
                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

1 
 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

  

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

2 
 

تذکر : هدف از فروش این رماان کماک باه نویهاندا رماان ما  با اد 
در هار مااان  گی ارد  و هرگونه کپ  یاا انتشاار ان باه تاوری رای اان

نظار االالقا  نیاا کاار درنات  نما  با اد امیادوارم  قانون  دا ته و از 
که درک زحمت نویهاندا زایاا را کاردا و از ناود جاوی  بارای الاود 
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 !نبودم کاش:  رمان نام

 مهالجعغری: نویهندا نام

 اجتماز  درام، زا قانه،: ژانر

 

 1635: رمان کد

 توکل  آرزو:ناظر

 _ Negar:) _ Sorian  _ panty _ werwolf: ویرانتاران
Maryam.chitsazii 

 

 :الالته

 حت  که  زندم  رقم برایت را چیای گاه   نیهت، این همیشه زندگ 
 وتف. نبودم کاش...!  هم گاه    ادی، گاه   گنجد؛نم  هم درباوری
 گردرد دل  واقعا  اید الواهد،م  وجود کم    اید نیهت هرکه 

 .مهها دل ازجنس دل  الواهد،م 

  تباا مردی انیردنت انیر ود، کندنم  راهم فارش حت  که  مههای 
 را درد همه این توان مهها کوچک  دل نیاا، روزهای از  گر  مردی کار،
 !انت؟ نیاز  ناج  یک به همیشه مثل هم باز   اید یا دارد؟

 

. بهتم رو در  و اتاق تو رفتم نریع نشه متوجه مامان که  جور  یک
 ندیدتم، مامان  ار  رو الدا.  دا نرخ هیجان از  تورتم بودم مطمئن
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 که   ال  قلب  کوچولوی  آینه جلوی رفتم. دادمم  لو رو الودم وگرنه
 به کوچولو  یک اگه. کشیدم  تورتم به دنت  و بودم زدا اتاقم دیوار  رو

 فهمید؟م  رنیدمم  الودم

 ندا ت، ا اال که  یام ول  بود، حرفا این از  تیاتر  الیل  اون آرا
 !زدم نهیب الودم به بردارم رو رژم برم تاالوانتم

 کار؟  این چ  یعن  -

 رو و برگشتم رو رفته راا کردم؟م  چیاار  دا تم من الوابید، ذوقم
 اتاق تو رو ن اهم دگرس نشهتم، کوچولوم  اتاق کنار    دا جمع تشک

 آاله اون بیام چشمش به هم مثال گام، رو گذا تم  رو نرم. چرالوندم
 ب یرا؟ رو من میاد

 !گفتمم  چیاها چه منم هوف،

 . دم الارج اتاق از  نریع مامان تدای با

 جون؟ مامان بله -

 .ها رنهم  االن کن  آمادا رو گذیرای  ونایل بیا -

 :گفتم  باالندا

 جای  به که  گولا  و چای  لیوان یک داریم، چ  ان اری حاال -
 .الورابرنم 

 :گفت  و کرد  ایالندا متقابال هم مامان

  چیای همون اما نیهت زیاد حاال. الدانت حبیب مهمون مادر، ز ته -
 .جلوش نیاریم هیچ  که  َبدا. بیاریم باید هم داریم که
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 .گاهای اون با میری راا همش بشین، هم  ما کنمم  حاضر  چشم -

 . دی نشینالونه من بخاطر  هم تو بمیرم برای اله  -

 ندا ت، کم  مادر  از  چیای بود، فر ته یک زن این. کردم  ن اهش باالندا
 .نبودم االن هم من نبود اون اگه  اید

 بخونم، درس بازم دارم وقت نالمه نوزدا هنوز  حاال حرفیه، چه این -
 تر؟واجب  ما از  چ 

 تنهاش باید آ پاالونه، تو رفتم که  کرد  ن اهم ا ا  چشمای با
 .الون رو من دل و کردم  گریه  بازم وگرنه ذا تمم 

 یک و قندون یک و انتاان دوتا نین  داالل و کردم  دم رو چای 
 الودم واکنش از  با ه، حاضر  دی ه اومد وقت  تا گذا تم  گولا  بشقاب
 ذوق چقدر  جا،این میاد دارا که  مامان به زد زنگ وقت  گرفت  مالندا
 !کال  رفتم ازدنت. اتاق تو دویدم و  دم زدا

 بدبخت بدی نوت  جلوش اگه حیاب  دالتر  گرفتم،  گاز   رو لبم یگو ه
 !میش 

 زنگ تدای با بیرون، برا نرم از  الیاالی و فار  تا دادم تاون رو نرم
 .برگشتم  دا هول الونه بلبل 

 به دنت  دادم، تاون الودم برای نری. بود اومدا الوانت ار  ان ار ! وای
 :گفتم  مامان به و کشیدم  لبانم

 .کنمم  باز  رو در  من -
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 کنم  باز  رو در  الوانتم که  همین کردم،  ط  رو موننقل  حیاط مهافت
 در  آزاردهندا تدای با  د همراا که  کردم  باز  بعد و کشیدم  نفه 
 .موننشدا کاری  روغن

 :برگشت من نالم تدای با که  بود در  به گشت

 .نالم -

  لوار  و کت  تو چقدر  رفت، نفهم همیشه مثل دیدنش با که  برگشت
 رو جوابم و زد  یا  و طرفه یک یالندا همیشه مثل.  دم   یک
 :داد

 .نالم -

 تو همیش یش تلخ زطر  حیاط به ورودش با داالل، بیاد کردم  تعارفش
 الودم به دفعه یک.  د واردالونه و گذ ت  کنارم  از  گیچید، بینیم
 یا  کنم،م  بو رو زطرش دارم و وایهتادم طور همین دیدم که  اومدم
 .بردمم  رو الودم آبرو آالر  از  الدا به.  م آدم یام بلاه تا تونرم زدم

 بش و الوش مامان با دارن دیدم که   دم وارد منم و کشیدم  هوف 
 .کننم 

 .الانم حاج جااین میام همیشه که  من -

 میای؟ همیشه کجا  دوما  م، الانم حاج تا موندا هنوز  که  اوال -
 .دون نم  قابل رو ما دونمم 

 :گفت  و مامان حرف   ونط گرید

 . یدم  دی ه چندوقت تا انشاهلل که  هم حاج  حرفیه، چه این نه -
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 .زدم لبخندی گاچهدنت که  من به افتاد چشمش دفعه یه

 .بشین بیا ایهتادی چرا -

 .بیارم چای ... چیاا برم، االن -

 از  تا کشیدم  تورتم به دنت . ریختم چای  و آ پاالونه تو گریدم نریع
 یک مثل کردم  نع  نانم، ریایآبرو کن  کمام  الدایا.  ه کم  التهابش
 :گفت  جدیش لحن با ورودم با. ببرم رو چای  باوقار  الانم

 .کن   اقدام بری درنت برای بود قرار   د؟ چ  -

 و کردم  الیس رو لبم. گذا تم  اون و مامان جلوی زمین روی رو چای 
 .نشهتم مامان کنار   روش به رو

 .کنم  تبر  دی ه نال یه الوامم  رانتش... رانتش -

 ادامه درنت به ههتم تا. نبا م ایران دی ه نال احتماال گفتم  که  من -
 .کنم  کمات  بتونم تا بدا

  دیم؟م  چ  ما گس برا؟ چرا نشهت؛ دلم روی زالم غم باحرفش
  د؟م  چ  من دل تالیف

 :گفتم  گته تته با

 .زودتر... میرم... الب... الا -

 طور همین همیشه.  د بامامان تحبت مشغول دوبارا و گرفت  ازم ن اا
 جدی همین! فراری ازش الندا بعدش و زدم  لبخند اولش بود،

 و کنم  مخف  الودم داالل رو حس این نال یه بود  دا بازث بودنش
 بانم، حرکت  تونهتمم  کردم،م  گیدا جرئت کم   اگه  اید. بترنم
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 دیوون    اید. گایین انداالتم رو نرم و گرفتم  دندون رو لبم یگو ه
 تازا که  الدمتاارش جای به من بدم، گیشنهاد بهش الوانتمم  که  بود
 فاری، چه تو من و درنمه فار  به اون فهمیدم  اگه اما. برم رفته،
 !رو من کشتم 

*** 

 ذوق با مزالقه مورد هایکتون   دیدن با مغازا کنار   به رنیدن با
  زدن دید کارم  گشتم،برم  کار   نر  از  وقت هر . بود روزم هر  کار   الندیدم،
 گرفته  رو چشمم بدجور  لعنت . بود ویترین گشت یشم  نبا  کتون 
 الریدنش تا هم چیای ب یرمش، بودم کردا  جمع رو هامگول. بود

  گیش در  رو الونه راا و کندم  چشم یشم  نبا  زشق از . بود نموندا
 زمونه الب یعن   اد، کم   و ناله نوزدا دالتر  ام،مهها من. گرفتم
  اد همیشه ذارانم  همین و بفهمم ننم از  بیشتر  که  آوردا بارم جوری
 !کرد  میشه چه الب ول  با م،

 الیابون از  و کردم  جاجابه دنتم توی رو کیفم  چراغ  دن قرما  با
  دا؛ فوی گدرم کنم،م  زندگ  مامانم با من گفتم،م  دا تم. گذا تم
 از . ب ذریم حاال نیهت، فعلیم مادر  یعن  رزنا مامان اتلیم مادر  البته
 هم دنبال به گرواب  هابچه گارک، داالل به افتاد چشمم روگیادا داالل
. بود دغدغهب  و قشنگ دنیا ون قدر چه. کشیدندم  جیغ و دویدندم 
  اید که   رایط  گرفتیم،  قرار  بدی الیل   رایط در  روزی مامان و من
 با! نبودیم هم زندا حت  اآلن ما  د،نم  گیدا نروکلش ناجیمون اگر 

 و کالفه  نفس گرما،  نر  از  آمدمونورفت و  لوغ الیابون نر  به رنیدن
 توی گیچیدم و کردم  الارج کیفم  از  رو کلید.  کشیدم  ایآنودا
 .زدم لبخندی مامان به  دن نادیک حس از  مون،کوچه
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 .بود من زندگ  فر ته زن اون

 رو در  طرف اون از  مامان کنم،  باز  رو در  بندازم کلید  الوانتم که  همین
 کرد،م  گریه  الو حال  با دا ت که  کردم  ن اهش باتعجب کرد،  باز 

 :گفتم  و کردم  بغلش ن ران

 کن ؟م  گریه  چرا  دا؟ چ  مامان؟ -

 مادر؟ مهها -

 .ب و مادر  جانم -

 الدایا. داد البر  نتفان  الانم االن همین  د، درنت حج کارهای  -
 .بینمم  رو الدا الونه و نمردم  اری؛

 .فشردمش الودم به و الندیدم دل ته از 

 .زالیه این مادری، می م تبریک -

 ... .مادر فقط -

 .داد نشونم رو گاکت  و بلندکرد رو دنتش

 الانم به بدم رو هااین رفتمم  دا تم االن -

 برم اگه کهاین فار  با بهش؟ بدی بریم . اومدی  د الوب نتفان ،
 که  نبودا الودش  اید اتال دیوونه یدالترا  دم، هول باز  بینمشم 
 !بود تاریا  تو تیری بازم دی ه، گفته  منشیش به

 .برمم  بدا مامان با ه -

 نیهت ؟ که  الهته -
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 بدجور  که  کن  درنت الو ماا ناهار  یه گردمبرم  تا فقط برم،م  نه -
 .گرننمه

 !تو دنت از  برو با ه -

 و گرفتم  ما ین . الیابون نر   رنوندم رو الودم نریع و گرفتم  رو گاکت
 ریختم  برامون مبلغ  یه ماهیانه الدارو ار  دادم، رو  رکت آدرس
 گرفته  هیجان اشدوبارا دیدن فار  از . ندا تم هم رو تاکه  گول وگرنه
 اما  دم،م   رمندا الودم از  فارها این الاطر  به اوقای گاه .  بودم
 من نن به دالتری که  بود طبیع  این بود؟ نبود، جرم که  زا ق  الب
 گیش نال درنت! با ه ممنوزه زشق زشقش اگر  حت . بشه زا ق
 گول  چون اما کرد  جوابمون الونه تاحب که  بود هاموقع همین

 ونط  دید، گرمای  توی. الیابون توی ریخت رو انانمون ندا تیم
 اون یادآوری قدر چه مردم، بد   هاین اا جائیمون، ونایل با الیابون
  دا حالب  زدگ گرما  از  من که  زمان  درنت! بود نخت الاطرای
 باال مدل ما ین یه تهران، گایین هایمحله از  یا  توی بودم،

 ن هبان قبال که  الوانت رو که   آدرس ما از  و  د گیدا شنروکله
 برای هم اون بود؛  دا گیر   زمین تصادف الاطر  به حاال و بودا  رکتش
 رو دی ه هم همه و بود کوچیک  ما یمنطقه. بود اومدا زیادتش

 توی طور چه. افتاد من به چشمش که  دادیم رو آدرنش.  ناالتیمم 
 کمامون  مردونه طور اون که  که   به دادمنم  دل زمرم، نن بدترین
 ازتراف زندگیمون راجب نخت  به مادرم از  بیمارنتان، برم من کرد

 نقف  و گرفت  ایالونه برامون بودیم، بیرون چرا فهمید وقت . گرفت
 محبت همه این زوض در .  د زندگیمون ناج   د؛ مادرم و من برای
 الدا دونمنم . بخونیم قرآن مادرش برای هاجمعه الوانت ما از  فقط
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 ماا چند دونم،م  فقط اما! دونمنم ... یا فرنتادش آنمون از  برامون
 برای من به کمک  مون،الونه به آمدهاش و رفت با من تا کشید  طول

 دنیای در  که  من به منظورشب  توجهای الوندن، درس حت  کارکردنم،
 زا ق!  دم زا قش. بودم ناردا الودم با که  تصورات  چه امدالترانه
 و  هر  ینقطه باالترین اون یالونه. بود تر بارگ ازم نال دا که  که 
 یه چشم به فقط من به اون. نقطه ترینگایین ما

 دونتش که  که   چشم به من و کردم  ن اا ناله نوزدا بچه دالتر 
 من. نبود نرش چیای من دل اما بود تفاوی دنیا یه ما بین دا تم،
 دنت یام اگر  می ه می ه، مامان همیشه رو این ههتم، الجالت  دالتر 
 رو دلم البته دا ت ، رو دنیا  وهر  بهترین حتما االن تا دا ت  گا و

 تر جوش و گرجنب یام تونهتمنم  نبود، الودم دنت! کنهم  الوش
 یه مثل بیشتر  دلم که  بود کردا  تا من با جوری یه زمونه  اید. با م
 حس همین بود الو یمدل مایه که  چیای تنها  اید. بود مردا دل آدم
 !نبود من مال وقت هیچ دونهتمم  کهاین با بود دلم کردا  گیدا تازا

 الو  لیم از  دونتانم همیشه کرد،م  نن ین  گلوم  توی زجیب  بغض
 مثل بابای  مامان من. الوانتمم  رو هااون الو بخت  من اما گفتنم 
 تا دادم، نتاو کالفه  رو نرم. هااون مثل های لباس الوانتم؛م  هااون
 :گفت  که  رانندا تدای با. برا نرم از  افاار  این

 .رنیدیم -

 و رفت هامکتون   گول بازم کنم  فار   دم، گیادا و کردم  حهاب رو گول
 دیدن با. نبود راه  کم  باالالرا.  د موکول دی ه ماا چند به الریدش

 ینقطه باالترین در  که  رو انمش همیشه مثل و بلندکردم رو نرم برج
 .کردم  زمامه بودند نو ته برج
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 .کیامنش  برج -

