار ماشین بابا شدیم .سارگلم باهامون اومد و پشت فرمون نشست .جلوی مغازه ی مورد
نظرمون پیاده شدیم و رفتیم داخل .کاسه های سفالی ابی رنگی به تعداد واسه سفره خریدم با
ساتن ابی و سفید .یکمم تور ابی با یه عالمه شمع و توپ هایی که روشن میشدن .گل طبیعی و
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خالصه همه چیز یه سه ساعتی گشتیم و اومدیم خونه .وقتی رسیدیم همه کنار دریا ز یرانداز
انداخته بودن و نشسته بودن .سارگل و رویا رفتن پیششون منم رفتم لوازمی که خریدم و بزارم
داخل خونه .از پله ها رفتم باال و با پام درو هل دادم تا در باز شد چشمم به سامیار افتاد که تا
منو دید از روی تختم سریع بلند شد .با تعجب ایستادم و زل زدم بهش...
سامی ارم هنگ کرد و زل زده بود بهم یکم که گذشت اخمام و کردم توهم و سوالی بهش نگاه کردم
.تا اخمام و دید یه نگاه به دروبرش کرد و به تته پته افتاد و گفت:
_اوم ..من شهریار گفت که بیام تو اتاقت چیزی براش ببرم
_و اونوقت اون چیزی که میخواستی ببری رو پیدا کردی ؟
_اوم ،اره یعنی نه ولش من برم دیگه
_بگو چیه خودم واسش ببرم
_نه نه دیگه الزم نیست
سریع رفت بیرون و درو بست .پسره ی فضول اخه اون تو اتاق من و رویا چیکار میکرد رفتم
سمت تختم و وسایلم رو گذاشتم روش که چشمم به قاب عکسم افتاد که از زیر بالشت زده بود
بیرون .با تعجب برش داشتم و دیدم داخلش خالیه .پس عکسم کو؟! اصال قاب عکسم زیر
بالشت چیکار میکرد؟

بیخیال حتما رویا یا شهریار و نیما برداشتن .رفتم بیرون پیش بقیه تا چشمم به سامیار افتاد به
شهریار گفتم :
_تو چیزی از تو اتاق من میخواستی ؟
_من ؟ نه واسه چی ؟
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یهو سامیار بلند شد و گفت:.
_من میرم تا تو خونه االن میام
عمه گفت
_تو که االن تو خونه بودی
_گوشیم و جا گذاشتم االن میام
مثل جت تو خونه رفتم .ای ای پسره دروغگوی تابلو از ترس اینکه ابروش رو ببرم جیم شد .
عمه گفت: .
_خب شمیم جان چی خریدی ؟
_همه چی عمه یه سفره ای امسال بچینم کیف کنین.
_هر سال عمه جون ما با دیدن سفره های هفت سین تو کیف میکنیم .سلیقت تکه ماشاهللا..
_چاکر عمه خانومم هستیم
عمه خندید و هیچی نگفت .یه نیم ساعتی گذشت و سامیار اومد تا اومد بهش بد نگاه کردم که
روشو کرد اونطرف .رز تا سامیار و دید گفت:
_بیا اینجا
یکم خودشو جمع کرد تا سامیار کنارش بشینه.
نشست کنار رز و هیچی نگفت. .
نیما گفت خب بیاین تا موقع ناهار بازی کنیم. .
گفتم:
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_چه بازی ؟
نیما بلند گفت:
_همون بازی که اون دفعه کردیم .روی کاغذ یه چی مینویسیم و به پیشونی اون طرف میزنیم. .
_اهان هستم
سریع یه برگه خودکار اورد و گفت :
_خب حاال از کی شروع کنیم ؟از روزبه
روزبه گفت:
_نامرد چرا اول من ؟
_همینه که هست
روی کاغذ یه چی نوشت زد به پیشونیش هممون نگاه کردیم و ترکیدیم از خنده ...روی کاغذی که
پیشونی روزبه گذاشته بود نوشته بود
(معجون جوراب ،پیاز و شلغم)
روزبه رو به نیما گفت:
_چی نوشتی که اینا قش کردن از خنده
_دیگه دیگه...حاالهم شروع کن
_اشیاء؟
همه باهم گفتیم :
_نه

196

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_یه چیزیه که خیلی دوست دارم ؟
همه قش کردیم و بلند گفتیم: .
_اره
روزبه مشکوک به هممون نگاه کرد و گفت:
_ خوراکیه ؟
نیما گفت :
_نه عزیزم خوراکی نیست
_اوم....غذاست
_نه
_اسم ماشین؟
من گفتم :
_نچ
_یه جای تفریحیه؟
_نه بابا
_ای بابا ،پس چیه؟
نیما گفت :
ببین روزبه یه چیزیه که خلی دوستش داری .با فکر کردن به اون حالت عوض میشه .
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وای خدا از دست این نیما.
روزبه گفت :
_یه چیزیه که خیلی دوست دارم ؟🤔
یهو چشماش گرد شد و مشکوک به نیما نگاه کرد
_خیلی دوستش دارم؟
نیما قهقهه زد و گفت:
_عاشقشی
روزبه بالشت کنارش رو برداشت و محکم تو سر نیما زد و گفت:
_حتما همون لیوانی که اون روز بهم دادی
تا اینو گفت زیر خنده زدیم .
کاغذ رو برداشت نوشته رو خوند:
_خیلی بیشعوری نیما ..اه اه حال بهم زن
نیما گفت:
_خب نفر بعدی کیه؟
به همه یه نگاهی انداخت و گفت :
_حاال نوبت شهریار
شهریار با ترس گفت:

198

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خدا عاقبت مارو بخیر کنه
نیما یه تیکه کاغذ کند و روش چیزی نوشت یکم با اب خیسش کرد و به پیشونی شهریار
چسبوند. .
هممون نگاه کردیم .نوشته بود :
(من زن میخوام)
رویا تا اینو دید نیشش تا بناگوش باز شد و به شهریار زل زد .نیما هم دید بعد به من نگاه کرد و
چشمکی زد. .
شهریار گفت :
_اول از همه بپرسم؟یکی از بالهایی که نیما سرم اورده ؟
_نه نیست
_خوب خداروشکر.
_غذا ؟
_نه
_اشیاء؟
_نه
_جای تفر یحی ؟
_نه
_مربوط به کارمه؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه
_ماشین؟
_نه
_اسم یه کشور ؟
_نه
_لباس ؟
_نه
_ای بابا پس چیه ؟
_بگو
_اوم واستا یکم فکر کنم
یکم که گذشت نیما گفت:
_شهریار یه چی بگم که راهنمایی خوبی برات باشه .اصال چیزی خاصی نیست خوب؟یه
جملست که خیلی دوستش داری ! یه جمله که حرف دلته. .
تا اینو گفت هممون خندیدیم. .
شهریار مشکوک به نیما نگاه کرد گفت:
_حرف دل؟
_اره .ولی تا حاال نگفتیش .فقط تو دلته
_اگه تو دلمه پس تو از کجا خبر داری؟

200

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
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_دیگه دیگه
_نیما؟
_ای بابا خوب چیه؟ بدکاری حرف دلت رو زدم! تازه ببین چقدر حرف دلته که هم گفتم فهمیدی
چیه ؟ حاال بگو چیه ؟
_برو دیوونه حرف دل من چیه ؟من همش فکرم تو کارمه
_باشه بابا قبول حاال جمله رو بگو.
_حتما نوشته من زن میخوام
همه زدن زیر خنده .سامیار گفت:.
_چقد ذهنت مشغوله کارته تو ..افرین واقعا

هممون غرق خنده بودیم که صدای زنگ گوشی اومد .سامیار گوشیشو از تو جیب شلوارش در
اورد و جواب داد:
_الو ؟
_...
_سالم چطوری ؟
_...
_مرسی .کجایین شما؟
_...
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_خب ببین من االن میام یه دقیقه صبر کنی اومدم...
_...
_باشه اومدم اومدم
همه داشتن بهش نگاه میکردن .رو کرد به عمه و گفت:
_محمد.گفت نزدیک ویالن برم دنبالشون
عمه گفت:
_باش .برو پسرم
و رفت .نیما گفت.
_ خب بذارین سامیار بیاد بعد ادامه بدیم .ایندفعه رو خود سامیار میذاریم .فقط من موندم چی
بنویسم واسش؟اخه هیچی نمیدونم در موردش
روبه سارگل گفت:
_تو بگو سارگل.یه چیز خنده دار باحال در مورد سامیار.
سارگل گفت:
_راستش از بچگی سامیار که شما یادتون نمیاد .از االنشم که تازه چند روزه اومده نمیدونم چی
بگم
نیما گفت:
_حاال یکم فکر کن
_باشه.
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بعد از چند دقیقه سارگل گفت:
_نیما میشه یه چی باشه که بدش بیاد؟
_اره چرا نشه
یه یک ربعی گذشت و یه ماشین سمت ما اومد .وقتی ایستاد محمد و عمو احمد (شوهر عمه
ارغوان)با سامیار پیاده شدن .همه بلند شدیم احوالپرسی کردیم محمد وقتی با همه احوالپرسی
کرد رفت طرف سارگل دستشو انداخت دور کمرش و روی گونش یه ب.و.سه زد .گفت:
_حال خانومم چطوره ؟
سارگل یه لبخند قشنگ از ته دل زد و گفت:
_مرسی خوبم
خیلی لحظه ی قشنگی بود دوتاشون زل زده بودن بهم و داشتن بهم نگاه میکردن که سامیار که
کنار محمد بود با ارنجش زد تو پهلوش .محمد تکونی خورد و فهمید که اینجا جای این کارا
نیست .بزرگ ترا که نشسته بودن ولی ماها زل زده بودیم به اون دوتا .نیما با حسرت گفت:.
_ای خدایا کی بشه من زنم رو جلو جمع بب.و.سم و برادر زنم بزنه تو پهلوم ؟من از اون حس
بیام بیرون و بفهمم تو نگاه خانومم غرق بودم.
هممون خندیدیم شهریار زد پشتش و گفت:
_اه اه نیما حالمو بهم زدی .هنوز زن نداری اینجوری وای به حال اینکه واست زن بگیریم..
_باش اقا شهریار ..تو روهم میبینیم یه روز بعدشم یه کاری نکن حرف دلتو به محمد بگم ها؟
دوباره زدیم زیر خنده که محمد گفت:
_قضیه ی حرف دل چیه ؟ مگه حرفی تو دل شهریاره ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
روزبه گفت
_اوه داداش خبر نداری ! چه حرفی هم هست تازه همش سرش به کارش گرمه وگرنه االن سه تا
بچه ی قد و نیم قد کنارش بودن...
نیما گفت:.
_ایول روزبه ...الیک داری
_چاکرم
شهریار گفت:
_خب حاال ببندین و بازی رو ادامه بدیم
نیما گفت: .
_باش
یه تیکه برداشت روش چیزی نوشت.
به سامیار گفت :
_داداش بیا جلو که نوبت خودته
سامیار گفت:
_نیما اگه بد باشه من میدونم و تو
_خیالت تخت
برگه رو چسبوند رو پیشونیش .همه نگاه کردیم نوشته بود:
(من زن نمیخوام)
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خخخ دقیقا برعکس شهریار حتما سارگل یه چی میدونسته که این رو گفته: .
سامیار شروع کرد و گفت:
_خب ...غذاست ؟
_نه
_اشیاء؟
_حیون ؟
_نه.
_کشور ؟
_نه
رو به من گفت :
_اسمه یه شخص خاصیه ؟
منم گفتم:
_نوچ
یه نوچ طوالنی کشیدم .سامیار چند لحظه خیره شد بهم بعدم سرش رو انداخت پایین و شقیقه
هاش رو ماساژ داد .دوباره که سرش رو اورد باال به من نگاه نکرد:
_شغله ؟
_نه
_روبه نیما گفت
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_ یه راهنمایی بکن بابا پدرم در میاد تا بتونم بگم
نیما هم گفت:
_اوم چی بگم بهت ؟ ببین اینم یه جمله ست که چیز خاصی توش نداره .یه راهنمایی خوب
بهت بکنم اینه که این جمله رو که گفتی زیاد خوشت نمیاد ازش
_من چی گفتم که خوشم نیاد ازش ؟
سرشو اورد باال و روبه نیما گفت:
_نیما ؟ نکنه مال اون روزه که روزبه حالش بدشد ؟
فهمیدم اون روزی و میگه که مچم رو کبود کرد .نیما یکم اخم کرد و گفت:
_نه اون نیست
سامیار یه نفس عمیق کشید و گفت :
_خب من چیز دیگه ای یادم نمیاد
_بابا یه جمله ای گفتی که بدت میاد ازش ؟ دوست نداری راجع به اون موضوع صحبت کنن .
_دوست ندارم ؟! چیه اون ؟
سرشو انداخت پایین .یکم فکر کرد و سرش رو باال اورد .با اخم رو به سارگل گفت:
_سارگل؟
سارگل خودش رو چسبوند به محمد و گفت :
_خب به من چه اونا گفتن یه چی بگو منم گفتم
_چیزه دیگه ای به ذهنت نرسید ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه
سامیار رو به نیما گفت:
_نمیشد یه چیز خنده دار بنویسین؟
_همش که خنده دار نمیشه .حاال بگو جملش چیه
یه اخمی کرد و گفت:
_همینه دیگه...من زن نمیگیرم
_اره افرین ولی درستش من زن نمیخوامه...
_حاال..
واسم جالب بود این حرف سامیار ! من زن نمیگیرم هه حاال انگار دخترا میان واسش خاستگاری
پسره ی خودخواه فکر کرده کلی کشته مرده داره...
ایییش...
وقتی بازی تموم شد و ناهار خوردیم بساط و جمع کردیم و رفتیم خونه.

وسائل و گذاشتیم هر کدوم رفتیم تو اتاقامون البته به جزء بزرگترها که داخل پذیرائی نشسته
بودن و گرم صحبت بودن.
من یکم دیر تر رفتم چون رفتم اب بخورم تو اشپزخونه وقتی داشتم از پله ها میرفتم باال صدایی
به گوشم خورد
_ببین تو چته ؟
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_من چمه سامیار ! چرا باور نمیکنی میگم احساس میکنم بهت عالقه دارم
با شنیدن این جمله چشماش اینطوری گرد شد.
این حرفا چیه رز داره میزنه؟
_رز این حرفا چیه میزنی ! اینکارا رو نکن نذار روابط خراب بشه
_چی میگی تو ؟ روابط چی ؟ اگه منو تو باهم باشیم که روابطمون خیلی محکم تر و بهتر میشه
سامیار پوفی کرد گفت:
_رز بس کن تمومش کن این چرندیات و...ازت خواهش میکنم
یکم خودمو خم کردم که داخل راه رو ببینم که دیدم رز نزدیک سامیار شد و دستشو گذاشت رو
سینش .سامیار با تعجب بهش نگاه کرد .رز گفت:
_سامیار من باهاتم تو هرچی بخوای در اختیارته...
دیدم اگه نرم بیشتر ادامه پیدا میکنه واسه همین قیافمو طبیعی کردم و یهو عادی از پله ها رفتم
باال و وارد راه رو شدم ..متاسفانه اول سامیار منو دید که با دیدنم جمله ای که میخواست به رز
بگه تو دهنش ماسید رز تا دید سامیار داره اینطوری نگاه میکنه برگشت و منو دید ...رفتم جلو به
دوتاشون پوزخند زدم ..به سامیار نزدیک تر شدم و گفتمد :
_اوال وسط راه رو اونم تو این خانواده جای این غلطا نیست اینو نمیدونستی بدون .دوما زن
نمیگیرم زن نمیگیرمت پس بخاطر همین کارات بوده عشق و حالتو میکنی زن میخوای چیکار !
سوما حالم از اینجور مردا بهم میخوره...
اومدم عقب و به رز یه نگاه انداختم و گفتم:
_ببین داری از حد میگذرونی اگه بازم ببینم این گند بازیات و مجبورم دست به کارشم...
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راهمو کشیدم و رفتم ...رفتم تو اتاق و لباسام و عوض کردم خودمو ولو کردم رو تخت ...رویا گفت
:.
_چه دیر کردی
_اره دستم بند بود
دیگه هیچی نگفت و خوابید .خدایا چی میشه دیگه من شاهد گند کاریای رز نباشم دیگه نبینم
این کاراشو که هم بیشتر از خودش بدم بیاد هم بیشتر دلم واسه خانوادش میسوزه ...واسه روزبه
که میدونم خیلی جاها از خجالت رز سرشو بابا نیاورده هرچی هم با احترام با رز صحبت میکنه
حالیش نمیشه .من میدونم اگه یه روز صبرش تموم بشه دیگه واویالست  .واسه رویا که از تیکه
هایی که رز بهش میندازه تو جمع خورد میشه ولی صداش در نمیاد من میدونم اینا همه از
تربیت خوب عمو و زنمویه ولی نمیدونم این وسط رز به کی رفته که اینطوری میکنه....
سامیار هر فکری در موردش میکردم جز اینکه بتونه با دختر داییش اینجوری باشه وای بیچاره
عمه اگه بفهمه دق میکنه  ..سامیار سامیاری که اینقدر خودشو مظلوم نشون میده ببین عجب
مار موزیه...

کم کم خوابم برد و دیگه هیچی نفهمیدم .وقتی بیدار شدم ساعتای  6بود هوا تاریک شده بود
تخت نرم و اتاق سرد همه دست به دست هم داده بودن که دوباره بخوابم...
با صدای رویا چشمامو باز کردم.
_شمیم ؟ پاشو دیگه چه قدر میخوابی ؟ ساعت 8
گفتم
_ساعت چنده؟
_8
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_جدی ؟
_اره بابا جدی پاشو...
نشستم رو تخت و خمیازه کشیدم
_تو برو پایین منم میام
_من رفتم نری باز بگیری بخوابی
_باش
تا رفت دوباره دراز کشیدم که بهو در باز و رویا پرید تو
_دیدی گفتم باز میخوابی !پاشو پاشو باهم بریم
به هر زوری بود موهامو بستم و رفتم پایین .فقط بزرگ ترا بودن.از رویا پرسیدم
_پس بچه ها کوشن ؟
_رفتن تو حیاط بیا بریم
رفتم به لیوان چایی واسه خودم و رفتیم بیرون .بچه ها تو االچیق نشسته بودن و داشتن حرف
میزدن .منو رویا هم به جمعشون اضاف شدیم که روزبه گفت
_چه عجب خانوم از تخت پادشاهی شون دل کندن...
_وای نمیدونی چه کار سختی بود جدا شدن از تختم ولی با وجود رویا نمیشه خوابید
شهریار گفت
_خوب کرده رویا وگرنه تو معلوم نبود تا کی بخوابی..
_ا باشه پس یه روز رویا رو میفرستم سر وقتت تا تو رو بیدار کنه ببینم چه حسی داری!
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_نه دستت درد نکنه به بیدار کردن نیما عادت کردم..
یع نیم ساعتی بود داشتیم حرف میزدیم توی این نیم ساعت اصال به سامیار و رز نگاه نکردم
اینقدر پررو بودن که بازم کنار هم نشسته بودن البته با شناختی که من از رز دارم بعید میدونم
حاال حاالها دست از کاراش برداره .گوشی شهریار زنگ خورد از جیبش برداشت و جواب داد
_به به اقا...سالم .خوبی ؟
_...
_مرسی ماهام خوبیم کجایی تو چه خبر ؟
_...
_ااا خب پس پاشو بیا اینجا .ما هممون نشستیم جات خالی تو االچیق.
_...
_نه بابا مزاحمت چی ؟
_...
_اره بیا پس منتظریم .ادرسم واست میفرستم
_...
_قربانت خدافظ
هممون داشتیم به شهریار نگاه میکردیم که ببینیم کیه ! نیما پرسید
_کی بود شهریار ؟
_ارمان بود...
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_اهان .دمش گرم چه زود صمیمی شد
_پسر خوبیه خوشم میاد ازش
_اره پسر باحالیه .امشب باهاش طبیعی میکنم
_نیما ابرومون و نبری!
_برو بابا مگه میخوام چیکار کنم!
_از من گفتن بود!
سرم پایین بود و داشتم به حرفای این دوتا گوش میکردم یه یادم اومد از خاله نازی
_راستی شهریار خاله نازی کی میان ؟
_تو راهن .مامان دوساعت پیش باهاشون صحبت کرد.
_باش.
خوشحال بودم از اومدن خاله .اینطوری نفسم میومد بیشتر میخندیدیم.
سرمو اوردم باال دیدم رز دستشو گذاشت رو دست سامیار سامیارم خیلی عادی دستشو کشید
بیرون و با اخم به رز نگاه کرد اما اون اصال واسش مهم نبود و یه لبخند بهش زد .خدا رو شکر
کسی نفهمید وگرنه ابروش میرفت...
البته به من چه اگه میخواد ابروش نره کنار رز نشینه ..واال خودشم دلش میخواد
گفتم
_خوب من برم یه چی بیارم بخوریم!
رز گفت
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_واسه من قهوه بیار
برگشتم و بهش گفتم
_ من گفتم برم یه چیزی بیارم بخوریم ! نپرسیدم چی میخورین !قهوه میخوای پاشو واسه خودت
بریز
همه داشتن نگاه میکردن تا چشمم به شهریار افتاد اشاره کرد که تمومش کنم بعد به روزبه
اشاره کرد .روزبه سرشو انداخته بود پایین و هیچی نمیگفت.
وای خدا از دست این رز از اخر خودم خفش میکنم...
رفتم شیر موز درست کردم و بستنی داخل هر لیوان گذاشتم .یه فنجونم قهوه واسه رز گذاشتم
تو سینی و رفتم تو حیاط.
از در که اومدم بیرون دیدم ارمان داره با بچه ها دست میده و سالم میکنه چون جای من خالی
بود کنار رویا رفت کنارش نشست .منم رفتم پیششون و گفتم
_سالم
ارمان برگشت و گفت.
_سالم شمیم خانوم حالتون خوبه ؟
_ممنون شما خوبین؟
مرسی ممنون
سینی رو گذاشتم و گفتم
_خب بفرمائید شیرموز بستی شمیم خانوم
نیما گفت
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_اوف نگفتم با قلب من بازی نکن .نگفتم واسه من از این چیزا نیار ؟ من قلبم طاقت نداره خب
المذهب
شهریار گفت:
_عیبی نداره خیلی به فکر قلبتی من جای تو میخورم...
بعدم لیوان نیما رو برداشت .نیما پرید و لیوان شو گرفت:
_تو غلط میکنی خودم هستم
نشستم کنار شهریار و رو به ارمان گفتم
_بفرمایید بخورین
ارمان لیوانی برداشت و تشکر کرد .فنجون قهوه ی رز و برداشتم و گذاشتم جلوش.
_قهوه اوردم واست
رز یه نگاهی بهم کرد و گفت
_مرسی
اه اه چندش خانوم .هممون مشغول خوردن بودیم که رویا گفت
_خوب بعدش چی ؟
نیما گفت
_بعد چی چی ؟
_بعد اینکه شیرموز بستنی خوردیم چیکار کنیم !؟
_حاال بزا بخوریم بعد فکر اونجا روهم میکنیم

214

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
ارمان گفت
_من برم تو با اقایون یه سالم و علیک بکنم بر میگردم
روزبه گفت
_برو برو راحت باش..
وقتی رفت نیما گفت
_بچه ها هستین یکم اذیتش کنیم ؟
شهریار گفت
_ول کن نیما جون ما...تازه اومده بیچاره
_ای بابا خوب پس چیکار کنیم حوصلم سر رفته ؟
همونجا ارمان اومد.
سامیار خندید و گفت
_تو حوصلت سر میره بقیه رو اذیت میکنی!
_اره دیگه تازه من که خوبم استادم شمیمه
_میشه به نمونه ش رو بگی!
_همین قبل اینکه بیایم مسافرت .ما یه غلطی کردیم با شهریار اومدیم نقش

کشیدیم که شمیم و اذیت کنیم .وقتی فکر همه جاشو کردیم دست به کار شدیم و من رفتم دراز
کشیدگ جلوی در اتاق شمیم شهریارم رفت در زد دفعه اول شمیم در و باز نکرد ولی دفعه ی
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این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
دوم که شهریار در زد اومد و درو باز کرد شهریار رفته بود کنار دیوار که دیده نشه ولی چون من
داشتم قبلش ادای ادمایی که قلبشون درد میکنه و در میاوردم شهریار خندش گرفته منم تا
شهریار و دیدم خندم گرفت تا خندم گرفت شمیم در و باز کرد و اومد بیرون به زور خودمو کنترل
کردم و صدام در نیومد اینقدر روم فشار بود که قرمز شده بودم شمیم فکر کرد من حالم بد شده
چندبار که صدام کرد و دید نمیتونم جواب بدم و هی دارم قرمز تر میشم شروع کرد به داد و
بیداد که نیما داره میمیره و حالش بده و از اینجور حرفا کم کم داشت گریش میگرفت که شهریار
نتونست تحمل کنه و تزکید از خنده .تا شمیم صدای خنده رو شنید و برگشت طرف شهریار منم
شروع کردم به خندیدن شمیم برگشت و منو دید تا فهمید نقشه بود یه لگد محکم بهم زد و
رفت تو اتاق.
همه داشتن میخندیدن به منو شهریار و تیما نگاه میکردن ارمانم همین طور .نیما گفت
_ خالصه اقا ما رفتیم پایین شمیم بعد از یه دو ساعتی اومد پایین خیلی طبیعی نشست انگار
نه انگار که ما کاری کردیم اخه شمیم ادمی نیست که اگه اذیتش کنی بعدش بیاد جلوت بشینخ
و هیچی نگه ما داشتیم شاخ در میاوردیم تا اخره شب همین طور بود اومد و گیر داد که شب
باید بخوابی اینقدر اصرار کرد تا من خوابیدم اونم چه خوابی .صبح وقتی بیدار شدم دیدم گیج و
منگ رفتم دستشویی اول که هیچی نفهمیدم ولی یهو تو ایینه دیدم یه طرف سرم خالیه.
تا اینو گفت سامیار قهقهه ای زد
_ دیدم یه طرف سرم خالیه و مو نداره چشمام مثل هندوانه گرد شده بود .اخه خدایا مگه میشه
یه شبه موهام بریزه پس چی شده ؟ یدفعه دو هزاریم افتاد جزء شمیم کار هیشکی نمیتونه باشه
....یه دادی کشیدم و رفتم پایین خالصه بگم براتون که کل خونه رو دنبال شمیم کردم اخرم
شمیم رفت تو اتاقش و درو قفل کرد.اونجا با خودم گفتم ساعت  9کالس داره باالخره که باید بیاد
بیرون .رفتم صبحانمو با هزار جور فحش به شمیم خوردم و دوباره رفتم دم در اتاق شمیم تا
دستگیرع رو فشار دادم دیدم در باز شد .اول تعجب کردم هرچی گشتم شمیم نبود.
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یهو چشمم به دوتا چشم افتاد که از لبه ی بالکن داره نگاه میکنه .سریع رفتم طرف بالکن که
شمیم از طناب گرفت و پرید پایین .داشتم از عصبانیت منفجر میشدم شمیم بدو بدو کرد و
رفت سوار ماشین دوستش شد و رفت....بله
همه خندیدن .سامیار گفت
_فکر نمیکردم تا این حد باشه شیطونی شمیم ...ولی نه خوشم اومد قشنگ جبران کارتو کرد..
هیچی نگفتم .یکم که گذشت رفتیم تو بابا گفت
_خب بچه ها امشب خالتون میرسن بهتره واسه شام کباب کنیم .اوناهم کم کم میرسن.
رو به ارمان گفت
_ارمان جان شما هم برو دنبال مامان و بابا و واسه شام بیارشون اینجا.
_ ممنون .ولی شرمندتونم اخه امشب خونه ی دوست پدر دعوتیم و باید بریم .تا االنشم من دیر
کردم
_ای بابا بد شد که .باش پس فرداشب منتظرتونیم.
_ممنون .چشم حتما
بعدم خداحافظی کرد و رفت
بساط کباب برداشتیم و رفتیم تو حیاط .نشستم رو صندلی .رویا گفت
_شمیم بیا بریم لب دریا اینجا حوصلمون سر میره
_باشه بریم
تا راه افتادیم طرف در شهریار گفت
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_کجا؟
رویا گفت
_میریم لب دریا
_این موقع .اونم تنهایی ؟
_اره مگه چیه .نزدیک زود برمیگردیم.
دستمو کشید و باهم رفتیم طرف در .برگشتم دیدم شهریار هنوز داره به ما نگاه میکنه.
اخی داداشم نگران عشقشه...
رسیدیم و نشستیم .رویا گفت
_شمیم؟
_هوم ؟
_االن دلت چی میخواد ؟
_دلم ؟ اوووم االن دوست دارم ...دوست دارم...هیچی به ذهنم نمیرسه
_خسته نباشی
_حاال تو بگو تو چی دلت میخواد ؟
_من؟ من دلم میخواد یه تنوعی به زندگیم بدم دوست دارم یه چیز جدید وارد زندگیم بشه که
فرق کنه با همه چیز ...درسته االنم خیلی خوش میگذره ..ولی واقعا نیاز دارم به یه تنوع
_اووو چه حرفا زندگی به این خوبی .تنوع میخوای چیکار ؟قبول دارم زندگی بعضی مواقع خیلی
یک نواخت میشه ولی خب به نظر من االن خوبه.
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_نمیدونم
دیگه چیزی نگفتم و زل زدیم به دریا یکم که صحبت کردیم رفتیم تو .نیما و روزبه داشتن کباب
سیخ میکشیدن و میزاشتن رو منقل سامیار و شهریارم نشسته بودن .جالب این بود که
دوتاشون ساکت بودن و تو فکر .تا منو و رویا سالم کردیم دوتاشون سرشون و اوردن باال و
لبخندی زدن ...وا سامیار لبخند زدنش چیه دیگه ! فازش من نفهمیدم چیه...
رفتم باد به زن برداشتم و شروع کردن به باد زدن کبابا یه بوی خوبی راه افتاده بودن که دلم
داشت ضعف میرفت سامیار اومد و از توی ظرفی که بابا رو توش گذاشته بودن یه تیکه برداره با
باد بزن محکم زدم پشت دستش
_ااخ چرا میزنی ؟
_ناخونک اونم در ملع عالم ؟
_جرمه ؟
_بدتر .
_ولی من میخوام
_میخوای که میخوای باید صبر کنی تا موقع شام
_من االن هوس کردم
_مگه بارداری که هوس کردی ؟
سامیار خندید و گفت
_مگه فقط حامله ها هوس میکنن ؟
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_بله پس چی ؟ مگه مردم هوس میکنه ؟ مرد باید اینجوری باشه که زن هرچی گذاشت جلوش
کوفت کنه
_مرسی واقعا حداقل جلوی من نگو
_تعارف که نداریم
_نه شما که اصال نداری
_مشکلی داری ؟
_نه من غلط میکنم
_افرین حاالم برو
_میخوام اینجا واستم
_اینجا واستی که چی بشه؟
_که ببینم خوب باد میزنی کبابا رو یا نه!
_ببینی خوب باد میزنم یا نه که چی بشه ؟
_که اگه بد باد زدی به بقیه بگم!
_به بقیه بگی که چی بشه ؟
با خرص گفت.
_که بدونن چجوری ادمی هستی!
_بدونن چجوری هستم که چی بشه ؟
_که بدونن عجب ادم رو مخی هستی ؟
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بعدم با حرص رفت...
داشت میرفت که گفتم
_سامیار ؟
برگشت
_بدونن رو مخ هستم که چی بشه!
یه نگاه بد بهم انداخت و رفت نشست پیش محمد.

اخیش دلم خنک شد ...گودزیالی زشت
داشتم کارمو میکردم که صدای بوق ماشین اومد هممون برگشتیم دیدیم پشت در ویال یه نفر
داره بوق میزنه .حتما خاله نازی اینان .نیما بدو بدو رفت در و باز کرد .ماشین خاله نازی اومد تو
پارک کرد .با خوشحالی رفتم طرف ماشین نفسم تا ماشین واستاد پیاده شد و بغل کردیم همو...
خاله و عمو(کامران)پیاده شدن .همه اومدن استقبالشون و سالم و احوالپرسی کردن .همگی باهم
رفتیم نشستیم .من رفتم و یه سینی چایی ریختم داشتم میومدم بیرون که سامیار گفت
_شمیم ؟
برگشتم و گفتم
_بله ؟
_این کسایی که اومدن خانواده ی خالتن؟
_اره چطور ؟
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_همینطوری .چون نشناختمشون
سینی رو ازم گرفت و گفت
_بده من ببرم خسته میشی
و رفت .فکر کرده من با این کاراش کارای ظهری رو یادم میره ..هه اقا رو باش.
رفتم توحیاط و پیش نفس نشستم
_چطوری تو خوبی ؟
_مرسی .خوش میگذره تنها تنها ؟
_جات خالی بود خیلی خوش گذشته تا حاال
البته اگه بعضی جاهاشو فاکتور بگیریم.
_خوب .حاال از فردا من هستم بیشتر خوش میگذره
_اوو یکم واسه خودت پپسی باز کن
نفس خندید و هیچی نگفت
شاممون رو که خوردیم .من گفتم
_خب با اجازتون منو رویا و نفس بریم تو اتاق!
شهریار گفت
_کجا بودین حاال ! تو خودت میخوای بری برو به رویا ...و نفس چیکار داری ؟
_یه کاری دارم فضولی ؟
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نفس گفت
_بیا بریم شمیم ول کن شهریار رو!
سامیار گفت
_ای بابا تفس تو میخوای بری برو به شمیم و ....رویا داری ؟
نفس مشکوک به سامیار و شهریار نگاه کرد بعدم به ما...
گفت
_شرمنده ی جفتتونم!
دست منو دویا رو کشید و برد تو اتاق.نشستین نفس واستاد جلومون.
_خب خب...زود تند سریع بگین قضیه چیه!
_قضیه ی چی چیه ؟
_ای کلک ها فکر کردیم من نمیفهمم ؟
_چی میگی تو ؟
نفس شونه های رویا رو گرفت و گفت
_رویا تو چشمای من نگاه کن
رویا روشو کرد اونطرف و هیچی نگفت.نفس گفت
_عیب نداره یه روز دستتون رو میشه .حاال شمیم از قضیه پرته ولی شما رویا خانوم به روز
سالمت میکنم
رویا گفت
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_برو بابا نیومده داره هذیون میگه.
_باشه .باشه ...من حالم بده دارم هذیون میگم...
یکم که گذشت و از هر دری حرف زدیم .رفتیم پایین سامیار و شهریار داشتن شطرنج بازی
میکردن!
نشستیم پیششون و نگاه میکردیم .نیما هی به بازیشون جو میداد...
_بله ببینیم در حرکت بعدی شهریار راد چکار میکنه !
_بلهههه چکار کرد این مرد بزرگ ! و حاال در حرکت بعدی اقای سامیار تهرانی!
_اوه اوه بازی داره به مراحل سختی میره.
_باید ببینیم این دو مرد شطرنج باز چه میکنن!!
وقتی بازیشون تموم شد گفتم
_من رفتم باال ...هرکی میاد یاال
سامیارگفت
_منظورت از هرکی بیاد دختراست ؟ یا همه ؟
_نه منظورم پسراست .جون ما تعارف نکن اگه میای بیا بریم
_نه نه دستت درد نکنه .هم با رویا و نفس بری بهتره..
نیما دستشو انداخت دور گردن سامیار گفت
_الهی بگردم ...شمیم چیکار کردی این بچه اینقدر ازت میترسه
دستشو کشید رو صورت سامیار و گفت
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_نه نه عموجون من هستم نترس ! نترسی عمویی
با حرص گفتم
_نیما مگه من چیکار کردم که اینطوری میگی ! بدجنس
_هیچی کم مونده بچه رو بخوری ! از دست تو شب ادراری گرفته طفل معصوم ! جواب مادرشو
چی بدم ؟!
سامیار گفت
_تو االن داری دفاع میکنی با ضایع میکنی!
نیما دستشو زد به چونه شو ادای فکر کردن در اورد
_اووم تقریبا..هردوش !راتشو بخوای تکلیفم با هودم مشخص نیست همیشه میام دفاع کنم
میزنم خراب میکنم ! االنم خراب کردم ؟
_اره گند زدی!
_ببخشید دیگه بیشتر از این در توانم نیست.
خندیدم و گفتم
_روانیه بابا پسره!
بعدم رفتم باال .روی تخت دراز کشیدم .من وسط دراز کشیدم و رویا و نفسم کنارم

تا دم دمای صبح حرف زدیم تا اینکه کم کم چشم سه تامون گرم شد و خوابیدیم.
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صبح با صدای جیغی با وحشت نشستم رو تخت .یه گیجی به دور و ورم نگاه میکردم .سرمو
انداختم پائین و چشمامو مالوندم ...دوباره که سرمو اوردم باال نفس و دیدم که داره ریز ریز
میخنده .تا فهمیدم کار این دیوونه بوده یه نگاه بد بهش انداختم و گفتم
_حالت خوبه ؟ این سرو صداها چیه میکنی سره صبحی ؟!
_سره صبحی ؟یه نگاه به ساعت بندازید مادمازل...
به ساعت دیواری یه نگاه انداختم 45/11..
اوه اوه یازده بود ...نفس گفت
_حاال دیدی ؟
_خوب دیگه توهم .رویا کو ؟
_رفت مستراب بشاشه
_اه نفس بیشعور حالم و بهم زدی
_خب چیه ؟ تو میری مستراب کار دیگه ای میکنی ؟توهم مدستشویی می کنی دیگه...
_نفس برو گمشو بیرون ماهم االن میایم..
_باشه بابا..
تا رفت پاشدم و رفتم جلوی ایینه .خب امشب عید ،االن باید برم صبحانه البته صبحانه که چه
عرض کنم ناهار بخورم بعدم شروع کنم به چیدن سفره ی هفت سین.رویا که از دستشویی اومد
رفت موهاشو بست و رفت پائین .منم سریع رفتم یه ابی به سر و صورتم زدم لباسام و عوض
کردم و رفتم پائین .بیشتریا نشسته بودن تو حال ولی محمد و سارگل و سامیار نبودن .منم
چیزی نپرسیدم که کجا رفتن .یه چند لقمه خوردم و لوازمم رو اوردم پایین .هرکسی یه نظری
میداد که کجا بچینم!
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با یکم مشورت و فکر کردن سفره رو کنار پنجره ی بزرگ توی پذیرائی انداختیم .پذیرائی کال دوتا
پنجره داشت که سرتاسر دیوار و گرفته و بود یه منظره ی خیلی بزرگ از بیرون و نشون میداد
.دریا و ساحلش .مطمئنم خیلی قشنگ میشد .از کنار پنجره میزا رو گذاشتم و همینطور از بزرگ
به کوچیک بیشتر میرفت سمت پنجره .ساتن و روشون انداختم و مرتب کردم بعضی جاهاشو
صاف میکردم بعضی جاشو شلوغ.وقتی ساتن و تور درست شد ظرفا رو اوردم و هر کدوم رو با کلی
فکر سر جاشون میزاشتم همینطور تو فکر بودم که محمد و سامیار و سارگل اومدن.سارگل گفت
_به به شمیم خانوم...از اینکه کارا نکن بابا ماها از خودمون خجالت میکشیم.
_وا چرا خجالت بکشی ؟
_واسه اینکه من از تو بزرگترم اینکهرا رو نمی کنم
_خب نکنی!مگه من برسم به سن رسیدم چون تو حامله شدی منم باید بشم ؟
_جواب قانع کننده ای بود ...قانع شدم
خندیدم و گفتم
_افرین
سامیار دستاشو کرده بود تو جیب شلوارش و داشت نگاه میکرد .بهش گفتم
_مورد پسند واقع شد جناب؟
سامیار بهم نگاه کرد
_هاا؟
_میگم مورد پسند واقع شد سفره هفت سین ؟ اخه خیلی کارشناسی زل زدی بهش.
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_اهان...اوم بد نیست میشه تحملش کرد.

_من واسه تو ننداختم که بخوای تحملش کنی
محمد رو به سارگل گفت:
_بیا عزیزم ما بریم بشینیم پیش بقیه .خسته شدی...
دست سارگل و گرفت و رفتن.
سامیار گفت:
_تو که واسه من ننداختیش واسه چی میپرسی ؟
_همین طوری..خواستم احساس شلغم بودن بهت دست نده یه نظریم از تو پرسیده باشم.
_خیلی مرسی شمیم خانوم
_خواهش میشه.
اومد کنارم واستاد و اروم گفت:
_شمیم ؟ حاال چه واسه من انداخته باشی چه نه به نظر من سفرت عالی میشه .مثل خودت...
یه چند ثانیه هنگ کردم ولی بعد سرمو اوردم باال و زل زدم تو چشماش.
اونم زل زده تو چشمای من ...افتاب افتاده بود تو چشماش و عسلی تر شده بود چشماش .یه
عسلی خیلی قشنگ.
بعد از چند دقیقه یه اوهومی کردم و سرمو برگردوندم ..اونم به خودش اومد راهشو کشید و رفت
.
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ظرف که توی دستم رو گذاشتم و نشستم رو زمین ..قلبم رو هزار میزد چرا اینجوری میشه ! خدایا
! من نباید حالم عوض شه من اون کیه؟؟ پسره ی دختر باز.حتما با رز حالش و کرده اومده سر
وقت من .ای ای پسره ی...
یه نفس عمیق کشیدم و پاشدم .وقتی سفره تموم شد کمرمو خم کردم و خستگی مو گرفتم
.همون موقع نیما و شهریار و روزبه اومدن.
روزبه گفت
_خسته نباشی خانوم هنرمند.
_مرسی واقعا االن دلم یه چای دبش میخواد.
نیما گفت
_به به شمیم جوون چه کرده!!

_بله دیگه ما اینیم...
همون موقع رویا و نفسم اومدن .دست رویا یه سینی بود داخلشم چایی.با دیدینش گفتم
_اوووف دمت جیز رویا جون .دیوونتم
رویا خندید گفت
_میدونستم االن نیاز شدید و مبرم به چای داری
_ایول
چایی رو که خوردم رفتم با بچه ها پیش بقیه نشستیم همه خسته نباشین میگفتن منم هی به
همه میگفتم
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_مرسی سالمت باشی
ساعت  4بعدازظهر بود بعد از ناهارمون با نفس و رویا رفتیم لب دریا.نفس چون اولین روزش بود
که اومده بود ذوق زده بود و هی میگفت
_بچه ها بیاین بریم تو اب.تورو خدااا
باالخره راضی شدیم رفتیم تو اب .دوساعتی تو اب بودیم و حسابی هوش گذروندیم وقتی از اب
اومدیم بیرون احساس میکردم  100کیلو شدم .نمیتونستم راه برم و همونجا روی ماسه ها افتادم
...بچه هایم کنار دراز کشیدن .با صدایی چشمامو باز کردم
_شما ها نمردین اینقدر تو اب بودین؟
رویا گفت
_نه بابا ما رو چی میبینی !سخت جونی هستیم واسه خودمون
نیما گفت
_اره مثل س...
ادامه ی حرفشو نگفت .گفتم
_چی ؟
_هیچی
چون حدس زده بودم منظورش چیه بلند شدم و گفتم
_چی گفتی ؟
نیما اروم اروم عقب رفت
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_هیچ...هیچی بابا چرا داغ میکنی؟
_اخه انگار یه چیزی میخواستی بگی
_نه من زبونم میگیره واسه همین فکر کردی میخواستم چیزی بگم.
_مطمئن؟
_تخت
_چی تخت؟
_خیالت!...خیالت تخت
بچه ها زدن زیر خنده .رو به نفس و رویا گفتم
_بچه ها پاشین بریم تو ببینیم کار ندارن مامانا.
رفتیم تو مامان و زنمو با عمه و سارگل نشسته بودن .عمه تا ما رو دید گفت
_وای خدا اینارو ببین .برین لباساتون و عوض کنین همین شب عیدی مریض نشین...
تا میخواستیم بریم باال مامان گفت
_بچه ها نرین باال تا چندساعت دیگه نیاین ها ..مهناز با خانوادش تا  1ساعت دیگه میان.
باشه ای گفتم رفتیم باال .نفس گفت
_مهناز کیه؟
_دختر خاله ی بابام.
_خب اونا واسه چی میخوان بیان اینجا ؟
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_چند شب پیش رفتیم خونشون بابا امشب دعوتشون کرد و گفت که موقع سال تحویل اینجا
باشن.
_اهان .احیانا از این ادمای خشک نیستن که؟سال تحویل زهرمارمون نشه!
_نه خیالت تخت باشه .یه پسر دارن فقط که اونم مثل خودمونه فقط یکم متشخص تر
_خب خداروشکر
به ترتیب رفتیم دوش گرفتیم و لباس عوض کردیم .نفس و رویا داشتن هر کدوم یه کاری میکردن
منم تصمیم گرفتم پائین موهامو فر کنم نشستم رو صندلی جلوی ائینه .کار موهام یه ساعت
طول کشید وقتی تموم شد یه نگاه کلی انداختم به خودم ..خب عالی شد با اون لباسایی که
خریدم واسه امشب .یه بلوز سفید با جلیقه و شلوار لی که خیلی خوشکل روش طرح داشت
.کفش های پاشنه بلند سفیدمم پام کردم و رو به بچه ها گفتم
_چطوره ؟
نفس و رویا تازه منو دیدن .دهنشون باز مونده .نفس گفت
_بی شرف چه کردی!
رویا_باباااا دل کیو میخوای ببری المصب ؟!
خندیدم و گفتم
_گمشین.
رفتم جلوی ایینه و یه رژ تیره که عاشقش بودم زدم .به بچه ها گفتم
_بریپ پائین دیگه.
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نفس یه بلوز تا رو باسنش بود با یه شلوار مشکی پوشیده بود .رویا هم یه کت لیمویی با شلوار
سفید .اینایم تیپی زده بودن واسه خودشون رفتیم بیرون وسط پله ها یادم اومد ادکلن نزدم
.سریع به بچه ها گفتم برین شما منم االن میام .رفتم جلوی ایینه و دوش گرفتم با ادکلنم .یه
دست به موهای بازم کشیدم و فرق راستم و مرتب کردم تا اومدم بیرون سامیار و دیدم که داره
دکمه سر استین پیراهنش و میبنده و اصال حواسش به من نیست .هوس اذیت کردن زد به سرم
رفتم جلوش استینش و گرفتم و گفتم
_بزار کمکت کنم
اصال به صورتش نگاه نکردم و از حالتش مشخص بود که زل زده بهم .یکم که گذشت وقتی
درست شد یه دست روی دکمه ی لباسش کشیدم که مرتب بشه .رفتم عقب و سرمو اوردم باال.
_تموم شد
خشکش زده بود .حتی پلک نمیزد داشت خندم میگرفت.
_سامیار ؟
فقط زل زده بود تو چشمام.
_سامیار؟؟
یهو یه تکون خورد و گفت
_بله؟
_میگم درست شد
اصال نگاهی به لباسش نکرد.
_مرسی
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یه لبخند زدم و گفتم
_قابلی نداشت.
راهمو کشیدم و رفتم پایین .تو دلم داشتم بهش میخندیدم .پسره ی بیچاره
تا خاله مهناز و دیدم رفتم طرفش و باهاش دست دادم.
_سالم شمیم جان .خوبی ؟
_سالم .ممنون خیلی خوش اومدین
_ممنون .ماشاا..چه برو رویی بهم زدی دخترم
لبخندی زدم و هیچی نگفتم شهریار و نیما و روزبه نمیدونم چی میگفتن که قش قش
میخندیدن .رفتم کنارشون
_چی میگین ؟ به منم بگین بخندم
نیما گفت
_اوه اوه مادمازال و ببین.
شهریار گفت
_بیا بشین کنار من شمیم
تا نشستم گفت
_خواهر خوشکلم
روزبه گفت
_خب دیگه حاال باز خواهر برادر همدیگه رو دیدن.
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زبونمو در اوردم
_حسود.
همون موقع صدای زنگ اومد .رویا رفت جواب داد بعدم رفت تو حیاط .بعد از  5مین با ارمان
اومدن تو .دست گلی دست رویا بود که معلوم بود ارمان اورده .با هممون دست داد و نشست
تازه سامیار از باال اومد با بقیه احوالپرسی کرد کنار ارمان نشست .سرمم و رویا و نفس گرم کردم

تا سال تحویل اتفاق خاصی نیفتاد .البته به جز نگاهای سامیار که خیلی رو اعصاب بود این
اخریا که خیلی داشت تابلو میکرد نیما گفت
_شمیم این سامیار داره رو اعصاب من راه میره
_ولش کن نیما.
رز یه ثانیه سامیار و ول نمیکرد به اون پیراهن کوتاهی که پوشیده بود من خجالت میکشیدم تو
صورت مردا نگاه کنم بس که کوتاه و لختی بود.
نیم ساعت مونده بود تا سال تحویل ههمون نشستیم کنار هم و هرکسی هر چیزی دوست
داشت میگفت
بابا_خدایا انشاا...بچه هامون عاقبت بخیر بشن
_عمو _انشاا...امسال با خوشی و سالمتی بگذره
مامان _خوشبختی بچه ها و از خدا میخوام.
زنمو_امیدوارم امسال سال پر برکت خوبی واسه همه باشه
خالصه که همه گفتن و رسید به نیما

235

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خدایا ای خدای مهربون همه رو به ارزوهاشون برسون حاال اسم زن من اگه ارزو نبود عیب نداره
فقط موئث باشه هرچی بود بود...
همه زدن زیر خنده.
شهریار _خدایا روابط همه ی خانواده ها مثل ماها خوب باشه .نزار هیچ وقت رابطه ای که این
جمع باهم دارن خراب بشه.
نیما در گوشم گفت
_اگه خراب بشه دیگه رویا پر...
خندیدم و گفتم
_امیدوارم امسال بتونم درسامو خوب پاس کنم
سامیار _خدایا همه ی مجنونا رو به لیلی شون برسون....
وقتی همه گفتن چند دقیقه مونده بود تا سال تحویل .همه ساکت بودن داشتن تو دلشون با خدا
حرف میزدن .با صدای توپ همه سرشون اومد باال با لبخند زل زدن به تلویزیون.
_اغاز سال یک هزار و سیصد و نود و پنج هجری...
رفتم پیش بابا و عمو .بابا رو از ته دل بغل کردم و عید و تبریک گفتم
عمو رو هم همینطور .چون تعداد زیاد بود یکم طول کشید .تا رسیدم به شهریار دستاشو از هم
باز کرد منم خودم و محکم انداختم تو بغلش ...سفت گرفته بودم و تو گوشم گفت
_عیدت مبارک خواهر گلم
_عید توهم مبارک عاشق دلخسته
تا اینو گفتم رفتم عقب شهریار با تعجب زل زده بود بهم .چیزی نگفتم و رفتم پیش نیما
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اقا نیما عیدتون مبارک
_برو مزاحم نشو
_اقا تو رو خدا یه ب.و.س میدی ؟
نیما شروع کرد به بدو بدو کردن دور مبال

_برو گمشو دختره ی خراب
منم دنبالش
_جون تو اگه یه ب.و.س ندی من خوابم نمیبره
نیما به جیغ زنونه کشید
_وای عجب دورو زمونه شده
_کوتاه بیا پیر خوشگله بیا و به این دختره به ب.و.س بده
نیما واستاد و با لبخند بهم نگاه کرد .رفتم نزدیکش بغلم کرد و پیشونیم و ب.و.سید.
_عیدت مبارک
لبخندی زدم و گفتم
_مرسی
به همه تبریک گفتم جز سامیار و رز .تا رفتم تو اشپزخونه سامیارم اومد و گفت
_منم ادمم به خدا ..چرا همه رو ادم حساب میکنی جز من؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_من مگه چیکار کردم ؟
_هیچی به همه تبریک گفتی اال من.
_خب حاال عیدت مبارک
لبخندی زد و گفت
_عید توهم مبارک عزیزم
نتونستم اخم کنم خیلی با احساس گفت .دلم واسش سوخت یعنی واقعا دوستم داشت ! یا از
روی هوس بود ؟ خدایا کمکم کن بفهمم این چه بازیه منو توش گذاشتی!
اومد نزدیکم و یه جعبه از تو جیبش در اورد.
_قابل تو رو نداره.
_واسه منه ؟
_اره دیگه .مگه کس دیگه ای جز تو واسم مهمه ؟
لبمو گاز گرفتم و جعبه رو گرفتم ازش .درشو که باز کردم به زنجیر و پالک بود توش.
خیلی قشنگ بود.
_مرسی سامیار خیلی قشنگه
_قابل تو رو نداره عزیزم...
لبخندی زد و از اشپزخونه رفت بیرون رفتم اتاق باال و انداختم گردنم ...یه دست بهش کشیدم و
برگشتم پایین سامیار تا دید گردنم کردم یه لبخندی زد که قند تو دلم اب شد...
نشسته بودیم داشتیم میوه و شیرینی میخوردیم که خاله مهناز گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب اردالن اگه احازه بدی میخواستم باهلت حرف بزنم!
عمو گفت
_بگو مهناز اینجا غریبه ای نیست.
خاله مهناز یه نگاه به دور و برش انداخت گفت
_اگه تو و خانوم گلت اجازه بدن میخوام رویا جان رو واسه ارمان خاستگاری کنم!
تا اینو گفت جمع سکوت مطلق شد .من که دستم خشک شده بود تو هوا سرمو چرخوندم طرف
شهریار دیدم چشماش گرد شده از تعجب .عموگفت
_خواهش میکنم اجازه ی ماهم دست شماست
شهریار تازه داشت باور میکرد که واقعیه .دستاشو مشت کرده بود و صورتش داشت هی قرمز تر
میشد .به نیما اشاره کردم اونم مثل من هنگ بود .تا نگاه نیما افتاد به شهریار رفت کنارش
نشست و تو گوشش چیزی گفت.
شهریار هیچ فرقی نکرد .به رویا نگاه کردم سرشو انداخته بود پایین .دستمو انداختم زیر چونش و
اوردم باال تا چشمم به چشماش افتاد اشک چکید ازشون.
گیج شده بودم.

باید یه کاری میکردم رویا دختری نبود که رو حدفش عمو حرفی بزنه البته ارمانم پسری نبود که
الکی بشه ردش کرد از هر نظر عالی بود ولی خب...
یکم فکر کردم واالن نمیشه هیچ کاری کرد.
عمو گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_مهناز من حرفی ندارم ولی نظر دخترم شرطه .اگه اون راضی باشه من مشکلی ندارم
ارمان سرشو انداخته بود پایین .زنمو اروم به رویا گفت .رویا هم گفت سه روز وقت میخوام.
عمو وقتی شنید به مهناز گفت که دخترم یه روز وقت میخواد .شهریار همونجا بلند شد و سریع
زد از خونه بیرون .رویا تا دید شهریار رفت بیرون پاشد و رفت باال.
یه چند دقیقه ای گذشت دلم طاقت نیاورد و رفتم بیرون .هوا تاریک بود و ستاره ها یکم روشنش
کرده بودن .شهریار لب دریا واستاده بود دستاشو کرده بود تو جیبش.
رفتم کنارش.
_داداشی ؟
هیچی نگفت حتی تکونم نخورد
_شهریار تو رو خدا ناراحت نباش
بازم سکوت
_داداشم ببین هنوز که چیزی نشده تو میتونی رویا رو به دست بیاری فقط کافیه به بابا و مامان
بگی تا با عمو صحبت کنن.
_نه شمیم
با تعجب بهش نگاه کردم
_چی نه ؟
_اگه رویا منو میخواست میتونست همونجا بگه نه
_نه شهریار نمیتونست .تو اون و نمیشناسی .اون اخالق خودش و داره من مطمئنم اونم نسبت
به تو بی میل نیست
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار بهم نگاه کرد و گفت
_شمیم ؟ راست میگی ؟
_اره باور کن .وقتی تو رفتی بیرون رویاهم رفت باال ...وقتی دید تو چیزی نگفتی اشک تو
چشماش جمع شد
شهریار خوشحال گفت
_بگو جون شهریار
_به جون خودم راست میگم
ناراحتی رفت شد همون شهریار.
_خب االن که دیره .فردا میرم با رویا حرف میزنم اره با خودش حرف بزنم بهتره .بعدش میریم به
مامان باباهامون میگیم ...یه جشن کوچیکی هم اینجا میگیریم .اره این خوبه
همینطور که داشت با خودش حرف میزد رفت تو خونه.
ای جان ...غیرتت رو برم منو این موقع میزاره اینجا و خودشم میره تو.یهو یاد اون اتفاق چند وقت
پیش افتادم .سریع رفتم تو

وقتی خاله مهناز اینا رفتن رفتم تو اتاق  .رویا و نفس دراز کشیده بودن داشتن میحرفیدن .رویا تا
منو دید پاشد نشست هیچی نگفتم حتما نفس بهش گفته بوده که من رفتم پیش شهریار.
لباسامو عوض کردم و دراز کشیدم
رویا گفت
_شمیم ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ها ؟
وفتی دید دارم همینطور نگاش میکنم گفت
_هیچی
دستامو گذاشتم زیر سرم و دعا دعا میکردم که این مشکل فردا حل بشه .یه اهنگ گذاشتم یکم
که فکر کردم خوابم برد.
_چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنه
_تیپاش از اوناس که نمیشه برد پیش ننم
_نه نه نه چه غلطی کردم من
_نه نه نه چه غلطی کردم من
(دیگه نمی فهمم چی میگه)
تا صبح خواب بد بدیم ...همشم سره موضوع شهریار و رویا وای خدا خیلی بد بود .ساعت  9بود
رفتم پایین دیدم عمو زنمو و مامان بابا تو اشپزخونه نشستن شهریارم هست .با تعجب بهشون
نگاخ کردم اخه جو محیط طبیعی نبود .سالم کردم نشستم یه لقمه درست کردم و خوردم با
اشاره از شهریار پرسیدم چی شده ؟
اروم گفت
_گفتم بهشون
بابا ایول چی سریع دست به کار شده .مگه نمیخواست با رویا حرف بزنه بعد با بزرگترا....ای بابا
طاقت نداره بچه
یهو عمو گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب من که حرفی ندارم از خدامم هست شهریار دامادم بشه کی از شهریار بهتر
زنمو هم گفت
_اره نهال جون من شهریار و مثل روزبه دوست دارم
بابا _خب پس اگه رویاهم راضی باشه به بقیه هم بگیم
رو به من گفت
_رویا بیداره ؟
از الکی گفتم
_اره بیداره
_برو صداش کن بیاد پایین
_چشم
با ذوق مثل جت رفتم باال و پریدم رو رویا .بیچاره سکته کرد سریع بلندش کردم و یه اب به دست
صورتش زدم بردمش پایین ..گیج خواب بود و هیچی حالیش نبود نشوندمش رو صندلی رو به
روی شهریار .تازه هشیار شد و گفت
_سالم
بابا لبخندی زد و گفت
_سالم رویا جان
عمو گفت
_ببین دخترم دیشب مهناز تو رو خاستگاری کرد واسه پسرش.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رویا با ناراحتی سرشو انداخت پایین.
عمو ادامه داد
_حاال عمو ارسالنت تو رو واسه شهریار خاستگاری کرده
رویا سرشو اورد باال و گفت
_چی ؟
_اره باباجان .اگه راضی هستی و مشکلی نداری علنیش کنیم
_بابا اخه این وقت صبح من گیجم یکم
_عیبی نداره عجله نکن میتونی راحت فکراتو بکنی.
بابا رو به رویا گفت
_عموجان .تو فقط االن به من بگو من میتونم امیدوار باشم بهت ؟
همه داشتیم با لبخند بهش نگاه میکردیم .رویا گفت
_راستش بله عموجون.
عمو پاشد و گفت
_خب حاال که اینجوریه و معلومه که رویا جوابش چیه پس مبارکه
یه جیغ از خوشحالی کشیدم و بغل رویا پریدم
با شهریارم روب.و.سی کردم .عمو گفت :
_خب پس ارسالن اگه از نظر تو عیبی نداره االن رویا و شهریار باهام برن حرفاشون و بزنن .یه
مهمونی کوچیکم امشب بگیریم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بابا_نه من که از خدامه
تا شهریار و رویا رفتن بیرون دنبالشون رفتم.
_خب خب عروس داماد آینده .خوب خوشحالین ها
شهریار گفت:
_نه بابا به زور رویا خودش رو انداخت بهم خوشحالی داره ؟
سریع رویا رو بردم باال که حاضر بشه وگرنه تا دو ساعت کلکل می کردند. .هنوز بقیه خواب بودن
و هیشکی خبر نداشت تا رویا حاضر شد باهاش رفتم پایین شهریارم خوشتیپ منتظر رویا بود.
رو بهشون گفتم:
_خب اگه اجازه بدین باهاتون یه سلفی بگیرم
شهریار سریع دستش رو انداخت دور کمر رویا منم رفتم کنارشون یه سلفی خیلی قشنگ
گرفتیم.

وقتی شهریار و رویا رفتن داشتم از ذوق سکته میکردم وای شهریار داره داماد میشه ! حاال چی
بپوشم ؟؟
رفتم با سرعت جت تو اتاق و جیغ کشیدم :
_نفس
نفس نشست سره جاش و شروع کرد به فحش دادن:
_مرگ نفس..درد نفس ..کوفت نفس ...بترکی الهی دختر از کدوم جنگل فرار کردی وحشی؟
رفتم نشستم کنارش و دستم رو گذاشتم رو دهنش
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ببند یه لحظه ...میخوام یه چیزی بگم
_بنال ببینم چی میخوای بگی
_رویا و شهریار دارن ازدواج میکنن
_شمیم ؟ االن وقت این اسکل بازیاس
_بیشعور اسکل بازی چیه ؟ همین سی ثانیه پیش جواب مثبت و از عمو زنمو گرفتیم االنم
شهریار و رویا رفتن بیرون .امشبم مهمونیه. .
نفس یه نگاه به ساعت رو عسلی انداخت و گفت:
_شما رسم دارین ساعت  9صبح جواب بله رو از عروس میگیرین ؟
بعدم دراز کشید. .
_نفس به جون تو راست میگم اصال بیا االن باهاشون یه سلفی گرفتم ببین.
گوشیم رو در اوردم و بهش نشون دادم .یکم شک کرد و گفت:
_جون شمیم راست میگی ؟
_منفجر شی الهی که دارم مگه دروغ بگم
_کم نه
_بیشعور
_خب حاال .پاشو بریم پایین از خاله بپرسم ببینم راست میگی
_خیلی خری که باور نمیکی
_اینقدر سابقه ات خرابه که باور نمیکنم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
زد .زیر خنده
رفتیم پایین .خاله و عمه و سارگل تازه بیدار شده بودن و همشون خوشحال بودن .حتما مامان و
زنمو بهشون گفتن
نفس سالم کرد و رو به مامانم گفت:
_خاله راست میگه شمیم ؟
_چی میگه شمیم ؟
_میگه رویا و شهریار دارن مزدوج میشن؟
_اره راست میگه .االنم برین کاراتون و بکنین شب مهمونی داریم .اگه ارایشگاهی چیزی
میخواین برین از االن زنگ بزنین وقت بگیرین .
نفس هنگ کرد و رو به من گفت:
_شمیم ! یعنی رویا پر ؟
_پر ؟ اونم چه پری
یهو پریدیم رو هوا و دستامون و زدیم به بهم...
نفس رفت فلشش و زد به دستگاه و صداشو تا اخر زیاد کرد .بیچاره اونایی که خواب بودن .اوف
اگه نیما بفهمه ؟!!!
نفس اومد وسط دست منو کشید و شروع کردیم به قر دادن

_اقا نادر بریم ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خیلی نوکرم
_هه
_میدونی چرا این اهنگ رو خوندم؟
_چون دوست داشتم
_امیدوارم شماهم دوست داشته باشین
_اومدم از رشت اومدم
_بی برو برگشت اومدم
_راه جاده بسته بود من از راه دشت اومدم
_با یه ماشین و یه ویالی درندشت اومدم
_بچه تبریز اومدم و با یه قر ریز اومدم
_سنه حیران اومدم دنبال تیران اومدم
_من بی دوشواری پریدم پشت نیسان اومدم
_داخ داخ داراخ داخ داخ
_عاشقشم من اخ اخ
_همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخ
_داخ داخ داراخ داخ داخ
_عاشقشم من اخ اخ
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خودش رو به قلب من بدون قصه انداخت
(داشتیم قر میدادیم و میرقصیدیم که سرو کله نیما و سامیار و روزبه پیدا شد)
_بچه تهران اومدم و من مرد میدان اومدم
_با پیکان اتاق ...جوانان اومدم
_من با کله مثل زین و الدین زیدان اومدم
_از لرستان اومدم و با چندتا مهمان اومدم

_من قوی هیکل مثل رستم دستان اومدم
_مرز و بست بودن و با صدتا داستان اومدم
_داخ داخ داراخ داخ داخ
_عاشقشم من اخ اخ
_همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخ
_داخ داخ داراخ داخ داخ
_عاشقشم من اخ اخ
_خودشو به قلب من بدون قصه انداخت
_اره من بدم من بدم
_اصال از هرجایی بگی اومدم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خالصه وقتی تموم شد با نفس نشستیم و لم دادیم رو مبل.نیما گفت
_چتونه ؟ این وقت صبح صدای اون المذهب و بلند کردین؟
بدو بدو رفتم طرفش که بهش بگم فکر کرد میخوام بزنمش فرار کرد.
_نیما واستا بابا نمیخوام بخورمت که.
_نه به تو اعتمادی نیست.
_بابا واستا تا بگم چی شد.
اروم اروم واستاد و گفت
_نزدیک نیا فقط بگو چی شده
_باشه...شهریار!
_خب.
_رویا!
_خب.
_باهم

_رفتن بیرون.
_خب
_شبم مهمونی داریم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب
_کوفت.بگیر دیگه
_ای بابا شهریار و رویا باهم رفتن بیرون شبم مهمونی دارین این که چیز جدیدی نیست
_چرا .شهریار با رویا رفتن بیرون که واسه شب مهمونی اماده بشن
_خب
_دیشب شهریار سره چی ناراحت شد!
_خب
_سره همون امروز واردعمل شد
مشکوک گفت
_خب؟!
_هیچی دیگع موفق شد .االنم رفتن بیرون
شبم مهمونیه
چشماش گرد شد
_به جون نیما راست میگم
نیما یهو داد زد
_نهال؟
مامان بهش نگاه کرد و گفت
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_چیه چرا داد میزنی؟
_امشب چه خبره؟
_یه مهمونی کوچیک حاال انشاا..بریم تهران یه مجلس مفصل واسه عروسم میگیرم..
برگشتم و بهش نگاه کردم.هنگ کرده بود در حد اللیگا .یهو صدای روزبه بلند شد
_مامان شمیم چی میگه ؟
_هیچی مامان .شب واسه شهریار و رویا یه مهمونی گرفتیم .اخه صبح با بابات صحبت کرد
.رویا هم جوابش مثبت بود دیگه دیدیم حاال اینجوریه اذیتشون نکنیم
روزبه نشست رو پله و هیچی نگفت.سامیار مثل بقیه شوکه شده بود ولی وضعش از نیما و
روزبه بهتر بود.رفتم نشستم کنار روزبه و دستمو گذاشتم رو شونش
_روزبه ؟
هیچی نگفت
_تو ناراحتی از اینکه شهریار داره دامادتون میشه .باور کن رویا رو دوست داره.
_نه
با تعجب گفتم
_چی نه ؟
_نه از این ناراحت نیستم که شهریار داره با رویا ازدواج میکنه
_پس چی ؟
_بخاطر رز ناراحتم
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_رز ؟به اون چیکار داری ؟
_شمیم تو که اون و میشناسی میدونی اخالقش چجوریه .باالخره از رویا بزرگ تره ولی رویا زودتر
داره ازدواج میکنه .مطمئنم واسش خیلی سخته جلو فامیل
_اووف راست میگی اصال حواسم نبود
بلند شد و رفت باال.
نفسم داشت به ما نگاه میکرد .گفتم
_نیما افتاد ؟حاال گرفتی قضیه چیه

نیما نیشش تا بناگوش باز شد و گفت
_وای ایول به شهریار بابا چه سریع دست به کار شد ....دهنش سرویس
خندیدم و گفتم
_االنم داره کیف میکنه با رویا بیرون.
مامان گفت
_شمیم و نفس پاشین کمک کنین خونه رو تمیز کنیم که شب مهناز و چند نفر دیگه میان.
من که اینقدر خر ذوق بودم سریع پاشدم به تمیز کردن .بعد از ناهار هممون تو پذیرایی نشستیم
من کنار پسرا بودم با نفس .داشتیم حرف میزدم که یهو در باز و شهریار و رویا اومدن.
نیما تا دیدشون شروع کرد به کل کشیدن.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همه دست زدن واسشون .رفتم جلوشون و شهریار و رویا رو ب.و.س کردم دستاشون پر از
پالستیک بود گذاشتن و اومدن نشستن .رویا از خجالت سرشو باال نمیاورد همه اذیتشون
میکردن و دست می انداختنشون ...یکم بعد همه رفتن تو اتاقشون تا اماده بشن .رز هم که
نشسته انگار طلب کار بود ولی خب به قول روزبه حق داشت...
وقتی رفتیم تو اتاق سریع بهش گفتم
_خب زنداداش چی واسه امشب خریدی ؟
رویا یه لبخند ملیح زد .نفس محکم زد پشت گردنش و گفت
_واسه من لبخند ملیح نزن بابا حاال عروس شدی فکر کردی خیلی کار شاقیه؟
رویا گفت
_بابا بیشعور مثال دارم خجالت میکشم
_ریدن تو خجالت کشیدنت
بلند زدم زیر خنده این نفس خیلی داره بی ادب میشه...

