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 اول جلد مرده گل

 دوست وطن فاطمه:  نویسنده

 غمگینه و ترسناک: ژانر

 

 مرده گل

 ؟ میکنم فکر عشقت به ای دقیقه وقتی اید می حالم به چه دانی نمی

 ؟ میکنم حس کنارم در تورا ای دقیقه وقتی اید می حالم به چه دانی نمی

 ؟ میرسم جنون به تو عشق عطش از وقتی اید می حالم به چه دانی نمی

 .میگذراند را شاد های لحظه این روز هر توست کنار در انکه حال به خوش

 نفس و نینا های اسم به برادر دوتا و خواهر دوتا باره در داستان این:  خالصه

 و طاها و

 

 رنب مجبورند رشتشون تحقیق برای و اند رشته هم سهند و نینا که سهنده

 ولی سوخته شهر

 برادر طاها و نینا خواهر نفس همون واسه بودن مخالف مادراشون پدرو

 باید سهندم

 روانشناسی دوشون هر و هستن کالسی هم طاها و نفس..  برن باهاشون

 اونجا میخونن

 و بزرگ میشه بزرگ بندی شرط یک باعث که میفته اتفاقات یکسری

 .. خطرناک
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 خطری

 ..جون دادن دست از برابر

 عشقشون به ایا..  میشند مند عالقه بهم طاها و نفس بندی شرط این هین در

 اعتراف

 ..............میزاره؟ یش پا کی میکنن؟؟

 خوش پایان شاید با غمگین،، عاشقانه،، ترسناک،،،: ها سبک

 ....میشه تر جذاب بخونین خودتون

 دیگه کنید همایتم اقا خوبمه رمان اولین این

 10/4/95()دوست وطن فاطمه

 اول فصل

 :طاها

 اول جلد مرده گل

3 
 :گفتم و میز روی کوبیدم لیوانمو عصبانیت با

 مونده همین کنم تنهایی کارو این میخوام من میگی؟ چی میفهمی ارش:طاها

 با هم تورو

 .کنه نیستم زمین رو از مریم خاله تا ببرم خودم

 مامان از نمیترسی جن و روح و قبرستون از ترسویی تو چقدر پسر اه:  ارش

 میترسی من

 خرخرس؟ لولو مامانم مگه
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 می روح احضار داشتیم که دفعه اون ندیدی خرخره لولو به رحمت صد:طاها

 خاله کردیم

 قهر باهام ماه3 تا دادی ادرسم و گفتی رو چی همه بلبل مثل شمام زد زنگ

 طاقت من بود

 افتاد؟ ندارم مامانتو قهر

 هیچ من ضمن در بردی منو چرا بود حقت:  گفت میخندید که حالی در ارش

 چیزی وقت

 نمیکنم مخفی مامانم از رو

 و میدادم امتحان جات من ها مدرسه موقع چطور میگی راست تو اره: طاها

 کتک

 ؟ گفتی نمی چیزی رو میخوابیدی فقط توام میخوردم

 نیست یادت مگه خردیم می ساندویچ واست منم خو خخ:  ارش

 بره یادم میشه مگه

 تصادف اثر بر سالگی11 سن تو شناسی روان دکتری دانشجو وثوق طاها من

 خانوادم

 مریم خاله با موقع از و دادم دست از رو خواهرم و مادرم پدرو شامل که رو

 وعمو

 ادمی حساب به ام گفته برادر جورایی یک و صمیمی دوست که ارش و حسین

 زندگی

 کار همه حقم در نذاشتن کم چیزی واسم حسین عمو و مریم خاله.  میکنم

 بهتر حتی کردن
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 هک ارش طرف برگشت نگاهم صورتم شدن خیس با.  مادرم پدرو از بیشتر و

 با و میخندید

 :گفت خنده

 صاحب کن درویش هاتو چشم و مردم دختر خوردی:__________ارش

 ها داره

 میپاشیا اب صورتم رو اخرته دفعه:طاها

 رو مردم دختر خوردی بدم اطالع خواستم فقط خب خیلی: ارش

 

 خودت واسه میگی چی: طاها

 .کرد اشاره رو روبه به ارش

 اول جلد مرده گل

4 
 دقیقا که بودم شده خیره جلو به و بودم خاطراتم تو من میگه چی داره این

 این اه. جلوم

 چشم به میشد شنیده بوفه کل تو هاش خنده صدای که نیکویی خانوم دختره

 بد خواهری

 مارایش بدون ولی.  کنه ارایش تاحاال بودم ندیده من اینکه با بود ای تیکه

 معصوم بود عااالی

 ...ها فرشته مثل

 ...کنه پارت لتو مسعود که االنه ببین کردی درست دردسر طاها اوه اوه:  ارش

 نگام نشسته خون به های چشم با داره مسعود که دیدم و برگردوندم چشم
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 مسعود....  میکنه

 هدیگ اینو میخواست رو نیکویی خانوم خاطر بدجور و بود هامون کالسی هم از

 بچه همه

 از انداخت نمی مسعود به نگاهم یک حتی نیکویی خانوم ولی بودن فهمیده ها

 خانوم که بس

 .....بود

 :گفت و باالسرم اومد مسعود

 نیاوردم درشون کاسه از تا کن درویش چشاتو خان طاها:  مسعود

 غرید لب زیر و کرد مشت دستاشو

 گهدی فکر یک تو کن باور نمیکردم نگاه نیکویی خانوم به من مسعود:طاها

 بودم

 حواسم

 .شدم خیره کجا به نبود

 :غرید بود گرفته یقمو که حالی در مسعود

 

 یکتت تیکه باشی داشته نفسم به بد نگاه طاها بخدا فکری چه تو:  مسعود

 فهمیدیی؟ میکنم

 :فتمگ بلند صدای با بودم شده قرمز عصبانیت از کشیدم پس یقمو دست با

 .ببرن نفستو اون و خودتو مردشور:طاها

 :گفتم بلند صدای با ارش روبه و زدم پس و مسعود

 .میشه شروع بعدی کالس االن بریم کن جمع لشتو تن:طاها
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 رفت بوفه از و پاشد ادم بچه مثل نیست بازی مسخره وقت دید که ارش

 ...بیرون

 :شد سبز جلوم نیکویی خانوم که کردم حرکت خروجی در سمت به من

 مچش مسئول بنده..  وثووووق اقای ببرن خودتونو مردشور:  نیکویی خانوم

 های چرونی

 و:  داد ادامه مسعود روبه و بزارین مایه خودتون از نیستم دوست دوتا شما

 فهیم اقای شما

 بزارین خودتونو مالکیت) م( من اسم پشت میخواد دلم دیگه یکبار فقط

 میبینید اونوقت

 ..میگیرم حالتونو چجوری

 اول جلد مرده گل
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 ...شد خارج بوفه از مسعود خشمگین نگاهای به توجه بدون

 وادع سرش کلیم و داشت خاطرخواه کلیم البته نمیداد پا اصال میومد خوشم

 ...بود

 ور ساعدشو و بوفه کنار دیوار به داده تکیه ارش دیدم که شدم خارج بوفه از

 سرش

 :زدم صداش...  گذاشته

 ها میزاد گاومون دیگه و سرکالس میاد رئوف استاد االن که بدو ارش:طاها

 مواس بعدشم و بگیره حالتو بگم مامانم به بزار زدی داد من توسرررر:  ارش

 در زبون
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 ......سالن سمت دوید و اورد

 سهیل و ارش کنار دوم ردیف صندلی رو...  شدم کالس وارد و رفتم دنبالش

 ...نشستم

 میدادم مشاوره همه به گیم بچه از شناسیم روان عاشق من بود خوب درسم

 باالخره االن و

 قوا تمام با و دادم درس به گوشمو استاد بااومدن..  میگیرم مدرکشو دارم

 نت کردم شروع

 ...نخورم بر مشکل به تا برداری

 تموم خواب در ارامش موضوع با امروزمون مبحث ها بچه خوب:  رئوف استاد

 برای شد

 کنیم کالاش رفع کالس در تا بنویسید مبحث این باره در سواالتونو بعد جلسه

 ....و

 ......نباشی خسته جون مهربان استاد:  نیکویی خانوم

 وسایلش کردن جمع مشغول و و کرد تایید سر با و زد لبخندی رئوف استاد

 و کتاب شد

 بریم تا کردم بیدار رو بود خوابیده که رو ارش و کردم پوشم الی هامو جزوه

 ....خونه

 ارهد هم هیوندا یک ارش البته شدیم جوانانمون سوارپیکان و رفتیم ارش با

 از بدتر ولی

 نماشی تو بودیم رسیده بهش کلی....  مشکیمونه جوانان پیکان عاشق من
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 پشت من نشستیم

 ...خوابید رو راه کل راحت اون و کردم رانندگی من کنارم سهند و رل

 :نفس

 .....اه واستا صبا:نفس

 ... بوفه میز ترین وسط سمت رفت و...  شد بوفه وارد قهر حالت با صبا

 کرد پرت وکیفشو

 ......صندلی رو نشست خودش و میز رو

 

 ارزونی ندارم دوست رو مسعود من میدونی که خودتم صبا اه مرگته چه:نفس

 صبا خودت

 اینو زیدلر چونش کرد بلند صورتشو ای بچگونه حالت با صبا. . .  کن نگاه منو

 میشد راحت

 :گفتم خنده با.....  کرد حس

 اول جلد مرده گل
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 .....بگیرم واست میخوری تیتاب جون عمو...  خدا تورو قیافشو:نفس

 :گفت ذوق با صبا

 تیتاب جوون اخ:  صبا

 اوررین بدم تیتاب بهت بخون عمو واسه شعر یک:نفس

 :خوندن کرد شروع ذوق با صبا

 ... پاهاشون میکشن تیغ. . .  خشگالشون خوشگل.. .  کاشون دخترای:صبا
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 ....لباشون رژمیزنن

 ...لباشون بخوره ادم....  براشون میمره ادم

 گفتم و دادم تکون برسرت خاک نشونه به و باال و برد دستمو

 قلقلی دارم توپ یک. . .  داده یادت کی اینارو دختر بکش خجالت:نفس

 چیزی

 بخون

 :خوندن کرد شروع بود کرده صورتشوپر کل که ژیگونش لبخند با صبا

 از نداشتم رو توپ این من گلیه و سوراخ سوراخ گلی گل دارم توپ یک:  صبا

 اشغاال

 ...زد لگد یک و مشت یک زد کتک بهم بابام برداشتم

 :گفتم جیغ با

 بخووون ادم مثل شعر یک صبااااااااااا:نفس

 خوندن به کرد شروع دوباره و زد چشمک یک صبا

 

 من دل هوشنگه پسره اسم منه عاشق پسره یک ننه ننه ای ننه ننه:  صبا

 اسمو کیفمو مدرسه به میرم که صبحا ننه ننه ای ننه ننه....  میتنگه واسش

 ننه..  میزاره سرم سربه..  میاره

 شوهرم چرا ننه داری باالسر اقا ننه داری شوهر خودت تو ننه ننه ای ننه

 از مگه نمیدی

 ...تونید تشویقم....  دیدی چی بابام

 ..خنده زیر زدم
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 اه اه اه بردی ابرومونو نخون دیگه بچه بشکنه گردنت که ای:نفس

 :گفت زبون لکند با و رفت لبخندش هو یک میخندید داشت که صبا

 نگاه رو سررررت پشت...  پ..  پ..  نفس...  س..  نف....  نف....  ن:  صبا

 ....میکنه نگات داره طاها

 اول جلد مرده گل
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 ........خو وثووق اقای میکنه نگاه داره کی انگار چیشده گفتم توام اووف

 جون بگو.......  اهاااااااااط چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ؟ مگی راست نفس

 مین بود وثوق بود نکرده زوم روم که کسی تنها حاال تا اخه بود عجیب واسم

 چرا دونم

 .....شوخیه وقت نظرت به االن:  صبا

 جون عمووو باشیم شاد بیخیالش نکن نگاش کن ولش:نفس

 فس؟؟؟ن: صبا

 هووووووم: نفس

 میزنیا مشکوک: صبا

 بودن مشکوک و من: نفس

 اره:  صبا

 کرده خلت عشق بروبابا:  نفس

 

 االن کن نگاه سرتو پشت ها باال زدن خاطرخواهاتون خانوم نفس هه:  صبا
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 دعوا سرت

 .....عشقم داره غیرت روت هع عصبانیه معلوم کنارشون رفت مسعود میشه

 چشمش گوشه از اشک قطره یک عشقم گفت وقتی سوخت صبا واسه دلم

 برگشتم....  چکید

 هوطاها یک که بود دعوا به حواسم شده دعوا اوه اوه زدم دید رو سرم پشت

 صدای با

 :گفت بلندی

 ....ببرن نفستوووو اون و خودتو مردشور:  طاها

 جت سرعت به شدم طاها خروج متوجه اخر لحظه فقط شد پرت کال حواسم

 خودمو

 :گفتم و جلوش رسوندمش

 ماش های چرونی چشم مسئول بنده وثووق اقای ببرن خودتونو مردشور:نفس

 دوست دوتا

 فهیم اقای شما و:  دادم ادامه مسعود روبه و بزارین مایه خودتون از نیستم

 دیگه یکبار فقط

 میبینید اونوقت بزارین خودتونو مالکیت) م( من اسم پشت میخواد دلم

 حالتونو چجوری

 میگیرم

 ...شدم خارج بوفه از مسعود خشمگین نگاهای به توجه بدون

 :بیرون اومد سرم پشت هم صبا

 اول جلد مرده گل



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 13 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

8 
 بگم چیز یک جونم نفس:  صبا

 میگی چی ببینم بنال:نفس

 نداری چشم من مسعود به واقعا تو میگم...  ادب بی:  صبا

 

 ) م( مسعود اقا این که فعال جونم هووو تو؟؟؟؟؟؟ مسعود عوووووووووق:نفس

 مالکیتش

 خووووودت ارزونی عزیزم ندارم چشم بهش نه شوخی از دور ولی ماس واس

 :کرد مالیم تف رومو پرید صبا

 فرد روزهای من واس مسعود زوج های روز کنیم نوبتی بیا جون هوو:  صبا

 تو واس

 موافقی؟؟؟

 کنیم؟؟؟ چیکار رو جمعه فقط اوهوم:نفس

 عاشقشم من چون من واس هام جمعه:  صبا

 اوووکی ولی منطقی غیر اینکه با:نفس

 زاحممم کسی تا نشستم ها مه ته اون و رفتم بودیم رسیده کالس در به دیگه

 سارا با..  نشه

 :کردم پرسی احوال و سالم

 میسی خوفم منم خوفی؟ سارااااژووون سالم:نفس

 نیومد) رئوف استاد(مهربان استاد تا سرجات بتمرگ نزن زر حاالم

 و داد تکون تاسف رو از سر یک بود کرده عادت رفتارام این به که سارا
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 نشست

 ......کنارم

 استاد..  نداشت جووون دستام دیگه بودم جزوه نوشتن مشغول سخت

 رو نشست و برگشت

 زدن حرف کرد شروع و صندلیش

 تموم خواب در ارامش موضوع با امروزمون مبحث ها بچه خوب:  رئوف استا

 برای شد

 کنیم کالاش رفع کالس در تا بنویسید مبحث این باره در سواالتونو بعد جلسه

 ....و

 :گفتم بلند بده ادامه نزاشتم

 ...نباشین خسته جوون مهربان استاد:نفس

 

 دارم عادت منم مهربان یعنی رئوف اخه مهربان میگم چرا میگین حتما االن

 چیو همه

 .هستم زرنگی ادم همچین یه من بعله کنم سداه خودم برای

 اول جلد مرده گل
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 :گفتم صبا به رو و ام کوله تو گذاشتم و کردم جمع وسایلمو

 میکنه حساب رو تاکسی پول برسه تر دیر هرکی:نفس

 به رسیدیم سرم پشت صباهم و شدم کنده جا از جت مثل لحظه همون خودم

 چشمم پارکینگ
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 بابام به هرچیم جوانانم پیکان عاشق من واااای جوانان پیکان یک به خورد

 واسم میگم

 واسم سرم اخر ها پرت و چرت واین نیست دختر یک شان در میگه بخره

 یک

 پژو

 اب دیگس چیز یک جوانان پیکان ولی دارم دوسش من که خرید مشکی207

 که صبا جیغ

 .شد جمع بهش حواسم بود خوشحالی از

 لطف شادیم واسه جون نفس باررر اولین واسه بررررردم من اییووووول:  صبا

 کن

 ..یاهلل بگیییر ودربست

 بچه نشه زیادیت:نفس

 نفس توکه منی عجق که تو خوبیه دختر که تو نشو خسیس نفس ااااااااا:  صبا

 توکه منی

 ......توکه منی اکسیژن

 ....بگیر آژانس بپر شدم خر خوبه باو بسه عووووووووق:نفس

 زنگ اول عادتم طبق منو بعدم رسوندیم رو صبا اول و شدیم آژانس سوار

 در بعدم زدم

 

 غجی صداااای شنیدن و همانا کردن باز کردم باز درو کلید با بعدم بعدم زدم

 :همانا بارن
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 ....شید بزرگ یکم لطفا جون خاله اه ای مسخره خیلی:  باران

 راحتی احساس باهام خودش گفته به چون ولی دخترخالمه باران اوووف

 میگه بهم نمیکنه

 تو و اینجا اومده کنکور واسه خوندن درس واسه یزد از و سالشه17 خاله

 تلپ من اتاق

 ابرو و مو کردن رنگ و ارایش عاشق سن این تو منه برعکس درست شده

 و برداشتنه

 بهش توجه بدون مغروره زیادی و میکنه برخورد همه با سرسنگین خیلی

 رفتم

 :توخونه

 خااان ناصررر.........  نیستی جووون نسترن....  خانه اهل بر سالااااااام:نفس

 کوشین

 اجیییییییی نینا...  گلم داداش ؟؟نیما

 نسترن...  مار زهر و جووون نسترن...  دررررد و نسترن: )مامانم( نسترن

 مامان بگوو من به گفتم بار هزار....  و جون

 ینمیدون مگه...  وروجک کردی اذیت منو عشق باز تو نفس): م بابا(خان ناصر

 رو

 هااااا؟؟؟؟ میاری در لجشو هییی چرا حساسه اسمش

 اول جلد مرده گل
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 شده قرمز من کت چرا میکشمت اجیییییییییییییییییییی:  نیما
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 اه کنم پاک رو جرم اثار نبود حواسم اصال اوخ اوخ

 منو تابک اومدیییییی خوش جوووووووووووووووونم اجییییییییییییییی:  نینا

 خریدی

 مومخ بعدا برسم بزارین من بشم شما گویی امد خوش این فدااای اصال:نفس

 ....کنید کلید

 

 نمیاد شما به.....  گلم مامان. ..  چیزه. . .  یعنییی.....  جووون نسترن اخ اخ

 باشیا بداخالق انقدر

 و بهش دادم و اوردم در کادوشو کیفم تو از....  مبارک تولدت.......  ضمن در

 اینکه هین در

 :گفتم اتاقم طرف میرفتم

 زلیل زن انقدر میخوره شما سن به..  عزیزم پدر...  ناصرخان

 تل ونا تالفی به بود من کار کتت نییییییییییییییماااااااااااااااااا..  باشی

 روش که ام مشکی

 ....رفت یادم نرفتم فروشی کتاب جووون نیناااا.........  نشستی

 ات صداشون اما اتاق تو دیدوم کنند ام دوشقه محترم خانواده اینکه از قبل

 :.میومد باالهم

 باالس خودت سن ضمن در عاشقی میگن من کار به خودتی زلیل زن:  بابا

 ووروجک

 که سالمه47 هنوز من زلزله

 مخرید قبلیم سفر تو فرانسه از رو کت این من نمیرارم زندت نفس:  نیما
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 که میدونی خودتم

 رفته کش صبا از رو تل اون توچی بود مارک کتم اه حساسم روش چقدر

 بودی

 اووووف

 ونمبخ درسمو بزار بهم بده بیار خریدی میدونم نکن اذیت من جون اجی:  نینا

 داره ها فرجه

 باران این جوووون اجییییی ها میشه شروع

 بزارید مایه خودتون جون از کنید لطف خانوم نینا اه:  باران

 .....بود اتاقش داخل به باران رفتن از نشون در شدن کوبیده صدا

 خانوادم از واستون میکنم عوض لباس که همینجور خوب خانوادمم عاشق من

 :میگم

 نسترن،داداش ناصر،مامان بابا( ترتیب به نفره5 خانواده یک:نفس

 )نینا نیما،خودم،اجی

 

 مدیر ساله40 مامانم صادرات؛ و واردات شرکت یک مدیر ساله47 بابام

 غیر دبیرستان

 ) سونیا( نامزدش و اتوموبیل نمایشگاه مدیر ساله32 نیما دخترانه؛ انتفایی

 معلمین از یکی

 شناسی روان لیسانس فوق دانشجو ساله23 نفس خودم ؛...  مامان مدرسه

 تو البته

 ساله20 نینا اخر در و تفریحی ولی میکنم کار هم درمانی ارامش مرکز یک
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 دانشجولیسانس

 شناسی باستان

 اول جلد مرده گل
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 ها لوس دختر این مثل..  کردم نگاه بود نیما قبلی اتاق اصل در که اتاقم به

 رنگ عشق که

 – یمشک تخت یک مشکی - خاکستری اتاقم نمای نیستم هستند صورتی

 سفید

 ...پنجره زیر

 اب مشکی میز یک اتاقمم راست سمت گوشه..  روش روبه ستش دراور و کمد

 صندلی یک

 اصوال کنندگان مراجعه واسه سفید راحتی مبل دوتا روبروشم و دار چرخ

 عشقی مشکالت

 و میشنومم...  هاو دایی دختر و ها خاله دختر های پرت و چرت جور این از و

 راهنمایی

 قدم4 و داره قرار حموم و سرویس یک هم چپ گوشه...  بهشون میدم

 در از تر اونطرف

 یارایش لوازم یکمم و روش اینه یک با مشکی توالت میز یک حمام و سرویس

 که هست

 ....نیست یکی من واسه استفاده قابل البته
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 تو...  اوردم در ابی راحتی شلوار یک و ای سرمه – ابی تاپ یک کمدم تو از

 خودم به اینه

 :شدم دقیق

 خیره که ای سورمه چشمام کمرمه رو تا بلندیش و مشکی تمام موهام-

 ابروهام کنندس

 انگار که کوچولو دماغ) بزیه پاچه( باران قول به دخترونس و نخورده دست

 باشه عملی

 .. . چهرم با متناسب کوچیک انقدر نه بزرگ اونقدر نه لبامم...  خدادادیه ولی

 گندمی پوستم

 فرمه رو باشگاه لطف به اندامم و سفید به مایل

 در صدا به اتاق در که بیرون بیام اتاق از اومدم و کندم دل اینه تو خودم از

 :اومد

 بفرمایید؟ بله:نفس

 تو؟ بپرم میشه اجی ادبت قربون:  نینا

 ببینمم داخل بنداز لشتو تن تویی ها:نفس

 :گفت و داخل اومد نینا

 بحرفیم باهم یکم میخواستم سهند مورد در اجی:  نینا

 جای سر بتمرگ برو بودیما نحرفیده بود وقتی چند خوب چه اااا:نفس

 من تا همیشگیت

 بیارم در پروندتو

 بالدن..  نشستم میزم پشت منم و نشست صندلیش رو رفت خنده با نینا
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 کال گشتم نینا پرونده

 ....بودم کرده درست پرونده یک ای کننده مراجعه هر واسه

 که نویسمو روان و اوردم در رو بود رنگ زرشکی پوشه یک که پروندشو

 نوشته روش

 نویسمم روان این عاشق) بیکسی هوای در نفس همچون را من اری یاد به(بود

 واسه

 

 ...میکنم استفاده ازش خاص درموارد فقط همونم

 اول جلد مرده گل
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 ...کنید تعریف مونده که اونجایی از نیکویی خانوم خوب:نفس

 ایییش نیکویی خانوم شدم باز عوووق:  نینا

 :گفت و داخل اومد بود میوه اب دوتا توش که سینی یک با باران موقع همون

 شدم شریفتون اوقات مزاحم ببخشید:  باران

 بسالمت پس مزاحمی میدونی خودت خوبه:نفس

 میده انجام منو تدفین مراسم ذهنش تو داره االن معلومه قیافش از که باران

 لحظه االن و

 :گفت و میز رو کرد پرت رو سینی حرص با خوندمه میت نماز

 نخواواستو ازم خاله..  باشم قبرستون این تو میاد خوشمم خیلی نکه:  باران

 اه بیارم شربت

 حاال کیه انگار اه
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 که انبار همانا پرونده روی شربتم لیوان دوتا ریختن و همانا سینی شدن پرت

 و رفت زود

 کاریشو گند بدختی با...  واال)خودش تاق(طویله در انگار بست محکم درم

 تمیز

 ولی کردیم

 :گفتم نینا به رو...  شد ونابود نیست پرونده متاسفانه

 نیک تعریف اول از توام و واست بدم تشکیل پرونده اول از حاالباید اه:نفس

 ...چیزیو همه

 ...............حوصله خدا تورو ولکن اجی اووووف:  نینا

 کنم هتونب نمیتونم کمکی هیچ بنده نیکویی خانوم بیرون بفرمایید پس:نفس

 زا بعد کردو فکر یکم نینا....  دادم لم صندلیم رو خودم خاص باژست بعدم

 :گفت ربع یک

 خط خوش خوشگلت نویس روان اون با توام و باشه زرشکی پروندم:  نینا

 البته و بنویسیا

 

 بزاری بقیه از جدا پروندمم

 . . .قبول اوکی اممممممممممممم:نفس

 نویسمم روان و اوردم در دیگه زرشکی پرونده یک کشوم تو از و شدم خم

 فرم و برداشتم

 ..کردم اماده مخصوصو صفحات بقیه و اول صفحه

 شغل.....  پدر نام.....  شغل.....  تحصیلی مقطع.....  سن.....  مریض نام:نفس
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 نام.....  پدر

 :بیماری زمان مدت.....  بیماری علت.....  بیماری

 خاک تحقیقات/  شناسی باستان لیسانس دانشجو20/ /نینا(پوووووف:  نینا

 های صخره شناسی

/  قدیمی سهند/  عاشقی/  صادرات واردات شرکت مدیر/  ناصر/  جنوب

 / ماه9

 دیگه همیناس)

 اول جلد مرده گل
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 :گفتم و دادم تکون درسته نشونه به سرمو

 :بگو رو بدونم الزمه میکنی فکر که هرچی عزیزم خوب:نفس

 یکی شکم تو رفتم کله با که بودم رفتم ها واحد انتخاب واسه پیش ماه9: نینا

 کس اون و

 اون بودم مقصر من اینکه با کرد خواهی معذرت محترمانه خیلی بود سهندم

 تونست می

 نکرد رو کار این اما بره و کنه بارم تیکه دوتا دیگه های پسر ی همه مثل

 که بود همین

 همتوج وقتی بزنم حرف باهاش بیشتر داشتم دوست کرد خودش جذب منو

 از تا6 تو شدم

 در دم که نوشتم کاغذ یک رو براش سرکالس شدم خوشحال باهمیم کالس

 کارش واسته
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 و میزد حرف جنتلمننانه و اقا خیلی شد شروع اونجا از ما مالقات اولین و دارم

 به منم

 بزنه حرف اون تا بشینم وقت تمام داشتم دوست طوری شدم جذب سمتش

 تو باهم فقط

 لک اوقاتم گاهی میکردیم بحث درسا و رشتمونو باره در و میزدیم قدم حیاط

 تا میکردیم کل

 .وجودم کل شده سهند دیدم اومدم خودم به

 ....نیکویی خانوم ببینین خوب کافیه اطالعات خوبه:نفس

 هخواهران اومدم میکنم لهت بگیری جو دیگه بار یک تو موال به نفس:  نینا

 کنیم دردودل

 ...نکه

 ....شد دادنش ادامه از مانع بغضش

 بغلش و طرفشو پریدم میز رو از بازی مسخره بسه شد کباب واسش دلم

 هق وسط کردم

 :اومد حرف به هاش هق

 یانتقال شهر این از اینکه تا...  میشدم ترش تشنه میدیمش وقت هر:  نینا

 یک اجی گرفت

 بودم اتاقم تو همش که روزا اون یادته میشدم روانی داشتم ندیدمش هفته

 نمیومدم بیرون و

 داشتم فقط اجی نه اما یکنم اماده ها فرجه واسه خودمو دارم میگفتم همه به
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 میریختم اشک

 یب دل دیدمش وقتی برگشت دیروز اینکه تا....  میکردم نگا اونو عکس و

 اروم قرارم

 عابدی استاد...  ترم این خوندن واسه فقط بود7_ ___>____اومده...  گرفت

 واسه گذاشته گروه هم مارو

 ....ای هفته سه سوخته شهر تو تحقیق

 ...کن زنی مخ اونجا عالیه اینکه خره:نفس

 

 هک هرکی جون تورو اجی غریبه پسر یک با اونم برم نمیزاره مامان اجی:  نینا

 واست

 رینبهت بزارین پیشمه عشقم دیگه ماه یک فقط اجی کن راضی مامانو عزیزه

 رو استفاده

 ...میکنم التماست اجیییی بکنم

 :مگفت و کردم نوازش سرشو بود کرده گریه بس از بود اومده بند نفسش

 اول جلد مرده گل
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 نم جون نکن گریه تو فقط میکنم راضی مامانو چشم جونم اجی باشه:نفس

 اجی

 گریه باشه

 :گفت و اورد در توبغلم از سرشو نینا. . .  نکن

 ممنون کن راضیش دیگه تو با پس اجی باشه:  نینا
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 چششششششششششم خب خیلی:نفس

 :گفت کشید می باال دماغشو که حالی نینادر

 ...یدهم مردونه عطر بو عجیب بغلت اخه بودها بغلت تو کی من قبل اجی:  نینا

 خودمه عطر اینکه خره اخه میکشمت نینا:نفس

 این مردونس بوشون اکثرا همون واسه سردم و تند های عطر عاشق من

 پلی(عطرمم

 ...ماننده مردونه بوش) جوی

 دیگه بار یک و انداخت بهش نگاهی یک برداشت پروندشو و نیناپاشد

 و بست و خوندش

 ...بیرون رفت و سرجاش گذاشت

 ...................مامان کردن راضی سوی به پیش اووووف

 :طاها

 بیاین اه کوشین. ... سهندددددد.. . اااااااااااااااااااااارررررررشششش:طاها

 ها میشه دیر دیگه

 :گفت بلند صدای با میزد ژل موهاشودوباره داشت که حالی در ارش

 

 اومدیم اها اها اها االن االن واستا داداش اومدیم:  ارش

 مشکی تیپ بازم اووووف بیرون اتاقش از اومد سهند زمانم هم و

 واال گرفتیم افسردگی جات ما سهند:طاها

 ...نده گیر خواهشا ندارم اعصاب داداش:  سهند

 دیگه بدویین سهند..  طاها:  ارش
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 یحنفر یکم واسه داشتیم قرار ها بچه با..  کردیم حرکت پارک طرف به باهم

 سهند مثال که

 ....بیاریم در هوا و حال این از رو

 بزاری؟؟ جوانانتون پیکانان این رو نداری شاد اهنگ یک داداش:  ارش

 بفرما چشم به ای:طاها

 اول جلد مرده گل
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 :پیچید فضا تو یگانه محسن صدای و کردم روشن ضبطو هم همزمانم و

 غمه هام خنده پشت همه برعکس من

 میزنی غمگین و شادی منی برعکس تو

 سرش رفته کاله میگی اخرش فوقش تو ولی

 میبرم رو از تورو ولی سرم رفته کاله باشه

 دیدم نکرده خدایی که کشیدم نشون و خط

 نبینه تورو دیگه چشمام

 همینه دوستی و دوری اره

 عزیزه واسم خاطرت

 مریضه که فکری از ولی

 باشه زوری عشق یک نکه باشه دوری بهتره

 کنی دورش قلبمو که خواستی شدی هوایی

 کنی کورش ذوقمو بزنی نبود دلت تو دل

 نیارم روت به شه نمی دیگه گذشته کار از کار
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 ندارم کشش دیگه نه ولی ساختم تو خوب بدو با

 

 ......هوایی

 :گفت عصبانیت با و کرد خاموش ضبتو و شد و خم سهند

 شاااااد اهنگ شما اونوقت انجوریه من حال این مسخره خیلی:  سهند

 ..گذاشتین

 .... ..اخه چیه درد گی نمی که تو کنیم چیکار میگی خوب:طاها

 اصال کنین کاری میتونیین گفتم گیریم:  سهند

 کرد کاری شد شاید بگو:  ارش

 نمیتونه کس هیچ تونین نمی نه:  سهند

 اول جلد مرده گل
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 شدی خالی شاید کن ودل درد بگو حداقل: طاها

 اب....  اما کنم دل و درد یکی با میخواد دلم خیلی پره خیلی دلم داداش: سهند

 که بعضیا

 همیشه شلوغه سرت که توام قهرم

 برو سهند با خودتم پارک برسون منو طاها..  بهتره همون قهری بدرک:  ارش

 چه ببین

 مرگشه

 سه بابا کنی اشتی ارش با خوای نمی سهند ها مسخره چیه بازی بچه:طاها

 هفتس
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 فهرینا؟؟؟؟

 منم بود من تقصیر درست اقا بیفتم پاش به من که نداری انتظار طاها:  ارش

 کافی اندازه به

 ندارم کاری دیگه کردم خواهی معذرت

 :گفت ای شرمنده حالت سهندبا

 خو بود بد خیلی کارت داداش:  سهند

 دیگه ببخشید شرمنده خودمم کردم خواهی معذرت منکه اما میدونم: ارش

 شدم اعصاب بی هست منم تقصیر شرمنده دشمنت: سهند

 

 کنار بزن شد احساسی صحنه طاها:  ارش

 شتیا تا شدن پیاده دوتابرادر این و کردم پارک اتوبان کنار ماشینو خنده با

 خودم یاد..  کنن

 سرم اخر میکردیم دعوا هم با چقدر بود ساله5 اونموقع افتادم مطهره اجیم و

 غلط به من

 بغل واسه دلم چقدر هییی..  بغلم تو میومد گریه با اونم میفتادم کردن

 ...شده تنگ گرفتنش

 خیال و فکر از ماشین در شدن باز با..............  مزخرف بغض این بازم اه

 بیرون اومدم

 شدن سوار خنده با ارش و سهند

 کردیما اشتی که خوب چه کمانگیر ارش:  سهند

 دادن ادامه از مانع موبایلش زنگ.............  می داشتم دیگه واال اره:  ارش
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 شد حرفش

 ./........./.. میکنی گریه داری چرا/...................../..  خوبی اجی سالم:  ارش

 ستاره

 هباش./............/..  کجایی اصال اجی نمیفهمم/......../..  ببینم بزن حرف درست

 االن من

 اجی دیگه نکن گریه دیگه ارش جون./................/..  اونجا میایم

../.............../ 

 باشه باشه

 .فعال فدات/....../..  اونجام دیگه دقیقه بیست

 :زد دا و کشید موهاش به دستی کالفگی با شار

 اول جلد مرده گل

17 
 ..بگاز فقط....  ارغوان پارک برو طاهاااااااااااااا:  ارش

 17 سر بود هوا تو ماشین انگار روندم پر تا130 داغونه بدجور اوضاع ددم

 دقیقه

 رسوندمش

 

 :وگفت داخل اورد پنجره از سرشو ارش

 پارک میگم امیر به میزنم زنگ من بزن حرف سهند با برو طاها:  ارش

 ..کنسله

 اسب کپی بود شده دهنش تعجب از که سهند..  شد دور ما از عجله با بعدم
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 :گفت بود باز ابی

 بیخبرم؟؟؟ من که زایید دختر کی ننمون:  سهند

 :گفتم خنده با

 خیلی و اجی میگه بهش ارش که اسایشگاهه های دختر از یکی ستاره:طاها

 داره دوسش

 . .. .شده خانوم ستاره عاشق ارش میکنم فکر من بخوای راستشو

 ام با ما داداش که شده طوری دنیا خدا تورو ببین باشه مبارکش هع:  سهند

 من به و غریبس

 .وااااسش داااارم نگفته چیزی

 زدن زر واسه بریم کجا حاال خوب سهند نخور حرس:طاها

 ...بحرفیم اونجا مجردیمون خونه بریم:  سهند

 ....نزدیم حرفی اونجا به رسیدن تا و کردم تایید سرم دادن تکون با

 ...رسیدیم که پسر پایین بپر:طاها

 و ها جشن واسه که دوبلکس ویالیی خونه یک شدم خونه وارد خنده با

 خریده تفریحامون

 ها رسید مشامم به الکی مشروبات و سیگار بد بوی ورود محض به..  بودیم

 بهم حالم

 :غریدم سهند به رو خورد

 سهندددددددددددددددددددددد ان تو مال اشغاال اتو این:طاها

 :گفت پته تته با ترسیده معلومه که سهند

 دق دارم...  داداش داغونم اه......  کن درکم.......  داداش..  چیزه:  سهند
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 که داغون اونقدر میکنم

 نکردن ارومم هم اینا حتی

 

 رو زدم طرفشو رفتم...  میدیدم اینجوری سهندو که بود بار اولین واسه

 واوردمش شونش

 :مکرد روبروییم مبل رو نشستن به دعوت اونم و مبل رو نشستم خونه تو

 اول جلد مرده گل
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 اینجوریه؟ ما کوچولو دااش که چیشده خوب:طاها

 یه به خوردم خروج موقع واحد انتخاب واسه بودم رفته که پیش ماه9:  سهند

 خانوم دختر

 بهش اینکه جای به من اما بود مقصر اون اینکه با کردم هل خوشگل و ناز

 بگم و بپرم

 رفتم و شنیدم اسمشو دوستش از کردم خواهی معذرت اروم کوری مگه

 کالسامو از چندتا

 تو بحرف باهاش میخواست دلم مدام ؟؟ چرا دونم نمی کردم یکی باهاش

 یه به داشتم کالس

 واسم کاغذ یه خودش که میکردم فکر بهانه

 ......................................................................................................فرستاد

.. 

................................................................................................................ 
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 تنها دختر ویک تو میگه برم نمیزاره مامانم حاالم اوووووووووووووف.............

 تو اونم

 ...اصال غریب شهر

 رو سهند گریه که بود بار اولین..  چکید چشمش گوشه از اشک قطره یک

 ..میدیدم

 ....نکن گریه حاال خب میکنم راضی مامانو من داداش نباش نگران:طاها

 داداش نداریم وقت داداش کنیم حرکت باید صبح فردا پس داداش:  سهند

 گلوش تو بغض.....

 شد دادنش ادامه از مانع

 .. .خونه برسیم زودتر که بیفت راه بدو حاالم کن اعتماد بهم سهند:طاها

 

 ..............شدیم سوار و ماشین طرف رفتیم باهم دادو تکون سرشو سهند

 :نفس

 بچن اونا مگه مامان اخه:نفس

 بایک دخترم ندارم دوست من ها نرو اعصابم رو نفس اه نه گفتم:  مامان

 ..بره غریبه پسره

 .........مامان اما:نفس

 ..دارم کار کلی که بیرون برو حاالم نداره اما:  مامان

 چی؟؟ باهاشون برم منم اگه مامان اوووووووووووووووف:نفس

 نداری؟؟؟ دانشگاه و درس مگه تو:  مامان

 بریم..  بانو نسترن.  جوووووووون مامان.... . .  تره مهم اجیم ولی دارم:نفس
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 مامان دیگه

 خانوم

 بره میزارم بری تو اگه شدم خر بابا خوبه:  مامان

 اول جلد مرده گل
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 کردم ماچش و بغلش پریدم

 کنار بیا مو زن خوردی بچه هوووووی:  بابا

 ...خودتون تحویل بفرما شمام حاال ایییییییییییش اه:نفس

 :زدم داد رد نینا اتاق کنار از که همونجا از و اتاقم طرفم رفتم خنده با

 دختر بدو سفر میریم هفته سه که ببند چمدنتو نینااااااااااااااااااااا:نفس

 :زد داد خودم مثل و کرد باز اتاقشو در وحشیا مثل نینا

 ؟؟؟ کردی راضییییش نفسسسسسسسسسسسسس:  نینا

 شرط یک به:نفس

 شرطی؟؟ چه:  نینا

 اروم( نکنی خطا پا از دست میام همرات شخصی محافظ عنوان به منم: نفس-

 که طوری

 )بزنیم مخ باهام....  دادم ادامه نشنوه مامان

 

 نیستیم تنها بهتردیگه چه جوون اخ:  نینا

 کنیم حرکت دیگه ساعت10 که بدو توام شم حاضر میرم من پس:نفس

 سرمو) عاشقتمممممممممممممم اجیییییییییییییییییییییی(زد داد خنده با
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 لب زیر و دادم تکون

 ..شم حاضر تا رفتم کردمو نثارش ای دیوونه یک

 کوله و بیرون اومدم شستم خودمو حسابی که ساعته یک دوش یک از بعد

 مسافرتیمو

 یکل و راحتی لباس و شلوار دست چند و مانتو دست چند توش و برداشته

 پرت و خرت

 و اشه سراستین که مشکی مانتو یک شم حاضر که رفتم و برداشتم دیگه

 مخلوطی یقش

 اتنس روسری و مشکیم کاری سوار شلوار با روپوشیدم بود سنتی های رنگ از

 و مشکی

 نینام..  بیرون رفتم اتاق از6 ساعت راس و کردم خالییی خودم هم رو عطر

 با همزمان

 تیپ اون با بود شده خوشگل خیلی موند وا دهنم...  بیرون اومد اتاقش از من

 سورمه تمام

 بهم داد جعبه یک و جیبش تو کرد دست نزدیکمو اومد..  بود زده که ای

 روپاشنه بعدشم

 زمقرم های لب رو لب برق یکم شم متوجه من اینکه قبل تا شدو بلند پاش

 لبام کشید

 واسم نینا که بود باری اولین این و نمیزدم رژ همون واسه بود قرمز خدادایی

 لب برق

 ..عقب دادم هولش میزد
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 ..شدیا خوردنی اجی اووووف:  نینا

 اول جلد مرده گل

20 
 

 :گفتم و گردنش پس زدم اروم

 بزنی گفت کی بعدشم درویش چشا:نفس

 بریم حاال..  نزدم که رژ دیگه گیرنده اجی ااا:  نینا

 .... .بزار قرار بزن زنگ چقدر عجولی کنن بدیدت ندید سرت تو خاک:نفس

 چشششششششششششششم:  نینا

 /................/.. هستین خوب قدیمی اقای سالم:  زد زنگ و اورد در و گوشیش

 منم ممنون

 میکنیم حرکت کی ببینم میخواستم مزاحمت از غرض/................./..  خوبم

 کجا

 همو

 نیم تا ما پس/....../..  میفتین زحمت تو نه./........................./..  ببینیم؟

 سر دیگه ساعت

 خدانگهدارتون ممنون./.../.  پیروزیم بلوار

 :بود مونده وا ابی اسب اندازه دهنم

 بزنی حرف ادبم با بلدی تو اجی:نفس

 پیروزی ربلوا بریم بدو میکشمتا نفسسسسسسسسسسسس:  زد جیغ نینا

 ...پیروزی بلوار طرف افتادیم راه وشوخی خنده با
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 :طاها

 چرااا؟ داری خبر بچت دل از که تو نه چرا خوب جون مریم:طاها

 اغشته گناه به ممکنه چون نمیزارم همون واسه درست عاشقه اون:  مریم

 بعدشم بشه

 جون مادر نه دنیا سر اون تنها پسر این و دختر اون کنم اعتماد چطوری

 ..نمیزارم

 اوناس؟ تنهایی شما مشکل االن:طاها

 اوناس تنهایی مادر اره:  مریم

 و کشیدم موهام به دستی کالفه اوووووووووف...... .. ....  خوب.....  خوب:طاها

 اوردم صدام

 حله؟؟ برم باهاشون منم پایین

 

 داری؟ دانشگاه و درس خودت تو مادر طاها:  مریم

 و مهمه عملیم کارهایی فعال منکه بعدشم تره مهم سهند جون مریم نه:طاها

 که هام پرونده

 جون؟ مریم خوبه برمیدارم هم اونارو

 اول جلد مرده گل
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 ..بپرسین اقا حسین از واال بدونم چه:  مریم

 .. ..من با حسین بابا بده اوکی شما:طاها

 ))باباحسیییین(( اوشون جون مریم من چطور بده خیلی:  مریم
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 گفتم ببوسم صورتشو تا طرفش میرفتم که همونطور( هههههههههه: طاها-

 من)

 مخلص

 اوکی؟ هستم جونمم مامان

 همراتون به خدا برین پسر تو فدای:  مریم

 هندس اتاق تو رفتم و بیرون زدم خونه اشپز از و کردم لپهاش از گنده ماچ یک

 گرفتی؟؟؟ رو اوکی داداش:  سهند

 :گفتم غمگین باحالتی

 ناو تنها دختر اون پسر تو اخه باشه نگران بده حق خانوم مادر به سهند:طاها

 دنیا سر

 :گفت ناراحتی حالت با سهند

 ؟؟؟ بزاری تنهام میشه داداش میکنم درک:  سهند

 اون فقط:  دادم ادامه در سمت میرفتم که همونطور و جون سهند البته:طاها

 جا ابیتو کت

 باهاش میشی کش دختر عجیب که نزاری

 .کرد نگام گیج نگرفته منظورمو بود معلوم که سهند

 خودت واسه میکنی بلغور چی: سهند

 ها میکنه حرکت قطارمون دیگه ساعت چند شو حاضر پسر بدو:طاها

 داد؟ رضایت مامان مگه طاها:  سهند

 

 ...شرطی یک به اما اره:طاها
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 شرطی؟ چه:  سهند

 بیام همراهت سرخر عنوان به باید منم:طاها

 :گفت و کرد ماچم و طرفم دوید خوشحالی با سهند

 ....شما..  تری خوشگل شما سری تاج شما..  سروری شما:  سهند

 اول جلد مرده گل
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 بدو شو حاضر بپر درد و شما:طاها

 چششششششششششششششششششششششم:  سهند

 تمرف داشتم وقت ساعت نیم خوب..  داخل رفتم و کردم باز اتاقمو در خنده با

 پنج دوش یک

 لوارش ویک سفید جذب تیشرت یک بیرون پریدم سریع و گرفتم ای دقیقه

 ای سورمه کتان

 خودم خوب زدم شونه کج موهامم دستم انداختم هم مارکمو ساعت و پوشیدم

 حاضر که

 و راحتی لباس دست چند و برداشتم دستی ساک یک..  وسایالم حاال بودم

 شلوار چندتا

 ودمخ رو عطرمم و زدم افتابیمو عینک..  برداشتم تیشرتم و وپیراهن کتان

 و کردم خالی

 من با زمان هم شدم خارج اتاق از و دستم گرفتم چرکمم ای سورمه کت

 اومد سهندم

 تقابلم درست تیپش بود نزاشته چیزی جذابیت جز بشر این تو خدا...  بیرون
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 یک بود من

 شیری - سفید اسپرت کت یک سفید کنف شلوار یک با ای سورمه تیشرت

 هم

 دوشش رو

 بود

 شو خودم شوهر بیا میگم.. .. ..  الال اوه:طاها

 

 کنیم؟؟ حرکت ای اماده حاال وفادارم زنم به باومن خفه:  سهند

 ینیمبب همو کجا بزار قرار جوونت نینا به بزنگ کشته منو وفداریت اوه: طاها

 دیر بدو

 . . .شد

 شد هول یکم شماره دیدن با سهند خورد زنگ سهند تلفن لحظه همون

 کرد صاف صداشو

 :داد جواب بعد

 ادرس/  شما مراحمین/........../..  شما خوبین نیکویی خانوم سالم:  سهند

 بدین

 میایم ما

 رس نیفتن دردسر تو شمام اینکه واسه حرفیه چه این/............../..  دنبالتون

 پیروزی بلوار

 .دیدار امید به میکنم خواهش./............/..  متنظرتونیم

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سهههههههههههههههههههههههند:طاها
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 شد؟ پاره گوشم پرده روانی چته:  سهند

 زدی؟ حرف خودت طاها مرگ:طاها

 داد جواب من جا بود عمم پ نه:  سهند

 نداری ادب تو گفتم همونه:طاها

 نگرفتم گل تا ببند طاهااااااااااا:  سهند

 اول جلد مرده گل
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 :زد ادد سهند که کردم باز پیکانمو در سویئچ با ماشینم طرفم دویدم خنده با

 نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه:  سهند

 کردم سکته بابا چته:طاها

 با بیرون بنداز سرت از رو نینا دنبال برم پیکان با من اینکه فکر:  سهند

 ..میریم من ماشین

 نیست که انگلیس ملکه راهو همه این میره کی اوه:طاها

 سویئچم دنبال برم من واستا باشا زدنت حرف مواظب طاها:  سهند

 

 اوووووووووووووووووووووووووووووف:طاها

 :گفت خنده با برگشت وقتی و جنسیسش سویئچ دنبال رفت سهند

 ...میکنه رانندگی اون برسه زودتر هرکی:  سهند

 ولی بهش زسوندم خودمد جت سرعت با منم دویدن به کرد شروع هیجان با

 اون چون

 و زد افتابیشو عینک و رل پشت نشست شد بوداول کرده حرکت زودتر
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 ...کرد حرکت

 ..کردم پلی رو اهنگ اولین و کردم روشنش ضبطو و بردم دستمو

 نیست حواست تو اصال

 تماشاتم محو من

 دیگه یکی فکر تو

 هاتم قدم پای من

 اهسته میری راه تو

 هستم سرت پشت من

 میخونم تورو فکر

 بستم چشم تو به محکم

 احساسه پر دنیات

 نیست جا من واسه اما

 میبینی منو صدبار

 اول جلد مرده گل
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 نیست پیدا حسی اما

 رویاتم توی حتی

 جانیست من واسه انگار

 میبینی منو صدبار

 نیست پیدا حسی اما

 نیست حواست تو اصال
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 تماشاتم محو من

 دیگه یکی فکر تو

 هاتم قدم پای من

 احساسه پر دنیات

 نیست جا من واسه اما

 میبینی منو صدبار

 نیست پیدا حسی اما

 رویاتم تو حتی

 جانیست من واسه انگار

 میبینی منو صدبار

 .................نیست پیدا حسی اما

 )باران از صدبار(

 که بودیم غرق خودمون فکر تو کدوممون هر

 وت شم فداش اونجاس عشقم خوشگله چه ببین ببین طاها طاها طاها:  سهند

 الهی نشسته گرما

 فکرم بی انقدر که بمیرم من

 جلو ماشین میرفت عشقش صدقه قربون داشت که سهند به دادم حواسمو

 واستاد دختر دوتا

 کنم پرسی احوال و سالم تا پشت گشتم بر.  شدن سوار دختر دوتا و

 اول جلد مرده گل
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25 
 اومدم خودم به صداش با بودم کرده تعجب میدیدم که چیزی از

 کجا؟ اینجا کجا شما هستین خوب وثوق اقای سالم ااا:  نفس

 میشناسی؟ رو ایشون تو نفس:  نینا

 منه های کالسی هم از وثوق اقای اجی اره:  نفس

 خواهرتون و شما داداشم منو راحتیم نیستیم غریبه بهتره چه پس:  سهند

 شما به دادیم زحمت ببخشید قدیمی اقای سالم:  نینا

 

 رحمتین شما نیکویی خانوم حرفیه چه این:  سهند

 خانوما شما هستین خوب شدم شوکه یکم میخوام معذرت:طاها

 چطورین شما خوبیم قدیمی اقای ممنون:  نینا

 وثوق طاها هستم وثوق:طاها

 ؟؟؟ هستن برادرتون نگفتین مگه قدیمی اقای:  نینا

 میکنم تعریف بود وقت مفصله قضیش تنی نا اما چرا:طاها

 کردم فضولی که میخوام معذرت:  نینا

 نیکویی خانوم حرفیه چه این:طاها

 ینباش راحت زدن صدا فامیل سخته باشیم باهم تمام هفته سه قراره ما:  نینا

 کنید صدام نینا

 کنم احترامی بی که نمیکنم جسارتی چنین بنده:طاها

 کردم خواهش طاها اقا اوه:  نینا

 خانوم نینا چشم:طاها
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 اهن راه طرف بگازم که بگیرین سفت ها بچه خوب:  سهند

 شهب دیرمون کنم فکر چون کنین حرکت هست امکانش اگه سهند اقا:  نفس

 ......خانوم چشم به ای:  سهند

 نیکویی نفس هستم نفس:  نفس

 اول جلد مرده گل
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 خانوم نفس چشم اها:  سهند

 چرا نمیدونم بود همرامون نفسم که بودم خوشحال دلم ته ولی دونم نمی

 بی موسیقی سهند

 کرد حرکت اهن راه طرف به حرفی هیچ بدون و گذاشت کالم

 :نفس

 رفتیم پیاده من پیشنهاد به همون واسه بود نزدیک بلوار

 نیست سهندشون از خبری دیدیم رسیدیم

 داری دوست رو سهند واقعا تو نینا:نفس

 

 نیست هوس یا گذر زود حس یک یا نوجونی عشق حسم بخدا اجی اره:  نینا

 واقعا من

 دارم دوسش

 کنیم قالب بهش تورو داریم وقت هفته سه این پس خوب:نفس

 باشه خداشم از باو خفههههههههههه:  نینا

 نینا فقط نزن جوش باشه خخخخ:نفس
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 چیه هوم:  نینا

 اوکی باهاش باشی سرسنگین و خانومانه کن سعی.. .  هوم مرض:نفس

 اوکی عشقم چشم:  نینا

 فتابا تا گرفتیم صورتمون جلو مانند سپر دستمون و جدول لبه نشستیم

 موقع همون نخوره

 زد ترمز جلومون سفید هیوندا یک

 عشقمه ماشین اینم خودشه پاشو اجی:  نینا

 انداخته راه عشقم عشقم ببینم باال بپر عووووووووق:نفس

 احساس بی:  نینا

 اشاره صحنه پشت از بعله...  احساسم بی من جدی نه...  احساسم بی من ایا

 بی میکنن

 احساس بی من اصال میزنی چرا اقا چشم..  احساسم

 اول جلد مرده گل
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 یکی خیره های نگاه متوجه شدم سوار که بودم گیر در خودم با جور همین

 بلند سرمو شدم

 دیدم کنه می چیکار اینجا این ابرفرض یا شدم طاها چشم تو چشم و کردم

 تعجب بدجور

 اومدم خودم به تر زود من کرده

 کجا؟ اینجا کجا شما هستین خوب وثوق اقای سالم ااا: نفس

 میشناسی؟ رو ایشون تو نفس:  نینا
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 منه های کالسی هم از وثوق اقای اجی اره:نفس

 خواهرتون و شما داداشم منو راحتیم نیستیم غریبه بهتره چه پس:  سهند

 شما به دادیم زحمت ببخشید قدیمی اقای سالم:  نینا

 رحمتین شما نیکویی خانوم حرفیه چه این:  سهند

 خانوما شما هستین خوب شدم شوکه یکم میخوام معذرت:  طاها

 چطورین شما خوبیم قدیمی اقای ممنون:  نینا

 وثوق طاها هستم وثوق:طاها

 ؟؟؟ هستن برادرتون نگفتین مگه قدیمی اقای:  نینا

 میکنم تعریف بود وقت مفصله قضیش تنی نا اما چرا:طاها

 کردم فضولی که میخوام معذرت:  نینا

 نیکویی خانوم حرفیه چه این - طاها

 ینباش راحت زدن صدا فامیل سخته باشیم باهم تمام هفته سه قراره ما:  نینا

 کنید صدام نینا

 گاهدست با رو جمع یخ هو یک یکی نمیومد خوشم اه گرفت لجم نینا پرویی از

 مصنوعی

 ..بیشتره کیفش شه اب خودش کنه اب

 کنم احترامی بی که نمیکنم جسارتی چنین بنده:طاها

 کردم خواهش طاها اقا اوه:  نینا

 خانوم نینا چشم:طاها

 اهن راه طرف بگازم که بگیرین سفت ها بچه خوب:  سهند
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 اول جلد مرده گل

28 
 شهب دیرمون کنم فکر چون کنین حرکت هست امکانش اگه سهند اقا:نفس

 ......خانوم چشم به ای:  سهند

 نیکویی نفس هستم نفس: نفس

 خانوم نفس چشم اها:  سهند

 :گفتم نینا گوش کنار

 

 توهم میره بد کالمون که خانوم نینا نکن خودشیرینی:نفس

 نشو میرغضب نفس:  نینا

 بود ماشین تو سکوت اهن راه خود تا و گردوندم بر سرمو

 برداشت منو کوله و نینا ساک و کرد باز برامون رو در سهند اهن راه رسیدیم

 طاهام و

 اومد ام قطار موقع همون که ایستگاه تو رفتیم دوتاشونوبرداشت ساک و کوله

 ماهم و

 هم چون24 عدد عاشق من خوب چه بود رسیده ما به24 کوپه...  شدیم سوار

 تولدم

 و بودن زوج عدد دوتا عددش هم شم ساله24 بود قرار امسال هم مهره24

 مضارب از هم

 24عدد این داره داستانی خالصه8

 موسایلوخریدی بلیت تا پنج نشیم اذیت اینکه ی برا ماهم بود نفره پنج کوپه
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 و کردیم جا جابه

 شلیل یک وسط گذاشتم و اوردم در تنقالت و میوه ام کوله تو از منم

 مشغول و برداشتم

 ..خوابیدم اهنگ با و گوشم تو گذاشتم هندزفریمو و شدم خوردن

 :دوم فصل

 :طاها

 زدندمی حرف تحقیقاشون و درس مورد در نینا و سهند بودیم نشسته قطار تو

 که هم نفس.

 کاش چیکارکنم بودم مونده بود رفته سر اساسی ام حوصله.  بود خوابیده

 اورده مو ها ورق

 یهتک سرمو بود شده خرد اعصابم رفته سر ام حوصله...  کنیم بازی تا بودم

 صندلی به دادم

 ...ببره خوابم بلکه تا

 

 که ام تو میره سر ام حوصله بخدا نخواب دیگه تو من جون طاها:  سهند

 وسایل تو میدونی

 ...کنیم کاری یک بیاین نمیبره خوابم نقلیه

 ...صالا برد نمی خوابش نقلیه وسایل کال و قطار و ماشین تو میگفت راست اره

 اول جلد مرده گل
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 خوب کنیم چیکار میگی تو رفته سر ام حوصله منم:طاها
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 هک داشت همراهش همیشه نفس کنیم بازی ورق باشید موافق شما اگه:  نینا

 االنم امیدوارم

 باشه اورده

 عاااااااالیه که باشه اگه:طاها

 فقط خانوم نینا میگه راست داداش:  سهند

 چی؟ فقط:  نینا

 که خوابند خانوم نفس االن:  سهند

 کوچکتر این از مشکل:  گفت خنده با نینا

 ..داد تکونش اروم و نفس سر باال رفت پاشد

 .... پاشو لش تن د........  گرامی خانوم.  اجیییییییییی..  نفس هوی:  نینا

 هووووووووی

 دادم تکونش محکم.  نفسسسسسسسس

 مسیر از رقطا چیشده؟.......  چیش.  چی.  هیییییییییییییییییییییی:  نفس

 شده؟دداریم خارج

 چیه اه پرت و چرت این اه...  به جنابعالی اگه توعع تقصیر همش میمریم؟نینا

 مامان..

 کمممممممممممممممممممک..  میمیره داره نفست که کجایی جونم

 صلمونحو کنیم بازی بیار در هاتو ورق بپر نشده چیزی شو خفه نفس اه:  نینا

 رفت سر

 ....بابا
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 دیکن خودتو گور نینا:  نفس

 رفط کرد پرت رو شکل مکعبی چیز یک جیبشو تو کرد دستشو لحظه همون

 اون نینا

 نینا کله وسط خورد مستقیما چیز

 اهاشب کم خونه تو داشتی بر تو میخی مکعب این باز که تو نفس ای:  نینا

 میخورم کتک

 .اوردیش اینجاهم

 نگاش تیزه چه اووف سوخت دستم برداشتم رو بود زمین که رو مکعب

 :کردم

 شیشس خرده خارو پر چسشبس زیر که چسبی مکعب یک

 بمکع اون بهم بدینش شده تموم تحلیلتون تجزیه اگه وثوق اقای:  نفس

 و تیزی..  ارامشه

 ارامش گوی از بهتر حتی میکنه اروم رو اعصاب گرمیش

 اول جلد مرده گل
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 بودا ای جالبه چیز واقعا بود مونده باز متر دو دهنم

 کردین؟ تهیه کجا از اینو: طاها

 ولش تو واسه میخوای اگه..  کردما درست ازش تا پنج خودمه اختراع:  نفس

 ضرر جهنمو

 جفتش اینمم بیا

 سوخت دستم اوووووووووووی گرفتم هوا رو طرفم کردم پرت رو دیگر یکی
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 تیزه چه

 ااهاط که نامردیه میکنی بازی پارتی داری شماهم داشتیم خانوم نفس:  سهند

 من باشه داشته

 ها شما بدین خیلی باشم نداشته

 وت واسه اینم عزیزم بیا سهند باشی حسود کردم نمی فکر خخخخخخ:  نفس

 طرفش کردم پرت کیفم تو از دیگه یکی

 کجاست؟ انصاف عزیزم یکی من دوتا طاها چطور نفس:  سهند

 

 :گفت پته تته با نفس

 ام شرمنده...  رمنده...  شرمن...  و.  شر....  ش...  واقعا....  وا:  نفس

 دهنم از سهند و عزیزم اقاسهند

 نداشتم احترامی بی قصد پرید

 نداریم خانوم و اقا بعد به این از بود خوب خیلیم اتفاقا نه:  سهند

 حله.  نینا.  نفس.  سهند.  طاها

 میدادم جون داشتم سهند بشنوه دهنت از خدا اوووووووووووخیش:  نفس

 بحرفم اونجوری

 ممنون

 حاال اما میخوردی منو داشتی ماشین تو که تو اجی نفس:  نینا

 میشه تر دلچسب سفر باشه تر صمیمی هرچی جو:  نفس

 نفس موافقم:  طاها

 داری ورق نفس نشیبم خارج بحث از حاال خوب:  سهند
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 بیارم در بزارین دارم اوهوم:  نفس

 ...کنیم بازی حکم که شد این بر قرار و اورد در هاشو ور نفس

 حاکم من حاکم من حاکم من:  نینا

 اول جلد مرده گل
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 حاکم شما چشم:  سهند

 باشه چی حکم خانوم حاکم خوب::طاها

 دل..  اممممممممممممم:  نینا

 متنفرم دل از که میدونی نیناااااااااا:  نفس

 لج از دل گفتم همون واسه منم:  نینا

 ...گردوند بر روشو و اورد در زبونشو بغدشم

 شرطی بیاین ها بچه:طاها

 بخدا نداریم داد و جیغ حوصله میدن باخت خانوما داداش نه:  سهند

 

 تدس از حافظشونو کال میدن باخت وقتی اقایون چون مخالفم منم اره:  نفس

 میدن

 منگیری الزایمر ماهم و نکنند گریه خانوما اینکه واسه کل کل بیخیال:طاها

 برداری فیلم

 بازی اخر تا االن همین از میکنم

 بدووو بیار ایپدتو بپر نفس عالیهه:  نینا

 نشست اومد و کرد تنظیم و اورد در ایپدشو و پاشد نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

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

 

 چیه شرط خوب:  نفس

 یک باخت کی هر دیگه میکنیم کرایه خونه یک اونجا ما خوب امممم:  سهند

 کار تمام هفته

 اون با خرجا و خونه های

 بدرک خونه های کار حاال میسوزه واستون دلم سختی شرط چه اوه اوه:  نینا

 ما خرج

 نچ نچ باالس دخترا

 شیم گروه دو بیاین سخته شرطش چون:  نفس

 این اماده شیم گوه دو به دو کنیم می پییلیچ پولوم پلم موافقم:  سهند

 پیلیچ پولوووم پلم:  پشت دستا همه اوهوم:  نینا

 پشت نینا و سهند و بودیم اورده رو نفس و من

 خوشقلبم شما با همگروهی از نینا:  سهند

 اول جلد مرده گل
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 اینجا بفرمایید خانوم نفس:طاها

 عشرو بازی و کردن عوض جاشونو نفس و سهند دادم نشون کنارمو دستم با

 نفس..  شد

 .....بردیم4 به10 که طوری بود قوی العاده فوق

 میشد یچ کنی بازی پارتی یکم تونستی نمی نامرد اجی میکشمت نفس:  نینا

 میشد کم ازت

 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 55 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اییش

 یدشد میزبان کلی حاال میزبان شما و بودیم مهمون ما رسید حقدار به حق:طاها

 میشه خاموش ایپدم االن اوه اوه:  نفس

 ایپد با مچاله شد خاموش ایپد کنه قطع اینکه قبل اما ایپد طرف دوید و

 :برگشت

 باشه کرده سیو نکنم فکر شد خاموش:  نفس

 بازی ما سهند اصال ندارین مدرکی حاال جووووووووووووووووووون اخ:  نینا

 کردیم؟؟

 یک ببینیم کنیم شروع رو بازی تر زود بیاین ها بچه خوب نه بازی:  سهند

 میشه برنده

 داشتیم داداش ااااا:طاها

 ....مفتیه مفتی حمالی خر مگه داشتیم که بعله داداش ااا:  سهند

 موافقین میکنیم هفتش دو بار این سوخت واستون دلم چون:  نینا

 هباش مفت باشیم مخالف چرا نینا بعله خوری مفت هفته دو جون اخ:  سهند

 باشه کوفت

 باشه کوفت باشه مفت اره:طاها

 ماش مال از هم یکی و من گوشی ضبط رو میزاریم گوشی تا دو اینبار:  نفس

 دوتا

 من مال ولی مخالفم چند هر:  سهند

 کار تقلب اقای مخالفی کردی غلط تو: طاها

 سهند بده تو گوشی: نفس
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 ازیب مشغول سخت..  برگشت و کرد تنظیم رفت و گرفت رو سهند گوشی

 مساوی و بودیم

 برید دل9 با نفس ایول6 به6

 این تماااااااااااااااام و برداشت دل شاه با نفس به ایول...  ما نفع به6 به7

 بردیم ما دستم

 اول جلد مرده گل
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 داره شاه دستش بینی نمی کوری مگه شدیم بدبخت سههههههههههههند:  نینا

 دل چرا

 میکشمت سههههند اه اه وسط انداختی

 و کرد چک هارو گوشی سریع و پرید نفس که میکردن دعوا داشتن اونا

 توقف

 و زد ضبط

 ..کنارم اومد پهن و پت لبخند یک با

 ومالتوت کردن پاک اینا که واست بریزم بده تو گوشی شده ضبط کامال:  نفس

 البته باشه

 ..نفهمنا

 ردیزدگ قتل فیلم چیه انگار حاال هستیا بازی کاراگاه اهل خیلی خخخخخ:طاها

 که سوم

 بازی یک برد نیست
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 باشه حال و عشق فقط دوهفته تا میشه باعث برد همین:  نفس

 بهش دادم گوشیمو خندیدمو

 کن باز رمزشو:  نفس

 راحتباش نداره رمز:طاها

 کرد کپ دیدم وضوح به

 بزارم رمز که ندارم شخصی چیز:طااها

 باید که هم واقعا ارزشن بی واست انقدر دخترات دوست یعنی واقعا:  نفس

 طوری همین

 باشه

 گفتم چی نفهمیدم و کردم داغ لحظه دختریه دوست منو گفت چی این

 کولشون سرو از که توان مثل همه کردی فکر مگه بفهم دهنتو حرف: طاها

 من بباره پسر

 نزارم رمز که بود ارزش بی واسم انقدر داشتم هم اگه ندارم دختر دوست

 یا هام اس رو

 

 موبایلم کال

 جناب مدار پسر دوست من که رسیدی نتیجه این به کردی فکر تنهایی:  نفس

 ها وصله این

 ؟؟ حاضری چی تو کنم ثابت حاضرم و چسبه نمی یکی من به

 کنیم؟ ثابت چجوری حاضرم جوره همه:طاها

 یهرک خانواده جز من دست توام گوشی تو دست من گوشی هفته یک:  نفس
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 دادو اس

 ...بلندگو رو میزاریم ام خانواده موقع ضمن در میداره بر یکی اون زد زنگ

 اول جلد مرده گل
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 موافقم:طاها

 گرفت طرفم به گوشیشو اونم و گرفتم طرفش به مو گوشی

 چنده رمزش:طاها

 نه یا میخواد رمز اصال ببین کن باز صفشو کوری:  نفس

 شه اینجوری که نکردی باز رو صفحه اول چرا تو پس:طاها

 من یگوش اینم تویه گوشی اون انگار االن ولی نیست ذاتم تو فضولی:  نفس

 راحتیم پس

 :اومدن حرف به میکردن نگامون باز دهن با لحظه اون تا که سهند و نینا

 چی که اخرش کردین ثابت بهم مثال االن شدین خل نفس:  نینا

 شرب این پوزه نمیاد بدمم درضمن و نمیشه دوتا حرفم که میدونی اجی:  نفس

 خاک به رو

 بمالونم

 حرف اینجوری جون نفس مثل اونم خانوم یک با ادم شدی خل داداش:  سهند

 که نمیزنه

 با3 اس اون مال5 اس من گوشی میکنه سودم تازه کرد شروع خودش:طاها

 مدل گوشی

 . ..میکنه حالم و کیف تر باال
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 نیمک عوض هارو کارت سیم فقط خودت ارزونی گوشیت بگو چرت کم:  نفس

 بهتره

 باشه وجق عجق گوشیم نمیاد خوشم منم اخه میگی راست اره:طاها

 مال سادس و مشکی من گوشی بشر اخه د سالمه چشات مطمعنی طاها:  نفس

 این با چی تو

 کردی اویزون بهش که حلقه

 حطر گارد با صورتی ای دیگه دختر هر مثل گوشیش چرا شد خرد اعصابم اه

 و

 و لب

 میشدم ضایع داشتم بدجور..  نیست گوشی پایین اویز خرس یک

 ..........ها گوشی کال خواد نمی:طاها

 جونی نیما بود نوشته کردم نگاه خرد زنگ گوشیش بدم ادامه خواستم تا

 عکس و خودم

 (جذاب و بود خوشگل پسر( . باال اومد پسر یک

 جونتونه نیما اولیش از این خوب:طاها

 واستاده سرد خون دیدم

 اول جلد مرده گل
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 نشده قطع تا بده جواب نیکویی نیما داداشمه بده جواب:  نفس

 ردمب رو گوشی و بلندگو رو زدم و داشتم بر خند پوز یک با شد خرد اعصابم
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 طرفش

 وییت سونیا اااا/ ) بود دختر صداش چرا(خوبی جونم نفس سالم/  سالم:  نفس

 روح پ ن پ/

 / بهتره من از بابا اره/  خوبه داداشم..  بگاز زبونتو/  نیماس مرحرمم شوهر

 داشتی کاری

 سمنف اسمتو کردم چک گوشیو بودم کرده شک نیما به راستش/  زدی زنگ

 بود کرده سیو

 

 نامزدش به ادم توسرت خاک خخخخ/  تویی دیدم که بدم فوشت زدم زنگ

 اونم میکنه شک

 شد مه نفس اخه اندازه غلط تو اسم کنم چیکار خو/  عاشقته انقدر که نیما کی

 و سونا از/  اسم

 / چیشد؟ خوب نفسم به زدید زنگ خانوم سونیا:  نیما/  بهتره که جکوزی

 سونیا

 نیما:  زد داد

 هتب نداره اشکال:  نیما/  ام شرمنده بهت کردم شک ببخشید معذرت جونی

 :نفس/  میدم حق

 نیما/  خواهری؟؟ جونم:  نیما/  بردار رو گوشی بیا گمشو نیماااااااااااااااااا

 معرفی کامل خودتو

 گفتم/  شدی خنگ تو باز نفس:  نیما/  بدووو نزن هم اضافه حرف کن

 ینان و نیکویی نفس شما برادر نیکویی نیما اینجانب/  بگووووووووووووو
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 همسر نیکویی

 تا بسه خو./..  دوساله32..  ایندم فرزند پدر بخواهد خدا اگر و راد سونیا

 کافیه همینجا

 هک میزاری سرکار رو کی داری بگو نیما مرگ نفس/  نخواستم که شجرنامه

 فکر

 من کنه

 کنم بازی پسرتو دوست نقش ایفن رو بزاز رو گوشی میخوای پسرتم دوست

 طرفو

 / داداشی میسوزه داره فعال خودش نکنه درد دست نه/  میخوای؟ بچزونی

 اجی خلی خخخخ

 تو با من اخه شدیا مزاحم تو خوبه/  بای بوس نشو مزاحمم نداری کار جونم

 میتونم چیکار

 بسالمت هرری باشم داشته

 بهش بودم زده زل تعجب با کردمو قطع رو گوشی

 داداشمه؟؟ شد باورت نگاه اونجوری چرا چیه ها:  نفس

 معذرت اوهوم:طاها

 

 دارم شخصی های فایل گوشیم رو من ببین نی مهم ولش:  نفس

 بینمب میمردم فضولی از داشتم چون بدم گوشیشو نمیخواست دلم اینکه با

 فایل از منظورش

 نماو دادم گوشیشو و برداشتم سیمکارتشو مجبوری ولی چیه شخصی های
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 سیم

 ..داد گوشیمو و کارتموبرداشت

 بخوابم بتونم دوستات دست از امیدوارم هه:  نفس

 ینا کنین بس اه کجا به رسیدین کجا از نه مگه ندارین عقل دوتا شما:  نینا

 رو بازی مسخره

 کن تمومش و بده نفسو کارت سیم طاها:  سهند

 اول جلد مرده گل

36 
 میدم ادامه شده جالبی بازی عمرا:طاها

 ...هستش ای کننده سرگرم بازی موافقم:  نفس

 میکنم معرفی نامزدت خودمو بود پسر طرف و خورد زنگ گوشیت اگه:طاها

 متقابال توام

 بکن رو کار همین

 اللهح خونت اونوقت چون نکن بوداینکارو داییم پسر اگه فقط موافقم:  نفس

 بود گفتن ما از

 قبوله اوکی:طاها

 گوشیم ساعت به نگاهی ها شبه1 ساعت بخوابین نمیخوایین ها شما:  نینا

 چه اوه اوه انداختم

 ..گذشت زود

 خیر شب ها بچه بخوابیم چرا:طاها

 کنم یفضول یکم تا هاش اس طرف رفتم دستم گرفتم گوشیمو و کشیدم دراز
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 اوووووه..

 :ترتیب به اسامیشون گفتگو21

 

/  عملیه/  باران/  جووونم نیما/  ناصرخان/  خانوم نسترن/  جونی اقدس

 / سپهر

 /ساناز/  سارا/  رها

 / صغرا/  نینا/  مشتاق/  منصوری/  محبی/  مرتضی/  مهتاب/  رویا/  سهیال

 صدف

 سامان/

 :خان ناصر اسم رو رفتم پسره کلیش ماشاهلل هه

 انتظار بابایی/////کرد دعواش امروز باباش چون//// قهره چرا بابا دختر

 که نداری

 بزارم

 محبتم با نوای میتونستی ولی بابایی نه////دیگه شهر یک بری بگیری انتقالی

 / ////بگیا

 :سپهر:  بعدی اسم بریم بود باباش اینکه والش

 وپرت چرت سپهر/// / دارم دوست که کنی قبول نمیخوای چرا عمه دختر

 نگوها

 با من// /

 . نم نفس میشی رسما تو و خواستگاری میایم شب فردا کردم صحبت مامانم

 زندگی
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 نداده جواشو نفس بود داده اس هرچی سپهر.///..بیند خواب در شتر// / من

 دیگه بود

 ودمب بیکار وقت هر ایشاهلل کنم چک رو بقیه نداشتم حوصله دیگه اووووف

 ..میخونمشون

 .....و شد سنگین چشمام و کنم فکر بیشتر نذاشت خواب

 :نفس

 طاها بخیر شب با که اساسی بحث یک بعد شد ضایع خوب اومد خوشم هع

 شد تموم

 اول جلد مرده گل

37 
 بهش میشد خوب چه هه کنه معرفی من نامزد خودشو میخواد میگه بیشعور

 نمیگفتم

 

 یممیفتاد حلوا یک جوون اخ میکرد معرفی نامزدم خودشو سپهرم به اونوقتت

 حیف ولی

 ....گفتم و سوخت دلم

 رنمیخورهب جایی به که فضولی یکم کردم روشنش پتو زیر و برداشتم گوشیمو

 تو رفتم..

 :داشت مخاطب تا9:  هاش اس

 اشکان/  حسین بابا/  دایی خانوم/  جوون مریم/  ستاره/  امیر/  سهند/  ارش

/ 
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 اروین

 اهل....  ستاره و جون مریم میمونه فقط رفیقاشن همه معلومه ها اسم از خوب

 فضولی

 ستاره اسم رو رفتم..  خوره برنمی جایی به که یکمش ولی نبودم

 .......و/  گلم داداش سالم/  شما خوبی اجی سالم

 /داره؟؟؟؟؟ ابججی طاها مگه بود سوال عالمت کلی ذهنم تو

 جووون مریم اسم رو میریم ولش

 / مانما بگو من به گفتم صدبار درد جونو مریم// / دیگه برم جوووون مریییم

 مامان چشم//

 /برم؟ حاال جوووون

 کاربی هروقت ایشاهلل تره عزیز خواب فعال باو ولش مادرشه که اینم بابا ای

 بررسی بودم

 راحت خیال با منم نداد بهم رو کردن فکر بیشتر اجازه خواب....  میکنم

 خودمو

 دست به

 دادم خواب

 جان خواب تو خدا مرحمت به یا ای زنده نفس هووووووووووووووووی:  نینا

 به

 جان

 پزی؟؟؟ حلوا سراغ برم کردی تسلیم افرین

 روب بیارم در حلقومت از زبونتو اون و حلقت تو بندازم دست خودم الهی:نفس
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 تریلی زیر

 

 حلههه؟؟ بکپم منم بزار بپز حلوا خودت واسه اونوقت

 باسع بندر رفتی قطار همین با توام و شدیم پیاده ما وقتی ولی اوکی:  نینا

 اجی نشیا نارحت

 بای گلم

 گفتم تند تند و پاشدم کرد کار مغزم تازه

 دالما؟؟ گوناه بوخودا نزالید تنها منو تولوخودا جونم اجی ااااا:  نفس

 اوووووق:  نینا

 روت به:نفس

 اول جلد مرده گل

38 
 ایییش:  نینا

 فیییییییش:نفس

 بخندم االن خو:  نینا

 ببند نه: نفس

 خندیدم هع هع هع:  نینا

 نیستم تو فانتزی های توهم مسئول من:نفس

 نیستم داری بچه مسئول منم:  نینا

 کنم؟؟ بزرگ من هاتو بچه اون پس:نفس

 هستش جون مامان نه:  نینا
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 زندانیت شوهر اون و تو کلفت نشده که مامان:نفس

 بهتره که داره خونه شور مرده توکه شوهر از باشه هرچی:  نینا

 نباشه قاتل باشه موردشور ادم شوهر:نفس

 .......بودن قاتل:  نینا

 :زد داد طاها

 که هردوتون به الیک اوکی بخدا شدم روانی بسهههههههههه اووووف:  طاها

 کم

 نمیارید

 رفت سرم که شید خفههه واقعا االن ولی

 

 نره در ببند دستمال با سرتو:نفس

 شدن پیاده همه بریم بیاین ندارم کل کل حال موال به نفس:  طاها

 تیمرف بود کرده کرایه سهند که ماشینی طرف به و شدیم پیاده قطار از باهم

 باشیم تر راحت تا بودیم کرده کرایه ماشین یک و خونه یک زابل توی

 :گفت خنده با سهند و شدیم شیک العاده فوق مشکی لکسوز سوار

 قهوه دادشمو کودمتون:  داد ادامه ما به رو بعد تو قرمزی چرا داداش:  سهند

 زود کرده ای

 کنه اعترافه

 اول جلد مرده گل
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 شوهر از نمیدم لو چیزی من سروان جناب کن خاموش باالسرتو چراغ:نفس
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 یاد خواهرم

 بکشم تنهایی رو زندون جور و ندم لو چیزی گرفتم

 نترسم ها میت از گرفتم یاد خواهرم شوهر از چون نمیدم لو چیزی منم:  نینا

 ...مگه وا:نفس

 ساکت جدت جون تورو:  گفت حرفمو وسط پرید طاها

 حدم در نیستی جدم همون ارواح به:نفس

 میخندید ما کل کل به داشت سهند

 بخندی بلدی توام سهند واااا:  نینا

 بودی ندیده مگه:  سهند

 واسمح میکنم زندگی باهم داریم ساله شونصد نبود یادم ببخشید اخ:  نینا

 واال اقامونی نبود

 اب حرفش واال هلل......  شنیدم اینجوری من که گفت چیزی یک لب زیر سهند

 جور مغزم

 کنم چیکار خو نیومد

 گفت و داشت نگه طبقه یک ساختمون یک جلو سهند

 کنید خالی بروبچز:  سهند

 

 ای قهوه در کلید با سهند خونه طرف رفتیم و شدیم پیاده چهارتامون هر

 رنگی

 پر روش که
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 متوسط حیاط یک..  شدیم حیاطش وارد و کرد باز رو بود طالیی های نقطه از

 که

 اولش

 ودب موزاییک تر جلو یکم بود ها ماشین پارک جای مسلما که بود فرش سنگ

 و

 سمت و

 از تر اونطرف بود گل پر که خوشگل و کوچولوموچولو باغچه یک چپش

 باغچه

 تاب یک

 حوض یک راستم سمت هستن هم رو روبه دو دوبه که اینا از بود چهارنفره

 فیروزه ابی

 نه باشه ماهی ها حوض تو باید همیشه مگه چیه)  بود لجن پر توش که بود ای

 ده) واال

 ودب تخت یک ترانسم رو که میرسید ترانس به که بود پله تا8 جلوتر متر

 تختم اونطرف

 وسطش بود شده گم خاک زیر که میز یک و کثیف خیلی صندلی تا چهار

 رفتیم

 خونه داخل

 انداخت عطسه به رو هممون خاک بوی کردیم باز رو در که همین

 خاکستونه که اینجا کردنت پیدا جا با بمیری سهند:  طاها

 و لیدک فقط گفتم ندیده منم فقط گرفته خاک ذره یه گفت امالکیه:  سهند



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 70 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 واسمون ادرسو

 خودمون با کاریش تمیز بفرسته

 اول جلد مرده گل
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 نبندازبیرو سرت از بزنمو خونه این به دست من اینکه فکر سهند اه:  نینا

 و کارها بستیم که شرطی طی نداریم کاری که طاها و من اهم اهم اهم:نفس

 یک تا خرجا

 خان طاها نه مگه دوتاس شما با هفته

 

 :گفت خنده با و داد سرتکون تند تند بود شده ذوق خر چی مثل که طاها

 )درصد صد( درصد سگ

 ونهخ حسابی و کردم استفاده فرصت از خوردن می حرص داشتن سهند و نینا

 دید رو

 کی با دوبلکس خونه یک:  خالصش))شین جزیئات بیخیال نفس مرگ(زدم

 خونه اشپز

 یک و اهگ نشیمن یک و پایین یکی و باال یکی اتاق دوتا و پایین طبقه بزرگ

 حال

 طبقه

 متس بود دستشویی اتاقم دوتا هر تو باال طبقه هم کوچولو حال یه و پایین

 سالن راست

 هک بود کرده کرایه مبله هم رو خونه..  بود حمام و دستشویی یک هم ورودیم
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 خاکی حسابی

 بود

 کردم انتخاب و من رو باال اتاق

 استونو دلم چون پایین دوتام شما میشیم مستقر باال اتاق تو نینا و من:نفس

 اتاقا کار سوخت

 محاال شما با بقیه ولی میکنیم تمیز خودمونو اتاق هرکدوممون طاها و من با

 نزنین حرف

 باشید موفق برسین کارتون به

 یک تو باال طبقه رفتم پله تا51 از گذشتن از وبعد گرفتم پیش در اتاقو راه

 کامال اتاق

 در یک و توالت میز یک و کمد یک و ساده دونفره تخت یک شامل معمولی

 که

 مسلما

 و ای کافهنس تونیک یک با لباسامو و میز رو گذاشتم کولمو بود دستشوییش

 شوار یک

 کار به دست و کردم جمع کالهم زیر موهامم کردم عوض ای قهوه ادیداس

 از بعد شدم

 

 برقاااااااااا یعنی برق میگم وقتی میزد برق اتاق ساعت نیم و یک

 یمن دوش یک حموم تو پریدم برداشتم حولمو و چیدم کمد تو بردم لباسامو

 تا گرفتم ساعته
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 که یراحت لباس با راهمو تو های لباس اون از بعد بیاد در تنم از سفر خستگی

 کار واس

 سفید عرب سه استین تونیک یک شامل که هامو لباس و شستم بودمو پوشیده

 دامن یک با

 پیچدمو سرم دور هندیا این مثل حولمم و کردم عوض میشد سورمه شلواری

 توش که تشت

 یتمیز از میزد برق که اتاق واسه بوس یک بیرون اومدم حموم از بود لباسام

 و فرستادم

 بود شده رو اون به رو این از خونه موند باز متر سه فکم شدم خارج اتاق از

 تمیز المصب

 برده خوابش بدست دستمال زمین رو خدا بنده نینا......  تمیز تمیز تمیز تمیز

 رو سهندم و

 باال ای شونه بیخیال ندیدم رو طاها گردوندم سر هرچی بود خوابیده میز

 تو رفتم و انداختم

 تاب میک تاب رو رفتم لباسا کردن پهن از بعد......  کنم پهن لباسامو تا حیاط

 و کردم بازی

 اول جلد مرده گل

41 
 هم طاها موقع همون حموم فرستادمش و کردم بیدار رو نینا خونه تو برگشتم

 ورگل ترگل

 و حموم فرستاد اونم و کرد بیدار رو سهند رفت و بیرون اومد اتاق از شده
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 ی جا برگشت

 خونه اشپز توی من

 اومدی؟؟؟ چرا تو نفس:  طاها

 

 فرستاد منو مجبوری بیاد تنها نفس نمیزاشت مامان:نفس

 اومد اینجوری منم دقیقا:  طاها

 اومدی چرا تو کردم سوال مگه من:نفس

 گفتم خودم بپرسی کشیدی خجالت شاید گفتم:  طاها

 از کی از اونم بکشه خجالت نفس کن فکر درصد یک:نفس

 تووووووووووووو؟؟

 حد این تا نه درازی زبون بودم مطمعن:  طاها

 محاال میکنم مثل به متقابل هرکس برابر در بنده اعالم عرض ضمن:نفس

 اشپز از هرری

 بپزم ناهار میخوام بیرون خونه

 بلدی؟؟ مگه!!!!!!!!  جاااااااااااان:  طاها

 ولی نمیرسه دخترات دوست پخت دست به البته!! بلدی تو فقط پ نه:نفس

 قابل خوب

 خوردنه

 نمیرسه جونم مریم دستپخت به پختی دست هیچ درصد سگ اونکه:  طاها

 ... ننته که جووووووون مریم جان شاسکول خو کنه خر منو میخواد خخخخخ(

 چیزه یعنی
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 ))اره اره مادرته

 بیرون حاال بعلهههه:نفس

 نکر درست مشغول منم و بیرون رفت خونه اشپز از لبش رو لبخند با طاها

 گوجه

 زدم داد ساعت نیم از بعد شدم عاشقشه نینا که بادمجون

 حاضره غذا بدویین خورا مفت:نفس

 خونه اشپز تو اومدن طاها و سهند و نینا

 بریزم چی بودم مونده بوخودا کردی درست غذا که عاشقتم اجی وااااای:  نینا

 شکم تو

 پختی؟؟؟ چی حاال شماهااا

 اول جلد مرده گل
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 بکش بو یکم:نفس

 سگم؟؟؟ مگه:  نینا

 بو تمگف فقط من نداره ربطی من به باشی سگ داری دوست خودت ببین:نفس

 بکش

 :گفت جیغ با بعد و کشید بو یکم نینا

 اخ:  نینا

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 و
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 و

 و بادمجون گوجه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

 نهمشو واسه تک تک گرفت طرفم به ظرفشو و میز پشت نشست سریع

 نینا ریختم

 :گفت طاها که بخوره قاشقو اولین خواست

 بخوریم بعدا اول بیار وگوشیت بپر سهند:  طاها

 چرا؟؟ وا:  سهند

 بدو نباشه حرف:  طاها

 طاها طرف کرد پرت و اورد گوشیشو و رفت خدا بنده سهند

 گفت و خودشو طرف کرد پرت هم طاها

 امبوالنس یک بده ادرس115 بزن زنگ نیستم بلد اینجارو ادرس من:  طاها

 برامون

 میشه الزم بدجور غذا بعد که بفرستن

 گفتم داد با و طرفشو کردم پرت رو روغنی قاشق همون حرص از

 و مبرداشت جلوش از ظرفشو و رفتم بعد و بدم غذا بهت نیستم نفس:نفس

 تو ریختم بردم

 کردم بلندش میز سر از و گرفتم گوششو رفتم بعدشم و اشغالی

 قول نفس مامان کن ول گوششمو خودا تولو نفس مامان اخ اووخ اوووخ:  طاها

 دیگه میدم

 

 کاله همون به سوزه نمی پسررت واسه دلت نفسی مامان نباشم راستگو
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 عمر تا قسم هندیت

 ننه نننه گووووووشم هوووووووووووووی نفس مامان..  میکنم تکرارش دارم

 کوجایی ننه

 کردن گوش بی طاهاتو که

 و کردم ول گوششو خنده از بودم مرده که گفت اینارو میزه با انقدر

 شوت یعنی(شوتیدمش

 خونه اشپز تو) کردمش

 اول جلد مرده گل
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 سکوت در همه و ریختم غذا قابلمه تو از براش بخورم چی من حاال:  طاها

 خوردن مشغول

 گفتم و پاشدم خوردن از بعد شدیم

 منم ماش هابا ظرف جبرانم واسه نیست تعریف به نیاز بود عالی میدونم:نفس

 بکپم میرم

 باای باای شین قربونم

 خوابیدم گرفتم و اتاقم به رسوندم خودمو جت سرعت با

 ودب جهانی جنگ بیرون انگار شدم بیدار خواب از ها بچه سروصدای با صبح

 پاشدم

 هوا رو پولیده ژولیده چسبیده بهم و فر موهام کردم نگاه اینه تو خودمو

 بهتره نگم صورتم

 اصال( پام زیر پارچش یه زانو باالی پارچش یه شلوارم لباساممم ماشاهلل
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 که دختری

 )بعلههههه نیست دختر پانشه خواب از اینجوری

 وردبرخ و همانا رفتنم بیرون بیرون رفتم اتاق از و کردم درست وضعمو سرو

 سهند با

 

 قاطی)) نفس واااااااااااااااای(( میگفت که نینا جیغ صدای من برخورد با همانا

 چیزیم شد

 به دستی یه و پاشدم اومدم خودم به که لحظه چند بعد فقط افتادم ساده نشد

 و کشیدم روسریم

 گفتم داد با

 هاااااااا گرفته بازیتون گربه و موش صبحی سر اینجاچخبره:  نفس

 حاال خوبه اییدبفرم نه گفتین میگیره حالتونو بیاد نفس گفتم بفرمایید:  نینا

 گوشیشو نفهمیده

 میکشتت بفهمه اگه طاها اقا شکوندی

 میدادم گوش نینا های حرف به داشتم باز دهن با

 دیگه گفتی االن جان نینا نباشی خسته:  طاها

 اتاق تو رفت دوید و دهنش رو زد دست پشت با نینا

 گلم کن جور و جمع گندتو داداش:  سهند

 زدم داد بره شه رد من کنار از خواست طاها خونه اشپز تو رفت و

 هااااا چیه قضیش من گووووووووشی:  نفس

 رو خطم اما داشتم واجب کار خطم با دیشب نفس پوووووووووووف:  طاها
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 بود تو گوشی

 ماومد دادم انجام کارمو اتاق تو رفتم و برداشت گوشیتو اومدم قایمکی منم

 بزارم گوشیتو

 زا گوشی و ترسیدم کردم هول منم چخبره اینجا گفت شد سبز جلوم نینا

 پایین شد پرت دستم

 یمداشت دید پاشد سهند صبح بود مونده قابش ولی کردم جمع جنازشو اومدم

 بحث جرو

 سهند ولی بخرم یکی برم شی بیدار تو اینکه قبل تا من شد قرار و میکردیم

 گفت کرد لج

 اول جلد مرده گل
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 و دستش گرفت پولمو کیف اونم نگو که خواهش منم بگیم تو به باید اول

 که کرد فرار

 اوووووووووف میدونی که بعدشم و تو به خورد متاسفانه

 ببخشید پووووووف.......  ببخش......  ببخ.......  ب......  بب

 خواستم هبس گفته که همین خو ولی میخوام گوشیمو من نازنینم گوشی چیییی

 سرش سربه

 گفتم طلبکارانه حالت با و بزارم

 یشخص چیزایی گوشیم تو من شاید متاسفم واست واقعا نووچ نووچ:  نفس

 یا باشم داشته
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 ادزی پرت و چر کنید ولش اینو)  باشم خوابیده لخت تختم تو اصال شاید

 من نوچ نوچ)میگه

 هارو پله سرعت با و نداره امنیت ادم واال میکنم ترک رو اینجا االن همین

 رفتم و باال رفتم

 دمش لباسام کردن عوض مشغول و رفتم در با چسبیده نینا دیدم اتاقم تو

 کنن کووفت سفرمونو اه کرد اشتباه اجی برگردی میخوای واقعا نفس:  نینا

 نینا مرگ دیگه

 سرشون هسرب دارم فقط شناختی اینجوری ابجیتو تو بگیر گاز زبونتو:  نفس

 توام میزارم

 ببینم رو سوخته شهر مشتاقم خیلی که شو حاضر سریع

 :کرد ماچ گونمو و پرید نینا

 هب طاها گلن انقدر که ببرم مردشورشو شوهر و جنبم با اجی قوربون:  نینا

 فداتووون

 سمتش کردم پرت کفشمو لنگه

 ایش قاتلت شوهر مالقات برو گمشو:  نفس

 اووووووووووووووم بپوشیم چی حاال خوب بیرون رفت خنده با نینا

 مشکی تانک شلوار یه با لجنی ابی مانتو یه کردم نگاه اینه تو خودم به لبخند با

 ابی شال و و

 

 ودمخ واس بوس یه شدم محشر اوم هام ابی سفید کتونی و لی کیف و نفتی

 فرستادم ایینه تو
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 مبل رو نشستم و هال تو رفتم تظاهریم اخم همون با بیرون رفتم اتاق از و

 اماده هم طاها

 کردم نگاش اخم با بود نشسته مبل رو کنارم و بود شده

 اه کنی اخم میخوای سفر اخر تا یعنی نفس وای:  طاها

 اسمو عینشو یکی یا هستی طلبکارم شکستی منو سیکس ایفون:  تفس

 که همینه یا میخری

 هس

 نداره حرفارو این که تری اس یه بابا برو!!!!  سیکس ایفون:  طاها

 ::::نینااااااااااااااااااا بود؟؟ تری اس من گوشی:  نفس

 اول جلد مرده گل
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 اجی جونم:  گفت و کنارم اومد نینا

 نیود سیکس ایفون من گوشی مگه نینا:  نفس

 :گفت کنه خفه خندشو میکنه سعی داره معلوومه که لبخند یه با نینا

 بودم خریده تولدت واسه خودم چرا:  نینا

 نداره دم و شاخ که دروغ واال اره:  سهند

 دانی خود میخرم و تری اس همون من عمرا:  طاها

 میکنم مارتون زهر سفرو منم اوکی:  نفس

 خو بیا کوتاه یکم نفس اجی:  سهند

 سرم به زد شوم فکر یه

 دارم کار من بده گوشیتو طاها:  نفس
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 چیکار؟؟:  طاها

 میپرسی تو که پرسیدم چیزی من میدزدی منو گوشی شب2 ساعت تو:  نفس

 دیگه کن خالص خودتو و قاتلم بگو بار یه جان خواهر!!!  دزد:  طاها

 بده گوشیتو دونم نمی باشی شاید:  نفس

 

 از نانی گفتم ها و پله باالی رفتم منم داد گوشیشو شلوارش جیب تو از طاها

 صدا منو پشت

 میکردن نگاه م به تعجب با ها بچه و نینا کن

 چرااااااااااااااا:  نینا

 ها بچه به کردم پشتم و میگم کن صدا:  نفس

 اجی نفس:  نینا

 ذاشتمگ دستمو پایین شد پرت دستم از مثال گوشی و کشیدم خفیف جیغ یه

 برگشتم و قلبم رو

 بچه طرف

 کو گوشی عالم خاک اوا ترسیدم کجاس حواست نینا وای:  نفس

 رو ساختگی بغض با و کردم جمع و گوشی های تیکه و پایین ها پله از دویدم

 گفتم طاها به

 اول جلد مرده گل
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 اقتاد دستم از ترسیدم کرد صدام نینا چیزه:  نفس

 خنده از بودن مرده طاها و سهند
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 کن توف هستشو حاال جونت نوش خوردی طاها بخدا داری الیک اجی:  سهند

 نمیاد در کرده گیر هستش:  طاها

 پشتش رو زدم محکم دوتا و طاها و پشت رفتم

 استخونامو شکوندی بابا اومد در کردم غلط ااااااااااااااااااخ ااااااااااااخ:  طاها

 میریمم شمام و من سوخته شهر میرن ها بچه االن داداش خان خوب:  نفس

 فروشی گوشی

 کرد ضرر که اونی چون و دیگه4 میشه5 و3 میانگین برمیداریم فر اس دوتا

 وسط این

 خدا میخری واسم اونام از طالیین هس ها کوچولو این از نوکیا یک بودم من

 بگی شاهده

 میشما ناراحت نزن زر

 

 گفت و طاها پشت زد و پاشد سهند میکرد نگاه من به باز دهن با طاها

 گلم میگم تسلیت افتادی شرخر یه گیر داداش:  سهند

 رفتن نینا با بعدش و

 مشگی فر اس دوتا و رفتیم بازی مسخره شوخی و خنده کلی با طاهام و من

 دوتا و خریدیم

 کچ گوشیامونو سفید طاها و طالیی من برداشتیم روش هم ساده نوکیا گوشی

 سیم و کردیم

 دیگرو هم خط ها نوکیا گوشی رو شرطمون طبق و کردیم تقسیم رو کارتا

 دوتا و گذاشتیم
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 ها بچه جای رفتیم تاکسی با و خریدیم هم دیگه خط

 نشکنی منو گوشی که باشی تو تا شد خنک دلم اخیییییییش:  نفس

 نرو اعصابم رو ما قاطیی االن نفس:  طاها

 اورد در کردن گریه ادا بعد

 خخخخ شدی افسرده انقدر شدی پیاده تومن3 همش نازی اخی:  نفس

 بود دوماهم حقوق!!!!!!!  کمه:  تومن3 طاها

 مخدات از خریدی فر اس یه شکوندی سیکس ایفون یه بود وظیفت:  نفس

 زبونمو و باشه

 اوردم در برراش

 اول جلد مرده گل
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 هو یه که میدویدم داشتم بود گرفته نفسم که و دویدم انقدر دنبالم دوید

 نفس زد داد یکی

 شد خالی پام زیر هو یه که بود کی ببینم برگردوندم سرمو باش مواظب

 یه تو وافتادم

 خودمو پاشدم اومدم خودم به جیغم با و سنگ یه به خوردم محکم تق گودال

 تو دیدم تکوندم

 اومد ال با از نینا صدای زمینه زیر متر5 کم کم که تونلم یه

 

 !!!!!!! یییییییاجیییییییییی!!!!  نفففففففففففففففففففففففس:  نینا

 خووووووووووووووووووبی
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 !!!!ای زنددددددددددددددددددددده

 بیرون اینجا از منو یکی ااااااااااااااااااررررررررررره:  نفس

 بکککککککککککککشه

 االن اینجا بود کجا کمک اه رو گودال ندیدی و بودیو کور مگه نفس:  سهند

 ظهر

 موزشم و

 کنی تحمل باید7 ساعت تا بستس

 دیگه دیونته داداش تقصیر سهند کوووووووری خوووووووودت:  نفس

 گرفت دعام شد خنک دلم اخخخخخخخخخخیش:  طاها

 اومد نینا صدای بپرسم اومدم تا اومد دوتاشونم اخ صدای

 و جنازه کلی بین پایینه اون من اجی غیرتتون بی سر تو خاااااااااک:  نینل

 موش و اسکلت

 گرفتین عروسی اینجا شما اونوقت عقربه و مار و

 خدا یا ؟؟؟؟؟؟؟؟ عقرب مار موش گفت چی االن این....  ای...  ا

 میاد بدم موش از میدونی خودت بیرون بکشییییید منو نینا:  نفس

 خانوم میترسی یا میاد بدت:  طاها

 ترس و نفس گفت چی این

 بارونه شکوفه تو شلوار چرا پایینم االن من ترسویی خودت:  نفس

 میخورتتا میاد موشه اقا االن نزن جیغ واستا اخی:  طاها

 هستما توام با سهند اه کمک دنبال برو کن بس طااااااااااااهااااااااااااا:  نینا

 خوب ولی نمیترسم اینا و مار و موش از من کنم چیکار جا این حاال اوووووف
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 چندشم

 میشه

 کنم چیکار االن نینا:  نفس

 واشه موزه تا لطفا کن تحمل پایین اون ساعتی5 یه اجی:  نینا

 اول جلد مرده گل
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 میزنم اینجاها دوری یه من اوکی پووووووف:  نفس

 خطرناکه نشو دور نهههههههههه:  نینا

 خطرم عاشق من جوووووون:  نفس

 سرجات بشین دیگه نده دقم اجی نفس:  نینا

 کمک دنبال برو فعال میکنم سعی:  نفس

 و بود تونل مثل جلو سمت افتادم راه خودم و کمک دنبال فرستادم رو نینا

 ترسناک خیلی

 خاک خوردن تکون و ها موش دندون قیژقیز صدای خاکی و تاریک خداییش

 ریز های

 که جوری همین عالمه خدا بود چی بود عروسی اونجا نبود معلوم میومد

 میرفتم

 حس جلو

 چیزی سیاهی جز کردم نگاه هرچی دستم به چسبید لجزی چیز یه کردم

 ندیدم
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 ی قوه چراغ

 افتاد نور که همین دستم رو انداختم نورشو نگاه و کردم روشن مو گوشی

 چشمم رودستم

 .................به خورد

 نینا

 دودح و کمک دنبال رفتن سهند و طاها افتادیما گیر بدبختی عجب اووووووف

 ساعت نیم

 نفس زا خبری میکردم نگاه داخلشو و گودال باالی بودم نشسته میرسن دیگه

 ی دختره نبود

 فتنر گوشش به نکن فضولی و سرجات بشین گفتم بهش هرچی شق کل

 خودم واسه داشتم

 یعنی پاهامونو زیر شدم متوجه که میکردم بررسی اطرافو و دور اون خاک

 متر5 حدودا

 

 چی از قضیه ببینم شد جالب واسم هستند کاری و کند مشغول زمین زیر

 و نشستم قراره

 نفس نفشب جیییییییییییییییییغ صدای هو یک که زمین به چسبوندم گوشمو

 جیغش ولی اومد

 خیلی خییلی بودم ترسیده خیلی شد سکوت جا همه هو یک و نبود کامل

 مونده

 چیکار بودم
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 :زدن صدا رو نفس کردم شروع و گودال دهانه باالی رفتم کنم

 : نینا

 سسسسسسسنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففسسسسسسسس

 !!!!!!!!!!سس

 هی نیناااااااااا مرگ خوووووووووووبه حالت!!!!!!!!  اجییییییییییییییییییی

 بگو چیزی

 نفسسسسسسسسسسسسسسسسس

 و همونجا نشستم کنم چیکار حاال خدا اوف درنمیومد صداش نداشت فایده

 رو نفس تند تند

 میکردم گریه و میزدم صدا

 ) نففففففففس(  هق هق)......................  نفسسسسسسسسسسس:  نینا

 اجییییییییییی(  هق

 خودزنی ) نففففففففففففففففففففس(  تمساح اشک)  جووووووووووووونم

 اول جلد مرده گل
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 :دادزد همونجا از سهند و رسیدن گر امداد نفر8 و طاها و سهند

 نفس میکنی گریه داری چرا بده مرگم خدا شده چی نییییییییییناااااا:  سهند

 رو خوبه حالش

 زد داد و واستاد گودال

 سسنففففففففففففففففففففففففففففففففففففسسسسسسسسس

 نففففففففففس
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 نیومد صدایی

 چیشده نینا بزن حرف د خدا یا:  سهند

 :نینا

 .... ججج....  ج....  صدای.......  صدا.....  صد...  ص....  یهو......  یه...  ی

 اوو.....  او....  او...  ججیییغ

 ..... هه.....  هه....  ه....  بعدم.....  بع ناقص...  نا...  نا...  نا ولی اومد.....

 کردم صدا.....  هرچی

 نننداد.  ن...  ن...  جواب...  ج...  ج....

 : گ(گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 )نمادگریه

 دایاخ پایین برین شکوهی اقای امیییییییییییر طاهاااااااااا حسین یا:  سهند

 کن کمک خودت

 باال نفسم خوردم یکم بخورم داد و ااورد اب بطری ماشین تو از رفت سهند

 پاشدم اومد

 تکوندم مانتومو

 نهمو کردم مرتب و بود افتاده سرم از میکردم زنی خود وقتی که وروسریمو

 بچه موقع

 دویدم بود زنده نفس شکرت جونم خدا وای باال اومدن نفس همراه ها

 گرفتم دستاشو سمتش

 گفتم بلند گریه با و
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 ای؟؟؟؟؟...زنده..زن تو...تو.. تو نفس...ن: نینا

 :گفت لبحند با نفس

 معذرت اوووووف نشد براورده ارزوت بابا ای بمیرم میخواستی چی پ: نفس

 سرش رو زدم دست با

 اییییییییش شی گور و گم شم نگران واست نداری جنبه اه گمشو: نینا

 :نفس

 یزچ یک اما کشیدم جیغ یه بود قرمز بزرگو خیلی عنکبوت یک دستم رو

 محکم

 به خرد

 

 .......یه دیدم دست به چوب اشنا چهره یه فقط افتادم همونجا و سرم

 اول جلد مرده گل
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 پارک ماشین که مقری به رفتیم ها بچه همراه اینارو فعال ولش اووووووووف

 قرار و بود

 زیر شغولم دست به چه بیل و سر به کاله نینا کنن تحقیق نینا سهند اونجا بود

 کردن رو و

 و ودب دستش کشی نقشه های مهدنس این مثل دوربین یه سهندم و بود خاک

 و دور اون

 بود بازی مشغول گوشیش با هم طاها میکرد بندی حاشیه اطرافو

 پووووووووف
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 حوصلم

 مخصوص کابل یه جی اوتی وسیله به هامو افزارم نرم فلش اووووف پوکید

 گوشی به زدم

 افزار نرم اهل زیاد شدم هام افزار نرم بررسی مشغول و عزیزم فر اس

 نبودم کردن نصب

 افزار نرم هم بقیه و پیامک بانک یه کردم نصب روPiano Tiles فقط بازی

 های

 معالق مورد بخش میرسیم و اینا و عکس تزیین و ارتباطی و کشی ویروس

 نرم

 های افزار

 هک یه پیامک گوشی،هک ایمل،هک تلگرام،هک هک فا، وای هک:(  هک

 دوربینم

 )دیگه نمیخوره دردم به ولی کردم نصب

 نفس ای ها بدیه چیز هک نگرید یاد نفس از شما دوستان( (

 خیلی بوووووووووووووووق

 ))کییییی ها گوعه جواب کی بخواد ببینه اینارو بچه االن بده کارت

 عکس چندتا یه هموجا کردنم درست عکس و ساختنم عکس عاشق من

 خوجل

 و گرفتم

 

 هامو عکس نمیده خط فا وای اینجا اوووووف شدم کردنش تزیین مشغول



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 91 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تو بزارم

 حوصلم بابا ای بود شب7 ساعت کردم نگاه و ساعت شد حیف اه پروفایلم

 برم پاشدم پوکید

 گفت طاها پاشدم تا بزنم موزه تو دوری یه

 ؟؟؟ ندارما رو رفتن زمین زیر حوصله دوباره من محترم خانوم کجا: طاها

 ورهبرمیخ ها زیرزمینی به نزن حرفا این از شدی متولد زمین زیر توکه: نفس

 نکردم توهینی خانوادت افراد به من: طاها

 یکپ سپهر و تو دماغ همونه نسلیم هم تو و من یعنی نه نه گاد مای اوه: نفس

 اتش شلنگ هم

 سپهر بیچاره نشانیه

 خودکشی برم باید من باشی نسلم جزو تو اگه بده مرگم خدا: طاها

 دادم کفاره زیاد نباش چشمم تو انقدر نکش واسم خودتو: نفس

 باشه باید افتخارتت باعث: طاها

 افتضاح یا افتخار: نفس

 ....ا.مسلما: طاها

 گفت و حرفش وسط پرید نینا بده ادامه خواست تا

 اول جلد مرده گل
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 بینینب حاال دهنتون تو میکنم رو بیلچه همین نکین بس اگه نفس و طاها: نینا

 ندارم کاریش من اجی: نفس

 بدی قورتم مونده کم: طاها
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 اقا نمیخورم هلوهوله من: نفس

 سیرشدی: طاها

 .......با منکه: نفس

 اهاط بدو من دادم ترجیح و دویدن منم و طرفمون دوید پشت از بیلچه با نینا.

 با نینام بدو

 

 کم انین ناجور میخندیدن سیرک اومدن انگار اطرافمونم مردم دنبالمون بیلچه

 بی و اورد

 ومدیما حرف به زنون نفس نفس و نشستیم تپه یه پشت طاها و من شد خیال

 میکنی کل کل داری مرض مگه بود تو تقصر: نفس

 اه میشه کم ازت ندی جواب: طاها

 اییییییش ساکتم منم باشی ساکت تو: نفس

 خودشو تومون بند مثل طاهام موزه میرم که گفتم و تکوندم خودمو پاشدم

 و من به چسبوند

 موزه کفه کرد جلب امو توجه که چیزی اولین و شدیم وارد اومد من همراه

 بود

 اسکلت که

 موزاییک دورشو و بودن گذاشته شیشه روش و بودن زیرش قبر انگارتو ها

 ای قهوه

 سرچ تاینترن تو نتونستید اگه برید خودتون میکنم توصیه(  شده کار قرمز

 تصاویر کنید
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 عاشق من جوووووووووووون) والعادس فارغ واقعا ببین و سوخته شهر موزه

 بی اسکلتم

 های اسکلت با کردم شروع و زمین رو خوابیدم و شدم برم و دور خیال

 خوجلم

 سلفی

 که هایی کاسه برش دور و بود اسکلت یه قدم02 هر بود محشر گرفتن

 معلوم

 همراه بود

 موزاییک هم کف و شیشه روشون و شدن پیدا خاک زیر از کاسه همون

 محشر

 وااااای بود

 به دیمرسی تا گرفتم سلفی عکس اونجا وسایل تک تک با من موزش بود عالی

 اصلی بخش

 هرکاری من بود العاده فوق واااای شده جراحی ای جمجه و مصنوعی چشم

 نشد کردم

 

 بود ومچاق پشت که بری شیشه با شدم کار به دست بگیرم سلفی باهاشون

 که طوری

 یول بودم بره بین از چاقو با هاشو حسگر که قبلش البته درنیاد صداش

 رو شیشه خالصه

 اهمیت هم اصال(  بغلم گرفتم و اورم در رو جمجمه و چشم و دادم برش
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 ممکنه که نداره

 گرفتن عکس کردم شروع) ملیه اثار و برن بین از

 اول جلد مرده گل
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 بردی ابرومونو اسکلتا اون جای کم کنار بیا نه؟؟؟ ای دیوانه رسما تو: طاها

 حاال

 یه اینجا

 پوووووووووووف شق کله نفس اه دختر اینور بیا کنن زندانیمون کن کاری

 چسب با محسوس نا کامال و گرفتم عکسامو طاها غرغرهای به توجه بدون

 پنج

 سانتی

 تیسان پنج چسب با اونوقت ناکحسوس کامال(  و رفتم رو شیشه تادور دور

 و) شفاااا خدا

 شدم دیوونه زد غر انقدر طاها دادم ادامه کارم به و شدم دور محل اون از

 کرف بدرک من نفس میکنن نگاه چجوری مردم ببین اه نکن نکن نفس: طاها

 باش نینا ابرو

 نفففففففففس اه

 گفتم طاها به رو و برداشتم استخونی شونه با گرفتن عکس از دست

 شاییییییی تر طرف اون برو نگرد من با داری مشکل نفس درررررررد: نفس

 غرغرو

 هی طاها خروج در به رسیدیم شد کردن نگاه مشفول و گفت و لجباز یه طاها
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 کرد پووووف

 و کردم هک اونجارو های دوربین اول منم ها بچه سمت رفت و بیرون اومد و

 50تا

 

 علهب نشه داده نشون ها شیشه کردن باز که اطالعاتو کردم پاک و قبل ساعت

 همچین یه من

 به دوربین هک افزار نرم میگفت که بود همونی این( هستم زرنگی ادم

 )نه نمیاد کارش

 یعنی اوووووووه بود نیم و52 ساعت بودن حاضر همه تقریبا بچه جای رفتم

 و دوساعت

 بودیم؟؟؟ موزه تو نیم

 :سوم فصل

 بودیم موزه تو نیم و دوساعت یعنی طاها من خدای واااااای: نفس

 بگیره لفیس دستشوییشم با بره بود مونده کم شما گرفتن عکس با بعله: طاها

 کجاس اینجا دستشویی نینا دستشویی گفت اخ: نفس

 هس دستشویی یه تر اونطرف موزه پشت: نینا

 ...................بود داده ادرس نینا که همونجا دویدم

 اینجا داره کیفی چه خدا اخخخخخییییییییییییش

 جلب امو توجه صدایی یه بودم شلوارم دکمه بستن مشغول و بیرون اومدم

 بیل صدای کرد

 اون بعد و بود زدن
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 ..............می ها میکنه غش نکن داداش مسعود

 گوشیت بیا بدو نفففففففففففسسسسسسس: نینا

 اول جلد مرده گل
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 وندمم منتظر دیگه کم یه میگن چی ببینم نذاشت معرکه مگس خر بر لعنت

 صدایی نخیر

 لوج میرفتم داشتم کوچولو گودال یه به خورد چشم رفتم صدا طرف به نیومد

 هو یه که

 بیام ونجاا مردی کووووووووووووششششششی اجیییییییییییییییییی: نینا

 کمممممممممک

 

 نففففففففففس

 ها بچه طرف رفتم و شدم ماجرا بیخیال باو اومدم اه بمیری الل: نفس

 گوشیت بیا: نینا

 بود صبا گرفتم گوشیمو

 برداشت وثوق پسره اون زدم زنگ چرا مررررررررررررض/خوبی سالم

 درد/ نی حسش االن میگم واست اومدم حاال نازی اخی خخخخخخخخخ/

 اه بگیری

 نکبت

 / وبگ خو/  واست دارم خبر دوتا ببین گفتی شد خوب اها/ مزاحمت دلیل خو/

 راجبع اول
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 خونه ونا پشت خالی قبر یه/  منتظرم بگو خوخو/ قبرستون تحقیق قضیه اون

 بود خرابه

 خبر خو باو گرم دمت/اوهوم/واقعا؟؟؟/ تحقیقمون واسه میده جون کردم پیدا

 /دوم

 تورش میخوام شدم مسعودشون اکیپ وارد فرناز طریق از نفس وااااااااااااای

 هنمید میگی یعنی/ میده پا مگه فهیم اقای دیونه خخخخخخخخخخخخخ/کنم

/ 

 تیییییف/ عمرا

 هم پای ب خخخخ/ نکبت گمشو دادنشه امیدواری عوض باش مارو دوستای

 تار

 عنکبوت

 ییییشایی بسه بسه/  اووووووووووم وامیکنم تاراشو چشمت کوری به/ ببندید

 خو/ روانی

 اساینج هستن همه/ کجاس نینا رفیق دوتا با خوشی اونورا خبرا چه بگو تو

 تو من کنار

 هدار نخوابیده دروغم شد تابلو چیزه ام خخخ/خوابیده؟؟؟؟/  خوابیده ماشین

 نگاه بیرونو

 و فرمونن پشت قدیمی اقای اوهوم/ اونجان هم و قدیمی و وثوق اقای/میکنه

 وثوق اقای

 

 جانم/نیکویی خانوم فقط بسالمتی اها/حرفیدن مشغول و نشستن کنارشون
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 این/ راد خانوم

 خرج پول شما/ بخرم برم بده ادرس وبه جنسشم معلومه خریدی کجا از ادبو

 رو نکن

 اپدیت خودمو من بگو تو حاال/  گلم نمیشه نصب تو داغون دربه ویندوز

 میکنم

 اپدیت با/

 اوووووووووووووق مررررررررررض/ بهتره شی بیخیالش عزیزم نمیشه حل

 کن بس

 نقطه بدون مزاحم/ نداری کاری شدی مزاحمم زیادی دیه خو خخخخ/  دیگه

 ام

 خو میدونم

 ...بای درد/ بای بمیر برو

 طاها به دادم و موبایل کردم وقطع و گوشی

 ممنون طاها بیا: نفس

 خواهش: طاها

 اول جلد مرده گل

54 
 ودب خودش تو زیادی بود نینا به حواسم شدن حرفیدن مشغول سهندم و طاها

 چه نمیدونم اه

 ولیپسر دوتا جلو میشه خیط اوضاع دیدم ولی نزدیکش برم خواستم مرگشه

 بفهم باید
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 ادند ام اس روش بهترین حرفید نمیشه اینا جلو نه یا میخواد رو نینا سهندم

 صدای خو بود

 اها کنم چیکار میاد ها اس

 الاقل به بزارید اهنگ یه پوکید حوصلم ها بچه اوووووووف: نفس

 بزارم چی: طاها

 نباشه کلم کل رپ فقط رپری از رپی هر رپ: نینا

 کردن موافقت همه نبود کل کل حس

 

 رسیدش سر تقویم به عمیق نگاهی

 رسیده سر تفریح وقت فهمید

 سرگردونه کوچهها تو گم در سر

 برگردونه رو قدیما خدا میشد کاش

 مرده حال زمان تو که گذشتههایی

 سالخورده فرد یه چشماش تو که جوونی

 باختم تقریبا حاال که منم قربانی اون و

 ساختم اهریمن اطرافم آدمای از

 نبینم من وقتی خیری هیچ مادر پدر از

 نبینم؟ اهریمن رو دیگران داری انتظار

 چشمم؟ تا دو با من ببینم کجا از رو عشق

 بشن؟ جدا میخوان که مادری پدر از

 کرد باز دهن دنیا رسید که ما به
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 کرد برانداز رو من و سرم رو ریخت رو درد

 هم با تصویر داشتم شما از دلم تو من

 ناحق تصمیم این از شدم پاره تیکّه

 اول جلد مرده گل

55 
 بسوزم مخصوصا که اینو دنیا وقتی

 بدوزم؟ سوزن نخ با دلمو کنم؟ کار چی

 میکنم نصیحت رو شما دارم که منم دفعه این

 میکنم وصیت دائما دارم که مردم یه من

 ببینین من نگاه از رو دنیا هم بار یه

 بشینین من صدای پای شده هم بار یه

 بچینین حل راه یه من بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 ببینین من زنگه ا رو دنیا بار یه

 

 بشینین من صدای پای بار یه

 بچینیم حل راه یه هم بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 کردین؟ برام کاری چه شما بدونم میخوام

 کردین؟ خراب منو فردای اینکه جز به

 سنگین خالف و مواد پی برم نمیخوام
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 مغزیم نوار صافه خطّ یه بخدا ولی

 تاثیر نداره هوار و داد نه ناله نه

 مستی تمام تباهم شبای دعوای

 پرتین حواس خیلی رفته یادتون منو

 کردین آب بر نقش شما منو امید

 نوازشم تشنه وار دیوانه من

 شب نماز تو کنین دعا منو نمیخوام

 دیدی رو نیازها ی همه هامو خواسته تو

 میدی؟ رو آزار بی فرزند این جواب بگو

 اول جلد مرده گل

56 
 منی خود تو یعنی منی بت تو بابا

 همیم دور میبینم وقتی میکنم حال

 دوست یه از دریغ تنهامو شما بدون

 بسوز حقیقت آتیش تو که میگم خودم به

 ببینین من نگاه از رو دنیا هم بار یه

 بشینین من صدای پای شده هم بار یه

 بچینین حل راه یه من بخاطر بیاین

 بگیریم هم کنار در دستامونو بیاین

 ببینین من زنگاه ا رو دنیا بار یه

 بشینین من صدای پای بار یه
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 بچینیم حل راه یه هم بخاطر بیاین

 بگه هم کنار در دستامونو بیاین

 قدیم از مغزمه توی سوال این وقته خیلی

 لعنتی؟ محضر اون تو رفتین چرا چرا؟

 تومه عقده کلی نه که سوال

 شومه جغد مثل تنهاییم شبهای توی که

 هنوز طاقته بی دلم ضعیفم جوون یه من

 منو؟ لیاقت نداشتین وقتی اینجام چرا

 ببین هست یکی منم سر باال باشه،

 بدین؟ پس کی به میخواین گرفتین خدا از منو

 توست امانت این گرگ؟ جماعت این به

 خوب شبانته بیداری ثمر این مادر

 کنم؟ داری راز بخوام دیگران جلوی چقدر

 شدم؟ پاسکاری شما دستای توی من چقدر

 اول جلد مرده گل

57 
 بگیرم؟ توهم جدایی از بعد ترس از چقدر

 ببینن؟ ترحم چشم به منو دیگران چقدر

 قریب یه بیتاب یه بیمارم یه ببین منو

 بخرین تاپ تی یه هم گریه واسه نیستم بچه
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 درد دوای ما واسه بودن قصههات مادر

 بد آدمای ی همه میمردن آخرش

 بده آدم میشم منم شما طالق با

 نده یادم رو بودن بد و کن خوبی بیا

 شدم بد قصه این تو کنین فک که نه

 نه

 زدم می حرفارو این نباید شاید اصال

 

 زندگیتونه نجات راهه تنها جدایی شای

 بدین دامه هم با نمیتونین که رسیدین جایی به شاید

 دونم نمی...  شایدم

 )یاس از من خاطر به(

 هک ایرانسلی یه مخفی خط با و کردم استفاده فرصت از بودن اهنگ غرق همه

 سربه جون

 دادم اس نینا به و گذاشتم فر اس گوشی رو بود بقیه گذاشتن سر

 سرپ یه اسم به خطمو این نه یا داره دوست تورو سهندم ببینم میخوام نینا((

 این تو کن سیو

 ))حله باشه لبت رو لبخند دادنم جواب و خوندن موقع اوکی سفر

 خوندن کرد شروع و اورد در گوشیشو نینا بعد لحظه چند کردم ارسال رو اس

 یه کم کم

 مثال منم شد دادن جواب مشغول وذوق شوق با و لبش رو اومد ژگوند لبخند
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 جریان در

 گفت خندید کیه کردم اشاره بهش کله با نیستم

 ها توچه به: نینا

 شدیا مشکوک نینا: نفس

 اول جلد مرده گل
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 دادم خودمونشون بیخیال جیبش تو کرد گوشیشو و دراورد واسم زبونشو نینا

 به چسبیدم و

 کسی که طوری اومد واسم اس شدم بازی ومشغول دراوردم گوشیمو و در

 نکنه شک

 :شدم خوندش مشغول

 ))پایتم جونم کوروش گرم دمممممممممت ام پایه ایول((

 اه متنفرما کوروش اسم از من میدونه این

 ))سفر؟؟ اخر تا اوکی عاشقونس هامون اس بعد به این از((

 

 به مسخره نگاه یه و خوند مسخره لبخند با دراورد گوشیشو نینا دوباره

 و انداخت گوشیش

 جور یه سهند دیدم اینه به افتاد چشممم لحظه یه شد دادن جواب مشغول

 نینا داره خاصی

 نداختما شونه کیه پرسید ابرو و چشم با میکنم نگاش دید تا میکنه نگاه رو

 نشستم خیال بی
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 :اومد اس رسیدم بازیم ادامه به و سرجام

 ))میکرد اشاره بهت چجوری دیدی حله عشقم باشه((

 قویه چه چشماشم ماشاهلل

 فقط چشات ها بپایی رو غریبه مرد نبینم دیگه عشقم دریایه فانوس چشات((

 ببینه منو باید

 ))افتاد؟؟

 ))عشقوممم چشم زارت گاد مای اوه((

 و بفرست بوس اخرسرم بحرف مهجول نا یکم بردار تو میزنگم االن من((

 قطع

 ))کن

 ))عشقم باشه نه االن نه بره ابروم میخوای((

 میام دارم کارها سری یه برم من عشقم باشه حرفیه اونم((

 ))فعال بووووووووووووس

 کرد جممع رو گوشی بعدشم و داد جواب و کرد غمگین قیافشو یکم نینا

 )))خودتی هم گو دروغ( بای بوس نفس جون به میشه تنگ واست دلم((

 میکردم جمع مو گوشی من واستا تو میکشمت خخخخخخ بیشعور ای

 مشکوک

 و میشدن

 درگیر ذهنم نمیفهمیدم هیچی ولی اهنگ به دادم گوش و شدم بازی مشغول

 چی درگیر بود

 اوووووف نمیدونم
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 یجور(  بخوابیم که اتاقامون طرف رفتیم استثنا بدون همه خونه رسیدیم

 استثنا بدون میگه

 

 )داره حرفارو نفراین4 اخه اومدن نفری32 الی02 میکنه فکر ندونه یکی

 و بیرون اومدم زودی گرفتم دوش یه و حموم رفتم اول من رسیدیم اتاق به

 خیلی تونیک یه

 و سرم رو انداختم شالمم و پوشیدم سفید راحتی شلوار با مشکی بلند

 بیرون بردم لباسامو

 اول جلد مرده گل

59 
 کمی فقط نیستما فضول اصال من شدم رد طاهاشون اتاق در کنار از کنم پهن

 صداشون

 )واال داره؟؟نه دم و شاخ دروغ ایا(  کرد کنجکاوم

 اه چته سهند: طاها

 باهاش نتونم و باشه نزدیکم سختمه میشم دیوونه دارم داداش: سهند

 با اون از بدتر بحرفم

 کمممک طاها اه بزنه الس دیگه یکی

 بگو بهش برو میخوای نمیدونم داداش میفهممتت: طاها

 ......ا: سهند

 رو نینا سهندم پس جوون حیاط تو رفتم و شدم جیم سریع اومد پا صدای

 به میخواد
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 اسارولب.... میدونن همو قدر بیشتر بدوون هم واسه بیشتر هرچی نینانمیگم

 و کردم پهن

 کشیدم دراز تخت رو رفتم بود اومده در حموم از هم نینا اتاق تو برگشتم

 دراز کنارم نینام

 حرفیدن کرد شروع و گریه زیر زد من جانب از حرفی بدون کشید

 اینجاییم که بود دوم امروزروز دورم ازش و نزدیکمه سخته خیلی اجی: نینا

 و دوهفته

 خودم شه اینجوری بخواد اگه اجی میدم دستش از همیشه واسه دیگه روز1

 اعتراف میرم

 

 امه سلول تک تک با رو سهند من نی هوس عشقم اجی اه دنیامه بخدا میکنم

 میخوااام

 اجییییییییی

 اتاق در صدای که میکردم ارومش و میدادم دلداریش داشتم گریه زیر زد

 اومد

 تتتتتتق تق تق تق

 بعله: نفس

 داره کارت تلفن نفس: طاها

 لحظه یه واستا: نفس

 کردم مرتب شالمو منم خواب به زد خودشو نینا

 تو بیا: نفس
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 خدممتون گوشی این بیا: طاها

 شد قطع تیییف بودن بابا مامان

 سهب نجس من پاک تو اقا بگیر خطتتو بده منو خط کردم غلط من نفس: طاها

 من بهت نمک ثابت میخواستم فقط پاکی ام تو اتفاقا نجسی تو نگفتم من: نفس

 نیستم اوناش از

 اول جلد مرده گل

60 
 اوکی بسه پس شد ثابت بهم ممنون: طاها

 اوکی: نفس

 باص به اون بعد حرفیدیم کلی و بابا مامان زنگیدم منم کردیم عوض خطارو

 قضیه دادم اس

 خوابیدم بودم خسته منم خوابید زدن حرف کلی بعد نینام گفتم رو

 :طاها

 خط خورد زنگ گوشیم هو یه که میکردم گوش سهند های حرف به داشتم

 مامان بود نفس

 

 و تمرف باال پله از رفتم بهش بدم ببرم رو گوشی که پاشدم بودن باباش

 اتاق در رسیدم

 کرد متوفقفم نینا صدای که بزنم در خواستم

 اینجاییم که بود دوم امروزروز دورم ازش و نزدیکمه سخته خیلی اجی: نینا

 و دوهفته
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 خودم شه اینوری بخواد اگه اجی میدم دستش از همیشه واسه دیگه روز1

 اعتراف میرم

 امه سلول تک تک با رو سهند من نی هوس عشقم اجی اه دنیامه بخدا میکنم

 میخوااام

 گریه صدای بعد اجییییییییی

 نبود خوب موندن بیشتر جووون میخواد رو سهند نینام یعنی من خدای وای

 در همون واسه

 زدم

 تتتتتتق تق تق تق

 بعله: نفس

 :گفتم و کردم صاف صدامو

 داره کارت تلفن نفس: طاها

 لحظه یه واستا: نفس

 پی حواسم تمام چون گذشت چقدر نمیدونم دقیقه چند یا لحظه چند از بعد

 به که بود این

 اومد نفس صدای که بودم فکر تو نه یا بگم سهند

 تو بیا: نفس

 طرفش گرفتم رو گوشی و داخل رفتم

 خدممتون گوشی این بیا: طاها

 کرد نگام ناراحت و کرد بود روش پاسخ بی تماس که گوشی به نگاه یه

 سهب نجس من پاک تو اقا بگیر خطتتو بده منو خط مردم غلط من نفس: طاها
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 اول جلد مرده گل

 

61 
 من بهت نمک ثابت میخواستم فقط پاکی ام تو اتفاقا نجسی تو نگفتم من: نفس

 نیستم اوناش از

 اوکی بسه پس شد ثابت بهم ممنون: طاها

 اوکی: نفس

 و کردیم عوض نو خطامو دادن بهم رو دنیا انگار داد اوکی نفس وقتی

 اتاقامون برگشتیم

 هم هواس بیشتر هرچی چون نگم سهند به چیزی رسیدم نتیجه این به توراه

 عشقشون بدوون

 میشه تر محکم

 جلوش مرفت شدم عهصبانی خیلی سیگارمیکشه داره سهند دیدم تواتاق رفتم

 از سیگارو

 کردم خاموشش میز رو و بیرون کشیدم دهنش

 اه نیک بدبخت خودتو نکه بیار بدست دلشو کارا این عوض تو چته سهند: طاها

 ندیدی ها میخندید بدست گوشی چطوری ندیدی طاها میگی چی: سهند

 چطوره

 به عاشقانه

 میفهمم هارو نگاه این معنی و عاشقم خودم من میکرد نگاه گوشی صفحه

 یارو انگاراون
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 بود روش روبه االن

 مرد بگیری دلش تو اونو جای باید تو هستی تو ولی نیست یارو اون االن: طاها

 باش

 میارم کم دارم داداش: سهند

 شبک بابا گمشو کردی غلط میارم کم من واسه درنیار هارو فیلم این ادا: طاها

 میخوام کنار

 بخوابم

 راهنماییت از ممنون: سهند

 بود وظیفه خواهش: طاها

 

 گرفتم هوا تو طرفم کرد پرت بالشتو سهند

 بخوابم من کنار بکش لشتو تن داش گرم دمت: طاها

 شدم بیهوش و تخت رو رفتم منم کنار کشید سهند

 :نفس

 ردی تماس دوتا کردم چک گوشیمو همه از اول و پاشدم همه از زودتر صبح

 از اس یه

 خوندم کردم باز رو اس بود صبا

 با اقا باشیم مسعود نزدیک اکیپ این تو اومدیم ما خدا ترو شانسو((

 میرن دوستش

 ))گگگگگگگگگگگگگگگ اه مسافرت

 اول جلد مرده گل
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62 
 سوخت واسش دلم نازی اخی

 رتاخ سفر که میاد باالخره نخور غصه میاد داره اینجا تا سوختنت بو نازی((

 که

 ))نرفته

 ورفتم کردم بیدار رو نینا رفتم بود صبح8 ساعت نشدم جواب منتظر

 انجام بعد دستشویی

 خنده حالت یه تو نینا دیدم کردم مرتب لباسامو و بیرون اومدم ها عملیات

 خوابیده داری

 بعد بیرون اومده اب دهنش از باز دهنش و تخت ته به چسیبده سرش

 و باال داده و پشتتش

 فر هم و سوختش ای قهوه بلند موهای و اویزونه تخت رو از هم دستاش

 بود افتاده دورش

 تمگرف ازش عکس یه کردمو استفاده فرصت از منم بود شده دار خنده خیلی

 حالت همون تو

 مینه پایین رفتم خودم و دستشویی فرستادمش کردم بیدارش رفتم بعدم

 اخرین رسید پام که

 

 بیرون اومدن اماده سهند و طاها و شد باز هم اینا طاها اتاق در پله

 بخیر صبح سالم: نفس

 بخیر صبح سالم:  طاها
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 متعالی عالی صبح سالم: سهند

 میبرین تشریف کجا بسالمتی کردین کاله و شال به به: نفس

 بریم بیا سهند بدم توضیح نمیبینم دلیلی: طاها

 قدیمی اقای ولی ازادی بری میخوای جایی هر شما وثوق اقای فقط اها: نفس

 میمونن اینجا

 گشنمه هم بنده و ایشونه با کارها

 حاضره صبحونت برو مودب چه خخخخخخ: سهند

 بشورم؟؟؟؟ باید من ظرفارو: نفس

 میشورم میام من پ ن: طاها

 عروس مادر از سخنی: نفس

 نریزه نمکات کنار بکش نمکدون: طاها

 نگیری ته باش خودت فکر نخور منو های نمک غصه تو: نفس

 بود حاضر نینام خدا یا اومد نینا که بده جواب اومد طاها

 حاضری چرا نینا چخبره اینجا بگه یکی: نفس

 اه تنته توخونه لباس هنوز چرا نفس عالم خاک: نینا

 بده توضیح یکی نبودم درجریان: نفس

 اول جلد مرده گل
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 که گفتیم ماشین تو دیشب: سهند

 تلفن با گفتن سخن مشغول بزرگ نیکویی خانوم راستی داداش اخ: طاها

 بودن من بدبخت
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 دادی؟؟؟ تو شارژشوو پول: نفس

 ....ولی نه:طاها

 

 سهند و من شو حاضر برو نفس میکشمتون کنید کل کل بخوایین بخدا: نینا

 و داریم جلسه

 اوکی سوخته شهر میریم بعدشم و میگردین بیرون میرین هم وطاها تو

 اب نفتی ابی مانتو یه شدم حاضر سریع اتاقم تو رفتم و دادم تکون سرمو

 سوارکاری شلوار

 رو از مکیفم پایین اومدم بستم لبنانی شالمم و مشکی های کتونی و مشکی

 و برداشتم مبل

 گفتم ها بچه به رو

 بریم حاضرم من: نفس

 نمیکنی ارایش شدی حاضر زود چه نفس: سهند

 نمیبینم توضیح واسه دلیلی:نفس

 نمیکنن ارایش همون واسه خوشگلن خیلی میکننن حس ایشون داداش: طاها

 زشت مبادا که

 اره بشن

 اخه بدم رو طاها ماهه این حقوقو بیارم وکیالمو پوشه رفت یادم نینا: نفس

 وکیل میدونی

 نبودش یادم جدیدمه
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 راننده خوب، اصال پرسیدم سوال کردم اشتباه بسه بابا خخخخخخ: سهند

 کیه؟؟

 هک بروننن نینا یا نفس بدی میخوای نکنه تو یا منم یا سواله اینم: طاها

 بهشت بریم مستقیم

 نمیدونم تورو ولی شاید ما بهشت؟؟؟: نفس

 ازمن رت پایین طبقه یه ببرن تورو میکنم تورو شکایت اول برم هرجا من: طاها

 دربیا خودت های جواب سوال زیر از اول: نفس

 حله میکنیم پیلیچ پولوم پلم باو کنید بس اه: سهند

 زودتر میکنید کاری هر: نینا

 ؟؟؟ این اماده: سهند

 اول جلد مرده گل
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 لیچ پولوم پلم باهم همه

 دیگه بار یه پشت طاها و نینا رو سهند و من

 پلیچ پولوم پلم

 رو طاها سهند پشت نینا و من

 پلیچ پولوم پلم

 رو نینا و سهند پشت طاها و من

 میزاریم دو مسابقه نشد شد هرچی اخره دور شدم دیونه اوووووووف: نینا

 میشین اخر دوتا شما که اونوقت: طاها
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 تو چشم تو برن حیفه پشتمونیم خاکای گرد نگران: نفس

 ..........پاااا خاک: طاها

 واست ببندمش یا میبندی طاها: سهند

 پلیچ پولوم پلم

 رو نینا پشت سهند و طاها و من

 برررررررررررردم من ایییییییییییووووووووووووووول: نینا

 عقب هم طاها و سهند نشستیم جلو نینا منو کردیم حرکت ماشن طرف به

 های خیابون تو بود کرده پر تا502 اجیم خودمه مثل جووون کرد حرکت نینا

 اصلی

 داباشی هاهم جریمه فکر ولی خوبه فرمونتون دست خیلی خانوم نینا: سهند

 میکینم پرداخت نی مهم: نینا

 پوکید حوصلمون کو کن روشن ضبطو اون نینا: نفس

 بزار شجریان نینا: طاها

 میزاریم بخواد دلمون هرچی پس جلوییم نینا و من ببند طاها: نفس

 ادم به ادم ولی نمیرسه کوه به کوه خانوم نفس اینجوریه ااااااااااااا: طاها

 ها؟ میرسه

 خیالی های لحظه اون تا کو اووووووووووووو: نفس

 بزارید دارین دووس هرچی کنید بس من مرگ نفس: سهند

 

 اول جلد مرده گل
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 به رسیدم تا کردم عقب جلو یکم زدم خودمو فلش و کردم روشن ضبطو

 مورد اهنگ

 عالقمم

 بهاری فصل آمد دوباره به به

 بیقراری با میخواند چقدر بلبل

 شمدون و آینه زیباست و قشنگ چقدر

 فسنجون قرمه سمبل سکه سماق سیر

 بع

 داغ سیر

 خنده و شادی دوباره آمده عید

 بنده عیدی فراموش نشه لطفا

 بنده عیدی فراموش نشه لطفا

 مهمان دسته یک آید می میگن االن

 اینجا شیرینی

 فراوون میوه اونجا آجیل

 دیگه مهمونه چیه مگه

 تازه و آبدار و شیرین خوشمزه

 درازه دستم ندارم طاقت دیگه

 افتاد تاپ تاپ به دلم افتاد آب دهنم آخ

 افتاد تاپ تاپ به دلم افتاد آب دهنم آخ

 بهاران آمد افتاد تاپ تاپ به دلم
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 خندان و خوشحال رسیده جدید سال

 اووووووو باشه مبارک عیدتون باشه مبارک نو سال

 مبارک شما عید تولد

 مبارک شما عید تولد

 

 مبارک شما عید

 اول جلد مرده گل
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 دیگه عیده چیه مگه

 باشید شاد

 طهماسب اقای و قرمزی کاله از عید

 میخوندم بلند بلند و بودم اهنگ اوج تو

 مبارک شما عید تولد مباااااااااااارک شما عید تولد: نفس

 که طاها میکردیم نگاه بهم همه شد سکوت ماشین هو یه شد تموم اهنگ

 بود شده قرمز

 شکمش و میلرزید هاش شونه نینام میترکه داره میزنه داد چشاش سهندم

 رفت می بندری

 بخندین باشین راحت نترکین چتونه: نفس

 حاال خنده زیر زدن و مبارک شما عید تولد گفتن بلند باهم تاشون سه هر

 نخند

 کی
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 میشدن ساکت تا میمود اشک چشماشون از وبودن خندیده بخندانقدر

 تولد میگفت یکیشون

 خنده از میمردن همگی دوباره و مبارک شما عید

 بنده هک شد دعوا کنه رانندگی کی اینکه سر دوباره و رسوندیم ونینارو سهند

 سنگ در

 کنارم طاهاهم و نشستم رل پشت شدم راننده و شدم برنده قیچی کاغذ

 تو داشتیم بودو نشسته

 میچرخیدیم ول خیابونا

 رفته سر حوصلم اه: طاها

 کردم ترمز قرمز چراغ پشت

 کنیم چیکار میخواد هیجان دلم منم: نفس

 نمیدونم: طاها

 

 رفتنگ دوطرفمونو پسر پر دیگه یکی دختر پر یکی ماشین دوتا موقع همون

 :گفتیم باهم و شدیم خیره بهم همزمان طاها منو

 هستی؟؟؟ رل پایه

 ارررررررررررررررررررررره

 اول جلد مرده گل
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 پسرا ماشین به هم طاهام و دادم عالمت بودن کنارم که دخترا ماشین به من

 بعد کنارش
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 رو مقصد و شیم اشنا باهم تا و داشتیم نگه خیابون طرف اون قرمز چراغ

 کنیم مشخص

 وکیا نامزدیم تو منو گفت طاها برسیم اونا به که راه تو رفتیم هم با طاها منو

 اومدم تا

 اونا به بودیم رسیده کنم مخالفت

 بیرون اومد پسرا ماشین راننده

 گفت و داد دست طاها به

 گفت دادو نشون چپیشو سمت) کرد معرفی دوستاشو بقیه( هستم مهران

 محمد برادرم

 سیامک و سعید سرشونم پشت دوتای

 صدف نامزدم و هستم اردالن: طاها

 ))ها تره موزمار من از طاها این خخخخخ(

 داد دست من به: جلو اومد و شد پیاده رانندشون اومدن هم دخترا

 ستنه دوقلو نسترنم و سارینا،ثمین،نسرین دوستامن اینام و هستم سولماز

 اردالن..... ط نامزدم اینم هستم صدف: نفس

 شدیم اشنا و دادیم دست باهم همه

 شما با شرطم و کنید مشخص رو مسیر خوب: طاها

 اشوه خالفی و میکنن تعمیر رو برنده ماشین بازنده تیم دو من نظر به:  مهران

 پرداخت

 

 حله میکنن



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 121 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 درصدشو72 نفرسوم درصدشو32 دوم نفر

 شد تعیین مسیرم و کردن موافقت همه

 نمیشناسیم اینجاهارو و نیستیم اینجا اهل ما هست مشکلی یه فقط: طاها

 گفتن بعد و کردن فکر یکم مهران و سولماز

 اول جلد مرده گل
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 بیان شما با اینا مهران ی ها ازبچه یکی و ما های بچه از یکی:سولماز

 بودم موافق

 میاد کی خوب قبوله: طاها

 :زد داد سولماز

 ثمییییییییییییییییییییییین: سولماز

 سعیییییییییییییید: زد داد مهرانم

 ما همراه دوتاهم اون داد توضیح واسشون سولماز و اومدن سعید و ثمین

 سوا همه اومدن

 دم میرفتم تند و بودم کرده پر تا582 شد شروع مهران سوت با و رشدیم

 گرم ثمین و سعید

 سه هر تقریبا و بودیم خط لب میدادن نشونمون رو مخفی و میانبر های راه

 کنار مساوی

 ماشین دادم فشار گاز رو اخر تا پامو و چشاموبستم بود مونده متر022 هم

 میکرد پرواز

 سوم مهرانشونم و دوم سولمازشون شدیم اول ما ثانیه0 فاصله با و
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 بهم طاها منو خوشحالی با واستادن تر اونطرف متر422 ماشینا و گرفتیم ترمز

 کردیم نگاه

 ینماش وقتی رقصیدن کردم شروع جام تو کشیدمو خوشحالی از جیغ یه من و

 قشنگ

 شدیم پیاده ماشی از واستادن

 

 دادن تکیه همه هام بچه سرش پشت مهرانم و اومد زنان نفس نفس سولماز

 ماشین به

 هاشون

 ترکوندیا صدف گرم دمت با: سولماز

 نوچ نوچ باختم دختر دوتا از بمیرم بزارم سرمو باید دقیقا االن:  مهران

 مایی برنده شما داداش حرفیه چه این خخخخخخخخخ: طاها

 با اصال زندگیه زن زن، این داشتن واسه میگم تبریک جان ارسالن: مهران

 دست

 فرمونش

 لشو هییییییییییی چیزا بقیه اما عالی فرمونش دست من برادر هییییی: طاها

 واسش دارم واستا گفت چی االن این

 اول جلد مرده گل
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 گفتم و کردم دراز سولماز طرف به دستمو

 شیم رد اقایون شکم رو از فرمون دست همین با که روزی بسالمتی: نفس
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 هم ثمین و سعید اومدن هم دیگه های بچه قدش زدیم و خندید سولماز

 بودن خوشحال

 وت نی نیازی و ان برنده اونام پس هستن ما تیم جزو ثمین و سعید اقا: طاها

 کمکی خرجا

 کنن

 سعیده ما جمع پولداره نکنین نامردی اااااااااااااا: مهران

 متی جزو دیگه من اصال میخواستین پولم واس منو یعنی نامرد ااااااااا: سعید

 ارسالنم داداش

 )برگردوند روشو و کرد نازک چشم پشت لوس دخترای این عین بعد(

 مایی تیم ستاره تک تو بخدا اجی نه: مهران

 داداش؟؟؟؟ میگی راست:  سعید

 جوووووووونم اجی اره:  مهران

 

 کرد مالیش ماچ و مهران بغل دوید ادا و ناز و تابلو خیلی عشوه یه با سعید

 اه اه جونم اجی سعید کن ولم ایییییییییییش ای ای اه اه اه: مهران

 و مهران گردن انداخت دستشو محکم و برگشت ما به رو و کرد ولش سعید

 گفت

 که مباش تیمی تو نمیزاره غیرتیه روم برادرم شرمندتونم ارسالن اقا: سعید

 پسر توش

 مهران نه مگه باشه غریبه

 تا ماشین تو برو بدو ها کو روسریت)  سعید به رو برگشت(  اره: مهران
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 گفتم بدو نزدمت

 داداش خان چشم چشم: سعید

 محکم انقدر درم ماشین تو رفت و ماشینشون سمت دوید زنان جیغ سعید

 به صداش بست

 رسید ما

 خنده زیر زدیم باهمم همه

 اول جلد مرده گل

70 
 تعمیر رو ماشینت اونجا تا همگی گاه تعمیر در بریم داداش خوب: مهران

 کنیم

 جوره همه

 بگیریم خالفیشو بریم بعدشم باشه خراب هرجاش

 و شد چک جاش همه قشنگ گاه تعمیر ماشینو بردیم کردیم حرکت همگی

 تکمیل تعمیرش

 وگرنه ابردیم رو مسابقه شد خوب خدا یا گرفتیم خالفیشو رفتیم بعدشم شد

 میتونست کی

 درکل تعمیرتاتش تومنم022 شد خالفیش تومن942 بده رو ها خالفی این

 که5142 شد

 خداحافظی باهم و دادن مهرانشون تومنشو یه و سولمازشون تومنشو142

 کردیم
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 گذشت خوش خیلی: طاها

 چند ساعت خوب اومد حال جیگرم عااااااااااالی بود عاااااااااااااااالی: نفس

 دنبال بریم باید

 نیناشون

 باشیم باید اونجا0 ساعت: طاها

 بود دو به دقیقه3 کردم نگاه ساعتمو

 برو تند بدووووو میکننا اعداممون که نزنگیدن تا برو برو نفس: طاها

 رس راهنما چراغ و پلیس بدون و بود نزدیک مسیر چون روندم قدرت تموم با

 دقیقه0

 شدن سوار اومدن میان دارن تازه شون نینا دیدیم که رسیدیم

 شدم دیووونه اخییش: نینا

 بودم نشسته بس از خشکید کمرم: سهند

 شد تقسیم که کارا کردی برداری نت سهند خوبه: نینا

 نینا به داد پرونده یه بعد و اره: سهند

 هفته اخر ضمن در دارم کارا سری یه که سوخته شهر طرف برو نفس: نینا

 برمیگردیم

 میان دیگه گروهای

 که اینجوری شد حیف ااااااا: طاها

 چرا نمیدونم بمونیم بیشتر میخواست دلم نشدم خوشحال چرا نمیدونمم

 خریدین چیا خوب: نینا

 اول جلد مرده گل



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 126 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

71 
 داد رو ها خالفی و ماشین تعمیر فاکتور و فهمید اونم زدم چشمک طاها به

 دهن دستشون

 بود مونده وا دوشون هر

 ؟؟؟؟ گاه تعمیر بردین رو ماشین و کردین پرداخت خالفی رفتین شما: نینا

 نمیکردی خرجا این از که تو طاها: سهند

 

 :گفت و گرفت مغرورانه خیلی ژست یه طاها

 اینیم ما دیگه: طاها

 کردین حساب چن چن ببینم واستین: نینا

 772نفری نصف نصف: نفس

 نبود ما با خرجا مگه نفس ولی اها: نینا

 میکنین لطف772 نفری خونه رسیدیم بود چرا: طاها

 نمیکنه کارا این از این گفتم: سهند

 میکردیم کنترل زور به خندمونو طاها منو

 ؟؟؟ شدین قرمز چرا هس چیتون یه دوتا شما: نینا

 گفتم نگیره خندم میکردم سعی که حالی در

 حرکت و شیشه طرف برگردوندم سرمو) خخخخ( عالیه حالمون نه: نفس

 کردم

 موسیقی یه

 نامهبر مشغول سهندم و نینا بود فکر تو اساسی که طاها گذاشتم کالم بی
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 واسه بودن ریزی

 بود جاده به حواسم تمام منم کاراشون

 شدیم اونجا زدن قدم مشغول و شدن پیاده همه سوخته شهر رسیدیم

 داره خطرناک و ترسناک جای اینجا اجی: نفس

 داره اره خطرناک های ریسک طرف رفتی تو باز اووووووف: نینا

 کردم نگاش مشتاق

 اول جلد مرده گل

72 
 نکن نگاه اونجوری: نینا

 کردم نگاش تر مظلوم خیلی

 بدم نشونت بریم بیا خب خیلی اوووووووف: نینا

 ؟؟؟ قبرستونش طرف بریم میخوای که نگو نینا: سهند

 همونجا میبرمش اوهوم: نینا

 برنگشته دیگه زیر اون رفته هرکی میگن نشنیدی مگه نینا: سهند

 

 زودی و میدم نشونش رو قبرستون رو که زیرش ببرمش نمیخوام: نینا

 برمیگردیم

 بهتره نریم خطرناکه بازم: سهند

 ببینماونجارو میخواد دلم خیلی که برین بیاین دیگه نشو لوس سهند اه: نفس

 ناچار سهندم کشوندم و گرفتم رو نینا دست کنه مخالفت اومد تا سهند

 طاها اومد دنبالمون
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 قبرستون سر رسیدیم میکرد نگاه مارو فقط که هم

 یادهز جسد هم اینجا زیر نی خاکش به اطمینانی نرو تر جلو این از نفس: نینا

 مدته یه

 از وحشتاکم صدای میگن نیومده بیرون دیگه تحقیق واسه زیر رفته هرکی

 میاد زیر اون

 هیوالس زیرش میگن البد خخخخخخخخخخخخخخ: نفس

 نمیدونه چیزی کس هیچ نکن مسخره نخیر: نینا

 تو امپ و شد خالی پام زیر از کوچولو قسمت یه هو یه میرفتم تر جلو همینجور

 گیر گودال

 شد گم نینا بلند جیغ زیر که کشیدم اروم جیغ یه کرد

 اه برگرد نفس: نینا

 دیگه میام االن: نفس

 نففففففففففففففس اه برگرد گمشو میگم نفس: نینا

 بیا برگشتم بگیری کوفت نفس درد: نفس

 اول جلد مرده گل

73 
 اومد حرف به بود ساکت لحظه اون تا که طاها

 مکردنات جیغ جیغ حوصله بخدا ندارم هیوال شکار حوصله برگرد نفس: طاها

 یه ندارم

 میکنی غش میبینی سوسک

 ؟؟؟؟؟ تو یا میکنم غش ببینم سوسک من: نفس
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 تو: طاها

 تو نخیر: نفس

 تو: طاها

 تو: نفس

 کنم ثابت حاضرم: طاها

 کن ثابت نفس

 طرفم کرد پرت برداشت سوسک یه و شد خم: طاها

 گفتم و برداشتمش موهام رو از خونسرد خیلی موهام رو افتاد

 بکشم جیغ میخواست دلم میخورد تکون وقتی شاهده خدا(  مسخره: نفس

 ولی

 خودمو جلو

 )گرفتم

 زمین کردم پرت رو سوسک

 شدی خیط:  نفس

 زیرا اون میکنم پرتت نفس: طاها

 اونجا از نمیترسم: نفس

 معلومه پاهات لرزش از: طاها

 میلرزی داری زیاد دارم برت ویبره رو از: نفس

 خانوم نمیترسم باشم زیر اون صبحم0 ساعت حتی من: طاها

 اول جلد مرده گل
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74 
 نمیترسم منم: نفس

 نداره دم و شاخ که دروغ: طاها

 بیشتر هرکی پایین اون میریم دومون هر5 ساعت امشب اینجوریه حاال: نفس

 50تا موند

 حله فرداش بعدازظهر

 چیه جایزش حله: طاها

 کنن تعیین ها بچه چی هر اووووووووووووم:  نفس

 

 اولش خوردیم فش کلی و گفتیبم براشون ماجرارو و ها بچه سمت دویدیم

 اینکه از بعد

 که دادن رضایت مواظبیم و گفتیم و خوردیم قسم کلی و حرفیدیم باهاشون

 شرط مورد در

 تسم میافتیدیم راه کم کم باید ماهم و بود شده تموم کاراشون کنن فکر

 نشست سهند خونه

 جلو کنارش هم نینا و رل پشت

 نفس هوووی پیس پیس نفس نفس: طاها

 هووووووم: نفس

 بپیچون هارو این جور یه بحرف باهات میخوام: طاها

 ها مباش داشته میتونم کاری چه غریبه پسر یه با من بده مرگم خدا اوا: نفس

 دندون لبمو(
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 )گرفتم

 بخورمت میخوام خخخخ: طاها

 ییییییشکیی کیییییش دورشو شو دور کردم غلط توبه توبه خدایا خدا یا: نفس

 چخه

 اوکی واجبه کاره دیگه کن بس اه: طاها

 نداره راه نه: نفس

 واجبه کارم بخدا نکن لجبازی نفس: طاها

 نه یعنی نه گفتم نمیشه دوتا حرفم: نفس

 اونور کرد روشو و لجباز پووووووووووووووووووف: طاها

 اول جلد مرده گل

75 
 هس که همینه: نفس

 گفت وار زمزمه لبش زیر و اونور کرد روشو طاها

 البد نی مهم واسش نینا و سهند موضوع اه: طاها

 

 یلیخ فضوولی حس بگه میخواد چی یعنی سهند و نینا مورد در گفت چی این

 فشار بهم

 گفتم نگرانی با سهند به رو و نیاوردم طاقت سرم اخر بود اورده

 فرمول توش انگار حاال( بازه رمزشم گذاشتم جا گوشیمو واااااااااااای: نفس

 ای هسته های

 )هستش
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 میزنم دور االن واستا: سهند

 واستا میام زودم میرم که نمردم خودم بیاین شما نی الزم نه:  نفس

 میریم باهم نمیشه نه تنها ام تو ها شبه52 ساعت شدی بچه نفس: نینا

 دیه میرم دار نگه نگیر پنداری بزرگ حس: نفس

 میرم همراش منم: طاها

 اخه اما: نینا

 نیا توام طاها: نفس

 برو طاها با نخیرم ااااااا: سهند

 شدیم پیاده طاها منو و داشت نگه خیابون کنار سهند

 :طاها طرف برگشتم شد دور یکم که ازمون ماشین

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میشنوم: نفس

 شنیدم نینا و تو های حرف من ببین: طاها

 اها بدم جواب چی من حاال توسرم خاک

 اهم اهم اهم: نفس

 اول جلد مرده گل

76 
 ها؟؟؟؟: طاها

 شنیدم و سهند و تو صدای منم: نفس

 جدددددددددددددددددددی؟؟؟؟؟: طاها

 اوهوم: نفس

 روشنه قضیه پس خوب: طاها
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 نیستن مطمعن هم از اونا اما اره: نفس

 میگی؟؟؟ راستشو خداوکیلی بپرسم سوال یه نفس: طاها

 باشه چی تا: نفس

 هست؟؟؟ کسی با نینا: طاها

 گروه به چیزا این میحرفیا من خواهر درباره داری هوووووووووووووی: نفس

 خونیش

 حالیته؟؟؟ نمیخوره

 الاله.... قد نیشش داد اس بهش ماشین تو که اونی پس منو نزن حاال: طاها

 کی شد وا اهلل

 ...بود

 داده جواب کارم اساسی پس جوووون خخخخخخخخخخخخخ

 بودم من خخخخخخخخخخخخخخ: نفس

 ها نی شوخی چی همه جدیه قضیه نفس: طاها

 هدار دوسش چقدر سهند ببینم میخواستم بودم من نمیکنم شوخی: نفس

 کنم؟؟؟ ثابت میخوای

 شی خیط میخواد دلم یعنی: طاها

 ببندیم شرط: نفس

 ؟؟؟؟ نه شرطی عشق خیلی تو: طاها

 چجووووووووووووووووووورم: نفس

 اول جلد مرده گل
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77 
 ؟؟؟؟؟ چی شرط حاال باشه: طاها

 میکنه کول خونه در تا یکیو اون باخت هرکی: نفس

 /؟؟ اصال کنی بغل منو میاد زورت جوجه د خخخخخخخخخخخخ: طاها

 ....نیستم نگران پس برندم من: نفس

 کن ثابت قبول خوب: طاها

 دادم اس نینا به و دراوردم گوشیمو

 

 ندادی امروزممم بوس تازه چیزی نه خبری نه نامردیا خیلی عشقوم سالم((

 گگگگگ

 ))اصال قهلم

 خنده زیر زد طاها

 کردی مسخره منو خخخخخخخخخ: طاها

 فکو ببند مرررررررض: نفس

 شدیا ادب بی: طااها

 گذاشته اثر روم باهات نشینی هم الکم: نفس

 نشدم ادب بی من چرا پس: طاها

 بودم من تو نشین هم چون: نفس

 میشه چی ندی جواب: طاها

 شاخی خیلی میکنی فکر میشی جوگیر: نفس

 خودتن مثل همه مگه: طاها
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 کردی حساب همه جزو خودتو: نفس

 ......فقط پ ن: طاها

 اول جلد مرده گل

78 
 اومد گوشیم اس صدای بده ادامه خواست تا

 بخونم رو اس بزار ببند: نفس

 نوچ نوچ: طاها

 ببخش وت رفت یادم اینا و شدم کنفرانس سرگرم ببخشید نفسم شرمنده اخ((

 میاد دلت اصال

 ))کنی قهل من با میاد

 چشمش جلو گرفتم رو گوشی

 ؟؟؟ وثوق ی اقا شد ثابت خو: نفس

 رفت خودکشی مرز تا دیشب من داداش نفس هستی کی دیگه تو: طاها

 تو اونوقت

 

 میدین بازی اونو و میخندی اینجوری

 و پسره یه داداشت شده دیوونه نینا بوده خوب خیلی شما داداش نکه: نفس

 قدم باید اون اول

 اومد جلو غرورش قید زدن و اومدن جلو مرز تا نینا ولی نینا نه بزاره جلو

 کنم چیکار نظرت به نمیدونم اه: طاها

 وفا الوعده حاالم موردش در میکنم فکر اووووووووووف:  نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 136 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ای؟؟؟؟ وعده چه: طاها

 اقا باختیا شرط: نفس

 اها: طاها

 افتاد راه و شد و بلند طاها شدم سوار کولش رو من و شد خم طاها

 نفس سبکی چه: طاها

 ولی هیکلی خیلی تو میدونم خخخخخخخخخ: نفس

 میدونم: طاها

 ها توعه هیکل نمیدونی پس توروخدا ن: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کردی خیطم زیاد بسه حاال خوب: طاها

 شو تسلیم خخخخخخخخخخخ: نفس

 خوبه تسلیم ما اقا: طاها

 عالی: نفس

 اقال شیم سرگرم یکم بشناسیم همو یکم بیا خوب:طاها

 بشناسم رو غریبه پسر یه بخوام چرا من:  نفس

 شدی سوار کولش رو که دلیلی بهمون: طاها

 کنه ادا رو باخته که شرطی وظیفشه: نفس

 اینا نینا مورد در کن فکر یکم الاقل نداره فایده جروبحث: طاها

 .....................نظرمن به اووووووووووووووم: نفس

 :نینا
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 جا همیگ اونوقت دستشه گوشیش خرم من کرده فکر گرم نفسم این دم بابا

 این ااااااا گذاشته

 نمیدونم شد اواره الکی اونم خدا بنده کرد بند نفس به خودشو چجوری طاها

 چرانفس

 ای باشیم تنها دوتا ما که بود کرده هماهنگ طاها با شاید شه پیاده خواست

 نمیدونم اه شاید

 هی میرفت اروم خیلی و بود فکر تو بدجور سهند ها ادمیه عجب نفسم این

 الیت اهنگ

 از نهنک خدا نه میکنه فکر عشقش به و عاشقه اینم نکنه بود گذاشته ارومم

 فکرشم همین

 اه کن رحم بهم خدا تونه حقیقتش به برسه چه شده خیس چشام

 تتتتتق تتق تتق تتتتتتتتتتتتتق تق تق

 هم سهند حواس اس صدای با شب موقع این کیه بود اسم ام اس صدای

 یه طرفم شد جلب

 در گوشیمو بود من به حواسش ولی اونور کرد روشو بعد اناخت بهم نگاه

 دیدن با اوردم

 خوندم رو اس خنده با اومد کش دهنم کوروش اسم

 ندادی امروزممم بوس تازه چیزی نه خبری نه نامردیا خیلی عشقوم سالم((

 گگگگگ

 ))اصال قهلم
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 اول جلد مرده گل
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 لبامو و کردم عاشقونه حالت قیافمو یکم ها ادمیه عجب خخخخخخخخخخ

 غنچه

 کردم

 شدم جوابشش کردن تایپ ومشغول

 ببخش وت رفت یادم اینا و شدم کنفرانس سرگرم ببخشید نفسم شرمنده اخ((

 میاد دلت اصال

 

 ))کنی قهل من با میاد

 ندسه دفعه یه پنجره طرف کردم رومو و جیبم تو کردم گوشیو و زدم رو سند

 مشت با

 بود ردکرده رو532 باال رفت سرعتش دفعه یه لعنتی گفت فرمونو رو کوبوند

 ییییییییییییییییغجییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی: نینا

 چخبرته سههههههههههههند

 برو اروم

 کم رو سرعت سهند بود خیس صورتم و بود شده جاری خود به خود اشکام

 یه و کرد

 طرفم برگشت داشت نگه گوشه

 ؟؟؟؟ تو یا چخبرمه من:  داد با سهند

 میگی چی: نینا
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 سرتح تو دارم اینور من باشه داشته شعور یکم لعنتی د میگم چی من: سهند

 نگاه یه

 میخواستی چیه اره میدی بوس عوضی اون به تو اونوقت میسوزم مهربونت

 شکستمو

 خودش که شدم یکی عاشق قدیمی سهند من اره شدی راحت دیدی ببینی

 داره معشوق

 کوچ کردنش فراموش خاطر به حتی که زندگی عشق بدترین شدم عاشق

 کردم

 حس اما

 رو فرس این تو خاطر به بفهم دارم دوست بفهم لعنتی د بود بدتر دلتنگی

 با بفهم کردم قبول

 نمنمیتو شدی زندگیم تموم دارم ددوست موال به نینا اه بفهم داغونم کارات

 نکنم فکر بهت

 داری دوسش خیلی معلومه رفتارات از ببینم تو خوشبختی و واستم نمیتونم

 قد همون منم

 لعنتی اه نکنم فکر بهت نمیتونم قسم خدا به دارم دوست

 

 اخد که میمومد دادهاش صدای بود خلوت بودیمو جاده تو شد پیاده ماشین از

 صدا رو

 بکشه منو خدا اونو منم میخواست منو اون بودم حرفاش شوک تو هنوز میزد

 خواسته نا که
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 رسهب چه ببینم و مرد یه اشکای سخته واسم خیلی بودم شکسته عشقمو دل

 عشقمم مرد اون

 یدمد بیرون پنجره از بردم سرمو ازپنجره کنم چیکار حاال بزنن گندم اه باشه

 به داده تیکه

 ونا حاال کنم چیکار اه ر سیگا از متنفرم لبشه گوشه سیگار یه و ماشین

 شکست غرورشو

 خیابون دیدم کشیدم سرک یه نکنم کارو این چرا من پس کرد ف اعترا و

 پر پرنده و خلوته

 اول جلد مرده گل
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 نگام تعجب با سهند روی روبه درست رفتم شدم پیاده ماشین از نمیزنه

 بردم دستمو میکرد

 دور کردم پرت و برداشتم رودهنش از رو جلووسیگار

 باشه اخرت دفعه بکشه سیگار همسرم میاد بدم: نینا

 من نه بگو عشقت به برو اینو: سهند

 گذاشت درست کرد روشن و اورد در دیگه سیگار یه جیبش تو کرد دست

 جای همون

 های نقشه این با اوووف در دم بیاد جنازت ایشاهلل نفس ای قلبی سیگار

 اروم نینا( مسخرت

 و سهنف پسره اون بگو داری دوسش بگو بهش راحت خیالت میتونی تو باش

 نیست پسر
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 )بگیا نینا اوکی

 گفت عشقم به منم: نینا

 

 کردم پرت رو سیگار دوباهر

 کوروش نه سهندم من: سهند

 کوروش نه سهنده منم عشق: نینا

 میگی داری چی: سهند

 واسم بودی توجه بی بهم اما تویی عشقم تویی دنیام تمام موال به سهند: نینا

 خیلی بود سخت

 اره بگم بهت خودم سفر این اخر نزنی حرفی اگه داشتم تصمیم که جایی تا

 با عشقم سهندم

 نمیکنی تصورشم که اونقدر داری دوست بدنم های سلول تک تک

 چی کوروش پس: سهند

 ماشین تو نفسه همون کوروش واقعه در دختره کوروش خخخخخخخ: نینا

 همون

 روز

 داد و پیشنهاد این نفسم نه یا داری دوس منو توام که ببینیم میخواستیم

 کردم قبول منم

 میشدم دیونه داشتم کردین غلط شما: سهند

 حقته: نینا

 کوچولو تو گفتی چی: سهند
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 میگن بار یه اخبارو: نینا

 اول جلد مرده گل
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 میدم نشونت: سهند

 حکمم و گرفت پشت از منو سهند میکشدیم وجیغ میدویدم منم دنبالم دوید

 کرد بغلم

 بخندی دیگه یکی با و باشی نزدیکم که میشدم دیونه داشتم: سهند

 نبینی منو و باشم کنارت که بود سخت منم واسه ببخشید: نینا

 ؟؟؟ ندیدمت کجا من ااااا: سهند

 هیزی کال تو وگرنه بود خاص نگاه من منظور: نینا

 

 هیزم من: سهند

 اوهوم: نینا

 موقش به واستا تو بدم نشونت هیزی یه:  سهند

 شدیم ماشین سوار دل ته از خنده یه خندیدیم و کردیم نگاه بهم هردو

 سهند: نینا

 جونش: سهند

 شدن پیاده نفسشون چرا میدونی تو: نینا

 گذاشته جا گوشیشو گفت که نفس: سهند

 بود دستش که گوشیش ولی: نینا

 جدی: سهند



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 143 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یشگوش دو هر یعنی این داد اس بهم دیگشم خط با ربع یه بعد تازه اره: نینا

 بوده دستش

 هک کرد خودشیرینی چجوری طاها دیدی بودن مشکوک هردوشون اینا: سهند

 بره همراش

 حتما میپرسم نفس از بعدا: نینا

 ؟؟ چیه جوابت خواستگاریت بیام من اگه راستی: سهند

 اول جلد مرده گل
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 نمیدونم خانوادمو ولی بعله خودم: نینا

 کنن مخالفت ممکنه میگی یعنی: سهند

 نمیدم احتمال زیاد ولی نمیدونم: نینا

 کنه صاف رامونو خوش خدا: سهند

 خودت امید به خدایا:  نینا

 نینا میگما: سهند

 جونم: نینا

 شن خیط اونا خونه نریم بیا میگم: سهند

 بریم کجا خونه نریم اگه: نینا

 

 بگردیم بریم: سهند

 شب موقعه این: نینا

 نداری؟؟؟ اعتماد بهم کنارتم من: سهند
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 نه: نینا

 نکنه درد شما دست: سهند

 میکنم خواهش: نینا

 نینا؟؟؟؟؟؟: سهند

 بریم بزن دارم اعتماد بهت کردم شوخی جونم: نینا

 :کردم روشن ضبطو جلو بردم دستمو کشید لپمو و خندید خوشحال سهند

 میکنه دیوونم داره نازت چشمای حس

 میکنه مجبورم دارم، دوست بگم اینکه به

 اول جلد مرده گل
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 دارم کم تورو کردم حس نگاه اولین همون توی

 دارم دوست که گفتم لحظه همون بود این واسه

 شدم وابستت خیلی دارم دوست خیلی

 شدم عاشقت جوری بد اومدی تازه اینکه با

 شدم وابستت خیلی دارم دوست خیلی

 شدم عاشقت جوری بد اومدی تازه اینکه با

 دنیا تو میشه پیدا کم ، تو مثل ای فرشته یه

 تنها دل این بار یه واسه میکنه، حس و عشق داره

 دارم کم رو تو کردم حس نگاه اولین همون توی

 دارم دوست که گفتم لحظه همون بود این واسه

 شدم وابستت خیلی دارم دوست خیلی
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 شدم عاشقت جوری بد اومدی تازه اینکه با

 شدم وابستت خیلی دارم دوست خیلی

 شدم عاشقت جوری بد اومدی تازه اینکه با

 

 کردیم زمزمه باهم و کردیم نگاه بهم هردو اهنگ شدن تموم از بعد

 قتعاش بدجوری اومدی تازه اینکه با شدم وابستت خیلی دارم دوست خیلی((

 ))شدم

 .......حال و کیف بسوی پیش کرد زیاد سرعتشو سهند خندیدم باهم

 :نفس

 فهمیدی قشنگ رو نقشه پس طاها خوب: نفس

 گفتی صبح از صدبار شدم دیوونه نفس واااااااای: طاها

 اول جلد مرده گل
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 بخور منو بیا خب خیلی: نفس

 نیستی خوردنی: طاها

 حیف نکردی پیدا تشخیص قدرت هنو: نفس

 کنم استراحت یکم پایین بیا شکست کمرم اوووووف: طاها

 شدیم پیاده که موقعی از دقیقه92 االن پایین اومدم منم واستاد طاها

 سوار من و میگذره

 فکی خیلی نفهمه طاها که طوری البته توراه گرفتم عکس کلی طاهام کول

 میده
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 پشتش

 ) گفتی بود چی این!!!!!! نفس( بود من مال همیشه کول این کاش شدن سوار

 منحرفی تو

 همون از بعله)  نظر اون اهااز( بده سواری من به یکی همیشه اینه من منظور

 طاها نظر

 بود مونده راه دقیقه32 تقریبا بودیم خونه نزدیک بود شده خیره جلو به

 ترسناکه یکم اینجا شبه دیگه پاشو طاها: نفس

 تهزش شهریم تو االن دیگه بیخیال بستم شرط کردم غلط نفس باشه: طاها

 بیا خودت بقیشو

 خواستم نههههههههههههههه حرفش زیر بزنه میخواد گفت چی االن این

 مخالفت

 اما کنم

 

 یکم خیابون تو شب5 ساعت ها داره حقم دیدم کردم فکر یکم بود زشت

 زشته

 میشم شرط بیخیال سوخت واست دلم چون: نفس

 بده خیرت خدا اوووووووووووف: طاها

 علی از)) چرا(( اهنگ چرا نمیدونم بود گرفته دلم افتادیم راه ما و پاشد طاها

 پلی رو بابا

 خیس اهنگش با چشمام افتادم وراه گوشمو تو کردم هامو هندزفری و کردم

 ..............شد
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 :طاها

 ونمنمید ولی بودا سبک خیلی وکیلی خدا پایین اومد کولم از باالخره اخیش

 وقتی چرا

 بیخیال ولش نه دیونم خخخخخخخخخخخخخخ میشه گرمم میشم نزدیکش

 دو هر

 افتاده راه

 سح لحظه یه میرفت راه و گوشش تو بود کرده هاشو هندزفری نفس بودیم

 شونه کردم

 برق چراغ نور زیر نبود ها جا این حواسش کردم دقت بهش میلرزه هاش

 قرار

 گرفت

 من خدای وای میکنه گریه داره چرا خورد چشمم به و درخشید اشکش قطره

 داره چرا

 ندهخ درحال همیشه بودم ندیده رو نفس گریه حاال تا خداوکیلی میکنه گریه

 و

 بود کل کل

 رطش چه اونم بندیه شرط عاشق کنم کل کل باهاش میاد خووشم جالبیه دختر

 هایی

 اول جلد مرده گل
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 خوبیه خیلی دختر اصال میرسه مغزش یه چجوری اینا نمیدونم خخخخخخ

 پاک

 و مهربون

 

 ادم هنمک با) درسته خیلی افرین( خیلی حاال) ذره؟؟؟ یه(شیطون ذره یه فداکار

 داره دوس

 ......و کنه بغلش

 توسرت خاک نفس مورد در میگی داری چیه حرفا این شدی دیووونه طاها

 فکر

 نمیکردم

 زا توام حاال خوب) گلم داشتی(  کردم پیدا درگیری خود اه باشی هیز انقدر

 خسته سکوت

 کسی دیدم پشت برگشتم بحرفم باهاش که نفس طرف برگشتم بودم شده

 رفتم یکم نیست

 نشستم سرش باال طرفش دویدم زمین رو افتاده دیدم عقب

 اه خووووووبی نفس؟؟؟ ؟؟؟؟؟ نفس: طاها

 نیومد صداش

 : طاها

 ففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 فففففس

 کرد وا چشاشو الی یکم
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 هو یه چیشدی واکن چشاتو نفس نفس: طاها

 نفهمیدم که بیرون اومد دهنش از مفهوم نا کلمات سری یه

 هو یه چیشدی نفس میگی چی: طاها

 .........بغ.......ید..........ن......ر......د: نفس

 بزن حرف درست میگی چی نمیفهمم نفس: طاها

 پرت و چرت داری من کردن بلند و کردن بغل عوض االن میگم خره:  نفس

 چیزی میگی

 نیست

 که بیشتره من از نفست بده حالت مثال تو اوووووووووووو: طاها

 سینم به دادم تکیه سرشو و کردم بغلش زد بیحال لبخند یه نفس

 افتادی چیشد: طاها

 

 میفتم میکنم که گریه دارم گریه به فوبیا: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کردی گریه چرا راستی اها: طاها

 توچه به باو بیخیال: نفس

 نم بغل اومدی که بارم ببخشی شرطو نیاورد طاقت دلت سرم اخر دیدی: طاها

 کلک ای

 وخوابید توسینم برد سرشو و خندید بیحال نفس

 کنم چیکار باید من االن نخواب نفس: طاها
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 ...........قرص باید فقط خوبه حالم: نفس

 هاطا( لعنتی اه چی قرص نداشت جواب دادم تکونش هرچی شد بیهوش نفس

 کن تمرکز

 داره افوبی قرص) ؟؟؟ کن فکر یکم قرص فوبیا شناسی روان یه االن خودت تو

 پس

 یه و چاقو یه جز گشتم هاشو جیب تمام زمین رو نشستم پس کجاس قرصاش

 قوه چراغ

 پس کجاس قرصاش لعنتی اه ندیدم چیزی گوشی و هندزفری و کوچشک

 حتما

 تو کیفش تو

 بغلمو تمگرف نفسو خونس تو پس نبود کیفی نفس دست ماشین تو یا خونس

 سرعت تمام وبا

 باید ندارم نفس اوووووووف دیدم کوچمونو سر دور از خونه سمت میدویدم

 یکم بدوم

 عقب خونه میدویدم بیشتر وهرچی دویدم و. کردم جمع قدرتمو تمام مونده

 دویدم میرفت تر

 نداد جواب کسی زدم زنگ زدم در رسیدم باالخره تا دویدم دویدم دویدم

 در کنار نفسو

 

 ندشونسه پس نبود خونه کسی در به میکوبیدم قدرت تمام با زمین گذاشتم

 لعنتی اه کجان
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 دبو کند نفسش نفس، میشدم دیونه داشتم مگه نیومدنه خونه وقت االن

 چیکار میلرزید بندش

 هدوبار داد رد بوق سه بوق دو ق بو یه سهند به زدم زنگ اها کنم چیکار کنم

 یه زنگیدم

 یدمزنگ نینا گوشی به اه دااد رد نرسیده بوق یه به زنگیدم بازم داد رد بوق

 اینا داد رد اونم

 دادم اس سهند به خدا ای چشونه

 از نفس ایم خونه در ما هستی گوری کدوم رو برده مردشور این بردار((

 اگه رفته هوش

 ))بده جواب میشه بدتر حالش نخوره فوبیاشو قرصای

 زد زنگ سهند بعد دقیقه چند

 هو هی کرد گریه نمیدونم/چشه نفس میدم توضیح بعدا/ عوضی میدی رد چرا

 هوش از

/  جانم/ینان الو/ گوشی بیا باشه/  نینا بده گوشیو باو بمیر/  چی یعنی/  رفت

 نینا

 کجایین

 هاش قرص/  اره/ کرد گریه خدا یا/  کجاس قرصاش داره فوبیا نفس

 اه/  اتاق تو توساکشه

 خدا یا یچیییییییی/ بیرونیم شهر از ما/ کجایین شما ندارم کلید من بستس در

 داره دختر این

 اول جلد مرده گل
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88 
 کاری یه ینبب میشه اینجوری میدونستیم چه ما/ سیتی صفا رفتین شما میمیره

 نفس تو کن

 /ی با باشه باشه/  میایم ما بیمارستان ببر رو

 

 سمت دویدم و بغل گرفتم رو نفس نشدم نینا خداحافظی جواب منتظر

 خدارو بیمارستان

 سمت دویدم قوا تمام با رسیدم ربع یه سر بود نزدیک بیمارستان شکر

 پرستار و اورژآنس

 اوردن برانکارد یه زدم صدا

 چیشده: دکتر

 شد اینجوری نبود همراه قرصاش کرد گریه داشت گریه به فوبیا: طاها

 ور نفس نیست ومهمی چیز میاریمش بهوش االن نباشید نگران اها: دکتر

 اتاق یه تو بردن

 اهنگ بود دستم هندزفریش و نفس گوشی نشستم روصندلی در دم منم و

 بود پخش حال در

 پیچید بابا علی صدای گوشم تو کردم رو هندزفری

 حرفات بود دروغ هم تو برو داشتی حالی چه میخوردی دروغ قسم

 دارم شباشو تمام امار من هست حواست اصال گذشت ساده خیلی

 میخوابم صدات به فکر با من و تو واسه میشه الالیی اون صدای که

 بکشی خجالت یکم چیزیه خوب خودتو کن جمع کن خاموش سیگارتو
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 میکشی دست خونوادت از من مثل بگو نذاشتم کم برات نههه

 ردخت این رمعصومه چقد میکنه گریه بابا علی اهنگ با احساسیه دختر چه

 با بستم چشامو

 ردمک حس که میشد سنگین خوابم داشت تازه رفتم خواب به نفس فکربه

 داره کنارم یکی

 دیدم مکرد نگاه اطرافم به و برداشتم صندلی پشتی رو از سرمو میکنه گریه

 کنارم نینا

 هگرفت دستش با سرشو و نشسته کنارش سهندم و میریزه اشک داره اروم

 االنمون وضع این شماس تقصیر ها بودین قبرستونی کدوم دوتا شما: طاها

 پس وش خفه نگفتم هیچی گفتی اومد در دهنت از چی هر صبح از ببین: سهند

 االن همه

 

 لبکارط حاالم افتاد من با نه بود تو با اوردی در گریشو توعه تقصیر ناراحتیم

 اروم نباش

 خوبه حالش باش

 چنده ساعت: طاها

 اول جلد مرده گل

89 
 گفت رمیومد د چاه زته ا که صدایی با و باال کشید دماغشو نینا

 4: نینا

 ؟؟؟ نشدم متوجه من چرا پس بیمارستانیم تو ساعته3 االن ما یعنی: طاها
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 کترید مگر تا شد خشک نفس اتاق در به چشمتون وقت تمام شما نکه: سهند

 بیاد پرستاری

 فتادها جنازه نفس از بدتر که تو پسر اهلل الاله نگذشته وقت بهتون بیرون

 بودی خواب بودی

 میشد گرم داشت چشمام تازه منکه: طاها

 دیوانه بابا کن ولم: سهند

 بیرون رفت سالن از پاشد سهند

 چطوره االن نفس حال نینا: طاها

 میریم شه تموم سرمش االن اوردم قرصشو خوبه حالش: نینا

 نیستی اتاقش تو چرا تو: طاها

 تو رفته دکتر اومدم لحظس چند: نینا

 اها: طاها

 یب اومدیم روز یه شانسه اینم اه کردم بلند سرمو و صندلی به دادم تکیه

 بگذرونیما دردسر

 اخه ارهد بخش ارام فقط نداره قرص فوبیا بکنه رو کار این نباید که فوبیا اخه

 بود چی این

 بیرون اومد زاتاق ا جوونی دکتر یه که بودم ها فکر همین تو اه وسط این

 دکتر اقای: طاها

 

 سمتم برگشت دکتر

 بعله سالم:  دکتر
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 چطورن حالش نیکوییم خانم همراه من: طاها

 چیکارشین شما ببخشید عالی خوب: دکتر

 اول جلد مرده گل
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 که دادم نشون رو نینا دستم با(  خواهرشه اینم هستم دوستش من: طاها

 دکتر دهن به چشم

 )بود دوخته

 شن حاضر کمکشون برین هستن مرخص ایشون نداره موردی اها: دکتر

 رفتم سرش پشت منم که بره کشید راهشو دکترم رفت پاشد نینا

 دکتتتتتتتتتر: طاها

 بعله: دکتر

 هستم وثوق طاها دکتر من کنم صحبت باهاتون لحظه چند میتونم: طاها

 دکتری

 روان

 دارم شناسی

 زمغ تخصص فوق هستم فراهانی شاهین دکتر هم بنده خوشبختم: دکتر

 خوشبختم گاد مای اوه: طاها

 خدمتم در بنده وثوق دکتر خوب همچنین:  دکتر

 شدو اینجوری کرد گریه وقتی اخه ؟؟؟ فوبیاس نفس مشکل دکتر: طاها

 بعدش

 فوبیا گفت
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 از بهش ها قرص رسوندن قبل که بخوره هاشو قرص باید و داره گریه به

 یکم رفت هوش

 مشکوکم

 بودم نشنیده حاال تا گریه؟؟؟ به فوبیا:  دکتر

 چیه مشکلش پس: طاها

 

 ارند گریه از بدی خیلی ی خاطره یه بچگی تو خانم این میرسه نظر به: دکتر

 همون برا

 میشه باعث و میاره یاد به رو خاطره اون خود به خود مغز میکنن گریه وقتی

 گریه شدت

 میرن هوش از ایشون و میکنن کاری کم جور یه مغز ی ها عصب و شه بیشتر

 در که

 بخورن بخش ارام قرص باید مواقع این

 مثال؟؟؟ ای خاطره چه: طاها

 ازش یدهست دوستش نمیگید مگه نیستم خانم این مغز تو من نمیدونم: دکتر

 خودتون بپرسید

 کنید درمانش میتونید بهتر شناسین روان که

 اول جلد مرده گل
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 دکتر؟؟؟؟ ممنون باشماس حق بعله اوه:طاها

 هستم فراهانی: دکتر
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 نمیگیرم رو وقتتون این از بیشتر فراهانی دکتر ممنون اها: طاها

 درخدمتم بود امری میکنم خواهش: دکتر

 خدانگهدار: طاها

 باشید دیگه هم مواظب همراتون به خدا: دکتر

 نینا و نفس دیدم که سالن تو برم برگشتم کردیم خداحافظی و دادیم دست

 همه میان دارن

 ور افتادیم جنازه مثل همه خونه برگشتیم و شدیم ماشین سوار و رفتیم

 ...تختامون

 :چهارم فصل

 روز یه میشه کی خدا ای شدم بیدار خواب از نینا و نفس کل کل باصدای

 شم بیدرا راحت

 

 بود7 ساعت شدیم بیدار خروس از زودتر توروخدا ببین اه کردم نگاه ساعتمو

 همه دیشب

 نکه بخوابیم تخت رو دوازده ده تا امروز میزدم حدس من و خوابیدم دیر

 بیدار7 ساعت

 وا کردم نگاه خودمو اینه تو گگگگگگگگگگ خوابیدم ساعت0 همش شیم

 این

 موهام منم

 تبالش رد صورتمم شده گود چشام زیر کرده پف قرمز چشام پولیده ژولیده

 مونده روش
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 از حال همین در عکس یه بودم شده دار خنده خیلی خخخخخخخخخخ بود

 خودم

 و گرفتم

 و تمشس صورتمو و دست و دستشویی رفتم گوشیم اصلی صفحه گذاشتم

 اومدم زدم مسواک

 خاکستری تیشرت یه کردم عوض لباسامم و رسیدم وضعم سرو به بیرون

 شلوار با پوشیدم

 بیرون اتاق از رفتم و مشکی ادیداس راحتی

 یمبخواب نذاشت خانم این که دیشب صبحی کله دوتا شما چخبرتونه اه: طاها

 دوتا شما االنم

 دیگه کنید بس اه نمیشید دیگه هم ولکن

 شدن ساکت دوشون هر

 بود وظیفت بودی همرام نداره منت البته دیشب بابت ممنون: نفس

 ابروباب یه) تو با میکنه غلط شیطونه( میگه شیطونه ها ان پرو مردم عجب

 و کردم نثارش

 میخوره صبحونه داره سهند دیدم خونه اشپز تو رفتم

 اول جلد مرده گل
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 ؟؟؟؟ شدی بیدار کی داداش سالم: طاها

 نونوایی رفتم پاشدم نیم و شش: سهند
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 خبریه عجبا نونوایی و تو: طاها

 نگی بگی ای: سهند

 ها خبری چه: طاها

 شدین پیاده نفس با چرا دیشب بگو اول تو: سهند

 نفس گوشی دنبال رفتیم: طاها

 میکنم عر عر دارم یا درازه گوشام یا میخورم یونجه دارم االن من طاها: سهند

 میشی موفق حتما کنی تمرین ولی نه االن: طاها

 بگو راستشو مرض: سهند

 کن باور: طاها

 نمیکنم: سهند

 چرا: طاها

 دوتاش هر بود دستش نفس گوشی اخه: سهند

 اه کنی ادم مثل نمیتونی کار یه که بزنن گندت نفس ای

 بگو تو اول خو: طاها

 بگم من تا بگو تو نه: سهند

 نگو ام تو نمیگم من بیخیال: طاها

 موافقم: سهند

 بیرون رفت خونه اشپز از وپاشد زد لبخند یه

 اول جلد مرده گل
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 اوب بیخیال دارنا مشکل همه کنم فکر خونس دیوونه اینجا ها بدبختیه عجب
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 خوش صبحونه

 شستم کردم جمع ظرفارو و خوردم ته تا صبحونمو راحت خیال با تره مزه

 خخخخخخخخ(

 اسهو خودشیرینی(  من هستم خودشیرینی ادم همچین یه بعله) کدبانو افرین

 )کی

 

 اره خودم واسه اصال نمیدونم اهم چیزه ؟؟؟اممممممممم واسه خودشیرینی

 دل واسه واال

 ها بچه کنار حال تو رفتم ها ظرف شستن ارررررررررررررررربعد خودم شاد

 شستی ظرفاتو خانومی: سهند

 کردم نازک و زنونه صدامو

 دکنی فکر اگه مدیونید گرامی دختران( میخری چی واسم حاال اقاایی اره: طاها

 شما به تیکه

 )بودا فرشتگان

 رو بود صورتی که پارازین جوراب اون واست شاید بدی ادامه کارتو: سهند

 .خریدم

 :اونور کردم رو و اوردم در کردن قهر ادای

 بدی خیلی: طاها

 خنده زیر زد سهند

 طاها لوسی خیلی: سهند

 فهمیدی تازه: طاها
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 شد ثابت بهم دقیقا تازه نه: سهند

 هستیما اینجا ماهم اهم اهم: نفس

 کشیدم سرک اطرافمو رو دو و کردم جا به جا عینکمو مثال الکی

 که نمیبینمت کو: طاها

 کن عوض عینکتو باال رفته چشت شمار: نفس

 ندارم پول: طاها

 )کرد اشاره سهند به دست با(  بخواه اقاتون از کادو عنوان به: نفس
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 منو داره کیه بعله چیزه ام افتادیم تومن022 شوخی شوخی گاد مای اوه:سهند

 میزنه صدا

 )رفت در پاشد( اومدم اومدم

 

 رکنم چیکا رفت اقامون که حاال: طااها

 کن تورش دوباره برو: نفس

 صلمحو بیرون بود رفته سهندم شد من بیخیال و نینا طرف کرد روشو نفس

 بود رفته سر

 رفته سر حوصلم ها بچه اه: طاها

 حله کن کم زیرشو: نفس

 بامزه هه هه هه: طاها

 استااااااااااااااااااااااااااااادد: نفس
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 دیگه کن بس نفس اه: طاها

 اوردی کم: نفس

 ندارم داری بچه حوصله درمیاد گریت بچه اوردن کم منو: طاها

 اول کن جمع شهر کنار گوشه از هاتو بچه برو نمونه پدر: نفس

 فرحر جو این سر خودش ببین خدا انداخت ناموسی تیکه گفت چی االن این

 وا رو ها

 کردا

 خانوم کردم جمعت کاردک با نبود قاشق: طاها

 گاران قرمز چشاش بود شده قرمز کرد نگام عصبانی و برگشت هو یک نفس

 ساعت نیم

 تند زیادی اوه اوه میرسید گوشم به عصبیش های نفس صدای بود کرده گریه

 انگار رفتم

 کنه ارومش داشت سعی نینا

 فسن بکش عمیق نفس اروم باش اروم نفس اه شد چت اجی نفس نفس: نینا

 حساسه خیلی موارد این رو نفس زدی بود حرفی چه این طاها اه

 اول جلد مرده گل
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 نفس نفس

 انداخت بهم دب نگاه یه سرپا شد بلند نفس که بشینه نفس کنار بیاد پاشد نینا

 

 ) دستم داد و برداشت دستمال یه میز رو از(  مامانت جیغ جیغ حیف: نفس
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 تمیز زیرشو

 اقا نری لو کن

 فتر دنبالش و گفت ببخشید یه هم نینا اتاقش تو باال رفت و زد حرفشو

 سرپ طرفداری که نیست االن که مادری کرد توهین من مادر به گفت چی این

 کوچولوشو

 موقعه بی که بردهانی لعنت گرم دمت خدا لعنتی اه.............  که مادری کنه

 بشه باز

 ابماعص خیلی ندادم گیر غیرتش به اما قبول زدم حرفی بد بودم خودم مقصر

 رفتم بود خرد

 دیدم رو سنهد خروج موقع بیرون زدم خونه از و کردم عوض لباسامو تواتاقم

 تاب رو که

 هخون از بهش توجه بدون جاش برم داد تکون دست دید منو تا بود نشسته

 چند بیرون زدم

 وت گذاشتم هندزفریمو.  شد بیخیال نمیدم جواب دید اما زد صدا اسممو بار

 اهنگ گوشمو

 بی و پایین انداختم. سرم کرد تر بد حالمو مهراب صدای کردم پلی رو اول

 افتادم راه هدف

 ......رفتم.....رفتم..... رفتم رفتم مستقیم و

 :نفس

 دمش پیاده چرا میپرسه اونم بودن کجا دیشب میپرسم نینا از دارم صبح از

 یر اونم نگفتم من
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 با داشتم منم و حیاط تو بود رفته تازه سهند بابا ای نداد جواب و کرد یر به

 مورد در نینا

 اومد حرف به طاها که میزدیم حرف سونیا واسه سوغاتی

 رفته سر حوصلم اه ها بچه: طاها

 

 واسه بیار کم نمخیواد دلم همیشه بدم جوابشو میخواد دلم چرا نمیدونم

 .گفتم همون

 حله کن کم زیرشو: نفس

 بامزه هه هه هه: طاها

 اهام واسه استادیه رفته یاادش سرصبح رو سهند و خودش مزگی رخوش انگا

 استااااااااااااااااااااااااااااادد: نفس

 دیگه کن بس نفس اه: طاها

 اول جلد مرده گل
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 اوردی کم: نفس

 ندارم داری بچه حوصله درمیاد گریت بچه اوردن کم منو: طاها

 ندازمب بهش ای تیکه چنین نمیخواست دلم اینکه با بچه؟؟؟ میگه من به این

 کنم چه ولی

 ..واکرد رو ها حرف این سر خودش خواست خودش

 اول کن جمع شهر کنار گوشه از هاتو بچه برو نمونه پدر: نفس

 چشم اب داشتم کنه بس ندارم حوصلشو بفهمه بلکه که نینا طرف کردم مو رو
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 واسه ابرو

 اب هو یک ؟؟؟ بوده کجا دیشب بگه بلکه که کشیدم می نشون و خط نینا

 حرف

 انگار طاها

 سرم رو ریختن سرد اب

 خانوم کردم جمعت کاردک با نبود قاشق: طاها

 ناراحت بدن فش بهم همه اگه من انداخت ناموسی تیکه...تی گفت چی این

 اما شم نمی

 دست چشمم جلو میاد ها صحنه همون بازم لعنتی اه کردم قاطی نه خانوادم

 یک نبود خودم

 ناموسی موضوع خواست نمی دلم بود شده گرفته بد حالم شدم عصبی هو

 دلم چرا اما بشه

 

 میگم منم گفت اون بدرررررررررررررررررررک بشکنم دلشو نمیاد

 ینان بیخیال. بود ترسیده داشت حق کنه ارومم داشت سعی بود مخم رو نینا اه

 جواب شدم

 :زدم حرفمو و بستم چشامو و شدم بلند پس بود تر مهم طاها

 مامانت جیغ جیغ ف حی: نفس

 حرفمو دادم ادامه و دستش دادم و کندم دستمال یه میز رو از

 اقا نری لو کن تمیز زیرشو

 ینان تواتاق رفتم اومد سرم پشت هم نینا اتاقم سمت دویدم و کردم کج رامو
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 اومد

 بیاد صدات نمیخوام بشین خفه یا بیرون یابرو نگو هیچی نینا: نفس

 بودهم بد من حرف هم کردم فکر خودم با نشست گوشه یه حرف بی نینا

 حرف

 هیچی اون

 مادرش بخصوص داره غیرت خانوادش رو هرپسری اما نمیدونم زندگیش از

 به لعنت اه

 با کرد شروع اون چی اون حرف چی اون اما کردم عمل فکر بی بازم من

 حرفش

 برگشتم

 ...............که زمانی به پیش سال0 به

 اول جلد مرده گل
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 رو اه اینجا من بودیم نگرانش همه بود برنگشته طاها هنوز بودو شب9 ساعت

 نمیشناسم

 ودب شده دیوونه سهند بکشه منو خدا باشه رفته کجا نمیزنم حدسم حتی

 میزد زنگ هرچی

 زخونه ا خواست و پاشد عصبانی سهند داد هم اس حتی نمیداد جواب طاها

 بیرون بره

 جمعش خودممم زدم گند خودم من باش نینا مواظب بشین سهند: نفس

 میکنم
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 نای) دستمال بدون( تنها دختر یه بزارم که نشدم غیرت بی اونقدر: سهند

 بره شب موقع

 بیرون

 دب کارم میدونم خودم تلخه باهام و میندازه تیکه بهم داره همینجوری صبح از

 به چرا بوده

 هکوچ بیخیال بیرون زدم خونه از و شدم بحثا و جر بیخیال اه حاال میارن روم

 متر رو ها

 قدقی نتونستم کردم گوش دقیق خورد گوشم به گریه صدای که میکردم

 صدا بزنم حدس

 خرابه یک تو طاها دیدم رفتم صدا طرف به بود مردونه صدا ولی کیه مال

 و نشسته

 سر نیدش پامو صدای انگار شدم نزدیکش میکنه گریه و گرفته بغل زانوهاشو

 و کرد و بلند

 اگه تا کنم سکوت دادم ترجیح پاش رو گذاشت دوباره سرشو کرد نگام

 حرفی

 بزنه داره

 به و کنارش زمین رو نشستم نمیارم کم من ولی نزد حرفی واستادم هرچی

 خیره اسمون

 اومدم حرف به من شدم

 با طفق نفر یه اون زندگی که میده تشکیل نفر یه رو کس هر زندگی: نفس
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 فرد همون بودن

 ودمب شده وابسته بهش بود زندگیم تمام نوید بود نوید منم زندگی زندس

 رشته عاشق اساسی

 لیقهس انتخابم دلیلی نصف توشم من االن که ای رشته این بود شناسی روان

 داداش یه نویده

 بچه دختر یه وقتی پیش سال0 کرد کامل درحقم رو برادری که دوقلو

 یه با بودم دبیرستاتی

 

 هر که بود طوری دوستیمونم داشت باد وکلم بودم جون شدم دوست پسر

 میرفتیم باهم روز

 چیزی یا بزنم زنگ بهش نداشتم جرات حد همین در برمیگشتیم مدرسه

 نوید میترسیدم

 یدد باهم مارو نوید من بد شانس از کنه دعوام نیما یا کنه پا به خون و بفهمه

 بهم هیچی

 اب دراومد گریم که داد پیشنهادی بهم) پسره همون(کوروش روز یه نگفت

 برگشتم گریه

 باهاش اگه کرد تهدیدم کوروش ندادم جوابشو پرسید ازم هرچی نوید خونه

 ولم نخوابم

 بودم شده وابسته اما عاشقم فکرمیکردم که ساله57 دختر یه من میکنه

 گفتم بهش بهش

 روزم ناو بمونی راضی میکنم کاری گفت نباشم راضی و دربیاد اشکم حاضری
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 با من

 بهش تمگرف تصمیم صبح نوید جواب بی های جین سیم بازم و برگشتم گریه

 قبول بگم

 هشب رفتیم باهام که صبحش بمونه باهام تا کنم کار همه بودم حاضر میکنم

 ظهر گفتم

 درس باهاش دوستم خونه میرم گفتم مامانم به قبلش و میام بگی هرجا

 شک بهم نوید بخونم

 راه دور محل یه طرف به کوروش همراه من و شد تعطیل مدرسه بود کرده

 رسیدیم افتادیم

 به یهگر با بودم افتاده کردن غلط به بودم ترسیده خیلی بزرگ خونه یه به

 گفتم کوروش

 اول جلد مرده گل
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 زورم اما کردم مقاومت تو داد هولم اون اما برگردم خواستم شدم منصرف

 و نمیرسید بهش

 شکورو زدن رو خونه در که بودیم حیاط تو شدم ساکت سیلی یک با عاقبت

 گفت بهم

 مرفت بیرون شد هوکشیده ویه زکرد با درو نیام بیرونم و تاب رو بشینم

 نوید با داره دیدم

 دنوی حواس هام گریه با گریه زیر زدیم افتاد نوید به چشم تا میکنه دعوا
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 و شد پرت

 مدوید کرد فرار کوروش شد زمین نقش نوید شکمش تو زد چاقو یه کوروش

 نوید سمت

 ستممیدون گفت خندید کرفت دستمو دید منو وقتی میرفت خون ازش داشت

 چیه قضیه

 ا پاکیت واسه که کاری تنها اجی کرده بدبخت اینجوری خیلیارو کوروش

 زدستم

 میومد بر

 راه داد و جیغ بست چشاشو باش خودت مواظب دادم که بود جونم دادن

 ها همسایه انداختم

 کرده دعوا گفتم همه به کرد تموم نرسیده اما بیمارستان بردیمش اومدن

 خورده چاقو

 و شد نمی پرت نوید حواس نمیکردم گریه من اگه شاید کرد فرار کوروشم

 میتونست

 های خنده یاد میکنم گریه وقتی همون واسه نمیدونم شاید یا بزنه رو کوروش

 و میفتم نوید

 تمام نیومد خوش بهم زندگی نوید بعد میرم هوش از و میگیرم وجدان عذاب

 نوید زندگیم

 بود داداشم بود

 میده دلداریم داره و کرده بغلم طاها شدم متوجه اومدم در زدن حرف جو از

 یاد لحظه یه
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 نوم طاها که نکشید طولی اما نویده طاها کردم حس لحظه یه افتادم نوید بغل

 بغلش از

 کشید بیرون

 بیامرزتش خدا متاسفم واقعا کردم بغلت نبود خودم دست ببخشید: طاها

 حرفم بابت ببخشید

 خاک ارواح به بخدا اما انداختم من رو تیکه اولین بودم مقصر من نه: نفس

 منظور بی نوید

 بود

 یمگوش کردم پاک و بود چکیده چشمم نویداز اسم گفتن با که اشکی قطره

 یک

 زنگ سره

 باهم کردم پیداش دادم اس فقط سهنده دیدم بود کرده دیونم و میخورد

 گوشیمو و میایم

 :اومد حرف به طاها که بودم گوشیم درگیر کردم خاموش

 پدر و مادر میکردم زندگی نفر چهار خانواده یه تو و بود سام55:  طاها

 خواهرم

 ؟؟؟ داری خواهرم تو مگه: نفس

 اره: طاها

 ندیدمش من چرا کجاس سالشه چند واقعا: نفس

 کنی پیداش نوید خاک سر بری وقتی شاید: طاها
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 ؟؟؟؟؟؟ میکنه کار اونجا: نفس

 میکنی زندگی) اشکار بغض با(  اونجا: طاها

 خفه کرده فوت خواهرش میزنم گند همش که من به لعنت افتاد هزاریم دو

 به اون بلکه شدم

 بیاد حرف

 اب مدرسه تو شادی و بود بخند بگو همش داشتیم خوبی زندگی خیلی: طاها

 شده اشنا ارش

 

 ارش و من و کنیم ثبت محضر تو مونو گفتگی برادر گرفتیم تصمیم بودم

 رسما

 برادر شدیم

 یه بود عالی چی همه و بود شده تر زیاد خیلی خانوادگیمون های امد و رفت

 شب روز

 نمماما بابا راه توی بریم که شدیم حاضر وهمگی بودیم دعوت اینا ارش خونه

 اولین واسه

 بیعص بابام بود بدی دعوای نمیدونم دلیلشو هنوز من و کردن دعوا ما جلو بار

 و بود شده

 هم پشت از ماشین دوتا کرد برخورد برق تیر با و داد زدست ا کنترلشو

 از کنترلشونو



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 173 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دبع یادمه فقط نمیاد یادم هیچی شد نصف ماشین ما به خوردن و دادن دست

 بهوش هفته4

 دیگه شدم یتیم سالگی55 سن تو من شنیدم شدنمو یتیم خبر و اومدم

 نبود مهم واسم هیچی

 ومنو المودنب اومد بانو مریم اینکه تا تشنه گشنه میکردم زندگی تنها خونه تو

 فرزند به

 تو سپ داره فرق اصالتم من کنن عوض فامیلیمو نذاشتم اما کرد قبول خونگی

 همون

 .میکنه فرق ارش و سهند با فامیلیم که همینه واسه میمونم اصالتم

 خدا بنده گفت خانوادش از طاها که وقتی گرفت گریم چرا نمیدونم

 میکنم درکت رسخته چقد میدونم و میگم تسلیت: نفس

 تو ومن بود کرده پیدا مطهره یه من وجود تو طاها کردم بغل رو دیگر هم

 یک وجوداون

 کنم صداش داداش یا کنه صدام خواهر اینکه از ولی چرا نمیدونم نوید

 .نبودم خوشحال

 :پنجم فصل

 

 کاری بهم و فکربودیم تو هرکدوممون راه تو و خونه برگشتیم طاها با

 نداشتیم

 رسیدیم

 خوابیمب که رفتیم و کردیم تعریف ها بچه واسه رفته روشسته قضیه و خونه
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 رختخواب تو

 نشدم خوشحال بدونم داداش رو طاها اینکه از چرا که میکردم فکر این به

 حس بهش نکنه

 اماده حاضر و شدم بیدار حال سر صبح وخوابیدم شدم بیخیال کنم پیدا

 رفتم بیرون

 شد وارد بهمون بدی شک سفره سر و خوردیم جمعی دست رو صبحونه

 لحظه یه بچه: سهند

 اول جلد مرده گل
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 میخوردیم داشتیم همچنان طاها منو نینا جز نگرفت تحویلش کسی

 نخورین لحظه یه که نیومدین قحطی از اهم اهم: سهند

 میکنیم گوش هم میخوریم هم ما بگو تو خو:  طاها

 باشه: سهند

 میشنویم: نفس

 گفت و گرفت رو نینا دست سهند

 نینا خواستگاری میام من بریم اینجا از و کنیم نامزد میخوایم ما: سهند

 همزمان و کردیم بلند سرمونو و پرید گلمون تو لقمه طاها منو حرف این با

 داد

 زدیم

 چییییییییییییییییییییییییییییییییییییی: نفس

 چییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی: طاها
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 میخوام خاطرشو من دونستی می که تو دادش: سهند

 که بودی درجریان هم تو اجی: نینا

 نوچ نوچ عفت حیا بعله بعله: نفس

 بسه داری تو: نینا

 

 اب و بوسیدم صورتشو رفتم شدن هم مال باالخره که شدم خوشحال خیلی

 و دادم دست سهند

 یییشاخیییی بود سوخته شهر به رفتن موقع طور همین هم طاها گفتم تبریک

 فردا باالخره

 طاها ومن ماشینم تو شدن سوار موقع شیم حاضر که رفتیم همگی برمیگردیم

 کردیم دعوا

 و اهاط کنار نشستم منم ناچارا نشستن پشت رفتن نینا و سهند دیدم که

 تو رل پشت طاهاهم

 میخندیدین و میکردن پچ وپچ بود هم گوش کنار دوتا این سر سره یک راه

 پیس پیس: طاها

 بگوشم: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کنیم اذیتشون ای پایه میگم: طاها

 چجوری اما اره: نفس

 هداغون جادش اما میشه تر نزدیک راه خاکیه جاده یه دیگه کیلومتر02:  طاها
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 502میخوام

 برم جاده اون تو تا

 میبینیم اسیب که خودمونم اینجوری خره: نفس

 بزن کمربندتم بردار هست کوچولو بالشتک دوتا داشبور زیر از:  طاها

 ماشینه خود مال: نفس

 برداشتیم خونه زتو ا پریروز کنیم اذیتتون خواستیم سهند و من نه: طاها

 و کردیم تنظیم رو ها بالشتک نشه سه که طوری و کردم نگاش ربد جو یه

 بستم کمربندمم

 که بودن غرق زدن حرف تو انقدر ونینا سهند ولی داد مسیر تغییر طاها

 طاها نفهمیدن

 شموردن کرد شروع

 

 5: طاها

0 
3................................... 

 بود کرده پر تا502 گاز رو گذاشت پاشو هو یک

 بوداما زیرم بالشتک بااینکه پایین و باال میشیدیم پرت مدام خاکی جاده تو

 دردمیگرفت بدنم

 هبر اروم کنه راضی رو طاها داشت سعی سهندم و بود اعصابم رو هم نینا جیغ

 طاها ولی

 رد صداش بود کشیده جیغ بس از نینا میرفت دقیق تا502 و نکرد توجه اصال
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 نمیومد

 42 طاها سرعت ولی میکردیم پارک داشتیم و بودیم اومده در خاکی از دیگه

 هو یک تابود

 خودمو نفهمیده فهمیده منم خطرناکا چشمک اون از زد من به چشمک یه

 سفت

 به چسبوندم

 تا42 سرعت رو طاها هو یک گرفتم رو در الی با دستگیره سفت و صندلیمو

 دستی ترمز

 محض به واستاد و چرخید دور یه بود رفته کردن چپ مرز تا ماشین.  کشید

 نینا واستادن

 نفس نفس دومون هر شدیم پیاده هم طاها و من و پایین پریدن سهند و

 سهندم و نینا میزدیم

 پریدیم قمقمه دیدن محض به بودیم اب دنبال همه و میکردن سرفه داشت

 کی هر سرش

 موقع زمین رو نصفش شدن چپه و دعوا با باالخره بخوره اول داشت سعی

 دست به دست

 اول جلد مرده گل
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 زیر زدیم هو یک و کردیم نگاه بهم طاها منو اب خوردن بعد خوردیم شدن

 نخند حاال خنده
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 شدیم ساکت ها بچه گفتن کوفت با باالخره که بخند کی

 مهه ناهار بعد اوردیم در بازی مسخره و گشتیم ها بچه با کلی بود خوبی روز

 رو گرفتیم

 خوابیدیم ها خاک

 برگردیم باید فردا نمیشه باورم: نینا

 خوشحالم من ولی: سهند

 چرا وا: نینا

 کنم خودم مال همیشه برا تورو و خاستگاریت بیام میتونم چون: سهند

 عزیزم خخخخخخخخخخخخخ: نینا

 اهم اهم: نفس

 هستیما هم ها بسته گوش و چشم ما بابا: طااها

 خندید و شد اضافع ما جمع به کم کم هم طاها و خنده زیر زدیم سه هر

 ساعت

 و بود شب7

 میشد دید مانع هوا تاریکی کم کم

 داریم کار کلی خونه بریم باید که کنید جمع رو وسایل ها بچه خوب: طاها

 اینور بنداز ور پتو اون داداش اوکی: سهند

 اومد یادم چیزی یه که بودن وسایل کردن جور و جمع مشغول ها بچه

 خان طاها: نفس

 بعله: طاها

 نکردی فراموش چیزیو یه: نفس
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 گفت و کرد نگاه اطرافو و دور یکم طاها

 نه: طاها

 اول جلد مرده گل
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 قبرستون بندیمون شرط: نفس

 رفته یادش که کرد وانمود و پیشونیش رو زد دست با طاها

 

 ارک کلی که خونه بریم بیخیال تاریکه هوا که االنم نبود یادم اصال وای: طاها

 .داریم

 ها بچه نه مگه اونجا میریم االنم بودیم شب منتطر ماهم اتفاقا: نفس

 جمع دنبال رفتم سرخورده شدم خیط بد من و نه گفتن همزمان تا سه هر

 .وسایلم کردن

 بیچاره من به انداختن تیکه کرد شروع طاها که بشیم ماشین سوار میخواستیم

 مظلوم

 )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نفس و خصوصیات این( معصوم

 جون داشتنی ها موش دهن تو االن اوردم نمی بهانه من اگه ترسو خانوم: طاها

 پس میدادی

 فهمیدی منی دان قدر

 نباشم تو دان قدر اما بشم ها موش خوراک حاضرم: نفس

 بشه اجرا باید شرط پس اینجوریه ااااا: طاها

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شرط اما موافقم: نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 180 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اها اوووووووووووووووووم نمیدونم ام ام: طاها

 بگو: نفس

 کن خواهش: طاها

 بااو بمیر: نفس

 بردار پاهام رو از دستتو حاال خوبه میگم میکنی اصرار چون خوب: طاها

 کندی دامنمو هوووووووووووی....

 و نمیگرفتم خودمو جلو حتما نبود جدی بحث اگه میاورد در بازی ادا خیلی

 ازادانه

 .....اما میخندیدم

 بگو شد تمام هات توهم وقت هر خو: نفس

 شدی خشن انقدر چرا چته نفس وا: طااها

 اول جلد مرده گل
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 جدیه بحث چون: نفس

 جدی؟؟؟ جدی: طاها

 بعله: نفس

 اها: طاها

 خو: نفس

 چی خو: طاها

 چی شرط خدا ای: نفس
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 میکردی التماس واسش که همون اها: طاها

 میزنمتا طاها: نفس

 میاد دلت: طاهآ

 چجورم: نفس

 میگم منو نزن حاال خو: طاها

 بدو: نفس

 برنده به میده وسیلشو عزیزترین باخت هرکی خطرناکیه شرط چون: طاها

 موافقم جووووووووووووون: نفس

 پیاده ما و شدن سوار هم نینا و سهند

 شدید پیاده چرا چتونه وا: سهند

 میاین شمام کنیم ادا شرطمونو بریم میخوایم: طاها

 ؟نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شد منتفی اونکه: نینا

 میریم اجی نه: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کنید بس اونجا نیومده شوخی نفس: نینا

 داورید دوتا شما که بریم بیاید باشه نترس اجی: نفس

 میکنم قربونی گوسفند یه برسیم سالم ما خدایا: سهند

 بریم بیا نترس خخخخخخخخخخخخخ: نینا

 گودال همون سرر رسیدیم افتادیم راه ها بچه با
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 میترسم من برگریدم بیاید ها بچه: نینا

 کنه ارومش داشت سعی و گرفت رو نینا دست سهند

 میترسی تو بریم میخوایم ما وانینا: طاها

 هستین خل بس از: نینآ

 ما هستش55 ساعت که االن میدم توضیح همیشه واسه بار یه بسه خو: نفس

 تو اون میریم

 بقل سوراخ دستم با و( کناری سوراخ از طاها و سوراخ این از من البته

 نشون دستیمو

 هالبت و برندس بیاره دوووم تو اون بیشتر تونست که ما از کدوم هر)  دادم

 تا اصلی ساعت

 هیچی که شدیم مساوی اگه هستش0

 چیه سهند منو وظیفه االن: نینا

 کردی اشاره ظریفی ی نکته به: نفس

 بده توضیح میدونم خو: نینا

 ما دنبال میاید0 ساعت راس وو میشینین اینجا شما: نفس

 ؟؟ کنم چیکار من حاال سختی کار چه وای: نینا

 ؟؟؟؟؟؟ سخته: طاها

 فردا بعدازظهر1 ساعت خونه بریم بیاید کردید مسخره مارو بابا پ نه: نینا

 بلیط

 داریما

 اول جلد مرده گل
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106 
 شدم اماده خودمم و خودش سوراخ طرف فرستادم رو طاها نینا به توجه بدون

 شروع سهند

 شماردن کرد

...............................5 

..............................0 

 چخبره اینجا:

 

 ردز نور یه کشید هم خفیف جیغ یه نینا و عقب برگشتیم ترس با هممون

 رنگ

 به دور از

 شدنش نزدیک محض به نزدیک بیاد طرف موندیم منتظر میخورد چشم

 دیدم

 اون نگهبان

 منطقس

 هستین کی شما چخبره اینجا: نگهبان

 دادن نشونشون رو مخصوصی کارت و جلو رفتن نینا و سهند

 حق کس هیچ و ممنوعس منطقه این هستین کی شما نیست مهم:  نگهبان

 چرا نداره ورود

 اینجا اومدید

 نیست دورش حصاری و ازاده که منطقه اما: سهند



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 184 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مثل که خطر رنگ زرد ی ها کاغذ و انداخت اطراف دور اون نورشو نگهبان

 نواری

 داد نشونمون رو بود بسته رو قسمتی یه دور

 چیه این پس: نگهبان

 نیست هم خاک سقوط امکان و شده برداری خاک که منطقه این اما: سهند

 پس

 حصار چرا

 بستنش

 از که قدیمی قبرستون زیر دقیق زیر اون از که هست روزی چند: نگهبان

 کلی اونجا

 یگهد تخقیق واسه رفته هم کی هر میاد وجیغ گریه صدای کردیم پیدا اسکلت

 دعا برنگشته

 میگن و میکنه مراقبت زیر اون گنج از که اونجاس روح یه میگن ها نویس

 رفته هرکی

 مرده

 الاص مردن چجوری برنگشتن وقتی بگید میشه بعد پرت و چرت چه: سهند

 ثابت چجوری

 

 مردن اونها که شده

 اول جلد مرده گل
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 خواناست تکه سه التماس و جیغ صدای بعد تو اون میره یکی وقت هر: نگهبان

 میاد خونی

 ادمو خونش میگن چون و بزنه دست اونها به نداره جرات کسی که بیرون

 خون به تبدیل

 میکنه اشام

 بریم ریمب بیا میگفت مدام و گرفت رو سهند دست و کشید خفیف جیغ یه نینا

 و فتگر رو سهند دست و شد مانع نینا که بپرسه سوال بازم میخواست سهند

 هنوز ما رفتن

 رد سر باید من ولی ررفتیم ناچا ماهم زدن صدامون ها بچه که بودیم واستاده

 قضیه بیارم

 سرگردان روح! خونی استخوان! میشن اشام خون چی یعنی قراره چی از

 یه!!!! گنج!

 و سهند و میرفتن من از جلوتر ها بچه نمیاد در جور عقل با میلنگه کار جای

 نینا

 مشغول

 من کنم چیکار شد درگیر ذهنم اه بود خودش تو هم طاها و بودن حرفیدن

 جلو از بفهمم باید

 کندن مشغول که دونفر اون و افتادم عکسام یاد شدیم رد موزه

 خودشه.................. بودن

 سریع نبود ها بچه حواس داره راه قبرستون به گودال اون به مطمعنم گودال

 خودمو
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 موزه در به رسوندم

 اون طرف به و موزه پشت سمت به رامو شکر خدارو نفهمید کسی اوووووووف

 گودال

 

 ( هباش قبرستون طرف به راهشم و باشه گودال که میکردم دعا دعا کردم کج

 توقع کم چه

 اهلل بسم بود دراز رو راه یه توش انداختم نور گوشیم با رسیدم گودال به)

 با تو رفتم گویان

 شیمگو بانور که تاریک اونقدر بود تاریک رو راه میکردم حرکت گوشیم نور

 به

 زور

 زا شه تموم باتریم شارژ که االناس بود اخراش منم شارژ اه بود شده روشن

 گردوغبار

 عطسم با جلو شدم پرت خودم متر دوسه ای عطسه چه اونم گرفت عطسم

 پرت

 همانا شدنم

 فتادا باتریش منم گند شانس از و افتاد چپه گوشی دستم از گوشی افتادن و

 تو اه اومد در و

 اب کردم سعی و زمین رو نشستم عالمه خدا کنم پیداش چجوری تاریکی اون

 دادن حرکت

 دادم می حرکت خاک روی اروم دستمو بود دار نم خاکش کنم پیداش دستم
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 حس هو یک

 اومد وجود به تنم تو که حسی روی از شد رد دستم رو از موجودی یه کردم

 میزدم حدس

 و ودب زیاد پاهاش تعداد چون باشه دوتا بزرگ خاکی مورچه یا باشه عنکبوت

 بود بزرگ

 دنکر امتحان شانسی و بدبختی با داشتمو برش رسید گوشی به دستم

 اوردم هم سر باتریشو

 ترسیدم همون برا بود مونده روش شارژ درصد3 همش شد روشن وقتی

 روشن قوه چراغ

 میوون حیون زمین رو اینکه ترس از کردم قناعت گوشی نور همون به و کنم

 اصال باشه

 

 از من البته بودم گرفته هدف رو رو روبه مدام و نگرفتم پایین رو قوه چراغ

 نمی حیوانات

 یه دیوار و در به شده وصل های عنکبوت دیدن با میترسم خون از فقط ترسم

 لحظه

 و اهمان نور انداختن پایین ، پایین انداختم رو نور سریع شد چندشم اساسی

 که موشی دیدن

 دست از بدنمو کنترل افتاد موش خون به چشمم تا همانا شده کنده سرش

 بلندی جیغ و دادم

 چون دمنکر کردنشم روشن برای تالشی اینبار افتاد دستم از گوشی کشیدم
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 نبود حواسم

 اول جلد مرده گل

108 
 جلو میومد خون تجسم بستم می چشامو بود چشمم جلو خون اون مدام

 چشمم

 زمیکردم با

 مدست دادن تکون با بخورم تکون تونست نمی بود تاریکم اونقدر خودش

 اون دادن حرکت

 باتریش و نداشت شارژم چون ام کردم پیدا رو گوشی دوباره زمین روی

 بود شده داغون

 این اخه نفس بهت لعنت اه بودم شرایط بدترین تو نشد روشن کردم کار هر

 وقت موقع

 نور وت صبح یا دنبالم میان یا نشستم همونجا بیخیال بود کردن فضولی حس

 میکنم حرکت

...... 

 :ششم فصل

 :طاها

 و جنو و روح بین رابطه کردم می فکر چی هر بودم نگهبان های حرف درگیر

 استخوان

 

 افتاده راه ها بچه با که میشد ای دقیقه چند کردم نمی پیدا.......  و خونی
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 طرف بودیم

 گمب نفس به خواستم و دریا به زدم دلو میکرد داغونم داشت معامالتم ماشین

 دعا دعا فقط

 از ای هلحظ چند بهم برسه نفس تا واستادم سرجام نکنه خطابم دیوانه میکردم

 می واستادنم

 دیدمن رو نفس زدم دید چی هر پشت برگشتم بود نرسیده نفس اما گذشت

 کردم نگاه رو جلو

 زدم صدا اسمشو وار زمزمه اروم بار چند نبود

 ننففسس.نفسسس.نفسس...نفس: طاها

 زدم صدا قبل از تر بلند یکم و کردم جمع قوامو تمام خدا یا نشد خبری نه

 . ننننننففففففسسسسس: طاها

 نننننننننننننففففففففففففففففففففسسسسسسسسسسسسسسس

 تعجب با و پشت برگشتن هم مجنون و لیلی من سروصدای با نشد خبری بازم

 نگاه منو

 ینبب باز پرت حواس ی دختره اه میشدم دیونه داشتم جرا دونم نمی میکردن

 با مونده کجا

 زدم فریاد قوا تمام

 : طاها

 ففففففففففففففنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننففففففففففففففففف

 سسسسسسسسسسس

 لعنتی اه کن کمکم خودت خدایا نبود خبری نه
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 ............دراز زبون دخترلجباز یه اونم شدم دختر یک نگران چرا چمه من وا

 انین و سهند میزدم صدا اسمشو مدام نیست موردا این به کردن فکر االن اه

 معلومه که هم

 رسوندن بهم خودشونو بودن شده واقعانگران

 اول جلد مرده گل

 

109 
 کو؟؟؟؟ نفس طاها چته: سهند

 کوشششییییی اجی نففففففففففففس: نینا

 سوال یه نفس از برگشتم دفعه یه بود پرت همممون حواس دونم نمی: طاها

 هرچی بپرسم

 اسمشو مدام ندیدمش زدم دید چی هر پشت برگشتم نرسید بهم واستادم

 اماخبری زدم صدا

 توو سالمی مطمعنی طاها( شدم بدبخت خدا وای نیست االنم نبود ش از

 )چته؟؟؟

 بود فایده بی زدن صدا و گشتن چی هر هم نینا و سهند

 بگرده طرفو یه هرکی جدا بیاین بچه: طاها

 و غربی طرف رفت نینا موزه طرف فرستادن منو کردند موافقت ها بچه

 سهندم

 اه شرقی

 لایرانس اه نیست دسترس در یکیم اون خاموشه خطش یه گوشیش لعنتی
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 نداره انتن اینجا

 خرممی طال نفس تن لباسای و تنم لباسای وزن اندازه به شه پیدا اگه خدایا

 بیاریم دوتایی

 شدن گم مگه ی شد اینجوری چرا چته طاها( ) ع( رضا امام ضریح تو بندازیم

 دفعه نفس

 بدی؟؟؟؟ طال سرش میخوای که واست داره ارزشی چه دختر اون ؟؟ اوله

 نمی)

 خدایا دونم

 تو بده بهم ازش نشونی یا گردون برش یا شده دور ازم ارامشم میکنم حس

 ها فکر همین

 سرعتی با گردنم خورد گوشم به پاهام زیر از نفر یک جیغ صدای که بودم

 باور

 نکردنی

 دیوونه نگفتم بده ارامش گفتم خدایا:  نبود خبری اما پایین طرف به برگشت

 بیا که کن ترم

 

 مدام افتاد نمی زبونم از نفس اسم و دادم ادامه راهمو.  شدم هم خیاالتی

 میزدم صداش

 کی به خورد چشمم که بودم شده دور بستس که موزه پشتی در از تقریبا

 سرباز گودال

 مبعدش بچس نفس مگه ؟؟؟ شدی خل طاها( تو اون باشه افتاده نفس نکنه
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 گم اونو که راهی

 بود امپ زیر که سنگی به بیخیال میگیا راست اره)  کجا اینا گودال کجا کردی

 یه

 شوت

 اون از زیادی مقدار و گودال ر کنا خاک تپه به خورد دقیق اونم و زدم محکم

 روی خاک

 راهی هیچ بودم گشته بس از بودم شده خسته گرفت قرار گودال دهانه

 نرفته که بود نمونده

 ایج بیان دادم اس ها بچه به بودن پلیس به دادن خبر اونم راه یه فقط باشم

 خودمم ماشین

 سهند دیدم رسیدم وقتی گرفتم پی در رو ماشین راه اروم اروم هدف بی

 رسیدن هم ونینا

 این دست از. بود نینا کردن ساکت سهندم فکر تمام و میکرد گریه مدام نینا

 دیوونه دوتا

 خودم وتاد این بیخیال گمانم به نیست بلد دیگه کار گریه جز نینا اه بودم شده

 به دست باید

 لکام گزارش و زدم زنگ منطقه اون پلیس به و برداشتم شیمو گو شم کار

 بعد اونام دادم

 رو و ونینا سهند و شدم پیاده ماشین از رسیدن ساعت نیم گذشت از

 چون خونه فرستادم

 میل کمال با بعدش اما کردن مقاومت اولش.  نبود خوب اصال نینا حال
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 از رفتن و پذیرفتن

 

 ازهت که پلیس ماشین طرف به ورفتن کردن حرکت اونا و شدم پیاده ماشین

 برای سرعتشو

 اول جلد مرده گل

110 
 ودب شده پیاده زماشین ا که سرگردی به.  کردم حرکت بود کرده کم توقف

 کردم نگاه

 :شدم نزدیکش

 هستم وثوق طاها سالم: طاها

 هستم نادری محمود سرگرد سالم: سرگرد

 خوشبختم: طاها

 همچنین: نادری

 وثوق اقای چیه قضیه خوب: نادری

 نکهای تا ندیدمش گشتیم هرچی..............  متروکه قبرستون از داشتیم: طاها

 شماخبر به

 .داادیم

 من ی حرفا از ری بردا نت مشغول تند تند بود رسرگرد کنا که ماموری یه

 بود

 نفس االن کن بس طاها(  دادن دست بهم بودن استاد حس جووووووووون

 )تره مهم
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 ........وجستج دنبال فرستاد رو بقیه و کرد نیرو درخواست سیم بی با سرگرد

 :نفس

 رود شدمیکم بلند میشدم کار به دست باید شد نمی حل چیزی نشستن با

 کردم نگاه برمو

 غار این وارد که گودالی از تر دور یکم میاد بیرون از طاها صدای کردم حس

 .میشد

 ا هک بلندی کلمه اولین با اما کنم صدا ایجاد و بزنم فریاد اومدم کمکه خودشه

 خارج زدهنم

 

 متصمی و گرفتم دهنمو جلو دست دو با کردن لرزیدن به شروع ها سنگ شد

 راه گرفتم

 بود نیومد پایین قدمم دومین هنوز عقب به اروم چرخیدم.  برگردم رو اومده

 با سنگی یه که

 به.(  رگودال د بریزه برش دور محتویات شد باعث و کرد رخورد خروجی در

 به بود گل

 اقیب راه تنها کنم چیکار حاال شد امید نا امیدم تمام اه) شد اغشته نیز سبزه

 این رفتن مونده

 بود عالی تونل ارتفاع کن کمکم خودت خدایا میشه چی عاقبتش و طوالنیه راه

 دقیقا و

 نمی توش راحت ادم که بود کمش عرض من مشکل تنها بود قدم اندازه

 بچرخه تونست
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 نفرت با نفسمو)  ها بره میخواد راه قدم دو برقصه تو اون میخواد انگار حاال(

 بیرون دادم

 کیتاری با که تو کن حرکت فقط و باش اروم نفس نمیدونم کی از نفرت اما

 خوبه میونت

 ها دیوار و بگیرم دیوار از ترسیدم کردم شروع حرکتمو اروم برو اروم پس

 بریزه ش

 سیاه بود سیاهی میدید چشمام تا افتادم راه و کردم بغل خودمو همون واسه

 با که محض

 اول جلد مرده گل

111 
 شده اغشته ها موش پای زیر ها ریزه سنگ خوردن تکون و باد هو هو صدای

 حس بود

 لحظه چند هر که هایی عنکبوت و ها مورچه حرکت از بدنم شدن مور مور

 یک

 کل بار

 

 اون وت کنم کاری تونستم نمی من و کرد می خرد اعصابمو میکردن طی بدنمو

 تنگ جای

 ضمح تاریکی همچنان بودم افتاده راه میشد ای دقیقه ده گمانم به.  وتاریک

 حس اما بود
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 زیر لرزش حس اما بود عجیب برام شده مرطوب و گرم محیط یکم میکردم

 پام

 تر عجیب

 النا اگه اما. بودم ترسیده یکم همون برای انتظارمه در چی دونستم نمی بود

 کم بخوام

 شاموچ و کشیدم عمیق نفس چندتا کنم عوض شلوار همش باید که بعدا بیارم

 رسیدن برای

 میرفتم هرچی کردم حرکت و کردم باز چشامو.  بستم ارامش یکم حداقل به

 تر تنگ راه

 یه هانیناگ اونم پام به گوشتی جسم یه برخورد حس با بیشتر لرزش و میشد

 خفیف جیغ

 و همانا دهنم و بینی تو رفتن خاک دهنم تو بره خاک شد باعث که کشیدم

 با همانا ام عطسه

 تکون پام زیر مدام گوشیتی چیز اون و لرزید زمین یکم عطسم صدای

 میخورد

 چرا دروغ

 عنکبوت و موش از پر مرطوب و تاریک محیط تو اخه بودم ترسیده سگ مثل

 یه

 جسم

 یهچ اون حتی ندونی تو و بخوره تکون مدام و پات به بخوره مانند گوشتی

 وحشتناکه
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 حظهل چند بره تا واستم حرکت بی که بود این رسید ذهم به که چیزی تنها!!!

 بی که بود ای

 پامو ییک اینکه مثل پیچید پام تو بدی سوزش حس یهو بودم واستاده حرکت

 گاز گوشت از

 

 خورد نم بد شانس از که میدادم تکون پامو میکشدیمو جیغ مدام باشه گرفته

 اون سر تو

 فرار به پا زترس ا منم غرید بعدم اومد ازش بدی صدایی یه و حیون

 جارو هیچ گذاشتم

 حیوونو اون حدااقل که پشت برگشتم رکنم چیکا بودم مونده و نمیدیدم

 چشم دوتا با که ببینم

 تحلیل تجذیه داشتم ذهنم تو میدوید دنبالم که شدم مواجه خونی قرمز

 اون که میکردم

 غیر اشرفتار که بزرگه موش رسیدم نتیجه این به که باشه میتونه چی حیوون

 شده عادی

 و اومد بدبخت حیوونه اون از بدی صدا که وبودم دار گیرو همین تو چرا اما

 پشت تا منم

 نزمی خوردم مخ با و شد خالی پام زیر هو یه چیشده ببینم کردم نگاه سرمو

 خیس زیرم اما

 کنار گوشه و بیرون کشوندم اب از و کردم جور و جمع خودمو زور به بود

 خیلی نشستم
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 بغل زانوهامو هوا شدن روشن تا بود استراحت فکر بهترین بودم خسته

 به پام گرفتمم

 کردم غلط کن کمکم خودت خدایا کنم چیکار بودم مونده و میسوخت شدت

 .اصال

 بودمو شده سوار طاها پشت که روزافتادم اون یاد یهو کردم بغل زانوهامو

 برمیگشتیم

 با چرا دونم نمی دارم نیاز بهش االن میدونم فقط دونم نمی طاها چرا اما خونه

 اروم فکرش

 و قطارمون تو بازی یاد خوردم جا دیدنش با که ماشین تو اول روز یاد شدم

 دوبار

 

 نینا بود شنیده که روزی یاد کالمون کل یاد خونه تو کاری تمیز یاد بردنمون

 رو سهند

 نمبرد گریم خونه تا سواری کولی یاد بشه خیر کار موجب میخواست میخواد

 به

 بیمارستان

 خوادمی معصومشو چهره دلم برادرانشچقدر بغل یاد بیمارستان تو ناراحتیش

 دلم چقدر

 چقدر محبت رو از دلداری یا اجبار رو از نه اونم کنه بغلم بار یه میخوادفقط

 واسش دلم

 نه هن نکنه نشده تنگ سهند و نینا ی برا دلم چرا طاها فقط چرا اما شده تنگ
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 نمی نه خدا

 اول جلد مرده گل

112 
 چه مگه نمیخوام چرا اما!!!!!!!! وثوق طاها اونم کی عاشق شم عاشق خوام

 داره عیبی

 .....................برد خوابم طاها به فکر با شدمم دیوونه اه

 :طاها

 نهخو برگشتیم بستن رو محیط اون نشد خبری گشت هرچی نادری سروان

 االن

 ساعت

 نگرانشم چون شاید فکرشم مدام چرا نمیدونم بیدارم هنوز من و صبحه چهار

 چرا اما

 ردنک مسخره واسه شده تنگ کالمون کل واسه دلم.  دلتنگشم نیستم نگران

 بغل واسه هم

 میشن عاشق مردم خدا تورو ببین((  حرصش راوردن د واسه دوبارش گرفتن

 دلشون

 چرا اه))شده تنگ هم اذیت و ازار برا دلشون دوتا این میشه تنگ هم واسه

 شدم اینجوری

 

 هک شدم دختر یه عاشق وثوق طاها من یعنی ؟؟ باشه عشق نکنه.  کمک خدایا

 میزنه خل
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 هاگ کرده هواشو دلم چرا شدم روانی اه گفته کی نه)) میزنه؟؟؟ خل نفس((؟؟

 بود اینجا االن

 خترهد میدادم فشار هام بازو بین ظریفشو بدن اون محکم و میگرفتمش بغلم

 فضول ی

 اونم ی کرد عاشقم االن چرا اخه خدا اه داشتنی دوست ،،،، مهربون لجباز

 نفس کی عاشق

 یادم حاال داده رد بهترون ما از به بده جوابمو عمرا خونمه به تشنه که نیکویی

 من به

 عشق خودشه اره ببینم هاشو خنده و واستم کنم کار چی خدایا میده جواب

 رو نفس ناخونده

 کنم سعی اماباید راحته دلم که میبینمش وقتی تا میدارم نگه دلم تو

 ازش و کنم فراموشش

 یربگ االنم نکن فکر بهش بخوابم بگیرم باید االنم خودشه اره بمونم دور

 فهمیدی بخواب

 شاید داره عشق کلی نفس ؟؟؟؟ نیست چرا اما نیست تو مال نفس طاها

 باشه عاشق خودشم

 با هبد شفام خدا وای......  پاکه اون نبود چیزی گوشیش تو اما.  میدونی کجا از

 خودم

 سعی بستم چشامو.اه میدم جواب خودمم میپرسم سوال خودم میزنم حرف

 بخوابم کردم

 النا من نفس بودن ترسیده که بود ایش سورمه چشای بستم چشای پشت
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 خدایا ترسیده

 لعنتی اه دنبالش برم شه نمی صبح چرا اه.  باشه داشه نفسمو هوای خودت

 بستم چشامو

 

 یغج صدای که میشد گرم داشت تازه چشام ببره خوابم که دادم فشار محکم

 پریدم اومد

 رفتم اتاق از.  نبود کسی کشیدم سرک هرچی کردم روشن چراغو سریع

 جا همه بیرون

 رد از رفتم صدا طرف به خورد گوشم به ای ترسیده های نفس صدای تاریک

 اصلی

 نبود خبری اما بخوره گوشم به صدا دوباره تا واستادم لحظه یه شدم خارج

 فقط

 جیغ یه

 به کردم دنبال رو جسم اومدن مسیر طرف به جسمی شدن پرتاب و کوتاه

 دوتا

 قرمز نور

 هرچی رو بر و دور اون بودم شده گیج شد غیب هو یه قرمز نور رسیدم

 نبود خبری گشتم

 نشسته قرمز های چشم با سهند دیدم اتاق تو رفتم و خونه تو برگشتم

 خوبی سهند: طاها

 اول جلد مرده گل
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113 
 غچرا یکهو رفتی قبرستونی کدوم اه کردی دیووونم مرگته چه طاها: سهند

 کردی روشن

 بکپ بگیر داریم کار کلی فردا ما

 نشنیدی رو جیغ صدای تو مگه: طاها

 نبود ماکه حیاط از چه تو و من به اما شنیدم چرا: سهند

 بود چرا: طااها

 و اخوری گوه اون دنبال نرو گفتم صدبار رفت شدی دیونه بابا برو:  سهند

 و جن احضار

 اه روح

 و کردم خاموش چراغو من به کرد پشتتشو و سرش رو کشید رو پتو سهند

 تختم تو رفتم

 

 بخوابم خواستم بودم شده خسته بود صبح1:32 کردم نگاه گوشیمو ساعت

 یاد

 جسم اون

 درش و جیبم تو کردم دست سریع و افتادم بود شده پرتاب سمتم به که

 زیر گرفتم اوردم

 ناستخو داریم مگه قرمز استخون چی بود قرمز استخون تکه یه گوشی نور

 رو

 کردم بو
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 و گوشی کنار میز رو گذاشتم رو استخوان شدم دیونه خدا وا.  میداد خون بو

 کردم سعی

 بدبختی با اومد در گوشیم زنگ صدای که بود خواب غرق چشام.  بخوابم

 و کردم قطعش

 .... وال اره شدما خل منم زنگ رو گذاشتم ساعت چرا....  خوابیدم

 نفسسسسسسسسسسسس

 و پاشدم اومدسریع یادم چی همه بود7 ساعت کردم چک رو ساعت پاشدم

 هم رو بقیع

 شد بیدار بدبختی با سهند اما بود بیدار که نینا کردم بیدار

 یاهلل پاشو سهند: طاها

 نکردم خون پر دهنتو تا ببند طاها: سهند

 تره بزرگ ازت طاها بکش خجالت سهند ااااااااااااا: نینا

 خاموش روشن رو برق انقدر کرد بیچارم دیشب کرد دیونم این نینا: سهند

 کرد

 نفس خیالم و فکر تمام بیرون زدم خونه از دوتا اون های حرف به توجه بی

 بود

 چرا اما

 خودم دست کارام چرا کنم سکوت من میشه مگه بدم رو سهند جواب نموندم

 االن نیست

 .......خوابیده تاریک محیط و سرد هوای تو دیشب عزیزم مهمه نفس فقط

 هک بمونن اونا دادم اس سهند به سوخته شهر طرف رفتم و رل پشت نشستم
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 اومد نفس اگه

 .بدن خبر

 

 اول جلد مرده گل
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 از رسیدم بودم مهم واسم رسیدن فقط و بودم کرده تاپر542 ها دیوونه مثل

 خاکی جاده

 تار امچش زدش هیجان نگاه یاد افتادم نفس با شیطنتم یاد کردم عبور میانبر

 از لعنتی اه شد

 های ماشین به نقطعه ترین نزدیک تو و کردم کم سرعتمو متنفرم اشک

 پلیس

 کردم پارک

 دمش پیاده ماشین از بودم رسیده جنون مرز به بودم رسیده بودم شده دیونه

 رو ماشین در

 دونم مین نادری سرگرد نزدیک رفتم ها پلیس سمت به عجله با نبسته بسته

 گیر کجا پام

 پاشدم نبود مهم واسم اما زمین خوردم مخ با کرد

 چخبر سرگرد سالم: طاها

 قرمزه چشات چرا چته خوبی طاها: نادری

 نفس از چخبر ولش اینارو نخوابیدم: طاها

 میشه شروع جستجو دیگه لحظه چند اومدیم تازه هیچی:  نادری
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 جا یه خوابیده بیرون دیشب نفس ؟؟؟؟؟؟؟؟ مردین مگه چی یعنی: طاها

 همین

 نزدیکیا

 اونوقت چطوره حالش االن نیست معلوم اصال زمین زیر یا رو نیست معلوم

 شما

 تازه

 کنین شروع رو جستجو میخواین

 چشم روی به کردنشه پیدا ما وظیفه ماهاست تقصیر مگه طاها چته: نادری

 مواظب

 باش حرفات

 برم باید خودم قبرستون سمت دویدم خودم و کردم نثارش بابا برو یه

 اینجوری دنبالش

 

 کج ورام نبود خبری زدم دید قشنگ قبرستون ممنوعه قسمت رسیدم نمیشه

 سمتی به کردم

 متر322 درست رفتم بود همرامون نفس که جایی تا بودیم برگشته ازش که

 .موزه قبل

 کردم شروع موزه پشت از موزس اطراف که اینه من حدس باشه هرچی

 قدم مشغول

 خون میگفت داد با که خورد گوشم به بلندی جیغ صدای که بودم کردن

 اصد کردم دقت که یکم اینجاهاس نفس خودشه اره بود نفس کپی صداش
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 اما شد قطع

 رفته شق کل ی دختره زمینه زیر نفس اره اومد زمین زیر از اولی صدای

 شرطمون دنبال

 وردخ چشم زدم دید یکم گشتم چیزی گودالی دنبال چرخوندم چشم لعنتی اه

 بسته در به

 رها))  زدی سنگ با خودت خره((  بستس درش چرا دستشویی گوشه گودالی

 خودشه

 کمی تو رفتم شد باز درش کندن تند تند کردم شروع و گودال سمت دویدم

 بازم اما وبد نور

 و بود نگت کشیده چی دیشب نفسم ببین تاریکه صبحه که االنه بود تاریک

 بوی مرطوب

 کردم حس بود جلو به فقط چشمم بود کرده خرد اعصابمو خون دهنده ازار

 پام

 روی رفت

 اول جلد مرده گل
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 زیر خون کلی با سر بدون موش چندتا کردم نگاه رو پایین چیزی حیوونی یه

 دیدن از بود

 نرمی جسم به پام دویدن موقع دویدم دویدم دویدم دو با شد چندشم صحنه

 افتادم و کرد گیر
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 موش از اما بود یموش صدا میومد پشتم از موش صدای کردم فرار و پاشدم

 بود بزرگتر

 سرم به خورد سختی جسم یک که بودم دویدن مشغول دویدم دویدم دویدم

 ...........و

 :نفس

 و دستم میسوخت چشام کردم باز چشامو داد ازار مو بینی بدی بوی یه

 چشامو و اورردم

 دبو خونی کردم نگاه دستمو تعجب با خورد مشامم به خون بوی که مالیدم

 گشتم هرچی

 اب زیرم کردم فکر اول بود خیس زیرم بود زیاد خون بوی ولی ندیدم زخمی

 و

 ترس با

 پر زیرم نشستم خون تو............... دیدم کردم نگاه زیرمو مانتوم شدن گل

 کل بود خون

 کشیدن جیغ کردم شروع میترسم سگ مثل خون از بود خون هیکلم

 جیییییییییییییییییییییییییییییییغ خون جغ

 خوووووووووووووووووووووون

 پام یه اخه شم خارج ل زگودا ا نتونستم رکردم هرکا اما کنم فرار پاشدم

 اما نمیخورد تکون

 حیوون اها گاز باشه گرفته گازش وحشی حیوون ریه انگا کردم نگاش چرا

 قرمز چشم
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 رمب ازگودال پا این با تونم نمی لعنتی اه گودال تو افتادن من فرار دیشب

 بگردم باید بیرون

 راه دبو باز چپ سمت بود بست بن راستم سمت نه یا دارم دیگه راه ببینم

 دنبال پامو افتادم

 فتمر سکته لب تا که شدم رو به رو صحنه یه با جلو رفتم میکشیدم خودم

 صدتا به نزدیک

 

 راست سمت خون قاطی کلشون و بودن شده بریده سر گنده صحرایی موش

 بدنشون و بود

 تننداش پا و دست که بود سگم دوتا جنازه بود افتاده دیگه هم رو سر بدون

 خون پام زیر

 اونقدر شده مخلوط چیزی یک با معلومه رنگش از نبود خالص خون بود

 ترسیده

 که بودم

 ردنک گریه کرد شروع و زمین رو نشستم بکشم جیغ چرخید نمی زبونم حتی

 صدا یه که

 اومد

 ترسیدی؟؟؟ چیه.:..

 رد شلباس رو بود پوشیده سفید لباس که بود جلوم ادم یه کردم بلند سرمو

 رو و بود خون

 ماسک صورتش
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 ؟؟؟ هستی کی تو: نفس

 گرفتم ازت انتقاممو که اینه مهم ام کی من نیست مهم:....

 کی؟؟ از چی؟؟ انتقام: نفس

 اول جلد مرده گل
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 نفسم تو از نیکویی نفس تو از تو از احساسم انتقام.:..

 کیه فهمیدم نمی االن اما واسم بود اشنا خیلی صداش خدایا

 تو کیی: نفس

 حتی تو اما میشناختم هم تغییر با صداتو که داشتم دوست اونقدر من:..

 نمی خودمم صدای

 کنی سکته زترس ا که بمونی اینجا انقدر حقته بهت تف شناسی

 به ودمسع فقط میاد یادم که اونجا تا نفسم میگفت من به کی بود کی صدای

 نفسم میگفت من

 

 میره دوستش با اقا مسعود((  افتادم صبا حرف یاد کجا اینجا کجا اون اما

 ))مسافرت

 تویی؟؟؟ مسعود: نفس

 شناختی عجب چه: مسعود

 نفس(( جلو اومد عقب رفتم جلو اومد عقب رفتم جلو اومد و اورد در ماسکشو

 مقاوم نترس

 نخوردم تکون))  واستا
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 چخبره اینجا ی میخوا چی من جون از: نفس

 باید وامت پس کردم التماست شکستم غرورمو من بگیرم انتقامو باید: مسعود

 که کنی التماسم

 نداره خروج راه اینجا وگرنه بهت ببخشم جونتو

 نکنم تورو التماس اما بمیرم حاضرم:نفس

 بستم چشامو صورتم سوختن با

 عوضی سگ: نفس

 دیگه سیلی یه

 اوردی گیر مظلوم روت به تف: نفس

 هک منی نبودم مظلوم من میزنه بودن زمظلوم ا حرف داره کی ببین هع: مسعود

 صدبار

 کردی مسخرم دوستام جلو تو اما اومدم جلو ر صدبا دارم دوست گفتم بهت

 کردی ضایعم

 ؟؟ میفهمی بدی پس تقاص باید االن بردی ابرومو

 اول جلد مرده گل
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 کردم بلند سرمو داداش با

 کنم چیکار ندارم حسی بهت وقتی: نفس

 کنم جا دلت تو خودمو که ندادی فرصت من به اصال تو لعنتی د: مسعود

 بوودم متنفر ازت من نمیخواست فرصت: نفس

 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 211 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 سوم سیلی

 کردم بلند سرمو موهام شدن کشیده با پایین انداختم سرمو

 التماس من کردم بهت من که هایی التماس اون مثل کن التماس بهم: مسعود

 پس واسه کردم

 ببخشم جونتو اینکه واسه کن التماس تو احساسم گرفتن

 تره شرف با مرگ بمیرم حاضرم بکش منو داری جرات عمرا: نفس

 بلند جیغ یه کشیدم جیغ درد از کشید شدت به موهامو

 روانی کن ول موهامو جیغ اخ اخ: نفس

 ی ای

 جنون مرز وبه من خودت تو دیونه دیونم من فهمیدی خوب افرین: مسعود

 کشیدی

 داری مشکل تو مریضی تو: نفس

 گردنش زیر سرم و شد کج پشت به گردنم که طوری کشید محکم موهامو

 قرار

 با گرفت

 دهنم تو زد ازادش دست

 کن التماس ببخش جونمو بگو خوردم گوه مسعود بگو: مسعود

 وت افتادم و دادم دست از تعادلمو کرد پرتم محکم صورتش تو کردم توف

 ی ها خون

 جیغ کردم شروع میشدم دیوونه داشتم خون اه حیوونا دیگر و سگ غلیض

 کشیدن
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 کمک جیغ: نفس

 اول جلد مرده گل
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 من نمیشه متوجه کس هیچ زمینیم زیر متر9 االن ما نکن تالش بیخود: مسعود

 نمیخواستم

 قهح االنت وضع پس نخواستی تو اما کنم ارومت میخواستم من شه اینجوری

 االن تو

 

 من زندانی

 زدم داد و پایین انداختم سرمو بودم ترسیده طرفم میومد داشت

 کمک: نفس

 بود مونده کم میدیدم که چیزی از کردم بلند سرمو نیومد واستادم هرچی

 بیارم در شاخ

 رو مسعود طاها بود بدی ودعوای بودن شده یقه به دست مسعود و طاها

 و بود انداخته

 رو طاها مسعود حاال شد عوض جاشون لحظه یه میزد مشت بهش مدام زمین

 حال میزد

 چشمم کردم نگاه برمو و دور خداآآآآآآ کنم چیکار میشد بد داشت طاها

 خورد

 تکه یه به

 دمز محکم ضربه یه پشت از و داشتم برش خودشه اره بزرگ خونی استخون
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 سر تو

 ..................افتاد هو یک و واستاد لحظه چند مسعود مسعود

 :طاها

 وتل تلو رفت گیج سرم پاشدم بود نفس جیغ اومدم بهوش جیغ صدای با

 افتادم راه خورون

 کرد یرگ پام نبود میرفتم که مسیری متوجه و میرفت گیج سرم صدا طرف به

 تکه یک به

 یه ورودی در دقیقا اوردم شانس خدایا شدم بلند جااومد حالم افتادم و سنگ

 دیگه گودال

 تمرف احتیاط با بودم گیج نمیدونم میومد صدا ته گودال تو از بودم افتاده

 بود مسیر یه پایین

 اپ و دست بدون چهارپا حیوونای و سر بی حیوونای پر اشغال اتو پر خون پر

 جلو داشتم

 کرد جلب توجهمو نفس صدای که میرفتم

 تویی؟؟؟ مسعود: نفس

 

 شناختی عجب چه.:....

 و مداو سیلی صدای که بودم کردن فکر مشغول مسعود کدوم ؟؟؟ کیه مسعود

 نفس ناله و اه

 بفهمم چیزی مگر کردم تیز گوشمو چخبره اونجا خدا یا

 عوضی سگ: نفس
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 سیلی صدای بازم

 اول جلد مرده گل
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 اوردی گیر مظلوم روت به توف: نفس

 که منی نبودم مظلوم من میزنه بودن زمظلوم ا حرف داره کی ببین هع:....

 بهت صدبار

 مضایع کردی مسخرم دوستام جلو تو اما اومدم جلو ر صدبا دارم دوست گفتم

 کردی

 ؟؟ میفهمی بدی پس تقاص باید االن بردی ابرومو

 فهیم مسعود مسعود این پس خودشه نفس برسه چه ترسیدم من دادش با

 بفهمم باید خودمونه

 چخبره اینجا

 کنم چیکار ندارم حسی بهت وقتی: نفس

 کنم جا دلت تو خودمو که ندادی فرصت من به اصال تو لعنتی د: مسعود

 بوودم متنفر ازت من نمیخواست فرصت: نفس

 میترسم هبش بد نفس برای میترسم اما جلو برم باید لعنتی اه دیگه سیلی یک

 باشه مصلح

 کن کمکش خودت خدای

 التماس من کردم بهت من که هایی التماس اون مثل التماس بهم: مسعود

 پس واسه کردم

 ببخشم جونتو اینکه واسه کن التماس تو احساسم گرفتن
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 تره شرف با مرگ بمیرم حاضرم بکش منو داری جرات عمرا: نفس

 

 روانی کن ول موهامو جیغ اخ اخ: نفس

 ی ای

 دویدم جلو میرم میشه چی که بدرک میکشه نفسمو موهای داره بمیرم الهی

 اما صدا سمت

 میدادم گوش هاشون مکالمه به همونجور صدا بی

 جنون مرز وبه من خودت تو دیونه دیونم من فهمیدی خوب افرین: مسعود

 کشیدی

 داری مشکل تو مریضی تو: نفس

 تدرس شدم قایم کوچیک پناهگاه یه پشت بهشون رسیدم دیگه سیلی یه

 بودم مسعود پشت

 کن التماس ببخش جونمو بگو خوردم گوه مسعود بگو: مسعود

 ستمب چشامو ترس از زمین با نفس برخورد لحظه کرد پرت نفسو لعنتی اه

 اول جلد مرده گل
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 کمک جیغ: نفس

 من نمیشه متوجه کس هیچ زمینیم زیر متر9 االن ما نکن تالش بیخود: مسعود

 نمیخواستم

 قهح االنت وضع پس نخواستی تو اما کنم ارومت میخواستم من شه اینجوری

 االن تو
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 من زندانی

 داشت جور همین مسعود شه تر بد ترسیدم شدم چی همه بیخیال لعنتی اه

 میشد نفس نزدیک

 پشت از کردم حمله مسعود طرف به و اومدم خودم به نفس کمک داد با

 برش گرفتمش

 یه میزدمش محکم و روش نشستم افتاد دهنش تو کوبیدم مشت با گردوندم

 به هواسم لحظه

 

 منو و کرد استفاده فرصت از مسعود شد پرت میکرد نگام تعجب با که نفس

 کرد پرت

 فش مدام و دهنم تو میزد محکم ی ها مشت با روم نشست خودش و زمین

 چشامو میداد

 که گیرمب دستشو راه تو که بودم ششم ضربه منتظر پنجم ضربه بودم بسته

 مسعود یهو

 چشمم مسعود افتادن با پایین افتاد روم از و شد شل بدنش بعد واستاد

 با که نفس به خورد

 مپاشد بود خونی هم استخون که دستش گرفته استخوان یه خونی صورت

 طرفش دویدم

 کردم بغلش

 ینجاا مسعود میکنی چیکار اینجا چیشیدی خوبه حالت خوبی نفس نفس: طاها

 چیکار
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 ..............لعنتی بده جواب ها داشت چیکارت میکرد

 :نفس

 یه کرد شروع کرد بغلم و طرفم دوید محکم و اومد خودش به دیدنم با طاها

 حرف ریز

 زدن

 ینجاا مسعود میکنی چیکار اینجا چیشیدی خوبه حالت خوبی نفس نفس: طاها

 چیکار

 لعنتی بده جواب ها داشت چیکارت میکرد

 خودتی لعنتی بعدشم بپرس یکی یکی چخبره هووووووووو: نفس

 درازه زبونت که هنوز: طاها

 فکرکردی چی پ اره: نفس

 دردام همه شدم اروم بود خوب چقدربغلش بودم بغلش هنوز خندید طاها

 این کاش رفت یادم

 

 ساسماح به توجه بدون لعنتی کنم عادت بهش نباید اه بود من مال ابد تا بغل

 نمیخواست که

 اول جلد مرده گل
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 اهاط بیرون کشیدم خودمو بغلش از بده دست از اغوشو این هم ثانیه یه حتی

 نگام تعجب با

 میکرد
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 حاال بریم اینجا از بیا شدم اروم بسه چیه ها: نفس

 کنیم روچیکار مسعود: طاها

 ))موقعیت این تو سوالی چه واال بیاد در گل ازش بکارینش((

 بدیم پلیس تحویل بیرون ببرمیش باید: نفس

 خودشه اره: طاها

 سرش پشت کرد حرکت و کولش رو انداخت کرد بلند رو مسعود رفت طاها

 افتادم راه

 میکنی چیکار اینجا تو: نفس

 بودا؟؟؟ من سوال این کنم فکر: طاها

 بگو اول تو خو: نفس

 جنابعالی دنبال: طاها

 حساب چه رو: نفس

 نکنته درد دستت عوض کمک میومدم نباید عجبا: طاها

 انداختم پایین سری شرمنده ها میگه راست

 نکنه درد دستت ییخشید: نفس

 ادی گودال سر به رسیدیم کنم سکوت دادم ترجیح داد تکون سر فقط طاها

 پام

 نگاش افتادم

 باال پرید طاها...  بود شده گم خون زیر کردم

 برسه من به دستش که طوری کن بلند رو مسعود: طاها

 باال کشیدش طاها گذاشتم طاها دست تو دستشو و کردم بلند رو مسعود
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 باال بیا: طاها

 اول جلد مرده گل
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 طاها چیزه: نفس

 کرد نگام سوال عالمت با طاها

 بپرم تونم نمی شده زخم پام: نفس

 شد جمع صورتش کردم حس لحظه ویه کرد پام به نگاه یه طاها

 کمکت تو میام االن کنار برو: طاها

 ماا باال برم کردم سعی بدختی با گرفت قالب برام و گودال داخل پرید طاها

 نشد

 نمیشه نه اخ اخ: نفس

 کنیم چیکار: طاها

 دونم نمی: نفس

 مپرت اروم و سرش باالی برد کرد بغلم طرفم اومد و زد خبیث لبخند یه طاها

 بیرون کرد

 قل که گرفتم گودال کنار سنگ به دستمو گودال لبه اومدم فرود درست

 جا به جا نخورم

 کشید تیر درد از پام کردم بلند خودمو سختی به و شدم

 اااااااااااااااااااااااااااااااااه: نفس

 کرد نگام نگرانی با باال بود رسیده تازه طاها
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 خوبی به زدم خودمو سوخت چهرش نگرانی واسه دلم

 چیه ها: نفس

 خوبی: طاها

 بابا اره: نفس

 شکر خدارو: طاها

 ؟؟؟ بریم:  نفس

 بریم:  طاها

 

 اول جلد مرده گل
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 نیست همرامون مسعود دیدم که جلو رفتم یکم افتادم راه

 طاها؟؟؟؟: نفس

 هوم: طاها

 کو مسعود: نفس

 پیشونیش رو کوبید دست با طرفمو برگشت یکهو طاها

 بیارمش میرم االن واستا: طاها

 بود خونی بدنم تمام نشستم زمین رو برگشت رو اومده راه و دوید طاها

 زخم از بعضیا

 و تکوندم موهامو بودم نشسته توشون که هایی خون از بعضیا خودم های

 پاره روسری

 .اومد زنون نفس نفس طاها کردم درست شدمو
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 .نبود............نب..............ن....................ن...........ن: طاها

 .نیست مسعود...مسعود....مسعود

 کردم نگاش ترس با

 چی یعنی: نفس

 بهش برسیم تا بدو باشه شده دور زیاد تونه نمی: طاها

 ودب شده جمع صورتم درد از گرفته درد بدجور پام دوید تند و گرفت دستمو

 گاز لبمو و

 طاها رسیدیم گودال در به میدوید فقط نبود طاها حواس اما بودم گرفته

 و کرد ول دستمو

 بیرون رفت

 بده دستتو: طاها

 ویدد اونقدر دوید و گرفت دستمو دوباره و باال کشید منو بهش دادم دستمو

 به رسیدم تا

 اومدن کجا از اینا خدا یا پلیس ی ها ماشین

 

 سرگرررررررررررررررد...........  نااااااااااااااااااااااااااااادری سرگرد: طاها

 بگیرینش کرد فرار مسعود نادددررررررررری

 اول جلد مرده گل
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 دستمو اام کنه تازه نفس تا شد خم و واستاد طاها بهشون بودیم رسیده تقریبا

 من نکرد ول
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 بزنم داد مخواستم پا درد از و میزدم نفس نفس زمین رو شدم ولو

 چخبره اینجا.:....

 کرد فرار مسعود سروان: طاها

 کیه مسعود.:....

 متهم: طاها

 گرفتیمش نباشین نگرانم نترسین اها.:....

 مسعود دیدیم ماشین سمت رفت نگامون هردومون کرد اشاره ماشینش به

 سرباز یه کنار

 کیدمیتر داشت سرم بود بد حالم شد ولو کنارم من از تر حال بی طاها نشسته

 سنگین سرم

 .........بستم چشامو گاه خودا نا بود

 :طاها

 ستقیمم نگام کرد اشاره ماشین به و نباشیم نگران گفت نادری سرگرد وقتی

 طرف رفت

 نیسنگی حس شدم ولو راحت خیال با سرباز یه کنار دیدم رو مسعود و ماشین

 متوجه کردم

 دادم تکون دستشو خنده با تودستمه نفس دست هنوز شدم

 شد تموم...تم.... باالخره...باال..با... نفس...نف.....ف...ن: طاها

 نشد خبری اما بودم نفس از العمل عکس یه منتظر عمیق نفس یه

 ؟؟ نشدی خوشحال: طاها

 سکوت بازم
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 یسرما از دادم فشار و گرفتم لذت با دستشو گرفته نفسش حتما اوووف

 یخ وجودم دستش

 ...کرد

 سردی چقدر وای: طاها

 سکوت بازم

 اول جلد مرده گل
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 ... خون...  سرد دست(( میخوادانگار لفظی زیر خانوم بدبختیا عجب بابا ای

 ))سکوت

 ستهب چشاشو حال بی نفس دیدم نشستم سرعت به شد هوشیار مغزم هو یک

 به صورتش و

 خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عباس حضرت یا میزد کبودی

 نفسس نفس نفس: طاها

 عزیزم نفس پاشو زندگیم نفس پاشو طاها مرگ پاشو نفس

 بود بردیده امونو اشک گرفتم سفت دستاشو

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: طاها

 ببرتش اومده پرستار کن ولش پاشو جان طاها: نادری

 دوباره زدن فریاد کردم شروع و شد تازه دلم داغ سرگرد صدای شنیدن با

 خداااااا لعنتی پاااااااااااااااااااااااااااااااااشو نفسم نفس نفس: طاها

 یه ماشین یه تو بردن و کردن جدا نفس از منو عده یه نبودم حالم متوجه
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 دادن بهم قرصی

 .........شد دنیاسیاه نفهمیدم هیچی دیگه

 :هفتم فصل

 ..پریدم خواب از ها بچه صدای با

 چیه قضیه بفهمم باید چی یعنی: نینا

 میگه خودش شه بیدار عزیزم دیگه کن بس: سهند

 نفس پیش بخش میرم پس باشه اه: نینا

 

 برو باشه: سهند

 هم بعد و در شدن بسته و باز صدای شد محو کم کم که هایی قدم صدای

 یکی حضور

 کنارم
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 ؟؟؟؟؟ نمیشی بیدار چرا چیشده داداش: سهند

 بیدارم که من: طاها

 زدم توهم االن نشنیدمم صداتو بس از: سهند

 گفتم و. شدش خم سر تو زدم دست با میگه چی این

 بیدارم میگم کوری مگه: طاها

 شاد چهرش هو یه افتاد من به چشش وقتی و کرد بلند سرشو تعجب با سهند

 شد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 225 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 راچ ؟؟ اینجایین چرا چیشد؟؟؟..  دادی سکته مارو که تو پسر بیداری: سهند

 بیهوشه نفس

 ؟؟؟

 ....نادری سرگرد....سوخته شهر...مسعود:  طاها

 بده توضیح قشنگ میگی چی: سهند

 کجاس نااااااااااااااااادری سرگرد: طاها

 بیرونه باش اروم: سهند

 بیاد بگوزود کن صداش صداش صداش: طاها

 منو نخور واستا خو: سهند

 بیاد بگو اه: طاها

 اومد نادری سرگرد با دقیقه چند از بعد بیرون رفت و داد تکون سر سهند

 کردی باز چشاتو عجب چه: نادری

 زندان بردینش چیشد؟؟: طاها

 هستیم بازجویی مشغول هنوز بازداشتگاهه اما نه زندان: نادری

 

 چی یعنی اه: طاها

 اول جلد مرده گل
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 بلدیم وظیفمونو ما کن استراحت بگیر تو: نادری

 الشح کجاس؟؟ نفس ؟؟ چیه قضیه یعنی پتو زیر رفتم و دادم تکون سر فقط

 با ؟؟ چطوره
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 زدم صدا رو سهند و بیرون اومدم پتو زیر از نفس یاد

 سهند...  سهند.  سهنننند: طاها

 سرم باال رسوند خودشو دو با سهند

 ؟؟؟؟ چیه ها: سهند

 ؟؟ چطوره حالش کجاس نفس: طاها

 افتاد یادت عجب چه: سهند

 دورما ازش ساعته چند خوبه: طاها

 بیهوشی ساعته37 االن شما خوشه دلت عمو برو ساعت چند: سهند

 تقریبا نصف روز یه یعنی ساعت37

 کجاس نفس ولش اینارو خوب: طااها

 بیهوشه ویژس های مراقبت بخش تو: سهند

 ویژه مراقبت چی برای: طاها

 ونخ کلی کنده روییشو گوشت و گزفته گاز پاشو وحشی حیون یه: سهند

 ازش

 و رفته

 دیمیکش خودت دنبال اونو انگار نادری سرگرد های گفته طبق هم جنابعالی

 به

 فشار پاش

 ولی نیومده بهوش و بیهوشه هنوز دیده اسیب عصبیش های رگه و اومده

 حیاطیش عوامل

 ......و درسته
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 بعد بگیر نفس یه داداش: طاها

 تو اومد نینا که بده ادامه خواست و کشید عمیق نفس یه سهند

 

 تلفنت بیا سهند: نینا

 اول جلد مرده گل
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 اومدم: سهند

 ؟؟؟ نیومده بهوش طاها: نینا

 بازه چشام که من کورین ها شما مگه بابا ای: طاها

 زد ممحک یکی بود عصبانی چهرش نزدیک اومد بعد کرد نگام تعجب با: نینا

 تو

 گوشم

 صورتم رو گذاشتم دستمو

 هوش بی ما به دادن خبر بدون باشه اخرت دفعه زدم این برای اینو: نینا

 ؟ فهمیدی میشی

 اساسی بود کرده کپ سهندم بود جدی خیلی چهرش کردم نگاش تعجب با

 اقعاو ببینم که زدم باو کردم شوخی هاشونو قیافه خخخخخخخخخخخخخ: نینا

 نه یا بیداری

 صورتم اخ ها ادمیه عجب

 میشدا معلوم میزدی هم تر اروم: طاها

 زدنش محکم به فازش نه: نینا
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 نینا داشتی کارم چی: سهند

 ...میخوره زنگ داره االنم و اومده اس برات گوشیت بیا اها:  نینا

 :داد جواب و گرفت رو گوشی سهند

 خب خیلی./.........../..عصبی چه اوه اوه./....................../..بزرگه داش سالم به

 بگو

 خبر کالغ این اونوقت عجب/............./..گفته تو به کی/ ............../..  چته

 کیه رسون

 /اصال؟؟ نباشه راست خبر شاید گفته من از زودتر که

 نه./............/..اعصاب بی اوه.........../..خخخخخخخخخ/.....................

 منو نزن خب خیلی./............./.. کنیا اذیتش حالت به وای./.........../..اینجاس

 بیا

 

 :گفت و نینا طرف گرفت گوشیو سهند

 داره کار تو با ارش بیا: سهند

 من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: نینا

 اول جلد مرده گل
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 اوهوم: سهند

 شد خارج اتاق از و گرفت گوشیو تعجب با نینا

 داشت؟؟؟؟؟؟؟ چیکار: طاها

 چرا هناراحت اونم نینا خاستگاری برم میخوام گفته بهش کی نمیدونم: سهند
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 بهش زودتر من

 نگفتم

 اها: طاها

 فکر خونی های استخون و قبرستون معمای به داشتم و بودم کشیده دراز

 چند میکردم

 شغولم گوشیش با سهند بود رفته سر حوصلمم و بودم بیکار که بود ساعتی

 بود

 رفته؟؟ سر حوصلم اه: طاها

 چیکارکنم میگی خو: سهند

 میشم مرخص کی من: طاها

 صبح فردا: سهند

 اووووووووووووووووووووووف: طاها

 چته: سهند

 ببینم رو نفس برم میتونم چیزه: طاها

 :گفت بیخیال سهند

 مالقاته وقت دیگه دقیقه42 باو اره: سهند

 باشه خالی اتاقش میخوام باشه مالقات وقت تو نمیخوام نه نه: طاها

 اونوقت چرا: سهند

 

 میتونم که موقعیتیه تنها باهاش زدن حرف برای میدونم که خودم چرا واقعا

 راحت باهاش
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 ؟؟؟؟؟ بگم چی سهند به االن اما اومدن بهوش قبل بحرفم

 اول جلد مرده گل
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 بزنم حرف باهاش مسائل سری یه مورد در میخوام: طاها

 هوشه بی اون: سهند

 دادیا گیر اه: طاها

 مشکوکی تو: سهند

 کنیم عوض جاهامونو بده اس نینا به اصال توچه به: طاها

 باووشه: سهند

 بدو: طاها

 اتاق طرف یه رفتم منم و من اتاق تو اومد نیا دیگه دقیقه ازچند تر کم تو

 بغض راه تو نفس

 نمیاورد طاقت دلم اما ببینمش حال اون تو تونستم نمی بود گرفته گلومو بدی

 شدنم سرد قبل

 ورتق گلومو بغض بدبختی با اتاقش در به رسیدم بره یادم گرماشو باهاش

 اشکامو و دادم

 من اینده مثل درست روح بی و سرد اتاق یه شدم اتاق وارد کردم خشک

 از خروج موقع

 حاال که نفسی من نفس و پنجره زیر درست بود اتاق ته تخت یه...........  اتاق

 بودم فهمیده

 پاش هی بود کرده تغییر خیلی قیافش جلو رفتم بود روش وصله بهش نفسم
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 بود گچ تو کامل

 اندب راستش دست کبود خیلی بود کبود لپش و لباش دور و قرمز صورتش

 بود شده پیچی

 

 چهرش و بود شده بسته روم ایش سورمه چشای بود وصل سرم دستشم اون

 بود جون بی

 وابخ که بود وسطی تخت رو پیرزن یه فقط کشیدم اتاق تادور دور سرک یه

 و بود

 دبو افتاده سرش چون زدنه چرت وسط انگار وبود گوشی تو سرش همراهشم

 بیخیال

 سرم بهش که رو دستش نفس همراه صندلی رو نشستم و شدم اطرافم

 گرفتم رو بود وصل

 نزدیکه اخرین باشه حواست طاها انداخت لرزه به بدنمو سرماش دستم تو

 حرفاتو همه پس

 برو و بزار جا خودتو بگو

 نیست معلوم که ناخونده عشق یه عشقی چه اونم شدن عاشق بده چقدر: طاها

 سرباز کجا از

 باید نیومده وجود به که عشقی یه پروییه میدونم که عشقی یه کرده

 نگم چرا کنم سرنگونش

 اس یتیم یه وثوق طاها من نه ها بعد ولی بگم که دارم شهامتشو االن میگم

 از پامو وپاس
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 همه ولی تکه که دختری شدم خاص دخت یه عاشق و کردم تر دراز گلیمم

 پاکه دنبالش

 قلب تو ولی گانه رفتاربچه یه داره کوچیک قلب یه احساسه با مهربونه

 جایی من کوچیکش

 به منفس نمیشه باورت خودتم حتی که اونقدر دارم دوست نفسم نفس ندارم

 پس وصله نفست

 میگن من شادیه مالک شادیت که باش شاد شو خوشبخت بکش نفس

 مردهای

 رو مردادی

 اول جلد مرده گل
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 یول بود غلط عشقم اما شدم عاشق همیشه برای بار یه من دارن وفا عشقشون

 خوشحالم

 زندگیمو خاطرش به داره ارزش داره شدن عاشق ارزش که شدم کسی عاشق

 نفسم کنم فدا

 گها ببخش منو شم سرد باهات مجبورم اگه ببخش منو میرم اگه ببخش منو

 نیست قرار

 شادی تو دارمت دلم تو همیشه میکنم حست همیشه بدون ولی ببینم شادیتو

 درون از اما

 خدا میگیره ازم خدا دارم دوست که هرکیو چرا دونم نمی تو مثل منم داغونی



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 233 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 لج من با

 هواتو دور از پشتتم کوه مثل بدون اینو ولی نمیام جلو اگه ببخش ؟؟؟؟ کردی

 میرم من دام

 مراقبش بده قول بده قول نفس مهرته پر دستای تو دلم اینجاس دلم اما

 نفس نفسم نفس باشی

 شرطو ینا تو پاشو کنیم بندی شرط دوباره پاشو بخند دوباره وپاشو پاشو طاها

 قلبم بردی

 خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باش خودت مراقب نفس

 امانته تو دست نفسم

 و بمونه بزار نکن کاریش رو نفسم اما نزدم دم کردی باهام کاری هر خدا

 منم تا بخنده

 ......................کنم زندگی بتونم

 خم مبوسید دستاشو بودم نشده بود چکیده نفس دست رو که اشکام متوجه

 پیشونیشو شدم

 اه میبودی من سهم میشد چی کردم نگاه بستش چشای به دقت با بوسیدم

 .....لعنتی

 رو پاشدم بودن شده تر گرم دستاش کردم حس بوسیدم رو نفس دست

 لب زیر برگردوندم

 

 کردم زمزمه

 ببخش منو نفس: طاها
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 میشدم رد پیرزن تخت کنار از وقتی کردم کج خروجی درب طرف به رامو

 حلقه

 اشک

 دیگه من نبود مهم واسم چیزی دیگه دیدم همراش و پیرزن چشای تو رو

 نداشتم وجود

 هداشت وجود پاک عشق هم زمونه و دور این تو که نمیشه باورم پسرم: پیرزن

 حق به باشه

 برسید هم به همدید قسمت اگه که تن پنج

 نشای جلو دستشویی سمت به رفتم شدم خارج اتاق از و زدم پوزخند یه فقط

 به واستادم

 هپولید ژولیده گندمی جو موهای باال وبه معولی پسره یه کردم نگاه خودمخ

 چشای...

 رمزق نوکش گریه سر از که کوچولو شاید یا متوسط دماغ....  تیره خاکستری

 بود شده

 نگشر تر کوچیک باالییم لب تپل و بزرگ پایینیم لب بود عجیب لبام.....

 ته مالیم صورتی

 رموس و اینه تو پاشیدم اب مشت یه عصبانیت از بود شده بلند یکم ریشم

 تو پایین انداختم

 و شد نمی دیده ورزشیم اندام بودم شده مسخره واقعا بیمارستان لباس

 از کوچیکتر پاهام
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟ ها کنه ردم نفس میترسم که کمه چیم میشد دیده عادی حالت

 قرار

 بی نفس بود

 اه رفته یادت بشه نفس

 صورتمو و دست لعنتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 اول جلد مرده گل
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 خوردم اب کن سرد اب از تووراه خودم اتاق طرف به افتادم راه و شستم

 بود یعاد چهرم

 کردم گریه شد نمی معلوم

 تو رفتم و کردم باز درو رسیدم اتاق در به

 نیومد بهوش: نینا

 پیشش برو نمیدونم: طاها

 دیگه تومیمونی اومدی چرا خوب: نینا

 برووووووووووووووووووووووووووووووووو یعنی برو میگم د: طاهآ

 ومدا صدا بی و کرد نگاه بهم تعجب با نینا کردم تعجب زدم که دادی از خودم

 و شد رد ازم

 روش شدم ولو و رسوندم تختم به خودم.  رفت

 میکنی بیداد و داد چرا چته هوووووووووووووی: سهند

 بابا برو: طاها
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 طرفی من با بزنی داد نینا سر دیگه بار یه: سهند

 مشکلیه بزنم داد سرش میخوام داداشمه زن: طاها

 بیشعور خخخخخخخخخخ: سهند

 بیرون هری حاالم خودت: طاها

 مواظبتم من: سهند

 بیرون نمیخواد: طاها

 بخواب بگیر چی یعنی: سهند

 بیرون: طاها

 نچ: سهند

 بیرون: طاها

 اول جلد مرده گل
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 نچ: سهند

 جهنم به: طاها

 

 ینان جیغ صدای ببندم چشامو اومدم تا پتو زیر رفتم و بهش کردم پشتمو

 .............اومد

 :نفس

 من به عشقش به داره و سرم باال اومده که طاها خواب میدیدم خواب داشتم

 میکنه اعتراف

 من اما ببخش منو گفت رفتو رفت هو یه اما حرفاش بود قشنگ چقدر
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 بمونه اون میخووام

 اون نشد وا چشمامم حتی نشد بزنم حرف بتونم کردم هرکاری اما میره کجا

 ترس با رفت

 کردم وا چشامو کشیدم خفیف جیغ یه و پاشدم هو یه دیدم که کابوسی از

 اه نبود خبری

 بوی اشناس نا چقدر کیه اتاق اینجا افتاد اطرافم به چشمم بود خواب همش

 ازارم الکل شدید

 ای کردم بسته و باز بار چند کرد اذیت چشامو نور کردم باز تمام چشامو داد

 اینجا خدا

 سوخته... شهر: اومد یادم چی همه کردم فکر که یکم ؟؟؟؟؟؟؟؟ کجاس

 ...خونی استخون...

 اینجا یعنی...... و رفتن هوش از... دویدن... پام... وحشی حیوون... مسعود

 بیمارستانه

 اه کشیدم دراز بودم عرق خیس بود کرده عرق کشیدم پیشونیم به دستمو

 جمله مدام لعنتی

 چرا اه ببخشم چی برای)) ببخش منو نفس(( میرفت رژه سرم تو طاها اخر

 حرف واضح

 حس وگرماش گرفت دستمو وقتی باال رفته خوابا کیفیت میگما خخخخخ نزد

 حتی کردم

 واقعیت وت ماکه خدا بود خوبی حس خیلی کردم حسش بوسید پیشونیمو وقتی

 رو چیزا این
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 رو چیزا این بفهمم خواب تو کردی کاری حداقل ممنون کنیم نمی حس

 خواستم

 رو جایی

 ها بابا ای میشد مانع دستم سرم اما کنم لمس رو بوسید خوابم تو طاها که

 گیر در و مشغول

 فتمر چیشد نفهمیدم و اومد نینا گفتن نفس جیغ صدای که بودم سرممم با

 فشارم انقدر بغلش

 .بودم گرفته درد سر میداد

 کن ولم نینا منو کشتی اخ اخ: نفس

 برگردوندی بهم نفسمو خدا مممنون ممنون اومدی بهوش نفسی وای: نینا

 منو ولکن خب خیلی: نفس

 کنم صدا شونو سهند میرم من خوشحالم خیلی نفسی وای: نینا

 ستارپر چندتا با هراسون هردوشون دیدیم ها بچه دنبال بره برگشت تا نینا

 تو اومدن

 اول جلد مرده گل
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چخبره اینجا: نفس

 احلو دنبال اومدیم مردی خدا لطف به کردیم فکر ما نفس زد جیغ نینا: طاها

 خوری تنها سهند توکو حلوای اما نزاشتم دستتون رو خرج نترس: نفس

 کردین
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 ؟؟؟

 تو جنازه جز بودن همه نه: طاها

 نبودم خودم خنگه بود که جنازم من: نفس

 میگیا راست ااااااااااااا: طاها

 درازه زبونتون شرایطم بدترین تو میاد خوشم نه: سهند

 کردنم معاینه کردن شروع و برم و دور اومدن پرستارا خندیدم همگی

 خانوم نینا راستی: سهند

 جانم: نینا

 گردوندت برش بهت شکر خدارو و نفسته نفس که: سهند

 

 بعله خخخخخخخخخخخخ: نینا

 ام؟؟؟؟ چی من پس: سهند

 نفسمی تو: نینا

 ؟؟؟؟؟؟ داری نفس دوتا وا: سهند

 منفس بگم مجبورم نفسه ابجیم اسم کنم چیکار خو خخخخخخخخخخ: نینا

 شد حسودیم من میکنیا عوض اسمتو مشهد رفتیم نفس: سهند

 لقبم چه باشه اسمم چه ام همه نفس من نداره فرقی: نفس

 نداره جواب حق حرف: سهند

 میگیرم حالتو ؟؟؟ هس ام تو نفس ،،، نفس که: نینا

 اول جلد مرده گل
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 منه گله منه خواهر جا نفس.......  اخه چیزه یعنی نه چی: سهند

 ؟؟؟؟؟؟ گلته: نینا

 ..........چیزه نه نه نه: سهند

 پاشهب هم از زندگی یه خوبه االن بیا اسمت این با بزنن گندت نفس ای: سهند

 بودن اتاق تو که کسایی حتی خندیدن همه

 کنید صدا نیستین بلد خودتونین مقصر چه من به: نفس

 کنیم صدات چی بگو بلدی که شما: طاها

 کنین صدام نفس اجی میدم افتخار خخخخخخخخ: نفس

 چهرش طاها اما لبشون رو اومد لبخند نیمچه یه نینا و سهند حرفم این با

 عادی

 عادی بود

 هع هکن صدات اجی عمر یه میاری طاقت حاال نفس بزن گندتت اه( پایین روبه

 خدا وای)

 رو قضیه نگیره جدی میکردم عا دعا کنم چیکار حاال میگیا راست

 میشیم راحت کی ما دکتر اقای: سهند

 اومد خانوم نفس ازمایش جواب وقتی فردا ایشاهلل خخخخخخخخ: دکتر

 نفس اجی نه خانوم نفس دکتر: سهند

 

 نبود اینجا من همسر شکر خدارو بعله اوه: دکتر

 ترمدک و سهند کردم نگاه باشن شاد داشتن سعی مثال که مسخرمون جمع به

 پسرجون یه که



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 241 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دوبو گوشی تو سرش نینا بودن خندیدن مشغول میخورد بهش کمتر یا32

 یه اروم هم طاها

 بود واستاده زیر به سر گوشه

 میشم مرخص کی من مرتضوی دکتر: طاها

 ؟؟؟؟ اتاقید کدوم تو شما: دکتر

 نمیدونم: طاها

 اول جلد مرده گل
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 :داد جواب سهند که میکرد نگام تعجب با دکتر

 4تخت392 اتاق دوم طبقه: سهند

 بودی کرده دیونه هممونو میزدی حرف خواب تو که همونی شما اها: دکتر

 بودی بیهوش

 گمانم به

 کنم فکر: طاها

 نداری؟؟؟ خبر خودت حال از وا: دکتر

 میشم مرخص کی حاال خخخخخخخخخخخخ: طاها

 یصتوترخ برگه بریم بیا االن خوبه حالت اما بشی مرخص فردا بود قرار: دکتر

 کنم امضا

 شه حاضر کنم کمکش میام منم بریم: سهند

 بریم: دکتر

 لیبغ تخت همراه خانوم به داشتم نینا موندمو من رفتن طاها و سهند و دکتر
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 جور یه که

 اومدم خودم به نینا حرف با که میکردم نگاش میکرد نگام خاصی

 نمیده؟ بروز چیزی که نادری سرگرد چی قضیه چیشد نگفتی: نینا

 

 شدم گیج خودمم نیاوردم در سر خودمم قضیه از شد چی واقعا

 گیجم خودم نمیدونم هییییییییییی: نفس

 چیشده پات راستی اه: نینا

 بود شده پیچی باند زانو تا که پام سمت رفت نگام پا اسم با

 گرفت گاز پامو حیونی یه: نفس

 سرت تو خاک: نینا

 ؟؟؟ بیاد بگی دکترم به میشه: نفس

 اوهوم: نینا

 اول جلد مرده گل
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 همراه خانوم بودم سقف به خیره کشیدم دراز کنه صدا رو دکتر رفت نینا

 باالا اومد بغلی

 سرم

 ؟ داشتین کاری سالم: نفس

 داره حق نازه صداتم قشنگه خیلی چشات: خانومه

 داره حق کی میگه چی این وا

 میگید؟؟ چی نشدم منظورتون متوجه ببخشید: نفس
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 اومد دکتر بزنه حرف اومد تا خانومه

 ؟؟؟؟؟؟ جانم: دکتر

 ؟ میشه چی پام ؟ میشم مرخص کی من: نفس

 گفت و کرد چک دکترپروندمو

 هماد خونت تو نبود خالص خون اما چسبیده خون پات به اومدی وقتی: دکتر

 اختالل

 تی؟؟پرس شیطان تو میکنن استفاده پرستان شیطان اکثرا که بود اعصاب

 بکنم غلط نه وا: نفس

 یقاط بازم اما کردیم پاک بدبختی با ماهم و بود الوده خونش خالصه: دکتر

 هس خونت

 

 میقهع زخمش پاتم بشی عصبی یکم و باشه خرد اعصابت روزی دوسه ممکنه

 فشار بهش

 کن عوض باندشو روزم هر نیار

 گرفتینش؟؟ گچ مگه بدم تکونش نمیتونم چرا: نفس

 باشن نگران بستیمش سفت اومده فشار خیلی خیلی بهش چون ام نه: دکتر

 فقط میشه خوب

 نکنه عفونت باش مواظب

 کردم تایید رو دکتر های حرف سر با

 میشم؟؟؟ مرخص کی دکتر: نفس

 صبح فردا شاید نداری خاصی مشکل: دکتر



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 244 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اول جلد مرده گل

138 
 ممنون اها: نفس

 درخدمتم من بود مشکلی خواهش: دکتر

 گرفت دستمو کنارم اومد نینا رفت حرف این گفتن بعد دکتر

 قضایاس این ی همه پشت مسعود پووووووووووف: نفس

 مسعود؟؟؟؟ کدوم:نینا

 و خواستگاری ازم باری چند که هام همکالسی از یکی فهیم مسعود: نفس

 چون

 نظرم به

 .میخواد خاطرشو بدجور صبا درضمن و دادم رد جا در نبود خوبی ادم

 پر هات؟؟بدن لثه شدن زخم صورتت؟ کبودی چی؟ پات پس اهاخو: نینا

 خونت؟؟

 پس میترسیدم خون از من میدونسته مسعود کردی دیونم نینا وای: نفس

 منو خواسته

 نای و کاووش عشق میدونسته چون و بگیره انتقام که بترسونه اونجوری

 راز از حرفام

 

 یرگ ومثال زیر اون بکشونه منو که کرده استفاده حرفا این و استخون درست

 منم و بندازه

 داره دوسم میکرد ادا که هاش التماس عقده اون سر کنه ازادم کنم التماسش
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 چی؟؟؟ شدن غیب که افرادی اون پس: نینا

 خو بپرس سرگرد از برو نمیدونم اینو دیگه: نفس

 تو هدوبار رفت سرش و نشست داد خاتمه بحث این به سر دادن تکون با نینا

 یه گوشیش

 از منم بودن دادن اس غرق اونقدر بود لباش رو مشکوکم داغون لبخند

 استفاده فرصت

 ها اس خوندن کردن شروع و قاپیدم دستش از وگوشیو کردم

 ممن مرده با عروسی بابا ای/میاد در گرون خواد نمی باغ بسه تاالر سهند نه

 باغ هم میگم

 اول نکن ولخرجی خخخخخ/ ی دیجه با خصوصی بردار فیلم هم تاالر هم

 وا/کاری

 ادم

 ونممن/بسازم رو ها خاطره بهترین برات میخوام میگیره عروسی بار چند مگه

 تو

 رمدا دوست منم/زندگیم دارم دوست/جونش/ خانومی نینا/  سهند بهترینی

......./ 

 رفتمگ گوشیش گرفتن سر میکرد خودکشی داشت که نینا طرف به رو گوشی

. 

 رو گوشی

 قاپید دستم از

 فضول: نینا
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 ازن برام داشت کرد لوس خودشو و پایین انداخت سرشو کشید خجالت مثال

 میکرد

 من نه نازکشته اون نگیر اشتباه سهند با و من هووووووووووووی: نفس

 !!!!!!!!!!ناملد اااا: نینا

 

 خورد بهم حالم اووووووووق ببند درد: نفس

 حسود اییییییییییییش: نینا

 ؟؟؟ شد مرخص طاها: نفس

 اه میگفت من به طاها حرفارو این میشد چی کردم تعجب سوالم از خودم

 طاها نفس لعنتی

 اوکی نیک فراموشش باید یعنی نشونس یه این ناخونده عشق گفت خوابت تو

 میشی سرد

 باهاش

 واال نمیدونم: نینا

 پس ولش: نفس

 بپرسم برم میخوای: نینا

 نیست الزم نه: نفس

 برم بزار نه: نینا

 بخوابم میخوام برنگرد فقط برو میاد بدتم خیلی نکه: نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 247 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 چشششششششششششششششششششم: نینا

 خونه میرن ودارن شده مرخص طاها داد اس دقیقه جند بعد بیرون رفت نینا

 براشون میره

 ما فروش ادم خواهر از اینم هع میاد زود صبح کنه درست غذا

 دمپاش نینا سروصدای با صبح خوابیدم طاها بوسه به فکر با کشیدم دراز

 بخوابم بزار نینا اه: نفس

 بلیط شبم7 ساعت پاسگاه بریم بعد خونه برگردیم باید مرخصی پاشو: نینا

 داریم برگشت

 اول جلد مرده گل
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 خروج درب طرف به و بیرون رفتیم اتاق از شدم حاضر و پاشدم حال بی

 کردیم حرکت

 

 نینا رو بودم انداخته وزنمو نصف همون برای برم راه راحت نمیتونستم

 در رسیدیم

 شدم سوار و کرد باز برام رو در و شد پیاده ماشین از سهند بیمارستان

 ریمب اون بعد بخریم عصا باید نفس برای اول ادرس این به برو سهند: نینا

 لباسامونو خونه

 داریم بلیط شب که پاسگاه بریم کنیم عوض

 نکن عجله خانومی جشم: سهند

 اهاط چرا در به دادم تکیه بیخیال کنم مسخرشون که نداشتم حوصله اصال
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 هع دنبالم نیومد

 دیدم خواب دنبالم بیاد بعد نمیگیره تحویلمم اون ای انتظارمسخره عجب

 خیره

 جور همین

 شد خالی سرم زیر هو یه و داشت نگه سهند که میکردم سیر خیالم تو داشتم

 بلند سرمو

 تکیه بهش سرمو که دری بیشعورا میخندن دارن سهند و نینا دیدم کردم

 باز رو بودم داده

 میخندن دارن االن افتاد سرم کردن

 ببندین باو بگیرین درد: نفس

 زدیم صدات صدبار کجایی معلومه خانوم خخخخخخخخخخخخ: نینا

 هست تنم تو ها بخش ارام اون اثار هنوز گیجم بابا: نفس

 شد فراهم ما خنده موجبات نداره اشکال خخخخخخ: سهند

 چیکار؟؟؟ اینجا اومدیم ما االن...  ببندید حاال خو: نفس

 خریمب عصا برات اومدیم بابا مرد یا بود زن لیلی میپرسه خانوم تازه به: نینا

 بزن بیا حاال خو: نفس

 نداری زدن: نینا

 نداری؟؟ جراتشو: نفس

 ببینی؟؟ بزنم: نینا

 ندارم زدن گفتی که تو: نفس
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 !!!!!!افتادیما عقب خیلی برسیم کارامون به بریم کنید بس میشه:  سهند

 اول جلد مرده گل
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 بریم باشه نیست که مسابقه بابا: نفس

 زا اه کرد درست مناسب برام رو قدش گرفتیم از عصا ویه مغازه تو رفتیم

 متنفرم عصا

 کشتن دخترتو که کجایی مامان

 ستد وسایلم دادن بعد و شدم پیدا عصا با خونه رفتیم و شدیم ماشین سوار

 افتادم راه نینا

 اام داخل رفتم بود شده تنگ خیلی طاها برای دلم حال در رسیدم خونه سمت

 منتظر هرچی

 گرفتم پیش اتاقو راه سرخورده نشد طاها گویی امد خوش از خبری واستادم

 اتاق تو رفتم

 لباسامو حال بی و خسته شد خارج بدنم از هو یک بود همرام انرژی هرچی

 کردم عوض

 ، بودک چشام زیر نداشتم فرقی هیچ مرده یه با کردم نگاه اینه تو قیافم به

 لبه کبود، ام گونه

 هی میداد نشون بیشتر چشامو ای سورمه رنگ که ای سورمه مقنعه یه پاره،

 مشکی مانتو

 وارممشل میکرد درد بدجور اما بستنش چرا نمیدونم شده پیچی باند دست یه

 عوض زور به
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 و پوشیدم مشکی ای سورمه شلواری دامن یه بود شده داغون پام کردم

 –گرفتم عصامو

 داشتمن حوصله بیرون انداختم جونمو بی تن اتاق از برداشتم کیفمم و بغلم

 پایین رفتم پله از

 ایبر شد گم سهند و نینا های خنده صدای بین زمین به عصام برخورد صدای

 به بار اولین

 

 میسوزم عشقم حسرت در من و خوشه عشقش با اون چون شد حسودیم نینا

 اون حال االن

 هم زوری لبخند یه حتی بتونم کردم هرکار.  میکنم درک رو نینا های موقع

 هع نشد بزنم

 تیح که کسی عاشق شدم عاشق فقط شده چی مگه بزنم قهه قه باید البد اره

 دیدنمم برای

 اه میکنن درکم عاشق ی توجه بی به حساس های دختر االنمو حال نیومد

 بغض

 گلمو بدی

 کردم کج ها بچه صدای طرف به رامو بیاری کم نباید نفس بود گرفته

 انگلیس ملکه شدن فرما تشریف عجب چه به به: سهند

 نمیبینمش؟؟؟ کو: نینا

 انگلیس ملکه م ا ی ا اهم اهم: نفس

 ههههههههههه تو زرررررررررررررررررررررر: نینا
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 ؟؟؟؟ بریم خب!  باو ببند: نفس

 بریم: نینا

 بریم بیا گمشو طاها: سهند

 بود زدن حرف مشغول اومد بدست تلفن طاها

 اول جلد مرده گل
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 دعواش خب خیلی./....................../.. گفتم بهت منکه ستاره بابا ای: طاها

 االن تو میکنم

 میکنه داغون ادمو گریت چون چرا./............................/..  نکن گریه

 میکنم دعواش خودم گریت فدای نکن گریه ستاره/.........................../..

 من میخوای

 باشه باشه/........................./..نکنن؟ اذیتت دیگه که بزنم حرف باهاشون

 افرین چشم

 

 مواظب بسالمت برو نه/........................./.. خوب دختر نکن گریه دیگه

 خودت

 باشیا

 خدافظ/......../..؟

 هندمس و نینا و نشستیم عقب طاها منو پیوست ما جمع به و کرد قطع تلفونو

 جلو

 عشق ندید اما بگیر جونمو خدا نه ؟؟ عشقشه ؟؟ باشه میتونه کی ستاره یعنی
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 نه؟؟ طاها

 من چرا خدا ؟ میکنم التماس بهت خدا

 .........راستی: طاها

 شده جمع اشک چشام تو بودم مطمعن کردم نگاه بهش طاها صدای با

 .....هوم: نفس

 االن زخمیه پات که منه خاطر به میخوام معذرت: طاها

 رومو و نزدم حرفی بغضم نشدن اشکار ترس از بدم تکون سر تونستم فقط

 برگردوندم

 نفس اجییی) مکث کمی یه با(  شرمندتم کل در: طاها

 ریخت اشکم قطره خوداگاه نا سرم رو ریختن یخ اب تشت یه اخرش حرف با

 خیلی پایین

 عه!!!!!!!!!!  باال کشیدم دماغو و کردم پاک چشامو لباسم استین با نامحسوس

 کم همین

 هتب منم باشه کنم مخالفت من چرا باشم اجیش من میخواد اون اگه باشه بود

 داداش میگم

 قعش از تو نمیارم کم نمیارم کم وقت هیچ من نه نه میارم کم من کردی فکر

 داداش میشی

 دادم قورت بدبختی با بغضم که نیست خاصی چیز

 یمکنجکاو حس بود خودم تقصیر داداش) عمیق نفس یه(  نداره اشکال: نفس

 گرفت

 کرد جلب رو و نینا و سهند توجه همزمان طاها منو طرف از عمیق نفس یه
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 اوردین کم نفس چطونه: نینا

 اوردم کم نفس ریختم تو جای شرم عرق انقدر واال اره: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بکشی رو دیگه یکی جور مجبوری مگه: نینا

 بکشم جورشو مجبورم من نمیرسه عقلش یکی اون وقتی خو: نفس

 اته جن با برو تو میکردم کار خودم جای خودم بودحتما الزم اگه نترس: نینا

 بزن حرف

 باو

 سهند به داره شرف جن وا: نفس

 دیگه نجسم من بگو باره یه اجی ااااااااااااااااااااااااااااا: سهند

 توسرم خاک شدم حرفم متوجه تازه خخخخخخخخ

 نبودم حرفم متوجه حرفیه چه این نه: نفس

 هاس بخش اارام خاطر به البد خخخخخخخخخخ: سهند

 گردنش انداخت رو چیزا این همه میشه گرم ها بخش ارامش این دم: نفس

 برادرم اره

 هاس بخش ارام تقصیر

 شدی حرف کم طاها: نینا

 خو بگم چی: طاها

 داره بخش ارام اثر هنوز نکن اذیت داداشمو نینا: سهند
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 بود رگردس منشی انگار که سربازی از تو رفتیم و پاسگاه به رسیدیم باالخره

 ورود اجازه

 سرگرد ورودمون محض به تو بریم داد اجازه زدن تلفن یه بعد اونم خواستم

 و پاشد نادری

 :اومد استقبالمون به

 عزیزمن گر کاووش گروه به به: نادری

 خوبید سالم خخخ: سهند

 

 شدیم راحت هممون شد حل روزمون معماچند باشم بد میشه مگه: نادری

 معمایی؟ چه: نینا

 اول جلد مرده گل
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 بود افتاده راه یکه باز خون و سوخته شهر معمای همین: نادری

 بهم داره حالم شمیدم و دیدم خون انقدر نگو خون از دیگه عزیزت جون: نینا

 میخوره

 بشینین نمیخواین میکنی عادت نداره اشکال خخخ: نادری

 نشستیم تشکر با همگی

 ؟؟ چیشد ؟؟ کشیدین اعتراف ازش سرگرد: طاها

 نداد لو گروهیشو هم کردیم هرکار اما گفت چیزایی یه: نادری

 .کنید تعریف میشه کردم گیر سردرگمی بد تو ؟ گفت چیا: نفس

 کنیم گوش بیارم اعترافاشو برم واستین: نادری
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 میشم ممنون: نفس

 بود افتاده لرزه به بدنم چرا نمیدونم بیاره هاشو اعتراف رفت سرگرد

 گذشت چقدر نمیدونم

 نبود خوب اصال حالم سرچی نمیدونم داشتم بدی وجدان عذاب یه فقط

 سرگرد

 دستگاه یه با

 :کرد روشن رو دستگاه برگشت ضبط

 بود؟ چخبر اونجا میگم: ناردی

 ....... :مسعود

 ؟ ساختین شایعه زیر اون چرا کجان؟ ما های همکار لعنتی بزن حرف: نادری

 ؟ کیان همگروهیات

 نمیزنم منحرفی: مسعود

 میاریمت حرف به کردی غلط تو: نادری

 بشنومم حرفاشو میخوام فقط من جلو بزنید میشه: نفس

 جلو زد رو صدا و انداخت باال ای شونه بیخیالی با: نادری

 

 اول جلد مرده گل
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 ها بچه با میخوردن قسم سرش همه که بود دختر یه دانشگاه تو: مسعود

 شرط

 که بستم
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 هرکاری حاضره عشق برای و تره خراب دخترا همه از اون کنم ثابت میتونم

 اگه کنه

 ریپس هیچ به که دختری یه کردن عاشق اما میده پا چی همه به کنم عاشقش

 نگاهم

 غرق خودمو اونقدر دادم چلوه چاکش سینه خودمو بود سخت یکم نمیندازه

 عشقش نقش

 وجه هیچ به نداد پا اون اما عاشقشم بودن فهمیده دانشگاه ی همه که کردم

 نشد حاضر حتی

 نگام خاصی جور یه همه بودم شده عام و ختص نمای انگشت منم کنه نگام

 همه میکردن

 انتقام بود شده ذهنم و فکر تمام بودم شده داغون میکردن مسخرم رفیقام

 نقطعه دنبال

 دوست خوشبختانه اما بود سخت میاوردم گیر کجا از اما بودم هاش ضعف

 صمیمیش

 ههم رفتم بود راحت پس عاشقمه دوستش میدونستم باهامون کرد همکاری

 گفتم بهش چیو

 رمب دادم قول عوضش در گرفتم راپورد ازش راحت خیلی ماجرا پیاز سیرتا از

 مهنفه نفس که محسوس نا اما باشم دوست باهاش مدتت یه و خاستگاریش

 نقش خوب خیلی

 واهرشخ با سوخته شهر بره قراره مدتت یه نفس گفت اینکه تا میکرد بازی

 یکی به پس
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 ختهسو شهر از کردن درست شایعه کنه شروع سپردم بود اونجا که دوستام از

 نفس چون

 

 دهشنی صبا از بپرسه ازش نفس که معما یه معماس حل و کردن ریسک عشق

 نفس که بودم

 ایه حیوون بیایم گفت دوستم که بیاریم کجا از خون خوب میترسه خون از

 را خاکی زیر

 بیعص اختالل که باشه ای ماده توش که خونی کنیم الوه کثیف های خون به

 انسان برای

 دوستای به سپردیم رو مادش کردن جور میده جواب ها موش رو و کنه ایجاد

 و دور

 کارمون پس بودن کنده کاری کنده برای رو سوخته شهر های زمین برمون

 بود راحت

 شه ردوا قراره کجا از نمیدونستیم چون میکردیم ایجاد گودال چندتا باید فقط

 درست از بعد

 غجی صبح تا که کردیم روشن ها خاک زیر صوت ضبط یه شب چی همه شدن

 بکشه

 و من منبع دنبال اومدن اونام خبرداد ها پلیس به و شد متوجه نگهبان

 گرفتیم اونارو دوستم

 از که هایی استخون رو ریختیم و کردیم خون قاطی رو ماده اون از یکم و

 های حیوون
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 میزد تدس خون اون به هرکی بیرون میفرستادیم و بودیم کشته که چهارپایی

 ناخوداگاه

 و کردن لطف مردم که بود عصبی مدت یه تا و میخورد تکون هاش عصب

 کردن شایعه

 نفس اومدن جز بود اماده چی همه میشه اشام خون بزنه دست خون به هرکی

 داشتم دیگه

 موش از یکی متاسفانه و خاک زیر اومده نفس شدم متوجه که میشدم ناامید

 فرار الوده های

 

 ما که الیگود تو میفته شانسی نفسم و میکنه نفس دنبال اینکه مثل و کرده

 کارامونو همه

 صداش و بود تر زیر هم چون بود شده بهتر ما برای میدادیم انجام اونجا

 نمیرسید بیرون

 قطف نداشتم کاری خودش با من میترسید بیشتر پس بود خون هم اونجا هم

 التماس صدای

 اما زدمش پس نداشت اثری اما شدم وارد حرف با اول میخواستم کردنشو

 تر کلفت پوست

 اهاط جلو برم اومدم تا بود دخترانگیش با بازی ساده راه تنها بود حرفا این از

 نیست معلوم

 هی که میزدم رو طاها داشتم اومد پیش بینمون درگیری و شد پیداش کجا از

 سنگینی چیز
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 و کردن ولم گوشه یه دیدم اومدم که خودم به رفتم هوش از و سرم تو خورد

 درگیر طاها

 اول جلد مرده گل

146 
 روجیخ در متاسفانه که گذاشتم فرار به پا پس هستش نفس کشیدن باال

 های همکار گودال

 .کردن دستگیرم شما

 بودن کیا دستات هم: نادری

 ............ :مسعود

 مجازات همه جای به تو تو گردن میندازیم چیو همه وگرنه بزن حرف: نادری

 میشی

 ..............راه نیمه رفیق نداره اشکال: مسعود

 باص نداشت امکان نه بودم شنیده که رو چیزایی نمیشد باورم شد قطع صدا

 به فروخت منو

 

 اون شده اشتباه حتما منه ساله7 دوست اون نداره امکان نه پسر یک به کی

 دروغ داره

 خدا تفروخ الکی عشق یه به منو دخترانگی صبا یعنی همتون به لعنت میگه

 این از خنجر

 نشون ضعیف خودمو کافی اندازه به بسه کرمتوشکر خداااااااااااااا تر بزرگ

 بغض دادم
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 بودن ساکت همه کردم اتاق جو جمع حواسمو دادم قورت بدبختی با گلومو

 فقط

 صدای

 ..میومد نینا هق وهق سهند های دادن دلداری

 بریم ما نیست کاری اگه سرگرد ممنون: نفس

 رایب خودتون شهر برین بهتره که میمونه تون ها شکایت فقط نه: سرگرد

 ماهم شکایت

 مشهد میدیم انتقال رو متهم

 میکنیم زحمت رفع پس ممنون: نفس

 اومدن هم ها بچه که نکشید طولی شدم خارج اتاق از حرف این گفتن بعد

 پا اون با بیرون

 باز درو سهند ماشین به رسیدیم بغضه هرچی به لعنت میرفتم لنگون لنگون

 من و نینا کرد

 گریه زیر وزد کرد بغلم نینا یهو جلو سهندم و طاها و نشستیم عقب

 یامیش دیونه نفس خودت تو نریز خدا تور کن گریه نفسی جونم اجی: نینا

 فکر بهش نفس

 میگیرم رو صبا اون حال خودم نداره ارزش نکن

 دوستی سال7 حرمت ؟ نداره ارزش من جون ؟ نداره ارزش میگه چی این هع

 ارزش

 نمک گریه نمیتونم چرا نمیشه باورم صبا نداره؟ ارزش من دخترانگی ؟ نداره

 اشکام چرا
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 گفتم جوابش در و زدم پس رو نینا نمیاد

 

 اول جلد مرده گل
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 رفاقت حرمت بیخیال نداره ارزش کن ولش: نفس

 رو زدم خنده ماسک دوباره و دادم قورت بغضمو باشی قوی باید تو نفی

 خنده با صورتم

 :گفتم سهند به رو

 ؟ بشینه ما جای بیاد کردی ول مارو خواهر این شما عجب چه: نفس

 نداختا سرشو دید لبخندمو وقتی انداخت بهم نگران نگاه یه اینه تو از سهند

 معلومه پایین

 خودشو بده نشون شاد داره سعی

 بدو سرجات بیا خانومی نینا رفت در دستم از اااااااااااااا: سهند

 داد جواب ای بچگونه لحن با و چسبید سفت بازومو نینا

 میموونم نفس اجی پیش من نموخوام: نینا

 گفتم و زدم پس رو نینا

 نارک بکش بهم میچسبی اینجوری نیستم سهند من هووووووووووووی: نفس

 کنم بغلت من باشه خداتم از: نینا

 بابا برو: نفس

 نخریدم هیچی سوغاتی من خرید بازار بریم داریم وقت ها بچه: نفس

 اره هست0 ساعت االنم داریم بیلیط7 ساعت ما گفت و کرد نگاه ساعتشو نینا
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 هست وقت

 گشنمه من که باشه داشته رستورانم که بازار یه سمت برو سهند

 خانومی چشم به ای: سهند

 کنم چیکار خدا میشدم دیوونه داشتم نمیفهمیدم رو طاها سکوت معنی

 برای بازار رسیدیم

 که قلبی جاکلیدی یه هم صبا برای خریدم سوغاتی خانواده اعضای ی همه

 تکه وقتی

 

 یه قیمتش که هایی رفاقت سالمی((  نوشته میشد باز هم از قلبش های

 به))  دارمه دوست

 و بود اومده رد سکوت اعتصاب از هم طاها رستوران تو رفتیم. میومد چشم

 به سعی

 ینا مونم سوژه بود داشته رستورانوبر کل خندمون کر کر داشت ما خندوندن

 مرغ دوتا

 بیرون رفتن و گذاشتن مارو که کردیم مسخرشون انقدر بود عشق

 اول جلد مرده گل
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 تک دیگه دستشویی بابا رفتین کجا ااااااااااااااااا خخخخخخخخخخخخخخ: طاها

 ول نفرس

 رو هم کنید

 تو میریم ما وره اون دستشویی نکشتت خدا طاها( :  زد داد دور از سهند
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 شماهم ماشین

 )بیاین بخورین

 ؟؟؟ شد چی دیدی اااااااااااااااااااااااااا: طاها

 ؟ چیشد نه: نفس

 ما برای گذاشتن کردنشو حساب و رفتن در اینا: طاها

 وحسابشون باید ماشین تو که بریم پاشو نامردا ااااااااااا میگیا راست: نفس

 برسیم

 دستم داد اورد در شده پیچ کاغذ جعبه یه و جیبش تو کرد دست طاها

 چیه این: نفس

 باشیا مواظبش من چیز ترین عزیز جایزت اینم بردی رو شرط تو: طاها

 تهحالی الناس حق میده نشون این دادیا شد خوب نبود یادم اصال خخخخ: نفس

 !!!!!!!!!دیگه اینیم ما کردی فکر چی پ: طاها

 کل در مخلفات تومنم01 غذاهامون تومن71 کردیم حساب رو ناهار رفتیم

 تومن522

 

 اونا با ها خرج خوبه دستمون رو گذاشتن خرج چجوری دیدی اااا: نفس

 !!!!!!!!بودا

 واسشون دارم نخور حرس: طاها

 داری؟؟؟ نقشه: نفس

 چجورم: طاها

 باز ااد کرد شروع و دستش گرفت پیرهنشو پایین طاها کردم نگاش مشتاق
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 اوردن یدر

 اول جلد مرده گل
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 او میگم گفتم دددد کن ول دامنو نکن التماس انقدر بهت میگم باهش: طاها

 قسم جونتو چرا

 کن لو نفس بگم که کن ول اه بمیری چرا وا باشه چاکمی سینه میدونم میدی

 رفت دامنو

 رفتا ابروم باال

 بخندیم دورهم نده شفات خدا خخخخخخخخخخخخخ: نفس

 بیشعور ای: طاها

 دیگه بگو بدو خودت: نفس

 .................قطار تو رفتیم وقتی: طاها

 :هشتم فصل

 و کردیم جمع وسایلمونو و خونه تو رفتیم رستوران از نقشش بود عالی وای

 رو خونه

 قعاش که بود خونه این تو چون میشد تنگ خونه این برای دلم دادیم تحویل

 !!شدم

 بینکا شدیم قطار واگن وارد دادیم تحویل هم رو ماشین ایستگاه به رسیدیم

 بود خالی0

 گفتیم باهم و کردیم پاره هامونو بلیط زمان هم طاها منو نشستیم

 نداریم مابیلیط:  طاها: نفس
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 ؟ میکنید چیکار نه وای: نینا

 ؟؟ بدیم خسارت باید چقدر میدونید: سهند

 تومن322 بلیطی گمانم به: طاها

 ثابت کجا از اضال حاال کردید؟؟ رو کار این چرا میدونید که شما خب: نینا

 کنیم

 بلیط ما که

 خریدیم؟؟

 ارناه حساب صورت پرداخت رسید همراه رو بلیط دریافت رسید جیبم تو از

 گذاشتم رو

 هجداگان و رفتیم در دومون هر نقشه طبق زدم چشمک طاها به و نینا دست تو

 وارد

 در که میگذشت کابین از ما فرار از ساعتی نیم یه شدیم ها دستشویی

 صدا به دستشویی

 :دراومد

 ؟؟ بعله: نفس

 اول جلد مرده گل
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 داره دستشویی بچه لطفا تر سریع یکم:....

 سمت کردم کج رامو و بغلم زیر زدم عصامو و شدم خارج دستشویی از سریع

 واگن
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 شد خالی دستم زیر هو یه که میگشتم0 کابین دنبال داشتم واگن تو خودمون

 افتادم محکم و

 دبلن جام از خواستم رفته در و کشییده عصاممو بچه یه دیدم اومدم خودم به

 پام درد اما شم

 در شدن باز و همانا گفتنم اخ گفتم بلند اخ یه درد از نداد رو اجازه این

 به رو که کابینی

 تا بود هیکلی و بلند قد خوشگل و تیپ خوش جون یه همانا بودم روش

 افتاد من به نگاهش

 

 قیافش به کنه بلندم داشت سعی و گرفت مانتوم استین از و شد خم

 مذهبی این از نمیخورد

 این درد اما میشد پاره داشت مانتوم بود کشیده مانتوم از انقدر باشه ها

 نمیداد بهم رو اجازه

 شم بلند که

 میتونید حتما کنید تالش کم یه محترم خانوم: پسره

 مونخود کابین تا میرم خیز سینه اصال شد پاره مامنتوم کن ول بابا: نفس

 تپش از طاها که بودیم دار و گیر همین تو کرد ول رو مانتوم خجالت با پسره

 اومد

 ؟؟ چخبره اینجا: طاها

 بود عادی چهرش کردم نگاش برگشتم

 پاشم نمیتونم شدم جنازه کمک بیا اومدی موقع خوب ایول: نفس
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 ؟؟؟ افتادی چیشد: طاها

 افتادم منم رفت در دستم زیر از عصام عصام به خورد بچه یه: نفس

 دیگه دردسری مایعه همیشه: طاها

 داد رو عصا و کرد بلندم سریع حرکت یه تو گرفت بازومو زیر و جلو اومد

 پسره دستم

 همینکه پایین انداخت سرشو میکرد نگاه مارو سکوت در موقع اون تا که

 پام به چشمش

 !افتاد

 !میکنه ریزی خون داره پاتون....پا: پسره

 یادم من خدای وای بیرون زده باندش از خون دیدم کردم نگاه پام به ترس با

 عوض رفت

 بودم اورده فشار بهش زیاد بعدشم باندشو کنم

 اول جلد مرده گل
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 باندشو کنیم عوض کابین تو بریم نفس بدو: طاها

 

 که بودم نرفته جلوتر قدم دو کردم تایید رو طاها حرف سر دادن تکون با

 یادم

 اصال افتاد

 نخریدم باند

 !!!!ندارم باند منکه وای: نفس
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 نداری؟؟ چی یعنی: طاها

 بخرم رفت یادم: نفس

 کنیم چیکار حاال نکنه چیکارت خدا بگم نفس وای: طاها

 چه تو به اصال میکنی توهین داری و کردی وا دهنتو همینجور هوی: نفس

 خودمه مشکل

 برو شما میکنم حلش خودمم

 مشکالت حل به چه تورو شکالت اخه: طاها

 ادب بی: نفس

 ود هنوز گرفتم پیش خودمونو کابین راه و برگردوندم سر ازش ناراحتی با

 بودم نرفته قدم

 کرد صدام پسره که

 خاااانوم؟:  پسره

 کردیم نگاه عقب به همزمان طاها منو زدنش صدا با

 ؟؟ بله: نفس

 دارم باند کنم عوض باندتونو میتونم من: پسره

 میکنیم کاریش یه نکرده الزم: طاها

 اومد ما طرف به پسره

 بتونم شاید استخون مغز متخصص هستم راک سامیار دکتر من: پسره

 کمکتون

 کنم

 دکتری معلوم کجا از: طاها
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 اول جلد مرده گل
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 زا بعد طاها طااها دست داد شو شناسایی کارت و لبش اومد لبخند یه سامیار

 کارت چک

 :کرد دراز سامیار طرف به دستشو و کشید عمیق نفس یه

 یکم با ایشونم) کرد؟ اشاره من به(  شناس روان هستم وثوق طاها دکتر: طاها

 مکث

 نیکویی خانوم هستن داداشم زن خواهر

 پاش به زدم عصا با

 ازهت شناسم روان منم اقا نمیگی من برا دکتری میگی خودت برا چطور: نفس

 پاس معدل

 بود باالتر این از ترمم کردن

 میکرد نگاه مارو داشت خنده با سامیار

 دارید لجبازی و ل هم با جوری همین همیشه دوتا شما: سامیار

 بعله گفتیم همزمان

 اشنایی برای زیاده وقت بعد برسیم پاتون به بریم اول بهتره: سامیار

 باز موپا باند دقت با اونم ایشون کابین تو رفتیم راک دکتر و طاها کمک به

 دیدن با کرد

 شد توهم هم تو یکم چهرش زخمم

 ؟؟ پات با کردی چیکار: سامیار
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 !مفصله قضیش: طاها

 به(  قاا این و گرفت گاز پامو شده وحشی حیون یه نیست مفصل نخیرم: نفس

 اشاره طاها

 دنبال منو اونقدر بده نجاتم اومد کرد گل دوستیش انسان حس)  رکدم

 که کشید خودش

 شد تر پامداغون

 )بهش زدم نما دندون لبخند یه(  نبود مفصل دیدی:  دادم ادامه طاها به رو

 میخندید و بود گرفته دلشو کابین ته بود افتاده خنده از سامیار

 !بودما نخندیده بود وقت خیلی عالین دوتا شما وای: سامیار

 

 ؟؟ بدم قلقلکت بیام کنم چیکار االن خو: نفس

 !اعصاب بی میزنی چرا کردم غلط نه نه: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 ها میکروب دیگه ببندش بیا بشینه فیل زخمم رو مونده فقط: نفس

 شد تموم عروسیشونم

 به رسیدن

 بستم دهنمو و شدم حرفم متوجه تازه

 چی؟؟؟ به رسیدن خخخخخخخخخخخخخخخ: سامیار

 بقیش؟؟ خخخخخخخ: طااها

 با هک نیست بیدی نفس اما کنن مسخره میخوان اوردن گیر مظلوم ببین خدا
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 بلرزه بادها این

 !!!!طالق به رسیدن شد تموم عروسیشونم: نفس

 طالق؟؟؟: سامیار

 میگذره تو ذهن تو که چیزی اون پ ن: نفس

 مزه بی: سامیار

 پای ینا توبیا چه تو به کنم تمومش طالق با میخوام خودمه داستان اصال: نفس

 صاحب

 ببند رو خوشگل

 هاطا شد مشغول سامیار و کردن نثارم سقف به اعتماد پروو یه طاها و سامیار

 کمکش هم

 گاز اب بکشم جیغ میخواستم درد از میریخت بتادین پام رو داشت وقتی کرد

 دستم گرفتن

 کرد محکم چسب با رو باند سامیار گرفتم خودمو جلو

 بود همین شد اتموم بفرما: سامیار

 نکردم حسش اصال زود چه ؟؟ همین: نفس

 میدادم جون داشتم بود همین میگی بعد کردی داغونم زدی

 

 ؟ بزنیا منو میخواد دلت خیلی اینکه مثل: سامیار

 ؟؟ فهمیدی کجا از: نفس

 ؟؟ تشکرته عوض: سامیار

 چی؟؟ بابت تشکر: نفس
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 اول جلد مرده گل
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 پات باند تعویض:سامیار

 ای ودب بسته برام دکتر که همونیه اینکه نه کردی عوض پامو باند مگه: نفس

 گو دروغ

 داری؟؟ تشکر عقده

 ؟؟سخته برات انقدر تشکر یه یعنی هستیا ادمی عجب خخخخخخخخ:  سامیار

 کنی تصور چه اون از تر سخت: نفس

 نخواستیم بابا خب خیلی: سامیار

 نمیکردم میخواستیم: نفس

 بود افتاده خنده به هم طااها خندید سامیار

 االن تا حتما شدن نگران ها بچه جای بریم شده تموم کارت اگه نفس: طاها

 طاها هک بویدم نرفته قدم دو هنوز شدیم خارج کابین از و کردم تایید حرفشو

 رفت برگشت

 برگشت سامیار با لحظه چند از بعد سامیار کابین تو

 چیکار اونجا بیام من بابا کن ولم: سامیار

 یرگ بهش کرده پیدا یکیو نفس تازه بمونی تنها میزارم من فکرکردی: طاها

 بده

 دیگه که من

 ندارم جوونی

 گیره کارت بگو همون خخخخخخخخ: سامیار
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 بیا لطفا میمیرم نباشی چاکتم سینه عاشق پ ن: طاها

 کابین وارد رفتیم کابینمون سمت به باهم و رسیدن من به طاها و سامیار

 با داشت نینا شدیم

 

 بود کتاب تو سرش سهندم و میزد حرف تلفن

 نگرانی از نمیرن نگرانمونن اینا چقدر طاها وای: نفس

 واال بگم چی: طاها

 متس به و کرد خداحافظی خطی پشت با نینا شدن ما متوجه تازه سهند و نینا

 یکی اومد من

 سرم تو زد

 اول جلد مرده گل
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 میزینی؟؟ چرا اخ: نفس

 یه هم گذاشتین خسارت دستمون رو تومن422 هم که زدم این برای: نینا

 معلوم ساعتی

 رفتین در قبرستوین کدوم نیست

 منو همه خورم سری تو وو مظلوم من چون نیست اینا خاطر به نخیرم: نفس

 میزنن

 بزنه میخواد هرکی بیاین:  دادم ادامه و کردم خم گردنمو

 زد دیگه یکی نینا

 یمیخور رو ما همه که تو نکنی بازی فیلم الکی که زدم این برای اینو: نینا
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 مهمونمون جای خواستم من میزنی داری مرض ایشاهلل بگیری درد خو: نفس

 داری ابرو

 اهللی بشینم میخوابم شدم خسته لشتو تن کنار بکش بهش ریدی کنم

 ؟؟ مهمون کدوم: نینا

 موندم خارج شما دید از یعنی گندگی این به من خخخخخخ: سامیار

 اینکه عدب و کرد نگاه بهش دقت با بود شده سامیار متوجه تازه انگاری که نینا

 قشنگ

 :اومد حرف به کرد انالیزش

 گرفتمت اشتباه فضا با بودی درشت زیادی نه: نینا

 نشستیم تو رفتیم همگی شوخی و خنده با خالصه

 

 همسرم از ساله0 استخون مغز تخصص فوق هستم راک سامیار دکتر: سامیار

 شدم جدا

 سالته؟؟ چند: نفس

 کوچولو خانوم داری چیکار: سامیار

 سالشه چند بابابزرگمون بدونم نباید: نفس

 خودتی بابابزرگ: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 این سختمه بابابزرگ هم باشم کوچولو خانوم هم تونم نمی من دیگه نه: نفس

 عالی موقعیت
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 جان سهند عزیزم خواهر شوهر به میکنم تقدیم افتخار با رو

 طاهاس که جمع این بزرگ سرت تو بخوره عالی موقعیت: سهند

 طاها مال پس میگیا راست: نفس

 میده نشون تر بزرگ که سامیار میدویند کجا از: طاها

 خوبه؟؟ گور لب پام یه من اصال نکنید دعوا کردم غلط: سامیار

 !حقیقته: نفس

 افتادم در هات با کردم غلط تسلیم من: سامیار

 نکن غلطا این از دیگه افرین: نفس

 چشم:  سامیار

 خندیدیم سامیار چشم به همگی

 معرفی خوب بحث سر میریم حاال خوب: نفس

 شناسی روان لیسانس فوق دانشجو ساله03 هستم نیکویی نفس من

 ؟ بود سالت چند طاها هستن وثوق طاها ایشون

 07خخخخ: طاها

 میدیم ادامه خوب میسی: نفس

 شناسی روان دکتری دانشجو ساله07 وثوق طاها

 

 باستان لیسانس فوق دانشجو ساله04 وثوق طاها برادر قدیمی سهند ایشونم

 شناسی

 باستان لیسانس دانشجو ساله02 نیکویی نینا من خواهر این اخرم در و

 شناسی
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 منم جمع ااین بزرگ انگار نه: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 ....... دانشگاه از استخون و مغز رشته التحصیل فارغ ساله35 راک سامیار

 آمریکا

 شاخی خیلی مثال بگی خواستی االن خو:  نفس

 چطور؟؟: سامیار

 ؟ دانشگاه بردن نام خاطر به: نفس

 تکی شما بابا نه بودن شاخ منو: سامیار

 میدونم: نفس

 زشته نفس کنید بس اااااااااااااااااااا: نینا

 اینا مامانم وای: نفس

 مسخره:  نینا

 دیگه کنید تمومش: سهند

 بودم نشده شخصیتی انقدرترور عمرم تو بخدا...  خداکنه: سامیار

 گرفتم هم رو یکی این حال جون خخخخ

 نه؟؟ سخته خیلی شماهام کار کنم فکر سامیار: سهند

 داره زیاد خستگی ماهم کار داره خودشو های سختی کاری هر خب: سامیار

 شده

 نخوابیدیم اصال که روزهایی

 سخت چقدر وااااااااااااو: سهند
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 دبای دکتری شده دنیا کار ترین سخت الکی معدن کار من خدای وای: نفس

 اول

 بشه

 چیه؟؟ من با مشکلت دقیقا االن: سامیار

 

 کردین شروع رو چرتی بحث فقط هیچی: نفس

 بده بحث وسط بندازی بحث کنی گرم جو بلدی شما: سهند

 اول جلد مرده گل
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 بپرسم سوال میدم ترجیح: نفس

 بپرس خب: سهند

 بپرسم داشتم که هرسوالی واقعا: نفس

 بپرسی؟ سامیار از باید اینو: سهند

 بپرس راحت اره: سامیار

 ؟ راحت اونم دیگه سوالی هر: نفس

 میگم تسلیت سامیار اوه اوه: طاها

 ؟ تسلیتی چه طاها وا بپرس اره: سامیار

 ؟ مجرد یا متاهلی سامی: نفس

 االن شد گرم جو هو یه اومد خوشم نه سامی خخخخخخخخخخخخ: سامیار

 خوبه

 تورو منم
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 کنم؟ صدا نفس

 آخرش نفس اجی یا خانومم نفس من نچ: نفس

 ؟ خانوم نفس تو سامی من چطور:  سامیار

 کنار؟ بزار ببوس زندگیتو وگرنه کنی گوش حرفشو میکنم توصیه: سهند

 چرا؟؟ وا: سامیار

 ؟ بده جواب تو اول: نفس

 چیو؟: سامیار

 ؟ مجرد ای متاهلی میگفتی داشتی خب بچیپونی بلدی خوب افرین خوبه: نفس

 ؟ نه برم در دادن جواب زیر از تونم نمی جوره هیچ اینکه مثل نه: سامیار

 نچ: نفس

 اول جلد مرده گل
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 !خب بگه نخواد شاید آجی وا: نینا

 کرده غلط: نفس

 میکنم اعتراف االن کردم غلط اقا اوه اوه:  سامیار

 میشنومم خب: نفس

 !شدم جدا ماهه8 حدود. شدم جدا که گفتم: سامیار

 چرا؟!  عزیزم: نفس

 نفس ااااااااا: طاها

 سامیار میگفتی داشتی خب!  هیس: نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 279 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دلش مدام ساختیم نمی باهم باشه راحت بزار کن ولش خخخخ: سامیار

 بیرون میخواست

 دوسش ولی دلم رو موند خونگی شام یه حسرت بود دوستاش با مدام باشه

 اینکه تا داشتم

 .دستم به رسید طالقش درخواست

 بود؟ چی اسمش اره؟ داد خواست در اون پس آها: نفس

 سبا!  اره: سامیار

 :نهم فصل

 هدوبار مزخرف بغض این دوباره یادم دوباره اومد چی همه صبا اسم شنیدن با

 نامردی یاد

 که سرعت با و بغلم زیر زدم عصامو پایین انداختم سرمو پاشدم افتادم زمونه

 خاطر به

 ات میچرخیدم واگن به واگن هدف بی شدم خارج ازکابین بود شده نصف عصا

 اخر رسیدم

 اماوض بود اومده پیش نفسم گرفتن حد تا بغضم افتادم لش همونجا واگن

 چرا بود داغون

 بود شمپی نوید االن میشد حل گریه با اگه گریه بی گریه نه ؟ نمیکنم گریه

 که صبا خدا

 

 ات خورد قسم نوید دفن روز که نبود خودش مگه میدونست رو نوید قضیه

 داره هوامو اخر
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 سهو یا عشق یه عشق یه به منو چیشد پس خواهرمه گفت که نبود اون مگه

 چه فروخت

 اینه خدااااااااا اومد دلش چطور برزگ دروغ یه عوض در داد جونمو راحت

 دوستی رسم

 کی به خدااااااااااااااااااااااا متنفرم دستیه هرچی از ؟؟ زمونه دوره این های

 دردمو بگم

 اول جلد مرده گل
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 که بودم حاال همین تو نبود ولکن بغض بود شده سمج چشمم تو بدجور اشک

 کردم حس

 بودمش کرده سیو که اسمی به بود صبا اوردم در گوشیمو میلرزه جیبم

 صبا(  زدم پوزخند

 تره پس ادمه هرچی از صبا بود درست واقعا)  نمونه جهت صرفا یدونه یکی

 تو

 پستی

 حرف سرد باهاش یا کنم توهین بهش خواد نمی دلم جواب نیومد دلم یکیه

 نمیاد دلم بزنم

 رهباالخ که حورد زنگ بار چند خورد زنگ چقدر نمیدونم بشکنم دلشو حتی

 شده خسته

 مکرد باز بود صبا از اومد اس برام که گذاشتم زمین رو پام کنار رو گوشی

 اباب میگذره خوش بهت داره خیلی اینکه مثل برنمیداری چرا جونی اجی الو((
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 ماروهم

 !ها خواهرمی مثال یکم بگیر تحویل

 اینجام هم سونیا و نیما همشگی شاپ کافی همون اومدم خالی جات راستی

 ندیدن منو هنوز

 ))بهش میخندیدم باهم بودی کاش کنم اذیتش یکم برم میخوام

 

 هر کردم پرتاپ جلو سمت به رو گوشی عصبانیت از ، خواهر هع ، خنده هع

 لحظه

 بلند وسرم نخورد زمین انگار اصال نشکست اما بودم شکستنش صدای منتظر

 دیدم کردم

 دلم چقدر کردم نگاش لحظه یه گرفته هوا تو گوشیمو رومه به رو طاها

 االن میخواست

 کدوم واسه خداااااا کنم گریه بغلش تو میخواست دلم چقدر میکرد بغلم

 چشم کنم ناله دردم

 بستم چشامو اومد چشمام از اشک قطره یه خوداگاه نا که بودم طاها چشم تو

 خرد اقال که

 شکا قطرات نباشم جلوش ضعفم شاهد تا بستم مو چشا نبینه غرورمو شدن

 خوداگاه نا

 بودم شده خوشبختی غرق انگار یهو نبود خودم دست اومدن هم سر پشت

 مثل طاها دستای
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 دلم داغ بغلش تو بود کرده بغلم محکم طاها بود گرفته دورمو امن حصاری

 تازه

 :شد

 فروخت ارزون فروخت راحت سالمونو7 دوستیه صبا طاها خونه دلم: نفس

 چقدر قیمتش

 انقدر یعنی ؟ گفتن عزیزم یه پسر؟ یه از دارم دوست یه هوس؟ یه ؟ بود

 از عبور راحته

 اجراروم اصل که صبا نوید دفن تو بود غمم شریک صبا تنها اونم دوستی جاده

 میدونست

 مداد دست از پاکیم سر زندگیمو تموم عشقمو دادشمو من میدونست اونکه

 اون اونوقت

 زا متنفرم! عشقه هرچی از متنفرم اینه عشق اگه ؟ فروخت راحت منو پاکی

 چی هر

 

 من چرا شد تموم دنیام ؟ شه تموم سادگی این به اخرش قراره اگه دوستی

 نمیشم تموم

 خورد زنگ دوباره گوشیم میکرد ارومم هم طاها و میزدم حرف همینجور من

 یه طاها

 :متمس گرفت گوشیو گرفت خندش صفحه دیدن با انداخت صفحش به نگاهی

 نیماس بیا: طاها

 :دادم جواب و گرفتم رو گوشی
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 اول جلد مرده گل
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 گریه گرفته چراصدات/  اره/ ؟ خوبی کوچیکه اجی سالم/  داداش سالم

 کردی

 گریه منو/؟

 اب شاپ کافی اومدیم نه/ ؟ داشتی کاری/ اها/  بودم خواب بابا نه زدی توهم

 صبا بعد سونیا

 وحالت زنگ یه گفتم شد نگران نداشتی بر زده زنگ چی هر گفت دیدم رو

 نه اها/  بپرسم

 /داره کارت صبا من از خدافس باشه./  نشدم متوجه بودم خواب خوبم

 داد رو گوشی کنم مخالفت تااومدم)  صبا به نده رو گوشی من خدای نه وای(

 صبا

 ممنون سالم/ ؟ نگرانی از مردم دختر تو کجایی اجی خوبی سالم نفس الو

 خواب

 بودم

 صدا منو نداره کاری بدونم خوامم نمی/  چیشد؟ امروز نمیدونی نفس وای/

 /بای میزنن

 از که نبود حواسم اصال کردم قطع رو گوشی و کنه خداحافظی ندادم مهلت

 طاها بغل

 نمی بیرون کرد پرتم اون یا بیرون اومدم من نمیدونم اصال بیرون اومدم

 قیافه به دونم
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 عالمت با بود مضطرب کردم نگاه بود واستاده سرپا روم به رو حاال که طاها

 نگاش سوال

 کردم

 لعنتی اه حاال تا میدونی نبود حواسم اصال اخه نفس چیزه: طاها

 ؟ تو چته: نفس

 یزچ نه بود کردنت اروم فقط قصدم بخدا کنم بغلت خواستم نمی بخدا: طاها

 ای دیگه

 منفهمید سهند جون به نفهمیدم داد ارور مغزم دیدم اشکتو چیشد نفهمیدم

 خاک ارواح به

 .کردم بغلت که چیشد نفهمیدم نوید

 تنگرف بغل از طاها که اوردم در بازی جنبه بی انقدر که من سر تو خاک یعنی

 مثل من

 بغلش پریدم پاشدم.  ترسیده چی

 تنیس نیاز داشتم نیاز بغلت به لحظه اون واقعا عزیزم نداره اشکال: نفس

 کنی اذیت خودتو

 یا یکنیم لهم میزنی میایی االن گفتم میکردم سکته داشتم خدانکشتت: طاها

 شخصیتی ترور

 واال میشم

 داد عصامو و شم بلند کمکم طاها زمین رو افتادم و بیرون اومدم بغلش از

 دستم
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 میگیرم حالتو موقعش به ندارم کاریت نکنی فکر حاال خب: نفس

 پس برسه دادم به خدا وای: طااها

 اول جلد مرده گل
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 میمونی زنده که ایشاهلل باشه خدا به توکلت خخخخخ: نفس

 موقع طاها خنده یاد توراه افتادیم راه به کابین طرف به و خندیدم دو هر

 رو نیما اسم دیدن

 

 .افتادم خورد زنگ که وقتی گوشیم صفحه

 خندیدی؟ زد زنگ نیما وقتی چرا طاها: نفس

 نیما اول همون و کردیم عوض هامونو خط که افتادم روز یاد خخخخخخ: طاها

 زد زنگ

 .خندیدم ام فکر اون به نکردم تو راجبع که هایی فکر چه

 ایش مسخره چه وا: نفس

 کنیا ضایع ادمو بلدی قشنگ: طاها

 میدونم: نفس

 پرو: طاها

 میکردیم حرکت کابین طرف به اروم اروم سکوت تو خخخخ

 میشنا نگران ها بچه بیا تر سریع یکم: طاها

 ینکاب چندتا از شدن رد از بعد باال بردم سرعتمو بود منطقی یکمی حرفش

 به رسیدیم
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 ننیست نگران تنها نه تا سه اون دیدیم کردیم باز که رو در خودمون کابین

 خرم خوش بلکه

 بخندن بگو مشغول

 .نیناخانوم نگرانی از نکشی خودتو من خدای وای: نفس

 .نداره افت بم بادمجون وقتی کنم ناراحت خودمو الکی چرا: نینا

 تو رفتم و طرفش کردم پرتاپ اوردم در رو بود پام که کتونی لنگه

 ؟ اره بمم بادمجون من که: نفس

 عزیزم زهر حقیقت: نینا

 .میدم نشونت: نفس

 اول جلد مرده گل
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 میکشیدیم راحت نفس یه داشتیم تازه اومدی باز توکه بابا ای:  سامیار

 بکشی؟ منو تو گفته کی: نفس

 داری؟ مزخرفیه اسم چه این اخه خخخخخ: سامیار

 

 .که نکردی گوش کنه خراب خانه اسمش گفتم: سهند

 .کردم غلط: سامیار

 باهم چون داد نظری یه هرکس کردن بازی کردیم شروع شوخی و خنده با

 کنار

 نیومدیم

 کردیم کشی قرعه
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 من بده کاغذ رو بنویسه نظرشه مد بازی هر هرکی ها بچه خوب: نفس

 خودمم

 بازی اسم

 !!!بازیش بده کیفی چه نوشتم کاغذ رو نظرمو مورد

 کنیم بازی منو مال بزار بده رای من بازی به تو خب نینا اااا: سهند

 نموخوام: نینا

 نداری؟ دوستم تو مگه: سهند

 تره مهم بازی اما چرا: نینا

 یحت که شد من نصیب عشق این چرا خدا هیییییییی عاشقی جونم: سهند

 نیست حاضر

 .بگذره بازیش از من برای

 وسط بنداز بازیتو اسم شده تموم خوندنت یاس ایه اگه: نفس

 تکون دستم تو و کردم جمع شونو همه وسط انداخت بازی دلخوری با سهند

 و دادمش

 سامیار سمت گرفتم

 برداره سامیار چرا ااااا: طاها

 خان حسوووووووووووووووووود نکن حسودی: سامیار

 حسودی؟؟ منو نخیرم: طاها

 اول جلد مرده گل
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 اوهوم: سامیار
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 شد خسته دستم اه دیگه بردار ها مسخره: نفس

 

 ازب دستمو بیرون کشید کاغذ یه دستم از اینکه محض به برداشت سامیار

 رو کاغذ کردمو

 خوندن بعد شدم کردنش باز مشغول ذوق و شوق با و و قاپیدم دستش از

 بادم بازی اسم

 شد خالی

 بود احمقی کدوم نظر وزیر و شاه: نفس

 نم به چششون تا اونا کردم بلند سرمو نگفت چیزی کسی واستادم هرچی

 ازخنده خورد

 شدن زمین پخش

 اه دهناتونو اون ببندین چیه ها: نفس

 ای... معرکه....مع...  تو.....  تو....  نفس....ن: سامیار

 دیگه نخندین اااااا میدونم: نفس

 دادن ادامه خنده به همچنان و نکردن ای توجه حرفام به ها بچه

 کتساااااااااااااااااااااااکککککککککک گففففففففففففتممممممممممم: نفس

 شیییییییییییین

 .بود گرفته رو کابین جالبی سکوت یه خوابید ها صدا

 !اه بود کی نظر کوفتی بازی این حاال خب اومد خوشم نه جذبه جونم: نفس

 ؟ اجازه خانوم: سامیار

 بگو ها: نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 289 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بود من نظر: سامیار

 اه اه میاد توبیرون دهن از فقط ها پرت و چرت این گفتم بمیری ای: نفس

 کابین کف نشستم

 نشستی چرا وا: سامیار

 کنیم بازی هوا رو میخوای: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بشینیم باید نه اها:  سامیار

 

 نشستیم هممون

 چجوریه؟ بازی این خب: طاها

 دجال هم اخری رو دزد یکی رو وزیر یکی رو شاه مینویسیم کاغذ رویه: سامیار

 کاغذ بعد

 یخونهم بلند و میکنه باز برمیداره یکی هرکس وسط میندازیم میکنیم تا رو ها

 دستور شاه

 ندتاچ محکم چندتاش میکنه تعیین وزیر بخوره باید ضربه چندتا دزد میده

 به هم جالد اروم

 .میزنه دزد دست پشت و میکنه عمل ها دستور

 هستم من موافقم بازیش خوبه ااااام:نفس

 کنم امتحان نمیار بدم: طاها

 هستم منکه: سهند
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 نباشم من اول دور میشه ترسناکه یکم: نینا

 .چهارنفرس بازی بود اضافی مونم یکی اتفاق:  سامیار

 ایییییییییییییییش خودتی اضافی خخخ: نینا

 نوشتم کاغذا اینم بیاین شروع بازی خب: نفس

 طفال بیرون بکشه نداره جنبه هرکی نداریم زاری و گریه بگم فقط: سامیار

 بدی ستعفاا خودت اینکه مگر باو بینم بشین گرفتم قرار تاثیر تحت اوه: نفس

 هستین باحالی های بچه اومد خوشم نه: سامیار

 شروع بازی نریز مزه خوبه: نفس

 ردمک لرزبازش و ترس با برداشتیم یکی نفری کردم زمین پخش رو ها کاغذ

 با

 اسم دیدن

 لندب و باال بردم دستمو زمین گذاشتم کاغذمو کشیدم راحت نفس یه وزیر

 :کردم اعالم

 وزیر: نفس

 اول جلد مرده گل
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 شاه: طاها

 جالد: سهند

 !!!دزد:  داد قورت دهنشو اب صدا با سامیار

 عالیه اول دور اینکه اومد خوشم خخخخخخخخخخخخخخخ: نینا
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 بده دستور شاه: نفس

 کن رحم جدتت جون داداش طاها: سامیار

 تا50 اقا اره حسودم من که نوچ خخخخ: طاها

 گگگگگگگگ نکرده وفا کسی به ها صندلی این بدبخت نامرد: سامیار

 آروم تا1 محکم تا8 سوخت برات دلم عزیزم اخی: نفس

 چندتا سوخت نمی اگه گفتی محکم تا8 سوخته برام دلت واال خوبه: سامیار

 بود محکم

 نزن دستتوبرادرغرم بیاد بده: سهند

 و کردم ازن یکم دستشو پشت دستم تو گذاشت دستشو لرز و ترس با سامیار

 شترررق

 :شد بلند سامیار اعتراض صدای اولم ضربه با

 که کن ناقص نگفتن بزن گفتن هوووووی: سامیار

 بعدی سراغ میریم برادرم سکوت: سهند

 میبستم چشامو من ضربه هر صدای با که طوری زد محکم تا1 سهند

 محکم تا8 کار تو میریم اروم تا1 این خوب: سهند

 شد کبود دستم بابا برو ؟؟ بود اروم اینا: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 راضاعت با بود شده سیاه دستش میگفت راست کردم نگاه سامیار دست به

 و سامیار

 بخشیدیم محکمشو های ضربه ما موافقت
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 ها دور این تو بودم شده دزد من و بود پنجم دور بودیم بازی درگیر سخت

 سامیار دوبار

 

 زمین برگو من هم اخری دور این و طاها بار یه سهند دوبارم و دزدشد

 اروم و گذاشتم

 گفتم

 !دزدم من: نفس

 شاه من: سامیار

 وزیر: سهند

 جالد:  گفت بعد کرد مکث یکم طاها

 زد من به ارومم چشمک یه گذاشتو زمین برگشو جالد گفتن بعد

 تا9 شلی و دختری چون اووووووووووووووووم: سامیار

 محکم تا3 اروم تا0 زنمی خواهر چون: سهند

 تا0 طاها کرد گرم وجودمو طاها دست گرمای گداشتم طاها دست تو دستمو

 پشت رو اروم

 برخورد دلیل صداشم داشت صدا فقط که زد محسوس نا انقدر زد هم سر

 های دست

 میدنفه کسی که بود تند انقدر اما کردم حس بادشو فقط من بود بهم خودش

 بود اروم مثال اینا داشتا گناه کن رحم یکم داداش: سامیار

 خبیث طاهای: سهند

 :گفت جمع به رو وو زد من به دیگه چشمک یه طاها
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 تالفیه برای فرصت بهترین: طاها

 فتارشور دلیل اصال یعنی نفهمیدم فشارشو دلیل داد فشار دستش تو دستمو

 ضربه نفهمیدم

 بستم چشامو بلندش صدای از اما نکردم حسش اصال زد رو اول

 گوشی برای من کردن پیاده تومن3 خاطر به این: طاها

 اول جلد مرده گل
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 نداشت دردی بازم اما بود وحشتناک صداش دوم ضربه

 سوخته شهر تو جنابعالی فضولی سر ما ترسوندن خاطر به این: طاها

 

 اخر ضربه

 کرد اواره منو که روزمون اون دعوای خاطر به اینم: طاها

 حاال نداشتم درد اصال اما بود کبودی به رو دستم کرد ول که دستمو طاها

 فشارشو دلیل

 گرفته درد خیلی مثال دادم تکون هوا تو دستمو فهمیدم

 دستم ای دستم اخ حقته بدبخت ای عقده بمیری: نفس

 :کابین در سمت رفت پاشد سامیار

 سامی کجا: سهند

 رو نفس های دست ببین دارم الزم دستامو من بخدا: سامیار

 دیگه یباز یه بسه بازی این بابا بیا میخوری غصه تو منه دست خخخخخ: نفس

 برگشت خودش باالخره نگرفتیم تحویل ماهم کرد ناز یکم سامیار
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 .کنید تعارف یکم نامردین خیلی: سامیار

 تعارف؟: نفس

 .بود خواهش منطورم نه خخخ: سامیار

 باابا نمیخوره ما خونی گروه به چیزا این: سهند

 کردم درک قشنگ اینو: سامیار

 کنیم بازی بشینیم بیاین حاال افرین: نینا

 ؟ بازی چی: طاها

 کنیم گیری رای بعد ببینیم هارو بازی بازکنیم رو ها برگه بیاین کو: نفس

 اول جلد مرده گل
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 وسط بریزین هارو کاغذ خب موافقم: طاها

 ))شُد شُد((  کردم باز رو اول کاغذ

 کرد بلند دستشو نینا ؟ کیه نظر بازی این

 کاغذتو بگیر میکنیم گیری رای بعدا خوبه: نفس

 ))ببر کباب بیار نون((  کردم باز رو دیگه کاغذ گرفت رو کاغذ نینا

 ؟ کیه نظر بازی این: نفس

 

 کرد بلند دستشو طااها

 کنیم می گیری رای بعد کاغذتو بگیر خوبه: نفس

 افتخار با و کردم بلند دستمو))  موشک قایم((  بود خودم بازی سوم کاغذ

 گفتم بازیمو
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 !منه نظر موشک قااااااااایم: نفس

 خنده زیر زدن چهارتاشون هر هو یه کردن نگام تعجب با لحظه چند ها بچه

 وا

 دیونه اینا

 شدنا

 بخندم منم بگین خندین؟ می چی به ؟ چتونه: نفس

 خخخخخخخ....وای.....نفس......ن.....ن خخخخخخخخخخخ: سهند

 بزنین حرف د چی؟ نفس: نفس

 نینا

 خخخخخخخخخخخخ.....تو....ت.....اجیی.......اج...خخخخخخخخخخخخخخ:

 ؟ چتونه دیگه ببندین مرض د: نفس

 دخترخخخخخخخخ محشری.....محشری..... تو..... تو.... نفس خخخخخ: طاها

 چرا؟ اما!  میدونم: نفس

 قطار تو اونم موشک قایم خخخخخ: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 میخندن چی به فهمیدم تازه خخخخ

 دارم دوست موشک قایم کنم چیکار خو ببندین: نفس

 هستی انرژی اخر دختر محشری نفس:  کشید لپمو طاها

 .زدم پس دستشو

 ؟ سرباز فهمیدی میزنیا دست من لپ به اخرته دفعه: نفس
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 قربان چشم خخخخ: طاها

 افرین: نفس

 عکس و رقصیدیم و زدیم و کردیم بازی انقدر گذشت خوش خیلی شب اون

 نفهمیدیم گرفتیم

 

 دمکر باز چشامو صورتم به نور مستقیم برخورد با بود برده خوابم چجوری

 پای

 تو که نینا

 دلم خخخ بودن خواب روهم هم رو همه بچه شدم پا و زدم کنار رو بود دهنم

 حال به

 ما کرد فکر خوابید در کنار زمین رو ندادن جا بهش دیروز سوخت سامیار

 میسوزه دلمون

 رو اومدیم تک تک ماهم خوابید همونجا نه اما کنیم می عوض باهاش جامونو

 زمین

 ابینشک تو بره فرستادم رو سامیار.  کردم بیدار رو ها بچه تک تک خوابیدیم

 وسایلشو و

 زیپ نبست مشغول میشدیم پیاده باید و بود مشهد بعدی ایستگاه کنه جمع

 چشمم بود کیفم

 مو اصالباهم بودیم پوشیده همدیگرو لباسای که نوید و خودمو عکس به خورد

 فقط نمیزدیم

 همین انگار شدم خیره عکسمون به بود مردونه چهرش بود تر هیکل اون
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 که بود دیروز

 یدکش فکر از منو طااها صدای که کردم می نگاه عکسا به داشتم بودیم باهم

 :بیرون

 میباره مردونگی چهرش از خودته شبیه چقدر: طاها

 دیدم دست به ساک رو طاها و سرم پشت به برگشتم

 بریم بیا حاضری اگه میکنم درکت سخته خیلی: طاها

 قطار دمش خارج کابین از برداشتم وسایلمو گذاشتم کیفم تو و بوسیدم عکسو

 همه واستاد

 پشت از آشنایی صدای که بودم سامیار با خداحافظی مشغول شدیم پیاده

 رو شد مته سرم

 :اعصابم

 .اوردم ماشین من برین بیاین خودتونین نفس نفس: صبا

 

 اول جلد مرده گل

171 
 گرفتهن دستمو نینا اگه گرفت چشامو جلو خون صبا دیدن با پشت برگشتم

 بود

 لهش میزدم

 .میکردم

 میریم خودمون ممنون: نفس

 نداریم هارو حرف این توکه منو نفس وا:  صبا
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 مگفت) نبودی ضعیف توکه دختر باش اروم نفس.(.... ف بابا نه هع:نفس

 میریم خودمون

 از باص رفتم ها تاکسی طرف به و کردم ول نیمه نصفه و سامیار با خداحافظی

 سرم پشت

 :طرفش برگشتم گرفت دستمو و دوید

 ؟ هسرزد من از خطایی چه میکنی رفتار اینجوری من با چرا توچته نفس: صبا

 اجی نفس

 ؟ چته بدونم نباید ایم ساله چندین دوست ما ؟

 ......ا تو اخه د ؟؟ دوست:نفس

 .بدم ادامه حرفمو نذاشتن ما به بودن رسیده تازه که ها بچه و نینا

 میریم سامیار با بیا نفس: طاها

 سامیار ماشین سوار حوصله بی و رفتم ها بچه طرف به صبا به جه تو بی

 راه تو شدمم

 نداشتم رو هیچکس حوصله بود فکری یه تو هرکس بودیم ساکت همگی

 خونه در رسیدیم

 .شدیم پیاده نینا منو ما

 خداحافظ بزن زنگ بهم سامی ممنون: نفس

 تنم از سر سهند چون بزن زنگ منم به بگم تونم نمی شرمنده خداحافظ: نینا

 ولی میکنه جدا

 بزن زنگ تو
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 نبزن زنگ شما به کردن غلط اقا این!  ببینم واستا ؟ چیشد چیشد: سهند

 ترور منو شما که انقدر بخدا ندارم گوشی من اصال اقا بابا ای:  سامیار

 کردین شخصیتی

 نکرده هیچکی

 ؟ داری که تلفن کارت نداری تلفن: سهند

 خنده زیر زدیم ماهمه

 اول جلد مرده گل
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 ؟ این کی ها شما اصال ؟ اصالا هست چی تلفن کارت: سامیار

 کن حرکت حاال خوب پسر افرین: سهند

 :دهم فصل

 رنبب مارو وسایل بیان تا زد رو خونه در زنگ نینا و کردیم خداحافظی دوباره

 تونم به من

 .کردم هنر خونه تو ببرم خودمو

 هک کنه بغل دومونو هر اومد شد خوشحال خیلی ما دیدن با کرد باز رو در نیما

 چشمش

 :من پای به افتاد

 ؟؟ پات نفس: نیما

 میزنیم حرف تو بریم: نفس

 بودن همه خونه تو رفتیم برداشت رو ما های چمدون و و داد تکون سر نیما

 و مامان و بابا
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 میگفتم و میشدم وارد سروصدا با حتما بود خوش حالم اگه.  باران و سونیا

 جمع جمعتون

 خوردبر صدای فقط تو رفتم سکوت با ولی اومدم من که بود کم گلتون بود

 به عصام

 نگاه پام به تعجب با همه میشکست رو اونجا سکوت سالن کف پارکت

 میکردن

 چند از بعد

 

 :داوم حرف به پدرم نفر اولین باشن اومده خودشون به تازه انگار که دقیقه

 ؟ چیشده پات خوبی؟ ؟ بابا نفس: بابا

 کردم سکوت فقط من

 بستی؟ پاتو چرا دستته عصا چرا برات بمیرم دخترم نفس:مامان

 سکوت بازم

 چیشده ؟ نفس: سونیا

 سکوت هم باز

 دیگه چیشده بگو خو خورده موش زبونتو نفس: باران

 میگم میام کنم عوض برملباسامو نیست مهمی چیز سالم: نفس

 اول جلد مرده گل
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 دل دو رفتن پایین برای کردم عوض لباسامو بردم پناه اتاقم به بهونه این با

 چی خدایا بودم
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 زا طاها که رو مسعود ی شده ضبط صدای کن کمک خودت خدایا بگم بهشون

 سرگرد

 بودن ظرمنت سالن تو همه پایین رفتم و گوشیم رو ریختم رو بود گرفته نادری

 گریه مادرم

 ها لهپ طرف به برگشتن عصا صدای از میرفت راه سالن تو مدام بابا و میکرد

 پله اخرین

 :کشیدم عمیق نفس یه نشستم مبل ترین نزدیک رو و اومدم پایین رو

 کرده لهپی بهم مسعودفهیم اسم به پسر یه دانشگاه تو بود وقتی چند: نفس

 چندباری وازم بود

 عاشق که هم صبا میشد تموم من نه جواب با مدام که بود کرده خواستگاری

 شده مسعود

 .شه برگزار دادگاه اینجا که مشهد میارنش دارن االنم...............  بود

 مگوشی تو که رو مسعود اعتراف و کشیدم عمیق نفس یه حرفام زدن از بعد

 پلی بود اماده

 

 تموم صدا اینکه از بعد چندی.  شدم داغون صبا اسم شنیدن با بازم کردم

 سکوت مادرم شد

 مپدرم های نصیحت دوباره میکرد نفرین رو صبا هق هق با همراه شکست رو

 و

 به دادن دلداری مشغول سونیا و نینا بود شده شروع نیما های میکشمش

 باران بودن ماامان
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 :گرفت دستامو اومد طرفم به

 نفس مردی خیلی نگفتی صبا به هیچی حاال تا که مردی خیلی: باران

 گریه دست از اعصابم دوید اتاقش طرف به و افتاد گریه به خودشم باران

 خرد هاشون

 بود شده

 توام انیم و میگفتم شما به اول باید میدونم بابا خواهشا کن بس مامان: نفس

 نیست نیاز

 ینب مسئله خودم نمیکنم هم شکایتی و ندارم ناراحتی من بدی عذاب خودتو

 رو صبا خودمو

 باسی زیاد پام شین بیخیالش ندارم رفتن دادگاه حوصله فقط میکنم حل

 شده زخم فقط ندیده

 اونوقت شدم داغون من وسط این کنید تمومش پس میشه خوب اونم که

 میکنید گریه شماها

 جوری اینجا بیاد سفید چش صبای اون بزار دخترم برات بمیرم الهی: مامان

 بگیرم حالشو

 که

 میزنم حرف باهاش خودم که گفتم بگردم دورت الهی جون مامان: نفس

 ناراحت خودتونو

 بابا ای نکنید

 شیم ناراحت براش نداره ارزش کنید ولش جون مادر بیخیال خخخخ:  سونیا

 اصال
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 واال: مامان

 

 اول جلد مرده گل
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 :بود دلخور یکم هنوز بابا

 لطفا کن اعتماد بهم بابا: نفس

 :زد لبخند یه و انداخت بهم نگاه یه بابا

 پشتتیم ما بدون فقط بکن میخوای هرکاری دخترم دارم اعتماد بهت: بابا

 ونیمخ هم نیستم اون از کمتر اما برات شم نوید مثل نتونم شاید نفس: نیما

 دارم هواتو

 کردم تشکر خانواده این داشتن برای خدا از بار هزارمین برای دلم تو

 کنت ول نکن فکر ها مارو کردی سرگرم خوب خانوم نفس خب:  سونیا

 میشیم

 سوغاتیای

 ؟ کو ما

 نداشت اثر کردم پرت رو حواست همه این بابا ای: نفس

 نه گفتن خنده با همشون

 هستینا هایی ادم عجب: نفس

 کردن سوغاتی سوغاتی کردن شروع سونیا و نیما

 مدونچ شلم پای این با نمیتونم منکه شد کر گوشم بسه اوووووووووو: نفس

 برو نیما بیارم
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 قرمزه چمدون اتاقه در دم

 اومد لحظه چند از بعد چمدون دنبال رفت نیما

 پره؟ مطمعنی سبکه چه: نیما

 نمیدونم خخخخ: نفس

 کردم بازش گذاشت پام جلو رو چمدون نیما

 طرفش به رو هاش کفش همراه بودم خریده بابا برای که شلواری و کت

 :گرفتم

 ناقابله جون بابا بفرما: نفس

 

 کرتش و گرفت اومده خوشش ازش معلومه دیدم بابا نگاه تو رو تحسین برق

 کرد

 اول جلد مرده گل
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 به بو خوش مارک عطر یه همراه و اوردم در رو ست پول کیف و کفش و کیف

 دست

 :دادم مامانم

 باشه اومده خوشتون شماهم امیدوارم مادرم بفرما: نفس

 گرفت کردن تعارف کلی بعد مادرم

 چشم میک مامان شد بلند سونیا و نیما اعتراض که میبستم رو ساک در داشتم

 بهشون غره
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 نیما برای که رو عطری و کروات و ساعت و کت کردم کیف کلی منم رفت

 گرفته

 و بودم

 ردمک نگاه بود زده زل چمدون به ای مسخره لبخند با که سوونیا به دادم بهش

 حیوونی اخی

 منم عروسکیه خرس عاشق سونیا.  میکنه غش خریدم براش چی بدونه اگه

 مدل چند

 از دبع سرامیکی خرس بعد دراوردم کلیدیو جا خرسی اول بودم گرفته براش

 یه چمدون ته

 دز خوشحالی از که جیغی با بغلش گذاشتم و اوردم در بزرگ نسبتا خرس

 شکه ههممون

 :شدیم

 اینقدر دیگه نه دوست خرس میدونستم: نفس

 ااایو بودم رنگی این سرامیکی خرس دنبال چقدر نمیدونی نفس وای: سونیا

 ممنون ممنون

 ممنون

 عزیزم ناقابله: نفس

 

 هب برداشتم رو بود مارک عروس ارایش لوازم کامل کیف یه که باران کادوی

 طرف

 :زدم داد توراه.  کردم حرکت اتاقش
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 یننکرد سرکیسه اونو چرا بودا اومده هم نینا نبودم تنها که من نامردا: نفس

 ها چهب مثل درست کردن حمله نینا اتاق در طرف به سونیا و نیما حرفم این با

 اتاق در به

 زدم در رسیدم باران

 تتتتتتتتتتق تق تق تق

 ؟ بعله: باران

 کن باز رو در زحمت بی منم جان باران: نفس

 ور نشستم تواتاق رفتم کردم باز رو در باران تا کشید طول ای لحظه چند

 تختش

 اول جلد مرده گل
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 ؟ داشتی کاری جانم: باران

 ؟ میاد بدت من از چرا تو باران: نفس

 اعصابمه رو کارات از خیلی فقط نمیاد بدم: باران

 کنه زندگی میخواد دلش که جور اون داره حق فرد هر جان باران ببین: نفس

 زیادی تو

 خاله دختر شه بهتر رابطمون امیدوارم میگیری سخت

 خاله دختر...خا امیدوارم: باران

 ازدومترب دهنش سوغاتی دیدن از دادم سوغاتیشو و بوسیدم رو باران صورت

 .بود مونده

 .میکرد بوسم محکم و بغلم پرید باران
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 همه این منو وای ممنون ممنون عاشقتم محشری ت نفس واااااااااااای: باران

 خوشگلی

 محاله محاله

 

 کردن جور و جمع مشغول خودم اتاق تو رفتم اومدم بیرون باران اتاق از

 که بودم وسایلم

 ایدب شد بلند نهادم از اه بودم گرفته صبا برای که جاکلیدی به خورد چشمم

 تونم نمی چیکار

 وشفرام همو دعوا بی میدم ترجیح بشنوم هاشو توضیح اگه حتی ببخشمش

 به پس کنیم

 رو بود گرفته برام صبا که هایی کادو تمام و رفتم هام یادگاری جعبه سمت

 اوردم بیرون

 ..........اما بودم تکشون تک عاشق

 صبا منو خاطرات تمام که متوسط جعبه یه کردم نگاه بود جلوم که ای جعبه به

 بود توش

 ودب کوچیک جعبه یه توجعبه هامون نامه و عکسا تا گرفته تولدامون کادو از

 که

 یه توش

 لتحوی و بستم رو جعبه در مسعود ای شده ضبط صدای و سوغاتیش با نامه

 پست مامور

 پست شرکت از خروج از بعد کردم خاموش گوشیمو که دیروزه از دادم
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 روشن گوشیمو

 صبا صبا صبا صبا از همشون پاسخ بی تماس تا42 و صبا از اس تا1 کردم

 ازت دیگه

 فقط ودمب کرده سکوت میرفتم پیاده گرفتم پیش رو خونه راه.  نامرد متنفرم

 برخورد ریتم

 مقنعه زیر از هامو هندزفری. میکرد ایجاد سروصدا که بود زمین به عصام

 تو کردم

 تیکه اون بودم اهنگ در غرق کردم پلی رو مهراب از گریم اهنگ و گوشم

 بلند که هاشو

 هب لریزید گوشیم که میزدم پا و دست اهنگ تو میکردم زمزمه بودباهاش

 اسم نگاه صفحش

 

 اب میکرد زندگی کشور از خارج که بود عمم دختر ویدا میکرد خودنمایی ویدا

 جواب شوق

 :دادم

 اول جلد مرده گل
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 ااااا/  وفا بی عمه دخی چطوری تو زیاد نه/ خوبی خانوم نفس به به/  سالم الو

 وفام بی من

 نگز باید اول تو/  بدم جواب نمیکنم وقت میزنی زنگ انقدر جنابعالی نکه

 نا بزنی
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 حاال خب/  بزنن زنگ باید ها کوچیک خانم نفس/  ها تری بزرگ سالمتی

 اینارو

 ولش

 کردم نگاه اتفاقا ویدا/  ؟ نکردی نگاه سرتم پشت رفتی میگذره خوش اونورا

 االن من

 بی مگه/  ؟ مایی خونه پس کجایی کو کو واااااااااااااااااااااااقعا/  مشهدم

 خونه نخیر خانمانم

 بد یبزن تعارف یکم/  میل کمال با/  اینجا کنم دعوتت ناهار زنگیدم خودمونم

 برو/  نیستا

 /بای بدبخت زده غرب/  بای اوکی خخخخ/  اومدم که کن دروباز بابا

 سال3 من از که دخترعممه ویدا بود شده تنگ ویدا برای دلم چقدر خدا وای

 بزرگه

 یشهم دوسالی میخونه درس فرانسه شده خارج بورسیه و قلبه جراحی رشتش

 و رفته که

 اب همیم شبیه دوتا ما دارم دوست رو ویدا خیلی ندیدمش پارساله عید از منم

 تفاوت یک

 وت بگما اینم راستی.  میکنم بودن قوی به تظاهر من و قویه واقعا اون بزرگ

 ما خاندان

 

 ای مشکی یا بقیه ایه سورمه پدریم مادربزرگ و ویدا منو چشمای رنگ فقط

 دلم ای قهوه
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 گرفتم دربست ویدا زودتر چه هر دیدن برای اما کنم روی پیاده میخواست

 در رفتم مستقیم

 طرف دویدم قدرت تمام با ماشین کرایه کردن حساب از بعد هانیه عمه خونه

 البته درشون

 استراحت حال در مورچه سذعت صدم یک با برابر عصا با من قدرت تمام

 گذاشتم دستمو.

 قدرت تمام سرعت همون با دوباره شد باز در تا میزدم زنگ مدام و زنگ رو

 دویدم

 حیاطش و ویالیی خونش اخه خونشون به رسیدم دقیقه چند بعد خونه طرف

 تو رفتم بزرگه

 وت بزنه حرف تونه نمی عمه کرد بغلم و زد لبخند یه من دیدن با هانیه عمه

 قبل بچگی

 میگهن چیزی خودشم نیستم درجریان درست منم ترسوندنش کردن باز زبون

 خالصه

 رفط به اتاقشه تو ویدا فهموند بهم سر اشاره با هم عمه کجاس ویدا پرسیدم

 رفتم ویدا اتاق

 زدم در

 تتتتق تق تق

 جونم مامان جانم: ویدا

 کن باز درو جان ویدا: نفس

 .فسقله تو بیا تووووووووویییییییی نفس:  ویدا
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 بود شده تنگ براش دلم چقدر میفهمم حاال کردم بغلش محکم تو رفتم

 اونقدر

 که تنگ

 چشامون هردومون بیرون میام بغلش از گرفت بغضم بغلش تو ناخواداگاه

 یکم

 به شده پر

 

 دارم دوست نینا مثل رو ویدا بگم میتونم وضوح

 اول جلد مرده گل
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 بود شده تنگ برات دلم چقدر دختر وای: ویدا

 .بود تنگولیده دلم منم: نفس

 دارم برات حرف کلی که بشین بیا:  ویدا

 داص اسممو بلند زمین به عصا برخورد اولین با میفتم راه تختش طرف به

 :میزنه

 نففففففففففففففففففففففففففففس:  ویدا

 ؟ شد کر گوشم چیه ها: نفس

 ؟ چیشده...  پات...پا...پا: ویدا

 بعدا نبشی هیچی نباشی خسته ؟ بگی اینو اوردی فشار خودت به انقدر: نفس

 .میگم برات

 به بودم منتظر بودیم سکوت تو ای دقیقه چند نشست تخت رو کنارم ویدا
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 از و بیاد حرف

 .بود زده زل من دهن به فقط اما بگه فرانسه

 !دیگه بگو خو اااااااااااا: نفس

 ؟ چیشده پات میگفتی داشتی خب: ویدا

 نامردیه دزدیا منو دیالوگ خخخخخخخخ: نفس

 خب: ویدا

 ؟ چخبرا جمالت به خب: نفس

 ؟ میگفتی داشتی خب گفتم نپیچون منو: ویدا

 ؟ نه نیستی ولکن: نفس

 بگو نه: ویدا

 شدم ریخطی این ماجراجویی سر سوخته شهر رفتم نینا با: نفس

 ماجراجویی چه: ویدا

 اول جلد مرده گل

 

179 
 وزمهن گفت بهش رو قضیه از هایی قسمت یه نیست بیخیال اینکه مثل نه

 در نمیدونم دودلم

 نه یا بگم بهش طاها به عشقم مورد

 برم همراشون منم که بره نینا گذاشت شرطی به مامان: نفس

 .شمام خدمت در که االنم.......................................

 باص که نمیشه باورم ولی نباشیا نگران نفس وجود بی نگذره ازش خدا: ویدا
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 همچین یه

 شد خرد اعصابم اه بفروشه دوستشو اومد دلش چجوری اخه باشه ادمی

 راچ نمیدونم(  نیست زیادمهم واسم سرمیکنم بیخیال منکه بیخیال: نفس

 )گرفت گلمو بغض

 معلومه بغضت اون از اره: ویدا

 .....ف اگه اه اه صدبار ندارم بغض من: نفس

 :بود نینا دادم جواب تلفنو شد حرفم دادن ادامه از مانع تلفنم زنگ صدای

 اورب عرعر منم/  ویدام جای/ ؟ رفتی قبرستونی کدوم بال بی جانت/ اجی جانم

 کردم

 در یباز مسخره نفس/  ویدام جای شوخی بی بود جیبم تو/  بود کجا بلیطت

 نیار

 دیگه

 یاب ویدا( /  نفسسسسسسسسسسسسس/  ویدام جای کن باور/  کجایی

 نمیکنه باور نیناس

 گوشم پرده چته هوووووووووووی:ویدا)/  ویدا به دادم رو گوشی ام تو جای

 /خورد جر

 اره/ ؟ ایران اومدی/  میکنه صدا تقلید نفسه پ ن/  ؟ خودتی واقعا!  ویدا

 خیلی/  عزیزم

 /بای رممنتظ بیا/  اونجا میام االن منم واستین نگفتین من به که بیشعورین

 :تمگف میگرفتم ازش رو گوشی که حالی در گرفت شمتم به رو گوشی ویدا

 چخبرا دکتر خانم خو: نفس
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 اه جنی عین نینا که هامون رشته مورد در بودیم بحث سرگرم سخت ویدا با

 و اتاق تو پرید

 میکرد بوسش محکم و گرفت رو ویدا گردن مستقیم

 هووووووی نینا الو گردنم اخ اخ هوی کن ولم اااااا: ویدا

 کنه ولش داد رضایت باالخره ویدا با زدن کله سرو کلی از بعد نینا

 منو کردی یاری اب حسابی دختر نگذره ازت خدا: ویدا

 اول جلد مرده گل
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 اییییییییییش باشه خداتم از: نینا

 کردین حساب ادم منو که ممنون اهم اهم: نفس

 میبینم روز هر تورو بابا برو: نینا

 من با داشتی چیکار بگو حاال خو باشه خداتم از: نفس

 سهندشون فرداشب جونم نفس واااااااااااااااااااااااااااااای راستی اها: نینا

 خواستگاریم میان

 صدتا میاد خواستگار اسم تا باید االن تو قدیم دخترای دخترم بسه بسه: ویدا

 عوض رنگ

 پرو کنی

 دلم چقدر طاها سمت کشید پر ذهنم منم و شدن بحث مشغول نینا و ویدا

 با شده تنگ براش

 اون بحث متوجه اصال دورم ازش صدساله انگار اما ندیدمش روزه یه اینکه
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 و نبودم دوتا

 اومدم خودم به نینا داد با که میکردم سیر طاها با رویاهام تو

 ؟ شدی کرررر نفس: نینا

 چته هوووی: نفس

 چیه نظرتون بودیما شما با خانم حاج رفت دست از اینم نه:  ویدا

 ؟ چی درمورد: نفس

 ؟ نه میگی عاشقه این میگم بیا: نینا

 

 به ایوب صبر میتونه چطوری سهند میکردم فکر این به داشتم مرض: نفس

 بیاره دست

 ....وگرنه دهنتو ببنند دررررد:  نینا

 نکشین همو حاال بسه خو: ویدا

 ؟ بود چی سوالتون: نفس

 رو دهخری قبال برام که ای نسکافه دامن و کت اون گفت ویدا بابا هیچی: نینا

 گفتم من بپوشم

 ؟ چیه تو نظر ببینیم خواستیم رو ام صورتی دامن و کت اون نه

 اول جلد مرده گل
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 ریدهخ برات نیما که بود ات سوخته بنفش شلوار و کت اون من نظر به: نفس

 وبپوشی اون

 بهتره
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 !میگیا راست: نینا

 .میگم راست همیشه من: نفس

 نشو پرو حاال خوبه: نینا

 که بود صبا مکرر های زنگ فقط وسط این خندیدم و گفتیم ویدا با شب تا

 خرد عصابمو

 خیلی.  کنم برخورد باهاش باید چجوری دانشگاه تو فردا نمیدونم میکرد

 بودم خسته

 زنگ صدای با.  بگذرونه خیر به رو فردا خدا برد خوابم چجوری نفهمیدم

 از گوشیم

 و بیرون پریدم رختخواب از موندم خواب من خدای وای شدم بیدار خواب

 و دست رفتم

 ونهش مگه حاال ببرن رو بلند موهای موردشور اه بیرون اومدم بشورم صورتمو

 تند میشن

 

 مامت شلوار و مانتو کردم مرتب تختمو و کردم شونه موهامو پلکی الکی تند

 ساده مشیکی

 زیمفانت ای سورمه کوله تو چپوندم کتابامو و اوردم در ام مشکی مقنعه با امو

 رو انداختم و

 اب بود سخت خیلی برام عصا با رفتن راه هنوزم بیرون پریدم اتاق از کولم

 اومدم بدبختی

 ایچ لیوان یه رفتم بودن صبحونه میز پشت مامان و باران ها پله از پایین
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 :برداشتم

 ؟ کجان بقیه سالم سالم: نفس

 زندگیشون کارو سر رفتن همه موندی خواب تو باز: مامان

 ؟ بیکاره ماشینت مامان اه: نفس

 ؟ نمیری خودت ماشین با چرا هووووف:  مامان

 رفتم من میگیا راست اااا: نفس

 ؟ کنی رانندگی میتونی پا اون با نظرت به خاله دختر:  باران

 !شده دیرم کنم چیکار حاال نبودم یادم اصال اه

 !!!کنم چیکار من حاال: نفس

 میرسونمت من واستا:  مامان

 اول جلد مرده گل
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 :اومد مامانم بردارم رو لقمه اولین خواستم میزتا پشت نشستم

 .بیریم حاضرم من: مامان

 رفتم کی به فهمیدم االن اومد خوشم نه: نفس

 دیگه بریم پاشو نشد دیرت مگه تو: ماامان

 فسن.  نشستم عقب صندلی رسوندم ماشین به خودمو بابدبختی و پاشدم

 میزدم نفس

 شده دیرم خیلی که بگاز مامان: نفس

 

 ات رفت فرعی فرعی انقدر داد گاز تونست که جایی تا و نکرد نامردی مامانم
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 رسیدیم

 ادمی که داشتم استرس انقدر شدم پیاده روشم روبه صبا با وقتشه باالخره

 مامان با رفت

 راه چسبیدم سفت عصامو و کردم جا جابه پشتم رو کوله کنم خداحافظی

 دانشگاه در افتادم

 و اومد خودش به باالخره اما خورد جا یکم من دیدن با کردم برخورد سارا به

 کمکم اومد

 لمث برام عصا این هنوزم اما بودم شده تر راحت یکم اخیش گرفت ازم کولمو

 بود مرض

 نهات و کرد پیچم سوال کلی سارا مدت این تو کالس سمت رفتیم مستقیم

 شنید از که جوابی

 همه اب که بود چیزی این!!!  سوخت یکمش پام پوست کردم تصادف:  بود این

 هماهنگ

 یحتنص کلی از بعد سارا.  بگیم ای دیگه چیز این جز نبود قرار و بودیم کرده

 منو کردن

 داشتیم باهم کمتری کالس واحد این رفت و گذاشت کالس تو صندلی رو

 اگه اوووووف

 هم فعال میگریم لیسانسمو فوق بعدشم و هاست امتحان دیگه ماهه بخواد خدا

 ادامه قصد

 صبا عطر رز گل بوی که مینداختم کتابم به نگاهی یه داشتم ندارم تحصیل

 بلند سرمو اومد
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 گریه کلی معلومه میبارید خون چشاش از شدم صبا چشم تو چشم کردم

 کرده

 توهم قیافش

 :گرفت منو کناری صندلی.  باشه نخوابیده روز چند انگار بود شده

 سالم...س: صبا

 

 اوردن بایاد اما سوخت دلم لحظه یه میشد حس خوبی به صداش تو بغض

 تو رفتم خیانتش

 قلب بی نفس اون ذات

 سالم: نفس

 چشم حداقل تا پایین سرموانداختم.  شد سردم خودمم حتی کالمم سردی از

 .نشم چشمش تو

 اجی عزیزم؟ ؟ نفس ؟ بهتره پات ؟ خوبی:  صبا

 اول جلد مرده گل
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 ات کردم بلند سرمو گرفت چشامو جلو خون لحظه یه اجی کلمه شنیدن با

 :بدم جوابشو

 نک گم گورتو ببند دهنتو االنم فروختی جنازشو خودتت مرد اجیت: نفس

 ماا بزنه حرف باهام بازم داشت سعی صبا کردم تعجب زدم که حرفی از خودم

 بهش من

 .نهک سکوت شد مجبور صبا و اومد استاد که نکشید طولی بودم توجه بی
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 یصورت های کفش لحظه یه که بودم وسایلم کردن جمع مشغول خستگی با

 صبا

 اومد جلوم

 هنوز افتادم راه در طرف به و پشتم رو انداختم کولمو نکردم ای توجه

 بیشتر دوصندلی

 :کرد سکوت به وادار منو صبا صدای که بودم نرفته جلو

 یشهم اینجوری نمیدونستم شرمندم بخدا میدونم.  کردم اشتباه میدونم:  صبا

 چیزی مسعود

 خودت داد پیشنهاد بهم جام اومد فقط بود نگفته ماجراها این از من به

 عاشقش که میدونی

 از میک که میشه ختم ازدواج به رابطه این شرطی به گفت کردم قبول بودم

 بهم نفس

 

 نم با چیش بدونم میخوام گفت چیکار میخوای پرسیدم ازش بدی اطالعات

 که داشت فرق

 دونم نمی شد حسودیم بهت لحظه یه که گفت مظلوم انقدر.  نخواست منو

 سر من از چیت

 گاهن من به یکشونم حتی اونوقت دنبالتن دانشگاه های پسر ی همه که تره

 اینکه با نمیکردن

 هر پرسید هات ترس از راجبع ازم اول کردم قبول توام از تر چشم تو من

 میدونستم چی



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 321 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 من به چرا گفتم کردم اعتراض بهش بود تو نزدیک اون بازم ولی گفتم

 نزدیک

 گفت نمیشه

 هشب سوخته شهر بری قراره میدونستم منم تونه نمی باشه نفس وقتی تا

 و خندید اونم گفتم

 نمی بخدا) هق هق(  باهمیم همیشه برای تو منو بعد و قدمه اخرین گفت

 شرط دونستم

 نفس منمیدونست بابام جون به نمیدونستم قران به نفس.  تو جونه ما نزدیکی

 خاک ارواح به

 هیچ وت خوردم ضربه منم وسط این بفهم نفس.  ببخش منو.  نمیدونستم نوید

 درک وقت

 واقعی عاشق تو چون داره دردی چه دختر یه احساس از سواستفاده نمیکنی

 نفس.  نیستی

 کردم غلط

 خمز روی شد نمک حرفاش میکردم گوش صبا حرفای به و بودم بسته چشامو

 من دلم

 دیگه کنم حالیش که بود موقعیت بهترین هع ؟ نمیدونم رو عشق معنی

 نگه دلم تو نمیتونم

 :دارم

 

 ریبهغ پسرهای به چشمی من میفهمیدی میدونستی خودت اجی منو اگه: نفس
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 منو اگه ندارم

 اجی من اگه نیست هیچی برام مسعود میفهمیدی میدونستی خودت اجی

 میدونستی خودت

 هک متاسفم واست.  بندازی خطر به جونمو که نمیکردی بیخود حسودی بهم

 با بودن برای

 بستی دوستیمون سال7 رو چشمتو پسر یه

 اول جلد مرده گل
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 به چرخیدم اوردم بیرون خواهریمونو عهدنامه کاغذ و کولمو تو کردم دست

 رفتم سمتش

 صورتش تو کردم پرت کاغذو سرش باال

 دهش فروخته جنس فروختی منو ساده تو نمیرفت یادت اینو بودی ادم اگه

 نمی گرفته پس

 دش حالیت میخوری قسم منو نوید خاک ارواح که اخرته دفعه بفهم اینو شود

 ؟

 عاشق من

 هک دوساعته بازیه بچه یه به چیه عشق نمدونی حتی هنوز تو نیستم واقعی

 یه با اخرش

 هک عشق میگم کسی به اما عشق میگی میشه تموم کمه برات من شرمنده

 عاشق ارزش

 نم حاال بود عشقم نویدم منه عشق مادرم عشقمه پدرم باشن داشته رو شدن
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 نیستم عاشق

 کی برای زندگیمو تمام که متاسفم خودمم برای متاسفم فکرت طرز واسه هع

 بودم ساخته

 :کردم حرکت در طرف وبه صبا به کردم پشتمو

 برو کممم واست من امروزی های عشق قول به نشیم هم مزاحم دیگه بهتر

 ما از دنبال

 

 بهترون

 تو هنوز هم ارش و نبودیم تنها ما کردم حس لحظه یه کالس از خروج موقع

 .بوده کالس

 درد یلیخ پام رسوندم بود باالتر دوطبقه که بعدی کالس به خودمو بدبختی با

 این تو میکرد

 رو تمنشس نیستن دوستام از کدوم هیچ وگرنه مشترکم صبا با فقط کالس

 چند از بعد صندلی

 که کردم فراموش لحظه یه واسه بود نیومده صبا هنوز اما اومد استاد لحظه

 کات باهم

 یادم چی همه گوشیم اوردن در محض به اما زنگ بهش خواستم و کردیم

 اومد

 پس.

 .دادم گوش استاد حرفای به و سرجام نشستم بیخیال

 که شکر خدارو شدم دیونه نیست کننده خسته امروز مثل روزی هیچ وای
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 کالس استاد

 اشینم عقب صندلی رو رو صبا برگشت موقع خونه برگشتم من و نبود بعدی

 دیدم ارش

 و ادمد تکون دست تاکسی اولین برای کردم طی بیخیال اما بود مشکوک یکم

 خونه ادرس

 چشامو کنه حساب آژانسی گفتم نداشتم روی پیاده حوصله دادم روبهش

 یکم حداقل تا بستم

 برای داشت نمیدونم نمیکردم درک رو صبا های حرف هنوز شه اروم اعصابم

 من

 ایو توهین بهم حرفاش تو کلی چون میکرد توجیح خودشو یا میداد توضیح

 سر از خدا

 تیادداش یه فقط نبود خونه هیچکس خونه رسیدم.  کنم چیکار نمیدونم درد

 یخچال در رو

 :بود مامان طرف از که

 

 هانیس عمه خونه باباتم ، امشب برای خرید رفتیم نینا و من جان نفس((

 کتابخونس باارانم

 ))بخوری ناهار تنها مجبوری امروزو وسونیاشونه خونه نیماهم نمیاد

 اول جلد مرده گل
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 سر فتمر عصا بدون لنگون لنگون و مبل رو کردم پرت کیفمو حوصلگی بی با
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 اخ گاز

 کردم عوض لباسامو و باال رفتم شه گرم که کردم روشن زیرشو دلمه جون

 مشغول اومدم

 اخه مبخواب کم یه گرفتم تصمیم خوردم حسابی بعدازاینکه شدم ناهار خوردن

 داشت سرم

 که رممقص من که بودم فکر تو نمیبرد خوابم اما بودم کشیده دراز.  میترکید

 رو صبا عشق

 چرا ؟ بگه طاها به بره ارش نکنه.  میکرد نابودم داشت چون اون یا دزدیم

 سوار صبا

 مونده من و میکرد سوراخ وجودمو خره مث ها فکر این بود شده ارش ماشین

 کلی و بودم

 و اوردم اور خواب قرص دوتا رفتم نمیبره خوابم جوره هیچ نه بدبختی

 خوردم هردورو

 کردم باز چشامو نینا های جیغ جیغ با.  برد خوابم نرسیده سه به

 اه دیونمکردی چته: نفس

 :داد ادامه و برداشت بالشتمو نینا. سرم رو گذاشتم بالشتمو

 وپاش لطفا میان سهندشون دیگه ساعت چند دیگه پاشو اجی نفس اه: نینا

 واه بی بود شده تنگ براش دلم چقدر افتادم طاها یا سهند اسم شنیدن با

 :؟ پرسیدم

 ؟ میاد هم طاها: نفس

 ها داداششه طاها اینکه مثل میاد تنها سهند پ نه: نینا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 326 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 کشیدم عمیق نفس یه

 ؟ پرسیدی رو سوال این چرا ببینم واستا: نینا

 میاد در گندش االن اوه اوه

 بپوشم لباس چجوری باید و هستن کیا ببینم میخواستم خوب: نفس

 تر منطقی دلیل بپرسی سوالتو دیگه جور یه میتونستی خوب: نینا

 خب شده تنگ کردنش اذیت برای دلم: نفس

 .!میکشمت کنی خراب منو خواستگاری مجلس بخوای بخدا نفس: نینا

 یرونب کردم پرت اتاقم از رو نینا و پاشدم.  شد منحرف ذهنش اخییییییییش

 هم طاها امروز

 مثل بودم واستاده کمدم جلوی بپوشم لباسمو ترین قشنگ باید پس هست

 که نیستم دخترا این

 اول جلد مرده گل
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 شه کهنه یوقت تا نه بپوشم نباید دیگه پوشیدم بار یک رو لباس این اگه بگم

 یه.  میپوشمش

 برام نیما که شلواری و کت همون جلب امو توجه مشکی قرمز شلوار و کت

 بود خریده

 32 حدودا حموم رفتم گذاشتم کنار پوشیدن برای و داشتم برش خوشحال

 حموم تو دقیقه

 دشای طاها توجه جلب برای کنم ارایش حسابی باید امروز بیرون اومدم بودم
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 اونو بتونم

 دتمعا طبق هندیا کاله مثل سرم دور حولمو!!!  محاالته از این البته کنم عاشق

 .بستم

 زمی رو کردم خالی همشونو اوردم در ارایشمو لوازم کیف میزم جلوی نشستم

 نهادم از اه

 باطل الخی زهی ارایش به برسه چه بکشم رژ یه نیستم بلد حتی من شد بلند

 چیکار االن

 

 هک مامانمم ؟؟ اخه کنم چیکار بدبخت من خودشه فکر تو که هم نینا.  کنم

 کار درگیر مسلما

 اون پیش برم باید باران خودشه! بااران نیست که هم سونیا خودشه های

 لباسمو و وسایلمو

 باران اتاق طرف به رفتم لنگون لنگون و گرفتم دستم

 تتتق تق تق تق

 ؟؟ بعله:  باران

 ؟ تو بیام میشه باران منم: نفس

 بیا حتما:  باران

 بیرون بره میخواست بودانگار اماده تقریبا باران اتاق تو رفتم

 ؟؟ نشدم که مزاحم: نفس

 داشتی کاری زیاد نه: باران

 نم میان نینا خواستگارای دیگه ساعت دوسه دامنت به دستم! پوف: نفس
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 نشدم اماده هنوز

 ؟؟ کنی ارایشم میشه

 .شد تر بزرگ باران چشای دیدم وضوح به

 ؟ شده چیزی: نفس

 ازس کار حسابی ضربه کنم فکر ؟؟؟ کنی ارایش میخوای تو مطمعنی:  باران

 بوده

 !ها

 میکنن کپ ما رایش با حاال کردیم جلوه ساده انقدر بیا

 خواهرمه خواستگاری داره فرق مورد این: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کنم چیکارت میخوای عزیزم خوب:  باران

 ادهس ارایش یه گفتم جلوش گذاشتم ارایشیمو لوازم و دادم نشونش لباسمو

 روم دخترونه

 

 دنشون منو و اورد در خودشو لوازم من وسایل به توجه بدون بارانم کنه پیاده

 صندلیش رو

 خرهباال بابا ای متنفرم ارایشی لوازم بوی از میدادم جون داشتم دستاش زیر.

 02از بعد

 خیلی شد نمی باورم دیدم اینش تو خودمو و زدم کنارش شد ما کن ول دقیقه

 کرده تغییر
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 یشبق از بود کرده تر واضح ایمو سورمه چشای بود کشیده که ای سرمه بودم

 در سر

 دمبو شده خوشگل خیلی میومدن بهم که بود کمرنگ دورنگ رژش اما نیاورم

 تو هنوز

 کشید عقب به منو باران که بودم درگیر خودم با اینه

 کنم درست موهاتو میخوام بشین:  باران

 اتو ارصدب امروز نمیبینه سشوار بار یه سالی من موهای نبینه بد روز چشتون

 بیچاره شد

 و داد تاب تیکه تیکه بعد کشید اتو موهامو ی همه اول باران کردن کپ ها

 اورد سرهم

 بود افتاده هاشم تیکه بعضی و سرم پشت دست کف یه شد موهام کل خالصه

 لباسمو پاشدم

 دلم خودم بودم کرده تغییر واقعا مو مدل و ارایش اون با لباس تو پوشیدم

 از خواست نمی

 کردم بوسش حسابی و باران بغل پریدم بکنم دل خودم

 شده دیرم کنار بکش حاال خاله دخی نداشت قابل:  باران

 ؟ خطرناکه شب وقت این کجا: نفس

 شد پر چشاش کردم حس کرد نگام باران لحظه یه

 .دارم عادت نترس میشه نگرانم یکی باره اولین برای:  باارن

 کردم بغلش دارم دوسش خیلی کردم حس عجیبه انقدر باران چرا واقعا

 نداری فرقی نینا با برام توام نگران همیشه من باران: نفس
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 اجی ممنون:  باران

 ؟ نری نمیشه: نفس

 نترس درسه برای نه:  باران

 اول جلد مرده گل
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 حال تو رفتم بیرون اومدم اتاقش از رفت اون و کردم خداحافظی باران با

 حاضر هه تقریبا

 لحظه چند همشون من دیدن با میجوید ناخونشو استرس از نینا و بودن

 بعدش کردن سکوت

 شده تنگ طاها برای خیلی دلم داشتم دلشوره کردن خوشحالی احضار

 استرس

 تمام

 خودمو جوری یه داشتم سعی منه خواستگاری انگار بود گرفته وجودمو

 سرگرم

 راهی کنم

 اوردم در کتم جیب از گوشیمو نکردم پیدا کردن چت و گرفتن عکس از بهتر

 عکس دوتا

 هامو صفحه رفتم کردم روشن رو نتم بود شده جالی های عکس گرفتم سلفی

 کنم چک

 تمنداش پیامم یک یعنی شن نمی متوجه بمیرمم من اگه برم دوستام قربون
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 داشتم خدا هی

 .اومد زنگ صدای که میخوندم جک و میگشتم کانال به کانال خودم برای

 :یازدهم فصل

 اومدن وای جییییغ: نینا

 نیان داشتی انتظار نکنه: نیما

 مرض: نینا

 طاهابودم اومدن منتظر اونا به توجه بدون

 از بود گلی خانوم چقدر که وای مادرش بعد.  اومد سهند پدر همه از اول

 دلم به اول همون

 

 نبود طاها سهند سرم اخر و اومد ارش بعد.  شه فدات عروست الهی نشست

 چی یعنی...

 احوال و سالم مشغول همه شد خالی بادم... ؟ چی یعنی ؟ نباشه میشه مگه

 فقط بودن پرسی

 اشتمگذ پامو تا خونه تو رفتم گرفتم در از امیدی نا با چشمو بودم پنچل من

 صدای سالن تو

 :شدم چشم تو چشم طاها با کردم باز و در برگشتم اومد در

 ؟؟؟ بودی گوری کدوم: نفس

 شدی من نگران چیشده میکردم پارک ماشین داشتم: طاها

 کردم ذوق مردی کردم فکر: نفس

 تو بیام میزاری حاال بعله اها: طاها
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 بیا بدو: نفس

 ومار دلم دلشوره نه داشتم استرس نه دیگه راحت خیالم اخیییییییییش

 ورود با بود گرفته

 میکردن صحبت هامون خانواده.  شد شروع نو از پرسیا احوال و سالم طاها

 نیما و ارش

 اول جلد مرده گل
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 لیخی خیلی سهند.  بود نینا کنار خونه اشپز تو هم سونیا بودن سرگرم هم

 بود نشسته مظلوم

 ینا جواب بابام های سوال به و میکرد سربلند گاهی از هر بود پایین سرش و

 منو وسط

 و شمچ با فقط گفتن برای حرفی نه داشتیم صحبت هم نه بودیم اضافی طاها

 از هر ابرو

 نمیدونستم نو معنیشو خودمم حتی که هایی حرف میزدیم حرف باهم گاهی

 بابام باالخره

 

 همگ حاال نینا اتاق تو رفتن سهند با بعدشم و بیاره چای نینا داد دستور

 میدونه خدا میومدن

 مستقیم ارش او طاه منو نگاه اومدن دقیقه42 از بعد باالخره بود چخبر اوجا

 روی رفت

 نجینار قرمزو االن بود صورتی رژش اتاق تو رفت وقتی نینا اخه نینا های لب
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 و شده

 وجهمت من فقط کردم فکر اول بود شده رنگی یکم سهندم ی یقه متاسفانه

 که بعدش اما شدم

 فهمیدم شنیدم رو طاها و ارش و نیما و سونیا ریزکی ریز های خنده صدای

 فهمیدن همه

 هم هفته اخر و کنن عقد بعدازظهر فردا شد قرار و شد زده ها حرف باالخره

 کنون عقد یه

 نمیرفت طاها میشد چی شد بد حالم دوباره خداحافظی موقع.  بگیرن بزرگ

 ؟؟

 و سونیا

 تمرف فقط نداشتم رو نینا کردن اذیت حوصله اصال رفتن و نموندن هم نیما

 وبهش تواتاقش

 گفتم

 تتق تق تق

 نفس تو بیا: نینا

 هاتو رژ رنگ میدی تشخیص منو زدن در طرز که اونطوری کاش: نفس

 تشخیص

 میدادی

 اما اقمات تو کردم فرار دوید دنبالم بود شده گندش متوجه تازه انگار که نینا

 سرعتم چون

 اتاق تو رسید م باها اونم عصا خاطر به صفره زیر
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 ؟؟ شد متوجه تو جز کی: نینا

 طاها ارش، سونیا، ، نیما: نفس

 دیگه همه بگو بارکی یه:  نینا

 

 شاید: نفس

 شد گندی چه وای: نینا

 شدی بزرگ زود چقدر عزیزم نداره اشکال: نفس

 اول جلد مرده گل
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 میگن دختراشون به عروسی موقع مادرا دیالوگو این خره: نینا

 ؟؟ واقعا: نفس

 !بعله: نینا

 میاد خوابم بیرون گمشو حاال خوب: نفس

 ...برد خوابم بود چی طاها لباس اصال اینکه بایاد من و بیرون رفت نینا

 آرایش اونو باران و ارایشگاه نره نینا شد قرار داریم کار امروز چقدر که وای

 االنم کنه

 وریگ کدوم پا این با اخه لباس خرید فرستادن منو و باران اتاق تو خونس نینا

 برم؟ میتونم

 اون از لباسی یه خودت خدایا زده تاول پاهام گشتم خیابون به خیابون انقدر

 پایین بنداز باال

 واااااااااو باال بردم روم روبه مغازه ویترین دیدن با سرمو.  شم راحت من
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 لباس یه محشره

 و برق پر دامنشم رو و ریزه های الماس از پر روش که قرمز ماکسی دکلته

 و االماس

 وشخ مغازه تو رفتم.  کنندس خیره واقعا ولی نداره ای دیگه چیز هیچ اکلیله

 بختانه

 .بود زن فروشندش

 خانم سالم: نفس

 کنم کمکتون میتونم سالم:  فروشنده

 میخوام رو ویترین تو قرمز ماکسی لباس اون البته: نفس

 ؟؟ خودتون سایز:  فروشنده

 

 نهنک دیگه بخوره بهش من سایز کنم فکر ولی تره ریز یکم من از نینا ام

 نخوره

 سایز یک

 میگیرم تر کوچیک

 امشب که میخوام خواهرم برای رو لباس این من خانم ببخشید: نفس

 اما عقدکنونشه

 تره ریز جثش من از یکم فرستادخرید منو بیاد نداشت وقت متاسفانه

 ببینم رو ایشون عکس میتونم میخوام عذر: فروشنده

 حتما: نفس

 اول جلد مرده گل
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 دهفروشن دادم فروشنده نشون و برداشتم حجابیشو عکس یه توگوشیم از

 مناسب سایز یک

 رداشتمب رو لباس.  بیارم براش شد بزرگ یا کوچیک اگه ببرم گفت و بهم داد

 حساب موقع

 دستم هرچی باشه گرون همه این لباس یه اخه شد بلند کلم از دود کردن

 و خریدم دادم بود

 خونه برگشتم آژآنس با مستقیم

 تتتق تق تق

 کرد باز رو در مامان

 دخترم تو بیا:  مامان

 من خدای ای شکست پام رفتم راه بس از مردم مامان وای: نفس

 ؟؟ خریدی رو لباس نزن غر تو بیا:  مامان

 خریدم اره شدم شما محبت این شیفته من اصال: نفس

 پایین اومد ها پله از داد و جیغ با نینا

 بده بده کو لباسم کو لباسم: نینا

 ؟ کردی درست موهاتو فقط چرا تو ؟ میدم چشم واستا: نفس

 دیگه کنم ارایشش لباسش رنگ برحسب باید نفس وای: باران

 

 اها:  نفس

 یدمیکش جیغ مدام شحالی.خ از بادیدنش نینا اوردم در کاورش از رو نینا لباس
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 نفس عاشقتم جون اخ جون اخ جیییییغ عالی واااااای: نینا

 سر اخر میشه کر گوشاش میسوزه سهند برای دلم: باران

 ایش بسوزه خودت برای دلت شما نکرده الزم: نینا

 ات اتاقم تو باال برم خواستم منم باران اتاق تو رفتن خوشحال باران و نینا

 مناسبمو لباس

 .کنم ارایش خودمو تونستم شایدم و کنم انتخاب

 اول جلد مرده گل
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 ؟ نفس:  مامان

 مامان جونم: نفس

 ...رضایت و تری بزگ تو اخه نینا ازدواج از توراضی:  مامان

 یزاچ این اصال و ببینم رو نینا خوشحالی که راضیم دلم ته از من مامان: نفس

 مهم برام

 نباش نگران اوکی نیست

 خوشحالم:  مامان

 بین اتاقم تو رفتم و بغلم زیر زدم عصامو بوسیدم سرشو و کردم بغل مامانمو

 لباس چندتا

 بیاد ویدا زدم زنگ ناچارا بدبختم انقدر من چرا.  هیچی ارایشم و بودم مونده

 بوق دوتا با

 برداشت

 خوبی سالم: نفس
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 خوبی تو ممنون: ویدا

 فقط عالی: نفس

 چی فقط: ویدا

 نیناس عقدکنون امشب: نفس

 

 خب میدونم: ویدا

 اینجا بیای میشه کنم چیکار موندم منم: نفس

 کنم اذیت رو نینا یکمم میام االن حتما اره: ویدا

 .منتظرتم: نفس

 احوال صدای پایین از کردم سرگرم رفتن حموم با خودمو ویدا اومدن تا

 با ویدا پرسی

 چخبره نیست معلوم بودن اتاق تو باران و نینا هنوزم میومد بابام و مامان

 همین تو اونجاس

 اورد خودم به منو در صدای که بودم ها فکر

 تق تتتق تق

 اول جلد مرده گل
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 باو تو بیا: نفس

 عزیزم سالم: ویدا

 کردم بغلش رفتم

 عشقم سالم: نفس
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 مرگته چه بگو خب خب:  ویدا

 مونده موهامم نیستم بلد ارایشم موندم لباس چندتا بین اوف: نفس

 ؟؟ گلم مدت این تو میکردی غلطی چه بگی میشه: ویدا

 بودم حموم: نفس

 کنم درست موهاتو بیام صندلی رو بشین برو اهلل الاله.... بر ای: ویدا

 تمنداش ویدا های حرف به ای توجه بستم چشامو و صندلی رو نشستم رفتم

 این فکرم تمام

 ؟؟؟ برقصم طاها با میشه بود

 هستی راضی شده خوب موهات ببین باتواما هووووووی: ویدا

 زر گل موهامو بودم شده محشر کردم نگاه اینه تو قیافم به کردم باز چشامو

 کرده درست

 

 سیاه رز گل بود

 بوس عااشقتم عالیه وای: نفس

 رنگیه چه لباست نکن هندیش خوبسه: ویدا

 بیار برام همون خوبه کدوم ببین برو دونم نمی: نفس

 یا سرمه سارافن کت یک با کردن رو و زیر یکم از بعد کمدمو سر رفت ویدا

 اومد براق

 با جیبش رو مخمل صورتی گل یک و ماه حالل مدل کتش شیک اما ساده

 سورمه سارافن
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 زیبا سارافنش روی روشن سایه نامعلوم های طرح و کتش از تر کمرنگ ای

 بود

 ساده و

 باشه خوب این نطرم به: ویدا

 اول جلد مرده گل
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 خوبه: نفس

 و بودم من دوباره شد مشغول ویدا بستم چشامو صندلی رو نشستم دوباره

 البته طاها فکر

 من خدای هییی بازم اما میکرد خراب حسمو ارایشی مواد بوی یکم بار این

 امشب یعنی

 ؟ رقصهب بامن میشه یعنی ؟ بیااد خوشش من از میشه یعنی ؟ میشه شکلی چه

 خداجون

 .باش داشته دلمو هوای خودت

 چشاتو کن باز هست چیزت یک تو نه: ویدا

 خوبم نه:  نفس

 ؟؟ مطمعنی: ویدا

 اره: نفس

 االن نه اما کنم صحبت مورد این در یکی با باید شاید

 باشه: ویدا
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 بپوش لباستو پاشو کو: ویدا

 کرده غییرت دنیا یک گرفتم قرار اینه جلوی وقتی پوشیدم ویدا کمک با لباسمو

 صورتم بودم

 فرق اسمون تا زمین اما بود کم ارایشش درسته بود شده گم ارایش زیر

 برق بودم کرده

 کردم حس خوبی به ویدا نگاه تو رو تحسین

 نفس زیبایی خیلی: ویدا

 میدونم: نفس

 ایش بمیر برو: ویدا

 ؟ ویدا فقط: نفس

 چیه: ویدا

 ؟ باشم عصا با من نیست زشت: نفس

 نفس؟ راستی عزیزم نداره اشکال نه نبود یادم اصال اینو: ویدا

 اول جلد مرده گل
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 هوم: نفس

 ؟؟ کردی عوض پاتو باند کی: ویدا

 دکتر میرفتم باید دیروز رفت یادم وای: نفس

 تعطیل روز میاد گیرت دکتر مگه حاال.  توسرت خاک: ویدا

 جمعس که امروزم خدا وای نبود حواسم اصال

 ؟ کنم چیکار: نفس
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 نیستی؟ بلد خودت: ویدا

 .کرد عوض سامیار هم قبلی دفعه بابا نه: نفس

 ؟ کیه سامیار ببینم واستا: ویدا

 کردم اذیتش قطار تو که دکتره همون خخخ: نفس

 اون به بزن زنگ االنم خب اها:  ویدا

 

 چی رو اینا مامانم جواب.  کن منوعوض پای باند خونمون بیا بگم اره: نفس

 بدم

 ؟

 بابا بزن زنگ بامن اونا: ویدا

 زدم زنگ کردم پیدا اسمشو اوردم در گوشیمو ناچارا

 ....بوق...بوق... بوق... بوق... بوق...  بوق

 اه برنمیداره: نفس

 بگیر دوباره: ویدا

 باشه: نفس

 ...بوق...بوق...بوق

 الو:  سامیار

 اول جلد مرده گل
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 سامیار خوبی سالم الو: نفس

 ؟ شما بعله:  سامیار
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 نفس سامی منم: نفس

 ؟ کیه نفس: سامیار

 طاها سهند نینا بستی باند پامو قطار تو بابا مالجت تو خاک: نفس

 خانوم نفس خوبی اها:  سامیار

 الزمم کمک نه!  عجب چه:  نفس

 ؟ کمکی چه:  سامیار

 نک عوض بیا لطفا تعطیله امروزم.  کنم عوض رفته یادم پامو باند: نفس

 بیام باید کجا بابا باشه خخخخ: سامیار

 خونمون: نفس

 ؟ کنم چیکار خانوادتو ؟ شدی دیونه چیییییییییی؟؟:  سامیار

 بامن اون بیا که دزدی نمیای وا: نفس

 ها نشه شر: سامیار

 بیا بابا نه: نفس

 

 برام کن اس رو ادرس:  سامیار

 منتظرتم باشه: نفس

 بای اوکی: سامیار

 بای: نفس

 مامانم و ویدا که شدم سامیار برای ادرس ارسال مشغول و کردم قطع تلفنو

 اومدن

 اول جلد مرده گل
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 ؟ مطمعنی بهش نفس: مامان

 نترس کرد عوض برام قطار تو پسرخوبیه مامان اره: نفس

 راحتی هرجور باشه:  مامان

 و شد خودش کردن ارایش مشغول ویدا شدیم تنها ویدا منو و رفت مامان

 مشغول منم

 دفتر یک نوشتنه میکنه آروم رو آدم که چیزی تنها نظرم به میدونین نوشتن

 بین از خاطره

 ، خودم از نوشتم: کردم شروع اول صفحه از و برداشتم دفترخاطرم چندین

 از نوشتم

 و مامان صدای که بودم نوشتن در غرق.  رفتنمون زابل از نوشتم طاها،

 در صدای بعدشم

 .بیرون کشید طاها و خودمو دنیای از منو

 تق تق

 مامان جانم: نفس

 اومدن راک دکتر دخترم:  مامان

 تو بیاد بگو: نفس

 تو اومد سامیار شد باز در

 !داری خوبی مادر چه نفس وای: سامیار

 سالمتی خبری بی خوبم منم ممنون سالم علیک: نفس
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 نکن شروع نیومدم هنوز حاال خوب خخخ: سامیار

 سالم اهم اهم: ویدا

 :ویدا طرف برگشت سامیار

 جوان خانوم سالم: سامیار

 سالم: ویدا

 دارم؟ رو کی با اشنایی افتخار نفس:  سامیار

 اول جلد مرده گل
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 دانشگاه از التحصیل فارغ قلب تخصص فوق هستم پاک ویدا دکتر: ویدا

 فرانسه.....

 داد قورت زور به دهنشو اب سامیار

 امریکا..... دانشگاه از استخون و مغز متخصص هستم راک سامیار: سامیار

 ؟ نه خودمونه ازاد دانشگاه شبیه جورایی یه گمانم به هع: ویدا

 جورایی یه: سامیار

 باشی موفق خخخخ: ویدا

 زا ویدا صندلی رو گذاشتم پامو و نشستم روتخت منم من طرف اومد سامیار

 بود رفته اتاق

 بده تلفنشو جواب تا بیرون

 :میگما: سامیار

 ؟ رو چی: نفس

 که؟ کرد ناکارم زد ؟ بود کی ویدا این: سامیار
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 .نزنی خارجی دانشگاه الف توباشی تا جونت نوش امه عمه دختر: نفس

 دیگه نکنه درد شما دست: سامیار

 میکنم خواهش: نفس

 .داد ادامه کارش به سکوت تو سامیار

 ؟ نشده بهتر زخمش: نفس

 عقط خونریزیش کال دیگه ماه تا شاید نداره موردی شده خوب خیلی: سامیار

 شه

 

 خوب چه: نفس

 میبینه اسیب جور بد پات که نری عصا بدون نره یادت: سامیار

 بابا باشه اوف: نفس

 اول جلد مرده گل
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 .اومد ویدا که بود باند کردن سفت مشغول سامیار

 هستن دعوت هم راک اقای گفت سهند نفس: ویدا

 خانم ویدا نمیدم زحمت:  سامیار

 راک جناب هستم پاک: ویدا

 دیده کجاشو خخخخ ویدا غرور از کرد کپ سامیار

 نه نمیدم زحمت بگو بهشون پاک خانوم میخوام عذر بعله اوه: سامیار

 گفتم که همین اینجایی8 ساعت راس شو حاضر برو گمشو کردی غلط: نفس

 ....اخه اما: سامیار



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 347 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ؟؟ میخوای فش: نفس

 میام اوکی کردم غلط نه: سامیار

 رفت و کرد جمع وسایلشو سامیار

 .نبود بدی پسر: ویدا

 پاک خانوم بدبختو کشتی: نفس

 میشه پسرخاله زود چه حقشه: ویدا

 نینا کردن اذیت سراغ بریم بیا بیخیال: نفس

 سوژه دنبال بگرد پس موافقم: ویدا

 !!داریم سوژه: نفس

 ای؟؟ سوژه چه: ویدا

 .گفتم براش رو نینا لب رژ رنگ قضیه

 ؟ بدی سوتی عجب خخخخخخخخخ اوه اوه: ویدا

 اول جلد مرده گل
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 واال اره: نفس

 فرق هاشون رنگ فقط بود مدل یه هردومون موهای بودیم حاضر ویدا و من

 رفتیم داشت

 تو نیما بودن حاضر همه تقریبا بود شده ها فرشته مثل نینا بقیه کنار پایین

 ابیش کت اون

 شبیه اشرافیش دامن و کت اون با مامانم.  بود همیشه از تر جذاب خیلی
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 و بود شده ها ملکه

 دلیم لی لباس با سونیا.  میداد نشون تر جون اونو پدرم مشکی شلوار و کت

 پوشیده که

 رخواه که کنید فکر اگع مدیونید(  بود شده پوش خوش گفت میشد بود

 در بازی شوهر

 پوشیده هارو پرنسس این مال شبیه درست بلند لباس یه هم باران) اوردم

 منو وسط این بود

 میکردم نگاه هم به لبخند با همگی داشتیم هارو لباس ترین ساده ویدا

 یادگاری بگیریم خانوادگی عکس که جمعیم همه که حاال میگما:  باران

 عمرمو عکس ترین قشنگ و کردیم تنظیم رو دوربین کردن موافقت همه

 ساعت.  گرفتیم

 رسیدیم وقتی کردیم حرکت تاالر طرف به هممون میشد نزدیک هشت به

 هستن همه دیدم

 صندلی روی رو سهند و نینا.  بود طاها با زدن حرف مشغول که سامیار حتی

 های

 رایب دلم گرفتن بغضم عاقد خوندن با.  کرد شروع عاقد.  گذاشتیم مخصوص

 خواهرم تک

 نفهمیدم.  بودم خوشحال ربراش چقد.  بره ما جمع از بود قرار که میشد تنگ

 چی عاقد

 مخود به جمع جیغ صدای با یادمه فقط داد بعله کی نینا و گفت چی خوندو

 اومدم
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 کارچی دونستم نمی.  خواستم هارو بهترین براشون گرفتم بغل هردوشونو

 بدی بغض کنم

 ترین هگوش برم گرفتم تصمیم کنم ناراحت رو جو نخواستم بود گرفته گلمو

 تو دید نقطه

 بود داماد و عروس صندلی کنار خالی میز یه جا بهترین خودشه.  بشینم سالن

 کیفم و رفتم

 دوره چقدر واااو(  نشستم نیناشون به رو صندلی رو خودمم میز رو گذاشتم

 جمعیته از

 یدد اطرافو چشمام با داشتم و بودم نشسته صندلی رو)  نمیبینتش کسی

 چشمم که میزدم

 یزلب یه و بود تنش زغالی سلوار و کت یک.  بود شده عالی وای طاها به خورد

 صفید

 ودب کرده برابر چندین جذابیتشو بود زده که قرمزی کروات زیرش برفی

 چندتا

 دختر

 . میداد سرتکون لبخند با اونم میزدن حرف باهاش و بودن کرده دورش

 به لعنت هییییی

 سالن از شون نینا هنوز پایین انداختم سرمو و گرفتم ازش چشم حسادت

 نشده خارج عقد

 میز از چشم میشد نزدیکم که هایی قدم صدای با بود رفته سر حوصلم بودن
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 نگاهم برداشتم

 .نشست من کناری صندلی رو اومد طاها.  موند جا طاها خندون صورت رو

 ؟ خوبی سالم: طاها

 ؟ چطوری تو نیستم بد ای.  سالم: نفس

 .شدم دار داداش زن چون خوشحال:  طاها

 اول جلد مرده گل
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 اه شدم دار خواهر شوهر همینه منم درد دقیقا: نفس

 

 ؟؟ چطوره پات خخخخ: طاها

 !داغون شما لطف به: نفس

 .بود وظیفه میکنم خواهش: طاها

 ؟؟ میخاره تنت: نفس

 حموم رفتم تازه نه: طاها

 نکردم لهت تا ببند پس: نفس

 ؟. خواهرت عروسی تو اونم کنی لهم میاد دلت:  طاها

 بزنم رو طاها باهاش که باال بردم عصامو

 .نکردم لهت تا برو پاشو: نفس

 مبری بدم پیشنهاد بهت میخواستم که من حیف اعصابیا بی جدی نه: طاها

 برقصیم

 برو پاشو نکرده الزم: نفس
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 رفتم من ایییییش: طاها

 یدند محض به اما لبم رو اومد لبخند نیمچه یه گفتنش ایش و بازی مسخره از

 روبه صبا

 . پایین انداختم سرمو و شدم بیخالش.  رفت بین از لبخندم ورودی در روی

 بدون میشد چی

 وارز این هع.  برقصم باهاش میخواست دلم میداد پیشنهاد بهم بازی مسخره

 به خودم با رو

 دندی با برداشتم میز رو از سرمو سرم به کیف یک برخورد با.  میبرم گور

 هامو اخم ویدا

 :هم تو کشیدم

 شدم له خبرته چه: نفس

 .میان شون نینا االن بشینیم ماهم کنار بکش: ویدا

 غیبت کرد شروع نشستن محض به بشینه هم ویدا تا شدم جا به جا یکم

 نینا با کیا که کردن

 .حرفا این و داده هدیه چقدر کی و گرفتن عکس شون

 

 اول جلد مرده گل
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 .شدی ها پیرزن کپی کن بس ویدا وای: نفس

 ؟ امروز شدی سگ چته بزنم حرف باهات نداری ارزش اصال: ویدا

 میره داره نینا که ناراحتم هم ممیسوزه پام هم: نفس
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 ؟ هسته که نا فعال بره بخواد کوتا اوووووو:ویدا

 نصف توجه مرکز اینکه از شاید.  بودم ناراحت چی از اما میدونستم اینو

 مجلس دخترای

 .کن خوب حالمو خودت خدا نمیدونم....  اینکه یا هست طاها

 برقصیم بریم بیا ویدا: نفس

 ایییییش رقصم نمی دختر یک با من: ویدا

 .میرم خودم نرقص بدرک: نفس

 ؟ میرقصین چی پسر یک با پاک خانوم:  سامیار

 که طرفش شد جلب امون توجه ویدا منو سامیار صدای هویی یک شنیدن با

 خم ویدا جلوی

 کنه قبول خواستشو در ویدا بود منتظر و بود شده

 هستم خسته فعال راک اقای خواهم عذر:  ویدا

 .شد خم بیشتر سامیار

 ها امشبه یه دیگه شید بلند نداره اشکالی:  سامیار

 بدبخت اون دل به برسه چه شد اب من دل که کرد ملیحی خنده یه ویدا

 بریم باشه اووووم: ویدا

 پاشدم منم!!!  ها اینه میگن که شانس.  برقصن وسط رفتن سامیار و ویدا

 برم خواستم

 الیخ بادم رقصید شه نمی که هم عصا با اخه شله پام افتاد یادم که برقصم

 نشستم و شد

 اتاق در به دوختم نگاهمو.  اومد کل صدای که میخوردم غصه داشتم.  سرجام
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 و نینا عقد

 

 همب خیلی بود شده معرکه نینا واقعا.  بیرون اومدن هم دست در دست سهند

 نینا میومدن

 . میکردن پرسی احوال و سالم همه با و میشدن من نزدیک قدم به قدم شون

 چرا اینا وا

 ...که بود شده سوال عالمت شبیه قیافم.  من سمت میان دارن

 اول جلد مرده گل
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 بیا.  سرجاشون نشستن رفتن و زدن دور من کنار از درست سهند و نینا

 منو دارن ایناهم

 روعش باهاشون روبوسی و تبریک سیل نشستنشون محض به.  میکنن خیط

 جز تقریبا شد

 ندهخ از و بود رقص مشغول هنوز ویدا جاشون میرفتم که بودم نفراتی اخرین

 معلوم هاش

 یمصنوع لبخند یک با دادم قورت رو بغضم.  میگذره خوش بهش داره که بود

 این که

 .طرفشون رفتم دارمش خودم همراه ها سال

 عزیزم خواهر شوهر و خواهر بر سالم: نفس

 جان اجی سالم به به: سهند

 بابا ای بردار ما کچل سر از دست برو بابا.  اومد باز این بیا:  نینا
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 ؟؟ ها کن ادمش اینو سهند: نفس

 چشم: سهند

 !!!!سهند:  نینا

 جونم: سهند

 ؟ میکنی گوش اینو حرف:  نینا

 .میکنم ادمت خودم نوبه به اما اره:  سهند

 ؟ چجوری: نفس

 .روبوسید نینا سر و شد خم سهند

 

 اینجوری: سهند

 زشته سهند ااااااا:  نینا

 ببوسم زنمو میخواد دلم زشته کجاش: سهند

 ؟؟ جاشه اینجا اخه:  نینا

 زد مرموز لبخند یک سهند

 اول جلد مرده گل
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 .جاشه کجا پس: سهند

 .بودیم تنها وقت هر میدونم چه:  نینا

 موقع اون بود شاهد هم نفس دادی اجازه خودت ببین جوووووون اخ: سهند

 ها زیرش نزنی

!! 
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 توسرش زد دست با نینا

 ؟؟ اره دادم سوتی نه وای:  نینا

 اوهوم: سهند

 ایش میکنی بدبخت منو همش که نفس بمیری:  نینا

 خندیدم هاشون بازی مسخره به

 .بکنه پوستتو بیاد بردار فیلم که االن میرم من ها بچه خب: نفس

 به دبو گرفته خندم خخخخ جاشون رفت بردار فیلم و نشستم جام سر رفتم

 های ژست

 یه.  ودنب رقص مشغول بیشتر بود اونها به حواسشون کمی تعداد عکاسیشون

 دلم لحظه

 وقتاون برقصم غریبه ک با من بکن فکرشو وای برقصم یکی با کرد هوس

 غیرتی طاها

 یعنی داخ هیییی!!  برقصی من با داری حق فقط تو بگه کنه دعوا منو بیاد بشه

 بیا.  میشه

 

 نمیشینه که هم ویدا این بود شده خرد اعصابم اوووف. رفت شدم خل منم

 ولکن اصال

 داماد و عروس رقص نوبت کنار رفتن همه جی دی حرف با نیست سامیارم

 بود

 اصال نینا

 و کنار کشیدن جان ویدا باالخره.  اجیم رقصه خوش اما بود نکرده تمرین
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 :من اومدکنار

 شکست پاهام خدا وای: ویدا

 وسطو اون کردی ول عجب چه: نفس

 !!میده کیف باهاش رقصیدن عالی میرقصه چطوری سامی نمیدونی وای: ویدا

 ؟؟؟ سامی: نفس

 .هستش پاک اقای منظورم چیزه نه خوب: ویدا

 ..خودته فامیل پاک اخه هست راک منظورت: نفس

 اول جلد مرده گل
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 میاره کم ویدا میبینم که باره اولین رفت در پاشد پایین انداخت سرشو ویدا

 یا میده سوتی یا

 با قطف خداااا ها مرغ قاطی رفت اینم بیا میکنه تعریف پسر اونم یکی از اصال

 نه لجی من

 ؟.. کجایی انصاف هی!!  بمونم مجرد باید من فقط ؟؟

 گذاشتم سهند جای رو طاها و نینا جای خودمو منم و میرقصید سهند با نینا

 های لبخند معنی

 ......کردم درک قشنگ رو نینا

 داشتن زوج زوج جوون های پسر دختر حاال که بود صحنه به چشمم

 میرقصیدن

 اون

 منم کاش دل ته از اه یه صبا و ارش به سامیار و ویدا به خورد چشمم وسط
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 داشتم همراه یه

... 

 

 ؟؟ کردی ناز تو برقصیم بریم بیا گفتم منکه: طاها

 من خدای وای دهنم تو اومد قلبم

 ..ترسیدم بمیری هوووف: نفس

 ؟؟ میای حاال خب: طاها

 نه..ن..ن: نفس

 سادس رقص یه که کنم اذیتت نمیخوام نکن لج رو امشب یه نفس: طاها

 تو گذاشتم دستمو بودم مونده توش خودمم که نازی با منم شد خم طاها

 کشید دستمو دستش

 نشستم شرمنده برقصم نمیتونم من اومد یادم تازه پام خوردن تکون با

 ؟؟ بکشم منت دوباره چیه نشستی چرا االن اوف: طاها

 ....پام اخه برقصم نمیتونم من نه نه: نفس

 من به بسپار خودتو من پای رو بزار پاتو اونجام من رو بنداز وزنتو خخخ: طاها

 اغوشش تو وسط رفتیم دوشش رو انداختم خودمو کردم عمل حرفاش به

 مست بوی بودم

 چه میکرد اب هم رو سنگ لطیفش و اروم حرکات گرمش بغل عطرش کننده

 دل به برسه

 برای شد ارامشی قلبش صدای سینش به چسبوندم سرمو...  رو عاشق من

 داغونم قلب
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 دزو!  حیف!  حیف بود عمرم لحظات بهترین بگم میتونم جرات به شدم اروم

 شد تموم

 اول جلد مرده گل
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 طاها.  کنه جدا هم از مارو شام به دعوت و دست یک نمیشه باورم زود خیلی

 برد منو

 .گذاشت سرمیزم

 رقصی همپای بهترین محشری تو نفس وای:  طاها

 حیف بخورم تکون نمیتونستم که االن دیدی کجاشو تازه:  نفس

 

 ..عروسکشون بریم بخور شامتو نخور غصه:  طاها

 طاها ماشین تو رفتم طاها و سامیار و ویدا دنبال و خوردم اشتها با شاممو

 و نینا ماشین

 تهبرداش رو خیابون کل بوقمون بوق ما بعدشم بود همه از تر تند سهندشون

 اخرین با بود

 جلو زدیم شون نینا از وییییییییییییژژژژژژ میدادیم گاز سرعت

 ..کارین اصل اونا بیان اونام واستا طاها اااا: نفس

 چشم:  طاها

 ماشین ی همه کم کم تا گشتیم ها خیابون تو صبح تا کرد کم و ماشین سرعت

 و رفتن ها

 واستادن همگی ما خونه در موندن ها اشنا فقط
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 میره گیج داره سرم خدا وای:  مامان

 رو عروسی بگذرونه خیر به خدا بود برون بله اینکه:  خانوم مریم

 …؟؟ رفت کجا نینا نفهمیدم سرم اخر من و شدیم جدا هم از خندیدم هممون

 :دوازدهم فصل

 هک هایی کالس تو فقط ماه سه این تو و میگذره شون نینا عقد از ماه سه االن

 باطاها

 مشببخش خواست ازم چندباری بهتره نگم هم صبا از دیدمش داشتم مشترک

 دید وقتی اما

 مین باشه شده دوست آرش با میکنم فکر و شد خیال بی کنم نمی ای توجه

 یه فقط این دونم

 اسونی.  نمیشه جمع شوهرش جای از بدبخت ندیده شوهر که هم نینا.  حدسه

 هم نیما و

 رهدا خیلی و داره کنکور اینده هفته باران.  باران و موندم من فرانسه رفتن

 خیلی میخونه

 درگیر خودمم.  نیناس مثل واسم جورایی یه شده خوب باران با رابطم

 سه همش امتحاناتمم

 

 تحصیل ادامه سراغ نمیرم ها فعال بگیرم مدرکمو بدم هارم این مونده تا

 .کنم کار میخوام

 مونده جاش اما کردم باز پامو باند عادی خیلی بود شده عادی برام روزا

 اصرار خانوادمم
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 رامب این میخوام نمیخوام خودم اما ببرمش بین از پالستیک جراحی با داشتن

 عنوان به

 اول جلد مرده گل
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 روزه52 تقریبا االن شده تنگ طاها برای دلم خیلی.  بمونه عبرت درس

 اصال ندیدمش

 نگامو.  کردم خراب قبلیمم های امتحان خوندن درس برای ندارم تمرکز

 کلمات به دوختم

 فکر اووف بود چشمم جلو طاها چهره کلمات جای به بازم و کتاب نامفهوم

 کنم

 دیونه دارم

 میشم

 هک میکردم حفط هارو درس داشتم و کنم تمرکز بودم تونسته بابدبختی

 صدای

 شد نینا نکره

 .روحم سوهان

 .اومدم من بااارااان نفسس، بااابااا، ، مااامااان: نینا

 اومدی خوش تو بیا عجب چه عجیبی چیز چه: مامان

 .بیام کنم نمی وقت اصال ببخشید جونم مامان وای: نینا

 گرمه هات بچه با سرت میدونم اره: بابا

 بابا ای نخیرشم:  نینا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 361 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دیدیم تورو ما عجب چه ؟ خوبی سالم:  باران

 پایین رفتم و بستم کتابمو

 ؟ خوبی خودم جونی تفس سالم وای:  نینا

 ؟ بیرون کرده پرتت سهند: نفس

 

 .پدرجون سالم جون مادر سالم.  بکنم غلط من: سهند

 .اومده تنها نینا کردم فکر هستی شمام جان سهند ااااا:  مامان

 شدیما مزاحم شرمنده: سهند

 خودتونه خونه اینجا میزنی رو حرف این اخرته دفعه: بابا

 ...مزاحمت از غرض راستش پدرجون چشم: سهند

 بابا ای مزاحمت گفت باز: بابا

 اول جلد مرده گل
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 ارمبی چای میرم من کنید عوض لباس شما تا دیگه کن ولشون ناصر ااا:  مامان

 .میریم زود بگیم چیزی یه اومدیم نکش زحمت مامان نه: نینا

 اومده؟ پیش مشکلی ؟ شده چیزی: بابا

 پدرجون نه:  سهند

 نگرانی از مردم دیگه بگید خوب: بابا

 یمبر میخوایم هفته یک که شین حاضر بگم اومدم بابا نداره نگرانی:  نیا

 همگی شمال

 اباب بیام رسم نمی دارم مونده عقب کار کلی که من دخترم نه.  اخییش: بابا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 362 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 جان

 شد پنچل نینا

 ؟؟ موافقی که شما جون مادر خوب: سهند

 بهتره بمونم پیشش من است ماه به پا)  مامانم خواهر( نسترن واال:  مامان

 نداره؟؟؟ راه ماهم خاطر به حاال نمیشه که اینجوری اخه اما: سهند

 سرم روزا این جریانین در که خودتون اما بیام دارم دوست انقدر بخدا: بابا

 شلوغه خیلی

 .شده پاتی قاطی ها جنس کردن باز تازه رو ها گمرک

 بریم بیا دیگه هست نرگس خاله خوب مامانم اه:  نینا

 همه تازه برین باران و نفس با خب تره راحت خیالم باشم خودم:  مامان

 بیشتر جونیین

 

 .میگذره خوش بهتون

 ادد ادامه سهند روبه( .  میان اونام بیاید شماها اگه گفتن جون مریم اخه: نینا

 اووف) :

 ؟ کنیم چیکار من مال هم شلوغه سرشون تو بابای مامان هم حاال

 ؟؟ دیگه بریم حاضرید باران ، نفس نیستا بدم بابات حرف: سهند

 میل کمال با باشه دیگه دوهفته برای اگه:  باران

 بریم میخوایم فردا پس ما چخبره اووو: سهند

 اول جلد مرده گل
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 دارم کنکور من شرمنده:  باران

 ؟؟ توچی نفس تییف:  نینا

 .مونده تا سه همش امتحانتم بعد فقط پایم که من: نفس

 ؟ میشه تموم کی نیست چااره پووف: سهند

 .اینده شنبه سه: نفس

 .میام من دادم کنکور منم موقع اون:  باران

 ارش و طاها به منم بیاد بگو ویدام به حرکته اینده چهارشنبه حله پس: سهند

 .میگم

 به که هوقت بهترین االن پس خوب اتاقم به برگشتم منم و رفتن سهند و نینا

 اخ بدم خبر ویدا

 یا مخالفتی یا حرفی هیچ بدون اونم و زدم زنگ ویدا به میاد هم طاها جوون

 قبول تعارفی

 هارو این حداقل درس به بدم حواسمو با بدبخت بدید ندید ی دختره کرد

 ...بدم خوب

 ارانمب نگران فقط امتحان اخرین از اینم شدم راحت باالخره اخیییییییییش

 داره کنکور فردا

 اما شده تنگ طاها برای دلم چقدر وای.  نشه قبول میترسم اما خونده خیلی

 نداره اشکال

 

 ارهدوب که بردارم پارکینگ از ماشینمو تا رفتم.  میبینمش دیگه روز سه

 به خورد چشمم
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 که ارششون های امتحان.  شدن ارش ماشین سوار خنده با که صبا و ارش

 تموم هفتس یک

 بیخیالش.  هست ارش و صبا بین چیزی یک مطمعنم اومده چرا پس شده

 دیگه چون شدم

 رفط به روندم عزیزم پژو پشت نشستم.  شدم نمی قائل ارزشی صبا برای

 ترافیک خونه

 از و شدم جریمه و ترافیک بیخیال اه. بود کرده خرد اعصابمو همیشه مثل

 یک کوچه

 خخخ میومدم که خالفم و کردم رد چراغ چندتایی فکرکنم اوه اوه رفتم طرفه

 منتظر باید

 یادم اما تو برم زنگ و باسنگ عادتم طبق خواستم.  میشدم نجومی جریمه

 باران اومد

 و کردم باز رو در کلید با ادم مثل چندماه این مثل درست پس داره درس

 به.  تو پریدم

 خونه به ورود از بعد.  بود کرده جلب امو توجه موزییک صدای ورودم محض

 بعله دیدم

 . میگذرونن خوش دارن و کرده دعوت دوستشرو دوباره بارانه اتاق از صدا

 سمت دویدم

 .مبست چشامو سریع نیشام و باران دیدن با.  تو رفتم زدن در بدون اتاقش

 مه ها لباس این دختریم هممون بابا بستی چشاتو تو که باز خخخخ: بااران

 مخصوص
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 .یمبرقص بیا کن عوض لباساتو برو ام تو.  نداره مشکلی پس عربیه رقص

 شد نیشام و باران دوباره خندیدن باعث که کردم باز اروم هامو چشم الی

 اول جلد مرده گل
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 !بابا ای نکردین عادت ما رفتار به هنوز شما نیکویی خانوم:  نیشام

 شوخی داشتم عزیزم باشه هستم نفس شماها برای من بانو نیشی: نفس

 میرم االن میکردم

 میام میکنم عوض لباس

 .دارن کنکور فرداا اینا اومد یادم که میبستم رو اتاق در از داشتم

 ؟ نه دیگه بدم برم باید من کنکورو فردا راستی: نفس

 دمخون نترس میرم خودم نه اما بکنی رو کار این اگه میکنی خوشحالم:  باران

 ؟ تو نه باشیم داشته استرس باید ما االن:  نیشام

 .لرزین می دارین استرس از میبینم اره: نفس

 راحتیم ما که باشی خوشحال باید االن شناسی روان مثال:  نیشام

 .کردین اجر مارو نون که هستین شماها همین: نفس

 .مسخره بیا کن عوض لباساتو برو:  باران

 لباس با لباسام کردن عوض بعد و رفتم اتاقم به دوتا این دست از اووف

 رو نشستم توخونه

 مثل یا بپوشم رو رقص مخصوص های لباس اون ایا که بودم دل دو تختم

 و تاب با همیشه
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 دوست هنوزم اما شده عالی منم رقص اینجا میاد نیشام وقتی از برم شلوار

 های لباس ندارم

 و رژ گرفتم یاد باالخره راستیییییییی بزاارم نمایش به انداممو یا بپوشم لختی

 بزنم ریمل

 دنش بهتر واس دارم کار کلی هنوز البته گرفتم یاد رو چشم خط با کار یکمم

 باران بیخیال.

 ...کنم کار رفتارم رو گرفتم تصمیم شدم نیشام و

 معلوم نیومدن هنوز اونا و نیشامم و باران منتظر حوزه در دم ساعته نیم االن

 چیکار نیست

 ییک که میزدم غر خودم با داشتم همینجور.  شده تموم که ازمون وقت میکنن

 شیشه به زد

 

 ماشین تو بیاد دادم عالمت بهش سامیاره دیدم کردم بلند سرمو.  ماشینم

 هیچ بی بشینه

 !شدنا پرو که مردم نشست اومد تعارفی

 جون سامی به به: نفس

 خوبی؟ بانو نفس سالم:سامیار

 اول جلد مرده گل
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 توچطوری؟ عالی: نفس

 خوبم: سامیار
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 داشتی؟ کاری: نفس

 اره:  سامیار

 خب؟: نفس

 خب؟ چی سامیار

 دیگه کارت بابا ای: نفس

 .دهب جوابمو حسینی و راست میپرسم سوال یک چیزه نفس ببین اها:  سامیار

 بپرس: نفس

 ؟؟ هست کسی با ویدا: سامیار

 شد بزرگ گردو قد چشام

 ؟؟؟ جان: نفس

 مارشوش نینا از بدبختی با بعد خب اومد خوشم ویدا از من نفس ببین: سامیار

 باهاش گرفتم

 قعاش خودش گفت ؟. میکنی اینجوری چرا گفتم بود سفت خیلی زدم حرف

 .کسیه

 .کنم مقاومت نه اگر کنار بکشم که راسته اگه بدونه میخواستم

 واال میکنه رد این نمیاد خواستگار مردم واسه بدبختیه عجب خخخخ

 .نیست ها کار این اهل ویدا بابا نه: نفس

 کنم مخش میرم من پس اخیییییییییش:  سامیار

 

 ذهنم به رسید یهویی فکر یک

 ؟؟ کنی ول رو کار هفته دو یکی ما ویدای این واسه حاضری ببینم: نفس
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 حتما داره نتیجه بدونم اگه اره: سامیار

 اول جلد مرده گل
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 میگم رو نقشه میدم اس فردا حله خب: نفس

 .میکنم جبران اجی گرم دمت:  سامیار

 جبرانیه خودش کن خوشبخت رو ویدا تو: نفس

 باووشه: سامیار

 مونقش میکردم نگاه سامیار شدن دور به داشتم شد پیاده ماشین از سامیار

 ذهنم تو چندباری

 دیدم برگردوندم سر شد باز ماشین در که بود ها موقعه همون کردم مرور

 نیشامم و باران

 .صبحه از بودید قبری کدوم: نفس

 )سامیار به مستقیم غیر اشاره(  بدگذشته شما به نکه:  باران

 ویداس خواستگار توهمی بابا برو: نفس

 ؟؟ میکرد چیکار اینجا بگید میشه اونوقت:  نیشام

 ؟ حله میکردم تعمیر داشتم پایین اورده برجکشو زده ویدا: نفس

 بزن بیا حاال خوبه:  نیشام

 ؟؟ اومدین دیر چرا نگفتین خب نداری زدن: نفس

 بودیم دستشویی هیچی: باران

 ؟ چطوربود ازمون خب نباشین خسته: نفس

 عااالی:  باران
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 بود خوب: نیشام

 حال و کیف سوی به پیش پس خداروشکر: نفس

 .میشم پیاده من دار نگه بغل این زحمت بی:  نیشام

 بیای باید توام باو بینیم بشین: باران
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 ؟ بیام کجا من اضافی خودت تو باران: نیشام

 .بیای باید کردی غلط ولی شد سرش تعارف نفر یک عجب چه: نفس

 ...اما: نیشام

 یممیر بیرون میای برمیداری داری هرچی خوابگاه میریم گلم بببند: باران

 فردام ما خونه

 .حرکته که

 اخه مزاحمم: نیشام

 بابا بششین میخوای کتک: نفس

 نیشام . بیاد وسایلش با شدیم منتظر و خوابگاه در رسوندیم بردیم رو نیشام

 اومد

 میبرید باخودتون منم جدی حاال: نیشام

 بخندیم هم دور گفتیم چی یه نه: باران

 مسخره خخخ: نیشام

 نداریم؟؟ خریدن برای چیزی نفس خب: باران
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 نکنم فکر نه: نفس

 کنم اماده وسایلمو من خونه برو پس: باران

 ثلم میکردم فکر طاها با رفتارم به داشتم راه تو کردم حرکت خونه طرف به

 باران اینکه

 .شد حالتم اشفتگی متوجه

 درگیری؟ چته نفس: باران

 هیچی! ها: نفس

 .بسوزه گو دروغ ادم اونجا: نیشام

 با ماا داشتم کسی با کردن صحبت به نیاز واقعا داشتم مشورت به نیاز واقعا

 نه نینا؟ با کی

 

 خودش اون نه ویدا؟ به.  میره ابروم طاها به هم سهند میگه سهند به اون

 به سامیاره درگیر

 اول جلد مرده گل
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 رسیدیم کی نفهمیدم که بودم غرق اونقدر میکشیدم خجالت مامانمم از کی

 که همین البته

 و نیشام های حرف به توجه بدون کردم پارک رو ماشین. خیلیه رسیدیم زنده

 پناه باران

 ....عصا یک و یادگاری گوشی یک موندم من دوباره.  اتاقم به بردم

 .کرد خراب چیو همه باران که هامون شادی و ها خنده اوج تو بودم غرق
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 تتتق تق تققق

 .باران تو بیا: نفس

 ؟ منم فهمیدی کجا از: باران

 زدنت در طرز از: نفس

 اها: باران

 بده در دم تو بیا: نفس

 ردهک تعجب خیلی بوسید گرفت دستمو نشست تخت رو من کنار اومد باران

 دستمو بودم

 کشیدم

 ؟ میکنی چیکار باران: نفس

 داد یاد همب که نفسی نیستی قبلی نفس تو نفس روزا؟ این چته نفس: باران

 تفریح زندگی

 من هب تو نفس واستاد محکم دوستش نامردی اون برابر در که نفسی نیست

 یاد استقامت

 چته؟؟ بگی من به خوای نمی نفس دادی

 .باران از بهتر کی بزنم حرف یکی با میخواست دلم واقعا

 

 کردم وانمود بس از اوردم کم منم.  میاره کم روزی یک ادمی هر باران: نفس

 که

 وزیبس عشق شرار تو باران سخته بخدا نیستم خوشحال واقعا ولی خوشحالم

 و
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 معشوقت

 کم دارم باران باشه بیخیال اون و باشی منتظرش سخته نباشه متوجه اصال

 هقم هق( میارم

 )شد شروع

 زده کفل بدبخت این هست کی حاال برده مارو نفس دل یکی پس به به: باران

 ؟

 خندیدم گریه اوج تو

 اول جلد مرده گل

215 
 باشه خداشم از بیشعور: نفس

 کیه؟ نگفتی خداشه از معلوومه: بااران

 .وثوق طاها: نفس

 طااها؟؟؟: باران

 اره: نفس

 برده رو شما دل خان طاها این چیه بگی میشه خب: باران

 رورم به برسم و گذشته تو شم غرق دوباره تا بودم سوال همین منتظر انگار

 روزم هر

 ...ندارم خالی دفترخاطره دیگه نوشتم ازش انقدر که مروری

 ....میدونی اخه پروییش شاید رفتارش شاید بااران نمیدونم: نفس

 از گفتم.  دعواهامون از گفتم. هامون خنده از گفتم.  هامون شرط از گفتم

 از گفتم.  نوید
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 هم ساعت حتی که گفتم اونقدر گفتم.  دیدم که خوابی گفتم.  طاها زندگی

 شد شرمندم

 

 و ودب نشسته در دم که نیشامی و دیدم و باران اشکی چشای کردم باز چشامو

 هق بلند بلند

 .میزد

 ودتخ دار راز منو که خوشحالم بودی نگفته من به نوید از وقت هیچ تو: باران

 دونستی

 .باشم صبورت سنگ میتونم اما بدم مشورت بهت که نتونم شاید

 !بودا طاها ما بحث االن: نفس

 میندازیم گیر سفر همین تو که اونو: باران

 ؟ چیه برای شما اشک فضول خانوم نیشام: نفس

 .کرد بغلم طرفم اومد شد بلند نیشام

 راز ممن االن اما شنیدم خواسته نا ببخشید بودن تو جای سخته چقدر: نیشام

 .دارتم

 .عقله یک از بهتر عقل تا سه بهتر چه خخخخ: نفس

 اول جلد مرده گل
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 اتاق وت رفتن نیشام و باران شد شب کی نفهمیدیم خندیدم و گفتیم انقدر

 فردا بخوابند تا باران

 باران اب که هایی نقشه به داشتم بودم کشیده دراز روتختم.  بود حرکت صبح
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 بودم کشیده

 کشید خودم هوای و حال از منو گوشیم اس ام اس صدای که.  میکردم فکر

 بیرون

 :کردم باز رو اس کرد خودنمایی سامیار شماره کردم نگاه گوشیمو.

 ))فضولی از نمیبره خوابم بگی االن نقشتو میشه سالم((

 .میشد معلوم هممون تکلیف اینجوری میگفتم بهش بود بهتر

 دادم اس وقت هر پس...... شمال بریم فردا قراره ما ببین...  باشه سالم((

 که همونجا میای

 ))باشه میگم

 

 خواب و نشدم جواب منتظر. میکرد درد دستم بودم کرده تایپ بس از وای

 .دزدید چشامو

 گوشیمو.  مزاحمه هرچی به لعنت اه. کردم باز چشامو گوشیم زنگ صدای با

 و خواب بین

 :دادم جواب بیداری

 !هوم: نفس

 حرکته دیگه دقیقه بیست شو حاضر پاشو خان تنبل ای: نینا

 ؟ شما: نفس

 دیگه بدو خوبه حالت نفس: نینا

 کرده عقط نینا یعنی این اومد گوشی بوق صدای پاشدم افتاد کار به مغزم تازه

 اولین بود
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 هماهنگ باهاش و زدم زنگ بود ویدا کردن خبر رسید ذهنم به که چیزی

 رفتم بعدشم کردم

 شدم حاضر و کردم بیدار رو باران و نیشام

 نینا هنوز حاضریم در دم ویدا و باران و نیشام منو که ساعته نیم حدود االن

 نیومدن خانوم

 خردشد اعصابم پس چیشد اوووف: نیشام

 بوووووووووووووووق

 اول جلد مرده گل
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 هندس هیوندا با سهندن و نینا دیدم پشت برگشتم ترسیدیم لحظه یه هممون

 سرشون پشت و

 شدن پیاده سهند و نینا جواانان پیکان جون اخ جواانانش پیکان با طاهاس

 ما طرف اومدن

 اومد طاها سرشونم پشت

 فقط؟؟ همیناییم خب: نینا

 منتظرمونه راه پلیس اونم که کمه یکی من های بچه از: نفس

 

 گفت و زد چشمک یک بود جریان در که باران

 ؟ میره کی با کی خب: باران

 مامیگ نیشام و باران و نفس طاهاهم ماشین باهمیم سهند منو خب چیزه: نینا

 دوست اگه ویدا
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 بیا ما با داری

 بیای ما با کردی غلط یعنی گفت نینا که اونجوری

 تره صمیمی جمع میام طاها با دیگه نه: ویدا

 :تمگف بهش به رو ماشینشون تو بردم کشوندم دستشو نینا طرف رفتم

 موقوف شیطونی خانوما خانوم: نفس

 کردم بغلش محکم و

 دیونه کن ولم اه: نینا

 پیوستم خودمون جمع به و شدم نینا بیخیال

 5به4 نامردیه: طاها

 بیرون میکنیم پرت هم رو تو نترس:  باران

 کشتن طااهاتو که کجایی مامان: طاها

 ماشینت تو بزار رو ها چمدون نزن غر: نفس

 شد شروع االن از بیا: طاها

 اول جلد مرده گل
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 عقب تا سه خودشون جلو کردن پرت منو تمام نامردی با شیم سوار رفتیم

 حرکت نشستن

 کردیم

 ؟؟ بریم پیکان با قراره یعنی اووف:  نیشام

 تره شتاب پر سهند هیوندا از نکن توهین تندر به: طااها

 بریم اروم نه وای: باران
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 :گفتیم باهم نیشام و ویدا و طاها منو

 عزیزم ببند.:..

 

 یدیمرس.  بگذرونه خیر به بقیشو خدا شد شروع خنده با سفرمون خداروشکر

 راه پلیس

 بود داده تکیه بهش که سامیار مشکیه سورن به خورد چشمم

 کنار بزن طاها: نفس

 دمش پیاده منم.  داشتن نگه بودن ما پشت که سهندشونم و داشت نگه طاها

 طرف به و

 :جلو اومد دیدنم با سامیار رفتم سامیار ماشین

 ؟ ویدا کوش نفس سالم: سامیار

 بیا من دنبال نکن عجله: نفس

 شدن خوشحال سامیار دیدن با همه طاهاشون ماشین طرف رفتیم سامیار با

 یکم ویدا فقط

 )کردن؟؟ هول و ویدا(  کرد هول

 .تویی مهمونش نگفت نفس جان داداش به به: طاها

 برم؟ ناراضین: سامیار

 جات سر بشین بابا نزن زر: سهند

 بیا لحظه یه ویدا خب خب: نفس

 سامیار ماشین طرف کشوندمش و گرفتم دستشو من طرف اومد ویدا

 اول جلد مرده گل



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 378 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

219 
 کن ول دستمو میکنی چیکار نفس: ویدا

 سامیار ماشین جلو صندلی نشوندمش

 چون داری دوست اونو تو میدونم منم داره دوست سامیار ویدا ببین: نفس

 نداشتی اگه

 حرف باهم میاد اونم اینجا بشین حاالم بپیچونیش نکه میگفتی بهش مستقیم

 بزنین

 :کرد بغل گردنمو ویدا

 برسی میخوای هرچی به ایشاهلل اجی ممنون: ویدا

 

 گمشو بشین من یعنی برم روتو: نفس

 ودب نزدیک دیدم که چیزی از خودمون ماشین طرف برگشتم نشوندم رو ویدا

 دربیارم شاخ

 ما ماشین کنار شده پارک ارش ماشین کنار دست در دست ارش و صبا

 ها بچه به رسیدم!!

 ماشینته تو عروست برو کردم وفا قولم به من سامیار: نفس

 میکردن نگاه منو تعجب با همه

 کردم رو کار این من نمیشد روشون میخواستن همو خب چیه: نفس

 ماشین طرف رفت و داد تکون دست برامون سامیار خندیدن همشون

 خودشون

 شدن اضافه بهمون هم صبا و ارش نفس:  نینا
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 جلو صندلی نشست رفتم دنبالش ماشینشون طرف افتاد راه دیدنم با صبا

 رو میخواستدر

 داشتم نگه درو ببنده

 این خوایب اگه دوما.  تو نه منم باشه ناراحت باید که اونی اوال صبا ببین: نفس

 سفرمو

 سال7 حرمت به نکردم کاری االنم تا اگه میکنم خراب زندگیتو کنی خراب

 بوده رفاقتمون

 ؟؟ افتاد

 ونجو اخ خودمون ماشین طرف افتادم راه بستم درشو داد سرتکون فقط صبا

 کارامو همه

 ماشین تو نشستیم حال و عشق فقط حاال کردم

 مارم نشستن جفت جفت چجوری که دید گرامی های سفر هم خب خب: طاها

 کردن ول

 ماهستیم صاحاباش بی فعال

 اول جلد مرده گل
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 منظور؟:  نفس

 

 خوشیم هم جفت بدون ما کنیم ثابت بهشون بیاید: طاها

 بگاز بزار خوب اهنگ یک موافقم: نیشام

 ؟ شیم اشنا میشه قبلش اما حتما: طاها



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 380 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 باران کالسی هم هستم شیرین نیشام من شرمنده واقعا:  نیشام

 گفته خواهر های مایه تو چیزی یک: باران

 ؟ کنم صداتون خانوم نیشام میتونم اها: طاها

 نه: نیشام

 چرا: طاها

 بود اضافی خانومش:  نیشام

 ها دیونه خخخ: طاها

 پرواز داشت ماشین بود کرده پر تا502 خودشم و گذاشت رپ اهنگ طاها

 تقریبا میکرد

 همون انرژی بودیم رقصیده ماشین تو انقدر بودیم شیروان های نزدیک

 بود شده تخلیه

 .داشت نگه گوشه یک طاها

 واستادی؟ چرا اا:  باران

 بعدشم میرونم تند دارم ساعته3 االن شدم خسته من بابا نفس جونم: طاها

 ما از ها بچه

 هستن عقب خیلی

 هک بودیم نشسته خیابون گوشه زمین روی چهارتامون هر بود منطقی حرفش

 ایده نیشام

 :داد مزخرفی

 .بخوره خام صدف باید شمال رسیدیم باخت هرکی اسم اسم بیاین: نیشام

 حتما اوووق: طاها
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 اول جلد مرده گل
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 ؟ نظرت نفس:  باران

 

 موافقم داره شرط چون: نفس

 )؟ مزخرف نظر گفت که بود این(

 دوبار اسمم هر ازاد چی همه ایرانی خارجی اسم کن شروع خان طاها:  نیشام

 تکراره

 :کردیم شروع بودن موافق همه

 سارا:  نیشام

 اراد: باران

 دانیال: نفس

 لیال: طاها

 اذر:  نیشام

 ...و

 شد رد کنارمون از سهندشون ماشین دیدم که بودیم بازی مشغول سخت

 تو غرق اونقدر

 ندیدن مارو که بودن خودشون

 !بودن شده غرقش انقدر که میگن چی بدونم دارم دوست انقدر: طاها

 :گفتم ها بچه به رو و زدم شیطانی لبخند یه

 ؟ میگن چی بفهمیم چیه نظرتون کرد گل فضولیم حس منم:  نفس
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 چجوری؟: باران

 میگم ماشین تو بریم: نفس

 تو انداختن خودشونو سرعت به طاها و نیشام و باران حرفم این زدن بعد

 منم ماشین

 رمز اروم خیلی کردم روشن اوردم در مو تاپ لپ.  ماشین تو رفتم ریلکس

 کردم باز شو

 بدو دیگه مردیم بابا ای: طاها

 اول جلد مرده گل
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 دیگه بدو من مرگ نفس: باران

 

 هندس و نینا صدای کردم فعال رو بودم کرده نصب ماشینشون تو که شنودی

 ماشین تو

 :شد پخش

 دیگه نکن سهند اا خخخ: نینا

 جرمه عشقم دست گرفتن میکنم چیکار مگه وا: سهند

 !ترسناکه میکنی رانندگی داری االن فقط نخیرم: نینا

 کنار بزنم میخوای: سهند

 ؟ چرا:  نینا

 ....اون از بوسه یک هم بگیرم دستتو هم چون:  سهند

 خنده از پوکیدن طاها و نیشام و باران حرکتم این با بستم شنود
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 .میشد جالب داشت تازه بستی چرا خخخخخخخخخ:  طاها

 میشناختیم دوتا اون ذات داشتیم تازه میگه راست خخخخخخخ:  نیشام

 دشنو کردی وقت کی اصال کردی کارو این چجوری نگفتی خخخخخخ:  باران

 تو بزاری

 ماشینش

 جوری اونم ماشینشون تو بندازیم رو ویدا میخواستیم که لحظه اون: نفس

 که زد حرف

 شصنلی پشت و شنود کردم بغلش ماشینشون طرف بردمش من نیاد یعنی

 .نفهمید گذاشتم

 خطرناکی واقعا تو نفس: طاها

 .افتادیم عقب خیلی که برو تند حاال خوبه: نفس

 باران پیس پیس:  باران

 از که باران باصدای نبودم خودم متوجه منم بودن خودشون تو غرق همه

 صندلیم پشت

 :اورد خودم به منو میکرد صدام

 اول جلد مرده گل
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 هوم: نفس

 گذاشتی؟ شنود ویداشونم تو میگم: باران

 ؟ چی برای نه: نفس
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 کرده گل فضولیم حس هیچی سرت تو خاک:  باران

 بهش دادم زاپاسمو هدفون و خندیدم اروم

 ؟ میکنی مسخره چیه:  باران

 کنم فعال رو شنود من گوشت بزار: نفس

 گذاشتی چحوری اونارو شنود دیگه خخخ:  باران

 !!کردما همراهی رو ویدا من اینکه مثل: نفس

 به داد تکیشو و گوشش رو گذاشت رو هدفون و شونم رو زد پشت از باران

 صندلیش

 هک گذشت می کردن فعال از ای دقیقه چند کردم فعال براش ویداشونو شنود

 خنده صدای

 و اوردم در هندزفریمو پس کنم گوش کرد تحریک منم باران ریزانه ریز

 اتفاق به خودمم

 دادم گوش اونا ماشین تو های

 دیگه نکن اذیت ویدا خخخخ:  سامیار

 میگری یاد کن تکرار پاک خانم گفتم صدبار:  ویدا

 گرفتم یاد ببین ویدا ویدا ویدا ویدا ویدا:  سامیار

 خخخ لجباز:  ویدا

 میگما: سامیار

 هوم:  ویدا

 ؟ باشه چی دخترمون اسم نظرت به:  سامیار

 سامیار ببند جیییغ:  ویدا
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 اول جلد مرده گل
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 شدم خالص راک اقای از باالخره جون اخ: سامیار

 

 !!!نامرد:  ویدا

 یارمسام و بود سهند و ارش ماشین بین ما ماشین خندیدم بازیشون دیونه به

 ازهمه تر جلو

 چرا . ببینم رو صبا های اشک تونستم فقط من و زد جلو ما از ارش ماشین بود

 گریه صبا

 صباشون ماشین شنود به دادم گوش ام خواسته علیرغم ؟ میکرد

 ؟ ها یچیه برا گریت صبا اه: ارش

 بیام نمیخواستم من ارش فهمی نمی هیچی تو:  صبا

 بیای باید میرم من هرجا منی نامزد تو:  ارش

 ؟ گفته کی اونوقت بگی میشه:  صبا

 پدرت خخخ: ارش

 کردی؟ صحبت پدرمم با تو:  صبا

 اوردمت دزدیمت پ ن:  ارش

 بیشعوری خیلی:  صبا

 ؟ چرا: ارش

 شه زهر بقیه برای سفر نمیخوام:  صبا

 بقیه بابای گور:  ارش
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 . صبح0 کردم نگاه ساعتو بودیم گلستان جنگل نزدیک کردم قطع رو شنود

 چشاش طاها

 بود شده قرمز

 طاها طاها: نفس

 ؟ جانم:  طاها

 بود همیشگی داغی این کاش شدم داغ طاها گرم لهن از لحظه یه

 اول جلد مرده گل
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 فرمون پشت بشینم من میخوای: نفس

 میل کمال با بدی رو پیشنهاد این منتظرم صبح از عحب چه:  طاها

 

 پرو: نفس

 جنازه پشت باران و نیشام کردیم عوض جامونو و خیابون کنار کشید طاها

 شده

 بودن

 خواب تو چقدر خوابید طاها.  کردم حرکت اروم و فرمون پشت نشستم

 .بود معصوم

 مگذاشت الو دیس واهنگ کردم استفاده سو فرصت از گرفت دلم ناخوداگاه

 پخش دستگاه رو

 :رسهب گوشم به صداش گاهی گه فقط که حدی تا کردم کم تونستم تا صداشو

 کفنمه رنگ هم سفیدتم لباس تنمه چی ببین عشقم
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 مناکا جوون من به عروس میگن تو به عکسام تو جاتو گرفت مشکی ربان

 میبرم رگمو نه کردی نمی فکر نمیخورم تو به نریز اشک

 پوشیدی عروس لباس شدی خوشگل چقدر دیدی حجلمو کردن کفن منو

 مرفت جون منم و بخت خونه رفتی کردم ثابت منم خوب کن ثابت گفتی

 منم شد خاک که اینی میشه باورت قبرم سنگ باالسر کن گریه

 اخرم حرف پسرت نرسیده عشقش به مادرم گریه چرا اه

 مکرد خاک روز سینم رو عکسشو بزار تنم میلرزه نکنا نفرینش وقت یه

 دیدم رو جهنم من بسوزون بدم جوابتو بپرس بپرس خدا

 حجلمه اینم ببین نیستم نباشی گفتم حجلش شب امشب عشقش با عشقم

 بودم داده فش زمانم و زمین به سرتو بودم داده پز مادرم به سرتو چقدر

 بودم افتاده ای گوشه یه وقتی بودی کجا پدرم اشک فدای

 به حظهل یه لعنتی کردم خاموش ضبطو شکست بغضمو سد اشکم قطره اولین

 های ماشین

 اول جلد مرده گل
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 می اینده از و بودیم تنها االن هم طاها منو میشد چی شد حسودیم دیگه

 خدا میشد چی. گفتیم

 

 ارمد همینکه بیخیال...  اخه اما نمیکنما ناشکری خدایا میدید منو هم لحظه یک

 کنارش

 کم مدت این تو عشق همه این نمیگنجید خودمم مغز تو.  بسمه میکشم نفس
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 اصال چیشد

 هم یا قطار تو بازی یا دانشگاه بوفه تو روز اون از.  شد شروع کجا از ماجرا

 بودن خونه

 این کرف به باید فعال.  ؟نمیدونم خوابه اون دیدن بعد یا رفتنمون زمین زیر یا

 یک این باشم

 درست ماهم و بود صبح7 ساعت تقریبا.  بگذرونم خوش کنارش رو هفته

 جنگل وسط

 ندت نبودم خودم حال تو دیشب اینکه مثل کردم پارک کنار بودیم گلستان

 همه چون رفتم

 پیکان روندن چقدر که وای شدم پیاده و کردم پارک کنار بودن ما پشت

 سخته

 غلنج داشتم

 بودیم بیدار ها راننده ما فقط رسید ها بچه ماشین که میکشیدم هامو

 میروندی؟ دیشب تو که نگو نفس:  سامیار

 ؟ چطور نشستم من بعد به0 ساعت از: نفس

 ؟؟ پیکان با اونم شب وقت اون سرعت اون با ای دیونه تو دختر: ارش

 موندین زنده کرد رحم خدا: سهند

 سفر مه کو راستی.  نباشه حرفم بیسته رانندگیم من بابا کنید جمع: نفس

 ؟ هاتون

 نمیخوره صبحونه گفت خوابه بود خسته که ویدا:  سامیار

 نمیشه بیدار بخوابه نینا میدونی که خودت:  سهند
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 خوابیده تازه صبا: ارش

 جنگلم عاشق من اینجاییم ظهر تا فعال بابا کنید بیدارشون: نفس

 داره زیاد قشنگ جای ساری میریم بخوریم چای یک نکن لج نفس:  سهند

 کنار بعدشم

 

 جنگل هم هست دریا هم ویالمون

 کنید بیدار رو بقیه برید دارم دوست جنگل من گفتم: نفس

 خوابیده ناز کنم بیدار رو ویدا نمیاد دلم منکه لجباز: سامیار

 نشدینه بیدار نینا نمیتونم بخوامم من: سهند

 اول جلد مرده گل
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 خوابیده تازه صبام: ارش

 کنم بیدارشون میرم منکه: نفس

 شه بیدار میدونم بعید که طاها: سهند

 اب؟؟ با حتی: نفس

 میشن مریض نکن سرده هوا شدی دیونه نفس: ارش

 حرفان این از تر کلفت پوست نه: نفس

 بشا تو کردم دستمو رفتم چشمه طرف به نکردم توجه من گفتن اونا هرچی

 از

 یه سرمایش

 مرفت کردم اب از پر دستمو پارچ.  ها بیچاره اوه اوه افتاد تنم به لرزه لحظه
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 ماشین طرف

 زدم صداشون اول

 طاااااااااهاااااااا: نفس

 ور اون کرد سرشو و خرود تکون یک

 نیشاااااااام: نفس

 نمیرم مدرسه من:  نیشام

 بهم کرد پشتشو حرف این زدن از بعد

 بااااااااااارااااااااان: نفس

 بیدرام من نزن داد:  باران

 ؟ واقعا:  نفس

 میشم پیاده االن میکشی منو نشم بیدار میدونم چون اره: باران

 کرد نگاه من دست به متعجب و شد پیاده باران

 

 بخوری؟ اب پارچ یک میخوای سرصبحی:  باران

 کنم بیدار رو ها بچه میخوام نوچ: نفس

 اول جلد مرده گل
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 نکرده کاری که هنوز منتظریم ما صبحه از میده شعار نترس باران: سهند

 ما اما بشه خیس حیفه نازی اخی طاها سراغ رفتم اول انداختم باال ای شونه

 نداریم استثنا

!! 
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 صورتش رو کردم خالی رو پارچ نصف حساسیتی یا وجدان عذاب بدون

 چشاش

 هو یک

 بد نازی اخی پیکان در باالی که خورد سرش پرش این در هوا پرید شد باز

 از شد داغون

 شد بیدار نیشام طاها سوصدای

 ؟ اینجا چخبره:  نیشام

 تنصیب پارچ این دیگه نصف وگرنه شدی بیدار اوردی شانس خخخخ: باران

 میشد

 ؟ پارچ کدوم:  نیشام

 دستش رو ریختم ذرشو یه باال بردم و پارچ

 شدی؟ بیدار یا سرت رو بقیشو بریزم: نفس

 شدم بیدار بابا کردم یخ اووی:  نیشام

 دیوناستا واقعا دختر این میگم: سامیار

 شد رطرف کل داشتم شک یکم: ارش

 نکشتتش این تا کنم بیدار رو نینا میرم من میگم اهممم: سهند

 دارم شما های مسافر به چیکار من اییش: نفس

 شد پیاده ماشین از بود شده بیدار تازه که صبا

 ؟ چخبره اینجا بگید میشه:  صبا

 خانوم خواب ساعت: سامیار
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 باشند خواب ها راننده از غیر همه کنم فکر بودم خسته:  صبا

 بودیم خواب:  طاها

 اول جلد مرده گل
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 شدم بیدار دیر اگه معذرت اوه: صبا

 )داد صبا نشون رو پارچ( کردند بیدار مارو:  طاها

 ؟ بود نفس کار: صبا

 اوهوم:  طاها

 میریزه کرم هنوزم خخخخخ: صبا

 بدم رفتار تغییر نمیبینم دلیلی: نفس

 ...فقط خوبه:  صبا

 :زدم داد طاها به رو صبا به توجه بی

 اون با صبحونه چشمه به برسه دیر هرکی طاها: نفس

 کردم زرنگی من چون خوب ولی دویدن دنبالم همه دویدن کردم شروع

 زودتر

 اول دویدم

 شدن اخر وسهند سامیار وسط این روال همین به هم بقیه شدم

 خوابن ما های یار نامردیه: سامیار

 زینبندا سفره شمام تفریح و هیزم دنبال میریم ما کنین بیدارشون: نفس

 کرد جلب امو توجه بزرگ درخت یک جنگل طرف به افتادیم راه ها بچه با

 روی درست
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 بازی تاب میخواد دلم چقدر خودشه بازی تاب برای میداد کیف بود صخره

 کنم

 طااااااااااهاااااااا: نفس

 هستم گوشت بیخ منکه میزنی داد چرا هوی: طاها

 اینجایی ااا: نفس

 داشتی چیکار اره: طاها

 میخواما کلفت میشه پیدا طناب ماشینت پشت: نفس

 متره3 نیستا بلند زیاد ولی هست یکی اره: طاها

 

 اول جلد مرده گل
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 بیارمش میرم من بهتره هیچی از خوبه اووووووم: نفس

 ؟ چرا: طاها

 :زدم داد میدویدم که طور همون

 میفهمین بیارم: نفس

 بچه صخره باالی رفتم میومد نظر به متر3 از تر بلند روبرداشتم طناب رفتم

 اون هااز

 اویزون درخت رو از رو طناب باید حاال خوب میکردن نگام تعجب با پایین

 کنم

 چجوریش

 خدارو باال برم ازش تا درخت طرف رفتم دریا به زدم دلو خودشه ؟؟ سواله
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 درخت شکر

 باالی رفتم درخت از بود محکم اما قدیمی درخت بشکنه که نبود خشک

 صدای

 داد و جیغ

 بود هدفم به من نگاه تمام نداشتم ای توجه من اما میومد پایین از ها بچه

 !!بازی تاب یعنی

 ماورد در شلوارم تو از رو طناب.  نظرم مورد شاخه سر به بودم رسیده تقریبا

 خب(

 فتس پاییش انداختمش شاخه رو از)  بزاره رو طناب نداشت جایی کنه چیکار

 رو شاخه

 ور شاخه دستم یک با اخر قدم اووف نیفتم نکرده خدایی که بودم چسبیده

 شدم خم و گرفتم

 و شدم خم نباختم خودمو ولی شد خالی دلم ته ارتفاع از لحظه یک پایین

 طناب

 زور به رو

 . دش درست تابم خودشه بستم سفت رو طناب خودمو باال کشیدم گرفتم

 بازی تارزان اومدم

 

 ایینپ رفتم تاب ها دسته از و گرفتم طنابو پایین برم طناب خود از بیارم در

 میکردم فکر

 پایین که بود اروم انقدر نبود اینطور اصال نه اما پایین میرم محکم االن
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 ای دقیقه5 اومدنم

 زا داشتین انتظار چیه(  پایین رسیدم سالم خداروشکر اوووف کشید طول

 بیفته باال اون

 وارموشل داشتم)  دلین سنگ شما چقدر اخه نیستم اینجوری من نخیرم پایین

 که میتکوندم

 :شد شروع ها بچه غر غر

 ؟ ها میمیری نگفتی دیونه:  باران

 ؟ ها میدادیم باید چی رو نسرین خاله جواب میفتادی اگه:  نیشام

 لوس که واقعا: طاها

 ؟ میکنه کار عقلت مطمعنی تو: ارش

 ترسیدیم هممون نفس:  صبا

 کنم زهر سفرمو چرا گفتم خودم با اما بدم رو صبا جواب خواستم

 اول جلد مرده گل
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 بازی تاب بریم بیاید نزنین غر پس سالمم االنکه: نفس

 بیفتیم دیونه خالیه زیرش صخرس رو اون میگی چی معلومه نفس: باران

 .مردیم

 بیاد میخواد هرکی نمیترسم منکه: نفس

 نداره دخترونگی ژن نفس کنم فکر: ارش

 چطور؟: نفس

 مثل االنم پایین اومدی تارزان مثل باال رفتی درخت از میمون مثل اخه: ارش
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 ها روانی

 بشی سوارش میخوای

 رفتم که من نشکنه هاتون ناخون عقب برین ایییییش: نفس

 

 .بود باال خیلی اخه بدبختی با التبه شدم تاب سوار رفتم

 نمیرسه پام من بدین رو اول تاب حداقل نمیشین که سوار: نفس

 نیومد صدایی

 شماهاما با هویییی: نفس

 تو موخود هو یک شدین کر مگه بگم که پشت برگشتم هیچی که هیچی بازم

 بین دیدم هوا

 بشکنه رو سکوت جیغم دادم اجازه و گرفتم سفت رو تاب اسمون و زمین

 طاها

 تر محکم

 دبو تند طاها های ضربه تراونقدر تند میزدم داد تر حریص من و میداد تابم

 دور طناب که

 شده جلب سمتم به ها خیلی توجه من داد و جیغ صدای با میخورد برگدون

 بود

 انگار

 و سهند و سامیار متعجب نگاه میتونستم هم فاصله اون از بودم تلویزیون

 رو نینا و ویدا

 طاها به پایین بیاره رو دیونه اون یکی میکشید جیغ که نینایی بدم تشخیص
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 تاب دیگه گفتم

 وخودم پرنده یک مثل و کنم ول هامو دست میخواست دلم بستم چشامو.  نده

 آغوش به

 . بود زچی نا سنگی تکه نظرم در صخره که بودم بلند اونقدر.  بسپارم اسمون

 هوا بلندی تو

 به خواست دلم لحظه یک برای نوید شده دراز های دست به خورد چشمم

 پر اغوشش

 یدنو به تا میکردم بیشتر رو سرعت پاهام دادن تکون با من هرچی بکشم

 دور نوید برسم

 ینب معلق خودمو کردم باز چشامو شدنش غیب تر از که دور اونقدر میشد تر

 هوا و زمین

 

 تو رو ارامش طعم و بمیرم ترسیدم مرگ از ترس ترسیدم لحظه یه دیدم

 نچشم طاها اغوش

 ونقدرا کنم کم سرعتمو من تا بود کافی ناچیزه خیلیا نظر به که ترس همین

 کم

 دیگه که

 اول جلد مرده گل
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 تمبرگش پایین پریدم حرکتم هین در تاب از نبودم بیرون هم صخره از حتی

 ها بچه طرف
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 گذاشتن صخره همین رو رو سفره که دیدم تعجب کمال در

 انداختین سفره کی کردین روشن اتیش کی اومدین کی شما وا: نفس

 بودین سپرده باد اغوش به خودتونو شما که وقتی:  نینا

 جدی نه نکن مسخره: نفس

 وقتی نشدی سوار عمرت تو رکدم فکر بودی بازی تاب در غرق جوری: نینا

 بسته چشات

 باال اومدیم بود

 دقیقه؟ شش پنج عرض در یعنی: نفس

 تابین سوار که دقیقس34 االن شما خانوم ؟ ها خوشه دلش این هع: باران

 .میکنید شوخی: نفس

 بابا کن ولمون: سامیار

 .بود من کنار درست طاها سفره دور نشستیم همه

 شجاعی کردی ثابت گرم دمت: طاها

 مرسی: نفس

 جهمتو زدیم صدات هرچی که میکردی فکر کی به بودی بسته چشاتو: طاها

 ؟ نشدی

 دیدم نویدو: نفس

 بگیره دستمو میخواد طاها کردم حس لحظه یک

 دیدی؟ چهرشو حالت به خوش: طاها

 

 همون به ام راضی: نفس
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 کنید اعتراف زود ها جمع از دور میگین چی دوتا شما هوی: نیشام

 گفتیم؟ چی بگم یعنی: نفس

 اول جلد مرده گل
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 اره:  نیشام

 نباشه زشت بگم واقعا: نفس

 ؟ چیه مورد در: نیشام

 کردم کنترل زور به خندمو

 ...ی درمورد: نفس

 :گرفت دهنمو اومد سریع نیشام

 بخور صبحنتو فضولی به چه مارو کردم غلط نگو نه: نیشام

 جونت نوش نیشام خوردی: سامیار

 شوخی به سامیار گوش تو بزنه باال برد دستشو: نیشام

 رنهوگ داشتنم نگاه شمارو سفید ریش حرمت من میکنما لهت میزنم:  نیشام

 حرفشو میذاشتم

 بزنه

 ؟ سفیده ریش من سامیار کجای: ویدا

 !!من سامیار چیشد طرفش برگشتیم هممون ویدا حرف این با

 !من سامیار: باران

 !من سامیار: نینا

 ببخشید اقا اینکه مثل داره صاحب اوه اوه:  نیشام
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 :انداخت پایین سر خجالت با ویدا

 ؟ خجالت و تو ویدا: نفس

 ...چیزه اخه: ویدا

 نیست جرم عاشقی عزیزم نخواست توضیح تو از کسی ویدا: صبا

 اول جلد مرده گل
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 :زد زل سامیار چشمای تو و کرد بلند سر ویدا

 اراحتن سامیار ترسیدم فقط بدم توضیح خواستم نه کشیدم خجالت نه: ویدا

 بشه

 رفت دوید پاشد حرف این زدن بعد

 ؟؟ چیشد: سامیار

 میخواستی که چیزی: نفس

 هدوبار میکرد نگاه مارو بار یک لحظه هرچند هنوز بود شوک تو هنوز سامیار

 چشماش

 رفته ویدا که راهی طرف میرفت

 اهم اهم: طاها

 کرد نگاه طاها به سامیار

 میخوایم شیرینی ما بعدشم دنبالش بری باید االن خره خو: طاها

 ؟ میاد اون یا بایدبرم واقعا: سامیار

 میرم من بشین نیستی بلد بازی رمانتیک تو نه: سهند
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 عزیزم کردین غلط شما: نینا

 بری خودت باید کنم فکر سامیار شرمنده خخخ: سهند

 بود نشسته هنوز سامیار

 پاشو اه دیگه برو گمشو د: نفس

 متس بره کفش پوشیدن بدون و شه بلند سامیار تا بود کافی حرف همین

 خیال با ماهم ویدا

 خوردیم صبحونمونو راحت

 مباه حرفیدن مشغول ها بچه من کردیم جمع رو سفره هست ساعتی نیم االن

 این هستن

 داوی و سامیار های زدن قدم به بودم شده خیره و بودم نشسته تنها من وسط

 سامیار هنوزم

 

 یب میزدم قدم باهاش منم که بود یکی االن میشد چی هیییی.  بود برهنه پا

 چشام اختیار

 سربازیش خاطرات از ها بچه برای داشت ذوق و شوق با که طاها سمت چرید

 .میگفت

 اول جلد مرده گل
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 از اینکه با میان بهم خیلی ارش و صبا خورده گره های دست به خورد چشم

 صبا دست

 رموس چته پرسید سر با و زد نگامو رد باران.  میخوام خوبشو بازم ولی ناراحتم
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 معنی به

 کردم پایین باال هیچی

 !!!اشیماب ساری باید ظهر از بعد کم کم بریم کنیم حرکت پاشین ها بچه: سهند

 طاها هامون ماشین تو رفتیم و کردن جمع رو وسایل کم کم همه ها بچه

 رل پشت نشست

 امچش کم کم تاب به خیره. رویایی تاب یک.  تاب به بود خیره چشام هنوزم

 شد بسته

 پریدم خواب از ها بچه جیغ صدای با

 ؟. شد کر گوشم چتونه درررررررررررد: نفس

 !تونلهههه دیگه کیلومتر0:  باران

 بدبخت ندیده تونل: نفس

 جووون تاریکه هوا که االنم تونلم تاریکی عاشق من نفس وای:  نیشام

 خوابیدم؟؟ ساعته0 من یعنی وای بعدازظهر4 ساعت ساعت طرف رفت نگام

 !خوابم ساعته0 من: نفس

 واال زدی رو قطبی خرس رکورد ماشاهلل بعله: طاها

 نکردین بیدارم چرا: نفس

 کردیم هرکاری گلم نشدی بیدار: نیشام

 خندیدن شون سه هر

 

 میخندین چی به: نفس

 نیستی قلقلکی بودی نگفته نفس: باران
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 ...نیستم قلقلکی اصال من بعله کاهدون به زدین چیه هع هع: نفس

 شد خوب خیلی:طاها

 اول جلد مرده گل
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 ؟ بود خوب: نفس

 میاد بهت خداوکیلی ولی خخخخخ:  نیشام

 بابا میگین چی میاد بهم چی: نفس

 .کن نگاه صورتتو خخخخخخخخ:  باران

 لوازم با بکشم جیغ خواستم افتاد صورتم به چشمم تا و راوردم د امو اینه

 جوری ارایشی

 سبز چشام سیاه صورتم کل اومدم در دونی زغال از بودنانگار کرده درستم

 زیر تا لبام

 ابی پیشونیم قرمز بینی

 ؟ بود کی کار این!!! چیییییییییی: نفس

 فرمونم پشت منکه:  طاها

 ندارم ها جرئت این از منم: نیشام

 !!که شدی خوشگل چیه خوب: باران

 میکشمممممممممممت باران: نفس

 خدا یا خخخ: باران

 میشیم نزدیک تونل به داریم کم کم بچه: طاها

 دمکر استفاده فرصت از منم اومد در نیشام و باران جیغ شدیم که تونل وارد
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 صندلی بین از

 شیشه از گرفتم رو باران سر بود پایین ها شیشه عقب کردم رد خودمو ها

 بیرون بردم

 کنه ولم کیه هووووووووی: باران

 

 کردم غلط بگو: نفس

 نیییییستم بلد:  باران

 دوبخشه کن تکرار کردم غلط بگو: نفس

 بوووود چی غغغغ:  باران

 اول جلد مرده گل
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 کردم غلط بگو:  نیشام

 نمیشنوووووم: باران

 بیرون بردم بیشتر سرشو

 کنین ولم ها روانی خخخخخخخ:  باران

 کردررررررری؟ غلط بگو: طاها

 کردی غلط:  باران

 کردم غلط بگو یعنی نه: طاها

 کردم غلط بگو یعنی:  باران

 بگو خودت طرف از: طاها

 بودا طاها ازطرف اقا: باران
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 بیرون ببرش بیشتر نفس خخخخ:  طاها

 خوارا ادم شکستین گردنمو اخ: باران

 بیرون میکنم پرتت یا کردم غلط میگی یا: نفس

 .نداری جرئت: باران

 بود یرونب کمر تا تقریبا میدادم هل بیرون به گرفتم دستشو کردم ول سرشو

 کمممممک هستی روانی واقعا تو هوووووی: باران

 دوبخشه کن تکرار کردم غلط بگو:  نیشام

 کرررررردم غلط: باران

 !فهمیدی دیر: نفس

 کمک بابا ای کن ولم:  باران

 اول جلد مرده گل
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 فرمایید تالش مجدداً لطفا نشد دریافت شما پیام عزیز دوستت: نیشام

 فروش ادم ای:  باران

 نشنیدما کردمتو غلط: نفس

 کردم غلط بابا:  باران

 رانبا شدیم خارج تونل از ما ورودش محض به تو کشیدمش گرفتم گردنشو

 که همونطور

 اومد حرف به میمالید گردنشو و میکرد درست شالشو

 میکشتی منو داشتی خدا یا اید دیوونه واقعا شما: باران
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 میدونم: نفس

 شم پرت بود مونده کم: باران

 میدونم: نفس

 میشکستی داشتی دستامو: بااران

 کرد دستی پیش نیشام میدونم بگم اومدم تا

 میدونه: نیشام

 ؟ دوبخشه کردم غلط بگم که نامرد خانوم نیشام خب: باران

 دوبخشه کن تکرار کردم غلط بگو ببین نه: نیشام

 میکنم ادمت:  باران

 دمبر ها صندلی الی البه از خودمو دوباره من بود نیشام و باران بین دعوا حاال

 وقتی جلو

 بود شده تموم دوتام اون دعوای شدم جا جابه

 بخونیم اهنگ بیاین بسه دعوا حاال خوب:  طاها

 اومد هرچی میکنم روشن رو ضبط: نفس

 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 اول جلد مرده گل
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 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی

 

 دله و درد از پر من دل این بخدا

 بگه بعله دلم به و بیاد اون میشه یعنی
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 دلم جون بگم بهش و بیاد اون میشه یعنی

 دلم خونه بدجور بخدا رابطه این از

 بده رویای دیونه این میگن همه

 منه دنیای دیونه این بگو بهشون

 نمیشه زوم دلش رو من دل میکنم هرکار

 نمیشه روم ولی عاشقشم من بگم بهش میخوام

 اسمونشم دل ای دیونه عمر یک

 باغبونشم من گله اگه بگید بهش

 دلم زبونه هم بی تنها ای گوشه یک

 دلم جوونه خوب کنم چیکارش خب

 زوریه حرف نمیخوای منو میگی که اینی

 کوریه و سوت همیشه دلم سهم بری اگه

 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بیاد یکی

 دله و درد از پر من دل بخدا

 بگه بعله دلم به و بیاد اون میشه یعنی

 دلم جووون بگم بهش و بیاد اون میشه یعنی

 اول جلد مرده گل
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 دلم خووونه بدجور بخدا رابطه این از

 بده رویای دیونه این میگن همه



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 408 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 منه دنیای دیونه این بگو بهشون

 نمیشه زوم دلش رو من دل میکنم هرکاری

 نمیشه روم ولی عاشقشم من که بگم بهش میخوام

 اسمونشم دل ی دیونه عمر یه

 

 باغبونشم من گله اگه بگید بهش

 )دورولی حجت از بگه بعله(

 کاش اهنگم این عاشق خوندیم اولشو از دوباره ما اما بود شده تموم اهنگ

 اهنگ این میشد

 میبود من برای

 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی

 دله و درد از پر من دل این بخدا

 بگه بعله دلم به و بیاد اون میشه یعنی

 دلم جون بگم بهش و بیاد اون میشه یعنی

 دلم خونه بدجور بخدا رابطه این از

 بده رویای دیونه این میگن همه

 منه دنیای دیونه این بگو بهشون

 هک بخونه ادامشو یکیمون بودیم منتظر نیومد یادمون ادامش کردیم هرکاری

 ور گند طاها

 کرد درست
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 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 اول جلد مرده گل

241 
 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی

 کردیم تکرار هممون

 کنه خراب دلم دارم دوسش گم بهش میترسم

 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی

 پچ علی کوچه به بزنیم خودمونو گرفتیم تصمیم رفت یادمون کال ادامش

 میگما: باران

 میگوییا خو: نیشام

 خوبه کوچه این تو هوا و اب چقدر به به: طاها

 

 ؟ راست علی یا بود چپ علی: نفس

 بیشعورا:  باران

 .بود کاری مشغول هرکی بودیم ساری های نزدیک

 نفس:  طاها

 جانم: نفس

 گرفتم تصمیم اما کنم درستش اومدم پرید دهنم از هو یک زدم گند وای

 نکنم کاری

 میریزی من برای چای یک اه ام چی ااا: طاها

 شد درست خودش طاها نه میکردم هول باید من خخخ
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 بریز بیا شلی خودتت مگه نوچ: نفس

 تونم نمی فرمونم پشت من کیو ای: طاها

 خودته مشکل: نفس

 شدیا لجباز جدیدا: طاها

 اول جلد مرده گل
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 میدونم: نفس

 بابا برو: طاها

 ؟ میرسیم کی: نفس

 اعتس یک ویال بریم و بشیم جا جابه تا ساری میریسم دیگه ساعت نیم: طاها

 دیگه

 میرسم کارام به منم کن رانندگیتو تو پس خوبه: نفس

 ؟؟ کارهایی چه: طاها

 نوشتن: نفس

 مینویسی؟ مگه:  طاها

 اوهوم: نفس

 مینویسی؟ چیا: طاها

 داستان و رمان هم جدیدا ، غمگین های تکست ، نوشته دل ، خاطرات: نفس

 

 رمان؟: طاها

 اره: نفس
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 نه بیکاری: طاها

 و برگردوندم رومو ناخداگاه کرد مسخره منو نوشتن که شدم ناراحت خیلی

 لپ

 در تابمو

 کردم شروع رمانمو ادامه و اوردم

 نبود بر دور به حواسم اصال بودم نوشتن تو غرق

 ساری رسیدیم: طاها

 اوهوم: نفس

 نفس: طاها

 اول جلد مرده گل
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 ..:..نفس

 !تواما با نفس: طاها

 .:..نفس

 قهری؟ ببینمت: طاها

 نیستم قهر نه بنویسم داستانمو گذاشتی اگه بابا ای: نفس

 چته پس: طاها

 اه بابا هیچی: نفس

 رفت یادم ناراحتیم کال

 نفس چیزه: طاها

 هوم: نفس
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 ؟؟ چیه موضوعش رمانت: طاها

 چرا؟؟ غمگین عاشقانه: نفس

 ؟ چیه ها اصلی نقش اسم: طاها

 آرام دختره اشکان پسره: نفس

 گذاشتی هارو اسم این چرا: طاها

 

 ذوق و شوق با و پسره یک بروییم رو طرف کردم فراموش اصال لحظه یه

 گفتم

 هامو بچه اسم دارم دوست خیلی هستم آرام و اشکان اسم عاشق من: نفس

 آارم و اشکان

 هکنند ارام یعنی ارامم خوب پهلوان یک یهلوان یعن اشکان میدونی اخه بزارم

 ارامش

 بهترینن برام اسم هردو

 کردم زمزمه رو وارام اشکان اسم دل ته از دیگه بار یک

 حتما بزار هات...هام بچه رو پس خوبه: طاها

 اول جلد مرده گل
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 نشدم طاها بندی جمله متوجه اصال که بودم احساسم در رغرق اونقد

 ؟ چیه رمانت قضیه نگفتی خوب: طاها

 اباب برس جمهوریت ریاست به برو بشه تلف الکی وقتت نمیخوام: نفس

 بدی خیلی: طاها
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 کرد ام خفه بااران اعتراض بدم جواب خواستم تا

 کجاشی؟ بخونم من بده مینویسی داری نگفتی نفس ااا: باران

 فعال صفحه322 کردم شروع تازه: نفس

 نوشتی صفحه322 کردی شروع تازه:  نیشام

 اره: نفس

 بخونه باران تا پت دادم رو تاپ لپ

 کن تعریف برام خودت بعدا: طاها

 ...باش خیال همین تو: نفس

 رسیدیم: طاها

 :سیزدهم فصل

 نظر به بزرگی خونه بودیم کرده توقف که جایی طرف برگدوندم سرمو

 میرسید

 پیاده همه

 

 گل بوی شمالی قدیمی خونه یک تو رفتیم کرد باز رو درو سهند.  شدیم

 بینیمو دیوارهاش

 سدوبلک خونه خشکیده تقریبا های گل و ابی ترانس با خونه یک داد نوازش

 اخه انگار بود

 حدسم جور جمع و کوچیک خونه یک تو رفتیم.  باال میرفت میخورد پله

 درست

 بود
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 و باران و من نصیب یکی باال های اتاق از.  پایین یکی باال دوتا با بود دوبلکس

 و نیشام

 نیپایی که سهندم و نینا سامیار و ارش و طاها نصیب هم یکی شد صبا و ویدا

 گرفتن رو

 مخت تخت مجبورم کنم چه اما صبا با اتاقی هم از دم.بو ناراحت نگم دروغ

 زمین رو نبود

 اروم همون واسه نمیبرد خوابم من اما خوابیدن ها بچه کردیم پهن لحاف

 یک پاییدن اومدم

 لب مرفت بود خونه پشت درست دریا ورزشی شلوار یک و پوشیدم سویشرت

 مثل دریا

 اول جلد مرده گل
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 در عصبانی دریاهم و بود خیس همش ساحل اخه باشه اومده بارون تازه اینکه

 تو ها ستاره

 رفتم و نشستم ساحل لب بود نشده تاریک خیلی هنوز البته بود مشخص اب

 خودم با فکر تو

 اهاشب رویاهام تو قشنگه رویاشم حتی طاها با اینده اینده راجیع میکردم فکر

 بستم شرط

 انگار میدم حرف خودم واسه نبودم متوجه قشنگ های شرط بزرگ های شرط

 جلو طاها
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 برگشتم کرد بغلم یکی کردم حس هو یک میحرفم اون با دارم انگار رومه

 بارانه دیدم پشت

 ؟ نخوابیدی مگه اااا: نفس

 میکنی چیکار اینجا تو نبرد خوابم نه: باران

 هیییی ارامش دنبال اومدم: نفس

 داری؟ دوسش واقعا: باران

 ارومم باهاش میدونم اما هوسه شایدم نمیدونم: نفس

 ارومی یکی با حداقل تو که خوبه خیلی: باران

 ارامشت منبع میشم خودم من بیا عزیزم غمتو نبینم: نفس

 توام نگران ارومم من بابا برو: باران

 چی؟ نگران: نفس

 بشکنی میترسم: باران

 میشم دیونه دارم اووووف نمیدونم کردم فکر زیاد این به خودمم: نفس

 نکن فکر بهش بیخیال: باران

 اعتس متوجه کنم پیدا دریا اب تو ایندمو میخواستم انگار شدم خیره دریا به

 نه نبودم

 هوا تاریکی نه محیطم نه ساعت

 ننننننففففففففس:  باران

 چیه ها: نفس

 کر نکه میکنه کور رو ادم عشق که شنیدیم: باران

 اول جلد مرده گل
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 داشتی کار چی توام خوب: نفس

 ها تاریکه هوا خونه بری نمیخوای میگم: باران

 ترخ به رسیدن محض به خونه رفتیم باران با و پاشدم شدم هوا متوجه تازه

 خوابم خواب

 ...برد

 

 ؟ کیه صدای ببینم کردم تمرکز پاشدم دعوا صدای با

 فقط دیدم برمو و دور پاشدم اومد کجا از این سونیاس صدای اینکه خدا یا

 مونده نیشام منو

 ادمد قوسی کش ک کردم جمع خوابمو و رخت پاشدم بودن پایین بقیه بودیم

 کمرم به

 همون واسه نیومد دلم کنم بیدار رو نیشام اومدم اومد حال جیگرم اخیییش

 دیدم پایین رفتم

 میکنن دعوا نینا و شهند با دارن نیما و سونیا

 بابا چتونه هوی: نفس

 .خانم ابجی به به:  نیما

 میکنی؟ چیکار اینجا اصال چته باز اووف: نفس

 اومدن جایی واسه میگرفتن اجازه قدیما: نیما

 گرفتیم اجازمونو ماهم خب: نفس

 کی؟ از: نیما
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 مادرم و پدر از: نفس

 !واقعا: نیما

 اره: نفس

 اومدین اجازه بی کردم فکر اخیش:  نیما

 میکنی؟ چیکار اینجا نگفتی.  روانی: نفس

 نیوردین مارم تفریح اومدین!  نامردینا خیلی:  سونیا

 اول جلد مرده گل
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 همینه دردت خو: نینا

 اوهوم: سونیا

 بابا اومدین خوش خخخ: سهند

 از بعد.  پسرا اتاق رفت نیما ما اتاق اومد سونیا یعنی دادیم جا هارو بچه

 یک خوردن

 

 .بخوریم اونجا نهاررو دریا بریم گرفتیم تصمیم حسابی صبحونه

 بشینیم اینجا: نیما

 بهتره ور اون نه: سهند

 پشت قسمت بریم خشکه اینجام.  دوره دریا از ور اون نخیرم:  ارش

 خورد چشمم به قشنگ جای یک که میدادم گوش ها بچه دعوای به همینجور

 کنار درست

 .کوچیک صخره یک
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 بهتره اونجا نکیند دعوا: نفس

 رفتیم و پذیرفتند خوشبختانه میکردم اشاره که سمتی به شد جلب همه توجه

 ها بچه اونجا

 من کنار اومد طاها که بودن انداز زیر انداختن مشغول

 نفس: طاها

 بله: نفس

 شد ناراحت دادنم جواب از انگار کشید عمیق نفس یک کرد مکث یم طاها

 بود شیطون که نیستی ثابق نفس اون دیگه خودتی تو انقدر چرا: طاها

 فسن اون بگم میخواستم دزدی رو نفس اون که تویی مقصر بگم میخواستم

 تمام االن

 نبی نفس اون میخواستم طرفس یک عشق یک با جنگیدن صرف انرژیش

 فرار

 تو هامون

 گفتم فقط اما.  موند جا سوخته شهر

 اقا رسیدیم تازه که هنوز: نفس

 ؟ ناراحتی نویسندگیت کردن مسخره خاطرت به دستم از هنوز نفس: طاها

 اول جلد مرده گل
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 نیاوردم رو به اما بودم ناراحت

 باابا نه: نفس

 باشم مطمعن: طاها
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 اوهوم: نفس

 .یکم بگی هات نوشته از نمیخوای خب: طاها

 بگم چیشون از: نفس

 مینویسی چی: طاها

 اطرافمو های اشک و های بغض.  هامو نوشته دل.  خاطراتمو: نفس

 ؟ کنی کتابش میخوای: طاها

 فکرنکنم نمیدونم: نفس

 چرا: طاها

 نداره طرف نوشته دل میدونی: نفس

 داره: طاها

 نداره: نفس

 داره: طاها

 نداره: نفس

 داره: طاها

 نداره یعنی نداره میگم: نفس

 شدیا اعصاب بی نزن خو: طاها

 گلم تقصیرخودته: نفس

 اول جلد مرده گل
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 اعصابی بی کال تو نه: طاها
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 کرد صدامون باارن که بدم جوابشو اومدم

 کنیم بازی میخوایم بیاین هوووووی: باران

 اومدیم: نفس

 اومد دنبالم هم طاها ها بچه طرف رفتم پاشدم

 اوردین تشریف به به: ارش

 بابا ببند: نفس

 نریا خواهرت به تو خانومی ااااا: سهند

 

 باو خفه: نینا

 خوبه هوا گرامی داداشای: سامیار

 داره خاک و گرد یکم: ارش

 داداش میکنی عادت:  سامیار

 دااداش هی: سهند

 کنیم بازی بیاین حاال خوبه: نینا

 بازی چی: نفس

 موافقن کیا حقیقت جرئت اوووووووم:  نینا

 نیشام و صبا جز بودیم موافق همه تقریبا

 !!!نیشااااام: نفس

 شد موافق که هم نیشام خوب

 میکنیم بایز اکثریته با رای موافقه نیشام خوب: نفس

 اول جلد مرده گل
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 :چرخوندیم وسط انداختیم اب بطری یک و بستیم دایره یک همه

 نیشام بطری ته سامیار بطری سر

 حقیقت یا ججرئت سامی اقا خوب به به: نیشام

 بگو جرئتش و مرد: سامیار

 :زد پهن و پت لبخند یک نیشام

 ها داره بدی نشون ها لبخند این اوه اوه: نفس

 :داد قورت صدا با دهنشو اب سامیار

 ببخش کردم گناهی هر خدایا: سامیار

 ؟ ای اماده خب: نیشام

 ؟ میگی اینجوری که ببری سر میخوای مگه: سامیار

 نیست کمتر نباشه بیشتر: نیشام

 حقیقت کردم غلط اقا: سامیار

 .کنی عوض نمیتونی: نیشام

 

 بگو اووف: سامیار

 :سامیار دست داد اورد کرد پر دریا اب از پارچ یک رفت پاشد نیشام

 جونت نوش:  نیشام

 نهههههه: سامیار

 بعلههه: نیشام

 میگم تسلیت داداش: طاها
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 حذفی وگرنه بخوری نصفشو داری وقت دقیقه یک: نیشام

 اول جلد مرده گل
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 پارچ هب نگاه یک دوباره نیشام به نگاه یک میکرد پارچ به نگاه یک سامیارهی

 گذشت ثانیه02:  نیشام

 میخورم شده هم انتقام بخاطر یعنی: سامیار

 نهک تف خواست خورد رو نصف وقتی کشید سر نصفشو و برداشت رو پارچ

 بیرون

 دیگه پارچ یک با برابر کردن تف: نیشام

 شد رنگ به رنگ خدا بنده. داد قورت بدبختی سامیاربا

 شوره و گرم چقدر بدتره مار زهر از ایییییی اه: سامیار

 جونت نوش: نیشام

 میخندیدن زیرکی زیر داشتن ها بچه

 میگیرم حالتونو نوبت به اسیاب بخندین: سامیار

 ارش و سهند به افتاد چرخیدچرخید چرخید.  چرخوندیم دوباره

 ؟ شما خوبی جان داداش به به: سهند

 حقیقت: ارش

 کنم فکر بزار اووووووم.  خخخخ: سهند

 بدو: ارش

 چیه ستاره قضیه اها: سهند
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 دش جالب واسم ارش به زد زل ترس با و پرید رنگش صبا که دیدم وضوح به

 ؟ چیه قضیه

 . ابجی میگیم بهش طاها و من بهزیستیه های بچه از یکی پوووووف: ارش

 حس اوایل

 دهکر نامزد که االنم شده جالب واسم فقط نه فهمیدم که دارم دوسش میکردم

 بخور قسم: سهند

 اول جلد مرده گل
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 صبام جون به: ارش

 دیدم صبا چشای تو رو خنده و عشق های رگه

 :گفت و صبا های چشم تو زد زل ارش

 زندگیمه تمام ها چشم این االن: ارش

 بگیر یاد خان سهند: نینا

 نشسته خانواده اینجا دیگه ببند ارش اااااااا: سهند

 نپرسی سوال میخواستی خخخخ: ارش

 بچرخون دیگه کنید بس: باران

 صبا و من به افتاد چرخید چرخید چرخید

 ؟ حقیقت ، جرئت: نفس

 :پایین انداخت سرشو صبا

 :حقیقت: صبا

 :پرسیدم رو سوالم بودم موقعیت این منتظر خیلی
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 ؟ داشت ارزششو: نفس

 چشمام تو زد زل خاصی حالت یک با صبا

 . مشرمندت بخدا نفس. نداره میبینم االن ولی داره میکردم فکر قدیما:  صبا

 خودت مگه نفس

 ؟ ببخشی نمیخوای.  کردم خریتی یک منم.  جایزالخطاس انسان نمیگفتی

 .یارهب دلیل براش نکه کنه قبول اشتباهشو اگه جایزالخطاس انسان: نفس

 

 جلو نفس.  کردم فکر فاجعه عمق به تازه کردم اشتباهی چه فهمیدم من: صبا

 ادم همه این

 میخوام معذرت ازت

 بهش میکنم فکر پووووف: نفس

 اول جلد مرده گل

253 
 چرخید چرخید بطری.  چرخوند ویدا.  کنه پیدا خاتمه بحث یعنی حرف این

 افتاد

 سامیار به

 .خودش و

 عزیزم بگو.  نداریم شانس ما نخیر: سامیار

 ؟ حقیقت یا جرئت:  ویدا

 جرئت: سامیار

 ها نمیره هم رو از: طاها
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 دریا تو برو داری دوسم که ای اندازه به خخخخ:  ویدا

 .دریا طرف رفت و.  پاشد سامیار

 .کنید حالل ندیدن منو اگه: سامیار

 . ما طرف برگشت سامیار شد شکه ویدا واستاد رفت زانو تا اول دریا تو رفت

 دهن

 .بود مونده باز تعجب از هممون

 ؟ قدر همین سامیار...سامی..  سا:ویدا

 دوید اورد در هاشو کفش بوسید رو ویدا سر شد خم ما به رسید سامیار

 اونقدر دریا سمت

 ...دریا سمت کردیم فرار پاشدیم همه شد گم همه ما دید از که رفت

 ... هیچی که هیچی اما هستیم سامیار اومدن بیرون منتظر ها ما دقیقس1 االن

 گریه به ویدا

 رو یداو گریه نیمشه باورم میکرد صدا رو سامیار جیغ با ها گریه تو بودو افتاد

 دنبالش میرم من ها بچه: طاها

 

 میام منم واستا: سهند

 بره طاها بمون تو سهند نه: نینا

 دیگه مفته جون خخخخخخ: طاها

 داداش برو اره: ارش

 اول جلد مرده گل
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 همراهیتون از ممنون: طاها

 دیدم رو سامیار سر دورا دور اون از که بره اورد در هاشو کفش طاها

 ساااااااااااااااااااااااامییییییییییی: ویدا

 ..ر...ب...ه...ب: سامیار

 :میگه چی نمیشنیدیم

 بیاااااااااابیرووووون نمییییییییاااااااااااد صدااااااااااات: ویدا

 زد فریاد بلند سامیار

 بررررررررررم یا بسه: سامیار

 بیرون بیا کردم غلط سامی بسه:  ویدا

 برسه که کشید طول ای دقیقه52 یک تقریبا کرد شنا ساحل طرف به: سامیار

 رسید ما به

 بلغش تو دوید ویدا بزنه حرفی خواست تا بیرون اومد اب از ساحل لب

 داره دوسش واقعا معلومه ها کار این و ویدا شدیم شکه هممون

 برم دریا اخر تا میخواستم: سامیار

 میکنم سکته من نگفتی: ویدا

 خانومم ببخشید: سامیار

 .بازیمون سر بریم نکنید دارش صحنه حاال خوب: باران

 گرم.  کنن عوض هاشونو لباس تا ویال رفتن ویدا و سامیار و بازی سر رفتیم ما

 بازی

 بود اومده گیتارش با سامیار.  برگشتن دوتا اون که بودیم

 .گیتار جون اخ: باارن
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 ؟ بزنم چی خوب صندلی رو نشست سامیار.  شد جمع بازی بساط

 :گفت چیزی یک سامیار گوش تو پاشد: ارش

 اول جلد مرده گل
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 بریم اوکی:  سامی

 بخونه میخواد چی ببینیم بودیم منتظر ما ی همه

 :داد تکون گیتار روی ارومی به رو ها انگشت

 شو مهمونم و بیا چشام رو قدمات!!!  جونم ای

 کن ارووومم بیا دلم پریشون ببین شد خونم گرمی

 خونم تو بپیچه تنت عطر میخوام جووونم ااای

 داغونم که بیا جونم ای دیونم سرگردون یک نیستی توکه

 کسم همه تویی عشقم نفسم عمرم. جووووونم ای

 جونم ااای دارم تورو خوشحالم چه که وای

 تنم تو خون مثل عشقم بودنم دلیل جونم ای

 جووونم ای دارم تورو خوشحالم چه که ای

 بارونم پر ابر پر تو بی خزانم جونم ای

 میدونم رو بودنت قدر که بیا جونم بیا

 میرسونی میخوام هرچی به منو میمونی بگی که اگه میدونی

 میمونی که بگو بیا جونی خود

 کسم همه تویی عشقم نفسم عمرم. جووووونم ای
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 جونم ااای دارم تورو خوشحالم چه که وای

 تنم تو خون مثل عشقم بودنم دلیل جونم ای

 جووونم ای دارم تورو خوشحالم چه که ای

 مدیونم تو به رو قشنگ حس این من جونم ای

 اول جلد مرده گل
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 میمونم میدونم میمونم تو عاشق باشه دنیا تا میدونی

 

 کسم همه تویی عشقم نفسم عمرم. جووووونم ای

 جونم ااای دارم تورو خوشحالم چه که وای

 تنم تو خون مثل عشقم بودنم دلیل جونم ای

 جووونم ای دارم تورو خوشحالم چه که ای

 )بیگی سامی از جونم ای(

 چه که واس کسم همه تویی عسقم نفسم عمرم جونم ای ویدا: سامیار

 دارم تورو خوشحالم

 جووونم ای

 زدن دست براش همه

 جوووونم ای سامی ممنون: ویدا

 یک هرکی میچرخونیم دست به دست رو گیتار بازی یک بیاین خوب: سامیار

 چیزی

 .کنه درست ناهار باید نتونست هرکی میخونه و میزنه
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 بعدی فرن.  گیتار کالس نرفتم نینا و صبا با چرا که فرستادم لعنت خودم به

 بود ارش

 :ارش

 کجایی خوشی خوبی ؟ عشقم چطوره حالت

 تنهایی و موندم من تو رفتن بعد از

 ترانه عالمه یه سکوتو و موندم من

 عاشقانه حرفای و خیال عالمه یه

 گفتم رترانه چقد ندید نبودیو

 میوفتم دارم پا از ببینی منو نیستی

.... 

 اول جلد مرده گل
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 یک جاده سهند.  سهند به داد رو گیتار.  خوند رو عشقم چطوره حالت ارش

 رو طرفه

 

 و باران.  باران داد رو گیتار.  خوند رو هیاهو گل ویدا. ویدا داد رو گیتار خوند

 نیشام

 دادم قورت صدا با دهنمو اب.  من به رسید نوبت.  خوندن رو باران صدبار

 .دارم دوست رو نفس دستپخت منکه جوون اخ: سهند

 هاشو بادمجون خصوص به منم: نینا

 سرم به زد خوبی فکر یک
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 یزنمم من بدین گیتار بخورین دستپختمو بزارم من اگه خوندین کور: نفس

 :گفتم صبا به رو کردم چپه رو گیتار.  دستم دادن رو گیتار

 !!!هوشنگه صبا: نفس

 بریم اتم پایه جووون:  صبا

 برین؟ کجا: سهند

 دارم کنسرت من ساکت ششششش: نفس

 :کردن همخونی صبا با و گیتار پشت زدن ضربه کردم شروع

 واسش من دل هوشنگه پسره اسم منه عاشق پسره یه ننه ننه ای ننه ننه

 میتنگه

 رمس به سر میاره برام کیفمو مدرسه به میرم که صبحا ننه ننه ای ننه ننه

 میزاره

 ننه داری سر باال اقا ننه داری شوهر خودت تو ننه ننه ای ننه ننه

 ؟ دیدی چی بابام از مگه نمیدی چراشوهرم

 ...تونید تشویقم

 ارند دلشونه رو دستشون که شدم ها بچه متوجه تازه کنار گذاشتم رو گیتار

 میخندن

 وای خخخخ کنم خودکشی میخوام من بدین تفنگ یک خخخخخخخخ: سامیار

 دلم

 چاکرتم خیلی اجی..ا: نینا

 اول جلد مرده گل
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 نمیاد باال نفسم نفس نمیری: طاها

 

 بود عالی الیک: ارش

 نینا به دادم رو گیتار

 :ابجی بخون نیناس بعدی نفر خوب: نفس

 .خوند احمدوند مهدی از رو اول عشق اهنگ احساسش تمام با نینا

 ؟ کی با افتاد غذا خوب: سامیار

 .صبا و من با قبول ولی نباختم اینکه با: نفس

 . مکردی حاضر رو کباب وسایل و ویال تو بردم خودم با گرفتم رو صبا دست

 سیب داشتم

 :اومد حرف به صبا که میکردم رنده رو ها زمینی

 بخشیدی؟ دلت ته از منو نفس: صبا

 باشیم خوش بیا بیخیالش اره: نفس

 ...باووشه:  صبا

 تو تیمرف برداشتیم هارو وسایل پختنشون مونده فقط کردیم حاضر هارو کباب

 منقل حیاط

 ...دبو ها کباب زدن باد مشغول صبا کنارش نشستیم صبا منو گذاشتیم

 صبا: نفس

 هوم: صبا

 داری دوست چقدر رو ارش: نفس

 :زد زل من به و کشید کار از دست صبا
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 !زندگیمه میدونم فقط نمیدونم: صبا

 ؟ مسعود مثل: نفس

 زودتر کاش.  بود درد نبود درمون.  بود بدبختی نبود عشق مسعود: صبا

 .میفهمیدم

 اول جلد مرده گل
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 کردی؟ صحبت هم ارش خانواده با: نفس

 !!!گلیه خانم کردم صحبت بانو مریم با شاپ کافی تو بار یک: صبا

 

 اوهوم: نفس

 میشناسیش؟ کجا از تو:  صبا

 !!!ها خواهرمه شوهر مادر دانشمند: نفس

 ؟ من جاری نینا پس میگی راست ااا:  صبا

 اره خخخخ: نفس

 جووووووووون: صبا

 بادمجون: نفس

 .ببریم حاضرن اینا نفس:  صبا

 تخمه دارن ها بچه دیدم ساحل لب رفتیم و برداشتیم هارو کباب صبا با

 میخندن و میخورن

 حق به . نره پایین گلوتون از ایشاهلل گذروندین خوش ما بدون بیشعورا: نفس

 نمی تن پنج
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 ؟ ندم کباب شما به من خوبه االن.  میخوام حقمو من.  بخشمتون

 .کنید جمع و وسایل ها بچه کردیم غلط نه نه: طاها

 .غذا بی غذا دیگه نخیرم: نفس

 ها هبچ بلند نه صدای که ویال تو برمیگشتم داشتم و برداشتم رو وسایل

 .کرد متوقفم

 .ممیکن پوست تخمه برات اصال بیا نکن شوخی ما شکم با نفس: سامیار

 .میکنم دارشم سرکه برات میگه راست: ویدا

 میخرم البالو برات خودم بیا اجی: نینا

 کن کاری یک تو صیا: نیشام

 اول جلد مرده گل
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 !چه من به بگیرین میشید حریفش خودتون خخخخخ: صبا

 نااو بودین عاشقشون که بود ها هندزفری اون برات بزار رو غذا نفس: بااران

 میخرم

 برات

 

 ؟ میگی راست: نفس

 میخرم اره اره اووم.  کردمیا غلطی عجب: باران

 نیشام جون به بگو: نفس

 نیشام مرگ به خخخخخخ: باران

 باابا بگیرین درد:نیشام
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 غذا بی غذا وگرنه بندازین و سفره بهتون میرسم تا: نفس

 کردن شروع باشی گذاشته میخ ها بچه زیر انگار برداشتم که رو اول قدم

 انداختن سفره

 که کنار کشیدم وسط انداختم هارو کباب و بود کامل سفره رسیدم تا دقیقا

 کباب قاطی منم

 ... بودن کرده فراموش رو هم که بودن خوردن غرق اونقدر وااال نخورن ها

 نون سهند

 نکهای) ؟ نه بودن هم عاشق مثال اینا(  بخوره نمیذاشت بود برداشته رو نینا

 سامیار خوبه

 تموم نخور منه مال میگفت هی بخوره نمیذاشت بود گرفته رو ویدا ظرف

 و من.  میشه

 و بودیم نشسته ها ماسه رو جدا کباب دیس یک با چاره بی مظلومو هم صبا

 اروم اروم

 بریم شب کنیم استراحت ویال برگشتیم ناهار خوردن بعد..  میخوردیم

 ....بازار

 تمام گرفت و وجودمو بدی سرمای که میشدم جا به جا رختخوابم تو داشتم

 شد خیس وجودم

 پارچ یک و منن سره باال بقیه و نیشام و باران و طاها دیدم پریدم خواب از

 دست هم خالی

 افتاده راه شون کر و هر سرم باال ها بچه اومدم خودم به تا گذشت یکم طاها

 :بود
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 کشتمت طاها: نفس

 دوید طاها گفتم رو این تا

 

 کرد رم اوه اوه: طاها

 کشششش نفس کشتمت وگرنه نگیرمت بیار شانس: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بکشم تورو بکنم غلط: طاها

 میگیرم حالتو ؟ میکنی مسخره منو: نفس

 کفش بدون بود اومده بارون انگار گل پر حیاط تو میدویدم من میدوید طاها

 دنبالش اونقدر

 وموهاش و گرفتم گردنشو پشت از نشست و شد خسته باالخره که دویدم

 کشیدم

 موهام اخ کردم غلط دختر کن ول اخ اخ: طاها

 کندم موهاشو از یکی

 ؟ نه خوبه بمونه یادگاری من پیش موت تار یک یک اینه اها: نفس

 میکنی؟ منو موی نامرد ای:طاها

 کندم دیگه یکی

 ؟ چطور اره: نفس

 باش راحت هیچی اخ اخ: طاها

 :کندم دیگه یکی
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 راحتم من: نفس

 روسرش گذاشت دستشو طاها عقب شدم پرت یکم زد پس محکم منو طاها

 کرد روشو

 من طرف

 بدی تو میگم بهش بیاد مامانم بزار: طاها

 گفت بچگونه صدای با اینو

 !کوچولو اخی: نفس

 بدی تو: طااها

 خخخخ: نفس

 

 بدی تو: طاها

 اول جلد مرده گل
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 توام حاال خوب: نفس

 بدی تو: طاها

 بکنم موهاتو بازم باید انگار نه: نفس

 خونه تو دوید طاها

 ماهی تو خوبی تو نه نه: طاها

 شد قایم سامیار پشت خونه تو رفت دویدم طاها دنبال

 بخورش سامی مامان مامان: طاها

 هیوالم من مگه ؟ بخورمش.  شدیم که بودیم نشده مادر بیا: سامی
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 مامان بخورش اوهوم: طاها

 واال شده اروم تازه این اونور برو بیا: سامی

 شد قایم ارش پشت رفت طاها

 .بکشش ارش بابا: طاها

 کردی گلیم اونور برو بیا کشم ادم من مگه: ارش

 :سهند پشت رفت طاها

 بزنش نکن ضایعمون دیگه تو داداش: طاها

 ؟ کنه گریه اجی خوبه من کوچولوی داداشی اخی: سهند

 عالیه: طاها

 احساس بی اونور برو بیا: سهند

 کرد خم سرشو خودم کنار اومد طاها

 شم راحت خوب رفیق همه این دست از بکش منو بیا: طاها

 اول جلد مرده گل
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 کندم طاها سر از دیگه موی تار یک

 نمیادا بدت ام تو هوووی: طاها

 

 نوچ: نفس

 اوردی گیر مظلوم بابا کنید ولمون: طاها

 عزیزم اخی: نفس

 ؟ سوخت دلت: طاها
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 نوچ: نفس

 نه؟ دارید تشریف سنگ جمعی دست یعنی: طاها

 .دادیم سرتکون همه

 خدا هی: طاها

 بازار بریم شیم حاضر بیاد داره گناه بسه ها بچه:  ویدا

 ودمب واستاده ترانس تو پایین اومدم اول نفر من.  شیم حاضر رفتیم همگی

 اومد طاها که

 :کنارم

 بخری؟ چی میخوای: طاها

 هیچی شاید نمیدونم: نفس

 بده بریم لشکری اینجوری شیم تقسیم بیاید ها بچه: نیما

 موافقم:  سونیا

 ؟ میاد من با کی بخرم لباس میخوام منکه: ویدا

 میایم ما:  نیشام و باران و سامیار

 .بخریم اینا و تزیینی وسایل میریم که سهندم منو: نینا

 اول جلد مرده گل

264 
 بخرم گیتار میخوام که منم:  صبا

 میریم باهم دارم سراغ خوب جای من: ارش

 فعال طفق باشید باهم میرید قبرستونی هر شما طاها و نفس موند فقط: سونیا

 ساعت همگی
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 !!!ایدا خونه8

 :بپرسن ما از نظری اینکه بدون رفتن همه ها بچه

 

 ؟ نه مهمیم براشون ما چقدر میگم: طاها

 خیلی: نفس

 شهربازی تفریح بریم ام تو منو بیا: طاها

 بریم اتم پایه جون: نفس

 گذاشتن رو ارش ماشین برامون دیدم حیاط تو رفتیم

 بردار چیزی چتری ام تو سویج دنبال میرم من: طاها

 بریم بیا نمیخواد: نفس

 .شدیم ماشین سوار اومد طاها که بودم داده تکیه ماشین به

 ؟ بریم ای اماده خوب: طاها

 بگاز برو جووون: نفس

 عزیزم چشم به ای: طاها

 :کردم روشن رو ضبط جو کردن عوض واسه شدم سرخ لحنش از

 نگیره من از سرنوشت تورو کاشکی

 بگیره بارون رفتنت بعد دلم میترسه

 تورو میارن یادم ها خاطره اگه

 اول جلد مرده گل
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 :کرد قطع رو ضبط طاها رسید که اینجا به
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 کردی؟ قطع چرا: نفس

 تنهاییما روز یک حاال دیگه نکن خراب نفس ااا: طاها

 ؟ شدیا ترسناک: نفس

 ها یوها خخخخخخ: طاها

 مرض: نفس

 ... بیا کنه پارک طاها موندم منتظر در دم شدم پیاده من شهربازی رسیدیم

 چند از یعد

 :اومد طاها لحظه

 نترسی؟ تو که شیم سوار چی بریم خب: طاها

 

 از پرش اون بعد وحشت تونل بعد پرنده بشقاب بعد هوایی ترن اول: نفس

 چرخ بعد ارتفاع

 ..میگم بعدا بقیشم بعدی1 سینما بعد فلک و

 !ها بیاری کم میترسم داری نترسی دل چه خخخخ: طاها

 .میاره کم کی ببینیم بیا اوردن کم و من: نفس

 ؟ بریم موافقم: طاها

 چی؟ شرط: نفس

 نیستیا بندی شرط کن ول ام تو: طاها

 بگو نوچ: نفس

 پشمالو خرس یک: طااها

 موافقم خخخخ: نفس
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 داشت هاطا.  بودیم هوایی ترن برای بلیط گرفتن صف تو شهربازی تو رفتیم

 میپروند مزه

 میخندوند منو و

 اول جلد مرده گل
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 بگم؟ دیگه جک یک: طاها

 بگو خخخخ دلم وای: نفس

 همین تو دوساله نمیکشی خجالت تو میگه اموزش دانش به معلم: طاها

 اموزم کالسی؟دانش

 کالسی همین تو ساله01 کشی نمی خجالت چی تو میگه جواب در

 .گرفتم درد دل کن بس طاها خخخخ: نفس

 خرید رو ها بلیط طاها ما به رسید نوبت که بودیم بخند بگو مشغول همینجور

 و

 سوار ما

 بسته امچش شروع با.  گرفتم رو دسته محکم و بستم سفت کمربندمو.  شدیم

 جیغ فقط شد

 ....میکردم خوشحای احضار و میکشیدم

 

 مونده وحشت تونل فقط اخریشه دیگه بیا طاها اااا: نفس

 بریم بیا کن ول جدت جون بسه میارم باال دارم نفس: طاها

 وفا الوعده اوردی جووونکم: نفس
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 ؟ ها سالمی االن تو چجوری نامردی خیلی: طاها

 !اخه شدم سوار عالقه و عشق با من: نفس

 بریم بیا من سر تو بخوره عالقت و عشق: طاها

 شکنب بساط به خورد چشممم که فروشی بازی اسباب طرف میرفتیم داشتیم

 جایزه با بشکن

 مختلف های

 طاها طاها: نفس

 هوم: طاها

 میکنم بهت لطفی یک بیا خرس بدی پولتو داری گناه طاها میگم: نفس

 بهتره بدم پول همون ممنون نه: طاها

 بگم چی میخوام من نمیدونی توکه خوب: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بریم راهمونو بیا پس نیست خطر بی مطمعن: طاها

 نازنازی و لوس دختر یک شدم لحظه یک چرا نمیدونم

 اصال نموخوام: نفس

 طرف اون کردم رومو

 بگذرونه خیر به رو امشب خدا اوووف: طاها

 بدی تو: نفس

 بگو شدم خر خوب خخخخ: طاها

 ها بشکن بشکن طرف کشیدم و گرفتم بازوشو دویدم
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 ایدب میخوام رو خرس اون من بشکنه بشکن ور اون بریم بیا جووون اخ: نفس

 برام

 بگیریش

 

 شکنب بشکن به خنده با و کرد بودم گرفته بازوشو که من به نگاه یک طاها

 کرد نگاه

 امتیاز باید چقدر خرسه اون گرفتن برای:  گفت پسره به رو طاها رسیدم

 بگیریم

 تا32:  پسره

 امتیازه چند هرلیوان: طاها

 1بشکنه یک بیفته:  پسره

 چنده توپی: طاها

 تومن1 تا3:  پسره

 تابده0 یک: طاها

 تا سه زد رو ضربه اولین کرد گیری نشانه طاها و طاها داد رو توپ پسره

 لیوان

 هر افتاد

 شکستن تا سه

 تا51:  پسره

 اول جلد مرده گل

268 
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 نشکستن هیچکدوم افتاد دوتا زد طاهادوباره

 تا57:  پسره

 شکست دوتاش افتاد تا3 زد دوباره طاها

 تا08:  پسره

 پرتاب بود اخر ضربه نیفتادند زد هرچی طاها بودن مونده کمی های لیوان

 کرد

 افتاد یکی

 نشکست اما

 کالهس اون جایزتون امتیاز09 متاسفم: پسره

 من ول کرد سرم برداشت رو کاله طاها بود گیری ماهی مخصوص کال یک

 رومو

 کردم

 اونور

 

 میخواستم رو خرس من خوام نمی: نفس

 دیگه نتونستم: طاها

 میمونم اینجا من نگیریش تا نمیدونم بتونی باید: نفس

 اینبارم اما زد و زد و زد و زد خرید دوباره و کرد من نثار لجباز یک طاها

 امتیازش

 برداره وحشتناک جاکلیدی یک تونست.  نرسید

 باش رازی بگیر اینو نفس بیا: طااها



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 445 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 میخواستم رو خرس بازم ولی اومد خوشم جاکلیدی از

 میخوام رو خرس من: نفس

 خو نمیتونم نفس:: طاها

 رسخ من کنی تحمل نمیتونی حسود نمیخواد دلم بگو نداره نشد کار: نفس

 تو باشم داشته

 حسوووود عرضه بی باشی نداشته

 انامتح باره اخرین دور این بودم نشده شخصیتی ترور اینقدر عمرم تو: طاها

 میکنما

 اول جلد مرده گل
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 باشه اوووم: نفس

 کردن تشویقش بلند بلند کردم شروع بار این خرید توپ دوباره طاها

 هی هی ببر طاها بزن طاها هی هی ببر طاها بزن طاها: نفس

 . میکردن همراهی منو و شدن جمع دورمون نفری چند یمن صدا سرو از

 بود اخر ضربه

 !!!لیوان دو شکستن یعنی داشتیم الزم امتیاز52 ما و

 بقیه هورای صدای بعدشم و.  اومد شکستن صدای بستم چشامو زد طاها

 کردم باز چشامو

 برای و داد منو خرس پسره.  بود شکسته باهم لیوان تا1 طاها نمیشه باورم

 امتیاز بقیه
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 میخندیدم بودم کرده بغل رو خرس داد پاش اب تفنگ طاه به هاهم

 ولی خوب پسر افرین: نفس

 ؟ چی ولی: طاها

 داشتم دوست رو دیگه خرس اون من: نفس

 کشتمت بگیرمت نفس: طاها

 رو وکاله منم و میدوید دنبالم بود پر چرا نمیدونم که پاش اب تفنگ با طاها

 نگه سرم

 یزدمم داد بلند بلند و میدویدم دست یک با خرسمم و جاکلیدی و بودم داشته

 گرفتی اشتباه چرا حقته: نفس

 میکنم خیست بگیرمت: طاها

 تو من و میشد متوقف زمان کاش بودم ابرا رو انگار میزدم جیغ و میدویدم

 خوشبختی این

 ....میموندم ابد تا

 کردی خیسم دیگه تقصیرتوعه همش: نفس

 اس سکه از تر کوچیک لکه یک بابا افتادیما ادمی عجب گیر: طاها

 ؟ اس سکه این: نفس

 تر بزرگ یکم حاال: طاها

 اول جلد مرده گل
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 دیونه خخخ: نفس

 تپش به زد امپول مثل جا یک رو تفنگ اب کل اورد گیرم اینکه از بعد طاها
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 االنم مانتوم

 در دیمرسی....  ماشین تو بدم تکیه نمیتونستم بود اعصابم رو خیسیش حس

 درست حیاط

 بود8 ساعت

 نمیکنم فراموشش وقت هیچ بود روزم بهترین طاها ممنون: نفس

 

 کوب میخ زمین به پاهامو طاها حرف خونه تو برم که و شدم پیاده ماشین از

 :کرد

 !!!دارم دوست دنیام قدر به نفس: طاها

 واستاد لحظه یک دنیا انگار طاها دهن از اونم حرف این شنیدن نمیشد باورم

 خدا انگار

 شتپ برگشتم هوا رو یا بودم زمین رو نمیدونم بود شنیده دلمو حرف باالخره

 بدم جوابشو

 نور هک توعه مال دلم بگم برگشتم زندگیمی دارم دوست منم بگم برگشتم

 صباشون ماشین

 ...مرسی کنم زمزمه تونستم فقط کرد قفل دهنمو

 همبا خنده مشغول صبا و نینا نمیبرد خوابم و بودم کشیده دراز تشکم رو

 ویدا و بودن

 رسموخ بود توگوشیشون سرشون بارانم و نیشام کردن غیبت در غرق وسونیا

 گرفته بغل

 دوسم گفت طاها که رویایی روز همون کردم فکر پیش روز سه به که بودم
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 روزا این داره

 ادمی برگردیم گفت بهم نامفهوم بارم یه داره هوامو خیلی نامحسوس طور به

 .خواستگاریم

 و برمیگردیم فردا نمیشه باورم شد تموم باالخره اما اه میگذره دیر روزا این

 میاد طاها

 ... بود باران بود باخبر که کسی تنها.  میشیم هم مال ابد تا خواستگاریم

 در غرق همینجور

 :کنارم اومد باران که بودم پردازی رویا

 کردی؟ پاره عروسکو اون کن ول: باران

 باشه یادت بهم ندادی سرم اخر نفس بدی خیلی: سونیا

 ...بهشون بدم خوشبختیمو عامل من داشتن انتظار چجوری اینا

 .کنیم حرکت میخوایم این اماده ها بچه:  طاها

 

 قبلیان؟ همون سرویس اره: سهند

 بابا اره: ویدا

 اول جلد مرده گل
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 که چمدونم ته گذاشتم خرسمو منم ماشین تو میبردن رو ها چمدون ها بچه

 نشه خراب

 وجل من گذاشتن بودم ممنون ها بچه از بار صدمین واسه شیم سوار رفتیم

 بهترین بشینم
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 ...بود حس

 دورش زیادی پسرهای دختر که دیدم تابمو میشدیم رد گلستان جنگل از

 جمع

 .بودن شده

 .بود مقدس من واسه اون

 لواشک اااااا: نیشام

 دنبو شده وصل لواشک عالمه یک میگفت نیشام که طرفی چرخوندم و چشم

 که طنابی به

 بود سایبون زیر

 نه نیستن بهداشتی اینا: طاها

 بخریم میخوایم دار نگه نیست مهم: بااران

 نه میشه بد حالتون: طاها

 دب حالمون میخوایم اصال بخوریم میخوایم ما بخوری نمیخوای که تو: نیشام

 شه

 تر لجباز یکی از یکی یعنی: طاها

 سمت بردیم حجوم دخترا ما واستادن هم بقیه سرمون پشت داشت نگه طاها

 و ها لواشک

 و کیوی یکی و البالو لواشک دوتا من.  میومدن خنده با دنبالمون هم پسرها

 هم یکی

 درکل نداشتن من از کمی دست هم بقیه برداشتم تمشک تا سه و زرشک

 بیشتر نصف
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 حساب من گفت وسط پرید طاها کنیم حساب اومدیم خریدیم هاشو لواشک

 طاها میکنم

 .ها ماشین طرف رفتیم ماهم و کنه حساب واستاد

 خوردن مشغول منم و بودن خواب ها بچه بودیم شمالی خراسان های نزدیک

 های اخر

 کی دستش تو گرفت دستمو.  کرد غافگیرم طاها دست که بودم لواشکم

 زد بهشون بوسه

 کرد زمزمه

 عزیزم نفسمی: طاها

 امتم.  ترسیدم کشیدم خجالت ؟ نه یا دارم دوسش بگم بهش که بودم دودل

 تو ریختم عشقمو

 زد دستم پشت به دیگه بوسه یک طاها. کردم نگاه بهش و چشمام

 اول جلد مرده گل
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 هیییی میشم ها دست این صاحب روز یک: طاها

 هند به ام جه تو تمام چون شاید شنیدم بدبختی با من که گفت اروم اونقدر

 با. بود طاها

 ونا حرارت از بخاری تو گذاشتن دستمو انگار دستم به طاها بوسه سومین

 اتیش بوسه

 یک و کرد ول دستمو طاها شدم متولد دوباره.  مردم.  شدم ذوب. گرفتم
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 رو چشمک

 ....کرد من حس این چاشنی

 !!!رسیدیما پاشی نمیخوای.  نفس: طاها

 بود عمرم شدن بیدار بهترین.  دیدم باالسرم رو طاها کردم باز چشامو

 شدم بیدار اه بابا عقب بکش هووووی: نفس

 بابا پاشو خخخ: طاها

 

 ودب نینا فقط.  نیماشون ماشین به شدیم داده انتقال و شدم پیاده ماشین از

 سهندشون با که

 .رفت

 ؟ نه بود سفرخوبی: نیما

 عااالی: نیشام

 خندیدیم کلی داد کیف خیلی: سونیا

 داشتم رو کنکور نتایج استرس منکه هی: باران

 ...واستی باید هنوز اخی: سونیا

 وت کردیم حمله نیشام و باران منو بیاره رو ها چمدون موند نیما خونه رسیدیم

 وقتی خونه

 ...شده تنگ براشون دلم چقدر فهمیدم تازه مادرم گرم اغوش تو رفتم

 ...بابا فسقلی هستما اینجا منم اااا: بابا

 نگیر ازم خانوادمو خدایا گرمش بغلش تو رفتم

 اس صدای که بیارم هارو سوغاتی اتاقم تو از رفتم اتاقم تو برد چمدونمو نیما
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 گوشیم اس ام

 فقط و خریدیم طاها با زابل تو که بود خطی اون اخه کردم تعجب اومد

 خانوادم

 شمارشو

 :کردم باز رو اس میکرد خودنمایی گوشیم رو طاها اسم.  داشتن

 اول جلد مرده گل
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 ))؟ خونشون رسید من نفس((

 حالخوش و کردم بغل رو گوشیو شد باز بناگوش تا نیشم اس ام اس دیدن با

 جواب.  خندیدم

 خواستگاری برای من شماری لحظه.  برسم کارام به رفتم و دادم رو طاها

 طاها اومدن

 .شد شروع

 :چهاردهم فصل

 

 . ماه سه این مثل درست بودم زده زل گوشیم به و بودم نشسته تختم رو

 که ماهه سه االن

 نه اس نه نشد طاها از خبری دیگه اس ام اس اون بعد برگشتیم شمال از ما

 خبری نه زنگ

 طوری.  بودم جنون اوج تو نبود خوب اصال حالم.  نمیومد هامونم دورهمی تو

 حتی که
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 و. صبا همراه اسایشگاه تو شدنم رسمی.  کنکور تو نیشام و بااران قبولی

 و صبا ازدواج

 .نکردن خوشحالم هیچکدوم ارش

 تق قق تق

 باران تو بیا: نفس

 تو اومد باران

 مارتوش طفلی شاید گوشی اون به زدی زل انقدر نشدی خسته تو نفس: باران

 ؟ نداره

 :دادم باران نشون قبلیشو اس ام اس بار صدهزارمین واسه

 ؟ اومده اسمون از اس این پس نداشت اگه نمیبینی کوری: نفس

 ...شاید: باران

 مدار بااران زده غیبش ماهه سه نیست ماهه سه نیار دلیل انقدر باران: نفس

 .میشم دیونه

.  داشت هوامو چقدر دیدی خودت.  داره دوسم گفت بهم دیدی خودت

 خودت

 چجوری دیدی

 هکال این عروسک این پس دیدم خواب تو من گیریم اصال.  میکرد نگاه بهم

 این

 کلیدی جا

 چی؟ اینا

 بگم چی بخدا نمیدونم بودم شاهد من نفس نبودی خواب: باران
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 زمزمه مدام و میکرد نوازش موهامو داشت باران و بود باران پاهای رو سرم

 همه میکرد

 

 سهند و نینا اومدن از نشون پایین سروصدای صدای.  میشه درست چی

 صدای.  داشت

 اول جلد مرده گل
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 کرد مجبورم باال میومد دو با که نینا پای صدای.  میومد پرسیشون احوال

 روی از سرمو

 :بردارم باران پاهای

 تتتتتتتق تق

 نفله تو بیا: نفس

 جان خاله دختر و جان خواهر بر سالم: نینا

 کردی؟ گم راه به به: باران

 ااا بابا نه: نینا

 !اماه به نزنی سر وقت یک روزا این بودی کجا ببینمت کو تو بیا: نفس

 اومدم بود گیر کارم االنم: نینا

 کارتو بگو گفتم همونه: نفس

 کجاس؟ صبا: نینا

 بگردم رو تخت زیر واستا کو: باران

 !ها گذاشته اثر روت نفس با نشینی هم: نینا
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 اساااسی: باران

 !!باران: نفس

 گلی تو خخخ:  باران

 کجاس؟ نگفتی: نینا

 چطور؟ اونه شیفت سرکار: نفس

 ؟ خاموشه گوشیش چرا: نینا

 میدونم چه: نفس

 اول جلد مرده گل
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 ؟ بگو کارتونو محل شماره:  نینا

 گهدی میاد دیگه ساعت یک واستا واجبه انقدر که داری کاریش چه حاال: نفس

 شه بیات نمیخوام دارم داغ خبر نوچ: نینا

 770بنویس خخخ: نفس....

 بردارن بود منتظر و گرفت رو شماره نینا

 ؟ چیه خبرت نگفتی: بااران

 زن هم رو طاها دیگه هیچی رفت یادم کردم ذوق انقدر ببخشید واخ: نینا

 شدیم رفت دادیم

 ....جاری تا سه

 ریختن هام خاطره تمام.  میچرخید سرم دور دنیا.  بودن شده کر گوشام انگار

 انگار بهم
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 اتاق از انین که دیدم چشام تار پرده پشت از.  سرم تو میکوبید پتک با یکی

 .بیرون رفت

 میزد صدا اسممو مدام بود گرفته دستامو باران

 ننفس نفس نفس: باارن

 اشک نمیزنه قلبم کردم حس.  بود کرده یخ بدنم.  بدم جوابشو نمیخواستم

 گار از قلبم واقعا

 بیفته

 ؟ نه ؟ میکرد شوخی..شو گفت؟ چی..چ نینا: نفس

 میده زن طاها به کی اخه میگه الکی بود شوخی نفس بود شوخی اره: بااران

 نگاه منو نفس

 کن

 منو گفت طاها.  داره دوست منو گفت طاها بود شوخی نه بود شوخی: نفس

 طاها.  میخواد

 نفسشم گفت

 باش اروم نفس نفسشی تو اره: بااران

 من طاهام نفس من: نفس

 

 اول جلد مرده گل
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 هچ فهمیدم تازه بردم پی فاجعه عمق به تازه من و میداد دلداریم داشت باران

 سر بالیی
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 ماه سه دلیل فهمیدم تازه بودم بازیچه فهمیدم تازه اومده احساسم و خودم

 .شدنشو غیب

 ...اما کنم گریه خواستم بکشم فریاد خواستم بکشم جیغ خواستم

 زیر رو خورشید غرورش که بودم دختری نیکویی نفس من اومد یادم اما

 کرده له پاهاش

 نم اره ام قوی من. نمیکنم گریه دیگران جلو من.  نمیکنم گریه من نه.  بود

 ام قوی

 :کردم بلند سرمو بستم چشامو.  کردم پاک هام گونه رو از سمجمو های اشک

 بیرون برو باران: نفس

 اخه: باران

 بیرررررون گفتم: نفس

 باش اروم باشه باشه: باران

 بیرون برو: نفس

 لمد کنم چیکار نمیدونستم بیرون رفت بود ترسیده خیلی طفلک باران

 کنم باور نمیخواست

 تمساخ خودم برای که دنیایی کنم قبول نمیخواست دلم.  شدم داده بازی که

 رویا فقط هم

 کنم اغوند رو جایی یا بکشم فریاد نمیتونستم بود افتاده لرزه به بدنم بوده

 نمیخواستم

 تکه برداشتم رو قیچی.  موهام به رسید زورم تنها بخوورن غصه خانوادم

 تو که رو هایی
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 هتک تکه موهام کردم قیچی.  کردم قیچی رو بودم برده طاها نوازش زیر رویام

 و بود شده

 

 نارک خودم با نمیخواستم نمیشدم اروم میز رو کردم پرت رو قیچی.  پشت کم

 عاشق که بیام

 مصورت رو کشیدم دستمو شدت با.  رسیده معشوقش به عشقم حاال و شدم

 کردن پاک برای

 شکا بالشتشم حتی که مغرور دختر اون بود کرده نابود که سمجی های اشک

 ندیده هاشو

 رپ به بود کرده عادت چشمام که بودم کرده گریه ماه سه این تو اونقدر بود

 نمیخوام.  بودن

 سنرگ چرا میکنم درک حاال.  بیام کنار مورد این با میتونم من باشم ضعیف

 رگ چندباری

 بودم کرده دعوا باهاش نداره ارزش پسر یک اینکه سر چقدر من و.  بود زده

 دلم حاا اما

 ادموفری جلو نمیتونستم دیگه واقعا نبینم رو جشن این و بمیرم میخواست

 بلند سرمو بگیرم

 هب میخواستم که اونقدر داشتم شکایت زمان و زمین از بکشم داد که کردم

 ناموس فش دنیا

 سمت به ناخواداگاه.  کرد خفه صدامو میزم رو باز خاطرات دفترچه.  بکشم

 دفترچه
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 که خیالیم طاهای اونا مال واقعی طاهای باشه رویاهام سمت به کردم حرکت

 ؟ بود من مال

 تو ممیتونست ؟ نمیتونستم بخندم باهاش که رویام تو میتونستم ؟ نبود

 باشه اقام رویاهامون

 اول جلد مرده گل

277 
 امه ارزو سمت بردم دست صندلی رو نشستم ؟ نمیتونستم باشه خانومش

 :اول صفحه

 

 خودمو دوباره صدبار ما جدی دیدار اولین شاپ کافی تو مسعود با دعواش

 فرستادم لعنت

 صفحه...  وثوق اقای ببرن رو خودتون موردشور:  دادم بهش که فشی بخاطر

 دیدار:  دوم

 عجبت چجوری که میفتم قیافش یاد وقتی سهند کنار ماشین تو ما هویی یک

 لبخند بود کرده

 حهصف...  نینا و سهند از بردمون قطار تو بازیمون:  سوم صفحه...  لبم رو میاد

 :چهارم

 ... گوشیمون خرید و من گوشی شکستن:  پنجم صفحه...  خونه کردن تمیز

 :ششم صفحه

 ونا صدف من مسابقمون:  هفتم صفحه...  شهرسوخته تو چاله تو من افتادن

 من ارسالن
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 برد خرسی برام داره دوسم گفت اخر های صفحه زدم...  اقامون اون خانومش

 خودش...

 سراغ رفتم.... ؟ خونتون رسیدی نفسم داد اس بود خودش...  بود مواظبم

 های صفحه

 یرز هامو لباس صدبار.  من از طاها خیالی خواستگاری از بودم نوشته خیالیم

 کرده رو

 بودم کرده پیدا خودم که هامون حلقه عکس به رسیدم...  بپوشم چی بودم

 نزده حرفی هع

 خونه به رسیدم آرام به رسیدم اشکان به رسیدم....  بودم حلقه دنبال من

 طاها من خیالیمون

 ....اشکان پسرمون آارم دخترمون

 و کردن خیس رو دفتر هام اشک دیدم اومدم خودم به نبودم رفتارم متوجه

 از نینا صدای

 دست لعنتی نشد دادم قورت دوباره نشد دادم قورت بغضم.  میاد در پشت

 نبود بردار

 

 دختر؟ تو کجایی کن باز و در نفس: نینا

 ..م..م: نفس

 کردم جور و جمع خودمو) نفس باش قوی(

 چطور بودم حموم: نفس

 ریحانه و طاها برای خرید بریم باید شو حاضر هیچی اها: نینا
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 از خوداگاه نا رفت اکو صدباری مغزم تو اسمش!  ریحانه!  ریحانه!  ریحانه

 ریحانه اسم

 اس ریحانه اسمه هرچی از شدم متنفر

 ؟ بیایم کجا ما وا: نفس

 گناهن نیستن حسین اقا و مریم خاله تنهان دست بریم بیا: نینا

 ...اخه: نفس

 اول جلد مرده گل
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 دیگه بیا نکن لج ااا: ننیا

 !نینا: نفس

 بیا زود متظرتم: نینا

 دادم تشخیص پاش صدای از اینو رفت حرف این زدن بعد نینا

 یک تو بد خبر چندتا.  میارم کم باشم قوی هم هرچقدر دخترم یه من خدا

 روز

 ماه سه!  ها

 من.  کنم انتخاب حلقه براش برم من حاال.  شد داماد یهو.  نگرفت و خبرم

 برم

 برای

 ؟ کجاس انصافت خدا ؟ کنم انتخاب وسایل خونشون

 تققق تق

 !بعله: نفس
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 ؟ تو بیام میشه نفس: باران

 شودهن جلو بزنه جیغ میخواست دیدنم با تو اومد بااران کردم باز رو در رفتم

 گرفتم

 

 دیدی؟ جن مگه باران چته: نفس

 وندهم اشک سیل زیر صورتم شدم متوجه تازه صورتم رو کشیدم دست باران

 همونی تو مگه ؟ شدی عوض چرا نفس ؟ دختر کردی چیکار خودت با: باران

 که نبودی

 همیشه که نبودی تو ؟ نداره اشک قطره یک ارزش پسری هیچ میگفتی

 حاضری میگفتی

 دادی؟ وا زود چه نفس ؟ ندی ترجیع پسر یک به اماغرورتو بمیری

 برا برم باران هع خرید براشون بریم گفت نینا.  ابجی سختمه باران: نفس

 و عشقم

 ناو زیر دنیاشونو عمر یک قراره که خونش برای برم بخرم؟ حلقه معشوقش

 بسازن سقف

 ظلمه بخدا ظلمه باران ؟ بخرم وسایل

 . ممیکرد گریه و میزدم مشت من نمیزد دم اون و بااران به میکوبیدم مشتامو

 مشت من

 غرور های مشت زیر که بود باران.  میکردم خوشبختی ارزوی واسش و میزدم

 له من

 میشد
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 شبا آروم تو بری؟ نمیتونی میگم نینا به میرم من باش اروم نفس: باارن

 اول جلد مرده گل
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 رارف خواستم نمیاد نیست خوب حالش بگو بهش برو بگم باران به خواستم

 ...اما کنم

 های چشم هون با بودم نفس همون.  انداختم نگاهمو اخرین اینه تو خودم به

 با ای سورمه

 افتادم پیش لحظه چند یاد چهرم تو سادگی همون با ارایش بی صورت همون

 که قولی یاد

 

 خترد یه قوی دختر یه نیکویی ناصر فرزند نیکویی نفس من دادم خودم به

 دختر یه سنگ

 امونسروس عشقم باشه مبارکش شد داماد عشقم خیالیم دنیای و منم دنیا بی

 مبارکش گرفت

 ....شعاره همه اینا میدونم اینکه با شادیش با شادم منم باشه

 اوردین تشریف باالخره به به: نینا

 میکردم خشک موهامو داشتم بابا بریز زبون کم: نفس

 از یفتعر غرق اونقدر ننیا نگرفتم دستم سشوار عمرم تو من سوتی اولین هع

 بود ریحانه

 یامم زود که گفتم و کردم خداحافظی مامانم از گفتم چی من نفهمید اصال که

 تو
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 کنار ماشین

 رفت ادهپی که سهند خدا بنده بود روبرداشته سهند ماشین بودم نشسته نینا

 برسه کاراش به

 . بودم کرده انتخاب اونجا از هامو حلقه من که پاساژی همون دم رسیدم

 نینا تا واستادم

 های کولر سرمای پاساژ به ورود محض به بریم باهم کنه پارک رو ماشین

 پاساژ

 ذره یه

 یممر و صبا با رابطش از داشت نینا.  کرد خشک هم رو بود تنم تو که خونی

 میگفت خانم

 حسرت دیونم دل ماه سه که میکرد رصد رو مردی قامت من های چشم اما

 رو دیدنش

 زیر که میزه ریز دختر یک های دست تو خوردش گره های دست.  میکشید

 قایم چادرش

 سرد پاساژ.  کنم فرار خواستم برگردم خواستم کرد خراب حالمو بود شده

 بود

 عرق من اما

 برگردم کردم رو قدم واستادم.  شد سیاه دنیام بستم چشامو.  بودم کرده

 شده دیر اما عقب

 

 نم متوجه تازه طاها نگاه.  دوتا اون برای میداد تکون دست که بود نینا بود
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 نگاش تو شد

 و بود سرد نبود هیچی اما بودم زندگیم طالیی های رده همون از ردی دنبال

 به خشک

 رهدوبا.  ریحانه طرف برگردوند لبخند با روشو و داد تکون سری دیدم محض

 و موندم من

 ...اسیرشم ماهه سه که بغضی

 شما؟ خوبی خانم عروس سالم به به: نینا

 ؟ مبببین کیو باید بگرده با خانومم نخوام من اومدی تو که باز بابا ای: طاها

 !بخوادا خانومت دل خیلیم: نینا

 .نکن اذیتش طاها اااا:  ریحانه

 خانم چشم به ای: طاها

 اول جلد مرده گل
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 ... دش حسویم بینان کم شنوان کم که اونایی به زندگیم تو بار اولین برای

 فشردم دستامو

 ...بیارم در هام دست سر رو لعنتی بغض این دلیه و دق میخواستم محکم

 کو شم اشنا خواهرم جاری با منم کنار بکشین بابا ای: نفس

 خودت ارزونی بیا اییش: نینا

 ؟ خوبی نفس ابجی سالم: طاها

 هع ؟ ابجی

 ؟ دوماد شا خوبی شما ممنون: نفس
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 باشم بد و باشم عشقم کنار میشه مگه: طاها

 نموند دور چشمم از ریحانه خندیدن ناز

 .کردم دراز ریحانه طرف به دستمو

 نینا خواهر هستم نفس من خانم عروس سالم: نفس

 گذاشت دستام تو دستشو ارومی به ریحانه

 

 هستم نیرومند ریحانه منم: ریحانه

 هشب ناز و بود معصوم.  دیدم قیافشو تازه کرد جلب امو توجه دستاش لطافت

 نمیخورد

 یک.  طاها به برسه چه شدم عاشقش دیدنش با من باشه سال05 از بیشتر

 با بانمک دخت

 ااهاط شونه تا ونازک بود کوچیک لباش جنگلی سبز چشای و گرد صورت یک

 شایدم بود

 ندچ نفهمیدم بودکه رناز اونقد.  بود شده قایم سیاش چادر زیر.  تر پایین

 بهش ایه لحظه

 !ام خیره

 زنمو خوردی درویش چشا هوی: طاها

 خودت ارزونی ایییش: نفس

 غیرتیه انقدر اقامون نمیدونستم هههه:  ریحانه

 فشرد محکم رو ریحانه های دست طاها

 اول جلد مرده گل
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 !دارم غیرت زندگیم رو من بدون حاال: طاها

 نشسته اینجا بچه حاال خوبه: نینا

 !هنوز برام زوده بستم گوش و چشم من میگه راست اره: نفس

 یکی ریحانه و من حلقه خرید سراغ بریم خوب میگه راست خخخخ: طاها

 انتخاب

 کردیم

 ؟ چطوره شما نظر از ببینید

 بریم بریم: نینا

 حدسم کرده لج من با کال خدا امروز.  شدیم فروشی طال همون نزدیک

 درست

 درست بود

 رینویت پشت از من مغازه تو رفتن ها بچه.  من های حلقه بودن گذاشته دست

 خنده شاهد

 

 حلقه اون نامردا میکردن هم انگشت حلقه ذوق با چجوری که بودم هاشون

 من انگشت سهم

 !!بود

 زامرو همین رو خونتون وسایل کل میخوای دیگه بسه شدم خسته وای: نینا

 مگه؟ بخرین

 بابا برونه بعله فردا پس بگیریم که نصفشو حداقل ولی نه: طاها
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 اوووف: نینا

 منم بریم و بگیریم اتوشویی از رو لباس بریم دیگه اینا بسه طاها:  ریحانه

 شدم خسته

 ؟ ای خسته خیلی اگه شو من سوار بیا میخوای بانو چشم به ای: طاها

 انداخت پایین سر و زد ملیح لبخند یه ریحانه

 که روزی همون کرد کولم خونه تا طاها که روزی طرف کشید ذهنم ناخوداگاه

 رفتم

 های لحظه بهترین میدونه خدا اما بودم بیهوش که روزی همون بیمارستان

 با بود زندگیم

 رو راه تمام لحظه اون برگریدم کاش بود خودم مال لعنتیم دل این هنوز اینکه

 پیاده خودم

 !میرم

 نوزمه ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم کنم گریه یا بخندم نمیدونستم

 خیره روم روبه به

 لمث.  من روی جلو زیبا عروس لباس یک تو روحه یه انگار که ای ریحانه به ام

 تو الماس

 . میریخت چشماش از شوق اشک که بود کرده ذوق اونقدر.  میدرخشید لباس

 سمت دوید

 ؟ باشه خواب یه کاش بستم چشامو طاها

 اول جلد مرده گل
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 :پانزدهم فصل

 چجوری فهمیدم من.  گرفتم تصمیمو من و میگذره لعنتی روز اون از دوروز

 .کنم زندگی

 . یامم افتاده عقب هام پرونده کار یکم گفتم منم مهمونی رفتن بابام و مامان

 من رفتن همه

 بار هزارمین واسه انداختم اتاقم به نگاهمو اخرین.  خالی خونه یک و موندم

 متر رو خونه

 یک زندگیم کل از.  کنم فراموش رو خونه این هیچوقت نمیخوام کردم

 برداشتم چمدون

 یک و.  بود دنیاهام عکس نوید.  بود خانوادم عکس دستیم کیف تو ساک یک

 یک کارت

 اج جابه ماشینم تو وسایلمو.  زندگیمه مال نیست خاصی چیز دعوتی کارت

 نشستم کردم

 .جهنمم طرف به روندم

 بارش با شتر که بود شلوغ اونقدر کردم پارک طاهاشون خونه در رو ماشین

 میشد گم

 رو از مانتومو.  کردم مخالفت بگیره لباسمو خواست خدمتکار سالن دروردی

 در کتم

 کرده اماده طاها خواستگاری برای که بودم روپوشیده لباسی همون اوردم

 همون.  بودم
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 روسریم زیر موهامو.  میکرد دستم طاها رویام تو که کردم دستم رو ای حلقه

 کردم پنهون

 به داشتن ریحانه کنار دیدم رو طاها هم دور از.  روز چند این مثل درست

 هاشون مهمون

 ور زندان حکم برام فضاش باشم اینجا زیاد نمیخواستم میگفتن امد خوش

 با اروم داشت

 

 که رینف اخرین برداشتم گام طرفشون به بودم اورده بدست که خاصی متانت

 باهاشون

 . من جز رسیدن بهم همه.  بودن سامیار و ویدا میکرد پرسی احوال سالم

 طرفشون رفتم

 احترامم به شدم که نزدیکشون.  نگاهم صدها بین ذره زیر میکردم حس

 وای پاشدن

 دبو ناز و زیبا اونقدر بود شده معرکه طاها کنار عروس لباس اون تو ریحانه

 که

 نیومد دلم

 داماد هاینک از کنم ثابت طاها به که بود وقتش اینجا نکشم دامنش به دستی

 خوشحالم شده

 باشه مبارکتون میاین بهم که چقدرم گل دوماد عروس به به: نفس

 خودت عروسی ایشاهلل جونم نفس ممنون:  ریحانه

 دیگه نکن نفرین ریحانه اااا: نفس
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 کی هند خود بی امید بهش. میشه اب ابجیم دل تو قند نگفتی ریحانه وا: طااها

 اینو بیاد خره

 بگیره

 و میکردن بحث داشتن دوتا اون ناخونده مهمون این باز درست گرفت بغضم

 مشغول منم

 بودم بغضم با جنگ

 کنید بس ترشیده ما اصال حاال خوب: نفس

 اول جلد مرده گل
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 جون نفس حرفیه چه این: ریحانه

 نمیاد بارون سیاه گربه دعای با بابا نترس: نفس

 ها درازی زبون هنوزم: طاها

 گرفتم طرفشون به کادوهاشونو.  طاها جواب بود تلخ لبخند یک فقط

 

 ردک ازدواج باالخره هم طاها خوشحالم خیلی.  بشین خوشبخت ایشاهلل: نفس

 مجردا جمع

 زندگیتون امیدوارم باشه طاها و خودت مواظب جون ریحانه.  متاهل شد دیگه

 با همیشه

 باشین خوشبخت هم کنار و باشه محکم و پرجا

 جونم نفس ممنون: ریحانه

 گرفتم فاصله ازشون کم کم.  دادم دست طاها با و کردم بغل رو ریحانه
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 رو مامان صندلی

 و اومدم دادم اطالع رفتم بودن نشسته هم کنار باران و مامان کردم پیدا

 یک میرم گفتم

 و شد تاریک صحنه که میشدم ویداشون میز نزدیک داشتم.  ویداشون جای

 سر رو چراغ

 و شد خم ریحانه جلوی طاها.  دونفره رقص لعنتی.  روشن ریحانه و طاها

 درخواست

 واون و زد ریحانه دست به ای بوسه طاها.  کرد قبول نرمی به ریحانه داد رقص

 اورد

 جوان های زوج از شد پر وسط نکشید طولی بود دونفره و الیت اهنگ.  وسط

 و

 پیر

 که بودم خیره ریحانه سفید لباس.  طاها مشکی کت به بود خیره چشمم

 حرف درگوشی

 منو و عشق با هاشون چرخیدن به بودم خیره ریحانه خنده و هاشون زدن

 شاهداین اشکم

 یادبله.  بودم ریحانه جای من کاش کردم ارزو لحظه یه بودیم رویایی جشن

 نینا برون

 زا تاریکی تو کنم تحمل نتونستم.  طاها اغوش تو بودم من وقه اون افتادم

 شدم خارج سالن
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 تمگذاش سرمو بردم پناه ماشینم به.  پوشیدم بود دستم اول از که مانتوو و

 از و فرمون رو

 بیام خودم به تا کشید طول ای لحظه چند میکشیدم جیغ زدم فریاد دل ته

 مهم کار دومین

 ...هدف طرف به روندم امروزم

 دنیام اغوش به برادرم اغوش به بردم پناه کردم پیدا قبرشو سنگ دور از

 کنار نشستم

 ینجاا کردن جارو مشغول رفتگر چند فقط بود خالی قبرستون قبرش سنگ

 دست.  بودن

 سنگشو که بودم نیاورده خودم با اب.  سنگ روی نوید عکس رو کشیدم

 جاش بشورم

 کردن تمیز سنگشو اشکام

 وریچج بینی نیستی داداش خوبی؟ زندگیم سالم.  دنیام سالم.  داداش سالم

 اشک دارن

 نم که اینجا نمیکنن؟ اذیتت اونجا خوبه جات اونچا داداش. میارن در ابجیتو

 اذیتت خیلی

 اول جلد مرده گل
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 لباسم منو کن نگاه داداش.  عشقم برون بله از میام کجا از میدونی.  کردم

 میخواستم قشنگه

 رو ینا بود قرار نه قشنگه حلقمو ببین.  نشد بپوشم خواستگاریم روز اینو
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 کنه دستم طاها

 اره کردم ردش من موند حرفش پای اون نذاشتم من نخوادا اون نکه.  نشد

 مقصر داداش

 . ممیگفت دروغ داداشمم به داشتم حتی بودم شده دیونه.  عشقم نه بودم من

 انقدر چرا نوید

 

 به االن ولی نه همیشه واسه پاشو داداش دارم نیاز بهت من نگفتی رفتی زود

 نیاز اغوشت

 0 دوباره پاشو.  بگو زور دوباره پاشو.  نفست نفس منم پاشو داداش دارم

 تر بزرگ ثانیه

 ساعت این تو ببین. تنهام دیگه که پاشو پاشو داداش سرم تو روبزن بودنت

 اومدم تنها شب

 هام اشک دادم اجازه و نوید سرد قبر سنگ رو گذاشتم رو سرم.  شهر بیرون

 سنگشو

 اشمپ نمیخواست دلم.  کرده بغلم نوید کردم حس بستم چشامو.  کنن نوازش

 میخواست دلم

 دمپاش نبود کس هیچ کردم بلند سرمو.  داداشم کنار خاک همین زیر برم منم

 رفتن وقت

 ...سرنوشتم سوی به پیش ماشینم تو نشستم... بود

 :باران

 یفهمم بگه تبریک بهشون تا طاهاشون کنار رفته نفس میشه ای لحظه چند
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 دور از حالشو

 رو نفس بعد لحظه چند.  میزنه سروکله بضش با داره که ببینم میتونم هم

 طرف به که دیدم

 تازه.  ویداشون جای میره و اومده که گفت مامانش به رو اومد.  میومد ما میز

 ما میز از

 و طاها دونفره رقص فاجعه اوج کردن خاموش هارو چراغ که بود شده دور

 بود ریحانه

 ولیط.  ببینه دوتارو اون نتونه نفس و شه شلوغ وسط میکردم دعا دعا فقط

 اون نکشید

 مبرگشت.  نمیشدند پیدا بینشون دوماد عروس که شد شلوغ اونقدر وسط

 که جایی طرف

 ...خداروشکر اوووف نبود ازش خبری بود واستاده نفس

 

 نیست باشما نفس مگه ویدا:باران

 باشه ما با چرا نه: ویدا

 شما جای میاد گفت خودش: باران

 رو ضبط صدای کن کم سامیار اااا ندیدم رو نفس اصال من: ویدا

 فعال پس باشه: باران

 بای باشه: ویدا

 ؟ جان باران چیشد:  خانم نسرین

 اول جلد مرده گل
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 اب میزنم حدس تنهااومد اخه خونه رفته خودش کنم فکر نبود اونا با: باران

 اومده ماشینش

 برگشته تنها باید پس بود

 منوبرداشته ترس نمیدونم:  خانم نسرین

 نیست بچه نفس خاله نترس: باران

 کنم صحبت باهااش باید میزنه مشکوک وقته چند دختر این: ناصر اقا

 کن صحبت باهاش عمو حتما: باارن

 فسن برای میزد شور دلم چرا نمیدونم ماشین پنجره به بودم داده تکیه سرمو

 خیلی

 یدمدو.  نبود پارکینگ تو نفس ماشین متلق سکوت کردیم باز رو درخونه

 اتاقش سمت

 دمکر نگاه تختشو زیر.  بود شده خلوت تمیز و بود مرتب همیشه برخالف

 نبود چمدونش

 یمنصد برای.  پس رفته کجا خدا یا نبود هاش لباس کردم نگاه هارو کشو تو

 شمارشو بار

 فتر یادم لعنتی اه بگیرم خواستم رو دیگش خط شماره. بود خاموش گرفتم

 بگیرم ازش

 کنم؟ چیکار حاال

 

 گشتن رو شهر کل ناصر اقا و نسرین خاله.  زده غیبش نفس روزه یک االن
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 سهندم و نینا

 نکردیم خبر شونو طاها دنبالشن همه بود شده دیونه نیما اونا از بدتر

 کسی نمیخواستیم

 اول.  بود طاها داشت رو نفس دوم شماره که کسی تنها بودم دودل بفهمه

 هم نینا کردم فکر

 وشیشگ گفت نینا که بودن ریخته کرم نینا با انگار شمارش اون با چون داره

 زده فلش رو

 سنف شدن گم طرف یه از ؟ نه یا بگم طاها به نمیدونستم.  شده پاک شماره

 دیونه رو همه

 ترجیع.  شه خورد طاها جلوی نفس غرور نمیواستم دیگه طرفی از بود کرده

 طاها به دادم

 قح من رفته غرورش سر اون.  برمگیرده خودش نیست بچه نفس نگم چیزی

 ندارم

 .کنم خرد غرورشو

 از رپ که قدیمی خونه اون خاله خونه دیگه نیست نفس که میشه ای هفته یه

 و امد و رفت

 سشوعک کردن پخش اعالمیه شهر کل قبرستونه انگار خونه نیست بود خنده

 زدن جا همه

 سنف میگه زده قاط نیما شهر وجب به وجب گشتن میکردن فکر که رو هرجا

 خواهر دیگه

 اه اعالمیه رو از دیشب طاها.  اینجا نیومده نیما حتی روزه سه االن نیست من
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 شده باخبر

 منم دانشگاه ویری هیری این تو.  گوشیم به زده زنگ چندباری اخه انگار

 شده

 غوزباالی

 انقدر. اسونه برام امد و رفت شدم قبول مشهد همین تو خداروشکر غوزباز

 بد خاله حال

 

 اول جلد مرده گل
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 نبالد پاش یه اونجاس پاش یه خدا بنده نینا شد بستری بیمارستان که بود

 ناصر عمو.  نفس

 اعصابمو گوشیم زنگ صدای.  دیدم رو عمو اشک اولین برای همه از بدتر

 خرد

 کرده

 رد منم و زد زنگ چندباری.  طاهاست هرچی به لعنت طاها باز.  اوووف بود

 انگار دادم

 وردخ زنگ دوباره گوشیم بعد دقیقه چند نزد زنگ دیگه اخه بود شده ولکن

 میگه شیطونه

 رو افتاده نیشام اسم دیدم که بدم رد خواستم دوباره بدم فشش بردارم

 گوشی

 هووم: بااران
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 ؟ چی تو خوبم من ممنون سالم:  نیشام

 اعصابمم بی نیشام: باران

 ؟ برنگشته هنوز: نیشام

 نه: باران

 دنبالت میام باش حاضر دیگه ساعت0 امروزه کالسمون اولین باران: نیشام

 وسط این میگه چی دانشگاه این هووف: باران

 ندارم رفتن حوصله من نمیدونم: نیشام

 چرا دیگه تو: باران

 نمیدونم: نیشام

 دیونه بابا برو: باران

 باش حاضر دنبالت میام پس خخخخ: نیشام

 باشه: باران

 مش حاضر که رفتم برم باید کنم چیکار اما نداشتم رو کالس حوصله اصال

 لباس داشتم

 

 یکنجکاو تبلیغاتیه اینکه هوای به اومد اس ام اس برام که میپوشیدم هامو

 باز برای نکردم

 وقب صدای و خونه در زنگ که میکردم کامل ارایشمو داشتم دقت با.  کردنش

 نیشام

 موع از خروج موقع پایین برم تر سریع بشمو چشم خط بیخیال کرد مجبورم

 ناصر



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 480 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 شدم نیشام ماشین سوار و کردم خداحافظی

 اول جلد مرده گل
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 میبندی محکم انقدر که نیست طویله در هوی: نیشام

 خریدنا برات ماشین یک حاال خوبه: بااران

 برام دنیاس همینم: نیشام

 ؟ داره افه انقدر پراید: باران

 اصال پایین برو شی من الماس سوار نداری ارزش تو: نیشام

 لطفا شو بیخیال اصال ندارم دعوا حس نیشام: باران

 تسلیم من اوکی: نیشام

 جاک کی که میگفت کالسمون های بچه از حرکت حین در و کرد حرکت نیشام

 و شده قبول

 کجاس؟ نفس که بود این درگیر فکر تمام من

 یک ردمیک پرسی احوال سالم ها بچه با داشت استاد.  بودیم نشسته سرکالس

 و جون استاد

 حواسمو نیشام سیخونک با. کالس سر کنم جمع حواسمو نمیتونستم خوشتیپ

 استاد به دادم

 میکرد نگاه من به که

 بعله: باران

 ؟ کنید معرفی خودتونو نمیخواین:  استاد

 هستم راد باران استاد ببخشید: باران
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 رهمی کالهمون کنید جمع من سرکالس حواستونو نخواین اول همین از: استاد

 !هما تو

 ندارم خوشی حال اصال امروز من استاد ببخشید: باران

 بزن صورت سرو به ابی یک برو میخوای: استاد

 ممنون حتما: باران

 خوب حالم اصال بردم پناه حیاط به شدم خارج کالس از و برداشتم کیفمو

 روزا نبوداین

 در موگوشی بودم کرده شدید ضعف بخورم چیزی نتونستم بودم درگیر انقدر

 به که اوردم

 اول جلد مرده گل
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 درگیر ذهنمو ناشناس شماره یک از اس ام اس خونه میرم که بدم اس نیشام

 رو اس.  کرد

 :کردم باز

 درک تو امیدوارم رفتم هو یک ببخشید خوبه حالم نفس منم باران سالم(

 که حالم کنی

 هب باران نگو من مورد در چیزی خانوادم به لطفا.  میام کنم فراموش شه خوب

 ارواح

 رشبگی برو مشهد پست اداره فرستادم بسته یک من نگو چیزی نوید خاک

 خاطرات تمام
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 )بای دارم دوست باشه امانت پیشت کردم تمومش که رمانم و منه

 اه بود خاموش گرفتم رو شماره کرد کار تازه مغزم خوندم رو اس چندباری

 رفتم لعنتی

 .بسته دنبال پست اداره برم که شدم تاکسی سوار

 ؟ اومده کجا از گفتین:  پست اداره مسئول

 نمیدونم: باران

 اومده ما برای بسته کلی امروز:  پست اداره مسئول

 

 منه مال نیکوییه یا راد گیرندش که اونی ببین خوب: باران

 انومخ برای این گفت میز رو گذاشت بسته یک و انداخت نگاهی یک مسئول

 راده باران

 شمایین؟

 خودمم بعله: باران

 ؟ هست همراهتون ملی کارت خواهم عذر:  مسئول

 نهخو کسی خونه سمت رفتم گرفتم رو وبسته دادم نشونش مو ملی کارت

 به بردم پناه نبود

 رمانش دی سی یک و بود خاطره دفتر چندتا توش کردم باز رو بسته اتاقم

 .بود توش

 جلب امو توجه بود روش که اشکی های قطره شدم خاطراتش خوندن مشغول

 واسه کرد

 ....ریحانه و طاها به فرستادم لعنت بار صدمین
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 و سهند و نینا و سونیا و نیما عروسیه امشب گذشت باد و برق مثل چهارماه

 آرش و صبا

 . بامزس چون میگن که خودشون شب یک تو عروسی تا سه چرا نمیدونم

 کم کم همشون

 کارهای دنبال هرکس میگردن دنبالش کمتر دیگه کردن فراموش رو نفس

 نفس منو خودشه

 مهه.  دادم جوابشو منم برام فرستاده نامه چندباری ارتباطیم در بیش و کم

 روال رو چی

 نسترن خاله های چشم میشه تر خم روز هر ناصر عمو کمر وسط این عادیه

 هر

 کم روز

 اول جلد مرده گل
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 گوشیم هک میبستم بندمو گردن داشتم. بیشتر ریحانه و طاها شادی و تر بینا

 خورد زنگ

 

 بود نفس

 خوبی؟ نفس سالم: باران

 سالم: نفس

 داشت بغض صداش

 میکنی گریه چرا چته نفس: باران
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 برا دلم باران تنهام من و رفیقمه عروسی برادرمه خواهر عروسی: نفس

 شد تنگ همشون

 ؟ خوبه مامانم

 برنمیگردی چرا: باران

 خوبه؟ بابام حال باران: نفس

 برنمیگردی؟ چرا: باران

 خوبه؟ طاهام حال باران: نفس

 برفتیا ماهه4 االن برنمیگردی چرا باتوام نفس: باران

 نزدم زنگ من مال اینجا ریحانس مال طاها اونجا برگردم نمیخوام: نفس

 دوباره

 بشنوم

 برگرد

 تو ای دیونه: باران

 ؟ کنم خواهش یک میشه باران: نفس

 بگو؟ جونم: باران

 بفرستی؟ بگیری برام همشون از جمعی دست عکس یک امروز میشه:نفس

 حتما: باران

 باران ممنون: نفس

 اول جلد مرده گل
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 راستی خواهش: باران
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 بوق بوق بوق

 

 تاالر رفتم و شدم حاضر.  کرد قطع خداحافظی بدون هاش حرف بعد دوباره

 عروس هنوز

 سوت صدای کردم عوض لباسمو رختکن تو رفتم.  بودن نیومده ها داماد و ها

 و جیغ و

 دست یک همشون ها داماد و عروس ورود به کرد جلب و ام توجه دست

 لباس

 پوشیده

 تمام تو اومدن ریحانه طاهاو سرشون پشت. اینا دارن خوشی دل چه بودن

 ریختم خشممو

 میسوخت دستم کف که دادم فشار اونقدر و انگشتام تو

 دیگه شین جا همتون میخوام بشینین تر جور و جمع یکم خاله: باران

 کردی دیونمون دختر دیگه بگیر: ناصر عمو

 نشکستم دوربینتو تا بگیر باران: نینا

 باران وای: سهند

 سیب بگین خخخ:باران

 ....گرفتم رو عکس نفس یاد به سیب گفتن همه

 ؟ ادرس این به بفرستین اینو: باران

 حتما خانوم چشم:  مسئول

 دمش خسته دیشب اونقدر خونه برگشتم و فرستادم نفس برای هارو عکس
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 دلم فقط االن که

 ...بردم پناه حموم به خونه رفتم بخوابم میخواد

 نفس که ماه7 شد ندارم زندگی برای اشتیاقی هیچ دیگه شده تکراری روزا

 اون بعد رفته

 مگوشیش.  زد زنگ نه فرستاد نامه نفس نه دیگه فرستادم هارو عکس که

 .بود خاموش

 تنهام خونه روزا این میره کاری های سفر مدام ناصرم عمو و بهتره خاله حال

 رفته خاله

 

 کتابمو.  گذاشته خالی من ارامش برای رو خونه و مدت یک نیناشون خونه

 باز جلوم

 هب چجوری رو طاها عروسی خبر میکردم فکر این به داشتم و بودم گذاشته

 ؟ بدم نفس

 .کشید بیرون فکر از منو خونه تلفن زنگ صدای

 اول جلد مرده گل
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 ؟ بعله: باران

 !!حاملس نینا باراااان: نسرین خاله

 وضعی همچین تو اونم نداشتم رو خبر این انتظار اصال شدم شکه

 نه: باران

 اره اره:  خاله
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 نینا به بده رو گوشی خاله نی نی جون اخ وای:باران

 فعال من از باشه:  خاله

 سالم: نینا

 نه؟ نیاوردی طاقت شیطون ای: باران

 بیشعور ااا: نینا

 کوچولو مامان میشه ادب بی بچه نده فش: باران

 خانم میبینیم شمارم: نینا

 ؟ وقتشه چند: باران

 دوماه: نینا

 پس جون اخ: باران

 خوشحالی؟ چرا تو:  نینا

 دیگه میشم خاله دارم: باران

 خالی نفس جا هع: نینا

 میام گفتم بهش همون برای بشه بد اش بچه برای و بشم ناراحت نمیخواستم

 تلفن و جاش

 

 این امیدوارم بودند خوشی اوج تو مریم خاله و نینا جای رفتم.  کردم قطع رو

 فعال بچه

 اول جلد مرده گل
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 و رفتمگ عکس ازمایش نتیجه از انی تصمیم یک تو کنه پر رو نفس جای بتونه
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 اداره بردم

 .کردم ارسال نفس برای پست

 :نفس

 دیووونه کردی دیونم نرگس وای: نفس

 ؟ خاله خو چال: نرگس

 کرد دیونم ات بچه بیا گوری کدوم نگااااااااار: نفس

 بگیرم پستچی از رو تو بسته رفتم باش منو بابا اومدم:  نگار

 :روش پریدم

 بده بده بده بسته کدوم: نفس

 دیونه بابا بیا: نگار

 لمد بودم طاها از نشونی دنبال کردم بازش ها دیونه مثل و گرفتم رو بسته

 زده لک براش

 رو ازمایش ازمایش یک و بود باران و نینا و مامان از عکس یک فقط اما بود

 نگار دادم

 و تپ لبخند به.  تره وارد من از باشه هرچی بخونه میکرد کار ازمایشگاه تو که

 نگار پهن

 بودم خبر منتظر و بودم شده خیره

 ؟ چیه بگو دهه: نفس

 ؟ خواهرته نیکویی نینا: نگار

 بگو اره: نفس

 ؟ مجرد یا متاهل: نگار
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 سهنده همسرش اسم متاهله که دادم توضیح برات صدبار: نفس

 

 ؟ همونه اااا: نگار

 دیگه بگو دهنتا تو میزنم نگار: نفس

 اول جلد مرده گل
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 اعصاب بی انقدر خاله وا: نگار

 ؟ خاله گفتی االن تو.... خب بگو میگم: نفس

 ؟ گفتم کی نه ؟ من: نگار

 ؟ خاله نگفت نرگس: نفس

 خاله گفت مامانی ننس خاله چال: نرگس

 . مکرد مرور خودم با رو نگار لبخند معنی و سهند و نینا و خاله کلمه لحظه یه

 بلندم جیغ

 من سادس اره.  شدم منظورشون متوجه که میداد این از نشون خوشحالی از

 !!شدم خاله

 بقیه نارک گذاشتم عکسم اینم کردم نگاه نینا شکم عکس به بار صدمین واسه

 کم هام عکس

 ودب سخت برام یکم نگار و نرگس از کندن دل اسایشگاه میرفتم باید کم

 دل این که هرچند

 !ساعتس شش کندن

 نیکویی خانوم: زند دکتر
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 دکتر بعله: نفس

 من دفتر بیاین زحمت بی:  زند دکتر

 و بود شده مرخص امروز تازه من مریض داره چیکارم دکتر نمیدونستم

 داشتم

 مریض با

 دست اونوفعال دادم ترجیح میکردم کل کل داغونه پروندش که جدیدم

 برم و بسپارم سودابه

 زند دکتر پیش

 تق تتتق تق

 

 تو بفرماین: دکتر

 ادمافت خودم های ادکلن یاد کرد مستم تلخش ادکلن بو شدم دکتر اتاق وارد

 با نشد وقت که

 دارم ورشون خودم

 ؟ داشتید کارم دکتر: نفس

 بشینید لحظه چند لطفا بعله: زند دکتر

 اول جلد مرده گل
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 دوختم چشم دکتر دهن به و صندلی رو نشستم

 کار دارید رسمی طور به اینجا ماهه1 االن شما نیکویی خانوم ببینید: زند دکتر

 و میکنید



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 491 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 داشتید خصوصی مریض دوتا تاحاال

 ؟ هست مشکلی درسته: نفس

 اومده خوشم شما زکاوت و هوش از من خانوم ببینید اصال نه نه:  زند دکتر

 میخواستم

 کنید قبول منو پسر پرونده بخوام ازتون

 صالا زند دکتر پسر پرونده میاوردم در شاخ داشتم بودم شنیده که چیزی از

 نمیخورد بهش

 یا ندیدم ای حلقه دستش تو من نه ها باشه جوون نکه باشه داشته بچه

 حرفی بقیه که نشنیدم

 بزنند

 ؟ نمیکنید رو کار این چرا برترین من از که خودتون دکتر اخه اما: نفس

 فقط من نیدک کمکش لطفا ببینم شرایطی چنین تو پسرمو نمیتونم:  زند دکتر

 اطمینان شما به

 دارم

 ها لهک با نه البته کردم قبول کله با و داد دستم کار دوباره کنجکاویم حس

 زدم چونه بکم

 

 ؟ بدم جواب بعد کنم مطالعه پروندشونو اول میشه: نفس

 وناتاقت برید هستید پدر یک امید االن شما بدونید فقط حتما:  زند دکتر

 براتون رو پرونده

 میفرستم
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 دیگه یدرمان روان یک سوی به پیش برگشتم اتاقم به و کردم تشکر دکتر از

 من

 ناخری شد تازه دلم تو طاها یاد دوباره عشق کلمه گفتن با.  کارمم عااااااااشق

 که عکسی

 دید کم خیلی طاها که بارانه جمعی دست فرستاده عکس همون داشتم ازش

 از و کادرشه تو

 نبالد عکس تو بوییدم رو عکس.  هست بدنش نصف و صورتش فقط ریحانه

 ارامش بوی

 ...داره هوامو هنوز گرم بغضم دم اما گذاشتن تنهام همه بودم

 شاهین منو.  جوشید اشکم های چشمه دوباره زند شاهین پرونده خوندن از

 یکیه دردمون

 ...دختر من پسره اون فقط

 . ممیکرد اماده بودم کرده انتخاب شاهین برای که رو اتاقی داشتم مشتاقانه

 خیلی هع

 میکردم درمان رو یکی داشتم و داشتم نیاز درمانی همچین به خودم مسخرس

. 

 اول جلد مرده گل
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 و بودم دوخته چشم اسایشگاه در به منتظر من بیاد امروز شاهین بود قرار

 ماشین منتظر

 سوی به پیش اوردن رو شاهین نکشید طول زیاد انتظارم بودم اسایشگاه
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 ....اینده

 

 از و کرده خودکشی میدونستم چون نداشتم تعجبی میدیدم که چیز از

 منتقلش بیمارستان

 . مونده زنده که کنه قبول نمیخواست شایدم بود خواب اینجا کردن

 رو میشه چندساعتی

 هک بودم کتابی خوندن مشغول تختش کنار صندلی رو منم و خوابه تختش

 دنبالش همیشه

 براش دلم.  بود خوابیده مظلوم و اروم خیلی)) ماند جا که پایی((  بودم

 چون.  میسوخت

 درک منو اونم میخواستم.  میکردم درکش چون.  داره دردی چه میفهمیدم

 مثل درست کنه

 !دوست یک

 همراه باهاش رفیق یک مثل میکنه کیف خیلی رفیقاش با ادم خودشه اره

 شه خوب تا میشم

 شدن اتاق هم.  بزرگ ریسک یک و داشتم الزم وسایل یکم کار این برای

 باهاش

 بری؟ میخوای مطمعنی حاال نفس: نگار

 تمام که خونه این تو گذاشتی مدت این که ممنون دلم عزیز اره: نفس

 رقم اینجا ارزوهام

 بمونم خورد
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 مرگ از بعد من اوردی لبام به رو خنده دوباره که ممنونم تو از من: نگار

 دیگه احسان

 بودم نخندیده

 بابا میکردی اشتباه: نفس

 دم کوچولو نرگس دیدم که بیرون برم در از خواستم کردم خداحافظی نگار با

 بغض با در

 نشسته

 ناراحته چرا من نرگسی: نفس

 

 بره میخواد ننس خاله اخه: نرگس

 هدار اونم نکردی گوش میره نکن اذیت رو خاله گفتم نرگسی دیدی:  نگار

 میره

 بغلم تو اومد پاشد نرگس

 مدر اتاقم تو میرم اصال نکنم اذیتت دیگه میدم قول نرو خاله خاله: نرگس

 نگفتی تا نمیام

 نرو توروخودا خاله خاله

 اول جلد مرده گل
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 شد اب زبونیش شیرین واسه دلم

 خونشون میره داره خاله نمیره همیشه برای که خاله جون خاله نرگس: نفس

 پیش میاد بازم
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 عزیزم تو

 نمیاای دیگه بری میگی دولوغ تو: نرگس

 ؟ الهخ باشه شهربازی بریم دنبالت میام فردا پس اصال بیام میدم قول: نفس

 قول؟: نرگس

 قول:نفس

 دادم قول و گرفتم کوچیکم انگشت با رو نرگس کوچیکه انگشت

 تر مهم هدفم اما میشدم منصرف داشتم کم کم داشت بغض نرگس هنوزم

 تاکس تو.  بود

 که جایی زابل اومدم من شب اون بعد.  میکردم فکر ماه7 این به داشتم

 و شدم طاها عاشق

 بودیم گرفته که رو ای خونه اون داشتم تصمیم.  بود من مال بود همرام طاها

 کنم اجاره رو

 وندمم اونجا و شدم رفیق نگار با. میکنند زندگی اونجا نرگس و نگار االن که

 خونه اخه

 اون کردند فوت احسان اقا شوهرش ساله4 نگار.  بودند خریده نگارشون رو

 نرگس موقع

 

 رو نرگس بتونه تا کشیده زیادی های سختی نگار نبوده بیشتر چندماهش

 چند. کنه بزرگ

 مک خودش چیه دردم بفهمم نذاشتم اما شد من غصه متوجه.  کرده کار شیفت

 که نداشت درد
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 اسایشگاه تو بودم کار دنبال در دربه اول دوماه.  غوزباالغوزش بشه منم درد

 مختلف های

 اب.  شدم کار به مشغول ایشون اسایشگاه توی و دیدم رو زند اقای تااینکه

 ارتباطم در باران

 خودم به تاکسی راننده باصدای. دورم ازش و شدم خاله که حاالم.  کم خیلی

 اومدم

 رسیدیم خانوم: راننده

 تمرف همه از اول بودم اتفاقی جور هر منتظر شدم پیاده و کردم حساب پولشو

 دکتر اتاق

 بزنم حرف باهاش اینکه و کلید و تخت گرفتن برای زند

 تق تقق تق

 بفرماید: دکتر

 دکتر هست اجازه: نفس

 اول جلد مرده گل
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 تو بیا بعله:  جلو اومد پاشد دیدنم با دکتر

 صندلی رو نشستم تو رفتم

 ؟ افتاده اتفاقی: دکتر

 دونمب نظرتونو و کنم باخبر تصمیم از رو شما میخواستم من راستش نه: نفس

 خب:دکتر

 وردنا دلیل و زدن حرف با شما پسر بیماری من نظر به دکتر ببینید: نفس
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 اما میشه درست

 .دارند نیاز رفیق یک به ایشون دکتر با زدن حرف نه

 

 نداره رو کس هیچ اینجا شاهین خب اما میدونم: دکتر

 نشاهی با دکتر عنوان به االن من اگه ببینید شدم مزاحم همین برای: نفس

 ایشون باشم خان

 واستمخ من بربخوریم مشکل به ممکنه و میکنند پیدا بدی حس من به نسبت

 اجازه ازتون

 .باشم ایشون همراه اتاقی هم یا دوست یک عنوان به بگیرم

 باشه سخت شما برای میترسم ولی خدامه از منکه: دکتر

 لطفا دکتر برام نداره سختی میده نتیجه بدونم اگه: نفس

 نفر؟ دو برای نیست کوچیک اتاق اون فقط ندارم حرفی من باشه: دکتر

 تخت کی فقط هست هم بزرگ دکتر نه که کنیم بازی فوتبال نمیخوایم: نفس

 من برای

 حله بفرستین

 بردار انبار از برو باشه:  دکتر

 ؟ اتاق کلید ببخشیدا و: نفس

 من دست داد و اورد در رو مربوطه کلید کشو تو از دکتر

 کن خبرم بود مشکلی اگه باشی موفق بیا: دکتر

 یدارب شاهین کردم باز درو اتاق طرف رفتم کردم خداحافظی و گرفتم و کلید

 دیدنم با بود
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 کرد رم

 اول جلد مرده گل
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 ام تو ندارم مسخرت درمان و تو به نیازی من من اتاق از بیرون برو:  شاهین

 بدتر یکی

 بیرون گمشو بقیه

 هست منم اتاق اینجا باش ساکت هیییش: نفس

 منه مال اینجا گفته کی میگم بیرون برو:  شاهین

 اورد رو تخت ابراهیم عمو موقع همون

 

 ....دک خانم ببخشید:  ابراهیم عمو

 برین شما تو میبرم خودم من بدین اااااا: نفس

 بستم درو و بیرون رفتم اتاق از

 باشید مواظب لطفا دکترم بفهمه شاهین نمیخوام من ابراهیم اقا: نفس

 تو ببرم رو تخت اینور بیا دخترم باشه اها:  ابراهیم عمو

 رو تخت نفره یک چجوری تایانجا کمکتون بیام واستین سنگینه: نفس

 اوردین؟

 دارهاش چرخ این از بودیم کرده تموم ثابت تخت راستش:  ابراهیم عمو

 تا اوردم براتون

 دادم هلش اینجا

 ...سختی شرایط چه اوه اوه تخت به افتاد چشمم تازه
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 شد شروع شاهین های غرغر دوباره که بودم وسایلم چیدن مشغول

 دهش قدیمی ها کلک این نکن خسته خودتو دکتری تو میدونم منکه:  شاهین

 نمیخوام من

 بیرررررون برو باشی اینجا

 بابا ای بیرون برو تو ناراضی تو: نفس

 اول بود من اتاق اینجا: شاهین

 بود من مال نخیرم: نفس

 بودم اینجا تو قبل من چطور: شاهین

 اول جلد مرده گل
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 هواخورری بودم رفته من اها چیزه خوب خوب ااام ااام: نفس

 بیرررون برو مسخرس:  شاهین

 بابا ای مگه دارم چیکارت من میزنی داد من سر اخرته دفعه: نفس

 اینجا؟ اوردن چرا تورو مریضی اگه باشه: شاهین

 هب دادم امو تکیه تختم رو نشستم بودم سوال همین شنیدن منتظر انگار

 دیوار

 .شدم عاشق پیش ماهه چندین یادمه: نفس

 

 میشن عاشق هام بچه مگه هع:  شاهین

 :دادم ادامه شاهین به توجه بدون

 کرد ازدواج پیش ماه8....  اما میخوادا منو گفت ها داره دوسم گفت بهم: نفس
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 شد بد شاهین حال که هو یک چیشد نمیدونم

 ناااااااااااادیاااااااااااا عمش پسر ، عروس لباس ، نادیا ، ازدواج:  شاهین

 کردی نامردی

 زیزع بیا من پیش بیا نادیا نادیا ها منی عشق تو نگفتی مگه نااااااادیااااااااا

 پیش بیا دلم

 . بود ترسیده شد عروس اون بیار منو نادیای برو تو هی.  شاهینت

 بود ترسیده...تر...ت

 میاد االن شاهین نترسیا نترس نادیااااا بیا بیا نادیا.نا.نا

 گرفتم دستشو پشت از بره که پاشد

 ؟ کجا: نفس

 باید دارم دوسش بگم بایدبهش نادیا دنبال برم باید من کن ولم ولم:  شاهین

 بگم بهش

 نجاای تو و نادیا منو اینجا میارمش بیارمش برم باید نداره دوسش پسرعمش

 کنیم زندگی

 دنبالش برم کن ولم باشه

 ... خوابوندمش بخش ارام زور به ولی شه اینجوری نمیخواستم باز زدم گند اه

 سخت کارم

 .انداختم یادش رو نادیا دوباره شد

 ارهدوب بود شده چم نمیدونم بود خواب هنوز شاهین و بودم نشسته روتختم

 ویاد بودم من

 پیش ماهه52 به مربوط اس ام اس یک و نصفه عکس یک و بودم من طاها
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 اون هنوز

 اول جلد مرده گل
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 اومد کجا از ریحانه که میکردم فکر این به و بود زانوهام رو سرم دارم رو اس

 با.

 بیرون اومدم خیال و فکر از شاهین صدای

 میخوام اب من: شاهین

 دستش دادم اب لیوان یک پاشدم

 خوبی: نفس

 نگفتی؟ اسمتو راستی بهترم: شاهین

 نفسم من: نفس

 نفس؟: شاهین

 اره: نفس

 ایه جالبه اسم: شاهین

 ادند سرتکون یک به بودم حوصله بی نداشتم اصال هارو تعارف این حوصله

 کردم اکتفا

 سرجام رفتم و

 ؟ چته: شاهین

 هیچی: نفس

 زدی؟ غمبرک اینجوری هیچی واسه: شاهین
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 لطفا باش من بیخیال رو امروز یک شاهین: نفس

 ودب دستش عکس یک نشست صندلیش رو رفت و گفت ای باشه شاهین

 حس

 مثل فضولی

 یک بود ساده عکس یک سرش پشت رفتم میخورد وجودمو داشت خوره

 دختر

 یک با

 باال از عکس بود تخت روی بلند و باز موهای با نشین دل اما ساده چهره

 گرفته

 بود شده

 اوردم زبون به سوالمو باشه نادیا زدم حدس

 نادیاس؟: نفس

 :کنه شروع دردلشو که بود کلمه همین منتظر انگار شاهین

 

 اول جلد مرده گل
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 نااش مجازی ساده کل کل یک تو نادیا با من.  پیشه سال سه مال!  اره: شاهین

 کل یک شدم

 هییییییی.  عاشقی و عشق اخرشم و رل به رسید که کلی

 بگی؟ ازش برام میشه: نفس

 پرسید خودشو سوال و نبود من سوال به حواسش اصال شاهین
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 ؟ پسرا یا کارن خیانت ها دختر نظرت به: شاهین

 بود خودش حرف حرف که نفسی همون شدم شد قفل منطقم سوال این با

 پسرا معلومه هع: نفس

 دخترا میگم من: شاهین

 میکنم ثابت مدرک با من میزنی حرف تو: نفس

 میکنم ثابت منم: شاهین

 کن ثابت منتظرم: نفس

 :کن گوش پس باشه:  شاهین

 زندگیت وارد ادا و ناز با اولش چون عالمن کارهای خیانت دخترا من نظر از(

 با.  میشن

 باز اج چیت همه و عقل و قلب رو هاشون عشوه تو میکنند سیرابت محبتشون

 میکنن

 عوض قضیه میمیری نباشن دیدن که خوب شدی وابستش دیدن که خوب

 اونوقته.  میشه

 یشنویم حرفایی کجایی بپرسی ازش اگه اونوقته.  میشه شروع گیری باج که

 کر اگه که

 عتراضا بهش تا بکشیش میخوای که میبینی ازش حرکاتی.  بود بهتر بودی

 میگه میکنی

 و قلب قید باید یا چی تو هع.  هری نمیخوام خواه به میخوای همینم من

 قید یا بزنی زندگیتو
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 پسره یک ی گریه دیدن که هستین پست اونقدر دخترا شما میدونی.  غیرتتو

 و بخندونتون

 ).کثیفن خیلی دخترا اره برسونه لذت اوج به شمارو پسر یک های التماس

 اصال شایدم شو کمی شاید همشو نه البته داشتم قبول رو شنیدم که حرفایی

 اون فقط هیچی

 ابتث بود من نوبت.  میکرد نگاه ها بدی به و بود بسته ها خوبی رو چشاشو

 .کنم

 :کن گوش حاال شد تموم حرفات هع: نفس

 اول جلد مرده گل
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 حبتم نیازمند میشه مند نیاز بکشه نفس داره حق فقط دنیا تو چون دختر یه(

 نیازمند.

 کی میگرده عشق دنبال محبت این واسه نگاه این واسه.  نگاه نیازمند توجه

 یک عشق

 که یاون شاید واسته باید میخوادش که بره کسی طرف نمیتونه اون.  معشوق

 دخترک

 به نداره حق دختر یه.  بده نشون بهش چشمی گوشه یه میده جون براش

 دوست بگه کسی

 محبت اوردن بدست برای حاضرن دخترها هع.  حیا بی میگن بهش چون دارم

 به دست

 زنهمی خوشی میکنه رم دارم دوست میگی پسر یک به وقتی.  بزنن هرکاری
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 دلش زیر

 اس جامعه از مشکل نیستا پسرا از مشکل.  میکنه رم میشه سگ میشه عوض

 تقی تا اخه

 ماا خونه نیاد صدسال داره حق پسر یه.  خراب میشن دخترا میخوره توقی به

 دختر یک تا

 

 میکنه کار همه عشقش واسه دختر.  هرزه میشه خونه میاد شب9 از دیرتر

 پسره که خوب

 هع ؟ اه میکنه ضرر کی وسط این نیستیم هم مال شرمنده میگه کرد کیفشو

 طفلکی پسره

 همیش لجن میشه خراب میشه دختره فقط هع هیچی کرده دختربازی فقط که

 ...)میشه کثیف

 ازپر بغض پراز بود پر دلم نبود خودم دست کارام بدم ادامه نداشت بغضم

 دیده خواهش

 اومدم خودم به وقتی.  میگفتم داد و جیغ با حرفامو که نبود حواسم.  شدن

 زند دکتر دیدم که

 ...باالسرمن پرستارها از چندتا و

 :شانزدهم فصل

 . شدید خیلی دارم شدید استرس چرا نمیدونم من قلب جز ارومه چی همه

 شده بهتر شاهین

 اروم نیفتاد اتفاق بینمون بحثی دیگه بحثمون اون بعد تره اروم دوروزه االن
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 حرف باهم

 ندارم زدن حرف دماغ و دل.  بپرسم چیزی نادیا از میترسم هنوزم میزنیم

 رو امروز

 بیاد دادم تکون دست براش دیدم رو نگار که بودم نشسته حیاط تو صندلیم

 طرفم

 اینجام من نگاااااااااار: نفس

 طرفم اومد و دید منو نگار

 ؟ کردین گم راه خانوما خانوم سالم به به: نفس

 تیراس.  اینجا اوردمش بود اومده برات بسته این دارم زیاد کار بابا برو: نگار

 خانوم

 ؟ نه پارک ببری مارو نرگس دادی قول مثال شما خانوما

 ؟ نه باهام قهره االن حتما.  نبود یادم اصال اووووف: نفس

 

 اول جلد مرده گل
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 اینجا بیاد نشد حاضر عصبانی بدجور: نگار

 ؟ کیه طرف از بسته. میارم در دلش از میام: نفس

 مشهده از ولی نمیدونم: نگار

 . عکس چندتا و بود نامه چندتا.  کردم بازش و قاپیدم دستش از رو بسته

 رو اول عکس

 . اصب و مسعود سوم عکس.  بود سپهر دوم عکس.  بود خانوادگی کردم نگاه
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 عکس

 ( ختمشنا یکیشونو عکس دیدن با بود قدیمی عکس بودن پسر تا سه چهارم

 با) کوروش

 فطر از نامه اولین.  نمیفهمیدم ؟ چیه عکسا قضیه کردم قاطی پاک دیدنش

 .بود باران

 پسردایت امروز نفس.  میگذره خوش ؟ چخبرا ؟ خوبی جونم نفس سالم(

 جام اومد سپهر

 و ها عکس این ولی نگو نگی میخوای گفت ندادم لو هیچی منم گرفت سراغتو

 نامه این

 کرکنمف.  شد ازاد مسعود راستی.  ببین فرستادم برات منم بفرست روبراش

 داره سپهر

 بدخط شرمنده برم باید دارم کالس من ببخشید. کشور از خارج سفر میره

 شده

 خطتتو اگه.

 )باابا ای که تریم راحت کنی روشن

 بود سپهر از دیگه نامه سراغ رفتم اونور کردم پرت رو نامه

 نفس ببین ؟ رفتی در چیشد خوشی؟ ؟ خوبی!  ما فراری عمه دختر سالم به به(

 نمیدونم

 :بدونی حقته این خب اما ؟ نه یا درسته حقیقت گفتن

 

 صمیمی خیلی شدم دوست مسعود و کوروش با دبیرستان تو پیش سال9
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 که اونقدر بودیم

 چشمم هم ها موقع همون از من.  برادریم ما میکرد فکر نمیدونست کسی اگه

 بود تو دنبال

 ها موقع اون.  گفتم ها بچه به رازم این از داشتم دوست هم موقع همون از

 دوم تو

 فکر موقع اون که داد پیشنهادی کوروش کنکوری من و بودی دبیرستان

 بهترین میکردم

 اسیب بهت بخواد کوروش و شی دوست کوروش با تو شد قرار.  حله راه

 بیام منم برسونه

 پرید چی همه به زد گند نوید که شی من عاشق توام و قصه قهرمان بشم

 چاقو و وسط

 من خاطر به خبرنداشتم ازش چندسالی و کنه فرار شد مجبور کوروش خورد

 زنگیش

 با هم از دورادور ولی و شدم جدا مسعود از من دانشگاه تو بود شده داغون

 اون بودیم خبر

 تو و اومدم جلو من.  دانشگاهین یک تو مسعود با که شدم متوجه ها موقع

 به زدی پسم

 سح اونقدر.  کنه خودش عاشق تورو میتونه گفت مسعود گفتم که مسعود

 توم انتقام

 میشدن بد پس کردی بازی من احساس با تو کردم قبول که بود یافته پرورش

 با منم که
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 زیادی های راه و نشد کرد هرکاری و جلو اومد مسعود.  کنم بازی احساست

 رفت

 لزاب کوروش فهمیدیم که بود جا اون.  شما رفتن زابل به شد ختم خالصش

 میکنه زندگی

 

 عودمس.  احساسم انتقام من.  انتقام برای شد تکمیل ما نفره سه تیم دوباره

 غرورش انتقام

 اول جلد مرده گل
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 یرگ مسعود چیشد نمیدونم.  داغونش زندگی چندسال این تالفی وکوروشم

 کوروشم و افتاد

 هنوزم من بدون اینو هستی هرجا ولی کجایی تو نمیدونم من شد غیب باز

 انتقامم دنبال

 ممیر نیستم مدت یه هع.  هستن وکوروشم مسعود بلکه من تنها نه هستم

 شاید خارج

 زندگی نره یادت.  باش خودت مواظب کوچولو خانوم.  بیاد من با مسعودم

 کنی تباه هرکیو

 )میکنه تباه زندگیتو اونم

 همب چی همه نمیشد باروم بیارم در شاخ بود نزدیک بودم خونده که چیزی از

 داشته ربط

 اومد کوروش خاطره دوباره.  متنفرم همتون از کوروش ، مسعود ، سپهر باشه



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 510 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ذهنم تو

 تغییر زیاد بودم نشده متوجه اول چرا شناختم رو نفره سه عکس اون حاال

 .بودند نکرده

 شده پاتی قاطی چی همه سرم تو.  بود سخت برام یکم اتفاق همه این هضم

 کوروش.  بود

 های سیلی صدای.  مسعود.  خون.  انتقامش حس و سپهر. الکیش عشق و

 گوشم تو مسعود

 اوردمی فشار بهم بغض تار چشام و بود شده خشک دستام تو نامه...  رفت اکو

 بار این

 ...بشورن رو لعنتی زندگی این هام اشک گذاشتم نکردم مخالفتی

 شد؟ چت نفس نفس: نگار

 

 رو نامه سکوت تو گریه با نگار های حرف ی همه به من جواب بود سکوت

 جمع

 کردم

 وجهیت نگار های التماس به و اتاقم طرف رفتم بسته تو برگردوندم رو عکس

 فقط نکردم

 رفتم ؟ بشم محاکمه باید اینجوری که چیه جرمم ؟ بود سوال این ذهنم تو

 محکم درم تواتاق

 نکردم توجهی نگار های زدن در به بستم

 برررررررو فقط االن میگم برات بعدا برو نگااااااااااااار: نفس
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 .شد بیدار خواب از شاهین هم دربه برخورد صدای با

 باز؟ تو چته: شاهین

 کنم ردش بتونم که بود اونی از تر سمج اما نداشتم شاهینم حوصله

 نفس؟ چته میگم: شاهین

 برو فعال میگم بعدا: نفس

 اوج به تازه نشستم زمین رو همونجا رفت و کرد نثارم بدرک یک شاهین

 ماجرا

 کردم فکر

 تمام فهمیدم تازه بودم اون و این دست عروسک چجوری فهمیدم تازه

 بدبختی

 منشاش هام

 ، بغض ، وجدان عذاب ، بد حس شد نابود من خاطر به نوید فهمیدم تازه.  کیه

 ، سردرد

 اول جلد مرده گل
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 مچشا جلو اومد نوید و کوروش دعوای صحنه.  زیبا اما سخت.  بود مرگ شبیه

 خواستم

 دمب بروز خواستم. کنم اعتراض خواستم بکشم فریاد خواستم بکشم جیغ

 شاهین رفتار

 .کرد اللم شاهین صدای
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 از نورای بیا.  ببینه خونمونو اومده پاشو اومده نادیا پاشو نفس نفس: شاهین

 بیا در کنار

 تو بیاد بزار اینور

 هب خورد کمرم تختش طرف شدم پرت باال کشید محکم گرفت دستمو اومد

 گرفت درد تخت

 بودم ترسیده طرفم اومد شاهین فریادبزنم خواستم

 ما هک بده توضیح براش اتاقیم هم ما فقط که میگی نادیا به نفس:  شاهین

 نیستیم اشنا باهم

 کن باز برو میزنه در داره اومد نادیا نفس

 اما توهم بودم خونده هام درس تو رو چیزا این زمین به بود شده قفل پاهام

 بودم ندیده

 :در طرف فرستادم و کرد بلندم شاهین

 من تاواس نکن باز نه نه دیگه کن باز. منتظره در دم عشقم کن باز بدو: شاهین

 لباسمو

 وسیمونعر برای اینو لباسم قشنگه)  کشید لباسش به دستی( .  کنم درست

 نشد بود گرفته

 کن باز ولش خوب

 بود واستاده مغزم بودن مونده حرکت بی دستام

 دیگه کن باز دهه: شاهین

 ترف کرد پرسی احوال و سالم خیالیش نادیای با اومد شاهین کردم باز رو در

 انگار کنار
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 تو بیان اونا بخواد

 .خوبی عزیزن سالم نادیا سالم: شاهین

 تنفر رنگ گرفت حسادت رنگ نگاش چرخید چشاش

 اینادی با میکنی کیف میگذره خوش ؟ رفیق خوبی میالد توچطوری: شاهین

 من

 که اذیتش

 میزنمت میکنی اذیتش بفهمم میالد بخدا.  نمیکنی

 

 میگرفت اوج داشت صداش

 میییییییییشکنم گردنتو کردی دعواش.  کردی اذیتش بفهمم: شاهین

 اول جلد مرده گل
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 گرفت غم رنگ نگاش هو یک اما غررید شاهین

 ادیان کردم غلط نکن گریه نادیا.  ببخشید نادیا.  نکن گریه نادیا: شاهین

 عزیزم

 شم فدات

 ادیان کن نگاه منو نادیا.  نمیزنم داد میالدت سر دیگه ببخشید نکن گریه

 ببخشید

 میزد خودشو شاهین

 میکشما خودمو نکن گریه نادیا نگاه منو عشقم نادیا:  شاهین

 نااااااااااادیااااااااااااا
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 میدید چی خیالش تو نمیدونستم زد زانو در طرف اومد پاشد شاهین

 وخودم بری نادیا نرو نادیا نرو کردم غلط ببخشید نرو نادیا نرو نه: شاهین

 نادیا.  میکشم

 میگفتی دتهیا لباسم قشنگه ببین منو واستا واستا نادیا.  میکشم رو میالد بری

 بهم ابی کت

 کردم غلط انادی نرو نادیا ببین منو نادیا.  پوشیدم ابی کت خاطرت به ببین میاد

 خریت نادیا

 نادیا نا نمیزنم رو میالد دیگه نادیا کردم

 در شاهین بودم ترسیده رفتم در راهش سر از در طرف اومد پاشد شاهین

 کرد قفل رو

 ردیک غلط رفتی چرا.  بود بس رفتی که بار یک همون.  بری نمیزارم: شاهین

 .رفتی

 .واستا بده منو جواب واستا میری چرا کجا

 بگیره دستاشو یکی انگار پشت برد دستاشو شاهین

 

 گفتمن بهت مگه رفیق میگن ام تو به توچه به کن ولم میالد کن ولم: شاهین

 ها منه مال نادیا

 واستا نااااااادیاااااااااا.  نارفیق کن ولم ؟ نگفتم ؟

 هب بودم خیره حرکاتش به بودم خیره شد خم کمرش نشست زمین رو شاهین

 از. رفتارش

 باز رو در داشتن سعی و بودن شده جمع در پشت ها پرستار دادش صدای
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 بود قفل در کنن

 اومد انگار میریخت خون چشماش از پاشد هو یک.  بود نشسته هنوز شاهین

 یقمو جلو

 :گرفت

 یا مگفت بده توضیح براش نگفتم مگه هاااااا؟ نگرفتی جلوشو چرا: شاهین

 رفت چرا ؟ نگفتم

 تو ردیک باز براش تو بود قفل در. فرستادیش تو ؟ نه بره گفتی بهش تو ؟

 توو مقصری

 دیگه رفت گیج سرم شد تار چشام گوشم خوردتو که محکمی سیلی با

 نفهمیدم

 تو چیشد

 .شد اتاق وارد ترس با زند دکتر دیدم اخر های لحظه

 اول جلد مرده گل
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 نگار خورد چشمم به که چیزی اولین کردم باز چشامو دستم سوزش حس با

 سرم باال بود

 .خیس های چشم با

 نگار: نفس

 افتاد بازم های چشم به تازه نگار توجه

 ؟ خوبی نگار جون: نگار

 چیشده؟: نفس
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 ها؟ منه سوال این: نگار

 

 مک. زند دکتر.  گرفت یقمو.  میزد داد شاهین.  بود چیشده میکرد درد سرم

 چی همه کم

 اومد یادم

 گرفت منو یقه.  شد بد حالش شاهین: نفس

 هم پست به خوردین دیونه دوتا دیگه خوبه: نگار

 بیشعور خخخخ: نفس

 .رفت گیج سرم پاشم خواستم

 لحظه چند کو بکش دراز: نگار

 ؟ کجاست شاهین.  شاهین.  شاهین: نفس

 شاهین میگی بعد کرده ناکارت زده که سرت تو خاک یعنی: نگار

 ؟ کجاست میگم نبوده خودش دست حالش که میفهمم من نگار: نفس

 خوابه تختش رو: نگار

 کو؟ نرگس اووف: نفس

 میکنه بازی داره هاست بچه پیش: نگار

 میکنی صداش: نفس

 اول جلد مرده گل
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 نخور تکون توام دنبالش میرم من باشه: نگار

 بزنه قاط که کسی میگفتن همیشه.  بستم چشامو. نرگس دنبال رفت نگار
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 سنگین دستش

 تو اومدن نرگس با نگار. شد باورم قشنگ حاال نمیکردم باور میشه

 کو خاله پیش بیا خاله نرگس: نفس

 بدی تو خاله خوام نمی: نرگس

 ؟ خاله چرا وا: نفس

( هلمگ باهات. نیومدی پالک بلیم دنبالم میای فلدا پش دادی گول تو: نرگس

 تو

 پس دادی قول

 )قهرم باهات نیومدی پارک بریم دنبالم میای فردا

 

 شد اب زبونیش شیرین برای دلم

 اشتی؟ حاال بریم فردا میدم قول.  بود بد خاله حال که میبینی: نفس

 گول؟ گول: نرگس

 .قول قوله: نفس

 همب لپم سوزش کرد لپم از محکم ماچ یک و تخت رو بغلم تو پرید نرگس

 ثابت

 که کرد

 ...شده زخم صورتم

 اضیر رو نگار بدبختی هزار به خودم اتاق تو میرفتم باید پاشدم تخت رو از

 بره کردم
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 و ودب برداشته چاک بدجور لبم کنار.  میسوخت صورتم فقط بود بهتر حالم

 دور

 گردنمم

 تختش رو دیدم رو شاهین شدم اتاق وارد کردم مرتب لباسامو.  بود کبود

 محض به نشسته

 من ترسیدم.  عقب کشیدم خودمو ناخوداگاه.  طرفم اومد پاشد من دیدن

 اون و بودم ترسیده

 :اومد حرف به شاهین در به چسبیدم.  میومد جلو هوا بی

 شرمندم من بخدا ندارم کاریت نفس نترس: شاهین

 عقب برو برو: نفس

 نمیترسی من از گفتی توکه: شاهین

 نه االن اما بودی اروم تو داشت فرق موقع اون: نفس

 اول جلد مرده گل
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 کردین نابود منو تو امثال و تو بودم اروم من: شاهین

 دارم روانی توی به چیکار من اخه ؟ نادیا یا من: نفس

 واستاد دستش اما گوشم تو بزنه دوباره تا باال برد دستشو شاهین

 میکنیا بدگویی من نادیا راجبع اخرته دفعه: شاهین

 بیا کنار خودت با شاهین: نفس

 

 نشست تختش رو رفت و کرد گرد عقب شاهین
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 نیست درکار نادیایی دیگه کنی باور نمیخوای چرا عزیزم شاهین: نفس

 نیست من مال زندگیم کنم باور نمیخوام سخته: شاهین

 .حقیقته این نکنی چه کنی باور چه: نفس

 منه سهم هنوز اون نمیییییخوام بفهمین کنم باور نمیخوام:  شاهین

 :اومدم کوتاه من میشد بد داشت حالش

 باش اروم االن باتوعه حق باشه باشه: نفس

 هگفت رو چیزهایی اومد حرف به باشه شده باز دلش داغ تازه انگار شاهین اما

 تو حتی که

 .نبود ام پرونده

 :شاهین

 دا گروه یک تو مجازی فضای تو پیش سال سه.  نمیدونم شد اشتباه کجا(

 بود قرار و شدم

 و منو لک کل دخترا و ما بین افتاد کل کل کنیم خراب اونجارو بریم دوستام با

 به کشید نادیا

 هامونم خونه و همشهریم فهمیدیم ایندعواها تو انگار بود جهانی جنگ وی پی

 همه نزدیک

 وهم نادیا منو. بود خوبم های دوست از یکی میالد میالده دایی دختر فهمیدم

 واسه دیدم

 به دمز زندگیمو تمام اول نگاه تو تپید تند دختر یک برای قبلم بار اولین

 راه اولش.  نامش

 شدم من که چیشد نفهمیدم بود دنیا برام نازشم اما میکرد ناز و نمیومد
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 لیلی اون و مجنون

 هی جا همه بودم دنبالش.  میکرد تر حریص منو این و میکرد دوری ازم فراری

 تو روز

 دارم دوسش گفتم بهش.  گفتم بهش دلمو حرف هامون دیدار این از یکی

 گفتم زدم فریاد

 

 اول جلد مرده گل
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 اونم فتگ اونم نفس میمیرم بری گفتم وصله بهت نفسم گفتم دنیامی نادیا

 داره دوسم گفت

 نمیخورد حسرتشونو دوستام داشتیم روزایی یه نفس.  عاشقمه گفت اونم

 عالی چی همه

 یادم وقت هیچ خواستگاریش برم دیگه ماه چند بود قرار خوب خیلی بود

 که روزی نمیره

 یماهواپ سوار حتی که وقتی تا همراهیم اومدن ومیالد نادیا سفر میرفتم باید

 نادیا شدم می

 شقمع جون و تو جون رفیق میالد گفتم زدم فریاد زدم داد نفس.  میکرد گریه

 میالد گفتم

 عشقما و تویی میالد گفتم.  گفتم باش داشته عشقمو هوای نیستم هفته یک

 ناراحته ببینم نیام

 یک جای به کشید طول کارام رفتم.  داد قول نفس مواظبشه داد قول میالد
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 ماه یک هفته

 های حرف میدونستم کاش زدم حرف نادیا با چندباری اول هفته بودم اونجا

 هفته اخرمونه

 ماه یک بعد.  نشد خبری زدم زنگ هرچی سوزوند خطشو نادیا که بود دوم

 کاش برگشتم

 بود نادیام کنون عقد بود عشقم عروسی رسیدم که روزی دقیق برنمیگشتم

 رفتم نکردم باور

 ازن خیلی بود ناز میالد کنار عروس لباس تو دیدمش دیدمش رفتم نفس.

 شده قشنگ اونقدر

 نگاش من به افتاد چشاش.  کنم نگاش بشینم همونجا میخواستم که بود

 من از نادیام ترسید

 

 نفس.  بیرون منوبندازن گفت دید منو میالد میالد به چسبید دید منو ترسید

 من از عشقم

 مبود رسونده اسیب بهش من مگه ؟ بودم کرده کاری من مگه ؟ چرا.  ترسید

. 

 نگاه هنوز

 . بگو تو ها . رفتم اشتباه رو کجا من توبگو بگو تو بگو تو.  جلورومه ترسیدش

 توبگو

 ؟ پردم بی محبت داشتنم؟ دوست ؟ صداقتم ؟ داشت ایراد من کار کجای

 فراموش چیو نفس
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 لعنتی هنمیش.  کنی فراموش میتونی بگو عاشقی میگی که تو نمیتونم.  کنم

 از من.  نمیشه

 )ناااااااادیااااااااا فقط میخواستم رو نادیا فقط دنیا

 رو اشک و بودم من بودم نشسته زمین رو اومدم خودم به شاهین اخر داد با

 چشمم

 ریحانه؟ طاها؟ ؟ خودم ؟ میالد ؟ نادیا ؟ شاهین.  بود کی برای نمیدونستم

 هینشا هفته یک این تو میشه بد حالم میفتم نادیا نامردی یاد وقتی هنوزم

 شده بهتر حالش

 هردو طاها از من میگه نادیا از اون میزنیم حرف باهم روز هر بهتر خیلی

 خالی داریم

 رو انادی کامل عکس میشه حسودیم شاهین به پر من خالی اون شاید.  میشیم

 چی من داره

 ...طاها از نصفه عکسه یک

 :بعد ماه سه

 خوب خوبه چیز همه میگذره خوش بهم کنارش شده خوب خیلی شاهین حال

 عالیه نه که

 . پدریش خونه میگرده بر داره نگار.  میرن داره نگارشون که اینه بدی تنها

 دلم وسط این

 

 منو همیگیر خندم میفتم خاطراتمون یاد وقتی میشه تنگ خیلی نرگس برای

 نرگس و شاهین
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 . یدمد نرگس به نسبت رو شاهین محبت پارک رفتیم باهم صدبار از بیشتر

 بغل تو نرگس

 میکرد گریه شاهین

 اول جلد مرده گل
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 هستما منم نرگس ااا: نفس

 تنگ براش دلم نمیبینم رو شالین عمو اما دیدم زیاد تولو اخه خاله: نرگس

 میشه

 نامرد: نفس

 خانوم حسود: شاهین

 اومد نگار که میکردم خداحافظی نرگس با داشتم

 ؟ خانوم بودی کجا: نفس

 دنبال بودم کجا شم راحت هات نامه اون و تو شر از برم من یعنی: نگار

 گرفتن

 های نامه

 شما

 ؟ اومده نامه برام: نفس

 بیا اره: نگار

 مشد بیخیال رو ها بچه ازشون خبرم بی ماه سه ااالن اخه شدم خوشحال خیلی

 باز رو نامه

 کردم
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 مامانتم.  خوبم منم.  مارونگیریا خبر وقت یک عزیزم خوبی.  نفس سالم(

 خوبه

 راستی

 خداب برگردی نمیخوای نفس.  نوید بزارن میخوان اسمشم پسره نینا ی بچه

 هممون واسه

 

 دلش االن ؟ ندارم خواهر دیگه من میگه نیما میگفتم یاده.  دوریت سخته

 پر برات داره

 ؟ شو بیخیال رو طاها نفس ؟ کجایی بفهمن نمیخوای چرا نفس ؟. میکشه

 .برگرد

 )کرده هواتو دلم بزنی زنگ بهم میشه

 ماه چندین بعد گوشیمو.  فرستادم لعنت خودم به بار صدهزارمین واسه

 اول کردم روشن

 هواشو دلم چقدرم فهمیدم تازه کردم نگاه رو طاها اس اون رفتم همه از

 شاهین.  کرده

 ورهنخ زبوق هنو گرفتم رو باران شماره.  کنم فراموش چجوری میگفت راست

 براشت

 خوبی نفس الو: باران

 خوبی؟ تو ممنون اره بخوره زنگ واستا کو: نفس

 گریه زیر زد باران

 اول جلد مرده گل
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312 
 خوبی؟ باران ؟ تو چته: نفس

 نفس بیخیال رو طاها برگرد توروخدا برگرد نفس: باران

 چخبر؟ طاها از راستی نه االن باران: نفس

 بیخبر: باران

 بگو شده چیزی: نفس

 بدونی؟ میخوای: باران

 معلومه: نفس

 ارهد اینجا که دنیا سر اون رفتی کسی واسه شما خانوم کن گوش پس: باران

 راحت

 .میکنه زندگیشو

 خداروشکر: نفس

 

 عروسی داره طاها بفهم نفس هع میشه شادوماد داره خداروشکر اره: باران

 بفهم.  میکنه

 .نیست دیگه طاها

 .بودم کرده اماده که ماهاس خبری چنین واسه خودمو

 )میداد عذابم داشت هقم هق(  شن خوشبخت...خو..خو: نفس

 ...نفس:باران

 فرستادم برات مو ها دفترچه یادته باران فقط: نفس

 اره: باران
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 دلیل فقط اومدم کنار باهاش من ؟ چرا بگو بهش ببر براش اونارو: نفس

 همین میخوام

 نفس اما: باران

 خدافظ جوابم منتظر گفتم که همین: نفس

 اول جلد مرده گل

313 
 نبود خوب حالم.  کردم خاموش دوباره رو گوشی کنه خداحافظی ندادم مجال

 به

 حرف

 ...اتاقم به بردم پناه نداشتم توجه ها بچه های

 :باران

 ....نفس الو الو: باران

 زده وغرورش قید نفس یعنی بدم بهش برم که چی یعنی لجباز ادم به لعنت اه

 خیر به خدا ؟

 اعتیس چند شدم گیج اه اما باشم معرکه بیار اتیش نمیخواست دلم.  بگذرونه

 بهتره بخوابم

 .میگیرم تصمیم بعدا

 .بود نیشام شدم بیدار موبایلم زنگ باصدای

 محل بی خروس به لعنت: باران

 .سالمتی خوبم منم ممنون سالم: نیشام
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 بابا ببند: باران

 کجایی؟ ادب بی: نیشام

 خوابیدم خیابون تو: باران

 بهت میدم رو مهم خبر بعدا برس خوابت به سالمتی به به به: نیشام

 خبری؟ چه: باران

 نبودی؟ خواب تو مگه: نیشام

 بای بخوابم میخوام چرا: باران

 واستا نه نه: نیشام

 !بگو واستی ساکت نمیتونی فضولی انقدر تو میدونم منکه: باران

 .شد حالمون به خوش: نیشام

 چرا؟: باران

 اول جلد مرده گل
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 بود بورسیه امتحان: نیشام

 خو: باران

 شدیم قبول عقلی بی خیلی:  نیشام

 نشستم پاشدم یکهو

 نیستا خوب شوخت نیشام ؟ من مرگ: باران

 دختر بود کی یارو اون و صلواتی اقای تو و من شدیم قبول خدا به: نیشام

 عملیه

 میگی؟ رو مهتاب خخخخ: باران
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 خانوم پرتاب همون ها: نیشام

 زشته نکن اذیتش: باران

 تو میره مچ تا صورتش رو بزاری دستتو بخدا خخخخ: نیشام

 میکشمتا کردی اذیت ببینم برم من حاال کن ول: باران

 اومده حتما اسش ام اس برات بری جایی نمیخواد: نیشام

 راستی باشه: باران

 

 هوم: نیشام

 دارم کارت اینجا بیا: باران

 بگی تلفن پشت از نمیشه: نیشام

 بیاااااا میگم: باران

 اومدم نزن بابا خوب: نیشام

 بای منتظرم: باران

 بای: نیشام

 اول جلد مرده گل
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 باورم خوندم رو اس اومده اس برام شدم متوجه تازه کردم قطع رو گوشی

 امتحان شد نمی

 تر نزدیک آرزوم به جووووووون اخ فرانسه بورسیه باشم شده قبول رو

 اعزام تاریخ میشم

 افتادم نفس حرف یاد.  جووووون اخ مستقریم اونجا دیگه ماه1 کردم نگاه رو
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 خوشحالیم

 گرانن برم نمیخواد دلم طاهاس عروسی دیگه هفته شم حاضر باید.  شد پر پر

 نفسم

 حاضر داشتم.  انگار نیومده کنار خودش با هنوز رفته میشه سالی یک بااینکه

 که میشدم

 رسیدم شدنم حاضر ادامه به کردم باز رو در رفتم اومد نیشام

 میری؟ خودت میکنی دعوت مهمون: نیشام

 اومدی؟ رخش با: باران

 کرد نصیبم غره چشم یک نیشام

 اوردی؟ رو طال خخخ: باران

 عزیزم اره:  نیشام

 بیام منم تا کن روشنش برو عزیزم افرین: باران

 ؟ عزیزم میریم کجا بگی میشه: نیشام

 

 عزیزم نه:  باران

 عزززیزم نمیبرمت من نگی تا: نیشام

 عززززززززییییییییززززززم میگم میام ماشین تو برو:  باران

 صلا و انداختم قیافم به اینه تو نگامو اخرین منم ماشینش تو رفت نیشام

 های دفتر کاری

 عمولم طبق خاله هییی.  ماشین طرف رفتم و صوتم ضبط با روبرداشتم نفس

 نینا خونه
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 یگهم نیمام نگران همه از بیشتر کاری مسافرت رفته وقته چند هم عمو و بود

 نمیبخشه

 . شده خر خرتو بدجور اوووف.  میگیره من از خبرشو روز هر اما رو نفس

 تو نیشام

 بود ضبطش رو الو دیس معمول طبق و بود نشسته ماشین

 الویی؟ دیس فاز تو هنوز تو:  باران

 گیرنده پس بیرون برم الو دیس از نمیتونم من پ ن: نیشام

 اول جلد مرده گل
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 کنی؟ قطعش االن میشه: باران

 بیا بابا ای: نیشام

 کرد خاموش رو ضبط نیشام

 ؟ برم کجا خوب:  نیشام

 پزشکان ساختمان تو وثوق طاها دکتر مطب: باران

 ترمز رو زد محکم لحظه چند بعد کرد حرکت و گفت ای باشه نیشام

 تو؟ چته: باران

 ؟ ریحانه همسر وثوق طاها ببینم واستا: نیشام

 اره: باران

 اونجا؟ بریم میخوای چرا: نیشام

 گفته نفس: باران
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 بود؟ خوب حالش زدی حرف باهاش: نیشام

 گفت میکنه عروسی داره طاه دادم خبر بهش نبود بد زدم حرف باهاش: باران

 ازش برم

 .بپرسم سوال چندتا

 هایی؟ سوال چه: نیشام

 !!!!چرا: باران

 هایی؟ سوال چه میگم: نیشام

 !چرا میگم بابا ای: باران

 بدونم میخوام چون: نیشام

 ؟ چرا بپرسم ازش گفت نفس دانشمند: بااران

 اول جلد مرده گل
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 آها:  نیشام

 واستادیم پزشکان ساختمان روبروی

 بیا کن پارک رو رخش این توام میرم من: باران

 میام برو خخخخ: نیشام

 مکرد پیدا گشتم اسمش دنبال پزشکان تابلو تو شدم پیاده ماشین از

 ))شناس روان وثوق طاها((

 ...متنفرم طاهاس اسم هرچی از

 :هفدهم فصل

 باید ماا تو برم منتظرم هست ساعتی چند بودم نشسته انتظار های صندلی رو
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 نوبت

 ور طاها اومد بیرون اتاق از هم مریض اخرین. بود شلوغ هم مطبش میگرفتیم

 تو دیدم

 و من به چشمش تا چشمش روی هم عینک یک و ای سورمه شلوار و کت

 افتاده نیشام

 

 اساحس بیاره قهوه برامون گفت منشیش به و اتاقش تو بریم کرد دعوتمو

 با نداشتم خوبی

 فضای.  بود میون در آدم یک زندگی و غرور پای شدم مطبش وارد ترس

 ارامش اتاقش

 به بودم دوخته چشم هاش دیوار ابی در غرق میکرد منتقل ادم به رو خاصی

 های مبل

 .فرهن دو مبل رو نشستیم نیشام منو کرد نشستنمون به دعوت سبزش چرم

 کردین؟ گم راه به به: طاها

 داری قشنگی مطب چه کردیم پیدا تازه: باران

 ریحانس سلیقه ممنون: طاها

 در که سرنوشتی یاد پرید وجودم از آرامش لحظه یه ریحانه اسم شنیدن از

 رقم حال

 .افتادم بود خوردن

 چطورن؟ سهند و نینا ؟ چخبرا: طاها

 اخرشه های ماه تقریبا دیگه نینان درگیر هی: باران
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 ؟ دیگه دختره: طاها

 اول جلد مرده گل

318 
 پسره برادرزادت عزیزم قدیم های عمو عموهم: نیشام

 ؟ رسیدن توافق به اسم رو ؟ جدا: طاها

 .نوید اره: باران

 !!!نوید: طاها

 ؟ داره تعجب اره: باران

 بود؟ چی انتخابشون دلیل فقط نه: طاها

 آرامش اون نه؟ بود نفس داداش نوید نمیدونه که میکنه ادعا مثال االن هع

 دلم نبود دیگه

 .بود بسته بالم و دست حیف بشکونم گردنشو پاشم میخواست

 

 نیناس برادر اسم: باران

 ؟ کرده فوت که همون اومد یادم حاال اها: طاها

 اره: نیشام

 ؟ چطوره درسا چخبرا خب.  خوبه: طاها

 میگذره خوب: باران

 ؟ اومدین داشتین کاری: طاها

 بیفتم سرفه به مونده کم که عمیق اونقدر کشیدم عمیق نفس یه

 اره: باران
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 چکاری؟: طاها

 دادی؟ بازی رو نفس چرا بپرسم ازت اومدم: باران

 .کرد کپ طاها دیدم وضوح به

 !؟ من: طاها

 اول جلد مرده گل
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 تو اره: باران

 ؟ چرا بگی میتونی اونقت: طاها

 نمیدونی؟ تو یعنی: باران

 ؟ بدونم باید: طاها

 کن گوش پس: باران

 ؟ داره شنیدن ارزش: طاها

 )باال میرفت داشت ناخوداگاه صدام( .  داره مطمعنم: باران

 لد شده گور به گور شهر اون به لعنتی سفر اون تو که تویی تو اره: باران

 رو نفس

 محبتت که تویی داری؟ دوسش گفتی بهش شمال تو که تویی دزدیدی

 پنهانت

 ماهارو دل

 باعث حرفات رفتارات.  هات خنده. هات توجه. نفس به برسه چه بود برده

 شد

 بهت نفس
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 قدراون.  باشه شرمنده باس االن مجنون جلو لیلی که اونقدر کنه. پیدا عالقه

 قیدخودشو که

 نارک تورو عروسی تو وقتی شد خرد که اونقدر.  کردی ازدواج شنید وقتی زد

 دید ریحانه

 اگه.  کرده فراموش مارو ساله یک کردنت فراموش خاطر به که اونقدری.

 من میبینی

 خواسته ازم نفس که اینه خاطر به میزنم هارو حرف این دارم و اینجام االن

 که باشم اینجا

 ؟ اوردی سراون بالیی چه رفتارات با میدونی دادی؟ بازیش چرا بدونه فقط

 یک اون طاها

 یکرد بازی احساسش با چرا.  کنه فراموش تورو تا رفته کرده ول مارو ساله

 ؟ چرا ؟ ها

 اهاشتب من رفتار از کردین غلط ها شما.  من مطب تو پایین بیار صداتو: طاها

 برداشت

 برم نمیشه دلیل این دارم دوسشون میگم صدنفر به روزی من.  کردین

 خواستگاری

 .نمیشه مربوط هم من به رفته کرده اشتباه هم نفس.  همشون

 ؟ چرا: باران

 ور نفس جوونی اوج تو من.  بگم برات چیزیو یک بزار جون بچه ببین: طاها

 گل یک مثل
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 . نبود طبیعی نداشت بو اما زیبایی هم رنگ هم داشت طرح هم که میدیدم

 من واسه نفس

 . شهب جایگزینش میتونه طبیعی هرگل که گلی یک مصنوعیه گل یک مثل

 خانومم ریحانه

 هم لطافت هم رنگ هم طرح هم.  داره بو هم که زنده گل یک گله اون

 زندگی

 نمیتونم من

 

 ازدواج دارم من.  کنم فکر ارزش بی مرده گل یک به و کنم ول زندگیمو

 از و میکنم

 و یرونب بکشه زندگیم از پاشو بگو توهمی نفس اون به پس راضیم زندگیمم

 توهم این

 اول جلد مرده گل
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 فسن مرده یا زندس یا.  قبرستونیه کدوم نیست مربوط من به کنه تموم هارو

 یک من برای

 میرید من مطب از حاال همین شمام.  بمیره هرلحظه ممکنه که دیونس فراریه

 بیرون

 .لطفا بیرون

 انتظار چیشد؟ بیارم در شاخ بود مونده کم بودم شنیده که هایی حرف از

 حرف همچین
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 میکردم فکر چی به بود کجا حواسم نمیدونم نداشتم طاها از اونم رو هایی

 گریه با فقط

 اومدم خودم به نیشام

 .توعه امثاله هرچی از توو از.  متاسفم واست واقعا: نیشام

 جلوش کردم پرت اوردم در کیفم از دفترخاطراتو

 فامحر مواظب گفت نفس حیف بهت بدم اینارو گفته نفس که حیف: باران

 خوب وگرنه باشم

 یخیل.  میدی رفتارتو این تقاص روزی یک.  کنم رفتار چحوری تو با بلدم

 منتظر

 روزی

 .ببینم گریتو که ام

 رومیزش گذاشتم اوردم در مشاورشو پول کیفم تو از

 وثوق جناب خوبه خیلی حالم راهنماهایتون بابت ممنون: باران

 موندم منتظر ماشین طرف رفتم اومد دنبال نیشامم بیرون رفتم مطب از

 .بیااد نیشامم

 

 چی نفس به نمیدونستم.  بوود خودش فکر تو هرکی بود سکوت غرق ماشین

 چجوری بگم

 رو طاها های حرف این کنم ثابت

 بگم نفس به چجوری اینارو نیشام: باران

 بگی؟ میخوای مگه: نیشام
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 کنه زجرکش رو خودش اونجوری نفس میذارم پ ن: باران

 رفتیمن بگو موند ساکت بگو نزد حرفی بگو باران بهتره نگی فعال: نیشام

 بپیچونش نمیدون

 ...بدونه چیزی نفس نباید فعال میگفت راست نیشام

 :بعد هفته یک

 اول جلد مرده گل

321 
 نفس به.  میدادند سالم ها مهمون به ریحانه کنار که طاها به بود خیره چشام

 سکوت گفتم

 .میترسم اینده از خره تو خر چی همه نزد حرفی هم نفس کرد

 :بعد ماه چهار

 راچ برم قربونت رفت شد تموم کرده ازدواج االن اون اینو بفهم نفس: باران

 این خودت با

 میکنی؟ کارو

 نیستم قوی من ببینم خوشبختیشو و بیام نمیتونم باران: نفس

 ات بمون اونجا اونقدر ام تو فرانسه میرم دارم من کردی دیونم نفس: بااران

 .بمیری

 باش مرگم منتظر.  برو: نفس

 ؟ چیه برای لجبازیت االن نفس: باران

 میخوام جواب من باران کرد سکوت طاها گفتی نگرفتم جوابمو من: نفس

 دلیل
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 میخوام

 ؟ زوریه حرف

 

 ؟ میخوای جواب که: بااران

 اره: نفس

 داری؟ رو هرجوابی شنیدن آمادگی: باران

 ؟ چیه منظورت: نفس

 کورت و کر عشق ولی بفهمونم بهت میکنم سعی دارم ماه چهار من: باران

 کرده

 زبون

 .بکن جوابش شنیدن آماده خودتو پس باشه شدی نفهم

 ؟ شده چیزی جوابی چه: نفس

 اما کرد رومشخص تکلیفمون روز همون طاها.  گفتم دروغ بهت من اره: باران

 دل حیف

 برات حرفامونو شده ضبط صدای نداری که عقل سوخت برات احمق من

 به تا میفرستم

 بیای خودت

 گفتییییییییی؟ دروغ...من.. به تو... تو: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بدبخت میسوخت برات دلم چون گفتم دروغ: باران
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 کی تو اصال کردی استفاده سو من اعتماد از اینجوری ؟ کردی بیجا تو: نفس

 از که هستی

 متاسفم واست ها؟ میکنی الکی دلسوزی من برای خودت طرف

 دیونه اه نفس الو الو: باران

 نشون راه بهترین اه درسته چی نمیدونم میارم کم دارم واقعا دیگه خدا وای

 چهره دادن

 طاهاس واقعی

 تتتق تق تق

 ؟ کیه جونم: باران

 نینا بچه دیدن بریم میخوایم ای اماده جان باران منم:  نسترن خاله

 

 ؟ اومده دنیا به مگه: باران

 اومد دنیا به دیشب نگفتم بهت مگه:  خاله

 .میشم حاضر االن من باشه باشه واقعا: باران

 دختر بدو:  خاله

 فقط شدم حاضر چجوری نفهمیدم.  ما شنیدیم خوش خبر یک عجب چه اووف

 به وقتی

 رو سنف انگار اصال بود نفس کپی.  بودم گرفته بغل رو نوید که اومدم خودم

 باشن گذاشته

 نگاهم ؟ کیه اینجا سبز چشم ببینم چرخوندم چشم بود سبز چشاش اما.  اینجا

 به خورد گره
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 ادم گردوندم سر هرچی بارداره بود مشخص کوچولو یه شکمش و سونیا

 چشم

 با ندیدم سبز

 بیرون زدم بیمارستان از.  مادرش دادم رو بچه و اومدم خودم به بچه گریه

 طرف رفتم

 ...پست اداره

 شده ضبط صدای یک.  کردم بررسی ارسالیمو محتویات باز اخرین واسه

 عکس

 عروسی

 نوید عکس.  طاها

 ؟ میرسه بدستشون کی: باران

 رسیده بدستشون شب تا: مسئول

 اول جلد مرده گل
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 ندت تند که بود کرده لج باهام شمار ثانیه انگار کردم حرکت خونه طرف به

 جلو

 از میرفت

 .میترسیدم نفس العمل عکس

 باهاش کردم سعی چندباری رسیده نفس بدست بسته حتما بود9 ساعت

 اما بگیرم تماس
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 ور پریدم باشه نفس اینکه هوای به خورد زنگ موبایلم. همش خاموش نشد

 اسم گوشی

 .کال شدم پنچل دیدم که رو صبا

 بعله: باران

 خوبی؟ سالم: صبا

 خوبی؟ تو جون صبا ممنون: باران

 ؟ باران اره: صبا

 جونم: باران

 نداری؟ خبر نفس از واقعا تو: صبا

 .بدم پاسخ سوال این به بودم مجبور که باربود هزارمین اوووف

 نه: باران

 .شماره یک لطفافقط باران: صبا

 میدادم وگرنه عزیزم ندارم خوب: باران

 دادی؟ سپهر به چطور: صبا

 ندادم شماره سپهرم به من اما ؟.  میدونه کجا از این خدا یا

 ازش بیخبرم من صبا.  ندادم شماره کسی به من: باران

 توروخدا باران: صبا

 ؟ شده چیزی صبا کردی بغض چرا: باران

 دارم نیاز مشاورش به بزنم حرف باهاش میخوام: صبا

 اول جلد مرده گل
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 موردچی؟ در مشاوره:باران

 نمیخواد میگه آرش اخه آرش و من شدن دار بچه قضیه همین مورد در: صبا

 داداشاش بین

 باشه بچه بی

 دارشده بچه نینا فقط ندارن ای بچه هنوز که طاها و ریحانه خو وا: باران

 ؟ نداری خبر مگه: صبا

 

 چی؟ از: باران

 ینسنگ مسئولیت نمیتونم هنوز من اما.  حاملس هم ریحانه بابا اوووف:  صبا

 بودن مادر

 ایدب اون کجاست نفس بگو خدا تورو.  نمیبینم خودم تو بگیرم عهده به رو

 اون کنه کمکم

 کنه صحبت آرش با میتونه

 نمک گریه میخواست دلم چرا نمیدونم فقط نکردم تعجب شنیدم که چیزی از

 ؟ اما کی حال به

 .نفس حال به معلومه

 شایداونم میکنه درکت مطمعنم بزن آرش به راست رو حرفتو صبا: باران

 حرف

 های

 باشه داشته خودتشو

 میترسم: صبا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 544 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 خدافظ: باران

 ...الو میگی چی: صبا

 چی همه چرا خدایا کشیدم دراز تخت رو دوباره کردم قطع رو گوشی

 اینجوری

 نفس شد

 اما رسممیت باشه رسیده دستش به ویس نکنه وای نفس گفتم برگرده باید

 که بدونه باید اون

 ور نفس گوشی امیدانه نا.  بگم بهش باید.  بود بسته اشغالی چه به دل

 بود روشن گرفتم

 برداشت برداره میکردم خدا خدا

 ...نفس الو: باران

 بفرمایید.:..

 بود پسر یک صدای

 اول جلد مرده گل
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 نیکویی؟ خانوم موبایل ببخشید: باران

 بفرمایید بعله:  پسره

 کنم؟ صحبت خودشون با میتونم: باران

 بهشون من بگین دارین کاری بزنن حرف بتونن که نیستن شرایطی در: پسره

 میدم اطالع
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 بگیرن تماس من با بگید بهشون شد بهتر حالشون اگه ممنون نه: باران

 زده؟ زنگ کی بگم: پسره

 راد باران خالشون دختر: باران

 حتما چشم: پسره

 خدافظ: باران

 خدانگهدارتون: پسره

 ...؟ چیشده یعنی اووف این بود کی اه

 واسه اومدن که پسرشون و سهند و نینا و عمو و خاله به نگامو اخرین

 میندازم همراهیم

 هرچی . نشد نفس از خبرم یک حتی ماه یک این تو سرنوشتم دنبال برم باید

 فرستادم نامه

 شده غیب جدی ماه یک.  بگیره اونارو که نبوده کسی انگار شد فرستاده پس

 رو هاش خط

 نگران هنوزم من برم االن نمیخواد دلم شده گور و گم خودشم و سوزنده

 ام نفس

 باراان هووی: نیشام

 ؟ چته ها: باران

 توعه نخ تو عرفان کردی دقت: نیشام

 ؟ من و صلواتی اقای: باران

 اول جلد مرده گل
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 خخخ: نیشام

 نگو پرت و چرت: باران

 داج نیکوییی خانواده دنیای از دنیام هواپیما پاشدن با شدیم هواپیما سوار

 ...شد

 :بعد ماه8

 :طاها

 امضا از بعد صبح از ریحانس زایمان روز امروز میشم پدر داره نمیشه باورم

 کردن

 نذاشتن سرش باال رفته مامان.  اون هم دارم استرس من هم عمل رضایت

 یعنی اه برم من

 رممی ندارم طاقت من ؟ بره زایشگاه بخش تو همراه عنوان به نمیتونه مرد چی

 یک اونجا

 در تپش از منو نمیتونن اونا ها قانون بیخیال عمل اتاق میبرنش دیگه ساعت

 عمل اتاق

 موبایل به خورد چشمم شم حاضر پاشدم.  میرم من اره کنن منع که موندن

 که قدیمیم

 غزمم تو نفس اسم لحظه یه.  شکست افتاد دستم از خریدم زابل تو پارسال

 ولش رفت اکو

 .دیونه دختره
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 تو رو ماشین.  بیمارستان بود مهم برام مقصد فقط نبود سرعتم به حواسم

 اصلی پارکینگ

 با دیدم مامانمو.  عمل اتاق در رسوندم خودمو چجوری نفهمیدم رفتم پارک

 صبا

 کجاس؟ ریحانه سالم: طاها

 .کن دعا براش عمله اتاق باش آروم: صبا

 ؟ شده چیزی کنم دعا چرا: طاها

 .کن دعا گفتم کال ن: مامان

 .صبا کنار صندلی رو نشستم

 

 صبا: طاها

 بعله: صبا

 ؟ داره درد طبیعی عمل: طاها

 دیگه داره حتما: صبا

 اول جلد مرده گل
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 ...ناراحتی از یا بود شدن پدر خوشحالی از گرفتم استرس چرا نمیدونم

 ساعت نیم فوقش بشه طوالنی انقدر نباید عملیم اتاق در هست ساعتی یک یه

 از کسی چرا

 .میرفتم رژه عمل اتاق در دم ها دیونه مثل بیرون نمیاد شده خراب اون

 نمیارنش چرا لعنتی اه: طاها
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 هنوز شاید هست بچت و زن به حواسشون اونا تو چته باش آروم: مامان

 نشده وقتش

 اتاق ببرنش گفته که فهمیده حتما دکتره اون نمیزنی گول که بچه مامان: طاها

 عمل

 ...نگرانی از میمیررم دارم چخبره تو اون نداد جوابمو و موند ساکت مامان

 اومد جوان دکتر یک در سمت چرخید چشام بهم ها در برخورد صدای با

 بیرون

 ؟ چیشد دکتر خانم: طاها

 .گرفت وجودمو کل ترس انداخت سرپایین دکتر

 زندس بچه: دکتر

 ؟ چطوره زنم حال: طاها

 کردیم میتونستیم هرکاری ما متاسفم نیاورد طاقت همسرتون: دکتر

 اون یعنی یعنی نیاورد طاقت من ریحان...  ریحان..ریحا ؟ گفت چی االن این

 من اخه مرده

 یحانهر با ؟ چیه بچه بپرسم نکردم فرصت حتی چیکار میخوام مادر بدون بچه

 قرار

 

 بود بهتر ندونستن چیه بچه نپرسیم ازش سونوگرافی رفتیم گذاشتیم

 اما.  بود تر هیجانی

 ازاد هوای دلم بیرون زدم بیمارستان از حرفی هیچ بی ؟ شد اینجوری چرا

 تا ؟ میخواست
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 ناراحتم شدم پدر اینکه از االن و داشتم شدن پدر ذوق من پیش ساعت چند

 نمیدونم.

 برای دلم.  میسوزه مادره بی که بچه اون برای دلم سوزی دل یا ناراحتیه

 کوچولوم ریحانه

 ....مهفیل یه بازی یه همش اینا باشه مرده ریحانه نمیکنم باور هنوزم.  میسوزه

 :بعد هفته یک

 بچم کنار باشم خونم تو اینکه جای به االن اومده بدنیا بچم هفتس یک

 سرخاک

 دلم زنمم

 بچمو نتونستم هنوزم میزنه له له داره کوچولوش های دست گرفتن برای

 باعث اون ببینم

 اول جلد مرده گل
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 چمب و رفته ریحانه روزه هفت.  بود ریحانه هفتم امروز.  بمیره من ریحانه شد

 تنها اومده

 .کجاس االن نمیدونم حتی پسره بچم اینه میدونم که چیزی

 خوش بهت کنم اذیتت نیستم من اونجا ؟ چخبرا ؟ خوبی خانومی سالم: طاها

 .حتما میگذره

 یشدچ رفتی چرا ریحانه.  ببینمش نمیخوام.  ندیدمش منم ؟ ندیدی بچتو هنوز

 از رفتی؟
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 هیچی من ریحانه کنی؟ لج من با میخوای شدی؟ ناراحت من های حرف

 نمیخوای

 پسرتو

 تو باز وپاش.  کنیم بحث اسم سر دوباره پاشو پاشو.  بزاریم اسم براش ببینی

 رامسین بگو

 

 ریحانه بری اومد دلت چطور ریحانه پاشو.  کن قهر دوباره اشکان بگم من

 نامرد

 نبودی

 شووووووووو بیدااااااااار ریحاااااااااانه.  که تو

 :بعد ماه سه

 . سرکار بیام اومدم کنار خودم با ماه سه بعد.  کردم باز رو مطب در کلیدم با

 دیشب

 فتگ.  خوشبختی دنبال برم گفت بهم بود خوشحال.  خوابم تو اومد ریحانه

 راحته اونجا

 آروم بچشو اون.  داره بچشو هوای اون مادره بی اشکانم نکنم فکر گفت

 گفتن با.  میکنه

 عکسشو شد تنگ اویزونش لوچه و لب اون برای دلم لحظه یک اشکان اسم

 تو

 گوشیم

 منم و بود کارهاش مشغول رئوف خانوم کردم نگاه بار صدهزارمین واسه
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 میپروندم مگس

 شتهندا مریضم یک روز یک شلوغی این به مطب این نمیکردم فکر وقت هیچ.

 .باشه

 میز به خیره.  شد خراب کجا از بود خوب چی همه ؟ خوردم چشم ؟ چیشد

 مبل کنار عسلی

 گذاشته میزم رو دفتری نمیاد یادم دفتر تا چند به خورد چشمم بودم هام

 طرف رفتم باشم

 دکشی طول ای لحظه چند ؟ کی خاطرات.  بود دفترخاطرات داشتم بشون میز

 تا

 چی همه

 پشیمونم زدم که هایی حرف از.  اورد باران نفس مال اینا.  بیارم یاد به رو

 نفرین نکنه

 ؟ کجاست نفس راستی. خوشحالم من اینه اگه ؟ گرفت دامنو نفس

 سنف.  میومد بدم بیشتر افکارم و خودم از میخوندم که رو دفتر از صفحه هر

 هایی چیز

 

 بود رویایی و آروم زندگی یک.  بودم کرده فراموش من بودکه نوشته رو

 که ساده رویایی

 فسن و من خیالی دختر.  دخترم تولد به بودم رسیده.  بخوره رقم میتونست

 اون بعد اما

 این اخر ؟ میشه چی ها داستان این اخر چی یعنی.  بود ننوشته هیچی نفس
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 میشه چی رمان

 نبالد میکردم رد هارو صفحه تند تند بود قرمز هاش برگه حاال سفید دفتر ؟

 جای یک

 :بود خط سه فقط اخر صفحه دیگه قشنگ

 اون حال به خوش.  بشه باالسر اقا میخواد اقامون.  میشه دوماد داره اقامون

 سایه که ادمی

 . هن ناراحتما من نکنی فکر.  باشه مبارکت اقامون.  سرشه باال واقعی اقامون

 تورو من

 . رسب زندگیت به راحت تو پس خاطراتمون الای البه دارم دفتر این الی البه

 عشقم

 اول جلد مرده گل
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 و پخش هاش خودکار شه رنگ کم میشد باعث عشقم کلمه رو اشک قطره

 شه خونده سخت

 ؟ کجاست نگفته نفس افکارم و من به لعنت.

 نشونم یک دنبال خاطرات و ها نامه اون خوندن هرروز شده کارم ماهه یک

 اما

 هیچی

 معلوم خانوم هع میز روی کردم پرت رو دفتر اه ؟. کجاست نفس فهمم نمی

 کجا نیست
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 دهکر فراموشم ببندم شرط حاضرم بیخیال کنم ناراحت خودمو من حاال خوشه

. 

 افتاد چشم

 :دفتر کلمات رو

 

 )شد من مال اونجا طاها که میکنم زندگی جایی من(

 ؟ شد من مال نفس قلب کجا ؟ شدیم هم مال کجا ما ؟ اخه کجا بگو لعنتی د

 یاد

 ای جمله

 بود ها دفتر این از یکی تو که افتادم

 )دادم دست از همونجا قلبمو من(

 درگیر این از بیشتر نذاشت اشکان گریه صدای اه میزنه حرف ناقص چرا

 بشم نفس

 گیرهب بغل بچشو نتونست میسوخت ریحانه واسه دلم گرفتم بغل رو اشکان

 تنگ واسش دلم

 بود اعصابم رو اشکان گریه صدای.  بود شده

 مااااااااااماااااااان: طاها

 نیومد جوابی

 ماااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااان: طاها

 بعللللللللللله: مامان

 بیااااا: طاها
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 اتاقم تو اومد مامان

 میکنه گریه بگیر اینو بیا: طاها

 گرفت بغلم از رو اشکان اومد مامان

 بیاری در سیاهتو خوای نمی طاها: مامان

 هنوز هریحان بیام کنار خودم با نتونستم هنوز تنم سیاه لباس به افتاد چشم

 نبخشیده منو

 اول جلد مرده گل
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 کن ساکت رو اشکان فقط نگو هیچی لطفا مامان: طاها

 براش یکم و بده شیر بهش نینا اونجا سهندشون خونه میبرمش من: مامان

 .کنه مادری

 مطب میرم من باشه: طاها

 

 دارم کارت بیا زود شب ولی برو باشه:  مامان

 باشه: طاها

 بیرون رفت و برداشت رو بود خوابیده بغلش تو حاال که رو اشکان مامان

 نگامو

 به آینه تو

 بدتر حالمو تنم مشکی لباس داغون موهای بلند های ریش انداختم خودم

 واسه دلم.  میکرد

 .شم اروم یکم تا اونجا میرفتم باید بود شده تنگ ریحانه
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 بزس سنگشو میگفت همیشه خودش ریحانه قبر سنگ به خورد چشمم دور از

 واسه بزاریم

 :دادم قورت بغضمو بار صدمین واسه و خوندم رو سنگ رو اسم بار صدمین

 گذاشتی منو چرا شده تنگ برات دلم ریحانه ؟ خوشی. خوبی.  خانوم سالم(

 ؟ ها رفتی

 بدرک من ریحانه میشدم عاشقت داشتم تازه منکه.  میشم چی من نگفتی

 چی بچت نگفتی

 بخشب ریحااانه.  کن حاللم کردم اذیتت خیلی پیشت سیاه روم ریحانه ؟ میشه

 .)منو

 جلومه ریحانه های دست کردم حس کشیدم دست ریحانه قبر سنگ رو

 بگیرم خواستم

 . میخواد فریاد دلم دادم قورت بغض هرچی بسه شد غیب نشد دستاشو

 اونقدر کشیدم فریادد

 سنگ رو ریحانه عکس کردم حس شد آروم دلم تا خواشتم حاللیت ریحانه از

 داره قبرش

 صورتشو شد حسودیم ریحانه صبوری و مهربونی به.  میزنه لبخند بهم

 میرفتم باید بوسیدم

 .کندن دل بود سخت

 ها دفترچه تو داشتم و بودم داده لم صندلیم رو خالی مطب باز و منم باز

 ادرس یک دنبال
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 رو فترد ؟ کجایی تو نفس نفس.  جنوب یا شمال برم باید نمیدونم.  میگشتم

 دلخوری رو از

 میزم رو گذاشتم سرمو میشم دیونه دارم میز روی کردم پرت عصابنیت و

 دلم بستم چشامو

 کجا اما. برم باید نمیشه اینجوری نه.  بود زده لک ارامش ثانیه یک برای

 رو.  نمیدونم

 .خاطره دفتر باز صفحه به خورد چشمم میلرزیدم عصبی صندلیم

 من کلماتش تک باتک.  داره دوسم گفت طاها دیدم خواب تو امروز(

 اعتراف میخواستم

 اطاه اما.  منی دنیای ام تو بگم بزنم فریاد میخواستم دارم دوسش که کنم

 ببخشمش گفت

 اول جلد مرده گل
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 محیط شد باز که چشام.  لعنتی دور خیلی شد دور شد دور طاها ؟ چی واسه

 بیمارستان

 )زد بهم حالمو

 اون پس دارم دوسش گفتم بهش اونجا بار اولین من بیمارستان خودشه

 اما شنیده حرفامو

 هرفت االن...  االن نفس یعنی.  بوده عاشق اونجا پس.  بوده خواب کرده فکر

 !!!!!!!زابل

 خوب میری کجا طاها: مامان
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 نیست خوب حالم شم بهتر تا دارم نیاز سفر یک به من مامان: طاها

 ؟ میری کجا میگم نرو نمیگم: مامان

 میدم خبر بهت نیست معلوم: طاها

 چی؟ پسرت جان طاها: ماامان

 ؟ مامان باشه من اشکان جون و تو جون مامان: طاها

 کرد سکوت مامان

 

 ؟ مامان باشه: طاها

 .همرات به خدا: مامان

 رشب باید بگیرم حاللیت ازش باید.  بودم من مقصر دنبالش میرفتم باید

 براش باید گردونم

 ....بدم توضیح

 :بعد روز سه

 الدنب بگردم باید حاال زابل رسیدم باالخره.  دور راه های رانندگی از متنفرم

 از اول نفس

 زدم زنگ هرچی نبود کس هیچ بودیم گرفته که ای خونه سراغ رفتم همه

 نداد جواب کسی

 شزندگی گذروندن برای پس شناسه روان یک نفس بگردم رو کجا باید حاال

 کنه کار باید

 .ربزنمس باید رو ها اسایشگاه تمام اول پس بزنه مطب باشه نکنمتونسته فکر

 یک فقط ها آسایشگاه تمام دنبال زدم دور رو شهر جای همه که دیروزه از
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 مونده آسایشگاه

 اب بود نشین دل دیگه های آسایشگاه برعکس داخل رفتم تمام ناامیدی با

 بزرگ باز فضای

 دفتر وت رفتم.  کنم پیدا رو مدیریت دفتر تونستم تا کردم جو و پرس خیلی

 رفته دکتر گفتن

 اول جلد مرده گل
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 ما روزام یک حاال.  بیاد تا صبرکنم بود بهتر سربزنه هاش مریض از یکی به

 داریم عجله

 اومد تدکر باالخره.  انتظارم از متنفر.  زده غیبش کجا نیست معلوم دکتر این

 به نسبت.

 :مطبش تو رفتم منشی کردن هماهنگ از بعد.  میزد تر جوون خیلی سنش

 اومدین خوش بفرمایید:  زند دکتر

 

 ممنون دکتر سالم: طاها

 زند دکتر به مبل ترین نزدیک رو نشستم

 .خدمتونم در من خب: زند دکتر

 میگردم نفر یک دنبال من: طاها

 ؟ کی دنبال:  زند دکتر

 ندارید نام این به کسی اینجا.  نیکویی خانم: طاها

 شد متعجب دکتر دیدم وضوح به
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 نیکویی؟ نفس...نفس...نف: زند دکتر

 ...کجا میدونه یعنی این میدونه اسمشو

 میشناسینش؟ خودشه اره اره: طاها

 ؟ چیکارشین ؟ هستین کی شما: زند دکتر

 وثوقم طاها من: طاها

 بدم ادامه نذاشت دکتر

 ؟ اره تویی طاها پس هع: زند دکتر

 ؟ میشناسین کجا از منو شما:  طاها

 میشه گفته زیاد اینجا هاتون خوبی از:  زند دکتر

 ؟ واقعا: طاها

 اول جلد مرده گل
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 .دارم تو مثل همجنسی که متاسفم خودم واسه واقعا:  زند دکتر

 ؟ خوبه حالتون شما: طاها

 ؟ باشم خوب باید: زند دکتر

 نمیفهمم شما های حرف از هیچی من: طاها

 برین اینجا از حاال همین: زند دکتر

 .نمیرم جایی نکنم پیدا رو نفس تا من: طاها

 ؟ مهمه برات: زند دکتر

 خیلی: طاها
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 .نمیوردی سرش رو بال این بود مهم اگه:  زند دکتر

 بالیی؟ چه: طاها

 بیرون برو گفتم:  زند دکتر

 ؟ کجاست من نفس بگید لطفا دکتر: طاها

 ؟ تو نفس: دکترزند

 آره: طاها

 بدونی؟ میخوای: زند دکتر

 معلومه: طاها

 .بستریه ما های اتاق از یکی تو شما لطف به:  زند دکتر

 مریض نه شناسه روان نفس گرفتین اشتباه شما کنم فکر: طاها

 بود شناس روان:  زند دکتر

 ؟ چیه منظورتون: طاها

 اول جلد مرده گل
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 معنا تمام به دیونه شده دیونه نفس: دکترزند

 ؟ چرا: طاها

 که بهتون گفتم شما لطف به:  زند دکتر

 بزنید حرف کنایه بدون و درست میشه دکتر: طاها

 .داشتی رو نفس ی عالقه همه این ارزش کاش: دکترزند

 بودم شده گیج کامال میگه چی دکتر نمیفهمیدم

 شدم گیح واقعا من دکتر: طاها
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 بیا من دنبال: دکترزند

 شدیم دیگه سالن یک وارد بیرون رفت اصلی سالن از رفتم دکتر دنبال

 ته اتاق اخرین

 همون نفس این شد نمی باورم دیدم رو نفس اتاق در شیشه پشت از راهرو

 باشه نفس

 براش افتاده اتفاقی چی...چی..چ: طاها

 

 وختد بهم رو دکتر های لب نفس اتاق تو از صدایی اما بده توضیح اومد دکتر

: 

 رنگ هم داشت طرح هم که میدیدم گل یک مثل رو نفس جوونی اوج تو من(.

 زیبایی هم

 که لیگ یک مصنوعیه گل یک مثل من واسه نفس.  نبود طبیعی نداشت بو اما

 هرگل

 هم هک زنده گل یک گله اون خانومم ریحانه.  بشه جایگزینش میتونه طبیعی

 بو

 هم.  داره

 یک به و کنم ول زندگیمو نمیتونم من زندگی هم لطافت هم رنگ هم طرح

 گل

 بی مرده

 اون به پس راضیم زندگیمم از و میکنم ازدواج دارم من.  کنم فکر ارزش

 بگو توهمی نفس
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 یستن مربوط من به کنه تموم هارو توهم این و بیرون بکشه زندگیم از پاشو

 کدوم

 نهممک که دیونس فراریه یک من برای نفس مرده یا زندس یا.  قبرستونیه

 بمیره هرلحظه

.) 

 میخورد سرم تو پتک مثل کلماتم این لحظه به لحظه بود خودم های حرف

 بغض

 گلمو

 دایص فقط در ازپشت نفس اتاق تو اومدن سریع پرستار چندتا بود گرفته

 گوشم به نفس

 :میخورد

 اول جلد مرده گل
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 من نمردم من ؟ نه مگه آدمم من.  نیستم مصنوعی گل من.  نیستم گل من(

 مگه ام زنده

 طاها هب برو تو تو تو دیگه ام زنده من ببینین.  بکشن نفس میتونن ها مرده

 ام زنده من بگو

 

 . نمک دخالت زندگیش تو میتونم چجوری اینجاس پام که من.  بگو بهش تو.

 اینجا اینجا

 تمنیس دیونه من.  زندم منم طاها منو خونه خونمونه اینجا.  نیست قبرستون
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 ببین.  خوبم من

 مرده.  نبز حرف نمیتونن ها دیونه بزنم حرف میتونم برم راه میتونم من ببین

 نمیتونن ها

 بگو ونبهش تو.  نفسم من نیستم گل من.  کنند فرار نمیتونن ها گل.  برن راه

 طاها به.

 . بگید بهش خدا تورو ام زنده من بگید بهش آدمم من بگیییییید

 )طاااااااااهاااااااا

 بود شوخی یه همش اینا نمیشد باورم.  کردن ساکتش یعنی شد ساکت نفس

 شوخی یه

 از میخواست گرفت منو دست کرد پاک هاشو اشک زند دکتر ترسناک

 بندازه اسایشگاه

 بیرون

 دستمو کنید ول دکتر: طاها

 بیرون برید من اسایشگاه از:  زند دکتر

 کنید اعتماد بهم لطفا کنم کمکش میتونم دکترمن: طاها

 رسهب بیشتری اسیب نفس به نمیخوام بیرون برو ؟ ها حساب چه رو: دکترزند

 دبزاری پشیمونم خودمم من بخدا.  کنم کار اینجا میخوام من لطفا دکتر: طاها

 کنم کمکتون

 کمکه بهترین این بیرون برو: دکترزند

 بدم توضیح براش چیو همه باید اه

 نمم بزارید کنید قضاوت حق نا نباید ولی گناهکار من اصال بد من باشه: طاها
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 بزنم حرف

 ....کنم دفاع خودم از منم بزارید

 

 ودب کرده گوش هامو حرف تمام حاال که زند دکتر.  دکتر نگاه به بودم خیره

 تو بود رفته

 جبران واسه بودم اومده من کنم کار اینجا بده اجازه میکردم خدا خدا.  فکر

 .گذشته

 سر وت کردی اشتباه تو نفس با حق بازم باشه راستم حرفات اگه:  زند دکتر

 لجبازی یک

 .کشوندی اتیش به رو نفس زندگی گانه بچه

 الطف دکتر جبرانکنم بزارید پشیمونم بخدا پشیمونم خودم دکتر: طاها

 اول جلد مرده گل
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 رو زد کنارم اومد پاشد میزش پشت از دکتر شد سرازیر اشکام ناخوداگاه

 پشتم

 استخدامی رسما االن از تو باشه مرد باش قوی: دکترزند

 تمخ کجا به نفس منو سرنوشت.  بود اینده از ناراحتیم تنها بودم خوشحال

 میشه

 :هجدهم فصل

 به . شدم اتاق وارد کشیدم عمیق نفس یک بود گرفته وجودمو تمام استرس

 به ورود محض
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 اب ساده و کوچیک اتاق یک بود تیره جا همه شد بد حالم اونجا محیط از اتاق

 یک

 و تخت

.  جاکلیدی یک خرس یک کاله یک و بود صوت ضبط یک میز رو میز یک

 اول

 نشناختم

 خیلی کردم نگاه نفس به زمین رو نشستم اومد یادم چی همه بعد اونارو

 تختش رو مظلوم

 یرز بود شده الغر بود پریده کال روش و رنگ کرده فرق خیلی. بود خوابیده

 کبود چشاش

 

 عوض چیز همه امروز از ولی.  بشه اینجوری شدم باعث که من به لعنت.  بود

 بهتر میشه

 ...بیرون رفتم وسایل خرید برای کنم عوض رو اتاق فضای

 طرف رفتم.  راضیم خریدام از اما میشکنه داره کمرم شدم خسته اوووف

 درباز.  اتاقش

 فسن دستای نشسته زمین رو تختش کنار جوون پسر یک دیدم در الی از بود

 گرفته رو

.  بگیره رو دست های دست کرده جرات چطور ؟ کیه ؟این چیشد.  بود

 اعصابم

 شد خرد
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 .تو رفتم کردم ول همونجا رو وسایل

 سالم به به: طاها

 اشکاش متوجه برگدوند سرشو سری و انداخت بهم نگاهی نیم یک پسره

 شدم

 !دادما سالم: طاها

 بیرون شنیدم: شاهین

 شمایی بیرون بره باید که اونی: طاها

 طرفم برگشت پسره

 چطور؟: شاهین

 یادب نداره حق کسی ندم اجازه من تا دکترشم منم و منه بیمار اتاق اینجا: طاها

 اینجا

 اول جلد مرده گل
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 .شمایین وثوق دکتر پس اها: شاهین

 خودمم بعله: طاها

 گرفت یقمو اومد کرد رم چرا نمیدونم حرفم این با

 شمایین معروف طاهای پس: شاهین

 یقمو کن ول چته: طاها

 شاهکارتو میبینی:  شاهین

 

 نداره ربطی هیچ تو به: طاها
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 نداره کی به داره ربط کی به میدم نشونت:  شاهین

 محکم گرفتم یقشو سرجاش اومد حالم تازه صورتم تو زد که مشتی با

 بخوری؟ باید قرصاتو چته.  وحشی داری مرض مگه: طاها

 .شی جدا قرص از نتونی نکردم کاری تا دهنتو ببند: شاهین

 نگو پرت و چرت: طاها

 دید مارو.  شد بیدار نفس دار و گیر این تو زدم من زد اون کشید باال دعوا

 من بود ترسیده

 نگاه رو پسره این و من حیرون های چشم با که شد پرت نفس به حواسم

 .میکرد

 جوجه؟ شدی الل چته: شاهین

 شد بیدار نفس.  بیاد باد کنار بکش: طاها

 دور از. نفس تخت کنار رفت کرد ول یقمو پسره نفس اسم گفتن با

 بودم تماشاگرشون

 شدی؟ بیدار نفسم: شاهین

 کیه؟ این میکردی؟ دعوا چرا شاهین: نفس

 نشناخت منو اون یعنی شد چهارتا چشام شنیدم که ای جمله از

 اول جلد مرده گل
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 دکترته نباش تونگران هیچی: شاهین

 نمیخوام دکتر من: نفس

 نیست خوب حالت تو هیییییش: شاهین
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 اینجا از ببر منو اتاقمون ببر منو شاهین: نفس

 میبرمت باش اروم تو باشه: شاهین

 کنه ارومش داشت سعی که بود شاهین و میلرزید کرد گریه نفس

 یریمم باز بیرون میریم باز شو خوب تو میریم باش اروم عزیزم نفسم: شاهین

 برات تفریح

 

 باش اروم تو میخرم بستنی

 .بود شده روحم سوهان شاهین های حرف میزد هق اروم نفس

 .شاهین: نفس

 نفسم جونم: شاهین

 بده صوتمو ضبط: نفس

 نه نفس: شاهین

 بده ضبطو شاهین: نفس

 نیست خوب حالت تو نفس:  شاهین

 بده رو ضبط میگم: نفس

 نفس بسه شنیدی صدبار رو ویس اون: شاهین

 بده رو ضبط شده تنگ صداش واسه دلم: نفس

 رتپ برداشت رو تخت کنار گلدون کرد قاطی نفس کنه مخالفت اومد شاهین

 .کرد

 .بده میگم: نفس

 اول جلد مرده گل
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 بیا باشه باشه باش آروم تو باشه:  شاهین

 صدای.  زد رو ضبط دکمه نفس اورد براش رو ضبط شاهین میلرزید نفس

 ذره ذره خودم

 .:کرد پاره وجودمو

 رنگ هم داشت طرح هم که میدیدم گل یک مثل رو نفس جوونی اوج تو من(.

 زیبایی هم

 که لیگ یک مصنوعیه گل یک مثل من واسه نفس.  نبود طبیعی نداشت بو اما

 هرگل

 هم هک زنده گل یک گله اون خانومم ریحانه.  بشه جایگزینش میتونه طبیعی

 بو

 هم.  داره

 

 یک به و کنم ول زندگیمو نمیتونم من زندگی هم لطافت هم رنگ هم طرح

 گل

 بی مرده

 اون به پس راضیم زندگیمم از و میکنم ازدواج دارم من.  کنم فکر ارزش

 بگو توهمی نفس

 یستن مربوط من به کنه تموم هارو توهم این و بیرون بکشه زندگیم از پاشو

 کدوم

 نهممک که دیونس فراریه یک من برای نفس مرده یا زندس یا.  قبرستونیه
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 بمیره هرلحظه

.) 

 قرص با نمیخواست دلم.  نفس داد و جیغ دوباره و ها حرف همون دوباره

 اروم

 میخوام شه

 . بیرون برن میگم تو بیان میخوان که هایی پرستار به.  کنم آرومش خودم

 فریاد نفس

 که اییه فکر چه.  بود گرفته بغضم.  زندس. کنه ثابت من به میخواست میزد

 نکرده من

 هک حدی در بیاد دردش که محکم اونقدر نه گرفتم دستاشو جلو رفتم بودم

 تکون نتونه

 داشته نگش میکرد اب رو سنگ دل بلندش های کنید ول های فریاد بخوره

 هیچ بدون بودم

 من جاش نشد شه اروم خودش منتظربودم شه خسته بودم منتظر حرفی

 ولش شدم خسته

 جیغش اخرین نگرفتم هارو پرستار جلو دیگه شد تر بلند هاش جیغ کردم

 ورود برای

 .بود دستش به بخش ارام سوزن

 هرکاری شده بدتر نفس.  اینجام هفتس یک االن نشستم میزم رو خسته

 نمیشه درست میکنم
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 بگم بهش هارو واقعیت میخوام کنم درمونش نمیخوام دیگه.  شدم خسته

 روزی چیو همه

 یک نشسته تختش رو بیداره نفس.  کنم شروع امروز از میخوام.  یکمش

 اما دستشه عکس

 بودک صورتش داره بغض چهرش ساکته.  جلو به خیرس نمیکنه نگاه عکس به

 چشاش

 :کردم شروع حرفی بدون مقدمه بدون.  وحشتناک سیاه

 نه.  شدم بارعاشق اولین واسه من میشه عاشق روز یک هرادمی میگن: طااها

 عاشق

 من. هن بودنت شیطون عاشق.  نه حرکاتت عاشق.  نه حرفات عاشق.  نه قیافت

 عاشق

 و شدم عاشق.  بود صادق ساده که دختری عاشق بود قوی که شدم دختری

 .شد دنیام اون

 وت سراب واسم اما.  شدم ترش تشنه روز به روز شناختمش بهتر روز به روز

 بود کویر

 گمش که دور اونقدر شد دور ازم شدم نزدیکش.  بودم گیجش.  بود محو

 من نفس.  کردم

 اول جلد مرده گل
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 شهر یادته.  دارما شاهد.  اومدم زیادی های راه.  گشتم دنبالت رو جا همه

 کارگاه سوخته
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 فرار مسعود یادته.  دنبالت اومدم شدم سوپرمن منم یادته.  دراوردی بازی

 دستتو.  کرد

 فتیمر بیمارستان.  شد بدتر.  بود زخم پات.  پات.  رفتیم دنبالش گرفتم

 من.  شدی بستری

 مرگ گفتم خودم با.  همیشه مثل شدم خوب زوتر من.  اومدم بهوش زودتر

 شیونم بار یه

 

 ریپس من نفس ؟ میدادی مثبت من به دادی رد من از بهتر به تو نه اما بار یه

 بگم که نبودم

 اینکه از.  باشم عروسکت اینکه از میترسیدم اما.  دیگه یکی نشد این

 یک خنده مضحکه

 منو مصبال قلب کردی فتح لعنتی توی.  تو نگم بهت نیومد دلم اما.  بشم ملت

 نیومد دلم

 ؟.میفهمییییییییی

 با من طرف چرخید نفس سر من داد با.  میشدم الل کاش.  زدم داد ناخوداگاه

 جیغ دیدنم

 :میزد فریاد پاشد بود دیده چی نمیدونم کشید

 .مردم اونجا من اره. طااااااااااهااااااااا. زخمممممممم. پااااااااا.  خووون: نفس

 طاها. بیاررررر منو برو.... بهوشم من....  میره خون داره ازم شااااااااهییین

 کن ول

 .اااااااام زنده من....  دستمو
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 طرفش رفتم کنم ساکتش اومدم میشد تداعی براش روز اون خاطرات انگار

 کردم التماس

 اشک و کردم التماس کردم التماس.  باشه اروم کردم التماس.  شه ساکت

 نفس.  ریختم

 زنده و من به لعنت شدم دور ازش.  میلرزید نشست شد الل دید اشکامو

 به لعنت.  بودنم

 نفس ردمک بلند سرمو.  پاشد نفس کردم حس بود پایین سرم. لعنتتتتت من

 میرفت داشت

 وت پیچید صدام دوباره.  بود شده دیر اما.  نرو نه زدم فریاد صوت ضبط طرف

 .گوشم

 . گذاشت اول از شد تموم ویس ریخت اشک حرفام کلمه به کلمه با نفس

 میخواست انگار

 

 . شروع نفس های وفریاد شد تموم ویس.  یاداوریش با بگیره انتقام من از

 دادم اجازه

 .کنن ارومش ها پرستار دوباره

 وابخ وقتی تختش کنار کنارش نشستم روز تمام.  بدم ادامه ترسیدم دیروز

 انقدر.  بود

 ومتم میگم چیو همه امروز.  کبودن دستاش کل کردن تزریق بخش ارام بهش

 این میکنم

 .بیدار یا بود خواب نمیدونم بود کشیده دراز.  رو وجدان عذاب
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 یوقت.  دوری فاز تو زدم بمونم نداشت دلیلی بودم کرده اعترافمو من( : طاها

 برگشتیم

 . ببندیم شرط دوباره کنارت بیام میخواست دلم بود کرده هواتو دلم انقدر

 اما بخندیم دوباره

 ودمب شده دیونه بدجور عشق طرف یه از ترس طرف یه از جلو بیام میترسیدم

 عروسی.

 یدمرقص تو با چون نه بودا داداشم عروسی چون بگم نکه. بود نظیر بی نینا

 بلغم تو وقتی

 زود.  بود شده متوقف دنیام اخه.  شه متوقف دنیا میخواستم میرقصیدی

 .زود خیلی گذشت

 اول جلد مرده گل
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 . شدن نگم نیام کردم سعی.  کنم کنترل زیاد کردم سعی خودمو شمال رفتیم

 حرفام کارام دلم

 ندومی واسه کردم اعتراف بار دومین واسه من.  گفتم بهت نبود خودم دست

 گفتم بار

 مونه.  نه کنما شکری نا نکه لبخند یه.  زدی لبخند فقط تو اما.  دارم دوست

 دنیام لبخندت

 

 محک واسم لبخندت اون نداشت حد که بودم خوش لبخند اون با اونقدر.  بود

 مثبت جواب
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 باید باشم داشته هواتو باید میکردم فکر شد تر عمیق حسم داشت رو

 .باشم مواظبت

 خالصه تو لبخند تو که دنیام و بودم من عااالی نه خوب.  بود خوبی روزای

 موقع میشد

 تورو اممی اینه میکنم که کاری اولین رسیدم وقتی میگفتم خودم با برگشت

 میکنم خودم مال

 ...)اما

 ارهدوب کنه قبول چیزیو هبچ نمیخواست نفس.  اورد بند زبونمو خودم صدای

 کلمه به کلمه

 نیدمش اینو روزا این انقدر بشم دیونه میخواستم سرم تو بود پتک حرفام ی

 کلمه به کلمه

 نم صدای با کنه شروع بکشه جیغ خواست نفس شد قطع صدا.  حفظم رو اش

 .شد الل

 .کن بس طاها مرررررررگ: طاها

 اب بود پر بود خیس چشاش انداخت من به نگاه یک بود غرش اماده که نفس

 چشاش دیدن

 .زدم زانو شکست بغضم

 . میکنی دیونم داری نفس.  کن بس خدا تورو.  عشقم.  جونم نفس: طاها

 من مرگ نفس

 شو خوب کن بس

 یرغ برام محیط بزنم حرف ترسیدم نشست جاش سر رفت نزد حرفی نفس
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 بود تحمل قابل

 . نفس اتاق تو میره داره شاهین دیدم خروجم موقع.  بیرون زدم اتاق از

 بهش لعنت

 

 میرسه که من به.  آرومه کنارش.  خوبه شاهین پسره این با چرا نمیدونم.

 .اه میشه دیونه

 مین سروصدا دیگه کشه نمی جیغ دیگه نفس اینجام من که هفتس سه االن

 میشینه اروم کنه

 زا.  میکنه خودخوری االن اون دادم قسمش کردم اشتباه میکنه گوش رو صدا

 موقع اون

 . بدونه چیو همه بهتره اما ترسیدم نزدم خودم مورد در حرفی باهاش دیگه

 اون از من حال

 رو اون از کنم کاری نمیتونم من و میزنه پرپر جلوم داره هفتس سه بدتره

 تنهاس اشکان

 .برگردم نفس با میکنم سعی برمیگردم اینجام که اخره هفته این.

 خوای نمی عزیزم نفس.  معلومه قیافت از بهتری امروز ؟ خوبی سالم: طاها

 .بی خوب

 .برگردی من با نمیخوای

 :بیام حرف به من شد باعث اون سکوت.  کرد سکوت همیشه مثل نفس

 اول جلد مرده گل
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 کردم صحبت مامانم با.  خواستگاریت بیام میخواستم برگشتیم وقتی( : طاها

 اما نه جدی

 . نبزنی حنا منو دست ندارین قصد گفتم مسخره به.  گفتم هایی چیز یک

 کشید ها شوخی

 یحانهر گفت مامانمم میخوام رو نفس من بگم اومدم تا گفت یکیو هرکسی باال

 دختر

 دیدم بزنم حرفی اومدم تا.  داره دوست میدونم هم اون چطوره مرضیه

 به زد زنگ مامانم

 دلم خوشحال مامانم.  گذاشتن قرار شد چی نفهمیدم و خانم مرضیه

 ناراحتش نمیخواست

 

 ریحانه خود با گرفتم تصمیم خودم با داره حق خیلی من گردن به اون کنم

 کنم صحبت

 اه بزرگتر و خواستگاری رفتیم.  کنه ردم اون بزارم و بگم چیو همه بهش

 هاشونو حرف

 دقت بهش تازه اتاق تو.  رسید ریحانه و من های حرف به نوبت رسید زدن

 بود ناز کردم

 تیح گفتم چیو همه کردم شروع بزنه حرفی نذاشتم.  معصوم خیلی معصوم و

 اشتباهی این

 طفق شدم ساکت وقتی.  میشدم نگاهش تو بغض متوجه لحظه هر.  شده که

 به خوش گفت
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 به میده منفی جواب گفت.  داری دوسش اینجوری تو که دختری اون حال

 نذارم که شرطی

 ریحانه پدر و بود ضعیف مالیشون وضع اخه.  کنه ازدواج مرد پیر یک با

 اونو میخواست

 تمنمیدوس شدم دل دو.  خواستگاری رفتیم ما که پولدار پیرمرد یک به بده

 بهش کنم چیکار

 ونهخ اومدیم ما و میخواد وقت گفت ریحانه.  بخواه وقت نده رد مستقیما گفتم

 خودم با کلی

 ریحانه با . باشه حکمتی شاید رسیدم نتیجه این به رفتم کلنجار و کردم فکر

 گذاشتم قرار

 ونچ نباشه محبت و عشق دنبال من تو اما میکنم ازدواج باهاش گفتم بهش

 مال من قلب

 . مندار شدم جین سین حوصله باشه نداشته بهم کاری گفتم.  دیگه یکی

 گفتم و گفتم و گفتم

 گهب کنه دعوام بودم منتظر حرفام شدن تموم بعد موند ساکت خدا بنده اون

 چیه حرفا این

 

 یه.  بمونه دوتا خودمون بین فقط نفهمن ها خانواده گفت باشه گفت فقط اما

 طول ماهی سه

 های ارک دنبال و بدن خبر همدیگه به ها خانواده و برسیم توافق به که کشید

 .باشیم مراسم
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 .)...که روز اون مثل

 رو خرس عروسک نفس شدم قافل نفس از که بودم خاطرات تو غرق اونقد

 بود گرفته بغل

 دست.  شد دور اون نزدیک رفتم من دورشد نزدیکش رفتم.  میزد هق و

 کردم دراز

 ازش شدم دور ترسیدم انداخت راه داد و جیغ کنم پاک هاشو اشک طرفش

 حرکاتشو معنی

 شاز صدایی خرسش تو کرد فرو سرشو نشست زمین رو همونجا نمیفهمیدم

 از نیومد

 .میکنه گریه داره فهمیدم هاش شونه لرزش

 نمیام جلو دیگه ببخشید باش اروم نفس: طاها

 طاقت دیگه صوتش ضبط سر رفت دوباره و انداخت من به نگاه یک نفس

 صدامو شنیدن

 ماسالت نگاه متوجه خروج لحظه بیرون زدم اتاق از نداشتم لعنتی ضبط اون از

 نفس امیز

 !نمیدونم چی برای التماس اما شدم

 اول جلد مرده گل
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 وارد.  شده تنگ پسرم برای دلم برگردم باید میزنم هامو حرف تمام امروز

 شدم که اتاق

 اسایشگاه تو دیونه مثل بیرون رفتم اتاق از نیست نفس شدم متوجه
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 .میزدم داد و میگشتم

 

 اتاق برم خواستم نبود نفس از خبری اما بودم کرده رو و زیر رو اسایشگاه کل

 زند دکتر

 نزدیکش رفتم. نشسته ها پله راه زیر نفس دیدم بدم خبر

 میکنی چیکار اینجا: طاها

 شدم خسته اتاق از: نفس

 بیرون بریم بیا: طاها

 فتمنر نیمکت یک رو نشست رفتم دنبالش حیاط سمت دوید و پاشد نفس

 جلو

 عقب همون از

 :زدم حرفامو ادامه

 ناامیدی و نگاهت تو بغض اومدی نینا همراه خرید واسه که روز اون( : طاها

 با دیدم رو

 صدقه قربون اونقدر همون واسه بشی متنفر ازم کنم کاری گفتم خودم

 که رفتم ریحانه

 اون دیدم تو نگاه تو جشنمون روز گذشت چی همه.  بود کرده تعجب خودش

 که رو عشقی

 . دمکر رو اینکار که فرستادم لعنت خودم به بود شده دیر اما بودم دنبالش

 زهر بهم جشن

 غیب درسی خبر بهم بعدا بودی رفته تو اما گشتم دنبالت چشم با بس از شد
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 زندگی.  شدی

 چه میزدم صدا تورو اسم و خونه میومدم مست.  بودم کرده زهر ریحانه به رو

 به که جاها

 اام کردم خالی ریحانه سر دلیمو و دق تمام که جاها چه.  نفس گفتم ریحانه

 بود صبور اون

 شبا تمگف.  نگفت هیچی نمیخوام بچه من گفتم بهش.  نگفت هیچی مهربون و

 خونه نمیام

 من و اومد باران اینکه تا.  نگفت هیچی جداس اتاقامون گفتم.  نگفت هیچی

 حرف اون

 

 . شد بدتر بود بد حالم.  بود شده دیر اما حرفام از بودم پشیمون زدم هارو

 کمکم ریحانه

 رو ادنی میخواستم حاملس ریحانه رسید خبر بهم که روزی بیام خودم به کرد

 اما بریزم بهم

 به ماه نه اون تو میشد اب دلم تو قند میکردم فکر شدن پدر به وقتی.

 شدم وابسته ریحانه

 مانزای سر ریحانه اینکه تا.  چی یعنی متاهلی زندگی فهمیدم تازه ماه نه اون

 رفت دنیا از

 )کن حاللم نفس بوده تو نفرین اینا فهمیدم

 مگرفت بازوشو صدا دنبال بره میخواد فهمیدم اتاق سمت بره پاشد نفس

 ماومد کردم غلط نفس پشیمونم بخدا رو صدا اون ولکن کن بس نفس: طاها
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 کنم جبران

 .کنیم زندگی دوباره اومدم

 .طرفم برگشت نفس

 اول جلد مرده گل
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 کنار برو: نفس

 نخوردم تکون جام از

 گنار برو میگم: نفس

 .کنیم زندگی هم با بریم خونه برگردیم هم با شو خوب زودتر نفس: طاها

 ختمری خودم تو هرچی تا برو نشده باز دهنم تا برو کنار برو وثوق اقای: نفس

 نریزم و

 بیرون

 .زدم صداش اروم

 نفس: طاها

 وقتی ردم نفس و عشقت عروسی تو بیا گفتن بهش که وقتی مرد نفس: نفس

 عشقش برای

 

 سال3 هک وقتی مرد نفس.  میرقصید دیگه یکی بغل تو عشقش و میزد پر پر

 منتظر اینجا

 دز دور رو دنیا کل عشقش که وقتی مرد نفس.  نشد خبری اما موند عشقش

 اونوقت
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 ها بخش ارام و میکرد صدا عشقشو که وقتی مرد نفس.  طرفش برگشت

 میکردن ارومش

 . نشنید مرده اون جز جوابی و بود هاش سوال چرای منتظر وقتی مرد نفس.

 نفس اره

 واستی باید چون سخته بودن سالم اما سالمم روانی نه ام دیونه نه من.  مرد

 بغضت جلو

 و کنن گریه میتونن ها دیونه چون دیونه یک شدم.  هات فریاد جلو واستی

 ازشون کسی

 سکوت نخواد ازشون کسی و بزنن فریاد میتونن ها دیونه چون نخواد دلیل

 دیونه چون کنن

 ) .دلیل بدون کنن زندگی میتونن ها

 واقعا.  وجدان عذاب کلی میون گذاشت منو و اتاقش طرف برگشت نفس

 چیکار نمیدونستم

 شاهینه دیدم عقب برگشتم اومد سرم پشت از هایی قدم صدای.  کنم

 .اوردی در رو نفس گریه اینکه خاطر به وقت هیچ: شاهین

 چیکارشی؟ تو: طاها

 .مریضش: شاهین

 کردم نگاش تعجب با

 اول جلد مرده گل
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 زن واسم داد یاد بهم رو زندگی اون اما داشتم رو نفس درد منم: شاهین
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 گفت و گرفت

 

 دیفر اون اگه گفتم خودم با گرفت ازش اونو زندگی یکی اما و کنم زندگی

 که

 رو نفس

 به زنده االن میخواد دلم میدونستی.  میکشمش کنم پیدا کرده اینجوری

 .کنم گورت

 نیستی نفس عاشق تو یعنی: طاها

 هستم: شاهین

 شدم گیج من: طاها

 خواهر به برادر عشق مثل دارم دوست عاشقانه رو نفس من: شاهین

 اها: طاها

 .شده تو مثل ادمی عاشق که نفس حیف:  شاهین

 .کردم بدی دختر این به من چقدر بودم نفس های حرف کف تو هنوز

 شدم اتاقش وارد ببرم خودم باهم رو نفس اودم برگردم باید دیگه امروز

 نشسته اروم نفس

 تمرف کیه؟ مال عکسه اون نمیدونستم هنوز بود شده خیره عکسی به و بود

 رو عکس جلو

 وشجل.  برگردوند روشو دیدنم با نفس بود نوید عکس.  قاپیدم دستش از

 زدم زانو

 کی بیا.  شده تنگ برات دلشون همه بخدا برگردیم بیا.  عزیزم.  نفس: طاها
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 جدید زندگی

 .کنیم شروع رو

 برام کافی اندازه به اینجا نمیخوام هم جدید زندگی نمیام جایی من: نفس

 برو هست خوب

 .نمیام جایی تو بی من: طاها

 گذشته مثل درست برو: نفس

 نبخشیدی؟ منو هنوز دادم توضیح برات چیو همه منکه: طاها

 ات برو طاها نمیبخشم وقتم هیچ نبخشیدم نه.  درست دادی توضیح: نفس

 صدا رو شاهین

 

 نزدم

 چیکارس اینجا پسره این نمیفهمم اصال شاهین بازم

 اول جلد مرده گل

346 
 چیکارس؟ اینجا اون اصال مربوطه چه شاهین به: طاها

 روز مهم ندارم نیاز تو به شادیم روزاش تو من ؟ ای چیکاره اینجا تو: نفس

 بود سختم های

 مهم.  بودم کنارش من بود بد حالش اون که بود هایی روز مهم.  کنارم اون که

 هایی روز

 هایی روز.  واستاد صبور اون و کردم خالی اون سر تو از دلیمو و دق که بود

 جیغ که



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 586 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اون میگی حاال بود کننده اروم اون. حرفی هیچ بی بود شنوا اون و کشیدم

 .چیکارس

 نکن نامردی دارم دوست من نفس اما: طاها

 نداره اون مگه: نفس

 برادرانس حسش گفت اون اما: طاها

 بود خواهرانه من حس چون شد برادرانه: نفس

 میگی؟ چی: طاها

 شکستم رو شاهین دل تو به احماقانه حس یک خاطر به من هع: نفس

 شدم عصبانی افتاد تازه دوهزاریم

 پیشش برو میخوایش اگه نبودم زحمت به راضی: طاها

 میرفتم وگرنه شده دیر حیف: نفس

 دیری؟ چه: طاها

 داره بچه و زن االن اون: نفس

 هک بزنم حرفی خواستم بود باخته حریفم زحمت بی شدم خوشحال خیلی

 بچه یک با شاهین

 اتاق تو اومد

 

 خاله نرگس سالم:  نفس

 خوبی ننس خاله سالم:  بچه دختر

 .شدم عالی دیدم تورو: نفس

 اول جلد مرده گل
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 خدا تورو نگیر تحویلم انقدر: شاهین

 شدیا حسود: نفس

 بودم: شاهین

 اتاق از شد بد حالم بود ای دیگه کس برای نفس خنده اینکه از.  خندید نفس

 بیرون زدم

 هنوز هرچند شدم موفق اما کنم راضی رو نفس تا کشد طول ای هفته یک

 به جوابی

 ونممیت نمیدونم.  بسه برام برمیگرده داره که همین اما نداده من خواستگاری

 سد مقابل در

 مکمک خودت خدایا.  ن یا کنم خودم مال رو نفس و کنم مقابله جلومه بزرگی

 .کن

 نیما برای چیو همه گفتم نینا به.  نفسم و خودم کارهای درگیر االن تا دیروز از

 خانواده و

 رگسن و نگار و شاهین با داره نفس.  دوششه به سختی کار.  بگه نفس و من

 خداحافظی

 خیلی غمگینه.  میکنه

 .دیگه بریم نفس: طاها

 رو نفستون نمیخوریم واستین طاها اقا: شاهین

 اما رهبگی ازم رو نفسم هیچجوره نمیتونه و نداره منظوری هیچ میدونم اینکه با

 خوشم ازش
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 .اصال نمیاد

 

 تازه ومن میکنه خدافظی نرگس کوچولوشون دختر و خانم نگار با نفس

 متوجه

 میشم

 .نیست شاهین واقعی دختر نرگس

 رسف های روز مثل درست نشستم نفس کنار ماشین توی خوشحالم خیلی

 نفس.  شمالمون

 و مشناس روان یک میفهممش جلو بیاد نخواست نشسته عقب حرفی هیچ بی

 حرکاتشو تمام

 انجام ماشین تو خواستگاریمو اولین.  متنفره من از االن اون. میکنم درک

 متظر میدم

 منفیه جوابم ها حاال حاال میدونم چون نمیمونم العملش عکس

 نفس: طاها

 میکنه نگام بگه چیزی اینکه بدون

 .ندادی جوابمو: طاها

 اول جلد مرده گل
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 جوابی؟ چه: نفس

 میشی خونم خانم: طاها

 .میکنم تحمل اما میسوزنه وجودمو عمق تا نفس پوزخند
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 مشکالت خدا.  خونشون برگردوندم رو نفس بودن راه تو کامل روز یک بعد

 به رو بعدی

 .بگذرونه خیر

 :نوزدهم فصل

 :نفس

 استرس از فارق.  بودن عروسک از خسته.  هاش ادم از خسته.  دنیا از خسته

 تختم رو

 دل این از همه. باخبرن رازم از همه و برگشتم میشه ماهی یک.  کشیدم دراز

 با لعنتیم

 

 وقت هیچ شده تنگ خیلی باران برای دلم.  کرده اشتی باهام تازه نینا.  خبرن

 نمیکردم فکر

 رحمت همه از تر بد.  کنه خوش جا دلم تو اینجوری بودم متنفر ازش که بارانی

 خانوادم

 وشخ دلم وسط این.  رونمیخوام اینا من.  الکیشون محبت.  میکنه تر بد حالمو

 به بود

 دو و سال یک وارد دیگه االن نوید ثمین و نوید.  برادرزادم و زاده خواره

 میشه ماهگیش

 قید اومد دلم چجوری نمیدونم.  ناز و شیطون هردو.  ماهس9 هنوز ثمین و

 بزنم خانوادمو

 مادرش مثل.  میشینه زیاد دلم به اشکان معصومیت وسط این.  برم و
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 اروم و ناز معصومه

 هاش جیغ که ثمین برخالف میدوزه بهم رو زمان و زمین که نوید برخالف

 گوش

 رو همه

 با . نشینه دل خیلی ولی نیست بیشتر ماهش7 مظلوم و ارومه اشکان کرده کر

 شدن کشیده

 .بیرون اودم خیال و فکر از ثمین توسط موهام

 ثمین کن ول موهام اخ اخ: نفس

 قصد خانم تنبل.  بابا بگه بلده تازه.  میفهمه چی بچه این اما دیونه منم خخخ

 که رفتنم راه

 ور بود شده بیدار خواب از تازه که رو ثمین.  کنیم کولش باید همش نداره

 و گرفتم بغل

 پارکت رو داره دوباره که نوید به خورد چشمم ها پله وسط.  پایین رفتم

 افتاد میکشه نقاشی

 نکن خاله نوید: نفس

 .خاله چال:  نوید

 اه نکن نوید زشتیه کار: نفس

 

 اول جلد مرده گل
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 .گریه زیر زد و انداخت بهم نازش سبز های چشم اون با نگاه یک نوید
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 ؟ بچه چته وای: نینا

 پالسه اینجا همیشه مثل که شد جلب نینا طرف به توجهم

 .میکنه بگل رو شمین بعد موکونه دعوا همج نداله دوشت منو خاله: نوید

 .زبونیش شیرین و رفتم صداش صدقه قوربون باز هزارمین برای

 .شه ای عقده بچم خوبه خانم نفس بفرما: نینا

 کردم بغل رو نوید و نینا بغل دادم رو ثمین

 کوچولوعه ثمین خاله عزیز.  بره زبونیت شیرین این قربون خاله: نفس

 نمیتونه

 بره راه

 دالی دوش بیجتر او تو:  نوید

 جونم خاله نه: نفس

 هام اخم طاها دیدن با پایین رفتم و کردم نازش های لپ از ابدار ماچ یک

 این.  توهم رفت

 نتونستم هنوز.  نمیره هم رو از. خواستگاری میاد داره بکوپ هفته یک

 .ببخشمش

 . ودب بغلش که اشکان به خورد چشمم نشستم گوشه یک رفتم سالم بدون

 بود نشسته ساکت

 مهمون یک مثل پدرم.  میکرد گوش پدرم و طاها های حرف به داشت انگار و

 با محترم

 وسط این بودن همه. بودن جمع همه.  نمیخوام من چیزی میکرد رفتار طاها

 من
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 خبر بی

 اما طاها بارها زد حرف باهام پدرم بارها زد حرف باهام نینا بارها.  جا همه از

 جوابم من

 اتاقم تو االب رفتم و نینا پای رو گذاشتم رو نوید حرفی هیچ بی.  نمیکنه تغییر

 مثل درست

 

 .ماه یک این شب هر

 :بعد سال دو

 تکراری های حرف همون داره و نشسته جلوم همچنان که میکنم نگاه طاها به

 میزنه رو

 یخواستگار میاد بار سه ای هفته ساله دو نمیفهمه ادم زبون این چرا نمیدونم

 و گل انقدر.

 راشب شده انگار.  شدم خسته شیرینی و گل هرچی از من که خریده شیرینی

 .عادت

 الکی های قرار و قول و تکراری های حرف همون دوباره

 اول جلد مرده گل
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 کردی خستم کن بس طاها: نفس

 بیا کوتاه نفس: طاها

 بیرون برو تونم نمی نمیتونم: نفس

 نمیرم نگیرم بعله جواب تا نمیرم: طاها
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 کنم ازدواج تو با نمیخوام من: نفس

 منو ببخش نفس.  کنه اشتباه میتونه ادمی هر بخشی نمی منو چرا نفس: طاها

 خواهش

 میکنم

 جواب همون دوباره.  تکراری های حرف از خسته در طرف رفتم پاشدم

 تکراری

 دادم رو

 :بهش

 بیرررررون ببخشمت نمیتونم من.  اشتباه تا داریم اشتباه: نفس

 زدم داد کنه دفاع اومد طاها

 بیییییییییروووووووون: نفس

 . میکنه گریه اروم اروم و نشسته در پشت اشکان دیدم کردم باز که رو در

 بدون طاها

 

 کردم بغلش اشکان طرف رفتم.  شد خارج اتاق از اشکان به انداختن نگاه

 .اتاق تو اوردم

 هاشو اشک دستم با ؟ بده باید معصوم بچه این رو طاها های کار جواب چرا

 .کردم پاک

 !ها کنی گریه نبینم دیگه جون خاله: نفس

 ندالی؟ دوش بابامو واگعا تو.  خاله: اشکان

 کشیدم هاشو لپ
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 .میکنیم شوخی بابات منو خاله نه: نفس

 همیشه ارومه بچه این میکنن دیونه رو ادم که ساله سه های بچه برخالف

 خودش با سرش

 .کرد میخکوبم سوالش گرمه

 کو؟؟؟ من مامان خاله: اشکان

 اول جلد مرده گل
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 بهش رو مسخره جواب همون بگم بهش چی نمیدونستم.  گرفت گلمو بغض

 .دادم

 .مسافرت رفته: نفس

 ؟ نمیاد چرا:  اشکان

 بود شجواب افتادم سرپایین فقط انداختم روم به رو ی ساله سه بچه به نگاهی

. 

 بشی؟ من مامان تو میشه خاله:  اشکان

 من؟؟؟: نفس

 اله: اشکان

 ؟ چرا: نفس

 .دارن دوست خیلی ثمین و نوید.  مهربونی چون: اشکان

 اخه که نمیشه: نفس

 

 بشو خوب.  بشی من مامان قراره شما میگه همش که طاها باابا.  چرا: اشکان
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 دیگه

 ویدد بیرون پرید بغلم تو از اشکان.  اومد لبام روی لبخند لهنش از ناخوداگاه

 .باباش طرف

 اخ جوون اخ.  شدم دار نفس مامان باالخره جووون اخ جووون اخ:  اشکان

 جون

 خیره نم نگاه و میکرد نگام تعجب با طاها.  رفتم ها پله پایین تا اشکان دنبال

 خوشحالی به

 ...بود اشکان

 ردهک تغییر اونقدر. باشم من این نمیشد باورم انداختم اینه به نگامو اخرین

 منو نینا که بودم

 . نهک عوضم انقدر برداشتن ابرو و صورت اصالح یک نمیکردم فکر.  نشناخت

 با

 مین باورم.  رفتم عروس گریم اتاق سمت به ارایشگر سعادتی خانم راهنمایی

 باالخره شد

 .باشم رسیده طاها به

 .شد تموم باالخره خانم عروس کن باز چشاتو: سعادتی خانم

 ام ای سورمه چشمان.  اند شده گو دروغ ها اینه تمام امروز کردم باز چشامو

 الی البه در

 . میزد سرخی به اینبار قرمزم های لب و بود شده گم مشکی های چشم خط

 که سفید لباس

 اول جلد مرده گل
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 . چرخیدم.  چرخیدم گرفتم دست در را بود گرفته حصار زیر را تنم تمام

 انقدر.  چرخیدم

 .میدادم زمین اغوش به جان بود نداشته نگه مرا نینا اگر که چرخیدم

 .ببینیمت ماهم واستا تو چته: نینا

 ؟ شدم خوشگل: نفس

 

 عزیزم بودی: صبا

 دار فرزند دیر انقدر چرا نمیدانم.  میکنم نگاه اش برجسته و شکم و صبا به

 میدانم اما شدند

 داشت نخواهد صبا خوبی به مادری فرزند ان

 قهقه به را همه خنده ثمین صدای که بودم اینه در خود کردن نگاه مشغول

 .کرد وادار

 ؟ هستید من نفس خاله شما.  ببخشید:  ثمین

 ماعال که سعادتی خانم صدای.  میدیدم ام خانواده تک تک نگاه در را تحسین

 طاها میکرد

 به و انداختم صورتم روی را شنلم.  کرد ساکت را همه است من منتظر

 زندگی استقبال

 خودم از که غروری تمام با طاها شده دراز دستان به بود قفل نگاهم.  رفتم

 میدونستم بعید

 دادن گیر کلی از بعد.  گذاشتم تنومندش دستان در را کوچکم دستان
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 باالخره فیلمبردار

 .بود صورتم روی شنل همچنان.  شدیم ماشین سوار

 اهم اهم: طاها

 هوم: نفس

 ببینمت کنار بزن نفس ااااا: طاها

 کنار؟ بزنم من نشستی رل پشت شما: نفس

 .بود شنل منظورم: طاها

 زشت حرف نوچ نوچ: نفس

 ببینمم زنمو همه قبل منه حق این دیگه نشو بد اااا: طاها

 .کردن خوشحالی اظهار هام سلول تمام زنم کلمه از

 اول جلد مرده گل
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 شرط به: نفس

 

 بود شده تنگ خیلی هامون بندی شرط برای دلم خخخ: طاها

 بگم؟ خوب: نفس

 :بگوشم: طاها

 باید من برگشت موقع ولی ببینی منو خواستی چقدر هر تو میزارم من: نفس

 رل پشت

 .بشینم

 .شد ناراحتیم باعث طاها خنده
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 میخندی؟ چرا مرض: نفس

 کنه؟ رانندگی عروس دیدی کجا تو جون بچه اخه: طاها

 دیگه بشه شروع جایی یک از باید ولی جا هیچ: نفس

 کنم فکر باید: طاها

 بدو کن فکر خوب: نفس

 ارزه نمی نوچ اوووووووووووووووووووم: طاها

 برات دارم....  خیلی: نفس

 میدونستی باحاله خیلی خوردنت حرص: طاها

 میبینیم شمارم خوردن حرص: نفس

 منتظرم: طاها

 .براش دارم.  عروسی روز در جنگ یعنی این

 ویت کنون عقد مراسم یک من خواسته طبق میشدیم نزدیک قبرستون به

 رضا بهشت

 دیدم رو ها بچه دور از.  باشه جشنم تو داداشمم میخواستم.  میشه برگزار

 ما قبل که

 شده دراز دست به نگام.  من دنبال اومد پارک رو ماشین طاها.  بود رسیده

 با بود طاها

 اول جلد مرده گل
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 . ضربه اولین این جووون شدم رد ازکنارش ها شاخ این کپی.  پورخند یک
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 کنارم طاها

 عصبانیه بود معلوم میکشید که تندی های نفس از گرفت قرار

 بچرخیم تا بچرخ اینجوریه ااا: طاها

 میشه حیف کنار میره شنلم بچرخم: نفس

 ینزم روی قبر کنار.  نوید قبر سر به بودیم رسیده بده جوابمو اومد تا طاها

 برام نشستم

 کسی االن میخواست دلم.  نه یا بشه خاکی سفیدم لباس نداشت اهمیت

 با راحت تا نباشه

 طرف یک من. بود زیاد کنارم حاضر افراد تعداد حیف اما بزنم حرف نویدم

 قبر

 یک طاها

 کیه این کیه این.  بود نشسته نوید قبر سنگ رو ما بین اشکان دیگه طرف

 ثمین و نوید های

 رو فضا این من.  بود حاکم جمع تو بدی بغض.  بود اعصابم رو خیلی

 اما نمیخواستم

 ترجیح الکی های خنده قراری بی به هارو بغض این ارامش بهتره اینجوری

 واسه.  میدم

 پشت های اشک بار صدمین واسه خوندم رو نوید خاک روی شعر بار صدمین

 رو پلکم

 .نرسید صدام به زورم اما زدم پس

 یاخر روز یادته.  داداش خوشحالی نویدم.  نفسم خوبی داداشی سالم( : نفس



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 600 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اومدم که

 ضامن شدی؟ ضامنم خدا پیش تو.  هامو التماس یادته.  میکردم گریه اینجا

 .خوشبختیم این

 اب اومدم االن بخوری؟ اب من اجازه بدون نداری حق میگفتی بودیم بچه یادته

 اجازه

 

 . نویدم.  داداشم.  کنم زندگی تو اجازه با اومدم االن.  خودم خونه برم خودت

 .زندگیم

 ) .میدی؟ اجازه

 گوش انگار.  کردم خفه هامو نفس بارها.  کشیدم دست اسمش روی ها بار

 بود شده کر هام

 های شانه لرزش بودم شده کور انگار.  شنیدم نمی رو مادرم هق هق صدای

 رو پدرم

 این.  میکنم پخش حلوا دارم شیرینی دادن جای به عروس تازه من.  ندیدم

 صداتا از حلوا

 ذشتگ اول بار.  خوند عاقد.  خندیدم گریه جای به.  تره شیرین برام شیرینی

 چشم همچنان

 بار.  بود ناراحت خاک روی بود شده حکاکی که نوید چهره به بودم دوخته

 دوم

 گذشت

 بار ؟ باشه ناراضی داداشم نکنه ترسیدم.  میشد تر سرد لحظه هر نوید سنگ
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 همه سوم

 گرفتن برای طاها دست من لبان به بود خیره ها چشم بودند کرده سکوت

 شده دراز دستام

 منتظر همه.  میخواندم اش پیشانی های چین تک تک از رو استرس.  بود

 من و من جواب

 بود پیچیده جمع توی ارام های پیس پیس.  نوید جواب منتظر

 ها منتظرن همه نفس.  نفس: طاها

 طاها نمیتونم: نفس

 اول جلد مرده گل
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 نبر ابرومونو اما رل پشت بشین تو باشه کردم غلط نفس: طاها

 :زدم فریاد بستم را چشمانم.  بود ها کجا من فکر میگفت چی طاها

 اشداداااااااا منتظرم نمیگم بعله نباشی راضی نویییییییییییید: نفس

 

 پیچیده بودنم دیوانه اوازه میکردم حس خودم روی را مردم امیز ترحم نگاه

 با من و بود

 .میزدم دامن ها شایع ان به حرکتم این

 ویدن جواب دنبال گرفتم نادیده را طاها های التماس بودم بسته را هایم گوش

 ها اسمان تا

 دیلبخن با زرین لباسی در دیدم را نوید.  گشودم را ام بسته چشمان.  رفتم

 چال که زیبا
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 خنده.  خندید داد تکان سر نویدم.  بود گذاشته نمایش به را اش گونه های

 من بعله در نوید

 ...شد مشخص

 خواهشا برو اروم نفس: طاها

 هامونو عکس بریم وقراره بیرون اومدیم قبرستون از میشه ساعتی نیم

 رفتن بقیه بگیریم

 تهنشس پشت اشکان.  ندیده منو هنوز طاها ولی.  نشستم رل پشت من تاالر

 میخندید و بود

 ها مارو میکشی اروم نفس: طاها

 ؟ بهشت نمیای من با بگی میخوای یعنی: نفس

 باشه جهنم وسط جامون کنم فکر ولی ؟ چرا بهشت: طاها

 نمیدونم تورو کردن ردیف برام قبل از مشخصه جام که من: نفس

 ببری؟ خودت با منم میشه مامان: اشکان

 نمیای؟ من با بابایی: طاها

 بهتره نفس مامان جای نه: اشکان

 دل ته از خنیدیدم

 کن توف هستشم جونت نوش جون طاها خوردی خخخخ: نفس

 نمیاد در کرده گیر: طاها

 اول جلد مرده گل
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 باال بردم پشتش به زدن برای دستامو

 اومد در کردم غلط نزن نه نه: طاها

 عروسی های عکس بچه با که باشیم خانواده اولین کنم فکر باغ رسیدیم

 رو اشکان.  گرفتیم

 ارمبی در رو شنل میخواستم.  بگیریم هامونو عکس ما تا باغ اخر بودن برده

 بود قفل نگاهم

 طاها منتظر نگاه به

 چیه؟ ها: نفس

 انتظار از مردم دیگه نکردم پارش تا بیار در د: طاها

 نمیخوام: نفس

 چی؟ حاال شی سوار تو دادم موندم قولم سر من دیگه نکن لج خخخ: طاها

 حصار اهاط دست برداشتم رو شنل پایین انداختم سرمو طفلکی میگفت راست

 به شد چونم

 چشش های رگ موی تک تک تو رو تحسین برق.  کرد بلند سرمو ارومی

 دیدم

 ای؟ توفرشته...تو..  ت: طاها

 نمیدونستی؟ اره: نفس

 نه: طاها

 .بهش زدم چشمک یک

 بدون حاال: نفس

 .داشتم سوال یک گرفتن عکس قبل نفس: طاها
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 ؟ بگو هوم: نفس

 بخشیدی؟ قلبت ته ته از منو واقعا: طاها

 . نوزه بودم نیومده کنار خودم با نمیدونستم سوالم این به جواب بود سکوت

 پایین سر

 انداختم

 اول جلد مرده گل
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 .نفس کن نگاه منو: طاها

 .کردم سکوت

 کن نگاه منو گفتم: طاها

 بهش دوختم دارمو نم چشای

 باهم ات ببخش بشیم زندگی وارد کینه با نمیخوام ببخشی؟ منو میشه: طاها

 جنگ به بریم

 .ها مشکل

 . چیو همه کردم فراموش بستم چشامو.  میبخشیدم باید میگفت راست

 کردم باز چشامو

 !بخشیدم: نفس

 ؟ قلبت ته از: طاها

 بر اهاط بوسه اما باشه داشته ته و سر که ندارم قلبی دیگه من بگم خواستم

 توان چشمانم
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 .گرفت ازم را حرفی هر

 .قلبم ته از: نفس

 رفتنگ از بعد میگرفت فیلم فیلمبردار و میدویدیم باغ توی طاها با خوشحال

 رفتیم ها عکس

 رقص جز.  نیست یادم عروسیم از چیزی که بودم خوشحال اونقدر.  تاالر

 اگر. دونفرمون

 احساس انقدر میکردم پرواز گلستان های باغ توی یا میدویدم ها ابر روی

 نمیکردم ارامش

 خاطره و گذشت باد و برق مثل چی همه.  داشتم ارامش طاها اغوش توی که

 یک شد

 ما با اشکان نذاشتن چرا نفهمیدم هنوز من رویایی خاطره یک.  زیبا خاطره

 .بیاد

 بود؟ چطور عروسی خانم نفس خوب خوب: طاها

 کاستی و کم هیچ بی بود عالی:  نفس

 خوشحالم: طاها

 

 منم: نفس

 چرا؟ نمیپرسی: طاها

 اول جلد مرده گل
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 خو معلومه: نفس
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 جدا؟: طاها

 .داری منو چون اره: نفس

 .ها پرویی خیلی خخخ: طاها

 میدونم: نفس

 دیگه شدم بازیت زبون عاشق: طاها

 میدونم اینم: نفس

 ؟ یعنی جهانی عالم تو: طاها

 نمیدونم رو سوال یک جواب چون نه: نفس

 سوال؟ کدوم: طاها

 داری؟ دوسم واقعا: نفس

 پرسی احوال خونتون میومدم دوسال پ ن: طاها

 باباما خونه برگردم میگه شیطونه: نفس

 .میکنه غلط شیطونه ن ن: طاها

 نشنیدم سوالمو جواب: نفس

 .بکنی فکرشو اونچه از بیشتر خودم از بیشتر اره اره اره: طاها

 شنیدم حاال: نفس

 .بگیا نظرتو باید شمام متقابال عشق ابراز بعد اصوال: طاها

 .میکنم خبرت شد عوض نظرم وقت هر گفتم قبال من: نفس

 ها داره عواقب هات زبونی بلبل این: طاها

 اول جلد مرده گل
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 جا همه از فکر بی

 

 .هستم عواقبش پای: نفس

 هک دختری هر برعکس.  بود طاها قدیم خونه که ای خونه خونمون به رسیدیم

 این از باید

 خونه این تو طاها و من عشق قربانی چون خونم این عاشق من میاد بدم خونه

 کاش. بود

 .ردمیک باز موهامو های گیره طاها و بودم نشسته تخت رو.  ببخشه منو ریحانه

 .شد چی رمانت اخر نگفتی نفس: طاها

 .شد تموم غمگین: نفس

 ؟ بگی بنداخرشو کنم خواهش میشه: طاها

 گیر نفس عشق ماجرای تو شم غرق میخواست دلم کشیدم عمیق نفس یه

 اما رمانم

 :کردم زمزمه اروم پس شم دور خودم دنیای از نمیخواستم

 از خبری هیچ.  برگشت امریکا از فرزند یک با ها سال از بعد ارام( : نفس

 نداشت اشکان

 رکنا از خیابون یه تو.  دیگس چیز یک اول عشق اما بود راضی زندگیش از.

 و پدر یک

 بود رویاهایش اشکان شناخت زود ارام بود اشنا مرد چهره کرد عبور دختر

 زمزمه ایستاد

 جواب و شنید رویاهایش مرد زبان از را خودش نام متقابال را اشکان نام کرد
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 بعله

 )بود عاشقی ها سال جواب فرزندانشان

 دختر ای معرکه تو بود عالی: طاها

 میدونم اینم خخخ:  نفس

 داری؟ دوست دختر تو نفس: طاها

 ارام فقط اسمشم اره: نفس

 ارامم کشیدن اغوش در برای میکنم شماری لحظه دارم: طاها

 

 های زمزمه و محبت از رگباری زیر.  شدم سفید و سرخ طاها های حرف از

 به عاشقانه

 .رفتم خواب

 :طاها

 اول جلد مرده گل
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 واستا اشکااااااان.  ندو اروم نفس: طاها

 .میکنیم بازی داریم بیا دیگه نزن غز ااا: نفس

 از . میدویدند سوخته شهر های تپه توی که بود نفس و اشکان دنبال نگاهم

 دوتا این دست

 .نگرانی از میمیرم دارم نمیکنن منم فکر اصال

 ندووووووو اخرته ماه اروم نفس: طاها

 بیا ام شما اقاااا بچرخه بچه تا بدوووم باید اتفاقا: نفس
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 نبالشوند.  بیفته براش اتفاقی میترسیدم رفتم دنبالش لجباز این دست از

 خنده به و میدویدم

 دل اما بود بهتر خنده ها صد از خنده این میکردم گوش اشکان و نفس های

 قانع من نگران

 مجلو به حواسم بکنم نشستن به راضی رو نفس حااقل تا دویدم شد نمی

 دیدم هو یک نبود

 پرتاب داشت نفس به خوردم. بود شده دیر واستم اومدم تا واستاده نفس

 تازه ذهنم میشد

 .گرفتمش اغوش در عقب از دستام با کرد کار به شروع

 ؟ چته هوووووووووووووی جییییییییییغ: نفس

 میستی؟ وای هو یک چرا: طاها

 .میرفتم کجا بود خالی جلوم: نفس

 ویت افتاد نفس که افتادم روزی یاد نفس پای جلوی گودال به افتاد نگام

 درست گودال

 

 .بود گرفته ازم گوشی یک و بود زده تیغ کلی منو که روزی همون

 !!دارما رو گوشی اون هنوز من: نفس

 .میکنم فکر اون به دارم فهمیدی کجا از شیطون ای: طاها

 .میکردم فکر همون به منم اخه.  نبود سختی کار: نفس

 زمین روی نشوندمش تپه سر بردمش و خودم طرف کشیدمش پشت از

 نخور تکونم جا همین بشین: طاها
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 کنم بازی اشکان با برم میخوام کن ولم نمیخوام: نفس

 اول جلد مرده گل
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 .نکشید عقلت تو بشینه کشید عقلش بچس اشکان: طاها

 و منشست کنارش.  میپایید چشمی زیر رو اشکان که شدم نفس نگاه متوجه

 خیره هردو

 نفس با سال5 این توی اونقدر.  بود خودمون پسر انگار که اشکان به بودیم

 احساس

 واقعی فرزند و مادر میکنن فراموش دوشون هر گاهی که میکنه راحتی

 هرچقدر.  نیستن

 رفک اون و نگه اشکان به ریحانه از هیچی شه راضی که کردم کار نفس روی

 نفس کن

 بهش و ریحانه خاک سر میبره رو اشکان هفته هر.  نشد راضی واقعیشه مادر

 مادر میگه

 از رو امنگ.  خییییییییلییییییییی دارن دوست رو هردوشون.  اینه واقعیش

 .گرفتم اشکان

 یباتقر.  بود کرده ترش خانم خیلی اومدش جلو شکم که نفس به شدم خیره

 های روز

 تمام خدایا.  میکنه خواهرشو شماری لحظه اشکان بیشتر همه از و اخرشه

 مو دارایی
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 متوجه. نگیر ازم رو زندگی کوچیک کانون این.  نگیر مو خوشبختی اما بگیر

 نفس شدم

 ودشخ سر بال یک سر اخر اگه دختر این میره کجا باز بابا ای.  پاشد کنارم از

 با.  نیاورد

 شعر و دویدن هم دنبال دوباره.  اشکان کنار رفت کردم همراهیش چشام

 از رو خوندن

 :گرفتن سر اول

 نکنم دماغم تو دست من به گفته مامانم: اشکان

 نکنم جیش حوض حوض لب.  نکنم شوت نیارم در قیلی قیلی

 نکنم گوش اون حرف به نکنم بوس رو اصغر

 تشو بیارم در قیلی قیلی بکنم دماغم تو دست دارم دوست ادبم بی من اما

 بکنم

 .بکنم گوش اون حرف به بکنم بوس رو اصغر

 یغج.  هردوشون جیغ و خنده نواز دل موسیقی به سپردم گوش بستم چشامو

 اشکان فریاد و

 زمین روی نفس.  دیدم چیز یک فقط.  کرد چشمانم کردن باز به وادار منو

 التماس و افتاده

 :پاشدنش برای اشکان

 نفففففففس مااااااااااااااااااااااماااااااااااااااان:  اشکان

 ...پااااااااااااااااااااشوووووووو

 شاهین و من نگران نگاه.  کردم طی رو متری چند راهروی بار هزارمین واسه
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 در به

 دلیل شاهین هم ام عصبانی من هم.  نفس از خبر یک منتظر.  بود عمل اتاق

 عصبانت

 نفسم االن که.  ناراحتم خودم انگارانه سهل رفتار برای من اما نمیدونم اونو

 .توعه اون

 .کن رحم بهشون خودت خدا

 

 میری رژه داری اعصابم رو جات سر بتمرگ: شاهین

 بابا برو: طاها

 اول جلد مرده گل
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 ابی میگم بخوری جم نتونی میزنمت جوری نفس همون مرگ به طاها: شاهین

 .بشین

 ها توعه اون من زن خوبه میگیری؟ پاچه چرا.  تو چته: طاها

 که میکردی جمع حواستو اونجا کنی زنم زنم اینجا اینکه عوض: شاهین

 .نشه اینجوری

 نکن بدترش تو داغونم خودم من: طاها

 ؟ رو دختر این میکنی اذیت اینقدر چرا: شاهین

 دارم دوسش هم خیلی.  ندارم کاریش من موال به: طاها

 میکنی؟ اذیتش زیاد داشتن دوست از شاید: شاهین

 اصال باهاش ندارم کاری نمیکنم اذیتش من: طاها
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 دونم نمی:  شاهین

 میاد؟ بدت من از انقدر چرا: طاها

 .میکنی اذیت رو هاس فرشته جای برام که کسی چون: شاهین

 .نمیکنم اذیتش من: طاها

 بودم من صدا اون پس: شاهین

 .شد بیدار دوباره گلوم ته خوابیده بغض گذشته یاداوری از

 موال به دادم توضیح براش هم کلی شدم پشیمون اما.  بودم من: طاها

 نمیکنه فراموش وقت هیچ هارو حرف اون نفس میدونی: شاهین

 کشیدم دل ته از اه یک.  بود همین منم مشکل بزرگترین

 اره.  اااااااااااااه: طاها

 رو نشاهی دست.  شاهین کنار صندلی روی نشستم.  میرفت گیج داشت سرم

 شونه روی

 

 و اروم دادم سرتکون فقط کنم بلند سر نداشتم حوصله کردم حس هام

 .مداوم

 اول جلد مرده گل
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 دارم هواتو من.  پسر باش قوی: شاهین

 .باشه داشته منو هوای بخواد شاهین روز یک میکرد فکرشو کی

 ممنون: طاها

 .داداش وظیفس: شاهین
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 خودش بچگونه لهن با همیشه اونم افتادم مطهره یاد لحظه یک فقط لحظه یه

 میگفت

 اوردن حجوم هو یک هام در تمام بد خیلی شد بد حالم.  داداش وظیفس

 محیط تحمل.  طرفم

 دور بار چند نمیدونم.  بیمارستان شلوغ حیاط به بردم پناه.  شد سخت برام

 رو حیاط

 دخترم گفت.  دنبالم اومد شاهین که اومدم خودم به وقتی فقط چرخیدم

 پشت از.  منتظرمه

 یلیخ بود نفس مثل درست.  ناز و کوچولو بچه یک به بود خیره نگام شیشه

 .بود شبیهش

 .باشن کرده بچه رو نفس انگار

 نفسه شبیه خیلی: شاهین

 شدم جدا شیشه از افتادم نفس یاد نفس اسم با

 چطوره؟ حالش ؟ کجاست نفس: طاها

 پرستارا عالیه حالش نترس داری زنم اومد یادت عجب چه خخخخ: شاهین

 باال

 سرشن

 . ور نفس میکنم اذیت زیاد من میگفت راست کشیدم خجالت شاهین حرف از

 بچمو پرستار

 

 میافتن راه مامانشون دنبال که ها اردک مثل.  بیرون ااومد اتاق از برداشت
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 پرستار دنبال

 وندمرس خودمو ترسیدم.  بودن کنارش دکتر چندتا.  رفتم نفس اتاق در دم تا

 .بهشون

 هب نفس خنده صدای اخه.  میشد کمتر استرسم.  میشدم تر نزدیک هرچی

 .میرسید گوشم

 انگار سنف و بود نفس معاینه مشغول دکتر یک تخت به بودیم چسبیده دیگه

 بیاد قلقلکش

 .میخندید بلند بلند

 ؟ کیه کوچولو این مامان ببینم: پرستار

 .اورد درد به دلمو نفس اشک از پر نگاه

 .منه مال.. م: نفس

 .فتنمیر کتم تو نفس های اشک.  بود دیدنی نفس آغوش به بچه دادن لحظه

 اول جلد مرده گل
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 ؟.  گریه چرا: طاها

 .افتاد من به تازه نفس توجه

 اهاط.  شکرت خدایا سالمه.  زندس دخترمووون ببین بیا بیا طاها طاها:  نفس

 .سالمه

 نم فقط بیرون رفتن اتاق از پرستارا و ها دکتر.  خندیدم بچگونش لهن از

 و نفس و بودم

 دخترمون
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 .بود سالم اولم از: طاها

 .دادم دستش از کردم فکر افتادم من اما: نفس

 .کوچولو این از تری بچه خودت کنم چیکار خخخ: طاها

 ؟ بزاریم چی اسمشو: نفس

 .داره اسم دخترمون ها گذاشته اثر روت بیهوشی انگار: طاها

 

 ؟ واقعا: نفس

 بیمارستان بامزه روسری زیر از کوتاهش موهای تو کردم دست جلو رفتم

 تکون موهاشو

 دادم

 خانمی اره: طاها

 اسمش؟ چیه: نفس

 کشیدم دستام با بینیشو

 .دیگه بگو.  میکنی شکنجه چرا اخ: نفس

 .گرفته اروم مامانش بغل تو بابا ارام: طاها

 :کرد زمزمه اروم نفس

 ...من ارام...  ارام...  ارام...  ارام: نفس

 من ارام و: طاها

 اول جلد مرده گل
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 جا هجاب کوچولو ارام و نفس صورت بین نگام.  تخت روی نشستم کنارنفس
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 هنوزم.  میشد

 !نفس ی شده کوچولو ارام میگم دارم

 منه؟ شبیه چقدر: نفس

 .دیگه مادرشی خوب: طاها

 باز وچشاش بودم منتظر فقط.  میکرد وارسی رو بچه و میخندید ریز ریز نفس

 .کنه

 ...باشه ای سورمه امیدوارم

 مایچش به بود خیره چشام جفت و بودم زده خیمه بود نفس بغل که بچه روی

 جادوییش

 رت ور اون شاید.  مروارید مثل بود کننده خیره رنگش.  اسمانیش ابی چشای

 این تاحاال

 اومدیم خودمون به نگار اهم اهم صدای با.  بودم ندیده رو رنگ

 

 .تو اومدم موقع بد کنم فکر ببخشید: نگار

 ببین اینو های چشم بیا نگار نگار نه نه: نفس

 و نرگس نگار سر پشت.  کنه اذیت مارو رفت یادش نگار که شدم خوشحال

 اومدن اشکان

 تخت طرف دوید اشکان.  تو

 کو؟ اجی کو کو: اشکان

 ارام سر باال نفس تخت نزدیک بردم کردم بغلش

 .شما ابجیه اینم: طاها
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 بچه هب حواسشون تمام نفس و نگار و اشکان.  تخت روی پرید بغلم از اشکان

 نرگس.  بود

 .زدم زانو پاش جلو رفتم بود نشسته کنار بغض با

 ؟ ناراحته ما خانم نرگس چرا: طاها

 .نداره من مامان داره دوست دخترشو نفس خاله اخه: نرگس

 .داره دوست هم تورو مامانت گفته کی: طاها

 عمو نمیگم خودمو: نرگس

 اول جلد مرده گل
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 ؟ میگی رو کی پس: پرسیدم تعجب با

 .داد قورتش نداشت دوسش جون مامان.  مونو نی نی: نرگس

 مگرفت بغل رو نرگس حاملس؟ نگار یعنی.  شدم نرگس منظور متوجه تازه

 باالسر رفتم

 ارام

 بد نگار مامان ای: طاها

 .طرفم گشت بر نگار

 ؟ اونوقت چرا: نگار

 میدی؟ قورت مارو خانم نرگس این خواهر نمیکشی خجالت: طاها

 میشه سفید و سرخ نگار دیدم وضوح به

 

 ای؟ حامله تو نگار:  نفس
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 .نگید شاهین به هییییس:  نگار

 ؟ چرا: نفس

 هداشت نرگس جز ای بچه نمیخواد بود گفته خودش.  نمیشه خوشحال:  نگار

 .باشه

 و گل با دیدم رو شاهین.  بیرون زدم اتاق از بهتره نباشم اتاق تو نظرم به

 میرفت شیرینی

 رداف بودم نفس ترخیص کارهای دنبال.  بمونم ساکت بود بهتر. اتاق طرف

 برمیگردیم

 .ندارم کاری اینجا دیگه من.  مشهد

 کردن جمع مشغول تخت روی نفس خوابیدن ارام و اشکان باالخره

 ووسایلمون

 ومن بود

 .بودم نشسته تخت پایین

 نفس: طاها

 جونش: نفس

 .رفتم صدقش قربون صدبار دلم تو

 اول جلد مرده گل
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 تو.  شده پدر ندونه حیفه بزنی حرف باهاش بیرون بری شاهین با میشه: طاها

 از بهتر

 .داری تسلط بهش هرکسی
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 به نفس جواب.  میکرد فکر حرفام به داشت انگار واستاد ای لحظه چند نفس

 حرفام

 و اشکان مواظب گفت فقط خروج موقع بود چادرش و شلوار مانتو پوشیدن

 .باشم ارام

 :نفس

 

 نگار میدونم دنیاست حس بهترین بودن مادر.  ناراحت هم بودم خوسحال هم

 شاهین خیلی

 باهاش باید داد طاها رو پیشنهاد بهترین.  میترسه ازش اما.  داره دوست رو

 .بزنم حرف

 منتظرش.  میاد گفت بزنم حرف باهاش میخوام گفتم بهش اینکه محض به

 توی

 شاپ کافی

 نمیدونستم.  پوش خوش همیشه مثل اومد که نکشید طولی.  ام نشسته

 کنم شروع چجوری

 .نداشتم تمرینی هیچ

 خوبی ما خانم خواهر به به: شاهین

 .عالیییم ما باشه خوب ما داداش خان: نفس

 گفتنت داداش خان قربون: شاهین

 .بشین بیا بسه حاال خوب: نفس

 !!!ها همینه نداری جنبه میگم: شاهین
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 میخوری؟ چی: نفس

 قهوه و کیک.  گالسه کافه: شاهین

 بخر نم برای هم بستنی کیک یک بدی سفارش رفتی دستت قربون: نفس

 پروووووووویییا: شاهین

 شمااا چاکر: نفس

 کرد جلب رو ام توجه گفتنی نادیا نادیا صدای.  بده سفارش رفت شاهین

 پشت به چرخیدم

 بود نشده پیر.  بود تر قشنگ عکسش از بود نادیا.  چرخیدم نمی کاش

 جووون

 شده ترم

 اول جلد مرده گل
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 صدای اما شاهین طرف برم پاشدم ببینه اونو هم شاهین ترسیدم.  بود

 لیوان شدن شکسته

 

 .طرفش رفتم پاشدم.  دیده رو نادیا شاهین کرد ثابت ها

 خوبی؟ شاهین: نفس

 ؟ اینجا اوردی منو چرا: شاهین

 کرده موردم در فکری چه فهمیدم تازه وای

 نمیدونستم من شاهین نکن اشتباه:  نفس

 عوضی پسره اون و اون هم اینجا اومدیم ما هم شانسی بگی میخوای:  شاهین
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 شدم متوجه تازه خودمم من اینجا از بریم میخوای اره: نفس

 بهش دیگه من شی مطمعن میخوای.  میکنی هارو کار این نفس چرا: شاهین

 .نمیکنم فکر

 باال میرفت کم کم صداش

 شهنمی تموم نباشه اون به فکر با روزم و شب تا من چرا. ببین حاال: شاهین

 با نمیتونم من.

 من.  کنی درک میتونی که تو نفس رو دلتنگی این کنم تموم بهش نکردن فکر

 نادیا دنیام

 .بود

 توجه بخصوص شه جلب ما به اشون توجه بقیه شد باعث گفتنش نادیا صدای

 زوم.  نادیا

 .نادیا زده وحشت صورت رو بودم

 . ترسید من از نادیا دیگه بار یک تو احمقانه رفتار خاطر به نفس: شاهین

 .بهت لعنت

 رمب دنبالش خواستم بیرون رفت شاپ کافی از حرف این زدن از بعد شاهین

 های دست

 کردم نگاه بهش برگشتم.  کرد متوقفم نادیا

 شاهینی؟ زن تو:  نادیا

 ن: نفس

 چیکارشی؟: نادیا

 .خواهرش: نفس
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 اول جلد مرده گل
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 .نداره خواهر شاهین:  نادیا

 .برات داره فرقی زنشم کن فکر اصال داره کن فکر تو: نفس

 .بزنم حرف باهات میشه:  نادیا

 میشنومم: نفس

 ؟ چطوره حالش شاهین:  نادیا

 میپرسی؟ چرا دیدی خودت: نفس

 ؟ کرده فراموش منو:  نادیا

 قیافتو نه بود یادش اسمتو نه که دیدی اره هع: نفس

 نداشتم ارزششو من.  باش مواظبش تو نیست بدی پسر:  نادیا

 .کشت خودشو اقاتون برو بیا عزیزم وقتشو؟ یا نداشتی ارزششو: نفس

 نهک فراموش منو بگو بهش.  بگم خواستم خالصه میگیره خودشم چه: نادیا

 من

 االن

 خوشحالم

.  باشه میالد زدم حدس پسر یک طرف رفت نادیا پاشدم حرفی هیچ بی

 پاشدم

 دنبال برم

 ماشین تو رفتم بود نشسته ماشین تو.  شاپ کافی از بیرون رفتیم شاهین
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 بد بوی نشستم

 کشیدم بیرون دهنش از سیگارشو کرد خراب حالمو سیگار

 میکنی؟ چیکار: شاهین

 ؟ منه سوال این: نفس

 با اره بزنی روم تو ضعفمو خواستی می ؟ ها اینجا اوردی منو چرا: شاهین

 داغون دیدنش

 ؟ خوبه شدم

 . میدونست مقصر منو اون و نبودم مقصرم من حرفاش از شد خرد اعصابم

 ناخوداگاه

 

 باال رفت صدام

 اول جلد مرده گل
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 باهات اومدم امروز دیدی اگه نداره ربطی من به ماجرا این یارو ببین: نفس

 برای بیرون

 میترسید ازت انقدر نگار.  میشی پدر واقعا داری بگم بهت که بود این

 .بگه بهت نتونست

 یگهد یکی فکر تو تو اونوقت.  داشته نگهش ماهه چند بچش به عشق با اون

 این میپری؟

 تونمنمی بزن رو نگار قید پس کنی فراموشش تونی نمی اگه.  خیانته کارات

 پا دوستم ببینم
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 .بشه تو سوز

 ستد افتاد یادم چیزی یک ببندم رو در خواستم وقتی.  شدم پیاده ماشین از

 و کیفم تو کردم

 نمیدونم ؟ چیه بچه جنسیت میداد نشون حتی که اوردم در رو ازمایش جواب

 چجوری نگار

 .حاملگی اول های اوردن باال موقع بخصوص.  اورده دووم

 .طرفش کردم پرت رو ازمایش نتیجه

 خوشبختن ایشون کنی فراموششون گفتن عزیزتون نادیای: نفس

 مونپشی کارام از.  خونه طرف افتادم راه بستم رو در ممکن شکل بدترین به

 از.  نبودم

 هرا.  نبود حقش این میسوزه شاهین برای دلم فقط نبودم پشیمون حرفام

 پیش رو خونه

 که بود مرد اونقدر اما چیشده فهمید بدم حال از طاها رفتم وقتی.  گرفتم

 کل.  نپرسه چیزی

 .میکنه چیکار برگشت شاهین که داشتم اینو ترس روز

 

 اناشک و نرگس و طاها.  میدادم شیر بهش عشق با و بودم گرفته بغل رو ارام

 بازی

 . بودم کرده تعریف براشون چیو همه.  بود خونه اشپز تو نگار و میکردن

 تک تو استرس
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 بچش برای استرس.  میسخوت براش دلم.  بود معلوم نگار حرکات تک

 خوب

 .نیست

 اشکان طاها من اشاره با.  کرد قطع رو همه نفس در توی کلید چرخش صدای

 و

 نرگس

 . دارن ورودی راهرو ها خونه این به لعنت برگشت خودش و اتاق تو برد رو

 صدای

 ارام طاها.  میکردن برخورد بهم که میومد اسپزخونه تو از ها استکان لرزش

 بغلم از رو

 باز هممون دهن.  تو اومد شاهین اتاق تو برم کرد بلند منو بیرون گرفت

 .بود مونده

 کوشن من های کوچولو خانم.  خانه اهل بر سالم: شاهین

 اینجام...اینجا...این...ای...ای: نگار

 دست و شاهین به زده بیرون حدقه از های چشم با.  بود پیوسته ما به نگار

 از پر های

 جلو میومد که قدم یک هر نزدیک اومد شاهین.  میکردیم نگاه عروسکش

 نگار

 قدم یک

 واستاد شاهین عقب میرفت

 .ندارم کاریت نترس خدا تورو نترس خانمی: شاهین



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 627 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اول جلد مرده گل
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 نمیترسم...نمی...نم: نگار

 معلومه لهنت از خخخ: شاهین

 چیه؟..چ ها این: نگار

 

 نداره؟ الزم عروسک و لبباس مگه دخترمون: شاهین

 .بیفته اتفاق این نمیخواستم ببخشید: نگار

 .گرفت هاشو دست نگار به رسوند خودشو قدم دو با شاهین

 .چیه عشق دادی نشون بهم که ممنون.  بود زندگیم خبر بهترین: شاهین

 . ودیمب نشسته اتاق تو باشن تنها بود بهتر کردیم ترک رو صحنه طاها و من

 ارام با طاها

 میکردم جمع هارو وسایل من و میکرد بازی

 ؟ بمونیم میخوای خانمی: طاها

 .میکشه پر داره مشهد برای دلم بریم بهتره ن: نفس

 نره قطار که بدو پس باشه خخخ: طاها

 .فروختی رو ماشین شد حیف: نفس

 میخرم بهترشو یکی: طاها

 میخوام پیکان من خوام نمی: نفس

 .میخرم پیکانم خانمم برای چشم: طاها
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 از کردن دل و خداحافظی.  انداختم ها سوخته رویایی شهر به نگامو اخرین

 این

 و شهر

 .خوشبختی دنبال میرفتم باید اما.  برام بود سخت مردمش

 )اخر فصل(  بیستم فصل

 :بعد سال8

 ندارم کاریت بیا بابا ای میگم واستا ارام: نفس

 اول جلد مرده گل
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 میزنتتا بگیرتت مامان بدو ابجی نخیر: اشکان

 شه ساکت تا رفتم اشکان به غره چشم یک

 .ببخشید.  کردم غلط مامان: ارام

 !ها میبری دستتو من بده بیا ندارم کاریت میگم ارام: نفس

 بغلش پرید ارام طاها ورود محض به پیچید خونه تو طاها صدای و شد باز در

 

 .بزنه منو میخواد مامان کمک باابا بابا: ارام

 نفس؟ اره: طاها

 وسط پرید اشکان بدم جواب اومدم تا

 .برید دستشم شکست رو مامان جهزینه لیوان ارام بابا اره: اشکان

 رفتم غره چشم بود نشسته مبل رو که اشکان به بار صدمین واسه

 مامان نهبز بتادین دستتو داداشی پیش برو من بده رو لیوان بابایی خخخ: طاها
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 من با

 های تکه تا رفت هم طاها حموم تو رفتن اشکان با و گفت ارومی چشم ارام

 رو لیوان

 روکلهس سره یک صبح از کنم استراحت یکم تا رفتم منم.  اشغالی تو بندازه

 بیمار با زدن

 واستادم طاها صدای با رفتن موقع ها بچه االنم ها

 نفس: طاها

 جونش؟: نفس

 .بد مامان نکن اذیت هارو بچه انقدر: طاها

 خستم من.  بخوابون را ها بچه برو خوبی بابای که شما: نفس

 .من با ارام ولی میخوابه تو بغل فقط اشکان میدونی: طاها

 حرف ارام.  طاها به ارام و کرده عادت من به اشکان.  اینجوریه چرا نمیدونم

 شنویش

 ومدنا منتظر و اشکان اتاق تو رفتم. منه تابع اشکان و طاهاس برای بیشتر

 شدم اشکان

 اول جلد مرده گل
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 ابجیش بودن سالم از اول شناس وظیفه و خوب داداش یک مثل اشکان.

 بعد شد مطمعن

 اتاقش تو اومد

 .نبود درست کارت ماامان: اشکان
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 چرا؟: نفس

 ها بشه سرد دل ازت میشه باعث کارت این ازت ترسید خیلی آرام: اشکان

 بزنمش نمیخواستم منکه: نفس

 بود دستت کردن ناز برای دمپایی اون پس: اشکان

 .خندیدم اشکان بازی زبون به

 !ها رفته من به بازیت زبون ولی نیستی من بچه درسته: نفس

 چون منید اصلی مادر شما ولی اورده بدنیا منو دیگری مادر درسته: اشکان

 کردی بزرگم

 .کردی مادری برام چون

 بغل در هنوزم که ای بچه پسر.  زدم لبخند رویم روبه ساله53 پسر افکار به

 میخوابد من

 حصار اشکان دستای و کشیدم دراز اشکان تخت روی سال8 این مانند درست

 شد کمرم

 جخار اتاق از و زدم زیبایش صورت به ای بوسه.  خوابید که زدیم حرف انقدر

 ...شدم

 :طاها

 بخوااااااب بیا آرام: طاها

 .کنیم بازی بیا نمیخوام:  آرام

 خستس خیلی بابا نمیشه امشب بابا دختر: طاها

 کنیم؟ بازی میدی قول شب فردا: آرام
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 .بخوابیم اینجا بیا میدم قول قلبم ته از: طاها

 تا خوندم الاللیی براش ها سال این تمام مثل بغلم تو انداخت خودشو آارم

 :خوابید

 اول جلد مرده گل
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 بادوم گل الال

 اروم بخواب اروم بخواب

 

 پونه گل اروم بخواب

 نمیمونه اینجور دنیا

 پر پر نشه عمرت گل

 بازیگر چرخ از بترس

 داره خم و پیچ صدتا که

 نمیذاره راحت تورو

 تاره شب که الال

 داره خطر نخوابیدن

 خونه در پشت لولو

 بترسونه میخواد تورو

 پونه گل اروم بخواب

 نمیمونه جور این دنیا

 زندونه مثل زمونه
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 خونه زندانیا دل

 گردون بازی از نتس

 میمونه تو پیش بابا

 بابا گل اروم بخواب

 گلستان برات کنم دنیا

 اول جلد مرده گل
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 الله گل اروم بخواب

 نمیزاره تنهات بابا

 .نمیزاره تنهات بابا

 پاشم خواستم کاشتم آارم موهای روی رو بوسه اخرین

 باابا:  آارام

 بابا جون: طاها

 نمیذاری؟ تنهام وقت هیچ:  آرام

 

 بوسیدم خاصشو های چشم

 .همراتم دنیا ته تا بابایی نه: طاها

 اشکان اتاق از هم نفس من با همزمان اومدم بیرون اتاقش از خوابید آرام

 .بیرون اومد

 .خوابیدم چجوری نفهمیدم بودم خسته خیلی

 نبود کنارم نفس.  بود9 ساعت.  شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با
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 بیدار معلومه

 رفتم بودم ممنونش کارش این برای چقدر.  مدرسه برده رو ها بچه و شده

 پشت دیدم پایین

 نشسته میز

 خودم کدبانوی بر سالم: طاها

 من خابالوی اقای برای سالم: نفس

 شماست با حق.  تسلیم من: طاها

 نمیام ناهار دارم کار امروز من توعه با کردنش جمع که بخور بیا بدو: نفس

 بچه

 رو ها

 ها نره یادت خونه بیاری

 سرم کنار گذاشتم اطاعت نشونه به دستم

 قربان چشم: طاها

 اول جلد مرده گل
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 اقایی فعال قربونت خخخ: نفس

 خانومم سالمت به: طاها

 ادگیس کمال در که ای سفره.  نشستم میز پشت صورتم و دست شستن بعد

 شکل بهترین به

 سدنیا دنیا تا من به فرشتت این دادن بابت ممنونم خدایا.  بود شده چیده

 .دانتم قدر



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 634 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 و شییک همیشه مثل.  شم حاضر تا رفتم خوردم راحت خیال با صبحنمو

 اماده خوشتیپ

 دنا من نماشی که میکشیدم خجالت نشستم ماشینم توی.  شدم مطبم به رفتن

 با نفس و بود

 .پیکانه عشق خانممم که کنم چیکار اما.  میرفت پیکان

 تموم50 کالسش امروز آرام نبود یادم واااااااای.  دفترمم تو هنوز5 ساعت

 حتما میشه

 زود که بگم و بدم دلداریش تا مدرسش زدم زنگ.  باهام کرده قهر االن

 .میرسم

 ....ی مدرسه سالم: طاها

 بفرمایید بعله: مدیر

 مدرسس؟ هنوز خواستم هستم وثوق پدرآرام من: طاها

 دنبالشون اومدن پیش لحظه چند خیر: مدیر

 ؟ اومد مادرش: طاها

 برادرتون نه: مدیر

 برادرم؟: طاها

 بعله: مدیر

 ممنون اها: طاها

 این از سهندم.  نیست مشهد که ارش.  کردم قطع و نشدم خدافظی منتظر

 یعنی نمیکنه کارا
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 وشیمگ بدم خبر نفس به اومدم.  بود گرفته وجودمو ترس. دنبالش رفته کی

 خورد زنگ

 دادم جواب سریع بود اشنا نا شمارش

 ؟ بعله: طاها

 اول جلد مرده گل
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 وثوق طاها اقای:....

 

 شما؟ خودمم: طاها

 کوروش:....

 ؟ کیه کوروش

 .نیاوردم جا به: طاها

 میدن جواب بپرسین همسرتون از: کوروش

 .کرد خراب رو نفس زندگی که لجنی همون کوروش.  اومد یادم تازه

 امرتون شناختم: طاها

 نمیزدم حرف اینجوری بودم جات من: کوروش

 چرا: طاها

 .میشم عاشقش شم دار دختر اگه من اخه: کوروش

 کوروشه کار پس افتاد کار به مغزم

 چیکارداری؟ اون با کن ولش دنبالش رفتی تو پس: طاها

 ن؟ دیگه بشه سوز پا وسط این باید یکی: کوروش
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 کشتی؟ رو نوید توکه چی پاسوز: طاها

 .رسید موقع بد بود خودش مقصر: کوروش

 .کشید خون به دلمو آرام ی گریه صدای بدم جوابشو اومدم

 .نکردم حالل خونتو تا کن ولش عووووضی: طاها

 داره شرط.  دکتر نرو تند: کوروش

 چی؟: طاها

 اول جلد مرده گل
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 .بدی غرض بهم روزی چند زنتو:  کوروش

 دمبر پی فاجعه عمق به تازه رفت بدنم از قوام تمام انگار روم ریختن یخ اب

 کوروش خنده

 کشید بیرون زبانم از را توان

 دخترت با وگرنه داری وقت ساعت8 کن فکر موردش در: کوروش

 خداحافظی

 .کن

 

 واستا واستا: طاها

 رخب کار اولین نمیکنم ریسک من نه.  بود من واستاهای جواب گوشی بوق

 پلیسه به دادن

 داشت ارزش اما بود شلوغ خیلی.  گرفتم پیش در رو اگاهی اداره وقفه بی

 تمام واستم
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 ودب شده اون مثل کثیفی مرد اسیر من کوچوله دختر بودم ارام نگران مدتت

 بد حالمو این

 .میکرد

 ادد دستور باالخره.  گفتم چیو همه روم روبه سرگرد برای بار صدمین برای

 گوشیمو

 برن کاناش با گفتم بهش و دادم خبر نفس به سرگرد خود گفته به کنن شنود

 نیناشون خونه

 به بودم بسته چشامو.  بودم نشسته ها صندلی روی خبرم بی حالش از.

 که دنیایی

 گزن گوشیم که بودم غرق خودم افکار تو.  بود نیومده ما به خوشبختیش

 خود خورد

 بود ناکسش

 الو الو: طاها

 دکتر اقای سالم: کوروش

 شرف بی چطوره دخترم حال: طاها

 کردی؟ فکر شرطام به: کوروش

 به دستت نمیذارم میکنم گورت به زنده.  میکشمت کوروش: طاها

 برسع هبچکدومشون

 یراس دخترت که نرفته یادت.  برندم من فعال.  دکتر اقای نرو تند:  کوروش

 .منه

 لعنتی: طاها
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 شدم متوجه فقط میلرزید پام و دست. شد قطع ارتباط و خندید کوروش

 گفت سرگرد

 دور اونقدر.  رفتم همراشون نکردم تحمل دنبالشون میرن دارن و کجاست

 توی که بود

 اول جلد مرده گل
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 رینت دید غیر تو رو ماشین.  رسیدیم باالخره ببره خوابم بود نزدیک ماشین

 پارک نقطعه

 جواب.  کرد متوقف رو همه موبایلم زنگ صدای تو بریم شدیم پیاده کردن

 دادم

 باال رفته تعداد چون شد تر خطرناک بازی: کوروش

 چیه؟ منظورت: طاها

 دیگه . میشد باز بازی این به پلیس پای نباید کردی اشتباه خودت: کوروش

 نمیکنم تضمین

 .ببینی دخترتو

 .گرفتی دخترمو دور از نکه رو در رو بیا مردی اگه اخه د: طاها

 .کنم ریسک نیستم بلد تو مثل من: کوروش

 .میزنیم حرف باهم بیا دخترمو کن ول کوروش: طاها

 دکتر بزن دخترت به حرفاتو اخرین: کوروش

 بابا بابا: آرام
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 دخترم بابا جووون: طاها

 میترسم من: آرام

 داره هواتو بابا نترس: طاها

 خدا تورو بابا ببر منو بیا میترسم من بابا: آرام

 .کرد گریه ام ساله8 کودک وقتی واستاد دنیا

 درش انباری طرف رفتم نداشتم ها پلیس اخطارهای به توجهی کردم قاطی

 بود باز نیمه

 

 راسی دخترم کوچیک های دست بود شده بسته صندلی به که دیدم رو آرام

 سرد های طناب

 کنم لشبغ تو برم خواستم.  میکرد گریه میکرد تابی بی آرامم.  بود شده یخ و

 ترسیدم

 . ودب سیلی یک ارام های تابی بی به کوروش جواب. بیفته اتفاقی براش

 ریسک بزرگترین

 تمام ازای به میزدمش شدیم یقه به دست کوروش با تو رفتم کردم زندگیممو

 بدبختی این

 ودب شده نفسم از وجودی مرگ باعث اینکه برای.  بود کرده درست که هایی

. 

 خاطر به

 خودمم برای رمقی دیگه که زدمش اونقدر دخترم روی کردن بلند دست

 پلیس بود نمونده
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 اول جلد مرده گل
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 و میکردم باز هاشو دست دخترم سمت بردم هجوم بودن کرده احاطش ها

 مدام آرام

 دمبوسی سرشو بغلم تو پرید دستاش شدن باز محض به.  میکرد شکایت

 شدشو کبود دستای

 گذاشتم چشام روی

 .بودم ترسیده امروز نیومید چرا نمیذاری تنهام نگفتی نگه بابا: آرام

 .اینجاست بابایی نترس: طاها

 .محکم کردم بغلش

 لوج یدونم یکی دخترم.  خوشبختیم رو کشید قرمز خط گلوله شلیک صدای

 زد پر پر چشام

 . نکردم کاری هیچ من و کرد گریه چشام جلو.  داد جون زد جیغ چشام جلو.

 بی من چقدر

 .بدم چی رو نفس جواب.  ام عرضه

 

 خدا.  مادرش و مادرم و اشکان تا گرفته نفس از.  بود همه تن سیاه لباس

 من خوشبختی

 هیچی دش نابود زندگیم.  نگفتم هیچی گرفتی خانوادمو.  بود گرفته کیو جای

 زنمو.  نگفتم
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 مال عالم های بدبختی چرا ؟ بردی چرا رو دخترم اما.  نگفتم هیچی گرفتی

 ؟ منه

 نمیدونم.  نشستم اینجا حاالس تا دیروز از.  رفتن همه و صبحه1 ساعت

 رو آرام جواب

 . کنم بازی باهاش امشب بودم داده قول.  بدم چی رو نفس جواب.  بدم چی

 رو کشیدم دست

 .کردم لمس رو سرد خاک گرمش های دست جای به.  سردش خاک

 .کنیم بازی بیا بابایی: طاها

 بابا.  بعله . انداختی کوه پشت.  بعله.  بافتی منو زنجیر.  بعله.  باف زنجیر عمو

 .اومده

 میو میو.  پشمالو گربه یه.  چی صدای با.  کشمیش و نخود.  اورده چی چی

 .میو

 .میسوخت گلوم بود تار چشام

 .دیگه بازی یه نیومد خوشت: طاها

 .بندازی بابا بغل بندازی خواستی اگه.  نندازی منو خدا عباسی تاب تاب

 پاشو.  نمک نازت دیگه بار یگ.  کنم بغلت دیگه بار یک بزار بابا بغل بیا: طاها

 آرومم

 نگو اشوپ.  کنیم بازی پاشو.  باابا برای بخند دوباره پاشو.  داغونم االن ببین

 قوله بد بابا

 کنن فکر بری باید حتما ؟ نداری مدرسه تو مگه اصال و نیست خواب وقت االن

 اینطوری
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 پاااااااااااااااااااشو.  کن اذیت اشکانتو داداش پاشو بری؟ در میتونی

 اول جلد مرده گل
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 میلرزید داشت.  آرامم بغل تو رفتم من امشب.  بود بدتر سردی به رو خاک

 ارومش باید

 هن..  هست بهش حواسش بابا.  بترسه نباید.  بود ترسیده ارامم.  میکردم

 بود اگه نبود

 یادم بودم کار غرق انقدر بودم؟. نبودم مقصر من اما. نبود این االن وضع

 من اره رفت

 اروم آرومم میبخشی؟ رو بابایی ارامم.  منم مقصر.  پدرم کردم فراموش

 اینجا.  بمون

 اروم ارااااااام.  فقط خونه من دل.  راحتی اینجا.  نمیکنه اذیتت کسی دیگه

 بغل تو بگیر

 . تو بغل میام من امشب میکنی؟ بغل رو بابایی ارام.  خاک

 ارااااااااااااااااااااااااااااااااام

 بادوم گل الال

 اروم بخواب اروم بخواب

 پونه گل اروم بخواب

 نمیمونه اینجور دنیا

 پر پر نشه عمرت گل
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 بازیگر چرخ از بترس

 داره خم و پیچ صدتا که

 نمیذاره راحت تورو

 تاره شب که الال

 داره خطر نخوابیدن

 خونه در پشت لولو

 بترسونه میخواد تورو

 پونه گل اروم بخواب

 نمیمونه جور این دنیا

 زندونه مثل زمونه

 

 خونه زندانیا دل

 اول جلد مرده گل
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 گردون بازی از نتس

 میمونه تو پیش بابا

 بابا گل اروم بخواب

 گلستان برات کنم دنیا

 الله گل اروم بخواب

 نمیزاره تنهات بابا

 .نمیزاره تنهات بابا
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 پایان

 وقت هیچ داره جنگیدن ارزش زندگی.  هاش سختی همه با داره ادامه زندگی

 __نیارید کم
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