 .کردم  اضافه کلمه  دو بین رو انمش الودم همیشه مثل و

 !کیامنش  کوروش  برج کیامنش،  برج -

 هوای. بود جااون ریانت اتاق که  یازدا طبقه زدم و  دم آنانهور  نوار 
 الودش دلم کرد،  منتقل بهم رو مطبوز  و الوب حس اتاقک داالل نرد
 بدجور  که  که   دیدن احتمال برای. کوبیدم  نینه به وار دیوانه رو

 و گذ تم  ورود راهروی از  در   دن باز  با! بود کردا  جاالوش دااللش
 . دم مدیریت و اتل  بخش وارد

  وقت که  میاد چند نازت م ه که  کردم  فار  این به منشیش دیدن با
 برای ندونهتن معنای به هامب**ل کنه؟  آرایش قدر  این بود کردا
 .کرد  ن اهم که   دم نادیاش اومدن کش  الودم

 کار   نتفان  الانم الصوتیشون منش  یا کیامنش  آقای با من نالم -
 .دا تم

 زایام؟ دا تین قبل  وقت -

 .نتفان  الانم با بله -

 اگه ههتن الود ون ول  جلهه، رفتن کیامنش  آقای جای به که  االن -
 .بمونین منتظر  بشه تموم  رکت داالل  ونجلهه تا بخواین

 .مونمم  منتظر  گس با ه، -

 درس اگه  اید چرالوندم، اطراف رو ن اهم و نشهتم تندل  روی
 تا. کنم  کار   جاهای  همچین تونهتمم  مدرکم گرفتن  تا الوندمم 

 از  بودند نذا ته مشاالی اما بود الوب درنم بودم نخوندا بیشتر  دیپلم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

13 
 

 رو درنم بود گرفته  قول ازم کوروش  بانم، نازته چهار  و بیهت کار   قید
 گفت.  الارج برا رو ماه   ش دی ه نال بود قرار  که  هم حاال بخونم،

 غم دوبارا فارش با. کنم  اقدام کنه  کمام  تونهم  و نرفته که  زمان  تا
 نرا و بدا انجام ایران توی رو شگروژا  دنم  دلم، روی نشهت زالم

 برگشتم دالتری الندا تدای با که  بودم فارها همین توی ایتالیا؟
 نمت اومدم  دا ت دالتری با کورش  لرزید، دلم توی چیای در، نمت
 فار  م ه مهها؟ چته. الندیدندم  هم با دا تن چ  همه از  فارغ و دفتر 
 الوانت م  نانه نیهت؟ برش و دور  زن  هیچ کورش  مثل که   کردی
 گفت  دالترا به رو  دم، بلند نریع دیدنم با با ه؟ دیدا رو تو فقط
 .گایین انداالتم رو نرم الجالت با نمتم، اومد و بمونه منتظر 

 .نالم -

 ها؟طرف این نالم مهها؟ -

  نتفان  الانم آوردم، رو رزنا مامان مدارک آهان... اوم... رانتش -
 .گفتن

 .اتاق توی بریم بیا الب الیل . آهان -

 ایشاهلل میاد، بعدا گفت  هم دالترا اون  دیم، اتاق وارد نرش گشت
 الوانت ازم و نشهت میا  گشت الودش ذات  و الاص ژنت با! نیای
 .بشینم منم

 البر؟ چه الب -

 :گفتم  معذب

 .الوبه چ همه هیچ ، -
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 .جاماون نرا یه الوبه کش ؟م  الجالت من از  هنوز  تو -

 ازش دیدمشم  دفعه هر  گفتم  رانت الندیدم، ریا  ریا   والیش با
  دم  باز  روم گاهش  گاا  های وال  با کم  کم  اما کشیدمم  الجالت

 .بود فهمیدا اونم ان اری! کانه  همون و آش همون باز  بعد دفعه اما

 ... .رو الجالتش -

 به کردم   روع دوبارا و کردندم  آب دلم توی قند کیلو  کیلو  حرفش با
 .گردازی رویا

 یه  د، وارد  خص  که  گفت  بفرماییدی. زدن رو در  که  دادم رو مدارک
 تد و جذاب العادا فوق ب م تونمم  و کورش  الود نن هم حدودا مرد
 !مرموز البته

 :گفت  کورش  که   د وارد

 گهر؟ طوریچه جانت؟این ک   ببین -

 .معرفتب  نالم -

 :گفت  کورش  به گهر  که  کردن  بغل کوتاا  رو دی ه هم

 .ناردی  اهت ور  هنوز  بینمم  -

 .دارمنم  بر  نری از  دنت نانم زمین رو تو تا. جمع الیالت -

 از  کورش  ذای توی چون بیشتر  گهرا البته. کردن  بلندی یالندا دو هر 
 .ندا ت وجود بیشتر  لبخند یه

 کن ؟نم  معرف  رو الانوم -
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 بهش ایغرا چشم نامحهوس. اومدنم  الو م اتال ن اهش طرز  از 
 .کورش  به دوالتم رو ن اهم و رفتم

 .من  فیق دونت رهام هم ایشون من، کوچولوی  الواهر  مهها -

 دادا بهم که  بود نهبت  روی ذهنم همه دادم تاون رو نرم حواسب 
 چرا. با م الواهری الوامنم  من! کورش  الواهر ! کوچولو  الواهر  بود،
 رهام حرف با که  دادم قوری رو دهنم آب الوند؟نم  رو چشمام فریاد
 .زد الشام

 الریدیش؟ بودمت، ندیدا دالتر  طبقه این با حاال تا -

 هیچ که  فرنتادم لعنت الودم بودن ضعیف به بودم،  دا الل ان ار 
  ن اا کورش  به زدا نم هایچشم با کنم،  دفاع ازالودم تونهتمنم  وقت
 و کشید  گردنش  به دنت  کنه،  دفاع ازم اون الوانتمم  ان ار . کردم
  الورد دونتش جلوی رو من یعن  ب ه؟ الوانتنم  چیای کرد،  ن اهم
 فشار  هم به رو هامب**ل بانه؟ فاری هر  من به راجع گذا ت  کرد؟
 .لعنت  زندگ  این به لعنت نشانه، بغضم تا دادم

 کوروش  زدن تدا به حت . افتادم راا الروج  در  نمت به نرزت با
 اما رفتم  ضعف دلم بود ایدی ه زمان هر  اگر   اید. ناردم توجه هم
 یه من داد،نم  ترجیح من به رو دونتش وقت هیچ که  معلومه... االن
 تو کنم،  گیدا کار   بودم تونهته بدبخت  به که  بودم بیچارا بدبخت دالتر 
 همش تا نمیر، بخور  حقوق یه وانه بدوزم  ب تا تبح از  الیاط  یه
 طرف وقت هیچ که  معلومه نیارا، روم به اگر  حت  نبا یم، اون منت زیر 
 با ندارم، گشتم رو اون مثل که   وقت هیچ من که  معلومه نمیشه، من

 . دم آنانهور  وارد و زدم گس رو هاما ک دنت گشت
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*** 

 .داریم مهمون گا و مادر  مهها مهها، -

 بیاد بخواد دا تیم رو ک   ما آاله. کردم  باز  رو چشمانم حوتلهب 
 الونه برم بفرنته رو من قرارا باز  نفهمیدم که  هم اتال ما؟ مهمون   
 ما بود جمعه روز  یه حاال. بدوزم گیرهن اون برای باز  اردبیل  الانم
 نالنه نالنه و کردم  جمع رو لبم گو ه.  کنیم  انتراحت الوانتیمم 
 وقت هر  کنه؟   ونه رو هااین الوانتم  ک !  هوف. آینه جلوی رفتم

 دیدن با. د وار کردنش   ونه و  دم  فر  ریختم  بهم موهام
 باز  حتما دادم؟م  چ  رو مامان جواب باز .  د بلند نهادم از  آا چشمانم

 !نصیحت کل   و کردی  گریه  هاگذ ته  برای دیشب گفتم 

 بودم کردا  گریه  قدر این بود، نیومدا چشمام به الواب  ب نصف تا
 به کردن  ن اا بدون غرغر  با و زدم کنار   رو موهام بود، کردا  گف چشمام
 .آ پاالونه نمت افتادم راا مامان

 ب و ببینم؟ رو ک   باید اردبیل  الانم الونه برم نخوام من جان مامان -
 .هیاش گهر   اون با دی ه الیاط  بیاد گا ه

 !میدا نالم مادرش به اول تبح نر  آدم -

 بود، دیشب اثرای کنم  فار   نیدم؟ درنت.  دم کوبمیخ جام نر 
 .ناردم ا تباا فهمیدم که  بدم ادامه راهم به الوانتم دوبارا

 میشه؟ نمیشه، نا نوا که  تبح اول آدم -
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 دیدمنم  الواب نه. برگشتم و دادم قوری تدا و نر  گر  رو دهنم آب
 با هم مامان کرد،م  ن اهم جدی حال زین در  و  یطون که  بود کورش
 کرد؟م  کار   چ  جااین کرد،م  ن اهم دار نشون و الط هایچشم

 .نالم... س -

 افتاد ن اهم. کردم  ن اهش نوال  که  گرفتم  گاز   رو لبش ه  مامان
  جلوی رونریب  و تنگ  لوار  و تیشری با من! هیع. هاملباس به

 .دادمم  نالمم تازا و بودم وایهادا کورش

 نوت  قدر این که  نرم تو الاک. اتاق توی دویدم و نرم توی زدم محام
 دون نم  م ه. اومدا کورش  ب و اتاق توی بیا من مادر  آاله. دادمم 
 جاهمون و بهتم محام رو در  کنه؟نم  کار   الوب مکله  هاتبح نر  من

 جوری این رو من گهری هیچ حاال تا بود، رفته آبروم وای. نشهتم
 هجوم هامگونه  به الون فارش از . رفت جلوش حیثیتم دی ه بود، ندیدا
 یه در  تدای با گرفتم،  گاز   رو لبم و تورتم روی گذا تم  رو دنتم. آورد
 .گریدم متر 

 بله؟ -

 تو؟ بیام تونمم  کور م  -

 .کنمم  فار  دارم نشهتم نرم، توی کوبیدم  محام دوبارا

 .دقیقه یه... االن... ا -

  اتاق بودن جمع از   دن مطمئن با و گو یدم رو مانتوم و رونری نریع
 :گفتم

 .بفرمایید -
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. گذا ت  باز  نیمه رو در  و  د وارد الودش الاص گرنتیژ  با و  د باز  در 
 جلوی رو من طور چه بود نرفته یادم رو دیروز  بودم، ناراحت هنوز 

 قلبم  د؛ نادیام. بود زدا دامن حرفش به و بود کردا  الرد دونتش
 بازم الوانتم  نانه کوبید،م  دیوار  و در  به وار دیوانه رو الودش
 کنه؟  دفاع دونتش از  بازم بود اومدا نانه کنه؟  ضایعم

 .ببینم کن  ن اا رو من -

  همچین نخوام که  ازش بودم ناراحت قدر این کنم  ن اهش تونهتمنم 
  قدر این  د؛ تر نادیک.  دن نرخ باز  هاملپ بودم مطمئن. کنم  کاری
 .چونش به الورام  کنم  بلند رو نرم االن اگه کردمم  فار  که

 .ببین رو من می م -

 کردم  ن اهش بغض با و بلندکردم رو نرم آروم

 .افتادم دیروزش گوزالند یاد بازم

 ناراحته؟ من از  کوچولو  الانوم -

 .لرزید مچونه

 .کنه  جبران رو کارش  اومدا الطاکار  آقای این -

 .نیهتم کوچولو  من -

 ناراحته؟ این از  گس اوا -

 من به راجع فاری هر  گذا تین  چرا ن فتین؟ چیای دونتتون به چرا -
 بانه؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

19 
 

 هر  اون الب... رهام دادم،م  رو رهام جواب باید من. توئه با حق -
 .بینهم  چیاها این تو رو چیای

- ... 

 دیرا؟ کنم  جبران بخوام من اگه حاال -

 .بانه رو حرفش تا کردم  جمع رو م*با*ل

 .من مهمون بیرون بریم امروز  اگه مثال -

 روی این بود توداری آدم بس از  کردم،  ن اهش مشتاق هایچشم با
 مردمم  ازالو حال  دا تم. کردم  متعجب رو آدم  خصیتش دی ه
 ازش رو ناراحتیم هنوز  من داد،نم  اجازا غرورم هم دی ه طرف از 

 .بودم ناردا فراموش

  د؟ چ  -

 .ب م چ  دونهتمنم  و بودم  دا دنتپاچه

 ... .الب...من... چیاا... ام -

 :زدم ب**ل درموندا

 .کشمم  الجالت -

 رو لبم. الندیدم  هاشچشم. کردم  ن اهش که  نشد الارج ازش تدای 
 :گفت  که  گرفتم  دندون

 .گرفتم  اجازا هم الانوم حاج از . منتظرم بیرون -

 . د الارج اتاق از  حرف  بدون هم بعد
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 اون بیرون؟ ببرا رو من الوانتم  االن یعن . بود زدا الشام جام نر 
 باد رو الودم تندتند گو یدم؟م  چ  حاال بودم،  دا هول کورش؟  هم
 این قدر چه می ه االن. بود  دا قرما  تورتم آینه؛ جلوی رفتم. زدم

. دا تم گودر  کرم  یه با تورت  رنگکم  رژلب دونه یه کال!  الله دالترا
 رفتم و زدم تند رو هاهمون! دی ه نبودم الب. نبودم آرایش  اهل دالتر 
  همشون هاملباس کردم؟م  کار   چ  رو این حاال! آخ هام،لباس نراغ
 بود گارنالم مال که  مشا  مانتوی یه آالر  از . بودن  دا قدیم  و کهنه
 .گو یدم مشا   لوار  یه با رو بود دادا هدیه بهم کورش  و

 .بیرون زدم اتاق از  و کردم  نرم هم ایقهوا  ال 

 .میرم گس من مامان -

 هم اگه ن ه، چیای الودش گیش گهرا. ها کن   برالورد نن ین مهها، -
 ... .نذ بخرا چیای الوانت

 :زدم تداش ازتراض با

 زقل من ان ار  می   جوری یه کردم؟  رفتار  نبک ک   من مامان؟ -
 .نمیرم اتال ندارم،

 .در نمت داد هلم و گرفت  رو دنتم که  اتاقم توی برگردم الوانتم

 .ها برگردی هم زود منتظرا،. ورگریدا برو بیا -

 .چشم چشم -

 ان ار  باش نن ین گفتم  جوری یه. بیرون زدم الونه از  قهر  حالت با
 رو ما ینش کورش  اگه آاله. رفتم کوچه  نر  تا. بودم ول نرا یه من
 حرف بدون که   دم نوار .  دنم  جا دی ه ما ین   کوچه،  توی آوردم 
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. کردم  ن اهش چشم گو ه  از . گذ ت  حرفب  مهیری تا کرد  حرکت
 باالنشین  زندگ  قدر چه. الیابون توی انداالتم رو ن اهم. بود فار  توی
 الوانتم زدم، گس رو افاارم. دا ت فرق هاالیابون حت ! بود الوب
 :گفت  که  ب م چیای

 کردی؟  اقدام َدرنت برای -

 .نه هنوز  -

 .ندا لفتش بری؛ تر نریع نفعته به -

 .چشم -

 !کن م  اذیتش دیدم باری چند با ه، بیشتر  الانوم حاج به حوانت -

 .نمتش برگشتم کاریطلب با

 ... .ک   من من؟ -

 الدا به. کنهم  اذیتم و میدا گیر   من به همش مامان آاله کردم؟  اذیت
  نصیحتم تر کم  یام دارم دونت منم الب ول  میرا در  براش جونم من
 درنته؟ این آاله بیرون برم هاجمعه من ذارانم  مثال کنه؛