رویا لباسی که خریده بود و از تو نایلون در اورد .یه پیراهن کوتاه ابی اسمانی خیلی ساده فقط یه
زنجیر نازک دور کمرش داشت.
_وای رویا خیلی قشنگه
_مرسی
_راستی موهاتو میخوای چیکار کنی ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_راستش به شهریار گفتم میخوام خودم خودم و درست کنم ولی قبول نکرد گفت برم ارایشگاه
خودشم رفت واسم وقت گرفت
من نفسم با هم گفتیم
_او ،بابا شهریار
_مرگ بیشعورا
داشتیم میخندیدیم که یه نفر در زد.گفتم:
_بله ؟
_منم شمیم
شهریار بود رویا تا صداشو شنید نیشش تا بناگوش باز شد.
از دستی گفتم
_نیا تو نیا تو
_باشه نمیام.
_کاری داشتی ؟
_اره میخواستم بگم خانمم و اذیت نکنین
نفس گفت:
_اه اه برو گمشو پسره ی چندش
رویا به خنده ی بلند کرد و پاشد و دم در رفت .یه چند دقیقه که گذشت گفتم:
_اوه اوه نفس پنجره رو باز کن این قلبایی که داره باالی سره این دوتا میترکه بره بیرون
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شهریار بلند گفت:
_شمیم من بعدا دارم برات

بعد از یه ساعت رویا حاضر شد تا شهریار ببرش ارایشگاه .من و نفسم شروع کردیم به اماده
شدن.من یه کت و شلوار کرمی پوشیدم موهامم لخت شالقی کردم .نفسم یه پیراهن کوتاه سفید
پوشید وقتی کارامون تموم شد رفتیم پایین .تا رسیدیم دیدم عمه ارمغان با خانواده ی گرامشون
نشستن...
رفتم باهاشون دست دادم و احوالپرسی کردم واقعا واسم جالب بود تفاوت بین دوتا عمه ها
...عمه ارغوان ماهه ولی این عمه نمیدونم به کی رفته اینقدر خودشو میگیره🤔😐

یه نیم ساعت گذشت خبری از پسرا نشد .رو به مامان گفتم
_مامان پس نیما و بقیه کجان؟
خیلی دلم میخواست ببینم سامیار کجاست و چی پوشیده!!
نمیدونم واسه چی ولی دلم میخواست اینجا بود یه جورایی دلم براش تنگ شده بود
این حرفا رو که با خودم میزدم تو دلم قند اب میشد یه حس شیرینی بود. ...
_رفتن بیرون االن میان
رفتم تو حیاط و تو االچیق نشستم .دوست داشتم با خودم خلوت کنم دلم یجوری بود نمیدونم
استرس داشتم یا چیزی دیگه ای بود!
یهو صدای در اومد بعدم صدای نیما
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_اووف بابا توکه پدرمون رو دراوردی!
سامیار_ای بابا چقدر غر زدی!
روزبه_راست میگه دیگه سامیار کمرمون شکست
سامیار_خب بابا دیگه یه دست لباس خریدم
نیما_بچه پررو طلبکارم هست
سریع پاشدم که برم ولی پشیمون شدم و سر جام واستادم
همینطور داشتن حرف میزدن میرفتن تو ولی تو لحظه ی اخر سامیار واستاد و گفت
_شما برین من یه کاری دارم .میام
نیما و روزبه که رفتن تو زل زدم بهش .پشتش به من بود و تو فکر ،یهویی برگشت و به االچیق
نگاه کرد...
فهمیده بود من تو االچیقم
قلبم رو هزار میزد ولی راه فراری نداشتم سامیار داشت ارو اروم به سمت االچیق میومد منم تنها
کاری که میتونستم بکنم این بود که بشینم و خودمو ریلکس نشون بدم ...پشتم و کردم بهش و
نشستم بعد از چند مین گفت
_شمیم ؟
اب دهنمو قورت دادم و یجوری نشون دادم انگار تازه دیدمش.پاشدم و چرخیدم طرفش
_سامیار تو کی اومدی
_تازه اومدم
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_پس نیما و روزبه کجان؟
_رفتن داخل
_اوووم...خب تو اینجا چیکار میکنی؟
زل زده بود تو چشمام .اومد نزدیک و نشست
_بشین
اروم نشستم و سرمو انداختم پایین
_خوشحالی نه ؟
_خوشحال ؟ واسه چی ؟
_شهریار و رویا
با یاد اوری ازدواج اونا نیشم تا بتاگوش باز شد .اون با دیدن لبخند من لبخندی زد
_اره خیلیییی خوشحالم واقعا فکر نمیکردم این دوتا باهم ازداج کنن
سامیار با لبخند داشت بهم نگاه میکرد و هیچی نمی گفت چند مین که گذشت گفتم
_پاشو بریم تو
یهو هل شد
_نه نه یه لحظه شمیم بشین کارت دارم.
با تعجب گفتم
_باش

258

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نشستم و منتظر بهش نگاه کردم .بازم سکوت
_سامیار ! ببین میخوای باشه یه وقت دیگه صحبت کنیم
_نه نه االن خوبه
_پس بگو
بلند شد و اومد نشست کنارم چرخید طرفم...
خیلی بهم نزدیک بودیم و این یکم غیر طبیعی بود...
_شمیم من وقتی ایران نبودم هر روز با سارگل و مامان صحبت میکردم خب ؟ خیلی باهم حرف
میزدیم ولی میدونی چیه؟ همیشه من از یه کار اینا ناراحت میشدم.
سرشو انداخت پایین و گفت
_هیچ وقت اسم تو از سر زبونش نمی افتاد همیشه با خنده شیطونی هاتو واسم تعریف میکردن
من میگفتم بابا من به اون دختره چیکار دارم که چیکار میکنه !اما دست بردار نبودن یعنی
اینقدر دوستت داشتن که نمی تونستن ازت حرف نزنن.
هم خندم گرفته بود هم گیج شده بودم که چرا این حرفا رو بهم میزنه.
_ولی نمیدونم چرا ،اما انگار عادت کرده بودم که همیشه بشنوم ازت یه روز اگه اسم تورو
نمیشنیدم انگاری حالم خراب بود یادته اون روزی که اومدی تو اتاق سارگل و فکر کردی سارگل
جن زده شده ؟!
با یاداوریش با خجالت سرم و انداختم پائین که سامیار قهقهه ای زد.
_شمیم نمیدونی من پشت تلفن از خنده درد دل گرفته بودم ولی تو نمیدونستی .تازه اون روز
بود که بعد از چند سال صداتو شنیدم ...همین صدات و حسی که داشتم منو کشوند ایران.
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قلبم رو هزار میزد باور نمیشد سامیار داره این حرفارو میزنه

دستشو گذاشت روی دستم
_شمیم روزی که تو فرودگاه دیدمت صدات واسم اشنا بود ولی اصال فکر نمیکردم تو باشی روز
اولی داشتم با مامان و اینا صحبت میکردم یجوری غیر مستقیم بحث کشوندم سر تو ولی وقتی
شنیدم تو رفتی شمال حالم گرفته شد هرجور شد مامان و راضی کردم که بیایم دومین باری که
دیدمت بهم ثابت شد حرفای مامان و سارگل روی نیما سوار بودی و داشتی میزدیش....
به خنده ی بلندی کرد .منم هی نیسم تا بناگوش باز میشد و به زور میبستمش.
_هر روز واسم جالب تر میشدی از بعضی از کارات خلی حرص میخوردم ولی خب کاریش
نمیتونستم بکنم .شمیم ! ببین من میخوام بهت چیزی بگم خب؟!فقط خواهش میکنم ازت
.ازت خواهش میکنم از سر لجبازی و اینکه بخوای حرصم و دراری جواب نده قشنگ فکراتو بکن
دستمو مشت کردم و گفتم
_بگو
_شمیم  ،شمیم من خیلی دوس...
_سامیار سامیار کجایی ؟؟؟
با صدای داد رز سرامون برگشت .سامیار سریع دستشو کشید عقب و خیلی طبیعی نشست .رز
رسید تو االچیق تا منو دید گفت
_ به به چه محفل عاشقانه ای میبینم که خلوت کردین .چی میگفتین باهم ؟شما که همیشه
مثل سگ و گربه بودین ؟
اخمامو کردم توهم زل زدم بهش.
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_البته اینم بگم که سگ منظورم به توست شمیم خانم و گربه به سامیار یه گربه ی خوشگل و
ملوس...
درجه عصبانیتم زد رو هزار .بلند شدم که برم طرفش که سامیار دستمو گرفت
_حرف دهنتو بفهم رز ...اگه یه بار دیگه توهین کنی من میدونم و تو...
رز چشاش از تعجب گرد شد:
_چی ؟ تو با منی ؟ چرا داری طرف داری اون دختره ی پررو رو میکنی ؟
سامیار _همینه که هست .دیگه دور و بر شمیم نبینمت...
دستمو کشید و از االچیق اومدیم بیرون
هم هنگ کار سامیار بودم هم دلم واسه رز
سوخت .سامیار گفت
_دختره ی نفهم داره از حدش میگذرونه.
_سامیار تو نباید اینجوری باهاش
برخورد میکردی ! گناه داره
با تعجب بهم نگاه کرد و گفت
_چی میگی شمیم؟؟ اون تورو تحقیر میکنه؟
_اون هر غلطی کرد من نباید مثل اون
باشم
_شمیم االن ول کن اعصابم بهم ریخت
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پرید وسط حرفم اگه االن نیومده بود
حرفمو زده بودم ..اه
یه خنده ی ریز کردم و هیچی نگفتم
وقتی رسیدیم تو دستمو و کشیدم
بیرون و رفتم پیش نفس.
_وای شمیم کجایی تو ؟
_واسه چی؟
_هیچی نمیدونم چرا من به جای رویا
استرس گرفتم.
_خلی تو .پس شب عروسیت چیکار میکنی؟
_هیچی میمیرم به احتمال زیاد.
همون جا بود که یهو نیما داد زد.
_نهال .اومدن
رفتیم تو حیاط .مامان سپند دستش بود و
داشت باهاش حرف میزد زنمو عمو و بابا هم رفتن جلو دست دادن و تبریک گفتن.
شهریار تیریپ اسپرت زده بود .رویا هم خیلی خوشگل شده بود
ابرو هاشو برنداشته بود میخواست واسه
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شب مجلسش برداره که خیلی تغییر کنه.
رفتم جلو و محکم شهریار و بغل کردم
از ته دلم براش خوشحال بودم .واسه
دوتاشون .رویا رو هم بغل کردم و بهش
تبریک گفتم .رفتیم به رویا کمک کردم
ماتتوشو دربیاره .نشست شهریارم کنارش
مشخص بود داره خجالت میکشه .نیما اومد
کنارش و گفت
_شهریار رمز موفقیتت چی بوده؟
_رمز موفقیت چی؟
_اینکه دیشب تصمیم گرفتی و امشب رویا زنت شد.
شهریار اروم خندید گفت
_نیما االن ولش کن .بعدا بهت میگم
_نه به جون تو من هر وقت تصمیم میگیرم تر میزنم به همه چی.
_نیما تو رو خدا بیخیال
همه خندیدن .زنمو گفت
_نیما دامادم و اذیت نکن.
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همه یه صدا گفتن
_او
شهریار از خجالت سرشو انداخت پایین.
رز همونجا پاشد و رفت طبقه ی باال.
روزبه هم دنبالش .همه ساکت شدن و دیگه
چیزی نگفتن .به سامیار نگاه کردم اونم
سرشو تکون داد و چیزی نگفت.نفس رفت
طرف ضبط و روشنش کرد .صداشم
گذاشت تا اخر.اولین کسایی که پاشدن
محمد و سارگل بودن...
هوس رقص زد به سرم .به سامیار نگاه
کردم اونم داشت به من نگاه میکرد .ولی
نمیخواستم باهاش برقصم بر خالف میل دلم.
رفتم پیش نیما و گفتم
_مستر ؟ افتخار رقص میدین؟
نیما قیافشو عین زنا کرد و گفت
_ایش چه دوره زمونه ای شده!برو گشمو دختره ی مزاحم
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_نیما خر نشو دیگه پاشو برقصیم
_وا ادبم خوب چیزیه واال...
رفت پیش نفس دستشو کشید و شروع کردن به رقصیدن.
اه اه پسره ی احمق .اگه دیگه من با تو رقصیدم.
اخمامو کردم تو هم نشستم کنار عمه .عمه گفت
_چرا نمیری برقصی شمیم جان ؟پاشو نشین اینجا .شادی کن...
_نه عمه حوصله ندارم.
_یعنی که حوصله ندارم .مثل پیرزنا.
بعدم سرشو چرخوند .مثل اینکه دنبال کسی میگشت.
_سامیار؟ سامیار مامان بیا.
با شنیدن اسم سامیار گفتم
_نه نه عمه ول کنین توروخدا.
_یعنی چی نمیخوام!
اووووف حاال کی میتونه عمه رو راضی کنه.
سامیار اومد و تا منو دید نیشش تا بنا گوش باز شد
_جونم مامان؟
_سامیار شمیم تنهایه دستشو بگیر برین برقصین باهم...
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سامیار تعظیمی کردم و گفت
_به روی چشم سرور من...
دستمو گرفت و رفتیم وسط.کالفه شروع کردم به رقصیدن.
_شمیم چیزی شده؟انگاری کالفه ای؟!
_ها ؟ نه حس رقص ندارم
تو که تا  5دقیقه پیش که رفتی پیش نیما داشتی منفجر میشدی.
_ماشاهللا قشنگ زیر نظرم داری ها...
_بله دیگه پس چی
همونجا اهنگ تموم شد و یه اهنگ باحال اومد که یهو هیجان گرفتم و تصمیم گرفتم روی سامیار
و کم کنم
وقتی اهنگ تموم شد نفس زنان رفتم کنار .سامیار معلوم بود خیلی خوشش اومده چون داشت
لبخند میزد .اونم اومد کنارم واستاد و گفت
_تجربه ی خوبی بود ..از این به بعد قول میدم فقط با خودت برقصم
با تعجب گفتم
_حاال با کس دیگه ای هم برقصی مشکلی نیست
_نه دیگه یع کاری کردی نتونم با دختر دیگه ای برقصم
بعدم راهشو کشید و رفت.
دیوانه انگار مونده ی رقص با اونم...
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یه ساعتی گذشت که مامان انگشتری که خریده بود واسه رویا رو داد دست شهریار تا دستش
کنه .شهریار با کلی عرق و خجالت دست رویا رو گرفت و انگشتر و دستش کرد...
کلی جیغ صوت ردیم واسش...
داداش منم داماد شد وای خدا از این به بعد صبر بده به من دیگه شهریار تمام توجهش به
رویایه....من از حسودی میمیرم..

یکم حالم گرفته بود بخاطر همین بعداز شام پاشدم و گفتم
_من رفتم باال شب بخیر
تا پاشدم نیما گفت
_واستا
اومد دستم و گرفت و برد بیرون .وقتی روی تاب نشستیم نیما گفت
_حرف بزن
_چی بگم؟
_هر چی تو دلته
_نیما ول کن تو رو خدا
خیلی روم فشار بود سرمو انداختم پایین تا اشکی که تو چشمام جمع شده رو نبینه.
_شمیم میشناسمت دیگه.تا حرف نزنی اروم نمیشی...
_نیما امشب استثنا میخوام تنها باشم
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نیما دستم و گرفت و گفت:
_شمیم باور کن تو از اون موقعی تو فکری اصال به من خوش نگذشته .میدونم ناراحتیت واسه
چیه ولی کاریش نمیشه کرد باید امادگی چنین روزی رو میداشتی
نیما راست میگه ..خدایا کمکم کن خودت که میدونی منو شهریار رابطمون چه جوری بود...

_باشه نیما سعی میکنم بهترشم .ولی االن نیاز به یه قرص سر درد دارم واقعا سرم داره میترکه...
_باشه پاشو بریم تو برات میگیرم...
راه افتادیم و رفتیم تو تا وارد شدیم شهریار و رویا رو دیدم که تنها نشستن و دارن میخندن...
دوباره اشک تو چشمام جمع شد بیشتر بخاطر این بود که حس میکردم از ما دور شده...
به نیما نگاه کردم تا چشمامو دید اخماشو کرد توهم اشک تو چشمام اینقدر جمع شد که سر
خورد و از رو گونم افتاد...
نیما نمیدونست چیکار کنه سریع دستمو کشید و برد باال.
در اتاق و باز کرد و منو نشوند رو تخت.
_شمیم میدونم خیلی روت فشاره ولی باور کن عشق شهریار نسبت به تو همون قبلیه.همونی
که یه خراش اگه رو دست و پات میفتاد تا صبح خوابش نمیبرد...
من فقط تنها کاری که میکردم زل زده بودم به نیما و اشکام میریخت...
همونجا بود که در باز شد و نفس اومد تو
تا مارو دید با تعجب گفت
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_شمیم ؟ چی شده ؟

نیما گفت
_هیچی سرش خیلی درد میکنه میشه واسش یه مسکن بیاری؟
_اره حتما
وقتی رفت نیما اشکامو پاک کرد و گفت
_بسه شمیم االن نفس میاد خواهشی که ازت دارم اینه که بشی همون شمیم قبل.
پاشد یه ب.و.سه یه پیشونیم زد و رفت بیرون.
زل زدم بودم به روبه روم یه جوری اشکام میریخت که انگاری یه از عزیزترین کسام فوت کرده...
وای شمیم بس کن االن یعنی چی این گریه کردنا !!! مثل احمقا نشستی اینجا و داری گریه
میکنی ؟ تو مگه خوشبختی داداشتو نمیخواستی؟ از این خوشبخت تر؟ ندیدی چطور با رویا
قهقهه میزد....
همونجا در باز شد و نفس اومد تو.
_بیا این قرص و بخور
قرص و که خوردم دراز کشیدم.
_وای شمیم چقدر بهم میان این دوتا .تو وقتی رفتی بیرون ندیدی رویا اومد کمک کنه میز و
جمع کنه شهریار گفت
_نه خانم شما بشین من جمع میکنم
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هممون خندیدیم بهش روزبه و سامیار اینقدر بهش زز و زن ذلیل گفتن که خدا میدونه..
دوباره داشت حالم بد میشد اگه چیزی نمیگفتم نفس ادامه میداد واسه همین گفت
_نفس فردا بقیه شو بگو .خب؟ االن خوابم میاد..
پشتم و کردم و پتو رو کشیدم رو خودم.
نفس گفت:
_باش.
به زور ساعت  4صبح خوابم برد. .
صبح با صدای رویا بیدار شدم
_شمیم ؟ شمیم پاشو دیگه.
چشمامو باز کردم و گفتم
_رویا میشه ساکت شی.
رویا با تعجب گفت
_وا شمیم ؟ مگه چی گفتم؟
_هیچی .فقط هیچ نگو لطفا
_باش نمیگم هیچی
بیا همین اول صبحی حالمون رو گرفت.
بعد از نیم ساعت چشمامو که باز کردم دیدم ساعت ... 1بله دیگه وقتی  4بخوابی همین میشه
...
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پاشدم کت و شلواری که از دیشب تنم بود رو دراوردم ...من موندم چطوری تونستم با این لباس
بخوایم
تصمیم گرفتم هرکاری میتونم بکنم تا شاد باشم .یه دست لباس روشن پوشیدم موهامو باالی
باالی سرم بستم یکم رژ زدم و با انرژی رفتم پایین.
تا سالم کردم همه ی بروبچ اعصبانی جوابم رو دادن. ..
با تعجب بهشون گفتم :
_چتونه ؟
نفس داغ کرد و گفت:
_هیچی مثال امروز ناهار قرار بود شهریار خان مهمونمون کنه ولی جنابعالی االن که ساعت یک
و نیم از خواب بلند شدی..
_خب بیدارم میکردین
_یه بار رویا اومد صدا زد ولی بیدار نشدی بعدشم مگه این اقا شهریار میزاره به اتاق سرکار الیه
نزدیک بشیم .هی میگه بذارین بخوابه ..گناه داره بیدارش نکنین...اگه بیدار بشه من میدونم و
تو...
نیشم تا بناگوش باز شد از دفاع شهریار .وقتی بهش نگه کردم دیدم نگاهش مثل قبل پر از
عشق و محبت ...باورم شد که هیچ فرقی با قبل نکرده

گفتم:
_خب هنوزم دیر نشده پاشین حاضرشین بریم
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نفس گفت:
_چشم امر دیگه ؟
خندیدم و گفتم
_نه دیگه ندارم
همشون رفتم حاضر بشن من رفتم کنار شهریار و گونشو ب.و.س کردم...
دستشو انداخت دور شونه هام و بغلم کرد:
_فدای تو بشم من
مثل خر ذوق کردم به رویا نگاه کردم دیدم داره با مهربونی نگاهمون میکنه.
خدایا شکرت که رویا شد زن داداشم
پاشدم دست شهریار و برداشتم از دور شونه هام که گفت
_شمیم کجا میری؟
رفتم رویا رو بغل کردم و گونشو ب.و.سیدم.
شهریار گفت:
_ای نامرد نکنه از این به بعد منو یادت بره؟
_پس چی فکر کردی من زنداداشم و ول میکنم به تو بچسبم
_خیلی نامردی
زبونمو و واسش در اوردم .دست رویا و کشیدم بردم باال.
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وقتی حاضر شدیم رفتیم پایین.
تا چشمم به سامیار افتاد یاد حرفای تو حیاطش افتادم .با خجالت سرمو انداختم پایین

رفتم سوار ماشین شدم .کنار نیما که نشستم گفتم
_نیما؟
_بله؟
_چرا دیشب خاله مهناز با ارمان و اینا نیومدن ؟!
_زنگ زدن گفتن نمیتونن بیان واسشون کار پیش اومده.
_اها..باش
وقتی رسیدیم هممون پیاده شدیم .یهو شهریار اومد دست من و گرفت.
با تعجب بهش گفتم
_شهریار نکن شاید رویا ناراحت بشه.
_نه ناراحت نمیشه
_شهریار میگم ول کن
_شمیم خانوم اوال رویا به صورت رسمی هنوز زت من نیست که دستشو بگیرم .دوما من زنم که
بگیرم به دستای تو عادت دارم هر وقت دلم بخواد دستتو میگیرم ...اکی؟
ای بابا این پسر چرا داره اینطوری میکنه ؟
چاره ای جز قبول کردن نداشتم.
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اروم به رویا نگاه کردم داشت با مامان صحبت میکرد .دستمو در اوردم از دست شهریار و رفتم
پیشش.
_رویا ؟
_بله؟
_بیا تا موقعی که غذل اماده بشه کارت دارم...
_باشه.
رفتیم باهم نشستیم رو صندلی..
گفتم
_رویا تو که از رابطه ی منو شهریار خبر داری.
لبخندی زد و گفت
_اره
_خب پس خواهش میکنم اگه کاری میکنه یا میاد پیش من ناراحت نشو
چشماش گرد شد و گفت
_شمیم چی میگی؟ من از تنها چیزی که ناراحت نمیشم رابطه ی و تو شهریاره.
_واقعا ؟ اخه من میدونم شاید واست سخت باشه
_نه شمیم مطمئن باش .من به حسی که بین تو و شهریاره اعتماده دارم و میدونم واقعی و از ته
دل....
_وای رویا اصال فکر نمیکردم یع روز زنداداشم بشی...
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_منم...ولی من خیلی وقت بود عاشق شهریار بودم...
_جدی میگی؟
_اره
_خب پس دوتا عاشق بهم رسیدن...
_اره
پاشدیم بریم تو رستوران .وقتی رسیدیم نشستیم کنار من سامیار بود و اونطرف رویا هم شهریار
...
همون اول کاری دستی که روی پام بود سامیار گرفت...
دستش داغ داغ بود...
میخواستم عکس العمل نشون بدم ولی تابلو میشد

کم کم اروم شدم و گذاشتم دستم تو دستش بمونه ...یه لحظه بهش نگاه کردم دیدم چشماش
بسته و داره لبخند میزنه ...خدایا ببین که دیوونه ای رو عاشق ما کردی ؟؟؟!
غذا رو که اوردن یهو دستمو کشیدم بیرون تا بهم نگاه کرد یه لبخند خبیث بهش زدم😈...
با نگاش واسم خط و نشون میکشید .وسط غذا بودیم که عمو گفت.
_خب ارسالن موافقی فردا برگردیم تهران ؟
_اره دیگه بریم که خیلی کار داریم
_باشه پس  ،فردا ساعت  10صبح اماده باشین...
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از اینکه میخواستیم بریم دپرس شدم ..ولی از یه نظر خوشحال بودم اونم واسه مجلس شهریار
بود...
مطمئن بودم که خیلی خوش میگذشت .وقتی قصد رفتن کردیم پرنیا و رز که خیلی اخالقاشون
شبیه به هم بود پاشدن و بدون توجه به کسی رفتن بیرون.
نفس گفت
_اه شمیم یکی این دوتا رو ببینه هوقش میگیره...
_ولشون کن اون دوتا بهم خوشن

رسیدیم ویال .شهریار و رویا همونجا پیاده نشدن و رفتن ددر...
رفتیم تو یه چایی خوردیم ...گفتم
_خب من برم باال کم کم وسایلم رو جمع کنم...
تا به اتاقم رسیدم دستم کشیده شد.
با تعجب برگشتم و دیدم سامیاره
_حاال دستتو از دست من میکشی بیرون؟
_جنابعالی کی باشین که دست من تو رست شما باشه؟
_بد تر از اینکه عاشقتم
تا اینو گفت سرشو انداخت پایین ..فهمیدم ناراحت از اینکه من باهاش سردم ولی خب چیکار
کنم هنوز زیاد باورم نشده.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار ببین من زیاد وارد نیستم تو اینجور کارا...حتی االن نمیدونم بهت چی بگم!!
_بگو منم دوست دارم
_برو گمشو بچه پررو
سامیار خندید و گفت
_خب چیه ؟ بابا من به پیر به پیغمبر دوست دارم...
_باشه حاال برو االن اگه کسی بیاد ابرومون میره...
_نمیرم
_برو
_نمیرم
_میگم برو..
_باشه میرم ولی بریم تهران میدونم چیکارت کنم...
_برو بابا تهدید میکنه
رفتم تو...
تکیه دادم به در و دستم و گذاشتم رو قلبم...
این دیوونست  .اخر ابروی منو میبره..

نشستم پای لباس هام و شروع کردم به جمع کردن بعد نیم ساعتم نفس اومد.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
داشتیم لباسامون و جمع میکردیم که نفس گفت
_میگم شمیم این سامیار تازگی ها یجوری شده.
با تعجب از این حرفش گفتم
_چجوری مثال؟
_چمیدونم اصال کال خاصه
خندیدم
_اون از اول شیرین میزد
نفس گفت
_خاک تو سرت کجاش شیرین میزنه ؟
با شنیدن جملش ترکیدم از خنده خنگول
_نفس تو رو خدا یکم رو جمله بندیت کار کن
تازه فهمید چی گفته زد زیر خنده...
_ولی جدا از شوخی خیلی جذبه داره
_برو بابا پسره دیوانست
_اره اونم چه دیوانه ای قیافش مثل سگ پاچه میگیره...
_احمق جان اون چشمه..
_تو فکر کن این چقدر درصدش باالست که میگم قیافش مثل سگه...
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نفس اگه سامیار االن پشت در باشه و صداتو شنیده باشه چه حسی پیدا میکنی؟
یهو رنگش پرید
_شمیم من اعتراف میکنم حتی از تصورشم وحشت میکنم
_دیوونه از چی میترسی تو که..
یهو وسط صحبت در زدن تا چشمم به نفس افتاد دیدم داره سکته میکنه گفتم
_خجالت بکش پاشو خودتو جمع کن
بعدش رومو کردم طرف در و گفتم
_بله ؟
_شمیم یه لحظه بیا دم در

سامیار بود که با صدای محکم و جدی اینو گفت.
سرمو چرخوندم طرف نفس خودشو پرت کرد رو تخت و بی حال شد خودمم دست کمی ازش
نداشتم اگه واقعا شنیده باشه چی
خو شنیده باشه ما که چیزی نگفتیم
اروم بلند شدم و رفتم طرف در میخواستم در و باز کنم برگشتم به نفس نگاه کردم تا منو دید
دستشو کشید اورد جای گوشش و انگشتشو مثل تفنگ کرد و گفت
_بنگ
دیونه االنم دست بر نمیداره...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سعی کردم جدی باشم در باز کردم و گفتم
_بله ؟
سامیار که پشتش به من بود برگشت و لبخندی زد با دیدن لبخندش فهمیدم چیزی نفهمیده و
خدا رو شکر کردم.
_شمیم ازت یه خواهشی دارم.
با تعجب گفتم
_بگو
_میشه بیای باهم بریم بازار ؟ میخوام واسه چند نفر سوغاتی بخرم
_اوم ...من ؟ چرا با سارگل نمیری ؟
_سارگل با محمد رفتن بیرون.
_خب ..اخه من دارم وسایلم رو جمع میکنم
_زود برمیگردیم قول میدم
از روی ناچاری قبول کردم
_باشه برم حاضرشم
_مرسی جبران میکنم
یه ب.و.س فرستاد و رفت تو اتاقش .تا اومدم در و ببندم صدای خنده ی بلند پرنیا و رز اومد. .
برگشتم طرف صدا دیدم دوتاشون حاضر شده دارن میان از اتاق بیرون تیپاشونم که نگو افتضاح
چه ارایشی انگار میخوان برن عروسی.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
پرنیا تا منو دید گفت
_به به دختر دایی ! شنیدم این چند وقت زیاد دلبری کردی واسه پسرا
اخمامو کردم توهم و سعی کردم چیزی نگم ...پشتم و کردم و خواستم برم تواتاق که گفت
_چیه ؟ چرا در میری! بهت بر میخوره مثال ؟ راستی چی شد باالخره سامیار بهت پا داد؟ از رز
شنیدم خیلی سعی و تالش داشتی
اعصابم داشت میریخت بهم .
_پرنیا حرف دهنتو بفهم هر کسی هر زری زده برازنده ی خودشه
رز گفت:
_او دختره ی حمال درست صحبت کن
دیگه داشت اون روی سگم و باال میاورد
تا میخواستم برم طرفش در اتاق سامیار باز شد و حاضر و اماده اومد بیرون .سر جام واستادم و
چیزی نگفتم

سامیار احساس کرد که جو محیط یکم ناجوره ولی به روی خودش نیاورد و گفت
_شمیم تو که هنوز حاضر نشدی
پرنیا خندید گفت:
_ا به سالمتی کجا تشریف میبرین
_میریم باهم بازار.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اهان ماهم میخواستیم بریم بیرون میشه مارو هم ببرین تا یه جایی؟
سامیار اول یه نگاه به من کرد تا اخمامو دید و فهمید اوضاع از چه قرار گفت
_راستش من عجله دارم بعدشم باید زود برگردیم شمیم میخواد لوازمشو جمع کنه اینکه
شرمنده نمیتونم ببرمتون
پرنیا از اینکه سامیار ادم حسابش نکرده بود و ضایع شده بود حرصی گفت
_بله..خیلی ممنون از لطفتون واقعا بریم رز
دست رز و گرفت و باهم رفتن پایین.
تا رفتن گفتم
_دو تا دختر عقده ای تازه به دوران رسیده
_شمیم من رفتم تو اتاق چیزی شد؟
_نه من عادت دارم به اخالق اینا
اخماشو کرد توهم و گفت
_مگه چی گفتن
_هیچی زر زر الکی...
_خیله خب برو حاضر شو
رفتم تو اتاق و سریع حاضر شدم .نفس خنگولم که همینجور که رو تخت بوده خوابش برده
بود...خوابالو
رفتم پایین و از بقیه خداحافظی کردم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نشستیم تو ماشین و سامیار ماشین و را انداخت.
یکم که گذشت تازه فهمیدم چیکار کردم ! ای شمیم احمق تو همیشه سعی میکردی در بری از
دستش حاال خودت با پای خودت اومدی تو تله؟ای خدا
سعی کردم اروم باشم و مضطربیم تابلو نشه سامیار صدای ضبطشو یکم بلند کرد تا بهش نگاه
کردم لبخند زد و چیزی نگفت .وای خدا داره مقدمه چینی میکنه !
یه  10مین که گذشت نگه داشت خب خدارو شکر تا اینجاش که خوب گذشت

پیاده شدیم به سامیار گفتم
_خب چی میخوای بخری ؟
_حاال بیا بریم یه چیزی بخوریم بعد میریم خرید
با تعجب گفتم
_چیزی بخوریم ؟ تو مگه نگفتی..
_چرا چرا گفتم حاال بیا بریم اینقدر غر نزن عزیزم
با حرص بهش نگاه کردم که خندید و گفت.
_اخه حرص میخوری قشنگ تر میشی
_کوفت
راه افتادم و جلو تر از خودش رفتم تو کافی شاپی که سامیار میخواست بره بی توجه بهش رفتم و
روی یه صندلی نشستم اومد نشست و با لبخند بهم نگاه کرد همونجا گارسون اومد و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خیلی خوش اومدین .چی میل دارین ؟
سامیار به من نگاه کرد دید چیزی نمیگم گفت
_دوتا بستی شکالتی لطفا..
_چشم االن میارم خدمتتون
_مرسی
سرم پایین بود وقتی گارسون رفت سامیار زل زده بود به من چند دقیقه همینطوری گذشت دیگه
داشت اعصابم بهم ریخت سرمو اوردم باال به چشماش زل زدم
_من و اوردی اینجا که بشینی به من زل بزنی؟

دستشو گذاشته بود زیر چونش .لبخندی زد و گفت
_چیه ؟ دوست دارم نگات کنم
_سامیار ببین من از این کارا خوشم نمیاد پس سریع برو سر اصل مطلب
_باشه اون شب تا کجا گفتم!
با یاد اوری اون شب قلبم ضربانش داشت تند تر میشد وای میخواد حرفای اون شبشو کامل کنه
جمله ی اخرش چی بود ؟
_شمیم من خیلی دوس...
اب دهنمو قورت دادم و سرمو انداختم پایین
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_شمیم اون شب خیلی باهات حرف زدم ولی هنوزم حرفام تموم نشده امروز وقت خوبی واسه
اون حرفا نیست واسه همین میخوام برم سر اصل مطلب..
دستمو مشت کردم رو پام گذاشتم اوووف لعنتی چه سخته احساس میکنم عرق نشسته رو
پیشونیم😰
_شمیم من نمیدونم چرا ولی من تاحاال دختری به سفتی و محکمی تو دور ور خودم ندیده بودم
حتی رویا خیلی اوقات وقتی شهریار چیزی میگفت لبخندی بهش میزد که از ده فرسخی معلوم
بود ولی تو...
تصمیم گرفتم بگم ! بگم که اخالقم چجوریه واسم سخت بود ولی بهتره بدونه
_ببین سامیار درسته من دخترم ولی اخالقم با بقیه فرق میکنه از وقتی با دوستام بودن 50
درصد حرفاشون سر پسر بوده ..اینکه چجوری باهاشون دوست بشن بخوان برن سر قرار چی
بپوشن اس ام اس های اخر شباشون که الکی و مضخرف بود .اونا یه پسر میدین خودشون و به
در و تخته میزدن که جلب توجه کنه ولی من انگار که کسی وجود نداره چه برسه بخوام جلب
توجه کنم بزرگم که شدم قضیه همین بود واقعا به نظر من عشق و عاشقی و این جور کارا فقط
وقت تلف کردنه من نمیخوام ضد حال بزنم بهت ولی من زیاد وارد نیستم که چیکار کنم و چی
بگم ..
همونجا گارسون با یه سینی اومد دوتا جام پر بستنی گذاشت رو میز و رفت سامیار سرش پایین
بود انگاری داشت فکر میکرد قاشقم و برداشتم و شروع کردم به بازی کردن با بستنی ...شمیم
ببین چی گفتی که سامیار کال پشیمون شد
هییی پشیمون شد ؟ نه خدا نکنه وااای عجب غلطی کردم اگه واقعا پشیمون بشه چی ؟ حاال که
من دارم عاشقش میشم😱
با ترس و استرس زل زدم بهش سرشو اورد باال چهرش جدیه جدی بود با دیدن صورتش داشتم
پس میفتادم نتونستم طاقت بیارم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار چیزی شده ؟؟
کم کم لبخند زد وای خدا به نظر من تو اون حالت قشنگ ترین لبخند و داشت یه جوری که دلم
براش ضعف رفت..
_شمیم من واقعا از خدا ممنونم که تو رو اینطوری مثل گل پاک نگه داشت که من از اون سر
دنیا بیام و عاشق تو بشم.
یه نفس راحت کشیدم.
_میدونم از اخالقت مشخص بود که وارد نیستی ولی عیبی نداره کم کم قول میدم وارد میشی
حتی از من بهتر..
سرمو انداختم پایین و لبخند زدم.
یهو دستمو گرفت و گفت
_شمیم خیلی دوست دارم...
زل زدم تو چشماش نتونستم جدی باشم لبمو گاز گرفتم که نیشم از اینی که هست باز تر نشه

_شمیم بهت قول میدم خوشبختت کنم تو واسه ملکه ای هستی تازه پیداش کردم
واسه اینکه یکم از حال درونم باخبر بشه گفتم
_سامیار توهم خیلی خوبی...
دستمو فشار داد و گفت
_حاال بستنی تو بخور که بریم بازار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بستنی رو با کلی خنده و شوخی خوردیم بعدم حساب کرد و اومدیم بیرون .سوار ماشین شدیم
گفت
_حاال این اهنگ تقدیم به شما عشق من
_فقط به عشق تو عشق اون چشمات
_به عشق دیدن شنیدن صدات
_تموم راه و عالقه اومدم
_قول میدم تا ابد تو رو از دست ندم
_فقط به عشق تو از خواب بیدار میشم
_حس میکنم تو رو بی اختیار پیشم
_فقط به عشق تو دنیا رو دوست دارم
_حتی یه لحظه هم تنهات نمیزارم
_فقط تو از خواب بیدار میشم
_حس میکنم تو رو بی اختیار پیشم
_فقط به عشق تو دنیا رو دوست دارم
_حتی یه لحظه هم تنهات نمیزارم
(صدای ضبط و تا اخر زیاد کرد و بلند باهاش میخوند بعضی جاهاش بر میگشت طرف من و به
من اشاره میکرد جوری که از خنده قهقهه میزدم)
_فقط به عشق تو پر از محبتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_وقتی که پیشمی اروم و راحتم
_ببین چقدر برام همیشگی شدی
_تنها امید من تو زندگی شدی
_فقط به عشق تو از خواب بیدار میشم
_حس میکنم تو رو بی اختیار پیشم
_فقط به عشق تو دنیا رو دوست دارم
_حتی یه لحظه هم تنهات نمیزارم
_فقط به عشق تو از خواب بیدار میشم
_حس میکنم تو رو بی اختیار پیشم
_فقط به عشق تو دنیا رو دوست دارم
_حتی لحظه هم تنهات نمیزارم
_فقط به عشق تو...
(فقط به عشق تو :بابک جهانبخش)

رسدیم به بازاری که خیلی قشنگ بود پیاده شدیم سامیار همون اول کاری اومد دستمو گرفت تا
اومدم چیزی بگم
_اا غر نزن مال خودمی دیگه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خندم گرفت از این پررو بودنش هیچی نگفتم و راه افتادیم تقریبا تو همه ی مغازه ها میرفتیم یه
کم خرید که کردیم سامیار دستمو کشید و برد تو مغازه ای که پر بود از لواشک  ،ترشک  ،الوچه ،
و...
دهنم اب افتاده بود شدید با ذوق به سامیار گفتم
_وای سامی مرسی😍
_نوش جونت عزیزم من اگه بدونم هر دفعه اینقدر ذوق میکنی هر روز میاوردمت اینجا. .
زدم به بازوش و گفتم
_بدجنس
خندید و چیزی نگفت با یه پالستیک پر از لواشک و مخلفاتش اومدیم بیرون .دوتاییمون در
حال خوردن بودیم که یهو سامیار واستاد.
_چرا واستادی ؟!
_بیا بریم اینو بپوش ببینمت تو تنت
_کدوم و؟
_اون مانتو رو
با دیدن مانتویی که تو ویترین بود چشام برق زد خیلی خوشکل بود ولشتم نگاش میکردم که
سامیار دستمو کشید و رفتیم تو مغازه.
فروشنده که پسری جوون بود بهمون خوش اومد گفت .سامیار سایزمو گفت و به مانتو اشاره کرد
.وقتی پوشیدنش و تو تنم دید گفت
_عالیه😍😍
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تو ایینه به خودم نگاه کردم واقعا قشنگ بود سامیار حساب کرد و اومدیم بیرون .بعداز دوساعت
برگشتیم خونه تقریبا ساعت  8بود .وقتی رسیدیم رویا و شهریارم اومده بودن .نیما گفت
_شمیم لباساتو در نیار میخوایم بریم شام و بیرون
_باشه
یکم نشستیم وقتی همه اماده شدن رفتیم بیرون سامیار هی اشاره میکرد برم تو ماشینشون منم
چش و ابرو میومدم اخ حرص میخورد خوشم میومد

رفتیم یه جای سرسبز خیلی قشنگ پر از دار و درخت بود تا نشستیم پرنیا گفت
_اه اه اینجا هم شد جا !؟ حداقل میرفتیم یه رستوران شیک
نیما گفت
_اینجا که خیلی با صفا و قشنگ تره..
_نه بابا ادم باید اینجور جاها که میاد به کالسش بخوره نه ما..
رز هم با سر موافقت کرد .اوووف ادم باید چقدر صبر داشته باشه اینارو تحمل کنه از اون روز
یکی بودن حاال شدن دوتا..
به سامیار نگاه کردم داشت به پرنیا و رز نگاه میکرد جالب اینجا بود که نگاهش طوری بود که
انگار داره به دوتا موجود چندش غیرقابل تحمل نگاه میکنه...
سرشو و چرخوند تا دید منو لب زد
_فقط تو رو عشقه😍..
خندیدم و اروم گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_دیوونه
_فدای تو😘
روم کردم اونطرف دیدم نیما و نفس دارن باهم اروم حرف میزنن .مشکوک بهشون نگاه کردم
.فقط هرچی میگن خداکنه نقشه نباشه...
کمکم داشت حوصلم سر میرفت یه نگاه کالفه به دور و برم کردم شهریار تا منو دید چند ثانیه
منو نگاه کرد یهو پاشد و گفت
_شمیم بیا
با تعجب گفتم
_کجا ؟
_پاشو بریم این اطراف میدونم حوصلت سر رفته
پاشدم دست رویا و گرفتم دادم تو دستش
_شما برین ماهم پشت سرتون میایم
شهریار با ذوق نگام کرد و با رویا رفتن
رو به بچه ها گفتم
_پاشین حوصلم سرید بابا
همشون پاشدن به جز رز و پرنیا .بهتر دخترای چندش نیما و روزبه جلو رفتن نفسم داشت با
سارگل و محمد حرف میزد واسه بچش ...وقتی رفتن تا کفشامو پام کردم دیدم فقط سامیار
مونده این یعنی باید با سامیا برم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
عشقـــ ــ ـ
یکم که جلوتر رفتیم سامیار گفت
_شمیم میبینی وقتی خدا دوست داشته باش چی سریع با عشق هم قدمت میکنه
خندیدم
_ارههه تو که یکی از بندگان شایسته خدایی..
_مخلص شماهم هستیم
_باشتا اموراتت بگذره
_یه وقت کم نیاری جوجه
_نه خواهش میکنم
_کوفت بچه پررو
یکم درو برشو نگاه کرد وقتی دید از بچه ها دوریم اروم دستمو گرفت .تا دستمو گرفت لبخندی رو
لبم اومد ولی گفتم
_سامیار ول کن اگه بقیه ببینن خوب نیست
_شمیم حاال میفهمم چرا همیشه شهریار دستاتو میگرفت ! واقعا گرمای دست عالیه
راستش به شهریار حسودی میکردم هرجا میرفتیم اول میومد کنار تو دستتو میگرفت دوست
داشتم خفش کنم
_ای بی ادب به داداش من چیکار داری!
_شرمنده ولی وقتی بغلت میکرد دوست داشتم سر به تنش نباشه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا اینو شنیدم گفتم
_سامیار واقعا که😠
_شوخی کردم عزیز من ...برعکس همیشه از رابطه ای داشتین لذت میبردم ولی از االن بگم
دیگه از این به بعد من جای شهریار و میگیرم...
خودم و زدم به اون راه و گفتم
_اونوقت چرا ؟
_چون شما همسر من میشی.
_کی من ؟ از کجا میدونی جواب من مثبته!
تا اینو گفتم برگشت طرفم اخماشو کرد توهم
_شمیم متنفرم از این شوخی ! پس سعی نکن با این کارا حرص منو در بیاری.
_باشه بابا بچه که زدن نداره😔
خودمو الکی ناراحت گرفتم دستمو کشیدم بیرون از دستش و راه افتادم جدا ازش.
بعد از چند ثانیه با سرعت اومد کنارم دستمو گرفت و گفت
_شمیم ببخشید بخدا از تصور اینکه مال من نباشی اعصابم بهم ریخت ...غلط کردم ببخشید
خودمو مظلوم کردم و به قول نیما چشمامو شبیه گربه شرک کردم
_دیگه با من اینجوری حرف نزنی هاااا
خندید و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_من فدای اون چشمات...چشم دیگه من از این غلطا نمیکنم
لبخندی زدم و گفتم
_افلین
_حاال بخشیدی ؟
با بدجنسی گفتم
_نوووچ😈
زل زد به لبام چند ثانیه خیره شده بود دستم که تو دستش بود کم کم داشت فشار میداد
احساس کردم داره یجوری میشه خندیدم و گفتم
_سامیار ؟
تا صدامو شنید زل زد به چشمام انگاری تازه فهمیده باشه رفت عقب و دستی تو موهاش کشید
.لبمو گاز گرفتم تا قهقهه نزنم .پسره ی شیطون

رفت جای حوضی که پراب یخ بود یه مشت پر زد به صورتش من فقط واستادن و نگاش کردم
بعد از چند مین برگشت طرفم لبخندی زد و گفت
_بریم بچه ها رفتن
دستمو گرفت ...دستاش اینقدر داغ بود که تعجب کردم ولی خدا این چرا اینجوریه😂!
دیگه به روی خودم نیاوردم و باهاش هم قدم شدم رسیدم جای بچه ها دستمو کشیدم و رفتم
پیش نفس.
_کجا بودین شماها ؟ چه دیر کردین ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اره یکم اروم اومدیم
نفس یه نگاه بد بهم کرد و چیزی نگفت
_نیما و روزبه و شهریار با دستای پراز بستنی قیفی برگشتن نفری یکی گرفتیم و با لذت خوردیم
...نیما گفت بیاین برگردیم با همه ی بزرگترا جمعی بازی کنیم.
روزبه_با جمع که نمیشه هربازی رو کرد
_حاال پیدا میکنیم یه بازی فعال بستنی تون و بخورین
وقتی برگشتیم نیما گفت
_بیاین همگی باهم یه بازی بکنیم
بابا گفت
_چه بازی ؟
_یه بازی هست که همه دور هم جمع میشیم و به ترتیب روی هم عدد میزاریم .بعد مثال من که
عدد  1باشم به روزبه که عدد  5باشه میگم 1به . 5خب؟
همه گفتیم
_ خب
_بعد این ترتیب خیلی تند باید این بازی رو بکنیم هرکی اشتباه بگه اون نفر قبلی که شمارشو
گفته واسش یه اسم میزاره .تا دو بار میشه اشتباه بگین ولی سه بار بشه میرین بیرون

همه قبول کردیم ولی بزرگا گفتن مابازی نمیکنیم نیما شروع کرد به شمردن نیما 1بودمن 2بودم
سامیار 3وبه همین ترتیب....باالخره بازی شروع شد
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نیما_1به 4
روزبه_4به6
شهریار _6به1
نیما _1به7
رویا_7به2
_2به3
_3به8
رز یه نگاهی به بقیه کرد و گفت
_3به8
تا اینو گفت هممون زدیم زیر خنده .با تعجب نگاه میکرد نیما با خنده گفت
_اشتباه گفتی تو  8تی و سامیار . 3باید میگفتی از 8به 3نه از  3به 8
رز با اخم گفت
_از این بازی مضخرف تر نداشتین اه اه
شهریار گفت
_بهانه نیار حاال باید اسم واسش بزاریم
هممون به سامیار نگاه کردیم گفت
_هرچی بود عیبی نداره؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه راحت باش
یه لبخند شیطانی زد و گفت.
_اووووم ...چی بگم ؟ اها .کرم خاکی
تا اینو گفت ترکیدیم از خنده وااای قیافه ی رز دیدنی بود داشت منفجر میشد از عصبانیت .از
خنده قهقهه ای زدم که بیشتر عصبانی شد میخواست بلند شه که پرنیا دستش و گرفت گفت
_بشین نوبت ماهم میرسه
نشست و دیگع هیچی نگفت دوباره بازی رو شروع کردیم سامیار گفت
_از  3به کرم خاکی

دل درد گرفتم اینقدر خندیدم .رز هم با کلی زور و عصبانیت گفت
_از کرم خاکی به 4
هممون سرمون و انداخته بودیم پایین و میخندیدیم...

یکم که بازی کردیم نفس اشتباه گفت .نیما گفت
_خ ــــــب بگو چی دوست داری ؟
نفس-نیمــا اگه اسم بد بزاری بعدا پدرتو در میارم هــــ ـــاا گفته باشم
نیما خندید و گفت
-اوووم ...میزارم واست پاندای کونگ فو کار...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نفس یه نگاه بد کرد و گفت
خـــیلی بدجنســـی.خالصه یه ساعت از بازیمون گذشته بود و تقریبا هممون اسم داشتیم شهریار از همه زودتر رفت
بیرون و باخت .وقتی بازی تموم شد شام خوردیم و بند و بساط و جمع کردیم برگشتیم خونه که
صبح میخواستیم راه بیفتیم.
وقتی رسیدیم رفتم تو اتاق و لباسام و عوض کردم با نفس و رویا هرچی داشتیم و جمع کردیم و
گرفتیم خوابیدیم ...صبح با صدای زنمو پاشدیم
دختــرا پاشین دیگـــه میخوایم راه بیفتیمپاشدم نشستم و چشامو مالوندم و به زنمو نگاه کردم

لبخندی زد و گفت
ســالم صبح بخیرسالم صبح شمام بخیر .بقیه بیدارن ؟اره همه پایینن به جز شما سه تاپاشدم دست و صورتم و شستم موهامو مرتب کردم .رفتم پایین.
همه نشسته بودن سامیار تا منو دید لبخندی زد و با چش و ابرو اشاره کرد برم بیرون .یه نگاه به
دور و بر کردم کسی حواسش نبود
رفتم بیرون و جای االچیق واستادم چند مین بعد سامیار اومد تا رسید بهم دستمو گرفت و
کشوند سمت در.

298

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
علیک سالمسامیار خندید و گفت
اخ ببخشید ...سالم به عزیز دل خودملبخندی زدم و گفتم
کجا داری منو میبری ؟بریم باهم لب ساحل یکمباشه فقط مامان اینا کی میخواستن راه بیفتن ؟یه ساعت دیگهاروم اروم راه میرفتیم و حرف میزدیم که دلچسب بود واقعا...
شمیم سال دیگه بهت قول میدم عید بیایم شمالخندیدم و گفتم
وای سامیار اینقدر برنامه ریزی نکنچرا نکنم ؟ دوست دارم با تو برنامه ریزی کنم  .مشکلیه ؟نه راحت باش مزاحم برنامه ریزیت نمیشمافرین دختر خــــوبکــــوفتتا  40مین حرف زدیم و خندیدم واقعا با اینکه کم بود ولی خیلی خوش گذشت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

سوار ماشین ها شدیم و خداحافظی کردیم از بقیه .یه دوساعتی از رفتنمون گذشته بود ...کی
فکرشو میکرد اینجوری بشه ! وقتی رفتیم چجوری بود و حاال ! شهریار نامزد کرده من و سامیار
؟ !!!
به شهریار یه نگاه انداختم سرش تو گوشیش بود مشخص بود داره اس بازی میکنه نیما سرشو
تکیه داده بود به صندلی و چشاشو بسته بود .هی روزگار...
با کلی خستگی و کسلی رسیدیم خونه نیما رو جا خونه ی خودش پیاده کردیم.
مستقیم رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت...
ای میشای بی معرفت من اگه زنگ نزنم زورش میاد بزنگه .گوشیم و در اوردم و شمارشو گرفتم
_الو ؟
_درد الو مرگ الو بمیری الهی ..بری زیر  18چرخ پرس بشی انشاال..
_هوووو شمیم به مراسم کفن و دفنمم رسیدی بابا
_کوفت دختره ی بیشعور بیمعرفت
_بابا من غلط کردم باور کن سرم شلوغ بود
_اره جون عمت ...مریضات تو مطبت منتظر بودن یا کارگرات سر ساختمون بیکارن ؟
میشا از خنده قهقهه ای زد
_بترکی شمیم واستا تا بگم
_بنال ببینم دلیلت چیه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بابا بچه ی نیوشا به دنیا اومد چند روز پیش .بعدشم این نیوشا هی حالش بد میشد واسه
همین کال یا بیمارستان بودیم یا از خستگی خواب...
_وااای واقعا ؟ بچش چی هست حاال ؟
_دختره
_عزیزم...اسمش و چی گذاشتن؟
_کمند
_وااای چه قشنگ.
_خب حاال خر ذوق نشو .دلیلم خوب بود ؟
_اری ای برده ی من خوب بود .حال برو گمرو که میخوام سر به بالین خویش گذارم...خدایار و
نگهدارتان
_مرگ دختره ی خنگ
گوشیو قطع کردم و لبخند زدم .چشامو روهم گذاشتم و خوابیدم
با صدای شهریار بیدار شدم
_شمیم پاشو دختر ساعت 11
_وای چقدر من خوابم میاد
_پاشو ببینم خاله خرسه باز خوابیده
_ببند شهریار لطفا
_چی گفتی ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ببند گفتم
_باشه خودت خواستی
یهو خودشو انداخت روم و شروع کرد به قلقلک دادن چنان انگشتاشو فرو میکرد تو پهلوهام که
داشت سوراخ میشد
از اخر جیغی کشیدم که دیگه قلقلک نداد.نفس نفس زدم و با پام هلش دارم عقب
_خیلی بیشعــــــــــوری شهریار
_خودتی .حاالم پاشو میخوایم شام بخوریم
پاشدم و خودمو مرتب کردم رفتیم پایین .سالم کردم و نشستم پای میز .هممون داشتیم غذا
میخوردیم که بابا گفت
_خب خانوم کی بریم خونه ی اردالن .هم واسه عید دیدنی هم واسه قرار و مدار مجلس
شهریار
شهریار نیشش تا بناگوش جر خورد.اروم رو بهش گفتم
_مرض نیشتو ببند
سرشو انداخت پایین .مامام گفت
_پس فردا بریم که فردا کارامون و بکنیم.
_باش
شام رو که خوردیم ظرفا رو جمع کردم و چای ریختم بردم تو هال .نشستیم باهم بابا گفت
_خب حاال به نظرت هرچه زودتر بندازیم مجلس و بهتره با بزاریم چند وقت دیگه ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
مامان_اووم نمیدونم واسه ما که مشکلی نداره ببین اونا چی میگن اگه راضی بودن زود بگیریم.
_اره زودتر بگیریم بهتره این دوتا هم اذیت نمیشن.
_اره .خونه ی ارغوان و ارمغان هم با اردالن برنامع ریزی کن بریم
_باشه
تا  2حرف زدیم و هرکسی رفت اتاقش .من که خوابم نمیومد واسه همین لب تابم و گذاشتم رو
پام و فیلم گذاشتم تا ببینم .داشتم فیلم میدیدم که دیدم گوشیم صفحش روشن شد.
ساعت دو و نیم بود یعنی کیه؟ گوشی و برداشتم و به شماره نگاه کردم
ناشناس بود .پیام و که باز کردم چشام گرد شد.
_سالم گل من ...چطوری خوبی ؟ باورت میشه دلم واست مثل چی تنگ شده!!

دلم یجوری شد ! از حس اینکه سامیار باشه مثل خر ذوق کردم (بالنسبت همتون).گوشیو محکم
گرفتم تو دستم و فشار دادم .مونده بودم جوابشو بدم یا نه !؟ بزا یکم اذیتش کنم.
_سالم عذرمیخوام شما ؟
بعد از  5مین اس اومد پریدم رو گوشی و بازش کردم
_منم عزیزم ...سامیار
با بدجنسی به صفحه ی گوشی زل زدم و نوشتم
_سامیار ؟!کدوم سامیار ؟
_سامیارم دیگه ...همون که امروز لب ساحل داشت با عشقش قدم میزد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اشتباه گرفتین جناب..
_شمیم لوس نشو دیگه! اذیت نکن جون سامیار
_سامیار خان ساعت  3نصفه شب اس دادی طلبکارم هستی!
_شمیممممم؟! میام در خونتون یه بالیی سرت میارم هاا
_ای بابا هرچی هیچی نمیگم .مردم دیوانه شدن به خدا
یعنی من عاشق اذیت کردن بقیم.
همونجا گوشی زنگ خورد .سامیار بود
بینی مو گرفتم و با استرس جواب دادم
_بله ؟
_شمیم من بعدا گیرت میارم
_اقا من چند مرتبه به شما بگم من شمیم نیستم  .اشتباه گرفتین
تاصدامو شنید مثل اینکه یکم باور کرد
_ای بابا ...یعنی چی ؟ من این شما رو خودم کش رفتم یعنی اشتباهه؟
خندم گرفت ..میگه کش رفتم پسره ی پررو
_به من چه شما چشات کالجه شماره رو اشتباه وارد کردی.
_اوووو خانوم حرف دهنتو بفهم منو بگو با تو وقتم و تلف میکنم
_تو زنگ زدی منو از خواب نازم بیدار کردی پررو
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_همینه که هست .اصال دلم خواست بای
_بی ادب بی شخصیت.
گوشی رو قطع کردم و بلند خندیدم .بیچاره دیگه عمرا زنگ بزنه ولی اگه دیگه اس نده چی ؟
اه شمیم توهم .هم دلت میخواد اس بده هم کخ داری.
بعد از یه رب دوباره زنگ زد .وا چی شد ؟
چرا دوباره زنگ زد؟ حاال جواب بدم یا نه ؟
دوباره بینی مو گرفتم و جواب دادم

_بفرمائید!
_الو ؟ شمیم ؟
_باز شمایی اقا ؟ چرا حرف حساب حالیت نمیشه!
_بابا من دوباره رفتم سر گوشی مامانم شماره رو درست گرفتم .پس یعنی تو شمیمی و داری
الکی نقش بازی میکنی؟
_اقای سامیار .من شمیم نیستم چرا نمیفهمی؟
یکم گذشت با مظلومیتی زیییاد گفت
شمیم🤔لبمواز گرفتم و هیچی نگفتم
_شمیم ؟ اذیت نکن دیگه نمیدونی چقدر دلم واست تنگ شده
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بازم سکوت
_اخه عزیزم تو چرا اینقدر منو اذیت میکنی؟دلم واسه صدات داره پر پر میزنه
وای خدا داره مجبورم میکنه حرف بزنم
_شمیم؟ قربون اسم قشنگت برم میشه دست برداری از این کارت؟
دیگه نتونستم دلم داشت واسش میسوخت.با مظلوم ترین حالت ممکن گفتم
_سامیار ؟😔
_جون سامیار فدات بشم من .دیدی باالخره حرف زدی ! من که میدونم تو چقدر دل رحمی.
_سامیار ناراحت شدی ؟
_نه من که میشناسمت میدونم چقدر شیطونی ! عزیزم
_چرا بیداری ؟
_اینقدر فکر و خیال قشنگ با تو توی ذهنم هست که خوابم نمیبره
خندیدم و گفتم
_دیوونه ای تو
_دیوونه ی تویم د اخه دختر قشنگ
_سامیار شمارمو از گوشی عمه برداشتی ؟
_اره یواشکی کش رفتم گوشیش و
_ای دزد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_دیگه وقتی خودت بهم شماره نمیدی مجبور میشم دزدی کنم
_بله دیگه من کال عادت ندارم به کسی شماره بدم
پشت خط مشخص بود نیشش تا بناگوش جر خورده
_بله بس که مثل گل پاکی شما
_اینقدر چاخان نکن
_مگه دروغ میگم
_نه راسته راسته
_خب پس دیگه هیچی نگو
_سامیار برو بخواب دیگع
_چیکار کنم؟ میخوام تا صبح باهات حرف بزنم
_سامیار ول کن تو رو خدا االنم دیر وقته دیگه
_باشه فقط امشب و بهت فرجه میدم و ای هر وقت دلم خواستم زنگ میزنم و باهات حرف
میزنم
_باش.
_افرین دختر خوب.
_شب بخیر
_شب بخیر عزیزم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
گوشی رو گذاشتم رو سینم و چشام و بستم .لبخندی که روی لبم بود یه لحظه قطع نمیشد چه
حس خوبیه دارم احساس میکنم سامیار داره واسم فرق میکنه با قبل حتی وقتی اسمش میاد
قلبم میرا رو دور تند...
کم کم خوابم برد صبح که پاشدم ساعت  10بود یکم که گذشت و از حالت گیجی در اومدم یاد
دیشب افتادم لبمو گاز گرفتم تا نخندم و تابلو نشم .پاشدم واسه خودم اهنگ میخوندم و قر
میدادم مستقیم رفتم تو حمام...
زیر دوش دور میزدم و میرقصیدم مثل دیوونه ها..بعد از  20مین رفتم بیرون لباس راحتی تنم
کردم و رفتم پایین.
بلند گفتم
_سالااام
یهو یکی گفت
_سالم دختر قشنگم
سرمو اوردم باال و دیدم گل بانو جای اشپزخونه واستاده از خوشحالی جیغی کشیدم و با سرعت
جت رفتم و پریدم بغلش...
محکم فشارش دادم و گفتم
_واااای گل بانو دلم واست تنگ شده بود.کی اومدی ؟
_صبح ساعت  8اومدم شمیم جان
از گونش به ب.و.س محکم کردم و رفتم تو اشپزخونه .نشوندمش و گفتم
_خب گل بانو .خوش گذشت ؟
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_اره دخترم خیلی جات خالی بود .به شما چی ؟ خوش گذشت ؟
_خیییلی .نمیدونی چی شد .مامان بهت گفت ؟
_نه هنوز ندیدمش
_خب خداروشکر من خودم بهت بگم بهتره
_بگو دیگه دخترجان سکته کردم
با ذوقی بیش از اندازه گفتم
_شهریار و رویا نامزد کردن
زل زد بهم و هیچی نگفت .وا یهنی چی
_گل بانو شنیدی چی کفتم ؟

یهو چشاش پر از اشک شد و گفت
_راست میگی مادر ؟
_اره پس چی .شمال که بودیم خاستگاری کردیم و اوناهم مثبت بود جوابشون
با لبه ی روسریش اشکشو پاک کرد
_مبارک باشه مادر ...انشاال..به پای هم پیر بشن.
پاشدم بغلش کردم
_گریه نکن اخه گل بانو میدونم تو...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سالم
منو و گل بانو سرمون چرخید سمت در اشپزخونه .گل بانو تا چشمش به شهریار افتاد پاشد
واستاد .شهریار از خوشحالی اومد و محکم بغلش کرد.
یکم که گذشت شهریار با تعجب گفت
_گل بانو چرا داری گریه میکنی ؟
_مبارکت باشه مادر .انشاا...به خوبی و خوشی باهم زندگی کنین
شهریار که تازه گرفته بود گل بانو واسه چی داره گریه میکنه محکم فشارش داد و گفت
_من قربونت اون چشای قشنگت برم .گریه نکن
_اخه خیلی خوشحالم واست مادر.
_تو عشقی..عشق
خالصه بعدش مامان بابا اومدن و دور هم ناهارمون رو خوردیم بعداز ظهرم مامان بابا و شهریار
رفتن سرکارشون که ببینن اوضاع چطوره...
ساعت  5بود زنگ زدم به نفس و رویا تا اماده بشن بریم بیرون .حاضر شدم سوئیچ و برداشتم و
پیش به سوی دوتا خل و چل...
اول رفتم دنبال رویا یه تک زدم به گوشیش رویا سریع اومد پائین تا نشست گفتم
_سالااااام زن برار...چطوری مارمولک؟
_اون خواهر شوهره که مارمولکه اوال .دوما سالاام خوار شووووو....
_شرمنده ما رسم داریم زن داداش باید مارمولک باشه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_وا چه رسما...
_همینه که هست .میخوای بخوا نمیخوای باید بخوای...

رویا خندید و دیگه هیچی نگفت.رسیدیم دم در خونه ی خاله نازی .دستم و گذاشتم رو بوق.بعد
از چند مین نفس اومد
_سالاااام به پت و مت های خل و چل
منو رویا باهم گفتیم
_اوووووووو...خودتی
نفس خندید و گفت
_باشه بابا بچه که زدن نداره
رویا گفت
_اره بچه ی ادم زدن نداره
_منظور ؟
_هیچی ..همینجوری گفتم
_اهان ...فکر کردم منظور داری
باهم رفتیم کافی شاپ .نشستیم و سفارش دادیم .داشتیم حرف میزدیم که گوشیم زنگ خورد.با
دیدن عکس شهریار به رویا زل زدم و جواب دادم
_بله؟
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_سالم ابجی گلم .خوبی؟
_مرسی تو خوبی؟
_قربانت .کجا تشریف داری؟
_اومدیم بیرون
_اومدین !!.مگه با کی هستی؟
_با نفس و زن برادرم
_زن برادرت ؟؟
_اره دیگه با رویا جون.
_منفجرشی شمیم .با رویا رفتی بیرون به من چیزی نگفتی..
_مگه باید میگفتم؟
_پس چی؟با زن من میری بیرون هیچی هم نمیگی!
_برو گمشو ..هنوز هیچی نشده زنم زنم میکنه
_بتوچه فضول گوشی و بده بهش
_مگه خودش گوشی نداره بزنگ به گوشی خودش
_بده دیگه شمیم اذیت نکن
_عمرا...باااای
_کوفتتتت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه

همونجا گوشی رویا زنگ خورد و رفت اون طرف تر.
نفس_ایییش اینقدر بدم میاد شوهر ادم بهت زنگ بزنه بری یع جای دیگه صحبت کنی ! حاال
اانگار چی میخوان بگن بهم!
_بتوچه هرچی میخوان بگن واسه خودتم میبینیم نفس خانوم...
نفس_عمرا من از این سوسول بازیا خوشم نمیاد
یه نگاه بهش کردم و دیگه چیزی نگفتم .سفارش و که اوردن شروع کردیم به خوردن بعد از چن
مین رویا هم اومد
نفس_وااای پاشو برو بیرون حالم بهم خورد .نیشتم ببند
رویا_اا نفس اینقدر گیر نده دیگه
نفس_خب راست میگم
بعد از یه ساعت راهی شدیم سمت خونه ها .تا وارد خونه شدم شهریار که جلوی تلویزیون بود
منو دید
شهریار_نمیری شمیم حوصلم پوکید
_به من چه .مگه من دلقک توام که یکاری کنم حوصلت سر نره
_اره دیگه پس چی!
بهش چپ چپ نگاه کردم .پسره ی پررو
_باش وقتی دوباره با رویا رفتیم بیرون حالیت میشه!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار_تو غلط میکنی زن منو ببری!
_دوست دارم به توهم هیچ ربطی نداره.
از پله ها بدو بدو رفتم باال
شهریار_باش شمیم خانوم بزا رویا زن من بشه ببینم اصال تو رویا رو میبینی که میخوای ببریش
بیرون.
اه اه پسره ی چندش ز ز.
رفتم تو اتاقم و درو بستم این نیمای خنگول معلوم نیست کجاست

بزا به زنگ بهش بزنم .گوشی و برداشتم و شمارشو گرفتم
بعد از چند بوق جواب داد
_بله ؟
با تعجب به صفحه گوشی نگاه کردم .نه درست گرفتم پس چرا اینجوری گفت
_ببخشید اقا غفور ؟
_اره شمیم خودمم
واا چرا اینجوریه!
_نیما خوبی ؟
_بد نیستم چطور ؟
_چرا اینقدر بی حالی !؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سرما خوردم افتادم تو خونه
کی سرما خورده ؟
_سرما؟االن خونه ای ؟
_اره
_باش پس کار نداری ؟
_قربانت بای
گوشی پرت کردم رو تخت و رفتم پایین.
_گل بانووووو؟
_جانم؟
رفتم تو اشپزخونه و گل بانو رو در حالی که داشت سبزی خورد میکرد دیدم.
_گل بانو میشه یکم سوپ درست کنی ؟
_سوپ ؟واسه چی دخترم ؟
_نیما سرما خورده افتاده تو خونه
_ای وای .اره االن درست میکنم واسش .الهی بگردم واسش تنهاست...
پاشد دستاشو شست و رفت سر کابینتا .رفتم بیرون کنار شهریار نشسم
_شهریار میای بریم خونه ی نیما ،؟
_نیما ؟ واسه چی ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_امروز نیما شرکت نیومده نه؟
بهم نگاه کرد و گفت
_نه چطور؟
_اه یه وقت زنگ نزنی ببینی حالش خوبه یا نه ؟
با تعجب گفت
_حاال مگه چی شده!
_هیچی زنگ زدم بهش .سرما خورده صداش در نمیومد
_ واقعا !حتما دوباره از ورزش اومده گرفته خوابیده .اونم که میدونی کولر خونش همیشه روشن.
_نمیدونم دیگه .االن به گل بانو گفتم سوپ درست کنه که ببریم خونش .شاید بخوره بهتر بشه
_خوب کاری کردی.
باز یکی از این دوتا مریض شد حالم من دگرگون شد ...خداکنه فقط شهریار از نیما نگیره که من
میمیرم .بعد از یه ساعت گل بانو گفت
_شمیم جان سوپ حاضره.
زدم به شونه ی شهریار
_بپر حاضر شو که بریم...بدو
رفت تو اتاقش منم که هنوز لباسامو در نیاورده بودم

رفتم تو اشپزخونه و قابلمه ب کوچیکی که توش سوپ بود و برداشتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_مرسی گل بانو .ببخشید اذیت شدی
_نه عزیزم کاری نکردم .من شهریار و نیما رو به یه اندازه دوست دارم
لبخندی زدم و رفتم بیرون .شهریار از اتاق اومد بیرون .سوئیچ و برداشت و رفتیم تو حیاط.
وقتی راه افتاد گفت
_خداکنه حالش خوب بشه ! اگه فردا نتونه بیاد من چیکار کنم ؟
_میخوای چیکار کنی ؟ هیچی میری میشینی سرجات
_ یه چی میگی شمیم ها ! نیما اگه نیاد میندازیم برنامه رو واسه یه روز دیگه
لبخندی زدم بهش .واقعا این دوتا خل و چل بدون هم نمیتونستن کاری بکنن.رسیدیم از پاشین
که پیاده شدم.نگاهی به برج  10طبقه ی جلوم انداختم .نیما طبقه ی  6بود
رفتیم داخل و سوار اسانسور شدیم .تو ایینه به خودم نگاهی انداختم رنگم پریده بود همیشه
همین طور بود وقتی نیما و شهریار مریض میشدن من از اونا حالم بدتر میشد...
اسانسور واستاد پیاده شدیم .شهریار زنگ واحد نیما رو زد ...چند مین گذشت و در و باز نکرد با
نگرانی به شهریار گفتم
_شاید حالش بد شده ها ؟
_اینقدر نفوذ بد نزن
دوباره زنگ زد بازم هیچی..
گوشیشو در اورد و زنگ زد به گوشی نیما
تقریبا اخرین بوق جواب داد.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بله ؟
_نیما کجایی ؟
_خونه
_بیا در و باز کن
_پشت دری ؟
_اره یه ساعت داریم زنگ میزنیم
_باش.یکم بصبر االن میام
گوشی و گذاشت تو جیب شلوارش و رو به من گفت
_معلوم نیست حالش چجوریه که اینقدر کش میده..
بعد از چند مین در و باز کرد .وقتی دیدمش تعجب کردم رنگش مثل گچ دیوار شده بود صورتش
عرق کرده بود کال خیلی اوضاع خرابی داشت..
_نیما چت شده تو پسر ؟
_هیجی حاال بیاین تو
رفتیم تو قابلمه رو گذاشتم رو اپن
_نیما گل بانو واست سوپ درست کرده.
_دستش درد نکنه
سریع یه ظرف از تو کابینت برداشتم پر از سوپ کردم رفتم پیشش .رو کاناپه دراز کشیده بود و
داشت با شهریار حرف میزد.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نشستم کنارش و گفتم
_باید تا ته همشو بخوری
_شمیم االن میل ندارم
_غلط کردی
_بی ادب
لبخندی بهش زدم و قاشق و پر کردم بردم تا حای دهنش اونم از خدا خواسته دهنشو باز کرد و
سوپ و خورد

سوپ و خورد و چشاشو بست .دستمو گذاشتم رو پیشونیش خیلی داغ بود
رو کردم به شهریار
_بریم دکتر خیلی تب داره!
شهریار پاشد اومد کنارش
_نیما پاشو بریم دکتر ..پاشو
_نه خوبم شهریار
رفتم تو اتاقش و واسش لباس برداشتم و اومدم بیرون دادم بهش.
شهریار به زور نیما رو بلند کرد لباس تنش کرد .رفتیم بیرون سوار ماشین شدیم.
نشستم پشت فرمون شهریار و نیما عقب نشستن.با سرعت راه افتادم سمت نزدیک تر ین
بیمارستان از اینه نگاه کردم  .نیما خیس عرق شده بود...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا رسیدیم سریع کمکش کردیم و رفتیم تو .شهریار سریع پرستار خبر کرد ...با تشخیص دکتر
سرم بهش وصل کردن .نشسته بودیم پای تخت تا سرمش تموم بشه ...اتاق سکوت مطلق بود
شهریار سرش تو گوشیش بود ...صدای گوشیم در اومد.
_سالم مامان
_سالم شمیم خوبی؟
_مرسی .جان ؟
_نیما حالش چطوره ؟
_خوبه فعال که سوپ و قرص بهش دادم خورده خوابیده
_تب داره ؟
_اره ولی داره میاد پایین تبش.
_باش
_باش پس وقتی بیدار شد حتما بیاین اینجا
_چشم .بیدار بشه میایم
_باش مامان .فعال خدافظ
بعد از دو ساعت سرمش تموم شد و باهم راهی خونه شدیم.
_بابا به پیر به پیغمبر من خوبم .میخوام برم خونه ی خودم
_تو غلط میکنی .باید بیای خونه ی ما واسه فردا استرس دارم .یکم باهام حرف بزنیم شاید بهتر
شدم...

