کتابخانه نودهشتیا

1

می تونم خوب باشم|Mahdis15

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

می تونم خوب باشم|Mahdis15

کتابخانه نودهشتیا

ن ام داستان کوتاه  :می تونم خوب باشم
نویسنده Mahdis15 :کاربر انجمن نودهشتیا
ویراستار Mohadeseh.f :کاربر انجمن نودهشتیا
موضوع  :کلکلی  /طنز  /عاشقانه
خالصه داستان :
داستان درمورد دختری به نام نف س ِ  ...دختر با نمک و لجباز  ...از طرف مدرسهه بهه اردو مهی
روند  ....دراین میان خواهرش نورو دوست صمیمی اش صنم هم به این اردو می روند ...
نقطه مقابل داستان  ...پسری بهه نهام نویهد  ....مرهرور و ه اب  ...نویدودوسهتان

ههم بهرای

مس افرت چند ماهه اماده می شدند ...
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سخن نویسنده :سالم دوستان عزیزم...من مهدیس سیدی هستم  ..مرسی که رمان منو انتخهاب
کردین  ..ووقت با ارزشتون و در اختیار گ اشتین  ....این اولین رمان منه  ...می خهوام از مللهم
عزیزم خانم بقایی تشکر کنم  ...من به ایشهون خیلهی مهدیونم  ...اگهه کهم وکاسهتی داشهت بهه
بزرگی خودتون ببخشید ...

" به نام خدا "
اردک تک تک  ، ....تک تک اردک  ....اردک تک تک  ،تک اردک  .....اردک تنها بهه روی ببهه
پراشو بسته .....
اه این صدا چیهههههههههههههه ...
با داد گفتم :
 این چیه اول صبحی  ...بزارین کپمو بزارم  ...اه خدا چه گیری افتادم ..با داد من  ،مامان ویکتوریا و بابا سلیم و افسانه خانوم (خدمتکار) به اتاق من یورش اوردن ...
مامان گفت:
_ چی شده دخترم چرا داد می زنی ؟
_ اخه مامان نگا روز مله یکی اومده ساعت منو کوک کرده  ...اخه چرا من نمی تونم یهه روز
درست بخوابم  ...من که می دونم کار اون نورای خر مرزه  ...نههههورااااااااایهههی  ....کدوم گوری
هستی  ....فقط پیدات نکنم  .....خونههههههت حالله .....
در تمام این مدت بابا رو زمین نشسته بود ومی خندید ....
پی

خودم گفتم  ..وا چرا می خنده ؟؟؟

بابا با خنده گفت:
_ دخترکم  ،یه نگاه به بینه بندازی بد نیست  ..خیلی خوشگل شدی ...
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یه نگاه تو بینه به خودم انداختم  ...وای من چرا این طوری شدم  ...وای خدا ...
صورتم سیاه سیاه بود...لبام قرمز...اصال یه اوضائی بود ...
یه فکر خود به سرم  ...مثل همیشه خبیث بود  ...بلد از شستن صهورتم بها کمهال ارامه

رفهتم

بیرون ...
اما هیچی نگف تم  ...مامانم نگاهم کرد  ...بابا و افسانه هم تلجب کرده بودند  ...اخهه ایهن همهه
ارام

از من بلید بود ..

از پ یرایی صدای اهنگ میومد ...
بهنگ امید ( نم نم بارون )
باران می بارد امشب دلههههم غم دارد امشب
برام ان خسههههههههته ره می سپارد امشب
در نگاهت مانده چشمم
شاید از فکر سفر بر گردی امشههههههههههب
از تو دارم یادگاری
سههردی این بوسه را پیوسته بر لب
قطره قطره اشک چشهههههههههههههههههمم
می چکد با نم نم باران به دامن
بسته ای بار سهههههههههفر را
با تو ای عاشقترین بهههههههد کرده ام مههههههههههن
رنگ چشمت رنگ دریا
سههههههههههههههینه ی من دشت غم ها
یادم بید زیر باران با تو بودم با تو تنها
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زیر باران با تو بودم ؛ زیر باران با تو تنها
کی رود از خاطهههههههههههههههههههر مههههههههههههن
بخهههههههرین بوسه شبی در زیر باران
باران می بارد امشب دلههههم غم دارد امشب
برام ان خسهه ههههههته ره می سپارد امشب
این کالم بخرینت برده میل زندگی را از سر من
گفته ای شاید بیا یی از سهههههفر اما نمی شه باور من
الههههههههههههتماسهههههههههم را ببین در این نگاههههههههههم
زیر باران گریه کردم بلکه بههههاران شوید از انم گههههههههنا هم  .ِ . .ا ..
داشت م باهاش هم خونی می کردم ..که نورایی با تلجب زل زده بهود بهه مهن  ...اخهه خیلهی کهم
پی

میومد با این اهنگ های قدیمی هم خونی کنم ...

به ساعت نگاه کردم  5 / 8صبح بود ...
به طرف اشپز خونه رفتم  ....یه صبحانه زدم تو رگ توپ ...
بدون هیچ حرفی به طرف اتاقم رفتم  ...یه مانتو مشکی با شال و شلوار قرمز پوشیدم ...
خب بزارین خودمو ملرفی کنم  ...نفس هستم  ...نفس سادات افشار ...
بلله درست حدس زدین من سیدم  ...یه خواهر خ ُل به نام نورایی  ...ما دو قلو هستیم ..
و  55سالمونه  ...یه برادر به نام نیما دارم که عشق ابجیشه  ...هم

دو ماهشه ...

یه دایی دارم به نام ویلیام ( ..مادر ودایی من فرانسوی هستند وفارسهی رو خهوب بلدنهد) و یهه
زندایی خوشگل به نام هیلدا  ...ثمره ازدواج وعشقشونم دوتا دختر به نام وندا و رونیکا  ...وندا
 22سالشه ورونیکا  58سالشه ...
یه عمه وعمو هم دارم  ...عمم اسم

ثریاست  ...دوتا دخ تر به نام ساحل وسارا داره  ...سهاحل

 51سالشه و بسیار مرروره  ...سارا  55سالشه وهم سن هستیم  ...عموم دوتا پسهر داره کهه بهه
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شدت از شون بدم میاد  ..به نام سام و سینا  ...سام  51سالشه و سینا  51سالشه  ...یه خواهر به
نام ساغر دارن که  22سالشه  ...هوووووف  ...اصال ول