 و زنمم  حرف دارم طور  همین دیدم دفعه یه

 محام رو لبم. کنهم  ن اهم الندا با هم اون

 دونهتمم  باز . بانم حرف بلدم فقط نانن، نرم تو الاک. گرفتم  گاز 
 مقصد به رنیدن تا. ن فت هیچ  دی ه هم اون  دا نرخ تورتم االن
 هم این تبح اتفاق از  اون کال؛  رفت آبروم. کردم  نرزنش رو الودم فقط
 بیام دا تم دونت همیشه. زد برق هامچشم الونه نفرا دیدن با. االن
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 رو چیاها این رنگ وقت هیچ ما کنم  فار  نبود کورش  اگه. جاها جور این
 و  دم گیادا ما ین از  کردم،  فراموش رو هامنوت  کال.  دیدیمنم  هم

 ننگ زمین بود، باتفای  جای واقعا. بشه گیادا اونم تا  دم منتظر 
 رو الونه نفرا دور  تا دور  که  قطور  و بلند هایدرالت  دا، فرش

 هم   بود،  دا چیدا توش که  رن اوارن   هایتخت بود، گو وندا
 یه ایهتاد، کنارم  کور م  که  کشیدم  نفه . بود الوب حس یه گر بیان
 اومدا هم با و بود  وهرم کورش  االن که  کردم  تصور  دلم تو لحظه
 که  کردم  ن اهش لبخند با. ب ذرونیم هم کنار   رو تعطیل روز  یه بودیم
 من از  قدش. بشینیم تا تخت  نمت رفتیمم  دا تیم هم  ونه به  ونه
 بپو م نانت  گنج گا نه کفش  اگر  مثال گفتمم  الودم با و بود بلندتر 
 و بود کشیدا  هم توی همیشه مثل رو ذاتیش هایاالم یم؟میا بهم

 ی االه الیالبه از   دا رد قاچاق  نورهای زیر  اشایتیله هایچشم
 قدم محام وقت ! بود اومدا در  حال کم  آب  رنگ به حاال هادرالت
 گیرهنش دا ت محامش های ونه و ورز ااریش بدن و دا تبرم 
 اون بدون من کردمم  ازتراف الودم گیش بارا هاار  کرد،م  گارا رو
 از  یا  گهر  زا ق! کورش  زا ق بودم، زا قش من. تونهتمنم 
 هایمهندس ترینازبارگ یا  زا ق  هر، دارهای کارالونه  ترینبارگ
 شننت  هایلباس با گارنون  که  نشهتیم هم رویروبه! ایران

 برگشت و کرد  رو کامل  تبحانه یه نفارش کورش.   د نادیامون
 .من نمت

 طورا؟چه ما الانم مهها تبحونه، اینم الب -

 :گفتم   یرین  یباالندا

 .الوبم -
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 نیهت ؟ ناراحت من از  دی ه -

 .دادم نشون ان شت با

 !یام -

 .که   د نخت کار   -

 .ببخشم کامل   اید کنید  مهمون رو من هم بهتن  یه اگه مثال الب -

 .که   د زیاد الرجت بابا، ای -

 !دی ه چیا  یه الواینم  الب -

 چ ؟ -

 ! هربازی بریم -

 .میش  ناراحت کوچولوی   می م! آخ آخ -

 انت؟ بچه وانه فقط  هربازی م ه! الیرنه -

 !ایبچه تو الب ول  نه، -

 رفت ضعف من حیایب  دل باز  و الندید که  رفتم بهش ایغرا چشم
 بهترین چون الندیدم الندیدم، منم! طرفه یه هایالندا این برای

!  من ناله نوزدا زمر  دنیای بود  دا که  که   کنار   بود، زمرم لحظای
 .کردم  ن اا کورش  به نوال  آوردا قلیونم دیدم که   د نادیک گارنون

 تبح؟ نر  قلیون؟ -

 .چهبهم  قدر این آرا -

 دارا؟ ضرر  قدر چه دونینم  -
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 .ندارا زیب که  تعطیل روز  یه -

 .هم توی روکشیدم هاماالم

 .دارا زیب هم الیل  -

 :گفت  و دهنش تو گذا ت  نیمرو ایلقمه

 .میدا حال قدر چه فهم م  حاال. بخور رو یتبحونه -

 یه از  بعد آالر  در  اما گفتم،  قلیون مضرای از  همش و  دم مشغول
  معروف المثل ضرب و گفتم  الودم وانه فقط فهمیدم زدن، حرف نازت
 !ننگ در  آهن  میخ نرود که

 :گفتم  که  بیرون داد رو دودش کشیدن،  به کرد   روع و زد رو ن  نر 

 نه؟ زدم حرف الودم برای من -

 زدی؟ حرف ک   حرف؟ -

 .نمتم گرفت  رو ن  که  کردم  ن اهش حرص با

 .ب یر -

 .نیهتم اهلش من! نه -

 .میدا حال قدر چه ببین بار، یه ندارا ا اال ب یر  -

 .کردم  ن اهش مردد

 .می م ب یر  -

 باید من کرد؟م  زوض رو نرش نمیشد حاال گرفتم،  ازش رو ن  معذب
 الو   توری. آاله بود جوریم یه ول  اومدنم  بدم کشیدم؟م  دهن 
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 توی گذا تم  رو ن  کورش   والیای و الجالت و زحمت هاار  با ندا ت
 و گلوم  توی گیچید دودش کشیدم  رو نفس اولین که  همین دهنم،
 کورش  این میدم، جون دارم من طرف یه از  حاال. نرفه به کردم   روع
 از  الل مهها نری بر  الاک. بدا نجای رو من یا بخندا دونهتنم  هم
 بود قرار  هم درتد یه اگه الدا به. بشورمت تخته رو الودم بری، دنیا
 آب با باالالرا. بودم آوردا گیر   وقت منم! رفت  د، تموم ب یرا رو من

 توری با اومد، جا حالم کمرم  به کورش  هایضربه و گارنون  رنان 
 یه و گرفت  حرتم منم. زد قهقهه که  کردم  ن اهش مظلوم  دا، نرخ
 .نمتش کردم  گری رو  دا الرد الیار  از  تیاه

 :گفت  و گرفت  رو  امش نمایش 

 !تو الشن  چه دالتر ! آخ -

  من  د الاطراتم بهترین از  یا  روز  اون بود، گرفته  مالندا هم الودم
. کار  این تو بود الفن کوروش  اما نادم، قلیون به رو دهنم دی ه که

  بلندش که  ترفندی چه با. کردم  ن اهش که  دالترا به افتاد چشمم
 چه دونهتمنم  وگرنه نفهمید  ار  رو الدا فقط. بریم گفتم  و کردم
 بماند رفتیم؛ هم  هربازی حت . بودیم بیرون  ب تا. بدم بهش جواب 
 زمر  یه وگرنه ناشم، جیغ الو حال  از  تا کردم  کنترل  رو الودم قدر چه
 !کوچولو  گفتم  بازم بهم و کردنم  ولم

*** 

 اگه نبود، مامان  ار  رو الدا. چیدم قابلمه توی الو  ل رو هادلمه
 دیروز . کردم  ممواالذا کل   ببرم کورش  برای رو هااین قرارا فهمیدم 

. بهپارا که   دنت رو الونه الوادنم  دارا، مهمون هفته آالر  گفت
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 که  بماند. کنم  جور  و جمع رو الونه یام برم روز  یه تا داد کلید  بهم
. برم کردم  قبول. دارا احتیاج بهم واقعا گفت  و کرد  زذرالواه  قدر چه
 الوانتمم  اما بانم، زنگ بهش برم الوانت وقت هر  بود گفته

 کردا  درنت براش. بود کلم  دلمه زا ق کورش  آاله. کنم  غافل یرش
 با و کردم  مرتب رو هاملباس کنم،  حالش الوش الوانتمم  و بودم

. رفتنم  لبم روی از  الندا. بیرون زدم الونه از  قابلمه و کیف  بردا تن
. کنه  بردا ت چیای کارم  این از  ترنیدمم  دا تم انترس یام رانتش
 !رفت جیبیم گول کل   باز  و ب یرم تاکه   دم مجبور  دوبارا

 جااین مامان با ایدی ه بار  نه_دو  دم، زماری وارد و انداالتم کلید
 حیاط  با مدرن و لوکس. بود الو  ل  یالونه واقعا. بودیم اومدا
 این. ورودی در  به رنیدم و گذ تم  حیاط رویگیادا از . قشنگ و نرنبا 
. دا تم هیجان و اضطراب بازم من اما نبود الونه معموال روز  موقع

 ! ورا دل یام با رانتش

  با الوانتم. ن فتم چیای که  این از  بشه ناراحت کورش  ترنیدمم 
 .بلند د نهادم از  آا هامکفش  دیدن با اما برم کفش

 الونه توی رو من اومدم  اگه میشد ز ت الیل  بودن،  دا کهنه  واقعا
  دم وارد. بپو م دمپای  و بیارم در ون دادم ترجیح. دیدم  هااین با
 .نالن نمت افتادم راا دمپای  گو یدن با و

 یه از  البری و بود ورز   تابلوهای از  گر  الونه.  د  ل نیشم دوبارا
 زا ق کوروش.  مدرن کامال  و انپری الونه یه! نبود نلطنت  الونه
 .بود ورزش

 .کردم  تیا  رو هامگوش  تدای   نیدن با
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 حس با اما برگردم الوانتم با ه؟ دزد نانه ترنیدم، بود؟ الونه که 
 هااتاق و بود دوبلاس حالت الونه. ایهتادم با ه الودش  اید که  این
 منته  باال به مارگیچ  هایگله با

 رو دهنم آب  د،م  بیشتر  اضطرابم  دمم  تر نادیک چ  هر   د،م 
 باز  نیمه در  دیدن با بود، کورش  اتاق از  تدا. جلوتر رفتم و دادم قوری
  کور م  الیرا بودم،  ونالیرا  اه بهتم، یخ کردم؛  ن اا اتاق داالل به
 ...دالتری با که

 کشیدن  نفس به میل زجیب! من کورش  یالونه تو راحت کامال  دالتری
  تاب با کورش  که  افتاد دنتم از  قابلمه اومد،نم  نفه  اما دا تم
 تا ریختننم  هاما ک کاش   د، قفل بهم ن اهمون نمتم، برگشت
 دا ت دی ه یا  کنار   زشقم دیدن با که  رو گردردم دل نانن رنوا
 فقط. در نمت افتادم راا و  دم دور  چشمش جلو از  گریه  با ترکید،م 
 الوانتمم  فقط ناردم گوش  هاشزدن تدا به بیرون، برم الوانتمم 
 !مردمم  کاش.  برم

 با نازته دو که  دونهتمم  قدر اون فقط بودم،  هر  کجای  دونمنم 
 بود، مشخص ازش الوب  به ا ک رد که  تورت  افتادا، های ونه
 در  رو  ورش الیل . دونهتمنم  رو بودم کجا  ول  رفتمم  راا دا تم
 توی رو هامدنت بود؟ نردم من گرما  اوج این تو چرا اما بودم؟ آوردا
 برا؟ یادم از  تحنه اون تا کردمم  که  بود کاری  چه. کردم  جمع بغلم
 که  با م مردی زا ق تونهتمم  دیدم؟م  رو کورش  دی ه اتال

 بود؛ شتیغه  اید اتال بودم؟ دیدا الودم هایباچشم رو کارهاش
 بود نخت الیل  بهتم درد با رو هامچشم نبود؟ بود، که  دالتر  یه ول 
 دفعه نشهتم؛ نیمات روی. ندا ت البر  من حس از  اون که  این بدتر  و
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 گس.  د الارج الونش از  تبح نر  دالتری اومدیم مامان با که  قبلم
 کور   چشمام قدر این. بودم الیال الوش چه من! نبود کاریش  مهمون
 توی  ب آالر  کاری  قرار  هیچ گذ تنم  هم فارم از  حت  که  بود  دا
! نمیشه انجام طوالن  قدر این تر بارگ من از  نال چند دالتر  یه با الونه
. زدم الودم به گوزالندی. بخوابه شالونه  ب بخواد هم مهمونش که

 من مال وقت هیچ کورش  که  کردمم  باور  باید ان ار ! احمق مههای
 چون دا ت،برنم  دنت کارهاش  این از  وقت هیچ کورش!  نمیشه
 .باشه دنت از ون الاطرش به بخواد که  ندا ت رو که 

 . د کوبیدا  نرم توی هاارم بار  برای حقیقت این

  انم با کردم؛  الارجش جیبم از  منادا نوکیای گو    الوردن زنگ با
 درنت ذا تنم  چرا بود؟ زدا زنگ چرا. نشهت تنم توی لرز  کوروش،
 ب یرم؟ رو تصمیم

 .گذا تم  قرارها و قول چه دلم با ان ار  نه ان ار 

 .مردمم  دا تم انمش دیدن با دوبارا

 بود گفته  م ه دا ت؟ باهام نهبت  چه م ه  دم؟ ناراحت چرا اتال
.  دند نرازیر  ا اام دوبارا بودم؟ بردا ته دور  چرا گس دارم؟ دونت

 :گفتم  آروم. بدم جواب گرفتم  تصمیم موبایل، یدوبارا لرزش با

 بله؟ -

 .گیچید توگو م جدیش تدای

 کجای ؟  -

 .الیابون توی -
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 از  دارا الوری؟مامانت روم  ک   ا*گ  داری موقع این توالیابون -
 گالن ؟ الیابون توی تو. میرام  ن ران 

 چ  نمیارا هم روش به حت  مهها بین م . بهتم درد با رو چشمام
 که  باتدای . زدم  حرف باهام تند و کردم  الوانتم باز  تازا دیدی،
 :دادم جواب با ه دا ته رو لرزش ترینکم  کردم  نع 

 .میام االن -

 .دنبالت بیام کجای   ب و ناردا الزم -

 الوایم   د تموم کارهای  باشم فریاد دا تم رو این قدری کاش  ای
 جمع؟ الیالت رفت دالتر  اون لعنت ؟ آرا من؟ دنبال بیای

 .میام الودم -

 آدرس؟ کنم؛م  نرمت میام. نیار باال رو من نگ مههاروی -

*** 

 که  دیدنش با. کردم  بلند رو نرم گام جلوی ما ین کردن  ترما  با
 تر بیش ترنم کرد،م  ن اا رو روبهرو و بود کردا  هم توی رو االماش

 و ترنیدمم   د، کندا  جا از  نرزت با ما ین که   دم نوار .  د
 حرف  تونهتمنم 

 حد از  بیش یعن  کردنم  ن اهت وقت . بودم ترنیدا واقعا بانم
 .بود زصبان 

 چشم  زیر . تندل  به چهبیدم تر محام و دادم قوری رو دهنم آب
 :زد داد که  کردم  ن اهش
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 ها؟ کن ؟  ن ران رو زن اون نباید نداری زقل جلبک اندازا -

- … 

 نیهتم؟ تو با م ه -

 ... .الب -

 چ ؟ الب -

 . د گری حوانم -

 رو نرم و کردم  قالب هم توی رو ان شتام که  کرد  ن اهم زصبان 
 .گایین انداالتم

 گو یش  بود؟ مهم براش قدر این مامان یعن  کرد؟م  طوریاین چرا
 .داد جواب مخاطب انم دیدن با. الورد زنگ

 .رهام ب و -

 با ه؟ دی ه روز  یه حاال  دنم  -

 .باهامه که   چون گردمبرم  نریع فقط الب الیل  -

 .اوک  -

 . د ایدی ه ی مارا گرفتن  مشغول و کرد  قطع

 من چیای، یه فقط نبا ین؛ ن ران منه با آرا... الانوم حاج نالم -
 الودم با هم رو مهها مجبورم اومد، گیش قرارکاری یه برام االن همین
 .ببرم

 و کرد  قطع ریلاس الیل  که  کردمم  ن اهش  دا گرد  چشمای با
 .داد ادامه رانندگیش به و جاش نر  گذا ت  رو موبایل
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 بود؟ مامان -