320

www.1roman.ir
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اره جون خودت ...من حال دارم با تو صحبت کنم اخه اسکل ؟
_االن که از من سرحال تری بی ادب
_خب حاال اینقدر زر نزن گوشم از صدای مضخرفت به درد اومد
خندیدم
باز خوب شد حالش و زبونش رشد کرد .وقتی رسیدیم مامان تا نیما رو دید گفت
_واای نیما جان چی شده ؟االن بهتری ؟
نیمای مارموزم که حالش خوب بود ولی خودشو زد به مریضی .با اه و ناله گفت
_وااای نهال نمیدونی چقدر حالم بده .اصال بدنم سست شده نمیتونم راه برم
_الهی بمیرم برات ..بیا برو استراحت کن به گل بانو گفتم غذایی که دوست داری درست کنه
بخوری جون بگیری...
با حرص بهش نگاه کردم...پسره ی بیشعور چه واضح دروغ میگه
شهریارم مثل من لجش گرفته گفت
_اووو تو که از بهتره حالت ..مامان داره درووو...
تا میخواست جملشو کامل کنه .نیما شروع کرد به سرفه کردن
مامان سریع رفت تو اشپزخونه تا واسش اب بیاره...
_شهریار ببند دهنتو وگرنه یه کاری میکنم قرار فردا بیفته به یه ماه دیگه
شهریار زن زلیلم دهنشو بست و هیچی دیگه نگفت
مامان با لیوان اب اومد بیرون و داد به نیما...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_پاشو برو باال بخواب تا شام.
_باشه با اینکه نمیتونم راه برم ولی کی میتونه رو حرف نهال خانوم حرف بزنه..
اووووف کارد میزدی خونم در نمیومد دوست داشتم خفش کنم منو بگو واسه کی داشتم حرص
میخوردم...
نیما رفت اتاق شهریار و کپه گذاشت رفتم باال و لباسام و عوض کردم ...بعد از یه ربع در اتاقم و
زدن
_بله ؟
_شمیم بیا پایین خاله نازی اومدن
اخ جووون نفس خنگوله اومده .سریع رفتم پایین و خاله ،عمو کامران و نفس دیدم دارن صحبت
میکنن .بلند و رسا سالم کردم
_سالاام
همه جواب سالمم و دادن .کنار نفس نشستم یکی زدم پس کلش و گفتم
_چطوری خنگول جون ؟
_خوبم اسکل جون
_بی ادب
_با ادب
_چاکرم
_باش تا اموراتت بگذره
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_کوفت
_اه ببند دیگه
زبونمو واسش دراوردم که حرص در اومو

خاله نازی رو به مامان گفت
_حال نیما چطوره ؟
مامان_بد نیست االن که رفته اتاق شهریار خوابیده .تا موقع شام بیدارش کنم
_ای بابا چی شد یهویی سرما خورد ؟
_نمیدونم وقت نشد ازش بپرسم
_از بس حواس پرت و سهل انگاره این پسر
_اره واال اصال به حرف ما که
گوش نمیده
روبه نفس گفتم
_پاشو بریم نیما خوابه یکم اذیتش کنیم
_شمیم مر یضه گناه داره
_برو بابا از منم سرحال تره
_واقعا ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اره بابا خودشو زده به موش مردگی
_اکی پس بریم
پاشدیم رفتیم باال .در اتاق و اروم بلز کردم نیما خواب خواب بود رفتیم تو .چشمم به گوشیش
افتاد برداشتمش و قفلشو باز کردم .خدا رو شکر یاد داشتم رمز گوشیشو  3.تماس بی پاسخ
داشت از سیمین...
با دیدن اسم طرف نیشم تا بناگوش باز شد به نفس نشونش دادم رفتم تو مخاطبینش شماره ی
خودمو به اسم سیمین سیو کردم صدای گوشی رو هم از روی بیصدا برداشتم ...رفتیم تو حمام
اتاق شهریار با گوشیم زنگ زدم بهش...
یهو صدای گوشیش در اومد اول توجه نکرد ولی بعد غلتی زد و گوشی و برداشت چشماشو ریز
کرد و اسم و نگاه کرد ...سریع جواب داد
_جونم ؟
تا اینو گفت نفس جلو دهنشو گرفت تا نخنده.
منم دست کمی ازش نداشتم.صدامو نازک کردم و با عشوه گفتم
_نیمااا؟
_جانم سیمین ؟
_نیما خیلی بدی .از هرکسی انتظار داشتم اال تو....
ادای گریه دراوردم
_واسه چی عزیزم؟ مگه چی شده؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_امروز...امروز تو رو با یه دختری تو بیمارستان دیدم ...مثل اینکه خیلی هم باهم راحتین بغلت
کرده بود و داشت باهات حرف میزد
نیما چشاش گرد شد
_سیمین به جون خودم اشتباه فکر میکنی!اون دختر خواهرمه
_اره جون خودت ...منم اسکل باور کردم
_به جون خودم راست میگم.سیمین سه مین گوش کن
_برو گمشو ....دیگه بهم زنگ نزن
_سیمین .یه دقیقه گوش کن خب المصب
_نمیخوام ...دیگه نیمایی واسم وجود نداره ...ولی اینو بدون من عاشقت بودم.بای
_سیمی
گوشی و قطع کردم .نفس افتاده بود و دلشو گرفته بود ...جلوی دهنمو گرفتم تا صدام بیرون نره
.صدای نیما اومد
_اخیش خدایا شکرت شرشو کم کردی....
با تعجب به نفس نگاه کردم.
_اههه ضایع شدیم این که از خداش بود
نفس ترکید از خنده
_وای خدا این چه داییه ما داریم!!
_کوفت ببند دهنتو االن میفهمه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
5مین گذشت نیما پاشد و رفت بیرون اروم در و باز کردم و با نفس اومدیم بیرون سریع گوشیش
و برداشتم و دوباره شمارمو درست کردم
رفتیم خیلی طبیعی پایین .نیما تا ما رو دید گفت
_شما دو تا کجا بودین؟
_تو اتاق
_اهان
به نفس یه چشمک زدم و رو به نیما گفتم
_راستی چرا داد میزدی ؟ صدات تا اتاق من میومد!
نیما با تعجب گفت
_کی من ؟ من داد میزدم ؟
_اره دیگه میگفتی سوسن ؟ سیمی...
سریع جلو دهنم و گرفت و گفت
_خفهههه
_دستت و بردار خفه شدم
_مگه من چقدر صدام بلند بوده ؟
_خیییلی .کل خونه فهمیدن
مشکوک نگام کرد و گفت
_مطمئنی ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ن پ...توهم زدم
_شمیم حواست جمع باشه به کس دیگ ای نگی.
_حواسم هست باو
همونجا خاله نازی رو به نیما گفت
_نیما چطوری تو ؟ بهتری شدی ؟
دوباره خودشو زد به موش مردگی
_نه بابا چه بهتری!!!
نفس گفت
_دایی تو که از منم سالم تری
نیما اروم گفت
_تو ببند نفس جون
نفس با حرص کفت
_بی ادب
خاله بعد از یه ساعت قصد رفتن کردن .مامان و خاله تا دم در داشتن واسه عروسی شهریار
صحبت میکردن از اخر به زور عمو کامران جدا شدن و رفتن.....
تا رفتیم تو گل بانو گفت
_ای بابا خانوم چرا نازی خانوم واسه شام نموندن؟
_چیکار کنم هرچی گفتم قبول نکردن.گفتن یه شب دیگه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_حاال میشه شام و بیارین .ای ام وری وری گرسنه...
نیما خندید و گفت
_ر.ی.د.ن تو انگلیسی حرف زدنت
تا شنیدم چی گفت رفتم کنارش و محکم زدم تو سرش که دادش در اومد
مامان از اشپرخونه اومد بیرون گفت
_چی شد !؟
_هیچی مامان جان .تحویل بگیر داداش بی ادبتو....
نیما _شمیم مگه من چی گفتم؟نهال به جون خودم اگه چیزی گفته باشم این دیده من حال
ندارم الکی میخواد عقده هاشو خالی کنه
با عصبانیت گفتم
_چییییییییی؟دروغ گوی..ی..ی...
حاال مونده بودم چی بگم که یکم حرص بخوره
نیما خندید و گفت
_اخییی از کی تا حاال لکنت زبون گرفتی شمیم جون ؟
دیگه نتونستم تحمل کنم و به جیغ کشیدم سرش که نیما بدو بدو رفت پیش مامان تو اشپزخونه
شهریار_نیما صدای شمیم و در نیار دیگه
نیما_بابا من چیکار دارم...خودش جیغ جیغوی..
دمپایی مو در اوردم و محکم پرت کردم طرفش که با صدای بدی خورد تو گونش...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چشماش اندازه ی توپ گرد و با تعجب و بعد با عصبانیت برگشت سمتم...
تا دیدم داره درجش میزنه باال با سرعت نور رفتم پشت بابا
_به جون خودت اگه بزنی ایندفعه کچلت میکنم
بعدش قهقهه ای زدم که داشت منفجر میشد
_منو کچل میکنی ! باش میرسیم بهم فعال تو اسبتو بتازون...
یجوری بهم نگاه کرد که ترسیدم و اروم نشستم پشت میز...
دیگه تا اخر شب نیما باهام حرف نزد .داشتم از این کارش حرص میخوردم اصال به جهنم رو به
باال گفتم
_بابا فردا ساعت چند میریم خونه عمو ؟
_واسه ناهار میریم باباجون .چطور ؟
_هیچی همینطوری .پس من رفتم بخوابم
رفتم باال و تصمیم گرفتم واسه اینکه یادم بره از کارای نیما و کمتر حرص بخورم لباسای فردام و
اماده کنم ...رفتم سر وقت کمدم
خب حاالااااا.....
یه تونیک استین بلند یقه اسکی مشکی برداشتم با شلوار لوله تفنگی همون رنگ ...مانتوی سبز
رنگمم برداشتم و انداختم رو تختم ...یه روسری بزرگ مشکی هم برداشتم که بتونم مدل دار
ببندم دور سرم ...واسه تو خونه ی عمو هم یه بلوز استین سه ربع لیمویی برداشتم ...همه رو یه
جا گذاشتم و دراز کشیدم.
فردا باید زودتر پاشم که دوش هم بگیرم خب پس بریم الال...
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_پاشو ...پاشو شمیم ....شمـــــ ــــیم؟
با عصبانیت چشامو باز کردم
کوفـــــت ...بترکی شهریار چته اول صبحـــی؟شمیم جون فدات شــم پاشو کارت دارموقت گیر اوردی توهــمپاشو دیگـــهمینطور که چشامو بسته بود نشستم
هـ ـ ـ ـ ـــــــااا؟دستمو گرفت و برد تو دستشوئی
بشور دست صورتتوکارت ایــــن بود؟ن تو بشوربرو بشین تا مسواڪ بزنتا رفت مسواکمو زدم و رفتم بیرون
خــب؟بیا بریم پائین صبحونه بخوریمدیگ داشت جیغم در میومد انگشت اشارمو اوردم باال و تهدید امیز گفتم
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شهـــریار منو بیدار کردی که این چرت و پرتا رو بگی؟وای به حالـت اگه دروغ گفـته باشــینه نه به جون خودم کارت دارمیه نفس عمیق کشیدم تا خودمو کنترل کنــم
برو پائیــن من میامباش...فقط زود بیــایرفت بیرون
موهامو شونـه کردم و بستــم.به ساعت نگاه کردم
10:30
پوووف بازم خیلی خوابیــدم هــاا.
رفتم بیرون اول تو اتاق شهریـار یه سرک کشیدم
نیما خواب خواب بــود .در و اروم بستم و رفتم پائین
خانواده ی محترم تو اشپرخونه تشریف داشتن.
ســــــالم به خانــواده ی دامــادشهریـار سرشو انداخت پائین و لبخنــدی زد.
بابا دستشو کشید رو سر شهریـار
پسرم مرد شدهشهریـار دست بابا رو گرفت و ب.و.سـه ای روش زد
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این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
حسودیم کردم
بابای ـ ـ ـــــی ؟منم هستمــابابا دستشو انداخت دور شونم و بغلم کـرد
تو که عمر بابایــیسرمو ب.و.سید...
اشک داشت تو چشام جمع میشــد تا چند وقت دیگ شهریـار تو این جمع نبـود
وای خــدایـا صبرم و زیـاد کـن
جلـوی خودم و هرجوری بود گرفتم.
سرمو بند صبحانـه کردم تا بغضم رفـع بشه...
مامــان گفت
بچه ها  12راه میفتیــم حاضر باشینســرم و تکون دادم (بـاشـه)
همه گرم صحبت بودن منـم با اشتهـا داشتم پنیــر گـردو میخوردم.
شهریــار یهو پاشد دستمو گرفت و منو کشوند بیــرون از اشپزخونه
شمیــم میترکی تو اینقـدر میخوری بیا کارت دارمدهنم پـر پـر بود نمیتونستم چیزی بهش بگـم
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منو کشوند و برد تو اتاقـش.لقمـه رو قورت دادم و با تعجب گفتم
چیکـارم داری؟شمیــم ببین ...راستش من نمیدونم واسـه امـروز چی بپوشـمقیافشو مظلوم کـرد و گـفت
-plz help me
خرس گـنده خجالت نمیکـشه .دهنم و کج کردم و اداشو در اوردم
-plz help me
شمیم اذیـت نکن جون شهریـاررفت سر کمدش و در شو باز کرد
بیـا یه چی انتخـاب کـنهمونجا صدای نیما در اومــد
اهــــ ــــ باال سر من جلسـه گرفتین؟محلش ندادم و رفتـم جلو کمد
شهریـار.
اوووفـــ اندازه ی برد پیـت لباس داره اون وقت نمیدونـه چی بپوشـه
یه نگاه به ساعت کردم
11:10بود
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رو به شهریار گفتم
تـو بـرو دوش بگیر منم تا اون موقـع امـاده میکنم لباس واسـتاومــد و محکم ب.و.سم کرد که حالـم بهـم خورد
اهــــ ـ ـ ـ ــــ شهری ــــ ـ ـــــاربا سرعت جت رفت تو حمام و در و بست.
رفتـم پیش نیما و گفتم
اقا نیما تا  40مین دیـگه راه میفتیم نمیخوای پاشـینه بـابــا مگه من دامادم ؟منو  10مین قبلی خواستین بـرین بیدار کـنخوابالـــ ــــورفتم گشتن لباس واسه شـهریار و شروع کـرد
اووووم خب چی واسه امروز خوبه !؟
کت و شلواری که واسش برداشتم و انداختم رو تخت و رقتن تو اتاق تا حاضر شم...
تا وارد شدن دیدم گوشیم داره ویبره میره
از رو میز لوازم ارایشم برداشتم.
با دیدن اسم سامیار قلبم شروع کرد خودشو کوبیدن به قفسه سینم..
جوری میزد انگاری قصد داره بشکافه و نجات پیدا کنه..
اب دهنم و قورت دادم و وصل کردم تماس و
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_سالم
چـشامو بسـتم تا صداشو بشنوم
_هیچ معـلومه کجایی شمیم ؟ د اخه تو که منو کـشتی دختـر ! چرا جواب زنگ و پیاما رو
نمیدی!هــــان
چشام مثـل توپ گرد شد زبونم کـار نمیکرد دستام داشت کم کم میلرزید...
به زور جواب دادم
سامـیار؟من ندیدم زنگ و پیاماتوندیــدی ؟ مگه میشـه از دیشب دارم خودم و میکشم تا جواب بدی اگه االن جواب نمیدادیمیخواستم زنگ بزنم به شهـریار
دندونامو روهم فشار دادم تا اشکم نریزه
اهـــ شمیم گندت بزنن که اشکت دمه مشکتهـ
لعنتـــی دوباره گفتم
سامیار من نـدیم زنگ و پیاماتـواز لرزش صدام فهمید حالم خوش نـی
شمیــم؟داری گریـه میکنی؟نـــــه نــه نمیخوام بفهمــه لعنتـی
سامیار کار دارم بایتماس و قطع کردم و نشستم رو صندلی کوچیک کنارم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
قفل گوشـی باز کردم
21تماس بی پاسـخ
17پیام از طرف سامیار.
اخه کی زنگ زده بود که من نفهمیـدم.
ای خـدا
گوشـی دوبـاره شروع کرد به لرزیـدن.سامیار بود
اهـــ یه شب اومدم زود بخوابـم هـــا
گوشـی و پرت کردم رو تخت
به جهـنم بزا اینقدر زنگ بزنه تا جونـش در بیادرفتم تو حمام شیرو تا اخـر باز کردم
یـه دوش مشت گرفتم و اومدم بیرون سریع لباسام و تنم کردم...

موهامو در حدی که یکم خشک بـشه اتو مو کشیدم
فرقمو کج کردم و روسری رو دور سرم پیچیدم و در اخر یه گره ی کوچولو دادم..
هوس رژ کرده بودم .خــب چـه رنـگی بزنم؟ اوووووم🤔
اهــ ـ ـ ــــا یه رژ زرشکی برداشتم
-اوووف خوه خودتـی همونـی که من میخواسـتم
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مالیدم به لبم توی چشامم یکم سیاه کردم...
گوشـی و لباسایی که میخواستم و گذاشتم تو کیفم و رفتم بیرون.
هرچی میخواستم یاد سامیار نیفتم و بغض گلمو نگیره نمیشـه
خودمو زدم به اون راه.رفتم اتاق شهریار
شهریار اماده ای؟اره تو برو منم با نیما میام پاییـنباشمامان و بابا و گل بانو نشسـته بودن و منتظر مـا.
من حاضـرماون دوتا کـجان؟االن میاندوست داشـتم گوشی و بردارم و پیامای سامی رو بخونم
ولــــــی نــه شمیم نباید بخونی اون سرت داد زده!
واســــــتا یه کاری میـکنم پشیـمون بشـه
سرم پایین بود که صدای نیما اومـد
و ایـنـک شهــریار پســر ارسالن راد وارد میشــودهممون برگشتیم طرف پلـه هـا

337

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با دیدنش چشامون گرد شده بود و نیشامون بـــاز....
مثل ماه شـده بود داداشــم...
گل بانو طاقت نیاورد و جلوتر از همه رفت شهریار و ب.و.سید
الهی خوشبخت بشی مــادر .برم واسه پسرم یه اسپند دود کنم چش نخوره...مامان و بابا رفتن جلو
مامان-وای شهریار ماشاا...خیلی بهت میاد مامان...
بابا-پسرم به باباش رفـته .ماشااـ...
خندیدم اینارو چه هندوانه ای زیر بغل هم میزارن
بری ـ ـ ـــــم؟ دیر شــــداهمه به تکاپو افتادن و تائیـد کردن که اره دیر شد.
گل بانو اومد اسپند و دور سرش شهریار چرخونـد و زیر لب یه چیزایـی میگفت که نمیفهمیدیم.
سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.
شهریـار وسط راه یه دستـه گل خیـــلی خوشکل با یه جعبه شیرینی خرید.
وقتی رسیدیم بابا زنگ زد و در با صدای تیکی بـاز شد.
با خوشحالی رفتیـم تو همشون دم در منتظر بودن...
رویا مثل فرشتـه ها شده بود.
کت و شلوار ابی رنگی پوشیده بود که دقیقا هم رنگ پیراهـن شهریار بود..
ای شـیــطونا.
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داشتم با رویا صحبت،میکردم و میرفتیم تو که صدای سالمی قلبمو لرزوند
ســالم عرض شدبا شک اروم اروم گردنمو برگردوندم و سامیـار و دیدم
دستاشو کرده بود تو جیب شلوارش و زل زده بود تو چشام
شمیـم قوی باش
اخمامو کردم توهم و گفتم
ســالم اقا سامیاربعدم راهمو کشیدم و رفتم پیش عمـه
وای خدایـا حاال میفهمم چقدر دلم واسش تنگ شـده.
با کلی استرس رفتـم پیـش عمـه سالم کردم.
سریع رفتـم پیـش نیما تا یکم از سامیار دور بـاشم
کیفمو گذاشتم رو پام و با انگشتام فشارش میدادم...
فعال تنها چیزی که در دسترس بود تا بتونـم حرص و استرس و روش خالـی کنم فقط همـین بود.
بعد از  10مین نتونستم طاقت بیـارم و سرمو یــــکم اوردم بالـا..
با اولین چیـزی که برخورد کرد چشای عسـلی سامی بـود.
رنگ چشاش عالــی بود ولی االن با اخمـی که داشت ترجیح دادم سرمو بندازم پائیـن.
چرا اخم کرده ؟به جای اینکـه من طلبکار باشم این واسـه من اخم کرده...
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کیفم یهو لرزید گوشیم و برداشتم و پیامی که اومده بـود باز کردم
(همین االن پاشو برو لبات و پاک کن.سـریع)
با خونـدن پیام دهنم مثـل اسب ابـی باز شد
فقط متن پـیام جلو چشمم بود .مگـه چیکاره؟ داشـت کم کم اعصابم و بهم میریخت.
چرا اینجوری میکنـه .سریع دوربین جلوی گوشیم و اوردم تا ببینم چیش جلب توجـه میکنـه؟!
با دیـدن لبم یکم از عصبانیتم فروکـش کرد.
تو خونه که اینقدر جیغ نبـود این المصب..لبای منم که گوشـتیه یکم .ای بابا حاال چیکـار کنم!
شانـس ما باش...این مثـال چنـد سال خارج بوده ایـن غیـرتی بازیاش چـیه؟
ولی شمیم اگه بـراش مهم نباشه تو چـیکار میکنی خوبه؟!
حاال من یه چی میگم ولی مـرد باس غیــرتی باشه...
لبخنـدی رو لبـم اومـد .غیـــرت!
انگاری جنـس غیـرت سامیـار با شهریار فرق میکنـه...یجورایی شیــرین تره
گوشی توی دسـتم دوباره لرزید بازش کردم
(شمـیم پـاشو بیـا تو حیـاط کارت دارم)
همونـجا پاشد خودش رفت بیـرون
وای خـــدایا حاال چیکار کنم.
بـــرم؟!
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نـــرم؟!
اگـه نرم احتمال اینکه بعدا یه جا خـفتم کنه هست پس بهـتره خودمو ضایع نـکنم.
کیفم و گذاشـتم رو مبل و خودم راه افـتادم سمت حیاط.
خداروشـکر اینقدر گرم صحبت بودن که کمـبود منو احـساس نکنن.
وقتی وارد حیـاط شـدم سر چرخونـدم تا سامـیار و پیدا کنم که دیدم داره از در حـیاط میاد داخل.
واا این کجا رفـته که االن داره مـیاد تا مـنو دید اشاره کرد برم
پیـشش .اخمامو کردم توهـم و رفتم پـیش سامیار که کنار درخـت بزرگی واسـتاده بود.
تا رسیـدم بهـش زل زد بهـم و بعد از چند ثانیه گفت
_بگــیر
سرمو کج کردم طرف دسـتش.
با دیدن اب معدنی توی دستش با تـعجب گفتم
_مـن اب نخواسـتم .تشـنمم نیست
_میدونم ...اوردم لــباتو بشوری!
واای این پسـره یه کاریش میشه
_سامـیار اینکـارا یعنی چــــی! من لبام هیچ مشکلی نداره که بخـوام
بشورمشـون
اخـماش رفت توهـم و چشـاش و گرد کرد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ مشـکلی نــــداره ؟ اره از نظر تو نه ولی از نظر مـن که هم جـنسام و میشـناسم مشکل داره.
_من به هم جـنسای تو کاری ندارم .برن به درک همشــــون
_شـمیم چرا متوجه نـمیشی؟!
من که عاشقتـــم من که دوســـت دارم و برات میمیـــرم با این از چش چرونی و چش هیزی
متنفرم دوست دارم....دوست دارم ....اه لعنتــــــ ـ ـ ـــی برو لباتو بشور شمیم نذارکاری که نـباید
بکنم و انجام بدم

فقط زل زده بودم بـهش بعد از چند ثانیه منظـورشو درک کردم با خجالت سـرمو انداختم پائین و
چند قـدم به عقـب رفتم
تا اسمم و صدا کرد شـروع کردم به دویدن طرف خونه...
بدنم گر گرفته بود فقط دویدم تا خودم و رسوندم به اتـاق رویا....
نفس نـفس زدم و خودمو پرت کردم رو تخت...
نه نه نباید اینجوری میشد د اخه اینم رژ بود من زدم.
پاشـدم رفتم جلوی ائینه اره باید پاکـش کنم اینجوری نمیشه از دستمال مرطوبـتای روی میز رویا
برداشـتم و کامـل پاک کردم..حاال بهتر شد.
به اب به صـورتم زدم تا یکم از قـرمزیم کم بشه.
تصمیمم و گرفتم و با ارامش رفـتم پائین.
سامـیار پشتش به من بود و منو ندید مسـتقیم رفتم سرجام که روبه روی سامی بود نشستم.
تا چشش به من افتاد و اثری از رژ ندید نی شش تا بناگوش باز شد .پسره ی پــــ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـــــررو
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا یه ساعت بعد هـرچی اس زد و چشمـک و...خال.صه خودشو شهید کرد محـلش ندادم
داشـتم با رویا حـرف میزدم که زنـعمو گفت
_شمیـم جان پاشـو لباسـاتو عوض کن تا راحـت باشی
لبخنـدی زدم و گفـتم
_چشـم زنعمو
روبه کردم بـه رویا
_من میرم باال لباسام و عوض کنم میام
_بـاش.برو
پاشـدم و رفتـم اتاق رویا .نشـستم روی صنـدلی جلوی میز.
گوشـیمو برداشـتم و شـروع کردم به خونـدن پیامـای سامـیار
_حاال شـدی عشــــق خودم...
_قشنگ منی تـــــــــو..
_شمیـم؟
_عزیزم جواب نمیـدی ؟
_اخه گل من .من رو تو غـیرت نداشته باشم رو کـی داشـته باشم هــان؟
_شمیــ ــــ ـ ـ ـــــم؟ خواهـش میکنم جواب بده
_بابا فقـط یه چیـزی بگو که من بفهمـم قهر نیستی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ناز مــن ؟! ببین دلـت به حال من نمیسوزه!
_شمیـم تو رو خدا جواب بده
_باش شمـیم خانوم یادت باشه دلمو شکـوندی
با خوندن اخـرین پیامـش قهقهه ای زدم...
خـجالت نمیکشه با این هیکل و جذبه چجوری حرف میزنه
گوشی و گذاشتـم پاشـدم مانتو در بیارم که یهو در باز شد و سـامیار خودشو انداخت تو و در و
قـفل کرد
از کاری که کرد همـونجور موندم و با بهت بهـش زل زدم.
مانتـو مو انداختـم رو تخـت .صـدامو یکـم بردم باال و گفتم
_این کارا یعنـی چی ؟
_بابا نه نگاهـم میکنـی نه جـواب اس مـیدی ! داشـتم میمـردم دیگهـ
_همینـه که هسـت حاالم در و باز کن و برو بیرون
اومد جلوم واستـاد زل زد تو چشمام .لبخندی رو لباش اومد
 .نمیخواستم خام اون لبخـند و چـشای جادوئیش بشـم ولی خودش داشـت یه کاری میکرد که
تسلیـمم کنه....
دستامو مشت کردم
.اومد جلو تر جـوری که گردنمو برده بودم باال تا ببینـمش.
داشتم نگاهش میکردم که دستمو گرفـت.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
موهای نداشـته ی تنـم از گرمای دستش سیـخ شد.
چشامو بستـم.
یهو احساس کردم گره ی روسری دور سرم شل شد
تا چشامـو باز کردم روسـری از سرم افتاد کــف اتاق...
سامیار دستی به سرم کشید...
انگـشتاشو کرد الی موهـام و نوازش مانند میکـشید روشون..
چشام داشـت گرم میـشد انگاری واسـم الالیی داره میخونه...
همینطـور دستـش الی موهـام بود با صدای مهـربونش گفت
_شمیم من ؟ با من قهــری ؟
بدون مکث جواب دادم
_نـه
نمیخواستم حرف بـزنه داشتم لذت میبردم از نوازشـش.
سامیار خندید و گفت
_قربـون تو برم من ...دوست داری با موهـات بازی میکنم؟
لبخندی زدم و با لذت گفتم
_اوهـوم
_با همیـن کارات دیوونم کردی تو دخـتر
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تازه هوشـیار شـدم و از اون خلـسه اومدم بیرون با خجالت رفتم عقب و گفتم
_وای سـامیار تو نبـاید االن اینـجا باشی!
برو دیگـه االن بقـیه شک میـکنن
_باشه من میرم فقط قبلــش..
اومدم جـلوم و روی موهام ب.و.سه ی نرمی زد
_واسـت میمـیرم شمیم اینو هیچوقت یادت نره
رفت درو باز کرد و رفت بیرون.
انـگاری قرص انرژی زا خورده
بودم.
اینقدر خوشحال و با انرژی بودم که قادر بودم هر کاری و بکنم....
لباسـم و عوض کردم و رفتـم پائیـن.
سعی کردم جوری بـرخورد کنم تا کسـی شک نـکنه.
تا وارد پذیـرایی شـدم فهمیدم میخوان ناهار بیارن.
مستقیم رفتم اشـپزخونه ،خیلی سریع میـز و چیندیـم ،زنعمو اقایـون و صدا کرد و همگی
نشـستیم.
ناهـار خیلی خوشمـزه ای بود و چسبیــد.
بعد از ناهار همگی نشستیم گرم صحبـت بودیم که بابا نسبتا بلند گفت
-خـب اگه اجازه بدین داداش من بـرم سر اصل مطلـب..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
به شهریار نگاهی انداختم...
اخـــی خجالتی سرشو انداخت پایین و با انگشتاش شروع کرد به بازی کردن..
.با لبخند به سامیار نگاه کردم منظورمو فهمیـد و چشمکی زد.
عمو -بفرمـا داداش اجازه ی ماهم دست شماسـت
بابا لبخندی زد و دستشو گذاشـت رو پای شهریار ،رو به عمـو گفت
راستش این مزاحمـت ما دلیل اصلیش این بود که تکلیـف این دوتا جوون و معلوم کنـیم..زنعمو-شما مراحمین.
بابا-خالصه که اگه شمـا صالح بدونـین و اجازه بدین تاریخ عقـد و عروسی رو مشخص کنیم تا
این دوتا بیشتـر از این اذیت نشن
عمو-اره اینجوری بهتره .ما حرفی نداریـم..
خب پس اگه واسـه شما مشکلـی نداره تا یه ماه دیگه مجلس و برگزاریم کنیمنه داداش مشـکلی نیست.بابا رو کرد به رویـا و شهریار پرسیـد
شما دوتـا عروس و دومـاد نظـری ندارین؟رویا-نه عمو هرجور شمـا صالح بدونـین
بابا-شهریــار ؟؟
شهریار همچنان سرش پایین بود یهو نیما گفت
-شهریار نظرشو به من گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بابا-چیه نظـرش ؟
شهریار نیشگون ریزی از نیما گرفت .اما بازم ادامه داد
نظرش اینکه .....هرچی زودتر بهترتا اینو گفت صدای خنـده رفت باال
دو تا خانواده اکی دادن و قرار شـد یه مـاه دیگع عروسـی باشه..
وقتی میخواستـیم بریم خـونه با سامیار طبیعی خداحافظی کردم و اومدم تو ماشـین.
همونجا واسم اس اومد
دلم واست تنگ میشهـ...نری باز بی معـرفت شیــ...جواب دادم
توهم همین طور..وقتی رسیدیم خونه مامان همه چی رو به گل بانو گفت...
بعدشم زنگ زد به خاله نازی و دوتا خواهرا باز شروع شدصحبتاشون...
وااااای من چی بپوشـم؟
از فردا باید بگـردم دنبال لباس و کفش و...
ساعت 6بود رفتـم تو اتاقـم و چرتی زدم...
وقتـی پاشدم و رفتم پائین نیما و شهریار داشتن در مورد کاراشوت حرف میزدن..
قرار شـده نیمـا تو این یه مـاه که شهریار کار داره جاشو پر کنـه...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار -از فردا باید بریم دنبـال لوازمای خونه ،باغ،شام،و...کلی چیز دیگه
کمک خواستی رو من حساب کـندستت مرسیلبخندی زدم و رفتم پشت پیانوی سفیـدم...
تا حاال چند بار بیشتر ازش استفاده نکرده بـودم.
نشستم و انگشتامو تنظیم کردم و شروع کردم..
.اهنگ خیلــی ارومـی میزدم اما تو دلم غوغـا بود...
غوغـا از نبودن شهـریار...
(یـک مـاه بعـد )
وای سامـیار دیوونـه شـدم از دست تـوبـاشه بـاشه،دفعـه ی اخر که زنـگ میزنم فقـط لباست...سامیـ ــــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــــار؟!غلط کردم غلط کردم خدافظوای خـدا سر درد گرفتم از دست این پسـر...رو کردم سمـت سارگـل و گفتم
-12بار زنگ زده بـازم زنـگ میزنه میگه( :صدامو کلفت کدرم مثال شبیه صـدای سامیار بـاشه)
لباسـت لخـتی نباشه ،یقه اش باز نباشـه ،از کنار پات زیاد باز نبـاشه ...وای دوسـت دارم سرمو
بزنم به دیوار...
سارگل قهقـهه ای زد و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همینه دیگه توقـع داری چی بـگه بهت!پـــوف ــــ...باهـم راه افتادیـم سمـت پاساژ اونطـرف خیابون .هنـوز لباس نخریـدم واسه مجلـس شهریار .سه
روز دیگه مونـده فقـط...
کلی گشتیم با سارگل .ساعت  4بعد از ظهر بود که رفتیم تو یه کافی شاپ تا نفسی تازه کنیم.
_وای سارگل اگه پیدا نکنم چی ؟
_یعنی چی؟ مگه میشه پیدا نکنی؟ این همه لباس
_از شانس گند من میشه لباس پیدا نکنم
_اینقدر چرت و پرت نگو
_ببخشید توهم بخاطر من اذیت شدی
_شمیم من خودم خواستم باهات بیام نا سالمتی میخوای در اینده زن داداشم بشی
لبخندی زدم و با شوخی گفتم
_الهی من قربون اون داداش هرکول ،غیرتی چشم عسلیت برم من..
سارگل بلند خندید
_یعنی من کشته مرده ی ابراز عالقتم
_چاکرتم...
خداروشکر سارگل از همه چی بین منو سامیار خبر داشت و میشد باهاش حرف بزنم و راحت
باشم..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب شمیم بریم این چند تا مغازه رو هم .باز اگه پیدا نشد بمونه واسه فردا.
_باش بریم
لباس قشنگ پیدا میشد ولی چون سامی خیلی سفارش کرده بود نمیشد بخرم
ساعت  6شد داشتیم دست خالی برمیگشتیم که گوشیم زنگ خورد
با دیدن اسم سامی تماس و با حرص وصل کردم
_سالم عزیزم خوبی ؟
_بله خیلی خوبم به لطف جنابعالی نتونستم هنوز لباس بخرم چون شما امر فرمودین لباست
اونجوری باشه اونجوری باشه باز نباشه ...اه اه سامی اعصابم خورده حوصله ندارم بای
_شمی...
قطع کردم و گوشی پرت کردم رو پاهای سارگل که کنارم تو ماشین نشسته بود

شمیم فکر کنم سامیار سکته کرد_سکته کنه؟ اون تا منو سکته نده کار یش نمیشه
_نگو اینجوری ...من میدونم چقدر دوست داره
_اره خیلی...
گوشی دوباره شروع کرد به زنگ خوردن .پامو گذاشتم رو گاز و با سرعت از بین ماشینا الیی
میکشیدم
سارگل جواب داد

351

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_جانم سامیار؟
_...
_نه پشت فرمونه نمیتونه صحبت کنه
_...
_اره منم جای اون بودم ناراحت بودم .سه روز دیگه مونده فقط هنوز لباس نخریده
_...
_نه دیگه اونجور که تو سفارش دادی نیست واال...
_...
_باش حاال تو نگران نباش به شمیم میگم
_...
_باش باش سامیار میگم...
_...
_یه لحظه واستا...
سارگل روشو کرد طرف من و انگشت اشارشو گذاشت رو بینیش .صدا رو زد رو بلند گو...گفت
_سامیار از اول بگو چی بگم به شمیم اون موقع درست نشنیدم
صدای قشنگ سامیار بلند شد
_وای سارگل از دست تو...بهش بگو حرص نخوره
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_دیگه چی بگم؟
_بهش بگو دوسش دارم
_دیگه؟
_بگو میمیرم براش
_بعدی ؟
_جدا از اینا بهش بگو عشق خودمهههههههه...
_وای سامیار گوشم کر شد داد نزن
_دوست دارم...راستی سارگل!
_ها؟
_به شمیمم بگو خودم رفتم واسش لباس خریدم اون موقع میخواستم بهش بگم نذاشت..
تا اینو شنیدم خندم قطع شد دوتامون با چشمای گرد شده زل زدیم بهم .سریع زدم کنار و گوشی
و ازش گرفتم
_سامی چی کار کردی؟
_به به سالم شمیم خودم
_سامیار جدی باش.گفتی لباس خریدی؟
_بله رفتم لباس خریدم
_چرا اونوقت؟
_چون شما داشتی هالک میشدی گفتم تا شهید نشدی نجاتت بدم.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_برو خودتو مسخره کن
_چشم خودمو مسخره میکنم دیگه چی؟
_دیگه اینکه کجایی بیام لباس و ازت بگیرم؟
_نه عزیزم ..شما با خیال راحت برو خونه من خودم هر وقت خواستم لباس و واست میارم
_سامیااار؟یعنی چی؟شاید اندازم نباشه خب
_نه من بهت قول میدم اندازته
_از کجا اینقدر مطمئنی ؟!
_اخه من ندونم چه لباسی سایزته به درد الی جرز دیوار میخورم
با حرص گفتم
_به جوری میگه سایزتو میدونم انگار یه ساله رفتیم خونه ی خودمون که سایزمو میدونه
_برو برو اینقدر حرص نخور خوشگل خانوم ...فعال
گوشی و قطع کردم
_سارگل میگی واقعا خریده ؟
_اره دیگه دروغ که نمیگه
_وای حتما یه لباس استین بلند .یقه اسکی بلند تا جای شصت پام خریده ..سارگل خندید و
گفت
_مطمئنم لباس قشنگی خریده .سلیقش خوبه خداروشکر
_خداکنه اندازم باشه.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
ماشین و روشن کردم و راه افتادم .سارگل و رسوندم خودمم رفتم خونه .با خستگی وارد خونه
شدم
بی سر و صدا رفتم باال وسط پله ها بودم که مامان دید منو...
_سالم .خسته نباشی
لبخندی زدم
_سالم.ممنون مامان
_چیزی خریدی ؟
_نه .ولی سارگل واسم گرفته خونشونه بعدا واسم میاره
_اا چه خوب ..خب خداروشکر .برو باال استراحت کن بعد بیا پایین شام بخوریم
_باش.
رفتم و خودمو پرت کردم رو تخت .استرس داشتم واسه لباسم ..یه دونه داداش بیشتر نداشتم
اگه اونم لباسم بد باشه دیگه چی بشه.
روز بعد
از خواب پاشدم ساعت  11بود .این روزا سر مامان و تقریبا همه ی اعضای خانواده شلوغ بود
.گوشیمو برداشتم سامیار زنگ زده بود .رو اسمش زدم گوشی و گذاشتم رو گوشم
_سالم ظهر شما بخیر سر کار خانوم
با صدای خواب الود جواب دادم
_سالم سامیار خوبی؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
مثل خودم صداشو خواب الود کرد و گفت
_مرسی خوبم تو خوبی ؟
خندیدم و گفتم
_ادای عمت و در بیار پررو
_ادای خالمم در میارم شما جون بخواه
با یاد اوری لباس هوشیار شدم و سریع گفتم
_راستی سامیار لباس و بیار دیگه باید ببینم چجوریه
_نمیخواد گفتم هر موقع بخوابم میارمش
_سامی بخدا نمیدونی چقدر استرس دارم لطفا بیار اینقدر منو اذیت نکن
_اخی عزیزم ...استرست بی مورده...
چون هم لباست قشنگه هم اندازته حالت چه فرقی میکنه االن بهت بدم یا بعدا ؟!
_فرق میکنه ..اگه یه ذره گشاد باشه یا بلند باشه چیکار کنم ؟
_شمیم ول کن بحث لباس و لطفا.
_باش
_فدای تو
_خب دیگه کار نداری!
_چرا دارم
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بفرما
_بعداظهر اماده باش با سارگل میام دنبالت بریم بازار
_بازار واسه چی؟
_میخوام واسه خودم لباس بخرم با سلیقه ی شما
لبخندی زدم و گفتم
_باش منتظرتم.
_مرسی
_خواهش میشه عزیزم
_وای قلبم!...
سریع گفتم
_چی شدی سامیار ؟
_قلب من طاقت عزیزم گفتنای تو رو نداره اخه وروجک...
_بترکی سامی ترسیدم
بلند خندید و گفت
_ترسو خانوم...فعال کار نداری؟
_نه بای
_ب.و.س بای
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
گوشی و انداختم رو تخت و لبخندی به این دیوونگیش زدم
ساعت پنج شد حاضر اماده منتظر سامیار بودم.با تکی که گوشیم خورد پاشدم رفتم جلو ایبنه.
اوووم همه چی خوبه .لبامو بهم مالیدم تا رژم قشنگ تر بشه .سریع رفتم پایین و از گل بانو
خداحافظی کردم ...مامان و خاله رفته بودن جایی و جز گل بانو کسی خونه نبود.
تا در و باز کردم خوردم بهیه جای صفت و خوش بو..رفتم عقب و دماغمو مالش دادم
_اخ مامان دماغم...
_یکم اروم تر بیا عزیزم اگه االن یکی دیگه جای من بود چی ؟
به سامیار نگاه کردم
_دماغ من له شده تو فکر اینی که کس دیگه ای جای تو بود چی!
سامیار خندید و گفت
_خب بابا ..شوخی کردم
رفتم عقب نشستم و به سارگل سالم کردم
یکم از راه و رفته بودیم که سامیار گفت
_شمیم کی میری دانشگاه؟
_فعال که این چند روز نمیرم تا بعد مجلس شهریار...
_عقب نیوفتی واسه همین چند روز
_نه میشا هست واسم جزوه میاره
_اها.این جوری بهتره
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بعد از  30مین ماشین و نگه داشت رفتیم تو مغازه ای که فقط کت و شلوار بود...
وای من عاشق کت و شلوار مردانه بودم .با ذوق شروع کردم به گشتن با دیدن کت شلوار سرمه
ای که رنگش خییلی قشنگ بود سریع از تو رگال برداشتمش و گرفتم سمت سامیار ...تا دید
لبخندی زد و به فروشنده گفت سایزشو...
همون خرید به اضافه ی پیراهن ابی کمرنگ ،سفید،زرشکی چندتا کروات..
موقعی برگشت رفتیم با سارگل یکم خرت و پرتم خریدیم...
هرچی به سامیار گفتم گفت فقط تو ارایشگاه واسم میاره لباسو...
داشتم میمردم از استرس .شیطون میگه برم یه پیراهن بخرم که اگه اون اندازم نبود بجاش اینو
بپوشم..

تـو ماشیـن بودیـم که گوشـی سامـی زنـگ خورد .گوشی و برداشـت و جواب داد
ســـالم مستــر رقاصبعدم زد زیـر خنـده..
بــاش .کجاییـن شما؟اا مگـه قرار فردا نبود ؟اهــا که اینــطوراکــی من تا  40میـن دیگـ اونجام-اکــی فعــال
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تمـاس و قطع کرد .چــه دوستـایی داره این ...مستــر رقاص
منـو که رسونـد از سارگـل خداحافظـی کردم و پیـاده شدم.
میخواستم از سامـی هم خدافظی،کنـم که پیــاده شــد
چــرا پیــاده میشــی ؟لبخنــدی زد و گفت
همینطوریباهم رفتیــم دم در خونـه.
خــب ...تــو نمــیای ؟نه عزیــزم مرسـی جایـی کار دارم بایـد برم.بـاش ..فعالدستشو اورد جلــو ....دستمو بردم جلو بهـش دست دادم...
لبخنـدی زد کــه دلـم واسـش،ضعـف رفت
شمــیم من فـردا احتمـاال سرم شلــوغـه و نمیـتونم ببینمـت ..ولـی بهت زنـگ میزنـم ..فقــط پسفـردا هر ساعـتی خواستـی بـری ارایشگـاه خـبر بده تا بیام دنبـالت.
لبخنـدی از مهربونی و توجهـش رو لبـم نقش بست
امـا گفتـم
مـرسی سامـیار امـا من واسـه ارایشگـاه تنهـا نیسـتم-اوووم یعنــی نمیـشه بیـام دنبالـت؟
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نـه دیگـه نفس و میــشا هم با من میـان جلـو اونا ضایع ســت...ای بـابـا...دوسـت داشتم خودم ببـرمـتنمـیشه واقـعا.پــس هیچـی..دستم که تو دستــش بود و فشار داد
کاری نــداری با مــن؟نــه مــرسـیمــراقب خودت بـاش ...خدافظچشمکــی زد و رفـت طرف مـاشین
صبـر کردم تا بـره ولی شیــشه رو داد پاییـن و گفت
تو بــرو داخــل بعد من میــرمخنــدیدم ..پســره ی غیـرتی دیوونه
در و با کلید باز کردم رفتم تــو .تا در و بسـتم صــدای جـیغ الستـیکا به همراه بوقـی کع سامیار زد
اومــد..
راه افـتادم سمـت خــونه...
خــدایا مـرسی از وجــود سامـیار ..مــرسی که کنارمــه...
در و باز کردم و رفتــم تو .شهــریار خـونـه بود از ماشیـنش که تو حیـاط بود فهمــیدم ...از سکوت
خـــونه معلــوم بـود هیچکــس نیســت...
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفتــم بالـا شهــریار تو اتـاقش بود .بــدون هیــچ جلب توجهـی رفتـم تو اتاقــم.
نشســتم رو تخت و گوشیمـو برداشـتم زنـگ زدم به میـشا..
ســـــــالم ستــاره ی سپــهر..اسکــل اون سهیـل نه سپهــرنــع بابا کجـا سهیـله ؟ این چنــد روز که بـه جای سهیل،سپــهر که ما رو دیوونـع کرده!با تعجب سریــع گفـتم
سپــهر ؟اره دیــگـه هــر روز سراغتــو میــگیرهغلـط کرده پسـره ی...ای بابا شمیــم گنـاه اون چـیه عاشـق شده ؟گنـاه من چیـه متنفــرم ازش ؟تو گــناهی نداری ولـی اون گنـاه دارهوااا میشـــ ـ ـــــا؟؟والــ ـــا..کـوفـتــه..بـی ادب-حاال ایـنا رو ولـش پــس فـردا ساعت  9میـام دنبـالت.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
-9؟؟؟مگــه عـروس تویـی کـه اینقـدر زود میخوایم بـریم؟
نخــیر من خواهــر دومادم باید زودتــر برسـم باغ ..بعـدشــم ساعـت  4که نامــزدی و میخـوان عقـدکنن من بایـز اونـجا باشـم یا نه ؟
اوووو یـــ ـ ــــس ...باش بیا من 9امادم..افــرین ..حـاال کـار نـداری ؟نــه گمشـــیمرض بیشعــور ..بایبایبه نفـسم زنگــیدم و قرارشو اکـی کردم ...لبـاسامو در اوردم و لبـاس راحتــی پوشیــدم ...رفتم پشـت
میـز نشستـم و لب تاب و باز کردم بعـد از اینـکه ویندوز باال اومـد با دیــدن عکس رو صفحــه
نیشـم تا بناگوش باز شــد
خدارو شکــر هیچ کس رمــز لب تاب و نمیدونه وگــرنه ابــروم میره...
عکـــس خــودم و سامــیاره که پشـت به دوربـین واستادیــم و غـروب خورشیـد رنـگ خاص و
قشنگــی به اسمــون داده ،سامیار لباس ورزشـی تنشه منم یه گرم کن و شلوار ورزشـی
موهامم از زیر شـال زده بیــرون
با اینکـه از پشـت سره ولــی معرکـه شده.این عکـس و نفس یــواشکی ازمـون گرفته بود وقتی از
مسافــرت برگشتیم با کلی التماس واسم ریخـته.
یکمــی پـای لب تاب بودم کـه حوصـلم سر رفـت
بزا زنگ بزنـم به سامــیار ببینم چـه میکـنه!
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دراز کشیدم رو تخت منتظـر شدم جواب بده ...بعد از چنـد بوق
جــونم ؟با تعجب گفـتم
الو سامیار ؟با نفس نفس گفت
جوونم بگو صداتــو دارماینقـدر صـدای ضبط زیاد بود به زور صداشــو میشنیدم
سامـیار صدات خــیلی بد میـادواسـتا یه لحظـیکم صداش دور شد
قطـع کن اون و یه دقیقــهصـدای پسری اومد
باش سامیار زود بـیا کار داریمـاچــه صـدای اشنـایــی بــود چـون صدای پـسره خیــلی دور بود نتونسـتم تشخـیص بـدم کیه!
خوب شد صدا ؟اره خـوب شد .کجایـی تو چـه خبـره اونـجا؟-اینجا؟چیز خاصی نیست دوستامن صدای ضبط و زیاد کردن
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اهاچیزی شده ؟نه همینطوری زنگ زدمای شیطون دلت تنگ شده؟سامیار حوصلم سر رفته_از جواب تفره نرو وروجک ..دلت تنگ شده ؟
خندیدم و گفتم
_سامیییییییی؟
_جوووووون؟
_دلم واست تنگ ش...
یهو در باز شد و شهریار اومد تو .هل شدم و گفتم
_میشا من بعدا بهت زنگ میزنم
_ای بابا من نمیدونم چرا تو لحظات حساس یکی میاد گند میزنه توش
نتونستم جلو خندمو بگیرم و گفتم
_میشاااا من بعدا بهت زنگ میزنم
_حاال کی هست این ادم مزاحم؟
_اره دیگه شهریار اومده کارم داره
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اهااا اقا دوماده
_کار نداری !
_دارم که ولی نمیشه بگم
_بروووو میشا ...بای
سامیار خندید و گفت
_بای عزیزم
قطع کردم .رو به شهریار گفتم
_بله؟
_شمیم فردا اماده باش ساعت  11میخوایم بریم جایی
چشامو ریز کردم و گفتم
_کجا ؟
اومد نشست کنارم و دستشو انداخت دور شونه هام و بغلم کرد ...حدس میزدم دردش چی باشه
چون خودمم به دردش دچار شده بودم..
_ دلم واست تنگ شده شمیم ...یه درست ندیدمت دلم به اندازه ی کل صمیمیت مون واست
تنگ شده
سرمو گذاشتم رو شونش و هیچی نگفتم دندونامو فشار دادم تا اشکم نریزه..
_شمیم من بهت قول میدم ولی برم خونه ی خودمم مثل قبل باشم و نذارم مثل این یه ماه
بشه...
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نتونستم خودمو کنترل کنم و از دوتا چشمام همزمان اشکم ریخت ..گفتم
_شهریار ! من خیلی تنهام تو داری میری ...تو بری نیما هم دیگه مثل قبل نمیاد اینجا ..مامان
باباهم هر روز مطب و شرکتن ...چقدر برم دانشگاه و دوباره بیام تو این اتاق ! این راه میتونم
چشم بسته برم شهریار ...هنوز نرفتی اینقدر تنهام ..وقتی بری...وقتی بری...
بغضم شکست شروع کردم به گریه کردن شهریار محکم بغلم کرد از تکون خوردنش میشد
فهمید که اونم داره گریه میکنه ....اشکام تازه راه خودشون و پیدا کرده بودن مثل سیل میومدن
...میون گریه گفتم
_شهریار تو رو خدا رفتی منو فراموش نکن ..همون شهریار قبل باش من اگه یه روز تو رو نبینم
میمیرم
شهریار فشارم داد سرمو ب.و.سید
_من فدای تو بشم مگه میشه تو رو فراموش کنم تو زندگی منی....
دوتامون داشتیم اشک میرختیم که شهریار شونه هامو گرفت و از بغلش کشید بیرون...
دستاشو گذاشت کنار صورتم و پیشونی مو ب.و.سید اشکامو پاک کرد و لبخندی زد ...صورت هر
دو تامون خیس خیس بود...
_شمیم دیگه گریه نکن ...قول میدم تنهایی رو احساس نکنی ..قول میدم
لبخندی زدم تا از این حال پریشونش بیرون بیاد پاشد واستاد و گفت
_میخوام قبل اینکه برم خونه خودم با تو کل روز و خوش بگذرونم پس اماده باشی ساعت 11
_باش..
داشت میرفت که گفتم
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_شهریار
برگشت طرفم
_مرسی شهریار...تو بهترینی
خنده ی ارومی کرد و رفت بیرون.
تصمیم گرفتم دوش بگیرم شاید یکم حالم بهتر بشه...
دوشم  20مین طول کشید و واقعا تاثیر گذار بود ...لباس پوشیدم و موهامو خشک کردم که
صدایی از پایین اومد
موهامو سریع دم اسبی بستم و رفتم پایین ...با دیدن خاله و مامان که کلی پالستیک دستشون
بود خوشحال پیششون
بلند سالم کردم رفتم از تو اشپزخونه یه تا شربت ریختم و اوردم واسشون.
خاله_واای مرسی شمیم جون داشتم هالک میشدم
_نوش جان
سینی رو گذاشتم و گفتم
_ چه خبره ؟ شما دو نفر دارین خودتون و به کشتن میدین با این بازار رفتناتون.
مامان_شمیم نمیدونی چقدر راه رفتیم کلی چیز میز خریدیم
_واسه کی ؟
_واسه همه ...حاال بعدا میبینی
همونجا گل بانو اومد داخل با یه سبدی که توش پر سبزی بود
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لبخندی زدم و گفتم
_خسته نباشی
_سالمت باشی مادر
به مامان و خاله هم سالم کرد و رفت تو اشپزخونع
خاله پاشد و گفت
_خب نهال من برم دیگه
_کجا میخوای بری ؟
_خونه دیگه کلی کار دارم
_کارات و بزار واسه فردا شام همینجا هستین
_نه نه به جون نازی باید برم
_تو بیخود کردی بشین ببینم خودم زنگ میزنم به کامران و بچه ها رو هم خبر میکنم
خندیدم ...به مامان مارو باش خدای ادبه ..
خاله نازی دیگع چیزی نگفت و تشیت سرجاش مامان رو کرد به من گفت
_پاشو زنگ بزن به نفس بگو پاشه بیاد
_باش
تلفن خونه کنار دستم بود سریع شمارشو گرفتم و گفتم واسه شام اینجان ...بعد از اینکه قطع
کردم زنگ زدم به نیما
_سالم
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_از نیما به شمیم بگوشم ؟
خندیدم و گفتم
_از شمیم به نیما دیوونه شب واسه شام اینجایی
_نیما گله به شمیم خل و چل به نهال بگو روزبه و سامیارم بامن میان
هنگ کردم ...سامیار ؟! یعنی واسه شام بیاد اینجا .؟ حاال من چیکار کنم ؟ چی بپوشم ؟ با
صدای نیما از حالت استرس خارج شدم
_الو ..الو..صدا رو داری شمیم ؟نیما نیما شمیم ؟ نیما نیما شمیم ؟
_درد درد کوفت...درد درد کوفت
_ای بی ادب با مافوقت درست صحبت کن
_ببند بابا تو از اون سربازایی که اضافه خدمت خوردن
_ای بیشعور شب بیام حالیت میکنم
_برو بابا...بای
_بای
رو کردم به مامان و گفتم
_مامان نیما با روزبه و سامیار واسه شام میان
_باش
با سرعت جت رفتم تو اتاق...
واای قبلم با سرعت دو هزار در ثانیه میزد ....حاال چیکار کنم ؟ چی بپوشم ؟ اوه اوه
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رفتم تو اتاقم...
واای کاش میشا االن اینجا بود نظرای خوبی میداد ..نمیدونم چرا ولی دلم میخواست حرصشو
دربیارم چطور اون با لباسی که واسم خریده داره منو روانی میکنه پس یه شب حرص بخوره عیب
نداره
رفتم در کمدم و باز کردم
اووووم خبب حاال چی بپوشم که عشقم حرص بخوره!
یه تاپ زرشکی خیلی قشنگ برداشتم با شلوار لوله تفنگی سفید صندالی زرشکی رو هم
برداشتم و انداختم رو تخت....
رفتم جلو ایینه و تنها کاری که کردم این بود که یه خط چشم واسه خودم کشیدم موهامو با تمام
توانم صفت و محکم دم اسبی بستم.
خب حاال نوبت چیه!!
اهاااا الک سریع الک برداشتم و شروع کردم به زدن .دست پام که تموم شد و خشک شد لباسام
و تنم کردم و یه نگاه به خودم انداختم...
اره اینه...
ساعتمو دستم کردم ادکلنم و زدم و منتظر نشستم تا پسرا بیان که صدای نیما یهو اومد
_شمیم کجااایی!!بیا پایین
پوووف چه استرسیه المصب ول نمیکنه ...اب دهنمو قورت دادم و رفتم پایین..
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از پله های اول کع میری پایین تقریبا کسی تو رو نمیبینه ولی بعد دید کامل داره ...تقریبا داشتم
میرسیدم که سامیار از در ورودی اومد تو...
وااای مگه این نیومده بود تو پذیرایی؟؟
تا سرشو اورد باال و منو دید لبخندی که تو خال خودش بود داشت ،پرید...
اب دهنمو جوری قورت دادم که سیب گلوم درد گرفت...
خوو چیکار کنم حاال منو تنهاگیر میاره بدبختم میکنه..
به زور خیلی اروم گفتم
_سالم
سامیار که هنگ بود از حالتش در اومد و راه افتاد طرف من
اوه اوه حاال چیکار کنم ..اصال بزا فرار کنم برم تو اتاق اینجوری بهتره!!
تا رسید بهم زل زد تو چشام .از تونگاهش هیچ چیو نمی تونم بخونم حتی عصبانیت...
سرشو انداخت پایین به دستاش که نگاه کردم  ،لبمو گاز گرفتم
یا خدا
دستاشو مشت کرده بود و داشت بهم فشار میداد جوری که سفید شده بود....
االنه که بزنه فکمو بیاره پایین.
یهو سرشو اورد باال که یه متر پریدم عقب ..عذرخواهی کنم بهتر از اینکه بزنه لهم کنه...
تا اومدم یه چی سرهم کنم لبخند زد.
دهنم باز موند و نتونستم حرفمو بزنم که گفت
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_عشق من چطوره ؟
ابروهامو تو هم کردم و با حالت گبج نگاش کردم ...بازم لبخند
به دستاش که نگاه کردم همچنان داشت محکم فشار میداد...
وای این دیوونه داره بر خالف میلش با من برخورد میکنه ! اینجور که دستاش نشون میده االن
منو میزد له میکرد.
لبخندی رو لبم از مهربونیش اومد جواب دادم
_مرسی تو خوبی ؟
با این که از کار خودم داشتم حرص میخوردم ولی خودمو ریلکس نشون دادم..
_عزیزم میدونستی خیلی خوشکل شدی ؟
با چشای گرد شده زل زدم تو چشای عسلیش...
_ولی من دلم نمیخواد این زیبایی رو کسی غیر من ببینه!
سرمو انداختم با خجالت پایین ..دیوونه این چه کاری بود کردی اخه!
_حاال میشه بری مثل همیشه بشی و همون شمیم قبل ؟
بازم چیزی نگفتم که دستمو گرفت اورد بابا و روش ب.و.سه ای زد
_برو شمیم...برو عشق من شو و برگرد..
دستمو از دستش کشیدم بیرون و راه افتادم سمت باال....
بیا همین و میخواستی ؟!خنگول تو که اینقدر زود خر میشی چرا به ساعت به خودت میرسی ؟!
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سریع تاپم و با یه بلوز سرمه ای عوض کردم صندالمم پرت کردم رو تخت و دمپایی سفیدامو پام
کردم ..رفتم پایین..
سامیار گرم صحبت با نیما و روزبه بود و اصال منو ندید .مستقیم رفتم تو اشپزخونه ..تا بوی قرمه
سبزی به سرم خورد نیشم تا بناگوش باز شد
به به قرمه سبزی..
تا صدای زنگ اومد رفتم بیرون طرف اف اف ....با دیدن نفس کلید و زدم و بلند گفتم
_نفسه...
سامیار تا صدامو شنید سرشو اورد باال و دنبالم گشت و کنار اف اف پیدام کرد.
لبخندی بهش زدم که دوبرابرش و تحویلم داد به همراه چشمکی که عاشقش بودم ...المصب
بجوری چشمک میزد که ادم دو ساعت محوش میشد...
نفس تا اومد تو بلند گفت
_به به جمعتون جمعه گلتون کمه!
نیما هم جواب داد
_به به جمعمون جمه خرمون کمه !که خدارو شکر پیدا شد..
بلند زد زیر خنده ...همونجا خاله که داشت از پشت سرش رد میشد یک پس گردنی محکم زد
که صداش کل خونه رو برداشت ...هممون قش کردیم از خنده ...شهریارم رو پله ها گفت
_ایول خاله چه دست محکمی داشتی!
خاله هم با خنده جواب داد
_نه عزیزم کتک خور نیما ملسه...
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خالصه اون شب با کلی شوخی و خنده گذشت در کنار سامیار صد البته بیشتر از همیشه...
صبح از استرس و اضطراب از  7بیدار شدم...
خب حاال اول دوش بگیرم...
پریدم تو حمام و تمام نرم کننده ها و خوش بو کننده هایی که واسه بدن و مو بود و استفاده کردم
تا  45مین تو حموم بودم ..وقتی اومدم بیرون چهرم نورانی شده بود بس که شسته بودم خودمو
...زنگ زدم به نفس و میشا و بیدارشون کردم...
هرچی الزم داشتم ریختم تو کیفم .یه مانتو نسبتا بلند پوشیدم شالم و انداختم رو شونه هام
..حاضر و اماده رفتم پایین مامان و بابا داشتن صبحانه میخوردن با گل بانو ...سالم کردم و هول
هولکی صبحانمو خوردم که مامان گفت
_تو االن میری دنبال میشا ؟
_اره میشا و نفس و برمیدارم و میرم ارایشگاه...
_باش .منم ساعت ده نازی میاد دنبالم با ارغوان میریم ارایشگاه دوست نازی
_اها...باش شهریار کجاست ؟
_از ساعت  6رفته بیرون با نیما .کار داشتن
_اکی
یه لقمه پنیر گردو گذاشتم تو دهنم و خدافظی کردم...
رفتم دنبال میشا و بعدم نفس.
ساعت نه و ده دقیقه تو ارایشگاه بودیم...
ازایشگره که اسمش شهره بود تا ما رو دید گفت

375

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_عزیزم شما خانوم راد هستی ؟
گفتم
_بله خودمم
_اهاا
شما سه نفر بفرمائین تو این سالن
رفتیم داخل سالن که کلی دم و دستگاه توش بود
شهره گفت
_خب لطفا لباساتون رو درارین تا ارایش تون رو شروع کنم ...به نظر من اگه تاپ یقه باز دارین
که خوبه وگرنه میتونین راحت باشین
منظورشو گرفتم چی بود ولی خدا رو شکر من از قبل یه تاپ مناسب پوشیده بودم .سه تامون
دراز کشیدیم باالی صندلی...
شهره اومد باال سر من و دونفر دیگه هم باال سر نفس و میشا.
شهره_خب عزیزم لباست چه رنگیه که من بدونم چیکار کنم صورتت بهتر شه ؟
وای حاال چی بگم ؟ابروم االن میره
با تته پته گفتم
_من دوست دارم ارایشم خییلی الیت باشه ..درسته عقد و عروسی داداشمه ولی من اصال
ارایش غلیظ دوست ندام
_اها ..باشه ..میدونم چیکار کنم
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شروع کردم به ارایش کردم ..یه یه ساعتی زیر دستش بودم  .کم کم داشتم کالفه میشدم که با
جمله ی تموم شد شهره از جام پاشدم..
تا خودم و تو ایینه دیدم هنگ کردم.
وای این منم ؟ بابا دمش گرم چه ارایشی کرده ! چه خوشمل شدم !رفتم جلو ایبنه و نگاه دقیق به
صورتم کردم...عالی بود حرف نداشت
برگشتم طرف میشا و نفس اونا داشتن باهم حرف میزدن تا منو دیدن هنگ کردن
_شمییم!بسم ال...میگن ارایش لولو رو تبدیل به هلو میکنن راست میگن...
_خیلی بیشعوری نفس
اون دوتام خیلی خوشگل شده بودن .داشتیم صحبت میکردیم کع گفت خانوما استراحت کنین
من تا کیم ساعا دیگع برمیگردم فق تا اون موقع لباساتون و تنتون کنین...
اوه اوه گفت لباس سریع گوشیمو در اوردم رفتم یه گوشه و زنگ زدم به سامیار
_جانم ؟
_سالم سامیار من تو ارایشگاهم باید لباسمو بپوشم ..قصد نداری بیای ؟
سامیار بلند خندید و گفت
_حرص نخور عزیزم تو راهم
_کی میرسی ؟
_10من دیگه
_اکی ..فقط دعا کن لباسه اندازم باشه
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_هست مطمئن باش..
_اکی فعال بای
گوشی انداختم تو کیفم میشا داشت کمک میکرد نفس لباسشو تنش کنه ...بعد از  10مین
سامیار تک زد ...سریع از سالن رفتم بیرون و به خزمتکاری که بیرون بود گفتم
_ببخشید من واسم لباس اوردن لطف میکنین برین بگیرین !؟
_بله حتما
اخ جون حاال سامیار صورتمو نمیبینه ...اینجوری بیشتر تو خماری میمونه
مننظر نشستم رو صندلی که خدمتکار با به پاکت بزرگ خیلی شیک اومد تو...
_بفرمائین
_ممنونم
با ذوق رفتم تو سالنی که بچه ها بودن.
_خب خب لباس منم رسید
_شمیم بده ببینم که مردم بس که پرسیدم چه شکلیه و تو هیچی نگفتی
میشا تا لباسو در اورد
لباس باز شد و کلی گل رز قرمز رنگ ازش افتاد پایین ..
دهن سه تامون باز موند
نفس_عجب فروشگاه باحالیه از این به بعد بریم پیش ابن خرید کنین
خخخ
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بیچاره خبر نداشت اینا همع کاره سامیار
میشا از باالی لباس گرفت و اورد باال تا هممون ببینیم چه شکلیه
که از رنگ و مدلش هممون محوش شدیم

