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یه شب یه سکوت مرگبار تنهایی یه مرد یه شب یه ترس مبهم از یه درد، 
 یه شب که راه  

 پیدا  

میکنه به یه غم یک شب،شبی که رسد تو تنهایی یک مرد یه شب،شبی 
 که تاریک بدون  

 هیچکس  

یه شب، شبی که انبوه مشکالت شده واسه یه تن،یه تن خسته و پر درد 
 تو روزای بعد واین  

 یه شب مال یه مرد کوچک تو تنهایی 

 پرغم این شب ونگاههای بیتفاوت همه به این مرد 

 مرد من ... 

 "آمور" 

 اه بازاین مدرسه کوفتی بدم میاد برم اونجا ...  -

 به کی بگم آخه 

توی کالس که رسیدم رفتم ته کالس نشستم آخه هیچکسی کنار من 
 منیشست به درک،مهم  

 نیست.  
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هه...خب من مسیحی هستم اونا اکرثا یعنی همشون مسلمونن ولی 
 خدارو شکر محله مون  

 اکرثا مسیحی هسنت فقط دوسه تا مسلمون داره اونام کاری 

 باهامون ندارن . 

امروزم اعصابم خورده مثال تولدمه اما کسی یادش نیست، تازه ازصبح 
 دعوا وکتک کاری 

 مامان وبابا باهم داشنت  

امان منو کتک زد که چرا به بابا میرسم ولش کنم بزارم مبیره راحت بازم م
 بشیم،داداشم که  

کال گذاشت رفت بیرون با دوستاش بره بگرده،براش این حرفا وکارا عادی 
 شده بود. 

اووووف لعنت به این شانس مگه من چند سامله؛ مثال امروز میشم 
 دوازده ساله هه ولی 

ام غمم زیاده وکسی نیست هوامو داشته باشه اندازه یه پرس بیست ساله 
 همه بفکر خودشونن  

  . 

یه پرس کنارم نشست منو از فکر بیرون آورد،بهش نگاه کردم به نظر پرس 
 بدی منیومد ولی 

 باصدای سعیدعوضی حامل داغون شد 
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فرزاد اونجا نشین مادرم میگه این کافر نجس تازه شنیدم باباشم -سعید
 دائم الخمر 

 سعید دائم الخمر یعنی چی؟ -حمید

حمید صورت جمع کرد من که -یعنی چیزای حروم و نجس میخوره-سعید 
 جوش آورده  

بودم زدم به سیم آخررفتم یقه سعید رو گرفتم چندتا مشت مشتی زدم 
 تو شکم وپهلوش،زدم  

عوضی خودت نجسی آشغال تو دمل هرچی فحش -جایی که جاش منونه 
 بود به جدو آبادش  

 دادم

 

فرزاد داد زد مدیر داره میاد منم کیفمو برداشتم وبدوازمدرسه زدم 
 بیرون؛دیگه مدرسه  

 منیرم، اگه برم دیگه اونجا منیرم . 

 حامل خراب بود دمل گریه میخاست ازهمه عامل آدم بدم میومد ازهمه... 

توراه خونه بودم دست خودم نبود بغض داشتم توگلوم،تودمل اشکام اومد 
 رو صورتم  ریخت 

 پشت رسهم دیگه به هق هق رسید  
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نزدیک خونه رسیدم، به دو روبرم نگاه کردم دخرت همسایه روبرویی که 
 مسلمون هم بود  

رودیدم، فکر کنم اسمش زهرا بود یه چادر سفید رسش کرده بود فکرکنم 
 نه سالش بود،با یه  

صورتم  لبخنده مسخره نگاهم میکرد منم که هنوز جوشی تازه دست به
 کشیدم وای خدای 

من دید گریه کردم داره بهم میخنده دخرته عوضی،باز قاطی کردم رسش 
 بلند داد زدم  

دخرتآشغال به چی میخندی گمشمو ازجلو چشمم دور شو تا نزدم لهت -
 کنم . رسشو انداخت  

 پایین وآروم رفت تو خونه ودرو بست. 

اون که بهت کاری یه لحطه به خودم اومدم،وای آمور چکار کردی 
 نداشت دمل سوخت حتی 

 اعرتاض هم نکرد،هیییییییس بیخیال کلید انداختم به در  

درو باز کردم تا داخل شدم دیدم از زیر در کسی یه بسته کوچک بایه 
 نامه چسبیده روش  

انداخته داخل ،اونو از جلوی در برداشتم روش بایه خط قشنگ نوشته 
 اسم منه،  » آمور«
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ماله منه توحیاط نشستم واول کادو رو باز کردم یه لبخند گنده وای این 
 اومد روصورتم یه  

 دست بندمردونه چرمی 

چقدر قشنگ،رسیع با ذوق به دستم بستم وای چقدر باحال بعد پاکت 
 نامه رو باز کردم  

 باهمون خط خش نوشته بود ... . 

 فصل دوم  

آمور جان روز به وجودآمدنت را به تو تربیک میگویم ازطرف یکی که 
 بودنت براش خیلی 

 مهمه... 

این کیه؟یعنی کیه که یادش من امروز تولدمه؟ چقدر خوشحامل که برای 
 یکی مهم هستم.دستم  

 بردم سمت صلیب تو گردنم،خداوندا ممنون تو هستم  

 ون که تو حداقل هوامو داری. ممنون که امروز داغونرتاز اینم نکردی،ممن

بلند شدم نامه رو با احرتام زیاد داخل جیبم گذاشتم که یه جا قایمش 
 کنم وهی ازرس ذوق به  

 دستبند توی دستم نگاه میکردم. 

بابا نیست مامان نیست آسا هم نیست خونه خالیه اه ،کیفموانداختم 
 تواتاق یه کم یخچال رو  
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گشتم هیچی نیست من گشنم یه تیکه نون برداشتم یکم پنیر ساندویچ 
 کردم همین که میخوردم  

یه دفعه دمل هوای عمو بابک کرد همسایمون یه زن خوب هم داره بایه 
 پرسویه دخرت که من  

 ازش خوشم میاد. 

بعضی وقتها میرم اونجابهم دعا یاد میده یه کم شطرنج بازی میکنیم،برم 
 دعا یاد  اونجا یه 

بگیرم شاید همه چی بهرتبشه میگه اگه دعا بخونی خداوند کمکت میکنه 
 توهمه کارها. 

زود کفش پوشیدم رفتم دم درشون درزدم خود بابک خان درو باز کرد 
 داشت به گلها آب  

 میدادبایه لبخند سالم کرد

 

 سالم آمورجان خوبی پرسم؟  -بابک

 بله ممنون  -

یه دست شطرنج توپ بزنیم،راستی همه چی رو بیاتو پرسم بریم -بابک
 به راهه؟ 

 رسمو انداختم پایین چیزی نگفتم،یه نفس کشدار کشید 
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همه چیز درست میشه خداوند خودش به همه ماکمک میکنه -بابک
 وهوامون رو داره نگران  

نباش این روزها باالخره متوم میشه واون زمان که آرامش ابدی درانتظارته 
   پرسم تو امید

 رفتم تو روزهای خوب توی... خیال  

 باصدای وانیا به خودم اومدم واز یه خیال پرت بیرون اومدم 

 آمور سالم چطوری؟ -وانیا

 سالم وانیا جان خوبم -

وانیا دخرتعمو بابک بود ده سال داشت داداشش ویلی هشت سال .از 
 وانیا خوشم میومد  

 فر،  دخرتخوشگل وبامنکی صورت سبزه باموهای نیمه

یه کم نگاهش کردم بهش دقیق تر شدم یه پلیور صورتی با یه شلوار لی 
 تنش بود موهای فر  

وکوتاهش رو روی شونه هاش رها کرده بودبا دیدنش لبخند به لبم اومد 
 رفتم جلو  

 آمور بیاتو چرا تو حیاط ایستادی؟ -وانیا

د باهم رفتیم داخل ویه نیم ساعت گپ زدیم فکرم هنوز مشغول فر 
 ناشناس بودفردی که من  
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آمور واسش مهم بودم یه خداحافظی کردم رفتم سمت خونه ازداخل 
 بازهم صدای داد  

 وبیدادمیومد اه... 

درو باز کردم رفتم داخل ازحیاط رد شدم پشت درساختمون که رسیدم 
 صداها واضح شدو  

خون تورگم خشک شدچیزی که میشنیدم امروز روز تولدم برام قابل 
 هضم نبود درک این  

 همه حقیقت تلخ اونم ااالن تواین سن خیلی دردناک بود خیلی 

ازدستتون خسته شدم حامل ازاین زندگی بهم میخوره توتا فهمیدی -مامان
 من میخوام برم این  

م ،من آمور رو منیخواستم بال رو رسم آوردی یه بچه انداختی تو دامن
 مجبور شدم بخاطراون  

 تو رو تحمل کنم همون آسا رو هم آورده بودم ازرسم زیاد بود  

 خب چیکار کنم -بابا

هه توفضایی،نه داغی حالیت نیست فقط تو حال خودتی من نه -مامان
 دیگه تحمل تو رو دارم  

 نه بچه هات ازاین خراب شده میرم تو هم تو هپروت خودت مبون. 

 بدون فکر پریدم تو رو بروی مامان وایستادم 

 مامان کجامیری نرو -
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مامان یه چپ چپ نگاهم کرد واز کنارم رد شد،چشممو دور سالن 
 چرخوندم که دیدم بابا رو  

رسته دمل زمین نشسته ویه شیشه نیمه پر تو دستش االجرم هی باال میف
 شکست غرورم داشت  

له میشد آخه سهم من ازاین دنیا چی بود؟یه خونـٔە آشفته یه دنیای 
 وارونه یه زندگی درهم...  