کنین

از خودم بگم  ...چشام به لطف مامانم ابی و طوسی  ..موهای بلند و مشکی به رنگ شب ...
پوست سفید  ...وبینی عروسکی ولبای خوش فرم قرمز  ....سهقف اینجها کهه سهالمه مهن نگهران
بسمونم  ....خخخخ ..
سوویچ ماشین رو برداشتم وبه طرف در خونه رفتم  ( ...شاید براتون سوال پهی

بیهاد کهه چهه

طوری سوار ماشین می شم اونم بدون گواهی نامه  ...من بدون گواهی سوار می شم و هر چنهد
وقت یک بار ماشینم و می خوابونن خخخخخخ )
*******

(نوید )
سر حال بلند شدم واز اتاق بیرون اومدم  ..اوه طبق ملمول این دوتا اینجا پالسن  ..خخخ ..
من نوید هستم نوی د تاج نیا  ...این دوتا نره غولم دوستام هستن  ...به نام حسام و احسان پارسا
مقدم  ...من  22سالمه و حسام  22و احسان  58سالشه ...
یه خواهر دارم و  ،دارم دایی می شم  ...اسم خواهرم ن َیسم هست

...

_ حس  ..حس  ...حس بلند شو بابا ...
_ حس عمه بیشلور ...باید بگی اقا حسام فهمیدی ..؟؟؟
_ برو بابا بزار مگس بیاد  ...مارمولک  ....مارمو ...
یهو قیافه نی احسان لوم ظاهر شد  ...همیشه از مار و سوسک ومارمولهک و تمسهاخ خالصهه
حشرات و بند پایان و سخت پوستان و  ......از همه حیوان های بی ازار بدش میاد ...
_ بلند شین بساط صبحانه راه ب ندازین گشنمه ...
احسان گفت :
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_ ایشا ال ل ّه کارد بخوره به اون شکمت  ..هم

در حال ل ُمبوندنی ...

_ اه بیخیال بیاین بریم بیرون یه چیز می خوریم ...
********
(نفس )

 +سالم خوبی
 سالم صنم خانوم کجایی خره ؟ +بیشلور لیاقت نداری باهات درست حرف بزنم  ..خونه ام بیکار
 بیا بریم بیرون من االن خیا بونم یه زنگ به نورایی االغ هم می زنم بیاد بیاهم بریم . +باشه نکبت ون ...کاری باری
 شرت کم بایبه نورایی هم زنگ زدم  .قرار شد بیاد خونه صنم ..
صنم دوست صمیمی منو نورایی وهم کالسی هم هستیم ...
لوی خونه ی صنم اینا بودم که نورایی اومد وسوار شد ...
 +سالم ابجی خانم
 مرض وسالم هنوز کار صبحت یادم نرفته ها منتظر تالفی باش +حاال زر نزن  ..بزار یه اهنگ خوب بزارم  ...از کی بزارم ؟ ...اها طبق ملمول ایمان نوالو
 وقتی می دونی چرا می پرسی ؟به صنم تک زدم که بیاد بیرون وهم زمان با باز کردن درماشین توسط صنم باز شد
( اهنگ للنت از ایمان نوالو)
ناخونامو می وام میرم کلنجار بهتره از این به بلد فقط باشی طرفدار
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تو این اهنگمم داد زدم پوزش میرسه این هفته هم غم و سوزش
گفتی میرم گفتم منم تخس و یه دندم بیا اینجا خودم بند کفشتم می بندم
چ ی شد پ قوالمون چی شد اون حرفامون ظاهرا اروم ولی از تو داغون
بلضی وقتا اونقد دلم تنگ میشه واست که حاظرم حتی تو رو ببینمت با اون
هوا خیلی سرده تو کوچتون می شینم می دونم عاشقشم باید پای لرزشم بشینم
می دونم نمیشه که بخوام بازم دستاتو بگیرم رازیم حتی یه لحظه رد شی من سایتو ببینم
هفته ای یه بارم کافیه ب ار ببینمت للنتی بگو قبوله دو ساله نبینمت
حداقل تلفنی بیا باهام حرف بزن بیای و سست شده پاهام منو پس نزن
حداقل ب ار باشیم در حد یه دوست مجازی رازیم به این که به شمارم یه میسم بندازی
دارم ز ر می کشم چرا نمی شه باورت حتی رازیم باشم ای برادرت
تو رو از دور می بینم دل خوش می شیم تو رو با اون می بینم بهت فوه

میدم

للنتی اینطوری نبین نبین بر و رومو من ظاهرا خوبم ولی از تو ترکیدم
مرسی خدایی دست خوش هنوزم درد میکنه ای زخمی که زدی از پشت
ای تو روحت با دل تیکه پارم اخه چیکار داشتی توله
للنت به روز هایی که واسه با تو بدن دل عزیزترینم یلنی مادرم و شکستم
للنت به همه ی اون روز هایی که بدون هیچ خیانتی به پات نشستم
اصال للنت به تو للنت به حسم للنت به ایمانتم للنت به اسمم
للنت به تویی که می گفتی پاره تنم االن کجایی که ببینی شده پاره پاره تنم
سخته بلد دو سال اینو بفهمی که اون که با عشقته داداشت
وقتی از برض شدید گلو درد بگیری مادرت بگه لباس گرم نپوشی همین میشه
دیگه خاطراتت حتی منو ع اب نمیدن وقتی نبودی خاطراتت از یاد منم میرن
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من حتی خنده هاتم یادم نیست چون وقتی می خندیدی همه چی از یادم می رفت
داداش رضا میرطاهری یگر گوشه داداش ایمانت دل

گرفته کسی نیست اروم

کنه

امشب با برضام سر شهرامم درد اوردم کجایی ببینی که از تنهایی دارم دق می کنم
دیگه ایمان هیشکی نیستم از خودمم بدم میاد از تو هم بدم میاد
از همتون بدم میاد للنت به شکست عشقی للنت به ع شق
للنت به تو که یگرمو سوزوندی برید گم شین همتون
واسه موندنت خودمو به مردن زدم واسه رفتنت حاظری از رو نازمم رد شی
انقده خوب بودی انقده نق

بازی کردی که به عقلمم نرسید بخوایی این همه تو بد شی

انقده زار زدم انقده گریه کردم دیگه از چشامم در نمیاد اشکی
حالم خوب شه میزنم رو شونه روزگار و میگم تو هم اونو حال کردی مشتی
من همیشه عاشق اهنگاش بودم ....
صنم گفت:
_ ای ونم  ...عاشقشم ...
_ منم خیلی دوست

دارم ....