میشا رفت جلو ایینه و لباسو گرفت تا از تو ایینه کامل ببینش...
لبخندی رو لبم اومد ...دیوونه سامیــــار
نفس-وای شمیم منفجــــر شـــــی خیلی نـــــازه
رفتــم از میـشا گرفـتم لباس و گفتم
خب بســه وقـت نداریـم بپوشیــن لباساتون و کـه االن شهــره میادسریــع به کمـک بچــها لبـاس و پوشیـدم ...تا نفس زیـپ و بست گفت
خـب تمـومـهبا استــرس رفــتم جلـو ایینه ..وای خدا کــنه بهـم بیاد انـدازش اینجـوری که من میبینم مشکـلی
نداره...
سرمو اوردم بالـا و چشامــو باز کردم
باز باال بـه پائیـن ....پائیـن بـه باال
نیشـم تا بناگوش کـش اومـد
از دیـدن خودم خر کیـف بودم...
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لباس فیکـس تنـم بود ...بدجـوری بهـم میومـد ...کمرمـو قشنـگ نشـون میـداد..ولــی از سامـیار
بعیـد بود اخـه یقش یکـم باز بود
با صدای شهـره از حـسم بیـرون اومـدم
خـب خوشـگل خانومـا ..بیایــن بشینین تا موهاتـون و درست کنـیم.داشــتم میرفتم بشینم که شهـره گفت
وای ایـن همـه گـل رز از کـجا؟تازه یادم اومـد از گال ...سریـع رفـتم جمعشــون کردم گذاشتم تو جعبـه لباسم...
نشستم سرجام ...شهره اومد باال سرن و گفت
عزیـزم نظـری خـودت نداری واسـه موهات؟اووم نـه ..فقط سـاده بیشتـر دوسـت دارمباشو شــروع کـرد...
تا دو ساعـت زیـر دستـش بودم .نفـس و میشـا از مـن زودتـر تمـوم شدن ولـی به قـول شهـره
ناسـالمـتی تـو خواهـر دامـادی بـایـد با بقیـه فرقـی داشـته باشیـی یا نه!وقـتی کـارش تمـوم شـد .پـاشـدم و یـه کـش و قـوس اساسـی به بـدنم دادم.
اخیــــش...خسـته شدم
وای عزیزم چـقدر قشنـگ شدی..ماشاا...ماشاا...لبخنـدی زدم و تشکـر کردم .با دیدن
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خـودم تـو ایینه حـرف شهـره رو تائیـد کردم...
خیلـــی تغییـر کرده بودم و چهــرم به کـل عوض شـده بود.
میشا و نفسم عالـــی شــده بودن وقتـی شهـره و بقیـه رفتـن بیرون نشستیم.
میشا -خـب حاال کـی میخواد بیاد دنبالمــون؟
االن میزنگــم به نیـماگوشی مو در اوردم 5...تماس بی پاسخ از سامـی داشتـم...
اوه اوه منــو میکشه ..اول زنگ بزنم به سامـی
الـو سامـیار ؟سالم خـوبی ؟ زنگ زدم جـواب ندادیاره زیـر دسـت ارایشگـر بودم نتونستماها...حاال اماده این بیام دنبالتــون؟چی؟ میخوای تابلو کنی ؟نه بابا تابلــو چیه !میام خیلی عادی دنبالتـونخندیدم و گفتم
نمیخـواد خیلـی عادی بیای دنبالمون.نـیما میادشمیـــــم ؟!!خـودم میام-نچ اقا شرمنـده .من بایـد بـرم..بای بای
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من میــ...گوشی و قطع کردم و شمـاره ی نیما رو گرفتم
جانم؟نیمـا میتـونی بیای دنبالمـون؟شما کارتـون تمومـه؟ارهاکـی .فقط یکـم طول میکشـهباش .کجایـی؟من روزبـه باغـم تا برسـم طول میکشهاهـا...زودتر بیا دیگه ـ..دیر نکـنیباش باش ..فعال بایبایرو کـردم به بچــه ها و گـفتم
بشیــنین که تا نیـما بیاد طول میکـشه45مـین بعد یه خانـومی اومد تو گفت
اومدن دنبالتـونسریع بچـه ها پاشدن و حاضـر شـدن.جعبـه ای که توش کیف و کفش ست لباسام بود و برداشتم
.حاضر شدم
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با بچـه ها رفتیـم بیـرون
داشتم با نفـس حـرف میزدم و دنـبال ماشیـن نـیما میگشتم که صـدای بوق ماشینی اومد
برگشـتم و سامـیار و دیدم که تیپ زده و تـو ماشین منتـظر ماست..
با تعجــب زل زدم بهش ...از اخـرم کـار خودشـو کـرد
شالمو کشــیدم جلـو و رفتـم نشستـم
بدون اینکه سرمو بیارم باال به بچه ها گفتم
_بر و بچ ..سامیار اومده ...بپرین باال
رفتم طرف ماشینش و عقب نشستم بعدشم نفس و میشا..
سالم کردیم و ساکت شدیم ..
سرمو کامل اوردم پائین ..
خخخ تا تو باشی بگم نیا دنبالمون نیای ..
یه ربع که گذشت و هیچ صدایی نمیومد جز صدای ضبط ماشین نفس پرسید
_راستی .دایی میخواست بیاد دنبالمون شما چرا اومدی ؟
سامیار صدای ضبط و کم کرد و گفت
_من دیدم نیما کار داره گفتم من بیام که اذیت نشه..
اووف دروغگو ..تو روز روشن دروغ میگه..
هی اینقدر هول شدم که ندیدم چی پوشیده!
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حدود نیم ساعت بود تو ماشین بودیم و گردن من پائین. .
داشت میشکست گردنم  ،ولی وقتی قیافه ی سامیار میاد جلو چشام دوباره شارژ میشدم...
همین طور تو فکر بودم کع صدای سامیار منو کشید بیرون
_شمیم گردنت نشکنه..
همینطور که سرم پایین بود جواب دادم
_نه من راحت راحتم..
خخخ االن دوست سر منو بزاره الی در ماشین و هی در و ببنده و باز کنه..
ولش حقشه...
اووف خدایا چرا نمیرسیم ؟؟'
گردنم داره دو تیکه میشه که..
با ترمز ماشین روم و برگردوندم سمت پنجره و بیرون نگاه کردم...
اخ جووون رسیدیم.
پیاده شدم و بی توجه به بچه ها راه افتادم سمت در ورودی ..
از باغ که رد شدم و وارد تاالر شدم سرمو اوردم باال و یه نگاه به دور و بر انداختم...
تعداد زیادی توش نبودن ..حقم داشتن هنوز مونده تا عقدشون...
وارد اتاق شدم و به ایینه های دور تا دور نگاهی انداختم با دیدن خودم تو ایینه قیافه ی سامیار
اومد حلو چشمم...
خو حقشه..
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من دلم نمیخولست اون موقع ببینع منو...
شالم و از سرم برداشتم و انداختم رو کیفم..
همونجا میشا و نفس اومدن تو..
نفس_تو چرا مثل مرغا سرتو انداختی پایین و رفتی ؟!
خندیدم و گفتم
_مرغ خودتی ..عجله داشتم خب
_اها عجله داشتی ؟'
_بله
_باش ...منم خر
سه تاییمون حاضر شدیم و مرتب رفتیم بیرون...
اول رفتیم اتاق عقد...
به بهترین نحو درستش کرده بودن ..واقعا قشنگ بود
نه خیلی شلوغ بود نه خیلی رنگای عجق وجق داشت...
در کل عالی بود...
یه نیم ساعت تو اتاق بودیم که در باز شد و مامان و زنمو و خاله اومدن تو...
با خنده و شوخی باهم سالم کردیم..
مامان پیراهن سبز یشمی بلندی که پوشیده بود واقعا بهش میومد ...مثل ماه شده بود
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زنمو هم کت دامن ابی فیزوزه ای پوشیده بود ...خاله هم پیراهن کرم رنگ که خیلی شیک بود و
به اندامش میومد...
سه تاییشون سر و صورت خوشکل بودن حسابی ...که کلی با شوخی ازشون تعریف کردیم...
ساعت حدودا سه و نیم بود که مامان گفت
_تا نیم ساعت دیگع شهریار و رویا میان کم کم بیاین بیرون که مهمونا اومدن..
تا رفتیم بیرون با دیدن خانومایی که اونجا بودن هنگ کردیم...
کی اینقدر پر شد سالن که ما نفهمیدیم!!
اولین میز اشنایی که به چشمم خورد میز عمه و سارگل بود..
عمه و سارگل خیلی قشنگ و شیک نشسته بودن و داشتن حرف میزدن..
رفتم جلو و گفتم
_سالااام خانوما خوشکل
تا سارگل سرشو اورد باال و منو دید جیغی کشید و پرید بغلم
_وااای شمیم چقدر خوشکل شدی تو المصب
خندیدم و گفتم
مرسی عزیزم واقعا نظر لطفته
با شیطنت گفت
_چه لباست قشنگه ناقال
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خودمو کج و کوله کردم و گفتم
_ایییش اصالقشنگ نیست
بعدشم اروم هلش دادم و رفتم طرف عمه..
_سالم عمه جون
_سالم عزیزم ...سالم قشنگ خانوم
با خجالت الکی سرمو انداختم پائین و گفتم
_مرسی...چشاتون قشنگ میبینه
عمه دستمو گرفت نشوند پیش خودش داشتم باهاش حرف میزدم که صدایی اومد
_مامان بابا کارت داره میگه چرا گوشی!!!...؟
تا سرمو اوردم باال و سامیار و دیدم هنگ کردم. ..
چه یهویی اومد...
سامیار تا منو دید جملش و قطع کرد و زل زد بهم...
منم همینطور مات قیافش و تیپش شده بودم...
بعد از چند ثانیه تازه گرفتم و سرمو انداختم پایین ولی سامیار هنوز تو کف بود....
که با صدای اوهوم اوهوم گفتن سارگل اومد بیرون...
یه دستشو کرد تو جیبش و رو به عمه گفت
_چیزه...چی ...ای بابا...چی گفتم؟..یه چی میخواستم بگم...چی بود ؟
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سارگل قهقهه ای زد و گفت
_سامیار اگه بری بیرون و یه باد به کلت بخوره خوبه..شاید یادت بیاد
سامیار یع دست تو موهاش کشید و گفت
_اره...برم بهتره...
پشتشو کرد و رفت بیرون. ..
از خجالت اب شدم ...ولی خدا ابرومو برد...
سرمــو انداخـتم پایین و گفتم
مـن بـرم پیـش بقیـه ..فعـالعمه و سارگـل دوتاشـون لبخنـدی داشتـن که ازش فـراری بودم...
سریع راه افتــادم ..داشــتم میرفتـم تو اتـاق پرو ،که نیما و روزبـه رو دیـدم
نیـما تا منـو دیـد گفت
اوووو کــی بـره ایــن همــه راه و..شمـاره بـدم،دختــر ج ـــون؟جــونخندیدم و مشـت زدم به بازوش
بــرو گمــشو نیـما،خـیلی ازت خوشـم میاداز خداتـم باشه ..تیــپ و داشـته باش جــون مــا.بعـدم یـه فیگـور گرفت...
منـو روزبـه از خنـده ترکـیدیم...واقعا خوشکل و خوشتیـپ شده بـود..
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از روزبـه پرسیـدم
شهـریار نمیـدونی کـی میـان؟به ساعتـش نگاهـی کرد و گفـت
تقریـبا ده میـن دیگه میرسـناستــرس گرفـته بودم ..الکـی بود استـرسم ولـی خب یـه دونـه شهـریار کـه بیشـتر نداریـم
رفـتم پیـش مـیشا کـه داشـت با نفـس حرف میزد .تا منـو دید گفـت
شمیــم جــون؟؟مشکوک بهـش نگـاه کردم
چـی میخـوای ؟یه چـیز میـگم پاچـه نگیـری!بیشعـــور بی ادب ..حاال بنـال ببینـم چی میخـوای ؟ببیــن مـیای بعـد از ایـنکه شهـریار اومدن بریـم تو باغ برقصـیم ؟حاال چـرا تو باغ؟همـین طوریچشامو ریز کردم و گفـتم
اره جـون عمـت ..چـرا با نفس نمیری ؟-چــون نمیـاد ..اگـه تو بیای اونم میـاد
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بـاش حاال بزا ببینـم چی میـشه!جیغــی کشید و گفت
وااااای مرســـی عشقــمیهـــو از تـوی باغ صــدای جیغ و سـوت کـه با صـدای دی جی که داشـت بـه عـروس و دامـاد خوش
امد میگـفت بلنـد شد...
با شنیـدن صـداها ضربان قلبـم رفت باال ..جوری کـه داشـت میزد بیــرون ..همینـطور که جلــوی
میشا بودم واســتادم که میشـا گفت
شمــیم بیا بریـم بیرون شهریار اومــد بدووجوابی بهـش ندادم و زل زدم بودم به روبه روم..
شمــیم میگم شهریار و رویا اومـدن!نمیتونــسـتم جــواب بدم ..اشــک تو چشام حلـقه زده بـود با کوچــک تـرین حرکـتی اشـکم سرازیـر
میشـد..
میشـا و نـفس عصبـی شدن و رفـتن..نشستــم روی صنــدلی
صـــدای سـوت و دسـت و جیغی که از تو باغ میومــد کر کننــده بــود ...پـاشدم به هــر زوری کـه بود
رفــتم در ورودی سالــن...
با دیــدن شهــریار و رویا تو اون لباس و سفیــد رویــا و کت و شلوار مشــکی شهریار اشکــم افــتاد
رو گـونم ...نــه نــه تو نبایــد گــریه کنی شمیــم اگه االن شهریار ببیــنه ناراحت میـــشه ..اره به
خاطــر داداشمم که شـده میخنـدم..اشکم و با سر انگشــتم گرفــتم و لبخندی زدم رفــتم یه پــله
پائیــن زل زدم بهشــون ...نیمــا داشــت جلوشــوت قر میــداد و میرقصیــد ...همـه خوشحال بـودن و
میخندیدن...
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تو حال خــودم بـودم که صـدای قشنگــی بیــرون کشیــدم..
پـرنـسس مــن چطـوره ؟با لبخـند بهــش نگاه کردم
خـوبم سامــیار ..خیلــی خـوبدستــمو گرفت و گفت
خــوشحــالم شمــیم...خوشحالــی تو واســم بهـترین چیـزه...به دستــش فشــاری دادم و دستمــو کشیــدم بیـرون..
شهــریار و رویا داشـتن میومدن ..با نزدیــک شدن شهریار بهــم لبخـندی گـرمی بهــش زدم ...یه
پــله مـونده بود بهــم برسـه که اروم دســت رویـا و ول کرد ...زل زد بهـم ...اومــد جلــو محـکم بغـلم
کـرد
دندونـامو بهـم فشـار دادم کـه اشـکم نریزه...
از خـودم جـداش کردم و گفتم
تبــریک میـگم داداشــی (..تـو چشـای شهـریار اشـک حلقه زد)مبارک بـاشه..دوتاتــون مثـل ماهشــدین...
شهــریار پیشـونی مـو ب.و.سیــد و رفـت عقب ..رفـتم پیش رویــا...
ز یــبا شـده بـود مثـل فـرشـته ها میدرخــشیـد...
واقــعا بهــم میومدن ...بهـش تبریـک گفتم و رفتـم کنار تا بــرن تو..
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وقــتی رفـتن رفــتم تـو اتـاق عـقد و نشســتم بعــد از ده میـن همگــی اومــدن عروس و دوماد
نشـستن سرجاشــون ...نفـس و مـیشا و دوست رویا کـه اسمـش نازگل بود باال سرشـون قــند
میسابوندن و پارچــه رو گرفــته بـودن..
وقــتی عاقـد شــروع کـرد به خــوندن صیغــه همـه ساکـت شدن ...با گــرم شــدن دسـتم سریـع
برگشــتم و تا سامـیار و دیدم اروم شدم ..ارم زم گوشش گفتم
سامی ول کن میبینن زشــتهکی میبینه همـه حواسشــون به اون دو تا کفتــر نا شکفتست...خنـدیدم و گفتم
هوو با داداشم و زن داداشم درست صحبت کن..وسـط صحبت عاقــد ،نیــما و روزبــه تـیکه میپرونــدن و کل اتاق صدای قهقهه شــون به هــوا بـود
...از اخر بابا و عمو بهشــون اخـم کردن وگرنه تا صبح نمیزاشتن رویـا جواب بـده ،به زور جــواب بلـه
رو از رویــا گرفـتن ...همــه واسشــون دســت زدن .شهـــریار با خجالـت شیـفون رو لز روی صــورت
برداشت و عقب زد ..لبخنــدی زد و سرشــو انـداخت پائیـن .همــه رو فرسـتادن بیـرون تا شهــریار و
رویــا عکساشون و بگیریــن ...ساعـت  7بــود هــمه داشـتن میزدن و میرقصیــدن اینقــدر رقصیــده
بودم پاهــام درد میــکرد ،ایـن سامیارم کـه از هـر لحظــه واسـه رقص استفــاده میکــرد ...یه لحـظه
صدای باندا قطع شـد و صدای دی جی بلنــد شد..
 خــب دوســتای گلـــم ...یه لحظــه استــپ کنـین ...مثــل اینــکه واســه عروس و دومــاد سوپــرایزدارن..
با تعجب زل زدم به شهریار و رویا ..اوناهم تعجب کــرده بودن ..دی جی گفت
بــله میــگن کـه همــه از وســط بـرن کـنار کـه میخــوان بترکــونن واسمــون...همــه دسـت و جیـغ زدن .دی جی با صدای بلند داد زد...
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بـــــله ...و امــا سوپــرایز امـــشبهمــه زل زدیــم به سمتــی که اشــاره کــرد...
در اتاقــی باز شــــد و...
سامــیار اول ازش اومــد بیرون بعـد نیــما و پشـت سـرش روزبــه..
سه تاشــون کت و شلوار مشکی پوشــیده بـودن با پیــراهـن سفیــد...
ایــن کارا یعنــی چی ؟سوپرایز چی دارن اینا ؟
با تعجـــب پاشـــدم و رفـتــم جلــوتـر تــا
ببینــم مــیخوان چیــکار کنــن..
وســط خالــی شــد و همــه
نشستــن .شهــریار و رویــا با تعجــب
داشــتن به ایـنا نگــاه میکــردن.
ســه نفری اومــدن وســط..
نــیــما وســط و سامــــی و روزبــــه یــــه
قــــدم عــــقب تــــر و کنــارش
بــودن...
مــات مــونــده بــودم مــیخــوان چیــکار
کنــن ..هــرچــی فکــر میــکردم
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تــعجبــم بیــشــتر مــیشد..
نیــما یــه نــگاه بــه روزبــه و یــه نــگاه
بــه ســامــی انــداخــت دو نفــر یــشــون
شصــتشــون و بــه مــعــنی هــمه چــی
اکیــه نشــون دادن ...نیــما رو کــرد
سمــت دی جــی و ســرشو تــکون
داد...
دی جی ســرشو بــرد تو لبــپاپــش...
نیمــا و سامــی و روزبــه ســراشــون و
انداختــن پائیـــن..
ســالــن ســکــوت محــض بود...
من فقــط تــنها کــاری که ازم
بــرمــیومد زل زدن بهــشون بــود...
نزدیــک ســی ثانیــه کــه گــذشــت
یــهو صــدای اهنــگ ســالن و ترکــوند.
همـــمون یــه تــکون خــــوردیــم و
دســتامــون و رو قــلــبمون
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گــذاشــتــیم...
اولیــن اهنـگ ،اهنــگ  dj boboبـود
کــه من شخصــا به معنــای واقعی
کلمــه هنـگ کردم...
اهنگ که تنــد شـد نــیما سرشـو اورد
باال و شروع کــرد به رقصــیدن ...نیــما
جــوری با اهنــگ بدنشــو تکــون میداد
انگــاری یه سال کــالس رقــص
رفــته ...یکــم کــه گذشــت همــه
شروع کردن به دســت و جیـغ زدن
مخصــوصا دخــترا ...جالــب اینجــا
بود ،رز و پرنــیا با منظــور داشــتن به
نــیما نگاه میکــردن صد در صد نقــشه
داشــتن میکشــیدن...
نــور سالــن کــم شد همینم جــو و
باحــال تر میکــرد..
رویــا و شهــریار کــه هــم خندشــون
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گــرفته بود هــم هنــگ کرده بودن
یــکم از اهنــگ گذشــت اروم شد
اهنگــش نــیما رفت ســر جاش
واســتاد و سرشــو انداخــت پاییــن.
یهــو اهــنگ بــه شــدت تند شد ...و با
تنــد شــدن اهنــگ نــور پردازای سالــن
روشــن شد برقای اصــلی خامــوش
شــد ...نـیما و سامی و روزبه شروع
کردن مثــل هم رقصــیدن...
ســه تا شــون به شــدت هماهــنگ
حــرکـت میکــردن و امریکایی
میرقصیــدن ...مــثــل کارتــون تام و
جــری فکــم افــتاد رو زمــین ..یکــی
هم نبــود جمعــش کــنه
تا یــکــم گذشــت بـرقا روشــن شد و
ســه تا شــون با نــفس نفــس
برگشــتن سرجاشون...
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همــه داشــتبم نگاه میکــردیم ببــینیم
.حــرکــت بعـدی چــیه که یهــو
سامــیار رفت پــشت سر نیــما و روزبــه
هم پــشت سامــی...
و یــه حـرکت نیما رفت جــای قبــلی
.روزبه،روزبــه هم جای سامــیار...
و ایــن شــد کــه سامـی وسط
افتــاد.
نیما و روزبه هر دو یه قــدم
عقــب رفــتن...
داشــتم از کنجــکاوی میــمردم ببینــم
سامــی میخــواد چــیکار کنــه که...
اهنگ redfooشــروع کــرد به
خــونـدن ...چشــام از این درشــت تـر
نمیشــد جــوری کـه داشــت درد
مـیگرفــت..
شــروع به رقصیــدن کــرد .چــون
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اهنگــش تنــد بــود همه جــیغ و
دستــشون قطــع نمیشد...
بــدجوری میرقصــید المصــب همــه تو
کــفش بــودن
با تکون خوردن دستم از سامیار چشم گرفتم و به بغلی نگا کردم ..میشا بود دهنش وا افتاده
بوده
_شمیم ؟؟؟این سامیاره ؟
خندیدم و برگشتم طرف سامیار
_اره خود خودشه
_دهنش سرویس عجب رقصی میره
_ناسالمتی  18سال ایران نبوده ..حتما اونجا یاد گرفته
_اوووف دختر ..ولی میگما!!
_ها ؟
_این رز و پرنیا و رو ببین مثل گرگایی که گوشت دیدن که خبیث شده قیافه هاشون..
با دیدن رز و پرنیا حرف میشا رو تایید کردم
_اونا کال همه خبیثن خون خودتون کثیف نکن بزا ببینم اینا چیکار میکنن..
_اره اره ببند بزار ببینم چجوری میرقصن
بیشعور خودش حرف میزنه به من میگه ببند...
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زل زدم به سامیار یهو اهنگش قطع شد و مثل دفعه ی قبل سه تاییشون رفتن پشت هم
واستادن ...سامیار نفس نفس میزد ...نیما و سامیار با یه حرکت سریع رفتن کنار و روزبه یه قدم
اومدن جلو....
وای معلوم نیست این میخواد چیکار کنه !
سه تاشون سراشون پایین بود .یهو پشتشون و کردن سمت شهریار و رویا...
همه با تعجب بهشون نگاه میکردن که سه تا پسر بچه با کت و شلوار مشکی اومدن و به هر
کدومشون یه کاله شاپو دادن سریع گذاشت سرشون و با یه حرکت برگشت...
تا برگشتن اهنگ بابا کرم شروع به خوندن کرد...
چشام تا جایی که تونست گرد شد ...روزبه شروع کرد به رقصیدن ...اینقدر قشنگ و باحال
میرقصید که منو میشا باورمون نمیشد و از خنده پهن شدیم رو صندلی ...دستمالی از تو جیبش
در اورد و انداخت دور گردنش..
شهریار و رویا داشتن از ذوق و خنده میترکیدن ..روزبه داشت قر میداد و گردنش و تکون میداد و
میرفت عقب که یه جای اهنگ که خیلی قر دار شد سه تایشون همزمان دستماالی دور
گردنشون و اوردن باال و گردناشون و به راست و چپ تکون دادن...
همه دست و جیغ میزدن جوری که سالن داشت میرف رو هوا
وقتی اهنگ تموم شد سه تاشون کنار هم واستادن و تعظیم کردن سمت عروس و دوماد....
رفتن تو همون اتاق که از اومدن بیرون....
وای خدا اینقدر خندیدم که عرق کردم از دست اینا ...پوووف عجبا اینا کی تمرین رقص کردن من
نفهمید(صدای یه پسر اشنا اومد _سامیار زود بیا کار داریما ...صدای بلند ضبط )اهااا اون
صدای روزبه بوده (چطوری مستر رقاص)پس بگو...
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با یاد اوری اون روز که سامیار اینجور حرفایی میزد فهمیدم با نیما و روزبه بودن ...ای ای پسرای
مارموز...
کم کم دوباره شلوغ شد وسط همه داشتن میرقصیدن که روزبه و نیما و سامیار با لباسای اولشون
مرتب و تمیز اومدن بیرون..
با دیدن سامیار نیشم تا بناگوش باز شد و اومدم به بهانه ی نیما برم سمتش ..چند قدم بیشتر
نمونده بود که اونم منو دید ...لبخندی بهم زد که یهو رز اومد و چسبید بهش .
با دیدن رز سرجام واستادم و تکون نخوردم.
سامیار یه نگاه به رز که دستشو کامل گرفته بود کرد تا سرشو چرخوند سمت من اخمامو کردم
توهم و برگشتم..
راه افتادم...
دختره ی عوضی خجالت نمیکشه جلوی همه به یه پسر میچسبه نشستم کنار نفس و میشا
نفس_شمیم چی شده ؟
اروم گفتم هیچی .دیگه هیچی نگفتن وگرنه میدونستن تو حالت پاچه گرفتنم..
_ببخشید خانوما...
با صدای سامیار چشام باز شد ولی سرمو باال نیاوردم..
نفس جواب داد
_بله سامیار کار داشتی ؟
_راستش من یه لحظه با شمیم کار داشتم ولی انگار حالش خوب نیست
میشا محکم زد به پام که ناخوداگاه از درد سرم اومد باال ...رو کردم سمش اروم گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بمیری میشااااا...
میشا_نه اتفاقا حالش خوبه .پاشو شمیم پاسو ببین سامیار چیکارت داره!
با لبخندی که از صدتا فحش بدتر بود سمت میشا بلند شدم و گفتم
_بله ؟
سامیار_میشه بریم تو باغ ؟
_نخیر نمیشه
نفس و میشا با تعجب به من نگاه کردن
سامیار اروم گفت
_شمیم خواهش میکنم
جدی و محکم گفتم
_رز کجاست ؟ نمیبینمش دور و برت ؟
سامیار دندوناشو بهم فشار داد و الی دندوناش غرید..
_رز بره درک ..به جهنم ..یه لحظه بیا کارت دارم...
دستمو مشت کردم تا تسلیم نشم
_ببخشید من کار دارم
سرمو بردم طرفش و اروم گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ داشتم میومدم سمتت که بگم چه اقای خوشتیپی ..چه رقصی که رز اومد ..البته اون تقصیری
نداره چون به همه ی پسرا میچسبه .مقصر تویی که اجازه میدی تو رو هم جزو اون پسرا حساب
کنه...
رفتم عقب ...قیافه ی سامیار دیدنی بود پشیمون و عصبانی
جدی گفتم
_با اجازه
رفتم از کنارش سمت میزای دیگه که پسری که اصال نمیشناختمش ظاهر شد جلوم
_عذرمیخوام خانوم ...افتخار یه دور رقص میدین ؟
پسری قد بلند خوشکلی بود ..با اون چشای مشکی جذابیتش بیشتر شده بود ...برگشتم دیدم
سامیار نیست
دستمو گذاشتم تو دستش و گفتم
_بله ..با کمال میل
باهم رفتیم وسط اهنگ نسبتا شادی بود ...اینقدر وسط شلوغ بود بعید میدونم سامیار منو
ببینه..
چون پسره که اسمشم نمیدونم رعایت میکرد فاصله ها رو تا اخر باهاش رقصیدم..
اهنگ که تموم شد ازم تشکر کرد و گفت
_مرسی افتخار دارین .حاال میتونم اسمتون رو بدونم ؟
_شمیم هستم و شما ؟
_من راستین هستم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_عذرمیخوام من شما رو نمیشناسم .من خواهر شهریار هستم
و به سمت شهریار نشسته بود اشاره کردم...
_اهاا...پس شمیم شمایی؟ من پسر پسر عموی سامیار هستم
با تعجب بهش نگاه کردم
_واقعا؟
_بله چطور ؟
_اخه من تاحاال ندیده بودمتون .؟
لبخندی زد و گفت
_بله حق دارین من بیشتر مواقع برای کارم تهران نیستم.
_اهان..باش در هر حال خوشحال شدم
_همچنین با اجازه
برگشتم طرف میشا و نفس و گفتم
_بچه ها سامیار دیگه چیزی نگفت؟
_نه تو برای چی یهو اونجوری کردی ؟
_هیچی بابا
میشا_شمیم پسره کی بود ؟
_پسر عموی سامیار!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_جدی ؟
_اره
_خوشکل بود.
تا موقع شام دیگه سامیار و ندیدم ..حتی دلم طاقت نیاورد و سرکی تو باغ کشیدم ولی اونجام
نبود...
دلم داشت شور میفتاد..
این پسره دیوانست معلوم نیست االن کجا رفته !رفتم پیش عمه و سارگل و محمد ..سالمی
کردم
عمه دستمو گرفت و نشوندم پیش خودش
_خوبی شمیم جان ؟
_مرسی عمه جون
حاال چجوری بپرسم سامی کجاست!
یکم با خودم درگیر بودم که سارگل گفت
_شمیم ؟ چیکاری ؟
هول شدم و گفتم
_هیچی هیچی ..خوبم
خندید
_ای بابا تو و سامیار چرا اینجوری شدین ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با شنیدن اسمش گفتم
_سامیار ؟؟چطوری شدیم ؟
_چمیدونم ..اونم اومد همینجا که تو نشستی نشست و با خودش درگیر بود وقتی هم ازش
پرسیدم گفت هیچی هیچی خوبم...
_خب االن کجاست ؟
_نفهمیدم فکر کنم رفت بیرون..
ای بابا بیرونم که گشتم نبود..
پس کجاست این پسر دی..
_مامان زنعمو داشت دنبالت میگشت..
سرمو اینقدر سریع اوردم باال که گردنم درد گرفت ...با دیدن اخمای توهمش پاشدم گفتم
_خب سارگل من برم پیش مامان و خاله اینا...
سامیار با پوزخند گفت
_کجا ؟ با راستین که میرقصی !حاال واسه ما پنج دقیقه وقت بزار دختر دایی
مات و مبهوت موندم تو حرفش ...زل زدم به چشاش ..ته چشاش اصال این چیزایی که میگفت
نبود ..اب دهنم و قورت دادم و گفتم
_اره رقصیدم ...اون پنج دقیقه ایم که گفتی پیش سارگل و عمه گذروندم شما سرت شلوغ بود
متوجه نشدی االنم کاری اینجا ندارم...
راهمو کشیدم و رفتم ...اه حاال ببین این مجلس و کوفت و زهر مار من میکنه یا نه ! اه اه اه..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شام که سرو شد سامیار و هی دور و بر خودم میدیدم حتی یه بار صدام کرد ولی جواب ندادم که
یه جا عمه صدام کرد مجبور شدم برم پیشش ..سامیارم نشسته بود...
_جانم عمه ؟
_عزیزم ببین ..من میدونم اصال نباید اول به تو بگم این حرفا رو ولی به من گفتن که بیام پیش
خودت تا نظرت خودت و بدونم بعد به مامان بابات بگم...
مشکوک به عمه نگاه کردم ...سامیار سرش پایین بود ولی رادارش فعال بود..
_خب چی هست عمه؟
_راستش شمیم زنعموی سامیار واسه پسرش راستین تو رو خاستگاری کرد..
سامیار جوری سرشو اورد باال که غذا پرید تو گلوش و داشت خفه میشد...هم خندم گرفته بود
هم عصبی بودم ...ولی عیب نداره اتفاقا خوب شد میشه یکم سامیار و حرص داد...
وقتی نفس سامیا باال اومد گفت
_مامان؟جدی میگی ؟
_اره خود زنعموت گفت
سامیار داشت قرمز میشد که گفتم
_عمه راستش من نمیدونم چی بگم ؟!
_عمه جون راستین که دیدی نظرت چیه دربارش ؟
_خوب پسر خوشتیپ و جذابیه ولی...
سامیار جوری زل زد تو چشام و اخم کرد که نزدیک بود خودمو خیس کنم...
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_ولی چی ؟
از لج با سامیار گفتم
_من نظری ندارم میتونین به مامام بابا بگین...
دست سامیار که روی میز بود مشت شده بود و داشت میترکید ..لبخندی به حرص خوردنش
زدم که یهو بلند شد و رو به عمه گفت
_حاال اینطوره ....مامان من شمیم و دوست دارم و نمیزارم زن دیگه ای غیر من بشه اگه به بار
دیگه بشنوم زنمو با داستین همچین حرفی زدن یا دور و بر شمیم بگردن یه کاری میکنم دیگه از
صد کیلومتری شمیم رو نشن ها..
و رفت

خشکم زد و هنگ کردم...
این...این چی میگه؟؟؟برگشتم و به عمه نگاه کردم لبخندی رو لباش بود که خدا میدونه پشتش
چه چیزایی بود..
با خوشحالی بلند شد و گفت
_واقعا سامیار؟؟
سامیار خیلی محکم و جدی گفت
_بله مامان من کامال جدی هستم و نظرمم عوض نمیشه..
عمه با خوشحالی بغلم کرد و گفت
_وای عزیزم ...چقدرخوشحال که سلیقه ی سامیار اینقدر خوب بوده..
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همینطور که عمه داشت حرف میزد سرم پایین و بود...عرق نشسته بود رو پیشونیم...
عمه گفت
_وای من برم سارگل بگم بچم ذوق میکنه...
تا رفت اروم نشستم رو صندلی و دستامو توهم قفل کردم...
ای خدا ...خدا بگم چیکارت نکنه االنم وقت گفتن بود...اه هیچ چیزش به ادمیزاد نرفته این بشر
.
یه لحظه سرمو اوردم باال و به سامی نگاه کردم..
با نیش باز زل زده بود بهم..
ااا بچه پررو رو ببین هااا..عجب ادمیه این اخه !!یه ذره خجالت نیست تو وجود این...
با کلی حرص گفتم
_چشات چپ نشه!!
لبخندش بیشتر شد و گفت
_نه عزیزم شما جوش چشای من و نزن...
_ایییش مگه من بیکارم جوش چشای تو رو بزنم ...چش وزقی
سامیار بلند خندید و گفت
_شمیم دیوونه ای به خدا...
قیافه مو تو هم کردم و گفتم
_بدجنس
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_مهربون
_زشت
_قشنگ
_بدبخت
_پرنسس
_لوس
_ملوس
اخخخخ دوست داشتم سرشو بکنم با اون زبون  48متری شو....
بلند شدم عصبی رفتم پیش نفس و میشا.
نفس_چتع تو خانوم خوشگله ؟
_هیچی بابا
_خب چرا پاچه میگیری ؟
_هیچی گفتم نفس ول کن
باشه🤔سرمو تو دستام گرفتم و ساکت شدم ...پوووف حاال واقعا چیکار کنم؟وای عمه رو بگو االن همه
جا رو پر میکنه از خوشحالی...
یه نیم ساعتی نشسته بودیم که مامان اومد و گفت
_کم کم حاضر شین که میخوایم شهریار و رویا رو برسونیم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
میشا بلند شد و با جیغ گفت
_اخ جوووون عروس کشووووون...
به ذوق کردنش خندیدیم و همگی رفتیم تا اماده شیم..
مانتو مو تنم کردم و شالمم انداختم رو سرم رفتم بیرون...
همه تو باغ منتظر بودن ..میخواستم برم تو ماشین نیما..
سرمو چرخوندم و دیدم کنار سامی و روزبه واستاده...
اخمامو تو هم کردم و رفتم طرفش
_نیما ؟
نیما برگشت و گفت
_جانم؟
سامیار و روزبه هر دو داشتن به من نگا میکردن
_من تو ماشین تویم ها...
_چشمم..شما رو چشم ما جا داری ماشین که سهله..
خندیدم و گفتم
_زبون نریز خودشیرین ..سوئیچ و بده من برم..
سوئیچ و از او جیبش در اورد و انداخت طرفم..
اوردم باال یه تکون دادم و گفتم
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_دستت مرسی
برگشتم و نفس و میشا رو کشوندم تو ماشین....
تو ماشین بودم که یهو رز و پرنیا رو با حالت خیلی بدی دیدم...
سر دوتاشون لخت بود و فقط یه شال انداخته بودن رو شونه هاشون...
پیراهناشونم که از پشت و جلو قربونش برم نیم متر پارچه بیشتر نبود...
سرمو انداختم پایین تا بیشتر از این خجالت نکشم ...واقعا شرم اور بود
بعد از بیست دقیقه نیما و روزبه اومدن و نشستن..
نیما همینطور که استارت میزد گفت
_خب خانوما بریم ؟؟
میشا و نفس بلند گفتن
_بزن بریم..
نیما _اخ جووون ..دوتا دختر پایه تو ماشین ...منم که پایه...ماشینم که پایه ...دست فرمونم که
پایه ....صدای ضبطم که پایه ....جووون چی شبی بشه امشب...
هممون بلند خندیدیم که سامیار سرشو از پنجره ی اورد تو و گفت
_میگما..ماشین ما جا داره اگه اذیتین؟
_نه داداش دمت گرم ...ما جمعمون پایست و جامونم راحته..
سامیار_ای نامردا منم میخوام با شما بیام...
_شرمنده جا نداریم..
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_بترکی نیما...
_برو ..برو که شهریار راه افتاد..
سامیار بهم لبخندی زد و رفت تو ماشین..
نیما اروم اروم راه افتاد
شهریار یکم رفت جلو وقتی دیر همه امادن بوق زد و راه افتاد..
نیما ضبط و روشن کرد و شروع کرد به بوق زدن..
خیلی جو خوبی بود...
کنار پنجره بودم و باد میزد بین موهام ...یکم که گذشت سرعتا رفت باال و دست و جیغا شروع
شد...
نیما و روزبه جلو میرقصیدن و صوت میزدن..
ماهم عقب جو میدادیم..
نیما همش میرفت کنار شهریار ادا در میاورد...
هممون ترکیده بودیم از خنده..
واقعا خوش گذشت تا رسیدیم به خونه شهریار...
خونه ی شهریار و رویا...
یه خونه با نمایی سفید و در چوبی کنارشم پر از درختچه های سبز و گالی خوشگل...
نمای بیرونیش واقعا لبخند رو لب مردم میاورد...
3.4تا ماشین بیشتر نبودیم و بقیه همع رفتن...
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شهریار و رویا کنار هم واستاده بودن..
بابا اولین نفر رفت جلو و براشون ارزوی خوشبختی کرد...
بعد عمو ..پیشونی شهریار و دویا رو ب.و.سید و سپردش به شهریار..
مامان و زنمو با چشای اشکی رفتن جلو و با صداهای لرزون که هران امکان داشت تبدیل به هق
هق بشه..
وقتی همه خداحافظی کردن اروم رفتم جلو..
سرمو اوردم باال و با دیدن لبخند شهریار اشکم چکید...
شهریار دستمو گرفت و گفت
_تو بهترین خواهر رو کره ی زمینی ..اینو یادت نره
لبخند زدم و گفتم
_توهم مهربون ترین برادر تو کل دنیایی ...یادت نره
دیگه نتونستم و پریدم بغلش...
بلند بلند گریه میکردم...
_اروم..اروم ابجی گلم ..من تا اخر عمرم همون شهریار میمونم ..قول میدم بهت..
همع کسایی که دور من بودن اشکشون در اومده بود..
حتی نیما هم چشاش اشکی بود...
به هر زوری بود با شهریار و دویا خداحافظی کردم و نشستم تو ماشین...
وقتی رسیدیم با حال خراب لباسمو عوض کردم و رفتم تو وان..
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
یه ساعتی تو حمام بودم و اشک ریختم...
تا حاال شده بود سامیار نباشه خونه اما امشب فرق داشت ..امشب خونه ی خودش بود..
یه دوش گرفتم و اومدم بیرون تا سرم به بالشت رسید خوابم برد..
این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
با صدایی که مخم داشت تجزیه وتحلیلش میکرد بیدار شدم..
صدای اهنگ بود ...یکی از چشامو باز کردم و به ساعت رو عسلی کنار تختم نگا انداختم...
11:45
اوه ساعت  11شده !!پس چرا من اینقدر خوابم میاد!!
چون ساعت  4صبح خوابیدی خانووم..
بلند شدم و نشستم موهامو بستم و همینطور گیج رفتم پایین تا بفهمم این وقت روز صدای
اهنگ به این زیادی چیه ؟!
اه اه کیع که اینقدر جو گیره ؟!شهریارم نیست که فکر کنم حتما میخواد اذیت کنه ..ای بابا
نمیذارن بخوابی که...
با دیدن جمعیت توی پذیرایی چشام چارتا شد...
همه بودن ...همه
چشام تا جایی که جا داشت گشاد شده بود...
همه گرم صحبت بودن و حضور منو احساس نکردن تا اینکه نیما منو دید
_به به خانووووم ...چه عجب بیدار شدی!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همه سراشون چرخید طرف من...
سامیارم بود ..با لبخند داشت نگام میکرد
با تعجب گفتم
_اینجا چه خبره ؟
_با اجازتون دلمون واستون تنگ شده بود ..گفتیم به سری بزنیم...
با صدایی که جوابم و داد چرخیدم طرف اشپزخونه.
که با دیدن شهریار جیغی از حوشحالی کشیدم و بدو بدو رفتم طرفش و خودم و پرت کردم تو
بغلش...
انگاری صدساله ندیدمش ..جوری فشارش میدادم که دستای خودم دردم گرفت...
نیشم تا بناگوش باز شد و از بغلش اومدم بیرون...
_تو اینجا چیکار میکنی ؟
شهریار خندید و گفت
_او...هنوز یه شبه رفتما ..ناسالمتی خونه خودمه..
دستشو گرفتم و گفتم
_غلط کردی خونه ی خودت جای دیگست..
دستی روی شونم اومد
برگشتم و رویا رو با ظاهری جدید دیدم ...جیغ کشیدم
_واااای رویااااا...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
قیافش فرق کرده بود ..خوشگل تر شده بور
خالصه نیما اهنگ گذاشته بود و همه یا میرقصیدن با میحرفیدن...
سامیار هرچی اشاره میکرد برم پیشش محل نمیراشتم و پیش شهریار و رویا بودم...
که به احظه واسه گوشیم اس اومد
_قضیه ی مهمیه یه لحظه بیا..
مشکوک شدم ولی ج دادم..
_بگو چیه قضیه!
_نمیشه بیا اینجا...
پوووف بترکی سامیار به بهانه ی سارگل رفتم کنارش که بعد از ع مین ستمیار به سارگل اشاره کرد
و شرشو کند..
_خب حاال بکو چی شده ؟
_شمیم ؟
با لبخندی که داشت یجوری شدم ..احساس میکردم یه چیزی شده
_واای بگو سامیار چی شده ؟
_باور نمیکنی اگه بگم
_چرا تو بگو
_مامان به زندایی گفت
چشام گرد شد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چی گفت ؟
_اه شمیم گیجی ها..
_وا سامیار خب چی گفته ،؟
_گفته من تو رو دوست دارم و قصدم ازدواجه...
قیافم هرکی میدید متوجه میشد رفتم تو شوک
هنگ بودم که سامیار گفت
_شمیم ؟ ای بابا یه چیزی بگو
با تموم بهتم گفتم
_باورم نمیشه
سامیار بلند خندید و گفت
_دیدی گفتم باورت نمیشه
_سامیار جون شمیم راست میگی؟!
_اره جون سامیار راست میگم ...گفته قراره به دایی بگه و خبرشو بده..
نتونستم بمونم اونجا بلندشدم و دفتم باال...
خودمو پرت کردم رو تخت و دسامو گذاشتم رو دهنم...
همونجا مامان اومد تو...
سیخ نشیتم رو تخت .با سرعت گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بله مامان ؟
_وا شمیم چرا تند حرف میزنی ؟
_هیچی
_خب...ببین باهات کار دارم میتونی به لحظه...
اب دهنم و قورت دادم و گفتم
_اره اره ...حتما
نشست کنارم و گفت
_شمیم جان ببین ...میدونم االن یکم زوده ولی خب یکم اصرار کردن بهت بگم
خودمو زدم به اون راه و گفتم
_چی رو ؟
_ببین ارغوان تو رو واسه سامیار خاستگاری کرده..
خودمو شوک روه نشون دادم.
_چییییی؟
_اره...حاالم میخوام نظرتو بدونم
_مامان...خب...من چی بگم!!
_هر چی تو دلته ! بگو اصال میتونی سامیار واسه شوهرت انتخاب کنی ؟!
سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_شمیم من باید جواب بدم به پدرت و عمت ..پس بگو دخترم ..راحت باش
ای خدا چه جواب سختی ..من خجالتیم که هستم.
_راستش مامان ...من نظر خاصی ندارم
_یعنی ؟؟؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم
_یعنی بله...
پوووف باالخره گفتم
مامان بغلم کرد و تبریک گفت
_خب حاال من برم به بابات بگم
سریع رفت پایین
وای خدایا باورم نمیشه !!!یعنی منو و سامی میخوایم ازدواج کنیم !!!بریم تو یه خونه!!!
🤔وااای حاال من چیکار کنم ! االن برم پایین از خجالت اب میشم که..
سریع یکم به خودم رسیدم و با استرس فراوان رفتم پایین...
تا چشمم به عمه افتاد سرمو انداختم پایین که بلند گفت
_واای قربون عروس گلم بشم من الهی....
همه هنگ کردن اول به من بعد به سامیار نگاه کردن..
که با قیافه ی سامیار همه مطمئن شدن..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نفس و رویا رز از خوشحالی داشتن منفجر میشدن برعکس رز و پرنیا...
داشتن اتیش میگرفتن..
نیما و شهریار بغلم کردن و تبریک گفتن..
روزبه هم همینطور ولی یکم سنگین تر و ناراحت تر...
نشستم رو مبل و سرمو انداختم پایین که سامیار با پررویی تمام اومد کنارم ...هرچی بهش اشاره
کردم که پاشه بره اما دریغ از یکم حرف شنوی...
همونجا عمو احمد (بابای سامیار)قرار گذاشتم فرداشب بیان خونمون تا همه چیز حتمی بشه...
مامان گریه افتاده بود باورش نمیشد دو تا بچش به این زودی و پشت سر هم بخوان از این خونه
برن..
بعد از ناهار همگی قصد رفتن کردن .تا دم در رفتم باهاشون...
سامیار یواشکی دستمو گرفت و ب.و.سید
_پرنسس من ...عاشقتم من .فردا شب میبینمت.
لبخندی به این دیوونه بازیاش زدم..
_باش...منتظرم
رفت...
رفتم تو اتاقم و ابخندی زدم به زندگیم ...به زندگی که تا چند وقت دیگه به کل عوض میشد..
نیما در زد و اومد تو..
_شمیم یکم حرف بزنیم ؟!

420

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اره حتما...بیا بشین
_نشست رو صندلی جلو میزم منم رو تخت..
_راستش ..شمیم یکی هست....
ساکت شد و ادامه نداد
_خب ؟؟
_یکی هستش که...
_خب نیما ...بگو ..ادامه بده
_یکی هست ..تو شرکته ...نمیدونم چرا ..اما با بقیه فرق میکنه
لبخند زدم و گفتم.
_که اینطور!
_اره ...یجورایی نمیدونما ..ولی فکر کنم دوستش دارم
نیشم باز شد ...ای جااان نیما هم ارهه..
_خب اقا نیما ..من اگه بخوام منو میبری پیشش تا ببینمش ؟!
خوشحال شد و گفت
_اره اره ...فردا میای ؟
با اینکه خیلی کار دلشتم ولی قبول کردم
_اره صبح بیا دنبالم بریم شرکت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اخ فدای تو بشم من...
_برو خودتو لوس نکن
نیما رفت و قرار شد صبح بیاد دنبالم

ساعت  9صبح بود و منتظر نیما بودم ...حاضر اماده صبحونه مو خورده بودم که نیما زنگ زد...
رفتم دم در و سوار شدم
_سالاام اقای عاشق
_عاشق کیلو چنده ؟!میگم فکر کنم دوستش دارم..
_ارههه..تو که راست میگی..
_تو باور نکن..
وقتی رسیدیم ..نیما گفت بریم دفترم یکم کار دارم بعد میریم اتاقش..
قبول کردم و نشستیم یکم بعد شهریار اومد...
دور هم نشسته بودیم.با کلی خنده و شوخی کل ساختمون و صدا برداشته بود ...کار نیما که
تموم شد شهریار و دست به سر کردیم و رفتم طرف اتاق دختره...
به ارومی در زدم و وارد شدم...
رفتم تو نیما هم پشت سرم که با دیدن دختری که توی اتاق بود چشام درشت شد. ..
دختری پای میز ایستاده بود با سر وضعی مرتب و شیک...
اما سرش پایین بود ..نیما تا دید هر دو منتظریم به اوهومی کرد..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دختره سرشو سریع اورد باال و تا ما رو دید از جاش پرید
_سالم ..خیلی معذرت میخوام متوجه حضورتون نشدم..
لبخندی بهش زدم
_خواهش میکنم ...خیلی غرق کارت بودی مثل اینکه!
_بله من کال وقتی میام تو دفتر فقط حواسم به کارمه...
_چه خوب...
به نیما گفتم
_خب نیما شما برو من هر وقت خواستم میام...
نیما نگاهی به هردومون کرد و رفت.
دختره وقتی دید همونجا ایستادم صندلی کنار خودشو عقب کشید و گفت
_بفرمائید اینجا
نشستم و برای توجیح اینکه چرا اومدم تو دفترش گفتم
_یه ساعته تو اتاقشم حوصلم سر رفت گفتم بیام ببینم کسی پیدا نمیشه یکم باهاش حرف
بزنم...
_خوب کاری کردین ...راستش شدمنده من شما رو نمیشناسم..
لبخندی زدم و دستمو بردم جلو
_من شمیم هستم ...شمیم راد
دستمو گرفت و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خوشبختم منم ثنا هستم ثنا اذری..
_مرسی همچنین...

یه نیم ساعتی باهم صحبت کردیم ...دختر خون گرمی بود و خیلی تو دل برو و خوشگل چشای
سبزی داشت با لبای گوشتی ...پدرش کارخونه دارو سازی داره که خواست خودش اونجا کار
نکرده و اومده اینجا ..تک فرزنده.
وقتی فهمید من خواهر زاده ی نیمایم تعجب کرد و گفت
_واقعا ؟؟ راستش ناراحت نشین ولی من فکر میکردم دوست اقای غفورین !اخه ایشون خیلی
جدی هستن ولی امروز که شنیدم یه خانومی اومده تو دفتر و صدای خنده هاتون که کل
ساختمون و برداشته بود جز این نتونستم حدس بزنم...
_نه عزیزم من و نیما هر جا باهم باشیم از دست ما شاکی میشن و بیرونمون میکنن ...کال خیلی
شریم..
_ چه جالب ..کاش منم یکی بود که باهاش بتونم شیطونی هامو خالی کنم...
_چرا ؟ مگه از اقوامت کس دیگه ای نیست ؟
_چرا هستن ولی خب...اصال به دلم نمی شینن..دایی ندارم یه عمو دارم اونم امریکاست ..خاله
هم که اینجاست ولی دوتا پسر داره که خیلی هیزن ...اصال نمیتونم جلوشون راه برم چه برسه به
این که شیطونی کنم..
فقط دوستای دانشگاهم هستن..
اهی کشید که دستمو گذاشنم رو شونش و گفتم
_از این به بعد ماهم دوستیم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خوشحال و گفت
_واای ...خیلی خوشحالم که دیدمت واقعا احساس میکنم چندساله میشناسمت!
بعد از  2.3ساعتی که اونجا بودم پاشدم و ازش خداحافظی کردم ...رفتم دفتر نیما
تا در و باز کردم نیما از جاش پرید و گفت
_چیشد ؟
_چی چی شد ؟
_اااا شمیم ؟
_کوفته شمیم
_بگو چیشد دیگه
_مگه قرار بود چیزی بشه
_نگه قرارنبود...بگو چی گفت
_بتوچه که چی گفت
_یعنی چی بتوچه ؟؟
_یعتی همینی که شنوفتی!
_اذیت کن دیگع
_وااا من که کاریت ندارم
_شمیییییییم
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_باش بابا باش میگم
_افرین حاال بیا بشین و بگو
_اول یه چایی بیار که گلوم خشکید اینقدر حرفیدم..
همین جور که زیر لب غرغر میکرد چائ اورد و گفت
_بفرما ..حاال بگو
یه قلوپ چایی خوردم و با ارامش گفتم
_هیچی دیگه همه چیز و تقریبا فهمیدم ...از خودش ..از خانوادش
نیما با هیجان گفت
_خب ..هرجی فهمیدی بگو
_خب جونم برات بگه که...
همه چیز و براش گفتم ...دلش واسش سوخت که اینقدر تنهاست بکم بعد خداحافظی کردم و
رفتم خونه ..ساعت  4بود که رویا اومد اونجا ...با خوشحالی بغلش کردم و کشوندمش باال
_وای رویا چی بپوشم ؟؟؟ موهامو چیکار کنم ؟؟؟
_واستا یه دقه دختر..
رفت سر وقت کمدم و چند دست لباس انداخت رو تخت..
_خب حاال از بین اینا کدومش بیشتر بهت میااااد ؟؟؟اووووم ؟؟؟
لباسارو هی میاورد باال و جلوم میگرفت
از اخر خسته شدم و گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_واااای رویا بسه بزا خودم یه چی میپوشم ..تو برو .برو پایین قربون دستت.
اروم هلش دادم بیرون و به حرفایی که میزد هم توجهی نکردم..
رفتم جلوی ایینه
_خب شمیم به نظرت چی بپوشم ؟؟
_اوووم نمیدونم خیلی سوال سختی کردی
_خسته نباشی پس ببند دهنتو خودم تصمیم میگیرم..
یه شلوار لی خیلی روشن برداشتم با یه تاپ مجلسی گلبهی...
انداختم رو تخت رفتم حمام..
45مین بعد اومدم بیرون شروع کردم به خشک کردن موهام...
پایین موهام و حالت دادم و حسابی قشنگشون کردم ...ناخونامو سریع لتک زدم و لباسام و تنم
کردم...
نشستم و نفس راحتی کشیدم...
خب کارام تموم شد..
گوشیمو برداشتم و به میشا زنگیدم از قرار امشب خبر نداشت و حسابی اذیتش کردم..
با اینکه کلی فحش خوردم ولی ارزششو داشت..
داشتم صحبت میکردم که صدای رویا اومد که داد میزد
_شمیم بیا پایین اومدن
سریع خداحافظی کردم و پریدم پشت پنجره ..داشتن میومدن تو
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامیار با دسته گلی که دستش بود زیاد پیدا نبود تیپ و قیافش..
یه دست تو موهام کشیدم و رفتم پایین..
داشتن باهم احوالپرسی میکردن .صدای قلبم تو گوشام اکو میشد از استرس زیاد دست و پاهام
سست شده بود..
تا رسیدم پایین عمه منو دید
_سالااام عزیزم  ..چطوری خوبی ؟
بغلش کردم و گفتم
_سالم عمه جون خیلی خوش اومدین بفرمائین...
_مرسی عزیزم
با عمو احمد  ،سارگل و محمد که احوالپرسی کردم رسید به سامیار...
المصب یه تیپی زده بود ...که ادم دلش هوس ..ال اال الل...
لبخندی زد و سالم کردم دستع گل و اورد جلو..
_سالم شمیم من...خوبی ؟
_سالم ..مرسی خوبم تو چطوری ؟
_از این بهتر نمیشم..
کت اسپرت طوسی پوشیده بود با پیراهن مشکی که فوق العادش کرده بود و از همه مهمتر یکی
از تیپای مورد عالقه ی من بود
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رفتن نشستن و منم رفتم دسته گل گذاشتم روی یکی از عسلی های گوشه .سرمو انداختم پایین
و با سرعت جت رفتم تو اشپزخونه
_پوووف تا اینجاش که خوب بود
_مگه قرار بوده تو همین یه دقیقه گندی بزنی ؟
دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم
_وااا نیما تو اینجا چیکار میکنی ؟!
_اومدم اب بخورم توهم...
_بیا برو بیرون ببینم..
_نمیرم .بتوچه
_چی گفتی؟
_همین که شنوفتی
چشامو ریز کردم و دوباره گفتم
_یه بار دیگه بگو چی گفتی ؟!
نیما که منظورمو گرفت گفت
_هیچی بابا هیچی ...جیگر تو رو بخورم من..
_افرین بدو برو بیرون
_چشم امر دیگه ؟!
_بروووو
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب داد نزن دختره ی پررو ..انگار نه انگار خاستگاراش بیرون نشستن
دستمو گذاشتم رو دهنم و گفتم
_هیییییییی...بترکی نیما ببینم میتونی امشب ابروم و ببری
_حاال انگار ابرو دار کل فامیل اینه...
_نیما عزیزم ..برو گمشو بیرون
_چی گفتی ؟
_ب.ر.و گمشو بیرووووون
_نگاه تو رو خدا کیو میخوان شوهر بدن..
_تو برو بیرون این حرفا و فضولیا به تو نیومده..
_باشه میرم شمیم خانوم ولی قبلش..
ارو اومد جلو و زل زد تو چشمام..
_چیه ؟
همینطور که زل زده بود تو چشمام یهو دستشو کرد تو موهام و بهم ریختشون ...و فرار کرد
از زور حرص و عصبانیت میخواستم خودمو بکشم😡😡
حاال چیکار کنممم؟؟؟

رویا اومد تو اشپزخونه و با دیدن من هنگ کرد.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_شمیم ؟ این چه سر و وضعیه؟!
اشکم داشت در میومد
_این نیمای بیشعور گند زد تو موهام
_ای بابا
سریع گوشیشو در اورد و زد رو دوربین جلوی گوشیش
_بیا درست کن موهاتو.
سریع درست و مرتب کردم
رویا سریع یه سینی چای ریخت و داد دستم و گفت
_بیا ببر زنمو گفت چای ببری
_چییی؟؟؟من چای ببرم ؟؟
_نه پ من میخوای ببرم!!'
_وااای رویا من نمیتونم
_غلط کردی بگیر ببینم
سینی چپوند تو بغلم و هلم داد بیرون
اب دهنم و قورت دادم و راه افتادم
_بسم هللا...
اول رفتم پیش عمو احمد و به ترتیب تعارف کردم تا رسید به سامیار..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بفرمائید
سامیار لبخندی زد و در حالی که به ارومی داشت چای برمیداشت گفت
_ زحمت کشیدی شمیم خانوم ..چای بخوریم یا خجالت ؟!! دو دقیقه اومدیم خودتون و ببینیم
خانووم...
خندم گرفته بود به زور دندونامو فشار دادم که قهقهه نزنم...
بترکی سامیار با این زبونت ...من موندم این که این همه سال اونور بوده چجوری اینقدر خوب
حرف میزنه!!!
سینی رو گذاشتم رو میز و نشستم..
همه گرم حرف زدن بودن و به من بدبخت توجه نمیکردن از بی حرفی و تنهایی حوصلم داشت که
عمو گفت
_خب باالخره نوبت ماهم شد که این دیالوگ ماندگار و معروف(خب بریم سر اصل مطلب )
استفاده کنیم..
همه اروم خندیدن ..سرمو انداختم پایین..
_خب ارسالن جان خودت که میدونی غرض از مزاحمت ما این بودکه بیایم ببینیم این سامیار ما
رو به غالمی میپذیری یا نه!!
بابا لبخندی زد و به سامیار نگاهی انداخت
_اختیار داری اوال که شما صاحب خونه این...دوما که سامیار از هر جهت خوبه و من خودم
قبولش دارم
_شما لطف داری
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_نه واقعیته ..ولی خب باالخره این دوتا جوونن که باید ببینن میتونن باهم زیر یه سقف برن یا
نه...
_بله درسته ..پس اگه اجازه بدین برن یه دو کالم باهم صحبت کنن..
_بله ..با کمال میل
بابا بهم اشاره کرد که بلندشم ..تا بلندشدم سامیارم پاشد..
راه افتادم سمت اتاق خواب...اروم راه میرفتم و هی استرس با هر قدمم بیشتر میشد...
وقتی رسیدم واستادم تا سامیار بیاد تو ...وقتی نشست در و تا نصفه بستم که سامیار گفت
_در و ببند لطفا
با تعجب گفتم
_چراا؟ من اینجوری راحت ترم
_ببند لطفا درو ...تو که خودت نیما و شهریار و میشناسی پشت در بسته گوش میدن چه برسه
به در باز..
راست میگفت به کل از اون دوتا یادم رفته بود...
در و بستم نشستم رو صندلی میز ارایشم..
سامیارم رو تخت..
ساکت منتظر حرفش بودم که گفت
_خب احیانا نمیخوای بپرسی رنگ مورد عالقتون چیه؟ چه غذایی دوست دارین ؟!طرف دار
کدوم تیم هستین ؟؟
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خندیدم و گفتم
_نه خوشبختانه من از این حرفا خوشم نمیاد...
_اا چه بد دوست داشتم تجربه کنم این جمالت عشقوالنه رو
_شرمنده من خوشم نمیاد
_خب حاال جدا از شوخی ...اگه حرفی چیزی داری با جون و دل گوش میدم
گلومو صاف کردم و گفتم
_ببین من همه ی حرفامو میزنم با هر کدوم که مخالف بودی اخر از همه بگو
_باش ..بفرما
_من واسم خیلی مهمه که از ته دلت بهم اعتماد داشته باشی ...حتی اگه روزی بفهمم که یه
درصد بهم شک داری نابود میشم ...دروغ بهم نگو اگا نمیخوای من از چیزی خبر دار بشم نگو
حتی میتونی بگی صالح نیست تو بدونی ولی دروغ نگو ...من ادمی نیستم واسه ه کاری اجازه
بگیرم ...این به این معنی نیست که بهت بی توجهم و واست ارزش قائل نمیشم ..نه کامال واسم
مهمی ولی نمیتونم واسه یه تکون خوردنم ازت اجازه بگیرم ...و دیگه اینکه من رو روابط
احساسی خیلی حساسم ..خیلی شاید اندازشو نتونم بگم ولی امیدوارم بتونین تو این موارد منو
درک کنی...همین
سامیار سرش پایین بود ساکت نشسته بود ..حتما پشیمون شده اره دیگه واال با این حرفایی که
من زدم بایدم پشیمون بشه..
_نمیخوای چیزی بگی ؟
سرشو اورد باال و لبخندی زد
_نه
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_نه؟
_نه ..حرفی ندارم
_مطمئنی ؟
_اره
_واسه حرفای منم هیچی حرفی نداری ؟
_نه چون تموم حرفات و قبول دارم و قول بهت میدم همه جوره تو همه ی موارد ساپورتت کنم...
لبخندی رضایت بخش اومد رو لبم جوری که نمیتونستم جمعش کنم...
بلند شدم و گفتم
_خب پس اگه چیزی دیگه ای نیست بریم..
_بریم
رفتم جلو و دستمو گذاشتم رو دستگیره ی در که صدام کرد ...اب دهنم قورت دادم ...این صدا
کردنش بابقیه ی مواقع فرق میکرد..
اروم برگشتم .سامیار تو یه سانتی خودم دیدم..
هینی کشیدم و چسبیدم به در...
_وای سامیار ترسیدم این کارا چیه!
_شمیم ؟
حالت چشماش با همیشه فرق میکرد ..داشت کم کم ترس برم میداشت..
_ب..بله؟
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_تو منو دوست داری دیگه درسته ؟
چشام از سوالش گرد شد
_اره ..این سواال چیه ؟
_شمیم دیگه نمیتونم..
اخمامو کردم توهم و گفتم
_سامیار ؟
_به خدا سخته..
اومد نزدیک تر...
داشتم خودمو تو در حل میکردم تا نخوره بهم..
_سامیار برو عقب...این کارا چیه ؟؟
یهو دستام داغ شد ...سامیار دوتا دستامو گرفته بود...
جوری داغ بود که حال خودمم عوض شد..
اروم گفتم
_سامیار خواهش میکنم..
_شمیم خواهش میکنم ازت از دستم ناراحت نشو...
چشمام داشت میزد بیرون...
هنگ کرده بودم نمیتونستم کاری بکنم ...

