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 | )طونیش یها زاده اشراف دوم جلد( غرور و عشق یراه دو رمان

meli770 کاربر 

 
 

 ) خدا نام به (

 :خالصه

 :اند ستهد دو مغرور یها آدما

 بد مغرور و خوب مغرور

 ره،ینم جلو زیچ چیه تو وقت چیه خوب مغرور

 ...کنهیم محبت بهت برابر چند نهیبب محبت ازت و یبر جلو اگه اما

 یکن محبت بهش شتریب چه هر بد مغرور اما

 ت دس تو ودست شهیم تر پررنگ غرورش یکن ثابت بهش ت عالق و

 زارهیم غرور

 !دهیم یسرد با رو هات محبت جواب و شهیم ورد ازت و رهیم باهاش و

 داشتن دوست از دیبا خوب حال داشتن یبرا میکن قبول دیبا یگاه

 دوم ی دسته

 م،یبردار دست

 .دهندست آزار است تشانیاولو غرورشان که ییها آدم داشتن دوست

 !هستند دسته ازکدوم رمان نیا یها تیشخص دید دیبا
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 .رنیگیقرارم یدوراه کی یتو که ییها تیشخص

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 3 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :اول جلد خالصه

 .میشد آشنا داستان یاصل تیشخص تا دوازده با اول جلد در

 .دختر تا وشش پسر تا شش

 .بود طنتیش شونیسرگرم تنها که زاده اشراف تا وازدهد

 کردنیم یزندگ مستقل دیبا یسالگ 18 سن از که ییها زاده اشراف

 هزارو راه نیا یوتو

 افتاد اتفاق کی

 .شدند دار وبچه کردند ازدواج باهم دراخر که

*** 

 :دیبدان دوم جلد از دیبا که یمطالب

 میشد آشنا یتهران خاندان بزرگ با اول جلد داخل

 که رنیم ایدن از یبعدازمدت یول

 یتهران خاندان بزرگ جلد نیا داخل

 یعل ریام

 هست داستان اول تیشخص شش بزرگ پدر

 ):شنیم متوجه چون ست؛ین یمشکل نخوندن رو اول جلد که یکسان

 .روبگم اول جلد یاصل یها تیشخص اسم دونستم الزم
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 .دینکن یقاط دوم باجلد لطفا

 نیوشاه آرا شب

 وشیودار آرزم

 نایوت نیرات
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 آرام اتروان

 نینازن اترون

 اریوماه درفشان

*** 

 :مقدمه

 غرور

 دیدر را وجودم

 دیبر ار بودن تو با

 را ییتنها پر الیخ و

 داشت یارزان من به

 ...غرور

 اسی تخم

 ترس تخم

 تو با تقابل ترس
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 را لهفاص نفس یب شبه هزاران و

 باالند درونم در

 ...غرور

 گفتن د س

 یدوست ، محبت ، عشق گفتن

 یراست نماز و مدح در تو به

 شود یم
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 ب**ل خم با

 ...غرور

 زیت یداس همچو

 یناش یدست به

 دیام درختان برکند شهیر

 کش زحمت یشکن زمیه چو و

 بست همت کمر

 دینو باغ نیا ینابود به

 ...غرور

 سوزان آتش همچو

 ران ب خنجر همچو

 
 

7 

 نشاندم خاک هیس به

 رانیو

 بنمود

 من یهست

 من به داد نشان و

 را یستین

 ...غرور

 خودم خلق

 خودم یخو

 پشت ز زد یا دشنه
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 هنوز که

 قشیعم زخم از چکد یم

 خودم خون عیما

 ...غرور

 یبدبخت عامل

 داشتم سعادت رید نیا در که

 برسم حضورش به

 را خود یوفادار و
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 برسانم حدش به

 او خدمت و در به

 پرسد که هر

 ؟یشد گرفتار تو گزندش به یزیچ چه ز

 ناله ناله

 زجه زجه

 غرور با

 غرور میگو

 غرور

*** 

 :ها تیشخص یمعرف

 " اهورا "

 بارون و هیگر و هیگر و هیگر امشبم“



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 7 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 آرزوهامون همه واسه هیگر

 نموند گهید تو بعد که ییآرزوها

 نجایا از ست خسته ی خسته ی خسته که یدل

 تنها یتنها یتنها یتنها

 خدا با اشییتنها یتو داره حرفا
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 برگردم بودن تو قبل که ییروزا به باز خوامیم من

 کردم بد خودم به تو داشتن بخاطر یلیخ

 حالت باشه خوب که نهیا آرزوم

 تو پناه و پشت باشه خدا یرفت

 دیفهم شهیم چشاش توو از رو کس هر درد گنیم

 دیپرس شهیم خدا از فقط هستن ییحرفا هی

 !شه؟ینم مایقد مثل گهید من قلب چرا

 هشینم وا که یبغض شده محبت جواب

 "بارون و هیگر و هیگر و هیگر امشبم

 جادیا یبد یصدا شد باعث که نیزم یرو کردم پرت رو تاریگ باحرص

 .بشه

 به کرد شروع همه از زودتر یمصطف برگشتن، سمتم دهیترس ها بچه

 .غرغرکردن

 ؟یکرد پرت تارتویگ چرا شد؟ یچ داداش اهورا-

 ن؟یدادنکردیپ اهنگ نیترازا نمکیب نمیبب-
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 شروع نیهام و صدرا هم تو بود رفته یحساب اخماش که یمصطف از بعد

 .کردن

 .داداش ببخش-

 ....پسر آخه .کنمیم تو کله امیم خدا به صدرا ببخشم؟-

 ؟یزنیم داد چرا ...اهورا باش آروم -
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 پس ،ینفهم به دیزنیم رو اخودتونی نینفهم ای شماها زنم؟یدادم چرا-

 اجرا فردا

 ماه کیاز بعد وضعشه چه نیا تمه؟یر نیا آخه شعره؟ نیا آخه میدار

 کردن؟ نیتمر

 یول بزنم هم با رو همشون خواستمیم یعنی بود؛ امده باال روم اون بدجور

 فقط ف،یح

 .بودن قامیرف نیبهتر فیح

 خراب سرشون یرو رو ومیاستاد موندمیم اونجا گهید قهیدق کی تا اگه

 .کردمیم

 بسته، رو پشیز فشیک یتو کردم پرت برداشتم نیزم یرو از رو تارمیگ

 نبسته

 .برداشتم

 آروم دیبا .دیترکیم داشت مخم شدم، نیسوارماش رفتم میمستق

 ینطوریا شدمیم

 یکی سر ییبال هی حتما برم خواستمیم ینطوریا اگه عمارت برم شدینم

 .آوردمیم
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 ییجا تنها دیشا تهران، بام سمت کردم حرکت و کردم روشن رو نیماش

 االن که بود

 .کنه روخوب خرابم حال تونستیم

*** 

 "رعباسیام"

 اونجا گهید قهیدودق تا اگه اومد،یم باال سگم یرو اون داشت کم کم

 حتما ستادمیایم

 !کهیمرت .نییپا آوردمیم رو طرف مک و فک

 یرو افتاد شد برعکس میصندل که بلندشدم ازجام هیبق به توجه بدون

 میگوش ن،یزم

 که خورد بهم در نیهمچ .زدم رونیب در از و برداشتم زیم یرو از رو

 کل یتو صداش

 .دیچیپ سالن

 خداروشکر قطف رسوندم آسانسور به رو خودم یوعصب محکم یقدمها با

 طبقه همون

 .کردمینم نیتضم رو آسانسور موندن سالم وگرنه بود،
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 و بازکردم چیسوئ با رو نیاشدرم .دمیرس نگیپارک به قهیدق سه از بعد

 پشت نشستم

 گیپارکن از گرفتم عقب دنده .کردم روشن رو نیماش عیسر و فرمون

 فاصله رون،یب زدم

 .بود راه ساعت کی یتهران بزرگ عمارت تا شرکت
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 سیپل موتور تا دو ادمیز سرعت خاطر به اومدمیم داشتم که راه یتو

 دنبالم؛ افتادن

 اعصابم یلیخ ا،یلعنت !کردم دورتر رو همرا رونداشتم حوصلهشون چون

 نایا سرجاشه

 .کننیم لهیپ یه هم

 .دمیرس عمارت به هیثان کی و قهیدقیس سر

 داشتم .نداشتم کردن خاموش حوصله چون نکردم خاموش رو نیماش

 داخل رفتمیم

 تا اس،یسوف دیفهم شدیم غشیج غیج یازصدا .اومد رونیب در از یکی که

 رد اومد

 .گرفتم رو دستش بشه

 .داداش دمیترس یه-

 ؟یسالمت کجابه-

 شیآت داره ازچشام کردمیم احساس که یبودم،طور یعصبان بدجور

 رو نیا باره،یم

 .دیفهم شدیم هم ایسوف دهیترس افهیازق

 .گرفتم اجازه بابا از بهخدا-

 یکاف اندازه به چون تو، یشیم گم االن نیهم ایسوف !ینگرفت اجازه ازمن-

 !هستم سگ

 .بلندکنم دست روت وامخینم

 ...یول-

 .تو گمشو-
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 سوت دو درعرض د،یچیپ باغ کل یتو صدام که دمیکش یعربدها چنان

 .رفت داخل

 .رفتم داخل قهیدق ازچند بعد هم خودم

 دیرس آسانسور تا رفتم بود سالن گوشه که ییها آسانسور سمت

 اتاقم دکمه میمستق

 .زدم رو

 فکرکنم .ونیزیتلو زیروم کردم پرت رو میگوش .دمیکوب بهم رو دراتاق

 کرد بیع صفحش

 .کردم پرت تخت یرو رو خودم بهجهنم، اونم که

*** 

 "نازدانه"

 دست کردم،یم تماشا رو عمارت باغ بزرگ منظره داشتم اتاقم ازبالکن

 یتو رو هام

 .بود یعال هوا .برد شرتمیسو بیج

 یصدا آب؛ شر شر یصدا ها؛ پرنده یصدا .دادیم آرامش آدم به واقعا

 که یباد

 .برگا یال البه دیچیپیم

 شده؟ چم امروز دونمینم یول آوردیم وجد به رو یآدم هر

 لهیپ همه به دارم همش .ستین جا حالم دارشدمیب ازخواب که ازصبح

 پاچه ای کنمیم

 !رمیگیم

 رو راستم یپا کردمیم تماشا رو باغ داشتم که یدرحال هم تو یاخمها با

 آروم یلیخ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 12 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دسته و آوردم رونیب بمیازج رو راستم دست و چپم یپا یرو انداختم

 وانیل استکان

 و گرفتم دستم رو اشتقرارد یچوب نفره زچهاریم یرو که یکوتاه هیپا

 به شروع آروم

 .کردم ییچا کردن مزه
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 اصال یلو کردمیم آماده تافردا رو مقاله نیا دیبا ربود،یدرگ ذهنم

 تونستمینم

 مقاله اتمام یتو تا انداختمیم رو یکی به دیبا شدینم ینطوریا .تمرکزکنم

 کنه؛ کمک

 الر؟ البد ؟یک یول

 که یکس تنها .کرد خوش جا لبم گوشه پوزخند هی الر به بافکرکردن

 بهش تونستمیم

 .بود بابا فقط و فقط بندازم، رو

*** 

 "نازمهر"

 .دهیسع-

 .اومد تیریمد اقات یتو دو با دهیسع

 ؟.جون نازمهر بله-

 ستم؟ین باشماها من مگه -

 شده؟ یچ-
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 با بلندشدم، ازجام .دمیکوب زیم یرو محکم بود دستم که رو یخودکار

 من شدن بلند

 .عقب رفت قدم هی دهیسع

 گهید البته د؟یکن کم رو آهنگ اون یصدا گمینم من مگه شده؟ یچ که-

 یازین

 آهنگ بگو برو حداقل .گفتم نبهتو شیپ ساعت کی چون ستین

 کم رو یبدنساز

 .رفت تر طرف اون ابونیخ تا ده تا کنند،

 .رمیم االن جون، نازمهر چشم -

 اومدن؟ تنسیف یها بچه ...دهیسع -
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 .اومدن زمیعز بله -

 .یبر یتونیم خب یلیخ-

 .اجازتون با -

 کنمیم دق نایا ازدست آخر من دم،یکش قیعم نفس هی دهیسع بارفتن

 .شمیم راحت

 خوب لباسم دم،یپوش رو هام یکتون .بستم یاسب دم کش با رو موهام

 تاب هی بود،

 .یبادمجون وشلوارک

 سالن سمت و اومدم رونیب تیریمد اتاق از شدم مطمئن پمیت از یوقت

 .رفتم تنسیف
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 داده اختصاص رو باشگاه یها ازقسمت یکی داشت، قسمت چهار باشگاه

 به میبود

 .وگای و کیروبیا التس،یپ تنس،یف به رو گهید قسمت کی ساز؛ بدن

 اختصاص روهم قسمت کی.بود سونا و استخر ها ازقسمت گهید یکی

 یبرا میبود داده

 .لباس ضیتعو

 .میکردیم تیریمد دوستام نیتر یمیازصم یکی زهره و من رو باشگاه

*** 

 "نوراهان"

 دختره .کردم یخال نیماش گاز سر رو حرصم همه تونستمیم که ییتااونجا

 حرف رو پرو

 .زنهیم حرف من

 یرو گذاشتم رو سرم .تهرانم بام یرو دمید اومدم خودم به یوقت

 ذره هی بلکه تا فرمون

 .نداشت دهیفا یول شم آروم

 .کردم قفل چیسوئ با رو نیماش و نییپا اومدم نیماش از
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 .خورد اهورا اشنم به چشمم که رفتمیم داشتم

 ...پسر بام؟ اومده پاشده بازم

 .برگشتم اهورا یباصدا

 نجا؟یا یاومد یشد پا شده یچ باز-

 .دمیکش توهم رو ابروهام
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 نجا؟یا یاومد یپاشد باز که شده چت بپرسم ازتو دیبا من-

 ؟یزنیم کنه؛دلستریم آرومم نجایا دوفقط کن، باز رو ها اخم ک،ی-

 .آره -

 .میشد قدم هم بااهورا

 نجا؟یا یاومد توچرا-

 .یاومد تو که یلیدل همون به-

 !داشت کیال-

*** 

 " الر "

 کوتاه هیپا زیم یرو که یبافندک .آوردم رونیب بمیج از رو کاپتان گاریس

 روشن بود کنارم

 لبم گوشه رو گاریس و دادم هیتک دیسف یراحت مبل یپشت به .کردم

 رو پاهام .گذاشتم

 حال همون در زدمیم ک پ گاریس به داشتم آروم .انداختم هم یرو

 بمیازج رو میگوش

 .آوردم رونیب
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 رو تلگرام داشتم .رفتمگ میانیم انگشت و سبابه انشگت نیروب گاریس

 کردمیم چک

 .آوردم باال رو سرم صبا یباصدا که

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 .بود مخم یرو مته نیع صداش
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 .نکن ینطوریا صداتو گفتم بهت بار هزار-

 .رفت عقب قدم هی زدم که یداد با

 ...زمیعز دیببخش-

 ؟یدار کار یچ-

 !نیهم ،یکنیم کار یچ نمیبب امدم یچیه-

 .ببند هم رو در ...رونیب برو شد؟ ومتم دنتید-

 ...الر-

 .بود مخم یرو زشیآم اعتراض یصدا

 .رونیب برو-

 رونیب هنوزصبا زدم؛ قیعم پک هی و برگردوندم اولش یسرجا رو گاریس

 بود، نرفته

 .امد نیشرو یصدا

 بود؟ توهم افشیق دختره نیا یکارکرد یبازچ-

 گفتم بهت صدبار داره؛ن یربط منم به هیشکل نیا افشیق شهیهم نیا-

 رو دختر نیا

 .ستین تیحال نجا؛حرفیا ارین
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 ؟یریگیم پاچه چته-

 اتاق وسط که اردیلیب زیم یرو نشست زدیم حرف بامن که همونطور

 .داشت قرار

 .کنم خفش خوامیم رم،یگیم جنون نمیبیم رو دختر نیا فقط ،یچیه-

 .نجایا انیم االن ها بچه پاشو شد، تموم گرفتنت جنون هروقت-
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 .بره ردکن رو دختر نیا قبلش فقط تعجبه؛ ومدنین تااالن-

 .قربان چشم-

*** 

 "نازیآ"

 تاک کیت یصدا دیرسیم گوش به که ییداص تنها بود، سکوت جا همه

 .بود ساعت

 .زدم جا هی هم با رو شهیش تا شش بود دستم یتو که یتوپ حرکت، هیبا

 .زدمش باالخره ولیا-

 .اومد کش شدیم که ییجا تا شمین سالومه و الهه فیتعر با

 .شیزد یعال دختر ولیا-

 .نازیآ گرم دمت-

 .گهید مینیا ما میکن چه-

 .قدش بزن-

 .میزد گهید بهم رو دستامون کف

 
 

18 

 ضرب هی با رو شهیتاش شش نتونه یک هر میبود بسته هاشرط بابچه

 رو هیبق بزنه،

 .کنه مهمون

 تونستم خودم فقط رو؛ تاش سه هم الهه زد، رو چهارتاشون سالومه،

 هی رو تاش شش

 .جابزنم

 .خر د،یترک دستم زهرمار-
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 یمخمل مبل کنار یعسل زیم یرو بودم، زده هارو شهیش باهاش که یتوپ

 یشکالت

 .گذاشتم

 .نده نسبت من به رو خودت القاب گفتم هزاربار ده سالومه-

 .گرفت خودش به یمتفکر حالت مبل، یرو اختاند رو خودش سالومه

 شده؟ نیزم پخش کنه جمع رو ها شهیش نیا یک حاال-

 .ندارم رو بهش کردن فکر حس االن من یول ؛یکرد یخوب فکر-

 .کردم سرم گاه هیتک رو راستم دست مبل، یرو کردم پرت رو خودم

 ردک رو برداشت، بود زیم یرو که یا وهیم بزرگ ظرف از بیس هی الهه

 .من سمت

 .بهیعج یلیخ یباش داشته حوصله-

 .شماها مهمون میبزن زیچ هی رونیب میبر ال،یخیب رو نایا-

 .پرو چه-

 با رو شهیتاش شینرفته؟ش که ادتونی ...میکرد یبند شرط ،یاو یاو-

 .زدم هم
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 اون با زد،یم بشیس به رو آخرش یها گاز داشت که یدرحال الهه

 رو موهاش دستش

 :گفت من به رو .فرستاد گوشش پشت رو بودن اومده صورتش یتو که

 .یقرن از بعد یول ...آره-

 .زدم که نیا مهم-
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 دربرداشتم، یجلو یفلز یلباس ازچوب رو مانتوم بلندشدم جام از هوی

 سرکردم رو شالم

 یها کفش .گذاشتم فمیک تو رو میگوش برداشتم، رو چیسو و فمیک و

 پام رو ساقدارم

 .اومدن هم الهه و سالومه سرم پشت .رونیب زدم در از و کردم

*** 

 "بهار"

 .دمیپر هوا به متر سه الیسه غیج با

 دهنم؟ یتو اومد قلبم چته یوا-

 .بترکن تا بادنکن انقدر رو یلعنت آدامس اون گفتم بهت بهار-

 هم یرو رو پاهام .دادم رنگ کرم مبل یپشت به رو هامیتک لکسیر یلیخ

 .انداختم

 .کردم قالب دورش رو دستام روبرداشتم کوسن

 نکنم؟ چرا دهیم فیک یلیخ-

 .مخمه رو چون زم،یعز-

 .ادیم خوشم که من-

 .دمیپر هوا به متر سه نهآم بنفش فرا غیباج
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 .بهار-

 .دیترک زهرم هان؟-

 ..گمیم بود حقت هان، و درد-

 کجاس؟ بهادر یبگ یخوایم البد-
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 .ها هیما نیهم یتو زیچ هی-

 .بود عاشقش بگم ابهتری داشت دوست رو بهادر آمنه،

 .خرسه بس از ...بود خواب رون،یب زدم خونه از که صبح دونم،یم چه-

 !بزن حرف درست داداشت با !یاو-

 .کنه ادیز رو آهنگ اون پاشه یکی ،یبخور رو بهادر حرص خوادیتونم حاال-

 .بود مخم یرو آهنگ کم یصدا

 .اهیس غالم بابات نوکر-

 .هیگندم نوکربابام اتفاقا-

 هم موهاش بود، تپل گفت شهیم .متوسط یقد با بود یگندم الیسه

 یمشک یفرفر

 .رهیت یقهوها یابروها ،یقهوها یچشما بود،

 ...بهار-

 .خورد صورتم تو صاف کوسن هی بدم نشون العمل عکس اومدم تا

 ...یاله یبترش الیسه !دماغم آخ، آخ-

 .حقته-

 
 

21 

 .هید یمنگل-

 بهار؟ زدنه طرزحرف چه نیا-

 !اه نده، ریگ یدار دوس یک هر جون-

 ...ایاعصابیب کال-

 .رمیخ نه-
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 یرو کمش یصدا چون ادکنم،یز رو آهنگ یصدا برم تا شدم بلند زجاما

 .بود اعصابم

 .دمیکش هم تو رو ابروهام زد، الیسه که یباحرف

 !گهید الره با ینینش ازهم-

 .نشستم سرجام ها زده جن نیع هوی اسمش دنیشن با

 .یاریم رو الر اسم آخرته دفعه-

 .نکردم توجه هم ها بچه نگفت "بهار بهار" به و بلندشدم ازجام بعدم

*** 

 "اول فصل"

 .بودند شده پارک هم سر پشت یتهران عمارت باغ داخل ها نیماش همه

 داشت دلش یتو و بود باغ گر نظاره اتاقش پنجره پشت از نازمهر

 .کردیم غرغر

 مزخرف جمع حوصله اصال خدا یوا د؟یرینگ یمهمون شدینم هوف،حاال -

 زاده اشراف

 .ندارم رو
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 زیم سمت به و انداخت رو اتاقش رنگ یصورت ریحر پرده باحرص

 رفت، توالتش

 همون که گرفت تماس نازدانه با و برداشت زیم یرو از رو شیگوش

 باز اتاقش در موقع

 .شد اتاق وارد نازدانه و شد

 .کرد نگاه رو نازمهر هم در ییها اخم با
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 .اومدن همه ؟ییاینم چرا -

 ن؟ییپا خبره چه ...نازدانه ندارم حوصله-

 !نفعته به ییایب اگه یول ...شهیهم مثل خبر؛ چیه ..تو ازدست هوف -

 .انداخت نازدانه به ینگاه موشکفانه نازمهر

 چرا؟ -

 ...واهورا نوراهان یعنی ...اومدن همه چون -

 .کردیم نگاه نازدانه به داشت باز بادهن نازمهر

 .نازدانه سمت کرد رو ناباور

 چندماه؟ از بعد اونم ؟یگیم یجد-

 .اوهوم -

*** 

 ونازدانه نازمهر نبودند که ییکسا تنها داشتند، حضور سالن داخل همه

 .بود

 که کردیم مزه رو رنگ خوش یآلبالو شربت داشت حرص با نوراهان

 یباصدا

 .برگشت رعباسیام
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 اهورا؟ چته-

 کجان؟ دوتا نیا دونمینم فقط ...یچیه-

 .انیب دیبا یعنی انیم ونازدانه؟ نازمهر -

 !درسته کامال-
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 دایپ نازدانه و نازمهر کله و سر که بود نشده تمام نوراهان حرف هنوز

 .شد

 با و گذاشت دستش کنار زیم یرو رو بلند هیپا شربت وانیل نوراهان

 به توهم یها اخم

 سمت

 .رفت نازمهر

 به توجه بدون هم نازدانه .کردیم نگاه رو نوراهان داشت متعجب نازمهر

 یبرا نوراهان

 .رفت دخترها شیوپ کرد روکج راهش داد تکون دست نازمهر

 .نازمهر سمت کرد رو یعصب نوراهان

 .نیاورد فیتشر ...عجب چه -

 .نبودنم ای بودن باشه داشته یتیاهم برات کنمینم فکر-

 ؟یبکش شمچ خط کمتر شهینم فقط ...داره ربط خودم به گهید اونش -

 !کوچولو داداش داره ربط خودم به بازم -

 .دیکش قیعم نفس تا چند و بست رو هاش چشم نوراهان

 سمت بود کرده جاخوش لبش یرو که یثانهایخب لبخند با هم نازمهر

 .رفت دخترا
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 همه کننده کسل یمهمون بعداز شد، تموم شب ازدهی ساعت یمهمون

 ییرایپذ یتو

 عمارت

 .شدند جمع
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 .کرد شروع قهیدق چند گذشت بعداز یتهران بزرگ

 سر عمارت به هم بار کی ماه هرسه دیکنیم یزندگ مستقل که یوقت از -

 ...دیزنینم

 "نیباش یتهران خاندان یها وارث شماها بذارم تونمینم اوضاع نیا با

 .بودند فرورفته بهت یتو همه

 .کرد زدن حرف به شروع آروم رعباسیام

 !میتونینم دیباورکن ست،ین عمد از یول -

 .برگشت رعباسیام سمت کوروش

 نجایا دیکنینم وقت د،یروبر دوستانتون یها یدورهم دیکنیم وقت چطور-

 کردن، یزندگ مستقل یها شرط از یکی .دیدونیم خوب د؟خودتونمیایب

 به زدن سر

 !ارثیب ارث صورت نیا ریغ در بود عمارت

 .کردندیم نگاه رو گهید هم کالفه ها بچه

 .ها بچه سمت کرد رو بود نشسته اریماه شیپ که درفشان

 ای ...عمارت دیزنیم سر بار دو یا هفته حداقل خوب یها بچه مثل ای -

 فیتشر

 !سرکاراتون نیبریم

 توهم ناخوداگاه اریماه یها اخم .شد بلند نازمهر زیآم اعتراض یصدا

 .رفت
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 هم اقابزرگ اگه ن؟یهست کارم نازمهر؟طلب زدنه حرف طرز چه نیا -

 بهتون کنند قبول
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 !کردن صحبت لحن نیا با شمینم یراض من ...بدن گهید فرصت کی

 رو هاش دست نوارهان کرد،یم نگاه رو پدرش داشت واج و هاج نازمهر

 مبادا که مشت

 .بکنه یکار

 .بود ها بچه طرفدار شهیهم مثل ونیکتا

 با البته دیدار گهید فرصت کی فقط خان؛ اریماه کن بس هم شما -

 !اقاجون اجازه

 خورد رد حرفش بود یرعلیام فرزند نیاخر ونیکتا که ییاونجا از

 .نداشت

 .بودند نشسته دوم طبقه رنگ دیسف یها مبل یرو ها بچه

 گرد یا شهیش بزرگ زیم کی .بودند شده دهیچ گرد صورت به ها مبل

 قرار وسط هم

 .بود گرفته

 .دادنیم لیتشک رو زیم یرو گلدون کی با ترمه یزیروم کی

 یطور فرستادنیم رونیب مدام رو هاشون نفس یعصب نوراهان و اهوار

 باهم انگار که

 .کردن هماهنگ

 .کردن ساکتشون یبلند نسبتا یباصدا یعصب الر و رعباسیام

 !کننیم فوت یه گهید بسه ا -

 .رعباسیام گهیم راس خب -

 .کرد شروع بود حرف کی ظرمنت که نوراهان

 اظهار شونیا گفته یک دونمینم ام؟ یعصب انقدر که هیک ریتقص بهنظرت -

 !کنن نظر
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 ".الله گنیم نزنه فت م حرف ...نزنه حرف شهینم ...شهینم
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 .نوراهان سمت کرد رو توهم یابروها با نازمهر

 من ی،هیکنیم صحبت یدار یادیز نوراهان، یکن جمع رو حواست بهتر -

 یچیه

 گم؟یم یچ من توچه به اصال !گمینم

 یبزن حرف یخواست بعد به نیا از فقط ...نداره یربط من به معلومه -

 یچ بفهم

 .یگیم

 ...یدیفهم تو وقت هر-

 .کردند سکوت دوشون هر رعباسیام داد با

 !بزنم رو جفتتون پانشدم خودم تا دیش ساکت -

 !یندار جرئت -

 .یش ساکت کن یسع نازمهر -

 نشم؟ -

 .کنمتیم ساکت-

 !دانه پنبه ندیب خواب در شتر-

 .نزدند حرف هاست سال انگار که یطور کردند، سکوت لحظه چند همه

 رو گرید هم دل و جون از که ییها آدم یبرا سخت یلیخ بود تسخ

 دارن، دوست

 ...یول

 .بودند شده قبل از تر آروم نسبتا ،یطوالن سکوت از بعد
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 .داد ادامه الر

 دوم جلد( غرور و عشق یراه دو رمان meli _____________ کاربر

 770 | )طونیش یها زاده اشراف
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 دیایب شده که هم بار کی یبرا کرد، درست رو یزیچ شهینم بادعوا -

 باهم آدم مثل

 .مینرس ییجا چیه به اخرشم که دادیب و داد و بادعوا نه م،یبزن حرف

 :گفت ادامه در و کرد دییتا رو الر نازحرفیآ

 .حرفاست نیا از تر یجد مشکلمون االن ...الره با حق -

 یبرا دیشا دن،ینرس یمطلوب یا جهینت به زدن حرف ساعت کی بعداز

 که بود بار نیاول

 سالها بعداز

 .زدنیم حرف مشکالتشون و مسائل سر باهم دعوا و جنگ بدون

 .برگشت سمتش به سرها همه نازدانه یگوش خوردن زنگ با

 .شد مشت دخو به خود هم الر یها دست ازجمع نازدانه بارفتن

 که گشت نازدانه دنبال و شد بلند ازجاش ها بچه به توجه بدون

 آخر خوشبختانه

 .کرد داشیپ بالکن کینزد راهرو

 .بود زدن حرف مشغول خنده با همچنان نازدانه

 مهم فرد کی با داره شد مطمئن الر که دیخندیم و گفتیم بلند انقدر

 صحبت

 .کنهیم

 .شهیم تموم حرفش یک نهیبب تا کردیم رونگاه نازدانه داشت یعصب الر
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 خود که زدیم حرف تلفن با داشت همچنان ساعت مین گذشت از بعد

 رو تلفن الر

 .کرد قطع رو تماس و گرفت ازش

 سمت کرد رو یعصب الر کرد،یم نگاه الر به داشت متعجب نازدانه

 .نازدانه
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 ات خنده که ساعته سه یزنیم حرف یخر کدوم با یدار هست معلوم-

 لحظه کی هم

 شه؟ینم قطع

 .بده رو میگوش حاالهم داره، ربط خودم به اونش-

 چیه گهید بعد به نیازا اشهب ادتی نازدانه ...باشه !نداره یربط من به-

 مهم برام یزیچ

 !یمونیم سرت وارپشتید نیع برام ستین

 .الر سمت روکرد و کرد یا خنده تک اروم نازدانه

 الر یدونیم داشته، تیاهم قبلش برات انگار بعد به نیا از یگیم نیهمچ-

 و بود

 رو یرتیغ یها آدم یادا انقدر بهتره پس .کنهینم یفرق چیه برام نبودت

 !یاریدرن

 .رفت اتاقش سمتش به و دیکش رونیب الر یها دست از رو شیگوش

 .دیکش موهاش یال البه وار شونه رو هاش دست الر

 .افتاد راه اتاقش سمت به و کردیم زمزمه باخودش ب**ل ریز اروم

 !درک به هوف ...هم نازدانه گهید که کردم چه-
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 .بود مونده یریگ میتصم یبرا ها بچه فرصت از ساعت چند تنها

 .بودند نشسته ییرایپذ یها مبل یرو هیبق همراه به درفشان ار،یماه

 کرد رو گرفتیم پوست بیس آرام یبرا داشت که یدرحال اتروان

 .هیبق سمت

 هم رو گرید هم گهید دوسال تا رنیم شیپ دارن نایا که ینطوریا-

 به یوا شناسنینم

 .هیبق حال
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 .هم یرو انداخت رو پاهاش اریماه

 .میبکن یفکر هی دیبا..موافقم اتروان با-

 دست بود؛ گذاشته اریماه شونه یرو رو سرش که یدرحال درفشان

 حلقه رو راستش

 .داد ادامه و نیافش دست دور کرد

 کدوم هر فقط بشه، بهتر روابطشون تا میدار نگهشون عمارت یتو دیبا-

 کم چوب هی

 !دارن

 چه ها بچه باالخره ندیبب تا شدند جمع سالن یتو همه صبحونه از بعد

 یمیتصم

 .رنیبگ خوانیم

 لقبو کدومشون چیه که بود مطمئن بود نشسته مبل یرو دمق ایسوف

 یتو کننینم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 31 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .بمونن عمارت

 .دنیگارکشیس به کرد شروع و نشست نازدانه کنار دونفره مبل یرو الر

 زدن حرف به شروع اقاجون اجازه با اریشاه ساعت مین گذشت از بعد

 .کرد

 .دیکن قبول نیمجبور که نیدار راه کی تنها اقاجون، اجازه با-

 یتو که ستنخوایم همشون ینبود،ازطرف کدومشون چیه دل تو دل

 .بمونن عمارت

 .نبود مشخص صورتشون یتو یحس چیه یول

 .کردیفکرم بود دهیخر دایجد که یایباز به اوشین

 .نداشت یدیام چیه ایسوف مثل هم بهنواز

 .داد ادامه قبل تراز محکم و فرستاد رونیروب نفسش اریشاه
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 به دیتونینم واقعا که بشه ثابت که دیبمون عمارت یتو یماه شش دیبا-