- … 

 ببرین؟ الواینم  کجا  رو من -

- … 

 نمیدین؟ رو جوابم چرا... چ -

 .چرا دون م  الودی -

 بریم؟ الوایمم  کجا  اتال. کردم  کار   چ  من م ه دونمنم  نه -

. برنونم رو الودم باید. ههت هم  رکامون یا  دورهم  مهمون  یه
 .رنونمتم  الودم بعد

  ار  رو الدا. انداالتم لبانام به ن اه  کار؟  چ  برم من االن کاری؟  قرار 
 وارد. بود مهاون  برج یه داالل کاریش  قرار ! بودم گو یدا الوب لباس

 .گرنیدم که   دیم آنانهور 

 ب م؟ چ  من االن -

 .ب   چیای نیهت الزم من  همراا تو -

 تمیای از  که  آنانهور  قد تمام آینه داالل از . گفتم  ایبا ه ب**ل زیر 
 هیچ. بود آرانته و تمیا  فقط لبانام زدم، دید رو الودم زد،م  برق
 به و کردم  برزاس رو گایینم ب**ل. ندا ت بودن نو و جدید از  اثری

 دادا تایه اتاقک دیوار  به و بود بهته رو چشماش که  کردم  ن اا کورش
 با مشا  بلیا . ریختم  بودن روز به و بودن  یک هاشلباس از . بود
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  لوار  با داد،م  بودنش مارک از  نشون که  شنینه روی کوچیک  آرم یه
 .لعنت  بود جذاب هم رالش نیم. مشا  کتون

 زبارت  به یا موزی همون که   دیم الارج دو هر  آنانهور  ایهتادن با
 موقع. داالل کرد  دزوتمون و داد دنت کورش  با کرد،  باز  رو در  رهام
 غیرزمدش یا زمد از  اگه که  کشید  دنتم به رو دنتش نامحهوس ورود
 هایچشم اون با! زوض . کردمم  نثارش چک یه  دمم  مطلع
 نظرم به. بودن جااون هم دی ه الانم و آقا یه که   دیم وارد! هیاش
  گرن  احوال هم با رنم  الیل  چون بودن؛ قرار  طرف همون اومدم 

 .نشهتیم و کرد  معرف  همااران از  یا  دالتر  رو من کورش،.  کردن

 حرف مشغول نخت زن، همون همراا به مردها که  بود نازت  نیم
 مچرت دا ت آوردم،نم  در  ها ونحرف از  نر  ونط این منم. بودن زدن
 .گرفتم 

 :گفتم  دادم  گوش  یایشون حرف به دا ت که  کورش  گوش  دم آروم

 کجانت؟  دنتشوی  -

 رفتنه؟ دنتشوی  وقت االن -

 .دارم الب... ا   -

 :گفت  و داد تاون کم   رو نرش

 .ورودی کنار   روی  راا آالر  -

 اگه  اید بود؛ قشن   یالونه.  دم جدا جمع از  و دادم تاون رو نرم
 الندیدم، الودم به ریا  ریا  ب یرم ایالونه جور  این بخرم الوانتم روز  یه
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 به نردی آب توالت داالل کار   انجام از  بعد. کردمنم  که  فارها چه
 .کردم  ن اا رو تورتم آینه توی از  و گا یدم تورتم

 بیشتر  ب م بهترا یا مشا ، موهای با. بودم نفید گونت با دالتر  یه من
 هم  اید رو ن ایقهوا و در ت تقریبا هایچشم! الرمای  به مایل
 مدل بدون هم ابروهام  د،م  مشخص بهتر  رن ش نادیک از  و! زهل 
 ول  زدمنم  دنت بهشون زیاد آاله. بود یک زدد  بیه بیشتر  بود

 هم ایرادی اما نیهت زرونا  معمول ، هم دماغم بود، تمیا  تورتم
 و تیا  ایچونه و باریک لبای با. اومدم  هم تورتم به و ندا ت

 تورتم مدل و الندیدن زا ق همیشه مدرنه هایدونت. انتخوان 
 دنیامون. موندم  هاموقع همون همیشه کاش  الیر،به یادش بودن؛
 رن م ایوقهوا نادا  ال داالل رو موهام. بود تر قشنگ و کوچیک  الیل 
 . دم الارج دنتشوی  از  و کردم  مرتب

**** 

 آدم دفعه یه طور این درنته این نداریم؟ نیاز  بهت دی ه چ  یعن  آقا -
 کنین؟م  کار ب  کار   از  رو

 آموز  اا ، تولیدیه جااین کردیم،  نیرو تعدیل که  گفتم  محترم الانم -
 .با ه من دنت که  نیهتش

 بودا؟ بد کارم  من م ه آاله -

 . دا اضافه مادتون دنت به هم الاطر  همین به اتفاقا نه -

 همین باید چرا آاله کردم  ن اا دگرس میا، روی گول گاکت گذا تن  با
 که  ایاضافه گول مقدار . بردا تم رو گاکت  د؟م  نیرو تعدیل االن

 تدا به توجه بدون. میا روی گذا تم  و کردم  الارج رو بودند گذا ته
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 طوریچه حاال انداالتم آنمون به ن اه .  دم الارج تولیدی از  زدنش
 آوردم؟م  گیر   کار   باید

 داالل بودم کردا  الرید یام راا نر   دم، الونه وارد کوفته  و الهته
 .گذا تم  آ پاالونه

 جان؟ مامان مامان؟ -

 مهها؟ -

 .زدم  تا رو هامونلباس دا ت که  گیشش رفتم بود اتاق داالل

 .مادر نبا   الهته -

 .با   نالمت -

 .ن و نه مادر  می م چیای یه مههاجان، -

 جانم؟ -

 شاندازا برو تون م  اگه گفت  الواهرش گهر  مجلس اردبیل  الانم -
 .بدوزی لباس شوانه ب یر  رو

 چیای  دنم االراج از  مامان ندا تم دونت کشیدم،  ب**ل زیر  هوف 
 گول  یه بتونم تا کردمم  قبول رو کارها  جور  این باید گس بفهمه،
 اردبیل ، گهرالانم این دونهتنم  مامان هم طرف  از  با م، دا ته
 یه باید فعال نبود، الونه اون هم  اید اما بود؛ هیای گهر  قدر چه آرش
 .دا تمم  ن ه نرخ نیل  با رو تورتم جوری

 فقط؟ برم االن میرم، مامان با ه -

 .منتظرته گفت  آرا -
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 .با ه -

. اردبیل  الونه رفتم و بردا تم رو الیاطیم دفتر  لبانام آوردن در  بدون
 در  که  همین بیرون، برا الونه از  الوانت هم آرش زدم، زنگ که  همین
 کردم  نالم و گایین انداالتم رو نرم بهم، افتاد چشمش کرد  باز  رو

 تصمیم از  کردمم  الدا الدا فقط. تو برم کرد  تعارف و داد رو جوابم
 !با ه نشدا منصرف رفتنش

 و بهت رو در  که   دم مانند ون روراا حیاط وارد و گذ تم  کنارش  از 
 الانم که   دم الونه وارد و فشردم بهم رو هامب**ل  د، وارد اونم

 .انتقبالم اومد مپلش تپل هیال همون با اردبیل 

 .اومدی مههاجان ا   -

 الوبید؟ اردبیل  الانم نالم -

 دو میاد باال جونم که،  ندارم گا من ها  رمندا داالل، بیا دالترم الوبم -
 .دارمبرم  قدم

 .ب یرم رو توناندازا بیاین کجانت؟  تونگارچه ندارا، ا اال -

 قبول بخورم چیای یه تا بمونم کرد  اترار  چ  هر  گیری  اندازا از  بعد
 . دم الارج ازالونه و ناردم

  دم گری و  د کشیدا  دنتم برم و کنم  باز  رو در  الوانتم که  همین
  باشم جیغ الوانتم. بود الروج  در  نادیک که  حیاط آالر  انباری توی
 .نشهت دهنم روی دنت  که

 .بود آرش
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 .بانم حرف باهای الوامم  فقط نان، جیغ -

  رو دهنم اما بانم حرف الوانتم. کردم  ن اهش  دا گشاد  هایچشم با
 .بود گرفته

 دنبالتم قدر چه دون م  ببین ؟ رو من تا بشم گی یری باید قدر چه -
 لعنت ؟

 .دا ت ن هم تر محام اما کردم  تقال کم 

 فراری؟  دی من به رنیدی باز  -

 .گرفت  رو نرش و زمین روی نشهت رفت، زقب زقب و کرد  ولم

 مهها؟ باهام کن م  طوری این چرا  دم، زوض من -

 :زدم ب**ل لرزون

 .م... بر... ب... ن... م... بذار... ب -

 گیری  انباری توی باید جوری این وقت اون بانم، حرف ذارینم  حت  -
 .بیارم

 آرش... آ -

 نخته؟ قدر این فرتت یه -

 .کرد  ن اهم زصب  و ناراحت

 تموم گرون  برای وگرنه کن   فراموش کن  نع  رو امروز  فقط... برو -
 .میشه

 بود در  گشت که  زن  به زدن تنه با. بیرون دویدم و دادم تاون رو نرم
 نشه، بلند هقم هق تا گرفتم  دهنم جلوی رو دنتم. بیرون زدم الونه از 
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 و نرمه گشت آرش االن کردمم  فار  همش. بودم ترنیدا واقعا
 .ب یرتم دوبارا الوادم 

 تایه دیوار  به که  کورش  دیدن و مونکوچه  به ورود با. بودم متنفر  ازش
  بلند رو نرش. نمتش دویدم با م دیدا رو نجاتم یفر ته ان ار  زدا،
 کردم  گری رو الودم رنیدم که  همین. کرد  ن اهم تعجب با و کرد

 .گریه  زیر  زدم و گرفتم  محام رو گردنش  و بغلش

 برنه، نر  مامان دارا اماان و مونیمالونه دم االن نبود مهم برام اتال
  کردم  بغل که   خص  بود رفته یادم حت  که  بود ترس حس فقط

 .کور ه

 .گذا ت  نرم روی رو دنتش

 مهها؟ -

 .کورش...  کو  -

 مهها؟ جانم، -

 .کرد  اذیتم راا توی... که ...  که   -

 کجانت؟  کو؟  -

 .کرد  فرار ... ف -

 .کرد  گاک رو هاما ک و بیرون کشیدتم  بغلش از 

 . دا تموم چ  همه میشه، ن ران الانوم حاج نان گریه  الب، الیل  -

 آروم وجودم همه داد،م  دلداریم و کردم  گاک رو هاما ک وقت 
 .گرفتم 
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 تاحبش که  که   داغ هایان شت با گونتم لمس از  بود گرفته  گر   تنم
 .بود کردا  گر  رو مدالترونه دنیای

 .ترنیدم الیل  -

 .باش آروم زایام، با ه -

 .بودم کردا  کار   چ  فهمیدم تازا. گایین انداالتم رو نرم

 :گرنید ن ران گریونم  هایچشم دیدن با و  د الارج الونه از  مامان

  دا؟ چ  -

 .کرد  تعریف رو من دروغ هایحرف براش کورش

 کجا   د نوال برام تازا کرد،  حرکت و  دیم کورش  ما ین نوار  وقت 
 .بود نشهته جلو کورش  اترار  به مامان ریم؟م  داریم

 :گفتم  و جلو کشیدم  رو الودم تندل  دو بین از 

 ریم؟م  داریم کجا  -

 .مادر کورش  آقا الونه ریمم  -

 .کردم  ن اا آینه توی از  کوروش  به

 چرا؟ -

 روی که   الوانتمم  الونه، تمیاکاری برای میان الدمه امروز  -
 .باشه رو زحمتش الوانتم الانوم حاج از  با ه، نر ون

 .آهان -
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 بود مهم قدر چه مهمون  این م ه. نشهتم درنت و زقب رفتم دوبارا
 داد؟م  الرج حهانیت براش قدر این که

 .الیابون به زدم زل الیالب  و انداالتم باال ای ونه

 بخوری بدم چیای نما  یام رفتیم با ه یادم بهتری؟ مادر  مهها -
 .ترنیدی الیل 

 .جون مامان الوبم -

 .نشد بدل و رد بینمون حرف  کورش  یالونه به رنیدن تا دی ه

 از  مامان ول  کنن،  تمیا  رو الونه بودن اومدا الدمات   رکت از  مثال
. بود الودمون الونه ان ار . دی ه ندا تم نا بود، کردا  الهته رو من بس
 به دا ت، ونواس کال  مامان. زدم  برق رو الونه بودن نابیدا بس از 

 .بود مجرد گهر  یه یالونه جااین که  الصوص

 مامان دنتور  به هم رو کاری  مرتب آالرین تا  دم کوروش  اتاق وارد
 دوبارا. کورش  تخت به افتاد چشمم  دم وارد که  همین بدم؛ انجام
 .رفتم  رژا چشمم جلو  ب اون.  د تداز  برام  ب اون تحنه

 رو کارش  نتونهتم! نه کنم؟  گاک دلم از  رو زشقش بودم تونهته
 !رو زشقش نه رو کارش  نه. کنم  فراموش

 دونش هنوز  که  دونهتمم  الوب اما چیه تصمیمم دونهتمنم  هنوز 
 .دا تم

 چرالوندم انپرتش و بارگ اتاق توی رو ن اهم و نشهتم تخت روی
 الواب از  جااین تبح من مثال که  کردم  تصور . بهتم الندا با رو چشمانم
 و الرمای  موهای توی رو دنتم الوابه؛ کنارم  کورش  ببینم و بشم بیدار 
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 برم و کنم  درنت تبحونه براش بشم بلند باشم؛ حالتش الوش
 الواب از  غرغر  با رو باباش بریم دوتای . کنم  بیدار  الواب از  رو مونبچه
 .کنیم  بیدار 

 زین.  دم  مورمور  بدنم هم تصورش از  کردم،  باز  رو چشمانم نریع
  روی گذا تم  رو دنتم و گرفتم  گاز   رو گایینم ب**ل. موندم  رویا
 گاه   الودم وجود توی  اید. من  دم نرخ باز  بودم مطمئن. مگونه
 روتر گر  یام واقعیت توی بودم نتونهته وقت هیچ اما  دم؛م  حیاب 

 دونش ب م بهش تونهتمم  بودم جوری این یام اگه  اید با م؛
 نریع! بودن کورش  مال به کردن  فار  حت  بود  یرین  حس چه. دارم
 اتاق از  ونایل بردا تن با. کردم  مرتب زشق با رو اتاقش و  دم بلند
 اون بودم دیدا رو هاشبازی زشق دی ه، بودم دیوونه.  دم الارج
 دیدم که  گایین رفتم بود؟ چ  انمش گس بودم زا قش هنوز  وقت
 .زدم  حرف مامان با دا ت که  نمتشون رفتم الندا با. اومدا

 .نالم -

 .نمتم برگشت که  رونری داالل فرنتادم فرض  رو موهام

 . دی واقع مفید بینمم  کوچولو،  نالم -

 :گفتم  ناالت   االم با

  الانومتون رزنا بله دوما گیرم،نم  جدی که  رو اولتون حرف اوال -
 .بودم هاالدمات   رکت اون قاط  منم ان ار  رو، من کشت

 نفر  چند من م ه هم بعد بودا، یوظیفه الب طور  این که  آهان -
 ههتن؟ جااین
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 :گفتم  گنگ  بعد حرت  اول

 هان؟ -

 :گفت  و دماغم روی کشید  ان شتش با

 .رو اولتون حرف می   که  تدتا نه نفرم یه من... بله و نه هان -

 .گایین انداالتم رو نرم و الندیدم ریا 

 .دارم کاری  اتاقم بیا  د، الجالت  باز  بابا، ای -

  ن اهش معذب که  بهت رو در   دیم، اتاق وارد هم با و الندیدم دوبارا
 .کردم

 !کن    رکت جشن، توی هم تو الوامم  امشب -

 من؟ -

 به واقعا با ه دا ته حضور  هم  ب الانم رزنا الوامم  هوم، -
 !دی ه؟ ههت  هم تو دارم، نیاز  مدیریتش

 ... .ول  -

 چ ؟ ول  -

 ... .مامان... یعن ... مهمونیاتون...  ماها -

 گرفت  قول فقط کردم  راضیش گفتم  بهش من می  ، چ  دونمم  -
 ببرتتون رانندا می م هم  ب آالر  نبا ه، ههت اون وقت  تا نو یدن 
 الوبه؟