436

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
فقط زل زدم تو چشاش...
لبخندی داشت که نمیشد جمعش کرد..
اروم گفتم
_سامیار ؟
سامیار که تازه متوجه حال من شد گفت
_جون سامیار ! وای شمیم تو بهترینی ...کی بشه بریم خونه ی خودمون که ازادانه ب.و.ست
کنم ..بدون هیچ ترسی...
اشکی که تو چشام جمع شده بود و ندید ...خیلی خوشحال بود
بغض کرده بودم و گلوم داشت از درد بغضم میترکید...
_شمیم...شمیمتو محشری مثله عسل میمونی تو دخ..
حرفش با اشکی که از چشمم چکید قطع شد...
با تعجب گفت
_شمیم ؟ داری گریه میکنی ؟
از هر دو چشمم همزمان اشک چکید..
_شمیم تو رو خدا گریه نکن ...غلط کردم ...ناراحت شدی ؟! غلط کردم ای خدا عجب...خوردم
..شمیم جان عزیزم ببخشید به خدا نمیدونستم ناراحت میشی
اشکامو پاک میکرد و تند تند حرف میزد
_غلط کردم اصال بیا بزن تو گوشم تا اروم شی بیا فحشم بده تا اروم ش..
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رفتم جلو محکم بغلش کردم.
سامیار رفت تو شوک...
دستاشو باز نگه داشته بود و تکون نمیخورد ..همین جور که گریه میکردم گفتم
_من فقط اینجا اروم میشم...تو تنها عشق منی...
سامیار که تازه فهمید چی شده محکم بغلم کرد و گفت
_دختر تو که سکتم دادی...
خندیدم و گفتم
_حقت بود تو منو ترسوندی اینم تالفیش...
باهم رفتیم پائین و خیلی عادی نشستیم.بابا و عمو نگاهی انداختن بهمون.
بابا_خب میشه بگید نتیجه چی بود ؟
به سامیار که لبخندی بزرگ داشت نگاه کردم وسرم و انداختم پائین.
هردومون ساکت بودیم که عمه گفت
_خب سامیار جان بگو پسرم خجالت نکش..
_ راستش ...اووم ...من و شمیم دوتامون باهم صحبت کردیم و به ...به...به تفاهم رسیدیم
سرشو انداخت پائین و بقیه برامون دست زدن
عمه اولین نفر پاشد و اومد ب.و.سیدم بعدش مامان و بابا و...
رفتم تو اشپزخونه مامان دیس شیرینی رو بهم داد و گفت
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_ببر اینو تعارف کن ..
رفتم بیرون به همه تعارف کردم و در اخر رسید به سامیار..
_بفرمائید
_شیرین و خوش مزست ؟
تعجب کردم و گفتم
_اره چطور مگه ؟
_همینطوری ...ولی فکر نکنم جای لبای تو رو بگیره...
لبمو گاز گرفتم و رفتم نشستم...
بعد از یه ساعت قصد رفتن کردن.
وقتی خونه خالی شد با خوشحالی دفتم تو اتاقم و خودم و انداختم رو تخت..
باورم نمیشه من و سامیار باهم نامزد کردیم..
به انگشتر توی دستم نگاه انداختم
واقعا قشنگ و جذاب بود..
قرار شد توی هفته ی اینده نامزدیمون باشه تا بعد بتونیم کارا رو راست و ریس کنیم واسه
عروسی...
زنگ زدم به میشا و نفس باهر کدوم یه ساعت حرفیدم..
صبح روز بعد ساعت حدودا  11بود که هوس کردم به سامیار زنگ بزنم..
گوشی و برداشتم زنگیدم تقریبا بوقای اخر که داشتم ناامید میشدم جواب داد
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_بلههه؟
با شنیدن لحن صداش تعجب کردم
_سامیاااار ؟تو هنوز خوابی ؟؟؟
_واای اره شمیم ..خوابم میاد هنوز
_خجالت بکش پاشو ببینم ساعت  11ظهره
_دیشب دیر خوابیدم واسه همین خوابم میاد
_چرا؟؟
_شمیم دیشب تا صبح داشتم به تو فکر میکردم به تو و ایندمون ...باورت نمیشه اما به همه ی
کارایی که ممکنه بریم خونه ی خودمون بکنیم هم فکر کردم....بیرون رفتنا  ،غذا پختنا،مسافرتا
و..به همه چی..
خندیدم و گفتم
_واای سامیار مثل بچه ها میمونی !
_گفتی بچه به بچمونم فکر کردم..
_چییی ؟؟ بچههه؟؟
_اره دیگه به بچمون...وای شمیم از همین االن میمیرم براش.
_اوووو بزا بریم خونه ی خودمون بعد فکرشو بکن...دو سه سال اول که کال بچه رو بیخی
میخوایم خوش باشیم..
_دو سه سااااال ؟؟؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_اره دیگه کمه؟
_شمیم عزیزم زیاده...همون سال اول خوبه
_سامیاااار ول کن تو رو خدا بچه کیلو چنده..
_همینه که هست من بچه میخوام
_ببین یه کاری نکن همین اول کاری پشیمون بشم هاااا
_شمیم بخاطر بچه میخوای منو ول کنی ؟
_اره مگه چیه ؟ میخوام ازدواج کنم نمیخوام که از اول بشینم بچه جمع کنم واست...
_شمیممم؟
_بلههه؟
_از این حرفا خوشم نمیاد هااا
_خو راست میگم دیگه
_اصال ولش ...فردا میام دنبالت بریم واسه ازمایش و خرید لوازم و لباسا
_باشه عزیزم بیا
_فعال کار نداری من برم به خوابم برسم؟'
_نه برو کاب.و.سای رنگارنگ ببینی
_مرسی عشقم
خندیدم و گفتم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_قربانت ..فدااات..ب.و.س ب.و.س
گوشی و قطع کردم و رفتم پائین

با وجود نیما و شهریار و رویا گذر زمان و احساس نمیکنم ...امروزم با وجودش مثل باد گذشت
االنم ساعت  12شبه...
ای خدا چرا هر کار میکنم خوابم نمیبره..
دیگع کم کم داشت اعصابم بهم میریخت به ساعت که نگاه کردم  3صبح بود...
اههههه بترکی شمیم بگیر بخواب دیگه سرم درد گرفتع بود و داشت منفجر میشد به هر زودی
بود خوابیدم
صبح با با صدای گل بانو پاشدم
_شمیم جان پاشو دیگع دخترم
_وای گلی ولم کن خوابم میاااااد
_پاشو ساعت  8هااا
_خب باشه بزار بخوابممم
_وا شمیم اقا سامیار پائین منتظره
_به درک خوابم میاااد
_وا شمیم!!!
سیخ نشستم رو تخت و گفتم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_کی منتظره ؟
_اقا سامیار دیگع مادر مگه امروز واسه ازمایش نمیخواستین برین ؟
با سرعت نور پریدم تو دستشویی و سریع کارامو کردم حدود  20دقیقه طول کشید سریع رفتم
پائین که دیدم نشسته داره با بابا صحبت میکنع
_سالم ..ببخشید دیر کردم
سامیار برگشت و گفت
_سالم صبحت بخیر
لبخندی زدم و گفتم
_مرسی
رفتم بابا رو ب.و.س کردم و صبح بخیر گفتم که دیدم سامیار داره ابرو باال میندازه
با پرسش پرسیدم
_چته ؟؟
با انگشت اشارش به گونش اشاره میکرد...
وقتی منظورشو فهمیدم نگاه بدی بهش انداختم و با حرص گفتم
_خب دیگه بریم که دیر میشه
سامیار اروم خندید و بلند شد و رو به بابا گفت
_دایی جان اگه اجازه بدید ما بریم دیگه؟
بابا زد سر شونع ی سامیار و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_برین پسرم مراقب خودتون باشین
_چشم ...با اجازه
خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم..
_خب حاال منو ب.و.س نمیکنی ارههه؟
_سامیااار ؟ میخوای ابروی منو ببری جلو بابا ؟ اگه بابا میدید داری اشاره میکنی چی ؟
_نخیر خانون بهانه نیار...خودم حواسم بود
_ارههه تو که راست میگی...
_خب حاال ناراحتی نداره ..االن جبران کن
با چشایی گرد شده کفتم
_داری پررو میشی هاا هر وقت عقد کردیم بعد
_یعنی االن ب.و.سم نمیکنی؟
_نخیر شرمندتم
_باش به جاش...
اومد طرفم و سریع گونمو ب.و.سید .ادامه ی جملشو گفت
_من ب.و.ست میکنم...
جیغ کشیدم
_سامیاااااار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_جوووووووون
وقتی رسیدیم تو ازمایشگاه واقعا با یاداوری خونی که میخوان ازم بگیرن فشارم داشت میفتاد...
به روی خودم نیاوردم ولی مثل اینکه سامیار متوجه تغییر حالتم شد..
_عزیزم میترسی از امپول ؟
_نه کی گفته میترسم مگه بچم
سامیار مشکوک نگام کرد و گفت
_نمیدونم ..گفتم شاید از امپول بترسی
اب دهنمو محکم قورت دادم و گفتم
_نه من نمیترسم اگه تو میترسی یه چیزی...
سامیار بلند قهقهه ای زد و گفت
_اخه وروجک به این هیکل میخوره از امپول بترسه!!
به بقیه نگاهی کردم و گفتم
_هییییییس اروم تر...یجوری میگه هیکل انگار هرکوله ...یه سوزن بهت بزنن بادش خالی میشه
_ااا اینطوریه ؟
_بله کااامال اینطوریه
_حیف االن محیط شلوغه وگرنه بهت نشون میدادم..
_برو بابااا..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
راه افتادم رفتم سمت صندلی ها و سامیارم رفت که برگه واسه ازمایش بگیره...
بعد از  10مین اومن نشست...
چیزی نگفت منم ساکت نشستم ...ولی این دل المصب که نمیذاره...
اروم زدم به شونش ..سرشو برگردوند و زل زد تو چشاش...
فقط زل زدم تو چشاش تا ببینم ناراحته از دستم یا نه!!!
یکم که نگام کرد گفت
_هااا؟
بازم نگاش کردم وقتی دیدم یکم ناراحته ...اروم گفت
_سامیااار ناراحت شدی!!
اشکم داشت در میومد ..اصال طاقت اینجور چیزا رو نداشتم..
سامیار تا خواست چیزی بگه با دیدن اشکایی که تو چشام حلقه زده بود ساکت شد...
سر انگشتشو اورد گوشه ی چشمم و اشکم و گرفت..
برد طرف خودش و ب.و.سه ای به سر انگشتش زد...
لبخندی از کارش اومد رو لبم..
سامیار_شمیم تو اگه بدونی اشکای تو چقدر واسه من ارزشمنده هیچ وقت نمیذاری از چشمات
بریزه ....مثل مروارید میمونن...
سرمو انداختم پایین.
دستمو گرفت و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بعدشم....منو ببین
با انگشت اشارش سرمو اورد باال
_من مگه بچم که بخاطر یه کل کل کوچیک با عشقم ازش ناراحت بشم!!
_اخه چند دقیقست ساکت نشستی و انگار نه انگار من پیشتم..
_اره راست میگی ببخشید ...حواسم جای دیگه بود
_کجاا؟
_هیچی ولش انشاا...درست میشه
چیزی نگفتم و سرمو گذاشتم رو شونش...
حدودا  40مین بعد شماره رو صدا زدن .پاشدیم رفتیم سمت اتاق هایی که خون میگرفتن
دستامو فشار میدادم تا ترسم و استرسم کمتر بشه..
سامیار میخواست بره اتاق دیگه که گفتم
_سامیار!
برگشت و گفت
_جانم؟
_میشه صبر کنی تا اول از من خون بگیرن ! همین جا منتظر باشی ؟؟
لبخندی زد و گفت
_اره من همین جا منتظرتم ..برو خیالت تخت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رفتم تو اتاقه و به خانومی که منتظرم بود سالمی کردم..
اروم و با اخم جوابمو داد که ترسم بیشتر شد...
این االن از دست یکی دیگه عصیبه سر من خالی نکنه خوبه!!
نشستم
_استین مانتو رو بزن باال
وااا چرا پاچه میگیره .استینمو دادم باال سریع به کش محکم بست باالی ارنجم و پنبه رو مالید
رو دستم و فشارش داد یکم...
چرخید طرف میزش و وقتی برگشت امپول تو دستش بود..
وای خدا دوست داشتم فرار کنم ..حاال مگه چی میشه اصال نمیشه من خون ندم!!!ای بابا
نمیشه از من ازمایش ادرار بگیرن ؟!حتما باید خون باشه!!
دستمو مشت کردم و سرمو چرخوندم سمت مخالف تا نبینم..یکم که گذشت با سوزش دستم
اشکم داشت در می اومد...
_پاشو خانوم تمومه!
یکی از چشامو باز کردم گفتم
_تموم شد ؟
_اره دیگه
دوتا چشامو باز کردم و گفتم
_ناموسا تمومه؟؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
زنه با جیغ جیغ گفت
_واا من مگه با شما شوخی دارم نمیبینی امپول پر خون و ؟؟
با نگاهی به امپول توی دستش گفتم
_بابا دمت جیزززز...ایول داری
خانمه خندش گرفته بود ولی گفت
_بفرمائید...
دستمو رو پنبه ای که رو دستم بود فشار دادم و مثل جت رفتم بیرون
با دیدن سامیار که با ژست خاصی دستاش تو جیب شلوارش بود تکیه زده بود به دیوار رفتم
سمتش.صدامو عوض کردم
_شماره بدم اقا پسر ؟؟
سامیار سرشو اورد باال با دیدن اخماش سکته رو زدم ...وقتی دید منم خندید گفت
_تویی؟پدر سوخته ...خون دادی ؟
_اره بیا برو من منتظرت هستم
_باشه برو اونجا بشین اینجا شلوغه
رفتم نشستم .پنبه رو برداشتم و انداختم سطل اشغال .استینمو کشیدم پایین ...بعد از چند
مین سامیارم اومد و گفت
_بریم خانم
با شنیدن کلمه ی خانوم حس معرکه ای وارد تمام رگام شد که انرژی گرفتم ..سوار ماشین شدیم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خب حاالاا بریم یه چیزی بخوریم که هنوز واسه ناهار زوده..
_اره بریم
جلوی یه سوپری نگه داشت .وقتی برگشت دوتا پالستیک پر دستش بود
گذاشت رو پاهام و گفت
_بازکن هرچی دوست داری بخور
_سامیار اینارو بخوریم ناهار نمیتونیم بخوریم
_چرا ..شما جوش اون و نزن یه جایی میبرمت انگشتاتم بخوری
از توشون یه کیک تلخ شکالتی برداشتم با شیر کاکائو..
_واسه تو چی بدم ؟
سامیار همینطور که نگاه میکرد تو نایلونا رو گفت
_اووووم نمیدونم هرچی بود عیب نداره
مثل خودم براش برداشتم و گفتم
_بیا
_خانومی نمیبینی دارم رانندگی میکنم؟نمیتونم هم شیرکاکائو دستم بگیرم هم کیک
_خب منظور ؟
لبخندی زد و گفت
_شما زحمتشو بکش
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خندم گرفت از این همه زبون..ای خدااا
_باش
تا ساعت  6بیرون بودیم ..دیگ
ه نای راه رفتن نداشتم هم لباس گرفتم هم کفش ...واسه سامیار پیراهن و شلوار کت اسپرت
گرفتیم.
ناهارم که نگووو در حال ترکیدن بودم که سامیار بزور کشیدم عقب...
_وای سامیار خستع شدم
_االن میریم خونه عزیزم
وقتی رسیدیم
_نمیای تو ؟
_نع مرسی ..باید برم کار دارم
_باش ...مرسی واسه امروز
_قابلی نداشت عزیزم
_فعال
_به امید دیدار
رفتم تو با دستای پر از نایلونای رنگارنگ.با دیدن رویا گفتم
_ای بابا منو بگو چقدر گریه کردم که شهریار دیگه نمبینم شما که هر روز اینجایین!!!
همه خندیدن
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رویا_بدکاری داداشتو میارم ببینی
خندیدم چیزی نگفتم .رفتم باال
_اوووووف خدایا شکرت
زیر دست ارایشگر خوابم داشت میبرد که صدام کرد
_گلم پاشو ارایش صورتت تموم شد
با کسلی پاشدم و رفتم سمتی که مو درست میکنن..
باز اونجا نشستم...
پوووووف
دیگه داشت جیغم در میومد...اخالقم داشت کم کم بد میشد ...بسه تو رو خدا بسه...
ساعت  1بود کارم تموم شد...
_پاشو خانوم موهاتم تمومه
نشستم رو صندلی پاشدم و رفتم جلوی ایینه قدی ایستادم که با دیدن خودم چشام گرد شد...
این منممممم؟؟
جلل خالق!!!
بابا دمشون گرم عجب چیزی درست کردن ...تمام کسلی هام پرید .با اون اهنگی هم که توی
ارایشگاه صداش بلند بود جوم گرفته بود...
زنگیدم به سامیار.
_جونم ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار کارم تمومه
_باش تا یه رب دیگه اونجام
گوشی و قطع کردم و به کمک خانومه شنلم انداختم .وقتی صدا زدنم رفتم پایین...
فیلمبردار هی از این ور به اون ور ...داشتم سرگیجه میگرفتم .رفتم پایین و سامیار و دیدم که
تکیه داده به ماشین ..یه دستش بود جیبش بود و دست دیگش دسته گل و گرفته بود
یه ژستی گرفته المصب..
وقتی صدای کفشام و شنید سرشو اورد باال..
سرمو اوردم پایین تا صورتمو نبینه ..واستادم تا بیاد سمتم اروم اروم اومد شنلم و یکم داد عقب
..
تا صورتمو دید با لبخند سرشو اورد جلو...
سرمو یکم بردم عقب و گفتم
_سامیااار تو خیابونیم هااا
تازه متوجه موقعیتش شد..رفت عقب
_ای لعنتی...
پیشونیم و ب.و.سید
خندیدم ..رفتیم اتلیه و عکسای معرکه ای گرفتیم...
وقتی رسیدم توی خونه ی پدر بزرگ ...اشک تو چشام جمع شد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اینجا خونه ای بود که همه ی ما باهاش خاطره ی خوبی داشتیم حیف که االن نبودن که ببینن
هممون بزرگ شدیم...
سریع اسپند اوردن و همهمه ای شد ...دورمون شلوغ شد تا رسیدم به جایگاهی که میخواستیم
بشینیم  40مین وقت برد...
_اااخ شمیم دارم دیوونه میشم
_چراا؟
_به ارایشگر بی انصاف نگفتی شاید شوهرم دیوونه بشه با این رنگه رژ ؟؟
خندیدم گفتم
_نههه تازه گفتم پررنگ ترشم بکنه
_شمیم پاشو
با تعجب گفتم
_کجا سامیار؟
_پاشو بریم اتاق باال کارت دارم
_بشین ببینم زشته
_شمیم خواهش میکنم دارم دیوونه میشم
ب.و.س به پیشونیم زد..
_بیا همین واسه امشب بسه
_نخیرررر فقط باید اونجوری که دوست دارم باشه
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_پوووف از بس کم توقعی..
_شمیم ؟؟ خانومی ؟
_جااااان؟؟
یکم که گذشت رفتیم اتاق عقد و صیغه ی عقد بینمون جاری شد...
عسل که گذاشتم دهنش
بترکی سامیااار..
همینطور که چشاش بسته بود چرخید طرف فیلمبردار و گفت
_میشه لطف کنین چند لحظه بیرون باشین ؟؟
فیلمیردار با خنده گفت
_بله ..فقط سریع چون هنوز خیلی کار داریم
وااای منفجر شی سامیار که ابرو رفت
_خب..خب حاال واسه من دلبری میکنی؟
اروم رفتم عقب و گفتم
_خب عزیزم داشتم شوخی میکردم ؟
_باشه منم که اهل شوخی...
تا خواست بیاد جلو
عمه حکم درو و باز کرد و گفت
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_سامیار جان...مامان بیاین بیرون خوب نیست اینجا باهم تنها باشین مهمونا دارن میان
...بیاین بشینین
سامیار نگاهی بهم انداخت و گفت
_چشم مامان
_بیا دیگه بدو
سامیاز اومد جلو و دستم گرفت و باهم رفتیم بیرون ...دوست داشتم بلند قهقهه بزنم داشت
مثل چی حرص میخورد..
ساعت حدودا  9بود که همه میگفتن باید یه رقص تک واسع سامیار برم...رفتم تو فکر
خب چیکار کنممم؟
اهاااا
به سارگل گفتم چیکار کنه..
وقتی بلند شدم رفتم وسط پیست رقص همع رفتن کنار و دست و صوت و جیغ رو هوا بود
سامیار نشسته بود و با لبخند نگام میکرد...
بیچاره نمیدونست چه نقشه ای دارم براش..
وقتی سالن سکوت شد به سارگل اشاره کردم و همونجا اهنگ پخش شد
( شروع کردم به رقص ..هم لبخند رو لبام حفظ میکردم هم با دقت با اهنگ قر میداد)
_امشب تو نگاهت من عشق و میدونم
_با من که میرقصی یا پیشت میشینم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_تموم ارزوم بود دستاتو بگیرم
_بگی عاشقمی تو برای تو بمیرم
_ _تو دارم کنارم تمام انتظار من این عشق و از چشات میخونم
(کمرم و میچرخوندم با دستم به لبم اشاره میکردم...واسش ب.و.س میفرستادم اینقدر جو باحال
شده بود که صدای صوت و جیغ کل سالن و برداشته بود)
_برای با تو بودن من خدا رو دیدم
_دستامو گرفتی با تو عشق و دیدم
_واسه قلبت لحظه هامو میدم
_امشب دیگه با تو
_به ارزوم رسیدم
_میبندی تو چشاتو
_عاشق این حسی میدونم
_تو رو دارم کنارم
_تموم انتظارم
_من این عشق و از چشات میخونم
(با قر و رقص رفتم سمتش و دورش میچرخیدم خم شدم رو گونش و ب.و.س کردم)
_برای با تو بودن من خدارو دیدم
_دستامو گرفتی با تو عشق و دیدم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_واسه شادی قلبت لحظه هامو میدم
_امشب دیگه با تو به ارزوم رسیدم
_میبندی تو چشاتو
_عاشق این حسی میدونم
_تو رو دارم کنارم
_تموم انتظارم
_من این عشق و از چشات میخونم
(اروم اروم رفتم وسط و وقتی اهنگ تموم شد کمی خم شدم سمت سامیار که همه دست زدن
اروم قدم برداشتم سمتش .لبخندی که از قیافه ی سامیار رو لبام بود و نمیتونستم جمش
کنم...
جوری نگام میکرد که دوست داشتم قهقهه بزنم...
نشستم کنارش و دستمو گذاشتم رو دستش...
برگشت طرفم
_امشب تو خونه ما میخوابی یا من بخوابم خونه شما ؟
دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم وبلند خندیدم
_سامیار جان عزیزم نمیشه..شما میری خونه ی خودتون منم میرم خونه ی خودمون...
_چرا نشه ؟
_سامیاااار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_به من ربطی نداره دیگع من حرفمو زدم..
جشن که تموم شد و همگی رفتن فقط خانواده ی خودمون و خانواده ی سامیار بودن.سامی گفت
_خب دایی جان اگه اجازه بدین امشب شمیم بیاد خونه ی ما!
همه با تعجب بهش نگاه کردن...سرمو از خجالت انداختم پائین
بابا_سامیار جان از همین شب اول میخوای دخترمو ببری دیگه ؟
_نه بابا دایی جان دختر شما مال شماست شما هر وقت امر کنین پیش شماست...
نیما_به به سامیار عجب شعر هم قافیه ای گفتی...
سامیار اروم خندید و چیزی نگفت.
بابا_من مشکلی ندارم خود شمیم باید ببینی چی میگه!
سامیار برگشت طرف من
_شمیم جان؟؟
خب من االن جلو این همه ادم چجوری قبول کنم سامیاااار ...االن اخه وقتش بود بگی ...نمیشد
بعدا بگی
اروم و با خجالت گفتم
_واال چی بگم!؟
_چی بگم نداره ..میای ؟
_حاال بعدا باهم صحبت میکنیم
بابا که فهمید من روم نمیشه چیزی بگم اروم خندید و گفت

459

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_باشه شما باهم صحبتاتون و بکنین نتیجه رو به من بگین
رو کرد سمت مامانم اینا
_خب دیگه پاشین کم کم حاضر شین دیگه که بریم دیر وقته
خانوما رفتن لباساشون و تنشون کردن و اقایونم رفتن جای ماشینا  ..فقط من موندم سامیار
_سامیااار نمیشد جلو بقیه نگی درخواست تو ؟؟
_دیگه دلم طاقت نیاورد عزیزم ..حاال میای خونمون؟
_نه
سامیار وا رفت و گفت
_نه ؟
_نه...تو بیا خونه ی ما
نفسی کشید و گفت
_باشه واسع من فرقی نمیکنه
خندیدم و گفتم
_پررو
دستمو گرفت و شنلم و انداخت رو سرم
_بریم دیگع بقیه هم رفتن
راه افتادیم سمت خونه...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
وای چقدر خوابم میااااد
سرمو تکیه دادم به صندلی خوابم برد
_شمیم جان ؟ عزیزم پاشو رسیدیم
چشمامو باز کردم و از ماشین پیاده شدم..
_واای دوست دارم برم تو تختم و پتومو بغل کنم و بخوابم...
بابا اینا خیلی وقت بود رسیده بودن و خواب بودن رفتیم باال ..چراغ اتاقم و روشن کردم ..سامیار
کت شو در اورد و دراز کشید رو تخت...
لبخند شیطانی رو لبش بود که از دیدنش موهای نداشتم سیخ میشد...
خب حاال چیکار کنم ؟!شنلم انداختم رو صندلی ..حاال کجا لباس عوض کنم ؟
وای خدا اخه نمیشد امشب و این سامیار بیخیال بشه!!
سردرگم تو اتاقا میچرخیدم که سامیار پرسید
_عزیزم چرا اینقدر میچرخی؟سریع لباساتو عوض کن دیگه
_اخه با وجود تو من چجوری لباسم و عوض کنم!
 ..بلند شد و رفت سر کمدم یه تاپ لیمویی با شلوارک سفید برداشت...
اومد سمتم
_نه ولی خب ..یکم درک کن دیگه
_اره درست میگی من میرم رو تخت شما لباستو عوض کن بیا بخواب...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
پیشونیم ب.و.س کرد و رفت دراز کشید ...نفس راحتی کشیدم و سریع رفتم تو حموم و دوش
گرفتم لباس پوشیدم و اومدم بیرون...
اخی راحت شدم از دست موها و ارایشا ..حمامم حدود  25مین طول کشید ..سامیار دراز
کشیده بود و دست راستش رو پیشونیش بود...
خب خدارو شکر انگار خوابه ...موهامو یکم خشک کردم و رفتم رو تخت..
کنار سامیار نشستم یکم موهامو جم و جور کردم که زیرم نره..
تا دراز کشیدم احساس کردم به چیز سفتی پشت گردنمه با تعجب چرخیدم ...دست سامیاره
کههه
به چشماش که نگاه کردم دیدم داره نگام میکنه ..
_وا مگه نخوابیدی ؟!؟؟
_نه من قراره بخوابیم ؟؟
با تعجب گفتم
_قرار نیست ؟
_نه عزیزم
همزمان چرخید طرفم
سرمو گذاشتم رو دستش .شروع کرد با موهام بازی کردن
_اره خیلی
زل زد تو چشام ...منم زل زدم تو چشاش...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چشام و اروم بستم ..
بغلم کرد و گفت
_بخوابیم...
خندیدم و گفتم
_چشم
_چشمات بی بال
چشام و که باز کردم حس خوبی داشتم ...خیلی
تازه متوجه شدم همون جوری که شب قبل تو بغل سامیار خوابیدم تکون نخوردم...
سرمو اوردم باال سامیار خواب خواب بود ..لبخندی اومد رو لبم..
موهاش پخش و پال شده بود و قیافش و خیلی بانمک کرده بود...
بعد از  30مین دوباره چشامو باز کردم و به ساعت روی عسلی نگاه کردم...
اوه اوه  10:30حاال چجوری بریم پایین تا این موقع خوابیدیم ؟!
سامیار همچنان خواب بود ..ای بابا ماشاا..روی خرس و کم کرده این..
اروم تکونش دادم و گفتم
_سامیار..سامیااار
اما جوابی نداد..
_سامیااار...ای بابا سامیااااار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چشاشو باز کرد و با ناله گفت
_ای بابا سوگل اینقدر اذیت نکن خوابم میاد...
خخخخ این فکر کرده من سوگلم ..با خنده گفتم
_سامیار تو شمیم چقدر دوست داری؟
سامیار ساکت شد ..انگاری دوباره خوابش برده...
_سامیااار...میگم شمیم و چقدر دوست داری؟!
سامی اروم جوری که به زور میشنیدم چی میگه گفت.
_اخه اینم سواله..کل فامیل میدونن ..خواهرمایم از غافله عقبه
دستمو گذاشتم رو دهنم تا نخندم
_سامیار شمیم زنگ زدن و جواب منفی دادن ..گفتن سامیار به درد ما نمیخوره...
یهو سامیار پرید از خواب و نشست ..پرت شدم اونطرف...
_اخ سامیار چیکار میکنی؟؟
سامیار که داشت تند تند نفس میکشید گفت
_ببخشید ...یه خواب بد دیدم
برگشت طرفم و دستمو گرفت کشید سمت خودش و بغلم کرد..
اروم خندیدم و گفتم
_حاال خواب چی میدیدی؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_هیچی ولش کن ...خواب نبود کاب.و.س بود...
نتونستم خودمو کنترل کنم و محکم گونشو ب.و.س کردم...
_به به چه صبحونه ی خوبی..
_عزیزم ساعت  11ظهره ...صبحونه کجا بود ؟؟
_واقعا ؟؟
_بله ..یجوری خوابیده بودی انگاری  2ساله نخوابیدی!!
_اوه حاال من چجورب برم پایین ؟؟ از خجالت اب میشم که..
_حاال پاشو االن بریم تا دیر تر نشده..
_اره پاشو
بلند شدم و دست و صورتمو شستم موهامو شونه کردم و رفتیم پایین..
هیچ سر و صدایی نبود فقط صدای تلویزیون بود که میپیچید تو خونه...
سامیار نشست رو مبل جلوی تلویزیون و گفت
_خب خدا رو شکر تا اینجاش که بخیر گذشت
خندیدم و رفتم تو اشپزخونه ..با دیدن گلی گفتم.
_سالم گل بانو...خسته نباشی
برگشت و با لبخند گفت
_سالم دختر قشنگم ...درمونده نباشی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_مامان اینا کجان ؟؟
_واال انگاری این چند وقت نهال خانوم و اقا ارسالن خیلی از کاراشون عقب افتادن ..بخاطر
همین صبح زود رفتن بیرون
_اها .باشه
رفتم بیرون و گفتم
_سامیار کسی خونه نیست فقط گل بانویه..
دستاشو برد سمت اسمون و گفت
_خدا رو شکر ...خدایا شکرت
نزدیـــک به ی مـــاه که از نامـــزدی منـــو سامـــیار میـــگذره...
خیلــــی عالــــی بـــوده ایـــن یه مــاه البتــــه قــهر و اشــتی هــم داشـــتیم ولی خـــب خـــدا رو شــــکر
خیــــلی جزئـ ــی بوده..
مثل تمــــوم زن و شــــوهرا که اوال همـــش در حــال قـــهر کردن و نـــاز کشیـــدنن..
فعـــال که اتفـــاق خاصـــی نـــیفتاده بــجز عاشـــق شـــدن نیمـــا..
هیچـــوقـت فــکر نــمیکردم روزی برســـه که اینـــقدر نیــما بتونه عاشـــق کسی بشـــه..
به ســــامــی که گـــفتم اصـــال باورش نمیشـــد ولی با گذشـــت زمـــان و دیدن حال نیــــما باور کــــرد...
روزی که نیــــما اومـــد و گــفت اعتراف کرده به ثـــنا که دوســـش داره رو یـــادم نـــمیره..
کم مـــونده بود جــفتک بزنه اخه ثناهـــم صادقــــانه بهــش گفــته که اونم دوستـــش داره و
هـــیچوقت فکر نمیـــکرده که بــشع به روز که نیمــا هم دوستـــش داشــته باشه...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
در حـــال حاضر که باهم رابطه ی خوبی دارن و منتظرن که باهم ازدواج کنن...
شکم ســــارگل گنده تر شـــده و خودشـــم تپل تر...
الهی من فداش بشـــــم...
از روز بعد از نامــــزدی رفتم دانشگاه...
دوســـتام همــه از میشــا شنیده بودن و خبر داشتــــن...
ولی تــنها کســی که خوشــحال نبود که ازدواج من سپــ.هر بود...
بیــــچاره ..گناهش ایــنه که عاشــق کسی شـــده که دوســش نداره..

هر روز میدیدمــش که با دیـــدن من و سامـــــیار که میـــومد دنـــبالم یا منو میرســـوند دانشگاه
غمگین تر میشه...
این روزا واقـــعا باورم شده که خیــلی دوســم داره ولی چ فـــایده...
واای اگه بشـــه کســی برسه از راه و بتونه سپــهر رو عاشــق خودش کنه چی میشـــه..
خدایــ ـ ـ ــــا خواهــش میکـــنم ازت..
منم از دیدن سپهر حالم گرفته میشه خب...
از روزی کع فهمیـــدع ازدواج کردم دیگه دور و برم نپلکیده..
فقط سالم،روز بخیر ،خسته نباشین...،
هـ ـ ــــــی
حــدود ده روز دیــگه عروسیــمونه البــته عـروســی کــع نـه
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یه مهــمونی کوچــیک اخــه تصمیــم گرفتیــم بریم مسافـــرت بجــای گرفتــن جشــن..
چــون جشــن نامزدیـــم از هر لحــاظ شبیــه عـروســـی مجلل بــوده..
به خـاطــر همیــن بر خالف میــل بقیــه اصــرار کــردم کــه نیـازی نیست
این همــه مهــمون دعوت کـنن..
تمــــام کارا رو راســت و ر یــس کــرده بـودیـم..
فقــط مونـــده بـود لبــاس عروس
دو روز بعـــد سامیار اومــد دنبــالم کــه بر یـــم خریـد
ســــــالم عـروس خانـــمســــالم سامیار اینقدر عروس عــروسنــکن من ڪه هنــوز عــروس
نشـــدم.
مـــیشی یــکم دیـگه عـروسـم میشی عـروس خـانـم..باشــه پــس منم بهــت بـگم اقا دومــاد خوبه ؟ارهــ خیلیـــم قشنگــهای لجــبازباهــم وارد مزون شدیــم دخـــتری با ارایــش غلــیظ اومد و جلو رو به سامــیار گفــت
-بفرمـــائیــد جنـاب در خــدمتـم
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ایـــــش دخــتره هنوز نیــومده چشاش دو دو میـــزنه یه جـــوری میـگه بفرمائــید جنـاب کـه انگــاری
اومدیــم واســه سامــی لباس عــروس بگـــیریم...

خ ــــ ـ ـ ـــــخ فک کــن سامی با این قــد و هیکــل و بازوهای گنــــده لبـاس عروس بپوشــه
سامـــیار اخماش و توهــم کـرد و گفــت
ی لبــاس عـروس خیــلی شــیک واسـه خانمــم میخواستیم..دختــره لبخنـدی زد و نگـاهی بهــم انـداخت
اهــا بله بفرمائــید از این سمــترفتیــم اون قســمت سالن که پر از کاورای سیــاه بود..
یه نمــونـه اورد و باز کرد ..گرفت روبروم گفت
ایــن یهـ مدل خیـــلی شیـکه که خیلـــی قشنــگه و تن پـوشش عالیــهبا نگــاه کردن به لباســه حالم بهــم خورد...
اه اه اینقدر پف پفـــی و پر از زرق و برق بود کــه...
بـا چنــدش به لبــاسه نگــاه کردم
سامیار کــه فهمــید اصلــا خوشــم نیومــده گفـت
نه اینو پسنــد نمیکنیـــمحدود چــهل دقیــقه دخــتره عالفمــون کرد و فقــط لباسای مضخــرف نشــونمــون داد...
یــه مـدل دیــگه نشــون داد کــه واقـعا خستــه شدم و بلنــد رو به سامیــار گفتــم
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 سامیــار عـزیزم بریــم یه مــزون دیــگه مثــل اینــکه ایــنجا لباس مـد نظــر مـنو نـدارنرفتـــیم طرف در کــه خانــومی اومــد و گفت
خـانـومــی چـی شد پسنــد نکــردین ؟نخــیر خانــوم ایــن لباســای شمــا همــه مدالش قدیــمیهخانــومه با تعجــب گفـت
 مـــدالی مـا قدیمــیه ؟خانوم ما تــازه اوردیم لبــاسای عزوســمون و...با دستــم اشاره کـــردم به به دخــتره و لباسا و گفتم
مـا کـه نـدیدیم ...ایــن خانوم کــه چـهـل دقیقــست مـا رو عالف کــرده..سامــیار گفــت
شمــیم جـان بر یــم عیبــی نداره میریــم یه مزون دیگــهخانــومه سریــع گفت
نه نــه جـناب یه لحظــه تشریـف بیاریــنرفتیــم پشت سرش خانــومه رو کــرد به دخــتره و گفت
تــو مگـه نمیــدونی لباس عروســا کجاســت ؟لباس توی دست دختــره رو گرفت و نگـاهی بهــش انداخت
چــرا اینـارو داری نشــون این بنــده های خــدا میدی ؟؟ تچ نمیــدونی اینا مــال سه ســال پیــشه ؟؟دخــتره سرشــو انـداخـت پائیــن و گفــت
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چ...چــرا خــانوم اصــال فرامــوش کــرده بــودمخانــومـه-دفــعه اولـت نیست همچــین کـاری میکـنی ..ی بار دیــگه ببینــم ازت من میــدونم تـو..
رفت سمــت دیــگه مـزون گفت
تشــریف بیار یــد اینجا.به دختــره نگـاهی انـداختم کـه پـوزخنـد پـر حرصــی زد..
وا مــردم یه کـاریشــون میـشـه..
رفتیــم طرف خـانومــه گفت
ببینیـــن خانــومی اینــا مدلـای جدیدمــونه..یه مــدل نشــون داد کــه با دیدنــش چشــام بــرق زد
وقتـی لباس و انتخاب کـردیـم و اومـدیم بیـرون دخـتره نمیدونـم چش بود کـه داشت مـثل چــی
حرص میخورد...
بیخیال
رفتیــم باهم هرکــاری مـونده بود و انجـام دادیـم...
ساعتــای دوازده بـود کــه رسیدیــم خـونه..
سامــی رفـت خونشــون و گرفــتم خوابیـدم..
امــروز عــروسیمـونه (همـون مهمونی به اصطـالح کوچیـک)
ساعت نگاه کــردم
شش بود سریــع بلنـد شـدم و رفتــم دوش گـرفتم
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از حمـام که اومـدم بیـرون سـریع لوازممو جمع کــردم و رفـتم پائـین...
اا سامــیارم کـه اینجاســت..
با مـامـان و بـابـا داشــت صبحــونه میـخورد..
ســـالم صبـح بخــیرهر ســه با لبخــند بر گشــتن و نگـاهی بهـم انداختــن و جـواب دادن
کـامل صبحـونمو خـوردم و پاشـدم
بـریم سامـیار ؟ دیـر مـیشه هـااره عـزیزم بریـمساعـت هشـت بود کـه رفتیـم ارایشگـاه قــرار بـود مهـمونی خـونه ی عمـه برگـزار بشــه...
نشســتم رو صنـدلی ارایشگـر شروع کــرد به ارایــش صورتــم..
ساعــت یک کــارم تمــوم شد ..همــون مـوقع رویــا اوم ـد

تا منــو دید جیغ بلنـدی کشیـد و گفـت
المصـب چقــدر خوشگــل شدیلبخنـدی زدم و بغلش کـردم
مـرسی-وای شمــیم خـیلی ناز شدی
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او بســه بابا فهمیــدم دیگـهرویــا خنـدید و گفت
بـرو پائیــن سامــیار رسیده بـه من گفت بهـت بگـمفیلمــبردارم شنـلم و برداشت و رفـت بیرون..
یه عالمــه کار بهـم گفت کـه داشتم دیوونه میشـدم
وقــتی رفـتم بیــرون سامــیار پشـتش بهــم بـود و طبق معمــول یه دستـش دستــه گـل داشــت و اون
دستـش تو جیبـش...
اروم رفـتم پشتـش زدم رو شونــش.
تا برگــشت منم باهاش چــرخیـدم و رفــتم پـشت سـرش
اول واستــاد .صــداشو شنــیدم کــه گفت
شــیطون مــنســریع برگشت و مهـلت نداد دوباره اذیــتش کـنم...
تا مــنو دید بغلــم کـرد و شـروع کـرد به دور زدن...
جـیغ کشــیدم
واااای سامــیار تو رو خدا بســــهولی به حــرف نمیکـرد..
قهقهه ای زدم و دوبـاره صــداش کـردم
-سامــیــــ ـ ـــــار
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گـذاشتم زمــین.
دستمــو گذاشــتم روی ســرم تا نیفتــم زمـین..
سرمــو اوردم باال بهش نگـاه کـردم لبخنــدی زد و اروم بغلــم کـرد..
بعــد از چنــد مــین ســوار مـاشین شــدیم رفتــیم واســه عکــس باغ و اتــلیه....
ساعــت هفــت بود کــه رسیــدیم خـونه ی عمــه..
با کلــی اسپنـد و دسـت و صـوت و جـیغ رفتــیم تو و نشستیــم..
مبــال رو جــوری چینـده بـودن کـه واســه رقــص جا باز باشــه
با دیــدن مــیشا و نفـــس پــاشـدم و هر سه مون همـو بغـل کــردیم
اینــقدر جـیغ جیغ کــردن کـه ابـروم و بردن...
با صــدایی برگشــتم
ســالم عز یــزم تبــریـک مـیگـم بهتبا دیــدن رز و پــرنیا به زور گــفتم
مــرسیپــرنـیا گفت
مــنم بهـت تـبریک مـیگم البـته بایـد بگــم چ شانــسی داری تو دخــتر!سامــیار خــر شـد اومــد تو رو گــرفت
اخمــامو توهــم کـردم و گفــتم
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حــرف دهنـتو بفهم پـرنـیا وگــرنه جلـوی همـه من میدونـم توپـوزخندی زد و گفت
 اروم باش دخــتر ..حـاال گرفتت کـاریش نمـیشه کـرد ولـی خب بازم من امــید دارم ...مگــه نه رزجــونم؟
و بلنـد خنـدید رز گفت
اره باو ...مگــه نمیدونــستی شمــیم جــون سامـیار منـو میخواستـه ؟دستامــو مشــت کـردم تا نخـوابونم دهنــش ...دخــتره ی پــست فطـرت
پــرنیا دوباره خنــدید و گفت
قـربون دهـنت حـاال در اینـده بهـش نشـون میدیم یعنــی چـی!دهنــمو باز کــردم کـه جـوابشو بدم..
کــه با صــدای حرفـم قطع شــد
شمــیم جـان مشکـلی پیش اومــده؟با دیــدن سامیــار کــه داشــت با اخــم غلیظــی نگـاه رز و پـرنیا میکــرد لبخـندی رو لبم اومــد
نگـاهی پـر غرور بهشـون کـردم و گفتم
نه عـزیزم تــبریـک گفتن و دیــگه داشــتن میرفتــنسامیار اومـد جـلو و دستمــو گرفت
خوبه...چــون میخــوام با خانــومم تنهــا باشــمرز و پــرنیا هردو نــگاهی پـر از تنـفر بهــم انــداختــن رفتــن..

475

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بعــد از کــلی رقص و خــوش گـذرونــی راهــی خـونمـون شــدیم
خــونه ای کـه واســه تـک تـک لوازمــش با عشـق وقـت گذاشــته بــودم...
تـوی راه نـیما و شهریار کــلی اذیتــمون کــردن کــه واقعــا دل درد گــرفتم بـس کـه خنــدیدم.
وقــتی رســیدیم دم در خـونمون...اشــکم داشـت در مــیومد..
با نگــاه کــردن به مـامـان و بـابـا بغض گلـومو گـرفتــه بود..
داشــتم خـفه میشــدم کــه بابا اومــد جلوم و گفت
د خــتر قشنــگم الهــی خوشبخـت بشـی ...من همــیشه دعام پـشت،سرته ...اگـه مشکـلی پیشاومـد اگــه احساس تنهـایی کـردی من مــثـل کـوه پشتـتم ...فقـط صبــور باش و گـذشـت خیـلی
زندگـیت داشــته باش...
لبمــو گـاز گرفتم ...اشــکام پـشت سرهــم میچــکـید و هــی شـدتش بیشتــر مــیشد
مـامانم کنـار بابا دستمــو گرفت و گفت
 عــزیزم خوشـبخت بشـی ...حـتما زود به زود بـیای سـر بزنــی بهمــون ..خـونه بــدون و تو وشهــریار حــسابـی سـوت و کــوره دلمــون میتـرکه بخــدا
اشـکمو پاک کــردم و سـری تکـون دادم ..میتــرسیدم دهــن باز کـنم و زار زار بزنم زیــر گــریه..
سامــیار کـنار ایـستاده بــود داشـت با روزبه و نـیمـا صحبـت میکـرد..
با همــگی خـداخافـظی کــردیم و رفـتیـم تــوی خـونمـون..
یـه خــونه ی ویـالیی دو طبــقه ...یـه حـیاط بـزرگ پـر از دار و درخــت...
وقـتی وارد خــونمون شــدم لبخـندی اومــد رو لبــم...
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هیچـوقت فکــر نمیکـردم اینـقدر خونه ی خودمو دوسـت داشـته باشــم..
با تابیدن شدید نور خورشید توی چشام روی هم فشارشون دادم و کم کم باز کردم دستمو
گذاشتم رو چشم تا کمتر اذیت شم و نگاهی به دور و برم انداختم .یکم چش چرخوندمم یهو
یادم اومد تو اتاق خونه ی خودمم لبخندی عظیم اومد رو لبم و دلم شور افتاد وای حاال باید
چیکار کنم ! فکر اینجاشو نکرده بودم دیگه به سامیار نگاهی انداختم خواب .خیلی اروم اومدم
پائین .صدای خیلی بدی داد حالم هی داشت بدتر میشد .صدای سامیار و شنیدم که گفت
_شمیم ؟!کجایی؟!
دستمو گذاشتم رو دهنم تا صدای هق هقم بیدارش نکنه دردم هی داشت بدتر میشد و فشارم
هی میومد پائین تر .سامیار دوباره صدام کرد و وقتی دید جواب ندادم ساکت شد فکر کنم
خوابید سرمو اوردم باال .چشاش بسته بود ..ای خداااا دارم میمیرم خودمو کشوندم تا حمام و در
بستم سر خوردم و شروع کردم به گریه کردن وای عجب غلطی کردم داشت کم کم چشام بسته
میشد و بیهوش میشدم که صدای در شنیدم
_شمیم ؟!عزیزم حمامی ؟!
اهی از درد کشیدم که شنید و گفت
_شمیم ؟ خوبی ؟شمیممم؟
پشت در بودم و هرچی میزد به در ،در باز نمیشد اروم مشت زدم به در و گفتم
_سامیااار دارم میمیرم...
_شمیم از جلوی در برو کنار دختر بیام تو..
به زور خودمو کشوندم کنار..دیگع نتونستم تصویر جلوم و واضح ببینم ...سامیار اومد تو و تا منو
دید با بهت گفت
_شمیمم ؟!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همه جا سیاه شد و دیگه چیزی نفهمیدم.
(سامیار)
چشام و باز کردم ...با دیدن دور و برم یادم اومد که خونه ی خودمونیم ...خونه ی منو شمیم..
لبخندی رو لبم اومد از عشقم ..تا برگشتم بغلش کنم دیدم نیست .کجاست این دختر ؟
_شمیم ؟؟کجایی؟!
صداش و نشنیدم حتما رفته پائین اینقدر خوابم میومد که دوباره چشامو بستم و صداش زدم
..نخیر نیست دستمو گذاشتم رو پیشونیم تصمیم گرفتم یکم دیگه بخوابم...
 5مین که گذشت نمیدونم چرا دلم یجوری بود ...پووف کاش شمیم بود و اروم میشدم از وجودش
...ای بابا دارم کالفه میشم دیگه ..با صدایی که از حمام اومد سریع برگشتم و به در حمام که یکم
باز بود نگاهی انداختم ...شاید حمامه
بلند شدم و شلوارکی پام کردم ...رفتم سمت حمام
_شمیم ؟!عزیزم حمامی ؟!
منتظر جواب بودم که با شنیدن اه پر درد شمیم قلب واستاد
_شمیم؟!خوبی ؟!شمیممم؟!
با مشت زدم به در تا جواب بده ولی هیچ صدایی نیومد ...چند بار پشت سرهم زدم به در
...خدایا قلبم داره کنده میشه...یهو انگاری مشتی خورد به در و
_سامیاااار دارم میمیررررم...
_شمیم برو کنار از پشت در دختر تا بیام تو...
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اروم در و هل دادم تا کم کم باز شد ..با دیدن شمیم که افتاده و چشاش نیمه بازه عرق مرگ
نشست رو پیشونیم...
_شمیمممم
سرش کج شد و کامل بیهوش شد .....خدایا خودت کمک کن ..رنگش هی بیشتر میپرید بلندش
کردم رفتم پائین..
خدایا شمیمم و به خودت میسپارم .رو صندلی عقب ماشین خوابوندمش و نشستم پشت
فرمون با سرعت 180میرفتم ...دستام میلرزید...
تا رسیدم بیمارستان بلندش کردم رفتم تو بخش با دیدن پرستار داد زدم
_خانوم بیا تو رو خدا زنم حالش خوب نیست بیهوش شده...
سریع اومد جلو و نبضشو گرفت
_چرا اینطوری شده ؟
_من چمیدونم خانوم برو دکتر بیار جون هرکی دوست داری..
_بخوابونش رو تخت اون اتاق تا دکتر بیارم..
اروم گذاشتمش رو تخت و دستشو گرفتم ...فشاری دادم بهش
_االن دکتر میاد عشق من ...االن میاد
همونجا دکتر و پرستاری وارد اتاق شدن و دکتر شدن کرد به گرفتن نبض و ضربان قلب و اینا...
بعد رو کرد به پرستاره
_خانوم نظری لطفا سریع بهشون سرم وصل کنین و اینایی که مینویسم سر وقت بهشون بدید..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بله چشم
با نگرانی به دکتره نگاهی کردم.
_شما بیا اتاقم کارت دارم
نگاهی به شمیم انداختم همچنان بیهوش بود و رنگش پریده.
روی صندلی اتاق دکتر نشستم و گفتم
_خانوم دکتر خانومم حالش خوبه ؟
نشست پشت میز و عینکشو دراورد
_انشاا..با سرم و داروهایی که تجویز کردم حالشون خوب میشه .فقط میشه بگین این چند روز
اخیر اتفاقی نیفتاده ؟!
به من نگاهی انداخت ...اخمام رفت توهم دستامو مشت کردم .یاد دیشب افتادم .نکنه!! ای
بمیری سامی گند زدی...
_راستش...
پووف چی بگم بهش ؟! بگم حالش اینقدر خراب بوده که...
_خب ..ما دیشب عروسیمون بوده
نفس عمیقی کشیدم...
دکتر_اها ...که اینطور پس بخاطر همونه ..
سرم از درد داشت تیر میکشید ...دوست داشتم مشتی توی میز بزنم تا شاید دلم یکم خنک
بشه..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
دکتر_ولی مطمئنم شما از قصد با خانومتون اینکار و نکردین چون مثل این که خیلی عجله
داشتین!
و با دستش به پام اشاره کرد...
سرمو چرخوندم سمت پاهام و با دیدن شلوارکی که پام بود نفسم ته کشید...
وای از این بدتر نمیشه وای وای وااااای
خدایاااااا
با خجالت سرمو انداختم پائین ..صدای دکتر و شنیدم که گفت
_ناراحت نباشین این ظاهر شما نشونه ی عشق و عالقه ی خالصانه ی شما به همسرتونه.
رفت بیرون و در و بست..
پاشدم و دستی تو موهام کشیدم ...اووووووف خدا
نفس نفس میزدم از عصبانیت...
نمیتونم نمیتونم ...با مشتی که زدم به دیوار بند انگشتام خونی شد و دلم اروم شد ...حاال چیکار
کنم!
به کی زنگ بزنم اخه االن !به ساعت نگاه کردم چشام گرد شد  5:30دقیقه صبح بود...حاال به کی
زنگ بزنم ؟! سارگل ؟ اره اره خوبه
گوشی و دراوردم و...نه اگه بترسه برا بچش اتفاقی بیفته چی!!
دلم برا شمیم پر میزد و با این وضع روم نمیشد برم بیرون ...باز خوبه پیراهن پوشیدم وگرنه...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
مونده بودم چیکار کنم یهو یاد رویا افتادم...
اره خودشه به جز اون هیشکی نیست دیگه..
سریع شمارشو پیدا کردم و زدم رو تماس..
بردار بردار جون هرکی دوست داری بردار ...قطع شد و جواب نداد دوباره گرفتم
_بوووووق
خدایا خدایاااا
_بلهههه؟!
صدای خواب الود رویا امیدی داد بهم و گفتم
_الو رویا!!منم سامیار!
_سامیااار!!؟
تعجب کرده بود
_اره سامیارم ..رویا شهریار کنارته؟!
انگار هوشیار شد و با صدایی رسا جواب داد
_اره کارش داری بیدارش کنم ؟؟
بلند گفتم
_نه نهههه...برو از اتاقتون بیرون جایی که شهریار صداتو نشنوه.
با ترس گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار ؟ چیزی شده؟
_نه نه فقط برو بیرون تا بهت بگم
صدای جابه جا شدنش اومد
_بگو اومدم بیرون
_ببین رویا شمیم یکم فشارش افتاده بود اوردمش بیرون ...میشه بیای اینجا نمیخوام تنها باشه
! من باید برم خونه یکم چیزی الزمه بیارم؟
_شمیم ؟ چرا فشارش بیفته ؟ االن حالش خوبه؟!
_اره خوبه ،میای؟
_اره کدوم بیمارستانی؟
_...
_اکی تا  30مین دیگه اونجام...
_مرسی واقعا ممنون
_خواهش میشه.بای
نشستم و نفسی از سر اسودگی کشیدم ...یه لیوان اب واسه خودم ریختم و خوردم  30مین بعد
گوشیم زنگ خورد
_سامیار من پیش شمیمم تو کجایی؟!
_من تو راه خونم ...فقط رویا نمیخوام کسی نگران بشه پس لطفا به کسی چیزی نگی
_نه بابا خیالت تخت..
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_ممنون
گوشی و قطع کردم انداختم رو داشبورد وقتی رسیدم رفتم باال سریع شلوار پام کردم و کارت عابر
بانکم و برداشتم ...
با اعصابی داغون رفتم بیمارستان .با وارد شدن اتاق شمیم سالمی به رویا کردم و دست شمیم و
گرفتم
_شمیمم؟!عزیزم؟!
جوابی نداد
_قبل اینکه تو بیای بیدار شد و دوباره خوابید
_ای خدا چشاشو باز کنه ببینم رنگ قشنگ شونو...
همونجا چشاش باز شد لبخندی رو لبم اومد
_سامیییی؟!
_جون دل سامی!خوبی ؟
_اوهوم دلم یکم درد میکنه
_خوب میشه عزیزم یکم دیگه صبر کنی خوب میشه...
چشاشو بست .گونشو ب.و.س کردم و نشستم لبه ی تخت...
_راستی!
چرخیدم طرف رویا
_ مامان(منظورش مامان شمیمه)میخواد با مامانت اینا ظهر بیان خونتون ها ...خبر داری؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
چشام گرد شد
_چی ؟ واسه چی ؟
_میخوان واسه شمیم چیزی بیارن ..اخه رسمه دیگه فکر کنم خودت بدونی...
یاد حرفایی که با شمیم موقعی که عقد بودیم میزدیم افتادم همش بحث سر این بود که وقتی
کاچی بیارن براش چقدر خجالت بکشه و...
_خب حاال که شمیم اینجاست چیکار کنیم ؟
_فعال که شمیم خوابه ..اونا گفتن ظهر تا اون موقع حتما سرمش تموم میشه...
خداکنه...
ساعت  10بود که شمیم سرمش تموم شد و با رویا راه افتادیم..
_سامیار من برم دیگع!
_بیا بریم خونه ی ما.
_نه مرسی کار دارم باید برم
_مرسی واقعا ممنونم رویا خیلی زحمت کشیدی..
_نه بابا این حرفا چیه...
خداحافظی کرد و رفت .نشستم پشت فرمون شمیمم کنارم ...حالش خیلی بهتر شده بود فقط
یکم گیج بود
_خانومی حالت بهتره!
لبخندی زد و گفت
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_اره خوبم
_من یه عذرخواهی بهت بدهکارم
اخمام توهم بود و اعصابم خراب
_نه شمیم توجیه نکن من کارم اشتباه بوده و ازت معذرت میخوام...
شمیم با اخم گفت
_سامیار دفعه ی اخرت باشه ازم معذرت خواهی میکنی ها...بدم میاد
خندیدم و گفتم
_از چیش بدت میاد!
_من دوست دارم عشقم همیشه سربلند و مغرور باشه ...حتی واسه خودم
دلم براش ضعف رفت
_د اخه المصب تو همین زبونم نمیداشتی چیکار میکردی!
_کارای دیگه!
_شیطونی نکن خانوووم
_دوست دارررررم
_دوست داری اره ! ظهر مامان اینا میخوان واست کاچی بیارن ببینم اونجایم همین قدر
شیطونی ؟!
یهو بلند جیغ کشید
_چی؟!
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قهقهه ای زدم و گفتم
_همین که شنوفتی
_وای خدا
صندلی رو خوابوند و دستاشو گذاشت رو صورتش
دوبارع خندیدم و گاز دادم طرف خونه.وقتی رسیدیم رفتیم باال
_سامیار من میرم حمام
شمیم بلند خندید و گفت
_اووو نه عشقم دستت مرسی من حالم اکی اکیه...
رفت و درم بست ...مثل اینکه دلیلم واقعا خنده دار بوده ...پوووف از دست این.
بعد از  20مین در اومد من رفتم سمت حمام..
تا میخواستم برم تو شمیم گفت
_میخوای بیام مواظبت باشم سرت گیج نره ؟؟
بلند خندید ...یهو پریدم دنبالش و شروع کردم به دوییدن دنبالش
_فسقلی منو مسخره میکنی؟
روی تخت گیرش انداختم..
_ی بار دیگه بگو چی گفتی!
به زور جلو خودشو گرفت تا نخنده
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_هیچی عزیزم منکه چیزی نگفتم
_اها حاال شد
_عشقم مواظب خودت باش
تا در حمام و باز کردم دست اتاق بسته شد...
از دست این وروجک من باید سر به بیابون بزارم...
بعد از  10مین اومدم بیرون و لباس پوشیدم دراز کشیدم رو تخت....
ای خدا اینم از روز اول زندگی مشترکمون...
خوابم گرفته بود چشام و بستم خوابیدم...
بعد از نیم ساعت دلم طاقت نیاورد و بیدار شدم رفتم پائین...
نکنه حالش بد شده باشه!.
مثل جت از پله ها اومدم پائین و صدا زدم
_شمیم؟!
_جوووونم؟
نیشم باز شد
رفتم تو اشپزخونه و شمیم و دیدم
دلم واسش ضعف میرفت
تاپ و شلوارک سبز رنگی پوشیده بود و موهاشم باز گذاشته بود
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا برگشت و منو دید ترسید و
_هی سامی ترسیدم
از کمرش گرفتم گذاشتم روی اپن اشپزخونه
_عشق من کیه ؟!
شمیم دستشو گذاشت رو چونش و ادای فکر کردن در اورد
_اوووووم ...نمیدونم واقعا کیه ؟!
چشامو ریز کردم و گفتم
_عشق من کیه!
شما باید بگی عشقت کیه!
_خانوم راد برای بار اخر میپرسم .عشق من کیه ؟!
_عشق شما یه دختر خوشگل ،بانمک ،شیک،تو دل برو،جذاب به نامه؟!
خندیدم و گفتم
_به نام؟
_شم...
صدای زنگ حرفشو قطع کرد
_وای حتما مامانم اینان
چشـامو بازکــردم و بـه سـاعـت روی عســلی نــگاه کردم ،
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 6:30بود
اخــیش چــقدر چــسبید...
کــش و قـوسی دادم به خـودم و اومـدم بیــرون از بغـل سـامیــار  ،رفــتم ابـی به دســت و صــورتم زدم
و بلنــد گفــتم
_سامــیار ؟!
هیچ تکـونی نخــورد .ای بابا چــقدر میــخوابه ایـن پســر
_سامــیار؟!
نخیـر اینطــوری نمـیشه...
رفتم نـشستـم کـنارش و تکونش دادم
_سامــــی ؟ پاشـــو دیگه
پـــوف میــدونم بیــداره هــا ولی جــواب نمــیده  .یه نـخ پــیدا کردم و اروم کــردم تو دمـاغـش و
تــکونش دادم
سامیـــار ســریع تکـون خـورد و دمـاغشو مالــوند..
دوبـاره کردم تو گوشــش اروم اروم تکــونش دادم.
اخــماشو کرد توهـم و دســت کشید به گوشـش..
خخخخ چه لذتـــی داره
یه نـخ دیـگه هـم برداشتــم و هــمزمان توی دوتا ســوراخای بینیــش کردم ..یهــو با دوتا دستــاش
محــکم زد رو دماغــش  ،اینــقدر محـکم زد که خــودش دردش گـرفت و چشــاشو باز کرد
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_اخ دمــاغم ناکار شـــد..
جلوی دهنــمو گرفتــم تا نخــندم
_الهـــی بمیــرم چرا اینجــوری کردی خب ؟
_نــمیدونم فـکر کنم مگسی چیزی بود کم مــونده بود بره تو مغــزم دیگــه...
از حرفــش خنـدم گرفت و بـلند خندیــدم و گفــتم
_سامیــار ساعــت  7ها  ،نــمیخوای پاشـــی ؟!
_چرا چرا...
بلند شــدم و گفــتم
_من میخـوام چمـدونا رو جـم کنم پاشــو دیگــع حوصــلم ســر رفت
با صــدای کــم و خــواب الــود جواب داد
_باشه عشقـــم شــما جم کن منم پامیشــم
لباســی که برداشــته بودم و پرت کردم  ،خــورد تو ســرش و گفت
_اخ اخــه نامرد چرا میــزنی ؟!
_میگـم پاشـــــــو
_باشـع باشه
با گیجـی نشـست و خــواسـت بیاد پائین از تخـت که پاشـ گــیر کرد به مالفه رو تخــت و محــکم
خورد زمین...
با چشــای گرد نگاش کــردم اونم تکــون نخــورد بــعد از چند ثانیه که گذشــت زدم زیر خنده
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
قهـــقهه ای میزدم از خنده...
دراز کشیدم رو زمیــن و دلــم و گرفتم
_ای خـــدا
سامـــیار چــرتش پریده بود .اول جــدی بود داشــت نگــام میـکرد بعد دستــاشو گذاشــت رو
صــورتش و شروع کرد به خنــدیدن
_میخــندی اره ؟!
_وای سامیــار نـ.میدونی چقــدر باحال خــوردی زمــین
_ هـه هـه هـه و ...بخــاطر جــنابعالی پاشــدم بـعد میــخنده ...ای خـدا هـمه زن دارن ماهـم زن
داریــم
زبونـمو واســش در اوردم .ســامی همینــطور که میــرفت دستــشویی اروم با خــودش داشــت زمــزمه
میــکرد
_از دسـت این دختــر ،روز اول ایــنطوری شـد وای بـحال روزای دیگه..
بلنـد گفــتم
_شنیدمـــــا
_من چـیزی نگـفتم توهــم زدی
خندیــدم و گفتم
_ارهــ ـ ـــــه
چمــدون و گذاشتــم جــلوم و شــروع کردم به جـم کردن...
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هرچـــی که به ذهــنم رســید جم کردم و گذاشتـــم توش..
ساعــت  8بود که ســامیار گفــت واسع شام بریم بیــرون...
با ذوق و شــوق امــاده شــدم و کــلی تیــپ زدم .نا ســالمتی تازه عروســم
ساعــت حــدودا  11بــود که رفتیــم خونه مــامان تا ازشــون خداحافــظی کنیــم
_کیــه ؟
_منــم گــل بانـو باز کن
گل بانو با ذوق به مامان گفــت
_نهــال خانــوم شــمیمه..
در و باز کرد و رفــتیم تو...
با دیدن مامــان و بابا بــه قدمــام ســرعت دادم و رفتم تو بغــلشون...
_خوش اومدی عــزیزم
بعد از ســالم و علــیک رفتیــم داخل .با دیدن شــهریار و رویا و نــیما جــیغی کشــیدم و رفتم
پیشــشون
نیمـــا_وااای یه شــب خواســتیم بدون این جـغجغه خوش باشــیم ها...
محــکم زدم تو ســرش و گفتم
_چی گفتــی ؟
_براچــی میــزنی دیوونه!
_دوســت داشتــم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
زبونــمو در اوردم و رفــتم پیــش شهریار
_خوبی شهریار؟
با لبخنــد دستــمو گرفت و گفت
_خوبــم تو خوبی ؟ همــه چی رو به راهه ؟
_اره خدارو شــکر هــمه چی خوبه
بعد از نیــم ساعــت رفــتیم خونه عمــه ...تا  1اونجـا بودیم بعدشم راهی خونه شــدیم...
ساعت  8پرواز داشــتیم .به مدت  10روز اونم فــرانسه
برج ایفــ ـ ـــــل
ســریع لــباس عوض کردیــم و گرفتیــم خوابیــدیم..
جالب اینــجا بود که سامیــار همون اول خوابــش برد
انگار نه انگار بعدازظهر خوابش برده
_ای باباا چرا خفه نمیشه این ؟! اههه
چشامو باز کردم و گوشیمو پیدا کردم رو عسلی...
نگاهی به صفحش انداختم...
هشدار بود
اخه چرا هشدار!!
با دیدن ساعت و بیاد اوردن سفرمون پرید پائین  .سامیار با ترس چشاشو باز کرد و گفت
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_چیه ؟ چی شده ؟
_سامی پاشو پاشو که دیر شد
_مگه ساعت چنده ؟!
_ساعت یه ربع به شیشه...
_باشه حاال هنوز دیر نشده
ابی به دست صورتم زدم و
رفتم سمت کمد و مانتو و شلوار برداشتم و سریع تنم کردم
_سامیار من حاضرم هااا ..پاشوو
یکم ارایش کردم و روسریمو سرم کردم..
_سامی من رفتم پائین تا  10مین دیگه میام باال بیدار شده باشی ها..
_باشه..
اینجور که تو میگی باشه معلومه بیدار بشو نیستی..
صبحونه رو اماده کردم ..وای از دست این پسر
_سامیاااار بیدار شدی ؟
_اره بیدارم شدم
دیدمش که داشت از پله ها میومد پائین..
_بدو بدو

