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 قلم ی افریننده نام به

 

 ...خالصه

 به توان نمی که هاست انسان ی همه زندگی در لحظاتی اما اند سردرگمی دچار که هایی زندگی 
 تا شوند می عاشق و تپند می هم برای که دوقلب ... عاشقی همچون ای لحظه گذشت ان از سادگی

 .....جان پای

 

 است شده مشخص کامال داستان درطول ها شخصیت نام

 

 

 انداختم ساعت به نگاه یه بیرون کشوند خواب از منو ساعت زنگ صدای که بودم خواب گرم هنوز
 صورتمو رفتم و  شدم بلند جام از سریع ساعته (زنگه هرچی به لعنت) هفت به ربع یه ساعت دیدم

 و پوشیدم لباس سریع رفتم صبحونه خوردن از بعد خوردم وصبحونمو میز سر نشستم و شستم
 .زدم قاپ میز روی از رو سوویچم

 بودیم ای محله هم چون کردم حرکت سریع ها بچه دنبال میرفتم باید  شدم مشکیم پرشیای سوار 
 و زدم لبخند جوابش در چطوره اوضاع چطوری علی سالم:گفت که شد سوار علیرضا اول رسیدم سریع
 سالم من به اینجام منم الو: اومد سهند صدای پشت از  چطوری تو خوبم من داداش مرسی :گفتم

 علیرضا با داشتم ببخشید جون سهند سالم:گفتم و برگشتم بود شدم سوار منم که انگار نه انگار نکردی
 که نشه تکرار دیگه ولی بخشیدمت باشه :سهند  شرمنده  زاره نمی حواس ادم واسه میکردم صحبت

 بزا اهنگ یه علی:گفت علیرضا بعد   خندیدیم تامون سه هر نمیشه تکرار دیگه:من  نمیبخشم دیگه
  باو شیم راحت کسلی این از صبحی سر

  دادا چشم-

  دادا ایول-
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 که  کردم خاموش رو ظبط رسیدیم که همین دادیم گوش اهنگ دانشگاه تا کردم روشن رو ظبط 
 از نگفت چیزی دیگه  رسیدیم:گفتم کردمو اشاره روم روبه به دست با  چراخاموشش علی:گفت سهند

 که کردیم نگاهش برگشتیم اومد نفر یه صدای که بودیم دانشگاه روی راه توی شدیم پیاده ماشین
 تامون سه هر  کالس توی نمیدادم راهتون میرسیدین من از تر دیر اگه همیشگی یار سه سالم:گفت

 خدا خدا همین خاطر به میدونستیم فرخنده استاد اره:گفت علیرضا که کردیم سالم و دادیم دست
 (علیرضا نوع از خواری پاچه) نباشید کالس سر شما که میکردیم

 بود زیاد صدا سرو همیشه مثل کالس سر رفتیم همگی کالس سر برین بیاین گنده مرد نریز مزه-
 مهسا:اسماشون که بودن بازیگوش و دخترشیطون تا سه همون بود کالس ته از بیشترش

 در جلوی چرا چقازردی اقای : اومدم خودم به استاد صدای با صدر باران و محمدی تهرانی،نفس
 استاد که  سرجام نشستم سریع و اومدم خودم به تازه میکنید نگاه کالس ته به و وایسادید

 جا براتون مطلب تا باشید گوش پا سرتا باشید کرده آغاز خوبی به رو روز امیدوارم ها بچه سالم:گفت
 جا بی صحبت کسی لطفا و بدم توضیح دوباره تا بگین بهم نگرفتین یاد کردین حس جا هر افته بی

 ....دادن درس به کرد شروع و نده انجام

 ***************************** 

 دیگه بار یه خونه بریم باید بود سنگین خیلی امروز درس:گفت سهند که بیرون اومدیم کالس از
 بریم اره:گفت سهند ؟ بخوریم چیزی بوفه بریم ها بچه   کردیم تآیید سر با هم علیرضا منو  بخونیم

  نیستم گرسنه زیاد خوردم صبحونه که من:گفت علیرضا نخوردم صبحونه من

 کرده چایی هوس دلم ولی همینطور منم-

  بخوریم بریم اره-

 ؟ میخورین چی گفتم ها بچه روبه ونشستیم  بوفه به رسیدیم

  چایی فقط من:گفت علیرضا

 چی؟ تو سهند-

 چایی یه و بیسکویت دوبسته من

 اوک-
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  سالم:گفتم و دار بوفه پیش رفتم

 بفرمایید؟ سالم-

  بیسکوییت بسته دو و چایی تا سه لطفا-

 باشید منتظر لطفا چشم بله-

 کالس ها بچه:گفتم ها بچه روبه ها بچه پیش رفتم  کردن حساب از وبعد  اومد کوتاه مدتی از بعد 
 مگه چطو اره:گفت سهند ظهره؟ 2 ساعت بعدیمون

 همینطوری هیچی-

 چطوره؟ بیایم بعد بخونیم رو درس خونه بریم میگم-

 

  بخونیم اونجا ما خونه بریم اره:داد ادامه علیرضا

 موافقی؟ چی تو علی موافقم من نیست بدی فکر اره-

 بریم نیست بدی فکر اره-

 بریم بعد بخورم بیسکویتمو چای بزار باشه-

 بریم زود بخور باشه-

  ناهار برای بگیریم چیزی یه  راه سر:گفت علیرضا

 میگیریم باشه-

 مودبانه البته میزه زدن شخم همون)میدی قورت هم رو میز داری سهند دیگه شو بلند-
 (ترررشششششش

 گرسنمه کارکنم چی خب-

 میگیریم نهار میریم االن نداره عیب:گفت علیرضا

 بگیریم چی-
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 بگیریم چی که میگیریم تصمیم بعدا جات سر از شو بلند فعال تو-

 بشینم جلو من تا اینور بیا سهند:گفت علیرضا که شدیم ماشین سوار رفتیم شدیم بلند 

 کردی غلط ابدا-

 ؟ چرا-

 نشستی جلو تو صبح اینکه خاطر به-

  بشین جلو بابا باشه-

 شدم پیروز هه هه-

 درد-

 افتادن بچگی بشه؟یاد دعواتون نشستن جلو این؟سر بچه مگه دیگه کنین بس گفتم  شدم عصبانی

 رو داری دوست خودت که بزار اهنگ یه علی:گفت سهند

  میذارم باشه-

 منتظرم ایول-

 نهار واسه بخریم پیتزا نگهدار فروشی فود فست یه جلوی: علیرضا

 اوکی باشه-

 محشره اهنگه بیسته سلیقت علی:گفت سهند

 میشنون قشنگ گوشات داری اختیار-

 قشنگه واقعا-

 داری لطف مرسی-

 بگیره؟ میره کی :گفتم فودی فست جلوی رسیدم

 میرم من:گفت سهند

 بگیره پیتزا که رفت سریع حرف بدون علیرضا بازکنه رو در اومد تا
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 کرد؟ اینطور چرا علی-

 کرد؟ چطور-

 میخوایین پیتزایی چطور نپرسید-

 داره؟ فرقی چه پیتزاس پیتزا نداره عیب-

 میکنه فرق مزش توی-

 من واسه نشو فیلسوف بسه: گفتم کردمو نگاش مفتکرانه

 حرفم؟ از شدی ناراحت:گفتم شده ناراحت کردم فکر نداد جوابی

 حرفت؟ کدوم-

 ولش هیچی:گفتم نیست باغ توی دیدم

  اومد:گفتم سهند به رو میاد داره پیترا تا سه با علیرضا دیدم

  دیدمش اره-

 گرسنمه بدجور که بریم بزن:گفت و تو اومد علیرضا

 گرفتی؟ خانواده پیتزا چرا:گفتم تعجب با

 بریم که بزار اهنگم یه کن روشن ماشینتو این نمیشیم سیر اونا با کوچیکن بقیشون چون-

 نیست؟ ای امردیگه-

 برو نه-

 گرفت خندم میکنه بو پیتزارو داره علیرضا دیدم کردم نگاه اینه توی از کردم حرکت

  میخندی؟ الکی شدی؟چرا خل علی:گفت سهند

 دیگس دنیای تو علیرضا دیدم

 ببین رو علیرضا :گفتم کردمو اشاره پشت به

  میخندین؟ چی به دارین میگه میکنه نگاهمون داره دیدم خنده زیر زد و کرد نگاهش



 

7 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بخوریش کارتون با االنه همین گفتم میکردی بو و پیتزار داشتی:گفت سهند

 گرسنمه خو بده گیر کم  بابا باشه-

 اومدن خودشون به من صدای با رسیدیم ها بچه

 درس؟ یا غذا اول:گفتم  تو رفتیم ها بچه با تو بردم ماشینو کرد باز رو در رفت علیرضا

 بخونیم درس نمیتونیم نباشیم سیر اگه:گفتن هردوشون

 بود دانشگاه اخرای چون ولی بخونیم درس نداشتیم حال اون از بعد خوردیم همشو غذا پای نشستیم
  نمیشدیم قبول نه وگر میخوندیم باید

  درس پای بشینیم دیگه:گفتم

 ندارم حوصله:گفت سهند

  میخونم شب ندارم حوصله منم میگه راست اره:گفت ادامش در علیرضا

 میخوابی و میاد خوابم میگی شبم-

 دیدم کردم ساعت نگای که بودیم شده درس غرق همه درس پای نشستیم و کردم بلندشون زور به
 ها بچه شد دیرمون:گفتم سریع نیمه و یک

 نبود دیگه چیز به کردن فکر جای بود سنگین درس انقدر: سهند

 پوشیدیم لباس سریع داریم درس رضوان با میشه دیر االن شو بلند حرفا این جای به:گفت علیرضا
 داشتیم وقت  دقیقه پنج خداروشکر دانشگاه جلوی رسیدیم میاوردیم باال داشتیم رفتم تند انقدر رفتیم

 به افتاد نگاهم برام عادت بود شده انگار کالس ته رفت چشمم شدن باز با تو رفتیم کردم پارک ماشینو
 فرمی خوش دماغ میومد صورتش به کوچیک نه بزرگ نه های ولب خاکستری چشمای تهرانی خانوم
 داره دیدم میکنه نگاه پشت به داره سهند دیدم که کالس سر نشستیم بود زیبایی دختر نظرم از داشت

 خانوم که نمیشن تسلیم کدوم هیچ ولی شدن هم چشم تو چشم کنه می محمدی خانوم نگاه
 من؟ به زدین زل چرا حجازی اقای چیه:گفت محمدی

 من به زدین زل شما شما به نزدم زل من-

  خوشه دلت بابا برو-
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  روئه پر چه دختره این علی:گفت و کرد نگام سهند

 بابا کن ولش-

 میکنم کوتاه زبونشو این دارم براش:گفت حرص با تو اومد استاد بگه چیزی اومد برگشت

 درس هر از بعد کنید سعی که بگم خواستم درس شروع از قبل ها بچه سالم:گفت و تو اومد استاد
 میده دستتون کار بعدا میشه جمع هم روی نخونین اگر براتون افته بی جا تا مطالعش خونه تو خوب
 ........  درس سراغ بریم خب

 دختره اون زیبایی بودم فکر توی همش نبود حواسم اصال من ولی میداد درس داشت رضوان اقای
 ...فکره توی ظاهرا اونم دیدم کردم سهند نگاه بود نشسته دلم به عجیب

 

  میگیرید یادش شک بی کنید مطالعه رو درس دیگه بار یه اگه گفت استاد شد تموم که درس

  بفهمم که ندادم گوش اصال یعنی  نفهمیدم کالس سر که من

 بریم؟:گفت بهم علیرضا نیست سهند دیدم شدم بلند

 کجاست؟ سهند ولی بریم-

 برمیگرده االن نمیدونم-

 بریم باشه-

 از پر نگاه با علیرضا ولی افتاد صدر خانوم دیگه بهم خوردن صدر خانوم و علیرضا دیدم بریم اومدیم تا
 میکرد خواهی عذر داشت شرم

 بود ناگهانی صدر خانوم ببخشید-

 نکنید ناراحت رو خودتون گرشاسبی اقای نداره اشکال-

 دارم بر رو وسایلتون بدید اجازه-

 کردید شرمندم ممنونم-

 ام شما شرمنده من بابا نه-
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 خداحافظ دارم عجله من ببخشید-

 ام شرمنده خالصه صدر خانوم خداحافظ-

 نیومد که سهندم  بریم بیا علیرضا

  بریم بیا الووو:گفتم بهش میکنه نگاه روش روبه به و وایساده خشک و نمیده رو جوابم دیدم

 بریم  ب:گفت و اومد خودش به تازه

 دیدش؟ علی-

 کیو؟-

 میگم؟ رو صدر خانوم-

 مگه؟ چطور دیدمش اره-

 دیدی؟ اونم چطور صورتشو-

 مگه؟ چطور نکردم دقت زیاد نه-

 کوچیک ودماغ کوچیک ولب مشکی ابروهای و مشکی نافذ چشمای  المصب خوشگه خیلی-
 بود خوشگل و معصوم خیلی صورتش

 هست هم زیبا میگی تو که  اینجوری اگه خوبیه دختر اره-

 دیدی؟ رو تهرانی خانوم:گفتم درادامه

 زیباییه دختر اره  •

 شده بیشتر خوشگلیش فرمه خوش خیلی که ودماغش خاکستری چشمای با خیلی اره •

 

 منو میگرد صحبت یکی با داشت بلند صدای با تقریبا سهند دیدم محوطه به رسیدیم که همین
 خاکی ظاهری با محمدی خانوم دیدم صدا طرف به دوییدیم وبعد کردیم بهم نگاه یه علیرضا
  جلو  رفتم میکنه سهند با بحث و جر درحال
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 سهند؟ شده چی

 زمین خورد و پاش به خورد پام بابا هیچی-

 جلوی گزاشتی پا دیدم خودم بابات خاک ارواح اره:گفت محمدی خانوم بریم بیا نداره عیب-
 پام

 !میرفتم خودمو راه داشتم من وگرنه پام به پاتوزدی کوری تو:گفت سهند

  بکنی وبحث جر باهاشون بخوای که ندارن ارزششو نداره عیب گفتم من

 !ندارین ارزش خودتون شما شین گم برین هه نداریم ارزش ما:گفت صدر خانوم

 نشده شر تا برید سریع محترم ظاهر به  های خانوم ببیند:گفت تحکم با و جلو اومد علیرضا
 برین

 ! !پیدا نا سرش اون بیاریم سرتون به بالیی نشناختین مارو هنوز پس:گفت تهرانی خانوم

  بچرخیم تا بچرخ پس خواستین خودتون:گفتم و جلو رفتم 

 میچرخیییییییم:گفتن

 

 میخندید داشت بلند بلند سهند که شدیم ماشین سوار بچه با سریع

 

  گرفتت مرض چته:گفتم

 بریم نیست خوب حاش:گفت علیرضا

 

 خندید بعد!نه پاش جلوی زدم خوب خیلی:گفت سهند

 زدی؟ عمد از:کردیموگفتیم نگاه بهم تعجب با علیرضا منو

  داد تکون سرشو تایید عالمت به
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 که کردی زخم پاشو زدی سهند میاری در بازی بچه چرا:گفت علیرضا

 بود رو پر خیلی کنم کوتاه زبونشو خواستم:گفت سهند

 مگه بود کرده چی-

 مرموزن خیلی نمیشناسی دخترارو هنوز تو-

 نداشتن ما با کاریی که اونا-

 شد؟ چی کالس تو  ندیدی تو-

 میگم بهت بعدا-

 هارو بچه نزد حرف کسی دیگه گرفتم سرسام دیگه کنین بس:ترسیدن دوشون هر من داد با 
 کردم پیاده دونه دونه

  بود خورد اعصابم خونه رفتم

 بدیم انجام کارو این نداشتم دوست طرف یه از میبستیم دخترارو اون دهن باید طرف یه از
 میدادیم انجام ولی

 خواستم بود شب دو ساعت نمیبرد خوابم اما خواب رخت تو رفتم و خوردم مسکن یه نبود ام گرسنه
  جانم:گفت و برداشت بوق اولین با علیرضا زدم زنگ بعد خوابه گفتم سهند به بزنم زنگ

 سالم-

 چطوری سالم-

 بیرون بریم ای پایه خوبم-

 سهند؟ زدی زنگ بریم پایم-

 باشه خواب شاید گفتم نه-

 میزنم زنگ االن-

  بیار رو اهنگت فلش فقط تو بیاره ماشینشو سهند میگم  میزنم زنگ خودم نمیخواد-
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 چشم باشه-

 فعال-

 فعال-

 توی پیچید الودش خواب صدای که کنم قطع خواستم نداشت ور  سهند زدم زنگ کردم قطع
 کیه الوو:گوش

 کردیم  بیدارت ببخشید چطوری علیکم سالم-

 نداره عیب سالم-

 زدی؟ زنگ شب اینوقت شده چی داد ادامه

 بیرون؟ بریم میای میگم هیچی-

 االن؟؟؟؟-

 میای؟ گفتم هم علیرضا به اره-

 میام تاتون دو خاطر به-

  بیار ماشین تو پس گرم دمت-

 چشم-

 بال بی-

 فعال-

 فعال-

 اومده سفیدش بنز با ایول بیرون رفتم سریع زد زنگ سهند حیاط توی ورفتم شدم حاظر رفتم سریع
 دادم دست باهاش نشستم جلو رفتم بود

 اومدی که گرم دمت-

 ندارم بیشتر که رفیق تا دو میکنم خواهش-
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 شد سوار بود شده تیپ خوش بیرون اومد زدم زنگ علیرضا خونه در رسیدیم

 بروبچ سالم-

 اهنگ  کردیم حرکت و  کردم وصل رو فلش ماهت روی به سالم گفتیم همزمان صورت به سهند و منو
 بود همایون حامد

 یاره دست تو دستم  

 قراره بی چه قلبم

 امشب میشه چی به به

 بباره اگر بارون

 چترخیسو یه شاعرانه چه

 عاشقانه های پرسه و کنار دریا

 مستت چشمهای به میزنم زل

 میگذارم شونت روی سر

 خانومم میخوامت بهانه بی

  ارومم باعشقت

  خانومم میخوامت

 ارومم اروم اروم عشقت با

 

 

 یاره دست تو دستم

 قراره بی چه قلبم

 امشب میشه چی به به



 

14 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شاعرانه چه بباره اگر بارون 

 عاشقانه های پرسه و کنار دریا خیسو چتر یه

 مستت چشمهای به مییزنم زل

 بهانه بی میگذارم شونت روی سر 

   ارومم اروم اروم عشقت با خانومم میخوامت

 ( خیس چتر یه همایون حامد)

  دادم گوشش قبال قشنگیه خیلی اهنگ:گفت سهند 

 معرکس اهنگ این  باالتره قشنگ از:علیرضا

 بسرم بخوره تازه هوای میخوام نباشه اونجا ما جز کس هیچ که جایی یه برو نمیدونم:ها بچه کجا برم
 بود سختی خیلی روز امروز

 جا بیاد حالت قشنگ که جایی یه میبرمت بود سختی روز اره:گفت سهند

 مرسی-

 خواهش-

 

**************************** 

 رسیدیم

 اومدم قبال  خوبیه جای ایول-

 سرمون به بخوره حالی یه بریم شیم بلند:گفت علیرضا

  نشستیم رفتیم

 بودم گرفته ضرب پام با بودیم ساکت هرسه

  کنیم حلش باهم تا بگین هست مشکلی اگه نیستین قبل مثل چتونه:گفت سهند
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 دعوامون هم بود سنگین درسا هم سختی خیلی روز امروز نیست هیچی:گفتم و انداختم بهش نگاه یه
 کرده خستم دخترا اون با

 ؟ نخوابیدی چرا خب-

 نمیبرد خوابم اصال چون-

 ما سهند کار با بخوابم نتونستم که کردن اشفته رو ذهنم دخترا اون:گفت بود ساکت االن تا که علیرضا
 نیس معلوم تهش که شدیم بازی یه وارد

 بود معلوم ازشون چون سخته خیلی بازی این مطمعنم:گفتم و انداختم راست پای روی رو چپم پای
 نیستن بیا کوتاه که

 میکنه وحشت ادم میشه عصبانی وقتی که سبزه چشماش محمدی، اون مخصوصا اره:گفت سهند

 زیبان خیلی عادی حالت در ولی میترسه بشدت ازشون ادم میشن عصبانی وقتی سبز چشم ادمای اره-

 وحشی گربه گزاشتم لقبشو-

 وحشی؟ گربه گزاشتی رو محمدی لقب -

 جربزس پر خیلی چون اره-

 میچسبه؟ چی االن گفتین اگه کنین ولش اینارو:گفت علیرضا

 بدم پیشنهاد یه:گفت سهند

 بگو:گفتم و کردم اسمون روبه سرمو

 بکشیم سیگار-

  بکشم سیگار که مونده همینم:گفت علیرضا

 لطفا نده پیشنهاد بعد به این از تو:گفتم کردمو سهند نگاه

 نمیاد خوشم خودمم پرید دهنم از اره:گفت و شد بلند سهند

 شمال بریم هفته اخر:گفت علیرضا
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 رفتیم پیش ماه یک-

  پیش ماه یک میگی هم خودت خوبه خب اره-

 کردم دریا  هوس منم اره:گفتم شدمو بلند منم-

 میده ارامش بهم دریا واقعا اره-

   من ویالی بریم پس:گفت سهند

 باشه اره:گفت علیرضا

 بریم نیست بد باشه:گفتم منم

 بریم هفته آخر اوکی:گفت سهند

 سهند داداش گلی خیلی-

 نگه ما خونه جلوی سهند خونه طرف رفتیم شدیمو سوارش ماشین طرف رفتیم شد بلند هم علیرضا  
 بخیر شب فعال دنبالتون میام ربع و یازده ساعت فردا:گفتم و هردشون با دادم دست داشت

  بخیر شب:گفت سهند

  همینطور هم علیرضا

 برد خوابم که نکشید ثانیه به  تخت رو رفتم کردم عوض رو لباسم  خونه  سمت رفتم شدم پیاده

***************************** 

 سهند

 

 نمیده جواب این چرا پس بابا ای _ سهند

  باشه داشته خبر اون شاید بزنم زنگ علیرضا به بزار ، کنم چیکار حاال

  الو_

 ؟ خوبی داداش سالم الو+



 

17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ساعته یه منتظرم من پس کجایین خوبی تو فدات_

  کجاس عوضی این ببینم خونش در میریم بعد تو دنبال میام من میگم نمیده جواب علی بابا+

  ها نمیده رامون داریم رضایی با باش زود باشه_

  اومدم اومدم+

 . اینا علیرضا خونه به رو افتادم راه و بیرون زدم ماشینو پوشیدم لباس زود

  بیرون اومد بودم نزده بوق هنوز رسیدم وقتی

  سالم_علیرضا

  سالم+

  کجاس این ببینیم برو_

  ندارم خبر پسر این بار و کار از که من بریم_سهند

 دقیقه ده از بعد زنگ رو گذاشتم دستمو و پایین رفتم بودم عصبی خیلی خونشون در رسیدیم وقتی
  خوابی هنوز تو{زدم داد تقریبا} گفتم بهش در دم اومد خوابالو و ریخته هم به قیافه یه با علی دیدم

  خبرته چه حاال شده چی_علی

  شد دیر کالسمون شو حاضر بدو: گفت و پایین اومد ماشین از علیرضا یهو

  تو رفت و بست محکم رو در کردن وصل علی به برق انگار یهو

  میکرد نگاه من به داشت زده بهت قیافه با علیرضا

  نیست بعید ازش دیگه علیه: گفتم

 یهو بودم فکر این تو من شد حاضر سریع چه وای ، بیرون اومد دیدم بود نشده تموم حرفم هنوز
 راه ماشینو تو پریدم زود کنی معطلمون ساعت یه میخوای تو حاال گفت کلم پس زد یکی علیرضا
  دانشگاه به رو افتادیم
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............................ 

  بزاریم سرشون به سر یکم نیومدن خوشتیپ تا سه این ها بچه_نفس

 ؟؟ تا سه تا سه دیگه وقت یه نیاری کم _ باران

 کیه علیرضا اون با چطوری دیدم دیروز نمیکنی فکر بهشون اصال خودت انگار بابا شو خفه_نفس
  میکردی شرمندم شرمندم

 نبود قرار مگه بعدم جلوشون میاریما کم ترم پایان میگه چی استاد ببینیم شین خفه بابا اه_مهسا
 نزنین مفت حرف فعال پس بگیریم حالشونو

  

 بابا باشه اییییشش_نفس

 

................. 

  رفتیم بدو بدو کالس در تا تایی سه و کردم پارک ماشینو_سهند

  داخل رفتیم ماهم و بفرمایید گفت و شد بلند استاد صدای یهو زدیم در وقتی

  بودین کجا االن تا شماها_استاد

  کردیم نگاه علی به هردو علیرضا منو

  میکنین نگاش اینجوری مونده خواب نکنه_مهسا

  شد قرمز عصبانیت از هم علی و هوا رفت کالس یهو

 خانوم :گفت حرفشو وسط پرید استاد بزنه حرفشو ادامه خواست تا ... خیلی دیشب حتما_نفس
 بار یه تا بیرون هم تا سه شما:گفت استاد که میخنده داره هم علی دیدم که بیرون محمدی و تهرانی
 . نیاین دیر دیگه

 سر با و اوردم سرش دیروزو بالی بازم یهو که بیرون بره شه رد کنارم از اومد نفس دختره این_سهند
  هوا رفت کالس بازم .. زمین اومد
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  بیرون. دارم تا سه شما واسه_استاد

  بیرون رفتیم دخترا از تر زود

  افتادیم صد در صد ترم اخر دیوونه کردی اینکارو چرا _علیرضا

 ؟ نمیخواین کمک: گفتم یهو میتکونه رو نفس پشت داره مهسا دیدم بیرون اومدن هم اونا یهو

  کنن گریه حالت به اسمون های مرغ که بیارم تو سر به بالیی یک من ، کن کمک عمت به برو _نفس

 نمیتونین کاری هیچ بکشین خودتونم تا سه شما جوجه ،ببین ترسیدم خیلی بگیر منو علی وای_سهند
  بکنین

  غول نره هستی چی تو س جوجه این اگه_مهسا

 ریختن همه و شدش تموم کالس بزنه حرفشو ادامه خواست تا ... دختره میگیا چی بفهم_علیرضا
 . بیرون

  باشین خودتون مراقب بیشتر بعد به این از خواستین خودتون دیگه_سهند

 هه_نفس

  نشده شر تا ها بچه بریم_علی

  اومدین خوش_مهسا

  بیرون اومدیم 

  میارم جا حالشونو رو پر دختره_علیرضا

  نمیپلکن ما بر و دور دیگه بدم انجامش اگه که دارم براشون ای نقشه یه_سهند

 چی؟_علی

  میفهمین برگشتیم که شمال از_سهند

  شیم اماده خونه بریم تر زود پس بودم کرده فراموش رفتنو شمال این قضیه کل به اصال وای_علیرضا

  بعد کنیم کوف چیزی یه نهار بریم اول_علی
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  میشود باز دل و دست علی_سهند

  ببینه نبود چشم بودم_علی

  کجا بریم میگم من اینجوره که حاال پس باشه_سهند

  میترسونی بچه بگو باشه _علی

  بیوفتین راه کلکل جای به_علیرضا

  بریم میزنی چرا بابا باشه_سهند

 به اعصابم کردن پنچر چرخم 4 وژدانا بی کردن خودشونو کار بععععله دیدم ماشین کنار رسیدیم وقتی
  میخندن دارن دیدم کردم حیاط گوشه نگای ریخت هم

 نمیگذرم ازشون ،دیگه عجبا_علی

 کنیم؟ چیکار حاال_علیرضا

  میفهمن کردم شون ضایه وقتی االن خوندن کور_سهند

 الو

  بفرمایید اقا جانم_

  دانشگاه بیار من واس ماشین یه زود جالل+

 ؟ چی خودتون ماشین پس اقا_

  ببر بردار اینم بیا چرخش 4 پنچره+

  میام االن اقا چشم_

 باش زود+

  هااااا داریه مایه_علی

  شه کم روشون بزار_سهند

  میام االن من اینجا وایسین_علیرضا
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 کجا؟_علی

  دیگه وایسین دقیقه یه االن میام_علیرضا

  ها بیای زود_سهند

  باشه_علیرضا

 

................. 

 خخخخخ هاشونو قیافه ها بچه وای_نفس

 کارات واسه نکشتت خدا نفس وای_باران

 جواب بی کارمونو این هم اونا میترسم اما کنیم اذیتشون میده حال خیلی ها بچه خخخخ_مهسا
 بیارن سرمون مالیی بال و نزارن

 ندارین غم دارین منو تا بابا نترسین_نفس

 برم تو قربون من الهی_باران

  براشون دارم کاره اول تازه این اما دیوونه خدانکنه_نفس

................ 

  موند کجا علیرضا این پس_علی

  کجاس این پس اومد که ماشینم دیوونه بابا نمیدونم_سهند

  اومد اینه اها_علی

  ساعته یه تو رفتی کجا_سهند

  میفهمین بعدا_علیرضا

  نشو لوس دیگه بگو_علی

  ببینین زنده خودتون فردا ادامشو ... و روش بشینن که کردم هاشون صندلی کارایی یه_علیرضا
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 خخخخ بابا نه_سهند

 بیوفتن در ما با میتونن کردن فکر بابا اره_علیرضا

 ههههه بیرون بیایم باز نشه شر کنه خدا ولی میشه چی ببینیم_علی

  میده قورت بزرگرو داره کوچیکه روده بریم تا شین سوار زود_سهند

  اومدیم نفله بابا باشه_علی

 بریم گشنمه منم اره_علیرضا

  کنیم ورشکستت میخوایم بگین رسما_علی

  چه ما به دیگه ندی قول میخواستی_سهند

  کرد تایید هم علیرضا

  کنم چیکارتون دیگه بریم نیست ای چاره باشه_علی

 

  باکالس رستوران یه بردمشون نکردم نامردی منم

 ؟ دارین میل چی : گفت اومد گارسون و نشستیم رفتیم

 مخلفات با کوبیده دست یک من_علی

  خالل و جوجه منم_سهند

 نگینی و برگ منم_علیرضا

 

  چشم: گارسون

 

  دنبالتون میام اونجا از اینا مادرم خونه میرم شام واسه من ها میکنیم حرکت شب 12 ها بچه _سهند

  بیای که حاضرم من 12 پس داداش باشه_علی
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 میشم اماده موقع اون تا منم باشه_علیرضا

  اومد غداها_سهند

 تو پریدم سریع خونه اومدم خودمم و  رسوندمشون شد تموم غذامون وقتی خوردن به کردیم شروع
  ندیدمشون میشه وقتی چند مامانم به زدم زنگ گرفتم دوش یه ، حموم

 جان مامان الو_

  پسرم جانم الو+

 ؟ خوبه بابا ؟ خوبی سالم_

  بزنی ما به سر یه نمیای که تو خوبیم ماهم مرسی دلم عزیز سالم+

  اونجا میام شام واسه بگم خواستم نکردم وقت اصال بودم دانشگاه درگیر بخدا_

  منتظرم پسرم اومدی خوش+

  مامان خداحافظ_

  پسرم خداحافظ+

 

.................. 

  جون ابجی الو_نفس

  گلم سالم الو_باران

 دانشگاه از مردم خونه تو شمال بریم بچینیم برنامه یه بیاین میگم . عزیزم ماهت روی به سالم_نفس
  نیست خبری دیگه هفته یه تا هم

 کنیم حرکت امشب همین تا میخوای اگه میگم خدامه، از من_باران

  شم فدات بده خبر مهسا به پس_نفس

 ؟ دنبالتون بیام چند ساعت . میکنم خبرش باشه دیوونه خدانکنه_باران



 

24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ کنی رانندگی میتونی شب نمیدونم_نفس

  شوماخر باران میگن من به ؟ گرفتی کم دست ابجیتو_باران

  گلی بیا 11 و 10 پس باشه_نفس

 بای فعال باشه _باران

 بای_نفس

................ 

 

 .... اوف علی اتاق در رفتم بیرون رفتم و شستم صورتمو روشویی رفتم شدم بلند خاصی گرمای با صبح
 که پایین رفتم نیست دیدم سهند اتاق در رفتم نیمه و یازده ساعت دیدم کردم ساعتم به نگاه یه خوابه
  دیدم و خانم بتول

 بخیر صبح اقا سالم-بتول

 سالم-علیرضا

 میرفت و میپخت غذا میومد فقط خانوم بتول مبل رو نشستم رفتم

 بخیر صبح سالم-سهند

 بخیر هم تو صبح سالم-علیرضا

 شدنه بلند وقته االن-سهند

 صبح اول نگیر پاچه-علیرضا

 دهنتو ببند-سهند

 بخیر صبح سالمممم-علی

 سالم-سهند

 علی سالم-علیرضا



 

25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنین بس شد حرفتون ها بچه مثل شما باز-علی

 برم؟ من ندارین کاری حاضره غذا اقا-بتول

 بری میتونی-سهند

 اقا؟ بیام کی شب برای-بتول

 باش اینجا هفت ساعت-سهند

 اجازه با فعال چشم-بتول

 شدی؟ بیدار چند ساعت-علیرضا

 ونیم نه-سهند

 خوابیدیم صبح چهار ساعت تونستی؟ما چطوری-علی

 دیگه منم-سهند

 کردم ضعف که نهار بریم-علی

  صندلی پشت نشستیم

 فسنجون به به- علیرضا

 جون-علی

 عاشقشم-سهند

 

.........  

 نفس

 

 بیار پایین از رو غذا برو مهسا-نفس

 ابجی چشم-مهسا



 

26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 فدات-نفس

 خونه؟ گردیم بر کنیم کار چی حاال-باران

 کردیم تصادف بگیم خونه بریم   بابا نه-نفس

 ( سکوت)-باران

 !بزن حرف بعد کن فکر اول -نفس

 کنیم چی خب-باران

 شمال میریم-نفس

 نداریم ماشین که ما-باران

 بیمارستانه جلوی ماشینمون-نفس

 داغونه تازه-باران

 شمال میریم میداریم بر رو وسایلمون میریم -نفس

 

 دینگ دینگ��

  

 مهساس کن باز رو در برو باران-نفس

 باشه-باران

 میاد بویی چه به به-باران

 باران بگیر غذارو-مهسا

 بهم بدش-باران

 غذا چیه ببینم اینجا بیا-نفس

 فسنجونه-باران



 

27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عاشقشم واقعاااا،-نفس

 دیگه بخوریم بیاین -مهسا

 

  بود مزه خوش چه غذا-نفس

 واقعا اره-باران

 کنیم؟ کار چی االن کنین ولش رو غذا-مهسا

 نمیدونم-باران

 نمیدونی هیچی همیشه که تو-نفس

 بیمارستانه جلوی ماشین کنم فکر-مهسا

 بابا نه-نفس

 اونجاس منم نظر به-باران

 زده دزد رو توش وسایل ی همه باشه هم اونجا-نفس

 نداره ضرر رفتنش نیست یا اونجاس ماشین یا اونجا میریم-مهسا

 میگیم برگشتیم وقتی ببره شمال تا مارو که بگیریم ماشین یه داریم ور رو وسایلمون بود اگه اره-باران
 چطوره؟ کرده تصادف باهاش بعد برده دزد ماشینو که

 خوبیه خیلی فکر-نفس

 نگرانمونن االن نزدیم زنگ خونه به ها بچه وای-مهسا

 وایییییی-نفس

 رفت یادمون چطور وای-باران

 بزنین زنگ شین بلند-نفس

 



 

28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

.........  

 علیرضا

 

 ها بچه دریا لب بریم-علیرضا

 باشیم اونجا کنه غروب خواست خورشید که دیگه ساعت یک بزار نه االن-سهند

 موافقم-علی

 کنیم؟ چیکار ساعت یک این توی-علیرضا

 بزنیم؟ حرف-علی

 چی؟ مورد در-علیرضا

 چی هر-علی

 نیست فکری بد-سهند

 بگیره معماری لیسانس تا دانشگاه میره دیگه وقت چند داداشم ها بچه-علی

 سالمتی به-سهند

 باشه موفق-علیرضا

 جفتتون از مرسی-علی

 خب بزنیم حرف دریا لب بریم-علیرضا

 میزنه دارمون االن این بابا بریم-سهند

 بریم بریم-علی

 

 دریا به شدیم خیره و وایسادیم سه هر خورد ساحل به پامون تا دریا لب میرفتیم داشتیم

 جلو رفتیم اروم اروم



 

29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قشنگه خیلی دریا ها بچه-علیرضا

 باهوش فهمیدی؟اقای تازه-سهند

 نه-علیرضا

 دوست خیلی داره منچستر شهر دانشگاه برای سهمیه تا هفت ما دانشگاه که گفت استاد راستی-علی
 شم قبول دارم

 دارم دوست منم اره-علیرضا

 میشیم قبول کالسیم های خون درس جز که ما-سهند

 بشنوه دهنت از خدا-علی

 

.......... 

 باران

 

 ماشینمونه این ایناها ها بچه

 نمونده ازش چیزی ولی اره-نفس

 موندیم زنده چطوری که عجبم در-مهسا

 دنیا اون یا بودیم دنیا این نبود معلوم نبودن اگه نکنه درد پسرا اون دست-باران

 روئن پر ولی اره-مهسا

 بگیریم رو حالشون باید-نفس

 ساکامون ها بچه اینجاس وسایلمون-باران

  هست هامونم گوشی

 خدا شکرت-مهسا



 

30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شکرت خدایا-نفس

 بریم داریم ور رو وسایلمون خب-باران

 شمال تا میبرنمون ببینم آژانس بزنم زنگ من-مهسا

 بزن-نفس

 

 میاد االن دادم ادرس ها بچه-مهسا

 شمال تا میبرن-باران

 اره-مهسا

 عالیه-باران

 

.........  

 سهند

 

 میخواد دلم بزنیم بیارم گیتار برم-سهند

  شب برای بزار نه االن-علی

 میشن جمع شلوغه االن-علیرضا

 ذوقم تو زدین بابا باشه سهند

  بابا باشه-علی

 هشته ساعت شام بریم-سهند

 گذشت زود چه-علیرضا

 بریم-علی



 

31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 میاد بوی بویی چه به به-علیرضا

 سبزیه خورشت بوی-علی

  اره-سهند

 بویی چه-علی

 عالیه دسپختش خانوم بتول-سهند

 

 اقا سالم-بتول

 سالم-سهند

 برم من نداریم کاری اگه  حاضره غذا-بتول

 بخر پرت و خرت یکم حسابت میریزم پول شب نیست یخچال توی هیچی-سهند

 اقا چشم-بتول

 بری میتونی-سهند

 اجازه با-بتول

 خدانگهدار-سهند

 دورش خودم از سریع اما اومد ذهنم توی نفس فکر لحظه یه نشستیم مبل روی رفتیم و خوردیم غذا
 کردم

 

 

......... 