 .دادم تاون رو نرم
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 مهمون ؟ بیای الواینم  که  جوریاین فقط -

 .کرد  ا ارا لبانام به

 چ ؟ یعن  -

 کن ؟   رکت مرانم تو الوایم  رونری و مانتو با -

 .کردم  ن اهش گنگ  دوبارا

 آمادا برای ب و الوایم  چ  هر  بیان؛ لباس طراح و آرایش ر  گفتم  -
 .کننم 

 :گفت  باز  که  ب م چیای الوانتم

 .راهن تو باش منتظر ون آالری اتاق -

 ... .اتال  نانم،نم  رو که   من آاله -

 !آالری اتاق دی ه، نشو لوس! مهها -

 معلوم گفت؟م  چ  گهرا این.  د الارج اتاق از  چشمک یک با بعدم
 ههت؟

 یک اگر . بودن گنداکله  آدم زالمه یک اینا آاله  دم، الارج اتاق از  گیج
 رو که   من اتال چ ؟ اومدمبرنم  گهش از  که  گفتنم  چیای
 !که   ناالتمنم 

 !کردنم  که  کارا  چه مامانم

 برم منم فالنن و آرایش ر  آالری اتاق گفت  گفت؟  چ  کوروش  اتال
 جا؟اون
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 فقط و بود الودش اتاق از  جدا لباس اتاق لباس؛اتاق نمت دویدم نریع
 . دم وارد نریع زدن در  بدون کرد،م  زوض جااون رو لباناش

 ... .باید امشب من -

 محام کرد،م  مااماا رو جام یک داالل رنگ قرما  مایع که  دیدنش با
 .در نمت برگشتم الجالت با و نرم توی زدم

 .نبود حوانم الدا به ببخشید  رمندا وای -

 بان رو حرفت زود... نشو ذوب ندارا؛ زیب دالتر، البالیله -

 اومدا؟ آرایش ر  که  با م رونریب  من قرارا م ه امشب می م... م  -

 الودی طور  هر ... ندارم ایمهئله من بان حرف برگرد الوایم  می م -
  ال  چه ببینیم بان تورتت به باالالرا که  رو چیای یک راحت ،
 .میش 

  نیشم دا ت نه؟ یا کنمم  تغییر  من ببینه دا ت دونت الیل  یعن 
 یک دادم  معن  چه کنم  تغییر  اتال. دا تم ن هش که  اومدم  کش
 بیاد؟ الو ش من تغییر  از  نامحرم گهر 

 ازتقاداتم و زقاید. بود برالوردا بهم ان ار  بیرون زدم اتاق از  حرف بدون
 الدا اام نبودم الوب  یبندا  اید بود؛ نشدا رنگکم  قدراماون هنوز  برام
 فراموش رو من وقتهیچ اونم کاش  بودم، ناردا فراموش هم رو
 !کردنم 

 با که  دیدم چمدون یک با رو نفر  یک که   دم آالری اتاق وارد
 و باز  همشون داد؛ نشونم لباس نری یک و کرد  گرن احوال روی الوش
 جا  که  بود الاکهتری و بلند لباس یک بینشون فقط بودن جلف
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 الوامنم  که  من کردم  فار . بود گو یدا جاشهمه هاشنر ونه
 همون بپو ونه؛ هامم ونه تا کنمم  نرم  ال  گس با م، هیچ ب 
 این از  و زالیه الیل  که  کرد  چهچه و بهبه کل   که  کردم  انتخاب رو

. گرفتم  کوتاه   دوش و اتاق اون حموم توی گریدم رفت که  اون. حرفا
 تا گفت  که  کردم  نالم. اومدا هم آرایش را دیدم که  بیرون اومدم
 موهام روی رو نازت  دو بدا، حالتشون تا بشینم نشدا الشک موهام

 فقط نانه ابروهام به دنت کردم  تاکید کل   البته کرد؛  کار   تورتم و
 .کنه  ماین رو تورتم مالیم الیل  آرایش یک با و کنه  مرتبش کم 

  هیجان با. ببینم رو الودم تا داد دنتم رو ایآینه کارش   دن تموم با
  طور همون. بود نقصب  کارش  واقعا کردم،  ن اا رو الودم و گرفتمش

 رو موهام گایین و بود کردا  کج  رو طرفش یک موهام الوانتمم  که
 .ناردم آرایش ان ار  که  نرم کامال  آرایش یک با بود دادا حالت

 !زدا ذوق حاال منم کرد  تعریف ازم کل   که  گو یدم رو لبانم کماش  با

 حجابه، برای گفته  دادا طراحه رو این گفت  و داد بهم کوتاا   نل یک
 و موهام قشنگ و بود باال به کمر   از .  د تر  یک واقعا که  کردم  تنم

 گیشونیم روی کردا  کج  یتیاه همون فقط. گو وندم  رو بازوهام
 نروتدا گایین از  دیدم که   دم الارج اتاق از  انترس با بود؛ معلوم
 همه و بود من زرون  ان ار  حاال. بود  دا  روع مهمون  گس میاد،
 طوریاین وقتهیچ آاله. دا تم اضطراب انقدر  که  ههتن من منتظر 
 !بودم نرفته جای 

 توی رو رالشنیم تونهتمم  هم جاهمین از  گایین رفتم هاگله از  آروم
 مشا ، گاگیون با نفید گیرهن و مشا  جذب  لوار  و کت  اون

  خص ان ار ! بود تک همیشه بودنش تیپالوش. بدم تشخیص
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 کرد،  ن اهم که  همین نمتم؛ برگشت که  گفت  چیای بهش مقابلش
 .لرزوند رو قلبم آمیاشتحهین ن اا

 به رو مهیرم برم، رو راا ادامه نتونهتم که  بودم  دا معذب قدر این
  دونهتمم  بود؛ هاالدمه باالنر  مامان. کردم  زوض آ پاالونه نمت

 همچین وقتهیچ وگرنه دارا دونت الودش گهر  مثل رو کوروش
 .اومدنم  جاهای 

 :گفت  متعجب دیدنم با

 !مادر  دی قشنگ چقدر  توی ؟ مهها؟ -

 .الندیدم

 !ها تو اون بری زیاد نبینم باش، الودم گیش امشب بچه -

 :گفتم  و کردم  بغلش

 الوبه؟ نمیرم، چشمت جلو از  اتال جونم، مامان چشم -

 !گرفتین  گرم  الوب دالتر  و مادر  بینمم  -

 ول  نمتش برگشتم الجالت با گرفتم،  انترس دوبارا کوروش  تدای با
 .ناردم بلند رو نرم

 میرا؟ گیش الوب چیا همه جان کوروش  -

 دا تن؛ نیاز  بهتون هاالدمه طرفاون کنم  فار  فقط الانوم، حاج زالیه -
 !می ن چ  ببینید الواینم 

 .داد تاون رو نرش نریع مامان

 .نانن الرابااری میرم مادر  آرا -
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 می ه، چ  کوروش  ببینه منتظرا ان ار   د؛ الارج آ پاالونه از  مامان
 ان شتام تنهاییم، دوتای  دیدم اومدم الودم به بری؟ دیرتر  یام  دنم 
  د، نادیام و جیبش توی کرد  رو دنتاش کردم،  قالب هم توی رو
 .بود گردنش  زیر  نرم کردم،م  بلند رو نرم اگر  که  نادیک قدر این

 :گفت  گو م  زیر  و نمتم  د الم الاص و آروم

 ندیدم؟ جای  قبالا  من رو الانوم این -

 :داد ادامه که  دهنم توی کشیدم  رو لبم

 .الو  له زیادی این بود، ریختب  و ز ت الانومه اون البته -

 رو مالندا تا گرفتم  گاز   رو لبم گو ه  کنهم   وال  دارا باز  دونهتمم 
 .نبینه

 گاز   رو لبش برام ه  تا بیرون فرنتادم آ پاالونه از  رو مامانش من -
 !ب یرا

 .کردم  بلند رو نرم تعجب با

 نیاا؟ نخود دنبال فرنتادی رو من مامان یعن  -

 .دارن احتیاج کماش  به حتما الب ول  نه، -

 !بدجنهین الیل  -

 !کردین  اللوی -

 .بود رهام برگشتیم؛  خص  تدای با

 دیدنم با کردم  حس. کرمیش  رنگ فقط کوروش،  مثل لبانای  با
 .زد برق چشماش
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 نیهت؟ الانم مهها همون زیبا الانم این -

 ! ناالت نشه که  با ه کردا  تغییر  قدر این مقیافه کنمنم  فار  -

 من کردم؛  تعجب جوابیم حاضر  از  هم الودم باال، انداالت رو ابروهاش
 کارا؟  این و

 .الندید کوروش

 اومدی؟ ک   -

 .اومدم بدموقع ان ار  ول ! االن -

 الصوت  کار   چه کوچولوش  الواهر  با آدم! رهام نباش منحرف -
 با ه؟ دا ته تونهم 

 چرا! زد رو حرف این هم باز  با ن؛ ریخته روم یخ آب نطل یک ان ار 
 الوردم  جوری یک کنم،  الوشدل رو الودم حرفاش با یام ذا تنم 
 گرم؟ تو

 :گفتم  حواسب 

 .اجازا با با ه؛ دا ته کارم  مامان  اید برم، باید من -

 ا ام دادم اجازا و دادم تایه دیوار  به بیرون، زدم آ پاالونه از  نریع
 ! دم  گیدا یکله  و نر  نرزدا، همیشه که  رهام بهت لعنت. بریاا

 تدا ون که  برم الوانتم رفت؟نم  گایین گلوم  از  الوش آب یک چرا
  حرف با که  می ن، چ  ببینم تا کردم  تیا  رو گو ام  کم .  کرد  متوقفم
 . دم میخاوب نرجام کوروش

 آوردی؟ رو مهها چرا -
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 که   مهها جا  کردم،م  گری رو تینا حواس جوری یک امشب باید -
 .ناردم گیدا رو

 :گفت  و زد ایقهقه رهام

 مهها گس داری؛ بال و دنت توی چیای یک همیشه میاد الو م -
 .الانوم تینا مخ زدن برای کنهم  ایجاد رو بدل نقش

 یک من گفت؟م  چ .  د حبس نینه توی نفس که  الندید دوبارا
 چه حرف این اتال؟ بود ک   تینا تینا؟ از  کردن  کم  رو وانه بودم؟ ونیله
  بازیچه به کردم  ازتراف دا ت الودش زبون با وقت  دا ت معن 
 کرد؟م  طور این باهام چرا. من کردن

 .زدم گس رو ا اام تندتند

 !بود  اهته ازش الیل  دلم

 دلم حت  کرد،م  باهام دا ت دونت کار   هر  کهمب  دیدم  که  حاال
 .دادم  بازی هم رو

 گرفته  رو کتش  یلبه زدم؛ دید رو آ پاالونه توی دیوار  یگو ه  از  آروم
 .کردم  تحبت رهام با و بود

 به هم رو دلم حت  تو! کوروش  آقا آفرین زدم، دنت براش دلم توی
 دربیاری؟ رو ک   حرص من با الوایم ! رو الودم برنه چه گرفت   بازی

 الوانتت به تو تا کنمم  بازی نقشم حت  من! من مرد ندارا زیب
 .برن 

 چند هر . ندا تم هم آوردنش کم  طاقت حت  اما نه؟ بودم دیونه
 !وقتهیچ آوردنم  کم  وقتهیچ من کوروش
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 حق بریاین ندارین حق. زدم گس بود، گرفته  راا دوبارا که  رو ا ام
 !ندارین

 نظر  از  رو همه بشه باز  تعجب از  دهنم کهاین بدون کردم  نع 
  کل  تونهتم   اید بودند چیدا میا  روی که  های الوراک . ب ذرونم
 نبودم بدیدندید الوردن؟م  م ه چقدر  اینا وای کنه؛  نیر  رو ما یکوچه
 برام همون وانه نبودیم، کوروش  هایمرانم توی حاال تا الب اما

 !بود زجیب

  دا؟ چیای -

 !هیع -

 .قلبم روی گذا تم  رو دنتم

 !ببخشید ترنوندمت؟ -

 .کردم  ن اهش االم با

 !ونط گرانم  طوریاین الود ه، حال توی یا  بینهم  وقت  آدم -

 .انداالت نرنری ن اا میا  به

 دارا؟ برندا هوش چیا  میا  این روی -

 حرفاش توی کردمم  حس گرفتم،نم  الوب حس حرفاش از  اتال
 !دارا وجود تحقیر 

 .برم الوامم  دا تین، چیاار  من با ب ین میشه -

 کجا؟  -

 .مربوطه الودم به -
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 !کنمم  کوتاهش  زایام، درازا زیادی زبونت -

 زایام؟ رهام -

 :گفت  زیرلب

 ... .معرکه الرم س بر  -

 رو جوابش میلب  اونم داد، نالم  زشوا با و  د نادیاش دالتری
 کنه؟م  کوتاا  رو زبونم گفت؟  چ . بودم حرفش  وک توی هنوز . داد
. کن   هاغلط این از  بخوای که  بین نم  رو من دی ه اتال احمق، یگهرا
  ن اهش و اومدم الودم به تازا دالترا زبون از  کوروش  انم  نیدن با

 .کردم

 جمع موهای و مشا   ب گیرهن یک با گوش یک کامال  دالتر  یک
  دا، رنگ و کوتاا  ابروهای بود؛ جذاب شچهرا غلیظ، آرایش و  دا

 تینا این نانه... نانه کوچولو؛  دهن و دماغ با زهل  و کشیدا  چشمای
 بود؟

 کجانت؟  کوروش  -

 نیومدا؟ باهای تینا بود، مهمونا جای دونمنم  -

 !جاماین چرا -

 این دیدم،م  چ  من الدای برگشتیم؛ هم   ایدی ه دالتر  تدای با
 بود؟ تینا

 نبودم؟ کم  زیادی این با رقابت برای من دادم، قوری رو دهنم آب
 !کردم  فوران غرور  ن اهش از  که  دالتری
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. بود الو  ل واقعا ول   دم  دیدا زیاد تورتش توی زمل درنته
 بهش لحظه یک بود؛ کردا  الرج کل   لبانش برای بندمم   رط

 کنه؟  کم  رو که   همچین روی بخواد کوروش  باید چرا.  د حهودیم

 از  افاار  تا دادم تاون رو نرم! کنه  جلب رو توجهش الوانتم  البد
 . ه الارج نرم

 طور چه بانه؛ رو کار   این ندا ت حق اون. ایهتاد کنارم  و اومد کوروش
  نه؟ م ه کردیمم  بازی نقش باید اما بود؟ دادا اجازا الودش به

 !کنه  کم  رو دالتر  اون روی من با الوانتم  کورو م

 به رو دالترا به توجهب  و جدیالیل  که  دوالتم بهش رو ن اهم غم ین
 :گفت  رهام

 .جاماون دا ت  کاری  تر طرف اون ریمم  مهها و من -

 نبود؟ این از  تر بچه! هه: تینا

 بچه؟ گفت  من به ،هم توی کشیدم  رو االمام

 :گفت  تیاه با و زد گوزالندی کوروش

 !دی ه؟ چیا  یا نوالته بچ یش از  دلت -

 !کوروش:  تینا

 برقصیم، کم   بریم بهترا نیهت، بحث وقت االن می م من: رهام
 .میشه گخش دارا موزیک

 :گفت  کوروش

 .موافقم منم -
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 !بود  دا مالیرا االم با بدجور  که  گذ تیم  تینا کنار   از  و کشید  رو کمرم