495

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حاضر و اماده نشست و شروع کرد به خوردن...
یه ربع بعد رفت باال و چمدون اورد پائین.
_حاضری عزیزم ؟
_اره بریم
کیفمو برداشتم و رفتم نشستیم تو ماشین...
تا رسیدیم مامان و عمه اینا رو دیدیم...
_وا مامان  ،عمه جون چرا زحمت کشیدین ماکه اومدیم خداحافظی کردیم!
مامان_اره عزیزم میدونم ولی دلمون طاقت نیاورد
عمه_راست میگه نهال ...دوست داشتیم بیایم..
_مرسی لطف کردین
بعد از  30مین خداحافظی کردیم و رفتیم سوار هواپیما...
هواپیما که میخواست بلند شه دستمو گذاشتم رو دست سامیار...
نمیدونم چرا هر وقت هواپیما میخواست اوج بگیره سرم گیج میرفت االنم همینطوره...
تا رسیدیم اونجا اینقدر سامی باهام حرف زد که کال یادم رفت سوار هواپیماییم...
وقتی از فرودگاهش خارج شدیم سامی یه تاکسی گرفت و اسم هتل و گفت..با نگاه کردن به
ساختمون ها و مناظرش ذوق کرده بودم..
همیشه عاشق فرانسه بودم ولی قسمت نمیشد بیایم ولی حاال اومدیم اول جایی که خیلی
دوست دارم برم برج ایفله
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پیاده شدیم و رفتیم تو سامی سریع کارت اتاقمون و گرفت و با اسانسور رفتیم باال...
_وای بریم بخوابیم شمیم که خوابم میاد
لبخندی زدم و گفتم
_وای سامی پوزه ی خواب و زدی هاا
_خب خوابم میاد...حاال چون اصرار میکنی نمیخوابیم
مشکوک بهش نگاهی کردم گفتم
_بخواب عزیزم من به شما کاری ندارم
سامی در و باز کرد و رفتیم تو
_حاال برو تو بعد باهم در مورد خواب صحبت میکنیم
وارد شدیم .سامی چمدون گذاشت و رفت سر یخچال اب معدنی رو برداشت و سر کشید..
نشستم رو تخت و به اتاق نگاهی کردم
یه اتاق دو تخته با میز ناهار خوری کوچیک و یه حمام باحال.در کل خوشکل بود ..دراز کشیدم و
گره ی روسریم و باز کردم
_اخیششش
سامیار اومد روم و گفت
_عشقم چقدر خوشکل شدی!
_سامی من بچم ؟!
بلند خندید و خم شد روم..
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تو بغل سامیار بیدار شدم.
وان و پر از اب کردم و شامپو بدن و ریختم توش .نشستم و موهام و جم کردم باال سرم...
اوووم چه حالی داد
_عزیزم حاضر شو بریم پائین ناهار بخوریم
به بلوز سفید استین سه ربع با شلوار لی جذب پوشیدم ..موهامم بستم سامیار سریع یه تیشرت
و شلوار لی پوشید.
_بریم ؟!
_بریم
دستمو گرفت و تا در و باز کرد..
دوتامون چشامون اندازه ی توپ بسکتبال گرد شد..
با دیدن رز و پرنیا هنگ کردم
خدایا اینا اینجا چی میخوان ؟!
پرنیا _سالاااام فامیالاای عزیز ...چه سعادتی!
سامیار_سالم ..شما اینجا میکار میکنین!!
رز با عشوه خندید و گفت
_ما ؟!اومدیم تفریح
سامی_تنها ؟!
رز_وا چیه مگه ؟!اره خودمون اومدیم
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سامیار اخماشو توهم کرد و دستمو کشید از اتاق بیرون در و بست و گفت
_با اجازه ما میخوایم بریم ناهار بخوریم
یه قدم برداشتیم که
پرنیا_اتفاقا ماهم ناهار نخوردیم..
سامیار دستمو فشار داد و برگشت.بهشون نگاهی انداخت بعدم به من..
_خب ...خب ...بیاین باهم بریم
پرنیا_مرسی سامی جون از دعوتت جای دیگه قرار داشتیم ولی هرچی باشه شما واجب تری!
دست سامیار و محکم فشار میدادم و حرص میخوردم...
دختره ی...
راه افتادیم اون دوتایم پشت سرمون از طرز لباس پوشیدنشون خجالت میکشیدم همون دوتیکه
رو هم نمیپوشیدین دیگه
نشستیم دور میز و سامیار غذا رو سفارش داد..
به خشکی شانس دقیقا باید اینا تو این وقت سال بیان مسافرت ؟ دقیقا فرانسه ؟دقیقا همین
هتل ؟
پوووف خدا دمت گرم
اخمام توهم بود و سرم پائین که سامیار دستمو گرفت و گفت
_عزیزم بعد ناهار کجا بریم ؟
رز و پرنیا برگشتن و زوم کردن رو من
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لبخند پر عشوه ای به سامیار زدم و گفتم
_واسه من فرقی نداره عشقم ...به سلیقت اطمینان دارم ..
سامیار دستشو انداخت رو شونم و گونمو ب.و.س کرد
_مرسی گلم...
چشمکی بهم زد که خندم گرفت و اروم خندیدم
برگشتم و به رز و پرنیا نگاه کردم .با نفرت داشتن بهم نگاه میکردن ..با غرور سرمو برگردوندم و
تکیه دادم به سامیار..
غذا رو که اوردن شروع کردیم به خوردن سامی هر دو قاشقی که میخورد یه دونه پر میکرد و
میزاشت تو دهن من...
منم با جون دل میخوردم و به اون دوتا محل نمیدادم...
وقتی تموم شد
رفتیم باال یکم تلویزیون دیدیم و قصد کردیم بریم پیاده روی...
رفتیم پارکی که اونطرف هتل بود...
مامانا با بچه هاشون بازی میکردن بعضی ها در حال خوردن بودن بعضی هایم در حال جیغ
جیغ و گریه...
نشستم رو صندلی سامی هم رفت خوراکی بخره...
پسری اومد کنارم نشست و با فرانسه چیزی گفت که نفهمیدم...
اخمامو کردم توهم و رفتم گوشه صندلی نشستم...
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بلند شد بهم نگاهی کرد و رفت
_وا مردم مریضن بخدا
سامیار که اومد شروع کردیم به خوردن و راه رفتن
هوا تاریک شده بود که برگشتیم هتل.
_وای خسته شدم
_چرا خسته عزیزم ؟!
_نمیدونم ولی دوست دارم دراز بکشم
سامیار بغلم کرد و گفت
_دیوونه ی من کیه ؟!
لبخندی زدم و گفتم
_من
سرمو ب.و.س کرد و دیگه چیزی نگفت ..تا  9شب تو اتاق بودیم یکم خوراکی که خردیده بود و
اوردم و باهم خوردیم که صدای در اتاق اومد..
نگاهی به سامیار کردم و گفتم
_کیه ؟
_نمیدونم
از تخت اومد پائین و دمپایی هاشو پوشید رفت سمت در و بازش کرد با شنیدن صدای رز پوفی
کردم..چند مین بعد سامی اومد تو و گفت
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_شمیم رز میگه شام باهم بریم بیرون
اخمام رفت توهم
_نه من سرم درد میکنه .بگو ما شاممون و تو اتاق میخوریم
سامی فهمید میخوام دست به سرشون کنم رفت دم در بعد یکم صحبت درو بست
_چی شد ؟
_هیچی رفتن
_چیزی نگفتن؟
_نه فقط گفت فردا ناهار و پس باید باهم باشیم هرچی گفتم قبول نکرد ..مجبور شدم قبول کنم
دیگه
پووف خیلی خوشم میاد ازشون دخترای چندش..
سامیار زنگ زد برامون زنگ زد شام بیارن .میترسیدم بریم پائین و گیر بیفتیم!
روز بعد چند
_شمیم ؟ شمیم جان ؟!
چشمامو بزور باز کردم و نگاهی بهش انداختم
_بلهههه؟.
_عزیزم پاشو دیگه ساعت  10شده یه ساعت بیدارم حوصلم سر رفت
واسه خودش یکم خوراکی برداشت و نشست کنارم..
_باشه یکم دیگه بخوابم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
همینطور که زل زده بود به تلویزیون و فوتبال میدید گفت
_یا پا میشی یا دوباره میام سمت پاهات و پهلوهات..
ای خدا نشستم رو تخت و گفتم
_بدجنس
سامی خنده ی ارومی کرد و دیگه چیزی نگفت
رفتم حمام و دوش گرفتم ساعت  11بود رفتیم بیرون...
دستمو دور بازوی سامیار چرخوندم راه میرفتم
_کجا به سالمتی ؟! انگار نه انگار که باهم میخواستیم بریم بیرون!
دوتامون برگشتیم و نگاهی به رز و پرنیا کردیم...
سرمو انداختم پائین با اون تاپ و شورت که نصفشم پاره پوره بود جلومون واستاده بودن..
سامی اخماشو کرد توهم و گفت
_یادمون رفته بود ...بعدشم این چ قیافه ایه واسه خودتون درست کردین ! هااااا!
حرف اخرشو داد زد با ترس بهش نگاه کرد و چیزی نگفتم
پرنیا_چیکاره مگه ؟ اینجا گیر نمیدن با غیرت به بقیه یه نگاه بنداز
سامیار از کلش داشت دود بلند میشد
_بقیه هر گوهی خوردن شما دوتا باید بخورین ؟؟؟ عقده ای بودن از سر و روتون میباره ...برین
برین گمشین لباساتون و عوض کنین
با دست به هتل اشاره کرد .رز و پرنیا با ترس و استرس رفتن تا لباساشون و عوض کنن.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دستام میلرزید ولی به روی خودم نیاوردم..
_خوبی عزیزم؟
سرمو اروم اوردم باال و تکون دادم.سامی لبخندی زد و گفت
_ترسیدی !!
اشک داشت تو چشام جم میشد بزور سرمو به چپ و راست تکون دادم..
منو نشوند رو نیمکت و خودشم نشست جلوم..
_اخه گل من منکه سر اونا داد زدم چرا تو ترسیدی !
_خب ..خب تاحاال دعوا ندیدم
همونجا اشکم ریخت.
نشست کنارم و بغلم کرد
_بخدا شمیم اگه گریه کنی دیگه هیچی ها..
اروم اشکام میریخت
_شمیم ؟
جواب ندادم
_شمیم اگه گریه کنی میرم از رز و پرنیا معذرت خواهی میکنم تا خوب بشی .خوبه؟
سریع سرمو از رو شونش برداشتم و گفتم
_نه نمیخواد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامی بینیمو کشید و گفت
_پس گریه نکن..
_باشع باشه
با دیدن رز و پرنیا که یکم تیپشون بهتر از قبل بود به سامیار نگاه کردم
اخماشو کرد توهم و دستمو گرفت
وقتی رسیدن بهمون گفت
_بریم
جلو جلو رفتیم تا رسیدیم به یه رستوران ...خوبه هتلمون خیلی جای خوبیه..
رستوران و پاساژ و اینا نزدیکشع..
رفتیم تو و نشستیم...
سامیار یه چیزی بهم گفت که بلند بلند خندیدم...
برگشتم به اون دوتا نگاه کردم..
دوتاشون جوری نگام میکردن انگار قاتل باباشونم .
پرنیا_راستی سامیار ؟
سامیار برگشت طرفش و با اخم گفت
_بله ؟
_امشب خونه ی یکی از دوستام دعوتین ..جفتتون
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چرا ما ؟ به چ مناسبت ؟
_هیچی همینطوری اخه فهمیده که شماهایم اومدین بخاطر اینکه فامیلیم باهم دعوت کرده
سامیار شروع کرد به خوردن غذاش و گفت
_نه مرسی ما نمیایم
رز_واا چراا ؟
_چرا من باید با خانومم برم جایی که نمیشناسم
پرنیا_تو نمیشناسی من که میشناسم ...سامیار من نمیدونم دعوت کرده باید بیای
_شرمنده بایدی در کار نیست
یهو پرنیا بغض کرد و گریه افتاد ...هممون با تعجب زل زدیم بهش
سامی_پرنیا این کارا چیه!
_منو میخوای جلو دوستم خراب کنی دیگه باشه..
پاشد و بدو بدو رفت بیرون
سامیار پوفی کشید و رفت دنبالش..
نگاهی به رز کردم که مثل احمقا داشت غذاشو میخورد..
_تو ایران از دست تو میکشیدم حاال اینجا واسه من قلشم اورده
رز لبخند شیطانی زد و گفت
_ببین شمیم میخوام بهت چیزی بگم میدونم فکر میکنی دروغه اما نیست
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با شک بهش نگاهی انداختم و گفتم
_حرفای تو واسه من مهم نیست
_فقط گوش کن
_بگو
_ببین شمیم سامیار و ول کن اون تو رو دوست نداره .چقدر تو ساده ای که فکر کردی منو پرنیا
شمارو اتفاقی دیدیم...
نخیر اینا همش از قبل هماهنگ شدش..
اونجا با وجود نیما و شهریار میترسید سامیار کاری کنه ولی اینجا کسی نیست که حرفاتو باور
کنه ..دیشب که تو خوابیدی سامیار اومد اتاق ما صبح ساعت  9بود اومد اتاق خودتون...
میخوای بگم چی پوشید بود  .شلوارک قرمز با تیشرت سرمه ای...
من میدونم تو از من بدت میاد ولی خب دلم واست سوخت اخه تو اهل این کارا نیستی ...حرفمو
گوش کن
صورتم خیس اشک بود نفهمیدم کی گریه کردم..
اخه ..اخه چطوری میشه ؟! اگه دنبال عشق و حال بود چرا منو گرفت ! نه نمیشه این رز کی
حرف راست زده که دفعه ی اولش باشه..
از دور سامیار و دیدم با پرنیا که تو بغلش بود...
وای خدا منو بکش ولی نذار همچین اتفاقی بیفته..
سریع اشکامو پاک کردم و سرمو انداختم پائین..
پرنیا نشست و گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار پس قول دادی دیگه.
_اره بابا قول دادم
نگاهی به رز کردم پوزخندی تحویلم داد..غذامون که تموم شد برگشتیم هتل و تو اتاق...
سامی_وای شمیم اینقدر خوابم میاد که نگو..
(دیشب که تو خوابیدی سامیار اومد اتاق ما...صبح ساعت  9بود اومد اتاق خودتون)
صدای رز تو سرم اکو میشد...
ضربان قلبم غیر عادی میزد ..چرا امروز سامیار زودتر من بیدار شده بود!!!همیشه من باید
بیدارش کنم..
خودش میگفت عادت کرده با صدای من بلندشه ...توی این یع ماه نامزدیمونم من بیدارش کردم
..ولی امروز ؟!
لباسا لباسای صبحش...
پریدم تو اتاق و با دیدن شلوارک قرمز و تیشرت سرمع ای فشارم افتاد
کنار در سر خوردم و افتادم
_شمیم ؟ عزیزم چیکار شدی'
خواست بغلم کنه دستشو پس زدم و خودم رفتم رو تخت..
سامیار با تعجب نگاهی بهم کرد و رفت اب قند درست کنه..
_بیا بیا یکم از این بخور میخوای اگع حالت زیاد خوب نیست بریم دکتر ؟!
زل زدم بهش...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
نمیتونستم درک کنم..
چرا ؟
اخه مگه من چیکارش کرده بودم!
اشکام شروع کرد به ریختن
_عزیزدلم؟چرا گریه ؟
بغلم کرد و گفت
_دلت واسه خانوادت تنگ شده ؟ اره؟
اره اره سامیار دلم واسه خانوادم تنگ شده ..کسایی که از همه بیشتر دوسم دارن و بهم پشت
نکردن..
سامیار هی قربون صدقم میرفت و باهم حرف میزد...
چندشم میشد وقتی ب.و.سم میکنه..
طرفای ساعت  8بود که سامیار گفت حاضرشیم که دوست پرنیا منتظره...
ضعف داشتم و دست و پاهام مداوم میلرزید...
به زور لباس برداشتم و پوشیدم..
ارایش نسبتا بیشتری کردم تا رز فکر نکنه روم تاثیر گذاشته...
سامی ماشین کرایه کرد و راه افتادیم نسبتا دور بود..
وقتی نگه داشت یه خونه ی ویالیی یه طبقه ولی خیلی بزرگ جلومون بود..
چندتا بوق که زد در باز شد..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حیاطش پر از دار و درخت بود ..تاریک مخوف..
با ترس چسبیدم به سامیار و رفتیم تو ..با سع تا زن و دوتا مرد روبه رو شدیم .یکیشون رز بود
ولی اون دوتای دیگه رو نمیشناختم ...دوتا پسرا که قد بلند و هیکل با سامیار دست دادن
یکیشون فارسی حرف زد ولی اون یکی دیگه یکم ایرانی بلد بود...
به دخترا دست دادم و نشستم که پرنیا از یه سالن دیگه با یه دامن کوتاه قرمز و تاپ حریر
مشکی اومد
_وااااای سامی جون مرسی که اومدی
رفت سمت سامیار و محکم خودشو پرت کرد تو بغلش...
دستمو مشت کردم و چیزی نگفتم سامیار جداش کرد و به من نگاهی انداخت..
پرنیا_اوه ببخشید یادم رفته بود شمیم اینجاست
خودش بلند بلند خندید و نشست کنارش...
دوست داشتم برم  .برم یه جایی که نه سامیار باشه نه رز و پرنیا
بعد از یه ساعت شام و اوردن سامیار نشوند کنار خودش منو..
واسم غذا کشید ...لبخندی زدم و گونشو ب.و.س کردم..
فقط فقط بخاطر رز و پرنیا تا بفهمن سامیار مال منه...
بعد از شام همشون رفتن فقط ما و رز و پرنیا و دوستش بودیم..
_به افتخار عشقم که فقط خودشو عشقه
بعد نیم ساعت پرنیا گفت

510

www.1roman.ir
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سامیار میشع باهات تنهایی حرف بزنم اخع یه مشکلی پیش اومده ؟!
سامیار با شک گفت
_چ مشکلی ؟!
_بیا تو اتاق بهت میگم
سامیار پاشد رفت تو اتاق...
دوست نداشتم بره تمام فکرای بد از در و دیوار ذهنم میریخت پائین...
رز اومد کنارم نشست و گفت
_شمیم تو حیف بودی واسه این زندگی ! نباید وارد این بازی میشدی!
پامو سریع تکون میدادم و سرمو گرفته بودم...
تحمل اون خونه واسم سخت بود ..نفسم باال نمیومد
دوست داشتم برم خونمون پیش مامان و بابا  ،شهریار و نیما..
_شمیم میدونم که سختته ولی اگه االن بری بهتره...
با عصبانیت داد زدم
_کجا برم ؟ کجا برم لعنتی ؟ اون شوهرمه  ،عشقمه ! بدون اون کجا برم ؟'
لعنت لعنت به این اشکا که منتظرن تا فرار کنن از چشمای من...
یه ساعت گذشت ولی بیرون نیومدن..
نفسام بزور بیرون میومد اینقدر محکم نفس میکشیدم که سینم داشت درد میگرفت...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
پاشدم و رفتم سمت اتاقا..
_شمیم ؟ شمیم کجا میری ؟
رز اومد جلوم و گرفت
_برو کنار رز دارم میرم ببینم کار پرنیا چیه که اینقدر طول کشیده..
پرتش کردم اونطرف..
در اول و باز کردم یه اتاق خالی بود..
در دوم باز کردم اتاق خالی بود
در سوم و باز کردم....
دستام ...دست و پاهام اینقدر تو یه ثانیه لرزید و ضعف کرد کع محکم خوردم زمین...
پرنیا زل زده بود بهم پوزخندی تحویلم داد و گفت
_ببخشید شمیم ولی خودت خواستی
...
گاز دادم...
تا تونستم گاز دادم ...هیچ جا رو نمیشناختم...
رفتم و رفتم و رفتم...
که یهو نفهمیدم چی شد و چشام سیاهی رفت و صدای بلند ی که اومد....
خواستم چشمامو باز کنم که سرم تیر بدی کشید ! ای خدا سرم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دستمو اروم و بزور اوردم باال و گذاشتم رو سرم که جیغم در اومد
_ایییییی سرم !خدایا سرم داره منفجر میشه
_سالم
صدای یه نفر و شنیدم با ترس گفتم
_ش..شما کی هستین ؟!
وای چرا چشام باز نمیشه ؟!
_نترس ..نترس کاری بهت ندارم
_من کجام ؟
(سامیار ...پرنیا  ...تو سرم صدا اکو میشد اشکا از چشام میریخت ...درد سرم داشت اوج
میگرفت ...دوتا دستمامو گذاشتم رو سرم
_ایییییییییییییییی خداااااااا
جیغی کشیدم و از حال رفتم..
سوزش امپول و تو دستم حس کردم و دیگه چیزی نفهمیدم...
با حس کسلی و گیجی بیدار شدم ...چشامو بزور یکم باز کردم با تابیدن نور شدید تو چشام
دوباره بستمشون...
پوووف...
من کجام اخه ؟ خدایا حق من این بود!حق من این زندگی بود ! چرا سرنوشت منو اینجوری
نوشتی ! من که با عشق رفتم تو خونه سامیار ! من بخاطرش به سپهر نگاه نمیکردم !خدا خودت
که میدونستی من چقدر عشق بدم میومد !میترسیدم ازش ولی خب...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اشکامو پاک کردم دستمو گذاشتم رو دهنم تا بلند بلند نزنم زیر گریه!
شهریار ؟ شهریار داداش کجایی تو ؟ خواهرت و گول زد ! نیما ؟ دایی شیطون من که وقتی واسه
من غیرتی میشدی همه حسادت میکردن!
کجایین ؟
کجایین اخه شماهااااااااااا؟
اینقدر گریه کردم که دیگه نایی واسم نمونده بود...
_دختر اخه چرا چقدر خودتو عذاب میدی !
با ترس برگشتم طرف صدا..
_اقا ...خواهش میکنم بگین شما کی هستین و اینجا کجاست ؟!
_وقتی حالت بهتر شد بهت میگم ..فقط اروم باش
چشامو باز کردم دیگه نور زیادی نبود تا اذیتم کنه...
تصویر تاری از یه مرد هیکل جلو روم شکل گرفت..
چشامو ریز کردم تا بتونم واضح ببینمش ...هرچی سعی کردم نتونستم...
_میشه بیای جلو ؟؟
همون تصویر تاری که ازش میدیدم نزدیک شد.
یه دستش و لبه ی تخت و دست دیگه شو پشت سرم گذاشت..
_خوبه ؟
با تالش بیشتری نگاش کردم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
کم کم دیدم درست شد و قیافه شو واضح دیدم
یه پسر حدودا 28ساله سفید پوست و موهای مشکی ...چشای عسلی (سامیار سامیار لعنتی
..لعنت به هرچی چشم عسلیه) !
_دیدی دیگه ؟
_اره ..فقط تو ..چرا فارسی میکنی ؟
پسره رفت عقب و اروم خندید
_چون ایرانیم..
با تعجب گفتم
_منو از کجا پیدا کردی!
صندلی اورد و برعکسش کرد نشست.
_من داشتم از سرکارم میومدم که دیدم یه ماشینی خورده به تیر چراغ برق ..جلوش کامل جمع
شده بود ..چون تاریک بود کسی ندیده بود .اومدم سمت در ماشین که دیدم تو توی ماشینی و از
سرت خیلی خون اومده ..بیهوش بودی ! اوردمت بیرون بردمت بیمارستان چون نه اسمی ازت
میدونستم نه فامیلی به دروغ گفتم یکی از اقواممون هستی...
بعد از چند روز دیدم اگه بیمارستان باشی لو میریم .خوشبختانه من بخاطر پدرم یه اتاق مجهز
پزشکی تو خونم داشتم بخاطر همین اوردمت خونه..
حاال هم در خدمت شماییم...
اخمام توهم بود و سرم پائین...
سامیار حتی نرفته بگرده دنبالم ..اون عوضی حتی بیمارستانا رو هم نگشته...
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حالم داشت ازش بهم میخورد
_بگو...حاال نوبت توئه
_چی بگم بهت ؟
_بگو چرا تنها بودی ؟ چرا اینقدر وقتی بهوش اومدی گریه کردی و حالت بد بود!
اره باید بهش بگم ..اگه نگم که میمیرم فعال تنها کسی که میتونستم باهاش حرف بزنم اونه..
_من ...من تازه چهار روزه ازدواج کرده بودم ..واسه ماه عسل اومدیم فرانسه اون شب ...اون
شبی که منو پیدا کردی شام خونه دوست دختر عمم دعوت شدیم ..رفتیم ولی...
لبمو گاز گرفتم تا گریم نگیره ...خیلی پستی سامیار خیلیی..
_اونجا ..دختر عمم پرنیا به شوهرم گفت کارش داره باهم رفتن تو اتاق ...بعد از یه ساعت دیدم
نیومدن بیرون خواستم بدم تو اتاق که رز دختر عموم جلوم گرفت و نذاشت برم ...به هر زوری بود
خودمو رسوندم به اتاقا..
اتاق اول نبود..
اتاق دوم نبود..
در اتاق سوم که باز کردم ...دیدم ..دیدم سامیار و پرنیا دوتاشون
نتونستم تحمل کنم زدم زیر گریه...
_بسه بسه دیگه نمیخواد توضیح بدی ..اروم باش و بهش فکر نکن خب ؟من میرم بیرون تا
راحت باشی
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سه روز گذشته که اینجام ...دیگه حالم بهتر شده بود میتونستم برم بیرون از اتاق ...پسری که
نجاتم داده بود و حاال فهمیده بودم اسمش فرهاد بود خیلی کار بهم نداشت فقط موقع نهار و
شام صدام میکرد...
مونده بودم چیکار کنم ! میترسیدم به خانوادم بگم و همه چی خراب بشه ..بیچاره عمه اگه
بفهمه چی ؟ وای خدا سارگل اون بچه ی توی شکمش چه گناهی کرده که داییش همچین غلطی
کرده ؟!
روز بعد تصمیم و گرفتم ..رفتم بیرون
_سالم صبح بخیر
لبخندی زدم بهش گفتم
_سالم صبح توهم بخیر ..داری میری بیمارستان ؟
_نه ظهر میرم
_اها..میشه باهم حرف بزنیم ؟
فرهادی نگاهی بهم انداخت و گفت
_اره حتما بیا بشین
نشستم پشت میز ناهار خوری و گفتم
_فرهاد من میخوام طالق بگیرم
با تعجب نگاهی بهم کرد ..از نگاهش میخوندم حرفمو باور نداره ..اره خب خودمم باور نداشتم..
دیشب تا صبح گریه کردم تا تونستم خودمو راضی کنم...
انگار نه انگار که عاشق بودیم ...هه
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_مطمئنی؟
_اره ..نظرم عوض نمیشه مطمئن باش
_باشه .من هرکاری از دستم بربیاد میکنم برات
با قدردانی نگاهش کردم ..نمیدونم چرا ولی اعتماد بهش داشتم .تو همین چند روز اینقدر
خودشو ثابت کرده بود که بتونم بهش به چشم برادر نگاه کنم.
خیلی اوقات به خودم میگم:
شمیم احمق نشو سامیار که کلی وقت برد باهاش نامزد شدی ! اینقدر دنبالت بود و قربون
صدقت میرفت !
اینجوری جوابتو داد ..هه حاال به فرهاد تو همین چند روزه اعتماد کردی !
میدونستم ...میدونستم اعتماد بهش توی کشور غریب اونم تک و تنها غلط ترین کار ممکنه !
ولی اینقدر تو خودم تنهایی و بدبختی و حس میکردم که محتاج بودم  ،محتاج داشتن کسی که
پشتم بهش گرم باشه هرچند غریبه ،هرچند تو کشور غریب...

هی___
رو مبل جلوی  TVنشسته بودم ..پاهامو جم کرده بودم تو شکمم چشام به صفحه  TVبود ولی به
تنها چیزی که دقت نمیکردم فیلمی بود که داشت پخش میشد..
یعنی سامیار چی گفته به مامان اینا ! البته از سامیار هرچیزی بر میاد
من و گول زد و جلو چشمام خودشو به گند کشید دیگه خانوادمو که صدها کیلومتر ازم فاصله
دارن واسش چیزی نیست..
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_شمیم!
برگشتم سمت جایی که صدا اومد .فرهاد بود که تازه وارد خونه شده بود
_بله ؟
تا منو دید لبخندی زد گفت
_کجایی تو دختر ؟ فکر کردم مثل همیشه اتاقتو ترجیح دادی!
اهی کشیدم و گفتم
_فرهاد اتاق و پذیرائی واسه من فرقی نداره ! من فقط میخوام تنها باشم
پاشدم برم تو اتاق ...فرهاد جلومو گرفت و گفت
_اهای خانوم ...شرمنده امشب حق تشریف بردن به اتاق و نداری!
با چشایی گرد شده گفتم
_چرااا ؟
_واسع اینکه میخوایم شام بریم بیرون
با قیافه ی رنگ پریده و خشکم زل زدم بهش..
_چیه ؟ من جای تو خستم شدم اینقدر تو خونه بودم
با کالفگی گفتم
_نه فرهاد من خسته نشدم تازه عاشق این تنهایی و سکوت شدم ..حاال فهمیدم چقدر قشنگه و
چقدر احمق بودم که این شیرینی تنها بودن و با سامیار عوض کردم.
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رفتم تو اتاق در و بستم .بغضی که تو گلوم چند روز بود جا خوش کرده بود دوباره اروم اروم
شروع کرد...
چشامو تر کرد و سیلی که راه افتاد ..نمیتونستم جلوشو بگیرم وقتی راهشو پیدا میکرد دیگه تا
خودش نمیخواست ول کن نبود...
تق تق تق
برگشتم و به در نگاه کردم..
وای فرهاد خواهش میکنم ازت تنهام بزار
_بیا تو
در باز شد قامت فرهاد با اون لباس ورزشی سفید پدیدار شد .منتظر نگاهش کردم چیزی نگفت
و فقط نگام کرد ..خسته شدم
این روزا خیلی کم حوصله و عصبی شده بودم بیچاره فرهاد ..منو جمع کرده و اینقدر زحمتم و
کشیده حاال طلبکارم هستم ازش ...سعی کردم اروم باشم
_کاری داشتی!
اومد نشست کنارم و گفت
_فردا باید بریم دادگاه
موهای تنم از اسم دادگاه سیخ شد ..رنگم از قبل زرد تر شد خودم حسش کرد
_باید بریم تا کاراتو بکنیم .خوشبختانه اونجا دوست دارم و کارمون و سریع راه میندازه
فرهاد کاش دوستی نداشتی تا بیشتر وقت میبرد بیشتر کش میومد ...هنوزم عاشقشم هنوزم
براش میمیرم ..برا اون عسل نگاهش...
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سرمو گذاشتم رو زانوهام ...گفتم
_باشه من حرفی ندارم
فرهاد زد پشتمو و گفت
_قوی باش میدونم سختته بهت حق میدم که داری عذاب میکشی !
رفت بیرون و درو بست ...دراز کشیدم رو تخت و زل زدم به سقف
خدایا نمیکشم  ،منو بکش راحتم کن منو ببر از این دنیای کثیف که نجاست توش مثل اب
فراوونه...
صبح روز بعد
از صبح که بیدار شدم استرس دارم و دست پام میلرزه  ..رفتم بیرون .فرهاد داشت میز صبحانه
رو میچید
_سالم .بیدار شدی ! تازه میخواستم بیام صدات بزنم
_سالم اره خیلی وقته بیدارم
_خوبه
نشستم و فنجون چایی رو گرفتم تو دستم.
_شمیم ببین نمیخوام خودتو اذیت کنی اونجا که رفتیم خوب ! چون دادخواست طالق ما دادیم
ازت سوال زیادی میپرسن .فقط ..فقط خواهش میکنم ازت جلو سامیار اشک نریزی ! نمیخوام
حس کنه که تو رو شکستت داده یا اینکه فکر کنه کی هست که تو واسش گریه میکنی.اکی ؟
_باشه حواسم هست
یه لقمه خوردم و اومدم عقب.
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_بخور شمیم با یه لقمه که ادم سرپا نمیمونه.
_نه نمیخوام
فرهاد تقریبا با عصبانیت نگام کرد و گفت
_میگم بخور
با دیدن اخماش رفتم جلو و اشک تو چشام جمع شد ...بی کسم دیگه اگه نبودم کسی باهام
اینطوری حرف نمیزد...
یه لقمه کوچیک درست کردم گذاشتم تو دهنم بزور قورتش دادم تا بغضم بره پائین ...یه اشک
سمج از چشمم اومد پائین که فرهاد دید..
داشتم به زور لقمه هایی که درست کرده بودم میخوردم که فرهاد گفت
_عذرمیخوام
سرمو نیاوردم باال گفتم
_واسه چی ؟
_نباید عصبی میشدم
_نه حق داری تحمل خیلی سخته دوست داری زودتر برم و گورم و گم کنم.سامیار که مثال
عاشقم بود اینجوری کرد تو که غریبه ای...
سرمو او ردم باال نگاهی بهش کردم ..اینقدر تعجب کرده بود که نتونست حرف بزنه ..بلند شدم و
گفتم
_من رفتم تو ماشین
پاشدم و رفتم تو حیاط ..تکیه دادم به در ماشین تا بیاد
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فرهاد با اخمایی که قیافش خیلی وحشتناک میکرد اومد نشست .سوار شدم و چیزی نگفتم
.پاشو گذاشت رو گاز و تا رسیدیم اونجا برنداشت ..داشتم سکته میکردم مثل قبل دل و جرئت
نداشتم ..هه چ جالب که تو یه هفته ادم از این رو به اون رو بشه..
رسیدیم اونجا ..با دیدن ساختمون دادگاه تنم لرزید...
سرمو انداختم پائین ترجیح دادم نگاهی نکنم به ادما..
پشت سره فرهاد میرفتم تا رسیدیم به ی سالن..
_بشین همین جا تا بیام
نشستم و چیزی نگفتم .یه ربع بعد اومد و گفت
_نیم ساعت دیگه نوبتمونه
اب دهنمو قورت دادم .دهنم خشک شده بود .پاشدم از اب سرد کنی که اونجا بود یه لیوان یه بار
مصرف اب پر کردم...
یه قورت اب خوردم و لیوان انداختم تو سطل اشغال .برگشتم و به ته سالن نگاهی انداختم و
دوباره برگشتم سر جای اولم ...ولی با حس کردن سایه ای اشنا سرم و مثل جت برگردوندم و
دیدم...
سامیار بود داشت دنبال چیزی میگذشت.
اشکم تو چشام اینقدر جم شد که همزمان از دوتا چشمام اشک چکید .زل زده بودم بهش
لعتتی دلم براش تنگ شده بود
_شمیم!
سامیار ..اخه لعنتی چرا با زندگیمون اینجوری کردی ! ما که عاشق هم بودیم
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_شمیم ؟؟
اشکمو پاک کردم ...اخه مگه من چیکار کردم .چیکار کردم که حقم و اینجوری دادی..
_شمیم با توااام..
با شنیدن صدای فرهاد برگشتم طرفش .با دیدن اشکام گفت
_چرا گریه میکنی ؟
لبامو رو هم فشار دادم تا هق هق نکنم ..اروم نالیدم
_سا...سامیار..
اخماشو کرد توهم و گفت
_کو کجاست ؟
برگشتم اشاره کردم بهش.
با دیدن سامیار گفت
_اشکاتو پاک کن اگه ببینم جلوش ضعف نشون دادی دیگه هیچی ها
سرمو انداختم پائین و سریع اشکامو پاک کردم
_شمیم ؟!
صدای داد بلندی که با بهت بود..
دستامو مشت کردم .صدای خودش بود ..خود عوضیش
زل زده بود به سامیار و اخماش توهم بود .سینم از نفسای عمیقی که میکشیدم به شدت باال
پائین میرفت.
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_شمیم ؟ عزیز دلم ؟؟؟
دست فرهاد مشت شد..
سرمو نیاوردم باال ..حالم از استرسم داشت بد میشد...
یهو دوتا دست گذاشته شد رو پاهام ..چشامو با وحشت باز کردم.
خودش بود  ..سامیار بود که جلو نشسته بود و زل زده بود به من ...نمیخواستم گریه کنم ،
نمیخواستم اشک بریزم جلوش..
داشتم میمردم از بغضی که تو گلوم بود...
اشکی که توی چشای سامیار جمع شده بود داشت اتیشم میکشید..
_خدارو شکر ...خداروشکر که زنده ای!
هه ..اره دیگه حتما با خودش فکر کرده االن مردم و داشته نقشه میکشیده که بره جلو خانوادم
مظلوم نمایی کنه ...ولی کور خوندی اقا سامیار !پدرتو درمیارم...
زل زده بودم بهش با یه قیافه ی خشک و بی روح چشمای سردمو بهش دوختم.
_شمیم میدونی من چی کشیدم این چند وقت ! مردم و زنده شدم ! یه هفته ست مثل مرده ها
شدم ! اخه کجا رفتی تو دختر ؟
پوزخندی زدم و گفتم
_یه جایی که قیافه ی نحستو نبینم
سامیار هنگ کرد...
_شمیم ! نکنه ...نکنه تو باور کردی که من ...من با پرنیا!
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_هه اقا رو ...با چشای خودم دیدم توقع داری باور نکنم ؟!میدونی اخه همه میگن تا چیزی رو با
چشای خودت ندیدی باور نکن ..خداروشکر تو مرحله اخرو انتخاب کردی و جلوی چشام نابود
کردی خودتو تو ذهنم ...دیگه سامیاری وجود نداره واسم ..اینقدر که به فرهاد(اشاره کردم به
فرهاد) اعتماد دارم به تو یکی ندارم...
سامیار سرشو چرخوند طرف فرهاد و تازه متوجه اون شد...
_اقا کی باشه ؟!
فرهاد پاشد واستاد و گفت
_فرهادهستم ..فرهاد معتمد دوست شمیم ..البته بیشتر از دوست
سامیار پاشد جلوش واستاد .از نظر قد و هیکل دوبرار فرهاد بود..
_دوست ؟ شمیم!!
اخماشو به شدت کرد توهم و گفت
_اوال زن من هیچ دوستی اینجا نداره دوما شمیم نه خانوم راد ..یه بار دیگه اسم شمیم از دهنت
بیرون بیاد یجوری ادبت میکنم که شین سین بزنی ! حالیتهههه ؟
کلمه ی اخرو با داد بلندی گفت .فرهاد چشماشو بست و گفت
_دوستی نداشته ولی تو این یه هفته که معلوم نبود تو کدوم گوری بودی تنها کسی که کمش
کرده من بودم بعدشم ...باشه دیگه ایمشو نمیگم چون فعال شرعا و قانونا خانومته ولی مطمئن
باش وقتی صیغه ی طالق جاری شد ..دیگه خانوم رادی وجود نداره ! چون اسمشو بیشتر دوست
دارم
سامیار دستشو مشت کرد و رفت سمت فرهاد
_ای کثافففففت...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با سرعت خودمو رسوندم بینشون
_بسه ...بسههه..
سامیار رفت عقب و با نفرت و عصبانیت به فرهاد نگاه کرد..
_خانم راد ..اقای تهرانی
فرهاد گفت که صدامون زدن .به سامیار نگاه کردم
_صدامون زدم ..بیا بریم
دیگه خبری از عصبانیت نبود ..فقط تعجب بود و استرس
_شمیم واقعا میخوای پا توی اون اتاق لعنتی بذاری !ارههه ؟
نگاهی بهش کردم ..خدایا نزار دست و دلم بلرزه ..نزار نظرم عوض شه..
فرهاد_شمیم منتظرن
لباسمو گرفت و کشید ...پشتم به سامیار بود و داشتم میرفتم ..ولی حس میکردم حالشو ..چون
خودمم همینطوری بود...
وقتی از اتاق اومدیم بیرون بدون اینکه به نگاه ها و صدا کردنای سامیار توجه کنم رفتم تو ماشین
فرهاد..فرهاد نشست تو ماشین و سریع ماشین روشن کرد و گاز داد..
از اینه به سامیار که واستاده بود و زل زده بود به ماشین نگاه کردم
اشکام شروع کرد به باریدن ...دیگه طاقت نداشتم تنها چیزی که این روزا ارومم میکنه گریست.
دادگاه بعدی سه روز بعد اعالم شد چون شاهدی نداشتم سخت بود اثبات نامردی سامیار!
_حاال چیکار کنیم ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
فرهاد که تو فکر بود و اخماش توهم گفت
_درستش میکنم ...باالخره یه راهی پیدا میشه
رسیدیم خونه .مستقیم رفتم تو اتاق و در و بستم..
دراز کشیدم رو تخت و چشامو بستم ..سرم در حال انفجار بود از درد یکم که گذشت خوابم برد.
دو روز بعد
_فرهاد من تو ماشینم
_منم االن میام
نشستم تو ماشین ..فردا دادگاه دارم ..قرار شده با فرهاد بریم خونه دوست پرنیا.
شاید بتونه کمکمون کنه ...وای خدا دیگه نمیکشم خالصم کن از این برزخ لعنتی..
دیروز به اصرار فرهاد که کلی غر زد و از اخر با عصبانی شد رفتم دکتر ..دکتر تغذیه  4کیلو کم
کرده بود تو همین  9روز...
دکتره کلی غر زد .من که نمیفهمیدم چی میگع ولی فرهاد جوابشو میداد
به هر زوری بود پیدا کردیم خونه رو .با دیدن درش یادم اومد از شبی که اونجا بودیم...
عجب شبی بود...
فرهاد در زد صدای کسی نیومد ..چندبار در زدیم ولی کسی جواب نداد
حتما نیستن دیگه ،ای بابا فردا دادگاه و چیکار کنم ! باز میوفته واسه چند روز بعد .پووف
_نه مثل اینکه نیستش...
ناامید نگاهی بهش کردم
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_اره بیا بریم
فرهادرفت که بشینه تو ماشین که دوست پرنیا رو که داشت میومد از سر کوچه میومد دیدم..
_فر..فرهاد اومد
نگاهی به جایی که من داشتم میکردم 6انداخت.
_خودشه ؟
_اره خودشه
واستادیم تا رسید به ما .اول منو نشناخت ولی بعدش با شک نگاهی بهم انداخت.
_شمیم!
پس یادشه
_اینجا چیکار میکنی!
_کارت داشتم
واستاد و به منو فرهاد نگاه کرد.
_بگو
_نمیذاری بیام تو ؟
با ترس و شک نگاهمون کرد.
_چرا بیاین تو
در و باز کرد و رفتیم تو.
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حیاطش اینقدر وحشتناک نبود ولی اون شب همه چی واسه من ترسناک شده بود حتی سامیار
..
نشستیم رو مبال..
سرم داشت میترکید با یاداوری خاطرات اون شب.
همش صحنه ی سامی و پرنیا جالو چشم بود .چقدر من احمق بودم که اومدم اون شب اینجا اگه
نمیومدم االن خوب و خوش بودیم.
دوست پرنیا که اسمش سارا بود واسمون شربت اورد و نشست
_خب بگو شمیم کارتو
نگاهی بهش کردم
_سارا ! ازت میخوام بیای دادگاه
سارا با وحشت نگاهی بهم کرد
_داد...دادگاه !؟ واسه چی ؟
_من دارم از سامیار جدا میشیم ..میخوام بیای و شهادت بدی که سامیار بهم نامردی کرده چون
تنها کسی که میتونه تو هستی!
سارا با وحشت گفت
_نع نه شمیم من نمیتونم بیام
_چرا ؟
_نمیتونم شمیم ..خواهشا اصرار نکن
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_سارا بخاطر من ..منم نه یه دختر که همسن و سال خودته و زندگیش به گند کشیده شده
...خواهش میکنم ازت
_نه
_سارا ؟؟
سارا سرشو گرفت و چیزی نگفت.
_سارا تو..تو خبر داشتی از کارای پرنیا و سامیار نه!
سرشو اورد باال
_شمیم!!
_خواهش میکنم سارا فقط بهم بگو .چه تو بگی یا ن من طالقم و میگیرم.
_باش میگم.
_بگو
_رز و پرنیا خیلی میومدن اینجا تا یه روز که پرنیا گفت
_راستی رز فردا سامی و شمیم میان فرانسه!
رز با تعجب گفت
_واقعا ؟
_اره واسه ماه عسلشون میان ...خخخ چ ماه عسلی بشه
_تو از کجا میدونی ؟
_میدونم دیه منو چی میبینی ..خودم از سامی پرسیدم
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اونا خیلی باهم حرف زدن ..راستش...راستش پرنیا خیلی از سامیار میگفت حتی میگفت باهم
میرن بیرون و کلی چیز دیگه..
تا اینکه یه روز گفت واسه شام میان اینجا با شمیم و سامیار..
من کارا رو کردم و واسع اینکع جمعمون باحال تر باشه دوتا از دوستا گفتم بیان تا سامیار تنها
نباشه..اون شب وقتی تو و سامیار و دیدم حرفای پرنیا رو باور نمیکردم
خیلی سامیار قربون صدقت میرفت اصال حتی فکرشم نمیکردم اینقدر پست باشه که جلوی تو
اینجوریه و پشت تو...
وقتی پرنیا سامیار برد تو اتاق .بهش شک کردم فکر نمیکردم سامیار بره ولی خب ...رفت
استرس داشتم همش منتظر یه اتفاق بود .رز همش با تو حرف میزد تا اینکه طاقت نیاوردی و
رفتی..
میدونم ..میدونم با صحنه ی بدی مواجه شدی منم اگه جای تو بودم اینطوری میشدم .رفتی
...سوئچ و برداشتی و رفتی...
پرنیا اومد بیرون با لباسای نامرتب و گفت
_رفت ؟؟
من هیچی نگفتم .نمیفهمیدم معنی کاراشو ..چرا ؟ واقعا کاراشو متوجه نمیشدم
سامیارم اومد بیرون فقط یه شلوار پاش بود ..اشفته بود ...خیلی
بدون اینکه لباسی بپوشه اومد دنبالت هرچی پرنیا صداش کرد جواب نداد ...وقتی رفت پرنیا و
رزم حاضر شدن و رفتن...
بعد از ی ساعت در و زدن.
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وقتی در و باز کردم دیدم سامیار
با تعجب نگاهش کردم .سراغ پرنیا رو گرفت وقتی گفتم رفته خیلی عصبانی شد...
ترسیده بودم قیافش خیلی ترسناک شده بود ...یکم بعد رفت
دیگه خبری از رز و پرنیا ندارم ...از همون روز ندیدمشون.
نفس عمیقی کشیدم و به سارا نگاه کردم ..همه رو تعریف کرد .روم فشار بود چه از نظر جسمی
چه از نظر روحی داشتم ازهم میپاشیدم...
پاشدم و رو به فرهاد گفتم
_بریم فرهاد
پاشد و از سارا خداحافظی ارومی کرد و رفت بیرون.
_مرسی سارا کمک بزرگی کردی .خدافظ
_امیدوارم مشکلت زود حل بشه.
رفتم بیرون..
سرم گیج میرفت دست پام یخ کرده بود .تا خواستم سوار ماشین شم ...یهو دنیا دور سرم چرخید
و افتادم رو زمین..
فقط تصویر تاری از فرهاد دیدم و دیگه هیچی...
تا چشامو باز کردم فرهاد و دیدم که تکیه داده به مبل تو بیمارستان و خوابش برده ..نگاهی به
دور برم کردم...
فردا دادگاه !!اوه
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حاال چی میشه ؟ اگه نتونم ثابت کنم !یعنی باید برگردم ؟ به زندگی با سامیار!
_بیدار شدی ؟
برگشتم طرفش
_اره.ببخشید بخاطر من خیلی این چند روز اذیت شدی ! واقعا شرمندم
_نه این و نزن .من اذیتی نشدم اگه تو شدی!
_نه نه واقعا فرهادازت ممنونم .اگه تو نبودی یا اگه جای تو یه نفر دیگه منو پیدا میکرد فکر کنم
االن مرده بودم..
لبخندی زد و چیزی نگفت.
_حالت واسه دادگاه چیکار کنیم ؟
_هیچی!
با تعجب گفتم
_هیچی ؟
_اره دیگه ..میخوای چیکار کنی مگه؟
_فرهاد اگه مدرک نبریم نمیشه طالق بگیرم که!
_مدرک داریم
بلند گفتم
_چیییییییییی ؟
_مدرک داریم خب چرا جیغ میکشی
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_کو مدرک ؟
از تو جیبش گوشیشو دراورد .یکم دست کاریش کرد .یهو صدای سارا پیچیده شد تو اتاق
_رز و پرنیا خیلی میومدن اینجا تا یه روز....
فرهاد صدا رو قطع کرد و دیگه چیزی نگفت
تو شوک بودم باورم نمیشد فرهاد صدای سارا رو ضبط کرده باشه.
_وای فرهاد باورم نمیشه!
بلند خندید و گفت
_ما رو دست کم گرفتی شمیم خانم
با فکر اینکه تا چند روز دیگه از سامیار طالق میگیرم حالم گرفته شد و اشکم چکید..
کل زندگی منو و سامیار  1ماه و  10روز طول کشید ..کل سهم من از عشقم همین قدر بود...
سرنوشت اینجوری واسم نوشته بود ! حاال چطور خانوادمو توجیح کنم ..الهی بمیرم واسه مامان
بابا اگه بفهمن من طالق گرفتم چ بالیی سرشون میاد !شهریار...
نیما...
باید زنگ بزنم بهشون!
_فرهاد گوشیتو میدی ؟
_اره بیا
گوشیو که داد شماره شهریار و گرفتم .فرهاد رفت بیرون در و بست
_بله ؟
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با شنیدن صداش تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده!
_شهریار منم شمیم
_شمیم !تویی ؟
_اره اره خوبی شهریار ؟
دستمو گذاشتم جلو دهنم تا گریم نگیره
_مرسی عزیزم تو خوبی ؟خوش میگذره !چ عجب وقت کردی به ما زنگ بزنی!.
_منم خوبم ..رویا خوبه !مامان بابا ؟
_اره اینجا همه خوبن فقط دلشون واسه تو تنگ شده ! چیکار میکنی چرا هیچ وقت نیستی که
ما صداتو بشنویم ؟
_کجا نیستم ؟
_هر وقت به سامیار زنگ زدیم گفت شمیم نیست.
_شهریار تو کجایی ؟
_من تو ماشینم چطور!
_میتونی صحبت کنی ؟
_اره واستا ماشین و بزنم کنار...خب بگو
_شهریار؟راستش ...شهریار حالم بده
با بغض گفتم
_شهریار حالم اصال خوب نیست
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_چی شده ؟ با سامیار دعوات شده ؟ اره؟
_نه کاش دعوام شده بود
_شمیم داری نگرانم میکنی .چی شده ؟
_شهریار سامیار اون چیزی که من فکر میکردم نبود ..اون گولم زد هممون و گول زد
_د خب چی شده ؟ بگو دیگه
خدایا چجوری بگم ! چجوری بگم که کنترل کنه خودشو!
_سامیار من و نمیخواد منم نمیخوامش
_ چیییییییی ؟ چی میگی حالت خوبه ؟ شمیم باز شوخیت گرفته ؟ تو چرا دست برنمیداری از
این کارات ؟
_نه بخدا شوخی نیست شهریار ما میخوایم از هم جداشیم
صدایی نیومد.
_الو داداش ؟
_شمیم این چرتا و پرتا چیه ؟
_چرت و پرت نیست (دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه)اون به من نامردی کرد
شهریار جلوی چشای خودم..باورت میشه ؟
_شمیم باورم نمیشه
_باورکن ...خواهرت اینجا تک و تنها داره با این همه بدبختی میجنگه
_چرا نیومدی ایران ؟؟
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_اگه میومدم اونجا مامان و بابا یا عمه تمام تالششون و میکردن تا طالق نگیرم!
_شمیم مطمئنی از کارت ؟تصمیم سختیه ها بعدا پشیمون نشی
_ صدای ضربه بدی اومد
_لعنتی لعنتی لعنتیییییییی
شهریار بود که داشت فکر کنم به فرمون ضربه میزد...
_با کی ؟ اون عوضی کی بوده ؟
_هه...اگه بگم باورت نمیشه
_کی ؟
_پرنیا
_کی ؟پرنیا ی عمه ؟؟؟؟؟
_اره خود عوضیش
_وای شمیم مخم نمیکشه دیگه
_شهریار من اینجا دارم میمیرم
_بمیرم برات ..میدونم میدونم من واسه فردا بلیط میگیرم میام اونجا ..تنهات نمیذارم قول دادم
بهت
_واقعا میای ؟
_اره حتما میایم نگران نباش
_مرسی واقعا ممنون .این شماره زنگ بزن کار داشتی.
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_باش ..کاری نداری عزیزم !من برم کارامو بکنم
_نه داداشی مواظب خودت باش خدافظ
گوشی قطع کردم و گذاشتمش رو مالفه.
بعد از ساعتی رفتیم خونه فرهاد .از اومدن شهریار ذوق کرده بودم و برعکس چند روز گذشته
لبخندی کمی رو لبم بود.
فرهاد_شمیم حاال که خوشحالی میای شام بریم بیرون ؟؟خواهش میکنم نه نگو
دلم نیومد رو حرفش نه بیارم این چند وقت خیلی زحمت کشیده بود
_باش بریم
فرهاد با خوشحالی گفت
_مرسی ...یه کاری میکنم خیلی بهت خوش بگذره
سرمو تکیه دادم به صندلی و بیرون نگاه میکردم ..دیگه عاشق فرانسه نبودم شهر مورد عالقم
پاریس نبود شده بود نحس ترین جای دنیا
به ساعتم نگاهی کردم  .االناست که برسه استرس و نگرانی رهام نمیکرد...
خوشحالی که داشتم داشت سعی شو میکرد تا این دو حس مضخرف و از بین ببره...
چشم چرخوندم .ای بابا چرا نیومد !؟
_االن میرسه دیگه چرا اینقدر عجله داری ؟
برگشتم سمت فرهاد و گفتم
_نمیدونم اصن ..استرس نگرانی و ..همشون باهم قاطی شده
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_اوال که استرس برایچی ؟اون برادرته داره میاد میخواد بهت کمک کنه .دوما نگران چیزی نباش
همه چی مرتبه
هه میگه همه چی مرتبه ..پوزخندی زدم و گفتم
_اره همه چی مرتبه ولی برعکسش ..هیچی االن درست نیست هیچی االن سرجاش نیست
..من اینجا ...سامیار اونجا.
فرهاد اخمی کرد و گفت
_اگه درست نیست چرا نمیری پیشش ؟
با تعجب نگاهی انداختم بهش
_میفهمی چی میگی ؟؟؟
صداشو یکم برد باال و عصبانی گفت
_من میفهمم ولی انگار تو نمیفهمی ! تو گفتی طالق میخوای ! دیگه نمیخوای با اون عوضی
زندگی کنی ! حاال امروز چی ؟ خانوم میگه هیچی درست نیست من اینجا سامیار اونجا
..میفهمی چی میگی شمیم ؟ تکلیفت با خودت مشخص نیست هنوز ! مگه تو بچه ای که هی
از این شاخه به اون شاخه میپری !؟؟!
چشای پر اشکمو دوخته بودم بهش ...اره خب جای من نیست بفهمه چی میکشم !
_اره تو راست میگی من نمیفهمم ..اخه میدونی چیه ؟ دفعه اولمه نامردی دیدم اونم سه روز
بعد ازدواجم ! ازدواجی که با عشق مثال سر گرفت ! اخه تاحاال این چیزا رو ندیدم ! اینقدر
ضعیفم که نمیتونم درست تصمیم بگیرم  ،اره اره ...مرسی که بهم یاد اوری کردی ! امروز با
شهریار میرم از خونت .قول میدم دیگه حتی سایه منو نبینی !
رفتم مستقیم تو دستشویی'
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به چهره ی شکست خورده خودم تو ایینه نگاه کردم ..زیر چشام اندازه ی یه بند انگشت سیاه و
گود شده بود..
ی مشت پر اب سرد زدم تو صورتم'
قوی باش شمیم االن دیگه تنها نیستی تا چن دقیقه دیگه شهریار میاد  .پشتت به کوه گرم
میشه  ،این کوه مثل کوه سامیار نیست  ،استوار و محکمه'..
رفتم بیرون و دنبال چهره ی اشنایی گشتم .یکم رفتم جلو تا اینکه فرهاد و دیدم سرش پائین بود
و تو فکر  .رفتم کنارش و خیلی طبیعی گفتم
_نیومد ؟؟
سریع سرشو اورد باال و نگاهی انداخت بهم .زل زده بود بهم  .میدونستم پشیمونه ولی تو
چشاش نگاه نکردم .اون داشت منو نگاه میکرد و من مردم و...
جواب ارومی داد
_نه هنوز
سری تکون دادم و اروم اروم بین جمعیت راه افتادم..
ای خدا ،نکنه نیاد ! دیشب فقط یه اس اومد به شماره فرهاد که ساعت پرواز و اینا رو نوشته.
رفتم و رفتم تااینکه ی لحظه چهره ی اشنا رو دیدم.خیلی دور بود
چشامو ریز کردم و سعی کردم با تمام وجودم نگاه کنم..
اره خودش بود ..شهریار بود داداش خودم .پیراهن چهارخونه ای تنش بود داشت میون جمعیت
میچرخید تا کسی و پیدا کنه...
اشکام و پاهام دست خودم نبود ..اشکام مثل بارون داشت صورتم و خیس میکرد
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پاهامم کشیده میشد سمتش ..هی سرعتش بیشتر میشد ..بیشتر و بیشتر
با سرعت میخوردم به مردمی که توی سالن بودن.
_شهریاااار
چند متر بیشتر نمونده بود که چرخید و منو دید .چمدونا از دستش افتاد و دستاشو باز کرد.
با تمام وجودم خودمو حل کردم تو بغلش .جوری فشارش میدادم که دلم میخواست تمام
دلتنگیامو و بدبختیام همونجا از بین بره
_خواهر من...
_شهریار
_جانم
_نمیدونی چی کشیدم این چند وقت.
_میدونم ابجی ..از همون پشت تلفن فهمیدم ..صدات صدای شیطون همیشگی نبود
یه ربعی بدون توجه به بقیه حرف زدیم تا اینکه صدای فرهاد صحبتمون و قطع کرد.
_سالم .خوش اومدین
شهریار به فرهاد نگاهی انداخت بعد به من
اشکامو پاک کردم و گفتم
_ایشون اقای معتمد هستن .داستانش مفصله بعدا برات میگم
_باش..خوشبختم
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دستشو دراز کرد و باهم دست دادن .سوار ماشین فرهاد شدیم و رفتیم خونش .هرچی شهریار
اصرار کرد که میریم هتل قبول نکرد و گفت باید بیاین اونجا.
وقتی رسیدیم فرهاد اتاق کنار اتاق منو براش اماده کرده بود در اختیارش گذاشت.
شهریار ازم جدا نشد و گفت.
_من فعال سرحالم و نیاز به استراحت ندارم .پیش شمیم هستم شما راحت باشین
فرهاد لبخندی زد و گفت
_هرطور راحتین .من تنهاتون میزارم .فعال
با شهریار رفتیم تو اتاق
_خب شمیم بگو .از اولش
دستامو مشت کردم .سخت بود .خیلی گفتنش سخت بود
ولی اگه نمیگفتم شهریار منو به سامیار میرسوند دوباره
شروع کردم .از روز اولی که رز و پرنیا رو دیدیم تا دیروز که زیر سرم باهاش حرف زدم گفتم
گفتم چقدر فرهاد بهم کمک کرده و چقدر سامیار عوضی بوده .صدای سارا رو واسش گذاشتم
رگ پیشونیش در حال ترکیدن بود از عصبانیت ..اینقدر گریه کردم که صدام دو رگه شده بود و
چشام تار میدید
_شهریار من نمیتونم باهاش زندگی کنم .تا میبینمش صحنه ی که...
مکث کردم تا اروم بشم .از یاد اوریش دوست داشتم تمام چیزایی که توی اتاقه بشکونم
_نمیتونم شهریار ..امیدوارم درک کنی
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دستامو گذاشتم جلو صورتم
_باشه شمیم قول بهت میدم قول شرف میدم هرچه سریع تر کاراتو تموم کنم.
سرشو خم کرد و رفت تو فکر.
نزدیک سه هفته گذشته .شهریار و فرهاد با تموم زورشون و زدن و طالق گرفتم ...باالخره تموم
شد
تو این سه ماه اب شدم .دیگه شمیم شیطون و شری وجود نداره .اون خنده ها و اون شیطنتا...
هه...
لبخند رو لبام نمیاد چه برسه به شیطنت..
یه دختر گوشه گیر افسرده که روز به روز داره الغر تر و منزوی تر میشه.
رو تختم دراز کشیده بودم و زل زده بودم به سقف .تصویر مورد عالقه ی این روزام شده بود.
_شمیم؟
بدون اینکه سرمو تکون بدم و جواب بدم منتظر موندم ادامه حرفشو بگه
_بیا واست ناهار اوردم
_نمیخوام
_پاشو ببینم هرچی هیچی نمیگم
چشامو رو هم فشار دادم تا از کوره در نرم
_شهریار گفتم ن.می.خوام
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_چرا دست از سرم برنمیداری ؟بچه که نیستم گشنم بشه خودم میخورم
شهریار نگاهی بهم کرد .طاقت دیدن چشاشو نداشتم دوباره سر چرخوندم .شهریار سینی رو
گذاشت رو میز و نشست لبه ی تخت.
دستمو گرفت .اینقدر داغ بود که کشیدم بیرون
_چقدر سردی شمیم!
هه ...اون داغه من سرد ..چه جالب
_پاشو یه چیزی بخور فردا باید بریم ایران .بلیط هارو فرهاد اورده
با تعجب نگاهی بهش کردم.زمزمه کردم.
ایران !؟ چیکار کنم ! حاال همه خبر دارن از طالق منو و سامیار  ،چجوری طاقت بیارم !سامیار
سامیار لعنتی!
اشکی از گوشه ی چشم چکید
سریع پاکش کردم  .به درک منکه کاری نکردم اونه که گناهکاره ! چقدر دوست داشتم با سامیار
از این سفر برگردیم ! دوتامون خوشحال دوتامون سرحال.
کی فکرشو میکرد ؟
اینجوری بشه ؟ من ؟ شمیم راد ! یه روز سرنوشتم این باشه که طالق بگیرم ؟چقدر مامان بابا
خواستن باهام حرف بزنن ولی چیکار کنم ! اگه جوابشون و میدادم و صدای غمگینشون و
میشنیدم بخاطر اوناهم که شده تحمل میکردم این زندگی!
_شمیییییییم ؟
با چشای گرد شده به شهریار نگاه کردم.
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_ای بابا چرا نمیفهمی از اون موقعی صدبار تکونت دادم و صدات زدم ! ااا
_شهریار میشه تنهام بزاری!
_نه تا غذا نخوری نمیرم.
سینی رو گذاشت رو پاش و قاشق پر کرد .اورد جلو دهنم.
فقط نگاهش کردم.
_شمیم جان باز کن دهنتو.
سکوت
_شمیم ! بخاطر من!
سکوت
قاشق اورد پائین .زل زد توچشام

منم همینطور تو چشای قشنگش زل زدم .کم کم احساس کردم داره فرق میکنه ..الهی من بمیرم
ولی چشای تو خیس نشه .تو چشاش پر از اب شد .نریز تورو خدا شهریار التماست میکنم منو
بکش ولی نزار بریزه ! ای شمیم بمیری بمیری که شهریار و داداشت و همه کست و ناراحت نکنی
! بغضی از دیدن اشک شهریار تو گلوم بود و نمیتونستم قورت بدم .داشت کم کم به چشمام
سرایت میکرد ولی اگه گریه میکردم بدتر بود.
با دیدن قطره اشکی که ریخت پائین از چشماش نتونستم کنترل کنم چشام خیس شد.
سریع قاشق و برداشتم و کردم تو دهنم .شروع کردم به خوردن
تند تند میخوردم و هنوز نجوییده قورت میدادم .اشک میریختم و قاشقارو پر میکردم.
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شهریار زل زده بود به منو و حرکاتم .بهش نگاهی کردم لبخندی زد و اشکاشو پاک کرد.
قاشق بعدی و داشتم پر میکردم که دستشو گذاشت رو دستم
_بسه میخوای خودتو خفه کنی !ارومتر بخور.
یه لحظه احساس کردم نمیتونم نفس بکشم و غذا تو گلوم گیر کرده.
دستمو گذاشتم رو گلوم و سعی میکردم نفس عمیق بکشم شهریار که فهمید چی شد سریع اب
ریخت واسم و گرفت دم دهنم.
_هییییع هییییع
نمیتونستم نفس بکشم .اب و ریخت تو دهنم اینقدر گیر کرده بود که پائین نرفت
دست شهریار و گرفتم و فشار دادم .شهریار که داشت کم کم میترسید بلند داد زد
_فرهااااد فرهاااااااااد
در باز شد و فرهاد اومد تو .با دیدن من که دارم کبود میشم پرید پشتم و چندتا محکم زد پشتم.
ترسیده بودم .صحنه ی بدی بود احساس میکردم مرگ هی داره نزدیک و نزدیک تر میشه
.ناخونامو فرو کردم تو دست شهریار و نالیدم
_شه...شه..ری..ریار
_شمیم حرف نزن سعی کن نفس عمیق بکشی
با ضرباتی که فرهاد میزد پرت میشدم جلو .داشت کم کم دست و پاهام سست میشد.
چشام سیاهی رفت .یهو یه چیزی اومد تو گلومو و تو یه لحظه خالی شدن تمام معدمو احساس
کردم...
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و...
نفس عمیققققق.
چشامو بزور باز کردم و شهریار و فرهاد نگاهی کردم.
_شهریار .فرهاد..
فرهاد _جون فر..
فرهاد که تازه فهمید چی داشته میگفته نگاهی به شهریار کرد و سرشو انداخت پائین .واسم مهم
نبود دیگه این کارا و حرفا رو قبول نداشتم بزا هرکی هرچی دلش خواست بگه
_شمیم خووبی ؟
نگاه سرد و خشکمو به داداشم دوختم .سری تکون دادم
دستمو و گرفت و گفت
_بخواب بخواب صبح پرواز داریم.
چشام خواب داشت کم کم بسته شد و دیگه فقط تاریکی...
روز بعد*
تو هواپیما احساس خوبی نداشتم .همش صحنه ی حرفا و شوخی های سامیار میومد جلو
چشمم.شاید تنها چیزایی که این روزا ناخواسته لبخند رو لبم میاورد خاطراتش بود .شیطونی
هامون  ،دیونه بازی هامون...
سامیار اگه یکم مرد بودی یکم !االن اینجوری نبود.
فرهاد بیچاره حتی حوصله تشکر و خداحافظی ازش و نداشتم .چقدر اذیت شد چقدر بخاطر من
خودشو این در و اون در زد .امیدوارم منو ببخشه.
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_شمیم جان کمربندتو ببند هواپیما میخواد بشینه.
به ارومی کمربندمو بستم .ایران ! قول دادم  ،قول دادم به خودم که گریه نکنم اگه تو فرودگاه
بودن همشون.
خبرداشتم که سامیار هنوز برنگشته
صدای شهریار و شنیده بودم از تو اتاقش .داشت از نیما میپرسید سامیار اومده یا نه!
نیما ! چقدر دلم واست تنگه .خیلی خیلی شاید بیشتر از همه .اگه داد و بیدادای شهریار نبود تا
حاال صد بار اومده بود فرانسه.
شهریار اصرار داشت که بمونه تا یکم جو خونه رو عوض کنه.
شمیم ببین بخاطر تو همه ناراحتن همه تو خودشون .از این به بعدم جلو چششونی همش دیگه
بدتر.
اگه خودتو بکشی و یهو راحتشون کنی بهتر از اینکه که زجر کششون کنی ...اره به خاطر اوناهم
که شده  ،بخاطر اینکه راحت بشن و نفسی بکشن میرم...
یه کاری میکنم که زود فراموش کنن .پس قوی باش شمیم سعی کن لبخند بزنی!
هرچی سعی کردم تا یکم به لبام حالت بدم تکون نخوردن .ولش لبخند و بیخیال
_رسیدم پاشو

ازپنجره بیرون نگاه کردم .هواپیما نشسته بود .پاشدم شهریار دستمو گرفت و راه افتادیم
احساس میکردم بی روح ترین فرد داخل هواپیما منم .همه خوشحال شاد لبا خندون ..بعضی ها
با تعجب نگام میکردن فکر نمیکردم اینقدر اوضاعم خراب باشه ولی مثل اینکه هست .رفتیم تو
سالن.
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برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
استرسم داشت اوج میگرفت با دیدن جمعیت سرمو انداختم پائین
همش حس میکردم یکی زل زده بهم .دوری و نزدیکشو نمیدونم
احساس خوبی نداشتم .شهریار گفت بشینم تا چمدونا رو بگیرم.
نشستم رو صندلی .سرمو اوردم باال سرچرخوندم ببینم کیه داره نگام میکنه .ولی چیزی پیدا
نکردم
توهم زدی شمیم اثر قرصاییه که یواشکی میخوری !اگه شهریار ببینه...
_بریم عزیزم
پاشدم و راه افتادم دنبالش .هرجا میرفت میرفتم تا اینکه رسیدیم ..باالخره لحظه ی سخت دیدار
فرا رسید.
هیچ عالقه ای به دیدن کسی جز خانوادمو نداشتم .همش حس میکردم دشمنم هستن
..همشون
هیچ کس دیگه واسم اون ادم قبل نبود .حس کردم شهریار داره تکون میخوره .سرمو اوردم دیدم
داره محکم دست تکون میده .به سمتی که نگاه میکرد نگاه کردم.
با دیدن چهره هایی اشنا دستمو مشت کردم.
_خدایا خدایا خدایا ..خواهش میکنم .التماست میکنم بهم صبر بدی
راه افتادیم

دستی که تو دست شهریار بود یهو سفت شد جوری که دردم گرفت
_لعنتیا چرا اومدین!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ای دستم شهریار..
شهریار برگشت و عذرخواهی کرد .منظورش کیه ! کی اومده مگه ؟
اروم اروم دستمو کشیدم بیرون و قدمامو شل کردم.چی میشد االن میرفتم بدون اینکه کسی
ببینم .میرفتم یه جا و بدون اینکه مزاحم کسی بشم یا کسی مزاحمم بشه زندگی میکردم
.برگردم ! برم از همین جا و کار و تموم کنم!
واستادم*
شمیم اگه االن سامیار بود تو این نبودی ! تقصیر تو نیست .تو باید سربلند باشی که کاری
نکردی!
به پاهام قدرت دادم و راه افتادم
_شمیم ؟عزیزم ؟دخترم ؟
با شنیدم صداش کیفم از دستم افتاد .زل زدم تو چشاش .چشای قشنگ درشتش .دستاشو باز
کرد
برو شمیم .برو ...اونجا امن ترین جای دنیاست
رفتم و غرق شدم تو اغوشش .گرم بود .بدن سردم بعد از یه ماه یکم گرم شد...
گریه میکرد .دندونامو اینقدر رو هم فشار دادم تا گریه نکنم که فکم از درد تیر میکشید.
از بغلش اومدم بیرون
_گریه نکن مامان .جلو بقیه گریه نکن
مامان سریع اشکاشو پاک کرد.
_باشه عزیزم هرچی تو بگی .حالت خوبه ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
خیلی خوبم از سر و وضعم خوشحالی و خوبی میباره
_اره
_شمیمم؟؟؟بغل بابا نمیای ؟
با دیدن شونه های پهن بابا رفتم تو بغلش بدون حرفی بدون مقدمه ای .اشکم چکید تو بغلش
مگه میشد گریم نگیره..
سریع پاکش کردم.
_امید زندگیم چطوره!
عادت بابا بود تو بدترین شرایطم از کلمات امیدوار کننده استفاده میکرد .تو اوج نا امیدی از امید
حرف میزد.
میگفت قوی باشم...
میگفت باید تو هر شرایطی سربلندش کنی!
اره من دخترشم .امیدشم!
اومدم بیرون از بغلش
_خوبم بابا .شما خوبین ؟
دستی به سرم کشید
_تو خوب باشی من خوبم .شمیم قوی باش اینجا همه هستن بابا
دستشو فشار دادم و پلک رو هم گذاشتم.
کم کم با همه دست دادم و سالم کردم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
*رویا ،نیما ،عمو ،زنمو ،روزبه ،خاله ،نفس ،میشا*
رسیدم باالخره بهشون ..عمه ارغوان ،سوگل و محمد و عمو احمد یا همون بابای یه ماه قبل.
پوزخند از رو لبام نمیرفت ...نمیخواستم حرفی بزنم .نمیتونستم دل بشکنم وگرنه االن حرفای
توی دلم سنگ و اب میکرد...
قدم به قدمی که میرفتم قلبم داشت تندتر میزد .قدم به قدم زبونم تلخ تر میشد بدتر از نیش
مار ...کشنده تر
حیف حیف بابام و مامانم اینجوری یادم ندادن وگرنه ...وگرنه یه کاری میکردم درجا نسلشون
منقرض شه..
البته اینا گناهی نکردن پسرشون گند زده به زندگیت به اینا چیکار داری!
رسیدم.
همشون زل زده بودن بهم .عمه اشکاش امونش نمیداد .اشکاش دردی از من دوا نمیکنه.
عمه دستاشو باز کرد تا بغلم کنه ..نه نه دیگه اینو نمیتونم خدایا ببخش.
دستمو بردم جلو
_سالم
همه زل زده بودن بهمون.
عمه شوک بهش وارد شد دیگه نتونست سرپا بمونه و از حال رفت .سارگل جیغی کشید و عمه
رو بغلش کرد
همه جمع شدن دورش .نمیتونستم کاری بکنم.
فقط ایستاده بودم و نگاه میکردم .حتی دلمم نسوخت براش
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
حس میکردم همون قدر که قبال عاشقش بودم االن همون قدر نسبت بهش بی تفاوتم .میدونم
گناهی نداره ولی خب...
مغزم این روزا جواب نمیده .عمه رو بردن سوار ماشین کنن.
نیما دستمو گرفت و گفت
_بیا ما بریم.
نیما به بقیه اشاره کرد و دستمو کشید .سوار ماشینم کرد و خودشم نشست.
ماشین و روشن کرد و راه افتاد .توی راه هیچ حرفی نیما نزد.ممنون بودم از درکش واقعا
نمیتونستم حرفی بزنم .وقتی رسیدیم خونه .مامان بابا و شهریار و رویا خونه بودن.
بدون حرفی رفتم باال فک کنم تنها جا و مکانی که دلم واسش تنگ شده بود اتاقم بود.
در باز کردم.
بوی خوش اومد بیرون .بوی زندگی میداد شمیم شیطون توی این اتاق زندگی کرده .امیدوارم از
این به بعدم همینطورم بوی خوش زندگی و امید و بده..
در و قفل کردم و به لبتاپم روی عسلی نگاه کردم.
گذاشتمش رو پام .تا روشنش کردم پشیمون شدم
تصویر سامیار بود که داشت با زیباترین لبخندش نگام میکرد .چال گونش ،لباش ،چشاش
،چشاش ،چشاش...
لعنتی لعنتی لعنتــ ـــــی...
داد زدم:
متنفــــــرم ازتــ ـ ـ ـ ـــــ سامـ ـ ـ ــــیار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
لبتاپ و پرت کردم اونطرف و دستامو گذاشتم رو چشام..
زار زدم ...گریه کردم
ای خـــ ــــدا اخه چرا من !؟
مگه چی واسش کم گذاشتم ؟
چرا سرنوشت مــــــن ؟
لعـــنت به مــن
به سامیــ ـ ـ ـــــــار
به زندگیــــم
ای خـــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ــــدا

# 5ماه بعد#

_دیدی تنهام گذاشتی تو دل پائیز
_با اون تصمیم تلخ مصلحت امیز
_دیدی وسواس قلبت کار دستت داد
_چیزایی که نباید اتفاق افتاد
_اتفاق افتاد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_چجوری غربت و ترجیح دادی
_به عشقت که دلش تنگه زیادی
_به اون بارون پائیزی که داره
_رو تنهایی بی چترش میباره
_چجوری غربت ترجیج دادی
_به عشقت که دلش تنگه زیادی
_به اون بارون پائیزی که داره
_رو تنهایی بی چترش میباره
_بگو چیکار کنم
_با اون خیابونی که میگفتی بهش دستامو مدیونی
_بگو چیکار کنم
_با خاطراتی که پر لبخند و عکس وشعر و موزیکه
_چجوری غربت و ترجیح دادی
_به عشقت که دلش تنگه زیادی
_به بارون پائیزی که داره
_رو تنهایی بی چترش میباره
_چجوری غربت و ترجیح دادی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_به عشقت که دلش تنگه زیادی
_به اون بارون تنهایی که داره رو تنهایی بی چترش میباره
پائیز شده بود فصل مورد عالقه ی سامیار.
هنوز فراموشش نکردم
هنوز دوستش دارم
چراشو نمیدونم
فقط اینو میدونم که زندگیم  100درجه تغییر کرده
شمیم شیطون=مرد
شمیم شر=افسرده
شلوغی=تنهایی
مهمونی=اتاق تاریک
دوستا=ندارم
لبخند=پوزخند
زندگی=قبرستون

(عشق=...؟)
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامیار هنوز نیومده .واسم اومدن و نیومدنش مهم نیست .چون بود و نبودش فرق نمیکنه
تق تق تق
بی حوصله به در نگاه کردم
_بله ؟
مامان اومد تو.
_شمیم جان امشب خانواده ی عمو واسه شام میان اینجا
_پوووف .باشه شاید من پائین نیام
_اوا خدا مرگم بده .اگه نیای خیلی زشته دفعه های پیشم اینکار و کردی امشب اگه نیای دیگه
هیچی ها
_باشه مامان باشه حاال ببینم
مامان رفت و من موندم.
اووووم
عاشق سکوت اتاقمم
عاشق اینم که دراز بکشم رو تختم و اهنگایی که دوست دارم و  24ساعته گوش کنم
ساعت  5بود.
دوست نداشتم یه لحظه اتاق و ترک کنم ولی نمیشد و امشب و در رفت .حوله برداشتم رفتم
حمام دوش گرفتم .نشستم جلو اینه موهامو خشک کردم و باز گذاشتم.
از کمدم بلوز شلوار برداشتم .بلوز گلبهی و شلوار لی روشن.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بزا یکم حال خودم که عوض بشه .موهامو کشیدم و رفتم پائین
با دیدن جمعیت فهمیدم که اومدن.
مامان بابا با دیدن من چشاشون برق زد
ببین توروخدا چقدر اذیت شدن که اینطوری میکنن.
سالم و احوالپرسی کردم و نشستم.
یکم که گذشت داشتم میوه پوست میگرفتم که روزبه و نیما رفتن باال .بهشون نگاه کردم.
بعد از  5مین حوصلم سر رفت و رفتم باال .دلم واسه اتاقم تنگ شد
از جلوی در اتاق شهریار که رد شدم صدای روزبه متوقفم کرد.
_به جون نیما راست میگم
_اخه چرا ؟ همین امروز ؟
_اره همین امروز .نمیدونم ولی مثل اینکه یهویی اومده
_تو از کجا فهمیدی ؟
_من با محمد بودم که سارگل زنگ زد بهش گفت سامیار برگشته
قلبم از شنیدن اسمش ایست کرد
_برگشته برگشته برگشته برگشته برگشتع
تو سرم اکو میشد سامیار برگشته .برگشته ایران
با پرنیا ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بتوچه اخه...
اگه با پرنی..
در بازشد و نیما و روزبه اومدن بیرون .نیما با دیدن من هنگ کرد
_شمیم!
با تمام بهتم گفتم.
_سام ...سامیار ...برگشته !!؟؟
روزبه با کف دست زد به پیشونیش.
_ای نمیری روزبه..
دست گرفتم به دیوار .فشارم افتاد و سرم شروع به دوران کرد.
چشام تیر کشید و دنیا دور سرم چرخید...
با ریختن چیزی روی صورتم دستمو گرفتم جلوش و چشامو بزور باز کردم .تصویر تاری از جمعیت
اطراف و دیدم.
همه بودن...
سرم چرخوندم تا نگام به روزبه و نیما افتاد یادم اومد.
فقط نگاش کردم .با بغض گفتم
_نیما ؟ راسته ؟
همه ناراحت بودن .از قیافه هاشون معلوم بود که راسته .پس برگشته ایران.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
از فردا دوباره زندگی مضخرفم اوج میگیره .سعی کردم اروم کنم اوضاع و ولی با اومدن سامیار
همش به باد رفت .اشکامو پاک کردم.
مامان داشت اروم گریه میکرد زنمو شونه هاشو ماساژ میداد.
ولی نمیزارم بقیه چ گناهی کردن .چقدر عذاب چقدر سختی!
لبخندی که فکر کنم هیچ شباهتی به لبخند نداشت زدم.
_خب من خیلی گشنمه تا صبح میخواین بشینین ؟
با تعجب نگام کردم .مامان سریع عکس العمل نشون داد
_بیاین پائین ..بیاین شام حاضره
رویا و شهریار رفتن بقیه هم پشت سرشون.
فقط نیما موند .دستامو مشت کردم تا صدام از بغضی که داشتم نلرزه
_چرا تو نمیری ؟
نیما حرفی نزد.
_نیما برو پائین دیگه
دستی به موهاش کشید و گفت
_پاشو باهم میریم
اروم بلند شدم .نیما سریع اومد دستمو گرفت تا نیفتم.
_شمیم بخدا دیوونه ای اگه فکرشو بکنی!
پوزخندی زدم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_همش تقصیر منه .اگه من از روزبه نمیپرسیدم تو االن حالت اینجوری نبود.
عصبی گفتم
_بسه نیما .این چرت و پرتا چیه؟تا کی میخواستین قایم باشک بازی کنین واسه من اصال مهم
نیست که اون برگشته .چ نسبتی داره با من که حرص و جوش بخورم

باهم رفتیم پائین .خودم و قوی گرفتم و تا اخره شب حتی نزاشتم شک کنن که من ناراحتم.
هرچند که اونا تا موقع رفتن فقط چششون به من بود که یا گریم بگیره یا از حال برم!
خدا رو شکر تموم شد.
ساعت  12بود که شب بخیر گفتم ورفتم باال.در و بستم و پشت در افتادم...
چقدر دلم براش تنگ شده بود
چقدر دوست داشتم بدونم االن چجوریه
واقعا نمیکشم این همه فشار و..
از همون موقع که واسه اخرین بار رز و پرنیا رو دیدم دیگه تا االن ندیدمشون.
مامان و باباهم حتی یک کلمه در موردشون نگفتن.
تو این  5ماه عمع ارغوان و سارگل زیاد اومدن باهاشون طبیعی برخورد میکردم ولی تا میدیمشون
یاد قیافه ی سامیار میافتادم و حالم بد میشد..
ترجیح میدادم یا خودم و به خواب بزنم یا به هر بهانه ای فرار کنم از دیدنشون
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فقط فقط بخاطر بابا که ناراحت نشه بعضی مواقع میرفتم وگرنه اصال..
پاشدم و نشستم جلو اینه
به خودم نگاه کردم به بخت سیاهم که باید اینجوری میشد فکر کردم.
به اشکا که خیلی سریع راهشون و پیدا میکردن و میریختن از چشام.
هی خدایا بهم صبر بده تا بتونم این مرحله از زندگیمم رد کنم و به ارامش برسم.
به هر بدبختی بود خوابم برد.
صبح با صدای شهریار از خواب بیدار شدم
_شمیم شمیم پاشو
چشامو باز کردم و نشستم
_چی شده ؟
_دیشب انقدر یهویی شد که یادم رفت بهت بگم
_خب...چیو ؟
_فرهاد صبحی پرواز داشته رسیده تهران.
با تعجب فراوون گفتم؟
_فرهااااد ! چ یهویی
_اره مثل اینکه مرخصی گرفته یکم استراحت کنه .االن رفته هتل ولی واسع ناهار میاد اینجا
دیگه چشام از این گرد تر نمیشد
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_اینجاااااا؟چرا اخه ؟
_شمیم یه ماه خونش بودیم حاال نمیخوای یه ناهار بهش بدی
_نه نه بحث اون نیست .اخه همش یاد اون روزا میفتم
دستمو گزاشتم رو چشمم و فشار دادم.
_اون روزا دیگه خاکستر شد شمیم عاجزانه ازت خواهش میکنم فراموششون کن
هیچی نگفتم.
_حاالم پاشو تقر یبا یک ساعت و نیم دیگه میرسه فرهاد
_باش
شهریار رفت پائین و تنها شدم
ای خدا حاال این چند روز و چیکار کنم ؟!!!
رفتم دست و صورتم و شستم .نشستم رو تخت و گوشی و از رو عسلی برداشتم
یه اس داشتم باتعجب به شماره ی ناشناسش نگاه کردم.
اشنا نبود اصال.
باز کردم ...فقط نوشته بود
_من گناهکار نیستم
با تعجب و گیجی به متن نگاه کردم
_من گناهکار نیستم
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یعنی کیه!!!!
با فکری مشغول متن پیام دوش گرفتم و سریع لباسام و عوض کردم.
گوشی و دستم گرفتم رفتم پائین.
هنوز نرسیده بودم پائین که شهریار و دیدم داشت میومد سمت پله ها
_ا اومدی !بیا فرهاد اومد
با استرس گوشی و تو جیب پشت شلوارم گذاشتم و رفتم تو حیاط فرهاد دیده شد که داره میاد
سمت ما.
خوشتیپ بود مثل همون ی ماه.
تا رسید شهریار و بابا باهاش احوالپرسی و خوش امد کردن.
سرم و انداختم پائین تا وقتی که نوبت من برسه.
_سالم
سرمو اوردم باال و بهش نگاه کردم .با ته ریش قیافش جذاب شده بود ولی هیچکی مثل سامیار
نیست.
_سالم خیلی خوش اومدی
مهربون نگام کرد و لبخندی زد
_ممنونم
همگی رفتیم تو .با رویا نشستیم .گرم صحبت بودن با شهریار .گلی شربت اورد و تعارف کرد.
فرهاد هی وسط صحبتا بهم نگاه میکرد.
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سرمو انداختم پائین و تا موقع ناهار هیچ نگاهی به هیچ کس ننداختم
راحت تر بودم تا اینکه چشاشون و ببینم و از حرفای توی چشاشون حرص بخورم
بعد از ناهار تا جایی که تونستم خودمو تو اشپزخونه مشغول کردم.
بعد ی ساعت دیگه بهونه ای نبود واسه موندن اونجا .با اصرارای زیاد مامان و رویا رفتم تو
پذیرایی فرهاد تا چشش بهم افتاد لبخند گرمی زد که موهای تنم سیخ شد و حس بدی بهم
دست داد
خدایا دیگه تحمل فرهاد و ندارم که وارد داستان زندگیم بشه چرا نمیزاری تو همین تنهاییم بمونم
و بپوسم!
با اخمایی درهم رفتم تو حیاط و نشستم رو تاب.
پامو به زمین تکیه دادم و عقب جلو کردم تا تاب بخورم .ناخونمو کردم تو دهنم و شروع کردم به
جوییدنش
دیگه اعصابی برام نمونده با نگاهای بقیه هم اتیش میگیرم.
یهویی صدایی اومد .دقیق مشخص نبود از کجایه.با تعجب نگاهی به اطرافم انداختم صدا قطع
شد.
دوباره شروع شد
گوشامو تیز کردم و چشام رسید به در حیاط.
پاشدم و اروم اروم رفتم طرفش .صدا بیشتر و بیشتر میشد
یعنی چیه ؟
وقتی ی قدم مونده بود برسم به در واستادم صدا واضح میومد
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انگاری ی نفر پشت در بود که...
که داشت با یه سنگی چیزی اروم به در ضربه میزد.
نکنه ی ادمیه که حال درست حسابی نداره!
ولش باز نمیکنم...
تا اومدم برگردم صدای زمزمه ای شنیدم
ضربان قلبم هی داشت میرفت باال
نمیدونم چرا ولی حسی داشتم گنگ بود حس عجیبی!
اب دهنم و قورت دادم و دستمو گذاشتم روی ضامن در.
خدایا توکل به تو
شر نشه اتفاق بدی بیفته!
ضامن و کشیدم و در و سریع باز کردم...
یخ کرد سر تا پام...