 سر عمارت

 .دیکن قبول تیمسئول و دیبزن

 .بودند رفته فرو بهت یتو همه

 .عمارت یتو بمونن شدند ورمجب ها بچه نکهیازا خوشحال بهنواز و ایسوف

 .بودند نشسته یحس چیه بدون والر نوراهان رعباس،اهواریام یول

 .نداشتند پسرا از یکم دست بهارهم و نازدانه ناز،یآ نازمهر،

 .بودند کردن اطاعت به مجبور همه

*** 

 » دوم فصل «
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 روابط همچنان یول گذشتیم عمارت یتو ها بچه اقامت از یدوماه

 یرگیت به نشونیب

 .زدیم

 وتازه بودن دراومده ییتنها از یکم ماه دو نیا داشت که یخوب تنها

 متوجه داشتن

 .بودن تنها گذشته چقدردر که شدنیم

 .کردندیم نگاه رو باغ داشتند و بودند ستادهیا بالکن یتو اهوار و نوراهان

 .بود دهیرس باشگاه از تازه هم نازمهر

 .نوراهان سمت کرد رو کردیم اهرونگ نازمهر داشت که همونطور اهورا

 چنده؟ ساعت-

 ...بعدازظهر هفت-
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 .ممنون-

 .بده انجام یکار مبادا که کرد مشت رو دستش آروم اهورا

 .برگشت اهورا سمت تعجب با نوارهان

 نازمهر؟ راومدنید خاطر به توهمه؟ هات اخم یچ یبرا یبگ شهیم-

 یهرغلط اصال باشم؟ یعصب دیبا نازمهر راومدنید خاطر به گفته یک -

 بکنه خوادیم

 !چه؟ من به

 .بود یگندم هم صورتش پوست و داشت یضیب صورت اهورا

 روبه موهاش شهیهم .بود رفته نوراهان به شیقهوها یوابروها موها

 شونه عقب سمت
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 .کردیم

 .داشت یمتوسط قد

 کرد حرکت یورود در سمت به و شده ادهیپ نیماش از خسته نازمهر

 نشد متوجه یول

 .کنندیم نگاهش بالکن از دارن اهورا و نوراهان

 که اند شده متوجه تازه داشتند اقامت عمارت داخل که دوماه نیا یتو

 لذت درچق

 .باشه منتظرت یکس بخشه

 کرده وصل هم رو طبقه دوتا که مانند یچیمارپ پله راه سمت به آروم

 .رفت بود

 .بودند خوشحال عمارت داخل ها بچه موندن از هیبق و آقابزرگ

 به گهید ییبو و رنگ عمارت اومدند، ها بچه یوقت ونیکتا قول به

 .بود گرفته خودش

 .بود ها بچه نیب روابط کرد،یم تیاذ رو بزرگترها که یزیچ تنها یول
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 دونستینم اشراف از از کس چیه که یطور.زدیم یرگیت به که یروابط

 چه قیدق

 خاندان دیجد یها وارث نفر ده نیا دونستنیم فقط دارند باهم یسبتن

 یتهران

 نازدانه، نازمهر، بهادر، و اوشین نوراهان، الر، رعباس،یام اهورا، .هستند

 .بهار ناز،یآ

 .شناختنیم رو یتهران خاندان دیجد وارث ده نیا اسم به فقط
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 .افتاد اهر به نازمهر اتاق سمت و اومد رونیب بالکن از نوارهان

 .دیکشیم نامنظم یها نفس و بود ستادهیا بالکن یتو یعصب همچنان اهورا

 . گذاشت قلبش یرو رو راستش دست آروم

 .یزدیم دینبا ...رقولتیز یزد -

 اول یک دونستینم یول شد، خارج ازبالکن قهیدق چند از بعد هم اهورا

 رقولیز زد

 که ییوقرارها

 .باشن داشته یحیتوض دیبا زدن رش،اگرهمیز زدنیم دینبا

 نفر هشت نیخودا دیه؟شایک یاصل مقصر قیدق دونست ینم یکس چیه

 باشن

 .یسرد همه نیا یمقصراصل

 به و تختش یرو رفت میمستق اتاقش یتو دیرس بعداز نازمهربالفاصله

 هیثان سه

 رها خدا امان به اتاق وسط هم رو لشیوسا هیبق .برد خوابش دینکش

 .کرد

 اتاق تیوضع دنید با یول شد نازمهر اتاق وارد زدن در بدون نوراهان

 گرد هاش چشم

 .شد

 همه االن انوقت تنفرداشت ینظمیب از نازمهر داشت ادی به که ییجا تا

 کف لشیوسا

 .بودن ول نیزم
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 رو اتاق راست گوشه که یخواب تخت سمت به و بست رو اتاق در آروم

 خودش به

 .رفت بود داده اختصاص

 ینم نشست، تخت یرو اروم نوراهان بود، برده خوابش آروم نازمهر

 ازخواب خواست

 .کردیم تشیاذ یخبریب هم یازطرف کنه دارشیب

 .رفت رونیب ازاتاق و دارکنهیب رو نازمهر نتونست سرهم اخر

 حوصلهیب و خسته الر بودند شده جمع زیم دور همه بود، شب نه ساعت

 رو سرش

 یکس تنها .بود یگوش با یباز درحال هم اوشین .بود گذاشته زیم یرو

 حضور که

 .بود نازمهر نداشت

 .برگشت اریماه سمت به درفشان

 .اس گشنه بچهام میدارکنیب نازمهرم میبر پاشو اریماه -

 بره یا گهید کس بهتره-

 "؟یک-

 .بود شیگوش یتو گردن تا که اوشین سمت کرد رو

 .کنهیم داریب رو نازمهر رهیم اوشین -

 .دیپر هاازجاش گرفته برق مثل اوشین

 !شهیم پا باشه گشنه خودش برم؟ چرامن ...دینکن تیبابااذ-"

 .شد بلند ازجاش ایسوف

 .نخورده یزیچ رفته که ازصبح دارکنمیب رو نازمهر رمیم من عمو -
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 .خوادینم عمو نه-

 .رفت هپل راه سمت به و شد بلند ازجاش کالفه نوراهان

 !سرجات نیبش توهم ...برسه شیباز به جان اوشین .رمیم خودم -

 هاش چشم از یاشک قطره مبدا تا داد قورت رو دهنش آب آروم ایسوف

 .بشه ریسراز

 .ایسوف سمت برگشت اخم با رعباسیام

 .یدارکنیب رو نازمهر یبر خوادینم بخور رو ساالدت شما-

 ؟یکنیم دعوا منو چرا یندار اعصاب یداداش -

 کباب آدم دل ناخواد خواه که گفت رو اش جمله مظلوم انقدر ایسوف

 .شدیم

*** 

 .شد بلند ازجاش نوراهان بلند یصدا از کالفه نازمهر

 !بخوابم بذار ...یگیم یچ-

 .نازمهر ندارم حوصله بخواب بعد بخور شام-

 !رونیب برو یدار حوصله یک االن؟ کارکنمیچ-

 .ر ن ن نم،یپاشوبب-

 و تخت یرو نشست زانو چهار نازمهر زد کنار نازمهر یرو از رو پتو

 نوارهان سمت

 .برگشت

 .بخوابم خوامیم خستم شام خوامینم رون،یبروب ...نوراهان-"

 !پاشو ...نازمهر-
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 نشم؟ -

 !یشیم بلند-

 تخت از که نیهم نازمهر کرد، بلندش تخت یرو از و گرفت رو دستش

 اومد نییپا

 .دیکش رونیب نوراهان دست از رو دستش

 :گفت یبلند یباصدا

 .یاعصابم یرو نوراهان-

 .انداخت ینگاه نازمهر سمت یعصب هم نوراهان

 مثل ندارم دنیشن غرغر حوصله ...یاعصاب یرو چقدر وت یندار خبر-

 یایم آدم بچه

 .نییپا

 .یکرد دارمیب ازخواب یاومد یکرد خودیب یندار حوصله یوقت -

 :گفت بود، کرده خوش جا لبش گوشه که یباپوزخند

 یرو نمیبب اخم هی اگه بگم بهت نمیا ...تو نه نجامیا مامان خاطر به-

 مامان صورت

 !نازمهر یدونیم خودت

 دیکش قیعم نفس تا چند نازمهر .رفت رونیب اتاق از و دیکش رو راهش

 یعصب و کالفه

 به توجه بدون -اتاق از لباساش ضیتعو از بعد رفت ییروشو سمت به

 یرو که یلیوسا

 .رفت رونیب -بودن وپال پخش نیزم

 .نشست نازیآ کنار و وستیپ جمع به نازمهرهم قهیدق سه از بعد

 .کردیم یخوشبخت و آرامش احساس ها مدت زا بعد نازیآ
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 کنار یول اجبار به دیشا گهید بار کی نکهیا از داشت آرامش احساس

 .بود خانوادهاش
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 سخت براش گفتنش یول داشت دوسشون دل ته از که بود ییکسا کنار

 ایدن کار نیتر

 .بود

 "دارم دوست شده، تنگ برات دلم" یها جمله گفتن نازیآ بهنظر دیشا

 کار از بعد

 .استیدن کار نیتر سخت معدن

 .کردیم نگاه رو نازیآ داشت درخت نیتر کینزد ازپشت نوراهان

 بود مطمئن چون بود سخت گفتنش یول بخوره سرما نکنه که بود نگران

 صد نازیآ

 .بود نازمهر از بدتر برابر

 شتریب شیمشک یابرو و وچشم داشت یگرد صورت و متوسط قد نازیآ

 یتو همه از

 .بود چشم

 .یصورت یکم هاش گونه یرو و دبودیسف صورتش پوست

 لبش یرو آروم بود، نوراهان و نازیآ گر نظاره اتاقش بالکن از نازمهر

 نقش یلبخند

 یلیخ هم دیشا نبود؛ لبش یرو یلبخند نیهمچ بود وقته یلیخ که بست

 که بود وقته

 .بود نبسته نقش لبش یرو خنده اصال
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 بالکن سمت به میمستق و شد نازمهر اتاق وارد زدن در بدون اوشین

 .اومد

 .شارژ نازمهر-

 ؟یچ شارژ ...سالم نکهیا اول-

 .یگوش رشارژ ...سالم کیعل دوم-

 .ارمیم برات صبرکن-

 .ستادیا نازمهر کنار شارژر گرفتن از بعد
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 ؟یکنیم نگاه یچ به-

 .بارون-

 ؟یرینم باشگاه امروز-

 پشت شده سنگ وارید به رو هاشیتک و برگشت اوشین سمت آروم

 .داد سرش

 .بود یگندم پوستش و یاستخون صورت اوشین

 .بود بلند نوراهان مثل هم قدش

 .زدیم باال شهیهم رو موهاش نوراهان برخالف البته

 دمیم حیترج ست،ین دانشگاهم حوصله ...ندارم رو باشگاه دماغ و دل -

 خونه تو

 .مونمب

 شده؟ یچ ...یباش حوصلهیب انقدر دمیند تاحاال-

 .دونستینم رو اوشین پوزخنده لیدل

 ؟یکنیم کاریتوچ ...کهیکوچ داداش دونمینم خودمم-
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 !یباز-

 .نازمهر سمت برگشت اروم اوشین

 ؟یباز یایم گمیم-

 ؟یباز چه -

 ...باکس کسیا -

 .کرد نگاه اوشین یها چشم یتو باخنده نازمهر
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 .برندهام من االن از ستمین بلد که چون ستم؛ین بلد من یول قبول-

 حالت دمید چون ،یباز ادیب نگفتم بهادرم به من ...نکن ادیز رو روت-

 بهت گرفتهاس

 .کردم لطف

 ؟یزنیم چرا خب یلیخ-

 با تند انقدر چرا دونستینم داد قورت رو دهنش اب آروم اوشین

 کرد صحبت نازمهر

 .بشیج یتو برد رو هاش دست و

 .یباش مظلوم انقدر ادینم بهت درضمن ایب یخوایم اگه ...نزدم -

 .بودند یباز مشغول ها ساعت و افتادن راه اوشین اتاق سمت به هردو

 نوراهان ستادیا بود باغچه داخل که رز یها گل از یکی یرو به رو نازیآ

 اومد آروم

 .کنارش

 بود گرفته هردوشون یبرا نوراهان که یرچتریز درسکوت دو هر

 به و بودند ستادهیا
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 .کردندیم نگاه گل از پر باغچه

 .داشت گفتن یبرا حرف کی و هزار که یعاشقانها سکوت در

 دوستاش با و بود نشسته اتاق وسط زیم یرو گاریس دنیکش درحال رال

 صحبت

 .کردیم

 :گفت الر به رو نیشرو

 بدم؟ سفارش نیخوریم یچ ناهار-

 خاموش یشهایش یگاریجاس داخل رو گارشیس و شد بلند زیم یرو از الر

 .کرد

 .سهیخ به چوبم وگرنه عمارت برگردم دیبا که من-
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 :گفت الر به جمع یدخترها از یکی

 ...یبود ولو ها یمهمون یتو که قبال ؟یشد دوست خانواده شده یچ-

 .کرد نگاهش تینعصبا با الر که بود نشده تموم حرفش هنوز

 موندم من دوما ییهرجا دختره یبفهم رو دهنت حرف کن یسع اوال-

 راه رو تو یک

 !نجا؟یا داده

 .کردند تند پا الر سمت به ومسعود نیشرو

 .الر -

 دهنش از یهرچ یپاپت دختر نیا که دهیرس ییجا به کارم یعنی ؟یچ الر-

 بارم ادیدرب

 کنه؟
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 .کرد غلط ...اروم داداش-

 یکی یرو آروم بخوره هوا یکم تا بردش اتاق از گرفته رو الر دست صبا

 یها مبل از

 .نشوندش مسعود خونه ییرایپذ سالن

 .ارهیب خنک آب وانیل کی براش تا آشپزخونه داخل رفت خودش

 یعصب انقدر تو خود داره ارزش برم قربونت آخه ؛یشیم بهتر بخور-

 ؟یکن

 .ندارم حوصله صبا، بسه-

 دور رو دستش و بود نشسته الر که یمبل دسته یرو نشست آروم صبا

 الر گردن

 .انداخت

 چرا؟-
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 .دونمینم-

 بهترشه؟ حالت بدم شنهادیپ هی-

 ؟یچ نشد اگه-

 .بگم بذار حاال-

 .بگو -

 !یدونیم خودت که نه نگو گرفته یمهمون نیشرو خونه میبر شب پاشو-

 االن درضمن

 .شب تا ادیب جا خلقت ذره هی رونیب میبر ناهار پاشو هم

 !میبر پاشو ...تو ازدست -
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 تهوع حالت یادیز استرس و دلشوره از رفتیم راه باغ یتو مدام بهار

 .بود گرفته

 .هیچ استرس همه نیا لیدل دونستینم

 از که بهار جز به بودن خورده ناهار همه بود ظهر از بعد چهار ساعت

 لقمه کی گلوش

 .بود نرفته نییپا هم

 اشفتهاس چطور که بهار دنید با بود برگشته ازشرکت که رعباسیام

 .زد صداش اروم

 .گرفت اروم سرجاش عباس ریام دنیباد بهار

 بله؟-

 باغ؟ یتو یکنیم کاریچ-

 ینیبینم یکور ...کنم درست یکشاورز نیزم زنمیم شخم و باغ دارم-

 رم؟یم راه دارم

 .برد بهار گوش کنار رو سرش اروم رعباسیام
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 . دارم؟ یشوخ باهات من-

 .کنمیم کاریچ نجایا داره ربط خودمم به ندارم، یشوخ تو با منم-

 .خوبه-

 .رفت یورود در سمت به و دیکش رو راهش بعدم

 .کرد نثارش یا وانهید و فرستاد رونیب رو نفسش بهار

 .بودند آهنگ میتنظ درحال یمصطف و صدرا همراه به اهورا

 .بود کرده ازدواج که بود ازگروه فرد تنها یصطفم
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 باهم رو ونیآقا و رفت مادرش خونه به ییرایپذ از بعد یمصطف همسر

 .گذاشت تنها

 .داشتند ییبایز اما کیکوچ خونه

 .یتهران بزرگ عمارت کل به دیارزیم یمصطف کیکوچ خونه اهورا نظر به

 :گفت یمصطف و اهورا به رو صدرا

 .ستین جور واهنگ متن صالا بهنظرم نیبب -

 ؟یجد-

 .نزن اهورا-

 حرص بدبختو من انقدر باالخره نیشد متوجه خوشحالم فقط ...زنمینم-

 ...نیند

 .بزنمت خوامیم وقتا یبعض صدرا یعنی

 رو؟ بدبخت من چرا-
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 چرا یسیبنو خوب یتونیم که تو پسر؛ آخه نوشتنه اهنگ متن وضع نیا-

 انقدر

 .افتضاح

 !حسم اومدین خب چه من به-

 !نکردم که زورت .سیننو-

 .وستیپ جمعشون به ینیریش همراه به ییتاچا سه آوردن از بعد یمصطف

 .یدار تیگوش یتو دونمیم بده، رو خودت یها متن از یکی اهورا اصال-

 .بره توهم اهورا یها اخم تا بود یکاف حرف نیهم
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 یکس چیه .دیکش قیعم نفس تا وچند بست رو هاش چشم آروم اهورا

 دینبا

 !کس چیه گه،یم شعر هم اهورا که دونستیم

 به اهورا خود تا منتظرشدند باخبربودن موضوع از که وصدرا یمصطف

 .ادیب حرف

 گوشه که یا روزهیف مبل یسر کی از بود شده لیتشک یمصطف خونه

 ییرایپذ راست

 .بود شده دهیچ

 فراگرفته رو سالن دور تا دور که یا روزیف و دیسف یها پرده همراه به

 .بود

 .بزرگ ونیتلوز کی با دیسف یراحت مبل ست کی ییرایپذ چپ سمت

 سیسرو همراه به اتاق تا دو با ،بود ونیتلوز یرو به رو قایدق آشپزخونه

 و یبهداشت

 خونه کل بود قرارگرفته آشپزخونه راست سمت یرو راه یتو که حمام

 لیتشک رو

 .دادنیم

 .کرد باز رو هاش چشم سکوت ساعت مین از بعد اهورا

 :دیگویم صدرا و یمصطف به رو گرفته یباصدا
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 !شعرو گفتم من بفهمه دینبا یکس ...فقط قبول؛ -

 .کردند قبول لیم باکمال یمصطف و صدرا

 .کردند کار دیجد متن یرو کردند شروع قهیدق چند بعداز
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 در دستشون از زمان کل به که ودندب یقیموس میتنظ مشغول انقدر

 .رفت

 .دنیکش کار از دست اهورا یگوش زنگ با

 .داد قورت رو دهنش آب شیگوش یرو"عمارت" اسم دنیباد اهورا

 شیشونیپ یرو محکم دادیم نشون رو شب 10:30 که ساعت دنیباد

 .دیکوب

 که بود یا لحظه همون اهورا یزندگ یها لحظه نیتر نیریش از یکی

 از خواهرش

 .گرفت تماس عمارت

 .شد نگرانش مامان که گفت منتظرشن که گفت

 چرا دونستینم بست، نقش لبش یرو نیریش لبخند کی ازمدتها بعد

 بهش انقدر

 . منتظرشه یکس دیشن که یوقت داد مزه

 فرق براش بار نیا یول نگرانشه که گفته مادرش هزاربار االن تا دیشا

 .داشت

 یتهران خاندان یها وارث مجدد یمعرف و ها بچه خاطر به اقابزرگ

 بیترت یمهمون

 .بود داده

 نفر هشت شهیهم مثل یول بودند خوشحال خبر نیا دنیشن از همه

 مخالف که بودند

 .کنندهاس قانع بهنظرخودشون که یلیدل به بودند؛

 .نازیآ هم سرش پشت زدن حرف به کرد شروع آروم رعباسیام
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 د؟یبذار یا گهید وقت هی شهینم اقابزرگ-

 !میندار یمهمون حوصله واقعا ...لطفا -

 .انیب کوتاه شدند مجبور بازهم و بود یکی آقابزرگ حرف یول

 یاعتراض گونه چیه حق و بود شده خیتوب اومدنش رید خاطر به که اهورا

 در نداشت

 .خوردیم بیس ارامش

 .نداشت حضور جمع یتو الر فقط

 به سالن از ها بچه یمهمون وساعت روز و خیتار دییتا و بیتصو از بعد

 طبقه سمت

 .رفتند باال

 .ردآوینم خودش یرو به یول نبود دلش تو دل بهار بود، اشفته نازدانه

 .بودند نشسته بود دوم طبقه سالن وسط که یمبل یرو هم دور همه

 :گفت نازدانه به رو اوشین

 .دهیپر رنگت نازدانه-

 کرد بلند رو سرش بود شیگوش یتو سرش موقع اون تا که رعباسیام

 و رنگ دنیباد

 .فرستاد رونیب رو نفسش نازدانه یرو

 سمت روکرد نده نشون رو استرسش کردیم یسع که یدرحال نازدانه

 .اوشین

 .خوبم ده،ینپر رنگم-

 اغوش یتو آروم و نازدانه گردن دور انداخت رو دستش اروم نازمهر

 .گرفتش
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 اوشین با داشت یوقت مخصوصا بود، گذشته خوش بهش واقعا امروز

 که کردیم یباز

 .برد نازمهر سرهم اخر

 دادیم تکون رو پاش کالفه نازیآ

 گرفتنه؟ یمهمون وقت اخه ...بپوشم یچ لباس من-

 .خوردیم رو بشیس نیدوم داشت که یدرحال خونسرد اهورا

 مشکل شهیهم دخترها اشم ادیم ادمی یازوقت بگو، دیجد موضوع هی-

 .دیداشت لباس

 .البد خوبه شماپسرا مثل-

 مونه؟ چ-

 !ستین چتون-

 که کرد یآروم خنده نازمهر .انداخت هم یرو رو پاهاش الیخیب اهورا

 ازچشم

 .نموند دور نوراهان و رعباسیام

 .نازمهر سمت کرد رو و زیم یرو گذاشت رو شیگوش رعباسیام

 !میدید هم رو شما ی خنده عجب چه-

 :گفت کرد،یم نوازش رو نازدانه داشت که یدرحال نازمهر

 گهید زیچ دنتیکش عربده جز به که من واال ...یدید منو خنده بازخوبه-

 !دمیند یا

 .داد فشار هم یرو رو هاش دندون آروم رعباسیام

 .نازمهر -
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 .بودم کرده عادت ستین یدیجد زیچ ؟یبکش عربده یخوایم البد ؟یچ-

 خوشبختانه

 !افتاد ازسرم

 :گفت نازمهر به رو شد تموم بشیس که اهورا

 ادیاز روهمزهایچ هیابقی ،یبرد ادی از رو رعباسیام دنیکش عربده فقط -

 !؟یبرد

 .باشن برده ادی از هیبق دیشا..نبردم ادی از من-

 .کنمیم فکر برعکس من-

 .ستین من مشکل-

 بوده؟ مهم برات یزیچ تاحاال یازک-

 .بوده مهم تو یبرا یچ همه که یازوقت-

 آروم نازدانه رفت اتاقش سمتش به شدو بلند ازجاش مرتبه کی بهار

 .ختیریم اشک

 :گفت رهیبگ اوج اش هیگر نکهیا از قبل رعباسیام

 .بود یمهمون یتو ...زدم زنگ الر به-

 ...یمرس-

 .کرد اکتفا "کنمیم خواهش" یمعن به سر دادن تکون به رعباسیام

 .نبود دلش یتو دل آرا وشب رفتیم راه سالن داخل یعصب اریشاه

 مشترک یگوش" جمله مدام گرفتن تماس الر یباگوش که یبار چند

 موشخا نظر مورد

 "!باشدیم

 .خوردیم گوش به
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 .برگشت عمارت به الر که بود گذشته شب مهیازن

 .کرد پاک رو هاش اشک د؛آرومیکش راحت نفس الر دنیباد آرا شب

 هیبق و درفشان اریماه همراه به که رو مادرش و پدر داشت مبهوت الر

 سالن داخل

 .کردیم نگاه بودند نشسته مضطرب

 .شد مانعش آرا شب که کرد تند پا الر سمت به یعصب اریشاه

 !کن ولش ار،یشاه-

 سمت کرد رو دیلرزیم ازخشم که یباصدا روبست، هاش چشم اریشاه

 .الر

 هر بذار ستین ادم یعنی گفت؟ مادرت که یکن ولش یچ یعنی یدونیم-

 یغلط

 .بکنه خوادیم

 به یوا الر ست،ین هرت شهر عمارت نیا که کنمیم تیحال من یول-

 بار کی حالت

 .نمیبب تو بهخاطر رو مادرت اشک گهید

 .باشن کرده وصل برق بهش که انگار انداخت نییپا رو سرش آروم الر

 .باشه اومدنش رید نگران انقدر دیدیم رو یکس دبو اول دفعه

 چند خوب یها حس همه انداخت، نییپا رو سرش یحرف چیه بدون

 ششیپ لحظه

 .شد دود

 .اریشاه شونه یرو گذاشت رو دستش اروم اتروان
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 !اریشاه بگذر بار کی نیهم .بود اخرش و اول دفعه کرد غلط-

 دنید با اومد نییپا ارتعم یها پله از عیسر در یصدا دنیباشن نازدانه

 نفس الر

 .فرستاد رونیب رو اش شده حبس
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 برگشتنش از یساعت دو بود انداخته نییپا رو سرش توهم یها اخم با الر

 عمارت به

 .بود دادن پس جواب درحال همچنان یول گذشتیم

 وبه داکردیپ یمرخص اجازه باالخره مین و ساعت دو گذشت از بعد

 .برد پناه اتاقش

 .بودند شده جمع بالکن یتو هم دور ها بچه ازصبحانه بعد صبح فردا

 .بود دهدا هیتک رنگ دیسف یریحص یصندل یپشت به رو سرش کالفه الر

 .کردندیم یباز داشتند و بود یگوش یتو سرشون آذرخش و اوشین

 از خش خش یصدا و دیچیپیم باغ یها درخت یال البه یگاه صبح باد

 به هم دور

 .دیرسیم گوش

 بود برداشته ظرف از رو که یبزرگ پرتقال داشت که یدرحال ایسوف

 رو گرفتیم پوست

 :گفت الر به

 .سین شتریب که یمهمون هی ؟یا کالفه انقدر چرا -

 :گفت ایسوف به حوصلهیب و کرد باز رو هاش چشم یال الر

 !ریبگ پوست تو پرتقال ...یبگ تو بود مونده فقط-
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 مویل به شربت داشت و بود انداخته هم یرو رو پاهاش رعباسیام

 .خوردیم

 تو کمتر هم تو ایسوف ...یبزن حرف نکرده مجبورت یکس یندار اعصاب-

 بزرگترا کار

 .کن دخالت

 .گذاشت بشقابش یتو رو پرتقال یعصب ایسوف

 دیبکن نیدار دوس یهرکار جهنم به شماهام نگران که منه ریتقص اصال -

 !چه من به
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 .شد اتاقش یراه بغض با

 راه انقدر چرا دونستینم کرد،یم پاک رو هاش اشک راه یتو آروم

 ها پله تا بالکن

 .شده یطوالن انقدر

 .شد دهیکش راستش دست برسه پله نیاول به پاش نکهیازا قبل

 .کرد تند پا ایسوف سمت به و شد بلند ازجاش رعباسیام

 .بده دستشون یکار رعباسیام مبادا ات سرشون پشت هم نازمهر

 .کردیم نگاه رو ایسوف داشت توهم یها اخم با رعباسیام

 ...بخد یبزن حرف بزرگترت با ینطوریا ایسوف گهید بار کی-

 دن؟یکش عربده ؟یبزرگتر از یبلد رو نیهم فقط ؟یجد -

 شده قبل از شتریب ایسوف یها اشک برگشتن نازمهر یباصدا دوشون هر

 .بود

 .نازمهر برو ایب یکن دخالت نکرده الزم یکیتو -
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 یدار که کارست یچ وسط نیا ایسوف .بده رو من سوال جواب اول-

 عربده سرش

 !بلنده یلیخ خودت یصدا فقط یفکرکرد ؟یکشیم

 ...انقدر که وسط نیا از کنه جمعت ادیب ستین یکی هان؟ توچه به-

 همش که رتعما نیهست یوقت ...کن بس خدا رو تو یداداش بسه-

 دعوا نیدار

 ...نیستین که هم یوقت دیکنیم

 من اصال ...خوامینم داداش اصال من ...بهخدا تر راحت نینباش اصال

 معذرت

 .زدم حرف الر با که خوامیم
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 خوبه؟ شم خفه

 باال ها پله از اشک از سیخ باصورت که ایسوف به مبهوت هردوشون

 نگاه رفتیم

 .کردندیم

 چجور که رو ها بچه داشتند آرا شب و نیرات و اتروان همراه به اتروان

 هم جون به

 .کردندیم نگاه پرنیم

 .برگشت پسرا سمت آرا شب

 م؟یکن کارشونیچ-

 .آرا شب سمت کرد رو نیرات
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 اخالق وقته یلیخ بودن دور ازهم یادیز مدت ...یباش نگران خوادینم-

 رو گریهمد یها

 .رفته ادشونی

 .که برادرن خواهر نرفته ادشونی رفته، ادشونی رو گهید هم یها اخالق-

 نیرات خاطر به .شهیم درست نباش نگران گلم، دخترخاله جان، آرا شب-

 بذار

 .کنند حل خودشون رو کلشونمش

 نیرات تو خاطر به فقط-

 .بودن ستادهیا پله راه نییپا همچنان نازمهر و رعباسیام

 .زدن حرف به کردن شروع سکوت لحظه بعدازچند

 ...رعباسیام-

 !ختمیر بهم ها بچه مثل ...یبگ یخوایم یچ دونمیم-
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 .گرفته دلش ...اریدرب ایسوف دل از برو یول یا بچه شهیهم که تو-

 .شهیم خوب-

 به نازمهر بره محوطه سمت به و بده ادامه راهش به نکهیا از قبل

 .رفت سمتش

 برو ...مونهیم دلش یتو بدتر رهینم شادی نجاست،یهم مشکل -

 بار یبرا رعباسیام

 .برو یزدیم حرف باهاش ینطوریا دینبا ار،یدرب ازدلش برو شده که اولم

 .دیچرخ پاش پاشنه یرو آروم رعباسیام

 .باش ...زنهیم رو یحرف نیهمچ داره یک نیبب -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 54 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ییاکس از ...نرو ایسوف شیپ یبر منت با یخوایم اگه نذار، منت سرمن-

 منت با که

 !زارمیب دنیم انجام رو یکار

 اتاقش به و باالرفت طبقه سمت به عیسر اش جمله شدن تموم از بعد

 .برد پناه

 .رفت سکوت یتو دوباره قهیدق چند از بعد یتهران بزرگ عمارت

 بحث باهم چطور که بودند گر نظاره نوراهان و الر مدت نیا تمام یتو

 .کنندیم

 .وارید به بود داد رو اش هیتک نوراهان

 کرم یا چهارخونه شلوار بیج یتو بود برد رو هاش دست هم الر

 . شیقهوها

 دمیم حیترج یهرکار یبرا بذاره منت بخواد یکس اگه موافقم نازمهر با-

 کارهام خودم

 با یکس ستمین حاضر هم ردم م یوقت یحت ...بدم انجام منت بدون رو

 سرخاکم منت

 .کنه هیگر برام
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 به شدینم باورش بود ستادهیا ایسوف اتاق در پشت آروم رعباسیام

 هی اتفاق هی خاطر

 و رتیغ به لحظه چند یبرا کنه، هیگر ینطوریا بخواد تنهاخواهرش حرف

 یمردونگ

 .کرد شک خودش
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 .شد اتاق وارد زدن در بدون

 مختلف یها عروسک پراز اتاق کی شد، گرد هاش چشم اتاقش دنیباد

 کاغذ و

 .بود داده لیروتشک ینمک با اتاق ،یبارب باطرح یوارید

 .دید ایسوف تخت یباال رو خودش عکس که شترشدیب یوقت تعجبش

 .بست نقش لبش یرو یمحو لبخند ایسوف عکس دنیدبا برگشت یوقت

 گرفته ارسالشیپ تولدش جشن یتو که ایسوف و خودش دونفر عکس

 .بود

 پشت از رو هاش دست دیدو سمت به رعباسیام دنید با ایسوف

 و کرد حلقه دورش

 .گذاشت رعباسیام پشت یرو رو سرش

 کیکوچ یها دست یرو روگذاشت هاش دست آروم هم رعباسیام

 شانزده اهرخو

 .سالش

 .دشیکش اغوش یوتو برگشت آروم

 .یکن هیگر نمینب گهید-

 !یزد داد سرم اخه -

 رو خودش بود گرفته هیگر فرط از که خواهرش مظلوم یصدا دنیباشن

 و کرد لعنت

 .فشرد آغوشش یتو قبل از تر محکم

 .بودند انداخته راه دعوا حرف، هی خاطر به که شدینم باورش

 
 

53 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 56 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

*** 

 .بود گهید یها روز از تر شلوغ عمارت یمهمون روز دنیرس بافرا

 .نداشتن هم دارشدنیب قصد و بودن خواب همه ها بچه

 تا هشت نیا انقدر نکهیا از خوردیم حرص وجود تمام با داشت یرعلیام

 یب و کاریب

 .هستن فکر

 تاخودشون رفتند باال طبقه سمت به ارشیک و کوروش همراه به ونیهما

 دارشونیب

 .کنن

 .نبود وقت شتریب یمهمون شروع تا دوساعت تنها چون

 یمهمون یبرا شدن آماده مشغول هشتاشون قهیدق ستیب درعرض

 .بودند

 .گذشتیم یمهمون از یندساعتچ

 که کردندیم نگاه رو دخترها هیبق داشتند حوصلهیب نازیآ همراه به نازمهر

 چطور

 هر درمورد و زدنیم حرف سالن داخل افراد هیبق و پسرها درمورد

 ینظر کدوم

 .دادنیم

 رو نقش نیشتریب که مایس و طال مخصوصا دخترها سمت کرد رو نازیآ

 .داشتند

 شماها؟ نینشد خسته -

 نشستن؟ جا هیاز نازجون؟یآ یازچ-
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 زیم یرو از رو شربتش وانیل مایس مسخره لحن به توجه بدون نازیآ

 .برداشت

 که رو ادب ینگرفت ادی درست دمیاشای یادب یانقدرب بود رفت ادمی-

 صحبت یچطور

 .یکن
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 هم سر آخر دادیم فشار هم یرو رو هاش دندون حرف نیا از مایس

 و شد بلند ازجاش

 .رفت بالکن سمت به

 .آلبالو شربت وانیل کیبا رفت بالکن سمت به نوراهان لحظه همون

 نهیبب تا منتظرشد و برگردوند هاننورا سمت به رو سرش آروم نازمهر

 بالکن از یک

 .ادیم رونیب

 احساس رو دستش کف سوزش و کرده مشت رو هاش دست هم نازیآ

 .کردیم

 اخم با هم نوراهان و اومد رونیب بالکن از باخنده مایس بعد ساعت مین

 نیب که یفیظر

 .افتاد راه یخروج سمت به بود نشسته ابروهاش

 اومدیم خون ازشون که زخم چند دنید با ازکردب رو مشتش آروم نازیآ

 ازجاش آروم

 .برداشت قدم یبهداشت سیسرو سمت به و شد بلند
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 ازچشمش یاشک قطره آروم سرد آب ریش ریز دستش گرفتن قرار با

 .دیچک

 .کردن هیگر یبرا بود بهونه دستش کف سوزش هم دیشا

 .زدن حرف به کرد شروع باخنده سرجاش برگشت خوشحال مایس

 .هستم نوراهان ونیمد رو خوبم حال نیا واقعا یول شد بهتره حالم چقدر-

 .کرد نگاه رو مایس نازمهر،

 .یکن صحبت لحن نیا با نمینب گهید دوم نوراهان آقا و نه نوراهان اوال -

 هرجور داره؟ یربط چه شما به خان نوراهان یول جونا نازمهر دیببخش-

 دارم دوس

 .کنمیم صداش

 .کرد جاخوش لبش گوشه یپوزخند مایس حرف دنیباشن نازمهر
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 دوستان یحت که بود سخت باورش رو، یدور انقدر بود سخت باورش

 هم یخانوادگ

 .رو دو نیا نسبت دونستندینم

 انقدر نکهیازا بردن،یم رنج نیازهم هیبق و اریماه و درفشان آرام، ن،یرات

 .دورن هم از

 .بدن انجام تونستندینم جزصبرکردن یکار چیه

 .کرد حرکت باغ سمت به یعصب نوراهان

 رفته در دستش از زمان بودکه ریدرگ مایس یها ازحرف ذهنش انقدر

 .بود
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 توهم یها اخم دنید با اومد خودش به نازیآ آب ریش شدن هبست با

 نفسش خواهرش

 .فرستاد رونیب رو

 ناز؟یآ کجاست حواست اومد، بند دستت خون .دستمال ایب-

 .دستمال بابت ممنون-

 ن؟یهم-

 .ندارم حوصله اصال اطلس-

 ..ای دختراس؟ خاطراون به چرا؟-

 .میزنیم حرف کنم،یم خواهش بسه-

 .اومدن رونیب نازیآ سر پشت و فرستاد رونیب کالفه رو نفسش اطلس

 دوساعت گذشت از بعد رهیم کجا نهیتابب رفت نوراهان دنبال اوشین

 داخل رو شیگوش

 رفتیم رو ریمس کی فقط که نوراهان سمت به و گذاشت بشیج

 حرکت اومدیوم

 .کرد
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 .ینشد توخسته شد خسته نیزم ...نوارهان بسه-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتوا اصال اوش،ین تو برو -

 کار نمیبب اومدم منگل خل ...نمتیبب اومدم ابروتم و چشم عاشق که نه-

 یند

 !دستمون

 .برگردوند اوشین سمت به رو شسر نوراهان
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 !بزنمت نکهیا از قبل ...تو برو-

 داشت یدهایورز کلیه رعباسیام مثل نوراهان

 با شباهتش تنها که یقهوها یابرو و وچشم قدبلند و یگندم وصورت

 اوشین و نازمهر

 .بود

 .بود صورتش یتو موهاش شهیهم اوشین برخالف و

 .افتاد راه در تسم به و کرد گرد عقب باز شین با اوشین

 ییرو و رنگ با نازیآ دنیباد که شد سالن وارد نوراهان هم بعد یکم

 پا سمتش به دهیپر

 .کرد تند

 به نوراهان توسط نازیآ دست بزنه یحرف اومد تا نوراهان دنیباد اطلس

 سمت

 .شد دهیکش آشپزخونه

 .کردیم نگاه رو نوراهان داشت ریمتح نازیآ

 .دیکش رونیب نوراهان ازدست رو تشدس دنیرس آشپزخونه به یوقت

 .بودند گذاشته آشپزخونه وسط زیم یرو رو راستشون دست دو هر
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 نوراهان؟ یکنیم ارکیچ یدار هست معلوم-

 وار؟ید گچ مثل شده رنگت که یکنیم کاریچ یدار معلومه تو نه-

 شده؟ مهم برات تاحاال یک از-

 .ندارم وضعف غش حوصله-

 .یباش داشته دمینبا معلومه-
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 !نازیآ-

 هوی برس خانومت مایس به برو ،یباش من نگران خوادینم شما ؟یچ نازیآ-

 ضعف

 .نکنه

 آشپزخانه داخل زیم یرو ظرف از قرمز بیس کی جملهاش شدن باتموم

 و برداشت

 .کردیم نگاه رو نازیآ داشت مبهوت و مات نوراهان و شد سالن یراه

 که دخترا دنیباد شد، سالن یراه و دیکش قیعم چندنفس نوراهان

 شدند جمع دورهم

 .رهیبگ رو مزخرفات نیا یجلو بتونه دیشا تا کرد تند پا سمتشون به

 .شگفت گلش از گل راهاننو دنیباد مایس

 باشوق باشه داکردهیپ حیتفر یبرا یدیجد موضوع انگار نازمهرکه

 .کردیم نگاه داشت

 .رسوند دخترا به رو خودش نوراهان

 :کرد شروع نوراهان بزنه یحرف بتونه مایس نکهیازا قبل

 بهتر !اد؟یم خوشم تو از من گفته تو به یک دوم !کن جمع رو شتین اول -

 به رو نیا

 یاشراف خانواده ازکدوم دونمینم بالکن داخل یگفت یچ که یبگ همه

 یول دخترخانوم

 رفهمه؟یش تو و دونمیم من یکن من کفش تو پا گهید بار کی

 
 

58 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 62 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 رو نوراهان داشت بود زده حلقه اشک داخلشون که ییها باچشم مایس

 .کردیم نگاه

 ازجاش نداشت نوراهان ازجانب رو یبرخورد نیهمچ توقع که نازمهر

 .بلندشد

 ازکدوم معلومه که تو زدنه؟ حرف طرز چه نیا نوراهان کن بس-

 چرا یهست خانواده

 باهات خواستیم دلش اصال دختر، کی هب اونم یزنیم حرف ینطوریا

 .کنه یشوخ

 .شو ساکت نازمهر-

 راه دعوا شما االن تا که نه ؟یبنداز راه دادیب و داد یخوایم ؟یچ نشم-

 ؟ایننداخت

 !دخترونه جمع وسط یگیم یچ صال

 یول برگشتن دخترا و نوراهان بلند یصدا دنیباشن جمع بزرگان

 تا نذاشت آقابزرگ

 .کنند دخالت

 شیخانوادگ قاتل انگار که زدیم گاز رو بیس یجور ازحرصش زنایآ

 .آورده ریروگ

 و نوراهان نیب بحث شاهد بود نشسته گونش یرو که یاشک با هم مایس

 .بود نازمهر

 .فرستاد رونیب رو نفسش نازمهر اهورا اومدن با

 .نییپا صدا نازمهرخانوم...برو ایب نوراهان خبرتونه؟ چه -

 .حتما دیکن صبحت نییپا باولوم نیادگرفتی پسرا شما هروقت-

 .بشیج یتو برد رو هاش دست نوراهان
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 باالتر صدات ولوم اصال که نیآفر ...یشمابزرگتر دنیفهم همه االن -

 .رهینم

 .نوراهان-

 ...من داداش کن ول اهورا-
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 راه ها بچه که یا معرکه و بودند برگشته هم درسالن حاضر افراد هیبق

 رو بودن انداخته

 .کردندیم تماشا

 دستشون از واقعا کارکنهیچ هشتا نیا دست از دونستینم اقابزرگ

 بود شده کالفه

 .بگه بهشون یزیچ تونستینم جمع یتو هم یازطرف

 خودش به رو سالن راست گوش که رنگ کرم یها مبل یرو دخترا

 بود داده اختصاص

 .بود ستادهیا نوراهان یرو روبه که نازمهر از ریغ به بودند نشسته

 بود گذاشته رو هاش دست و ستادبودیا ایسوف سر پشت هم نوراهان

 .مبل دور

 .بود برده بشیج یتو رو هاش دست هم اهورا

 هم اقابزرگ یول بده، نییپا بحث نیا به تونستیم آقابزرگ خود فقط

 خواستیم

 .نکنند بحث باهم گرانید یجلو که شن بزرگ خوانیم یک نهیبب

 .شد بلند ازجاش آروم مایس

 "د؟یکنیم تموم بخوام معذرت ازتون االن من اگه نوراهان اقا -
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 :داد ادامه حرص با مایس سمت برگشت نوراهان

 هات هیگر االن بهتره .دارم کار باخودت بعد ه،یا گهید زیسرچ حرفم من-

 .یبکن رو

 که یبالکن سمت به عیسر متوجه یکس نکهیا بدون آروم ایسوف

 داخلش رعباسیام

 .رفت بود

 یواشکی چطور که ایسوف دنیباد دیکشیم گاریس داشت یباخونسرد الر

 شیپ رهیم

 .بود گرفته اش خنده رعباسیام

 یچ داستان هیبق نهیبب تا افتاد راه ایسوف دنبال و شد بلند شازجا آروم

 .شهیم

 دوم جلد( غرور و عشق یراه دو رمان à__0 meli___"«»ڈ__ کاربر

 770 | )طونیش یها زاده اشراف
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 رو سرش و بالکن داخل یها یندلازص یکی یرو بود نشسته رعباسیام

 دست یرو

 .بود گذاشته هاش

 افتاد ایسوف به چشمش تا کرد بلند رو سرش در یصدا دنیباشن

 تعجب با رو ابروهاش

 .داد باال

 .لحنش از مخصوصا د؛یباریم طنتیش ایسوف یها ازچشم

 .بود دهینشن رو یلحن نیهمچ بود وقت یلیخ

 لن؟سا یتو ییایب یخواینم گمیم یداداش-
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 .کرد زیر رو هاش چشم

 مگه؟ چطور-

 .ایخوریم سرما ایب پاشو حاال ...ینطوریهم یچیه-

 .داد قورت بود که یزور هر به رو خندش

 دراغوش رو کشیکوچ وخواهر بره مبادا تا گرفته رو خودش یجلو یلیخ

 چندتا و رهیبگ

 .رهیبگ هاش لپ ازاون س*و*ب هم

 !خبره چه مینیبب میبر باش-

 .میبر ایب ...جون اخ-

 ولوم با چطور که ونازمهر نوراهان دنیباد که بود نشده سالن وارد هنوز

 حرف باال

 .سمتشون افتاد راه ایسوف به توجه بدون زنندیم

 حرکات به اروم و سالن یها ازستون یکی به بود داده رو اش هیتک الرهم

 ایسوف جالب

 .دیخندیم
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 .کردند سکوت اهورا و نوراهان رعباسیام اومدن با

 .زدن حرف به کرد شروع آروم ستاد،یا واهورا نوراهان نیب رعباسیام

 به نهییپا ولومتون که نه ن،اریب هم بلندگو براتون نیبگ نیخواست اگه-

 !...نیخاطرهم

 سمت به هم نازمهر رفتند دوم طبقه سمت به اهورا همراه به نوراهان

 سالن از یا گهید
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 .رفت

 .بود گرفت هاش دست نیب رو وسرش ها ازمبل یکی یرو نشست اروم

 .اورد باال رو سرش مویل به شربت وانیل کی باقرارگرفتن

 .شد بلند ازجاش عیسر لحظه ازچندبعد یول شدینم باورش اولش

 ؟یخودت-

 یریگیم سردرد یکنیم دعوا یوقت یهات یبچگ مثل روحمه،هنوزم .نه-

 یبزن یخوایم

 .هیگر ریز

 گفته؟ یک رمیخ نه-

 .گنیم هات چشم هات، چشم ...نازمهرخانوم نگفته یکس-

 تنها اند نشسته نفره کی یها مبل یرو دو هر شربت وانیل باگرفتن

 نشونیب فاصله

 .بود یا شهیش نفر چهار زیم کی

 :داد ادامه نازمهر شربت بعدازخوردن

 دمت؟یند من چرا ؟یاومد یک -

 ...یراست ...یزدیم حرف واهورا نوراهان با یداشت چون-
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 نه جوابشم یبگ یخوایم یچ دونمیم ...یاومد خوش هرحال به خب-

 !هستش

 .بودند نشسته سالن ته رنگ یخاکستر یها مبل یرو دو هر

 نیا از یکم بلکه تا زدن حرف انقدر بودن دلتنگ چندسال اندازه به

 بشه؛ رفع یدلتنگ
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 .دادینم کفاف بازهم یول

 ...ازمهرن -

 .بود اریخ گرفتن پوست درحال نازمهر

 ...بله -

 کی براش یبچگ از که یکس از بشنوه جواب یجد انقدر نداشت توقع

 بود گهید جور

 .بود متفاوت براش ادیم ادشی که یزمان از که یکس یبرا

 به رو خودش داشت نازمهر از که یخبر یب چندسال نیا مثل بازهم یول

 .زد راه اون

 ن؟یبود افتاده هم جون به یاونجور که بود خبر هچ گمیم -

 .میبود وفتادهین هم جون به-

 ...نبود افتادن هم جون به نیا اگه پس ؟یچ یعنی-

 ...رامیعل -

 چه نوراهان تو دونستینم دختره بگوچرا فقط کنم،یم تمومش باش-

 د؟یدار ینسبت

 ...نازیآ دونستینم چرا ای

 نگه یبرا نایا مامان لیدال از یکی کنمیم فکر من دونن،ینم ها یلیخ-

 داشتنمون

 ...باشه نیهم عمارت داخل
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 خواهر باهم شماها نهندو یکس که وحشتناکه چون نهیهم باش مطمئن-

 ن؟یبرادر
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 ست؟ین مهم یکس یبرا یوقت ...خان رامیعل وحشتناک چرا-

 .کردن بلند رو سرشون نوراهان یباصدا رامیعل و نازمهر

 .شد منصرف اریخ تکه نیاخر ازخوردن نازمهر

 .کنه انیب رو اش جلمه احساسیب انقدر نوراهان شدینم باورش

 .نداشت یتیاهم چیه براش حاال بود وحال پرازحس یازبچگ یکس

 مهم "گفتیم قلبش از گوشه کی چون بزنه یحرف نتونست نازمهر

 هر بذار ستین

 "!نازمهر یمهم خودت فقط نباشه مهم برات ،یلحن هر با بگه خوادیم یچ

 .سکوت به کردیم وادارش که حس نیا بود یقو انقدر متاسفانه

 .شد بلند جاش از خنده با رامیعل

 ؟یدنش بزرگ هنوز-

 !جوجه ...بسمونه یشد شمابزرگ-

 .سالمه 30 من بچه ...جوجه گهیم یک به یک نیبب-

 !ساله 24 هستم یتهران نوراهان خوشبختم-

 خوش جا لبش یرو لبخند کی و بود انداخته نییپا رو سرش نازمهر

 .بود کرده

 .دادند لیتشک چهارنفر جمع کی گهید هم گرفتن آغوش در از بعد

 فقط و بود کرده سکوت نازمهر بودند زدن حرف حالدر پسرا که یمدت

 هاشون حرف به

 .کردیم گوش
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 قانع یلیدل چیه که آقابزرگ به دادن پس جواب و یمهمون اتمام از بعد

 یا کننده

 .بردن پناه هاشون اتاق به نداشتند

 که یکس به کرد،یم فکر یمهمون به مدام خواب رخت داخل نازمهر

 یدور بعدازسالها

 .بود برگشته

*** 

 حرکت ومیاستاد سمت به عیسر صبحانه خوردن از بعد زود صبح اهورا

 .کرد

 .داشتن زمان اجرا زمان تا روز دو تنها چون

 .بود نشسته دار چرخ یها یصندل از یکی یرو یمصطف

 .بود نشسته تارشیگ همراه به یصندل یرو هم اهورا

 .دادن گوش مشغول هم صدرا

 .گهید دیکن شروع خب -

 خان؟ صدرا نگذره بد-

 کنم؛ هماهنگ سالن با دیبا که تر عیسر فقط ...اهوراجان گذرهیبدم نه-

 هم ماها یول

 .آهنگ سر میشنیم بعد میکنیم اعالم م،یکنیم رزرو سالن اول میجالب

 !نیبد حرص منو دیبا هم شهیهم ...بله-

 بحث بود ییچا وانیل چند یحاو ینیس کی دستش که نیهام ورود با

 .افتی انیپا

 .بود متن خوندن مشغول یمصطف

 .اهورا حله نیتمر روز دو یکی با باورکن خوبه، یلیخ متن-
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 .بخونمش بده خب یلیخ-

 قهیدق چند یبرا رو کار خسته چهارتاشون ساعت، سه گذشت از بعد

 .کردند رها

 .داره کار شتریب کردمیفکرم که یاون از -

 .حله شب تا ادامه میبر یشارژش بزن رو نسکافه نیا ایب اهورا-

 :گفت خورد،یم رو اش نسکافه داشت که یدرحال

 !رامیعل برگشتن با مخصوصا باشم، عمارت دیبا شب ...عصر تا -

*** 

 "سوم فصل"

 .زدندیم قدم عمارت باغ داخل رامیعل همراه به و نازمهر

 .دیدیم رو نازمهر فقط رامیعل یمشک یها چشم

 که ییها زهیر سنگ به داشت و بود انداخت نییپا رو نازمهرسرش

 پا ریز رحمانهیب

 .کردیم نگاه گذاشتیم

 .بود بد حالش دونفر یرو ادهیپ نیا از که بود نفر کیتنها

 .بود عاشق دل و جون باتمام یازبچگ که یکس

 :کرد زمزمه رلبیز و کرد مشت رو هاش دست اروم

 "دگران حال به یوا دگران، و بمان تو "

 درونش که یآتش از یکم بلکه تا فرستاد رونیب یچندبار رو نفسش

 بود ورشده شعله

 .بشه کم
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 .کرد ترک سالن سمت به رو بالکن شیگوش وردنخ زنگ با

 .بودند نشسته دیب یها درخت نیب رامیعل و نازمهر

 .سرش پشت درخت به داد رو اش هیتک و نیزم یرو نشست رامیعل

 .داد درخت به رو اش هیتک ستادهیا روش روبه نازمهر

 :کرد زدن حرف به شروع رامیعل

 .بود خوب قبال چقدر ریبخ ادشی -

 درخت تنه به داد هیتک رو سرش و فرستاد رونیب رو نفسش نازمهر

 .سرش پشت

 ستادنیم یوا هاشون قول یرو همه قبل بود، االن از بهتر یلیخ ...آره-

 حرفشون

 .بود حرف

 نقش لبش یا گوشه یا خنده و انداخت نییپا رو سرش اروم رامیعل

 .بست

 ...ستادنیایم سرحرفشون همه واقعا اره-

 حرفش بودن دار بو متوجه یخوب به .هم یتو دیکش رو ابروهاش نازمهر

 .شد

 منظور؟-

 !کردم دییتا منم یگفت تو ...نداشتم یمنظور-

 !کردم باور منم یگفت تو -

 .داد تکون رو خودش و شد بلند جاش از

 .یکرد باور که خوبه-

 !نمکیب -
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 راه به عمارت سمت و دیکش رو راهش رامیعل به توجه بدون نازمهر

 .افتاد

 .بود طرح زدن مشغول شرکت داخل رعباسیام

 .داد ورود اجازه کنه بلند رو سرش نکهیا بدون در یباصدا

 داره که اهورا دنید با اورد باال رو سرش وارید با در برخورد یباصدا

 لرزهیم ازخشم

 .بست رو در اروم شدو بلند ازجاش

 وسط که یرنگ یطوس یها مبل یرو نشست رعباسیام کمک به اهورا

 شده دهیچ اتاق

 .بودند

 به مختلف یها رنامهیتقد اضافه به کتاب یها قفسه اتاق راست سمت

 زونیو وارید

 .بودند شده

 بودند شده دهیچ هم گرد رنگ یطوس یها رمبلیغ به اتاق وسط

 زیم راس در قایودق

 .بود گرفته قرار عباس ریام

 .دیکش سر جرعه کی رو قرارداشت زیم یرو که یاب وانیل اهورا

 !کنمیم لهش زنمیم رمیم من یعنی-

 شده؟ یچ بگو اول اهورا، باش اروم-

 فیتعر برات ادیب جا نفسم ذره هی کن صبر ...بگم تونمیم یچ بگم؟ یچ -

 کنمیم

 !رو پر بچه رسمیم حسابش به رمیم بعد
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 ندنیباش رعباسیام داستان، فیتعر به کرد شروع قهیدق پنج بعداز

 شیپ داستان

 :گفت اومده

 .ینب بج دیبا بگم تونمیم فقط بگم، یچ دونم ینم-
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 .شمیپ ادیم داره دوستم اگه بجنبم؟ چرامن-

 .یختیر بهم رو شرکت کل اتاقم از رونیب برو گمشو پس خب-

 !یا نقطه سه یلیخ-

 ..نزن حرف اصال ساکت،-

 !بگو من به بعد کارشو به دست توخودت اول اخه-

 .اهورا سمت کرد رو شد بلند جاش از کهوی رعباسیام

 .داره فرق تو با من هیقض بهت گمیم یچ نیبب-"

 زجرش یدار نکهیا از ریغ به رعباسیام داره یفرق هان؟چه یفرق چه-

 ؟یدیم

 .قرارگرفت رعباسیام مقابل شدو بلند ازجاش هم اهورا

 نهیس به دست مواهوراه داد کتاب قفسه به رو اش هیتک رعباسیام

 نگاه داشت

 .کردیم

 .کردندیم نگاه گروید هم داشتند سکوت یتو هردو

 .اهورا سمت روکرد گرفته ییباصدا عباس ریام قهیدق بعدازچند

 .شهینم اهورا تونم ینم-"

 .کنار بکش نده عذابش اهورا جان یتون ینم اگه بشه،فقط که یخوا ینم-
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 تو؟ مثل-

 .اره-

 نامرد؟ گه ینم عرفتم یب گه ینم بهم انوقت-
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 !؟ینامرد چقدر گهینم خودش شیپ االن یکنیفکرم-

 !دارم؟ دوسش دونهیم بنظرت-

 ؟یزنیم حرف داشتن توازدوست انوقت زنهیم داد و عشق هاش چشم-

 خواد ینم ایب خودت به تو فعال.بعد رم،بذاریبگ میتصم تونم ینم االن-

 روارشاد هیبق

 "یکن

 .کردیم رونگاه رعباسیام رفتن داشت رفته باال یابروها با اهورا

 ".معلومه فمیتکل من-"

 وهمر اهورا جواب بود شده کارهاش مشغول که همونطور رعباسیام

 .دادیم

 .یشیم یعصبان یکنیم غلط پس-"

 ینم خودش مثل باشم الیخیب نشم یعصبان خوامیم.ستین خودم دست-

 تونم

 .الیخ ینگوب گهیتود-

 رعباس؟یام مهمه براش یست؟چین-

 براش بامنت یخوادکس ینم فقط...ستین مهم براش یچ بگو..یچ همه-

 انجام یکار

 .بذار منت سرش یخوادکس یبده،نم
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 .کنه یاری حافظت اگه...بود نیهم یازبچگ

 .داده استعفا مدتم بلند حافظه وقته یلیخ-

 "یمرخص بفرست مدتم کوتاه-

******** 
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 وداشت بود دهیکش دراز بود سالن وسط که یا کاناپه یرو الر

 شیباگوش

 .شه بلند ازجاش نکهیا بدون در یباصدا.کردیبازم

 "نیافر بدو اریب اب وانیل هی بپر نیشرو-"

 .کردیم نگاه رو الر رداشتیمتح نیشرو

 بدم؟ ماساژتم امیب یخوا یبدنگذره؟م-"

 " اب فقط خواد ینم نه-

 گفت"بشه کوفتت"رلبیز فرستادو رونیب حرصروبا نفسش نیشرو

 سمت وبه

 .رفت اشپزخونه

 .داشت یگندم باپوست یضیب صورت نیشرو

 صورتش یوتو بود کرده فردرشت رو جلوش که یقهوا یموها

 .ختیریم

 .یقهوا یوابرو باچشم

 سمت کرد رو شد بلند ازجاش بالخره الر ساعت مین بعدازگذشت

 .نیشرو

 ".یشر گمیم-"
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 .الر سمت برگردوند رو سرش که بود ونیتلوز دنید حالدر نیشرو

 به مختص فقط که بود شد دهیچ یبیغر بیعج جور کی نیشرو خونه

 .بود خودش

 .بود رنگ یا سورمه یاب اپن آشپزخونه یرو روبه ییرایپذ

 ییرایپذ راس در ونیبودوتلوز گرفته رو ییرایپذ تادور دور ها مبل

 .قرارداشت
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 ونیتلوز یجلو هم یکیو یرایپذ وسط یکی دوقرمزیسف کاناپه دودست

 شده گذاشته

 .بود

 وچند فرش چند .بو هیشب شتریب ییرایپذ سالن به شتریب که یوحال

 کرم یدور دست

 ونیتلوز کیو یپشت دست چند با بود گرفته رو حال تادور دور که رنگ

 .بزرگ

 ؟یچ-"

 .کنهیم درست دردسر دخترداره نیا-

 کدوم؟-

 .گهید یدوستم؟هست نفر باچند من-

 کنم؟ کارشیچ خب-

 "نجایا بتمرگ ایب پاشو کنم خفت نکهیازا قبل نیشرو-

 .شد بلند زجاشا نیشرو هیقض کردن فیباتعر

 میبر پاشو-"
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 عمارت سمت برسه پاش دختر نیا اگه نی؟شرویبکن یخوایکارمیکجا؟چ-

 یحت

 .شهیم یچ یبکن یتون ینم فکرشم

 شهیم حل اونا نباش پدرمادرت نگران-

 بابا اگه البته شهیم درست زدن باحرف چون سمین پدرومادرم نگران-

 یول بذار زندم

 ....ستین مهم نایا

 "ومدهیدرن تاگندش میپاشوبر....خب یلیخ-
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 .کردند حرکت رستوران کافه سمت به هردو

 یقیعم نفس افهونسک قهوه یبو دنیشن با کافه به ورودشون محض

 .دنیکش

 بود نشسته دوستاش همراه به سالن وسط بایتقر که یهست دنیباد

 .رفتند

 رو زیم دور که رهیدا مین یها یصندل همراه به یقهوا یمربع یزهایم

 بودند گرفته

 .بود شده دهیچ کافه داخل مربط

 اخم دنید با یهست ،دوست قرارگرفتن یهست سر پشت نیالروشرو

 نیا توهم یها

 .داد قورت سروصدا بدون یچندبار رو دهنش اب دونفر

 .نزنه یوحرف باش اروم تا کرد اشاره اروم الر

 .بود دوستاش یماجرابرا کردن فیتعر درحال وتاب آب با هم یهست
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 افشیق روخونده ام ام یپ الر که لحظه اون خواستیم دلم واقعا-"

 دم،بهشیدیروم

 شیپ رمیم عمارت یجلو امیم منم ینمون هات سرحرف اگه که گفتم

 یچ همه عشقش شیپ رمیم بعدم گمیم روبهش یچ همه آقابزرگت

 فیتعر روبراش

 .کنمیم

 چقدر فرستادم براش خواهرمو شیازما جواب عکس یوقت یدون ینم-

 دمیخند

 ".....فقط

 یم ازش تیعصبان که ییباصدا برد گوشش کینزد رو سرش اروم الر

 کرد شروع دیبار

 .زدن حرف به

 یتونیم یخوایم یهرغلط یدارم،فکرکرد دوست االنتو افهیق ممن-"

 خانوم ؟فقطیبکن

 .ینکن جمع بازهاتو مسخره نیا اگه یگرفت کم دست منو کوچولو
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 "یدونیم خودت ابه یرو پتت

 رسوند الر به رو خودش سرعت به شه خارج ازسالن الر نکهیازا قبل

 لحظه همون

 .بازشد درکافه

 .الر سمت روکرد التماس وبا بود گرفته رو الر دست یهست

 ".کردم غلط میبزن کنم،بذارحرفیم الرخواهش-"
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 .کردیم نگاه یورورد به داشت مبهوت الر

 التماس با بودو روگرفته دستش که یدختر الرو به داشت ناباور بهار

 زدیم حرف باهاش

 .کردیم نگاه

 .داد روقورت دهنش اب زور به

 .رشدید یول دیکش رونیب یهست ازدست رو دستش الر

 .کرد جاخوش بهار ب**ل گوش یپوزخند

 یهست دست هیثان بعدازچند.بست رو هاش چشم اروم نیشرو

 بردش رونیب دویروکش

 .نزدن گند نیشترازایب تا

 .یحرف چیه بدون بودند ستادهیا هم یرو روبه بهار الرو

 .کردندیم نگاهشون بودندو نشسته یصندل یرو بهار یها دوست

 بارفتن.رفت دوستاش سمت به اروم اومد خودش به زودتر بهار

 خودش به بهارالرهم

 .کرد ترک رو کافه عیوسر اومد

 .بود عمرشون لحظه نیبدتر
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 باشه داشته الر با تونهیم ینصبت چه یهست نکهینبود،فکرا بهار تودل دل

 خوره مثل

 .بود دهیروبر امونش و جونش به بود افتاده

 .نبود دوستاش یها حرف متوجه اصال

 .کرد بلند دختر یرو دست عمرش یتو بار نیاول یبرا الر
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 .کردیم نگاهش داشت ریمتح یهست

 گهیبارد کی بخدا یهست چشمم یازجلو گمشو شد؟حاال راحت التیخ-"

 غلطا نیازا

 "ذارمینم زندت یبکن

 نییپا از یکس دینفهم یول شد برگزار یخوش و یخوب به اهورا کنسرت

 تیجمع نیب

 .کردیم نگاهش آرزو و دیام با داشت و اومد

 که لباس اون با مخصوصا شناختش تیجمع همه اون نیازب دشید

 شهیبهترازهم

 جیاست یرو رفت ادشی لحظه چند یبرا انگار دنشید با بود شده

 .ستادهیا

 اول از دوباره اومد خودش به یوقت اومد خودش به نیامیبن تشر با

 به کرد شروع

 .بست رو هاش چشم دفعه نیا یول خوندن

 خوش جا پلکاش پشت چون نشیبب تونستیم بهتر بسته یها باچشم

 بود کرده

 .بود کرده خوش جا قلبش یتو که همونطور درست

 باغ، یتو یرو ادهیپ ساعت چند همون بود شده ذکرش و فکر همه یول

 رفتنتش رونیب

 یخوب به همه رو نیا و اومدینم شخوش ازش یبچگ از که یکس با

 دونستنیم

 .داشت دوسش وجود همه با که یکس مخصوصا
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 نیا .بود مونده گهید ماه سه تنها و گذشتیم ها بچه اقامت از ماه سه

 مثل ماه سه

 .بود گذشته باد و برق

 ییاونجا از بودند رفته ازشهر خارج اردو یبرا دوستاش همراه به نازدانه

 اخر سال که

 تونستیم که بود دوستاش با یجمع دست ییاردوها تنها بود رستانیدب

 خوش

 .بگذرونه

 .کردینم نگاهشم یحت که بود که یکس ذکرش و فکر تمام یول

 نشسته فقط نازدانه یول بودند لیفام اسم یباز مشغول دوستاش همه

 اهنگ بود

 .کردیم گوش

 پاهاش یرو رو سرش و بود کرده جمع شکمش یتو رو زانوهاش

 دست و بود گذاشته

 .کرد حلقه پاهاش دور هاشم

 .کردیم زمزمه خودش با و دیخریم اشک اهنگ همراه اروم

 خوادتیم دل ستین من دست -

 ...ادتی مونده مردمجنون

 به و شد جدا ازجمع براش بود خواهر مثل که دوستش نیتر کینزد

 نازدانه سمت

 .رفت
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 ازگوش رو یهنذفر اروم و شونهاش یرو گذاشت رو دستش اروم

 .دیکش رونیب نازدانه

 شمون؟یپ ییاینم -

 .کرد بلند پاهاش یرو از رو سرش کرد پاک رو هاش اشک اروم نازدانه

 .ندارم حوصله-
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 نگاه نازدانه گرفته صورت وبه نشست نازدانه یرو روبه زانو چهار ارزو

 .کردیم

 .بود رازندشب اسمش واقعا نظرش به

 فقط افشیق هم بود اسمش مثل رفتارش هم چون بود نازدانه که واقعا

 کی که فیح

 .گرفت رو هاش دست آروم .داشت مشکل

 .شهینم درست یزیچ گرفتن بغل غم یبازانو زمیعز یآج-

 یکن درک یتونیم ؟یفهمیم مونده، ماه سه فقط آرزو کارکنم؟یچ پس-

 ماه سه فقط

 .گذشت ماه سه ...آرزو مونده؟ گهید

 ...عمارت دیبمون نداره مشکل نکهیا خب-

 .کنمیم یزندگ مستقل بدم کنکور یوقت-

 چرا؟ تو؛ دست از-

 ...چون ...چون که نداره چرا-

 دهنش به زده محکم مهر یکس انگار تونستینم بگه خواستیم که هربار

 حرف که
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 "یبگ یزیچ دینبا نگو" که زدیم ادیفر درونش از یزیچ انگار .نزنه

 .رو قفل نیا شکست آرزو یول

 اهورا، رعباس،یام نکهیا یبرا کنه؟یم یزندگ مستقل برادرت نکهیا یبرا-

 نوراهان،

 کنن؟یم یزندگ مستقل بهار و نازیآ و نازمهر اوش،ین

 یک رمیخ نه ...یگیم اسم یکنیم خسته تو خود چرا گهید همه بگو خب-

 چون گفته؟

 .دهیم فیک که

 .فرستاد رونیب رو نفسش حرص با ارزو
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 .یخوریم حرص شهیم یعال افتیق ارزو یوا-

 دو یها هبچ دختر نیع یشیم مظلوم یجور هی یکنیم هیگر یوقت تو یول-

 ...ساله سه

 .شه تموم بشکن نازدانه

 پاهاش دور از رو هاش دست و فرستاد رونیب رو نفسش اروم نازدانه

 توهم و کرد باز

 .کرد

 بلند جاش از نازدانه از تیتبع به هم ارزو شد بلند جاش از مرتبه کی

 .شد

 .ها بچه شیپ میبر پاشو-

 .یرفت در قسر دوباره باشه ادتی یول میبر-
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 لبش گوشه خنده کیموز یصدا دنیشن با رفتن ها بچه سمت که نیهم

 جا نازدانه

 .کرد خوش

 د؟یکن گوش نبود نیا از صداتر خوش-

 .توهم دیروکش هاش ابرو هاش یهمکالس از یکی مهسا

 ...رو عشقم بخواد دلتم-

 !بده ینیریش ...یشد عاشق عشقت؟-

 .شد اضافه دوستاش جمع به هم نازدانه

 .هست عشق هوراا ...رمیخ نه-

 .رخندهیز زد مهسا جمله دنیشن با

 ...یا قهیبدسل که واقعا-

 
 

78 

 چرا؟-

 "ییاخمو هی عاشق چون-

 .شکستیم تخمه داشت که یدرحال یسردخون با ارزو

 .یشد خنده برج عاشق که خوبه تو مثل-

 .کردیم نگاه رو ارزو داشت گرد یها باچشم نازدانه

 :گفت بود دوستش نیبهتر ارزو از بعد که مهسا قل خواهر حسنا

 البته ...رو یتهران اهورا یشناسیم کنهیفکرم ندونه یهرک جون نازدانه -

 تونیلیفام

 .ههیشب هم

 .ارهین رو روز اون خدا-
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 !ارهیب دمیشا حاال-

 :گفت خواهرش به یعصب مهسا

 !هیلیفام شباهت فقط ؟یچ یعنی حسنا-

 .دهینم زن خنده برج نیا به یکس تو خود نزن-

 .باشه شونم ازخدا-

 .خواست دلم نیبد رو تخمه ...ستین که فعال-

 تکون راشونب تاسف یرو از یسر هم نازدانه رخندهیز زدن حسنا و ارزو

 .دادیم

 که یجور اروم نازدانه .بود مهسا خوردیم حرص جمع یتو که یکس تنها

 حسنا فقط

 .بشنوه
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 .عاشقشه مهسا که برسه اهورا گوش به فکرکن یوا-

 .کن جمع رو خودت اول تو !تو ازدست-

 .گهید ماه سه مخصوصا ...هستم جمع یکاف اندازه به من-

 نگاهش غم با نازدانه به یمصنوع لبخند زده که یازحرف شمونیپ حسنا

 .زد کردیم

 .نازدانه سمت کرد رو لبخند باهمون

 ؟یاریب من سرخواهر یخوایم ییبال چه حاال-

 رمیبگ یزیچ امضا براش تونمیم گمیم بهش فقط بکنم خوامینم یکار-

 .نیهم

 .ستین یفکر بد-
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 شونه باال سمت به که ییموها با چهارشونه و بلند قد سبزه پوست

 و چشم و بود شده

 .یمشک یابرو

 چپ سمتش تا صورتش راست ازسمت که ییها شیر اون مخصوصا

 امتداد صورتش

 .داشت

 با مخصوصا کردیم ترش جذاب بود گذاشته که یپروفسور شیر وحالت

 که یاخم

 .کردیم یینما خود شیمشک یها ابرو نیب شهیهم

 .شدیبرابرم چند تشیجذاب دیخندیم یوقت

 کنار یزعسلیم یرو سرجاش رو رنگ یمشک عکس قاب آروم ایسوف

 .گذاشت تخت

 .دیکش برادرش تنها یرو رو ملحفه اروم
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 چرا که فکربود یتو .نشست تخت یرو کنارش ییصدا سرو چیه بدون

 خاطره چیه

 یفاشرا یاجبار یها یمهمون جز به البته نداره برادرش ازتنها یمشترک

 لطف به که

 .دیدیم رو برادرش ها یمهمون همون

 اوج یتو دیبا که ایسوف وسال سن یتو یدختر یبرا بود زجرآور واقعا

 تنها باشه توجه
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 انقدر ای نداره بهش یتوجه چیه داره دوستش عاشقانه واقعا که یکس

 نباشه که کم

 .بهتره

 کی یبرا شده خواستیم ایسوف یول خوردندیم غبطه حال به دوستاش

 یجا لحظه

 .نباشه تنها گهید حداقل تا باشه ها اون

 ییجا برادربزرگترشون ای خواهر با کردنیم فیتعر دوستاش که یوقت

 یکار ای رفتند

 .کردیم گوش فقط کردند

 .دونستنیم رو وحالش حس مشییصم یها دوست فقط

 زده زل که ایسوف دنید با دارشد،یب خواب از رعباسیام که فکربود یتو

 بهش، بود

 .کردیم نگاهش داشت متعجب

 ایسوف بود، غرق یا گهید یایدن یتو انگار یول کرد صداش چندبار

 رو کوتاهش یموها

 دهیپوش اومدیم زانوهاش سر تا که ینارنج راهنیپ و بود بسته یخرگوش

 .بود

 که کرد خوش جا لبش گوشه یا خنده خواهرش شاد پیت دنید با

 مرتبه کی ایسوف

 .دیپر ازجاش

 ؟یپاشد یک ...میترسوند یاو -

 ؟یکنیکارمیچ من اتاق یتو نجایا بپرسم دیبا من ...خبرندادم که دیببخش-
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 که بود کرده عادت زدن، حرف وطرز لحن نیا هب بود کرده عادت

 مرز تا هاش اشک

 .نذاره و انیب رشدنیسراز

 .بست رو هاش چشم آروم

 ،یدینکش یچیه خودت یرو هم معمول طبق یخواب دمید اومدم -

 سرما خواستمینم

 !یبخور

 تا چند گرفت رو روش و شد بلند تخت یرو از جملش گفتن از بعد

 دیکش قیعم نفس

 .نترکه بغضش تا

 که ایسوف دنید با .نشست تخت یرو و زد کنار رو پتو عیسر رعباسیام

 به چطور

 .زده گند دوباره که شد مطمئن رهیم در سمت

 محکم و دیکش ازپشت رو ایسوف دست و شد بلند ازجاش عیسر

 .گرفتش دراغوش

 خب؟ ...اینکن هیگر -

 کههربار .بود نکرده یخواه معذرت یکس جیازه چوقتیه انگارکه

 کلمه نیا خواستیم

 .شکستیم رو مانع نیا دیبا یول شد؛یم مانعش یزیچ ارهیب زبون به رو

 .کرد حلقه برادرش کمر دور رو هاش دست محکم ایسوف

 .شتیپ امینم گهید یناراحت ...زدنت حرف طرز نیا به کردم عادت-
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 هزارم بار یبرا رو خودش بود بغض با همراه که یا جمله دنیشن با

 .دکر لعنت

 .نکن هیگر توهم ...گفتم یچ دمینفهم شدم پا خواب از من ا،یسوف-

 هم نازمهر .بودند رفته رونیب دیخر یبرا بهار و نازدانه همراه به نازیآ

 معمول طبق

 .بود باشگاه
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 .کردیم نگاه رو ها بچه وداشت بود ستادهیا سالن یتو

 .گذاشت نازمهر شونه یرورو دستش سرآروم پشت از دهیسع

 ؟یفکر تو چرا-

 ...ستمیتوفکرن-

 سالن؟ پوش کف به یزد زل ساعته سه چرا پس-

 بیج یتو دبر رو هاش دست و دیسع سمت برگشت آروم نازمهر

 که دشیسف شلوارک

 .قرارداشت زانوش نییپا تا

 ؟یریبگ مچ یخوایم-

 به خودم اخر کردیم صدات ها ازبچه یکی ساعت سه ه؟یچ یریبگ مچ-

 دادش

 زمیعز جان نازمهر ...دمیرس

 کن استراحت برو هستم که من باشگاه این روز چند مشغوله ذهنت اگه

 .راحت التیخ
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 از پر که بزرگ خچالی دوتا سمت به اش هجمل شدن ازتموم بعد دهیسع

 بود آب شهیش

 .کرد حرکت

 .افتاد راه به سرش پشت هم نازمهر

 .نشستن سالن تیریمد زیم یدورو هر

 به طرف دو از رو موهاش و بود دهیپوش دیسف یآب وشلوار بلوز دهیسع

 نییپا سمت

 .بود بافته

 .بود بسته یاسب دم حالت به ازپشت رو موهاش هم نازمهر
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 گوش شدیم پخش سالن داخل که یقیموس به داشتند سکوت یتو هردو

 .کردندیم

 داشت تاسف با دهیسع و کردیم زمزمه رلبشیز رو اهنگ نازمهرآروم

 .کردیم نگاهش

 .خورد دستش یتو یمعدن آب از پ ل ق چند

 .بود خودش یوهوا حال یتو همچنان نازمهر یول

 و اخالق بمونند عمارت داخل شدن مجبور که یوقت از دهیسع نظر به

 یکم رفتارنازمهر

 .شده قبل از بهتر یکم فقط

 .دبودن شده متوجه هم باشگاه کارکنان تمام رو نیا

 اهنگ فکربودو یتو همچنان نازمهر یول تکرارشد هم بارپنجم یبرا اهنگ

 باخودش رو
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 .کردیم زمزمه

 درمورد دوستاش با داشت بود الغراندام که باشگاه یدخترا از یکی

 دیجد اهنگ

 .کردیم بحث عالقش مورد خواننده

 .اومد خودش به اسمش دنیباشن نازمهر

 .اشتند اعتماد گوشاش به و شدینم باورش

 درمورد بودند ستادهیا تر طرف اون که ینفر سه باورکنه تونستینم

 حرف یکس

 .داره دوستش سالهاست نازمهر که زدندیم

 ییدخترها جز سالن داخل افراد از یکی نازمهر یبرا بود سخت باورش

 دیشا که باشه

 .داده یدوست شنهادیپ بهشون

 مورد خوانند عشق درمورد داره اندام الغر دختر همون دیشن که یوقت

 اش عالقه

 .زد خشکش کنهیم صحبت
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 .باشن یکی نهایا یهردو بود ممکن محال

 بود شده متوجه رو موضوع یخوب به که دهیسع اومد، نییپا زیم یرو از

 نازمهر دست

 .گرفت رو

 .نازمهر-
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 کنه؟ یکار نیهمچ تونست واقعا ؟یدیشن توهم ده؟یسع یدیشن-

 یکی با بره تونست

 ...دهیسع گه؟ید

 .رفت که رفت ...نازمهر باش آروم-

 شده روشن درونش که یآتش از یکم تا دیکش قیعم نفس چندتا نازمهر

 شه خاموش

 .نداشت یا دهیفا یول

 .داد قورت رو بغضش بود یهرجور

 رقولش؛یز زد بار چند ...بار دو نه بار هی نه ، قولش ریز زد ...دهیسع-

 ست؟ین ینامرد

 تونستینم هم دهیسع یحت گرفت، اغوش یتو رو نازمهر آروم دهیسع

 نازمهر درست

 .کشهیم یچ که کنه درک رو

 چون شدن نگران دهاسیسع اغوش یتو که نازمهر دنید با ها بچه

 با رو نازمهر تاحاال

 .بودند دهیند روز حال نیا

 خچالی سمت به بودند ستادهیا طرف اون یکم که یا نفره سه جمع

 دنید با و اومدند

 .کرده جا دهیسع اغوش یتو رو خودش چطور که نازمهر

 .شدند متعجب

 .اومد رونیب دیسع اغوش از قهیدق چند از بعد نازمهر
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 .خوبم-

 م؟یبزن دفترحرف یتو میبر ...یخوب یلیخ معلومه-

 ...خو برم خوامیم-

 تنش از روح نفرسوم حرف دنیشن با که بود نشده تموم هنوزحرفش

 .شد جدا

 ادرس براش یوقت باشگاه، یجلو امروز دنبالم ادیب قراره ها بچه یوا -

 گفت فرستادم رو

 یدوست شنهادیپ بهم یوقت بود یحس چه یدونینم اصال .کجاست دونهیم

 ...داد

 .بودم باهاش اهامیرو یتو شهیهم

 .دیباریم وحسادت حسرت دوستاش یها ازچشم

 .گفتنینم یزیچ یول

 جعبه هی با بزرگ گل دست هی برام روز اون یفردا که دیدونینم-

 .آورد هیهد خوشگل

 حال دنید با دهیسع قلبش، وسط قایدق بود یریت دیشنیم یحرف هر

 نازمهر وروز

 .دفتر داخل بردش

 .بود رفته فرو یکیتار یتو جا همه

 داشتند که یدودختر یصدا بود گذاشته زیم یرو رو سرش آروم

 حرف درموردش

 .کردیم صدا سرش یتو زنگ مثل زدنیم

 هاش اشک سد باالخره سرش، یرو بود گذاشت رو هاش دست

 شروع و شکستن
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 .دنیبار به کردن

 با باشه رفته حاال داشت دوسش وار وانهید که یکس بود سخت باورش

 .یا گهید کس

 .اومد نازمهر سمت قند آب وانیل کی با دهیسع
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 .یشیم بهتر بخور رو نیا-

 .خوامینم-

 .نشست زیم یرو و فرستاد رونیب کالفه رو نفسش دهیسع

 ...زدلمیعز ...جانم نازمهر -

 .دهیسع-

 دلم؟ جان-

 براش که کردیرفتارم یطور چرا بود؟ یعصبان بودم رامیعل با یوقت چرا-

 مهمه؟

 .شماها ازکار ارمیسردرنم باورکن-

 .کرد پاک دست با رو هاش اشک و برداشت زیم یرو از رو سرش آروم

 .شد بلند وازجاش دیسرکش رو قند آب

 .کشهیم یچ بهار دونمینم فقط ...میاریینم در سر خودمونم سهله که تو-

 .دیکش یبلند نیه ساعت دنیباد دهیسع شدند خارج باشگاه از هردو

 ؟یدید جن ده؟یسع چته-

 !دهه کینزد ساعت دمیند جن رمیخ نه-

 .رفتند هاشون نیماش سمت به هردو
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 پسرها .دنیرس عمارت به مین و ده ساعت بهار و نازدانه همراه به نازیآ

 یاعصاب با

 .رفتنیم راه عمارت اطیح داخل داغون

 .دیکشیم قیعم نفس مدام بود کرده مشت رو هاش دست اسرعبیام
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 نییپا جرئت یول کردندیم نگاه داشتند بالکن داخل از اطلس و ایسوف

 رو رفتن

 .نداشتن

 .بودند دخترها منتظر داخل ترها بزرگت هیبق همراه به بزرگ اقا

 .رفت سمتشون به الر که بودند نشده ادهیپ نیازماش ها دختر هنوز

 الر ترسناک افهیق و بهادر دنید با هم بهار د،یچسب نیماش به نازدانه

 رو دهنش آب

 .داد قورت

 .کرد نگاه پسرا به .شد ادهیپ نیازماش دیترد با نازیآ

 ...یق افتاده راه سوم یجهان جنگ خبره؟ چه -

 .دیخواب صداش رعباسیام باعربده که بود نشده تموم حرفش هنوز

 به سروصدا بدون اروم بود شده عمارت داخل یپشت اطیازح که نازمهر

 در سمت

 .د ز خشکش رعباسیام یصدا دنیشن با که رفت یورود

 .دشید نوراهان که بود دهیرسن پله نیاول به پاش هنوز

 .برگشت سمتش سرها نوراهان زبون از نازمهر اسم دنیشن با
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 مرده کی مثل درست کرد؛ سکوت نازمهر افهیق دنید با رعباسیام

 و رنگ با متحرک

 .زرد ییرو

 خیتوب درحال همچنان نوراهان یول رفت سمتش به یحرف چیه بدون

 نازمهربود کردن

 .هرنازم چهره به توجه بدون

 دوستات؟ با یولگرد دنبال البد ؟یکجابود شب وقت نیا تا یبگ شهیم-

 دونمینم من

 نازمهر؟ یبردار کارات نیا از دست یخوایم یک
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 ...ال نیبهتر ،ییالگو چه ...یخواهربزرگترم مثال ؟ینشد خسته خودت-

 یگلو از ییصدا چیه .کرد سکوت رعباسیام دست اشاره با نوراهان

 خارج نازمهر

 .شدینم

 سمت کرد جمع رو موندش یباق یانرژ همه که قهیدق چند از بعد

 .برگشت نوراهان

 .بده حالم واقعا بعد، یبرا بذار ...نوراهان-

 .کرد خوش جا نوراهان ب**ل گوشه یپوزخند

 .قرارگرفت نازمهر یرو روبه رعباسیام

 ؟یشد یشکل نیا چرا شده؟ یچ-

 .دیچک چپش چشم گوشه از خبر بدون یاشک قطره

 ...فقط ...نشده یزیچ-
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 نازمهر رداشتندیمتح الر و نوراهان فرستاد، رونیب رو نفسش رعباسیام

 نگاه رو

 .ادیدرم چاه ته از انگار وصداش لرزهیم هاش دست طورچ که کردندیم

 .شد مانعش رعباسیام زهیبر ازچشمش اشکش یبعد قطره نکهیازا قبل

 شده؟ ی؟چیبود کجا نازمهر-

 یها چشم به رو رمقش یب یها چشم جون یوب گرفته ییباصدا نازمهر

 یوحش

 .دوخت رعباسیام

 شده؟ یچ مهمه....باشگاه-

 .کنه زدن حرف به شروع درونش از ییصدا نکهیازا قبل
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 .مهمه اره-

 نقش نازمهر یها ب**ل یرو نبود لبخند به هیشب که یجون یب لبخند

 .بست

 که شدن مطمئن .هیچ نازمهر درد دونستیم یخوب به الر و رعباسیام

 هم نازمهر

 .یا گهید کس سراغ رفته اهورا دهیشن

 .کردیم یباز رپاشیز یها زهیر سنگ با و بود انداخته نییپا رو سرش الر

 هم رو نازمهر یول بود، بسته فحش به رو اهورا دلش یتو رعباسیام

 مقصر

 .دونستیم
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 داشته خبر دیبا که یکس دل از یول داشت خبر نازمهر دلاز الر نکهیا با

 چیه باشه

 .دادیم ادامه کارهاش به و نداشت یخبر

 .نشه نامرد شتریب نیازا و داره نگه دست بگه الر به نبود یکس

 .الره اشیدن همه که یکس به نبود حواسش

 چیسوئ داشت که یدرحال شد، عمارت اطیح وارد خندون ب**ل با اهورا

 یوت رو

 .رفت رعباسیام سمت به تیوضع دنید با چرخوندیم دستش

 .زد خشکش نازمهر دنیباد

 تازه نازمهر دنیباد .هوا رفت شد دود خوبش حال همه یا لحظه

 اومدیم ادشی داشت

 .کارکرده یچ

 عیسر دخترها .کرد جاخوش لبش گوشه یپوزخند اهورا دنیباد نازمهر

 سمتش به

 .لداخ بره تا کردند وکمکش اومدن
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 تخت یرو نگران درفشان .رفتن سمتشون به تیوضع دنیباد بزرگترها

 نشسته نازمهر

 .کردیم نوازش رو موهاش آروم و بود

 .زدیم قدم اتاق یتو یعصبان ارهمیماه

 یکی رکورد داشت و بود باکس کسیا با کردن یباز مشغول هم اوشین

 رو دوستاش از
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 .زدیم

 به دراتاق که بود یباز مشغول شیگوش خوردن زنگ به توجه بدون

 وارید با شدت

 .کرد برخورد

 .گذاشت قلبش یرو رو دستش و شد بلند ازجاش فنر مثل

 ...دمیستر ییدا یوا-

 ؟یدینم جواب رو تیگوش چرا-

 .بود گرفته قرار بزرگ دیسف یتاب یصندل کی اتاق وسط

 .بود لباس پراز روش که دیسف دونفر بزرگ تخت کی تر طرف اون

 .بود وپرت خرت از پر هم تابش یرو

 با بود شده نصب تختش یرو روبه قایدق هم بزرگ ید یا ال ونیتلوز

 دستگاه تا چند

 .نیزم کف رنگ دیسف میس یب دسته تا چند و یباز

 وانیل تا چند بود قرارگرفته اتاقش راستش ی گوشه که ریتحر زیم یرو

 ب**ل همراه به

 .کتابش و دفتر همراه به شیدانشگاه یها جزوه و تاب

 نتونست که کرد یباز گهید دست کی اوشین هم فاصله نیا یتو

 رو دوستش رکورد

 .بزنه
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 ...اوشین-

 .نیافش سمت برگشت دیترد با اوشین
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 ؟ییدا جانم-

 اتاقه؟ وضعه چه نیا-

 .ستین شیزیچ-

 یوارید کمد اچندت همراه به بزرگ کتابخانه کی اتاقش چپ سمت

 شده نصب بزرگ

 .بود

 وجب کی که بودن هاش کتاب فقط ظاهر به بود مرتب که ییجا تنها

 یرو خاک

 .بود گرفته قرار هرکدومشون

 بود باز شدیم ختم بالکن به یکی که وارید یرو بزرگ بزرگ پنجر دوتا

 ریحر یها پرده

 .بود اورده در حرکت به رو یآب و دیسف

 .گذروندیم نظر از رو تاقشا داشت تاسف با نیافش

 !یبگ یزیچ نیهمچ اتاقت داخل ادیب مادرت یوقت ستمین مطمئن-

 برد رو هاش ودست گذاشت نیزم یرو رو یباز دسته عیسر اوشین

 .بشیج داخل

 شده؟ یچ ییدا جانم-"

 ادیب خودش تونهینم دکترم ستین خوب حالش نازمهر ...تو ازدست-

 عمل چون

 .دنباش یبر دیبا است خسته داشته

 .فرستاد رونیب رو نفسش آروم و انداخت نییپا رو سرش اوشین
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 .نازمهر نه رمیم خاطرشما به فقط ...ییدا-

 نیافش حرف با برداره قدم نشیماش چیسوئ سمت به نکهیازا قبل

 .ستادیا سرجاش

 .یبذار منت سرخواهرت نکرده الزم-

 .نیافش سمت برگشت بود که ییهمونجا

 !ستین مهم یزیچ نازمهر یبرا-

 .کردیم نگاه رو اوشین داشت مبهوت نیافش

 .نیبش بزنم حرف باهات خوامیم-

 بده؟ حالش نازمهر نیگ ینم مگه-

 ...فرستمیم رو یا گهید کس چرا-

 رو؟ یک-

 !نیتوبش ...بره گمیم رامیعل به-

 شده دهیچ کتابخانه یرو روبه اتاق چپ سمت که ییها مبل یرو دو هر

 .نشستن بود

 دکتر با ساعت مین از کمتر و رفت دکتر دنبال وقت فوت بدون رامیعل

 عمارت به

 .برگشت

 .نهیبش فرمون تپش تونستینم داشت که یعمل از خسته دکتر

 .انداخت اوشین سمت ینگاه نیافش .بودن نشسته هم یرو به رو هردو

 به ازین خواهرت یوقت که نیباش دهیرس نجایا به اوشین شهینم باورم -

 داره کمکت

 .یبزن نبودن ای بودن مهم از حرف
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 چه من به هی کردینم یکار چیه بود نازمهر اگه دونمیم چون ییدا-

 .راحت گفتیم

 !مونهینم یحرف چیه نهیا خواهرت به راجع فکرت طرز اگه-

 .هینطوریا واقعا یوقت خب-

 بوده؟ یورنطیا نازمهر یک اوشین اریب مثال هی-

 ایب ستین خوب حالم گفتم بهش یوقت ادمه،ی قایدق پارسال...نبوده یک-

 تنها شمیپ

 بود؟ یچ دیتونیم گفت یا جمله

 .ییدا نهیهم شهیهم"دارم کار تونم ینم"گفت راحت یلیخ

 بود؟ تهران نظرت به نازمهر پارسال-

 .شمیپ ادیب دیبا بده حالم نهیبیم یوقت داره یربط چه...خب ...خب-

 .کردیم رونگاه اوشین داشت ومتفکر هم یرو انداخت رو پاهاش نیافش

 .بزن گهید مثال هی-

 یچیه اون اصال اومد؟ میبود گرفته که یدورهم یبرا ؟یچ ارسالیپ-

 تصادف که یوقت

 .نیهم زد زنگ مرده؟فقط ای زندم نهیبب اومد کردم

 ییکارها از یکی یول نبود درست کارش اصال دارم، قبول رو حرفت نیا-

 خودت که

 .دیکنیم یزندگ مستقل که یسال چند نیا یتو بگو رو یداد انجام براش

 .مبل یپشت یرو گذاشت رو سرش اروم نیافش

 .دیکش جلو سمت به اروم رو خودش اوشین

 .گذاشته کم براش شترازنازمهریب دیشا جاها یلیخ دونستیم یخوب به
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 همون..نکردم براش یکار بود محتاج بهم که ها وقت یلیخ خودمم -

 به اگه پارسال

 ...چون نتونستم یول کردینم تصادف دیشا کرج رفتمیم جاش

 ؟یچ چون-

 یحت بود یا مسخره لیدل کنمیفکرم بهش که االن ییدا کن ول ...چون-

 که هم یوقت

 .دمیفهم گفت نوراهان یوقت ندادم رو جوابش االن کرد تصادف

 .اورد روباال سرش نیافش دست یباصدا

 ؟یذاریم روبرادرم خودت اسم ییدا نیافر-"

 .ذارهیخواهرم رو خودش نازمهراسم همونطورکه-

 نکهیا ای شت؟یپ ومدین چون فقط هان؟ تا؟ دو شما یبرا کارنکردهیچ-

 تلفن بهت فقط

 .ینداد جواب روهم تلفنش ی؟حتیتوچ بود؟ شکسته دستت که زد

 ه؟یباق متین و قورت دو ،االنمیشد متوجه بعدش دوهفته

 کردم غلط اصال نیدیم رو جوابم یزیچ هی شما بگم یهرچ من ییدا-

 کل نازمهر

 .بیعیب

 کنم نگاهت نمیبش که ستمین هرتخوا بزن حرف درست بزرگترت با-

 .اوشین

 !دیببخش-

 .بود دهیخواب ازقبل تر آروم نازمهر دکتر رفتن بعداز



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 114 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 صبح تا بود کرده زیتجو براش دکتر که یبخش ارام امپول با مخصوصا

 راحت

 .کنه استراحت تونستیم
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 تاحاال کردیم نگاه نازمهر روحیب صورت به داشت نگران رعباسیام

 رو نازمهر ینطوریا

 .بود دیند

 یبرا بود نگران دل .نازمهر سر باال بود نشسته آروم هم نوراهان

 یول خواهرش

 .بشه متوجه یکس خواستینم

 خواهرش تنها به سرهم کی یحت اوشین چرا که بود متعجب یازطرف

 .نزده

 دنیکش مشغول خونسرد هم والر زدیم قدم اتاقش یتو یعصب اهورا

 و بود گاریس

 .کردیم چت هاش دوست از یکی با داشت

 دونستینم یکس اگه ها وانهید مثل دیخندیم هم بار کی قهیدق چند و

 مشغول که

 .شد وانهید الر که شدیم مطمئن هست رامتلگ داخل دادن ام یپ

 یتو مقصر هم اون که شد قانع اوشین یکم زدن حرف ربع سه از بعد

 که یسرد روابط

 .اومد وجود به نازمهر و خودش نیب

 .رفت نازمهر اتاق سمت به اروم نیافش همراه به
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 .سمتش روکرد اوشین دنید با رعباسیام

 رامیعل که ارزشهیب نازمهر برات رانقد یعنی ...ییایب فرداصبح یذاشتیم-

 دنبال رفت

 دکتر؟

 .رفت نازمهر سمت به آروم یحرف چیه بدون

 یا معرکه داشت رو بشیج داخل بود برده رو هاش دست اریماه

 دخترش تنها باالسر

 .کردیم نگاه رو انداختن راه

 
 

96 

 ازجا غیج یصدا دنیشن با ناگهان که بودند نشسته سکوت یتو همه

 یوقت دنیپر

 .ادیم ایسوف ازاتاق صدا شدن متوجه شدن رو راه داخل

 .رفت خواهرش تنها اتاق سمت به ازهمه زودتر رعباسیام

 که بود کرده فراموش حساسه خواهرش که بود سپرده یفراموش به

 دنیشن با ایسوف

 .شهیم بد حالش دوهفته تا بلند یصدا

 .گرفت اغوش یتو رو ایسوف آروم

 .داداش یا دردونه باش اروم شتمیپ ...ایسوف اروم ...باش اروم-

 لذت واقعا ایسوف یبرا رعباسیام دهان از"دردونه"کلمه دنیشن دیشا

 یول بود بخش

 .بشه متوجه درست خواب یتو تونستینم که فیح

 .دادینم ازدست رو یا لحظه نیهمچ وقت چیه وگرنه
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 دادیم نشون که رفت یقیعم سکوت داخل عمارت صبح شش ساعت

 یاهال تمام

 .دنیخواب ارامش در یتهران عمارت

 گذاشته فردا یبرا رو دخترا مواخذه نازمهر تیوضع دنید با اقابزرگ

 .بود

 .خبرنداشت ازش یکس که ییفردا

 .شکستیم ها یلیخ دل و شدیم برمال زهایچ یلیخ دیشا که ییفردا

 به خواب در که بود ساعت نیبهتر عمارت یاهال یبرا ساعت اون دیشا

 .بردنیسرم

 نشسته رنگ کرم یها مبل یرو آقابزرگ یرو به رو درست نفر هشت

 .بودند

 .دبودن نشسته بیترت به آقابزرگ کنار هم بزرگترها
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 نیهمچ حاال تا بودند؛ رفته شوک یتو آقابزرگ یها حرف از ها بچه

 دهینشن یزیچ

 .بودند

 شدند یم مجبور و بود ومدهین خوش ونمذاقش به اصال که ییها حرف

 از یکم تا

 .بگذرن حاتشونیتفر

 .شدیم آزارشون باعث شتریب همه از مسئله تا سه ن،یب نیا یتو

 و کرد مطرحش تمام یرحم یب با یرعلیام که ازدواج ی مسئله یاول

 روز به چه دینفهم
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 یوقت نداشت، یچندان تیاهم موضوع نیسوم و یدوم .آورد هاش نوه

 در ازدواج بحث

 .بود ونیم

 میتصم نبود؛ یکم زیچ چون بگذرن، ازش شدینم هم یراحت نیهم به یول

 یرعلیام

 پس و بود گذاشته پسرها اریاخت در که یشرکت چند گرفتن پس یبرا

 از باشگاه گرفتن

 .انیب خودشون به یکم بلکه تا بود مصمم .نازمهر

 کردن،یم نگاه نپاشو ریز یشمیابر فرش به داشتند زده بهت ها بچه

 رو ضربه شتریب

 .خوردن الر و اوشین شون، نفره ده جمع یتو

 پشت هم الر و رفت باال طبقه سمت به یحرف چیه بدون عیسر اوشین

 راه اوشین سر

 .افتاد

 .کردن تیتبع اوشین و الر از هم ها بچه هیبق کم کم

 .نبودند عمارت داخل ها بچه از کدوم چیه گهید قه،یدق پنج از کمتر

*** 

 گذاشت رو هاش دست و کارش زیم یرو گذاشت رو سرش اوشین

 .سرش یرو
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 .کردندیم نگاهش داشتند مبهوت همه شد، شرکت وارد یوقت

 .شناختنشیم یمیصم یها دوست از نفر دو فقط شرکت، یها بچه از
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 هزارم بار یبرا شده، شرکت وارد چطور که افتادیم صبح ادی یوقت

 یکس خواستیم

 .کنه اخراج رو بود کرده باز رو در که

 که زد رو در زنگ یعصب شرکت، بسته در دنید با ورود موقع صبح

 یمنش توسط

 .شد باز بود دهیشن رو اسمش فقط اوشین که شرکت دیجد

 .کرد باز رو در عیسر در، مداوم خوردن زنگ از کالفه یمنش

 ؟یآورد سر مگه آقا؟ خبره چه-

 یسر صدقه به که رو یدختر داشت شده گرد یها چشم با اوشین

 پاشنه یها کفش

 .کردیم نگاه رو بود شده بلند قدش بلند،

 شده خورد قبل از شتریب بشاعصا و دیکش هم تو شتریب رو هاش اخم

 .بود

 نفره شش مبل دست کی وسط ،یشدیم شرکت داخل که یورود در از

 رنگ یطوس

 .بود شده دهیچ

 .داشت قرار یطوس یها هیپا با شهیش زیم کی ها مبل وسط

 قرار آشپزخونه همراه به اتاق تا چند با راهرو کی مبلمان، یرو روبه

 راهرو آخر .داشت

 .بود گرفته قرار شیهما سالن هم

 ستمین اوشین !شرکته ریمد با زدن حرف طرز چه نیا وضعشه؟ چه نیا-

 رو یکی تو اگه

 !نمیبب کنار برو .نکنم اخراج
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 .شدند جمع سالن یتو اوشین بلند یصدا با شرکت کارکنان همه

 که دختره

 .اوشین سمت کرد رو بده، بروز رو ترسش خواستینم

 !معاونم منم ،یریمد تو اگه ...نییپا اریب تو صدا-

 از بعد .کنار شد پرت بایتقر که زد کنار رو دختره دست کی با اوشین

 سالن به ورودش

 .کرد تر بلند رو صداش شرکت

 !رضایعل-

 .شدیم ختم معاونت و تیریمد اتاق به که راهرو کی مبلمان چپ سمت

 .داشت وجود ها یباز شیآزما یبرا یبزرگ اتاق هم راهرو اخر

 و بود نشسته اتاقش یتو آلود خواب بود، شرکت معاون که رضایعل

 نسکافش داشت

 یرو ختیر کافهنس کل داد،یب و داد یصدا دنیشن با که زدیم هم رو

 دیسف لباس

 .رنگش

 گرد هاش چشم اوشین دنید با و اومد سالن به عیسر شد، لباس الیخیب

 .شد

 ؟یکنیم کار یچ نجایا تو اوشین-

 کار یچ نجایا بگم بهت تا رونیب کن پرت نجایا از رو دختره نیا فعال-

 .کنمیم

 .کرد شروع اوشین بزنه، یحرف بتونه رضایعل که نیا از قبل



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 111 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !خانوم دختر شما ...اخراجه ستهیبا نجایا گهید ی قهیدق کی تا یک هر-

 فیتشر

 .حساب هیتسو یبرا یحسابدار دیبریم

*** 

 .اورد باال رو سرش اتاق در یصدا دنیشن با
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 .تو ایب-

 .شدند اتاقش وارد انیشا همراه به رضایعل

 .اوشین سمت کرد رو انیشا

 .میکرد ارتیز رو شما عجب چه-

 .اعصابمیب نگو یچیه انیشا-

 اتاق کی بود؛ شیشخص اتاق از زتریتم و تر مرتب یلیخ اوشین کار اتاق

 و دیسف بزرگ

 .یطوس

 مخصوص و یوتریکامپ یها یباز از پر بزرگ قفسه کی ق،اتا چپ سمت

 قرار لیموبا

 .بود گرفته

 یها یصندل همراه به داشت قرار یگرد بزرگ زیم هم، راست سمت

 .شکل رهیدا مین

 همراه به داشت قرار وتریکامپ تا دو زیم یرو اوش،ین گرد زیم اتاق راس

 یباز دسته کی

 .بزرگ شگرینما پرده کی روش به رو و
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 .رفت اوشین سمت به آروم انیشا

 شده؟ یچ-

 ن؟یکرد استخدام هیک نفهم دختره نیا شده؟ یچ یگیم تازه-

 سرت ریخ یجنابعال بدونه کجا از بدبخت نیا خب !تو یدار ییرو عجب-

 یریمد

 ن؟یفرمود رنجه قدم که شد یچ ال،یخیب رو نایا حاال ؟یشرکت

 .داد رنگ یطوس یا رهیدا مین یصندل به رو اش هیتک اوشین
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 .کردیم نگاه رو اوشین داشت و بود گذاشته زیم یرو رو پاهاش رضایعل

 .رهیبگ پس رو شرکت ...خوادیم آقابزرگ ،یچیه-

 .هوا دنیپر فنر مثل دو هر انیشا و رضایعل

 چرا؟ !؟یچ-

 آدم ی بچه مثل که نیا اونم ...داره شرط هی فقط گم،یم .نیباش آروم-

 به حواسمون

 .رو راه میبر اول از دیبا وگرنه باشه شرکت

 نگاه رو وارید و در داشتند کالفه اوشین مثل هم رضایعل و انیشا حاال

 .کردندیم

 ها بچه قرار و قول از گهید ماه دو تنها و گذشتیم باد و برق مثل اروزه

 .بود مونده

 شاهد هم ها بچه خود یحت و ها بزرگتر هم کم مدت نیهم یتو

 درون یراتییتغ

 .بودند شده خودشون
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 .ضررشون به ای هست نفعشون به دونستنینم که یراتییتغ

 ها بچه هاش رفح با بود تونسته یرعلیام هم کم مدت نیهم یتو یول

 شتریب رو

 .خانوادشون و یزندگ و کار به کنه بندیپا

*** 

 » چهارم فصل «

 با که رفتن جیاست یرو مشیت همراه به اهورا .بود اجرا دنیرس موقع

 همراه مردم قیتشو

 .بود

 .کیکوچ لبخند کی فقط لبش یرو یول بود، پا به یعروس اهورا دل یتو
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 رفته خودش یتو شتریب اهورا ازدواج هیقض شدن متوجه از بعد نازمهر

 رامیعل و بود

 .بود نازمهر یرفتارها شاهد که بود یکس تنها

 به شد لیتبد شیخوش همه اول، اهنگ خوندن از بعد جیاست یرو اهورا

 .زهرمار

 یها شب نیبهتر از یکی و رفت ادشی از شیخوش همه بار کی به

 لیتبد شیزندگ

 .شیزندگ شب نیبدتر به شد

 .رفتن رونیب شام یبرا باشگاه از بعد رامیعل همراه به نازمهر

 بود تهدوخ رو نگاهش که نازمهر .کرد دنیبار به شروع بارون راه یتو

 آسمون، هیگر به
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 .رامیعل سمت کرد رو

 ؟یستین جا اون چرا داره، کنسرت اهورا امشب-

 .داد قورت رو دهنش آب و کرد مشت رو راستش دست آروم رامیعل

 .جا اون میبر هم با خواستمیم منم-

 .دیچیپ برگردون دور نیاول از عیسر اش، جمله شدن تموم از بعد

 بعد .داد هیتک نیماش دار روکش یصندل یپشت به رو سرش آروم نازمهر

 ساعت کی از

 .دنیرس

 و بود ژهیو یها مهمان یبرا که ییجا رفتند، دوم طبقه هم همراه دو هر

 نازمهر و رامیعل

 .ژهیو یها مهمون اون از یکی هم

 یها آهنگ .شدن رو به رو الهه با ورودشون از بعد رامیعل و نازمهر

 لحظه هر اهورا

 .شدیم تر نیغمگ

 کنسرت اومدن چرا که فرستاد لعنت خودش به الهه دنید با نازمهر

 .اهورا
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 و باال طبقه اومده چرا که کردیم نگاه رو نازمهر داشت متعجب هم الهه

 با ینسبت چه

 .داره اهورا

 .کردیم نگاه داشت رامیعل فقط نیب نیا یتو
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 یرو سه هر و شدن نسبت الیخ یب اهورا، حرف با لحظه همون یتو

 .نشستن یصندل

 ...نکردم منتشرش حاال تا که بخونم براتون رو یآهنگ خوامیم امشب-

 امشب یول

 !بخونم خوامیم

 .اومدن اهورا سمت به عیسر صدرا و یمصطف

 .کنن منعش بود گرفته که یمیتصم از نتونستن یول

 .بخونه رو یآهنگ نیهمچ بخواد اهورا که کردنینم فکرشم یحت

 و بود گرفته آسمون دل مثل هم اهورا دل خوندن، به کرد شروع آروم

 رو لشیدل

 .باشه دینبا که هیکس با عشقش کردیم احساس فقط دونست،ینم

 بارون و هیگر و هیگر و هیگر مامشب -

 ...آرزوهامون همه واسه هیگر

 .کردن دایپ رو خودشون راه هاش اشک آهنگ، دنیشن با نازمهر

 ...نموند گهید تو بعد که ییآرزوها -
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 .بودن افتاده ریگ خاطرات از یا خلسه یتو دو هر اهورا و نازمهر

 حاضر که یخاطرات

 .کنن میتقس یکس چیه با نبودن

 که یخاطرات .بود زیعز براشون اش لحظه به لحظه که یخاطرات

 .بودن ارزشمند

 نجایا از ست خسته ی خسته ی خسته که یدل -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 115 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تنها یتنها یتنها یاتنه

 خدا با اشییتنها یتو داره حرفا

 برگردم بودن تو قبل که ییروزا به باز خوامیم من

 کردم بد خودم به تو داشتن خاطر به یلیخ

 حالت باشه خوب که نهیا آرزوم

 تو پناه و پشت باشه خدا یرفت

 آروم که ییها اشک با هم نازمهر آهنگ، کهیت نیا اول بار خوندن از بعد

 گونش از

 .کردیم یهمراه رو اهورا دیباریم

 دیفهم شهیم چشاش توو از رو کس هر درد گنیم -

 ...دیپرس شهیم خدا از فقط هستن ییحرفا هی
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 خوره مثل وجدان عذاب شد، آشوب دلش یتو نازمهر، حال دنید با الهه

 به بود افتاده

 .دونستینم رو لشیدل یول جونش،

 ...شهینم مایقد مثل گهید من قلب چرا -

 .کرد خوندن به شروع اول از رو آهنگ دوم بار یبرا اهورا

 .کردیم ینیسنگ دلش یتو بزرگ یغم د،یرس آهنگ قسمت نیا به یوقت

 بشه، قبل از بهتر و برگرده خواد یم که کردیم دادیب و داد داشت دلش

 یزیچ هی یول

 .سرش یتو دیکوبیم مدام و بود ستادهیا دلش باالسر چوب با

 شهینم وا که یبغض شده محبت جواب-
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 ...بارون و هیگر و هیگر و هیگر امشبم

 اشک آروم فقط .بود یحس هر از یخال اهورا آهنگ، شدن تموم با

 خودش خت،یریم

 .چشه دونستینم هم

 شکر رو خدا فقط ارن،یم هجوم دارن هاش اشک امشب چرا دونستینم

 که کردیم

 .یکیتار اون یتو بشه متوجه تونه ینم یکس

 که یکس هستش، بلد بهتر خودشم از که هست یکس دونستینم فقط

 تمام

 .حفظه از رو رفتارهاش
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 )بارون و هیگر ؛یعیرف دانا آهنگ(

 که ابرها به داشت و بود ستادهیا بالکن داخل نازدانه بود، ظهر کینزد

 راه آسمون یتو

 .کردیم نگاه رفتندیم

 .دنیرسیم پشتش تا که ییموها و داشت برف مثل دیسف یپوست ازدانهن

 روزها .بود کرده نازدانهاش واقعا ش،یمشک یابرو و چشم و متوسط قد

 یسپر همچنان

 .شدندیم کترینزد آخر یها روز به و شدندیم

 خنده نازدانه دنید با شد، بالکن داخل نسکافه وانیل کی همراه به اهورا

 لبش رو یا

 .بود کرده شخو جا
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 .رفت سمتش به آروم

 ؟یکنیم فکر یچ به-

 .نشیس یرو گذاشت رو دستش و اهورا سمت برگشت دهیترس نازدانه

 !دمیترس ؟یدار مرض-

 .فرستاد رونیب رو نفسش اهورا

 .بود دهیترس بدجور الر ی نازدانه

 رو نفسش .برادرشه ی نازدانه دونستینم هم خودش که یا نازدانه

 .فرستاد رونیب

 ؟یکردیم فکر یچ به ینگفت ...حاال خب-

 .فرستاد رونیب رو نفسش آروم و بست رو هاش چشم نازدانه
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 .یچیه به-

 یها اخالق قراره یک دونستینم کس چیه برگردوند، رو وشر ناراحت

 هشت نیا خوب

 .بشه درست نفر

 .فرستاد رونیب کالفه رو نفسش اهورا

 .یمخ رو نازدانه،-

 .یدیند رو خودت-

 .ادهیز روت-

 !کمتره تو از باشه، یچ هر-

 دور تا دور که رنگ دیسف یها نرده یرو دیکوب رو وانیل حرص با اهورا

 گرفته رو بالکن
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 .بودن

 بهت یچیه یبگ یچ هر که ستمین الر من باش، زدنت حرف مواظب-

 !نگم

 یخال رو همش و بازکرد رو نمکدان در یکس اهورا، حرف نیا با انگار

 .دلش یرو کرد

 .داد قورت رو بغضش

 ...توئه از بهتر باشه، یچ هر یول .دهیم تیاهم رو الر که چقدرم-

 ؟یجد-

 .داد ادامه اهورا مسخره نلح به توجه بدون نازدانه

 .ستین تو مثل مهمه، براش خواهرش باشه یچ هر الر-
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 دلش یول نداره، یتیاهم چیه رال یبرا که دونست یم هم نازدانه خود

 که خواست یم

 .باشه مهم برادرش تنها یبرا

 یزیچ دردسر، به هیشب یزیچ فوران، به کرد شروع اهورا درون یزیچ

 دل به هیشب

 .بگو که زدیم ادیفر زد؛ یم ادیفر بلند یباصدا ...شکستن

 حق اون اهورا، یباخت یند جواب ...یبد رو جوابش دیبا دلش، الیخیب بگو

 نداره

 .شکست رو من اون بگه، تو به یزیچ نیهمچ

 چه اهورا و دهیشن هم نازدانه داشت حتم که بود بلند صداش انقدر

 خم کمر راحت
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 .اطاعت یبرا کرد

 که نیا بدون گه؛یم داره یچ بفهمه که نیا بدون نازدانه، سمت کرد رو

 با باشه متوجه

 .کنهیم یباز داره یکس چه دل

 ...الر نه رعباس،یام نه !کنه یم سابتح آدم یک نیبب اول-

 .رفت شیپ شکستن مرز تا بغضش شکست، اهورا یها حرف دنیشن با

 سمت به رو بالکن و انداخت اهورا یها چشم به کیکوچ نگاه کی فقط

 ترک اتاقش

 .کرد

 .دیچیپ اتاقش یتو اش هیگر یصدا که بود نبرده پناه اتاقش به هنوز

 به حواسش اصال .کردیم نگاه داشت بود، زده که یحرف از مبهوت اهورا

 یها خورده

 .نبود دستش یتو شکسته وانیل

 یجا که یا نازدانه دل باشه، شکسته رو نازدانه دل شدینم باورش

 کترشیکوچ خواهر

 .بود
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 .بود درونش ادیفر یصدا همون گرفت آروم که یزیچ تنها

 ناهار تا حتما که رسوند خونه به رو خودش عیسر الر ظهر، کینزد

 .باشه عمارت

 .ستادیا سرجاش ه،یگر یصدا دنیشن با که اومدیم باال ها پله از آروم

 که بود مطمئن
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 .ادیم خواهرش دونه کی اتاق از صدا

 .کرد تند پا اتاق سمت به عیسر

 با و اومد رونیب اتاقش از بود، شده بلند خواب از تازه که رعباسیام

 یصدا دنیشن

 .کرد تند پا نازدانه اتاق سمت به هیگر

 چند رعباسیام .بودند ستادهیا نازدانه اتاق در پشت زمان هم دو هر

 دهنش آب یبار

 .داد قورت رو

 .کرد باز رو در و نییپا دیکش رو در رهیگ دست ومآر الر

 و بود گرفته بغل رو بزرگش خرس بود، نشسته تختش یرو نازدانه

 اشک آروم

 .ختیریم

 خواهرش دید یم که نیا از بود بد حالش فرستاد، رونیب رو نفسش الر

 و نشسته تنها

 .زهیریم اشک داره

 .دیکش قیعم نفس خت؛یر فرو درونش یزیچ باره کی نازدانه دنید با

 سمتش به آروم

 .برداشت قدم

 زنه،ینم ادیفر درونش یصدا که شدیم یوقت چند بود، بیعج براش

 منو" گهینم

 یصدا به چرا و چونیب که هست یمدت "!کن خوردش کرد، خورد

 "چشم" درونش
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 با درونش یصدا هم سر آخر که کنهیم بحث باهاش یکم .گهینم

 از خورد یاعصاب

 .کنهیم نگاهش و نهیشیم پوزخند هی با جه،ینتیب بحث نیا

 .خواهرش دور اندازهیم رو دستش و تخت یرو نهیشیم آروم

 دوباره الر دنید با کرد،یم نگاه یاشک یها چشم با رو رال متعجب نازدانه

 اش هیگر

 .گرفت اوج

 .گرفتش آغوش یتو محکم دونست،ینم رو اش نازدانه هیگر لیدل که الر

 نازدانه، هیگر دنید با .بود گر نظاره در چهارچوب یتو رعباسیام

 هم به اعصابش

 .برد پناه اتاقش سمت به دوباره و ختیر

 .شه آروم یکم تا رفتیم راه باغ داخل اهورا

 طاقت شه، آروم تا زدن قدم به کرد شروع اتاقش یتو هم رعباسیام

 نازدانه هیگر دنید

 .نداشت رو

*** 

 .بودند شده جمع باغ داخل ها بچه ظهر از بعد

 بود گذاشته رو سرش هم اهورا داد،یم تکون رو راستش یپا یعصب الر

 .زیم یرو

 یوقت یول باشه، زده اش نازدانه به یحرف نیهمچ اهورا کردینم باور الر

 فکر قیعم

 .زد که بود یحرف نیتر درست دیدیم کردیم
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 سمت کرد رو نازمهر .دادیم تکون رو چپش یپا کالفه رعباسیام

 .رعباسیام

 .بهم زهیریم میعصب ستمیس نده تکون پاتو انقدر-

 !یچینپ پروپام به کن یسع نازمهر-
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 .جلو سمت به شد لیما یکم و کرد زیر رو هاش چشم نازمهر

 تکون رو تیمتر دو یپا !رعباسیام یریگیم لیتحو یلیخ رو خودت-

 داره توقع ،یدیم

 .یاعصابیب شهیهم یجنابعال ضمن در نگم، هشب یچیه

 ...هیا گهید بحث یا کوتوله خودت -

 .دیکش جلو سمت به رو خودش آروم

 .رو بودنم اعصابیب لیدل یبدون کنمیم فکر-

 به و کرد بلند رو سرش اهورا .فرستاد رونیب رو نفسش آروم نازمهر

 هیتک یصندل یپشت

 .داد

 .هات یبچگ مثل ،یزنیم حرف ادیز-

 .گذشته به شد پرت که بود نشده تموم حرفش هنوز

*** 

 » گذشته «

 فقط که دختر تا دو همراه به پسر تا سه .بود شلوغ شهیهم مثل عمارت

 سال دو ای کی

 .بودن کردن یباز حال در عمارت باغ داخل داشتند، یسن تفاوت هم با
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 .زدنیم حرف و بودند نشسته هم دور تاشون پنج

 .برگشت سراپ سمت به یاول دختر

 !دیکنیم یباز فوتبال همش شماها ...رفته سر حوصلم من-

 .بود نازمهر اسمش که یدختر سمت کرد رو پسرها، از یکی
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 .میاییم هم تا سه ما ،یباز چه نیبگ شماها خب-

 .نازمهر یرو به رو نشست و شد بلند جاش از رعباسیام

 .بگو یگرفت رو متیتصم-

 موشک؟ میقا میبر گمیم اوم،-

 .شدند بلند جاشون از داشتند، نام الر و اهورا که گهید پسر تا دو

 !قبول-

 .ها بچه سمت کرد رو بود، بزرگتر سال دو گهید یچهارتا از که ینازل

 .شرط کی به فقط-

 ...ینازل-

 ...الر-

 ؟یچ خب، یلیخ-

 .باغ ته مینر باشه، یباز اطراف نیهم فقط-

 .یباز به کردن شروع توافق از بعد

 هم به رامیعل اومدن با که رفتیم شیپ یخوب به داشت شونیباز

 کی رامیعل .ختیر

 .بود تر کیکوچ سال

 .رامیعل شیپ رفت اهورا
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 .گهید میکن یم یباز میدار خب ؟یزنیم غر انقدر چرا-

 بلدن؟ یباز مگه دخترا؟ با آخه-
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 .کردندیم نگاهش ندداشت ناراحت ینازل و نازمهر

 .دخترا سمت رفت عیسر رعباسیام

 ...داینکن هیگر-

 .هم تو دیکش رو هاش اخم ینازل

 !اصال تو رمیم ...کنم هیگر که ستمین بچه من-

 .بود ستادهیا آروم نازمهر یول

 باغ؟ ته میبر هم با یخوایم نازمهر،-

 ؟یچ الر و اهورا پس-

 .کنن یباز رامیعل با اونا بذار-

 ؟یرینم چرا تو خب-

 ...یباش تنها خوامینم-

 .نشن ناراحت تا بگو بهشون حداقل خب-

 یکم باغ ته بره نازمهر با قراره رعباسیام دیفهم که نیا از اهورا

 شد، خوشحال

 .باشه نازمهرم هست، رامیعل که ییجا خواد ینم دلش چرا دونستینم

 از یکی ریز دو هر و رفتند باغ اواسط تا نازمهر همراه به رعباسیام

 .نشستن ها درخت

 بود گرفته قرار باغ داخل که یبلند هیپا یها چراغ یول بود، کیتار هوا

 یکیتار از یکم
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 .کردیم کم رو ظلمات و
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 الر رعباس،یام و نازمهر شیپ اومد شد، تموم شیباز که نیا از بعد اهورا

 نیا یبرا هم

 .رفت عمارت داخل نباشه، تنها ینازل خواهرش که

 .زدنن حرف مشغول که دید د،یرس نازمهر و رعباسیام به اهورا یوقت

 رو خودش عیسر

 .ها بچه به رسوند

 ن؟یزنیم حرف یچ مورد در-

 دور انداخت رو دستش بود، نشسته نازمهر یرو روبه که رعباسیام

 .اهورا گردن

 منم گفت یم اونم خواهرمه، مثل شهیهم گفتمیم بهش داشتم ،یچیه-

 مثل

 .نوراهان یجا یعنی برادرشم،

 .رفت هم تو یکم اهورا یها اخم

 نازمهر؟ یچ من پس-

 .جلو دیکش رو خودش آروم نازمهر

 .هم با میدوست ...اوممم ...تو خب-

 .شرط کی به ینازل قول به ؛یدوستم مثل توهم قبول،-

 ؟یشرط چه-

 .بگو بهم ایب یزد اگه ،ینزن حرف یپسر چیه با-

 .داد ادامه عیسر نازمهر
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 اگه .شمیم ناراحت چون ،ینزن حرف یدختر چیه با یبد قول دیبا هم تو-

 یزد حرف

 .بگو بهم
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 .قول-

 .قول منم-

 .کردیم نگاه درخت پشت از رو ها بچه داشت حرص با رامیعل

 .ادیینم خوشش اهورا از چرا دونستینم یول بود، سالش پنج فقط

*** 

 » حال «

 .داد ادامه الر

 عوض زایچ یلیخ حاال تا یبچگ از بگم، اهورا حرف ی ادامه نمیا البته-

 اال شده،

 .نازمهر یپرحرف

 .یبود نیهم تیبچگ از !الر ییپررو یلیخ-

 .نباشم پرحرف باشم، پررو-

 .بزنم حرف خوادیم دلم اصال-

 برگشت نازدانه .کردندیم نگاهشون متعجب داشتند اهورا و رعباسیام

 .ونسمتش

 د؟یزنیم حرف چقدر !بسه یوا-

 .نازدانه سمت کرد رو خونسرد الر

 جا؟ نیا ینیبش گفته یک بخون، کنکور یبرا نیبش برو شما-
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 .نمیبش خوادیم دلم-

 ...بشه خوادیم مستقلم کاره، یب صبح از !نمیبب درست سر برو پاشو-
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 .رفت اتاقش سمت به زور به ها بچه بدرقه با نازدانه

 جاش از بهادر یگردن پس با بود، یگوش داخل گردن تا سرش که اوشین

 .دیپر

 کردم؟ کارتیچ چته؟ ،یوحش-

 !دیچسب ،یچیه-

 .جمع تو هست ردخت که فیح-

 .اوشین سمت کرد رو بود، خوردن بیس حال در که نازیآ

 .ننداز دخترا ما گردن یآورد کم-

 !ساکت تو-

 .شد بشیس خوردن مشغول و کرد نازک اوشین یبرا یچشم پشت نازیآ

 .بود دنیوز حال در یمیمال مینس و بود یابر مهین هوا

 گوشه هم لبخند کی و بود ها بچه گر نظاره اتاقش بالکن از آقابزرگ

 نشسته لبش

 .بود

 فراموش رو گهید هم چطور که زش،یعز یها جهینت یبرا بود نگران دل

 .بودن کرده

 ها بچه خود ندهیآ یبرا نبود، شونیخانوادگ راثیم و ارث یبرا شینگران

 .بود

 .کردیم شکر رو خدا نشستن، هم دور چطور که ها بچه دنید با
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 که دونستینم کس چیه .نداشت خبر ها بچه دل از خدا جز کس چیه

 کی داره

 .افتهیم دلشون یتو ذهنشون، یتو بیغر و بیعج اتفاقات یسر
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 انقدر که یحس درونشون؛ حس با جنگن یم دارن دونست ینم یکس

 تا بود قدرتمند

 .داشتشون وا ییتنها به

 .جمع سمت کرد رو حوصلهیب بهار

 د؟ینیبش صبح فردا تا خوادیم دلتون واقعا-

 خش یصدا و دیچیپیم باغ کیکوچ و بزرگ یها درخت یال البه مینس

 برگ خش

 .بود آرامش باعث هاشون

 گوش به ها درخت ی البه البه از که ها پرنده خوندن آواز یصدا

 فضا آرامش د،یرسیم

 .کردیم برابر چند رو

 .بهار سمت کرد رو خنده با الر

 !بده شنهادیپ یباز زدن، غر یجا به-

 قهیدق چند از بعد و دوخت یا شهیش زگردیم به رو نگاهش متفکر بهار

 از جانیه با

 .شد بلند جاش

 !موشک میقا-

 .گرفت باال رو سرش الر .شد خشک نوراهان دست یتو بیس
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 بوشک؟ میقا-

 بار کی سال یتو فقط نیا و زدن یم برق طنتیش از بهار یها چشم

 .افتاد یم اتفاق

 .پسرا سمت کرد رو .دیخند یم داشت آروم نازمهر

 فوتبال؟ گفت یم دیداشت توقع البد ه؟یچ-
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 سمت کرد رو بود، بسته نقش صورتش یرو که کج لبخند کی با اهورا

 .نازمهر

 بلد دخترا شما چون یول داد، یم فیک شتریب فوتبال گفت یم اگه اتفاقا-

 ...دیستین

 !دیباش بلد نمیا دارم شک هالبت موشک، میقا همون

 .شد بلند یصندل یرو از حرص با نازمهر

 .پررو یستین بلد خودت-

 .یبلد یباز کن ثابت باشه،-

 !فوتبال بعد موشک، میقا اول فقط قبول،-

 یکس که نیا از قبل .شدن بلند جاشون از همه جمع موافقت از بعد

 الر بذاره، چشم

 یلطف چیه اش نازدانه بدون یباز چون داد خبر اش نازدانه به عیسر

 یباز .نداشت

 .شد شروع

 .شد صدا و سر از پر یتهران عمارت گهید بار کی



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 131 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 خدا آقابزرگ و نداشت آرامش یکس یباز یصدا و سر از گهید بار کی

 کرد یم شکر رو

 .شهیم مستجاب داره دعاهاش باالخره که

*** 

 و ها تدرخ نیب نشستن خسته ها بچه همه که بود گذشته دور چند

 نفس نفس

 رو بود نشسته شیشونیپ یرو که یعرق دست، پشت با اهورا .زدندیم

 رو و کرد پاک

 .دخترا سمت کرد

 !نامردا باغ سمت اون دیبر نبود قرار-

 .اهورا سمت کرد رو و رونیب فرستاد رو نفسش نازیآ
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 هم باغ سمت اون بود قرار اول از ننداز، ما ریتقص رو خودتون یتنبل-

 .باشه

 ...دیبر نفسم یلیخداوک یول تنبل، ما آقا باشه-

 بود گذاشته رو سرش هم نوراهان و چمن یرو بود دهیکش دراز نازمهر

 .نازمهر یپا یور

 .بود نازمهر دست رو سرش هم اوشین

 داشت یخستگ از و رعباسیام نهیس یرو بود گذاشته رو سرش ایسوف

 .بردیم خوابش

 .نوراهان و اوشین سمت کرد رو نازمهر

 !نمیبب دیپاش خوبه؟ جاتون-
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 .بده رییتغ رو جاش که نیا بدون خونسرد نوراهان

 !جام هیعال-

 .اشپ یرو از پاشو :اوشین

 .تن ستیدو شو بلند خودت-

 .جفتشون سمت کرد رو و کرد بلند رو سرش رعباسیام

 .دیپاش دوتون هر-

 رو بود دهنش یتو که یخرس آدامس داشت سکوت یتو نازمهر

 .ترکوندیم

 .دشیکش آغوش یتو و نازمهر گردن دور انداخت دست اوشین

 ی ه*ن*ی*س یرو گذاشت رو سرش اوش،ین حرکت از متعجب نازمهر

 .اوشین

 .سرش ریز گذاشت رو هاش دست هم نوراهان

 .:گفت )اهورا برادر( اریوان
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 م؟یبود هنشد جمع هم دور یجور نیا وقته چند-

 .اریوان سمت کرد رو بود، ایسوف سال و سن هم ایتقرب که بهنواز

 ...شهیم یسال چند هی فکرکنم-

 رو کند،یم دونه دونه رو دستش ریز یها چمن داشت که یحال در الر

 اریوان سمت کرد

 .بهنواز و

 یسال سه قایدق ضمن، در ...دینظرکن اظهار تا دو شما بود مونده فقط-

 هم دور هست
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 .یطور نیا مینشد جمع

 از ها بچه ی همه دفعه کی .بود متعجب زد که یحرف از هم الر خود

 بلند جاشون

 .نشستن و شدن

 .جمع سمت کرد رو نوراهان .دادند لیتشک بزرگ رهیدا کی

 م؟ینشد جمع هم دور ساله سه واقعا-

 .خاروندیم رو سرش پشت آروم رعباسیام

 !ناکهوحشت نیا و ...ساله سه واقعا آره،-

 درخت نیب بود، شده بلند یتازگ به که سبز یها چمن یرو همه ها بچه

 باغ بلند یها

 .بودند نشسته

 .بود باغ داخل یها گل و ها درخت به دادن آب مشغول هم باغبون

 .درخت به داد رو اش هیتک نازمهر

 ...هست هم نیهم خاطر به-
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 .شد دایپ رامیعل ی کله و سر که بود نشده تموم نازمهر حرف هنوز

 .فرستادن رونیب محکم رو هاشون نفس نوراهان و الر رعباس،یام اهورا،

 ناز،یآ نازمهر،

 .انداختن نییپا رو سرهاشون مه نازدانه و بهار

 اشاره با که کردندیم نگاه رو نفر نه نیا داشتند متعجب ها بچه ی هیبق

 محل اوشین

 .کردند ترک رو
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 از اومدیم ادشی یوقت از کرد،یم نگاه رو ها بچه داشت حرص با رامیعل

 و رعباسیام

 .اومدینم خوشش اهورا

 .رامیعل سمت کرد رو رعباسیام

 رفا؟ط نیازا عجب چه-

 .بود کرده مشت و بشیج داخل بود گذاشته رو هاش دست رامیعل

 !میمزاحم شهیهم که ما ...خان رعباسیام هیحرف چه نیا-

 دنید با اهورا شد؛ بلند جاش از نازمهر نه،یبش رامیعل که نیا از قبل

 نازمهر حرکت

 .شد آروم یکم فقط ،یکم دلش یتو

 .بود آروم نا نازمهر دل ن،یب نیا یتو فقط

 :دیپرس نازمهر از رامیعل

 ...یبود ؟یزود نیا به کجا-

 .دارم کار تو، برم دیبا-

 همراه به نازمهر رفتن گر نظاره و گفت یا "باشه" حرص با رامیعل

 .شد دخترا
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 .رامیعل گردن پشت زد دونه کی و شد بلند جاش از الر

 الر؟ چته-

 .یکنیم نگاه یادیز-

 شده؟ مهم براتون یک از-

 .بود مهم-
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 و نوراهان .شد بلند جاش از و هم تو دیکش رو هاش اخم رعباسیام

 به هم اهورا

 .نشد بلند جاشون از رعباسیام از تیتبع

 .کرد نگاه رو رامیعل یعصب رعباسیام

 ...یگیم یدار یچ یباش متوجه بهتره-

 .ام متوجه-

 !کنمینم فکر-

 .کرد خوش جا رامیعل ب**ل ی گوشه یپوزخند

 باال رو سرش آروم و رفت جلوتر قدم چند و نییپا انداخت رو سرش

 چشم از .آورد

 .دیباریم خشم هاش

 نباشم؟ متوجه-

 پر قدم چند با رو فاصلشون .فرستاد رونیب کممح رو نفسش رعباسیام

 .کرد

 ...افتهیب یخوب اتفاق کنمینم فکر-

 ؟یبکن یخوایم یغلط چه مثال-
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 .داد تکون رو سرش آروم رعباسیام

 .رفت رامیعل سمت نوراهان

 یادیز هیوقت چند ره؟ینم رهیم کجا من خواهر چه تو به اصال نمیبب-

 !یزونشیآو

 .دنیخند به کرد شروع بلند رامیعل
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 تیاهم برات یوقت ؛یکن یطرفدار خواهرت از نکرده الزم گهید تو-

