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  مــــقدمـــه

  ببینم را تو دیگر آنکه بی میگذرم تو از

  ، بکشم دوش بر تو از را ای خاطره آنکه بی میگذرم تو از

  . بچشم عشق از را طعمی دیگر نمیخواهم

  ، چیز همه از گذشتی که تویی ، میگذرم تو از

  ! نیست اینجا در من جای ، میکنم فراموش هم را این
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  ، باشی راحت احساسم و من شر از تا ، باشی آرام تا میروم

 ، بود ام عاشقانه احساسات ،حیف شوی پشیمان روزی تا میروم

 شوی همنشین دیگر کسی با تا میروم

 ، میکنم فراموشت که نکن شک و میگذرم تو از

  . میکنم خاموش قلبم در را بود آتش و شعله و شمع چه هر

 

 ها بسته زبون این گرسنگی از مردن بده مرغارو غذای برو شو بلند..ریخته سرمون کار تا هزار.. شو بلند بهار گل

 ..شدم بلند جام واز خورد خونمون کچی دیوارای به چشمم..کشیدم خمیازه یه..شدم بیدار و دادم کش رو بدنم

 شده چیده اتاقمون گوشه که رختخوابهایی روی..وگذاشتم کردم جمع رو رختخوابم

 دیشب..شدم خاکیمان حیاط داخل..کردم پام رو قرمزم پالستیکی های دمپایی ورودی در کنار.. زدم گره رو روسریم

 ..بود شده خاک از پر حیاط..میومد زیاد باد

 با زیر دستمو اول..کردم باز رو پاهام..نشه گلی پایم اینکه برای کردم باز رو است مون درحیاط که آب شیر سر رفتم

  آب سردی به بدنم تا کردم

 ..شد سر..صورتم آب سرمای از..زدم صورتم وبه ریختم مشتم داخل رو آب..کنه عادت

 :گفت..بود دستش..دوشیده گاوها از که شیری دبه که حالی در مادرم

 .. شد ظهر بدو دختر اینجایی هنوز که تو.. اِ -

 .. رفتم میکنیم نگهداری رو هایمان وخروس مرغ آنجا در که.. خونمون پشتی حیاط به

 شدم وداخل رفتم خونمون سمت بلند قدمهای با..مونده اضافه دیشب های غذا از افتاد یادم تازه

 گاهن.. است آشپزخانه گوشه سماورکه یه و داشت یخچال ویه گاز ویه دستشویی سینگ یه فقط.. که ای آشپزخونه به

 ..کردم

 کردم پیداش که. میگشتم بود داخلش دیشب غذای که قابلمه دنبال نگاه با

 ..شدم مرغا النه نزدیک.. رفتم جلو و.. ریختم وخروسهایمان مرغ برای رو غذا مانده باقی

 ..برداشتم رو گذاشتند تخم.. مرغا که مرغایی وتخم..کردم لونه داخل دستمو

 ...گذاشتند تخم که نیست وقت خیلی که میکنه معلوم این..بودند گرم مرغا تخم هنوز
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 نره سر تا کردم کمتر رو زیرش.. کردم نگاه است گاز روی که شیری به.. بردم خونه داخل به رو مرغا تخم

 کردم نگاه خودم وبه.. رفتم کردیم وصل میخ با دیوار به که ای آیینه جلوی

 عمو به هردومون که عمومه دختر ارغوان چشمای رنگ مثل چشمام رنگ....مشکیه دورش که درشت سبز چشمهایم

  رفتیم ارغوان پدر حسین

 ..دارم حالتی بی ابروهای..میشه عروسکی عمل یه با ارغوان..قول به گوشتی مقدار یک بینیم

 شده سیاه بودم افتاب توی زیاد اینکه بخاطر صورتم پوست

  رفتم پدرم به که دارم بلندی قدی ولی..توپولِ مقدار یه..هیکلم

 حرف ها تهرانی خود مثل..ندارم لهجه همین برای..میکردیم زندگی تهران توی.. اول کالس تا اومدم دنیا به وقتی من

 ..میزنم

 میکنند زندگی جا وهمین.. روستا به برمیگردند کنه کار تهران توی نمیتونسته چون پدرم

 

 .بیان خونمون به تهران از هاش بچه با عموم قراره امروز..میشم ساله 81 من دیگه روز چند..عید امروزپنجم

 ..میروند تهران به میشه حامله عموم زن که موقعی از عموم

 میده..مادرم پدر به منو خدا سال 81 از بعد شده نمی دار بچه مادرم چون ولی.. عمومه از بزرگتر سنش من پدر البته

 ..بدم ادامه درسمو ندادند اجازه نیوفته برام اتفاقی اینکه..بخاطر مادرم پدر ولی..بود خوب خیلی درسم

 ازدواج فامیل با همه که رسمه ما خانواده تو..خوندم دیپلم تا فقط..میرفتم شهر به باید تحصیل ادامه برای چون

 میکنند

 ..بود شده باعث قضیه این هم من برای..بوده هم برای اسممون.. عموم پسر.. واَمان من بچگی از منم

 بود سالم 81 که وقتی یعنی بودمش ندیده بود وقت خیلی..بدونم خودم شوهر رو اَمان رویام تو همیشه

 بود شده قبول دانشگاه شهرستان توی چون.. نبود اَمان ولی حسین عمو خونه تهران... بودیم رفته

 زشته..میرسند اینا عموت االن بزن جارو حیاطو بیا..دختر کجایی بهار گل -

 میام االن..مامان باشه -

 ..نشه وخاک گرد تا زمین روی پاشیدم کردم پر رو اب سطل.. برداشتم رو جارو

 باشم تمیز میاد مهمون تا حمام رفتم بود شده کثیف لباسام چون.. زدم جارو رو حیاط اینکه بعد

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 ..کردم تنم رو گرفتیم بازار چهارشنبه از مادرم با که نوام ولباسای کردم خشک خودمو سریع اومدم حمام از

 ..کردم سر رو ام یاسی روسری و کردم نگاه خودم به آیینه تو

 دادم..وقر میخونم ترانه خودم وبا

 ..رفتم حیاط در طرف وبه بستم کمرم دور رو چادرم سریع اومد ماشین بوق صدای

 ..کنم استقبال مهمونا از تا

  دیدم رو خارجیِ معلومه که عمو مشکی ماشین

 :بوسید رو وصورتم کرد بغلم دید منو و وقدکوتاهیه توپول زنی که فتانه عموم زن

 عزیزم خوبی بهارم گل سالم -

 رو لگ دسته..اومد سمتم به بود زیبایی گل دسته دستش تو..بود وخوشگلی الغر بلند قد با دختری دخترعموم ارغوان

 اورد سمتم به

 شدی خوشگل چه.. خانم بهار گل ،برای گل -

 :گفتم بوسیدم روشو گرفتم ازش گلو دسته خندیدم

 بود شده تنگ برات دلم چقدر..دختر شدی من از تر خوشگل که تو..جان ارغوان سالم -

 رنگ.. تیره سبز وچشمای مشکی موهای..شونه چهار بلند قد با پسری.. بود اَمان کنم فکر که پسری یه و عموم

 بود کرده تغییر چقدر..بود رفته پدرم به چشماش

 ..امسال ولی..نمیومد ما خونه به عمو با وقت هیچ..بود سینما بازیگرای مثل تیپش

 ..انداختم پاییین به سرمو.. خجالت از رسیدم امان به کردم روبوسی عموم با..لرزید دیدنش از دلم

 :گفتم..بود شده داغ داغ صورتم

 ..امدید خوش.. مبارک نو سال..سالم -

 ..رفت و شد رد کنارم از بده جوابمو اینکه بدون کردو اخمی امان

 ..میشوند خبر با احساسم از.. همه االن میکردم احساس..بود شده چم نمیدونم

 زدم صورتم به آب مشت وچند کردم باز وشیرو.. آب شیر نزدیک رفتم سریع
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 زد صدا مادرم که بودم فکر توی..بود شده خوب..گرفتگیم گر از..مقدار یه

 دیگه بیا!! ؟..کجایی بهار گل -

 ..کردند نگاه بهم همه.. اتاق داخل رفتم سریع

 ..بود موبایلش گوشی به حواسش که کردم نگاه اَمان به

 به همه از اول..مهمونا سمت به وبردم ریختم استکان توی رو ها چایی

 :گفت.. اندخت بهم مهربون..نگاه یه عموم..کردم تعارف عموم

 داره خوردن چایی این حاال..جان عمو نکنه درد دستت -

 :گفت کرد نگاه منو لبخند با..فتانه عمو زن سمت به روبردم سینی زدم لبخند بهش

 بری شوهر خونه وقتشه دیگه..بهار گل شدی بزرگ..ماشاهلل -

 ..ارغوان سمت به بردم رو وسینی انداخت گل هام گونه خجالت از

 ..داشت دوست منو خیلی ارغوان

 عزیــــــــــــزم.. نکنه درد دستت -

 ..نداشتن رو داشتن نگه توان دستام انگار..لرزیدن به کرد شروع وپام دست..رسید اَمان به نوبت

 بردم اَمان سمت به سینی...بدبختی هزار با میزد تند..تند..قلبم

 زد خند نیش ویه کرد نگاه بهم اخم با

 عمو دختر..مرسی -

 ..کردن کار به کردم شروع آشپزخونه تو رفتم سریع داشتم خوبی حس یه..بود کرده تشکر من از اینکه از

 :گفت جلو رفت ارغوان..گفت تبریک رو نو وسال کرد روبوسی عموم با..شدند بلند پدرم احترام به همه..امد که پدرم

 ..بوسید رو وصورتش خندید پدرم..کنم بوست جوری چی من حاال..نزدی ریشاتو دوباره تو جان عمو -

 ابراز اهل زیاد پدرم چون..کردم حساب بودنش مرد روی رو این..کرد..سالم پدرم با وخالی خشک خیلی اَمان ولی

 نبود احساسات

 کرد تعارف همه وبه برد رو شیرینی ظرف مادرم

 :گفت عموم به کرد رو پدرم
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 میره پیش خوب کارا..شهر از خبر چه -

 :گفت.. میگذاشت نلبکی روی رو چای خالی استکان که درحالی عموم

 میگذره..شکر رو خدا هی -

  کرد دعا صورت به ودستاشو کرد آسمون رو سرشو پدرم

 ..شکر رو خدا -

 :گفت اَمان به کرد رو

 پسر خوبی!!؟..اومدی ما خونه به امسال شده چی.. جان اَمان خبر چه -

 ..کرد نگاه پدرم به برداشت..موبایلش روی از سرشو اَمان

 خوبم جان عمو بله -

 ..موبایلش تو کرد سرشو دوباره و

 کنی مداوا منو..مطبت بیام من..میزنی مطب کی بالخره!! ؟..خبر چه تو..جان ارغوان -

 :گفت کرد ای خنده ارغوان

 .. پیشت میام خودم.. مطبم بیای چرا..نگرفتم رو لیسانسم هنوز من جان عمو -

 نداد انجام العملی عکس هیچ.. اَمان ولی..خندیدیم همه

 :گفت پدرم سمت به کرد رو عموحسین

 اومدیم.. کردیم صحبت دربارش قبالً که.. خیر امر برای هم بعد.. ببینیم رو خودتون اومدیم که اوالً..جان حسن -

 ..وشکست افتاد..دستم از استکان ناخوداگاه زد که حرفو این

 :گفتم وسریع گرفتم گاز لبمو

 ..کنم جمع رو ها تیکه تا زمین روی نشستم.. ببخشید -

 :گفت بکنه جمع رو استکان بزرگ های تیکه تا میکرد کمک بهم داشت که حالی ودر اومد کمکم به مادرم

  زشته..میکنی اینجوری چرا دختر -

 ...کرد نگاه پدرم سمت کردبه عوض هم با پاهاشو جای.. پیششون نشست مادرم اینکه بعد عموم
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 اسمشون کوچیکی از اینا میدونی خودت..کنم خواستگاری پسرم اَمان برای بهارو گل..میخوام من..میگفتم داشتم -

 بوده هم روی

 .. زد خند پوز یه..کرد من به نگاه یه اَمان

  کشید سفیدش ریشای به دستی پدرم

 ..بهار گل برای همخونم از بهتر کی -

 :گفت خنده با عمو

 ..باشه مبارک پس -

 زد صدا منو مادرم

 ...بیار چایی جان بهار گل -

 درمیوردم پر داشتم خوشحالی از..بشه شوهرم اَمان که..نمیشد باورم..میلرزید تنم تموم

 ..زد صدا منو عموم آشپزخونه برم میخواستم..کردم تعارف همه به بردم رو چایی

 دارم حرف باهات دخترم بشین جان بهار گل -

 پایین بودم انداخته وسرمو مادرم بغل نشستم

 ..بشی عروسم حاضری جان بهار گل چیه تو نظر -

 :گفتم پایین انداختم سرمو خجالت با من

 ..بگه پدرم هرچی -

 ..مبارکه پس -

  اورد در کیفش از جعبه یه فتانه عمو زن

 گلم عروس بیا -

 صورتمو..کرد انگشتم تو و دراورد نگین تک انگشتر یه جعبه از.. گرفت دستمو سمتش رفتم..میمردم خجالت از داشتم

 :گفت بوسید

 قشنگم عروس باشه مبارک -

 ..کردم نگاه اَمان به..چشم گوشه از..بودند نگفته بهم هیچی خواستگاری درباره..مادرم پدر..بودم ابرا توی من
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 ..ناراحت نه بود خوشحال نه

 :گفت پدرم به کرد رو عموم

 دیگه ماه 4..3 سریعترتا چه هر بهتره پس..خوبه هم کارش..الحمداهلل..داره خونه خودش االن اَمان..جان حسن -

 کنیم بپا رو عروسی جشن..بساط

 آزمایش برن تا..بشن محرم بهم تا بخونه تا دو این برای محرمیت صیغه تا بیاد بگو هم مسجد نماز پیش..امروزهم

 ..بدند

 کنیم هم عقد رو تا دو این محضر بریم

 اینجا بیاد..ظهر از بعد تا میدم خبر بهش میرم االن..داداش باشه -

 ومیخندید..میکرد شوخی باهام ارغوان..اَمان جز به بودند خوشحال همه

 میکردم خیال عروسیمون تو اَمان کنار خودمو و..بودم فکر تو همش..ناهار سفره سر

 اورد بیرون فکر از منو که بود ارغوان صدای..میپرسم سوال ازت دارم..عزیزم!!؟..کجایی بهار گل -

 نبود حواسم ببخشید -

 !!؟..دختر کجایی -

  کرد اشاره اَمان سربه با

 خندید ونخودی گرفت دهنش جلوی ودستشو...میکردی فکر بعضیا به -

 آشپزخونه داخل ورفتم برداشتم رو ظرفا زود.. نمونم اونجا اینکه برای.. شدم زده خجالت حرفش از

 نهبک من به که نگاه یک اینکه از دریغ..بود قرار بی اَمان..اومد خونمون به..حسینی مسجدآقای نماز پیش ظهر از بعد

 بهم رو دنیا خوشیهای تمام خدا کردم فکر..شدم محرم اَمان به من و..خوند رو محرمیت صیغه حسینی آقای

 نداشتم اَمان عشق جز دیگری آرزویی..داده

 از چشمایش..کردم نگاه مادرم به..گذاشت آهنگ و اورد رو تاپش لپ رفت ارغوان..رفت حسینی آقای اینکه بعد

 میزد برق..خوشحالی

 رو من ارغوان دیدم..شد کشیده دستم..نداشت لبش روی بر لبخندی اینکه با..بود خوشحال اونم..کردم نگاه پدرم به

 برقصم تا کرده بلند

 ..بدم شاباش بهت تا خانم عروس برقص -
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 نبود خوشحال من مثل چرا.. گرفت دلم..بود کرده اخم اینکه از ولی نمیدونم..بود هم تو اخمهایش..کردم نگاه اَمان به

 بود شده خراب اَمان اخم از حالم..نشستم زود..دادم تکون الکی دستامو مقدار یک

 :گفت کرد صاف صداشو..شد تموم پدرم با صحبتهاش اینکه از بعد عمو

 فردا پس وبرای گیریم می جوابشو هم ظهر از بعد.. بدهید آزمایش انجا شهر برید واَمان ارغوان با فردا جان بهار گل-

 ..میکنید عقد انشاءاهلل

 نشدم خوشحال..میشم اَمان عقد اینکه از زیاد..نبود خوب حالم چون

 

 

 آزمایشگاه اتاق داخل از..دادیم انجام رو خون آزمایش و..  آزمایشگاه..رفتیم دیگه هم با..واَمان ارغوان با روز آن فرادی

 افتم بی بود نزدیک رفت گیج سرم.. اومدم بیرون که

 :گفت و کرد اَمان به ای غره وچشم گرفت منو ارغوان که

 بخر براش چیزی یه پاشو میره گیج سرش.. نمیبنی مگه -

  ورفت شد بلند سریع اَمان

 میرفت سیاهی چشمام..گذاشتم ارغوان شونه روی سرمو

 ما سمت اومد.. برگشت رانی یه با اَمان

 شدم بهتر کردم احساس..خوردم رو رانی وقتی

 :وگفت شدش خیره بهم ارغوان

 بهار گل بهتری -

 دادم تکون آره نشونه به سرمو

 ..نینداخت بهم نگاه یک اَمان حتی ماشین توی

 کرد نگاه بهم خوشگلش چشمای با و سمتم برگشت ارغوان

 خوریم می بیرون ناهارو.. بگیم بزنیم زنگ بهار گل -

 :گفتم...نبود خوب حالم زیاد چون من
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 نیست خوب حالم زیاد من..خونه بریم بهتره نه -

 بود بد میکرد نگاهم ونه..میزد حرفی نه..اَمان اینکه از حالم

 داخل رفتم شدم پیاده ماشین از خونمون به رسیدیم

 صورتش به زد دید رو من وروی رنگ تا مادرم

 !!؟...بهارم گل شده چی -

 :گفتم زدم مصنوعی لبخند یه

 بود افتاده فشارم فقط..هیچی -

 بشه بهتر حالت تا کن استراحت مقدار یه برو گلم عروس.. بوسید ومنو کرد بغلم عمو زن

  یکردم نگاه منو لبخند با. بود ارغوان کردم نگاه..خورد ام شونه به دستی..بودم فکر وغرق بودم داده تکیه پشتی به

  بهتری -

 :گفتم زدم لبخندی بهش

 شدم بهتر آره -

 بودیم هرفت که دوستام با که عکسایی بیا حاال..میشه قشنگ خیلی صورتت میخندی وقتی.. چون بخند همیشه خوبه -

 ببینیم رو اصفهان

 بود اَمان سمت فکرم من ولی..داد نشون عکساشو

 نخوره بهم هامون خون نکنه که.. میجوشید وسرکه سیر مثل من دل..آزمایش جواب برای شهر رفتند واَمان عمو عصر

 ..شد خونه وارد کنان یااهلل عمو..امدند واَمان عمو ساعتی یک از بعد

 پرسید عمو زن..جلوشون بردم رو چایی سینی..بریزم براشون چای تا.. شدم بلند

 !!؟..شد چی جواب..حسین -

  بود هم تو سگرموهاش که عمو

 گرفتم وقت محضر صبح فردا برای ندارند مشکلی هیچ شکر رو خدا -

 بود ناراحت اینقدر عمو چرا پس.. نداریم مشکلی..دیگه که.. شد راحت خیالم

 :گفت من به برگشت ارغوان
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 ..میده حاجت خیلی شنیدم..امامزاده بریم میایی بهار گل -

 :گفت گوشم در آروم

 کنم پیدا شوهری یه..بشه باز بختم تو مثل منم بلکه-

 کردم نگاه وسفیدش قشنگ صورت به

 هاست بهترین لیاقتت تو بدون..انشاهلل -

 ..روستایمان امامزاده رفتیم شدیم اماده باهم

 :گفتم ایستادم ضریح بغل رفتم.. دادیم وسالم..شدیم خم احترام برای شدیم که وارد

 ..بده نشون رو درست راه بهم خودت..امامزاده یا -

 ...خونمون رفتیم باهم ارغوان با نماز از بعد

 عالقه ابراز از یکم دریغ ولی..میشدم اَمان..عقدی زن دیگه فردا..نبود دلم توی دل.. شب

 «کنه فرق باهم خلوتیم تو وقتی شاید..میکشه خجالت شاید..»گفتم خودم با

 

. .داشت صورتم پوست با تضادی که..پوشیدم سفید چادری با سفید روسری یه من..شدیم بلند هم با همگی صبح

 ..نزاشتم من کنه آرایشم خواست هرچی ارغوان

 نداشتم دوست زیاد خودمم..نمیومد خوشش زیاد پدرم چون

  داشتم بدی حس یه نمیدونم..بود برپا آشوبی دلم تو..عقد صیغه خوندن موقع..محضر رفتیم همگی

 داد بهم شکلی ای پروانه..گردنبند یه لفظی زیر بهم عمو..دادم رو بله شد خونده عقد خطبه بارکه سه از بعد

 بود شادی برق چشماشون تو..پدرم مادر..میکرد برداری فیلم هم ارغوان

 :گفت پدرم به کرد رو عموم محضر از بعد

 بخورند تنهایی رو ناهار و..برند بیرون باهم.. بهار باگل اَمان..بدی اجازه اگه داداش -

 بخوریم باهم عاشقانه ناهار یک وامان من اینکه فکر..کنم پرواز داشتم دوست..خوشحالی از من

 ..بیاید لبانم روی بر لبخند یک که شد باعث

 بیرون..ناهار برای بریم واَمان من که کرد موافقت پدرم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 میکردم خداحافظی باهاشون دست با ومن..رفتند و شدند پدرم پیکان سوار همگی

 ..شید سوار بفرما..شد تموم تون بای..بای اگه -

 میکرد مست داشت منو بوش..میداد خوبی بوی چه..شدم ماشینش سوار خنده با

 خوشبوبودم گلهای از پر باغ تو که انگار

 بود شده سرخ شرم از هام گونه..پایین بودم انداخته سرمو

 میزد ام سینه دیواره به خودشو تلوب..تاالپ قلبم..بیرون میروم..پسری با باریه اولین این

 بود.. جذاب چقدر کردم نگاه بهش چشمی زیر

 کنم پارک رو ماشین میخوام پایین بفرمایید..شد تموم کردنتون برانداز اگه-

 کردم درست روسریمو دستم با شدم هول

 میشه باز تنه یه با پدرم ماشین در مثل که کردم فکر..نشد باز در که دادم فشار را ودستگیره.. االن ببخشید -

 در به کوبیدم محکم تنه با

 بزنم قفلشو بذار قفله در..شدی گاری سوار مگه دختر.. شکوندی ؟درو..میکنی کار چی..هوی -

 بودم نشده باالتر پدرم ماشین سوار حاال تا من خوب..کشیدم خجالت..اومد در شدن باز صدای..تیکی صدای با

 :گفت امد سمتم به..بیاد اَمان تا ایستادم ای گوشه یه

 نرفته آبرومون تا..ببند درست هم روسریت اون.. بریم -

 زدم گره جلو از کردم بازش بودم زده گره پشت از روکه روسریم

 

 

 میکردند نگاه جوری یه بهم همه..بودند پوش شیک بودندهمه رستوران تو زیادی جمعیت شدیم رستوران وارد

 ..میداد تمسخر بوی هاشون نگاه

  دیگه بیا..دختر هی -

 افتادم راه دنبالش و کردم نگاه اَمان به

 بود منو اسمش اهان..میداد نشون فیلما توی که همون..بود کتابی یه.. نشستم صندلی روی
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 :گفت کرد نگاه بهمون..بود سفید پا تا سر که.. خوشتیب پسری یه

 !!؟..دارید میل چی. ما رستوران به امدید خوش خیلی -

 :گفت پسره به مغرورانه..کنه نگاهم اینکه بدون بست رو منو اَمان

 میخوام مخصوص سس با.. میگو من برای -

 نمیومد هاخوشم غذا از کدوم هیچ از..کرد نگاه بهم پسره

 زد بهم پوزخند یه اَمان

 بیارید الزانیا هم ایشون برای -

 نکنه مسخره منو اَمان دوباره تا نزدم حرفی.. چجوریه اش مزه بدونم تا بودم نخورده حاال تا..رو الزانیا

 میخوردیم خونگی غذاهای همیشه..بودم نیومده رستوران حاال تا من.. سن این تا خوب

 بودی رفته انگار.. داشت برقی و زرق چقدر کردم نگاه رستوران دیوار در به

 بودند گذاشته هم کالم بدون آهنگ یه..فیلما مثل قشنگ..عروسی سالن

 یول..نیومد خوشم قیافش از اصالً..میگو میگفتند بهش بودکه صورتی چیزای یه..اَمان غذای.. اورد رو غذا پیشخدمت

 بود ماکارانی مثل من غذای

 دهنم توی وگذاشتم کندم قاشقم با اش گوشه از مقدار یک همین برای..ایه مزه چه نمیدونستم

 ومیخوردم میکردم جدا هم سر پشت همینجور..بود ولذیذ خوشمزه چقدر من خدای وای

  گرفت جلوم رو کاغذی دستمال..زد خند پوز دوباره خوردنم از اَمان

 کن پاک رو صورتت..نبردی رو آبرومون این از بیشتر تا بیا -

 :گفت اَمان که بود مونده غذام نصف هنوز کردم پاک رو صورتم و گرفتم رو دستمال

 بریم پاشو -

 :گفتم کردم نگاه بهش

 ببریم خودمو با رو غذامون..بقیه تا بگیری ظرف کاشکی -

 :گفت حرص وبا داد فشار هم روی دندوناشو

 ببریم که... نذری مگه..بریم بیا -
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 افتادم راه دنبالش و.. شدم بلند اون تبعیت به

 کرد روشن رو ماشین اَمان..بود مونده باقی غذای به حواسم هنوز ولی.. شدم ماشین سوار

 ..بود خوشمزه خیلی..نکنه درد..دستتون اَمان آقا-

  خواهش -

 آینده از.. بزنه حرف برام داشتم دوست..بود ساکت راه تمام..افتاد راه و

 کلمه یک از دریغ ولی..خودمون از

 

 

 :گفت امان رسیدیم خونمون به

 بیام بخرم چیزی.. برم من شو پیاده -

 خونه داخل رفتم و..دادم تکون باشه معنی به رو سرم

 اومد طرفم به خوشحالی با دید منو تا ارغوان

 گذشت خوش ببینم بگو اینجا.. بیا خوشگلم داداش زن به -

 :گفتم خندیدم

 میدم توضیح برات االن..کنم سالم مادرم پدر به بذار -

 فامیالشون از یکی خونه شهر رفتند همه.. نیست کس هیچ تو بری نمیخواد

 تو اومد ارغوان سرم پشت..اوردم در کفشامو

 کردی سر به جون منو بگو خوب -

 :گفتم خندیدم دوباره

 النیا..چقدر ارغوان وای -

 الزانیا -

 ..بود خوشمزه چقدر همون آره -

  بوسید رو صورتم اومد جلو..خندید ارغوان
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 گذشته خوش بهت شکر خدارو پس-

 شد سرخ خجالت از هام گونه دوباره

 شوهرته االن اَمان..جان بهار گل میشی سرخ چی برای -

 کنم دم چایی تا آشپزخونه تو رفتم سریع

 اومدند شهر از هم عمو زن عمو و..ومادرم پدر شب

 بود خوابیده.. بود اومده که وقتی از هم اَمان

 ..داره کار عمو گفتند ولی..بمونند کردن اصرار..مادرم پدر چقدر..کردن رفتن قصد عموم خانواده.. ازعقدم بعد فردای

 :گفت گذاشت ام شونه روی دستشو عمو

 بگو بهم خواستی چی هر..سرمی تاج..عروسمی دیگه تو جان بهار گل -

 :گفتم آروم صدای با پایین انداختم سرمو

 حتماً چشم..اختیارید صاحب شما عموجان-

 نزد دیگری حرفی هیچ و کرد خداحافظی ازم فقط اَمان

 :گفتم مادرم به بود گرفته دلم..بود غروب

 بیام من تا..نکنید باز گرمو آب..حمام میرم من -

 بودم ناراحت رفت اینکه از...کردم خالی گریه با وخودمو..حمام رفتم

 

 ..اَمان بود شده فکرم روز هر ومن..میگذشت روزها

 میشدم خبر با اَمان حال از و عمو خونه میزدم زنگ مختلف های بهانه به

 فکرمیکردم هاش بوسه به وحتی..میخندیدم..میزدیم قدم باهم خیاالتم تو چقدر

 هست اَمان تولد که شدم خبردار زدم زنگ عمو خونه که روز یه..میشدم سرخ فکرش واز

 باشم اَمان تولد تو که..برم تهران به من که گرفتم اجازه مادرم پدر از

 باشه همرام که.. برداشتم رو ام شناسنامه گذاشتم دستیم ساک توی رو وسایلم تمام

  بینمش نمی دیگه همیشه برای که انگار..کنم خداحافظی میخواستم مادرم از وقتی
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 :گفت کرد پاک رو اشکام دستش با مادرم..شدند سرازیر اشکام

 میگیره اتیش من قلب..کنی گریه تو که میدونی..نکن گریه..برم دخترم قربون الهی -

 کردم بوس رو صورتش جای همه تند..وتند کردم بغلش کرد صدا منو پدرم

 ترمینال سمت تبه..افتادیم راه و شدم ماشین سوار

 ..کنم حافظی خدا میخواستم وقتی..کرد راننده به را سفارشم.. داشت آشنا ترمینال توی پدرم

 :گفت گرفت دستمو..بود چشمش تو عالم غمهای تمام انگار

 بذاری احترام شوهرت خانواده به..باشه حواست...باش خودت مواظب بهار گل باباجان -

 .. شد اشک پر چشمام

  جان بابا چشم -

 بزن ما به زنگ یه رسیدی -

 کردم حرکت ماشین سمت به و حتماً چشم -

 یگفتم ذکر داشت دست در که تسبیحی با بودو نشسته من بغل میانسالی خانمی افتاد راه دقیقه ده از بعد اتوبوس

 ..بخوابم نمیتونستم اتوبوس تو اصالً داشتم که بدی عادت یه

 ..میترکید خوابی بی از داشت چشمام صبح دمای دم تا

  ایستاد صبح نماز برای اتوبوس

 گفتم خودم به نماز بعد بخونم رو نمازم تا گرفتم وضو رفتم من

 بخوابم ای دقیقه ده یه بذار

 ..شدم بلند دستی تکون با

 نیست خواب جای اینجا پاشو خانم-

 بود سفیدی چادر با باال سن خانمی به شدم موقعیتم متوجه تازه مالیدم چشمامو

 !!؟..چند ساعت خانم -

 ..صبحه 1 ساعت -

 ..موندم جا اتوبوس از..وای.. صورتم تو زدم
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  اوردم خودم با کیفمو خوبه حاال..بودم ویرون... حیرون..اومدم بیرون

 اَمان شبیه دیدم رو پسری آن یه

 نه یا.. میکنم اشتباه که ببینم جلو رفتم

 شد پیاده ماشین از تیپ خوش دختر یه..ماشین همون با خودشه آره..دیدم

 

  شد پیاده ماشین از تیپ خوش دختر یه..ماشین همون با خودشه آره..دیدم

 میخورم نسکافه من عزیزم اَمان -

 !!؟..شوهرمن با بود کی این..بود کرده هنگ مغزم

 مببین چشماشو نمیتونستم بود زده آفتابی عینک.. کشیده وصورتی الغر هیکلی.. کردم نگاه دقت با دخترِ به

 بودند شده خشک پاهام..شدند ماشین سوار و برگشت لیوان تا دو با اَمان

 میکردم بلند ماشینی هر برای دستمو جاده لب رفتم سریع

 :گفتم راننده به جلو شیشه طرف شدم خم...ایستاد پام جلوی رنگی سفید پراید

 میدم بهتون بشه چقدر هر پولش..کنید تعقیب.. رو مشکیه ماشین اون میشه..آقا ببخشید -

 ..اَمان ماشین به بعد.. کرد نگاه قیافم به اول که راننده

 باال بیا -

 کنه حرکت ماشینشون تا شدم منتظر و شدم ماشین سوار سریع

 « میکنی قضاوت اشتباه داری تو »میگفتم خودم به همش..نبود دلم تو دل

 رفتیم دنبالش ما افتاد راه ماشینشون بالخره

 ایستادیم دور مقدار یه هم ما.. ایستاد ویال یک کنار ماشین دقیقه چند از پس بعدی شهر به رسیدیم

 ..شدند ویال داخل ماشین با

 :گفتم راننده به بود ویال به چشمام که حالی در

 کنم تقدیم خدمتتون چقدر ممنون آقا -

 :گفت سمتم به برگشت راننده
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 میکردم بحث راننده با..بود زیادی پول اینکه از..بود دیگری وقت اگه..بده تومن 15 شما نداره رو شما قابل خانم -

 بخرم چیزی اَمان تولد برای میخواستم پول این با.راننده به دادم تومنی 15 تراول یه پس نمیشد وقت االن ولی

 میدم خیانتش برای..دارم االن اما

 ..بود بزرگی آهنی در این ولی میرفتم باال در از زیاد روستا توی من..بود بسته ویال در

 نمیشد من متوجه کسی زیاد..بود جاده لب چون باال به کشوندم خودمو بدختی هزار با پس

 اومدم پایین یواش...یواش صلوات با که نبود مهم برام..بود بد حالم اینقدر ولی..کرد بد حالمو ارتفاع رسیدم که باال به

 رفتم ویال سمت به.. نیاد در صدایی که اوردم در کفشامو حتی..اروم اروم..بود قشنگی ویالی

 شدی دهاتیت عموی دختر اون عاشق حتماً..خواستگاریم میایی کی پس عزیزم -

 میدیدش فقط..میخوره بهم حالم.. متنفرم اون از من..عزیزم نه -

 بدبخت دهاتی..دارم دوسش من که خیالش تو االن..شدم شوهرش من که میکرد ذوقی چه

  میداد و دهات بوی.. کنم برقرار رابطه باهاش برسه چه.. کنم نگاه بهش نمیتونم حتی

 دختر اون از خیالم بدم طالقش بذار..بود درست چیز همه االن.. دهاتشون نمیبردند زور به مادرم پدر منو اگه

 ..بشه راحت پشمالو

 نشوند من متوجه تا گرفتم رو دهنم جلوی..میزد نبض..مغزم.. کردم سقوط ای دره از انگار

 وشمگ تو صداش همش..رفتم راه همانطور..رفتم بیرون ویال در از سالنه..سالنه میکشوندمش زور به بیشتر که تنی با

 بود

 (پشمالو دهاتی..دختره)

 برق عدر بودآسمون گرفته آتیش وجودم..کردند پاره تیکه چاقو با انگار قلبم..شکست نمی که..بود بغضی گلوم توی

 میزد

 میرفتم راه ها دیوونه مثل..نمیکردم سرمایی من ولی گرفت شدیدی باران..بود شکسته هم آسمون دل انگار

 نفهمیدم چیزی وهیچ.. رفت سیاهی چشمام..زمین روی وافتادم بودم هوا رو آن یه.. بود سخت برام کشیدن نفس

 دوم فصل

 کابوس همون دوباره.. میلرزید وپاهام دست..بود شده خیس عرق از صورتم.. شدم بلند خواب از
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 کنم جمع چشمامو شد باعث.. شد روشن والمپ زد برقو پریز..شد اتاق وارد باراد..بازشد اتاقم در

 !!؟..بهار شده چی -

 :گفتم میدادم ماساژ هامو شقیقه که حالی در کردم نگاه بهش سردی با

 باراد.. هیچی -

 کرد نگاه بهم ایش قهوه چشمای با نشست روبروم اومد

 !!؟..دیدی کابوس دوباره -

 دادم تکان آره منظور به سرمو فقط..بزنم حرف نمیتونستم زیاد..بود شده خشک گلوم

 بهار!! ؟..کنی فراموش میخوای کی -

 شد تازه گلوم تازه..خوردم قلوپ..وقلوپ ریختم لیوان روتوی..بود سرم باالی که رو آبی

 کردم بیدارت خواب از میخوام معذرت بخواب بگیر برو -

  کنم صحبت موضوع این درباره ندارم دوست که فهمید خودش کنم فکر

 ورفت کرد باز درو.. رفت در سمت به..کن صدا منو میخواستی چیزی اگه بخوابم میرم من پس -

 بشه پر وان تا کردم باز رو آب شیر..بود اتاقم در که حمامی داخل رفتم..شدم بلند جام از

 میداد ارامش بهم کار این..نشستم بعد شدم وان داخل اروم.. بود شده پر وان.. دراوردم لباسامو..