 من؟ اونم برقصیم؟ بردم  دا ت رو من ببینم، کن  تبر 

 کوروش؟  آقا -

 .کرد  ن اهم

 ریم؟م  کجا  -

 !گفت  رهام االن کنم  فار  -

 ... .اما -

 ... .تمومه بعدش کن  تحمل رو امشب فقط -

 گذا ت  رو دنتام  دیم؛ رقص جمع وارد کنم  مخالفت بازم الوانتم تا
 .حرکت به کرد   روع آرومآروم و گرفت  رو کمرم  و ش ونه روی

 !نیهتم بلد من -

 !گیریم  یاد -

 همه و الیت موزیک تاریک، نیمه یمحوطه بود؛  دا الاصالیل  فضا
 قلب اونم. نبود درنت ونط این چیای یک اما رقصیدند؛م  دودوبه
 .بود گرفته  ریتم بازم بدجور  که  بود من قرار ب 

 که  بود، تینا روی فارش همه االن یعن  گاگیونش؛ به دوالتم رو ن اهم
 کنه؟م  ن اا رو ما دارا

 کن ؟م  فار  چ  به -

 تدای  با نبود؟  اد دلم چرا دادم؛ تاون هیچ  معنای به رو نرم
 :گفتم  گرفته
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 الونه؟نم  موزیاش چرا -

 .کالمهب  -

 کوروش؟  آقا -

 .کوروش  -

 ها؟ -

 !بهت  جمع هم باز  -

 نمیشه؟  اد وقتهیچ من دل چرا... الب -

 نیهت؟  اد دلت چرا -

 !دونمنم  -

 .نوزوند رو وجودم زمق تا که  الاص قدر این. کرد  ن اهم الاص

 .بشیم زوض باید -

 . د زوض رهام با جاش حرکت یک با نریع که  کردم  ن اهش نوال 

 .گرفت  محام رو کمرم  که  برم الوانتم

 کجا؟  -

 .کن  ولم -

 !من نمت کنه  ردی نادم ا ارا کوروش  به که  الا  -

 داری؟برنم  من نر  از  دنت چرا -

 .کرد  ن اهم  دا، الودب  الود از 
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 .دالتر گرفت   رو من بدجور  -

 .زوض  کن  ولم -

 :کرد  نجوا گو م  زیر 

 .میشه تموم آهنگ االن نخور  وول دقیقه دو -

 رو کوروش  تونهتمم  رهام ی ونه روی از  کردم،  همراهیش ناچار 
 لوندی بغلش توی چقدر  رقصید؛م  جدید دالتر  یک با دا ت که  ببینم
 هیچاس به من جا  میشه الندید؟م  کورو م  چرا گس کرد،م 

 کن ؟  بغل رو من فقط میشه نخندی؟

 میشه؟ برقص ؟ من با فقط میشه

 !نه

 !نه نه

 کنه،  دفاع حقش از  تونهنم  حت  که  مههای  مههای ، تو لعنت  نه
 :زدم ب**ل ناالودآگاا

 کیه؟  تینا -

  دی؟ کنجااو  -

 .هوم -

 .ره ذرا یه تینا -

 .کردم  ن اهش

 دارا؟ دونتش کوروش  -
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 برن ؟ الوایم  چ  به -

 نمیدی؟ رو جوابم چرا -

 !وفادار که  منم درآرا، کارش  از  نر  که   ندارا دونت کوروش  چون -

 الال  جاش ول  چرالوندم چشم نبود، که  کردم  ن اا کوروش  به دوبارا
 .کرد  ولم نبود حوانش چون زدم گس رو رهام فورا! بود

 کنم؛  گمش  ترنیدمم  ان ار  کردم  ن اا رو اطراف

 !راهرو داالل باال رفتم نریع باال؛ رفته گفت  که  گرنیدم هاالدمه یا  از 

 تیناش بود تونهته گس کردم؛  ن اهشون و دیوار  به دادم تایه رو نرم
 !بودم مفید براش گس برگردونه، دوبارا رو

 از  مهرش  اید تا ببینم آالر  تا بار این میشه نریان؟ ا اام میشه الدایا،
 برا؟ دلم

  قفل منینه روی رو دنتام و برگشتم آورد؛نم  طاقت لعنتیم دل نه،
 تا نشه، بلند تدام تا گرفتم  دهنم جلوی رو دنتم اول هق با. کردم
 از  یا  توی دویدم! نیهت من حق این نخورا، بهم زشقم بازی زشق
 رو الدا انم و ریختم ا ک فقط تخت؛ روی انداالتم رو الودم و هااتاق
 .زدم تدا

 !متنفر بودم؛ متنفر  گایین اون از  من

 الوابیدم؛نم  انقدر  وقتهیچ که  من. کردم  باز  نخت  به رو چشمام
 تخت که  من تخت؟. انداالتم اطراف به ن اه  و نشهتم تخت روی
 .ندارم
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 .چرالوندم اطراف رو ن اهم نریع

 کردم؟م  چیاار  جااین من بود؛ کوروش  یالونه اتاق که  جااین... این

 .بیارم یاد به کردم  نع  رو دیشب

 و اتاق این توی اومدم تینا و کوروش  دیدن بعد من گرفت،  دلم دوبارا
 .الوابیدم ک   نفهمیدم اتال برد الوابم بعدم کردم،  گریه  تونهتم تا

. بیرون رفتم اتاق از  و کردم  مرتب رو تخت  دا؟چ  گس مامان وای
 که  گفتم  بخیر تبح بهشون. کردنم  تمیا  رو الونه دا تن کارگر   تا دو
  و مامان دیدم که   دم آ پاالونه وارد دادن؛ رو جوابم روی الوش با

 غذاالوری داالل کوروش  کردم  تعجب. الورنم  تبحونه دارن کوروش
 !آ پاالونه بار این الورد،م  رو هاشوزدا همیشه

 .نالم -

 .دادن رو جوابم دو هر 

 الونه؟ نرفتیم چرا مامان -

 تبح گفت  الان کوروش  الوابیدی، دیدم دنبالت اومدم مادر  -
 .افتادمم  دیشب یاد کوروش  دیدن با نانم؛ بیداری دی ه برتمونم 

 و گر  میا  این دیدن با افتادنم  اتفاق اون اگر   اید نشهتم، میا  نر  آروم
 !حاال اما  د،م  برابر  دو ا تهام گیمون

 .باال بیا الوردی رو یتبحونه مهها: کورش

 . د الارج آ پاالونه از  و زد رو حرف این

 .دی ه الونه بریم که  دارا چیاار  کوروش  آقا ببین برو مادر  مهها -
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 .چشم -

 در  به ایتقه. اتاقش نمت افتادم راا و الوردم زور  به رو ایلقمه چند
 دید رو لباناش کمد  توی دا ت!  دم وارد کوروش  جواب با که  زدم
 :گفت  بهم رو و کمرش  به زد رو دنتاش میاد؛

 کن ؟  انتخاب لباس برام میشه -

 من؟ -

 .بپو م لباس الانم یک ینلیقه به الوامم  امروز  آرا، -

 ... .من آاله -

 .بیا دی ه، بیا -

 .کمد  نمت برم کرد  ا ارا بهم و نشهت کاناگه  روی الودش

  نظر  از  رو هالباس و ایهتادم مقابلش بردا تم، قدم رگال نمت آروم
 الانم یک الوانتم  چرا. بود حرفش گیش حوانم اما گذروندم،
 کنه؟  انتخاب رو لبانش

 نه؟ دی ه، دا ت قرار  الانم یک با البد

 الوانته چیای ازم کورو م  که  بود بار اولین این کردم؛  جاجابه رو آویاا
 براش کردم  نع  بغضم تموم با ندم؟ انجام براش تونهتمم  م ه! بود

 .کنم  آمادا رو بهترین

 انپری، تک کت  یک با بیرون کشیدم  مشا  جذب  لوار  و گیرهن یک
 .تررو ن درجه چند

 .داد تاون رضایت معنای به رو نرش که  گرفتم،  مقابلش رو لبانا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

58 
 

 .بانو ممنون -

 .کنمم  الواهش -

 نریع. گیرهنش هایدکمه کردن  باز  به کرد   روع و گرفت  رو لباس
 :گفتم  و کردم  گشت بهش

 .دی ه برم من الب -

 .ببند هم کرواتم  بمون دقیقه یک نه -

 که  بلدی الودی آاله بود، گرفته  من کشتن  به تصمیم گهر  این گوف
 قدر این آدم آاله؟ کردم  فار  چ  رنیدم  مامان االن اگه ببندی،
 !کنهم  زوض لباس من گشت گرفته  راحت؟

 :گفت  که  برگشتم آروم برگرد، گفت  که  تداش با

 .جااین بیا -

 گیرهنش هایدکمه بهتن مشغول و داد بهم رو کتش  رنگهم کروای
  دور  انداالتم رو کروای.   دم نادکیش و دادم قوری رو دهنم آب  د؛

 نرش گشت برم الوانتم  د ول دنتم از  شدی ه طرف گردنش،
 :گفت  آروم  لحن با و داد بهم الودش که  ب یرمش

 .کوچولو  بیا -

 روی کوچولو  یالندا یک و الندید چشماش که  کردم  ن اهش حرت 
 .گرفت   ال باش..*ل

 دگرگون رو حالم دا ت نادیا  این  دم؛ کروای  بهتن مشغول
 .کردم 
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 نفهاش، زطرش، دونهتنم  و الوردم  تورتم به ناالوانته نفهش
 .با ه کشندا  زا ق یک برای تونهم  چقدر  حضورش،

 . د تموم -

 .زد ریای مهر  رو بینیم نوک دفعه یک و کرد  ن اا رو الودش آینه جلوی

 !کوچولو  مرن  -

 اما بودم جوون هنوز  درنته نشهتم، جاهمون.  د الارج اتاق از  بعدم
 .ندا ت کوروش  طرف از  رو چیای هر  طاقت قلبم

 .ازم الوانتن نظر  وبی اهش،گاا   والیای دیشب، رقص

 از  کورو م  نانه... نانه! دا ت وجود چیای یک ونط این  اید مهها
 الوانته فقط و ندارا قرار  زن  با اتال  اید با ه؟ اومدا الو ش من
   ال م*با*ل روی زریض  لبخند کنم،  انتخاب لباس براش من بود

 نیوردا مهمونیاش توی رو من بود، نبونیدا رو من وقتهیچ. گرفت
  بود الوانته ازم  وهرها و زن این مثل درنت  د؟م  یعن ! بود

 !من الدای وای ببندم، رو کرواتش

 ان ار  اتال  دا، داغ کردمم  حس که  مگونه  روی گذا تم  رو دنتم
 به و  ه بلند مدالترانه حهادتای بود طبیع  بود؛  دا داغ تنم همه
 دی ه نباید مهها، نه  دم؛ بلند انرژی با. کنم  حهادی دی ه زن یک

 الارج اتاق از  و کشیدم  زمیق  نفس نشدا، هیچ  کن  فار  بدی، نوت 
 آمادا مامانم دیدم که  گایین رفتم و کردم  زوض رو هاملباس.  دم
 .انت

 مامان؟ بریم -
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 .منتظرمونه بیرون الان کوروش  آرا -

 زقب من و جلو مامان. کوروش  ما ین نمت افتادیم راا دی ههم با
 من زدن حرف هم چ  هر  اگر  الونه الود تا و کرد  حرکت که  نشهتم
 !ندا ت حد که  بودم رویا و الیال توی اینقدر  نشدم، متوجه

*** 

 .مغازا توی رفتم دگرس کتون ،  الال  جای دیدن با

 فروالتین؟ رو بود ویترین گشت که  یشم  نبا  کتون   اون ببخشید آقا -

 . د تموم همش الانوم بله -

 نمیارین؟ دی ه -

 .اومد الو تون  اید ببینید ها ههتن هم دی ه مدالی... دی ه نه -

 .ممنون نه -

 جیب گول با کدوم  هیچ اما بودن هم دی ه کفشای   دم، الارج مغازا از 
 .بودم  دا هاکتون   اون زا ق من ثان  در  ندا تن؛ مطابقت من

 و مجرد دالتر  یک به جاهیچ بیارم، گیر   کار   بودم نتونهته هم امروز 
 یا همشون. دادندنم  با ه با رف بخواد که  کاری  دیپلمه، ناله نوزدا
 این. دادنم  گیشنهاد هم دی ه چیاای الوانتن همراا یا الوانتننم 

 چیا  هر  دنبال دویدن بود؛ طور همین ماها زندگ  الیال،ب ! نبود درنت
 !نرنیدن و

! بود کوروش  آقا از  کردم،  ن اا اومدا گیام فهمیدم موبایلم کوتاا  لرزش با
 .کردم  باز  نریع
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 (میرمم  دارم بیا مهها) 

 زد؛م  ا غال که  گرفتم  رو  مارش ترنیدا بود؟  دا چش چ ؟ یعن 
 یک نریع ب یرا، مگریه  بود موندا کم.نداد جواب بازم گرفتم  دوبارا
 کجانت،  دونهتمم  که  شالونه نمت افتادم راا و گرفتم  دربهت
  دم، گیادا باالتر  الیابون یک همین برای  دنم  بس شالونه تا گولم
 نرش بالی  نانه اومد؛درم  دا ت قلبم دویدم،م  نرزت تمام با

 با ه؟ اومدا

 اون بدون من نان، کاریهیچ رو کورو م  ول  بمیرم من الدایا
 .مردمم 

 چه حاال نمیشه؛ باز  در  دیدم که  زنگ روی گذا تم  رو دنتم الونه دم
 هک  گهر  یک دیدن با کردم  ن اا رو ور اون و ور این طور همین کنم؟  غلط 
 :زدم تداش  دم  رد دا ت

 گهر؟ آقا گهر؟ آقا -

 بله؟ -

  میشه کنم  باز  رو در  تونمنم   دا بد حالش الونه این تاحب آقا، -
 کنید؟  کمک

 کنم؟  باور  رو حرفتون چطور  الب... رانتش -

 .بپرنین الودش از  بیاین اتال کنم،م  الواهش آقا -

 ان ار  بیاد، رحم دلش بلاه تا هامچشم توی ریختم رو الواهشم همه
 .بودم  دا موفق

 .بریم با ه -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

62 
 

 اما بود زیاد ارتفازش در . باال کشید  رو الودش و کرد  ن اا رو اطراف یام
 .بود راحت رفتنش باال دیوار  های دا کاریکندا  بخاطر 

 تداش الونه، توی دویدم و بهتم رو در  منم رفت که  کردم  تشار  ازش
 .نداد جواب که   که  زدم

 کجایین؟  کوروش؟  آقا -

 .اتاق توی رفتم و باال دویدم هاگله از  باالنت  اید کهاین فار  با

 از  و بود کشیدا  دراز  تخت روی نمتش، رفتم ترنیدا دیدنش با
 .ریختم  زرق تورتش

 الوبه؟ حالتون  دین؟چ  کوروش؟  آقا -

 .مهها -

 بله؟ -

 !بیای کردمنم  فار  -

 .اومدم که  حاال -

 .میاد جونم به آتیش حالشب  تدای

 آاله؟  دینچ  -

 .کشیدمم  الجالت جورای  یک ناردم ن اهش

  الوابیدم طور همین گرفتم  دوش بود، گرمم  اومدم مهمون  از  دیشب -
 ... .بود رو ن کولرم

 تعریف واضح قدر این  دنم  حاال گرفتم،  گاز   رو لبم که  الندید  یطون
 نانه؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   جعفری مهال|  نبودم کاش  رمان

 

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 
 

 :گفتم  که  زد زطهه کردم؟م  کماش  چطوری حاال

 .بپو ین چیای یک گا ین -

 .گفتمنم  تو به که   م بلند تونهتمم  من اگه آخ -

 نبودا؟ ذهنش توی که   من جا  یعن  گذ ت  ذهنم از  لحظه یک

 .گرفته  بدجور  بدنمم تازا -

 .بخورین دارو با کنمم  درنت نوپ براتون میرم االن -

 .گرفته  بدنم بدجور  که  بدا ومالمشت رو من بیا گا و اول -

 من؟ چ ؟ -

 .بیا گا و آرا ک ؟  گس -

 :گفتم  هول که  انداالت  ام به رو الودش

 ... .دونینم  ...آاله... من... چیاا... آاله... نه الب -

 .برا در  من الهت   بلاه بان چنگ بیا که  ندارا کار   بابا -

 بلند اول نمیشه جوری این دیدم نشهتم، وگادنت چهار  نادیاش ناچار 
 .آوردم گیرهن یک  دم