#

سامیار

از دیروز تا حاال که تصمیم گرفتم خودمو نشون بدم به خانوادم دلتنگیم برا شمیم  100برابر شده
همش یاد صحنه هایی که بود میفتم حتی کوچیک ترین چیزا.
کل دیشب نتونستم بخوابم همش فکر میکردم شمیم بغلمه و گیج خواب میشدم ولی تو ی ثانیه
میدیدم نیستش اخر عصبی شدم و رفتم تو حال رو میل خوابیدم.
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تا همین ی ساعت پیش تو خیابونا پرسه میزدم تا اینکه عشق منو کشوند اینجا.
جایی که خود شمیم نفس میکشه.
از ماشین پیاده شدم و به در بزرگ خونشون نگاه کردم .خونه ای که ی ماه میومدم تا ببینمش با
دل و جون میومدم ولی حاال...
رفتم پشت درشون افتاب بدی بود ولی دیگه این چیزا اذیتم نمیکنه.
دستم و گذاشتم رو در .چشامو بستم
حسادت میکردم بهش به یه در فلزی که نزدیک شمیم بود.
به دری که شاید شمیم در روز لمسش کنه.
کاش من جای تو بودم ...هی
با سوئیچم اروم زدم به در.
_شمیم!
با هر ضربه اسمشو میگفتم
خدایا چی میشه صدام برسه بهش اون تنها عشق منه تو این دنیا .اولین و اخرینشه.
این چ بالیی بود سرم اومد
چرا اینجوری شد !؟
تصمیم گرفتم برم.
اینجا موندن من هیچ فایده ای نداره اگه دایی یا شهریار منو میدیدن ابروم میرفت.
ضربه ی دیگه ای به در زدم و گفتم
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_دوست دارم
تا برگشتم در با صدای تیکی باز شد.
قلبم نزدیک بود ایست کنه
نمیتونستم برگردم دوست داشتم فرار کنم اما برنگردم
خدایا کمکم کن
عرق روی پیشونیم نشست .دستامو مشت کردم نمیشد برم باید برمیگشتم .اره راهی جز این
نداشتم
انگشتامو فشار دادم کف دستم سرمو انداختم پائین و برگشتم.
_سالم
هیچ صدایی نیومد .بوی عطر میومد ی عطر اشنا.
یهو چشام گشاد شد و دستام باز.
قلبم داشت با تالش فراوون خودشو به در و دیوار میکوبوند.
سرمو اروم اوردم باال.
خودش بود
شمیم بود
عشق من
نفسم
قلبم داشت قفسه سینه شو با دیدن صاحبش جر میداد
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اروم باش اروم ،میدونم صاحب تو دیدی ولی تحمل کن
چشمم به چشش گره خورده بود پلک نمیزدم
حیفم میومد یه ثانیه از دستم در بره .بلوز شلوار تیره ای پوشیده بود.
الغر شده بود ولی هنوزم خوشگل و خوش اندام بود....
زل زده بود بهم..
چشمامو اوردم رو دستاش .دستایی که اینقدر دل تنگشون بودم که دیگه با هیچ زنی دست
ندادم جز مامان و سارگل.
یه قدم رفتم جلو .تکون نخورد خدایا میزاری بهش برسم!
لمس کنم دستاشو.
رسیدم بهش .اشک از چشش چکید قلبم تیر کشید سرمو انداختم پائین تا دیگه نبینم.
دستشو گرفتم .داغ بود خیلی ولی من عاشق همین داغی بودم عادت کرده بودم به گرماش.
خدایا بهم صب بده
سرمو اوردم باال و اشکاشو پاک کردم .اروم گفتم
_شمیم من؟
یهو نمیدونم چی شد..
دستشو کشید هلم داد و در بست...
حس کردم از عمرم کم کرد این کارش...
با زانو خوردم زمین .خدایا خدایا
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_خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااا
با دادی که زدم عصبانیتم نه تنها کم نشد بلکه بیشترم شد سوار ماشین شدم و با سرعت 220
تا  240رفتم
فرمون و جوری گرفته بودم که داشت له میشد
_چرا ؟چراااا ؟چرااااااااا؟خدایا دوسش دارم تو که میدونی من بی گناهم
دیگه نتونستم
دیگه نتونستم خودمو نگه دارم
اشکام شروع کرد به بارش
جوری از چشام فوران کرده بود که نمیتونستم جلوشون و بگیرم
_شمیم من دوست دارم من عاشقتم چرا گول اینا رو خوردی چرا باور کردی حداقل یه بار فقط ی
بار بهم فرصت میدادی لعنتییییییی
#شمیم
نمیدونستم چی کار کنم.
پشت در واستاده بودم و خشکم زده بود باورم نمیشد سامیار بود
دستمو اوردم باال و نگاهی بهش انداختم .دستم و گرفت
بوش کردم بوی ادکلن سامیار و میداد .اینقدر شوک بهم وارد شده بود که همونجا مثل احمقا
واستاده بودم و تکون نمیخوردم.
دادی که کشید هنوز صداش تو گوشامه..
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خداااا
اخه چرا اومده اینجا !
منو احمق فرض کرده که با گندی که باال اورد بازم اومده دنبالم.
با عصبانیت رفتم سریع دستمو شستم تو حیاط
_شمیم کجایی؟
با صدای فرهاد برگشتم طرفش .پووووف
_اینجام
فرهاد برگشت و گفت
_کجا رفتی ؟ بیا بریم تو خونه من واقعا خجالت میکشم اگه تو باشی بهتره
راست میگه مثال من صاحب خونم این چجور مهمون داریه من کردم!
با شرمندگی گفتم
_ببخشید بیا بریم
باهم رفتیم تو خونه .وقتی وارد خونه شدیم همه یجوری نگامون کردن
اصال از طرز نگاهشون خوشم نیومد.اخماموکردم توهم و نشستم
شهریار یه اتاق واسه فرهاد اماده کرده بود.
همگی رفتن که خواب بعدازظهرشون و بگیرن.
شهریار و نیما و فرهاد باهاش رفتن تا احساس غریبگی نکنه.
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رفتم تو اتاقم .گوشیمو در اوردم  5تا اس از همون شماره داشتم
_من گناهکار نیستم
_من گناهکار نیستم
_من گناهکار نیستم
_من گناهکار نیستم
_شمیم منو ببخش من تحت تاثیر قرار گرفتم و االن پشیمونم .باور کن من گناهکار نیستم االن
دارم از عذاب وجدان میمیرم ! حالم خوب نیست
با خوندن پیام اخر فکرم رفت سمت سامیار این کاراش یعنی! بعد  5.6ماه یادش اومده که باید
عذاب وجدان بگیره!
با عصبانیت به همون شماره که اس زده بود زنگ زدم
بار اول جواب نداد.
برای بار دوم گرفتم .تو اتاق رژه میرفتم منتظر بودم جواب بده تا بهش بفهمونم با بچه طرف
نیست.
یهو وصل شد
_الو ! چرا مزاحمم میشی !حاال یادت اومده که باید عذاب وجدان بگیری ؟حاالااااا!
_....
_جواب بده لعنتی
_شمیم
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دستم خشک شد رو هوا.
با شنیدن صدای رز دیگه تکون نخوردم و تازه هضم کردم پیاما رو
_رز ؟
با گریه گفت
_خودمم
_چرا اس دادی بهم ؟
_شمیم باید ببینمت
_من نمیخوام ریخت نحستو ببینم
_شمیم التماست میکنم چیزایی هست که تو نمیدونی ! پرنیا حالش خوب نیست .خواهش
میکنم ازت
دلم شروع کرد به پیچ خوردن
_التماست میکنم بزار من یه بار باهان حرف بزنم بعد هرکار دوست داشتی بکن
_نه نه نمیخوام ببینمتون
گوشی و قطع کردم و پرتش کردم رو تخت.
همونجا در زدن
رویا اومد تو.
_میشه بیام تو ؟
_اره بیا
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نشست رو تخت.
_چیزی شده اخه قیافت یجوریه؟
_رویا!
نشستم کنارش .بغضم گرفته بود
_سامیار و دیدم
رویا چشاش گرد شد و گفت
_کجا!
_موقعی که رفتم تو حیاط...
واسش تعریف کردم هیچی نگفت و فقط سکوت کرد
_از دیشب واسم پیام میاد .از یه شماره ی ناشناس .االن ...بهش زنگ زدم
_خب ! کی بود ؟
_رز ؟
رویا با داد گفت
_رز ؟ چرا به تو زنگ زده ؟ این دست بردار نیست میخواد چیکار کنه دوباره!
_گریه میکرد التماس میکرد میگفت باید ببینتم
_تو چی گفتی!
_هیچی قطع کردم ...میگفت حال پرنیا خوب نیست .چیزایی هست که من نمیدونم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رویا سرشو گرفت و گفت
_بعضی اوقات خجالت میکشم بگم همچین خواهری دارم
_ولش تو که مقصر نیستی
باهم تا ساعتای  5صحبت کردیم .بعدشم رفتیم پائین .تا رسیدیم فرهاد و پسرا هم خندون
اومدن پائین
مامان_به به پسرای گل .خوب خوابیدین ؟
فرهاد_نهال خانوم مگه این اقا نیما گذاشت بخوابیم اینقدر خندیدیم که تو عمرم نخندیده بودم
مامان اروم خندید و گفت
_تازه اولشه یکم بیشتر اشنا بشین دیگه تعارف نداره و...
بعد از خوردن ی چای یهو مامان گفت
_راستی ...شمیم جان!
یجوری با اکراه صدام زد که دلم شور افتاد
_بله ؟
_فرداشب عمه ...عمه ارغوان دعوتمون کرده واسه شام
دستامو سفت شد دور لیوان چای.دوست داشتم اینقدر فشار بدم تا بشکنه.
_مامان جان ما مهمون داریم نگفتی بهشون ؟
_چرا گفتم اقا فرهادم دعوت کرد.
دیگه نمیتونستم بهانه ای بیارم .سامیار و چیکار کنم ! وای خدا
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با اعصابی خورد و فکری مشغول تو جمع نشستم.
_پاشین بچه ها حاضرشین واسه شام بریم بیرون
با بی حوصلگی گفتم
_منو عفو کن من نمیام
_شما حق انتخاب نداری تا ی ربع دیگه حاضری.
شهریار و پسرا حاضر شدن و اماده منتظر ما .به زور رویا لباسامو پوشیدم و رفتم پائین.
_بریم ؟
_اره بریم
همگی سوار ماشین شدیم و رفتیم یه رستوران سنتی که توی باغش پر از درخت و تخت و کلی
ابشار ...اینا داشت
یه جای با صفا که کنار جوب اب بود نشستیم صدای اب واقعا ارامش بخش بود.
تا اخر هرجور بود تحمل کردم .چون فکر فردا شب فکرمو اینقدر مشغول کرده بود که نتونم به
خوش گذرونی فکر کنم .حاال که فرهادم هست دیگه بدتر .میترسم اتفاق بدی پیش بیاد .نه
فرهاد از سامیار خوشش میاد نه اون از این.
اصال نفهمیدم چی شد تا رسیدیم خونه .فقط دنبال بهانه میگشتم تا نرم ولی هیچی نبود از یه
طرفم ...به خودم و دلم که نمیتونم دروغ بگم!
دوست داشتم ببینمش دوست داشتم کنارش باشم حتی با کاری که کرده.
تا  4صبح بیدار بودم و فقط فکر کردم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
صبح ساعت  9بیدار شدم .حس بدی داشتم دلم مثل سیر و سرکه میجوشید..
موهامو شونه کشیدم و رفتم پائین .همه بیدار بودن
صدای زنگ اومد
با دیدن رویا و شهریار خندم گرفت.
هر روز اینجان.
نشد برن خونشون یه روز نیان اینجا.
شهریار با نون سنگگ وارد خونه شد
_به به عزیز دل برادر
_شهریار اگه میدونستیم هر روز میاین اینجا دامادت نمیکردیم
_هه هه هه بچه پررو .دوست دارم اصن

دستشو انداخت دور گردنم و همینطور که میرفتیم تو اشپزخونه با رویا سالم و علیک کردم.
فرهاد با خوشحالی بلند شد و باهاشون دست داد.
نیما هم همونجا از خواب بیدار شد و اومد پائین.
نیما_فرهاد صبحونتو بخور که بریم باهم شرکت.
فرهاد_نه نیما جان ممنون .من دیگه امروز میرم هتل که مزاحم شما نباشم.
همه یهو با تعجب نگاش کردن.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بابا_فرهاد جا این حرفا چیه ؟دیگه از این حرفا نزنی که ناراحت میشم تا وقتی که ایران باشی
همینجا میونی.
_نه ممنون .مزاحمتون نمیشم
شهریار_اوووو اینقدر تعارف نکن دیگه
مزاحم نیستی .تازه فردا ناهارم خونه ما دعوتی.
فرهاد_واقعا لطف داری .احساس میکنم با وجود شما خانواده ای جدید دارم.
همگی لبخندی زدن و ادامه ی صبحانه رو خوردن.
بعدش رفتیم تو حیاط و دور میز نشستیم .بعد از نیم ساعت نیما ،شهریار،فرهاد و رویا شروع به
بازی وسطی کردن.
اینقدر نیما و فرهاد که توی یه گروه بودن فرز بودن که داد شهریار و رویا در اومده بود
باالخره گروه نیما بردن و کری خوندناشون شروع شد ساعت  2:30رفتیم ناهار بخوریم.
نیما که بخاطر فرهاد شرکت نرفت بعد از ناهار عذرخواهی کرد و گفت باید بره و تا شب
برمیگرده.
همگی به خواب عصر رفته بودن و من فقط دلم شور میزد از مهمونی امشب.
هرجور بود با فیلم و اهنگ خودمو سرگرم کردم تا شد ساعت . 6دیگه حوصلم سر رفته بود رفتم
حمام .نشستم تو وان و با گرمی اب خوابم گرفت.
ولی خواب بدموقع بود .نیم ساعت بعد دوش گرفتم و اومدم بیرون.
یه بلوز استین بلند زرشکی که استیناش تور بود و کمرش تنگ میشد با شلوار مشکی پوشیدم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
موهامو سشواز کردم و سفت باالی سرم بستم .هیچ ارایشی نکردم رفتم پائین مامان گفت که تا
نیم ساعت دیگه راه میفتیم .حاضر و اماده نشستم جلوی تلویزیون .فرهاد اومد پائین و دید منو
.
نگاهی به دور و بر کرد و نشست کنارم
_شمیم ؟
برگشتم و نگاهش کردم.
_جایی که امشب میخوایم بریم خونه ی مامان سامیارع نه ؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم
_اره چطور ؟
تکیه داد به مبل و گفت
_از حالت دیروزت مشخص بود .فقط...
_فقط چی ؟
_سامیارم هست ؟
سرمو انداختم پائین و گفتم
_نمیدونم
پوفی کرد و زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم
تو ماشین حالت تهوع گرفته بودم از استرس با وجود فرهاد بدترم میشد .کاش نبود
کاش مامان دعوت عمه رو رد میکرد..
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اای خدا کمکم کن امشب سالم از این خونه بیام بیرون.
از ماشین پیاده شدیم همه چشمشون به من بود .با استرس و نگرانی نگام میکردن .حقم دارن
قیافم نشون میداد چقدر اضطراب دارم.
در و که باز کردن فرهاد نگاهی بهم کرد .کالفه بود نمیدونستم چشه .یهو اومد کنارم .با تعجب
گفتم
_چیزی میخوای ؟؟؟
با کالفگی گفت
_شمیم ازت خواهش میکنم بزار تا اخرین لحظه امشب کنارت باشم.
_نه فرهاد
_چرا ؟
_نه همین که گفتم ...واسه خودم نمیگم واسه خانواده ها .اصال دلم نمیخواد فکری بکنن.
منظورمو که فهمید ناراحت شد .بدون توجه بهش راه افتادم سمت بقیه .راه افتادیم سمت خونه
.فرهاد وقتی رسید پیشمون اخماش توهم بود.
اوو حاال یکی بیاد ناز اینو بکشه .با دیدن عمع و عمو احمد دم در .ضربان قلبم رفت باال
یاد قدیما افتادم.چقدر دوستشون داشتم چقدر مهربون بودن..االنم هستن ولی من دیگع شمیم
قبل نیستم.سرمو انداختم پائین اشکی که تو چشام جمع شده بود و پاک کردم لبخندی به زور
رو لبام کاشتم و سرمو اوردم باال..
یهو....
اون ...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اونکع سامیاره...
دستام شروع کرد به لرزیدن بدون توجه به اطراف حضور کسی و کنارم احساس کردم...
داشتم میوفتادم به تنها چیزی که احتیاج داشتم یه دست بود...
یع دستی که بتونم بهش تکیه کنم...
با داغ شدن دستم محکم فشارش دادم و یکم احساس مقاومت کردم
سرم پائین بود و رفتم طرفشون با عمه و عمو خیلی معمولی احوال پرسی کردم تا اینکه رسیدم
بهش...
لعنتی چقدر جذاب بود چقدر دوست داشتنی بود...
دستاشو تو جیب شلوارش کرده بود و زل زده بود بهم
همون ژست همیشگیش...
همیشه قیافش مهربون بود و عاشق ولی...
ولی االن فقط و فقط خشم بود .نمیدونم چرا!
مردمک چشمش رو بغل دستیم بود.
یه لحظه نگاهی به کنارم انداختم.
با دیدن فرهاد که دستش تو دستم بود و داشت با نفرت به سامیار نگاه میکرد تازه فهمیدم چی
شده
اینقدر گیج بودم که نفهمیدم کی دستمو گرفته..
مهم نیست...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اصال واسع حرص دادنش خوبم بود.
ولی بخاطر بقیه که فکری نکنن دستمو کشیدم بیرون.
دیگه نگاش نکردم .فقط صدای دوتاشون وقتی بهم سالم کردن شنیدم .رفتم داخل
نشستم بدون توجه به هیچ کس.
سرمو انداختم پائین و هیچی نگفتم .تا نیم ساعت سرم پائین بود دوست داشتم فرار کنم از این
خونه .واقعا باورم نمیشه این منم که اومدم توی خونه ای که االن سامیار توشه.
جلو چشم خودم!
با یاواوری صحنه ی اتاق خواب چشام و بستم تا از هجوم اشک جلوگیری کنم!
_شمیم!
اروم برگشتم به کنارم نگاهی کردم .رویا بود
_چی میگی!
_حالت خوبه ؟میخوای بریم تو حیاط ؟
_نه نه .فقط یه چیزی!
_چی ؟
حالم خوب نبود .دلم گرفته بود باز .واسه همین به رویا گفتم
_دستشویی دارم
_خب به سالمتی
_کوفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
اروم بلند شدم تا جلب توجه نکنم .رفتم سمت دستشویی شون دیگه سامیار و ندیدم .یعنی
نگاهی به اطراف نکردم که ببینمش
ترسیدم دستشویی پائین کسی باشه .رفتم طبقه ی باال
قدمام و محکم برمیداشتم تا فکر مشغول این خونه و خاطراتش نشه.
ولی نتونستم یعنی نشد
چشم چرخوندم و چشم دوختم به اتاق سامیار...
لعنت بهت سامیار..
تکیه دادم به دیوار و زل زدم به اتاقش درش نیمه باز بود.
هوس کردم برم تو ..همه پائین بودن وسط مهمونی هم کسی نمیاد تو اتاق.
اروم رفتم تو...
با دیدن تختش دستمو گذاشتم جلوی دهنم تا هق هقم بلند نشه..
چقدر رو این تخت خوابیدیم چقدر با بالشت عقده هامو سرش خالی کردم...
بوی ادکلنش داشت دیونم میکرد.
عکسایی که از خودش به دیوار بود..
بسه بسه االنه که سکته کنم...
تا اومدم بیام بیرون صدای پا اومد.
بدون معطلی پریدم تو دستشویی اتاقش.
وای خدا خدا غلط کردم غلط کردم اگه بفهمن من اینجام خودمو میکشم.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
یهو صدای بسته شدن در اتاق اومد...
صدای قلبم و میفهمیدم..
یهو.
_اه لعنتی لعنت بهت سامیار که نتونستی واسه خودت نگهش داری!
با شنیدن صدای سامیار هنگ کردم .داشت با خودش حرف میزد
_توی بی عرضه عشقتو نتونستی تو بغلت نگه داری ! خاک تو سر بی عرضت کنن که جلوی
چشای خودت یه پسر غریبه اینجوری به شمیم نگاه نکنه ؟!! خااااک
یهو صداش غمگین شد
_شمیم ! شمیم چرا نگام نمیکنی! د خب المصب ی دقیقه سرتو بیار باال حداقل من ببینمت
.اگه بدونی اگه بدونی چقدر دلم واست تنگه واسه دستات و بغلت دلت به حالم میسوزه.
مغزم هنگ بود فقط و فقط گوشام کار میکرد و صداش و میشنید.
از بغل در نگاش کردم
رو تخت دراز کشیده بود ساعد دست راستش رو پیشونیش بود و با خودش زمزمه میکرد.
ی عکسم رو سینش بود...
نشستم و صورتم گر گرفته بود.
یعنی!
یعنی دوسم داره؟!
پس چرا ! چرا اینجوری شد!
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( رز_شمیم التماست میکنم چیزایی هست که تو نمیدونی ! پرنیا حالش خوب نیست .خواهش
میکنم ازت)
عرق سرد نشست رو کل بدنم!
خدایا نه نه اگه....
وای حتی فکرشم سخته!
فشارم افتاده بود از فکری تو همش تو مغزم اکو میشد.
صدای در اومد
سامیار رفته بود سریع از اتاق پریدم بیرون و رفتم تو دستشویی..
ابی به دست و صورتم زدم و رفتم پائین .تا نشستم رویا گفت
_شمیم رنگت پریده.
_چیزی نیست
رویا دیگع چیزی نگفت .دلم داشت پر میزد که نگاه سامیار کنم
خدایا کمکم کن تا ذهنم اروم بشه .ولی تا موقعی که مطمئن نشدم نباید کاری بکنم.
تا اخر شب به هیچ کس نگاهی نکردم.
موقع برگشت سریع خداحافظی کردم و تو ماشین نشستم.
سامیار و کال بیخیال شدم و از کنارش رد شدم.
رسیدیم خونه فرهاد خوشحال بود .فقط دوست داشتم برم تو اتاقم و فکر کنم.
به چیزای خوب .با شنیدن صداش و حرفاش هوایی شده بودم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
صبح که بیدار شدم ساعت  8بود.
خیلی استرس داشتم همش فکرم مشغول بود .لباس پوشیدم و رفتم پائین.
فقط مامان و گلی بیدار بودن.
_سالم صبحتون بخیر دو بانوی زیبا
دوتاشون با تعجب نگام کردم
مامان_سالم صبحت بخیر دختر بانوی زیبا
گلی _سالم مادر صبح توهم بخیر
نشستم و شروع کردم به صبحونه خوردن.
مامان_چرا حاضری ؟
_میخوام برم بیرون یه دوری بزنم
_صبح به این زودی !؟
_اره
_ناهار خونه شهریاریم هاا
_اووو یادم رفته بود .باشه میام همونجا پس
هنوزم با تعجب نگام میکردن .تو این چند وقت اینطوری سرحال نبودم .واقعا چقدر افکار مثبت
حال ادمو عوض میکنه.
پاشدم و خداحافظی کردم .سوئیچ برداشتم و سوار شدم.
توی راه نردیک ی پارک نگه داشتم .موسیقی با صدای کم پخش میشد .استرسم و کمتر میکرد.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
صداشو بیشتر کردم و سرمو گذاشتم رو فرمون.
_بات نیستم ناراحتی ازینکه جاش نیستی
_خودت بگو پای کسی که دوس نداریش وای میستی ؟
_من جات نیستم اما این رندگی همینه نامرده
_منم یه روزی که یه جایی ول کرده
واسه همین بات نیستم
_ارتباطتت با قلبم خیلی وقته قطعه
_خدایی عین حقیقته که دوست ندارم و حسی بهت نیست
_چون قلبم پیشت نیست
_من کسیم که باز دوباره قراره بره تو رو تنهات بزاره
_دست خودم نیست توی مود ادمی که شدم نیست
_اینجوری که ما کنار هم هستیم
_چ فرقی بین منه با بغل دستیم
_ما مرض بین هم دیگه رو شکستیم برو
_ما خیلی وقته از هم دیگه سیریم
_بزار بریم عشقامون و پس بگیریم
_ما هردوتامون ی جای دیگه گیریم برو
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_زده به سرت نکنه میخوای سن من شه پسرت تا باور کنی به درد هم نمیخوریم
_بخدا تهش میبازیم
_ما باالخره یه روزی سره
_ی چیزه کوچیک چشامو تره
_یاد قدیم میکنیم
_یاد کسی که افتاب بهمون تابوند
_یاد همون که تو گذشتمون جاموند
_اینجوری ما کنار هم هستیم
_چ فرقی بینه منه بابغل دستیم
_ما مرض بین هم دیگرو شکستیم برو
_ما خیلی وقته از هم دیگه سیریم
_بزار بریم عشقامون و پس بگیریم
_ما هردوتامون ی جای دیگه گیریم برو
گوشی و تو دستم گرفتم.
رفتم رو همون شماره ای که رز باهام تماس گرفته بود.باید باهاش حرف میزدم خودمو از این برزخ
جدا میکنم خیلی بهتره تا اینکه بسوزم و بسازم ..یا ..یا میگه که خود سامیار میخواسته یا
برعکسش.
نفسم باال نمیومد دوست نداشتم چیزی بشنوم که قضیه رو بدتر کنه.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
صدای بوق انتظار که میخورد دستم هی میرفت سمت گوشی تا قطع کنم
ولی نزاشتم .تا اینکه جواب داد
_بله ؟
_الو ؟
_بفرما
_ببخشید من با خانوم رز کار داشتم
_پنج مین دیگه بزنگ تا بیاد.
و قطع کرد
یعنی چی !کجاست مگه ؟
خبر داشتم که عمو واسش ی خونه ی جدا گرفته و گفته دیگه دختری به اسم رز نداره ولی..
ولی نمیدونستم کسیم باهاش زندگی میکنه!
بعد پنج مین دوباره زنگیدم.
هنوز دوتا بوق نخورده بود جواب داد
_شمیم ؟
با شنیدن صدای خودش اخمام رفت توهم
_رز!
_وای شمیم مرسی که زنگ زدی منتظر تماست بودم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_میتونی بیای جایی که میگم؟
_اره اره
_اکی فقط زود بیا که جایی دعوتم ..بیا کافی شاپ سوزان
_االن میام
قطع کردم و راه افتادم .خدایا امروز و ختم بخیر کن.
تا رسیدم  30مین وقت برد .ماشین و پارک کردم و گوشی رو برداشتم.
در کافه که باز شد از اویزی که باالی در بود صدای جالبی بلند شد.
به دور و بر نگاهی کرد.
اومده بود .مثله اینکه اینقدر مهم هست که زودتر از من رسیده
رفتم و نشستم روبروش .تا منو دید بلند شد تا بیاد سمتم
با دستم نگهش داشتم و گفتم
_استپ کن ...چ خبرته !بشین میخوام زود برم
بهش بر خورد .نشست چیزی نگفت .گارسون که اومد ی قهوه ترک سفارش دادم و گفتم
_خب میشنوم
زل زدم بهش .چقدر قیافش بهم ریخته بود دیگع موهاش مثل همیشه مرتب نبود ریشه موهاش
مشکی شده بود و مشخص بود خیلی وقته رنگ نکرده .لباساشم تعریفی نداشت
_از کجا شروع کنم!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_بگو فرقی نداره!
_راستش شمیم  ،من!
_ببین بگو هرچی میدونی !من اصال حوصله این من من کردنا رو ندارم
_باشه پس وسط حرفم نپر.
همونجا قهوه رو اوردن .سریع زل زدم بهش که شروع کنه
_ از وقتی سامیار اومد و پرنیا دیدش رفت تو مخش .تو که میشناسیش چجور ادمیه تا حاال
نشده چیزی و بخواد و بهش نرسه ..مسافرت شمال خیلی واسش خوب بود.اول خبر نداشت که
سامیار زودتر میان وگرنه از همون روز اول میومد .خیلی سعی میکرد توجه سامیار جلب کنه ولی
...ولی وقتی میدید به تو توجه میکنه فقط و فقط چشمش به توعه داغ میکرد هرشب نقشه
های متفاوت میکشید اصال واسش مهم نبود که چیکارشه !
دستام مشت شد .لعنت بهت پرنیا...
_خیلی وقتا که تو نبودی بهش میچسید..تااون اتفاقی که میخواست بیفته و بعدش تو کل
فامیل بگه که این بی ابرویی تفصیر سامیار ..و اونم مجبور بشه باهاش ازدواج کنه .ولی خب
چنان سامیار خوابوند تو گوش پرنیا که برق از سرش پرید .وقتی از برگشتیم روز به روز نفرتش
نسبت به تو و عالقش به سامیار بیشتر میشد ..
یه جورایی داشت جنون میگرفت .تا اینکه خبر اومد که سامیار اومد خاستگاریت.وقتی فهمید
بدون معطلی رفت پیش سامیار.
میخواست با حرفاش پیشمونش کنه که با تو ازدواج کنه.خیلی ازت بد گفت حتی چیزایی
میگفت که فکرشم نمیکنی!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تا اینکه سامیار نتونست طاقت بیارع و بیرونش کرد .وقتی تو جواب مثبت دادی تقریبا نابود شد
.روز عقدتون شاید باورت نشه ولی . .میخواست خودکشی کنه .میخواستم برم دنبالش تا بیایم
جشنتون .هرچی صداش کردم جواب نداد .باالخره تو حموم پیداش کردم
تیغ دستش بود .خداروشکر تونستم بگیرم ازش تا دوهفته تب و لرز داشت
همش کاب.و.س میدید .اینقدر وضعش بد شده بود که چرا دروغ بگم ازت متنفر شده بودم .دلم
به حالش میسوخت .تا تونستم فکرشو مشغول درس و دانشگاه و این چرتا و پرتا کردم.
یکم اروم شده بود که باز گفتن عروسیته .همش خودشو تجسم میکرد تو لباس عروس کنار
سامیار .همش تو خیالش در حال رقص بود باهاش .یهو نمیدونم از کجا فهمید میخواین برین
ماه عسل .اصال یهویی از این رو به این رو شد.
حالش خوب و خوب شد اینقدر رو مخ بابام و باباش کار کرد که اجازه گرفت بریم فرانسه .من
حتی فکرمم سمت شما نیومد .بس که پرنیا میگفت این چند وقت فشار روم بوده میخوام یکم
هوا بخورم و از این حرفا.
قانع شده بودم.
رفتیم فرانسه خیلی خوشحال بود بعدازظهرا موقعی که من خواب بودم میرفت بیرون.
ولی نمیگفت کجا میره .بعد از دو سه روز دستمو گرفت و رفتیم تو یه هتل دیگع اتاق گرفتیم
.هرچی پرسیدم که معنی کاراش یعنی چی جواب نمیداد .بعدازظهر همون روز گفت بریم دنبال
یه نفر.
رسیدیم دم در اتاقی .وقتی در باز شد و تو و سامیار دیدم موهای تنم سیخ شد .فهمیدم همش
دروغ بود.
تو اون دو سه روز که باهم بودیم واقعا فهمیدم تو و سامیار هم و دوست دارین دلم به حالت
سوخت .اون روز که تو رستوران یکم زبون زدم بخاطر پرنیا .اینقدز بهم گفته بود که وقای من میرم
بیرون تا بد بگو از رابطه ی منو سامیار که نشد که نگم...
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
من میدونستم چیه نقشه خونه ی دوستش .تو دلم خدا خدا میکردم نیاین .یا حداقل تو نیای
ولی اومدی متاسفانه.
اون شب ...اون شب با اون شربتی که نمیدونم چ زهرماری توش داشت سامیار و کشوند تو اتاق.
میدونستم داروش توهم زایه .و...و توی اتاق پرنیا با گفتن اینکه من شمیم سامیار و گول زده...
سامیار گیج و منگ بوده و باور کرده .ع چی پرنیا میگفته و گوش میکرده
شمیم من واقعا نمیدونم چی بگم!
دیگه چیزی از حرفاش و نفهمیدم و فقط سیاهی مطلق شد..
چشامو بزور باز کردم .با یاداوری حرفای رز مغزم از کار افتاده بود.
اخه چرا ؟ چرا پرنیا ! این رسمشه ؟
میتونست این چند ماه بهترین روزای زندگی ما باشه !حاال ! حاال چیکار کنم ؟
بیمارستان بودم و کسی تو اتاق نبود .حالم اصال خوب نبود بزور زنگ و فشار دادم تا پرستار بیاد
تو اتاق.
با باز شدن در چشامو باز کردم .سرم گیج میرفت و چشام تار میدید.
پرستار سرمم و چک کرد و گفت
_تا ی ربع دیگه تمومه سرمش.
رفت.
دستم فشرده شد.
رز_شمیم حالت بهتره ؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دیگه نتونستم .چقدر این بغض لعنتی و نگه دارم.
اشکام شروع به بارش کرد .جوری که نمیتونستم کنترلش کنم.
_شمیم تورو خدا اروم باش من ...من باید برم بیرون برمیگردم سریع.
رفت بیرون ساعدمو گذاشتم رو چشام و گذاشتم اشکام راه خودشون و پیدا کنن
بعد از  10مین در باز شد .اشکام هنوز بند نیومده بود.
_چرا ؟واقعا چرا رز تو جلوش و نگرفتی !توکع دیگع من عاشقشم لعنتی دیدی زندگیم شده بود
سامیار .چرا گذاشتی زندگیم و ازم بگیره .چرااا ؟
ضجه میزدم به این چند ماه فکر کردم.
_اخ سامیار چقدر دوست داشتم اینجا بودی و بغلت میکردم..
زمزمه میکردم و گریه میکردم.
دستم داغ شد .یهو ب.و.سه ای روی دستم نشست.
چشامو با تعجب و وحشت باز کردم...
با دیدن سامیار ضربانم قطع شد...
چشاش پر اشک گونه هاش خیس بود.
از این فکر لبخندی زو لبام اومد.
سامیار با دیدن لبخندم اومد جلو و منو تو بغلش غرق کرد.
بین اون بازوهاش گندش عشق میکردم .
_سامیار!
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_هیسسسس وقت واسه حرف زدن زیاده
وقتی سرمم تموم شد با گیجی و منگی دست سامیار و گرفتم اینقدر از اتفاقای امروز متعجب
خوشحال بودم که مغرم نمیتونست همه رو باهم هضم کنه .سامیار دستمو فشار میداد و
چشاشو میبست..
واسه اونم سخت بوده بیچاره واسه گناهی که نکرده اینقدر زجر کشیده از چشام دوباره اشک
ریخت گلوم از درد بغضی که داشتم تیر میکشید سوار ماشینش شدم
سرمو انداختم پائین و چیزی نگفتم دوست داشتم بریم خونمون خونه ای که همش شیطونی
میکردیم .دوباره دستمو گرفت و ماشین و روشن کرد چیزی نپرسیدم که کجا داره میره چون
دوست نداشتم ازش جداشم !اونم چیزی نگفت تا اینکه ماشین و نگه داشت .سرمو و همچنان
پائین نگه داشتم .
سامیار_شمیم ببخشید گلم ،معذرت میخام نمیخواستم ناراحتت بکنم،منو ببخش..
نذاشتم حرفش تمام بشه دستمو گذاشتم رو لباش
شمیم_این اشک شوق سامی ..سامی؟
سامیار_جون دلم خانومم
شمیم_قول میدی هیچ وقت تنهام نذاری؟
سامیار_قول میدم گلم ،تو نفسمی مگه میشه آدم بدون نفسش زنده بمونه
شمیم_نمیدونی چقدر برام سخت بود خیلی دوست دارم گل من
سامیار_منم دوست دارم خانومم
بعدارز این که سامی منو رسوند خونه شهریار باهاش خداحافظی کردمو پیاده شدم،از دست
خودم هم ناراحت بودم هم خوشحال
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
ناراحت بخاطر اینکه به عشقم نسبت به سامی شک کردم
خوشحال بخاطر اینکه سامی بهم نامردی نکرده ولی موندم چطوری به بابا اینا موضوع و
بگم میترسم که قبول نکنن
باید با سامی حرف بزنم درباره این موضوع....
شمیم _ زنگ و زدم خود شهریار جواب داد
شهریار_کیه؟
شمیم_منم بازکن
شهریار_ چه عجب تشریف آوردی
شمیم_ناراحتی برم؟
شهریار_بیا باال خودتو لوس نکن
شمیم_اووووف بالخره در و باز کرد
رفتم داخل مامان اینا اومده بودن
سالم،سالم ببخشید دیر شد داشتم قدم میزدم ساعت از دستم در رفت
بعد از تعویض لباس شستن دست و صورت رفتم رو مبل تکی نشستم تا نشستم دیدم برا
گوشیم پی ام اومد
با باز کردن پی ام نیشم تا بنا گوش باز شد سامیار بود
سامیار_قایق ِ قسمت اگر دور کند از "تو" مرا
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
رود را سمت "تو" برعکس شنا خواهم کرد
منم براش نوشتم
شمیم_
بعد از جند دقیقه دوباره برا پی ام فرستاد
سامیار_آسمان ﺭﺍ مرخص میکنم,
ﺩیگر به هوﺍ هم نیاﺯﯼ ندﺍﺭﻡ,
تو خوﺩﺕ ﺭﺍ مثل ﺁسماﻥ  ,مثل هوﺍ  ,مثل نور پهن کرده ای روی همه لحظه هایم  ,بعد از تو هیچ
دلی دلم را نمی لرزاند  ..دلت قرص..
شمیم_لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای
آدم نمیگذارد....
بعد از دادن این پیام سرم رو باال گرفتم دیدم همه دارن ی جوری بهم نگاه میکنن
هول شدم گفتم
شمیم_سالم
اوه اوه چه سوتی شد با این حرفم همه خندیدن جزء فرهاد که نمیدونم اون نگاه غمگینش برا
چی بود....
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(

از زبون فرهاد)

فرهاد_ با دیدن خنده های شمیم ک سرشم تو گوشیش بود هم بهش مشکوک شدم هم با
فکردی که ب ذهنم اومد ناراحت با اون سوتی ک داد همه خندیدن جزء من نمیتونستم با فکردی
ک تو ذهنمه بخندم نکنه دوباره با سامیار خوب شده یا اینکه با کس دیگه ای دوست شده نــه
من نمیتونم فکرشم بکنم من تازه متوجه شدم به شمیم عالقه دارم ن خدا من فرهادی ک
غرورش زبون زد عام و خاص بود دارم اعتراف میکنم عاشق شدم اونم عاشق شمیم حالم خیلی
بد بود با یه معذرت خواهی بلند شدم رفتم تو حیاط،داشتم تو حیاط قدم میزدم فکر میکردم
رفتم نشستم رو تاپ گوشه حیاط زیر درخت بید مجنون بعد از چند دقیقه با خودم تصمیم
گرفتم برای بدست آوردن شمیم تمام تالشمو بکنم،آره باید تمام سعیمو بکنم من نمیذارم کس
دیگه ای شمیممو ازم بگیره با این امید که میتونم شمیم و مال خودم بکنم بلند شدم تا برم تو
خونه
ولی نمیدونستم ک دست سرنوشت چیز دیگه ای برام رقم زده..
(

از زبون شمیم)

داشتم همینجوری به فرهاد نگاه میکردم دیدم بلند شد با معذرت خواهی ب طرف حیاط رفت وا
چرا اینجوری کرد
یعنی چیشده؟اون غم چشماش برا چی بود؟فرهاد کم بهم کمک نکرد اونم مثل شهریار برام
عزیزه پس منم باید بهش کمک کنم ولی االن وقتش نی بذار بریم خونه باهاش میحرفم
داشتم فکر میکردم دیدم دست شهریار داره جلوم تکون میخوره به خودم اومدم
شمیم_هااااا
شهریار_کجایی تو یک ساعته دارم صدات میکنم
شمیم_هاااااااا
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار_نه مثل اینکه اصال حالت خوب نی ببینم چیزی شده؟؟چی فکرتو مشغول کرده ؟
اوه اوه چه ضایع بازی شد دوباره شمیم ب خودت بیا فعال وقت فکر کردن نی
با چندتا سرفه مصلحتی صدامو صاف کردم
شمیم_ن بابا چی میخواست بشه داشتم فکر میکردم فرهاد چشه امشب
شهریار_نمی دونم واال
شمیم_باش بعدا ازش میپرسم خب تو چیکارم داشتی ؟؟؟
شهریار_ازبس منو به حرف گرفتی حرف خودم یادم رفت
شمیم_عه عه عه بچه پرو من کجا تورو به حرف گرفتم
شهریار_حاال اینارو بی خیال خواستم بگم بیا بریم شام بخوریم
شمیم_باش بریم تو هم برو فرهاد و ص....هنوز حرفم تمام نشده بود دیدم فرهادم اومدم دوباره
چهرش خونسرد شده بود جوری که من شک کردم اصال غمی تو چشماش دیدم یا نه
شهریار_ فرهاد و چی ؟
شمیم_هیچی خواستم صداش کنی که خودش اومد
شهریار_آها
سرشام کسی حرفی نزد شام تو سکوت خورده شد..بعد شام من ظرفارو شستم رویا هم داشت
چایی میریخت
بهم گفت
رویا_میگم شمیم امشب خیلی سرحالیا نکنه خبر،مبری کلک بعد با شیطنت منو نگاه کرد
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شمیم_ن بابا چه خبری
رویا_گفتم شاید خبری شده که تو امروز خیلی خوشحالی
هول شدم سریع گفتم
شمیم_هاا،چی،نه ای باباگفتم که نه من رفتم تو م چایی تو بربز بیار
سریع در رفتتم میترسیدم االن متوجه بشن من اول باید با سامی حرف بزنم بعد به بابا اینا بگم
رفتم نشیتم کنار مامان در همین هین رویا هم با سینی چایی اومد بعد ازتعارف چایی ها نشست
کنار شهریار بعد از چند دقیقه بابا بلند شد رو به ما گفت پاشین من فردا کلی کار دارم االنم
خستم
منم از خدا خواسته بلند شدم از رویا و شهریار تشکر کردم و پشت سر مامان و بابا رفتم سوار
ماشین شدم دل تو دلم نبود ی جورایی میترسیدم که بابا اینا نذارن من و یامی بهم برسیم

یک هفته از اون روز گذشت منم با سامی حرفامو زدم بهش گفتم با عمه صحبت کنه من
همراهش میرم االن منتظرم تا سامی بیاد خیلی استرس دارم ،میترسم امروز همه خونه ما جمع
شدن منم تو اتاقم منتظر سامی که باهم به بقیه بگیم تو فکر بودم ک صدای آیفونو شنیدم از
استرس داشت گریم میگرفت صدای احوال پرسی هاشون میومد با چندتا نفس عمیق خودمو
کمی فقط کمی آروم کردم از اتاق اومدم بیرون پله هارو با پاهای لرزون رفتم پایین با سالم من
همه برگشتن سمتم
شمیم_سالمم
عمه_سالم عزیزم خوبی ؟بیا بغل عمه دلم برات تنگ شده
شمیم_منم دلم براتون تنگ شده عمه جون
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
بعد از احوال پرسی های معمول رفتم تو آشپزخونه هم استرسم کم بشه هم چایی بیارم بعد از
مدتی سامیار صداشو صاف کرد گفت
سامیار_ببخشید میخاستم موضوعی رو مطرح کنم لطفا ی لحظه گوش کنین
رنگم شده بود عین کچ دیوار
عمه_چیشده پسرم
سامیار_میخاستم دوباره شمیم و ازتون خاستگاری کنم
با حرف سامیار اول همه جا برا مدتی سکوت شد یکدفعه با داد نیما و شهریار شیش متر پریدم
هوا
نیما_چیهههههه عشقققققق وو حاااااااالتو کرررررررردی گففففففففتی بذااااااار برررررررم
دووووووووباره بااااااااااا شمییییییییم اااااااازدواج کننننننم حااااااااال کههههههههه آبااااااااااا
اززززززززز آسیاااااااااااب افتاااااااااااااااد
آرررررررررررررررررهههههههههههههههه

شهریار_فکررررررررر کررررررررردی منننننننننن میذااااااااااارم دستتتتتتتتتت به
شمیمممممممممم بخوووووووووووره
مگهههههههههه ازززززززززز روووووو جنااااااازه مممممن ردددددد شــــ ـ ـ ــــــی
سامیار_ولی من شمیمو دوست دارم بخدا من هیچ کاری نکردم
نیما_همـ ــــین کــــــــه گف ــــ ــتیم
تــ ـ ــــو خـ ــــواب ببینــ ـ ــــی شمیمـ ـ ـــــو بهــ ـــــت بدیــــــــم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شمیم_ولی نی.....
با دادی که زد خفه شدم
نیما_چـ ـ ـ ـ ـــــیه مگ ـ ـ ـــــه ی ــــ ـــادت رفـ ـ ـ ـــــت ب ـ ــــــه چــــ ــــه روزــ ـ ـ ــــــی افتـــ ــــــاده بـ ـــــــــــودی
هـ ـ ـــــااااااااااااااااااااااااااااا
شهریار_تو غلـــ ـ ـــــط میـ ـ ـ ـــــکنی کـــ ــــه اینکـ ـ ـ ـ ــــارو بکنــ ـ ــــ ـــــی
بعد از این حرفشاز خونه زد بیرون نیما هم پشت سرش دیگه داشتم از گریه هالک میشدم
حتی نذاشتن حرف بزنم خدااااااا چه اشتباهییی کردم خودت کمکم کن
بابا از رو مبل بلند شد داشت سمت اتاق میرفت که سامیار به حرف اومد
سامیار_دایی جون خواهش میکنم به حرفام گوش کنین
بابا ایستاد ولی دوباره راه افتاد همین جور که سمت اتاق میرفت گفت
بابا_حرفای نیما و شهریار حرفای منم هست هنوز یادم نرفته دختر عین دسته گلمو بهت دادم
چجوری و با چه حالی برگشت خونم
سامیار_ولی دایی جون ال اقل بذارین توضیح ب.....
بابا نذاشت حرفشو بزنه
بابا_الزم نکرده حاالهم میتونی بری
عمه با ناراحتی بلند شد گفت
عمه_ما هم بریم
بعد از رفتن عمه سامیار بهم گفت
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامیار_خودتو ناراحت نکن ما باهم دیگه از پسشون بر میایم اینو مطمئن باش
بعد پیشونیمو عمیــق ب.و.سید با اینکارش آرامش عجیبی بهم تزریق شد سامیارو تا دم در
همراهی کردم برگشتم ب اتاقم تا صبح نشستم فکر کردم ک چیکار کنم ذهنم از بس قفل بود
هیچ فکری نتونستم بکنم بلند شدم رفتم دوش آب سرد گرفتم خدا فردارو بخیر کنه.....
از فردای اون شب کار من و سامیار شد راضی کردن خانوادهامون ولی هیچ کدومشون حتی اجازه
حرف بهمون نمیدادن حرفشون فقط یک کلمه بود یه نـ ــــ ــــه قاطع و محکم که بعد از شنیدنش
دست از پا درازتر و ناامیدتر میشدیم هیچ راه حلی نبود به جزء یکی که اونم ممکن نبود،یعنی رز
میتونست بیاد و همه چیو به خانوادم بگه شاید بشه،شایدم بخاطر دوستش نیاد خدااااا مغزم
کار نمیکنه بعد چند دقیقه کش مکش تصمیم گرفتم شانسمو امتحان کنم
شمارشو گرفتم
یک بوق دو بوق سه بوق.......هرچی زنگ خورد جواب نداد دوباره شمارشو گرفتم
اولین بوق برداشت
رز_بله
شمیم_سالم رز شمیمم
رز_سالم خوبی؟اتفاقی افتاده چرا صدات گرفته
شمیم_میشه ی جا همدیگرو ببینیم ؟؟
رز_البته بیا همون کافی شاپی ک چند روز پیش اومدی یادته ک؟؟؟
شمیم_آره آره باش تا نیم ساعت دیگه اونجام
رز_اکی منتظرم سریع لباس پوشیدم زنگ زدم به آژانس اصال حوصله رانندگی نداشتم از پله ها
بدو بدو اومدم پایین
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
توجهی هم ب صدا کردنای گلی نکردم
درو باز کردم آژانس اومده بودم
وقتی سوار شدم آدرس کافی شاپ سوزانو دادم تا رسیدن ب مقصد به آهنگی ک داشت پخش
میشد گوش دادم
نذار امشبم با یه بغض سر بشه
بزن زیر گریه چشات تر بشه
بذار چشماتو خیلی آروم روهم
بزن زیر گریه سبک شی یکم
یه امشب غرورو بذارش کنار
اگه ابری هستی با لذت ببار
هنوزم اگه عاشقش هستی که
نریز غصه هاتو تو قلبت دیگه
غرورت نذار دیگه خستت کنه
اگه نیست باید دلشکستت کنه
نمیتونی پنهون کنی داغونی
نمیتونی یادش نباشــی به این آسونی
هنوز عاشقیو دوسش داری تو
نشونش بده اشکای جاریتو
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نمیتونی پنو کنی داغونی
نمیتونی یادش نباشی ب این آسونی
رسیدم دم کافی شاپ با ورودم همه سرها برگشت سمتم سرمو گردوندم تا رزو پیدا کنم گوشه
ترین میز کافی شاپ دیدمش ی جای دنج و باحال اگه حالم خوب بود کلی ذوق میکردم ازش
ولی......بطرفش رفتم
رز_سالم
با صدای رز ب خودم اومدم
شمیم_سالم ببخشید هواسم نبود
رز_معلومه از قیافت چیزی شده شمیم خیلی آشفته ای
شمیم_چی بگم رز همه چی بهم ریخت االن یک ماهه منو سامیار هرکاری میکنیم نمیتونیم نظر
خانوادهامونو برای ازدواج جلب کنیم اومدم ازت خواهش کنم بیای و واقعیت بهشون بگی
تا رز خواست حرفی بزنه گارسون اومد گفت چی میل دارین خانوما من قهوه تلخ سفارش دادم رز
هم ی اسپرسو وقتی گارسون رفت رز به حرف اومد
رز_حاال چرا اینو از من میخای شمیم؟چرا خودت نمیگی؟
شمیم_اصال ب حرفامون گوش نمیدن
رز_ولی من نمیتونم شمیم میدونی خیلی سخته گفتنش
شمیم_چرا رز تو ک دیدی پرنیا با زندگیم چیکار کرد،تو ک میدونستی منو سامیار همو
میخاستیم چراااا میگی نمیتونی
شما بااااااعث شدیـــن زندگـ ـــــیم بهم بریزه حالــــــــا میگی نمیتونی بیای
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
صدام هر لحظه اوج میگرفت دست خودم نبود این یکماه از بس نه آوردن نذاشتن صبحت کنیم
عصبی شده بودم حاال هم داشتم سر رز خالی میکردم دیگه واقعا نمیدونستم چیکار کنم
کیفمو گرفتم بسمت در رفتم رزم شمیم،شمیم گویان پشت سرم میومد اصال بهش اهمیت
ندادم االن دلم فقط و فقط آرامش میخاد اونم از جنس سامیار
سریع ی دربست گرفتم زنگ زدم بهش سامیارم با ی صدایی ک میخاست نشون بده خوشحاله
گفت
سامیار_جونم نفسم
با گریه اسمشو صدا میزدم
شمیم_سامــ ــــــیار
سامیار_چیشده شمیم؟کجایی؟چرا گریه میکنی؟کسی چیزی بهت گفته؟د یک کلمه حرف بزن
جون ب سر شدم
شمیم_فقط بگو کجایی باید ببینمت
سامیار _شرکتم
شمیم_میشه بیای پارک ارم همو ببینیم
سامیار_االن راه میوفتم
رو نیمکت نشسته بودم به حال خودم گریه میکردم نیما و شهریار دیگع اصال نگاهمم
نمیکردن،مامان و باباهم که دیگه بدترفقط حرف خودشونو میزدن دیگه نمیدونستم چیکار باید
بکنم این چند وقت هم ن غذای درست و حسابی خوردم ن خواب راحتی داشتم همش درحال
گریه بودم با کسی زیاد حرف نمیزدم ،،،تو حال خودم بودم دیدم یکی بغلم کرد ترسیدم پارکم
خلوت بود تا خواستم عکس العملی نشون بدم صدای سامیار کنار گوشم منو آروم کرد
سامیار_کی خانم گل منو اذیت کرده؟

607

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
با هق هق صداش کردم
شمیم_س..ا..م..ی..ا..ر
سامیار_جون دلم نفسم،عشقم،عمرم
شمیم_خسته شدم،دیگه نمیدونم چیکار کنم مامان و بابا قبول کنن،نیما و شهریارم ک اصال
انگار ن انگار شمیمی وجود داره همش بی محلی،اگرم حرف بزنن انگار دارن با یه غریبه حرف
میزنن
سامیار_............
شمیم_امروز رفتم دیدن رز
سامیار_چی؟چرااا؟
شمیم_خواستم بیاد باهاشون صحبت کنه شاید الاقل ب حرفای اون گوش بدن
سامیار_خوب چی گفت؟میااد؟
شمیم_گفت نمیتونه،گفت با چه رویی بیاد
سامیار_بالخره ی کاریش میکنیم پاشو،پاشو بریم ی چیزی بخوریم
شمیم_نه باید برم خونه تا االن نگرانم شدن صبح بهشون چیزی نگفتم،االنم باالی صدبار زنگ
زدن
سامیار_باش پس بیا ببرمت خونه
تا بلند شدم سرم گیج رفت اگه سامیار نبود با مخ میخوردم زمین
سامیار_خوبی شمیم؟ چت شد؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شمیم_ن خوبم ی لحظه سرم گیج رفت فقط منو ببر خونه
تا خونه فقط و فقط سکوت بود وقتی رسیدیم بعد از خداحافظی از سامیار که اصال متوجه نشدم
چی گفتم و چی جواب داد رفتم تو خونه
تا وارد شدم با چهار جفت چشم مواجه شدم بعضیا با نگرانی بعضیام با عصبانیت با داد نیما
برگشتم طرفش با بی حس ترین نگاه،نگاهش کردم اولش جاخورد ولی بعد به روی خودش
نیاورد
نیما_کجاااااااا بووووووودی تااااااااا حااااااااال یهههههههه نگاااااااااه بههههههه اوووووووون
گوووووووووشی بییییییی صاحااااابت مینداااااااختی بددددددد نبودداااا
شمیم_.............
نیما_چرا جواااااااب نمیدددددیی
بابا_نیما بس کن بذار شمیم حرف بزنه
شمیم کجا بودی؟ چرا جواب تلفنتو نمیدادی؟
دیگه صبرم تموم شده بود با داد گفتم
شمیم_وقتی برا هــــیچ ک ـ ــــدومتون ارزش نــــــدااااارم چرا ســوال میپرسین؟
هااااااا؟چیوووووو میخاااااین بدوووونین؟تا حاالااااا دقت کردین بهم فقط تو خودمممم؟دقت
کردین نذااااشتین حرفامو بزنممممم؟فقط یه کلمه گفتین،باصدای خیلی بلند اووووونم
نـ ــــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــه بوووود،یکبار گفتین الاااااقل بذاااااریم حرفاااااااااشو بزنههههههه؟حاال همممممم
دست از سررررررم بردارییییییین
بعداز این حرفام ی لحظه رفتن تو شوک منم از قفلتشون استفاده کردمو از پله ها رفتم باال
نمیدونم رو پله چندم بودم که احساس کردم سرم گیج رفت فقط لحظه ی آخر صدای داد
شهریار که اسممو صدا میکرد شنیدمو بعد سیاهی بود و سیاهی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار_شم ـ ـ ــــ ـ ـــــیــ ـ ـ ـ ــــ ـــــم

(

از زبان نیما)

نیما_باحرفای شمیم یه لحظه هممون رفتیم تو شوک با صدای داد شهریار که اسم شمیمو صدا
میکرد ب خودمون اومدیم وقتی نگام ب سمت پله ها خرد خشک شدم ،شمیم پایین پله ها
افتاده بود از سرش خون میومدم سریع دویدم سمتش هر چی صداش کردم جواب نداد
نیما_شمیم،شمیمم،عزیزم،چشماتو باز کن،غلط کردم سرت دادزدم،توروخدا چشماتو باز کن
همینجور اشک از چشام میومد شمیمو صدا میزدم اصال تو حال خودم نبودم تا اینکه شهریار
شمیمو بغل کرد و بدو بسمت در رفت بقیه هم دنبالش،نشستم داخل ماشین و شمیم و بغلم
گرفتم شهریارم با سرعت باالیی ب سمت بیمارستان میرفت بعد از رسیدن ب بیمارستان سریع
شمیمو بردم داخل باداد دکتر و صدا میکردم
نیما_دکتـــــر،دکت ــــ ـــــر تورو خـدا یـکی کــمکــ کــنه
با داد من ی پرستار سریع ی تخت آورد و شمیم و گذاشتن روش بردن تو ی اتاقی درم بستن
نمیدونم چقدر گذشت؟فقط لحظه ای که دکتر از اتاق بیرون اومد مثل جت بسمتش رفتم
نیما_دکتر چیشد؟حالش خوبه؟بهوش اومد؟
دکتر_خدارو شکر آسیب جدی ندیدن
نیما_خدارو شکر کی بهوش میاد ؟
دکتر_فعال با آرامبخشی که زدیم دو الی سه ساعتی بیهوشه
شهریار_میتونم ببینمش آقای دکتر؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
دکتر_بله بفرمایید اتاق 304
شهریار_ممنون دکتر با اجازه
همه باهم رفتیم داخل شمیم عین بچه های معصوم خواب بودهممون پشیمون بودیم مسلما
خود شمیم به بی گناهی سامیار پی برده بود که سعی داشت ما رو راضی کنه.هممون ساکت
کارش ایستادیم تو فکر بودیم نگاهی بهشون انداختم
نیما_شهریار یه دقیقه بیا بیرون
رفتیم بیرون و نشستیم رو صندلی های بیمارستان
نیما_ببین شهریار بیا با سامیار حرف بزنیم
شهریار اخم غلیظی کرد و گفت
شهریار_دیوونه شدی
نیما_ن دیوونه نشدم ولی وقتی حال شمیم و اینجوری میبینم دیوونه میشم،شهریار ما اصال
بهشون فرصت دفاع ندادیم خودمون بریدیمو،دوختیمو،تنشون کردیم کار هممون اشتباه
بود،مطمئنم بی گناهی سامیار برای شمیم ثابت شده وگرنه هیچ وقت ازش طرفداری
نمیکرد،بنظرم باید با سامی حرف بزنیم،باید بفهمیم جریان چی بوده
شهریار_آه آره تو راست میگی هر کاری ب صالح انجام بده نیما من برم پیش شمیم
وقتی شهریار رفت خواستم ب سامیار زنگ بزنم ک گوشیم زنگ خورد خودش بود همینجور ک
بطرف اتاق شمیم میرفتم گوشیو جواب دادم
نیما_بله
سامیار_الوو نیما از شمیم خبر داری؟میدونی کجاست؟هر چی زنگ میزنم جواب نمیده،امروز
حالش اصال خوب نبود
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نیما_سالم آره
سامیار_ شرمنده داداش از بس هول شدم سالم یادم رفت بهم بگو شمیم کجاست
نیما_اشکال نداره سامیار باید باهات صحبت کنم
سامیار_باشه داداش اول تو بگو شمیمم کجاست خواهش میکنم
نیما_پوووووووف بیا بیمارستان.............
با دادی ک سامیار زد گوشی و از خودم دور کردم
سامیار_یاااااااااعلییییییییی چیشده نیما؟چه اتفاقی برا شمیمم افتاده؟ تو که جون بسرم کردی
نیما_چیزی نی یکم فشارش پایین بود
سامیار_مسلما برای فشارش نیست که اگه بود با آب قند خوب میشد تورو جون هرکی
میپرستی بگو شمیمم چیشده بعد از مکس ن چندان طوالنی گفتم
نیما_از باالی پله افتاد سرش شکسته آوردیمش بیمارستان
با صدای هق هق خفه سامیار شوکه شدم یعنی اینقدر شمیمو دوست داشت
نیما_سامیار داری گریه میکنی
با این حرفم هق هقش بلندتر شد
یکم صداشو صاف کرد
سامیار_نیما بخدا شمیم تمام زندگی منه ،من بدون اون هیچم
با صدای گرفته گفت
سامیار_من االن خودمو میرسونم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
گوشیو روم قطع کرد دلم بحالش سوخت رفتم رو نیمکت تو سالن نشستم
زیاد طول نکشید ک دیدم سامیار بدو بدو داره میره طرف استیشن صداش کردم
نیما_سامیار
با حالت آشفته ای سرشو برگردوند وقتی منو دید سریع اومد پیشم
نیما_سامیار
سامیار_نیما شمیمم کجاست،توروخدا بگو دارم دیوونه میشم،باید خودم با چشمای خودم ببینم
حالش خوبه
نیما_آروم باش پسر تو اتاق 304برو انتهای راه رو سمت راست وقتی سامی با این حال و روز
میبینم شک میکنم واقعا ب شمیم نامردی کرده باشه باید هرچه زودتر بفهمم موضوع از چه
قراره،اعصابم خراب شده بود
(از زبون سامیار)
وقتی شمیم با اون حال و روز میدیدم از خودم و پرنیا متنفر میشدم از خودم بخاطر اینکه به پرنیا
اعتماد کردم از پرنیا بخاطر اینکه زندگیمو با اون فکر لعنتیش آتیش زد بعد رسوندنش ک شمیم
اصال تو حال خودش نبود منم تو خیابونا میچرخیدم تا کمی آروم بشم یکدفعه یاد حال بد
امروز شمیم افتادم گوشیمو برداشتم به شمیم زنگ بزنم یکبار...دوبار...سه بار...باالی ده بار
زنگ زدم ولی جواب نمیداد دلواپس شدم زنگ زدم ب نیما تا برداشت مجال صحبت ندادم
.....
نـ ـــــه خدای من نه شمیم من،نفس من،تمام زندگیم االن تو بیمارستانه خدایا شمیممو ب خودت
سپردم با عجله به سمت بیمارستان روندم از اونجایی ک من بودم تا بیمارستان نیم ساعت راه
بود ولی من نمیتونستم اینقدر صبر کنم تا جایی ک جا داشت پامو رو پدال فشار دادم،با اون