 کردم نگاه خودم به برداشتم رو آیینه..کنم آرامش احساس تا بستم چشامو

 عوض چشمام مدل بود شده باعث..بود شده وکوتاه پهن.. تاتو کمک به که ابروهایی..نمیشناختم خودمو خودم.. حتی

 بشه

 ..بودم کرده عمل که بینی..میداد جلوه زیباتر رو چشمانم سبزی.. ابروهام بودن ای قهوه

 بودمش کشیده لیفتینگ کمک با که وسفید صاف پوستی

 ..میشم نزدیک نهایی روزای به ومن میگذره سال دو

 .. کشیدم آب خودمو شدم بلند..شدم خسته آب از وقتی

 کردم خشک حوله با رو بلندم موهای.. رفتم حمام بیرون به..کردم تنم رو صورتیم پوش تن

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 رفتم پوشیدم رو هست صورتی وشلوارک تاپ که خوابم لباس..بود خواب گرم چشمام..کردم سرم رو ایم حوله وکاله

 رفتم خواب وبه...نرمم پتوی زیر

 سمت به کردم دراز دستمو زور به..نداشتم رو کنم خاموشش اینکه حس..شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با صبح

 کردم خاموش گوشیمو و تختم بغل عسلی

 شدم بیدار باراد زدن در صدای با خوابیدم دوباره

 بخوابم من نمیذاره کسی اینکه مثل امروز.. اه -

 !!؟.. نداری کالس االن مگه..پاشو بهار -

 ..کردم کنسل رو ها بچه خصوصی کالس امروز افتاد یادم..بود 1 ساعت کردم نگاه موبایلمو ساعت شدم بلند یهو

 کنیم تمرین رقص هم با نرمین خونه برم بود قرار و

  پوشیدم لباسامو.. کردم آرایش صورتمو سوته سه شدم بلند

 شد من متوجه میجوید شو لقمه داشت که همانطور میخورد صبحانه داشت که دیدم رو باراد رفتم بیرون اتاق از

 ..خواب خوش خانم سالم -

 :گفتم دنبالش دهنم توی گذاشتم کردم درست خودم برای پنیر و نون لقمه یه رفتم

 شد..دیرم باراد وای -

 ازب درو ریموت وبا..زدم خوشگلمو قرمز هیوندای ماشین گیر دزد رفتم پارکینگ سمت به برداشتم ماشینمو سوویچ

  کردم

 نداشت فاصله بیشتر ربع یک اینا نرمین خونه خوبی حاال..افتادم راه سرعت به..رفتم بیرون به عقب دنده با

 نوم تصویرشون ایفون از..زدم رو زنگشون کشیدم راحتی نفس کردم پارک رو ماشین.. رسیدم ساختمشون به سریع

 :گفت دید

 ..کردید دیر ساعت نیم -

 شد باز در..زدم وزنگ ایستادم درشون مقابل رفتم ششم طبقه به آسانسور با..کرد باز ودرو

 میکرد نمایان بیشتر رو عسلیش چشمای که بود ریخته دورش که فرمشکیش موهای با نرمین

 بود ایستاده در جلوی ابی وشلوارک تاپ با

 :گفتم راه اون به زدم خودمو
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 سالم -

 :گفت کنایه حالت با

 جان بهار.. میومدی شب میزاشتی -

 :گفتم خندیدم نخودی

 موندم خواب خدا به ببخشید خوب -

 تو رفتم منم..داخل رفت در کنار از کشید بلندی پوف یه

 ..داشتند قشنگی خونه

  راحتی مبل هم طرف یک..بود شده چیده خونه طرف یه..سلطنتی مبلمان سرویس

 نرمین داداش نریمان برای هم ویکی نرمین برای یکی داشتند اتاق تا وسه..بود اپن هم آشپزخونشون

  مادرش پدر برای هم اتاق ویه.. گرفتم من به کردن نگاه موقع مچشو ای مرتبه چند یه..بود ای بامزه و شوخ پسر

 نبودند خونه ها موقع بیشتر بودند مهندس هردو مادرش پدر

 کنیم تمرین تا اینجا بیا بیار در رو مانتوت برو ؟..کجاست هواست بهار -

 :گفتم کردم نگاه بود کرده زیباتر چشماشو بلندش های مژه که عسلیش زیبای چشمای به

 استاد چشم به ای -

 :گفت گذاشت کمرم روی دستشو.. گذاشت اسپانیایی آهنگ

 بخوره تکون بدنت جای همه از بیشتر قسمت این باید اسپانیایی رقص توی -

 میدی حرکت کمرتو واینجوری ایستی می پا پنجه روی

 برقصی باید چطوری..ببینی تا میرقصم مقدار یه من حاال

 میرقصید زیبا چقدر میکردم نگاه بهش توجه با من... میرقصید که حالی در

 وشریه شیطون دختر شدم آشنا زبان کالس توی نرمین با

 دادیم انجام مکالمه تمرین هم با وما.. نشست من بغل کالس توی روز اولین

 خندیدیم مون دو هر که..کردم تلفظ اشتباه من تمرین جای یه

 ..شدیم دوست هم با همونجا از
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  !!؟..کجایی بهار -

 :گفتم اومدم خودم به تازه من

 جا همین..هان-

 :گفت خندید نرمین

 برده رو شما دل کسی نکنه کلک بعدم..بله نه هان اوالً -

 «بیوفتم یادش دوباره نباید نه..شدم عاشق بار یک..اییه مسخره واژه چقدر عشق..هه»

 برقصم تو مثل بتونم عمراً من میرقصی قشنگ چقدر که میکردم فکر تو به داشتم نخیر -

 :گفت بازوم به زد کوچلو مشت یه نرمین

 بودم بلد اسپانیایی رقص اومدم دنیا به وقتی من مگه..میتونی توهم.. کنیم روزتمرین چند باهم اگه.. دیوونه -

 :گفتم خندیم قهقه با

 باشه وزیلی زخم شکمش باید االن مامانت بخت بد..میکردی تمرین مامانت شکم تو کن تصور -

 کنیم تمرین بیا کنی فکرا این از اینکه بجای بیا..سرت تو خاک -

 میزدیم نفس نفس مون دو هر..بود گرفته هاش عضله پاهام..کردیم تمرین ساعتی یک یه

 ...شدیم ولو جا یه کدومون هر

 :گفت اومد جا نفسش اینکه بعد نرمین

 دعوتی هم تو..نریمان تولد هفته این نرمین راستی -

 !!؟..بگی باید االن وگفتم شدم بلند جام از

 :گفت حرفم از متعجب نرمین

 گرفتیم تصمیم تازه خوب -

 خندیدم بلند..بلند..بود گرفته خندم قیافش از

  من دنبال.. شد بلند کردم اش مسخره..فهمید که نرمین

  ..میکردم جیغ.. جیغ منم

 سرتون روی گذاشتید رو خونه!!؟..اینجا خبره چه -
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 میکنه نگاه داره ما به اخم با نریمان دیدم برگشتیم

 نمیومد اخم بهش اصالً..خندیدیم نخودی دومون هر

 :گفت زد کمرش به دستاشو جلومون اومد

 بخندید میتونید موقع اون ببینم گرفتم رو حالتون وقتی...بخندید آره -

 :گفت نریمان به کرد رو نرمین

 دانه پنبه بیند خواب در شتر -

 رفت تراس سمت به ببخشید یه بعدبا.. کرد نگاه یه ما به اول.. خورد زنگ نریمان موبایل موقع همون

 ..نریمان تولد برای..خرید بریم میایی نرمین -

 بریم.. بزنیم رومون سر به دست یه بریم بیا اره -

 بود رفته نریمان اینکه مثل.. رفتیم اتاق بیرون شدیم حاضر اینکه بعد

 رفتیم میکنیم خرید همیشه که پاساژی سمت به شدیم ماشین سوار هم با

 پرسیدم نرمین از راه توی

 !!؟..خبر چه وحید از راستی نرمین -

 :گفت گرفت غمگینی حالت نرمین

 !!؟..بهار کنم کار چی نمیدونم دیگه..خاموشه موبایلش میزنم زنگ چی هر.. هیچی -

 شد عوض چرا وحید نمیدونم ولی داشتند مجنون.. لیلی لقب زمانی یه اخه.. سوخت براش دلم

 هست روزم یه..کردن تلف وقت برای فقط میشم دوست هم اگر یا نمیشم دوست کسی با من چرا نرمین میدونی -

 میگیره زندگیتو تموم عشق.. ندارم اعتقادی عشق به من چون

 میشم دیوونه دارم..کنم چیکار من.. بهار -

 :گفتم بره جلویی ماشین میزدم بوق که حالی در

 وعشقه خرید االن..کنیم فراموش بیا اصالً..بکنی صبوری باید..دلم عزیز -

 

 بودند شده دوتا ما محو ها فروشنده بیشتر..رفتیم پاساژ به
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 :گفتم نرمین به دیدم بود شده کار روش که مشکی کوتاه لباس یه ویترین پشت از

 ..جوریاست چی این نظرت به نرمین -

 :گفت لباس به کرد نگاه یه نرمین

 کنیم پرو بریم بیا میاد بهت خیلی نظرم به -

 اورد برامون و گفتیم لباسو کد فروشنده به..  رفتیم مغازه داخل

  لحظه یک کردم نگاه رو آیینه تو..بود محشر نظرم به وای..پوشیدم رو لباس پرو اتاق داخل رفتم

  دادم فشار هم وروی بستم چشمامو..لرزید دلم..دیدم لباس همون با خودمو

 بیرون رفتم..کردم عوض لباسمو سریع..دیدم خودمو تصویر کردم باز چشمامو دوباره

 بود شده بد حالم دوباره..بودم گرفته گر

 :گفت دید منو که نرمین

 ببینمت من نذاشتی چرا بهار..اِ -

 :گفتم بیحالی با

 .. شد بد حالم..بود گرم اونجا -

 :وگفتم کردم فروشنده به رو

 میشه چقدر میخوام همینو من آقا -

 :وگفتم کردم نگاه نرمین به..لباس کردن حساب از بعد

 خرید بیاییم دیگه روز یه میشه..شده بد دوباره حالم جان نرمین -

 :گفت شد بدم حال متوجه که نرمین

 کنم رانندگی من میخوای..باشه -

 :گفتم خواسته خدا از

 میکنی درکم نرمین ممنونم..سوویچ بیا -

 میکنم خواهش -

 میکردم گوش میشد پخش ماشین ضبط از که آهنگی وبه... بودم بسته چشمامو خونه خود تا
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 هستم زنده تا رو تو نمیبخشم

 بستم رو درها همه دل روی به

 کرد ها چه من حال به عشقت ببین

 شکستم خود درون در آروم چه

 بودی تو تنها.  رو تو نمیبخشم

 من خواهش تمام.  عشقم همه

 ربودی من از.  تورو نمیبخشم

 من آرامش همه.  قلبم همه

 کردم چه نگو.  من پیش از برو

 برمیگردم دوباره روزی نگو

 گناهت بوده شکستنم برو

 راهت به چشم نیستم دیگه که برو

 قلبی برای رو تو نمیبخشم

 سوخت پای به سحر تا شبها که

 چشمی برای رو تو نمیبخشم

 دوخت ها پنجره این به منتظر که

 بار اولین برای میبینی رو بغضم اگر

 بار اولین برای میبینی رو اشکم اگر

 ندارم ترسی.  ببین رو شکستم

 دیدار لحظات آخرین این هست که

 

 نشه متوجه نرمین تا کردم پاکش سریع..چکید چشمم گوشه از اشکی قطره
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 :وگفت کرد نگاه بهم نرمین رسید نرمین خونه به

 باال بریم نمیایی جان بهار -

 :گفتم کردم نگاه بهش

 شدم باعث ببخشید..جان نرمین ممنونم نه -

 :گفت حرفم وسط پرید نرمین

 پوشممی رو نپوشیدم حاال تا که لباسایی همون از یکی احتماالً..نکردم پیدا چیزی..بودم شده خسته خودمم من بابا نه -

 :گفتم بوسیدم گونشو شدم خم

 داشتم حاال تا که دوستی بهترین تو..گلم ممنونم -

 

 گوشی با عصبانیت با داره دیدم داخل رفتم بود خونه تو باراد ماشین..رفتم خونه سمت به خداحافظی از بعد

 میکنه صحبت

 بهتره یاوری دکتر کار میگید شما بعد..کنم عملش من بزار میگم من -

 داد جواب سر با.. دادم سالم

 :گفتم کردم نگاه بهش

 شد شروع دردام سر دوباره بخوابم رفتم من باراد -

 بود وشعور فهم با خیلی..گذاشت هم روی فهمیدن معنای به چشماشو

 خوردم اب وبا برداشتم کشو از رو قرصم.. زدم کنار رو صورتیم ملحفه رفتم اتاقم به

  اتاق از بیرون رفتم شدم بلند بود شده تاریک هوا.. شدم بلند خواب از وقتی

 :گفت دید منو تا میکنه درست غذا داره که دیدم رو باراد

 خانما خانم خواب ساعت -

 کشیدم کنار رو اپن بلند صندلی.. رفتم آشپزخونه سمت به کردم خشک حوله با و شستم رو صورتم رفتم

 :گفت دید منو تا باراد.. نشستم روش و

 میبینی کابوس دوباره وقته چند!! ؟.. شده چی بهار -
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 :گفتم برداشتم شده شسته های کاهو از برگ یه

 !!؟..بشه تموم میخواد کی نمیدونم.. باراد نمیدونم -

  میکند پوست رو ها گوجه چاقو با باراد

 ..بری مشاوره پیش باید دوباره -

 ..نرمین دوستم داداش نریمان تولد فردا کن ول اینو حاال -

  گذاشت ساالد روی گرد گرد هارو گوجه

 شدی دعوت رو فردا حاال -

  خاروندم رو بینیم دستم با

 بگیرم چی من باراد وای..آره -

 ادکلن -

  گذاشتم اپن روی.. رو بشقابا شدم بلند

  نمیکنه کار مغزم االن..بخوریم شام بیا حاال خوبه اونم -

 وخوابیدم خوردم رو آرامبخشم دوباره منم.. بیمارستان رفت باراد شام از بعد

 :گفت میکشید برام چشم خط که درحالی خانم آرزو

 میده نشون بیشتر خودشو چشمات سبزی زدم که مشکی سایه با االن...بهار خوشگله چشمات رنگ چقدر -

 بود شده زیبا واقعاً چشمام میگفت راست..کردم نگاه خودمو شدم بلند میکاپ..مخصوص صندلی روی از

 :ارزوگفتم به روکردم کردم نگاه خودم به..شدم بلند شد تموم شینیونم اینکه از بعد

 زیباست سادگی درعین.. جون آرزو نکنه درد دستت -

 پوشیدم رو بود لباسم همرنگ که ایم سرمه وشال.. گذاشتم گوشم پشت رو ام فرشده موهای

 افتادم وراه شدم ماشینم سوار..اومدم بیرون آرایشگاه از اینکه از بعد

 تمگرف وشیرین سرد بوی با مردونه ادکلن یه نریمان برای..باشم نزاشته جا چیزی که میکردم فکر رانندگی هنگام

 رفتم طبقشون به آسانسور با.. میومد بیرون تا آهنگ صدای.. رسیدم اینا نرمین خونه به

 بشوند وارد راحت مهمونا اینکه برای کنم فکر..بود باز نیمه در
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 دیدم رو نریمان که میگشتم نرمین دنبال نگاهم با..بودند نفری چهل 35 تقریباً.. کردم باز درو

 

 بود مردونه نریمان فقط..بودن رفته مادرشون به بیشتر داشتند همو شباهت خیلی ونریمان نرمین

 :گفت جذاب ای خنده با

 اومدید خوش خیلی سالم -

 :گفتم زدم لبخند ملیح خیلی منم

  مبارک تولدتون -

 :گفتم بردم سمتش به رو کادوش

 نیست داری قابل چیز ببخشید -

 :وگفت کشید موهاش پشت به دست با کرد نگاه کادو به

 زد شیطون چشمک ویه..بود کادو من برای اومدید خودتون همینکه..خانم بهار نکنه درد شما دست -

 :گفتم..زدم راه اون به خودمو ولی گرفتم منظورشو

 ..میکنم خواهش -

  بود نرمین صدای..شدی جیگری چه وای..بهار سالم -

 بود ریخته ودورش بود کرده صاف هم موهاش کالباسی ماکسی پیراهن کردم نگاه بهش

 شدی ماه خیلی هم تو.. ممنونم جان نرمین سالم -

 :وگفت کرد بغلم اومد نرمین

 نشه دعوایی باشیم مواظب باید امشب نریمان وای -

 !!؟..چی برای گفتیم هم با متعجب نریمان و من

 :وگفت کرد نگاه نریمان وبه خندید ام شونه به زد نرمین

 (کرد من به اشاره) رو خوشگلِ این دل اینکه بخاطر مردا همه آخه -

 میکنند دعوا هم با.. بیارند بدست

 :گفتم..خندیدیم هم با نریمان و من

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 زشته نکن زیادش اینقدر..دیوونه -

 نریمان نه مگه میگم واقعیتشو نمیکنم زیادش من نخیر -

 :گفت دهنشوکشید دور دست با نریمان

 باشیم مواظب باید امشب واقعاً موافقم نرمین با منم -

 :گفتم بود نشده درست اخالقم این هنوز..شد قرمز هام گونه

 ندید خجالت منو روخدا تو -

 :گفت گرفت دستمو نرمین

 کنم معرفیت دوستام به میخوام کن عوض لباساتو بریم بیا -

 پوشیدم رو لباسم کردم عوض رو مانتوم.. رفتم نرمین اتاق تو

 اتاق بیرون ورفتم پوشوندم حریرم شال با دستامو روی

 میزد حرف خودمون وسال سن هم تقریباً دختر بایه داشت که رفتم نرمین سمت به

 :گفت دید منو تا نرمین

 میکردم رو تعریفشون که دوستم بهار اینم محیا -

 :وگفت برگشت من سمت به

 ..دخترعموم محیا ایشون جان بهار -

 :گفت من به کرد رو محیا.. دادیم دست بهمدیگه

 ..شما دارید تعریف جای واقعاً میگفت راست نرمین -

 عزیزم تعریفت از ممنون.. میکنم خواهش -

 لرزیدن به کرد وشروع شد سرد بدنم تمام..خورد مشامم به آشنایی عطر بوی..بردارم آبمیوه یه رفتم

 رو بدنم داشتن نگه توان پاهام.. رفت گیج وسرم داد بهم تهوعی حس.. اورد یادم به رو پیش سال 1 خاطرات تموم

 نداشت

 بود کرده پر رو ام ریه تموم عطرش بوی حاال.. نفر یه به خوردم رفتم عقب.. عقب

 خوبه حالتون خانم -
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 ..میزد دو دو چشمم مردمک بودم زده زل بهش.. بودم شده شوکه دیدنش از..سمتش به برگشتم

 بود شده سخت برام کشیدن نفس..میزد چنگ رو گلوم بغض

 ..خانم..خانم -

  !!؟..نشناخت منو یعنی -

 :گفت اومد طرفم به نرمین

 جان بهار شده چی -

  بزنم حرفی نمیتونستم بود شده قفل دهنم

 بیار صندلی یه بدو نریمان -

 بودم شده متنفر خودم از ضعف همه این از..میلرزید وضوح به تنم تمام..بودم بغلش تو هنوز

 نشستم صندلی روی نرمین کمک به اورد رو صندلی نریمان

 :گفت بهش کرد رو نریمان

 !!؟..شده چی جان اَمان -

 ..بود خودش بود درست پس

  رفت گیج انگارسرشون که بزارم رو لیوانم اومدم منم میخوردند شربت..داشتند ایشون جان نریمان دونم نمی -

 نیستم بهار گل اون دیگه من نه..نه میکشیدم نفس..باید

  ..بهارم االن من

 میکشیدم نفس داشتم تازه شد کمتر بدنم لرزش..دادم وبیرون تو کشیدم بینیم از هوارو زور به

 :گفتم ضعیفی صدای با

 طبیعیه.. دارم کمخونی چون..رفت گیج مقدار یه سرم فقط نیست چیزی جان نرمین -

 :گفت برداشت میز روی از آبو لیوان نرمین

 بشه بهتر حالت تا..بخور جان بهار بیا -

 شدم مسلط خودم به..شد تازه گلوم..وخوردم گرفتم دستش از رو لیوان

 :گفت نگران نگاهی با نریمان
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 دکتر بریم میخوای -

 کردم خراب هم رو شما تولد ببخشید..شدم بهتر نه -

 :گفت کمرش روی گذاشت دستشو سمتم به اومد نرمین

 کنم دود اسپند یه برات بیا.. زدن چشمت خانم نخیر -

 :گفتم بود شده هم تر جذاب نظرم به..بود نکرده پیش سال دو با فرقی هیچ قیافش برگشتم اَمان طرف به

 شدم هم شما زحمت باعث آقا ببخشید -

 :وگفت کشید کوتاهش موهای به دستی اَمان

 خانم میکنم خواهش -

 :گفتم نرمین به کردم رو شدم بلند

 بشینیم فقط که اینجا نیومدم..برقصیم بریم بیا -

 رقصیدیم رفتیم وسط به هم با..شد من وهمراه کرد ای خنده نرمین

 بودم داغون.. داغون درون از ولی بودم خوب ظاهر به

 میکرد نگاه من به میخورد ابمیوه داشت که حالی در.. افتاد اَمان به چشمم

 ..بود پررو چقدر..گرگرفتم عصبانیت از

 رقصید تر قشنگ من از نرمین البته.. رقصیدیم اسپانیولی آهنگ یه نرمین با

 .. زدن دست برامون همه

 :گفت جلو اورد دستشو سمتم اومد نریمان گذاشتن الیت آهنگ.. کنم تازه نفسی تا نشستم رفتم

 :گفتم شدم بلند گرفتم دستشو خندیدم افتادم فیلما یاد حرفش با..میکنی قبول منو رقص درخواست بهار -

 میل کمال با -

 گذاشت کمرم دور دستشو آهسته ونریمان گذاشتم گردنش دور دستمو

 .. نداشتم مقابلش در بدی احساس..میرقصیدیم باهم احترام با خیلی

 بود من به حواسش تمام ولی میرقصید دختری با اَمان که کردم نگاه بروم رو به

 .. دیگه سمت به کردم رومو
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 شدی تولدم ستاره امشب میدونستی -

 :گفتم کردم نگاه عسلیش چشمای به

 شده تر زیبا خیلی من از نرمین من نظر به.. میکنید اغراق زیادی دارید هم شما.. ممنونم -

 :گفت زد زل چشمام به

 نمیرسه شما زیبایی پای به ولی..اره -

 :گفتم دزدیدم چشماش از چشمامو

 بشینم میشه میره گیج سرم هنوز ذره یه من -

 :گفت برداشت کمرم رو از دستشو اومد خودش به تازه

 بفرمایید.. بله -

 بودم ممنونش میزاشت احترام همه این بهم اینکه از

 کردم درست رو بود افتاده ام شونه روی از که.. شالم نشستم صندلی روی

 میرقصید زیبا واقعاً -

 کنم کنترل خودمو تونستم ولی لرزیدم مقدار یه..بود خودش.. برگشتم سمتش به

 تعریفتون از ممنونم -

 :گفت جلو اورد دستشو

  هستم اَمان من -

 :کردوگفت جمع دستشو سریع دید نگاهمو وقتی..کردم نگاه دستش به

 بود بهار اسمتون کنم فکر -

 .. بله -

 اندازید می جریان به رو رگها تو رو خون..زیبایید بهار مثل هم خودتون -

  بمونم اونجا نداشتم دوست دیگه..گو دروغ آدم این از..میخورد بهم تعریفاش از داشت حالم

 :گفتم شدم بلند

 نیست خوب حالم االن من.. ببخشید -
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 میکرد صحبت بلندی قد پسر یه با داشت که رفتم نرمین سمت به

 جان نرمین -

 :گفت شد من متوجه نرمین

 سمتم به واومد میام االن من.. جان مهیار ببخشید -

 !!؟..بهار شده چی -

 :گفتم گرفتم دستشو

 میرم دارم من کن خواهی عذر نریمان از... نیست خوب زیاد حالم نمیدونم -

 :گفت نیست خوب حالم انگار فهمید نرمین

 برسونمت بیام میخوای جان بهار باشه -

 نیست ای فاصله میرم خودم من بمون خواهرشی تو زشته جان نرمین نه -

 عزیزم باش خودت مراقب باشه -

 زدم رو آسانسور دکمه میکرد صحبت تلفن با داشت که دیدم رو اَمان..رفتم در سمت به

 :گفت و کرد حافظی خدا سریع شد من متوجه که اَمان..بیاد تا

 میرید دارید خانم بهار -

 :گفتم مصنوعی خنده با

 ..بله -

 :گفتم سرد خیلی برگشتم سمتش به اومد آسانسور

 خداحافظ -

 داشت عمل بیماراستان هم امشب باراد رسیدم خونه به..شدم آسانسور داخل و

 نشستم داخلش رفتم کردم آب پر رو وان دراوردم رو لباسام

 

 سوم فصل
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 انگار صورتم بود سفیدی چیز یه.. چشمام جلوی میکرد درد بدنم تموم کردم باز زور به چشامو..مامان!!؟..کجام من*

 ومیسوخت بود شده جمع

 بودند بسته منو انگار..بکنم نمیتونستم حرکتی هیچ

 اومدی هوش به بالخره سالم -

 :گفتم کردم نگاه چشماش به

 !!؟..هستی کی تو -

 :گفت بیرون داد بیرون نفسشو محکم

 ..کردید تصادف من ماشین با شما..بارادم من -

 اوردمت..بود بسته راه شدید بارون بودبخاطر دور بیمارستان چون..کنم مراقبت ازت تا..ویالم تو اوردم رو شما من

 اینجا

 :وگفتم کردم جمع درد از چشمامو بود اتل توی باال اوردم دستمو

 کردن گریه به کردم وشروع دادید نجات منو برای..بمیرم نزاشتید چرا -

 :گفت سرم باال اومد باراد

  باید االن تا داشتم من که سرعتی اون با وگرنه.. خداست دست نیست وتو من دست ومردن موندن زنده -

 شکسته وپات دست فقط االن ولی.. بودی دنیا اون

 :وگفتم گرفت شدت گریم

 زور مگه بمونم زنده نمیخوام -

 خوردم قسم چون.. بدم نجاتت وظیفمه من.. شده خوب حالت تازه خوب..خوب -

 میکنیم صحبت موردش در هم با بعداً نکن گریه هم حاال

 میسوخت خودم برای بیشتر دلم ولی..سوخت دستم.. زد دستم به آمپولی یه

 *شد بسته چشمام.. شد سنگین پلکام یواش.. یواش

 اتاقم تو ورفتم کردم تنم رو پوشم تن.. بود شده خسته بدنم..اومدم بیرون فکر از

  کردم خاموش برقو پوشیدم لباسمو کردم خشک سشوار با موهامو
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 موبایلمو کشیدم ای خمیازه یه جام از شدم بلند..شدم بیدار موبایل زنگ صدای با صبح

 بود نرمین.. برداشتم میز روی از

 جانم -

 باشی خواب شاید گفتم نزدم زنگ دیشب.. بهتری جان بهار سالم -

  جان نرمین ببخشید.. بهترم آره -

 خوبه حالت ببینم بهت بزنم زنگ یه گفت شد دلواپس هم نریمان.. عزیزم نه -

 :گفتم میکردم مرتب رو تختیم رو داشتم که حالی در

  کن تشکر ازش حتماً.. ممنونم -

 بهار ای خونه ظهر -

 چطور آره -

 اونجا بیام سر یه شاید -

 کردم نگاه خودمو..آیینه جلوی رفتم

 منتظرتم..عزیزم بیا -

 

 بود ریخته بهم مقدار یه کردم نگاه هال به... هال توی رفتم و کردم عوض لباسامو

 داره دوست رو غذایی چه نرمین که کردم فکر.. کردم تمیز رو خونه ساعتی یک یه

 داشتم دوست خودمم..ماکارونی هم داشت دوست الزانیا هم

 ناَما با که الزانیایی اولین یاد.. ریختم هم مخصوصش سس کردم درست موادشو..کنم درست الزانیا گرفتم تصمیم

 افتادم خوردم

 !!؟..میکنی درست چی داری سالم -

 :گفتم خنده با و گرفت خندم قیافش از..دیدم رو باراد الود خواب قیافه کردم باال سرمو

 میکنم درست الزانیا دارم ناهار وبرای دارم مهمون ظهر.. سالم -

 :گفت شد متعجب قیافش دفعه یک
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 !!؟..مهمون -

 :وگفتم دراوردم رو کشم دست فرو توی گذاشتم الزانیارو

 اینجا میاد نرمین آره -

  کشید موهاش تو دست

 ..آهان -

 برسه که االنِ..برس وضعت سر به برو هستی چی معطل -

 :گفت دستشویی میرفت که حالی در

 !!؟..میزنی چرا خوب خیلی -

  کردن درست ساالد به کردم وشروع خندیدم

 اومد در صدا به آیفونمون زنگ

 ..بیاد تا ایستادم خونه در دم..کردم باز ودرو کردم نگاه آیفون

 :گفت میزد باد دست با خودشو داشت که حالی در نرمین

 جهنمیه چه بیرون نمیدونی بهار وای -

 :گفتم بوسیدیم رو همدیگه صورت

 بیارم خنک شربت یه برات تا تو بیا -

 :گفت شد خونه وارد نرمین

 !!؟..تنهایی -

 :گفتم نرمین سمت به وبردم میگذارم داخلش رو وقاشق ریختم لیوان توی رو آلبالو شربت

 هست هم باراد نه -

  میاد خوشش باراد از میدونستم.. زد خاصی برق یه نرمین چشمهای

 فهمیدم بود منتظرم زبان آموزشگاه دم باراد که روزی همون تو رو این

 نداشت رو حس این باراد ولی دیدم چشماش وتو برق همین.. دید وقتی چون

 :وگفت نوشید رو شربت از مقدار یک نرمین
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 میکرد سوال امان بیشتر همه از..پرسیدند سوال کلی ازت همه...  دیشب جان بهار دیدی -

 :گفتم هم روی گذاشتم پامو

 !!؟..کیه اَمان این -

 میشکونند دست سرو اوردنش دست به برای دخترا اَمان همین.. خوبیند خانواده..بابامه خاله پسرنوه -

  ..باشه همه با که نیست بیخودی آدم..مغروریه پسر

 :گفتم باال انداختم ابروهامو

  میاد خوشت هم تو کنم فکر..میکنی تعریف شوق با که اینجور -

 :وگفت کرد هم تو ابروهاشو

 بشم عاشق دوباره من که بخندم پدرم گور به..شد چی دیدم.. شدم عاشق بار یک من نخیر -

 کردم سوال ازت فقط!! ؟..کردی ترش چرا حاال خوب -

 :گفت کردو پاک رو بینیش دستمال با

 نکن سواال این از خواهشاً -

 :وگفتم کردم وبغلش نشستم کنارش شدم بلند

 کردم شوخی باهات من دیوونه -

  میگفتی داشتی خوب

 سالم -

 :گفت پایین انداخت سرشو..شد بلند سریع شد هول نرمین.. کردیم باال سرمون دومون هر

 سالم -

 ..کردم کنترل خودمو ولی بود گرفته خندم حرکتش از

 هستند خوب خانواده. خانم نرمین امدید خوش خیلی -

 ..ممنون خیلی -

 :وگفت کرد ساعتش به نگاهی باراد

 ..میام ظهر بعداز دارم کاری قرار یه االن من بهار -
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 :گفتم دادم تکون سرمو

 باش خودت مواظب جان باراد باشه -

 :وگفت کرد نگاه نرمین به باراد

 برسونید سالم خانواده به شدم مزاحم ببخشید -

 :وگفت شد قرمز نرمین های گونه

 میرسونیم رو بزرگیتون -

 

 

 :گفتم بیارم درش حال این از اینکه برای..نشست ونرمین رفت باراد

 !!؟..بود خبر چه دیگه -

 :گفت اومد خودش به نرمین

 هم رو تو خواست ازم..شمال ویالشون بریم تعطیالت توی هفته این برای شد قرار..بردی رو اَمان دل..دیگه هیچی -

 کنم دعوت

 «بشناسی رو بهار تا مونده هنوز آقا اَمان..افتاد تور به طعمه خود»

 !!؟..بهار کجایی -

 :وگفتم اومدم خودم به

 !!؟..میشه چی ببینیم هفته آخر حاال -

 :گفت هم تو کرد ابروهاشو نرمین

 بیا من بخاطر تو تنهام منم..دیگه نشو لوس...اِ -

 میام تو بخاطر فقط باشه -

 :گفت بوسید رو صورتم شد خم

 مهربونی خیلی..بهار بشم تو قربون -

 میکشیدم رو بعدی های نقشه باید..رفتم اتاقم به ومن رفت نرمین ناهار از بعد
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 بیایند دنبالم به نریمان با نرمین تا شدم ومنتظر بودم بسته رو چمدونم..گذشت هفته یک

 یدادم نشون بیشتر رو چشمونم سبزی که بودم پوشیده ساپورت با که بلند سبز مانتو..کردم چک آیینه تو خودمو

 بود سبز های رگه توش که مشکی شال ویه

  کردم ریجکتش..بود نرمین..اومد موبایلم زنگ صدای انداختم وری یک رو کوچیکم کیف

 ماشین از دیدند منو تا دیدم رو نریمان 3 مزدا ماشین کردم باز درو..رفتم در طرف به کشیدم دستشو رو چمدونم

 شدند پیاده

 میاد بهت سبز رنگ چقدر..بهار سالم وای -

 : گفتم لبخند با و بوسیدمش

 میاد خیلی آجری رنگ هم تو به -

 صندوق توی گذاشت و گرفت دستم از رو چمدون و کرد سالم اومد جلو نریمان

 عقب ومن نشست جلو نرمین..شدیم ماشین سوار باهم

 بود شیطون عسلیش چشمای.. من رو.. کرد تنظیم رو وآیینه شد ماشین وارد نریمان

 :گفت سمتم برگشت نرمین..افتادیم راه

 ..میاد خوابم اینقدر بهار وای -

 میشه دیر شو حاضر زود بدو گفت بس از کشت مارو نریمان این

 :وگفتم خندیدم دوباره

  بخواب بگیر االن خوب -

 گذاشتیم قرار اینا اَمان با چالوس جاده سر تازه..میخوابم راه وسط نه که االن -

 : وگفت کرد نگاه بهم آیینه تو از نریمان

 نمیکنه اذیتتون که ضبط صدای -

 :گفتم دادم تکون دستمو منم

 خوبه آروم خیلی اتفاقاً نه -

 :گفت ذوق وبا برگشت نرمین
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 رو آهنگا میکنی حال.. منه دی سی معلومه خوب -

 بود ای زنده وسر شاد دختر..خندوند مارو نرمین چالوس جاده خود تا

 بود جلومون سفید دبلیو ام بی یه داشت نگه رو ماشین نریمان چالوس جاده سر

 :گفت من سمت به برگشت نرمین

 اَمان ماشین این -

 :گفتم کردم نگاه بهش

 باشه مبارکش -

 کردیم روبوسی باهاش شدیم پیاده هم ما..اومد ما ماشین سمت محیا

 اومدند ما سمت به مهیارهم و اَمان

 بود افتاده بدنم تو لرزش حس همون دوباره..میکرد اذیتم اَمان های نگاه..کردیم سالم هم اونا با

 پذیرفتید رو من دعوت ممنونم خانم بهار -

 اومدم نرمین بخاطر بیشتر آقا اَمان ممنونم -

 :گفت بهم زد آرنج با نرمین..شد قرمز صورتش گفتم اینو تا

 بهار زشته -

 : گفت کردو نگاه مهیار و اَمان به نریمان

 نشده ترافیک تا بیفتیم راه زود -

 :گفتم نریمان به شدیم ماشین سوار

 باشه زنا ما پیش محیا و بیایید مردا با شما کنم رانندگی من میشه نریمان آقا -

 :گفت اورد سمتم به رو وسوویچ کرد مکث لحظه چند گرفت قرار بایسی رودر تو کنم فکر

 باشید خودتون مواظب فقط باشه -

 

 :گفت زد بهم دستاشو ذوق با نرمین

 جون آخ-
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 شد ماشین سوار هم محیا.. رفتم راننده سمت به شدم پیاده ماشین از

 :گفت خوشحالی با نرمین

 میده حال االن بهار گرم دمت -

 میخوندیم باهاش هم ما کردو بلند رو ضبط صدای نرمین افتادیم راه

 کنم تماشاش قشنگ تا برم اروم رو جاده داشتم دوست

 بودیم ایستاده بود شده ترافیک..بودند ما سر پشت هم اینا امان

 بودند پسر تا چند ایستاد بغلمون 152 یه

 :گفت اورد بیرون شیشه از سرشو بود نشسته راننده بغل که پسری

 کنیم عوض رو هامون دی سی میایید شده تکراری مون دی سی.. خوشگال خانم -

 اوردم در ضبط از بود نرمین مال دی سی چون..بودیم شده خسته دی سی آهنگای از هم ما

  گرفت دستمو دستش با نرمین

 میکنند نگاه مارو پشت از دارند..بهار میکنی کار چی -

 :گفتم سرم رو گذاشتم عینکمو

 میکنیم عوض رو مون دی سی برقصم هاشون با میخوام مگه -

 گرفتم رو شون دی وسی دادم رو دی سی

  رفت 152 شد باز راه..شد پیاده ماشین از دید رو ما تا نریمان

 دادید بهشون چی شده چی -

 :وگفتم کردم نگاه نریمان به

 میکنم تعریف براتون ناهار برای بریم بزار -

 بود.. باران آهنگ داشت توپی آهنگای چه خدایی انداختم راه رو وماشین

 

 

 هم از کنیم دوری بیا

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 کم کم بشیم تنها بیا

 شو بدتر تو من با بیا

 شو رد تو من از بیا

 

 

 داشت نگه رستوران یک نزدیک..بریم دنبالش ما تا زد وفلشر رفت ازما جلوتر اَمان ماشین

 دیدم دختر اون با رو امان که همونی آره..بود آشنا برام خیلی

 ولرزیدن شدن سرد به کرد شروع دوباره بدنم..کردم پارک رو ماشین.. رفت سیاهی چشمام

 :گفتم نرمین به شدم پیاده ماشین از کردم کنترل خودمو خیلی

 دستشویی میرم من -

 ..کردم خالی رو ام معده محتوات.. رسوندم دستشویی به خودمو بلند گامهای با

 شدم خوب ذره یه.. صورتم روی پاشیدم آب مشت تا چند دست با

 میرال خانم ام مشاوره کارو این دادم بیرون به فشار با و کردم هام ریه وارد قشنگ هوارو کشیدم عمیق نفس یه

 :گفتم دیدم رو بهار گل گریون چهره کردم نگاه آیینه به..بود داده یاد بهم

 میشیم نزدیک هدفمون به دارم..عزیزم باش آروم -

 رفتم اینا نرمین میز سمت به کردم تمدید رو وآرایشم کردم تمیز صورتمو

 میکنه دعوا رو نرمین داره نریمان دیدم شدم میزشون نزدیک

 دیگه بوق هم ما..پسرا اون به دادید دی سی اون چی برای -

 :گفتم روش ونشستم بیرون کشیدم را روبروش صندلی کردم صاف صدامو

 کنیم عوض اونا با گفتم..  شدیم خسته دی سی از..بود من کار..منه تقصیر نریمان آقا -

 میکشتند منو میزدند نداشتند باهام وایسی در رو اگه یعنی کردم نگاه تاشون سه قیافه به

 کنند بازی ما با پسرش دوستای نمیذاشت بچگی از یادمه..تعصبیه ادم میدونستم.. اَمان مخصوصاً

 :گفت هم در ای قیافه با نریمان
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 میشینم رل پشت من بعد به اینجا از شدید خسته شما خانم بهار -

 میخواست رو سوییچ..نکنم کارو این دوباره اینکه ترس از کنم فکر

 کنم رانندگی من گذاشتید اینکه از ممنونم -

 ..بدم ادامه رو بازی این مجبورم ولی محیا و نرمین بدبخت.. بودند دمق مقدار یه همه خوردن غذا موقع

 وخوابیدم..بستم چشمامو ومن شدیم ماشینامون سوار همگی

 .. شدم موقعیتم متوجه تازه کردم صاف خودمو کرد بیدارم که بود نرمین.. شدم بیدار دستی تکون با

 مرد بهار گل که ویالیی همون بود.. لعنتی ویالی همون

 شد بیشتر انتقامم شدت کشیدم عمیق نفس یه

 خوری ناهار میز ویه..بود شده چیده تلویزیون جلوی سفید سیاه مبل دست یک..طبقه دو ویالی یه شدیم ویال وارد

 آشپزخونه اپن پشت نفره شش

 بود اتاق تا دو رفتیم باال ها پله از..بود شده گذاشته

 همینجوری هم مهیار البته..نمیکرد صحبت زیاد بود آرومی دختر محیا..رفتیم اتاق یک توی ومحیا نرمین و من

 میزدند حرف تا دو این میشد چی..بود

 قرمز سانتی 1 پاشنه کفش ویه مشکی ساق با پوشیدم آتشی قرمز تیشرت یه من کردیم عوض رو لباسامون

  داشت خونی هم پام ناخونای الک با که

  کشیدم لبام به رنگمو قرمز لب رژ.. میخواستم همینو هم ومن..بود دید معرض تو هیکلم تموم

 :گفت دید منو نرمین

 محیا نه مگه خوشگله هیکلت چقدر بهار وای -

 :وگفت کرد تایید سر با هم محیا

 خوشگله خودشم -

  پشتم به زد دست با نرمین

  دراری پا از رو پسرا این میخوای دیوونه -

  زدم چشمک یه و خندیدم برگشتم
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 فهمیدی نقشمو آره -

 :گفت خندید نخودی نرمین

 خدا به ای مسخره خیلی -

 میکنم شوخی دارم من کرد فکر.. واون گفتم بهش رو واقعیت من ولی

 بود امان شد من متوجه که نفری اولین اومدم پایین مانکنا مثل ها پله از

 ..گذشت چشمانش از برقی یه...میکرد نگاه منو داشت متعجب

 ..شدند من متوجه هم.. میکردند جا جابه رو وسایال داشتند مهیار و نریمان

 : وگفت کرد وجور جم خودشو سریع نریمان

 کنی خرید بازار بری باید جان امان -

 :گفتم امان به کردم رو کردم سوءاستفاده موقعیت از منم

 میاد خوشم شمال بازاهای از خیلی.. میام باهاتون هم من پس خوب چه -

 :گفت نکرد تغییری اش چهره ولی شد خوشحال نگاهش امان

 ماشین دم من شو حاضر شما پس -

 پوشیدم قرمز سارافون یه روش پوشیدم سفیمو سارافونی زیر رفتم باال ها پله از

 :گفت دید منو تا نرمین

 !!؟..بهار کجا -

  انداختم کجی برداشتم کیفمو

 نمیایید شما..بازار میرم اَمان با دارم -

 :گفت بود شده متعجب من کار از که نرمین

 حمام هم محیا.. ام خسته من..برو نه -

 میخورد لبشو پوست وداشت بود فرمون رو دستش یه امان در بیرون سمت به رفتم کردم خداحافظی ازش

 بود نیومده خوشش زیاد تیپم از انگار..کرد نگاه بهم شد من متوجه تازه... ونشستم کردم باز درو
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 نیست خوب زیاد.. اینجا بازارای آخه..میپوشیدید بلندتر مانتو یه.. خانم بهار -

 :گفتم و زدم ناراحتی به خودموبه

 برم آژانس با من.. ببرید منو نمیتونید میبینید اگه -

 :گفت زد رو ماشین استارت

 افتاد راه و کردید برداشت اشتباه شما نه -

 :گفتم شیشه طرف به کردم رومو

 نپوشم چی..بپوشم چی بگه بهم کسی ندارم دوست اصالً من -

 :گفتم طعنه با

 !!؟..چرا اید کرده تحصیل خانواده که شما -

 :گفت شده کنترل صدای و سمتم به برگشت

 استغفراهلل....بی باید کردست تحصیل کی هر یعنی -

 خوردید رو حرفتون چرا -

 میکردم دخالت نباید من.. گفتید درست شما نکنیم بحث.. بهتره

  امد لبانم به جنسی بد لبخند

 :گفت میکرد نگاه جلو به که حالی در

 !!؟..بکنم سوالی یه شما از میشه-

 میدم جواب باشه توانم در که حدی تا... بله -

 ندیدم دیگه جایی رو شما من -

 نشست پیشانیم روی سردی عرق..شد سنگین نفسم

 :گفتم بود لرزان تقریباً که صدایی با

 !!؟..مگه چطور -

 آشناست برام خیلی صداتون آخه.. هیچی -
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 :گفتم کردم صاف خودمو کشیدم راحت نفس یه

 است خواننده سپیده شبیه صدام شاید

 :گفت میخندید که حالی در اَمان

 بود فامیالمون از یکی شبیه شما صدای نه -

 نیست االن مگه...بود -

 :گفت بود ناراحتی صداش تو که حالی در و کشید آه یه

 ..کنیم پیدا نتونستیم جنازشو ما هنوز ولی میکنه تصادف.. بوده اتوبوس تو پیش سال دو نه -

 جنازه میگفت راحت چه.. بود گرفته رو گلوم بغض

 زدن قدم به کردم شروع خودم برای بگم چیزی اینکه بدون ومن کرد پارک رو ماشین بازار به رسیدیم

 بیارم در حرصشو داشتم دوست بودم عصبی دستش از

  میکنه نگاه منو عصبانیت با داره که امان دیدم برگشتم کشید دستمو یکی پشت از

 ..میکنید رفتار طور این که دارید مشکلی من با شما -

 :گفتم کشیدم بیرون دستش از دستمو

 بیام بزنید زنگ بهم.. کنید خرید برید شما.. نخیر -

 بود گرفته خندم من..میکرد کنترل خودشو داشت

 .. میام منم برید شما جا هر پس امانتی من دست االن شما..بخندی هم باید -

 داشت فرق یکی این ولی..میومده خوشم سخت سر مردای از همیشه

 .. گرفت ام نقشه دوباره

 میکردم نگاه رو ها ومغازه افتادم راه حرفی بدون

 نمیاد خوششون ها مغازه کردن نگاه از مردا میدونستم..میرفت راه من سر پشت هم امان

 بودم مجبور ولی..میشد چندشم نگاهاشون از..میکردند نگاه بهم جوری یه هم همه

 نمیومد در خونش میدی کارد اگه وای..کردم نگاه بهش برگشتم زدیم دور رو ساعتی یک یه

 .. بریم -
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 :گفت باال انداخت ابروش تای یه

 کنیم نگاه هم رو وخروسا مرغ بریم میخوای نظرت به

  دراوردم کردن فکر حالت به خودمو

 منتظرمونند همه االن اما.. وخروسم مرغ عاشق من نیست بدی فکر -

 کنه خالی خودشو میخواست.. کشید بلندی نفس یه

 میزنم زنگ بهت خرید برم خواستم بعد به این از هستی خرید برای خوبی پایه.. ازت اومد خوشم -

 دارم هم بهتری خصوصیات من چون..بیام خرید برای فقط که مطمئنی -

 شد سوار کردو باز درو.. صندوق تو گذاشت رو خریدا رسیدیم ماشین به

 :وگفتم کردم نگاه بهش

  شم آشنا بیشتر باهات باید -

 گفت لبش زیر چیزی یه خندید و زد استارتو

 میکنند فکر چی موردش در مردم میدونی کنه صحبت خودش با ادم نیست خوب -

 :گفت خندید قهقهه حالت به

 میزاره ما برا کالسی چه میگفتم داشتم.. هستی که هم فوضول -

 :گفتم باال دادم ابروهامو

 میاد خوشم باکالس ادمای از من.. بده هم بعد..کنجکاو نه فوضول -

 :گفت برگشت طرفم به

 شماست قشنگ دستای تو.. افسارمن فعالً.. بگید شما چی هر عزیزم باشه -

 بگو خودت از مقدار یه -

 جلو سمت به برگردوند روشو دوباره و کرد بهم نگاه یه

 خانوادمونم اول بچه.. معماریم مهندس سالمه 11.. همتی اَمان من -

 المانه هم االن وعروق قلب متخصص دکتر.. تو شبیه چشماش رنگ که دارم خواهر یه

 همین دارم مهربونی مادر)..(.. بهداشتی کننده تولید شرکت هم پدرم
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 ...توئه نوبت حاال خوب

 سالمه 15..گفتم رو باراد فامیلی.. راستین بهار منم -

 دکتر اونم.. باراد دارم برادر یه دنیا ندار دارو تو

 بود نوشته.. بود باراد کردم نگاه موبایلم به...اومد موبایلم اس ام اس صدای

 شمال رسیدی سالم -

 میزنم زنگ بهت.. رسیدیم ساعته 8.. آره نوشتم براش

 میمرد فوضولی از داشت کنم فکر..میکرد نگاه بهم یواشکی داشت که..کردم نگاه امان به چشمی زیر

 ..نشست لبام روی لبخندی

 ببریم بهره هم ما تا کن تعریف.. جکِ اگه -

 :گفتم کیف توی گذاشتم گوشیمو

 میکنید فوضولی دیگران کارای تو همیشه شما -

 :گفت کرد نگاه بهم ایستاد رسیدیم ویال در به

 هستند مهم برام که اونایی فقط نه -

 کرد باز رو ویال در شد پیاده

 برداشتم رو خرید مشماهای از یکی منم..اومد در جلوی نرمین

 زد شور دلمون..بزنم زنگ بهت نمیده انتن هم اینجا..بهار کشید طول چقدر -

  شد پیاده کرد پارک رو ماشین که حالی در امان

 ونداشت میخواست خانم بهار که چیزی ولی میگشتیم رو بازار داشتیم -

 رفتم ویال سمت وبه زدم چشمکی یه منم سمتم به برگشت نرمین

 بودم خواب گازی کولر زیر کاناپه روی مهیار و نریمان

 :گفت نرمین..شدند داخل وامان نرمین

 کنند کبابش پسرا.. کنیم پاک رو ماهیا بیا بهار

 :گفت اپن به داد تکیه اومد امان آشپزخونه تو رفتیم نرمین با
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 هستم من..دارید کاری اگه -

 :کردوگفت نگاه بهش نرمین

 مرسی -

 :گفت آهسته نرمین

 !!؟..کردی کار چی کلک -

 : گفتم خندیدم نخودی

 شم آشنا باهات بیشتر باید اول گفتم بهش منم..داد دوستی پیشنهاد بهم -

 :گفت میکند چاقو با رو ماهی پولکای که حالی در نرمین

 گذاشتی براش کالسی چه اوه-

 :گفتم باال دادم ابرومو

 نمیام بدست راحتی همین به من!! ؟..چی پس -

 کنند کباب ماهی بروند گفتیم کردیم بیدار رو پسرا..بود غروب نزدیک

 نشستیم ساحل کنار رفتیم دریا نزدیک باهم هم دخترا ما

 :گفتم دراوردم رو پاستور ورقای

 بگیرم فال برات بیا نرمین -

 !!؟..بلدی هم تو مگه بهار -

 حرفه تا چند اسمش..احساسیه فال آره -

 حرفه چهار -

 :گفتم کردم نگاه بهش

 نیست که وحید -

 :گفت شد غمگین چشماش

 چرا اتفاقاً -

 گذاشتم وراقارو حرف تا چهار اندازه
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 بود اومده بی بی تا دو فقط

 ...1تا دو با

 :گفتم کردم نگاه بهش

 میزنه زنگ بهت..داری عشقی رقیب -

 :وگفت کرد بغلم شد خوشحال نرمین

 بشنوه دهنت از خدا -

 دید رو تلفن فقط.. ندید رو عشقی رقیب.. تعطیله خیلی انگار بشر این

 بگیرم فال هم تو برای بیا گفتم محیا به

 :گفت پایین انداخت سرشو محیا

 ندارم رو کسی من -

 :گفت بهم کرد رو نرمین

 کرد اشاره امان به چشم با!!؟.. نمیگیری فال خودت برای چرا -

 .. گذاشتم ورقارو منم

 سرباز دوتا و اومد دل دوتا..اومد 1 تا دو

 داره عشقی رقیب.. عاشقمه.. روم داره تعصب

 :گفت دستش حرکت با نرمین

 !!؟..کیه نمیدونم رو عشقی رقیب ولی عاشقته و داره دوست که تابلو..اوه.. اوه -

 خوردیم وشام داخل رفتیم کردند صدا مارو پسرها

 کنیم بازی بطری شد قرار شام از بعد

 نشست روبروم هم امان نشتیم پسرا البالی محیا و نرمین..من

 بود نشسته نریمان هم من بغل

 نرمین به وتهش افتاد نریمان به سرش چرخوندیم بطری

 حقیقت یا..جرات -
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 :وگفت کرد فکر مقدار یه نریمان

 حقیقت -

 شدی عاشق حاال تا -

 : گفتم من خندید نرمین حرف به نریمان

  بگی باید کردی انتخاب حقیقتو خودت -

 :گفت نیومد خوشم هیچ نگاهش از من اما..کرد نگاه بهم نریمان

 آره -

 :گفت موهاش توی کرد دستشو کالفه اَمان

 بعدی بریم -

 افتاد اَمان به وتهش من به افتاد سرش بطری

 حقیقت یا.. جرات -

 حقیقت -

 میاد خوشت من از -

 :وگفتم کردم جم سریع خودمو...موند وا همینجور دهنم

 ..بود واقعیت..میاد بدم هم..میاد خوشم ازت هم..نگی بگی هی -

 ببینم رو کشیدنش درد داشتم دوست..بودم متنفر بیشتر ولی داشتم دوسش دلم های مه ته اون هنوز

 :گفت کردو نگاه بهم سبزش نافذ چشمای با اَمان

 نه یا آره..کلمه یک فقط -

 :وگفت پرید حرفش وسط نریمان

 بدیم انجام رو بازی بقیه بذار.. گفت جوابتو -

 کنم سوال بود من نوبت وحاال افتاد امان به بطری سر

 حقیقت یا..جرات -

 :گفت باال داد ابروهاشو امان
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 حقیقت -

 !!؟..بودی متنفر کسی از حاال تا -

 ...رفت فکر تو امان

 نداشت تقصیری بدبخت اون میکنم فکر نه االن ولی بودم متنفر یکی از زمانی یه -

 عوضی..دادم فشار هم روی ودندونامو کردم مشت دستامو

 :گفت و کشید ای خمیازه نرمین..  بازی بطری از بعد

 بخوابم میرم من میاد خوابم خیلی من ها بچه -

 کنم فکر بیشتر تا بمونم بیدار داشتم دوست..نمیومد خوابم اصالً برعکس من اما

 :گفتم نرمین به کردم رو

 بخوابم میام بعد ساحل لب میرم من جان نرمین -

 :گفت میبارید خستگی چشماش از که نرمین

 باش خودت مواظب جان بهار باشه -

 ساحل لب رفتم تنها هم من.. تلوزیون پای نشستند پسرا

 چهارم فصل

 بود کرده مادرمو آغوش هوای دلم..بود گرفته خیلی دلم*

 بودم شده آرومتر مقدار یک من و میگذشت تصادفم از هفته یک

  بدم بهش رو خونمون شماره تا خواست ازم باراد

 ..دادم بهش رو پدرم موبایل با خونمون شماره منم

 کرد قطع بعد ایستاد دقیقه چند..گرفت رو خونمون شماره موبایلش با

  اتاقم تو اومد ساله 42..41 تقریباً خانم یه

 :گفت کردو نگاه بهم باراد

 میکنند رو شما پرستاری ایشون نیستم من چون امروز.. هستند شیروانی خانم ایشون -

 بگو ایشون به خواستی چی هر
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 کردم نگاه شیروانی خانم به

 داد سالم بهم اونم کردم سالم بهش..داشت مهربونی چهره

 اًحتم..خاموشه پدرت موبایل هم برنمیدارند رو تلفن چون..بدم خبر بهشون خودم برم تا بگو بهم رو خونتون آدرس -

 شدند نگرانت

 ..کرد یادداشت باراد و گفتم رو خونمون آدرس

 :وگفت کشید مشکیش موهای به دستی باراد

 رفتم من..نداری کاری خوب -

  بودم کرده گریه اینقدر هفته این توی..بودم کرده عادت بهش..کردم نگاهش آلود اشک چشمای با

 ... کرد صبوری اون ولی..بود شده عاصی من دست از بود اون جای به کی هر

 زده من به ای ضربه بد امان نبود خودم دست..میکشیدم جیغ منم بدم رو خونمون شماره میخواست ازم چی هر اوایل

 بود

 ..ببینم رو هیچکسی نمیخواست دلم

  میداد انجام برام میخواستم رو کاری هر..بود وخوبی مهربون زن شیروانی خانم

  اومد اتاقم به داغون قیافه با باراد شب فردا

 : وگفتم کردم نگاه بهش

 زدی زنگ بهشون..شد چی -

 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون باراد

 بگم بهت راستشو باید ولی نداری خوبی موقعیت میدونم جان بهار گل -

 ..میشستند رخت دلم تو انگار

 !!؟.. شده چی بگو -

 بیرون اومد بغلیتون خونه از زن یه.. نکرد باز کسی زدم رو درخونتون چی هر..تون روستا به رفتم راستش -

 هستید شون کی شما پرسید ازم زنه..دارم کار همتی خانواده با گفتم بهش

 هستم دورشون آشناهای از یکی گفتم منم
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 :گفت کردو نگاه بهم زنه

 سمت به خانمش با..کرده چپ میبرده رو دخترشون که اتوبوسی فهمیدند وقتی پیش هفته خانومش با آقا حسن -

 میکنند حرکت تهران

 یکنندم فت جا جابه ودوتاشون دره توی میفتند.. کنند کنترل رو ماشین نتونستد.. بوده باال ماشین سرعت چون ولی

 بهار گل متاسفم -

 اند زنده پدرم مادر نه..نداره امکان این نه..شد فشرده قلبم..  میخورد تکون چشمام نی نی

 :زدم داد عصبانیت با

 .. میگی دروغ تو.. نداره امکان این ه نــــــــــــــــــــــــ -

 :گفت سمتم اومد باراد..لرزیدن به کرد شروع بدنم یهو

 *بهار گل..بهار گل -

 بهار -

 چکید چشمم گوشه از اشک دیدم رو امان چهره برگشتم اومدم بیرون فکر از

 نموند امان چشم از دور که

 میکنی گریه داری بهار -

 :وگفتم کردم اخمی

 !!؟..میخوای چی!! ؟..چیه..کنم خلوت خودم با نمیتونم من -

 :گفت گرفت شونمو دستش با امان

 بزنم سربهت یه بیام گفتم نیومدی دیدم..ندارم کاریت من بهار اروم -

 میشی عصبی میبینی منو وقتی یا..میاد بدت من از اینقدر چرا تو

 «انتقام بعدش..بشه دیووونم تا.. کنم کاری یه باید..بفهمه نباید نه..نه»

 :وگفتم کردم مظلوم خودمو پایین انداختم سرمو

 بودم عصبی نداشتمشون اینکه از..بود شده تنگ مادرم پدر برای دلم ببخشید -

 کن نگاه بهم -
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 کردم نگاه بهش خیس چشمای با

 میشناسمت قبل از انگار..دارم خاصی حس یه میبینم رو تو وقتی نمیدونم -

 داری چیزی یه تو ولی بشم سریش.. دختری به که نبودم آدمی من

 ساله چند مال حس این انگار..میکنی جذب خودت به منو ولی چیه نمیدونم

 :گفتم دادم نشون قربانی یه مثل خودمو

 امان..تنهام خیلی من -

 بود کرده خودش دیوونه منو که عطری همون..بود زده عطرشو همون..کرد بغل منو دفعه یک

 کنم تکیه کثیف موجود این به نباید من نه ولی..داشتم احتیاج یکی آغوش به چقدر

 :وگفتم کردم نگاه بهش خشونت با کشیدم بغلش از خودمو

 تو با میدونم من..کنی استفاده سوء من موقعیت از دیگه دفعه یک -

 ویال سمت به رفتم کشیدم راهمو

 شنیدم پشتم از صداشو

 ..کردی برداشت اشتباه تو..بهار میخوام معذرت-

 :گفت مظلومی ای چهره با و برگردوند خودش سمت به منو گرفت پشت از دستمو

 نیستم ادمی اینجور من خدا به -

 :وگفتم کشیدم دستش از شدت به دستمو

 کنم فکر بذار... بذار تنهام پس.. کردم فکر اشتباه نمیگی تو مگه -

 رفتم اتاقمون داخل.. رفتم باال ها پله از.. نبود هیچکسی رفتم ویال به

 بودند خواب..خواب محیا و نرمین

 میرفتم تند اینقدر نباید رفتم می راه اتاق تو

 بکشمش داشتم دوست که..بودم عصبی دستش از اینقدر کرد بغلم وقتی..نبود خودم دست آخه

 یه پس..میشناسه قبالً منو میکنه احساس..میشه جذبم گفت اون..ببرم بیشتر دلشو تا بشم نرمتر ذره یه فردا از باید

 افتادم جلوتر پله
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 ..شد ظهر سر دختر میخوابی چقدر پاشو بهار

  ایستاده من سر باال که دیدم رو نرمین کردم باز چشمامو

 چندِ ساعت -

 میان االن..بپوش لباساتو شو بلند..کنند کرایه اسکی جت رفتند پسرا 88 ساعت پاشو -

 :گفتم دادم کش رو وبدنم شدم بلند حسی بی با

 !!؟..کو محیا -

 میکنه نگاه تلویزیون داره پایینه -

 کشیدم سشوار موهامو حمام از بعد.. کردم ای دقیقه 1 حموم یه..کردم جمع وجامو شدم بلند

 کنم باز جا امان دل تو بیشتر تا کردم دلبرانه آرایش ویه

 ریختم خودم وبرای برداشتم رو وآبمیوه کردم باز یخچالو در آشپزخونه سمت رفتم اومدم بیرون اتاق از

 ..میومد بیرون از پسرا صدای..خوردم بیسکوییت با

 میکنند جا به جا رو اسکی جت دارند دیدم ویال بیرون رفتم

 میکردند نگاه منو جورایی یه وامان نریمان..دادم سالم همه به جلو رفتم

 :گفت نرمین به کرد رو مهیار

 بیاد محیا تا..بریم میایی -

 :گفت کردو نگاه بهم نرمین

  بهار نمیری تو -

 برو تو اول نه -

 :گفت بهم بود کرده جمع چشماشو آفتاب خاطر به که درحالی ایستاد کنارم اومد امان

 نداشتم منظوری من خدا به!! ؟..ناراحتی من دست از هنوز -

 :گفتم و کردم نگاه سبزجنگلیش چشمای به و برگشتم سمتش به

 دریا تو بریم اسکی جت با باهم ای پایه شیم آشنا بیشتر هم با بود قرار..کردم فراموش رو قضیه اون من -

 :وگفت شد خوشحال قیافش
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 میبرمت هم خیابون تو.. اسکی جت با من کن امر شما.. نه که چرا -

 شدم مهربون باهاش اینقدر چی برای نمیدونست بچه کرد ذوق چقدر

 :کردوگفت نگاه من به نریمان ساحل نزدیک اومدند ونرمین مهیار

 بریم میایی بهار -

 برو محیا با شما بره من با قراره بهار نه -

 ..شد ناراحت انگار..کرد اخم نریمان

 :وگفت شد پیاده اسکی جت از نرمین

 داره هیجانی چه دونی نمی گذشت خوش خیلی بهار وای -

 گرفتم جلیقشو پشت واز پوشیدم نجاتمو جلیقه هم من.. شد اسکی جت سوار امان

 بریم حاضری -

 بریم -

 ..بچسبم امان به بیشتر من میشد باعث.. میگذشتیم موجها روی از سرعت با

 میکرد بیشتر سرعتشو..بود اومده خوشش هم امان انگار

 نمیدیم رو ها بچه که جایی تا... داشتیم فاصله ساحل از متر 45.. 35 نزدیک

 میترسیدم دریا آرامش این از من ولی..داشت خاصی آرامش یه ایستاد امان

 بریم بهتره امان -

 :گفت شیطنت با و برگردوند سرشو امان

 میترسی -

  چسبوندم کمرش به سرمو.. بودم گرفته سفت کمرشو که حالی در

 میشه بد داره حالم برو -

 نمیبرمت وگرنه..بشی دوست باهام میدی قول

 :گفتم ساختگی تعجب با

 میگیری باج من از داری!! ؟..چی -
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 :وگفت زد ای قهقه امان

 بشی دخترم دوست تو دارم دوست من.. بذار اسمشو داری دوست چی هر تو -

 میخورد سرم به مستقیم وافتاب بود شده نمناک بدنم..بود شرجی چون هوا..بودم گرفته تهوع حالت

 میارم باال دارم میکنم خواهش امان -

 بریم تا بده جوابمو -

 بریم حاال میشم تو دختر دوست من قبول باشه -

 :گفت جلو اورد کردو قالب کوچیکشو انگشت

 قول -

 : گفتم گذاشتم انشگتش تو انگشتمو بیحوصلگی با

 قول باشه -

 افتادیم راه و کرد روشن رو اسکی جت

 :وگفت گرفت ازم نیشگون یه سمتم اومد نرمین رسیدیم ساحل به

 میکردم سکته دلشوره از داشتم!!؟..بودی کجا بیشعور -

 :وگفتم مالیدم رو نیشگون جای

 میبردیم بهره دریا از داشتیم خوب -

 .. کنی تعریف برام چیزایی باید یه اینکه مثل..امان یا.. دریا از.. اِ-

 ... شنها روی نشستیم هم با

 کن تعریف حاال خوب -

 کردم قبول هم من داد دوستی پیشنهاد بهم امان فقط.. هیچی -

 من جان زد داد خوشحالی با -

 کردم نگاه رو ما برگشتند ومهیار امان

 :گفتم سرش پشت زدم

 کردم نیاز نذرو بده پیشنهاد بهم اینکه برای میکنه فکر امان االن..خاک -
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 :گفت میمالید رو سرش پشت حالی در نرمین

 برد رو شما دل یکی بالخره کردم ذوق..کنم کار چی خوب -

 :گفتم مهیار به ابرو و چشم اشاره با

 بردید بعضیارو دل هم شما کنم فکر -

 :گفت کرد زمزمه ویالو سمت رفت شد بلند

 دیوونه برو -

 .. پایین رفتیم شدیم حاضر همگی.. رستوران بریم شد قرار ناهار برای

 : گفت ابرو چشم اشاره با امان

 شو من ماشین سوار بیا -

 ببینه منو تا نمیورد باال سرشو حتی که باشه پیش سال 4 امان همون امان این نمیشه باورم

 باشم پیشش من تا میزنه دیوار در به خودشو داره االن ببین

 :گفت نریمان به کرد رو میدونست رو قضیه که نرمین

 بیایید هم با هم شما..میریم امان با وبهار من -

 :گفت معتراضانه مهیار

 !!؟..نمیایی ما با چرا نرمین -

 «کنه صحبت نیست بلد اصالً میکردم فکر وگرنه گفت چیزی یه پسر این عجب چه»

 :گفت و کرد نگاه من به اخم با نریمان

 امانتی تو..بریم باما بیا بهار -

 :گفت نریمان به بود گذاشته ماشین سقف به دستشو یه که حالی در امان

 میرسونم وسالم صحیح رو شما امانتی من..امان اسمم اینکه مثل -

 شد ماشین سوار حرفی هیچ بدون است فایده بی اصرار که دید نریمان

 ..شدم امان ماشین سوار هم من

 چشمات رنگ به مخصوصاً.. میاد بهت سبز چقدر..خوشگله خانم سالم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 میداد پشگل بوی که..بهارم گل همون من این شد بد حالم..بشم خوشحال ها تعریف این از اینکه جای به

 سبز هم تو چشمای اینکه مثل -

 :وگفت انداخت نگاهی نیم یه بهم جذبه با

 رفته بیامرز خدا.. عموم به من چشمای رنگ -

 گرفت خفیفی لرزش بدنم دوباره..بود گرفته رو گلوم بغض..زد چنگ دلمو حرفش این با

 کنه خوب حالمو تازه هوای تا اوردم پایین رو ماشین شیشه

 :گفت دادم پایین رو شیشه من دید تا اَمان

 !!؟..میکنه اذیتت کولر -

 !!؟..میکنه اذیت رو قلبم تو کینه بگم میخواستم

 بخورم تازه هوای مقدار یه گفتم.. نه -

 :وگفت چب سمت به وپیچید کرد عوض رو دنده

 میشی اذیت بیشتر..مرطوب چون شمال هوای آخه -

 شیشه باالبر دکمه روی گذاشتم محکم حرص با دستمو

 شد خوب حاال -

 عزیزم میشی عصبی چرا!!؟.. شد چی بهار-

 دادم جواب تشر با

 نیستم تو عزیز من -

 کرد نگاه جلو وبه..کرد دلخورانه نگاه یه بهم

 بشه خنک دلم...کنم ضایعش همه جلوی داشتم دوست بودم عصبی

 کن رستد روسریتو میگفت داشت که.. افتادم رفتیم رستوران به باهم که باری اولین.. یاد ایستادیم رستورانی روبروی

 ریختم صورتم تو موهامو..دادم عقب سرم فرق تا روسریمو عمد از

 کرد بلندی پوف یه بعد کردو اخمی.. دید قیافه اون با منو وقتی..شد پیاده که امان

 مدهستم..مد رو االن..میدونستی امل منو اونروز بخور حرص جون اخ
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 :وگفت درگوشم اروم زد چشمک یه نرمین..اومدند سمتم محیا و نرمین

 گرفتین وقلوه دادین دل -

 «چزوند دلمو آره..»گرفت خندم حرفش از

 بودم نشده خالی هنوز..نشستیم نفره 2 میز وسر رفتیم رستوران داخل به هم با

 :گفت ما میز سمت اومد مخصوصی لباس با گارسون

 دارند میل چی آقایون..اومدید خوش ما رستوران به -

 :گفتم حرفش وسط پریدم

 نداریم میل هیچی خانما ما پس-

 :وگفت کرد نگاهی یه بهم گارسون

 بود همتون منظورم ببخشید -

 ..کردند نگاه بهم همه

 :گفت همگی به کرد رو اَمان

 میخورید چی شما -

 :گفتم رسید من به دادند سفارش همه

 میخورم استیک من -

 :وگفت شد خم مقدار یه احترام نشونه به گارسون

 کردم احترامی بی اگه ببخشید خانم -

 :گفتم کرده گناهی چه بدبخت اون سوخت براش دلم

 آقا میکنم خواهش -

 شدند وارد گنده هیکل و قدبلند مرد یه با وحشتناکی تیپ با.. ریزه دختر یه در از...بودیم ساکت همگی

 :گفتم نرمین به زدم آرنج با

 کن نگاه رو وفنجون فیل نرمین -

 میگم کیو ببینه تا برگشت.. شنید حرفمو انگار امان
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 :گفت داد تکون تاسف معنی به سرشو برگشت

 کرده درست خودشو جوری چی دختره کن نگاه..مرد میگن اینا به -

 ..کردند نگاه تا دو اون به برگشتند مهیار و نریمان

 :گفتم من ولی بود بد خیلی تیپش دختره خدایی

 بگردم تیپ خوش همیشه من..باشه اینجوری شوهرم دارم دوست من -

 :گفت کردو نگاه بهم نریمان

 پشندی زمینی سیب بگو دفعه یه -

 میخوام دوستی برای فقط رو تو من بگم امان به حرفم با میخواستم ولی..بود گرفته خندم حرفش از

 :گفت زد زل بهم امان

 ..کنی ازدواج خارجی مرد یه با بری بهتره تو پس -

 :وگفتم کردم وبسته باز چشمامو غرور با

 هستم فکرش به اتفاقاً -

 میخوره حرص داره چقدر بود معلوم قیافش از

 :وگفت میکرد درست رو روسریش که حالی در نرمین

 ندارم رو دوتا شما بحث حوصله..گرسنمه االن من...حرفارو این کنید ول -

 خوردن غذا به کردیم شروع اوردند رو غذامون

 نریمان ماشین تو رفتم امان حرص از برگشتنی..بود شده خوب حالم مقدار یک تازه

 نمیومد در خونش بهش میزدیم کارد هم امان

 ..وایسم وتا خواست اشاره با امان شدیم پیاده..رسیدیم ویال به

 :گفت جلوم اومد ایستادم منم

 کردم کارت چی من مگه..بهار داره معنایی چه کارا این -

 :گفتم باال انداختم هامو شونه

 بود خراب فکرم.. هیچی
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 :گفت رسوند بهم خودشو سریع..ویال سمت افتادم راه و

 ..ترم لجباز تو از من چون نکنی لجبازی بهتره -

 ..بود گرم خیلی هوا..گازی کولر زیر شدیم ولو همگی

 :گفت گوشم در واروم نشست بغلم نریمان

 شدی دوست.. امان با -

 کردم نگاه بهش بود شده گشاد چشام کالمش صراحت از من

 :وگفت گرفت خندش قیافم از

 میشه جوری یه آدم..نکن اونجوری چشاتو خدا رو تو بهار وای -

  شد وارد در از امان موقع همون..خندیدیم هم وبا بود گرفته خندم..خندش از

 باال رفت ها پله از..کرد نگاه رو ما چپ..وچپ

 بیوفتیم راه تهران سمت به ظهر از بعد شد قرار

 بودند پایین پسرا....رفتیم ها پله پایین سمت به کردیم جمع رو وسایالمون

 خورد لیز پام شدم هول.. ایستاده اخم با که دیدم رو امان

 بغلش تو افتادم.. بهم رسوند خودشو سریع..شد من متوجه که امان

 بشم بغل یه خام نباید من..نه اما..بود خوبی حس چه وای

 میکردند نگاه رو ما داشتند همه

 بیفته برات اتفاقی.. بود نزدیک کجاست حواست -

 بفهمه کسی نذاشتم ولی..بود گرفته درد پام

 :گفت خندید نرمین

 میرسی بهش نشو هول بابا -

 زمین میخوردم وقتی بود نرمین کالم تکه این

 کرد صدام عصبانیت با امان.. بیرون رفتیم همگی

 میای من با تو بهار -
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 :گفت پهلوم به زد نرمین..ایستاد میشد ماشین سوار داشت که نریمان

 میشه بد خیلی..میکنه قاطی وقتی این..بهار برو -

 برم امان با که کرد اشاره چشماش با کردم نگاه یه نریمان به

 «خالی تو بادای همش اینا نیست هیچی..»گفتم خودم به ولی..بودم ترسیده واقعیتش

 

 

 افتادیم راه تهران جاده سمت وبه اومدیم بیرون ویال از.. نکردم امان به هم نگاه یه من و شدیم ماشین سوار

 !!؟..هستی دوست کسی با تو -

 :گفتم شده شوکه من

 !!؟..چی -

 :گفتم هم تو کردم اخمامو

 میکنی فکر اینطور من مورد در چی برای -

 :گفت طعنه با و کرد نگاه بهم اخم با

 ..میرسی بهش گفت نرمین آخه -

 خندیدن به کردم شروع گرفت خندم حرفش از میگه چی فهمیدم تازه

 :گفت شد عصبی

 بده منو جواب!! ؟..میخندی چی برای -

 :گفتم کنان خنده

 .. زمین میخورم وقتی..نرمین کالم تکه این آخه-

 خندیدم بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم..تو اونوقت کردم اشاره بهش انگشت با

 :گفت صورتم نزدیک اورد انگشتشو..بخندی بایدم..بخند -

 شده جوری هر..میارم بدست رو تو من ولی -

 « چونه نه زدیم چک نه» گفتم خودم با..نبود کشیدن نقشه به الزم انگار نه
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  نشست لبهام روی لبخندی یه

 :گفت شد خسته من سکوت از امان رانندگی ساعت یک از بعد

 بدونم ازت بیشتر دارم دوست بهار -

 گرفت رو گلوم لعنتی بغض دوباره..دادم دست از تصادف توی رو پدرم مادر..بگم ندارم چیزی

 :گفت گرفت ناراحتی حالت اَمان

 کنم اذیتت نمیخواستم ببخشید -

 نداره عیبی نه -

 ..میکنم زندگی باراد با االن

 :گفت و کرد من طرف سرشو امان

 ندی جواب میتونی نداری دوست اگه!!؟..بودی کسی عاشق زندگیت تو -

 ..نه-

 !!؟..توچی پرسیدم ازش

 :گفت زد زل روبروش به کشید عمیق نفس یه

 بود هم دیگه نفر یه با من جز به..زد گول منو اون ولی عاشقم میکردم فکر آره -

 بود گذر زود عشق نگو..عاشقشم میکردم فکر..بودم بچه البته

 ..نشه معلوم عصبانیتم تا بودم کرده مشت دستام

 کن بیدارم رسیدیم...میخوابم گرفته خوابم من -

** 

 نمیشی بلند عزیزم.. خانم بهار..بهار -

 کردم طرفش به سرمو.. بود شده خشک بدنم کردم باز زور به چشمامو

 :گفتم دادم کش بدنم..میبارید وکولش کت از خستگی

 ؟..کجاییم -

 ..بود شب نصفه 1 کردم نگاه ساعتمو آزادی میدون -
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 !!؟..میرسیم کی -

 :گفت میکشید خمیازه که درحالی

 دیگه ساعت نیم یه -

  کرد عوض رو ضبط آهنگ

 

 ستاره، بی شب گشتم

 نکن پا اون و پا این دوباره، تو پای موندم

 نکن هاشا حستو منی، با ولی حرفات تو آهنی، شاید قلبت

 توام با من منی مال که باور، نداره دیگه دلت آخر، میکشی منو

 سرش رو از میشه وا داره بختت، که ببینی یارتو اگه سخته، که نمیدونی

 وای ای تب داری کی واسه کی، تو رو تو من

 حسد و عذاب و رنج داره انگاری ازت برنجه، که نفهمه

 دارم دوست گفتم بهت بار صد از بیشتر

 بیزارم تو عشق از مزه نریز گفتی و خندیدی بهم

 

 

 

 :گفتم کردمو نگاه چشم گوشه از بهش

 منظور -

 «نیست بامزه هم اصالً نه..نه..»اومدم خودم به دفعه یک..میخندید وقتی میشد بامزه چقدر خندید کردو نگاه بهم

 دادم جواب بود نرمین خورد زنگ موبایلم

 بله -

 :گفت الودی خواب صدای با نرمین
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 میزنم زنگ فردا.. خونمون میریم ما بهار -

 کن خداحافظی همگی واز کن تشکر نریمان از من طرف از باشه-

 نداری کاری باشه -

 خداحافظ نه -

 :گفت اورد بیرون صندوق از رو چمدونم اَمان.. شدم پیاده داشت نگه رو ماشین خونمون روبروی

 باش خودت مواظب.. میزنم زنگ بهت فردا گذشت خوش خیلی -

  گذشت خوش منم به..ممنون -

 بود بیمارستان باراد هم امشب..بود خاموش خونه چراغهای..کردم باز رو حیاط در کلید با

 برد وخوابم تخت روی انداختم خودمو.. کردم عوض لباسامو تا بودم راه خسته

 

  شد شروع واَمان من دوستی روز اون فردای از

 داشتم قرار شاپ کافی توی اَمان با..بود گرم خیلی هوا.. میگذشت دوستیمون از ماه یک بود مرداد ماه اوایل

 میومدیم شاپ کافی این به زیاد ونرمین من آخه.. همیشگی صندلی روی نشستم..شدم شاپ کافی داخل

 شد وارد اَمان که بود نگذشته اومدنم از دقیقه چند هنوز

 .. لی شلوار با ای قهوه اسپرت کت یه بود کرده خوشتیپ چقدر

 شدم بلند من اومد سمتم به لبخند با

 ..کردی خوشگل چه خانمی سالم به -

 نریز زبون اینقدر بشین-

 :وگفت کشید ابروهاش تو دستی نشست وروبروم کشید کنار رو صندلی

 ذوقمون تو نزنی شما..کنیم تعریف شما از ما شد بار یک جان بهار -

 میزنند دیوار و در به رو خودشون..کنه تعریف ازشون شوهرشون اینکه برای مردم زنای

 :گفتم باال دادم ابروهامو

 .. باش نداشته کاری کسی ناموس به پس.. مردم زنای میگی خودت اوالً -
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 هستی bf فقط شما ولی.. شوهر میگید شما..دوماً

- bf هستی نامزدم تو نه.. 

 :گفت جلو اورد صورتشو

 کردم انتخاب زندگی برای رو تو من چون -

 :گفتم میز روی گذاشتم کردم هم تو دستامو

 شدی عاشقم نشده ماه یک هنوز چطوری تو اصالً..بوق منم پس -

 اومد ما میز سمت به بود شاپ کافی پیشخدمتای از یکی که سیامک

 :گفت کردو سالم خوشرویی با بهم

 ؟..دارید میل چی خانم بهار سالم -

 کرد نگاه سیامک چهره به اخم با و اورد باال سرشو اَمان

 میخوری چی تو اَمان..میخورم چینو کاپو امروز جان سیامک سالم -

 :گفت کردو نگاه بهم خاصی جذبه با

 چینو کاپو منم -

 دادم نشون خیال بی خودمو ولی.. بود اومده خوشم اش جذبه از

 :گفت لبخند با سیامک

 میارم براتون االن -

 میگفتی داشتی خوب -

  کشید بلند نفس یه.....میرسی من به میشی آشنا زود ها غریبه اینقدربا همیشه تو

 اهان..میگفتم داشتم کن ولش اصالً

 کردم پیدا بهت نسبت خاصی حسی یه.. دیدم بغلم تو مهمونی تو رو تو شب اون وقتی -

 سحر به نسبت موقع اون که صورتی در.. ذهنمی تو همش دونم نمی..کردم پیدات وحاال بودم کرده گم رو تو انگار

 نبودم اینجوری

 کردم نگاه بهش کردم ریز چشامو
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 :وگفت گرفت خندش من حرکت از

 عاشقشم میکردم فکر گفتم که همون سحر -

 ..بود شده زیاد حسادتم حس..بود سحر اسمش پس

 ..اما

  دربیارم رو اَمان حرص اینکه برای هم ومن گذاشت جلومون رو کاپوچینو فنجون دوتا سیامک

 :وگفتم کردم نگاه سیامک به کش پسر لبخند با

 جان سیامک مرسی -

 میخورد حرص داشت مطمئناً..بود شده مشت اَمان دستای حرفم این با

 خدمتم در کن صدا منو خواستی چیزی اگر.بهار میکنم خواهش -

 ..ممنونم -

 بود شده قرمز عصبانیت از اَمان وصورت رفت سیامک

 نمیزد وحرفی بود زده زل بهم

 

 زدم هم رو چینوم کاپو قاشق با خوشی با شد خنک دلم..بودم دراورده حرصشو اینکه از.. منم

 ..خوردم رو کاپوچینو از مقدار ویک دهنم نزدیک بردم رو فنجون

 بود زده زل بهم همانطور اَمان

 :گفتم نخندم اینکه برای بود گرفته خندم

 میشه سرد!! ؟..نمیخوری چرا -

 :دادگفت بیرون عصبانیت با ونفسشو کشید لبش دور به دستشو

 بریم بخورید رو چینوتون کاپو زود -

 !!؟..بریم کجا -

 :گفت من به عصبانیت با میزو روی گذاشت و برداشت رو پول داخلش واز اورد در پولش کیف جیبش از شد بلند

 بخوری آخرشم قطره میخوای نکنه -
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 .. میشد پدرم چشمای عین میشد عصبی وقتی چون..ترسیدم خورده یه ازش راستش

 ماشینش سمت به رفتم دنبالش و شدم بلند

 :گفت کالفه شدم ماشین سوار

 ببند کمربندتو -

 انداخت راه رو وماشین زدم قفلش به کمربندمو

 ببینتت دارن دوست گفتم براشون تو از..میان اینا مامانم هم دیگه هفته..دعوتیم مهمونی شنبه1 برای -

 ارغوان برای هم..بود شده تنگ فتانه عمو زن برای هم دلم

 کردی قبول..کنی مشورت من با اینکه بدون تو هم بعد!! ؟..هست کی مهمونی شنبه 5 -

 ..دانشگاهمه دوستای از یکی سامان تولد -

 :گفت کردو من سمت روشو و ایستاد قرمز چراغ پشت

 کنم صحبت موضوع این درباره میخواستم هم امروز..نکردم قبول هنوز من -

 :گفتم جویدم رو ناخونم گوشه

 نیاد خوششون من از شاید.. خواهرت مادر هم بعد..میدم خبر ندارم کاری ببینم باید -

 کرد عوض رو دنده اش دیگه دست اون با..شد سبز چراغ دستم روی گذاشت دستشو

 بشه چندشم ازش شد باعث.. حرفاش یاد دوباره ولی..شدم جوری یه

 ..میاد خوشش ازت میدونم ارغوان وخواهرم..مهربونه خیلی مادرم -

 میاد خوشش من از ارغوان میدونی کجا از تو -

 :وگفت راست سمت پیچوند رو فرمون

 میاد خوشش تو از میدونم خانمی هم و خوشگلی هم اخه

 :وگفتم کشیدم دستش تو از دستمو

 !!؟..میشه چی ببینم کنم فکر باید -

 :گفت و کرد نگاهم دلخور

 سالمه 11 االن.. بدم خانواده تشکیل دارم دوست..کنیم ازدواج باهم سریعتر چه هر دارم دوست من.. بهار -
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  برات بدم تشکیل زندگی چه ببین..گفتم دلم تو.. زدم پوزخند حرفش از

 :وگفت گرفت دستمو داشت نگه خونمون روبروی

  جوابتم منتظر فردا..کنم معرفی همه به رو نامزدم تا باشی کنارم شنبه 1 دارم دوست عزیزم -

 :وگفتم کردم باز نیمه تا درو گرفتم درو دستگیره

 ..میدم خبر بهت فردا باشه -

 ..باش خودت مواظب.. عزیزم ممنونم -

  خونه سمت رفتم و بستم رو ماشین در

 .. مبل روی کردم پرت کیفمو..رفتم خونه داخل به

 داره عمل.. نمیاد شب که بود گذاشته یادداشت برام صبح باراد

 رفتم وان داخل کردم حاضر رو حمام

 کنم فکر میتونستم بهتر ومن.. میشد آرامشم باعث ولرم آب..کنم فکر میخواستم که ای موقعه همیشه

 رفت گذشته به فکرم.. میزدم بدنم به آب همانطور

 

 

 پنجم فصل

 .کرد صدا رو شیروانی وخانم گرفت دستامو سریع باراد..کردم تشنج من.. مادرم پدر فوت خبر بعد*

 شیروانی خانم..شیروانی خانم -

 :کردوگفت باز محکم درو شیروانی خانم

 بله -

 رفت سمتش به سریع گرفته منو دستای دید که رو باراد

 :گفت شیروانی خانم به باراد

  بگیر دستاشو شما -

 کرد تزریق دستم رگ به آمپول یه وباراد گرفت دستامو شیروانی خانم
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 ..بود گرفته عضالتم..بود شده خشک دهنم تمام

 رفتم خواب به و شد سنگین پلکام کم کم کردم آرامش احساس

 نذارید تنها خدامنو رو تو بابا..مامان-

 بهار گل..بهار گل-

 میدیدم تار رو روبروم شخص کردم باز چشامو

 بخور آب بیا میدید خواب داشتی نیست چیزی بهار گل -

 کردم باز دهنمو ارادی غیر من و..کرد دهنم نزدیک رو اب ولیوان کرد بلند رو سرم پشت از..بودم گیج هنوز

 شد تازه..تازه گلوم..نوشیدم وآبو

 باراد.. میده آب بهم داره که کسی واینکه کجام..شدم متوجه تازه

 :گفتم چسبیدم یقشو ها بچه مثل کردم نگاه باراد به

 اونا بدون کنم کار چی من..میخوام مامانمو من -

 :گفت داد مالش شونمو باراد..کردن گریه به کردم وشروع

 !!؟..میکشی چی میدونم باش آروم..هیش-

 :وگفتم کردم نگاه بهش خیسم چشمای با

 بگم بقیشو نتونستم.. هم تو مگه -

 :وگفت کرد وبسته باز آره معنای وبه شد غمگین چشماش باراد

 بمیری میخواست خدا اگه ببین..خداست دست مرگ ولی سخته چقدر میدونم -

 بوده خدا واراده خواست.. بدون پس... بودی اینجا نباید االن.. داشتم من که سرعتی اون با

 کنی تصادف..هستم دکتر که منی وبا بمونی زنده تو

 که.. بود چشمم جلوی مادرم و پدر چشمای همش..کرد گریه وفقط بود معنی بی باراد حرفای موقع اون من برای

 بودند شده دلتنگم رفتنم چقدربخاطر

 بودم کشیده دراز تختم روی هنوز من..اومد اتاقم به باراد..زاری گریه هفته یک بعد

 نمیفهمیدم رو بدنم درد.. مادرم پدر دادن دست از درد از

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 بریم تهران به باهم باید..بمونم اینجا نمیتونم این از بیشتر دیگه من بهار گل -

 بشه بهتر حالت تا بمونی من خونه تو

  شد صورتم روونه اشکام دوباره

 ..بمیرم دارم دوست..نمیام جا هیچ من.. نمیخوام -

 :وگفت کرد نگاه بهم ایش قهوه چشمای با اومد سمتم به

 !!؟..بری کجا میگیریم تصمیم شد بهتر حالت من خونه بریم..خانم بهار گل -

 کنم اعتماد بهش بودم تونسته وقت چند این تو...برم پیشش بهتره پس بخورم غذا نمیتونم حتی دیدم من

 بردند باراد ماشین سمت به برانکارد با منو محمود آقا..  ویال سرایدار کمک با

 شدم جا راحتی به بود بلند شاسی چون هم باراد ماشین

 :وگفت انداخت رویم مسافرتی پتوی یه باراد

 نشی واذیت بخوابی راه تو تا دادم آرامبخش قرص بهت -

 برد خوابم که نرسید دقیقه ده به هنوز افتاد وراه شد ماشین سوار

 :میگفت که مردی صدای با

 ...شدم بیدار بگیر سمتشو اون باراد -

 میبرم اتاق داخل به منو دارند فهمیدم فقط بودم گیج مقدار یک هنوز باراد خونه به رسیدیم که فهمیدم

 :وگفتم گرفت درد بدنم من ولی تخت روی گذاشتند ارومی به منو

 آخ -

 :گفت بیدارشدم من که دید باراد

 نخوردی هم ناهار بخوری قرصاتو بتونی تا..بخوریم غذا تا شو بیدار.. بهار گل سالم -

  موندم باراد خانه به من که شد این و

 بود خوبی زن..میکرد مراقبت ازم شیروانی خانم..نبود باراد که وقتایی

 *نمیزدم حرف باهش زیاد نبود خوب حالم چون من ولی

** 
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  وان تو از شدم بلند سریع..اورد بیرون فکر از منو موبایلم صدای

 بود افتاده نرمین اسم روش برداشتم رو موبایلم.. اتاق تو ورفتم پوشیدم رو پوشم تن

  سالم -

 !!؟..دادی جواب دیر اینقدر چرا خوبی بهار سالم -

 :گفتم میکردم خشک سرمو حوله کاله با دستم یه با که حالی در

 شدم متوجه تازه..بودم حمام ببخشید -

 امروز بود خبر چه خوب-

 :گفتم کشیدم عمیق نفس یه

 نرم یا برم نمیدونم حاال..دوستش تولد به کرد دعوت منو شنبه1 برای اَمان.. هیچی -

 بود بد حالت که بود نریمان تولد بار آخرین.. نرفتی مهمونی وقته چند تو برو خوب..دیوونه -

 کنه معرفی بهشون منو میخواد.. میان ایران به ارغوان با مادرش دیگه هفته گفت اَمان راستی -

 :وگفت خندید نرمین

  پیش ماه چند تا داری شانس خیلی بهار..میپرسید سوال تو درباره ازم من به بود زده زنگ ارغوان بگو پس -

 ..نمیرفت بار زیر..کنه ازدواج اَمان تا کشتند رو خودشون وخواهرش مادرش

 ببینند رو تو تا ایران بیان خواسته وخواهرش مادر از امان که جدیِ موضوع کنم فکر االن ولی

 !!؟..کنه ازدواج خواست کی -

 خوبی این به آدم حیف...ومستقلیه پذیری مسولیت مرد هم اَمان خود..خوبند خیلی خانوادش ای دیوونه خدا به بهار -

 بدی دست از رو

 بشناسم رو اَمان بیشتر باید من ولی نمیدونم -

 ..کن فکر بیشتر مقدار یه.. برم من میخوره زنگ داره خونمون تلفن بهار -

 خداحافظ برو باشه -

 ..برم مهمونی این به اَمان با تا بود بهتر..کردم نگاه خودم به آیینه تو

 دشمناش مخصوصاً..بشناسم ودشمناشو دوستاش تا
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 برداشت گوشیشو نخورده اول زنگ زدم زنگ اَمان به پوشیدم رو لباسام اینکه بعد

 زیبایم بهار به سالم -

 ..میام مهمونی به شنبه1 برای من بگم زدم زنگ..سالم -

 اومد گوشی پشت از اَمان خوشحال صدای

 کردی قبول رو دعوتم اینکه از ممنونم.. میایی میدونستم بهار وای -

 مهمونیه دیگه روز 3 چون بگیرم لباس پاساژ برم من.. میکنم خواهش -

 بیام هم من بری فردا نمیشه -

 برم االن دارم دوست نمیشه نخیر -

 :گفت شده دلخور بود معلوم که صدایی با

 باش خودت مواظب فقط برو باشه -

 بیرون رفتم شدم حاضر کردم خشک سشوار با موهامو کردم قطع رو تلفن

 یدادمم یاد بهشون خونشون میرفتم که داشتم زبان شاگرد تا هفت.. شیش من..رسیدم میرفتم همیشه که پاساژی به

 ممنونم کردی کمک بهم که همینجا تا گفتم من ولی بود ناراضی اول باراد..میوردم در کالسا این از خرجمو و

 کت یه داشت پوف وبعدش بود تنگ زانو تا بود ماهی مدل بلند دکلته لباس یه.. کردم نگاه دقت با رو ها مغازه

 کنم پرو تا بیاره برام رو لباس تا خواستم فروشنده واز رفتم مغازه داخل...بود روش هم شیک دار استین

 بود شیک سادگی عین در بودم شده زیبا خیلی.. پوشیدم که رو لباس

 میگرفتم وقت شنبه 1 برای و میرفتم آرایشگاه به باید..بیرون ورفتم کردم حساب وپولشو اوردم در رو لباس

 شده سنگین کاراش خیلی وقته چند این باراد..گذروندم خصوصی کالسای با رو دوروز این

 ..دنبالم بیاد اَمان شد قرار شنبه1 روز..میبینمش دیر به دیر خیلی

 بودم شده تر قشنگ هم قبل دفعه از حتی.. بود کرده خطی.. آرایش دفعه این خانم آرزو

 بده نشون خودشو صورتم تو چیز همه از اول چشمام میشد باعث بود زده کالباسی رژلب هم لبهام

  خورد زنگ موبایلم.. پول تسویه از بعد کردم دار حالت پایینشو هم موهام پوشیدم رو لباسم

 گذاشتم سرم روی رو شال و پوشیدم رو مانتوم..بود اَمان
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 کردم قبول شد چی نمیدونم..بریم تولد به دونفری تا خواست من از اَمان ولی برم خودم ماشین با میخواستم اول

  جلوش رفتم..بود انداخته پایین رو وسرش بود داده تکیه ماشینش به

 زیر به سر آقای سالم -

 زدم زل جنگلیش سبز چشمای به.. کرد نگاه بهم ها شده مسخ مثل.. اورد باال رو سرش

 بودم خوشگل -

 :گفت من من با کشید گردنش پشت به دستی اومد خودش به تازه

  شدی عروسک مثل االن.. بودی خوشگل خدایی.. خ -

 کنی نگاه منو ایستی به اینجا شب تا میخوای -

  کرد باز رو من طرف در سریع بود شده هول که حالی در

 دادم دست واز وهوشم عقل حسابی..شدی خوشگل اینقدر.. ببخشید -

 ..کرد نگاه بهم شد سوار..زدم لبخندی

 عزیزم باشی خودم پیش کن سعی پس.میزنه رو همه چشم نورت میدونم..هستی سامان جشن ستاره امشب -

 کنم اذیتش مقدار یک دارم دوست ولی.. میاد خوشم حسش این از

 داشت نگه بود عمو خونه شبیه تقریباً که ویالیی خونه به

 کنه پارک رو ماشین امان تا شدم پیاده من

 بگیرم دستشو تا کرد اشاره دست وبا کرد جیبش تو دستشو اومد طرفم به امان

 شدیم سامان دوستش خونه وارد وباهم گرفتم دستشو منم

 

 بودند چیده وصندلی میز سالن توی..بود بزرگی و دوبلکس خونه یه.. شدیم خونه داخل وقتی

 اومدی خوش جان امان سالم -

 بلند قدی با امان سال سن هم پسری یه برگشتم صدا طرف به

 داشت ومعصومی مشکی چشمای بود بسته جومونگی موهاشو

 :گفت وسامان دادم سالم بهش
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 باشه شده زیبایی این به خانم عاشق داره حق امان پس.. باشید خانم بهار باید شما -

 میبینه زیبا چشماتون.. تعریفتون از ممنون -

 سالن به کرد اشاره دست با

 کنید عوض رو لباستون باال طبقه برید هم شما خانم بهار.. بشه پذیرایی ازتون تا داخل بفرمایید -

 :وگفتم کردم نگاه امان به

 .. کنم عوض لباسمو میرم من -

 بود روبروم در تا چهار چون بشم اتاق کدوم وارد نمیدونستم. رفتم باال هاشون پله از

 دیدم آیینه تو خودمو و اوردم در رو مانتوم..برم اتاق ان داخل باید که فهمیدم..اومد بیرون دومی اتاق از خانمی

 کردم چک آرایشمو و ریختم دورم موهامو

 ایستاده منتظرم ها پله پایین امان دیدیم.. رفتم پایین ها پله از.. شدم خارج اتاق از

 رفتم سمتش به خنده با

 !!؟..اینجایی تو موقع اون از -

 بکنم معرفیت دوستام به میخوام بیا عزیزم اره -

 جذاب العاده وفوق خوشتیب پسر یه به افتاد نگاهم.. همه به معرفی بعد داشت خوبی دوستای

 :گفت بهم اخم با دید پسر اون روی نگاهمو امان

 بشینیم بریم بیا -

 اومد ما میز سمت به سامان

 ..بفرمایید نمیخورید چیزی چرا -

 :گفت جذاب پسر همون به کرد اشاره اخم با امان

 کرده؟ دعوت رو اون کی -

 کرد نگاه پسره به برگشت سامان

 رو سارا میشناسی خودت کرد دعوتش خواهرم سارا..میگی و بهزاد -

 بود شده بهزاد آویزون که بود دختری همون کنم فکر

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 شد قفل نگاهش با که کردم بهش نگاهی..بود بهزاد اسمش پس

 بود معلوم..دور از داشت نافذی چشمای چه

 گفت چیزی یه سارا گوش دم و کذاشت میز روی رو اش آبمیوه لیوان بهزاد

 اومد ما سمت به و شد بلند میزش پشت از

 کرد مشت دستاشو.. شد بهزاد متوجه که اَمان

 آشنا امسال دوست پارسال جان اَمان به -

  کرد نگاه بهم گرفت من سمت سرشو

 نمیکنی معرفی رو زیبا خانم این -

 :گفت خونسردی وبا انداخت گردنم دور دستشو امان

 هستند خانم بهار بنده نامزد ایشون -

 دشمنه باهاش پس..میشه منفجر خشم از داره که..فهمیدم حرکاتش از

 کنم کار یکی این روی باید پس.. شد روشن ذهنم تو چراغی

  شد خم مقدار یک احترام حالت به

 بهزادم من زیبا خانم خوشبختم -

 :گفتم میزد زردی به که عسیلیش چشمای وبه کردم نگاه بهش خنده با

 آشناییتون از خوشبختم منم ممنونم -

 

 عزیزم برقصیم بریم بیا بهار -

 نمیاد خوشش موقعیت این از اَمان فهمیدم

 بود شده گذاشته مالیمی آهنگ رفتیم وسط به امان با

 میرقصیدیم آرامی به..گردنش دور دستامو ومن کرد حلقه کمرم دور دستاشو

  میکرد ام دیوونه داشت عطرش بوی..نداشتم خوبی حس نزدیکی همه این از

 .. بود شد نور کم سالن برقای
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  ..بشم نزدیک بهزاد به چطور بودم فکر این در

  !!؟ً..کجایی خانمم -

 تدریس خونشون برم باید دارم قرار ها بچه از یکی با فردا هیچی -

 بشی من مال زود.. زودی به دارم دوست میشم دیوونه دارم بهار -

 نباش عجول اینقدر پس.. منو هم وتو نمیشناسم رو تو من هنوز اَمان

 ..نداشتم زدنشو حرف حوصله

 دستشویی برم بذاری میشه -

 کرد آزاد دستشو حلقه..کنم فرار دستش از میخوام که فهمید..کرد نگاه دلخور بهم

 من فرشته بفرما -

 بسوزه براش دلت چی برای..پوشوندم افکارم با رو رویش سریع خیلی ولی..گرفتم وجدان عذاب

 پشمالو دهاتی میگفت بهت نمیاد یادت

 شدم کردم عوض رو لباسم که اتاقی داخل.. رفتم باال ها پله از بود پر ولی رفتم دستشویی سمت به

 بخورم ای تازه هوای تا شدم بالکن داخل..بود شده بد حالم

 ..بود شده کننده کسل برام مهمونی

 :گفتم اَمان به وخوردیم کیک اینکه بعد

 دارم کار کلی فردا..بریم بیا شدم خسته من اَمان -

  دید من چهره تو رو خستگی که اَمان

 بیام تا شو حاضر برو عزیزم باشه -

 بودیم ساکت دو هر راه توی افتادیم وراه شدیم ماشین سوار

 عزیزم گذشت خوش -

 :گفتم میکردم تماشا رو بیرون شیشه از که حالی در

 ممنونم.. آره -

 .. بودم شده معذب.. دستش توی گرفت دستمو
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 ..بود گرفته آتیش دستم انگار..کشیدم دستمو سریع..زد دستام به نرمی بوسه

 !!؟..میکنی کار چی داری معلومه زدم داد

  کرد نگاهی نیم یه دید منو العمل عکس که اَمان

 ..عزیزم میکنی اینجوری چرا بهار -

  سمتش به برگشتم خشم با داشتم خاصی حس یه..بود شده پا به بلوایی دلم تو

 بکنی کارو این داد اجازه تو به کی -

 :گفت کنه درست کارشو اینکه برای امان

 نمیدونستم..عزیزم میخوام معذرت -

 :گفتم خشم وبا باال اوردم دستمو

 کردم روشن حرص با رو ماشین وضبط..بشنوم چیزی نمیخوام -

 ..نیومد آهنگی صدای

 کنم گوش آهنگ میخوام کن درست اینو -

 

  ها آهنگ کردن پایین.. باال از بعد برداشت و ضبط کنترل امان

 گذاشت رو یگانه محسن اهنگ

 

 اصال ندارم نقشی ولی زندگیتم توی من

 من از شنیدی که چی هر گرفتی نشنیده تو

 نداره برات فرقی خیلی انگار نبودم و بود

 میاره در حرصمو داره خیالی بی همه این

 

 

 بدونم که بگو بهم رو عشقمون تکلیف
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 ؟ نمونم یا بمونم ؟ نباشم ؟ باشم

 نداری بهم عشقی هیچ بفهمم که ترسم می

 …نذاری م واسه جایی هیچ قلبت کنج اینکه یا

 بیچاره من دارم دوست آخه

 ؟ داره کسیو تو جز دنیا تو دلم مگه

 

 

 خوابت تو رهگذر یه زندگیتم کجای

 خاطراتت اکثر توی اضافی موجود یه

 نداری باهام کاری هیچ و میرم می دارم بینی می

 میاری در حرصمو داری بیجات غرور با تو

 

 

 

 کارکردم خودم رو چهارسال..میزد دلشو حرف آهنگ این با داشت انگار

 نمیشم رو زیر بوسه یه با من نه..بشه سنگ از قلبم تا

 کوبوندم محکم کردم باز درو کنم خداحافظی اینکه بدون ایستاد خونمون مقابل

 ردمک نگاه بهش میبستم رو در داشتم که وموقعی کردم باز درو میکرد نگاه ومنو بود نشسته ماشین تو همونطورکه

  بستم درو..ماشین فرمون روی بود گذاشته سرشو

 ست خونه تو باراد یعنی این..بود روشن خونه چراغای

 میخوره نسکافه داره و کاناپه روی نشسته ودیدم باراد رفتم خونه به

 ..بود نشده من حضور متوجه

 افتاد شما جمال به چشممون عجب چه..جان باراد سالم -
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 کرد نگاه منو لبخند با برگشت سریع

 خوبی..بهار سالم -

 :وگفت کشید موهاش تو دستی

 شده زیاد من کار رفته بیمارستان از همکارامون از یکی وقتی از جان بهار شرمنده -

 کردم نگاه چشماش به نشستم بغلش رفتم

 خوشم منم.. باشی خوش جا هر نداره عیبی-

 بودی خوشگل البته..بهار شدی خوشگل چه به -

 :گفتم مبل روی نشستم چهارزانو هیجان با

 کنم تعریف برات باید که هست چیزا خیلی باراد -

  گفتم اَمان با رو خودم دوستی قضیه همه من داشت اعتماد بهم.. بود منطقی آدم باراد

 ..سرمه تو ای نقشه چه نگفتم ولی

 کنم اذیتش خورده یه هم بعد کنم عاشقش میخوام فقط میکرد فکر..کنم اجرا رو ام نقشه نمیذاره..بگم اگه میدونستم

 ..نباشه تنها خونه تو من با زیاد میکرد وسعی.. بود پایبند تعهد.. قواعد به خیلی باراد

  نبود دختری زندگیش وتو.. بود مهربون خیلی..بود ام شناسنامه تو اسمش وهنوز داشتم شوهر من چون

 !!؟..نمیکنی انتخاب رو نفر یه چرا میکردم سوال هرموقع

 نکردم پیدا میخوام که رو کسی هنوز پس.. باشه جدی میخوام کنم اغاز رو ای رابطه اگه من که میگفت

 :گفت لبخند با میگذاشت میز روی نسکافشو فنجون که حالی در باراد

  خوبه.. کردی خودت وعاشق بدبخت اون اینطور پس -

 :گفت و اورد باال اشارشو انگشت

 ..بگذری حدت نبایداز ولی -

 ریختم توش رو آماده ونسکافه ریختم جوش آب لیوانم تو رفتم آشپزخانه طرف به شدم بلند حرفش دنبال به

 !!؟.. برم کجا تا میدونم -

  رفتم فرو فکر وتو زدم هم نسکافمو قاشق با
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 ببینم رو میشه خورد اَمان که روزی دارم دوست چقدر

 بود نسکافه داغی از بیشتر انتقامم داغی ولی خوردم داغ..داغ نسکافمو

 ست خسته چقدر که فهمید میشد اش چهره از..بخوابه تا اتاقش تو رفت باراد

 کشیدم دراز وداخلش کردم پر رو حموم وان دوباره

 ششم فصل

 بخوره جوش بهم استخونام زودتر تا..بود آناناس کمپوت..روزم هر خوراک بودم بستر تو من ماه یک*

 .. نمیزدم حرف کسی با بودم خودم تو هنوز

 میخوند داستان برام داشت وقت اگه یا میرفت و میکرد چک منو میومد شب هر بودم کرده عادت باراد به

 بودم کرده عادت بهش..میکرد کمکم خیلی هم شیروانی خانم

 داشتم خاصی دلهره..کنند باز رو وپاهام دست گچای بود قرار امروز

 کنه باز رو وپام دست گچای تا اورد رو همکاراش از یکی باراد

 باشی تختخواب تو همش بده چقدر..داد دست بهم سبکی احساس شد برداشته گچا وقتی

 شدش باز خود به خود..ساعت یک از بعد ولی بود شده خشک هام عضله مقدار یه اول

 :گفت مهربون وخیلی گرفت دستمو باراد

 زمین روی گذاشتم رو پاهام..زمین رو بذار رو پاهات آروم خیلی جان بهار گل -

 .. رفتیم بیرون اتاق از باراد کمک به بود دنیا لذت بهترین برام

  بود پذیرایی تو ای قهوه رنگ با بود سلطنتی که یکی مبل دودست داشت بزرگی خونه

 بود گرفته قرار تلویزیون روبروی که بود کرم رنگ به راحتی مبل دست یک یکی واون

 بود زیرش بلندی های صندلی چون.. میشد استفاده میز عنوان به اُپنش که بزرگی آشپزخونه

 نمیبینم رو خونه این هم خواب تو حتی میکردم فکر من..بود شیکی خونه واقعاً

 ..افتادم یادشون دوباره..بود رفته پیش سال چند عمو خونه البته

 بود شده پر اشک از چشمام..نشست دلم تو بزرگی غم

 ..مبل سمت به برم افتادم راه مقدار یک..بود کرده پر دلمو جور بد اَمان کینه
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 بودم شده شوکه میدیدم که چیزی از..دیدم خودمو کنسول آیینه از

 بود بخیه جای ام گونه وروی بود کرده باد دماغم بود کبود چشمام زیر..بود شده داغون داغون صورتم

 کردن گریه به کردم وشروع زمین روی انداختم خودمو.. کشیدم بلند جیغ یک دیدم خودمو وقتی

 اومد سمتم به سریع شد هول باراد

 !!؟..شده چی بهار گل..بهار گل -

 :گفتم بود گریه با که بلند صدای با

 !!؟..شده اینجوری چرا من صورت..نه -

 ..میکنم عمل هم بینیت میشه خوب مدتی از بعد زخمه اونا جان بهار گل -

 بود شده ها جذامی مثل صورتم..فهمیدم نمی حرفاش از هیچی موقع اون من ولی

 *.. میخوام خودمو صورت من..نمیخوام -

 رفتم می بهزاد نخ تو باید..مالیدم بدنم وبه برداشتم لیفو کشیدم محکمی نفس یه

 زد زنگ نرمین گشتم برمی شاگردم خونه از داشتم که ظهر

 !!؟..خبر چه ر بها.. سالم -

 خیابون وسط رسیدم کردمو نگاه چپ سمت به اول بردارم ماشینمو پارکینگ برم بشم رد خیابون تو از میخواستم

 !!؟..کجایی هیچی -

 دیشب بود خبر چه کنی تعریف برام تا..اینجا بیا هستم خونمون -

 سر اب کردمو نگاه بود جوون یه که رانندش به.. ایستاد ولی ترسیدم..میومد داشت ماشین یه کردم نگاه راست سمت به

 کردم تشکر ازش

 اونجایی بهار الو -

 کنم صحبت نمیتونم زیاد االن.. میام باشه -

 .. دراوردم پارکینگ از رو ماشین..رفتم پارکینگ وداخل..  رفتم رو پیاده قسمت به

 کردم حرکت اینا نرمین خونه سمت به
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 ور آسانسور دکمه..بود باز ساختمونشون در رفتم ساختمونشون سمت به کردم پارک رو ماشین رسیدم خونشون به

 فشردم

 با..نشد من متوجه که بود فکر تو اینقدر شد خارج آن از ونریمان شد باز آسانسور در.. بیاید آسانسور تا شدم منتظر

 :گفتم لبخند

 نریمان آقا سالم -

 :گفت هول وبا تعجب با سمتم به برگشت

 !!؟..اومدید کی شما..سالم -

 نشدید من متوجه شما.. بودم آسانسور منتظر بودم ایستاده من

  کشید موهاش به دستی

  .. نشدم شما متوجه اصالً..ببخشید -

 میکرد زیبا سوویچش با داشت پایین انداخت سرشو

 باال برید هم شما شده دیرم من -

 بود شده جدی هم جوری یه..نمیکرد نگاه چشمام به..بود شده چش نمیدونم

  وزدم زنگ..رسیدم اینا نرمین طبقه به شدم آسانسور سوار

 :گفت کنان غر وغر کرد باز درو نرمین

 ..نرفتی هنوز تو -

 شد من متوجه نرمین

 نریمان کردم فکر..بهار تویی اِ -

 شدم خونشون وداخل بوسیدمش..پایین دیدمش آره-

 :گفت آشپزخونه میرفت که حالی در نرمین

 بیارم آبمیوه برات تا بشین برو جان نرمین -

 :گفتم میوردم در رو مانتوم که حالی در مبل روی گذاشتم کیفمو مبلشون سمت رفتم

 بود فکر تو خیلی..بود چش نریمان این نرمین -
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  عسلی روی گذاشت رو پرتقال شربت لیوان نرمین

 نمیده منو جواب..چته میگم هم چی هر..خودشه تو همش.. برگشتیم شمال از که روزی اون از نرمین دونم نمی -

 کشید پاهاش روی ودامنشو مبل روی نشست

 ببینمش اینجوری ندارم دوست..میشم دیوونه دارم..خدا به نمیدونم -

 ..ناراحته شدیم دوست واَمان من اینکه از فهمیدم.. اومدیم شمال از گفت نرمین وقتی

 داره دوست منو میفهمیدم نگاهاش از

 نشه من بازی وارد بهتره..کنم بازی اون آینده با نمیتونستم من ولی سوخت براش دلم

 :گفتم هیجان با بیرون بیاد فکر این از نرمین اینکه برای.. اومده پیش مشکلی شاید نداره عیبی -

 بود دشمن انگار یکیشون با کنم فکر ولی.. داشت خوبی دوستای اَمان..تولد رفتیم دیشب نرمین وای -

 پرسید ازم کنجکاوانه نرمین

 !!؟..میگی و کی -

 داشت جذابی قیافه خیلی..بود بهزاد اسمش بشناسیش نکنم فکر -

 داد تکیه مبل به نرمین

  میاد بدش ازش خیلی آره..میشناسم ومیگی بهزاد آهان -

 رفت تلفن سمت به..کنه قطع حرفشو نرمین شد باعث تلفن زنگ صدای

 دارم مهمون نمیتونم االن..مامان دارم کار من..نه سالم الو -

 اومد سمتم به خنده با گذاشت رو گوشی

 یبرا کنه خواستگاری ازم میخواد میدونم من..ببینتت سمیرا عمه دوست بیا میگه.. نیست کن ول ما مامان این..اَه -

 اش پپه پسر

 :گفتم خنده با نوشیدم شربتمو من

 میکنی ناز حاال تو..بگردند بدستشون اموراتو تا..اند پپه شوهر دنبال همه االن دیوونه -

 :گفت پام روی زد لگد با

 ..مامانی تیتیش مردای از متنفرم..گمشو -
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 میشناسی کجا از رو بهزاد این میگفتی داشتی حاال خب-

 ..کردند دعوا موضوعاتی یه سر باهم شنیدم نریمان زبون از میکنه کار بدنسازی باشگاه تو -

 :گفتم میکنه کار باشگاه کدوم بدونم اینکه برای

 میرفت باشگاه هم امان مگه -

 ..هست میریم همیشه که پاساژی نزدیک که خورشید باشگاه همین تو آره-

 خبر چه تو کن ولشون خوب..آهان -

 :گفت شد بارونی عسلیش چشمای

  میره ایران از همیشه برای داره.. گفت زد زنگ دیروز..میزنه زنگ گفتی فالم تو یادته بهار -

  گرفتم شونشو نشستم بغلش رفم سمتش به شدم بلند جام از

 نیست قشنگت چشمای حیف..کنی خراب خودتو حال.. انگلی چنین خاطر به نباید.. باشی قوی باید تو نرمین -

 میبارید چشمام آشغال یه خاطر به چرا که میخوری وحرص میرسی حرفم به میشه روزی یه

  کرد نگاهم مظلومانه خیلی

 برسه روز اون میشه یعنی -

 ..افتادم خودم یاد سوخت براش دلم

 نیست دور روز اون..باش مطمئن -

 زدهن زنگی هیچ امروز اَمان.. کردم نگاه موبایلم به..اومدم بیرون خونشون از نرمین با بازی ومسخره صحبت کلی بعد

 بود

 ببینی خوابشو مگر..کنم خواهی معذرت ازش منتظره حتماً پررو پسره..گفتم دادم فشار هم روی دندونامو

 شد کنده کردم فکر که بستم محکم چنان رو ماشین در

 نقش امه نقشه تمام اینجوری..شده خیالم بی نکنه گفتم خودم با.. میرفتم راه اتاقم تو..بودم اَمان تماس منتظر شب تا

 میشه آب بر

 نزنم یا بزنم زنگ بودم مونده..کردم مکث اَمان اسم روی برداشتم موبایلمو

 برداشت بود ترسیده دوم بوق به کردم جم دورم از دست با موهامو..زدم اتصالو دکمه
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 :گفت خوشحال صدای با

  عزیزم.. خودتی بهار -

 نزدی زنگ بهم بوده شلوغ سرت خیلی اینکه مثل -

 نمیدی جوابمو بزنم زنگ اگه گفتم..دادم دستت از که ترسیدم رفتی اونجوری که دیشب بهار -

 بود شده قفل تلفن رو چشمام صبح از نمیدونی.. کنم خواهی معذرت ازت من تا بزنی زنگ خودت تا شدم منتظر

 زدم خبیثانه لبخند یه میشنویدم صداش تو و عجز

 میبخشمت کردی خواهی معذرت که حاال.. زدم زنگ که میبینی -

 میخوره حرص داره میدونستم

 ببینند رو تو میخوان..میان شنبه سه این ومادرم ارغوان بهار -

 بده خبر بهم اومدند وقت هر انشاءاهلل..بیان حاال بذار باشه -

 ..نداشتم خواب دیشب از..شده تنگ برات دلم بهار -

 بردی دلشو پاک واقعاً بهار..بود گفته برام غرورش از هم نرمین.. باشه مغرور اَمان همون این نمیکنم باور

 برات دارم..مونده تازه..نداره صدا خدا چوب.. میگن که اینجاست

 ببینمت میایی فردا بهار -

 :گفتم کشیدم ای خمیازه

 میگم بهت.. میزنم زنگ فردا حاال نمیدونم -

 ببینی خوب خوابای..باش خودت مواظب.. خانمم باشه -

 خداحافظ.. همینطور -

  ..بازی شهر به بریم اَمان با شد قرار امشب

  شالم.. تفنگی لوله لی شلوار با کردم تنم آجریمو کوتاه مانتوی

  انداختم سرم رو آجری درشت گالی با بود مشکی اش زمینه که

 ..پوشیدم رو کردم ست کیفم با روکه ام مشکی عروسکی کفشای اخر در و

 برداشتم اومد موبایلم زنگ صدای..بود شب 7 کردم نگاه ساعت به
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 .. کردم بازش و رفتم حیاط در طرف به..کردم قطع وسریع میام االن -

 کردم باز رو ماشینش ورد جلو رفتم بود اش مشکی دبلیو ام بی ماشین تو امان

 جلو بردم ودستمو سالم -

 خانمم شدی خوشگل چه بهارم سالم -

  انداختم غبغبم به وبادی گرفتم خودمو

 بودم خوشگل -

 افتاد راه و زد استارت خنده با

 ..بهار بود شده تنگ برات دلم -

 فمطر بود شده تزیین قرمز رز گالی با که خوشگل خیلی گل دسته ویه کرد دراز ماشین صندلی پشت به دستشو

 گرفت

 گله خودش البته.. دنیا خانم زیباترین برای گل اینم -

 :گفتم فقط ولی..شدم خوشحال..بود گرفته گل برام اینکه از دلم تو

  ممنونم -

 کرد نگاه دلخوری با بهم

 ..همین -

 :گفتم بهش تشر با

 میشه خراب شبمون.. نکن شروع دوباره امان -

 داد ادامه رانندگی به..نزد حرفی هیچ

 بیاره در برام امارشو برام تا فرستادم رو نفر یه امروز..بودم بهزاد فکر تو منم

 ...میکنند زندگی شهرستان ومادرش پدر فهمیدم که اونجور

 ..داره دختر دوست بخواد دلت تا و..  نیست خوب زیاد مالیش وضع

 ..بسه میکنه کار کجا میدونم که همین من برای..نشد دستگیرم زیادی چیز

 ..افتادم بچگیام یاد بازی شهر به رسیدیم
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  میومدیم وقتی میکردیم ذوق چقدر..میوورد بازی شهر رو ما حسین عمو تهران میومدیم ما موقع هر

 بخیر یادش..بازی شهر

 فروشی بیلیط باجه به رفتیم..بود سنگین سر باهام..بود دلخور دستم از امان

 پیشش برم میکرد اشاره بهم و.. بود زده زل بهم پسره یه

 ..سمتم برگشت سریع گرفتم رو اَمان دست

 سبزجنگلیش زده تعجب چشمای به کردم نگاه بهش لبخند با..بود شده شوکه بیچاره

 دلخوری ازم -

 کرد نگاه مهربون و فشرد نرمی به دستمو

 نیستم ناراحت دیگه.. گرفتی دستمو که االن نه -

 .. رفتیم سورتمه سمت به اول داشتم دوست سورتمه چون من گرفتیم بیلیط هم با

 بودیم که بچه..میره گیج سرش اَمان میدونستم

 ..میاورد باال..میشدیم سوار موقع هر

 :گفت زد لبخند بهم خوندم چشماش تو از رو دودلی..دید رو سورتمه اَمان وقتی

 عزیزم بریم -

 :گفتم کردم نگاه بهش.. سر من نشست ته رفت اَمان.. شدیم سوار

 بشینم سر همیشه داشتم دوست بودم بچه وقتی من -

 :گفت ثانیه چند از وبعد کرد جمع اخماشو

 بشینه سر داشت دوست بودیم بچه وقتی داشتم عمو دختر یه منم -

 لرزیدن به کردن شروع دستام..بود اومده بند نفسم

 نداری االن یعنی.. داشتی -

 ..بود رفته فکر تو و پایین بود انداخته سرشو

 میگیره اتیش و میکنه چپ اتوبوس.. میومده اتوبوس با پیش سال چند.. نه -

 کشیدم دل ته از محکم نفس یه
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 بیامرزش خدا-

 ..کرد نگاه چشام به

 ممنونم -

 میچسبید بهم امان بودیم بچه وقتی یادمه.. افتادن راه به کرد شروع سورتمه

 بودند سرد سرد.. دستاش دستم توی گذاشت دستشو

 ودیمب بچه ما باز انگار افتادم گذشته یاد.. میشدم خالی انگار..میداد حال بهم خیلی..میزدم جیغ ومن رسید تند دور به

 خیلی نمیشد سوار ارغوان..میداد دست بهم خوبی احساس میگرفت دستامو وقتی.. میگذره خوش چه ببین اَمان