 .بعد بپو ین رو این -

 .کرد  ن اا گیرهن به

 .دی ه بیا بابا الوادنم  -

 .بپو ین می م ا   -
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 ان ار  تخس و لوس گهرا. کرد  تنش الوابیدا رو گیرهن و کشید  گوف 
 .نانه الدا گفتم،  آروم الوردا؛ تیر 

 الودم دنتای بود، ننگ ان اری هاش ونه نمت بردم رو دنتام آروم
 نفت؟ قدر این زضله آاله. گرفت  درد بیشتر 

 :گفت  که  تر گایین رفتم

 می م میدا، نوازش دارا ان ار  گرفت  الوابم بیشتر  بلند و... بلند و -
 .نه می   انت بچه هیالتم

 آاله؟ منه تقصیر  نفته  ما بدن چه؟ من به -

 .گشتم رو برو بلند و -

 ها؟ -

 .کن  ل د برو بلند و بله، و نه ها -

 :گفتم  حیری با و کردم  گشاد  رو چشمام

 .گیرام  دردتون آاله کنم؟  ل دتون من گین؟م  چ  -

 .گا و گیرانم  نه -

 ل دش آاله چطوری من گهر، این دنت از  بودم کردا  گیری  چه بابا ای
 کردمم  نع  حاال گشتش؛ روی رفتم آروم و  دم بلند کردم؟م 

 چون آقا به بود گذ ته  الوش ان اری. کنم  ل د آرومآروم و نیوفتم
 .گفتنم  هیچ 

 گفتن  با و گایین اومدم کافیه؛  گفت  الودش که  گایین برم ب م الوانتم
 جورای  یک ناردم ن اهش. کردم  ترک رو اتاق کنم  درنت نوپ برم
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 الودش چند هر  کردم،  لمس رو بدنش کهاین از  کشیدمم  الجالت
 دیدن با  ه، درنت گذا تم  و کردم  درنت رو نوپ نریع با ه؛ گفته
 با بعد و بخونم رو نمازم میشه آمادا نوپ تا گرفتم  تصمیم نازت

 بلاه تا گشتم  رو گایین هایاتاق توی رفتم و گرفتم  وضو. ببرم داروهاش
 ایالونه چطور  این آاله ناردم گیدا اما کنم،  گیدا جانماز  و چادر  بتونم
 الوندمم  الونه همون. دادم تاون رو نرم ندا ت؟ مهر  یک که  بود
 .بود بهتر 

 . دم وارد و زدم ایتقه اتاقش، نمت رفتم و بردا تم رو غذا نین 

 !نه یا کارهاته  مثل گختتمدنت ببینم بیا -

 !کوروش  آقا -

 .نخور حرص بیا با ه -

 من ان ار  حاال الورم؛م  الودم گفت  که  گاش روی گذا تم  رو نین 
 .کردم  ن اهش نوال  زنگ تدای با! بدم بهش الوانتمم 

 .رهامه حتما کیه  ببین -

 .با ه -

 بدون تصویرش دیدن با نیاد؟ این  دنم  کردم،  ایقروچه دندون
 کوروش  گیش اتاق توی دویدم دوبارا. کردم  باز  رو در  آیفون، بردا تن

 .ترنیدمم  اون با  دن تنها از  ان ار 

 تخت روی کنارش  نرزت؟ این با بود، الوردا رو نوپ یهمه کوروش
 چرا کردم  تعجب  د، وارد داغون  یچهرا با رهام که  نشهتم

 !الاک ! باز نصفه تا گیرهنش هایدکمه ژولیدا، موهای بود؟ طوریاین
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 چته؟ رهام -

 .بیرون برا دالترا این ب و -

 با  ؟ بیرون دقیقه یک میشه مهها -

 بودن اون با زا ق من ان ار .  دم الارج اتاق از  رهام به رو حرص با
 .بودم

 . نیدم رو کوروش  حرف آالر  یلحظه فقط

 بازم؟ -

 .دی ه بود بینشون چیای یک البد انداالتم، باال ای ونه

 از  نریع وگرنه گیرنم  قرار  مهیرای  چه توی دونننم  همیشه آدما
  دیدمنم  رو رهام وقتهیچ کاش!  من مثل درنت. گشتنبرم  راا اون
 !رهام نام به  دنم  بپا زندگیم توی طوفان  وقتهیچ کاش

*** 

 کارم  امروز  من حت  بود؛ کورو م  تولد روز . بود الات  روز  برام امروز 
 جعبه با. رفتنم  کنار   م*با*ل از  لحظه یک الندا بودم، کردا  گیدا

 ترنیدمم  آاله ب م تبریک بهش الوانتمنم   دم، الونه وارد  یرین 
 توی فقط ندا تم رو زا ق  این جرئت هم هنوز  من کنه،   ک بهم

 تنها الودم الوانتمم . بود  دا زندگیم یهمه کوروش  الودم دنیای
  بهش.  دم  ماه زازم دی ه هفته یک تا مامانم ب یرم جشن براش
 .بخورا رقم برام همون تالحمه چ  هر  بخواد الدا از  بودم گفته

 از  بانه؛ رو نفرش کارای  آالرین میرا که  بود گذا ته  یاددا ت مامان
 رو کوچولومون  تلویایون.  دا تنگ براش دلم کردمم  حس االن
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  ال قلب  انپیار  دونه یک نبا ه، نروتداب  الونه تا کردم  رو ن
 بودم، دا ته ن هش تمیا  اما بودمش، الریدا گیش نال دو که  دا تم
 زوض رو لبانام دادمم  قر  که  طور همون و کردم  گل  رو  ادی اهنگ
 .یخچال داالل گذا تم  هم رو ها یرین  ،کردم

 من از  شفایدا کشم س یه یعن ! افتضاحه بهترا، ن م هیچ  رقصم از 
 الوانم  کردا  گیر   جایک گا ون که  بود اینای  مثل رقصم بیشترا؛
 !بیفتن

 مدلش یک اینم الب برقصم، بودم نتونهته وقتهیچ کنم  چیاار  الب
 طوریچه کردم  کار   رو زمرم یهمه من زدم، تلخ  لبخند! دی ه بود
 بخوام که  دا تم  ادی وقتهیچ اتال ب یرم، یاد رقص تونهتمم 

 ایدب بود، کورو م  تولد روز  امروز  الیالب  انداالتم، باال ای ونه برقصم؟
 به کردم   روع  اهته و گذا تم  رو قدیم  رفیق آهنگ! بود  اد

 ایقهقه کابینت،  رنگ اینقرا یآینه داالل از  حرکاتم دیدن با رقصیدن،
 بود؟ مدلش چه این آاله زدم

 طوریاین حاال تا اتال بودم؟ نادا قهقه بود ک   از  ایهتادم، دفعه یک
! همین بود؛ حد همین در  من های ادی. گرفت  بغضم بودم؟ الندیدا
 !کوتاا  حد همین

 وقت اون چشیدم، کوروش  الاطر  به هم رو الندا طعم حت  من
 نبا م؟ زا قش

 جا  که  های مخاطب لیهت توی رفتم درآوردم؛ رو موبایلم و نشهتم
 .ندا ت ایدی ه چیا  انم، چند

 .کیامنش  منال الیاط ، مامان، کوروش،  آقا
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 . دننم  جا گو یم  توی چون بودم نو ته نصفه هگ شهمه که

  د؟م  بد دادمم  گیام بهش اگه

! من الدای! بود کوروش  از  کردم  باز  رو گیام کنجااوی  با موبایل لرزش با
 بود؟ نو ته چ  یعن  بدا؟ گیام بهم الوانتهم  اونم یعن 

 .گیام کردن  باز  برای لرزیدنم  دنتام

 راجع البد بودم؛ گرفته  انترس قدر این که  بود دادا گیام چ  ان ار  حاال
 !بود طور همین کاش!  بود مامان به

 کوچولو؟  مهها -

 جانم؟ ب م دا ت ا اال. آورددرم  رو من حرص گیامم توی لرزید، دلم

 بله؟ -

 حاضری؟ دادن جواب برای همیشه تو چرا -

 .کردم  تایپ دادم، قوری رو دهنم آب

 بدا؟ م ه الب، -

 نریعا تو بدا، گیام یا  تا دنتته، گو    همیشه ان ار  ول  نه، -
 .بدی رو جوابش

 !تو فقط نه همه

 دارین؟ کارم  -

 !نه -

 .فرنتاد دوبارا بندش گشت
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 .آرا -

 نه؟ یا آرا باالالرا -

 .آرا -

 نادید؟ زنگ چرا -

 .الوبه طور همین -

 .ننو تم چیای

 مهها؟ -

 بله؟ -

 .دارم نیاز  بهت -

 من؟ -

 میای؟ -

 .ب م مامان به باید -

 .بیا زود -

 زادی زدنش حرف بود، افتادا اتفاق  یک بود، بریدا رو امونم دلشورا
 .نبود

 .فرنتاد دوبارا

 . رکتم -

 بود؟ آوردا الودش نر  بالی  بازم نانه

 .بیرون زدم الونه از  و نو تم مامان برای یاددا ت یک تندتند... الدایا
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 .آوردمم  باال دا تم انترس از 

 که  امروز  نبود؟ که   چرا نیهت، که   دیدم که   دم که   رکت وارد
 !نبود جمعه

 .نبود هم منش  حت  اتاقش نمت رفتم

 کجایین؟...  کوروش؟  آقا -

 .کردم  باز  رو اتاقش در 

 رفت دود. بود بردا ته رو اتاق کل  که  بود دود دیدم که  چیای اولین
 .زدم کنار   رو دود از  کم   دنت با کنم؛  نرفه  د بازث که  گلوم  توی

 جایین؟این کوروش  آقا -

 با  دم نادیک اومد،م  میاش نمت از  دارش الش و گرفته  تدای
 .زدم جیغ وضعیتش دیدن

 !وای -

 زن ؟م  جیغ چرا چته -

 بود، باز  نیمه تا گیرهنش و بود کردا  ولو تندل  روی رو الودش
 آتیش تازا که  رو نی اری و بود ریخته گیشونیش روی ژولیدا موهاش
 تشخیص که  های  یشه از  بود گر  هم میا  روی. بود ان شتاش بین زدا،
 .نبود نخت بودن، چ  که  این

 کنین؟م  الودتون با دارین چیاار  -

 :گفت  آروم

 کن ؟م  تدا جمع رو من هنوزم -
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 .کردم  گاک رو ا ام و کشیدم  بیرون ان شتاش بین از  رو نی ار 

 کن ؟م  گریه  چرا -

 .بریاا منتظرا ا ام کال  دونمنم  -

 .دی ه کوچولوی   -

 .بود گرفته  تدام دود الاطر  به منم

 کشیدین؟  نی ار  قدر این چرا -

 ن رانم ؟ -

 .بود نرخ چشماش چرا بود  دا چش کردم؛  ن اش فقط

 ... .هاتونچشم -

  دا؟ چ  -

 .نراله -

 .کشیدم  نی ار  -

 نی ار؟ فقط -

 .الوردم هم زهرماری یام نه -

 یام؟ -

. کرد  حصار  میا  و الودش بین رو من و  د بلند تندل  روی از  کالفه
 .بود  دا حبس منینه توی نفهم

 .الیالب  -

 .کوروش...  آقا... آ -
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 ترنیدی؟ چرا -

 الوبین؟ -

  زمیق  نفس که  گنجرا نمت رفت و زد گوزالندی کرد،  ن اهم کم 
 .کشیدم

 .گذ ت  ناوی توی کم 

 برمیاد؟ من دنت از  کاری   دا؟ چیای -

 کن ؟  کمام  تون م  کار؟  -

 .کرد  ن اهم

 تون ؟م  -

 آرا -

  ن اهش انترس با  د، نادیام آرومآروم و کرد  جیبش توی رو دنتاش
 بود؟ ناآروم قلبم چرا افتاد؟م  اتفاق  چه دا ت الدایا. کردم

 .بیوفته بدی اتفاق بود قرار  ان ار  دا تم دلشورا بود؟  دا چش کوروش

  دی؟ زا ق حاال تا -

 تاون رانت و چپ به رو نرم بود؟ فهمیدا چیای نانه کردم؛  کپ
 .دادم

 ! دم زا ق من -

 تحمل چرا لرزید؟م  من گاهای چرا رانت .  دم  زصبان  دا ت ان ار 
 .بود  دا زا ق ندا تن؟ رو وزنم
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 .دونهنم  ول  -

 بانه؟ هاار  روی قلبتون  دا حاال تا

 .نه یا دارا دونتم دونمنم  -

 .ب یرم رو جایک  دم  کاش

 .نانه قبولم ترنمم  -

- . ... 

 .کنهم   یطون  وقتای  یک -

  ن اا بدون  دنم . بود کردا  نفوذ جودم توی بدجور  زهلیش چشمای
 بانه؟ حرف من به کردن

 .الورام  حرص  والیام از  -

 بود؟ نادیک من به یام گفتم  چ  هر  چرا

 .بود  دا نادیام کامال  دی ه حاال

 کنه؟م  قبولم بدونه یعن  -

 .دونمنم ... نم -

 طوریاین قلبم با الدا رو تو لرزیدم، که  کشید  مگونه  روی رو، دنتش
 .نان

 کنه؟  قبولم کن م  کمک  کن ،م  کمام  گفت   -

 تا گذ ت،  قرن یک اندازا که  کم   گذ ت،  که  کم   دادم، تاون رو نرم
 :گفت  و کرد  باز  زبون باالالرا
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 !کن  الوانت اری برام رو تینا -

 .دوردونه زایا  الال الال

 .بیارا نون برای رفته بابا

 «نشه چیایش کورو م  بیار، من نر  ههت چ  هر  الدایا»

 گونه گل  الال الال

 .زندونه یک تو دنیای

 !نه ن و کوچولوی   می م -»

 !کوروش  آقا -

 «!رو الجالتش دی ه، می م رانت -

 .نونن گل  الال الال

 .گرگر  دا وانت دلم

 ها؟ -»

 .کن  ل د برو بلند و بله، و نه ها -

 «.گیرام  دردتون آاله کنم؟  ل دتون من گین؟م  چ  -

 .زنبق گل  الال الال

 .من کنار   بنشین بیا

 کن ؟  انتخاب لباس برام میشه -»

 من؟ -
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 «.بپو م لباس الانم یک ینلیقه به الوامم  آرا -

 .الله گل  الال الال

 .محاله وانم توب  زندگ 

 ندیدم؟ جای  قبال من رو الانوم این -»

 «.الو  له زیادی این بود ریختب  و ز ت الانومه اون البته

 «!کن  الوانت اری برام رو تینا»

 .بانه بهم تونهتم  که  بود ایضربه آالرین بعدیش حرف

 .گردون  برش رفته گیشم از  تینا نیهت ؟ کوچولوم  الواهر  تو م ه -

 بغض نبود، بغض ول  کردم  مالفه دا ت گلوم  توی زجیب  چیا  یک
  د،م  تر بارگ ه   اهتنم  این اما  انهم 

 !الاطراتمون

  د؟م  دورتر  ه  دا ت کوروش  چرا

  د؟ تموم یعن  گلوم،  روی گذا تم  رو دنتم

 کوروش؟  با کن ؟م  امتحانم نیهت، حقم این الدا

 بمیرا؟ و ب یرا قلبش آدم  دم  هم نال   نوزدا نن تو! آخ

 .مردن به دا تم زجیب میل

 . د الیرا ایگو ه  به و نشهت مبل روی  د، دور  ازم

 کجانت  دونمنم . رفت دید، رو من بودم دی ه دالتر  یک با الر  من -
 .دوریش از  میرمم  دارم نمیدا، رو جوابم
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 .ضعیفم منم الدا به. بهم بان ضربه تر یواش نامرد