 باران



 

32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ساحل میرم شد تموم شامم من-باران

 بیایم ماهم وایسا شبه هشته ساعت-نفس

 بیایم ماهم وایسا اره-مهسا

  رفتم من بیاین شمام خوردین وقتی خب-باران

 ندادم گوش نفس و مهسا های زدن داد به دیگه

 دریا بود ترسناک خیلی شب تو کردم دریا نگاه بیرون زدم ویال از

 مشکیچهار ابروی سوخته ای قهوه چشمای شونه چهار پسر یه علیرضا سمت رفت فکرم لحضه یه
 شدم هیز جدیدا خودم سر توی زدم دونه یه فکرا این با ای تیکه عجب خوشتیپ فشن موهای شونه

 خودت سر توی میزنی چرا چته-نفس

 ( جیغ)وایییییی-باران

 نفس منم بابا نترس-نفس

 دیدی کیو مگه بابا نترس-مهسا

 میکنه سکته میترسه ادم بدین چیزی خبری یه اول میان اینطور چرا خب...خ-باران

 میکردیم خبر چجوری-مهسا

 دیگه جوری یه نمیدونم-باران

 ترسناکه چه دریا شب ها بچه-نفس

 خیلی اره-باران

 میترسم که من-مهسا

 نیست اینجا کس هیچ-نفس

 میاد یکی-مهسا



 

33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ببند-باران

 میشن قبول منچستر دانشگاه که باشم نفری هفت اون جز میخوام من-نفس

 همینطور منم-مهسا

 خوبه خیلی اره-باران

 باشن هم تا سه اون میترسم فقط-نفس

 بگیر گاز رو زبونت-مهسا

 نده ها احتمال این از لطفا نفس-باران

 

........ 

 علیرضا

 

  ها بچه ها بچه-علیرضا

 شده چی ها-سهند

 دیدی؟ تارو سه اون نکنه ها- علی

 !دقیقا-علیرضا

 بزنن گندش ای-سهند

 نداریم که شانسم-علی

 کنیم ادیتشون بریم شب جوننننن-سهند

 جووووووون-علی

 اییییول-علیرضا

 بخونه اهنگ دونه یه کی هر امشب ها بچه-علیرضا



 

34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 موافقم-سهند

 بریم برو-علی

 ویال پشت میریم علی و من بیار ماشینت تو از رو گیتار برو سهند-علیرضا

 برین-سهند

 میخونی چی تو علی-علیرضا

 میگم بعدا-علی

 میخونه کی اول:گفت و نشست اومد سهند بودیم کرده روشن هم اتیش علی منو اومد سهند

 خودت اول:گفتیم همزمان علی منو

 باشه:گفت سهند

 

 راه از میرسه شب داره

 نم نم میباره برف داره

 کجایی تو نمیدونم

 کم کم میشه سردم داره

 بیرون میره خونه از                              میزنم گرفته مه جارو همه

  شده من ی واسه زمستون این

 زمستون بدترین

 اولین که ای کافه سمت میرم

 بود قرارمون

 تو با که خوبی روزایی

 زود قدر چه اما گذشتند



 

35 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شیشه پشت از اومدم

 همیشه میز اون سر

 نشستی  یکی با دیدم

 نمیشه باورم ولی

 

 

 میزه روی رز گل یه

 چشماش تو بودی زده زل

 نشسته من جای کیه

 دستاش تو نزار دستتو

 شد خراب سرم رو دنیا

 شکسته دیگه که قلبی

 امشب رفیقم بهترین

 نشسته عشقم رو روبه

 

 اولین که ای کافه سمت میرم

 بود قرارمون

  تو با که خوبی روزای

  زود چقدر اما گذشتند

 همیشه میز اون سر شیشه پشت اومدم

 نشستی یکی با دیدم



 

36 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نمیشه باورم ولی

 

 (  کافه-روزگار علیرضا)

 

 عالی عالی عالی-علیرضا

 بود العاده فوق-علی

 مرسی -سهند

 بود عالی سهند-علی

 کیه؟ نوبت مرسی-سهند

 من بده-علیرضا

 

 منو از بگذری نمیتونی دیگه

 عشقم

 نرو بمون

 انگیز غم دنیای این توی

 رو تو میخوام من شلوغ و

  بمونم باتو میخوام

 خوبم تو همیشه

 ارومم کنارت

 دورم دور دنیا این از

 باهامی تو که وقتی



 

37 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 همرامی همیشه

 بمونم دور ازت نمیتونم نمیشه

 بشی دور نمیتونی انگار توهم

 دنبالته خیسم چشم و من از

 برم جا هر گفتی خودت تو

 همراهته دلم پیشتو قلبم

 بشی دور نمیتونی انگار توهم

 دنبالته خیسم چشم و من از

 برم جا هر گفتی خودت تو

 همراهته دلم پیشتو قلبم

 

 

 دلم تو وقته خیلی

 نمونده چیزی عشقت جز

 نباشی پیشم که هایی وقت حتی

 رسونده رو تو دنیام

  نمونده چیزی عشقت جز دلم تو وقته خیلی

 پیشم که هایی وقت حتی

 رسونده رو تو دنیام نباشی

 بشی دور نمیتونی انگار هم تو

 دنبالته خیسم چشم منو از



 

38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برم جا هر گفتی خودت تو

 همراهته دلم پیشتو قلبم

  بشی دور نمیتونی انگار توهم

 دنبالته خیسم چشم منو از

 برم جا هر گفتی خودت تو

 همراهته دلم پیشتو قلبم

  

 

 ازمنو منو از بشی دور نمیتونی انگار توهم

 

 برم جا هر گفتی خودت تو

 

 

 ( نرو بمون-همایون حامد)

 

 ماشااله عالی خیلی-علی

 العاده فوق-سهند

 

...........  

 مهسا

 



 

39 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میخونه علی االن ها بچه-مهسا

 کرده ذوقی چه نگاه اینو باران-نفس

 اومد خوشم ییشتر علیرضا اهنگ از من بودن قشنگ خیلی هردوشون صدای-باران

 بود خوب خیلی سهند اهنگ از من-نفس

 

............. 

 علی

 

 هرچیزی ازت بردار بیا رفتن دم

 بودی میکنم فکر منم جامونده

 ناخونده مهمون برام

 تصمیمی تو حتی نکن فکر ذره یه

 چشمام تو میگیری که

 پیش از داری وقتی نزن زل

 خیسه بده حق چشمام به میری من

  آسون کندن دل برام

 عشقی هیچ دیگه تو مثل نیست

 نیست فراوون دنیا توی

 بری و بمونی مختاری تو

 نمیبندم راهتو اگه شی دور ازم حتی

 شی مجبور دیگه نمیخوام



 

40 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بزن اخر ی ضربه این بزن

 میمونی اگه کن خوردش و قلب این

 کن تموش حاال همین نیست حرفی

  شد رفتن حرف که حاال

 دنیا ته تا من ولی نمیبندم راهتو جلو

 پابندم تو احساس به

 

 

  ازت دار ور بیا رفتن دم

  جامونده هرچیزی

 برام بودی میکنم فکر منم

 ناخونده مهمون برام

 که تصمیمی تو حتی نکن شک ذره یه

 داری وقتی نزن زل چشمام تو میگیری

 حق چشمام به میری من پیش از

 نیست اسون کندن دل برام خیسه بده

 فراوون دنیا توی عشقی هیچ دیگه تو مثل

 ازم حتی بری و بمونی مختاری تو نیست

  دیگه نمیخوام نمیبندم راهتو اگه شی دور

 این بزن اخر ضربه این بزن شی مجبور

 نیس حرفی میتونی اگه کن خوردش قلبو



 

41 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد رفتن حرف که حاال کن تموش حاال همین

 احساس به دنیا ته                                     تا من ولی نمیبندم راهتو جلو

 پابندم تو

  

 

 بود خوب خیلی علی افرین-سهند ( ناخونده مهمون-( تکتا) زیبایی علی)

 عالی اره-علیرضا

 مرسی-علی

 کثافتی خیلی-سهند

 من،چرا؟-علی

 نمیرسم تو پای به ولی کردم تقویتش کردم تمرین زیاد من میخونی حس با خیلی-سهند

 میگیره حس خوب علی اره-علیرضا

 بگیرین حس خوب چطور یاد بهتون بعدا  مرسی-علی

 ایول مرسی-سهند

 چیه؟ نقشت اینجان تا سه اون سهند راستی-علیرضا

 کنیم چیکارشون میگه راست اره -علی

 

........ 

 مهسا

 

 خوند خوب خیلی علی این ها بچه-نفس



 

42 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوبه خیلی صداش اره-باران

 ستودنیه صداش میخونه حس با خیلی و میگیره حس خوب خیلی کنار به شما حرفای-مهسا

 ها خوبه خیلی هم دوتا اون صدای-باران

 خیلی اره-نفس

 میزنیم حرف مردم پسرای مورد در داریم شدیم حیا بی چقدر ما االن-مهسا

 بده مرگم خدا وای-باران

 بخوابیم بریم بیاین دوازدس ساعت ها بچه -نفس

 گرفته خوابم بخوابیم بریم-مهسا

                     خرید بریم فردا که بخوابیم  بریم-باران

 داره فاصله ما با ویال دونه یه تا سه اون ویالی- نفس

 بگیریم حالشونو باید اره-مهسا

 نبینن مارو کنیم کاری ها بچه ففط-باران

 بخوابیم بریم فعال میکشیم نقشه فردا اره-مهسا

 

.......... 

 علی

 

 !چی سهند-علیرضا

 خونشون؟ میریم-علی

 بترسونیمشون خونشون میریم اره-سهند

 باالست ریسکش ولی خوبیه خیلی فکر-علیرضا
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 نشه شر-علی

 نشه شر بگی بلدی فقط بابا ببند-سهند

 نداری جربزه ذره یه

 نداره جربزه کی بدم نشونت خونشون بریم ندارم؟ جربزه من-علی

  بابا کنین بس-علیرضا

 میریم؟ چند ساعت-علی

 باشن خواب که میریم نیم و سه-سهند

 هستم تهش تا-علی

 دیدنیه هاشون قیافه-علیرضا

 

...... 

 سهند

 

 هستش سه ساعت خوابن االنم-علی

 بریم یواش یوایش باشه خب-سهند

  نکنین فرار زدن جیغ فقط-علیرضا

 فیلما مثل هیجانی چه-علی

  خندیدیم سه هر

 

.......... 

 نفس



 

44 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 توی افتاد نور یدفعه اتاق توی میاد نور یه دیدم انداختم پنجره یه نگاه یه نبرد خوابم کردم چی هر
  صورتش توی انداخت نورشو نرفت اهلل بسم گفتم  صورتم

 زدم جیغ و داشتم بدنم توی میان هرچی

 نبود کردم اشاره پنجره به انگشتم با بودن ترسیده خیلی هم اونا اتاق توی اومدن مهسا و باران

 شده چی نفس-مهسا

 ( سکوت)-نفس

 دیدی؟ خواب  زدی جیغ  چرا نفس شده چی-باران

 شده؟ چی ببینیم بیا باران-مهسا

 میبینی؟ رو سایه اون مهسا-باران

 نمیبینمش نه-مهسا

 ن..ببی رو پایین ن...او-باران

 ( جیغ)-مهسا

 (جیغ)-باران

 

......... 

 باران

 

 خشک مون گلو   زدن جیغ کردیم شروع مهسا و نفس با و کردیم قفل رو در و  پنجره کردیم کاری تنها
 ما اونا نعره با میومدن سالن توی از نفر سه یا دو نعره صدای یدفعه که نمیزدیم جیغ دیگه بود شده
 میلرزیدیم هم ما نمیومد صدایی هیچ دیگه کشیدیم جیغ هم
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........... 

 سهند

 

 بسشونه بریم بیاین ها بچه-سهند

 بریم -علی

 بریم نفهمیدن تا اره-علیرضا

 خنده زیر زدیم سه هر ویال تو رسیدیم وقتی ویال سمت رفتیم دو حالت به و بیرون اومدیم سریع

 داشتن گناه ها بچه-علیرضا

 بابا ببند-سهند

 گذشت خوش خیلی-علی

 دور دور بریم باید فردا که بخوابیم بریم-سهند

  بریم-علی

 دور دور بریم فردا جون-علیرضا

  

 این با شما بابا ببند دادم جواب خودم به خودم داشتن گناه گفتم خودم با بالشت روی گزاشتم سرمو
 برد خوابم که شد چی نفهمیدم دیگه نیان طرفتون دیگه که کردین کاری کارتون

 

.......... 

 مهسا

 



 

46 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دیگه که بخوابم کردم سعی بودیم کرده وحشت خیلی  کردیم بقل رو همدیگه نمیزدیم جیغ دیگه
 گرفت خوابم و شد همینطورم نکنم فکر بهش

 

...... 

 سهند

 

 سالم-سهند

 بخیر صبح سالم-علی

 بخیر صبح-علیرضا

 تست ازمون اومده منچستر از یکی تهران بریم باید فردا گفت و زد زنگ فرخنده استاد ها بچه-سهند 
  خب میشه عالی—علی میره باهاش بود خوب کی هر بعد  بگیره

 میشه خوب خیلی کنه قبولمون اگه اره—علیرضا

  بخوریم غذا بیرون بریم ، نیاد امروز گفتم خانوم بتول به زدم زنگ ها بچه—سهند

 کرده ماهی هوس دلم—علی

 نیست بد اره—علیرضا

  میریم بعد ازادین میکنین هرکاری ظهر تا پس باشه—سهند

 بای برفتم من—علی

 کجااا؟—علیرضا

 بماند دیگه—علی

 کرد همچین چرا این—سهند

  رفته کجا میزنم حدس —علیرضا



 

47 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بگو—سهند

 دردیه بد عاشقی—علیرضا

  بابا نه—سهند

 ؟ ببینیم بریم—علیرضا

  کجا رفته ببینیم بریم بزن—سهند

 

 نفس............

 

 خیلی بود شبی چه رومدیشب افتادن جسد مثل باران و مهسا دیدم شدم پا خواب از افتاب نور با
 دومون هر شد بلند هم مهسا من با همزمان شدم بلند میلرزم ترس از میوفتم که یادش وای ترسیدم

 شدیم بلند میلرزیدیم

 سالم..س-مهسا

 سالم-نفس

 کن ولش رو و دیشب:گفت بگم خواستم تا ...دیش-نفس

 ای دیگه چیز نگفتم منم میترسید انگار

 بود خوابیده باران

 گشتیم جارو همه بیرون اومدیم باهم آروم آروم

 خوردن صبحونه کردیم شروع و نشستیم میز پشت رفتیم نیست هیچی دیدیم اینکه از بعد

 بخیر صبح سالم-باران

 سالم-مهسا

 سالم-نفس
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 سفره سر نشست اونم

 پلیس بزنیم زنگ بخورین صبحونه-نفس

 وایییییی-باران

 نیست اینجا خودمون جز هیچکس االن عزیزم نترس-مهسا

  بود ترسناک خیلی-باران

 بیاد پلیس بزن زنگ برو مهسا-نفس

 رفتم-مهسا

 

 میاد االن ها بچه-مهسا

 خوابن لباس اینا بپوشیم لباس بریم ها بچه-نفس

 بریم-باران

 

 بریم بیاین میزنن در ها بچه-نفس

  کردیم باز رو  در رفتیم

 سالم:گفتیم همگی

 بود اومده دزد شما ی خونه سالم-

 بله بله-نفس

 داخل بیایم اجازس  خب-

 بفرمایید بله-نفس

 دیدید چی که بدید توضیح خب-

 جیغ نفس -مهسا
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 کیه؟ نفس-

 منم-نفس

 دیدین چی-

 زدم جیغ من بعد خودش صورت توی انداخت بعد صورتم توی انداخت نور اول یکی -نفس

  کرد پنجره به اشاره نفس  نفس اتاق توی رفتیم مهسا و منو اومد نفس جیغ صدای دفعه یک-باران
 توی انداخت نور یه مردی یه کردیم پایین  نگاه که بعد دیدیم سایه یه پنجره کنار رفتیم ماهم

 دقیقه پنج حدودا از بعد و نفس تخت روی پریدیم و زدیم جیغ همزمان هم مهسا منو صورتش
 خوابیدیم جا همون و زدیم جیغ هم ما اومد ویال توی از فریاد و داد صدای

 کنند دزدی میخواستند اگر دزدی نه داشته رو شما اذیت و ازار قصد بوده کی هر شما های گفته طبق-
 دارین؟ چیزی دشمنی ایا ترسوندن نمی  رو شما

 نداریم نه:گفت مهسا که بگم تارو سه اون خواستم

 میدیم خبر بهتون بعد میدیم انجام تحقیقات یکم ما خب-

 

..... 

 مهسا

 

 دریا لب میرم من ها بچه-مهسا

 برو-نفس

 اینجاییم ما برو-باران

 بود تر بلند خیلی من از قدش خورد علی پسره اون به چشمم که دریا لب  برمیداشتم قدم داشتم
 نمیکرد کاری هیچ کردنش مهار برای اونم و میشد همراه باد با حالتش خوش موهای
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 رسیدم طرفش  رفتم دو حالت با ترسوندن مارو دیشب حقی چه به بودم عصبانی خیلی دستش از
 برگشت ترس با بعد میمیریم میترسیم نمیگین میترسونین مارو میاین شب دارین مرض:گفتم و بهش
  میزنی حرف چی مورد در میگیری پاچه چرا میکنی چیکار اینجا تو :گفت و طرفم

 ترسوندین مارو اومدین دیشب شما-مهسا

 تون بترسونیم باید چی برای-علی

 میاد بدتون ازمون شما اینکه خاطر به-مهسا

 بهم ریخت ارامشم بدتر بگیرم ارامش یکم اومدم افتادم گیری چه-علی

 رفت رو خودش راه و نداد نشون العملی عکس زدم داد کردم صداش چی هر میره داره دیدم

 

......... 

 علیرضا

 

 ندیده مارو تا بریم در بیا شده دعواش مهسا به کنم فکر اوف-سهند

 بریم بیا اره-علیرضا

 

 همه تو اخماش نگاه رو علی اوه اوه-سهند

 ندیدی دیدی شتر-علیرضا

 بیرون بریم شین بلند-علی

 زوده هنوز-سهند

  اره-علیرضا

  برم خودم یا میاین ندارم حوصله-علی
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 میگیری پاچه چرا چته حاال میام باشه-علیرضا

 گرفته پاچمو یکی چون-علی

 کی؟-سهند

 بهتون میگم بعدا-علی

 شیم حاضر بریم فعال-علی

 

 به خورد چشمم صندلی روی نشستم عقب رفتم بودن ماشین تو سهند و علی بیرون اومدم ویال از
 شده خونی صندلی بچه: گفتم صندلی روی خون

 چی یعنی-سهند

 دادیم نجاتشون تصادف از بعد که تاس سه اون سر خون-علی

 اهان:گفتن علیرضا و سهند

 صندلی به زدن گند-سهند

 کارواش میدیمش-علیرضا

 سهند کن حرکت-علی

 دیدم رو مهسا امروز:گفت علی که بودیم راه وسط تقریبا نگفتیم چیزی کدوم هیچ دیگه

 گفتی؟ چی خب-سهند

 ترسوندین مارو اومدین شما گفت-علی

 که؟ ندادی لو هیچی:داریمعلیرضا شما به کار چی ما نه گفتم

 بفهمن نباید دارن شک ما به ولی ندادم لو هیچی تخت خیالتون نه-علی

 موافقم اره-سهند

 خورد زنگ گوشیم ساکت ها بچه-علیرضا
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 سالم الو-

 پسرم سالم+

 خوبه؟ بابا ؟ خوبی مامان سالم-

 چطوری تو پسرم خوبیم ما+

 خوبم مامان مرسی-

 روز چند این توی کردین چیکارا+

 کردیم حال-

 برسون سالم سهند و علی به پسرم+

 میرسونن سالم هم اونا-

  خداحافظ برم دیگه من پسرم+

 خداحافظ-

 رسیدیم-سهند

 گرسنمه بریم-علی

 بخوریم ناهار اینجا بیایم بعد اونجا بزار ماشینو کارواشه تابلوی پایین اون سهند-علیرضا

  خوب چه-سهند

 

 دادیم سفارش ماهی سه هر نشستیم رستوران اومدیم کارواش  گذاشتیم ماشینو

 عالین خیلی شمال های ماهی-علی

 باالتر عالی از-سهند

 شده ترد هم استخونش که پختنش جوری-علیرضا

 اره-علی
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........ 

 باران

 

 اومد مهسا نفس-باران

 مهساااااا-نفس

 داری مرض چته-مهسا

 نبودن تا سه اون مگه نه گفتی دارین دشمن گفت پلیس چرا-نفس

 هستن هم دشمنمون بودن تا سه اون اره-مهسا

  بودن تا سه اون بگیم پلیس  به  نذاشتی چرا خب-باران

 تشکر بجای دادیم رو جوابشون ادبی بی با ما ولی دادن نجات رو جونمون اونا چون-مهسا

 (سکوت)-باران

 (سکوت)-نفس

 ولش اصال-نفس

 کی هر میگیره تست ازمون میاد منچستر از نفر یه که گفت و زد زنگ فرخنده استاد راستی اهان-باران
 منچستر میره اون با بود خوب

 شیم قبول میشه خوب چه ایول-مهسا

 عالییییه-نفس

  شیم اماده فردا برای تا دیگه تهران بریم امروز-باران

 میریم صبح فردا نه-مهسا

 موافقم اره-نفس
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......... 

 سهند

 

 بیرونش هم توش هم شده تمیز خیلی ماشینت سهند-علی

 شده تمیز خیلی اره-علیرضا

  بریم بیاین-سهند

 

 

 کنیم شنا دریا توی بریم بیاریم در رو لباسامون سریع تو رفتیم وقتی ها بچه-سهند

 عالیه نظراتت همیشه سهند-علیرضا

 موافقم-علی

 شلوارک هرسه شدیم پیاده سه هر سریع تو بردم رو ماشین کرد باز رو در اومد جعفر مش زدم بوق یه
 تیشرت با پوشیدیم

 دریا سوی به پیش-سهند

 هرسه دریا توی دوییدیم سریع اودریم در رو لباسامون دریا لب رسیدیم گفتن همینو هم دوشون هر
 بودیم گرفته یاد که بودیم  رفته استخر باهم انقدر ولی بودیم نرفته شنا اموزش کالس بودیم وارد

 خوشه چقدر-علی

 عالیییه-علیرضا

 فرقشه اسمون تا زمین استخر با اینجا توی ی شنا-سهند

 دارن زیادی های تفاوت خب اره-علی
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.......... 

  نفس

 

 میکنن شنا دارن خودشونن کنین نگاه ها بچه-نفس

 خودشونن اره-باران

  کنیم کاری میتونستیم کاش-مهسا

 میتونیم-نفس

 چکاری-باران

 بیرون بیان نتونن شب تا که میداریم ور رو لباساشون-نفس

 خخخخخخخخخ-مهسا

 عالییه-باران

 میام میدارم ور رو لباساشون میرم من شدن دور ساحل از که یکم ها بچه-نفس

 بیار برو شدن دور کافی اندازه-مهسا

 میدوییدم سرعتم اخرین  با داشتم

 کردم نگاهشون رسیدم وقتی  ویال سمت دوییدم و داشتم بر رو نایلون سه هر لباساشون به رسیدم
  تو رفتم سریع نفهمیدن دیدم

  خخخخ-مهسا

 دریان توی شب تا دیگه االن-باران

 خندیدیم سه هر

 



 

56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

......... 

 علی

 

 کردم شنا انقدر میشه بد داره حالم دیگه بریم بیاین بسه علیرضا و سهند-علی

 بریم-سهند

 میخوره بهم داره منم حال-علیرضا

 علیرضا مال نه سهند مال نه مال نه نیستن لباسا ها بچه-علی

 واینسا بیرون اون لخت دریا تو بیا  علی-علیرضا

 کنیم چیکار حاال اومدم باشه-علی

 اینجاییم شب تا -سهند

 چییی-علی

 باشیم؟ اینجا باید میشه تاریک که هفت ساعت تا هستش سه ساعت هنوز-علیرضا

 بدویی ویال تا میخوای نکنه اره-سهند

 حرفیه اینم-علی

 اوناس کار همش-علیرضا

 ترسوندیمشون بود هم ما تقصیر-سهند

 اره-علی

 

.......... 

 سهند

 



 

57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هفته ساعت بریم ها بچه-علی

 شده تاریک هوا دیگه بریم-علیرضا

 شده بد حالش بار چند کدوممون هر بریم اره-سهند

 ویال طرف میدوین سریع ساحل به رسید پاتون تا- سهند

  ندید مارو کسی روشکر خدا ویال طرف دوییدیم تا سه هر

 نبود خوب اصال حالمون سه هر ولی بیرون اومدیم حموم رفتیم و اتاقامون توی رفتیم سریع تو رفتیم
  نخوردیم غذا

 ندارم حال اصال بخوام برم من-علی

 همینطور منم-سهند

  بریم اره-علیرضا

  برد خوابم بالشت به خورد سرم تا

 

......... 

 علیرضا

 

 تو کال امروز گفتم خودم به بعد دریا برم که سرم به زد بود دوازده ساعت انداختم ساعتم به نگاه یه
 از و پام تا بیرون زدم ویال از و گوشم گزاشتم رو هندزفری شدم بلند ولی نشدی سیر بازم بودی دریا
 دریا :گفتم و طرفش رفتم میکرد نگاه دریا به و بود نشسته شن روی که دیدم اونو بیرون گزاشتم ویال
 ترسناکه شبا

 و جلو اومد خاصی قدرت یه با کرد نگاهم و برگشت اخر در رفت در و شد بلند ترس حالت با
 ترسوندین مارو شب چرا کثافتین خیلی:گفت

 دریا توی بمونیم شب تا شیم مجبور ما که داشتین بر مارو لباسای چرا شما-علیرضا
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 ترسوندین مارو که دلیلی همون به-باران

 اروم کردم حس و  دادم گوش اهنگ ذره یه کردم حرکت و برگردوندم رو روم و نگفتم هیچی دیگه
 خوابیدم گرفتم و جام توی رفتم منم بودن خواب ها بچه ویال توی رفتم شدم

 

......... 

 سهند

 

 یا همیشه کردم دریا نگاه بیرون اومدم ویال از بودن خواب ها بچه هنوز شدم بلند تر زود معمول طبق
 جلو رفتم میکنه نگاهم داره پوزخند یه با که دیدم رو نفس طرف اون رفت چشمم خشن یا یا اروم

 نبازی بازی این توی کن سعی:گفتم بهش

 نشناختی تارو سه ما هنوز میبریم ما هه-نفس

 شناختم خوب-سهند

 مساوییم یک- یک ما ولی نه یا شناختی مارو که ندارم کاری-نفس

 رفت و نداد جوابی دیگه میبریم ما-سهند

 خوردن صبحونه نشستیم بعد و کردم بیدار رو ها بچه ویال توی رفتم منم

 

 رانندگی داشتم بیرون اومدم و زدم جعفر مش برا بوق یه شدیم ماشین سوار بودیم شده حاضر
 بودن خسته هنوز ها بچه میکردم

 

 

....... 

 نفس
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 تهران بریم بشیم ماشین سوار ترمینال بریم ها بچه-نفس

 اره-مهسا

 بریم بریم-باران

 تهران بسوی کرد حرکت و شدیم ماشین سوار 

 

........ 

 علی

 

 توی من  برای اهنگ این متن داری کنی فکر باید اهنگ توی خوندن حس با مورد در ها بچه-علی
 با میخونی که هم وقتی داری خوبی حس که میکنی حس قلبت ته از وقت اون افتاده اتفاق واقعیت

  میخونی حس

 میکنم رو کار این امشب مرسی-علیرضا

  منم اره-سهند

  بخوابم من میاد خوابم من ها بچه-علی

 خوابیدم بودن خواب غرق که منم نگفتن هیچی

 

 

....... 

 سهند

 



 

60 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 میگه چی   مرده اون مورد در بریم االن گفته فرخنده استاد دانشگاهیم در شو بلند علی-سهند

 بریم باشه-علی

  شدیم کالس وارد هرسه

 منچستر از وارده خیلی خیلی موسیقی توی که ادمایی از یکی ها بچه:گفت پرسی احوال از بعد استاد
 به رو الزم وسایل و گیتار خود همراه بشه  گرفته تست تا بیاین ادرس این به نه ساعت امشب اومده
 باشین داشته همراه

 اوردین دانشگاه تا مارو کلمه چند همین خاطر به استاد همین:گفت ها بچه از یکی

 بیرون اومدیم هرسه سالمت به برید کنم دعوتتون و بزنم زنگ همتون به داشتین انتظار:استاد

 بود وجودمون توی خستگی اثر هنوز

 علی-سهند

 بله-علی

 بخر ماشین یه-سهند

 ندارم ماشین مگه چرا-علی

 بگیر دیگه یکی میگم بدیه ماشین نمیگم میشی سوار پارس بعد پولداری همه این-سهند

 نچ-علی

 علیرضا-سهند

 بگو بهش چیزی یه تو-علیرضا

 بگیر خوب ماشین یدونه میگه راست سهند علی-علیرضا

 بیای؟ پارس با میخوای نکنه بیاد خودش ماشین با کی هر باید امشب-سهند

 اره-علی
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 میزنم مشت تا دو بکنی مخالفت اگه میگیرم میریم باهم میای عصر نکن خورد رو اعصابم علی-سهند
  دماغت توی

  باشه باشه-علی

 بریم شین سوار-سهند

  بگیریم ماشین علی برای تا دنبالشون برم پنج ساعت شد قرار و کردم پیاده هارو بچه

 برداشت بابام خونه زدم زنگ یه اوردم در رو گوشیم مبل روی نشستم اوردم در لباسامو خونه رفتم

  بابا سالم-

 نمیگیری خبری ازمون خوبی پسرم سالم+

 برگشتیم االن بخدا بابا مرسی -

 بسالمتی+

 راهه به رو اوضاع چخبر بابا-

  من از کن صحبت مادرت با بیا پسرم خوبه اوضاع+

 حافظ خدا

 خداحافظ-

 پسرم سالم+

 مامان سالم-

 پسرم خوبی+

 خوبین شما مرسی-

 برگشتین+

 االن همین مامان اره-

 بعدا میبینمت گازه روی غذام پسرم خب+



 

62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خداحافظ نداره عیب-

 میکرد درد بدنم گزاشتم رو گوشی

  خوابیدم گرفتم و چهار ساعت برای کرد کوک رو ساعتم رختخواب توی رفتم و

 

 بود شده بهتر حالم شد بلند ساعتم صدای

 بپره سرم از خواب کامال تا صورتم به زدم اب مشت دو روشویی رفتم شدم بلند

  علی دنبال رفتم اول ها بچه دنبال رفتم شدم حاضر

 باال بیا علی-سهند

  سالم-علی   

 سالم-سهند

 علیرضا دنبال رفتیم 

 بروبچ سالم-علیرضا

 سالم-سهند

 سالم-علی

 چتونه؟-علیرضا

 میکنه درد بدنم-علی

 شدم بهتر خواب از بعد ولی میکنه درد منم-سهند

 بگیری میخوای ماشینی چه علی-علیرضا

 2017 مشکی BMW-علی

 انتخابی چه اوه اوه-سهند

 ایول-علیرضا
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 رسیدیم ها بچه-سهند

 شدیم پیاده هرسه

 کنم کمکتون میتونم:گفت طرفممون اومد نفر یک که تو رفتیم

  میخواستم رو مشکی BMW مدل این بله-علی

 اوردیم تازه هست 2017 محصول بله بله-

 ممنون-علی

 بیاین من دنبال-

  بود قشنگ خیلی وایساد ماشین یه کنار یارو دنبالش رفتیم

 میگفتی که همونه این علی-علیرضا

 خودشه اره-علی

 چنده قیمتش ببخشید-علی

 اومد و شد ماشینش سوار پول پرداخت و الزم کارهای انجام از بعد علی و گفت رو قیمتش طرف
 (زیادددد داره زیاد مزیت بودن خرپول که دونید می) بیرون

 قشنگه خیلی مبارکت علی-علیرضا

 عالی-سهند

 مرسی-علی

 میبینمتون شب میکنه  درد سرم خونه برم من ها بچه-علی

 رفتیم و شدیم سوار هم علیرضا منو رفت سرعت با علی

 

........ 



 

64 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  علی

 

 با همزمان اونم که دیدم رو علیرضا رسیدم وقتی میرفتم داشتم بود گفته استاد که ادرسی همون به
  کردیم پارک ماشینو رسید من

 سالم-علی

 ماشینت با کردی ست ایول سالم-علیرضا

 کردی ست ماشینت با هم تو خب-علی

 بودیم پوشیده مشکی شلوار و کت دومون هر بود مشکی ماشینش هم علیرضا خندیدیم دو هر

 نیومده؟ سهند-علیرضا

 نکنم فکر نه-علی

 میاد خودش اونم تو بریم ما بیا-علیرضا

 بریم-علی

 اوردی رو وسایلت-علیرضا

 

 میکرد صحبت داشت و بود وایساده مرد یه همراه که دیدیم رو فرخنده استاد شدیم سالن وارد وقتی
  جلو بیاین:گفت بهمون دیدی مارو برگشت

 جلو رفتیم

 سالم-علی

 استاد سالم-علیرضا

 کو سهند پس ها بچه سالم-فرخنده

 نیومده هنوز نمیدونم-علی



 

65 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نمیکنید معرفی استاد-علیرضا

 اومدن منچستر از هستن فرجی مسعود اقای ایشون چرا-فرخنده

 هستن؟ ایشون ا-علیرضا

 فرجی اقای سالم-علی

 سالم-علیرضا

 هستن علیرضا دستیشون بقل و علی ایشون جان مسعود-فرخنده

 اشناییتون از خوشبختم سالم-مسعود

 همینطور منم سالم-علی

 خوشبختم سالم-علیرضا

 بشینید برین ها بچه-فرخنده

 کرد بهشون نگاه یه اومدن اونام ببین:گفتم علیرضا به بودن هم تا سه اون نشستیم رفتیم علیرضا منو
 کن ولشون:گفت و

 تو اومد و شد باز در که بزنه زنگ  سهند به بگم علیرضا به خواستم بود در به نگاهم

 کرده سفید ست ما برعکس شده خوشتیپ چه کن نگاه رو سهند علی اوف-علیرضا

 اومده سفیدش بنز با حتما-علی

  احتماال-علیرضا

 اومد کردن بش و خوش باهم ای دقیقه چند کرد بقل و مسعود رفت یدفعه استاد پیش رفت سهند
  ما طرف

 ها بچه سالم-سهند

 چطوری سالم-علیرضا

 خوشتیپ بچه سالم-علی



 

66 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوبه؟ اوضاع-سهند

  نیست بد-علیرضا

  بیرون رفت و خورد زنگ سهند گوشی

 در و هستم فرجی مسعود من باشین سرزنده و خوب امیدوارم سالم :گفت بلندی صدای با مسعود
 انتخاب نفر شش امشب بگیرم تست یه که شدیم جمع اینجا امشب میکنم زندگی منچستر شهر

 یه دو هر و  دختر نفر یه و پسر نفر یه میشین انتخاب جفت جفت  دختر نفر سه پسر نفر سه میشن
 .میکنیم جفتتون استاد کمک با و میخونین اهنگ

 در استاد دیدم باران با علیرضا و مهسا با علی:گفت ما به رسید میکرد   جفت پسرارو با و دخترا داشت
 میگه رو اسامی گوشش

 موند باز تعجب از دهنم

  باشم مهسا با باید من چرا دختر همه این بین

 ما شانس تو تف-علیرضا

  نکن تعجب زیاد-علی

 چرا؟-علیرضا

 واست میفته اتفاق این از بیشتر بعد من این از باهامونه عمر اخر تا داریم ما که شانسی این-علی

 واال بگم چی-علیرضا

 نشد پیدا کسی اگه:گفت بهش مسعود که شنیدم بود نفس اونم بود نشده جفت که بود نفر یه فقط
  میخونم باهات خودم

 بخون سهند با شد پیدا هم تو برای بیا:گفت مسعود تو اومد در از سهند همزمان

 بخون نفس با:گفت بهش میشناختند رو دیگه هم قبل از انگار زد صدا رو سهند مسعود

 ؟ چی:گفت بیرون بود رفته مسعود های صحبت از قبل که سهند

 گفتم چی من نشنیدی-مسعود



 

67 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بودم بیرون واال نه-سهند

 یه کدوم هر میکنن انتخاب اهنگ یه دو هر یعنی میدن تست باهم پسر یه و دختر یه-مسعود
 بخونی نفس با باید تو االن میخونند رو قسمت

 نگاه منو شانس-سهند

 بخونی نمیخوای شده چی-مسعود

 میخونم نه-سهند

 کی با افتادین شما شانس تو تف نفس با افتادم:گفت و ما طرف اومد سهند بعد

 باران-علیرضا

 مهسا-علی

 نداشتیم  شانس االن به تا تولد زمان از نفر سه ما-سهند

 انتخاب تر سریع لطفا کنید انتخاب اهنگ یه تا دارین فرصت ساعت نیم:گفت بلندی صدای با مسعود
 کنید

 کنیم انتخاب اهنگی چه ببینم اونا پیش بریم-سهند

 

....... 

 سهند

 

 که سبزی چشمای چشماش توی زدم زل من چشمام توی بود زده زل نفس سمت میرفتم داشتم
 بود قشنگ خیلی داشت

 کنیم انتخاب اهنگی چه باید ببینم شو بلند-سهند

 نمیخونم تو با من-نفس



 

68 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بخونم باهات هدفم به رسیدن برای مجبورم اما نمیخوام منم-سهند

 نمیخوندم نه مگر بخونم باهات هدفم به رسیدن برای باید منم  حیف حیف-نفس

 نذار کالس بابا باشه-سهند

  که من نظرته مد اهنگی چه-سهند

 میدم قول بهت گفتیم همزمان

 این:گفتم و برگردم اول حالت به دوباره کردم سعی میومد در حدقه از داشت تعجب از دو هر چشمای
 ایم عقیده هم باهم که خوبه

 بلدیش کامل-سهند

 حفظم از اره-نفس

 میبینمت باشه-سهند

 بود شده تموم من از تر زود کارشون نظر به ها بچه پیش رفتم یواش یواش

  پیششون رفتم

  کردین انتخاب اهنگی چه ها شما-سهند

 شنیده گفت اونم بخونیم رو برات نگم نه گفتم منم بخونیم رو قسم چشمات به میگفت باران-علیرضا
 خوبیه اهنگ گفت کرد قبول ولی بشه بلدش تا فرستادم رو اهنگ براش منم نیس بلد کامل ولی

 چی تو علی-سهند

 کردیم انتخاب رو مجنون ماهم-علی

 خوبه-سهند

 کردین انتخاب چی شما-علی

 کردیم انتخاب رو میدیم قول بهت ما-سهند

 عالی-علیرضا
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........ 

 علیرضا

 

 من از قبل هم علی اخر هم سهند بودم اخر به مونده کی یه من نوبتمونه کی که گفت بهمون مسعود

 شدم بلند بخونه علی تا بود مونده نفر یه فقط میشد علی نوبت داشت دیگه بودن خونده همه تقریبا
 باران سمت رفتم

 شدی حفظش-علیرضا

 اره-باران

 شد علی نوبت جام سر نشستم دوباره

 واسم کنین دعا ها بچه -علی

 علی یا-سهند

 پناهت و پشت خدا-علیرضا

 

......... 

 علی

 

 دوم تیکه تو میخونم رو اول تیکه من-علی

 باشه-مهسا

 :خوندن به کردم شروع و بود من دست گیتار
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 شکسته قلب یه

 پریشون روح یه

 یه تنها یه عاشق یه

 مجنون یه کس بی

 یه مغرور مرد اون از

 ویرونه یه مونده دیوونه

 مونده خونه   این از  تو بی

  ماتم به سپردی بردی مو دنیا تو

 باهاتم هنوزم خیالم ولی

 تر مبتال یکم همونم هنوزم

 تر وفا بی یکم همونی هنوزم

 

 تر مبتال یکم همونم هنوزم

  تر وفا بی یکم همونی هنوزم

  غریبه عالم یه تفاوت بی یکم

 غریبه هنوزم جونم نیمه دل

  غریبه

 

 واست جم یکی وقتها یه

 عکست پیش میام میارم گل

 بهت حواسم میزارم گلدون تو
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 یادم تو پیشم نیستی که تو نیست

 میشم گریه از پر و میای

 بریدم تو از من بریدی من از تو

 دیدم خواب شاید دیدی چه خدارو

 چی زمونه این از رفتم و رفتی تو که

 میدونه کی اخه اومد روزم به

 

 مهسا

 

  تر مبتال یکم همونم هنوزم

 تر وفا بی یکم همونی هنوزم

 دل غریبه عالم یه تفاوت بی یکم

 غریبه هنوزم جونم نیمه

 تر مبتال یکم همونم هنوزم

 تر وفا بی  یکم همونی هنوزم

 دل غریبه عالم یه تفاوت بی یکم

 غریبه هنوزم جونم نیمه

  تر مبتال یکم همونم هنوزم

 تر وفا بی یکم همونی هنوزم

 غریبه عالم یه تفاوت بی یکم

 غریبه هنوزم جونم نیمه دل
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  غریبه

 غریبه

 

....... 

 علیرضا

 

 بود درهم قیافش بخونن مهسا و  علی اینکه از قبل که مسعود شد بلند زدن کف صدای

 کاشتن گل واقعا اومد خوشش انگار زد دست و شد بلند

 ها بچه بود چطور-علی

 عالییی-سهند

 خوب خیلی-علیرضا

 کنین دعا منه نوبت-علیرضا

 داداش علی یا-سهند

 بگیری حس خوب علیرضا-علی

 میدم انجام رو گفتی که همونی چشم-علیرضا

 

....... 

 علیرضا

 

 اوکی بخون تو کردم قطع من جا هر-علیرضا

 اوکی-باران
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  :کردم شروع و دستم گرفتم رو گیتار

 

 رومی به رو  لحظه لحظه

 ارزومی زندگیمی راهم روبه

 میگم چی نمیدونم دیگه و میبینم رو تو 

 دیگم روزای از تر اروم چقدر وای ای

 نگات دلم با کرده کاری چه       برات نگم 

 برات نگم دییونگیات قشنگه چقدر       برات نگم

  خالصه بخون چشام از خودت چشات به عالقم از صدات از     برات نگم

 نگات دلم با کرده کاری چه  برات نگم     برات نگم

 دیوونگیات قشنگه قدر چه    برات نگم

 برات نگم

  خالصه بخون چشام از خودت چشات به عالقم از صدات از

 برات نگم

 

  نگات دلم با کرده کاری چه   برات نگم 

 دیوونگیات قشنگه چقدر    برات نگم

 خالصه بخون چشام از خودت چشات به عالقم از صدات از    برات نگم

  برات نگم

 

  باران



 

74 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بیخیال نمیشه دیوونه اخه  میمونه واست بدجور و عمیقه بهت حسم

 منی شانس اخرین تو بشم

 بگم میخوام فقط یعنی دیوونه

 نگات دلم با کرده کاری چه   برات نگم

 دیوونگیات قشنگه چقدر   برات نگم

 خالصه بخون چشام از خودت چشات به عالقم از صدات از   برات نگم

   برات نگم

 نگات دلم با کرده کاری چه   برات نگم

  دیوونگیات قشنگه چقدر    برات نگم

 خالصه بخون چشام از خودت چشات به عالقم از صدات از    برات نگم

    برات نگم

 

......... 

 سهند

 

 خوندن عالی علی-سهند

 عالی-علی

 میزد دست و بود ایستاده پا سر و بود زده جونداری لبخند یه مسعود

 بود طور چه-علیرضا

 محشر-علی
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  گرم دمت-سهند

  کنین دعا ها بچه-سهند

 باشه سهند بگیر حس سهند-علیرضا

 یارت علی-علی

 

......... 

 سهند

 

 تو بعد من اول دیدی هارو بچه خب-سهند

 باشه-نفس

 :خوندم و دستم توی گرفتم رو گیتار

 

 

 بری میخوای خودت

 شی خاطره

 میکنی تظاهر میسوزه دلت اما

 نترس روزه هر بازیه این عاشقمی

 میگیره دلشوره همش رفتن دم ادم

  خاطرت از ها دلشوره این بگذره روز دو 

 نیس سخت  میدم قول بهت   میمیره

  باش راحت تو برای القل



 

76 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو دنیای و تو از دورم

 هیچکس باش راحت

 تو جای نمیاد

 من دارم دلشوره

 میدم قول بهت

 نیس سخت

 تو برای القل

 باش راحت

 تو دنیای و تو از دورم

 باش راحت

 تو جای نمیاد هیچکس

 من دارم دلشوره

 

 

 نفس

 

 میشناسمو که چیزی هر عشق از

 ی مونده باقی تو تو گرفتی من از

  و گرفتی من از و احساسم 

 و باشی من میخوای

  داره وجود مایی بره یادت
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 ترست و رفتنی ی اماده خودت

 نمیذاره

 من بی برو راحت نترس اصال

  نیس یادش و من تو جز به هیچکی

 داره خبر من از کی کردی فکر

 هیچیکی  برو راحت

 نیس حواسش

 نیس سخت میدم قول بهت

 تو برای القل

   باش راحت

 تو دنیای و تو از دورم

 باش راحت

 تو جای نمیاد هیچکس

 من دارم دلشوره

 نیس سخت میدم قول بهت

 تو برای القل

 باش راحت

 تو دنیای و تو از دورم

 باش راحت

 دارم دلشوره تو جای نمیاد هیکس
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........ 

 علی

 

 بود العاده فوق خیلی-علی

 بود محشر-علیرضا

 بود کننده کر ها زدن دست صدای

 میزد دست داشت گشاد لبخند یه با مسعود

 ما طرف اومد و کرد تعظیم یه سهند

 عالییییی خیلی-علی

 کثافط خوندی خوب خیلی-علیرضا

 خخخخخخخ-سهند

 

........ 

 نفس

 

  بودی عالی-مهسا

  بود قشنگ خیلی-باران

 عالی سه هر مرسی-نفس

 بودن عالی خوندن خوب خیلی هم گودزیال سه اون البته

 محشرن اصال اونا-مهسا
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 واردن خیلی اره-باران

 

 شام از بعد نتایج اعالم:گفت بلندی صدای با مسعود

 چی همه و جوجه،کباب،فسنجون بود توش چیز همه که بزرگی خیلی میز سر نشستیم رفتیم

 بلند سرمو کردم حس خودم روی رو یکی نگاه سنگینی خوردم همش از و  ندادم راه بد دلم به که منم
 تنیس توپ اندازه بود شده چشماش بود سهند کردم

 ها:گفتم

 نترکی فقط هیچی-سهند

 اعالم باید خب:گفت اومد مسعود نشستیم سالن توی رفتیم شام از بعد بابا کن ولش گفتم خودم با
 چقازردی،سهند علی:اقایون میکنم شروع مردا از میشن انتخاب افرادی چه تست این توی که کنیم

 شن بلند سه از گرشاسبی حجازی،علیرضا

 باشه مبارک

 سره درد بشیم انتخاب هم ما اگر شدن انتخاب اینا که حاال بابا ای-مهسا

 نه یا هستیم ما ببینم بزار-نفس

 صدر تهرانی،باران محمدی،مهسا نفس:ها خانوم حاال خب-مسعود

 که اونا به افتاد نگاهم میخندیدم و بودیم خوشحال هرسه  شدیم بلند  ببینیمتون تا شین بلند لطفا
 ببرن رو شورشون مورده اصال بودن تفاوت بی

........ 

 سهند

 

 باشه مبارک بودین عالی ها بچه -سهند

 مبارک-علی
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 مخن روی تا سه اون اما میگذره خوش خیلی-علیرضا

 ولش-سهند

 

 پارتی یا مهمونیه نیس معلوم میخورن مشروب دارن اینجا- سهند

 نمیخوریم که ما کن ولشون-علی

 چه ما به بمیرن تا   بخوان انقدر بخورن بذار بابا اره-علیرضا

 

  داره کار باهامون وایسیم سر اخر گفت مسعود بود شده تموم مهمونی دیگه

 میکنیم اماده رو کاراتون منچستر میریم دیگه روز سه ما بودین عالی تاتون شیش هر ها بچه-مسعود
 کنم جایگزین تا بگین بهم شدین منصرف اگه فقط بدید انجام میکنید کاری هر روز سه این توی

 

 بیرون بودن اومده تر زود تا سه اون بیرون اومدیم خداحافظی از بعد

 میکنن تا سه اون اذیت دارن مست پسر تا سه کنین نگاه اونجارو ها بچه-علیرضا

 بزنیمشون بریم بیاین-سهند

 کردیم ولشون کردن غلط افتادن دیگه زدیمشون خورد تا گرفتیم رو نفر یه کدوممون هر اونجا رفتیم
 رفتن

 رفتن نترسین-سهند

 بود پریده رنگشون

 ممنون-نفس

 بردیم ما-سهند

 1-1 هنوز چرا-نفس
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 نیس رسوندن ضرر که همیشه-سهند

 اینطوری که بارم این  دادیم نجاتتون تصادف از بعد اونبار

 ماست نفع به 0-2 االن-سهند

 علی یا-سهند

 (سکوت)-نفس

  

 شد خودش ماشین سوار کی هر

  رسیدم شام کرد دعوتمون علی

 خطر احساس براشون اونا؟خب کمک رفتم چرا اوردم در رو لباسام تو رفتم کردم باز رو در خونه رفتم
 رو ما انتظار منچستر رختخواب توی رفتم بدم رو خودم جواب نتونستم جواب دیگه توچه به کردم

 میکشه

 برد خوابم

 

 

 اوففف بود دوازده ساعت پرید سرم از فاز سه برق کردم ساعتم نگاه شدم بلند ساعتم صدای با صبح
 خوابیدم چقدر

 نشستم رفتم و کردم یکی رو صبحونه و ناهار بیرون رفتم و صورتم زدم آبی روشویی رفتم و شدم بلند
 هر علیرضا زدم زنگ بود رفته سر حوصلم کردم خاموشش نداشت هیچی کردم روشن رو TV مبل روی
 نداد جواب زدم زنگ چی

 پریدم خواب از گوشیم صدای با برد خوابم رختخواب توی رفتم دوباره نمیاد بر دستم از کاری دیدم
 علیرضاس دیدم

 سالم الو-
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 بودی خواب سالم+

  اره-

 بودی زده زنگ+

 نداشتی بر زدم زنگ پیشت بیام خواستم اره-

 بیا االن+

 میام االن باشه-

 فعال+

 فعال-

 رفتم  و پوشیدم شیک خیلی اما ساده  لباس یه کمد سمت رفتم  شدم بلند و  کردم قطع رو گوشی
 کرد باز سریع که زدم در خونشون در رسیدم رفتم و  زدم هم عطر یه بود خوب چیز همه اینه جلوی
 سالم-علیرضا تو رفتم

 سالم-سهند

 تو بیا-علیرضا

 باشه-سهند

 علی خونه بریم دیگه ساعت  یه باید-سهند

 اره-علیرضا

 بریم تا بخور میوه بیا فعال-علیرضا

 میکنه درد سرم-سهند

 برات میارم قرص االن-علیرضا

 طال دستت-سهند
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....... 

 علی

 

 تو اومدن دو هر کردم باز رو در رفتم اومد ایفون صدای بود اماده چیز همه و بودم گرفته بیرون از غذا

 سالم-سهند

 علی سالم-علیرضا

 چطورین سالم-علی

 مرسی-سهند

 چطوری خودت مرسی-علیرضا

 بشینین برین مرسی-علی

 نه یا این گرسنه-علی

 گرسنمه خیلی من-سهند

 شام بریم خب-علی

 

  مبل روی نشستیم رفتیم و خوردیم شام هرسه

 میکشه رو انتطارمون منچستر ها بچه-سهند

 ایوول- علیرضا

  خوبه خیلی منچستر-علی

 بایرن.   میداد فوتبال داشت بود سه شبکه کردم روشنTV  داره چی ببینیم کن روشنTV  علی- سهند
  بود جلو مونیخ بایرن 0-1 مادرید رئال و مونیخ

 بایرن برای پنالتی-سهند
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 شه گل کاش-علیرضا

 بیرون زد و توپ

 سرش تو خاک-علیرضا

 بریم سهند میاد خوابم برم من گفت و   پرید خواب از بود برده خوابش علیرضا و شد تموم اول نیمه

 بریم-سهند

  باشین خونوادتون پیش کل در فردا ها بچه فقط-علی

  اره-علیرضا

 میریم اره-سهند

 خوابیدم رفتم نیست حسش دیدم TV جلوی نشستم خداحافظی از بعد

 

....... 

 علیرضا

 

 بگه هم عمو به و اینجا بیان شب که گفتم و  بهش بودم  زده زنگ بود یازده ساعت

 

......... 

 سهند

 

  اومدن که بود شب نه ساعت

 پسرم سالم-بابا

 بابا سالم-سهند
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 سالم -مامان

 مامان سالم-سهند

 چیه قضیش مهمونی این پسرم:گفت بابام و مبل روی نشستیم و کردم پرسی احوال باهمشون

 منچستر برم باید دارم پرواز فردا شدم قبول گرفتن تست من از بگم چی واال-سهند

 چی-مامان

 فردا-بابا

 چیه مگه اره-سهند

 میگفتی تر زود خب-عمه 

 دیگه نشد-سهند

 میری فردا یعنی داداشی -دریا

 خواهری اره-سهند

 

......... 

 علیرضا

 

 

 کجا میری فردا چی-مامان

 منچستر میرم -علیرضا

 بری فردا باید حتما حاال-بابا

  بابا اره-علیرضا

 نیومدن اینا عمو چرا-علیرضا
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 بیان نتونستن داشتن کار-بابا

 

........ 

 علی

 

 

  باشی موفق ایشااهلل-بابا

 برو تر دیر خب-مامان

 برم باید که نمیشه-علی

 بخوابه تا بریم بیا داره   پرواز فردا خانوم- بابا 

 داری پرواز ساعتی چه:گفت و کرد من روبه بعد باشه-مامان

 ده ساعت- علی

 میایم ما پسرم باشه-بابا

  پسرم بخواب خوب برو-مامان  

  خداحافظ-علی

 برد خوابم گزاشتم هم روی چشم تا بود گرفته خوابم رختخواب توی رفتم و کردم خداحافظی باهاشون

 دنبالت میایم سالم:زد زنگ سهند خوردم کاملی صبحونه پایین رفتم و شدم بلند هفت ساعت صبح

 باشه-علی

  

 که بود در جلوی بلند شاستی ماشین  یه بیرون رفتم برداشتم و  بود کرده حاضر دیروز که رو چمدونم
 نشست عقب علیرضا و سهند
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 ماشین توی رفتم بود رانندش نفر یه بود جلو مسعودم بودن ه

 سالم-علی

 سالم-سهند

 چطوری سالم-علیرضا

 مرسی-علی

 مسعود سالم-علی

 خوبی سالم-مسعود

  خوبی تو مرسی-علی

 خوبم ممنون-مسعود

 آخ

 میرفتم باید پیشرفت برای ولی میشد تنگ ایران برای دلم میکردم ها خیابون و مردم نگاه داشتم

 

 اینجا جالب بودن اونجا سه هر مادر و پدر فرودگاه داخل رفتیم شدیم پیاده همه بودیم رسیده دیگه
 میکردن گریه داشتن مادرامون سه هر بود

 اومدین که بابا مرسی:گفتم وایسادم بابا  کنار رفتم میرفتیم باید دیگه کردیم اماده رو کارامون رفتیم

 حرفیه چه این پسرم نه-بابا

 خداحافظ بابا-علی

  پسرم خداحافظ-بابا

 دیگه نکن گریه  مامان:گفتم و وایسادم مامان جلوی رفتم

 کردم بقلش رفتم

 پسرم باش خودت مواظب-مامان
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 چشم-علی

 

....... 

 علیرضا

 

 بود خوشحال کردم بقل رو بابا رفتم

 رسیدی جایی به که خوشحالم-بابا

 بابا مرسی-علیرضا

 نکن گریه مامان برمیگردم زود:گفتم و کردم بقل مامانمم رفتم

 نیست خودم دست-مامان

 کردم خداحافظی هم عمومم زن و عموم با

 رفتیم و دادیم تکون دست رسیدیم که برقی پله باالی  کشید طول چقدر خداحافظیتون ها بچه سهند

 سهند

 

 

 بیاین هم دخترا وایسین ها بچه-مسعود

 دیگه بیان میدن طولش چقدر اه-سهند

 تره نازک دلشون دخترن باالخره-مسعود

 نفس ولی بود گلوشون توی بغض همشون میان دارن دیدم که بودم گرفته ضرب زمین روی پام با
 بدنم چرا خدا وای نکنه گریه دیگه که کنم کاری داشتم دوست گرفتم قلب تپش یهو  گریه داشت
 شده گرم انقدر
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 زده؟ خشکت بریم بیا سهند-علیرضا

 بریم ب-سهند

 چته؟-علیرضا

 بریم هیچی-سهند

 گرفتم قلب وتپش شدم هول دیدمش وقتی چرا که بودم این فکر تو همش  شدیم هواپیما سوار همه
 پشیزی برام هه دادم خودمو جواب خودم و خندیدم خودم به مهمه برام کنم فکر شده گرم بدنمم تازه

 فکر بهش انقدر  نیستم کن ول نیارم در رو چیزی یه ته تا که ادمیم یه من نشدم قانع ولی نداره ارزش
 برسم جواب به تا میکنم

 

......... 

 نفس

 

 میگذروندیم خوش و بیرون میرفتیم مامانم و بابا با که بخیر یادش میشه تنگ بابام مامان برای دلم
 ولی نمیشدم ناراحت و میشکستم بابامو مامان دل اوغات بعضی که میفته یادم وقتی بخیر یادش

  هست؟ چی فکر توی هوی:گفت مهسا که بودم فکرا این توی کردم احترامی بی چرا که ناراحتم االن

 کنی رفتار ادم مثل نیستی بلد تو -نفس

 نمیکنم رفتار ولی بلدم-مهسا

 دیوونه بابا برو-نفس

 هستی؟ چی فکر توی شده چی بگو حاال دیوونه من باشه-مهسا

 میگم واست بعدا ندارم حال االن-نفس

 اوکی-مهسا
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......... 

 علیرضا

 

 داری؟ زن تو راستی مسعود-علیرضا

 مگه؟ چطور نه-مسعود

 باشی کرده ازدواج شاید گفتم طوری همین-علیرضا

 نیست ازدواج حس نه-مسعود

 اوکی-علیرضا

 تو؟ خونه میریم االن ما مسعود-علی

 شما پایین طبقه دخترا باال طبقه خریدم خونه براتون نه-مسعود

 نبودیم خونه هم دخترا  با کاش ولی گرم دمت ایییول-علی

 مگه؟ دارین مشکلی باهاشون-مسعود

 میدم توضیح واست فرصت سر بعدا-علی

 طوالنیه اش قصه-سهند

 طوالنیه خیلی اره-علیرضا

 بگین واسم بعدا جالبه خیلی پس اوه-مسعود

 

 خوابیدم بودم خسته خیلی که منم نزدیم حرفی دیگه

 

 رسیدیم شو بلند علیرضا:میگفت که شدم بلند خواب از علی صدای با
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  رسیدیم   ا-علیرضا

 شو بلند اره-علی

 شوند پیاده نشست هواپیما وقتی که میشدن اماده داشتن همه شدم بلند

 شو بلند  خواب ساعت-سهند

  نشست هواپیما که شدم بلند

 شدیم پیاده همگی

 باران صدای با مسعود خودمون واسه یکی دخترا واسه یکی میان ماشین دوتا االن-مسعود
 میریم؟ کجا االن مسعود اقا:برگشت

 بدین انجام میگم چی هر فعال میگم بهتون-مسعود

 براتون میدم توضیح اونجا خونه میریم میشیم ماشین سوار میاد ماشین االن - مسعود

 شدیم ماشینا سوار  نفر هفت هر اومد که ماشین

 بعضیاشون بودن سنگی و قدیمی ها خونه از بعضی میکردم ها خیابون و ها ساختمون نگاه داشتم
 رسیدیم زیادی  مدت از بعد مدرن و جدید و شیک خیلی خیلی

........ 

 علی

 

 خونه توی رفتیم بود طبقه دو که بود شیک خونه یه میگفت مسعود که اونجایی رسیدیم

 بگم واستون رو جزئیات تا تو بیاین بچه-مسعود

 جلو به رو و داشت قرار اتاق تا سه راست سمت بود شیک بیرونش مثل خونه توی تو رفتیم همگی
 بود عالی نفر سه برای بود خوب خیلی ولی   نبود بزرگی زیاد خونه اشپزخونه هم

 بشینین بیاین ها بچه-مسعود
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 بزنه رو حرفاش مسعود تا شدیم منتظر و نشستیم هم

 دخترا واسه باال طبقه و پسرا واسه پایین طبقه خریدم ها شما واسه رو خونه این-مسعود

 بشیم؟عمرا  همخونه اینا با ما چیی:گفت و مسعود حرف وسط پرید نفس

 باشه هم خداتون از دوما دارن اسم اینا اوال-سهند

 چیه؟ وسط این شماها مشکل دوما جداس خونتون نیستین همخونه اوال بسه بسه-مسعود

  بره میتونه داره مشکلی کسی اگه- مسعود

 

 نگفت چیزی کسی دیگه

 بودم گرفته واستون قبل از خط تا شیش راستی اها میکنه درست غذا واستون میاد خانوم یه-مسعود
 یکی واسه کدوم هر

 

 گوشیمون روی انداختیم و گرفتیم هارو خط

 

  درآورد جیبش از کاغذ یه مسعود

 هر درضمن بزنین زنگ بدین سفارش خواستین اگه رستورانه یه وادرس تلفن شماره این-مسعود
 نیاد اشپز تا بزنید زنگ هم من به دادین سفارش وقت

 میکنیم شروع کی از رو کارمون ما ببخشید-مهسا

 بدم نشونتون رو منچستر دیدنی جاهای تا و کنین در خستگی یکم اومدین سفر از تازه خب-مسعود
 چیزهارو بعضی و میکنم یاداوری که هست نکات سری یک اون از بعد میکشه طول هفته یک تقریبا

 میکنیم شروع بعد میدم یادتون

 داری خونه خودت یا هستی ما پیش تو-علیرضا

 پرسیدی خوبی سوال-مسعود
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 میرم شبا فقط ولی شمام پیش تموما ها روز شدم منصرف ولی فروش گزاشتم خونمو من-مسعود
 خودم خونه

  پایینه مثل دقیقا دختراس واسه که هم باال طبقه-مسعود

 برم؟ من ندارین کاری اگه باشه مونده چیزی نکنم فکر دیگه-مسعود

 رفت مسعود و کردیم خداحافظی همگی

 سهند

 

  کنیم استراحت میخوایم دیگه باال برین زدین زل ما به چیه این_سهند

  که نمیخوریمتون بابا باشه_نفس

 نیست بعید شما از_علیرضا

 {میخندن هرسه}

  ها بچه بریم ، بخندین اب رو_باران

  سالمت به_علی

  متاسفم براتون واقعا_مهسا

  همچنین_سهند

 

 خوابم میکردم هرکاری ، تخت رو پریدم و کردم عوض رو لباسام ،منم اتاقامون تو رفتیم کدوم هر
 ، نخوردیم شام چون بودم گرسنه اینه مال شاید نمیبرد

 به رو منچستر اوردم بزرگ شانس ،یه نه یا میخورن چیزی بپرسم ایکبیری تا سه اون از برم بهتره
  اومدم دوبار یکی مسعود با اخه میشناسم خوبی

  بیرون اومدم و زدم ریشمم و گرفتم دوش یه حموم تو رفتم و شدم بلند
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 اندامی پیراهن دونه یه با همراه کمد تو از برداشتم سفید شلوار ،یه بزنم سفید ست گرفتم تصمیم
  بیرون اومد باران دیدم زدم در. اونا واحد به رو باال رفتم کردمو پام کفشمم و پوشیدم لباسامو'

  شد عرض سالم_سهند

 باال بیای گفته کی میخوای چی سالم_باران

 ببینم بیام گفتم بگیرم شام برای چیزی یه برم خواستم نیستم تون ابرو و چشم عاشق نترس_سهند
  نه یا میخواین چیزی هم شما

  داری ما برای ای نقشه نکنه شدی مهربون چیه_باران

  نه یا میخواین چیزی ،حاال شدیم کباب کنیم ثواب اومدیم بفرما_سهند

  بگیره رفته نفس نکرده الزم_باران

 شب؟ موقع چیییییی؟؟؟؟این_سهند

  نه یا میکنم پیدا چیزی ببینم میرم من گفت بود گشنمون خب اره_باران

  نیست بلد جایی که اون_سهند

  بیرون رفته شبه که چه تو به اصال اه نمیدونم_باران

 ؟ میره کجا نگفت حاال_سهند

 نه_باران

  نکنین درست دردسر نیست امن زیاد شباش اینجا_سهند

  بیاد ابجیم سر بالیی ،نکنه نیست امن چی یعنی_باران

  نه یا میکنم پیداش ببینم رفتم ،من کن دعا_سهند

  کن پیداش برو کنار بزار رو دشمنی و کلکل امشب یه لطفا_باران

  میکنم چیکار ببینم میرم حاال باشه_سهند
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 میگین چی ساعته یه باران بود کی_مهسا

  بود سهند پسره این_باران

 پررو پسره داشت چیکار_مهسا

 بگیره نظر بود اومده بگیره شام بره میخواست بیچاره بابا_باران

 رفته نفس نکش زحمت بگی میخواستی_مهسا

 اینجا تا بیرون بره دختر یه شب موقع این گذاشتین چرا که کرد سرزنشمون اون اما مهسا گفتم_باران
 نیست بلد جایی نفسم و شبا نیست امن زیاد

  میشه چی حاال خب_مهسا

  نه یا میکنم پیداش ببینم برم گفت هیچی_باران

  میترسم خیلی ابجی بیارن سرش بالیی نکنه وای_مهسا

  کنه پیداش کنیم دعا باید فقط_باران

 

 

 سهند

 

 خطرناکه بیرون بریم نباید شب وقت این نمیگن دیوونه دخترای ، کجایی تو اخه

 

  ببینم نزدیک برم بهتره . خبره چ اونجا

  میکنن غلطی چ دارن پسر دوتا اون نفسه اینکه ااااااا
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 فرار به پا که زدم کتکشون حسابی و دادم بهشون خوب فوش تا دوسه و بود عالی زبانم بود خوب
  گذاشتن

 اییییییی_نفس

 خوبی تو ببینم_سهند

 میکنه درد خیلی خورده پیچ کنم فکر پام_نفس

 دکتر بریم_سهند

  میشم خوب خونه بریم نمیخواد نه_نفس

 مطمئنی؟_سهند

 ممنون ، اره_نفس

 چی بابت_سهند

  میاوردن سرم بالیی چ اشغال دوتا اون نبودی اگه نبود معلوم_نفس

 میکرد کارو این بود من جای کسی هر_سهند

 ممنونم ازت خالصه_نفس

 نکن کارا این از دیگه خواهشا_سهند

 ایییی کاری چه_نفس

 شد؟ چی_سهند

  کاری ،چ هیچی_نفس

  نیست مطمئن زیاد شباش اینجا دیگه بیرون نزنی شب وقت این_سهند

 بود گشنمون خب اما باشه_نفس

  بگیریم بریم میگفتین ما به میومدین_سهند

 ؟ میشی بیخیال کردم غلط بگم بابا باشه_نفس
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 پووووووف_سهند

 وضع این با بیام خونه تا چطوری من االن اییی_نفس

 ؟ داری راه دو_سهند

 چی_نفس

 ... که اینه اول راه_سهند

 خب دیگه بگو_نفس

 خونه تا کنم بغلت من که اینه_سهند

 ؟ کردی فکر چی من راجبه تو چی دیگه مونده همینم چییییییی_نفس

 کردی انتخاب دومو راه معلومه که اونجور پس باشه_سهند

 چی یعنی_نفس

 اذیتت بخوان دیگه نفر چند صبح تا دیگه که نیست معلومم بشین اینجا فردا تا اینکه یعنی_سهند
  کنن

  کردم گناهی چ من خدااا ای_نفس

 {میکنه کردن گریه به شروع}

  خدا خنگه میکنی گریه چرا عه_سهند

 ؟ایییی دارم هم ای دیگه حل راه مگه کنم چیکار پس_نفس

 برات گفتم هارو حل راه تمام من_سهند

  بریم بیوفت راه میام خودم_نفس

 دانی خود باشه_سهند

  نمیرسیدیم صبحم تا بریم میخواستیم اینجوری اگه اما میومد داشت اروم اروم
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 بعععله دیدم برگردوندم رومو دراورد، فکر تو از منو جیغش صدای یهو که بودم فکر تو همینجوری
  میکنه گریه درد از داره و زمین رو افتاده

 وقتی ببینمش حال اون تو نداشتم دوست واقعا شدم عواقبش بیخیال و دریا به زدم دلو دیگه منم
  کردم بغلش و زمین رو از کردم ،بلندش چرا نمیدونم میشدم ناراحت منم میشد ناراحت اون

  میام خودم پایین بزار منو میکنی چیکار_نفس

 تو ببین اما دارم بهتو کمک قصد فقط من بشکنه پات میخوای دیگه بگیر اروم{غلیظ اخم یه با}_سهند
  اه میکنی چیکار

 {سکوت}_نفس

  زشته دیگه پایین بزارم :گفت رسیدیم وقتی نگفت هیچی خونه تا دیگه

  صبح تا بشینی پارکینگ تو میخوای نکنه_سهند

  میام خودم خب نه_نفس

  نمیشه_سهند

 ؟ نشدی خسته تو ببینم_نفس

 ؟ دارم هم ای دیگه راه مگه بشم هم خسته_سهند

  میاوردن سرم بالهایی چه نبود معلوم نبودی اگه کنم تشکر ازت چطوری نمیدونم_نفس

  باال بریم ، نیست تشکر به نیازی گفتم_سهند

 بریم_نفس

 نفس_سهند

 

 نفس

 اعتراض االن قدرم هرچه تنش ،عطر بود نکرده صدا کوچیک اسم به منو حاال تا شدم اینجوری چرا وای
  باشم داشته این به نسبت حسی من نکنه واقعا دروغه همش پایین بزار منو که میکنم



 

99 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میکنم صدات دارم ساعته یه ها توام با کجایی هووو_سهند

  هاان ه ه_نفس

 شب وقت این اونم نرو جایی تنهایی هیچوقت دیگه_سهند

 ؟؟؟ مهمه برات مگه ،دوما باشه گفتم اوال_نفس

 {سکوت}_سهند

 (دقیقه 5 از بعد)

 شکست کمرم دیگه باال بریم_سهند

 شدی اذیتم ببخشید بریم_نفس

  نداره عیب_سهند

 

 سهند

 

 چشماشون من بغل تو نفس دیدن با و بیرون اومدن همزمان مهسا و باران دیدم که در به زدم پا با
 میومد در حدقه از داشت

  میکنه تعریف براتون خودش طوالنیه داستانش خورده پیچ پاش نکنین نگاه اینجوری_سهند

 دوتا شما چتونه_نفس

  هیچی هی ه_باران

  نیست هیچی اره آ_مهسا

  تختش رو ببرمش ور این بیاین در جلو از پس_سهند

 



 

100 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زبان از خودم اسم شنیدن ،با کرد صدام یهو که بیرون بیام خواستم و تختش رو گذاشتمش و بردم
  شد جوری یه حالم اصال شد داغ بدنم و گرفتم قلب تپش نفس

 سهند_نفس

 بلهه_سهند

 ازت، ممنونم بازم_نفس

 میکنم خواهش_سهند

 باش خودت مواظب(لبخند با)_نفس

 همینطور هم تو_سهند

 میاد بهت خیلی لباساتم این_نفس

 میبینه قشنگ چشمات_سهند

 برقا همه دیدم کردم باز که رو در پایین طبقه اومدم و بیرون زدم خونشون از و کردم خداحافظی
  تختم تو پریدم و کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم . نشدن بیدار هنوز که فهمیدم خاموشه

  برد خوابم کی نمیدونم که بودم نفس فکر تو

 

 باران

 

  میترکونین الو باهم میبینم خانوم نفس روشن چشمم اوهوووو_باران

 دیوونه تو بابا میگی چی_نفس

 خوشتیپیه پسر داری حقم ، گرفته رو پسره این چشمت معلومه کنی انکار نمیخواد_مهسا

 خوبه اره_باران

  شما میگین چی روانیا بابا شین خفه_نفس



 

101 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ داره معنی چ نگاها این و ها باش خودت مواظب و گفتنا سهند این پس_باران

 میشه خوب ببینم بخوابم میخوام بیرون برین میترکه داره پام نمیدونم_نفس

 هم مغرورین هم اما دارین دوست همدیگرو هردوتاتون گفتم کی ببین حاال اما میریم ما باشه_مهسا
  لجباز

  بیرون گمشو(میکنه پرت براش بالشتو)_نفس

 رفتم باشه خخخخ_مهسا

 نکرده ناکارمون تا بریم خخخخ_باران

 علی

 

  میزد حرف تلفن با داشت که شدم بلند خواب از سهند صدای با صبح

 و میزن پشت علیرضا و سهند دیدم که اشپزخونه تو رفتم زدمو صورتم به ابی یه رفتم و شدم بلند_علی
  میخورن صبحونه دارن

 خواب ساعت_سهند

 نفله خب بودم خسته_علی

  دیدم من کردی کار خیلی هواپیما تو اره_علیرضا

 چ شما به اصال_علی

 خوردن به کردم شروع و میز سر نشستم و ریختم چایی خودم برای رفتم

 زد زنگ مسعود ها بچه_سهند

 گفت؟ چی خب_علیرضا

 گفت؟ چی اره_علی



 

102 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اشنا شهر این با هم میخوریم غذا هم بیرون میریم دنبالمون میاد نهار برا ، خب میگم وایسین_سهند
  میشین

 ؟؟؟ میشین_علی

 نمیای؟ تو مگه_علیرضا

  اومدم بار سه دو مسعود با بلدم اینجارو جای همه من که اینه منظورم بابا میام_سهند

 لحاظ اون از اهان_علی

 نداشتیم خبر ما اومدی کی_علیرضا

 کیش بودین رفته من از خبر بی شعورا بی شما که موقع اون بارم یه ، عید بار یه_سهند

  دیگه در اون به این خب_علیرضا

 خخخخ اره_علی

 شیم اماده بریم بخورین زود_سهند

 که زوده هنوز_علیرضا

 بدیم خبر هم تا سه اون به باید_سهند

 بیینم باید رو تا دو اون باز اه_علی

 ها نفرن سه اونا اما_علیرضا

 نیست دوتا اون مثل جداس بحثش ،مهسا بود نفس و باران منظورم_علی

 چشه؟ باران مثال_علیرضا

 دماغه نیست چش_علی

 ؟ تو داری مشکلی چ نفس با_سهند

  زوره اقا نمیاد ازشون خوشم_علی

 خودت برا بزار نظرتو لطفا پس_علیرضا



 

103 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میشین غیرتی من واس االن بودین گربه و سگ مثل دیروز تا خبره چ_علی

 خبراییه نکنه

  بابا شو خفه_سهند

 سرتا به زده اخه خبری چه_علیرضا

 میزنین مشکوک هردو اما نمیدونم_علی

 

 

 سهند

  افتاد اتفاقی یه دیشب ها بچه

 اتفاقی چه_علی

  کردی جونمون نصفه دیگه بگو_علیرضا

 

  میکنن نگاه منو زاغ های چشم با دارن هردو دیدم که کردم تعریف براشون ماجرارو همه

 میکنی نگاه اینجوری چرا چیه_سهند

 دادی نجات جونشو دیگه بار یه اینکه یعنی_علیرضا

 اوهوم_سهند

 نیست خبری هیچ میگه بعد کرده بغل مردمو دختر ،گرفته نه میگین هست خبرایی یه میگم_علی

  میزنمتا علی_سهند

 شیطونی خیلی اما تسلیم اقا باشه(تسلیم نشانه به باال میبره دستشو دوتا)_علی

  ببینشا_سهند

 سهند دیگه میگه راست خب خخخخ_علیرضا



 

104 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  خب شده چی مگه حاال خخخ_سهند

  گیره اون پیش دلش اقا نگو تو شد قرمز اومد نفس اسم تا گفتم_ علی

 کردم کمکش فقط من نیست چیزی همچین اصال_سهند

  بله بله_علیرضا

 نیست اینجوری میگم خب میکنین اینجوری چرا عه_سهند

 میزنی؟ چرا حاال باشه_علی

 میزنین خودتونو حرف همش اخه_سهند

  خخخخ میاد بدت که نه_علیرضا

 (میخندن باهم هرسه)

 

 شین اماده برین شما میدم خبر بهشون میرم من ها بچه_علی

 بری؟؟ میخوای اینجوری_سهند

 خونشون دم میرفتم شلوارک با وگرنه گفتیا شد خوب نبود حواسم اصال اوه اوه_علی

  میکردن وحشت خخخ_علیرضا

 (میکنه نگاش چپ چپ)_علی

  نیست دارش جلو هیچکی دیگه شه عصبی بریم بیا سهند_علیرضا

 خخخ میشه هاپو االن بریم اره_سهند

 

 علی

 ، کمدم بخته سر دویدم و اتاقم رفتم

 ؟؟ بپوشم چی خب



 

105 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 عالیه مشکی کتان خوبه شلوار این اها

  خوبه خیلی سفیدم تیشرت این

 سفیدمم کتونی کفشای رفتم و زدم ژل و کشیدم سشوار موهامو اینه جلو رفتم و کردم عوض لباسامو
 باز رو در اومد مهسا و شد باز در زدم زنگ در پشت رسیدم        باال طبقه به رو افتادم راه و پوشیدم

 بود معلوم سرش فقط و کرد قایم در پشت رو خودش دید منو تا نبود تنش مناسبی لباس کرد

 داری؟ کار چی-مهسا

 سالم-علی

 چیه؟ کارت سالم-مهسا

 صبحی دم میگیری پاچه چرا-علی

 خوبه؟ ببخشید بگم کن بس-مهسا

  بگو اره-علی

 داری؟ چیکار بگو حاال ببخشید باشه-مهسا

 میخوریم بیرون هم نهار شیم اشنا شهر با بریم تا دنبالمون میاد مسعود-علی

 میشم حاضر باشه گفتی که مرسی-مهسا

 فعال-علی

 فعال-مهسا

 تشکر ازم و شد مهربون چرا اخرش میگرفت پاچه چرا اولش این گفتم میومدم پایین ها پله از داشتم
 جواب از ندارن حسابی و درست عقل دیوونن دخترا این کن ولشون دادم و خودم جواب خودم کرد

 مبل روی نشستم رفتم بودن شده حاضر هم ها بچه پایین اومدم  گرفت خندم خودم

 بهشون؟ گفتی علی-سهند

 میان هم اونا گفتم اره-علی

 نمیومدن کاش بد چه-علیرضا



 

106 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کن ولشون-علی

 نشده؟ نرم رفتارشون یکم-سهند

 میرسه نظر به اینطور اره-علیرضا

 شده نرم اره-علی

 دادیم انجام براشون که کارایی اون خاطر به کنم فکر-سهند

 شاید اره-علی

 تو اومد مسعود و شد باز خونه در

 بچ برو سالم-مسعود

  سالم-سهند

 چطوری سالم-علی

 داداش سالم-علیرضا

 بشن حاضر که گفتین هم دخترا به ها بچه-مسعود

  گفتم بهشون اره بگم خواستم تا

 پایین اومدن دخترا

 بخیر صبح سالم-باران

 خوبی سالم-مسعود

 خوبین شما ممنون-باران

 جواب باید بودن داده یاد بهمون ولی نداشتیم رو دیدنشون چشم درسته دادیم جوابشو هم تا سه ما
 داد رو سالم

 کجان مهسا و نفس پس -مسعود



 

107 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بیارتش و کنه عوض رو لباسش که میکنه کمکش داره مهسا خورده پیچ دیشب پاش نفس-باران
 پایین

 خورده؟ پیچ پاش چرا    ااا-مسعود

 میزنه اونارو میره سهند میکنن اذیتش و میدن گیر بهش نفر دو بگیره غذا رفت نفس دیشب-باران
 میپیچه نفس پای برگشت راه تو بعد

 شبا بیرون نرین تنهایی نیست امن شباش اینجا بد چه-مسعود

 باشه-باران

 

  پایین بیاد که میکرد کمکش داشت و بود گرفته رو نفس بغل زیر مهسا

 چطورین سالم-مهسا

 خوبین شما خوبیم سالم-مسعود

 مرسی-مهسا

  دادن سالمشو جواب علیرضا سهند

 نبود نیازی بودم کرده سالمش قبال من

 سالم-نفس

 نده بد خدا شده چی پاتون سالم-مسعود

  مفصله قضیش خورد پیچ پام دیشب-نفس

 بریم بیاین حاال گفت بهم باران-مسعود

 

 شدیم ماشین سوار هممون

 ماشین یه با دخترا و مسعود رفتیم ماشین یه با تا سه ما



 

108 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

......... 

 علیرضا

 

  نشده مهم برام نه ولی شده مهم برام باران که میکنم فکر وقته چند

 رسیدیم شو پیاده علیرضا:گفت که علی صدای با

 رفتم منم صندلی روی بودن نشسته سهند و علی بودیم رسیده تر زود ما ظاهر به پایین اومدم
 نشستم کنارشون

 قدیمیه و سنگی هاشون خونه از بعضی اینجا چرا ها بچه-علیرضا

 اگه رو قدیمی های خونه اروپا مردم  میدن اهمیت کشورشون تاریخ به زیاد خیلی اینجا چون-سهند
 به زیاد خیلی خیلی ولی مدرن و شیک میسازن جدید خونه نباشه اگه میکنن ترمیم باشه ترمیم قابل

 ملیشونه میراث جز چون میدن اهمیت قدیمی های خونه

 اطالعاتت از مرسی-علیرضا

 تومن پنجاه میشه نداشت قابلی-سهند

 اومدن اونام ها بچه-علی

 یه دیدمش تا  باران هم سر اخر نفس بعد پایین اومد  مهسا اول اونا ماشین پیش رفت نگاهم
 اومده؟ سرم بالیی چه خدایا پایین انداختم سرمو شدم جوری

 ؟ میکنی فکر چی به علیرضا داداش-علی

 هیچی-علیرضا

 بریم شو بلند پس-علی

  قلبم تپش شد گرم  بدنم شدم جوری یه دوباره بهش خورد چشمم پشت از رفتم همراهش شدم بلند
 نباید دیگه بشه اینطور حالم کنم نگاهش هربار باشه قرار اگه پایین انداختم سرمو سریع رفت باال

  کنم نگاهش



 

109 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نمیگی؟ ولی هست چیزیت یه تو سر باالی خدای اون به-علی

 ولش نیست هیچی-علیرضا

 و کردیم زیاد رو رفتنمون راه سرعت علی و منو پیششون بریم تر زود که کرد صدامون اون از مسعود
 بهشون رسیدیم

 طرف این از بچه:گفت و اومد حرف به مسعود نمیزد حرف هیچکس میرفتیم راه داشتیم باهاشون
 کرد اشاره راست طرف به دستش با بعد بیاین

 اینکه تا میشد بیشتر صداش لحظه هر میومد اب صدای دور از کردیم حرکت سمت اون به همگی
 بودم شده زیبایش محو بود زیبا خیلی وایسادم حرکت از رسیدیم

 اومدم خودم به سهند باصدای

 برده ماتت چرا بیا علیرضا-سهند

  اومدم- علیرضا

 بود خنکی هوای کردم حرکت اروم اروم

 بستم رو چشمام لحظه یه برای

 نشست وجودم توی خاصی ارامش یه کردم باز دوباره

 !چته دیگه بیا علیرضا-سهند

  بابا اومدم-علیرضا

 نبودن مسعود و علی بودن نشسته صندلی روی دخترا بهشون رسیدیم رفتیم سهند با

 کجان؟ مسعود و علی-علیرضا

 بگیرن بستنی رفتن-باران

 شد گرم  بدنم دوباره میکرد نگاهم داشت خاصی لبخند با کردم نگاهش

 دربیام حالت این از تا پایین انداختم سرمو



 

110 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 منم میومدن ما سمت به داشتن و بود دستاشون تو بستنی تا هفت که دیدم رو علی و مسعود دور از
  صندلی روی نشستم

 

....... 

 علی

 

 

 بستنیش داشت و بود پایین سرش علیرضا کردیم تقسیم ها بچه بین اومدین و گرفتیم هارو بستنی
 نیست جاش اینجا میپرسم ازش بعدا شده چی مگه پایینه سرش چرا نمیدونم میخورد رو

 بخیر یادش-سهند

 بخیر یادش رو چی-علی

 یادته؟ مسعود بودیم اینجا همش مسعود با-سهند

 بود خوشی روزای واقعا یادمه اره-مسعود

 کردین حالی چه حالتون به خوش-علیرضا

 بودیم اینجا شب تا صبح-سهند

 خواب زور از هم شب اخر بودیم اینجا و شام و نهار اینجا میومدیم میشدیم بلند صبح -مسعود
 برنمیگشتیم نمیومد خوابمون اگه ولی برمیگشتیم

 بکنم؟ ازتون سوالی یه میتونم مسعود اقا-نفس

 بپرسید رو سوالتون بله  مسعود بگین باشین راحت من با-مسعود

 میکنید؟ زندگی اینجا ساله چند شما-نفس

 منچستر اومدیم دبیرستان از بعد سال دوازده تا ده حدودا من-مسعود
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 اومدین؟ کسی با اومدین؟مگه-باران

 اومدیم مادرم و پدر با بله- مسعود

 ایران برگشتن و بودن اینجا سال سه حدودا اونا

 نیستین؟ گشنه ها بچه-مسعود

 مسعود  بخوریم غذا بریم داشتم دوست بود گشنم ذره یه که منم گشنشونه که گفتن همگی
 کنید حال که ببرمتون جایی یه رستوران بریم شین بلند ها بچه:گفت

 اییییول-سهند

 علیرضا با گی بچه از سهند و من شده چیزیش یه قطعا نمیزد حرف و بود پایین سرش هنوز علیرضا
 موضوع این هم سهند حتما میخواستیم رو همدیگه خوب و بودیم هم پشت داداش مثل بودیم رفیق

 شده متوجه رو

  بودن وایساده جاشون سر ها ماشین

 نشست عقب سهند و نشست جلو علیرضا شدیم سوار همگی

 چشه علیرضا سهند-علی

 بپرسم تو از همینو میخواستم منم نمیدونم-سهند

 نمیندازه پایین رو سرش وقت هیچ نه مگر هست چیزیش یه میدونم من-علی

 وقتی تا دیگه  میزنیم حرف باهاش خونه نشد خوب اگه نگو بهش هیچی فعال همینطوره قطعا-سهند
 بود داشته حتما نبوده هیچی خودگفتم با نبود پایین سرش هم علیرضا نزد حرف کسی رسیدیم
 به بود شیک خیلی رستوران  یه بودن رسیده ما با هم اونا شدیم پیاده همگی میکرده

 شیکیه خیلی جای که معلومه اسمش از McDonald'sاسم

 تو بریم بفرمایید-مسعود

...... 

 سهند
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 ها بچه:گفت مسعود بود خالی میز یه  بود بزرگی خیلی رستوران ولی بود شلوغ خیلی تو رفتیم همگی
  بشینیم اونجا بریم بیاین

  میز پشت نشستیم رفتیم کردیم حرکت همگی

  خواست ما از هارو سفارش و اومد گارسون یه

 بدم؟ سفارش استیک همه واسه ها بچه-مسعود

 بیاد ها غذا تا بودیم منتظر همگی سفارش دادن از بعد دادن تکون تایید عنوان به رو سرشون همگی
 نمیدونم نمیکرد نگاه باال به و بود پایین سرش هنوزم علیرضا بود شده حاکم بینمون بدی سکوت
 میپرسم ازش خونه رفتیم وقتی چشه

 اورد هارو غذا گارسون

 خوشمزس خیلی که معلومه ظاهرش از-نفس

 خیلی اره-سهند

 خوردیم رو غذاهامون اشتها با همه و نزد حرفی کسی دیگه

 اینجا اومدین قبال سهند-علیرضا

 خوردیم استیک اتفاقا و بودیم اومده اینجا قبال مسعود و من-سهند 

 واقعا؟-علی

 مگه؟ چطور اره-سهند

  اومدین باهم قبال مسعود و تو میریم جا هر ما-علی

 داره؟ مشکلی مگه چیه-مسعود

 تا پنج ما برای البته باشه تازه هممون برای بریم جایی یه که اینه منظورم من نداره مشکلی نه-علی
  گشتین جارو  همه سهند و تو ولی تازس

 حله؟ ببخشید بگم برداشتی  دور چرا-مسعود
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  کنه حساب هارو غذا تا رفت مسعود غذا خوردن از بعد خندیدیم همگی

 بود خوبی روز خیلی-سهند

 گذشت خوش خیلی اره-نفس

 ؟ میریم کجا االن-باران

 خونه بریم کنم فکر-سهند

 دلگیره خیلی خونه االن نه خونه وای-مهسا

    بریم بیاین:گفت و اومد مسعود بده جوابشو اومد علی تا

 بیرون رفتیم رستوران از و شدیم بلند همگی

 من خونه میریم االن همه ها بچه-مسعود

 چی؟ برای-علیرضا

 میگم بهتون اونجا میریم-مسعود

 و باال اورد سرشو دوباره بود نشسته جلو علیرضا شدیم ماشینا سوار همه و نزد حرفی کسی دیگه
 داد مالش رو گردنش

 پیاده بودن رسیده تر زود اونا ماشین  مسعود خونه در رسیدیم  بپرسم ازش بعدا باید بود عجیب برام
  شدیم

 من ی خونه به اومدین خوش-مسعود

 اینجا اومدی قبال نکنه سهند-علی

 دادم رو دیگه کسی مسعود جز اینجا من  نظرت به نه میگی نیس سرت توی مغز میگم وقتی-سهند
 بابام؟ یا میکرد زندگی منچستر توی مادرم  باشم پیشش بخوام که

 کردم غلط بابا باشه-علی

 ...تو رفتیم همگی و کرد باز رو در مسعود خندیدیم هممون
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........... 

 علیرضا

 

 بود قشنگی خیلی ویالی بزرگه چقدر که بود معلوم دور از بود بزرگ خیلی ویالی یه شدیم خونه وارد
  بود سفید سنگ از نماش

 بیاین بچه-مسعود

 ولی نداشت براش خاصی تازگی و بود اومده اینجا قبال که سهند میرفتن راه داشتن مسعود و سهند
 بود تازه اینجا بودیم نیومده قبال که تا پنج ما برای

 راه یه رو روبه بود شیک خیلی بود ما خونه برابر سه که گفت میشد تقریبا ویال شدیم ویال وارد وقتی
 از که بود تزئینی وسایل هم بقیش داشت خونه اشپز یه هم پایین دوم طبقه میرفت که بود پله

 صحبت باهم داشتن و کاناپه روی بودن نشسته سهند و مسعود گرونه خیلی که بود معلوم ظاهرشون
 راه کردم ویال نگاه خوب اینکه از بعد میکردن انالیز رو اینجا داشتن من مثل هم دخترا و علی میکردن

 کاناپه روی نشستیم و اومدن اونا هم من سر پشت اونا سمت افتادم

 چیه؟ برنامتون خب-مسعود

 نمیدونیم-مهسا

 ببینیم ترسناک فیلم امشب میگم میدونم من چرا-علیرضا

 میترسم من نه وای- باران

 بده دست بهم حال اون دوباره نمیخواستم پایین انداختم سرمو سریع و انداختم بهش نگاه یه

 من دوما کنیم؟ چیکار ساعت چند این توی هست وقت خیلی تاشب و عصره نزدیک االن اوال-مسعود
 شب فردا برای ترسناک فیلم دارم بهتری پیشنهاد یه

 پیشنهادی؟ چه-نفس   
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 میکنیم راه روبه رو کباب جوجه بساط اونجا و جنگل میریم-مسعود

 خوبه خیلی عالیه-مهسا

 خواستم پیش وقت خیلی شنیدم دوستم از تعریفشو نرفتیم اونجا حاال تا هم سهند و من تازه-مسعود
 میریم هم  با حاال ولی نشد که برم

 باحالیه فکر ایول-علی

 مسعود؟ نه مگه میده خوبی های پیشنهاد همیشه مسعود-سهند

 گنده مرد نریز مزه :گفت و زد سهند بازوی به شوخی حالت با مشت یه مسعود

 کنیم چیکار االن-مهسا

 باشیم تر شاداب شب برای تا کنیم استراحت بریم همه نظرم به-مسعود

 میترسم جنگل از شبا من ها بچه-نفس

 کنم استراحت میرم من:گفت دو حالت با و شد بلند کنه کامل جملشو خواست تا عزیز نترس-سهند

  بود انداخته گل گونش و بود زیر سرش هم نفس

 هنگه االن؟مغزم چیشد-علی

 ترکوندن الو هیچی-مسعود

 نداریم ای رابطه باهم سهند و من نیست چیزی همچین نه-نفس

 نگو دروغ کلک ای-باران

 هااان؟ نگفتی چیزی ما به چرا-مهسا

 نیست بینمون چیزی بخدا -نفس

 هر هست اتاق تا هشت باال طبقه کنیم استراحت بریم بیاین کنید ول رو قضیه این حاال-مسعود
 روئه راه ته که من اتاق جز به کنین انتخاب خودتون برای خواستین رو کدومشون
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 بودن اونجا اتاق تا هشت که داشت رو راه یه و بود خونه اشپز یه و هال یه باال رفتیم و شدیم بلند
 نور که اتاقی یه در رفتم بوده چی زد نفس به که حرفی اون از منظورش ببینم سهند پیش برم خواستم

 بغل اتاق توی رفتم و انداختم باال شونمو بود قفل ولی گرفتم رو در ی دسته  بیرون بود راه در زیر از
 به هم ها پرده بود شیری رنگ به روش ملحفه که داشت دونفره تخت یه بود مرتب چیز همه دستی
 بدنم و میافتم قلب تپش به میخوره باران به نگاهم وقتی چرا کشیدم دراز تخت روی بود رنگ همین

 گرفته درد گردنم بود پایین سرم انقدر امروز بودم خسته بدم خودم به که نداشتم جوابی میشه گرم
 خوابیدم و هم روی گزاشتم رو چشمام

 

............ 

 مهسا

 

 

 بزرگ خیلی درختای با و بود جنگل که جایی یه به رسیدیم و بیرون اومدیم شهر از

 کردیم حرکت سمتش به همه  بود کلبه یه دور اون از  جنگل سمت به کردیم حرکت و شدن پیاده همه
 تو رفتیم همه و  کلبه به رسیدیم دارن سن سال هفتاد از بیشتر احتماال و بزرگن همه درختاش اینجا

 بودن خراب بعضیاش هاش چوب و بود قدیمی خیلی نماش یه

 خرابه چقدر-مسعود

   خیلی اره-علی

 هست؟ ای دیگه کلبه ببین بیرون برو  علیرضا-سهند

 باشه-علیرضا

  میخندین داشتن اونا نفس و باران به کردم رو

 میخندین چی به-مهسا

  هیچی-نفس
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 چیدن هارو وسایل همه اینکه از بعد

 بزنیم اطراف این به دوری یه بریم-مسعود

  نمیام من برین برین میخواین اگه شما برم شب توی میخوام من-علی

 باش اینا مواظب و بمون تو باشه-مسعود

 جمع خیالتون برین-علی

 میکردیم حرکت خط یه توی داشتیم همگی رفتیم ما و موند اونجا علی

 سهند بده توضیح-مسعود

 بدم توضیح چیو-سهند

 نفس و خودتو قضیه-مسعود

 نگفت هیچی سهند

 نفس بگو چیزی یه تو:گفت نفس به کرد رو مسعود

 انداخت گل صورتش و پایین انداخت سرشو هم نفس

 درمیارم سر بعدا من ولی نگین هیچی باشه-مسعود

 ها بچه:گفت و اومد مسعود بودن شده زیبایی همه اون محو همه و نمیگفت چیزی کسی دیگه
 بگیریم همی دور عکس یه بیاین

  گرفتیم عکس یه باهم همگی

 شدم حال خوش خیلی اینجا بیارمتون تا شما دنبال اومدم من وقتی-مسعود

  همینطور ماهم-سهند

  کلبه تو تنهاس علی برگردیم ها بچه-مهسا

 کردن نگاه من به همشون لحظه یه برای

 کنه خیر به منو خدا مهسا بعدم نفس اول-باران
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 باران و علیرضا

 پایین انداختن رو سرشون سریع و کردن دیگه هم نگاه لحظه یه 

 میترکونن الو همه چخبره-مسعود

 برگردیم میگه راست-سهند

 برگشتیم رفتیم که راهی همون از همه

 از مهمه برام خیلی میشه جوری یه دلم میبینمش وقتی وقته خیلی بود قرارش بی دلم کلبه به رسیدیم
 براش من نمیدونم ولی عاشقشم اره عاشقشم شاید شده مهم برام خیلی اینجا اومدیم که وقتی اون
 علی تو رفتیم همه کلبه به رسیدیم نیستی مهم اون برای تو که دادم رو خودم جواب نه یا باشم مهم

  شد رو و زیر دلم زد لبخند یه و کرد نگاهم میداد گوش اهنگ داشت و بود نشسته

 تموم خوردن کردیم شروع شد تموم اینکه از بعد کردن کباب به کردن شروع مردا و نشستیم همگی
 رو غذاهاشون دارن همه میدیدم میکردم بلند سرمو تا ولی میکنه نگاهم داره یکی میکردم حس

 میخورن

 نکنه درد دستتون:گفتم خوردم اینکه از بعد

 بود خوشمزه خیلی

 جونت نوش-مسعود

 بود کرده رو بیرون هوس دلم

 میام زودی و بیرون میرم من-مهسا

 نشو دور زیاد ولی برو باشه-باران

 میشی گم نشو دور زیاد اره-علی

 باشه-مهسا

 خیلی رفتن جنگل توی شبا بترسه داشت حق نفس سمت یه به رفتم و بیرون اومدم کلبه در از
 توی و برگشتم برگردم گفتم میومد بارون داشت نم نم هوا میرفتم راه داشتم همینجوری ترسناکه
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 دیدم کردم برم و دور نگاه نرسیدم دویدم چی هر شد شدید بارون رفتم راه اومدم که مسیری همون
 بودم شده بود اومده در اشکم منم بود شده شدید خیلی بارون بودم نشده رد جا این از وقت هیچ

 گلوم نیومد هیچکس زدم جیغ چی هر کنن پیدام شاید تا بزنم جیغ گرفتم تصمیم کشیده اب موش
 با که دیدم رو نفر یه چشمم پشت که تاری تصویر توی اشک از بود شده پر چشمام بود گرفته درد

 میاد سمتم به داره علی دیدم و کردم پاک رو اشکام طرفم میاد سرعت

 کنم سکته بود نزدیک دختر میکنی چیکار اینجا تو مهسا-علی

 ببخشید   ب-مهسا

  میاد بارون داره برگردیم بیا نیست خواهی عذر به نیازی-علی

 مهمم براش کردم حس میدادی سکتم داشتی گفت وقتی

 کرد پاره رو افکارم رشته علی صدای

 شدیم گم کنم فکر-علی

 کنیم چیکار االن وای-مهسا

  میکنیم کاریش یه نمیدونم-علی

 کردم پیدا غار یه مهسا:گفت علی افتادم راه علی دنبال

 که اوردیم شانس:گفت و اورد در قوه چراغ یه جیبش از علی  بود تاریک خیلی غار توی رفتیم باهم
 اوردم خودم با قوه چراغ

 سردمه من-مهسا

 شد گرمت شاید بپوش منو کت این بیا-علی

 شونم روی انداخت رو کتش

 شد سردم دوباره دقیقه چند از بعد

 سردمه بازم-مهسا

 کن باز رو مانتوت های دکمه :گفت و شد بلند و کرد فکر یکم و بهم انداخت نگاهی یه علی
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 چی؟ برای  ب:گفتم و ترسیدم لحظه یه

 بشی گرم نمیخوای مگه-علی

 من؟ مانتوی با داره ربطی چه ولی اره-مهسا

  کرد باز هامو دکمه و اومد خودش

 دییونه میکنی چی-مهسا

 کنیم منتقل هم به رو دیگه هم بدن گرمای میخوایم-علی

 داد جوابمو خودش سریع کنه کاری باهام بخواد نکنه کردم فکر یکم

 ندارم باهات کاری نترس-علی

 بود تنش پیرهن زیر یه زیرش   باز هم رو خودش پیرهن های دکمه کرد باز هامو دکمه

 کردم نگاهش وایسادم همینجوری بغلم بیا:گفت و کرد باز هم از دستاشو

 نبود سردت مگه دیگه بیا-علی

 تزریق بدنم به خاصی گرمای یه کرد بغلم هوا بی و سمتم اومد خودش نمیکنم حرکتی من دید وقتی
 شد

 میشیم خسته سرپا بکشیم دراز بیا-علی

 هست چی هر کرده بقل منو عشقم االن یعنی منم این که نمیشد باورم نبود سردم دیگه کشیدیم دراز
 یه نمیشه باورم کرده بقلم االن ولی  کنه نگاهم که میکردم ارزو همیشه ارامشه از پر سراسر بقلش
 کنم باز رو چشمام خواستم. بشه گرمش هم خودش تا کرده بقل رو تو اون گفت بهم درونم از حسی

 خوابی؟ مهسا:گفت که

 چه تو من عزیزم خوابیدی ناز چه:گفت ثانیه چند از بعد نگفتم چیزی بازم داد تکونم ندادم جوابی
 خوبی و خاص خیلی حس بودیم دانشگاهی هم که موقع همون از نگاهتم ی شیفته که میدونی
 کردین تصادف که موقع اون نشد عوض بهت احساسم بازم ها کلکل اون از بعد داشتم بهت نسبت

 عمیق نفس یه خوبه حالت گفت دکتر وقتی بدم دستت از نمیخواستم دهنم توی میومد داشت قلبم
 میکردم کوتاه رو زبونت باید  ولی نیومد دلم ترسوندیمتون اومدیم  وقتی کشیدم
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 بودم کفری دستتون از داشتین بر دریا کنار رو لباسامون شما وقتی:داد ادامه و خندید رسید اینجا به
 اون بودم حال خوش دلم ته از بخونیم باهم که کرد انتخاب باهم رو تو و من مسعود که موقع اون

 سکته میخواستم شدی  گم که وقتی درمیاوردم بال داشتم شدین انتخاب ما مثل هم شما که موقع
  نبود خبر با تو به نسبت عشقم از کس هیچ مدت این توی گرفتم ارامش حس کردم پیدات وقتی کنم

 به تو حس نمیدونم عزیزم عاشقتم. خانومی عاشقتم:گفت کوتاه مکثی از بعد خودم خودمو فقط
 نگفت هیچی دیگه چطوریه

 خدایا عاشقمه من مثل اونم میشه مگه نمیشه باورم عاشقمه گفت من به اون اون جون خدا وای
 هنوز میکنه کمکم همیشه امید همون که دارم قلبم ته امیدی یه همیشه نشکستی قلبمو که شکرت

 میکردم حس خودم روی نگاهشو سنگینی

 تعجب از شد پر نگاهش  خورد گره نگاهش توی نگاهم کردم باز رو چشمام الی اروم

  شنیدم همشو:گفتم و لباش روی گزاشتم سکوت عالمت به انگشتمو که بزنه حرفی خواست

 بیرون میزد حدقه از داشت چشماش

 به نداری دوست منو تو میکردم فکر ولی دارم و داشتم خاصی حس بهت اولش اون از منم-مهسا
 که حاال ولی نشه خورد غرورم نداری دوستم منو گفتی تو روزی اگه تا نگفتم هیچکس به همین خاطر

 عشقم دارم دوست وار دیوونه میگم منم داری دوستم گفتی که شنیدم خودت زبون از

 گره بهم هامون نفس که جایی به تقریبا کرد نزدیکم سرشو اروم نداشت تعجب رنگ دیگه چشماش
 که قلبش ته از بوسه یه بوسید منو  دارم دوست منم بگم خواستم تا دارم دوست:گفت و بود خورده

 ....میداد عشق ی مزه لباش کردم تجربه رو عمرم بوسه اولین داد پیوند بهم رو قلبامون

.......... 

 علی

 

 شدم بلند مهسا صدای با صبح

 شو بلند علی-مهسا
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 چیشده-علی

 بریم اینجا از باید عزیزم شو بلند-مهسا

 شدم بلند جام از

 بخیر  صبح سالم-علی

 اسمونه وسط خورشید ظهره دیگه االن بخیر ظهر سالم-مهسا

 بریم شو بلند   اا-علی

 بین کلبه انداختم جنگل به باال اون از نگاه یه بیرون اومدیم غار  توی از کردیم درست رو هامون لباس
 نبود معلوم تنومند و بلند درخت همه اون

 طرفه؟ کدوم از جاده راه نظرت به-مهسا

 جاده به میرسیم بریم راست سمت از نظرم به-علی

 بده انجام میدونی خودت چی هر-مهسا

 میکردیم فکر که میرفتیم سمتی اون به دیگه باهم بهم چسبوند خودشو و دستم دور انداخت دستشو
 جادست راه

 

...... 

 علیرضا

 

 باشه ناراحت وقت هیچ باران نمیخواست دلم شد ریش ریش دلم  میکردن گریه داشتن نفس و باران

 میشه پیداشون حتما نکنین گریه-علیرضا

 میسپارم خودت به رو ابجیم خدا ای-باران

 کن کمکشون خودت خدایا-نفس
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 نشستیم حیاط توی و بیرون اومدیم خونه از سهند و من شد بیشتر هاشون گریه صدای

 اومده؟ سرشون به چی نظرت به-سهند

 نگرانم خیلی نمیدونم -علیرضا

  روشنه دلم که من-سهند

 اومد پایین چشمام از اشک دارم دوست نداشتم برادر مثل رو علی

  میشه پیداشون نکن گریه-سهند

 

 

  بود نشده پیداشون هنوز و بود عصر حدودا

 بود نکرده پیداشون هنوز ولی دنبالشون بودیم فرستاده ظهر از قبل از رو مسعود

 چنگ منو قلب داشت یکی انگار میکرد گریه باران وقتی میکردن گریه داشتن هنوزم نفس و باران
 بودیم خورده صبحونه نه میشد تاریک داشت کم کم هوا فکر توی و بود نشسته گوشه یه سهند میزد

 نهار نه

 در سمت به دوییدیم و کردیم بهم نگاه یه هممون دراومد در زنگ صدای که بود شده تاریک دیگه هوا
 بودن وایساده در جلوی اشفته وضعی با مهسا و علی کردیم باز رو در

 تو؟ بیایم میزارید-علی

 تو اومدن و کردیم باز و راه جلوی

 دادین سکتمون کجایین هست معلوم هیچ:گفت داد با سهند

 شدین دور زیاد چرا نشو دور زیاد نگفتیم ما مگه مهسا-نفس

 نفس نیست سرزنش وقته االن-باران

 تو برین بیاین:وگفت کرد مهسا و علی روبه باران
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 شدین گم که چیشد:گفتم و علی به کردم رو

 نیست حسش االن میگم بهت بعدا داداش-علی

 باشه-علیرضا

 برگرد اومدن بگو و مسعود به بزن زنگ:گفتم و سهند به کردم رو

 مسعود به بزنه زنگ که رفت سهند

  حال خوش نه بود ناراحت نه هاشون قیافه پایین اومدن مهسا و علی نشستم تو رفتم

 گرفته هم پیتزا اومد مسعودم اونا با همزمان

 میگردم دنبالتون دارم حاال تا صبح از بودین کجا-مسعود

 میگم براتون-علی

 کنن تعریف رو ماجرا که مهسا و علی به دوختن چشم و کاناپه روی نشستن همه

  که نمیشه خالی شکم با شام از بعد بزارید-علی

 میکنم تورو پوست من مهسا-نفس

 دویدم چی هر بود تاریک هوا:گفت علی که بودیم خوردن مشغول و میز پشت نشستیم همه
 بارون طرف یه از بودم شده خسته طرف یه از بودم دویده بود وقت خیلی کنم پیدا رو مهسا نتونستم

 میکنه گریه داره دیدم و سمتش دویدم سریع دیدم رو مهسا دور از میبارید شدیدی خیلی

 و من شدم حال خوش خیلی میاد سمتم به داره علی دیدم وقتی:داد ادامه مهسا  و کرد مکث اینجا
 موش بودیم شده و بود شدید خیلی بارون شدیم گم و اومد اشتباه راهو علی که برگردیم اومدیم علی
  تو رفتیم و کرد پیدا غار یه علی کشیده اب

 پایین انداختن رو سرشون بعد و انداختن بهم طوالنی نگاه یه مهسا و علی

 بقیش خب-سهند

  خوابیدیم غار توی-علی
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 پیرمرد یه جاده سر رفتیم کردیم پیداش هم سر اخر گشتیم برگشت راه دنبال شب تا صبح از فرداش
 اینجا رسوند و کرد سوار مارو

 نترسیدین-نفس

 بترسیم باید چی برای نه-مهسا

 این خسته خیلی حتما بخوابید برید-مسعود

  هاشون اتاق توی رفتن بخیر شب یه با مهسا و علی

 اتاقش توی رفت و کنه صحبت مادرش و پدر با میخواد که گفت سهند

 

.......... 

 باران

 

 

 میکنه؟ درد سرت نفس-باران

 اره-نفس

 بخواب برو ابجی کردی گریه زیاد که اینه خاطر به-باران

 بخیر شبتون باشه-نفس

 دوست چیه نمیدونستم که بود چشماش توی غمی یه و بود نشسته کاناپه روی علیرضا رفت نفس
 حیاط توی میرم من:گفت من به و شد بلند سرجاش از چشماش توی چیه غم اون بفهمم داشتم
 بست رو در و رفت اون و ندادم بهش جوابی

 بود چشماش توی غمی چه پسر این خدایا

  بیارم در کارش از سر باید گفتم خودم به
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 ... کنه می کار چی ببینم تا دنبالش رفتم همین خاطر به

 

........... 

 

  علیرضا

 

 

  بود بدی روز چه امروز وااااای

  نیومد داداشم سره بالیی که روشکر خدا خب ولی

  نشستم و حیاط تو رفتم

 ؟؟ شدم عاشق واقعا یعنی بود مرگم چه دونستم نمی خودمم بود بد حالم خیلی

 ... کردم روشن و برداشتم سیگار یه جیبم تو از داشتم بدی حال

  میکنه ارومم سیگار میشه بد حالم وقت هر

 ... کرد پرت اونو و گرفت سیگارمو پشت از یکی یهو که بودم باران فکر تو

  « بارانه » دیدم کردم نگاه

  بکشی سیگار بودم ندیده حاال تا - باران

 کنه می ارومم  میگیره دلم وقتی - علیرضا

 ؟؟ گرفته دلت چرا - باران

  نگفتم هیچی و کردم نگاش لحظه چند

  ؟ گرفته دلت چرا میگم توام با —

  دلم خیلی راستش نگفتم هیچی بازم
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 ... بزنم بهش حرفامو که خواست می

 .. نگو نمیخای اگه ، باشه - باران

  ؟؟؟ کنم ازت خواهشی یه میشه

  ؟ خواهشی چه —

  ؟ بخونی برام میشه دارم دوس خیلی صداتو —

  بگم بهش رو کرده گیر گلوم تو وقته چند که حرفایی و دریا به بزنم دلمو باید گفتم خودم با

  ؟؟ خونی می - باران

 ... بگم بهت چیزی یه خوام می قبلش ولی باشه - علیرضا

  ؟ چی —

 .... بزنم حرفامو اخر تا بزار نگو هیچی لطفا —

 اذیت رو همدیگه چقدر شمال سفر اون تو یا .... کردیم می کلکل باهم چقدر دانشگاه تو یادته ... هه
 ... کردیم می

 ی جاده تو شما وقتی ... بگیریم همو حال جوری یه تا بود این فکرمون تموم و بودیم شده گروه تا دو
 ..... خواست می دلم که بودم نگران و ناراحت انقدر ... وااااای ... کردین تصادف شمال

 

  بودم فکرت تو همش چون .... هییییی

  ... طور همین االنم و رفتی نمی بیرون فکرم از کردم می هرکاری

 مهمی برام که فهمیدم موقع همون از

  ...... که فهمیدم 

 

 .... باران
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  کرده گیر گلوم تو وقته خیلی حرفی یه 

 ... ترکم می نگم اگه که حرفی

  دارم نگهش دلم تو تونم نمی دیگه چون

 

  دارم دوست خییییلی ... من .... من... باران

 و بگم بهت خواستم وقت هر ... شمال سفر تا گرفته دانشگاه تو هامون کلکل از ، اول روزای همون از
 .. شدم عاشق و نداره فایده دیدم رفتم کلنجار خودم با چقدر هر ... نمیشد روم ، کنم خالص خودمو

 ... عااااشقتم ... جونم باران

... 

... 

 عشقه حس ، حس این که فهمیدم بعدا ولی .. داشتم بهت عجیبی حس یه اول های نگاه همون از
 .... کرده خودش اسیر منو که

 .. چجوریه من به تو احساس نمیدونم

 ... گفتم بهت دلمو حرفای من هست که هرجوری ولی

 ... کرد می خفم داشت و  بود شده تبدیل بغص به که حرفایی

  « عااااشقتم »          

 

 .. بود برده ماتش کنه می نگام خاصی جور یه داره دیدم اوردم باال سرمو

 .. بود شده سرازیر چشام از اشک

  کردم نگاش فقط و نگفتم چیزی منم
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 .... زد می بیرون سینم از داشت قلبم

........ 

 

  باران

 

 

  کردیم می نگاه رو همدیگه طوری همین

 ... نمیشد باورم واااااای

  دیدم می خواب داشتم انگار

  بگم دروغ تونستم نمی که خودم به     زد حرفارو این که بود علیرضا این واقعا یعنی

 ... داشتم دوسش قلبم ته از و داشتم عالقه بهش منم راستش

  ... بگم بهش حسم از منم بزا خیالش بی گفتم خودم با اما بگیرم رو هیجانم جلو خواستم

 با چون ترسیدم می ولی دارم بهت خاصی احساس یه وقته چند منم ... منم .... راستش — باران
  باشی نداشته عالقه بهم تو شاید گفتم می خودم

 .... که فهمیدم االن ولی

  دارم دوست خییییلی ... علیرضا

  خوندیم می هم با امتحان اون تو وقتی

 ... میشم عاشق ..... دارم کردم احساس

 ... جونم علیرضا عاااااشقتم

 ... عااااشقتم
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  هردومون چشای تو اشک و باال رفت جوری بد قلبم ضربان گفتم که اینارو

 .... شد جم

  زدیم زل هم چشم تو حرف بدون لحظه چند بازم

  بخونی برام تو بود قرار راستی - باران

 ... رفت یادت

  خونم می االن ... چشم - علیرضا

 

 ... بخونه شدم منتظر و بستم چشامو

 

 

............. 

 

  علیرضا

 

 

 ... میومد پایین چشام از اشک

 ... خوشحالی از یا بود ناراحتی از نمیدونم

  کشیدم عمیق نفس یه

 : خوندن به کردم شروع و بستم چشامو 
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  ... دیوونتم بگم بهت خوام می که وقته خیلی

  ... نمیشه روم

 

 

  من جون به زده آتیشی عشقت

 ... نمیشه اروم

 

 

 ... بگم خوام می که وقته خیلی

 ... ندااارم خوابی شبا

 

 

 ...بگم بهت خوام می که  ،  وقته خیلی

  ... میمونی باهام

 ..... همیشه تا

 

 

 ... نمیشه روم

 ... نمیشه روم

   نه  نه  نه   نمیشه روم
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 ... نمیشه روم

 

 

  ... نباشم داشتنت الیق ترسم می

 

 

 .... و هیییچم که دونم می

 

 

   ... نباشم خواستنت قده اینه از ترسم

 

.... 

.... 

.... 

 

  گفت و اهنگم وسط پرید باران یهو

  کنم قش که االنه ... عشقم بسه —

 

  .. کشهمی نفس تند تند داره دیدم کردم باز چشامو

  ؟؟؟؟؟ عزیرم شد چی - گفتم

  ؟؟؟ خوبه حالت
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  گفت اروم و کرد نگام باران

 ... عشقم اره ... اره —

 کنم می ارامش احساس کنارمی تو وقتی

.... 

 .......... دارم دنیارو میکم حس کنارمی تو وقتی

 

  بود توش حرف تا هزار که زدم عاشقانه لبخند یه

 ... دادم فشار و گرفتم دستاشو

 ... داشتم خوبی حس چه واااای

 .. گرفت وجودمو کل خاصی آرامش

 

 ... کردم نزدیک بهش صورتمو

  خورد گره هم به نفسامون

 ... کردم بوسش هوا بی یهو

..... 

..... 

..... 

..... 

 ... میشه سرد داره هوا تو بریم عزیزم - باران

 .. بریم —

 



 

134 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  خوابن همه دیدیم و تو رفتیم

 ... خیر به شب گفتیم هردو خاصی لبخند با و زدیم زل همدیگه چشم تو

 

  تخت رو پریدم و اتاقم تو رفتم

  کردم می آرامش و سبکی احساس

  بستم چشامو

 ... بودم نکرده تجربش حاال تا که داشتم خوبی خیلی خیلی حس

 ... برد خوابم که بودم فکرا همین تو

 سهند

 

 باش منو رفیقای ، داشتما کارتون روز یه ، ظهره لنگه بابا پاشین اوووف

 

  نمیکنی ولمون صبحی سر بابا چیه_الود خواب صدای با علیرضا

 ببینم پاشین چی صبح سر س یازده ساعت_سهند

 کردی دیوونمون بابا باشه اه_علی

 باشه داشته رو شدن بیدار ارزش ؟امیدوارم داری چیکار حاال_علیرضا

  میارم سرت بالیی یه وگرنه امیدوارم منم اره_علی

 بخرم خونه میخوام_سهند

 چشه اینجا مگه چییی_علیرضا

  ماشین با همراه البته باشم داشته اینجا شیک خونه یه گرفتم تصمیم من اما نیست هیچیش_سهند

  کنی خاک و گرد میخوای حسابی ،پس بابا نه_علی
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 اره خخخخ_سهند

  تو خونه یا باز بمونیم اینجا قراره گرفتی خونه اگه خب_علیرضا

 باشیم راحت هرطور نمیدونم_سهند

 باشن باال این تنها که نمیشه کنیم چیکار دخترارو این پس بریم اگه_علی

 (بزنم صورتم به اب یه میرم من)بارانو، نمیتونم من باشیم اینجا بهتره اره_علیرضا

 ببینم بشین نیست خبری ماب اب از خیر نه_سهند

 چیه_علیرضا

 ؟ چی بارانو نمیتونی_سهند

 گفتم همینجوری بابا هیچی_علیرضا

 از بیرون برین نمیزارم نکنین تعریف تا علی هستم توهم با میشه چیزیتون یه دوتا شما خیر نه_سهند
 اتاق

 اخه کنیم تعریف چیرو_علی

 میکنین پنهون من از مربوطه هم دخترا به که رو چیزایی یه دارین دوتا شما میکنم احساس من_سهند

  بگم برات راستشو من بزار داداش_علیرضا

 ببینم بگو باریکال آ_سهند

 همش چرا ،دروغ بودم کشیدن حال در و کردم روشن سیگار یه پشتی حیاط تو رفتم دیشب_علیرضا
 حالی یه میدیدمش وقتی چون بود پایین سرم این خاطر به بیرونم رفتیم وقتی بودم باران فکر تو

 و اومد پشت از دیدم یهو ، نشه بد حالم تا پایین مینداختم سرمو فوری بودم شده عاشق انگار میشدم
 . کرد پرتش و گرفت سیگارمو

 ابراز بهش خوندن از قبل من اما بخونم خواست ازم اون و زدیم حرف کلی و جلوم نشست اومد بعد
  ورزید عشق من به اونم و داره عالقه من به اونم دیدم و کردم عالقه

  خورد هم به حالم بسه بسه_سهند
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  نفله ببینم بگو تو

 داشتم شده گم مهسا دیدم وقتی یعنی شد شروع ماجرامون شد گم که شب اون از منم واال_علی
 اون چون هم بغل کشیدیم دراز غار یه تو رفتیم شد راحت خیلی خیالم کردم پیداش وقتی اما میمردم

 ایران از که حرفایی این تموم و خوابیده کردم فکر من بعدش نکنین بد فکر کردیم اینکارو سردمه گفت
 ترسیده هم منم کرد باز چشماشو یهو بیداره نگو تو گفتم و داشتم بهش که عشقی از و بود دلم تو

 همشو شو ساکت گفت لبمو رو گذاشت انگشتشو که بگم چیزی اومدم بودم شده شکه هم بودم
 اگر و باشی نداشته دوست منو تو که میترسیدم این از اما دارم دوستت وار دیوانه منم راستش شنیدم

 ...بوسید منو یهو که بشکنه غرورم بگم بهت

  چییییی_سهند

  مگه چیه_علی

 ؟ بوسیدی مردمو دختره_سهند

 خب بوسیدم بارانو منم برداشتی دور بابا چیه_علیرضا

  نوبرین شما واقعا توروخدا ببین_سهند

 میبینیمت_ علی

  بود کرده بغل نفسو چطوری رفته یادش_علیرضا

  بره راه نمیتونست بود خورده پیچ پاش داشت فرق اون_سهند

  هرچی_علی

  تو از میترسم اما میبینیم هم رو تو سهند داش_علیرضا

  عوضی چرا من از_سهند

 بماند دیگه_علیرضا

 ترسید ازش باید واقعا اره گفتی چی گرفتم علیرضا خخخخخ_علی

 واال خخخخ_علیرضا
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  میکنین بلغور چی ببینم تا خب بگین واضح ها شما میگین چی_سهند

  نرو فکرش تو داداش_علی

  نه یا میاین حاال_سهند

 کجا؟_علیرضا

 ازت میشه انتظاری چه دیگه عاشقی ، کیه فاتحه میگه تازه خورده خرما کیلو 3 اوهووووو_سهند
  داشت

 (میخندن باهم هرسه)

  بریم کنین تیپ پاشین_سهند

  اینجام 3 بشمار_علی

 میشم اماده االن منم_علیرضا

  بدم خبر اونا به باال برم بعد شم اماده اول منم پس_سهند

 باشه_علی

 نیست بد بدی خبر یه اره_علیرضا

 

 سهند

 ؟؟؟ بپوشم چی خدایا ، کمد سمت رفتم راست یه و اتاقم تو رفتم

 ماشین یه باید پس تیپم این ،با مشکی و سفید تیشرت یه و مشکی شلوار یه ، کردم پیداشون اهان
 بخرم مشکیم توپ

 (گرفت خندم خودم فکر از)

  دادم حالتشوم حسابی مو چسب با و کشیدم سشوار موهامو اینه جلو رفتم
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 اینه توی از . پوشیدم و اوردم در هم مشکی کتونی کفش یه و کفشی جا سمت رفتم و زدم عطر یکمم
 این با اما نباشه خود از تعریف(شدما چیزی عجب) کردم کف خودم که کردم خودم به نگاه یه سالن

 طبقه سمت کردم حرکت و بیرون اومدم هوا و حال این ،از چشمه تو اندامم جوری بد جذب تیشرت
  دوم

 اما شده تنگ براش دلم ندیدمش دیروز از بازکنه رو در نفس میکردم خدا خدا) زدم زنگو رسیدم وقتی
 باال اوردم که سرمو . شد باز در دیدم که بودم فکرا همین تو ( نه یا داره من به حسو این اونم نمیدونم

  شدم چشم تو چشم نفس با

 منم شد موذب یکم انگار که کردم برنداز پاشو تا ،سر وحشی گربه این شده خوشگل امروز چقدر وای
  سالم گفتم و برداشتم ازش چشم فورا

 

 نفس

 

  خب بخورمش که االنه کرده خوشتیپ اینقدر چرا امروز این خدا وای

 به نگاه یه . بغلش نپرم و بگیرم خودمو جلو چطوری من االن میکنی هات بنده با کارو این چرا خدایا
 ثانیه چند از بعد و اونور کرد روشو فورا چون فهمید اونم کنم فکر و کشیدم خجالت یکم که کرد سرتاپام

  کرد سالم

 نفس

 

 سالم_

 خوبی_سهند

 چطوری تو عالیم همیشه که من_نفس

  ،بخوبیت خداروشکر خب_سهند

  کردی تیپ اینجوری بری میخوای ؟کجا باال اومدی داشتی کاری_نفس
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  بیرون بریم میخوایم شین حاضر بگم خواستم اره_سهند

 ؟؟ مناسبت چه به_نفس

 بگو دوتاهم اون به خانوم فضول نپرسی سوال اینقدر و شی حاضر بری شما اینکه مناسبت به_سهند
  منتظریم پایین ما شن اماده زود

  باشه سوما دارن اسم دوتا اون دوما خودتی فضول_اوال_نفس

  میکردی چیکار نداشتی زبونو این_سهند

  دیگه زبونش و دخمله دیگه(میاره در ادا یه)_نفس

  بیاین زود رفتم ،من داره نگه واست خدا خخخ_سهند

  فعال باشه_نفس

 

 سهند

 همین ،تو که بخورمش خواستم اورد در بود چی ادا این . میزنه تند قلبم چرا چمه من خدا هووووف
  دیوار تو خوردم محکم سر با یهو که بودم فکرا

 کجاست حواست کجایی اهاییی_علیرضا

  نیست هیچی اخ_سهند

 ؟ خوبی ؟ تو چته_علی

 نیست چیزی خوبم اره هیچی_سهند

 ؟ دیگه بریم پس_علیرضا

 میشه دیر دیگه بریم اره_علی

 دارم براتون سورپرایز خیر نه_سهند
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 از رودربایسی بی فوری باران و مهسا دیدم که پایین اومدن هم دخترا جملم کردن تموم با همزمان
 حدقه از چشمامون داشت نفس و من صحنه این دیدن با که علیرضا و علی بغل پریدن نفس و من
 ست مشکی سفید میاد بهش چ وای پوشیده لباس من مثل که این نفس گفتم راستی ،، میومد در

 اونا به داشت که اومدم در فکر تو از نفس زدن داد تقریبا صدای با که بودم خیال تو .رفت کردیم
  ها اینجاییم ما ناسالمتی نمیگیم هیچی ما دیگه بسه میگفت

 میشه حساب شوهر برادر االن اما بود دشمنمون دیروز تا که اونم ابجیمی تو چیه مگه خب_مهسا
  خخخخ

 مردم پسر گردن بریدی خودتو زود چ_نفس

  باشه خانومم فرشته این باشه خدامم از من_علی

 ماشین تو برین کنین بس ما جلو البد بکشین خجالت بابا دیگه بسه اه_سهند

 همدیگرو لب آبروتون حفظ و عالقتون حده از بیش اینکه مثل دیگه شما خانوم باران اوهوووو_نفس
  کندین

  تو جلو بشین برو نفس_سهند

 خبراییه هم شما نکنه جلو بره اون چرا_علیرضا

  حتما دارم کار بابا خفه_سهند

  خان سهند بزنا حرف درست من عشق با_باران

  نکن جدا هم از هیچوقت رو عاشق کفتر تا 4 این خدایا_سهند

 آمین_علی

  کفتر تا 6 بشه شاید اینده در_مهسا

 سرمو . ؟نمیدونم داره دوست منو اونم یعنی . انداخته گل هاش گونه دیدم کردم نفس به نگاه یه
  بیرون بیام هوا و حال این از تا دادم تکون

  بود نشسته جلو بود اومده خواستم طبق هم نفس . فرمون پشت نشستم و رفتم
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  بود عالی چی همه دیگه خب

 من

 نفس

 بگم بهش باید پوشیده عمد از حتما پوشیدم لباسارو این من میدونست اون اما هم با کردن ست
 داره نفس دیدم که گرفت خندم خودم فکر از) نیستم آبرو بی اینا مثل من شدیم تنها وقتی البته

 (میکنه صدام

 ها ام تو با سهند_نفس

 جانم_سهند

  شدیم خجل نفس هم و من هم که شنیدم عجیبی صداهای پشت از گفتم رو کلمه این تا

  نیست حالیش حرفا این عشق که نداره خجالت_علیرضا

 

 نفس

 ؟ منه عاشق سهند واقعا یعنی عشق گفت علیرضا وای

  ناراحتی از یا بود خوشحالی از نمیدونم شد جمع چشمام تو اشک

 کنه حرکت گفتم سهند به نکنم توجه جلب اینکه خاطر به که

 ؟ کنی حرکت نمیخوای_نفس

  بریم چرا چرا_سهند

 داریم بپرسم ازش باید میمردم فضولی از داشتم دیگه من اما بیرون زدیم خونه از و کرد روشن ماشینو
  میریم کجا

 سهند_نفس

  جانم_سهند
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  بشم گفتنات جانم اون قربون من وای

 ؟ میکنی صدا الکی پس شد چی_سهند

 ؟؟ میریم کجا داریم که بگم خواستم نه نه_نفس

  اول نمایشگاه میریم_سهند

 ؟ چی نمایشگاه_نفس

 ماشین_سهند

  چی واسه_نفس

  بخرم ماشین میخوام_سهند

  چته واس بخری الکی چرا نیست این مگه_نفس

  جوریم یه نیست راحت خیالم نیست خودم مال اما هست این_سهند

 باشه_نفس

 (عقب به میکنه اشاره) اونارو_سهند

  گرفتین قلوه و دادین دل انقدر ها شما نشدین خسته_نفس

 نمیشی خسته هیچوقت باشی عالقت مورد شخص با وقتی جون نفس_باران

  لحاظ اون از اهان_نفس

  شدیم بیخیال کال ها کنیم شروع رو موسیقی کار باید دیگه روز سه دو از ها بچه_سهند

 دادی جواب تو خداروشکر که میکنیم شروع کی بپرسم مسعود از خواستم اتفاقا اره_مهسا

 ؟؟ میکنیم تمرین کجا_نفس

 مسعود استریوی_سهند

 ؟ داره استریو مگه بابا نه_علی

  داره خوبشم اره_سهند
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  شد عالی پس_باران

 علیرضا و مهسا و علی ترین راحت شما اونجوری خوندن واسه شیم جفت ایران تو مثل کاشکی_نفس
 باران و

 ؟ باشی سهند با داری دوست خودت یا مایی فکر به دقیقا االن_علیرضا

  گفتم شما برا_نفس

 ( اقام خاک ارواح اره)

  رسیدیم شین پیاده ها بچه_سهند

 

 سهند

  کنه انتخاب کدومو نمیدونه ادم داره خفنی ماشینای عجب

 سخته بشه اگرم کرد انتخاب نمیشه اینجان ماشینا بهترین اره_علی

  کو نفس پس_باران

 

  کجاست نفس گفتن وقتی سرم رو ریختن یخ اب پارچ یه انگار

 (داد حالت با) که بود شما پیش_سهند

  کرده بغل ماشینو یه دیدم که خروجی در سمت میدویدم داشتم

  بری جایی میخوای وقتی بده خبری یه شدم زنده و مردم دختر_سهند

 ببخشید_نفس

  هستی هم سلیقه خوش . کردی بغل اینو چرا حاال نداره اشکالی_سهند

  خوشگله خیلی دارم دوسش خیلی_نفس

  پولشه بکنی فکرشو که اونی از بیشتر ها المبورگینیه دارن دوست ماشینو این همه بله_علی
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  میخرمش نفر یه خاطر به_سهند

  شدم رو به رو ها بچه هووو صدای با بازم

 ؟ بدی پول همه این میخوای کی خاطر به واقعا_نفس

 (داره مشکلی مگه تو خاطر به): گفتم گوشش در و رفتم_سهند

 حد این در یعنی:گفت گوشم در اونم_نفس

  حرفاس این از بیشتر ارزشت_سهند

 (داشتیم هوار و داد باز وگرنه نشنید کسی خداروشکر نفس از غیر)

 

 نفس

 

 من خاطر به حاضره مهمم براش من واقعا یعنی میگه چی دیوونه این میگه چی این من خدای وای
  حرفاست این از بیشتر ارزشت گفت من به اون . کنه حزینه چقدر ماشینه یه به مسخره عالقه یه که

  من . سهند نمیشه باورم خدا وای

 واییییی

 میخندی الکی شدی دیوونه چته_مهسا

  نخندیدم الکی هیچم_نفس

  بخندیم ماهم بگو پس_مهسا

  مربوطه خودم به_نفس

  ببریمش االن همین که بدم انجام خریدو های کار برم من پس_سهند

  باشه مبارک_علیرضا

 داداش مبارکه_علی
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 مبارکت_مهسا

 مبارکه_باران

  محفوظه شیرینیتون ممنون_سهند

 

 سهند

 

  میکنه صدام پشت از نفس دیدم که نمایشگاه دفتر سمت میرفتم داشتم

 سهند_نفس

 ؟ شده چیزی جانم_سهند

 ؟ نمیشی ناراحت شخصیه که بپرسم ازت میخوام چیزی یه_نفس

 بگو نمیشم نه_سهند

 قول؟_نفس

 قول_سهند

  بودم حیاط تو من میزدی حرف مامانت با داشتی حیاط تو رفتی وقتی دیشب_نفس

 خب_سهند

 میزدی حرف تند اینقدر مادرت با چرا بدونم میشه_نفس

 ؟ بدونی میخوای_سهند

 نباشه فضولی اگه_نفس

  من برای داری فرق بقیه با تو میگم برات اما خخخ هست که فضولی_سهند

 ؟ فرقی چه_نفس

  برن ها بچه بگم برم من تا همینجا وایسا تو پس ، هیچی_سهند



 

146 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ چی ؟با برن کجا_نفس

  اومدیم که ماشین همون با دیگه خونه_سهند

 ؟ میریم این با ما یعنی_نفس

  بدی افتخار اگه_سهند

  میدم افتخار باشه_نفس

 نیاریا کم تو وقت یه_سهند

  تخت خیالت نه_نفس

 بیام و علی بدم رو سوویچ عجب،وایسا_سهند

 باش_نفس

 

 نفس

 

  موندیم ما فقط رفتن همه وای

 

 ؟ شدی خسته_سهند

  یکم_نفس

 سر میگیرن سخت یکم اینجا نیست ایران تو مثل ، نمونده چیزیش میریم میشه تموم االن_سهند
 فروش و خرید

  نداره عیب باشه_نفس

 

  بریم شد تموم خب_سهند
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  بریم بزن اخیش_نفس

 بست رو در اون و نشستم رفتم منم کرد باز برام ماشینو در رفتو سهند

  شد سوار خودشم

 

 سهند

 

  حاال بریم کجا خب

 ؟ بخری هم خونه نخواستی مگه_نفس

 ؟؟ نخوریم چیزی قبلش اما چرا_سهند

 رستوران بریم بعد بدیم انجام کارارو ی همه من نظر به_نفس

  خونه انتخاب بریم پس باشه_سهند

  توپیه ماشین عجب ولی افتادیم راه و کردم روشن ماشینو

  خخخ کشتی تو نشستم انگار_نفس

 اوهوم_سهند

 نرفته؟ یادت چیزی یه_نفس

 نمیاد خوشم ازش اصال من که جلفه خیلیم و س کنه و چسب خیلی دارم عمه دختر یه من_سهند
 با سالم 1 تا که پدرم و مادر و م عمه خونواده با شد دعوام بار یه که طوریه چه ببین حتی

  نزدم حرف هم کلمه یه حتی هیچکدومشون

 ؟ نداشتی خبر پدرت و مادر از سال 1 یعنی_نفس

 این از و کنی ازدواج باید دیگه و بگیری عمتو دختر باید دادن گیر همش چون نزدم زنگم حتی_سهند
  حرفا



 

148 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  نمیرم زور حرف بار زیر اصال که منم

 گیر نیستو حالیشون حرف اونا اما حرفا این از و نمیخوره من درد به اون ندارم دوست اونو من گفتم
 بابام بیشتر البته ، خودته با انتخاب میدی دست از مارو دیگه یا میکنی ازدواج عمت دختر با یا دادن

  داده گیر

 ؟ نشی خوشبخت تو دارن دوست اونا یعنی_نفس

 شد حرفم باهاشون خودت بودی که دیشبم روزه چند نیست خوش حالم اصال نفس نمیدونم_سهند
  ایکبیری اون با ازدواج سر باز

  میشه حل چیز همه نکن ناراحت خودتو_نفس

  نمیدونم پووووف_سهند

 شده کنجکاو یکم کردم هم فضولی اگه ببخشید ، بیرون بیایم حال و حس این از بزار اهنگ یه_نفس
  میدم حق بهت االن اما نمیکنه صحبت اینجوری مادرش با ادم اخه بودم

  کردم تعریف برات خودم من میزنی چیه حرفا این_سهند

 ؟ کجا میریم االن_نفس

 ببینیمش بریم االن بود اورده گیر برام خونه یه قبل از اون داده مسعود که ادرس اون به میریم_سهند
  پسندیدم شاید

  بزاریا رفت یادت اهنگ ، باشه_نفس

 پوشه تو رفتم گذاشت میشه گوشی با بلوتوثیه داره خوبی یه میزارم اال کردم فراموش کال اصال_سهند
 ( کردم پلی همایون حامد) از اهنگ یه و اهنگا

 

 

  .... عشقم اسممو کن صدا

 .... خوبه من واسه صداتم
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 .....من چشم توی کن نگاه

 .... خوبه من واسه نگاتم

 .... کردی وا موهاتو بازم

 ... موهاته تو موجی عجب

 .... داری سر زیر دریا یه

 ..... پلکاته پشت دریا یه

 

 ..... اروم قسم چشمات به

 ..... من با نیای تا نمیشم

 .... باروووون زیر

 ... بستن دل احساس این به

 .... میشم وابسته دارم

 ... اسون و ساده

 (قسم چشمات به)

 

 نفس

 حس تو میبره ادمو همایون حامد این داره صدایی چ من خدای وای

  کردی سکوت چیه_سهند

 میکنه دگرگون ادمو خوبیه اهنگ خیلی_نفس

  همینجوریه اره_سهند

 ؟ برسیم مونده زیاد_نفس
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 رسیدیم دیگه نه_سهند

 ؟ اینه واو_نفس

 اره_سهند

  تره عالی اون برابر صد ایم اما خوبه مسعود خونه میکردیم فکر ما_نفس

  ببینیم توشم بریم پس_سهند

 ؟؟ نیست تو اون کسی_نفس

 نه_سهند

 چطور

  کن نگاه برو تو ماشینم تو من همینجوری هیچی_نفس

 ؟ مگه نمیای تو_سهند

 توعه خونه چیکار بیام من_نفس

  من خونه میشه زنگ یه با اما نشده من خونه هنوز_سهند

  داشت فرقی چ خب_نفس

  نشو لوس دیگه بیا_سهند

 اخه_نفس

 

 سهند

 حس چ شده قفل دستم تو دستاش وای . ماشین از پایین اوردمش و گرفتم دستاشو هوا بی رفتم
  شده نامیزون نفسم میزنه تند داره قلبم دارم خوبی

 

 نفس
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  گرفته دستمو نمیشه باورم

  میده خاصی ارامش بهم دستاش گرمی

  . نمیگه هیچی هیچکس و شدیم خیره هم به هردو

  لبام رو گذاشت لباشو دیدم یهو که

 دقیقه 4 یا 3 تا . کردم همراهیش منم ثانیه چند از بعد ولی میترسیدم اولش شد داغ یهو بدنم تموم
 سرمو منم . میکنه نگاه بهم داره و میشه جدا ازم داره اروم اروم دیدم که . بود قفل هم به لبامون

 که بودیم زده زل هم به همینطور . اورد باال صورتمو چونمو زیر گذاشت دست دیدم ک پایین انداختم
 چسبیده هم به ای دقیقه چند واسه اینبارم کردم بوسش مهاباد بی و نداشتم طاغت که بودم من اینبار

 (پرید زدیم هرچی میگن ساده زبون به) شدیم جدا هم از هردو سهند موبایل صدای با که بودیم

  میخوره زنگ گوشیت_نفس

  میدونم_سهند

 ؟ نمیدی جواب چرا پس_نفس

 ؟ تماس یا مهمی تو_سهند

  بده جواب باشه مهم شاید_نفس

  مسعوده ، باشه_سهند

  زده زنگ خونه برای حتما_نفس

 مسعود جانم الو_سهند

  داداش سالم_مسعود

 خوبی سالم_سهند

 خوبن دخترا چطوری تو فدات_مسعود

  خوبن اونام اره خوبم منم_سهند

 نه یا پسندیدی خونرو کردی چیکار_مسعود
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 نیست زحمتی اگه کن حلش پسندیدم اره_سهند

 داداش، باشه_مسعود

 ؟ زحمتی چ چیه حرفا این نه 

 ؟ فعال نداری کاری_سهند

 خداحافظ نه_مسعود

  خداحافظ میبینمت_سهند

 

  ندیدی خونرو هنوز که تو_نفس

  بچشم و ببینم رو دیگه چیز یه طعم شد باعث خونه این اما درسته_سهند

 (پایین میندازه سرشو)_نفس

 میخوام سابقو نفس همون من نمیادا بهت بودن مظلوم_سهند

 طرفو اندام مردم خونه در میای وقتی دیگه تا درمیارم چشمتو سابق نفس بشم اگه خب خخخ_نفس
  نزنی دید

  کنم کنترل خودمو نمیشه بقیه با داری فرق تو_سهند

 ؟ فرقی چه_نفس

  دنیایی دختر ترین زیبا تو_سهند

 ؟ میشما رو پر_نفس

 بخواه جون تو_سهند

  یکم بده جونت از پس خب_نفس

 (میکنه بغلش) توعه مال همش اصال_سهند

 سهند_نفس
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 جانم_سهند

 بهت من اما بود بینمون زیادی های کلکل اینکه با دیدمت اول روز اون از دارم دوستت خیلی_نفس
  داشتم حسی یه

 نمک سبزت چشمای اون متاسفانه شدیم چشم تو چشم دانشگاه تو که روزی همون از منم_سهند
  کرد گیرم

 بیشعووور متاسفاااااانه_نفس

  کردم شوخی نیار جوش خخخخ_سهند

 ندارم دوستت اصالنم کن ولم_نفس

  خب کردم شوخی خانوما خانوم_سهند

  تربیت بی نکن دیگه_نفس

  ببینیم رو خونه بریم بیا باشه باشه_سهند

 (میکنه فرار و درمیاره زبون) نمیام جایی تو با من خیرم نه_نفس

  نرسه بهت دستم مگه_سهند

 

 سهند

 

  کنم چیکارت بگو خودت حاال گرفتمت اهان

 خخخخ_نفس

  دیوونه میخندی چی به_سهند

 ؟ کنی بغلم بود خورده پیچ پام که شب اون مثل میشه_نفس

 بخواه جون تو گفتم پیش دقیقه 1_سهند
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  نزار منتظر رو خوشگلی این به خانوم باش زود پس_نفس

  میکنم کوتاهش موقعش به درازه خیلی زبونت این هووووف_سهند

  میکنی چیکار وایییی ، بکن تونستی اگه_نفس

  کن بغلم گفتی خودت_سهند

  زمین بزارم میشه خورد کمرت دیوونه کردم شوخی_نفس

  ببینیم خونرو بریم بیا . نداره برگشت راه دیگه باشی من کمر فکر به نمیخواد شما_سهند

  میدونی خودت بیوفتم فقط . بریم_نفس

 خخخ نمیرزه ریسکش به کردم فکر عواقبش به اره_سهند

 بیشور_نفس

  توپیه خونه عجب اوه_سهند

  بگردم خونرو کل میخوام قشنگه خیلی زمین، بزارم_نفس

  برو بیا خخخ_سهند

  اخیش_نفس

 بود بد جاش االن تا انگار اخیش میگه همچین_سهند

  بود خوب هم خیلی خیر نه_نفس

  نشدم قانع نه_سهند

 (میکنه لپش از بوس یه و میره)_نفس

  شد حاال_سهند

  کنم چیکارت ای خوشمزه_نفس

  داره اتاق تا 8 نفس . کنی چیکار میخوای هیچی_سهند

  داریم جا تا هشت تا اوهوم_نفس
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 ؟ جااااان_سهند

  میاد کار به خوبه اتاق تا 8 اینه منظورم هیچی(دادم بدی سوتی چه خدا وای)_نفس

  درازه گوشام منم و میگی راست که تو_سهند

 نزن تهمت نیست دراز گوشات نه ببینم، بزار_نفس

 نفس_سهند

  هوم_نفس

  مامانمه خدا ای . میزنه زنگ باز کیه این اه( میخوره زنگ گوشیش)_سهند

  بده جواب _نفس

 نمیخواد_سهند

  من خاطر به_نفس

  تو خاطر به فقط_سهند

 الو_سهند

  پسرم سالم الو_مامان

 ؟ داشتین کاری . سالم_سهند

 تشکیل و کنی ازدواج باید نشده دیر تا میخوایم صالحتو و خیر ما کن فکر کم یه پسرم_مامان
  بدی خونواده

  میمونه الماس تیکه یه مثل گلی ای به دختر پسرم اخه عمت دختر از بهتر کی و

 ها پارتی این تو روز هر چون الماسه مثل میکنه کاری کثافت چون اره که کردی شروع باز مامان_سهند
  نمیاد ازش خوشم اصال ندارم دوست اونو من مادر بعدشم الماسه وله

 بابات و من دیگه و نمیکنم حاللت رو شیرم نکنی ازدواج دختر این با اگه بگیر تصمیمتو پس_مامان
  نیستی ما پسر دیگه و میدی دست از رو
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 تنهام همه برین هم شما اصال خداااا ای پووووف_سهند

 ندارم شما اسم به مادری پدر لحظه این از منم مامان نکنه درد دستت روش شماهم گذاشتن 
 خداحافظ

 

 (دیوار به رو میکنه پرتش و میکنه قطع گوشیو و)

 

 سهند باش اروم_نفس

  باشم اروم چطوری بگو تو چطوری(داد حالت با)_سهند

 میکنی داغون خودتو اینجوری اما داری حق_نفس

 خونه برگرد میگیرم برات ماشین ، میمونم اینجا امشب من نفس_سهند

  پیشتم منم نمیشه نه_نفس

 بهتره بری اخه میکنن فکر چی اونا_سهند

  کنم ولت نمیتونم حال این تو نیست مهم برام هیچکس نظر_نفس

  میکنن اینکارو من با اینا چرا اخه چرا_سهند

 نگاه روم تو مادرم و پدر تا بگیرم رو هرجایی دختره اون برم باید . داره انتخاب حق ادمه اینم نمیگن
  کنن

  باش اروم من جون سهند_نفس

 علی دارم که کسایی تنها االن . نخور قسم خودتو جون هیچوقت نزن حرفو این هیچوقت دیگه_سهند
  هستین تو و مسعود و علیرضا و

  باهاتم تهش تا من عزیزم نکن ناراحت خودتو_نفس

  نزاری تنهام هیچوقت بده قول_سهند
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  میدم قول عشقم میدم قول_نفس

 میمیرم من نباشی تو_سهند

  کنم ولت میتونم چطور شدی زندگیم_نفس

 خیلی دارم دوستت خیلی_سهند

 همینطور منم_نفس

 

  میشه خوب خیلی باشه یخچال تو میخوام که چیزی اون اگه

 ؟ میخوای چی_نفس

  میام االن بشین_سهند

  باشه_نفس

 

 از و اوردم در (ویسکی) شیشه یه هست مدلش همه از بععععله دیدم که کردم باز یخچالو در و رفتم
  نفس پیش رفتم و اوردم در پیک یه هم بوفه تو

 

  اوردی چیه این_نفس

 االنمه حال باب_سهند

  اینکارارو خودت با نکن_نفس

 ؟ میتونم نظرت به_سهند

  ناراحتم منم باشی ناراحت تو خب سخته میدونم_نفس

  ببینم غمتو نباید هیچوقت_سهند

  کشیدم سر نفس یه و کردم پر پر رو پیک و کردم باز رو شیشه در
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 .. بریزم خواستم رو سومی خوردم و ریختم هم رو دومی

  گفتم چیه این_نفس

  مشروبه . نمیخوره تو درد به هست هرچی_سهند

  میخوام منم_نفس

 نمیشه_سهند

  میخوام منم گفتم_نفس

  میشه خراب حالت نمیشه گفتم منم_سهند

  میخوام منم نیست مهم_نفس

 نیست پیک_سهند

 بریز خودت مال تو_نفس

 ؟؟ خوردی حاال تا_سهند

 نچ_نفس

 نشی اذیت ببین میریزم برات یکم اولش پس_سهند

 باشه_نفس

 

 .. ببینم بخور اونو

 

  سر کشید

  کن پرش میخوام بازم_نفس

 بسته دیگه نه_سهند

  میکنم خواهش_نفس
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  همینا فقط اما بیا باشه باشه_سهند

  کنی پرش بده قول پس_نفس

  بیا باشه_سهند

  شد حاال اهان_نفس

  میشیا مست نخور همشو یهو_سهند

  شم مست میخوام منم_نفس

 کردن دل درد به کردم شروع و ریختم خودم برای و گرفتم ازش پیکو . نفس یه کشید سر همشو یهو و
  کرد باز برام رو دلش راز تموم همینطور اونم .

 ؟ خوبی_سهند

  عالیم عالی_نفس

  مستی تو ببینم_سهند

  سهند_نفس

  جانم_سهند

  نمیکنم عوضت دنیا با که تویی با عاشقتم که تویی با تو با کنم امتحان میخوام_نفس

 میگی داری چی نمیدونی مستی تو نفس_سهند

 (سهند لبای رو میزاره لباشو و) میگم دارم چی میدونم خوب خیلیم اتفاقا_نفس

  میکردم همراهیش اروم منم_سهند

 ؟ حاضری_نفس

 زیر میبرتش و میکنه بغلش) ببینم بیا نمیشه نه  شی پشیمون بعدا که کنیم کاری نمیخوام_سهند
 (میده قرار زیرش نفسو و میکنه باز سردو اب لباسا همون با دوش

  دیوونه میکنی چیکار هاا هوو_نفس
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  مستی خیلی تو_سهند

  کردم یخ بسه_نفس

 بپره سرت از کامل باید_سهند

  کردم یخ توروخدا بسه میگم بهت_نفس

  ببینم بیا_سهند

 ؟ کجا_نفس

  بخوری سرما و وایسی اینجا صبح تا میخوای نکنه_سهند

  بپوشم ندارم لباس که من_نفس

  بیاره مسعود میزنم زنگ_سهند

 ؟ کنم چیکار موقع اون تا_نفس

 خودتو بیا( و میده بهش حوله یه اتاق تو میبره و میگیره دستشو) میکنی لج بیا میگم خب_سهند
  نخوری سرما خودت دور بکش پتو یه میاره لباس تا باش راحت تو نمیام منم نترس کن خشک

  ممنون باشه_نفس

 

 

 نفس

 

 رو حوله همون بعد و کردم خشک خودمو حسابی داد سهند که ای حوله با و اوردم در رو لباسام
  شد اتاق داخل سهند و اومد در صدای یهو که خودم به پیچیدم

 ( میبره ماتش همینجوری نفس دیدن با) لباس اینم بیا_سهند

  دادی قورتم درسته که االن به نه دوش زیر بردی منو که کارات اون به نه_نفس
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  بیا پوشیدی . بیرونم من م م_سهند

  باشه_نفس

 

 سهند

 

 . بیرون اومد نفس دیدم که میخوردم و بود مونده که شیشه ته یکم داشتم و بودم نشده اروم هنوز
 . میشه تر ناز چقدر باز موهای با من خدای وای

 نفس_سهند

 نفس جان_نفس

  بزار باز موهاتو همیشه_سهند

 چشم_نفس

 (بغلم تو بیا) خانوم خوشگل بال بی چشمت_سهند

 اومدم_نفس

 اینجاست دنیا جای بهترین_سهند

 همینطور منم واس_نفس

 ؟ نشن نگران زدی زنگ ها بچه به_سهند

  اوهوم_نفس

 نمیاد؟ خوابت_سهند

  چرا_نفس

  پس بخواب برو_سهند

  چی تو پس_نفس
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 دیگه اتاق یه میرم من_سهند

 اونوقت چرا_نفس

 بشی موذب شاید گفتم_سهند

  بخوابم اقامون بغل تو دارم دوست من نیست چیزی همچین اصالنم_نفس

 بخوابه ،زندگیش،دنیاش عشقش اغوش تو میاد بدش کی . بریم پس باشه_سهند

  میاد خوابم خیلی بدو _نفس

 

 نفس

 

 برام شلوار یه و تاب یه مسعود .میکرد نوازش موهامو داشت اونم و اش سینه رو بودم گذاشته سرمو
  بود بیرون بازوم باالی تا و بود گرفته

 وقته خیلی که اونی سهند منو نمیشه باورم اصال دادن دنیاروبهم انگار بودم سهند بغل تو وقتی
 میشد تداعی برام دنیا جای ترین امن بودم اغوشش تو وقتی . نزدیکیم هم به انقدر االن دارم دوسش

 فکرا همین تو . هستی که مرسی سهندم عاشقتم ببرم پناه بهش میتونم شرایط هر در که جایی یه
 برد خوابم کی نمیدونم که بودم

.......... 

 سهند

 

 

 شدم بلند خواب از گوشیم صدای با صبح

 بود مسعود گوشیم طرف رفتم

 الو-سهند
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 بخیر صبح سالم-مسعود

 خوبی سالم-سهند

 بودی خواب. مرسی-مسعود

  آره-سهند

 ببخشید-مسعود

 زدی زنگ چرا بگو حاال ولش نه-سهند

 استریو بریم که دنبالتون میام بسه دیگه بگم میخواستم اها-مسعود

 فعال  اونجا میایم باشه-سهند

 فعال-مسعود

 بیرونه حتما نبود اتاق توی نفس

 زدم صورتم به ابی یه و روشویی توی رفتم

 گرفتم پیش در رو اشپزخونه راه اشپزخونس توی احتماال نبود هال توی نفس بیرون اومدم اتاق در از

 بخیر صبح سالم:گفتم لبخند با میکرد اماده رو صبحونه وسایل داشت اشپزخونه توی

 بخیر هم تو صبح سالم-نفس

 کردی اماده ای صبحونه چه به به-سهند

 کردم درست منم بود چیز همه اینجا توی اره-نفس

 طال دستت-سهند

 قربونت-نفس

 استریو بریم میخوایم که بخوریم تر زود چی هر-سهند

 میشه؟ شروع کار امروز از-نفس

 اره-سهند
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.......... 

 باران

 

 بودیم مشتاق همه بودیم استریو راه توی

 کردم انتخابش همین خاطر به و نمیشی خسته ازش وقت هیچ که جوریه یه موسیقی

 رسیدیم-مسعود

 درش سر روی دیدم رو مسعود استریوی بود وشیک کالس با خیلی بود جایی یه شدیم پیاده همه
 بود شده نوشته تلفنش شماره زیرشم و استریو بود نوشته

 بود  قشنگ خیلی بیرون از

 شیکه چه بیرون از-مهسا

 لطفته نظر-مسعود

 بلده؟ رو اینجا سهند-نفس

 میاد االن بهش دادم رو آدرسش-مسعود

 اومده؟ اینجا تاحاال-نفس

 گرفتم پیش سال یک اینجارو بود دیگه جای یه استریوم قبال نه-مسعود

 میومدن داشتن سهند المبورگینی با که دیدم هارو بچه

 اومدن ها بچه-مهسا

 ما به رسیدن و شدن پیاده هم اونا

 تو بریم بیاین ها بچه-مسعود
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 استریو داخل میرفتیم داشتیم همگی

 شیک چه اوالال-علیرضا

 خوبه خیلی اره-علی

 

 قشنگه خیلی هم توش Wow-باران

 ادم نمیشه خسته اصال خوبه خیلی کردن کار اینجا توی-مهسا

 و هست موسیقی به مربوط های وسایل همه گرفتم اینجارو بود قدیمی یکم قبلیم استریوی-مسعود
 هستند بروز و برند همشون

 کن اشنا محیط با یکم ماهارو خب-سهند

 بگم بهتون رو چیزی یه باید قبلش ولی باشه-مسعود

 لیورپول شهر توی کنسرت یه کریسمس از قبل تا دیگه ماه یک تا ما-مسعود

 نباشه؟ بلد انگلیسی که هست کسی دخترا شما از ببینم راستی

 فوله انگلیسیمون سه ما نه-نفس

 میساد وای قلبم داشت خداروشکر-مسعود

 انگلیسی هم بذاریم کنسرت فارسی زبان به باید هم لیورپول توی چون

 کنسرت؟ دوتا واسه شد اماده میشه چطور ماه یک توی اخه-علیرضا

 مختلف های زبون به اونم-سهند

 دقیقا-علیرضا

 نداره کاری هستین پرتالشی و ای حرفه ادمای شما چون بودم کرده هم اینجارو فکر-مسعود

 کنیم کار رو زیادی های ساعت باید صورت دراین و-مهسا
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 این با هم شما و میدن اهمیت زیاد موسیقی به شهرش هر توی و انگلیس توی ولی دقیقا اره-مسعود
 ...میشین مشهور هم میارین بدست زیادی پول هم ها کنسرت

 

 

........ 

 مهسا

 

 

  خوردیم نهار دیر و بود زیاد کارمون

 وایساد بزرگ خیلی ویال یه در ماشین

 طرف به کرد روشو بود وایساده ویال جلوی هم سهند شدیم پیاده همه بود سهند ویالی کنم فکر
 ویال؟ واسه کنم استخدام که هست سرایدار اینجا مسعود:گفت و مسعود

 باشه کنم فکر ولی نمیدونم- مسعود

  برات میگریم بود اگه

 باشی؟ اینجا عمر اخر تا میخوای مگه بگیری بزرگی این به ویال بودی مجبور مگه-نفس

 شاید اره-سهند

 واقعا؟-نفس

 (میزنه چشمک)خودت و خودم اره-سهند

 بگیر یاد علیرضا اینا میترکونن الوی چه به به-باران

 وقتش به ولی میترکنیم الو ماهم خانومم چشم-علیرضا

  اینجا بیاین بیارد رو وسایالتون خونه توی از برین ها بچه-سهند
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 نیام؟ من دیگه بیاری هم رو من وسایل میتونی علی-مهسا

 تو برو باهاشون تو باشه اره-علی

 بود خوبی ویالی یه دور از بود بزرگ خیلی خیلی اینجا ویال داخل رفتیم ومسعود نفس و سهند همراه
 پوشونده پیچک گیاه رو تادورش دور که بود باغ گوشه دونفره صندلی یه داشت زیبا خیلی باغ یه و

  بود کرده فراهم رو دنجی خیلی فضای و بود

 بود تر مدرن خیلی بیرونش از ویال توی شدیم ویال وارد

 داره؟ اتاق تا چند اینجا سهند-مهسا

 ببین برو خودت میپرسی من از چرا-سهند

 پله راه از بود خوب خیلی داشت اتاق تا هشت بودن اونجا اتاقا که داشت راه یه رفتم باال ها پله راه از
  پایین اومدم ها

 بودن اورده رو وسایل خونه از هم ها بچه

  کنید انتخاب خودتون واسه هم شما داریم اتاق یک نفس و من ها بچه-سهند

 نشستم مبل روی اونها کنار رفتم منم

 میخوابین؟ هم کنار ها شما که نیست عیب-مسعود

 دوست قلب ته از همدیگرو یکیه باهم دالمون اینکه مهم :گفت سهند بگه چیزی خواست علیرضا تا
 مهمه این و پاکه پاک عشقامون و همیم عاشق داریم

 الیک-نفس

 فردا واسه کنین استراحت هم شما دیگه برم خستم منم شدیم خسته امروز خب-مسعود

 کردیم خداحافظی مسعود از

 کردیم انتخاب رو اتاقمون رفتیم علی با و بودیم خسته همگی هم ما

  سفید های تختی رو و شیری رنگ به هایی پرده

 بود سختی خیلی روز-علی
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 نمیگذره بر هم زیاد ولی اره-مهسا

 عوض رو لباسامون کنیم کار که باشیم داشته جون فردا واسه تا کنیم استراحت باید خوبه اره-علی
 بلند بود تخت روی روبه پنجره یه کشید دراز تخت روی وسریع کرد عوض  لباساشو سریع علی کردیم
  بود داشتم دوست من که جایی همون روبه پنجره دقیقا کردم بازش رفتم شدم

 بیخیال دلیل همین به و بودم خسته ولی بزنم قدم و بیرون برم میخواست دلم بود خوبی خیلی هوای
 کشیدم دراز تخت روی رفتم شدم

 

 از علی که میشد سنگین داشت یواش یواش چشمام نمیبرد وخوابم بودم بیدار که بود وقت خیلی
 ببینم  که بودم شده کنجکاو خیلی که منم بیرون رفت و کرد تنش چیزی یه و شد بلند تختش روی
 رفتم سرش پشت منم بیرون اومد ویال در از که همین بیرون رفتم و پوشیدم لباس میره کجا داره

 داشتم دوست من که جایی همون دقیقا میرفت داشت بیرون

 علی-مهسا

 کرد نگاهم و برگشت ثانیه چند از بعد باشه شده وارد بهش شوکی یه که انگار

 چرانخوابیدی؟ -علی

 نشد اما بخوابم خواستم-مهسا

 بشینیم صندلی اون روی بریم بیا نبرد خوابم منم نداره عیب-علی

 شده قشنگ خیلی کرده احاطه رو دورش پیچک گیاه-علی

 همدیگه چشمهای به زدیم زل و نشستیم صندلی روی رفتیم

 چیه؟ گال این اسم نمیدونی-علی

 باشه نیلوفر اسمش کنم فکر-مهسا

 بگو گذشتت مورد در یکم-مهسا

 شرط یه به ولی میگم-علی
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 شرطی چه-مهسا

 بگی توی اول اینکه-علی

 بگم؟ من اول چرا-مهسا

 میشه؟ می مگه بگو تو حاال-علی

  زورگو اقای میگم باشه-مهسا

 خندیدیم هردو

 بگم؟ خودمم خونواده و مادر و پدر مورد در-مهسا

 بگو خودت درباره فقط میفهمم بعدا خودمم اونارو نه-علی

 باشه-مهسا

 از مدرسش که داشتم دوست یه فقط پنج کالس تا  بودم بازیگوشی خیلی دختر بچگی از من-مهسا
  ولی نبودیم صمیمی هم با زیاد اوالش کردم پیدا رو ونفس باران که بودم هشتم کالس رفت اونجا

 صدا ابجی رو همدیگه که بود  شده جوری یه دیگه شدیم صمیمی باهم خیلی وقت چند از بعد
 ولی داشتم عالقه خیلی موسیقی به منم موسیقی رشته رفتن  اونا شد تموم راهنمایی وقتی میکردیم

 و  موسیقی بیام تا کنه راضی رو بابام که زدم حرف مدیرمون با رفتم تجربی فرستاد زور به منو بابام
 از بعد بودیم کالسی هم خوبمون شانس از هم دبیرستان توی موسیقی اومدم شد هم همینطور
 میدونی خودتم و بود دانشگاه توی که هم بقیش دیگه و دانشگاه اومدیم که هم دبیرستان

 توئه نوبت حاال-مهسا

 خیلی بودم تنها خیلی دبستان دوران-علی

 از یکی هشتم کالس ولی گزشت ترتیب همین به هم هفت کالس شدیم راهنمایی وارد وقتی
 تا هم رفیق خب اما شد برطرف تنهاییم حدودی تا ولی بگم دروغ نمیخوام کردم پیدا رو قبلیم دوستای

 شدم تنها بازم هشت کالس از بعد از بشه سرد یکم انسان شاید بعدش کنه کمک ادم به میتونه حدی
 من مثل یکم اونم خودش قول به البته بود من مثل هم علیرضا دارم و داشتم دوست خیلی رو برادرم

 نمیدونستم ولی بشم صمیمی باهاش میخواستم میره فکر توی و میشینه گوشه یه میدیدم بود تنها
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 خوب زیاد روحیش حال روز یه علیرضا زیاد خیلی نه ولی شدیم صمیمی گذشت که یکم ولی نمیشد
 انقدر میکرد شاد رو همه و بود شاد همیشه که سهند ولی نگفت من به ناراحت خیلی چیز یه از نبود

 شدن صمیمی خیلی دوستای سهند و علیرضا گفت بهش علیرضا که پرسید ازش و رفت علیرضا پیش
 تنها دیگه ما که بود اونوقت و جمعشون توی رفتم بود اومده خوشم سهند معرفت و مرام از که منم و

 میزدیم حرف باهم میشدیم ناراحت یا دلگیر وقت هر و نبودیم

 دارم دوست برادرم مثل دو سهند و علیرضا شخصه به خودم من خوندیم موسیقی دبیرستان توی
 واقعا االن و هردوشون میکردن کمکم بودم تنها وقتی همیشه میدونمشون خودم از جزئی یعنی

 و دارم دوسشون عاشقونه برادر مثل کنم فداشون جونمو وحاظرم داشت خواهم و دارم دوسشون
  بمونه پابرجا عمرم اخر تا رفاقت این دارم دوست

 جالبه خیلی زندگیت داستان-مهسا

 خیلی اره-علی

  تو بریم بیا هوا شد سرد-علی

 تو رفتیم شونه به شونه باهم

 که میکردم فکر چیزا طور این به بود جالب خیلی علی زندگی میکردم فکر خودم با داشتم اتاق توی
 برد خوابم

 

 

............ 

 علیرضا

 

 

 .. شدم بلند خواب از بود تابیده من به پنجره از که خورشیدی نور با

 . کردم باران به نگاه یه
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  بدم براش هم جونم حاضرم که انقدر ( داشتم دوسش چقدر که وای) بود خوابیده ناز چه

  . کردم نوازش صورتشو و نزدیک بردم دستمو اروم

  خوشگلم_علیرضا

  (میکنه باز چشمشو یه)_باران

 میکنی نگاه اینجوری چرا خخخ_علیرضا

 شدی خروس من واسه هم تو میاد خوابم خب_باران

  پایین رفتن همه ها بچه ببینم پاشو نیست خبری خواب از خیر نه_علیرضا

  بخوابم تو بغل دارم دوست هم تازه . میاد خوابم من چه ما به ها بچه خب_باران

  ندارم دوست من اما_علیرضا

  گمشو نمیخوام اصال باشه ؟ چی_باران

  کردم شوخی پرنسسم دیگه نکن قهر(میکنه بغلش و میره)_علیرضا

  کن ولم_باران

 نگفتی مگه بخوابیم بیا خب_علیرضا

 (اتاق از بیرون میره و میشه پا) کن ولم نمیخوام_باران

 کشی منت برم باید االن هووووف_علیرضا

 ( نمیکردم قهر ،کاشکی کنم چیکار اون بدون من االن)_باران

 

 مهسا

 

  اومد هم باران اهان_مهسا

 کو مجنون پس اومد لیلی _سهند
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  دیگه ندارم مجنون با کاری من_باران

  مگه شده چی وا_نفس

  کرده قهر شوخی یه سر_علیرضا

 میکنین قهر این بچه مگه بابا عیبه_علی

 بکشه نازشو عشقش باید و داره ناز دختر_باران

  بکش نازشو علیرضا یاال پس_سهند

 ؟ اینجا ؟ االن_علیرضا

  کنی خواهی عذر میاد زورت چیه_باران

  ببخشید(میکنه لپش از بوس یه و جلو میره)_علیرضا

 اوووووو_سهند

 باشین راحت نکشینا خجالت اصال_نفس

 (میکنه بغلش و میشه بلند) راحتیم_باران

 عجب_علی

  عجب واقعا_مهسا

 (میخندن باهم همه)

 

 سهند

 

 بزنیم حرف باید بشینین بیاین دیگه بسه ها بچه

 ؟؟ شده چیزی_مهسا

 نکنا نگرانمون_علی
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 خب بگم بزارین چی نگران بابا نه_سهند

  بگو بگو_نفس

 

 میکنن کار پوستر رو دارن ، داریم کنسرت دیگه ماه زد زنگ مسعود صبح

 لیورپول تو میزنن عکسمونو یعنی وای_باران

  کنیم تمرین سخت اینده ماه تا باید که اینه اونم هست مشکل یه اما اره_سهند

 ؟ کنیم شروع باید کی از حاال_مهسا  میشیم معروف عوضش در اما_نفس

 دیگه نکردیم شروع دیروز از مگه کل عقل_باران

  داره کارمون مسعود استریو بریم باید 2 ساعت_سهند

  کنیم سفیدش رو باید کشیده زحمت برامون خیلی مسعود_علیرضا

  اوهوم_نفس

 

 

 

 

  میکنیم تمرین اینجا شب و صبح داریم که ماهه یه ها بچه وای_نفس

  میدیم پس ماهو یک این امتحان و میریم فردا_علیرضا

 فردا برنامه خودمون نیومده مسعود تا امتحانی بار یه بزارین ،پس حاضره که اهنگامون ها بچه_سهند
  کنیم اجرا رو

 عالیه فکرت_باران

 پیانو پشت برو علیرضا_سهند
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  جاز برو هم تو علی_سهند

 ویالون باران_سهند

 گیتار هم تو مهسا_سهند

 

 های ابزار از و بخونن و بچرخن صحنه رو باید پسر یه و دختر یه نفر دو کنسرت تو گفت مسعود
  میکنیم کارو این نفس و من االن پس نکنن استفاده موسیقی

 االن بریم رو اهنگ کدوم داداش_علی

 عمیق درد یه_سهند

 عاشقشم وای_نفس

 عالیه_مهسا

 نخونین اشتباه بدونه خودشو تیکه هرکی ها بچه فقط_سهند

  بترکونیم میخوایم بریم اشتباه چیو چی بابا نه_علیرضا

  بریم 3 2 1 پس_سهند

 

 علی

 

 ... بود سرد چی همه تو قبل

 ... بود بد دنیا به نگاهم

 ... زندگیم شدی اومدی

 ... زود کرد تغییر چی همه
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 باران

 

 ... تنهام هنوز تو بعد

 ... بده حالم هنوز من

 ... زده قلبم به عمیق درد یه

 ... نده عادت دوریت به رو من

 ... وابستته هنوز دل این

 

 سهند

 

 ... بده حالم هنوز من

 ... زده قلبم به عمیق درد یه

 ... نده عادت دوریت به رو من

 ... وابستته هنوز دل این که

 

 مهسا

 

 ... جونم کل تو درد

 ... بمونم اروم نمیتونم پیچیده

 ... زندگیمون تو شد چی بگو

 ... همونم من و شدی عوض تو که
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 علیرضا

 

 ... خاطراتمونو

 ... میکنی فراموش چطور

 ... بدونم بگو

 ... دیوونم همون هنوز من

 ... خوووووونم حتی برام جهنمه

 

 نفس

 

 ... بده حالم هنوز من

 ... زده قلبم به عمیق درد یه

 ... نده عادت دوریت به رو من

 ... وابستتههههههه هنوز دل این که

 

 میکنم افتخار بهتون بودین عالی واقعا افرین افرین(میکنه زدن دست به شروع)_مسعود

 (عالی گرم همتون دم ها بچه) دیگه اینیم ما_سهند

 میدونی خودت بزنی زل من چشم تو خوندن موقع دیگه بار یه(سهند گوش در)_نفس

 اونوقت چرا عه عه_سهند

  بدم دست از رو تمرکزم بود نزدیک که چون_نفس
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 چه تو به خودمه عشق چشم دارم دوست اصال_سهند

 میکنما خراب کنسرتو دیگه نکن میگم عه_نفس

  میدی دست از کنترلتو چرا خب_سهند

  دارم دوستت ،خیلی میشه اب دلم تو قند میکنی نگام اونجوری وقتی اخه د (خودش دل تو)_نفس

 الوووو_سهند

 چیه هان_نفس

  میکنم صدات دارم ساعته یه کجایی_سهند

 دیگه اینجام_نفس

  درسته درسته_سهند

 میشه سال های کنسرت ترین موفق از یکی قطعا کنین اجرا اینجوری هم فردا اگه ها بچه_مسعود

 راه جا همون شامم بساط و میشینیم االچیق تو من خونه پشتی حیاط میریم شدین خسته هم حاال
  میندازیم

 خوبه خیلی وای_مهسا

 اونجا میمونه بهشت مثل اره_باران

 بردارین هاتونو وسایل و شین اماده تر زود پس_مسعود

 ؟ میبری هارو بچه تو مسعود_سهند

 ؟ نمیای تو مگه_مسعود

 دور دور بریم یکم نفس با میخوایم_سهند

  میایم بعدش

  ها بیاین زود فقط باشه_مسعود

 باشه_سهند
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 میان بعد یکم بگردن برن میخوان نفس و سهند میریم من ماشین با بریم ها بچه_مسعود

 علی بگیر یاد سهند از ببین_مهسا

 خان علیرضا همینطور هم شما_باران

  بود دور دور وقت چ االن اخه ها کنه درست دعوا بلده فقط سهندم این_علی

 میکنما پوستتونو بزنین حرف سهند سر پشت_نفس

  خب دیگه برین_مسعود

  بدو نفس_سهند

  اومدم_نفس

 

 مهسا

 

 میندازه خودمون شمال یاد منو قشنگه خیلی اینجا

 برداشتین لباسامونو که همونجا بله بله_علیرضا

 نترسونین مارو دیگه باشین شما تا بود حقتون_باران

 میشد ساعتی 6 نزدیک بودیم دریا تو شب 7 ساعت تا بود بد خیلی ولی_علی

  عزیزم اخی_مهسا

 رفتن کجا نظرتون به نفس و سهند _علی

 18+ کارهای سهند خونه رفتن میگم من_باران

  بابا شو خفه_مهسا

 حاال چیه کردم شوخی_باران

 (اون به هم علی و میزنه زل علی به باران حرف شنیدن با)_علیرضا
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  هم به زدین زل دوتا شما چیه_باران

 هیچی_علی

  بخرن لباس فردا واسه رفتن میگم من_علیرضا

 رفته بگین سهند به اومدن نفس و سهند اگه میام زود بگیرم چیزی یه میرم من بچ و بر خب_مسعود
 بیاره رو همیشگی همون

 ؟؟ منظور_علی

  میدونه خودش_مسعود

 خبره چ میحرفین رمزی_مهسا

  فعال رفتم من هیچی_مسعود

  این نیست دیوونه شگفتا ، سالمت به_علیرضا

  نکنم فکر نه خخخ _باران

 

 سهند

 

  شو پیاده رسیدیم دیگه خب

 ؟ دیگه کجاس اینجا_نفس

  میفهمی پایین بیا_سهند

  کن باز برام رو در پس_نفس

 دارم دوستت حیف دیگه کنم چیکارت_سهند

 (میکنه نما دندون خنده یه)_نفس

  پرنسس بفرمایید_سهند
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  ام شاهزاده ممنون_نفس

  بگیره منو یکی_سهند

  میگم بهت همیشه دیگه شدی خوشحال وای_نفس

 (میکنه قفل نفس دستای تو دستشو)نمیدن راه مجرد میان زوجا فقط اینجا من بده دستتو_سهند

 ( شدم اینجوری گرفت دستمو باز چرا وای)_نفس

 ؟ خوبی_سهند

  . اوهوم_نفس

 تو؟ بریم_سهند

 بریم_نفس

 دنیاست خرید مراکز بزرگترین از یکی اینجا_سهند

  باکالسیه جای چه Wow_نفس

  شیکه خیلی اره_سهند

  حاال اینجا اومدیم چرا خب_نفس

  بخریم لباس فردا برای میخوایم_سهند

 فروش گران اومدی جا همه این تازه بود چت برای دیگه لباس داریم زیاد که چیزی هووف_نفس
  شهر جای ترین

 میدونیا خودت ذوقم تو بزنی_سهند

  تسلیم چشم چشم_نفس

 خخخ من سبز چشم بال بی چشمت_سهند

 قشنگی این به چشم بده مگه_نفس

  کرده غلط بده گفته هرکی نه_سهند
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 ؟ سوال یه راستی

 بپرس_نفس

 ؟ نمیکنه اذیتت چشمات_سهند

  نه_نفس

  . اورده در منو پدر ولی_سهند

  خودم دیوونه کع عاشقتم_نفس

 کردم پیدا_سهند

 ؟ چیرو_نفس

  فرداتو لباس_سهند

 ؟ من برا_نفس

  نباشه حرفم اره_سهند

  دیگه زورگویی_نفس

 

 نفس

 

 سایز مدل اون از که گفت انگلیسی زبون به فروشنده به و شیک بوتیک یه سمت به رو کشید دستمو
  کنم پرو که بده منو

  ببینم بپوش برو بیا_سهند

  نپرسیا منو نظر وقت یه_نفس

  بیاره دیگه یکی بگم تا نمیاد خوشت اگه_سهند

  خوبه سلیقت نه_نفس
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  نکن معطل برو پس_سهند

 باشه_نفس

 

  نمیرسید زانومم به حتی بود کوتاه یکم پوشیدم لباسو و پرو اتاق تو رفتم

  میومد بهم واقعا داشتم دوسش خیلی بود خوشگل خیلی اما بود باز دایره یه پشتشم

 پوشیدی؟_سهند

 .اما اره_نفس

  ببینم کن باز چی اما_سهند

  اونم بود اومده خوشش بود معلوم شد تا چهار چشماش من دیدن با سهند و کردم باز رو در

  که منو خوردی چشم با کجایی الوووو_نفس

 اینو نمیشه بازه ،زیادی اما چشماته همرنگ لباست میاد بهت خیلی خیلی شدی ماه خیلی_سهند
  بپوشی فردا واسه

  دارم دوست اینو من نمیشه چرا_نفس

 خخخ بپوشی من برا باید فقط اما میخریم اینم_سهند

  قزوینه پا سنگ نیست رو که رو_نفس

  بزنیم سر هم جاها بقیه کن عوض لباستو زود هست که همینه_سهند

 

 بیرون اومدیم مغازه از و کرد حساب فروشنده با سهند

  میزنه دید رو داره خواب لباس که مغازه یه داره سهند دیدم که میگشتیم همینطوری داشتیم

  نیاری کم وقت یه_نفس

  میخریدم برات همشو و میرفتیم بودی خانومم االن اگه_سهند
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  رویی پر خیلی دوما بگیری لباس برام که باشم زنت باید حتما مگه اوال_نفس

 ؟ نیستی رو پر تو االن_سهند

 باشم زنت باید حتما چیو چی خوابه لباس این خدا خنگه اخه دادم سوتی چه که فهمیدم تازه)_نفس
 ( بخری تا

  تو بریم بیا نداره حرفی خودت که حاال_سهند

  کردم شوخی نداره برت حول بابا نه_نفس

  ببینم بیا نداریم شوخی_سهند

  تو بیای تو که نمیشه اما باشه باشه_نفس

 ؟ نمیشه چرا_سهند

  بخون رو در رو_نفس

  کنم حساب کن صدام کردی انتخاب برو خودت پس باشه پوووف_سهند

  رو پر زورگوی باشه_نفس

  هست که همینه_سهند

 

 شوهرام و زن نیستن دیدن قابل اصال چون میشه خوب خیلی ببینم ببینم که نده گیر فقط خدا وای
 (گرفت خندم خودم فکر از) نمیخرن چیزایی اینجور

  صورتی توری سرهم ست یه و بودم برداشته مشکی ست یه

 سهند_نفس

 ؟  شد تموم جونم_سهند

  اوهوم_نفس

 کن حساب خودت بگیر کارتو این بیا_سهند



 

184 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ok_نفس

  

 

  بریم خب

 مجلسی یا اسپورت بگیرم چی من_سهند

  نمیخوره اهنگمون به اصال بپوشیم مجلسی اگه چون اسپورت نظرم به_نفس

  کنی انتخاب برام باید تو پس_سهند

  تو بریم بیا خوبه اینجا ، باشه_نفس

  من واسه تو میکنم انتخاب تو واسه من داره هم زنونه اره_سهند

 میاد بهش بپوشه هم هرچی مصب ال(کنم انتخاب براش چی حاال اووووم)_نفس

 اره مشکی کفش این با عالیه روش واسه اسپورتم مشکی پیرهن این کرمی کتان خوبه شلوار این اهان
  خودشه تمومه

 سهند_نفس

  جونم_سهند

  بپوش برو کردم انتخاب برات اینارو من_نفس

  نیستا بد هم تو سلیقه_سهند

  من واسه نکردی پیدا چیزی تو_نفس

  طرفه میزه رو چرا_سهند

  بپوش برو تو فعال میبینم میرم_نفس
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 رنگ مثل دقیقا کرمیه و مشکی خوشگله ، ببینم رو بود کرده انتخاب سهند که لباسی اون و رفتم
 کردم احساس خودم رو نفرو یه نگاه سنگینی که بودم فکرا همین تو . رفت کردیم ست سهنده لباسای
  میکنه نگاه منو داره زن هم به حال لبخند یه با فروشنده دیدم کردم بلند سرمو

 که بیارم لباس یه براتون من بزارین نمیخوره شما هیکل به لباس این: گفت دیدم که گرفتم ازش رومو
  بدین نشون اندامتونو بتونین قشنگ

 نمیزاره زندت که بشنوه شوهرم اگه حرفارو این  ببینم شو خفه_نفس

 ( میکنه گوش داره سهند مدت این تموم نگو تو)

 میام االن من وایسا بیرون برو خوبه حتما توهم مال لباسا بود خوب خب_سهند

  منتظرم مغازه دم من پس باشه_نفس

 میام االن_سهند

 

 فروشندرو بععععله دیدم که کردم نگاه رو تو در گوشه از زد حرف جوری یه سهند چون شدم کنجکاو
  میزنه داره و گرفته

  کشتیش کن ولش: گفتم و تو رفتم فوری

  نداری مادر خواهر خودت مگه عوضی حقشه_سهند

  کن ولش من جون_نفس

  بریم (زمین میندازه طرفو و میکنه نفس به نگاه یه)_سهند

 بریم_نفس

  نشست اومد و گذاشت وسایالرو سهندم نشستم و رفتم فوری من ماشین تو اومدیم

 بیناموس عوضی پسره_سهند

 نمیبینه رو کسی تو جز به من چشم که اینه مهم نکن ناراحت خودتو تو عزیزم_نفس

 بگه پرت و چرت برسه چه کنه نگات کسی حتی ندارم دوست ، ندارم تحمل_سهند
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  میشنا ناراحت هم اونا خونه میریم االن بیخیال دیگه حاال_نفس

  کردیما ست ، باشه_سهند

  نکنه درد دستت اوهوم_نفس

  حرفاست این از بیشتر لیاقتت تو نیست تشکر به نیازی_سهند

 

 علی

 

  نیومده هنوز که مسعودم موندن کجا اینا پس خدا ای

  گردش رفتن خودشون خونه تو گذاشتن مارو_باران

  اومدن نفس و سهند اهان_علیرضا

 اومدین باالخره عجب چ_مهسا

  سالم_سهند

  سالم_نفس

 (میدن رو سالمشون جواب باهم همه)

  داداش رفتین کجا_علیرضا

  گرفتیم لباس رفتیم_سهند

  گفتم دیدین _علیرضا

 ببینیم بیارین گرفتین چیا حاال خب_باران

  میارم ماشین تو از میرم االن_سهند

 برو اره_علی
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 بره ابرومون بیاره اونارم نکنه که افتادم خوابا لباس یاد یهو ک بیاره وسایلو ک میرفت داشت سهند
  ماشین سمت به رو دویدم

 سهند_نفس

 ؟ دویدی چرا شده چی چیه_سهند

  بره ابرومون نیاری اونارو_نفس

 کدوما؟_سهند

  دیگه خوابا لباس همون_نفس

  شرط یه به اما باشه اهان_سهند

  شرطی چ_نفس

  ببینمشون که_سهند

  بدم نشونت تا بیا خب_نفس

  نه اینجوری خیر نه_سهند

 ؟ چجوری پس_نفس

  تنت تو_سهند

  ببینم گمشوووو_نفس

  نیستن که غریبه ببینن اونام بیارمشون بزار پس باشه_سهند

  ها خودمه دست دیگه زمانش اما قول بابا خب خیله اه_نفس

  باشه_سهند

 میکنن شک االن دیگه بریم تا بیار خب_نفس

 

 سهند
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  کجاس مسعود ها بچه

  بیارم رو همیشگی همون رفتم بگین سهند به که گفت_باران

  شت اوه_سهند

  مگه بیاره میخواد چی_علی

  شدی خوشحال اینجوری چیه مگه اره_علیرضا

  بیاره مشروب رفته_سهند

  نمیخورم که من_علی

  یکم فقط دخترا اما( میکنه نفس به نگاه یه) . بخورن باید همه خودتع دست مگه کردی غلط_سهند

  پایم جوره همه که من _علیرضا

 

  مسعود اومدش اهان

  اوردم چی ببینین فقط_مسعود

  کنین حاضر شامو بساط یواش یواش بچ و بر_سهند

  مونده کردنش کباب فقط فلفل و گوجه با گرفتم سیخ هارو جوجه_مسعود

  من با اون_علی

  میکنم روشن رو باربیکیو میارین اونارو شما تا منم پس_علیرضا

  میکنم تشویقتون و میشینم هینجا که منم_سهند

  نشه زحمت وقت یه_مهسا

 شی خسته میترسیم اره_باران

 نداره عیب دیگه کرد میشه چیکار_سهند
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  برم تو رو_مهسا

  بودم جمهور رئیس االن داشتم رو این اندازه من_نفس

  نداری که نه_سهند

 (خندیدم فقط و کردم سکوت و افتادم سوتیم اون یاد)_نفس

 

  

 علیرضا

 

 میکردیم سعی همگی اما نبودیم خودمون حال هیچکدوم مشروب سرشم پشت و خوردیم که رو غذا
  ندیم سوتی وقت یه کنیم کنترل خودمونو

  کنیم بازی بیاین ها بچه_سهند

 ؟ ای بازی چه_مهسا

  حقیقت جرئت_سهند

  هستم اینو_باران

  عالیه اره_نفس

  میپرسم سهند از من اول پس_مسعود

 حقیقت یا جرئت خان سهند_مسعود

 جرئت_سهند

 ببوس نفسو پاشو پس_مسعود

 (میکنه نفس پیشونی از بوس یه و میشه بلند)_سهند

  نیست قبول اینجوری نه_باران
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  میگه راست_مسعود

  قبوله چطوری پس_سهند

  بگیری لب نفس از باید جون سهند میدین کشش چرا اقا_علیرضا

 ؟؟؟  جاااان _سهند

  یاال یاال_مهسا

  یاال یاال_باران

  نه یا اره(نفس گوش در)_سهند

  نداره اشکالی_نفس

 بکنین کوه میخواین مگه دیگه باش زود_علی

  (همینطور هم ،نفس نزدیک میبره سرشو)سهند

 (میشه قفل هم های لب رو لباشون یهو که میخوره گره هم به نفساشون)_نفس

 اووووووو_مهسا

 الال او_باران

  بابا نه_علی

 نداشتیم خبر ما بودین بلد هم شما_علیرضا

  نیستین کن ول االن به نه کردین شروع بدبختی هزار با که اول اون به نه دیگه بسه _مسعود

 (میخندن هم با همه)

  میپرسم من االن خب_سهند

 بپرس من از_علیرضا

 حقیقت یا جرئت ، باشه_سهند

 حقیقت_علیرضا
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 ؟ کردی بغلش یا ؟ بوسیدی بارانو حاال تا_سهند

  اره (میکنه نگاه باران به)_علیرضا

 (اووووووو میگم هم با همه)

  خخخ نداریم خبر ما کردین غلطا این از کی_مهسا

  کردین غلطا اون از غار تو علی و تو که موقع همون_باران

 (میخندن هم با همه)

 

  کنسرت بریم اینجا از فردا بخوابین همینجا ها بچه_مسعود

  اوردیم وسایالمونم خوبیه فکر_علی

 خوبه اره_سهند

 میاد خوابم من_نفس

 (همینطور ماهم)_همه

 

 سهند

 

  بودیم مونده نفس و من فقط باال رفتن همه

 نفس_سهند

 جونم_نفس

  دارم دوستت خیلی_سهند

  رو پر زورگوی همینطور منم_نفس

 ؟ میکنه قبول منو بابات نظرت به_سهند
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 عمت دختر با تو دارن دوست مادرت و پدر باشم نگران باید منم این . داری کم چی نکنه چرا_نفس
  من نه کنی ازدواج

 میگذرم مادرمم و پدر از باشه الزم اگه نمیکنم عوض دنیا با تورو موی تار یه من نباش نگران_سهند
 گذشتم االن تا که همینطور

 نزاری تنها منو میدی قول_نفس

 بدم دست از رو گلی دسته همچین دیوونم مگه بعدشم میدم قول_سهند

 باال بریم سردمه_نفس

 بریم_سهند

 

  بگیرم دوش یه برم من عشقم:گفت نفس که باال اومدیم

  عزیزم برو_سهند

  بمون منتظرم که نمیاد اگرم بخواب میاد خوابت اگه_نفس

  منتظرم_سهند

 

 نفس

 

  گذشته خونوادش از من خاطر به اون دارم دوسش کنه باور میخوام

  خریدیم که هایی خواب لباس همچنین و برداشتم ارایشمو لوازم کیف و رفتم

 ست اون و کردم خشک خودمو قشنگ حوله با بیرون اومدم رسیدم خودم به حسابی حموم تو رفتم
 مالیمم ارایش یه کردمو فر موهامو کنم فر میخوام اینبار بوده صاف همیشه موهام پوشیدم رو صورتی

 راه اتاق به رو و زدم عطرم ، عطر اهان کمه چیزی یه کردم احساس ... زدم ستم همرنگ هم رژ و کردم
 با سهند ... تو رفتم و کردم باز رو در ... نخوابیده سهند میداد نشون که بود معلوم نور در زیر از افتادم
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 پیشش و جلو رفتم اروم اروم ..میکرد برنداز منو پای سرتا داشت همینجوری و زد خشکش من دیدن
 و گرفت انگشتمو . نگو هیچی:گفتم و لباش رو گذاشتم انگشتمو بگه چیزی اومد تا تخت رو نشستم

  مطمئنی؟؟ تو: گفت

 اوهوم_نفس

  شی پشیمون بعدا که کنم کاری ندارم دوست گفتم شبم اون_سهند

 جدیه قصدم گرفتم خودمو تصمیم من سهند_نفس

 اعتماد بهت چقدر ببینی که کنم ثابت بهت خودمو میخوام ،منم گذشتی خونوادت از من خاطر به تو
  دارم دوستت و دارم

  زندگیم شدی ماه خیلی(میشه قفل هم رو لباشون و میکنه بغلش)_سهند

  ندارم بیشتر که اقا یه_نفس

 میشی خودم مال عمر اخر تا دیگه_سهند

  کن عجله پس_نفس

 خورد گره هم به نفسامون و لبامون دوباره روم اومد و تخت رو کرد دراز منو

 .... نباشه جلومون مانعی هیچ دیگه شیم هم مال دیگه بود قرار امشب

..... 

.... 

.... 

 نفس

 

  اورده برام مختلف های چیز از پر سینی یه سهند دیدم که شدم بلند خواب از شکمم زیر درد با صبح

 خانومم بخیر صبح_سهند
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 بخیر صبح_نفس

 ؟؟ خوبی_سهند

  دارم درد یکم فقط اوهوم_نفس

 دکتر بریم میخوای_سهند

 طبیعیه نه_نفس

  کنه لعنتم خدا_سهند

  میشن اینجوری همه طبیعیه میگم توروخدا نگو اینجوری عه_نفس

  پایین بریم باید بخور_سهند

  میام االن من برو تو_نفس

  ها بیای زود فقط باشه_سهند

  باشه_نفس

 

 سهند

 

  ها بچه بخیر صبح

  نیست دلت تو دل خبره چه بخیر صبح_علی

 بخیر همگی صبح_نفس

 بخیر همتون صبح-سهند

 صبح همه ی شما بخیر-مسعود

 بچه ساعت سه  پرواز داریم؟-سهند

 آره چطور مگه-علیرضا
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 هیچی همینطوری خواستم مطمئن بشم-سهند

 رفتیم نشستیم سر میز صبحونه همه خوش حال بودیم توی این چند وقت خیلی کار کردیم و همه
 باهم هماهنگ بودیم امیدوارم موفق باشیم

 بچه ها پس فردا اجرا داریم و روز بعدشم کریسمسه-علیرضا

 اره خیلی هیجان دارم-باران

 دیگه کسی حرفی نزد

 توی ارامش صبحونمون رو خوردیم

 نفس رو میدیدم که هر چند گاهی صورتش از درد مچاله میشد

از راه پله ها رفت باال منم پشت سرش بلند شدم و رفتم  میدونستم از چی درد میکشه نفس بلند شد و
 دنبالش

 چیزی شده سهند؟-مسعود

 نه چیزی نشده-سهند

 از راه پله ها رفتم باال رفتم توی اتاق

 سهند دراز کشیده بود رفتم کنارش روی تخت نشستم و گفتم:نفس می شده؟

 چشماش و باز کرد و گفت:نه این جور چیزا عادیه گفتم بهت

 اره طبیعیه ولی بد موقع بود کارمون پس فردا کنسرت داریم و تو حالت خوش نیس-سهند

 نه تا اون موقع خوب میشم -نفس

 خب تو فعال بخواب خواستیم بریم بیدارت میکنم-سهند

 باشه مرسی-نفس

 

.......... 

 علیرضا
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 جلوی فرودگاه بودیم خوشحال بودم

که کارشون تنظیم کننده اهنگ ها بود باهامون اومدن  و همه ما هفت نفر و تعدادی از بقیه بچه ها 
 سوار هواپیما شدیم

 میدونی یاد چی افتادم؟-باران

 نه-علیرضا

 یاد موقعی افتادم که از ایران رفتیم و اومدیم اینجا-باران

 اره خیلی-علیرضا

 هیجانم خیلی زیاده-باران

 منم همینطور بگیر بخواب-علیرضا

 اره میخوابم-باران

 

........ 

 باران

 

 

 از هواپیما پیاده شدیم هوای لیورپول گرم تر از منچستر بود

یه نفر اومد طرفمون و راهنماییمون کرد  طرف یه ماشین  سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم  سمت 
هتل از پنجره ماشین داشتم بیرون را نگاه میکردم لیورپول هم تقریبا شهری با بناهای قدیمی ولی در 

 با بودکل زی

 رسیدیم به هتل همه پیاده شدیم

 بچه ها اتاق ها از قبل هماهنگ شدن  دو تا اتاق رزرو شده-مسعود
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 خوبه اینطور راحت تریم-سهند

 اره خیلی خوبه-علیرضا

 میخوام باهاتون حرف بزنم  309همگی رفتیم سمت اتاقا مسعود گفت:همگی بیاین اتاق 

 خب مگه عجله داری بزار واسه فردا -نفس

 اره با نفس موافقم االن هممون خسته ایم-باران

 نه حتما باید االن بگم همگی بیاین-مسعود

 همه وارد اتاق شدیم اتاق نسبتا بزرگ بود

 هممون  خسته بودیم

 نشستیم روی مبل ها و خیره شدیم به مسعود تا حرفش را بزنه

 مسعود بگو دیگه-علیرضا

خب بچه ها میخواستم یه چیزی را بهتون بگم اونم اینه که  دخترا توی یه اتاق میخوابن و ما -مسعود
 پسرا توی یه اتاق 

 علی تا خواست چیزی بگه مسعود گفت:ساکت 

من با همتون دوستم و خودتون هم خوب اینو میدونید ولی نباید یادتون بره که من رئیس کار -مسعود
بدون هیچ حرفی بعدا   310د به حرفام گوش کنین و االن دخترا میرن اتاق شما هستم وشما هم بای

 دلیل این کارم رو بهتون میگم

 

......... 

 سهند

 

 

 باران کلید رو از مسعود گرفت و با مهسا و باران از اتاق رفتن بیرون

 مسعود این چه کاریه میکنیه؟-سهند
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 اره چته ؟-علیرضا

این این همه کنار همه خوابیدن این چند شب نخوابین چیزی بس کنین شما چه قدر بچه -مسعود
 میشه؟

 مسعود تو نمیدونی اخه چقدر سخته!-علی

 سخت باشه باید تحمل کنید االنم خستم میخوام بخوابم دیگه هیچ حرفی نزنید-مسعود

 نمیدونستم مسعود چه بالیی سرش اومده

این جا دو تا اتاق داشت مسعود توی یکی از اتاق ها خوابیده بود توی هر اتاق دو تا تخت وجود 
 داشت  

خیلی خسته بودم روی تخت دراز کشیدم صدای خرو پف مسعود بلند شد چقدر سریع خوابید علیرضا 
 اومد تو و گفت:سهند اینجا میخوابی؟

 اره تو و علی اون یکی اتاق بخوابین-سهند

 

 

......... 

 علیرضا

  

 بچه ها لباس هاتون رو بپوشید باید بریم عکس بگیریم-مسعود

رفتم لباس رو پوشیدم خیلی به تنم  میومد یه کت و شلوار مشکی بود با پیرهن سفید و یه کراوات 
 قرمز خیلی خوب بود و البته یه کفش مجلسی مشکی که تیپم  روکامل میکرد 

 ود و علی هم دقیقا یه نوع لباس پوشیده بودناز اتاق اومدم بیرون سهند و مسع

 بیاین بریم ماشین اومده دنبالمون-مسعود

 دخترا هم با ما میان؟-سهند

 نه اونا زود تر رفتن اونجا میبینیمشون-مسعود
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سهند پوفی کشید و راه افتاد از هتل اومدیم بیرون و یه ماشین مشکی جلوی هتل وایساده بود سوار  
 کردیم ماشین شدیم و حرکت

خیلی برام مهم بود مسعود چرا این کار هارو انجام میده دلیلش چیه؟برام سوال بود که هدفش از دور 
 کردن ما چیه؟

رسیدیم و همه پیاده شدیم یه اتلیه بود که  ظاهرا  خیلی شیک بود مسعود گفت:بچه ها بیاین بریم 
 تو دخترا اینجان

بست  وارد اتلیه که شدیم باران و نفس و مهسا  خوشحال شدم یه لبخند کوچیکی روی صورتم نقش
رو دیدم که مثل ما کت پوشیده بودن و البته رنگ سفید که خیلی خانوم شده بودن  روی صندلی ها 
نشسته بودن و داشتن باهم حرف میزدن با دیدن ما بلند شدن و اومدن سمتمون  باران اومد کنارم 

 وی چشماش وایساد و زل زد توی چشمام  منم زل زدن ت

 دلم برات تنگ شده بود-باران

 من بیشتر-علیرضا

مسعود با صدای بلندش که میگفت بیاین اماده بشیم فضای رمانتیک بین من و باران را بهم زد  من و 
 باران به اجبار از هم دور شدیم و رفتیم پیش مسعود

 گرفتن عکس یه مرد قد بلند اومد کنارمون وایساد و گفت:داخل این اتاق بشین برای 

 هممون وارد یه اتاق شدیم که چهار دیوارش سفید بود 

اون مرده که فهمیدم اسمش  جک هست  برگشت رو به ما و گفت: شما فردا کنسرت دارین و به نظرم 
 خیلی توی کارتون موفق هستین و فردا کارتون رو خیلی عالیی پیش میبرین  

 عکس گرفتن شدیم  بعد از یه چیدمان برای عکس گرفتن همگی اماده

چیدمان این طور بود که مسعود اول از همه بود بعد پشت سرش سهند و نفس بودن بعد پشت سر 
 سهند و نفس ،باران و مهسا کنار هم وایساده بودن من و علی  هر کدوم یه طرف وایساده بودیم 

 پخش میشه  بعد از اینکه عکس رو گرفتن بهمون گفتن این عکس تا یک ساعت دیگه توی کل شهر

 

......... 



 

200 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سهند

 

وارد اتاق شدیم امروز روز خسته کننده ای نبود ولی نمیدونم چرا انقدر خسته بودم شام رو بیرون 
 خورده بودیم   

 بچه ها بگیرین بخوابین فردا روز خیلی مهمیه-مسعود

 من که خیلی خوابم میاد برم بخوابم-علیرضا

 شب بخیر-مسعود

 شب بخیر-علی

راز کشیدم و به نفس پیامک دادم جواب نداد حتما خوابیده منم خوابم میومد و نمیدونم روی تختم د
 چیشد که خوابم برد

 

 

.......... 

 علیرضا

 

  

 یه نگاه به ساعتم کردم دیدم ساعت یک و نیم شبه خواب از سرم پریده بود

بلند شدم رفتم توی بالکن جلوم دریا بود خیلی قشنگ بود دست کردم توی جیبم و سیگار رو از توی 
جیبم در اوردم و با فندک روشنش کردم  و شروع کردم به کشیدن اخرین باری که سیگار کشیدم باران 

باران و  اونواز دستم گرفت و پرت کرد و نزاشت همشو بکشم سیگارم تقریبا نصف شده بود دلم هوای
 کرده بود توی همین چند دقیقه ای همین طور باران رو 

 نگاه می کردم ...

 زبونم قفل شده بود . نمی تونستم 
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 حرف بزنم 

 علیرضا ؟؟؟ -باران 

 )سکوت (  -علیرضا 

 زندگیم با توأم . عشقم حواست  -باران 

 کجاس یه ساعته ؟؟؟ 

 باران جونم راستش من هر  -علیرضا 

 وقت تو تنهایی هام بهت فکر میکنم 

 کلی حرف آماده می کنم که بهت بگم

 ولی وقتی تو رو می بینم ، همشو 

 فراموش می کنم .... هر وقت چشاتو 

 می بینم ، همه چی یادم میره ....

 

 نامرد فک کردی من این حسو  -باران 

 ندارم ؟؟؟ ..... علیرضا بخدا نفسم به 

 . تو که نفست بنده ، نفسه من ...

 نمی دونی من چی می کشم 

 

 ) یه لبخند عاشقانه میزنه (  -علیرضا 

 

 زندگیه من دوس دارم یه خورده -باران 

 از خودت برام بگی . از گذشتت 
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 قلبه من راستش من خیلی  -علیرضا 

 گذشته مو دوس ندارم که حاال بخوام 

 تعریفش کنم . بهترین اتفاق گذشته ی 

 من رفاقت با داداشم سهند بود که از 

 بچگی با هم بودیم و با هم بزرگ شدیم 

 و بعدش هم تو دبیرستان علی باهامون

 دوست شد . من با هرکسی رفاقت 

 نمی کردم چون آدم مشکل پسندی بودم

 و االنم هستم ... درباره ی خانواده هم ..

 چون خواهر برادرام خیلی از خودم 

 بچگیمو تو تنهایی  بزرگ تر بودن ، من

 گذروندم ....

 

 خب  -باران 

 

 باران جونم ول کن گذشته ی  -علیرضا 

 منو . من گذشته ی درخشانی نداشتم 

 که بخوام ازش تعریف کنم 

 

 باشه عشقم هرجور راحتی ... -باران 

 باور کن منم اصال گذشته ی خوبی نداشتم و نمی خوام راجبش حرف 

 بزنم ...
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 ما به هم رسیدیم که اصال  -علیرضا 

 زندگیه بده همدیگه رو جبران کنیم ...

 

 البته هنوز نرسیدیم هاااا  -باران 

 پررو نشو شاید من جوابم منفی بود 

 

 آهااااا ایجوریه دیگه ... -علیرضا 

 اصال مگه من ازت خواستگاری کردم 

 که میگی شاید جوابم منفی بود 

 

 ) چپ چپ نگاش می کنه (  -باران 

 

 علیرضا بغلش می کنه و میگه : 

 دردت به جونم غلط کردی جوابت

 منفی باشه مگه دست خودته ؟؟؟ 

 من بدون تو دق می کنم میمیرم 

 خونم گردنت می افته هاااا ....

 

 باران هم سفت بغلش می کنه و میگه :

 نفسه من فک کردی به همین سادگی 

 دست از سرت بر می دارم ؟؟؟ 
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 منی من بدون تو نخیر .... تو عمره 

 چطوری زندگی کنم ؟؟؟؟؟؟ 

 

 عااااااااشقتم  -علیرضا 

 

................ 

 باران 

 

 واااااای خدا چه حس خوبی دارم ...

 چه ارامشی داره بغلش ....

 نمی دونم چطوری این احساسمو 

 توصیف کنم ...

 

 عشقم برگردیم ؟؟؟  -علیرضا 

 

 هر چی تو بگی  -باران 

 

 بیا یکم قدم بزنیم تو ساحل  -علیرضا 

 بعد برگردیم 

 

 دست همو گرفتیم و قدم زدیم ...

 وقتی اومدیم خونه دیدم همه خوابن 
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 منم که کلی واسه فردا انرژی گرفته

 بودم رفتم خوابیدم 

 

.............. 

 علیرضا

 

 اومدم خونه که یکی گفت : 

 خوش گذشت ؟؟؟ 

 

 برگشتم دیدم سهند . گفتم : 

 داداش جون ترسیدم ، چیو خوش 

 گذشت ؟؟؟ 

 

 خودتو به اون راه نزن من که -سهند 

 می دونم کجا بودی 

 

 خندیدمو رفتم تو اتاق و خوابیدم 

 سهند

 

 

داشتم یه خواب عالی میدیدم البته شاید از نظر من عالی باشه چون تو خوابم منو نفس ازدواج کرده 
 بود . که یهو ...بودیم و حتی بچه مونم به دنیا اومده 
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 علیرضا_پاشو داداش دیر شد باید بریم 

 سهند_هان ؟ چی دیر شد ؟

 علی_سهند داداش لیلی زن بود یا مرد ؟؟

 سهند_فکر کنم زن بود 

 علی_افرین چ قدر فکر کردی تا ب نتیجه رسیدی 

 روزی روش تمرکز کرده بودم  17سهند_یه 

 علیرضا_بسه بابا شما که هیچ کدوم کم نمیارین . پاشین حاضر شین باید بریم دنبال دخترا 

 سهند_اوه شت 

 علی_چیشد برق گرفتت

 سهند_باید برم یه چیزی ب نفس بگم

 علیرضا_چی بگی دیگه االن میریم میبینیش دیگه 

 سهند_در مورد تیپمونه داداچ 

 علیرضا_اهااااان پس از اون لحاظ

 یشد ب ماهم بگین بریم تیپ بزنیمعلی_نم

 سهند_شما که رو صحنه نمیچرخین شما نشستین پشت جاز و اینجور چیزا 

 ماییم ک باید بچرخیم و نگاها بیشتر رو ماس 

 علیرضا_اوکی ولی زود بیای 

 سهند_جنگی اومدم 
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 نفس

 

 حاال چی بپوشیم بر و بچ 

 باران_نمیدونم بخدا منم دارم دیوونه میشم 

 

 اووووووو چ خوشگل شدی عزیزم این خیلی بهت میاد

 مهسا_نه بابا خوب نیست هندونه زیر بغلم نکن

 باران_نه ابجی جونم واقعا محشر شدی فکر کنم علی ببینتت سکته رو بزنه 

 مهسا_زبونتو گاز بگیر بیشعور 

 باران_باشه هاپو نشو گل من 

 باران_ایناهاش خودشه منم لباسمو پیدا کردم 

 اقا پس من چی بپوشم نفس_

 

 )صدای در بلند میشه(

 

 مهسا_کی میتونه باشه ؟

 نفس_من باز میکنم 

 رفتم و در رو باز کردم و با دیدن چهره سهند ناخود اگاه لبخند نشست رو لبم 

 سهند_سالم خانوم خانوما 

 نفس_)با کالفگی میگه:سالم 

 سهند_چی شده عزیزم 

 ارم دیوونه میشم از صبح نفس_نمیدونم چی بپوشم واسه امروز د
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 سهند_منم به خاطر این مزاحم شدم 

 نفس_یعنی چی ؟

 سهند_یعنی اینکه یادته رفتیم خرید دهن فروشنده سرویس شد ؟؟

 نفس_واییییی اصال یادم نبود عاشقتم فعال 

 )در رو میبنده(

 

 سهند

 

 چرا همچین کرد این خله من .

 

 کم کم دارن اماده میشنبرگشتم تو اتاق خودمون ک دیدم بچه ها هم 

 علی یه شلوار جین با یه تیشرت سفید و کفش سفید پوشیده بود خوشتیپ شده بود کلک 

 علیرضا هم یه شلوار کتان مشکی و یه پیرهن اسپرت مشکی و کتونی مشکی 

سر تا پا مشکی زده بود خواستم یه تیکه بهش بندازم ک دیدم واقعا بهش میاد پس ساکت شدم و 
 دم حاضر شم رفتم ک خو

 رفتم سر کمد و لباسای اون روزو در اوردم شلوار کتان کرمی و یه پیرهن مشکی اسپرت و کتونی مشکی 

 

 خب دیگه فقط موهام مونده 

 رفتم جلو اینه و با چسب و سشوار حسابی حالتشون دادم و یکمم عطر زدم 

که همیشه خوشتیپی جای تعجب یکم خودمو تو اینه دید زدم و با یه پوزخند جواب خودمو دادم )تو 
 نداره(
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 نفس_سقف ریختا 

 سهند_عه تو از کی اینجایی ؟

 چ خوشگل شدی عشقم 

 نفس_تو هم همینطور خواستم بگم گفتم پر رو نشه بوس بخواد 

 سهند_ عه حاال که خودت یادم انداختی یاال بوسم کن 

 نفس_بچه ها منتظرن دیر میرسیما 

 مسهند_یاال تا بوسم نکنی نمیا

 نفس_اوووووم خوبه ؟

 سهند_چرا ک نه بریم 

 

دوتایی رفتیم و سوار شدیم خداروشکر اینبار دیگه دخترا یه ماشین پسرا یه ماشین نبود هرجا 
 مینشستی نشسته بودی 

 

تو این فکر بودم که اخر کنسرت با بچه ها یه کار تیمی انجام بدیم ک بیشتر جلب توجه کنه ک دیدم 
 شونم  ...علیرضا میزنه رو 

 علیرضا_دادش قصد پیاده شدن نداری 

 سهند_چرا برین اومدم 

 

رفتیم تو سالن . نیم ساعت تا اجرا مونده بود و ما باید تو این نیم ساعت دم و دستگاهو راه 
 مینداختیم و نکات ضروری هم مسعود برامون میگفت

 

 

 د تقریبا سالن پر شده بود و چند دقیقه ای تا اجرامون نمونده بو
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 مسعود_بچه ها همه جمع شین 

ببینید این اجرا هم واسه من هم واسه خودتون خیلی مهمه پس رو سفیدم کنین مثل تو تمرین باشین 
 عالیه

 برابر تمرین بهتر  3سهند_تمرین چیه بابا جمع کن حاال نشونت میدیم 

 مسعود_خدا از دهنتون بشنوه

 نفس_میشنوه میشنوه نگران نباش 

 

ه ها االنه که دونه دونه صداتون کنن ..هرکی رو که صدا کرد میره اونجا یه تعظیم رو مسعود_خب بچ
 به مردم میکنه و میره سر پستی ک داره... 

 

 همه باهم : چشم 

 

 اول از همه علی رو صدا کردن که با انرژی پرید رو صحنه و تعظیم کرد و رفت نشست پشت جاز 

لبخند گوشه لبشه رفت و کار علی رو انجام داد و رفت نشست  دومین نفر باران بود اونم ک همیشه یه
 و گیتارشم دستش گرفت..

سومین نفر علیرضا بود خیلی شیک و مجلسی رفت و یه احترام به مردم گذاشتو رفت نشست پشت 
 پیانو 

.. 

چهارمین نفر مهسا بود دل تو دلش نبود ک صداش کنن ک یهو یاد یه چیزی افتادم و دویدم سمته 
 اونی ک اسمارو میخونه و سفارش کردم ک من و نفس و باهم بخونه 

 

مهسا هم رفت و به دور از انتظار رفت و پشت تمبک ها وایساد چون اون همیشه ویولن میزد همه 
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 ره خیالمونو راحت کرد که تواناییشو داره تعجب کردیم و اون با یه اشا

 

 سهند_نفس

 نفس_هوم 

 سهند_رفتیم باال باهم صدامون میکنن تعظیم نکنی دو تا با مشت بزن رو قلبت 

 که تو ای کارم ست باشیم 

 نفس_خوب بلدی ها 

 سهند_هه اختیار داری 

 

 گوینده سالن:خب نوبت میرسه به قلب این گروه ....

 بدو نفس_صدامون کردن 

 

 باهم رفتیم باال و کنار هم اون حرکت تمرین شده رو انجام دادیم ک باعث ذوق بچه ها هم شد

 

 مسعود_شروع کنین 

 

 تا دایره نوری رو ما شش نفر بود ک فضا رو خیلی خاص کرده بود  6یهو همه برقا خاموش شد و فقط 

 

 با اشاره به بچه ها گفتم حاضرین ک اونام جواب مثبت دادن 

بعد یه نگاه به نفس کردم از قیافش معلوم بود یکم استرس داره داشت نگای اطراف میکرد که یهو یه 
 بوس از گردنش کردم ک صدای مردم سالن و فرا گرفت ک تشویق میکردن 

 و نفسم ب خودش اومد 
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 سهند_حاضری عشقم ؟

 نفس_با تو همیشه حاضرم 

 سهند_پس بچه ها بریم 

 

 

 سهند

 

 مونده بود فقط یه قدممممم

 که بی بهونه برسیم به هممم

 نمیدونم چی باعث شد که گمت کنمممم

 که هرشب تو بغض و گریه یادت کنممم

 

 نفس

 

 اره من بدمممم

 دارم تقاص بد بودنامو میدمممم

 ای نامه ی اخره که حرفامو میگمممم

 من و به دستای گریه نسپارتمممم

 

 سهند

 

 هخستم از اینکه تنهاییم هی سرزنش کرد
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 قلبمو دائم تو فکر فرداییم 

 

 به این امید که میایی 

 

 اخه نبودت شکستم میده

 

 برگردی قلبم عاشقت میشه

 اینو قول میدهههه

 اره قول میدم 

 

 نفس

 

 قول میدم اونی که میخواستی میشم

 

 فقط باش پیشم 

 

 بی تو تار میشمممم 

 

 بی تو یه قاب کهنه و شکسته رو دیوار میشمممم
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 اهنگ()ریتم 

 

 سهند

 

 حتی واسه یه بارم 

 

 بزار پیشت بشینم و تا صبح ببارمممم

 

)تو حین خوندن بودم که دیدم نفس اشکاش سرازیر شده .. بغلش کردم و ادامه دادم اون تو بغلم بود 
 و میخوندم(

 

 )همین کارم باعث شد دوباره صدای جیغ و هورای مردم بلند شه (

 

 رمممماخه به جز تنهایی چاره ای ندا

 

 میدونم ببینیم میگی دوستت ندارم 

 

 عزیییزم حرفای دلمو تو نامه مینویسممم

 

 این نامه ی اخره که حرفامو میگممم

 

 منو به دستای گریه نسپارتمممم
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 نفس

 

 خستم از اینکه تنهایی هی سرزنش کرده 

 

 قلبمو دائم تو فکر فرداییم

 

 به این امید که میایی

 

 اخه نبودت شکستم میده 

 

 برگردی قلبم عاشقت میشه

 

 اینو قول میدههههه

 اره قول میدممم

 قول میدم اونی که میخواستی میشم

 

 نفس و سهند

 

 فقط باش پیشم 

 

 بی تو تار میشم 
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 بی تو یه قاب کهنه و شکسته رو دیوار میشم

 

 )با تموم شدن اهنگ یهو همه از جاشون بلند شدن و شروع به دست زدن و هورا کشیدن کردن (

 

منم یه نگاه به بچه ها انداختم هممون ذوق کرده بودیم . این ماییم ک دارن تشویقمون میکنن ؟ 
 یعنی موفق شدیم ؟

 که با صدای مسعود به خودمون اومدیم 

 

 مسعود_عالی ، دم همتون گرم واقعا رو سفیدم کردین 

 

 سهند_پس چی مارو دست کم گرفتی 

 بیرون منتظره میریم خونه مسعود_خب دیگه پر رو نشین برین ماشین 

 باران_ای جانم یعنی دیگه قرار نیست تو هتل باشیم 

 مسعود_نه دیگه ازاد ین

 

 علی_چه شود 

 مهسا_اقایون فقط هول برتون نداره خخخ

 سهند_ببینم نفس کو 

 باران_بعد اجرا با سرعت داشت رو به درب خروجی میرفت

 سهند_اینو االن میگی ؟؟؟

 



 

217 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . از راننده ها پرسیدم اینجور کسی رو ندیدین که یکیشون گفت از این طرف رفت  دویدم و رفتم بیرون

اونجایی که گفت و ادامه دادم ک رسیدم ب یه کوچه خیلی باریک رفتم تو کوچه که دیدم یه گوشه 
 نشسته و داره گریه میکنه 

 سهند_نفسم داشتم میمردم کجایی پس

 نفس_)سکوت(

 رفتمو بغلش کردم و گفتم  

 سهند_عشقم چی شده چرا گریه میکنی 

 من تحمل گریه تورو ندارم 

 نفس_تا حاال به این فکر کردی که اگه خونواده هامون قبول نکنن چی میشه 

 سهند_چرا قبول نکنن اخه 

 نفس_من اگه داداشم نبود االن خیلی وقت بود واسه منفعت کار بابام زن یکی دیگه بودم 

 سهند_چی میگی نفس 

من بابام همچین ادمیه حاضره به خاطر اینکه شرکتش سود کنه و از لحاظ کاری پیشرفت نفس_اره 
 کنه حتی از دخترشم بگذره 

 سهند_من همچین اجازه ایو نمیدم 

 نفس_اخه چطوری 

 سهند_الزم باشه به خاطر تو دنیارو به اتیش میکشم 

 نفس_قول بده . قول بده هیچوقت تنهام نزاری 

موقعی که بریم ایران رسما بیام خواستگاریت اگرم قبول نکنن حاضرم از کل سهند_بهت قول میدم 
 ثروتم بگذرم و اونارو همه به بابات بدم تا راضی شه 

 نفس_خیلی دوستت دارم 

 سهند_منم دوستت دارم . جون من دیگه گریه نکن 

 نفس_گوشیت داره زنگ میخوره 
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 سهند_هووووف راست میگیا 

 

 +الو 

 کجایین پس نفسو پیدا کردی_الو سهند 

 +اره داداش پیداش کردم شما برین خونه ما خودمون بعدا میایم 

 _باشه ولی کجا میمونین شب 

 +شاید یه هتل شایدم برگردیم خونه 

 _باشه پس فعال 

 +خدافظ 

 

 نفس 

 

 چرا گفتی نمیایم ؟

 

 سهند_چون که نمیریم 

 

 نفس_پس کجا میریم 

 

 سهند_راه بیوفت 

 

 نفس_تا نگی کجا نمیام 
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 سهند_میخوایم بریم عشق و حال 

 

 نفس_نه بابا ؟

 

 سهند_اره بابا پاشو 

 

 نفس_بریم فقط میشه پیاده رفت ؟

 

 سهند_چرا نمیشه تو جون بخواه 

 

 راه افتادیم و همینطور تو خیابون داشتیم قدم میزدیم که یهو 

یی که توی ایران فقط یه دانشجو بودیم یه جمعیت اومدن طرفمون هم من هم سهند شوکه شدیم ما
 االن به کسی تبدیل شدیم که ازمون امضا و عکس میگیرن 

بعضیا درخواست عکس گرفتن میکردن بعضیا هم درخواست امضا میکردن من و سهند هم   
 درخواست هاشون  رو با روی خوش جواب میدادیم 

عکس میگرفتیم یکم خسته شده بودیم که  خیلی وقت بود داشتیم  به مردم امضا میدادیم و باهاشون
یه نفر من و از بین جمعیت کشید  بیرون دیدم سهند هستش بعد خیلی زود سوار یه ماشین مشکی 

 شدیم 

 چرا همینطور الکی راه افتادین توی خیابونا خب معلومه این طور میریزن روی سرتون!-علیرضا

 اوال سالم دوما ما متعلق به این مردمیم-نفس

 من که حریف زبون تو یکی نمیشم-علیرضا

 معلومه!-نفس
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............ 

 مهسا

 

 به به شما دو تا کجا بودین؟-مهسا

 خواستیم یکم بریم بگردیم که اسیر هوادارن شدیم-نفس

 اوه اوه  هواداران هنوز یه کنسرت دادیما-علی

 دور از این حرف ها ولی کار خیلی خوب پیش رفت-مسعود

 خوب بود مشهور شدیم اره خیلی-باران

 اره خیلی خوب بود هنوز باورم نمیشه توی این مدت کم اماده بشیم -علی

 من خستم میرم استراحت کنم-سهند

 اره منم میرم خیلی خستم-علیرضا

 اره دو روز دیگه کنسرت داریم باید استراحت کنیم تا دوباره اماده بشیم-مسعود

 

 دخترا برن توی اتاق خودشون-مسعود

ه نگاه کسل کننده بهم کردیم و رفتیم کسی چیزی نگفت چون همه خسته بودیم و حس و حال همه ی
جواب دادن و نداشتیم باالخره که تموم میشه رفتیم توی اتاق خودمون و دراز کشیدم روی تخت روز 

خیلی خوبی بود نتیجه کارامون رو گرفتیم پس فردا هم کنسرت داشتیم دوست دارم اونم خیلی خوب 
 ام بدیم و توی همین فکرا بودم که خوابم بردانج

 

 

............ 

 علی
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 الو سالم-

 :سالم خوبی 

 مرسی تو  خوبی؟-

 :مرسی خوبم

 مهسا با بچه ها بیاین اینور برای نهار تا دور هم باشیم-

 :)جیغ (چه خوب

 مهسا-

 :جونم

 مرسی که هستی-

 :فدات شم قطع کن االن میایم اونجا

 

داشتم با خودم فکر میکردم چقدر حس خوبیه که برای یه نفر خیلی مهم هستی با گوشی رو قطع کردم 
 صدای علیرضا ریشه افکارم پاره شد:علی داری به چی فکر میکنی؟

 هیچی فقط یکم کسلم-علی

 یکم تحرک ادم رو از کسلی در میاره بعد از نهار یکم تحرک بکن-علیرضا

 اره همین کار رو میکنم-علی

 دن دخترا اومده بو

 باران و مهسا و نفس سالم کردن و ما هم جواب سالمشون رو دادیم

 سالم اقا-مهسا

 سالم خانوم دلم واسه خل بازیات تنگ شده بود-علی

 من خلم؟ باشه باشه میبینمت تو فقط یه بار دیگه بیای طرف من خودت میدونی!-مهسا
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 صورتش را با حالت قهر ازم برگردوند

 میگردونی؟ حاال صورتتو از من بر-علی

 اره مشکلیه-مهسا

 دویید منم افتادم دنبالش

 وایسا ببینم -علی

 )با خنده ( وای نمیستم اگه میتونی بیا منو بگیر-مهسا

 باشه-علی

 بعد از اینکه چند دور خونه رو زدیم گرفتمش

 ولم کن دییونه-مهسا

 تا اومدم جوابشو بدم مسعود گفت:شما دو تا خجالت نمیکشین؟

 کردم بدون اینکه چیزی بگیم رفتیم نشستیم سر میز برای نهارمهسا رو ول 

 با شماهام  چرا بچه بازی درمیارین؟ خیر سرم چه کسایی رو انتخاب کردم-مسعود

 همه شروع کردیم به غذا خوردن کسی حرفی نمیزد نگاه مهسا کردم یه چشمک زد که دلم زیر و رو شد

 اد اوری کوتاه برای کنسرت بچه ها عصر میریم استودیو برای یه ی-مسعود

 خیلی خوبه-علیرضا

 اره خیلی خوبه اینطوری یاد آوری میشه-سهند

 واال من خستم-باران

 قرار نیست کار زیادی انجام بدیم-مسعود

 اره فقط یه یاد آوری ساده هستش-نفس

 دیگه کسی چیزی نگفت

یکم استراحت کنن تا عصر بریم بعد از اینکه غذا خوردنمون تموم شد دخترا رفتن توی اتاق هاشون تا 
 استودیو
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 منم  بدنم  و  سرم هم  درد میکرد  

 بچه ها من میرم یکم استراحت کنم-علی

 برو داداش-سهند

 فقط به خواب زمستانی نری!-علیرضا

 )هر چهار نفرمون خندیدیم (

 نه نترس -علی

 شدم اومدم توی اتاق و روی تخت دراز کشیدم سرم ناجور درد میکرد شاید مریض

 توی همین فکرا بودم که خوابم برد...

 

 

................ 

 علیرضا

 

یه نگاه به ساعتم کرد ساعت چهار عصر بود  سهند یه نگاهی به من کرد و گفت:برو علی را بیدار کن که 
 باید بریم استودیو

 بلند شدم رفتم توی اتاق علی مث چی خوابیده بود

 علی-علیرضا

 انگار  نه انگار

 تر گفتم:علییبلند 

 بازم جواب نداد یه لیوان کنار تختش بود برش داشتم ریختم روی صورتش

 هااا چیه؟ چی شده؟من کیم؟اینجا کجاس؟-علی

 )با خنده ( بلند شو بابا میخوایم بریم استودیو-علیرضا
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 علیرضا-علی

 جونم-علیرضا

 سگ تو روحت-علی

 خیلی ممنون از لطفت-علیرضا

 یی هم دارهبرو بیرون  عه چه رو-علی

 از اتاق اومدم بیرون دیدم سهند و مسعود حاضر شدن

 شما چقدر سریع حاضر شدین-علیرضا

 مشکلی داره!؟-سهند

 نه نه هیچ مشکلی نداره-علیرضا

 بدو حاضر شو وایساده داره با ما حرف میزنه-مسعود

هم سفید انتخاب رفتم توی اتاق یه پیرهن شیری با یه دست کت و شلوار بژ و یه کراوات سفید کفش 
کردم از در که رفتم بیرون دیدم علی هم حاضر شده نشسته کنار اونا و دارن باهم حرف میزنن تا 

 خواستم اعالم وجود بکنم دخترا هم حاضر و اماده وارد اتاق شدن 

 باران تا چشمش به من افتاد گفت:وای چه خوشتیپ شدی علیرضا الهی قربونت برم

 ین هیوال بری بیاین بریم که دیر شد تو نمیخواد قربون ا-سهند

 )همه خندیدیم (

 باشه سهند خان بهم میرسیم-باران

 من از این رسیدنا خیلی خوشم میاد-سهند

همه سوار ماشین شدیم و رفتیم حدودا یک خیابون گذشته بود که ماشین وایساد و مسعود گفت:بچه 
 ها پیاده شین

 میومدیم چه قدر فاصلش کم بود میگفتی پیاده-علیرضا

 اتفاقا پیاده دیر میرسیدیم-مسعود

 چطور؟-علیرضا
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 تا حاال پیاده شو برات میگم-مسعود

 از ماشین پیاده شدم و گفتم:خب

 ماها رو االن همه میشناسن دیگه نمیتونیم راحت رفت و امد کنیم-مسعود

 اهان از اون لحاظ-علیرضا

همه وارد استودیو شدیم بچه ها دیگه من چیزی یاد اوری نکنم همه برین سر جاهای خودتون برای 
 این کنسرت من و علی روی سن هستیم همه سرجاهای خودشون بودن 

 مسعود شروع کرد به خوندن: 

 نگم برات...

 لحظه لحظه رو به رومی  

 روبه راهم زندگیمی ارزومی

 چی میگمتو رومیبینم و دیگه نمیدونم 

 ای وای   چقدر اروم تر از روزای دیگم

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات

 نگم برات چقدر قشنگه دیوونگیات

 نگم برات از صدات از عالقم به چشات

 خودت از چشام بخون خالصه نگم برات

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات

 نگم برات چقدر قشنگه دیوونگیات

 از عالقم به چشات خودت از چشام بخون خالصه نگم برات... نگم برات  از صدات

 

 علی:

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات
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 نگم برات چقدر قشنگه دیوونگیات

 نگم برات  از صدات از عالقم به چشات 

 )علی سرفه کرد (

فه اه د المصب چرا سرفه کردی این همه زحمت میکشیم بعد علی خان میاد وسط اهنگ سر  -سهند
 میکنه 

 ببخشید-علی

 یه بار دیگه میریم همه سر جاهاشون-مسعود

 

 مسعود:

 

 نگم برات...

 لحظه لحظه رو به رومی  

 روبه راهم زندگیمی ارزومی

 تو رومیبینم و دیگه نمیدونم چی میگم

 ای وای   چقدر اروم تر از روزای دیگم

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات

 دیوونگیاتنگم برات چقدر قشنگه 

 نگم برات از صدات از عالقم به چشات

 خودت از چشام بخون خالصه نگم برات

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات

 نگم برات چقدر قشنگه دیوونگیات

 نگم برات  از صدات از عالقم به چشات خودت از چشام بخون خالصه نگم برات...
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 علی:

 

 نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات

 برات چقدر قشنگه دیوونگیات نگم

 نگم برات  از صدات از عالقم به چشات خودت از چشام بخون خالصه نگم برات...

 حسم بهت عمیقه و بدجور واست میمونه اخه دیوونه نمیشه بیخیال بشم

 )علی سرفه کرد (

 علی خیلی بیشعوری-سهند

 سهند بلند شد رفت طرف علی و یه سیلی زد تو گوش علی 

 بی عرضه ادم-سهند

 سهند چرا این کار رو کردی؟-مسعود

 دیوانه ی وحشی خب سرفه کرده قتل که نکرده -مهسا

از همون اول که باهم دوست شدیم خوشم ازت نمیومد اگه به اسرار علیرضا نبود هیچ وقت -سهند
 باهات رفاقت نمیکردم

 بسه سهند -علیرضا

 بگه رفت بیرون علی یه نگاه طوالنی به سهند کرد و بدون اینکه چیزی

 سهند برات متاسفم-نفس

 سهند کارت خیلی بد بود-مسعود

 مهسا خواست بره دنبال علی که مسعود گفت:ولش کن باید تنها باشه

 منم برات متاسفم-باران

 چرا این حرفارو زدی-علیرضا
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 حقش بود-سهند

 مهسا داشت گریه میکرد کار سهند خیلی خیلی زشت بود

 ند زدین بیاین بریم خونه گ-مسعود

همه سوار ماشین شدیم رفتیم هتل رفتم توی اتاق درسته من توی دوران دبیرستان از علی زیاد خوشم 
نمیومد ولی دیگه االن نباید سهند این کار رو نمیکرد االن علی مث داداش برام میمونه هر چی زنگ 

 میزدم به علی جواب نمیداد

 هسا هم هر چی زنگ میزد جواب نمیدادشب ساعت نه بود هیچکدوم میل به غذا نداشتیم م

 باران گوشیش زنگ خورد رفت توی اتاق بعد از چند دقیقه صدای جیغ از توی اتاق اومد

 یا ابلفضل-علیرضا

 یا خدا-باران

سهند -همه دوییدیم توی اتاق باران بیحال افتاده بود روی تخت گوشیش هم قطع شده بود مسعود
 برو اب قند بیار

 هخدایا چی شد-نفس

 خدایا-مهسا

 باید ببریمش بیمارستان -علیرضا

 مهسا حاظرش کن باید ببریمش بیمارستان

 مهسا و نفس موندن توی اتاق تا حاظرش کنن

 وای قلبم داره تیر میکشه یعنی چیشده؟

 مشکلی برای پدر  و مادر یا اقوامش افتاده؟

 مهسا و نفس  باران رو حاظر کرده بودن

 م به نزدیک ترین بیمارستانسوار ماشینش کردیم و  رفتی

 چی شده!؟-دکتر

 بیهوش شده نمیدونیم در اثر چی-علیرضا
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 باشه حتما رسیدگی میشه-دکتر  

 روی صندلی توی بیمارستان نشستم

مهسا و نفس داشتن گریه میکردن ولی من انگار صدای هیچی را نمیشنیدم اگه اگه خدایی نکرده 
 بالیی سر باران بیاد چی؟

 گرفتم سرم رو به صندلی تکیه دادم فقط ارزو میکردم چیزی بهش نشهزبونم رو گاز 

 با صدای دکتر از جام پریدم

 شما جز اقوامشون هستید؟-دکتر

 بله بله چیشده اقای دکتر-علیرضا

چیز خاصی نیست فقط یه شوک بزرگ بهشون وارد شده االن هم خواب هستن فردا مرخص -دکتر
 میشن

 خیلی ممنون اقای دکتر-علیرضا

 خواهش میکنم وظیفس-دکتر

 خدایا شکرت-نفس

 خدیا ازت ممنونم-مهسا

 میشه ببینیمش-علیرضا

 بله میتونید-دکتر

 ممنونم-علیرضا

 امر دیگه ای نیست؟-دکتر

 خیلی ممنون دکتر اقای دکتر -علیرضا 

 راه اتاق باران و در پیش گرفتم خدایا شکرت که چیزی به بارانم نشده بود

 

................ 
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 علی

 

هنوز باور نمیکنم به  حرفای   اون سهند و علیرضایی که بهم میگفتن داداش  ولی در واقع هیچ ارزشی 
براشون نداشتم ازشون هم پرسیدم ولی گفتن تو بهترین دوستی هستی که داریم خدایااااا اخه چرا!؟ 

 اگه همون زمان بهم میگفتن اینقدر نمیشکستم 

زدم و همراه با خاطراتم دادمشون بیرون یعنی چی هنوز درکش برام  سیگارم رو روشن کردم پک عمیقی
 سخته بعد از این همه سال دوستی االن بخواد بهم این طور حرفا رو بهم بزنه کنار اتیش نشسته بودم 

 فردا کنسرت داریم ولی برام مهم نیست 

 دوباره یه سیگار دیگه روشن کردم....