 میترسید

 :گفتم کشیدم رو اَمان دست بردم یاد از رو زمان لحظه یک شد تموم وقتی

 بشیم سوار دیگه بار یه میایی اَمان -

 :گفتم کنم درستش اینکه برای!! ؟..گفتم چی اومد یادم تازه..میکرد نگاه من به تعجب با اَمان

 گذشت خوش بهم خوب..میکنی نگاه بهم اونجوری چی برای -

 اونم..بهاری گل عموم دختر شبیه چقدر تو بهار -

 ..نمیام ترسیدم بگو بابا خوب..بده ادامه نذاشتم

 بود من از بدتر هم اَمان..میرفت گیج سرم شدم بلند جام از

 ..دستشویی سریع رفت شدش بد حالش اَمان ولی شد بهتر حالم من

 میکنم حال اَمان آقا ها.. کردم خبیثی خنده

  دادم نشون نگران قیافمو الکی اومد دستشویی از وقتی

 شدش چی..خوبه حالت اَمان -

 داد تکون نیست چیزی نشونه به سرشو و گذاشت هم رو چشماشو

 سرد دستات..بیاد باال فشارت.. بخوریم بستنی یه بریم بیا -

 اومد متمس به فرنگی توت یکی شکالتی یکی..گرفت بستنی دوتا امان فروشی بستنی بوفه سمت به رفتیم باهم

 دارم دوست شکالتی میدونستی کجا از تو -
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 .. بود نفهمیده خودشم کنم فکر

 ..بگیرم شکالتی گفتم شیطونی چون چیزه..خوب -

 سطل تو انداخت می بستنیشو ظرف که حالی در شد بلند امان.. خوردیم رو بستنیمون هم با گرفت خندم حرفش از

 :گفت آشغال

 شده ام گرسنه حسابی من بخوریم شام بریم بیا -

 میشه ام گرسنه بیارم باال منم آره..گفتم لب زیر

 کرد تعریف دانشگاش دوران از هم اَمان و...خوردیم شام و رفتیم رستوران به هم با

 شد بد حالش امان داد حال خیلی البته..بود خوبی شب

 گاهباش از بهزاد تا شدم منتظر.. کردم دستکاریش کم یه ماشینمو..ایستادم بهزاد باشگاه دم رفتم ماشینم با صبح

 بیاد بیرون

 :گفتم داد با گوشم دم گذاشتم موبایلمو الکی..بود تابلو وهیکلش بود بلند قد چون دیدمش دور از

 اشغاله میزنم زنگ چی هر..شده دیرم آخه..کنم کار چی من االن -

 سالم -

 .. خودم به گرفتم تعجبی حالت برگشتم

  هستید خوب..شمایید سالم..میزنم زنگ بهت بعداً باشه -

 !!؟..اومده پیش مشکلی.. ممنونم -

 کرده خورد اعصابمو..نمیشه روشن میزنم استارت چی هر ماشینمو برگشتنی.. بخرم چیزی بودم اومده آره -

 :گفت خندید بهم جذابش چشمای با

 کنم کمک تونستم شاید.. ببینم تا کنار برید میشه -

  داشت هایی عضله چه..کردم براندازش بغل واز کنار رفتم

 بزنید استارت برید -

 شد روشن ماشین چرخوندم رو سوییچ رل پشت از رفتم

 :گفتم شدم پیاده ماشین از
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 شدم معطل آفتاب این توی ست دقیقه ده خدایی..نکنه درد دستتون وای -

 کرد نگاه عسلیش شیطون چشمای با و کرد پاک کاغذی دستمال با دستشو

 ..میکنم خواهش -

  کردم اشاره ماشین به دست با

 برسونمتون بفرمایید ندارید ماشین اگه -

 میرم خودم ممنون نه -

 !!؟..کنم چیکار نمیدونستم..نبودید شما اگه حرفیه چه این -

 :گفت کرد جذابی و زیبا خنده یه

  نیاد پیش مشکلی براتون -

 رفتم ماشین در سمت به..بفرمایید مشکلی چه نه

 شد سوار اونم.. شدم سوار

  بهش زدم زل برگشتم طرفش به

 ..کنم جبران انشاهلل گرفتم رو وقتتون ببخشید -

 بود وظیفه..میکنم خواهش -

 :گفتم کردم پرعشوه چشامو

 بهزاد آقا ای وظیفه چه

 :گفت..شد هول..خورد هدف به تیرم انگار

 نکردم کاری..میکنم خواهش -

 میپذیرید قهوه یه به منو دعوت جبران برای حاال -

 :گفت خواسته خدا از اونم

 نه که چرا دارید دوست که حاال -

 ندادم جواب..بود امان خورد زنگ موبایلم..نشستیم شاپ کافی توی رفتیم

  ..نمیدید جواب چرا -
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 :گفتم میز روی گذاشتم موبایلمو عشوه با

 کنه چک منو میخواد االن بود اَمان -

 کنی ازدواج میخوای چرا پس داری دوست رو آزادی که تو -

 زدم دلبرانه خنده

  .. نمیدونم -

 زدن هم به کردم شروع و ریختم شکر ام قهوه توی..اوردن قهوه برامون

 :میکردگفت نگاه بهم داشت

 چیزیه یه چشمات تو میدونستی

 :گفتم ناز با

 !!؟..چی -

 داره شیطنت چشمات.. هیچی -

 بود ناراحت درونم چیزی یه انگار ولی.. اومده خوشش ازم.. خوبه

 نداری دوست -

  بزنم رو حرفی چنین نمیکرد فکر خورد جا

 نبودی دختری با حاال تا انگار شدی هول چرا چیه -

 باال داد ابروشو تای یه

 نه تو شیطونی با دختری با ولی چرا -

 

 شیطونم..بده -

 :وگفت انداخت باال شیطون ابروشو تای یه

 هستم ودلربا شیطون دخترای عاشق من اتفاقاً نه -

 :گفت کرد نگاه ساعتش به

 ..برم باید من -
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 شم بلند میخواستم منم اتفاقا -

 :گفت جلو اورد دستشو

 ببینیم دوباره همو امیدوارم..شدم خوشبخت آشناییت از-

  زد شیطون چشمک ویه ببینیم همو تا میزنم زنگ بهت.. امیدوارم کرد ولمسش گرفت دستمو

  نداری منو شماره شما ولی -

  کشید موهاش تو دستی

 بندازم میس تا بگید رو شمارتون..میگید راست -

 کرد خداحافظی وازم دادم مو شماره

 پررو پسره شد خودمونی زود چقدر.. بودم گرفته بدی استرس..نبود دلم تو دل

 «بکشی زجر و ببینی دشمنت با منو تا اَمان آقا میمونه حاال..بهزاد از اینم» گفتم خودم با نشستم

 سنگ تا دادم آموزش اونو من ولی..ناراحته بهار گل میدونستم..  نبودم خوشحال جورایی یه ولی.. بود درست چیز همه

 بشه

 بهش زدم زنگ برداشتم گوشیمو

 جان امان الو -

 ؟..ندادی جواب گوشیتو ؟چرا..بودی کجا سالم الو -

 بردارم نمیشد بودم ماشین پشت اروم بابا -

 ؟..عزیزم زد شور دلم چقدر میدونی -

 کردم لوس براش کمی خودمو

 نمیشد..بود جلوم پلیس آخه بخشید -

  میان اینا مادرم فردا راستی نداره عیبی... برم قربونت -

  .. دنبالم بیا چهارشنبه پس باشه.. سالمتی به -

 ببینم ارغوان روبا فتانه عمو زن داشتم دوست خیلی

  ..بشناسند منو انها میترسیدم ولی
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 اومد برام اس ام اس زنگ صدای.. میدیدم سریال داشتم تلوزیون جلوی بودم نشسته شب

  بود نوشته دیدم.. کردم بازش

 بیکارم من.. بیرون بیایی میتونی فردا سالم -

 نوشتم براش..انداختمش می تور به باید..کنم کار چی که کردم فکر دندونام الی گذاشتم انگشتمو

 بیام کجا.. ساعتی چه باشه سالم -

 بیا درویش خونه سفره 81 ساعت که اومد پیامش دقیقه 8 از بعد

 ..فردا ،تا پس اکی -

 ..مالیدم هامو شقیقه دستم با بود گرفته درد سرم..بود پاشده به بلوایی دلم تو.. میز روی گذاشتم موبایلمو

 سوخت امان برای دلم..بود شده پشیمون کارم از لحظه یک

 بری آخرش تا باید اومدی اینجا تا بهار نه

 بگیرم آروم تا زدم زنگ نرمین به نکنم فکری اینکه برای

 ناخنای سر..پوشیدم سفید وشال سفید شلوار با صورتیمو مانتو بود گرم هوا چون بپوشم چی که اینم فکر تو صبح از

 رو بلندم

 بود مات صورتی ارایشم..زدم ناخون برق وروش کردم صورتی

 تحرک خونه سفره سمت به شدم ماشینم سوار..رفتم بیرون انداختم وری یک سفیدمو کیف.. بودم شده محشر واقعاً

 کردم

  میزد تند..تند قلبم..بود نشسته پیشونیم رو سردی عرق..بود آشوب دلم تو

 سمت به دادم بیرون محکم نفسمو..شدم پیاده ماشین از..بود 81 ساعت کردم نگاه ساعتمو رسیدم خون سفره به

 رفتم داخل

 دید منو اونم..دیدم دور از رو بهزاد..بود سنتی چیزش همه.. شدم خونه سفره وارد

 .. کردم سالم رفتم سمتش به

 میزنی چی..اومدی موقع به شیطونک سالم -

 کردم نگاه بهش تعجب با
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 :وگفت گرفت خندش ام قیافه از

 قلیونه طعم منظورم بابا..میشه جوری یه دلم..نکن اونجوری چشاتو -

 بود نکرده صحبت باهام اینجوری هم بار یک امان ولی..میزد حرف پروا بی چقدر.. گرگرفتم حرفش از

 نمیکشم من ممنونم -

  پام روی زد دستش با

 ..نباش مثبت اینقدر حاال -

 میشد سوراخ داشت دستم کف..دادم فشار بهم ومحکم کردم مشت دستمو

 چایی سینی یه با اوردند برامون رو قلیون..برم آخرش تا باید پس بودم خواسته خودم

 میکشی قلیون چرا ورزشکارید که شما -

 ندارند دل ورزشکارا مگه خوب -

  کردم بازی کیفم دسته با

 نیست خوب براشون دود اینکه منظورم ولی.. چرا -

  خندید کردوبهم نگاه شیطون بهم

 !!؟..خبر چه خوب..هست حواسم خودم باشی من نگران نمیخواد شما -

 نبود سخت برام اینقدر ولی..میومد بدم امان از اینکه با نمیدونم..میگذشت دیر انگار ساعت

 :گفتم کردم نگاه ساعتم به زدن حرف کلی بعد

 مونده کارام..برم باید من شرمنده -

  پیچوند دورش رو قلیون شلنگ

 ..بریم باهم وایسا پس -

 دستم روی گذاشت دستاشو..دنده روی گذاشتم دستمو..شدیم ماشین سوار باهم

  گرفت برق منو انگار

 داری وظریفی خوشگل دستای عجب -

 چرخوندم رو فرمون و.. بیرون کشیدم ازدستش دستمو
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 !!؟..میکنی اینجوری که بوسیدمت من مگه..شدی ناراحت.. چیه-

 بود پررو بشر این چقدر..میکردم نگاه بهش باز دهن با

 کشیدم نقشه براش که فهمید می سریع بود زرنگی آدم..برسم مقصدم به تا میکردم تحمل باید

 ..بود شهر وسط توی که معمولی آپارتمان یک روبروی رسیدیم

 بخوریم ای قهوه یا چایی یه باال نمیایی -

 ..نبودم آماده من بود زود هنوز ولی چیه مقصدش میدونستم

 بکنه بهم درازی دست نتونه که بکشم ای نقشه باید

 برسم کارام به باید..مونده کارام االن..دیگه روز یه انشاهلل.. ممنوم نه -

 :وگفت کرد جذاب چشماشو

 !!؟..چی بعدی دفعه..بالخره ولی برو در دفعه این -

 میشد چندشم زدنش حرف از دلم توی ولی زدم مصنوعی لبخند یه

 خستم من االن..بعد دفعه باشه -

 :گفت کرد ماشین توی شیشه از وسرشو بیرون رفت کرد باز درو

 نمیدی خداحافظی بوس -

 بیاد بدش ازش داره حق اَمان.. پررو پسر این چقدر خدایا..ترسید دلم

  شنید صدامو خدا انگار..زد بوق و ایستاد سرم پشت ماشینی

 دعوا میاد ماشینیه االن.. بعد دفعه -

 کنی جبران باید اینارو همه بعد دفعه برای... برو باشه -

 میخورد بهم رفتاراش از داشت حالم..گذشتم کوچشون واز گرفتم گازشو سریع

 ماشین فرمون روی گذاشتم سرمو کردم پارک رو ماشین پارک یه بغل..کنم رانندگی نمیتونستم اصالً

 

 هفتم فصل

 ..میکردم گریه همش.. نکردم نگاه آیینه به هفته یک تا.. دیدم آیینه تو خودمو اینکه بعد*

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 ..میکردم وگریه بودم گذاشته زانوم روی سرمو تخت روی بودم نشسته که روز یه

 :گفت فریاد با اتاق تو اومد باراد

 ضعیفی خیلی میدونستی.. کنی گریه بشینی میخوای کی تا..دیگه بسه -

 زدم فریاد گریه با

 ..کرد خردم که چیزم همه بی شوهر اون..دادم دست از رو پدرم مادر ندارم پشتی چون..ضعیفم آره -

 !!؟..کنم کار چی میگی..کنم نگاه آیینه تو نمیتونم حتی هم االن

 ..شد آرومتر مقدار یه باراد

 زا تصادف خانوادموتو منم دارم کسیو من مگه..میکنی پاک رو مسئله صورت.. منی حل رو مسئله اینکه جای به تو -

 دادم دست

 درسمو..شدم بلند وخودم گذاشتم زانوم رو دستامو.. بگیرم غم زانوی اینکه بجای ولی..بود سخت خیلی برام اولش

 رسیدم جایی به خوندم

 :گفتم گریه با

 زنم من!!؟..چی من اما.. مَردی تو خوب -

 بشم زنش من و..خواستگاری بیاد اَمان کردند زور اونا..چون ناراحتم دستشون از که هست عموم خانواده یه

 کنم عمل رو صورتم یا.. بشم پا سرو بتونم.. پولی چه با هم بعد

 کرد مهربونی نگاه بهم ایش قهوه چشمای با

 !!؟..چی برای خوندم درس سال همه این..هستم چغندر اینجا من پس -

 برگردونم رو زیباییت همه میتونم..زیباییه تخصصم من

 زد جویم انتقام ذهن تو جرقه یه

  جدید قیافه با میخوام..بگیرم انتقام شوهرم از میخوام.. کنی عوض مقدار یک چهرمو میتونی -

 کرد اذیتم که همونجور..کنم واذیتش برم سمتش به

 :گفت خندید می که حالی در باراد

 نشناستت کسی که کنم جراحی صورتتو جوری.. میکنم سعی..میکنی تغییر جراحی با آره -
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 نشناستت کسی که کنم جراحی صورتتو جوری.. میکنم سعی..میکنی تغییر جراحی با آره -

  بگیری کمک وازش... مشاوره پیش بری بدی قول باید هم تو ولی

 عوض کل به چهرم..کردم عمل رو بینیم یعنی عمل آخرین وقتی..کشید طول نیم سال یک حدوداً صورتم عمالی تمام

 شدش

 ..نمیشناختم خودمو خودم حتی..بودم شده زیبا خیلی

 ..کردم الغرتر خودمو غذایی رژیم با

 تدس مشکالت با وبتونم بیاد جاش سر بنفسم اعتماد تا بود کرده کمک خیلی..میرفتم مشاورمو های جلسه ماه هر

 کنم نرم وپنجه

  رفتم مختلفی کالسای دوسال این توی

 بگیرم انتقام چطوری که میکردم فکر خودم با شبها

 دارم دوسش برادرم ومثل..هستم باراد مدیون رو اینا ی وهمه..بودم شده سنگ از..نمیکردم گریه دیگه

  تا فرستادم رو نفر یه..اورد رو اَمان اسم که کردم گوش رو نریمان صدای هوا بی.. بودم نرمین خونه که روز یه

 ..بود اَمان خود مشخصات زد زنگ بهم شخص اون وقتی..کنه تعقیب رو نریمان

 *کردم زیاد اینا نرمین با رو وآمدم رفت پس..دوستند باهم که فهمیدم

 بود امان اومدم بیرون فکر از موبایلم زنگ صدای با

 خودم خانمی سالم -

 :گفتم آروم خیلی

 سالم -

 !!...بودی خواب!!؟..خانمم شده چی -

 فرمون روی گذاشتم سرمو..کردم پارک خیابون بغل ماشینمو رفت گیج سرم نه

 :گفت میزد موج توش نگرانی که صدایی با

 اونجا بیام من!! ؟.. کجایی بهارم -

 ..اومدند اینا مادرت..بهترم االن نمیخواد -
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 اونجا بیام کجایی بگو جان بهار.. خونه رسوندمشون االن اره -

 میدم اس بهت رسیدم..خونه میرم میکنم حرکت دارم کجام نمیدونم -

 باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 رسیدم دادم اس امان به..بود دلم توی جنجالی..نبود خوب اصالً حالم.. رسیدم خونه به

 وخوابیدم..خوردم آرامبخش قرصی نکنم فکری اینکه برای رفتم اتاقم تو

  کردم عوض لباس دست 85 صبح از.. ببینم رو وارغوان فتانه عمو زن برم بود قرار امروز

 کردم وزیبایی مالیم آرایش.. پوشیدم ساپورت با..بود شده کار روش که کردم پیدا ای قهوه تونیک یه بالخره

  بود نوشته بود امان اومد موبایلم اس ام اس صدای

 بیا حاضری اگر ام خونه دم من -

 رفتم بیرون سمت به حودم کردن چک از بعد پوشیدم عباییمو مانتوی

 پخوشتی چقدر..سفید شلوار با بود پوشیده بود چشماش همرنگ سبزکه تیشرت یه بود داده تکیه ماشین به امان

 بود شده

 :گفت شد خم کرد باز رو ماشین در دادیم دست بهم سمتم اومد دید منو

 زیبا خانم بفرمایید -

 بود بد داشتم دوست..بودم ترسیده مهربونی همه این از..بود شده جوری یه دلم..بود گرفته خندم حرکتش از

 ..کردیم حرکت خونشون سمت به شد ماشین سوار

 .. نگرفتم گل که افتاد یادم

 بخرم گل برم تا..وایسا دیدی فروشی گل جا یه جان اَمان-

 نیست بست.. هستی خوشگلی این به گلی خودت بخریم گل چرا عزیزم

 نشو لوس امان..اِ-

 بهار کردی زیرو دلمو..میکنی ناز خوشگل چقدر..برم کردنات ناز قربون جان ای -

 میکرد رفتار همینجور باهام روزا اون میشد چی..میداد دست بهم خوبی حس حرفاش از
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 گلفروشی داخل رفتیم تایی دو باهم داشت نگه رو ماشین گلفروشی یک سر

 گرفتیم بود شده تزیین زیبا گلهای با که زیبا گل دسته یه

 ..کنم حساب رو گل پول نذاشت امان کردم کاری هر

 افته یب قراره اتفاقی چه نمیدونستم..بود گرفته پامو تا سر استرس..بود قدیمیشون خونه همون رسیدیم خونشون به

 مدل همون شدیم حیاط داخل..کردم حرکت خونشون سمت به سست پاهای با..بود شده تنگ همشون برای دلم

 ..بود وگیاه گل عاشق عموم..بود

 وت نفسم..رفتیم باال ها پله از شدیم نزدیک ورودی در سمت به..بود کاشته وگیاه گل توش که داشت بزرگی باغچه

 بود شده حبس سینه

 زد داد داخل رفت..کرد باز کلید با و در امان

 ارغوان.. مامان -

 به تندبرداش رو بالکن کنم فکر..بود شده تر دلباز بزرگتر وآشپزخونشون..بود شده عوض مبالشون.. رفتم خونه داخل

 بودند کرده اذافه اشپزخونه

 سالم -

 نمک بغلش بپرم داشتم دوست.بود شده تر وخانم خوشگل چقدر بود ارغوان..نمیشد باورم وای.. طرفش به برگشتم

 :گفتم جلو بردم دستمو

 نمیزد حرفی هیچ..بود شده خیره چشمام تو..باشید خانم ارغوان باید شما سالم -

 :گفت ارغوان به کرد صاف صداشو امان

 بودند شما با جان ،بهار ارغوان -

 :گفت کرد ریز چشماشو اومد بیرون شوک حالت از

 ندیدم قبالً رو شما من -

 ..واوردی عروسم بالخره جان امان-

 ..بود شده شکسته چقدر عمو زن سمت برگشتم

 :گفتم لبخند با
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 بهارم من سالم -

 ..بود شده شوکه من دیدن از هم عموم زن

 میشه بد خیلی بفهمند اگه!!؟..هستم کی من فهمیدن نکنه وای

 وخواهرش مادر کرد رو به امان

 دارید نگه وپا سر آخر روتا ما میخواهید -

 :گفت سریع عمو زن اومدند خودشون به

 انداخت یکی یاد منو چشماتون وهم صداتو هم آخه ببخشید.. بفرمایید -

 نفهمیدن شکر خدارو.. کشیدم راحت نفس یه

 نشست بغلم هم امان رنگشون قرمز سلطنتی مبالی روی نشستم

 رفتند آشپزخونه به باهم هردو عمو وزن ارغوان

 شدن شوکه دیدن رو تو تا دیدی.. هست حواست بهار.. رنگ قرمز فرش به بود شده خیره چشمام

 .. بمونی عزیز براشون هنوز بزار.. بشه خراب تو مورد در فکرشون نذار پس.. مهمی براشون هنوز تو یعنی

  گذاشتیم منتظر رو شما ببخشید -

 زیاد وجدانم عذاب حس چرا نمیدونم..گذاشت میزم جلوی رو شربتی لیوان کردم نگاه ارغوان به کردم بلند سرمو

 !!؟.. میشد

 :گفت شد من حال متوجه که امان.. بودم گرفته استرس

 !!؟..ناراحتی چیزی از جان بهار -

  کردم نگاه جنگلیش سبز چشمای به

 نشدن خوشحال من دیدن از مادرتون اینکه مثل -

 :گفت امان حرف وسط پرید ارغوان بزنه حرفی اومد تا امان

 .. دارید و بهار گل عموم دختر شباهت خیلی شما آخه -

 

 .. دارید و بهار گل عموم دختر شباهت خیلی شما آخه -
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 افتاد اون یاد دید رو شما وقتی مادرم..صداتون و چشاتون رنگ مخصوصاً

 ..مرده یا ست زنده اون نمیدونیم هنوز ما و شده گم بهار گل فهمید وقتی کشید درد خیلی

 ..شد فشرده خودم بیرحمی از قلبم..داشت دوست من اندازه اونو

 ..داشت دوست منو زن این چقدر که نبود یادم

 بودم انتقام دنبال همش ومن میکرده گریه بودم شده گم من اینکه بخاطر اون

 :گفت شد اشکی چشماش ارغوان

 ..بود شما شبیه..اسمشم حتی -

 بگیرم رو اشکم جلوی نمیتونستم..شد اشکی هم من چشمای

 :گفت ارغوان به گرفت ام گریه دید که امان

 نشد دیدی ولی.. کردیم تالش کردنش پیدا برای خیلی.. داشتیم دوسش هم ما..ارغوان کن بس -

 :گفتم نبرند پی احساسم از اینکه برای کردم پاک اشکامو

 !!؟..چیه دادن دست از عزیز مرگ میدونم....میگیره ام گریه منم کنه گریه جلوم کی هر جان امان نه -

 :وگفت کرد پاک چشماشو دستمال با ارغوان

 ..دادی دست از تصادف تو مادرتو پدر که گفت امان جان بهار ببخشید -

 بهاری گل کردم فکر لحظه یک دیدمت وقتی چون..فرستاده ما برای رو تو خدا انگار

  اومد بیرون آشپزخونه از عمو زن

 بسابم سرشون رو قند بهار وگل امان برای خودم میخواستم..بود عروسمون اون -

 بود نزده من از حرفی امان چون.. میکردم بازی فیلم اینجارو باید

  رفت ای غره چشم مادرش به..بود شده هول امان..کردم نگاه امان به الکی تعجب با

 کنیم صحبت باید ما بهار -

 :گفتم عمو زن و ارغوان به برم زودتر اونجا از اینکه برای

 ..نیست صادق من با هنوز.. شما داداش این ببخشید -

 کردم نگاه ساعتم به الکی شدند بلند همه.. شدم بلند جام از
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 مونده کارام.. برم من -

 :گفت بهم عاجزانه امان

 میدم توضیح برات رو چی همه راه تو ببرمت کن صبر بهار -

  کرد نگاه خصمانه وخواهرش مادر به

 :گفت جلوم اومد ارغوان

 میشیم خوشحال خیلی.. بیا خودت شدی بهتر اگه..میکنم درکت باشی ناراحت امان دست از داری حق تو عزیزم -

 :گفت کردو بغل منو جلو اومد عمو زن

 میدی بهارو گل بوی حتی -

 شد سرد دستام..اومد پایین فشارم..شد تر فشرده قلبم

 نکنید اذیت حرفاتون با بهارو اینقدر..کن بس مامان -

 :گفتم کردم نگاه بهش پوزخند با

 کرد اذیتم شما دروغای..نشدم ناراحت حرفاشون اصالًاز -

 اومد دنبالم امان..رفتم در سمت به کردم خداحافظی عمو وزن ارغوان از لبخند با

 کنم پنهان ازت نمیخواستم خدا به..وایسا لحظه یه بهار.. بهار -

 دادم تکیه بهش رسیدم ماشینش به

 برم تاکسی با یا میبری منو -

  میبرمت خودم باشه -

 کرد وحرکت برد خونه بیرون رو ماشین..شدم سوار ومنم شد ماشین سوار

 خدا به بهار -

 :گفتم اوردم باال دستمو

 میکنی تعریف فرصت سر بعداً..بشنوم چیزی نمیخوام االن -

 .. بهارجان باشه -

 ..بود گلوم توی بدی بغض..بودیم ساکت هردومون خونه تا
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 کردم خداحافظی سریع رسیدم خونه به..کنم خالی وخودمو برسم خونه به سریع داشتم دوست

 ..مبل روی نشستم عصبانیت با.. شدم خونه داخل.. رفتم خونه سمت به

 اینکه برای میکشیدم نقشه روز هر من ولی بودند من دنبال دوسال اینا..بودم شده خودخواه من چقدر

 ..میکرد خفم داشت جور بد وجدان عذاب..بگیرم انتقام امان از چطور

 ..بگم بهشون چیجوری..کنم چیکار بودم فکر این به شب تا

 بود نوشته بود امان اومد اس ام اس موبایلم

 دلخوری ازم هنوز -

 ..نگفتی بهم که داشتی خودت برای چیزی یه شاید شدم آروم االن..نه نوشتم جوابش در

 بود نوشته اومد پیام دوباره دقیقه یک از بعد

 تویی من ندار و دار که فعال ، خیال بی را دنیا!است مکافات دار دنیا گویند می))

 ((!!!...مکافات ندیدنت و

 

 شد فشرده قلبم..افتادم کردم باهاش که کاری یاد وقتی ولی..شد گرم قلبم..اومد لبم به لبخندی لحظه یک

 ..بیاد تا نشدم باراد منتظر.. خوابیدم شب سر

 دویدم دنبالشون..هستند مادرم پدر کردم احساس..دیدم دور از پوش سفید دونفر.. بود گرفته مه رو جا همه

 بابا..مامان..زدم صداشون پشت از

 گرفت قلبم نگاهش رنجش از..بود نشسته سنگینی غم چشمانش تو برگشت پدرم

 .. بود شده قفل پاهام..دادم ادامه راهشون به بدن جوابمو اینکه بدون

 ندادند جوابمو.. میکردم صداشون چی هر من برم دنبالشون نمیتونستم

 ..میلرزید بدنم..بود کرده عرق صورتم تموم..شدم بلند خواب از

 میکرد گز گز دادم که فشاری خاطر به پاهامو که..بود واقعی خوابم اینقدر

 ..داشت پیامی خواب این میدونستم..کشیدم پیشونیم به دستمو

 مادرم پدر حتی..بودم برده یاد از رو همه کینه این بخاطر.ناراضیند من کارای دست از مادرم پدر اینکه
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 ..میکردم تموم بهزاد با تر سریع چه هر باید

 هشتم فصل

 :گفت آلود خواب صدای با و برداشت رو گوشی بهزاد به زدم زنگ شدم بلند صبح

 جانم -

 بهارهستم سالم-

 زدی زنگ ما به خانم عجب چه تویی بهار -

 بزنم حرف باهات میخوام بیرون بیایی امروز میتونی-

 :وگفت کشید طوالنی خمیازه یه

 باشی شده پیاده شیطون خر از امیدوارم..کنیم صحبت باهم میگم که شاپی کافی به بیا میتونم ظهر خوب -

 بنویسم تا بگو ادرسشو فقط باشه -

 ..کنم تموم سریعتر چه هر داشتم دوست..کردم خداحافظی سریع.. نوشتم آدرسو اینکه بعد

 بود داده بهزاد که آدرسی سمت به افتادم راه شدم ماشینم وسوار شدم حاضر ظهر

 زدم رو اتصال دکمه..میزد شور دلم..بود افتاده امان اسم..برداشتم رو گوشیم.. خورد زنگ موبایلم

 رستوران یه توی بریم گفتم بزنیم حرف باهم بود قرار!!؟...خانمی کجایی.. بهارم سالم -

 بودم نداده خبر امان به اومد یادم تازه

 اونجا میرم دارم دارم کالس..ها بچه از یکی خونه امروز.. نبود یادم اَمان ببخشید -

 جایی یه بریم بگو شد تموم کالست عزیزم باشه-

 بغل صندلی روی کردم پرت رو وگوشی خداحافظ باشه گفتم سریع..بود روبروم پلیس

 ..پرسیدم پسر یه از پایین دادم رو ماشین شیشه.. بغل زدم کنم پیدا بودم نتونسته آدرسو

 برم باید سمت کدوم رو یاس شاپ کافی آقا ببخشید

 :گفت شد خم پسره

 ..راست سمت رفتی که چهارراه این -

 ..کردم پیدا رو شاپ کافی..آدرس سمت ورفتم کردم تشکر ازش لبخند با
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  دیدم رو بهزاد شدم شاپ کافی داخل زدم و قفل...کردم پارک رو ماشین

 :گفت جلو اورد دستشو سمتش رفتم

 خانم خوشگل سالم -

  صندلی روی نشستم بدم دست بهش اینکه بدون

 ..برم بزنم حرفایی یه اینجا اومدم من -

 .. معلومه بله-

 :گفتم واروم سمتش به شدم خم

 دارم دوست رو امان من..بود اشتباه تو منو دوستی..بهزاد ببین -

 :گفت داد فشار ومحکم گرفت برداشت میز روی که دستمو بهزاد

 .. درنیار رو تنگا ادای برای هم تو..کنم تمومش خوب باید میکنم شروع که کاری من -

 عوضی میکرد من درباره فکری چه.. بودم شده عصبی حرفش از

 :گفت انداخت باال بدجنسی با ابروشو تای یه

 خواستی خودت پس..بود بهونه یه ماشینت شدن خراب نمیدونم میکنی فکر-

 بودم شده متنفر ازش..بکشم بیرون دستش از دستمو میخواستم

 !!؟..خبره چه اینجا -

 ..دستامون به زده زل نشسته خون چشمای با امان دیدم.. صدا طرف برگشتم

 ..کنم سکته بود نزدیک ترس از

  :گفت کرد ول دستمو بهزاد

 بود خیرت ذکر آقا اَمان.. به -

 دنمب..بودم ترسیده...افتاد زمین به فجیعی صدای با میز محتویات تمام و.برگشت ومیز..  میز زیر زد شد عصبی امان

 لرزیدن به کرد شروع

 .. بهزاد صورت تو کوبوند مشت ویه.. حمال.. آشغال شو خفه -

 شد سرازیر واشکام..بودم گرفته دهنمو دستام تا دو با رفتم کنار شدم بلند صندلی واز زدم جیغ
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 میکردم گریه فقط ومن میزدند و همدیگر

 میزدند نفس نفس هردو..میومد خون امان بینی از..کردند سوا هم از رو تاشون دو اومدند شاپ کافی کارکنان

 ..بود گرفته وجودمو تمام ترس..بود شده قفل پاهام..من سمت اومد اورد در کارکنان چنگال از خودشو

 . میخورد تکون ترس از چشمام نی نی...زد زل بهم صورتم جلوی اومد

 ..کشوند آتیش به قلبمو که...بود نشسته غمی یه چشماش تو

 آشغالند.. کفتارهای همین لیاقتت واقعاً -

 کردم صدا واسمشو رفتم دنبالش..اومدم خودم به من..در سمت رفت و

 بدم توضیح برات بذار..وایسا امان -

 ..شد محو دیدم جلوی از الستیکا شدن سابیده صدای وبا.. شد ماشین سوار جت مثل ولی

 وت غمگینش نگاه اون هنوز..افتادم راه خونه سمت به شدم ماشینم سوار سریع..بودم ترسیده.. میزد تند تند قلبم

 ..ذهنمه

 ..رفتم زیرش و بازکردم آبو دوش بیارم در لباسمو اینکه بدون رسیدم خونه به

 داشتم رو بودن بد احساس یه برعکس..کارم از نداشتم خوشایندی احساس هیچ

 ..بود غمگین امان مثل هم پدرم چشمای..شد تعبیر خوابم

 ..کردم کار چی من خدایا.. کردم گریه بلند بلند.. بلند دوش زیر

  هیچ نیوفتاد خاصی اتفاق هیچ..بود لجبازی بخاطر اینا همه

 میکنند موردم در بد فکرای فردا از همه االن..افتاد زبونا سر تو هم اسمم

 ..افتاد نرمین به فکرم..اینجام من نکن گریه..بگه بیاد که کسی.. داشتم امن آغوش یه به احتیاج چقدر

 دارم اطمینان بهش که..کسیه تنها اون

 .کردم تنم رو پوشم وتن انداختم چرکا لباس توسبد خیسمو لباسای

  برداشت سوم بوق گرفتم رو نرمین شماره

  بهار سالم -

 :گفتم گریه با
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 نرمین -

 ..میکنی گریه داری..شده چی بهار -

 :گفتم باال کشیدم رو بینیم

 دارم احتیاج بهت خیلی اینجا میایی نرمین..آره -

 میوفتم راه االن باشه -

 ..نمیومد بند اشکام..پوشیدم لباسمو..میز روی گذاشتم رو گوشی

 کردم باز رو ورودی ودر..زدم رو ایفون اومد خونمون زنگ صدای

 

 ..کردم مچاله وخودمو مبل روی نشستم

 :گفت زنان نفس..نفس نرمین

  بهار -

 اومد سمتم به مبلم گوشه که دید منو

 !!؟.. شده چی بهار -

 اومدم بیرون بغلش از شد تموم وقتی..کردم تعریف براش رو ماجرا وتموم..کردم گریه زار..زار کردم بغل رو نرمین

 بود شده زده شوکه

 بودی نگفته من به رو مهمی این به موضوع..اَمانی زن االن تو یعنی -

 :وگفتم انداختم پایین سرمو

 زد آتیش دلمو نگاهش..کنم کار چی میگی حاال..میترسیدم آخه -

  کرد نگاه بهم اش شده آرایش عسلی چشمای با

 رو دیگران بعد میکشونه آتیش به خودتو اول انتقام..کردی بدی کار خیلی -

 :گفتم باال کشیدم دماغمو

 خواستم نمی..نرمین بودم پشیمون بخدا -

 کنی معرفی بهش تو خود باید من نظر به!!؟..بکنم میتونم کار چی ببینم کنم فکر بذار..شده حاال -
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 :گفتم دادم تکون ترس با سرمو

 .. دادم وبازیش بودم زنش من بفهمه اگه..میکشه منو.. نه -

 دارند تعصب ناموسشون رو خیلی خانوادمون چون..میکنه کارو این عموم نکشه اگر میکشه منو حتماً

 :گفت میمالید دست با چونشو که حالی در نرمین

 ..کردی بازی شیر دم با چرا..جوریند چی خانوادت میدونستی که تو -

 :گفتم گرفتم غمگینی حالت

 نمیکردم فکر چیزی به انتقام جز به..بود بسته چشمامو انتقام نمیدونم -

 میده انجام العملی عکس چه ببین..بیا هم تو کردم دعوت هم امان..مهمونیه خونمون هفته این باشه

 بکن فکری یه زدن غمبرک جای به هم تو..شد بلند جاش از

 :گفت برداشت کیفشو

 .. میزنم زنگ بهت.. میرم من حاال -

 دادم تکون سرمو باال کشیدم دماغمو

 خودمو حتماً گناهش وهم نمیترسیدم مرگ از اگه..میکشت منو داشت وجدان عذاب..موندم تنها ومن رفت نرمین

 میکشتم

 ..گریه بود شده خوراکم.. نرفتم بیرون اصالً منم..شد ازش خبری نه زد زنگ نه امان هفته یک این توی

 ومدمی دوساعت یکی روزا بود نرمین فقط..میداد عذاب منو بیشتر تنهایی..مسافرت بود رفته سمینار برای هم باراد

 ..میدیدم کابوس شبا ومیرفت

 نمیشناختم پا از سر.. ببیندم رو امان میخواستم اینکه از..بود مهمونی اینا نرمین خونه هم امشب

 ملکه مثل..بود شده بلند قدم پوشیدم طالییم کفشای طالییموبا ای قهوه لباس..کردم درست زیباتر خودمو همیشه از

  بودم شده ها

 رفتم طبقشون به آسانسور با..شدم ساختمون وارد و.. خوندم لب زیر قل 4 یه.. داشتم استرس..رسیدم خونشون به

 زل اون ولی..دادم سالم فقط نکردم توجه تیپش به اصالً..کرد باز درو نریمان..میومد مالیمی موسیقی صدای زدم در

 من به بود زده

 ..بودم شده معذب من
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 میپرسید که بود نرمین صدای!!؟..کیه نریمان -

 :گفت دید منو دراومد طرف به

 داشتی نگه در دم بهارو کجاست حواست نریمان..شدی خوشگل چقدر.. بهار من خدای -

 رفت سالن سمت دربه ازکنار ببخشید یه اومدبا خودش به نریمان

  ..کرده خوشگل چه ببین وای.. تو بیا -

 :گفتم نرمین گوشش در..  اروم خیلی

  اومده هم امان-

 خودشه تو نشسته گوشه یه ولی آره -

 .. ببره اتاقش تو تا...نرمین به دادم اوردم در رو مانتوم

 شدم سالن وارد راحت نفس یه وبا کردم چک خودمو.. در بغل آیینه از

 ..گشتم امان دنبال چشم با ندادم اهمیتی..اومد باال من سمت به.. سرها همه شدم وارد وقتی

 ..بود نشده من حضور ومتوجه بود نشسته ای گوشه دیدم رو امان

 انداختم هم روی پاهامو.. باشم امان دید معرض تو که صندلی روی نشستم ای گوشه

 قفل هم به هامون نگاه..افتاد من به چشمش کشید محکم نفس یه اورد باال سرشو امان..بود من پی حواسا همه

 گرفت ازم نگاهشو سریع..شدش

 !!؟..خبرا چه!! ؟..خوبی بهزاد آقا به -

 !!؟..میکنه کار چی اینجا این وای..بشه رگ به رگ بود نزدیک گردنم که برگردوندم صدا طرف به همچنان سرمو

 ..لرزید دلم..شدم روبرو امان عصبی نگاه با برگردوندم سرمو

 :گفت پریشون خیلی و اومد سمتم به نرمین

 ..نیا بگیم نمیتونستیم ماهم..اومده خودش پیش از خودش بهار ببخشید وای -

 کشیدم بلند نفس یه کشیدم پیشونیم روی دستی

 مشبسوزون تا گذاشتم قرار باهاش من میکنه فکر االن..نشسته خون به امان نگاه ببین!! ؟..نرمین کنم کار چی حاال -

 شما شدی خوشگل چه..خانم بهار سالم -
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 آشغال پسره..دهنش تو بریزه دندوناش تموم تا میزدم مشت یه نبودیم مهمونی تو اگه..سابیدم هم روی دندونامو

 :وگفتم کردم نگاه نرمین به شدم بلند

 نیست اکسیژن انگار اینجا.. نرمین تراس رو رفتم من -

 اکسیژن کردم احساس واقعاً..بخورم تازه هوای تا رفتم تراس توی..میکرد نگاه منو داشت خنده وبا شدم رد بغلش از

 ..کمه

 میکنه نگاه منو داره موذی لبخند یه با بهزاد دیدم برگشتم..شد بسته تراس در

 ..دیوار قسمت داد هل ومنو گرفت دستمو..بیرون برم اومدم کردم نگاهش اخم با..بگذرون بخیر و امشب خودت خدایا

 :گفت عصبی صدای با گرفت چونمو

 بدهکاری بهم تو خوردم کتک بخاطرت..کنی فرار دستم از نشد قرار -

 دادم وهولش گذاشتم سینش رو دستمو..بودم ترسیده..بود گرفته درد چونم

 آشغال کثافت گمشو -

 :گفت گلوم روی گذاشت دستشو شد تر عصبی

 !!؟... بودی کی با -

 بود شده خشک لبام..بود شده سخت برام کشیدن نفس

 بود امان صدای..میشم عاشقانتون حرفای مزاحم ببخشید -

 ..کردن سرفه به کردم شروع من و برداشت گلوم از دستشو سریع بهزاد

 کنم پیدات بیام گفت بهم داشت کارت نریمان بهزاد آقا -

 شد خونه داخل از و کرد من به نگاهی یه عصبانیت با بهزاد

 داخل ورفت داد تکون تاسف معنای به سرشو عصبانیش چشمای با..بود نشده قطع هام سرفه هنوز

 ..بود بدتر زشت حرف تا صد از کارش این..شدم خورد

 بکشم نفس بهتر تونستم تازه خوردم که آبو..بخورم آب تا رفتم آشپزخونه سمت به میسوخت گلوم

  آشپزخونه داخل اومد عصبی بهزاد

 وسهبب لبامو میخواست گرفت موهامو.. سیاه نخود دنبال میفرستید منو حاال.. آشغال دختره میکنم حالی بهت االن -
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  شد خم کرد ول منو حساسش جای به زدم زانو با

 هرزه دختره..آی..آی-

 ..اومدند آشپزخونه به ما صدای سر از همه

 گرفت رو گلوم بغض..میزد تند..تند قلبم..میلرزید بید مثل بدنم

 سمتم به اومدند امان و نریمان

 :گفت بلند صدای با نریمان

 !!؟..کردی کار چی بهزاد -

  کرد صاف خودشو بهزاد

 میکردیم صفا مقدار یه داشتیم هیچی -

 کشیدم صورتش روی ناخونام با بهش پریدم نشد حالیم یهو

 کثافت.. آشغال گو دروغ -

 عقب کشید گرفت منو نریمان

 کردیم کارا چی هم با ما بفهمه جونت امان میترسی چیه -

  زدم داد بلند صدای با

 کثافت.. شو خفه -

 کنم حمله سمتش نمیذاشت..بود گرفته منو سفت نریمان

 چسبید امان کرد ول منو هم نریمان..بهزاد صورت تو کوبوند مشت یه شد عصبی امان

 نشناس نمک..آشغال دهنتو اون ببند -

 میدیدم رو امان فقط..نبود جا هیج به حواسم

 :گفت ای موزیانه خنده با بهزاد

 ناراحتی پریده من با عشقت یا نامزدت چیه -

  زد داد تشر با نریمان

 ..بهزاد کن بس -
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 رفت و بهزاد پای جلوی انداخت توف یه کرد آزاد خودشو امان..بود شده سرد بدنم تمام..بود گرفته گریم

 کنه ول خودشو مردا چنگال از نتونست ولی بزنه رو امان اومد بهزاد

 اومد سرم پشت نرمین..نرمین اتاق تو رفتم منم

 !!؟..کنیم کار چی حاال شد بد خیلی بهار -

 :گفتم گریه با.. میبستم رو مانتوم های دکمه که درحالی

 بود من تقصیر..دیدند همه شدنشو خورد.. ریخت زهرشو بهزاد..شد تموم چی همه دیگه -

 رفتم بیرون سمت به برداشتم کیفمو

 .. پیشت میام فردا کن رانندگی اروم باش مواظب -

 ..بکوبونم دیوار به خودمو ماشین با داشتم دوست..شدم دور اونجا از سرعت به شدم ماشین سوار

 کردم پارک رو ماشین رسیدم خونه به..بود شده تار چشمام

 واشک بودم بیدار صبح تا..کردم غلط خدا..کن کمکم خدایا بیاره خودش سر بالیی امان نکنه..رفتم خونه داخل به

 ..ریختم

 ..نمیومدم پایین هم تخت روی از حتی من گذشت ماجرا اون از هفته یک

 میکرد مراقبت ازم روزنرمین چند این توی

 ..بیرون بریم کرد وادار ومنو اومد خونمون نرمین امروز...زاری گریه فقط بود شده زندگیم

 ..بودم دلخور خودم دست از هنوز من ولی رفتیم پارک به هم با

 کنم فکر بجاش نکنم گریه دیگه گرفتم تصمیم..بود کرده بهتر حالمو آزاد هوای مقدار یه ولی

 اغونشد این از بیشتر نرم سراغش دیگه بهتر پس.. کرد جمع نمیشه رو شده ریخته که آبی.. بکنم باید چکار ببینم

 نکنم

 نبودم سابق بهار اون دیگه من ولی..داشتم که شاگردی تا چند دادن درس به کردم شروع شنبه روز از

 

 نهم فصل

 .. میرفتیم بیرون به نرمین با روزا بعضی..  بودم کرده بیشتر رو خصوصیم کالسای
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 بهتره ام مرده من کنند فکر عموم خانواده همونکه.. کرد کاری نمیشه..بودم پذیرفته دیگه

 لپ توی سرش مبل روی نشسته دیدم پذیرایی توی رفتم..بود اومده سفر از تازه باراد..شدم بلند خواب از که امروز

 تاب

 گذاشتم تابش لپ صفحه روی دستمو نشستم بغلش رفتم

 نکردی پیدا دختر دوست!! ؟..بود خبر چه بگو..تابو لپ اون کن ول -

 :گفت شکوند دشستشو انگشتای مبل روی گذاشت تابو لپ باراد

 بودم کرده گم رو شبم روز که بود شلوغ سرم اینقدر بابا نه -

 کردی اذیتش.. شوهرت با کردی کار چی تو -

 ...شد غمگین چشمام

 :گفت هم تو کرد اخماشو

 کرده ولت!!؟.. شده چی -

  گفتش بهم اوایل..بود جدی مسایل این تو خیلی باراد..میکرد بازخواست منو وگرنه میگفتم دروغ بهش باید

 ... دارم شوهر گفتم براش منم..نشنوم چیزا این از پسرو دوست.. ولی بیام برم میتونم

 .نباشه خونه تنها من با زیاد میکرد سعی..شد تر سنگین سر من با باراد روز اون از

 ..باراد کرد ول منو..آره -

 :گفت هم تو کرد بیشتر اخماشو -

 ..بهار کنی پنهون ازشون میخوای کی تا...نگفتی بهش واقعیتو چرا -

 :گفتم گرفت چشمامو جلوی اشک

 ام مرده من کنن فکر اونا بهتره.. وقت هیچ -

 بمونه کاره نیمه حرفمون شد باعث باراد موبایل صدای

 ..پذیرایی تو اومد بیرون لباسای با اتاقش تو رفت سریع شد بلند باراد

 بیمارستان برم باید االن.. نمیام امشب من بهار -

 ..بود چی از نمیدونم میزد شور دلم..دادم تکون فهمیدن معنای به سرمو
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 :گفتم برداشتم موبایلمو الود خواب..خورد زنگ موبایلم بود غروب نزدیکای

 بله -

 اونجا میاد داره امان.. برو خونه اون از سریع چه هر بهار -

  شدم بلند جام از شد باز چشمام ناخوداگاه حرف این از

 نرمین چی برای -

 بهاری گل همون تو میگه امان به میپره دهنش از نریمان امروز.. گفتم قضیتو نریمان به من -

 بریزم سرم بر خاکی چه ببینم من باشه.. نرمین نکشتت خدا -

 باز اتاقم در که بردارم رو ام شناسنامه اومدم ساکم تو گذاشتم لباس دست چند پوشیدم شلوارمو کردم قطع رو گوشی

 شد

 

 :گفتم گذاشتم قلبم روی دستمو

 ..زمان امام یا-

 میکرد نگاه بهم خشمگین قیافه با بود امان

 میبرند تشریف جایی خانم -

 رسید خونه به سریعی این به چطور..بود اومده بند زبونم ترس از

 جلو اومد شناسنامم به افتاد چشمش-

 ؟..چیه اون -

 :گفتم لکنت با..کردم قایم پشتم بردم رو شناسنامه من

 هیچی..هی -

 بود ربیشت اون زور ولی بگیرم محکم کردم سعی خیلی..کشید رو شناسنامه پشت از و کرد دراز دستشو سمتم به اومد

 ..کرد نگاه وبهم کرد باز صفحشو

 .. همتی بهار گل -

  زد رو دومش صفحه
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  همتی امان همسر نام -

 بزنم حرفی نمیتونستم بود شده قفل دهنم

 ..بودی زنده آشغال توی -

 میکشه منو االن گفتم..بود عصبی اینقدر

 ..افتادم گریه به ترس از

 کرد اشاره بهم انگشتش با

 ..میشد وسفید سرخ..بود تنها من با که بهار گل اون کو -

 ..میزاره قرار دیگه مرد یه با االن ولی

  زدم داد گریه با..بود شده خیس گریه از صورتم

 میدم پشگل بوی که پشمالو دهاتی گفتی تو..متنفری ازم گفتی بهم تو..کردی خیانت بهم تو..تو -

 :وگفت کرد نگاه بهم عجز با

 بود کرده خودش خام منو سحر..خواستگاریت اوردن منو زور به آخه..کردم غلطی یه.. کردم اشتباه موقع اون -

  کردم خالی خودمو حرفا اون با همین برای..تو تقصیر میکردم فکر موقع اون

 با تو از قبل سال یک حدود.. نکردم تو به خیانتی پس..بود من صیغه هم سحر..بود خودم تقصیر فهمیدم ها بعد ولی

 ..بودم اون

 میخواست دلم منم..  نبودی اجتماع تو ولی.. بودی قانع همون به بودم جور هر من اگه..بودی ساده دختر یه تو هم بعد

  باشه وآراسته شیک زنم

 داشته تفاهم باید کنی ازدواج میخوای وقتی..نکشیدی چشمات تو خدا رضای محض مداد یه عقدمون روز تو حتی ولی

 و من.. ولی باشی

 بهار گل همون با چقدر ببین خودتو االن..داشتیم هم فرهنگ اختالف.. هیچ نداشتیم که تفاهم هم با موقع اون تو

 ..داری فرق ساده

 زا بودم شوهرت من وقتی حتی که تویی..گذاشتی قرار دیگه مرد یه با شوهرتم من میدونستی اینکه با حتی که

 ..میشدی وسفید سرخ خجالت

 ..توالتم میز آیینه به کوبوند مشت با
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 ..گرفتم گوشامو زدم جیغ

 هدیگ نفر یه با نامزدش یا دخترش دوست که واون این سوژه شدم..سفید پیشونی گاو شدم..کردی خورد منو تو ولی

 روهم ریخته

 ..کردی له غرورمو چقدر ببینی نیستی مرد..بودی من زن تو بفهمند اگه وای

 میکردم لعنت وخودمو.. سوخت براش دلم.. میگرفت آتیش قلبم حرفش هر با

 .. میرفت خون دستش از

 :وگفت کرد ریز چشماشو

 ..کرد عملت مفتکی اونم..کردی زندگی مجرد مرد یه خونه توی چطور تو

 نمیده انجام خیر کار بنایی زیر هیچ بدون کس هیچ زمونه دوره این تو

 

 :گفتم هم تو کردم اخمامو برخورد بهم

 !!؟..چی یعنی حرفت این -

 :وگفت گرفت دستامو بود زده بیرون گردنش رگای اومد طرفم به

 ..بشه معلوم تا قانونی پزشک میایی من با فردا شما یعنی -

 :گفت زد خند نیش یه

 باشه شده جراحی اونم شاید -

  شد وحشی بیشتر حرکتش این با..گوشش در زدم کردم بلند دستمو

 ..شد خورد دندونام تموم کردم حس دهنم تو کوبوند محکم کشیده یه

 ..کنم رفتار باهات حیوون مثل باید..نزد رو تو نمیشه اینکه مثل -

 :گفتم سوزوند رو گلوم که فریادی با

 کنی بلند دست من روی نداری حق تو..اشغال بیرون گمشو -

 ..شکست فجیعی صدای با..پنجره..شیشه تو کوبوند برداشت رو صندلی..  پایین بیار صداتو-

 داشته نگه زنمو دوسال که کنم شکایت باراد از برم که نداری دوست تو
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 ..کردم نگاه دستش به کنه شکایت بره راحت خیلی میتونست.. ترسیدم حرفش از

 .. کنم کل کل باهاش نباید..بود شده خورده شیشه از پر خونه میرفت خون دستش از

 ..کرد خالی ها شیشه سر رو ودلیش دق اون ولی..میکشت منو شاید بود اون بجای کی هر

 ..بود شده کبود روش رنگ بود خورده حرص که بس از

 :گفتم سمتش رفتم گریه با

 ..دکتر بریم بیا میره خون ازش داره دستت..میام من بگی تو جا هر فردا باشه -

 ..ببندم روشو تا بیار دستمال یه برو نمیخواد -

 ..برداشتم دستمال یه توش از کشوندم بیرون رو کشو.. اشپزخونه سمت رفتم شدم بلند سریع

 بود گرفته رو دستش یکی اون دستش با اتاق تو رفتم

 ...فهمیده شو درد تازه کنم فکر..بود کرده جمع صورتشو

 ..اوردم باال دستشویی تو رفتم شدم بلند گرفتم تهوع حالت..دیدم که چیزی از ببندم که جلو اورد دستشو کف

  بود شده معلوم گوشتش سفیده من خدای

 رفتم سمتش به شستم صورتمو

 دادی دست از خون عالمه یه..بد خیلی وضعش این دکتر بریم پاشو -

 ..کردم حرکت سرعت با و شدیم من ماشین سوار باهم

 

 ظلومشم قیافه برای دلم..بود بسته وچشماشو صندلی پشتی به بود داده تکیه سرشو..کردم نگاه بهش چشم گوشه از

 رفت غش

  :گفت دید دستشو تا دکتر.. داخل رفتیم.. رسیدیم بیمارستان به

  حسابی مرد دستت با کردی کار چی -

 خورد بخیه تا 11 دستش..زد بخیه دستشو بخیه نخ با بعد زد حسی بی آمپول اول.. اورد رو بخیه نیاز مورد وسایل

 ..رفتیم بیمارستان بیرون به هم با و گرفتم دکتر از رو نسخه..نمیکرد نگاه بهم هنوز

  گرفت دستمو امان برم اومدم ایستادم داروخانه یه مقابل
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 میرم خودم من.. بری تو نمیخواد -

 ..داروخانه..سمت رفت و شد پیاده ماشین از..  گفتم ای باشه سر با

 ..بستم وچشامو فرمون رو گذاشتم سرمو..میکرد درد شدت به سرم

 ... بود دستش داروها مشمای..میداد اومدنش از خبر در صدای

 من خونه میریم -

 :گفتم شده متعجب چشمای با سمتش برگشتم

 نیووردم لباس من اخه..االن همین -

 ..میریم برمیداری لباس میریم خوب-

 اما-

  اورد باال دستشو

 کن حرکت..میگم که همینی -

 شدم پیاده ماشین از..کردم حرکت خونه سمت به نبود بحث موقع االن.. کشیدم بلندی نفس یه

 اغوند که دیدم اتاقمو برگشتم کردم عوض رو مانتوم..برداشتم رو بودم گذاشته ساک تو که لباسام..رفتم خونه داخل

 شده

 نیست امان دیدم کردم نگاه رو ماشین توی..رفتم ماشین سمت به کردم قفل درو

 ماشینش سمت به رفتم..دیدم رو امان ماشین برگشتم..اومد سرم پشت از ماشین بوق صدای

 ..میرفتیم من ماشین با خوب.. شدم خم شیشه از

 :گفت بیحالی با امان

 بریم بیا کن قفل رو ماشین برو نه -

 بود ماشینی عجب..رفتم ماشینش سمت به کردم قفل ماشینمو

 ..افتادم وراه زدم و استارت

 برم باید کجا از-

 :وگفت کرد اشاره چپ سمت به دستش با
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  برو آخر تا رو چهارراه این-

 گفت که ادرسی سمت به کردم حرکت

 زدم رو وقفل کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین..داشتم نگه شیک آپارتمان یه روبروی

 رسیدیم هفتم طبقه به..شدیم آسانسور سوار هم با

 کرد باز درو و انداخت در تو و کلید سالمش دست با

 نفره 2 خوری ناهار میز بژویه رنگ به مبل دست یه..بود بزرگی نسبتاً خونه شدم خونه داخل

  بود عسلی رنگ به کابینتاش متوسط اندازش هم آشپزخونه..خواب اتاق تا دو

 انداخت مبل روی وخودشو..انداخت اپن روی کلیدو

 طرفش به بردم آب با رو مسکن..بود داده یاد بهم باراد همه اینارو..بود مسکن یه توش برداشتم داروهاشو کیسه

 ..شه ساکت دردت تا بخور اینو بیا -

 کرد نگاه بهم سبزش چشمای با

 !!؟..کنم کار چی قلبمو درد -

 ..نشه معلوم بغضم تا دادم فشار بهم لبامو

 ..کشید صورتم رو سالمش دستش با..بود خیس چشمام..کرد نگاه چشمام به

 ..انداختم پایین سرمو من

 نه مگه..زنمه شدم عاشقش نگاه یک با که دختری داره خنده خیلی -

 ..گرفت دستمو بشم بلند اومدم

 ..کنم نگات خوب بذار نرو -

 ..نزدیکی همه این از میکشیدم خجالت

 ..اَمان -

 .. جانم -

 ؟..داشتم قرار بهزاد با اونروز من فهمیدی چطور تو بپرسم میتونم

 ..نکردی خداحافظی من از تو.. میکردیم صحبت داشتیم وقتی
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 ..پرسیدی رو شاپ کافی آدرس شخصی از که شنیدم تو صدا ولی نمیومد صدات..  الو گفتم چی هر

 افیک سمت به افتادم وراه..  کردم شک همین برای.. شاگردات از یکی خونه میری گفتی بهم تو گه شد سوال برام من و

  ..شاپ

  و کرد مشت دستاشو رسید که اینجا به.. با رو تو اینکه تا

 سریع.. میخوره حرص داره که بود معنی این به این.. بیرون بود زده پیشونیش رگای.. داد فشار هم روی دندوناشو

 :گفتم

 کنی استراحت بگیری بهتره -

 

 :گفت کرده بغض صدای با

 ..شد پیر چقدر دوسال این تو نمیدونی..نسوخت مادرم برای دلت تو..بد من اصالً -

 میگشت دنبالت داشت پیش وقت چند همین تا که پدرم برای

 ..کنیم حت کرد رو زیر رو بغلیش های شهر حتی..اتوبوس تصادف محوطه اون تموم

 :گفت..بهم بود زده زل همونجور هنوز

 نخورند غصه پدرم نه و..  مادرم نه دیگه تا..بدم نشونت میخوام اینا مامانم به فردا -

 ..زیاد هم سال دو همین..نکنم معرفی خودمو نمیتونم عمر آخر تا!! ؟..چی که بالخره ولی..بودم گرفته بدی استرس

 هک اتاقش پرده..دانشگاهشه دوران مال کنم فکر که عکس تا چند.. قرمز روکش با دونفره تخت یه اتاقش داخل رفتم

 ..بود تختیش رو با ست

 خوابید کارش اتاق تو هم اَمان..داشتم استرس فردا برای..کشیدم دراز تخت وروی دراوردم رو لباسم

 شدم بیدار در زدن در با صبح

 داریم کار تا هزار بریم میخوام پاشو..بهار -

 میز داشت..بود آشپزخون تو امان کردم باز درو..بود صبح 1 ساعت کردم نگاه ساعت به.. مالیدم چشمامو دستام با

 میچید صبحانه

 رفتم میز سمت به..شستم رو وصورتم دست رفتم

 سالم -
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 :گفت سنگین خیلی

 بریم بخور صبحانه زود سالم -

 ..میکرد صحبت تلفن با داشت.. بود پایین امان...شدم حاضر و خوردم لقمه چند

 ..شد جوری یه دلم..گرفت رو ماشین فضای تموم عطرش بوی شد ماشین داخل شدم سوار من زد رو قفل دید منو

 نزدیم باهم حرفی هیچ قانونی پزشک خود تا

 ..ونشستیم گرفتیم نوبت..بود شلوغ تقریباً..رفتیم داخل به هم با...رسیدیم

 میبردم رنج سکوتش این از..روزا همون مثل گوشی تو بود کرده سرشو امان بودیم ساکت هردومون

 داشتم خاصی استرس یه..بودم نرفته زنان دکتر حاال تا..کردم اعالم رو من اسم

 دید نوم امان..بیرون رفتم..بود گرفته رو گلوم بدی بغض..  شدم آب خجالت از و..کردن دیدن منو دکتر کلی اینکه بعد

  اومد سمتم به شد بلند

 !!؟...شد چی -

 :گفتم برگردوندم رومو اخم با

 ..بشه راحت خیالت تا میارند گواهیمو برات االن هیچی -

 رفت امان.. نرفتم من اما کردند صدامون.. بود شده منقبض فکش

 :گفت..اومد سمتم به ای دقیقه چند از بعد

 بریم بیا -

 

 :گفتم دیدم دستش تو رو برگه

 بدند نظر..ببینند منو دیگه نفر چند میخوای یا..شد راحت خیالت حاال -

 : گفت هم تو کرده گره اخمای با

 نکرده الزم..بریم بیا -

 : وگفت کرد نگاه رو شماره.. برگردوندم سمتش به سرمو خورد زنگ امان موبایل که بودیم راه تو

 خوشگلم آبجی به سالم..ارغوانِ -
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 ..بود برادر مثل برام باراد درسته..داشتم داداش یه منم کاش..خوردم غبطه رابطشون به

 کردم خاموش دیشب از موبایلمو..بود محرم نا بهم هم باز ولی

 خونه وضع اون با زده شور دلش االن تا هستم مطمئن

  !!؟..چی..میکنی گریه چرا ارغوان الو-

 بهش دادم حواسمو

 میام االن باشه!! ؟..بیمارستان کدوم!! ؟.. کِی -

 ..شده طوریش کسی!! ؟..امان شده چی -

 کرد زیاد رو ماشین سرعت

 کرده سکته بابام.. آره-

 :گفتم دادم قورت زور به دهنمو آب..شد سرد بدنم تموم..شد حبس سینه تو نفسم

 !!؟..افتاد اتفاق این کی -

 بیمارستان بریم باید.. االن همین -

 ..میفرستادم صلوات بیمارستان خود تا.. دادم تکون آرومی به سرمو

  رفتیم بیمارستان طرف به باهم کرد پارک رو ماشین سریع امان رسیدیم بیمارستان به

 عدب شدیم آسانسور منتظر..بریم چندم وطبقه بخش کدوم ببینیم تا ارغوان به زد زنگ امان..شدیم بیمارستان داخل

 اومد پایین آسانسور اینکه

 مغزی سکته یعنی خدایا نه..یو سی آی بخش به شدیم سوار سریع دیدیم بود ویلچر روی که مرد یه با دختر یه

 !!؟..کرده

 :گفت امان به گریه با عمو زن شدند بلند..دیدند مارو تا اونا..دیدم رو عمو زن با ارغوان دور از

 !!؟..شد سرمون بر خاکی چه دیدی پسرم -

 ..داد سالم بهم میریخت اشک آروم ارغوان

 دادم سالم بهش بغض با منم

 :گفت کردو بغل مادرشو امان
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 !!؟..افتاد اتفاق این که شد چی..نیست هیچی انشاهلل -

 :گفت میکرد پاک صورتشو دستمال با که درحالی عمو زن

 ..کرده وفرار برداشته رو پوال تموم اَرمغانی شریکش دادند خبر بهش صبح -

 اومدند بیرون پرستار با دکتر لحظه همون..بدهکاری عالمه یه و موندیم ما

 :گفت امان سمتش به رفتیم همگی

 !!؟..چطوره پدرم حال دکتر آقای -

 :گفت امان شونه رو گذاشت ودستشو گرفت متاسفی حالت دکتر

 باشه آخرت غم پسرم -

 شدم عمو بی من مرد عمو یعنی..بود زده ماتمون همگی

 زمین سمت به داد لیز خودشو دیوار روی همونجا امان..بابا نه کشید جیغ ارغوان

 موع مرگ ولی گرفت درد کمرم بود زیاد وزنش اینکه بخاطر.. زمین روی نیوفته تا گرفتمش سریع..کرد غش عمو زن و

 داشت درد بیشتر

 :گفت ناله با و..مادرش صورت تو زد کشید من دست از رو عمو زن اخم با سمت اومد امان

 شو بلند خدا رو تو مامان..مامان -

 

 ..درمیورد لرزه به بدنمو تمام ارغوان زدن جیغ صدای.. بود بیمارستان عمو زن جنازه تشییع روز

 کنم عزاداری مادرم پدر برای نتونستم حتی من بحالش خوش

 آروم و.. میکردم معرفی خودمو کاش.. میدیدمش دوباره کاشکی میومد ذهنم تو داشتیم عمو با که خاطراتی ی همه

 ..میکردم گریه

 ..اومدند خاکسپاری برای فامیل ی همه..بود خودش تو همش...بود داغون هم امان

 ..اَمان خاله دختر سونا مخصوصاً میکردند نگاه بهم جوری یه همه

 خاکسپاری رو عمو اینکه بعد.. بودند هم ونریمان ونرمین باراد.. دارند مایه خیلی فهمیدم وماشینشون تیپ سر از

 ...کردیم

 بود کرده معرفی همه به خودش نامزد منو اَمان گفتند تسلیت بهمون همه
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 :گفت امان به ایما با گوشم در وآروم داد فشار منو دست سونا.. میکردیم خداحافظی همه با وقتی خونه توی

 ..بیاییم چشم تو بلکه.. بگیریم بریم ماهم بگو!! ؟..گرفتی دعا رفتی کجا -

 داده حالت ریزش چشمای به مقدار یه که شدش اکسیشن های مژه با که ایش قهوه وچشمای استخونی الغر صورت به

 کردم نگاه بود

 :گفتم آرومی به گوشش ودر باال دادم رو ابروم تای ویه

 میدند راه رو بلندا قد فقط میدونی..نکنند قبولت کوتاهت قد بخاطر.. اونجا بری میترسم بگم آدرسشو اگر -

 سینه عاشق خانم پس..میومد در بخار سرش از داشت کنم فکر.. زدم بهش حرفو این وقتی شد دیدنی خیلی قیافش

 ..هست امان چاک

 ..بود تزریق آرامبخش بهش دکتر..بود کرده زاری گریه که بس از ارغوان..رفتند همه اینکه بعد

  بود زده آرامبخش هم واو..بود اومده خونه به هم عمو زن

 ردک نگاه بهم غمگینش چشمای با..بود شده کثیف سپاری خاک تو چون..اورد در مشکیشو پیراهن امان..بود خوابیده

 :وگفت

 ..چرکا لباس تو بنداز اینو -

 :گفتم گرفتم ازدستش رو لباس

 بشه بهتر حالت تا بگیر دوش یه برو امان -

 میشدم آب نگاهش زیر داشتم..بود زده زل چشمام به

 کن استفاده مامان اتاق حمام از..شدی خسته بگیر دوش یه برو توهم -

 :گفتم دادم تکون سرمو

 نمیخوای چیزی.. باشه -

 اتاقم تو بیا.. کردی حمامتو چرا -

 دبای..کنم گریه اینا اَمان جلوی زیاد نباید ولی...شد اشک از پر چشمام دوباره.. افتادم عمو یاد شدم عمو زن اتاق داخل

 بدم روحیه بهشون

 کردم دوش زیر رو دارم نگه کردم سعی که هایی گریه وتمو.. رفتم دوش وزیر کردم باز آبو شیر

 ..کشیدم آب وخودمو شستم سرمو شدم سبک اینکه بعد
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 زدم در رفتم امان اتاق سمت به..بستم موهام دور رو وحوله کردم خشک حوله با موهامو

 تو بیا -

 ..بود نکرده فرق خیلی اتاقش... میکرد نگاه رو بیرون داشت پنجره از که امان.. کردم باز درو

 دیوار هب بود خریده امان برای عمو که اسکیتی کفشای بنفش روتختی با بزرگ نفره یه تخت یه بود ها موقع همون مثل

 ..بود آویزون

 ..بودیم کرده دعوا هم با توپ سر امان با روز اون یادمه.. بود تختش عسلی روی که هامون بچگی از عکس تا چند

 نمیداد بهم توپ امان ولی میخوام توپ میگفتم من

 تو بیا ایستادی چرا -

 :گفت سمتم به برگشت..تو رفتم بستم درو

 میشم دیوونه دارم من..بیای کنار مادرت پدر مرگ با تونستی چطور تو بهار -

 کردم نگاه بهش تخت روی نشستم

 یحت..مادرم پدر فوت خبر هم بعد بودم داغون شنیدم رو حرفا اون تو طرف یه از کن فکر بود سخت برام خیلی اولش -

 میلرزه دلم هم االن

 هم بعد..بکنم نمیتونستم کاری هیچ بود گچ تو وپام دست چون ولی.. میکشتم خودمو بودم سالم اگه بودم شده داغون

 کرد کمک بهم خیلی باراد

 شدش اشک از پر چشماش

 بکنم خواهش یه ازت میتونم بهار -

 : گفتم ملیحی لبخند با

 آره -

 :وگفت کرد باز دستاشو

  بغلم تو بیا -

 داشتم رو احساس همین موقع همون منم چون.. کنه بغلش یکی داره دوست آدم مواقع این در میدونستم

 آخر ات داشتم دوست..کردم استشمام بینیم با تنشو عطر تمام..بود بخش آرامش چقدر..بود گرم چقدر.. بغلش تو رفتم

 باشم بغلش تو عمرم
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 همینطور اونم.. مالیدم رو کمرش پشت دستم با

 اون از من..میکنی دیوونه آدمو تو..باشه تو مثل نمیتونه آرامبخش قویترین حتی..آرامبخشی برام اینقدر چرا بهار -

 افتادی بغلم تو که شب

 شیدببخ..زنمی تو نگو..کشوندی آتیش به وجودمو تموم نگاه یه با..کرد بیخود خود از منو بدنت بوی..افتاد هم قلبم

 بهار

 گرفت ازم رو تو انتقام هم خدا... زدم سرت پشت بدی حرفای میدونم.. کنم خواهی عذر ازت زبونی چه با نمیدونم من

  رو کردی باهام تو که کاری همون..

 کرد رحم بهم اونم.. هم مادرم..دادم دست از رو پدرم تو مثل هم بعد اورد سرم

 ...بشنوم رو حرفا این داشتم دوست چقدر

 عمو نداشتم دوست من بخدا ولی -

 :گفت زد زل چشمام به

 هیسس -

  گرفت گر بدنم تمام..لرزید دلم

 بوسه همون با نمیدونست ولی.. کوتاه خیلی.. بوسید ومنو لبهام روی گذاشت ارومی به لباشو

 کرد فعال رو زنانگیم احساسهای تموم..کرد کار چی دلم با

 باشیم هم بغل تو امشب دارم دوست..بخواب بغلم تو بیا هم تو..شدیم خسته خیلی بخوابیم بهتره -

 :گفتم گرگرفته چشمای با

 بخوای تو چی هر باشه -

 نخوابیدم آرومی این به رو شبی هیچ.. خوابیدم امان بخش آرامش بغل توی رو شب من و

 

 رو لمونپو ما ولی..بیامرزتش خدا گفتند خونسردی کمال با..شد پیدا طلبکارا کله سر که.. بود نرسیده عمو هفتم هنوز

 میخواهیم

 بود گفته بهشون اَمان

 کنممی پرداخت بهتون خودم من.. دارند بدهکاری چقدر ببینم تا کنم صحبت شرکت حسابدار تابا کنید صبر شما -
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 ..نمیزد حرف هیچکی وبا بود زده زل گوشه یه به عمو زن

 که مهمونهایی از من روز چند این..بود شده تر وضعیف الغرتر..اون از بدتر هم ارغوان

 برای که کارهایی وکلیه وغذا مسجد و ختم کارای دنبال هم امان.. میکردم پذیرایی میومدند تسلیت عرض برای

 ..بود اون گردن به بود ختم مجلس

  ..میزد سر ما به روز هر نرمین همینطور..کرد کمک بهمون خیلی هم نریمان البته

 خودش با رو عمو زن شد قرار.. بود شده تموم مرخصیش چون.. آلمان به برمیگشت باید ارغوان هفتم مراسم از بعد

 نباشه تنها تا ببره

 رفتیم بدرقشون برای گاه فرود تا اَمان با

 کرد نگاه بهم خیسش چشمای با کرد بغل منو ارغوان

 ..کنم تشکر ازت چطوری نمیدونم..کشیدی زحمت خیلی..نذاشتی تنها رو ما اینکه از ممنونم خیلی جان بهار -

 شد اشکی چشمام فشردمش بغلم تو

 ..بود وظیفه کردم کاری هر عزیزم -

 :گفت اومد بیرون بغلم از

 دیگه ماه سه تا میکنم سعی هم من نداریم رو ای دیگه کسی اون جز چون باش مواظبش..میسپارم تو دست رو امان -

 کنم زندگی ایران بیام.. جدید سال تا

 :گفت کرد بغل رو ارغوان امان

 خودم پیش بیارم.. کنم صاف هارو بدهی من تا بخوره غصه زیاد نذار..باشه مامان به حواست جان ارغوان -

 :گفتم کردم بغل رو عمو زن

 بده صبر بهت خدا امیدوارم خداحافظ جان مادر

  ..کرد نگاه منو فقط عمو زن

 ..کنیم صبر عمو زن حال شدن خوب تا بود خواسته من از امان گرفت غم دلم..رفتند و گرفت رو عمو زن دست ارغوان

 کردیم حرکت فرودگاه بیرون سمت به امان با..کنم معرفی خودمو من وبعد

 ..بدیم رو عمو بدهی تا بفروشیم رو وامان عمو خونه.. شد قرار برگشتیم خونه طرف وبه
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 :گفت هم تو کرد اخماشو امان..بود شده پارک خونمون دم باالیی مدل ماشین.. برگشتیم خونه به

 !!؟..میخواد چی اینجا دختر این -

 :وگفت کرد نگاه بهم امان..در دم ایستاده فشنی تیپ یه با سونا دیدم برگشتم

 بمونی ماشین تو.. تو بهتره -

  سمتم به برگشت گرفتم دستشو

 ..باشیم باهم باید پس نیستم زنت من مگه -

  داد بیرون ومحکم کرد باد لپاشو

 بریم بیرون بیا باشه -

 :گفت سونا به اخم با امان..میکرد نگاه رو ما داشت عشوه با سونا..کردیم حرکت سونا سمت به باهم

 !!؟..میکنی کار چی اینجا سالم -

 دربرا یه فقط نداری اومد یادم خوب البته..نمیگن چیزی مادرت پدر تو دختر..میکنید زندگی باهم نشده زنت هنوز -

 داری

 !!؟..میکنم کار چی نامزدم با من ببینی اومدی بده منو جواب -

 :گفت امان بازوی روی گذاشت دستشو

 ..نداری احتیاج چیزی به ببینم تا اینجا اومدم میشی عصبی چرا -

 :وگفت زد پس دستشو امان

 بذاری تنها رو ونامزدم من بری بهتره.. ندارم احتیاج نه -

 :گفت باال داد ابروشو تای یه

 بازی نامزد بری میخوای نشده خشک بابات کفن هنوز تو -

 :گفتم حرص با میرفت اعصابم تو داشت دیگه

 کنی درست تو شعور اون یکمی..عشوه بجای بری بهتره..هستند تو مثل همه کردی فکر.. شو خفه -

 :گفت گرفت یقمو اومد

  انداختی خودتو جنبل جادو با که انتر دختره-
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  داد وهلش زد پس دستشو امان

 ..کنی صحبت اینجوری بهار با نداری حق.. اینجا از گمشو برو -

 میکرد غرغر امان..کردیم حرکت خونه سمت به وباهم کرد باز درو امان

 فوضولی من برای اومده..آشغال عوضی دختره -

 :گفت خندید دید منو که امان..دادم کش بدنمو خستگی از رفتیم داخل

 بدم ماساژت تا بیا شدی خسته روزه چند این -

  اوردم باال دستمو

 میشه بهتر حالم حمام میرم االن ممنون نه -

 :گفت بوسید کوتاه لبامو جلو اومد

 کنم درست برات غذا یه منم بگیری دوش یه بری تو تا برو -

 :گفتم باال انداختم ابروهامو تا دو

  داره کاری مرغ تخم تا دو حاال -

 :گفت رفت آشپزخونه سمت به دنبالش به زد شیطونی چشمک خندید امان

 حمام برو فقط تو داری کار چی تو -

  :گفتم میرفتم امان اتاق سمت به که حالی در خندیدم منم

  حمام رفتم من..بگی تو چی هر باشه -

 ..میبوسید منو هایی موقع ویه..میکرد بغلم فقط..میزاشت احترام بهم خیلی امان.. دراوردم لباسامو اتاق داخل رفتم

 ..بود آرامبخش امان با زندگی چقدر..کردم تلف سال دو این تو وقتمو بیهوده چقدر..کردم باز رو وآب شدم حمام داخل

 امد اتاق به امان لحظه همان اومدم بیرون به.. برداشتم رو سرخابیم پوش تن شد تموم که حمامم

 

 .. میکشیدم خجالت ولی بود شوهرم اینکه با

  خشک موهاتو زود عزیزم -

 :گفت جلو اومد..بود اومده خوشم.. توجه همه این از
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 شدی خسته بودی حموم تو االن..کنم خشک برات خودم بذار -

 بود مهربون چقدر.. گرفت سرمو آب پوش تن کاله با

 میخورد تکون صورتم رو چشمش مردمک.. زدم زل بهش منم.. کرد نگاه چشمام به

 :وگفت کرد بغل منو

 ...میکنی دیوونم..نکن نگاه بهم اونجور خدا رو تو -

 سمتم به برگشت رفت در سمت به کرد ول منو

  کردم حاضر رو غذا بیا زود -

 باشه آرامش تو.. عشقم با رابطم اولین داشتم دوست هم خودم البته..میشد مانعش چیزی چه نمیدونم

  اومدم بیرون اتاق از.. پوشیدم رو سرخابی برمودای شلوار با سرخابی تیشرت یه پوشیدم رو لباسام

 ..میومد کباب جوجه بوی..بود چیده میز برام امان

 :گفت لبخند با دید منو امان

 ..خانمم بشینید بفرما -

 بود کرده درست ماهیتابه تو جوجه پس..زد بیرون بخار.. برداشت رو ماهیتابه در

 میز رو و.. گذاشت بشقاب یه وتوی نون وسط گذاشت هارو وجوجه برداشت ماکروفر از رو نون

 ..نشست من روبروی و گذاشت

 ..گرفت خندم خالقیتش این از من

 ..شده خوشمزه مطمئناً..کشیدی زحمت..جان امان مرسی -

 بود ولذیذ ترد خیلی..زدم وگاز برداشتم رو جوجه از تیکه یه

 :گفت خندید امان

 اومده خوشت که معلومه چشمات از-

 ..میدیدم ها بچگی یاد به رو جری تام کارتون داشتیم بودیم نشسته..وخندیدیم گفتیم باهم شب تا

 که میچیدم رو میز داشتم..کردم گرم رو ظهر غذای مونده باقی هم شام برای

 اومد خونه زنگ صدای
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 :گفتم امان به زده وحشت شدم هول بود اومده پلیس همراه به مرد یه تصویری آیفون جلوی رفتم

 پلیسِ اَمان -

 ردک نگاه بود کچل که میانسال مرد ویه پلیس به تصویری آیفون ازتو من طرف به امد شد بلند صندلی روی از امان

 :گفتم استرس با

 !!؟..کنیم کار چی حاال -

 :وگفت بوسید کردومنو بغلم اَمان

 بخور غذاتو برو هم تو..میکنم صحبت باهاشون میرم االن میخوان پول..نشو نگران عزیزم -

 رفت بیرون سمت به وامان دادم تکون سرمو

 نبینمشون من که که سمتی به بردشون بعد..داد دست وپلیسه کچله مرد به کرد باز درو امان کردم نگاه ایفون از

  ..شدم امان منتظر و صندلی روی نشستم..بود گرفته وجودمو تمام استرس

 امان سمت رفتم شدم بلند.. اومد ورودی در شدن بسته صدای گذشت ربعی یک یه

 !!؟..امان شد چی -

 :گفت کردو موهاش تو دست خستگی با امان

 .. بفروشیم رو خونه این باید کردم صحبت باهاشون هیچی -

 بخوریم رو غذامون بریم بیا هم حاال..کنه جمع رو ضروری وسایالی تا میارم کارگر فردا

 ستد اشاره با میجوید غذاشو که حالی در امان میزد شور خیلی دلم.. نداشتم غذا به میلی من ولی میز پشت نشستیم

 :گفت غذا به

 بده پختم دست نمیخوری چرا -

  نباشم ناراحت من که میکرد رفتار جوری ولی.. غوغاییه دلش تو االن میدونستم بود مهربون چقدر

 :وگفتم کردم نگاه بهش لبخند با

 برداشتم رو جوجه از تیکه یه چنگالم با و میخورم االن عزیزم نه -

 :گفت دید منو اَمان کشیدم ای خمیازه بود گرفته خوابم بودم خسته ازشام بعد

  شدی بلند زود صبح..بخوابیم بریم بیا -
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 کرد دراز سمتم دستشو کشید کنار رو ملحفه.. رفتیم اتاقش به امان همراه شدم بلند جایم از

  عضالنیش بازوهای رو گذاشتم سرمو.. رفتم خنده با

 میکردم آرامش احساس من میکردو بازی موهام با اَمان

 بهار گل -

 کنه صدا اسممو داشتم دوست چقدر..شد سیخ تنم موهای.. کرد صدا کامل اسممو اینکه از

 کردم لمس صورتشو انگشتم وبا کردم نگاه چشماش به برگشتم سمتش به

 بله -

 نکن ترک منو موقع هیچ دیگه..میکنم آرامش احساس پیشمی تو وقتی

 گذاشتم وآتشینش گرم لبهای روی ولبهامو رفتم جلو خودم دفعه این بودیم زده زل همدیگه به

  فروختم بود داده کادو بهم تولدم باراد که ماشینمو منم..فروخت ندارشو دارو همه اَمان هفته یک این توی

 ...اورد کم تومن میلیون صد هم باز ولی کشید بیرون شرکتش از سرمایشو حتی

 ..کردیم اجاره شهر وسط در کوچیکی خونه یه..بگیرد وام نمیتوانست بود گرفته وام قبالً چون

  بودیم شده دور هم از خیلی هفته یک این توی..بمانیم انجا در تا

 برود اینجا از تا بود کرده آماده وخودشو.. کنه کار آلمان بیمارستانهای از یکی توی که بود شده پیشنهاد بهش هم باراد

 بود اونجا هم سرمایش وتمام بود کرده شروع شرکتش تو کارشو تازه هم نریمان..بگیرم قرض کی از نمیدونستم

 بود ورفته بود اومده بیرون از تازه امان.. زدم هم شده خورد های گوجه وبا ماهیتابه توی شکستم رو مرغها تخم

 ..حمام

 وسرمیزگذاشتم.. ریختم بشقاب یه توی رو املت..کنه جور پول بود نتونسته بود زده هردری به امروز

 :گفت میکرد خشک رو موهایش که حالی در بود پوشیده شلوار با تیشرت یه امان

 خانمم انداختی راه بویی چه به -

 :گفتم خندیدم حرفش به

 کردم درست چیزی فسنجونی میکنه فکر ندونه کی هر حاال -

 ست خوشمزه خوشبو برام کنی درست چی هر شما -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 ..میکردید چکار نداشتی رو زبون این اگه مردا شما -

 میشدید ومعتاد میگرفتید افسردگی تعریفی بی از هم زنا شما هیچی -

 اومد خونه ورودی در زنگ صدای خندیدیم هم با

  کرد اشاره دستش با اَمان شم بلند اومدم

 میرم من..بشین تو -

 شده خبر چه ببینم تا رفتم کردم سر شالمو شنیدم رو مرد تا دو زدن حرف صدای

 ببرند رو امان اومدند حتماً میزد شدت به قلبم...بودند کالنتری مامور یه با مرد یه

 :گفت دید منو تا..میکرد بحث مرد با داشت امان

 تو برو بهار -

 :گفتم بغض با

 امان نمیخوام -

 لرزید بدنم آن یک..شدم سست.. زد دستبند امان دست به کالنتری مامور

 :گفتم جلو رفتم سریع من

  زشته خدا تورو..زدید دستبند که گرفتید قاتل مگه آقا -

 :وگفت کرد نگاه بهم کالنتری مامور

  قانونه این خانم -

 سرم زد داد عصبانیت با اَمان..میومد دونه دونه اشکام

 تو برو میگم -

 :گفتم میکردم گریه داشتم که حالی در منم

 میام منم ؟..کجا میبرن رو تو نمیخوام -

 بیرون کرد فوت کردو باد لپاشو عصبانیت از اَمان

 الدستم با و نشستم جلو رفتم..بود طلبکاره همون ماشین داخل اَمان.. رفتم پایین به پوشیدم لباس رفتم سریع

 کردم پاک اشکامو
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 تگاهبازداش بردند رو اَمان..نداشت رو پول مقدار این کسی ولی.. زدم زنگ میشناختم کی هر به من رسیدیم کالنتری به

 ..بگیرم کمک میتونم کی از ببینم تا میرفتم راه خونه تو.. برگشتم خونه به ویرون حیرون من و

 ..نمیوردم یاد به رو کسی هیچ ولی

 هشد تنگ اَمانم برای دلم.. زاری گریه بود شده روزم هر..کنم جور رو پول نتونستم زدم در درو این به خودمو هفته یک

 بود

 بخاطر هم موبایلش.. میاد دیر وشب..طلبکارا برای پول دنبال رفته امان میگفتم دروغ به میزد زنگ ارغوان وقت هر

 کرده خاموش طلبکارا

 :ومیگفت..میکرد باور ارغوان و

 کنم کمکش بتونم تا ندارم پولی منم..داداشم برای.. بمیرم الهی -

 ..اومد در خونم زنگ صدای میخوردم سرد آب داشتم بودم خونه تو

 

 ..میکنه نگاه منو خند نیش یه با اَمان خاله دختر سونا دیدم کردم باز درو رفتم

 سالم -

 تو بیاد تا کردم باز ودرو کردم سالم بهش

 ..زندانه تو اَمان شنیدم -

 :گفتم سمتش به برگشتم

 خوشحالی خیلی االن -

 :گفت کرد نگاه یه خونه داخل به

 باشه زندان تو عشقم وقتی باشم خوشحال من چطور..اَمانم عاشق من میدونی خودت عزیزم نه -

 امانم عاشق میگه چشمم جلوی بود پررو دختر این چقدر

 !!؟..اینجا اومدی چی برای پس خوب -

 :وگفت انداخت هم روی پاهاش مبل روی نشست -

 ..بدیم انجام معامله یه اومدم -
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 :وگفتم ریزکردم چشمامو

 !!؟..ای معامله چه..معامله -

 بری کنار زندگیش از همیشه برای وتو.. کنم آزاد زندان از رو اَمان من که اینه معامله -

 :گفتم شدم بلند جام از

 دارم دوسش من نمیدونی!! ؟..میگی چی میفهمی -

  بشه داغونتر روز به روز بمونه زندون تو نذار داری دوسش واقعاً اگه.. داری دوسش میدونم آره..سرجات بشین-

 دونه..دونه اشکام.. باشه ای فرقه همه.. آدمای همه اون بین زندان تو نداشتم دوست واقعاً..بود گرفته رو گلوم بغض

 میومد

 ..میکنم کارو این عشقم بخاطر بدون اینو..باشه -

 :گفت برداشت هم روی از پاهاشو

 ..نبیندت دیگه که بری جایی و نگی بهش که بخوری قسم اَمان جون به باید..-

 :گفتم میلرزید لبام..بود کرده خیس صورتمو اشکام

 کردم معامله نبودم برابر در رو آزادیش.. نمیگم بهش که میخورم قسم امان جون به -

 : گفت شد بلند جاش از

 میری اینجا از میکنی جمع وسایالتو صبح فردا تو کارش دنبال میرم فردا من.. خوب -

 بیدار صبح تا رو شب.. کنیم زندگی باهمدیگه روز یه ما نمیذاری چرا خدایا.. غم دنیا یه و موندم من شد خارج خونه از

 کردم وگریه بودم

 ..نمک کرایه تونستم شهر پایین توی خونه یه داشتم که اندازی پس با..رفتم بیرون خونه از ساک یه با روز آن فردای

 میکنم زندگی کجا من نگه کسی به تا دادم وقسمش گفتم رو قضیه تمام نرمین به

 

 اَمان

 :گفت کردو نگاه بهم زیباش چشمای با..عزیزم میده خوبی بوی موهات چقدر بهار

  بودم حمام االن -
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 میخندید زیبا چقدر..خندید بهار.. زدم لبهاش روی کوتاه ای بوسه شدم خم

 ..کنم جمع رو چشمام شد باعث که خورد چشمم به شدیدی نور.. اتاقم پرده شدن کشیده با

 بود شیرین خوابم چقدر..نخوره چشمم به نور تا خوابیدم دمر صورت به برگردوندم سرمو

 ..ندارم من که داشت چی اون مگه دیگه بسه..بشی بلند نمیخوای عشقم جان اَمان -

 رفت المان به برادرش با دادی دست از پولتو دید تا دیدی هم خودت

  وناس سمت کردم پرت و کشیدم سرم زیر از و بالشت شدم عصبی.. کرد ترکم چطور بهار گل که اورد بخاطرم اینکه از

 زدم فریاد بلندی صدای وبا

 بذار تنهام گمشو برو -

 :گفت گذاشت پهلو به دستاشو سونا

 ..ببینم رو تو تخم اخم باید ما حالش و عشق دنبال رفته خانم چیه -

  شکست بدی صدای با دیوار روی کوبوندم برداشتم رو بود عسلی روی که لیوانی

 بمیری تا میزنم اینقدر وگرنه شو خفه -

 .. افتاد گریه به سونا -

 بودم من..بیایی بیرون زندان از که کرد کمکت بود کی ؟..کردم کار چی من مگه -

 نذاشت تنهات خرابت حال اون تو.. بود کی

 :گفتم برداشتم خیز سمتش شدم بلند

 .. بذاری تنهام بهتره پس..برگردوندم سودشو با پولتو بهت منم کردی کاری هر نکنه درد دستت.. بسه -

 شد جمع درد از صورتش... فشردم دستشو

 ندارم رو یکی تو حوصله..من بیاری باال خون تا میزنمت اینقدر وگرنه -

 بیرون به دادم هولش کردم باز درو بردمش ورودی در سمت به.. میکرد تقال واو کشیدم دستشو مچ

 ..گمشو...هری -

 میکرد گریه داشت سونا

  بردم سمتش به اشارمو انگشت
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  دنیا اون بری باید..بشی من دماغ موی دیگه بار یه اگه

  لرزید بدنم صداش از حتی که بستم سرش پشت چنان درو

 

 کردم تکیه توالت میز به دستم دوتا وبا ایستادم آینه روبروی اتاقم تو

 بود شده تنگ بهار برای دلم... بودم ناراحت خیلی.. زندان رفتم وقتی

 میکردم فکر میکنه کار چی االن داره بهار اینکه وبه بودم نشسته روزی چند از بعد

 :گفت اومد زندون در پشت سربازی

 ..بیا کن جمع وسایالتو همتی اَمان -

 رفتم بیرون به..بودند خواب همه کردم جمع وسایلمو سریع بودم حرفش شوک تو هنوز

  شدیم دفتر وارد..  میکرد همراهی منو که سربازی با

 «!!؟..میکنه کار چی اینجا این» گفتم خودم با.. شد جوری یه دلم.. اتاقه تو سونا دیدم

 :گفت دید منو تا سونا

 .. خوبی اَمان وای -

 دادم تکون بودن خوب نشونه به سرمو

 :گفت کردو نگاه بهم سروان جناب

 ..دادند طلبکارتون به رو پولتون تموم خانم این -

 مرخصید بعد..کن امضا اینجارو بیا فقط شما

 .. زدم امضارو سریع شدم خوشحال شدم آزاد میگفت اینکه از

 رفتیم بیرون به شخصیم ووسایل مدارک گرفتن تحویل از وبعد

  ببینم رو بهارم میتونم ودوباره شدم آزاد اینکه از بودم خوشحال خیلی

 ..نزد حرفی هیچ هم سونا.. نبود دلم تو دل رفتن موقع

  ..کنم سوپرایز رو بهار تا کردم باز آروم درو رفتم باال ها پله از کنم نگاه سونا به اینکه بدون رسیدم خونه به
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 روشن رو اتاق برق..خاموشه اتاق دیدم کردم باز درو «خوابه اتاق تو حتماً» گفتم خودم با نبود پذیرایی تو بهار ولی

 کردم

 رفتم دستشوی سمت به و کردم صدا اسمشو..نبود اتاق تو کی هیچ

 بهار..بهار -

 میگشتم دنبالش ها دیوونه مثل..میکنه نگاه منو داره سونا دیدم برگشتم

 ..نیست نکن خسته خودتو -

 شد رگ به رگ گردنم که سمتش برگشتم چنان حرفش این با

 :وگفتم کردم جمع چشامو

 ایناست نرمین خونه حتماً..نیست چی یعنی -

 :گفت مبل روی نشست سونا

 ..آلمان رفتن باراد برادرش با دیروز -

 کردم معرفی برادرش همه به رو اون وبهار بود دیده پدرم خاکسپاری توی رو باراد سونا..بود زده خشکم جام توی

 :گفتم لکنت با

 رفت باراد با..چی..چ -

 رفت کردو جمع برادرش با وسایلشو سریع پولی بی که دید آره-

 ..نمیومد باال نفسم

 «بود من زن بهار..نداره امکان نه..نه»

 زدم داد عصبانیت با

 نیست آدمی اینجور من بهار نگو مزخرف -

 برداشت بوق تا دو از بعد..گرفتم رو نرمین وشماره اوردم در موبایلمو

 بگو نرفته باراد ،با بهار بگو.. میگه دروغ سونا بگو نرمین الو -

 :گفت آرومی صدای با بعد شنیدم رو کشیدنش نفس صدای اول

 ..اَمان متاسفم -
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 زدم داد دیوار به کوبیدم محکم رو گوشی شنیدم اینو تا

 نــــــــــــــــــــه -

 مشکوند رو بود دستم دم چی هر.. خونه وسایالی شکوندن به کردم شروع.. ایستاد گوشه یه رفت بود ترسیده سونا

 :میگفت ذهنم تو یکی.. شدم ها دیوونه مثل

 ..کرد فرار عشقش با گرفت انتقامشو بالخره

 نداشته باراد با ای رابطه هیچ دیدم خودم..نمیکرد فکر انتقام به دیگه اون..نبود اینجوری بهارمن نه

 ..هست ارتباط برای دیگه راه هزار میدونی خودت..کاغذ اون به باکرگی میکنی فکر..هه

 بهار میکشمت میگفتم و..میزدم داد وفقط شدم دیوونه

 ..بودم بیهوش بیمارستان تو روز دو تا بود شده وارد که شوکی بخاطر

 کردن فرار باراد با بهار که اومد یادم باز اومدم بهوش وقتی

 ...بودم ریخته بهم رو بیمارستان.. زدن فریاد به کردم شروع

 میداد دلداری ومنو میکرد وگریه میزد سر بهم روز هر سونا..بود خون دلم توی.میکردند آروم منو آرامبخش امپول با

 ..بکشم باهم رو تاشون دو آلمان برم شم بلند داشتم دوست

 ..میومد بدم همه از..بودم گرفته افسردگی..بودم داغون درون از ولی بودم شده آروم ومن گذشت ماه یک

 کنم صحبت مادرم با نداشتم دوست حتی..نمیدادم رو ارغوان تلفنای جواب

 بودم شده تر الغر قبل از..بود شده بلند ریشام..بودم شده داغون.. بود شکسته قلبم

  میکردم کنترل خودمو که منی زدمش هم بار یک.. میزدم داد..میزد حرفی سونا تا نداشتم اعصاب

 نکردی چیکارا من با بهار ببین..نکنم بلند زن روی دست تا

 بود ناشناس خوردشماره زنگ موبایلم..  بودم فکر تو بودم نشسته من و میگذشت دوماه تقریباً

 همتی اَمان آقای سالم -

 

  هستم خودم بله-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 جخار کشور از جعلی پاسپورت با داشتند وقتی روکه ارمغانی آقای پدرتون شریک ما میزنم زنگ آگاهی طرف از من -

 کردیم پیدا میشدند

 بازداشتگاهِ تو هم االن.. کردیم ودستگیرش

 :گفتم شدم بلند جام از

 بیام من تا بگید آدرسو بله -

 ....بود باالتر سنش هم پدرم از بود سفید موهاش تموم.. کردم نگاه اوردندبهش رو اَرمغانی وقتی

 میزدم داد زدمش میخورد تا و کردم حمله بهش

  آشغال عوضی.. کشتی منو پدر تو -

 نسوخت براش دلم اصالً ولی..بود شده خونی صورتش..گرفتند منو مامور تا چند

 .. برگردوندند بهم رو بود برداشته اَرمغانی که پولهایی روز چند از بعد

 دادم اذافی میلیون پنجاه با سونا پول کردم که کاری اولین

 :گفت و کرد نگاه بهم سونا

 !!؟..چیه برای میلیون پنجاه این -

 :گفتم کردم اخم

 . بودی پیشم وقت چند این تو اینکه برای اینم -

 کمکت از ممنونم حال بهر ولی نمیشه جبران پول این با میدونم.

 :گفت صورتم تو کرد پرت پولو

 کردم رو کارا این برات داشتم دوست چون من.. اَمان بیشعوری خیلی -

 بشه عاشقم تا.. کنم محبت گفتم اومدم کنار خلقیات بد همه با

 میخوام رو تو فقط من.. بدی پول که نیستم گدا من..میدی پول محبتهاموبا اون حاالجواب

 ..کردی گزاری سرمایه جایی بد پس.. متنفرم زنا همه از من بدون اینو بسه زدم داد

 ..نبودم اخالق وخوش صبر با اَمان اون دیگه ولی..شد روبراه وضعم وردوباره انداختم راه به رو شرکت

  میپرسید بهار از و میزد زنگ ارغوان موقع هر..نشد خبری بهار گل طالق از هنوز.. میشدم عصبی ای مسئله هر سر
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 بیاد ایران به همیشه برای ارغوان ماه این شد قرار..بود شده بهتر شکر رو خدا مادرم.. میگفتم دروغ

 میخورد خونمو خون میکرد کاری کثافت بود من زن بهار اینکه از

 ..کنم پیدا رو آشغال اون شده هم سنگ زیر حتی برم آلمان به تا بودم کرده کارامو اومدم بیرون فکر از

  یازدهم فصل

 بود شده تنگ براش دلم بودم ندیده رو اَمان که بود ماه دو

 گفته نرمین به زده زنگ شده ازاد وقتی شنیدم نرمین از..میکردم گریه براش شب هر

 ..متاسفم گفته فقط هم نرمین..رفته آلمان به باراد با بهار که دروغ بگو

 ..نیست برادرم باراد نمیدونه اون ولی..عوضیِ سونای اون کار میدونم

 کردم خیانت بهش من میکنه فکر اَمان االن..شوهرمه واَمان

 ..نیست قبلی اَمان اون ودیگه شده پرخاشگر عصبی خیلی که بودم شنیده نرمین از

 بودم تنها هنوز که.. داشتم بختی چه سوخت بختم برای دلم

 ..میگذروندم داشتم خصوصیم شاگردای که پولی با زندگیمو

 میداد عذاب منو بیشتر اَمان نبودن.. بودم داغون ولی میگذشت سخت خیلی

 ..بودم خورده قسم رو اَمان وجون بودم داده قول من ولی.. بدم نشون خودمو برم میخواستم مرتبه چند

 ..آید نمی خونه به شبها شوهرم که بود فهمیده.. بود گیرداده بهم هم خونه صاحب پسر شهیاد

 میشد سبز راهم جلوی ای بهانه یه به روز هر

 .. میزد سر بهم هایی موقع یه نرمین..کنم عوض رو خونه نمیتونستم نداشتم پول چون

 زد زنگ نرمین که میومدم بیرون شاگردام از یکی خونه از امروز

 نرمین خودم آجی سالم -

 فهمیدم کنه خداحافظی نریمان از بود اومده امروز که وقتی اینو..کنه پیدا تورو تا آلمان میره داره اَمان بهار الو -

 :گفتم گرفت رو گلوم بغض!!؟..کنم کار چی رو یکی این..بود کرده هنگ مغزم.. شد آشوب دلم -

 !!؟.. کجایی االن تو الو -

 بریزم میتونم سرم به خاکی چه ببینم تا اونجا بیا خونم سمت میرم دارم -
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 ..خونه به برسم زود تا گرفتم دربست تاکسی ویه کردم قطع رو گوشی

 بود ایستاده خونه در جلوی شهیاد دوباره رسیدم که خونه به

 کردم نگاه بهش اخم با نداشتم حوصلشو اصالً

 ..نمیخواد مرد یه دلت.. ندیدم شوهرتو آخر من عزیزم..خوشگل خانم بهار به به -

 ..نکنه نگاهش کس هیچ تا بیریختش صورت اون تو بزنم مشت با میخواست دلم

 :وگفتم کردم نگاه هیزش چشمای به کشیدم عمیق نفس یه

  میشی دار شوهر زن مزاحم که بگم پدرت به نداری دوست -

 :وگفت کرد اخمی شهیاد

 گیرداده بهم خودش میگم منم..نداری مدرکی هه -

 ام خفته زیبای که بس از.. دادم گیر بهت من..بگو حتماً پدرت به برو پس-

 

 

 :گفت کردو مشت دستشو

 شوهرت که داشتی مشکلی یه حتماً..برداشته هوا گشتم ورت دور مقدار یه من حاال.. هستی پخی چه میکنی فکر -

 ..نمیاد ات خونه به هم شبا حتی

  بشه ریزی آبرو همسایه در جلوی نداشتم دوست..نزنم اذافی حرف تا دادم فشار هم روی سفت دندونامو

 .. بود گرفته گریم...شدم خونه داخل کردم باز درو

 آه..سرم تو بزنه بودنمو شوهر وبی کنه مسخره منو بیاد شهیاد این که بودم بدبخت چقدر

 ..اومد باال ها پله از نرمین کردم باز درو بود نرمین اومد خونه زنگ صدای

  کردیم بغل رو همدیگه

 ترافیک این از مردم..دوره راهتون چقدر وای -

 بیارم خنک آب برات تا بشین بیا -

 میمیرم تشنگی از دارم که بیا زود مرسی -
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  بردم براش و ریختم آب نرمین برای

 بیاره باراد سر بالیی نره!!؟.. کنم کار چی نرمین -

 :گفت کشید سر رو آب لیوان نرمین

 .. میکردی اینجاهاشم فکر باید.. خانم سونا اون به میدادی قول وقتی خانم نمیدونم.. آخیش -

 !!؟..کنم کار چی میگی و االن -

 بشه منصرف اَمان تا..کنه سرهم دروغی یه اَمان به که بگو بزن زنگ سونا به -

 :گفتم کشیدم پیشونیم به دستمو

 باهم روز 85 فقط ولی هستم زنش ساله 3من.. میکنم گریه دوریش از شب هر... نرمین کنم کار چی نمیدونم دیگه -

  کردیم زندگی

 .. شده پرخاشگر عصبی خیلی..نداره اعتماد بهت گه نیست قبلی اَمان اون دیگه اَمان بهار -

 :گفتم گرفت گریم

 زندگی اش خونه تو ام بچه با خودم برای االن.. نمیگرفتم انتقام اول اون از اگه.. منه تقصیر همش.. بمیرم الهی -

 میکردم

 فراریم ازش قاتال این مثل االن ولی

 :گفت شد بلند جاش نرمیناز

  بگیره رو جلوش نکرده کاری تا سونا به بزنی زنگ بهتره -

 میموندی حاال!! ؟..کجا -

 :گفت رابرداشت کیفش نرمین

 خواستگاریم بیاد میخواد مهیار گفتم راستی -

 کردم نگاه بهش دلخوری با

 !!؟..بگی بهم باید االن تو -

 بیان شنبه 1 قراره فهمیدم دیروز تازه خودم خدا به نه -

 :گفتم خوشحالی با
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 فهمیدم میکرد نگاه بهت عشق با وقتی شمال تو اینو من..نه گفتی هی میاد خوشش تو از مهیار این گفتم دیدی -

 میشه چی ببینم بیاد بذار..ندادم جواب که من حاال.. بابا خوب شونم رو زد نرمین

 :گفتم میرفتیم ها پله پایین به هم با که همینجور

 ..عروسیه االن دلت تو میدونم من دختر برو -

  ام ندیده شوهر من مگه.. بابا گمشو -

 واقعاً ندیدی!!؟..داشتی شوهر مگه آره -

 میومد ما سمت به که دیدم دور از رو شهیاد

 .. رفت و بوسیدم رو نرمین

 تری جیگر اون از تو بگم البته..میکردی دعوت منم خوب داشتی جیگری دوست عجب -

 آشغال کنم خفت دستام همین با خودم یا میشی خفه -

 میکنم آرومت میام خودم جیگرم..شدی وحشی...ندیدی شوهرتو که وقته چند این کنم فکر -

 ..میکنی غلط تو -

 صدا سمت به برگشتیم هردومون

 

 ..بود شده الغر چقدر..میکردم نگاه اَمان به داشتم باز دهن با همینجور

 :گفت گرفت و شهیاد یقه

 عوضی میشی من زن مزاحم حقی چه به -

 میکرد نگاه اَمان عصبی قیافه به داشت..بود مونده باز دهنش من مثل که شهیاد

 زمین به بود شده چسبیده چسب با انگار بود شده قفل پاهام

 :گفت بود شده برجسته گردنش رگای که اَمان

 :گفت فریاد با.. شهیاد صورت تو کوبوند مشت یه کنی آرومش میخوای که -

 ناموس بی.. کثافت میکنی غلط عوضی تو -

 :گفتم کشیدم رو اَمان دست..اومدند بیرون اَمان بلند فریاد از ها همسایه همه
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 میکشیش االن.. میکنم خواهش اَمان -

 ..میزد رو وشهیاد بود شده وحشی اَمان ولی

 میکنم خواهش اَمان زدم داد.. بودم افتاده گریه به

 کرد فرار کردو استفاده موقعیت از هم شهیاد..من سمت برگشت امان

  کردم جمع خودمو..بودم ترسیده قیافش از.. اومد سمتم به بود خون رنگ که قرمز چشمایی با

 :گفت گرفت رومحکم بازوم جلو اومد

 نکشتمت جا همین تا بریم بیا -

 :گفت کردو نگاه مردم به

 هاتون خونه برید اومدید سیرک مگه چیه -

 تمگوش میکردم احساس که بود داده فشار انقدر دستمو..بیارم در اَمان دست از دستمو نتونستم کردم تقال چی هر من

 شده له

 ماشین تو کرد پرت منو کردو باز درو..ماشینش سمت به برد کشون کشون منو

  شد سوار اَمان.. بودم ترسیده

  میکنی فکر اشتباه داری تو بخدا امان -

 شو خفه زد فریاد

 ..افتاد وراه زد رو ماشین مرکزی قفل.. گرفتم گوشمو که بود بلند انقدر فریادش

 

 :گفت کردو نگاه بهم..میروند سرعت با امان

 !!؟..برگشتی که.. کرد ولت عشقت -

 ..داری تو اَمان-

 ..باشی باهاش که کرد خرجت چقدر..بده سوالمو جواب -

 :وگفتم گرفت حرصم حرفش از

 !!؟..میگی داری چی میدونی شو خفه -
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 بفروشی پول به منو که..پستی اینقدر نمیکردم فکر.. میگم چی دارم میدونم خوب آره -

 میگفت رو همین بود اون بجای کی هر داشت حق.. بدم جوابشو چی نمیدونستم من

  کردم معامله تو آزادی برای زندگیمو بگم نمیتونستم بودم خورده قسم جونشو من ولی

 نمیومد سرم بالها این االن.. میکشتمت بودمت دیده بهزاد با اول دفعه همون اگه غیرت بی من -

  میکرد گریه و میگفت که حرفارو این

  کردم گریه باهاش منم.. میسوخت براش دلم..بود گرفته قلبم

  خونه تو برد کشون کشون منو..بود جدیدش خونه کنم فکر ساختمون یه به رسیدیم

 زمین میخوردم بودم نکرده حفظ رو تعادلم اگه کرد پرت منو وتقریباً کرد باز رو درخونه

  گرفت سمتم به اشارشو وانگشت کرد نگاه منو بسته خون به چشمای با و بست سرش پشت محکم درو

 .. کنم معلوم تکلیفتو تا میمونی همینجا -

 :گفتم میکردم گریه داشتم که همونجور

 ..نکردم خطایی هیچ من قسم مادرم پدر روح به امان -

 :گفت لبش روی برد انگشتشو امان

 نیستم احمق امان اون دیگه من.. بشنوم نمیخوام دیگه.. بسه گفتی دروغ بهم االن همین تا..هیسس -

 دکشی بیمارستان به کارم که شد بد حالم انقدر..شدم حالی چه المان رفتی باراد با گفت بهم سونا وقتی میدونی

 ..بری جونت باراد با بزاری قال منو که بود نقشت

 :وگفت زد نیشخند یه

 ..شده خسته ازتو نشده ماه چند هنوز میبینم هه -

 ..دیوار روی وکوبوند برداشت آشپزخونه اپن روی از رو اب لیوان

 .. میگرفتی طالق اول حداقل کنی کاری کثافت میخواستی که تو عوضی اخه -

 نگم هیچی بودم خورده قسم چون.. بزنم حرفی نمیتونستم.. میکردم گریه فقط من

 :وگفت گرفت یقمو سمتم به اومد

 آشغال بزن حرف.. دِ -
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 .. کردم نگاه چشماش به فقط من

 گرفت سرشو دستش با داد هل منو. میزد دو دو چشماش مردمک

 معصومه اینقدر چشمات هم االن چرا.. میکنی خامم چشمات با باز داری نه.. نه -

 کردن گریه به کرد شروع و نشست دیوار گوشه

 .. میکرد گریه داشت من مرد..میگرفت آتیش هاش گریه از داشت دلم

  نشستم زانوم روی روبروش سمتش رفتم

 دارم دوست هنوز من.. نکردم خیانت بهت من خدا به اَمان -

 :گفت داد وفشار گرفت محکم بازومو شد عصبی حرفم از امان

 ..دیگه که تو کنی ثابت چطور میخوای.. نکردی خیانت بهم که کن ثابت بهم -

 دیوار به میکوبوند مشت با استیریک وحالت دیوار سمت رفت شد بلند جاش از.. نزد حرفشو بقیه

  میشم دیوونه دارم..  نه نه -

 :گفتم گریه وبا گرفتم دستشو رفتم شدم بلند جام از

 خدا به.. میکنم ثابت بهت اَمان-

 کرد نگاه بهم بهت با..بود شده زخمی ضربه براثر دستش پوست

 :گفتم کردم نگاه بهش خیس چشمایی با

 .. عشقم کنم ثابت بهت میتونم

 کشید دستم تو از دستشو.. نبود خوب زیاد حالش بود شده سرد دستاش

 ..گذاشت سرش روی زخمیشو ودست زمین روی ونشست داد سر زمین روی وخودشو

 برداشتم وچسب باند با رو بتادین و کردم باز اولیه های کمک کمد در دستشویی تو رفتم شدم بلند

 .. بود شده ساکت امان..نشستم زمین روی برداشتم کوچیک لگن یه.. دراوردم رو ومانتوم انداختم سرم از شالمو

 روی ریختم رو بتادین..نداد نشون العملی عکس دیدم گرفتم ودستشو.. کردم نزدیک دستش به دستمو آهسته

  زخمش
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 شمچ تو چشم هم با لحظه یه میکرد نگاه بهم داشت..کردم تمیز روشو پنبه با آروم خیلی انداخت چینی صورتش روی

 شدیم

  بستم زخمش روی رو باند دادم دستش به نگاهمو سریع

 نکردی خیانت بهم که کنی ثابت بهم میتونی -

 

  کردم نگاه بهش بمونه ثابت تا میزدم چسب باند روی که همونجور

 سمتم به کشیدم دستشو و شدم بلند..بست هم روی اروم خیلی وچشمامو کشیدم صورتش روی اروم خیلی ودستمو

 .. کردم وبلندش

 ..نکردم فکر کسی به او جز من و. اوست مال وجودم همه.. میکردم ثابت مَردم به باید

 کش دلش توی و روبرومه که کسی برای.. همسرم برای.. عشقم برای.. اوست برای فقط رو ام سرمایه تمام.. بدونه باید

 داره وجود بزرگی

 آعوشش گرمی و گرمش های بوسه یاد با شبها ماه دو این توی که کسی..عشقم با خواستن نیاز.. کردم نیاز احساس

 ..میخوابیدم..

 کنم ثابت بهت تا بریم -

 ..بود شده تنگ براش دلم چقدر.. گذاشتم لبهاش روی لبامو و شدم نزدیکش.. رفتیم خواب اتاق به باهم

  با تخت روی خوابوند منو آروم خیلی میفهمیدم دارش تب نگاه از اینو.. بود شده تنگ هم برای دلمون هردومون

 ..کشید بو موهامو..کرد موهام میون سرشو شد خیره بهم.. میزد موج توش گرما که جنگلیش سبز چشمای تو

 یشترب خواستنم وحس.. میگرفت آتیش پوستم انگار.. بدنم به امان ی بوسه هر با...زد گردنم روی رو تبداری های بوسه

 ..میشد

 تو دومون هر..بود شده تندتر و داغتر نفسهامون.. داشتم دوست چشمهارو این چقدر..بود شده مست سبزش چشمان

 .بود خواستن نیاز چشمامون

 ..شدم امان مال وبالخره

 ..رسیدم ارامش به چقدر.. شدیم یکی امان و ومن

  میزد موج شرمندگی چشماش تو بود شده اشک از پر چشماش.. ملحفه روی خون های لکه به بود شده خیره امان
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 گرفت وصورتمو بغلم نشست..نشستم وآروم کشیدم دورم رو ملحفه

  من.. من..بهار -

 :گفت پایین انداخت سرشو

 زدم بهت رو حرفا اون که ببخشید.. نکردی خیانت بهم تو که.. خوشحالم چقدر االن نمیدونی..ام شرمنده من -

 ..زدی دور منو کردم فکر من..المان رفتی باراد با گفت سونا.. نبودی تو خونه اومدم وقتی من جای بذار خودتو آخه

 :کردوگفت باریک چشماشو

 ..کردی مخفی من از خودتو چی برای پس -

 :وگفتم کردم نگاه چشماش به نمیشد بودم خورده قسم من چون ولی.. میگفتم بهش جوری یه باید

 ..میدونه رو چی همه اون نرمین پیش بری میتونی

 :گفت..کرد بو موهامو و بوسید لبهامو بود زده زل بهم امان

 هر به حاال.. بری پیشم از نمیذارم دیگه..شدی خودم مال شد خوب چقدر..بود شده تنگ موهات عطر برای دلم بهار-

 .. ای بهانه

 ..خندید و کرد نگاه بهم جذابش چشمای با..کنم خم گردنمو شد باعث و شد مورم..مور که زد کوتاه ای بوسه گردنمو

 وسیدب ودستمو کرد کج صورتشو..بود شده تنگ صورتش لمس برای دلم چقدر..کشیدم تیغش شیش صورت به دستی

 :وگفت برگشت طرفم به.. رفت حمام طرف به شد بلند جاش از

 بدونم رو چی همه میخوام نرمین خونه بریم شو آماده..  خوبه حالت اگه -

 ..بود گرفته درد کمرم دل.. گرفتم ای دقیقه چند دوش یه سریع اومد حمام از امان اینکه بعد

 .. کردم خشک موهامو سریع.. اومدم بیرون حمام از اینکه از بعد

  بود ایستاده آماده.. کردم نگاه امان به..بود خونه توی کیفم..پوشیدم رو لباسام همون

  حاضرم من -

 ..بود شده تاریک هوا..پارکینگ سمت رفتم منم.. رفت بیرون سمت به و زد لبخند بهم -

 رفتیم نرمین خونه سمت به ماشین وبا
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 ..بود درگیر انگار فکرش..میکرد نگاه بهم گاهی چند از هر و..میکرد عوض دنده و..بود گرفته دستمو امان

 ..بخونم میتونستم نگاهش از اینو

 ..بشم پیاده که کرد اشاره بهم امان..ایستادیم اینا نرمین خونه در روبروی

 ..بیاد تا شدم امان منتظر شدم پیاده اینکه بعد

 :وگفت اومد سمتم به ای گرفته قیافه با امان

 بریم -

 رسید گوشمون به نریمان مردونه صدای دقیقه چند از بعد..دادم فشار رو نرمین خونه زنگ

 کیه -

 دارم کار خانم نرمین با کنی باز درو میشه..منم جان نریمان.. داد جواب امان

 :گفت ومِن مِن با نریمان

 باال بیا باشه -

 ..میزد شور مقدار یه دلم..رفتیم آسانسور سمت به امان منو و شد باز تیکی صدای دربا

 بود رو و رنگ بی صورتم.. کردم نگاه خودم به آیینه توی..شدیم آسانسور داخل هم با و گرفت دستمو امان

 خونه در دم که بهزاد با رو نریمان شد باز در..رسیدیم اینا نرمین طبقه به..بود داشتم که دردی کمر بخاطر شاید

 دیدم بود ایستاده

 دمیکر نگاه من به داشت شده گشاد چشمای با نریمان..میومد نظر به عصبی خیلی امان.. ترسیدم..شد جوری یه دلم

  کنم سالم نریمان به من بذاره اینکه بدون امان.. رسیدیم بهشون

 خجالت امان از.. کردم که کاری یاد از داشت حق بیچاره خوب..داد هل عصبانیت با خونه سمت وبه گرفت دستمو

 کشیدم

 ..میورد در شاخ تعجب از داشت دید امان با منو وقتی نرمین

 امان با.. تو بهار -

 : گفتم نرمین به و زدم لبخندی

 بپرسه سوال ازت تا اینجا اومده امان االن.. داره قضیه -
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 :گفت نرمین به کرد رو.. نشستیم هم نرمین و من.. مبل روی نشست امان

 !!؟..کرد ول منو بهار چی برای بپرسم ازت اومدم نرمین -

 ..بستم چشمامو اروم من و کرد من به نگاه یه نرمین

  اینکه تا..کنه جور پول نتونست کرد کاری هر بهار..افتادید زندان تو شما وقتی خوب -

 ..کنه ترک رو تو.. زندان از تو شدن خالص ازای به میخواد ازش میاد خونتون سونا روز یه

 ودرباره..نیاد سمتت وقت هیچ.. که خورد قسم تو جون به باشی آدم جور همه با زندان توی تو نمیومد دلش که هم بهار

 ..نگه چیزی بهت معامله این

 :وگفت کرد نگاه بهم خشمگین امان

 ..شد خراب سرم رو دنیا کردی ترک منو تو دیدم وقتی.. شدم آزاد وقتی..تو بدون میکشم چی..نکردی فکر تو -

  ..نکنم و رفتی باراد با تو اینکه فکر ولی باشم زندان تو بودم حاضر

 :گفتم شد اشکی چشمام

 بگیرم ازت رو آزادیت.. خودخواهیم با نمیتونستم..میکشی زجر وداری.. هستی زندان تو ببینم نمیتونستم -

 میکشیدم زجر داشتم منم.. کنم ترک.. شوهرمو عشقمو که بود اسون منم برای میکنی فکر تو

 :گفت شد بلند امان

 گفت دروغ من به چرا بخوام ازش باید..سونا دنبال برم باید من -

 :گفتم گرفتم رو مردونش دستای

 .. دیگه روز یه بزار.. نه االن امان -

 

 :وگفت زد پس دستمو امان

 تو که ممیکرد فکر این به روز هر...میکردم دق داشتم رفتی باراد با گفت بهم وقتی میدونی..بده توضیح برام باید نه -

 کردی خیانت من به

 باشی دیگه نفر یه با تو اینکه از..خوشگذرونی..رفتی باراد با و گرفتی ازم انتقامتو

 :وگفت کشید عصبانی نفس یه و کرد مشت دستاشو
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 و کنم پیدا رو جفتتون آلمان بیام بودم خورده قسم.. نمیکردم پیدا رو تو و نمیکردم دنبالش رو نرمین اگه روز اون

 بکشمتون

 چی اینجا تو که میکردم فکر خودم با..شد گنگ برام چیز همه.. دیدم محله اون توی و خونه اون توی رو تو وقتی ولی

 !!؟..میکنی کار

 آروم وقتی چون..کنم آرومش داشتم دوست فقط.. اونجاست نرمین که نبود مهم برام اصالً..کردم بغلش و جلو رفتم

 میشدم آروم منم.. میشد

 سونا سراغ میریم تامون دو.. بشیم آروم باهم بزار.. کن صبر خدا رو تو.. اَمان -

 فشرد بغلش تو منو و بوسید روسری روی از سرمو امان

 میکنی آرومم اینقدر منو که.. تو داری چی بهار -

 :وگفت بوسید رو پیشونیم روی

 کنم زندگی نمیتونم تو بدون من بهار..میشدم دیوونه.. وگرنه.. کردم پیدات که شکر رو خدا -

 شدن بسته صدای.. کردم پاک واشکامو اومدم بیرون امان بغل از.. اومدیم خودمون به نرمین کردن صاف گلو صدای با

 اومد خونه در

 :گفت تعجب با نریمان

 بودی پیشم ظهری همین..آلمان رفتی کی تو امان -

 :گفتم و خندیدم گرفت خندم نریمان زده شگفت قیافه از

 .. میده توضیح براتون نرمین رو چیز همه نریمان آقا -

 :گفتم داشتیم آزاد هوای به احتیاج گرفتم رو امان دست

 گرسنمه خیلی من که رستوران بریم بیا جان امان -

 :گفت نریمان سمت به کرد دراز دستشو..شدش آروم انگار کرد نگاه بهم امان

 میبینمت بعداً.. بریم دیگه ما جان نریمان -

 :وگفتم کردم بغل رو نرمین ومن داد دست امان با.. بود زده بهت هنوز که نریمان

 دوستمی بهترین تو.. کمکت از ممنون جان نرمین -

 رسیدی عشقت به میبینم که خوشحالم..کرد پیدات امان که شکر رو خدا.. جان بهار برو -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 ..کردیم حرکت همیشگی رستوران سمت به و شدیم ماشین سوار امان با

 :گفتم بردم دستش سمت به دستمو کردم نگاه امان به

 گرفتی پس پوالرو تموم وتو.. کردند دستگیر رو ارمغانی..گفت نرمین وقتی شدم خوشحال خیلی امان -

 گذاشت دستم روی نرم ای بوسه و لبهاش سمت به برد دستمو و کرد نگاه بهم امان

 .. کردم پیدات خوشحالم خیلی بهار -

 :گفتم باخجالت فشردمو رو امان دست و پایین انداختم سرمو

 !!؟..داشتی مشکلی چه بهزاد با قبال تو امان-

 :گفتم وسریع ترسیدم لحظه یه.. کرد نگاه بهم و هم تو کرد اخماشو امان

 زدم بدی حرف کنم فکر.. ببخشید -

 :گفت بود زده بیرون گردنش رگای بود شده خیره جلو به امان

 .. بهزاد با نریمان و من.. عاشقشم میکردم فکر.. گفتم که همونی.. ایم صیغه زن همون سحر -

 خونه از که دیدم رو سحر و..  رفتم بهزاد خونه به زده سر روز یه اینکه تا بودیم خوبی دوستای باهم تاییمون سه هر

 ..اومد بیرون بهزاد

  ..بود ریخته هم رو نامزدم با ولی..بود من دوست بهزاد.. شد خراب برام دنیام انگار

 دهکر بدر راه از رو اون سحر که میخورد قسم هم بهزاد.. ندارم بهزاد اسم به دوستی من گفتم بهش.. بزن بزن کلی بعد

 ..خوردم رو بودم کرده تو درحق که بدی پای فهمیدم تازه.. رسیدم حسابش وبه..  کردم پیدا هم سحر

  ..زدم نارو تو به هم من..امانم منو ببخش..چکید چشمم از اشکی قطره.. بوسیدم و گرفتم دستشو

 ..شدم پشیمون نبودم کاره این من ولی.. بگیرم انتقام ازت میخواستم فقط خدا به ولی

 بوده بازی همش..وبگم کنم تموم رو چیز همه بهزاد با تا رفتم هم روز اون

 ..بود سخت برایش مسئله این اوردن یاد به انگار..بود کرده اخم جوری بد امان

 نبودی کنارم االن بودم نبخشیده اگه چون..بخشیدم رو تو من..بزنی مورد این در حرفی ندارم دوست دیگه -

 شدم خیره اطرافم به و.. نزدم حرفی دیگه
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 امان خونه به شام از بعد.. بود مشغول فکرمون و بودیم ساکت هردو شام موقع.. خوردیم رستوران توی رو شاممون

 قرارشد رفتیم

 ..بردارم وسایالمو تا من خونه به بریم فردا

 ..شدم بیدار در زنگ صدای با رو صبح.. خوابیدم اش عاشقانه نجواهای و امان بغل تو رو شب

 کردم نگاه خونه جای همه به رفتم اتاق بیرون سمت به شدم بلند الود خواب..نبود امان کردم نگاه تخت اونطرف به

 ..نبود امان

 ...کردم باز درو و در سمت رفتم

 زمین روی انداخت..بود دستش تو که مشما تا چند با سونا بود خودش..کرد تعجب دیدنم از بود در پشت که کسی

 

 :گفت لکنت با.. بیرون بود زده تعجب از چشماش

 !!؟..میکنی کار چی اینجا آشغال توی..تو -

 :گفتم پرویی با منم

 و رفتگ درد شدت به کمرم زمین روی افتادم و شدم پرت تقریباً من تو به داد هل منو..  بودم عشقم پیش که میبینی -

 گرفتم گاز لبمو درد از

 کشید و گرفت موهامو و روم انداخت خودشو سونا

 کنی نزدیک امانم به خودتو بود گفته کی.. عوضی..آشغال و خراب دختره -

 زدم جیغ میشد کنده سرم پوست داشت انگار عقب به دادم هل چونشو دستم با منم

 بیاری کثیفت دهن تو شوهرمو اسم.. نداری حق تو منه شوهر امان.. روانی دختره شو خفه -

 :گفت گلوم روی گذاشت دستشو..برگردوند رو صورتم که صورتم تو زد کشیده یه و کرد ول موهامو سونا

 میکشمت رو تو خودم من.. باشه تو شوهر امان میکنی غلط تو -

 بود برده عقب صورتشو نتونستم برسه صورتش به کردم کاری هر دستم با میوردم کم نفس.. داشتم کم کم

 ..سونا میکنی غلطی چه داری -

 ..دیگه سمت به کرد پرت روم از رو سونا که بود امان صدای

 ..میکشیدم نفس زور به انگار
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 :گفت ناراحتی با و نشست روبرم اومد

 بکش نفس..بهار.. بهار -

 :گفت کرد سونا سمت به سرشو

 !!؟..افریته کردی کار چی -

 صورتش به زد سیلی یه و کرد بلند موهاش با رو سونا امان..میکردم تنفس هوارو تازه داشتم من.. رفت سمتش به

 ..کنی بلند من زن روی دست!! ؟..بود گفته کی عوضی.. آشغال -

 میپیچید خونه توی سونا جیغهای وصدای..میزد رو سونا ولگد چک با.. بود گرفته رو امان چشماشو جلوی خون

 :گفتم دراوردم حنجرم از زور به که صدایی با و باال بردم دستمو..بود نشده خوب تنفسم هنوز

 گردنت میفته خونش..میکشیش.. کن ولش امان -

 :گفت و گرفت بغلش منو و زمین روی نشست.. اومد من سمت به و کرد ول رو سونا..شنید منو صدای که امان

 عزیزم خوبی جان بهار -

 ..ومیگفتند میزدند در ها همسایه..میکرد گریه داشت..کردم نگاه بود خونی صورتش که سونا به

  همتی آقای..همتی آقای-

 بودو پیر یکی اون و بود میانسال یکیشون بودند چاق تاشون دو که مرد تا دو کرد باز درو و رفت در سمت به امان

 گفتند بود ساختمون نگهبان

 !!؟..همتی آقای شده چی -

 :گفت دید وبیحال شده کبود چهره با رو وسونا من نگهبان

 پلیس به بزنم زنگ همتی اقای -

 :گفت باال برد دستشو داغون قیافه با امان

 ..ودب مرده زنم االن بودم نرسیده اگه.. ساختمون این توی بیاد نداره حق خانم این.. سونا به کرد اشاره بعد به این از -

 :گفت کردو نگاه امان به میومد خون دماغش شداز بلند گریه با سونا

 میگیرم ازتون انتقاممو -

 شد خارج خونمون از عجله با و شونش روی انداخت کیفشو و
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 :گفت گرفت اش مردونه دستای با صورتمو.. اومد سمتم به بست درو امان

 نمیکنه درد جاییت.. بکشی نفس میتونی..چطوره حالت بهار -

 

 :گفتم امان بغل تو انداختم خودمو گریه با

  میخواد آرامش دلم.. شدم خسته خدا به..بیاد ما سر بال اینقدر چی برای امان -

 :گفت کشید موهام روی دستی امان

 میگم رو قضیه ام خاله شوهر به..میگیرم شو پی میرم خودم فردا -

 میخواست آرامش با شب یه دلم.. چی همه از.. بودم شده خسته

 ..کرد باز برام درو ساز کلید.. رفتیم خونه به ساز کلید یه با.. افتادیم ام خونه طرف به.. خوردیم رو صبحونمون

 بعد برای رو اش بقیه و برداشتم ضروریمو وسایالی منم.. کنه حساب ساز کلید با تا رفت امان.. شدم خونه وارد

 ..گذاشتم

 :گفت امان.. شدم ماشین سوار

 ..نیاره تو و من سر بالیی دیوونه دختر این تا.. بهتره بریم هتل تو و امشب-

 .. بودم موافق باهاش منم

 :وگفتم گرفتم دستشو

  میترسم ازش من..کنیم دور ازش رو خودمون.. باید آره -

 داد جواب امان..خورد زنگ امان موبایل حین درهمین

 !!؟..کجا!! ؟..تو کجایی ایرانه شماره که این!! ؟...تویی ارغوان سالم -

 :وگفت کرد پارک خیابون گوشه یه

 اونجا میام االن باشه -

 :گفت کردو نگاه بهم

 ..اومدند ایران به مادرم با ارغوان -

 : گفتم بهت با من
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 بیان هفته آخر نبود قرار مگه-

 شدم سوپرایز روز چند این توی من نمیدونه..کنه سوپرایز منو میخواسته ارغوان مثالً -

 :گفتم و کردم نگاه مهربونی با بهش

 بود شده تنگ براش دلم خیلی.. شد خوب اتفاقاً.. نداره عیبی -

  وارغوان عمو زن به خودمو زودتر چه هر باید.. بودم گرفته رو تصمیمم دیگه..کردیم حرکت فرودگاه سمت به هم با

 شدیم شاپ کافی وارد.. رفتیم فرودگاه شاپ کافی طرف به..میبرد منو اماش.. رسیدیم فرودگاه به..میکردم معرفی

 .. بود شده تنگ براش دلم چقدر.. کردم بغلش و رفتم سمتش به من.. شد بلند لبخند با دید رو ما تا ارغوان

 ..بود شک تو موقع اون داشت حق خوب..میکرد گریه و کرد بغل رو امان عمو زن

  سالم -

 بود باراد اینکه.. صدا سمت به برگشتیم امان و من

 :گفتم خوشحالی با

 باشی اونجا سال چند نبود قرار تو مگه اما.. خودتی باراد من خدای -

 :گفت ایستاد باراد کنار ارغوان

 کنم فراموش پدرمو دادن دست از غم تا کرد کمک بهم.. ماه چند این توی.. داری مهربونی بسیار برادر واقعاً بهار -

 کرد خوب باراد هم مامانو..برسم کارام بقیه وبه

 کرد دراز میکرد نگاه باراد و ارغوان به داشت شک با که امان سمت به دستشو باراد

 نکرد اذیتت که وقت چند این که ما خواهر.. جان امان سالم -

 :گفت و گرفت رو باراد دست امان

 !!؟..بوده من خانواده به حواست وقت چند این تو یعنی -

 :گفت و زد شیطونی چشمک باراد

  بوده ما آبجی به حواستون شما که همانطور آره-

 :گفتم سریع من

  بگم بهتون مهم چیز یه بهتون میخوام.. خونه بریم بهتره خوب -
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 :گفت کردو بغل منو عمو زن

 دارم دوست خیلی تورو که میدونی.. خیر که شاهلل ان -

 نشستیم ماشین پشت زنا ما و نشست جلو باراد.. شدیم ماشین سوار هم با

 بده امید آدم به میتونه خوب چقدر باراد میدونستم خوب.. گفت ماه چند این از ارغوان خونه تا

 .. میشد روانشناس میرفت باراد این.. باید

 میگفتم رو حقیقت بهشون باید ولی بودم گرفته استرس.. رسیدیم خونه به

  اورد امان که رو شربتا.. بیاره برامون شربت تا رفت امان.. مبل روی نشستیم همگی وقتی

  نشستم وارغوان عمو زن روبروی رفتم کردم صاف صدامو

 بگم رو حقیقتی یه بهتون میخواستم -

 دادند من به رو حواسشون ارغوان و عمو زن

 هستم من یعنی بست آروم چشماشو کردم نگاه امان به

 :گفتم پایین انداختم سرمو

 هستم بهار گل من..من ارغوان و عمو زن -

 نگاه بهم بیرون زده حدقه از چشمای با دارند وارغوان عمو زن.. دیدم کردم بلند سرمو اومد لیوان شکستن صدای

 میکنند

 :گفتم دستم با که کنه جمع رو لیوان های شیشه خورده اومد امان

 بگم االن امان بزار..نه -

 ومدا شد بلند عمو زن گفتم بهشون رو حقیقت همه اینکه بعد..کردم تعریف براشون رو ماجرا تموم و شد جاری اشکام

 سمتم به

 :گفت کردو بغل منو عمو زن برعکس ولی.. بخورم سیلی یه بودم منتظر من.. بود زده زل بهم

 میشناسمت خوبی به من ولی کنی عمل رو صورتت که هم چقدر هر.. بهاری گل تو گفتم اول اون از من دیدی -

 :گفت کردو نگاه باراد به شوک با ارغوان

 نیستی برادرش یعنی.. داد نجات رو بهار گل که.. هستی دکتری همون تو یعنی -
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 داد تکون آره معنای به سرشو مهربونی با باراد

 میموند مادرم مثل برام هم عمو زن...بود شده تنگ مادرم آغوش برای دلم چقدر.. میکردم گریه عمو زن بغل تو من

 :گفت اومد عمو زن و من سمت به ارغوان

 ..باشه داشته جون منم برای بزار..نیست خوب برات زیاد.. بسه جان مامان -

 :گفتم و کردم نگاه ارغوان چشمهای به زدیم لبخندی هردو

 بود شده تنگ برات دلم خیلی جان ارغوان -

 ..نباشی زنده تو کنم باور نمیتونستم کن باور..بود شده تنگ دلم برات منم -

 اهارن برای فکری یه بیایید گرفتن آبغوره جای به..کنیم جمع رو ها آبغوره نداریم بطری دیگه االن دیگه بسه خوب -

 کنیم

 ..خندیدیم و برگشتیم امان طرف به نفرمون سه هر

 :گفت و رفت ای غره چشم امان به عمو زن

  ..نکنم گریه میخوای کردم پیدا رو عروسم سال دو بعد

 :گفت شد سرازیر اشکاش

 گشت دنبالت چقدر.. میدید عروسشو هم بابات کاش -

 .. بود من تقصیر همش گرفت دلم

 :گفت کنه عوض رو اومده بوجود جو سریع اینکه برای امان

 بذارید برنج هم ها خانم شما.. بگیرم کباب میریم باراد با من -

  ..خوردم اندی و دوسال از بعد که بود ناهاری بهترین نظرم به.. خوردیم ناهار هم کنار همگی ظهر

 .میدیدم اینطور رو باراد که بود دفعه اولین این.. بودم ارغوان به باراد یواشکی نگاههای پی حواسم میز سر

 :گفت آشپزخونه تو اومد باراد که میکردیم جمع رو ناهار میز داشتیم

 ندارید من با کاری شما جان بهار.. خانم ارغوان -

 :گفتم نداره جایی واالن فروخته خونشو باراد میدونستم

  خونه دنبال بریم فردا بمون رو امشب تو هم بعد..بذاری تنها رو ما میخوای!!؟..میری کجا کن صبر باراد -
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 :گفت اومد آشپزخونه طرف به امان

 باشیم باهم اینا مادرم بهارو و من هم که کنم پیدا واحده دو خونه یه باید هم فردا جان باراد آره -

 :گفت پایین انداخت سرشو باراد

 نباشم مزاحم میخوام آخه -

 :گفت باراد شونه رو زد امان

 مادرمو و خواهرم اینکه هم.. کرد زندگی تو خونه تو زنم سال 1.. داری حق ما گردن به اینا از بیشتر تو داداش -

 کردی خوشحال

 :گفت کردو نگاه بهم باراد

 .. افتادم باران خواهرم یاد.. دیدم رو بهار وقتی من حرفیه چه این -

 میمیره سالگی پانزده سن تو و داشت قلبی بیماری که کرد تعریف برام رو خواهرش باران قضیه باراد یادمه

 :گفت خجالت با و کرد نگاه باراد به ارغوان

 کنیم جبران روز یک بتونیم امیدوارم..کردید لطف ما خانواده به خیلی شما باراد آقا -

 ببینند فوتبال تا تلوزیون پای رفتند امان و باراد..کنه استراحت تا خواب اتاق توی رفت عمو زن

 گرفت دستمو و نشست بغلم ارغوان

 

 !!؟..نگفتی چیزی من به.. چرا معرفتی بی خیلی..شد تنگ برات دلم چقدر میدونی جان گلبهار وای -

 ..داریم راز آدم من که میدونی

 امان چشم از رو مادرم پدر مرگ بعدشم..شد بد حالم چقدر زد بهم رو حرفا اون امان وقتی.. بفهمی تونی نمی ارغوان -

 میدیدم

 ..خداست دست مرگ که.. نمیفهمیدم اینو

 :گفت و کرد..میدیدند فوتبال باراد با داشت که امان به نگاه یه ارغوان

 اشتباه نمیدونستم هم من خوب..اورد خواستگاری برای رو امان زور به بیامرز خدا پدرم..یادمه من اینو -

 حق اونم خوب..افتاد نمی اتفاقها این االن نمیکردیم زور رو امان اگه..بود ما تقصیر همش.. میکنم فکر دارم االن

 داشت انتخاب
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 .. خوب چه.. بد چه

 ..داریم دوست رو همدیگه من هم و امان هم که اینه خوبیش االن.. گذشته ها گذشته.. جان ارغوان نداره عیبی -

 میکنید پچ پچ همدیگه گوش تو چی دخترا شما -

 ..بود مهربون واقعاً نگاهش.. کردم نگاه باراد به

 :گفتم بدجنسی با

  ..ارغوان خواستگاری بیاد میخواد امان دوستای از یکی هیچی -

 :وگفت شد هول باراد.. میکرد نگاه بهم ومبهوت مات ارغوان

 دوستاش از یکی کدوم -

 داره دوست رو ارغوان که فهمیدم عاشقش نگران نگاه از.. شده عاشق بالخره هم باراد که فهمیدم

 :گفت پهلوم به زد ارنج با ارغوان

 !!؟.. میگی داری چی -

  عزیزم هیچی -

 رفت امان طرف به غمگین قیافه با باراد -

 میزنی رو حرفا این باراد به چی برای.. بهار میگی چی -

 ارغوان داری دوسش -

 !!؟..چــــــی-

 :وگفتم کردم نگاه بهش خونسردی با برگشتم

 میشی خوشبخت باهاش.. راحت خیالت..آقاییه پسر خیلی.. داری دوسش میگم.. آروم -

 :وگفت کشید خجالت مقدار یک ارغوان

 باشه داشته دوسم اونم باید ولی..کمه بگی چی هر آقاییش از -

 :گفتم ارغوان به زدم چشمک یه

 زنی چه اونم..بگیرم زن داداشم برای میخوام چون.. باشید اماده خواستگاری برای شب فردا -

 :وگفت فشرد دستمو ارغوان
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  نمیشه که زور به آخه -

 :گفتم فشردم اروم دستشو

 مشخصه چشماش از چون.. میخواد تورو هم باراد میدونم..باش نداشته کارا این به کاری تو -

 ..بزنه فریاد و شه بلند خوشحالی از میخواست بود معلوم.. زد لبخند یه ارغوان

 :گفت غمگین قیافه با باراد..رفتیم تراس به هردو و کردم صدا رو باراد ظهر از بعد.. میزدم حرف هم باراد با باید

 !!؟..بهار شده چی -

 

 :گفتم ای مقدمه هیچ بدون

 !!؟..داری دوست رو ارغوان -

 :گفت حرفم از شده شوکه باراد

 !!؟..چیه حرفا این -

 :وگفتم زدم چشمک یه و خندیدم بهش

 هویداست چیز همه عاشقت نگاه از.. داری دوسش که میدونم -

 :گفت پته..تته با باراد

 باشه طرفه یک عشق این میکنم فکر بهار -

 باشی داشته دوست اگه..میکنه فکر تو مثل اونم.. کردم صحبت ارغوان با من.. جان باراد نه -

 .. بشه بپا خواستگاری مجلس فردا بیایی در پسری پیر از اینکه برای

 :وگفت زد آرومی لبخند یه باراد

 !!؟..چی امان -

 :گفتم کشیدم راحت نفس یه

 ..باشه خداش از باید امان -

 :گفتم خندیدم نخودی

 میکنم صحبت امان با هم امشب.. هستم خواهرت عنوان به من فردا -
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 .. بهار ممنونم -

  مدیونم تو به زندگیمو میدونی خودت..نداشتیم حرفارو این آ..آ -

 خوشبخت و بزرگ اینطور ام خانواده میخواست دلم چقدر.. خوردیم شام رستوران توی امان مهمون همگی رو شب

 باشه

 :گفت امان میکردم عوض لباسمو داشتم وقتی شب

 !!؟..میگفتی چی باراد به داشتی ظهری بعداز بهار -

 بوسید سرمو امان.. کشیدم دراز و گذاشتم سرم زیر دستشو جلو رفتم تخت روی بود کشیده دراز امان که همانطور

  کنم خواستگاری ارغوان از میخوام داداشم بزای فردا بگم بهت میخواستم خوب -

 :گفت کردو بلند رو اش تنه نیم امان

  میاد خوشش ارغوان از باراد مگه!!؟.. چی -

 :گفتم بوسیدم لباشو و کردم بلند نیمه تا سرمو زدم لبخندی

 بگذره ازش نمیتونه پسری که دختریه ارغوان میدونی خوب خودت خوب.. آره-

 : گفت کردو نگاه چشمام به امان

 بگذره نمیتون ازش امان که هست نفر یه میکنم فکر من ولی -

 .. بوسیدیم رو همدیگه آرامش با و گذاشت لبهام روی لبهاشو

 ببره خوابت هاش دارم دوست های زمزمه با و بخوابی عشقت کنار رو شب که بود خوب چقدر

 خونه دنبال رفتیم امان و وباراد من و موندند خونه عمو زن و ارغوان.. خوردیم رو صبحانه اینکه بعد صبح

 اییپذیر یه بود قشنگ هم خونه داخل..بودند گذاشته فروش برای هم بغل واحد تا سه دیدیم که برجهایی از یکی توی

 با بزرگ

 ..شکل مربع آشپزخونه یه و خواب تا دو

 ودیمب خسته نفرمون.. خونه تو برگشتیم کردیم قولنامه رو خونه اینکه بعد..برداره هارو واحد از یکی هم باراد شد قرار

 :گفت باراد که میگذشتیم فروشی گل یه جلوی از

 ..بگیرم گل میخوام کنار بزنی میشه جان امان -
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 :وگفتم کردم نگاه امان به..داریم خواستگاری مراسم قرار امشب که افتاد یادم تازه من

 میام باراد با من ابرو چشم اشاره با برو شما جان امان -

 :گفت فهمید باراد به ابروم چشم اشاره با اما نگرفت منظورمو امان اول

 نکنید دیر فقط باشه -

 بود کرده پر رو مغازه تموم گل بوی شدیم مغازه داخل.. رفتیم فروشی گل سمت به شدیم پیاده هم با باراد و من

 کردم ور رفتیم فروشی شیرینی به هم با..رفتیم مغازه بیرون به باهم و داد سفارش زیبا گل دسته یه من کمک به باراد

 :گفتم قناد به

 بدید تر های شیرینی این از کیلو یک آقا-

 میفهمیدم کشیدناش نفس از اینو.. داشت استرس باراد..داد بهم و کرد پر شیرنی جعبه یه برام قناد

 رفتیم باال ها پله از و زدیم زنگ.. رسیدیم خونه به

 :گفت لبخند با عمو زن.. کرد باز درو امان

 ..بود شده تر زیبا همیشه از که.. بود پوشیده شکالتی دامن کت یه هم ارغوان.. اومدید خوش -

 

 :گفتم عمو زن و امان به کردم رو.. پایین بود انداخته سرشو باراد..مبل روی نشستیم باراد با

 .. پاک دل وچشم.. منطقیه.. خودشه پای روی که مردیه..باشید شناخته رو باراد باید وقت چند این توی خودتون -

 پایبند ها قانون به..نباشه خونه.. ام خونه من وقت هر میکرد سعی.. میکردم زندگی باهاش من که سالی دو این توی

 نهک خوشبخت رو ارغوان میتونه که کسیه میکنم فکر ومن..ایسته می وای تعهد اون پای بره سرش.. بده تعهدی اگه

 نخندم..کردم سعی ولی بود گرفته خندم..اورد در ادا برام چشماش با و زد لبخند یه بهم امان

 ..کنند صحبت ارغوان با باراد بدید اجازه شما اگه

 :گفت باراد و من به کرد رو عمو زن

 مرد چقدر که کرد ثابت بهمون جوره همه آلمان توی..باشم داشته جان باراد مثل دامادی خدامه از که من.. دخترم -

 آقاییِ

 :گفت ارغوان به کرد رو
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 ..بکنید رو صحبتهاتون بتونید تا ببر اتاق به رو باراد آقا پاشو مادر ارغوان -

 افتاد راه سرش پشت هم باراد و شد بلند خانمانه خلی ارغوان

 :گفت من به کرد رو امان شدند اتاق وارد دو ان وقتی

 ..ندارید ازدواج قصد شما خانم..اینطور پس خوب -

 .. دارم ماشین.. دارم خونه من -

 :گفت کردو بغل رو عمو زن

 ..میکنید قبول غالمی به منو.. دارم مهربون مادر یه مهمتر همه از -

 :وگفتم کردم نازک ابرویی چشم منم

 میکنی خواستگاری داری.. داری زن بکش خجالت آقا -

  خندیدم هرسه امان و ومن عمو زن

 :وگفت کرد نگاه تا دو ما عشق با عمو زن

 ..مادر بخندید و بگید همیشه که الهی -

 :وگفتم گرفتم رو فتانه عمو زن دست

  باشه امان و من سر باال سایتون سال صد الهی -

 گرفتند قلوه..دادند دل..بود معلوم قیافشون از..اودند بیرون اتاق از خندان ی چهره با باراد و ارغوان ربعی یک از بعد

 !!؟..چیه دکتر آقای به نسبت نظرت جان ارغوان نشستند کنارمون هردو

 :گفت کردو نگاه مادرش و امان و من به ارغوان

 بله.. امان برادرم و شما اجازه با -

 :گفت گرفت دستمو امان که کنم تعارف میخواستم.. کردم باز رو شیرینی جعبه شدم بلند ومن زدیم دست همگی

 میگردونم رو شیرینی من بذار خانمم -

 

 برای رو عروسی..بگیرند هفته این توی محضری عقد یه شد قرار..بگردونه رو شیرینی تا وگذاشتم زدم لبخندی بهش

  که دیگه ماه چند
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 ..بگیرند.. شد ثابت کارشون وقتی ارغوان و باراد

 :گفت عمو زن به کرد رو کردو صاف صداشو امان

 کنیم برگزار زودتر رو عروسیمون جشن بهار گل و من بدی اجازه اگه جان مامان -

 : گفتم امان حرف وسط پریدم سریع

 که من امان ولی -

 :وگفت اورد باال دستشو امان

  بگیرم جشن رو تو به رسیدن میخوام.. نمیگیریم عروسی که عمرمون تو بار یک ما -

 ..ببینم رو پسرم عروسی دارم دوست من..میگه راست امانم..مادر آره -

 :گفت کرد بغض عمو زن

 ..ببینه هاشو بچه تا دو عروسی تا نداشت کفاف پدرش عمر که حیف -

 :گفت باراد به سریع امان ولی..شدیم متاثر هممون

 !!؟..جوریه چی ات تخته بازی ببینم میخوام.. شدی ما دوماد که حاال جان باراد

 

*** 

  سونا از..بود غوغایی من دل توی ولی..بگیریم عروسی جشن آخر هفته این شد قرار کردیم جابجا رو خونمون

 کارشون دنبال بروند شد قرار و. کردند عقد محضر توی هم باراد و ارغوان..میترسیدم سکوت این از ومن.. نبود خبری

 بیمارستان توی

 وربدج دلم..خورد زنگ امان موبایل که بودیم ماشین توی..بدیم رو عروس لباس تاسفارش بودیم رفته هم با امان و من

 زد شور

 بله داد جواب امان

 میام االن!! ؟..تو کجایی ؟..اینطوریه چرا صدات.. تویی سونا.. الو -

  پرسیدم ولرز ترس با.. زد دور رو مسیر گذاشت جیبش توی رو موبایل امان

 !!؟..شده چی امان-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

 :گفت میکرد نگاه رو پشت بغل آیینه از که همونطور.. کرد زیاد رو سرعتش امان

 بزنه حرفاشو تا زد زنگ االن.. خورده قرص سونا -

 بمیره نکنه.. امان!! ؟.. میشه چی حاال -

 برسم تا میرم سرعت با دارم که میبینی.. نمیدونم -

 فلق درو و برداشتم رو کلیدماشین من..نبست رو ماشین در حتی.. شد پیاده سریع امان.. ایستادیم خونشون روبروی

 کردم

 ..شنیدم رو سونا و امان فریاد و داد

 ..کردی خوردم.. کردی ول منو تو.. بیام نمیخوام -

  سونا..سونا..نشده دیر تا بریم بیا سونا نیست حرفا این موقع االن -

 امپاه و دست..برد پایین به و کرد بغلش سریع امان..کرده غش امان بغل تو سونا دیدم رسوندم بهشون خودمو سریع

 بودم ترسیده..میلرزید

 ..گذاشت ماشین عقب تو رو سونا امان کردم درشوباز رفتم ماشین طرف به

 تند خاطر به..دادند بهمون فحش چقدر راه توی بماند..رفتیم بیمارستان سمت به سرعت با و شدیم ماشین سوار

 کردنمون رانندگی

 خشب به بردند رو سونا و اوردند برانکارد یه سریع..دیدند امان بغل تو رو سونا تا پرستارا.. رسیدیم بیمارستان به

 اورژانس

 کرد اهنگ بهمون دکتر شد باز اتاق در تا..بودیم دکتر ومنتظر.. میزدیم قدم بیمارستان وتوی.. بودیم عصبی مون دو هر

 :گفت دکتر پیش جلو رفت امان

 چطور حالش دکتر آقای-

 :گفت کردو نگاه امان من به مهربونی با دکتر

 دادیم نجاتش مرگ از رو اون ما االن شکر رو خدا ولی..کنه فوت بیمار بود ممکن.. میوردیدش دیرتر دقیقه چند اگه -

 ..کشیدیم راحتی نفس وجودمون اعماق از مون دو هر

 ..بود کرده فوت پیش سالها سونا مادر..بیاد بیمارستان به تا اش خاله شوهر به زد زنگ امان

 جسمی هم و روحی هم...بودیم خسته هردومون..من نه و زد حرفی.. امان نه برگشتنی راه توی
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 کردن گریه به کردم شروع دوش زیر و..حمام تو رفتم راه به راه من خونه رسیدیم وقتی

 ..برسه عشقش به زور به میخواست ولی.. بود عاشق فقط اون..سوخت سونا برای دلم

 :گفت زد رو حمام در امان

 عزیزم بهار -

 

 جان امان بله -

 عروسی کارای دنبال برم باید من..بخواب بخور گذاشتم آرامبخش قرص یه برات بیرون اومدی -

 ..برو باشه..جان امان نکنه درد دستت -

 میرفت غنج دلم میکرد توجه بهم همه این اینکه از..بود مهربون من مرد چقدر

 مادرش و ارغوان برای رو ماجرا همه امان قبل شب..رفتیم بیمارستان به همگی سونا مالقات برای روز آن ی فردا

 کرد تعریف

 ..شدند ناراحت هم وآنها

 ودب افتاده گود چشمش زیر و بود الغرشده صورتش سونا..شدیم وارد همگی.. رسیدیم بود بستری سونا که اتاقی به

 ..میومدم نباید شاید..گرفتم وجدان عذاب..کرد بغلش دلداریش برای عمو زن..گریه به کرد شروع دید رو امان و من تا

  زد صدام سونا که برم اتاق از میخواستم

 بهار -

 کردم نگاه بهش تعجب با و سمتش به برگشتم

 ..بذاری تنها رو امان دیگه که نشد قرار -

 ..میکرد نگاه رو سونا متعجب من مثل هم امان..سوناِ این..میشد اذافه تعجبم به لحظه هر ومن

 :گفت کردو نگاه امان به حالش بی چشمای با سونا

 دادنمی نجاتم..بود کی هر..کردم تو درحق که کارایی این با.. میکنم فکر دارم دیشب از.. مدیونم تو به جونمو من امان -

 ..بگذری من تقصیرات سر از و بشی خوشبخت بهار با امیدوارم..بکشم نفس گذاشتی اینکه از مرسی

 ..دادند شستشو اش معده با هم مغزش دیشب انگار..اومد ای خنده امان و من لبای به

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر sogandگل بهار |   دانلود نگاه سایت
 

***** 

 خونه ببرتت راست یه امشب امان میترسم.. شدی خوشگل خیلی جان بهار وای -

 داده رو بله جواب مهیار به پیش هفته..کردم نگاه بود اومده صورتش رو زیبایی آرایش که نرمین عسلی چشمای به

 ..بود

 ..بودند کرده نامزد باهم و

 میکنی اغراق داری همیشه مثل جان نرمین -

 ..دیدم آییینه تو از خودمو شدم بلند تخت روی از ومن.. شد تموم خانم آرزو کار

  ای ملکه مدل رو موهام..بود شده زیباتر همیشه از..بود کشیده چشمام پشت که مشکی سایه با سبزم چشمای

 هکن جلوه بیشتر چشمام که بود زده کالباسی رژ لبهامو..بود گذاشته رویش کوچیک تاج یه و بو کرده شینیون

 کیل نرمین..شدم امان ومنتظر..کشیدم سرم روی رو پرم مدل شنل..میداد امان اومدن از خبر آرایشگاه زنگ صدای

 :گفت و کشید

 بهاربدی به نما رو باید امان -

  بود شده خوشتیپ چقدر امانم وای..بره داشت اجازه داماد که اتاقی سمت به رفتم

 تربیش جنگلیش سبز چشمای و بود داده باال رو خرماییش موهای..اند دوخته امان مخصوص انگار که مشکی شلوار کت

 بود شده نمایان

 :گفتم دادم تکون جلوش دستمو..بود شده من مسخ همانطور هم امان

 زدی زل بهش چی برای..داری شوهر خانم این.. آقا آی-

 خندید هم چشمانش باهاش و خندید امان

 ..خانمم شدی ها ملکه مثل امشب بهارم -

 ..انداختیم ای حرفه عکس تا چند آتیلیه توی.. افتادیم راه و شدم ماشین سوار امان کمک به

 یمفت تاالر به اونجا از و رفتیم باغ به فیلمبرداری برای آتلیه از بعد..بود زده زل بهم.. میکردم نگاه امان به بار هر

 :گفت کردو پاک رو اشکش عمو زن..بوسید رو امان و من..بود شده زیبا چقدر..اومد سمتمون به همه از اول ارغوان

  بشید خوشبخت امیدوارم -

 کردند بدرقه رو ما مهمونها اینکه بعد..شدیم خونه به رفتن اماده امان و من و شد برگزار خوبی به عروسی
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 :گفت بهم وباراد اومدن باهم ارغوان و باراد.. کنیم حافظی خدا ها مهمون از تا ایستادیم درخونه دم

 .بشید خوشبخت امیدوارم..قویه هم تو با زندگی تو میدونم..قویه دختر یه بهار..میگم تبریک بهت جان امان -

 :گفت کردو پاک چشمش گوشه از اشکشو کرد بغل منو ارغوان کرد بوسی رو امان با

  باش برادرم مواظب جان بهار -

 :گفت بوسید گونشو و کرد بغل هم امان

 صبح از.. بود خالی خیلی مادرم پدر جای..بود زده حلقه چشمام تو اشک..نداره کسیو ما از بغیر بهار جان امان -

 مه دست توی رو امان و من دست عمو زن..بشه صورتم روونه اشکام گذاشتم نتونستم دیگه ولی کردم کنترل خودمو

 :وگفت گذاشت

 میارید مپل..تپل نوه تا چند برام و میداری نگه واحترامشو..میکنی رفتار خوب زنت با پسرم -

 دست با کرو باز درو امان..رفتند همه اینکه بعد.. کردیم بغل رو عمو زن و گرفت خندمون هردومون گریه هوای حال تو

 تو بفرمایید کرد اشاره

  خانمم

 :گفت کرد بغلم پشت از امان.. کردم نگاه بود نو وسایلش تمام که ای خونه به و..شدم خونه وارد ومن

 اومدی خوش خونت به عزیزم-

 بدیم خانواده تشکیل و..کنیم زندگی باهم همیشه برای امان و من بود قرار که ای خونه

 

 

 

 

 یـــــــــــــــان پــــــــــــــــا

 

1392/4/21 

 ن سوگند

 

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/

