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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 
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از متورو  شواده شودم و کوگووه موو جابموا کردموو راه ا تووادم سومت خونوه دیگوه وا عووا از          

  این زندگی خسته شم از تنهایشام از دردام از همه چی

چوه عورک کونم یوه      حدودا بعود از یوه ربوع  شواده روی رسوشدم دم در خوونم خونوه کوه        

  اتاق تقریبا دوازده متریه

وارد خووونم شوودم و مبوول معمووو  ر ووتم یووه چووایی واو خووودم گ اشووتم و اوموودم رو     

 رخت خوابم که  هن بود دراز کششدم

یهووو تفووادد وحشووتناکی کووه کوو  زنوودگشم و بوور بوواد داده بووود اوموود جلووو چشووام و یووه  

د ابووی ا تووادم کووه  طووه اشووک از گوشووه چشوومم جوواری شوود سووه سووا  شوود تقریبووا یووا   

گ اشووتم جوووش بشوواد بلنوود شوودم و چووایشمو دم کووردم ویووه املووت درو کووردم و          

  خوردم اخ که چقد گشنم بود

دوبوواره برگشووتم سوومت رخووت خوووابم گوشووشمو ور داشووتم مبوول معمووو  از ایوون         

 دختره ی خ  سارا او داشتم نوشته بود

 (محشا و ت کردی یه زنگ بزن)

 شو گر تم بهد از دوتا بوق برداشتدختره ی خ  خسشسی گًفتم و شمار

 عمقم سارا :سالم 

 سالم خ  چطوری خوبی-

 سارا:یه بار شد تو عشن ادم حرد بزنی؟

 مدگمه-
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 سارا:بگ ریم

 گ شتشم-

 سارا: ردا مشری بهشت زهرا

 خو اره من همششه جمعه ها مشرم خودت که مبشنی سه ساگه دارم مشرم-

 سارا:باش چرا مشزنی؟مشری؟

 اره-

 ر تی بزنگ بهم منم مشام سارا:خب

 باش کاری باری-

 سارا:نه عزیزم  ربانت  عال بای

 بای-

دیقوه چشوام    ۱۰گوششو  ورت کوردم ب و  باگشوم و توو  کور  ورو ر وتم بعود از حودودا          

 گرم شدو خوابم برد

صووب بلنوود شوودم و سووریع یووه تریووا مشووکی زدمووو از خونووه زدم بشوورون چووون یکووم    

ریوودم و اوموودم بشوورون بشسووکویتو بوواز    گشوونم بووود ر ووتم م ووازه ویووه بشسووکویت خ   

 کردمو در حا  خوردن بودم یاد سارا ا تادم زنگ زدم به 

 سالم-
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 سارا:سالم خوبی

 مرسی تو چطور مطوری؟-

 سارا:مرسی کمایی

 خشابون-

 سارا:کما بشام

 دم مترو-

 سارا:اوکی کاری باری

 مشبشنمت عزیزم-

 سارا:بای

یووه گوشووه وایسوواده سوورش تووو     دیقووه رسووشدم دم متوورو دیوودم   ۱۰بعوود از حوودودا  

 کوورد ب لووم اوموود هووا کوچوگووو بچووه ایوون عشنهووو بوودو بوودو کووه زدم صووداش یووه گوشووشه 

 ��منو ندیده ساگه صد انگاری

بعوود از کلووی خوووش و بوو  سووارا ر تووشم و سوووار متوورو شوودیم نشسووتشم روی صووندگی   

 ها که سارا گفت:راسی خبر داری راه ارو ا باز شده

 ینی چموری؟-

 تا یونان و مشری بقششو سازمان مل  مشبرهسارا:ینی  قط 



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 جدی؟-

 سارا:اوره

 تواز کما  همشدی؟-

  سارا:عموم اینا دارن مشرن

 اهان-

رسشدیم بهشوت زهورا از متورو  شواده شودیمو ر توشم بشورون  شواده توا سور موزار  ودرو             

  ساعت نشسته بودم وگریه مشکردم سارا ارومم مشکرد ۱مادرم ر تشم حدودا 

 سارا:محشا

 نم؟جا-

 سارا:بلندشو بسه بریم یه سر سرخاک داداش منم

 باش-

ر تووشم سوورخاک داداشوو  امشوور بعدشووم راه ا تووادیم سوومت خونووه سووارا دم متوورو ازم   

جداشووود ر ووت خونشووون موونم ر ووتم خونووه انقوود خسووته بووودم کووه حووا  هووش  کوواریو    

 نداشتم بخامر همشنم ر تم که بخابم

ی سووارا کووه مشگفووت را ارو ووا بوواز  داشووتم بووه امروزمووون  کوور مشکووردم کووه هووی حر ووا 

  شده تو سرم اکو مششد
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یهووو یووه  کووری بووه سوورم زد موونم بوورم ارو ووا خوووب مششووه هووا هووم درو مشخووونم هووم  

 .زندگی ارومی دارم به همشن چشزا  کر مشکردم که خوابم برد

صووبک کووه بشوودار شوودم اموواده شوودم بوورم سوورکار اگبتووه  ووبل  واسووه چنوود تووا سوووا       

اینوا تفومشم خودموو گر توه بوودم مشخاسوتم بورم ارو وا اونوم           مشخاستم برم خونوه سوارا  

 .کشور مورد عال م اگمان

رسووشدم در خونشووون زنگووو زدم مامووان  بوواز کوورد ر ووتم تووو دوبوواره ایوون روانووی  ریوود 

ب لم منم این د عوه هموراهش  کوردم سوفت ب لو  کوردم کوه خودشوم تعموب کورد           

 .وگی هشچی نگفت

  سر اص  مطلب منم چون باید مشر تم سرکارزود ر تم

 سارا-

 سارا:جانم

 من مشخام برم-

 سارا:کما؟

 ارو ا،اگمان-

 سارا:دیوونه شدی

 درکم کن نمشتونم اینما به جایی برسم یه دختر تنهام  قط-
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اشوووک گوشوووه چشوووم  جموووع شووودومحکم ب لوووم کووورد و گفوووت :باشوووه بخوووامر     

ات مشلشوون مشبورن یکوم  ووگم بایود همور      -خوشبختشت با بابوام صوحبت مشکونم راسوتی     

 باشه داری؟

 اره-

 سارا:باش به بابام مشگم توام شب بشا خونمون

  باش من برم دیگه باو برم سر کار-

 سارا:باشه گلم برو خدا  شت و  ناهت

راه ا تووادم سوومت متوورو و ر ووتم و شوورو  بووه تبلشوو  گوووازم ارایشووی هووام کوورد تووا عفوور  

ا توادم سومت    دیگه وا عا خسوته شوده بوودم ر وتم خونوه گباسوامو کوه عووک کوردم را         

خونووه سووارا اینووا حوودودانشم سوواعت مووو  کشووشد کووه رسووشدم دم خونشووو زنووگ و زدم   

  سارا درو باز کردو ر تم تو

 سالم-

 سارا:سالم خوبی

 مرسی تو چطوری-

سارا:مرسی بشوا بوریم توو خونوه بابوام بوا  اچوا بره صوحبت کورده هفتوه دیگوه بایود راه             

 بشو تی  ک کنم

 نشست و گفتم:انقد زود؟با این حر   یه ترسی تو دگم 

 اره خب-
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ر تووشم تووو خونووه سووالم کووردم بابوواش و عووشن بابووام و مامانشووو م ووه مامووان خووودم دوو 

 دارم و باهاشون خشلی راحت بودم

 ا ا محمد)بابای سارا(:دخترم مشتونی هفته بعد را بشو تی؟

 چرا انقدزود عمو؟-

 ا امحمد:اخه شاید راه ها بسته بشن

 نه ام چی؟خب مشکلی نشس وگی خو-

ا امحموود:من خووودم کووارارو درو مشکوونم دختوورم،از  ووردا نوورو سوورکار وباسووارا بوورو    

 وسای   زمو بخر

 باش عمو-

 ا امحمد:امشبم نرو خونه خودت دیگه اینما بمون

 .معفومه خانوم)مامان سارا(:بلندششن دستاتونو بشورین بشاین شام بخورین

 شه وایسا دستامو بشورمبا-سارا:اره بلند شو که امشب نمشزارم بخابی

 ر تشم و شامو خوردیم و یه راست ر تشم تواتاق سارا اونم که یه ریز حرد مشزد

  بعد از کلی حرد زدن باهم خوابمون گر ت همو ب   گر تشمو خوابشدیم

صووب بشوودار شوودیمو و ر تووشم کلووی خریوود کووردیم و برگشووتشم سووارا ر ووت خونشووون    

 منم ر تم سمت کلبه تنهایشام
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 هفته بعد

  ردا  راره را بشفتم برم دیگه امشبم  ش  سارام و  ردام از همشنما مشان دنباگم

 

 صب زود بلند شدم و ر تم یه حموم

اومدم یه موانتو صوورتی ک شو  و شواگو شولوار مشوکی  وشوشدم معفوومه خوانوم صودام           

زد ر ووتم یووه مشووزی چشووده بووود حووا  کووردم همووه چووی داشووت نشسووتشم صووبحونه         

 ومد دنباگمخوردیم و یه ماششن ا

ا ووا محموود کوگووه مووو برداشووت و گ اشووت تووو صووندوق عقووب و موونم داشووتم باسووارا       

خووداحا  ی مشکووردم یهووو سووفت ب لووم کووردو زد زیوور گریووه انگووار موونم منت وور همووشن  

بووودم و زدم زیوور گریووه در همووشن هووشن دیوودم مامووان سووارا کاسووه بدسووت وایسوواده     

اوموود بووه جمووع   شووده بووود اوموود ب لووم کوورد ا امحموودم      جمووع چشوواش تووو اشووک 

ما شوسووت و بعوود ازکلووی گریووه و زاری بووه موون اجووازه دادن کووه بوورم سوووار ماشووشن      

شوودم وراه ا تووادیم خشلووی واسووم سووخت بووود خوودایی تووو  کوور بووودم کووه چشووام گوورم   

شوودو خوووابم بردحوودودا دوسووه سوواعت بعوود بلندشوودم دیوودم چوون نفوور دیگووه رو سوووار 

برداشووتم دیوودم وای خوودا کوورده بووود یووه زنووو شوووهر بایووه بچووه شووش  سوواگه گوشووشمو  

سووارا نزدیکووای صوود بووار زنووگ زده بووود از ماشووشن  شوواده شوودیم واسووه دسشووویی موونم  

 از رصت استفاده کردمو زنگشدم به سارا

 اگوسالم-

 سارا:سالم کمایی اصن جواب نمشدادی؟کلی نگرانت شدم
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  خواب بودم خب-

 سارا:خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟ مامان و بابات خوبن؟-

 ن سالم مشرسوننسارا:اوره خوب

 توام سالم برسون-

 سارا:اوکی،

 امم سارا من باید برم داریم دوباره راه مشو تشم-

 سارا:ا ن کمایشن؟

 زنمان-

  سارا:رسشدین ارومشه بزنگ

 باشه گلم کاری باری-

 سارا: ربانت بای

 بای-

 ر تشمو سوار ماششن شدیم اگبته تو راه دوسه بار ماششنمونو عوک کردن

 . ود که دم یه خونه  شادمون کردنب ۱۲ساعتای 
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 بود باز ام خونه در بودم من او  از همه  شاده شدم منت ر اون خانواده 

یه ا ایی تو حشوا  جاشوو  هون کورده بوود دراز کشوشده بوود و توی منوو دیود گفوت :بشوا             

 تونترو نمشخورمت

 مگه گوگو خور خوره ای که ازت بترسم-

موورد بووود همشووونم خووواب مونووده بووودم   دیگووه منت وور جووواب  نشوودمو ر ووتم تووو ره 

چموووری مشخووام از روی اینووا ردشووم بووا کلووی سووعی و تووالش کووه مبووادا دسووت و ووای     

کسووی گووه بشووه رسووشدم تووو اتووا ی کووه واسووه زنووا بووود اونمووام نسووبتا  وور بووود وگووی خووب 

چوواره ای نبووود همونطوووری وایسوواده بووودم کووه اون خانومووه کووه بووا شوووهرش تووو         

 فت:خانومیماششن باهم بودیم صدام زد گ

 جانم؟-

 خانومه:اسمت چشه؟

 محشا-

  خانومه:منم مریمم بشا اینما ب   من بخاب

 باشه مرسی-

ر تم کنوارش و یوه بواگ  بوا یوه  توو برداشوتم و درسو  کوردم بخوابم موریم خوانومم             

دختوور کوچوگوشووو کووه خوابونوود وسووط خودشووم ب لوو  خوابشوودمنم کووه کالتووو  کوور      

 بخشری گفتم و خوابشدم، بودم اه یادم ر ت بزنگم به سارا شب
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صووبک زود بلنوود شوودم بعوود از اینکووه دسووت و صووورتمو بشووورم اوموودم تووو اتوواق و زنووگ 

 زدم به سارا بعده یه دونه بوق برداشت

 اگوسالم-

 سارا:سالم چطوری ؟

 هی بد نشسم تو خوبی ؟-

 سارا :منم م ه تو چرا انقد دیر زنگشدی هان اصن مشدونی چقد نگرانت شدم؟

 .خرشب رسشدیم نمششد زنگ بزنمهان بخدا ا-

 سارا:باش کمایی ا ن؟

 ارومشه تو یه خونه  ک کنم امروز رامون بندازن-

 سارا :اهان،عسشسم من برم بعدا زنگ مشزنم

 اوک سالم برسون-

 سارا :حتما، مواظب خودت باش خدا ظ

 خدا ظ-

 و خوووردیم  طووع کووه کووردم یووه خووانومی سووفره رو اورد  هوون کوورد واسووه صووبحونه      

 موونم و کووردیم جمعوو  خودمووون داشووت کوچشووک بچووه صووابخونه چووون شوود ومتموو

 و ب لووم نشسووت اوموود خووانومم مووریم گوشووه یووه نشسووتم ر ووتم روشسووتم ظر ووا ر ووتم

  باهاش مشکردم راحتی احساو بود خوبی خشلی زن زدن حرد کردیم شرو 



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

14 

 

 مریم:محشا جون  درومادرت چموری اجازه دادن که تنهایی بشایی؟

  مردنمن مادر  درم -

 مریم:خدا بشامرزه چرا؟

 تفادد سه ساگی مششه-

 مریم:ینی دیگه بمز اونا هشچکسو نداری

  نه-

 اشک گوشه چشمام جمع شد و بعدشم ریخت  ایشن

  مریم:عزیزم گریه نکن

اوموود ب لووم کووردو یووه د  سووشر بوواهم گریووه کووردیم یهووو دختوور کوچوگوووش اوموود       

 ؟ اشکمو  اک کرد و گفت :خاگه چال گِلشه مشتونی

نگوواش کووردم و یووه گبخنوود زدم بهوو  و گفووتم :عزیووزم گریووه نمشکوونم کووه یووه چشووزی   

 ر ته تو چشم

   تونم خوب بِسهب.و.سدخترکوچوگه:خاگه بشا 

 .شدب.و.ساومدو چشامو 

 اومد نشست رو ام به  گفتم اسمت چشه خانوم خوشکله؟

 دختر کوچوگو:تانشا
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  چه اسم  شنگی داری چقد بهت مشاد اسمت-

 از گپم کردو گفت :ملسی ب.و.وفتم یه دونه اینو که گ

 شدم  و بلند شد و ر ت  ش  باباش اون یکی اتاقب.و.سگبخند زدم به  

خووداوکشلی خشلووی خوشووک  بووود چشووای ابووی بووا موهووای بووور کپووی مامووان  بووود مونوودم 

  خدا چقد و ت گ اشته اینارو نقاشی کرده

بوا موریم خوانوم اینوا بورد       حدودا دوسه سواعت بعود یکوی اومود دنبواگمون و  قوط موارو       

 .بشو تشم را شب   ردا که یه ر تم خونه  اچا بره و  رار شد 

خونووه  اچووا بره نزدیووک توورین روسووتا بووه موورز بووود اونشووب  وو ا بهمووون ماکووارونی    

دادن و  خووب خوشوومزه بووود اونشووبم تموووم شوود صووب بشوودار شوودیم صووبحونه بهمووون  

عفووربود اوموودن  ۶ اعتایسوو حوودودا ماسووت دادن مووام کووه ممبووور بووودیم خوووردیم    

سوواعت  شوواده روی داریووم هرچشووو کووه نشوواز نووداریم و      ۴دنبوواگمون و گفووتن احتمووا   

بووزاریم همونمووا چشزخاصووی نداشووتم کووه نخووام  کوووگمم سووبک بووود وگووی مووریم        

 . خانوم چن تا چشز گ اشت و را ا تادیم

بوودن  حدود یوه ربوع بعدرسوشدیم و  شواده را ا توادیم وای نمشودونشن چقود موردم زیواد          

دیقووه  ۱۰موونم  ووا بووه  ووای مووریم خووانوم بووود ازشووون جوودا نمششوودم  اچووا بره هووم هوور 

 قوط نمشودونم چورا ایون کووه هوا کوه مشور تشم بوا           استراحت مشوداد و مشگفوت بشوشنشم    

سوواعت بووه سوواعت مچووشم   ۴و مشوموودیم  ووایشن تموووم نمششوودن  اچووا بره گفتووه بووود   

اه ا تووادیم  شوونگ از ب وو    نگوواه کووه کووردم دیوودم سووه شووبه دوبوواره بلندشوودیمو ر     

برجک رد شودیم اون یکوی کووه برجوک بوودو موام ایون یکوی کووه بوودیم از اونموا رد            

صووب  ۸شوودیم دیگووه تووو خوواک ترکشووه بودیمووو خشوواگمون راحووت بووود حوودودا سوواعتای 
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رسشدیم یه جوایی کوه اب بوود اومودم دسوت و صوورتمو بشوورم کوه دسوتام  وره زخوم            

  ووک خووارو موونم هشچووی دیووده نمششوود  شووده بووودو کلووی خووار توووش شووب بووود دیگووه 

 مشسوووخت خشلووی اب زیوور گوور تم دسووتمو نشووو تم کووه مشگوور تم اونووو سوونگه مشکووردم

 و شسووتم سووختی کلووی بووا صووورتمو زخمووشم دسووتای همووون بووا بووودم ممبووور خووب وگووی

 خدایی نبود خوابشدن جای وگی مشومد خوابم خشلی نشستم ای گوشه یه ر تم

دم بووه سووارا برداشووت وگووی صووداش  طووع و   انووتن خشلووی  ووعش  بووود و موونم زنووگ ز  

 . وص  مششد باکلی بد بختی به  گفتم ا ن تو مرز ترکشه ام و  طع کردم

بووود کووه مووریم اوموود و گفت:کمووایی تووو بلندشووو بایوود بووریم        ۱۱حوودودا سوواعتای  

  دختر

باشووه ای گفووتم و بلنوود شوودم ر تووشم سوووار یووه ماشووشنی شوودیم شووبشه و ن بووود وگووی       

 سووره یوه ( ترکشوه  مورزی  شوهر ) فِو  نشسوتشم تووا خووده وان    صوندگی نداشوت هموون ک    

 خووانوم مووریم شوووهر خداروشووکر کوورد مووون  شوواده خونووه یووه  دم بردمووون او   ر تووشم

 .بود بلد یکم ترکی

 

ر تووشم تووو خونووه شوووهر مووریم خووانوم ر ووت م ووازه یکووم واسووه شامشووون خریوود کنووه   

و خوردیمووو موونم  ووو  دادم چوون تووا چشووز واسووه موونم بگشره،و تووی برگشووت شوواممون    

 شسوتشم  صوورتمونو  و دسوت  ر توشم  خوانوم  موریم  بوا  شودیم  بشودار  کوه  صوب ٫خوابشدیم 

 کنووشم حمووم  ر توشم  کووه ظهور  از ،بعود  شسوتشم  خوواکشمونو گباسوای  خوردیموو  صوبحونه  و

 ، کنشم حموم ن اشت و اومد صابخونه
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شوهر موریم خوانومم کلوی باهواش دعووا کوردو بوه ترکوی گفوت هوم  وو  دادیوم هوم              

 بکششم این چه وعضشه؟انقد سختی 

 (صابخونه:ا ن مشرم زنگ مشزنم ببرتتون یه جای دیگه )به ترکی

 (ا امهدی)شوهر مریم خانوم(:مگه من ترو دارم زنگ بزن)به ترکی

 نفر ۴صابخونه زنگ زدو بعده چن دیقه گفت چن نفرین ا ا مهدیم گفت: 

 منم یه نفس راحت کششدم اخه دوو نداشتم ازشون جدا بشم

 (ه:وسایالتونو جمع کنشن ا ن مشاد دنباگتون)به ترکیصابخون

ا ا مهدیم ترجم  کوردو موا م شورو  کوردیم بوه جموع کوردن ،بعوده نوشم سواعت یوه            

 ا ایی اومد دنباگمون سوار شدیمو ر تشم یه جای دیگه

 تووو  شووب  و تووی رسووشدیم برنمووون تووو خونووه خودشووون خوودایی بوواکالو بووودن       

تووا دختوور  وودو نووشم  وود داشووت زن ترکووه بووا        ۳ وو یرایی شووون خوابشوودیم ،    اتوواق

 کوردو  گطو   مهودی  ا وا  توا هوم  سور ممورد سور هموشن  سور ممورداش         ۳عروس  و 

 ، ابمی مشگفت بهم وگی دخترشونم من که گفت

صووب بشدارشوودیمو ر تووشم حموووم و کلووی تمشووز شوودیم و کلووی بووه خودمووون رسووشدیم و   

ه اسووم  سووشما بووود خشلووی بهتوور از جووای  بلووی بووود بن وورمن ،عفوور بووود زن صوواحبخون

 ️☕ اومد به یه سشنی چایی

درحا  خوردن چایی بوودیم کوه سوشما خوانوم سور صوحبتو بوا ا وا مهودی بواز کورد منوو             

 مریم خانومم اینما  قط نگاشون مشکردیم
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 (سشماخانوم:دخترتون چن ساگشه؟)ترکی

 ا ا مهدی رو به من:چن ساگت بود ابمی محشا؟

 ۱۸من؟-

 (ترکی)۱۸ا امهدی رو به سشما خانوم:

 (سشما خانوم:مششه دخترتونو واسه  سرم خواستگاری کنم)ترکی

 (ترکی)کدوم؟ واسه: گفت ا ا مهدی برگشت 

 (سشما خانوم :ا ن مشاد)ترکی

شوورو  کوورد بووه صوود کووردن  سوورش اونووم اوموود نشسووت ب ل ،یهووو ا ووا مهوودی         

 برگشت سمت من و گفت :مشخای با این  سره ازدواج کنی؟

  دم چی بگممن همشنطوری مونده بو

 :مریم خانوم :این چه حر شه مهدی

 ا ا مهدی :ا ن خواستگاری کردن خب؟

 از من؟-

 ا امهدی:اره،جوابت چشه؟

 خب معلومه نه-

 مونده بود ا ن باید بخندم یا گریه کنم
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اصوون بوواو چشکووار مشکردمووو نمشوودونم  سووره هووم ز  زده بووود بووه موون خداروشووکر     

 ۷راه مشو تووادیم سوومت اسووتانبو  سوواعت شووب بایوود ۸ وورار بووود همووون شووب سوواعتای 

شووده بووود کووه بلنوود شوودیمو شوورو  بووه جمووع و جووور کووردن شوودیمو را ا تووادیم          

 ب.و.و،بردنمووون یووه جووایی شووبشه جوواده خوواکی بووود  شوواده شوودیمو سوووار یووه اتووو      

 شدیم کال توش مهاجر بودن ینی مشر تن ارو ا

ا تووواد و  راه ب.و.ویوووه گوشوووه نشسوووتم و کووووگمم گ اشوووتم صوووندگی کنووواریم اتوووو 

واسووه دسشووویی نگهداشووت منکووه اصوون حووا نداشووتم  شوواده نشوودم وگووی     ۱۱سوواعتای 

  مریم خانوم با شوهرش ر ت دخترشونم گ اشتن  ش  من

اونا برگشوتن و تانشواروگر تن مونم چشوام  وره خوواب بوود در عورک یوه دیقوه خووابم            

 برد صب که بشدارشدم هنوزم نرسشده بودیم یه جا نگهداشت واو صبحونه

اده شوودیم منکووه بشسووکویت داشووتم از اون خوووردم و رویووه صووندگی نشسووته بووودم     شوو

یهووو چشوومم خوردبووه دوتووا  سوور کووه اگبتووه بووا دختوورا همچووشن  ر ووی نداشووتن اصوون     

 عمشب و  ریب تو دگم  قط بهشون مشخندیدم

خشلووی باحووا  بووودن یکشووون دموواو عملووی بووودو گبوواش و گونووه هوواش تزریقووی عوول      

بوودم کوه راننوده کوه ایرانوی بوود صودامون زد و ر توشم         خشلوی بود بوودن توو ایون  کورا       

عفوور بووود کووه رسووشدیم  ۷سوووار شوودیم تووا خوووده اسووتانبو  یووه سووره ر تووشم سوواعتای  

اسووتانبو  خشلووی خوشووک  بووود دریوواش مخفوصووا کشووتی هووای درحووا  حوورکتم خشلووی  

 شوواده شوودیم و دونفوور اوموودن واسووه دوتووا  اچووا بره   ب.و.وزیبوواترش مشکوورد،از اتووو

 محشاتویی؟: گفت اومد یکششون، متفاوت 

 اره-
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 مرده :توبا مایی

 مریم خانوم اومدمر موگفت : اچا برامون یکی نشس اینما دیگه جدا مشششم

سووعی کووردم جلووو اشووکامو بگشوورم و بووا صوودای گوورزون گفتم:مواظووب تانشووا بوواش خشلووی 

دختوور نازیووه انشووااب خوودا بوورات نگهوو  داره مریم:توووام مواظووب خووودت بوواش         

 ن به ماهم زنگ بزنرسشدی اگما

 حتما-

 مریم :خداحا  ت دیگه خوبی بدی دیدی حال  کن

 توام همشنطور خداحا  ت-

 .اون با شوهرش ور ت و دوباره من تنها شدم

راه ا تووادیم سوومت مسووا ر خونووه و تووی رسووشدیم  وور بووودا یووه دوتووا دختوور همسوون       

د خووودمم بووودن و موون از ایوون بابووت خشلووی خوشووحا  بووودم و تووی رسووشدم کلووی حوور  

 زدیم دخترای خشلی خوبی بودن

 سحر :  ک کنم  ردا راه بشو تشم

 صدد:خدا کنه

 مگه چن و ته اینمایشن؟-

 ماه ۱سحر :حدودا

 چرا؟_
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  صدد:خب  اچا چشه  وگمونو با  کششد

 اها،-

شووب حوورد زدیووم و چووون خسووته بووودم گفووتم مشخووام بخووابم و ر ووتم   ۱۱تووا سوواعتای 

 . خوابشدم

 لندشو صبحونه رو بخوریم بریم ساح صبک صدد بشدارم کرد گفت:ب

 ساح  واسه چی؟-

 صدد :گردش خو

 اها ،اوک-

بودکووه اموواده شوودیم و  ووش  بووه سوووی سوواح  ،عاشوول سوواحلم اونووم        ۱۲سوواعتای 

 ��شنی

 بووود سوونگی سوواحل  خوووردم حووا   وود رسووشدیم و تووی  شوواده حوودودا یووه ربووع مششوود 

حر اوموود م و بابووای صوودد و سوو  کووردی بووازی اب ،کلووی بووود خوشووک  خشلووی وگووی

 دنباگمون و گفت:امشب رامون مشندازن سمت ازمشر

 ر تشم خونه وسایالمونو جمع کردیم و مشمبا ش  بخامر دریا

 ۶شب بوود کوه یوه ون اومود دنبواگمون وسووار شودیم و ر توشم ازمشور صوب سواعتای             ۸

بود رسوشدیم چشومه)جایی  وایل هوارو بواد مشکونن و مشنودازن توو دریا(یوه ا وای دیگوه            

گر ووت بوورد گووب دریووا و گفووت:همشن جووا منت وور باشووشن صووداتون مشووزنشم   تحویلمووون 

 مو ع راه ا تادن و ر ت،
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 ...هرچی که مشخاستی اونما  شدا مششد  اسپورت،گوازم ارایشی،گباو، کف  و

چون صب بوود اب دریوا زیواد مووج نداشوت مونم توو  کور ایون بوودم کوه اگوه ا ن راه             

 .منت ر موندیم هش  خبری نشد بشو تشم خب اتفا ی واسمون نمشو ته تاعفر

 

چووون نزدیووک شووب بووودو دریووا یکووم موووج  بششترشووده بووود ، اچووا بره گفووت شووب  

بمووونشم تووو جنگوو  و صووبک زود را بشووو تشم بابووای صوود م گفت:مووادختر جووون داریمووو   

  اینمام  ره خال کار حا ریم تو دریا بمشریمو اینما نمونشم

واسووتون بوواد مشووزنم راه بشووو تشن     اچووا بره :خووب واو موون  وورق نووداره ا   ووایقو     

 .برین

حوودودا یووه سوواعت بعوود  ووایل اموواده شوودو را ا تووادیم بووا جونمووون داشووتشم بووازی         

مشکووردیم تووو شووب،موج دریووا اصوون زنووده مونوودنمون  نموواه ، نموواه بووود وگووی بهتوور از  

جنگوو  بووود راه ا تووادیم دوسووه سوواعت وسووط دریووا سوورگردون بووودیم همووه زیرگووب    

ونودم وگووی هووش  ترسوی از موور  نداشووتم اخوه چشووزی واسووه     وران مشخونوودنم موونم مشخ 

 .��از دست دادن نداشتم هشچکشم نداشتم بشاد سر خاکم واسم گریه کنه

بعووده کلووی سوورگردانی تووو دریووای بووه اون بزرگووی بووا خره نزدیووک سوواح  شوودیم      

همووه خوشووحا  بووودن و گریووه مشکووردن ،نزدبووک سوواح  شوودیمو نشووروی امووداد          

 شوواده شووشم همووه  شوواده شووده بووودن وهموودیگرو ب وو    دریووایی اوموودن کمکووون کووردن

کوورده بووودن و گریووه مشکووردن صوود م اوموود محکووم ب لووم کووردو گریووه کووردیم وگووی   

 .نمشدونم گریمون واسه چی بود اصال
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اعضووای سووازمان ملوو  اونمووا بودنووو  وو ا واسوومون اموواده کوورده بووودن دادن خوووردیم    

 .داهم بشرون بخابندادن که بخابن مر خانوما واسه  قط مسا رتی چادر و 

 .دگم واسه مردا مشسوخت اخه هواسرد بودو گباسای همه هم خشس

صوووب از خوووواب بشووودار شووودیم و سوووریع دسوووت و صوووورتمونو شسوووتشمو  شووواده راه  

 .(ا تادیم سمت کما مهاجرین جزیره ی یونان )گریشنلند

بعوود دوسوواعت  شوواده روی رسووشدیم بووه نشروهووای سووازمان ملوو  کووه خشلووی شووشک و     

سوووارمون کووردن و ر تووشم کمووا ،حوودود یووه سوواعت بعوودش دم   ب.و.وتووومملسووی ا

در کموا بووودیم، شووبشه جهوونم بوود مووردم شووورش کوورده بودنود ،موواهم ممبووور بووودیم    

تووووی صووو  وایسوووشم،تنها چشوووزی کوووه از ایووون سوووربازای گعنتوووی وخشلوووی گنوووده      

یوا هموون بریود عقوب خودموون بوود ،شوب توو صو  بوودیم           go back مشگفوتن  یونوان  

 گوواز هرچووی مووا بووه داشووتن گطوو  خشلووی یونووانم رش کردنووو  لشسووای کووه مووردم شووو

 کمووا اون توووی هووام ح ووه ،سووخترین مووا چشووای توووی کووردن خوواگی بووودو اور اشووک

 رو گ اشووتم کووه و سوورم بووودم خسووته بووس از خوابشوودیم ر تووشم کووه شووبم/ بووود گعنتووی

ا خره مو ول بوه   بو  کوه  وایسوادن  صو   بوود  شوده  کوارمون  روز ،سوه  بورد  خوابم ام کوگه

گوور تن نامووه خووروج از جزیووره شوودیم  موون یکووی کووه خشلووی  وق داشووتم بووا سووحرو     

 صد م که شده بودیم عشنهو خواهر بهشون وابسته شده بودم

 .ر تشمو بلشط اتن گر تشم وسوار کشتی شدیمو  ش  به سوی اتن

 (ر تشمو روی صندگی بشرونی کشتی نشستشم)جانبود وگرنه داخ  مششستشم

 صدد:چقد کشتشه بزرگه

  اره خب-
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 سحر:عشنهو کشتی نوح

 صدد:وا 

 بچه ها من برم یه زنگ بزنم بشام-

  صدد :کلک باکی مشخای بحر ی که مشری اونور

 باعشقم-

 سحر:وایسا به حسابت مشرسم

 منت رم-

 راه ا تادم اون سمت کشتی اخه وای  ای انت  بهتر بود ،زنگشدم به سارا

 سالم-

 سارا:سالم برعشل همششگی من

 انواده خوبن؟چطوری؟خ-

 سارا:مرسی اتفا ا همشنما نشستن اینام سالم مشرسونن

 بزرگششونو مشرسونن-

  سارا:کمایی تو

 (کشتی دارم مشرم سمت اتن) ایتخت یونان-
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  سارا:خداروشکر از دریا رد شدی

 اوره دیگه-

 سارا:کی مشرسی اتن؟

  اخرای شب-

 سارا:اها

 گه د  بکن ازشصدد از اونور شر  کرد به  ر زدن :بدو بشا دی

 سارا من برم اینا  ک مشکنن من با  سر دارم مشحر م-

 سارا:کشن؟

 همراه های سفر-

 سارا :خوبه باز تنها نشسی

 اره-

 خب مزاحمت نمششم سالم برسون، خدا ظ-سارا

 شما مراحمی،بزرگشتو مشرسونم،خداحا ظ-

  دوباره برگشتم  ش  صدد و سحر

 صدد:عشقت چی گفت؟
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 هشچی سالم رسوند-

 سحر: وا عنی عشل داری؟

 اره مشخای عکسشو نشونت بدم؟-

  صدد :اره

گوشووووشمو دراوردم و عکسووووای خودموبووووا سووووارا اوردم و نشونشووووون دادم و کلووووی  

 . بهشون خندیدم

 ساعتای دوازده شب بود که رسشدیم اتن

ایی شوودیم کووه همووه مهوواجرا سوووار     ب.و.سوواز کشووتی کووه  شوواده شوودیم سوووار اتو    

 . وریا  شاده شدیممششدن جلوی  ارک ویکت

  ووارک چووه مشکووردم  ووک همششووه ببشوونم ویکتوریووارو  ووارک داشووتم دوو همششووه 

 . متر نمششد ۲۰ ته  ،کالسرو باشه بزرگی

ر تشم تو یوه مسوا ر خونوه صوبک کوه شود از مسوا ر خونوه زدیوم بشورون ،ر توشم دنبوا              

 . عفر بود ۶بلشط واسه مقدونشه ،بلشطمون واسه ساعت 

 . ستشم تو  ارک ویکتوریا تا ساعت  نج و نشمدوباره ر تشم و نش

 وونج و نووشم کووه شوود را ا تووادیم سوومت شوورکتی کووه ازش بلووشط خریووده بووودیم ،اخووه     

شوودیم ،تقریبووا جلووو نشسووته    ب.و.واونمووا سوووار مشکوورد و سوووار اتووو    ب.و.واتووو

کووه را ا توواد راننووده اهنووگ     ب.و.وبووودیم ،منووو صوودد کنووار هووم نشسووتشم و اتوو     



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

کرد،دوتووا صووندگی جلومووون چنوودتا  سوور ایرونووی بووودن کووه  گ اشووت و صداشووم بلنوود 

 .بلند شدن وشرو  به ر فشدن کردن ماهم  قط دست مشزدیمو مشخندیدیم

 

وسووط راه نگهداشووت واسووه شووام صوودد اینووا ر ووتن شووام خریوودن بخووورن موونم           

بشسووکویت داشووتم همونووو خوووردم کووال خوووراکم شووده بووود بشسووکویت،اوناهم کلووی      

شوودیم و سوواعتای  ب.و.وکووردم .دوبوواره سوووار اتووو تعووارد کووردن کووه موون  بووو  ن  

دوشووب رسووشدیم موورز مقدونشووه ،کلووی تووو سوورما وایسووادیم تووا اجووازه دادن از موورز رد   

بشوووشم و ر توووشم سووووار  طارشووودیم ،کووو  شوووب و تو طارگ روندیم،صوووبک دوبووواره    

سوواعت  شوواده  ۳سوورمرز صربسووتان  شوواده شوودیم و  شوواده روی شوورو  شوود حوودودا     

مششوودیم  ب.و.وی رسووشدیم بووه جووایی کووه بایوود سوووار اتووو روی کووردیم بووشن گوو  و  

یه ص  بوود بلنود تور از صو  نو ری ایون روزا ،وایسوادیم توو صو  و بعوده دوسواعت            

شوودیم و حوودودا نووشم سوواعت بعوود  شووادمون کوورد تووو یووه خشووابون     ب.و.وسوووار اتووو

  خاکی که ته  ص  نامه بود واسه گ ر از مرز

 بلووشط دوبوواره خداروشووکر مووه رو گوور تشم دوبوواره وایسووادیم تووو صوو  و تووا اخرشووب نا

( ه نگ ری)ممارسووتان سوووی بووه  ووش  ایند عووه و شوودیم ب.و.واتووو سوووار و گوور تشم

  شوواده کلووی از بعوود ممارسووتان موورز سوور و ر تووشم ب.و.واتووو بووا ممارسووتان موورز تووا

 تووو نشسووتن واسووه نبووود جووا کووه شوودیم  طووار سوووار بووارون تووو وایسووادن و روی

و تووا صووب و همونمووا یووه جوووری سوور کووردیم و صووب  تشمنشسوو هووا واگوون ی جداکننووده

 . اتری  مرز سر رسشدیم  همشدیم و نگهداشت  طار که  بود  ۱۰ساعتای 

دوبوواره  شوواده شوودیم و شوواده روی شوورو  شوود اگبتووه سووخت توور خشلووی سووردبودو بوورد 

 ایسوووتگاه شوووبشه جوووایی یوووه رسوووشدیم مشباریووود ،بعوووداز دوسووواعت  شووواده روی    
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یم خشلوووی سووورد بوووود بخوووامر همشووونم اعضوووای  ایسوووادو صووو  و ،ر تشمب.و.واتوووو

 . سازمان مل   تو مشدادن به مردم و  خب بازم اصال  ر ی نمشکرد

 

 ب.و.وبعوداز سوه سواعت نوبوت مواهم رسوشد اگووه یوه دیقوه دیرتور مشرسوشد ایون اتووو           

جبوووران کووورده بوووودن ،تووووی  ب.و.ومطمئنووواً یوووی مشوووزدیم ،وگوووی خووودایی توووو اتوووو

 .��دردنکنه گرمهگرم بود دستشون ب.و.واتو

حوودودایک سوواعت و نووشم بعوود رسووشدیم دم کمووا و یووه خووانوم اوموودن صووحبت کووردن 

و گفتن کوه هرکوی مشخواد  ناهنوده بشوه تووی اتوری  مشتونوه بوه متورجم هوا مراجعوه             

 کنه و کلی چرت و  رت دیگه منکه گوش ندادم چون مشخاستم برم اگمان،

ادن ،ک مووپ  چووون  نووشم سوواعت بعوودش وارد کمووا شوودیم و  تووو و بوواگ  بهمووون د    

مو ووت بووود یووه سووره بووود هرکووی یووه گوشووه واسووه خووودش خوابشووده بووود ،موواهم        

  وو ای یووه خوری،بووا خره  وو ا      وسووایالمونو گ اشووتشم یووه گوشووه و ر تووشم توسوواگن  

 سووو  بودم، وو اش شووده خسووته بشسووکویت از وا عووا دیگووه خوووردم حسووابی درسووت

ی از متوورجم یکوو  ووش   تووشمر و شوودیم بشوودار خوابشدیم،صووب ر تووشم و خوووردیم بووود

 .ها که گفت  ردا را مشو تشم وامشبم مهمونشون هستشم

همووشن جوووری اینووور اونووور مشگشووتشم تووا شووب شوود همونمووا نشسووته بووودیم بووا سووحرو  

وصوودد صووحبت مشکووردم کووه صوودای جشوو  و داد اوموود ،بلندشوودیم ور تووشم سوومت       

 کلوی  مور ،  حود  در بوودن  کورده  دعووا  عورب  ی  سوره  یوه  بوا  ایرانوی  صدا ،یوه  سوره   

لووشس ریختووه بووود و باسووگای وحشووی و هووار واسووه اروم کووردن مووردم ،بخووامر دعوووا    

 صووب و خوابشوودیم ،ر تووشم خووواب بودوو ووت اخرشووب دیگووه و عربووارو جوودا کووردن  
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 ،مونم  مشموونشم  اتوری   ماهمشنموا  گفوت  صودد  ماموان  کوه  کونم  جموع  وسوایالرو   اشدم

 .زد خشکم همشنموری

 

ای نداشووتم ،بایوود مشوور تم خووداحا  ی کووردیم و خشلووی ناراحووت شوودم وگووی خووب چوواره 

 . اومدن بدر م ب.و.وتادم اتو

دم ایسووتگاه  طووار  شوواده مووون کوورد    ب.و.وکلووی گریووه کووردم ،اتووو  ب.و.وتووو اتووو

ودوبووواره سوار طارشووودیم و شوووب  رسوووشدیم اگموووان دوسووولدرود)یکی از شوووهرای  

 (معرود اگمان

ک وای  ووای وزنگشوودم بووه کلووی خوشووحا  بووودم ،شووام خوووردیم تووو اونمووا ور ووتم نزدیوو

 عشقم سارا

 سالم-

  سارا:سالم خوبی؟

 مرسی تو خوبی ؟خانواده خوبن؟-

 سارا:سالم مشرسونن،رسشدی؟

 اره-

 ��سارا:خشلی خوشحا شدم عسشسم

  مرسی گلم-
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 سارا:راسی چرا نزنگشدی اخه کلی نگرانت شدیم ،

 بخدا نه شارژبود نه نت-

 م باهاتن؟سارا :اها،دیگه چخبرا اون خانواده هنوز

 ��نه-

 . سارا:اها،اجی جون من دارم مشرم بشرون  ردا بهت مشزنگم

 اوکی گلم سالم برسون-

 سارا:حتما خداحا  ت گلم

 خداحا ظ-

گوشووشو  طووع کووردم و ر ووتم یووه گوشووه نشسووتم منت وور کووه ببشوونم بعوودش بایوود کمووا    

 .بریم

 کمووا بردنمووون شوودیمو سوووار اوموودو ب.و.واتووو حوودودا نووشم سوواعت بعوودش    

)ثبووت نام(شوودیم و یووه اتوواق دادن بهووم ،ر ووتم توووش و   ریمسووتر بوون، توووی جرینمهووا

یووه نفووس راحووت کشووشدم بووا خره رسووشدمو راحووت شوودم چووون خشلووی خسووته بووودم     

 وسایالمو گ اشتم یه گوشه و ر تم رو تخت ودراز کششدم ،

اتاق کووچشکی داشوتم وگوی واسوه یوه نفور خووب بوود دستشوویی و حموومم کوه بشورون             

همشنموووری بووه ایوون چشووزاو اینوودم  کوور مشکووردم کووه چشووام گوورم شوودو   بووود ،داشووتم 

 خوابم برد ،
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 کووه خووانومی یووه برگشووت صووب سوواعت نووه بشدارشوودم ور ووتم واسووه صووبحونه و مو ووع 

 واسوومون مشخووان چووون هووا نشمکووت رو بشوونشم بووریم همووه کووه گفووت  بووود متوورجم

 .کنن صحبت

 

شودن و اینموا کموا    کلی حورد زدن و گفوتن کوه بایود منت ور باشوشم واسوه ریمسوتر         

مو تووه وهرکسووی کووه دوو داشووته باشووه مشتونووه از  ووردا کووالو زبووان اگمووانی بووره       

 ور گباسووامو و...نووشم سووات بعوودش ر ووتم تووو اتووا م و وسووایالمو جمووع و جووور کووردم و   

 خوودا وای اتووا م برگشووتم حموووم ،بعووده بووازی اب همووون یووا حموووم ر ووتم و داشووتم

گ زدم زنوو ، زنگشووده سووحر یوودمد کوونم چووک گوشووشمو ،اوموودم  شوودم سووبک خشلووی

بهو  وگووی جووواب نووداد تاخواسووتم گوشووشمو بووزارم سوور جوواش زنووگ زد کلووی صووحبت  

بوه سواعت   کردیم بوا صود و مامانشوم صوحبت کردموو بعوده یوع سواعت  طوع کوردم و           

نگوواهی انووداختم ای وای و ووت ناهووار بووود ر ووتم سوومت سوواگن  وو ا خوووری و  وو امو     

رای اینمووا عوورب بووودن ،یووه خووانومی بووا گور تم و ر ووتم یووه گوشووه نشسووتم اک وور مهوواج 

دختر کوچوگووش اومود کنوارم نشسوت سون  زیواد نبوود سوالم کورد اخ جوون  ارسوی            

 سومت  ر توشم  و خووردیم  بواهم  ناهوارو  ، زبون بوود ومون از ایون بابوت خوشوحا  بوودم       

 بود؟ چی اسمتون ببخششد:گفتم رسشدم که اتا م دم  اتا امون

 

 خانومه :اگنازم

 .شد یه چایی چشزی باهم بخوریممنم محشا بفرمای-

 اگناز:اومم،باشع
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اوموودیم و نشسووتشم چووایی خوووردیم و کلووی صووحبت کووردیم و در اخوور بووا دختوورش کووه 

 اسم  مناز بود ر تن اتاق خودشون،

منکووه هنوووزم خسووته راه بووودم دوبوواره گوور تم خوابشوودم وااسووه شووامم کووه کسوو  بووودم  

 �💤�.اصن نر تم کال گر تم خوابشدم

 . ونه با اگنازو دخترش مناز ر تشم کالو زبانصب بعده صبح

روزا هی مشگ شوت و مونم سوعی مشکوردم زبوان یواد بگشورم،و بوا اگمانشوا ارتبوا  بر ورار            

 توووی دوموواه از بود،بعوود خوووب خشلووی واگشبووا  کووالو مشوور تشم کووه اگنووازم بووا مشکووردم 

 ، بودم بشنشون منم که مشکردن ترانسفر رو مهاجرا از سری یه موندن کما

 . ارو ندارمو جمع کرده بودم و منت ر بودمد

بووا همووه خوودا  ی کوورده بووودم کووه یووه تاکسووی اوموودو منووو تنهووا بوورد ،یکووی دو سوواعت  

 ( همون شهرداری)raht haus بعد رسشدیم ،دم

 شووادم کووردو بعوود از ثبووت دوبوواره سوووار همووون تاکسووی شوودمو دم یووه ا ارتمووان          

ئو  مهوواجرین یووه منطقووه رو  نسووبتاکوچشک  شوواده شوودیم،با کلشوودی کووه سوسشا )مسوو  

مشگن توو اگموان( داد بوود یوه ا ارتموان کوچشوک بوود دروبواز کوردم ر وتم توو و شورو              

متووری و یووه  ۱۲بووه دیوود زدن خونووه شوودم یووه اتوواق خووواب کوچشووک بووود و یووه حووا    

اشووپزخونه نسووبتا کوچشووک وگووی خووب واسووه یووه نفوور خوووب بووود ،توشووهر کلن)یکووی از  

  معرو ووه( بووود و کلوون شوولوو بووود ،وسووایالمو شووهرای اگمووان کووه بووه کلشسووای بووزرگ

گ اشووتم یووه گوشووه و نشسووتم رو تخووت ،تنهووا بووودم و ب ضووم گر تووه بووود و یهووویی      

ترکشوود نشسووتم تنهووایی گریووه کووردم و اصوون بووه  کوور شووام نبودم،بووه سوواعت مچووشم     

نگاه کوردم سواعت نوه و نوشم بوود ،گبواو  وشوشدمو ر وتم سومت سوو ر مارکوت ویکوم             
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ملووت درو کووردم و خوووردم و  ا یووه برگشووتم خریوودمو  گوجووه و نمووک وتخووم موورو  

 .خوابشدم

صب از خوواب بلنود شودم،و ر وتم خریود چوون هشچوی توو خونوه نداشوتم ،انقود گشوتم             

تووو شووهر کووه  اهووام توواو  زد خریوودم کووه تموووم شوود برگشووتم خونه،صووندوق  سووت رو 

 داریوه  شوهر  صورد  از دیودم  و کوردم  بوازش  و خونوه  توو  ر وتم  باز کردم ،ناموه داشوتم   

تم  کنووار بوواو  ووردا مشوور تم  ووش  سوسووشا  ،شوورو  بووه  ،گ اشوو زبووان کووالو واسووه

جوا بوه جوا کوردن خریودام شودم و بعدشووم اشوپزی یوه ماکوارونی  خوتم کوه انگشووتامم            

 .��باهاش خوردم خشلی خوشمزه شده بود

 

صووب بلنوود شوودم و ر ووتم  ووش  سوسووشاگمون و بهووم گفووت کووه مشتووونم  ووردا بوورم ثبووت 

کالسوای  ششور ته زبوان و کلووی کتواب و برگوه بهوم داد کووه       نوام واز  وس  ورداش بوورم    

 .ببرم و بخونم

مو ع برگشوت بوه خونوه یوه دختور  ارسوی زبوان دیگوه هوم بوود بهوم گفوت منت ورش              

 باشم باهم بریم بعده  نج دیقه اومد وگفت:سالم ایسان هستم وشما؟

 محشا هستم-

  ایسان:خوشبختم گلم

  منم همشنطور-

 ؟ایسان:از کی اومدی اینما

 دوسه روز مششه-
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 ایسان:خونت کدوم وریه؟

 راست-

 ایسان:اها،ما چا هستشم،اگه دوو داری شماره تو بده باهم درتماو باشم

 015_____با کما  مش -

 منم که انگار منت ر همشن بودم از خدا خواسته

. 

ازش جدا شدم و بوه راهوم ادموه دادم چوون بوارون بوود کواله کا شونمم سورم کوردم و           

گ کووم داشووتم اه هنوودز ری نشوردم،اصوون بوودرک اهنووگ و  لووی کووردم و   قووط یووه اهنوو

صداشووم زیوواد کووردم و گوشووشمم دسووتم دسووتمم زیوور اسووتشنم،وبادوتا دسووتام کتابووایی   

 بووه نخوووره بووارون کووه بووود  ووایشن سوورمم کووه سوسووشا  داده بووود و چسووپشده بووودم   

 .صورتم

ندیوودم کووه بهووم  همشنطوووری داشووتم راه مشوور تم و زیوور گووب اروم مشخوندم:شووبشه تووورو

 بگه عزیزم وگی ته  فه بره و بده  ریبم

کوووه یهوووویی خووووردم بوووه یکوووی و کتابوووام از دسوووتم ا تووواد وایوووی همشوووون ک شووو    

 .��شدن،خشرسرم تازه گر تمشون

نشسووتم کووه کتابووارو جمووع کوونم اونووم نشسووت و شوورو  کوورد بووه کمووک ،سوورمو بووردم  

سووی زبووونن دوتووا بووودن بووا  کووه کلووی دری وری بووارش کوونم کووه دیوودم وایووی اینووا  ارا 

 (یکششون شرو  کرد به مع رت خواهی ومشگفت :ببخششد حواسم نبود)اگمانی
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 (اون یکش  گفت :بابا  ارسی زبونه )ازاهنگ  همشده بود

 (اوگشه: شما  ارسی زبون هستشد؟)به  ارسی

 (چی)به اگمانی-

 (اوگشه:اه  کمایی؟)اگمانی

 سوریه-

 (گمانیدومشه: س چرا اهنگ  ارسی گوش مشدی؟)ا

 وایی  لط کردم اهنگ گ اشتم اصن

 (من به اهنگای  ارسی عال ه دارم)اگمانی-

 دومشه:اها

 (مشتونم برم)اگمانی-

 (اوگشه :بله ببخششد بای)اگمانی

 (بای)اگمانی-

  راه ا تادم سمت خونه با کتابای گِلی

 کووردم شوورو  و کووردم دم خووودم واسووه چووایی یووه کووردم کوواری اوگووشن رسووشدم خونووه 

کووه شوود ر ووتم رو تخووتم دراز کششدم،وچشووام گوورم      ،تموووم کتابووا کووردن شووزتم بووه
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خووواب شووده بودکووه صوودای زنووگ گوشووشم اوموود بووا بووی حوصوولگی برداشووتم دیوودم      

 :شماره ناشناسه جواب دادم

 بله-

  ایسان:سالم خوبی محشا جون

 مرسی تو خوبی گلم؟-

 ایسان:مرسی ،خونه ای

 اومم،اره-

 ایسان:ادرو مشدی مزاحم ششم؟

 ا مراحمشن یاداشت مشکنی؟شم-

 ایسان:اوهوم بگو

 ----- الک------جنب-------خشابون-

 ایسان:مرسی

 خواه  گلم-

 ایسان:: س مشبشنمت

 اوکی عزیزم بای-

 ایسان :بای



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

خوشووحا  شوودم اوگووشن مهمووون موونم امووروز مشوواد .بدوبوودو خونمووو جمووع کووردم ،چووایی  

اوموود زیوواد کووار نداشووته دم کووردم ومشوووه رو هووم اموواده کووردم حووا  کووردم کووه ایسووان 

 .باشم،همه اینا در عرک نشم ساعت انمام شد جدیدا  عا  شدم

داشووتم همووه چشووزو چووک مشکووردم کووه صوودای زنووگ در اوموود درو بوواز کووردم خووودش  

بود سالم و احوا   رسوی کوردیم کوه و ب لوو از ایون چشوزا ،وایوی یهوو اون  سوره اومود           

 تو

 ایسان:معر ی مشکنم برادر بزرگم برسام

 که همشن جوری خشکم زده بود و  ایع شده بودم گفتم محشا هستممنم 

 برسام:شما سوریه ای نبودین؟

  بودم دیگه نشسم-

 برسام:اها

 ایسان:شما همو مششناسشن

  برسام :اره ،تو را بهت گفتم یه دختر سوریه ای جدید اومده اینما

 ایسان:خب؟

 برسام:ایشونن

یششووون کووردم سوومت هووا  بعدشووم   سووه تووایشمون زدیووم زیوور خنووده وبعوودش راهنما  

  چایی که اماده کرده بودمو بردم واسشون
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مشوو و  خوووردن و صووحبت کووردن بووا ایسووان شدیم،برسووامم کووه داشووت بووا گوشووش   

ور مشر ت،سوواعتو کووه نگوواه کووردم دیوودم نزدیووک ناووه هسوو  و بووه ایسووان گفووتم:من    

 .برم تا م ازه یه چی بگشرم زودی مشام

 داری بده برسام مشاره، ایسان:نمشخاد تو بری هرچی  زم

 نه نمشخاد مشرم مشام دیگه-

 برسام چشم  ره ر تو گفت :نمشخاد بده خودم مشارم

 ایسان جان  شتزا مشخورین ؟-

 ایسان :اره  رق نداره

 : وگو دادم بهشو گفتم

  س سه تا  شتزا و نوشابه وچشپس و نوتال بگشربشار مرسی-

مووراهش  کردم،دوبوواره برگشووتم    وگووو گر تووو راه ا توواد سوومت در خروجووی موونم ه    

 ووش  ایسووانو و شوور  کووردیم بووه حوورد زدن )اصوون ایوون حر ووای موواتمومی نووداره از    

 (همه چشزو همه جا صحبت مشکنشم

 [برسام]

وای ایوون دختووره خلووه خووودش نشسووته تووو خووون  منووو تووو ایوون سوورما  رسووتاده        

 م ازه،دخت سوریه منم عشنهو چی باورکردم

گفووت و برداشووتم و ر ووتم حسوواب کردمووو راه    رسووشدم درم ووازه ر ووتم چشزایووی کووه  

 ا تادم سمت خونه،ر تم توخونه و وسایالرو دادم به  و خودمم ر تم توها 
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 .نشستم و مش و  ور ر تن با گوششم شدم

حوودودا نووشم سوواعت بعوودش ایسووان واسووه شووام صوودام زد ،ر ووتم اشووپز خونووه و شووام و  

 خوردیم و ایسان گفت:کی مشری ثبت نام محشا؟

 .کنم  ردا باید برممحشا: ک 

  ایسان :خو بشا باهم بریم

 محشا :اوم باشه کما؟

 ایسان:اونمایی که امروز از هم جداشدیم

 محشا:اها اوکی

  ایسان :راسی مشدونستی ما اکشا داریم

 محشا :وا عا

 ایسان :اره،راستی نمشخای شاگتو برداری؟

 محشا:نمشدونم وا 

 ایسان : ردا سرت نکن

 محشا:باش

 طوری مامان بابات گ اشتن تنها بشای؟راستی چ-

 محشاسرشو انداخت  ایشنو گفت:من مامان و بابا ندارم
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 ایسان:وا چرا؟چموری؟

 محشا:سه سا   ش  توی تفادد مردن

  خدا بشامرزه-

 محشا:خدا ر تگان شماروهم بشامرزه

بووود  ووک کوونم موواهم تفوومشم ر ووتن گوور تشم   ۱۱شووام کووه تموووم شوود ، دیگووه سوواعت  

 .و زود بشدار مششدیمچون  ردا با

 خداحا  ی کردیمو راه ا تادیم سمت خونه

 ایسان:دختر خوبشه ها

 ها خب چشکارش کنم-

 ایسان:هشچی بابا کال گفتم

 اهان-

رسووشدیم خونووه یووه راسووت ر ووتم تووو اتووا مو درازکشووشدم رو تخووتم خشلووی خسووته بووودم 

موود وگووی خوووابم نمشبوورد ،هموو  اون گح ووه کووه خوووردم بهوو  وباهوواش حوورد زدم مشو

جلووو چشوومم و گبخنوود مشووزدم انقوود بهوو   ووک کووردم کووه اصوون نفهمشوودم کووی خوووابم   

 .برد

 [محشا]
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شووام خوردیمووو کلووی حوورد زدیووم و و تووی ر ووتن اصوون بووه ظر ووا دسووت نزدمووو یووه     

 راست ر تم تو اتا م روز  ر مش له ای رو گ روندم و خسته بودم ر تم بخابم،

 .همشن که سرمو گ اشتم رو باشم خوابم برد،

بشدارشوودمو ر ووتم حموووم ،اب بووازیم کووه تموووم شوود اوموودم بشوورون      ۸عتی صووب سووا 

از ی گباسووام یووه ژاکووت سووفشد و شوولوار مشووکی در اوردم و  وشووشدم یووه کوچوگووو        

ارایوو  کووردم و موهووامم کووه صوواد بووودن شووونه زدموسشوووار کشووشدم سوواعت حوودودا 

ادم توو  نه و نوشم شوده بوود ،کا شونمو برداشوتم و کفشوای مشوکشمم  وام کردموو راه ا تو          

راه کا شوونمم  وشووشدمو کووشفمم کووه روی یووه شووونم انداختم،رسووشدم و ایسانوبرسووامو    

  بشن چن تا دخترو  سر دیدم،یهو برسامم اومد جلوو گفت :سالم

 سالم-

 برسام:چطوری؟

 مرسی تو خوبی-

 برسام :خوبم مرسی بشابریم به بچه ها معر شت کنم،

  دش با بقشهر تشم  ش  بقشه واو  با ایسان سالم کردمو بع

 ایسان:بچه هامهشا هس  تازه اومده کلن

 ،حدودا دوسه روزی مششه اره،

 اره-

 دوست برسام:ببخششد شما از سوریه نبودین؟
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 بودم دیگه نشستم-

 برسام زد زیر خنده گفت:اره دخت سوریه ای

  دوست برسام:به هر حا  محمد هستم،خوشبختم از اشنایشتون

 منم همشنطور-

 یر نشدهبرسام:بریم تا د

 ایسان:اره بریم

 راه ا تادیم سمت کالو وگی  قط واسه ثبت نام

اکشووا باحوواگی داشووتن دوتووا دختوور بووودن یکششووون زهوورا بووود و اون یکششووم عسوو      

 .بودن دوتا  سرم بودن اسم یکششون امشرو اون یکشم علی بود

 (تا دختر ۴تام دختر)اگبته بامن مششد ۴تا  سر بودیمو ۴کال 

م کوه تمووم شود گفوتن از دوشونبه کالساشورو  مششوه تمووم کوه شود           رسشدیم و ثبت نا

 راه ا تادیم بریم خونه

 یهو برسام گفت :بچه ها بشاین بریم یه کا ه ای چشزی بخوریم

 همه موا قت کردن منم که همششه  ایه ام

  ر تم یه کا ی گب دریاچه بود ،جای  شنگی بود ورمانتشک

 .ا ه خوردیمهمه کا ه خوردن بمز منو برسام که نسک
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 امشر:چراکا ه نمشخوری محشا؟

 خوشم نمشاد زیاد-

 امشر :اها

 عس  که صدای خشلی نازکی داشت گفت:بچه ها برنامه اخر هفته چشه؟

  علی :خب بریم ساح 

 ایسان :سرده خب

 امشر:همه تون بشاین خونه من

  برسام:اوکی، س یکشنبه خونه تویشم

 امشر:مشکلی نشس

  ت خون ،کا ه که تموم شدهرکی ر

منم تنهوا راه ا توادم ،هموشن کوه رسوشدم خونوه و کشفموو انوداختم رو تخوتم کوه گوشوشم            

 زنگ خورد ،وایی سارا بود،

 :جواب دادم

 اگو سالم عشقم-

 سارا:سالم خوبی محشا خانوم؟

 مرسی تو خوبی؟-
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 سارا:مرسی ،چخبرا؟چشکارا مشکنی ؟نشستی

 .ام کردمسالمتشت،هشچی باو امروز ر تم کالو زبان ثبت ن-

  سارا:اِ خوبه که

 اره ،از تو چخبرا؟چشکارا مشکنی؟-

 سارا:هشچی درگشر کنکورو دانشگام

 اوه توم دانشگاهی شدی  س ؟-

  سارا:اره زنگشدم احواگتو بگشرم عمقم

 مرسی عسشسم-

 سارا :دیگه چشکارامشکنی؟

  هشچی باو دگم واست تنگشده-

 نه حتما بعدا زنگ مشزنمسارا:منم عمقم،گلم من برم مامانم صدام مشز

 اوکی عزیزم،سالم برسون ،بای-

 سارا:بای

سووارا ک  طووع کوورد ،ر ووتم اشووپز خونووه وشوور  کووردم بووه گشووتن کووه یووه چشووزی  شوودا  

 . کنم بپزم بخورم



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

45 

 

بعووده کلووی  کرکردنووو گشووتن تفوومشم گوور تم شووامی درو کوونم ،بووا کلووی دردسوور      

خوردموو تمووم شود    درس  کردم بود نشوده بوود واسوه اوگوشن بوار خووب بوود بن ورم ،         

،ر ووتم و گباسووامو عوووک کردمووو یووه تووا  و شوولوارک توونم کووردم و ر ووتم رو تخووتم      

 :،داشتم با گوششم ور مشر تم که ایسان  ی ام داد

 ؟��ایسان:سالم خوبی

 سالم مرسی تو خوبی؟-

 ایسان :خوبم مرسی ببرمت توگروه اکشپمون؟

  قط خودمونشم؟-

 ایسان:اره ،توواتسا ه

 اها ،ببر-

 : اوکی  عالایسان

  عال-

ادم کردتووو گروهووو شوورو  بووه چووت کردیمووو چووون اخوورای شووب بووود ،همووه ر ووتن      

  بخابن

منکووه خوووابم نمشبوورد همووشن جوووری اگکووی انالیوون بودم،کووه برسووام  ووی ام داد تووو چووت  

 خفوصی

 برسام :اگسالم علشکم دخت سوریه
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 ��سالم-

 برسام:خوبی؟

 مرسی شماخوبشن؟-

 گرو شما خطاب نمشکنشمبرسام:تو اکشا ما هشچو ت همدی

 خب من چی بگم بهت؟ -

 برسام:برسام ،منم بت مشگم دخت سوریه

 دِ نشد دیگه منم مشگم بری خوبه؟؟-

 برسام :دوو داری بهت بگم محی؟

 نه بگو محشا نه دخت سوریه-

 برسام :اوکی دخت سوریه

 

 برسام:اوکی نزن تو  قط

 

هووا  وورار گ اشووتشم بووریم گووب  برسووام: ردا هوووا ا تابشووه تووو توووگروه نبووودی بووا بچووه   

 دریاچه مشای؟

 اومم نمشدونم ،-
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 برسام:اوکی  ردا اگه اومدی  ی ام بده به من اگه هم نشومدی بگو

 اوکی-

 برسام:نمشخابی؟

 ا ن مشخاسم بخوابم-

 برسام :مزاحم نباشم

 مراحمی-

  برسام :خودمم برم بخوابم

 اوکی  س شب خوش-

 برسام:شبت توام خوش بای

 بای-

کووه خوودا  ی کرد،گوشووشمو انووداختم رو مشووزو خوابشوودم بعووده چوون دیقووه        برسووام 

خوووابم برد،صووب بووا صوودای گوشووشم بشوودار شوودم ،چشووام نشمووه بوواز بووود دیوودم شووماره   

 ناشناسه ،اه کی حا  داره باو او  صبی

   طع  کردم و دوباره خوابشدم ،دوباره زنگشد ،اه

 اگو،هان؟شما-

 برسام:برسامم
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 ردی؟خوچشه او  صبی مگه سراو-

 برسام:جانم؟او  صبی؟ساعت و نگاه کردی؟

 نه،مگه چنده-

 برسام:دوازده و نشم

 دروو-

 برسام:بخدا

 خوچشه تعطشله-

 برسام: تنب  کاری نداری ؟

 چرا؟-

 برسام:حوصلم سر ر ته

 خومشگی من چشکار کنم؟-

 برسام :یه  شلم هس بشام اونو ببشنشم؟

 ا و محمدو ایسانم هستنبرو با بقشه ببشن امشر هس،علی هس،عس  و زهر-

برسام :ایسوان ر توه خونوه دوسو ،علی و عسولم ر وتن عروسوی ،محمودم ر توه  وش            

 مامان  اینا،زهرا ومحمدم اصن جواب ندادن، ک کنم  قط تویی که بشکاری

 نخشرم مشخام بخابم برو خونه خودتون تنها ببشن-
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 برسام: دستگاه سی دی مون خرابه

 درک،روز خوش بای-

 ارم بخابی،یه ربع دیگه اونمام، عالبرسام :نمشز

 بی توجه به حر   گوششو طع کرمو  رت  کردم اونوره تختو دوباره خوابشدم،

نمشوودونم چقوود گ شووته بود،کووه صوودای زنووگ در اوموود،اود خوودا حووا  اینووو چشکووارش   

کنم،بلندشووودمو یوووه یوووه شووولوارک درسوووت و حسوووابی تووونم کردموووو روتوووا مم یوووه   

 ردم،سویشرت  وششدمو ر تم دروبازک

 همشن که دروباز کردم زد زیر خنده

 هان؟-

 برسام:اصن  شا ه تو تواینه دیدی؟

 به تو چه-

 برسام:نشام تو؟

 نه،مشخام بخابم-

 بدون هش  توجهی به حر ای من اومد تو و ر ت تو   یرایی ،

 منم بی توجه به  ر تم دست و صورتمو شستم و ر تم صبحونه بخورم

 بری؟-
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 برسام:چشه دخت سوریه؟

 صبحونه خوردی؟-

 برسام:اره من ناهارمم خوردم

  چقد این یهویی  سرخاگه شد

   ود اصن بدرک

صووبحونه رو خوووردم ور ووت تووو  وو یرایی بایووه کاسووه  ووراز  رت بووا  ووشم مشچسووپشد      

 اخه،

 هنو نزاشتی  شلمو؟-

 برسام:نه، منت رت موندم

 چه زود  سرخاگه شدی توام-

 برسام:همه همشنو مشگن

  یگهبزار شلمو د��-

  برسام :باش نزن

 

 ر تم نشستم رو مب  یه نفره و محو  شلم شدم از بس جاگب بود،

 [برسام]
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ر ووتم در خووون  و کلووی خنوودم گر ووت خوودا ،اخووه خوو  وچوو  توور از ایوون دختوور  شوودا    

 مششه

  بی توجه به  ر تم نشستم تو   یرایی

 چن دیقع بعدش

 محشا:صبحونه خوردی؟

 اره من ناهارم خوردم-

  فتدیه هشچی نگ

 و حدودا یه ربع بعدش اومد تو   یرایی

 محشا :هنو  شلمو نزاشتی؟

 نه،منت رت موندم-

 محشا:چه زود  سرخاگه شدی توام؟

 (همه همشنو مشگن)چرت گفتم-

 ��محشا:بزار  شلمو دیگه

 باشه،نزن-
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گفتمووو ر ووتم  شلمووو گ اشووتم،وگی هشچووی از  ووشلم نفهمشوودم،هم  نگووام سوومت  بووود    

گوار محوو  وشلم شوده بوود،منم هرچوی سوعی مشکوردم بهو   وک           اونوم کوه انگوار نوه ان    

 نکنم نمششد ،اود

 ساعت سه بود،که  شلم تموم شد،

 [محشا]

 ��ساعتای سه بود که  شلم تموم شد یه خمشازه کششدم ،نگاش کردم

 هان؟��:برسام

 یه چشزی-

 برسام:چی؟

 توکه ن اشتی من بخابم ،ا ن بشا بریم ساح -

 برسام:اومم،نمششه

 بدرک بلند شو از خونم برو بشرون نبر��-

 برسام:باشه نزن ،اماده شو بریم

 اخ جون-

 ر تم بدو بدو اماده شدم و اومدم یه نگاه بم انداخت و گفت:کا شنت کو  س؟

  هوا گرمه-
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 برسام: هوا ی اگمان  امشه ها

 عشب نداره-

 برسام:خب بریم

 از خونه اومدیم بشرون و راه ا تادیم سمت ساح 

ح  ویوه گوشوه نشسوتشم یوه ربوع نشوده بودکوه نشسوته بوودیم کوه یهوویی            رسشدیم سا

 بارون گر ت،اونم چه بارونی خشلی سردشده یه د عه،راه ا تادیم سمت خونه

عووشن بشوود داشووتم مشلرزیوودم ،وای خوودا  لووط کووردم بووه حوور   گوووش نوودادم ،بووارون   

 خشلی شدیدی بود یهویی کا شنشو در اوردو گر ت سمتم

 هوم؟-

 تنت کن برسام: بگشر

 نمشخام سردم نی-

 برسام:چرا چرت مشگی داری عشن بشد مشلرزی

  نمشخام بابا-

 ها مشخوری سرما برسام:بگشر بابا 

  س خودت چی؟-

 برسام :هشچی سردم نشس
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 باش-

 .بود گرم چقد که اخ کا شنو ازش گر تمو  وششدم 

تم دیگووه هووش  حر ووی نووزدیم تووا رسووشدیم سووره چهووارراه ،کا شنشووو دراوردمووو گوور    

 سمت ،وگفتم:مرسی

 برسام :بپوش بابا

 بشا برو خونتون-

 برسام :مشرسونمت

 نمشخام بابا بچه که نشسم-

 هشچی نگفت و راهشو ادامه دادو ر ت

  منم  شت سرش ر تم ،این چقد یه دنده و گمبازه اود

 .،رسشدیم در خونه گباس  خشس اب شده بود ،این سرما نخوره صلوات

 ونم اومد،درو باز کردم ر تم تو ا

 ر ت تو حا  نشست منم سریع یه چایی درو کردم واس  بخوره گرم  شه،

چووایی کووه درو شوود برداشووتم بووردم واسوو  داشووت مشخووورد گفووت :کا شوونمو بووده    

 بپوشم

 گباسم خشسه ،
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 وایسا-

ر ووتم کا شنشووو اوردم ،ر ووتم تووو اتوواق و دوبوواره برگشووتم اوموودم بشرون، شوورهن         

 مشخورد چایششو خشسشو دراورده بود نشسته بودو 

  برسام:چته

 ک ا ت خو حدا   مشگفتی گباسشو دراوردی بی حشا-

 برسام:اصن حواسم نبود ببخششد

 کا شنشو  رت کردم تو اتاق   یرایی وگفتم:بگشرش بی حشا

 چن دیقه بعد صدام زد

 برسام:بشا بابا  وششدم 

 ر تم ونشستم رو مب  و چایشمو ور داشتم و شرو  کردم به خوردن

 ام شام مشخوری؟برس-

 برسام:نه مشرم خونه،ایسانم  ک کنم اومده باشه

 باش-

 چایش  که تموم شد

  :گفت

 برسام :من برم دیگه ،
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 اهوم-

 .بلندشدکه بره منم تا دم در همراهش  کردم

ر ووت،ای کوواش یکووم بششووتر مشمونوود دوبوواره تنهووا شوودم تووو کلبووه تنهایشام،بووا اینکووه رو  

 رم،بن  بهتره هشچی از خب وگی مخه 

ر ووتم تووو اشووپزخونه کووه یووه چشووزی بخووورم ،یووه تخووم موورو انووداختم تووو موواهی تابووه     

،درو کووه شوود یووه گقمووه خوووردم و بقشووه شووو انووداختم دور ،ظر ووارو شسووتم ور ووتم تووو  

 اتا م،دراز کششدم وگی خوابم نبرد نشستم رو تخت و بی اختشار اشکام اومد،

 اخه خداجون تنها تر از منم هس؟

 هسی کن تو  ویی وجدان:دختر گریه ن

  اره  ویشم بودم دیگه نشسم-

 اخه چرا باید زندگی من اینموری باشه،

 �😔� چرا انقد تنهام،تنها همدرد این روزام شده تنهایی

 داشتم همشموریبا خودم چرت و  رت مشگفتم ،صدای  ی ام گوششم اومد،

 ر تم بخونم :سالم خوبی من رسشدم؟

 خب-

 .اینو که  رستادم زنگ زد
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 مو صاد کردم که نفهمه گریه کردم وجواب دادمصدا

 اگو-

 برسام:سالم خوبی

 مرسی تو خوبی؟-

 برسام:گریه کردی

 با ب ض گفتم :نه بابا گریه چشه؟ کاری داشتی زنگ زدی؟

 برسام: اره ایسان بات کار داره

 اوکی گوششو بده به -

 ایسان:سالم عزیزم

 سالم خوبی؟-

 ایسان:مرسی توخوبی؟

 وش گ شتمرسی،چخبرا؟خ-

 ایسان:اره سالم رسوند دوستم

 سالمت باشه-

 ایسان :چشکارامشکنی؟
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 هشچی مشخاسم بخابم-

 نباشم ایسان:مزاحم 

 عزیزم مراحمی-

ایسووان: ردا مشووریم خونووه امشوور سوور سوواعت  وونج دم شووهرداری بوواش ،همووه بچووه هووا    

 اونما جمع مشششم

 اوکی-

 و خوابم مشاد ایسان:گلم دیگه مزاحمت نمششم برو بخاب منم کلی خستم

 باشه عزیز مراحمی شبت بخشر عسشسم بابای-

 ایسان :بای

     طع که کرد منم گر تم خوابشدم ،صب که بشدارشدم 

 ر تم واو خودم چایی گ اشتم و با  نشر خوردم، 

از اونمووایی کووه دوسووه روزه تمشزکوواری خونووه نکوورده بووودم ،شوورو  کووردم تمشزکوواری  

و کشووووشدم و بعدشووووم اتووووا مو بعدشووووم   ،او  از همووووه اتوووواق  وووو یرایی و جووووار  

 حوودودا٫اشووپزخونه،خونه کووه تمشووز شوود و ووت حموووم و اب بووازی بووود ،ر ووتم حموووم    

 خشووک موهووامو و بشوورون اوموودم( کووردم بووازی اب بششووتر) بووودم حموووم تووو دوسوواعت

 ک شوو  شلوارصووورتی ،یووه دارم دوسشووون خشلووشم و دارم بلنوودوگختی ،موهووای کووردم

مووو موهامواتوکشووشدم کرد ملووشک ارایوو  ،یووه م وشووشد و دراوردم مشووکی ژاکووت وسووه
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و دیگووه تقریبووا اموواده بووودم کتووونی مشووکشامو  وشووشدم و کا شوون چوورمم و بوواکشفمم     

  ورداشتم،و ساعتمو نگاه کردم چهارو نشم بود دیگه

 را ا تادم د شقا ساعت  نج رسشدم وسالم کردم

 عس :اوه محشاجون چششده خوشتشا کردی؟

 اخه خوشتشپی تو  اتمه-

و کووه گفووتم همووه زدیووم زیوور خنووده وبعوود از کلووی خوشوووب  راه ا تووادیم سوومت    اینوو

 خونه امشر،

  در خون  که رسشدیم ،زنگ و زدیم

 امشر:کشه؟

 همه باهم گفتشم :حامد  هالنه

 ، درو واکردو ر تشم تو ،او  چایی واجش  اورد 

ایوون خووون  م ووه خونووه یووه  سوور نبووود خشلووی تمشووز بودو  یرایششووم حوورد نداشووت    

ی نووه شوورو  کوورد بووه چشوودن مشووز و اخ جوووووووووووون  ورمووه سووبزی درو       سوواعتا

 کرده بود

 .از و تی من اومدم اگمان این اوگشن   ای خوشمزه ایی بود که خورد بودم

  ا کوه تمووم شود کموک کوردیم و ظر وارو شسوتشم و خونوه شوو یکوم تمشوز کردیموو             

 .و از امشر خدا  ی کردیمو راه ا تادیم سمت خونه
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  سام با من اومدن و علشم با عس  و زهراایسانو بر

ماکووه رسووشدیم کلووی تعووارد زدم بشووان خونووه وگووی خووب چووون اخرشووب بووود نشوموودن   

 . منم ر تم خونه ارایشمو اک کردمو خوابشدم

صووب باصوودای سوواعتم بشدارشوودم و اموواده شوودم بوورم کالو،یووه گشوووان شووشر خوردمووو   

 سمت کالو، یه تریا کامال مشکی شبشه عزادارا زدمو راه ا تادم

و تووی رسووشدم ر ووتم تووو کووالو  ووش  بقشووه نشسووتم وگووی هنوووز معلممووون نشومووده       

 بود،دوباره این عس  گشردادبه تشا من

 عس :محشاچشز شده؟عزاداری؟

 اره سوسک خونمون مرده واسه اون عزادارم-

 :عس 

  چه گشری دادی به تشا من-

  اینو گفتم معلم اومدو دیگه حر ی نزدیم

ز سوواعت هشوت صووبک شوورو  مششوع تووا چهووار و سوعی کنووشن همششووه    معلم:کالسواتون ا 

 بشاین و از زیرش در نرین

 

 اینارو گفت وشرو  کرد درو دادن ،

 شد، ۴بعد از کلی درو با خره ساعت 
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  بابچه ها را ا تادیم سمت خونه

 زهرا:بچه ها خدایی سخت بودا

 عس :منکه هشچی نفهمشدم خدایی

 برسام:خو تو م زت  وکه خواهرمن

 ��عس :دگت هوو کتک کرده برسام؟

 برسام:جرات داری مگه؟

 علی:هوی برسام خفه شو دیگه

 چششد؟��-

 ایسان:علی  شرتی شد

 بت نمشخوره ها؟-

 علی :چی؟

 هشچی وگ  کن-

 عس :بچه ها من مشرم خرید کی مشاد؟

 ندارم خوردن واو خونه تو هشچی زهرا:منم مشام 

 عس :محشاتو نمشای؟
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 خستمنه باو حا  ندارم -

 عس  :اها

 علی:منم مشام خب

 بچه ها من مشرم دیگه خشلی خستم برم خونه بخابم-

 برسام:توکه عاشل خوابی

 خو هرکی واو خودش عشقی داره-

 ��:برسام

 من ر تم دیگه خدا ظ-

 عس :بسالمت

 زهرا:بابای محی جون

 ایسان :خدا ظ

 ��:علی

 (tschüß)امشر: به  و  اگمانشا چوووووووو

 خودت باش،خداحا ظبرسام:مواظب 

 ��اوکی بای-
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 راه ا تادم سمت خونه،رسشدم دم خونه،

 کلشدو انداختم ودروبازکردم و ر تم تو

اخووش  ،خشلووی سووردبود، یووه راسووت ر ووتم تووو اشووپزخونه از بووس گشوونه بووودم سووریع   

 .��واسه خودم کوکو درو کردم و خوردم،ای جان چه خوشمزه بود

ب بووازی بووود،یکی دوسوواعت تووو حموووم    ا ن تنهووا چشووزی کووه مشچسووپشد ،حموووم و ا   

بودم و اومدم بشورون واوگوشن کوار کوه کوردم موهوامو خشوک کوردم و ا توادم بوه جوون            

 کتاب و درو،اخ جوووووووووووون همشو یاد گر ته بودم خدایی،

 درسم که تموم شد گوششمو برداشتم ور تم تو گروه اکشپمون

  اود اینم خلوته��

 کسوووووووووووووووی نشس؟-

 من هستم وگی خستمعس :

 چطوری؟-

 عس :خوبم،توچطوری؟

 خوبم مرسی-

 عس :محشا من خشلی خوابم مشاد مشخام بخابم

 اوکی شبت خوش عزیز-
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 عس  :شب خوش

 گوششمو گ اشتم رو تخت ،بشن خواب و بشداری بودم که صدای گوششم اومد

 برداشتم  اود ایسان بود

 ایسان:سالم عمشمم

 سالم خوبی گلم-

 تو خوبی؟ایسان :مرسی 

 مرسی-

 ایسان:نخابشدی؟

 نه،خوابم نمشاد-

 ایسان:درو خوندی؟

 اره یکم،توچی؟-

 ایسان:منم یکم

 چخبرا؟-

 ایسان :هشچی ،داشتی باعشقت مشحر شدی ک کنم مزاحم شدم؟؟

 ��عشقم کشه؟-
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 ایسان:ینی تو عشل نداری؟

 نه ،ایسان حاگت خوبه؟عشل کشلو چنده؟-

 ایسان :شوخشدم بابا

 هایی مشکنی توامچه شوخی ��-

 ایسان: لط کردم

 ایسان من خوابم مشاد برم بخابم؟-

 ��ایسان:نه

 اوکی شب خوش-

 ��ایسان:شب خوش

 ��وایی این چ  شده امروز

 .چشام  ره خواب بود یه دیقه مو  نکششد که خوابم برد

 [برسام]

ایسووان خوابشووده بووود ،موونم یووه  کووری بسوورم زد،گوشووی ایسووانو ورداشووتم و بووه محشووا   

 ام دادم ی 

 سالم عمشمم-

 محشا:سالم خوبی گلم؟
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 مرسی توخوبی؟-

 محشا:مرسی

 نخوابشدی؟-

 محشا:نه خوابم نمشاد

 درو خوندی؟-

 محشا:اره یکم تو چی؟

 منم یکم-

 محشا:چخبرا؟

 شدم؟؟ هشچی،داشتی با عشقت مشحر شدی  ک کنم مزاحم -

 اینو از  فد گفتم که ببشن چی مشگه

  ه چشهاصن نمشفهمشدم این کارا واس

 محشام گفت:عشقم کشه؟

 ینی تو عشل نداری؟-

 محشا:نه،ایسان حاگت خوبه؟عشل کشلو چنده؟

 ��اینو که گفت از خوشحاگی باگو  ر دراوردم
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 شوخشدم بابا-

 چه شوخی هایی مشکنی توام��:محشا

  لط کردم خوبه-

  ایسان من خوابم مشاد برم بخابم؟-

 اود چقد این خواباگوهه

  ��نه-

 هش  توجهی گفت:اوکی شب خوش محشام بدن

 ��منم از ممبوری گفتم:شب خوش

 او   اینم که ر ت،اصن من چم شده؟

دوو دارم همششووه  ششووم باشووه همششووه باهوواش حوورد بزنم، ششوو  یووه اراموو         

 خاصی دارم خدایا

 [محشا]

 صب بلن شدم و اماده شدم و ر تم سر کالو،

 کالو که تموم شد

 ی دارم مشگه اخر هفته بریم گردش کوهایسان:راسی بچه ها یه دوست اگمان

 کی مشاد؟
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 عس :من هسدم

 علی:اوکی

 امشرو زهرام که گفتن:باش

 منم که  ایم-

 برسام:چن شنبه؟

 ایسان:شنبه  ک کنم چون ا تابشه

 برسام:اها

 خوبه،من دیه باو جدا بشم بچه ها کاری باری؟-

 ایسان: ربونت عزیزم

 بچه ها خدا ظ-

  نهگفتمو راه ا تادم سمت خو

 (شنبه)

صووب زود بلنوود شوودم و مبوول معمووو  ر ووتم اب بووازی ، سوواعت ده بوواو مشوور تم  ووش  

 .بری)برسام( اینا ،ازحموم که اومدم بشرن حدودا ساعت هشت و نشم بود

سووریع یووه شوولوارجشن و یووه ژاکووت نووازک ابووی دراوردمووو  وششدم،بعدشووم یووه ارایوو    

سووووتم،ای ملووووشک بعدشووووم کووووه موهووووامو سشوووووارو اتوکشووووشدم و دم اسووووبی ب     
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جلووو  ب.و.وژونوووووووووووووووووووم چووه خوشووک  شوودم خدایی)چووه از خووود را ووی(یه   

 بووه  ووش  و ورداشووتم کوگمووو( کووال دارم کمبودمحبت) رسووتادمو اینووه واو خووودم  

 کوه سوی

 ر تم  ش  بقشه بچه ها

 سالم بچه ها-

 زهرا:سلوم عسشس

 علی:سالم خواهر

 سالم برادر-

 امشر:عع اومدی

 اره-

 ششده دوباره خوشتشا کردی؟عس :سالم،چ

 بروباو تشا عادیمه-

 عس :اره جون عمت

 نداگم-

 :عس 

 علی:عع،ایسان وبرسامم اومدن
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 ایسان:سالم،خشلی و ته منت رین

 نه باو-

 برسام:سالم بلد نشستشن؟

 ��نه-

 ��:برسام

 ایسان:عع رسشدن

 دوتادختر بودن باماششناشون

 انشکاو سارینا

 (گمانیانشکا:سالم من انشکا هستم )ا

 (سالم ،محشاهستم)اگمانی-

 سارینا:سالم،ایرانی هستشن؟

 عس :اره عزیزم

 سارینا :خوشبختم،منم ایرانی هستم وگی اینما بدنشا اومدم

 .ایسان:خوش و ب  بسه سوارششن بریم دیرشد

 سارینا:اوکی عزیزم ،سوار ششن بچه ها 
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 .همه ر تشمو سوارشدیم،من تو ماششن سارینا بودم

 چشکارامشکنی ایسان؟ سارینا:دیگه

  ایسان :هش ،راسی سارینا گفتم یه دوست صمشمی دارم

 سارینا:خب ؟

 ایسان:محشاست ها

 سارینا:خوشبختم عزیزم

 منم همشنطور،شما تو اگمان بدنشا اومدی؟-

 سارینا:بله عزیز

 چقد  ارسشت خوبه خدایی-

 سووارینا:اره خووب  وودرمادرم دوسووت داشووتن بچووه هاشووون تووو خونووه  ارسووی حوورد     

  بزنن واسه همشن بهم یاد دادن

 اها-

دیقووه تووو راه بووودیم ورسووشدیم ،یووه شووهری بووود  ۴۵بعووده اون حوودودا یووک سوواعت یووا 

  بشن کلن و بن جای خشلی  شنگی بود خدایی

وسوووایالمونو ور داشوووتشم و را ا توووادیم ،چوووه جوووای باحووواگی بوووود،کال من وووره هوووای    

 هخوشکلی داشت،یک ساعت مو  کششد که رسشدیم با ی کو
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یکوووم نشسوووتشم و من وووره هوووارو تماشوووا کوووردیم وخووووراکی خوردیموووو،کلی عکوووس  

 انداختشم،

 دوباره برگشتشم  ایشن وگی خب واسه برگشتن زودبود

 (انشکا:بریم شهر کا ه؟)اگمانی

 (سارینا:ن رخوبشه)اگمانی

 سارینا:بچه ها شما موا قشن؟

 عس :اره باو ماواو همه چی  ایه ایم

 شوودا کووردیم ای جووان گووب دریووا بووود،ر تشم نشسووتشم   ر تووشم شهرشووو یووه کا ووه خوووب

 بشرون و گارسون اومد

 ( انشکا:کا ه گطفا)اگمانی

 (اگمانی)سارینا:نسکا ه

 (عس :کا وچشنو)اگمانی

 (زهرا:منم کا وچشنو)اگمانی

 (علی: هوه با ششر)اگمانی

 (امشر:کا ه با شکر)اگمانی

 (نسکا ه)اگمانی-
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 (برسام:منم نسکا ه)اگمانی

 روبه برسام:شمام کا ه بدتون مشاد؟سارینا :

 برسام:نه ،ا ن هوای نسکا ه به سرم زد

 سارینا :اها

 راستی محمد کماو ؟نشس  چن و ته؟-

 برسام :هنو نشومده ،ر ته خونه مامان ، ک کنم  ردا بشاد

 اهان-

همووه کووه تموووم کووردن ،ر تووشم یکووم شووهرو گشووتشمو دوبوواره و دوبوواره سوووار ماشووشن    

 لنشدیمو برگشتشم ک

 بچه ها  ردا برنامه ندارین؟-

 سارینا: ردانه،منکه مشخام  قط بخابم

 اوه،منم-

 ایسان:بچه ها من خستم مشرم خونه

 اوکی گلم خداحا ظ-

 برسام:برسونشمت محشا؟

 نه خودم مشرم مرسی-
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 برسام :باش هرچی تو بخای،

 ایسان:ما ر تشم دیگه بابای

 برسام خداحا ظ

 نداری؟،عزیزم تو کاری ��سارینا:بای

 نه گلم  عال خدا ظ-

 سارینا :خدا ظ

 .اینوگفتوماششنشو روشن کردو ر ت

 عس :مام بریم دیه بچه ها

 بروگلم ،بای-

 

 جنوازه  عوشن  و اتوا م  توو  ر وتم  راسوت  خونه،ویوه  سومت  ا توادم  راه مونم  ر وتن  که همه 

 .گ شت خوش امروز،وگی شدم خسته چقد خدا روتخت،وای ا تادم

 م شدو خوابم بردتو  کربودم که چشام گر

صووبک بووا بشحوواگی بلندشوودم و ر ووتم حموم،کوو  بوودنم درد مشکرد،اصوون نمشتونسووتم        

 تکون بخورم ،وایی

 از حموم اومدم بشرونو گباو راحتی  وششدمو موهامو شونه زدم
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اود دیووه کوواری نداشووتم ،همشنموووری ز  زدم بووه صووفحه گوشووشم،که شوواید از یووه نفوور  

 ادم وگفتم یه زنگ بزنم بهشونخبری بشه،یهویی یاد صدد و سحر ا ت

ر ووتم تووو واتسووا  و دنبووا  اسووم  صوودد گشووتم ،اوخ بووا خره  شداشوود و زنگشوودم     

 به ،بعده  نج تا بوق برداشت،

 سالم عمشمم ،خوبی؟-

 صدد:وایی محشا تویی؟

 ��اره ،-

 صدد :چطوری؟خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟خوش مشگ ره؟-

 تو؟سحر:ای ژونووووووووووووم عشقم زنگ زده،چطوری 

 مرسی تو خوبی؟-

 سحر:مرسی ،چه عمب یادی از ما کردی؟

 نه که شما خشلی یاد مشکنشن-

 صدد:وایی گوششمو بده مشخام خودم صحبت کنم باو،

 سحر :نمشخام ،بزار یه دیقه نمشمشری که

 چتونه شما دیوونه شدین؟-
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 سحر:وگ  بابا این خسشسه بحرد،چشکارا مشکنی

 هشچی درو مشخونم-

 )همون مفاحبه ،واسه  ناهندگی تو اگمان( دادی؟سحر:اینترویو

 نه هنو هشچکدومشو-

 سحر:مااوگی شو دادیم

 خوتو اتریشی خواهر من-

حووودودا دوسووواعت بوووا صووودد و سوووحرو مامانشوووون صوووحبت کوووردم،از وعضوووشتامون 

 .مشگفتشم،خب کال من را شم از اینما،وگی خب اونا نبودن،نمشدونم چرا وا عا

دکووه بلندشوودم وواو خووودم  وو ا درو کنم،موورو تووو  شووکمم داشووت  ووارو  ووور مشکر 

یخچووا  بووود ،همونووو ور داشووتم یکووم ادویووه زدمووو سوورخ  کردم،خوووب شووده بووود    

بن وور خووودم خووب،تموم کووه شوود ظر ووا مووو شسووتمو ر ووتم سووراو درو،دیگووه حوودودا   

شووب شووده بودکووه درسووم تموووم شوود برگووه هووایی کووه داده بودنووو حوو  کووردم و تموووم  

 ��د،اخه به کی   اخوردن تنهایی مشچسپه؟شد،خب مبل معمو  گشنم نبو

 بود۸به صفحه گوششم نگاه کردم،ساعت 

 :یه  ی امم داشتم،بازش کردم برسام بود

 برسام:سالم چطوری؟

 سالم، مرسی تو خوبی؟-
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 برسام:مرسی ،چشکارا مشکنی؟

 هش -

  برسام:کار نداری بشام درسای جمعه رو واسم تو شک بده،

 ا ن؟-

 برسام :اره خب

 بشاخو -

 برسام:اوکی یه ربع دیگه اونمام

 باش کاری باری؟-

 برسام: عال

  عال-

 او   ا ن باو شامم درو کنم

 اصن تخم مرو واسه همشن مو عه هاو دیگه��کی حا  داره

بلنوود شوودم ویووه گبوواو درسووتو حسووابی  وشووشدم موهووامو بووا تم کووه زیوواد تووو دسووتو     

  انباشه، نج دیقه بعدش زنگ درخورد،

 ه دیگه برسامخب معلومه کش

 بدون اینکه بپرسم کشه درو باز کردم براش،دو یقه نگ شته که اومد تو،
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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 �� این کما بوده انقد خوشتشا کرده

 برسام:سالم محی

 از رو حرص  گفتم :سالم بریمنم 

 برسام:چقد بت بگم بهم نگو بری

 عع تو بگی محی من نگم بری،بچه  رو-

 برسام:اصن وگل 

 کم اوردی دیگه-

 برسام:باشه به  مشگم

 بگو بدرک-

 ر تشم تو حا  و نشستشم

 بری،کا ه،نسکا ه یا چایی-

 برسام:چایی

 تو بششن من ا ن مشام-

 برسام:اوکی

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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  ه و یه چایی دم کردمو بردم تو حا  وچایی و گ اشتم جلوشور تم تو اشپز خون

 نشستم ب ل  ،اونم شرو  کرد کتاباشو در آوردن و گفت:تو شک بده همه شو

 دیگه چی؟��-

  ��برسام:هشچی

 حدودا یه ساعت مو  کششد من اونارو واس  تو شک بدم

 تموم که شد ،

 شام خوردی؟-

 برسام:نه

 املت مشخوری؟-

 برسام:اره

 گب گفتم: مگه جرئت داری نخوری؟ زیر

 برسام:چی؟

 هشچی-

 بلند شدم ر تم اشپزخونه وبرسامم اومد منم شرو  کردم درو کردن املت

ایمووان چووه چشووزی شده،گ اشووتم رو مشووزو  شووازم  وووو کنوودم و نوشووابه روهووم اوردم   

 .و شاممو خوردیم ،اگه این نمشومد کال نمشخوردم شام
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م و ر تووشن تووو اتوواق  وو یرایی ومشوووه مشخوردیمووو  شووامو خوردیمووو یکووم مشوووه ورداشووت

 حرد مشزدیم،حرد که چه عرک کنم بششتر شبشه بحث بود

 

 حدودای ساعتای دوازده بود

 برسام :من برم دیگه

 اوک-

 بلند شدمو تادم در همراهش  کردم

 برسام :خداحا ظ،مواظب خودت باش

 بای توام-

م روتخووت اصوون نفهمشوودم اون ر ووت موونم چشووام  ووره خووواب بووود خودمووو کووه انووداخت 

 .چموری خوابم برد

 

 [برسام] 

 ��اود کال ه شدم ،اصن چرا من اینموریم خدا؟

 دگم واس  تنگ شده

 وجدان:توکه دیروز دیدی 

 ��هی خدا چشکار کنم
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 اها  همشدم��

همشنموووری بووا خووودم کلنمووار مشوور تم کووه یووه  کووری بسوورم زد،گوشووشمو ور داشووتمو   

  ن نبود کهشرو  به  ی ام دادن وگی انالی

 �� منم همشمور خشره شدم به صفحه گوشی بعده سه دیقه انالین شد

بعوود از احوووا   رسووی بهوو  گفووتم کووه مشتونووه بهووم درو و یوواد بووده اگکووی موو ال موون   

 هشچی نفهمشدم از درو اخه

 اونم  بو  کرد، 

 (منم خوشتشا کردم و  ش  به سوی )محشام

 عع این کی شد محشای من؟

 اود خدا دیوونه شدم

 وجدان:اره دیوونه ی اون

 اره حل با توعه وجدان-

 با خره رسشدم دم خون  و زنگ و زدم

 بخامر اینکه حرصشو در بشارم گفتم :سالم محی

 .محشا:سالم بری

 ��ای جان من همشنتم دوو دارم
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 چقد بهت بگم نگو بری؟  -

 محشا:عع تو بگب محی من نگم بری،بچه  رو

 (اصن وگل )کم اوردم-

 وردی دیگهمحشا:کم ا

 باشه به  مشگم-

 محشا:بگو بدرک

  ر تم تو حا  نشستم و محشامم چایی اورد و درسارو تو شک داد

اخووه موون کنووارتو همووه چشووز جهووان یووادم مشووره درو کووه جووای خووودو داره،نمشوودونم    

 چقد گ شت وگی خشلی زود گ شت که گفت تمومه

 

 [محشا]

 برسووام بووا مخفوصووا شوودممش توور صوومشمی  هووا بچووه وبووا مشگ شووت جوووری همووشن روزا 

 تر  راری سارینا از برسامم و تر نزدیک برسام به هم سارینا ،و

یکووی از همووشن روزا ک بشکووار نشسووته بووودم خونووه و حوصوولمم سوور ر تووه بووود محموود   

 زنگ زد

 وا این چرا زنگ زده؟؟؟

 اگو-



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

83 

 

 محمد:سالم خوبی ابمی؟

 مرسی تو خوبی-

 محمد:مرسی،چخبرا چشکارا مشکنی؟

 توچی؟هش ،بشکار -

 محمد:منم م ه تو،اومم چشزه

 چشز؟-

 محمد:یه کمکی ازت مشخام

 خب چه کمکی؟-

 محمد: شت تلفن نمششه که بگم

  س کما مشخای بگی؟-

 محمد:مشای اونور   ؟

 اوم ،خب نشم ساعت دیگه اونمام-

 محمد:مرسی ابمی

 خواه -

 محمد: س مشبشنمت
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 اوکی  عال-

 محمد: عال

  رق و باد اماده شدمگوششو  طع کردم و سریع عشن ب

 اخه خشلی کنمکاوم که ببشنم چی مشگه ،ینی چی مشخاد بگه ؟

گباسووامو  وشووشدمو موهووامو کووه همشنموووری دورم ریختووه بووودم کا شوونمم دسووتم         

 یوه  روی کوه  دیودم  دور از محمود  و رسوشدم  کوه  بوود  نشوده  ربوع  یوه  گر تم و را ا توادم  

   سمت ر تم و دادم تکون دست ازدور  ، نشسته نشمکت

 محمد:سالم

  سالم-

 محمد:چطوری؟

 مرسی تو خوبی؟-

 محمد:مرسی بشا بششن

 ر تم نشستم کنارشو گفتم

 خب،چی مشخاستی بگی؟-

 محمد خندیدو گفت :چه زود ر تی سر اص  مطلب

 مااینشم دیگه ،خب بگو؟-
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 محمد:یه چشزی شده

 خب چی؟-

 محمد:خب چموری بگم؟

 عشن ادم برادر من-

 محمد:خب

 خب چی؟-

  ک کنم عاشل شدممحمد:

 وا عا؟-

 محمد:اره

 خب کی؟-

 محمد:یکی که نباید مششدم

 کی؟-

 محمد:ایسان

 جدی؟-

 محمد:اره
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 مشگم این نگاه های عاشقانه اگکی نبوده  س-

 محمد:نکنه مشدونستی

  نه بابا ، قط شک کرده بودم همشن-

 محمد:اها

 خب حا  مشخای چشکار کنی؟ -

 ورهمحمد:خب مشدونی برسام باتو  قط ج

 خب؟-

 محمد:به  مشگی؟

 نمشدونم،ایسان مشدونه؟-

 محمد:نه

 وا،اگحل که دیوونه ای-

محموود اهووی کشووشدو چوون دیقووه هووش  کوودوممون هشچووی نگفتشم،،بعوود موون یهووو داد زدم 

 :اها  همشدم

 محمد:چشو؟
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خب مون ا ن زنوگ مشوزنم بوه ایسوان موشگم بشواد اینموا و توو باهواش حورد مشزنوی و             -

اگوه ایسوان اوکوی وداد یوه نودا بوه مون مشودی ومونم بوه بوری             خودمم مشرم  ش  بری و

 مشگم و را ش  مشکنم هرموری که شده ا تاد؟

 محمد :اره ا تاد وگی بری کشه؟

 برسام-

 محمد:اهان

 وایسا بزنگم بشاد-

 محمد:اوکی

 گوششمو دراوردمو زنگ زدم به ایسان بعده کلی بوق برداشت

 ایسان:سالم اجی خوبی؟

 ی؟سالم مرسی تو خوب-

 ایسان:مرسی،چخبرا؟

  هش ،موخوام ببشنمت-

 ایسان:خو بشا خونمون

 نه ،بشا اونور   -

 ایسان :خب چرا؟
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 کارت دارم خب-

 ایسان:باش بابا نزن خب

  وا-

 ایسان:باش بشست دیقه نشم ساعت دیگه اونمام

 ا رین ،دختر خوبی شدی-

 ایسان:بودم

 خشلی  مفب-

 هسم دیگه�😊�:ایسان

 باشه بابا-

 :خب کاری باریایسان

 نه عسشسم  قط زود بشا-

 ایسان:باشه بابای

 بای-

 گوششو  طع کردمو رو کردم به محمد

 من برم دیگه  ش  بری خبری شد بزنگ-
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 محمد:باشه

 خب دیگه بای-

  محمد :واسم دعا کن

 باش ،-

  شاده راه ا تادم بی هدد داشتم مشر تم همشنموری

  ی ام دادم به برسام

 سالم بری-

 بعدش جواب داد چن دیقه

 برسام:درود بر دخت سوریه

 کمایی؟-

 برسام:خوبم مرسی ،تو خوبی؟

 من عاگشم،تو کمایی؟-

 برسام :خونه

 کشه  ششت؟-

 برسام :داری باز رسی مشکنی؟
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 ��بگو-

 برسام:هشچکی

  اها،وایسا اومدم-

 برسام:باش

  عال-

 برسام:  عال

دادم وو تووی رسووشدم دم بعووده خوودا  ی مسووشرمو بووه سوومت خونووه برسووام اینووا ت ششوور   

  خونه ،زنگ درو زدم

 و برسامم درو وا کرد،منم ر تم تو ،خب حا  چشکارکنم اینما ؟

 چی بگم؟

 برسام:چطوری؟

 مرسی تو خوبی؟-

 برسام:مرسی،چه عمب تو با ادب شدی

 بودم عسشسم-

 برسام:گوسم که شدی

  اه گشر نده دیگه-
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 برسام:خب کار داشتی

 اون اومدمحوصلم سر ر ته بود واسه -

 برسام: جدا

 اره،یه  شلمی چشزی بزار ببشنشم-

 برسام: شلم چی؟

 چه مشدونم بابا یه چی باشه  قط ببشنم-

 برسام :اوکی

ر ت و یه  وشلم گ اشوت و مونم مشو و   وشلم دیودن شودم،ینی ممبوور بوودم توا و توی            

 . که محمد  ی ام مشده

د  ووی ام داده بووود و همشنموووری محووو  ووشلم بووودیم کووه صوودای گوشووشم در اوموودو محموو

 .منم بازش کردم

 [محمد]

محشووا کووه ر ت،حدودایووه ربووع همشنموووری تنهووا نشسووته بووودم کووه یهووو از دور ایسووانو   

دیوودم م ووه همششووه خووانوم و دوسووت داشووتنی شووده بووود ،موونم عاشوول همشوون  شووده    

 بودم،

 اومد وایساد جلوم

 ایسان:عع محمد
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 جانم؟-

 چشکار مشکنی؟ایسان:من که با محشا  رارداشتم تواینما 

 من کارت داشتم ،نه محشا-

 ایسان:عع وا عا؟

 اره-

  ایسان:خب

 چی خب؟-

 ایسان:خب بگوشم

 چه جوری بگم اخه-

 ایسان:چشه خب بگو

 ایسان چشزه-

 ایسان:چشه خب؟

 ایسان تو بهم ارام  مشدی-

 ایسان:اصن نمشفهمم چی مشگی بابا

 ایسان من دوستت دارم-
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رو  ششووونشمو گفت:حاگووت خوبووه محموود؟تب    ایسووان اوموود جلوووتر دستشووو گ اشووت  

 که نداری

 ایسان مریضم-

 ایسان:مریض؟

 اره مریض توام-

 ایسان:خب

 خب؟-

 ایسان:اصن اگه من دوست داشته باشمم داداشم چی؟

 داری؟-

 ایسان:نمشدونم

 ایسان-

 ایسان:جانم؟

 ب ل  کردمو گفتم

 نباشی مشمشرم-

  ایسانم همراهشم کردو گفت

 رم محمدایسان:منم دوستت دا
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 :از خودم جداش کردم و گفتم

 چی گفتی؟-

 ایسان:منم دوستت دارم محمد

اشووک از گوشووه چشوومم اوموود  ووایشن و محکووم توور ب لوو  کووردم و بعووده چوون دیقووه     

 جداشدیم و نشستشم رو نشمکت

 ایسان:محمد

  جانم-

 ایسان:داداشم چی؟

 اخ اصن یادم ر ت به محشا  ی ام بدم-

 ایسان:چرا محشا؟

 له،بزار ی ام بدمداستان مفف-

 اینو گفتم و گوششمو در اوردمو شرو  کردم به نوشتن

 ((محشا ببشنم چشکار مشکنی اجی ناامشدم نکن))

 

 .اینو نوشتمو  رستادم واسه محشا و گوششمو گ اشتم تو جشبم
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بلندشوودیم بووا ایسووانم شوورو  بووه  وودم زدن کردیم،خشلووی خوبووه بووا عشووقت باشووی و     

 هشچو ت از جدانشی

 ه محشا نا امشدم نکنه قط خداکن

 [محشا]

 . خب خداروشکر ،همه چی خوب  ش  ر ت

  قط من موندم با برسام چشکار کنم؟

 خب ا ن چی بگم؟

 بری-

 برسام:هوم

 خاموش  کن ،خستم کرد-

برسوووام:عع توکوووه انقووود شوووورو هشموووان داشوووتی واسوووه  وووشلم ا ن وسوووط  مشگوووی  

 خاموش  کن؟

 اره ،حاگشو ندارم دیگه-

 ی تو بگیبرسام:باشه هرچ

 اوه حرد گوش کن شدی-

 برسام:بودم،ابمشوه مشخوری؟
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 اره بشار،بعدشم بشا کارت دارم-

 برسام:چشکار؟

 بری تو بشار مشگم-

 برسام:اوکی صبر کن

،اومودو کنوارم   ��برسام ر وت و حودودا بعوداز نج دیقوه اومود بوا دوتوا گشووان اب اگبواگو         

 نشست

 برسام:خب بگو

 خب چی بگم ا ن؟-

 شزی که مشخاستی بگی دیگهبرسام:همون چ

 خب باشه بزار  ک کنم چی بگم-

 ��:برسام

 بری یه چشز مشگم  و  بده داو نکنی دادو بشدادم نکن-

 برسام :باشه

 اومم،برسام محمد-

 برسام:محمدچی؟

 محمد ایسانودوست داره-
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برسووام بووا صوودای بلنوود شوورو  کوورد دادوبشوودادکردن و گفووت:چی، چوورت نگووو از کووی؟ 

 کرده چموری؟اصن  لط

 بابا  رارشد دادو بشداد نکنی-

 برسام:چطوری تو ع داری بششنم ساکت؟

 یه دیقه بششن من برات تو شک مشدم-

 باهزارتا دردسر اروم  کردمو نشست رومب  منم ب ل 

 برسام:خب

 چی خب؟-

 برسام :بگو

 ایسانم دوس  داره-

 ��:برسام

  بخدا عشقشون  اکه-

 برسام:توازکمامشدونی؟

مشکوونم خووب،تورو خوودا بووزار بوواهم باشوون بخوودا خووودم تضمشنشووونو    نمشدونم،حسوو -

 مشکنم

 برسام:نه
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 بری توروخدا ،جون من-

 باشم مشکنم،گفته نابودش برسام:اگه د  ایسانو بشکنه 

 ینی چی؟اره یا نه؟-

 برسام: عال ن ری ندارم

 بری،جون من-

 برسام :باشه وگی  عال

 داختی ریدم ب ل  کردمو گفتم :مرسی که رومو زمشن ن

 برسام:خواه  مشکنم

اینووو کووه گفووت تووازه بووه خووودم اوموودم و  همشوودم کووه چشکووار کردم،وایووووووووووووووووی    

 ابروم ر ت،حا من چموری توروی این نگا کنم

 برسام:زنگ بزن بشان،بادوتاشون حرد دارم

 باشه وگی دعوا نداریما-

 برسام:باشه

 بری  و ؟-

 برسام:محی  و 

 برداشتم و زنگ زدم به محمدخندیدمو ر تم و گوششمو 
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 محمد بعد از دوتا بوق برداشت انگار خشلی انت ار کششده بود

 سالم-

 محمد:سالم

 خوبی-

 محمد:هی بد نشستم تو خوبی؟

 من عاگشم،ایسان کماست؟-

 محمد:همشنما ب لم

 خو بدویشن بشاین خونه بری کارتون داره-

 محمد:ا ن؟

 اره-

 محمد:اوکی  س مشبشنمت

 مشبشنمت-

 ششو  طع کردمگو

 بری ا ن مشان-

 برسام:باشه
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همشنموووری نشسووتشم تووا بشان،سووکوت همووه جووارو  وورا گر تووه بووود کووه یهووو زنووگ در   

 .خورد ،اگه یه دیقه دیگه نمشخورد من یکی که خوابم برده بود

 دویدم و درو باز کردم محمد اومد تو بعدشم ایسان

م تواتوواق  وو یرایی بووری منووو ایسووان،همدیگرو ب وو  کووردیم و بعوودش اوموود تووو، ر تووش 

 .همشنموری نشسته بود

 اِهِمم-

  محمد:سالم

 ایسان:سالم داداش

 برسامم چا چا نگاشون کردو گفت:علشک

 بری  و  داده بودیا-

 برسام:مشدونم،محمدو ایسان بشاین اینما بششنشن

 ر تن نشستن

 برسام:خب این چشزایی که محشا گفت حقشقت داره؟

 محمد:اره

ط بخووامر اینکووه محشووا تضوومشن تونووو کوورده ،وگووی خوودا شوواهده   برسووام:خب  بوگووه  قوو

محموود خووواهرم از بخووامر تووو یووه  طووره اشووک بریووزه زمووشن و اسوومونو روسوورت        

 خراب مشکنم
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 محمد:باشه  و  مشدم حتی خم به ابروش نشارم

 برسام: و 

 محمد: و 

 . بلند شدن و همدیگرو از اوب   مردونه ها کردن

 دیگه اخر شب شده بود

 ن مشرم خونهایسان م-

 ایسان:بششن شام بشارم

 بخدا اصن مش  ندارم -

 ایسان:باشه هر جور راحتی

 برسام:محمد تو اینما باش من مشرم محشا رو مشرسونم بعد مشام

 محمد:باشه داداش

 نمشخاد بابا خودم مشرم تنها-

 برسام:مشگم مشبرمت

 اصن بدرک بشا-

 از محمدو ایسان خدا  ی کردمو
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 .بودم ا تاده راه سرش  شت لو مشر ت و منم عشن بچه ها راه ا تادیم بری ج

 رسشدیم در خونه من و تا اونما هش  حر ی نزد

 بفرما تو-

 برسام:نه ممنون

 خب  س خدا ظ-

 برسام :راستی

 جانم؟-

 برسام: س  ردا توگد ایسانه

 خب؟-

 واس  کنشم درو کشک بعدشم خرید برم که برسام: ردا مشام دنباگت 

 مشخریمچه کاریه خب -

 برسام:نه خودمون درو کنشم بهتره

 خب باشه ،امر دیگه؟-

 برسام:هشچی دیگه ،مواظب خودت باش،شبتم خوش

 شب خوش-
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شووب خوشووی گفتمووو ر ووتم توخونووه ودرو بسووتم ،مبوول معمووو  اشووتها نداشووتمو یووه      

 .راست ر تم تو اتا م و خوابشدم

شووتم و صووب بووا صوودای زنووگ گوشووشم بشوودار شدم،باچشوومای بسووته گوشووشمو بردا       

 گفتم:بله

 برسام:خوابی هنو

 بود، ر ته یادم ای وای کال 

 هان،اره،من نمشام خودت برو-

 برسام:من  شت درم ،درو بازکن

 هان؟-

 برسام:درو باز کن

 از جام بلند شدم و چهارزانو نشستم و گفتم:نشم ساعت بعد دم درم

زنووگ  و گوشووشو  طووع کردم،بلندشوودم بوودو بوودو دسووت و صووورتمو شسووتم کووه دوبوواره 

 ،یووه کووردم ارایشووم کوچوگووو یووه و  وشووشدم  شووداکردمو زد بشخشوواگ  شوودمو یووه گبوواو 

 در دم ر تم و برداشتم کشکم

 ��سالم بری-

 برسام:کو ت بری ،کمایی تو یه ساعته؟

 خو اماده شدم بریم خرید-
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 برسام:مگه نگفتم درو باز کن؟

 نفهمشدم-

 برسام:توکه راو مشگی

 اره دیگه��-

  برسام:بریم دیگه

او  ر تووشم واسووه ایسووان کووادرو خریوودیم و بعدشووم خریوود کووردیم واسووه کشووک و       

 برگشتشم خونه

 یه چایی خوردیمو شرو  کردیم به درو کردن کشک

 همه چشزاشو  امی کردیمو گ اشتشم تو  ر

 خب ا ن باو اشپز خونه رو تمشز کنشم-

 برسام:خودت تمشزکن

  نمشخام-

  برسام :یه شرمی داره

 چی؟-

 م یه مشت اردو برداشتو  رت کرد سمتماینو گفت

 وایی من از این کار متنفرم
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 که اینطور، س اینموریه-

 یه مشت اردو برداشتم و  رت کردم سمت  و گفتم: بگشر که اومد،

ًعووشن سووگو گربووه ا توواد بووودم بووه جووون هووم بووا ارد کووه،بری دیگووه کووم اوردو ر ووت     

نبشنوه  وام گشور کورد بوه      سمت هوا  دویودم سومت  کوه نوزارم بوره ،چشومتون روز بود         

،چوون دیقووه همشنموووری مونووده بووودم، نفسوواش مشخووورد  ��صووندگی ا تووادم روی برسووام

بووه صووورتم و هووی نزدیووک توور مششوود،دیگه بووش  از حوود نزدیووک شووده بودکووه یهووو    

گوشووی بووری زنووگ خوووردو موون بووه خووودم اوموودم وایووی خدا،سووریع بلنوود شوودم و        

ششووو جووواب داد،موونم  خودمووو جمووع کووردم،اونم همونموووری نشسووت سرجاشووو گوش  

 وایسادم با  سرش و همشنموری نگاش مشکردم

 برسام:بله؟

  شت گوشی:سالم برسام سارینا ام

 برسام:عع سالم خوبی

 سارینا:مرسی تو خوبی؟

 برسام:ممنون،کار داشتی؟

 سارینا: ردا توگد ایسانه

 برسام:مشدونم

 سارینا:بشا واس  کشک درو کنشم
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درسوو  کووردم ، قووط تووو  ووردا ایسووانو بووه یووه    برسووام:نمشخاد درو کنشووا موون خووودم 

 بهانه ببر بشرون،

 مشتونی که؟

 سارینا:باشه

 برسام:خب کاری باری؟

 سارینا:خب تا ردا

 برسام :خدا ظ

 :همشنموریکه نگاش مشکردم گفتم

 ا ن کی مشخاد موهای منو بشوره؟��-

 حا  شستن  هشچی کی مشخاد شون  بزنه؟

 برسام:دخت سوریه خب

 ��برسام-

 :سامبر

 با عفبانشت ر تم تو حموم و سرمو شستم

 و اومدم بشرون،داشتم با سشوار خشکشون مشکردم

 برسام:بده من واست سشوار بکشم
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 نمشخام،برو واسه عمت سشوار بک -

 برسام:عمه ندارم

 بدرک-

بوووه زور شوووونه و سشووووار واز دسوووتم گر وووت و موهوووامو سشوووورا کشوووشد و شوووونه    

 ارام  خفی دارم کنارش، زد،نمشدونم چرا وگی و تی  ششمه

 وجدان:خودوست صمشمشته ها

 تره صمشمی خخی اره حتی از ایسانم 

 همشنموری تو کر بودم که برسام گفت:تمومه

 مرسی-

 برسام :خواه 

 خب بریم واسه تزیشن کشک-

 برسام:اوکی

 ر تشمو کشک و تزیشن کردیمو گ اشتمشتو یخچا 

 چه کشکی شده بود

 یبرسام:خشلی خوشک  شده خدای

 مشخای توام خوشک  شی؟-
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 برسام:چی؟

یکووم خامووه ا ووا ی مونووده بووود موونم همشوووخاگی کووردم رو سوورش برسووام همشنموووری  

 نگا کرد  قط

 نریزی ارد رومن تایادت باشه ��-

 برسام:شامپو

  توحموم هس-

اینو کوه گفوتم بودون هوش  حر وی ر وت مونم حوگوه  شودا کردموو بوردم واسو   شوت              

 در حموم و دادم به 

 خدابگم چشکارت کنه تورو اخهبرسام:

 هشچی بگو یه شوهر خوب بده بم-

 برسام:این شوهرتو ازدستت چی بکشه

- 

 برسام:سشوار؟

 تو اتا مه بشا بهت بدم-

ر تم وسشوار دادم بهو  و خوودم اومودم اشوپز خونوه ویکوم مورو سورخ کوردم واسوه           

 :شام،بعداز یه ربع برسام اومد تو اشپزخونه و گفت

 نه دیگه،ایسان شاکی مششه تو خونه تنهاوبرسام:من مشرم خو
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 چه  لطا ،این همه مرو و واسه عمم سرخ کردم؟ -

 برسام:خودت بخور خب

 مگه گاوم؟-

 برسام:نه بال نسبت شما

 هش  جانمشری   ا تو خوردی هر  برستونی خواستی برو بعد-

 برسام:نمششه جمله هاتو مودبانه تر بزنی؟

 نه،همشنی که هس-

 ه مششه؟برسام: کی اماد

  نج دیقه دیگه بفبر-

 برسام:باشه

 بعداز  نج دیقه صداش زدم و گفتم:شام حا ره بدو بشا

 برسام:باشه،

 چطوره؟-

 برسام:ا تضاح

 هان؟-
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 برسام:ا تضاح

بروبابووا تووو نمووک نشناسووی، ایوون همووه و تمووو گ اشووتم واسووت شووام درو کردم،وا عووا -

 مرشی از تعریفت

 برسام:شوخی کردم خوبه

 [مشن] خوبهاخرم  قط ه-

 برسام:خدایا اینو شفا نده بزار شاد باششم

 کو ت-

 :شام که تموم شد ،بری گفت

 برسام:دستت دردنکنه خشلی خوشمزه بود

 کو تت شه-

 برسام: ردا سارینا مشاد ایسانو مشبره توام بشابه من کمک کن

 نوکر گشر اوردی ؟-

 برسام:اره،مشای ها

 حا  ببشنم چی مششه-

  دیگه برسام:باش،من برم

 خب خدا ظ-
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 برسام:مواظب خودت باش،بای

 .اخش  راحت شدم ر ت

بری ر ت و مونم شورو  کوردم بوه شسوتن ظر واوجمع کوردن خونه،هموه جوا کوه جموع            

شوود ر ووتم بخووابم کووه  ووردا روز سووختی و در  ووش  داشووتم،ر تم تووو تخووتم و چشووامو    

اصوون  بسووتم،همشنموری داشووتم بووه امووروز و دیوونووه بووازی هووامون  کوور مشکووردم ،کووه 

 .نفهمشدم کی خوابم برد

صووب بووا صوودای زنووگ گوشووشم بشوودار شوودم،اخه تن ووشم  کوورده بووودم کووه زود بشوودار   

 . شم

بووا چشوومای بسووته حوگمووو برداشووتم و ر ووتم تووو حموووم ،اب گرمووو وا کووردم و گ اشووتم  

وان  ووور بشع،بعدشوووم گباسوووامو در اوردم و ر وووتم توووو وان ،حووودودا دوسووواعت بعووود  

 اومدم بشرون

  ،خشک مشکردم که گوششم زنگ خورد،گوششو برداشتمداشتم موهامو

 اگو-

 برسام:سالم کمایی؟

 خونه-

 برسام:بدو بشا دیگه

  بفبر مشام-

 برسام:باشه بدو دیگه دختر
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 بدوم خسته مششم  سر-

 :برسام

 نخندباو-

 برسام:باشه بشا دیگه من برم کار دارم

 باش، عال-

 برسام:مشبشنمت

 هامو اتو کششدم و یه ارای  ملشک کردمگوششو  طع کردم و بعده سشوار مو

 .یه  شرهن مشکی با یه شلوار سفشد  وششدم وکا شنمم ور داشتمو راه ا تادم

 

 

 رسشدم دم خونشون و در زدم

 برسام :کشه؟

 ننه ی  رانکشه-

 برسام:جدی؟

 ن  اگکی-

 درو واکردو گفت:بشا تو ننه ی  رانکی
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 تو کال سالم بلد نشسی اره؟-

 ؟برسام:سالم خوبی

 اوه مرسی تو خوبی؟-

برسووام :خوووبم،و  کوون ایوون حر ووارو بشووا کمووک کوون اینمووارو درسوو  کنووشم تووا ایسووان 

 نشومده

 محمدکو؟-

 برسام :همه بچه ها بشرون ر تن با سارینا و انشکا

 اوه  س من نوکرتوام که منو نگه داشتی-

 برسام:توسلشقت خوبه خب

 اوهو��-

 برسام:اره

 تم رومشزهمه جارو درو کردمو کشکم گ اش

 یه نگا به اتاق انداختم،ایوووو جان چه خوشک  شده اگحل که بری حل داره

  برسام:خب من برم اماده شم

  اوکی منم مشرم یه چشزی بخورم تو اشپز خونه-

 برسام:اوکی
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ر تم توو اشوپز خونوه یکوم ابمشووه برداشوتم و واسوه خوودم ریخوتم و داشوتم مشخووردم            

 که برسام اومد

 م؟برسام:چطوره تشپ

 مگه مشخای بری عروسی-

 برسام:بده؟

 نه شوخی کردم بابا خوبه-

 برسام :ناموسا؟

 ناموسا-

 .گرم صحبت بودیم که زنگ در خورد ،خومعلومه دیگه ایسان با بچه هاو

 بری من مشرم تو اتاق چک کنم وسایال رو-

 توام درو باز کن

 اینو گفتم و بدو ر تم تو   یرایی

  خب همه چی سر جاشه 

 . تم دم درو ایسانو ب   کردمبدو ر

 ب ل  کردم وگفتم:توگدت مبارک عزیزم
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با بقشه هم سوالم و احووا   رسوی کوردم و ر توشم تووی هوا  ومو وع کشوک بریودن بوود            

، 

 داشت مشبرید که جش  کششدم :نووووووووووووووه

 ایسان:هشوووووووووووع چته؟

 ارزو یادت ر ت-

 برسام:خ 

 خودتی ،خب ارزو نکرد که-

 :ابمی وگ  کن اینو تو سه تا ارزو تو کن و کشک و ببربرسام

 ایسان:باشه داداشی

 عع  س اینطوریه؟من خلم؟دارم واست بری خان-

 محمد:ببره؟

 سارینا:اره ،ببردیگه

 انشکا هم همشنموری ز  زده بود بهمون

 بِبُر ابمی جان-

 ایسان:باشه

 برسام:همه باهم بخونشن
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 وووارکتوگدت مبووووارک ،توگووودت مبوووو

 کشک وبریدو داشتشم مشخوردیم که سارینا گفت:محشا

 جانم؟-

 سارینا:با برسام ست کردی گباستو؟

 چی؟برسام؟-

 برگشتم به گباسای برسام نگاهی انداختمو

دیوودم یووه  شوورهن سووفشد بووا شوولوار مشووکی  وشووشده وموونم یووه  شوورهن مشووکشو شوولوار   

 سفشد یه جورایی ست بود

 سارینا:  ن   بامن

 ی هستی من اصن متوجه نشدم و توشدیتودیگه ک-

 سارینا:منم دیگه

 خاک-

 برسام:چششد؟

 سارینا:هش 

 برسام:اها،شام امادو

 چی هست؟-
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 برسام: شتزا

 اخ جووووووووووووووون-

 سارینا: شتزا دوست داری؟

 ن ،عاشقشم-

 سارینا:دیوونه

 برسام:بسه دیگه بشاین

 وایسابری-

 . ر تشم و شام

چسووپشد بعدشووم موون یووه چووایی دم کووردم نشسووتشم      سوور شووام و خوووردیم خشلووشم    

خوردیم،بعوودش همووه مووون ر تووشم خونووه هووامون ،علووی ،عسوو ،امشروزهرا بووا انشکووا       

 . ها همسایه بخامر نکردیم  شلو   زیاد ر تن ،منومحمدم با سارینا ر تشم، 

  رسشدم دم در خونه

 سارینا:راسی  ردا مشاین ساح 

 ساری جون مشدونی که من  ایم-

  ب من تو گروه به بقشه بچه ها هم مشگمسارینا:خ

 اوکی،کاری باری؟-
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 سارینا: ربانت عزیز ،خداحا ظ

 خدا ظ-

 . مبل معمو  یه راست ر تم تو اتا مو خوابشدم

صووب بووا بوودن درد بلنوود شوودمو خونووه رو تمشووز کووردم و ر ووتم سوسووشا  واسووه گوور تن  

 .حقوق ،اومدم خونه عشن جنازه ها ا تادم رو تختو خوابم برد

  تی بلندشدم ،گوششمو برداشتم سارینا  ی ام داده بودو

 بشا ساح  همه مشایم ۶سارینا :سالم ساعت 

 سالم، اوکی-

بود،و ووت کووا ی واسووه حموووم نداشووتم ،بخووامر همشوونم  ۵یووه نگوواه بووه سوواعت انووداختم  

 .سریع اماده شدم و  شاده راه ا تادم سمت ساح 

تکووون مشووداد،همشن جوووری  رسووشدم نزدیکووای سوواح  سووارینارو دیوودم از دوردسووت   

 اروم اروم ر تم نزدیک تر

 سارینا:سالم،چه زود اومدی

 سالم،ببخششد خانوم خواب موندم-

 سارینا :امان از دست تو دختر

 چه کنشم دیگر-
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  سارینا :و  کن این حر ا رو بشا بریم چوب جمع کنشم

 مشخایم اتش  درو کنشم

 بزار برسم بعد بم کار بگو-

 باباسارینا:بششن بشنشم 

 من برم سالم بدم مشام-

 سارینا:خوب از زیر کار در مشریا

 مشام ا ن-

 سارینا:شوخشدم بابا

  اهو تو شوخشم مشکنی-

 سارینا:  ن  

 و  کن چوبو بشا بریم  ش  بچه ها بعدا مشایم با هم-

 سارینا:اها باش

 ر تشم  ش  بچه ها

 سالم،عشقتون اومد-

 امشر:اعتماد به سقفو
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 گهوا دروو مشگم م-

  علی: نه راو مشگی

 عس :سالم،خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟-

 عس :مرسی

 چته تو امروز گشر ندادی به تشا من-

 عس  :حا  ندارم خدایی

 خخخخی خوبه وا -

  برسام:اوه چه عمب تو اومدی

 من خشلی و ته اومدم تو نبودی-

  برسام با محمد ر تشم دنبا  چوب

 اها،ایسان کو؟-

  راکی بخرنر تن با انشکا خو-

 اها،خب کی اتش  روشن مشکنشن؟-

 علی:ا ن
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 اها خوبه-

  بچه ها اتش  روشن کردن وایسان و انشکا هم اومدن

 ما حرد مشزدیم انشکا نگا مشکرد،بعضی چشزا رو ایسان و سارینا به  مشگفتن

 

 سارینا:بچه یه خبر خوب

 چی؟-

 علی:دوباره مشخای ببریمون کوه

 سارینا:ن ،بهتراز اون

 :خو بگو خوهر منعس 

 سارینا: خودتون بگشن

 برسام:ما از کما بدونشم اخه

 زهرا:جون به گبم کردی بگو دیگه

 سارینا:اخر هفته همه مون  ارتی دعوتشم

  ارتی کی؟-

 سارینا:واسه انشکا اینا

 او گ ه گ ه-
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 عس :هی خاک بر سرت کماش خبر خوب بود

 ��زهرا :حا  من چی بپوشم

 زدیم زیر خنده اینو که زهرا گفت همه

 علی:خب منو عس  باهم مشایم

 امشر: منم که با زهرا

 راسی اینم بگم که علی و عس  باهم دوستن وامشرو زهراهم باهم

 محمد:منم که با ایسانم

 سارینا:منم بابرسام مشرم

  منم که نمشام-

 برسام:چرا؟

 گباو ندارم-

 عس : ردا مشریم خرید خب

 م چشکار؟نه نمشام خوشم نمشاد ،تنها بشا-

 ایسان:با منو محمدمشای

 نمشام-
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 برسام:مشای

 نمشام-

 سارینا: لط مشکنی نشای

 خواهر من نمشام-

  ایسان:محشا  دحا  نزن

 تنها بشام چشکار کنم؟-

 زهرا:خودم مشارمت

 ایسان:چه بخاد چه نخاد مشارم 

 سارینا:چشپسا کو؟

 ایسان: الستشک

 .ک  خوراکشا رو یه جا سر کششد 

 خوند زدوبرسام گشتار واسمو ،محمد ستشمو دور اتش  نش

 محمد نمشدونستم گشتاریستم هستی-

 محمد:تازه شرو  کردم

  وگی خب مشزنی-
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 سارینا:وایشی برسام عاشل صدات شدم خشلی  شنگ مشخونی

 خب دیگه��:برسام

 خب تموم کنشن د  و  لوه دادن به همدیگرو جمع کنشن بریم-

 سارینا :باشه،توبامن مشای؟

 ��اوره-

 سارینا:اوکی،بچه ها ما ر تشم دیه بابای

 خدا ظ بچه ها-

 .با همه خداحا  ی کردیمو ر تشم سوار ماششن سارینا شدیمو را ا تادیم

  نج دیقه هم نشد که رسشدیم دم خونه

 سارینا جون بشا بریم خونه-

 سارینا:اوکی وایسا  ارک کنم

 باش-

 ماششنو  ارک کردو ر تشم تو خونه ،

 ایی بزارم مشچسپهوایسا یه چ-

 سارینا:اره بزار خستگشمون در بره
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 چایی رو بردم و داشتشم مشخوردیم ،

 سارینا:تو از کما  همشدی؟

 چشو؟-

 سارینا :اوم چشز

 چشز؟-

 سارینا:برسام

 شوخی کردم بابا��-

 سارینا:وگی من جدی

 چی جدی؟-

  سارینا :من برسامو

 خب؟-

 سارینا:دوس  دارم

 م خراب شد،وگی چرا؟اینو که گفت دنشا رو سر

 خو،خوبه که-

  سارینا:وگی اون  ک نکنم
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 چشو؟-

 سارینا:گشرایی توهم  ایشنه ها

 مشدونم-

 سارینا : ک نکنم منو دوست داشته باشه یا حتی از من خوش  بشاد

 اینو که گفت یکمی دگگرم شدم وگی چرا؟

 از کما مشدونی-

 سارینا:نمشدونم

 [داشتم چرت و  رت مشگفتم وا عانه بابا،مشگم یه جوری نگات مشکرد]-

 سارینا:وا عا

 اره خب-

 سارینا:ساعت چنده؟

 یه ربع مونده به دوازده-

 سارینا:اوه مامانم  ک نکنم رام بده خونه

 جدی؟-

 سارینا:اره ،من برم دیگه
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 باشه-

 سارینا:راسی  ردا مشام دنباگتون بریم خرید

 حا  ببشنم چی مششه خبرت مشکنم-

 تو  و مسارینا:محشا نزن 

 باشه بابا مشام-

 سارینا:ا رین ،همششه حرد گوش کن باش عزیزم

 باش مامانی-

 سارینا:بابای،تا ردا

 بای-

ر ووت و موونم ظر ووای چووایشو شسووتم و سوواعت دیگووه تقریبووا یووک شووده بووود،ر تم تووو    

اتا م،گوشووووشمو برداشووووتم کووووه عکسووووایی کووووه امووووروز گر تووووه بودیمووووو نگوووواه  

 برسام مشکردم،سارینا هم  چسپشده بود به

 ایووووو  ک نهِ

 ر تم زیر  تو وزوم کرده بودم رو برسام و سارینا

 و زیرگب گفتم:چقد بهم مشان

 یه  طره اشک از گوشه چشمم جاری شد و اومد  ایشن
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 یه گح ه به خودم اومدم ،

 چرا دارم گریه مشکنم؟

 چرا حسودیم مششه بهشون؟

 د؟چرا و تی گفت برسامو دوست داره دنشا رو سرم خراب ش

 ...نکنه من

 وجدان:نه بابا تورو چه به عشل و دوست داشتن

 

 

تووو همووشن  کوورا بووودم کووه خوووابم بوورد ،صووب بلندشوود و یووه راسووت دسشویی،بعدشووم  

 حموم ،

 تو اینه حموم به خودم نگاه کردم

 وایی ینی انقد من گریه کردم؟

 اونم بخامر برسام؟

 احمقانس

 دیوونه شدم کال

گبوواو  وشووشدم وکلووی کوورم زدم بووه دور چشوومم کووه  حمووومم و کووردم اوموودم بشوورون و

 . مبادا کسی بفهمه گریه کردم
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 دیگه تقریبا اماده بودم که گوششم زنگ خورد

 بله؟-

 سارینا:سارینا ام

 اها خوبی؟-

 سارینا:مرسی ،بشا بشرون احوا   رسی کنشم

 دم دری؟-

  سارینا:اره بشا

 اوکی بفبر-

 گوششو  طع کردمو ر تم بشرون

  ی کردیموب.و.ستو ماششن،ر تم و نشستم کنارش ورونشسته بود 

 سارینا:چطورمطوری؟

 مرسی تو خوبی؟-

 سارینا :من عاگشم ،راسی محشا

 جانم-

 سارینا:حر ای دیشبمونو به کسی نگو باشه
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 باشه-

 سارینا:راسی دیگه چخبرا؟

 هشچی،کشا مشان باهامون-

 با عشق  مشادسارینا:عشقم با خواهرش ،علی وعس ،زهرا وامشر،انشکا هم 

 [اوه اینو هشچی نشده مشگه عشقم ک نِه]

 اها-

 سارینا:یه چشزی

 چی؟-

 سارینا :تو تا حا  عاشل نشدی؟

 من؟-

 سارینا:  ن   من

 نه بابا منو چ به عشل هنو کوچشکم-

 سارینا:چن ساگته مگه

 ۱۹دارم مشرم -

 سارینا:وگی من تو  ونزده ساگگی دوست  سر داشتم
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 نم زوده واسمخب من  عال  ک مشک-

 سارینا:اها

 ر تشمو بچه هارو سوار کردیم و ر تشم خرید

  معمو  من مشک   سندم هر چشزی رو نمشپوشم

  او  از همه عس  یه گباو و دیدو خوش  اومدو

 عس :ایوووووووووووی من اینو مشخام چه جشگره

 اره خوشکله برو  روش کن-

یکووم بووش  از حوود جلوو   گبوواو رو  وشووشد بهوو  مشوموودو همووه  سووندیدن وگووی خووب 

  بود از ن ر من

 ایسان:بچه ها من گباو کوتاه مشخام ها

 ایسان این چطوره؟-

 محمد :اره خوشکله بده  روش کنه

 ایسان:اره بده ببشنم تو تنم چموریه

 ر ت و  وششد وگی اصن به  نمشومد

 ایسان:چطوره؟

  وگل -
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 ایسان:چرا؟

 تن خورش  شنگ نشس-

 کی  روشگاهایسان:اوکی، س بریم اون ی

 اوکی-

 زهرا:کمامشرین؟

  اون یکی م ازه-

 زهرا:منم مشام

 بشاخب-

 ر تشم بقشه م ازه هارو ببشنشم

 ایسان:این چطوره؟

 خوبه ، روش مشکنی؟-

 ️☺ایسان:اوره

 اوکی ،خب بریم-

  ر ت  وششد خشلی به  مشومد این یکی

 یه گباو کوتاه ابی  شروزه ای بود ایشن  چشن داشت ،
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 ؟ایسان:چطوره

 خوشکله خشلی بهت مشاد-

 ایسان: س همشنو برمشدارم

 باشه-

  داشتشم مشر تشم  و  گباسو حساب کنشم که

 :سارینا باکلی گباو دست  اومد وگفت

 وایسا منم انتخاب کنم از بشن اینا بعدش باهم حساب کنشم

 ��تا تو بخای اینارو بپوشی شب مششه ها-

 سارینا:انقد گشر نده

 یسان بره  و  گباسشو حساب کنهخومن باهات مشام ا-

 [مشکلی نی]no problem : سارینا

 ایسان:خب  عال

 .با سارینا ر تشم اون گباو مشپوششدو من ن ر مشدادم

 �� اخرم یه گباو زرشکی بلندو انتخاب کرد،بن رم خوب بود

 ر تشم  ش  بقشه
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 سارینا:خب من که تموم کردم  قط کف  مونده

 زهرا:منم

 منم که کال نمشام-

 سارینا:چوووووووووووووووووووووی؟

 ��گباو  شدا نکردم-

 ایسان:ا ن  شدا مشکنشم واست

 اوکی اگه  سندیدم مشام-

 ر تشم تویه  روشگاه دیگه کلی گشتشم وگی بازم گباو مورد ن ر  شدا نشد

 ایسان:عزیزم بگو د شقا چی مشخای؟

 مشخام اینو: گفتم و دیگه خودمم خسته شده بودم ویهلباو  رمزو برداشتم 

 سارینا:خو  روش کن

 باش بفبر-

 ر تشم و گباسه رو  وششدم  رمز بود و ایشن حریر بن رم این  شنگ بود

 سارینا:خشلی مشاد بهت

 خدایی-
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 ایسان:اره بابا راو مشگه

 خو  س همشنو مشخام-

 زهرا:اخش 

 عس :کو تت بشه ایشاب اتش  بگشره گباست

 چی؟�😴�-

 عس :شوخشدم بابا

  وگو حساب کردیمر تشم و

  خب کف -

 سارینا:یه جا سراو دارم کفشاش محشره

 ایسان: س بزن بریم

 خشلووی گوور تم مشووکی کفوو  جفووت یووه موونم ر تووشم و هوور کووی واو خوووش کفوو    

 منن ر بوداز وشک 

  خریدا تموم شد و برگشتشم خونه

 .سارینا منو رسوند دم خونه خودمو ر ت

 . اخش  رسشدم
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 تووو ا موکا شوونموباخریدام انووداختم رو تخووت ر ووتم   ر ووتم تووو خونووه دویوودم تووو ات   

  یکم   ا کردن درست به کردم وشرو  گ اشتم چایی یه و اشپزخونه

شووامی واسووه خووودم درو کووردم و مبوول معمووو  تنهووایی شوورو  کووردم خوووردن،وگی    

 .خب چون تنها بودم همچشن مش  زیاد به   ا نداشتم

،یوه نگوا بوه گباسوم انوداختم و ور        ام کوه تمووم شود ظر وارو شسوتم و ر وتم توو اتواق         

داشووتم  وشووشدم  و کفشووامم  ووام کووردم،من بووا ایوون کفشووا  ووردا نخووورم زمووشن         

 .صلوات

بووا بشحوصوولگی درشووون اوردم و گ اشووتم تووو کموود ،دراز کشووشدم رو تخووت وبعدشووم    

 تو  کر این بودم که  ردا موهامو چشکار کنم؟

 از گروهه، همشنموری تو  کر بودمو که صدای گوششم بلند شد،دیدم

 سارینا:بچه ها ساعت  نج با انشکامشایم دنباگتون

 عس :باشه

 اوکی-

 سارینا :راسی بچه ها نمشرین ارایشگاه؟

 زهرا :مگه عروسشه

 نکنه تو مشخای بری؟-

 یهو سارینا اومد  ی ویم و گفت:اگه مشخام واسه عشقم خوشک  کنم
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 تو نمشای؟

 نه عزیزم خودم بلدم-

 سارینا :اهان

 م من برم بخابم  ردا باید زود بشدارشمخب عزیز-

 سارینا:اوکی شبت خوش

 شب خوش-

 .اینو گفتمو گوششو گ اشتم روم مشز و ر تم زیر  تو

 داشت کم کم خوابم مشبرد که گوششم زنگ خورد

 اگو-

 برسام:سالم خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟-

 برسام:مرسی ، ردا مشای دیگه

 ؟بن رت امروزگباسو واسه عروسی عمم خریدم-

 :برسام

 نخند بابا-
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 برسام:باشه ،هرچی تو بگی ،چخبر؟

 هشچی-

 برسام:چشکارا مشکنی؟

 خوابشده بودم-

 برسام:از خواب بشدارت کردم ینی؟

 اره،وگی مهم نشس-

 برسام: ردا با کی مشای؟

 تنها-

 برسام:اها خشاگم راحت شد

 جانم؟-

 برسام :هشچی،

 خب من برم بخابم دیگه ،خستم-

  خواب خرمگس ببشنیبرسام:باشه ایشاب

 باشه خواب تورو مشبشنم-

 برسام:ا رین ببشن
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 شب خوش بری-

 برسام:شب خوش محی

 

 

 این دیگه  ازش چی بود؟

  اهه وگل  اصن

 شنم سارینا چسپشده به اینبب برم حا   رداممبورم 

 وجدان:مهمه مگه؟

 نمشدونم،اگه مهم نی خب چرا انقد به   ک مشکنم؟-

 ودیم مششه؟چرا و تی با اونه حس

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

بووه همووشن چوورا هووا  ووک مشکووردم و بووا خووودم درگشوور بووودم کووه اصوون نفهمشوودم کووی     

 .خوابم برد

 صب ساعتای نه با چشای بسته بلند شدم
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 .ر تم حموم ،از حموم اومدم بشرون چقد سبک شدم

 . موهامو خشک کردم و ر تم صبحونه خوردم،بن رم زود بود واسه اماده شدن

 دارم بکنم؟خب چشکار 

بهتووره خونمووو گردگشووری کنم،کووارام کووه تموووم شوود بووه سوواعت نگوواهی انووداختم،خب   

 یکه

 .  ا درو کردمو خوردم و اشپز خونه رو تمشز کردم

 بود که کارام تموم شد ۲:۴۵ساعت تقریبا 

 خب حا  و ت اماده شدنه

 او  یه موهامو بابُلشس کششدم وایووووووووی

 ( وهام بلنده خب بابلشس بکشم خوشک  مششهچه ناز شده )از اونمایی که م

 .بعدشم یه ارای   یت کردم

 گباسمم  وششدم و یه کا شن کوتاه چرم مشکشم ور داشتم وکفشامم که  ام کرد

 یه نگاه تو اینه  دی به خودم انداختم،

  وایووووووووی چه خوشک  شدم من

 داشتم جلو اینه  ربون صد ه خودم مشر تم که گوششم زنگ خورد

  اگو-
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 سارینا:سالم کمایی  س؟

 خونه،اماده نشستم نمشام-

 سارینا:جشووووووووووووووووووووووووو ،مشکشمت وا کن درو

 اگو-

 .  طع کرد

 بدو بدو ر تم دم در ،دیدم باخشم اومده وایساده جلو در

 چته؟-

 سارینا :ک ا ت منو دست مشندازی، مشکشمت

 وایی توروخدا منو نک -

 مشب مشخام بترکونشمسارینا:بزن بریم ا

 باشه تو بترکون من بلد نشسم-

 سارینا:دیونه

 . ر تشمو سوار ماششن شدیم

 .برسام جلو نشسته بود وایسان و محمد  شت،ر تم وب   ایسان نشستم

 سالم بچه ها-
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 محمد:سالم

 ایسان:سالم چقد خوشک  شدی عزیزم

 مرسی عزیزم توام خوج  شدی-

 برسام:سالم ،خوبی؟

 ی؟مرسی تو خوب-

 برسام:بد نشسم

 بقشه کمان؟-

 سارینا:اونا با انشکا مشان

 اها-

 .بعدشم که راه ا تادیم ،حدودا یک ساعت راه بود

 .با خره رسشدیم و  شاده شدیم ،اوه این برو چه خوشتشا کرد

  ر تشم  ش  بقشه،کلی احوا   رسی کردیم

 عس :اوی بخورمت چه خوشک  شدی

 بگمهشع خماگت بک  بزار به ا امون -

 عس :عع توام ا ا داری؟
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   ن    قط تو داری-

 .بعد همه زدیم زیر خنده

 ��عس :جدی؟

 نه باو شوخی کردم-

ر تشم تو خشلی شولوو بوود صودای موزیکوو دیگوه نگوو کور کننوده بود.هموه جوا تقریبوا            

 .تاریک بودو ر ص نور داشت،گارسونام شراب سرو مشکردن

  ر تشم یه گوشه وایسادیم

 ش  دارین؟گارسون :چشزی م

 سارینا:شامپاین

 ایسان :ابمشوه

 ...محمد:

 ...برسام:منم 

 علی و امشر:ویسکی

 زهرا:ابمشوه

 عس :منم ابمشوه

 اب-
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 گارسون :اوکی

 .دیقه دیگه برگشت با چشزایی که سفارش داده بودیم ۵گارسون ر ت،حدودا 

 همشنموری وایساده بودیم و حرد مشزدیم یهویی سارینا جو گر ت 

 برسام بشا بریم بر فشمسارینا:

 برسام:وگ  خستم

 سارینا:اینو باش تازه اوگشه

 برسام یه نگاه بهم انداخت و بعدشم ر ت

 .بعدشم عس  و علی باهم ر تن زهراو امشرم باهم،انشکا هم که از او  وسط بود

 

منم که تنها کنار یوه مشوز وایسواده بوودم و بقشوه رو نگوا مشکوردم کوه یوه  سوره اومود و            

 ب   دستموایساد 

 ( سره:سالم،ایرانی هستشن؟)به اگمانی

 بله-

  سره دستشو اورد جلو وگفت:حسام هستم،خوشبختم

 منم به  دست دادم و گفتم:محشا هستم خوشبختم

 بعدش همشنموری وایساده بود ب لم  
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 اوهوم-

 حسام:هرمور راحتشن

 حسام:تنها اومدین؟

  نه با دوستام-

 حسام:ا تخار ر ص مشدین؟

 بله:گفتم کنم نگاه بقشه به ج د عشن اینما وایسم اینه از بهتر دم منم  ک کر

 ر تشم وسط و برسام و با سارینا دیدم

 هش  این ساریناوچقد چسپشده به این او  

 اهنگ که تموم شد اومدم و رو یه مب  نشستم،وسارینام اومد ب لم نشست

 سارینا:خوب چشزی مور کردیا

 یمبروبابا منحرد  قط باهاش ر فشد-

 سارینا:اره جون عمت،نگا چموری داره نگات مشکنه

 بدرک-

 [برسام]

از ماشووشن کووه  شوواده شوودیم تووازه تونسووتم درو ببشنم ،چووه خوشووک  شووده بووود و     

 .��اگبته خانوم
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ر توشم توو و بوا بقشوه وایسووادیم یوه گوشوه و گارسوون اوموودوهر کوی واسوه خوودش یووه           

 .سفارش دادم ...چشزی سفارش دادمنم که 

ه سووواعت همشنمووووری وایسووواده بوووودیم و حووورد مشوووزدیم کوووه سوووارینا  حووودودا یووو

  اومدگفت:برسام بشا بریم بر فشم

 وگ  خستم-

 سارینا:اینو باش تاز  اوگشه

 یه نگاه به محشا کردم و ر تم

 بعدِما عس ،علی،امشروزهراهم اومدن

 .و محشا تنها موند

 .داشتم  ن ر زیر چشام با بودو  شش  تو ک  ر ص حواسم 

ره ر ووت ب لوو  وایسوواد و شوورو  کوورد باهوواش حوورد زدن،و بعووده چوون دیقووه یووه  سوو

 ��اومدو محشا باهاش ر فشد ،

 خدا کمکم کن بتونم جلو خودمو بگشرم و گند نزنم ،

 چن دیقه بعد ،به سارینا گفتم:بسه دیگه خسته شدم

 سارینا:باشه وگی بازم باید بر فشم

 باشه-
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  ر تم  ش  محمد وایسادم

 محمد:چته؟ کری

 هشچی-

 محمد:هرکشو بتونی گو  بزنی منو که نمشتونی دیگه منو گو  بزنی برادرمن

 یهو یه  کری بسرم زد

 محمد-

 محمد:جانم؟

 یکاری مشکنی واسم؟-

 محمد:چی؟

 یه کار کن امشب سارینا نباشه،ودگشلشم نپرو-

 محمد:م ال؟

  هوه بریز روش-

 محمد:چرا؟

 نپرو دگش  گفتم -

 محمد:حله
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 مرسی داداش-

 .همشنموری وایسادم ب   مشزو محمد بلند شد ر تمن 

بعده دو دیقوه بوا یوه  نموون  هووه بوا شوشر اومد،سرشوو انوداخت  وایشن و همشنمووری            

 ر ت سمت سارینا و خورد به 

 سارینا:جشوووووووووووو  چته؟

  محمد:وایی ببخششد ابمی حواسم نبود

 حا  من چشکار کنم؟��:سارینا

 ه؟محمد:با دستما  تمشز نمشش.

 سارینا :نه،اصن من مشر م خونه

 محمد:بسالمت

 سارینا:چی؟

 محمد:هشچی،گفتم شاید با دستما  تمشز شه

 ��سارینا:خدا ظ

 ��:محمد

  ارکشنگ درخروجی سمت ر ت سارینا 

 محمدم اومد  ش  من
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 محمد:چطور بود؟

 دستت درد نکنه،وگی خدایی نگفتم بزن گباسشو به کلی خراب کن-

 محمد:عمدا نبود

 سان کو؟ای-

 محمد :اونما  ش  محشا

 بزن بریم-

 محمد:کما؟

 بر فشم خب-

 محمد:ا ن اهنگ ر ص تانگو رو مشزارن

 اوکی خب مشریم وایمشسشم  ش  ایسان اینا-

 محمد:باشه

 بامحمد ر تشم  ش  محشا اینا

 اون  سره هم بود،من اینو امشب نزنم صلوات،چرا انقد زود  سرخاگه شد؟

 شا چشکارمهاههه اصن بدرک مگه مح

 ��وجدان:عشقت
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 خو تو درست مشگی وگی کی عاشق  شدم؟

 وجدان: خودت مشدونی

 ر تم جلو ترو دستم وگر تم سمتشو گفتم: برسام هستم

  سره:خوشبختم منم حسامم

 اها ،خوشبختم-

 یه د عه اهنگ مخفوص ر ص تانگورو گ اشتن

 حسام روکرد به محشاوگفت:ا تخارمشدی محشا جان؟

 و گ اشت تو دست اون  سره عو ی و ر تن وسطمحشا:هم دستش

 ��محشا مشکشمت

 وجدان:به تو چه مگه زنته؟

 اره اصن به تو چه؟-

 وجدان:اوه چه زود  سرخاگه شدی باهاش

 هشچی شده زنت شد؟

 من مشخام  بدون اون نمشتونم-
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همشنموری باخودم درگشور بوودم و اصون نمشودونم چون توا  شوک ویسوکی خووردم، کوه           

 شد بور اومد وایساد کنارمیه دختر سف

 نمشخوره  ارسی زبون باشه بن ر که اگمانشه

 (دختره:سالم واگریا هستم)اگمانی

 (سالم برسام هستم )اگمانی-

 (واگریا:خوبی؟)اگمانی 

 (مرسی شما خوبشن؟)اگمانی-

 (واگریا :ممنون،چرا انقد ویسکی مشخوری؟)اگمانی

 (نمشدونم)اگمانی-

 (انیواگریا:من دردتومشدونم)اگم

 (چی؟)اگمانی-

 (واگریا:عاشقی؟)اگمانی

 ( ک کنم)اگمانی-

 (واگریا : س هستی)اگمانی

 (اره)اگمانی-

 (واگریا:مشخای کمکت کنم؟)اگمانی
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 (چمورکمکی؟)اگمانی-

 (واگریا:بشا بهت مشگم)اگمانی

 دستمو گر ت و کشوندم وسط

 بعدشم شرو  کردیم به تانگو ر فشدن

 (واگریا:خب کدومشونه؟)اگمانی

 (با چشم اشاره کردموگفتم :اون)اگمانی

 (واگریا:اها، عال بر ص)اگمانی

 اوکی-

  دیقه ر فشدیم و دوباره برگشتشم سرجای  بلشمون ۵حدودا 

  محشا و حسامم اومدن

 هی خدا این  سره از کما  شدا شد ؟

 اصن کی هس؟

 محشارو از کما مششناسه؟

د،کووه واگریووا ر ووت سوومت تووو همووشن  کوورا بووودم اهنووگ جدیوودم تووازه شوورو  شووده بو 

 حسام

 (واگریا:سالم من واگریا هستم)اگمانی
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 (حسام:سالم حسام هستم)اگمانی

 (واگریا:شما خشلی خوب مشر فشد)اگمانی

 (حسام :ممنون،ن رگطفتونه)اگمانی

 (واگریا:منم بگی نگی ر ص تانگوم خوبه)اگمانی

 (حسام:جدی؟)اگمانی

 (واگریا:بله)اگمانی

 ()اگمانیحسام:خب ا تخار مشدین؟

 (واگریا:وایی اگبته)اگمانی

مو ووع ر توون  بووا اون  سووره ک ا ووت یووه اشووار ه هووایی کوورد وگووی اصوون مفهمشوودم        

 من ورشو

 همشنموری مات و مبهوت مونده بودم

 مو ع ر ص با حسامم یه اشاره هایی کرد که تازه حساب کار دستم اومد،

 وایی خدا مرسی که این  رشته رو  رستادی واسم

 حشار تم  ش  م

 چطورمطوری؟-

 محشا:مرسی تو چطوری؟
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 خوبم،-

 بعداز یکم مکث گفتم:ا تخار مشدین  رنسس محشا؟

 ��محشا:بری

 جانم؟-

 محشا:بم نگو  رنسس

 چرا؟-

 محشا:این روزا هرکی واو خودش یه  رنسس شده

 اها،وگل  ا تخار مشدی یا بهونه مشاری؟-

 محشا:اعفاب ندارما

 ��بشا دیگه من تنهام��-

 مامحشا:یک

 اوکی-

 دستشو گر تم و ر تشم وسط

 یه دستمو  ف  دست  کردمو

 اون یکششم گ اشتم رو گودی  هلوش
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 اونم دستشو گ اشته بود رو شونم

 ای کاش اصن این اهنگ تموم نشه

 چه حس خوبشه ادم عشق  کنارش باشه

 همشنموری ب ل  کرده بودم و مشر فشدیم دوتامون سکوت کرده بودیم

 م گفتم:چقد بهم مشاینخواستم سکوتو بشکن

 بح و عوک نکن-

 محشا :خب باکی

 چشه اسم   سره؟-

 محشا:حسام؟

 اره د شقا-

 محشا:دگش  نمششه باهرکی بر فم بشه عشقم

 مششه-

 محشا:مرز  کر تو اینموریه،تازه این دختره به توام مشادا

 هه-

  محشا:بری دیگه حرد نزن خفه شدماز بوی دهنت ،یکمم  اصله بگشر

-😒 
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ک دادم هشچووی نگووم همشنموووری ب لوو  کوورده بودم،بایوود بهوو  بگووم دوسوو     توورجش

 دارم

 وگی اگه بگم و  بو  نکنه وبه کلی ازم دورشه چی؟

 همون بهتر عشقمو نسبت به  تو سشنم نگهدارم

 اهنگ تموم شد و ر تشم و یه گوشه رو مب  نشستشم،و بقشه رو نگاه مشکردیم

 محشا:بری سارینا کو؟

 نمشدونم-

 خونشونمحمد:ر ت 

 محشا :واچرا؟

 محمد:روگباس   هوه ریخت

 محشا:چرا خدا  ی نکرد؟

 محمد:او اش بد بود

 محشا:اها

 بعده چن دیقه

 حسام:محشا خانوم من دارم مشرم دیگه اگه مشخاین مشرسونمتون

 محشا:خوشحا  مششم
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 محشا رو کرد به ماوگفت:بچه ها من که خسته شدم مشخام برم خونه نمشاین؟

 المتنه، برو بس-

 مشدونم ا ن باو باهاشون مشر تم وگی منم  رور دارم خب

 محشا:اوکی،شب خوش

 محمد:خوش بگ ره

 محشا:دیوونه

  شب خوش-

 . محشا با اون مرتشکه ر ت

 (واگریا اومد کنارم نشست و گفت:چرا هش  کاری نکردی؟)اگمانی

 (م ال،چشکار؟)اگمانی-

 (واگریا:مشر تی باهاش)اگمانی

 (اگمانیمنم  رور دارم)-

 (واگریا:ینی نمشتونستی  رورتو واسه عشقت بزاری کنار؟)اگمانی

 (نمشدونم،ا ن  قط تختمو مشخام)اگمانی-

 (واگریا:بزن بریم)اگمانی



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

158 

 

 (کما؟)اگمانی-

 (واگریا:ببرمت خونت،خودمم خستم مشخام برم خونمون)اگمانی

 (وایسا،به خواهرم بگم)اگمانی-

 (واگریا:باشه)اگمانی

 سانر تم  ش  ای

 ایسان-

 ایسان:جانم داداش؟

 نمشری خونه-

 ایسان:یکی دوساعت دیگه

  اوکی  س من مشرم-

 ایسان:باشه داداش

 خدا ظ-

 ایسان:شب خوش

  با واگریا ر تشمو سوار ماششن شدیم

 و اونم یه اهنگ مالیم گ اشتو تا دم خونه هشچی نگفت



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

 گ اشت که تو حا  خودم باشم

ی نبووود واسووه همشوونم تعووارد نکووردم بشوواد  دم خونووه کووه رسووشدیم راسوو  حووس هشچوو 

 تو

 (واگریا:خوب بخابی)اگمانی

 (اگمانی)��همچنشن-

 .گفتم و گازشو گر ت و ر ت

 منم ر تم داخ  خونه ویه راست تو اتا م

گباسوامو در اوردموو یوه گبوواو راحتوی تونم کوردم وا تووادم رو تخت،دیگوه حوس هشچووی         

م مشوووداد،خواب بوووه چشووومم نداشوووتم  کووور اینکوووه ا ن  وووش  اون  سوووره باشوووه ازار

 نمشومد

 و نمشتونستم کاریم بکنم

 [محشا]

دیگه اخورای شوب بوود ،وایوی خشلوی خسوته شوده بودم،سواریناهم کوه نبود،کوه حسوام            

 اومد

 حسام:محشاخانوم من دارم مشرم دیگه اگه مشخاین مشرسونمتون

 ��خوشحا  مششم-

 خونه نمشاین؟وروکردم به بچه هاو گفتم:بچه ها منکه خسته شدم مشخام برم 
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 برسام :نه برو بسالمت

 وا این چشه او   اوه یادم ر ته بود ،اگک  خورده  ا  زده

 اوکی شب خوش-

 محمد:خوش بگ ره

 دیوونه-

 برسام:شب خوش

 .اود این بری انگاری دعوا داره

 با حسام ر تشم سمت ماششن 

 .�� عمب ماششنی بود خدایی  ورشه  رمز

 .نمشبره رو گ اشت و بعدشم که را ا تادسوار شدیم و اهنگ تتلو خوابم 

  منم تکشه داده بودم به صندگی و چشامو بسته بودم

 حسام:محشا خانوم

 بله؟-

 حسام :هشچی ک کردم خوابشن

  نه بشدارم-
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 حسام:اها،نگفتشن چن و ته اینماین

 حدودا چهاریا  نج ماه-

 حسام:باخانواده

 نه ،تنها-

 حسام:چموری ر ایت مادرو  درو گر تی؟

 ��من مادر  در ندارم-

 حسام:جدی،چرا؟

 ووونزده سوواگم بووود ،داشووتشم مشوور تشم شووما  مسووا رت وکووه بووا کووامشون تفووادد        -

 کردیمو  قط من زنده موندم

 .بعد از گفتن این حرد اشک از چشام جاری شد

 حسام:عع محشا خانوم گریه نکنشن

 اشکامو  اک کردمو گفتم :ببخششد

 حسام:اختشار دارین

 رسشده بودیم نزدیک خونه دیگه تقریبا

 حسام:کماست خونه تون؟

 خشابون گشندن بر -
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 حسام :اها

 .یه راست برد منو دم خونه  شاده کرد

  بفرمایشن بریم خونه-

  حسام:نه ممنون اخرشبه

 تعارد نکنشدا-

 حسام:مرسی  رداباید برم سرکار،شب خوش

  س شب خوش-

 . شنگ وایساد تابرم تو بعدش ر ت

 جلو ا ارتمانم وایسادمر تم راهرو و 

 .کلشدو انداختم و درو باز کردم

 یه راست ر تم تو اتا م ،

 .و نشستم رو تخت و او  از همه کفشامو در اوردم،وایی  اهام تاو  زده بود

 .بعدشم گباسمو دراوردمو ویه بلشز شلوار  وششدم و  ش  به سوی خواب

ه ،دگووم مشخوواد بوورم   ر ووتم زیوور  تووو وایووی دگووم واسووه مامووانم و بابووام تنووگ شوود        

 سرخاکشون ،

 تو  کر مامان بابام بودم که با گریه خوبم برد،
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 عع اینما کماو؟ چه جایی انگاری رو ابراست

  مامانم:دخترم)

 عع مامانی-

 مامانم:جانم دخترم

 من باگریه:مامانی چرا تنهام گ اشتی؟

  ببشن چه تنها شدم،مامانی دگم واست تنگ شده

 زر  شدی ،خانوم شدی، ربونت برممامانم:عزیزم تو دیگه ب

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

 مامانی هرچقدم که بزر  شده باشم ازم ا وشتو مشخام-

رو صووورتم ودود  اوموود ب لووم کووردو بوواهم گریووه مشکووردیم کووه اشووک مامووانم ریخووت  

 شد ر ت،

 عع مامانی نرو ،تنهام نزار ،منم باخودت ببرمامانی-

 داشتم زار مشزدم که از خواب بشدارشدم

 . صورتم از اشک خشس بود وا عا گریه کرده بودم

 بود،بلندشدم ر تم ۷به ساعت نگاه کردم 

 کردم ،وحشت کردم خودم به تو حموم یه 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ه هم کردم دیگه بدترارای  دیشبمو نشسته بودم هش  گری

 توش ر تم و کردم  ر وانو از اب گرم 

 حدودا یک ساعت بعد اومدم بشرون

 اخ که چقد سبک شدم،

 گباو  وششدم و ر تم صبحونه خوردمو ،

 از اونمایی که هشچی تو خونه نبود

 تفمشم گر تم برم خرید،

راه  خووب گباسووام کووه خوووب بووود ،کا شوونمم ورداشووتم،ر تم بشرون،همشنموووری  شوواده   

 ا تادم ،

رسووشدیم دم  روشووگاه ر ووتم داخوو  و مشوو و  خریوود بووودم کووه یکووی بووا دسووت زد رو  

 شونم برگشتم

 حسام:سالم

 ��عع این کما بود دیگه

 عع سالم-

 حسام:خوبشن؟

 مرسی شما خوبشن؟-
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 حسام:ممنون،اومدین خرید؟

 بله-

  ابووه  ووام اوموود خریوود کوورد و موونم  شوونگ واسووه یووه هفتووه ام خریوود کردم، وگشووو      

 حساب کردمو اومدیم بشرون

 حسام:مشرسونمت

 مرسی خودم مشرم-

 حسام:عع با این همه وسای ؟عمرا بزارم

 زحمت مششه-

 حسام:چه زحمتی محشا خانوم

 صندوق عقب و باز کرد و وسایالمو گ اشتم توش،

سوووار ماشووشن شوودیم و ماشووشن و روشوون کووردو راه ا تووادیم،ده د شقووه هووم مووو          

ه، شاده شوودیم وصووندوق عقووب و بووازکرد ووسووایالرو    نکشووشد کووه رسووشدیم در خونوو  

 برداشتم

 بفرمایشن بریم خونه-

 حسام:اومم باشه وگی  قط نشم ساعت

 عع یه تعارد خشک و خاگی زدما ،عشنهو اگمانشا بی تعار ه
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 ر تشم تو حسام و راهنمایی کردم به سمت   یرایی

 خب چی مشخورین؟ هوه ،چایی،ابمشوه؟-

 حسام:چایی

 ه اینما بششنشن منم زودی مشامشما یه دیق-

 حسام:باشه

ر تم یوه چوایی گ اشوتم و ظر اشوو امواده کردموو کوه اب جووش اومود و داشوتم چوایی            

دم مشکووردم کووه همووه اب جوووش ریخووت رو دسووتم ویووه جشوو  بوونف  کشووشدم کووه        

 حسام اومدتو اشپزخونه

 حسام باترو:چششده؟خوبی؟

 .اشکامو بگشرمبخامرسوزش که رودستم احساو مشکردم نتونستم جلو 

 همشنطوری یه ریز اشک مشریختم

 حسام:عع مگه گریه واسه چی؟

 همشنموری نگاه  کردم واشکام  شت سرهم مشومد

 حسام:گریه نکن وگرنه منم گریه مشکنم

  به حر   خندیدم

 حسام:ا رین همششه همشنموری بخند،
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 بعداز یه گح ه مکث گفت:بلند شو بریم؟

 کما؟-

 نکنه حسام:ببرمت دکتر عفونت

  نمشخام-

 حسام:تونمشخای من مشخام

 مگه بچه ام؟-

 حسام:تو بخامرمن اینموری شدی و باید ببرمت دکتر

 بخامرتو؟-

 حسام:اره بلندشو

 .هر کاری مشکردم که کوتاه نمشومد واسه همشنم من کوتاه اومدمو باهاش ر تم

،داشوتم  کتونی هوامو  وام کوردم وداشوتم بنداشوو مشبسوتم وگوی بوا یوه دسوت کوه نمششد           

 همه تالشمو مشکردم که ببندم  وگی مگه مششه

 حسام:ببندم واست؟

  نه مرسی خودم مشبندم-

هرکوواری کووردم نشوود،یهو حسووام اومدنشسووت ب لووم و دسووتمو کنوواروزد و شوورو         

 .کرد به بستن بندهای کفشام
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 حسام:خوبه؟

 اره ممنون-

  حسام:خب بریم

  ر تشم سوار ماششن شدیم و ر تشم مطب یه دکتر

 بت گر تشم ومنت ر نشستشم ،که یه  رستار اومد و صدامون زد برم تو ،نو

دکتوور یووه نگوواهی بووه دسووتم انووداخت گفووت: عال چشووزی نشسووت وگووی اگووه نمشوموودی     

 عفونت مشکرد

 حسام:بشامحشاخانوم دیدی گفتم

خووب موون عووادت کووردم خووودم یووه  ووا دکتوورم واسووه خووودم حسووام:عع  ووس خووانوم     -

 دکترم هستی

 اره-

بانوود  شچووی کوردو راه ا تووادیم سوومت خونووه توماشوشن نشسووته بووودم کووه   دکتور دسووتمو  

 گوششم زنگ خورد

 بله؟-

 برسام:سالم برسامم

 عع خوبی؟-
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 برسام :مرسی تو خوبی؟

 هی بد نشستم-

 برسام:ماتو رستورانشم اومدیم درخونت نبودی کمایی؟

 دکتر بودم-

 برسام:دکترواسه چی؟

 مشگم بهت حا ،-

 برسام:مشای رستوران؟

 اومم اره کدوم؟-

 برسام:همون که همششه مشر تشم خب

 باشه ،مشبشنمت-

 خداحا ظ-

 حسام:مشرین رستوران

 بله مشاین شماهم؟-

 حسام:اوم باشه بریم کدوم؟

  رستوران ایرانی-
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 حسام:اون رستوران موردعال ه منه

 اونما  اتوق ماهم هست-

 حسام:اها خوبه

 یه ربع نشده بودکه رسشدیم دم رستوران

 ن و  ارک کردو ر تشم توماشش

 داشتم باچشم دنبا  بچه ها مشگشتم که سارینا صدام زد

برگشتم سومت صودا ،بچوه هوا یوه گوشوه دنوج نشسوته بوودن وهرکسوی گورم صوحبت             

 بود واگریاهم اومده بود

 ایسان:چطوری تو دختر؟

 بدنشستم،تو چطوری؟-

 مرسی-

  باحسام ر تشمو کنارشون نشستشم

      با بچه ها، بعد از کلی احوا   رسی 

 برسام گفت :واسه چی ر ته بودین دکتر؟

  ک  داستان امروز و واو شون تعری  کردم و

 ایسان:اگهی ببشنم دستتو
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 دست باند  شچی شدمو نشون  دادم که گارسون اومد

 گارسون:چی مش  دارین؟

  هرکی واسه خودش یه چشزی سفارش داد نوبت به من که رسشد

 اومم ب ار  ک کنم-

 ام:من بگم؟برس

 بگو ببشنم-

 برسام  شتزا؟

 ا رین زدی به هدد-

 همه بچه ها زدن زیر خنده

ایسووان: کر کوونم بووه تووو صووبحونه ونهووارو شووام  شووت سوورهم  شتووزا بوودن بووازم هشچووی  

 نمشگی

 خب عزیزم  ک کن محمد صب تاشب  ش  تو باشه ازش سشر مششی؟-

 ایسان:خب نه

 خب م   حکایت منو  شتزاو-

  مه ترکشدن از خندهاینو که گفتم ه
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 چن دیقه بعدش گارسون سفارشارو اوردو شرو  کردیم به خوردن،

 برسام:نگاه چه باعشل مشخوره

 به توچه؟��-

 حسام:خودوو داره چشکاردارین ،بزارین راحت باشه

 اره راو مشگه بزارین با عشقم راحت باشم-

 سارینا :راحت باش عزیزم

   ارو باکلی بدبختی تموم کردیم و

 رینا:نخود نخود هرکی رود خانه خودسا

  حسام:مشرسونمت

 مرسی با سارینا مشرم-

 حسام:اونا جا ندارن

 جدی؟-

 حسام:اره بشا بریم

 اوکی بریم-

ر تووشم سوووار شوودیمو ماشووشنو روشوون کووردو شوورو  بووه راننوودگی کوورد،دم خونووه  شوواده  

 شدم
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 بفرمایشن تو-

 حسام:مرسی مزاحم نمششم

 مراحمشن-

 یکم کار دارمحسام:برم خونه که 

 ببخششد بابت زحمت امروزتون-

 حسام:خواه  مشکنم

 شب خوش-

 حسام: شب خوش

 

 ر تم تو کا شنمو  رت کردم تو اتا م

 هنوز که هنوزه دستم درد مشکنه

  ردا باید دوباره باند  شچش  کنم ا ن من با یه دست مشخام چشکار کنم د شقا؟

   لطشدم زیر توم وبه زندگشم  کر مشکردم

سوورنوش منووو از کمووا بووه کمووا کشوووند یووه دختوور سوورد وبووی احسوواو کووه هموو     این

 سرش تو کار خودش بود همه چشز واس  بی اهمشت بود حا  عاشل شده

 خوشبحا  سارینا
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 به  حسودیم مششه

 . به همشن چشزای چرت و  رت  ک مشکردم که گوششم زنگ خورد

 یاخدا این دیگه کشه این و ت شب

 اوه تقریبا یک بود،یه نگاهی به ساعت کردم 

 جانم؟-

 سارینا:سالم چطوری؟

 سالم مرسی توخوبی؟-

 سارینا:مشسی،چخبرا؟

 سالمتی-

 سارینا:حسام چششد؟

 هشچی ر ت خون -

 سارینا :خشلی کلکی خوب تورش کردی

 مگه ماهشه که تورش کنم خواهرمن؟-

 سارینا:برو خودتو خرکن

 معموگشه همشنهرچی دوست داری  ک کن مهم نشس اون  قط یه دوست -
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 سارینا:باشه نزن،مشخام بخابم شب خوش

 خوچرا زنگ زدی؟-

 سارینا:عشقی

 اها، س شبت خوش-

 سارینا:شبت خوش

  ای  این چقد کنه او اود

 ��ازهمه چی خستم حتی ازخودم

 .اصن نفهمشدم چموری خوابم برد

 .صب بادرد بشدار شدمو باکلی دردسرباندو عو   کردم

 ونه رو تمشز کردمو ر تم حموم ،بلندشدم باکلی دردسر خ

 

مبوول معمووو  اوموودم موهووامو سشوووار کشووشدم و یکووم  رت ریخووتم تووو کاسووه و          

 نشستم  ای تلویزیون،

 . هی شبکه عوک مشکردم به امشد اینکه شاید یه  شلمی چشزی  شدا بشه ببشنم

 ای جوووووووووووووووووووون یه  شلم رمانتشک  شداشد،

 .وششم زنگ خوردمش و   شلم دیدن بودم که گ
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بدون توجه بوه اینکوه ببشونم کشوه  طعو  کوردم ،دوبواره زنوگ زد مونم  طعو  کوردم            

 ،دوباره زنگ زد

 اگو-

 ایسان:سالم خوبی؟

 مرسی تووچطوری؟؟-

 ایسان:مرسی ،چرا گوششو  طع مشکردی؟

 داشتم  شلم مشدیدم-

  ایسان:خاک

 جانم؟-

 ایسان:هشچی،از برسام خبری نداری؟

 نه،چرا؟-

 رچی گوشششومشگشرم جواب نمشدهایسان:ه

 وا مگه کمایی؟-

 ایسان:منو محمداومدیم خونه مامان 

 اها ر تی خونه مادرشوهرت-

 ایسان :اوره
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 خب من مشرم ا ن خونتون ببشنم اونما هست یا نه-

 ایسان:مرسی عزیزم،حتما خبرشوبده بهم

 باشه ،تونگران نباش-

  ایسان:همشن ا ن بروها

 شم،کاری باری؟باشه،من برم اماده -

 ایسان:اوکی،خبربدی حتما

 باش ، عال-

 ایسان:بابای

 گوششو  طع کردم وبی اعتنا به حر ای ایسان

 .نشستم و بقشه  شلمو دیدیم

نووشم سوواعت نشووده بووود کووه  ووشلم تموووم شوود ،بلندشوودم گبوواو  وشووشدمو راه ا تووادم     

 .سمت خونه بری اینا

رد،صوودایی هووم نمشوموود از  ر ووتم در خونشووون وگووی هرچووی در زدم کسووی ردوبوواز نک  

 .خونه معلوم بود هشچکی نشس

توووی راه برگشووت از خونووه از کنووار سوواح  داشووتم مشوور تم کووه یکشووو دیوودم نشسووته و  

 داره اگک  مشخوره
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 . این چقد شبشه برسام بود

 .ر تم جلوترتا صورتشو ببشنم

 ا ن چشکار کنم د شقا؟

 وایساده بودم با  سرش و به  ز  زده بودم که

 ز رو حرص شششه رو از دست  کششدم و  رت  کردم رو زمشنمنم ا

 برسام:چشکارمشکنی؟

 به تو چه-

بعووداز چنوود گح ووه مکووث زنووگ زدم بووه تووک تووک بچووه هووا وگووی دریوو  از اینکووه یکووی  

 جواب بده

 حتی سارینا وحسامم جواب ندادن

بعوود از چندگح ووه  کرکووردن بوواکلی دردسوور بلنوودش کردمووو راه ا تووادیم سوومت         

 خونه

 .ه بودیم که یه گح ه ازش  ا   شدمو  خ  زمشن شدوسط را

 ارنم  زخم شده بود مچ  خراش برداشته بود

 .و نشسته بود داشت مشخندید

 منم موندم ا ن بخندم یا گریه کنم به حاگ 
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 .دوباره با کلی سختی بلندش کردم و دوباره راه خونه رو در  ش  گر تشم

ت وایسووه کمکوو  کووردم کنووار در    رسووشدیم دم خونووه و از اونمووایی کووه نمشتونسوو    

  بششنه و خودم درو واکردم و

 .بلندش کرم و بردم  تو و با  ا در و بستم

بردم  توو اتوا م روتخوتم دراز کشوشد خوودمم ر وتم واسو   هووه تلوی درو کوردم           

،حوودودا یووه ربووع مووو  کشووشد  هووو ه درو شوودو بووردم و دادم بخوووره وگووی دریوو  از    

 . یکم بهتر شدن

 تو سر خودمو خودش بریزم؟ خب حا  چه خاکی

 ای وای یادم ر ت به ایسان زنگ بزنم،حتما مرد از نگرانی

 جووواب بودکووه نخووورده بووو م دونووه ،یووه ایسووان بووه زدم زنووگ گوشووشمو در اوردم و 

 داد

 اگو-

 ایسان:سالم چششد ؟کمابود؟

 سالم، شداش کردم-

 ایسان:گوششو بده به 

 نمششه-

 ایسان:چرا؟
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 ایسان:جانم؟

 ی مشکنیایسان:شوخ

 ایسان من شوخی دارم باهات؟-

 ایسان:ا ن کماو؟

 خونه من-

 ایسان: ردا صبک زود راه مشو تشم

 باشه،من نگه  مشدارم-

 ایسان:مرسی

 خواه  عزیزم ،من برم تا یه دسته گ  دیگه رو به اب نداده-

  ایسان:باشه

 سالم برسون،بای-

 ایسان:حتما،بای

 م نشسته روتخت و داره گریه مشکنهگوششو  طع کردم و ر تم تو اتا م دید

 عع بری چته؟-

 هش  جوابی نداد و همشنموری داشت گریه مشکرد



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

181 

 

ر ووتم کنووارش نشسووتم و دستشووو اررو صووورت  زدم کنووارو گفووتم :بووری واسووه چووی    

 داری گریه مشکنی؟

 همشنموری ز  زد به چشام و هشچی نگفت

م کووردو یووه د  نفهمشوودم چششوود و کووه اشووک از چشووای موونم جوواری شوود وبرسووامم ب لوو

 �� سشر تو ب   هم گریه کردیم وگی بی هش  دگشلی

  همشنموری داشتم گریه مشکردم یهو دیدم

ا ا خوواب  بورده ،زیرسورش یوه بواگ  گ اشوتم ور وتم یوه دسوت گبواو از کمودم در            

 .اوردم و ر تم حموم که بپوشمشون

 

مشزنووه گباسووامو  وشووشدم و دوبوواره برگشووتم توووی اتوواق دیوودم داره تووو خووواب حوورد   

 ،کال چرت و  رت مشگفت،

دسوووتم گ اشوووتم رو  ششوووونش ،اینکه داشوووت توووو توووب مشسووووخت، قط همشنوووو کوووم 

 داشتم خدایی

ر ووتم تووو اشووپز خونووه و یووه  ارچووه ور داشووتم وخشسوو  کووردم و اوردم گ اشووتم رو     

  ششونش 

یه نگاهی بوه سواعت کوردم کوه اگوه زود باشوه بورم  رصوی چشوزی بخورم وگوی سواعت             

 .ده بود

 .ه که هش  م ازه ها هم بسته بودداروخون
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 ر تم به ظرد براشتم و  راز اب کردم و بردم تو اتاق

دست و صورتشوو باهواش شسوتم کوه توب  بششوتر از ایون بوا  نره،توا سواعت سوه هور             

کوواری کووردم کووه تووب  بووره  ووایشن وگووی نشوود ،دیگووه تسوولشم شووده بووودم حتووی          

دم کووردم نشسووتم رو نمشدونسووتم بایوود چشکووار کنم،دستشووو گوور تم و  فوو  دسووت خووو 

زمووشن و سوورم رو تخووت روی دسووت  بووودو داشووتم گریووع مشکووردم ،دیگووه تسوولشم      

 . شدم ،نمشتونم،اگه چشزی  بشه من خودمو نمشبخشم

همشنمووری داشووتم زار مشوزدم کووه نفهمشوودم کوی خوووابم برد.صووب بشودار شوودم و سوورم     

 رو دست  بود،اون یکی دست   ی موهام،سرمو بردم با ،یهو جاخورد

 ته؟خوبی  چ-

 برسام:هان؟

 هشچی خوبی؟-

 برسام:اره خب

 اهان-

 برسام:اها ،مششه بدم حموم

 نه،او باید به سوا ی من جواب بدی ا تاد؟-

 برسام:نه

 چه  لطا-
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 برسام:باشه تسلشم،بپرو

 برسام:چشکار داری؟ -

 دستمو اوردم با و گفتم:منه بدبخت با این دستم از تو مواظبت کردم

  برسام:اگهی بمشرم

 زودتر-

 برسام:عع باشه اینطوریاو؟

 اره-

 برسام:خب برم حموم؟

 گمشو-

 برسام:حوگه ا ا ی داری ؟

 حوگه رو از کمد در اوردمو  رت کردم سمت 

 بگشر-

 برسام:مرسی از این همه مهربونشت

 خواه -

 

 اون ر ت حموم منم ر تم صبحونه اماده کردم
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 خشس  اومد،داشتم باند شچی دستمو عوک مشکردم که با موهای 

 برسام:بده ببشنم

 چشکار داری تو-

 برسام:ببندم واست

اون مشوو و  بانوود  شچووی دسووتم شوود،منم داشووتم نگوواش مشکردم،خشلووی باد ووت داشووت  

 .باند دستمو مشپشچشد

 

 شد، تموم باند  شچی دست من 

 برسام:سشوارت کماست؟

 ر تم تو اتاق خوابم وسشوارو از کشو دراوردم و

 بشا اینماو-

 شر تم سمت اشپزخونه که صدام کردداشتم م

 برسام:بشا بگو اینو چموری روشن کنم؟

 ر تم و تو چارچوب دراتاق وایسادم و

 عشن ادم-

 یه نگاهی بهم انداخت و گفت:بلد نشستم خب،بشا روشن  کن



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

185 

 

 ر تم سشوارو واس  درست کردم و دادم دست 

 برسام:سشوار مشکشی واسم موهامو

 وا-

 برسام:خواه  مشکنم

 بده ببشنم-

  شونه رو برداشتم وموهاشو واس  خشک کردم

 خوبه؟-

 برسام:عاگی

  من ر تم صبحونه بخورم اگه خواستی بشا-

 

 ر تم تو اشپزخونه و دوتا چایی ریختم تا بشاد

 .دو د شقه مو  نکششد که اومد

 نشستشم وداشتشم صبحونه مشخوردیم که صدای زنگ بلند شد

 برسام:این دیگه کشه؟

 خواهرت ک کنم -

 برسام :خواهرم؟
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 اره ،ایسان-

 برسام:خبرداره مگه؟

 اره اون گفت دنبا  بگردم-

 برسام:بدبختم کردی

 حقته -

 ر تم و ایفونو برداشتم

 کشه؟-

 ایسان:ایسانم

 درو باز کردم و اومد تو

 ایسان:این برسام گوربه گورشده کماست؟

 یه روز ن اشت اب خوش از گلوم  ایشن بره

 کماست؟

 خونهتو اشپز-

  بدون معطلی ر ت تو اشپزخونه و ا تاد به جون برسام

 .منم همشنموری نگاشون مشکردم ومشخندیدم



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

187 

 

 ایسان:چه  لطی کردی؟هان؟

 برسام: لط کردم،  و خوردم،ببخششد دیگه

 ایسان :چشو ببخشم هان؟

 برسام:وگم کن دیگه،اصن دوو دارم

 دست ایسان و گر تم وبردم  تو   یرایی

 ردوگ  کن بچگی ک-

 ایسان:ازمن بزرگتره بعد بچگی کرد

 اره خب-

 ایسان: لط کرد

 بس کن دیگه حتما مشکلی داشته-

 ایسان:چرا؟

  دیشب داشت گریه مشکرد-

 ایسان:چرا؟

 نمشدونم،هشچی نگو به -

 ایسان :باشه
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 من برم یه چایی بشارم بخوریم-

 ایسان:باشه

 ر تم تو اشپزخونه،برسام همشنموری نشسته بود

 بریز بشار تو   یرایی دوتاچایی-

 برسام:امر دیگه ایی نداری؟

 نه بری جان-

  اینو گفتم و بدون توجه به  ر تم  ش  ایسان

 محمد کماو ایسان؟-

 ایسان:ر ت سوسشا  ،نامه اومده بود واس 

 نامه چی؟-

 (ایسان:اینترویو)همون مفاحبه ،که برای  بوگی توی اگمان مشگشرن

 اها،خوبه-

 

  برسام با سشنی چایی اومد گرم صحبت بودیم که

 برسام :بفرمایشن

 ایسان:مرسی



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

189 

 

 هشچی نگفت و برگشت و دوباره با یه کاسه تخمه برگشت

 عع اینارو از کما اوردی؟-

 برسام:ازتو کابشنت

 اها-

 برسام:خب ا ن یه  شلمم بزاریم

 ایسان:چه واسه خودش مشبره و مشدوزه

 وا -

 برسام:ینی  شلم نمشبشنشد؟

 نه-

 دیده هابرسام:ج

 ایسان: بوگه ،وگی یه شر  داره

 برسام:چه شرمی؟

 ایسان:زنگ بزنی محمدم بشاد

 برسام:شارژ ندارم

 من دارم-
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 برسام:بده گوششتو

 تو اتا مه ،برو وردار-

 ر ت و ده دیقه بعدش برگشت

 ایسان:چششد؟

 برسام:مشاد

 خب تا تو اشپزخونه رو تمشز کنی  ک کنم برسه-

 ی این همه منت مشزاری؟برسام:یه شب مرا بت کرد

 منت نشس عزیزم وظشفس-

 بدون اینکه چشزی بگه ر ت

  ک کنم خودشم  ی برد وظشفشه

 یه ربع نشده بود که محمد اومد،

 همشن که اومد ایسان ر ت ب ل ،خماگتم خوب چشزیه خدایی

  شرم حشایی گفتن-

 محمد:عع سالم ابمی

 سالم خوبی؟-
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 توخوبی؟ خوبم محمد:مرسی 

  خشلی-

 ام:بزارم  شلمو؟برس

 اره بزار-

 برسام:خب باشه

 شلمووو گ اشووت و اوموود ب وو  موون نشسووت و مشوو و   ووشلم دیوودن و تخمووه خوووردن      

 بودیم

 . شلم جاگبی بود و اگبته  مگشن

 محو  شلم بودم و سرم رو شونه برسام

 .اصن نفهمشدم کی خوابم برد

 

 [برسام]

مون عوع اینکوه خوواب       مش و  دیدن  شلم بوودیم کوه دیودم محشوا وگوو شوده توو ب و         

 برده،محو صورت زیباش شده بودم ،اصن کی من عاشل این شدم؟

 چموری ؟

 تو همشن  کرابودم که ایسان گفت:خواب  برده؟
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 اره-

 ایسان:مشبری  تو اتا  ؟

 باشه-

اروم جووووری کوووه بشووودار نشوووه ب لووو  کوووردم و بوووردم  توووو اتوووا   و رو تخوووت  

 .خوابوندم 

 دستمو بردم  ی موهای گخت 

 ه این  کر مشکردم که اگه ما  من نشه من چموری زنده بمونم؟وب

 .باشم داشته دوس  اصن باورم نمششه که تواین مدت کم انقد 

 ایسان:چشکارمشکنی؟

 هان؟هشچی؟ترسشدم-

 ایسان:چشکار مشکنی دوساعته؟

 هشچی-

 ایسان:بزار بخوابه بلند شو بریم

 عع باشه-

 ایسان:مشکوک مشزنشا

 چی؟-
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 شابریمایسان:هشچی ،ب

  شد که تموم دیدیم و  شلم ر تشم نشستشم 

 ایسان:خب حا  چشکار کنشم؟

 محمد:محشا هنوز خوابه

 اره-

 ایسان:بشاین بریم شام درو کنشم،محشاهم خستست،بلند شد باهم بخوریم

 اوکی،خو ببشن چی داره تو خون  چشزی اگه  زمه برم بخرم-

  ر ت و کابشنت هارو یه نگاه انداخت و

 :خو چی درو کنشم؟ایسان

 محمد:زرشک  لو

  ایسان:برسام  س زرشک بگشر رو مرو و نوشابه

 باشه-

راه سووو رمارکتو در  ووش  گوور تم ،خخووی یوواد اوگووشن روزکووه بووا ایسووان اوموودیم          

 .خون  ا تادم

 وارد سو رمارکت شدم و چشزایی که مشخاستمو گر تم و ر تم خونه

 ایسان:اومدی؟
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 ��اره،چشزی یادت ر ته؟-

 :نهایسان

 محشا بشدار نشده هنوز؟-

 ایسان:نه،بزار بخابه شام حضر شد بشدارش مشکنشم

 باشه-

منومحموود ر تووشم نشسووتشم تووو  وو یرایشو مشوو و  دیوودن  ووشلم شوودیم و ایسووانم تووو      

 .اشپزخونه مش و    ا در کردن شد

 

 [محشا]

  چشامو به سختی باز کردم دیدم تو اتا مم ،بعداز چند گح ه به خودم اومدم

  تو ها  بودم اینماچشکارمشکنم؟ منکه

 ،بچه ها کمان؟

 به سختی بلند شدم از جام باهمون  شا ه خواب اگود ر تم تو اتاق ها 

 محمد:عع بشدار شدی محشا؟

 ایسان:سالم

 منم کال هنگ کرده بود
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 چششد؟-

 برسام: شا تو دیدی تو اینه؟

 به توچه باو-

 یگه شام حا رهایسان:عزیزم برو دست و صورتتو بشور چند دیقه د

 شام؟کی درو کرده؟-

 محمد:ایسان

 دستت درد نکنه ابمی خشلی گشنمه-

 ایسان:خوبرو بشور صورتتو بشا تامن مشزمشچشنم

 باشه-

 . راه ا تادم ر تم حموم،صورتمو شستم موهامم دم اسبی بستم

 ر تم تو   یرایی سه تاشون نشسته بودن منت رمن

 ایسان:بفرما بششن

 درو کردی؟جوووووووووون چی -

 برسام:هشز شدی

 اره واسه   ا هشزم-
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 : محمد

  ایسان:زرشک  لو

 جووووووووووووون بشازن من شو-

 محمد:خماگت بک  بچه جلو خودم داری می زنمو مشزنی؟

 جانم-

 :ایسان

 بگ ریم ،بک    ارو-

 ایسان:چشم

 .   ارو کششدو خوردیم

 ��ای جان چقد خوشمزه بود

زو جمووع کووردیم و ر تووشم شوورو  کووردیم بووه شسووتن  وو ا تموووم شوود و منووو ایسووان مشوو

 .ظر ا،ظر ا که تموم شد

 .یکم مشوه بود همونو شستم و بردم بخوریم

 برسام:بریم دیگه

  ایسان:اره بریم منم خستم

 .بلندشدن ر تن و منم ر تم تو ب   عشقم)تخت (و خوابشدم
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 .هشچی بهتراز خواب نبود

 صبک با صدای زنگ ساعت بشدارشدم

 دی خواب چشه؟مشدونشن ب

 .اینه که باید بشدارشی

باچشووای بسووته ر ووتم صووورتمو شسووتم و یکووم خوووابم  ریوود،ر تم تووو اشووپز خونووه        

 . وچایی دم کردم و با نوتال خوردم

 برگشتم تو اتا م ،دیدم حسام زنگ زده

 ایشش  این چشکار داره دیگه

 زنگ زدم به 

 حسام:اگو

 سالم-

 حسام:سالم خوبی؟

 یمرسی بد نشستم توخوب-

 حسام :مرسی بدک نشسم

 چته  کری؟-

 حسام:هشچی،چشزه
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 چشز؟-

 حسام:امروز با بچه ها مشریم کا ه ب   ساح  مشای؟

 اوممم نمشدونم،اگه شد مشام-

 حسام:نمششه نداریم باید بشای

 ببشنم چی مششه-

 حسام:ناز مشکنی؟

 نه بابا،باید برم سوسشا -

 حسام: س من با بچه ها مشام دنباگت

 باشه-

 مرسی،حسام:

 خواه -

 حسام: س من برم به کارام برسم مشبشنمت

  عال-

 گوششو  طع کردم واماده ر تن شدم

  قط مونده بودم حسام چرا انقد   ک ر بود
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ر ووتم  ووش  سوسووشا  و دوره دوم کالسووو ثبووت نووام کووردم ور ووتم توووی  روشووگاه کووه  

  قط یه نگاه بندازم ببشنم چی اورده

سوووفشد خوشوووم اومووودو بووودون معطلوووی شوووز یوووه شووولوار گوووی ابوووی روشووون بوووا یوووه بل

 ��گر تمشون

 جون من عاشل خریدم ،یکمم خوراکی و چشزمشز مشخاستم گر تم و ر تم خونه،

وسووایالرو جابووه جووا کووردم و یکووم  وو ا کووه از دیشووب مونووده بووودو گوورم کووردم و        

 .خوردم

 

  کارام تموم شد و یه راست ر تم حموم

م چهوار بوود ،و وت کوا ی دشوتم کوه       از حموم کوه اومودم بشورون بوه سواعت نگواه کورد       

 .اماده شم

 .او  موهامو خشک کردم و اتو کششدم و خشلی ششک با تم 

 ،یووه یووه کوچوگووو هووم ارایوو  کووردم و گباسووامو  وشووشدم ،ای جووان چووه خوشووک  شوودم  

 تادمو گوششمو برداشتم و زنگ زدم به حسام رس خودم واسه اینه جلو ب.و.و

 حسام:اگو

 سالم خوبی؟-

 توخوبی؟حسام :مرسی 
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 مرسی،چششد کمایی؟-

 حسام:یه ربع دیگه اونمام

 اوکی رسشدی تک بنداز بشام بشرون-

 حسام:باشه، عال

  عال-

گوشوشو  طووع کردمووو وایسووادم جلووو اینووه  وودی ،بووه سوورتا ام نگوواهی انداختم،همووه چووی  

 خوب بود وگی یه چشزی کم داشت

  اها  همشدم ،کش 

 نم،خوب حا  تشپم عاگی شدیه کش  بند دار برداشتم و انداختم رو شو

 جلو اینه وایساده بودم و  ربون صد ه خودم مشر تم که گوششم زنگ خورد ،

 حسام:سالم،بشادم در

 اوکی-

 بدوبدو ر تم بشرون و سوار ماششن شدم و راه ا تادیم سمت کا ه

 ر تشم تو کا ه بقشه نرسشده بودن،ر تشم یه گوشه دنج نشستشم و منت ر شدیم

 ریحسام:چی مشخو

   عال هشچی بزار بقشه هم بشان-
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 حسام:باشه

 چرا انقد  کری؟-

 حسام:بزار بقشه هم بشان مشگم

  وا-

  حسام:عع اومدن

 سارینا:سالم چطوری عشقم

 بامنی؟-

 سارینا:اره عزیزم

 هش  اینموری نگو ا امون دعوا مشکنه-

 :سارینا

 نخند جدی مشگم-

 سارینا:نکنه وا عا

 شوخی کردم منحرد-

 این بازم خوشتشا کردعس :هش  

 برسام:توچرا حرص مشخوری
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 عس  :وگل  بچه ها چی مشخورین؟

  شنگ از زیرش در ر تشا، وگی وگل -

 ایسان: هوه

 محمد:منم

 هات چاکلت-

 عس :نسکا ه

 علی :چایی

 زهرا:کا وچشنو

 امشر:منم کا وچشنو

 سارینا: هوه باششر

 حسام:منم

 گارسون:اوکی

 خب حسام مشگفتی-

 حسام:چشو؟

 مونی که مارو بخامرش اینما کشوندیه-
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 حسام:اها،چشزه

 چشز؟-

 حسام:بچه ها من  ردا  رواز دارم

 ��سارینا:کما؟

 حسام:ایران

 چرا انقدیهویی-

حسووام: درم تووو ایووران ورشکسووت شووده مووادرمم کووه اونماسووت نمشتووونم اینمووا بشووشنم 

 و هش  کاری نکنم

 برسام:داداش کاری از دستمون برمشاد بگو انمام بدیم

 حسام :دستت درد نکنه داداش

 برسام:خواه  مشکنم

 حسام:امشب اخرین دیدارمونه دیگه

  ردا همه مشایم بدر ت-

 حسام:را ی به زحمت نشستم

 زهرا:زحمت چی باو مشایم

 اره راو مشگه ،ساعت چند  رواز داری؟-
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  رودگاه باشم ۵شب وگی خب باید ساعت  ۸حسام: ردا ساعت 

 ؟ماساعت چند باید بشایم -

 حسام:ساعت سه و نشم ،وگی بازم را ی به زحمت نشستم

 زحمت نی خدایی-

 حسام :خب باشه

 گارسون:بفرمایشن

 برسام:مرسی

 گارسون:خواه 

 هم مش و  خوردن بودن ،که چشمم به حسام خورد

 .نمشدونم چرا وگی انگار یه  م عمشبی توچهرش بود

 سرشخوردن که تموم شد ،سارینا بازم از اون  کرا زد به 

 سارینا:یه  کری

 چی-

سوووارینا:بریم سووواح  اتوووش  روشووون کنوووشم وسوووشب زمشنوووی اتششوووی درو کنوووشم و   

 بخوریم

 برسام:از اون  کرا بودا
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 وا خوبه موا قم-

 حسام: س بزنشن بریم

علی و حسام ر تن وسوای   زموو بخورن مونم بوا بچوه هوا ر توشم سواح  و اتوش  درو           

 کردیم نشستشم دورش

 اامشر:چقد دیر کردن این

 عس :انگاری ر تن بسازن

 وا -

  زهرا :اوناها اومدن

 سشب زمشنی هارو  ی زرورق  شچشدیم و

 انداختشم تو اتش  و مش و  حرد زدن شدیم تا سشب زمشنی ها درو شه

 حسام راستی-

 حسام:جانم

 یه گح ه حس کردم هواو برسام جمع ما شد

 کی برمشگردی؟-

 حسام:معلوم نشس ،شاید هشچو ت

 وا چرا؟-
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 برسام:انشاب که هر جا باشی مو ل باشی

 اره د شقا-

 حسام :مرسی

 خواه -

 ایسان:اینا درو نشد؟

 نه هنوز شکمو-

 ایسان:جانم

  لط کردم ،هشچی-

 ایسان:ا رین

- 

  برسام:درش بشارین دیگه

 اوکی،وگی بعدش ،بازی کنشم-

 حسام:بازی چی؟

 جرئت یا حقشقت-

 سارینا:من  ایه ام

 عس :منم
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 هستمبرسام:منم 

 اوکی دیگه-

 ایسان:اره،

 سشب زمشنی هارو خوردیمو تموم شد

 سارینا:خب ا ن و ت بازیه،برسام اون بطری رو بده

 حسام:کی مشچرخونه او ؟

 همون کسی که  ششنهاد بازیو داد-

 ایسان:چه زرنگ

 خودم او  گفتم-

 برسام:باشه  بو  از تو شرو  مششه

  بطری رو چر خوندم

 پرسهخب علی از ایسان مش-

 علی :جرئت یاحقشقت

 ایسان:حقشقت

 علی: وربا ه چندتا  ا داره؟
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 چه سواگی-

 ��ایسان:دوتا

 ایسان چرخوندو

 ایسان:سارینا از حسام مشپرسه

 سارینا:خب جرئت یاحقشقت؟

 حسام:حقشقت

 سارینا:تاحا عاشل شدی؟

 از اون سوا  بودا-

نوودگش  عاشوول حسووام یووه نووشم نگوواهی بهووم انووداخت و گفت:خووب اره،هرکسووی تووو ز  

 مششه

 خب جوابتو گر تی،حسام بچرخون-

  بطری رو چرخوند

  حسام:عس  از من

 عس :جرئت یا حقشقت؟

 حسام:حقشقت

 عس :اونی که دوس  داری تو جمع مونه؟
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 حسام:اومم اره

  همه نگاه ها چرخشد سمت من

 منم که داشتم ازخماگت اب مششدم گفتم:خب عس  بچرخون

 عس  چرخوند

 را مشپرسهعس :امشر از زه

 امشر:جرئت یا حقشقت

 زهرا:جرئت

 یب.و.سامشر:خب بایدجلو هم اینا منو ب

 زهرا:خشلی بد جنسی

 بی حشا خماگت بک -

 شدب.و.سزهرا نزدیک  شدو گونشو 

 زهرا بچرخون-

 زهرا چرخوندو گفت:سارینا از برسام مشپرسه

 سارینا:جرئت یاحقشقت؟

 برسام:حقشقت
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 سارینا:تاحا  عاشل شدی؟

 :حسامم گفت هر کسی به نطرم تو زندگش  عاشل مششهبرسام

 سارینا چرخوندو گفت:محشا از برسام بپرسه

 جرئت یا حقشقت؟-

 برسام:حقشقت

 از اونمایی که کنمکاوشدم بدونم برسام عاشل کشه

 گفتم:بن رت اونشکه دوس  داری دوستت داره؟

  توچشام خشره شدو

نمششووه ،خووب تو ووع نوودارم  گفت:اونشکووه موون دوسوو  دارم یووه  ره احسوواو سوورش   

 اونم دوسم داشته باشه

 سارینا:چه خوش شانسه اون خانوم

 سارینا نکنه تویی-

  برسام:محشا

 سارینا:هان؟

 برسام:مشگم محشا نوبت توهه بچرخون

 سارینا:اها،من  ک کردم
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 دیگه از این  کرا نکن-

  بطری رو چرخوندمو

 عس  از سارینا-

 عس :جرئت یاحقشقت؟

 سارینا:جرئت

  :بلندشو داد سه باردادبزن من خرمعس

 سارینا بلند شو دادزد

 سارینا:من خرم،من خرم ،من خرم

  همشدیم بابا بسه-

 سارینا:عس  تال ی مشکنم

 عس :اوکی

 عس  چرخوند

 عس :حسام از برسام

 حسام:جرئت یا حقشقت؟

 برسام:حقشقت
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 حسام:اونی که دوس  داری توجمع مونه؟

 سمت حسام و برسام خشره شد به من و برگشت

 گفت: اره 

 خب خب بسه دیگه جمع کنشن خسته شدم-

 عس :وا  دحا  نزن دیگه

 خسته شدم خب-

 زهرا:ای  گوو

 خب من مشرم خونه شما بازی کنشن-

  حسام :منم مشرم  ردا رواز دارم

  برسام:منم مشرم خستم

 ایسان:من نمشام بامحمد مشام خونه

 برسام:باشه

 حسام:محشا باهم بریم؟

 باشه اومم-

 برسام:من ر تم،خداحا ظ
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 عع بری توکما؟-

 برسام: شاده مشرم

 وا-

 حسام:عع داداش این چه کاریه خو باما بشا او  محشارو مشرسونم بعدشم تورو

 برسام:نه مزاحم نمششم

 چه  لطا-

  برسام:باش مشام

 سوار ماششن شدیمو برسام جلو ب   حسام نشست منم اون  شت تنها

رو گ اشوته بوودو هموه سوکوت کورده بوودیم توا رسوشدیم دم         اهنگ یوه خوواه  تتلوو    

 خونه

 بفرمایشن یه چایی چشزی مش  کنشن بعد برین-

 حسام:مرسی

  تعارد نکنشن ها-

 برسام:مگه ماباتو تعارد داریم؟

  چه مشدونم-

 حسام:تا  ردا
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 بای-

  ر تم تو خونه ،خب مبل معمو  من اینمور مو ع ها خستم

 یر  توگباسامو عوک کردمو ر تم ز

خخووی خوووب شوود در ر ووتم اگووه بششووتر از ایوون مشمونوودم کووار بووه جاهووای باریووک        

 .مشکششد

 .اصن دیگه به چشزی  کر نکردم و عشن بچه هاگر تم خوابشدم

 

 [برسام]

 با حسام تو ماششن بودیم ،که وسط راه  شچشد ور ت تو د  جنگ 

 کما؟-

 حسام:باهات حرد دارم

 من ندارم-

 حسام:مهم نشس

 عد وسط جنگ  نگهداشت و گفت که بریم یه گوشه بششنشمدو دیقه ب

 خب؟-

 حسام:چشزه
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 حاششه نرو واسه من رک و راست حر اتو بگو-

 حسام:من محشارو دوس  دارم

اینوکوووه گفوووت اصووون نتونسوووتم خودموووو نگهووودارم یوووه مشوووت خوابونووودم توووو         

  صورت ،تاجون داشت زدم 

 .وگو کردمدیگه انرژی خودمم تموم شده بود ،که خودمو رو زمشن 

 حسام:مشدونم توام دوس  داری

 ازکما؟-

 حسام :از ر تارت

 هه کاش  قط دوس  داشتم ،من عاشقشم-

 حسام:ببشن داداش من عشقمو سپردم دست تو

 یکی دیگه خوابودندم درگوش 

 اوگشن اخرین بارته به  مشگی عشقم-

 حسام:داداش سپردم  دست خودت منکه دیگه برنمشگردم ،

ار یووه  طووره اشووک  بریزه،همششووه دوسوو  داشووته بوواش و       بووا اشووک مشگفووت:نز  

 مواظب  باش

 . قط نگاش مشکردم ،ینی چشزی واسه گفتن نداشتم که بخام بگم
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 همشنمور ساکت نشسته بودمو به زمشن ز  زده بودم که گفت

 حسام:سوار شو برسونمت خونت

بوودون اینکووه چشووزی بگووم ر ووتم و نشسووتم تووو ماشووشن و اونووم شوورو  بووه راننوودگی       

 رد،دم خونه  شاده شدمک

 ببخششد وا عا-

 حسام:عشب نداره،توام م ه داداشم

  خب  ردا مشبشنمت-

 حسام:یه چشزی

 چی-

  حسام:چشزایی که گفتم یادت نره

 باشه-

 حسام:مرسی

 خواه -

 حسام:خدا ظ

 خدا ظ-



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

217 

 

ر ووتم تووو خونه،ایسووان نشومووده بود،خوبووه کووه نشومووده اگووه اومووده بووودو موون بووا ایوون     

 دیدگباسای خاکی مش

 .کلی سوا   شچم مشکرد

ر ووتم تووو اتووا مو گبوواو راحتووی هووامو ور داشووتم و ر ووتم حموووم،از اون حموووم دو دیقووه  

 ای ها کردمو بعدشتم ر تم تو اتا م و روتختم ،

 

 خب ا ن باو چشکار کنم؟

  یه  ی ام دادم به محشا،جواب نداد

ا یکووی  شوور از بایوود بفهمووم کووه محشووا کشووو دوسووت داره،اصوون تووو ک ووت م نمشووره کووه محشوو 

 منو دوست داشته باشه

 هرکی باشه مشکشم  ،سر به تن  نمشزارم

 اخه محشا  قط واسه منه

 ایسان:داداش

  عع ایسان اومد،از اونمایی که حوصلشو نداشتم

 . خودمو زدم به خواب

 [محشا]

 صبک بشحا  بلندشدم ور تم حموم مبل معمو 
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 دوساعت مو  کششد که اومدم بشرون

 کردم که صدای  ی ام گوششم بلند شدموهامو خشک مش

 بازش کردم ،حسام تو گروه  ی ام داده بود

 حسام:بچه ها  رودگاه دوره ساعت سه من راه مشو تم،

 اوکی خب ماهم مشایم-

 حسام:باش

  عال-

 حسام:  عال

  یه نگاه به ساعت انداختم یازده بود

 . خب خوبه و ت کا ی دارم

تووو اشووپزخونه و صووبحونه درسووت کووردم کووه    حوگووه رو دور موهووام  شچشوودم ور ووتم   

  بخورم،مش و  صبحونه خوردن بودم که

 صدای این گوشی گعنتی من بلندشد،

 ر تم تو اتا م و گوششمو برداشتم

 اگو-

 اگناز :سالم چطوری؟
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 عع اگی تویی-

 اگناز :اره  س کی؟

 خوبی ،ا اجوادو مناز خوبن؟-

 اگناز :مرسی توخوبی؟

 مرسی ،چخبرا؟-

 تشت،یه و ت از ما خبری چشزی نگشریااگناز:سالم

 اگی بخدا شمارتو گم کرده بودم،دربه در گشتم دنباگ  وگی  شداش نکردم-

 اگناز:عشب نداره،دیگه چخبر؟

  هشچی بابا-

 اگناز:خونه داری؟

 اره یه کلبه  قشرانه دادن بهم-

 اگناز:از دست تو دختر

 به شما دادن؟-

  اگناز:اره

 را ی هستی از خونت-
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 : بد نشس خب ،به  و  تو کلبه  قشرانه اواگناز

 راسی از شما اینتر ویو گر تن؟-

 اگناز:اره وگی  قط اوگی شو

 از من همونشم نگر تن-

 

 .بود ۱۲:۳۰حدودا یه ساعتی باهم حرد زدیم و  طع کرد،ساعت تقریبا 

ظر ووای صووبحونه رو جمووع کردمووو دوبوواره برگشووتم تووو اتووا مو مشوو و  اموواده شوودن    

 .شدم

 

 .ای دو و خورده ای بود که تموم شد کارم ،اماده بودماساعت

 همشنموری رو تخت دراز کششده بودم و

 توی خشا تم  رو ر ته بودم،که صدای زنگ گوششم منو از خشا ت کششد بشرون

 جانم؟-

 سارینا:سالم سارینام

 عع خوبی؟-

 سارینا:مرسی،نمشخای بشای؟
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 کما؟-

ودت بشوووای و  نشومووودی واو همشووونم سوووارینا :دوسووواعته دم در منتطووور مونووودم خووو 

 زنگشدم

 اها ،اومدم-

 کفشامو  ام کردم ر تم بشرون

 ماششن  جلو درخونه  ارک کرده بود

 ر تم سوار شدم

 سارینا:چه عمب خانوم اومد

 سارینا اصن حاگو حوصله ندارما ،وگم کن-

 سارینا:اگهی بمشرم دای از عشقت جدامششی؟

 ین چرت و  رتارو نگشاعع سارینا،توحاگت خوبه،جلو بقشه ا-

 سارینا:درو ه مگه؟

 صدامو بلند کردمو گفتم:سارینا توروخدا بس کن چرتو  رتاتو

 سارینا:وا،چرا داد مشزنی

 عع خب اعفابمو خوروکردی دیگه-

  سارینا: لط کردم
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 ا رین-

 ر تشمو ایسان و محمدو برسامو ورداشتشم راه ا تادیم سمت  رودگاه

  دومشونتا خوده  رودگاهم با هشچک

 حرد نزدم،تاکه ازماششن  شاده شدیم

 برسام:چته، کری؟

 هش  بابا وگل -

 ایسان:عع حسام اینا اونمان

  ر تشم سمتشون و داخ   رودگاه شدیم

  حدودا دو سه ساعت اگکی معط  شدیم

 .هشچکسم حرد نمشزد

 با خره گح ه  راق رسشد

 حسام:بچه من ر تم دیگه حالگم کنشن

   کردکه رسشد به منتک تک بچه هارو ب 

 اخرین نفر بودم،ب لم کردووگم نمشکرد

 متعمب مونده بودم که در گوشم گفت:مواظب خودت باش
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  گهم کردی-

 . اینو که گفتم وگم کردو ر ت

 نمشدونم چرا وی و تی ر تشو دیدم

 .دا ی اشکو گوشه چشمم حس کردم

 برسام:توچرا گریه مشکنی؟

 گریه؟-

 برسام:اره

  و چشممیه چشزی ر ته ت-

 برسام:اهان

حسووام ر ووت و موواهم راه ا تووادیم سوومت خونووه هامون،سووارینا منووو رسوووند خونووه و      

 خودش ر ت،

 ر تم به صندق  ست یه نگاه انداختم ،

 .عع نامه داشتم ر تم تو خونه و بازش کردم

 .بود او  نامه اینترویو 

 

 صبک روز بعد
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دم ، وورار شوود یووه موواه    از خووواب بلندشوودم و ر ووتم سوسووشا ،نامه رو نشونشووون دا    

 .(دیگه برم واسه اینترویو )مفاحبه

دوبوواره برگشووتم خونووه دراز کشووشده بووودم رو تخووت و بووا گوشووشم ور مشوور تم کووه       

ا ر،هووی خوودا چقوود زود گ شووت موونم کووه  ۲۹چشووم خووورد بووه توواریی )توواریی شمسووی(

 . ردا نوزده ساگه مششم،هی خدا

 .تو  کر بودم که چشام گرم شدو خوابم برد

م چششود کهواز خوواب  ریودم ،بوه سواعت نگواهی انوداختم،ای وایوی ینوی مون از            نمشدون

 �� شب ۱۰خوابشدم تا  ۳ساعت 

 شکمم داشت  ارو ور مشکرد ،ر تم اشپزخونه،

اصوون حووس حووا  اشووپزی نبووود واسووه همشوونم نوووتالرو برداشووتم و شوورو  کووردم خوواگی  

 .خاگی خوردن

 . شم ور مشر تمدوباره برگشتم تو اتا مو وگو شدم رو تخت و با گوش

 .داشتم عکسامونو نگا مشکردم که گوششم زنگ خوردو گرخشدم به خودم

 اگو-

 برسام:سالم،خوبی؟

 سالم مرسی توخوبی؟-

 برسام:ممنون،کمایی؟
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 این و ت شب کمامشتونم باشم؟-

  برسام:خونه

 اره،-

 برسام:صد د عه زنگ زدم بهت وگی جواب ندادی

 خواب بودم-

 ت چند؟برسام:ازساعت چند تاساع

 سه تا ده-

 برسام:خخی خواباگو

 خب کارداشتی؟-

 برسام:نه  عال خدا ظ

 بای-

 هی خدا اینا دوستن دادی به ما؟

 دوباره مش و  ور ر تن با گوشی شدم که وباره زنگ زد

 دیگه چشه؟-

  برسام:دروباز کن یی زدم
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 جانم؟-

 برسام:وا کن بهت بگم

اوه نزدیووک دوازده بووود،ر تم و  گوشووشو  طووع کووردم و یووه نگوواهی بووه سوواعت انووداختم 

  درو وا کردم و

 خلی تو؟-

 برسام:چرا؟

 این و ت شب اینما چشکار مشکنی؟-

 .برسام:اومده بودم  شاده روی گفتم یه سر به توام بزنم

 مشگم خلی باز بگونه-

 برسام:اصن من خ ، بشام تو؟

 اره بشا-

 امد تو یه  الستشک دست  بود ،

 بده من-

 برسام:چشو؟

 شکو الست-

 برسام:چرا؟
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 وا خوبده بزارم  تو کمد-

 برسام:نمشخواد

 وای خوردم -

 برسام:ازتو بعشد نشس

 چایی مشخوری؟-

 برسام:اره،

  رو-

 ر تم تو اشپز خونه ابو گ اشتم جوش بشاد،ر تم  ش  بری 

 تو چارچوب در که رسشدم خشکم زد

  برسام:توگدت مبارک

 اونم دستاشوو دورم حلقوه کوردم   متعموب مونوده بوودم ر وتم جلوو تورو ب لو  کوردم،        

. 

  سفت گر ته بودمشو وگ  نمشکردم

 دستشو برد  ی موهام ،موهامو ناز مشکرد

 که کم کم به خودم اومدم،ای وای خ  شدم ر ت این چه کاریه دارم مشکنم

  از ب ل  اومدم بشرون
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 وایی ببخششد بش  از حد  وق کردم-

 برسام:اشکا  نداره

 خشلی سو رایز شدم مرسی-

 شدم و ر تم چایی رو دم کنم،ب.و.سگپشو 

 دوتاچایی ریختم وبردم تو ها 

 برسام:نمشخای شعماتو  وت کنی؟

 بفبر-

 برسام:باش

 راستی تو از کما  همشدی توگدمنه؟-

 برسام:بماند

 وا-

 کنارش نشستم

 برسام:خب سه تا ارزو کن

 تودگم یا بگم همشنطوری؟-

 برسام:هرجور راحتی
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 خب تو دگم-

 مابرسام:بفر

 تو کر این بودم که چی ارزو کنم

 اوگش  خوشبختی بری حتی اگه من عشق  نباشم

 دربشاد مشکالت   س از بتونه دومش  حسام 

 سومش  همه عا بت بخشر بشن

 کردم شمعو  وت 

 برسام :توگدت مبارک عزیزم

  بازم مرسی-

 کشک و بریدم ،باهم خوردیم ،

 اوه چه خوشمزو ،ازکما خریدی؟-

 درو کردمبرسام:خودم 

 عع جدی؟-

 برسام:اره

 وایی مرسی-
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 برسام:خواه 

 اصن نفهمشدم چششد اشک از گوشه چشمم ریخت  ایشن

 برسام:عع چته؟

 هشچی-

 برسام:گریت واسه چشه ؟

 .هرسا  بایه کشک مشر تم سر برمامان بابام با اونا جشن مشگر تم و  امسا -

 گریم شدت گر ت دیگه نتونستم حرد بزنم

 گریه نکنبرسام:عزیزم 

 .منو گر ت تو ب ل  وموهامو ناز مشکرد

 اشکامو  اک کردمو خودم و جمع و جور کردم ،

 برسام:مزاحم که نشستم؟

 چرا؟-

 برسام:نمشخابی؟

 ساعت خوابشدم بازم خوابم مشبره؟۷بن رت منی که-

 برسام:هشچی از تو بعشد نشس اخه
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 عع اینموریه؟-

  برسام :اره

  به صورت یکم از کشک و گر تم ماگشدم 

 اینم حقت عزیزم-

 برسام:تو قط وایسا

نفوو  شووبی موون موون دورتووادور خونووه مشدویوودم و ونووم دنبوواگم خنوودمم  طووع نمششوود    

 ،منوز اینخونی نندازن بشرون صلوات

 انقد دویدم دیگه راهی  شدانکردم و ر تم تو اتا م

  و رو تخت وایساده بودم،برسامم اومد تو

 ؟برسام:ا ن کما مشخای  رار کنی

 هرجا-

 برسام:توچنگ خودمی

 جرئت داری بشا نزدیک-

  اومد جلو ترو وایساد رو تختم

 جشوووووووووووووو -

 برسام:چته؟من کاریت ندارم
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 نشا جلو-

تووااینوگفتم  ریوود روم ودوتووامو وگووو شوودیم رو تخووت از خنووده داشووتم تخووت و گوواز      

 مشگر تشم

 چته تو؟-

 برسام:وایی کشتی منو دختر

 کن خودتو باوشکر،بلندشو جمع -

 بلندشدم ر تم تو اتاق ها 

 برسامم صورتشو شست و اومد

 ایسان نگرانت نشه-

 برسام:اون خبرنداره که نگران شه

 وا-

 برسام:خواب بود منم بلندشدم اومدم اینما

 اها-

 برسام :راستی

 چی؟-

 



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

233 

 

 برسام:کادو تو ندادم

 بده خب-

 برسام:چشاتو ببند

 :چشامو بستم و گفتم

 بشا بستم-

 چشزی از جشب  در اوردو گر ت دور گردنم،یه 

 وایی این چشه؟-

 برسام:چشزه

 بازکنم چشامو؟-

 برسام: ضو  خانوم یه دیقه صب کن ببندم 

 باجه-

 :برسام

 چته؟-

 برسام:هشچی،باز کن چشاتو

 باشه-
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 چشاموبازکردمو

 وایی چه خوشکله-

 برسام:مبارکه

 مرسی،خشلی خوشکله بری-

 برسام:برازندته دخت سوریه

 دوتامون زدیم زیرخنده

 بری من تورو نداشتم  مگشن ترین دختر جهان بودما-

 برسام:چرا؟

 نمشدونم-

 برسام:دیوونه

 وایی بری-

 من برم خونه دیگه��:برسام

 نلو��-

 برسام:چرا؟

 منکه خوابم نمشبره تو بری چشکار کنم؟-
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 ��برسام:ینی شب اینما بمونم؟

 ��اگه-

 برسام:باشه،خب چشکار کنشم؟

  شمبحر-

 برسام:درمورده؟

 هرچی  رق نداره-

 برسام:ک  زندگشمو مشگم بهت توام باید بگی

 اوکی-

 برسام:او  تو

 خب ،از و تی که یادم مشاد  ک مشکردم چه ادم خوشبختشم تا اون تفادد-

 برسام:تفادد چی؟

 تفاد ی که ک  زندگشمو بهم زد،ینی کلی نابودم کرد، درو مادرمو ازم گر ت،-

 دنشا درد ،حا  اینا به کنار، من موندم یه

کلووی ملبکووار هووم داشووتشم و ممبووور شوودم تمووام دارایووی مونووو بفووروش ملووب هووای      

 مردمو بدم،یه دختر تنها ،بدون سر  ناه

 تنها کسایی که کمکم کردن خانواده سارا بودن
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 برسام:مگه ا وام نداشتی؟

 یه  وزخندم زدم وسرم و گ اشتم رو اهاش و ادامه دادم

 خب دارم،-

 برسام:چرا اونا کمکت نکردن؟

 چون اصن نمششناسن منو-

 برسام:جدی؟

 اره خب بزار بگم-

 برسام :باش بگو

 وودرو مووادرم هموودیگرو دوسووت داشووتن و  وودرم خشلووی ر ووت خواسووتگاری وگووی        -

 وودربزرگم زیوور بووار نمشر ووت و موا قووت نمشکرد، وودر  وودرمم مخاگفووت مشکردومونووده  

خواسووتگاری مووادرمو  وودربزرگم  بووو      بووودن دوتاعاشوول،تا و تووی کووه یکووی مشوواد    

 مشکنه ومامانمو عروو مشکنه،

مووادرمم کووه او ووا  دو اینموووری مشبشنووه شووب عروسووش  از عروسووی  وورار مشکنووه       

 مشاد  ش   درم و باهم  رار مشکنن

 حا  گر تی؟

 برسام:اره

 این بود ک  زندگی من،خب حا  تو بگو-
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اشووتم،بامامان بابام،تاسوون سووشزده  برسووام:منم از و تووی یووادم مشوواد زنوودگی خوووبی رو د 

 ساگگی  همشدم که منو ایسان بچه های مامان بابامون نشستشم،

  ووت  بوود  سواگم  سوه  مون  و توی   مون  اصولی  موری کوه ماموانم تعریو  مشکورد ماموان      

کوورد،و قط منووو ایسووان مونووده    وووت مامووانم  ووم از بعوودش سووا  یووک  وودرمم کوورد

گشوورن منووو ایسووان و م وو  بچووه هووای  بودیم،خوواگم کووه نووازا بودبووا شوووهرش تفوومشم مش 

خودشووون بووزر  کنن،کووه همووشن کووارو مشکوونن و تووی موون ده سوواگم شوود خوواگم بچووه    

دارشوود،اگبته واسووه منووو ایسووانم هشچووی کووم نمشزاشووت،ینی مامووانم همووون خاگمووه         

،سشزده ساگم کوه بوود منوو بوردن سور  بور  ودرو موادرم و کو  داسوتانو واسوم تعریو              

 کردن،

 یه سواگی-

 گوشمبرسام:جانم ب

 اونمو ع گفتن بهت چه حسی داشتی؟از خاگت یاهمون مامانت متنفر نشدی؟-

برسام:نه ،حتی عشوقم بوه خواگم بششوترم ،بعود از چنود سوا  خوودم تفومشم گور تم بوه            

 ایسان بگم،بعدشم که با تفمشم ایسان اومدیم اگمان

 مشدونی من همششه  ک مشکردم  قط منم که انقد تنهام-

 شکردمبرسام:منم همشن  کروم

 تنهایی سخته-

 برسام:تقدیره دیگه
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  واسه توباز خوبه ایسان بود،منه بد بخت تک تنها بودم با کلی-

 برسام:ا ن که من هستم خله

 اره وگی-

 برسام:وگی چی؟

 هشچی وگل -

 برسام:باشه

 بری من خوابم مشاد-

 برسام:توکه گفتی خوابم نمشاد

 ا ن مشاد خب-

 برسام:خب بخواب

  فه مشخام-

 سام: فه؟بر

 اره یه چشزی تعری  کن خوابم ببره-

 برسام:خب باشه

 ا رین-



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

239 

 

 برسام:یکی بود یکی نبود،زیر گنبدکبودیه  سری بود تنها ،بی سر  ناه،

خووودش مونووده بووودو درداش، تووا یکووی مشوواد تووو زنوودگش  و مششووه کوو  زنوودگش       

 ...موری که اگه یه روز اون دخترو نمشدیدروزش شب نمششدو

 .اش بودکه کم کم چشام گرم شد و خوابم بردسرم رو زانوه 

 [برسام]

 .داشتم داستان خودمو واس  تعری  مشکردم که وسطاش خواب  برد

دسووتمو گ اشووتم رو موهاشووو نوواز مشکردم،تووو اگووه نباشووی موون بووه امشوود کووی زنووده       

 اخه باشم 

 به کی بگم دخت سوریه

 برمن گفتنات اوبری  ربون اگهی 

 تموم عمرمی تو

 اینکه یه روز نباشی نفسم بند مشادحتی با  کر 

 همشنموری داشتم باخودم حرد مشزدم

 زیوور دسووتمم یکووی اون زیرسرشووو بووردم دسووتمو ،یووه سردشووه کووردم احسوواو 

 ،وخووودم خوابونوودم  تخووت  روی و خووواب  اتوواق تووو بوورم و کووردم بلنوودش زانوووش

  گشتم تو اتاق ها  ظر ارو جمع کردم و بردم تو اشپزخونهبر

 . م تو ها  و روی مب  دراز کششدم،خوابشدمدوباره برگشت
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 [محشا]

  از خواب بلند شدم دیدم تو اتا م بودم

 ازتعمب داشتم شاخ درمشوردم

 جشوووووووووووووووووووووووووووووووو -

 برسام بدو بدو اومد تو اتا م

 برسام:هان ،چته؟

 جشوووووووووووووووووو -

 برسام:چته تو؟

 ستی؟من کمام؟ اینما کماو؟توکی ه-

 ��برسام :دیونه

 باشه روز توگدم بم مشگی دیونه؟-

 برسام:ببخششد توگدت مبارک

 گمشو خونتون-

 برسام:چرا؟

 گمشووووووووووووووووووووووووووووووو-
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 برسام:چرا؟

 ا ن یکی بشاد خونم چه  کری مشکنه بری-

 برسام:هرچی دوست داره  ک کنه بدرک

 بری نمشخام سو تفاهم  ش  بشاد برو دیگه-

 برسام:اها

 اره-

برسام :مون مشورم وگوی توو او  دسوت حسوابی بشدارشوو ،نشوه کوه مون بودم توو دوبواره              

 بخابی

 نه،کلی کار دارم خوابمم نمشبره-

 برسام :باشه  س مشبشنمت

  عال-

 برسام ر ت خونشون منم بلند شدم و خونه رو جمع و جور کردم ،هشووششش 

 .روز توگدمم باو کار کنم

 .یک ساعت تمشز کردم ،خب ا ن و ت حمومه ک  خونه رو درعرک

حوودودا دو سوواعت تووو حموووم بووودم ،بعدشووم اوموود بشوورون و یووه گبوواو درسووت و         

 حسابی تنم کردم ویه ارای  ملشک،موهامو شونه مشزدم که سارینا زنگ زد



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

242 

 

 اگو-

  سارینا:سالم عزیزم

 سالم چطوری؟-

 سارینا:مرسی تو خوبی؟

 هی بد نشستم-

 سارینا:خونه ایی ؟

 اره-

 سارینا:یه ربع دیگه اونمام

 اوکی-

 سارینا: عال

  عال-

 . ر تم چشز مشزا رو چشدم رو مشز چایی هم دم کردم

  برگشتم تو ها  و همه چشزو چک کردم

 . خب همه چشز کامله

داشووتم بووا گوشووشم ور مشوور تم کووه زنووگ در خورد،دروبوواز کووردم و سووارینا بووا بچووه هووا  

 اومدن تو ،
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 گفت:توگدت مبارک عشقم ایسان  رید تو ب لم و

 مرسی گلم-

  بفرمایشن بچه ها اومدن تو وهمه چی اماده بود بردم واسشون

 عس :مبارکه

 مرسی گلم-

 امشر:چه ادم خاصی هستی تو

 من؟-

 امشر:اره

 چرا؟-

 امشر :کمتر کسی تو شب یلدا بدنشا مشاد خب

 اها-

 زهرا:محشا

 جانم؟-

 زهرا:چرا اسمتو یلدا نزاشتن؟

 درو  درم  همشدن دختر دار شدن اسممو انتخاب کردنچون و تی ما-
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 زهرا:اها

 سارینا:کشک و اورد گ اشت جلوم

 ایسان:خب او  سه تا ارزوکن و بعدش شمعتو  وت کن

 همون ارزو هایی که دیشب کردمو دوباره تکرار کردم وشمعارو  وت کرد

 عس :گی گی گی

 برسام:چته؟مگه عروسشه؟

 عس :نزن تو  و م باو

 ها دیوونه-

 سارینا:کلک چه ارزویی کردی؟

 ایسان:شوهر

 ک ا تا مگه من شوهر ندیدم که ارزوش کنم-

 ایسان:وایی چه زود عفبی شد

 

 وا-

 سارینا:وا نداره

 داره-
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 علی:ما زحمتو کم کنشم دیگه

 زهرا :مامهم برم دیگه کم کم

 ایسان:منو محمد هستشم کمک محشا

 سارینا: س منو برسامم بام مشریم

 کیایسان:او

 علی:شب بخشر ،بای

 عس :عزیزم ایشاب صد سا  زنده باشی،خدا ط

 زهرا:تا بعد

 امشر:شب بخشر

 سارینا:بابای گلم

 برسام:خداحا ظ

 خدا ظ بچه ها-

 بچه ها ر تن و منو ایسان و محمد شرو  کردیم جمع کردن ظر ا و وسایال

 .و هدیه ها

 .خونشون ر تن محمد همه جا که جمع شد ایسان 
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 .اتا م و گوششمو برداشتم چک کنم ر تم تو

 .ای جان سارا زنگ زده ،ا ن که نمششه به  بزنگم وگی  ردا زنگ مشزنم به 

 

 [سارینا]

 با برسام سوار ماششن شدیم و راه ا تادیم

 برسام-

 برسام:هوم؟

 بریم ساح ؟-

 برسام:چرا؟

 یه چشزایی رو باید بهت بگم-

 برسام:چی؟ 

 بزار بریم ساح  مشگم بهت-

 سام:اوکی بریمبر

 رسشدیم تو ساح  از ماششن  شاده شدیم

 برسام:خب بگو

 ر تم نزدیک  انقد نزدیک که دا ی نفساشو رو  وستم حس مشکردم
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 ببشن برسام-

 برسام:چشو؟

 

 چشزه،اومم من دوستت دارم-

 شدم ب.و.ساصن نفهمشدم چی شد که 

 منو  س زد و برگشت و گفت:من ندارم

 من محشارو دوس  دارم

 محشا؟چی؟-

 برسام :اره محشا

 :با ب ض گفتم

 چرا محشا؟چرا اون؟-

 برسام: خودمم نمشدونم

 نتونستم جلو اشکامو بگشرمو ر تم سوارماششن شدم،

 .سرمو گ اشتم رو  رمون و داشتم گریه مشکردم 

سوورمو کووه بلنوود کووردم دیوودم سرشووو انداختووه  ووایشن و داره مشره،ماشووشنو روشوون        

 .رسشد زدم کردم و ر تم سمت  وکنارش که
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 برسام:هان؟

 بشا برسونمت-

 برسام:نمشخام،مرسی

 خشلی دوره خونتون ها-

 برسام:مهم نشس

 ا یت نکن خدایی-

 برسام:نمشام

 جون محشا که بخامرش  سم زدی-

 هشچی نگفت و سوار ماششن شد ،

 .منم بدن هش  حر ی رانندگی مشکردم

بوار  سوم دادنو  سووار     از  کر اینکه اینقدر دوسو  داشوت کوه منوو  سوم زدو بوا یوه        

 . شدو هشچی نگفت چشام  ر از اشک شد

سوورعتم کووم کووم از عفووبانشت خشووم و نفوورت بووا  ر ووت ،چشووام بخووامر اثراشووک       

خشره شد و توا جوایی کوه دیگوه ندیودم تنهوا چشوزی کوه دیودم چهوره ی خوونی برسوام             

 .بودو دیگه هشچی نفهمشدم

 

 [محشا]
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 تقریبا خوب بود که صدای گوششم بلندشد

 اگو-

 ایسان:سالم خواب بودی؟

 سالم،تقریبا-

 ایسان:سارینا و ایسان  ش  تو نشستن؟

 نه-

 ایسان:برسام نشومده خونه هنوز

 حتما باهم ر تن بشرون-

 ایسان:این و ت شب؟

 اره خب-

 ایسان:اگه خبری ازشون شد زنگ بزن

 باشه عزیزم-

 ایسان:شب بخشر

 شب خوش-
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ره خوابشوودم،تقریبا خوووابم بوورده گوشووشو  طووع کووردم،  وورت  کووردم رو تخووت و دوبووا  

بووود کووه گوشووشم دوبوواره زنووگ خووورد،اه اگووه گ اشووتن بخابم،گوشووشمو ور داشووتم و     

 عع اینکه بری

 اگو-

 ( لشس:سالم،شما صاحب این گوششو مششناسشن؟)اگمانی

 (بله)اگمانی-

 ( لشس:سریع خودتونو برسونشن به این ادرسی که مشدم)اگمانی

 چشم حتما-

 (..)اگمانی لشس:بشمارستان...

 (مرسی)اگمانی-

 ( لشس:خدا ظ )اگمانی

 (خدا ظ)اگمانی-

گوشووشو  طووع کووردم و بلندشوودم و سووریع یووه چشووزی  وشووشدم و زنووگ زدم تاکسووی      

 اومد ور تم بشمارستان،هی خدا چششده؟

 .جلوی ورودی بشمارستان،سریع کرایه رو حساب کردم و وارد بشمارستان شدم

 

 ر تم دم   یرش
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 (ه زنگ زدین به )اگمانیسالم من اونشم ک-

 ( رستار:سالم،دنبا  من بشا)اگمانی

 اون جلو ر ت و منم  شت سرش

 (مششه بگشن چششده؟)اگمانی-

 ( رستار:یه خانوم با یه ا ا تفادد کردن)اگمانی

 چی؟برسام؟؟

 خدایا چرا من؟

 (مشتونم ببشنم ؟)اگمانی-

 ( رستار:بله،شما چشکارشی؟)اگمانی

 (دوست )اگمانی-

 (خانواده نداره اینما؟)اگمانی رستار:

 (داره)اگمانی-

 وارد یه اتا ی شدم و یه گباسی داد  وششدم،همراهشم کرد سمت یه اتاق دیگه

 سارینا روی یه تخت بودوبرسامم تخت ب لش 

 ( رستار:مششناسی اینو؟)اگمانی
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 (بله،دوستمه)اگمانی-

 ب ض گلوم شکست و دوباره زدم زیر گریه

 باش این وعض  خوبه، رستار:زیاد نگران  ن

وگووی اون  سووره وعضوو  خرابه،بایوود زنووگ بزنووی خووانوادش بشوواد و ر ووایت بووده کووه   

 (عمل  کنشم،)اگمانی

 (ا ن؟)اگمانی-

 ( رستار:بله،امشب باید عم  شه)اگمانی

 (باشه)اگمانی-

 ( رستار :بریم دیگه)اگمانی

 .ر تشم و گباسارو عوک کردم و ر تم  شت در اتاق وایسادم

 .تما ایسان از نگرانی مردو زنده شدای وای ح

 گوششمو دراوردمو زنگ زدم به 

 اگو-

 ایسان:سالم خبری شد؟

 نتونستم ما ت بشارم اشکام جاری شد

 ایسان:محشا چششده ؟بگو نگرانم نکن تورو خدا
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 ادرو واست مشفرستم بلند شو بشا-

 ایسان:چششده خب؟

 ساریناو برسام-

 ایسان:سارینا و برسام چی؟

 کردنتفادد -

 ایسان:ا ن چطورن؟

 بد-

 ایسان:ادرسو بفرست همشن حا  مشام

 باشه، عال-

 ایسان: عال

 .گوششو  طع کردم و ادرسشو براش  رستادم

 .حدودا نشم ساعت بعد ایسان و محمد رسشدن

 ایسان با گریه اومد سمتم

 ایسان:چششده؟برسام کو؟

 نگران نباش عزیزم-
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 .روی نشمکت نشست

 محمد:چششده د شقا؟

  تفادد کردن-

 محمد:وعضشون چطوره؟

  رستاره گفت سارینا خوبه وگی برسام نه-

 محمد:ای وای

 شماره خانواده سارینارو داری؟-

 محمد:نه

 دودیقه بعد  رستار اومد

 ( رستار:اومدن خانوادش؟)اگمانی

 (بله)اگمانی-

 (ایسان:من خواهرشم)اگمانی

 (گمانی رستار:باید چن تا برگه امضا کنی دنباگم بشا)ا

 (ایسان:نمششه ببشنم  ؟)اگمانی

 ( رستار:نه زیاد وعض  خوب نشس)اگمانی
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 ایسان با گریه گفت:محشا داداشم چشزی  بشه من مشمشرم

  عزیزم هشچش  نمششه،بشا بریم برگه هارو امضا کن-

 ایسان:بریم

 

 ایسان برگه هارو امضا کردو برسامو بردن اتاق عم ،

 .اق عم  نشسته بودیممنو ایسان و محمدم  شت در ات

خوودایا دارم دیوونووه مششووم،خداجون خووواه  مشکوونم برسووام چشووزی  بشووه موون         

 مشمشرم،خدا این همدممو ازم نگشر

 .دیگه ما ت تنهایی رو ندارم

 خدا جون ببشن دارم اگتماست مشکنم

  شت در اتاق عم  داشتم دیوونه مششدم

 دکتر اومد بشرون

  سریع  اشدم

 ا ن؟ا ای دکتر وعض  چطوره -

دکتوور: تووو کموواو، قط یووه معمووزه مشتونووه بوورش گردونه،اگووه هووم بهوووش بشوواد هشچووی 

 (یادش نمشاد)اگمانی
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 ینی حا  ه شو از دست داده؟-

 (دکتر:بله )اگمانی

 .دکتر ر ت و برسامو بردن ای سی یو

 .ایسان جسم بی جون برسامو که دید از هوش ر ت

 .دم باهاش ر ت رستارا اومدن و بردن و سرم به  وص  کردن،محم

 من موندم  شت در ای سی یو

 .وایسادم جلوی شششه ودستم رو شششه بود

  بری بلندشو

 بلندشو بهم بگو خ 

 بلندشو نگا داره اشکام مشاد

 بری بلن شو ببشن نباشی مشمشرم

 بلن شو بم بگو دخت سوریه

 بری بلن شو ،بلن شو بخند

 با این حا  ببشنم من نمشتونم اون  سر سرحا  شادو رو تخت بشمارستان

  بری بلن شو هرچی بگی  بوگه
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 د بلن شو دیگ گعنتی ببشن دارم اگتماست مشکنم بلندشو

  اهام سست شدن و زانو زدم و گریه مشکردم

  بلندشو دیگه گعنتی نباشی مشمشرم-

 بلندشو،خدا ما ت ندارم اینو دیگه از دست بدم نمشتونم

 ایسان:محشا

 جانم؟-

 .سشر باهم گریه کردیماومد ب لم کردویه د  

 ایسان:دادشم چشزی  بشه م چشکار کنم اخه؟

 هشچش  نمششه-

روی نشمکووت نشسووتشم و سرشووو گ اشووت روی روی زانوهووای موون و گریووه مشکوورد      

 .که خواب  برد

 محمد:سارینا کماو؟

 چرا؟-

 محمد:خانوادش اومدن

 اها،وعض اون زیاد وخشم نشس-

 محمد:من مشرم بگم بهشون
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 باشه-

 .ز جشبم در اوردم ویه نگاهی به ساعت انداختم،تقریبا شش  بودگوششمو ا

 ایسان از خواب بشدارشد ،

 ایسان:ساعت چنده؟

 ۷تقریبا -

 ایسان:خبری نشده از برسام؟

 نه-

 ایسان:سارینا چی؟

 نمشدونم-

  ایسان:بریم ببشنشم اون درچه حاگه

 باشه-

  ر تشم  ش  سارینا ،بهوش اومده بود،ر تشم  شش 

 برسام چطوره؟سارینا:

 وعض  وخشمه-

سوارینا ب ووض کوورد و دیگوه اصوون باکسووی حوورد نوزد و خوابشد،اگبتووه خودشووو زده بووود    

 .بخاب
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 دوباره ر تشم  شت در ای سی یو منت ر که شاید بشدار شه

 روی صندگی کنار ایسان نشسته بودم که صدای گوششم بلندشد،

 ایسان:کشه؟

 عس -

 ایسان:خب جواب بده

 باشه-

 تم در گوشم و گفتم:بله؟گوششو گ اش

 عس :سالم خانومی

  سالم-

 عس :خوبی؟

 نه-

 عس :داری نگرانم مشکنشا،چششده؟

 برسام و سارینا تفادد کردن-

 عس :شوخی مشکنی

 با گریه گفتم:اره من شوخی مشکنم خدا ظ
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 .و گوششو  طع کردم

 دوباره زنگ زد

 هان؟-

 عس :ا ن کمایشن؟

 بشمارستان-

 عس :ادرو؟

 ستمشفرستم وا-

 عس :باشه

  عال-

 عس : عال

 نشسته بودم منت ر که شاید بهوش بشاید وگی دری  ازیه نشونه یاهر چشز دیگه،

  سرمو برگردوندم عس  و علی و امشر و زهرا اومدن

 عس :سالم چششده دختر؟

 ایسان زد زیر گریه

 برسام و سارینا تفادد کردن-
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 زهرا:ا ن چطورن؟

 محمد:سارینا خوبه وگی برسام نه

 باب ض گفتم:ا ن تو کماو،حتی شاید ما ت نشاره و زنده نمونه

 عس :نه

 امشر:دیوونه نشو ر شل من  ویشه

 علی:چموری شده اخه؟ 

 سارینا سر  رمون بوده و کنترگشو از دست داده-

 امشر:مشتونشم ببشنشم ؟

 محمد:نه ایسانم نزاشتن

 بچه ها برد یه سری به سارینا بزنشن-

 عس :کماو اتا  ؟

 مد:من مشبرمشونمح

 باشه برید-

  بچه ها ر تن منو ایسانم  شت در ای سشو نشستشم

 ایسان:محشا
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 جانم؟-

 ایسان:مرسی که هستی ابمی جونم

 اخه عزیزم واسه تو خواهری نکنم واسه کی کنم؟-

 ایسان:بن رت بلند مششه؟

بووا گریووه گفووتم:اره دیوونووه بلنوود نشووه خووودم بلنوودش مشکنم،مگووه مشتونووه  ووا نشووه       

 امر منم که شده باید  اشه،بخ

 ایسان:نمشدونم

  محمد با بقشه بچه ها اومدن

 زهرا:محشا بلندشو برو  ش  سارینا

 من؟-

 عس :اره کارت داشت

 باشه،ا ن برم؟-

 عس :اره

 اوکی، عال-

 راه ا تادم سمت اتاق ،تو  کر این بود که اخه با من چشکار داره او فف 

   شت در اتا   رسشدم،در زدم
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 :بشاتوسارینا

 ر تم تو

 سالم خوبی؟-

 سارینا:هه خوب

 وا-

 سارینا:چخبراز برسام؟

 هشچی-

 سارینا:مششی گم شی از زندگی منو برسام بری بشرون؟

 چی؟-

 سارینا:همه این اتفا ا تقفشر توهه

 زده به سرت-

 سارینا:اتفا ا خشلشم خوبم،تورو خدا برو برو نمشخام دیگه دور برسام ببشنمت

  کر کردی اخه؟جانم؟خودتو چی -

سووارینا: اخووه بوودبخت  ووک کووردی منووو مشووزاره مشوواد  ووش  تووو بووی  وودر مووادر؟  ووش   

 توهه  قشر بدبخت؟

 دا ی اشکو رو صورتم حس کردم
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  رورمو تمام داروندارمو شکست

  چه نامردانه از دردود م بر علشه خودم استفاده کرد

 خدا این حقم نبود

 رهتو مشخای چشکار کنی؟تورو که دوستت ندا-

 سارینا:اون حا  ه اشو از دست داده به  مشگم ما نامزدیم

 خشلی  ستی-

سووارینا:اگه وا عووا دوسووت  داری ،بوورو بووزار خوشووبخت بشووه،و اینووو بوودون کنووار تووو    

  خوشبخت نمششه

 هشچی نگفتم و ینی دیگه چشزی نداشتم بگم،

 با گریه راه ا تادم سمت ای سی یو

 عس :چته تو؟

  هشچی یکم حاگم بده-

 یوه  ایونم  وگرنوه  بخووره  بودیم  چشوزی  یوه   وایشن  ایون  رسوتوران  ا ماایسانو مشبوریم  زهر

 بشا مششه،توام چشزی 

 نه مرسی ،من چن دیقه دیگه مشرم خونه کار دارم-

 زهرا:باشه  س  عال
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 .نشستم رو نشمکت،اونا ر تن

 .ر تم جلوی شششه و نگاش کردم

 .واسه خوشبختشتم که شده مشرم بری

 ند شی باشهبری  و  بده که بل

  و  بده خوشبخت شی

  و  بده خوش باشی

  بری دوستت دارم

  خداحا  ت بری

 انشاب که خوشبخت شی

 

 بدون خدا  ی از بقشه اومدم بشرون از بشمارستان

   شاده راه ا تادم تو خشابونا

  بی هدد  دم مشزدم و اشک مشرختم

 انگاری خدا دگ  به حاگم سوخت

 بشکنهنخاست بششتر از این  رورم 

 اخه بارون گر ت،
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 خدایا بم  درت بده بدون اون ما ت بشارم

کووی  کرشووو مشکوورد منووی کووه انقوود ادعووا داشووتم کووه عشوول کشووکه حووا  خووودم عاشوول 

 شدم هی

  انقد راه ر تم و  ک کردم

 که و تی به خودم اومدم دیدم تو ساحلم همونمایی که اوین بار باهم اومدیم

 کردمهمونما نشستم و یه د  سشر گریه 

 که گوششم زنگ خورد

 اگو-

  سارا:سالم عزیزم

 سالم-

 سارا:عع خوبی؟چرا صدات اینموریه؟

 هشچی  قط یکم سرما خوردم عزیزم-

 سارا:اگهی من بمشرم که ابمشم مریضه

     خدا نکنه-

 سارا:زنگ زدم توگدتو تبریک بگم

 مرسی گلم-
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 سارا:چخبرا خوش مشگ ره؟

 بد نشس ،بدیا خوب مشگ ره-

 ربون تو برم منسارا: 

 خدانکنه-

 سارا: درو مشخونی؟

 اره ،توچی؟-

 سارا:اره مشرم دانشگاه

 خوبه-

 سارا:محشا من برم شام  عال شب خوش

 شبت خوش ،سالم برسون-

 سارا:باشه،بای

 گوششو  طع کردم و را ا تادم سمت خونه

 رسشدم خونه شرو  کردم وسایالمو جمع کردن

  تفمشم گفتم برم،برمو دیگم

 ه صدای این گوشی گعنتی بلند شددوبار
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 اگو-

 اگناز:سالم چطوری؟

 عع اگی تویی؟-

 اگناز:اوره

 خوبی؟مناز خوبه؟-

 اگناز :توخوبی؟

 هی بدنشسم-

 اگناز: چشکارا مشکنی؟

 هش ،توچی؟-

 اگناز:زنگ زدم توگدتو تبرک بگم

 وایی مرسی-

 اگناز:چرا صدات اینموریه؟

  هشچی یکم سرما خوردم-

 مشکنی دیگه؟ اگناز:اها،چشکار

 هشچی مشخام از این شهر انتقاگی بگشرم برم-
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 اگناز:کما؟

 خودمم هنوز نمشدونم-

 اگناز:خو بشا شهر ما

 بزار ببشنم چی مششه-

  اگناز:اها،محشا من برم مناز داره گریه مشکنه بخوابونم  زنگ مشزنم بهت

 باشه عزیزم ،سالم برسون-

 اگناز:بزرگشتومشرسونم،خدا ظ

 خدا ظ-

 

 ونمایی که خشلی خسته بودم و خوابم مشومداز ا

ر تم توو اتوا م و وگوو شودم رو تختم،وگوی خوواب کموابود مگوه مششوه برسوام اونموا بوا             

 .مر  دستو  نمه نرم کنه،من اروم و راحت بخابم

 .تو  کر بودم ،که چشام گرم شدو خوابم برد

 

  صبک زود بشدار شدم ور تم سوسشا 

ار شوود  ووردا بووا وسووایالم دم سوسووشا  باشووم کووه کلشوود بووا انتقوواگشم موا قووت کووردن و  وور

 .خونه رو تحوی  بدم و برم
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 .دوباره برگشتم خونه و مش و  جمع کردن وسایالم شدم

 .عفرم ر تم بشمارستان که برای اخرین بار بچه هارو از دورم که شده ببشنم

ده از بشمارستان کوه برگشوتم ،یوه نگواه بوه گوشوشم انوداختم ،نزدیوک صود بوار زنوگ ز           

بووودن بچووه هووا،منم راه ا تووادم سوومت  روشووگاه و یووه سووشم کووارت خریوودم وسووشم       

کووارت خودمووو انووداختم دور،دوبوواره برگشووتم خونه.یووه حووس خاصووی داشووتم نمشوودونم  

چی بود ،بشخشواگ  شودم و ر وتم و هموه چشوزو چوک کوردم و برگشوتم توو اتوا مو وگوو            

 .شدم رو تختم

 

 خدا ینی مشتونم بازم ببشنم ؟

 گی با ساریناوجدان:اره و

عمرا ما ت بشارم بوا سوارینا باشوه،حتی بوا  کور اینکوه بوا کسوه دیگوه ای باشوه دیوونوه            

 .مششه

 خدایا خودت که مشدونی چقد دوس  دارم، س چرا؟

 اخه چرا؟

 کلی سوا  مونده تو  هنم که کسی نشس جوابشو بده،

 خدا خستم از دنشات،از ادمات ،از زندگشم،

 از همه چی
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 .دم که خوابم بردتو همشن  کرا بو

 

 صبک زود بلند شدم اماده شدم و زنگ زدم به تاکسی و ر تم دم سوسشا 

 و جدیوود شووهر سوووی بووه  ووش  و شوودیم کلشوود خونووه رو  ووس دادم، وسوووار ماشووشن   

 .جدید خونه

وگووی مشوودونم دگووم اینمووا  ووش  برسووام مشمونه،خوودایا کمکووم کوون بتووونم ازش د         

م ،هموو  دارم  شووت سوورهم بوود   بکوونم، هووووووود اگووه موون یووه روز خوووش دیوود    

 مشارم،

 اون از خانوادم ،اون از دوستی که واسم م ه خواهر بود،اینم از این

 قووط امشوودوارم ایسووان بخووامر اینکووه تووو ایوون و ووعشت تنهوواش گ اشووتم منووو ببخشووه   

 .همشن

 (راننده:بفرمایشن خانوم)اگمانی

 (مرسی)اگمانی-

 (راننده:خواه )اگمانی

نووده هووم صووندوق عقبووو بوواز کوورد و وسووایلمو ور داشووتم و  از ماشووشن  شوواده شوودم و ران

شوودم،یه خووانومی برگووه هووامو چووک کردوگفت:یووه     (Rath haus)وارد شووهرداری

 اتاق داری

 (و اشپزخونه و حموم دستشویی و ها  هم مشترکه)اگمانی
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 (باشه)اگمانی-

 (خانومه:زنگ مشزنم یه تاکسی بشاد ببرتت خونه جدیدت،)اگمانی

 (باش)اگمانی-

 (ومه:منت ر باش همشنما)اگمانیخان

 .سرمو به نشونه چشم تکون دادم ویه گبخند زدو ر ت

 ووونج دیقوووه بعووود اومووود و گفت:تاکسوووی دم در منت ره، ووووگ  و خودموووون حسووواب  

 (کردم تو  زم نشس حساب کنی)اگمانی

 (مرسی)اگمانی-

 (خانومه:بای)اگمانی

 (بای)اگمانی-

 .نبود ر تم و سوار تاکسی شدم ،و  نج دیقه راهم

 (مرسی)اگمانی-

 (راننده تاکسی:خواه  مشکنم)اگمانی

  ر تم سمت ا ارتمانی که ادرو داده بودن

 و درو باز کردم ،

 ر تم تو اتاق خودم،داشتم وسایالمو مشچشدم که صدای باز شدن در اومد،
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 .انگاری همخونم اومد ،خداکنه  قط خوب باشه

  از اتا م اومدم بشرون

 اشپزخونس،از صداها  همشدم تو 

 اروم اروم ر تم سمت اشپز خونه

 وایسادم تو چارچوب در اشپز خونه تاخواستم حرد بزنم برگشت

 همخونم:جشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 منم هو  شدمو جشوووووووووووووووووووووو  کششدم

 ها چته؟-

 همخونم:شما؟کلشد خونه منو ازکما اوردی؟

 ��همخونه جدیدم-

 ، ��همخونه:جدی؟

 دستشو اورد جلوو گفت:هما هستم

 منم دست دادمو گفتم:محشا هستم

 هما:خوبه

 تنهایی اینما؟-
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 هما:اره

 چموری؟-

 هما:ینی چی چموری؟

 خانوادت چموری اجازه دادن؟-

 هما:با کلی اگتماو

 اها-

 هما:چشزی خوردی؟

 نه،مش  ندارم مرسی-

 هما:چرا؟

 مرسی مش  ندارم-

 توروخدا،نگا چقد   ر شدمهما:ا یت نکن 

 ��چه ربطی به من داشت؟-

 هما:خب تنهایی نمشچسپه

 باش  قط یکم-

 ��م کردو گفت:وایی مرسیب.و.ساومد و 
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 خواه  عزیزم-

  هما:بعدشامم مشریم اتا تو تمشزمشکنشم و وسایالتو مشچشنشم

  زم نشس خودم مشچشنم-

 هما:تعارد مشکنی؟

 نه بخدا-

 ن خونه حرد  قط حرد منههما: س حرد نزن ،تو ای

 چشم  ربان-

شووامو خوووردیم ور تووشم اتووا م وسووایالمو چشوودیم،خودم اینمووام وگووی  کوورم  ووش          

 برسام و ایسان

 هما:خب تموم شد اگه گفتی ا ن چی مشچسپه؟

 نمشدونم وا - 

 هما: دحا 

 خونمشدونم چشکار کنم؟-

 هما:چایی و تخمه و حر ای دخترونه

 ارماها،خب من مشرم چایی مشز-

 هما:اوکی منم مشرم تخمه مشریزم
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 باشه-

 چایی رو دم کردم و بردم توها ،

 .خدارو صد هزار مرتبه شکر که  سر نشس باو

 چایی رو برو تو ها  و مش و  خوردن شدیم ،

 هما:نمشدونی چقد خوشحا  شدم و تی گفتن هم خونه جدید داری

 کی گفت مگه-

 هما :از سوسشا  اومدن گفتن

 اها-

 مشر تی جای  بلشت؟ هما:کالو

 اره-

 هما: ردا بریم کالو ثبت نام کنشم و باهم بریم

 باشه-

 هما:ببخششدا من خشلی  رحر م

  عع این چه حر شه-

 هما:چندساگته؟
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 تازه نوزده شدم،توچی؟-

 هما:بشست و یک

 .چایی و خوردیمو ر تشم تو اتا امون و خوابشدیم

 هما:محشا بشدار شو محشا چته؟

 د،یهو از خواب  ریدم،بادست تکونم دا

 هما:خواب مشدیدی؟

 ها؟-

 زدم زیر گریه

 هما:محشا چته؟محشا،بگودیگه

 .اومدو ب لم کرد

 هما:محشا  قط یه خواب بودچرا اینموری مشکنی؟

 .هشچی نمشگفتم  قط گریه مشکردم

یکووم کووه اروم شوودم ،همووا گفت:بلندشووو گبوواو بپوشووشم بووریم کووالو ثبووت نووام کنووشم   

 .بدو

 باشه-

 بدوکه دوستم منت ره هما: قط
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  باشه-

ر ووتم و دسووت و صووورتمو شسووتم و یووه بلشووز شوولوار  وشووشدم،موهامم همشنموووری        

 ساده بستم ور تم بشرون،

 بریم؟-

 هما:صبحونه نمشخوری؟

 نه گشنم نشس-

 هما:چه  لطا،حا  تو واسه من شدی بچه منم مادرت

 هما بخدا مش  ندارم-

 هما: لط کردی

و یووه گقمووه نووون  نشوور تووو دهوونم گ اشووت ،موونم از رو      بووه زور بوورم تووو اشووپزخونه   

 ممبوری خوردم 

 هما:ا رین،حا  بریم

اوموود سوووار شوودیم و رسووشدیم    ب.و.و،اتوووب.و.وراه ا تووادیم سوومت ایسووتگاه اتو  

 دم اموزشگاه

 دید دوستشو  شاده شدیمو هما  ب.و.واز اتو

 هما:اگناز
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 دختره هم برگشت

 اگناز :سالم

 ه      اینکه اگنازخودمون

 اگناز:محشا خودتی؟

 نه عزیزم عمم هستم-

 اگناز:از دست تو دختر

 هما:شما همو مششناسشن؟

 اگناز:اره،حتی  ب  از تو

 هما:چموریاو؟

 .توکما باهم اشنا شدیم-

 هما:اها

 اگناز :بریم تو که دیر شد بدویشن

 باشه-

 ر تشم کالو ثبت نام کردیم و اومدیم بشرون،

 اگناز:بریم خونه من
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 مشای خونه ما؟توچرا ن-

 اگناز:بچه ها ا یت نکنشن دیگه ،بچم خونه تنهاو

 ای جان دگم خشلی واس  تنگ شده-

 هما:بریم  س؟

 باشه بریم-

 راه ا تادیم سمت خونه اگناز،اگبته  بل  یکم خرید کردیم،

 رسشدیم و ر تشم تو خون ،

 اگناز:خب چی مش  دارین؟

 چایی-

 (:هما:منم چایی

 ک دخترش اومد تو ها اگناز ر ت چایی بشاره 

 هما:مناز خاگه بشا ببشن کی اومده

 تامنو دید بدو بدو اومد ب لم

 مناز:خاگه توجا گفته بودی؟

 هما:ر ته بود شوهر کنه
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 مناز:شوهلت  س توجاو خاگه

 سربه سر بچه نزار هما-

 هما:اگکی گفتم خاگه

 خاگه؟ مناز:خاگه یه تشسی)چشزی(مشگم به مامشم نگو باشه 

 م ششطونبگو ببشن-

 مناز:مامانشم داگه واسه من دادسی مشاگه

 هما:چی؟:

 مناز:داداسی واسم مشاگه دیگه

 هما:توگه رو باش

 اگنازم اومدباسشنی چایی

 اگناز:چی دارین       مشکشن دوساعته هان؟

منوواز :هشچووی مامووانی،دو تم اگوووم حلوو  بووزنشن تووه علوسووکم بشوودا  نسووه)گفتم اروم     

 (شهحرد بزن که عروسکم بشدار ن

 اگناز:اها،برو ببشن بشدار نشده عروسکت

 مناز:باجه

 منو هما از خنده داشتشم مبالرو گازمشگر تشم
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 اگناز:چتونه شما؟

 خوب  شچوندت-

 اگناز:چشو؟

 هما:اگی ببشنم توبارداری؟

 اگناز:ها؟تو از کما مشدونی؟نکنه این توگه؟

 ��اره درست حدو زدی-

 هما:چرا نگفتی  س؟

 ای  دادم،دیروز جوابشو گر تماگناز:گفتم بهت ازم

 دختره یا  سر؟-

 اگناز:هنو دوماهس معلوم نشس

 هما:هرچی هس ساگم باشه

 د شقا-

 چایی رو خوردیم و مر ا شو جمع کردیم بردیم

 هما بریم دیگه-

 اگناز:کما؟
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 خونه-

 اگناز: ورمه سبزی درو کردما

 مشدم هما:عزیزم اگه مشری خدا ظ من واسه  ورمه سبزی های این جونمم

 من که مشمشرم باو-

 باهم ناهارو اماده کردیمو خوردیم

 کمایی توگه-

 مناز:توگه اودتی

 تویی-

 مناز:خاگه دعا تن نی نی مون داداسی باسه

 باشه خاگه،ما داریم مشرم نمشخای خدا  ی کنی؟-

 مناز :توجا مشرین؟ ت تونم مشرین م ه مامانی من شوه  تونشن

 ااین بچه بزر  کردنتاگناز خدابگم چشکارت نکنه ب-

 اگناز:چشه مگه؟

 از ا ن  کر شوهره-

 اگناز : کر شوهر واسه توهه خب ترششدی
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 هما:و  کن این حر ارو بشا بریم تا هوا تاریک نشده

 من امادم خو-

 هما:خدا ظ اگناز جون سالم به شوهرت برسون

 خدا ظ عشل خاگه،خدا ظ اگی جونم سالم برسونن به ا ا جواد-

 ،خدا ظاگناز:حتما

 (به زبان اگمانیtschüßمناز:توو خاگه)چوو

  باهما راه ا تادیم سمت خونه،رسشدیم دم خونه

 هما:اه یادم ر ت ،باید برم  روشگاه،مشای بریم؟

 بریم-

 ر تشم  روشگاه و چن تا چشز خریدیم و برگشتشم تو خونه

 هما:من خستم مشرم که بخابم

 اوکی منم مشرم بخابم-

 منم ر تم سمت اتاق خودمهما ر ت تو اتا   و

 روی تخت ورو شدم و  تورو روم کششدم،

هووه اصوون نمشدونسووتم انقوود خوووب بتووونم بووازیگری کنم،انقوود خودمووو خوووب نشووون     

 دادم ینی
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بووا  کوور اینووا اشووک از گوشووه چشووم جوواری شوودو کووم کووم اوج گر ووت و بووه هوول هوول   

 تبدی  شد،تقریبا دوروزه ازش هش  خبری ندارم ،هشوووووووووووچی

 

  صدای در اتاق به خودم اومدمبا

 هما:چته؟

 هشچی-

 هما:اره معلومه

دیگووه ما ووت نشوواوردم از ایوون ر  بووازیگری خسووتم ،خووودم تووو ب لوو  انووداختم وتووا     

 تونستم گریه کردم

 هما:عاشقی نه؟

 ای کاش دردم  قط این بود-

 هما: س چشه؟بگوشاید بتونم کمکت کنم

 همه چشو واس  تعری  کردم

 هما: س عاشقی

 کنم ک -

 هما:چشز کن
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 چشز؟-

 هما:تو اکشپتون به کی اعتماد داری ؟

 ایسان-

 هما:بمزاون؟

 محمد-

 هما:شمارشوداری؟

 اره شماره همشونو دارم-

 هما:یه زنگ بزن به محمد

 چرا؟-

 هما:خبر بگشر خب

 باشه-

 گوشمو دراوردمو زنگ زدم به محمد

 محمد:اگو

 سالم-

 محمد:محشاتویی؟



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

287 

 

 ار -

 دنباگت گشتشم دختر محمد:کمایی دختر،کلی

 وگ  کن این حر ارو برسام چطوره؟-

 محمد: ر ی نکرده م ه  ب 

 ایسان چی؟-

محمد:توکووه ر تووی کووال نووابود شوود، بوواورش نمششووه بهتوورین دوسووت  تووو ایوون شوورایط  

 وگو  کرده باشه،

 سارینا هم هی چرت و  رت مشگه،کمایی ا ن

 واست تو شک مشدم باب ض گفتم:به کسی نگو زنگ زدم ،بعدا خودم همه چشو

 محمد:باشه

 مرسی-

 محمد:خواه 

 خدا ظ-

 محمد:خدا ظ

  گوششو  طع کردم و

 هما:چششد؟
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 هشچی-

 هما: ک نمشکردم انقد  عش  باشی

 همه همشنو مشگن-

 هما:بلندشو شام درو کنشم دختر

 باش-

 هما :چی درو کنشم؟

  شتزا؟-

 هما:باشه

 به نه؟داشتم  نشر  شزارو رنده مشکردم که هماگفت:چه خو

 چی؟-

 هما:ادم انقدخوب نق  باز کنه،من که نمشتونم

 هه من ک  عمرومو نق  بازی کردم  س،-

 هما:نق  چی؟

 خوب بودن-

 هما اومد ب لم کردو گفت:بمشرم برات اجی که انقد زجرکششدی
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 خدانکنه-

 

 [چه  روز بعد]

 

 روزها مشگ شوت و یکوی سوخت تور از دیگوری و مون  شور ترمششودم و هوش  خبوری از          

 برسام نبود،دیگه تقریبا دکترا طع امشد کردن ازش

 هما:محشا بلند شو دیگه،مشدونم بشداریو داره  ک مشکنی

 و  کن تورو خدا خستم-

 هما:چشکار کردی مگه؟

 از زندگشم-

  هما: لط کردی تو

  تسلشم ،هما من مشرم حموم-

 هما:باشه وگی سریع بشا

 باشه-

عووع اگنووازو منوواز اوموودن سووالم دادم و    ر ووتم حموووم واز حموووم اوموودم بشوورون دیوودم  

 برگشتم تو اتا م و مش و  خشک کردن موهام شدم،که گوششم زنگ خورد

 هما:محشا گوششت اینماو بشاببشن کشه
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 من دستم بنده مشاری ؟-

 دود شقه بعد گوشی به دست اومد تو اتا م وگفت:محمده

 بده خب-

 هما:بشا

 گوششو با دستای گرزون گر تم ازش

 اگو-

  :سالممحمد

 نمشدونم چرا وگی صداش گر ته بود

 سالم،خبری شده؟-

 محمد:اره

 باخوشحاگی گفتم:بهوش اومده؟

 محمد:نه

  س چی؟-

 محمد:تسلشت مشگم محشا

 با صدای بلند گفتم :چی؟
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 وگوشی از دستم ا تاد اگناز با دو اومدم تو اتاق چششده؟

 همابا اشک گفت:برسام

 شه برسامم و چرا گر تی؟من هنوزتو شک بودم خدایا باورم نمش

 .اشک از گوشه چشمم اومد  ایشن و چشام سشاهی ر ت ،دیگه هشچی نفهمشدم

 چشامو با سختی بازش کردم وگی خب خشره مشدید

 هماو اگنازو دخترش با سرم بودن

 مناز:اوبی خاگه؟

 هما:مششنویی محشا؟

 دوباره همه اتفا ا هموم اورد به م زم

 برسام-

 اگناز:تسلشت مشگم

 وباره زدم زیر گریه برسامم ر ت،دارو ندارم ر ت،د

 خدا این حقم نبود،

 هما بگو دروو بود تورو خدا بگو دروو بود-

 اگناز تو بگو ،د بگو دروو بود دیگه
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 هما:بشا یک اب  ند بخور

  وگم کن،برو ،برید بشرون نمشخام ببشنمتون-

ک کووردو گفت:خاگووه شدو اشووکامو  وواب.و.سوواگنووازو همووا ر ووتن و منوواز اوموود و گونمووو  

 گلشه نتون

 باشه خاگه تو برو  ش  مامانت-

 مناز:باجه خاگه جون

 . منازم ر ت

 .منم وگو شدم رو تخت و  توروم کششدم و تامشتونستم گریه کردم

  یاد اوگشن روزی که دیدم 

  اون شبی که با ایسان اومدن در خونم

 ساح  ر تنمون

 شب توگدم

 ...و

 شن سنم به این دردایی که دارم مشکشم همسان نشسخدایا دارم دیوونه مششم،بب

 نمشدونم چه واسطه ایی بشن د  و دستمه

 به هرکی د  مشبندم از دستم مشره
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 گریم هی شدت مشگر ت

 بری کمایی بشا دیگه بشا بم بگو دخت سوریه

 بری ا ن و ت  نبود که تنهام بزاری

 .بشن گریه هام خوابم برد

 

  اشوهما: اشو دیگه محشا،جان من 

 هان؟-

 هما:محمد نزدیک صدبار بهت زنگ زده

 گوششو بده زنگ بزنم به -

  گوششو داد دستم وشماره محمدو زدم

 اگو-

 محمد:سالم ،محشا تویی؟

 کار داشتی؟-

 محمد:معمزه شده

 چی؟-

 محمد: قط واسه نشم ساعت نبض برسام نمشزد
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 . رستارامو ع جداکردن دستگاه ها  همشدم

 دروو نگو-

 دارم مگه؟ محمد:شوخی

 هنو تو شک بودم خدایا مششه ینی

 خووووووووووووووووووودایا شکرت ،شکووووووووووورت-

 گوششو  رت کردم رو تخت

 و خودمو  رت کردم رو هما

 خوووووووووووداجونم شکرت-

 خووووووووداجونم مرسی

 هما:چته؟زده به سرت؟

 هما عاشقتم که-

 دیونتم که

 مشمشرم برات که

 چششده ؟هما:نمشخای بگی 

  بری زندست باورت مششه-
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 هما:وا عا

 اره-

 .عشن دیونه ها رو رتخت با و  ایشن مشپریدم

 هما:بسه دیوونه بلندشو برو صبحونه بخوریم

 باشه-

ازجووام بلندشوودمو یووه راسووت ر ووتم دسووتو صووورتمو بشووورم،یه نگوواتو اینووه بووه خووودم    

 انداختم،زیر چشام گود ر ته بود ازبس دیشب گریه کردم،

 بازم همشن که بری زندست شکرت خدا جون وگی

 

  هما:بدو بشا دیگه

 چی مشگی؟-

 هما:صبحونه امادست

 .باش اومدم-

 

 [محمد]

  گوششو طع کردمو دوباره برگشتم تو بشمارستان  ش  برسام
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 سارینا:ایسان یه دیقه مشای؟

 ایسان:چرا؟

  سارینا:بشا

 ایسان ر ت و منم  شت سرش راه ا تادمو ر تم

 رما؟ایسان:بف

 سارینا:مششه بری محمد؟

 ایسان:منو محمد چشزیو از هم  نهان نمشکنشم راحت باش

 سارینا:خب مشدونی که من برسامو دوس  دارم

 و مشخام بگم ما نامزدیم

 ایسان:چی؟چرا؟

 سارینا:بخدا دوس  دارم ،درک کن من عاشقم م ه توو محمد

 ایسان:ا ن چی بگم من؟

 ت کنهسارینا:هشچی  قط توروخداموا ق

 ایسان:نمشدونم

 سارینا : بوگه دیگه
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 ایسان:اوهوم

  سارینا با خوشحاگی ر ت  ش  برسام

 چشکار داری مشکنی ایسان؟-

 ایسان: ک مشکنم اینطوری به صالح هردوشونه

  دیوونه ای بخدا-

 ایسان:وگ  کن بشا بریم  ش  برسام

   ،ر تشم  ش  برسام وگی هنوز خواب بود ،دیروزم که نزاشتن ببشنشم

 سارینا:خوابه هنوز

 مشدونم-

 .همشنموری ز  زده بودم به برسام ،که به سختی چشاشو واکرد

 باتعمب به هممون نگاه کرد

 چطوری  سر؟-

 برسام:شما؟

 بفرما،دوست چندین و چن ساگه شو نمششناسه-

 .دوتا دستشو گر ت رو سرش و ام کرد،معلوم بود به   شار اومده
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 برسام:همه بدنم درد مشکنه

 سارینا:عشقم خب،چه  روز بی حرکت بودی

 برسام:عشقت؟

 سارینا:ینی منم یادت نمشام،منم سارینا نامزدت

 برسام:نامزد،اصن اسمم چشه؟

 اینما چشکار مشکنم؟

 چه اتفا ی ا تاده؟

 وشما کی هستشن؟

 ایسان:بزار خودم تو شک مشدم بت،

 من خواهرتم،ایسان

 دست دادیاسم توام برسامه،تفادد کردیو حا  تو از 

 برسام:اها

 برسام،چشزی مشخوری بشارم؟-

 برسام:گشنمه

 چی مشخوری؟-
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 برسام: شتزا

 ایسان:یه مو ع تعارد نکنشا ،هرچی خواستی بگو

 من ر تم-

ر ووتم سوومت بو ووه و یووه  شتووزاو نوشووابه واسووه برسووام و یووه اب واسووه خووودم گوور تم و  

 دوباره برگشتم  ش  برسام

 ز شتزاو نوشابه رو گ اشتم رو مش

 برسام:اسمت چی بود؟

 محمد-

 برسام:مرسی

 خواه -

 سارینا:اخراین ماه باید عروسی کنشما

 چه عمله ای داری حا ؟-

 سارینا یه چشم  ره حسابی ر ت سمتم

 برسام:حا  کی مرخص مششم ،از ضای اینما خوشم نمشاد سنگشنه

  ردا یا  س  ردا-

 برسام:خوبه
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 زندگشمونسارینا:اره زود خوب شی بریم سرخونه و 

 برسام:من گوشی نداشتم  بال؟

 سارینا:داشتی شکست تو تفادد

 شکست-

 سارینا:اِهِم،اره دیگه شکست

 جدید مشخریم واست ،مشریم شکست ایسان:اره 

 سارینا:اره ما ا ن مشریم تواستراحت کن تاما مشایم

 برسام:باشه 

 من هستم  شش -

 سارینا:نمشخاد توبشا اخه سلشقت به برسام نزدیکه

 برسام:وا عا

 ��نه-

 سارینا:اره

 اوکی بریم-

واسوو  ویووه سووشم   ۷ر تووشم یووه گوشووی  روشووی کووه اشوونای سووارینا بووود یووه ایفووون     

  کارت جدی خرید  وگشم خودش حساب کردو
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 .دوباره برگشتشم  شش  تو بشمارستان

 تو اتا   کز کرده بود یه گوشه

 سالم ما اومدیم-

 سارینا :گوشی گر تشم واست با سشم

 ام:مرسیبرس 

 سارینا:خواه 

ایسان:سووارینا،بریم خونووه اتا شووو اموواده کنووشم کووه دوبوواره  وورار برگوورده خونووه          

 خودش

 سارینا:بریم

  من مشمونم  شش  تا اخرشب-

 برسام:اره منم حوصلم سرمشره

 سارینا:خو محمد یه دیقه مشای بشرون

 باشه-

 ایسان و سارینا باهم ر تن منم  شت سرشون راه ا تادم

 هوم؟-

 ارینا:جان ایسان چشزی به  نگشاس
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 همشن؟-

 سارینا: سم خوردیا

 باشه-

 سارینا:خدا ظ

 خدا ظ-

 اونا ر تن منم برگشتم و  ش  برسام

 برسام:عع خوب شد اومدی کارت داشتم

 به گوشم-

 برسام:شاید چرت باشه وگی درمورد خودم سوا  دارم

 بپرو عشب نداره داداش-

 برسام:شخفشتم چموری بود؟

 باحا  -

 ��برسام :چموری خب

 به دیوونه شهر معرود بودی-

 برسام:باکی بششتر ازهمه صمشمی بودم؟
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 ��بامحشا-

 برسام:محشا کشه؟

 اممم من ورم سارینا بود-

 برسام:اها

 وگ  این حر ا رو بزار چن تا عکس بگشریم-

 برسام:چرا؟

 همشنموری خب-

 برسام:باشه

دیگووه باهوواش حوورد زدمووو راه چوون تووا عکووس انووداختشم بووا تشووا بشمارسووتان  و یکووم 

 ا تادم سمت خونه

 توراه عکسارو  رستادم واسه محشا و دودیقه بعدش زنگ زد

 اگو-

  محشا:سالم

 سالم،خوبی؟-

 محشا:مرسی توخوبی؟

 بدنشسم-
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 محشا:مرسی بابت عکسا

 مشدونسم واست مهمه واسه اون  رستادم-

 محشا:مرسی

 دوس  داری؟-

 محشا:کشو؟چشو؟

 برسامو مشگم-

 ��من؟محشا:

  نه من-

 محشا:نه بابا

 بروخودتو سشاه کن ،من ودم یه عمره   ا   روشم-

 محشا:خب که چی؟

 جواب سواگمو بده-

 محشا:اره عاشقشم خب؟

 مشدونی یه ماه دیگه عروسششونه-

 محشا:ینی برسام انقد عمله داره؟
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 برسام نه وگی سارینا چرا-

 بشای وسط ا ن  همشدم چر انقد عمله داره،از این مشترسه تو

 محشا:نمشام

  مگه عاشق  نشسی-

 محشا:واسه خوشبختی خودش

 اها-

 محشا:کاری باری

 نه  ربانت،-

  محشا:سالم برسون به ایسان،نه نه نرسون

 دیوونه-

 محشا:خدا ظ

 خدا ظ-

گوشووشو  طووع کووردم و کووم مونووده بووود تووا خونووه،راه ا تووادم ، وونج دیقووه بعوودش خونووه   

 .مشتونستم تنهاش بزارمبودم ،اگبته خونه ایسان اینا ،ن

 ایسان-

 ایسان:جانم،اومدی
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 اره-

 سارینا:خوش اومدی

 اه این دختره که دوباره اینماست

 مرسی-

 دوتایی اومدن تو راه رو

 ی کردنب.و.سایسان و سارینا رو 

 سارینا:ایسان  ردا مشبشنمت

 ایسان:اوکی ،خدا ظ

 خدا ظ-

 ر ووتم معمووو  مبوول موونم شوودخواب اتووا   تووو ر ووت بووود خسووته ایسووانم سوارینا ر ووت و  

 .برد خوابم که مشکردم  ک اینا کار عا بت به و   یرایی تو

 

 [محشا]

 گوششو  طع کردم و با عفبانشت  رت  کردم رو زمشن و زدم زیر گریه

 هما بدو بدو اومد تو اتا م

 هما:دوباره چته؟
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 هشچی هما وگم کن-

 هما:بگو دیگه ،وگرنه منم گریه مشکنما

 درک-

 زد زیر گریهبا حرد من 

 انگار  قط منت ر همشن حرد من بود

 د  خودشم  ر بود انگار

 عع تو چته-

 هما:هشچی،توبگو چته

 عروسشه عشقمه-

 اینو که گفتم زد زیر گریه

 توچته اخه-

 هما:من درکت مشکنم منم کششدم این دردارو

 هه همدردیم  س،تعری  کن هما-

 هما:تو ایران عاشل یه  سری شدم ،

بووودیم و بعووداز سووه سووا  ازم جداشوودو ر ووت بووا دخترعموووم ازدواج    سووه سووا  بوواهم

  کرد



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

308 

 

 تو عروسششم ر تم خشلی خوشک  شده بودن،خشلی به هم مشومدن

 بخامر همشنم ما ت نمشوردم اونما بمونم و اومدم اگمان،دور ازهمه

  اگهی بمشرم-

 هما:هوی خدا نکنه دیوونه

 مشخام راحت شم-

 هما:نزن این حر ارو دیوونه

 لط کردم تسلشم -

 هما:مشری عروسش ؟

 تو ع نداری که عروسی عشقمم از دست بدم هان؟-

 هما: لط کردی ،مشبندمت به همشن تخت نمشزارم بری

  ایمکی مشرم-

 هما:من ر تم به کما رسشدم که تو بری؟

 نمشدونم وگی من مشرم-

 هما:بسپر دست خدا

 منم همشن کارو مشکنم-
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  هما:امشبو  ش  تو مشخابم

  وووووووونجو-

 هما:هشز

 اخه تاحا  دختر به این خوشکلی ب لم نخابشده-

 :هما

 .اومد ب لم دراز کششد و باهم خوابشدیم

 [محمد]

 با ایسان ر تشم بشمارستان،یه راست در تشم تو اتاق برسام

 اینو باش زودتر ازما اومده خانوم به ظاهر محترم

 سارینا:سالم بچه ها، رارشد امروز ببریم  خونه

 ایسان:وا عا

 سارینا:اره دکتر گفت

 مشگفتی ما نمشومدیم خب-

 ایسان:محمد

 سارینا:چی؟
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 هشچی-

 بعداز چن دیقه دکترش اومد

 سارینا:کی مشتونشم ببریم ؟

 دکتر:وسایالشو برداره بعدش مشتونشن ببرین 

 سارینا:مرسی

 دکتر:خواه  مشکنم

 .دکتر ر ت و سارینام باهاش ر ت که وسایالی برسامو بگشره

 چه حسی داری داری برمشگردی خونت؟-

 برسام:بی حسی

  دحا -

 :برسام

 سارینا با خره اومد با برگه ی مرخفی

 برسام:بریم ینی

 وابسته شدی به اینما مگه-

 برسام :من  لط بکنم



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 ایسان:خوشم مشاد اخال ت ت ششر نکرده

 سارینا:نمشخاین برین

 برسام:باشه نزن

 ت تو اتا  ر تشم خونه و برسام یه راست ر 

 کمک بشا ایسان:من مشرم چایی بشارم،محمد 

 باشه-

 ر تشم توی اشپزخونه وچایی اماده کردیم

 ایسان:تو چایی رو ببر منم مشام

 باشه-

 ر تم دم در اتاق در یه کوچوگو باز بود

 دختر از این بی حشا ترم مگه داریم اود

 منم یه تقی در زدم و ر تم تو

 اِهووِم،-

 ؟سارینا:عع اومدی

 نه روحمه اینما-
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 ��:سارینا

-😏 

 ایسانم اومد

 ایسان:خب بچشن چایی هارو

 باشه-

 چایی رو گ اشتم جلوشون و یه گوشه نشستم

 سارینا:از هفته دیگه خریدارو شرو  کنشم دیگه

 برسام:خرید چی؟

 سارینا:عروسی و خب

 برسام:اها

 چه عمله ایشه خب؟-

 شتونسارینا:انگاری دوست نداری بری سرخونه زندگ

 

 برسام:باشه خب بریم

 سارینا:وایی مرسی عشقم

 برسام:خواه  مشکنم عزیزم
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 کنشم ایسان:سارینابلندشو شام درو 

 سارینا:بچه ها شام بریم بشرون؟

 برسام:موا قم

 ایسان:منم

 بریم خب-

 ر تشم رستوران همششگی توجای همششگی

 اومده بودیه گح ه برسام سرشو گر ت تو دوتا دستاش معلوم بود به   شار

 داداش خوبی-

 برسام:خوبم محمد جان

 ایسان:چی مشخوری بری؟

 برسام: شتزا مخفوص

 م ه محشا-

 برسام:چی؟

 سارینا:هشچی ،نوششدنی چی مشخای ،

 برسام :نوشابه
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 .سارینا گارسونو صدا زدو سفارشارو داد 

   ارو خوردیمو ر تشم خونه

 . موندم اینا برسام شب دوباره خونه 

 [هفته بعد]

 [محمد]

 گوششم زنگ خورد

 اگو-

 سارینا:سالم خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟-

 سارینا:مرسی،نمشدونی چرا برسام گوشششو جواب نمشده؟

 نه من خونه خودمم وگی دارم مشرم  ش  اونا-

 سارینا:باشه ،ر تی به  بگو زنگ بزنه به من

 باشه-

 سارینا: عال

  عال-
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 زدگوششو  طع کردم و  شت بندش محشا زنگ 

 اگو-

 محشا:اگو سالم

 سالم-

 محشا:خوبی

 خوبی؟ تو مرسی -

 محشا:بد نشسم،چخبراز برسام؟

 امروز دارن مشرن خرید واسه عروسی-

 با ب ض گفت: س مبارکه

 وگ  کن چرا صدات عوک شده؟-

 محشا:یکم مریضم

 انشاب که خوب مششی-

 محشا:مرسی

 محشا،من دم خونه برسام اینام بعدا زنگ مشزنم-

 باشه،مرسیمحشا:
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 خواه ،بای-

 محشا:بای

 زنگ و زدم برسام درو بازکرد

 چطوری داداش-

 برسام:مرسی بشاتو

 ر تم تو دو دیقه نکششد که سارینا زنگشد به برسام

 برسام:جانم

 سارینا:عشقم بشاین بشرون دیگه

 برسام:باشه نفسم، عال

 سارینا: عال

 خداروشکر وا عا که محشا اینمانبود

 ایسان:بریم؟

 مبری-

 شدیم سارینا ماششن سوار و بشرون ازخونه اومدیم 

سوووارینا،بعدازکلی احووووا   رسوووی گفوووت :او  بوووریم  ووورو گبووواو عوووروو و گبووواو  

 دوماد؟
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 برسام:بریم

ر تووشم یووه سوواگن خشلووی شووشک و مملوو  ومووا نشسووتشم سووارینا مشپوشووشد برسووام           

 .ن رمشداد

 خشلی گباو عروسای خوشکلی داشت

 وگی به سارینا نمشومد اصن

   ا خره برسام و سارینا به تفاهم رسشدنب

 و یکششو انتخاب کردن 

 سارینا:خب ا ن نوبت گباو دوماده

 .همون ساگن مبقه با ش مخفوص دومادا بود

 .برسامم کلی گباو عوک کرد تا با خره یکی انتخاب کردن

 کوه  هموونی  مشکنوه  دواج از داره کوه  اونوی  بوا  نوداره  خبور  اصون  مشسووزه  حواگ   دگم به 

 .مشومد بدش ازش  ش  دوماه

 ایسان:من گشنمه

 سارینا:بفبر گلمم انتخاب کنم بریم رستوران

 چرا انقد عمله داری-

 سارینا:تفمشم گر تشم اخر هفته بگشریم
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 اخر هفته؟-

 سارینا:اره

 برسامم  بو  کرد؟-

 برسام:اره داداش،دیگه بریم سر خونه زندگشمون

 انشاب که خشره-

 ایسان:انشاب

 و یه دسته گ  عروو رز  رمز انتخاب کرد،از ساگن اومدیم بشرونر تشم

 سارینا:ا ن بریم ناهار

 ر تم یه رستوران ششک ایرانی

 گارسون:خوش اومدین،چی مش  دارین؟

 زرشک  لو-

 ایسان:منم زرشک  لو

 برسام: ورمه سبزی

 سارینا: س شد دوتا زرشک  لو دو تا  ورمه سبزی

 برگشت گارسون ر ت و  نج دیقه دیگه
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 سارینا:مرسی

 خواه -

   امونو خوردیمو ر تشم بشرون

 سارینا:ایسان نوبت گباو توومحمده

 بقشه کارارو کردی مگه-

 سارینا:اونارو سپردم دست کسی

 اهان-

 ر تشمو یه دست کت و شلوار من گر تم ویه گباو شبم واسه ایسان

 دیگه تقریبا شب شده بود و ر تشم خونه

 ه نوشتن کارتهاسارینا: ردا مشام واس

 برسام:باشه عشقم

 

 :ایسان

 خدایا این کی اینارو یاد گر ت

 خداعا بتمونو بخشر کنه با این دیوونه ها

 ایسان:بلندشو بچه جمع کن خودتو ا ن سارینا مشاد
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 اه ایسان و  کن دیگه خستم-

 ایسان:بلند مششی یا؟

 ینی سارینا از من مهمتره؟-

 ایسان:من همچشن حر ی زدم؟

 زار بخابم س ب-

 برسام:اه  اشو دیگه

 تو ازت چشه-

 برسام:بلندشو

 نخوام؟-

 برسام بلندت مشکنم

 باشه تو خوب-

 .بلندشدم و با بشحاگی ر تم تو حموم دستو صورتمو شستم و اومدم بشرون

 ایسان:صبحونه امادو تو اشپزخونه برو بخور

 باشه-

 مش و  خوردن صبحونه بودم که زنگ در به صدا دراومد
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 ایسان؟ کشه-

 ایسان:سارینا

 اها-

 ظر ارو همونموری و  کردمو ر تم توی   یرایی

 سارینا:سالم خوبی

 مرسی بدنشستم-

 سارینا:خوبه،بریم سرکارمون

 برسام:ما  و   بخایم ده تا بقششو خودت بنویس

 سارینا:باشه

کلووی کووارت نوشووتن و بعدشووم بوواهم واسووه  خشوو  ر ووتن و اگبتووه بششترشووو  خوو     

 .کردن

 

 وسوووووووووویروز عر

 [محشا]

  شنگ اماده شدم ،واسه عروسی عشقم خوشک  کردم هه

 ��اماده بودم مشخاسم برم بشرون که دیدم در  فله
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  با دادو  ریاد

 هما مشدونم کار توهه بس کن به تو چه-

 هما:گفتم نمشزارم بری

 بسه توروخدا بزار برم-

 هما:نمششه

 به توچه اصن-

 هما: ششمون مششی مشدونم

 گریه گفتم:توروخدابا 

 هما:محشا به جون برسام که نمشزارم

 هشچی نگفتم و نشستم رو زمشن و اشک مشریختم

 همادرو با کلشد باز کردواومد کنارم نشست

 هما:انقد خودتو ا یت نکن بری که چی بشه؟

 نمشدونم خودمم-

  هما:گریه نکن،صورتت سشاه شد

 بدرک-
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 رهما:بسه گریه نکن،بلندشو گباساتو دربشا

 همشنموری ز  زدم به چشاش

 هما:اصن برو حموم سبک شی

 باشه-

 گباو ور داشتم و باچشای خشس ر تم تو حموم

 گباسامو در اوردم و اب داو وا کردم و ر تم وان

 نشسته بودم که چشمم به تش  خورد

 اصن چرا  بال به  کرم نرسشده بود؟

  سریع ور داشتم 

 داشتم نگاش مشکردم

 هخودکشی بهترین راه

 وجدان:اره ن رمنم همشنه

 منطل:این دنشا روز خوش ندیدی اون دنشاتو نابود نکن

 اخه تنها راه حلمه

 منطل:اخر هرشبی روزه اینو بدون
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 باخودم درگشر بودم به تش  تودستم ز  زده بودم

 که هما صدام زد

  هما:محشا محمد زنگ زده

 مششه بشاری گوششمو-

 هما:بشا،

 مرسی-

 دادم گوششو گر تم و جواب

 اگو-

 [برسام]

 ارایشگاه رسوندم صب زود بلندشدم و ر تم وایسانوسارینا رو 

و خووودمم ر ووتم واسووه اصووالح از ایوون چوورت و  رتا،محموودم  رسووتادم حواسوو  بووه      

 بقشه چشزا باشه،

 وارد ارایشگاه شدم و نشستم روی صندگی وتو اینه به خودم نگاه مشکردم

 ده رو اومد جلو چشامیه گح ه چشام سشاهی ر ت و یه دختر خن

 ارایشگر:خوبی؟

 اره-



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

325 

 

 ارایشگر:شرو  کنم؟

 اوهوم-

 حدودا چهارساعت کام  مو  کششد که تموم شع،خشلی کال ه شده بودم اهههه

 سوار ماششن شدم که ماششنو گ  بزنم

 ماششن و روشن کردمو راه ا تادم سمت همونمایی که سارینا ادرو داده بود،

 دادم که گ  بزنن و خودم ر تم یه کا هو تی رسشدم ماششن و تحوی  

 .و منت ر شدم

 یکی دوساعت مو  کششد که ماششن و دوباره تحویلم دادن

 سوار ماششن شدم و راه ا تادم سمت ارایشگاه دنبا  سارینا

 داشتم رانندگی مشکردم که دوباره

  چشام سشاهی ر ت نمشتونستم جلو چشاموببشنم، کنترگمو از دست دادم

 .نفهمشدمدیگه هشچی 

 [محمد]

 .هرچی سعی کردم با گوشی برسام تماو بگشرم مو ل نمششدم

 خورد زنگ گوششم 
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 اگو-

 را برسام جواب نمشده؟۰ایسان:سالم ،

 سالم،چه مشدونم بابا ،خودم نزدیک صد بار به  زنگ زدم-

 ایسان:خدا بخشر کنه

 انشاب-

 ایسان:خبری شد زنگ بزن

 باشه،کاری باری-

  ظایسان: عال ،خدا

 خدا ظ-

 گوششو  طع کردمو که  شت بندش یه شماره ناشناو تماو گر ت

 بله؟-

 سالم،ببخششد شما صاحب این گوشی مششناسشن؟+

 بله-

 ایشون تفادد کردن و تو ...بشمارستان منتق  مششن+

 اوکی خودمو مشرسونم خدا ظ-
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 خدا ظ+

 گوششو  طع کردم و هو  هوگکی به یه تاکسی زنگ زدم،

 م که یادم اومد زنگ بزنم به ایسانتو تاکسی بود

 گوششم در اوردمو شمارشو گر تم

 ایسان:اگو،خبری شده؟

 اره،بشاین به این ادرسی که مشدم-

 ایسان:کما با این سرو و ع

 اره، عال-

 .گفتم و بدون توجه به  گوششو  طع کردم

تاکسووی نگووه داشووت و  شوواده شوودم و بوودون اینکووه  ووو  مر ووو حسوواب کوونم راه ا تووادم 

 مت در ورودیس

 راننده تاکسی:هی ا ا کما  وگو حساب نکردی

 اخ ببخششد یادم ر ت-

 ر تم جلو و و  دادم و ر تم سمت در ورودی

 و بعدشم   یرش،

 ببخششد بهم زنگ زده بودین-
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  رستاره :دنبا  من بشا

 اون جلو را ا تادو منم دنباگ 

  شت در یه اتاق وایساد

  رستار:اینه بشمارتون؟

 بله-

 ار:مشک  حا  ه داشت؟ رست

 بله-

  رستار:چرا گ اشتشن رانندگی مگه نمشدونستشن خطرناکه؟

 نه-

  رستار: قط دعا کنشن واس  همشن

  رستاره ر ت و  شت بندش ایسان زنگ زد

 اگو-

 ایسان:کمایی؟

 وایسا اومدم بشرون-

 ایسان :باشه
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 گوششو  طع کردم ر تم بشرون از بشمارستان

 م و گفت:چششده ؟داداشم کماو؟ایسان با گریه اومد سمت

 تفادد کرده-

 سارینا:چی؟

 تفادد-

 من ر تم تو اوناهم با گریه زاری اومدن دنباگم

 ر تم  ش  دکتر

 سالم-

 دکتر:سالم

 حا  بشمار ما چطوره؟-

دکتر:اگه تا یه هفتوه بهووش بشواد خوبوه وگوی اگوه نشواد متاسوفم نمشتوونشم کواری بوراش            

 کنشم

 حاگم خشلی خراب شده

 ..ینی-

 دکتر:بله متاسفانه

 وای نه-
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 از اتاق دکتر اومدم بشرون ر تم  ش  ایسانو سارینا

 ایسان:محمدتورو خدا بگو چی گفت

  باب ض گفتم:اگه تا یه هفته دیگه بهوش نشاد

گریووه ایسووان و ساریناشوودت گر ووت و موونم نتونسووتم جلوووی گریمووو بگشوورم و ر ووتم    

 تو حشا  بشمارستان

 ای وای محشا کال یادم ر ت

 گوششمو از جشبم در اوردم و زنگ زدم به 

 اگو-

 محشا:سالم

 سالم،کمایی؟-

  محشا:نمشام

 توکه این همه اصرار داشتی که بشای-

   شنگ ب ض تو صداشو حس کردم

 محشا:نمشام دیگه

 محشا چشزه-

 محشا:ازدوج کردن؟خب مبارکه
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 ب ض  ترکشد و شرو  کرد به گریه

 شرهمحشا برسام تفادد کرده و ممکنه بم-

 محشا:چی؟چموری؟مطمئنی؟

 اره،مشای بشمارستان؟-

 محشا:نه

اه محشووا شورشووو دراوردی گووور بابووای سووارینا بسووه اگووه امووروز اوموودی کووه اوموودی    -

 اگه نه که کال خدا ظ

 گوششو  طع کردمو ر تم تو

 ایسان داشت گریه مشکرد

 نمشتونم ببشنم عشقم اینموری زجر مشکشع

  تونم ما ت بشارمخداا یکم به منم  درت بده که ب

 

 [محشا]

 

 گوششو  طع کردم و بدون اینکه معط  کنم از حموم زدم بشرون

 و ر تم تو اتا م و شرو  کردم به  وششدن گباسام
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 که هما صدا زد

 هما:بشا ناهار

 دارم مشرم-

  اومد تو اتا م و گفت

 هما:کما؟

 ب ضم شکست و گفتم

 برسام-

 هما:مشدونم، ازدواج کرد

 تفادد کرده-

 ا:مشخای بری بشمارستانهم

 تو ع نداری که بششنم اینما و دست رو دست بزارم-

 هما:منم مشام،نمشتونم تو این شرایط تنهات بزارم

 عشن برق و باد اماده شدم و هما زنگ زد تاکسی

 دو دیقه مو  نکششد که تاکسی اومد دم در

اده سوووار تاکسووی شوودیم ودوسوواعت مووو  نکشووشد کووه رسووشدیم دم بشمارسووتان و  شوو    

 .شدیم و گوششمو دراوردمو زنگ زدم به محمد
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 اگو-

 محمد:سالم کمایی

 دم بشمارستان-

 محمد:خو بشا تو

 مبقه چندم-

 محمد:دوم

  عال-

 محمد: عال

 گوششو  طع کردم گ اشتم ت جشبم و

 و باهما راه ا تادیم ر تشم تو

 وارد راهرو که شدم ایسان وسارینا خشکشون زد

 سارینا:محشا

 تا ا ن کما بودیایسان:محشا،

 هما:اینارو بعدا مشگه  عال مشخاد بره برسامو ببشنه

 ایسان:نمشزارن
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 ر تم از  شت اینه نگاش کردم

 اشک گونه هامو خشس کرد

  اخع خدا این حقمه

 واسه خودم نخاستم  که  قط خوشبخت بشه

 این بود جواب 

 خداجونم بخدا سنم واسه این همه درد مناسب نشس

  شو دیگهاهه بری خستم  ا

  اشو بخدا دیگه هش  جا نمشرم همشن جا ور دگت مشمونم اگه بخای

  اشو هر چی بگی همون کارو مشکن بلندشو دیگه

 گعنتی بلند شو

 خدایا اون ما  من یاکه منم ما  تو

  خدایامنو ببر اون بمونه خواه  مشکنم

 بخدا ما ت درد بششترو ندارم

 جز بری دیگه هشچکسو ندارم

 مه دارم ندارماینو نگشر ه
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 [برسام]

 

 عع اینما کماو

 من کمام

 چقد نرمه انگاری رو ابرام

 بقشه کمان  س؟

  همه زندگشم یه گح ه عشن  شلم

 از جلو چشام رد شدم

 درد شدیدی رو روی شقشقه هام حس کردم،

 حا   همشدم چی به چشه

 اره گوگت زدن+

 عع شما کی هستشن؟-

  ک کن  رشته نماتت+

  رشته نماتم؟-

 اره+

 ینی چی؟-
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 بشا دنباگم+

 مشداد نشون من زندگی ر تم دنباگ  یه چشزی شبشه تلویزیون بودو توش 

 عع اینکه محشاو-

 اره+

 اگهی بمشرم براش چرا گریه مشکنه؟-

 بخامرتو+

 بخامرمن چرا؟-

 چقد احمقی که تاحا  نفهمشدی دوستت داره+

 ا ن چشکار کنم من؟-

 مشخان برت گردونن+

 منو؟-

 گی نه بخامرتو ، قط بخامر این دختراره،و+

 خشلی سختی کششده تو زندگش 

 مشدونم-

 

 بخامرتوبه این روز ا تاده  درشو بدون+
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 کی مشتونم برگردم؟-

 معلو نشس+

 وگی اون-

 خودم مشدونم دارم چشکار مشکنم+

 اینو که گفت چشام سشاهی ر ت

 که بستم 

 چشامو که باز کردم نبود دیگه

 گشمو نگاه مشکردمنشستم همونما و زند

 جسم بی جونم رو تخت بشمارستان

 ایسان و زجه هاش

  محشا و گریه هاش و دعاهاش

 همه اینارو مشدیدم وگی نمشتونستم کاری کنم ،

  جز انت ار

 

 [محشا]  

 .حدودا دوروز گ شته بودوهش  حرکتی از خودش نشون نداده بود
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 خدایا امشدم  قط تویی گطفا ناامشدم نکن

 اندازه ده سا   شرشدم،این دوروز 

 رو زمشن نشسته بودم که دکترش با گبخند از اتا   اومد بشرون

 خشلی سریع بلندشدمو ر تم سمت 

 ا ای دکتر هنوزم خبری نشده؟-

 دکتر:خوش خبری دارم براتون

 بهوش اومده-

 دکتر:اره مشتونشن ببشنشن 

  وای مرسی-

 دکتر:خواه 

 دکتر ر تو

  ، تو نروایسان:بزار او ما بریم داخ

 چرا-

 ایسان:همشنموری

 بااینکه د  تو دگم نبود ببشنم  وگی  بو  کردم
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 .ایسان و سارینا و محمد ر تن تو ومن  شت درر منت ر موندم

 خدایا شکرت،مرسی مرسی،خداجونم عاشقتم

 یهو سارینا اومد بشرون بعدشم ایسان و

 محمد

 چششد؟-

 محمد:وگ  توبرو ببشنم چی مششه

 

 و در زدمر تم  شت در ،

 برسام:گمششن نمشخام ببشنمتون

 راحتم بزارین خواهشا

  یکم ر تم تو

 حتی من ؟-

 منو که دید یه گبخند ژکوند زدو

 برسام: تویی محشا؟

 اره-

 برسام:بشاتو
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 ر تم تو و رو کناره تخت  نشستم

 چطوری؟-

 برسام: قط یکم درد دارم همشن

 خوب مششی-

 ودی؟برسام:ایناروگ  کن این همه و ت کما ب

 توکه بشهوش بودی من ازدواج کردم خبر نداری-

 ��برسام:جدی

  ک کن من ازدواج کنم-

 برسام:کدوم بدبختی حا ره باتو ازدوا کنه اخه؟

 همشنو بگو خو-

 برسام:دیوونه

 بگم ایسان بشادتو؟د  تو دگ  نبود که ببشنتت-

 برسام:نه

 خواهشا-

 برسام:مشگم نه ینی نه
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 جون من-

 گی  عال نبخششدم برسام:بگو بشان و

  ر تم دم درو ایسان و محمدو صدا زدم

 ر تن تو

 به دیوار تکشه دادم و که سارینا رو دیدم

  شت به من بودو داشت مشر ت

 وگی کما ؟

 هه خدا مشدونه

  اونی باعث وبانی این همه بدبختشاو

  رق  کرو خشا  بودم که

 محمد:نمشخای بشای تو؟

 من؟-

 محمد:نه،عمم

 ر تم ت و اتاق

 برسام :کمایی تو دوساعته
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  شت در-

 محمد: ریبی مشکنی؟

 عع نه بابا-

  برسام:ما یا تفمشمی گر تشم

 چی؟-

 برسام:بشام شهر شما

 ��وا عا؟-

 ایسان:اره

 خوبه-

 (یه هفته بعد)

 

 برسام مرخص شدو سارینارو هم بعد از اون روز دیگه ندیدم  دیگه

 (و شهر ما )بنکارای انتقا  ایسان و محمدم انمام دادیم و ت

 توی یه ا ارتمان زندگی مشکنن

 برسام:بریم ساح ؟

 ساح  چرا؟-
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  برسام:همشنموری

 بفبر اماده شم  س-

 برسام: قط سریع

 اوکی-

 من امادم-

 برسام:خب بریم

 

 دستاشو  ف  دستام کردومنم با تعمب نگاش کردم

 وگی انگار نه انگار

 رسشدیم ساحلو یه گوشه نشستشم

 بری-

 برسام:هوم؟

 هشچی-

 سرشو گ اشت رو زانوهام و شرو  کرد حرد زدن

 

 برسام:محشا
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 هوم؟-

 برسام:من تفادد کردم گریم کردی؟

 من؟-

 برسام:اره تو

 نه بابا جشن گر ته بودم-

 برسام:جون من

 نه جون خودم-

 برسام:یه چشزی مشخام بگم وگی نمشدون چموری بگم

  عشن ادم-

 برسام:سخته خب

 ��خو نگو اصن-

 نه مشگم برسام :نه

 خو بگو-

 از رو زانوهام بلندشد و وایساد و  شتشو به من کرد

 برسام:محشا چشزه
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 چشز؟-

 برسام:محشا من

 تو؟��-

 برسام:دوستت دارم

 ��چی؟-

 برسام:بخدا تو  بوگم کن دنشارو مشریزم به  ات تو  قط  بو  کن

 اگه نکنم چی؟-

 برسام:خب دیگه مزاحمت نمششم

 اها-

 و هر و ت خاستی جوابمو بده منت رمبرسام: س  کراتو کن 

 

 اینو گفت و ر ت

 بلندشدم وایسادمو گفتم

 مگه نمشگی دوسم داری؟ س چرا داری مشری؟-

  برگشت سمتم و

 برسام:جانم؟
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 هشچی گفتم به ایسان سالم برسون-

 برسام:مطمئنی؟

 اره-

 برسام:باش خدا ظ

 کم کم داشت مشر ت که نتونستم جلو دهن  مفبمو بگشرم

 بری-

 برسام برگشتو گفت

 برسام:هوم؟

 ها هشچی ،-

 برسام:دوستت دارم محشا خشلی دوستت دارم

 منم-

 برسام:تو؟

  خندیدمو گفتم

 دوستت دارم خره-

 بلندم کرد رو کوگشو داشت منو مشبرد
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 هوی بری کما؟-

 برسام:یه جا

-😐 

 ر تشم خونه من درو باز کردمو

 هما-

 برسام:خونس؟

  ک نکنم-

 نوشووته کا وو  رو یخچووا  در همووارو اشووپزخونه  راسووت ر ووتم تووو   ر تووشم تووو و م یووه 

 بود

 نمشام امشب خونه نگرانم نشو

 برسام:مگه  رن بو ه که اینموری نام نوشته؟

 گوشش  خرابه اخه-

 برسام:گشنته

 اره خشلی-

 برسام:املت بزنم؟

  من  ایم-
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 برسام:اوکی

 من ر تم گباسامو عوک کنم تو عمقم املت درو کنه

 رگشتم تو اشپز خونه و املت اماده بوددوباره ب

    ارو خوردیمو تموم شد

 برسام:بریم بخابشم  ردا ظر ارو مششوریم

 جانم؟-

 برسام:بخابشم

 بخابشم؟-

 برسام:اره،تو ع نداری که تنهات بزارم

 ��من یه عمر تنها بودم-

 برسام:من ا ن اینما شل مم

 نه هویج-

 تم و  شت در وایسادماینو گفتم و در ر تم تو اتا مو درو بس

 برسام:وا کن محشا

 نشخام-



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

349 

 

 برسام:واکن مشگم

  از  شت در اومدم کنارو و اومد تو

 من خوابم مشاد توام برو تو ها  بخاب-

 ��برسام:تو ها 

 اره-

 برسام:نمشخام

 وگو شد رو تختم 

 برسام:اخر شب مشرم تو ها 

  بدون توجه به  دراز کششدم رو تخت و سرمو گ اشتم رو باگ 

 برسام:هی دختره

 دختره اسم داره ها-

 به سشن  اشاره کردو گفت

 برسام: از این به بعد باگشت اینماو

 

 سرمو گ اشتم روسشن  وداشتم  ک مشکردم

 برسام:محشا



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

350 

 

 هوم؟-

 برسام:محشا

 هوم؟-

 برسام:محشا

 جانم؟-

 برسام:حا شد،واو چی ر تی؟

 مششه حر ی از گ شته نزنی-

 رد بزنشمبرسام:باش، س از اینده ح

 باشع-

 برسام:م ال بچه دار بششم،

 دختر یا  سر؟-

 برسام: ر ی نداره

  س دختر باشه-

 برسام:هرچی خانومم بگه

 یه گبخند زدم و گفتم:اسم  چی؟
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 برسام:نمشدونم

 سارینا؟-

 برسام:دیگه گطفا اسمشم نشار

 باشه باشه  لط کردم-

 برسام:اوا خوبه؟

 چرا-

 برسام:اخه به محشا هم مشخوره

  بوگه-

 برسام:محشا

 هوم؟-

 برسام:محشا

 جانم؟-

 برسام:دوستت دارم

 خودمو گوو کردمو گفتم

 من نداگم-
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 بلندشدو شرو  به  ل لک دادنم کرد

 نکن بری-

 برسام:که دوسم نداری

  خره عاشقتم-

 وگو شد روم،وگفت

 برسام:دیوونه

 خودتی-

 ب لم کردو گفت :دیوونه توام خو

  داتم-

 داتمبرسام:چه  لطا،خودم  

 ��و

 برسام:نبشنم  شا تو کج و کوگه کنشا 

  لط کردم-

 برسام:ا رین بشا بخابشم حا 

 .ر تم ب لشو نفهمشدم کی خوام برد
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 صب با صدای زنگ گوشی بشدار شدم

 ��این گوشی کشه اخه

 عع بری کماو

 گوشی رو مشزو برداشتم و جواب دادم

 اگو-

  

 ببخششد انگاری اشتباه گر تم+

 ر تی ،باکی کار داری؟نه اشتباه نگ-

 برسام+

 شما؟-

 حسام هسم+

 عع چطوری تو؟-

 حسام:شما؟

 عع باش منو نمششناسی نامرد-

 حسام:محشا تویی؟

 نه ،عمتم-
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 حسام:خوبی ؟چخبرا؟

 مرسی،هشچی،کمایی تو؟-

 حسام:کلن

 عع تو که گفتی بر نمشگردم-

 حسام:برگشتم دیگه

 اها-

 برسام اومد تو اتاق

 برسام :کشه؟

 حسام-

 .ششو از دستم کششدو ر ت تو ها  داشت باهاش حرد مشزدگو

 منم یه راست ر تم حموم 

 از حموم اومدم بشرون و با موهای خشس

 ر تم سمت اتا م و مش و  خشک کردن موهام شدم

 وگی مگه مششد

 برسام اومد تو اتا م و یه چ دیقه ایی نگام کرد
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 گر ت دستم از سشوارو و اومد شونه و 

 .ششدن موهام شدمش و  سشوار ک

 هی چشکار مشکنی؟-

 برسام:به توچه موهای عشل خودمومشخام سشوار بکشم

 ��عشقت کشه؟-

  برسام:یه دختر نازو خوشک 

 برو موهای همون دختره رو سشوار بک -

 برسام:دارم مشکشم خو

 

 �😁�:برسام

 حسام چشکار داشت؟-

 اینما مشاد برسام:هشچی شب 

 اهاکار موهام تموم که شد-

 اومد خونه هما

 هما:محشا

 جانم-
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 هما:خونه ایی

 اوره-

 یهویی برسام اومد

 هما:عع تو اینمایی ؟

 برسام:نه اینی که مشبشنی روحمه

 هما امروز به کمکت نشاز دارم-

 هما:در خدمتم

 .دو تایی ر تشم تو اشپزخونه و تا خود شب اشپزی کردیم

 

 (شب)

 

 زنگ در خورد

 برسام:عع اومد

 خو وا کن درو-

 م ر ت درو باز کردو حسام اومد توبرسا

 حسام:سالم
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 سالم چطوری-

 حسام :مرسی

 معر ی مشکنم ،حسام دوستم هما-

 رومو کردم سمت هما و گفتم

 هما:دوستم حسام-

 هما:خوشبختم

 حسام:منم همشنطور

  ر تشم تو وچون شام اماده بود او  شام خوردیمو

  بعدشم مشوه و چایی و بعدش حسامو برسام ر تن

 هما هم ر تشم   منو 

 

 من ر تم تو اتا م ودگی مگه خوابم مشبرد

 تو  کر این بودم که اگه هماو حسام باهم باشن چه خوب مششد،

 بن رم خشلی بهم مشان و دوتاشونم دوو دارم

 تو همشن  کرا بودم که صدای زنگ گوششم همشو ریخت

 گوششمو برداشتم
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 اگو-

 برسام:چطوری عشقم؟

 بد نشسم تو خوبی؟-

 رسام:چه  لطاب

 �😳�جانم؟-

 برسام:چته که بد نشسی عشل من همششه بایدعاگی باشع

 خستم  قط-

 برسام:مزاحمم؟

 ��دیوونه-

 برسام:دیوونه ی توام

 جوووووونم؟-

 برسام:هشچی زنگ زدم صداعشقمو بشنوم  قط

 مشسی عمقم-

 برسام:شبت خوش نفسم

 شبت خوش عزیزم-
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 برسام:راستی

 جانم؟-

 برسام:یادت نره

 چشو-

 برسام:دوستت دارم

 من بششتر-

 برسام:تو کع نفسمی

 تو دنشامی-

 برسام:مواظب خودت باش

 باش-

 برسام:خدا ظ

 خدا ظ-

 گوششو  طع کردمو  رت  کردم انور تختم

 اصن بری چرا امروز اینموری مشکرد جلو حسام

 ایوووششش  اصن این چی داره که عشقشم
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 وجدان:اخالق،خوشکلی،سشکس  ک

 ش  عاشل شدنماینام شد دگ

 ای جان عشل خودمه به هشچکی نمشدم 

 جونمم مشدم براش

تووو همووشن  کوورا بووودم و  ربووون تووو ا کووارم  ربووون صوود ه برسووامم مشوور تم کووه         

 .نفهمشدم کی خوابم برد

 صب بشحا   اشدم از خواب،همشن که نشستم رو تخت یه عطسع زدم

 از اون عطسه خطرناکا

 گوششمو برداشم یه  شام داشتم

 کردم نگاش

 برسام:صبحت بخشر خانومم

 بشدار شدی زنگ بزن نفسم

 با این  ی ام  ه گبخند از ته د  اومد رو گبم

 شمارشو گر تم و زنگ زدم

 برسام:سالم،صبک خانومم بخشر

 صبک عشل منم بخشر-
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 برسام:خوبی؟

 ن -

 برسام:چرا؟

 سرما خوردم-

 برسام:اگهی  ربونت برم

 ا ن مشام اونما

 باشه عشقم ،-

 ام: عالبرس

  عال-

 

 گوششو  طع کردم که هما یه د عه اومد تو

 جش -

 هما:چته تو؟

 ترسشدم-

 هما:من مشرم  ش  اگناز تا شبم نمشام

 با عمقت خوش باش
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 هما:خاک تو سرت بااین حرد زدنت

 ��عمقم و عمشمم

 گمشو هما-

 هما:ایششی چندش

 بزار عاشل بشی خره-

 ��هما:جمع کن بابا،خدا ظ

 خودت باشخدا ظ،مواظب -

 هما ر ت  ش  اگی دوباره تنها شدم

 وگی عشب نداره بری جونم مشاد ا ن

 

  دوباره رو تختم دراز کششم

 اروم اروم داشت خوابم مشبرد با صدای زنگ در به خودم اومدم

  بلندشدم ر تم درو وا کردم

 عشن جنگ زده ها شده بودم ،انگاری از جنگ ایران و عراق برگشتم

 سالم-
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 مبرسام:سال

 بفرما تو-

 اومد تو منم چون حاگم زیاد خوب نبود ر تم

  تو اتا م

 برسام:چته تو؟

 هش -

 د و ب لم کردکشش دراز اومد کنارم 

 وگم کن مشخام بخابم-

  برسام:خو بخواب

 بری نکن توام مریض مششی-

 برسام:مهم نشس

 واسه تو مهم نشس واسه من هس-

 برسام:ا یت نکن خو بخواب

 .و سرمو گ اشتم رو سشن  و خوابم برددیگه حر ی نزدم 

 [برسام]
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 محشا روی سشنه اوم خوابشده بود

 منم موهاشو نوازش مشکردم

 چقد معفومانه خوابشده

 اگهی  ربون  برم

 به هش  احدی نمشدم  ما  خودمه

 

 گرمای بدن  بش  از حد

 دستمو گ اشتم رو  ششونش 

 ای وای اینکه داره تو تب مشسوزه

 گ اشتم رو باگ خشلی اروم سرشو 

  و ر تم تو اشپزخونع که یکم اب بشارم

 دست و  اشو نم دار کنم

 از اشپزخونه به سمت اتا  

 که صدای گریه شو شنشدم

  سریع ر تم تو اتاق

 محشا:برسام ،برسام
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 .داشت تو خواب حرد مشزدو منو صدا مشزد

  ر تم با  سرش

 محشا،محشا-

 محشا:هشوووووع

 خوبی؟-

 ب لم کرد و گفت

 محشا: هشچو ت تنهام نزار

 بود ب.و.وعزیزم من  ششتم، قط یه کا-

 .زد زیر گریه انقد گریه کرد که دوباره تو ب لم خواب  برد

گ اشووتم  رو تخووت و صورتشووو دسووتو  اشووو یووم خووشس کووردم کووه تووب  بووره  ووایشن 

 ،وگی هش  تاثشری نداشت

 شب تا صب با سرش بشدار موندم

 و یاد محشا ا تادم  

 .سرم بشدار موندتا صب با 

 صب با بد بختی بشدارش کردم

 محشا بلندشو-
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 محشا:هان چی مشگی ؟

 خوبی،تب نداری-

 محشا:نه ،من امروز مریض شم  رداش خوب مششم چشزی نشس

 ��وا عا-

 ��محشا:ار 

 خوبه  س-

 محشا:ار  ،هما نشومده؟

 نه هنوز-

 محشا : رار بود شب بشاد

 من تا صب بشدار بودم هشچکی نشومده-

 محشا:تاصب بره چی

 خوابم نبرد-

 محشا:ای کلک ینی در این حد عزیزتم

 

 ب ل  کردم راست یه اومد هشچی نگفتم 

 . کرد ب.و.وهمه جای صورتشو 
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 [محشا] 

 نکن دیوونه توام مریض مششی-

 برسام :اشکا  نداره

 و  کن دیگه- 

 برسام:باشه

 عشن  سرای خوب بلند شدو کنارم نشست

 روانی-

 توام خب برسام:روانی

 

 ��بدون هش  حر ی بلند شدو ر ت  ک مشکردم ناراحت شد از حر م

 بعد از چند دیقه

  برگشت تو اتاق

 برسام:یه چشز جدی مشخام بگم

 .ترو از  کر اینکه ناراحت شده باشع تمام وجودمو  راگر ت

 خوبگو-

 برسام:دوستت ندارم
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 برسام:ببخ  منو

  با اشک گفتم

 ��گمشو  قط-

 رو زانوهام وداشتم گریه مشکردم سرمو گ اشتم

 برسام:محشا

 گمشو-

 برسام:دیگه دوستت ندارم

 نزاشتم دیگه ادامه بده حر شو  طع کردم

 گمشو  قط-

 برسام:عاشقتم دیونه

 هشچی نگفتم ،

 برسام:بامن ازدواج مشکنی؟

 سرمو بردم با 

  دیدم زانو زده ویه جعبه حلقه روگر ته

 جلوم
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 برسام:بامن ازدواج مشکنی

 اومد اشکامو  اک وکردوگفت

 برسام:نبشنم اشکاتو خانومم 

 خاک تو سرت با این سو رایزت-

 داشت جدی جدی باورم مششد

 برسام:برای سومشن بار بلمن ازدواج مشکنی؟

 بوووووووووووووووووووووله-

 حلقه رو دستم کرد و

 برسام:ا ن تاریی ازدواج و مشخص کنشم

 ا ن؟-

 برسام:بله خانومم

 م،نمشدونم وا اممممم-

 برسام:اخر همشن هفته

 ��انقد زود؟-

 برسام:ار  مگه چشه
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 گباو و کارای عروسی چی؟- 

 برسام:مگه مشخایم چشکار کنشم؟

 یه هفته بششتر مو  مشکشه اخه؟

 ��اره-

 برسام:دخت سوریه ناز مشکنه واو من

 

  گوششم زنگ خورد

 اگو-

 سارا:سالم عسشسم

 عع سالم عشقم خوبی-

 ،چخبرا،چرا زنگ نمشزنی؟سارا:مشسی 

 

 برسام با صدای اروم گفت:کشع

 به تو چه؟-

 :رومو برگردوندم و گفت

 ببخششد یکم سرشلوو بود نفسم-
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 :یهویی برسام اومد گوشی رو از دستم گر ت وگفت

 برسام:ببشن ا ا یع بار دیگه به این شماره زنگ بزنی من مشدونم باتو

 سارا:بله؟

 ��برسام:شما دخترین؟

 ه  سرم ادای دختر در مشارمسارا:ن

 برسام:بفرما محشا خانوم باتو کار داره

  رو��- 

  گوششو از دست  گر تم و

 سارا هستی؟-

 سارا:اره ،کی بود؟

 ا امون-

 ��سارا:ا اتون

 ار  نامزدمع-

 سارا:من مشخاسم تورو سو رایز کنم خودم سو رایز شدم

 ��چششد؟-
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 سارا:منم نامزد کردم ، زنگ زدم خبر بدم

 او گه گه با کی؟-

 سارا:با یکی

 ��خاک-

 سارا:چرا ؟

 هشچی همشنموری-

 سارا:نمشای ایران؟

 هنو  بوگی نگر تم-

 ��سارا:اخر هفته عروسشمه

 جدی؟منم-

 سارا:ای جان

 یادته همششه مشگفتشم باهم عروسی کنشم؟-

 سارا:هه اره با هم وگی دور از هم

 اگهی من  دات-

 سارا:چراتو خودم  دات،راسی محشا
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 جانم-

  سارا:ببخششد که چن و ت زنگ نزدم

 درگشر دانشگاه و ای چشزا بودم

 اشکا  ندار  عزیزم-

 سارا:ماه عس  کما مشری؟

 یادت نی  و  دادیم بهم بریم  رانسع-

 سارا:مگه مششع یادم بره؟

 نمشدونم که-

 سارا:جان  س مشبشنمت

 اوره-

 سارا:اسم نامزدت چشع؟

 برسام به  مشگم بری،تو چی؟-

 ارا:سامشار به  مشگم سامیس

 خوبه هنوز عقایدمون شبشه هم هس -

 سارا :ما یه روح تو دوتام جسمشم 
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 اونکه صد درصد-

 سارا:محشا 

 جانم- 

  سارا:سامی زنگشده

 باش  س مزاحمت نمششم به مامان و بابات و سامی سالم برسون-

 سارا:بزرگشتو مشرسونم عمقم

 بای-

 سارا:بای

   کردم رو تخت و ر تمتو اشپزخونهگوششو  طع کردم و  رت

 یه نگاه به امرا م انداختم

 برسام:چایی مشخوری؟

 اره-

 برسام:حدو مشزدم،بشا واسه تو گ اشتم

 اوه اوه اوه ا امون واسم چایی گ اشته

 ای جوووووووووونم
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 مرسی-

 برسام:خواه 

 بری-

 برسام:جانم؟

 از  رداباید خریدارو شرو  کنشم-

 وممبرسام:به روی چشم خان

چووایشم تموووم شوود و نشسووته بووودم روبووه روی برسووام و ز  زده بووودیم بووه چشووای هووم  

 بدن هش  حر ی

 

  یهو در خونه باز شد

 یا خدا این کشه

 هما:محشا خونه ایی

  از جام بلندشدم و ر تم تو راهرو

 اره-

 هما:چطوری خوب شدی؟

 بد نشسم-
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 برسام از اشپزخونهاومد بشرون و

 برسام:سالم ابمی

 مهما:سال

 برسام:من دیگه مشرم خونه یه سر به ایسان بزنم

 باشه-

  برسام: ردامشام دنباگت ، س

 باشه-

 برسام:مواظب خودت باش

 رسشدی خونه زنگ بزن-

 برسام:باشه

 ر ت؟ شت هما و با حرکات دستاش و دهن  گفت دوستت دارم

 منم-

  برسام:خدا ظ

 خدا ظ-

 هما:بای
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 صب با حا  خراب  اشدم ر تم حموم

 ه ساعتم مو  نکششد اومدم بشرونو ی

 مبل معمو  موهامو سشوار کششدم بعدشم خشک کردم

 یه دست گباسم ست کردمو  وششدم

 و یه؟ارای  ملشک تشپمو کا م  مشکرد

 هماحا ری-

 هما:اره

 برسام و حسام دم در منت رن-

 هما:بریم

 از خونه زدیم بشرون

  حسام و برسام تو ماششن نشسته بودن

 منت ر ما

 ر ماششن شدیمسوا

 حسام :سالم خانوما

 سالم- 
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 هما:سالم

 برسام:سالم خانومم ،سالم هما خانوم

 هما:سالم

 سالم چطوری؟-

 برسام:خوبم تو چطوری؟

 مشسی-

 حسام:خب کما بریم

 مزون عروو و دوماد-

 حسام:به روی چشم عروو خانوم

 

 راه ا تادیم سمت یه مزون

 حسام:دوستم اونما کار مشکنه

 ساها خوبه  -

 رسشدیم مزون گباو عروو

 که مبقه دوم  واسه دومادا بود
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 او  بریم گباو منو انتخاب کنشم-

 هما:باش بریم

 ر تم تو کلی گباو عروو بود

 هما بششتر ازمن  وق کرد  بود

 هما:محشا اینا چه خوشکلن وایوووووووووی

 انتخابم سخت مششه اینطوری-

 هما:حا  کدومو مشخای بپوشی؟

  این خوبه-

 ما:اره برو  رو کنه

 باشه-

 ندمبب گباسو زیا نتونستم وگی  وششدم گباسو گباسو برداشتم و ر تم تو  رو 

 هما،هما-

 هما:جانم؟

 بشا اینما-

 اومد تو اتاق  رو
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 هما:جانم گلی

 ببند زیپو-

 زیپو بست وبرگشتم

 بریم-

 هما:بریم

 

  ر تم وایسادم جلوشون

 چطوره؟-

 حسام:خوبه

 برسام:نمشدونم

 ن  ،زیادی    دارههما:

 خودمم احساو کردم-

 دوباره ر تشم و مزون و زیرو رو کردیم

 هما:این چطوره؟

 بده بپوشم -

 هما:بشام کمک
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 صد در صد-

 گباو دوم و  رو کردم و وگی باز  سندیده نشد

 حسام:کمک مشخاین؟

 هما:ممنون مشششم

 هرچند  ک نکنم شما چشزی  شدا کنشن-

 حسام:بلندشو داداش

 باشبرسام: 

 من هما یه مرد ر تشم و برسام و حسام هم یه مرد دیه

 منو هما کال یه گباو خوشک   شدا کردیم

 حسام و برسامم یکی

  گفت و گر ت حسام دست از همابا حرص گباسو 

 هما:بشا بریم  رو

 بریم-

او  گباسووی کووه خودمووون انتخوواب کووردیم و  وشووشدم ،خوووب بووود وگووی بووه دگووم          

 .نشست

 چطوره؟-
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 هما:بدنی

 حسام:خشلی بهت مشاد

 برسام:خوبه بن رم

 اه بریم اون یکشو بپوشم-

 هما:باشه

 ر تشم و گباسی که حسام و برسام انتخاب کرده بودنو  وششدمو اومدم بشرون

 ��خشلی بهت مشاد،خشلی خوشکله��:هما

 ر تم  ش  برسام و حسام

 چطوره؟-

 حسام:عاگی

 خودمم خشلی خوشم اومده-

 عشقم برسام:عشن ملکه ها شدی

 نشسته اینما ،خانواده٘  هما:اِهِم

 همه زدیم زیر خنده

 مگه چشکار کرد-
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 هما: ورو شدی،نه جون من بشاد یه کاریم کنه

 

 حسام:وگ  بشاین بریم گباو واسه برسام که کم کم دارم خسته مششم

 برسام:بزن بریم

  ر تشم سمت مبقه دوم

 منو هما یه گوشه نشستشم و اونا ر تن

 دنبا  کت شلوار

 هما:ببشنم سلشقشون چموریه

 گباسی که واسه من انتخاب کردن خدایی  شنگ بود-

 هما:اره خب اصن  کرشو نمشکردم انقد سلشقشون خوب باشه

 مش و  صحبت بودیم که برسامو حسام برگشتن،

 حسام:چطوره سلشقم؟

 بن ر من که خوبه-

 هما:اره عاگشه

  س همشنو مشگشریم-

 وشم  سبرسام:صب کنشن برم گباسمو بپ
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 حسام:برو داداش

 برسام ر ت که گباساشو عوک کنه

 بشا اینما ببشنم-

 حسام:با منی؟

 نه با عمه گرامشم هستم-

 حسام:هوم؟

 از کی تاحا  سلشقه تو خوب شده؟-

 حسام:کارمه

 هما:کارت؟

 حسام:مراح گباسم ها

 چرا زود تر نگفتی؟-

 حسام:مگه  رسشدین؟

 نه خب-

 حسام: راستی

 هوم؟-
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 ه با  گباو شب زنونس نمشخاین؟حسام:مبق

 هما:من مشخام

 حسام: س بریم

 هما:بریم

 هما و حسام سرشونو انداختن  ایشن و ر تن

 هوی کما،وایسشن شوهرم بشاد بعد باهم بریم-

 حسام:خودتون بشاین

 گمششن اصن-

 هما:بای

 اونا ر تن  نج دیقه بعدش بری اومد

 برسام:عع هما و حسام کمان؟

 سر  بر عمم-

 ام:چته  اچه مشگشری؟برس

 هش  بشا بریم-

 برسام:کما؟



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

386 

 

 بشاتو-

  من جلو ر تم و بری هم دنبا  من

 ر تشم مبقه با ش که گباو شب بود

 دیدیم که خانوم گباو  رو کرده ،چقدم به  مشومد

  ایووووووووووی چقد بهت مشاد-

 هما:خوبه بگشرم ؟

 اره-

 هما:رنگ  چی؟

  دوشمی هاخوبه دیه همرنگ خودم،ناسالمتی سا-

 برسام:حسامم سا دوش من

 بشارم هما: س من برم درش 

 اوکی منت رتشم-

 هما بعد از دو دیقه برگشت

 هما:خب حا  کما بریم؟

 حسام:یه رستورانی چشزی
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  ایه تونم-

 برسام: س بزنشن بریم

  ر تشم سوار ماششن شدیم وراه ا تادیم سمت ی

 رستوران

 ر تشم و یه گوشه دنج نشستشم

 ب چی مشخورین؟برسام:خ

 (دونار)کباب ترکی-

 هما:منم

 حسام:منم

 برسام: س چهارتا دونار سفارش مشدم

 اوکی-

  بری ر ت سفارشارو بده

 ماهم داشتشم باهم اختالت مشکردیم

 مشگما-

 هما:چی مشگشا
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 بعد از اینما بریم  ارک-

 حسام: ارک چشکار ؟

 شهربازی-

 هما:جانم؟

 شهربازی-

 هما:برو باو من مشترسم

 شزای ترسناک سوار نمشششمچ-

 خو چرا مشرین��:حسام

 اه بشاین دیه حوصله منت کشی ندارم خدایی-

 حسام:من هسم

 هما:منم ممبورم باشم

- 

 برسام اومد

 برسام:چششد؟؟

 هشچی ، قط  راره بریم شهر بازی-

 برسام:اها
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 بعد از چن دیقه گارسون   ا رو اوردو خوردیم و  ش  به سوی شهربازی

 بازی ر تشم شهر

 برسام :چی سوار ششم حا ؟

 حسام:اژدها؟

 هما:نه نه من مشترسم

 ��منم-

 برسام:اوکی داداش ترن هوایی مشگشرم

 هما:نوووووووووووه

 ��من مشترسم-

 برسام: ششنهاد خودت بود محشا خانوم

  لط کردم باو-

 حسام:ممبوری

 بلشط گر ت و ر تشم سوار شدیم

 م کنار هممن بری کنار هم نشستشم وهما و حسام

 هنوز حرکت نکرده بود یه جش  گوش خراش زدم
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 برسام:هنوز حرکت نکرده

 مشترسم خو-

 :برسام

 نخند-

 اینو گفتم و ترن حرکت کردومن

 دودستی چسپشدم به برسام اونم ب لم کرد

 تا تموم شدن زمان  جش  مششکشدمو بازوی برسامو  شار مشدادم

  در همشن حشن هماو حسام و دیدم

 ی بازوی حسامو گر تههما عشن چ

 من بازوی برسامو مشگشرم جلو اینا خماگت مشکشم

 ایووووووووووووو 

  از ترن  شاده شدیم و  شا ه هامون شده بود عشنهو

 ارت  شکست خورده

 منکه سرم گشج مشر ت نمشتونستم خودم وایسم وگو بودم تو ب   برسام

 هما هم بدتراز من تو ب   حسام
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 ودش اومدو خودشو جمع و جور کردچن گح ه بعدش هما به خ

 حسام:چشز دیگه نمشخاین سوار ششن؟

 هما:من  لط بکنم

 منکه اصن،کی  ایه بستنشه؟-

 ٘  هما: ای ت م

  برسام:منم هستم

  حسام: س بریم

  ر تشم توی یه بستنی  روشی و

 کلی بستنی خوردیم

 زدیم بشرون

  شاده راه ا تادم و ر تم

 برسام:کما؟

  شاده روی-

 تمو  ف  دست خودش کردو گفتاومد دس

 برسام:تو خسته نمششی؟
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 کنار تو نه-

  یه گبخند ملشک زدو بشهدد تو خشابون راه ا تاده بودیم

 عشن دیوونه ها

  اگبته خب دیوونه ایم

 دیوونه هم

 بعد از نشم ساعت  دم زدن برگشتشم جای  بلی و ماششن حسام و دیدیم

 هنوز نر تن-

  برسام:اره

 بودن و مش و  اختالت بودتو ماششن نشسته 

 ر تشم تو ماششن نشستشم و اونام ساکت شدن

 حسام:کمار تشن

 برسام: دم زدیم

 حسام:اها ،کما بریم؟

 خونه،که خشلی خستم-

 هما:چه عمب تو خسته شدی
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 مسخره نکن-

 هما:مسخر  نکردم

 دیگه هش  حر ی نزدم و راه ا تادیم سمت خونه

 

 دن تورسشدیم خونه و حسام و برسامم نشوم

 مبل معمو  یه راست ر تم تو اتا م و وگو شدم رو تختم دوباره  کرو  کر

 [شب  ب  عروسی]

 

ایسووان ،زهوورا ،عسوو ،اگناز بووادخترش منوواز اوموودن خونووه موون کووه شووب اخوور ممردیووو  

 دور هم باششم

 همه تو ها  نشسته بودیم و مناز یه گوشه واسه خودش بازی مشکرد

 اگناز:استرو نداری؟

 م از استرو مشمشرمندارم؟دار-

  هما:داری به جمع زنا ا ا ه مشششا

  زهرا:ای جان

 وا-
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 یه خمشازه کششدم

 هما:وا بزارین عروو خانوم بره بخوابه  ردا خواب مشمونه

 عس :چی چشو بخابه ،نشومدیم خوابشدنشو ببشنشم

 

 ببشنم توکه تو ع نداری تا صبک بشدار بمونم؟-

 زهرا:زدی به هدد همشنو مشخایم

 تم باوخس-

 هما:گوو

 خودتی-

 مش و  جرو بحث سراینکه من بخابم یا نخابم بود که مناز اومد

 مناز:خاگه

 جونم عزیزم-

 مناز :بکابشم)بخابشم(؟

 ا نگاه کن ،این بچه هم مشگه بشا بخابشم-

  منازو ب   کردمو

 ما ر تشم   -
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 هما:ا رین در رو از کار

 و  کن دیه،شب خوش-

 س ببشنیعس :انشاب خواب خرمگ

 باش-

 ر تم تو اتاق و با مناز وگو شدیم رو تخت

 مناز:خاگه جونم

 جونم،عشقم-

مناز:مامووانم مشگووه  الگووه بعوود از علوسووی باسووم شوووه  بشوواگی) راره بعوود از عروسووی     

 (واسم شوهر بشاری

 ای توگه شوهر مشخای چشکار؟-

 (مناز:خودت مشتای ششتا ؟)خودت مشخای چشکار؟

 ه مشارمخوبه از رو نمشری،باش-

 مناز:ا لشن خاگه

 توگع-

 .منازو تو ب لم گر تم و بعداز ساگها تونستم به راحتی بخابم
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 عس :محشا،محشا اشو دیگه تنب 

 (مناز:خاگه  اسو شوهلت ا ن مشاد) اشو شوهرت ا ن مشاد

  با سختی چشامو باز کردم

 هوم-

 مناز رو تخت با   ایشن مشپرید ومشخندید

 ومهما: اشو دیه،برو حم

 بلند شدم و بدون هش  حر ی ر تم تو حموم

 یه ساعتم مو  نکششد که اومدم بشرون

  یه حس خاصی داشتم

   وایوووووووووی عروسشمه

 زهرا:به به عروو خانوم صبحت بخشر

 صبک شمام بخشر،خوب خوابشدی؟-

 زهرا:اصن نخوابشدم که بخاد خوب باشه

 چرا؟-

 زهرا:نزاشتن



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

397 

 

 :م وگفتهما با دادو بشداد اومد سمت

 هما:برو اماده شو بشا صبحونه

 باشه باشه نزن-

 اینو گفتم و بدو بدو ر تم تو اتا م

عووشن بوورق و بوواد گبوواو  وشووشدم و بعدشووم موهووامو خشووک کووردم و یووه کوچوگووو        

 ارای 

 نشم ساعت دیگه برسام مشاد بریم ارایشگاه

  ر تم  ش  بقشه و صبحونه خوردیمو برسام و حسام اومدن

 . دیدن  کلی  وق کردم برسام دیدم با

 ر تشم ارایشگاه با هما و ایسان

 

 اگناز و بچه ها یه جا دیگه ر ته بودن

سووه چهووار سوواعت زیوور دسووت ارایشووگر بووودم و وا عوون خسووته شووده بووودم ،ینووی اگووه  

  یکم دیگه مو  مشکششد

 ارایشگرو خف  مشکردم

 شد گباسم  وششدن به نوبت شدو تموم با خره بعد از کلی ور ر تن با موهام 
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 ایسان و هما کارشون تموم شده بودمنت ر من بودن

 گباسمو با کمک هما تنم کردمو ر تم جلو اینه

 به خودم نگای انداختم

 ای کاش مامانمم مشتونست منو تو این گباو ببشنه

 کمبود اشکم دربشاد وگی جلوشو گر تم و جاش یه گبخند زدم

 هما:خشلی خوشک  شدی عزیزم

 مشسی-

 ووووووون عروو خودمیایسان:جووو

  دیوونه-

 : مش و  تری  از من بودم که یه خانومی گفت

 اومدن دنباگتون+

 هما:بدو که اومد

 دیوونه-

 گباسمو جمع و جور کردم وبرسام اومد تو دست گلو داد دستم

 برسام:بفرما خانومم
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 مرسی-

 ایسان:یه عشقمی چشزی بگو خو نمشمشری که

 هما:وا 

 وا-

 حسام:دیر شدا

  ارایشگاه اومدیم بشرون با کلی اینورو اونور کردناز 

 داشتم از دست  شلمبردار کال ه مششدم

 .با خره سوار ماششن شدیمو راه ا تادیم

 چه حس خوبشه عشل کنارت

 دستاش تو دستات باشه

 ماگک  باشی

 ماگکت باشه

 به دنشا عو   نکنی

 با دنشا عو ت نکنه

 تا ته  باهاش باشی
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 تاته  باهات باشه

 اروم در گوشم گفت

 برسام:چه خوبه که کنارمی

 گبخند ملشحی زدم

 ای کاش مامان بابام یا حدا   سارا و مامان باباش بودن

 .ب ض کردم وگی نمشخاستم رو عروسشمو خراب کنم و سریع  ورت  دادم

 برسام:خوبی؟

 اره اره خوبم-

 [رسشدیم دم باو]تا ر

  مت در ورودیاز ماششن  شاده شدیم و اروم اروم ر تشم س

 دستاش  ف  دستام بود

 همه به نوبت تبریک مشگفتن

 یکم که ر تشم جلوتر

 مناز مارو دید

 و بدو بدو اومد سمت من و ب م کرد
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 مناز:خاگه چه اوج  شدی

 مشسی عمقم-

 اگناز :مبارک باشه،با خره به هم رسشدین

 برسام:اره خانوم خودم شد

 

 ومد سمتمونزهرا از اون دور دورا دست تکون دادو ا

 زهرا:ای جان چه خوشک  شدی

 مرسی عزیزم توام-

  و ر تشم با خره بعد از کلی احوا   رسی 

 . توی جایگاه عروو و دادماد نشستشم تا عا د بشاد

 نشستشم و برسام دستشو حلقه کرد دور کمرم

 بری نکن خماگت بک -

 برسام:از چی

 اود-

 برسام:خانم خودمی دیگه

 .مددر همشن حشن عا د او
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 عا د:سالم جوون

 سالم-

 برسام:سالم

 عا د:شرو  کنم؟

 برسام:بله

 همه دورمون جمع شدن

 هماهم با  سرم  ند مشسابشد

 حقشقووی برسووام عقووددائم بووه شوومارا کوه  مشدهشوود عا ود:عروو خووانوم بووه بنووده وکاگووت  

 بشاورم؟ در

 ایسان:عروو ر ته گ  بچشنه

ا را بوه عقود دائوم برسوام حقشقوی      عا د: عروو خانوم به بنوده وکاگوت مشدهشود کوه شوم     

 دربشاورم؟

 هما:عروو ر ته گالب بشاره

عا وود:برای بووار سوووم مشپرسووم،عروو خووانوم بووه بنووده وکاگووت مشدهشوود کووه شوومارا بووه  

 عقد دائم برسام حقشقی دربشاورم؟

  با اجازه  درمادرم که نشستن و بزرگترا-
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 بوووووووووووووووووووووووووووووووووله

 ی گی گی گی گی گی گی گی گیهما و ایسان:گی گ

خووانوم  دائووم عقوود بووه شوومارا کووه مشدهشوود وکاگووت بنووده بووه حقشقووی عا وود:ا ای برسووام 

 محشا تهرانی دربشاورم؟

 برسام:بله

 ...هما و زهراو

 گی گی گی گی گی گی گی گی گی گی گی گی گی

 عا د کارش تموم شدو ر ت

 : برسام اومد در گوشم گفت

 ی نفسمبرسام:با خره ما  خودم شد

 درهمشن حشن ایسان اومد و به زور مار کشوند وسط واسه ر ص تانگو

 

  برسام دستشو گ اشت تو گودی  هلوم و

 اون یکی دستشم رو شونم

 منو بری وسط بودیمو بقشه هم دورمون مشر فشدن

 . بود گح ه رویایی 
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 .بعد از کلی دنگو  نگو ر ص و خوش گ رونی با خره ر تشم خونه

 

م و  نمشکووردن ر ووص و حوودودا دوسوواعت بعوود همووه مهمونووه ر ووتن بووه توووی خونووه هوو

 جز اکشا خودمون

   سرا تو ها  نشستن و دختراهم اومدن اتاق من واو کمک

 در اوردن گباسو  اک کردن ارایشو در باز کردن موهام

 ایسان:نترسی ها

 از چی-

 زهرا :نمشدونی ینی

 خاک برسر منحر تون کنه دیوونه ها-

 :هما

 ایی،بزار نوبت خودتون بشهنخند هم-

 مناز:خاگه من امشب  شست مشکابم

 اگناز :نه ما مشریم خونه مزاحم نمشششم

 عس :وا 
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 بعد از یک ساعت بگوبخند و کمک به من اماده ر تن شدن

 عس :خوش بگ ره

 خاک-

 هما:عزیزم من صب مشام

 باشه-

 حسام:خدا ظ دیع

 برسام:خدا ظ

 

 همه به نوبت خدا  ی کردنو

 خونه هاشون ر تن

 منم ر تم و ظر ارو جمع کردم و بردم تو اشپزخونه و شرو  کردم شستن ظر ا

 

 (خخخی شب عروسششم ظرد مششوره)

 

 تقریبا تمو م شده بود
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 و برگشتم دیدم برسام وایساده  شتم

 هوم؟-

 برسام:و  نمشکنی امشبم ظرد شستناتو؟

 ن -

 شدنم ک  صورتمب.و.ساومد ب لم کردو شرو  کرد به  

 نکن بری ،نکن-

 برسام:خانوم خودمی خو

 به حر   خندید و سرمو چسپوندم به سشن 

 همشنموری ک تو ب ل  بودم راه ا تاد سمت اتا مون

 وگ اشتم رو تخت

 برسام:گوششت کو؟

 گوششم؟-

 برسام:اره

 تو کشو-

 گوششمو از کشو برداشتو خاموش  کرد
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 ��چشکارمشکنی تو؟-

  برسام:صب کن

ودش خوواموش کووردو گ اشووت تووو کشووو و اوموود نشسووت رو    گوشووشمو بووا گوشووی خوو 

 تخت

 وز  زد بهم

 هوم؟-

  برسام:هش 

 چرا گوششو خاموش کردی؟-

 برسام:مزاحم مششدن خو

 مزاحم چی-

 برسام:هشچی

 اینو گفت و اومد سمتم

 حتی نزاشت ب دنشای دخترونم خدا  ی کنم

 صب با بشحاگی بند شدم و ر تم حموم

 برسام:محشا

 جانم؟-
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 ریه بشا صبحونه اماده کنبرسام:س

 مگه من حماگتم-

 برسام:خانومم که هسی

  حوگه رو دورم  شچشدم و ز موم زدم بشرون و ر تم تو اتاق و گباو  وششدم

 

 مش و  خشک کردن موهام بودم که زنگ در به صدا در اومد

 بری واکن درو-

 برسام:اوکی

  از اتاق ر تم بشرون وراه ا تادم سمت در

 چشکار مشکنشن؟ عع شما اینما-

 هما:صب بخشر عزیزم

 همچنشن،چششده این و ت صب اینما؟-

 حسام:صبحونه اوردیم واست

 وایی مشسی-

 برام:بفرمایشن تو

 هماوحسام اومدن تو
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 وسایالرو گ اشتن رو مشزو منو هما مش و  چشدن شدیم

  بودیم زدن حرد و خوردن مش و  و نشستن اومدن حسام و برسام 

 گرم صحبت بودیم کهیه گح ه منو بری 

 من همشنمورکه حواسم به برسام بود اوناروهم زیر ن ر داشتم

 چششد؟-

 هما:هشچی،هشچی

 حسام:ببخششد خانومم یکم خماگتی

 برسام:عع مبارکه  س

 هشوووووووووووع به من نگفتی؟-

 هما  رمز شده بود ازخماگت

  ر تم ب ل  کردم و

 مبارکه اجووووووووووی-

 هما:مرسی

 د؟همشو باید تعری  کنیکی شد؟چشش-

 هما:حتما
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 مش و  حرد باهما بودیم که گوششم زنگ خورد

 ای جان اون یکی عروو خانوم زنگ زده-

 گوششو اوکی کردم

 اگو-

 سارا:سالم،چطوری

  مشسی بد نشستم تو خوبی-

 سارا:مرسی

 مبارکه-

 سارا:مرسی همچنشن

 ممنون عشقم-

 سارا:چشکار کردی واو ماه عس ؟

 و نداریم نمشتونشم بشایمماکه هنوز  ا-

 سارا:به ماهم ویزا ندادن

 خدارو شکر بدون من مشر تی چشکار-

 سارا:ار ه وا  بدون تو خوش نمشگ ش
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 شوهرامون شل من ینی-

 سارا:اره ،عزیزم من برم یکم کاردارم بعدا زنگ مشزنم

 سالم برسون به به ا اتون-

 سارا:حتما،توام برسون

 حتما،بابای-

 سارا:خدا ظ

 (سا  بعدیک)

 برسام:خانومم ،خانومم کمایی

 باب ض گفتم

 جانم-

 برسام اومد تو اتا م وب لم کرد

 برسام:چته خانومم واست گباو خریدم ها

 یه چشزی-

 برسام:سرتا اگوشم

 من حاملم-
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 شوخی نکن��:برسام

 این ازمایشاست،گن رم خشلی زوده-

 برسام:ای جان ینی بابا مششم

 عاشقتم نفسم

 نشسی ینی تو ناراحت-

  برسام:دارم بابا مششم ناراحت باش

 توام مامان ای جان

 اومد ب لم کردو درگوشم گفت

 برسام:اسم  چی؟

 سایه-

 برسام:مگه دختره؟

 نه ،نمشدونم دو ماهس هنو-

 برسام: س اگه  سر بود سامان

 خوبه-

 برسام:محشا



                 
 

 

 saye|  تنهاییرمان 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

413 

 

 جانم؟-

 برسام:دوستت دارم

 من بششتر-

 تر از من دوسم داشته باشیبرسام:صدبار گفتم تو حل نداری بشش

  لط کردم ا ایی-

 برسام:ای  ربون خانومم برم

 حا  چی خریدی واسم؟- 

 برسام:کا شن

 بن رت مششه بپوشم ؟-

 برسام:نه عزیزم  ردا  س  ردا چاق مششی

 �😒�چاق؟-

 �🙈�برسام:نه عزیزم تپ  مششی عشقم

 

 بدش به ایسان-

 م به برسام:باش، عال بخابشم  ردا اومد اینج مشد

 باش-
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 ��برسام ا وش گرمشو باز کردو منم استقبا  گرمی کردم

 .و بعداز کلی حرد زدن درمورد نی نی مون خوابمون برد

 [هفت ماه بعد]

  ای،ای

 اگو-

 برسام:سالم خانومم

 بری درد دارم،بشا خونه-

 برسام:صب کن اومدم

 بای-

  ای ،ای اشک از گونه هام جاری شد

 ازدرد به خودم مشپشچشدم

 که صدای کلشد تودر  شچشد

 برسام باسرعت اومد سمتم

 و ب لم کردو ر تشم بشرون و با همون تاکسی که اومده بود ر تشم بشمارستان

تووادم بشمارسووتانم بهوووش بووودم وگووی دم بشمارسووتان ازشوودت در از هوووش ر ووتم و        

 .هشچی نفهمشدم
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 [برسام]

 

  رسشدی جلوی بشمارستان و از هوش ر ت

 اورژانس سمت دمو ر تم سرعتمو بششتر کر

 اونام سریع بردن  اتاق عم  واسه زایمان

  حدودا سه چهارساعت تو بودن

 داشتم دیوونه مششدم خداکنه چشزیشون نشه

 باخودم و خدام دردو د  مشکردم که

 صدای هما رو شنشدم

 هما:محشا کماو؟

 اتاق عم -

 ایسان:ینی عمه شدم؟

 محمد:ای جان

 در همشن حشن

 ومد بشروندکتر با بچه ا
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 دکتر:بفرمایشن اینم دخترتون ،مادرش تا چن ساعت دیگه بهوش مشاد

  دخترمو داد ب لم

 ای جانم چقد شبشه محشا

 مرسی-

 هما:ای جان چه خوشکله

 ایسان:به مامان  ر ته خو

 حسام:اسمشو چی مشزارین؟

 سایه-

 شممشتووون بشواد  هووش  بوه  هرمو وع  گفوتن  محشوارو رو تخوت چورخ دار بوردن توو اتواق و       

 .ببشنشم 

 

  چند دیقه بعد  رستار اومدو بچه رو برد

 ایسان:عم  ب ل  نکرد

 و ت زیاده-

 محمد:ای جان نی نی من نمشخام

 . چا چا نگاش که کردم خودش تا اخرشو خوند
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 .ر تشم جلوی اتاق محشا ومنت رموندیم که به هوش بشاد

 [محشا]

 با کلی زحمت چشامو باز کردم

  درد مشکردرویه تخت بودم ک  بدنم 

 نمشتونستم راحت تکون بخورم

داشووتم سووعی مشکووردم کووه بلندشووم کووه یکووی از  رسووتارا بووا یووه بچووه ب لوو  داره مشوواد 

  سمتم

  رستار:خشلی نازه خدا واست نگه  داره

  ای جان ینی این نی نی منه  ربون  برم

  گر تم  ب لم و با اشک گفتم

 مرسی-

  رستار:ا ن همسرتونم صدا مشکنم

 باشه-

 تو اومدن هما و محمد،حسام بعد از گ شت چند دیقه برسام ،ایسان، 

 هما:سالم عمقم

 سالم-
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 برسام:خوبی خانومم؟

 بگی نگی-

 ایسان:عشل عم  کماو؟

 رو تخته خوابه-

 ایسان:مشدونی چش  به تو ر ته؟

 چش ؟-

 ایسان:خواب ،در عرک دو ثانشه خواب  مشبره

 خاک-

 بری من کی مرخص مششم؟

 برسام: ردا

 خوبه-

 محمد:بریم دیگه شب شد اینام خستن

 حسام:اره بریم من مشرسونمتون

 برسام:من مشمونم شب

 هما:باش مام  ردا برمشگردیم
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 باشه عزیزم-

 

 همه ر تن حا  من موندمو دوتا عشقام

بخووامر درد زیوواد گفووتم واسووم ارامووبخ  تزریوول کوونن و بعوود تزریوول ارامووبخ  عووشن  

 .بچه ها خوابم برد

 

 

ا صوودای برسووام بشدارشوودم ودیوودم بچووه رو گر تووه ب لوو  و دیونووه بووازی  صووبک زود بوو

 مشکردو نی نی مونم مشخنده

 

 برسام:صبحت بخشر مامان 

 صبک بخشر-

 :به سختی نشستم وگفتم

 بشارش  ش  خودم دخملمو-

 برسام:بشا،

 ای جانم چه  شنگ مشخنده این توگه
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  سرکوچوگوش منازو و اگنازوشوهرش چن دیقه بعد 

  ( اومدنارمشن)

 اگناز:سالم چطوری دختر

 مرسی بد نشسم-

 مناز:سالم خاگه کوبی؟

 مشسی عمقم تو چطوری-

 مناز:ملسی خاگه مششه نی نی تو بگشرم ب لم؟

 خودت یه  ا نی نی هسی-

 مناز:من بزگگ شدم

 کی گفته؟-

 مناز:مامانشم،مشزاگی ب ل  تونم؟

 تو خونه-

 مناز:مشسه اینما نگاو تونم؟

 اره خاگه-

 ز:من گفتممنا
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 اگناز:امان از دست این بچه ها

 وا -

 اگناز:مبارکه ،کی مرخص مششی ؟

 امروز-

 اگناز:خوبه،امروز واست یکم سو  درو مشکنم مشارم خونت

 مرسی خواهری-

 مش و  حرد زدن با اگناز بودم که گوششم زنگ خورد

  گوششمو برداشتم و جواب دادم و

 جانم-

 سارا:سالم اجی چطوری؟

 د نشسممشسی ب-

 سارا:خواب دیدم خاگه شدم

 خواب دیدی یا هما گفت؟-

  سارا:شوخشدم هما گفت راست مشگه

 اره-
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 سارا:جشوووووووووووووو 

 چته؟-

 سارا:ای جان خاگه شدم

  مبارک گلم-

  سارا:مبارک صاحب 

 عع ببخششد اجی دکتر اومده واسه معاینه-

  ب.و.سسارا:باش سالم برسون نی نشتم ب

 الم برسونحتما،توام س-

 سارا:حتما،بابای

 بای-

 

 دکتر اومد معاینم کردو گفت وکه مرخفم و مشتونم برم

 .دوساعت بعدش هما و حسام اومدن و برگشتشم خونه

 [برسام]
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از د توور برگشووتم و داشووتم درو بوواز مشکووردم کووه صوودای سووایه همووه جووا  شچشووده و      

 داره گریه مشکنه

 

 محشا-

 محشا:هوم؟

 شومدصداشون از اتاق خواب م

 بدو بدو ر تم تو اتاق خواب

 دیدم مادرو دختر دارن م ه ابر بهاری گریه مشکنن

 سریع سایه رو گر تم ب لم و مش و  اروم کردن  شدم

نشسووتم ب وو  محشووا وبایووه دسووتم سووایه رو گر تووه بووودم و ا اون یکووی دسووتم محشووا رو   

 ب   کردم

 چششده عشقم؟چرا گریه مشکنشن مادرو دختر؟-

 :شرو  کرد حرد زدنمحشا با گریه 

 محشا:هرکار مشکنم اروم نمششه ،من از  س بچه خودمم برنمشام

 خوچرا گریه مشکنی؟-

 محشا:خو بچم گریه مشکرد بن رت باید چشکار مشکردم؟
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 نفسم چقد دیوونه ای-

 با دستای ظریف  یه مشت زد به بازوم

  اخ-

 محشا:تا یادت باش با مادر بچت نگی دیوونه

 نوم خودمهبه تو چه اخه خا-

 محشا:انگاری شام مش  نداری

 اماده شد صدام بزن-

 محشا :اوکی عوک کن گباساتو

  باش-

 توگمونو خوابوندم رو تخت  و گباسامو عوک کردم و ر تم واو شام

 

 ر تم تو اشپزخونه

 خونفسم چی اماده کرده واو ا اش-

 زهرمار و محشا:کو ت 

 جانم؟؟؟-

 محشا:کو ته
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 ا رین-

   خوردن شام شدیممشزو چشدو مش و

 بعدشم محشا شرو  کرد به شستن ظر ا

 منم یه  کرایی توسرم بودو خواستم اجراش کنم

  تقریبا کارش تموم شده بود که ر تم و ب ل  کردمو بردم  رو تخت

  دوتامون وگو شدیم رو تخت و محشا تو

 خستگی تو  شا    شنگ معلوم بود

  و درعرک  نج دیقه تو ب لم خواب  بردو

م شوورو  کووردم موهاشووو نوواز کووردن بشوواد شووب توگوودش ا تووادم کووه خشلووی           موون

 سو رایزشده بود و اوگشن بار ونما موهاشو ناز کردم

  ای جان اگه نبود

 اه حتی  کرشم سخته

 [محشا]

 

 صبک با صدای گوششم بشدار شدم

 اصن حس بشدارشدن نبود
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  گوششمو برداشتم

 اگو-

 سارا:سالم چطوری عخشم

 هوم؟-

 سارا:خوابی؟

 ها؟اره-

 سارا:خوبی؟

  مشسی-

 سارا:نی نی تون خوبه؟

 سالم مشرسونه-

 سارا:توام سالم برسون

 حتما-

 سارا:زنگ زدم بگم توام خاگه شدی

 جانم؟؟خاگه؟چششد؟-

 سارا:دارم مامان مششم
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 اگکی-

 سارا:بوخودا

 ای حسود اینم حسودی داشت اخه؟-

 سارا:احتما  مشره دو  لو باشه

 ندم خدایییاخدا،من تو یکش  مو-

 یهو توگم بشدار شدو شرو  کرد به گریه

سووارا:ای جووانم عخوو  خوواگ  گریووه مشکنووه بوورو بهوو  شووشر بووده موونم بوورم کلووی کووار 

 دارم

 اوکی عزیزم سالم برسون-

 سارا:حتما،توام سالم برسون

 باشه،بابای-

 سارا:بای 

 [چهار سا  بعد]

 

 [محشا]
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 سایه:ببشی،ببشی

 برسام:جانم توگه؟

 ت یه سشزی بوگو ها دیوونم کلدهسایه:به کانوم

 برسام یه نگاه به من انداخت و گفت

 برسام: س من چی بگم که یه عمره دیوونشم بابایی؟

 (سایه:ینی سی؟)ینی چی؟

 برسام:هشچی عشل بابا

  منم زیر چشمی نگاشون مشکردم

 ای توگه اومدی چ وگی منو ش  بابات مشکنی؟-

   شدسایه:نه ممنی،چشزه،من بلم علوسکم بشدا

 برسام:ای جان اخال شم به مامان  ر ته

 برو دیگه توگه-

 سایه:بگم به ببشی؟

 چشو؟-

 سایه:ببشی داگی دوباگه ببشی مشسی
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 برسام:جانم؟

 سایه :ببشی مشسی دیه ببشی،ممنی تو دگس نی نی داگه

 برسام:تو از کما  همشدی؟

 سایه:داست به هما جوونی مشدو ت

   کردمب.و.سکلی  لقلک  دادم و کلی ر تم جلو و سایه رو ب   کردم و 

 و برسامم منو همراهی کرد

 سایه:ممنی نتون ،ببشی نتونشن دیه

  سه تایی وگو شدیم رو تخت

 برسام :محشا

 جانم؟-

 برسام:دوستت دارم

 سایه:هشوووووووووووووع خماگت بتششن

  ایان
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