613

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
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سرعت تصادف نکردم خدا بهم رحم کرد ب بیمارستان رسیدم سریع بسمت استیشن رفتم تا
اتاق شمیممو بهم نشون بده نرسیده به استیشن صدای نیما منو بسمتش کشوند
نیما_سامیار
سامیار_نیما شمیمم کجاست،تورو خدا بگو دارم دیوونه میشم،باید خودم با چشمای خودم
ببینم حالش خوبه
نیما_آروم باش پسر تو اتاق 304برو انتهای راه رو سمت راست
دیگه نایستادم بقیه حرفاشو گوش بدم سریع بسمت اتاق شمیم رفتم
در و باز کردم صورت های دایی،زندایی،شهریار بسمتم برگشت بدونه توجه به اونا سمت تخت
شمیم که حاال بیهوش بود رفتم
سامیار_شمیمم،خانومی،نمیخای چشمای قشنگتو باز کنی؟با غمگین ترین صدایی ب طرف
دایی برگشتم،حتی دل خودم بحال خودم سوخت
سامیار_دایی بخدا من به شمیم نامردی نکردم همش نقشه پرنیا بود دایی با تعجب گفت
دایی_پرنیاااااا
آروم سرمو تکون دادم
سامیار_من و شمیمم میخواستیم بهتون بگیم ولی شما....دیگه ادامه ندادم
دایی سرشو تکون داد
دایی_که اینطور ،فعال بزار شمیم بهوش بیاد تا برامون توضیح بدین

سامیار_باش
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
تو حال خودمون بودیم با صدای پرستار بطرفش برگشتیم
پرستار_شماها اینجا چیکار میکنین؟بفرمایید بیرون آقا مریض باید استراحت بکنه داشتم به
پرستار که همینجوری برا خودش حرف میزد نگاه میکردم که یه لحظه احساس کردم صدای ناله
میاد
فکر کردم خیاالتی شدم سرمو بطرف شمیم برگردوندم دیدم چشماش نیمه بازه،دستشو گرفته ب
سرش داره ناله میکنه
سامیار_شمیم خانومی بیدار شدی؟درد داری؟الهی قربونت بشم االن دکتر و صدا میکنم
اصال هواسم به دایی اینا نبود با دستی که رو شونم احساس کردم سرمو برگردوندم با چهره
درهم شهریار مواجه شدم خودمو جمع و جور کردم،صدامو صاف کردم گفتم اهم اهم
سامیار_برم به دکتر بگم بیاد سریع بطرف در رفتم روی نگاه کردن ب چهره دایی اینارو نداشتم
یاد چهره شهریار افتادم نمیدونم چرا چهره شهریاراینقدر درهم بود یعنی امکان داره بخاطر
رفتارم باشه یا بخاطر عذاب وجدانشه؟
با دیدن دکتر که بسمت اتاقش میرفت دست از فکر کردن برداشتم
سامیار_دکتر،دکتر یه لحظه
دکتر_جانم،چیزی شده؟
سامیار_دکتر خانومم بهوش اومده ناله میکنه میشه بیاین؟
دکتر_مریض کدوم اتاقه؟
سامیار_اتاق 304
دکتر_چیزی نیست نگران نباش این ناله ها طبیعیه پسرم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامیار_الاقل مسکنی چیزی بهش بزنین دکتر
دکتر_نمیشه جانم مسکن زیادی ضرر داره کم کم بهتر میشه شما برو پیش خانومت منم االن
به خانم یغمایی میگم ی سر بزنه
سامیار_ممنون دکتر
]
برگشتم داخل اتاق دیدم زندایی داره قربون صدقه شمیم میره و گریه میکنه
زندایی_الهی مادر قربونت بشه،خوبی عزیزم؟بمیرم برات
نمیخوای حرف بزنی ؟
شمیم_................
شهریار_سرت درد نمیکنه خواهری؟نمیخوای چشای خوشگلتو باز کنی؟
شمیم_.................شمیم فقط زل زده به سقف و جواب هیچکدومشون و نمیداد .با دیدن
چشای نازش لبخندی رو لبم اومد
_شمیم!
شمیم بهم نگاهی کردم و با ذوق بلند شد
_سامیار اینجایی؟
ولی تا بلند شد ناله ای کرد و سرشو گرفت .زندایی شونه هاشو گرفت اروم به سمت تخت هل داد
.دستمو مشت کردم از درد سرش قلبم تیر کشید .شهریار سرش پائین بود و چیزی از صورتش
معلوم نبود تا خواستم از اتاق بیام بیرون شمیم با ناله گفت
_نه رو سامیار ...بمون
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
پشتم بهشون بود نمیدونستم بمونم یا برم!
ولی مهم شمیم بود نه بقیه..
رفتم کنار زندایی و گفتم
_ببخشید زندایی میشه؟!
با دستم اشاره کردم بیار اینور تا کنار شمیم باشم.
زندایی با اکراه اومد اینطرف لبام و بروم کنار گوش شمیم و اروم گفتم
_من اینجام شمیم خیالت راحت
لبخندی رو لباش اومد که از هزار تا کارخونه و ماشین واسم با ارزش تر بود.
(شهریار)
با دیدن لبخند روی لباس شمیم رگ غیرت باد کرد منتظر جرقه ای بودم تا یه کسی و بزنم یا
چیزی و بشکونم.
سریع رفتم بیرون تا دیگه جلو چشمام نباشه.
نمیتونستم هضم کنم زجرایی که شمیم کشید توی این مدت سریع بخشیده بشه!
سوار ماشین شدم پامو گذاشتم رو گاز ماشین از جاش کنده شد صدای بدی داد
با تمام سرعت میرفتم ،نمیدونم کجا فقط میرفتم تا کمی آروم بشم نمیدونم چقدر شد وقتی به
خودم اومد دیدم بام تهرانم
رفتم ی جای خلوت،خلوت انقدر داد زدم تا باالخره یکم آروم شدم
دلم میگفت شمیم و از سامیار دور کنم،ولی عقلم نهیب میزد حرفای نیمارو به یاد آوردم
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(شهریار ما اصال بهشون فرصت دفاع ندادیم،خودمون بریدیمو،دوختیم ،خودمونم تنشون
کردیم،کار هممون اشتباه بود،مطمئنم بیگناهیی سامیار برای شمیم ثابت شده وگرنه هیچ وقت
ازش طرفداری نمیکرد،بنظرم باید با سامی حرف بزنیم،باید بفهمیم جریان چی بوده)
آره نیما راست میگه اول باید مطمئن بشم بیگناهه...
سامیارم گفت کار پرنیا بوده،یعنی چی؟چه ربطی به اون داره؟اوووووف مغزم هنگ کرده،چرا همه
چی بهم پیچه شده؟یعنی واقعا پرنیا باعث و بانی تمام بدبختیامونه؟؟؟؟باید پرنیارو پیدا کنم،آره
بهترین کار همینه،،نه شاید اونم ی دروغی بگه،،اَههههه گیج شدم
باید با نیما صحبت کنم
با این فکر گوشیمو برداشتم تا به نیما بزنگم
بعد سه تا بوق جواب داد
نیما_معلوم هست کجایی شهریار؟
_نیما باید باهات حرف بزنم
نیما_کجایی تو االن؟
_بام تهران بیا اینجا من تو کافه نشستم
نیما_ده مین دیگه اونجام
_نیما
نیما_چیشده باز؟
_سامیارم باخودت بیار
نیما_چرااااااا؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_باید باهاش حرف بزنم ببینم کی راست میگه،کی دروغ
نیما_باشه فعال
_منتظرم
تماس و قطع کردم رفتم کافی شاپ،صندلی بیرون کشیدم نشستم،تا نشستم گارسون اومد
گارسون_چی میل دارید قربان
_فعال منتظرم

ده مین بعد نیما و سامیار اومدن
سامیار_سالم
نیما_سالم
_سالم بشینید
با دستم به گارسون اشاره کردم
گارسون_چی میل دارید قربان
_قهوه اسپرسو
نیما_منم قهوه با شیر و شکر
سامیار_قهوه ترک تلخ باشه لطفا
گارسون_حتما امر دیگه ای نیست
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_نه ممنون
گارسون_بله با اجازه
سامیار_خب شهریار
_چی خب
سامیار_نیما گفت کارم داری
_آره گفتم بیای تا تو برامون توضیح بدی چیشده
سامیار_باش فقط خواهشا وسط حرفم نپرین
نیما_مشکلی نیست شروع کن
(از زبون سامیار)
داشتم با شمیم حرف میزدم که موبایل نیما زنگ خورد رفت بیرون چند مین بعد اومد گفت کاری
پیش اومده فعال باید بره
رو کرد سمتم گفت
نیما_سامیار میشه یه لحظه بیای
سرمو تکون دادم پشت سرش از اتاق اومدم بیرون
وقتی نیما بهم گفت شهریار میخاد درباره موضوع منو شمیم صحبت کنه خیلی خوشحال شدم
سریع رفتم به شمیم گفتم اونم خوشحال شد با شمیم،دایی و زندایی خداحافظی کردم شمیم
گرم ولی دایی و زندایی سرد جوابمو دادن از فرصتی که برام پیش اومده بود بقدری خوشحال
بودم که سردی دایی و زندایی نمیتونست رو خوشحالیم تاثیر بذاره با نیما بمست کافی شاپ
رفتیم

620

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید
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االنم قرار بود من بهشون توضیح بدم
_وقتی منو شمیم رفتیم ماه عسل بعد چند روز رز و پرنیا رو تو همون هتلی که بودیم
دیدیم،اونشب قرار بود شامو باهم بخوریم،موقعی ک به رستوران هتل رسیدیم پرنیا گفت
پرنیا_راستی سامیار امشب خونه یکی از دوستام دعوتین
_چرا ما؟؟به چه مناسبت؟؟
پرنیا_هیچی همینطوری آخه فهمیده که شماها اومدین بخاطر اینکه فامیلیم باهم دعوتتون کرده
سامیار_ن مرسی ما نمیایم
پرنیا_واااا چراااا؟
سامیار_چرا من باید با خانمم برم جایی که نمیشناسم؟
پرنیا_تو نمیشناسی من که میشناسم...من نمیدونم سامیار دعوت کرده باید بیای
سامیار_شرمنده بایدی در کار نیست
یهو زد زیر گریه بهش گفتم
سامیار_پرنیا این کارا یعنی چی؟
پرنیا_تو میخوای منو جلو دوستم خراب کنی دیگه باشه...
بعد بدوبدو رفت بیرون،رفتم دنبالش
گفتم باشه میام
پرنیا_سامیار تو قول دادی
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سامیار_آره بابا قول دادم
طرفای ساعت  8بود که منو شمیم راه افتادیم یکم راهش دور بود،وقتی رسیدیم بعد چندتا بوق
درباز شد رفتیم تو با سه تا زن و دوتا مرد روبه رو شدیم،یکیش رز بود ولی اون دوتارو
نمیشناختیم باهاشون دست دادم و نشستیم بعد چند دقیقه پرنیا با یه دامن کوتاه و تاپ حریر
اومد خودشو انداخت بغلم وقتی نگام ب صورت سرخ و دستای مشت شده شمیم افتاد پرنیارو
از خودم دور کردم
پرنیا_اوه ببخشید یادم رفته بود شمیم اینجاست
بعد یکساعت شامو آوردن تو سکوت غذارو خوردیم بعد شام پسرا رفتن موندیم منو
شمیم،رز،پرنیا و دوستش
نمیدونم چه بود ک منو منگ کرده بود،نیم ساعت بعد پرنیا گفت باهام کارداره،با شک بهش
گفتم چه کاری،ولی اون گفت بیا تو اتاق تا بهت بگم،وقتی بلند شدم یکم تعادلمو از دست دادم
گیج بودم خیلی تو اتاق گفتم چه موضوعی پرنیا ولی ناراحت شد و گفت که پرنیا نیست و
شمیمه به گریه افتاد منم ک چیزی حالیم نبود حرفاشو باور کردم
وقتی صدای جیغ شنیدم انگار از یه خواب بلند شدم
شمیم با گریه از خونه رفت با پرنیا دعوام شد شهریار بخدا نمیدونم چجوری شد من کاری..
هنوز حرفم تمام نشده بود که مشت شهریار خورد تو دهنم رگ گردنش زده بود بیرون تو کافی
شاپ هم همه ای شد شهریار سریع رفت بیرون نیما هم پشت سرش
همه کسایی که توی کافی شاپ بودن نگاهشون به من بود منتظر بودن واکنشی نشون بدن ولی
فقط تو اون لحظه لعنت فرستادم به خودم که دعوت پرنیا رو قبول کردم و رفتم به اون خونه ی
منحوس ..نشستم بعد از چند دقیقه فضا اروم شد سرمو فشار میدادم از دردش لذت میبردم
اینقدر قلبم درد میکرد که این کار جز لذت چیزی واسم نداشت..
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_اقا!
سرمو بی حوصله اوردم باال گارسون سینی دستش بود توش یه دستمال بود سوالی بهش نگاه
کردم
_لبتون پاره شده کلی خون رفته!
تازه یاد مشت شهریار افتادم دستمو اروم گذاشتم رو لبم پر خون بود دستمال و برداشتم گذاشتم
رو لبم
_مرسی
رفت..
حاال چیکار کنم !شهریارم نتونست حرفمو هضم کنه .ای خدا چرا اینجوری میشه یه دری واسم
باز کن..
دستمو مشت بود نمیخواستم دوباره اشک از چشمام بچکه .خسته بودم حساب روز و شبایی که
نخوابیده بودم از دستم در رفته...
پوووف اروم بلند شدم پول گذاشتم رو میز و رفتم بیرون نگاهی به دور و برم کردم همه چی اروم
بود..
سوئیچ و از تو جیب شلوارم در اوردم و بازش کردم .نشستم تو ماشین و سرمو تکیه فرمون دادم.
االن به تنها چیزی که نیاز داشتم موسیقی بود که حرف دلم و بزنه
دستم رفت سمت ضبط و پلی کردم
من عاشق تر از همیشمم هنوز
تو مرور پریشبم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
که واسم میخندیدی حتی
به کارای روان پریشمم
من عاشق تر از همیشمم
عاشق اون موهای مثل ابریشمم
این شبا رو دوست دارم میدونی
حتی اگه ابری شن
من احتیاج دارم مهربونی تو
بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم
بهت اعتیاد دارم
من احتیاج دارم
مهربونی تو بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم
بهت اعتیاد دارم
بهت اعتیاد دارم و به جون میخرم سختی شم
با اینکه میدونم بدون تو نسخ میشم
....
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یه اشک سمج تو چشمم بود که داشت تمام سعی و تالشش و میکرد بیاد بیرون و ازاد بشه
اییه ماشین کج کردم تا قیافمو ببینیم لبم باد کرد بود و خونای خشک شده دورش و پر کرده بود
چشمام مث کاسه ی خون شده بود...
از این داغون تر نمیشدم..
نه میتونستم برم خونه نه برم پیش شمیم با این قیافه.

(از زبون شهریار)
با هر کلمه ای که سامیار میگفت بیشتر و بیشتر عصبی میشدم آخر نتونستم تحمل کنم یه
مشت زدم تو دهنش تا کمی از خشمم کم بشه...سریع از کافی شاپ زدم بیرون نیما هم پشت
سرم حال نیما هم بهتر از من نبود....با سرعت بین ماشینا الیی میکشیدم...خیابونا خیلی شلوغ
بود..تو حال خودم بودم دست نیمارو رو دستم احساس کردم برگشتم یه نگاه بهش کردم
نیما_شهریار بهتره بذاری من بشینم میترسم با این سرعتت کار دست خودت و من بدی
پووووف ماشینو زدم کنار تا نیما بشینه
واقعا حال خوبی نداشتم،اصال باورم نمیشه پرنیا اینکارو کرده باشه...مگه چی کم داشت؟
شهریار_نیما
نیما_بله
شهریار_بنظرت سامی راست گفته همه این کارا زیر سر پرنیاست یا خواسته خوشو توجیح
کنه؟؟با مکث چند ثانیه ای گفت
نیما_تنها یه راه حل داره شهریار
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
شهریار_چه راه حلی ؟؟
نیما_باید با خود پرنیا صحبت کنیم تنها راه باقی مونده همینه
شهریار_حاال پرنیا رو از کجا پیدا کنیم؟
نیما_رز حتما میدونه اول باید با رز حرف بزنیم
شهریار_اگه گفت جاشو نمیدونه؟یا اصال نخواد بگه؟؟
نیما_بالخره که چی؟؟؟ باید بتونیم ..متوجه ای شهریار بااااااید ...به هرطریقی که شده باید از
زیر زبونش بکشیم بیرون...حتی شده با زور اینکار باید انجام بشه
سرمو تکون دادم..باید به هر طریقی شده بفهمم آیا سامیار راست میگه یا دروغ

ماشین تو سکوت سنگینی فرو رفته بود ..من داشتم حرفای سامیار و مرور میکردم یه احساسی
میگفت تمامه حرفاش راست بود ولی وقتی حال بد شمیم و میدیدم که چطور بوده دلم میخواد
گردن سامیارو بشکنم..با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم...روبروی خونه باباشون بودیم حتما تا
االن شمیمم آوردن..از ماشین پیاده شدیم نیما بعد از قفل کردن ماشین بسمت آیفون رفت زنگ
و زد در با تیکی باز شد،اول من بعد نیما وارد حیاط شدیم،ماشین بابا تو حیاط بود پس شمیم و
آوردن
با ورودمون به خونه سر مامان و بابا به سمتمون کشیده شد
نیما_سالم
شهر یار_سالم
مامان_سالم کجا بودین؟؟؟چرا گوشیتونو جواب نمیدادین؟؟؟
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نیما_کاری پیش اومد...شمیم کجاست؟؟؟
بابا_تو اتاقش داره استراحت میکنه..
خواستم بطرف اتاق شمیم برم که با حرف مامان ایستادم
مامان_بهتره نری تازه خوابیده،درضمن با کسیم صحبت نمیکنه..آنی دستم مشت شد خواستم
حرفی بزنم که با نگاه نیما ساکت شدمو بطرف اتاقم رفتم
از زبون سامیار
موبایلمو گرفتم به دوستم فرشاد زنگیدم
فرشاد_به به داش سامیار خودمون،کم پیدایی،کجاها سیر میکنی؟؟؟
اگه میذاشتم حرف بزنه تا خود صبح طول میکشه با صدای خستم گفتم
سامیار_بس کن فرشاد اصال حوصله شیطنتاتو ندارم بعدشم یکم به فک مبارکت استراحت بدی
بد نیستا
فرشاد_چیزی شده سامیار؟؟؟
سامیار_خونه ای بیام پیشت؟؟
فرشاد_آره داداش بیا منتظرتم
سامیار_اکی فعال
اولین بریدگیو دور زدم روندم بسمت خونه فرشاد
رسیدم ماشین و پارک کردم زنگ واحدشو زدم...در با تیکی باز شد وارد آسانسور شدم طبقه 4
فشار دادم..از آسانسور بیرون اومدم فرشاد دم واحدش منتظرم بود
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فرشاد_سالم
سامیار_سالم
فرشاد_بیا تو ببینم کی کشتی های رفیقمو غرق کرد.......با دیدن صورتم حرفش نیمه تمام
گذاشت
فرشاد_چیشده سامی؟؟با کی درگیر شدی؟بیا تو ببینم چیشده
فرشاد_چی میخوری برات بیارم
سامیار_یه چیز گرم بیار لطفا
فرشاد_خوب چیشده؟با کی دعوا افتادی رفیق؟
تمام موضوع و براش توضیح دادم بعد شنیدنش گفت
فرشاد_که اینطور.پس با این حساب فعال نمیتونی کاری بکنی ؟؟؟
سامیار_نمیدونم فرشاد حسابی بهم ریختم،باید فکر کنم هرچند ذهنم از بس بهم ریختس هیچ
دستوری بهم نمیده هوووووف،خیلی خستم میرم استراحت کنم
فرشاد_ولی سامی هنوز چاییتو نخوردی
سامیار_میل ندارم شب خوش
فرشاد_باشه فعال برو استراحت کن خدا بزرگه
بسمت اتاق خواب رفتم،تنها کاری که کردم پیراهنمو درآوردم روتخت دراز کشیدم،با اینکه خسته
بودم ولی اصال خوابم نبرد تاخود صبح تو فکر بودم با صدای اذان از فکر و خیال بیرون اومدم
صدای قدمایی به گوشم خورد،مطمئنم فرشاده  ،حتمابرای نماز بیدار شده با اینکه پسر خیلی
شیطونیه ولی ندیدم تا حاال نمازشو قطع کنه  ،اصال به قیافه شیطونش نمیاد پایبند نماز باشه
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توهمین فکرا بودم که صدای دلنشینش به گوشم رسید ،نمیدونم چقدر تو حال خودم بودم با قرار
گرفتن دستی رو شونه ام به خودم اومدم
فرشاد_از کی اینجایی داداش؟
سامی_از همون اولش
فرشاد_چشمات قرمزه چرا؟؟نخوابیدی؟؟
سامی_نتونستم فرشاد فکرم خیلی درگیره،اصال نمیدونم چیکار کنم
فرشاد_چی بگم بذار صبحانه رو آماده کنم باهم بخوریم بعد یه فکری میکنیم
سامی_نه دیگه من برم
فرشاد_کجاااااا؟این وقت صبح؟؟
سامی_بخدا نمیتونم باید برم شمیم و ببینم دیروز بهش گفتم میام میدونم ازم ناراحته بهش
زنگم نزدم
فرشاد_حاال بیا ی چایی بخور
سامی_اصرار نکن بذار واسه بعد ،خواست حرفی بزنه ولی نذاشتم بسمت اتاق رفتم لباسمو
پوشیدم بعد تشکر از فرشاد بسمت خونه رفتم اول باید یه دوش میگرفتم بعد برم پیش شمیم

کلیدو تو در انداختم بی سر و صدا بسمت اتاقم رفتم رو پله آخر صدای مامان ب گوشم خورد
دیگه برنگشتم سمتش میترسیدم زخم گوشه لبمو ببینه
مامان_کجا بودی سامیار؟؟؟؟چه وقته خونه اومدنه؟؟؟
_سالم،صبح بخیر،پیش فرشاد بودم ،االنم اگه اجازه بدین میخام برم اتاقم
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مامان_حاال چرا روتو اینطرف نمیکی؟
_مامان بخدا خستم میشه بعدا صحبت کنیم؟؟
منتظر نشدم تا جوابمو بده بسمت اتاقم رفتم
بعد یه دوش عالی که سرحالم کرد لباس پوشیدم رفتم پایین صدای مامان و بابا از تو آشپز خونه
میومد
_سالم صبح بخیر
بابا_سالم پسرم
مامان_بیا بشین برم برات چایی بریزم
_ممنون مامان شما بشین خودم میریزم
بابا_سامیار
_بله بابا
بابا_امروز میتونی یه سر شرکت بیای؟ جلسه مهمی داریم
_بابا من امروز کلی کار دارم میشه شما خودت انجامش بدی بابا بعد از چند مین گفت
بابا_باش
_پس من برم فعال
مامان_ولی سامیار تو که هیچی نخوردی
_میل ندارم مامان خداحافظ
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سریع رفتم حیاط تا حرف دیگه ای نزنن واقعا حوصله بحث نداشتم استارت زدم ماشین و روشن
کردم بسمت خونه دایی اینا رفتم باید شمیم و میدیدم دیروز بهم نیاز داشت ولی من ولش
کردم،میدونم از دستم ناراحته،حقم داره باید بهش توضیح میدادم
بااین فکر سرعت ماشینو زیاد کردم ...........دم در زنگ زدم به شمیم صدای خواب آلودش لبخند
و به لبم آورد
شمیم_بله
_سالم خانومم،هنوز خوابی زندگیم؟
جوابمو نداد
شمیم_........
_باهام قهری،حق داری گلم،بیا پایین تا برات توضیح بدم
شمیم_مگه کجایی؟؟؟
_دم درتون
شمیم_صبر کن اومدم
گوشی و قطع کرد،

نگام به در حیاطشون بود که شمیم از در اومد قیافش ناراحت بود،سوار شد
شمیم_سالم
_به به باد آمد بوی زندگیمو آورده،سالم به روی ماهت،خوبی ؟
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شمیم_سامی
_جون دل سامی
شمیم_چرا دیروز نیومدی؟؟؟
_بذار اول بریم یه کافی شاپ باهم حرف میزنیم
شمیم_ولی...
_ولی بی ولی بذار برسیم قول میدم همه چیزو بهت بگم خواهشا چیزی نگو فعال
تا رسیدن به کافی شاپ دیگه حرفی زده نشد،پیاده شو خانوممم که رسیدیم
وارد کافی شاپ شدیم،باهمدیگه بسمت دنج ترین جای کافی شاپ رفتیم،تا نشستیم گارسون
اومد
گارسون_چی میل دارین قربان؟
_من قهوه ترک با کیک شکالتی
تو چی میخوری خانومم؟
شمیم_منم همین و میخورم
گارسون_بله چشم در اسرع وقت چیز دیگه ای نیاز ندارین؟
_نه ممنون
گارسون_با اجازه
تا گارسون رفت شمیم به حرف اومد
شمیم_خب سامی میشنوم؟؟؟
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_یعنی نمیخای صبر کنی قهومونو بخوریم؟
شمیم_سامییییی خواهش میکنم
پووووووووف باشه گلم
_دیروز با شهریار و نیما رفتیم کافی شاپ.............
تمام ماجرارو براش گفتم بجز مشتی که شهریار مهمونم کرد،نخواستم بین خواهر و برادر دلگیری
بوجود بیارم،اون مشت حق حماقتام بود ،بعد تمام شدنه حرفام شمیم گفت
شمیم_سامی هرطور شده باید رز و راضی کنیم حقیقتو بگه
_منم تو همین فکرم
بالخره قهوه هامونو آوردن
_فعال قهوتو بخور تا ببینیم چه میشه کرد
حین قهوه خوردن باهم حرف میزدیم
_شمیم یه فکری کردم
شمیم_چه فکری
_ببین زنگ بزن به رز بگو بیاد اینجا بعد ،بعد زنگ بزن به شهریار بگو اگه میخای حقیقت و
متوجه بشی بیا این کافی شاپ
شمیم_ولی رز پیش اونا حرف نمیزنه
_منم نگفتم پیش اونا حرف بزنه به شهریار بگو وقتی اومدن رو اون میز بشینن جلو نیان فقط
گوش کنن
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شمیم_فکر خوبیه پس بذار به رز زنگ بزنم
بعد گوشیشو گرفت به رز زنگ زد
شمیم_سالم رز
شمیم_یه کاری باهات داشتم میتونی بیای کافی شاپ......؟
شمیم_تو بیا کارم ضروریه خواهش میکنم
شمیم_پس من منتظرم فعال
_چیشد؟؟؟
شمیم_گفت نیم ساعت دیگه اینجاست
_بذار منم به شهریار بزنگمم بعد گوشیمو در آوردم تا شمارشو بگیرم که....
شمیم_ولی قرار بود من زنگ بزنم
_نه خودم میزنم چند لحظه بصبر
بعد دو پنج بوق میخاستم قطع کنم که شهریار جواب داد
شهریار_بله
_سالم شهریار باید ببینمت،کار مهمی باهات دارم
شهریار_من باهات هیچ کاری ندارم
_ولی شهریار مساله مهمیه
شهریار_نکنه کتک دیروز کمت بود،میخای یه کتک دیگه ازم بخوری
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_شهریار اگه دلت میخاد حقیقت از زبون کس دیگه ای بشنوی نیم ساعت دیگه بیا کافی
شاپ.......اگر هم نمیخای که ........
بعد از مکس کوتاهی گفت
شهریار_باشه نیم ساعت دیگه اونجام فقط خداکنه حقیقتو گفته باشی وگرنه بالیی بدتر از
دیروز سرت میارم
_باشه داداش فقط اومدی بدون سر و صدا میز پشتیمون بشین
شهریهار_اکی
گوشیو قطع کرد
شمیم_چیشد سامی؟؟؟؟میاد؟؟؟؟؟؟
_نمیدونم امیدوارم بیاد
شمیم_سامی اگه رز نیاد؟؟؟
_هیس خانومم فکرای منفیو از تو سرت بیرون کن،ایشاهللا که همه چی درست میشه
_شمیم خونسرد باش رز داره میاد
رز_سالم
_سالم بشین
شمیم_سالم مرسی که اومدی
رز_چیشده منو خواستین
در حین حرف زدن رز شهریار و نیما اومدن پشت به میزمون نشستن
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شمیم_رز میخاستم یکبار دیگه حقیقت و به سامیارم بگی
رز_ولی....
_رز اینجا که کسی نیست بخای ازش خجالت بکشی،خواهش میکنم بگو چی شد اون شب
بعد از مکس کوتاه گفت
رز_از وقتی تو اومدی و پرنیا دیدت رفت تو مخت تا تورو مال خودش کنه .تو که میشناسیش
چجور ادمیه تا حاال نشده چیزی و بخواد و بهش نرسه ..مسافرت شمال خیلی واسش خوب
بود.اول خبر نداشت که تو زودتر میای وگرنه از همون روز اول میومد .خیلی سعی میکرد توجه تو
رو به خودش جلب کنه ولی ...ولی وقتی میدید تو به شمیم توجه میکنی فقط و فقط چشمت به
شمیمه داغ میکرد هرشب نقشه های متفاوت میکشید اصال واسش مهم نبود که چیکارشه
!حتی اگه الزم بود حاضر بود باهات همخواب بشه!
دستام مشت شد .لعنت بهت پرنیا...
_خیلی وقتا بهت میچسید خودت که دیدی.تااون اتفاقی که میخواست بیفته و بعدش تو کل
فامیل بگه که این بی ابرویی تقصیر تو بوده..و توهم مجبور بشی باهاش ازدواج کنی .ولی خب تو
زدی تو گوش پرنیا که برق از سرش پرید .وقتی از شمال برگشتیم روز به روز نفرتش نسبت به
شمیم و عالقش به تو بیشتر میشد ..
یه جورایی داشت جنون میگرفت .تا اینکه خبر اومد که تو میخای بری خاستگاری شمیم وقتی
فهمید بدون معطلی اومد پیشت.
رز_یادت میاد
_آره
رز_ میخواست با حرفاش پیشمونت کنه که تو باهش ازدواج کنی خیلی از شمیم بد گفت برات
اینارو خودش بهم میگفت ...
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تا اینکه نتونستی حرفاشو طاقت بیاری و بیرونش کردی .وقتی شمیم جواب مثبت داد بهت
تقریبا نابود شد .روز عقدتون شاید باورت نشه ولی . .میخواست خودکشی کنه .میخواستم برم
دنب الش تا بیایم جشنتون .هرچی صداش کردم جواب نداد .باالخره تو حموم پیداش کردم
تیغ دستش بود .خداروشکر تونستم بگیرم ازش تا دوهفته تب و لرز داشت

همش کاب.و.س میدید .اینقدر وضعش بد شده بود که چرا دروغ بگم از شمیم متنفر شده بودم
.دلم به حالش میسوخت .تا تونستم فکرشو مشغول درس و دانشگاه و این چرتا و پرتا کردم.
یکم اروم شده بود که باز گفتن عروسیته .همش خودشو تجسم میکرد تو لباس عروس کنار ت
.همش تو خیالش در حال رقص بود باهات.یهو نمیدونم از کجا فهمید میخواین برین ماه عسل
.اصال یهویی از این رو به این رو شد.
حالش خوب و خوب شد اینقدر رو مخ بابام و باباش کار کرد که اجازه گرفت بریم فرانسه .من
حتی فکرمم سمت شما نیومد .بس که پرنیا میگفت این چند وقت فشار روم بوده میخوام یکم
هوا بخورم و از این حرفا.
قانع شده بودم.
رفتیم فرانسه خیلی خوشحال بود بعدازظهرا موقعی که من خواب بودم میرفت بیرون.
ولی نمیگفت کجا میره .بعد از دو سه روز دستمو گرفت و رفتیم تو یه هتل دیگع اتاق گرفتیم
.هرچی پرسیدم که معنی کاراش یعنی چی جواب نمیداد .بعدازظهر همون روز گفت بریم دنبال
یه نفر.
رسیدیم دم در اتاقی .وقتی در باز شد و تو و سامیار دیدم موهای تنم سیخ شد .فهمیدم همش
دروغ بود.
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تو اون دو سه روز که باهم بودیم واقعا فهمیدم تو و شمیم همو دوست دارین دلم به حالتون
سوخت .اون روز که تو رستوران یکم زبون زدم بخاطر پرنیا .اینقدز بهم گفته بود که وقتی من
میرم بیرون تو بد بگو از رابطه ی منو سامیار که نشد که نگم...
من میدونستم چیه نقشه خونه ی دوستش .تو دلم خدا خدا میکردم نیاین .یا حداقل تو شمیم
نیاد ولی اومد متاسفانه.
اون شب ...اون شب با اون شربتی که نمیدونم چ زهرماری توش ریخت تو رو کشوند تو اتاق.
میدونستم داروش توهم زایه .و...و توی اتاق پرنیا با گفتن اینکه من شمیمم تو رو گول زد..
تو هم با اون دارو گیج و منگ بودی و باور کردی هرچی پرنیا میگفته تو گوش میکردی سامیار من
واقعا نمیدونم چی بگم!

رزبا تمام شدن حرفاش ساکت شد
_یعنی واقعا تو نمیتونستی جلوشو بگیری رز؟؟؟به قول خودت دیدی چقدر شمیم و دوست
دارم،،،چرااا رز فقط میخام بدونم چرااا
رز_میدونم اشتباه کردم سامیار،،خواهش میکنم منو ببخش
بعد از زدن این حرف خواست بره که شهریارو با صورتی کبود باال سرش دید
یک قدم به عقب برداشت
رز_س..س..ل...ل...ا....ا....م...م
شهریار_چیشد تو که تا دو دقیقه پیش داشتی عین بلبل حرف میزدی،چیشد تا منو دیدی الل
شدی؟؟؟
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رز_من...من...من
نیما_تو چی ؟؟؟؟چرا لکنت گرفتی؟؟؟
رز_من باید برم،کار دارم
بعدم سریع رفت بسمت در ازش خارج شد
خیلی خوشحال بوداز اینکه بالخره تونستم حقیقتو بهشون بگم
(از زبون شهریار)
وارد اتاق شدم پشت سرمم نیما اومد
نیما_شهریار امشب و استراحت کن فردا باهم پیش رز میریم
_باش به مامان بگو برا شام بیدارم نکنه
نیما_مگه خونه نمیری؟؟؟؟
_نه امشب رویا خونه پدرشه
نیما_آهان باشه من برم کاری نداری؟؟؟
_نه بسالمت
نیما_خداحافظ
بعد از رفتن نیما رفتم یه دوش آب سرد گرفتم تا کمی آروم بشم،اینقدر زیر آب سرد موندم تا
تونستم خودمو آروم کنم،بعد از شستن خودم اومدم بیرون لباسایی که از قبل خونه مامان اینا
بود رو پوشیدم تو تخت مجردیم دراز کشیدم رویا امشب خونه عمو اینا بود حال و حوصله خونه
رفتنم نداشتم طولی نکشید که خوابم برد،صبح با صدای زنگ گوشیم جواب دادم
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_بله
سامیار_سالم شهریار باید ببینمت،کار مهمی باهات دارم
_من باهات هیچ کاری ندارم
سامیار_ولی شهریار مساله مهمیه
_نکنه کتک دیروز کمت بود،میخای یه کتک دیگه ازم بخوری
سامیار_شهریار اگه دلت میخاد حقیقت از زبون کس دیگه ای هم بشنوی نیم ساعت دیگه بیا
کافی شاپ.......اگر هم نمیخای که ........
خیلی مطمئن حرف میزد چند لحظه بعد گفتم
_باشه نیم ساعت دیگه اونجام فقط خداکنه حقیقتو گفته باشی وگرنه بالیی بدتر از دیروز سرت
میارم
سامیار_باشه داداش فقط اومدی بدون سر و صدا میز پشتیمون بشین
_اکی
گوشیو قطع کردم

رفتم نیمارو بیدار کردم
نیما_ای بر خرمگس زمونه لعنت
_پاشو نیما باید بریم
نیما_ولمون کن بذار کپه مرگمونو بذاریم
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_نیمامهمه د پاشو میگم
نیما_برا من مهم نی برو بذار به خوابم برسم
_نیمااااااااااااااااا
با دادی که زدم سیخ رو تخت نشست
نیما_چیه؟؟چیشده؟؟کیو کشتن؟؟کجا آتیش گرفته؟؟
_اه بس کن نیما بلند شو باید بریم تا جایی
نیما که تازه فهمید داد من بخاطر چی بود بست منو به فحش
_بسه بابا عین پیرزنا غر غر میکنه پاشو ببینم
نیما_حاال کجا میخایم بریم منو از خواب نازنینم بیدار کردی؟؟؟
_سامیار زنگ زد گفت اگه میخاین واقعیت و از زبون شخص دیگه ای بشنوی بیا کافی
شاپ.....حاال هم بلند شو تا من لباس میپوشم برو آماده شو فقط زود بعدم از اتاق اومدم بیرون
بسمت اتاق شمیم رفتم ولی تو اتاقش نبود یعنی کجاست؟نکنه با سامیاره؟؟بهتر هرچه زوتر برم
اونجا تا بفهمم شمیمم هست یا نه
سریع لباسمو پوشیدم رفتم تو ماشین دو مین بعد نیما هم اومد،با هم بسمت کافی شاپ
رفتیم....
وارد کافی شاپ شدیم سرمو چرخوندم دنبال سامیار که دیدم اونو،شمیم روبه روی ما یه نفرم
پشت به ما بود طبق گفته سامی میز بغلی نشستم پشتمونو بهشون کردیم،گارسون اومد
سفارش گرفت و رفت با حرفی که شمیم زد متوجه شدم نفر سوم رز دختر عمومه،تمام هواسم به
حرفای رز بود با هر کلمه ای که میگفت دستام مشت و صورتم کبود میشد،نیما هم دست کمی
از من نداشت
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بعد از پایان حرفش خواست بره،سریع رفتم پشتش تا منو دید رنگش پرید
_چیشد تو که تا دو دقیقه پیش داشتی عین بلبل حرف میزدی منو دیدی الل شدی؟؟
رز_من..من..من
نیما_تو چی؟؟؟چرا لکنت گرفتی؟؟
رز_من باید برم،کاردارم
بعدم سریع رفت بسمت در و ازش خارج شد
با حرف شمیم سرمو بطرفش برگردوندم شمیم_حاال خیالتون راحت شد؟؟؟مطمئن شدین
سامیار بی گناهه؟؟یا بازم مدرک میخاین؟؟؟
نیما_شمیم..
تا نیما خواست حرف بزنه با حرف شمیم ساکت شد
شمیم_ از تو سوال نکردم،در ضمن آقای،آقا نیما از تو که داییمی با جناب شهریار خان که
برادرمی انتظار این برخورد و نداشتم مگه من چیکارتون کرده بودم که باهام اونجور رفتار کردین؟؟
جزء اینکه پشتم باشین،ولی شما دوتا چیکار کردین،تو مشکالتم منو تنها گذاشتین،پشتمو خالی
کردین ،نمیبخشمتون هیچ کدومتونو،بعد اتمام حرفش با گریه از کافی شاپ بیرون رفت
سامیار_داداش حرفاشو بدل نگیر،فعال یکم حساس شده،در ضمن ممنون که اومدی،
خواست بره که چیزی یادش اومد
سامیارـ راستی با دایی اینا صحبت میکنین

642

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
ـ آره فعال تو برو دنبال شمیم من قول میدم صحبت کنم
سامیارـ مرسی داداش فعال یا علی
ـ یا علی
نیما_بهتر ماهم بریم با نهال اینا صحبت کنیم
_باش بریم
با نیما بسمت خونه حرکت کردیم،تا با مامان و بابا صحبت کنیم
از زبون شمیم)
بعد از این که سامیار بهم گفت کار مهمی براش پیش اومده حتما باید بره ولی زود میاد،باهم
خداحافظی کردیم رفت
بعد رفتنش چشمام و بستم تا کمی سرم روم بشه خیلی درد داشتم،صدای مامان و بابا میومد
باهم صحبت میکردن ولی حوصله گوش دادن نداشتم تا اینکه بالخره مامان منو مخاطب قرار
داد
مامان ـ شمیم
ـ بله
مامان ـ درد داری؟میخای بگم بهت مسکن بزنن؟؟
ـآره اگه میشه بهشون بگین سرم خیلی درد میکنه
مامان ـ باش دخترم االن میگم
اینو گفت و رفت دو دقیقه بعد همراه دکتر مسنی بطرفم اومد
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دکترـ حال مریض ما چطوره؟؟؟
ـ درد دارم دکتر،انگار تو سرم چکش میکوبن
دکترـ این چیزا عادیع دخترم،من نمیتونم بهت آرامبخش بزنم،شما باید یکم تحمل کنی
مامان ـ دکتر کی مرخص میشه؟
دکترـ هر وقت سرمشون تمام شد میتونین ببرینش،فقط داروهاشو از داروخونه تهیه کنین سر
وقت بهشون بدین،ایشالله به زودی خوب میشه
باباـ ممنون دکتر
دکترـ خواهش فعال با اجازه
باباـ خانم من میرم کارای ترخیص و انجام بدم
مامان ـ باشه
یکساعت به سکوت گذشت تا بالخره سرمم تمام شد ولی از سامیار خبری نبود
تا لحظه آخر منتظر سامیار بودم حتی مامان و بابا متوجه شده بودن،به روم نمیاوردن
همه چی خیلی سریع گذشت از زنگ سامیار بهم،رفتنمون به کافی شاپ،زنگ زدنمون به رز و
شهریار،تعریف کردن دوباره رز از اتفاقای گذشته،متوجه شدن قضیه،راضی کردن مامان و بابا
البته با کمک شهریار و نمیا،خاستگاری دوباره عمه اینا از من،و االنم که اینجام تو آرایشگاه
آینه ﯼ سرﺍسرﯼ ﺁﺭﺍیشگاﻩ باالخرﻩ منو نشوﻥ میدﺍﺩ،
حاال دیگه به ﺁﺭﺯﻭم رسیدم،آرزویی که هیچ وقت فکرشم نمیکردم دوباره بدستش بیارم ،یه شبی
برات درست کنم آق سامیار که خودتم حض کنی با همین ﺍفکاﺭ لبخند شیطنت ﺁمیزﯼ ﺭﻭﯼ
لبهاﯼ سرخ و نقاشی شدم پدیدار شد  ،با صدﺍﯼ ماماﻥ به خوﺩﻡ ﺍﻭمدﻡ  ،شنل لباس نباتی رنگ
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ﻭ ملیله ﺩﻭﺯﯼ شدﻩ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﻭشم ﺍندﺍخت  .قلبم ﺍﺯ شدﺕ هیجاﻥ ﺩیدﻥ سامیار میتپید  .ﺍنگاﺭ که
ﺍﻭلین باﺭ بوﺩ میخوﺍستم چشماﯼ خوشگل ﻭ صوﺭﺕ مهربونشو ببینم...
ﺩﺭ ﺁﺭﺍیشگاﻩ باﺯ شد  ،یه ﺩﻭﺭبین بزﺭﮒ ﺩﺍشت همه ﯼ حرکاتمو میپایید ﻭ فیلم برﺩﺍﺭ با قدماﯼ من
عقب عقب میرفت  ،تا ﺍینکه صوﺭﺕ هیجاﻥ ﺯﺩﻩ ﯼ عشقمو ﺩیدﻡ که مثل همیشه ﺩﺍشت برﺍﯼ
بهتر شدﻥ همه چیز برنامه ﺭیزﯼ میکرﺩ ﻭ میگفت ﺍالﻥ بیاﻡ تو؟؟ یا منتظر باشم!
که یهو چشماﺵ به من ﺍفتاﺩ  ،مثل ﺩﻭ ﺩلدﺍﺩﻩ که حاال بدون هیچ مانعه ای ماﻝ هم شدﻥ
همدیگرﻭ با نگاﻩ میبوییدیم  ...یه ﺩسته گل گرﺩ پر ﺍﺯ ﺭﺯهاﯼ سفید و سرخ ﺩستش بوﺩ  ،یه ﺩﻭنه
ﺍﺯ گال تو جیب کت مشکیش  ،موهاﺵ مدل جدید و مردونه درست کرده بود،صورتش با ته
ریشی که گذاشته بود مثل همیشه مرﺩﻭنگیشو به ﺭخم میکشید  ،ﺩسته گلو ﺍﺯﺵ گرفتم ﻭ یه
بوسه باتمام عشق و عالقم ﺭﻭﯼ گونه ﺵ گذﺍشتم  ...با اینکارم چشمای خوشگلش نور بارون
شد،دستم و دوربازوی سامیار حلقه کردم بسمت ماشین عروس رفتیم ،ماشین عرﻭسی که ﺭﺍنندﻩ
ﺵ عشقم بوﺩ  ....ﻭ تنها مجلسی که من تاﺝ پرنسس بوﺩنشو ﺭﻭﯼ سرﻡ گذﺍشته بوﺩﻡ  ...ﺍنگاﺭ
همه چیز ماﻝ من بوﺩ  ،تک تک گال  ،لبخندها ﻭ نفس ها ...همه و همه مال من بود
تو ماشین نشسته بودیم که گوشیم زنگ خورد،فرهاد بود
سامیار_جواب نمیدی شمیم؟
ـ چرا چرا ...تماس و وصل کردم
ــ بله
فرهاد ــ سالم شمیم خوبی
صداش فوق العاده غمگین بود،تعجب کردم
ــ خوبم ولی انگار حال تو خوب نیست چیزی شده فرهاد
تا اسم فرهاد اومد سامیار اخماش رفت تو هم به من نگاه کرد ولی من رومو برگردوندم
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فرهاد ــ خواستم باهات خداحافظی کنم
ــ مگه کجا میخای بری؟امشب عروسیمه اونوقت تومیخای بذاری و بری
فرهاد ــ نمیتونم بمونم من با امید اینکه بدستت بیارم اومدم ولی..ولی نا امید دارم میرم
خداحافظ ..بوق...بوق....بوق
چیشد؟یعنی چی؟فرهاد منو دوست داشت؟
هر چی زنگ زدم بهش جواب نداد آخرم گوشیشو خاموش کرد
سامیار ــ چی میگفت شمیم
ــ گفت داره میره خداحافظی کرد
سامیار ــ خب رفت خدا پشت و پناهش تو چرا ناراحتی؟؟
ــ هیچی عزیزم بهتر بیخیال بشیم امشب شب ماست با این حرفم چشمای سامی برقی زد ولی
من به ظاهر شاد بودم ،دلم بحال فرها سوخت،من اونو مثل شهریار دوست داشتم ولی
اون.....پووووف
رسیدیم خونه مامان اینا با ورودمون صدای کل و دود اسفند رفت باال خوشحال بودم از اینکه
دارم به سامیار میرسم بعد از اون اتفاق....
یکساعت بعد ورودمون عاقد اومد من دوباره به عقد بهترین مرد دنیا در اومدم
دوباره وارد خونه ای شدیم که از تک تک جاهاش خاطره ای داشتم .لبخند رو لبام و نمیتونستم
جمع کنم مگه میشه این همه احساس خوشبختی کنی و نتونی لبخند بزنی !نفس عمیقی
کشیدم به سامیار نگاهی کردم...
با لبخند شیطنت امیزی داشت بهم نگاه میکرد..
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خیلی وقت بود این نگاهشو ندیده بودم خدایا دیگه ازم نگیرش
سامی_خب خب شمیم خانوووم بریم باال که کلی عقده تو دلم مونده
_عقده ی چی ؟
اومد جلو کمرمو گرفت قیافش اروم و معصوم شد .لباشو و اورد دم گوشم اروم گفت
_عقده ی اینکه چرا شمیم بیشتر بغل نکردم چرا میرفتم سرکار و از شمیم دور بودم چرا بیشتر
ب.و.سش نکردم بوش نکردم !چرا شبا که خوابه بیشتر نگاش نکردم چشای قشنگش فقط مال
من بود چرا از دستش دادم...
شمیم نمیدونی این چند وقت که نبودی به خیال اینکه دستت تو دستمه همش انگشتامو فشار
میدادم ولی بعد چند ثانیه غم عالم میریخت تو چشام ..جوری که بعضی اوقات مامان فقط نگام
میکرد و گریه میکرد ولی من متوجه نمیشدم ...هیی روزای خیلی بدی بود ...ولی حاال تصمیم
گرفتم زندگیمون و از اینی که هست شیرین تر کنم
اشکایی که روی گونه هام بود اذیتم میکرد سامیار سرشو اورد عقب اشکامو دید .دونه دونه
اشکامو با ب.و.سه پاک کردم دوباره قیافش شیطون شد
سه هفته ای از زندگی شیرینمون میگذشت تو همین سه هفته دوتامون تپل تر شده بودیم
سامیار هنوز سرکار نرفته بود و همش یا خونه بود یا بیرون میرفتیم و خوش گذرونی...
شب بود
داشتم کاهو ریز میکردم سامیار از بعدازظهر گفت کار مهمی داره رفته بود بیرون..
صدای کلید و که شنیدم بلند گفتم
_سالاااام مستر تنبل خوددددم همین سه ساعتی که تنهایی رفتی بیرون جای امید واریه..
اومد روبه روم ...قیافش یه جوری بود زیادی خوشحال بود تا حاال اینجوری ندیده بودمش
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_سامیار ؟چی شده ؟
فقط نگام کرد و اومد جلو
_سامی تو رو قران بگو من طاقت این کارارو ندارم
بغلم کرد محکم ولی اصال به شکمم فشار نمیاورد فقط گردنم محکم گرفته بود...
_سامی چته خب'
رفت عقب نشست رو دو زانوهاش به شکمم نگاه کرد
_توله ی منی تو ...بابا فدات بشه
با این حرفش خشکم زد اون داشت همینطوری حرف میزد و من هیچی نمیفهمیدم .مغزم کار
افتاد .یاد چند روز پیش افتادم
سامی_شمیم بیا بریم جای ازمایشگاه دوستم چندتا ازمایش بگیره ازت یه وقت کم خونی چیزی
نداشته باشی من خیالم راحت باشه...
ازمایشگاه دوستش!!!اصال اون ازمایش کم خونی نبوده!!!
زندگی رو میخوام شیرین تر کنم اگه گفتی چطوری ؟؟؟
یهو با تمام توانم جیغ کشیدم
_سامیاااااااااااااااااار
سامیار پرید عقب فهمیده بود همه چیو فهمیدم تا یه قدم رفتم جلو فرار نکرد
_چرا فرار نمیکنی؟
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_اخه اگه فرار کنم توهم دنبالم میکنی جوجمون اذیت میشه همین هرچی کتک میخوای بزنی
بزن
حسودیم شد و دوباره جیغ کشیدم
_سامیااااااااار هنوز این نیومده منو فراموش کردییییییییی
بعد کلی جیغ،جیغ رومو ازش برگردوندم مثال باهاش قهر کردم ولی در واقع داشتم از ذوق
میمردم،بروز نمیدادم سامیارم کلی نازمو کشید تا ببخشیدمش....
یکساعت بعد زنگ خونه بصدا در اومد نگو سامی قبل اومدنش به همه خبر داده،اوناهم اومدن
اینجا ،سامی در و باز کرد،
هر کی یه چی میگفت
مامان ــ الهی من فدای جفتتون بشم
عمه ــ نهال جان برو کنار منم عروسمو بغل کنم
شهریار ــ حاال فندق دایی کی بدنیا میاد؟؟
سامی ــ اوووو چخبرته خوشگل من تازه دوهفته شه کو تا بدنیا بیاد،در ضمن فندق باباشه به
داییشم نمیدیم
شهریار ــ نخیرم خواهر زاده منه پس فندق منه
سامی ــ اگه تو داییشی من باباشم حق تقدمم با باباهاست
بقیه فقط به کل کل این دوتا میخندیدن ،منم از خجالت سرخ شده بودم
شهریار خواست چیزی بگه با داد من خفه شد
ــ اهههههه بسه دیگه،چتونه هی بهم میپرین بعدشم الزم نکرده برا بچم اسم بذارین
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
سامی ــ چشم خانومم شما حرص نخور برا بچمون خوب نیست،
دستشو گذاشت رو شکمم با بچمون حرف میزد،دیدم همه یه جوری نگاه میکنن ،دیگه شدم لبو
با حرص اسمشو صدا کردم
ــ سامییییی
سامی ــ جان دلم
ــ بسه
وقتی متوجه نگاه بقیه شد پی ب کارش برد و خندید
بعد اون روز هرکی یه جور هوامو داشت یه روز عمه پیشم بود،یه روز مامان،یه روز
رویا....شهریار،نیما هر چی اسباب بازی میدیدن برا بچم میگرفتن چه دخترونه چه پسرونه فرقی
براشون نمیکرد خوششون میومد میگرفتن سامی هم بدتراز همه یه اتاقی برا بچمون درست
کرده بیا و ببین ،اونقدری که اونا بفکرن من نیستم
بالخره با رسیدگی های مداومشون تا هفت ماهگیم رفتم،اصال نمیدونستم بچم چیه یعنی
نمیخواستم بدونم یه جورایی دوست دارم سوپرایز بشم،سامی هم هر چی اسرار میکرد زیر بار
نمیرفتم
امروز حالم خیلی بد بود نمیدونم چرا همش یا تهوع داشتم یا سرگیجه ...زیر شکمم درد
میگرفت ،سامیم امروز شرکت جلسه مهمی داشت نبود
هر لحظه دردم بیشتر و بیشتر میشد همینطور با بدبختی از پله ها باال میرفتم با گوشیم به
سامی زنگ زدم
سامی ــ خانومم من تو جلسم بهت زنگ میزنم
خواستم حرف بزنم سرم گیج رفت با جیغ از پنج تا پله افتادم پاییین سرم خورد گوشه پله قبل از
بستن چشمام فقط صدای داد سامی اومد که صدام میزد بعد سیاهی بود و سیاهی
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
از زبون سامیار)
تو جلسه بودم که گوشیم زنگ خورد شمیم بود با معذرت خواهیی به حضار گوشیمو جواب دادم
ــخانومم من تو جلسم بهت زنگ میزنم
ولی یه لحظه صدای جیغ شمیم اومد اصال هواسم به بقیه نبود فقط با داد صداش میکردم
ــ شم ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـــــیم،شمـ ـ ـ ــــــیم جواب بده یا خدااااا خانومم
با دیدن نیما که داشت با نگرانی هی میگفت چیشده،چیشده هواسم جمع بقیه شد با شک
داشتن منو نگاه میکردن
نیما ــ چیشده سامی؟؟؟شمیم حالش خوبه
ــ نمیدونم نیما جلسه با تو من برم
نیما ــ برو داداش من هستم فقط خبرشو بهم بده
ــ باش باش
رو به جمع گفتم من معذرت میخام کاری برام پیش اومده باید برم خداحافظ
با استرس سریع بسمت خونه میروندم به مامان زنگ زدم
مامان ــ جانم سامیار
ــ مامان تورو خدا سریع برو خونه ما ببین شمیم چیشده حالش خوب نبود ترافیکه من یکم طول
میکشه بیام شما که کلید داری فقط سریع برو
مامان با استرسی که از حرفام بهش دست داد گفت
مامان ــ باشه باشه االن با بابات میرم فعال
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اه لعنت به این ترافیک،بعد بیست دقیقه رسیدم خونه ولی با دید آمبوالنس زدم رو ترمز یا خدا
چیشده،سریع پیاده شدم سمتشون رفتم..شمیم من خانوم منو داشتن با آمبوالنس میبردن
ــ مامان شمیم چیشده
با گریه جواب میداد
مامان ــ مثل اینکه فشارش پایین بوده از پله ها میوفته پایین سرش ضربه خورده ،خدارو شکر از
پشت افتاده،،ایشالله به بچه آسیبی نرسیده
ــ من همراهشون میرم تو بابا با ماشین بیاین
توی امبوالنس داشتم از عصبانیت میترکیدم بعد از گذشت بیست دقیقه که واسه ی من بیست
سال گذشت رسیدیم بیمارستان شمیم و سریع منتقل کردن و دکتر و خبر کردن.
دکتر اومد باالی سرش و نبضش و گرفت و گفت
_چند ماهست ؟
_اخرای  ۷دکتر
بردنش تو اتاق و بیرونم کردن اون لحظه فقط دوست داشتم همه ی دار و ندارم هرچیزی که دارم
و بدم تا سالم بیان بیرون از استرس و نگرانی داشت حالم بد میشد.
_اقا ؟
سرمو اوردم باال و به دختر پرستاری که خودشو مث مترسکا درست کرده بود نگاهی کردم
_حالتون خوبه!
بی حوصله سرمو انداختم پائین و گفتم
_اره خوبم

652

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_ولی رنگتون خیلی پریده میخواین فشارتون و بگیرم ؟
_نه خانوم خوبم
سرمو گرفتم و ارزو کردم کاش زودتر بره
_پس الاقل بیاین یکم اب بخورین
پووووف عجب کنه ایه!!
_خانوووم محترم اب نمیخوام این همه مریض برین به اونا برسین
_چرا ناراحت میشین من دارم وظیفه مو انجام میدم
_اگه واسه ی همه ی مریضا اینطوری وظیفه تون و انجام میدادین االن همه ی تختا خالی بود
_باش باشه اروم باشین بشینین من فقط قصدم کمک بود
اره از لبخند و چشایی که ازش هیزی و ج.ن.د.ه.بازی میریخت مشخص بود که فقط قصدش
کمک بود
کرواتمو شل کردم و گفتم
_مرسی نیازی به امدادرسانی جنابعالی ندارم
_ایییش باشه بابا توهم انگاری کی هست خودشو میگیره
رفت...
نفسی کشیدم و یاد حرف شمیم افتادم که صبح قبل اینکه برم گفت
_سامییییی؟
_جووووون سااااامی؟
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_باز تو کت و شلواری که من دوست دارم پوشیدی!
_ارههه دیگه همه میگن خیلی بهت میاد
_همه غلط کردن برو عوض کن
_شمیممم عزیزم این چ طرز صحبته!
_دوست دارم ...برو عوض کن
_دیرم شده باید برم ...بای بای
_سامی با این کت و شلوار خیلی خوشتیپ میشی نامرد نپوش میگممممم
از فکرش لبخندی رو لبم اومد ولی با دیدن دکتر که از اتاق اومد بیرون تازه یاد موقعیتم افتادم
هراسون رفتم و جلو و گفتم
_چی شد دکتر!
_سرش بخیه خورده ولی خوب میشه حال بچتونم فعال نامشخصه باید ازمایشا و سونو رو
بگیرن تا بتونم قطعی بگم!
_یا علیی
نشستم صدای مامان و شنیدم
_سامیار ؟سامیار مامان چی شد دکتر چی گفت!
حالم خوب نبود میخواستم حرف بزنم اما صدام بلرزه
سری تکون دادم راه حیاط بیمارستان و گرفتم .روی نیمکت زیر درخت بزرگی نشستم
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
_خدایا خودت به دادم برس مث همیشه که بهترین چیزا رو برام خواستی نزار واسه بچم اتفاقی
بیفته...
یه ساعتی نشستم و رفتم تو.
رفتم اتاق دکتر و گفتم
_دکتر ! چی شد ؟
_بشین پسرجون .خوشبختانه بچه هیچ صدمه ای ندیده و سالمه سالمه..
اشک تو چشام جمع شد و بدون اینکه بتونم کنترل کنم ریخت رو گونه هام...
_خدایا شکرت
اشکامو پاک کردم با لبخند از دکتر تشکر کردم .سریع اتاق شمیم پیدا کردم.
در اتاق و با هیجان باز کردم شمیم چشاش بسته بود.
مامان و بابا باالی سرش بودن
_چی شد رفتی پیش دکتر!
_اره گفت بچه سالمه
مامان گریش گرفت و دائم خداروشکر میکرد لبخند باباهم که از صدتا شکر گزاری باالتر بود...
روز بعد مرخصش کردن و گفتن تا میتونه مراقب باشه.
کم کم حالش بهتر و بهتر شد تا میتونستم روزا دیرتر و شبا زودتر میومدم خونه تا تنها نباشه...
_شمیممم ؟
_بله؟
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_کجایی ؟
_اینجا
رسیدم به صداش جلوی تلویزیون نشسته بود و داشته ترشک میخورد و باب اسفنجی نگاه
میکرد...
_ای خدا تو خودت بچه ای بچت چی بشه دیگه!
در حالی که صورتش از ترش بودن ترشکا کج و کوله میشد جواب داد
_یه پرنسسی مث مامانش
کنارش نشستم و گفتم
_شمیم ؟
_ها؟
_کی میخواد بیاد این ؟
_اووووم تقریبا یه هفته ی دیگه'
_هی چرا نمیگزره این روزا اخه!
_بخاطر اینکه تو هر روز میپرسی چند روز مونده!
دستمو گذاشتم رو شکمش و گفتم
_منکه میگم دختره
_نچ پسره
_تو از کجا میدونی اخه!
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_حس مادرانه
_نخیر حاال وقتی به دنیا اومد میبینیم
_باشه قبول
_دختر بود من اسم انتخاب میکنم
_سامیی باز شروع کردی
_ای بابا منم باباشم ها
_خب باشی منم مامانشم
_همینی که گفتم دختر بود من اسم میزارم پسر بود تو
_سامییییییی
رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم...
شمیم خواب بود ساعت  ۳بود ولی من خوابم نمیبرد ...داشتم تو لبتاب کارای شرکت و انجام
میدادم که..
_اووم ...اااه ...ااای ...سامی
برگشتم سمت شمیم و گفتم
_جانم شمیم !چی میخوای!
_سامیار حالم خوب نیست
چشام گرد شد و گفتم
_چی ! چی..کاری االن ؟
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_درد دارم سامیار ااخ ااااای سامی اااااااای
صداش هی بلند و بلند تر میشد سریع لباس پوشیدم و لباس تن شمیم کردم تو راه بیمارستان
شمیم داشت از حال میرفت از درد هی جیغ میکشید .اونجا خودم صد فوش و لعنت کردم که
بچه خواستم
_ جااانم؟شمیم ببخشید اصال من غلط کردم ای خدا شمیم گوه خوردم جون سامی تحمل کن
تا رسیدیم بیمارستان جون دادم از نگرانی سریع منتقلش کردن اتاق عمل  ...دکتر سریع رفت تو
اتاق عمل و در بسته شد
_پوووووف ای خدا سکته نکنم خوبه ..سه ساعت گذشته بود دیگه پاهام نا نداشت افتادم رو
زمین...
اخه مگه چیکار میکنن که سه ساعت طول کشید !از پرستار پرسیدم
_خانوم ببخشید خانوم منو نبردن تو بخش!
_نه اقا نبردن هر وقت بردن من خودم شخصا میام بهتون میگم..ای بابا
اگه یه بار دیگه بپرسم احتماال بیرونم میکنه از بیمارستان
یه ربع گذشت
_اقا اقا ؟
_بله ؟
_خانومتون و بردن تو بخش اتاق ۱۸۹
با تمام توانم رفتم سمت اتاق
تا در و باز کردم با دیدن قیافه ی شمیم وحشت کردم
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_الهی بمیرم شمیم چرا اینجوری شدی ؟
تا منو دید زد زیر گریه
سریع بغلش کردم.
_سامیااار
_جون سامیار قلب سامیار
فقط گریه میکرد در اتاق باز شد و دکتر اومد تو .لبخندی زد و گفت
_تبریک میگم به جفتتون
با ترس گفتم
_چیزی شده ؟ چرا خانومم اینقدر گریه میکنه؟
_راستش خانوم شما هم زایمان سختی داشتن هم...
_هم چی ؟
_شما قبال سونو واسه ی تشخیص بچه نرفته بودین نه؟
_نه دکتر چطور!
دکتر خندید و گفت
_دلیل گریه های خانون شماهم همینه
از اتاق رفت بیرون
_ای بابا یکی به من بگه چ خبره ؟
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شمیم سرشو از تو بغلم اورد بیرون
_شمیم عزیزم بگو دیگه
_سامی...بچه!!
_بچه چی!
_بچه نه بچه ها!
دوباره زد زیر گریه
_بچه ها !!!!!؟؟؟؟؟
_اره دوقلوئن
چشام تاجایی که جا داشت گرد شد..
_دوقلو؟؟؟؟؟؟مرگ سامیار ؟
همونجا در باز شد دوتا پرستار با دوتا بچه اومدن تو ..نمیتونستم هضم کنم یعنی االن من دوتا
بچه دارم ؟؟؟
بچه ها رو گذاشتن کنار تخت شمیم!
پتوی یکیشون ابی بود یکی صورتی!
یعنی یه دختر یه پسر ؟؟؟
از خوشحالی دوست داشتم کل بیمارستان و بدو بدو کنم و داد بزنم باور نمیشهههه
_شمیم یعنی االن دوتا بچه داریم؟؟یه دختر یه پسر
قلبم رو هزار میزد رفتم بیرون و زنگ زدم به شهریار
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_الو!
_الو سامیار چی میگی ساعت  ۷صبح؟
_شهریار پاشو بیا که دایی شدی
_چیییییییییی! تو رو خدا راست میگی
_اره باور کن به همه خبر بده پاشین بیاین بیمارستان...
_باشه االن
قطع کرد .رفتم تو اتاق دوباره با دیدن بچه ها و شمیم احساس کردم خوشبخت ترین مرد
دنیام.دستاشو گرفتم تو دستام لبخندی زدم .یه دختر ...یه پسر
شمیم هنوز حالش خوب نبود یه ساعتی فقط زل زده بودم بهشون .شمیم خوب شده بود و به ما
نگاه میکرد
_سامیار!
_جانم؟
_حاال که یهو دوتا شدن !اسمشون چی ؟
_هیچی دیگه دختر من پسر تو
_خب بگو دختر چی!
_بزا یکم فکر کنم
کم کم همه اومدن قیافه ها بعد از دیدن بچه ها دیدنی بود...
نیما شمیم و کلی اذیت کرد و بقیه رو خندوند..
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رفتیم خونه روز بعد همه توی پذیرائی بودن فقط من و شمیم و بچه هاتو اتاق بودیم .شمیم هنوز
شیرشون نداده بود..
یهو دختر خوشگلم شروع کرد به گریه..
دادمش به شمیم!
_شمیم ؟عزیزم شیر میخواد
با هر مکی که میزد شمیم یه اشک میریخت...
تا حاال خوشبختی رو اینقدر از نزدیک ندیده بودم اینقدر راحت حسش نکرده بودم...
خدایا ممنون که اینقدر منو دوست داری ممنون که همه ی امتحانایی که واسم گذاشتی با
بهترین نتیجه تموم شد...
خدایا نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم فقط میتونم بگم
خدایا شکرت...
(راوی)
بعد از یک سال شهریار و رویا پدر مادر یع گل پسر شدن به اسم اراد...
سامیار و شمیمم اسم دوقلوها رو گذاشتن سوگند سپهر...
نیما هم به دختری که میخواست رسید.
فرهاد با خبر به دنیا اومدن بچه های شمیم برگشت ایران و خبر از نامزد کردن با دختر پرستاری
رو داد که باعث خوشحالی همه مخصوصا سامیار شد.
بعد از چند سال اردالن با اصرار سامیار و ارسالن قبول کرد رز برگرده خونه ...پرنیا هم که
همچنان روی ویلچره.
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رمان عشق مساوی دردسر| فائزه
امیدوارم از رمان لذت برده باشین
یک رمان مرجع رمان
درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر
هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و
با ما تماس بگیرید.
پیشنهاد می شود
رمان عشق معلم | سهیال زاهدی
رمان بقا :مرگ دوباره! | Fatemeh.M
رمان دَردْمآن | افسانه نوروزی
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