 .بان حرف باهاش بیرون جوری یک باشش الونشون برمم  رو تو -

 دیوار به دادم تایه باالالرا

 .ببر ببرم،. ندارم جون دی ه الدا

 کورو م  می ه؟ رانت دارا یعن  گس گذا ته  براش رو غرورش کورو م
 گس کردم،  گریه  الندا با بود،  دا زا ق زندگیم همه میرا، دارا آقاییم
 !بود بغض

 .نمتم اومد ن ران

 کردم؟  ناراحتت  د؟چ  مهها؟ -

 دنیاتم اون آتیش از  یام بودم دنیای این جهنم توی دی ه که  من الدایا
 .الرمم 

 الدا. دیدمشم  بود بار  آالرین ان ار  تورتش روی گذا تم  رو دنتم
 !باریک همین

 مهها؟ -

 بله؟ -

  دا؟چ  -

. ینمبب رو دامادیش. کنم  داماد رو دادا م الوام،م  …الوامم  هیچ ، -
 نه؟ دی ه کوچولوتم  الواهر 

 .بانم حرف بیشتر  ذا تنم  هقهق کاش

 .بود غم ین هاشچشم
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 .ندارا قبول رو دادا ت دادا ت، زشق -

  های زا قانه نال یک این یهمه تا محام قدر این. کردم  بغلش محام
 قلبت که  جوری کردی،  گریه  دل ته از .  ه جبران کردم  الرج تنهای  که

 دربیاد؟ بخواد

  گریه  دل ته از  کردم  حلقه گردنش  دور  رو دنتام و  دم بلند گنجه رو
 !دربیاد الوادم  قلبت که  همونای  از  کردم

 .کنمم  کمات  آرا -

 تقصیر . با م زا قش من بود نامردی این بود، زا ق من زندگ  یهمه
 دارم دونتش الدا به الدا، دارم دونتش اما.  دم زا ق که  بود من
 .الدا

 دی ه تینا. بود بار آالرین این دونمم  کنم،  ولش ندا تم دونت
 نرش دی ه آقاییم ذا ت،نم  رو کورو م  ما، گیش بیاد ذا تنم 
 .گو وندم ش ونه با رو چشمام بیاد، تونهتنم   دم   لوغ

  د؟م  دادا م باید حاال دارم، رو اون فقط من

 من کنم؛نم  الراب رو زندگیشون وقتهیچ من بود، تینا مال کوروش
 ن اهم الندا با کردم،  ولش نریع. گیرمنم  رو تیناش الودم دل وانه
 .کردم 

 .گذروندم  یکبهیک رو تورتش اجاای

 .کنم  تمرین االن از  بذار  کنه،م  فراموش نخت مهها! نخند

 .رو مردن جوون  توی تو،ب 
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 داری؟... دونش... چقدر... چ... چ -

 . د الیرا بیرون به گنجرا از  دوبارا و داد تاون نری

 رو فرانک نباید دیوونه من گردونم؛  برش جوری یک باید... الیل  -
 ... .من به لعنت الونه، آوردمم 

 من؟ کوروش  ههت  زا ق  جور چه تو آاله الندیدم،

 .رو رفتن راا کردنم  یاری گاهام کردم،  گاک دنت گشت با رو ا اام

 کن ؟  تمومش جوری یک نمیشه! الهته م،الهته دی ه اجازا؟ الدا

 هاالو ماا بادوم یهمه آالر  که  آالری بادوم اون از  تر تلخ. الندیدم تلخ
  های لذی همه. قبلیا بادوم الو ماا طعم به زنهم  گند  و میشه ظاهر 
 !گرام  یا  همون با کش م  اونا الوردن با که

 نه؟ هوا بود رفته بود  دا دود من احهاس همه رانت 

 !کنمم  کمات...  من... من -

 برگردونم؟ زشقم به رو زشقت طوریچه زدم زار  دلم توی

*** 

 !بازتر یا  گو یدا، یا  براق، یا  نادا، یا  مروارید، از  گر  یا 

 مدل چه. ویترین گشت هایزروس لباس از   دنم  کندا  چشمام
  انمش که  دامادی کنار   گو یدن برای بودم نریخته طرح که  لبانای 
 !بود کوروش

 .الندیدم آروم

 !دی ه نبود من مال الب
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 هم اینا با باید  اید ببینم؟ رو هازروس لباس اومدم امروز  چرا اتال
 !کردمم  الداحافظ 

 اگر  بود مهخرا ندا تم، دی ه هم رو کوروش  بود، نامردی الیل 
 الودش اون کردم،م  رقابت تینا با آوردنش دنت به برای گفتمم 
 !براش بودم کم  زیادی من دا ت، دونت رو تینا

 هانتنال که  بود کردا  رو جای  به رفتن هوس زجیب دلم امروز 
 همیشه که   دم  چیاای  محتاج انهان گاه    اید. بود ناردا هوس
 !بودا فراری از ون

 .نبود زیادی مهیر  جااون تا  دم، واحد نوار 

 حال در  مردم و هامغازا  دن،م  رد که  ما ینای  زبورومرور  به چقدر 
 گیادا رو راهش ادامه و  دم گیادا واحد از  باالالرا تا کردم  ن اا زندگ 

 .گرفتم  گیش در 

 رو چیا  هر  کنجااوی  با که  مههای  نبود، همیش   ن اهم جنس اما
 !نبود دادم  نهبت کورو ش  به رو تدتاش و کردم  رتد

 ان اری کردم،  ن اا آنمون به مگونه   دن الیس با بود، گرفته  ن اهش
 !بود نادیک گاییای بارون

 !بود گذ ته  روزا این زود چه رانت 

! دی ه تلخ یالندا یک. الندیدم افتادم، راا دوبارا و انداالتم باال ای ونه
 ! دنم  حس وجودش با هم روزها گذر   حت 

 !کردم  گاک هم رو من بارون کاش
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 نیومدا وقته الیل  بود درنت  دم، نادیک آرومآروم رنیدم، باالالرا
 !نبودم معرفتب  من بودم؛ حفظ رو جا ون اما بودم،

 !کردم  ن اا هاننگ به رنیدنم، با

 رنیدمم  کوروش  به که  وقتای  مثل درنت ب م؟ چ  باید دونهتمنم 
 .بانم حرف تونهتمنم  و

 .الو رو مرجان نلطان ، فرخ کردم؛  زمامه رو انما ون

 .ب م چ  باید دونهتمنم  که  بود درد گر  دلم قدر این نشهتم؛

 .نالم -

  د؟نم  الشک چرا لعنت  ا ک چشمه این

 وفاها؟ب  الوبین... مامان... بابا -

 ههت؟ یادتون رو من اومدا دالترتون

 !الندیدم گریه  با. ها کوچولوام  مهها من

 ... .که  همون  که،  همون  -

 .کردم  فوی رو نفهم درد گر 

 ... .فروالتینش بچ   توی که  همون  -

 بیشتر  الیابون  بچه یک االن االن، نبود، رزنا مامان اگر   اید که  همون 
 !نبود

 .دیدمنم  رو رزنا مامان وقتهیچ کردمنم  فرار  اگر   اید
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 مامان رو، ناشیدی نرم روی تو که  های نوازش دنت همه مامان ،
 .کشید  رزنا

 هم تو  اید نیهتم، ناراحت تو دنت از  من اما... اما کرد  بارگم درنت
 رنیدی، ایمرحله بد به

 برنم، موقعیتم بدترین به اگه حت  من کنمم  فار  الودم با همیشه اما
 ! ما اما... فرو منم  رو مبچه وقتهیچ

 !بخشمم  من ول 

 !ممنوزه زشق یک اما  دا، زا ق... دالتری یعن  من، بابای ،

 . دا دی ه یا  زا ق ندارا، دونتم اون... اون

 .نبا م زا قش الوامم  دی ه من من، بابای ، اما

 !ازترافش بود نخت چقدر   دم  الارج منینه از  دا ت دلم

 !کجا  من کجا،  اون. نیهتم نامرد من بابا، اما

 .بانم دل ازش نخته کنه،م  درد قلبم بابا

 کنه،م  گریه  من حال با دارا هم هوا بین ؟م 

 .الوانتم  گله  دلم الوانتم  جیغ دلم

 :زدم داد گریه  با

 !الدا -

*** 

 .بیای زود مهها -
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 .میام زود مامان چشم -

 که  رفتم کوچه  نر  تا بیرون، زدم الونه از  و کردم  محام رو رونریم گرا
 .نشهتم و کردم  باز  رو در  دیدم، رو ما ینش

 .نالم -

 .دیدیم رو  ما هفته یه بعد ما زجب چه الانوما الانوم نالم -

 :گفتم  لبخند با

  د؟ بد! ببخشید بود،  لوغ نرم الب -

 :گفت  داد،م  حرکت رو ما ین که  طور همون

 .ندا تم تو جا  دی ه راا واقعا ببینمش نتونهتم هنوز  ندارا، زیب -

 .کردم  ن اهش غم با

 !نشین ناراحت  ه،م  درنت -

 .کرد  ن اهم  یطون

 !نیهتم ن ران اتال ههت  تو -

 هفته یه این یهمه مهها زد، فریاد درونم حه  الندیدم، بهش زدا زل
 رفتم  وقت  ن اهم. نبود الودم دنت! هوا برا نان دود رو آور  مرگ

 !الدا با برگشتنش بود، الودم با نمتش

 الودم با رو هفته یه این یهمه کردم،  ن اا بیرون به و برگشتم نریع
 راز  یه ای،تندوقچه تو قلبم، تو همیشه برای کوروش  زشق کردم،  مرور 
 تو رو کوروش  من! نبودم اون کردن  فراموش آدم من موند،م  باق 
 .دا تمم  ن ه الودم برای الودم ذهن
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  درد از  گر  برام که  ایهفته یه. بفهمه که   کردمنم  کاری  وقتهیچ
 بالشت نهم و بشانم مامان جلوی تونهتمنم  که  های بغض. گذ ت
 ! دم   بم

. بودند فروالته رو من مواد الاطر به بود نالم نه وقت  مادرم و گدر 
 فشار  رو ون موادیب  و نبود کار   بودند، کردا  گیدا ازتیاد دوتا ون

 یه به بفرو ند. بفرو ند رو دالتر ون  دن راض  که  جای  تا آورد،م 
 ناشیدا من یوانه های نقشه چه نبود معلوم که  ناله نه و چهل مرد
 !بود

 رو کار   این میارم گول کنمم  کار   الودم که  بودم کردا  التماس چقدر 
 ندا، آقا این به رو من بابا که  زدمم  چنگ گدرم گای به وقت  نانید،
 !فروالتن اما کوچیام؛  هنوز  من. ترنمم  من مامان

 درنت من اما بدن؛ راحت رو مواد ون ماا چند گول بتونن که  قدر این
 دویدم و دویدم قدر این. کردم  فرار  گیرمرد اون یالونه به رنیدن زمان
 انمش که  اومدم هوشبه که   یالونه تو تبح و  دم هوشب  تا

 !رزنا نام به بود ایفر ته

  قدر این دو هر  فهمیدم که  بانم نر  بهشون تا الونه رفتم بعد وقت چند
 و من فقط که  نپاریشونالاک از  بعد. کردند  کوب  ننگ تا کشیدن
 دا تم؛ گله  بودم، دل یر  از ون گیششون نرفتم دی ه بودیم رزنا مامان
 احهاس تمام رو  د زدا گایان مهر  که  روزی درنت! رفتم باالالرا اما

 .من دالترانه

 !نبودم زرونش من که  کرد  زشق  به ازتراف کوروش  که  روزی
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 رو هاما ک نفهمه کوروش  که  طوری آروم بود؟  دا الیس تورتم ک 
 هم تینا نبود غلط حدنم گس کرد،  گارک ایالونه مقابل کردم،  گاک

 .کوروش  یالونه بارگ  به بارگ و  یک ایالونه. بود ثروتمند

 جانت؟این -

 .کنمم  گارک دورتر  منم برو تو! آرا -

 .برین  ما -

 !چ ؟ -

 .بهترا نبا    ما -

 مطمئن ؟ -

 !برین آرا -

 .بان زنگ بود مشال  اگه -

 !چشم -

  که  دادم فشار  رو زنگ آروم الونه، نمت افتادم راا و  دم گیادا
 .رفت کورو م

 بود الودش کهاین تشخیص اومد، بیرون الانم  و  د باز  در  دفعهیه
 .گرنیدم احتیاط محض اما نبود؛ نخت

 الانم؟ تینا -

 .بفرمایید ههتم الودم -

 .بود نشهته تعجب حاال غرور  از  بیشتر  هاشچشم تو
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 !نالم -

 !نالم -

 نمیاد؟... ن... یادتون رو من -

 !نه -

 ... .مهمون ...  ب اون... کورو م  همراا من، -

 اون مثل غرور  همون یه رو جاش تعجب دوبارا که  ناشید ثانیه به
 !داد  بش

 .بدا نفس به ازتماد بهم الدایا

 الوای؟م  چ ... الب -

 .بانیم حرف هم با جا یه بریم  هم  -

 .زد گوزالند

 کردا؟  ولت چیه؟ -

 ... .من... نانین ا تباا... نه... نه -

 !ب   برام هاتونزا قانه از  اومدی  ایدم -

 .بودم  دا هول

 !لطفا کنید،م  فار   ما که  نیهت طور این... نه -

 :زدم رو حرفم کندن  جون کل   با باالالرا

 .بیا باهام موندا دلت تو کوروش  زشق از  درتد یه هنوز  اگه حت  -
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 رو در  الونه تو رفتم  کاش  کرد،نم  قبول کاش  گشت،برم  کاش
 هفتم انمون تا رو من انعاانش که  کوبیدم  هم به محام چنانآن
 .بردم 

 !اما

 کجا؟!  با ه -

 !گیدم   ما که  جا هر  -

 :گفت  و بهت رو در 

 .بیا دنبالم -

*** 

 از،ب فضای با رنتوران یه اومدیم اما  اپ؛کاف   بریم  اید کردمم  فار 
  نا هاگرندا انواع توش که  انتخری با نرنبا . بود قشنگ الیل 
 .کردندم 

 .گرفتم  فضا زیبای  از  چشم تینا تدای با

 !ب و الب؟ -

 :گفتم  آروم و کردم  الیس رو هامب**ل

 کوروش  آقا دونت یا... همراا  ب اون من،... من... الانوم تیتا -
 .نبودم

 کوروش؟  آقا -

 ... .من... آرا -
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 م  با د.یک رمان رمان االتصات  نایت این 

 تومان م  با د. 7000این رمان قیمت 

 : رمان کاش نبودمالرید نهخه کامل لینک 
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https://zarinp.al/341273
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تذکر : هدف از فروش این رماان کماک باه نویهاندا رماان ما  با اد 
در هار مااان  گی ارد  و هرگونه کپ  یاا انتشاار ان باه تاوری رای اان

کاار درنات  نما  با اد امیادوارم  قانون  دا ته و از نظار االالقا  نیاا  
که درک زحمت نویهاندا زایاا را کاردا و از ناود جاوی  بارای الاود 

 جلوگیری کنید

 

 فرو  اا یک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

 کتاب با ماه  ها غرق م   وم

 رمان  مارش معاوس

 رمان ب  دفاع

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%da%a9%d9%88%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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درتورت  که مایل به همااری با ما ههتید و یا نویهندا ههتید و م  
نرم افاار موبایل ناالته و  الواهید که رمان ها و  عر هایتان در قالب

منتشر  وند م  توانید به وب نایت ما مراجعه کردا و با ما تماس 
 ب یرید.

 

 

 گیشنهاد م   ود

 

 

 

 

 

  رمان کورباوری | مریم  ایبای   

  رمان هورزاد | مهدیه احمدی

  رمان دهمین روز زمهتان | گندم  

https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/107858/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread

