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داشتتتیب  تتا  رام از در دانشتتگاه ختتار  میشتتدیب کتته یکتتو  ردیتتا دل تتک اومتتد زیتتر پتتام  

 ..نوم  رسونمتزد رو ترمز و گفت:خا

متت ب ال تتی خودمتتو لتتو  کتتردم و گفتب:عتته خ التتت   تتخ  فتتا و  تته ستتمت م تتالفخ 

 حرکت کردم

 ... ردیا:ای  ا ا چ دم ناز داره.. یا خودم می رم نازتو

میدونستتتب کتته همتته ی حرختتاب شتتوخیه  تترای همتتین متت ب دن التته ی چتتر  گفتتت خ   

 ..رو گرختب

 ری؟میگب خ الت   خ پسر مگه خود  خوار مار ندا_

تیتترداد کتته رو یتت دلی  غتتن دستتت ران تتده نشستتته  تتود گفتتت:اییییخ ختتانوم چ تتد ادا  

 ..میاد.. یا سوار شو  ذین دیگ  سه شوخی

 ..اه زد تو حالمونا

  رام:تیرداد ن ود  زار   ی یب  خرب چی میشه پسره شمارشو میده یا نه؟

 ..تیرداد: له    شید ادامه  دید

 عتتد از متتن هتتب  رام اومتتد نشستتت جفتب..م تتو  خ تتده ای کتتردم و تتتو ماشتتین نشستتتب

 رام و نیتتاز و تیتترداد و  ردیتتا تتتو دانشتت ده یتته گروهتتی واستته خودمتتون تشتت ین        

دادیتتتب و شتتتاخی هستتتتیب  تتترای خودمتتتون...تیرداد و  ردیتتتا ختتتو  العادن)جتتتای      

 رادری(..ختتک کتت ب چتتون تفتتاو  ستت یمون زیتتاد نتتیو ان تتد  تتا هتتب جوریب..م تتو  رام  

ولتتتی تیتتترداد و  ردیتتا دوستتتاگ از متتتا  زرگترن..رشتتتته ی پتتت    ستتتالمونه  19و نیتتاز  

تتتامونب معماریتته..اوه تتتازه ایتت ب  گتتب  رام دختتتر عمتته ی تیرداده...اونتتا  تتا هتتب ختتامیلن 
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ولی   یمتون همی  توری تتو دانشت ده  تا هتب  شت ا شتدیب..ما دختترا تترم اولتیب ولتی             

 ��تیرداد و  ردیا ترم دومن

 تیرداد:اوی  ذین ک ایی؟

 سامب دیگه..ای ب شد سواگ؟تو ل ا_

 .. ردیا:هه هه هه..خانوم نم دون تشریف دارن

 ایال عاد  داری مثن ن ود  پری وسط حرف  ری؟_

 ردیتتا خیلتتی  تتدب میومتتد کتته اسمشتتو م فتتف کتت ب و  گتتب  تتری متت ب وفتتتایی کتته      

 ..می واستب حریخ در  یاد  کخ میگفتب  ری

کب..نپریتتد  کتتب ..متتا همتته یتته   رام:اه  تتو ک یتتد دیگتته..مثن ختترو  ج گتتی میپریتتد   

نگتاه چتته  کتتخ انتتداختیب کتته ختتودب حرخشتو ادامتته داد: گتته هتتا از شتتوخی گذشتتته   

 ک یب؟ چی رو پژوهخ این فضیه ی 

 ..اه  زا نیاز  یاد   ی یب چی میشه_

 ردیا:ایشتتا ه کتته نمرتونتتو نمیده..منمتتدی ان تتد ع تتده ای شتتما هتتب کتته اون همتته       

 ...شلوغ می  ین..ترم پیخ که ما رو

تا  ردیا خواست ادامته  تده تیترداد اشتاره کترد ستاکت شته و گفتت:اهب اهب.. گته تتو           

جمتتن نشستتته..و  تتا ستترب  تته  رام اشتتاره کتترد.. رامب شتترود کتترد تیتترداد و زد..کتتال  

 ..ج گ جویین واسه خودشون
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ی تتب کتته تتتو ماشتتین شتتوخی کتتردیب  ردیتتا متتا رو رستتوند و ختتودب رختتت خونتته ی    

 هتب  خونتوادگی   متد  و رختت  هتب   تا  و یته کوچته خایتله داشتت       رام ای ا  ا خونه ی متا 

 ترا همتون از هتب ی تب دوریب..خونته ی متا          تاده  ج تت  تتو  خونشتون  نیتاز  ولی..داریب

ون تته..من تتتک  گتتب  رام هتتب ت تته ولتتی نیتتاز یتته ختتواهر کوچولتتو داره کتته تتتازه        

  شتتتییونی کردن.. عتتتد از ای  تتتته از  رام    و مامتتتان  ا تتتاب تتتتازه ه    دوماهشتتته 

اخظی کتتردم  تته ستتمت خونمتتون راه اختتتادم و کلیتتدمو انتتداختب تتتو در..خونتته ی متتا  ختتد

یتته خونتته ی خیلتتی  زرگتته..اوگ کتته وارد میشتتی یتته حیا تته کتته تتتوب درختتت میتتوه     

هتتای م تلفتتو کاشتتتیب و  عتتدب توستتط یتته دری وارد منو تته ی ایتتلی خونمتتون        

م فکتتوه ای میشتتیب..از در کتته میتتای تتتو اوگ حتتاگ پذیراییتته کتته از دو دستتت م تتن کتتر   

پوشتتیده شتتده  عتتد ستتمت چتتپخو  شتتپزخونمونه کتته اونتتب  تته انتتدازه ی ختتودب        

 زرگه..از حتاگ پتذیرایی پلته هتای پتارپیگی هستت کته میتره    ته ی  تا  و اتتا  متن             

اون ا ..یتته اتتتافی کتته عاش شتتب ودکوراستتیونخ منشتتره..یه اتتتا  ستتفید و   تتی         

یتته ت تتت دونفتتره ی  کمرنگ..ایتتال رنتتگ   تتی  تته متتن  رامتتخ میتتده خیلتتی خو ه..   

سفید خوشتگن  تا یته رو ت تیته از ختودب خوشتگن تتر  ته رنتگ   تی تتو اتافمته کته              

ستتمت راستتت اتتتافب میتتز توالتتت ستتفید رنگمتته کتته یتت دلیخ   یتته..کفخ هتتب کتته      

پارکتتت ولتتی یتته گلتتیب ختترب کوچولتتو موچولو تته   تتی دایتتره ای هتتب وسیشتته..کا ذ   

 تته  تته..ان ا ن مامتتانب ای  تتا  دیتتواری   تتی ستتفیدم کتته دیگتته اتتتافمو اوم تتن کرده...  

 تتتود میگفتتتت اوجمتتتن چیه؟ ایتتتد  گتتتی خوشگن..ایتتتال از ایتتتن متتتدگ حتتترف زدن   

 ..ولی من میادخوشخ نمیاد

یتته اتتتافب اون ستتمت راهرو تته کتته متتاگ مامتتان  ا امتته و مکتتب نتتیو شتتما دکورشتتو       

  دونید..همین که اتا  م و میدونید  سه
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 تتب   تتوا ب کتته مامتتانب از    تته ی    عتتد از عتتود کتتردن ل استتام تتتتمیب گتترختب ی   

 ..پایین یدام کرد

 مامان: ذین؟ ذین؟

 ..  ی حویله داد زدم

  له مامان_

 مامان: یا پایین دخترم

 تتی میتتن از رو ت تتت  ل تتد شتتدم و  تترخالف ای  تته همیشتته از نتترده هتتا ستتر می تتورم   

 ..این سری از پله ها مثن این خانومای خوب رختب پایین

 ی؟جانب مامان کار داشت_

 ..مامان: شب شام مکمون داریب..ان دلت خواست  یا ی ب کمک کن

انگشتتتت اشتتتارمو گذاشتتتتب ده متتتو گفتب:اووومب. تتتزا  ییتتت ب دلتتتب می تتتواد یتتتا       

ن؟.. مممب...یتته ذره ف ختتک می تت ب می یتت ب نمی وام..خودتتتون ف مکمتتون دعتتو       

 ..می  ین زحمتخ هب  ا خودتون دیگ

 ..دندونام مش ص شد تا 32 عدب یه ل   د دندون نما زدم که 

 ..مامان:کوخت..من نمیدونب این  ه کی رخته ان د روداره

تتتتا خواستتتتب  گتتتب اربیتتته یتتتدای  ا تتتام اومتتتد کتتته گفتتتت: ن مامتتتانخ  کتتتخ ار  

رستتیدهو عدب  تته چشتتمک  تته متتن زد متت ب جوا تته چشم شتتو دادم و گفتب:ایتتوگ        

 حمایت..مامان جونب کیف کردی؟
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 مامان  ا حرص گفت:  یامین؟؟؟؟؟؟؟؟

ا ا:عه چیتزه متیگب ..اومب..متن یته دوب  گیترم شتب عرختان ای تا میتان نمیشته ف  تا             

 ..این سر و ش ن جلوشون ظاهر  شن ..چیزه کاری ف ندارین؟من  رختب حموم

از حتترف زدن  ا تتا خ تتدم گرختتته  تتود ولتتی مگتته جر تتت داشتتتب    تتدم.. ا ام  تتا اون    

یتدا داشتتب از پلتته   همته عظمتت  نتت  رو پیگونتد متن چ تتو جر تت کت ب    تتدم.. ی       

 ..ها میرختب  ا  که یدای مامان می  و ب کرد

 مامان:ک ا؟مگه نگفتب  یا ب من  شپزخونه کمک کن؟

متتیگب مامتتانب ایتتن عمتتو عرختتانب وفتتت گیتتر  ورده ها..چتته  ی تتارن ..تتتو ایتتن هفتتته    _

 .. این سومین  ارشه اومده خونه ی ما

ب خیلتتی دروغ  تتود کتته مامتتان حتتا  مثتتن ستتگ داشتتتب دروغ میگفتمتتاوولی انگتتار درو تت

اون  یگتتاره امشتتب تتتازه میرستته ایران..حتتدافن خواستتتی     ��گفت:ستتومین  تتار؟؟؟ 

دروغ  گتتی درستتته حستتا ی  گو.. عدشتتب ان تتد ت  تتن  تتازی در نیتتار زنتتگ میتتزنب         

 ...ش وخه خانوم  یاد کم ب

 . پریدم یه ماچ   دار ازب کردم و گفتب:فر ون مامان خوشگلب  رم من

 .. .دتو لو  ن نمامان: سه خو

 ...دو اره  رگشتب اتافب تا ی ب   وا ب ال ته ان کسی  از مزاحب نشه
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ع تتب خونتته ایتته..چ خوشتتمله..یه خونتته ی خیتتتتتتتتتتتتلی  تتزرن  تتود کتته مثتتن فتتتر   

 تتتتود..خیلی فشتتتت گ  ود..یتتتته حیتتتتا، داشتتتتت شتتتتاه نداشتتتتتواز خوشتتتتگلی تتتتتا  

ر ورودی ..درو  تته نداشتتتووا..من چتتی میگب.. ی تتی ختتونرو  گستتب..رختب ستتمت د    

  ..اومد خونه تو از دو سی دو و  ه گ سمت جلو هن دادم که یکو؟؟؟یدای 

ب ر. .یتتدو تتتتتو دو تتتتتتو دی تتتتتو دی تتتتو دو تتو دو تتو دیتت و دی و..      

گرختتتته  تتتود یتتته چ تتتد لنظتتته ف گذشتتتت دیدم.عتتته..این کتتته یتتتدای مو ایتتتن      

 گتتاوه ردیتتا  کتته م تته..  ا رب از کتتال  ختتانوم شتتیری اختترا  شتتدم..یادم نمیتتره    

 پتتامو خواستتتب گوشتتیب؟تا ختتونو ایتتن تتتو..من گوشتتی رو گذاشتتت رو  ه تتگ ایتتن

 ️‼️‼!!!پله ی ورودی و  رم تو اختادم رو  زارم

وا؟متتن یع تتتی ان تتتد کتتتورم؟ یتتته  ن چشتتمامو  تتتاز کتتتردم دیتتتدم از ت تتتت اختتتتادم   

 ️‼پایین

ختتتتتتتتت  ی یع تتی اونتتا همتتخ ختتواب  ود؟ه تتوز یتتدای رو م یتته گوشتتیب رو م تتب  

د..دستتتمو دراز کتتردم  تته یتتفنه ی نمایشتتخ نگتتا کتتردم دیتتدم  ردیتتا گتتاو ..من    و

 ..یه حالی از تو  گیرم

 چی می وای پا ره ه پریدی تو خوا ب؟_

 .. ردیا:عه عزیزم این حرخا یع ی چی؟ ا نفست درست حرف  زن

 تتتتتتتتر نفسب کیه؟_

عظمتت و جتالگ    ردیا:نچ نتچ نتچ خیلتی زشتته  دم نفسشتو نش استه..م و  ته ایتن همته          

 کوری نمی ی ی؟

 ..چ د زر میزنی؟ گو چرا زنگ زدی   ا این چر  و پرتا_
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  ردیا:زنگ زدم  گب امشب چ اره ای؟

 یه دومتر می وام  رم  را  ف ر    ب_

 .. ردیا: یشعور

ختتب حا ..شتتب مکمتتون داریتتب..اون دوستتته  ا تتام کتته کانتتادا  تتود می تتواد  یتتاد        _

 ایران..چیور؟

 ..ستب  گب امش و  ریب دور دور ردیا:اککی..خوا

 وایتتتت  دون من  رین خودتون میدونیدا_

 .. ردیا:خب  پیگون  یا دیگ..تازشب  دون توف این خاز نمیده

 

 

 ..خک ن  ب  شه  یام..خب  زارید یه شب دیگ_

 .. ردیا:نمیشه من  ا  رام و نیاز هب هماه گ کردم

  رام چی ارن؟تو  لط کردی..اوگ  اید  ه من میگفتی نیاز و _

 .. ردیا:اوی من از تو  زرگترما درست حرف  زن

 .. رو  ا ا من  زرگتر کوچی تر حالیب نی_

  ردیا: ه درف..میای یا ن؟

  یا در خونه 8خک ک ب  یاموساعت _
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  ردیا:اوکی  ای

  درود_

 عتتتد از فیتتتن کتتتردن تلفتتتن ختتتک کتتتردم چنتتتوری  پیگتتتونب  تتترم  تتتا  گتتته هتتتا    

اجتتازه میتتدن ولتتی امشتتب ختتک کتت ب نتتزارن چتتون مکمتتون   یرون...همیشتته مامتتان  ا تتا 

 ..داریب..اه

عتتتر رو نشتتون میدادوتتتتمیب گتترختب  تترم پتتایین   یتت ب      6 تته ستتاعت نگتتا کتتردم   

 ..مامان چی می  ه مکمونا کی میان که من تایممو مچ ک ب

از نتترده هتتا کتته ستتر ختتوردم یتته راستتت رختتتب ستتمت  شتتپز خونه...دیتتدم پشتتتخ  تته  

پریتتتدم و از پشتتتت دستتتتامو دور کمتتترب حل تتته کتتتردم و  ورودیتتته .. تتترای همتتتین 

 گفتب:پتتتتتتی

 .. مامان:ای مرد ای زهر ای کوخت..ترسیدمو رو اونور   ی ب کار دارم

 ش وخه خانوم کو پو؟مگه نگفتی  یاد کم ت؟_

مامان:ختتانوم کتته مثتتن ختتر  خوا یتتده  تتودن شتت وخه ختتانوم اومتتد و رختتت..نمی ی ی     

 این همه  ذا  پزم؟ چ د  ذا درست کرده من میتونب

  ه کا ی تی که مامان  کخ اشاره کرد نگا کردم از تع ب چشام گشاد شده  ود

  خه مامان من این همه  ذا واسه چیه؟مگه کی می واد  یاد  خه؟_

 ..مامان:نمیشه که حا  یه  اره اومدن ایرانا.. اید خوب پذیرایی  شن دیگ

  ایتتتتتخ_
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 مامان:کوختتتت

 امان ساعت چ د میان؟چتتتشبوراستی م_

 .. ره خرودگاه دن الشون 8مامان:عرخان  ه  ا ا  گفته ساعت 

 .. ها..خب من رختب اتافب_

کتته  ا تتا  8 عتتد از گفتتتن ایتتن حتترف  تته ستتمت اتتتافب راه اختادم..ختتب خو تته ستتاعت    

میتتره متت ب میتترم ف لشتتب یتته ذره ادای مریضتتارو در میتتارم ف مامتتان  گتته از اتافتتت در  

 .. رم  ا  گه ها  یتتترون.. ه  ه..چ د  اهوشب من خدا حفظب ک هنیا  یرون م ب 

 

از ستترو یتتداهای ستتالن معلتتوم  تتود  ا تتاییب اومتتده ... در اتتتا  و  تتاز کتتردم کتته دیتتدم  

  ... حد  دختر گن  ا ا در   وده

 سالم  ا ایی-

   ا ا: سالممممب  ه دخمن  ا ا

  ا ا ا ن می وای  ری خرودگاه دن اگ عمو ای ا؟ -

  ... ا ا: اره ... ل اسامو که عود ک ب میرم دن الشون... چیور 

  ... ی ب ل امو   گه کردمو سعی کردم ال ی مثال خودمو مظلوم نشون  دم

   ا ایی جونب ... یه چیزی  گب نه نمیگی -

 ...  ا ا:  ستگی داره
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  خوب راستخ می وام  ا  گه ها یه دور کوچولو  رم  یرون -

  ... ش و ن ا ا:  ذین یه ام

 ... یه ساعت ... لیفا-

 ...  ا ا : از دست تو ... پو زیاد  ولخ نده و ف ن از شام  رگرد

 ایوگ ... کارا  ا اوکی  ا ا در  شد ... ای  وری دیگ نیاز نیو خیلب  یام

رختتتب تتتو اتتتافمو حا تتر شتتدم و م تظتتر متتیو کتتاگ  ردیتتا  تتودم کتته  تتا شتت یدن اولتتین  

 ...ز مامی کردمو اومدم  یرونملودی یه خداخظی سر سری ا

 ... در ع ب و  از کردم و  ه همه  ه جز  ری سالم دادم

 ...  ردیا : ماهب که ای  ا ن خ هوی  رو ایفا می  یب

  ... م ترب خودتی ج اب هوی -

ختتب    شتتید ... حتتا  ای  تتارو نتتاز نیتتا ستتری  عتتدی اوگ  تتا تتتو        :(�� ردیتتا)هوی 

 هماه گ می  ب ... خو ه ؟

 ... ووماووهو-

 ... راه اختادیمو رختیب یه دور دور کوچولو و  عدشب رختیب یه کاخی تو پردیسان
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 ردیتتتا رستتتوندمو متتت ب  روم یتتتواب در و  تتتاز کتتتردم و رختتتتب تتتتو حیتتتا، ...  ی در 

ورودی  تتاز  تتود پتتو یع تتی خیلتتی وفتتت نتتیو کتته اومتتدن اگتته ای یتتور  تتود متتامی      

  ... ت تر از ف ن رختب تومتوجه میشد و در و می ست ...  ا خیالی راح

  ... سر یه  نثی حسا ی مشغوگ شده  ودن

 ... م ب  ا سالمی که دادم اعالم وجود کردم

  سالم-

متتردی کتته  یشتتتر از روی ع ستتاب میشتت اختمخ و احتمتتا  عمتتو عرختتان  تتود  تتا یتته   

...  کتتردم پرستتی احتتواگ کلتتی هتتب خالتته  تتا کتته ل   تتد ختتو  ملتتیم جوا متتو داد و  مانتتد 

 چ تتد یتته  کتته...  ارانتته استتمخ خکمیتتدم اشتت اییمون تتتو کتته  تتود همراشتتون نبدخترشتتو

 ... سن خودم  اشه هب میدم احتماگ دریدی

 ... رختب  ا  تا ل اسامو عود ک ب و یه سرو سامونی  ه خودم  دم

 ... که مامی تشریف خرما شدن

 ... مامی:  ذین جان میزاشتی ی ب دیر تر میومدی

  ... من که زودی اومدم ... مکموناهب که تازه اومدنمامی تی ه ن داز دیگ -

  ... مامی: از دست تو  ذین ... ل اساتو عود کردی زود  یا پایین

 تتا یتته �� (  تتدب میتتاد "گلتتی" وشتته مامتتان گلتتی )مامتتانب حستتا ی از ایتتن پستتوند  -

 ... فیاخه ای که حسا ی معلوم  ود ایال خوشخ نیومده در و  ست و رخت
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متتا  کتته از  تترف شرشتتونه ی چتتپب یتته ردیتتف دکمتته داشتتت رو  تتا یتته  لیتتز یتتورتی 

شتتلوار جتتذب  تترپ لتتیب پوشتتیدم موهتتامب از  تتا  خیلتتی شتتیک و ستتاره  ستتتمو          

 ...ی د ی یورتیمب پوشیدم و خواستب  رم پایین که گوشیب زنگ خورد

 ( این موفن شب هیچ کو جز نیاز کاری  ا من نداره)

 ... شتب رو گوشب ا این خ ر اتتاگ و زدمو گوشیمو گذا

 

 

 ...  له-

 ...نیاز : سالم  ذی ی

یتته ستتواگ ... مگتته همتتین چ تتد متتین پتتیخ تتتو  تتا متتن تتتو یتته ماشتتین ن تتودی ؟... یتتا    -

 !!!ن ودی من توهب زدم

  ... نیاز: وافعا ف مگه  ده  کت زنگ میزنب حالتو  پرسب

 متتن و اگ تتتو اون لنظتته وافعتتا و تتن فیتتاخب از ایتتن  کتتتر ن تتود (...ختتب حتتا   ی یتت )��-

 تمتتا   اهتتا  شتتد اگتته...  دن تتالب  یتتاد مامتتانب  تتازم ای  تته از ف تتن کتت ب فیتتن  ایتتد

 ... یگیرمم

 نیاز: وشه  ذی ی و پو خعال

 ... خعال-

 ... کردم خوب جا  ا ا ک اره رختب پایین و رو م ن یه نفره ی 
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ی ب جو  تیخ از حتد خستته ک  تده  تود و  ترای شتامب زیتادی زود  تود ... پتو  ترای            

 شتتده خستتته انگتتار اونتتب...  ختتالص شتتدن از جمتتن  تته  تتاران پیشتت کاد دادم  تتریب  تتا   

 ...شد و  ا من اومد  ا پا که  ود

دو بانیه نشده  تود اومتده  تودیب تتو اتتا  کته  تازم یتدای ایتن گوشتیه متن  ل تد شتد              

 ... ... ای ب حتما  رامه

 میتتونب جوا شتو  تدم   ای  ار دیتگ رد تمتا  زدمتو  تا یته پتی ام  کتخ خکمونتدم ا ن ن        

...  

  اران : متاسفب اگه   ا ر من م  ور شدی تلف تو جواب ندی

ن ایتتال ای یتتور نتتیو )معلومتته کتته هتتو( دوستتتامن همیشتته زنتتگ میتتزنن ختتردا       -

 ... کال  نداریب  عدا  کشون  رنامه ها رو میگب

  اران : شما چ د سالتونه ؟

 .... 19اوووم -

 ...  زرگتره اران: پو داداشب دو ساگ ازتون 

 مگه  رادرم داری؟-

 تتاران: اره ... اهتتورا هتتب یتته دو هفتتته دیتتگ میتتاد ایتتران . ی تتب کتتار  تترای انت تتاگ        

 ... پرونده ی دانشگاه داشت

 ...اها -

 ...تو همین  نثا  ودیب که مامی یدامون زد و رختیب  رهی شام
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هتتب ک تتار ستتر میتتز شتتام متتن و  تتاران ک تتار هتتب نشستتتیب و مامانتتا ک تتارهب  ا تتا هتتا     

هب..سرمیز خ تط یتدای  رختورد فاشتق و چ گتاگ  تا ظترف  تذا میومتد کته یکتو عمتو             

عرختان رو  ته  ا تتا گفت:ختب   یتامین جتتان   تین میتتونی یتته خونته ی ختوب و  تتزرن         

واستته متتا پیتتدا ک تتی؟فیمتخ کتته مکتتب نتتیو..ان نزدیتتک خودتتتونب  اشتته کتته چتته      

 .. کتر

وستتتب میستتپرم یتته خونتته ی ختتوب  ا ا:حتمتتا تتتازه  تتا ایتتن   گاهیتته کتته ستتر کتتوچو د

 این ورا پیدا ک ه..می وای  رای همیشه  مونی ایران؟

 ..عمو عرخان:حا  که هستیب

 ..اومتتتتتتب که ای یور..عمو عرخان هب ایران میمونه

موفتتن ختتداخظی رختتتیب تتتا دم در  درفشتتون کتتردیب کتته  تتاران رو  تته متتن گفتتت: ذین  

رتو داشتتته  اشتتب؟حا  تتتا متتا ای  تتا   جتتون اگتته اشتت الی نداشتتته  اشتته میتتتونب شتتما    

 ..هستیب گکگاهی  ا هب  ریب  یرون من که ای  ا رو خوب  لد نیستب

 ...0912ال ته عزیزم چرا که ن..یادداشت کن _

 ..وفتی شمارمو تو گوشیخ سیو کرد  ه همراه مامان  ا اب از خونه خار  شدن

و  ا تتا رختتتب کتته  متت ب اومتتدم تتتو خونتته و  عتتد از گفتتتن یتته شتتب   یتتر  تته مامتتان       

  وا ب..ف ن از ختواب یته ستر  ته گوشتیب زدم دیتدم ماشتا ه  گته هتا ترکونتدن ان تد            

نفتتر و ان تتد   4اومتتده  تتود ختتودم تتتو ه تتگ  تتودم..    pm زر زر کردن..ان تتد واستتب 

 حتتتترف؟
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 ی یالشتتون وای ختتایمو ختتاموب کتتردم و  عتتد از پوشتتیدن ل تتا  ختتواب خرگوشتتیب    

 �رو ت تب دراز کشیدم و    

 

 

دوهفتتته از شتت ی کتته عمتتو عرختتان ای تتا اومتتدن خونمتتون میگتتذره امتتروز یتت م  تتاران    

زنتتگ زد گفتتت  تتریب  یتترون ی تتب  گتتردیب متت ب چتتون  ی تتار  تتودم ف تتوگ کتتردم.از     

 رختتی هتتب  تته نیتتاز و  رام هتتب زنگولیتتدم کتته  یتتان  تتریب یتته گتتردب دخترونه..ختتدا   

 19..مامان ختتانوم  شتتی  عتتد 20رو شتت ر کتته  ا تتا  تترام ماشتتین نمی تتره میتتگ  تتزار   

...ایتتتتتخ  ی یتاگ یتتادم  20ستالخ  توده کمتتری داشتته ها..حتتا   ته متتا کته رستتید شتد       

میوختتته اعتتتا ب ختتورد میشتته..مامانب رختتته  تتود  رایشتتگاه رنتتگ موهاشتتو عتتود ک تته  

 ا اشتو کتخ    BMW فترار  تود نیتاز    5 ود..ستاعت   4 ایا هتب کته ستر کتار  ود.ستاعت      

م از اون تتا هتتب دن تتاگ  تتاران..از جتتام پاشتتدم حتتو    تتره  یتتاد دن تتالب  تتریب دن تتاگ  را 

دوب گتترختن ن تتود دیشتت ب رختتته  تتودم حمتتوم پتتو  ی یتتاااگ..رختب رو  تته روی میتتز    

تتتوالتب نشستتتب ی تتب  رایتتخ کتت ب..اوگ یتته متتداد مشتت ی تتتو چشتتمام کشتتیدم..کرم     

پتتودر کتته نیتتاز نیستتت خداروشتت ر..یه کوچتتتتتولو ریمتتن زدم  تتا یتته ر  کال استتی         

 ل تتتتد شتتتتدم و در کمتتتتدو  تتتتاز کتتتتردم کتتتته یتتتته ل تتتتا  پیتتتتدا  تتتترا ..از جتتتتام 

ک ب..اومتتتتتممب..چی  پوشیمب..چشتتمب ختتورد  تته متتانتو   تتی کتتار  یب کتته خیلتتی         

عشتت ه و یتته وجتت ب تتتا  تتا ی زانومتته.. ا یتته شتتلوار لولتته تف گتتی ستتفید و شتتاگ ستتفید     

پوشتتیدم..یه کیتتف ستتفید کوچولتتو موچولتتو کتته خ تتط گوشتتیمو یتته چوچتتوگ پتتوگ جتتا     

تب  تتا کفتتخ پاشتت ه  ل تتد سفیدم..داشتتتب تتتو  ی تته خودمتتو  رانتتداز        میشتتد  رداشتت 

می تتتردم کتتته یتتتدای گوشتتتیب در اومتتتد.. ا دیتتتدن استتتب نیتتتاز رد دادم و رختتتتب       
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پایین...دیتتتدم تتتتو ماشتتتین نشستتتته و م تظتتتره م تتته..رختب در جلتتتو رو  تتتاز کتتتردم و  

 گفتب:ستتتتالم  ر تک عشق دنیا

 ..نیاز:خیلی خب..عر عر

 ..ن چه حرخیه خانوم نیاز خانوم..روشن کن  ریبخ دیدمو گفتب:عه..ای

 نیاز:اوکی

 میگب نیاز مش گ یه  ه گ نداری  زاریب؟_

 نیاز:مش گو  ا کی  ودی؟

 اومب  زا خک ک ب... ممب  ا تو دیگ گاگوگ..روشن کن  ریب_

 نیاز:خیلی پرویی   دا

 ..چاکریب_

 ..اختادیب ا این حرخب هر دو خ دیدیب و  ه سمت خونه ی  رام ای ا راه 

 

 

وفتتی  رام هتب  ته متا دوتتا پیوستتت رختتیب دن تاگ  تاران.. کخ گفتته  تودم رستتیدم در           

خونتتتتون تتتتک میزنب..گوشتتتیمو در  وردم و زنتتتگ زدم ..یتتته  تتتو  دو  تتتو  ستتته     

  و ..واا..چرا جواب نمیده؟

 دیگ داشتب فین می ردم که یه پسره از اون ور خط گفت: فرمایید؟
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شتتی  تتارانو جتتواب داد ه تتگ کتتردم ولتتی زود گفتب:التتو یته لنظتته از ای تتک یتته متترد گو 

    شید من  ا  اران کارداشتب..شما؟

 پسره:ای و من  اید  پرسب که شما کی هستین  ه تلفن خانوم من زنگ زدین؟

 ��خانتتتتوم شما؟_

 پسره: له

 مگه  اران شوهر داره؟_

 پسره:مگه نداره؟

 افا شما م و مس ره گرختید؟ایال شما کی هستین؟_

 پسره:حا  ای ا رو وگ کن جدی  گو   ی ب مگه  اران شوهر نداره؟

 ای  ا ا چ گیری کردیب..گوشیو  ده  ه  اران نمک افا_

 ..پسره:وایسا   ی ب  ه کی گفت

تا خواستت حرخشتو ادامته  تده یتدای  تاران از اون ور ختط اومتد کته میگفتت:اهورای           

 ..مس ره  ده من گوشیمو  سه دیگ اذیتخ کردی

عتته..اهورا داداششتته پتتو ایتتن یاروهه.. یشتتعور..م و یتته ستتاعت مستت ره      عتته عتته  

 ...می  ه م ب از ل ب گوشیو فین کردم

  رام:چی شد پو؟

 هیگی مرده  اران_
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 نیاز:اوا خاف  ر سرم چرا؟

نیتاز ایتتن جملشتو  تتا یتته لنتن خیلتتی  احتتاگ وافعتی گفتتت کتته نتونستتب جلتتوی خودمتتو      

متتن  رامتتب خ دیتتد..نیاز از کتته از      گیتترم و زدم زیتتر خ ده..پشتتت   تتده خ تتده ی    

دستتت متتا حریتتی شتتده  تتود خواستتت یتته چتتی  گتته کتته در ع تتب ماشتتین  تتاز شتتد و    

 تتاران  تتا ل   تتدی گتتن و گشتتاد نشستتت تتتو ماشتتین و گفت:ستتتتتتتتتالم  تتر دوستتتان    

فتتدیمی..افا ستتالم علتتی ب ستتالم  رام خانوم..ستتالم نیتتاز ختتانوم .. تته   تتین کتتی ای  تتا  

 گالب..چیوری شییون؟ سالم  ذین خانومه گن و

 اران تو تلته  تا  رام و نیتاز  شت ا شتده  تود  ترا همتین ان تد یتمیمی  رختورد می ترد             

 اهاشتتون..من هیگتتی نگفتتتب خ تتط حریتتی نگتتاب می تتردم کتته گفت: ا تتا  یتتتت یاگ      

ت تتتیر ایتتن اهتتورا  دیتتگ..کودف درونتتخ خعاله.. عتتد رو  تته نیتتاز گفتتت:   ی نیتتاز  

 ..گاز  ده  ریب دیگ

 ..ی یاگ شدم و ن واستب گردب زهر مار  شهم ب دیگ  

 ..یه  ه گ  زار نیاز_

 ..نیاز یه دوسه تا ترف این ور اون ور کرد که یدای تکی تو ماشین پیگید

خوب میگذره  غلتت حتمتا نفستام  ته نفستت   تدن تتو سترمای ست ت زنتدگی وفتتی            

 ..سرد   ود  غلت کردم

د کتتردیب هم تتوانی  تتا  ماهتتا  تتا شتت یدن یتتداب  تته نتتوعی جتتو گیتتر شتتدیب و شتترو   

 .. ه گ
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 اهورا

 عتتد از رختتتن  تتاران  تتا دوستتتاب متت ب حویتتلب ستتر رختتته  تتود پاشتتدم زنتتگ زدم  تته   

 ..خر د   ی ب در چه حالن

 خر د:ها؟

 ها و زهر مار پسر گوشیو  ده  زرگتر _

  ار د:میتتتمون از ک ا خکمیدی؟

  رم  میرممن دیگ اگه نتونب شما دوتا رو ازهب تش یص  دم که دیگ  اید _

 شدی؟ داداشب مزاحب چی ارداشتی… ار د:زهر مار پسره ی چشب سفید

 �� یاین  ریب ی ب گردب و هوا خوری_

 .. ار د: زا   ی ب این خر د خر میاد یا نه

 ..یدای خر د از اون ور خط اومد که میگفت:خر خودتی گوساله

وم شتتد اه  تتاز شتترود کتتردن ای تتا متتن فیتتن می تت ب هتتر وفتتت گفتتت و گوتتتون تمتت    _

  زنگین

 ..تق..گوشیو فین کردم

 ار تتد و خر تتد دوتتتا داداب دو فلتتو کتتامالاا ی ستتان د خ تتط  ار تتد دو متتین از خر تتد        

کوچی تره..م تتو  ار تتد و خر تتد تتتو کانتتادا  تتا هتتب تتتو دانشتت ده  شتت ا شتتدیب.. ار د و     

خر تتد از ستتو یو اومتتده  تتودن کانتتادا..تو اون دانشتتگاه متتا  تتا دونفتتر دیتتگ هتتب         
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..مکرسا و ال تا هتب دختتر ختالن ..کتال متا پت   نفتر ایتالتا ایرانتی هستتیب            یمیمی شدیب

 ..تامون تو کانادا  ا هب دوست شدیب و خیلی  ه هب نزدیتتتک 5ولی هر 

ایتتن نزدی تتی  اعتت  شتتد تتتو دانشتتگاه همتته متوجتته شتتن کتته متتا  تتا همتتیب..ا نب          

وروز دیتتگ پستترا) ار د و خر د( تته مامتتان  ا اشتتون اومتتدن ایتتران..م ب کتته اومتتدم د    

مکرستتا و ال تتا هتتب میان..مامتتان و  ا تتای ایتتن دوتتتا تتتو یتته ستتاننه ی ران تتدگی خیلتتی     

وحشتتت اف از دنیتتا رخت تتد..از ماشتتین مکرستتا ای تتا خ تتط مکرستتا زنتتده مونتتد مامتتان        

 ا تتاب و  تترادرب مکتتران ختتو  شتتدند از ماشتتین ال تتا ای تتا هتتب ال تتا و داداشتتخ ایلیتتا   

دومتتاه دیتتگ مرد..مامتتان  ا اشتتب ف    زنتتده مونتتدن ولتتی داداشتتخ تتتو کمتتا رختتت و   

اون روزا روزای خیلتتی  تتدی  تتود کتته متتا  تته ننتتوی تونستتتیب ایتتن      ��ختتو  شتتدند 

 ..دوتادختر خاله رو تس ین  دیب.. گذریب

حتتتا  ا ن ماهتتتا تتتتتمیب گتتترختیب  یتتتایب ایتتتران.. انت تتتالیمونب گتتترختیب کتتته تکتتتران 

 ...درسمونو ادامه  دیب

 

 

ب د  از مستت ره  تتازی  تتر نداشتتتن ...  تتازن  ایتتد ع  تتا ایتتن دو تتتا داداب دیوونتته هتت

 ... خودم  کشون  زنگب

  مین دیگ حا ر شیب خو ه  یای دن المون؟ 5 ار د: اهورا  رای 

  ... ایال  زم نیو سالم  دی یا وایسی من حرخمو  زنب-

 ...  ار د : میدونب
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شتتامپای ب امتتر دیگتته ای نیستتت ... اگتته دستتتور  فرماییتتد متتیگب تتتو ماشتتین  راتتتون   -

   زارن

 ار تتد: ن دیتتگ خعتتال  تته اون نیتتازی نتتیو ... اگتته چیتتزه دیگتته ای می واستتتیب  کتتت    

 ... میگیب

...  چیمته   ترای   هم ونته  هتو   ار تد  تتا  میگته  و نمی توای   ه رودار میگن هتب خونته    -

 ... اون ام دیگ مین 5 گذشته شوخی از

 ... ای و گفتمو گوشی رو فین کردم

... 

م تظرشتون  تودم کته گفتتب تتا اونتا  یتان یته زنتگ  ته  تاران  تزنب             جلوی در خونشون 

 ...   ی ب در چ و عه

  ...  اران: الو داداشی

  سالم تگرن ... خو ی ؟ -

 ...  اران :  ه لیف شما

اگتته مشتت لی پتتیخ اومتتد  کتتب زنتتگ  تتزن ... متتن  تتا ایتتن دو تتتا دیوونتته دارم میتترم    -

 ...  یرون

   اران:  اشه ...  ا ای

  ای -
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ر تتد   تتق معمتتوگ جلتتو نشستتت ... متتن نستت ت  تته ایتتن دو تتتا  تتا تکتتران اشتت ایی        خ

 یشتتری داشتتتب چ تتد  تتاری   تتا ر یتته ستتری متتدارف  تترای کتتار متتوفتب ای  تتا اومتتده  

 ...  ودم

 

   ذین

 ... نیاز جون خود   ی یاگ تیرا ه شو ... مگه جا فنیه که  اشیب  ریب اون ا-

  ... ون ا رو می ی هنیاز : ن ولی خو ه که و تازه  ارانب ا

  مگه  اران پاسا  ندید  ... خودا رو ش ر چیزی ف اونور کب نیو پاسا ه -

 تتاران: ای  ا تتا حتتا  مگتته ایتتن مو تتود ای  تتدر مکمتته ... متتن ایتتن نمی تتوام  تترم         

  ... خروشگاه ... چیزی احتیا  ندارم که

راب  تتا شتت یدن ایتتن حتترف از  تتاران رو  تته نیتتاز کتتردم و ز ونمتتو خیلتتی شتتیک  تت       

 ... در وردم

اختته ایتتن نیتتاز ختتانب  تتین ایتتن همتته پاستتا  خ تتط و خ تتط چستت یده  تته تیتترا ه ونمیتتدونب 

 ... چی داره که این فدر سیریخ اون ا شده

 نیاز : خب میگین ک ا  ریب ؟

 رام : اوووم  تتتریب پردیستتتان خودمتتتون ... متتتن اون تتتا و کاختتته ی همیشتتتگیمونو      

 ... ترجیم میدم
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 ... مواخ ب -

 ... ب چرا کاخه پردیسان  ا اون همه سادگیشو این همه دو  دارمنمیدون

رختتتیب تتتو و مثتتن همیشتته متتانی اومتتد ستتر میزمتتون سفارشتتامونو گرختتت ... از  تتو  تتا  

 ردیتتتا و تیتتترداد میتتتام ای  تتتا  تتتا همتتته  شتتت ا شتتتدیب ... روی میتتتز شتتتخ نفتتتره     

ولتتین همیشتتگیمون نشستتته  ودیمتتو  تتارانب  تتا دفتتت دور و  رشتتو  رستتی می تترد ... ا   

 ارشتته اومتتده ایتتران ولتتی خارستتیخ ع یتتب عالیتته ... ختتب ال تتته مامانشتتو عمتتو عرختتان 

 ... ایرانی و همین انتظارم ازب  اید داشت

 تتا  ل تتد شتتدن یتتدای  تتاین ملتتودی گوشتتیب نگتتاه همتته  رگشتتت رو متتن ... از دستتت  

تو  ردیا ای و کی گذاشتی دیتگ ) ایتن  ردیتا هتب تتا   تروی م تو پتیخ ملتت ن تره کته            

 ( وم نمیگیره ر

   فرما خوده ...... اخه چی  گب من  ه این

  شد راحت خیالت...  الو  ردیا خان  -

  ... یدای خ دب  ل د شد و  اع  شد م ب خ دم  گیره

 ...  را  دارم ...    د و از این لنظه های ت رار نشدنی نکایت لذ  رو   ر -

  همین  ور ف می  دید یه چیزاییب میگف

 ... خعال..  ه..  اب  ردیا: 

 ... کرد ای و گفت و گوشیرو فین 
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 اهورا

 الختتره ایتتن  ار تتد گوستتاله  عتتد از دوستتاعت کتته م تتو جلتتو در خونشتتون کاشتتت اومتتد 

پتتایین خر تتد ختتان اخت تتار نتتداد  یتتاد..این  ار تتدم مثتتن دختتترا یتته ستتاعت لفتتتخ میتتده 

خر تتد و  ار د(کتته .. ا تتای  ار تتد ای تتا یتته خونتته  کتتخ ار  رستتیده از  ا اب) ا تتا زرن  

ای تتا حتتا  ای  تتا زنتتدگی می تت ن ..داشتتب تتتو ذهتت ب  ی تتت می تتردم در جلتتو  تتاز شتتد و  

 ار تتد اومتتد نشستتت..یه نگتتاه اجمتتالی  کتتخ انتتداختب و تیپشتتو از نظتتر گذروندم..یتته    

پیرهن ستفید کته ستر  ستتی خ  تا  تا ی ی تخ ستورمه ای  تود  تا یته شتلوار ستورمه              

موهاشتتب کتته همتترو رو  تته  تتا  حالتتت داده    ای..کفششتتو ندیتتدم چتتون زود نشست.. 

 .. ود.. ار د ختتیلی پسر  امرامیه ولی خ ط ی ب کب شعوره

  ار د:چیه زگ زدی  ه من؟اگه ش اختیب دمتو ت ون  ده

 ای  یشعتتتتورواین حرخت یع ی چی؟_

 ار تتد:یع ی تتتو ستتگی..یع ی ع لتتت در ایتتن انتتدازه هتتب نمتتی رستته؟نچ نتتچ نچ..دیتتگ    

 ..سی نمیگیرتتمیمونی رو دستب ک

دستاشتتو  تتا  تترب میتتزد رو پتتاب و ال تتی متتثال گریتته می تترد و میگفتتت:ای ختتدااا      )

ک تتایی کتته   ی تتی اهتتورا ترشتتتتید؟ک ایی کتته   ی تتی مونتتده رو دستتتب... هککه ای      

 ... سمان  ی کران.. هککه ای زمی

 ..اه  سه   ی ب کب چر   گو اعتاب خورد ن ن اوگ کاری_

 ..خیلب امشب سی ماهای تکتتران  ار د:اهورا خشمگین میشود
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 کتتتتتتتوخت_

  ار د: اچ

 ک ا  ریب؟_

 ار تتتد:از مامتتتانب پرستتتیدم کتتتدوم کاختتته خو تتته..گفت فتتت ال  تتتا دوستتتتاب میرختتتته   

پردیستتان..اون ا خو تته.. یا  تتریب اون ا.. یتتا ایتت ب  درسخ.پشتتت   تتدب یتته کا تتذ       

 ..دستب

 ..اوکی  تتریب_

 

 

ود پتتارف کردیمتتو رختتتیب ستتمت کاختته ...   ماشتتی و تتتو پتتارکی گی ف رو تته ی کاختته  تت  

 ... خدایی فش گ  ود نمای ظاهری ساده ولی  ا معماریه خو ی رو داشت

 ار تتد:  ا تتا خکمیتتدیب دانشتت و معمتتاری ای  یتتا  تتریب کتتب مک تتد   تتازی در  یتتار و      

 ... ساختمونا رو  رسی کن

 ...  ه هر حاگ من ف  ه ع ن تو شک دارم اج ارن یه جوری  اید  کت  فمونب -

 ...  ار د : حا  خو ه خودمب این کارم ج اب مک د 

   ..  اشه  ی یاگ  یا  ریب تو -

م و خر د و  ار د  تا ال تا و مکرستا و هتر پت   تتامون کتامال اتفتافی  ته ایتن رشتته عالفته             

 ��ی شدیدی پیدا کردیمو ا نب ف دانش وییب ... مک دسین  ی ده
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تتتری از ا راخمونتتو داشتتته  اشتتیب کتته  تتا یتته  رختتتیب    تته ی  تتا  ی کاختته کتته نمتتای  ک 

نفتتره از دختتترا مواجتته شتتدیب ... یتته میتتز دو نفتتره دفی تتا ک تتار میتتز اونتتا  تتود و  5جمتتن 

از اون تتایی ف م تتو  ار تتد زیتتادی خوشتتتیپیمو نمی واستتتیب کشتتته  تتدیب  تتا یتته میتتز     

 ... خایله ازشون روی یه میز سه نفره نشستیب

 

 

 ... ارشمونو که دو فکوه  ود و گرخت رختیه پسر نس تا جوونی اومد و سف

م تویتتا نمتتای پشتتت ستتر تتتو )     ��  ار تتد: وافعتتا ف جتتای ختتوب م ظتتره ایتته    

  ( م ظورب دخترا  ودن

 .  ار د: حتما مامی و  ا ام همی  ا  ش ا شدن

فکومتتو و  وردنتتو مشتتغوگ ختتوردن  تتودیب ف یتتدای م ایتتن ی تتی از همتتون دختتترا     

   ..  ل د شد

 !!!!!! دیگ چ ملودی ای  ودوای خداااااا این 

یتتدای ج گلتتو انتتواد م تلتتف حیوونتتا   تتخ شتتد و  اعتت  شتتد م تتو  ردیتتا نتتتونیب       

خودمونتتو ک تتترگ ک تتیب تتتا جتتایی کتته یتتدای خ تتدمون کتتامال وا تتم  تته گوششتتون      

 ... رسید

دختتتره م ایلشتتو جتتواب داد و  تتا کلتتی  تتد و  یتتراه  تتار یتته  یگتتاره  تته استتب  ردیتتا        

 ... یدیبمی د خ ط ف ماهب...  کرد 

  تلفونشو ف فین کرد احتما  خیاب ب ما شرود  ه حرف زدن کرد
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دختتتره : خو تته  تته  عضتتیا ادب یتتاد نتتدادن تتتا  تتدون مستت ره کتتردن کتتار درستتتی       

 ... نیست ...  اید یه چ د جلسه ادب اموزی  راشون  زاریب

معمتو  م تظتتر نمیمتتونب ی تتی  کتتب چتتر   گته  ل تتد شتتدم و رختتتب ستتمت میزشتتون ف   

  م پشت سرم راه اختاد ار د

دستتتمو روی پشتتتی ی تتی از یتت دلیا وگذاشتتتمو خیلتتی جانتتب دارانتته گفتتتب: مستت ره    

 تتازی در نیتتار تتتا کستتی مستت ر  ن  تته ... دختتتره خواستتت جوا متتو  تتده کتته دختتتری  

  که دستب رو ل ه ی ت یه گاهخ  ود  رگشت سمتب

   اران : ا داداشی تویی

اختتتاد کتته فتترار  تتود امتتروز  تتا دوستتتاب   از دیتتدن  تتاران ت تتب کتتردم ولتتی زود یتتادم

   یاد یه دوری  زنه ولی  ازم دیدنخ اون ا زیادی  یر م تظره  ود

  خانب  اران سالم:   ار د 

   اران : سالم داداب  ار د

   ارانب  ل د شد و اومد ک ارم وایساد

   اران : معرخی می  ب ... داداب خوشتیپب اهورا

  اهاب  نثب میشدرو ه اون دختره کرد ف داشت  

 ...  اران : ای ب  ذی ه دختر عمو   یامین

 . دستمو جلو  ردم که اونب دستشو اورد جلو و  کب د  داد

 .. خوش  تب -
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  ...  ذین : م ب همین  ور ...    شید اگه حرف  دی زدم

  .. م ب متاسفب انگار ی ب زیادی ت د رختب -

 ...  ار اونا نشستیب ه اسرار  اران نرختیمو یه چ د می ی رو ک 

اولتتخ ی تتب احستتا  کتتردم ف کتتار درستتتی ن تتردم کتته  کتتخ دستتت دادم  تته هتتر    

حتتاگ اونتتا  تتا ایتتن خره تتگ زیتتاد جتتور نیستتتن ولتتی وفتتتی  رختتود مت ا لشتتو دیتتدم ف   

اونتتب  کتتب د  داد ی تتب تع تتب کتتردم کتته  تتارانب متوجتته شتتد و وفتتتی نشستتتیب اروم  

 ... این چیزا  ه نظرب عادیه کب گف ف  ذین یه مدتی رو سو د گذرونده و 

 

 

   ذین

 �� اهتتورا ای تتا ختتداخظی کردنتتو رختتتن ... هتتوووف حستتا ی  تتاین  تتازی در  وردمتتا  

  ... خوب شد  اران زود جمخ کرد

 تتا رختتتن اهتتورا یتتدای خ تتده ی  تتاران ختتانب  ل تتد شتتد و پشتتت ستتر اونتتب  رام و نیتتاز  

 ... شرود  ه خ دیدن کردن

  ... کوخت -

ای  تتدر عتتت انی میشتتی... مگتته  تتده  ستتا، خ تتده ی دوستتتاتو پکتتن    نیتتاز : حتتا  چتترا  

می  تتی ... ال تتته  گمتتا  تترای ایتتن همتته خ دیتتدن جتتا داره از  اعتت  و  انیتته ایتتلیخ      

  ردیا تش ر ک یب
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 لته دیتگ همته ی ایتن  تیشتا از گتور همتون  ردیتا ختان  ل تد میشته  ایتدم ازشتون               -

ین کتتردن متتن  یگتتار  ...  تشتت ر ک یتتد ... ختتدا  کتتخ یتته استتتعداد داده اونتتب  تتا    

جال تته  تتار اوگ ف جوا شتتو دادم اه تتگ رو عتتود کتتردم ولتتی دو تتاره ف زنتتگ زد      

  ... خکمیدم رو یه شماره ی دیگشب این ملودی رو ت ظیب کرده

خو تته  تتاز تتتو ایتتن زمی تته  ن چ تتان مکتتارتی داره ف متت ب نفکمیتتدم ایتتال کتتی ایتتن رو   

 .... کرد

 ه ای هتتب کتته اختتر هفتتته داشتتتیب یتتن ت ی تتب دیتتگ اون تتا مونتتدیمو راجتتن  تته پتترو 

کتتردیب )  تتارانب  عتتد از ای  تته اومتتد تکتتران  تتا متتا هتتب دانشتتگاهی شتتد اختته اونتتب       

 ( معماری می ونه

جلتتوی در خونمتتون از  تترو چ ختتداخظی کردمتتو و رختتتب ستتمت خونتته در حیتتا، ف  تتاز  

   ود ... رختب تو که دیدم  ا ا تو حیا ه

 ...  سآلم  ه  ا ایی خودم -

  سالااااام  ه  ذین  ا ا ... چ خ ر  ا ا:

 ...  ی خ ری ... من میرم تو  ا ایی -

 ... ا ا سری ت ون داد و م ب رختب تو سالن

  مامی سالم .... ک اییی -

 ... مامی: سالم ... تو  شپز خونب

 ... مامی من میرم  ا  ی ب   وا ب ساعت میزارم -
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 ... خواب می  ی تو مامی:  ذین  از شرود کردی ... ایال کاری جز

وا مامتتان همتتین ا ن خو تته از دور دور  تتا دوستتتام  رگشتتتب و پتتو کتتاری جتتز         -

 خوا ب می  ب

 

 ... مامی: من موندم تو  دون این ز ون چی ار می واستی    ی

 ... اوووووم نمیدونب ... راست میگی مامی ی ب  اید راجن  کخ خ ر ک ب -

 ...  د تنویلخ دادم و رختب  ا مامی رو که حسا ی کالخه کردم یه ل  

  تتق معمتتوگ کیفمتتو یتته  رختتی پتتر  کردمتتو ختتودمب رو ت تتت ولتتو شتتدم ... اختتیخ   

هیگی  یخ تر از ایتن کتار نمیگست ه ... ی تب کته رختن خستتگی کتردم  ل تد شتدمو یته            

دوب ستتر ستتری گتترختب و یتته تتتا  گل کتتی  تتا شتتلوار کشتتیه مشتت ی رنگتتب پوشتتیدمو  

 تاز گذاشتتب متن کتال هتر روز از روز ف تن جیگتر تتر         موهامب روی ی تی از شتونه هتام    

 ... ( میشب )اعتماد  ه خضا  دیگ چه ک یب

نشستتتب رو ت تمتتو گوشتتیمب گتترختب تتتو دستتتب ...   تتق معمتتوگ چتتتامو چتتک کردمتتو   

 ... دو اره گوشیمو گذاشتب ک ار رو رختب پایین

 مامی؟؟؟؟؟  ا ایی؟؟؟ ک ایین شما؟؟؟؟ -

 پتتو  ا تتا ای و لی و ستتالن کتتوچ رو هتتب کتته دیتتدم  وا پتتو ای تتا ک تتان ... ستتالن ایتت 

 ... زد  ی شون  ی  ر ای  در چرا

 مامان؟؟؟؟؟؟؟؟-

  ... یه نگا هب  ه  اغ انداختمو دیدم که ن یر کال  یب شدن
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 ...ع یب  ود تاحا  یه  ارم ای  وری  ی  ر جایی نرخته  ودن

 ی یالشتتون  اولتتخ  ی یتتالخ شتتدمو رختتتب ستتمت تتتی وی ... ولتتی ایتتال نمیتونستتتب    

 شتتب ... گوشتتیمو  رداشتتتمو اوگ شتتماره ی  ا تتا رو گتترختب ... یتته  تتو  ... دو ...ستته ...    

ن یتتر تمتتومی نداشتتت ... چ تتد  تتار تمتتا  گتترختب کتته یتته دخعتته متوجتته گوشتتی  ا تتا     

شتتدم کتته روی فستتمت پتتایی ی میتتز روی حالتتت ستتایل ت دا متتا استتب متتن روب روشتتن 

هتتوووف ... حتمتتا تتتا یتته ستتاعت  ی تتده      میشتتد... گوشتتیه مامتتانب همون تتا  تتود ...    

 شتتماره ستترین  ل تتد خ تتر ایتتن  تتا  اشتتن ای تتا عرختتان عمتتو پتتیخ  رمیگتتردن ... شتتایدم 

 ... گرختب  ارانو ی

 ... الو  ارانی -

 ...  اران : سالمت کو

  اران نمیدونب چرا  ی ودی ای  در نگرانب ... مامانب ای ا اون ان ؟ -

 چیور ؟ اران: ن ... ای  ا نیستن ... 

 خعال...  همین...  هیگی ... از اتافب که اومدم  یرون دیدم نیسن  -

  اران: خعال

 

 

  اهورا

 ا ش یدن دو  ر ه ای کته  ته در اتتافب ختورد  یتا تتویی گفتمتو دیتدم کته  تاران ختانب            

 ... تشریف اورد
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 ...  اران: سالم داداشب

 ...  ا گوشیب مشغوگ  ودم و  ه یه اوووهوووم اکتفا کردم

 ...  اران: اهورا یه لنظه اون گوشی رو ک ار  زار کار  دارم

 ...  گو خب گوشب  ا تو ه -

  ...  اران : تو ف را  میگی ... میدونی چیه ا ن  ذین زنگ زد

  ذین کیه ؟؟؟ -

 ...  اران : از دست تو

 ... ای و گفتو گوشیرو از دستب کشید

 .. من از ک ا  دونب  ذین کیهاهکککککککه ...  گو   ی ب چی می وای  گی . -

   ..  اران : وافعا یاد  نیو

 ... ی ب که خ ر کردم انگار  ه یه نتای ی رسیدم

 ... اها همون دختره ... خب -

 تتاران : عمتتو   یتتامی و و خالتته کیتتارا یتته ستتاعتیه کتته  ی  تتر از خونتته رخت تتو  ذیتت ب       

 ... نگران شده ... گوشیشونب خونه جا گذاشتن

  ... ه منله نیو که نیب ساعته  رن و  یانخب تکران ک -

 ...  اران : را  میگی ...  ی یاگ

 ... ای و گفتو  ل د شد رخت ...   ین  ی ودی  ه چ چیزایی خ ر می  ن
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 عتتد از ای  تتته  تتتاران از اتتتتا  رختتتت متتت ب نشستتتتب پتتتای لتتته تتتتا ب و ی تتتب  تتتازی  

دوستتاعت  تتازی کتته   کردم.. ی تتارم دیگتته.. دم  ی تتار کتته شتتار و دم نداره.. عتتد از   

خک کت ب م  تر  ته رن  ته رن شتدن گتردنب شتد از جتام  ل تد شتدم و از اتتا  رختتب             

 .. یرون

 تتا دیتتدن  تتاران و یتته دختتتره کتته ستترب پتتایین  تتود و داشتتت گریتته هتتب می تترد  تتا    

 ..تع ب رختب پایین

چون سر هردوشتون پتایین  تود متوجته اومتدن متن نشتدن  تاران متثال داشتت  ته اون            

 ..میداد دختره دلداری

 تتاران: ذین جتتونب چیتتزی نشتتده کتته ختتب شتتاید خواستتتن  تتا هتتب  تترم دوتتتایی چتته    

 ..میدونب رستورانی چیزی جایی..چرا ال ی نگرانی

عتته پتتو ایتتن دختتتره  ذی تته کتته  تتاران میگفتتت مامتتان  ا تتاب نیستتتن..یع ی ه تتوز      

 ..نیومدن؟خو   د نیومدن که  اران میگه حا  میان دیگ

 ...کیارا: خه دلب شور می

  سالم_

کیتتارا  تتا چشتتمای اشتت یخ  کتتب نگتتاه کتترد و  روم گفت:ستتالمو    شتتید مزاحمتتتون    

 ..شدم

 (نه  ا ا این چه حرخیه؟مش لی پیخ اومده؟) ه چشمای اش یخ اشاره کردم_
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کیارا:مامتتتتان  ا تتتتام خونتتتته نیستتتتتن گوشتتتتی جفتشتتتتونب مونتتتتده خونتتتته..خیلی     

 (..گریهنگرانب..نمیدونب  اید چی ار ک ب..)دو اره زد زیر 

 ..ع تتتتی مامان  ا اب گب شدن  فلیا

نگتتران ن اشتتید مگتته تکتتران روستتتا  کتته گتتب شتتن حتمتتا زود میتتان شتتاید اونتتا        _

 ..می واستن یه شامی یه فدمی یه چیزه دو نفره داشته  اشن

 .. اران:م ب همی و میگب

 رو  ه  اران گفتب:مامان ک ا ؟

 .. ن اران: ازار  ود گفت میره پیخ  ا ا  ا هب  یا

 .. ها_

 ..خواستب چیزی  گب که یدای زنگ در مانن شد

 

 

 ی دکمته  حترف   تی ..کردم نگتاه  دل تک   ار تد  ی فیاخته   ته   ه ستمت  یفتون رختتب کته     

 ��ورودی م تظر  ار د..شایدم خر د..که داند؟ در دم رختب و زدم  یفونو

 تا  ار د یا نمیدونب خر د رسید  ه من گفت:چیوری گوستتتپ د؟

 ..ر دهاوه پو  ا

 زهر انار وگوسپ د  یشعور_

 .. ار د:اه چ د حرف میزنی  رو ک ار  زار  یایب تو..ای و گفت و م و هن داد ک ار
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 ..تا خواستب  گب دوست  ارانب ای  ا  خریت نداد و رخت تو..پوووف

 ار د تا  ذیتن و  تارانو دیتد  تی توجته  ته یتور  رنتگ پریتده ی  ذیتن شترود کترد             

 .. ه نمک ری تن

 د: ه  ه جمعتون جمتن  تود گلتتون کتب  تود کته اومتد)و  عتد  تا دستت  ته ختودب              ار

 (اشاره کرد

  اران:سالم  ار د

 اران و  ار تد  تا هتب یتمیمی هستتن و چتون متن  ته  ار تد ا می تان دارم مشت لی تتو             

 ��این فضیه ی یمیمیتشون نمی ی ب

 .. ار د: ه گن دختر تو هب ای  ایی ریز  ودی ندیدمت

 ریز  ار د اران:نمک ن

 ار تتد رو  تته  ذیتتن گفتتت:تق تق..ستتالم خانوم..ستتالم علتتی ب... الستتالم علتتی ب و         

 ..علی ب  

 .. ذین:سالم    شید من دیگ داشتب میرختب

 ..ش ه 7 اران:عه ک ا می وای  ری  مون همی  ا حا  ساعت 

 .. ذین:وااای شد سه ساعت که نیستن

  ار د:کیا نیستن؟

..یع ی نمیتتدونب ک تتان..خیلی نگتترانب..ا ن ستته ستتاعته     ذین:مامتتان و  ا تتام نیستتتن  

 ..که رختن
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 .. ار د:ای  ا

 رو  ه  ار د گفتب:ایال تو ا ن اومدی ای  ا چی ار ک ی؟

 .. ار د:اومدم   رمت خونمون

 خونه ی شما چی ک ب؟_

 .. ار د:گفتب من ت کام  یای ی ب

 ..حا   _

 تا خواستب حرف  زنب  ذین از جاب  ل د شد

 ..:خب دیگ من  رم  یشتر از این مزاحمتون نشب ذین

 

 

دلتتب نمی واستتت  یتتام خونتته ولتتی زیتتادی پرویتتی  تتود مونتتدنب اون تتا ... رختتتب ستتمت    

اتتتتافب و ل استتتامو عتتتود کتتتردم ... همتتتخ امیتتتوار  تتتودم کتتته زود تتتتر  رگتتتردن ... 

 رمیگتتردن ... هتته ... خ تتط  لتتدم خودمتتو دل تتوب کتت ب ... از ایتتن دخترایتتی نیستتتب کتته 

 ب هی زار  زنب تتا  یتان ولتی کتاری هتب نمیتونستتب   ت ب نته میتونستتب  ته پلتیو             شی

ستاعتی   24ا الد  دم نته هتیچ کتاره دیگته ای ...  ترای ا تالد  ته پلیستب  ایتد حتدافن           

 ... میگذشت

  ... ای  ا ا ... خیلی  ا اعتاب  ودم ... اعتا ب فش گ ترم شد
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... خودمتو  ترای یته ج کته گیریته      یدای در اومد کته م  تورم کترد سترین  ترم پتایین       

 .... حسا ی  ماده کرده  ودم

 .... مامان خانب -

  ولی جوا ی نش یدم

  ا ا   ی ؟؟؟ -

 ...  ازم  ی جواب

 ... سرعتمو کب تر کردمو  روم تر راه پله ها رو  ه سمت پایین پیخ گرختب

خ تتر کتتردم کتته شتتاید تتتوهب زدم ولتتی  تتا اومتتدن یتتدای  ستتته شتتدن در تردیتتدمو     

 ... خراموب کردم

  ... مامی ؟؟؟؟؟ چرا جوا مو نمیدی -

 ... نمیدونب چرا کب کب یه لرزب ع ی ی تو یدام ای اد شده  ود

  ا ... ب.ااا؟؟؟؟ -

 

 

احستتا  کتتردم ستتایه ی یتته متترد از ک تتار دیتتوار زیتتر پلتته گذشتتت ... همون تتا وستتط   

 ... پله وایسادم نه جرعت پایین رختن داشت و نه  رگشتن  ه اتافمو

  کی اون ا  ؟؟؟؟ -

.... 
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  ...  ازم س و  و همون سایه که از جای ف لی رد شد

 .. چرا جواب نمیدی -

 

... 

انگتتار خایتتده ای نداشتتت ... تتتتمیممو گرختمتتو و  تتا یتته حتتو شتت اعتی کتته نمیتتدونب از 

 ....ک ا اومد یکویی رختب پایین

گلتتدون از  ولتتی هتتر  رختتو کتته نگتتاه کتتردم خ تتری ن تتود تتتا ایتتن کتته یتتدای ش ستتتن 

پشت سرم اومتد کته  اعت  شتد  تا ی جیت  خفیتف  رگردمتو پشتت سترمو نگتاه کت ب             

...ولتتی خ تتری از کستتی ن تتود و خ تتط گلتتدون  تتا ت ری تتا ستته متتتر خایتتله از متتن اختتتاده   

  ...  وده و ش سته  ود

 .... ت کا کاری که تونستب    ب دوییدن  ه سمت  ا   ود

ستتتب و خلتتخ کتتار  کوچولتتوی ک ارشتتو ستترین خودمتتو تتتو اتتتافب پتتر  کردمتتو درو   

پتتایین کشتتیدم تتتا در ففتتن شتته ...  روم از در خایتتله گتترختب ... کستتی کتته پشتتت در     

 ...  ود دا ما دستگیررو  ا  پایین می رد

دیتتگ نفستتب  تته شتتماره اختتتاده  تتود ... گوشتتیمو  رداشتتتمو نمیتتدونب چیتتوری  تتا ایتتن   

 ... دستای لرزونب شماره  ردیا رو گرختب

 

 

 ... و...  ردیاالووو-
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 ....  ردیا : هوووم ... اخه کیو دیدی نتف ش ی زنگ

 ...  سه  ردیا ...  ه کم ت نیاز دارم -

 ...  ردیا انگار که تازه  ه هوب اومده  اشه

 ...  ردیا:  ذین چرا ای  در یدا  میلرزه ... خو ی تو؟؟؟؟ چی شده

  ...  ردیا جون من خودتو سرین  رسون خونمون -

 ... نتف ش ی !!!!مانت ای ا  فکمن چی میگن ردیا: 

  دیگه ت ری ا  ه گریه اختاده  ودم

 ... جون من ... خ ط  یا ... مامانب ای ا و اونا و چیزه ... حا  تو  یا -

 ...  ردیا:  اشه  ذی ی حا  چرا گریه می  ی ... فین کن اومدم

... 

   ردیا

 

  رداشتتتمو رو ستتو یچ تیشتترتب وراحتیمتت شتتلوار همتتون  تتا  ذیتتن چتتخ شتتده  تتود ...  

 ... ای ا  ذین ی خونه سمت رختب

... 

در  ا شتتون کتته  تتاز  تتاز  تتود . چتترا ای  تتدر همتته چیتتز ع یتتب  ریتتب  تتود ... اون از    

  ... حاگ  ذین ای ب که از و ن خونشون
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ه وز داخن نشده  ودم کته یتدای راه رختتن یته نفتر تتو خونته توجکمتو جلتب کترد ...           

  ... .. اون وفت نمیگه تو دفی ا چ  لتی می  ی تو خونه ی منن  ه  ا اب  اشه .

 ...  رگشتب تو  ا و شماره ی  ذی و گرختب

  تا اومدم چیزی  گب  ا یدای لرزون  ذین مواجه شدم

  ...  ذین : ک ایی  ردیا

 ...  ذین ای  ام ... خ ط  ا ا  انگار  یداره ها -

 ..  ذین: خ ط  یا  ا  ... خ ری از  ا ام نیو

 ... اومدم -

 

 

ستترمو انتتداختب پتتایی و مستتت یب رختتتب ستتمت اتتتا   ذیتتن ... دو ت تته  تته در اتتتافخ زدم 

کتته ستترین در و  تتاز کتترد و م تتو تتتو کشتتید و دو تتاره درو  ستتت ... ت یتته اب رو  تته در 

 ... داد و همون ا اروم رو زمین نشست

از عتتری  ته     ذین: داداشتی ی تی تتو خونستتو تتوهب متوجته شتدی ... نمیتدونب چترا         

  ...  عد مانان و  ا ا م کال نیو شدن

 هی  خ ری ازشون نیو

 ... نشستب پیششو دستمو دور شونخ حل ه کردم

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 رمیگتتردن  ذی تتی ... نگتتران ن تتاب ... خ تتط همی  تتا وایستتا تتتا   یتت ب کیتته کتته تتتورو   -

 ... ای  در ترسونده و ترسو خانب

  ... . در  من م ب  اها  میام ذین :  ردیا خودتب میدونی  ی ودی نترسیدم ..

  ...  ل د شدم که در و  از ک ب که  ذی ب دن الب راه اختاد

  ... کاب همون موفن که خکمیدی مامانت ای ا رختن  کب زنگ میزدی -

 ذین اومد چیزی  گته کته  تازم یترای پتای یته نفترو کتامال میشتد شت ید ... انگتار کته             

 ... داشت  ا کمدا هب ور میرخت

 

 

  ذین

ان د ترستیده  تودم کته ختک کت ب شتلوارمو ختیو کتردم  عتد از دومتین کته از پشتت             

 اتا   ه یدای کمد گوب دادیب یدا فین شد..وا...یع ی چی شد؟

 ردیتتا متتن میترستتب.. یا درو  تتاز ک تتیب    تتیب چتتی  تته چیتته.. ا خره کتته چتتی تتتا  ختتر  _

 ..عمرمون که نمی وایب ای  ا  مونیب

 .. ون داد ردیا سرشو  ه مع ی  اشه ت 

 ..در اتافب  ا یدای چی ی رو  ه  یرون  از شد و من  یشتر  ه  ردیا چس یدم

  ردیا:انگار  رف رخته..دیگه یدا نمیاد

 وا یع ی چی؟ا ن که ای  ا  ودوپو چی شد  کخ؟_
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  ردیا:نمیدونب

از پلتته هتتا رختتتیب پتتایین دیتتدم خونتته  کتتب ری تتتو و در کمتتدی کتته تتتو اتتتا  مامتتان    

تتتف وستتایلخ  یرونتته و نتتتفخ داخله...ان تتد  تترف  تتا وحشتتی گتتری   ای تتا   تتازه ن

 ...کمدو زیر و رو می رد که یداب تا اتا  م ب میومد

  ردیا:شاید دزدی چیزی  وده

 شاید_

  ردیا:خب دیگ خانوم ترسو تموم شد

 .. ردیا خود  میدونی که  ی ودی از چیزی نمیترسب_

  ردیا: اشه  اشه من تسلیب

ر اون ور خونته سترف کشتید  عتدب گفت:ختب دیگته متن  تترم         ردیتا ی تب  ته ایتن و    

شتتت ه..وای  ردیتتتا  تتتره متتتن چتتتی 10دیگتتته تتتتو هتتتب  تتترو  گیتتتر   تتتواب ستتتاعت 

 ...ک ب؟میترسب

 وای نه تروخدا نرو  ردیا  مون ای  ا_

 ... ردیا:عه دختر زشته... ی تر یتیه..من و توو تو یه خو

 اه چر  نگو خ ط  مون جون من_

 لم گتو فسب خوردی میمونب...خ ط ک ا   وا ب؟ ردیا:چون جون خود چ

 ..رو کاناپه_
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  ردیا  ا تع ب سرشو  ورد  ا  و گفت:چتتتتی؟

 ...عه خب پو چی؟می وای  یا ور دگ من   واب_

 � ردیا:ای ب خ ر خو یه

 زهر مار_

پشتتتمو کتتردم  کتتخ و رختتتب  تتراب پتتتو و  تتالخ  وردم و گفتب: یتتا   تتین چ نتترمن      

 ..  واب پسر خوب

 ...می  وری نگاه می رد که گفتب:شب   یر داداب گلبه

رختتتب اتتتافب ل استتمو عتتود کتتردم و رختتتب زیتتر پتو..شتتامب ن تتورده  تتودم ولتتی          

 ..نمیدونب چرا ایال گرس ب ن ود

 یاد مامان  ا ام اختادم.. از داشت گریب میگرخت .. خه شما ک ا رختین؟

 �ان د خ ر کردم که نفکمیدم کی  یکوب شدم

 

 کیارا

 ..  یامین؟  یامین  یدار شو دیگه..جون من  یدار شو_

عشتتت ب  تتتی رمتتتق چشماشتتتو  تتتاز کتتترد و تتتا ستتترخه گفت:کیارا...ستتترخه...نگران      

 ..ن ا..سرخه..ب..من خوب...سرخه..م

 چیوری خو ی  خه   ین  ه چه روزی انداختت اون  یشعوره عو ی_
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 ا؟  یامین: ا خره که میریب  یرون میدونب  اهاب چی ک ب..کیار

 جونب؟_

 ..   یامین:نمیشه ی ب خودتو   شی سمت من

ی تتب خودمتتو  تته ستتمتخ مایتتن کتتردم ولتتی نمیشتتد..اون عو تتی دستتت و پتتای متتا رو    

 ..دور از هب  سته  ود که نتونیب  ه هب نزدیب  شیب عو ی پست خیر 

 �� نمیتونب   یامینونمیشه_

د اون پستت خیتر      یامین داشتت سترخه می ترد کته در اتتا   تاز شتد و ی تی از اخترا         

 ...اومد تو و یه سی ی  ذا گذاشت جلوی ما و گفت: گیرید کوخت ک ید

 �� رو  گو خوده عو یخ  یاد   یامین حالخ خوب نیو... لع تی درف ک ید_

 ِمَرده:ساکت شو نمی وای که دخترتب  یاد پیشت؟

  ا ش یدن این حرخخ ل مو گزیدم و گفتب: ه اون کاری نداشته  اشید لیفا

امین:سرخه...اونا...سرخه..نمیتونن...ستتتتتتتتترخه... ا  ذی...ستتتتتتتتترخه...ن متتتتتتتتتن    ی

 کاری...سرخه...ک ن...سرخه

َمترده  تی توجته  تته متا رختت  یترون درم ففتتن کترد..اه لع تی..یتاد حترخخ اختتتادم اون          

عو تتی هتتر چتتی  گتتی ازب  تتر میتتاد ن  تته  تتا  ذیتتن کتتاری کتت ن وای ختتدای متتن ایتتن 

شتتد...  یامین حتتالخ  تتدتر میشتتد..م ب کتتاری  چتته  تتالی  ستتمونی  تتود ستترمون نتتازگ  

 ..از دستب ساخته ن ود نمیدونب  اید چی ار ک ب
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شتتب 11 تته ستتاعت دیتتواری کتته روی دیتتوار رو تتروم نتتتب  تتود نگتتاه کتتردم ستتاعت   

 تتتود..یع ی ا ن  ذیتتتن چتتتی می  ه؟متوجتتته  ی تتتت متتتا شتتتده؟خب معلومتتته کتتته     

 ...شده..وای خدایا خود  مرافب تک دخترم  اب

ن نگتتاه کتتردم دیتتدم نفستتاب متت ظب شتتده اوختتی  فل تتی از ختتر، خستتتگی    تته   یتتامی

 ..خوا ید درداب هب از یادب رخت

متت ب از خستتتگی نتتا نداشتتتب نفکمیتتدم چیتتوری شتتد کتته چشتتمام رو هتتب اختتتادن و        

 ...خوا ب  رد

 

 .. ا یدای فیژ در چشمای س گی مو  از کردم...که چشمب  ه اون عو ی اختاد

 ت ا  یض نگاب می ردم که گف

 یدرا:چیه تا حا  م و ندیدی که داری ای  وری نگا می  ی مامان کوچولو؟

خفتتته شتتتو .. تتتزار متتتا  ریب..چتتتی از جونمتتتون می تتتوای  ختتته؟حا  چتتتون ختتتود  _

خوشتت  ت نشتتدی می تتوای متتانن خوشتت  تی متت ب  شتتی؟یع ی ان تتد پستتتی؟ ه متتن چتته 

  خه؟زن تووتو رو وگ کرده رخته ای ب  اید من جواب  دم؟

 تتد ور ور می  تتی کیارا..مثتتن همتتون موفتتن هتتا خ تتط حتترف میزنی... تتزار     یتتدرا:اه چ

ی تتب دختتتر کوچولتتو  ت کتتا  مونتته..من ان تتد  دم مکر تتونیب کتته   ین)یتته کا تتذی کتته  

مثتتن ع تتو  تتود رو پتتر  کتترد  غلب(ع تتو  ذیتتن کوچولوتتته...وای ختتدا متتن چتته     

 .. دم خو یب...اون در ها هب که خک می  ی  د نیستب

 ...غاگ..تو رختی خونه ی من؟وای خدا ی من  ذینخفه شو..عو ی  ش_
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یتتدرا  تتا حالتتت تمستت ر گفتتت:نگران ن تتاب دختتتر  ان تتد شتت اد  تتود کتته همتتخ     

 ...گریه می رد و رخت اتافخ درم ففن کرد...اوخی فر تت

 تتتا داد و جیتتت  پریتتتدم وستتتط حتتترخخ و گفتب: تتتتتتتتتسه..دیگ نمی تتتوام یتتتدای    

 ...ننستو  ش وم  رو  یرون..عو ی پست خیر 

یتتدرا رختتت  یرون.. تتا رختتت خ متتن زدم زیتتر گریتته و  تته ع تتو  ذیتتن خیتتره شتتده    

 ودم..تتتو ایتتن ع تتو  ذیتتن یتته تتتا    تتدی   تتی پوشتتیده  تتود  تتا یتته شتتلوار جتتین     

مشت ی ..ان تتد نتتاز  تته دور تتین ل   تتد زده  تود کتته..من نمیتتدونب ایتتن یتتدرا چتترا ان تتد   

کتته متتا رو  ورد  پستتت خیتتر  شتتده کتته  تته دختتترم هتتب می تتواد یتتدمه  زنتته..دیروز 

ای  تتا  کمتتون گفتتت هتتدخخ  ذی تته ولتتی م تتو   یتتامین رو  ورده کتته  ذیتتن ی تتب        

ناراحتتت شتته..  یامین پریتتد ستترب و دعواشتتون شتتد و اونتتا چ تتد نفتتری   یتتامی و زدن   

کتته  تته ایتتن روز اختتتاد..وای   یتتامین ایتتال حواستتب  کتتخ ن ود..ستترمو  تته ستتمتخ کتت   

 کردم که دیدم چشاب  ازه گفتب:خو ی؟

 ..امین  ریده  ریده گفت: ..ره..او..ن...چی..می..گف..   ی

ع ستتو  تته   یتتامین نشتتون دادم و  تتا گریتته گفتب:  ینو  تتین ایتتن ع ستته  ذی تته همتتون 

ع ستتتخ کتتته تتتتو  ل وممونتتته تتتتو کمتتتدمون..مع یخ ای تتته کتتته اون نتتتامرد رختتتته    

 دو اره.. اشتته نیومتتده ستترب  الیتتی خونه..خ رشتتو   تتن  ذیتت ب ت کا ..ختتدا ک تته    

 ..گریه زیر زدم

  یتتامی ب کتته کتتاری از دستتتخ  تتر نمیومتتد خ تتط م کتتو  زگ زده  تتود  تته ع تتو         

 ... ذین
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 ~دو روز  تتعتتتد~

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

   ذین

 تتا امتتروز دفی تتا ستته روزه کتته مامتتان و  ا تتام گتتب شتتدن..یع ی  ب شتتدن رختتتن تتتو     

زمی ا..نمیتتدونب چی تتار کتت ب  تتا کمتتک عمتتو عرختتان همتته جتتا رو گشتتتیب ..از  یمارستتتانا 

 ا سرد خونه ها و هتن ها و...هر جا که  گی گشتیب..ولی دریتت  گیر ت

تتتتو ایتتتن دوروز  رام و نیتتتاز رو  وردم پتتتیخ خودم.. تتتاران چتتتون مدرستتته داشتتتت  

نیومد ال ته ختودب خواستتا ولتی متن نزاشتتب و ایترار هتای عمتو عرختان  ترای رختتن            

وز رختتتب  تته خونتته ی اونتتا رو هتتب رد کتتردم..و گفتتتب خونتته ی خودمتتون  کتتتره..اون ر  

کمتتتد مامتتتان ای تتتا کتتته  عتتتد از شتتت ی کتتته اون دزده اومتتتده  تتتودو کب ری تتتته شتتتده 

 ودومرتتتب کتت ب کتته متوجتته شتتدم  ل وممتتون هتتب جتتزو وستتاین  یتترون ری تتتو         

..داشتب نگتاب می تردم کته متوجته شتدم ی تی از ع ستاب نیو..ولتی هتر چتی خ تر            

ام ع یتتب کتتردم یتتادم نیومتتد متت ب  ی یتتاگ ع تتو کمتتدو مرتتتب کتتردم..این خیلتتی  تتر 

 تود کتته دزد اومتتده  اشته و خ تتط کمتتدو دستت کتتاری کتترده  اشته..ولی هرچتتی  یشتتتر     

 ..خ ر می ردم کمتر  ه نتی ه میرسیدم

 .. ا یدای  رام چشب از دیوار رو روم  رداشتب

 .. رام: ذین  یا ای  ا یه لنظه  دو  دو

  ا ع له رختب پایین و گفتب:چیه چی شده؟

 .. رام:ای  ا رو   ین

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 یی که اشاره کرده  ود نگا کردم..وا این دیگ چیه؟ ه جا

 ..یه تی ه کا ذ چس یده  ود  ه در کا ی تی که پشت میز  ذاخوریمون  ود

 .. رام:خواستب از کا ی ت  ش اب  یارم که دیدمخ

 ..پو چیوره که من تا حا  ندیدمخ_

 .. رام:حتما چون پشت میز  ذاخوری  وده

 :..نوشته  ودسرین کا ذو ک دم که دیدم روب 

سالم  تر دختتر گ تن و گ الب..نشت اختی م تو نته؟اوف معلومته کته نمیش استی   تین چته            

حرختتا میتتزنب م ا..عر تتب  تته حضتتور  کتته نگتتران مامتتان  ا تتا  ن اب..حالشتتون         

خو تته..اونا خ تتط می تتوان چ تتد روزی ت کتتا  اشتتن..مزاحب نشتتو..من  دم ختتو یب ختتوب   

 ��ازشون مراف ت می  ب

 

                   

 وا یع ی چی؟این نامه از  رف کی میتونه  اشه؟

یع تتی مامتتان  ا تتا رو دزدیدن؟نتته  ا ا..ختتانتزی میزنما.. ختته چتترا  تتدزدن؟خب ان       

 چی  ود؟"ازشون مراف ت می  ب"ندزدیدن پو م ظور  رف از این که گفت

ذهتت ب کتتب مشتتغوگ  تتود  تتا ایتتن نامتته مشتتغوگ تتترم شتتدم.. رامب در ستت و  خ تتط  تته  

  کتخ    تره   ود..نیتاز خونته ن تود رختته  تود داروهتای مامانشتو   تره          من خیتره شتده  

 .. ودیب خ ط  رام م و همین  رای ای  او  یاد دو اره  عدب  ده
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 ��ای خدا حا   اید چی ار ک ب

 

تتتا عتتتری کتته نیتتاز اومتتد خ تترم مشتتغوگ اون پیغتتام  تتود...یع ی اون پیغتتام از  تترف    

 ...کی میتونست  اشه

 ...ی ب عترونه   وریب  عدا راجن  کخ خ ر می  یب نیاز: سه حا   یا

نمیتونب..یتتته لنظتتته هتتتب نمیتتتتونب از خ تتتر اون پیغتتتام  یتتتام  یرون..نظتتتر شتتتما      _

 چیه؟یع ی مامان و  ا امو دزدیدن؟

  رام:من که نظری ندارم

 ��تو  میر خ ط_

نیتتاز:ولی  تته نظتتر متتن دزدیدنشتتون...ولی چرا؟مامتتان  ا تتای تتتو ف  تته کستتی  تتدی      

 ....ن ردن

 ..خودمب دن اگ جواب  ه همین سوالب_

 تتا ذه تتی درگیتترم ی تتب عتتترونه ختتوردم کتته یتتدای زنتتگ در م تتو از رو م لتتی کتته     

 ..نشسته  ودم پروند

 تته ستتمت در خونتته پتترواز کردم..حتتتی  تتا  یفتتونب درو  تتاز ن تتردم..گفتب شتتاید مامتتان 

 وا رختبای ان ولی  ا دیدن  اران و اهورا پشت در مثن یه  ادک ک سورار شده 

  اران:سالم  ذین جونب

  اهورا:سالم  ذین خانوم
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 ..سالم خوب اومدید  فرمایید تو_

اهورا:نتته دیتتگ متتن میتترم اومتتده  تتودم خ تتط  تتارانو  رستتونب..از پتتدر متتادرتون چتته     

 خ ر؟پیداشون شد؟

  ا ناراحتی گفتب:نه ه وز پیداشون نشده

 اهورا:انشاا... که پیداشون میشهومن دیگ میرم خعال

 .. اران  ه سمت خونه راه اختادیب م و

 تتاران:من   تتا ر تتتو اومتتدما..خردا هتتب کتته چکارشتت  و مدرستته نمیتترم کتته پتتیخ تتتو  

 .. مونب

 ..لیف کردی عزیزم ولی ایال نیاز ن ود_

 ..  اران:من خودم خواستب

نیتتاز و  رام  تته  تتاران ختتوب  متتد گفتتتن و هتتر کتتو یتته جتتوری ستتره خودشتتو گتترم   

 ..ودمو  ا خ ر کردن گرم کردمکرد م ب   ق معموگ سر خ

 

 

*** 

ختتردای اون روز چکارشتت  ه  تتود و متت ب دانشتتگاه داشتتتب ولتتی ایتتال دگ و دمتتا خ       

ن تتود  تترای همتتین  رام و نیتتاز رو ت کتتایی راهتتی دانشتتگاه کتتردم و خودمتتو  تتاران تتتو    

 ..خونه موندیب
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 تتا  تتاران تتتو خونتته داشتتتیب مگتتو میپرونتتدیب..حا  مگستتب کتته نتته ولتتی ختتب  تتاز       

 ..گو..اه فا، زدمم

دیگتتته م تتتب داره میپوکتتته..چکار روز شتتتد کتتته مامتتتان ای تتتا نیستتتتن...دیگ وافعتتتا   

نمیتتدونب  ایتتد چی تتار ک ب.. تته کتتی گب..ایتتن ایتتن چ تتد روزه حتتالب  تتده..موهام          

 .. ولیده یورتب  ی رنگ و رو چشمام پف کرده و فرمز..این یه و عی شدما

 ..ونتون ی ب هوا   وریب اران: ذین  یا ی ب  ریب این پارف نزدیک خ

 ..وگ کن  اران ایال حویله ندارم_

 .. اران:جون  یا  ریب دیگ این چکار روزه کپک زدی تو خونه

 گیر نده ونمیام_

 ... اران:اه..خب چی میت

 تتتا یتتتدای زنتتتگ در حتتترف  تتتاران نتتتتفه مونتتتد  تتتی حویتتتله رختتتتب دم در..دلتتتب  

در  تتی رمتتق دستتتگیره ی  نمی واستتت از  یفتتون درو  تتاز کتت ب  تترا همتتون رختتتب دم    

درو لمتتو کتتردم و در  تتا یتتدای تی تتی  تتاز شتتد..اوگ ستترم پتتایین پتتایین  تتود کتته تتتو  

جفتتت کفتتخ ختتاکی زنانتته و مردانتته دیتتدم..کب کتتب نگتتامو  وردم  تتا  تتتا رستتیدم  تته    

فیاخشتتون...وای ختتدای متتن  تتاورم نمیشتته..یه جیتت  خفیتتف کشتتیدم و پریتتدم  غتتن       

غتتن  ا تتا و من تتب  غلتتخ کتتردم کتته یتتدای   کتتردنخ رختتتب   ب.و. مامان... عتتد از 

  خخ در اومد..چخ شد؟

 .. ا ا:دخترم  زار  یایب تو  عد
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وای    شتتید    شتتید  یتتاین تتتو..ذو  زده شتتدم..ک ا  ودیتتد شتتما  خه؟نمیگیتتد       _

 این  ذین د  مرن میشه میمیره

 ..مامان:خدا ن  ه دخترم حا   زار  یایب تو ای  ا ا

 یتتان داخن.. تتارانب از دیتتدن  ا تتا و مامتتان تتتو اون     از جلتتو در رختتتب تتتو و گذاشتتتب   

ل اسای ختاکی تع تب کرد..ختودمب متع تب  تودم ولتی گفتتب  تزار ی تب  گتذره  عتد            

 .. پرسب سوا مو

 مامان اگه خسته این  رین استراحت ک ید_

 .. ا ا:من که  ه یه دوب احتیا  دارم شدید..تموم  دنب کوختو

یدن مامتتان گذاشتتتب ب.و.ستته اختتتاد  عتتد از ای تتو گفتتت و  تته ستتمت اتتتا  خودشتتون را 

 که اونب  ره استراحت ک ه..وافعا اگه این دوتا خرشته نمیومدن چی میشد؟

 

    یامین

 

  در اتا  رو  از کردمو پشت سر م ب یه چ د مین دیگ کیارا اومد

  کیارا:   یامین ؟؟؟

 ... چشمام رو  کب خشار دادمو روی کاناپه ی گوشه ی اتا  ولو شدم

 هوووم -

 ... کیارا : اون ایال حالخ خوب نیو
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کیارا لیفا  و کن  ته متا چته دیوونته شتده . یته شتب یکتویی میتاد متا رو می تره اون             -

 تتوری اعتتتا مونو ختتورد می  تته و چکتتار روز  عتتدب میگتته  تترین ... زنتتدگیتون مثتتن   

زندگیتته متتن نشتته ...  عتتد تتتو  تتراب دلستتوزی می  تتی؟؟من ایتتال نمیتتدونب درستتت     

ستاگ پتیخ  تا تتو دوستت  توده ... اونوفتت یدخعته ایتال           19ی هتو . ت ری تا   حسا ی ک

 ... معلوم نیو از ک ا پیداب میشه

کیارا : خو ته ختود  شت یدی کته ختانوادب ولتخ کردنتو رختتن امری تا . شت یدی کته            

دو تتتا از  گتته هاشتتو از دستتت داده و ا نتتب   تتا ر ای  تته پسرشتتب مثتتن ختتودب تتتو     

  ... اختاده نارا یهکار ت ارتای کاله ردارانه 

 ... عت انی از جام  ل د شدمو خواستب  رم سمت حمام که کیارا دستمو کشید

 ... از  و این چ د روزه گریه کرده  ود یداب گرخته  ود

کیتتارا : ختتواهخ می تت ب   یتتامین .  اهتتام ای  تتوری رختتتار ن تتن ... مثتتن همیشتته پشتتتب  

 ...  اب

دارم  تتی اراده ستتمتخ  رگشتتتمو تتتو هیگوفتتت  افتتت ای یتتوری ختتواهخ کردناشتتو نتت

 ...  غلب خشردمخ

ای  تتوری ن تتن  تتا ختتود  . متتن خ تتط می تتوام خودمونتتو دخترمونتتو فتتا ی ایتتن درد   -

 ... سرا ن  یب ... ولی  ازم اگه این خواسته ی تو  اشه من حرخی ندارم

... 

 

   ذین
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  تتاران کتته دیتتگ خیتتالخ شتتده  تتود رو راهتتی خونشتتون کردمتتو ختتودمب رختتتب تلف تتو  

 رداشتتتمو یتته چیتتزی  تترای متتامی و  ا تتا ی  یگتتارم ستتفارب دادم )ال تتته  یگتتاره         

 ودنشون از این نظتره کته دختتر دستته ی گلشتون نیمترو هتب  لتد نتیو  تده   تورن            

( سفارشتتب کتته تمتتوم شتتد گوشتتی رو فیتتن کردمتتو رختتتب تتتو اتتتافب ...  کتتتره  ی یتتاگ    

و خونتته کلتتی حتتو  متتامی ای تتا شتتب تتتا ی تتب استتتراحت کتت ن ... حتتتی وجودشتتونب تتت   

دلگرمی  ته ادم میتده ... هتر چ تد داشتتب از خضتولی ایتن کته چته خ تره میمتردم ولتی             

 ... ی یالشون شدم

 

 

  ... ه وز در اتافمو کامن ن سته  ودم که یدای م ایلب  ل د شد

  ...  ردیا  ود

  الو -

 ...  ردیا: سالم .خو ی  ذی ب

 مرسی داداشی ... تو خو ی ؟ -

 تتا  تتاران حا تتر شتتید  یایتتد  تتریب یتته دوری  تتزنیب  ب و هتتوا  عتتود   ردیتتا: اره ... 

 ... کردن کار چی   ی یب پلیو ی اداره  ریب سرم یه و شه 

 ...  ی اختیار خ دیدم

  ردیا:  ذین ؟؟؟ میمئ ی خو ی ؟؟؟
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اره  ردیتتا . خوشتتنالی زیتتاد زده زیتتر دلتتب ...  ا تتا   یمتتو و متتامیب امتتروز  رگشتتتن     -

 ... م چی شدهولی ه وز خ ر ندار

  ...  ردیا: اوکی پو مامی ای اتو دیدیو مارو  ه خراموب کردی

 ... ای  ا ا  از شرود کردی -

  ...  ردیا : خب  اشه  ی یاگ

... 

 عتتد از یتته ختتداخظی دور و درازززززز  تتا  ردیتتا گوشتتیمو فیتتن کتتردم و  تتدون ای  تته    

 �💤��... متوجه شب رو ت تب خوا ب  رد

 

ا ی ختتوب گذشتتتو ستتر کتتال  استتتاد  ک تتدم حستتا ی مستت ره   امتتروز دانشتتگاه حستت 

 تتازی در  وردیتتب ففتتط تتتو کتتال  پتتژوهخ عملتتی ای کتته داشتتتیب  تتا اهتتورا و  اریتتد و 

ال ا و مکرسا کته اونتاهب حستا ی  تاهب جتور  تودن هتب  شت ا شتدیب )ایتن چکتار تتا  تا              

(.  ردیتتا و تیتترداد هتتب ترم تتو خ تتط ت کتتا کتتال  مشتتترکمون همتتین کالستتایا پژوهشتتیه 

ولتتی  ار تتدی کتته امتتروز دیتتدم  ار تتدی ن تتود کتته اون شتتب خونتته ی  تتاران ای تتا دیتتده  

 تتودم ... عی تتک زده  تتود و ت ری تتا میشتته گتتف ی تتب جتتدی تتتر  تته نظتتر میومتتد ... یتته   

جوری  ود ... ایال  ه من چته ... دیشت ب کته کتارو  تا یته  ته متن چته تمتوم کتردم اخته             

خیلتتی شتتیک و حرختته ای پیگونتتدنب متتامی و  ا تتا هتتر دخعتته ازشتتون پرستتیدم چتتی شتتد 

... تتتو همتتین خ تترا  تتودم کتته  تتا یتتدای  تتو  ماشتتی ی کتته زده شتتد تتتوجکب  تته ماشتتی  

 ردیتتا جلتتب شتتد ...  تتا یتته ل   تتد کتته همیشتته  تتا دیدنشتتون رو لتت ب میتتاد رختتتب          

 ... سمتشونو در ع  و  از کردمو ک ار نیاز و  رام نشستب
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  ...  ردیا  ا حرکت ماشین شرود  ه حرف زدن کرد

   ردیا : تیرداد تو هب امروز اون پسر رو دیدی؟

 ... تیرداد : کدوم؟ اونی که کب نیو پسر تو این دانشگاهه

 ردیا: ع ن کتن ختودمب میتدونب ولتی اون پستره کته  تا  ادیگتارداب و پتدرب اومتدو           

متتیگب ... دیتتدی رختتتن تتتو متتدیریت اموزشتتگاه و  عدشتتب رختتتن ... خ تتر کتت ب کتته       

 ... چ د ترمی رو  گذرونیب ... انگار یه کاره ایهفراره  اهاب یه 

 ...  ن  داشت جالب میشد ولی م ب اون پسر رو امروز تو دانشگاه دیده  ودم 

  ... تیرداد : نه که ما همه  ی اریب

 ...  ردیا: مزه نریز و م ظورم ای  ه خ ر ک ب  ا اب از این سیاسیا  اشه

 ... نتی ه رسیده  ودممواخ ب ... چون م ب دیدمشو  ه همین  -

 ...  ردیا : پو کارمون در اومد

... 

در ختتونرو  تتاز کردمتتو ستتالم  ل تتد و  تتا ی همیشتتگیمو تنویتتن متتامی ای تتا دادم و پلتته   

هتتا رو دو تتتا ی تتی رختتتب  تتا  ... ل استتامو عتتود کردمتتو امتتاده ی ختتوردن یتته  تتذای    

 ... خوشمزه  ا دستپ ت مامی جونب شدم ... اوووم  ه  ه
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ه ها که پتایین اومتدم داشتتب میترختب ستمت ستالن  تذا خوریمتون کته چشتمب  ته            از پل

پیتتانوی  تتزرن و کالستتیک گوشتته ی پزیراییمتتون اختتتاد ... مشتت ی و  تترا   تتود ولتتی    

متاستفانه یتتا خوشتت  تانه متتن ایتتال عالفتته ای  تته پیتتانو زدن نتتدارم ولتتی عاشتتق شتت یدن  

 ��ب نوازندب  اشنملودیشب م تویا وفتی که  ا ا   یامی مو مامان خومشل

 ...  ی یاگ پیانو شدمو و رختب سر میز نشستب و یه شام حسا ی خوردم 

 ا تتا: م تتو مامانتتت ختتردا میتتریب  موزشتتگاه همتتین ستته چکتتار روزم زیتتادی تتتاخیر        

 داشتیب ...  ریب کیارا؟

متتامی: اره ای یتتوری  کتتتره .  ذیتتن تتتوهب دیگتته کالستتاتو ع تتب ن تتداز ... تتتا ا نشتتب     

 ... داشتیخیلی  ی ت 

 اشتته متتامی جتتونب ...)متتامی و  ا تتا  عتتد از تمتتوم شتتدن در  پیانوشتتونو و گتترختن     -

مدرکشتتتون یتتته  موزشتتتگاه  تتتاز کردنتتتو کلتتتی هتتتب شتتتاگرد دارن و  کشتتتون پیتتتانو 

 متوزب میتتدن ال تتته  ا تتا   تی  تته ی ستتری از کارهتتای  ا تا  تتزرگب )  ا تتا کتتوروب(هب    

می  تته ...( ... شتتامو خوردمتتو  تتر  کتته یتته چ تتد تتتا شتتع ه ی  ازرگتتانی داره رستتیدگی    

  ��خالف همیشه  ه مامی تو جمن کردن میز کمک کردم

  ... خود مامانمب حسا ی تع ب کرده  ود

جمتن کتتردم میتتز کتته تمتوم شتتد  ایتتد  تتا  ا تتا راجتن  تته تعیتتیال  ستته روزه ی هفتتته ی    

امته  ای ده یتن ت می تردم کته اگته  تراب  رنامته ای نتداره  تا نیتاز و  رام ای تا یته  رن           

 ...ریزی تو     یب
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نشستتتب روی م تتن دفی تتا ک تتار  ا تتا  رگشتتت نگتتام کتتردو دو تتاره  تته تلویزیتتون خیتتره  

  ... شد

 اوووووم ...  ا ایی ؟ -

 ...  ا ا: هووووم

  پیشمون اومد می خونه اشپز سمت از داشت مامی 

 .  له  گید...  هان و هووووم و اووووم مامی:  ه شما یاد ندادن که  ه جای 

متتامی ا ن پتتای مستتئله ی مکتتب تتتری در میونتته و نزاریتتد  نثمتتون دوچتتار اننتتراف     -

 �� شه

 ... مامی: که ای یور ... شما دو تا ادامه  دید

  ... دو تا سلفه ی متلنتی زدم و شرود کردم

ختتب  ا تتایی  رنتتامتون  تترای تعیتتیال  ستته روزه ی هفتتته ی  ی تتده ی چیتته ...         -

  دفی ا

 � ده تعییال  داریب ؟؟ ا ا: مگه هفته ی  ی

  ... اووووف معلومه که داریب تازه سه رووووووز -

  ا ا: پیش کادتون؟؟؟؟

متتامی : متتن کتته متتیگب همی  تتا  متتونیب تتتازه مامتتان  زرگتتا و  ا تتا  زرگتتاتب   یتت ن متتا    

 ... جایی نرختیب میان ای  ا
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 ...  ا ا: خو ه ولی میتونیمب یه چ د روزی  ریب ویال

 ��میشد امه ی گردشب  ا  رو چ  ه نا ودی کشیده انگاری داشت  رن

 

اخته  ترو چ تتتمیب دارن  ترن ستالن      )�� ولتی  ته نظتر مت ب همی  تا  متونیب  کتتره        -

  یلیتارد و  لی گتی کته تتازه داره  تاز میشته ...اگته تکتران  متونیب مت ب  اهاشتون میترم            

... ) 

ی تتب  �� د ا تتا یتته نگتتاه مع تتا داری  کتتب انتتداخت کتته  تتا ل   تتد متتن رو تته رو شتت     

چشماشتتو ریتتز کتترد و گفتتت : انگتتار  عضتتیا ن شتته هتتایی دارن کتته حتتتی  تتا ویتتال هتتب    

  �� م الفن

 ...  ا امه دیگه ماشا  حو شیشمخ زیادی فویه

 

 ��!پو  کتره دگ اون  عضیا رو شاد ک ید دیگه و مگه نه  ا ایی ؟ �مم  ه -

... ع  تا  یتتا و در  ای  تا  تود کتته یتدای خ تتده ی متامی  ل تتد شتد و پشتتت سرشتب  ا تتا       

 ... حق  عضیا خو ی کن

 ...  ا ا:  اشه پو تلف و  یار تا  ه  ا ا ای ا  گب  یان اون چ د روزو  ا هب  اشیب

 ️✌ ه این میگن پیروزی

 ... خوشمزه هب تنوین  ا ام دادم و  ل د شد ب.و. یه  غن و یه 

... 

 .... دمتلف و که  ه  ا ا دادم زودی رختب تو اتافمو  ه نیاز زنگی
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 الو نیازی ؟؟ -

  ... نیاز : سالم دیوونه . چ ع ب حاگ ما رو هب پرسیدی

 ... ه وز که حالتو نپرسیدم ای  در ذو  می  ی -

 ... نیاز: از  و که  ا شعوری . ای ا همه از داشتن شعور زیادیه

 لتته  لتته ... دفی تتا همی یتتوره کتته خرمودیتتد ... نیتتاز هفتتته  ی تتده اومتتدنب  اهتتاتون      -

 ... تمی شد .  لیط من یادتون نرهح

ف ن از ایتن کته  ته چتر  و پتر  گفت تاب ادامته  تده گوشتی رو فیتن کردمتو دو تاره             

رختب پایین کته دیتدم  تازم متامی ای تا نیستتن ... کتب کتب داشتتب میترستیدم کته متامی             

 ... رو دیدم که از سمت اشپزخونه  ا دو لیوان نس اخه رخت سمت  اغ .... اخیخ

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 تتاغ یتته کوچولتتو کتته پیششتتون نشستتتب  تتا زنگتتی کتته  رام زد رختتتب حا تتر   رختتتب تتتو 

شدم . نیب ستاعت دیتگ یته کتال  داشتتیمو فترار  تود  رام  یتاد دن تالب اخته  ردیتا و            

 ... تیرداد امروز کال  نداشتن

... 

 ... سالااام  رام خانب -

 ... ای و گفتمو در ماشی و  ستب

دفی تته ای رو کتته فتتراره  تتا تتتو   8-7ایتتن  رام : ستتالم  تتر جیتتر جیتترف ختتانب ... ختتدا  

 ...  گذرونمو ختب  ه خیر ک ه

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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از خداتب  اشته کته متن  کتت اخت تار دادمتو ستوار خرفونتت شتدم ... ) خرفتونب ن تودا             -

 ...(��... یه ساناتای نافا ن

 ... تو که  ه این میگی خرفون و خرفون  یگاره احسا  شرم می  ه ....��: رام

-😂😂😂 ... 

...  

وز دانشتتتگاه زیتتتادی خلتتتو   تتتود ... استتتتادا چ تتتدتا در  ختتتواب  ور دادنتتتو  امتتتر

 ی یتتالمون شتتدن ... امتتروز خ تتط یتته چیتتزی متفتتاو   تتود ... اون پستتره کتته چ تتد روز   

پیخ  تا  ردیتا دیتده  تودمخ  تا ی تی از  ادیگتارداب  خترین ردیتف کتال  نشستته            

... ولتتی  تته نظتتر   تتود ... از فیتتاخخ کتته معلتتوم  تتود از دستتت ی تتی حستتا ی کالختته  تتود 

 دم مزخرختتی نمیومتتد ... ولتتی  ادیگتتاردب  ی تتوووووووود تتترین ادم تتتوی ایتتران       

  ود ... اه انگتار از دمتاغ خیتن اختتاده  تود خشتک و  تی احستا  و  ی توده  تدرد ن تور           

.... 

 

 

اه ایتتن  تته متتن چتته..هرجوری هستتت کتته هستتت..ولی همی  تتوری مثتتن  تتز  تتاز  کتتخ 

 ..زگ زدم و از رو نرختب

:اوی  ذیتتتن گتتتاوه  تتترا چتتتی  تتته اون پستتتره زگ زدی  ختتته؟حا  ختتتک می  تتته  نیتتتاز

عاش خ شدی کتب مغتروره مغرورتتر میشته هتا..اوووی متن دارم  تا تتو حترف میتزنب           

  ه من نگا کن

 ..ایال  ه نیاز منن نزاشتب..این انگار ن انگار که  ا من  ود
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ت داشتتتب  تته پستترف مشتت وف می گریستتتب کتته ناگکتتان چشتتب در چشتتمان متتن دوختت 

 ایتدایی یتتاف و روشتتن گفتت..اوه چتتی دارم متتیگب  تتا یتدایی یتتاف و روشتتن دیتتگ    

 ..چیه خک ک ب این  د  ت   ت  رگشته ایال ز ون نداشته  اشه.اه وگ ک ا

ستترمو  تته یتته  تترف دیگتته چرخونتتدم کتته استتتاد منمتتدی همتتون کتته ایتتال حتتالیخ    

نتتیو تتتو کتتال  چتته اتفتتافی میفتتته گفت:وفتتت کتتال  تمومتته میتونیتتد تشتتریف         

 ..  رید..خسته ن اشید

 رام رو  تته م تتو نیتتاز گفتتت:همی مون مونتتده  تتود تتتو  گتتی متتا تشتتیف   تتریب یتتا          

 ن ریب..اس ن

یکتتو تیتترداد از پشتتت ستترب گفت:عتته دختتتر  تتد.این چتته حرخیتته پشتتت ستتر استتتاد  

 ..میزنی ها ها ها ؟زود  اب تو یم  ده  ا رسب ش ن

 یاین  ریب  وخه من گش مهتا  رام خواست حرف  زنه من گفتب:اه  سه  گه ها  

 .. ا  گه ها یع ی من و  رام و نیاز و تیرداد و  ردیا  ه  رف  وخه راه اختادیب

یته جتتایی پیتتدا کتتردیب نشستتتیب .. گتته هتا هرکتتدوم فکتتوه  تتا کیتتک شتت التی ستتفارب   

دادن و متت ب  تته   تتن اونتتا همونتتو ستتفارب دادم ..داشتتتیب فکومونتتو می تتوردیب و ملتتتو  

یکتو در  وخته  تاز شتد و پستر متارموزه  تا  ادیگتاردب اومتد..اه          مس ره می تردیب کته   

اه چ تتدب متتن نمیتتدونب ایتتن پستتره چتتی داره کتته  تتراب  ادیگتتاردم گذاشتتتن اه        

 ..نَس اسا
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همی  تتوری کتته داشتتت راه میومتتد  تته هیگ ستتب منتتن نمیتتداد..ایییییخ حتتا  انگتتار     

ایی هتتا ولتتی چتته تکفتته ایتته..ولی ناموستتن فشتت گ  ود..حتتا  نتته از ایتتن فشتت گ رویتت    

خوشتتت لی خودشتتتو داشت..داشتتتت از ک تتتار یتتت دلی متتتن رد میشتتتد و متتت ب کتتترمب 

گرختتته  تتود و شتتدید دلتتب می واستتت پتتوز ایتتن پستتره رو  تته ختتاف  متتالب پتتامو  وردم  

 یتترون و  تته  پتتا خوووشتت ن  تتراب گتترختب کتته اونتتب چتتون حواستتخ  تته رو  تتروب    

ه نمیتونستتتب خودمتتو   تتود خیلتتی ریییتتیل و ..ت پپپپتته اختتتاد زمین...عافتتا متتن دیگتت     

ک تتترگ ک بیهتتی می  دیتتدم ..حتتا  ن  تتد کتتی    د.. گتته هتتا هتتب  ریتتده  تتودن          

هرکستتیب کتته اون تتا  تتود همی  تتوری داشتتت می  دیتتد کتته یکتتو یتتارو از جتتاب  ل تتد    

شد)اسمشتتب  لتتد نیستتتب کتته کتتب  کتتخ  گتتب یارو(فیتتاخخ مثتته گوجتته فرمتتز شتتده      

همتتون فیتتاخخ اومتتد   تتا (�� ود..)م ظتتورب همتتون ل تتو هستتت شتتما جتتدی نگیریتتد   

ستتمت م تتو گفت:تویتته التتف  گتته چتتی میگتتی ای  ا؟ختتک کتتردی متت ب مثتتن اون          

 دوستاتب؟

 ا ن ب من خوب داد یا  ه دوستام؟

 تتتا ایتتتن خ تتتر نتونستتتتب خ تتتدمو نگتتته دارم و خ دیتتتدم..انگار اون  یشتتتتر حریتتتخ 

گرختتت کتته اومتتد متتچ دستتتمو گرختتت و م تتو از جتتام  ل تتد کتترد..وا ک تتا داره می تتره     

 م و؟

 ..وی عمو وگ کن دستو شس تا_

تیتترداد و  ردیتتا هتتب از سرجاشتتون  ل تتد شتتدن و اومتتدن ستتمت متتا کتته یکتتو ایتتن        

 .. ادیگارد چلغوزه نزاشت

 اوی  ا توام ولب کن   ی ب..مگه کری اووی_
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 یارو:   د خ تو

    د خ تونو..وگ کن اه_

و کشتتون کشتتون م تتو  تترد پشتتت  وختته..ملتب کتته هتتیچ انگتتار ن انگتتار ایتتن داره م تت     

می ره..خب ی ی کمتک ک ته دیتگ هتیچ کتو جلتو نمیومتد..ی ی ایتن یتارو ان تد جذ ته            

 داره؟ میره هااا

یتتارو م تتو چستت وند  تته دیتتوار پشتتت  وختته و دستاشتتو گذاشتتت دو  تترف یتتورتب و     

 یور   رزخیشو هب  ورده  ود نزدیک سرم..چی می  ه این ا ن؟؟

 

 ت شتب یتا از ایتن چتر  و     یارو:  ین  گه جون متن مثتن   یته نیستتب کته   توام عاشت       

پرتتتا متتن واستته هدخمتته کتته ای  تتام  تته تتتو هتتب پیشتت کاد می تت ب  تته پتتر و پتتام نپیگتتی   

 خکمیدی که؟

اوووی حتتا  انگتتار چتتی شتتده...یه ختتوردی زمتتین دیتتگ  عدشتتب کتتی گفتتته فتتراره      _

خودتتتو چتتی  ��عاشتت ب شتتی؟تو ایتتال در حتتدی هستتتی کتته   تتوای عاشتت ب شتتی؟     

ومدی..ایتتال تو تته سوستتوگ رو چتته  تته    ختترد کردی؟  تتا ر هتتدخت اومتتدی کتته ا   

هتتدف متتدف جوجتتو.. رو  تترو  تتزا  تتاد  یتتاد یتته  ا تتای ختتر پولتتت دوتتتا ران تتده و         

  ادیگارد انداخته زیر دستت خ ر کردی خ ریه؟جَو گیر شدی مگه ن؟

 ... یارو: خه تو رو چه  ه این حرخا

سرشو  ته یته ستمت دیتگ چرخونتد و یته نفتو عمیتق کشتید و گفت:ایتن متن چترا             

چیتتزا رو دارم  تترای تتتو میگب؟! تترو پتتیخ دوستتتا  ختتک کتت ب فکوتتتون ستترد      ایتتن

 ..شده
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 .. عدشب یه نیش  د زد

  ین  فا  یگوله  ته جتای ای  ته ای  تا چتر  و پتر   گتی  ترو یته  ب  ته یتورتت            _

 .. زن و  ه خ ر ل است که کثیف شده  اب..دیگه هب  ه پروپای من نپیچ

از دو  ترخب  تاز کتردم و  ته ستمت  وختته      ای تو گفتتب و  عدشتب  تا یته حرکتت دستشتو        

حرکتتت کردم..عتته عتته عتته پستتره ی یتتالغوز میمتتون درختتتی  یشتتعور کثتتاخط ن تتو    

 .. یشور عن

وا ای تتا چتی شتتده   �� ته  وخته کتته رستیدم دیتدم یتتور   ردیتا و تیترداد ختتونی شتده       

  کشون؟

 ..تا رسیدم سر میزمون مثن رادیو شرود کردن وراجی کردن

 ؟ رام:چی شد  ذی ی خو ی

  ردیا: ذین چیت کرد؟

 نیاز:دوستب خو ی؟اون روماتیسمی چی ار  داشت؟

 ...تیرداد: ذین

 ..اه دو مین  گ شین دیگ سرم رخت_

  ا تع ب داشتن نگام می ردن که گفتب:چیه؟خوشگن ندیدین؟

 تیرداد:میمئ ی خو ی؟

 یورتاشتتون  تته…ولتتی انگتتار تتتو و  ردیتتا زیتتاد ختتوب نیستتتین�� ره عاولی... یستتت_

 ..کردم رهاشا
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 ردیتا:وا  متتا ی تتب حتتاگ  عضتتیا رو گرختیب)ای  تتا کته گفتتت  عضتتیا  تته  ادیگتتارده یتتارو   

 ..اشاره کرد(اونا هب حاگ ما رو گرختن دیگ ای ه که ای  وری شد

 .. زدم زیر خ ده که تیرداد گفت: یا یما رو  اب واسه کی رختیب دعوا..ای خدا

 .. سه دیگ ان د نق نزن پا_

ا  تاز شتدن در  وخته مونتد نگتام  ته در  وخته  تود کته یتارو  تا یتور              ادامه ی حرخب  ت 

 ..خیو اومد و  ه اون  ادیگارد چلم گخ گفت  ریب و اونا هب رختن

 .. ایییخ چ دب

 ..پاشید  ریب حو کال   عد رو ندارم_

 نیاز: ذین نگفتی یارو چی ار  داشتا

 ی ب چر  گفت و م ب جوا شو دادم و اومدم همین_

 ؟ رام:همین؟

  ه جون سی یالی تازه در اومد  همین_

 تتا ایتتن حتترخب هممتتون زدیتتب زیتتر خ تتده و  رام گفتتت:خیلی  یشتتوری  ذیتتن دیگتته     

 دوس ت ندالب

کتته متت ب ایتتن حرخشتتو  تتی جتتواب گذاشتتتب و دم دانشتتگاه از  گتته هتتا ختتداخظی کتتردم  

کتتتته ختتتتودم  تتتترم و ایتتتترار هتتتتای  ردیتتتتا و تیتتتترداد رو  تتتترای رستتتتوندنب رد   

دم  تتترم خونتته..همی  وری رختتتب کتتته رستتیدم  تته ایستتتتگاه     کردم..می واستتتب ختتو  

 ..تاکسیا از اون ا یه در ست گرختب  ه خونمون و رختب که رختب
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  ار د

امتتروز فتترار  تتود  تتریب دانشتتگاه جدید..یتته چ تتد روزی هستتت کتته مکرستتا و ال تتا        

اومدن..امروز  تا خره فتراره  تریب دانشتگاه..خر د ختان کته رشتتخ  تا متا ی تی نتیو            

سر..ن اشتتی می ونتته گاگوگ..ال تتته ن اشتتی نمی ونتته ن اشتتی می شتته ی متتب     ختتاف  تتر

  تتوام  تتا کتتال  تتتر  گتتب میشتته گراخیتتک ای ختتاف تتتو ستترب ک ب.. یگتتاره داداب    

 رومتتب  دونتته ایتتن همتته خوشتتخ دادم زنتتدم نمیتتزاره..ای ای ای ایتتن خر تتد چ تتان       

 تتن متتارموزه چ تتان متتارموزه کتته نگتتو پتتیخ متتن هتتر حرختتی کتته  کتتخ میتتزنب مثتتن  ل 

جتتواب میتتده هتتا ولتتی وفتتتی پتتیخ  گتته هتتا میتتریب ایتتن انگتتار ن انگار..چ تتان مظلتتوم  

 تازی در میتاره کته همته متیگن متتن  کتخ زور متیگب و چتون  ترادر  تزرگو همیشتته           

 ..از حق خودب میگذره موزمار

 تتا یتتدای گوشتتیب نگتتام  تته یتتفنه نمایشتتخ اختتتاد کتته دیتتدم نوشتتته خالتته ریتتزه و     

شتته چتتون فتتد مکرستتا کمتته اسمشتتو گزاشتتتب خالتته  ع تتو مکرستتا هتتب رو یتتفنه نمای

هتتب شتتد فد؟؟؟نتته شتتد فد؟؟؟؟؟؟)   شتتید خوان تتده  ١۵۵ ختته ��١۵۵ریتتزه فتتدب 

 "فتتد"هتتای عزیتتزم فتتتد تتتوهین  تته کستتی رو نتتدارم و م ظتتورم از  یتتان ایتتن انتتدازه   

دستتت از (️☺خ تتط  تترای متتزاپ  تتود امیتتدوارم  اعتت   زرده ختتا ری کستتی نشتته     

 ه مزاحب؟خ ر کردن  رداشتب و گفتب:چی

مکرستا:زهر متتار  گیتتری  ار تتد دیتتگ  اهتتا  فکتترم تتتا  ختتر عمتتر..من متتزاحمب دیتتگ  

  ره؟

ایتتن تی تته کالمتتخ  تتود کتته هتتر وفتتت یتته چیتتزی  تته متتذافخ ختتوب نمیومتتد میگفتتت 

 " اها  فکرم تا  خر عمر"
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 ..فکر  اب تا  خر عمر خاله ریزه_

 مکرسا:اه مس ره کب حرف  زن   ا حرف زدن پاشو  یا دن اگ ما

 دن اگ شما؟؟مگه کو دیگه هب هست؟_

 ..مکرسا:ال ا هب ای  ا یاهورا هب که خودب میاد دیگ

 ..اوف اومدم_

گوشیو فین کتردم و شترود کتردم  ته حا تر شتدن ..یته شتلوار جتین مشت ی  تا  لیتز             

 وستتی پوشتتیدم  ستتی ای  لیتتزمب تتتا  رنتت  تتتا زدم و کتتال  هتتای مشتت یمب پوشتتیدمو    

و کیتتف و گوشتتیب از اتتتافب رختتتب  یرون..موفتتن      عتتد از  رداشتتتن ستتو یچ ماشتتی ب    

رختتتن یتته ستتر  تته اتتتا  خر تتد زدم کتته دیتتدم داره رو  تتوم ن اشتتی می  تته..خاف تتتو      

 ..سرب

 اوی پی اسو من رختب_

 ..خر د: رو خرزندم مرافب خودَ   اب

 چشب  ا ا زرن_

 ..از مامانه عش ولیمب خداخظی کردم و راه خونه ی مکرسا ای ا رو پیخ گرختب

 

از ستتوار شتتدن مکرستتا و ال تتا  تته دانشتتگاه رختتتیب و دم در دانشتتگاه دیتتدم کتته        عتتد

اهتتورا وایستتاده و هتتی ت تتد ت تتد  تته ستتاعتخ نگتتاه می  ه.. عتتد از ای  تته ماشتتی و پتتارف  

 کردم رختب  رخخ و گفتب:چیوری شییون  ال؟
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اهتتتورا:ای متتترد ای زهتتتر متتتار معلومتتته تتتتا ا ن ک ایی؟یتتتک ستتتاعته متتتن ای  تتتا  

 ..وایسادم

 .. مگه چحا _

 .. ال ا:سالم عرد شد اهورا خان تنوین نمیگیری

اهورا:عتته تتتو هتتب ای  تتایی کوچتتوگ موچتتوگ تاریتتک  تتود ندیدمت.. عدشتتب  تتا یتته       

 ..حالت  امزه دستشو گذاشت رو چشمشو گفت:چشام دیگ سو نداره

 ..مکرسا:خُ ه حا   یاید  ریب جلو در وایسادیب که چی

داخن..چشتتتب چرخونتتتدم دور تتتتا دور    تتتا ایتتتن حتتترف هتتتر چکارتتتتامون رختتتتیب     

دانشتگامون و  گته هتتا رو دیتد زدمیهرکتتی واسته ختودب مشتتغوگ  تود متتا هتب رختتتیب        

 ..تو

 ..تو رختیب زدن در  دون  عد از ی ب گشتن  ا خره کالسمونو پیدا کردیب و 

 ۰۰اوه اوه چه خ ریه..ان د کال  شلوغ  ود که  گی چی

و عتتین خیالشتتب ن تتود کتته در  تتاز  هرکتتی واستته ختتودب  تتا دوستتتخ تعریتتف می تترد  

شد..م ب شیرین  تازیب گتن کترد  ته  گته هتا گفتتب  ترن  شتی ین و ختودمب  ته ستمت             

 ..جایگاه استاد رختب که ال ی  گب من استادم

یتتدامو  ل تتد کتتردم و  تتادی  تته  َتتب  َتتب انتتداختب و گفتب:چتته خ تتره ای  ا؟؟؟ شتتی ید 

 ..  ی ب

 ردم:خانب  ا شمامای شین   ی ب ه ی ی از دخترا که و  کال   ود اشاره ک
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ایتتن تتتو حتتو رختتته  تتودم و جَتتو م تتو گرختتته  تتود شتتدیدددد..نق کستتی در نمیومتتد    

 ..همه نفساشونو ح و کرده  ودن..فر ون خودمو جذ ب  رم الکی

از روی میتتز لیستتت استتمارو  رداشتتتب و شتترود کتتردم متتثال حضتتور و  یتتاب کتتردن      

 ..  سه تاشونب فرمز  ود گه ها هب معلوم  ود خ دشون گرخته چون یور

 ..داشتب لیستو نگا می ردم که یکو  ا یدای یه دختری سرمو  ل د کردم

 دختره:شما استادی ا ن؟؟

وفتتتی نگتتاب کتتردم تع تتب کتتردم وا مگتته ایتت ب ای  تتا در  می ونتته؟انگار اونتتب از     

 دیدن من تو جایگاه استاد تع ب کرد چون گفت:عه..تو ای  ا ..؟؟

 تته اون نگتتاه می تتردن حتتتی اهورا..اهتتورا هتتب تتتا دیتتدب     همتته ی  گتته هتتا داشتتتن 

 ..تع ب کرد

ولتتی متتن  تتاپررویی ختتودم گفتب: لتته متتن استتتاد ایتتن ترمتتتون هستتتب مشتت لی هستتت   

 خانوم؟؟

  ذین:تو استادی مثال؟

 شما شک دارین؟_

  ذین:ید در ید

داشتتتیب  تتا هتتب  نتت  می تتردیب کتته دوستتتاب  کتتخ گفتتتن: ذین  شتتین دیتتگ         

 ..ت  یروناه..ا ن می دازن
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 ذیتتن هتتب رو  تته اونتتا میگفت: ا تتا متتن ای تتو میش استتب ایتتن ک تتاب استتتاده داره زِر     

 ..می

 تته ای  تتای حتترخخ کتته رستتید داد زدم:خانومتتا اگتته می تتواین پتتچ پتتچ ک تتین  فرماییتتد 

  یرون

 .. ا این حرخب دیگه یدای هیگ دومشون درنیومد

 لیست رو  رداشتب و شرود کردم  ه خوندن لیست

 اهیمیش  ب ا ر_

 حا ر

 ماندانا   تیاری_

 حا ر

 سیامک جاللی_

 دیدم کسی جواب نمیده دو اره گفتب:سیامک جاللی

  ازم کسی چیزی نگفت

یکتتو ی تتی از پستترا از تتته کتتال  رو  تته   یتته گفت: ا تتا اون پستتر  ادیگاردیتته رو         

 میگ..رو  ه من گفت:استاد سیامک امروز  ای ه

 سرمو ت ون دادم و   یه ی اسمارو خوندم

 ..داشتب اسامی رو می وندم که یکو ی ی دو ت ه  ه در زد و اومد تو
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یه  فتای کتت و شتلواری کته خیلتی هتب مستن ن تود اومتد تو..م ته گتی ب خ تر کتردم              

 .. این ی ی از دل ش وهاست

رو کتتردم  کتتخ و گفتب:چتترا ا ن میتتای  فتتای منترم؟خیلتتی وفتتته کتتال  شتترود        

یتترون اشتتاره کتتردم و گفتب: فرماییتتد    شتتده  فرماییتتد  یتترون .. تتا دستتت رو  تته       

 .. فرمایید

 اون همی نوری داشت م و  ا ل   د نگا می رد..وا..چرا ل   د؟

 ..نش یدی چی میگب؟ فرمایید  یرون و جلسه  عدی تشریف  یارید_

 یارو:تموم شد؟

 چی تموم شد؟_

 یارو:این شیرین  ازیتون و نمک ری ت اتون

یتتف دستیشتتو گزاشتتت رو میتتز و رو  تته   یتته هیگتتی نگفتتتب کتته  تترف اومتتد ک تتارم و ک

 گفت:مکدوی هستب استاد این ترم شما

 ..م ب که مثن این گوجو  خ ط نگا می ردم

 .. د  تب می  ه این ترم م و می دازه��ی ی این استامونه..یا خداااا

کستتی حتترف نمیتتزد کتته یکتتو  ذیتتن از جتتاب  ل تتد شتتد و رو  تته متتن گفتتت:چی شتتد    

ن التته ایتتن حتترخخ زد زیتتر خ تتده دوستاشتتب داشتتتن   د۰۰پو؟استتتاد کتته تتتو  تتودی 
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می  دیدن ..م ب هیگتی نتونستتب  گتب یته نگتا  ته استتاده انتداختب و یته نگتاه  ته  گته             

هتتا و گفتب: له..ایشتتون هستتتن) ا دستتت  تته مکتتدوی اشتتاره کردم(استتتاد ایتتن ترمتتتون  

و استتتاد ایتتن ترمب..  تتده  ار تتد دادختتر هستتتب دوستتته شتتما..کوچیک شتتما..عزیز         

 ..شما

 ..همه زدن زیر خ ده حتی این استاده مکدوی

رختتتب ک تتار اهتتورا کتته یتته یتت دلی ختتالی  تتود نشستتتب ..استتتاد حضتتور و  یتتاب کتترد و  

 عدشتتب شتترود کتترد در  دادن..استتتاده ختتو ی  ود..فا تتن تنمتتن  تتود  عتتد از کتتال   

رختیب  وخته  تا  گته هتا یته چیتزی ختوردیب و مت ب کترمب گرختت حتاگ ایتن  ذیتن رو              

 ..   ین ک ی گفتب..این دختره خیلی روداره حالشو میگیرم گیرم حا 

 عتتد از  وختته رختتتیب یتته کتتال  دیگتته کتته ایتتن دخعتته  تتا  ذیتتن و دوستتتاب ن تتود متتا    

خودمتتون  تتودیب کتته تتتو اون کتتال  هتتب اتفتتا  خایتتی نیفتتتاد و  عدشتتب رختتتب خونتته و 

تا خونتته نتتیو و مامتتان  ا تتامب نیستتتن.. (��دیتتدم کتته پی استتو)همون خر تتد خودمتتون 

 ..رسیدم تلفن خونه شرود کرد زنگ خوردن..رختب جواب دادم

  له؟_

 خاله:سالم عزیزم خو ی؟

 تتا شتت یدن یتتدای ختتالب ستتعی کتتردم خودمتتو جتتای خر تتد  تتزنب  تترای همتتین خیلتتی    

 مود انه گفتب:سالم خاله خوب هستین؟

خاله:مرستتی خر تتد جان)ان تتد کتته خر تتد  تتا اد تته و متتن  رع ستتخ زود گرختتت متتن      

 ا  ب خرا ه(مامانت هست؟خر دم چ د س
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نتته خالتته جتتون متتن ا ن اومتتدم می یتت ب کستتی نیو..راستتتی خالتته از ک تتا خکمیتتدی     _

 من خر دم؟

خالتته:وا پستترم ای  تته پرستتیدن نتتداره از ادب و متانتتت تتتو میشتته خکمیتتد کتته خر تتدی   

نتته پتتو مثتتن  ار تتد  تتی ادب کتته گوشتتیو جتتواب میتتده میگتته هتتااا یتتا میگتته  گتتو..از     

 حرف زدنت خکمیدم

  ده ای کردم و گفتب: ها خکمیدمخ

 ..خاله:خب عزیزم کار نداری من  اید  رم مامانت اومد  گو  ه من یه زنگ  زنه

 چشب میگب خدانگه دار_

 خاله:خداخظ

وفتتتی گوشتتیو فیتتن کتتردم ی تتب خ دیتتدم و یتتاد خالتته پانیتتذم اختتتادم کتته چ تتد ختتوب و 

 " ار د  ی ادب"��مکر ونه ولی دیگ پیخ اونب اعت ار ندارم

 �.. ی یاگ رختب  ا  تو اتافب و  عد از تعویض ل اسام  شمر سه خوا ب  رد

 

 

   ذین

 عد از دانشتگاه  تا  رام و نیتاز رختتیب ی تب دور دور و هتر متین کته یتاده  تاین شتدن            

 �� ار د میفتادم خ دم میگرخت

 .. رام: گه ها اون ورو نگا ک ین..یارو پسرسا ..اه چیز دیگ
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 ..ای چی  گی خودم کم ت می  ب رام جونب  گو می و_

 .. رام:کثاخط.. ا ا میگب اون یارو اون وره خیا ونه..گی یدا نمیفکمید

متتن و نیتتاز یتته نگتتاه عافتتن انتتدر ستتکیفانه  کتتخ انتتداختیب و گفتیب:ختتب نا غتته کتتدوم   

 پسر؟

  رام: ها سیامک سیامک رو میگب

 ؟(��سیامک کیه؟ای شییون  از  ا کی رِلیدی)همون رگ زدیِ خودمون_

  رام: میرا..سیامک اون پسر  ادیگاردیو گی وگ

 اها  ا ا سیای خودمونو میگه دیگ من شیخ زده  ودم

 تتا (��نگتتامو  تته اون ستتمتی کتته  رام میگفتتت انتتداختب و دیتتدم سیا)ستتیامک خودمتتون 

 ..دارن حرف میزنن�� ادیگارد چُسَخ

 ..زدسیا هی دستشو می رد تو موهاب و در میاورد و اون یارو هب حرف می

  یاین  ریب  ا ا  ه ما چ_

 تتا ایتتن حتترخب رخیتتتیب ستتوار ماشتتین شتتدیب و  تته م تتتد خانتته م تتان را تتترف           

 ��گفتیب..اوه چه اد یاتی شدم من

از  رام و نیتتاز  تتا دستتت ختتداحاخظی کتتردم و رختتتب تو..تتتو حیتتا، داشتتتب کفشتتمو در     

 ..میاوردم که مامانب اومد دم در

 سالم مامانب_
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 خسته ن اشی مامان:سالم دختر گلب

 مرسی_

 رختب یه ماچ گ ده ازب کردم که گفت:اه  از تفی شدم

 ��خ ده ای کردم و رختب اتافب دیدم ی ب   وا ب  د نیو..پو پیخ پیخ   

 

 احسا  می ردم یه چی تو دما مه هی خین می  ب در نمیاد..اه این چیه دیگ؟؟

 ..  و  زار میدهچشامو  از کردم دیدم  ا ا   ی  ا یه پر تو دستخ داره م

 اییییی  ا ایی چرا ای  وری می  ی  خه_

 .. ا ا:چ د می وا ی تو..معلومه این ت  لی رو از مامانت  ه ار   ردی

 عَ ی مامان خو ب ک ی این همه خوا یده  خه؟_

  ا ا:حا ..پاشو پاشو خواب  سه

 اوه ی ی من دو ساعت خوا یدم؟؟��ش ه ٧از جام  ل د شدم دیدم ساعت

 ..چرا زودتر  یدارم ن ردی؟ا ن شب دیگ خوا ب نمی ره  ا ا_

 .. ا ا:خودم شب  را  فته میگب   وا ی..خعال پاشو می وایب شام  ریب  یرون

 �� اجه_

 ا تتا کتته از اتتتا  رختتت پاشتتدم خودمتتو تتتو  ی تته نگتتا کتتردم..اوه اوه ایتتن متت ب ؟چ تتد     

 ..زشت شدما
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ف حتتا  یتته ستتاعت  ایتتد ای تتا رو موهتتام تتتو هتتب رختتته و  ولیتتده پولیتتده شتتده  تتود اووو

شتتونه ک ب..شتتونمو  رداشتتتب و دستتت  تته کتتار شتتدم..دوب هتتب حویلشتتو نتتدارم  تترم  

 .. گیرم ی م حموم  ودم دیگ  زم نیو

 عد از شتونه کتردن موهتام همشتو یته  رختی  تاختب ..در کمتدمو  تاز کتردم ختب حتا              

ی ستت ز  یمو چتتی  پوشتتیییممممب.. عد از چ تتد متتین ختتک کتتردن تتتتمیب گتترختب متتانتو

 پوشتب کته تتا  تا ی زانومه..یته ستاپور  مشت ی  تا شتاگ مشت ی هتب پوشتیدم کفتخ              

هتتای عروستت یه مشتت یمو هتتب گذاشتتتب جلتتو در کتته موفتتن رختتتن  پوشتتبییکیف یتته      

وری مشتت یمب  رداشتتتب و گوشتتیمو گذاشتتتب تتتوب و نشستتتب رو یتت دلیب کتته ی تتب    

م کتته متتژه هتتام پرپشتتت  رایتتخ ک ب..کتترم پتتودر و ای تتا کتته  زم نتتیو..ی ب ریمتتن زد

تر  شه و یته ختط چشتب نتازف هتب پشتت چشتام زدم در  ختر هتب یته ر  یتورتی  تا             

 تترا  ب.و. ر  گونتته ی یتتورتی زدم و  تتا عیتتر متتورد عالفتتب دوووب گتترختب و یتته    

 ..خودم تو  ی ه خرستادم و  عد از  رداشتن کیف و کفشب رختب  یرون

تمتتا  تتتو اتافشتتونن.. دون در زدن رختتتب پتتایین دیتتدم مامتتان  ا تتام تتتو حتتاگ نیستتتن اح 

متتامی  تتا  یکتتو در اتافشتتونو  تتاز کتتردم و رختتتب تتتو..اوه اوه چتته وفتتته  ی تتودی اومتتدم.. 

دیتتدن متتن ستترین از  ا تتام جتتدا شتتد ایتتن در حتتالی  تتود کتته گونتته هتتاب گتتن انداختتته  

 .. ود..اوخی فر ونخ  رم ه و خ الت می شه

  ا ا: ذین خانوم در زدن  ه شما یاد ندادن؟

 اخق خیره شدم و گفتب:نه  ه

تتتا خواستتت چیتتزی  گتته دو تتاره گفتب:ختتب شتتما هتتولین  تته متتن چ.. تتاو شتتب هستتت   

   دا شب هست..ان د شییونی ک ید که خسته شید..وا 
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 ..دیدم مامانب داره  ه سمتب حمله می  ه

 ..خرار رو  ر فرار ترجیم دادم و از اتا  رختب  یرون

 تو؟ مامان:دختره ی  ی حیا خ الت نمی شی

 ..ا  مامان اذیت ن ن... دو  ریب دیر شد_

 .. ا خ ده و شوخی سوار  زارای  ا ا شدیب و رختیب ددر دودور

تتتو راه  ا تتا  ه تتگ هتتای دو تتو دو ستتی میزاشتتت و متت ب کتته جتتو گییییتتر  تتا همشتتون 

ادا ایتتوگ در میاوردم..دیتتگ وفتتتی رستتیدیب  تترام نفتتو نمونتتده  ود..خالیتته  تته         

 ..یب و رختیب تورستوران مورد نظر رسید

 

 

متتن عاشتتق خستتت خودمتتو هتتیگگگگگگگگگگچ وفتتتب از ختتوردنخ ستتیر نمیشتتب ...   

 تا خ تر کتردنب  ته نتی ته ای نمیرستب(... ولتی ایتن عالفته          )� خودمب دلیلشتو نمیتدونب  

ال تته   ...��  ه انتدازه ایته کته اگته یت نانه هتب پیتتزا  کتب  تدن هتیچ اعترا تی نتدارم            

مامتان نتوب جتان میشته کته همتخ میگته  تد و ازیتن          همه ی ای ا در ک تار  تر زدنتای    

 ....��اشغا  ن ور ... ولی کیه که اهمیت  ده

 امشتت ب در ک تتار پرختتوری هتتایی کتته کتتردم یتته دستتر ختتوب متتزه هتتب ستتفارب دارم

شتایدم  تد    ... ��👈�کته  اعت  شتد فیاخته ی متامی و  ا تا متتادف  تا تتتویر شته          ��

 ...�� تر
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ه توزم احستا  نمی ت ب کته کتامال ستیر شتده         ولی چه میشته کترد مکتب ای ته کته متن      

 ...  اشب

 داری تتتتمیب  مگتته ...   شتتین  ذیتتن  ااا خواستتتب  ل تتد شتتب کتته  ا تتا   تتی گتتف :       

 .. ک ی ورش ستب

 چرا!!!!!؟؟؟ -

 ا تتا: اگتته راه  تتری و ختتدایی ن تترده کتتالری  ستتوزونی کتتی می تتواد دو تتاره اون ان تتار   

 ....  ذوفه ی تو رو پر ک ه

 ... ن ا دیگ خعال خوله ... من  رم دستامو  شورم  یام تا  ریبنترسید ... او��-

 ...  ا ا : میمئ ی؟؟؟ من که شک دارم ... ولی  اشه  رو

... 

 عتتد از شتتامب یتته دور دور زدیمتتو  مانتتد کتته چ تتد دل تتک  تتازی در  وردمتتو  ا تتاهب     

  ...  اهام همراهی می رد  ا خره رسیدیب خونه

 ...  ا ا:  فرمایید  انو

ایتن جملته رو وفتتی گتف کته در رو  تاز کترده  تودو  تا اشتاره ی دستتخ متثال  ته                ا ا

متتامی عتتز  گذاشتتته  تتود ... مامتتان کتته رف تتتو متت ب فیاختته گرختمتتو خواستتتب پشتتت    

 �سرب خرمایخ ک ب که  ا ا  ا رخت خ ف ن از من کامال  ایعب کرد

 ... رختب تو و  ا دو تا سرخه اعالم وجود کردم
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 ... اهممب اهکب -

 �👈� ... فیاخه ی  ا ا   ی

 ... این یع ی یادم رف در حد هوی ب  ه حسا ت  یارم

  ...  ا ایی یع ی چی اخه -

 ...  ا ا: خب  ذی ب حواسب ن ود دیگ ... حا  چرا ناراحت میشی

 ... شه ج ران رختار این  اید...  من کاری ندارم  -

  ا ا:  ا یه ک سر  ج ران پذیره ؟؟؟

ستتر  ... ولتتی خیلتی  تته روی ختتودم نیتاوردم یتته حالتتت  تی تفتتاو   تته    ار جتوووون ک  

  ... خودم گرختمو گفتب

 ...  کخ خ ر می  ب ... ولی دد کن اوکیه -

 �😉� : ا ا

... 

یتته شتتب   یتتر گفتمتتو راهیتته اتتتافب شتتدم ... حستتخ ن تتود وگرنتته جتتا داشتتت ی تتب     

 ... اذیتشون می ردم

 وا متتو پوشتتیدمو رختتتب    ل استتامو ستتر ستتری یتته گوشتته پتتر  کردمتتو ل تتا  خ    

...💤💤💤 

 

 



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

82 

 

  ا ا: ذین؟

 .... اومدم  ا ایی-

یه تیه استپر  زدم و تتا   تد کفشتامو  ستتب  تا دو رختتب پتایین ) یته شتلوار  ته رنتگ             

  ا تتا امتتروز( کتتردم متتچ ای ستترمه شتتاگ یتته  تتا رنگشتتو هتتب متتانتو  تتا رو   تتی پاستتتیلی 

 ... ده اجرا شرود میشدت ک سرتو رزرو کرده  ود و  رای یه ساعت  ی  یلی

 ... متامی کتال خیلتی اهتن ک ستر  نتیو در نتی ته خ تط م تو  ا تای عشت ولیب میتریب            

😊 

 ....  پریدم تو ماشین که گوشیب زنگید

  له؟-

نیاز:   تین ایتال  زم نتیو کته استب کستی کته  کتت زنتگ میزنته رو نگتاه ک تی   ی تی              

 �� کیه

  خوشنالب حواسب ن وداه  از شرود کردی نیازی ... خب ا ن زیادی -

 نیاز :  اشه ... حا   گتو   یت ب ک تا داری میتری کته ختانمو تتا ایتن حتد جتوگیر کترده           

... 

 حتتا  جتتاب زیتتاد مکتتب نتتیو ... مکتتب عملتتی شتتدن  تتاجی  تتود کتته از  ا تتام گتترختب  -

...😉 

 .... نیاز :  گو دیگ

 ... می وای  ریب ک سر  -

 ... نیاز : اوووهوود... چ  ی خ ر شییون
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 ...  له دیگ ... ای  وریا -

 ... نیاز : اوکی ... پو خعال

 ...  ای -

 ��...  ا ایی یاد  نره  پیگی تو خرعی پارف جوانمردان -

 ...  ا ا: اوووف مگه تو خ ط موفن ک سر  رختن اتو انارو یاد   مونه

 ...  له دیگ-

 

 

 ..اووووف چ  ره ای  ا؟؟چ د شلو ه

ا کتتردیب و رو یتت دلیمون نشستیب..هرکستتی    تتا هتتزار دنتتگ و خ تتگ جتتامونو پیتتد     

میومتتد وتتتو اون شتتلو ی جاشتتو پیتتدا می تترد و می شستتت..تو ایتتن خایتتله یتته متتردی    

اومتتد پشتتت می روختتون و گفت: تتا عتترد پتتوزب گتتروه خوان تتدگی کتته امشتتب فتتراره 

 راتتتون  رنامتته اجتترا کتت ن  تتا ی تتب تتتاخیر ختتدمت میرسن..یتت ور  اشتتید تتتا ختتدمت    

 .. رسن.. اتش ر

ب شتانو ما.. ی یتاگ داشتتیب  تا  ا تا حترف میتزدیب کته  ا تا گفتت: ذی ی متن            زکی ایت  

 , رم ی ب خوراکی موراکی   رم ی ب  لوم ونیب

 .. اوب  رو ددی_
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داشتتتب مگتتو میپرونتتدم و واستته ختتودم زیتتر ل تتی  ه تتگ زمزمتته می تتردم کتته نظتترم  

 ته گفتتت و گتتوی پستر دختتتری کتته پشتت متتا نشستتته  تودن جلتتب شد..یتتدای پستتره     

 ..ب  ش ا  ود..یادم  اشه موفن رختن نگاب ک ب   ی ب میش اسمخ یا نهب ع ی

 پسره:  ین ساناز اومدی و نسازیا

ستتاناز:عه ت تتتیر متتن چیتته..من اون متتانتو یتتورتی جیغتترو می تتوام تتتو هتتب نمیتتتونی    

 .. رام ن ری

پستتره:عزیزم اون ل تتا  کتته چیتتزی نتتیو متتن حا تترم کتتن شتتکر رو  تترا    تترم     

 شان تو نیوولی اخه اون ل ا  در 

 ساناز: ا ا شان رو وگ کن ان د مس ره  ازی در نیار

 پسره:اه ایال هر  لیی دوست داری   ن

  ساناز: میر  ردیا

هووووووم؟؟؟ ردیا؟تتتا خواستتتب  رگتتردم پشتتت ستترمو نگتتاه کتت ب دیتتدم یتته         ��

 ..دختری اومد از جلوم  ا حرص رد شد و رخت

حتترف میزنه..وایستتادم   رگشتتتب پشتتت دیتتدم یتته پستتریه داره  تتا پشتتت ستتریخ      

 ,,, رگرده که   ی ب  ردیای خودمونه یا نه..که دیدم

  ردیا: ذین تو ای  ا چی ار می  ی؟؟

اومتتدم ل تتا    رم..ختتو دیوونتته اومتتدم ک ستتر    یتت ب دیگ..مگتته تتتو واستته کتتار    _

دیگتته ای اومدی؟؟)یتته چشتتمک زدمتتو ادامتته دادم(ای شتتییون حتتا  دیتتگ ت کتتا ت کتتا   
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یتتتری ک ستتتر یاوووف تتتتازه متتتانتو هتتتب می تتتوای  تتتراب متتی میزنتتتی و فتتتایم ی م 

 ..  ری؟؟؟ ا ا دمت  ب جوب..ای

 ردیتتا:اه  ستته تتتوهب مثتته رادیتتو هتتی زر زر زر.. تتاو ایتتن دختتتره رو استت ن کتترده        

 .. ودم..ندیدی چه میمونیه

پشتتت   تتد ایتتن حتترخخ دوتتتامون زدیتتب زیتتر خ ده..ختتدایی دختتتره خیلتتی  تتاین  تتود 

جلتوم رد شتد ولتی تتو یته لنظته سته کیلتو  رایشتخ رو            ا ای  ته یته لنظته اومتد و از    

 ��..تش یص دادم

یتت دلی  غتتن دستتتیب کتته دوتتتا دختتتر نشستتته  تتودن ختتالی شتتد و اون دوتتتا پاشتتدن     

 ..رختن م ب  ه  ردیا اشاره کردم که  یاد  شی ه

 ردیتتا:خوب شتتد اومتتدم ای  اهتتا از  تتی کَستتی داشتتتب د  می ردم..راستتتی تتتو  تتا کتتی   

  اومدی؟

 ..اومدیب..ازب  ا  گرختب ک سرتو  ا  ا ا_

 .. ردیا:ای شییون.. ا ا  از دست تو چی می شه

 تا خواستب حرف  زنب  ا ا   ی از پشت سرم گفت:عذااااااااااب

 عتتد از ایتتن حتترخخ هتتر ستته متتون زدیتتب زیتتر خ تتده.. ا ا و مامتتانب  ردیتتا ای تتا رو       

هتایی کته  ا تا     میش اسن  ترای همتون مشت لی پتیخ نیومتد ختدا رو شت ر.. ا ختوراکی        

 ..گرخته  ود سرگرم شدیب تا تشریف خرما شن
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 .. ا خره این گروه نوازندگی  د فوگ  ا تاخیر خدمت رسیدن

... 

شتتب ختتو ی  تتود  تتا  ردیتتا کلتتی ایتتن و اونتتو مستت ره کردیب.. ا تتا هتتب کتتب شتتییون     

ستتاله ..موفتتن   ١٨نیو..فشتت گ جلتتو چشتتب متتن شتتییونی می رد..مثتتن یتته پستتر        

داشتتتیب از ستتالن ختتار  میشتتدیب هتتر دختتتری رو میدیتتد  کتتخ      رگشتتتمون وفتتتی  

تی ه می داخت  عضیا هتب پتررو پتررو خوششتون میومد.. ته  ا تا گفتتب متن ای تا رو  ته           

مامتتان گتتزارب میتتدما گفتتت تتتو از ایتتن کتتارا نمی  تتی کتته ایتتن ک ستتر  از دمتتاغ متتن  

روز م تتت کشتتی کتت ب  تتا ایتتن حتترخخ خ تتط    ٣در  یتتاد  عتتدب متتن م  تتور شتتب تتتا   

 ..دیدممی  

موفتتن  رگشتتت  ردیتتا چتتون ماشتتین  ورده  تتود  تتا ماشتتین ختتودب رختتت و متتن و  ا تتا 

هب رختیب خونته وفتتی رستیدم  تر ع تو تتتورم کته ختک می تردم مثتن ج تازه  شتب             

ایتتن خستتته ن تتودم و  عتتد از تعتتویض ل استتام رختتتب ی تتب تتتو نتتت چرخیتتدم ..ختتردا     

یتتن جوجتتو رو  گیتترم کتته کتتال  مشتتترکمون  تتا  ار تتد ای تتا  ود..تتتتمیب گتترختب حالتته ا

 ..کب واسه من فُپی  یاد

 .. ا  اران هب چ د وفته حرف نزدم تتمیب گرختب سر خریت  کخ زنگ  زنب

 تتا خره خستتته شتتدم و  عتتد از ختتاموب کتتردن لتتب تتتا ب رختتتب کتته   تتوا ب و  تته ستته  

 �شماره ن شید که خواب م و ر ود

 

 

 ��ی م وفی  یدار شدم دیرم شده  ود..  ق معموگ
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ن متتانتو فکتتوه ایتتب رو کتته از   یتته کتتب چتتروف تتتر  تتود و نستت ت  تته   یتته  ل تتد    ستتری

 تتود پوشتتیدم...من ایتتن از متتانتوی  ل تتد خوشتتب نمیتتا خو..تتتا زانتتوم  تتود          ��تتتر

اه..ستترین یتته شتتلوار جتتین مشتت ی پوشتتیدم م  عتته ی مشتت یمب ستترم کتتردم موهتتامب   

  یتته روز ن تتاختب چتتون از  تتا   ستتته  تتودم ی متتیخ میتتزد  یتترون عی تتی نتتداره  ا ا...حتتا

ایتتتتن زد  یرون.. ی یالخ.. عتتتتد از  رداشتتتتتن گوشتتتتیب و کتتتتولب از اتتتتتافب رختتتتتب  

 یتترون..دم در کتتتونی هتتای مشتت یمب پتتام کتتردم و از جاکلیتتدی کلیتتد مامانتته ختتواب    

 لتوم رو کتتخ رختب..ح شته خو..تتتا اون  اشته م تتو  یتتدار ک ته  ا تتای عشت ولیب هتتب کتته      

 , رخته سرکارب

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 ..ی مامی شدم و پیییخ  ه سوی در  و مشقسرین سوار ل سوز مش 

 .. ا یه ترمز خفن دم دانشگاه پیاده شدم و  دو  دو رختب تو

تتتو راهتترو  ار تتد رو دیتتدم کتته یتته ختتانومی ک تتارب  تتود و داشتتتن  تتا استتتاد کمتتالی     

 ��حرف میزدنییاوخی   د مامانشو  ورده اجازشو  گیره  رن عروسی

 ..یخ  گه هاسرین در کال  رو  از کردم و رختب پ

 .. ه  ه می ی ب جمعتون جمعه گلتون کب  ود که اومد_

 دیدم دوتا دختر دیگه هب نشستن ک ار نیاز.. رامب ن ود

 پو  رام کوب؟؟_

نیاز: زا  رسی  عتد  پتر ..اوگ  تزار جتواب اون گلتتون کتب  تود رو  تدم او  کته  ایتد           

 رام متتریض  گتتب جمعمتتون جمتتن ف  تتود ولتتی خلمتتون کتتب  تتود کتته اومدی.. عدشتتب  

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

88 

 

 عتتدب � تتود نیومد..تازشتتب متتن دوتتتا دوستتت جدیتتد پیتتدا کتتردم ستتوز  تته دلتتت      

 ...ز ونشو  رام در  ورد

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

ای ختتدا ایتت ب دوستتته ما.. تته  غتتن دستتتیاب اشتتاره کتتردم و گفتب: لتته دیتتگ نتتو کتته     

 ..اومد  ه  ازار کک ه میره ان اری

معرخی نیاز:گ تتد نتتزن تتتو  تترب المثن..یتته پشتتت چشتتمی  تترام نتتازف کتترد و گفتتت:   

 می  ب

یتته دستشتتو گرختتته ستتمت یتته دختتتری کتته یتته حل تته ی کوچتتوگ از ای تتا کتته دوتتتا        

گوگتتولی ایتتن ور اون ور لتت خ داره متت ب از ای تتا دو  ولتتی  ا تتا نمیتتزاره..در کتتن  تته     

ایتتن دختتتره میومتتد دختتتر خوشتتگلی  تتود نیتتاز گفتتت استتمخ ال ا .. تته اون ی تتی       

داشتت و موهتاب  تور  تود ای تو از      اشاره کرد که ا روهتای کوتتاه تتری نست ت  ته ال تا       

 موهای جلوب که از م  عه زده  ود  یرون خکمیدم و گفت:ای ب مکرسا

 تتا دوتاشتتون دستتت دادم.. تته نظتتر دختتترای ختتو ی میومدن..مکرستتا ال تتا  رامتتون از      

خونوادشتتون گفتتتن و گفتتتن کتته  تتا  ار تتد و خر تتد و اهتتورا خیلتتی یتتمیمین..تا خواستتتب 

ه شتتد و  ار تتد اومتتد و پشتتت ستترب استتتاد کمتتالی     پرستتب خر تتد کیتته در کتتال  زد 

اومتتد تتتو..رختب  غتتن دستتت نیتتاز نشستتتب و  ار تتد هتتب رختتت ک تتار ال تتا نشستتت..اهورا   

ه تتر کتتردم(اون دوتتتا  )��کتته ن تتود نمیتتدونب چتترا ولتتی  ردیتتا و تیتترداد رو میتتدونب   

 ..امروز  ا ما کال  ندارن

 ..استاد شرود کرد در  دادن و کسی هب حرخی نمیزد

 

https://www.1roman.ir/
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 ..دای خسته ن اشید استاد انگار از زندان  زاد شده  اشیب رختیب  یرون ا ی

 .. خییییخ راحت شدیما_

 ..نیاز:اره وا  این کمالی پدر در میاره

ال ا: گتتته هتتتا متتتا  تتتا  ار تتتد میتتتریب )دستشتتتو  ورد جلتتتو و  اهتتتامون دستتتت داد و   

یتترون گفت(خوشت اگ شتدم از  شت اییتون خ تط اگته میشتته شتماره هتاتونب  تدین کته           

 ..از دانشگاه هب  ا هب در ارت ا،  اشیب

 �🏃🏃�  یشو  دو۰٩١٢٢٢٢ اوب   ویو _

هتتر هتتر هتتر داشتتتیب می  دیتتدیب ف یکتتو  ار تتد  تتا اخمتتای درهتتب گفت:ختتانوم ختتوب 

 ..مزه زود شماره رو  گو ما  ریب

وا مگتتته دارم  تتته شتتتما شتتتماره میدم؟؟ایتتتن   تتتوای هتتتب شتتتماره نمیتتتدم پستتتر   _

 ..م حرف میزنب ن ود نشو واسه منجون..من  ا دوستت دار

  ا د که انگار خیلی  ینویله  ود رو  ه ال ا گفت:تو ماشین م تظرم

 تا اون رخت مکرسا از ال ا پرسید:چخ  ود این؟؟

 ..ال ا:نمیدونب حا   عدا میفکمیب

 ..��شمارمونو دادیب و اونا رختن م ب که ماشین داشتب

 ..نیاز رو رسوندم و خودم رختب خونه
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  ار د

 ...پریدم جام از گوشیب  ایدای که داشتب ل اسامو عود می ردم 

 تتا دیتتدن ع تتو مامتتان کتته رو یتتفنه ی نمتتایخ گوشتتیب اختتتاد ستترین گوشتتی رو      

 لمو کردم و گفتب:الو مامان ؟چی شد؟حالخ خو ه؟

 مامان: ره پسرم خدا رو ش ر  کتره دکترب گفته تا عتری  ه هوب میاد

م و گفتب:ختتب ختتدا رو شتت ر.می وای تتتو دیتتگ  یتتا   نفستتی از ستتره  ستتودگی کشتتید 

 ..خونه من میام پیشخ میمونب

 مامان:نه تو دیش ب ای  ا  ودی ی ب   واب هر وفت  ه هوب اومد میگب  یای

  اشه پو دیگه کاری نداری؟_

 مامان:نه پسرم خعال

 خعال_

گوشتتیو فیتتن کتتردم و از جتتام پاشتتدم همی  تتوری کتته  تته ستتمت اتتتافب میتترختب داشتتتب 

ه اتفافتتای ایتتن دو روز خ تتر می تتردم..دوروز پتتیخ وفتتتی کتته خر تتد داشتتته میرختتته     تت

خونتتته ی ی تتتی از دوستتتتاب  تتتا ماشتتتین تتتتتادف می  تتته و حتتتالخ خیلتتتی  تتتد      

 وده..نمیتتدونب کتتی میتتارتخ  یمارستتتان و از  یمارستتتان  تته متتن زنتتگ زدن چتتون متتن  

رختتتیب  تتتو لیستتت  ختترین تماستتخ  تتودم متت ب تتتا خکمیتتدم  تته همتتراه مامتتان و  ا تتا    

 یمارستتتان یتته روز  یکتتوب  تتود دیشتت ب متتن پیشتتخ خوا یتتدم امتتروزم  تتا  تتی میلتتی    

رختتتب دانشتتگاه ایتتال حویلشتتو نداشتتتب ولتتی  تترای ای  تته  ی تتار نشتتی ب رختب..کتته       
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دیتتدم خ تتط ال تتا و مکرستتا  تتودن..اوووف خیلتتی خستتتب..خدا رو شتت ر کتته حتتا  حتتالخ  

 ب   وا بخو ه مامان که میگفت عتری  ه هوب میاد..خعال ی 

ت ظتیب کتردم کته  یتدار شتب ستاعت هتب کته          ۴ف ن از خواب هتب گوشتیمو رو ستاعت    

  ود..ناهار هب ولخ..پیخ  ه سوی    ١٢ا ن

 

 تتا یتتدای گوشتتیب  یتتدار شتتدم و یتته نتتون پ یتتر ال تتی ختتوردم و ل استتامو       ۴ستتاعت 

 ..عود کردم و رختب سوار ماشی ب شدم که  رم  یمارستان

ی کتته تتتو   تتخ پتتذیرب  تتود دادم کتته گفتتت:نیب ستتاعت  استتب خر تتد رو  تته پرستتتار

 ..پیخ  ه هوب اومده و ا ن تو   شه

 تتا ایتتن حتترخخ انگتتار دنیتتا رو  تته متتن دادن..درستتته کتته  اهتتاب زیتتاد کتتن کتتن دارم   

 ولی  رادرمه و خیلی خیلی خیلی دوسخ دارم

 .. عد از پرسیدن شماره ی اتا  و    ه  ه  رف  سانسور رختب

 ..میگشتب که  ا خره پیداب کردم ٢۵۶سوم دن اگ اتا   توراهروی    ه ی

 ..تق تق

درو  از کردمو رختتب تو..خر تد رو ت تت نشستته  تود و مامتانب کته سترب تتو ی گتاگ           

 .. ود

 خ ریخر تتد داب ستتالم همون تتوری کتته داشتتتب  تته ستتمت ت تتتخ میتترختب گفتب: َتته    

 ..میماسه ما  ه ک اب یه نمی ی مت دیگه کردم

 ه حرخیه پسر جون؟مامان:عه این چ
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 خر د:مامان این پسر شما  دیگه همیشه م و مظلوم گیر میاره

 ..وای وای  از این موزی  ازی در  ورد

نتته می یتت ب کتته  تتر ه خ تتی ن تتوده و حالتتت خو تته خو تته چتتون ای  تتوری متتوزی  تتازی _

کتتی تتتو مظلومی؟؟؟) تتا یتته لنتتن خیلتتی مستت ره گفتب( تتر م  تترب       ��در میتتاری

 ..لع ت

 سه.. رادر   ایتد استتراحت ک ته نته ای  ته  ته ایتن حرختای  تی سترو تته            مامان: ار د 

 ..تو گوب ک ه

 �تا مامان پشتشو  ه خر د کرد خر دم نامردی ن رد که ز ونی  رام در  ورد

ای موزمتتار..م ب چتتون میدونستتتب نمیتتتونب ایتتن عمتتن زشتشتتو با تتت کتت ب  ی یتتالخ     

 ..شدمو رختب رو ی دلی نشستب

 کتر نگفت ک ی مرخته؟رو  ه مامان گفتب:د 

 مامان:دکترب گفته اگه و عیتخ تغییری ن  ه خردا ی م مرخته

 سرمو ت ون دادمو چیزی نگفتب

 

 

 رو  ه مامان گفتب:دکتر نگفت ک ی مرخته؟

 مامان:دکترب گفته اگه و عیتخ تغییری ن  ه خردا ی م مرخته

 ...سرمو ت ون دادمو چیزی نگفتب
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   ذین

 

رای ختتودم تتتو حیتتا، دانشتتگاه ر ه ی نظتتامی میتترختب ...    یتته ده دفی تته ای میشتتد  تت  

  تتق معمتتوگ م تظتتر عتتالی ج ا تتا و نیتتاز و  رام  ودم)کتتدوم   تتق معمتتوگ وهمیشتته اون  

 ...(  یگاره ها م تظر م ن ... ولی خیلی ع ی ه ف من امروز اوگ وفت دانشگاهب

ه انتکتتای همتتین جتتور  تته ر ه رختتت ب ادامتته میتتدادم ... از اون تتایی ف دیتتگ ت ری تتا  تت   

حیتتا، رستتیده  تتودم دو تتاره  رگشتتتب ف  تتا درختتت  یتتد رو تته رو شتتدم ... اختته اوگ     

یتتت نی کتتتی حویتتتله ی ای تتتو داره ... ولتتتی ع یتتتب  تتتود ف  تتتولخ همتتتراهخ     

 ...(ن ود)م ظور  ادیگارد  ی وده شه

  سیامک: سالم

 ... علیک-

 ... سیامک :  اید  اها  حرف  زنب

  ( اخه اون چ حرخی  ا من داره)�� -

ستتیامک : خیلتتی ستترین ... حتمتتا متوجتته شتتدی ف  ادیگتتاردمو پیگونتتدم ... ا نتتا       

 ... ف سرو کلخ پیدا  شه

 ... خب  گو -

 سیامک : ای  ا؟؟؟
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 اره ... مش لخ چیه .؟؟ -

  ... سیامک : حدافن  یا  ریب  وخه ی دانشگاه  شی یب

 ... اوکی -

 

 

 ...  وخمون پیداب شدوارد  وخه شدیمو یه جا نشستیب که پیخ خدمت خضوگ 

 ... پیش دمت: اگه چیزی می واین سفارب  دید خعال  وخه سفارب نمیده

 تتا ایتتن ف کتتال  داشتتتب ولتتی از حریتتب جوا شتتو دادم : متتا ن ستتفارب می تتوایب       

 ...  دیب نه این ساعت کال  داریب ... حا  اگه میشه  رید

 ... پشتشو کرد و راهشو گرختو رخت

 خب؟؟؟-

و پتر  گتویی و حاشتیه چی تی نیستتب ... یته مستئله ایته کته چتون            سیامک: اهن چتر  

میتتدونب تتتو از ایتتن دختتترای احساستتاتی نیستتتیو یتته جتتورایی پایتته ای می تتوای رو     

 ... حساب  از ک ب و از  یه کمک کوچولو می وام

 !!! از من!!!!کمک!!!اونب تو��-

 سیامک: متاسفانه پیخ اومده ... حا  هستی؟

 ه .  عد تو میگی هستی؟؟من نمیدونب چ خ ر-

 ... سیامک: گفت خ خیلیب اسون نیست ولی خب  اید  گب
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سیامک: متن ختودمب کتامال نمیتدونب ولتی اون چیزایتی ف میتدونمو  ته تتو هتب متیگب.            

انتتت  ی مامتتانمو ختتواهر نتتا ت تتیب ا ن امری تتان ای یتتور ف معلومتته مامتتانب ب  ا تتام ر  

 ا تتام  تتیخ از حتتد مامتتانمو   کتترده و نتی شتتب شتتده دختتترب ف  تتا هتتب ختتارجن .     

دوست داشتته و حتتی  عتد از گذشتت متدتی  تا ایتن مو تود ک تار اومتده ولتی مامتانب             

سر یه دنتدگی ایرانتو تترف کترده ... تتو ایتن همته مشت ن یته موفیتت تنتتیلی عتالی             

 تترام پتتیخ اومتتده کتته  ایتتد از ایتتران  تترم ولتتی  ا تتام میترستته متتن  رمتتو مامتتان م تتو    

ون تتا مونتتدگار شتتب ... در نتی تته اجتتازه نمیتتده ... دلیتتن      م  تتور  تته ازدوا  ک تته و ا  

  تتود مستتئله همتتین کتتردم ختتالی دوستتتا  و تتتو ستتر عتتت انیت چ تتد روز پیشتتمب ف 

... 

 خب ای ا ب من چ؟؟؟ -

 

 

سیامک: همته چتی در حتاگ حا تر  ته تتو مر و ته ... متن  ته ست تی میتتونب ای یتوری             

ا چستب دو فلتو چست یده  ته      ا کستی حترف  تزنب و هرجتا میترم ایتن  توگ  یتا ونیب  ت         

  ... من ... ا نب خیلی شاه کار کردم که پیگوندمخ

حتتا  خواستتته ای ف از تتتو دارم ای تته کتته ختتردا  تتا متتن  یتتای خونمونتتو پتتیخ  ا تتام یتته   

جوری رختار ک تی ف انگتار متا خیلتی عاشتق همیمتو از ایتن چتر  و پرتتا ... ای یتوری           

ا ر ازدوا   تتا تتتو و عشتت مون    ا تتام خ تتر می  تته متتن حتتتی اگتته  تترم امری تتا   تت      

 رمیگرم...دلیتتن ای  تته تتتو رو انت تتاب کتتردم هتتب   تتا ر ای تته کتته هرکستتی  یتتر تتتو   

 ولی تو نمیشی ..چی ک ب؟خوشتیپیه دیگ��ام ان داره عاش ب شه

  ��ن ا ا-
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 .. ا ا خوشتیه

 .. ا ا فش گ

 ایتتن نمونتته..میگب ی تتب خودتتتو  یشتتتر  گیر..جتتدا از ایتتن حرختتا ایتتال  تته ایتتن خ تتر   

 کردی ف من چیوری  اید  ه تو اعتماد ک ب ؟؟؟

 ا این حرخب از ستر کالخگتی دستشتو تتو موهتاب خترو کترد و نفسشتو  تا یتدا  یترون            

داد )از یه  ترف متیگب رو چته حستا ی  ایتد  کتخ اعتمتاد کت ب و از  ترف دیتگ هتب            

متتیگب ف ایتتن  گتته ف کتتار ستت تی ازم ن واستتته ان تتام  تتدم ... چ تتدرم ف  تتی          

 (...اره ... حتما از مامانخ  ه ار   رده ... اخییییییاحسا  تشریف د

  اشه ف وله ... ال ته اگه این مو ود  ه ی ی دو روز ختب شه؟؟؟؟-

 ... سیامک: خ ر ک ب خ ط دو روز  یای و جلوی  ا ام خیلب  یای مسئله حن شه

 !!!یع ی  ا ا  ای  در زود  اوره ..؟؟؟؟ -

ام زیتتادی احساستتاتیه ... اگتته حرخمتتو  تتاور    ستتیامک: زود  تتاور نیستتت ...  ا تتا یتتدر   

 می رد که میرمو  رمیگردم م ب م  ور ن ودم  راب نمایخ

 ...  ازی ک ب 

 

 

اون روزو کتتال  ی یتتاگ کالستتای دانتتخ گتتاه شتتدمو  تتا یتته ختتداخظی از ستتیامک از         

دانشتتگاه جتتیب زدمتتو رختتتب ستتمت نزدیتتک تتترین پتتارف ... ماشتتی مو پتتارف کردمتتو    
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نیم تتتو نشستتتب ف دیتتدم رو نیمتتک رو تته رویتتیب افتتا    رختتتب ستتمت نزدیتتک تتترین   

 ...  ار د س ز شدن

 ... سالم افای دادخر-

 ار تتد کتته تتتازه م تتو دیتتده  تتود سرشتتو چرخونتتد ستتمتمو  تتا لنتتن ختتودم جوا متتو داد : 

 ...سالم خانب راد

دیتتتگ حتتترف زدن  اهاشتتتو ادامتتته نتتتدادمو ستتترمو  تتته پشتتتتی یتتت دلی ت یتتته        

 تمرکتتز کتت ب  تتازی ختتردا فتتراره ف ن شتتی رو بداشتتت ستتعی...   ستتتب چشتتمامو دادمتتو 

  ل تد  متزاحب  یتدای  ف  تودم  درگیتر  ختودم   تا  حستا ی  می ردمتو  خ تر  داشتتب ...  ک ب

  شد

 ار د: همیشته ای  تدر راحتت تتو پتارف و یته جتای عمتومی چشتمای م تارکتو می  تدی            

 ؟

 .. چشمامو  از کردمو راست نشستب

  خ ر نمی  ب ب کسی ر یی داشته  اشه -

ر تتط داشتتت ...  ار تتد کتته اون تتا  تتو  تشتتریف نداشتتت و هتتر چتتی  اشتته هتتب     ال تتته )

  (  داشگاهیمو یه جوراییب دوستیب دیگ

ولتتی  کتتخ  گتتب روب زیتتاد میشتته . خ تتر کتتردنب تمتتوم شتتده  تتود در نتی تته رامتتو      

 ... گرختمو رختب . تتمیب گرختب  ا ا   یامی مو در جریان  زارم
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 ...  ا ا: خب... دیگ

 �� ره ... همین و یه نمایخ کوچولودیگه ای ندا -

 ا ا: من نمی توام  گتب ن ... ولتی نمتی تتونمب ب ی تی ف نست ت  کتخ اشت ایی نتدارم           

...   تتده  کتتب  پرستتو ازب پدرشتتو کامتتن استتب.  ختتونخ  فرستتتب تتتورو ک متتو اعتمتتاد 

   ازه  زم در ارب تن یق ی ب شاید

 .... ن ا ایی نمی واد  یاد خاستگاریب ف میگید تن یق و خال -

 ... مامان: عزیزم پدر  درست میگه

 ...  اشه پو ی ر ک ید -

 ...  ه شماره ای ف  کب داده  ود پیام دادمو اونب جوا مو داد

  "یدرا جاللی "اوووم ای یور ف نوشته  -

 تتا گفتتتن استتمخ احستتا  کتتردم  ا تتا رختتت تتتو خ تتر ... حتتا  کتتو تتتا در  یتتاد ...  ل تتد   

 ... شدم و رختب تو اتافب

   یامین 

 

 ... کیارا تو چی خ ر می  ی ؟  ه نظر  ای ب ن ششه -

کیارا:معلومتتته ف ن ... اگتتته ن شتتتخ  تتتود ف پستتترب خیلتتتی یتتتریم اسمشتتتو در    

اختیتتارمون نمیزاشتتت ...  تتزار  تتره ... تتتو از ک تتا میتتدونی شتتایدم وافعتتا همتتو دوستتت   

 ... دارن
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 ... دیگ ازین  د تر نمیشه -

 

   ذین

 

ختت ب فیعتی شتد ... یته متانتو ست ز خیتروزه ای پوشتیدم  تا شتاگ            ا اعالم ر تایت  ا تا ر  

و شتتلوار مشتت ی و کیتتف و کفتتخ ستتتخ ... مثتتن همیشتته خوشتتگن شتتده  تتودم ... زیتتر  

متتانتومب یتته زیتتر ستتراخونی استتتین ستته ستتانتی پوشتتیدم  ایتته شتتومیز ستتفید و دکمتته    

هتتای شتتومیزمب  تتاز گذاشتتتب ...  تتا تتتک زنگتتی ف گوشتتیب ختتورد یتته  ای تتای کوچولتتو  

 ... از مامی و  ا ا کردمو رختب

 

 

 سیامک

اذیتتن  تتا دو از در  ا شتتون ختتار  شتتد و در ماشتتی و  تتاز کتترد ... ستتوار شتتدن ف چتته   

  ... عرد ک ب پرید تو ماشین

 ... اذین: سالمممممب ... ج اب  ازیگر

لنتت خ همیشتته  اعتت  میشتتد  تته خ تتده  یفتتتب  تتا ای  تته دو روز  یشتتتر نیستتت ف       

یب ولتتی خیلتتی  اهتتاب راحتتتب انگتتار سالکاستتت  تتا هتتب   مستتت یب  تتا هتتب حتترف میتتزن 

 ... دوستیب و همو میش اسیب

 ... اذین : الوووو ... سالم دادما
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 . رداشتب د  کردن خ ر از  ا این حرخخ 

 ... سالم خانب راد-

اذیتتن: اه ... ایتتن رادو دیتتگ کتتی  کتتت یتتاد داده ... ای  تتوری یتتدام ن تتن حتتو          

 ...  ازیگریب از  ین میره

 ... حسب گرخته ... حا  خو ه نمی وایب  ریب یدا و سیما اوهود-

تتو ایتال نمیتدونی استتعداد چیته ...  ته هتر حتاگ هتر کستی نمیتونته حتو  تازیگری               -

 ... این خ ط م تص  ا استعدادا  �� ... رو تو خودب  یدار ک ه

 ....  ا ا  ا استعدادددددد -

ا نزدی تتای خونتته ی اذیتتن  دیتتگ خیلتتی تتتا خونمتتون نمونتتده  تتود ... خونمتتون ت ری تت   

  . ای است

 ... اذین : جون من چر  و پر  گفتب ن  دیا ... حرخامب جدیب نگیر

اوکی ... هتر چ تد متن زیتاد  ته چتر  و پتر  گفتتن عالفته نتدارم ولتی اگترم گفتتب               -

 ...جدی نگیر

  ... اذین: اوکی

 ... دیگ رسیدیب - 

کمتتو  تتیخ شتت یه خونتته ی  اذیتتن  تتا ایتتن حتترخب یتته نگتتا  تته ظتتاهر خونمتتون انتتداخت . 

خودشتتون  تتود ... ورودیتتخ  تتاغ  تتود و یتته ستتاختمان ستته    تته  تتود ف متتدگ ویالیتتی  

 ... ساخته شده  ود ... من ف دوسخ داشتب و هو خو یب نس ت  کخ داشتب
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  ... نمی وای پیاده شی -

  ...  ا این حرخب د  از واکاوی خونمون  رداشتو پیاده شد

 تتارب ... افتتای رستتولی) ا  ونمون( اومتتد و در رو  تتاز  ماشتتی و پتتارف کردمتتو رختتتب ک 

  ... کرد

 ... رسولی : سالم پسرم

ستتالم حتتاجی..) چتتون  ا تتا حتتاجی یتتداب میتتزد متت ب از  گگتتی حتتاجی یتتداب        -

  ( می  ب

 رسولی : این خانب خوشگله دیگ کیه ؟

 ..  ماند حاجی ...   ی یب کارمون  ه ک ا می شه -

  ... سی کردو رختیب سمت خونه ذی ب  اهاب سالمو احواگ پر

  ...  ا ا ک ار پ  ره روی ی دلی متنرکخ نشسته  ودو حسا ی تو خ ر  ود

   ا ا؟-

یتتداب ف کتتردم  تتا یتته ل   تتد  رگشتتت ستتمتب و از رو یتت دلیخ  ل تتد شتتد و اومتتد   

 ... سمتمون

  ��  ذین : سالم

 ...  ا ا: سالم دخترم . فرمایید
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 ...  ا ا: سیامک اتافتو  کخ نشون  ده

  ا ت ون دادن سرم حترف  ا تا رو تاییتد کردمتو جلتو تتر از اذیتن پلته هتا  تا  میترختب           

...  

 ... ای ب اتافب -

  اذین درو  از کردو ف ن از ای  ه    دتخ  ین در وایساد

 ... اذین: احسا  می  ب پدر  ی ب  یر فا ن پیخ  ی یه

 ... ن خیلی ولی میشه گفت درست حد  زدی -

 ... میشه امروز ب خیر  گذرهاووووف یع ی 

فیاختته و چکتتره ی  ا تتا  عتتد از گفتتتن اسمشتتو دیتتدار امروزشتتون یتته حالتتت خایتتی       

داشتتت ... معلتتوم نتتیو از  ذیتتن  تتدب اومتتده و داره تظتتاهر می  تته یتتا  تته نظتترب      

 ... دختر خو ی اومده

 

 

 ... در اتافو  ستمو یدای پای سیام ب نشون میداد ف داره میره پایین

گذاشتتب ل ته ی ت تشتو هتب زمتان  تا عتود کتردن ل استب اتافشتو دیتد             ساف دستیمو

زدم ... یتته اتتتا   تتا دیتتوارایی   تتی رنتتگ ت تتت دو نفرشتتب  تتا یتته رو ت تتتی ستترمه       

  تتا ف داشتتت فتترار ای تی تته یتته ی پ  تتره اتتتافب انتکتتای..  تتود شتتده پوشتتونده ای 

 اون وجتتود و  تتود شتتده پوشتتونده ای ستتورمه و  ستتمانی   تتی رنگتته دو هتتای پتترده

رو در اختیتتار اتتتا  گذاشتتته  تتود. از گوشتته ی اتتتا  هتتب یتته  ختتو ی و کتتاخی نتتور پ  تتره
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 ی تته ی فتتدی  تتود ف حستتا ی  تته دردم می تتورد یتته نگتتاه ب ختتود خوشتتگلب انتتداختب 

.موهتتامو از  تتا   ستتته  ودمتتو شتتومیزمب دو تتاره مرتتتب کتتردم. درو  تتاز کردمتتو اروم    

 ...ر نیامیواب رختب پایین تا مثن این دیوونه ها   ظ

داشتتتب از پلتته هتتا میتترختب پتتایین کتته یتتدای پتتچ پتتچ ستتیامک  تتا  ا تتاب میومتتد.. ها    

یتتادم رختتت  گتتب کتته مامتتان ستتیامک تتتتادف کتترده و  تتر ه مغتتزی شتتده  تتوده        

 .. عدشب خو  شده  وده..ای و از سیامک ش یدم

ستتیامک:یع ی چتتی  ا تتا؟؟من دلیلشتتو نمیفکمبیشتتما گفتتتی کستتی رو کتته عاش شتتی و    

هتتاب ازدوا  ک تتی رو  کتتتون معرختتی ک ب..ختتب متت ب همتتین کتتارو کتتردم    می تتوای  ا

 ..ولی انگار شما نظرتون عود شده

 .. ا اب:ولی پسرم

ستتیامک:ولی نتتداره دیتتگ شتتما گفتتتی دختتتر متتورد عالفتتت و دختتتر متتورد عالفتته ی     

 ..م ب  ذی ه..حرخی هب نمیمونه

دیتدم هتوا   ای و گفتت و  ته ستمت م تالف پتدرب رخت..عته چترا ای  توری شتد؟؟م ب          

 پسه  رگشتب اتا  سیامک تا چ د مین  عد دو اره  رم

 

 

 .. رگشتب اتا  سیامک و  عد از دو مین

 ..تَق تَق

 .. عدب سر سیامک از در نمایان شد
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 سیامک:پو چرا نیومدی پایین؟؟

اوه پتتو نمی تتواد متتن  فکمتتب کتته  ا تتاب از متتن خوشتتخ نیومده..ایتتن  ا تتاب خیلتتی  

د زنگولتته دارم میومتتد خواستتتگاریب ف تتوگ نمی تتردم    تتی ستتلی و..اگه  تتا شتتتتا ستت   

 .. ی لیافت

رو  تتته ستتتیامک گفتب:م تظتتتر  تتتودم  تتتا هتتتب  ریب..اختتته میتتتدونی کتتته متتتن چ تتتد   

 ��خ التیب

 سیامک:اوه ال ته ..خانوم خ التی خودمی

 یه اخمی  کخ کردم که گفت:مثال دیگ

 ..ل   دی زدم و از جام پاشدم و  ه همراه سیامک رختیب پایین

اب رو کاناپتته نشستتته  تتود و ک تتترگ تتتی وی رو گرختتته  تتود دستتتخ و  تتا تتتی وی    ا تت

 ..ور میرخت

تا ما رو دیتد گفت:اومتدین  یتاین ای  ا..رو ته متن ادامته داد:دختترم تتو هتب  یتا پتیخ            

 ..خودم  شین ی ب  یشتر  ا هب  ش ا  شیب

وشتتخ اَی اَی روتتتو  تترم مَتترد هی...چ تتد موزیه..نتته  تته اون وفتتت کتته ایتتن از متتن خ  

 نمیومد نه  ه ا ن که میگه  یا  یشتر  اهب  ش ا شیب..چ د ش تیتیه این ا ن؟؟

یتته ل   تتد خ گتتولی زدم و رختتتب ک تتارب رو یتته متتدگ تتتک نفتتره نشستتتب ستتیام ب      

 ..اومد رو روم نشست
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عمتتو یتتدرا) ا ای ستتیامک( رو  تته متتن گفت:ختتب  ذیتتن جتتان از ختتود   تترام  گتتو     

ویی دیگتته اره؟؟ستتیامک کتته میگفتتت تتتو     ی تتب  یشتتتر  تتاهب  شتت ا  شیب..دانشتت     

 ..دانشگاه تو رودیده و عاش ت شده

 ..ل   د خ ولی زدم و گفتب: له دانش وی رشته ی معماری دانشگاه ... هستب

عمتتتو یتتتدرا:) رای ختتتودمب تع تتتب داره کتتته چتتترا  کتتتخ متتتیگب عمو؟؟وافعتتتا      

 چرا؟؟؟(خب موخق  اشین

 

 میتتوه  وردن و  عتتدب چ تتد متتین کستتی چیتتزی نگفتتت کتته خدمت ارشتتون  رامتتون    

ستتیامک رو  تته  ا تتاب گفت:ختتب  ا تتا )دستشتتو  تته ستتمت متتن گرختتت و ادامتته           

داد(ایت ب  ذیتتن کتته متتن  تتا تمتتام وجتودم عاش شتتب و می تتوام  عتتد از ای  تته از  مری تتا   

  رگشتب  اهاب ازدوا  ک ب..متوجه اید که؟

ا عمویتتدرا: له  ذیتتن جتتان دختتتر خیلتتی ختتانومی هستتتن و متتن خ تتر می تت ب شتتما دوتتت

 م اسب هب  اشید

 سیامک:م الفتی که نیست مگه ن؟

 عمویدرا:نه چه م الفتی اخه پسرم

 سیامک:خو ه

 عمویدرا:خ ط خونواده ی  ذین جون که م الفتی  ا این فضیه ندارن؟؟

تتتا خواستتتب حتترف  تتزنب ستتیامک  تته جتتای متتن جتتواب داد:نتته چتته م تتاختی ..اونتتا هتتب 

 میدونن ما چ د عاشق همیب
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 یتام عاشتتق تتتو  شتتب؟؟ولی نمیتدونب چ وریتته احستتا  می تت ب     ره جتون ختتود  متتن 

خیلتتی  تته ستتیامک نزدی ب..انگتتار چ دستتاله همتتدیگرو میش استتیب ولتتی  ختته..؟؟اه      

 ..خانتزی زدما

  ا یدای عمو یدرا  ه خودم اومدم

عمویتتدرا: ذین جتتون اگتته متتواخ ی یتته جلستته متتا مزاحمتتتون  شتتیب کتته خونتتواده هتتا   

تی کتته نتتیو امتتا ختتب  تتا خره متتی ختتوایب خامیتتن    یشتتتر  تتا هتتب  شتت ا  شتتن..م الف 

 .. شیب دیگه یه کب  ا هب  ش ا  شیب  د نیو

 ..ال ته چرا که نه_

سیامک: ا ا  ه نظتر متن کته نیتازی  ته ایتن کتار نیست..ایتن کتاری متاییب کته  تین متا              

هب همته چتی درستت پتیخ میتره  ته نظتر متن اگته هرچته زودتر تا هتب نتامزد  شتیب               

دوری از عشتت مو ندارم) عتتدب یتته نگاهتته عاشتت انه  تته متتن     کتتتره..من دیگتته  افتتت 

 ...انداخت(وا ای و نگاییچه تو ن شخ حن شده  فلی  ازیگر میشد خوب  ودا

 عمویدرا رو  ه من گفت:نظر تو چیه دخترم؟؟

 تته نظتتر متتن اوگ خونتتواده هتتامون  تتا هتتب  شتت ا شتتن  عتتدب مراستتب نتتامزدی رو      _

 .. گیریب

 ..کردماااا.اَی حاگ داد یع ی فشتتتتتت گ سیام و  این

رو  ه سیامک یه ل   تد ختو  دنتدون نمتا زدم کته اونتب یته نگتا  کتب کترد و یته ل   تد             

ملتتیم زد ولتتی فشتت گ معلتتوم  تتود از حریشتته.. خه  فتتا خیلتتی ع لتته داره  تتره اونتتور  

 اب انگار  رای همین من ی ب انداختمخ ع ب..هاهاها



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

107 

 

 

 

گوشتتی عمتتو یتتدرا زنتتگ ختتورد و داشتتتیب زیتتر پوستتتی  تتا هتتب ن تترد متتی کتتردیب کتته 

پاشتتد رختتت اون ور تتتر از متتا کتته حرخشتتو  زنتته ..تتتا از متتا دور شتتد ستتیامک گفتتت:این 

چتته حرختتی  تتود زدی؟؟؟متتن می تتوام هرچتته زودتتتر ایتتن مستت ره  ازیتتا تمتتوم شتته و   

 تترم ولتتی تتتو هتتی داری  تتولخ میتتدی..خونواده هتتا  شتت ا شتتن کتته چتتی  شتته            

پتتیخ اونتتا هتتب ن تتخ  تتازی ک تتیب..اون    اختته؟؟؟وفت گیتتر اوردیا..اونوفتتت م  تتوریب 

 ..و

اشتتت اه ن تتن پتتیخ اونتتا م  تتور نیستتتیب ن تتخ  تتازی ک تتیب متتن  تته  ا تتام همتته چیتتو    _

گفتب و خ ر ک ب اونب تتا ا ن یتد در یتد  ته مامتانب گفتته کته ایتن خ تط یته  ازیه.. ته            

 ..نظرم ی ب   یعی تر رختار ک ی  د نیو..حا  دوروز دیر تر  رو..نمیمیری که

 ..ک:از دست توسیام

دیگتته حرختتی  ی متتون رد و  تتدگ نشتتد و  عتتدب متتن از جتتام پاشتتدم و رختتتب اتتتا        

 ..سیامک ی ب   وا ب

 

 یدرا

ای ب شانسته متن دارم اخته؟؟؟این همته دختر..ایتن  ایتد ستیامک عاشتق ایتن دختتره           

 شه؟؟؟ای ختدا نته میتتونب دلیتن ایتلیه م تالفتمو  گتب نته میتتونب  تزارم اونتا  تا هتب              

 ..نازدوا  ک 
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  یامی و  گو وای.. ذیتن اگته  فکمته کته متن همتونیب کته مامتان  ا اشتو دزدیتده  تودم            

 ... .. ذین اگه  فکمه که من  اع  جدایی  ین اون و

 اه.. ا یدای دو اره تلفن  ه خودم اومدموسعید  ود..ی ی از مناخظا

 چیه؟_

 سعید: فا ه وز خ ری نشده

 خ و  یتتاری خ جتتای همیشتتگی   اشتته هروفتتت اومتتد  یتترون ستتواره ماشتتین ک یتت    _

 ..میدونی که کدومه!!!اشت اه اون ی ی رو نیاری؟

 سعید:نه  فا حواسب هست..اونی که عی ک نمیزنه رو میارم اسمخ چی  ود؟؟

  ار د.. ار د دادخر_

 سعید:چشب  فا

 

 

 عتد از فیتن کتردن گوشتی  تته ستمت ستالن رختتب کتته دیتدم کستی نیستت..م ب رختتتب           

 ...ک ب..این ماجرای اخیر اعتاب  رام نذاشتهاتافب تا ی ب استراحت 

 

  ار د

اووووف ایتتن ر تتا چ تتد ختتک میزنه)ر تتا ی تتی از  گتته هتتای دوستتته  ا امتته کتته خیلتتی  

 (خک میزنه  یشترم  ا خر د جوره ها ال ته.. کب میان دیگ
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داشتتتب میتترختب ستتمت ماشتتی ب کتته یتته متتردی کتته کتتت و شتتلوار مشتت ی پوشتتیده  تتود 

 : ار د دادخر؟؟اومد جلومو گرخت و گفت

 چیور؟_

 مرد کت و شلواری:ر یسمون کار  داره

 .. رو  ا ا رییو تو کیه دیگه؟؟ رو پی کار _

رامتتو کشتتیدم کتته  تترم دیتتدم دستشتتو گرختتت از  تتازوم و  تته ماشتتین رو تتروب اشتتاره  

 ..کرد و گفت: شین تو ماشین

 ..ان د من ب گفت نتونستب چیزی  گب..دستمب من ب خشار میداد  یشعور

  ج ار  اهاب همتراه شتدم و رو یت دلی ع تب جتا گترختب ..خودشتب اومتد ک تار متن            ا

 ..نشست و رو  ه یه مرد دیگه که پشت خرمون  ود گفت:راه  یفت

همی  تتوری داشتتتیب جتتاده هتتا رو پشتتت ستتر هتتب رد متتی کردیب.. تترای ختتودم جتتای    

زدیته  سواگ  تود کته اگته ای تا دارن م تو متی دزدن ازم چتی متی خوان؟؟اگته ایتن یته د           

چتترا رو چشتتمامو نمی  تتدن کتته متتثال مستتیرو یتتاد نگیرم؟؟چتته خ تتره؟کب کتتب از شتتکر   

 ..خار  شدیب و رسیدیب  ه یه خونه ی کل گی درب و دا ون

داشتتتب  تته نمتتای ختتارجیخ نگتتاه متتی کتتردم کتته همتتون یتتارو گفتتت: ریب تو.. فتتا        

 م تظره

ی درب  رختیب تو کته دیتدم یته حتاگ پتذیرایی  تود کته ستمت راستتخ یته  شتپزخونه           

و دا ون  ود کته خ تط یته ی گتاگ از ختودب دا تون تتر داشت..ستمت چته حتاگ هتب            

 ..یه راهرو وجود داشت که نمیدونب تو راهرو ه چی  ود
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 خب پو این  فاتون ک است؟_

اون ی تتی کتته ران تتدمون  تتود رو  تته کتتت شتتلواریه گفت:ستتعید زنتتگ  تتزن   تتین  فتتا   

 ..ک ا  من یادم رخت  کخ خ ر  دم

استتمخ ستتعید  تتود گوشیشتتو در  ورد و  عتتد از گتترختن یتته شتتماره      اون متترده کتته 

 :شرود  ه حرف زدن کرد

 سعید:سالم  فا

_.... 

 ..سعید: له

_.... 

 سعید:چشب..خدانگه دار

 .. عداز ای  ه فین کرد رو  ه اون ی ی گفت:داره میاد

دیگتته اعتتتا ب ختتورد شتتده  ودو تتا داد گفتتتب:اه ی تتیب  گتته ای  تتا چتته خ ره؟؟شورشتتو  

  وردین؟؟شماها کی هستین؟؟در 

تا خواستتب  یشتتر داد  تزنب یکتو یته دستتمالی رو گترختن جلتو دهت ب و  عتدب دیگته            

 ...متوجه چیزی نشدم

 

 

 .. ا ش یدن یداهای م کمی چشمامو  از کردم
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 ..تو اون یداهاویدای سعید رو تش یص دادم: فا  فا داره  کوب میاد انگار

و اون ی تی مترده یته مترده دیگته کته ل تا         وفتی چشتمامو  تاز کتردم  ته جتز ستعید       

 ..رسمی پوشیده  ود و  کخ می ورد هب سن و سا ی  ا ام  اشهوهب  ود

اون متترده کتته احتمتتاگ میتتدادم ر یسشتتتون  اشتته گفت:ختتب  تتا خره  تته هتتتوب         

 اومدی..من دیگه خ ر کردم کب کب داری میریااا

 ی خواین؟؟شماها کی هستین؟؟م و  رای چی ای  ا  وردین؟؟از من چی م_

متترده رو  تته اون دوتتتا اشتتاره کتترد  تترن  یرون..وفتتتی رختتتن رو  تته متتن گفتتت:من       

یتتدرا جاللتتی ام..تتتو م تتو نمیش استتی ولتتی مامانتتت ختتوب م تتو میش استته..هرچ د         

دوستتته مامانتتت  یشتتتر روم ش استتایی داره..ای تتا رو وگ کن..متتن تتتو رو  وردم ای  تتا     

 ..تا از تو   وام  رای من یه کاری ان ام  دی

 پریدم وسط حرخشو گفتب:و چرا خ ر می ک ی من ان ام می دم؟

یتتدرا: اید ان تتام  دی..داشتتتب متتی گفتب.. ذی تتو میش استتی کتته؟؟ ذین راد..دختتتر      

 ..  یامین راد و کیارا خرس د

وفتتتی دیتتد دارم گتتی  نگتتاب متتی کتت ب گفتتت:نگو کتته مامانتتت  تترا  از دوستتتخ        

 نگفته؟؟

  گو چتهمن از حرخای تو سر در نمیارم..رف _

 ..یدرا: ذین فتد داره  ا پسره من ازدوا  ک ه

 خب م اکشون  اشه.. ه من چه؟؟_
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 یدرا:پسره م و میش اسی؟؟

 ..حویله داریا..ان د ش ره نامه ی خونوادگیتو  را من رو ن ن_

 ..یدرا:سیامک جاللی..همونی که  ا تو هب دانشگاهیه

د؟؟ی ب کتته خ تتر  شتترود کتتردم  تته خ تتر کردن..ستتیامک ستتیامک ستتیامک کتتی  تتو    

کتتردم یتتادم اومتتد همتتون پستتریو میگتته کتته  ادیگتتاردم داره..رو  تته یتتدرا گفتب:ختتب   

 که چی؟

 ..یدرا:خب سیامک و  ذین عاشق همن

چییییی؟؟وا...چشتتتام از تع تتتب چکارتتتتا شتتتده  تتتود.. ذین رو چتتته  تتته ستتتیامک      

  خه؟؟ خه این همه پسر چرا  اید  ره  ا پسری مثن سیامک ؟؟

ا ادامتته داد:و متتن  تته ازدوا  اونتتا را تتی نیستتتب..د یلخ هتتب  چیتتزی نگفتتتب کتته یتتدر

 تته ختتودم مر و تته..تو  ایتتد تتتو روزه مکمتتونی نامزدیشتتون  یتتای و  تته ستتیامک  گتتی    

 .. ذین  ا تو را یه داشته و  ذین رو از چشب سیامک   دازی

متتن همیگتتین کتتاری نمی تت ب..اون دختتتر عاشتتق شتتده و می تتواد  تته عشتت خ  رستته   _

 .. ی  گب..شما  رو یه  ازیگر دیگه واسه این کار انت اب کنمن نمیتونب درو

 ..یدرا:خ ط تو از پسخ  ر میای

 چرا من؟؟_

یتتدرا:چون ت کتتا پستتری هستتتی کتته ام تتانخ  تترای را یتته داشتتتن  تتا  ذیتتن از همتته    

 یشتتتتره..اهورا کتتته نمیشتتته..اون پستتتر دوستتتته  ا تتتای  ذی تتته.. ردیا و تیتتترداد کتتته  
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 تته خ تتر درسشتته..میمونه تتتو..و تتتو هتتب دلتتت می تتواد  هیگی..داداشتتت کتته ایتتال..خ ط 

 ..که ی ب حاگ این  ذین کوچولو رو  گیری

وفتی دیتد دارم  تا تع تب  کتخ نگتا متی کت ب گفت:تع تب ن تن متن خیلتی چیتزا رو             

 ..می دونب

 

 

هرچ د که من از ایتن  ذیتن خیلتی  تدم میتاد ولتی ایتن دلیتن نمیشته کته زندگیشتو از            

 ..:من این کارو نمی  بهب  پاشب..رو  ه یدرا گفتب

از جتتام پاشتتدم و همونیتتور کتته  تته ستتمت در میتترختب گفتب: تتزار دو نفتتری کتته عاشتتق  

 همن  ه هب  رسن..خعال

اون همگ تتتان داشتتتت م تتتو نگتتتاه متتتی کتتترد ..از در اومتتتدم  یتتترون و رختتتتب ستتتر    

خیا ون..ع یتتب  تتود ستتعید و اون یتتارو ن تتودن..رختب ستتر خیتتا ون و م تظتتر ماشتتین     

دو فتترن ی تتی دلتتخ  تترام ستتوخت و ستتوارم کرد..حتتا  اگتته دختتتر       موندم.. عتتد از

 .. ودم ید نفر وایمیستادن..ای خدا تفاو  ج سی ما رو تا ک اها کشونده

همی  تتوری کتته تتتو ماشتتین  تتودم خ تترم مشتتغوگ حرختتای یتتدرا  تتود..چرا متتی ختتواد   

 ذیتتتن عروستتتی ن  تتته؟؟ ذین..فیاخخ تتتتو ذهتتت ب ن تتتخ  ستتتت..یه دختتتتر چشتتتب   

 ت از فیتتاخخ میری تتت..و ایتتن شتتیی ت همتته رو م تتتذوب      خاکستتتری کتته شتتیی   

 خودب می رد..اه من چی میگب؟؟
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م ظتتتتور یتتتتدرا از دوستتتتته مامتتتتانب چتتتتی  ود؟؟مامتتتتانب یتتتتدرا رو چتتتترا  ایتتتتد  

 ش اسه؟؟دوستتته مامتتانب کیتته کتته یتتدرا رو میش استته؟؟تموم ایتتن ستتوا   خ رمتتو     

   ه خودب درگیر کرده  ود.. ا یدای ران ده که میگفت:رسیدیب

ه ستتاختمون خونمتتون نگتتاهی انتتداختب و  عتتد از حستتاب کتتردن کتترایخ  تته  تترف    تت

 ..خونه راه اختادم

مخ کاظب)سترایدار خونمتون( در رو  ترام  تاز کرد..یتادم  اشته  گتب متخ کتاظب  تره           

 ..ماشی مو  رام  یاره

از پتتیخ ر تتا  ٣شتتب  تتود..من ستتاعت  ٧رختتتب اتتتافب تتتا ی تتب استتتراحت کتت ب ستتاعت 

 ..اومدم.. د  تیه ها.. از یادم اختاد اه

  ی حویله رختب رو ت تب و لتالتتا

 

 

  ذین

امتتروز دفی تتا یتته هفتتتو کتته خونتته ی ستتیامک ای ام.. تته لیتتف پتتر حرخیتتای ستتیامک    

مراستتب معارختته خوانتتوادگی حتتذف شتتد و   تتاب مکمتتونی نتتامزدیمون اختتتاد یتته هفتتته  

کتته  تتریب خونتته ی خودمون..تتتو ایتتن یتته هفتتته ای  ی دیگتته..امروز  ا تتام میتتاد دن تتالب 

که ای  ا  تودم  ا تا مرت تاه  کتب زنتگ میتزد و جویتای حتالب  ود..عمتو یتدرا..عه یع تی            

..چیز!!پتتدر جون! ا تتای ستتیامک خواستتته اونتتو  تتا ایتتن استتب یتتدا  تتزنب متتثال می تتوام    

 شتب عروسخ..ستیامک پستر خو یتته.. رع و تتتورتام کته خ تر متتی کتردم  ایتد یتته         

 گ د دماغ  اشهوولی ای  وری نیو..در هر حاگ م ارف زن  ی دب.خ یپسر 
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ستتیامک اومتتد تتتو اتتتا  و رو  تته متتن گفتتت:چی می  تتی  ذین؟ یتتا دیگتته  ا تتا  اومتتده  

 ..دن الت

 اومدم دیگه چ د  ر میزنی_

 عد از این حترخب از اتتا  رختتب  یترون پتدرجون ن ود.. ته گفتته ی ختودب رختته  تود           

 ..ن  دهشرکتخ رو یه سر و سامو

از در خونتته ی ستتیامک ای تتا کتته رختتتب  یتترون ماشتتین  ا تتا رو دیتتدم..انگار  ا تتامب متتن   

 .دید که از ماشین پیاده شد و  ه سمتب اومد

 سالم  ا ایی_

 تته دن تتاگ ایتتن حتترف  غلتتخ کتتردم کتته  ا تتامب در جتتواب  کتتب گفت:ستتالم دختتتر       

 فش گب..دلب  را  خیلی ت گ شده  وداا

انتتدازه ی ستتورار جتتوراب مورچتته شتتده  ود..عتته پتتو     دگ متتن  تترای تتتو و مامتتان _

 مامان ک ا ؟؟نیومد دن اگ تک دخترب؟

  ا ا:اگه مامانت  یاد دن اگ تک دخترب پو کی   وا ه؟؟

  ه ن ته ی ظریفی اشاره کردی_

 عتتد از ایتتن حرختتا ستتوار ماشتتین شتتدیب و  تته ستتمت خونمتتون حرکتتت کردیب..وفتتتی    

یتته حستتی تتتو دلتتب نستت ت  تته ایتتن خونتته و   داشتتتیب از اون تتا دور میشتتدیب انگتتار کتته 

 دمتتخ  تته وجتتود اومتتده  اشتتهودگ نگتتران شتتده  تتودم..در هتتر حتتاگ  تتاز می یتت مخ      

 دیگه..ای خدا من دارم راجن  ه کی حرف میزنب؟؟
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 ی یتاگ ستتعی کتتردم  تتا یتتدای خوان تتده کتته یتتداب از  تت ط ماشتتین میومتتد حواستتمو  

 ..پر  ک ب که موخق هب شدم

 

  سیامک

 

فتتو ف همتخ  ذی تو می یت ب ولتی یته حستی  اعت  میشته کته دا متا             ا ایتن ف یته ه  

  تتوام  تته یتته  کانتته ای  کتتخ زنتتگ  زنمتتو  اهتتاب حتترف  تتزنب ... ختتودمب نمیتتدونب   

چب شتده .. تا ای  ته دیتروز از خونمتون رختتا ولتی  تاز... ن  ته وافعتا عاشت خ شتدم ...             

... هتتووووف  ن  ا تتا عشتتق دیگتته چیتته ... ولتتی چتترا متتن کتتامال  تتی انتتدازه دوستتخ دارم

یتتادم  اشتته تتتو راه  رگشتتت یتته ستترم  تترم پتتیخ روانپزشتتک ... دچتتار ختتوددرگیری    

 ...  مزمن شدم

 ه پتارکی کته  تا  ذیتن فترار داشتتب رستیدمو خیلتی سترین تتا حتدی سترین کته حتتی               

 ختتودمب نفکمیتتدم کتتی ماشتتی و پتتارف کردمتتو ستتر از خضتتای داخلتتی پتتارف در اوردم 

... 

 ... ه  ودو داشت  ا شد  پاشو ت ون میداد ذین روی ی ی از ی دلیا نشست

 ... سالم -

  ... اذین: سالم سی سی

دو روزی  تتود کتته گیتتر داده میگتته ستتیامک  و نیتته و از ایتتن چتتر  و پرتتتا . حتتا        

  ... اسب من  یگاره شده سی سی

 .نشستب ک ارب
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 ... اید راجن  ه یه سری مسا ن  اها  ین ت ک ب -

   ذین : میش وم

 چیتتزی یتته...  متتن  تتا ختتودم ...  تا چیتتزی کتته  ی مونتته ... مشتت ن دارم  ختتب راستتتخ  -

 خ تتر  ذیتتن...  اووووف...  ختتب...  متتن...   ذیتتن...  متتن...  داره مشتت ن وستتط ایتتن

 ... شدم عاش ت وافعا ک ب

 ...  ا این حرخا سرشو  رگ دوند سمتمو  کب خیره شد

ت  اشتتمو  اهتتا   لیفتتا ختتوب  تته حرختتام گتتوب کتتن ... دوستتتب دارم دا متتا پیشتت     -

 حرف  زنب ولی یه چیتز ع ی تی هتو کته  اعت  میشته خ تر کت ب دارم اشتت اه می ت ب          

... 

ع یتتب  تتود کتته ع تتو العمتتن خایتتی نشتتون نتتداد سرشتتو پتتایین انتتداختو نفسشتتو     

 ...  یرون داد

 ذیتن : نمیتدونب ... شتاید گفتت خ درستت ن اشتته ولتی مت ب کتامال همتین حستو دارمتتو           

 . . رشبت ری ا دو روزیه که در گی

 

 

  خب تو راجن  کخ چه خ ری می  ی ؟ -

 ... اذین : سعی می  ب  کخ خ ر ن  ب

  مم ون که گ د زدی  ه اخ ارم -

 ... اذین : خواهخ ... فا لی نداشت
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 ... ی ب جدی  اب ... م الفت یکویی  ا امو ... این حو -

شته و  کتتر   اذین : وافعا هیچ نظتری نتدارم ... ختب شتایدم ایتن خ تط یته حتو گتذرا  ا         

 اشتته متتا هتتب ازب  گتتذریب ... شتتایدم تتتو خ تتط   تتا ر ستتفر   تته امری تتا داری ختتیلب  

 ... مثن وفتی که  رای  ا ا  خیلب  ازی می ردی �� ازی می  ی

 .... من دارم چی میگب این  ذین ...... چی میگه  رای خودب

.  اشتته  ذیتتن میشتته مستتئله رو نپیگونیتتو خیل امتته ازب درستتت ن  تتی ... هتتوووف ..   -

هر تتور کتته دوستتت داری اگتته حرختتام   ظتتر  یتته مشتتت چتتر  و پرتتته  اشتته ... متت ب 

 ... میرم تا تو راحت  گذری و مزاحب گذشت ت نشب

دیتتگ حویتتله نداشتتتب  شتتی مو  تته شتتاید گفت تتاب گتتوب کتت ب ... شتتاید  عضتتی وفتتتا   

هتب  زمتته ازب دور  اشتتب ... همتتین خ تترام  اعتت  شتد زود  ل تتد شتتمو  تتا حتترص  تترم   

 ...ماشی ب سمت

 ... یداب ای  در نزدی ب  ود که خ ر ک ب اومده دن الب

  !!! اذین: سی سی ... اه ... خو ه حا  دختر نیستی ... چرا ای  در لوسی

همی یور پشتت ستر متن راه میومتدو حترف میتزد : ختب وفتتی متن از چیتزی میمتئن            

 ... نیستب چرا  ی ودی سعی ک ب راجن  کخ اونب  ه اج ار خ ر ک ب

 رگشتتتب ستتمتخ : اذیتتن ... اذیتتن ... لیفتتا  تتو کتتن ... متتن کتته گفتتتب  تته ایتتن فضتتیه   

 ... خاتمه  ده ...  یا  ی یاگ هب شیب ... تو که احساساتب  را  ارزشی نداره
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 ذیتتن : تتتو  تتو کتتن ستتیامک یتته   تتد داری حتترف میزنتتی و  تترای ختتود  می تتری و   

 نمیگفتتتب  کتتت او  شتتتبندا دوستتت اگتته متتن...  اگتته متتن میتتدوزی ... اختته دیوونتته  

 نیستتتب میمتتئن گفتتتب خ تتط متتن  عدشتتب...  دن التتت  یفتتتب داشتتت لتتوزومی چتته دومتتب

... 

 

   ذین

 

 عتتد از حرختتام دستاشتتو گذاشتتت دو  تترف پیشونیشتتو اروم  تتا انگشتتتاب شتترود        

 ... کرد دایره وار پیشونیشو ماسا  دادن

 ...  ا ا  ا کال  -

 نشستت   تود  اون تا  کته  ای یت دلی  اولتین  یرو و زد کوچولتو   ا ایتن حترخب یته ل   تد     

 ... نشستب ک ارب معموگ   ق م ب... 

ستتیامک اختته مگتته همتتخ چ تتد روزه کتته همتتو میش استتیب کتته ای  تتدر همتته چیتتزو     -

جتتدی گرختتتی ... در  تتمن گفتتتب کتته دوستتتت دارم ولتتی ه تتوزم خ تتر می تت ب ایتتن اون 

  ... حسی نیو ف ما خ ر می  یب

 ... خودمب نمیدونب دفی ا چی  ه سرم اومدهسی سی : حق  ا تو ه ... من 

یدای گوشیب  ل د شتدو مت ب  تا یته اشتاره ی دستت حترف ستی ستی رو فیتن کردمتو            

 ی ب ازب خایله گرختب ... ددیب  ود : الو؟

  ددی: سالم اذین  ا ا
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  سالم  ا ای اذین ... خو ی  ا ایی؟ -

   ددی: خو ب عزیزم ... ک ایی ؟

  هست... اون ام ... چیور؟ یه پارف کوچولو تو فلکک -

ددی : هیگتتی عزیتتزم ...  ا تتا کتتوروب و مامتتان هل تتت ای  تتان اگتته میتتتونی  کتتتره کتته  

 ...  یای و ای  ا  اشی

   اشه  ا ایی جونب تا چ د مین ای ده اون ام -

  ددی:  اشه عزیزم . پو خعال

 خعال -

 

  سیامک

 

ف ه تتوز نمیتتدونب  تتا  امشتتب یتته مکمتتونی م تتتتری  تترای نتتامزدی گتترختیب ... متت ب   

خودم چ تد چ تدم ... یته جتورایی دیتگ میمئت ب ... ولتی نته کتامال ... اذی تو دوستتدارم            

ولی نته  ته ع توان چیتزی ف  ته پتدرم معترخیخ کتردم ... ت ری تا دیتگ میمتئن شتده             

 تتودم... تتتو همتتین خ تترا  تتودم کتته ران تتدمون نگتته داشتتت و  تته ستتاختمونی کتته  تترای   

یدیب ... یتته ستتالن  تتزن داشتتت کتته کتتامال یتته  تترف نتتامزدی اجتتاره کتترده  تتودیب رستت

دیتتوار نداشتتت و  تته  تتور مستتت یب  تته  تتاغ ویتتن شتتده  تتود و جتتذا یت ستتالن رو چ تتد  

متین  عتدب  ذیتن و خانوادشتب اومتدن       5 را ر کترده  تود وارد ستالن کته شتدیب یته       

... این  ا تای متاهب کته یته  تار میگته  تا ازدواجتتون م تالفب و  عتدب  ته  ذیتن میگته              
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متتن  گتتو  ا تتا و از  تترف دیگتته هتتب  تترای نتتامزدی درو یمتتون ایتتن همتته تتتدارف    تته 

ودم متوجته نشتدم    ت  درگیتر  ختودم   تا  دیده ... حاگ  ا ام از ختودمب  تد تتره ... ای  تدر     

 احتتواگ و کتته  ذیتتن رختتته    تته ی  تتا  ...  ایتتد  اهتتاب حتترف میتتزدم ... یتته ستتالم      

 و  تود   تاز  اتتا   اولتین  در...   تا   ی    ته  رختتب  کردمتو  ختانوادب   تا  ستری  سر پرسی

 در  تته ت تته دو می تترد مرتتتب ل اسشتتو داشتتت ای تته جلتتوی کتته اذیتتن دیتتدن  تتا متت ب

ستتخ درگیتتر  تتود متت ب ل تته ی ت تتت نشستتتمو     ل ا  تتا همگ تتان...  تتتو رختتتب زدمتتو

 رنتتگ  تته کتته مشتتغوگ ت زیتته تنلیتتن کتتردن ل استتخ شتتدم ... یتته پیتتراهن  ل تتد      

 ستتاتن ی پارچتته زانتتوب  تتا ی تتتا پیتتراهن...   تتود پوشتتیده رو  تتود تیتتره زرشتت ی

  تته حریتتری ی پارچتته رو پتتاب انگشتتتای نتتوف تتتا کمتتر روی از و داشتتت مان تتدی

... یته ی ته ی ختاص هتب ب یتور  کت  شتونه ی ستمت           تود  داده ادامته  رنتگ  همون

 ... راستشو پوشونده  ود ... موهاشب کامال ل ت و  از گذاشته  ود

 

 

ا نتتب اون حستتی رو کتته  ایتتد نستت ت  کتتخ   حستتا ی خوشتتگن کتترده  تتود ولتتی حتتتی   

 ... داشته  اشب رو نداشتب و این  اع  شد که ید در ید  ه خودم میمئن شب

 اذین ؟؟؟ -

  اذین: هوووم

 ... من دیگه حا  میمئ ب که این چیزی که  ی مونه عشق نیو -

 ...  ذین  ا فیاخه ی  امزه ای  رگشت سمتب: دفی ا .... خوشنالب که همف ریب

  ... دم گرخته  ودخ 
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اذین تتا حتا  دفتت کتردی چ تدر ن تا، مشتترکمون زیتادی ... اخ تارمون کته هیگتی             -

... روز تولتتدمون ... ت ری تتا عالی متتتون و... خیلتتی چیتتتزای دیگتته... متتتن کتته دیتتتگ      

ی ورایی دارم  ه این نتی ه میرستب کته انگتار تتو هتب مثتن اون ی تی ختواهرم یته فلته           

 ... گب شدمی

ونتب یته کوچتولی خ دیتدو   تق  رنامته ای کته خیل تردار  رامتون چیتده            ا ایتن حترخب ا  

 ود دست تو دست رختتیب    ته ی پتایی و ایتن فضتیه هتب کته ایتن خ تط نمایشته کتامال            

  رای جفتمون روشن شد

 

 

همی یتتور کتته پلتته هتتا رو پتتایین میومتتدیب و از جانتتب مکمونتتا تشتتویق میشتتدیب متوجتته 

  ...اوووف ای و   ین ار د شدم که ورودی  اغ وایساده ..

اون ای  تتا چی تتار می  تته ... یتتادم نمیتتاد دعتتوتخ کتترده  اشتتیب ...  تتا اشتتاره ی دستتتخ 

  کب خکمونتد کته  ایتد  ترم پیشتخ ) همیت ب مونتده  تود کته گتوب  ته خرمتانخ شتب             

...)  

 عد از دیدن  ردیا ای ا از پتیخ اذیتن رختتب   یت ب  ار تد ختان امرشتون چیته کته حتتی           

 ... رنتو هب تشریف نمیا

 ... نزدی خ شدم که ی ب از دیوار خایله گرخت

 ...امروز !!!ای  ا !!ع ی ه که می ی مت -

 ار تتد : خیلتتی وفتتت نتتدارم ... ف تتن از ای  تته  ا تتا    ی تتتب  ایتتد یتته ستتری چیتتزا رو      

 ....  را  تعریف ک ب
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..... 

 

راستب   ا ای متا رو  تاب ... پتدر متن ای  تدر ادم کثیفتی نتیو کته  گته تتو تتو م           ��هه -

 ... نامزدیب همگین کاری ک ی

 ...  ار د : م ب ف ال ای یور خ ر می ردم ولی حا  ت دید نظر کردم

 م ظور ...؟؟؟ -

 ار تتد: م ظتتور ای تته کتته  ا تتا  خیلتتیب ادم .... هتتوووف  ی یتتاگ ... ولتتی وفتتتی مستتت یما   

 ه متن میگته  ترو  گتو  تا اذیتن را یته داشتتی ... دیگته  ته نظتر  جتای خ تر کتردنب               

  میمونه که  ا ا  کیه و چیور  دمیه

 ... سعی کن ز ونت زیادی نگرخه -

کتته  کتتتر  تتود میدونستتتی ...     تتود چیتتزی ولتتی...   اریتتد : نیومتتدم عتتت انیت کتت ب   

 ... نمیدونب چرا ولی در کن  ا ا  حسا ی دلخ می واد  ه ازدواجتون گ د  زنه

.... 

   ار د

 

ه متن کترده ... هته ... حتمتا خ تر کترده       نمیدونب این یتدرا جاللتی چته خ تری راجتن  ت      

خیلتتی اشتتغالب کتته  تترم ای تتده دو نفتترو ف ایتتال در  و حستتا ی نمیش اسمشتتونو        

 ایتتن چشاشتتای ختتراب کتت ب ... خ گتته دیتتگ ... چ میشتته کتترد ... ولتتی  زم  تتود کتته    

 ... شه  از ی ب داره مکر ونی و احساسی  ا ای ی می  ه خ ر ف سیامک
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   ذین

یتته دو ستتاعتی  تتا متتامی ای تتا اون تتا  ودیمتتو  عتتدب اومتتدیب خونتته   عتتد از مکمونیمتتون 

... یتته دوب  احتتاگ گرختمتتو  عتتد از یتته    دیتتگ حویتتلب ستتر رختتته  تتود کتته یتتادم     

اختاد تتو زیرشتیروونیمون یته عالمته چیتز فتدیمی حتو کته میشته ختودمب تتا متامی و             

  ...  ا ا  یدار شن سرگرم ک ب

 دی  تاز شتد و اذیتن خوشتگله واردب شتد     در زیر شیروونی  ایته یتدای جیتر جیتر  ت     

... 

 ... چرا ایی که  ا خایله هر گوشه ی زیرشیروونی  ود و روشن کردم

اولتتین چیتتزی ف نظرمتتو ب ختتودب جلتتب کتترد سرویستتای سیستتمونی و کوچولتتویی   

 تتود ف اون تتا  تتودن ...) سرویستتا!!!!! نمیتتدونب چتترا دو تتتا ستترویو اون تتا  تتود ... یتته   

تشتتو یتته دراور عروستت ی  تتا کمتتدب  تتود کتته از روی ستترویو یتتورتی کتته شتتامن ت 

ع سای  گگتیب خکمیتدم کته متاگ متن  توده ... دفی تا ک تارب یته سترویو دیتگ هتب             

کتته کتتامال جفتتتخ  تتود فتترار داشتتت ...  تتا ا تتن تفتتاو  کتته اون خاکستتتری رنتتگ  تتود   

ا!!!! تتا جتتایی کتته  متت ی خونتته تتو  اونب!!!!!!پستترونه ستترویو...   تود  پستترونه احتمتا   ...( 

میتتدونب متتتن تتتتک خرزنتتتده متتتامی و  تتا یمب ...اووووم شتتتایدم  ا تتتام یتتته زن دیتتتگ   

 ���داشته

 تته هرحتتاگ خو تتولیب گتتن کتترد و  ایتتد یتته جتتوری ستتر در میتتاوردم ... از یتتدای متتامی 

 .... خکمیدم که  یدار شده  ا دو رختب پایی و شرود  ه سواگ پرسیدن کردم

... 



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

125 

 

رده ... اگتته یتته بانیتته ده تتت ف از   متتامی: اوووووف  تتو کتتن  ذیتتن .... دیتتوونب کتت   

 ��...  ا ا  ب ار   ردی رو    دی خودم  را  تو یم میدم

 ... خیلی  یر منترمانه گفت ف خفه شب

   اب ... میش وم -

مام : خب اون موفن که تتو فترار  تود  ته دنیتا  یتای همته ی دکتترا کته ماهیانته میترختب            

. ولتتی روز تولتتد  دکتتتر  یتته  پیششتتون  تترای ویتتزیتب میگفتتتن  گمتتون دو فلو تته .. 

گتتواهی داد کتته تتتوب حتترف پزشتت مو کتتامال رد کتترده  تتودو گفتتته  تتود ف شتتما خ تتط 

 ... یه دخترو حامله  ودید این شد که سیسمونیه احتمالی داداشت ه وزم مونده

ایتتن فضتتیه ی تتب  تتوداره هتتا ...  تتا ایتتن همتته ام انتتا  منالتته کتته پزشتت ا اشتتت اه       -

  ه همه چی ای  در عو هتش یص  دن ...  عد یه روز

مام : دختر مامتان ایتال  زم نتیو تشت ین پرونتده  تده ... تتو درستتو   تون مک تد            

 ... شی کاخیه

 

 

 ..مک د  که میشب..داداشمو  گو واییی یع ی یه داداب دو _

متتامی: ذین ختتانوم از هپتترو   یتتا  یتترون..گفتب کتته تشتت یص دکتتترم اشتتت اه  تتود      

 ..ب  ه درسا   ر دیگه هب چیزی نپر  و  رو ی 
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از جتتام پاشتتدم و  تته ستتمت اتتتافب راه اختتتادم..یع ی دکتتترا اشتتت اه متتی ک ن؟؟مگتته       

میشتته اخه؟؟یتته دکتتتر اشتتت اه تشتت یص  تتده اونتتب  تتا ایتتن ام انتتا ..ولی اختته مامتتانمب 

 ..که نمیتونه دروغ گفته  اشه..اووف چن شدم..ولخ کن  ا اها

 ,,یه زنگ  زنیب  ه تیرداد   ی یب چی ار 

 ..وز گوشی  ه  و  دوم نرسیده  ود که یدای تیرداد تو گوشی پیگیده 

تیتترداد:اوه اوه عتترو  خانوم..چتته ع تتب یتتادی از متتا کردی.. فتتاتون اجتتازه میتتده  تته  

 ما زنگ  زنی؟

 ..خ دیدم و گفتب:خو ه حا  از همه چی خ ر داری ا

 .. ه دوستام گفته  ودم که این ازدوا  متلنتی از چه فراره

 ا  هرچی چیه  ه من زنگ زدی. از حویلت سر رخته؟تیرداد:ح

واییی تتو چ تد  اهوشتی شتییونک معلومته کته ستر رختته  تدو  تدو  یتاین دن تالب  ته              _

 ..ارام و  ردیا و نیازم خ ر  ده  ریب  یرون ختتتداخو

 .. نذاشتب اون حرخی  زنه و گوشیو روب فین کردم

 تا  رستن تتتمیب گترختب ی تب سترمو       ای 6 عتد از ظکتر  تود احتمتا  اونتا       4ساعت حا  

گرم ک ب.. رای سترگرمی رختتب نتت ی تب  گتتب دلتب  تاز شته..تا  ن شتدم یته شتماره            

 داد:سالم pm ی ناش ا   کب

 سالم_

 ناش ا :خو ی  ذین خانوم؟
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 این کیه که م و میش اسه؟

 مم ون.شما؟_

 ناش ا : ار دم

 ..ای  ا ا  ار د خودمونه دیگه شییون

 اری داشتید؟ له حا  ش اختبوک_

 .. ار د:کار که نه خواستب حالتونو  پرسب و  کتون ت ریک  گب..خوش  ت  شید

 مم ون..شماره ی م و از ک ا  وردید؟_

  ار د:از مکرسا گرختب..تو جشن که مش لی پیخ نیومد؟

 نه چیور؟مگه فرار  ود مش لی پیخ  یاد؟_

  ار د:نه همییوری پرسیدم.. روز خوب

ی تب مشت وف میتزد .. ته اون چته تتو جشتن متن چته اتفتافی             ف شد..یع ی چتی؟این 

 اختاده؟..ای  ا ا ولخ ک ا

پاشتتدم حا تتر شتتب..دوب کتته نمیگیتترم حستتخ   5ی تتب دیگتته چتتت کتتردم و ستتاعت  

نیو..چتتون هتتوا داشتتت رو  تته ستتردی متتی رختتت یتته متتانتو پتتاییزه فکتتوه ای تتتا  تتا ی  

فتخ کترمب گذاشتتب    زانو انت اب کتردم  تا شتلوار لولته ی کترم و شتاگ کترم کیتف و ک        

دم در..نشتتب پشتتت میتتز  رایشتتب و موهتتامو من تتب از  تتا   تتا کتتخ  ستتتب کتته چشتتمام  

کشتیده تتر  شته..جلوی موهتامب ختر  کت   تاز کتردم و ی تب  ته چشتمام ریمتتن زدم و            

یتته ر  یتتورتی  تترا  و ر  گونتته ی یتتورتی هتتب زدم و از جتتام پاشتتدم و ل استتامو        
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نگتتاه  تته ختتودم تتتو  ی تته انداختبوشتتده پوشتتیدم و  عتتد از دوب گتترختن  تتا عیتترم یتته 

 تتود شتت یه شتت ال ..خ ی.. ا تتتک زنگتتی کتته تیتترداد زد یع تتی  تترم پایین..همیشتته      

عتتادتخ  تتود هروفتتت جتتایی می تتوایب  تتریب  تتا تتتک زنتتگ زدن نشتتون میتتده کتته       

 رسیده..ت  ن

 

از در خونتته رختتتب  یتترون و ماشتتین تیتترداد رو دیتتدم..رختب ع تتب پتتیخ ارام و نیتتاز      

 ..ب:ستتتلتتاموو جوا خ شامن همه شدنشستب و گفت

  عد از سالم و احواگ پرسی تیرداد گفت:خب  ریب ک ا؟

نمیتتدونب یتته جتتا  تتریب دیگتته..پارکی وشتتکر  تتازی ای وستتی مایی وکتتاخی شتتاپی وایتتن    _

 ..همه جا

 نیاز: ریب  ام

  ردیا:ای ب حرخیه

 اوکی پو گاز  ده  ریب_

دیتب و شتماره  تود کته میگتترختیب و     تتو راه کلتی اه تگ گذاشتتیب و دل تک  تتازی دراور     

شتتماره  تتود کتته  ردیتتا و تیتترداد میدادن.. یشتتورا از پ  تتره شتتماره پتتر  می تتردن      

 ..واسه دخترا

خالیتته کلتتی کیتتف داد وفتتتی رستتیدیب داشتتتیب از ماشتتین پیتتاده میشتتدیب کتته گوشتتیب  

زنگ خورد.. ا یتدای زنتگ گوشتی متن سترای  گته هتا  ته  ترخب چرخید..رو ته  گته            

ه؟گوشتتیه زنتتگ می تتوره..ای ب نمیتتدونین؟؟گی ین دیگتته)و ستترمو  تته      هتتا گفتب:چی
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مع یه ختدا شتفاتون  تده ت تون دادم( تی توجته  ته اونتا ازشتون ی تب خایتله گترختب و             

  ه گوشیب که سی سی زنگولیده  ودوجواب دادم: له؟

 یداب  ه نظر ناراحت میومد(سی سی:الو سالم  ذین.خو ی؟)

 مرسی تو خو ی؟_

  ایی؟؟سی سی:نه زیاد..ک

 چرا؟اتفافی اختاده؟من  یرونب.تو ک ایی؟_

 سی سی: اید   ی مت  ذین..لیفا

 چی شده خب؟ گو_

 ..سی سی:پشت تلفن نمیشه  اید حضوری  گب.. گو ک ایی  یام

 من  امب..ولی ت کا هب نیستب دوستام پیشمن..حا   یا   ی ب چته_

 ..مین دیگه اون ام 30سی سی: اشه پو من تا 

 ام تظرمو ی_

 و گوشیو فین کردم..چخ شده این؟

 .. ه سمت  گه ها رختب که هرکدومشون یه تی ه  کب انداختن

 تیرداد: فاشونه خب  ایدم زود جواب  ده

 ( ردیا:اوهو  یگی م وووو)و  ه حالت نمایشی خودشو انداخت  غن تیرداد

 ..عه  سه دیگه.. یاین  ریب یه جا  شی یب مثن تیر  ر  وای سین اون ا_
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چ تتد می تتی از تمتتا  ستتی ستتی گذشتتته  تتود کتته دیتتدم مکرستتا داره  کتتب زنتتگ          

 میزنه..نگران شدم گفتب ن  ه  از اتفافی اختاده سرین جواب دادم: له؟

 مکرسا: له و  ال..سالم  ده

 ..چه کیفت کوکه هاااا فش گ معلومه  ا  ی اخت رختی  یرون_

 مکرسا:ای کوخت نگیری.ک ایی؟

  یرون.چیور؟_

 .. وری گفتب  رگردی  ه پشتتب یه نیگا   دازیمکرسا:همی 

تتتا ای تتو گفتتت مثتتن جتتت  رگشتتتب پشتتت..دیدم  تعتلتتتتته..مکرسا و ال تتا و  ار تتد و       

 ..اهورا پشتمن ..تلف و فین کرد و اومد نزدیک ما

 عتتد از معرختتی و ستتالم و احتتواگ پرستتی همتته دور هتتب یتته جتتا نشستتتیب کتته تیتترداد رو 

 .. ه  ار د گفت:چه ساکتی پسر

 .. ار د:کال کب حرخب

ایتتن کتتب حرختته؟؟؟این؟؟این دوتتتای م تتو فتتور  میتتده هتتا  تتا اون ز ونخ..نتونستتتب    

 جلوی خودمو  گیرم و گفتب:تو کب حرخی؟

 اهورا: ره کب حرخه

 جون خودب_
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 مکرسا و ال ا ریز ریز می  دیدن که من گفتب:چیه هی می خ دین؟

 ..ندیدم مکرسا  روم  ه اهورا گفت: گو لو نده جون م

 چیو لو نده؟؟_

 ال ا:هیگی هیگی

گوشتتیب  ل تتد شتتد دیتتدم ستتیام ه کتته    sms مشتت وف نگاشتتون کتتردم کتته یتتدای  

 نوشته:من کاخی شا ... م تظرتب..زود  یا

چیتتزی نگفتتتب و از جتتام  ل تتد شتتدم همتته سراشتتون  تته  تترخب  رگشتتتن  تته جتتز          

 .. ار د..اه ولخ کن  ا ا

م تظره..تتتا گفتتتب نتتامزد  ردیتتا زد  رو تته همتته گفتتتب:من میتترم کتتاخی شتتا  ...نتتامزدم  

زیتتر خ تتده..زیر لتتب یتته کوختتت نثتتارب کتتردم و رختتتب کتتاخی شتتاپی کتته ستتیامک        

 ..گفت

 

 

ستتیامک رو گوشتته تتترین یتت دلی کتتاخی شتتا  نشستتته  تتود و سرشتتو انداختتته  تتود      

 ..پایین..رختب سمتخ و رو ی دلیه رو رو یخ نشستب

 سالم_

  سیامک:سالم

 چی شده؟_
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 ..احتب و ال ته عت یسیامک: ذین خیلی نار

 نگران شدموپرسیدم:چرا؟؟

 ..سیامک:امروز ...یه ح ی تی از زندگیمو خکمیدم

دستشتتو رو دستتتب گذاشتتت و  تته چشتتام زگ زد هتتر چ تتد تع تتب کتتردم ولتتی چیتتزی    

نگفتب..ادامتتته داد:من..میتتتدونی متتتن پستتتر  ا تتتام نیستتتتب..من ستتتیامک جاللتتتی        

فتتت..از اون روز اوگ..متتن میتتدونی نیستتتب..امروز  ا تتام یع تتی یتتدرا همتته چیتتزو  کتتب گ

 ..من..سیامک رادم..یع ی  رادر تو

 ..چشمام دیگه از حد معموگ درشت تر شده  ود

 چ..چی گفتی؟؟_

ستتیامک:من  تترادر دوفلتتوی تتتوام  ذین..متتا دوفلوهتتای  یتتر ی ستتانیب..اون موفتتن هتتا   

یتتدرا م تتو دزدیتتده  تتوده  تته تالختتی گذشتتته ای کتته  تتا مامانتتت یع تتی مامتتانمون         

 ..ته.. رای همین  ا ازدوا  ما م الفت می کردداش

 وافعا؟؟پو یع ی اون حسّایی که  کب داشتیب  ی مع ی ن وده..هان؟؟_

 ..سیامک:اره دوست داشتن دو رخمون یه دوست داشتن خواهر  رادری  وده

 ..وایییی ایال  اورم نمیشه_

چتتی کتتار  هتب تع تتب کتترده  تتودم هتتب هی تتان زده شتتده  ودم..ایتتال نمیدونستتتب  ایتتد 

 ..می ردم
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ه تتوز تتتو شتتوف  تتودم و نمیتونستتتب چیتتزی  گتتب ..یع تتی متتن و ستتیامک؟؟خواهر       

 .. رادریب؟؟وای خدا  اورم نمیشه

ستتتیامک: ذین اگتتته میمتتتئن نیستتتتی میتتتتونیب  زمتتتایخ  تتتدیب..م ب اولتتتخ  تتتاورم  

 ..نمیشد

 نت   اره یه ازمایخ  تدیب..وای تتو  ایتد  یتای خونته ی متا  تا متا زنتدگی ک ی..اتفافتا           _

تتتو هتتب  تتود تتتو خونمتتون مامتتانب یع تتی مامتتانمون خ تتر می  تته دکتتترب اشتتت اه          

 تش یص داده که  گخ دو فلو ه..این یدرا کیه؟چرا  اید تو رو از ما جدا ک ه؟

ستتیامک:م ب خیلتتی دوستتت دارم  یتتام  تتا شتتما زنتتدگی کتت ب ولتتی اوگ  ایتتد ارت تتا،       

 ..یدرا رو  ا مامانمون  فکمیب

 مواخ ب_

... 

 رگشتیب پتیخ  گته هتا و اهتورا و مکرستا و ال تا و  ار تد   تی   تار هتب  کتب             ا سیامک 

ت ریک گفتتن و گلته هتب کتردن کته چترا  ترای نتامزدی خ رشتون ن ردم..حتا  ی تی            

 یاد  را ای ا  تا رستب شت ن تو تیم  تده کته  ا تا ستیا داداشتیمه..وای چته حسته خو یته             

نمیتتتونب وافعتتی و ال تتی   داداب داشتتتن..خدا ک تته وافعتتا داداشتتب  اشتتهوهرچ د دیگتته  

 .. ودن چیزی رو تش یص  دم

 .. گه ها که موندن  ام من و سیامک  رگشتیب
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 ا سالمی که دادم مامتان کته رو م تن نشستته  تود از جتا پریتد و  تا دیتدن ستیامک کته            

 .. عد از من اومد یورتخ جمن شدوای مامان جونب این پسرته که

 مامان:سالم خوب اومدین

 ..کرد و رختو پشتشو  ه ما 

متتن در حتتالی کتته داشتتتب رو م تتن متتی نشستتتب  تته مامتتان گفتب:چیتتوری کیتتارا           

 خانوم؟؟ ا ا ک است؟

مامتتان:خو ب تتتو چیوری؟چتته زود  رگشتتتی؟نگفته  تتودی  تتا ستتیامک میری.. ا تتا       

 سرکاره

 ...سیامک:من زنگ زدم  ه  ذین  یرون دیدمخ

 ,,,مامان یه  هان گگفت و رخت رو م ن نشست

 ..ک اشاره کردم که  رو رو م ن رو ه رو یخ  شینرو  ه سیام

 ..سیامک گرخت و رخت نشست رو م ن و م ب رختب ک ار مامان نشستب

 

 

  ردیا

 تتا رختتتن  ذیتتن و ستتیامک ستتعی کتتردم  یشتتتر  تتا اهتتورا متتچ شتتب.. ه نظتتر کتته پستتر    

 ..خو ی میاد..من که ازب خوشب اومد نظر تیرداد هب همین  ود

 مکرسا:خب ا ن چی ک یب؟
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 رام: پلتتتو هتتتوا ک یب.. عتتتدب ختتتودب زد زیتتتر خ تتتده..این جملتتته ک تتتاب خ تتتده 

 داشت؟؟

 ..ا ن خ ده ی این جمله کوب؟من که نمی ی ب_

 ..ال ا:پو عی ک  زن تا   ی ی

 ..هر هر هر دختره ی س ک

ایتتال  دم حستتا خ ن تتردم و رو  تته تیتترداد گفتب:چتتی ک یب؟پاشتتیب  تتریب متتا هتتب       

 ..خب

 ..جمن هر چی  گه من همونبتیرداد:من تا ن جمعب ..

 ..اهورا: ه نظرم  یاین یه  ازی ای چیزی یه کاری ک یب خب

 مگه  گه شدی  خه؟؟_

  ار د:حا  یه  ار  گه شیب چی میشه مگه؟؟

 ..چه ع ب یه کالم از شما در اومد_

اهتتورا در حتتالی کتته می  دیتتد گفتتت:این  گتته   یعتتتخ ای تته..ولی اون ی تتی فتتولخ     

 .. و ا می  ه  ووو ا

یع تتی چتتی اون ی تتی فولخ؟؟خ رمتتو  تته ز تتون  وردم کتته ال تتا گفتتت:یع ی  تترادر       

 ..دوفلوب

 مگه  ار د  رادر دو فلو داره؟_
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اهورا: ار تتد نه..خر تتد.ای ی کتته ا ن رو تترو  نشستتته خر تتده اون ی تتی داداشتته ز تتون    

دراز نفکمتتخ  ار تتده کتته ا ن پتتیخ خالتته پگاه)مامتتان  ار تتد و خر د(مونتتده تتتا  کتتخ    

 .. ه امروز نو ت  ار ده خر حمّالی ک هکمک ک

 ..چه جالب_

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 ..ال ا:خیلی جالب

 رو ه ال ا گفتب:چیه که هی هرچی میگب شما تایید و ت ذیب می ک ی؟؟

 ..ال ا حالت متع ب  ه خودب گرخت و گفت:مش ن از شما 

 ..عه عه عه دختره ی پرو رو   ی ا

ی یتتالخ کتتردم و رو  تته اهتتورا  ی یتتاگ  تتاو  گتته کتته زدن نتتداره.. ا ایتتن خ تتر خودمتتو  

 گفتب:خب حا  چی  ازی ک یب؟

 نیاز:اسب خامین

  یا دو کالم از مادر عرو _

 تیرداد اروم در گوشب گفت:چه ر یی داشت؟؟

 ..م ب مثن خودب  روم گفتب:ر یخ  ه  ی ر ییخ  ود

 ..ریز ریز خ دیدیب که  ا تواخق  گه ها رو رو شدیب

 ..روز نمیشه و  ا  ازیه اسب خامین مواخ ت کردمم ب گفتب دیگه یه روز که هزار 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 خب دانشم دا حا   رگه از ک ا  یاریب؟_

 ..مکرسا:من تو کیفب دختر دارم

دخترشتتو از کتتیفخ در  ورد و  تته هممتتون ی تتی ی تتی  رگتته داد ..متتن و تیتترداد کتته     

همیشته خودکتار تتو کیفمتون  تود.. رامب متداد داشتت..ولی نیتاز نته خودکتار داشتتت و           

اد کتته ال تتا یتته خودکتتار  کتتخ داد و اهتتورا و خر تتدم داشتتتن.. عد از نوشتتتن      نتته متتد 

تیترهتتتای  تتتازی)همون استتتبوخامینورنگو ذا و... خودمتتتون(اوگ از مکرستتتا شتتترود    

  ویستتیب ..همتته ت تتد ت تتد می وشتتتن و متت ب مثتتن جتتت    "متتیب"شتتد کتته گفتتت همتته از 

 .. رگمو پر می ردم

 

 

دستتتمب درد گرختتته  تتود از  تتو  گتتردنب خشتتک شتتده  تتود از  تتو ستترم پتتایین  تتود و

ت تتد ت تتد می وشتتتب..خ ر کتت ب یتته یتتک ستتاعتی گذشتتته  تتود ..هممتتون خستتته شتتده      

 تتودیب دیگتته کستتی حا تتر  تته ادامتته ی  تتازی ن تتود در  ختتر هتتب  تتازی  رنتتده           

نداشتتت...می پرستتید چرا؟؟چتتون امتیتتاز متتن و ال تتا خانومتته نتتاز نتتازی ی تتی شتتد..وای   

ازیب نتفشتتو ت لتتب کتترد ..خالیتته  تتا    کتته متتن چ تتدر دو  داشتتتب  زنمخ..تتتو  تت    

شتتوخی و خ تتده و ت لتتب کتتاری و  گتتو و مگتتو و دعتتوا و  شتتتی و فکتتر و ای تتا  تتازی      

تمتتوم شتتد و همتته عتتزم رختتتن کردیب..موفتتن رختتتن نیتتاز و تیتترداد  تتا هتتب رختتتن کتته    

اهورا گفت :خر د و مکرستا  ترن  تا اونتا چتون اهتورا ماشتین نیتاورده  تود و  تا ماشتین            

ن ماشتتین خر تتدم کتته اون تتا پ گتتر شتتده  تتود..فرار شتتد ختترداب  یتتاد خر تتد اومتتده  تتود

ماشتتی و   ره..مونتتدیب متتن و ال تتا و اهتتورا و  رام..همتته  تتا ماشتتین متتن رختیب..تتتو         

ماشتتتین هتتتر چکارتتتتامون شتتتلوغ کتتتار  تتتودیب و متتتن ایتتتن جتتتوّ شتتتلوغ رو دوستتتت 
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تتایی  داشتب..ال ا هب پتا  ته پتای ختودم  اهتام کتن کتن متی کترد و کتب نمیتاورد مت ب وف            

کتته میدیتتدم دارم کتتب میتتارم ستترین میگفتتتب :خنتتخ  گتته یتتلواته..اونب دیگتته چیتتزی  

نداشتتت  گتته..موفن هتتای کتتن کتتن و ران تتدگیب هتتب خکمیتتدم اهتتورا و  رام هتتب کتتب و    

 تتیخ  تتا هتتب متتچ شتتدن و یتته کوچولتتو  تتا هتتب یتتمیمی شتتدن..من خ تتط  تتا جتتادوگر     

فتتتب جتتادوگر زشتتت)همون ال تتای خودمتتون(دهن  تته دهتتن متتی کردم..وفتتتی  کتتخ گ  

 ..زشت می واست کلمو   َ ه هر چ د خیلی زشت هب ن ود..خدایی خوشگن  ود

 عتتد از ای  تته  گتته هتتا رو رستتوندم خونشتتون  تته  تترف خونتته ی خودمتتون حرکتتت     

کردم توی راه همتخ خ ترم درگیتر امتروز  ود..هرچ تد اتفتافی نیفتتاده  تود ولتی متن           

میدونب چتترا!!!در هتتر حتتاگ همتتخ ناخود گتتاه ذهتت ب  تته ستتمت ال تتا کشتتیده متتی شتتد..ن

 ..روز خو ی  ود

 

  ذین 

از پله ها  دو  تدو رختتب  تا  .. رگشتتب پشتتمو نگتاه کتردم   یت ب ستیامک میتاد یتا نته             

کتته دیتتدم وستتط پلتته هتتا ختتب شتتده و نفتتو نفتتو میزنتته ..دوتتتا پلتته ای کتته  تتا  رختتته  

 ودمتتو  رگشتتتب تتتا  کتتخ  رستتب..رو  کتتخ گفتتتب:پو چتتی شتتد ت  تتن خان؟ تتدو        

 ..من خیلی هی ان زدمدیگه..

ستتتتتتتتتیامک در حتتتتتتتتتالی کتتتتتتتتته نفستتتتتتتتتخ میرختتتتتتتتتت و میومتتتتتتتتتد      

 ..گفت:تو..خین..ی..تن..د.. ..ند..راه..میری ..مراعا.. ..م ب..کن

 ..خ دیدم و گفتب:تو ت  لی  ه من چه
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پشتتتمو  کتتخ کتتردم و   یتته ی پلتته هتتا رو  تتا  رختتتب .. تته ستتالن ایتتلی کتته رستتیدم      

 اومتتد و گفت:چتته ع تتب تمتتوم شتتد ایتتن   تتا خره ستتیامک ختتان مغتتوگ از پلتته هتتا  تتا  

 ..پله های کوختی..حا  ما یه  ار اومدیب ای  ا  سانسور ای ا خرا ه

 .. ا دستب ی ی زدم  ه  ازوب و گفتب: یا کب  ر  زن

امروز فرار  تود جتواب  زمایشتمونو  گیتریب ..سته روز پتیخ متن و ستی ستی اومتدیب           

د متتن ختتودم ه تتوز یتته کوچولتتو    زمتتایخ .. تته مامتتان  ا تتا کتته ه تتوز نگفتیب..هرچ تت  

شک داشتتب نست ت  ته ایتن نست تمون ولتی  ته روی ختودم نیتاوردم گفتتب شتاید ستی             

ستتی ناراحتتت شتته..در هتتر حتتاگ ازمتتایخ هتتب پیشتت کاد ختتود ستتیامک  تتود..من رو       

 ..ی دلی انتظار نشستب تا سیامک  ره  رگه ی جواب رو  گیره و  یاد

 ..اومد و ک ار من نشست  ا  رگه ی توی دستخ از اتا  رو رویی  یرون

 خب چی شد؟_

 سیامک:چی چی شد    ی؟

 تتا ا  تتی گفتتت خ تتته دلتتب فتت   رختتت و  تتی اختیتتار پریتتدم  غلتتخ کردم..چتته خو تته     

 (��داداب داشت اااا)حا  یه روزه پیداب کرده ها..این  ذین چه جو گیره

 سیامک: ریب

 .. ا هب از  زمایشگاه  یرون اومدیب و سوار ماشین سی سی شدیب

 ..میگب سی سی  ونب زودتر وسایلتو جمن کن  یا  ا خودمون زندگی کن_

ستتی ستتی:اوهوم ختتودمب تتتو خ رشتتب دلتتب می تتواد هرچتته زودتتتر یتتاحب یتته پتتدر و   

 ..مادر وافعی و یه خواهر کوچولوی شییون  شب
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 شیرین  شی تو_

سیامک م تو رستوند خونته و ختودب نیومتد مت ب رختتب خونته و ل استامو عتود کتردم            

رختتتب پتتیخ مامتتان ی تتب  اهتتاب  شتتپزی کتت ب شتتاید یتته چیزایتتی یتتاد  گیتترم   عدشتتب 

هرچ تتد از متتن کتته   تتی گتترم نمیشتته..مامانمب میگتته خودشتتب هتتب ستتن متتن  تتوده       

 .. شپزی  لد ن وده پو چیز زیاد مکمی هب نیست

 

 

 سیامک

 عتتد از ای  تته  ذی تتو رستتوندم ختتودم رختتتب خونتته کتته هرچتته زودتتتر وستتایلمو جمتتن    

ر و متادر وافعتیب زنتدگی ک ب..ولتی  ایتد وایستب تتا وفتتی کته  ذیتن  تا            ک ب و  رم  ا پد

مامتتان  ا تتامون حتترف  زنتته..تو ماشتتین  تته جتتواب  زمایشتتمون نگتتاه کتتردم و دیتتدم    

کتته نتی تته مث ته..هرچ تتد چیتتز دیگتته ای هتتب انتظتتار نداشتتتب..خیلی حتتو ختتو ی  تتود   

 تتوان اون لنظتته ای کتته  ذیتتن  تتدون نگتتاه کتتردن  تته جتتواب  زمتتایخ م تتو  تته ع      

 تترادرب ف تتوگ کتترد و م تتو تتتو  غتتن گرختتت..این نشتتون میتتده کتته اون  تته متتن اعتمتتاد 

داره..ایتتن یتتدرا چیتتور  دمیتته  ختته...وفتی رختتتب یتتدرا خونتته  تتود.. کخ منتتن        

متتین دیتتدم ستتر و کلتتخ پیتتدا شتتد و گفت:چتته ع تتب 2نذاشتتتب و رختتتب اتتتافب  عتتد از 

ردم عتتود شتتدی خونتته پیتتدا  شتتد..از اون روزی کتته همتته چیتتو  تترا  تعریتتف کتت   

 ..دیگه مثن ف ن  اهام رختار نمی  ی

توفتتتن داری ه تتتوزم  کتتتت  گتتتب  ا ا؟هه.. ستتته توروختتتدا.. رو  یتتترون می تتتوام      _

 ..  وا ب

 یدرا:همین؟؟پو نتی ه این چ د ساگ زحمت من چی میشه؟
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زحمتتت؟؟تو  تته ایتتن کتتارا  میگتتی زحمت؟می واستتتی م تتو نتتدزدی کتته  عتتدب       _

 ..حمت  شیم  ور  ه متنمن شدن این همه ز

وفتتتی دیتتدم هیگتتی نمیگتته رختتتب رو ت تتت دراز کشتتیدم و پتتتو رو کشتتیدم رو ستترم و  

 از همون ا گفتب:میتونی  ری  یرون

چ تد لنظتته  عتتد یتدای  ستتته شتتدن در نشتون از رختتت خ  تتود..ذه ب رختت  تته ستتمت     

 ...اون روزی که خکمیدم پسر   یامین راد و کیارا خرس دم

 *خلخ  ک*

 ب م و ندیدی؟ ا ا؟؟ ا ا این کتا_

 ..یدرا:نه پسرم من  ه کتا ای تو چی ار دارم

 

 ...اه پو کوب_

درحتالی داشتتتب دن تاگ کتتتا ب میگشتتتب  ی ففسته یتته  ل تتوم  تود..اولخ تع تتب کتتردم     

 که چرا  ل وم توی ففسه ی کتا ه؟

رو ت تتت نشستتتب و  ل ومتتو  تتاز کردم..ع ستتایی تتتوب  تتود کتته متتن ایتتال نمیدونستتتب 

وشتتتون  ا تتتامو میشتتت اختب.. ا ا یتتتدرام ک تتتار یتتته خانومتتته  ع ستتتای کیتتتا ..خ ط ت

ستتاله  غتتن خانومتته  ود..تتتو همتته ی ع ستتا خ تتط  2وایستتاده  تتودن و یتته  گتته ی ت ری تتا

این سه نفتر  تودن و متن نمیدونستتب کتین..ی ب ک   تاو شتدم  ترای همتین  ته پشتت            

یتتتدرا و ستتتارا و  "ی تتتی از ع ستتتا نگتتتاه کتتتردم و نوشتتتته ی روب رو خونتتتدم..     

 "..نکوچولوشو
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یع ی چی؟؟مگته ایتن مامانمه؟مگته ایتن  گته م ب؟ولتی اخته ایتن کته ع تو  گگیتای            

متتن نیو...گتتی  شتتده  تتودم  تترای همتتین دیتتدم  کتتترین راه  تترای خالیتتی از ایتتن      

ستتردرگمی ستتواگ از  ا امتته..از اتتتافب رختتتب  یتترون کتته دیتتدم رو م تتن نشستتته و داره    

همگ تتان مشتتغوگ ختتیلب   تلویزیتتون نگتتاه می  تته..رختب ک تتارب نشستتتب ولتتی اون      

دیتتدن  تتود..رو  کتتخ در حتتالی کتته ع تتو تتتوی  ل ومتتو نشتتون میتتدادم گفتب: ا تتا ای تتا 

 کین؟

وفتتتی نگتتاب  تته  ل تتوم تتتوی دستتتب اختادوانگتتار کتته شتتوکه شتتده  تتود خ تتط نگتتاه        

 ..می رد

 

 *ادامه ی خلخ  ک

 یدرا:ای و از ک ا  وردی؟

 تو ففسه  ود..میشه  گی ای ا کین؟_

تشتتو  تته متتن کتترد و رختتت کتته رو کاناپتته  شتتی ه.. ه متت ب اشتتاره   تتدون زدن حرختتی پش

 ..کرد ک ارب  شی ب

یتتدرا:این فضتتیه  تتر میگتترده  تته وفتتتی کتته  تتا ستتارا ازدوا  کتترده  تتودم و ستته متتاه از  

زنتتدگیمون میگذشتتت کتته متوجتته شتتدیب ستتارا حتتاملو..اون وفتتتا متتن خوشتتناگ        

ثتتن   یتته  شتتدموخب کیتته کتته از شتت یدن خ تتر پتتدر شتتدنخ خوشتتناگ نشتته؟م ب م      

 ..روزها میومدن و میرختن تا پسرمون  ه دنیا اومد..اسمشو گذاشتیب سیامک

 مگه اون پسر م..؟_
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 ..یدرا:چیزی نگو لیفاو زار من همه چیو تعریف ک ب لیفا تو حرخب نپر

ختب ..اسمشتو گذاشتتتیب ستیامک. ا اومتدن ستتیامک  ته زنتدگیمون انگتتار عشتق متتن و        

اومتتد کتته ستتیامک متتریض شتتد اون موفتتن خ تتر   ستتارا دو  را تتر شتتد..تا یتته روز ننتتو

کتت ب حتتدودا دو متتاه یتتا ستته متتاهخ  تتود..دکترا گفتتتن مشتت ن ت فستتی داره و ایتتن       

مشتت لخ مادرزادیه..ستتیامک تتتو  یمارستتتان  ستتتری شدوستتارا روحتتیخ تضتتعیف       

شتتد..دو هفتتته  تتود کتته راهمتتون شتتده  تتود از  یمارستتتان  تته خونتته از خونتته  تته          

 .. یمارستان

ی اومتتد و ستتیامک رو از متتا گرخت...متتا خیلتتی حتتالمون  تتد شد..ستتارا   تتتا یتته روز لع تتت

میگفتتت از پرورشتتگاه  گتته  یتتاریب متت ب ف تتوگ کتترده  ودم..ستتارا اون اواختتر  تتازم  تته   

 یمارستتتان میرختتت تتتا   ی تته میتونتته یتته  گتته ی نتتوزاد رو  تته خرزنتتدی  گیتتریب یتتا       

ب دیتتتدم کتتته نتتته..م ب یتتته روز  اهتتتاب رختتتتب و اون تتتا کیتتتارا و   یتتتامین رو  تتتاه   

هرکدومشتون یتته  گتته ی ت ری تتا یتتک یتتا دومتاه  غلشتتون  تتود ..وفتتتی دیتتدم اونتتا ان تتد   

شتتادن حستتودیب شد..راستتتخ متتن از همتتون اولتتخ  تته   یتتامین حستتودیب میشتتد ولتتی 

وفتتتی دیتتد  تتا هتتب تشتت ین ختتانواده دادن حتتو حستتادتب نستت ت  کشتتون  یشتتتر        

 تتردم کتته اگتته یتته   شتتد.. دون ای  تته  تته ستتارا چیتتزی  گتتب همیشتته تع ی شتتون می    

خریتتت م استتب پتتیخ اومتتد ی تتی از دوفلوهاشتتون رو  تتدزدم تتتا خودمتتون  تتزرگخ    

ک یب.. عد از ای  ته سته روز تع ی شتون کتردم  تا خره یته  تار خریتت جتور شتد و تتو            

 ..رو دزدیدم..این شد که تو ا ن از خانواده ی خود  جدا هستی

چتتون اون ختتواهر    تترای همتتین متتن  تتا ازدوا  تتتو  تتا  ذیتتن م الفتتت می تتردم          

 ..تو ه..شما دوفلوهای  یر همسانین
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  اورم نمیشد..از ش یدن حرخاب شوکه شده  ودم یع ی چی؟؟من  رادر  ذی ب؟

 

 

  اورم نمیشه این حرخا چیه که میگی؟؟_

 ..یدرا: اید  اور   شه.  وای یا ن وای ح ی ت ای ه ی ر کن تا  کت  گب

 . ا یه کا ذ توی دستخ  رگشت ه دن اگ این حرف از اتا   یرون رخت و 

 این چیه؟_

 .یدرا:جواب  زمایخ

 تتود ..تتتوب   DNA تستتت..گرختب ازب رو کا تتذ نذاشتتتب حتترف دیگتته ای  زنتته   

 .. ود.. اورم نمیشد %99نوشته شده  ود که من پسر   یامی ب..و نتی خ 

 ای و از ک ا  وردی؟_

ودم از   یتتامین یتتدرا:ای و خیلتتی وفتتته پتتیخ همتتون موفتتن هتتا کتته تتتو رو دزدیتتده  تت   

گرختب خ ط نپتر  چتون خیلتی کتاره ست تی  ود.. ته کمتک دوستتخ تونستتب یته تتار            

از موهتتاب رو گیتتر  یتتارم و ایتتن تستتتو  گیتترم چتتون میدونستتتب یتته روزی  ایتتد ایتتن    

ح ی تتت رو  کتتت  گتتب و  تترای اب تتا  ایتتن ح ی تتت  تته تتتو  ایتتد متتدرف داشتتته  اشتتب.. 

ده ی ایتتلیت  اشتتی یتتا من؟هرجتتور   حتتا  تتتتمیب  تتا خودتتته..می وای پتتیخ خونتتوا   

 ..مایلی

 عتتد از از زدن ایتتن حتترف از جتتاب پاشتتد   ا اتتتا  رختتت  یتترون ..حتتا   ایتتد چی تتار   

ک ب؟یع تتی چی؟؟خیلتتی ستت ته کتته  دم تتتو یتته روز  فکمتته پدربوپتتدر وافعتتیخ         
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 اشتتب..مغزم ففتتن کرده..ت کتتا خ تتری  "راد"نیستتت ..ایتتال نمیتتتونب تتتتور کتت ب کتته یتته 

و  ته ان تام دادنتخ متتمب شتدم زنتگ زدن  ته  ذیتن  تود ..زنتگ            که  ه ذه ب رستید 

زدم  کتتخ کتته گفتتت در  تتد و متت ب رختتتب اون تتا..توی راه کتته داشتتتب میتترختب اون       

تستی که یتدرا داده  تود رو پتاره کتردم و تتتمیب گترختب  عتد از گفتتن همته ی ایتن           

 .. حرخا  ه  ذین یه تست دیگه  دیب

 

 

   ذین

اه امتتروز ایتتال حویتتله ی ..ب از ختتواب  یتتدار شتتدم  تتا یتتدای مزختترف   رم گوشتتی 

دانشتتگاه رو نداشتتتب ولتتی نمیتونستتتب هتتب نتترم چتتون  ی تتت زیتتاد داشتتتب ستتر کتتال   

ایتتن استتتاده خالیتته  ل تتد شتتدم و رختتتب یتته ا تتی  تته دستتت و یتتورتب زدم ختتوا ب  پتتره 

  .فضیه ی نامزدی هب که ل گ  ر هوا مونده..اووف

ی یت دلی میتز تتوالتب نشستتب ی تب  ته ختودم        شرود کتردم  ته حا تر شتدن..اوگ رو     

 رسب اوگ  تا کترم پتودر شترود کتردم  عتدب یته ریمتن و یته ر  یتورتی ..)ایتن  تود             

اون همتته میگفتتتب  تته ختتودم  رستتب؟(اه  ی یتتاگ  ا تتا..از جتتام  ل تتد شتتدم و یتته شتتلوار    

کتان مش ی لوله  تا یته متانتوی کرمتی تتا زانتو پوشتیدم موهتامب از پشتت جمتن کتردم            

جلتتومب همتته رو دادم  تتا   عتتدب یتته م  عتته ی مشتت ی هتتب پوشتتیدم و  عتتد   و موهتتای

از  رداشتتتن ختتر  و پتتر  هتتا و وستتاین متتورد نیتتازم کولتته ی مشتت یمب  رداشتتتب و    

رختتتب پایین.. ا تتام کتته ن تتود و رختتته  تتود ستترکار مامتتانمب ختتواب  تتود..این مامتتان متتن  

 رو کته  ا  یست و یت  خیلی خواب  لو ته هتااا.. ی یتدا رختتب تتو  شتپزخونه یته چ تد تت         

ای مشتتت ی  گ هتتت کفتتتخ دم دم و ختتتوردم چتتتایی یتتته  عدشتتتب ختتتوردم  تتتود اوپتتتن
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استتتارمو پوشتتیدم و پتتیخ  تته ستتوی دانشتتگاه)حا  همگتتین جتتای تکفتته ای هتتب ن تتوداا( 

تتتو حیتتا، دانشتتگاه  تتودم کتته دیتتدم  رام و نیتتاز دارن  تتا ال تتا و مکرستتا حتترف میتتزنن   

هتتب رختتتیب تتتو کتتال  ..ایتتن کتتال   رختتتب پیششتتون و  عتتد از کمتتی ختتوب و  تتخ  تتا  

متتین کتته نشستتته 2متتن  تتا اونتتا جتتدا  تتود پتتو رختتتب یتته کتتال  دیگتته نشستتتب.. عد از 

 تتودم دیتتدم ستتیامک اومتتد ک تتارم نشستتت  تتاهب ختتوب و  تتخ کتتردیب و اون از         

او اد خونشون  ترام گفتت کته دیگته  ته یتدرا منتن نمیتده و  اهتاب سترد  رختورد            

کتته رختتتار می  تته خو تته و  تته ایتتن رختتتارب  می  تته متت ب  کتتخ یتتاد دادم همی  تتوری  

 ..ادامه  ده تا وفتی که  فکمیب تو گذشته یدرا  ا مامان  ا امون چی  وده

 تتا اومتتدن استتتاد ستتاکت شتتدیب و  تته در  گتتوب دادیتتب و  عتتد از کتتال  ستتیامک     

گفت که کتال  نتداره و میتره خونته تتا استتراحت ک ته اون توری کته میگفتت دیشتب            

ا تته..در هتتر یتتور  رختتت و متت ب م تظتتر  رام ای تتا  تتودم تتتا  ختتوب نتونستتته  تتوده   و

 .. یان

از کتتتال  کتتته در اومتتتدن پتتت   تتتتایی رختتتتیب  وختتته تتتتا یتتتک م چیتتتز میتتتز            

  وریب..هرکتتدوممون یتته چیتتز ستتفارب دادیتتب و مشتتغوگ ختتوردن  تتودیب کتته ال تتا رو 

  ه مکرسا گفت:راستی تو ل ا  داری  رای پ   ش  ه؟

ازه خریتدم  ته نظتر ختودم واسته مکمتونی پت   شت  ه         مکرسا:اره یه پیترهن دارم کته تت   

 شب م اس ه.تو چی؟چیزی خریدی؟

 چه خ ره پ   ش  ه شب؟؟_

 .. ال ا:تولد   ار د و

 مکرسا:و  ار ده..تولد  ار ده خ ط
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 .. عدب یه چشب  ره نثار ال ا کرد که من نفکمیدم م ظورب چی  ود

 

 

ه تولتتدی عروستتی چیتتزی   رام:ختتوب  تته حالتونویتته مکمتتونی اختتتادین متت ب دلتتب یتت   

 می واد ایال خامیالمونب  ه خ ر گرختن یه مکمونی تپن نیستن خسیسا

 خب حا  حرص ن ور شیر  خشک میشه_

  رام: ی ادب چه  رز حرف زدنه

 نیاز: رام  ی ج  ه نشو حا 

 ال ا رو  ه مکرسا گفت:من ل ا  ندارم که.. اید  ریب   ریب

 مکرسا:ای وای نه من که نیستب

  لط کردی پو  ا کی  رم؟؟؟ال ا:

 مکرسا:نمیدونب ولی من که نمیام

 چرا خو  رو  اهاب دیگه_

مکرستتا:وای  ذیتتن تتتو نمیتتدونی کتته  تتا ال تتا  تتری خریتتد خ تتط دا تتون میشتتی و           

  رمیگردی چشب  ازارو کور می  ه  خرشب هیگی نمی ره..اه

 ..ال ا:دروغ میگه مثن سگ  

 مکرسا:من دروغ میگب  یشعور؟؟
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 تتد حتترف میزنین..حتتا  یتته خ تتری  تته حالتتت می  تتیب التتی جتتون حتترص  عتته  ستته چ_

 ن ور..زود  اشید پاشید  ریب کال  شرود شداا

ه دن تتاگ ایتتن حتترف همتته از  وختته ختتار  شتتدیب و  تته ستتمت کالستتامون راه اختتتادیب..   

 عد از کتال  از  گته هتا ختداخظی کتردم و  ته ستمت خونته ران تدگی کتردم و  عتد از            

ناهتتار  عتتد از دادن گتتزارب کتتاملی از دانشتتگاه  تته مامتتان    ای  تته رستتیدم ستتر میتتز   

 ..رختب ی ب   

 

 

   ار د

 

اوووووف  تتازم ف ایتتن گوشتتی داره زنتتگ می تتوره ... ولتتی انگتتار گوشتتیه خر تتده ...     

  خب  زار   ی ب کیه

  له؟؟ -

 ...  ال ا: سالم خر د

 ... سالم ال ا خانب-

  ... ال ا: خر د ی چیزی  گب ن نمیگی

 ... داره  ستگی -

 ... ال ا: توهب شدی  ار د
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  حا   گو چی می وای -

 ... ال ا: میشه ب  ار د  گی  ذی ب  رای تولدتون دعو  ک ه

 ذیتتن؟؟؟؟ اون  تترای چتتی  ایتتد  یتتاد )همتتین ی نفرمتتون کتتب  تتود خیلتتی ازب        -

خوشتتب میتتاد و ایتتن ال تتاهب سیاستتتمداریه  تترای ختتودب  تترای ای  تته میدونتته متتن       

 (زنگ میزنهم الفب ب خر د 

  ف خو یه دختره...  ال ا:خب همی  وری 

 ...  ی ب چی ار میتونب    ب -

  ... ال ا: راستی سفارب سیام ب  کخ   ن

 اون دیگ  رای چی؟؟ -

  ... ال ا: فضیخ ی ب  و نیه ولی همین فدر  دون ف داداب اذی ه ... خعال

  سرین گوشیرو فین کرد و اجازه نداد ادامه  دم

 

.... 

 ...  ا حا   اید این ع ی ه و اون داداششب تنمن ک باج

 

 

   ذین
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حا ر شدمو یه ختداخظی ستر ستری از مامتان و  ا تا کردمتو رختتب پتایین فترار  تود  تا            

ال ا  ترای پت   شت  ه شتب  تریب خریتد ... دیشتب ال تا  کتب زنتگ زدو گفتت ف  ار تد             

اگتته تتتو و ستتیام ب دعتتو  کتترده متت ب ف کتتال ب مکمتتونی ن نمتتیگب م تویتتا         

  ... مکمونی  ار د  اشه ف حسا ی میشه اذیتشب کرد

ه تتوز در ماشتتی و  تتاز ن تترده  تتودم ف شتت ایتای ال تتا ختتانب شتترود ... چ فتتدر دیتتر       

 ... کردیو از این چر  و پرتا

کتتارمون شتتده  تتود دیتتدن ویتری تتا ... هتتیچ ل استتی   ظرمتتون حتتتی نزدیتتک ب ختتو ب   

 ... ن ود

ی می تتردن ... ایتتال از ایتتن و تتعیت خوشتتب  انگتتار ویتری تتا داشتتتن  کمتتون دهتتن ک تت 

  نمیومد ف   ین   ین کردنای ال ا خانب شرود شد

 ال ا: اذین اون ل اسرو   ین   ظر  فش گ نیست ؟؟؟

 تتا  تتی حویتتله ستترمو ب  رختتی ف اشتتاره می تترد کتت  کتتردم ... اختته  تتار اولتتخ ن تتود 

ی ه ف ایتتن جتتوری ذو  می تترد و میتتزدم تتتو ذوفتتخ ... ختتب چی تتار کتت ب  گتته ستتل    

 ... نداره دیگ

 ال ا : نظر  ؟

ولتتی انگتتار ایتتن دخعتته هتتب نشتتی ی  تتا متتن ی ابتتری کتترده  تتود پیراه تتی ف نشتتونب     

میتتداد ی پیتتراهن  ل تتد  تتود ف تتتا  تتا ی زانتتو ت تتگ  تتودو از زانتتو ب پتتایین یتته تتتور    

حریتتر ادامتتخ داده  تتود رنگشتتب   یتته ی تتی  تتودو ی شتتب  تتا همتتون تتتور حریتتر حل تته  

 ... شده میشد دور گردن
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ال ا دستمو کشتید و  تا ختودب  ترد تتو ...  ته در و دیتوار مغتازه نگتاه می تردم ف ال تا            

 ی در اتتتا  پتترو و  تتاز کتترد ... حستتا ی  کتتخ میومتتد ...  تتا تاییدیتته ی متتن ل استتو       

 ... خریدیمو دو اره مشغوگ گردیدن شدیب ... کب کب داشتب ناامید میشدم ف

 

   ار د

  ی رو ف رزو کرده  ودیمو ک سن کردم ا ا: پگاه من سالن مکمونی ا

 ...مامان : یزدان از دست تو ... این همه مکمونو می وای چی ف

 ا تتا: ای  ا تتا  تتزار حرخمتتو تمتتوم کتت ب ... انت تتالخ دادم ب  تتاغ شتتاندیز ... ای یتتوری     

 ... خ ر ک ب  ار د و خر دم  یشتر است  اگ ک ن

وستط :  خترین ب  ا تا یتزدان      م ب ف همته ای تا رو شت یده  تودم   تق معمتوگ پریتدم       

 ... خودم

   ذین

 

  ا ا: ذین ؟... تتمیب نداری پاشی

 ا تا  تزار ی   _انگار  ا تا ستعی داشتت  یتدارم ک ته ... ه توز چشتمامو  تاز ن ترده  تودم           

 ... کوچولو دیگ   وا ب

 ا تتا:  ردیتتا ای  تتا  تتود ... )همیشتته ی ختتدا خونتته ی متتا  ...  تترای همتتین تع تتب       

 (خواب شیری مو ادامه  دمن ردمو سعی کردم 
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  ...  ا ا: کار  دعو  مکمونیه دوستتو  ورده ... اسمخ  ار د  ود دیگ

از ستتر ک   اوویتته ای  تته م تتو ستتیامک و  تتاهب نوشتتتن یتتا کارتتتای جتتدا دادن زودی    

پریتتتدمو مشتتتغوگ  ازرستتتی کتتتار  شتتتدم ... اختتتی استتتب م تتتو داداشتتتمو  تتتاهب       

و مامتتانب تازگیتتا ستتیامک و زیتتاد  چ خو تته ف داداب دار شتتدم .  ا تتا  ️☺��نوشتتتن

 ... میدیدنو ت ری ا ب وجودب عاد  کردیب

 

 

 ..گوشی رو  رداشتب تا  کخ زنگ  زنب و  گب مکمونی دعو  شدیب

 ..یه  و

 سیا:جونب؟

 رو گوشی خوا یده  ودی؟؟_

ستتیا در حتتالی کتته داشتتت می  دیتتد گفت:نتته ن وا یتتده  تتودم دستتتب  تتود و زود جتتواب 

 اهرمو م تظر  زارم؟؟دادم مگه میشه من خو

 فر ون داداب..چیزه میگب خردا شب که کاری نداری؟_

 سیا:چیور؟

  ریب مکمونی_

 سیا:مکمونیِ؟

 .. ار دوتولدشه.. را ما هب کار  خرستاده.. یا دیگه لفدا_
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 ..سیا: اب حا    ی ب چی میشه اگه فرار شد  یام یا نیام عتر زنگ میزنب

 کاری نداری؟  اشه ولی سعی کن حتما  یای..خب_

 سیا:نه ..خعال

 خعال_

 عتتد از ای  تته گوشتتیو فیتتن کتتردم رختتتب یتته دوب گتترختب و اومتتدم ی تتب درستتامو       

متترور کتتردم و رختتتب تتتو نتتت ی تتب  گتترخب کتته دیتتدم  رام و نیتتاز هتتب  نالی ن..تتتو     

نفتتتری زدیب)پتتت   نفتتتری یع تتتی متتتن و نیتتتاز و  رام و تیتتترداد و     5گروهتتتی کتتته  

 ؟ ردیا(تایه کردم:چیورین گوریال

 نیاز:زهرمار  ی تر یت

  رام:سالم  ذی ی

 ..سالم  رام جونب خو ی؟این نیاز  ی اد ه نمیدونه که اوگ  اید سالم  ده_

  رام:من خو ب تو خو ی؟

 نیاز:اه حا   کب خورد از این تعارف تی ه پاره کردناتون

  ه درف_

هتتب دیگتته هیگ تتدوممون حرختتی نتتزدیب کتته متتن دو تتاره تایتته کردم:ال تتا  تترا شتتما    

 کار   ورده دیگه؟؟

 ..هردوشون تایید کردن و  ن  رخت سر ل ا  پوشیدن اه
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 من دیروز  ا ال ا رختب خرید و ل ا  خریدم شما هب یه چی  پوشین دیگه.خعال_

ای تتو گفتتتب و  ف شتتدم..از جتتام پاشتتدم و رختتتب  یتترون پتتیخ مامتتان داشتتت  تتا مامتتان  

 ..دم تلف خ تموم شهساره)مامانِ مامانب(تلف ی حرف میزد م ب م تظر ش

 

 

  ار د

 ختتتتتتترررررررر تتتتتتتد ک ایی پو  یا دیگه_

 خر د:اومدم دیگه ه  رتو پاره کردی

حرختته دیگتته  کتتخ نتتزدم و رختتتب نشستتتب پشتتت خرمتتون تتتا  تتریب  رایشتتگاه  تترای    

ایالپ موهتامون..من کته نیتاز نداشتتب ولتی مامتان میگفتت  ریتد متدگ موهتاتونو ی تی            

 ..ه ی یه کسی نتونه تش یتتون  دهک ید ل اساتونب ک

 ..ما هب چیزی نگفتیب و ا نب در راه می  اشیب

*** 

متتدگ موهتتامون کتته خیلتتی ختتوب شتتده  تتود ل استتامونب  تتا همدیگتته متتو نمیتتزد           

هردومتتون کتته کتتت شتتلوار دودی  تتا پیتترهن ستتفید پوشتتیده  تتودیب یتته کتتراوا         

یب و هتتر دودی هتتب زدیتتب کفشتتامونب کتته مشتت ی  تتروا   تتود رو پوشتتید      _مشتت ی

کتتدوممون ادکلتتن خودشتتو زد و  تتا هتتب اتتتا  در اومدیب..شتتاید ت کتتا خرفتتی کتته  تتا هتتب 

داشتتتیب  تتوی ادکل تتامون  تتود خر تتد امشتتب هتتب عی تتک نتتزد تتتا تشتت یص داده           

نشتتیب..از پلتته هتتا پتتایین رختتتیب و مامتتان و  ا تتا رو دیتتدیب کتته روی م تتن م تظتتر متتا      

دیتتد گفتتت:وااای معرکتته     نشستتته  تتودن تتتا  تتا هتتب  تتریب  اغ..مامتتان تتتا متتا رو        
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شتتدین..چ د خوشتتتیه شتتدین ال تتته پستترای م یتتد دیگتته  یتتر از ایتتن هتتب انتظتتار       

نمیتتره هتتیگ و نمیتونتته تش یتتتتون  تتده..حتی متتن کتته متتادرتونب تشتت یص نمیتتدم   

 ..وای  ه حاگ   یه

 ا ا:عه پگاه  یا  تریب حتا  دیتر نشته  عتدا از شتازده هتا  تعریتف کن..یع تی چتی کته            

شتتون  تتدی اون ستتمت راستتتی خر تتده اون ی تتی هتتب  ار تتده  یتتاین    نمیتتتونی تش یت

 .. ریب

 ..این در حالی  ود که اشت اه گفته  ود من سمت راست ایستاده  ودم

هاهاهتتا  ا تتامونب اشتتت اه کرد...تتتا خواستتتب یتته چیتتز  گتتب خر تتد گفتتت:ایوگ  ا تتا کتتار  

 درسته مگه میشه تو ما رو نش اسی؟؟

ه یتته چشتتمک زد و  تتا هتتب زدیتتب زیتتر خ تتده  متع تتب  رگشتتتب  کتتخ نگتتاه کتتردم کتت

 این خ ده ی ما  ه اونا خکموند که  ا ا اشت اه کرد

 مامان گفت: فرما این  ود تش یتت 

 .. عدب از در خار  شد

 ..پشت سرب ما هب رختیب و سوار ماشین شدیب..چه ش ی  شه امشب

 

 

  ذین

ون داشتتتب از در  ختترین نگتتاه رو تتتو  ی تته  تته ختتودم انتتداختب و از اتتتا  رختتتب  یتتر    

 میرختب  یرون که  ا ا گفت: ذین جان  ا  ردیا ای ا میری؟؟
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 لته  ا ایی..ستتیامک کتته نتوستتت  یتاد دیتتروز عتتتری گفتتت نمیتاد متت ب  تتا  ردیتتا ای تتا    _

 میرم موفن  رگشت هب یا  ا ای ا میام یا زنگ میزنب خود   یای دن الب

  ا ا: اشه دخترموخوب  گذره

کتتردم و رختتتب  یتترون.دم در ماشتتین  ردیتتا رو دیتتدم رختتتب   از مامتتان و  ا تتام ختتداخظی

نشستتتب جلو..پشتتت هتتب  رام نشستتته  ود.. عتتد از ستتالم و احتتواگ پرستتی و ای تتا راه      

 ..اختادیب

  ردیا تیرداد کوب؟خودب میاد؟_

 .. ردیا: ره اون گفت میره دن اگ نیاز  ا هب میان

  هان اوکی_

 ..ی مون  ود  یه ی راه در س و   ی شد خ ط یدای   ط  

 عد از ای  ته  ردیتا ماشتی و پتارف کترد سته تتایی  ته  ترف در ورودی راه اختتادیب از           

فستتمتی کتته ستت گفرب شتتده  تتود رد شتتدیب و از در رختتتیب تو.. تتاغ ت ری تتا شتتلوغ  تتود  

و مکموناشتتون زیتتاد  تتودن حتتا  خو تته مک دستتی دکتتتری چیتتزی نتتیو ایتتن  ار تتده      

 ..گاگوگ

 ته ستمتمون میومتد  عتد از ستالم و احتواگ پرستی م تو          ال ا رو از دور دیتدم کته داشتت   

 .. ه سمت اتافی که میتونستب ل اسمو عود ک ب راه مایی کرد

 ا  رام  ه ستمت اتتافی کته گفتته  تود رختیب..ل تا   رام هتب مثتن ختودم پوشتیده  تود            

..یه شلوار جتین مشت ی دمپتا پوشتیده  تود  تا یته  لیتز  ته رنتگ ستفید کته  ستتی اب              

ا زیتر  است خ  ود.. رایشتخ هتب ختوب  تود مت ب متانتومو در  وردم و         حریر  تود و تت  
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 رام  تا دیتدن ل استام گفت:ان تد میگفتتی ستاده ستاده ای تو میگفتتی؟؟؟من ایتن ل تا             

 رو عروسی  ا ام میپوشب نه ای  ه تولد دوسته دوستب

 کب حرف  زنا ..ل اسب  ه این سادگی و پوشیده ای_

 رون م تظرم رام: ره تو راست میگی زود  یا  ی

 تته ختتودم تتتو  ی تته نگتتاه کتتردم یع تتی ل استتب  ده؟؟یتته شتتلوار مشتت ی لولتته پوشتتیده    

 ودم  ا یه  لیز توسی که از جلتو کوتتاه  تود و تتا  تا ی نتاخب  تود از پشتت هتب تتا زیتر            

 استت ب  تتود روشتتب نوشتتته هتتای انگلیستتی داشتتت کتته  تتا رنتتگ هتتای م تلفتتی  تتودن    

 ختتط و ریمتتن شتتامن هتتب  رایشتتب.دورم دم تتو ری تتته  تتاز موهتتامب اتتتو کشتتیده  تتودم 

 عیتتر کمتتی ختتودم  تته دو تتاره و کتتردم تمدیتتد ر متتو.. ود فرمتتز ر  یتته و نتتازف چشتتب

 ..اتا  تو اومدن هب  ا ال ا و مکرسا و نیاز که زدم

 نیاز:عه سالم  ذی ی چه خوشگن شدی

 مکرسا:راست میگه خیلی خوب شدی

 .. شما هب خوب شدین_

ستفید  تود کته تتا کمتر      _ تد رومتی  ته رنتگ ستورمه ای     ل ا  مکرسا هب یته پیترهن  ل  

ت تتگ و از اون تتا  تته پتتایین کمتتی کلتتوب میشد..درستتته کتته ل استتخ ستتاده  تتود ولتتی    

 ..  کخ میومد

 ..رو  ه نیاز گفتیب:ما میریب  یرون ل استو عود کردی  یا

 .. ه همراه مکرسا و ال ا از اتا  رختب  یرون
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و میتتزای گتترد هتتب پشتتت ستتر هتتب تتتو دو  دور تتتا دور  تتاغ حستتا ی تتتز ین شتتده  تتود 

ردیتتف چیتتده شتتده  ودنتتو وسیشتتونب منتتیط دایتتره شتت لی  تتود ف ستت گ ختترب  تتا   

  یه ی جاها متفتاو   تود و یته جتورایی دیست و ی مکمتونی  ته حستاب میومتد ) حتا            

خو تته عروستتیخ نتتیو ( تتا ال تتا و مکرستتا رختتتیب ستتمت  ردیتتا و  ار تتد کتته  تتاهب         

 ایتتد یتته ت ریتتک زور زوری ب  ار تتد  گتتب      مشتتغوگ حتترف زدن  تتودن و  تتا خره   

  ... دیگ

  سالم(1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 ار دم  رگشت ستمتب ی تب ا روهاشتو  کتب نزدیتک کتردو  تا یته حالتت ستوالی مان تد            

 ...  کب سالم داد

 ... تولدتونو ت ریک می ب افا  ار د -

 تتا ایتتن حتترخخ فیتتاخخ تغییتتر کتترد )مگتته چیتتز ع ی تتی گفتتتب !!!( ردیتتا ام ریتتز ریتتز   

 ...... ملت حالشون حسا ی خرا ه داشت می  دید

 ...  ار د: خیلی مم ون

 گفتتن  ت ری شتونو  هتب  ال تا  و مکرستا  کته  ایتن  از  عتد !!!  شتده  این چرا ای  تدر متودب   

 ... نشستیب دیدیب که میزی دومین سمت رختیب

 ...  ردیا هب یه کب  عد از ما اومدو ک ارمون نشست

 ... یه سواگ -

 ...  ردیا:  پر 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 شتی  ه چی می  دیدی؟دفی ا دا -

 ...  ااین حرخب انگار که دو اره یه چیزی یادب اومده  اشه نیشخ  از شد

 ...خ ر ک ب  ا شما  ودما -

  همین...   ردیا:  ار د ف ن از این که  یای  رام یه چیزی تعریف کرده  ود 

  اها ... تو که راست میگی -

ه ر تتایت دادن و تشریفشتتونو  رام و نیتتاز و تیتترداد هتتب یتته چ تتد متتین  عتتد  تتا خر   

 ...   وردن

 

 

 موهتتتای  تتتودو پوشتتتیده نیتتتاز هتتتب یتتته پیتتتراهن کوتتتتاه عروستتت ی مشتتت ی و      

 ...  ود پوشونده هاشو شونه روی  از ل تشب    الیی

 ... خالیه حسا ی خوشگن کرده  ود

... 

و ختتوردن کیتتک وافعتتا دیتتگ خستتته شتتده  تتودم و کتتب کتتب        .یتتر. عتتد از ی تتب  

ولتی انگتار ای تا تتازه مکمونیشتون شترود شتده  تود جمتن          حویلب داشتت ستر میرختت    

 ختانوادگی  جمتن  یته   ته  داشتت  کتب  کتب  دوستانه یه مکمونتایی کته دعتو  کترده  تود      

 داشتتتن تتتازه خامیالشتتون   یتته و هتتا دایتتی مش تتتی ستتاعت یتته از  عتتد میشتتدو ت تتدین

کیتتک کشتتف کتتردم  ار تتد یتته    ریتتدن موفتتن ام  ردیتتا هتتای خ تتده دلیتتن...  میومتتدن

دوفلتتو داشتتته کتته انگتتار خ تتط متتن از وجتتودب  ی  تتر  تتودم و کتتن شتتب تتتو      داداب
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 چ تدتا  رختورد دا متا  تا  ار تد اشتت اه میگترختمخ ... م تو داداشتمب دوفلتوییب دیتگ           

😌 

   یتتامی ب  ا تتا  تته  عتتد از یتته ختتداحاخظی کوچولتتو از  گتته هتتا ل استتامو عتتود کتتردم    

 ... بدن ال  یاد تا زدم زنگ

خکمیتدم کته  ا تا اومتده و جلتوی در ورودیته  ا تای  ار تد           ا  ل د شتدن یتدای گوشتیب   

 ... هب که ایال مثن خودب ادم  ی ودی ن ود تا دم در منض  درفه  اهام اومد

 

 

رو  تته  ا تتای  ار تتد کتته همتتراهب داشتتت میومتتد گفتتتب ختتودم میتتتونب  تترم و نیتتاد        

خواستتت م الفتتت ک تته کتته ی تتی یتتداب زد و اونتتب رختتت ..از در کتته در اومتتدم         

ین  ا تتا رو ندیتتدم  تترا همتتون چ تتد می تتی م تظتترب شتتدم داشتتتب  تترا ختتودم راه   ماشتت

میرختب که حتو کتردم ی تی پشتتمه  رگشتتب و  تا  ار تد یتا نمیتدونب خر تد چشتب تتو             

 ..چشب شدم

 کدومشونی؟ ا د یا خر د؟_

  ار د: ار دم

 ..اها میگب که تش یتتون خیلی س ته هاا_

  ار د:میدونب..م تظری  ا ا   یاد؟

 ..یه نگاه  ه ساعت مگیب انداختب و گفتب:ا نا دیگه  اید  رسه  ره_

  ار د:چرا نموندی؟دوستا  که خعال نمیان
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 .. خه خوا ب میاد..دوستامب که  را خودشون جفت پیدا کردن و مشغولن_

چیتتزی نگفتتتیب کتته یتتدایی از پشتتت  ار تتد گفت: ار تتد ای  ا ی؟؟ یتتا  تترو تتتو همتته     

 دن الت میگردن

 ..پدر خانوم راد  یاد  عد  یام تو  ار د:م تظرم

  ا ای  ار د که اسمخ یزدان  ود گفت:تو  یا  رو تو من ای  ا وایمیسب

 .. ار د:نه هست

 ایال  زم نیست هیگ دومتون  ه زحمت  یفتید ا نا پدرم میاد_

 ..یزدان:نه دخترم این چه حرخیه م تظر میمونب

 ..من و  ا ای  ار دی ی اومد  ار دو یدا زد و اون رخت..موندیب 

اه پتتو ایتتن  ا تتا ک تتا موند؟؟گوشتتیمو در  وردم زنتتگ  تتزنب کتته دیتتدم ماشتتی خ دو   

 یتتزدان از تتتا  رگشتتتب.. کتترد توفتتف فتتدم  تتا تر از جتتایی کتته متتا وایستتاده  تتودیب    

 ,,ک ب خداخظی

 خیلی مکمونی خو ی  ود مم ونب از دعوتتون خدانگه دار_

 .. زار  یام از  ا ا  هب تش ر ک ب یزدان:این چه حرخیه زحمت کشیدی اومدی

دن تتاگ متتن اون دو فتتدم راه رو اومتتد خ تتر کتت ب  ا تتا از  ی تته ی ستتمت چتته دیتتد متتن    

همتتراه یتته نفتتر دیگتته دارم میتتام کتته در ماشتتی و  تتاز کتترد و پیتتاده شتتد..تا خواستتتب      

حتترف  تتزنب دیتتدم  ا تتا خیتتره شتتده  تته پشتتت سرم.. رگشتتتب پشتتت   یتت ب چتته چیتتزه  
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یتتتزدان هتتتب داره  تتتا  کتتتت و نا تتتاوری  ا تتتامو نگتتتاه    ع ی تتتی هستتتت کتتته دیتتتدم 

 می  ه..چشون شد ای ا؟؟؟

 

 

دو اره یه نگاه  ته  ا تا انتداختب یته نگتاه  ته  ا تای  ار تد)م ب ختود درگیتری دارمتا یته             

 ( ار میگب  ا ای  ار د یه  ار میگب یزدان خدا م و هب شفا  ده

 ..هر دو داشتن  کب نگاه می ردن ولی چیزی نمیگفتن

 ب اهب.. ا ا؟؟ک ایی؟اه_

  ا ا: له ..چی؟چی شده؟

چیزی نشتده متیگب  تریب دیگته.. ا دستت  ته  ا تای  ار تد اشتاره کتردم و گفتب:پتدر            _

 ..  فای دادخر

  ا ا:پدر  فای دادخر؟؟ ا ای  ار د؟؟

  له_

 ا تتا یتته نگتتاه نا تتاور  تته  ا تتای  ار تتد انتتداخت تتتا خواستتت چیتتزی  گتته عمتتو یزدان) تته  

پریتتد  ا تتامو  غتتن کتترد...وا!!!این (� گتتب عمتتو یتتزدان ستت گین تتترمایتتن نتی تته رستتیدم 

چتترا همگتتین کرد؟؟؟جالتتب ای  استتت  ا تتا هتتب اعترا تتی ن تترد تتتازه  یشتتتر اونتتو  تته 

 خودب خشرد...چی شد..؟؟؟

 عد از چ تد متین ک تار هتب وایستادن تتا خواستتب حترف  تزنب عمتو یتزدان رو  ته  ا تا              

 ..یگفت:زیاد عود نشدی..ه وز همون   یامی 
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 ا تتا:تو هتتب عتتود نشدی؟؟ایتتال  کتتت نمیتتاد یتتاحب دو تتتا پستتر دوفلتتو  اشتتی؟؟ ا     

 پگاه ازدوا  کردی؟

تتتا عمتتو یتتزدان خواستتت چیتتزی  گتتهومن گفتب:چتته خ تتر شتتده  ا تتا؟؟تو مگتته ایشتتونو   

 میش اسی؟

 ... ا ا: ره دخترم دوست دوران جوونی هب  ودیب

 (من چه  احاگ..خب که چی؟؟)فر ون این همه ذو  کردنب  رم

عمتتتو یزدان:خیلتتتی حتتترف  تتترای گغتتتتن هستتتت ولتتتی ا ن وفتتتتخ نیستتتت  عتتتدا   

 همدیگرو   ی یب...شمارتو  کب  ده

 ا تتا شمارشتتو داد دو تتاره همتتدیگرو  غتتن کتتردن و ختتداخظی کتتردیب و نشستتتیب تتتو     

 ..ماشین

تتتو ماشتتین  ا تتا انگتتار ایتتال حواستتخ ن تتود چتتون هتتر چتتی میگفتتتب رو  ایتتد دو تتاره     

تتتمیب گتترختب چیتتزی نگتتب ..پیتتدا شتتدن دوستتت فتتدیمی  ا تتام   ت تترار می تتردم..م ب ت

  ه من چه ر یی نداره؟

 ی یاگ  یرونتو نگتاه کتردم تتا رستیدیب خونته..تو خونته  ته مامتان کته رو م تن داشتت             

خیلب میدید یه ستالم  ته همتراه یته ختداخظی کتردم و رختتب  تا  سترین ل استامو عتود            

 ..کردم و مثن ج ازه وا رختب

 

 

   یامین



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

164 

 

ب حستتتتتتب اون موفتتتتتتن چتتتتتتی  ود؟؟ناراحتتتتتتت  ودم.؟؟خوشتتتتتتناگ   نمیتتتتتتدون

 ؟؟کالخه؟؟پشیمون..؟؟

نمیدونب..همتته ی ایتتن حسّتتا رو  تتا هتتب داشتتتب..از دیتتدن یتتزدان هتتب خوشتتناگ شتتدم   

هتتب کالختته..  عتتد از ای  تته  ذیتتن رختتت  تتا  رختتتب پتتیخ کیتتارا رو م تتن نشستتته  تتود و  

 ..داشت تی وی تماشا می ردو نشستب

 الخه ای؟کیارا:چی شده؟انگار ک

  گو کی رو دیدم؟_

 کیارا:من چه  دونب کی رو دیدی خود   گو

 یزدان_

کیتتارا انگتتار کتته یتته چیتتز ع یتتب شتت یده  اشتته چشتتب از تتتی وی  رداشتتت و  کتتب نگتتام 

کتترد متت ب  تته چشتتماب زگ زدم و ادامتته دادم: ا تتای  ار تتده همتتونی کتته  ذیتتن رختتته    

 ..تولدب

 کیارا: اورم نمیشه..چی گفت؟تو رو دید؟

رای ختتتتودمب  تتتتاور ن ردنیتتتتهو ره دم در همتتتتو دیتتتتدیب .همتتتتدیگرو  غتتتتن    تتتت_

کتتردیب..اولخ از دیتتدنخ خوشتتناگ شتتدم ولتتی یتتاد گذشتتته کتته اختتتادم حتتالب گرختتته  

 ..شد

 کیارا:چی  گب..ازب هیگی نپرسیدی؟

 ..نه ولی شمارمو  کخ دادم گفتب که  ا هب در تما   اشیب_
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ون تتدرام  تتد ن ودن.. تته هرحتتاگ  کیتتارا:خوب کتتاری کردیو تته نظتترم یتتزدان و پگتتاه ا  

 ...دوست ما  ودن

 ..شاید  ا پگاه ازدوا  ن رده  اشه..از ک ا  دونیب؟؟من پگاه رو ندیدم که_

کیارا:حتتا  یتته روز زنتتگ میزنتته  تتا هتتب حتترف میتتزنیب..م ب می تتوام   ی مخ..ختتدا ک تته 

 .. ا پگاه ازدوا  کرده  اشه که اونب   ی یب دلب خیلی  راب ت گ شده

 ..خب دیگه نمی وای   وا ی؟اوهوم_

 ..کیارا:چرا  ریب

از جتتامون  ل تتد شتتدیب کیتتارا تتتی وی رو ختتاموب کتترد و  تته ستتمت اتتتا  خوا متتون     

 ..رختیب

 

 

  ردیا

 ..خب  گه ها ختتتیتتتلتتتی خوب گذشت ولی دیگه دیروفته م ب میرم_

 خر د:حا  تازه سر ش ه

رو  ته مکرستا گفتب:نمیتتای    ترو  ا تا ک تاب ستتر شت ه؟همه رختتن مت ب میتترم دیگته ..       _

 مگه؟

 مکرسا:اومدم دیگه  ریب



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

166 

 

از همتته ختتداخظی کتتردیب و  تته ستتمت ماشتتی ب راه اختادیب..ت ری تتا یتته ستتاعت پتتیخ     

تیترداد و رام و نیتاز رو  ترد ولتی متتن چتون  ار تد ایترار کتترد مونتدم ا نتب فترار شتتد           

 تته  اوگ مکرستتا رو  رستتونب  عتتد ختتودم  رم..تتتوی مکمتتونی یتته جتتور خیلتتی نتتامعلوم   

تیرداد اشاره کتردم کته خودمونتو   تدازیب  ته ایتن دوتتا..م ظورم از ایتن دوتتا مکرستا           

و ال ا  ود که ال تته تیترداد در جتواب  کتب گفتت متن کتب کتب داره از ال تا خوشتب میتاد            

 ..شاید  کخ پیش کاد دادم

 تتده یتته پستتری اومتتد  تترب   ر. .صتتتا خواستتت  تتره  تته ال تتا  تترای شتترود پیشتت کاد  

..این اتفتتا   اعتت  خ تتده ی متتن و  رام کتته در جریتتان فضتتیه      داشتتتو رختتتن وستتط  

 ودوشد.. خرشتتب ال تتا   انتتو گرختتت و ختتودب رختتت خونتته..م ب روم نمیشتته  تته       

ایتتن مکرستتا پیشتت کاد  تتدم حتتا  واستته همتته چتتی رو دارمتتا  تته ایتتن فضتتیه کتته رستتید    

 ..هیگی انگار ایال هیگی  لد نیستب..وافعا م ب ه گه

و اون نشستتت..تو ماشتتین هتتب همتتخ چتتر  و پتتر  از  درو  تترای مکرستتا  تتاز کتتردم  

مکرستتتا میپرستتتیدم مثال:هتتتوا خو تتته؟؟چرا تتتتا ا ن مونتتتدی مکمتتتونی؟؟چرا  تتتا ال تتتا  

 ..نرختی؟چرا  لمان  ودی؟نمره ی ترم پیشت چ د شد و از این چرتا

ایتتال نمیتتدونب ایتتن حرختتا رو از ک تتام در میاوردم..خالیتته اونتتو رستتوندم و ختتودم       

 ته ایتن خ تر می تردم کته مکرستا چته ختویتیت هتای ختو ی داره            رختب خونه..تو راه

و چتته ختویتتیت هتتای  تتدی داره کتته هر تتار هتتب  تته نتی تته ای نمیرستتیدم و در  ختتر  

تتتتمیب گتترختب دیگتته  کتتخ خ تتر ن تت ب چتتون دیوونتته تتتر از ای تتی کتته هستتتب           

 ...خوا یدم 3میشدم.. عد از گرختن یه دوب نزدی ای ساعت 
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 کیارا

 ین من؟پو کوب این مو ا_

   یامین:من چه میدونب  از تو گذاشتی دفی ه ی نود دن اگ وسایلت  گردی؟

 ..عه خو چی ار ک ب؟تا چ د دی ه پیخ ای  ا  ودا حا  نیست_

 ..   یامین:اه کیارا    ب دیگه

 ان د  ر نزن   ی  رو تو ماشین تا  یام_

یب  تتود ا ن   یامین:یتتد دخعتته نگفتتتب  تته متتن نگتتو   ی؟  تتی گفت تتا  متتاگ زمتتان فتتد  

 دیگه س ی ازمون گذشته ی ب  زرن شو

 خب تو هب کب شعار  ده  رو تا  یام_

  یتامین یته ستری  تته مع تای تاستف ت تتون داد و اتتا  رختت  یتترون مت ب  عتد از کلتتی          

 ..گشتن  ا خره گوشیمو زیر ت ت پیدا کردم خ ط نمیدونب چ وری رخته اون ا

از رستتتوران هتتای خرحتتزاد   ی تتیب..دو  امتتروز فتترار  تتود پگتتاه و یتتزدان رو تتتو ی تتی   

روز  عتتد از مکمونیشتتون یتتزدان  تته   یتتامین زنتتگ زد و گفتتت کتته دوستتت داره همتتو   

  ی تتیب حتتا   تترای امتتروز فتترار گذاشت..پشتتت گوشتتی  تته   یتتامین گفتتته  تتود کتته  تتا   

پگتتاه ازدوا  کتترده  تترای همتتون متت ب دارم میتترم چتتون هتتب دلتتب  تترای پگتتاه ت تتگ     

چتته روزایتتی داشتتتیب..کب کتتب اشتتک داشتتت تتتو چشتتمب حل تته شتتده هتتب  تترای یزدان..

میتزد کته ستعی کتردم نتزارم ح متتخ  تره  تا   ترای همتون زودی از اتتا  در اومتتدم           

و  تته ستتمت خروجتتی خونتته حرکتتت کتتردم  ذیتتن امتتروز چکارتتتا کتتال  داشتتت کتته    
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 تتود  تترای همتتون گفتتت ناهتتار  تتا دوستتتاب می تتوره متتا هتتب ا ن     2ی تتیخ ستتاعت 

 ..ی ا ناهارمیریب  ا یزدان ا

*** 

نفتتره   4 عتتد از ای  تته   یتتامین ماشتتین رو پتتارف کتترد رختتتیب تتتو و رو یتته میتتز          

 ..نشستیب..مثله فدیما

چ تتد دفی تته ای  تتوگ کشتتید تتتا پگتتاه و یتتزدان تتتو چتتارچوب در نمایتتان شدن..شتتاید    

خیلتتی ستتالکا گذشتتته ولتتی متتن ه تتوز نگتتاه پگتتاه رو میش استتب..یزدان  تته نظتترم کتتب    

ز ایتتن خایتتله ریتتزب تتتک و تتتوف تتتار موهتتای ا تتراف گوشتتخ   تغییتتر کتترده ولتتی ا

نمایتتان  تتود..داره پیتتر میشتته.. ی اختیتتار  رگشتتتب و  تته پشتتت گتتوب   یتتامین کتته       

ک تتارم نشستتته  تتود نگتتاه کتتردم ختتب ختتدا رو شتت ر پیتتر نشتتده پتتدر  گتتب..وای مثتتن   

ف ل ا  از  تا ختودم حترف میزنب.. تا نزدیتک شتدن پگتاه و یتزدان  ته میزمتون گفتت و            

 ... ا خودم متوفف شد م و   یامین هب از جامون  ل د شدیبگوم 

 

 

 دون توجه  ه   یته پگتاه رو  غتن کردم..انگتار کته  کتخ نیتاز داشتته  اشتب اونتب مثتن            

من  تود انگتار چتون ست ت م تو تتو  غتن گرختته  تود کتب مونتده  تود اشتک جفتمتون               

 در  یاد که یزدان گفت:خانب راد خانوممو تموم کردی

در اومتتدم و رو تته یتتزدان ل   تتد زدم ..خیلتتی زشتتت  تتود اگتته می واستتتب از  غتتن پگتتاه 

  غلخ ک ب؟
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 تتته دستتتتخ کتتته رو تتتروم دراز شتتتده  تتتود نگتتتاه کتتتردم و دستتتتمو گذاشتتتتب تتتتو   

دستخ..دستتتمو  تته گرمتتی خشتترد. انگتتار ای  تتوری رختتن دلت گتتی می تترد چتتون          

نمیتونستتت  غتتن  گیتتره م تتو  تته هرحاگ..نشستتتیب ستترجامون و اونتتا هتتب نشستتتن        

 .. رومونرو

 چ تتد تونستتتیب چیتتوری نمیتتدونب وافعتتا.. ود شتتده ت تتگ پگتتاه:خیلی دلتتب  راتتتون  

 .. اشیب دور هب از ساگ

 نظتر   ته  ف تن  رو  ه متن ادامته داد:ایتال عتود نشتدی اتفافتا خیلتی هتب  َشوتاب تتر از           

 ..میای

ولتی تتتو خیلتتی عتتود شتدی..هرچ د ایتتن تغییتتر  رو متتن کته ابتتر نتتداره چتتون متتن    _

چ دستتتالمو ختتتوب میش استتتب..نب اشتتتک رو تتتتو چشتتتاب دیتتتدم دوستتتت چ تتتدین و 

..چشتتای متت ب نتتب دار شتتده  تتود کتته یتتزدان گفت: تتازم رستتیدیب  تته  نتت  شتتیرین      

احساستتی  تتودن خانوما.. عتتدب یتته نگتتاه  تته متتن و  عتتد  تته پگتتاه انتتداخت..چیزی       

نگفتتتیب هتتر دو ستترمونو انتتداختیب پتتایین انگتتار کتته یتته کتتاره اشتتت اه کتترده  اشتتیب.. ا   

 ..یامین که م ا ب حرخخ یزدان  ودوسرمو  وردم  ا یدای   

  یامین:ختتب از ختتود   گو..ک تتا رختتتین اون موفتتن؟چرا  ی  ر؟متتا رو تتتو خمتتاری      

 ..گذاشتی و رختین

یزدان:من کته  لیتت داشتتب  ته ستو یو ولتی ختب دیتدم وافعتا عاشتق پگتاه شتدم)یه             

( رگشتتتب ایتتران نگتاه عاشتت ونه  تته پگتتاه انتتداخت کتته پگتتاه هتتب سرشتتو انتتداخت پایین 

 ه همتراه ختواهر پگتاهو پانیتذ رختتیب ستو یو اون تا زنتدگی کتردیب و حتا  هتب دوتتا             

   گه داریب ..دوفلو.. ار د و خر د
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 شما چی؟خ ط  ذی ه؟

  یامین:نه متا هتب  گمتون دوفلتو  تود ..یته دختتر و پستر.. ذین و  زاد..ولتی متاستفانه           

چیتتتوری پستتترمونو  ماهشتتتون  تتتود معلتتتوم نشتتتد    1وفتتتتی هردوشتتتون ت ری تتتا   

  ..دزدیدن..تا ا ن که  ذین  ه این سن رسیده نمیدونه که یه  رادر دو فلو داره

متتن  تته جتتای   یتتامین ادامتته دادم:ولتتی اون روز وستتایالی  زاد رو دیتتده  تتود کتته اومتتد  

ازم پرستتید متت ب گفتتتب دکتتترا اشتتت اه تشتت یص دادن کتته دوفلتتوان..ولی خ تتر ن تت ب     

 ..ا ن که دیگه دن الشو نگرختهرا ی شده  اشه..هر چ د تا 

  پگاه دستمو که روی میز  ود گرخت و گفت:متاسفب عزیزم

 یزدان:متاسفب..امیدوارم یه روز پیدا  شه

 ..من که  ه پیدا شدنخ امید ندارم_

هرکتتاری کتتردم نشتتد جلتتوی اشتت مو  گیتترم  ختترب یتته فیتتره از چشتتمب اختتتاد رو     

 ..شویی رستوران رختبمیز..سرین یه دستماگ  رداشتب و  ه سمت دست

پگتتاه هتتب دن تتالب اومتتد  عتتد از ای  تته دستتت و یتتورتمو شستتتب گارستتون اومتتد و        

سفارشتتتمونو دادیتتتب   ظتتترم اون روز  کتتتترین روز  ود..چتتتون در ک تتتار دوستتتتای     

فتتدیمیب  تتذا می وردم..دوستتتای  تتی ریامون..حتتا  درستتته کتته ف ل تتا یتته کتتاری کتتردن  

 ..کاخیه ولی مکب ا نه که هردو عود شدن..همین

 

 

  ذین
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 مامان: ذین حا ری یا نه؟یه ساعت ما رو کاشتی ای  ا

 اومدم مامان اومدم دیگه_

نگاه  خرو تتو  ی ته  ته ختودم انتداختب یته متانتوی تتا  تا ی زانتو  ته رنتگ ذرشت ی و              

شلوار مش ی لوله  تا شتاگ مشت ی کته ختط هتای ذرشت ی داشتت پوشتیده  تودم کیتف            

دن عیتتر و  رداشتتتن کتتیفب از اتتتا  رختتتب     و کفشتتمب کتته مشتت ی  تتودن  عتتد از ز    

 یرون..امشتتب پگتتاه جتتون متتا رو خونشتتون دعتتو  کتترده..ف ال  تترام ختتانوم دادختتر      

 تتود ولتتی  تتا اون یتته  عتتد از ظکتتری کتته اومتتد خونمتتون ازم خواستتت  کتتخ گتتب پگتتاه   

جون.. تته گفتتته ی مامتتان کتته فتت ال  تتاهب دوستتت یتتمیمی  تتودن و خیلتتی  کتتب نزدیتتک  

ستالکا همتو پیتدا کتردن..این شتد کته امشتب  ترای شتام متا رو             ودن ولی حتا   عتد از  

 تته خونشتتون دعتتو  کردن.. تتدو  تتدو رختتتب ستتوار ماشتتین  ا تتا شتتدم کتته  تتا نگتتاه       

 ..خشمگین مامان رو رو شدم

 عه   شید خو_

 مامان:تو عادته دیر ک ی کاریخ هب نمیشه کرد

اه تتگ دو تتو چیتتز دیگتته ای نگفتتت و خلشتتمو کتته تتتو کتتیفب  تتودودادم  تته  ا تتا تتتا یتته  

دو ستتی از تتتوب  رامتتون پلتتی کتترد متتن و مامتتان هتتب مثتتن ندیتتد  دیتتد ت تتون ت تتون  

می وردیب..تتا وفتتتی  رستتیب اون تتا  تتا مامتتان عشت ولیب شتتلو ی کتتردیب ولتتی  ا تتا زیتتاد   

پایه ن ود و همتخ  ته مامتان میگفتت متا ست ی ازمتون گذشتته  ایتد رعایتت ک تیب ولتی             

 ..خیلی هب جوونیبمامان در جوا خ میگفت:  ی اذیت ن ن ما 

عاشق   تی گفت تای مامتان  تودم ..خیلتی ختوب  تود..اخرب  ا تا چیتزی نگفتت و خ تط            

 سری  ه مع ای تاسف ت ون داد
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 تتا خره  تته خونتته ی عمتتو یتتزدان ای تتا رسیدیب..خونشتتون از  یتترون کتته ختتوب  تتود     

حا  تتا   ی تیب داخلتخ چیتوره حیا شتون هتب  تزرن  تود کته تتوب سته تتا ماشتین              

دا!!!چتته خ رشتتونه ای ا.. لتته دیگتته دارنتتدگی و  رازنتتدگی..ی ی ن تتود  تته         ود..یتتا خ

ختتودم  گتته مگتته شتتما چیتتزی کتتب و کستتر داریتتد کتته ای  تتوری مثتتن ندیتتد  دیتتدا       

 می  ی؟

 ..هی  گذریب..دم در ورودی پگاه جون و عمو یزدان م تظر  ودن

 عمو یزدان:سالم خوب اومدید  فرمایید  فرمایید

  شید زحمت دادیب ا ا:سالم یزدان جان   

 ..پگاه جون:این چه حرخیه   یامین خونه ی خودتونه

  یتتامین؟؟؟؟این چتته یتتمیمیه  تتا  ا تتای من..تتتازه مامتتان هتتب هیگتتی نگفت.. رگشتتتب   

نگتتاب کتتردم   یتت ب حتتالتخ عتتود نشتتده کتته دیتتدم همتتون ل   تتدب کتته از  تتدو      

 ورود رو ل خ  ود ا نب رو ل شه چی  گب؟؟

وارد شتدم و  عتد از ستتالم علیتک و احتواگ پرستی رختتتیب       مت ب پشتت ستر مامتتان و  ا تا    

 ..و رو م الشون نشستیب

پ   می ی گذشته  تود کته  ار تد و خر تد هتب اومتدن هتر دوشتون اومتدن ستالم علیتک            

کتتردن و رخت تتد رو تتروی متتا نشستتتن  ختته متتن و  ا تتا و مامتتان چتتون  افتتت دوری      

 همدیگرو نداریب رو یه م ن سه نفره نشستیب..خ ی

ن ل اساشتتون متفتتاو   تتود تتتازه ی یشتتون هتتب عی تتک داشتتت کتته حتتد    هتتر دوشتتو

زدم خر تتد  اشتته..خر د یتته شتتلوار مشتت ی ورزشتتی کتته روب متتارف ادیتتدا  داشتتت    

پوشتتیده  تتود  تته همتتراه یتته تیشتتر   وستتی ولتتی  ار تتد انگتتار جتتو رو زیتتاد یتتمیمی   
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ندیده  ود که یه شتلوار جتین ستورمه ای  تا یته پیترهن ستورمه ای کته ستر  ستی اشتو           

 ..تا روی  رن خ تا زده  ودوپوشیده  ود

مامتتان  تتا دیتتدن ایتتن دوتتتا ن التته گفتتت:وای الکتتی ماشتتاو ماشتتاو ..ختتدا حفظتتتون      

 ..ک ه

  ار د چاپلو  گفت:مم ون نظر لیفتونه

 ..ولی خر د سرشو انداخته  ود پایین

 مامان رو  ه  ار د گفت:خب پسرم تو ا ن کدومی؟ ار دی یا خر د؟

 دم خاله جون ار د:من  ار 

 مامان:اها پو  رادر  انگار خیلی ساکته

 ار تتد:این از سیاستشتته  عتتد از ایتتن حتترخخ  تتا  رن تتخ ی تتی تتتو پکلتتوی خر تتد زد     

 ..ولی اون ایال عین خیالشب نیومد

 پگاه جون رو  ه من گفت: ذین جان عزیزم مانتوتو در  یار راحت  اشی

همتون همون تایی کته نشستته     زیر مانتوم یته تونیتک خاکستتری پوشتیده  تودم  ترای       

 .. ودم مانتومو در  وردم

 

 

 عتتد از کلتتی تعریتتف از گذشتتته و زنتتده کتتردن یتتاد هتتا و ختتا ره هاشتتون  تته متتن و     

شتت ب  فلتتیب رحتتب کتتردن پیشتت کاد دادن شتتام   تتوریب  مانتتد کتته  ار تتد تتتو ایتتن       



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

174 

 

یتتن تای  زرگتتترا چ تتدر دخالتتت کتترد و چ تتد چاپلووووستتی کتترد و چ تتد خودشتتو تتتو 

و  ا تتای متتن جتتا کتترد تتتازه  تترای متتن پشتتت چشتتب نتتازف می ردکتتاری کتته دگ مامتتان 

اکثترا دختترا ان تتام میتدن ..پستره ی  یری تتت حتا  چتون تولتتدب اومتدم خ تر کتترده         

خ ریتته خودشتتو واستته متتن میگیتتره  تتزنب  ترکتته رو دیتتوار..اوه اوه انگتتار زیتتادی         

 ..خانتزیخ کردم

داشتتت  تته مامتتانخ تتتو     تتا خره وفتتت شتتام شتتد و متتا رختتتیب ستتر میتتز شتتام.. ار د    

 وردن  تتذا کمتتک می تترد ..چیتتز ع ی تتی  تتود ..خالیتته ی تتب  تترن   تترای ختتودم        

ری تتب و خورشتتت هتب ری تتتب یته فاشتتق ختتوردم کته دیتتدم واویتالااا ستتوختب ...یع تتی      

 ذا ت د  تود  ته مع تای وافعتی کلمته ی تب از نوشتا ه ی روی میتز  ترای ختودم ری تتب            

ون ت دی.. تته   یتته نگتتاه کتتردم دیتتدم همتته  کتته  تتدتر شتتد دو تتاره  تتذا و دو تتاره همتت 

دارن از  ذاشتتون لتتذ  می تترن زیتتر گتتوب مامتتان کتته  غتتن دستتتب نشستتته  تتود         

 گفتب: ذا زیاد ت د نیست؟

 مامان:وا دختر ک اب ت ده  ه این خو ی

 ولی ماگ من ت ده_

مامتتان یتته نگتتاه عافتتن انتتدر ستتکیفانه  کتتب انتتداخت کتته چیتتزی نگفتتتب و مشتتغوگ         

.یه نگتتاه  تته  ار تتد انتتداختب کتته دیتتدم داره نگتتام می  تته و      ختتوردن اج تتاری شتتدم. 

می  تتده ..ای متتارموز کتتاره خودتتته تتتو  تتذای متتن پتتر کتتردی خلفتتن احمتتق روانتتی..من  

  تتی پریشتته روان  تتاب تالختتیب کتته کاریتتت نتتدارم تتتو شتترود کتتردی پتتو م تظتتر     

 ..اعتاب

 یه چشب  تره  کتخ رختتب و ی تب ستا د  ترای ختودم ری تمتو مشتغوگ ختوردن شتدم           

خ ط نمیدونب چ توری خلفتن ری تته؟؟اه ولتخ کتن  عتدا حالشتو میگیترم  عتد از شتام           
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هب در تعریف هتای مامتان و  ا تا  تا عمتو یتزدان و پگتاه جتون تمتومی نداشتت مت ب از            

 تتود کتته عتتزم رختتتن   1 ی تتاری  تتا  گتته هتتا چتتت می ردم.. تتا خره ستتاعت نزدی تتای  

ر نمیشتتتدم..وفتی کتتتردیب ختتتدا رو شتتت ر ختتتردا کتتتال  نتتتدارم وگرنتتته یتتت م  یتتتدا 

رستتیدیب خونتته یتته راستتت  تته ستتمت اتتتافب رختتتب و  عتتد از یتته ستتاعت پتتی ام دادن  تته 

 ..سیامک خوا ب  ا خره خوا ب  رد

 

 

امتتروزم ی تتی از روزای  ی تتود دیتتگ  تتود کتته  تتا یتتدای   رم گوشتتیب شتترود شتتد ...  

 ... اووووف حا  کی حویله ی دانشگاه رو داره

لشتتت نتتازنی ب کتته متتتادف  تتا یتته ختتواب نتتیب ستتاعتی دو تتاره ستترمو ختترو کتتردم تتتو  ا

شتتد کتته اونتتب  تته لیتتف مامتتان کتته در اتافشتتونو  تتا  تترب  ستتت  کتتب ختتورد ...  ل تتد   

شتتدم کتته  تتا دیتتدن ستتاعت ی تتب جتتا ختتوردم ... ستتاعت هشتتت و نتتیب  تتود و متت ب نتتیب  

ستتاعت دیتتگ  تتا یتته استتتاد ختتو   تتی اختتال  کتتال  داشتتتب و  ایتتد پتترو ه ی ع تتب     

  ... ب تنویلخ میدادماختاده ی ترم ف ل

ختتوری حا تتر شتتدمو رختتتب تتتو اشتتپز خونتته کتته  تتا دیتتدن ا میتتوه و کی تتی کتته متتامی    

  . جونب پ ته  ودم نتونستب از ی نانه  گذرم

 ... مامی:  ذین ی ب یواب تر ... مگه گذاشتن دن الت اخه

  ... ت ری ا -

  تته موفتتن ه تت رستتیدن  تترای امیتتدم اختترین کتته  ا تتا کتته خکمیتتدم  تتا شتت یدن یتتدای در 

 �� رسوندم  کخ خودمو دو  ا م ب و میره داره کالسمه
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  سالم  ا ایی خودم-

 ...  ا ا: سالم  ذین خانب

ختوب متزه واجتب  تود      ب.و. ی تب  ایتد خودمتو شتیرین می تردم  ترای همتون یته         

که  ا تا هتب لیتف کترد و جوا متو ای  توری داد:  اشته  اشته ...  ترو  شتین تتو ماشتین             

 ... ا ن میام

 شب میاد  ا ا   یامی ب حسا ی ای یوب  ا  خو

ه تتوز کتتامال از ماشتتین  ا تتا پیتتاده نشتتده  تتودم کتته دیتتدم استتتادمون از ستتمت دیگتته ی 

حیا، دانشتگاه داره  ته ستمت متدیریت میتره ...  کتتر  تود ف ف تن از ایتن  تره اون تا            

 ... پرو ه رو  کخ میدادم

... 

 ... کخ  رسباستاد یونسی؟؟؟ یدامو که ش ید وایساد تا   -

 ... سالم -

 ... استاد:سالم خانب راد ... پرو تونو ه وز ت مین

 ... پرو ه رو گرختب سمتخ که دیگ  ه حرخخ ادامه نداد

ی ب  اهتاب حترف زدمتو یته تو تینا  کوچولتویی ام راجتن  ته پترو ه دادمتو راهتی            

 ... کال  شدم

 ... نمثن همیشه  ردیا پایین کال   ودو مشغوگ مس ره  ازی در ورد
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رختتتب  شتتی ب روی یتت دلی همیشتتگیب ک تتار مکرستتا و ولتتی انگتتار امتتروز ی تتی ف تتن از    

 ... من ای  ا نشسته  وده چون یه چ دتا جزوه اون ا  ود

مکرسا ام که معلتوم ن تود  ته چتی خ تر می ترد کته هتب نیشتخ  تاز  تود و هتب متوجته              

 ... من نشد

 ... تخ ت ون دادمالووو ... همزمان  ا چیزی ف گفتب دستمب جلوی یور-

 ... ولی انگار ن انگار

 ... مکرسا -

 ��... ان در  ل د گفتب که خودمب جا خوردم چه  رسه  ه مکرسای  یگاره

 

 مکرسا: له دیووونه ... کی اومدی ؟

متتن دیتتوونب یتتا تتتو کتته یتته ستتاعت ای  تتامو ایتتال معلتتوم نتتیو ک تتاییی ؟ در  تتمن   -

 جای   ده رو کی اشغاگ کرده  ود ؟؟؟

  ا : داداب جونتمکرس

 !!!سیامک؟؟؟ -

مکرستتا: ای  ا تتا اون داداشتتت کتته ن ... م ظتتورم ایتتن افتتای نم تتدون ... )  تتا دستتت  تته   

 ( ردیا اشاره کرد

  اها... خب تو چرا ای  در اعتا ت خط خییه؟؟؟-
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مکرستتا: فتترار دادی رو کتته  تترای شتتخ ماهتته ای تتده  تتا یتته شتترکت  ستتته  ودیمتتو       

 یادته؟؟

 اره ...چیور؟؟؟ -

کرستتا: همتتخ  تتر  تتاد رف ... یتته تتترم دیتتگ  تترای کتتار موزی  ایتتد  گتتذرونیب کتته    م

 ...  اع  میشه مدرکمونو دیر تر  دن

  خب یه جای دیگ کار پیدا می  یب ...ولی من ه وز یه سواله دیگ دارم -

 مکرسا:چی؟؟

  ... اون ل   د  دیگ  رای چی  ود-

  گب؟؟؟مکرسا: خب خب .. ایال چرا من  اید همه چیزو  کت 

اااااا ف ای یور ... خواستتب ادامته  تدم کته استتاد اومتدو مت ب اج تارن مثلته ی  گته ی            -

 خوب نشستب سر جام

 

  ار د

 گ د زدیا یع ی گ دددد_

 خر د:عه  ه من چه ت تیر خود   ود

یه نگاهته چته  کتخ انتداختب کته چیتزی نگفتت مت ب پتیخ   تد رو از دور کمترم  تاز             

 ..یرونکردم و از  شپزخونه رختب  

 پگاه:چی شد پو این  ذاتون؟
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 از شازده پسر  پو و جو کن_

 مامان:عه پو ا ن ما چی   وریب؟موندیب  ی ناهار

 من که میرم ددر ا ن شما  مون و این پسر ن الت_

 .. خر د از  شپزخونه داد زد:ن اله خودتی

  کتتتر کتته  تتذا ستتوخت وا  م تتو چتته  تته  شتتپزی اختته؟؟این مامتتان متتا هتتب وفتتت گیتتر 

 ورده هتتا امتتروز نو تتت شتتما  امتتروز نو تتت شتتما ..این دختتترا چتتی می تت ن تتتا       

 ..  وان  شپزی یاد  گیرن..یادم  اشه یه زن کد  انو  گیرم واسه خودما

چون از ف ن  ا اهتورا هماه تگ کترده  تودم کته  ترم  یترون پتو خ تط حا تر شتدم و            

 .. عد از خداحاخظی از خونه رختب  یرون

 

 

*** 

 ..وردن  ا اهورا و  ردیا  ه سمت خونه راه اختادم عد از ناهار خ

کلیدمو انداختب تو در که دیدم  ذیتن ختانوم تتو یته ل تا  دا تون مثتن ایتن کلفتتا تتو           

 !!خونمون داره راه ادا ایوگ در میاره..این ای  ا چی ار می  ه؟

 ..اهب اهب سال_

  ذین:اوا خاف ...در  زن  یا تو دیگه ای  ا ا

 ..میگفت که داشت میرخت تو اتا این حرخا در حالی 
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 ..دیگه   وایب  ریب خونه ی خودمون هب  اید از این اجازه  گیریب

 ..  ه  رف حاگ پذیرایی رختب

 مامان: ار د جان یه در  زن  عد  یا

 تته چتته مامتتان نگتتاه کتتردم کتته دیتتدم خالتته کیتتارا نشستتته  تته اونتتب ستتالم دادم و  تته   

ز    تته ی  تا   ته    ته ی پتایین م ت تن کتتردم      ستمت اتتافب رختب..اتتافمو چ تد وفتیته ا     

 تترای همتتین  تته ستتمت اتتتافب کتته پتتا ین  تتود رختتتب خونتته ی متتا جوریتته کتته  عتتد از     

گذشتتتن از یتته راهتترو میرستتی  تته ستته تتتا اتتتا  کتته ی تتیخ اتتتا  م تته ..ی تتیخ اتتتا     

 ...مامان ای ا و اون ی ی اتا  مکمون

 ..ولی از راهرو  ه حاگ پذیرایی دید نداشت و  الع و

 ..سرم پایین  ود که  ا  رخورد چیزی  ه سی ب سرمو گرختب  ا 

 .. عله این  ذین خانوم  ا دماغ خوردن  ه ما

 اگه ی ب جلوتو نگا ک ی  د نیو_

  ذین:ج اب عالی اگه سرتو ن دازی پایین ای  وری نمیشه

 عه جدی؟؟حا  من م ترم؟_

  ذین:شما مگه جور دیگ خ ر کردی؟

 و گفتب:کب داری مگه نه؟  ه سرب اشاره کردم

 ذیتن کتته از عتتت انیت فرمتتز شتتده  تتود گفتت:خ ر ن تتن یتتادم رختتته کتته اون شتت ب تتتو   

  ذام خلفن ری تی
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 ..واااا!!این چله  او

 چی میگی؟_

  ذین:خود  میدونی چی میگب

متتیگب تتتو کتتب داری نگتتو نتته..اون  تتذا کتتال ت تتد  تتود دیوونه..ال تتته ختتب از تتتویی کتته  _

 عیتتد نتتیو در  تتمن دخعتته ی  عتتد کتته خواستتتی  یتتای      هیگتتی ندیتتدی و ن تتوردی 

خونمتون کلفتتتی ل تا  ختتوب  پتتوب .. ته ل استتخ کته عتتود شتتده  تود اشتتاره کتتردم      

 .. عدشب رختب اتافب و  کخ اهمیت ندادم

 

   ذین

 ...تَتتتتتتتق

یتتدای کو یتتدن در اتتتافخ  کتتب اعتتتا مو  کتتب ری تتت..یع ی چتتی متتن کتتب دارم؟؟اه    

را مامتتان نگفتتت؟؟!!م و جلتتوی ایتتن احمتتق  تتاین   ذا تته ختتودب ت تتد  تتوده؟؟پو چتت 

 ..کرد خدا   شتخ..روان پریخ احمق

از اون  تتدتر ل استتامو  گتتو  ختته ی تتی ن تتود  کتتب  گتته متترد داری ل تتا  اون تتوری     

میپوشتتتی پامیشتتتی متتتزه میریتتتزی کتتته ی تتتی  یتتتاد ای  تتتوری گ تتتد  زنتتته  تتته        

 ش تیتت؟؟؟فشتت گ تتترور ش تتتیتیب کتترد ایتتن  ار تتد نفکب..خیتتر ستترم اومتتدم       

واسه مامتان و پگتاه جتون متزه  ریتزم اون توری ل تا  پوشتیدم ادای ع تب مونتده هتا            

 ... رو در  وردم که این  ار د گاگولب اومد و
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ستترمو  تته چتته و راستتت ت تتون دادم و از راهتترو ختتار  شتتدم و  تته ستتمت حتتاگ         

 ..پذیرایی رختب

ب..تتتوی  عتتد از ای  تته یتته ستتاعتی دیگتته مونتتدیب  تتا مامتتان از جتتامون  ل تتد شتتدیب رختی

 ..راه مامان ران دگی می رد و سیامک زنگ زد م ب جواب دادم

 جانب؟_

 سیا:چیوری    ی جونب؟

 همونیوری.تو چیوری؟_

 سیا:م ب خو ب.چ خ ر؟

 سالمتیت خ ری نیو تو چ خ ر؟چی ار کردی اون فضیرو؟؟_

چتتون مامتتان ک تتارم  تتود م  تتور شتتدم  گتتب اون فضتتیه و م ظتتورم از اون فضتتیه را یتته   

 تتا یتتدرا  تتود کتته اونتتب گفت:اتفافتتا  تترای همتتون زنتتگ زدم از یتتدرا پرستتیدم  مامتتان 

که گفت ف ال  ا هب دو   تودن و  تا اومتدن  ا تا یع تی   یتامین  ته زنتدگی کیتارا اونتب           

 ..زورب گرخته و گ د زده  ه زندگی من

 ..یه  ه کشیدم و گفتب:نگران ن اب..امشب  ا مامان حرف میزنب همه چیو میگب

 تظرم خعالسیا: اشه م 

 خعال_

 مامان:کی  ود؟

 ی ی از دوستام_
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 مامان:چیو  اید  کب  گی؟

 ..حا   ریب خونه وفتی  ا ا هب خونه  اشه همه چیو میگب_

 مامان: اشه

 ..شب  اید همه چیو  گب  کشون

 ..  یه ی مسیر تو س و   ی شد

 

 

 تتود کتته متتا شتتاممونو ختتورده  تتودیب و رو تتروی تتتی وی    10شتتب نزدی تتای ستتاعت  

نشستتیب .. ا تا کته  ی  تر از همته جتا داشتت خوت الشتو تماشتا می ترد مامتان هتب تتتازه             

پیشخ نشستته  تود ولتی انگتار میدونستت کته اتفتا  مکمتی اختتاده و متن ا ن می توام            

 ..س  رانی ک ب

رو م تتتن ت تتتی رو رو یشتتتون نشستتتته  تتتودم و نمیدونستتتتب از ک تتتا  ایتتتد شتتترود    

 ...ک ب.. ا خره که چی  اید  گب یا نه؟

 اهب اهب ..دوستان توجه ک ن_

 .. ا این حرخب سر هردوشون  ه  رخب  رگشت و م تظر  کب خیره شدن

 ..میشه تی وی رو خاموب ک ی  ا ا لیفا_

  ا ا:نمیشه این سری رو  اید   ی ب..حرختو  گو گوب میدیب

 نه نمیشه لیفا خاموب کن_
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وب و سرشتو  تته  فتا عیتی کته تتو یتتدام حتو کتردن  اعتت  شتد  ا تا تتتی وی رو ختام        

 .. رخب  گرخونه و مامان  کب خیره  شه

 ..خب می واستب یه چیز مکمی رو  کتون  گب_

امممب..راستتتخ چیزه..یادتونتته  تته متتن گفتتتین دکتتترا اشتتت اه تشتت یص دادن متتا         

دوفلتتو یب؟؟من اون موفتتن کتته وستتاین  تتوه رو پیتتدا کتتردم و از تتتو مامان)ستترمو  تته     

پرستتیدم کتته ایتتن وستتاین متتاگ کیتته گفتتتی متتا    تترف مامتتان چرخونتتدم و ادامتته دادم( 

 خ ر کردیب  گمون دوفلو ه ولی وفتی  ه دنیا اومد خ ط من  ودم؟؟

اوگ از همتته چیتتز  ایتتد دعواتتتون کتت ب کتته چتترا دروغ گفتین؟؟مگتته فتترار  تتود چتتی      

  شه اگه راستشو میگفتین؟

هیگ دومشتتون حرختتی نتتزدن..نفو گتترختب و ادامتته دادم:متتن اون  رادرمتتو پیتتدا         

 ..کردم

 تتا ایتتن حتترخب ستتر هردوشتتون همزمتتان  تته  تترخب چرخیتتد..خیلی یکتتویی  ود؟؟ ایتتد   

ی تتب م دمتته میگفتب؟هردوشتتون شتتوف زده نگتتام می تتردن  ختترب مامتتان  افتتت      

نیتتاورد و پرستتید:مگه میشتته؟تو پیتتداب کتتردی؟پو کتتو؟ا ن ک ا ؟ایتتال تتتو ای تتا    

 رو از ک ا میدونی؟

 م  ابمامان جونب ی ر کن خودم میگب همه چیو.. رو_

  ا ا:تو از ک ا همه ی ای ا رو میدونی؟

داداشب گفت..اومد پیشتب گفتت کته  ترادر م ته..من اولتخ  تاور ن تردم ولتی  تا هتب            _

 زمتتایخ دادیتتب و متتن خکمیتتدم کتته داداشتتمه..ا ن م تظتتره کتته متتن ای تتا رو  تته شتتما    
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  گب تا اونب  یاد  تا متا زنتدگی ک ه..در تمن ایت ب  گتب کته شتما اونتو میش استید حتتی           

 چ د  ار دیدی خ

 مامان:چی؟؟؟مگه میشه؟؟ خه اون کیه؟ گو

 سیامک_

 .. ا این حرخب هیگ دومشون حرخی نزدن انگار داشتن حرخمو هضب می ردن

 

 مامان:پو این همه ساگ ک ا  وده؟

 دزدیده  ودنخ_

 مامان:کی این کارو کرده؟

 ..یدرا همون کسی که سیامک تا ا ن خ ر می رد پدرشه_

 ..ت پ ا ا:ای کثاخ

  ی ر کن  ا ا  روم  اب_

 ا تتا:چیوری  روم  اشب؟پستترمو از  گگتتی از متتا گرخته..نزاشتتته متتا رنتتگ  گمونتتو       

   ی یب اونوفت تو ا ن از من می وای  روم  اشب؟

 لتته  روم  اشتتید.. زارید ستتیامک  یتتاد همتته چتتی درستتت میشتته متتا میتتتونیب ازب      _

  گیتتد شتتما زنتتدگی ک تتیب..اوگ شتت ایت ک یب..میتتتونیب   یتته ی ستتالکا رو  تتا ستتیامک   

 گفتید؟؟ دروغ من  ه چرا

 ..مامان: ذین  ه نظرم ا ن این سواگ تو کب اهمیت ترین مسئلو
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 ..عه...چه  احاگ زد تو پَرَم

 ..چیزی نگفتب که این  ار  ا ا گفت: اید  ریب دن الخ

 ..و از جاب  ل د شد

دب  یتاد ای  تا  یتا    ک ا؟ا ن نمی تواد  تریب متن  ته ستیامک زنتگ میتزنب ختردا ختو         _

 .. شین  ا ا

 مامان: ذین راست میگه .. یا  شین تا  عد  ه اون مو ود رسیدگی می  یب

 ا تا  رگشتت ستترجاب و عتت ی پاشتو ت تتون میتداد درکتخ می تتردم عتت انی  تتود از        

 ..اون یدرای  ی همه چیز عت انی  ود

شتتدم و  دیگتته وفتتتخ  تتود ت کاشتتون میزاشتتتب متتن حرختتامو زدم ..پتتو از جتتام  ل تتد   

 رو ه هردوشون گفتب:خردا پسرتونو می ی ید ..شب   یر

وارد اتافب شدم و رختتب تتو نتت دیتدم کته ستیامک  نته  ترای همتون ی تب  تاهب چتت             

کتتردیب و متت ب خالیتته ای از حرختتامو  تتراب گفتب..هرچ تتد حرختتای متتن کتته ختتودب   

ن خالیتته  ود.. تته هتتر حتتاگ  کتتخ گفتتتب کتته ختتردا هتتب  یتتاد خونمتتون تتتا  ا تتا و مامتتا   

 ..  ی دب

 .....در اخر گذاشتب خواب م و  ه عالب خودب   ره

 

 تته هردوشتتون کتته تتتو  غتتن هتتب اشتتک میتتری تن نگتتاه می ردم..اشتتک دیتتد متت ب تتتار  

کتترده  ود..وافعتتا چ تتد زی استتت دیتتدن لنظتته ای کتته یتتک متتادر  تتا تمتتام وجتتود         

پسترب رو تتو   توب  گیتره ..ا نتب مامتان ستیام و همی  توری تتو  غلتخ میگرختتت           



                 
 

 

 Aida_79 و  Frnaz_79  | حوالی عشقرمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

187 

 

هر  تار متن میدیتدم کته  ته ختودب خشتارب میتده شتاید می تواد  تاور ک ته ختواب              و 

 ..نیست و این یه وافعیته

 .. ا ا ک ار مامان ایستاده  ود و م تظر  ود سرشو تو   وب  گیره

 عد از همه ایتن  غنو غتن  ازیتا ستیامک  ته ستمتب اومتد و م تو  غتن کترد و دم گوشتب            

 ..گفت:مم ونب خواهری   ا ر همه چیز

 ..چیزی نگفت در عود خودمو تو  غلخ حن کردم..اوووممب چ د خو ه داداشا

 تترای ای  تته جتتو عتتود شتته گفتب:ختتب دیتتگ اشتتک ری تتتن  ستته  یتتاین  تتریب ناهتتار  

 ..که روده کوچی ه  زرگرو یه ل مه کرد

   عد از این حرخب  ه سمت میز حرکت کردم

هیوو...)من و اوه ستتی ستتی  یتتا   تتین مامانتتت  تترا  چتتی کتترده فیمتته ومرغومتتا         _

 ...سیامک همزمان گفتیب(فتتتورمته ستت تتزی

 .. ا این حرخمون ل   د رو لب همه اومد

 ..چ د دفی ه  عد خ ط یدای  رخورد فاشق چ گا مون تو سالن ش یده میشد

 ..سیا:اووف دستتون درد ن  ه خیلی خوب  ود

 مامان:نوب جونت پسرم

  رگشتی پیشمون ا ا:خوشنالب که خوشت اومد و خوشنالب که 

 ..سیا:م ب خوشنالب که یه خونواده ی وافعی نتی ب شد
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 ..سیا جونب پاشو  ریب اتافمو نشونت  دم_

 .. ا ا:نه چ د دفی ه  شی ین می وام  اهاتون حرف  زنب

میتتزو جمتتن کتتردیب هممتتون رو م تتن نشستتتیب مامتتانب  عتتد از  وردن چتتایی پیشتتمون   

 ..نشست

 ش اس امت  ه اسب یدراست درسته؟ ا ا رو  ه سیامک گفت:خب ا ن 

  سیا: له خامیلیمب مثن اونه

 ا ا:خب پتو ختردا یت م اوگ وفتت  ایتد  تریب ب تت احتواگ ش است امتو عتود ک تیب و            

 ..اسب وافعیت رو  کت  رگردویب..از اون ا هب  ریب از یدرا ش ایت ک یب

 اسب وافعی چیه دیگه؟_

 اسمشو کرده عود یدرا  ا ا:اسب سیامک در وافن  زاد  وده 

 ..سیا:مواخ ب

 ..  عد از این حرخا م و سیامک رختیب تا اتافمو  کخ نشون  دم

 

 

 خر د
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ت ری تتا دو هفتتته ای میشتتد کتته حستتا ی  تتا نیتتاز وفتتت میگذرونتتدم ... ختتب از هتتر نظتتر  

دختتر ختتو ی  تتود و  عتتد از دادن پیشتت کادم و اونتتب ف تتوگ کتترد و ایتتن جتتوری  یشتتتر از  

 ... مف ن روب ش اخت پیدا کرد

ولتتی ختتب هتتدخب چیتتزه دیگتته ای  تتود نتته یتته دوستتتی معمتتولی و امتتروزم تتتتمیب       

 ... داشتب که  کخ همه چیزو  گب

روی اوگ نیم تتت حیتتا، دانشتتگاه  عتتد از در ورودی نشستتتب تتتا هتتر وفتتت اومتتد         

 متوجه شب

 ... ا دیدن ماشین م ب  ل د شدم و رختب سمت جا پارف همیشگیخ

  یشگیخ از ماشین پیاده شدنیازم مثن همیشه  ا ل   د هم

 ... نیاز: سالم

*** 

کلیتتد و چرخونتتدم کتته در خونتته  تتاز شتتد ... امتتروز یتته روز ختتاص و ختتوب  تتود          

 ()حدافن  رای من

 نیاز  ا پیش کاد ازدواجب مواخ تت کترد ولتی حتا  ی توری  ایتد ای تو  ته مامتان میگفتتب          

... 

ستتتراحت گذاشتتت و رختتتب تتتو اتتتافمو یتته استتتراحت ال تتی کتتردم کتته نمیشتته اسمشتتو ا

 ا ایتن خ تر کته ایتن  ار تد شتاید  ته درد   توره رختتب ستمت اتتافخ ... ی تب تردیتد              

 داشتب  ته ایتن دیوونته چیتزی  گتب ولتی  عتد از زدن دو ت ته  ته در اتتافخ رختتب تتو            

... 
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   ار د

 

مثتتن همیشتته خر تتد  عتتد از زدن دو ت تته  تتدون ای  تته  کتتخ  گتتب  یتتا تتتو یتتا نیتتا تتتو      

  ... توسرشو انداخت اومد 

 ... اخه تو که اخرب می وای  ی اجازه  یای تو دیگ در زدنت چیه  رادر من-

 عتتد از گفتتتن جملتته ی  الیتتیب  رگشتتتب ستتمت میزمتتو مشتتغوگ ادامتته دادن کتتارم       

شتتدم ... کتتب پتتیخ میومتتد حتتو مک دستتی  گیرتمتتو ایتتن ن شتته هتتا رو ت میتتن کتت ب     

 ...()خیر سرم دانش و مک دسیب

رود می تترد جتتواب حرختتامو میتتداد نشستتت ل تته ی   خر تتد  تتر ع تتو همیشتته کتته شتت  

ت تمتتو ارنتت  دستشتتو روی زانوهتتاب گذاشتتت و سرشتتب  تته دستتتاب ت یتته داد ...       

 ...معلوم نیو چی شده  کخ که ای ورا پیداب شده

 

 

 داداب دیوونب نمی وای کار  رو  گیو  ری احیانا...؟؟؟ -

ان تام میتدی یتا یته     خر د :  ار تد یته کتاری می توام  ترام    تی ؟؟ تی شتر، و شترو،          

 خ ر  ه حاگ خودم    ب ؟؟

 ...  ستگی داره ... ولی  گو -

  ... نمیدونب چرا ولی یه ل   د که  ه نظر میومد ل   د ر ایته زد

 ...خر د: خب ... خب .. راستخ می وا
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  یتتین خر تتد یتته روز حتتو ن شتته کشتتیب خعتتاگ شتتده و ای  تتدر ختتب و ختتب ن تتن زود  -

 ... اره گو مک د  یه جامه کار د

 

 

  خر د

 

اوووف ... از دستتت تتتو ... ختتب متتن می تتوام  تتا نیتتاز ازدوا  کتت ب ...) ختتودمب از        -

 ...(یریم گفت ب جا خوردم چه  رسه  ه  ار د  یگاره

 ...  یگاره خ ر ک ب چ د دفی ه ای همی یور گی  داشت  کب نگاه می رد 

  ار د: تو ؟؟؟خر د!!!اونب  ا کی!نیاز؟؟؟

 ... رتخ عود شدیه دخعه حالت یو

   ار د: ایوگ م ارف  اشه

 ... میگب ی ب کب داره این دادای ما

*** 

 

 ار تتد  تته مامتتان همتته چیتتز و گفتتت و متت ب ال تتی متتثال خ التتت می شتتیدم ... ال تتته ایتتن 

خ ط ماگ پ   متین اوگ فضتیه  تود ... متامی ام کته از متن هتوگ تتر  عتد از ای  ته  تا  ا تا             

  ... اره تلف شون شدین ت کرد پیگیر خانواده و شم
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   ار د

 

امتتروز خاستتتگاری خر تتد  تتود و متتن  یگتتاره  تته جتتای ای  تته تتتو مراستتب خاستتتگاری    

داداشتب  اشتتب  ایتتد  ترم  تته استتتاد مزخرخمتون پتترو ه تنویتتن  تدم ...  تتا خره از ایتتن     

 ... ادمای  ی ودم تو جامعه زیاده دیگه چه میشه کرد

 

 

   ذین

 

و عمتتو یتتزدان از ک تتا پیداشتتون شتتد ... درستتته   نمیتتدونب دیتتگ ایتتن ایتتن خالتته پگتتاه 

کتته دوستتتای فتتدیمین ولتتی   ا رشتتون اکثتتر فرارامتتو  تتا دوستتتام  ایتتد ک ستتن کتت ب ... 

مامتتان و  ا تتا هتتب ای یتتوری کتتب تتتر وفتتت پیتتدا می تتردن تتتا  تتا ستتی ستتی وفتتت          

  تتا گتتذرونی وفتتت روزای از دیتتگ ی تتی امتتروزم کتترد میشتته چتته ولتتی...   گتتذرونن 

 افتا  اون  ایتد  ای  توری ...  میترختب   اهاشتون  معمتوگ    تق   ایتد  مت ب  و  تود  دوستاشون

 از  کتتتر  اشتته نداشتتته شتتانو کتته  دم دیگتته  تتد و داداششتتب تنمتتن می تتردم ...   ار

 ... نمیشه ای ب

حا تتر شتتدم و رختتتب پتتایین تتتا راهتتی رستتتورانی شتتیب کتته  تتا عمتتو یتتزدان ای تتا فتترار    

 ... داشتیب

  ... ود حا ر شدنمامان: چه ع ب  ذین خانب ای  در ز
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 تترای ختتودمب جتتای ستتواگ داشتتت ... م تظتتر  تتودیب تتتا  ا تتام مثتتن همیشتته ادکلتتن       

م تویشتتو  زنتته و  تته ختتودب  رستته تتتا  تتریب ... متتن نمیتتدونب ایتتن  ا تتای متتن کتته   

 ... ا ن ای  در تیه میزنه جوون  وده چی ار می رده

 ... زد مسر  ه خ ری یه شه یاب شرف   ی  ا ا  ودیب همی یور که م تظر 

 میگب مامی و کاب  ه سیام ب زنگ  زنیب ... م ظورم داداب  زادمه -

 مامان: خب  رای چی؟؟

 ...  رای ای  ه اونب  اهامون  یاد دیگه -

 ... همزمان  ا تموم شدن جملب  ا ا هب اومد

 ا تتا: اره ... اتفافتتا خ تتر خو یتته ... ای یتتوری خیلتتیب  کتتتره ... ) رو تته متتامی گفتتت( پگتتاه  

 ... زدانب پسرمونو می ی نو ی

مامتتانب  عتتد از شتت یدن حرختتای  ا تتا مشتتتافانه  تته ستتی ستتی زنتتگ زدو فتترار شتتد تتتا ده 

 ... دفی ه ی ای ده حا ر  شه تا  ریب دن الخ

 

 

نمیتتدونب چتترا احستتا  می تتردم همتته چیتتز زیتتاده داره ختتوب پتتیخ میتتره همتته دور   

کترده  تودو تتو پتارف     هب دیگه یه ناهتار ختوب خوردیمتو ا نتب کته تعریفاشتون گتن        

همزمان  تا راه رختتن ت ری تا کتن ستاگ هتایی رو کته از هتب دور  تودن و دو تاره مترور            

 ... کردن

  زاد :  ه چی خ ر می  ی ا  ی جونب ؟
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 ... هیگی -

دستشتتو انتتداخت رو شتتونمو  تتا ایتتن کتتارب ت ری تتا م  تتورم کتترد کتته همزمتتان  تتا اون 

عت ت ری تتا  تتا  ار تتد و خر تتد جتتور  دوفلوهتتای همستتان راه  تتریب ... تتتو ایتتن چ تتد ستتا 

شتتده  تتود ... ال تتته ختتب از فتت لب یتته شتت اخت نتتتفه و نیمتته ای روشتتون داشتتت           

 عتتترونه یتته ختتوردن  تترای شتتدیمو جتتدا  ا اهتتا مامتتان از  عتتد متتین چ تتد یتته...  دیگتته 

 امتتروز فتترار ی خایتتده...  اون تتا کاخیشتتا  تتترین نزدیتتک ستتمت رختتتیب کوچولتتو ی

ن چ تد روزه شتده  تودن عترو      ایت  گویتا  و رختتن  لتو   خره تا  ختانب  نیتاز  کته   تود  این

 ... خانواده ی دادخر

 ... خر دم  کخ زنگ زد و تشریف خرما شدن

 ...نیاز خانب ایال  زم ن ود که  ه دوستت  گی یه خ راییه ها -

نیتتاز: ختتب اختته ه تتوز کتته چیتتزی خیلتتی فیعتتی نشتتده ... یع تتی شتتده هتتا ولتتی ختتب     

 ...تازه

 ... رسید خر د حرخشو فین کرد ه ای  ای حرخخ که 

 ... خر د: خب نمی وای  ی یاگ شی  ذین ... ای  درم نیازو اذیت ن ن

کتی ؟؟؟ متن؟؟؟ شتما دو تتا نتامزدیب گترختین  عتد  ته متن میگتین کته ه توز خیلتی               -

  ... فیعی نشده ... وافعا ف نیاز خانب ... از  انتظار نداشتب

 حت نشو دیگه ...  اشه ؟؟؟نیاز :  ذین جونب ... حا  ای  در نارا

کال حویتله ی فیاخته اومتدن  ترای کستیو نتدارم  ترای همتین  ی یتاگ شتدم و مشتغوگ            

 ... حرف زدن راجن  ه چیزای دیگه شدیب
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در حتتین حتترف زدن  تتا نیتتاز  تتودیب کتته ایتتن  ار تتده خیتتر ندیتتده از پشتتت یتته پتتتتتتی  

 ..دگفت که من از تر  س ته رو زدم..ولی نیاز همی  وری می  دی

ادب کتته نتتدارن ماشتتاو..خ ط ز تتوووون تتتا دلتتت   تتواد ز تتون دارن ایتتن جوونتتای     _

 امروزی

 ار تتد:من ایتتال م ظتتوری نداشتتتب  تتا زن داداشتتب شتتوخی کتتردم شتتما چتترا  تته ختتود   

 میگیری؟؟

 مگه من توام که خودمو  گیرم؟_

  ار د:مگه گفتب عسن  اب؟

 نیاز:عه  و ک ید

تفتتا کتتردم کتته دیتتدم  زاد داره  تتا خر تتد    تته چرخونتتدن ستترم  تته ستتمت م تتالفخ اک  

 .حرف میزنه پو  گو چرا نیومده ای  ا..ولخ کن

 عتتد از ختتوردن عتتترونه موفتتن ختتداحاخظی نیتتاز گفتتت ه تتوز چ تتدتا از ختتر  و         

پرتتتاب مونتتده کتته ن ریتتده  تترای همتتین پیشتت کاد داد ختتردا  اهتتاب  تترم خریتتد متت ب  

 ..چون  ی ار  ودم ف وگ کردم

*** 

 و شتتدم  یتتدار ختتواب از زودتتتر ی تتب داشتتتب نیتتاز  تتا ف تتن از کتته امتتروز   تتق فتتراری 

 لولتته شتلوار  و  تود  زانتوم  تتا  کته  کترم  متانتو  یته  شتامن  کته  ل استامو  و ختوردم  یت نونه 
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 فکتتوه کوچیتتک کیتتف و استتتارم  گ کتترم هتتای کفتتخ  تتا ای فکتتوه شتتاگ و ای فکتتوه ی

ا خره نیتاز تتک   ن  یتاد دن الب.. ت   فاشتو   تا  کته  مونتدم  نیتاز  م تظتر  و وپوشتیدم   تود  ایب

 ..زنگشو زد و م ب رختب پایین و پشت نشستب

 ...فرار شد اوگ  ریب پاسا  میالد م ب م الفتی ن ردم و راه اختادیب

 تتود کتته یتتدای شتت ممون در اومتتد و  تته پیشتت کاد خر تتد    1ستتاعت ت ری تتا نزدی تتای 

گ رختتتیب رستتتوران رو  تته روی پاستتا  تتتا ناهتتار   وریب..ستتر ناهتتار ایتتن  ار تتد گتتاگو   

زنتتگ زد و گفتتت اونتتب میتتاد  تتا متتا ناهتتار   وره.. عتتد از ختتوردن ناهتتار نیتتاز  تتازم       

می واستتتت  تتتره خریتتتد یع تتتی متتتن خ تتتط دلتتتب می واستتتت اون لنظتتته گردنشتتتو   

 شتت  ب..خریدایی کتته کتترده  ودیمتتو گذاشتتت تتتو ماشتتین و چکارتتتایی مشتتغوگ اجتترا   

 نرختتت کتتردن دستتتورا  نیتتاز ختتانوم شتتدیب..میگب چکارتتتایی چتتون  ار تتد دیگتته      

 پیشتت کاد دفی تتا اون میتتدادم نظتتر متتن هرچتتی هتتب خریتتد موفتتن.. اومتتد متتا  تتا و خونتته

 ک تته  تتاین م تتو ای  تته  تترای ولتتی  تتود  تتاین خیلتتی خیلتتی اگتته حتتتی میتتداد ع تتو

 کتته یاستتی کوتتتاه ل تتا  یتته نیتتاز کتته  تتودیب پاستتا ا از ی تتی تتتو..میزد خودشتتو حتترف

و روی فستتمت ستتی خ  لتتت خُمتتره ای داشتتت حا ستتی ه زیتتر از و  تتود رومتتی متتدلخ

م  تتو  دوزی داشتتت و از پشتتت فستتمت کمتترب یتته تتتوری کتته مثتتن حریتتر  تتود و تتتا 

 ..نزدیک پا ادامه داشتورو پیش کاد داد

م ب رختب ل تا  رو پترو کتردم و تت ب میومتد و مت ب خوشتب اومتد تتازه رنتگ یاستیخ            

 ... سیار  سیار  کب میومد م ب  دون هدر دادن وفت خریدمخ

 تود کتته نیتاز ختانوم دستتت از خریتد  رداشتتت و  ته  تترف       8اعتخالیته نزدی تای ستت  

 ..خونه حرکت کردیب
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اوگ م تتتو رستتتوندن  عتتتد خودشتتتون رختن..تتتتو خونتتته هتتتب مامتتتان و  ا تتتا از ل استتتب  

 ..خوششون اومد و  زاد هب تاییدب کرد

 ها راستتی  زاد دیگته  تا متا زنتدگی می  ته ختردای همتون روز  ا تا رختت ش اس امشتو            

شتتد  زاد راد ..متتن ه تتوز زیتتاد  تته  زاد عتتاد  نتتدارم  تته نظتترم عتتود کتترد و استتمخ 

همون سی سی  کتتر  تود هتر چ تد گتاهی وفتتا تتو خلتو  خودمتون  کتخ متیگب ستی             

ستتی .. ا تتا و  زاد دو روز پتتیخ می واستتتن از دستتت یتتدرا شتت ایت کتت ن ولتتی گویتتا   

ن اون خ ر دار شد و اومتد خونته کلتی التمتا  کترد کته م تو    شتید و ایتن حرختا ..مت           

پشتتیمونب و اشتتت اه کتتردم و ...ولتتی  زاد   شتتیدب و گفتتت هرچتتی  اشتته چ تتد ستتاگ    

م و  تزرن کترده .. ا تا  کتخ گفتت کته ازب شت ایت می  ته ولتی یتدرا  تا هتزار تتا              

خواهخ و تم تا را تیخ کترد کته شت ایت ن  ته و  ته حرختاب ا تاخه کترد کته  ترای             

نمیگتترده..همین  تترای هفتتته ی دیگتته یتته  لتتیط  تته م تتتد کانتتادا داره..و دیگتته هتتب  ر 

 ..خونوادمون کاخی  ود..ا ن دوروزه که در اره ی این مسئله حرخی زده نمیشه

 عد از ای  ته شتام ختوردم ی تب  تا  زاد حترف زدیمو..نیتاز هتب  کتب زنتگ زد و گفتت            

 12روز و 4کتتتار  عروسیشتتتون هتتتب ت میلتتته و ختتتردا کتتتار  متتتارو میتتتاره و دفی تتتا

م نمیشتته ان تتد زود  کتتترین دوستتتب داره    ستتاعت دیگتته عروستتی نیتتازه ایتتال  تتاور    

ازدوا  می  تته..و ال تتته خ تتر کتت ب  تترای متتا دوتتتا کتتار   یتتاد چتتون هتتر چتتی ن اشتته      

خامیتتن دو  تترف منستتوب میشتتتیب... عد از ی تتب چتتر  گفتتتتن  تتا نیتتاز  تتتا خره        

 ..از خر، خستگی  یکوب شدم 12نزدی ای ساعت 
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ه ایتتن نیتتاز دیوونتته  تتا خر تتد ت ری تتا دیتتگ امتتاده شتتده  تتودم ... امشتتب مراستتب عروستتی

دیوونتته تتتره ...متت ب کتته حستتا ی  تته ختتودم رستتیدم ... پیتتراهن رومتتیب رو پوشتتیده       

 ودمتتو موهتتامب اتتتو کشتتیده  تتودم ... در کتتن موهتتام ل تتت هستتت ولتتی ایتتن  تتوری     

ل ت ترم شده  ود یته پیشتونی   تد ن تره ایتب  ترای ل استب گترختب کته از زیتر موهتام            

 تتره ای داشتتت روی پیشتتونیب فتترار گرختتت ... یتته     ستتتمخ و فستتمتی کتته نگی تتای ن  

ارایخ متاتب کتردم ... ستاده ولتی حستا ی خوشتگن شتده  تودم ...  ته هتر حتاگ دختتر             

 ...  ا ا   یمب دیگه

...  

 زادم حستتا ی  تته ختتودب رستتیده  تتود ... کتتت و شتتلوار مش یشتتو  تتا یتته کتتراوا       

 تا رنتگ کتتخ     مش ی ست کترده  تود ... یته پیتراهن ستفیدم پوشتیده  تود کته کتامال         

 ... تضاد داشت

 تتا  زاد از پلتته پتتایین میومتتدیب کتته متتامی و  ا تتامب حا تتر و امتتاده از اتافشتتون اومتتدن  

 ...  یرون

*** 

 

   ار د

 

 تتا  ا تتا مشتتغوگ حتترف زدن  تتا دایتتی هتتادی  تتودیب کتته متوجتته ی  ذیتتن شتتدم کتته      

 تته داشتتت  تتا نیتتاز و خر تتد یتتن ت می تترد ... نمیتتدونب چتترا یتته چ تتد لنظتته  تتدون ای  

  تتوام مشتتغوگ  رستتی ل استتکاب شتتده  تتودم ... پیراه تتی کتته اون روز  تتا نیتتاز انت تتاب 

کتترده  تتودن حستتا ی  کتتخ میومتتد ...) ای  ا تتا چتتب شتتده من؟؟ی تتی نیستتت  گتته اختته  
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 تته توچتته ... (  تترای ای  تته  یشتتتر از ایتتن تتتا لو نشتتب ستتعی کتتردم خودمتتو مشتتغوگ     

فتتدیمی و یتتمیمیه( ... ولتتی   حتترف زدن  تتا  ریتتا کتت ب ) اریتتا ی تتی ازدوستتتای نستت تا   

خایتتده ای نداشتتت  تتازم داشتتتب  تتی اراده کتتارای  ذی تتو پیگیتتری می تتردم کتته  ریتتا و   

یتته ستتری دیگتته از دوستتتام کتته خیلتتی وفتتت  تتود ندیتتده  ودمشتتون دور و  تترم جمتتن   

شتتده  تتودن کتته ختتیلب  تتردار  ر. .صشتتدن ... یتته چ تتد می تتی گذشتتت و همتته مشتتغوگ 

 ر. .صخر تتد و نیتتاز رو تتتا وستتط ستتالن      ازشتتون خواستتت تتتا  شتتی ن ...  عدشتتب    

همراهتتی کتترد و از مکمونتتاهب خواستتت تتتا دور تتتا دور ستتالن  ایستتتن...  عتتد از  تت ط   

تانگوشتتون رو  تته همتته گفتتت کتته می تتواد یتته فیعتته ختتیلب استتپر  مگتتب  ر. .صختتیلب 

ازشتتون  گیتتره ... نمیتتدونب چتترا ولتتی از ایتتن ختتیلب  تتردارا مت فتترم کتته دا متتا می تتوان   

 ... ی درست ک نین ه های مت وع

خالیتته ا ن یتته ر عتتی هستتت کتته متتردم رو مگتتن کتترده و دن تتاگ پتت   تتتا زو  جتتوون  

ن ... از ر. .یتتمیگتترده کتته اونتتا هتتب همتتراه عتترو  و دامتتاد و دو  تته  تته دو  تتاهب      

شتتانو ختتو یب کتته داره یتته زو  کمتته و همگ تتان مشتتغوگ پیتتدا کردنتته یتته زو           

 ... دیگو

شتغوگ تماشتای  تاین  ازیتای ختیلب  ترداره  تودم         ه ی تی از میتزا ت یته داده  تودم و م    

 ... که  ریا  کب نزدیک شد

 ...  ریا:  ار د عمو یزدان کار  داره

  اشه ... ک ا ؟ -

 ... نشسته دیگه نفر چ د یه پگاهو خاله  ا روییه رو ه  ریا: روی اون می 

 ...اها  اشه-
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 تتا اشتتاره ی دستتت  ا تتا  یتتن ای تتا نشستتته  تتودن ... ذ ی ختتانواده پتتیخ  ا تتا و مامتتان  

خکمیتتدم کتته یتته جتتای دیگتته می تتواد  اهتتام حتترف  زنتته  تترای همتتین ی تتب اون  تترف  

  ... تر وایسادم تا  یاد

 ....  ا ا: ار د یه کاری کن

 چی  ا ا ؟؟ -

 ته ع توان زو     ر. .ص ا ا:  رو  تا  ذیتن پتیخ ایتن ختیلب  ترداره و  گتو کته متا  ترای           

خیلتتی ختتوب نتتیو کتته ایتتن همتته از وفتتت   پ  متتی کتته می تتوای هستتتیب ... ای یتتوری 

 مکمونی  ی ودی  ره ...  اشه ؟؟؟

چی میگفت اخته ایتن  ا تای متن ... متن؟؟؟ اونتب  تا کتی؟  ذیتن !!!هته ... مست ر  ...            

 ...  دون ای  ه   وام یه نیخ خ د زدم

 ...  ا ا: من دیگه میرم ... یه چ د دفی ه دیگه  یا دن اگ  ذین

کتته  ا تتا رختتته ... ای  ا تتا .... ال تتته از یتته نظتتر خیلتتیب  تتد  تتتا اومتتدم م الفتتت کتت ب دیتتدم

  تا  ن ود ...  کتر از  ی تار گشتتن تتو مکمتونی  تود ی متب ایتن  ذی تو اذیتت می تردم ...           

 تته  عتتد از حرختتای  ا تتا رختتتب ستتمت میزشتتونو تتتا  تته  ذیتتن    دفی چ تتد یتته خ تتر ایتتن

 انتظتار یته   دادم حستا ی فیتاخخ عتود شتد و معلتوم  تود و کته ایتال         ر. .صپیش کاد 

هتتب چیتتزی از متتن نداشتتت ولتتی تتتا خواستتت م الفتتت ک تته  ا تتا و عمتتو   یتتامین روی    

تغییتتر نظتترب  تتا ایتتن حتترف کتته مراستتب ختتوب پتتیخ  تتره و از ایتتن حرختتا فتتانعخ    

  ... کردنو اونیور که از چکرب معلوم  ود  ه اج ار  ل د شدو  ا هام اومد
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یتده  تودم ختامیلیخ خرخیته نزدیتک      ف ن از ای  ته کتامال  ته ختیلب  ترداره کته تتازه خکم       

 شیب تتا چشتمخ  ته متا ختورد  تر گشتت ستمت هم ارشتو نمیتدونب چتی  کتب گفتتن              

  کتب  که  عدب سرین اومتد ستمت متا و  تا یته نتیخ کتامال  تاز گفتت : وای شتما چ تد            

  ؟؟؟ دیگه میاین...   اشین خیلب زوجای جزو  یای و لیفا...  میاین

 ... م ب  ه ت ون دادن سرم اکتفا کردم

 ا دور شدن خرختی  ذیت ب شترود کترد :  ترای چتی ای  تارو کتردی؟ ایتن همته دختتر            

 ... حتما  اید  ه من میگفتی ؟؟

  ... اخه نیست که دوست دارم همخ دورو  رم  اشی از اون لناظ  ه تو گفتب -

 ... ذین : خب خودتب که چ دان ماین نیستی پو مش ن داشتی ف

... نتته مثتتن شتتما  دم مشتت ن داریتتب ) تتا ایتتن حتترخب   دیتتده نذاشتتتب ادامتته  تتده : ن یتتر

ی تتب فرمتتز شتتد ولتتی چیتتزی نگفت(نتته خیلتتی از  خوشتتب میتتاد کتته گفتتتب  اهتتام        

 ...ی ...  ا ا ایرار کرد و م ب چیزی نتونستب چیزی  گب ....همینر. .ی 

 

 

   ذین

حرکتتت  ر. .صدرحالی تته داشتتتب حتترص می تتوردم  تتا  ار تتد  تته ستتمت ستتالن         

کتتار ستت تی  تته نظتتر نمیومتتداااا..من داشتتتب خودمتتو لتتو      کردیب..حتتا  خیلتتی هتتب  

 ..می ردم ولی ته ته ته دلب را ی  ود..هاهاها من هستب خیلی خ ی 
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 تتتا یتتتدای  ه تتتگ موفعیتمتتتو درف کتتتردم و رو تتتروی  ار تتتد ایستتتتادم..هیگ دوم  

حرختتی نتتزدیب ولتتی  تتا یتتدای  ه تتگ همزمتتان ستترمون رو  تتا  گتترختیب..اوووف        

 ..ب؟؟ خه چ وری اوفر. .ینگو  خدای من ا ن  ا این تا

 تتا خره کاریتته کتته شتتده پتتو  تتی حتترف دستتت  ار تتد  تته ستتمت کمتترم اومتتد و یتته    

دستتتمو روی شتتونخ و اون ی تتی هتتب تتتو دستتتخ گذاشتتتب همی  تتوری نتترم مشتتغوگ   

یدن  تتتودیب کتتته متوجتتته ا تتتراخب شتتتدم خر تتتد و نیتتتاز کتتته وستتتط  تتتودن و  ر. .یتتت

مکرستتا..تیرداد و ال تتا...اهورا و  تتتا زو  دیگتته  تتودن .. ردیتتا و4ا راخشتتون  تته جتتز متتا 

 رام..متتن و ایتتن گورین)میتتدونب گوریتتن نیستتت و خیلتتیب خوشتتگله ولتتی ز ونتته م تته    

دیگه چتی ک ب..(یته زو  دیگته هتب پشتت  ردیتا ای تا  تود کته نتونستتب فیاخته ی هتیچ             

کدومشتتونو تشتت یص  تتدم چشتتامو ریتتز کتتردم کتته  کتتتر   یتت ب و وفتتتی ی یشتتون       

 خره پستتره  رگشتتت..عه عتته وایستتا   یتت ب ..ایتتن کتته  رگشتتت ستترین  ش استتب کتته  تتا

 .. زاده خودمونه..این دختره کیه

 .. ختتتتتتتت

 تتا لتته شتتدن پتتام توستتط  ار تتد ستترمو  تتا  گتترختب و  روم جتتوری کتته خ تتط خودمتتون   

  ش ویب گفتب:چته روانی؟

  ار د:ی ساعته حواست ک ا ؟

لتته می  تتی..اه دردم    تته تتتو چه..می واستتتب   یتت ب دنیتتا دستتته کیتته تتتو چتترا پتتامو     _

 گرخت

 .. ت  اشهر. .ی ار د:ح ت  ود تا تو  اشی حواست  ه 
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دیگتته حرختتی  ی متتون رد و  تتدگ نشتتد و اون  تته چشتتمام خیتتره  تتود متت ب  تترای ای  تته   

نگتته حواستتب پرتتته مستتت یب  تته چشتتاب زگ زدم...دستتتخ  تته نرمتتی رو کمتترم حرکتتت 

 می رد و این  اع  میشد

اغ کترده  تود یتدای تتپخ فلت ب یتک لنظته هتب         کب کتب گترمب  شته..انگار یتورتب د    

فیتتتتن نمیشتتتتد..چرا دارم ای  تتتتوری میشب..احستتتتا  خفگتتتتی  کتتتتب دستتتتت داده  

 تتود..میمئ ب یتتورتب فرمتتز شتتده ..حتتالب دستتت ختتودم ن ود.. ار تتد همگ تتان  تته         

چشتتمام زگ زده  تتود و متت ب نمیتونستتتب چشتتب ازب  ردارم..دیگتته وافعتتا داشتتتب خفتته   

هتتای کمتترم حتتو می ردم..دستتت  ار تتد انگتتار    میشتتدم عتتر  ستترد رووروی مکتتره   

کتتوره ی  تتتیخ  تتود..پو چتترا ایتتن  ه تتگ مزختترف تمتتوم نمیشتته کتته متتا هتتب  تتریب  

 ..سر خونه زندگیمون

 تتا خره لنظتتا   افتتت خرستتا تمتتوم شتتد و  ه تتگ  تته پایتتان رستتید .. روم خودمتتو از  

 ار تتد جتتدا کتتردم و  تته راه اختادم..ستترین  تته ستتمت ستترویو  کداشتتتیِ تتتوی ستتالن    

رختتتب و خودمتتو تتتو  ی تته نگتتاه کتتردم همون تتوری کتته حتتد  زده  تتود یتتورتب از      

التکتتاب فرمتتز شتتده  تتود..من چتتب شتتد؟  ا ر  رایشتتب نمیتونستتتب  ب  تته یتتورتب     

 .. زنب  رای همین وفتی ی ب  روم تر شدم  ه  رف میزمون راه اختادم

 

 

   ار د

گتترمب  تتود  تته مستتیری کتته  ذیتتن از اون تتا رختتته  تتود خیتتره شتتدم چتتی شتتد ا ن؟     

شتتدیددد انگتتار داغ کتترده  تتودم  تته ستتمت میزمتتون حرکتتت کتتردم و ستتعی کتتردم یتته 

نوشتتیدنی   تتورم تتتا از التکتتاب درونتتب کتتب  شتته ولتتی انگتتار نوشتتیدنی ابتتر نداشتتت     
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 رای همتین ی تب گتره ی کراواتمتو شتن کتردم حتمتا ای تو من تب  ستتب کته ا ن دارم            

ب ختتر  ن رد..انگتتار کتته  خفتته میشتتب.. ا شتتن کتتردن گتتره ی کتتراوا   تتازم احساستت    

 ..گذاشته  اش ب تو یه کوره ی  تیخ

 مامان: ار د حالت خو ه پسرم؟

  ره مامان خو ب چیور؟_

 ..مامان:نمیدونب احسا  می  ب گرمته چ د یورتت سرخه

 اره  اغ ی ب گرم نیو؟_

انگتتار حتترخب خیلتتی  تتی ر تتط  تتود چتتون یتته جتتوری نگتتام کتترد و گفت:نتته گتترم          

 یدی   ا ر اون گرمت شدهر. .یینیو..شاید تو داشتی م

 ..ه..سرمو  ه مع ی تایید ت ون دادم و چیزی نگفتبر. .یمیمئ اه که   ا ر 

تا  خر شب اتفا  خایتی نیفتتاد خ تط وفتتی نگتام  ته  ذیتن میفتتاد مثتن ایتن تتازه  ته             

دوران رستتتیده هتتتا داغ می تتتردم نمیتتتدونب چتتترا ولتتتی همتتتخ یتتتاد اون یتتتن ه ی    

ری خ زیتتر دستتتب ت تتون می تتورد و هتتر   مون میفتتتب کتته چ تتوری کمتتر  تتا  ر. .یتت

لنظتته یتتورتخ رو  تته فرمتتزی میرختتت ..وفتتتی نگتتام  تته چشتتماب میفتتتاد رستتما        

 ..نمیتونستب چیزی  گب

 تتتا خره شتتتب عروستتتی داداشتتتمب گذشتتتت شتتتب ختتتو ی  تتتود م تویتتتا فستتتمت  

خ ..تتتا  ختتر مراستتب هتر وفتتت یتتاد اون یتتن ه هتا میفتتتادم ختتود  تته ختتود داغ   ر. .یت 

می تردم کته   یت ب اونتب مثتن متن میشته یتا نه..میتدونب خ ترم           میشدم و  ه  ذی ب نگتاه  

مستت ره  تتود ولتتی هتتیچ جتتوره دیگتته نمیتونستتتب خودمتتو فتتانن کتت ب کتته  کتتخ خ تتر    
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ن  ب..نمیتتدونب ایتتن چتته حتتو جدیدیتته کتته دارم ولتتی میتتدونب کتته ایتتن حستتو           

 ..نمی وام

 تته هتتر حتتاگ موفتتن ختتداحاخظی شتتد و خونتتواده ی متتا  تتا خونتتواده ی  ذیتتن همتتراه دو  

ستته تتتا از خونتتواده هتتای عتترو  مراستتب عتترو  کشتتون رو ان تتام دادیتتب ال تتته         

دوستتتان خرامتتوب نشتتن.. ماند کتته متتن چ تتد شتتاهد شتتییونیای  ردیتتا و تیتترداد  تتا      

مکرستتتا و ال تتتا شتتتدم..انگار عروستتتی  تتته هرکتتتی  تتتد گذشتتتت  تتته ای تتتا ختتتوب     

 دگ تت و رد  ی شتتون حرختتی و  تتودن نشستتته هتتب ک تتار گذشتتت..اهورا و  رام امتتا  رام 

 ... نمیشد

 عتتد از مراستتب عتترو  کشتتون خر تتد و نیتتاز رو تتتا در خونشتتون همراهتتی کتتردیب و     

 عتتدب  رگشتتتیب ..شتت ب  عتتد از گتترختن یتته دوب و عتتود کتتردن ل استتام  تته ختتواب  

 ...عمی ی خرو رختب

 

 

   ذین

روزهتتا میومتتدن و میگذشتتتن و هتتوا هتتب رو  تته ستترما نزدیتتک میشتتتد...امتنانای         

رام ستت ت مشتتغوگ در  خونتتدن  ودیب..نیتتاز کتته  عتتد از  ترممتتون نزدیتتک  تتود  تتا  

 ..ید گذاشت ک ار .. ه هر حاگب.و.سازدواجخ ت ری ا در  رو 

 تتا ایتتن کتته چ تتد ماهتته گذشتتته ولتتی  عضتتی وفتتتا کتته یتتاد  ار تتد میفتتتب تتتپخ فلتتب     

میگیتترم هتتر وفتتتیب کتته تتتو دانشتتگاه   یتت مخ خیلتتی عتتادی  تتا هتتب  رختتورد می  تتیب   

  تتود کتترده خواستتتگاری مکرستتا ایتتن متتد   ردیتتا از    انگتتار کتته نتته انگتتار..توی   

 همی  تتوری هتتب ال تتا و تیتترداد  شتتن خوشتت  ت امیتتدوارم خوشتتنالب خیلتتی  راشتتون
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  یشتتتر همتتو می تتوایب متتیگن و می تت ن رختتتار دوستتت دوتتتا مثتتن هتتب  تتا خعتتال مونتتدن

 .. ش اسیب

ر متتن و  رامتتب کتته هیگتتی خ تتط در ..چ تتد  تتاری اهتتورا ای تتا اومتتدن خونمتتون و از زیتت

ز تتونخ کشتتیدم کتته اون نستت ت  تته  رام  تتی میتتن نیستتت.. رام کتته از عروستتی          

 ..عاش خ شده ولی خ ط  ا من این مو ود رو در میون گذاشته  ود

ختردا یته امتنتتان خیلتی مکتب داریتتب و مامتان هتتب گذاشتته گذاشتته ایتتن امشتب خالتته         

 پگتتاه رو دعتتو  کرده..هرچتتی گفتتتب امشتتب نگیتتر گتتوب نتتداد..م ب لتت  کتتردم و از   

اتتتافب  یتترون نیومتتدم تتتا  کتتخ کمتتک کتت ب و خ تتط در  خونتتدم.. ا خره شتتب شتتد و  

 ..خونواده ی دادخر اومدن.. ه اج ار همراه مامان و  ا ا  ه است  الشون رختیب

 عتتد از ختتوب  متتدگویی و تعارختتا  معمتتوگ متتن و نیتتاز ک تتار هتتب نشستتتیب و از ایتتن  

 .. ب شده  ودنچ د وفت تغریف کردیب   یه هب مشغوگ حرف زدن  ا ه

ستتر شتتام  تتودیب کتته عمتتو یتتزدان رو  تته متتن یکتتو گفتتت: ذین جتتان تتتو فتتتد ازدوا    

 نداری دخترم؟

من  ا این حترخخ سترر شتدم و سترمو زیتر انتداختب..این چته ستوالیته میپرسته  خته           

 تو جمن؟؟؟

  عد از دوتا سرخه ی متلنتی گفتب:چیور عمو جان؟

 ک ی دیگه مگه نه؟؟عمو یزدان:همی یوری  ا خره  اید ازدوا  

چیتتزی نگفتتتب و  تته نیتتاز اشتتاره کتتردم یتته چتتی  گتته و اونتتب گفت: ا تتاجون  تته نظتترم    

 .. عد  رای  مونه  کتره  ذامونو   وریب  ن  ازدوا   ذین 
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 ..دیگه حرخی زده نشد و هرکی مشغوگ  ذا خوردن شد

 عتتد از شتتام مامتتان چتتایی  ورد و رو م تتن نشستتتیب کتته  تتاز عمتتو یتتزدان حرخشتتو        

 ..رار کرد من نمیدونب چشه اینت 

 ا تتای   تتای متتن جتتواب داد:یتتزدان جتتان چتته گیتتری دادی  تته  ذین؟ختتودب   تتواد  

ازدوا  می  تته دیگتته متتا کتته نمیتتتونیب زورب ک یب..خواستتتگارم داره ولتتی ختتودب      

 ..ردشون می  ه

 عمو یزدان:ای  وری که نمیشه  اید  ا خرد ازدو  ک ه یا نه؟

 ..میدیب دیگه  ا ا:حا  یه روزی شوهرب

 ..اه این  ن  مزخرف

ایتتن  نثتتو پیگونتتدیب و اون شتت ب تمتتوم شتتد هرچ تتد کتته متتن  ختترب متوجتته م ظتتور  

 ..حرخای عمو یزدان نشدم

 

 

 یزدان

 رو  ه پگاه که  ا حرخب رخته  ود تو خ ر کردم و گفتب:نظر  چیه؟

د پگاه:در ای  ه  ذیتن دختتر خو یته کته شت ی نیستت ولتی نظتر  ار تد هتب مکمته شتای            

 اون  ذی و ن واد ما که نمیتونیب  ه زور  کخ  گشب  اهاب ازدوا  کن
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ایتت ب حرخیتتهوولی متتن کتته متتیگب  ار تتد نمیتونتته م تتالفتی ک تته چتتون از  ذیتتن  کتتتر    _

 ..هیچ جا نیست

 پگاه:یع ی  ه همین زودی فرار خواستگاری هب  زاریب؟

خوشتتمون   ره چیتته مگتته!من  تته   یتتامین زنتتگ میتتزنب و  کتتخ متتیگب متتا از  ذیتتن   _

 ..اومده و دوست داریب  ا  ار د ازدوا  ک ه

 پگاه:ف ن از زنگ زدنت  ا  ار د حرف  زن

  اشه_

 

 

*** 

  ار د

 تتا  ینتتالی ل استتامو عتتود کتتردم و روی ت تتت دراز کشتتیدم و در همتتون حالتتت  تته     

 ..حرخای  ا ا که موفن ورودم زده  ودوخ ر کردم

کمب دختتتر فنیتته؟؟چرا متتن   ا تتا  رگشتتت گفتتت  تتا  ذیتتن عروستتی کن.. ختته نمتتیف   

 یام  تا ایتن عروستی کت ب  خته؟هرچی متن میگفتتب اون حترف خودشتو میتزد و حتتی            

گفت من  ته خوانتواده ی  ذیتن هتب گفتتب کته  ختر هفتته میتریب خواستتگاری  ذیتن            

..حا  هی  گتو پتدر متن شتما وفتتی از متن میمتئن نیستتین چترا زنتگ میزنی؟؟خ ترم            

ون از مامتتتان و  ا تتتام ..و حتتتا  هتتتب همستتتر  خیلتتتی شتتتلوغ شتتتد..اون از دانشتتتگاه ..ا 

 ی دم..همستتر!!هیچ وفتتت  ذیتتن رو  تته ع تتوان همستترم ندیتتده  تتودم..دختر  تتدی       

 ..نیست خ ط ...نمیدونب خ ط چی
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اه وگ کتتن..از جتتام  ل تتد شتتدم تتتا  تترم حمتتوم یتته دوب  گیتترم شتتاید خ تترم  زاد        

نمیتتاد اون شتته..از وفتتتی کتته خر تتد ازدوا  کتترده دیگتته زیتتاد تتتو خونتته ستتر و یتتدا     

موفتتن هتتا کتته  تتود از  تتو کتته  تتا هتتب ج تتگ و دعتتوا می تتردیب خونتته  تته نس توشتتلوغ 

 ..میشد

 تتا ت تتون دادن ستترم  تته چتته و راستتت ستتعی کتتردم اخ تتار پوچمتتو  یتترون  ریزم.. تته  

 ..سمت حموم راه اختادم

 

 

   ذین

 امتتروز فتترار  تتود  تترام خواستتتگار  یتتاد..اه ایتت ب مثتتن   یتته ..متتن نمی تتوام ازدوا  کتت ب 

 ایتتتد  تتته کتتتی  گب؟؟!هرچتتتی  تتته  ا تتتام متتتیگب متتتن نمی تتتوام ازدوا   تتته گوشتتتخ 

نمیره..هتتی میگتته ایتتن ی تتی رو رد نمی  تتی میمئتت ب  تتزار  تترف  یاد.مامتتانب هتتب         

 تتد  تی رختتته تتتو تتتیب  ا تتا هتتی میگتته  تترف تنتتتین کتترد ..هب رشتتته ایتتته           

 ..میش استتتیمخ..خونواده ی ختتتو ی دارن...و از ایتتتن حرختتتا متتت ب ایتتتال ک   تتتاوی   

 ..ن ردم که   ی ب کیه

 تتا  تتاز شتتدن در اتتتا  ستترمو  تته  تترف در چرخونتتدم و چکتتره ی خ تتدون مامتتانمو      

 ..دیدم

مامتتان: ذین تتتو ه تتوز حا تتر نشتتدی؟یک ستتاعت دیگتته مکمونتتا میتتان پاشتتو پاشتتو     

 ..ل اساتو  پوب

 ..ای  ا ا مامانی جونب..نمیشه .ام..چیزب ک ی..اوومب_
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 ..ا ا  م تظرتیبمامان:ایال حرخشب نزن..پایین  ا  

 ..و تَتتتتق درو کو ید و رخت

چتته ک تتیب ختتب  ایتتد حا تتر شتتیب دیگتته..حا  ختتوفخ تتتو جمتتن متتیگب متتن نمی تتوام    

 ..عروسی ک ب و تموم وا 

از جتتام  ل تتد شتتدم و کتتت و شتتلوار شتتیریمو پوشتتیدم موهتتامب از تتا   ستتتب..یه ر        

گل کتتتی کمرنتتتگ  تتته همتتتراه یتتته ختتتط چشتتتب نتتتازف پشتتتت چشتتتمب شتتتده  تتتود   

ایشتتب..عیرمب  رداشتتتب ی تتب  تته گتتردنب و ن ضتتب زدم ..ختتوب شتتده  تتودم..ی ی       ر

ن تتود  کتتب  گتته حتتا  می تتوای جوا شتتون ک تتی ای  تتوری  تته ختتود  رستتیدی وای  تته   

حتتاگ اونتتی کتته می تتواد جتتواب مث تتت  گیره.اختته متتن همیشتته خوشتتگن و خوشتتتیه و  

ز پلته هتا   مرتب  اید جلوی جمتن ظتاهر شتب از  تو کته  احالب)چته ر یتی داشتت؟(...ا        

 ..رختب پایین و رو م ن دو نفره ک ار  ا ا نشستب

   ا ا: ه  ه دختر ما رو نگا..دیگه خانومی شده واسه خودب

 تته دن تتاگ حتترخخ دستشتتو انتتداخت دور گتتردنب و م تتو  تته ستتمت ختتودب کشتتید در   

همتتون حالتتت گفتب:ولتتی متتن ه تتوزم حتترف خودمتتو میتتزنب اگتته پستتره خوشتتگن ن تتود 

ه ی دیگتته ای نداشتتتب م  تتوری خوشتتگلی رو  کونتته کتتردم   ف تتوگ نمی  ب)چتتون  کانتت 

 (و  ا ا   ی  ا ا می ان ف وگ کرد

 .. ا ا:م ب حرف خودمو میزنب و میگب ازب خوشت میاد

 تتا یتتدای زنتتگ هتتر دو از جتتامون  ل تتد شتتدیب و مامتتان هتتب از  شتتپزخونه در اومتتد و  

 ...جلوی در  ه است  اگ مکمونا رختیب
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ومد..عتته ایتتن ای  تتا چی تتار می  تته؟حتما اومتتده متتثال میز تتان اوگ از همتته عمتتو یتتزدان ا

 اشتته ختتب عی تتی نتتداره.. ا ختتوب رویتتی  اهتتاب ستتالم و علیتتک کتتردم و نو تتت  تته     

 تع تتب زیتتاد یتتزدان عمتتو وجتتود  تته توجتته  تتا پگتتاه خالتته خالتته پگتتاه رستتید و وجتتود 

 پستتتر و عتتترو  هتتتب ای تتتا ختتتب خر تتتد و نیتتتاز ای  تتتا  کتتتی   تتتین اوه...نداشتتتت

 .... خر نفر و...خانواده

 ار تتد  تته همتتراه یتته دستتته گتتن تتتو دستتتخ .. علتته ایشتتون  تته جتتای دامتتاد دستتته گلتتو 

گرختتته دستتتخ..وفتی م تتا لب فتترار گرختتت همتتراه  تتا پوزخ تتد ک تتار لتت خ گفت: تته     

 شوهر  ی د  سالم نمی  ی؟

 هَن؟؟چی شد؟_

 ..یه پوزخ د دیگه زد و از ک ارم رد و شد و رخت

نتونستتتب  گتتب خ تتط رختتتب تتتو  شتتپزخونه و رو ی تتی از   ه تتگ کردم..چیتتزه دیگتته ای 

ی دلی هتا نشستتب تتا متثال مامتان  گته چتایی  یتار..اه اعتتا ب ان تد ختورده ..پتو  ا تا              

م ظورب  تا  ار تد  تود کته میگفتت نمیتتونی ردب ک تی و خوشتگله و هتب رشتته ایتته            

 ....اه

  تتد متتت وعی  تتا خره مامتتان دستتتور داد چتتایی رو   تترم و تتتو راه ستتعی کتتردم یتته ل  

 ...رو ل ب  زارم

اوگ  تته عمتتو یتتزدان تعتتارف کتتردم کتته تشتت ر کتترد  عتتدب خالتته پگاه.. عتتد از اون     

 ..خر د و نیاز و در  خر .. تتار تتد
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 تتی هتتیچ حرختتی  تتا یتته اختتب منتتو روی پیشتتونیخ چتتایی رو  رداشتتت..وا !!ختتب مگتته   

 !!من م  ور  کردم  یای خواستگاری؟نمیومدی و راحت..وا 

م تتن ت تتی نشستتتب و یتتن ت هتتای جمتتن  عتتد از کلتتی حاشتتیه رختتت ستتر     رختتتب یتته 

 ..مو ود ایلی..مو وعی که من ازب خوشب نمیومد

عمتتو یزدان:ختتب هممتتون میتتدونیب کتته  تترای چتتی ای  تتا جمتتن شتتدیب..  یامین جتتان    

اگه اجتازه  تدی  ذیتن و  ار تد  ته اتتافخ  ترن تتا ی تب  تا هتب حترف  تزنن کته اگته                

 ..یرهمش لی ن ود این ویلت سر  گ

 .. ا ا:ال ته مش لی نیست

 تته اج تتار  تتا اشتتاره ی مامتتان از جتتام  ل تتد شتتدم و  تته ستتمت اتتتافب رختتت و  ار تتد هتتب  

 ..پشت سرم میومد

اوگ ختتودم رختتتب تتتو و پشتتت ستترم اون اومتتد و درو  ستتت.. ا تع تتب نگتتاب کتتردم     

 که گفت:چیه؟نتر  نمی ورمت

یتتت دلیه اتتتتافب   تتتا کتتتب منلتتتی  کتتتخ رختتتتب رو ت تتتتب نشستتتتب و اونتتتب رو ت کتتتا  

نشست...هیچ حرختی نتزدیب کته  ختر حویتلب ستر رختت و گفتب:تتا  ختر می توای  ته            

 درو دیوار نگاه ک ی؟

  ار د:تو خ ر  کتری داری؟

 

 

  له_
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  ار د:پو خ رتونو  فرمایید

 چرا؟_

  ار د:چرا چی؟

 چرا  ه ع وان داماد اومدی خواستگاری؟_

  ار د: رای خ ده

 جدی گفتب_

 فتب ار د:م ب جدی گ

 مش ته_

  از هیگی نگفت که من گفتب:جواب سوالمو  ده

  ار د: ه ایرار پدرم

 ..یع ی چی؟مس ره ی  ی ود ِجلف

 خب پو  ا این حساب حرخی نمیمونه_

از جتتام پاشتتدم کتته دستتتخ دور  تتازوم حل تته شد.. رگشتتتب یتته نگتتاه  تته چشتتماب یتته  

 نگاه  ه دستخ انداختب که دستشو وگ کرد و گفت: شین

ی ک ب؟ کتتتره ایتتن مستت ره  تتازی رو تمتتوم ک تتیب و  تتریب  گتتیب متتا          شتتی ب چتت _

 م الفیب..)مثن خودب گفتب(تو خ ر  کتری داری؟

  ار د: له
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خ رتونتتو  فرماییتتد)م ب ت لتتیفب  تتا ختتودم مشتت ص نیستتتااا یتته  تتار متتیگب تتتو یتته  تتار _

 (میگب شما

  ار د:ازدوا  می  یب

 ن ا ا؟که چی  شه اونوفت؟_

 ن که چی  شه؟ ار د:ملت ازدوا  می  

 من ایال از حرخا  سر در نمیارم_

  ار د:پو گی ی

 مرافب حرخا   اب_

 .. ار د:هستب

در حالی تته داشتتت از جتتاب  ل تتد میشتتد گفتتت:پو حرختتی نمیمونتته ازدوا  می  تتیب و   

 ..مثن یه زو  خوش  ت میریب سر خونه زندگیمون

 ..من ف وگ نمی  ب تا  این شی_

ه راهمتو ستد کترد و گفتت:تو ف توگ می  تی و متا هتب         اومدم از در اتتا   ترم  یترون کت    

ازدوا  می  یب..چتتی میشتته مگتته؟ما هتتب مثتتن هتتزاران دختتتر پستتر دیگتته یتته ازدواجتتی  

می  تتیب کتته پتتدر و متتادرمون خواستتتخ مثتتن جوونتتای امتتروزی  تتا عشتتق و عاشتت ی     

 ن اشه..نمیشه؟؟

 ..تو رو نمیدونب ولی من نمیتونب  ا کسی که دوسخ ندارم ازدوا  ک ب_

 ار د:من یه کاری می  ب که تو عاش ب شی 
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 نمیتونی_

  ار د:می ی یب

 تته دن تتاگ حتترخخ در اتتتافو  تتاز کتترد و از در ختتار  شتتد متت ب پشتتت ستترب راه         

 ..اختادم

 وفتی  ه سالن رسیدیب خاله پگاه گفت:خب  گه ها  ه نتی ه رسیدید؟

 .تا خواستب  گب خیررر  ار د گفت: له

 گلب نظر  چیه؟شیری ی رو   وریب یا نه؟خاله پگاه رو  ه من گفت:دختر 

تا خواستتب حترف  تزنب نیتاز مثتن  گتب چییتی اخته پریتد وستط حرخمتو گفت:ست و              

 ..عالمت ر است پو م ارکه

کتته در "هتته"پشتت ستترب همتته دستت زدن و شتتیری ی خوردن.. ار تتد هتتب  عتد از یتته    

گوشتتب گفتتت رختتت ستتر جتتاب نشستتت..م ب رختتتب نشستتتب وخالتته پگتتاه هتتب یتته        

 تته ع تتوان نشتتون دستتتب کتترد و تمتتوم..این شتتد مراستتب خواستتتگاری..ت کا     انگشتتتر 

 ..امیدم  ه  زمایخ  ود که حدافن خونمون  ه هب ن وره..ولی زهی خیاگ  ا ن

 

 

همتتته چتتتی زودتتتتر از چیتتتزی کتتته خ تتتر می تتتردم پتتتیخ رخت.. زمایخ..خریتتتد      

و ع تتتد..تاریی ع د..ستتتالن ع تتتد..وفت  رایشگاه..ل ا ..خونه..وستتتاین خونه..همتتته    

همتته ظتترف کمتتتر از یتتک متتاه تمتتوم شتتد و متاستتفانه  زامایشتتمون هتتب  کتتب ختتورد و   

متتن تتتا هفتتته ی دیگتته زن شتترعی و فتتانونی  ار تتد میشب..درستتته کتته هتتیچ حستتی       
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 کخ نداشتب ولتی  ته نظترم میتونته شتوهر ختو ی  ترام  اشته.. ا هرکتی راجتن  ته ایتن              

نتتدگی مشتتترف مستتئله حتترف زدم گفتتته  تتزار زمتتان  گتتذره شتتاید فتتراره متتن تتتو ز   

عاشتتق شتتب..هر چ تتد تتتا ا ن انگتتار یتته حستتایی نستت ت  تته  ار تتد تتتو دلتتب ریشتته         

زده..خیلی چیتزا تتو ایتن چ تد وفتت راجتن  کتخ خکمیتدم..رنگ متورد عالفتخ  تذای            

متتورد عالفتتخ ورزب متتورد عالفتتخ متتدگ متتوی متتورد عالفتتخ ..همتته چیتتو ت ری تتا     

می تتردم  تتد اختتال    خکمیتتدم..جای اعتتتراد هتتب نیستتت.. ار د اون تتدراهب کتته خ تتر   

نیستتتت..خیلیب مکر ونتتته ..موفتتتن خریتتتد دستتتت رو هتتتر ل استتتی میزاشتتتتب نتتته        

نمیگفتتت..خ ط یتته فستتمت از دستتتخ ختتتیتتلتتتتتی شتتاکی شتتدم اونتتب فستتمتی  تتود کتته 

 ار تتد  تتترام ل تتتا  ختتواب و ل تتتا  زیتتتر خریتتده  ود..وافعتتتا مستتت ره  ود..دیگتتته    

خ تتط دوتتتا   تد داشتتت و همتته   شورشتو در اورده ..تتتازه ل استتایی هتب  رداشتتته  تتود کته   

 ...رنگی خریده  ود..فرمزو مش ی وسفیدو  فخوزردو   ی و

دیگتته نمیتتدونب  کتتخ چتتی  گتتب .. تتا یتتدای زنتتگ مو ایتتن ستترمو  تته  تترف گوشتتیب   

 ...روب خودنمایی می رد " ار د"چرخوندم که اسب 

  له؟_

  ار د:علیک سالم  عیفه

اومتتد و  تته شتتور   عتتی تغییتتر   عتتد از شتتب خواستتتگاری اختتال   ار تتد از خشتت ی در)

 (کرد ه وزم نمیدونب چرا

 یادم نمیاد سالم داده  اشب هرکوگ_

  ار د:چ د تو روداری

 همی ه که هست..کار داری مزاحب شدی؟_
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  ار د: ا زنب   وام حرف  زنب  اید کار داشته  اشب؟

 زنت کیه من که زنتو نمی ی ب_

 ت  ریب ددر دودور ار د:کب حرف  رن حا ر شو می وام  یام دن ال

   زا حا   ه مامانب  گب_

 .. ار د:خودم گفتب تو زحمت ن خ

 خیلی زود و  ا سرعت ادامه داد:دوست دارم خداخظ

و فیتتن کرد..چتتی گفت؟!!!؟؟دوستتب داره؟؟وای!ایتتن اولتتین  تتارب  تتود کتته  کتتب ا تتراز  

عالفتته می رد..دیگتته  تتر ان فلتت ب دستتت ختتودم ن تتود و تپشتتخ هتتر لنظتته  یشتتتر از   

 ..ن میشدف 

ستترین  تته ختتودم تتتو  ی تته نگتتاه کتتردم لپتتام ستترر شتتده  ود..یتته  ب  تته دستتت و       

 ..یورتب زدم و پاشدم که حا ر شب  رای ددر دودور

 

 

   ار د

ستتی ب از هی تتان  تتا  و پتتایین میشتتد..من چتتی گفتتتب؟؟من  تته  ذیتتن گفتتتب دوستتخ    

تب رو دارم؟؟یع تتتی وافعتتتا دارم؟؟معلومتتته کتتته دارم...ای وای خدا!!دستتتتمو گذاشتتت    

فلتت ب کتته دیتتدم دستتتب از شتتد  هی تتان لرزیتتد..رو پیشتتونیب فیتتره هتتای عتتر          

خودنمتتایی می تترد..کب مونتتده  تتود فلتت ب از ستتی ب  زنتته  یرون..ا تتراز عالفتتب کتتامال       

یکویی  تود..وای خدا!!ستعی کتردم  ته ختودم  یتام واز جتام  ل تد شتدم مشتغوگ حا تر            
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جتتین مشتت ی   مشتت ی  تته همتتراه شتتلوار  _شتتدن شتتدم..یه تیشتتر  جتتذب  وستتی   

پوشتتتیدم ستتتاعتمب انتتتداختب دستتتتب و  عتتتد از زدن عیتتتر متتتورد عالفتتتب  تتته ستتتمت 

خروجتتی خونتته راه اختتتادم تتتا  تترم دن تتاگ  ذین..راستتتخ ددر دودور کتته  کتتخ گفتتتب   

 کانته  تود خ تتط می توام   یتت مخ میتدونب مستت ر  ولتی از دیتتروز عتتر تتتا حتا  کتته        

کتته عاشتتق  ذیتتن   ندیتتدمخ دلتتب  تتراب ت تتگ شتتده..ه وزم نمیتتدونب چیتتور شتتد    

شتتدم..ای ختتدا عاشتت مون ن تتردی ن تتردی وفتتتب عاشتت مون کتتردی عاشتتق یتته دختتتر  

 ..ز ون دراز سم  شدیب..چه میشه کرد

سر نیب ستاعت جلتو در خونشتون  ودم..یته تتک زنتگ  کتخ زدم کته سترین از خونته           

اومتتد  یرون..تتتو اون متتانتوی مشتت ی جلتتو  تتاز  تته همتتراه زیتتر ستتاراخونی مشتت ی کتته   

و شتلوار ی تی و شتاگ مشت ی خواستت ی شتده  تود ولتی  ایتد  کتخ  گتب             پوشیده  تود 

 !..دیگه ای  وری ل ا  نپوشه همه شیفتخ میشن!!!وا 

  ذین:سالم

 ی می اخب چاش ی یورتب کردم و گفتب:علیک سالم

  ذین:چیزی شده که  اع  شده شما اخمو شی؟

  لهوتیه شما_

 خیلیب خوب و خانومانو ذین ا روهاشو انداخت  ا  و گفت:مگه تیپب چشه؟

  له خب_

 ذیتن چیتتزی نگفتتت و متت ب شتترود  تته ران تدگی کتتردم..رختب  تته ستتمت ی تتی از کتتاخی   

شتتا  هتتای ختتوب تتتو خرحتتزاد هتتردو از ماشتتین پیتتاده شتتدیب. عد از ای  تته گارستتون   

م تتو رو  رامتتون  ورد هردومتتون یتته هتتا  چاکلتتت  تته همتتراه کیتتک شتت التی انت تتاب  
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 ذیتتن گفتتت:اه حویتتلب ستتر رختتت..م و  وردی     کردیب.. عتتد از چ تتد متتین ستت و   

 ای  ا که  کب ها  چاکلت  دی؟

عتته تتتو چ تتد ع تتولی تتتو رو  وردم ای  تتا چتتون می واستتتب   ی متتت ختتب دلتتب  تترا  _

 ..ت گ شده

 عتتتد از ای  تتته سفارشتتتامونو  وردن دستتتت  ذی تتتو کتتته رو میتتتز  تتتود گتتترختب و      

 این حسو داری؟ گفتب: ذین من خیلی خوشنالب که تو داری زنب میشی..تو هب

 ذین:ختتب..امب.من اولتتخ نتته ایتتال خوشتتب نمیومتتد ولتتی ا ن وفتتتی  تتا ختویتتیت      

 ...های اخالفیت  ش ا شدم کامال از این ازدوا  را یب

 

 ذیتتن همون تتوری کتته تتتو چشتتمام زگ زده  تتود ادامتته داد:ایتتن حرختتام شتتاید  تترا     

کتتت احستتا  مستت ره  اشتته ولتتی متتن نمیتتدونب دفی تتا از ک تتی عاشتت ت شتتدم..از ک تتی   

پیتتدا کتتردم ولتتی میتتدونب کتته تتتو رو دوستتت دارم..)دستشتتو گذاشتتت رو دستتتب و        

ادامتته داد(و امیتتدوارم کتته همتتین حستتایی کتته متتن  تته تتتو دارم تتتو هتتب  تته متتن داشتتته  

 .. اشی

خیلتتی خوشتتناگ  تتودم از ای  تته  ذین..عش ب..همستتر  ی دم..نفستتب..ان در ختتوب و      

.دستاشتتو کتته رو میتتز  تتود خشتتردم و  تتا احستتا  داره از احساستتخ نستت ت  کتتب میگه.

 گفتب:ما  ا هب خوش  ت میشیب خانومب

 .. ذین:میشیب
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 عد از کاخی شتا   تا  ذیتن رختتیب گتردب کلتی خ دیتدیب .. تا  ذیتن احساستب ختو             

العتتاده استتت..توی راه  رگشتتت کتته  تتودیب  ردیتتا  کتتب زنتتگ زد و گفتتت تتتاریی ع تتد   

را گویتتا اهتتو.. ی یتته متتا  تتا ع دشتتون رییتتتا هتتب  اونتتا هتتب  تتا ی یتته..حتی تیتترداد و ال تتا 

پتتدر و متتادرب ختتار  از کشتتورن و م تظتتره تتتا اونتتا  رگتتردن و  عتتد  تترای ازدواجتتخ  

 .. ا  رام افدام ک ه

ولتتی از همتته ی ای تتا مکتتب تتتر ای  تته متتن ا ن ک تتار عشتت ب هستتتب و ایتتن  تترام از هتتر    

 ..چیز دیگه ای  ا ارزب تره

 

 

  ذین#

 تتر نمی تتردم همتته ی خ تترم  تته  ار تتد و رختتتاراب  تتتو ماشتتین  تته هیگتتی جتتز  ار تتد خ

م تکتتی میشتتد..تو ایتتن چ تتد ستتاعتی کتته  تتاهمیب وافعتتا حستتب  یتتر فا تتن ویتتف          

 ود...لنظتته ای کتته از احساستتب  کتتخ گفتتتب  تتر  شتتادی تتتو چشتتماب مشتتکود          

 تتود.. ر  خوشتتنالی تتتو چشتتمای متت ب فا تتن دیتتدن  ود..فستتمت متتن هتتب از زنتتدگی    

ر داشتتتن همگتتین خرشتتته ای تتتوی زنتتدگیب شتت ر     ار تتد و خو یاشتته..خدا رو   تتا  

می تت ب..از ایتتن گذشتتته از ای  تته عروستتیب  تتا دوستتتام تتتو یتته روز میشتته هتتب یتتک جتتا  

 ..  د ن ودم...وافعا حسب خو  العاد 

 ...امیدوارم هیچ وفت و هیچ کو نتونه ما رو از همدیگه جدا ک ه

  

 :پیش کاد ما  ه شما
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  n.ghasemi |رمان ازدوا   ه س ک دزدی

  phantom.hive |ی سیاهیکتاب  رگزیده_گرانرمان سلیه

  roro nei30 |رمان شیا ین هب خرشته اند

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 
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