_ خب خب خب  ...کجا بریم ؟؟؟
_ نمی دونم برو یه کافی شاپی که صبحانه کوفت کنیم !
_ نورایی نمی شه درست بحرفی  ....یلنی چی ..کوفت ..
_ مرض صنم باز تو رفتی باالی منبر ...
_ خب  ...مسافرین محترم به مقصد کافی شاپ هرچه سریع تر پیاده شوید  ..مهی خهوام پهارک
کنم ..
ماشین رو یه ای خوب پارک کردم ..
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دخترا منتظر من بودن  ..باهم به داخل رستوران رفتیم ..
یه ای دنج و قشنگ پیدا کردیم ..
گارسون اومد وسفارش هارو گرفت ..
********
) نوید )
سوار ماشین شدیم و به طرف کافی شاپ رفتیم ..
ماشین رو پارک کردم و داخل کافی شاپ شدیم ..
اه للنتی  ...ای همیشگیمون و سه تا دختر گرفته بودن ...
رفتیم درست روبه روشون نشستیم ..
اینا دختر نبودن یگر بودن  ...خیلی خوشگل بودن ....
مخصوصا دوتاشون که شبیه هم بودن ...
حسام گفت :
_ اوالال نگاه کن اینارو چقدر خوشگلن ...
احسان گفت :
_ کدومارو ..
_ خنگه این روبه رویی هارو ...
_ بریم بهشون شماره بدیم؟
من گفتم :
_ نه بابا بشینین سر اتون ..
حسام گفت:
_ خاک تو سر پاستو ریزت کنن  ...همیشه همینی ...
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_ برو بابا ....
_ می گم  ..حاال چی بخوریم ...
احسان گفت:
_ هرچی اون یگرا خوردن ...
_ گارسون ...
_ بله اقا چی میل دارین ؟
_ هر چی که خانوما خوردن !
_ چشم ....
******
( نفس )
صنم گفت :
_ دیدی اون یاروها چی گفتن؟
گفتم :

_ اره شنیدم  ...می خوای حالشون و بگیریم؟
صنم گفت :
_ اره پاییه پایتم
گارسون اومد به طرفمون وگفت :
_ خانوما چی میل دارین ؟
من گفتم :
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_ یه تخم مرغ با فلفل خیلی زیاد و شور  ...وقهوی اسپرسو با اسپرسوی وکافئین زیاد  ...پنیهر
هم خیلی شور می خوام با مربا بالنگ  ..واب پرترال بسیار ترش وشور ...برای هر سه تامون ...
ویه نفر دیگه ام رفت دستاشو بشوره ...
گارسون گفت:
_ تموم شد خانوم ...
گفتم :
_ بله تمومه می تونی بری ...
پی

خودم گفتم :

_ بچرخ تا بچرخیم نورای ون
اینم تالفی کار صبحت ...
به صنم هم سپردم به

چیزی نگه ...

نورای با خوشحالی اومد گفت :
_ نفس بگو چی شد ؟؟؟
_ چی شد؟
_ یکی از همین پسر خوشمال اومده بود در دستشویی  ...خودش و حسام ملرفی کرد  ...اینقدر
یگره که نگو  ...تازه شمارشم داد ...
_ اون وقت تو شمارشو گرفتی ؟
_ چرا نباید می گرفتم ....
_ ای خاک ت و سرت بی مرز ...سریع وا دادی ...
پسره رد شد  ..ویه چشمک زد ..
نورایی هم نیش
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گارسون صبحانه رو اورد ..
من گفتم :
_ گشنم نیست  ..اینا مال شماس ..
صنم گفت :
_ من میرم دستامو بشورم نورایی تو شروع کن ...
*******
) نوید )
اوه اوه چه غلطی کردم  ..حاال پول اینارو کی باید بده  ..اشتهاشونم کم نیست ...
خب شروع کنیم  ...بسم ال ل ّه ...
داشتم تند تند می خوردیم  ..یهو دهنم اتی

گرفت  ...اخ خدا  ...این هم شوره هم تیز ...

_ اون اب پرترالو بده به من ...
_ اه دارم اتی

می گیرم ...

داشتم اب پرترالو می خورد م فکر می کردم  ..االن اب روی اتیشه  ...حالت تهو ع داشتم ...
روی میز شروع کردم به عق زدن  ..هر چی خورده بودم رو روی میز باال اوردم..حسام واحسان
هم دسته کمی از من نداشتن  ..نگام افتاد میز برلی یکی از دخترا کهه حسهام بهه

شهماره داد

داشت باال میاورد ....
واون یکی دختره که می خورد مرروره با خنده داشت نگاش می کرد ...
مللوم بود نقشه خودشه  ...اون دختره که حسام گفته بود اسم

نور ..نورا ..نوراییا  ..چهه مهی

دونم چی بود..به غضب به اون دختره مررور نگاه می کرد ...
واون دختره مررور گفت :
_ اینم تالفی صبح ...
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واو ..به خواطر یه تالفی  ...وای خدا دلپیچه دارم ..
حاال خوبه .اینجا ها زیاد شلوغ نیست وکوچیکه ...
حاال همون قدر مردم دورمون مع شده بودن ..
دختر مرروره گفت :
_ چیه اینجا ن ری میدن یا فیلم سینماییه ؟
یکی از پسرای و ه تیری که خیلی لف بود گفت :
_ کم تر از فیلم نیست ..
همه خندیدن  ...مللوم بود خیلی دختره عصبانیه  ..رفت از تو کیف

 ..یه رژ قرمز برداشهت ..

به طرف پسره رفت  ..پسره ترس تو و ودش نشست ولی کم نیاورد..دختره رژ شو بهاز کهردو
به لبای پسره وروی بینی

کشید ..

وگفت :
_ توهم دلقک نامبرتوی این فیلمی  ...دلقک نامبروان هم اون کناریته !!
همه ترکیدن از خنده ...
پسره با یه حرکت به دختره حمله کرد  ...ولی دختره با کمال خونسردی ضربشو رد کرد وگارد
گرفت  ..مللوم بود این کاره اس  ...چهون پسهره هرچهی مهی زد دختهره رد مهی داد  ..وپسهره
بیشتر کتک می خورد  ...بلد از چن د دقیقه قیافه پسره کتلت شده بود ....
مدیر کافی شاپ اومد گفت :
_ بسه اینجا چه خبره همتون برین بیرون  ...پولشم بخوره تو سرتون فقط برین بیرون ...
اصال دل دردم یادم رفته بود ..
با بچه ها رفتیم بیرون  ..رفتم پی
به

دختره مرروره ..

گفتم :

_ شما چند سالتونه ؟
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یکی ازابروهاشو داد باال وگفت:
_  55چطور مگه؟
تلجب کردم سن

کم بود ولی حرکات

_ هیچی فقط برام سوال پی

عالی بود ...

اومد ...

با پسرا داشتیم به طرف ماشین می رفتیم  ..که احسان چشماش از کاسه دراومده بهود  ..حسهام
دهن

مث ل غار باز مونده بود ..

گفتم :
_ چی شده ...
حسام گفت :
_ بابا اینا خر پولن  ..نگا ه نوید ..
رد نگاهشو گرفتم به طرف دخترا بود ...
_ نه بابا  ...اینا دیگه کین ...
اون دختره ش ل وار قرمزه رفت طرف راننده ...
اوه مای گ هههههههههه اد ...ماشینشون یه پروشه سیاه بود ....
احسان می خواست با مخ بره زمین ...
حسام گفت :
_ این دختره که شمارمو به

دادم گفت  55سالشه منم گفتم ..اره منم از این راننده پرسیدم

اونم گفت  55سالشه .اگه  55سالشه چطور سوار ماشین می شه ؟؟؟؟؟؟
سوار ماشین شده بودن ولی منتظر بودن .....
*********
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( نفس )
صنم گفت :
_ چرا حرکت نمی کنی؟
گفتم:
_ می خوام ببینم ماشینشون چیه !!
_ اه ولشون ک ن نفس حوصله داریا ..
_ باشه بابا ...
می خواستم حرکت کنم که گوشیم زنگ خورد ..
_ الو ..
_ سالم خانوم افشار خوب هستین
_ مرسی ممنون  ..شما ؟
_ من محمدی هستم ..
_ اها سالم خانوم محمدی خوب هستین
_ مرسی ممنون  ..می خواستم بهتون بگم که انشا اهلل فردا پوالتونو برای اردو بیارین
_ چشم خانوم ملاون  ...حتما  ..مرسی خبر دادین
_ خواه

می کنم عزیزم به خانواده سالم برسونید

_ چشم حتما خدا حافظ ...
_ خداحافظ
از خوشحالی نمی دونستم چی کار کنم باال خره میریم اردو..موضهوع رو بهه بقیهه ههم تهو ضهیح
دادم ..
وبا یه تک گاز رفتم ..
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*********
یک هفته بلد
(نفس )
اخ ون  ..تا یک ساعت دیگه می ریم ...
به طرف اتاق مامان بابا رفتم ..
دلم خیلی براشون تنگ می شد ...
در اتاق باز بود  ..دیدم به نورایی خ ا نوم زود تر از من اومده ...
داشت مامان رو برل می کرد واشک می ریخت ..
من به طرف بابا رفتم و برل

کردم ..

و بابا مردونه برلم کرد ..
بلدشم برل مامان رفتم ..
بوس

کردم  ..داداش کوچولومم بوس کردم..روبه نورایی گفتم :

_ بیا بریم دیر میشه.گفت باشه بریم ..
ساک هامونوبرداشتیم وبه طرماشین رفتیم ..
چون ان ب ود من مجبور شدم ماشین ببریم...البته پلیس راها یکی از ملاون ها میاد پشت ماشین
می شنه که ماشین رو نخوابونن ....
سوار فراریم شدم وپی

به سوی مدرسه ..

********
) نوید )
_ بچه ه ا اماده این ..
_ ب ره بریم ....
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داشتیم همراه با این دوتا خل به مسافرت می رفتیم ...
یکی از دوستام مدیر مدرسه است  ...همراه اونا وبلنوان مراقب باهاشون می رفتیم ...
می خواستم با پراید برم که یهو یادم اومد دفله قبل با دخترا برای اینکه نفهمن ما پراید داریم
چقدر دعا کرده بودم ....
اصال پرایدو ول

کن ..

به طرف بی ام وی خودم رفتمو وسایل رو گ اشتم ...
*******
( نفس )
_ نفس ..
_ بله نورایی؟
_ می گم حاال این ماشینو بردا شتی صنم رو کجا ا بدی م؟
_ اوخ اصال حواسم به صنم نبود..حاال کجا اش بدم ....
_ اشکال نداره سوار اتوبوس شه ..
_ باشه ...
لوی در مدرسه پارک کردم...داخل مدرسه رفتیم ...
همه بچه ها بودن ...
اخ ون خیلی خوش می گ ره ...
به بچه ها دست دادم وسالم کردم ..
گوشیم زنگ خورد واز یبم درش اوردم..بچه ه ا بادیدن گوشی اپلم دهنشون باز شده بود ...
اخه اونا نمی دونستن ماپولداریم ...
با اومدن اقا مدیر همه بچه ه ا دورش مع شدن ..
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حرفای الزم روبیان کرد خخخخخ ...
به بچه ها گفت.برین سوار اتوبوس شین .
م ن و نورایی بایه با ا ازه به سمت ماشین رفتیم  ...می خواستم سوارشم که یکی از بچه ها گفت:
_ هوی سید الزم نیس اد ا دربیاری بگی این ماشین مهال توعهه..ما خهودم دیهدم یهه پسهره ازش
بیرون اومد...حاال که ضایع شدی بپر بیرون که می خوام با ماشین عکس بگیرم ...
یکی از ابروهام رفت باال ...

سوئیجو از یب مانتوم در اوردم ودزد گیرو زدم ...
دهن

مثل غار باز مونده بود...اخی بیچاره دلم ب ه حال

سوخت

خخخخخ ...
دختره کالضایع شد ....
از اینابگ ریم ....
سوار ماشین شدم ...
صنم هم اومد...صورت

مچاله بود ..

اومد به شیشه ماشین دستشو زد و گفت :
_ به به می بینم که ماشینتوت فقط یه اداره..خیلی نامر دی نفس ..
نورایی گفت:
_ ببین صنم

ون من می خواستم با اتوبوس برم..برای همین گفتم نفس این ماشین رو بیاره..

حاال هم بای ..
نورایی پیاده شد..وصنم داخل ماشین نشست ..
من خیلی عصبانی بودم ..چون مامان گفته بود نباید از نورایی دابشی  ..ه ه و ووووو ف ...
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ماشین روروشن کردم ..واز اتوبوس رد کردم ...

یک ساعتی داشتم رانندگی می کردم که..خانوم ملاون بهم زنگ زد و گفت :
_ سالم عزیزم ..داریم به ایست بازرسی نزدیک می شیم  ...بی زحمت یه ا
نگه دار...
_ چشم خانوم فلال ...
ماشین رو نگه داشتم  ..اتوبوس هم نگه داشت ...
یه ماشین دیگه هم پشت اتوبوس بود ..
حوصله نگاه به

رو نداشتم ...

صنم پیاده شد..رفت طرف اتوبوس  ...منم رفتم ای شاگرد نشستم ...
اتوبوس و ماشینه ردشدن  ...ودر راننده باز شد ..
به کسی که در رو باز کرد نگاه کردم ...
چی؟این اینجاچیکار می کنه؟یا ابرفز ...
این پسره اس ..اونم به من خیره شده بود ..
با تک س ر فه ای اونو به خودش بوردم..گفت :
_ سالم..
گفتم :
_ سالم
بدون هیچ حرفی حرکت کرد...حتی نگفتم که بلد از لیست بزنهه کنار.کهه خهودم بنشهینم ..تها
خود اصفهان خودش پشت ماشین نشست منم خوابیدم  ...ساعتای  ۳صبح بهود کهه بهه اصهفهان
رسیدیم ...
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االن هم ت و اتاق نشستم...به درد دیوار نگاه می کنم ...
چون تو راه خوابیدم..االن خواب ندارم ...
رفتم از داخل ساک یه لباس برداشتم و پوشیدم
به بیرون رفتم..چهون قهرار نبهود داخهل اصهفهان بمهونیم ..یههویی شهد ..االن ههم داخهل پهارک
بودیم..البته کنار پارک یه هتل بود ..
همه داخل هتل بود ن...ومن اومده بودم بیرون ...
پارک

خیلی بزرگ و نگلی بود...االن یک ساعت هست

صدای خ

خ

که دارم بی ملطلی میدوم ....

احساس کردم ...یه دختره خیلی خوشگل رودیدم که داشت می دوئ ی د ...

به من که رسید ..چشاش برق زد ...
اومد پی

من می خواستم بگم سالم...که گفت :

_ هیس ...
گفت :
_ تورو خدا منو ببخ
یه سرنگ دست

..ولی من مجبورم ...

بود ...

سریع به پهلوم زدش ...
دیگه هیچی نفهمیدم ...
وقتی از خواب بیدار شدم...داخل ماشین بودم ..
اون پسره کنارم بود ...
گفت :
_ خوبی؟
گفتم :
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_ خوبم..من اینجا چیکار می کنم؟

_ تو نگل بی هوش افتاده بودی منم بوردمت تو ماشین بقیه نگران نشن ...
 +مرسی
_ خواه

کاری نکردم ...

 +االن حالم خوبه بیا بریم پی

بقیه .

_ باشه
داخل هتل شدی م  ..به طرف اتاقمون رفتم ..
در اتاق رو بازکردم..خخخخخ نگاه این دوتا مثل خرس خوابیدن ...
گوشیم برداشتم و رفتم روتخت ...
وارد  12چت شدم ...
خیلی وقت بود نرفته بودم...خیلی دوست داشتم برم واز بچه ه ا احوالی بپرسم ...
اخ ون تقریبا همه بودن ....
داداش محسن...مامانی هنگامه(مامان بزرگ مجهازی مهادر پهدر مجازیم)...بابها ارش(ارش بابها
بزرگ مجازیم پدر مامان مهشید)  ...ابجی الی(دختر مجازی داداش محسن)  ...ابجی شهادی ...
داداش برشهههام ..ابجهههی اینهههاز...دایی اشهههکان ملهههروف بهههه اشهههکولی. ..داداش ماههههان...ابجی
مهنهههها...داداش بلبههههل...ابجی رهههههام...ابجی نفههههس...داداش محمههههود..داداش سههههام...داداش
فرههههاد...داداش هههواد ( بهههاتی)...ابجی عاطفهههه(خواهر مجهههازیم)...داداش الیهههاس...داداش
علی...ابجههی پههری.. .داداش محمههد...ابجی یاسههمین...مامان مهشههیدم. ..بابهها فههرهنگم ...ابجههی
شههراره...داداش پرهههام...داداش حامههد...داداش امیههر حسههین...داداش سههامان...ابجی رههها
 ... ۲داداش احمدرضا...ابجی تنهها...ابجی هسهتی...ابجی لیلهی  ...داداش مجنهون  ...ابجهی دخهی
ترانه  ...ابجی البرده  ...ابجی سحر...عمه رکی(عمه مجازی دختر بابا ارش)...ابجی سهارا...ابجی
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مریم...داداش احسان...ابجی بارش...ابجی اوا...ابجی دالرام...ابجهی مونها...ابجی فاطیمها...ابجی
نازنین...ابجی ساحره...ابجی تینا..ابجی ملیکا...داداش کیان...داداش میالد ...و ...
گفتم :
_ س ههه الم من اومدم ..
تقریبا همه واب م و دادن ...
دوساعتی بود که داخل  12بودم...خیلی بهم خوش می گ ره وقتی باهاشونم ...
صب ر کن ...اون دختره کی بود ؟؟؟
اون چی بود زد ب ه من؟
به طرف حموم رفتم ودرشو باز کردم
پیراهنمو در بوردم ...
با ایی که سرنگورو نگاه کردم هیچ اثری ازش نبود ...
اصال ول

کن شاید توهم زدم ...

لباسمو پوشیدم ...خانوم ملاون زنگ درو زد .
رفتم در رو باز کردم
گفتم :
_ سالم صبح بخیر خانوم،
گفت :
_ سالم عزیزم...صبح توام بخیر...اومدم بگم بچه ه ارو بیدار کن کن دیگهه مهی خهوایم حرکهت
کنیم .
 +چشم خانوم
_ چشمت بی بال عزیزم ..
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در رو بستم رفتم طرف اون دوتا خرس..باهر زوری ک بود بیدارشون کردم ..
******
) یک ماه بلد )
با صدای شکستن چیزی از خواب بیدار شدم ..
به طرف بشپز خونه رفتم..این روزا خیلهی راحهت میدوم...اصهال انگهار یهه نیرویهی تهو و هودم
افتاده..حس می کنم زنگ چشام داره عوض می شه..یه چیزی تو مایه های نقره ای ...
رشد موهامم خیلی زیادشده...دیگه چیزی برام سنگین نیست انگار زورم زیاد شده خخخخخ ...
داخل بشپز خونه رفتم ...یکی ازخدمتکارا نشسته بود روی زمین..اه اه اه ای دست وپا چلفتی..
گفتم :
_ چی شده؟
گفت :
_ خانوم حواسم نبود این از دستم افتاد و اومدم مل

کنم دستم و برید ...

گفتم :
_ هوووف اشکال نداره بیا این و ر من درست
رفتم طرف
دست

می کنم ..

 ...عووووووق بهدی بههن  ...از اولشهم از خهون بهدم میومهد...وقتی خهون رو روی

دیدم یه وری شدم..بی هوا می خواستم خودش و بخورم ...خخخخخخ خهل شهدم رفه ت

خون خوار نبودم ک ه شدم خخخخ ...
این خونه بهم چشمک می زد  ...حالم یهو یه وری شد...دختره گفت :
_ خ ..خانو...خانوم..خانوم کوچیک ...چی شده ...چ..چرا چشماتو یهو قرمز شد؟
دست خودم نبود می خواستم به

حمله کنم ....

چشمامو بستم و دیگه هیچی ندیدم...هم
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وقتی چشام و بازکردم..مامانم و عمهوم وعمم..اونجها بهودن ...ههووووف اینها اینجها چیکهار مهی
کرد ن؟
تو چشمای یه زن که اونجا بود نگاه کردم...یهو یه صدای اومد.....
_ این خانومه چ ه زن خوشگلیه دختراشم خوشگلن  ...بایدباید یکی واسه پسرم انتخاب کنم ....
اه اه اه مگه از نازه من ردشی بخوای منو با خواهرمو به عنوان هروقت انتخاب کنی ...
صب ر کن ببینم. ..چرا من می تونم ذهن این رو بخونم ؟؟؟؟؟؟
یا اهلل ...یا قران ...این ها یلنی چی ؟؟؟؟؟؟؟
چرا من اینجوری شدم ...
دکتر وارد شد وگفت :
_ چرا اینقدر اینجا شلوغه  ..همه بیرون ...
طی مدت کوتاهی اتاق خالی شد ..
دکتر اومد لو وگفت :
_ سالم دخترم ..ببین تو ای دخترمی و می خوام بهت اعتماد کنم و بهت یه چیهزی بگم...ایهن
حالتی ک تو االن دچار ش دی من  ۰۱سال پی

دچار شدم...فقط نترس..توالن یه خون اشهامی...

منم خون اسامی ولی به بدم ها کاری نهدارم فقهط از خهون حیوانهات در مواقهع الزم تق یهه مهی
کنم ...
یاخدا این چی میگه یا حضرت علی ...
_ بقای دکتر اینا یلنی چی ؟؟؟؟؟ حاال من باید چیکار کنم؟؟؟؟
_ صبر کن د خترم..فقط یه اشکالی این وسط یه مشهکلیه..نمی دونهم چهرا داخهل بهدن تهو خهون
هست ؟داخل ما خون اشام ها خون نیس ت  ....من یه خال کوبهب عجیبهی رو دسهتت دیهدم ..تهو
کجا خال کوبی کردی ؟
_ هن کدوم خال کوبی ؟  ..وا بقای دکتر این چ ه حرفیه ؟ اصال به من میاد؟
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من دختر ب ه این خوبی ..
_ خب نگاه دستتو ...
یه لباس خیلی گشاد تنم بود ...
استینمو تا بازو باال زدم ..
واووووووووو..این چیه دیگه ):
_ چه خوشگله ....
ولی این کی اومده رو دست من؟؟؟؟
دکی گفت :
_ دخترم ذهنتو مشرول نکن من تورو می برم به دنیای خون اشاما  ...اونجا مهی تهونیم بفهمهیم
چ ه اتفاقی افتاده  ...فقط چند ماه صبر کن
********
( چهار ماه بلد )
درد یلنی از برض زیاد خفه شدی از حرص می خوایی از هرچی عروسکه خفه کنی
یلنی مثل من ا ز دانهیل متنفری چون این بورو می دادی وقتی که گفتی باید بری
درد یلنی از قدم زدن بدت بیاد یلنی از هر چی که می ترسیدی سرت بیاد
یلنی یه پرسپولیسی متلصب باشی ولی از رنگ قرمز سر ولن بدت بیاد
رد میشم از کوچتون زل میزنم به خونتون کجایی پس کی میایی
می خوام اروم باشم صدات بیاد تو گوشم ...
ذره ذره اب می شم نخواستم خار بره تو پاش
یواش یواش لو همه من خار میشم ...
انقده داد زدم و تو کوچتون زار زدم
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تنهاییمو ار زدم ...
و هی دم از یار زدم سقفمم بازه هنوز و پشت سر هم توی
دونه دونه تیغ و روی تک تک زخمام زدم ...
یه شیشه ای ت وی دستمه سیاهی توی چشممه دستو پا تلو تلو میخورم زمین تو خیابون ...
گ اشتی تو سر به سرم و نخواستی باشه سر به تنم هی می گفتی دردسرم بسه دیگه
سر چشای ابی بود که می خواستی منو لنز مشکی می زنم و تار می بینم و اشک می ریزم ....
گفته بودم کله خرم میری برو به درک ولی سفید میشه تک تک موهای رو سرم ....
به زخم من نمک نزن یه روز تو هم عاشق میشی اونم میره از پی

تو درد دایی میکشی

للنت به عشق و عاشقی للنت به این فاصله ها ...
ای دل خدا صبرت بده تو موندی و خاطره ها
گریه نکن اره میرم میرم میرم بی وفا عاشقی دروغه اخه کجا میره ب دون من خدا .....
میبینی یه روز سر خاکم نشستی اشک ازت میاد بنویس رو قبرم زیر خهاکم ولهی دوسه

دارم

زیاد

داد بزن نترس عقده هاتو رو سر من خالی بکن ...من دارم دغ می کنم مرگ ایمان کاری بکن
فدای سرت فدای موت نیفتادی از سر من فدای سرت ناز شصتت که حس میشه ....
ای خال ی سرت روی سینه ی من این همه از این و اون بزن و ببر و بخر براش .....
واس

مثل پادو باش توی ماه یه هفته نمیخوانت تو که اوضات قرمزه مثل کادوهات ....

قربون رژ لب پخ

شده ی دور لبت قربون کبودی پر رنگ روی گردنت

فدای برق چشات حس صدات ملصومیت توی نگات فدای سرت که زدی زیرشو
رفتی ندیدی پشت سرتو فدای سرت که برض کردم شکستم و گریه کردم
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ز ه های االن من حق حق های ایمانته خراب شدی هرزه شدی رل بزن تیک بزن
وش بخور برو که ایمانته ...
گریه نکن اره میرم میرم میرم بی وفا عاشقی دروغه اخه کجا میره بدون من خدا
می بینی یه روز سر خاکم نشستی اشک ازت میاد بنویس رو قبرم زیر خاکم ولی دوسه

دارم

زیاد
) ایمان نوالو به ولینتاین )
من چن د ماه قبل هم عاشق خودشم هم عاشق صداش ....
چهار ماه پی

از بیمارستان ازاد شدم ...

از اون موقع ک ه دکتر گفت باید صبر کنم تقریبا چهار ماه گ شته ....
همون روز شمارو ش و بهم داد ...
یک ساعت پی

هم بهم زنگ زد...باید مامان بابا رو بپیچونم...گفهت ممکنهه چنه د هفتهه طهول

بکشه ...
برای همین بهشون گفتم دارم میرم خونه دوستم داخل بندر عباس...هوف تا چن د دقیقهه دیگهه
باید برم....دکتر گفت لباس احتیاج ندارم ...
اهنگ ایمان نوالو  -ایمان هیچکی نیستم
من دیگه ایمان هیشکی نیستم از همه بدم میاد
یه لحظه صبر کن بی رحم ببین چی داره به سرم میاد
یه لحظه صبر کن بیرحم داره دستام میلرزه
ن ار این لحظه ی بخر بفهمم طاللم نحسه
داری میری ولی انگار دلت راضی به رفتن نیست
تو میری زیر لب میگم نرو تنهایی سهمم نیست
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چ ند سالی میشه چشمامو رو همه چی بستم عکسات رو میزه حلقت تو دستم
من خستم از خودمو اطرافیام تو االنم برگردی باز تا ته

هستم

یادته می شستیم کنار هم روی نیمکتا می گفتی دهت اگه دهو نیم شد دیگه نیا
به خدا می ترسیدم به چشم تو دیگه نیام
مثله یه بوارم که خرابم سر تو اینقدر بهم نگو که من افتادم از سر تو
تو االن ماله یکی دیگه شدی بی احساس به اون بی غیرت بگو نیفته شال از سر تو
وقتی مهربون شد و دست الی موهای تو برد وقتی کل دنیا رو قسم به موهای تو خورد
یاد اشک های من و سردی رفتارت بیفت ایمانت روزی هزار بار واسه چشمای تو مر د
کنار تو همیشه غیرت ملنی داشت کنار تو دعوا هم حسه قشنگی داشت
کنار تو شب و روزم یکی می شد کنارش نشستی داری می خندی باهاش
کنار تو مله شبا چای و سفره خونه بره کنار تو زندگیمون ساده بودش
کنار تو داد زدم ملروفم شدم البد عشقه دیدت می سازه با تو خوب
یه لحظه صبر کن بی رحم ببین چی داره به سرم میاد
یه لحظه صبر کن بی رحم داره دستام میلرزه
ن ار این لحظه ی بخر بفهمم طاللم نحسه
داری میری ولی انگار دلت راضی به رفتن نیست
تو میری زیر لب میگم نرو تنهایی سهمم نیست
چال کردم هر چی خاطره که بینمون بود شال گردن سفید می اری قرار می اری میرین کوه
تو عاشقه کیف پولشی و اون عاشقه هیکلت واسه ی باال شهریت طلم لبات شیرین بود
پاتو کردی تو یه کف

کفشهای نو بخره برات از من که فوش خوردی اون حهرف ای نهو بزنهه

برات
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داد زدی داد زدم مشتو به دیوار زدم ولی یه روز کاری میکنم بمیری پدره پسره دراد
تو میگی دوسم داری باشه پس عشقه تو چی واسه منم وقت می اری باشه پس عشقه تو چی
خب ببین دله تو که نمی تونه واسه دو تا مرد بتپه مردونه قول دادی باشه پس عشقه تو چی
حاال که تنهام گ اشتی دیه تصمیم من از ارتفاعو خون بد وری میترسیدم
وقتی عشقتو دیدم خون لو چشمامو گ رفت افتادم از چشم تو راضی به این تقدیرم
یه لحظه صبر کن بی رحم ببین چی داره به سرم میاد
یه لحظه صبر کن بیرحم داره دستام می لرزه
ن ار این لحظه ی بخر بفهمم طاللم نحسه
داری میری ولی انگار دلت راضی به رفتن نیست
تو میری زیر لب میگم نرو تنهایی سهمم نیست
*******
د کتر:بریم دخترم ؟
_ بریم ...
االن سوار ماشین دکتر شدم داریم می ریم اون ایی که می گفت ....
االن لوی یه خونه هستیم نمای خونه سفید مشکی هست

...

_ خب دخترم پیاده شو ....
از ماشین پیاده شدم وبا کلید درو باز کرد ...
داخل خونه شدیم هیچ کس نبود ...
گفتم :
_ پس بقیه کجان؟
دکتر گفت :
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_ من خودمم نمی دونم چه وری باید بریم اونجا فقط سر این تاقچه می شینیم بلدش یلو بی
هوش می شیم...به ه وش که بیایم اونجاییم ...
رفتم سر تاقچه تشستم دکترم اومد کنارم...یه وردی زیر لب گفهت بلهدش احسهاس سهرگیچه
کردم وبلدش سیاهی ....
با حس اینکه کسی داره بهم اب میده از خواب عزیزم بیدار شدم...دکتر رو باال سرم دیدم ...به
به چه لباسی مثل این شاهزاده های داخل داستانا لباس پوشیده بود ...به خودم نگاه کردم ..نهه
بابا ...
چه لباس قشنگی تنمه ..
به دکتر گفتم :
_ کی این لباس رو تن من کرده؟
گفت :
_ وقتی از اونجا ب ه اینجا می یایی لباسات خودکار عوض میشن...راستی تهو چهرا تهاج رو سهرت
داری؟من چن د نفر دیگه هم اوردم اینجا ولی هیچ کدومشون لباس به این زیبایی وتاج بهه ایهن
مجللی نداشتن ....
_ دکترنمی دونم واال ....
دکتر گفت :
_ از این به بلد بهم نگو دکتر اسم من نوین هست
اون نمی دونه پسر منه وپی

یه پسر هم دارم به اسم نههاد  ...که ه البتهه

یه خانواده دیگه زندگی می کنه ...

_ اوه اوه اوه چ ه غم انگیز ....
_ خب بریم ...بریم ...
وارد تاالر شدیم....همه تا مارو دیدن از اهاشون بلند شهدن ..واحتهرام گ اشهتن...خخخخ اینها
چرا همچین کردن ...
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این اقا دکتره یلنی همون نوین رفت سمت زنی ک ه کنار یه صندلی باشکوه نشسته بهود وبهه
احترام گ اشت منم به

احترام گ اشتم می خواستم خم شم کهه بلنهد شهد ودسهتمو گرفهت و

گفت :
_ بانوی من چرا شما به من احترام می گ ارید...
کتابی می حرفید ...
با تلجب به

نگاه کردم ...

با صدای بلندگفت :
_ ملکه برگشته...
وهمه از اشون بلند شدن وبه مهن احتهرام گ اشهتن  ...یها خهدا ایهن یلنهی چهی ملکهه کیلهویی
چنده ...
گفتم :
_ خانوم شماچی می گین ؟ملکه کیه؟
_ بفرمایید بانوی من بنشینید  ...من برایتون توضیح میدم ...
دهنم از تلجب باز مونده بود..یلنی من ملکه خون اشاما هستم ...
_ اخه چه طور امکان داره ....
_ بانوی من این هارو رها کنین...شما االن باید با پادشاد گرگینه هها مالقهات کنیهد ..و قتی بچهه
بودید روحتان ک ه اینجا بوده شما نامزد اعالم شده اید وحال شما بایهد ازدواج کنیهد ههم بهرای
محکم شدن روابط ما با گرکینه ها هم به ا اوردن وصیت پد ر خون اشام ها ....
*****
) نوید )
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سرورم مکه خون اشام ها باالخره برگشته اند وحال دارن به پی

شهما مهی ایهد تها بهاهم اشهنا

شوید وطبق حرف ووصیت پدر گرگینه ها با هم ازدواج کنید ....
اه ای خدا اخه یلنی چی...من می خوام با اون دختهره نفهس ازدواج کهنم  ...تهو ایهن چههار مهاه
ندیدم

فهمیدم که عاشق

شدم ....

رفتم اتاقم واماده شدم وتاج پادشاهیم و روی سرم گ اشتم ...
تاالر برای عروسی ما اماده بود...هی خدا من حتی رنگ اون دختره رو ندیدم چهه هوری ازواج
کنم ...
*******
( نفس )
اه خدا چرا من مگه بنده دیگه ات نبود منو باید خون اشام می کردی ...
اونم چی ملکشون...چرا من باید باکسی ک ندیدم

ازدواج کنم...ولی خهدایی لباسهی کهه تهنم

بود خیلی قشنگه....یه لباس سفید پرنسسی وای خدا یلنی من دارم ازدواج می کنم..مامان بابها
کجایین که ببینین دخترتون داره عروس می شه ..
در اتاق رو زدن ..
_ بیا داخل ...
_ سرورم اگر اماده اید راه بیوفتیم ....
_ اره اماده ام بریم ....
بلد از مدت طوالنی باالخره به قصر گرگینه ها رسیدیم...قصر خیلی زیبایی بود...ولی به زیبایی
ما نمی رسید  ...هون موقع با خودم عهد بستم که به

پا ندیم...تا هروقت که دلم بخواد ....

هوف رفتیم داخل همه بودن...ازچند قدم دیگه هم اومده بودن قبل

بهم گفته بودن که اونایی

ک ه لباس ابی دارن از قهوم اب هسهتن اونهایی کهه لباساشهون پهر از گهل هسهته از قهوم گهل هها
اومدن ....
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واون هایی که لباس های قرمز دارن از قوم ات

هستندواونایی ک ه  ...اینقدر زیاد حس توضیح

دادن ندارم ....
همه به احترامم ب لد شدند..بین این ها چند نفر خیلی اشنا دیدم...نه این امکان نداره ...نهورایی
وصنم اینجا چیکار می کنن...چرا کنار اون دوتا دوست نویهد نشستند...چشهام داشهت از حدقهه
درمیومد...نورایی بین قوم ات

وصنم بین قوم خاک نشسته بود..رفتم سمت ایی ک برای من

گ اشته بودند با دیدن داماد داشتم غ

می کردم...ای خدا االن که دیدم

می فهمم ک ه چقدر

دلم براش تنگ شده بود ...
نوید..اون چرا داماده....یلنی اون پادشاد گرگینه هاس ت ؟؟؟؟؟؟؟؟
اونم با دیدن من تلجب کرده بود ...
رفتم کنارش نشستم با نشستن من همه نشستن ز نوید...همین ور مات

برده بود ...

بایه سلقمه ای تو پهلوش اونو به خودش اوردم ...
یه مرد که لباس قرمزپوشیده بود اومد سمت ما ...
اول به من بلدش به نوید احترام گ اشت..ونشست ومثل همه عقد هها عقهد مهارو هاری کهرد..
ای تلجب داره ایناهمه مثل همن وایرانی حرف می زنن  ...واقلا ای تلجب داره ....
تا به خودم اومدم سالن خالی شده بود...و نوید دست های منو گرفت به طرف یه ا برد( خهب
خنگ تو این مواقع ادمو می برن داخل اتاق نمی برن که پارک میگی یه ا )
در اتاق

و باز کرد ومنو داخل برد..مات زده به من نگاه کرد ...

منم به

خیره شدم تا به خودم بیام گرمی لبامو حس کردم  ....این اولهین بوسهه مهن بهود ...از

اینکه فکر می کردم خیلی شیرین بود  ..من بلد نبود م باید چیکار کنم ..برای همین همین ور
مونده بودم  ...دست

به سمت لباسم رفت و ...

*******
( دوسال بلد )
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تو این دوسال خیلی چیز هارو فهمیدم  ..اینکه نورایی از خیلهی قبهل بها حسهام ازدواج کهرده ..
وصنم با احسان واینکه اونا از خیلی پی

این قضیه رو می دونستند  ...حاال هم من یه شاه دختر

ویه شاهزاده دارم...پسره به من رفته دختره به نوید...خیلی یگرن ....
اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ،
به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرد ه ای
مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی که
هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دیدی …
مشکل ما در فهم زندگیست
ل ت بردن را یادمان ندادند
همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که
بهترین روزهای زندگیمان را تشکیل می دهند
مدرسه..دانشگاه..کار
حتی در سفر
همواره به مقصد می اندیشیم
بدون ل ت از مسیر
غافل از اینکه زندگی
همان لحطاتی بود
که می خواستیم بگ رند
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ  ،گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید ،در پس این باران
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گاه باید خندید ،بر غمی بی پایان ...
زندگی را با همین غم ها خوش است
با همین بی

و همین کم ها خوش است

زندگی را خوب باید بزمود
اهل صبر و غصه و اندوه بود ....
*******
پایان ...
دوستان عزیزم اگه رمان بدی داشت به بزرگی خودتون ببخشید این اولهین رمهانم بهود کهه بهه
پایان رسید امیدوارم ل ت برده باشید ...
باتشکر ..
( مهدیس سیدی )
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" هر گونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا
(  ) www.98ia.coغیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد "
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