   

 فصل سوم 

قبألها از بابا وقتی که مست بود شنیده بودم که مامان منو 
 منیخواسته،میخواسته منو سقط کنه

 

ی سقط دیر بوده مجبور شده تا زودتر از پیش بابا بره اما مثل اینکه برا
 نگهم داره هه  

اونوقتا فکر میکردم چون بابا مست وچون از دست مامان عصبیه این 
 حرفارو میزنه اما  

االن که از خود مامان میشنوم به یه حقیقت تلخ میرسم من واسه 
 هیچکس مهم نیستم ... 

اد ،آسا رسشام باز حال بابا بد شد وهی باال میاورد مامان فقط فحش مید
 غذاشو برد تو اتاق  



 

 

 آمور نویسنده :  اردستانی | کاربر رمانکده

11 https://telegram.me/Romankade  کانال تلگرام رمانکده 

 

بخوره ولی من دمل واسه ضعف وناتوانی بابا میسوخت یه لیوان شیر 
 براش داغ کردم بردم  

آخه هرازگاهی با بابا من درد دل میکنه وازمامان میگه از عشقی که 
 داشت،اززندگیش  

ازنامهربونیه مامان ازداغون شدن خودش ازهمه چیز ...تو اون خونه 
 ش فقط  سنگ صبور

من بودم،من زیادی ازنظر ظاهری شکل بابام بودم فکر کنم همین 
 شباهت هم مامان رو  

 عصبی میکرد . 

 دیدم مامان با یه چمدون ازجلوم رد شد رفتم سمتش دستشو گرفتم  

 مامان باز کجا میری ،نروببین بابا حالش بده مبون  -

به درک بزار مبیره مهم نیست. ازدر رفت بیرون ،چی بگم... ازچی -مامان 
 بگم که بار دمل  

 سبک بشه آخه بیمعرفت پس من چی ؟من مامان منیخوام؟ 

االن یه چند ماهه مامان رفته وطالق گرفته آسا که براش هیچی مهم 
 نیست نه من ،نه بابا،نه  

ا با بچه ها ودوستام که مامان...منم دیگه مدرسه منیرم وگاهی وقت
 توپارک آشنا شدیم  
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میرفتیم دله دزدی وخوش گذرونی ومسخره بازی بعضی وقتها هم باوانیا 
 میرفتیم بیرون  

 ولی روز به روز حال بابا بدتر میشد ومن نگرانرت . 

 آمور ...آمور... -بابا

 بله بابا؟ -

 بیا اینجا بشین باهم حرف بزنیم  -بابا

 یخوام برم بیرون با دوستام قرار دارم. اخه کار دارم م-

 تواز من بدت میاد ؟ -بابا

 توتنم لرز افتاد باصدای بلند گفتم:نه  

 چرا ؟ -بابا

 باباحالت خوبه؟این چه حرفیه چرا نداره تو پدرمی. -

 اما من واسط پدری نکردم  -بابا

باز مست بود دمل سوخت اشکم دراومد،کمی باهم درددل کردیم اون تنها 
 رفش مامان بود  ح

ازتو حرفاش اینو فهمیدم که امروز شنیده که مامان با پرسعموش ازدواج 
 کرده واین  

موضوع خیلی داغونش کرده هه،پس فردا کریسمسه وخونه ما خربی از 
 یه خوشیه کوچیک  
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 هم نیست. 

 آمور...آمور... -وانیا

 جان دمل  -

ریسمس یه چیزایی آمور بریم برا ک-یه لبخند مکش مرگ ما زد وانیا
 بخریم ؟ هه چه دل  

 خوشی داره این هییییییییی 

باشه بریم . چند ساعت باهم خیابونا رو وجب کردیم خسته وکوفته -
 خونه رسیدم درو

 

 بازکردم که یه نامه از الی درافتاد  

برش داشتم باز اون خط قشنگ،نوشته بود آمور بازش کردمش"آمورجان 
 صبوریت طاقتت  

وتحمل این همه دشواری ها وتنهایی هایت همه وهمه الگوی 
 منه،توهمٔە مهم شدنهای زندگی 

منی ...کریسمست مبارک.ازطرف اونی که تو براش مهمی"داخل پاکت یه 
 گردن بند استیل  

ویه پالک که نوشته بود"خدا".خیلی چشممو گرفت اما باز ذهنم درگیر 
 شد ازیه طرف به  
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ی هستم که واسش مهمم ازیه طرف باخودم گفتم خودم گفتم مگه من ک
 این کیه که سایه به  

سایه منه؟ باز ذهنم رفت طرف گردنبند اونو به گردنم بستم حتی از 
 هدیه وانیاهم برام با  

ارزش تر بود چراشو منیدونستم شاید واسه اینکه....نه منیدونستم واسه 
 چی ،باز نگاهم رفت  

نم بعد رد شد رفت سمت دستبندم یه سمت گردنبند وپاالکش توگرد
 حس مثبت یه حس خوب  

 یه حس حس.... 

بعضی وقت هاآدم میتونه چیزی بفهمه اما منیتونه چیزی بفهمونه االن 
 من دقیقا توهمین  

وضعیتم نامه رو باز با احرتام داخل جیبم گذاشتم تا بربم بزارم کنار نامه 
 قبلی.یه لبخند  

ید وعجیب رو لبم اومد یه اتفاق از نوع بارضایت از این اتفاق جد
 خاص،خیلی حس خوبیه  

 که بفهمی کسی حواسش بهت هست. 

 فصل چهارم 

باصدای عق زدن مداوم ازخواب بیدار شدم یه نگاهی به اطرافم کردم 
 آسا رو تخت خوابیده  
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بود منم طبق معمول رو زمین کنار تخت،نگاه کردم بابا نبود در باز کردم 
 لن  رفتم تو سا

چشم چرخوندم دردستشویی باز بود وچراغش روشن،رفتم جلو بابا جلوی 
 توالت فرنگی 

رسش توکاسش مدام داشت باال میاورد رفتم سمتش دستمو گذاشتم رو 
 شونش بی جون  

برگشت، باچیزی که دیدم دمل هری ریخت تو توالت پرخون بود بابا بی 
 جون کنارش افتاد  

دم چند بار ولی جوابی نداد و فقط خس خس بلند وباترس بابارو صدا ز 
 میکرد . 

چیه چیشده نصفه شبی صداتو بلند میکنی -آسا اومد کنار دستشویی
 هنوز حرفش متوم نشده  

بود که با چشمهای ازحدقه بیرون زده مارو نگاه کردو خونهای توی 
 توالت رو... 

رزیدم یا باعجله لباس پوشیدم وبابا رو به بیامرستان بردیم،ازترس میل
 رسمای هوا هنوز  

منیدونم حتی منیدونم چی تنم بود فقط دست بابارو محکم تودستم 
 گرفته بودم .هی دمل آشوب  

 بود هرکی میومد یه نگاهی میکرد ومیرفت.  
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کلی دستگاه بهش وصل کردن هرکی میومد رسی از روی تاسف تکون 
 میداد وبی اینکه  

ه فقط دوباراونم به ارصار من پرستارها چیزی بگه ازکنار باباردمیشد. اینک
 ودکرتابهش  

رسزدن داشت آتیشم میزد،آساهم رفته بود مامان روبیاره ویکم ازش پول 
 بگیره من  

...تنها...بی هیچ پشت وپناهی کنار مردی بودم که داشت که داشت 
 ...بغض کردم لرزم  

بیشرت شد وقتی یه لبخند روی لبش اومد کنارش روی صندلی نشستم 
 دستشو محکم تر  

 ازهمیشه توی دستم گرفتم  

باباحالت خوب میشه میریم خونه زود نگران نباش من باهاتم تنهات -
 منیزارم قول میدم آمور  

اینجاست . وقتی لبخندش عمیق تر شد وصدای بوق دستگاه هابلند،دیگه 
 یر شد  اشکام رساز

 دیگه هق هق بود تنها حرف من...تنها...با یه بابا... که...مرد...

 

مراسم هفت وچهل زود گذشت حتی قضیه ارث ومیراث هم زود متوم 
 شد ،همه حقشونو  
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گرفنت ورفنت پی کارشون من موندمو یه عامله تنهایی بایه نامه که دیگه 
 شده همدم تنهایی 

د هر روز یکی..."آمورعزیزم هام که تواین چهل روز چهل تا ش
 متأسفم،پدرت هرکی بود یا  

هرچی بود ولی پدر بود . میدونم غمت زیاده،میدونم سخته،میدونم 
 تنهایی ولی من باهاتم  

 نگران نباش توآروم باش تو آمور باش" 

این حرفها کمی فقط کمی حاملو بهرت میکرد اونم بخاطر این بود که یادم 
 میاورد که من از  

ارث وپول مهم ترم اما فقط کمی عمو بابک دلش واسم سوخت 
 ورسپرستی منو قبول  

کرد.باپول کمی که برام گذاشنت اونقدر کم که که...لعنتی،هنوز برام 
 هضمش مشکله حامل بده  

شاید...شاید...خودم بدم منیدونم،دارم به یه چیز فکر میکنم 
 بریدن...بریدن ازهمه چیز .بعداز  

ین نامه ها وکادوها هم نیاد بهرت،مهم نیست دیگه هیچ چیز اون شاید ا
 مهم نیست  

 منیدونم ...منیدونم گیجم ...گیج... . 

 سال بعــــــــــد... 8
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سه پرس باشتاب ازیه کوچه باریک رد میشن به رضب خودشونو تو ماشین 
 کنار خیابون  

وپشت میندازن راه میفنت.راننده نویدونفس نفس میزند کنارش آمور 
 رسش سیاوش.نوید  

وای پرس اون چه کاری بود  -گازشو میگیره واز اونجا دور میشه .نوید
 کردی من جای یارو  

 نزدیک بود خودمو خراب کنم  

 سیاوش خودشو میکشه جلو باخنده میزنه رودوش آمور میگه  

الحق که داداشی خودمونی ناموساحال کردم آمور بایه خنده -سیاوش
 های  زیرپوستی واخم

 ما اینیم دیگه ... -همیشه درهم میگه

پرسه هیکل داشت این هوا من گفتم االن ماسه تارو قورت -نوید
 میده،خدایی این بار اولین  

باری بود که با خفت گیریمون حال کردم،حاال سیاوش چقدر کاسب 
 شدیم؟سیوش در کیف  

هست  یه ده میلیونی-سامسونت رو یه رضب باز کرد بالحن شادی گفت :
 . 

آمور با همون ژست ترسناکش گفت :پرسه فقط باد بود ازاین آمپوری 
 ها،من اینارو میشناسم  
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تو باشگاه پره میان پول میدن عضله میخرن واسه کالس یه مشت خاک 
 بررس اوا مادری 

ونویدو سیاوش بلند خندیدن وآمور به یه نیشخند بسنده کرد هرسه پول 
 رو قسمت کردن وبا  

 خوشحالی به سمت خونه هاشون رفنت . 

آمور وقتی از در خونه قدیمیشون رد شد یه آه تلخ رسداد و به سمت 
 خونه بابک خان  

 حرکت کرد زنگ را زدوبا آن ورود خودش را عالم کرد 

کلید روتوی در انداخت وداخل خانه شد کسی جز وانیا در خانه 
 نبود،سالم گرمی به عشقش  

نید جدیدأ وانیا بااون شور وعالقه با اون حرف منیزد کرد اما جوابی نش
 حتی غر غر هم  

منیکرد آمور را کامال نادیده میگرفت وآمور به این فکر بود که چرا 
 چندماه پیش یعنی از  

هشت سال پیش تا چند ماه قبل رابطه آنها کامال عاشقانه بود اما آمور 
 منیدونست که چه  

وانیا که عاشق کارها و زور گفنت های مداوم اتفاقی برای وانیا افتاده،
 آمور برای مردم بود  
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حاال براش مهم نیست گاهی هم از او برای این کارها خجالت میکشد 
 وانیا از جیک وپوک  

کارهای او از اول با خرب بود از دله دزدی ها،جیب بری و آشوب هایش 
 وزور گیری هایش

 

 ویق هم میکرد اما حاال.. . وبا این حال باهیجان واشتیاق اورا تش

آمور به سمت اتاقش رفت روی میزش پاکت محبوبش رسیده بود به این 
 فکر کرد شاید وانیا  

اونو گذاشته اتاقش از دست نامه که براش میاد کمی دلخوره اما با 
 اشتیاق متام نامه یاسی 

 رو باز کرد. 

ر این همه یاسی اسمی بود که او روی مخاطب نامه های چند وقت یکبا
 سالش گذاشته بود  

بخاطرعطریاسی که نامه ها میداد با این که نامه ها همه یکطرفه بود 
 ومخاطبش را نتوانسته  

بود پیدا کند اما به انها عادت کرده بود یه حس ناب داشت یه 
 حس،حس...اینکه ... بوی 

مادرانه است ومنیدانست چرا این حس را دارد منیدانست چرا این همه 
 شتیاق به دوباره  ا
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دیدن نامه ها دارد وهر لحظه منتظر یک نامه یا یک کادو ازطرف یاسی 
 ست. 

نامه را باز کرد "آمور جانم چطوری بهرتی؟وای ازدست تو من چکار کنم 
 پرسه  

شیطون،چقدر حرص بخورم ،منیخوای دست از این شیطنت هات برداری 
 ؟عزیزم نصیحت  

هش میکنم دست بردارتو االن با ارصار منیکنم اخطار هم منیکنم خوا
 بابک خان یه کار  

بلدی کابینت سازی کار پردرامد وعالیه،شاید هیجان کافی برات نداره 
ولی آبرومنده،وقتی از رسبازی بیایی  مجبورت میکنم مغازه بزنی وکارت 

 رشوع کنی بفکر من باش از بس از  

دستت حرص خوردم موهام سفید شده هههههه."و آمور به این حرف 
 یاسی کلی خندید  

باهیجان همیشگی ادامه نامه راخواند"آمور جان مراقب خودت وخوبی 
 هات باش  

 دوستتدارم.اونیکه تو خیلی براش مهمی". 

این جمله آخر که همیشه آخرهمه نامه ها یاس مینوشت آمور رو آشکارا 
 به زندگی 

امیدوارمیکرد بالبخند نامه را کنار کوهی از نامه در کمد گذاشت در ان را 
 قفل کرد کلیدش  
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را در جیبش گذاشت.به سمت سالن رفت بابک خان وخانومش و وانیا 
 کنارتلویزیون نشسته  

بودن باهم پچ پچ میکردن وقتی آمور به انها نزدیک شد حرفشان را قطع 
 کردن ،آمور  

 میت نداد سالم کرد و کنار انها نشست  تعجب کرد ولی اه

آمور امشب میایی دیگه ؟آمور نگاهی به نوید کرد این پرس وقتی -نوید
 رسیش میشد هیچ  

 رقمه منیشد در برابرش کوتاه آمد پوفی زیر لب کرد 

باشه بابا اه تو بعضی وقتها به شدت آدامس میشی نوید،نوید  -آمور
 باخنده ماشین به حرکت  

 ایول داداش آمور. -ویددراورد ن

 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 

 فصل ششم 

آمور لبخندی از چاپلوسی نوید خل زد،در دلش به رسزنش وناراحتی 
 یاسی یک ببخشید  

https://telegram.me/Romankade
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اضافه کرد می دونست اگه این کاررا امشب بکند یاسی فوری نامه ای 
 رسزنش آمیز ولی 

مالیم وپر از مهر برایش میفرستد اما چاره ای نداشت نوید دوست تکش 
 بود به او  

 منیتوانست گاهی نه بگوید. 

قرار بود امشب بروند دریه محله بایک نفر یا چند نفر دعوا و عربده 
 ن  کشی تحدید از ای

 ارازل واوباش بازی ها که یاسی چندین بار به آمور تذکر  

داده بود ویاسی در آخرین نامه وقتی عاجزانه از او خواسته بود که دیگر 
 این کار را نکند  

 او هم دست از این کار کشید ولی حاال مجبور بود زیر قولش بزند.

 

شد فلنگ  شب خسته از دعوایی که کرده بودوبا اومدن پلیس ها مجبور
 با نوید ببنده واز  

 اونجا در بره کمی از پیشونیش ودست چپش زخمی شده بود  

ولی برای آمور مهم نبود ولی از اینکه یاسی را ناراحت کرده بود کمی 
 غمگین بود. 

با خستگی خود را روی تخت انداخت احساسش میگفت این روزها 
 اتفاقی داره میفته که اون  
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بی خربه باز به فکر وانیا اخالق گند این روز هاش افتاد بافکری آشفته به 
 خواب  

رفت.صبح وقتی از خواب بلند شد کمی به رسووضعش رسید تا با وانیا 
 کمی صحبت کند  

وانیا ...وانیا جان ...گلم....؟وانیا -آهسته در اتاقش را زد جوابی نیامد آمور
 درو باز کن  

د ودرو باز کرد با چیزی که دید یخ زد،متام تنش یخ زد ...پوفی زیر لب کر 
 اتاق خالی از  

همه چیز وتبدیل به انباری شده بود وسایل دوستداشتنی وانیا نبود هیچ 
 چیز ازوانیا نبود این  

 چند وقت که مشغول خودش بود از وانیا غافل شده بود  

بلندی وانیا را  وحاال اینطور از دیدن اتاقش یخ کرده بود .باصدای نسبتا
 صدا کرد زن بابک  

 خان ویشکا با هول از آشپزخانه بیرون اومد 

آمور جان چی شده؟ بابک از حیاط به داخل اتاق اومد او هم به -ویشکا
 آمور چشم دوخت  

وانیا کجاست ؟چرا اتاقش اونطوریه؟ بابک غمگین نگاهش کرد و -آمور
 ویشکا غمگین  
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نیده باشه دوباره پرسید و این بار گفت:رفت... آمور که انگار نش
 مخاطبش بابک خان بود  

بابک خان وانیا کو؟اینقدر این کلمه را با غم گفته بود که ویشکا -آمور
 گریه کنان به سمت  

آشپزخانه رفت.همه از دل آمور خرب داشنت میدانسنت برایش سخت است 
 ولی کاری منیشد  

دوستش که در پاریس بود کرد وانیا عاشق کس دیگری شده بود،برادر 
 عقد تلفنی احمقانه  

وبعد دیشب پرواز والتامس های هیچکس اثری نداشت او رفت تا با 
 شوهرشدر پاریس  

زندگی ایده عالی را رشوع کند وانجا بال آرزوهایش را به پرواز در بیاورد 
 به همه حکم  

ش کرده بود که به آمور چیزی نگویند تا آمور عصبی نشه و بالیی رس
 نیاورد از خشم آمور  

 میرتسید ولی آمور با شنیدن این خرب متام جانش را به  

یک باره از دست دادوجانی در تنش منانده بود که خشمی در آن باشد 
 تارس او خالی کند  

 وانیا همه ی نداشته هایش شده بود از وقتی وانیا رفت آمور 



 

 

 آمور نویسنده :  اردستانی | کاربر رمانکده

26 https://telegram.me/Romankade  کانال تلگرام رمانکده 

 

شد بدترین چیزی که میتوانست باشد،یه معتاد که غمش را نخواست 
 باکسی جز موادهای 

 مختلف رشیک شود .هرچی دم دستش بود رجوع میکرد  

ازماری جوانا وحشیش واکس گرفته تا....هییییییییی تنها چیزی که گاهی 
 میتوانست او را از  

های یاسی بود دنیای اطرافش آگاه کند و از هپروت بیرون بکشد نامه 
 نامه هایی که حس  

غم یاسی در آن پیدا بود،نه حس دلسوزی حس جگرسوزی اگر یاسی 
 ونامه هایش نبودکه  

قطعا خودش را میکشت واز این نکبتی که توش غرق شده بود خودش را 
 رها میکرد. 

ساله بشدت داغون کم کم دلش 22االن دو سال است که وانیا رفته آمور 
 آرامش میخواهد از  

 این همه داغون بودن خسته شده یک تلنگر میخواهد یک تلنگر . 

 فصل هفتم  

 آمور....داداش آمور ...؟ -نوید

هاااان ومل کن نوید خامرم حوصله ندارم جایی هم منیام دست از رسم -
 بردار.
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نه بیا نامه اومده برات. باشنیدن این حرف آمور انرژی گرفت آخه -نوید
 روزی 50

 میشدیاسی نامه ای برایش نفرستاده بود با ذوق نامه را گرفت  

نوید با تعجب آمور را نگاه میکرد،آمور رسیع نامه را باز یک نظر به نامه 
 انداخت پر از  

   قطره های کوچک خیس شده معلوم بود یاسی هنگامی که

داشته نامه را مینوشته گریه میکرد ه با این فکر قلب آمور مچاله شد 
 ورشوع به خواندن  

نامه کرد"آمور جان عزیزم،تو همه ثروت منی چرا این کار را میکنی بس 
 نیست؟منیخوای 

متومش کنی؟وانیا رفته همه رفنت تومیخوای منم از غم این حال وروز تو 
 برم؟اگه من مبیرم  

و این حال تنها بزارم عذاب جهنم خدا نصیبم میشه خودمم و تو رو ت
 آتیش میگیرم.آمور این  

بار خواهش منیکنم متنا منیکنم التامست منیکنم مثل این دو سال با نرمش 
 حرف  

منیزنم به عنوان کسی که سالهاست تو رو دوست داشته بهت دستور 
 میدم متومش کنی،متوم  
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رسی که کارتشو گذاشتم برای شنبه کن این حالت رو برو به این آد
 وقت گرفتم  10ساعت 

کلینیک خوبی برات اتاق گرفتم خوب شو بعد برو به کارگاهی که 
 ادرسشو زیر برگه نوشتم  

اونجا رو واسه تو آماده کردم عزیزم میخواستم کریسمس بهت کادو بدم 
 اجارس برای یکسال  

 وری که من میشناسم  متوم وسایلش و کارگاه،کارت رو رشوع کن بشو آم

باخودت بجنگ عزیزم دوست دارم از طرف اونی که تو خیلی خیلی زیاد 
 براش  

مهمی"داخل پاکت یه کلید یه کارت کلینیک درمان وپایین نامه یه آدرس 
 بود .آمور نفس  

سنگینی کشید انگار که دارد جان میدهد در فکرش افکار درهم وبرهم 
 پر بود ولی تنها  

 زارش میداد نبود یاسی بود. چیزی که آ 

او به همین نامه ها دل خوش بود به همین محبتهای خالصش که در متام 
 این چند سال  

رهایش نکرده بود.شاید عجیب بود که حس میکرد یک مادر مهربان 
 برایش نامه میفرستد  
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واو را اینچنین در متام مراحل زندگی همراهی میکند و با محبت و رنج 
 ت  اورا به سم

 وسوی خوب بودن راهنامیی میکند. 

با عشق کودکانه وبغض خط خورده از این همه اشک های یاسی که روی 
 نامه ریخته بود  

 نامه را میبوسد وآنرا بغل میکند وبا اشکی که از چشمهایش  

رسازیر میشود وباصدای محزونی میگویید:چشم مامان یاسی.نوید با 
 تعجب وچشمهای 

پرسش گرانه آمور را نگاه میکند ولی آمور باتنی خورد وله شده به سمت 
 اتاق نوید میرود  

 باصدای تحلیل رفته ای به نوید میگوید او را ساعت نه صبح بیدار کند. 

صبح روز بعد آمور به خواست خود در درمانگاه می رودانجابسرتی 
 میشود.بعد از یک ماه  

ا انرژی کار خود را رشوع میکند .کم کم پاک به سمت مغازه اش میرود ب
 با کارهای متیز  

وشیکی که آمور تحویل مشرتی هایش میدهد کار وبارش میگیرد وبابک 
 و ویشکا خوشحال  

 از حال او 
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وانرژی اش به او افتخار میکنند.این روزها که آمور بسیار مشغول کار 
 شده یه چیز به  

 شدت آزارش میدهد،دو ماه شده ویاسی نامه ای نفرستاده  

دلشوره متام وجود آمور را گرفته انگار به این تن خوشی نیامده انگار 
 هنوز باید باترسهایش  

 بجنگد ترس تنهایی،ترس ترد شدن و...

 

امروز شنیده همسایشان یک دخرت داشته به اسم زهرا هامن زهرایی که 
 یه روز رسش فریاد  

 شید ناراحت کنندس،آمور در این چند سال بزرگ نشد  ک

ولی در این سه سال آخر که ترک کردوکار کرد وبرای خودش شد دست از 
 به قول یاسی 

 شیطنت و همه چیزش برداشت بسیار آقا شده بود. 

 برای عرض تسلیت وظیفه  داشت که به ختم برود. 

 فصل هشتم  

به سمت خانه رفت آمور دیگر یه دست لباس مشکی پوشید وحارضاماده 
 سالش نبود او  12

ساله بود کسی که حامی چون یاسی را 25دیگر یک مرد منطقی وبا فهم 
 داشت کسی که  
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تازه فهمیده بود مادری کرده این همه سال برایش یاسی باز غم دلش را 
 گرفت سه ماه شد  

م به همه وهنوز یاسی نامه ای نفرستاده بود به در خانه رسید وبا احرتا
 تسلیت گفت دخرتی 

 ظریف با مانتو و رورسی ساتن مشکی با کفش اسپرت مشکی، صورتی 

کندمی باموهای مشکی  از رورسی بیرون بود وبه صورتش جلوه ی 
 قشنگی داده  

 بود  

با چشمهای مشکی به رنگ شب به او نزدیک شد باصدای محزونی که 
 معلوم بود بغض  

 داردبه آمور نزدیک شد وگفت :آمور شام هستید؟ 

آمور باهامن چهره پر جذبه به او نگاه کرد وبا احرتام گفت:بله شام؟دخرت 
 من من کرد و با  

 تأخیر گفت با من بیاید. 

آمور متعجب به او نگاه کرد دخرت دوباره به زبان آمد :نامه دارید از...از 
 اونی که براش  

 خیلی مهم هستید. 

مور فهمید یک نامه ازیاسی داره اما بغض صدای دخرتک را نفهمید.به آ 
 دنبال او راه افتاد  
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 دخرتدر اتاقی را باز کرد آمور را به داخل دعوت کرد 

آمور داخل اتاق شد ولی هامن جا انگار زانوهایش خالی شد با دیدن 
 عکسهای مختلف  

 وانی خودش روی دیوارهای اتاق،عکسهایی که از نوجوانی وج

او بود از خنده ها وگریه های او،از غمها ودردهای او بود،ازشیطنت ها 
 و.... با زانوروی 

زمین نشست وبه صندلی چرخدار خالی کنار تخت نگاه کرد به عکس 
 دخرتی که روی میز  

آرایش یک ربان مشکی گوشه عکس خندانش بود نگاه کرد هیچ چیز را 
 درک  

 منیکرد،هیچ چیز را. 

الی شده بود فقط با گیجی همه چیز را نگاه میکرد مدتی تو ذهنش خ
 خودش بود که دخرتک  

 به حرف آمد کنار تخت نشست: 

سالش بود عاشقت شد یه عشق پاک کودکانه،خودش برام 8زهرا وقتی 
 تعریف کرد تا نه  

 سالگی که جرأت کرد بهت نامه بده به عشق تو خوشنویسی 

ده ولی تو اونو منیدیدی چون جلوت وانیا رفت تا تورو تحت تأثیر قرار ب
 بود زهرا وقتی 
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 فهمید اونو دوست داری با متام وجود بازم در کنار دردهات  

بود وحامیت بود همیشه حتی وقتی بزرگرت میشد بیشرت براش مهمرت 
 میشدی وقتی وانیا  

رفت اوهم خواست بیاد پیشت باهات باشه جای همه رو واست پر کنه 
 .نشد،به یهاما نشد...

 

بیامری نادر دچار شد بیامری که از ده هزار نفر فقط یکی اینطوری 
 میشه. 

سالگی شد یه دخرت مریض یکی که کم کم می مرد،این بیامری 18تو سن 
 جوری بود که  

اول پاهات فلج میشه بعد بدنت دست وپاها کال بی جون میشه 
 ومیمیری نخواست تو که این  

همه درد کشیدی درد اونم بکشی برای تو همون شد که بود به امید تو 
 وبودنت دردهاشو  

 تحمل میکرد  

آمور به عکس دخرت نگاه کرد باصدای بم ودردمند گفت یاسی این همه 
 وقت نزدیکم بوده  

 ومن منیدونستم ....د دخرت شوکه از این حرف گفت  

 بامن بودی؟ 
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چون همه نامه -آمور عکس زهرا رو برداشت دستش روش کشید آمور
 هاش بوی عطر یاس  

 میداد بهش میگفتم یاسی من راستش اونو به عنوان  

یه مادر واسه خودم میدیدم اشک متام صورتشو پر کرد دخرت کمی جلو 
 اومد گفت من اسمم  

 یاسیه ودوست زهرام اون تورو به من سپرداما من  

یستم آمور چیزی پنهان منیکنم همیشه هواتو دارم مثل زهرا اما مثل اون ن
 دمل میخواست  

 بدونی که زهرا کی بوده وچقدر تو براش مهم بودی 

میخواستم بدونی که اون مرده،آمور به چهره یاسی نگاهی کرد وگفت 
 برام نامه ای 

 نذاشته؟اشکاشو پاک کرد 

ور دادو اونو تنها یاسی در کشو رو باز کرد ویک نامه به دست آم
 گذاشت. 

آخرین نامه او بود آخرین نامه زهرا حاال اسمش را میدانست حاال 
 زندگیش راهم میدانست  

 اما چه دیر... 

او یعنی مادر مهربان روزهایتیمی اش دوست دوران بلوغش ودوست 
 ویار روزهای پشت  
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 کارش حاال زیر خروار ها خاک است. 

 فصل نهم 

یخواست دلش فقط فقط کمی مردن میخواست نامه دلش کمی دردودل م
 را باز کرد تا شاید  

 یاسی اش یا هامن زهرا باز هم بتواند آرامش کند. 

نامه را نگاه کرد خط دیگه خوش نبود لرزش دستهای او کامأملشخص بود 
 اما یک صفحه  

متام برایش نوشته بود نامه هنوز هم بوی یاس میداد بوی مادر بودن 
 نم متأسفم که  "آمور جا

رفتم متأسفم که نیستم من تورا قد متام بودنم دوست دارم این را باور 
 کن آمور مبادااز بودن  

 وزندگی کردن دل  

بکنی مبادا مردن من باعث شود متام چیزهایی را که بازحمت بدست 
 آوردی از دست بدهی 

ه آمور تو شجاعی نرتس تنها منی مونی یکی رو بجای خودم گذاشتم ک
 مراقبت باشه میدونم  

اون مثل من احمق نیست،خودشو از تو پنهون منیکنه اسمش یاسی 
 میدونم بهت همه چیز  

 میگه خوب میشناسمش 
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یاسی بهم قول داده تنهات نزاره از االن یه دوست خوب داری نگران منم 
 نباش از درد  

 خالص شدم،این روزهای آخر دیگه درد ورنج داشت طاقتم  

میکرد دیگه خیلی خیلی سخت بود تحملش آمور فقط از یه چیز طاق 
 ناراحتم اونم تویی دمل

 

 واست تنگ میشه اگه یخورده برام ارزش قائلی متنا 

میکنم زندگی کن همین جور آقا مبون ازطرف زهراباقری اونی که تو 
 واسش خیلی خیلی 

 مهمی". 

ش بود از مادربیشرت آمور به گریه افتاد به هق هق افتاد الکی نبود مادر
 بود براش مثل شبی 

 که تنها بودپدرش را ازدست داد امروز هم همون حال  

 داشت با حال بد اشک روی گونه هاش بود هق هق میکرد. 

بیرون اومد نامه رو دو دستی به سینه اش چسبونده بود همه بهش نگاه 
 کردن ویشکا وبابک  

  به سمتش رفنت همه دورش جمع شدن آمور توی

 دلش میگفت همه باید به من تسلیت بگن به من . 
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محمد آقا پدر زهرا اومد جلو روزهای آخر فهمیده بود خودش پی اش را 
 گرفته بود که زهرا  

از وقتی خونه نشین شده مرموزتر شده همه چیز را فهمیده بود آمور را 
 در آغوش گرفت  

توی صورتی که االن کامالمعصوم بود نگاه کرد دلش برای پرس لرزید با 
 بغض  

 گفت:تسلیت میگم باباجان 

همین کافی بود تا آمور خودش را در آغوش پیر مرد رنجور وزخم خورده 
 بندازد. 

هردو مدتی در وسط سالن گریه کردن وکسی جز آن دو ویاسی 
 نفهمیدچرا ... 

ام مدت حواسش به آمور بود کنارش بود با او مراسمها متام شد یاسی مت
 حرف میزد  

 درمورد زهرا خودش،یاسی دخرتی بود که تا ده سالگی 

مادر وپدرش او را مجبور به دزدی و گدایی وخورده فروشی میکردن 
 برای درامد موادشان  

 که کانون اصالح وتربیت او را از پدر و مادرش  

ه محمد آقا پدر زهرا که رئیس آن گرفت یاسی با سختی وپشتکار والبت
 جابود توانست درسش  
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 را بخواند چند بار جهشی وبا هوشی که داشت با کمرتین 

سال بورسیه دانشگاه شود وبا پروژه ها تزهای عالی لیسانس عمران را 
 سالگی 23در سن 

 سال دارد در یک رشکت عالی 24بگیرد وحاال که 

ولی با ارصار زیادخونه اجاره  مهندس است کار خوب ودرامدعالی دارد
 نکرد ومتام این  

 مدت رو تو یکی از اتاق های هامن کانون ماند وزندگی کرد 

و به عنوان یکی از مربیان در انجا فعالیت کردو دوست صمیمی زهرا 
 بود به اوقول رشف  

 دادکه حواسش به آمور هست. 

امروز یاسی رفت دنبال آمور که با هم برن رس خاک زهرا ویاسی لباس 
 سیاه آمور ازتنش  

در بیاره،تو ماشین فقط سکوت بود رس قرب که رسیدن آمور کنار سنگ 
 سیاه زهرا نشست و  

 آروم به نوشته های اون نگاه کرد . 

.. آمور این روزها زیادی مظلوم شده بود زیادی خسته شده بود زیادی ..
 .هییییییییی یاسی 

 نگاهی به آمور انداخت دلش کمی حال وهوای تازه  
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میخواست نه واسه خودش یاسی یاد گرفته بود به بیخیالی،برای آمور 
 میخواست کمی فکر  

 کرد یکدفعه توی ذهنش یه ایده جرقه زد و یاسی را  

 رس ذوق آورد...

 

 فصل دهم 

و به یاسی به حالت پرسشی  آمور؟ آمورآهسته رسش را باال آورد-یاسی
 نگاه کرد یاسی از  

 نگاه آمور ترسید خیلی ترسید نه بخاطر اینکه نگاهش 

ترسناک وخشمگین بود یانه بخاطر اینکه شاید عشق تو اون نگاه یا 
 چشمهاش دید ،یاسی 

 چیزی دید که شای باورش خیلی آسون بود براش ولی 

اونو تو چشمهای آمور  درکش نه یا شاید درکش میکرد اما منیخواست
 ببینه. 

یاسی تو چشمهای آمور ته ته ناامیدی دید چیزی که بوضوح توعمق 
 چشمهای آمور سو سو  

 میزد ودل یاسی را نا آرام میکرد. 

یاسی با خودش گفت هیکل هرکول،قیافه عند اخم وجذبه فول اون وقت 
 قلب ال مصبش اندازه  
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 طیف باشی آمور. مورچه آخه کی باور میکنه تو اونقدر ل

 یاسی کاری داشتی صدام زدی؟چرا رفتی تو هپروت دخرت  -آمور

 هان  -یاسی 

 خوب صدام زدی بگو چی؟ -امور

آهان میخواستم ...میخواستم بپرسم نامه هایی که از زهرا می -یاسی 
 گرفتی چیکار  

 میکردیش؟ 

 چطور مگه ؟ -آمور

 بگو کار دارم  -یاسی 

 خوب معلومه نگه میداشتم متامشو -آمور 

 میخوام همشو با خودت برداری بیای بریم یه جایی -یاسی

 کجا؟ -آمور 

 تو بیابریم برشون داریم بهت میگم حاال -یاسی 

یاسی؟اینقدر این اسمو خوب گفت که غیر از جانم چیز دیگه ای -آمور
 یاسی نداشت که بگه 

 جانم؟ یکم همو نگاه کردن  -یاسی

 نه االن،خواهش میکنم . -کجا میریم االن دیر وقته بزار فردا  یاسی-آمور
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باشه ولی بریم کارگاه با ماشین خودم بریم که شب خودم  -آمور
 برسومنت  

اوهوووماشین داری؟تابه حال ندیدم سوارش بشی.آمور با یه لبخند -یاسی
 گفت:اره تازه  

 تحویل گرفتم قابل شامرو نداره یه پراید 

وای نگو اخوی صاحبش قابل داره وزد زیر خنده از اون خنده -ی یاس
 های بی خیال وبی 

 هیچ غمی ازهمون خنده هایی که آمور محوش میشد  

 نه آمور،همه محو اون خنده ها میشدند. 

با هم سوار ماشین شدن به کارگاه رسیدن آمور ویاسی با هم رفنت خونه 
 ویه جعبه بزرک پر  

 رداشنت وتوی ماشین نشسنت  از پاکت نامه رو ب

 خوب کجا بریم قربان؟ -آمور

 بریم تخریب .آمور با تعجب گفت:کجا؟-یاسی

 

یاسی بریم خارج ازشهر یه جای قشنگ فقط قبل از رفنت دم یه سوپری 
 نگه دار چیز میز  

 بخرم. 
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یاسی ول کن دیوونه تو کم هم داری دخرت،این وقت غروب بریم -آمور 
 خارج شهر که  

 تو واقعأدیوانه ای.در ضمن ببینم تو از اینکه کنار  چی؟

 یه مرد تنها اونم خارج از شهر باشی منیرتسی؟ 

 خوب میرتسم از یه مرد اما ازتو نه. -یاسی 

 آمور با دلخوری گفت:حتام من مرد نیستم اره؟ 

نه چون تو نامرد نیستی،دروغ میگم هوووم؟ آمور دیگه چیزی -یاسی 
 نگفت.به آدرسی که  

یاسی داده بودرفت اما قبلش یاسی یه پاالستیک پر خرت وپرت خرید 
 اونجا فقط بیابون بود  

 دیگه شب شده بود تنها نورمال چراغهای ماشین بود . 

اونا بایه دنیا خاطره وسط یه بیابون این واسه آمور عجیب بود اما مال 
 یاسی نه،اون قبأل هم  

 یکبار اومده بود اینجا اما روز تنهااین بار تو شب  

تجربه جالبی براش بود یه کم آتیش به پا کردن .یاسی رش وشیطون حاال 
 ساکت بود این  

 موضوع آمور را به فکرفروبرده بود. 

اون تقریبأبایاسی آشنا شده بود میتونست درک کنه که این سکوت یاسی 
 طبیعی نیست پس  
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 رو بشکنه،سعی نکرد حال یاسی رو  سعی نکرد سکوت 

عوض کنه اینم یکی از حسن های آمور بود.درک کردن یاسی انگار براش 
 کار طبیعی بود  

 دلیلشم شاید تشابه اسمی که اون رو زهرا گذاشته بود  

 حاال یه دوست به قول خودش کنه وعزیز اونو مال خودش کرد ه بود. 

بین اونا کنار تپه ای از آتیش هردو ساکت بودن این عجیب ترین سکوت 
 تو بیابون  

بود.یاسی از جاش بلند شد رفت سمت ماشین به زور جعبه نامه ها رو با 
 خودش کنار آتیش  

باید این خاطره های تلخ وشیرین رو بسوزونی باید از نوع -آورد یاسی
 رشوع کنی نباید فکر  

 گذشته به کشتنت بده یا  

زندگیتو زهر کنه متومش کن االن وقتش پرس به خاطر خودت به خاطر 
 زهرا به خاطر خدا  

 هوم؟ 

 فصل یازدهم  

من یه روز اینجا بودم تو روز اومدم،اما شبش بهرته اینجا کسی نیست که 
 الکی دلش برات  
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بسوزه کسی نیست اشکاتو ببینه،کسی نیست شکسنت تورو متاشا 
   کنه،کسی نیست تنهایی با

خودت خلوت کن واز یاد برب همه چیز رو،آمور سعی کن پیر نشی بزرگ 
 بشی .من میرم  

 تو ماشین 

متوم شد کارت بیا بریم فقط یادت باشه وقتی میایی که همه چیز رو 
 متوم کردی یه بارم  

 شده با گذشته ها کات کن این کار سخته اما می ارزه. 

ا یاسی رفت تو ماشین وآمور آمور هنوز محو حرفهای یاسی شده بود ام
 بامتام چیزهایی که  

 داشت تنها گذاشت. 

گاهی وقتها تنهایی یعنی همه یعنی...داشنت همه چیز وبی نیاز بودن 
 االن دقیقأواسه آمور

 

 همین وقته،یه مرد تنها کناره یه تپه نور با یه جعبه گذشته  

یاسی کات کنه حاال باید چی کار کنه شاید صرب شاید فکر شاید به قول 
 وخالص.... . 

 "آمور" 
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چی بگم،چی کار کنم واقعأ گیجم رسدرگمم تنها چیزی که توی مغزم 
 هست و وجود داره  

 حرفای یاسی،هنوز منیتونم بفهمم همه چی یه دفعه ای 

چرا همه ی اتفاق های زندگی من یهو رخ میده،چرا؟ دمل میخوادیه کاری 
 کنم اما منیدونم  

 چیکار االن تقریبأ یه سه ساعتی نشستم آتیش داره 

متوم میشه اما من هنوز مثل یه چوب خشک نشستم یاسی تو ماشین 
 خوابیده چرا اینقدر دمل  

 میخواد پاشم برم تو ماشین با این که هوا عال اما  

من احساس ضعف رسما میکنم در جعبه را باز کردم پر از خاطره،بوی 
 مامن یاسی نه نه  

 زهرا رو میده دمل منیخواد بسوزونم یعنی مجبورم 

نه نه یاسی اجبار نکرد منیسوزونم فقط گفت متومش کنم چی راستی 
 منیدونم گیجم مغزم هی 

 ارور میده اما این رو میدونم دمل میخواد برم تو ماشین  

هییییییی اره این بهرتین کاره فراموش میکنم باز از نوع همه چیزو 
 باره  میسازم باز دو 

 عاشق میشم کار میکنم زندگی میکنم با این که رسدم مغزم  
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داره داغ داغ میشه این عالیه بامتام عشقم جعبه رو بوسیدم درش بستم 
 انداختم توآتیش کم کم  

 سوخنت من نه تنها ناراحت نشدم از بوی یاسی که بلند شد  

س حامل عجیب خوب خوب شد بلند شدم رفتم سمت ماشین حاال احسا
 سبکی میکنم . 

در ماشین باز کردم نشستم قشنگ ترین صحنه دنیا رو دیدم یاسی یه 
 دستش پفک رسش تکیه  

 به صندلی اون یکی دستش یه پفک گاز زده وای 

چه خوشگل داشته مکثل بچه تخسها پفک میخورده چقدر بامنک دهنشم 
 یکم پفکی شده بود  

 هههه) االن دقیقأ خوردنی شده یه دخرت پفکی(ههههه

سوار ماشین شدم راه افتادم سمت کانون خونه یاسی واقعأبرام عجیب 
 بود چرا اونجا یه جا  

 بهرت بره که ....چی بگم آخه 

یاسی،یاسی جان -دم در رسیدم دمل منیاد صداش کنم ناز خوابیده 
 عزیزمپاشو رسیدیم یه قد  

 کش مکش مرگ ماکردو باز نیشش تا ته باز شد  

به اینجا که خونس -همش میخنده تو هر رشایطی .یاسی ای االمصب چرا
 کی رسیدیم خوب  
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 چه خربا؟ 

 هیچی سالمتی شام خوش خواب (هههههه) -آمور

نه به ساملت -ایشششش بامنک،خوب من برم کاری باری؟ آمور-یاسی 
 خوب بخوابی. 

شام هم جیگر،اینو گفت وباز از خنده ریسه رفت،از دست این -یاسی
 وروجک هیچیش به یه  

 ساله 2ساله منیخوره بیشرت به یک دخرت 24دخرت 

 میخوره شیطون بازی گوش خوش خنده. 

توراه خونه ذهنم خالی بود فکرم درگیر نبود دیگه این خوبه عالیه 
 محرشه یه مدت گذشته  

 روزا شبا وقت هام جالب بودوهمه چیز جالب بود 

 

گاهی با یاسی وگاهی بی یاسی کم کم همه چیز داشت خوب خوب 
 میشد. 

 آمور بیا اینجا -یاسی 

 چیه چرا داد میزنی؟  

عجبا میگم بیا بریم من دیرم شده باید برم رس یه ساختمون تو -یاسی 
 منو برب جون یاسی 
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 یار  وای یاسی االن کار دارم ماشینو خودت برب شب ب-

 نه منیشه  -یاسی

 چرا برب میشه  -

 آخه من ...من رانندگی بلد نیستم میرتسم خوشم منیاد آمور . -یاسی 

 وا جدی میگی ؟ -

 اوهوم. -یاسی 

خوب صرب کن االن میام بزنگم به نوید بگم منیام رسکار،از دست تو آخه -
 اول صبح شنبه  

 کوه اومدنت چی بود خل وچل 

 فصل دوازدهم 

دوست دارم به تو چه؟ به این همه پرویی این دخرت میخندم -یاسی 
 عجب رستقی،به نوید  

 زنگ زدم منیام آخه دملم میخواست محیط کارشو اینارو 

ببینم رسیدیم رس یه ساختمون به قول یاسی دوکله ده طبقه که نقشه  
 شو خودش کشیده بود و  

ا پر مرد بودخوشم نیمه کاره جلورفته بود.گفت برو اما موندم آخه اونج
 نیومد برم یه نیم  
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ساعت بعد کار یاسی متوم شد اومد که سوار ماشین بشه یه پرس کت 
 وشلواری شیک اتو  

کشیده از دفرت اسکان زد بیرون ویاسی رو صدا زد:خانم پایدار مهندس 
 بله  -پایدار یاسی

بفرمایید امری داشتید؟اوهو چه با کالس این روشو ندیده بودم اخم 
 نگین حرفای سنگین  س

 کألفاز سنگین (ههههه) 

نه عرضی نیست فقط خواستم بگم که ....که کی ترشیف بیاریم -پرسه
 خدمتتون؟ هااااان چی 

 گفت خدمت چی هان  

نه نفرمایید خانم -من جوابم منفیه لطفأاینقدر ارصار نکنید. پرسه-یاسی
 پایدار خواهشأ کمی 

فکر کنید بعد نظرتونو بگید وبعد یه نگاه بدی به من انداخت.اصال حس 
 منفی این پرسه  

داشتم با یه نگاه بدتر از خودش بهش نگاه کردم،کم کم داشت دوزاریم 
 میفتاد با یه صدای 

 خشن گفتم: 

یاسی توماشین زود.یاسی هم مؤدب ناز خداحافظی کرد ونشست تو -
 ماشین،به پرسه یه نگاه  
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 یق کردم وبی هیچ حرفی سوار ماشین شدم  عم

 گازشو گرفتم . 

یاسی ساکت بود چرا داشت فکر میکرد به پیشنهاد یارو،اعصابم بهم 
 ریخت اه... 

 یاسی ...یاسی با تواما  -

 بله  -یاسی

 چی میگفت طرف؟ -

 حرف مفت.-یاسی

 

 دنیایی.... 

 بابا منظورم این بود باز رفتی تو فکر  -یاسی 

 آهان،دخرت مجبوری اینجوری حرف بزنی مثال مهندسی مراعات کن.  -

 فصل سیزدهم  

برو بابا از صبح تا شب اینقدر رسمی حرف میزنم نفسم تنگ -یاسی 
 میشه  

یاسی اینو میخواستم بگم،ویشکا جون برا رس حال آوردن وانیا مهمونی  -
 داده آخر هفته  

 من همراه ندارم تو باهام میای؟ 
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 یکم فکر کرد گفت:یه چیزی رو میپرسم حقیقتأ راستشو بگو یاسی 

 باشه حتأممن دمل منیخواد بهت دروغ بگم بپرس گلم  -

 نه. -تو هنوزم حسی به وانیا داری منظورم اینه .... -یاسی 

 حتأم؟مطمئنی آمور؟ -یاسی 

اره من دیگه هیچ حسی جز خواهر ناتنی بهش ندارم و نخواهم  -
 ودم  داشت،توی دمل به خ

 نهیب زدم اره دل آمور گیره یه جا،یه جای خوب خوب. 

 کجا؟ -خوب حرکت کن. -یاسی 

 خوب خونه خیلی خستم   -یاسی 

 عه پس کی بریم خرید واسه مهمونی یاسی؟ -

یک من خستم،دو مهمونی من هرجور بخوام میام آندرستند؟سه -یاسی 
 میخوای با پول خودت  

 واسم لباس بخریو یه نیمچه لبخندی زد. 

 اره چطور مگه؟  -ای شیطون تو جونم بخوای میدم

الزم نکرده پولت بزار جلو آینه دوتا بشه یا نه اصال جمع کن زن -یاسی 
 بگیر باز خندید  

 منو مسخره میکنی وروجک حسابت میرسم. -
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وقت زرشک پلو زیاد نخور جیگرم(هههههه).منم خندم گرفت هیچ-یاسی
 جدی نیست خوب  

 شاید اینطور بهرته . 

دیروز یکشنبه بود همه طبق عادت رفنت کلیسا واسه دعا اما من نرفتم 
 واسه اینکه یه خلوت  

 تویه جای امن میخواستم با پدر روحانی صحبت کردم  

قرار شد امشب تو کلیسا تنها باشم قبأل هم تنها بودم اونجا ولی اون یه 
  خاطره تلخ بود که 

 منیخوام هرگز تکرار بشه اما این فرق میکنه میخوام برم  

حرف بزنم یه جا که بهم آرامش میده تنها با خودش از االن احساس 
 خوبی دارم احساسی که  

 هر لحظه به شب فکر میکنم لبخند رو لبم میاره . 

یاسی رو رسوندم خونه رفتم سمت کلیسا تنها کلیسایی که انقدر 
 کیس  شیفتشم کلیسای رس 

 مقدس که بزرگ ترین کلیسای تهران که روی صفحه ای 

کم ارتفاع بنا شده وبا در نظر گرفنت امانت خانه های دو طرف محراب 
 در سمت رشقی بنا  

 وراهرو ورودی اصلی ،در سمت غربی بنا کلیسا  

 از داخل دارای پالن صلیبی شکل است. 
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وارهای داخلی و سقف دیوارهای خارجی بنا با سنگ مرمر سفید رنگ ودی
 با گچ پوشیده

 

 آهان،خوبه کارتم بیخود . 

 عه چرا آمور؟؟؟ -یاسی

چون مرد زیاد داره خوشم منیاد.اینو که گفتم یه خنده بامنک ریز کرد -
 میدونی چیه  -یاسی

 آمور من زندگی وازدواج بدون عشقو قبول ندارم  

 تو چی؟ 

 ..سخته نشو عاشق. من ...منیدونم به ازدواج فکرنکردم عشق هم.-

وا عاشق شدن که دست خود آدم نیست میاد میره هیچ کاری هم -یاسی
 منیشه کرد 

 آره درسته کاریش منیشه کرد  -

من اگه یه روز بفهمم عاشق کسی شدم یه راست میرم لبشو -یاسی
 میبوسم تو چشامش زل  

 میزنم میگم دوستت دارم دیوونتم،فانتزی قشنگی نیست  

 بنظرت؟ 

 چرا قشنگه چه حالی بکنه اون عشقت(هههههه) -
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 مرض بی تربیت  -یاسی

 یاسی؟ -

 هان... -یاسی

خوب که چی االن میخوای رست بزاری رو زانوهام -وانیا برگشته یاسی-
 گریه کنی؟ 

ماشین یه گوشه نگه داشتم به صورتش که روبه رو را نگاه میکرد نگاه 
 کردم به نظرم فقط  

 اما حس کردم یکم عصبانی بود  یکم شایدم توهم زدم

 یاسی؟ رسشو سمت من آورد -

 بله؟  -یاسی 

وانیا بچه دار منیشده شوهرش اونو از خونه بیرون انداخته وطالقش -
 داده وبراش یه بلیط  

 ایران گرفته و بدون اینکه بهش بگه اونو شوت کرده  

 ایران واقعأ غم انگیزه 

  اره ناراحت کنندس االن چطوره؟-یاسی 

یکم بهرته ولی واقعأعصبی و ناراحته ازمنم اولش میرتسید .دیدم داره -
 وا   -باز ریز میخنده

 مرض دخرت چرا میخندی آخه یاسی....با تواما 
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ببخشید خوب خنده داره تو ترس آخه کجای تو ترس داره مظلوم -یاسی 
 تر از تو من  

 ندیدم،تازه فهمید چه حرفی زده یکم رفتم تو خودم  

ت میگه من چه ترسی دارم من که آزارم به یه مورچه هم نرسید راس
 شاید رسید ولی خوب  

 به آدم اهلش نه هرکسی تازه االن از رش وشیطنت 

 خیلی وقته دورم هییییییییی. 

 آمور متأسفم باز یه حرفی زدم رفتی تو لب -یاسی 

هااااان چی تو لب؟؟؟؟اینقدر از این حرفش تعجب کردم داشتم به -
 لوه شاخ دمم در  عا

 میاوردم،دیدم داره از تعجب گوشام سوت میکشه  

باز زد زیر خنده خنده هایی که شده بودن دنیای من یه دنیای وارونه 
 بی حد ومرز یه

 

 شده واقعأ به آدم احساس آرامش میده.  

بازم یاد اون شب تلخ افتادم چطور اونروزا اینجا برام بدتر از جهنم 
 بودهییییییی.جلوی درب  

 امارت بزرگ و قشنگ کلیسا نگاه کردم واقعأ  
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باشکوه با این که شب اما بازم زیباست،شاید این طرز فکرم مال احساس 
 امشبمه منیدونم  

 شاید. رفتم جلودر بزرگشو چند بار به در زدم  

د از پنج بار در زدن رسایدار اومد یه پیر مرد جالب با قدی متوسط بع
 وهمیشه رسحال  

 سامل پدر جان -

 بله منم اجازه هست  -سامل پرسم آمور تویی؟ -پیرمرد

حتام منتظرت بودم میخواستم برم بخوابم شنیدم تا صبح که -پیرمرد
 بخوام درو باز کنم  

 هستی اینجا 

 شم شام برید بخوابید  بله هستم مزاحمتون منی -

موفق باشی خداحافظ .این حرف آخرش عجیب بود عجیب تر از -پیرمرد
 همه چیز،خوب چه  

 میشه کرد فعالخدا میخواد همه زندگی من عجیب باشه  

تولدم،کودکیم،نوجوانیم وحاال جوونیم پوووووف. یه نگاه به سالن کردم 
 یه سالن بلند که  

 نشسنت مردم یک دست و هردو طرف پر از نیمکت برای 

قهوه ای،دوتا لوسرت بزرگ وزیبا هم به سقف وصل شده بود وآخر سالن 
 جایگاه یه عکس  
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 زیبا از مریم مقدس . 

تا به حال اینقدردقیق اینجا رو نگاه نکرده بودم رفتم جلو اولین صندلی 
 دمل می خواست  

 راحترت از همیشه حس کنم همه چیزو جلوی صندلی رو  

 زمین نشستم وتکیه دادم به صندلی ها. 

 فصل چهاردهم 

پشت سنگش خنک بود حرارت بدنم کم شد به عکس نگاه کردم رشوع 
 به درد دل کردم  

 انگار واقعأجلوم هستند : 

منیدونم از کجا رشوع کنم وچی بگم فقط فقط اینو االن میدونم دیکه -
 منیرتسم  

 سایی که دوسشون دارم، ازاینجا،ازخودم،ازبقیه واز دست دادن ک

میخوام بجنگم میخوام تالشم چند برابر کنم منیخوام دیگه گریه کنم 
 منیخوام دیگه از خودم  

 ناامیدشم این حس ها رو مدیون یه عشق جدیدم  

یه چیزی که ارزش نبودن ومردن براش هست اوایل احساسم بهش رو 
 درک منیکردم فکر  

میکردم چون هم اسم حامیه این همه سال دمل چون من زهرا رو با اسم 
 یاسی میشناختم خوب  
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اونم اسمش یاسی این حس جالب تو منه نسبت به اون ولی کم کم 
 فهمیدم نه این حس خیلی 

 متفاوت، و 

این تفاوت هرلحظه منو دیوونه میکنه دمل میخواد برم جلو محکم تو 
 بغلم بگیرم اما دیگه  

شتباه منیکنم مراقبم باید کاری کنم که بگه منو میخواد همه چیز رو به ا
 زور ازش میگیرم  

بهش عشق میدم اونقدر که خودش کم بیاره وبگه آمور من تو رو میخوام 
 باید این روال خام  

 زندگیم متوم بشه به خودم

 

دیگه ایامن دارم دیگه آمور شکست منیخوره همین جا تو همین لحظه 
 یخورم که یاسی قسم م

 مال منه ومن بدستش میارم یه زندگی درست میکنم  

که منیشه آرزوشو داشتم برای بچم پدری میکنم میدونم که یاسی هم 
 مادری هاش رو هم  

 برای من میکنه هم برای بچمون،وای بچمون دوتا،یه پرس یه  

دخرت وحشتناک این لحظه ها رو میخوام وبراش متام تالشم میکنم.کمی 
 دعا خوندمو بازم  



 

 

 آمور نویسنده :  اردستانی | کاربر رمانکده

59 https://telegram.me/Romankade  کانال تلگرام رمانکده 

 

 چیزهایی که میخواستم رو تکرار کردم تاملکه ذهنم بشه 

ونقشه هایی که برای بدست آوردن یاسی کشیده بودم رو مرور کردم که 
 سامل  -پیرمرد 

 صبح بخیر پرسم  

برگشتم عقب به رسایدار که وسط سالن ایستاده بود نگاه کردم لبم به 
 سامل پدر  -خنده بلز شد 

 صبح شده چه زود  جان مگه

خوب اره خیلی،با اجازه -بهت خوش گذشته حتأم -خندش گرفت پیرمرد 
 من برم دیگه  

همین که خواستم برم بدنم خشک شده بود دردگرفت این همه ساعت 
 نشستم واقعا برام  

 عجیب بود چه زود گذشت بادرد وخستگی رفتم سمت ماشین  

شب باید برم دنبال یاسی باید بعد برم خونه باید یه دوش آب گرم بگیرم 
 کمی اسرتاحت کنم  

 شب رسحال باشم. 

رسیدم خونه یه دوش گرفتم یکم اسرتاحت کردم واالن یه تیپ بزنم برم 
 رساغ یاسی خوب  

یه شلوار لی راستا با خط خطی های پاره روش با یه تی رشت سورمه ای 
 جذب موهای  
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اسپری رو روش خالی کوتاه که مثل همیشه کمی جلوش رو باال زدم 
 کردم خوب تو آینه  

 خودمو نگاه کردم  

وای جدیدأ خدایی خودشیفتگی شده گوشه لبم باال رفت به اسپری آمور 
 روی میز نگاه کردم  

 واقعأ امان از دست این شیطنت های یاسی رفته گشته  

اسپری آمور پیدا کرده واسم خریده کمی از اسپری رو زدم رفتم یه کتونی 
 اسپرت آل استار  

 آبی نفتی پوشیدم،به قول یاسی خوردنی شدم (ههههههه) 

 سوار ماشین شدم همیشه رسعت عملشو تحسین میکنم  

سالم جیگر. باز گوشه لبم رفت باال بهش نگاه کردم یه شال صورتی -یاسی
 با یه مانتوی 

 تنگ وکوتاه مشکی شلوار مشکی با یه جفت کفش صورتی 

 البته مثل همیشه کتونی. 

ای وای دخرت دیوونه مگه قرار نیست بریم مهمونی چرا تیپ کوهنوردی -
 زدی؟  

ی زدی نه پلو خوری.باز بلند إوا آمور جون شام هم تیپ مخ زن -یاسی
 بلند زد زیر خنده 

 ور پریده منو مچل میکنی -
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آمور من کی این کار رو کردم ازاول که دیدمت کچل بودی یکم  -یاسی 
 نگاهش کردم  

 هردوزدیم زیر خنده اصال به این دخرت حرف جدی منیاد  

 چیکار میشه کرد یاسی دیگه ... 

داشتم پیاده میشدم که یاسی صدام  بعد از نیم ساعت به خونه رسیدیم
 کرد  

 بله؟-آمور؟  -یاسی 

 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 فصل پانزدهم 

 یه سوالی بپرسم بی هیچ تفره رفتنی جوامبو میدی؟ -یاسی 

آره بپرس عزیزم .یکم من من کرد بعد با صدای خیلی آروم گفت:  -
 هنوزم حسی به وانیا  

 داری؟ 

شکه از این لحن وسوالش کمی نگاهش کردم هنوز باورم منیشد براش 
 مهم باشه یه حس  

 خوب تو رگهام باعث شدبدنم داغ داغ بشه باصدای که  
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خوشحالی کامالمشهود بود گفتم:خوب اره حس یه برادر ناتنی به یه 
 خواهر ناتنی فقط همین. 

شه ولی فقط گفت احساسم میگفت داره تو خودش یه نفس عمیق میک
 :آهان باشه بریم حرفی 

 که زد به خندم انداخت اصال حرفش ربطی نداشت  

هیچی نگفتم ازماشین پیاده شدیم به سمت خونه رفتیم صدای موزیک 
 توی فضای خونه  

 پرشده بود اما یاسی با هیجان به اطراف نگاه میکرد 

من باهرکی سامل واحوال پرسی میکردم اونم با هیجان پشت بند من 
 احوال پرسی میکرد  

 جوری که طرف فکرمیکرد یاسی بایدچند سال اونو  

 بشناسه . 

باگیجی به یاسی نگاه میکرد ولی من میدونستم این یکی از شیطنت های 
 همیشگی یاسی داره  

 کمکش   طرف کال رسکار میزاره البته منم تو این کار

 میکردم وسعی میکردم یاسی لذت کامل از این کاری که میکنه بربه . 

 سامل وانیا جون وای چقدر تونازی... -سامل وانیا. یاسی -

وانیا مثل همیشه یه لباس کوتاه پوشیده بود یه ماکسی یشمی تا زیر 
 زانو وباکفش وکیف  
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 ستش،موهای لخت وبلندشو روی شونه هاش رها کرده بود  

اتعجب به من ویاسی نگاه کرد به رسو وضع یاسی یه نگاه دقیق کرد ب
 البته تحقیرآمیز  

 گفت:سامل آمور این کیه؟ من که خیلی بهم برخورد  

اما یاسی عین خیالش نبود با خنده گفت:من مأمور حاکم بزرگ میتی 
 یاسی خوشبختم از  

ا یا بخندم آشنایی شام خانوم جوان منیدونستم عصبی باشم از حرف وانی
 از متسخر ریزو  

تودهنی کمرنگ وظریف یاسی،خیلی دخرت زرنگی غیر علنی گفت ازتو 
 باال ترم. 

دست یاسی رو گرفتم وگفتم ایشون یاسی خانم همرسآینده ام هسنت یه 
 آن دست یاسی یخ زد  

 یه لرزش کوچک بدنش گرفت نگاهش کردم رنگش پرید 

؟؟؟زنت،زن آینده ات؟هه،میگفتی چی -ولی به روی خودم نیاوردم وانیا 
 زن آینده ات یکم  

 به خودش میرسید جلوی مهمونا خجالت نکشی . 

طبق معمول وقت رو کم کنی میرسه،یاسی رسه حتی اگه تو بهت چیزی 
 باشه نه گذاشت نه  

 برداشت گفت :اگه من به خودم میرسیدم که شام تو 
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نت چه لزومی جمع دیده منیشدی مگه مهمونی واسه شخص شام نگرف
 داره کسی منو ببینه  

 درضمن از قدیم گفنت خوشگل جامعت به خودش برسه  

چشم میخوره هنوز دوست ندارم جون مرگ بشم با اجازه دست 
 منوسفت گرفت رفتیم سمت  

ویشکا جان وبابک خان هردو استقبال گرم از یاسی کردن به حرفای یاسی 
 که فکر میکنم

 

با خودم میگم اوووووف این دخرتعجب زبونی داره خدانکنه با من چپ 
 بشه یه روز درسته  

 قورتم میده  

 هان ؟چی؟؟؟ -کی قورتت میده؟ -یاسی 

 میگم کی قورتت میده االن گفتی  -یاسی

 هیچی هیچی مهم نیست عزیزم،چیزی میخوری بیارم؟ -

ردم با به به وچه چه اره آب آلبالو. رفتم یه لیوان بزرگ براش آو -یاسی 
 همه رو خورد  

 هرکی نشناسه یاسی رو میگه بچه دوسالس 

چقدر لحظه ها شیرین کنارش حس ملس کردن دست های رسدش چقدر 
 بهم انرژی میده  
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 دستمو بلند کردم گذاشتم پشتش کشیدمش تو بغلم  

عه آمور چیکار میکنی خجالت بکش جو اینجا تورو گرفته یه نگاه -یاسی
 به من بکن من  

 اصال شبیه اینا نیستم  

 همین خوبه دیگه اذیت نکن.یاسی بابهت صدام کرد  -

آمور دهنتو باز کن،باتعجب دهنمو باز کردم گفت ها کن محکم -یاسی
 گرفتمش تو بغلم  

نیستم.ریز روی سینه ام خندی  منو مچل نکن دخرت کوچولو من مست-
 دیه حس عشق  

وبوسه از لبهای خندونش دملولرزوند،تو همین لحظه دمل میخواست 
 رسشو باال بگیرم ولبای 

صورتی و نازشو ببوسم. وای خدایا کی میشه کی؟؟؟ محکم تو خودم 
 فشارش دادم چی میشه  

 منم به آرزوم برسم 

دمل یاسی رو واسه خودم  کجای دنیا کم میشه؟دمل یه بوسه میخواد
 میخواد دمل یه زندگی جدید  

 یه خانواده میخواد،کی میشه بهش برسم؟ 

مهمونی کم کم متوم شد ویاسی خداحافظی کردبا ویشکا جان وآقا بابک 
 ولی به وانیا محل  



 

 

 آمور نویسنده :  اردستانی | کاربر رمانکده

66 https://telegram.me/Romankade  کانال تلگرام رمانکده 

 

 نذاشت ورفت سمت ماشین. 

توی راه ساکت بود ساکت ساکت لعنتی،باز چشه نکنه از کارام وحرفام 
 احته؟خدایا  نار 

 نگیرش ازم متنا میکنم به دم در که رسیدیم بی هیچ حرفی 

یاسی جونم؟جوامبو نداد رفتم -پیاده شد دیگه طاقت نیاوردم صداش زدم 
 جلوش وایستادم همه  

 جا تاریک بودو سکوت با صدای تحلیل رفته ای 

گفتم چته،ازم ناراحتی؟من من عاشقت شدم تنهام نزار پیشم مبون یاسی 
 ا من ازدواج  ب

 میکنی؟ رسش پایین بود دست خودم نبوداحساس ناامیدی 

میکردم یه قطره اشک از صورتم چکید رسش وباال آورد رد اشکم نگاه 
 کرد اشکاش تند از  

صورتش ریخت اومد جلو گفتم االن میزنه تو صورتم اما دوتا دستاشو 
 گذاشت دو طرف  

صورمتو لبام داغ شد منو بوسید باورم منیشه باورم منیشه ذهنم قفل کرد 
 اون منو بوسید  

آمور دوستت دارم.بارسعت رفت تو خونه با بهت وسط کوچه -یاسی 
 وایستاده بودم هنوز  

 بوش تو بینیم بود هنوز گرمی لباشو احساس میکنم . 
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ربم واقعا فوق خدایا شکرت اینه یه زندگی یه خانواده جدید نتیجه ص
 العادس من همینو  

 میخواستم خدارو شکر که این بار جا نزدم حتی 

برای یک لحظه هم اجازه منیدم این زندگی از دستم بپره متام تالشمو 
 میکنم که همین جوری نگهش دارم اره همینه...

 

 پایان...   