 مردهاس اصال نداره

 ...زنده ای

 .دیکش قیعم نفس تا چند .دیباریم آتش نوراهان یاه چشم از

 تنش بدجور رامیعل انگار یول بندازن، راه دعوا عمارت داخل خواستن ینم

 .دیخاریم

 حرف کرد شروع کندیم رو ها درخت یها برگ داشت که یحال در الر

 .زدن

 دلش اصال ...دمینفهم یا کارهیچ وسط نیا تو اصال رسه؟ یم یچ تو به-

 رس خوادیم

 وسط؟ نیا یگیم یچ تو ببره، گوش تا گوش رو خواهرش

 باال خشم از اش نهیس که یرامیعل سمت کرد رو برگ چند کندن از بعد

 نییپا و

 .شدیم

 .داد ادامه خونسرد الر

 از چته؟ تو دمینفهم آخر من نکش، نفس اورانگوتان نیع ضمن در-

 دنبال تیبچگ

 یخوب پسر کن یعس پس ،یخوردیم کتک هم شهیهم ...یبود دعوا

 هم حاال .یباش

 .برو کن یبا یبا

 .الر سمت کرد رو خنده با و آورد رونیب شیگوش از رو سرش اهورا

 !بود خوب یلیخ آخرش یبا یبا-
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 ینم رامیعل انگار یول گرفتن؛ فاصله هم از یکم رعباسیام و رامیعل

 نیهم به خواست

 .شه تموم یراحت

 .کرد شروع و پسرا سمت کرد رو پشتش

 کنه، ازدواج خوادیم یک با اهورا دونه یم نازمهر ...فقط ندارم، یکار من-

 یتو دختره

 ...یرفت دختره با کنسرتت یتو که هم یشب اون .هست باشگاهش

 نازمهر که بود سخت باورش .کردیم نگاه رو نیزم داشت مبهوت اهورا

 .باشه دهیفهم

 .رامیعل سمت کرد رو گرفته یصدا با اهورا

 ؟یبد عذابش رسهیم بهت یچ کنسرت؟ شیآورد چرا تو-

 خودش سمت رو اش اشاره انگشت و دیچرخ پاش پاشنه یرو آروم

 .گرفت

 گهید یکی با یخوا یم که تو دونمینم من !تو؟ ای دمیم ذابشع من من؟-

 ،یکن ازدواج

 ؟یدیم عذاب رو نازمهر انقدر چرا

 خودت از نمیا البد کنم؟ ازدواج مونیم اون با خوامیم گفته یک-

 مثل ...یدراورد

 .پارسال

 .دمید گهید یکی با واقعا رو نازمهر رو، پارسال اوردمین در خودم از-

 .رامیعل شونه یرو گذاشت رو شدست نوراهان
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 و خودت خودم، دست یکار هی که نیا از قبل ...یریم االن نیهم-

 .بدم نازمهر

 بترسم؟ االن-

 !یبترس یتونیم-
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 و بودند نشسته داخل دخترا .بودند کرده سکوت تاشون پنج قهیدق چند

 لیفام و اسم

 .کردند یم یباز

 .رفت سمتش به آروم اوشین بود، ستادهیا بالکن داخل نازمهر یول

 ل؟یفام و اسم ینرفت چرا-

 .شد دایپ اش سروکله رامیعل نیا باز ...اوشین میجور هی-

 .ستین یبیعج زیچ-

-یمشک یکیسرام وانیل داخل اتیمحتو کردن مزه به کردن شروع آروم

 .دیسف

 .اوشین سمت برگردوند رو روش نازمهر

 شه؟ینم چندشت-

 ؟یچ از-

 !وزغه مثل کنه،یم نگاه زشت یلیخ !اسکلته نیا از-

 .کردیم نگاه رو نازمهر داشت گرد یها چشم با اوشین

 وزقه؟ هیشب وانیل یرو اسکلت حاال تا یک از-

 ؟یخور یم یچ .گمیم من یوقت از-

 .نسکافه-
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 .کرد غنچه رو ش*ا*ب*ل و اوش،ین سمت برگشت کامل مظلوم نازمهر

 .کرد یم نگاهش داشت ریمتح اوشین

 ؟یچ یعنی-
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 نخورم؟ من رهیم نییپا گلوت از-

 ؟یدار دوست مگه-

 بود یمدت یول نگو، یزیچ که ال کرد شروع نازمهر درون یزیچ باره کی

 به خواستینم

 .کنه گوش حرفش

 .اوهوم-

 !نبود ادمی واقعا؟-

 یتو رو هاش دست و سرش پشت منظره سمت برگشت آروم نازمهر

 .کرد حلقه مه

 .بود بیعج بود ادتی-

 ؟یانداز یم کهیت-

 ...شهیم نیهم مینبود هم شیپ درست ساله سه یوقت خب نه،-

 .نشه متوجه اوشین که یجور دلش یتو آروم

 مهم برات بگو ...یندار دوست یچ ،یدار دوست یچ دونمیم یول-

 داداش نبودم

 .زمیعز یکوچولو

 دادیب و داد یصدا که بود نشده تموم خودش با نازمهر دل و درد هنوز

 باغ یتو از پسرا
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 .دیرس گوش به

 .اوشین سمت برگشت و بست رو هاش چشم ترس با نازمهر

 آروم و داشت قرار بالکن داخل که یزیم یرو گذاشت رو وانیل اوشین

 در رو نازمهر

 .دیکش آغوش
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 .ستین یزیچ ...آروم-

 !رامیعل با کنن،یم دعوا دارن-

 گوشه که یپوزخند با نشده متوجه رو نازمهر منظور درست که اوشین

 خوش جا لبش

 .زدن حرف به کرد شروع کرد،

 اهورا یدیفهم یوقت چرا دونمینم فقط ...شهینم شیزیچ نباش نگرانش-

 یکی با

 .شد بد حالت گست،ید

 از رو هاش دست و آورد باال رو سرش اوشین حرف از ریمتح نازمهر

 باز اوشین کمر دور

 .کرد

 !رامم؟یعل نگران یکنیم فکر-

 .مطمئنم ...کنمینم فکر-

 .دیکش قیعم نفس تا چند نازمهر

 یصدا با بزنه، یحرف بتونه که نیا از قبل و کرد مشت رو هاش دست

 در خوردن هم به
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 .دیپر جاش از عمارت یورود

 وسط یزخم یصورت با رامیعل .رسوندن خودشون عیسر اوشین همراه به

 شده پرت حال

 .بود

 بود نشسته زنان نفس نفس اهورا .رفتیم راه داشت یعصب رعباسیام

 .مبل یرو

 نازمهر که کرد تند پا سمتش به افتاد، نازمهر به چشمش که نیهم الر

 عقب قدم چند

 .رفت

 .الر سمت کرد رو بود گرفته تیعصبان زور از که ییصدا با نوراهان
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 .ندارم رو یکی نیا حوصله ...الر کن ولش-

 کرده مشت رو هاش دست کرد، کم نازمهر با رو اش فاصله یعصب الر

 مبادا که بود

 .بزنه سر ازش یکار

 .نازمهر سمت کرد رو بلند یصدا با

 لطفا نازمهر؟ مرگته چه ؟یبنداز هم جون به رو همه یخوایم یک تا-

 !گمشو

 یتو اشک الر یها حرف با .کردیم نگاه داشت مبهوت و مات نازمهر

 یها چشم

 .نشه متوجه یکس تا بست رو هاش چشم یول زد، حلقه شیمشک
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 و رعباسیام گرفته یصدا با که بود گذشته الر حرف از یا قهیدق چند

 چشم اهورا

 .کرد باز رو هاش

 .نازمهر سمت کرد رو پوزخند با رعباسیام

 رو ات حوصله اصال چون خب؟ شه،یهم مثل نکش گند به لطفا نازمهر-

 ...ندارم

 ...کنم جمع تو گندا بخوام دفعه هر ندارم حوصله

 .نازمهر قلب یتو بود یخالص ریت مانند اهورا حرف

 !دیکن ازدواج زودتر رو، گهید همه نیخوایم اگه-

 .کرد مشت شتریب رو هاش دست یعصب و شد طاق نازمهر طاقت

 داخل هاش ناخون

 .دادینم تیاهم یول رفتن،یم فرو دستش کف

 رو همه خواست یم .بود مهم که بود درونش یصدا فقط موقع اون

 حق یکس بکوبه،

 سخت براش دمیشا ابروه، چشمت یباال بگه یتهران نازمهر به نداشت

 حرف نیا بود
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 بهتر درونش از که ییها آدم بشنوه، شیزندگ یها آدم نیبهتر از رو ها

 خبر خودش از

 .دارن

 و سگ مثل که داره یربط چه من به شماها؟ مرگتونه چه هست معلوم-

 نیافتاد گربه
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 دونیم چاله وسط تا چهار شما که نداره یربط من به هم؟ جون به

 هر با !نیشد بزرگ

 به من آخه ...دیباش دیزنیم که هم یحرف مواظب بهتره د،یکنیم دعوا یک

 پسر نیا

 ازین !دیکن فیتکل و نییتع من یبرا شماها بود مونده فقط دارم؟ کار یچ

 گفتنتون به

 ...شهیهم یبرا اونم رانیا از رمیم دارم خودم چون ست،ین

 تموم که حرفش .شد خارج دهنش از یچ نشد متوجه گفت، یچ دینفهم

 قفسه شد

 .رفتیم نییپا و باال خشم شدت از اش نهیس ی

 .کردندیم نگاهش داشتن مبهوت پسرا

 .نازمهر سمت کرد رو بود، نشسته نیزم یرو که رامیعل

 !گهید امر ران؟یا از یبر یخوایم ؟یگفت یچ-

 .برگشت رامیعل سمت یزخم ببر کی مثل نازمهر

 !ینکن یفضول بهتره داره،ن یربط چیه یکی تو به-

 داشت لحظه هر که یپوزخند با الر رفت، سمتش به اروم نوراهان

 شدیم تر بزرگ

 .کردیم نگاهش

 !برو گمشو االن نیهم ...درک به :نوراهان

 یول بودند دهیرس تازه بزرگترها .شکست قبل از شتریب و ختیر فرو

 زدن حرف مجال

 .نداشتن

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 143 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

130 

 زد، کنار رو نوراهان و الر رعباس،یام بگه یزیچ نازمهر نکهیا از قبل

 نیزم یرو از رامیعل

 .نشست مبل یرو و شد بلند یزور هر به

 .برداشت قدم هرنازم سمت به آروم

 شلوار بیج داخل رو هاش دست که یحال در هم تو یها اخم با اوشین

 رنگش دیسف

 .کردیم نگاه داشت بود، برده

 .دیباریم غم نازمهر یها چشم از

 .نشن هاش گونه یراه هاش اشک تا دیکش قیعم نفس بار نیچندم یبرا

 .یکنیم بلند رو صدات آخرته دفعه-

 .دیباریم آتش رعباسیام یها چشم از .بست رو هاش چشم ترس از

 .کرد باز رو هاش چشم و فرستاد رونیب حرص با رو نفسش

 ...نداره یربط هم تو به ...کنمیم بخواد دلم یهرکار-

 ؟یبکن یخواستیم یغلط چه یراست ؟یجد-

 .داد ادامه و کرد زیر رو هاش چشم

 نمیبب ...وابریب !مهمه؟ یفکرکرد ؟یبر رانیا از ؟یکن یغلط چه یخوایم-

 یک کک

 !گزهیم

 چه تکشون تک دل یتو دونستیم خوب خدا یول دونست، ینم یهرک

 .گذرهیم

 الر و اهورا .شستنیم رخت داشتن انگار دلشون یتو اوشین و نوراهان

 داشتند کالفه
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 .کردندیم نگاه رو نیزم
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 .بود ستادهیا نازمهر یرو روبه یعصب رعباسیام

 .رعباسیام سمت برگشت خشم با نازمهر

 مزخرف یفکرها نیا از گهید تا گفتم فقط ...مهمه یکس یبرا نگفتم-

 .دینکن

 ...یه یبرا یبد جونم جا نیهم االن نیهم وسط نیهم اگه چون قایدق-

 .کردندیم نگاه نازمهر و رعباسیام به داشتند مبهوت همه

 پا داشت یادیز بود، حقش یول کردیم گز گز درد از نازمهر دست

 همه یرو ذاشتیم

 .یچ

 گذاشت رو راستش دست با و برگردوند رو صورتش آروم رعباسیام

 چپش گونه یرو

 .ششرگویز بود دهیکش نازمهر که ییجا

 ؟یکرد یغلط چه-

 .خان رعباسیام یزدیم حرف یداشت دهنت از تر ادیز-

 .نداشت تحمل گهید یول بودند شده مشت رعباسیام یها دست

 سمت به عیسر اوشین نازمهر گونه یرو رعباسیام دست گرفتن قرار با

 تند پا نازمهر

 .کرد

 .رفتند رعباسیام سمت به عیسر الر و نوراهان

 !رعباس؟یما یکنیم یغلط چه-
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 ...بود حقش-
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 دلش یتو .کردیم نگاه بود افتاده راه که یباز به داشت مبهوت رامیعل

 رو خودش

 .دونستیم مقصر

 رامیعل یول بود؛ نکرده بلند دختر کی یرو دست رعباسیام وقت چیه

 پا که کرد یکار

 .دشیعقا همه یرو بذاره

 .بشه باز هم یرو تو روشون که کرد یکار

 یول .رسوند ها بچه به رو خودش عیسر تیوضع دنید با آقابزرگ

 هیبق و وارام اتروان

 .دونستیم ها بچه یدعوا مقصر رو

 .داد قرارشون مواخذه مورد برسونه، ها بچه به رو ودشخ نکهیا از قبل

 نییپا رو سرش آروم رعباسیام .کردند سکوت همه بزرگ آقا اومدن با

 و انداخت

 .فرستاد رونیب محسوس رو نفسش

 ساعت کی .رفتند ییرایپذ سالن به همه آقابزرگ، دست اشاره با

 و بود گذشته

 .بود نزده حرف هم کلمه کی آقابزرگ

 نازمهر و رعباسیام یرو به رو مبل یرو شده یچیپ باند دست با رامیعل

 .بود نشسته
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 .خوردیم چرخ سرش یتو رعباسیام و الر اهورا، نوراهان، یها حرف

 خدا فقط

 .رهیبگ رو هاش اشک یجلو که سخته نازمهر یبرا چقدر دونستیم

 یبرا دونستینم که یمقصر دونن،یم مقصر رو اون همه شدینم باورش

 یچ

 .صرهمق

 .گفته پسرا به یچ رامیعل بدونه خواستیم
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 .شد کم آقابزرگ تیعصبان از یکم ساعت، کی گذشت از بعد

 یداص با آقابزرگ

 .پسرا سمت کرد رو شده کنترل

 نیوفتیب یطور نیا که نیباش شده بزرگ دونیم چاله وسط ادینم ادمی-

 هم جون به

 .گرفتم که یمیتصم مورد در گردهیبرم نظرم داره کم کم .گهید

 رو خالص ریت نیشرو که بودند آقابزرگ آخر حرف از متعجب ها بچه

 .کرد رها

 از دست که کنن یکار توننیم کردنتون هیتنب با کردنیم فکر آقابزرگ-

 یباز بچه

 .دیبردار هاتون

 خوادیم دلتون یغلط هر د،یکن یزندگ عمارت داخل ستین الزم گهید-

 د،یبد انجام
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 که دیا بچه انقدر یوقت .دیشناسینم حرمت که دیا بچه انقدر یوقت

 هم یرو دست

 !دیکنیم بلند

 سمت شتبرگ آروم بود، کرده مشت رو هاش دست رعباسیام

 .)نیشرو( پدربزرگش

 عمارت از چرا حداقل، میکن دفاع نیبد اجازه لطفا جان، پدر یول-

 !د؟یکنیم رونمونیب

 .میکن دعوا میندار مرض که ماهاهم خب یول درست، شما حرف

 .برگشت رعباسیام سمت به ونیهما

 :گفت نازیا بزنه، یحرف رعباسیام که نیا از قبل

 م،یکردیم یباز سال چهار سه از بعد میداشت آدم ی بچه مثل ما پدرجون-

 از قبل تا

 ما اومد که هم یوقت .بود یعال یچ همه بشه داشیپ رامیعل که نیا

 تو؛ میاومد دخترا

 دونمینم ...انداخته راه دعوا که گفته پسرا گوش در یچ رامیعل دونمینم

 که گفته یچ

 !هم جون به انداخته رو نازمهر و رعباسیام
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 .نازیا سمت کرد رو هم تو یها اخم با رامیعل

 !یبزن حرف نکرده الزم یکی تو ...عروس مادر از هم یا کلمه چند-

 .کرد صدا رو رامیعل سما تشر با آقابزرگ

 .گهیم پرت و چرت داره خب جان، ییدا-
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 .شد بلند جاش از نازمهر بزنه، یحرف آقابزرگ که نیا از قبل

 .اتاقم یتو برم نیبد اجازه اگه آقابزرگ،-

 .دارم حرف تو با شه، تموم کارم پسرا با-

 یم گز گز داشت دستش کف انداخت، نییپا رو سرش آروم نازمهر

 ناخون سب از .کرد

 و شده پوست پوست دستش دستش، کف بود داده فشار رو هاش

 .بود اومده خون

 باهاش خوانیم یچ مورد در آقابزرگ دونستیم خوب .زد ینم دم یول

 .کنن صحبت

 .جاش سر نشست آروم

 .نازمهر گوش کینزد برد رو سرش آروم رعباسیام

 شه؟ مواخذه عشقت یندار طاقت ه؟یچ-

 چشم از که اومد نییپا چپش چشم از اشک قطره کی رعباس،یام حرف با

 یها

 دایپ رو راهشون بتونن هاش اشک که نیا از قبل نموند، دور رعباسیام

 دست با کنن؛

 .گرفت رو هاش اشک یجلو راستش

 .شد گرد نازمهر دست کف دنید با رعباسیام یها چشم

 دستش خواست نازمهر .گرفت رو نازمهر راست دست چپش، دست با

 که شهبک رو

 .نذاشت

 
 

135 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 149 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 شده؟ یطور نیا چرا-

 .رعباسیام به دوخت چشم یاشک یها چشم با نازمهر

 .شهیم مواخذه داره عشقم که نیا یبرا-

 .گمیم یجد دارم ...نازمهر-

 !کن ول رو دستم گفتم، یجد منم-

 یبان و باعث که دادیم قرار تیعنا مورد رو رامیعل دلش یتو رعباسیام

 جنگ همه نیا

 .شده دعوا و

 .رامیعل سمت کرد رو آقابزرگ

 .یزنیم حرف یطور نیا من ی نوه با که آخرته دفعه-

 ...جان ییدا-

 !غفراهللاست ...و جان ییدا-

 .داد قرارشون مخاطب نازمهر و رعباسیام دنید با آقابزرگ

 .رعباسیام نازمهر، تا؟ دو شما خبرتونه چه-

 .آقابزرگ سمت برگشتن دو هر

 .آقابزرگ جانم-

 شده؟ یزیچ-
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 خوادیم نازمهر که دیشن یوقت از .نازمهر سمت برگشت آروم رعباسیام

 بره، رانیا از

 ظاهر به .دیرسینم اهورا یپا به کس چیه یول بود یجور هی دلش حال

 تفاوت یب
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 .بود یطوفان دلش حال یول بود، نشسته

 .مونده مسئله کی فقط .نشده یزیچ ...آقابزرگ نه-

 .آقابزرگ سمت برگشت آروم

 بره؟ رانیا از خوادیم نازمهر واقعا-

 رامیعل هم باز کرد، خوش جا اهورا ب**ل ی گوشه یبزرگ پوزخند

 دخالت رو خودش

 .داد

 نرفتنش؟ و رفتن داره شماها حال به یفرق چه-

 .شد بلند جاش از نازمهر بگه، یزیچ یکس که نیا از قبل

 هی شه یم داتیپ وقت هر چرا دونمینم من .یبزن حرف تو تنگف یکس-

 یاتفاق

 یبفهم شهیم خنک گرتیج شه؟یم راحت التیخ رام،یعل کن بس افته؟یم

 یبرا

 آقابزرگ و جان پدر بابا، هنوز یول رم،یم دارم آره ست؟ین مهم یکس

 ندادن؛ اجازه

 شد؟ راحت التیخ ...ستین یراض جون مامان و مامان دل هنوز

 .کردندیم نگاهش داشتند ریمتح اوشین و اهاننور

 .گرفت قرار نازمهر یرو به رو و شد بلند جاش از اوشین

 بفهمم؟ دیبا نجایا االن چرا ؟یبر شد قرار یک از-

 .دونمیم نویا یول ...دونمینم خودمم .رمیم گهید ی هفته دو یکی تا-

 ؟یگردیبرم یک ...فقط .ستین مهم یدونیم خوبه-
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 .ستادیا اوشین کنار اهورا

 .یگرد یبرم یک بدونم خوامیم فقط-

 .بشنوه اهورا خود فقط که یجور آروم نازمهر

 .رانمیا تیعروس یبرا-

 .کردیم نگاه رو نازمهر داشت باز دهن با اهورا

 کنم؟ ازدواج خوامیم من گفته یک-

 همه ...که نهیا مهم .دونمیم که نهیا مهم .اهورا بگه یکس ستین یازین-

 داره یچ

 .فقط ...شهیم تموم

 هان؟ ؟یچ فقط-

 .یچیه-

 خورد نیا از شتریب رو دلش که بشنوه یجواب و بزنه یحرف شد مونیپش

 .کنه

 .برگشتن شوکه همه آقابزرگ حرف با

 در که یا مسابقه یکارها یبرا ران،یا از رهیم گهید هفته دو یکی نازمهر-

 داره شیپ

 .باشگاهش

 برگشت فقط روز دو نیا یتو .گذشتیم نازمهر رفتن خبر از روز دو

 خواهر عسل،

 .بود بیعج رامیعل

 یبرا و بود هالعاد فوق هوا .بود یسوار تاب مشغول باغ داخل نازمهر

 یسوار تاب

 .بود تیموقع نیبهتر
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 .رسوند نازمهر به رو خودش آروم یها قدم با عسل

 از رو یهندزفر و فرستاد رونیب آروم رو نفسش عسل، دنید با نازمهر

 رونیب گوشش

 .آورد

 ؟یکنیم کار یچ نجایا-

 .یخور هوا اومدم-

 دروغ داداشت مثل فقط عسل؟ یبگ یخوا یم یچ !کردم باور منم-

 .نکن سرهم

 .بوده راست گفته یهرچ گفت؟ دروغ داداشم یک-

 . کرد خوش جا نازمهر ب**ل گوشه یپوزخند

 در رفته یچ داداشت دونمینم من فقط نگفته؟ دروغ یک نهیا منظورت-

 پسرا گوش

 .هم جون به انداخته رو ما یطور نیا که گفته

 .که بگه یزیچ داداشم ستین یازین-

 .کردیم نگاه رو عسل داشت تاسف با نازمهر

 یموجود نیهمچ یرو رو"عسل" اسم چرا نشد متوجه وقت چیه یول

 .گذاشتن

 یا قهوه یموها با یمشک یابرو و چشم سبزه، یاستخون صورت عسل

 قد با داشت،

 .متوسط

 .خوردینم اسمش به شیزیچ چیه
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 .گذاشتن رو اسم نیا رفتارش و اخالق خالف بر دیشا الر، و ینازل قول به

 یلیخ خب

 .گذاشتن یم"زهرمار" رو بچه اسم اگه شدیم زشت
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 تاب طناب دور از رو هاش دست و کرد کمتر رو سرعتش نازمهر

 کرد رو و برداشت

 .عسل سمت

 .یگیم یچ که یباش مواظب بهتره -

 مهم اگه چون .کرد قبول دیبا یول تلخه قتیحق جون، نازمهر دارم قبول-

 نوراهان بود،

 دیکن دعوا هم با که نیا نه شدن،یم خبردار همه از زودتر دیبا اوشین و

 رعباسیام و

 .گوشت یتو بزنه یکی

 .عسل تو برو حاال نیهم ،ینخورد رو دهیکش اون از بدتر یکی تا-

 .داشت نگه رو تاب رعباسیام و نوراهان دنید با نازمهر

 .کردیم نگاه رعباسیام و نوراهان داشت ریمتح عسل

 رو هم، تو یها اخم با نازمهر، به رسوند رو خودش قدم چند با نوراهان

 سمت کرد

 .عسل

 ،یزنیم حرف من خواهر با یطور نیا باشه آخرت دفعه که نیا اول-

 دلمم اگه من دوما
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 اون به نه تو، به نه برم؛ یم گوش تا گوش رو خواهرم سر بخواد

 .نداره ربط داداشت

 هاش دندون حرص زور از که رو عسل داشت نهیس به دست باسرعیام

 هم یرو رو

 .عسل سمت کرد رو باخنده .کرد یم نگاه داد،یم فشار

 گذاشتن رو تو اسم چرا دونمینم من بده، برات نخور حرص انقدر-

 یم دیبا عسل؟

 .زهرمار ذاشتن

 .نداره ربط یکی تو به-
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 ستما،ین بخارت یب داداش اون مثل من !بزن حرف درست بزرگترت با-

 یکی

 ...رگوشتیز خوابونمیم

 یورود در سمت به و نیزم یرو دیکوب رو پاهاش حرص با عسل

 .برداشت دمق عمارت

 .کرد نگاه عسل سمت دادیم تاب رو نازمهر داشت که یدرحال نوراهان

 .نیزم بکوب سم کمتر-

 .داشت نگه رو تاب نوراهان عسل، رفتن از بعد

 .سمتش برگشت آروم نازمهر

 .قیآالچ سمت میبر نازمهر پاشو-

 قایدق یچوب قیآالچ کی .افتادن راه باغ وسط قیآالچ سمت به ییتا سه

 اغب وسط
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 .بود شده درست

 یها گل و درختچه کوتاه، و بلند یها درخت از پر قیآالچ درون

 .بود فراگرفته رنگارنگ

 سر از یغیج ،ینازل دنید با نازمهر که بودند نشده قیآالچ وارد هنوز

 دیکش یخوشحال

 .کرد پرتاب آغوشش یتو رو خودش و

 جمع یتو یسکوت باالخره دخترها، نیب یدلتنگ رفع ساعت کی از بعد

 .شد حاکم

 .شکستیم رو سکوت که بود ها پرنده آواز یصدا تنها

 بچه بود شده باعث ها پرنده خواندن آواز یصدا و دیوزیم میمال مینس

 اعماق به ها

 .کنن سفر ذهنشون

 نشده نیرات و اتروان اومدن متوجه که افکار یتو بودند غرق انقدر

 .بودن
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 هستن، خودشون یهوا و حال یتو که ها بچه دنید یوقت اتروان و نیرات

 یچوب قیآالچ

 .کردند ترک رو

 با .کیکوچ و بزرگ یها بوته و ها درخت نیب بود شده محاصره قیآالچ

 شرشر یصدا

 .کردیم دایپ یبیعج یهوا و حال قیآالچ بارون،
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 .کردیم تر مجنون رو یمجنون هر و تر عاشق رو یعاشق هر که ییهوا حال

 به یوا

 و بودند نشسته قیآالچ یتو هم دور که ینفر ده دل حال حال،

 ورق رو خاطراتشون

 .زدندیم

 اشک آروم نازمهر .ستادنفر رونیب آه با رو نفسشون رعباسیام و اهورا

 گونه از رو هاش

 .بود دوخته چشم قیآالچ کف به و کردیم پاک هاش

 .یمزاحم چیه بدون بودند، نشسته قیآالچ دور نفر ده

 بدون د،یکش یم قیآالچ کف یفرض یها خط داشت که یحال در ینازل

 سرش که نیا

 .زدن حرف به کرد شروع کنه بلند رو

 ...بود خوب یچ همه برم که نیا از قبل ن؟یدیرس نجایا به شد یچ-

 بود، خوب یلیخ

 ...حالمون به خوردنیم غبطه همه که یطور

 .ینازل سمت کرد رو و شکمش یتو کرد جمع رو پاهاش بهار

 ...خورن یم غبطه چقدر االن یندار خبر کرد،یم فرق زایچ یلیخ قبال-

 .کرد بلند رو سرش آروم نازیا

 خورن؟ یم غبطه یچ به !احمقن یلیخ-
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 و زد گره هم یتو رو دستاش و فرستاد رونیب رو نفسش رعباسیام

 داد هیتک رو سرش
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 .بودند کرده یمخف ها چکیپ یال البه رو خودشون که ییها نرده به

 ...یتهران خاندان راثیم و ارث به دیشا-

 .داد ادامه کردیم یباز هاش ناخن با داشت که طور همون نازمهر

 .میهم پشت که نیا به دیشا-

 .دینکش نفس یکس لحظه چند یبرا که نیسنگ انقدر .بود ینیسنگ کهیت

 .داد ادامه تر نیسنگ هنازدان که بود نشده تموم نازمهر حرف هنوز

 ...میدار هم با ینسبت چه دوننیم همه که نیا به دمیشا-

 .دادیم تکونش مدام و بود رونیب قیآالچ از اوشین یپاها از یکی

 .نازدانه سمت کرد رو

 ...خورنیم غبطه نیهم به حتما آره-

 .آورد باال رو سرش ریمتح ینازل

 دونن؟ینم رو ها نسبت یچ یعنی-

 .ینازل سمت رو کرد یم باز دستش یتو چوب با داشت که یحال در الر

 به یعنی ...میبرادر خواهر ...نازدانه و من دونه،ینم یکس که نیا یعنی-

 بزرگان جز

 .نیهم دارم، خواهر تا دو من دوننیم فقط ...اشراف

 دل مثل درست کرد، نصف وسط از رو دستش یتو چوب حرص با الر

 و خودش

 .شکستیم تداش وسط از که خواهرش
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 رونیب بالکن از عسل دنید با رامیعل شد، عمارت وارد حرص با عسل

 .اومد
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 .دنبالش هم رامیعل و رفت باال هطبق سمت به داغون یاعصاب با عسل

 .عسل سمت کرد رو رامیعل و شدن عسل اتاق وارد هردو

 شد؟ یچ خب-

 .نشست تختش رو یعصب عسل

 کنه؟یم قبول منو حرف نازمهر یکنیم فکر واقعا بشه؟ یخواستیم یچ-

 .کنه قبول که یکن یکار دیبا-

 .کرد جمع سرش پشت رو موهاش کالفه عسل

 .تمام ...ره ...ا ...ند ...دوست ...رو تو نازمهر !من برادر-

 .عسل سمت برد هجوم یعصب رامیعل

 !عسل کنمیم کارتیچ نیبب بزن، یزد که یحرف یدار جرات گهید بار کی-

 .رسوند تخت تاج به رو خودش و داد قورت رو دهنش آب آروم عسل

 نه هشت، نیا یوقت یول ...یبکش عربده یتونیم یدار دوست چقدر هر-

 قدران تا

 ...بفهم رامیعل .میبکن میتونینم یکار چیه همن، پشت

 .یکنیم گم یم که یکار فقط ...کارکنم یچ یبگ نکرده الزم !خفه یکی تو-

 .رامیعل سمت کرد رو تمام یخونسرد با عسل

 و رعباسیام زدم، نازمهر به حرف هی االن من ...من زیعز ...گلم داداش-

 داشتن نوراهان

 خوام؟ ینم خودم من ینکیم فکر !منو زدنیم
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 .زد یم قدم اتاق یتو یعصب رامیعل

 ...یکن یم گفتم که یکار ای !عسل ستین میحال حرفا نیا من-
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 ؟یچ نکنم-

 بابا که یدونیم ...دارم ازت که ییها آتو با مخصوصا ،یندار جرات-

 شه؟یم یچ بفهمه

 .داد قورت رو دهنش آب ترس با عسل

 ...دارم داداش منم دارن، داداش همه خدا، رو تو نیبب !خب یلیخ-

 ...یند دستم یخفن نیا به آتو یخواستیم-

 ...بگم برم منم نذار ،یدار رو یلیخ-

 !یندار راتج-

 .رفت رونیب و بست رو اتاق در شد، تموم که حرفش

 .نیزم یرو کرد پرت رو تختش رو یها بالشت حرص با عسل

 حال به یچ برگشته، ینازل که شدن یم خبردار اگه دونستیم خدا فقط

 چهار نیا

 .گذشتیم نفر

*** 

 .بود داغ بحث همچنان قیآالچ یتو

 .نازمهر سمت کرد رو ینازل

 ؟یبر یخوایم واقعا نازمهر-

 .زد رو هیبق دل حرف که بود ینازل فقط نفره، ده جمع نیا یتو
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 .چکیپ از شده دهیپوش یها نرده به داد هیتک رو سرش نازمهر

 .آره-
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 .کرد خوش جا لبش ی گوشه یپوزخند افتاد، ساعت به نگاهش یوقت

 12 از ساعت

 .نداشت شدن داریب یبرا یا زهیانگ یول بود، گذشته هم ظهر

 .شد بلند جاش از اجبار به شیگوش زنگ یصدا با

 .کرد وصل رو تماس و کرد یپوف "شرکت" اسم دنید با

 .شد بلند لیسه زیآم اعتراض یصدا که بود نشده وصل تماس هنوز

 .مونده کارا ی همه ؟یحساب مرد ییکجا هست معلوم-

 .بکن شیکار هی خودت ...ندارم حوصله-

 ...نمیبب شرکت ایب پاشو ؟یچ یعنی-

 ل؟یسه-

 قهیدق دو خب ندارم؟ حوصله یچ یعنی ...جان رعباسیام لیسه و درد-

 برو پاشو

 !خبره چه نیبب عمارت

 .کرد خوش جا لبش ی گوشه یپوزخند عمارت، اسم دنیشن با

 .گذشت یم نازمهر زشیعز خواهر رفتن از ماه دو شدینم باورش

 .شد تر قیعم پوزخندش "خواهر" اسم یاداوری با

 .یبا نمت،یبیم فردا پس-

 .کرد قطع رو تلفن بکنه، یاعتراض لیسه که نیا از قبل
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 .بود شیپ ماه دو که یا گذشته .گذشته یتو رفت ،"عمارت" یاداوری با

 .باشه نگفته بهشون رو پرواز ساعت نازمهر شدینم باورش

 .باشه تهرف یخداحافظ بدون شدینم باورش
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 رو لیاسماع و رامیعل یها حرف تونستینم کرد،یم فکر خودش با یهرچ

 .کنه باور

 یمزخرف یها آدم هم دوشون هر و بود رامیعل ی پسرخاله لیاسماع

 .بودن

 .بود اوشین و نوراهان اهورا، دل حال بدتر همه از

 هم رو اسمش که یجور نازمهر، با بود شده قبل از بدتر اوشین

 .ارهیب خواستینم

 .زدیم مشکوک بدجور رامیعل یها شخندین وسط نیا

 و ونیتلوز یجلو نشست ،ییچا ختنیر از بعد .بود کور و سوت خونه

 رو پاهاش

 .زیم یرو گذاشت

 .بود شده تنگ ها بچه و عمارت یبرا دلش

 الر به شیباز لج واقعا کنه؛یم کار یچ نازدانه دونستینم هم یطرف از

 .بود رفته

 .کنه یزندگ مستقل خواست خودش وقت زا زودتر چون

 جاش از یخوشحال با عسل .بودن خوشحال نفر چهار فقط نازمهر رفتن از

 .شد بلند

 .منتظرمه اهورا ...گهید برم من خب-

 .کردنیم نگاه رو عسل داشتن خنده با لیاسماع و رامیعل

 .رونیب یبر عشقش با یخوایم بفهمه نازمهر اگه که یوا-

 .ها کنهینم نگاهشم اهورا خوبه حاال داره؟ یربط چه اون به-
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 .کیکوچ طبقه دو خونه هی .بودند جمع رامیعل خونه چهارتاشون

 .بود هال یرو به رو درست اپن آشپزخونه

 داده اختصاص خودشون به رو هال از یا گوشه یا قهوه مبل دست کی

 پله .بودند

 سه باال طبقه .کرد یم جدا هم از رو طبقه تا دو که یچیمارپ یچوب یها

 به بود اتاق تا

 .رفت ها بچه سمت به اومد نییپا ها پله از آرزو .حمام و سیسرو همراه

 که یزیچ تنها شکلش، یضیب صورت داخل و داشت یطمتوس قد آرزو

 بود، یداد خدا

 .یا قهوه یابرو و چشم .بود هاش چشم

 .کردیم نگاه رو خواهرش داشت تعجب با لیاسماع

 ؟یدار قرار اهورا با هم تو نکنه کجا؟ تو-

 .خداحافظ !الر شیپ رمیم دارم ...رمیخ نه-

 .دیرسیم گردنش تا شهیهم موهاش

 دیسف شال و بود ختهیر کج شیشونیپ یرو رنگش یتصور یها یچتر

 وسط رو رنگش

 .بود گذاشته سر

 .رامیعل سمت کرد رو لیاسماع آرزو، و عسل رفتن از بعد

 .کنهیم کار یچ داره نیبب نازمهر، بزن زنگ هی-

 دیفهم یوقت مخصوصا داغونه، حالش یلیخ یول ...زدم زنگ بهش صبح-

 اهورا که

 .کرده نامزد

 اد؟یم رتیگ یچ هم جون به یبنداز رو نایا تو دمینفهم آخرش من-
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 ...اومدینم خوشم اصال رعباسیام و اهورا از یبچگ از من !بدون یدونینم-

 یلیدل پس

 هم رو رعباسیام و باشه داشته دوست رو اهورا انقدر نازمهر که نمیبینم

 یجا به

 .نهیبب برادرش

 چرا؟-

 .دارم دوسش چون-

 .بگو بهش برو آدم مثل خب ...خوره یبرم بهت ،یا وونهید گمیم یوقت-

 اهورا بعدم ؟یفهمیم کرد نابودم دارم؟ دوست نگفتم بهش یکرد فکر-

 مغرور درانق

 .یچ یعنی نازمهر بفهمه دیبا ...نزنه یحرف یزود نیا به که هست

 .خورنینم هم درد به اهورا و نازمهر بعدم-

 پوست که خواهرش برعکس داشت، دیسف پوست و بلند قد لیاسماع

 .داشت یگندم

 بود، کرده رنگ یا قهوه هم رو موهاش و داشت یمشک یابرو و چشم

 دوست اصرار به

 .شدیجد دختر

 .بود یضیب صورت شباهتشون تنها

*** 

 با هنوز .کرد رها رنگ دیسف کاناپه یرو رو، خودش قهوه، ختنیر از بعد

 حرف یاداوری
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 .زدیم حلقه هاش چشم یتو اشک رامیعل یها

 رفتن فرودگاه به رو خودشون یدورهم پسرا دیشن رامیعل از یوقت

 حالش دادن، حیترج

 .شد بد

 .ومدنین آخر ی لحظه تا که دش دیتجد بد حال نیا یوقت
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 مشترک جمله دو فقط پسرا، یگوش با تماس از که شد تر مطمئن یوقت

 .دیشنیم

 یول برسن، راه از پسرا دیشا تا بودند ستادهیا آخر ی لحظه تا دخترا با

 ومدنشونین

 .کرد ثابت رو رامیعل حرف

 حداقل که گرفت تماس پسرا یگوش با یوقت پرواز، تیگ از خروج از بعد

 تلفن با

 .روشد به رو جمله دو با تنها کنه، یخداحافظ

 .ستین دسترس در نظر مورد مشترک-

 .باشد یم خاموش نظر مورد مشترک-

 پشت اوشین که اومد ادشی یوقت .شد مایهواپ سوار یاشک یها چشم با

 چطور تلفن

 .شدنیم قبل از شتریب هاش اشک کرد،یم دادیب و داد سرش

 دیبا یچ یبرا دونستینم شه،یم محاکمه داره یچ سر دونست ینم

 .بده پس جواب
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 شتریب اش هیگر افتاد یم هاش زبون زخم و نوراهان یها حرف ادی یوقت

 قبل از

 کی با همراه رو اهورا عکس که گرفت اوج یزمان هقش هق .شدیم

 .دید گهید دختر

 هنوز که نیا با ران،یا گشتیبرم دیبا کنه، تحمل یطور نیا تونستینم

 زمان

 .بود دهینرس مسابقات

 خوابگاه یکارها بود مونده فقط ها، بچه از یکی به بسپره تونستیم یول

 که ها بچه

 .شدیم معلوم فشیتکل فردا تا اونم

 .بودن ختهیر هم به اوشین و نوراهان اهورا، نازمهر؛ رفتن با

 ی کلمه .بود شده گرفته سر از دوباره که یموضوع با مخصوصا

 یپتک مثل ،"ازدواج"

 .اومدیم فرود تکشون تک سر یرو که بود
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 مبهوت ها بچه همچنان یول گذشت،یم ها بزرگتر رفتن از قهیدق پنج

 و در داشتند

 .کردندیم نگاه رو ییرایپذ وارید

 و برداشت رو شیگوش و رنگ کرم مبل یپشت به داد هیتک آروم الر

 ردنک چت مشغول

 .شد آرزو با

 .ها بچه سمت کرد رو و هم یرو انداخت رو پاهاش اوشین
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 حرف یجد انقدر یروز هی میدونستیم هممون ن؟یگرفت عزا چتونه-

 شیپ رو ازدواج

 .کشنیم

 .مبل یرو نشست زانو چهار ینازل

 .ستین نازمهر که االن نه یول بله،-

 .خورهیم بهم ازش حالم که ارین من یجلو رو دختر اون اسم-

 .خواهرته !اوشین-

 مرده که یوقت ...اهیس سال صد یخواهر نیهمچ باشم نداشته خوام یم-

 زندهاش و

 کار؟ یچ خوامیم کنه،ینم یفرق چیه

 اوشین شدینم باورش .کردیم نگاه رو اوشین داشت باز دهان با ینازل

 مورد در داشت

 .زدیم حرف یطور نیا خواهرش تنها

 .اوشین سمت کرد رو یعصب نازیآ

 ...خوادینم نوراهان و تو مثل یبرادر نازمهرم اتفاقا-

 حرف دهنت از تر گنده کن یسع هم تو بخواد، نکرده مجبورش یکس-

 .ینزن
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 کجا از د؟ییپررو انقدر چرا شماها د هان؟ ؟یبکن یخوایم یغلط چه بزنم-

 نیا دیاریم

 رو؟ رو همه

 .نازیآ سمت کرد رو کالفه بهادر
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 همه نازمهر م؟یشد بدهکارم بهتون االن باز؟ چتونه ...ندارم حوصله نازیا-

 قال رو

 .رفت گذاشت

 .بهادر سمت کرد رو گرد یها چشم با بهار

 یوقت فرودگاه؟ میرفت آرزو و عسل و رامیعل همراه به دخترا ما چرا پس-

 براتون انقدر

 نگاه هاتون یگوش به دینداد خودتون به زحمت یحت که نداره ارزش

 ...دیبنداز

 نگاه رو بهار و نازیا داشت و هم یرو بود انداخته رو پاهاش نوراهان

 .کردیم

 .نیبد لیتحو شعر کم-

 .نوراهان سمت کرد رو و توهم دیکش ور هاش اخم نازیا

 دیخواینم چرا فهمم ینم د،یبفهم نیخواینم چرا دونمینم چنده؟ لویک شعر-

 گوش

 .نیبد

 .بفرما م،یدیم گوش میدار االن ما اصال آقا بشه؟ یچ که بدم گوش-

 نگاه رو دخترا داشتن گرد یها چشم با پسرا ه،یقض کردن فیتعر از بعد

 که کردندیم

 .خنده ریز دز نوراهان

 ...بود یقشنگ داستان ن،یآفر-

 .نازیا و نازدانه سمت کرد رو یعصب رعباسیام
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 تو مخصوصا ن،یباش داده لیتحو پرت و رتچ اگه حالتون به یوا فقط-

 جمع نازدانه

 .رو حواست کن

 بدم هدر رو ارزشم با وقت که ستمین عالف انقدر !دمیترس یوا یوا-

 گفتن دروغ یبرا

 .تو به

 .ارمیب ریگ رو رامیعل کن دعا پس ...خوبه-

 نازیا .شد بلند جاش از که بود نشده تموم رعباسیام حرف هنوز

 رو یخونسرد درکمال

 .رعباسیام سمت کرد

 خب؟ راه، اون به دیبزن رو خودتون کمتر !بسه ...مهمه براتون میدیفهم-

 مسخره انقدرم

 .اهورا تو مخصوصا .نیاریدرن ازدواج سر یباز

 ؟یدار من به کاریچ االن-

 اگه ...شه تیاذ نازمهر خوامینم یول باهات، ندارم یکار شکر رو خدا-

 با یخوا یم

 .زودتر یکن ازدواج عسل

 کنم؟ ازدواج نچسب اون با خوامیم من گفته یک-

 .اهورا سمت کرد رو پوزخند با نازدانه

 شیپ رو ازدواج بحث زود انقدر نایا مامان یچ واسه پس دونن،یم همه-

 که دن؟یکش

 .نیباش راحت پسرا شما

 .ستادیا نازدانه یرو به رو و شد بلند جاش از یعصب اهورا
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 ازدواج تهیعفر اون با خوامیم گفتم یک من نه،نازدا بفهم دهنتو حرف-

 کنم؟

 .گفتن عکساتون نگفته، یکس-
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 عکس؟ کدوم-

 !یکور کال-

 .نازدانه سمت کرد رو و ستادیا اهورا سر شتپ رعباسیام

 به دوم نازدانه، یزنیم حرف یطور نیا بزرگترت با آخرته و اول دفعه-

 ربط یکی تو

 چون نداره؛ تو به باشه، داشته ربط یهرک به یعنی موضوع نیا !نداره

 ،یا بچه هنوز

 ...که یا بچه انقدر

 !بسه یفهمیم تو-

 .رفت باال طبقه سمت به عیسر بزنن، یفحر ینازل ای الر که نیا از قبل

 .گذاشت کمرش یرو رو هاش دست ینازل

 سه نیا یتو شده یچ ن؟یشد یطور نیا چرا مرگتونه؟ چه فهممینم من-

 که سال

 اونا چون نیبود گربه و سگ مثل کاش بازم ن؛یا گربه و سگ مثل

 !دارنیم نگه حرمت

 از رفت نازمهر ...دیکن بس همو؛ دیبزن نیخوا یم فقط نه، شماها یول

 !شد تموم ران،یا
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 یب که نامردم واقعا آره برگشتم، از دیکن استقبال انقدر کردم ینم فکر-

 یب رفتم، خبر

 .اومدم خبر

 .سمتش برگشتن همه نازمهر یصدا با

 نگاه بود، داده هیتک سالن کنار ستون به که رو نازمهر داشتند متعجب

 .کردندیم

 .رعباسیام سمت کرد رو آروم نازمهر

 !نکن یخال سرنازدانه ،یا کالفه من دست از-

 دخترها و برداشت قدم پله راه سمت به بگه، یزیچ یکس نکهیا از قبل

 .دنبالش هم
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 .بود کرده یمخف رو خودش آسمون ی رهیت یابرها پشت دیخورش

 خواستیم و بود گرفته یتهران عمارت یها بچه دل مثل هم آسمون دل

 یول بباره،

 .رو چشمش اشک نهیبب یکس که دیترسیم

 آروم دلش و بشن یجار هاش اشک تا بود فرصت منتظر هم دیشا

 یچ هر یول ره؛یبگ

 .بود یتهران بزرگ عمارت یها بچه زا بهتر بود،

 رو حسرتش رونیب از همه و نداشت خبر داخلش از یکس که یعمارت

 .خوردنیم

 دیباریم نبود، عمارت یها بچه دل از مغرورتر بود، یهرچ آسمون دل

 طاق طاقتش اگه
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 دور کردن،یم سکوت شکوندن،یم دل عمارت یها بچه یول شد،یم

 یول ...شدنیم

 باز گهید هم با زدن حرف به هاشون ب**ل د،یرباینم هاشون چشم

 مثل .شدینم

 کردنیم شروع گرفت،یم هم از دلشون یوقت که عمارت باغ یها پرنده

 .زدن حرف به

 حرف با که بود گرفته هم از یلیخ دلشون دیشا یتهران عمارت یها بچه

 حل زدن

 .بودن اشتباه در یول شد،ینم

 .شدیم درست زدن حرف با هم ایدن مشکالت نیبزرگتر چون

 مطمئنا دونستن، یم عمارت یها بچه اگه کنه،یم معجزه زدن حرف

 کردنیم شروع

 به هاشون یدلتنگ از هست، دلشون یتو یچ هر گفتنیم زدن؛ حرف به

 عالقه از هم،

 .کردنیم سکوت فقط یول هاشون؛ یدلخور از داشتن، هم به که یا

 سکوت انقدر ت،خیریم هم به داشت یچ همه که کردن سکوت انقدر

 و بودند کرده

 نفر چهار که کردند کم رو گهید هم یرو انقدر زدن، زبون زخم هم به

 به داشتند

 .دنیرسیم هدفشون
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 وارث عمارت؛ یها بچه دونستینم نفر، چهار اون یحت کس چیه یول

 دیجد یها

 ارن،ین گهید هم یرو به دیشا .یطیشرا هر یتو هستن، هم پشت یتهران

 هم یهوا یول

 .داشتن رو گهید

 .گرفت قبل از شتریب دلشون آسمون گرفته، یهوا دنید با نازیا و نازمهر

 یبالکن به هم نازمهر برد، پناه شیهندزفر و اتاقش به شهیهم مثل نازیا

 طبقه که

 هیگر یهوا به دیشا نه،یبب رو آسمون هیگر تا برد پناه داشت، قرار نییپا

 دل آسمون ی

 .گرفت یم آروم و دیبار یم هم خودش

 نگاه رو آسمون داره و ستادهیا بالکن داخل که نازمهر دنید با اوشین

 به آروم کنه، یم

 .برداشت قدم سمتش

 چپش بادست و شلوارش بیج داخل بود گذاشته رو راستش دست

 یکیسرام وانیل

 .خوردیم داخلش اتیمحتو از آروم و گرفته دستش رو دشیسف-یمشک

 قیعم نفس و بود گذاشته بالکن یها لهیم دور رو هاش دست نازمهر

 با که دیکش یم

 .بست آروم رو هاش چشم اوش،ین عطر یبو دنیشن

 کرد شروع یا دورگه یصدا با و گرفت قرار رشس پشت آروم اوشین

 .زدن حرف به

 ؟یبر یخواستینم خودت مگه ران؟یا یبرگشت چرا-
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 با اوش،ین سمت برنگشت یول کرد، باز رو هاش چشم آروم نازمهر

 یصدا دنیشن

 .گرفت خودش دست از دلش اوشین ناراحت

 ...ارمیب دووم تونستمینم ...بود شده تنگ دلم-

 .کرد نگاهش نهیس به دست و سمتش برگشت کامل اوشین حرف، نیا با

 
 

156 

 تو به یچ دونمینم نکرده؟ ازدواج اهورا که یش مطمئن یخواست یم-

 اگه رسهیم

 کنه؟ ازدواج اهورا

 برگشتم؟ یزیچ نیهمچ خاطر به گفته یک !رسهینم من به یزیچ-

 زمزمه به کرد شروع نشه متوجه یکس که یجور دلش، یتو آروم

 .خودش با کردن

 ...گذاشتم اهورا یپا که شکستهاس قلب رسه،یم من به که یزیچ تنها-

 چون برگشتم

 که برگشتم .اومدیم فرود سرم یرو که بود یپتک مثل عسل با عکساش

 بپرسم ازش

 .نفرستاد برام رو عکسا خودش چرا

 .بود شاهدش اوشین که بود یزیچ تنها سکوت

 .خواهرش دل گرفتن نظر در بدون داد ادامه نازمهر، سکوت دنید با

 با طور نیا که بود گرفته خواهرش تنها دست از دلش اوشمین دیشا

 .زدیم حرف هیکنا
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 دیشا البته !خودت جز به ست،ین مهم تو یبرا یزیچ دنبو حواسم آخ-

 یبرا خودتم

 ...دارن خود یجا که هیبق ،ینباش مهم خودت

 .کرد دنیبار به شروع هم نازمهر دل برق، و رعد یصدا با

 و ریز بود، ستادهیا فالگوش که ییاهورا دل و کرد دنیوز به شروع باد

 حرف از شدیم رو

 .نازمهر یها

 ...رینگ یجد ه،یالک هاش حرف همه" گفت یم دلش ته یزیچ هی یول

 خواد یم

 چیه غرورش یصدا مقابله در صداش انقدر یول "کنه آروم رو خودش

 .بود
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 دن،یبار به کرد شروع آروم و سکوت به شد محکوم دل شهیهم مثل

 آسمون، دل مثل

 یرحمیب با رو هاش حرف داشت که یاوشین دل مثل نازمهر، دل مثل

 رخ به تمام

 .دیکشیم نازمهر

 کردن، نامزدن هم با ینبود رانیا یوقت عسل و اهورا بدون، یدونستینم-

 التیخ

 "شد؟ راحت

 .کرد یم نگاه رو اوشین داشت باز هاند با نازمهر
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 برق و رعد بلند یصدا با نازمهر قلب شدن خوردن یصدا موقع همون

 یول شد، یکی

 .بود گذاشته بالکن به پا تازه که یرعباسیام هم د،یشن اهورا هم

 .کرد شروع رعباسیام زدن، حرف به کنه شروع نازمهر که نیا از قبل

 ؟یزن یم رو حرفا نیا یچ که اوش،ین-

 هفته کی قراره بدون، یدونینم اصال ...ستین مهم براش یوقت نگم چرا-

 سال از بعد

 .کنن ازدواج هم با لیتحو

 و رعباسیام یول اره،یم داره خواهرش روز به چه دونستینم اوشین

 .دونستنیم اهورا

 .کرد دنیبار به شروع شدت با بارون

 رو هاش چشم و دستش کنار ستون به بود گرفته رو دستش اهورا

 تا بست بست،

 .شکست چطور نازمهرش نهینب

 .یصندل یرو نشوندش و گرفت رو نازمهر یبازو عیسر رعباسیام

 رامیعل از دیبا من چرا ...یداداش سوال هی فقط ...فقط رعباس،یام خوبم-

 !بشنوم؟
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 شدینم باورش شد، شل رعباسیام یدستا ،"یداداش" گفت نازمهر یوقت

 یبرا هنوزم

 .باشه "یداداش" نازمهر
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 نگاه متعجب دیچک نازمهر چپ چشم از که یاشک قطره دنید با اوشین

 هنوز کرد؛یم

 .خواهرش دل با ردهکارک یچ بود دهینفهم

 عیسر سالن، از دادیب و داد یباصدا بده، یجواب رعباسیام که نیا از قبل

 رو خودشون

 .رسوندن سالن به

 .بود گرفته باال بحثشون بدجور نازیا و نوراهان

 .رسوندن ییرایپذ به رو خودشون مهیسراس همه

 هم، نازیآ .شلوارش یها بیج یتو بود برده رو هاش دست نوراهان

 در نهیس به ستد

 نگاه رو نوراهان داشت هاش، شونه یرو بود افتاده شالش که یحال

 .کردیم

 .نازیا و نوراهان سمت کرد رو گرفته یصدا با اهورا

 سرتون؟ یرو نیگذاشت رو عمارت کل خبرتونه چه-

 .اهورا سمت کرد رو و بست رو هاش چشم کالفه نوراهان

 گهید پسر هی با یبشنو یخوایم هان؟ اهورا؟ یبشنو یخوایم یچ-

 دمش؟ید

 .هم یرو انداخت رو پاهاش و مبل نیتر کینزد یرو نشست آروم اهورا

 .ندارم یحرف چیه-

 .نوراهان سمت کرد رو و موهاش یتو برد رو هاش دست کالفه نازیآ

 دخالت رو خودت وسط نیا چه تو به اصال هان؟ ؟یمن ی کارهیچ تو نمیبب-

 ؟یدیم

 ؟یگردیم دختر هی با روز ره چرا پرسم یم من مگه
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 .بود داد سالن کنار ستون به رو اش هیتک رعباسیام

 .نوراهان سمت رفت د،یکشیم گاریس داشت که یحال در هم الر

 .نداره هم دهیفا ن،یبست رو از رو ریشمش-

 .اهورا کنار نشست و زد گاریس به قیعم پک هی

 .نیبد ادامه-

 .بودند ستادهیا هم کنار نازمهر و اوشین

 .کردیم نگاهشون داشت مبهوت اوشین

 .هم تو بود دهیکش رو هاش اخم هم نازمهر

 !بدن؟ هادام یچ یعنی الر؛ ...گهید دیکن بس-

 .نازمهر سمت کرد رو یعصب نوراهان

 یچ تو اصال ...یش مادر از تر مهربون هیدا خوادینم !شو ساکت یکی تو-

 نیا یگیم

 وسط؟

 گردنش سمت برد رو دستش آروم و دیکش قیعم نفس تا چند نازمهر

 چشم از که

 گردنش داشت نازمهر دیدیم که نبود اول دفعه نموند، دور اوشین یها

 یم ماساژ رو

 .داد

 .نوراهان سمت کرد رو شده کنترل یصدا با نازمهر

 یک هر به ضمن، در ...وسط یندازیم تو خود که نبود یکی تو با یکس-

 به داشته ربط
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 .ادیم یک با ره،یم یک با نازیآ نداره ربط یکی تو

 
 

160 

 هم نازدانه و برد باال طبقه سمت به و گرفت رو نازیا دست بهار

 .افتاد راه دنبالشون

 .زدن دست به کرد شروع الر رفتن، باال ها پله از تا

 .بده ادامه ...نازمهر نیآفر-

 .دیشن مجوابش گفت، یزیچ هی الر، کن بس-

 !برجکش یتو یزد بدجور یول ...دارم قبول-

 .دشونیکش عقب سمت به و موهاش یتو برد رو هاش دست نوراهان

 .الر سمت کرد رو و رونیب داد رو نفسش

 باشه، داشته زدن حرف ارزش که یبزن حرف یکس با بهتر من، داداش-

 و وقت فیح

 .یبزن حرف نیا با ینیبش عمرته

 تا چند .بود کرده ساکتش کامل نوراهان بگه، یچ دونستینم نازمهر

 قیعم نفس

 تا برد عقب سمت به رو سرش .بده قورت رو بغضش بتونه تا دیکش

 درد از یکم

 .نداشت یا دهیفا یول شه، کم گردنش

 انگار بگه، یزیچ نتونست یول کرد،یم اش وونهید داشت درونش یصدا

 به زدن مهر

 .هاش ب*ل

 .نازمهر سمت کرد رو اوشین
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 .یموند ساکت انقدر که نازمهر بهیعج یلیخ-

 .اوشین سمت کرد رو کالفه اهورا

 !شو ساکت گهینم یزیچ ینیبیم یوقت اوشین-
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 سمت آسانسور سمت به بزنه، یا گهید حرف یکس که نیا از قبل

 و رفت سالن راست

 .برد پناه آسانسور اتاقک به

 .رفت نییپا عمارت بوم پشت از ساعت، مین گذشت از بعد

 اومد هم تو یها اخم با ینازل که بود دهینرس اتاقش به پاش هنوز

 با نازمهر .سمتش

 .کردیم نگاه رو ینازل داشت رفته، باال یابروها

 ؟ینازل شده یچ-

 گشتم؟ دنبالت انقدر یبود کجا نشده؛ یزیچ-

 .بشم منفجر که نیا از قبل شم آروم ذره هی خواستمیم .بوم پشت-

 .یبردیم خودت با منم که فیح-

 .دادن در چهارچوب به رو هاشون هیتک دو هر

 یتو برد فرو رو دستاش هم ینازل و پشت برد هاش دست نازمهر

 ییمویل بلوز بیج

 .رنگش

 .یاومدیم هم تو خب-

 .شدم خل نازیا دست از اومدم یم فیح واقعا، آره-

 اتاقشه؟ یتو ؟یچ یعنی-
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 .بابا آره-

 یرو به رو قایدق نازیا اتاق .برداشتند قدم نازیا اتاق سمت به دو هر

 قرار نازمهر اتاق

 .داشت
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 .شد اتاق وارد زدن در بدون نازمهر

 .نازمهر سمت کرد رو بود، قلبش یرو دستش که یحال در نازدانه

 ؟یکنیم باز رو در یطور نیا چرا نازمهر،-

 ؟یدیترس-

 .میاریم در اداشو میدار نه-

 .خوبه-

 و هم تو دیکش رو ابروهاش بود، نشده تموم نازدانه با حرفش هنوز

 زد رو هاش دست

 .کمرش به

 ؟یریم رژه یدار ناز؟یا خبرته چه-

 فرستاد رو بلندش یموها و ستادیا جاش سر بود، منتظر انگار که نازیا

 .پشتش

 ؟ینفهم به یزن یم رو خودت ای یدونینم !خبرمه چه که-

 و بست رو اتاق در ینازل کرد،یم نگاه رو نازیا داشت واج و هاج نازمهر

 تو به رو نازمهر

 .کرد تیهدا

 .نازدانه یرو به رو نشست و رفت آروم خودش
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 .داد ادامه نازیا که کردیم نگاه رو نازیا داشت رفته باال یابروها با نازمهر

 شه؟یم یچ ینزن حرف تو دونمینم من-

 !شده یچ دمیهمف تازه ...نمیبب کن صبر-

 .سرش پشت برد رو هاش دست و دیکش قیعم نفس تا چند آروم
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 تو از خواستمیم گفتم اگرم ...نگفتم یزیچ من نوراهان تو دعوا یتو اوال-

 یطرفدار

 .کنم

 نم؟یبب رو یک دیبا ،یکن یطرفدار نخوام-

 هم نازیا .کرد صدا رو اسمش اخطار با و نازیا سمت برگشت اخم با ینازل

 رو نفسش

 .رونیب فرستاد

 ...ستین یکی ینازل آخه-

 با دیپرس یم ازت داشت بدبخت نوراهان یوقت دونمینم من ناز؛یا بسه-

 ،یبود یک

 دمید من یبد رو جوابش یتونستینم موقع اون یکردیم خفش یداشت

 دارم

 نیهمچ دونستمینم کنم، یطرفدار میآج از خواستم سرم ریخ ...کشتیم

 یاتفاق

 ...کردمیم یغلط نیهمچ عمرا وگرنه افتهیم

 .کرد صدا رو نازمهر دفعه نیا ینازل

 ...لطفا جون نازمهر-
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 پناه خودش اتاق به و کرد ترک رو اتاق بگه، یزیچ یکس که نیا از قبل

 از رو در و برد

 .کرد قفل داخل

 زانوهاش یرو رو سرش و کرد جمع شکمش یتو آروم رو پاهاش

 رو چشماش گذاشت؛

 عمارت بوم پشت از که یتاریگ یصدا به سپرد رو خودش بست،

 .اومدیم

 .دیباریم نم نم بارون

 زنهیم که بارون
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 افتمیم تو ادی

 همه نیا داغونم

 گفتمیم ادتهی

 تو من،

 دو هر بارون ریز

 ...میریس هم از تامون دو هر

 .کردن هق هق به کرد شروع آروم و دیرس اوج به اش هیگر

 .میریمیم هم از دور

 یرو آروم هاش اشک و سرش پشت وارید به داد هیتک رو سرش آروم

 سر اش گونه

 .خوردنیم

 حسرت با یقلب من بستم یوا
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 داغون و کرد ام خسته

 منو مانیپ بستن یوا

 بارون نیا با بازم
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 وونهید منو شکست چشمات

 داغونه گهید دلم واسم بسه

 بسمه تو عشق ی غصه و من

 غمه از تو واسه یعادت شده

 همه نیا بگم اومدم رید و من

 بسمه تو یپا یعاشق و من

 حسرت با یقلب من بستم یوا

 داغون و کرد ام تهخس

 منو مانیپ بستن یوا

 بارون نیا با بازم

 )افتم یم تو ادی باند؛ هوروش(

 .بودن گفته عمارت نیا یها بچه یبرا رو آهنگ متن انگار

 .بودن دور هم از هم مردن،یم هم یبرا هم

 .رفتیم راه آروم بارون ریز باغ یتو رعباسیام

 رو هاش چشم و ادفرستیم رونیب رو نفسش بار کی قهیدق دو هر

 مبادا تا دیمالیم

 .ادیب هاش چشم از یاشک
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 که دیشن یوقت رو نازدانه یاشک یها چشم کنه فراموش تونستینم

 کس با رعباسیام

 .کرده نامزد یا گهید

 با هم الر و بگه نازدانه به تا انداخت جا رعباسیام رو یزیچ هی یول

 تمام یرحمیب

 .داد کش رو رعباسیام دروغ

 .داشتن خبر ازش هم بهار و نازیا و ینازل یحت که یدروغ

 .کنه آروم رو نازدانه دل الر، ای رعباسیام جز به تونستیم یک یول

 .بود انداخته جا رو یزیچ کی هم نازدانه دیشا

 ییغرغرو رمردیپ حرف به و باشه رحمیب عشقش مثل خواستیم دیشا

 درونش که

 .کنه گوش بود،

 عصاش که درونش یغرغرو رمردیپ حرف به شدن موفق دوشون هر

 دیکوبیم محکم رو

 .کردن گوش دادیم دستور بهشون و نیزم

 گوشه پوزخند هی با آروم غرور، از بود پر که درونشون رمردیپ نیا حاال و

 داشت لبش ی

 .بود کرده شیزندون رو چاریپ دل و کرد یم نگاهشون

 .داره یقدرت چه کیکوچ دل نیا دونستیم یخوب به چون

 .بود شده یبیعج طور هی بارون وجود با عمارت باغ یهوا و حال

 ها ختدر یها برگ به که بارون شر شر یصدا .خورده باران خاک یبو

 .خوردیم
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 یعاشق و دنیرقصیم بارون و باد ریز که یکیکوچ و بزرگ یها گل

 .کردنیم

 نیب رو تارشیگ و بود نشسته عمارت بوم پشت یرو اهورا یطرف از

 گرفته هاش دست

 .بود
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 دوباره نازمهرش که شدینم باورش شه،یهم از تر تنگ دل بود، تنگ دل

 کرده کوچ

 .باشه

 قبل از شتریب بود، دایپ یخوب به که یچوب کلبه و باغ دنید با یدلتنگ نیا

 .شدیم

 .رو اوشین ای بدونه مقصر رو خودش دونستینم

 کجا از دونستینم خودشم که ییها حرف زد، که ییها حرف بابت

 .رهیگ یم نشئت

 از داد،یم نشون الیخیب رو خودش انقدر که بود مقصر نازمهر دیشا

 عادت یبچگ

 .خودش یتو ختیریم رو یچ همه داشت

 یکس عاشق یول بود؛ یعاشق جرمش، تنها که بود یرامیعل مقصر دمیشا

 که بود شده

 .بود یا گهید کس وونهید خودش

 مبادا که آورد،ینم روش به و بود نازمهر اشیدن همه نفر، هی اون که

 درونش رمردیپ
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 .بشکنه و شه ناراحت

 .کنهیم یزندون شتریب رو"دل" کار نیا با که دونست،ینم یول

 .رفت عمارت از بهار و نازدانه با دعوا از بعد الر

 اشک رومآ و دادیم گوش اهورا یصدا به و بود ستادهیا بالکن یتو بهار

 .ختیریم

 نگاه رو رعباسیام داشتن باال سالن بالکن یتو نوراهان، و نازیا یطرف از

 .کردنیم

 .نداشتن یخوب یهوا و حال کدوم چیه

 .نازیا سمت کرد رو نوراهان

 نازمهر؟ دنبال یبر یخواینم-
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 م؟یبشکن رو دلش دوباره بشه؟ یچ که برم-

 .بود ها بچه به دادن نیتمر درحال نازمهر

 تنها ؛یگندم پوست و داشت یاستخوون و دهیکش صورت نازمهر

 به شباهتش

 .بود شیا قهوه یابرو و چشم برادرهاش،

 یکس مبادا تا کردیم نگاهشون و رفتیم راه نشونیب شتدا کالفه

 رو نیتمر یاشتباه

 .بده انجام

 .بود کرده خوش جا لبش ی گوشه یپوزخند حوصله یب ساعت، دنید با

 حوصله یب و تر اخالق بد بود، برگشته عمارت از که هفته کی نیا یتو

 شده قبل از تر
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 .بود

 سالن داخل تیریمد زیم سمت به عیسر ،یکشش ناتیتمر انجام از بعد

 یرو و رفت

 .نشست زیم

 .رفت سمتش به عیسر کالفهاس، چقدر که نازمهر دنید با دهیسع

 .داشت متوسط قد و یگندم پوست دهیسع

 .بود کرده ترش بانمک یلیخ دهیسع یفرفر یموها نازمهر، نظر به

 هاش دست و نازمهر سمت رفت و گوشش پشت زد آروم رو موهاش

 .گرفت رو

 مهرم؟ناز-

 ...هوم-

 رون؟یب میبر امشب یخوا یم ...گمیم-
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 .جونم یفر یفر خوادینم نچ،-

 یپاها یرو گذاشت رو سرش آروم و دیبرچ رو هاش ب**ل دهیسع

 .نازمهر

 .دهیسع سر یرو گذاشت رو سرش هم نازمهر

 .نبود مهم براش یچیه که بود بد حالش انقدر

 .زدن حرف به کرد شروع آروم دهیسع

 ناز،یا نه کن باور ...شه یم بهتر حالت عمارت؟ یبرگرد یخواینم نازمهر-

 از اوش،ین نه

 .نزدن یحرف عمد یرو
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 .کرد بلند رو سرش و فرستاد رونیب آه اب رو نفسش نازمهر

 .ستین کدوم چیه ریتقص-

 نازمهر دور رو دستش و نشست کنارش نازمهر، از تیتبع به دهیسع

 .انداخت

 جون؟ یناز هیک مقصر پس-

 ...گفته پسرا به یچ دونمینم .رامیعل-

 شه؟ آدم تا زنهینم نویا یکس آدم مثل بار هی چرا خب-

 .دهیسع سمت برگشت پوزخند با نازمهر

 دهیسع یعنی ...نشد بهتر که شد بدتر خورده؟ کتک کم یفکرکرد-

 خفش خوامیم

 و من گفته پسرا به رفته شده پا پررو، پسره خودم یدستا نیهم با کنم

 نازمهر

 !میکن ازدواج هم با میخوایم

 .نازمهر سمت برگشت و زیم یرو نشست زانو چهار

 
 

170 

 گفته؟ یک-

 .شد دعواشون که موقع همون برم، رانیا از نکهیا از قبل-

 .چه اون به اصال ها، ییرو پر عجب-

 یم دمیفهمیم دیاب دمشید یمهمون یتو که موقع همون بگو، رو نیهم-

 چه خواد

 ...بزنه یگند

 کرده؟ نامزد اهورا گفته که بود لجش یرو از یعنی-



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 189 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .قایدق-

 .دیکش سر و برداشت رو بود دستش کنار که یا شهیش

 نییپا زیم یرو از دهیسع .ادیم سمتشون که دید رو نازیا موقع همون

 نازیا با و اومد

 .داد دست

 سمت کرد رو داد،یم تکون آهنگ تمیر با رو پاهاش که یحال در نازمهر

 .نازیا

 شد؟ تموم خان نوراهان با دعواتون-

 .اعصابم به بود زده گند نوراهان کن باور د،یببخش ...یناز ا -

 شده؟ یچ دونم،یم بله-

 ...یچیه-

 .ستمین مطمئن-

 عمارت؟ یاینم یچ یعنی اصال-
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 رو شیگوش و دیپر نییپا زیم یرو از عیسر ناز،یا لحن دنیشن با نازمهر

 بیج یتو

 .گذاشت رنگش دیسف شلوار

 شده؟ یچ .بزن حرف نازیا-

 !بگم؟ یچ-

 رو آهنگ برداشت، رو کنترل .ودب اعصابش یرو یبدجور کیموز یصدا

 صفر یرو



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 191 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دهیسع ای نازمهر دنید یوقت یول دراومد، همه یصدا که گذاشت

 کننینم یتوجه

 .شدن نیتمر مشغول

 ...ای یگیم نازیا-

 عمارت از الر شد، دعواشون الر و نازدانه و رعباسیام ...باشه باشه-

 مثل رفت

 ...حال از که رعباسمیما هست یروز دو کرده، تب هم نازدانه .یجنابعال

 .رفت دفترش سمت به عیسر نازمهر که بود نشده تموم حرفش هنوز

 راه، یتو .افتادن راه عمارت سمت به نازیا همراه به ساعت مین از بعد

 تمام نازیا

 .کرد فیتعر نازمهر یبرا رو داستان

 آب آروم پدرش یعصبان صورت دنید با نازمهر عمارت، دنیرس یوقت

 رتقو رو دهنش

 .داد

 .یمشک و دیسف ششیر و بود شده دیسف هاش قهیشق کنار اریماه

 .رسوند اریماه به رو خودش عیسر نازمهر

 ...باب-

 .رونیب یریم ،یاومد که یدر همون از نازمهر، نگو یچیه-
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 ...دیببخش کردم، غلط بابا-

 و رفت آسانسور سمت به اریماه که بود نشده تموم نازمهر حرف هنوز

 هم نازمهر
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 .سرش دنبال

 .کنه آروم رو اریماه تا شد موفق نازمهر تالش، ساعت کی از بعد

 تا گرفت دوش و رفت شاتاق به عیسر پدرش، کردن آروم از بعد

 نیا و باشگاه یخستگ

 .بگذره بود، قرن کی ی اندازه به که ساعت کی

 نازدانه اتاق سمت به و بافت رو موهاش هاش، لباس دنیپوش از بعد

 آروم نازدانه .رفت

 .دادیم سوپ بهش آروم داشت آرا شب و بود دهیخواب تخت یرو

 ها مبل از یکی یرو ینازل .بودن زده راستش دست به هم سرم کی

 .بود نشسته

 بغلش آروم نازمهر دنید با آرا شب نازدانه، سمت رفت آروم نازمهر

 .کرد

 .یاومد خوش خاله، زیعز-

 .جونم خاله یمرس-

 .انداخت نازمهر اغوش یتو رو خودش نازدانه

 .رفت رونیب اتاق از و گذاشت خودشون حال به رو ها بچه آرا شب

 من به رو گهید یکی یدیشن رعباس؟یام کارکرد یچ یدیشن نازمهر،-

 داد؟ حیترج

 نداره؟ دوستم یدیفهم

 گرفته هاش دست نیب رو سرش ینازل خت،یریم اشک آروم و گفتیم

 .بود

 .کرد یم نوازش رو نازدانه یموها آروم نازمهر
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 باور ...بگه تونهینم فقط ...فقط داره، دوست رعباسیام دلم؛ زیعز-

 چقدر یکنینم

 .داره دوست

 با خوامیم گفتم بهش عمد از منم هان؟ ه؟یداشتن دوست چجور نیا-

 ازدواج رادیه

 !کنم

 جدا آغوشش از رو نازدانه عیسر نازدانه، حرف نیا دنیشن با نازمهر

 شد رهیخ و کرد

 .هاش چشم یتو

 نازدانه؟ یگینم که یجد-

 ...گمیم یجد-

 .بگه کامل نتونست نازیا ؟یکن فیتعر آدم مثل شهیم ؟یچ یعنی-

 .شد بلند جاش از ینازل بگه، یزیچ نازدانه که نیا از قبل

 .رفت گذاشت الر چرا خبرشده، چه گمیم بهت خودم-

 .کنه استراحت نازدانه تا بالکن یتو میبر قطف باشه،-

 .باشه-

 .رفتن نازدانه اتاق بالکن سمت به دو هر

 .شد غرق افکارش یتو و دیکش دراز آروم نازدانه

 .ینازل سمت کرد رو نازمهر

 رعباسیام یبرا که دارن اصرار وقته یلیخ عمو و خاله که دونمیم ن،یبب-

 برن
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 قضا از و اومد خواستگار نازدانه یبرا که دونمیم نمیا .یخواستگار

 هم رعباسیام

 .دونمینم رو شیبق فقط ...دختره هیخواستگار رهیم شب همون
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 .کمرش پشت برد رو هاش تدس ینازل

 که دیفهم نازدانه ...نهیا اش هیبق .گمیم بهت بذار ؟یدونینم واقعا-

 رفته رعباسیام

 بهار و من که کنه تشیاذ ذره هی خواستیم و گهید دختر هی یخواستگار

 نه، میگفت

 دختره مورد در رعباسیام از نازدانه یوقت .کرد رو خودش کار یول

 رعباسیام پرسه،یم

 یول شهیم یعصبان هم نازدانه .ستین مربوط یکی تو به گه یم بهش

 گه،ینم یزیچ

 حرف لیموبا با کنه یم شروع رعباسیام و الر یجلو قهیدق چند از بعد

 به قراره که زدن

 گوش تو خوابونهیم یکی کنه،یم یقاط هم الر .بده مثبت جواب پسره

 اصل .نازدانه

 .جاست نیا از دعوا

 .کرد یم نگاه رو ینازل داشت واج هاج نازمهر

 نامزد دختره نیا با وقته یلیخ من گفته رعباسمیام که یبگ یخواینم-

 چیه به و کردم

 ؟یبکن یخوایم یغلط چه نداره؛ ربط یکس
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 نازدانه و رعباسیام یدعوا هنوز خب یول ...گفته رو نیهم قایدق چرا-

 بود نشده تموم

 .بکنم نتونستم یکار منم رون،یب زد عمارت از الر که

 کرده؟ تب نازدانه نیهم یبرا-

 ...دتریجد خبر .ستین نازدانه از بهتر رعباسمیام قا،یدق-

 نرده یرو نشست هم ینازل و سرش پشت وارید به رو اش هیتک نازمهر

 .داد ها

 .ینازل سمت کرد رو نازمهر

 بهاره؟ دوسته با الر نکهیا سر کردن دعوا بهار و الر-

 .کرده اشتباه دیفهم ییجورا هی بهار خب یول ...قایدق-
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 .بشکونه رو الر دل یطور نیا نبود حقش دم،یشن بهار از خودم رو نیا-

 بهار با گهید خورده قسم که گفت من خود به الر یطرف زا ...واقعا آره-

 .نزنه حرف

 و حال اصال رعباسیام یول بود؛ بهتر نازدانه حال روز، پنج گذشت از بعد

 یخوب روز

 .نداشت

 رعباسیام دنید با نازمهر .بود نشسته باال سالن یها مبل از یکی یرو

 رفت آروم

 .ششیپ

 هست؟ اجازه-

 .آورد باال رو سرش آروم رعباسیام



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 195 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .نیبش ایب ...آره-

 .رعباسیام شیپ نشست آروم

 .شکست رو سکوت رعباسیام که بودند کرده سکوت دو هر

 .کهیکوچ خواهر بود بهتر یچ همه شده، تنگ میقد یبرا دلم-

 .دیلرزیم صداش رعباس،یام سمت برگشت شوک با نازمهر

 کم؟یکوچ یآبج هنوز ؟یجد-

 .بست نقش رعباسیام یها ب**ل یرو یجون یب خنده

 کردن گم از بعد که بگم نتونستم .بگم بهت نشد ...یول ،یبود شهیهم-

 که یدستبند

 بود، برداشته رامیعل که گردنبنده اون ای بودم کرده درست برات

 یآبج هنوزم

 شکستمش، نازمهر، یدونیم ...بگم نخواستم خودم دیشا ...یکمیکوچ

 درونم رمردیپ
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 دیکوبیم رو عصاش و دادیم دستور و بود نشسته شیصندل یرو که رو

 نیزم یرو

 .شکستمش ...بود کرده یزندان رو "قلبم" یطرف از .دلم

 .کردن دنیبار به شروع آروم رنازمه یها اشک

 نازیا ای بهار الر، نوراهان، اهورا، نظرت به ...شکستمش منم ...منم-

 شکستنش؟

 .نازمهر ن*د*ر*گ دور انداخت رو دستش آروم رعباسیام

 .قرارمون و قول ریز میزد که یوقت از .وقته یلیخ جوجه، آره-
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 .ادمهی رو همشون-

 ...ادمونهی هممون-

 .رعباسیام دست یرو گذاشت رو شسر آروم نازمهر

 ؟یداداش بپرسم سوال هی-

 .بگردم دورت بپرسم-

 ؟یدار دوست رو نازدانه واقعا-

 ...براش رمیمیم-

 ...پس-

 ...یماریب بستر تو فرستادم رو عشق خودم، یدستا با که کردم تیخر-

 رفت؟ چرا الر-

 ...گردهیبرم-

*** 
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 :گذشته

 .برداشت قدم عمارت باغ سمت به و کرد رها رو جمع یعصب اهورا

 کرد،یم صداش داشت که رامیعل و ها بچه به توجه بدون عیسر نازمهر

 اهورا سمت به

 .رفت

 .بودن نشسته باغ وسط تاب یرو دو هر

 .اهورا سمت کرد رو نازمهر

 ؟یهست یعصبان من دست از-

 .داد تکون "دییتا"یمعن به رو سرش اهورا
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 چرا؟ بگو بهم خب-

 .ستمین مهم برات اصال من ...یزنیم حرف گهید یپسرا با همش چون-

 یپسر چیه با گهید دمیم قول ...یمهم برام یلیخ تو اهورا؟ گهیم یک-

 نزنم، حرف

 خب؟ الر؛ و یداداش تو با فقط

 قول؟-

 .قول-

 .داشتند سن سال نه ای هشت فقط نازمهر و اهورا

 به کردن شروع و شد باز هم از اهورا یها اخم نازمهر، دادن قول از بعد

 و یباز تاب

 .رفت یم هفتم آسمون تا هاشون خنده یصدا

 .اهورا سمت کرد رو و داشت نگه رو تاب نازمهر ،یباز تاب وسط
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 .یبد قول دیبا هم تو-

 .یبگ تو یهرچ-

 باهات دمیم قول بگو، بهم ایب یزد اگه .یبزن حرف دینبا یدختر چیه با-

 یآشت

 .نکن یباز کدومشونم چیه با ...باشم

 میبر حاال ...کردمینم عمرم آخر تا رو کار نیا هم یگفتینم یول ...قول-

 ادامش؟

 .میبر-
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 بزرگا آدم از شتریب یول نبود، شتریب سالشون نه ای هشت که نیا با

 یرو شدیم

 .کرد حساب قولشون

 .کرد باز حساب احساساتشون یرو شدیم شتریب

 .کردیم نگاهشون داشت حرص با عمارت داخل پنجره از رامیلع

 رو عروسکاش ای بودش ترسونده یبار چند رامیعل که نیا از بعد نازمهر

 بود، برداشته

 .نبود دوست باهاش گهید و نداشت یکار باهاش گهید

 دل یهوا چون ...بود دوست الر و رعباسیام اهورا، با شهیهم یول

 داشتن، رو گهیهمد

 .بودن دلخور هم از اگه یحت

 یچوب کلبه گوشه و نوشتن رو قرارشون و قول همه شدن، بزرگتر یوقت

 .کردن چال

 یبزرگ جشن یتهران عمارت داخل د،یجد سال دنیرس یبرا شهیهم مثل

 افتاده راه

 .بود

 .اومد نییپا ها پله از آروم نازدانه
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 شد، حبس نفسش گرفته رو نیآفر دست چطور که رعباسیام دنید با

 راه بغض

 .بود گرفته رو گلوش

 .کرد دعوا باهاش نیآفر خاطر به چطور قبل شب که رفتینم ادشی
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 .بده قورت رو بغضش تا دیکش قیعم نفس تا چند

 آروم اوشین دنید با اومد، خودش به جلوش یدست قرارگرفتن با

 گذاشت رو دستش

 .دستش یتو

 کجاست؟ حواست-

 ...جا چیه-

 بود، مهم براش که یزیچ تنها .نکرد یتوجه اوشین ی مسخره پوزخند به

 رعباسیام

 .بود

 صحبت مشغول و نشسته هم کنار یا نفره دو مبل یرو نازیا و نازمهر

 که بودن؛ کردن

 داخل که یبزرگ بالکن سمت برگشتن کیموز یصدا شدن پخش با

 .بود سالن

 .بودند شده مشغول گروهش همراه به اهورا

 به کرد، یم نگاه رو نازدانه یچشم ریز داشت که یحال در رعباسیام

 لعنت خودش

 یها چشم یتو اشک شد باعث که نیا یبرا کارهاش؛ یبرا فرستاد یم

 اش نازدانه

 .بزنه حلقه

 .نشناخته رو خودش هنوز هم رعباسیام دیشا

 .برگرده عمارت به گرفت میتصم باالخره هفته چند گذشت از بعد الر

 شدن شروع با

 .اومد سالن داخل هم الر اهنگ،
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 رامیعل اگه که افتاد نیزم به دستش از شربت وانیل الر، دنید با بهار

 نگرفته رو وانیل

 .شکست یم حتما بود

 .گرفت رو دستش و رفت نازمهر سمت به آروم نوراهان

 .کردیم نگاه رو نوراهان داشت متعجب نازمهر

 .برادرش دستش یتو گذاشت رو دستش یحرف چیه بدون

 پشت کنه، یم نگاه رو رعباسیام چطور که نازدانه دنید با نیآفر

 نازک براش یچشم

 .نموند دور رعباسیام چشم از که کرد

 .کنه تحمل تونهیم چقدر دونستینم شد، یم وونهید داشت نازدانه

 بود گرفته که یمیتصم از شدیم نویا بود؛ تحملش حد یآخرا دیشا

 .شد متوجه

 با که نازدانه و رعباسیام مخصوصا نبود؛ خوب ها بچه از کدوم چیه حال

 دنیفهم

 .شدیم هم بدتر حالش نازدانه میتصم

 .بود هشتاشون با حق هم یطرف از یول

 .نوراهان یبازو دور کرد حلقه رو دستش نازمهر

 .نازمهر گوش کنار آورد رو سرش نوراهان

 .بزرگه خواهر یگرفت اشتباه-

 دیشا .رمیگینم اشتباه یکس با رو داداشم وقت چیه ...نگرفتم اشتباه نه-

 داداشم
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 .نه من یول ره،یبگ اشتباه

 ره؟یگ یم اشتباه داداشت یدونیم ازکجا-
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 .دونمیم-

 .یباز لج-

 .رفتم تو به-

 .شد بتینص که یسعادت-

 .نکن ادیز روتو-

 .کنم یشوخ خواهرم با نیا از شتریب دینبا که نبود ادمی چشم-

 .نوراهان-

 ...شمیم ساکت-

 .کرد یم نگاه نوراهان یجد رفتار به داشت متعجب نازمهر

 .نهیبب رو بهار یحت که نیا بدون رفت، اربه دوست اطلس سمت به الر

 که بود سخت باورش کردن، دایپ رو خودشون راه آروم بهار یها اشک

 به رو اطلس الر

 .داد حیترج بهار

 .بود خواسته معذرت الر از که بهار خب یول داد،یم الر به رو حق البته

 برگشتن شوکه رادیه یصدا دنیشن با همه آهنگ، شدن تموم از بعد

 .تشسم

 کرد احساس .زنهینم قلبش گهید که کرد احساس یا لحظه رعباسیام

 .ستادهیا ایدن

 .شد خراب سرش یرو ایدن د،ید کنارش رو نازدانه یوقت
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 .شد زنده جلوش یچ همه لحظه کی یبرا
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 پشت یها پل همه دیفهم تازه کارکرده، یچ دیفهم یم داشت تازه

 خراب رو سرش

 .کرده

 شیزندگ نازدانه رو، شیزندگ رو، عشقش رو، نازدانه چطور که دیفهم

 .داد عذاب رو

 چه کرد، نامزد نیآفر با گفت نازدانه به که رو یوقت رفت ینم ادشی

 .داشت یحال

 تب یتو هفته کی اش نازدانه حرف، کی نیهم خاطر به که اومد ادشی

 یحت .سوخت

 نازمهر .کنه ازدواج رادیه با کنه قبول نازدانه که کردینم هم رو فکرش

 داشت ریمتح

 .کردیم نگاه رو نازدانه

 .نازمهر از بدتر بهار و نازیا شد،ینم باورش

 .بست خی تنش تمام دیشن اوشین از که یحرف با

 و نازدانه تا یشد موفق باالخره آره؟ ؟یکرد خودتو کار باالخره-

 .نرسن هم به رعباسیام

 نتونست یول شد، طاق طاقتش هاش؛ اشک سد شکست باالخره

 یرو رو دستش

 .کنه بلند برادرش

 !اوشین-
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 راه هاش اشک چطور که کردیم نگاه رو نازمهر داشت مبهوت نوراهان

 رو خودشون

 .کردن دایپ

 زخم انقدر آدم دشمن ندارم، دشمن به ازین نیهست تا دو شما یوقت تا-

 زنه ینم زبون

 داره، یم نگه حرمت ییجاها هی هم آدم دشمن ...بهم زننیم برادرام که

 تا دو شما یول

 !نه

 .رفت سمتش به عیسر نازمهر، اشک از سیخ صورت دنید با اهورا
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 رو بغضش زه،یر یم اشک آروم و مبل یرو نشست که بهار دنید با الر

 به .داد قورت

 دنید با یول تونست؛ینم یول نره سمتش که بود داده قول خودش

 جاش رس بهادر

 .ستادیا

 .باش آروم بهارم-

 کنه؟ یم یطور نیا من با چرا ...رهیگ یم شیآت داره دلم یداداش-

 .دیکش آغوش در رو خواهرش آروم بهادر

 .گرفت رو دستش و رسوند نازمهر به رو خودش عیسر اهورا

 نازمهر؟ ...نرو صبرکن-

 دور داشت ایدن .دیکش رونیب نیآفر دست از رو دستش رعباسیام

 .دیچرخیم رشس



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 214 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 رعباسیام .شد گرد هاش چشم وحشت با رعباس،یام دنید با نازدانه

 زانوهاش یرو

 .بود گرفته نیزم یرو رو دستاش و افتاده

 .بودند شده جمع دورش دوستاش ی هیبق و رامیعل

 خارجشون جمع از عیسر ها، بچه تیوضع دنید با آقابزرگ و بزرگترها

 شتریب تا کردن

 .ومدهین سرشون بال نیا از

 یتو ها بچه ی همه .شد بهتر رعباسیام حال ساعت، چند گذشت با

 جمع باال سالن

 .بودند شده

 از ینفس بازش یها چشم دنید با بود، نشسته رعباسیام سر باال نیآفر

 یراحت یرو

 .دیکش

 ...ک شکر رو خدا-
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 سالن به رو خودش عیسر رعباسیام که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .رسوند

 حرکت دنید با رادیه .شد بلند جاش از رعباسیام دنید با نازدانه

 هاش اخم نازدانه،

 .هم تو رفت

 .شد بلند جاش از

 !جات سر نیبش-
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 .سمتش کرد رو یعصب الر

 اگه بزن، حرف یطور نیا من خواهر با گهید بار کی فقط گه،ید بار کی-

 یموند زنده

 ...کهیمرت کنمیم عوض رو اسمم

 .رفت الر سمت به اهورا اشاره با نازدانه

 .فرستاد رونیب کالفه رو نفسش رادیه

 معلوم شیخال یجا یخوب به که بود نازمهر نبود، جمع یتو که یکس تنها

 .بود

 که نیا از قبل .طرفش برگشتن همه سالن یتو نازمهر، اومدن با

 بزنه، یحرف نوراهان

 .کرد شروع رعباسیام

 آخه؟ تیموقع نیا یتو یبر یخوایم کجا-

 هاش اشک مبادا تا بست رو هاش چشم نازمهر که گفت مظلوم انقدر

 .ببارن

 .خونه رمیم یول ...هستم-

 !نازمهر میگذاشت قرار ...ستین بودن اسمش که نیا-

 رعباس؟یام کرد عمل یک یول آره،-
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 .بمون یول ...کدوممون چیه-

 .ترف سمتش به آروم اهورا

 .زد یحرف هی اوش،ین رینگ دل به-

 .اوشین حرف از شترشیب نصف-
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 اش؟ گهید شتریب نصف-

 .یدونیم خودت-

 .شه یم درست بمون، تو-

 قول؟-

 ...که نکنم عمل هم یکی نیا به اگه-

 .باالخره یکرد عمل شیبق به-

 .قول پس ...خوبه-

 .ندیکش یراحت یرو از ینفس اهورا و رعباسیام نازمهر، موندن با

 اتاق؛ یتو برد و دیکش رو دستش و رفت نازدانه سمت به آروم نازمهر

 هم دخترا

 .دنبالش

 .شدند جمع هم دور همه

 ؟یکرد قبول واقعا نازدانه-

 .شدم مجبور-

 .اتاق داخل اومد شربت وانیل چند همراه به نازیا
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 .میش بهتر تا نیبخور-

 .بود شده قبل از بهتر یکم کی حالشون شربت، خوردن از بعد

 .نازدانه سمت کرد رو بهار

 ؟یشد مجبور رعباسیام حرف خاطر به-

 .آره-

 .کرد خوش جا لبش یرو یا خنده نازمهر
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 سرکنده مرغ مثل هفته کی اون یتو ...یکنیم کار یچ نهیبب تا گفت نویا-

 .بود

 شد؛یم وونهید داشت .دینخواب هم شب کی زد،یم بال بال داشت

 چقدر یدونینم

 حالشو؟ یدید ...زده بهت که یحرف یبرا کرده لعنت رو خودش

 .دختر وونتهید

 .مبل یپشت به داد هیتک رو سرش آروم نازدانه

 چرا؟ ده؟یم حرصم چرا پس-

 !رو داداشم ...دخترخانوم یدینم حرصش کم هم تو-

 .نازمهر سمت برگشتن ریمتح ایسوف و نازدانه

 داداشت؟-

 .خنده ریز زدن بهار و نازیا

 رعباسیام اول .نیبود ومدهین ایدن به هنوز موقع اون ...داداشم خان بله-

 بود، داداشم

 ...اوشین و نوراهان بعد

 .نزدن یحرف که ساله چند انگار کردند، وتسک همه مرتبه کی
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 .داد ادامه نازیا

 م،یریدلگ هم دست زا االن ...میبود خوب هم با واقعا نکن، نگاه االن به-

 .میناراحت

 .میبود خوب قبال ؛یول ...دونمینم
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 قبل .کرد ترک رو عمارت حرص با هم نیآفر .بودن جمع هم دور پسرا

 یکس که نیا از

 .اوشین به کرد رو رعباسیام بزنه، یحرف بتونه

 ...یدراورد رو خواهرکم اشک بدجور امشب که نمتینب برو اوشین-

 دور نباش نوراهان

 !مبر و

 .فرستاد رونیب رو نفسش نوراهان

 اول یول ...کرد تیخر اوشمین امشب نگفتم، یزیچ من داداش جان ریام-

 کارمون بذار

 .بعد شه، تموم

 .کردیم نگاه رو رعباسیام داشت یعصب رادیه

 ؟یا نازدانه ی کارهیچ بدونم شهیم-

 ...کارشمیچ گمیم بهت-

 .رادیه صورت یتو زد مشت با الر که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .ذارمینم زندهات !یزنیم حرف بد من خواهر با یکن یم غلط-

 آغاز و خورد رعباسیام از رو مشت نیدوم شه، بلند بتونه که نیا از قبل

 .دعوا

 .کردن قفل رو اتاق در دخترها رون،یب از بزن بزن یصدا دنیشن با

 .بودن شده وارید گچ مثل رنگشون ایسوف و نازدانه
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 رون؟یب خبره چه-

 .کردیم یباز شیگوش با داشت بهار
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 .زننشیم دارن ست،ین یزیچ-

 رو؟ یک-

 .نازدانه سمت کرد رو و آورد باال رو سرش خونسرد بهار

 .رو رادیه-

*** 

 » آخر فصل «

 یکس چیه یول کردن؛ ازدواج هم با دیع یتو نازدانه و رعباسیام

 ابراز کردینم فراموش

 .نازدانه به رو رعباسیام عالقه

 نگاه رو نازدانه و رعباسیام داشت ریمتح آقابزرگ شام، زیم سر اونم

 نازدانه که کردیم

 آروم هم پسرا و رسوند پزخونهآش به رو خودش عیسر چطور

 لحظه همون .دنیخندیم

 .کنه ییدلجو خواهرش از تا رفت آشپزخونه سمت به الر هم

 .کردن ازدواج هم با رعباس،یام عالقه ابراز از بعد روز دو

 عیسر الر رفت،یم راه باغ یتو داشت بهار که یدرحال بعد روز چند

 رسوند رو خودش

 .کردنیم نگاهشون شتندا بالکن از پسرا که یحال در

 کنار و دراورد رو شیهندزفر الر دنیباد بود، نشسته چمن یرو بهار

 .گذاشت

 یابرو و چشم و سبزه، پوست و بلند قد داشت، یاستخون صورت الر

 یموها با ،یمشک

 .بستیم یاسب دم پشتش که یبلند
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 .فرستاد رونیب آروم رو نفسش بهار

 .زدن حرف به کرد شروع مقدمه بدون نشست، کنارش الر

 گهید خب، و یزد که یحرف خاطر به دمیبخش رو تو من ...بهار یدونیم-

 تونمینم

 .کنم تحمل

 الر حرف با که کردیم نگاه رو الر داشت شیآب یها چشم با ریمتح بهار

 مبهوت

 .کردیم نگاهش داشت

 !یکن ازدواج من با دیبا و عاشقتم، ...یدونیم-

 .بهار سمت برگشت خنده با شد، تموم که حرفش

 ...الر-

 تر خوشگل چشمات ،یکنیم تعجب یوقت گفته بهت حاال تا یکس جانم؟-

 شن؟یم

 !خودت آره،-

 .متوسط یقد با الر، خالف بر داشت یدیسف پوست و گرد تصور بهار

 بهار یموها

 .داشت یا قهوه یابروها و بود روشن یا قهوه

**** 

 از بود شده خسته .رفت باال طبقه سمت به الر اعتراف از بعد نوراهان

 .یچ همه

 که نیا با .بود شده رشیگ بانیگر که یغرور از درونش، رمردیپ از

 ور غرور یپا و دست



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 211 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بود؛ مونده راه کی هنوز یول بود، شده برنده یراه دو نیا یتو و بسته

 به اعتراف اونم

 .نازیا
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 با داشتند نازمهر و نازیا .رفت نازیا اتاق سمت به یا مقدمه چیه بدون

 حرف هم

 .زدنیم

 ترک رو اتاق بزنه، حرف نازیا با خواستیم که نوراهان دنید با نازمهر

 همون که کرد

 .دید رو اهورا لحظه

 نبوده، راست هاش حرف از کدوم چیه رامیعل دنیفهم که نیا از بعدا

 هم نازمهر و اهورا

 رو اول قدم هنوز .بشکنن رو درونشون غرور عاواق تا گرفتن میتصم

 که بودن برنداشته

 .شد بلند نازیا غیج یصدا

 .رفتن نازیا اتاق سمت به دوشون هر عیسر

 یرو هم نوراهان .بود دهنش یرو دستش و بود ستادهیا تخت یرو نازیا

 داشت تخت

 .دیخندیم

 از تا گفتمیم بهت زودتر وگرنه ،یش زده جانیه انقدر کردمینم فکر-

 یدگیترش

 .یایدرب
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 .نوراهان سمت کرد پرت و برداشت رو تختش یرو کوسن حرص با نازیا

 جوابم نمیبب بکنم فکرامو تا رونیب من اتاق از برو !پررو افتهیق دهیترش-

 ...ای مثبته

 ؟یچ ای-

 .مثبته ای-

 باشه؟ یمنف یدار جرات-

 سمت به زمهرنا همراه به و داد تکون براشون تاسف یرو از یسر اهورا

 بوم پشت

 رو نشونیب سکوت اهورا ساعت، مین گذشت از بعد .رفتن عمارت

 .شکست
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 ی همه .نبودم یدختر چیه با مدت نیا یتو من نازمهر؛ یدونیم-

 عسل یعکسا

 یتو ای بودم دوستام با اومدم،یم رید که ییوقتا ی همه بود، فتوشاپ

 ...بودم ومیاستاد

 .دنیخند به کرد شروع آروم نازمهر

 ؟یخندیم یچ یبرا-

 وقت چیه دونستمیم قلبم ته از چون دارم، دوست که نهیهم یبرا چون-

 و قول ریز

 .یزنینم قرارت

 ؟یدار دوستم فقط تو ...وونتمید که من-

 .مغرور پسره وونتمید شتریب من ...نچ-
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 !پررو بچه-

 انیپا

18 / 3 / 1397 

 دارم دوست را تو آدم عهد از من

 دارم دوست را تو عالم آغاز از

 صبح دم تا آسمان و من شبها چه

 دارم دوست را تو :نم نم میسرود
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 .رمان نیا یتو نیکرد میهمراه که ممنون یهمگ به سالم

 ( 2،4،6 یها صفحه( شدن شیرایو ها ازپست یبعض

 ...مذاشتیم رپستید ربهیود داشت یوکاست کم اگه دیببخش

 .دعا التماس دارم دوستون یلیخ

 ):خداحافظ یبعد رمان تا
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