 

 

.............. 

 نفس

 

 ومسعود اومدیم هتل ولی مهسا و علیرضا موندنمن و سهند 

روی تختم دراز کشیدم امروز روز خیلی خیلی بدی بود اون از رفتار سهند با علی اینم از حال و روز باران 
شاید امروز جز بدترین روازی عمرم بود خیلی خسته بودم  حتما کنسرت فردا هم کنسل میشه توی 

 خوابم برد...همین فکرا بودم که از خستگی زیاد 

............... 

 سهند

 

اه المصب چرا اون حرف هارو بهش زدی االن خیلی ناراحته خب تو که میدونی زود رنجه برو از دلش 
 در بیار  توی همین فکر و خیال ها بودم که مسعود گفت:سهند چرا صبحونتو نمیخوری؟
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 جوابش رو ندادم اونم چیزی نگفت

 نفس-سهند

 عوایی که با علی کردم باهام حرف نزده حتی یک کلمه دوباره صداش کردم:نفس جواب نداد بعد از د

 تا وقتی از علی عذر خواهی نکنی و اونم تو رو نبخشه جوابتو نمیدم-نفس

اعصابم ریخته بود بهم رفتم توی اتاق توی عمرم انقدر بهم نریخته بودم یه صدایی از درونم بهم میگفت 
 ت نیستم من ثابت میکنم بی معرفت نیستم بی معرفت ولی نه من بی معرف

صدای در اومد  حتما علیرضا و بچه هان از اتاق رفتم بیرون مهسا و باران اومده بودن تو و روی مبل 
 نشسته بودن

به هردو سالم کردم ولی هیچکدوم جوابم رو ندادن مهسا هر دقیقه به علی زنگ میزد و هر دفعه 
 گوشی علی خاموش بود

 رو نداشت باران هم از اون بدتر مهسا رنگ به

 علیرضا کجاست؟-مسعود

 رفته بلیط بگیره-مهسا

 اوکی-مسعود

 من میرم دنبال علی-مسعود

 پیداش کردی به من زنگ بزن-مهسا 

مسعود رفت بیرون  خودم رو باعث همه کارها میدونستم و واقعا هم همینطور بود اگه نفس با من 
عوا کردم و اونم خوشش نیومد از رفتارم مهسا هم که هیچ باران هم اینطوره به خاطر اینه که با علی د

 که......

 باران چیشده بهش مادرش چی گفته بهش؟ 

 مهسا چیشده به باران؟-سهند

 جوابی نداد دوباره گفتم:

 مهسا چیشده؟
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 دختر خالش فوت کرده-مهسا)با بی حالی (

 با این حرف مهسا باران هق هقش زیاد در شد

 شد خدایا چرا این همه بدبختی توی این چند روز دچارمون شده اعصابم خورد

 

 

.............. 

 

 علیرضا

 

 

 به زور برای امشب بلیط گیرم اومده بود توی راه هتل بودم زنگ زدم مسعود:

 الو مسعود کجایی؟علی رو پیدا کردی؟-

 +الو سالم اره پیداش کردم تا چند دقیقه دیگه میرسیم هتل

 چطوره؟حال علی -

 +خیلی داغون

 ای وای-

 +فعال

 بای-

رسیده بودم هتل وارد اتاق که شدم همه اتاق سوت و کور بود و همه به یه نقطه خیره شده بودن باران 
 نبود

 امشب ساعت نه پرواز داریم برین حاضر شین-علیرضا

 باران کجاست؟-علیرضا
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 خوابه-نفس

 یده بیدارش نکناومدم برم توی اتاق که نفس گفت:به زور قرص خواب

 باشه بیدارش نمیکنم-علیرضا

اروم در اتاق رو باز کردم باران خیلی معصوم خوابیده بود الهی فداش بشم رنگ به صورت نداشت 
خواستم نوازشش کنم که ترسیدم بیدار بشه به همین خاطر این کار رو نکردم و اروم از اتاق اومدم 

م بیرون مسعود و علی اومدن از صورت علی معلوم چقدر بیرون تا استراحت بکنه تا من از اتاق اومد
 ناراحته موی سرش ژولیده بود مسعود هم از صورتش معلوم بود گریه کرده

مهسا رفت بغلش کرد و توی بغلش گریه کرد علی هم بغلش کرده بود بعد در گوش مهسا یه چیزی 
ی هم با بیحالی جوابشو داد گفت و بعدش هم از هم جدا شدن نفس هم با علی احوال پرسی کرد عل

منم رفتم سمتش سرش پایین بود به سمتش دست دراز کردم یلحظه نگاه دستم کرد و بعد بدون 
 اینکه نگاهم کنه دست داد و رفت توی اتاق 

منم رفتم توی اتاق بعد از اینکه لباس هام رو جمع کردم روی تخت دراز کشیدم نگران باران بودم نگاه 
رفتن بود وسایلم رو بر داشتم همه جمع بودن فکر کنم فقط من دیر کرده بودم از ساعت کردم وقت 

اتاق اومدین بیرون همه سوار ماشین شدیم و رفتیم فرودگاه خدایا شکرت چند وقت پیش با 
خوشحالی اومدیم االن با این حال و اوضاع داریم میریم شاید روزی برگشتیم اینجا سوار هواپیما 

 شدیم

 

................ 

 سهند

 

 ولی نداشتم برادر مثل داشتم دوست  خیلی رو علی بود خراب اعصابم بودم ناراضی کردم که کاری از
 این خاطر به قهره باهام هم نفس که اینه بدتر همه از نمیفهمم هیچی دیگه میشم عصبانی وقتی

 و نبود قهر باهام نفس و نبود ناراحت علی االن میگرفتم خودمو جلوی اگه منه تقصیر همش موضوع
 هواپیما مهماندار که بودم ها خیال و فکر همین توی میکردی اجرا هم رو هامون کنسرت همه تازه

 ندارید؟ الزم چیزی:گفت و اومد



 

234 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ممنون خیلی نه-سهند

  گرفت من از روشو کردم نگاهش تا میکرد نگاهم داشت نفس

 بشم اروم کمی تا بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی به سرمو

 

.............. 

 علی

  

 کن سعی نداره ارزش رفاقت میگفت بهم پدرم همیشه درون از بلکه ظاهری لحاظ از نه بودم داغون
 نتیجه این به االن ولی نمیکردم قبول وقت هیچ من اما کنی تکیه خودت به و وایسی خودت پای روی

 رسیدم ولی دیر یکم گرچه رسیدم

  نداشتیم کاری دماغ و دل نفر هفت ما از هیچکدوم شدم پیاده من بود اومده فرود هواپیما

 میشه تنگ خیلی برات دلم علی-مهسا

 میریم مسافرت یه باهم شدم بهتر که یکم نداره عیب-علی

 واقعا؟-مهسا

 واقعا اره-علی

 شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی ها بچه با

 خونتون؟ میری-علی

 دیگه اره-مهسا

 اوکی اها-علی

  علی-مهسا

 بله-علی
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 نداری دوست دیگه و من میکنم حس-مهسا

 نزن و حرف این وقت هیچ دیگه-علی

 نمیکنی توجه بهم دیگه اخه-مهسا

 بدم تاوانشو باید االن که قدیمی خاطرات توی درگیرم دیگه رو اوضاعم میبینی خب-علی

 رسیدیم مهسا :گفتم بزنه حرف اومد مهسا تا

  زود چقدر-مهسا

  نگفتم چیزی

 علی-مهسا

 جونم-علی

 نکن ناراحت زیاد خودتو بگم خواستم سالمت جونت-مهسا

 نیست؟ ای دیگه امر چشم-علی

 خداحافظ نه-مهسا

  خداحافظ-علی

 یادم بعد علیرضا و سهند پیش برم کاش میره سر حوصلم گفتم خودم با و خونه سمت کردم حرکت
  ندارن وجود علیرضا و سهند اسم به کسی دیگه افتاد

 کنم حرکت خواستم تا کردم رد ناشناسه شمارش دیدم جاده کنار رفتم خورد زنگ جاده وسط گوشیم
 دادم جواب اینبار زد زنگ دوباره دقیقه چند از بعد کردم حرکت و کردم رد دوباره منم خورد زنگ دوباره

 الو-علی

 چطوری علی سالم الو+رادمهر

 شما؟   سالم-علی

 رادمهرم+رادمهر



 

236 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نمیارم جا به رادمهر؟-علی

  خالتم پسر بابا+رادمهر

 

  افتاد یادم لحظه چند از بعد

 رفتی؟ کجا   ا+رادمهر

  نبود یادم ببخشید رادمهر چطوری.اینجام-علی

 بره یادت هم منو باید سال چند از بعد نداره عیب+رادمهر

 کجایی؟-علی

 تهرانم من+رادمهر

 برگشتین؟   ا-علی

 نه بابام و مامان من فقط+رادمهر

  بیا میدم اس برات و ادرس علی-رادمهر

  باشه-علی

 فعال+رادمهر

 بای-علی

 بفهمه نباید گفتم خودم با ادرس سمت به کردم حرکت منم فرستاد برام رو ادرس دقیقه چند از بعد
 حالم خوش که کنم تظاهر باید و ناراحتم

 شد بازش درش که واحدش روی روبه رفتم کرد باز و در و زدم و زنگ و بودم خونش در

 زد خوشکم لحظه چند یه

 ندیدی ادم چیه ها-رادمهر

 ندادم جواب
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 زده؟ خوشکت نکنه-رادمهر

  کرده فرق قیافت چقدر-علی

 خودت مثل دقیقا اره-رادمهر

 تو بیام میدی اجازه-علی

  نبود حواسم ببخشید اره-رادمهر

 نشست دقیقا اونم مبل روی نشستم بود گرفته که بود هنری های عکس از پر خونش کل تو رفتم
 بودمش ندیده بود وقت خیلی جلوم

 معرفت بی چطوری-رادمهر

 عالیی-علی

 گفتی دروغ تو باز هم-رادمهر

 نگفتم دروغ من نه-علی

 نرفته یادم که رفتارتو و اخالق دیگه ولی بودم دور ازت درسته نشناسمت میشه خیکت ارواح اره-رادمهر

 راستش-علی

 غریبم؟ چی؟نکنه راستش-رادمهر

 عزیزی برام خیلی تو رادمهر نه-علی

  نوجوانی دوران بودیم خوش چقدر میاد یادت

 بخیر یادش واقعا اره-رادمهر

 برنگشتی و دادی تحصیل ادامه اونجا و امریکا رفتی تو بعد-علی

  اره-رادمهر

 ناراحتی؟ چی برای بگو نرو تفره علی-رادمهر

 بود باهوش و زرنگ خیلی رفت در رادمهر دست از نمیشد جوره هیچ
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 کن تعریف باشه-علی

 چیز همه از گفتم براش رو و پیازش تا سیر از کردم تعریف کردم شروع منم

 انگیز غم چه- رادمهر

 کشیدم سیگارم از عمیق پک یه و  کردم روشن رو سیگارم

 بود شده خیره نقطه یه به و بود کرده سکوت رادمهر

 دوستی سال همه این از بعد-رادمهر

 نرفتی بری فرو فکر توی علی هوی-رادمهر

 گرفت خندم حرفش از علی

 خندیدی ایییول-رادمهر

 نیومدن؟ اونا چطورن؟چرا کامران عمو و دنیا خاله-علی

 میان بعدا دارن بار و کار یکم خوبن-رادمهر

 لیورپول رفتی گفت خاله-رادمهر

 داشتیم کنسرت اره-علی

 بود خوب-رادمهر

 شکر رو خدا اره-علی

 خوردی؟ غذا-رادمهر

 نه-علی

 کنیم حال میدم سفارش مشتی غذای تا دو االن-رادمهر

  اوردن رو غذا اینکه از بعد

  غذا بیا علی-رادمهر

 بود پیتزا غذا میز پشت نشستم رفتم شدم بلند
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 نشدی؟ که عاشق-رادمهر

 شدم خوبشم شدم-علی

 دعوتیم؟ عروسی یه کنم فکر پس به به-رادمهر

 زودی به بله-علی

 مبارک-رادمهر

 خودم خونه برم دیگه من:گفتم رادمهر به شد تموم خوردنمون غذا اینکه از بعد

 بخواب همینجا خب خودت خونه بری میخوای کردی غلط تو-رادمهر

 اخه-علی

  بخیر شب بخواب بگیر و رویی روبه اتاق اون توی برو نداریم ماخه اخه-رادمهر

  نمیشم حرفیش میدونستم

 خوش شب-علی

 خودم با صبحه 6 ساعت دیدم کردم ساعت به نگاه یه شدم بلند خواب از گوشیم االرم صدای با صبح
 بخوابم که شد نمی سنگین چشمام دیگه ولی زوده هنوز گفتم

  تو اومد سنگکی نون تا دو با رادمهر و شد باز خونه در من با همزمان بیرون رفتم اتاق از شدم بلند
  من به بود زده زل میخورد نون داشت که همینجور

 چیه؟-علی

 چیه؟ چی-رادمهر

 بهم؟ زدی زل چرا میگم-علی

 شی بلند صبح وقت این نداشته سابقه حاال تا هیچی!اها-رادمهر

 کرده فرق وظعیت االن بود قبل خیلی واسه اون-علی

 بریم و بخوریم صبحونه یه گرفتم مشتی سنگک چه ببین بیا ولش رو حرفا این-رادمهر
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 بریم؟ بخوریم-علی

 نگفتم؟ بهت دیگه اره-رادمهر

 میگفتی؟ چیزی باید مگه نه-علی

 !بیای باهام باید هم تو و شمال برم میخوام امروز-رادمهر

 اومدم سفر از دیروز من میگی چی-علی

 بیای باید نکن مقاومت علی-رادمهر

 میشه بهتر روحیم یکم حداقل حرفاس این و تنهایی از بهتر نیست بد دیدم کردم فکر یکم

 بریم باشه-علی

 نخوردی چیزی که کجا؟تو:گفت رادمهر که شدم بلند میز سر از

 بشم اماده میرم ندارم میل-علی

 چند این توی بود شده تنگ مهسا برای دلم بود اتاق گوشه نزده دست که چمدونم  اتاق توی رفتم
 کردم فکر یکم ببینمش شمال به رفتن از قبل کاش تنگشم دل همین خاطر به نبودم دور ازش وقت
 خیلی نمیشد دعوامون اونجا سهند با اگه  باشه خواب شاید گفتم بزنم زنگ خواستم نمیشه دیدم
 بود خوب خیلی

 کفش یه و مشکی جذب تیشرت یه و لی شلوار یه شدم حاضر رفتم و بیرون اومدم فکرا این از
 میخوره صبحونه داره هنوز رادمهر دیدم بیرون رفتم و باال دادم رو موهامم همرنگش اسپورت

 ( داد با)میخوری؟ چقدر-علی

 میشم حاضر میرم االن خب گرسنمه  ترسیدم بابا اروم-رادمهر

 قبال کشیدم ازش محکم پک یه و کردم روشنش و اوردم در جیبم توی از رو سیگارم و مبل روی نشستم
 اومدم بیرون فکر از رادمهر صدای با احوال و اوضاع این با دیگه االن ولی نمیکشیدم زیاد

 بریم شو بلند علی-رادمهر

 اوردی؟ ماشین:گفت رادمهر بیرون رفتیم خونه از رادمهر همراه و شدم بلند
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 اوناها اره-علی

 میگی؟ روBMW اون-رادمهر

 بریم؟ من ماشین با میخوای اره-علی

 بریم-رادمهر

  فرمون پشت بشین تو فقط باشه-علی

 رفتیم

 که بیرون بدم اهنگ تک یه میشد کاش کردم فکر خودم با دیشب بودیم چالوس جاده توی
 باشه روزام این احوال و حال موضوعش

 رادمهر-علی

 جونم-رادمهر

 بیرون بدم اهنگ تک یه میخوام-علی

 واقعا؟-رادمهر

 اره-علی

 کی؟!خوبه خیلی-رادمهر

 فرصت اولین سر-علی

 دیگه عاشقی-رادمهر

  خندیدیم دو هر

 به نگاه یه بود شده تنگ مهسا برای دلم بود شده بهتر یکم حالم رادمهر پیش اومدم وقتی از واقعا
 گوشیش بهش زدم زنگ و اوردم در گوشیمو شده بیدار حاال تا حتما بود صبح نه ساعت کردم ساعت

 بود خاموش

 خاموشه؟-رادمهر
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 چرا؟ نمیدونم ولی اره-علی

 بزن زنگ دیگه ساعت یه نداره شارژ حتما-رادمهر

 کردم روشنش و اوردم در و سیگارم دوباره

 نمیومد سیگار از خوشت تو میاد یادم که زمانی تا چته-رادمهر

 میکنه ارومم خوب خیلی ولی نمیاد هم االن:گفتم و زدم سیگارم به محکم پک یه

 بود گرفته خوابم یواش یواش شد تموم سیگارم اینکه از بعد

 میاد خوابم من رادمهر-علی

 رسیدیم-رادمهر

 ویال توی رفتم و برداشتم رو وسایلم مهرادیم ویالی جلوی دیدم کردم جلوم به نگاه یه

 رادمهر-علی

 جونم-رادمهر

 ولش هیچی-علی

 بگی؟ میخواستی چی-رادمهر

 تو بریم بیا نبود خاصی چیز-علی

 

 

.............. 

 علیرضا

 

 خاک سر دیدمش که باری اخرین شده تنگ خیلی براش دلم بود باران خاله دختر هفتم فردا  پس 
 شد پاره افکارم ریشه خونه زنگ صدای با بود شده ضعیف خیلی خالش دختر
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  کردم باز مسعود و سهند برای رو در

 سالم-مسعود و سهند

 خوبین؟ سالم-علیرضا

 خوبی؟ تو خوبیم-مسعود

 بشینین بیاین مرسی-علیرضا

 خودتی؟ تو چرا سهند-علیرضا

 چیه؟-سهند

 خودتی؟ تو چرا میگم-علیرضا

 ولش هیچی-سهند

 نداری؟ خبری علی از علیرضا-مسعود

 میاد باران خاله دختر هفتم برای گفت زد زنگ امروز چرا-علیرضا

 بود؟ چطور حالش-مسعود

 نبود بد-علیرضا

 نیست خوش حالم خونه برم میخوام من ها بچه-سهند

 کن استراحت همینجا خب-علیرضا

 خونه برم میخوام نه-سهند

 میای؟ کی مسعود-سهند

 میام شب-مسعود

  فعال پس-سهند

 خداحافظ-علیرضا

 خوردی؟ نهار:گفتم و کردم مسعود به رو رفت سهند اینکه از بعد
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 نخوردم نه-مسعود

 بدم سفارش چیزی یه برم نخوردم منم-علیرضا

 بده سفارش خودت برای ندارم اشتها من علیرضا-مسعود

 نمیخورم منم پس-علیرضا

 کردم روشن رو سیگارم و مسعود کنار نشستم رفتم

  میکشی سیگار سهند مثل هم تو علیرضا چته-مسعود

 میکنه رو ادم چقدر بدونی اگه-علیرضا

 بدونم نمیخوام-مسعود

 نمیزنه؟ حرف سهند با هنوز نفس-علیرضا

 هم رو سهند نمیزنم حرف باهات نکنی آشتی علی با تا میگه و کفش یه توی کرده رو پاش نه-مسعود
 مغروره میشناسی خوب که

 بیرون دادم دودشو و زدم سیگارم به عمیق پک یه

 باشیم هم کنار نفر هفت ما دوباره میشه یعنی-علیرضا

 کرد صبر یکم باید فقط میشه اره-مسعود

 

 

.............. 

 علی

 

 رادمهر بودیم کرده روشن هم اتیش یه و بودیم نشسته باغ توی رادمهر و من بود شب نصفه 3 ساعت
 بخونم براش اهنگ یه تا بود منتظر
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 تو بی تو بی سخته خیلی 

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 تو بی تو بی سخته خیلی

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 روزا این چمه نمیدونم

 سخته سخته سخته خیلی

 خستم خستم خستم چقدر

 روزا این نمیگذره تو بی  

 سیگار و گیتار شده همدمم تنها

 نمیشه تو مثل کسی

 بزاری تنهام میاد دلت چطوری دییونه اخه

 تنهایییییییی همه این توی

 تو بی تو بی سخته خیلی

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 تو بی تو بی سخته خیلی

 تنها تنهام تنهام چقدر

 روزا این چمه نمیدونم

 سخته سخته سخته خیلی

 خستم خستم خستم خیلی

 روزا این نمیگذره تو بی
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  سیگار و گیتار شده همدمم تنها

 نمیشه تو مثل کسی

 بزاری تنهام میاد دلت چطوری دییونه اخه

 تنهایی همه این توی 

 خسته سخته سخته

 

 اروم اتیش بد زده زل دیدم کردم رادمهر با نگاه یه بشه کار خیلی روش باید ولی میشه خوبی اهنگ
 میخوندی حس با خیلی بود خوب خیلی علی داش افرین:گفت و باال آورد و سرش

 شدی؟ عاشق تاحاال تو رادمهر داش:گفتم و زدم بهش عمیق پک یه کردم روشن و سیگارم

  اره-رادمهر

 بگو خب-علی

 دیگه بخوابیم بریم االن میگم برات فردا طوالنیه خیلی داستانش-رادمهر

 ویال توی رفتیم باهم شدم بلند جام از

 میخونی سوز با خیلی گرم دمت علی داداش-رادمهر

 لطفته نظر مرسی ممنون-علی

 بخیر شب-رادمهر

 بخیر شب-علی

 چجوری اینده نمیدونم کردم روشن رو سیگارم دوباره تخت به زدم زل و کشیدم دراز تخت روی رفتم
 که بود این از غیر اگه ببینیم رو اینده که میکنیم زندگی ما نه نه ببینم رو اینده میتونستم کاش میشه
  داشت معنایی چه کردن زندگی

 فاز الکی همینطور یا مهسا از دوری یا سهنده حرفای مال چمه دقیقا نمیدونم  کردم خاموش و سیگارم
 برد خوابم که بودم فکرا همین گرفتم؟توی غم
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................... 

 حالش سهندم بود شده خوب خیلی علیرضا و باران حاله و بود شده تموم باران خاله دختر چهلم
 باهاش که نفسم شدن سرد باهاش همه کردیم دعوا باهم که نیم ماه یک این توی نداره زیادی تعریف

 گفتم نفس به بارم هزار مغروره خیلی سهند ولی شه دوست من با که کفش یه توی کرده پاشو و قهره
 چشمام توی اشک افتادم که مهسا یاد بشه تنبیه باید میگه نفس ولی بشه دوست دوباره باهاش که

 توی رفته شده اب انگار هیچی به هیچی خونشون در میرم چی هر میزنم زنگ چی هر شد جاری
 به ولی میدونن چیزی  یه اونا کنم فکر میدن بهم باال سر جواب میپرسم که هم باران و نفس از زمین

 مسعود صدای با میکنم زندگی دارم ساله هشتاد انگار که شدم پیر جوری ماه یک این توی نمیگن من
 اومدم بیرون خیال و فکر از

 میکنم صدامون االن شو بلند علی-مسعود

 کردم شروع اروم و باال اوردم میکروفون سن روی رفتم اروم و کردن صدام دفعه یه و شدم بلند جام از
 :خوندن به

 ادمه ذره یه اون میکردم فکر

 عالمه یه دلم شد تنها رفتو

 یادمه که اونجایی تا البته

 سادمه دله این از خوردم چی هر

 هاشون طعنه و ادما از شدم خسته   نه

  هاشون رفتن و اومدن از شدم خسته

 هاش رو پیاده و خیابون از خستم

 باش مراقبم بودم خواسته که ازت

 تنهام تنهام اشنام چه

  دستام تو بی سرده چقدر
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  میخوام میخوام میخوام تورو

 چشمام سرده اشک از پر

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 دستام تو بی سرده چقدر

 میخوام میخوام میخوام تورو

 چشمام سرده اشک از پر

 

 

 :مسعود

 دوشمه رو کوله یه گوشمه تو هندزفری

 میپوشمه همیشه که همونی تنمه سیاه پیرهن یه

 شهرم کجای نمیدونم

 سرگردونم ها کوچه تو

 برگردونم سرمو تا ببینم رو تو اینکه امید به

 نیستی اینجا تو حیف ولی

 وامیستی پام میگفتی که نبودی همونی تو مگه

 

 : مسعود و من

 

 داریم ساله دوسه دیگه هم از که یادگاری مشت یه با خالی جای منمو

  فانیم دنبال همش حال نی ما کار کارا این نه کنیم فراموش چیه تکلیف حاال
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 نی ما مرام تو بیخیالی ولی  

 داری دوسم که بده قول بهم بارید سنگ اسمون از اگه حتی میگفتی یادمه

 داری غم ببینم نمیخوام

 داری من به دیگه حس یه روزا این که حیف ولی

 

 :علی

 

 پریدن خواب از شب نصفه کشیدن همه این از خستم

 شدیدا هنوز عاشقتم من ولی بیخیالی تو

 اهنگ و هدفون تهران بارون

 دلتنگ نمیشی من بی تو چرا

 اسمونه به شب هر نگام

 بهونه از پر کالفم تو بی

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 دستام تو بی سرده چقدر

 میخوام میخوام میخوام رو تو

 چشمام سرده اشک از پر

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 دستام تو بی سرده چقدر

 میخوام میخوام میخوام رو تو

 چشمام سرده اشک از پر
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 تماشاگرا به نگاه یه کردیم تعظیم تماشاگرا به مسعود و من اومد جیغ و دست صدای شد تموم وقتی
 گرفتن؟ قرار احساس تحت یعنی میکردن گریه داشتن و بود خیس صورتشون بیشترشون کردم

 تا کن گریه:گفت گوشم در و کرد بغلم یکی دیدم یدفعه ترکید بغضم دفعه یه و  بیرون اومدم سالن از
 بشی اروم

 خونه رفتیم و شدیم ماشین سوار مسعود با کردم گریه سیر دل یه اینکه از بعد

 بود نشسته مسعودم مبل روی نشستم و اوردم در و لباسام

 کردی کوالک پسر-مسعود

 بودی عالی خودتم-علی

  برداشتن دوشم روی از رو باری یه انگار اصال شدم سبک خیلی-علی

  میفهممت-مسعود

 بخوابم برم خستم من مسعود-علی

 گریه که افتادم تماشاگرا یاد کشیدم دراز تخت روی بودم بهتر دیگه روزای از یکم و اتاقم توی رفتم
 که جالبه خیلی گرفتن؟برام قرار احساسات ناراحتن؟تحت چیزی از من مثل هم اونا یعنی میکردن
 چی همه به یعنی مهمیم و معروف ادم خیلی من االن یعنی بدم قرار تاثیر تحت را کسی تونستم
 برد خوابم که بودم ها خیال و فکر همین توی نیستم من هستم من که اونی تالش؟نه با رسیدم

........ 

 شدم بلند خواب از مسعود صدای با  صبح

 کردی؟ بیدارم چرا مسعود چیه-علی

 بگم بهت تا پایین بیا دارم مهم خیلی خبر یه-مسعود

 بگو همینجا-علی
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 پایین بیا نه-مسعود

 میام االن پایین برو باشه زندگی این به لعنت-علی

 مهسا مهم خبر این ی درباره مختلف های سوال از شد پر مغزم بیرون رفت اتاق از مسعود اینکه از بعد
 شده؟ عاشق شدن؟مسعود دوست باران و برگشته؟سهند

 بعد بود من منتظر و صبحونه میز سر بود نشسته مسعود بیرون رفتم اتاقم از سریع و نکردم صبر دیگه
 روش روبه نشستم رفتم شستم صورتمو اینکه از

 چیدی؟خبریه؟ میزی چه خان مسعود به به-علی

 هست خبریم خوب خبریه اره-مسعود

 ببینم بگو-علی

 !مهمونی به کرده دعوت مارو فرهمند اقای-مسعود

 فرهمند؟-علی

 نمیشناسیش؟ بگی میخوای یعنی-مسعود

 نمیشناسم نه-علی

 نمیشناسیش تو بعد میشناسنش ایران همه-مسعود

  میگی؟ و مشهور خواننده فرهمند صادق اقای نکنه-علی

 خودشه اره-مسعود

 مسعود؟ واقعا-علی

 باهاش تا کرد دعوت باغش به امشب مارو و زد زنگ بخوابی رفتی تو که دیشب بخدا اره-مسعود
 ما از چقدر نمیشد باورت علی بگیم براش رو خوانندگی مهم سطح این به رسیدن راه هم و کنیم دیدار

 محشرین خیلی میگفت میکرد تعریف

 نمیشه باورم خدا وای-علی

 شدیم مشهور خیلی دیگه االن ما بشه باورت-مسعود
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 چطورن؟ سهند و علیرضا-علی

 نیس خوب حالش که سهندم شمال رفتن باران و علیرضا واال-مسعود

 بشه دوست باهاش تا بخشیدمش میگم باران به میزنم زنگ امروز-علی

 بچین برنامه بعد بکن ساعت به نگاه یه اول-مسعود

 چنده؟ ساعت مگه-علی

 11:40-مسعود

 نکردی بیدارم تر زود چرا وای ای-علی

 نشدی بیدار کردم کار هر-مسعود

 بیام و بزنم علیرضا به زنگ یه میرم من مسعود-علی

 برو باشه-مسعود

 

 

............. 

 علیرضا

 

 باران-علیرضا

 جونم-باران

 میسوزه خیلی سهند و علی برای دلم من-علیرضا

 چرا؟-باران

 نمیدونی؟ بگی میخوای یعنی-علیرضا

 انگیزه غم واقعا میدونم چرا اهان-باران
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 میشه چی بشه تعبیر خوابم اگه-علیرضا

 میشه چی بشه اگه اره-باران

 میشه تاریک داره هوا ویال تو بریم بیا-علیرضا

 بپرس حالشو بزن زنگ یه علی به-باران

 حتما اره-علیرضا

 گرسنگی از مردم بیارن غذا بیرون از بزن زنگ علیرضا-باران

 چشم بعد علی به بزنم زنگ وایسا چشم باشه برم قربونت نکنه خدا-علیرضا

 

 

......... 

  علی

 

 

 علیرضا سالم الو-علی

 چطوری؟ داداش سالم-علیرضا

 میگذره؟ خوش چطوری؟سفر تو خوبم-علی

 خالی جات اره مرسی-علیرضا

 برسون سالم هم باران به بگذره خوش-علی

  چشم مرسی-علیرضا

 خداحافظ فعال-علی

 پناهت و پشت خدا-علیرضا
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 بودیم وایساده باغ یه جلوی دقیقا وایساد ماشین کردم قطع و تلفن که این از بعد

 و داشت قرار باغ وسط در زیبا بسیار عمارت یه باغ داخل به کرد راهنماییمون و اومد سمتون به نفر یه
 داشت قرار تنومند و بزرگ بسیار های درخت اطرافش و دور

 علی بریم بیا-مسعود

 بریم-علی

 راهنمایی مارو که بود ایستاده نفر یه ورود درب جلوی عمارت سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از
 اومد خانومی یه دقیقه چند از بعد  مبل روی نشستیم رفتیم مسعود و من باال سمت به کرد

 بیاید من همراه لطفا میاورند تشریف دیر یکم اومده پیش براشون مشکلی یه فرهمند اقای:گفت

 اتاقی یه توی رفتیم شدیم بلند مسعود و من

 میکنم صداتون اومدن فرهمند اقای وقت هر-

 میام دیگه دقیقه چند یه بیرون میرم من علی-مسعود

 برو باشه-علی

 اینه جلوی صندلی روی نشستم رفتم رفت مسعود اینکه از بعد

 خیلی خواننده یه من بدم؟یعنی توضیح فرهمند اقای برای موفقیتم ی درباره میخوام من یعنی
 توی منی این کردم نگاه اینه توی بگم؟ موفقیت به رسیدن برای تالشم ی درباره میخوام که معروفم

 وقت خیلی خودش نه خودش ولی اینجاس جسمش فقط که دیگم ادم یه من نیستم من میبینم اینه
 نیاوردم؟ دستش به خودم که بگم تالشی ی درباره میخوام یعنی مرده پیش

  بیارید تشریف لطفا اوردند تشریف فرهمند اقای-

 کنارش مسعودم و بود من منتظر پا سر فرهمند اقای کردم حرکت بیرون سمت به شدم بلند جام از
 بود ایستاده

  فرهمند اقای سالم-علی

 بود مشکالتی یه درگیر اومدم دیر که ببخشید میبنمتون خوشحالم سالم-فرهمند
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 ببینم شمارو بود ارزوم من  فرهمند اقای نداره اشکالی-علی

 بنشینید بفرمایید دارید لطف شما-فرهمند

 هستند؟ کجا دوستانتون-فرهمند

 بیان نتونستن و هستن مشکالتی یه درگیر دوستانمون واال-مسعود

 میبینم هم اونارو دیگه فرصت یه سر نداره اشکال-فرهمند

 میبرم لذت واقعا و میبینم و استعداد با های جوون این اینکه از خوشحالم خیلی من-فرهمند

  دارین لطف واقعا-علی

 کنم صداتون راحت میتونم-فرهمند

 میکنید لطف ما به کنه چرا بله:گفتیم همزمان مسعود و من

  بودین کرده هماهنگ اینکه مثل-فرهمند

 خندیدیم سه هر بعد

 کندن پوست به کردم شروع و  برداشتم سیب یه

 رسیدی؟ اینجا به چطوری بدی توضیح مرد پیر من برای نمیخوای علی خب-فرهمند

 فرهمند اقای جوونید هم خیلی شما-علی

 بگو حرفتو حاال گذشته ما از سالی و سن ما دیگه نه-فرهمند

 بیشتر بخوای رو چیزی وقتی میخوایه که چیزی درباره کردن فکر عاملش فقط و فقط راستش-علی
  میرسی بهش قطعا کنی فکر چیزی به و برسی بهش میکنی تالش

 جالب چه-فرهمند
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.............. 

 مهسا

 

 

 بود شده پیر خیلی علی نیم و ماه یک این توی عمارت توی برم نداشتم جرات بودم نشسته باغ توی
 یکم فکرم این با شده خوشتیپ خیلی واقعا ولی میگفتم بهش باید منه تقصیر همش گرفت هقم هق

 کردم پلی و علی اهنگ و کردم باز گوشیم لبم روی نشست لبخند

  

  پریدن خواب از شب نصفه کشیدن همه این از خستم

 شدیدا هنوز عاشقتم من ولی بیخیالی تو

 

 خوندن به کرد شروع و نکردم حرکتی هیچ من و نزدیک اومد اونم و کردم حس و نفر یه های قدم
 :اهنگ بقیه

 اهنگ و هدفون تهران و بارون

  دلتنگ نمیشی من بی تو چرا

  اسمونه به شب هر نگام

 بهونه از پر کالفم تو بی

 تنهام تنهام تنهام چقدر

 

  میخوند داشت بود علی شدم میخ جام سر

 نخوند و بقیش دیگه
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 مهسا؟ چرا-علی

 ندادم جوابشو

 بده جوابمو-علی

 سینم از بیرون میزد داشت قلبم ولی بدم انجام نمیتونستم کاری هیچ تاب روی کنارم نشست اومد

 مهسا-علی

 پایین انداختم سرمو سریع و کردم نگاش برگشتم

 بود اشک پراز چشاش کردم نگاه صورتش توی باال اورد چونمو

 چرا؟ بگو فقط-علی

 !نمیدونی هیچی تو-مهسا

 گرفت و دستم پشت از ورود درب جلوی عمارت سمت دویدم سریع گفتم اینو

 نشی ناراحت کردم خودکشی من که شنیدی بیا فردا پس  نداره عیب نگو باشه-علی

 اونم کردم بغلش پشت از دویدم سریع گفته چی فهمیدم تازه اومدم که خودم به  رفت و گفت اینو
 بود وایساده همینطور

  نه االن ولی میگم-مهسا

 کی؟ پس-علی

 میزارم قرار میزنم زنگ بهت-مهسا

 شبی چه رفتن ساعت نیم از بعد عمارت توی رفت هم علی تاب روی نشستم رفتم و کردم شل و دستام
 عمارت توی رفتم شدم بلند باشه نداشته دوستم دیگه که داره حقم بودم علی عاشق بود

 مهسا-فرهمند

 جون دایی جانم-مهسا

 میکنی دوری گروهت از چرا منی ی زاده خواهر تو نگم بهشون که گفتی من به امشب چرا-فرهمند
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 نیس خوب حالم االن جون دایی میگم بهتون بعدا-مهسا

 بعد بودم شده معتاد ها قرص این به بخوابم دردسر بی تا خوردم خواب قرص تا سه و اتاقم توی رفتم
 برد خوابم دقیقه چند از

 دوییدم سریع بزارم قرار علی با باید افتاد یادم نمیکرد کار فکرم اصال شدم بلند خواب از10ساعت صبح
 و گوشیم گرفته صدام و شدم بلند خواب از تازه افتاد یادم ولی بزنم زنگ بهش که گوشیم سمت

 سمت رفتم شستم صورتمو اینکه از بعد شویی رو سمت به کردم کج رو مسیرم و میز روی گزاشتم
 بگم؟ چی بهش ولی علی به بزنم زنگ خواستم و گوشیم

 گرفته خیلی صداش داد جواب میکردم قطع داشتم که اخراش نمیکرد بلند گوشی ولی گرفتم شمارشو
 بود

 سالم-

  سالم+

 تویی؟؟؟ مهسا+

 فهمیدی؟ کجا از-

  نده تشخیص رو معشوقش صدای عاشق یه میشه مگه+

 ببینمت که میکنم ادرس برات و مکان و زمان و ساعت-

 کردم قطع سریع گفتم اینو اینکه از بعد

 رفتم اتاقم از بود 11ساعت کردم ساعت به نگاه یه میرفتم باید 13ساعت فرستادم براش و ادرس
 کنارش نشستم رفتم میخوند کتاب داشت و بود نشسته کاناپه روی معمول طبق جون دایی بیرون

 جون دایی سالم-مهسا

  دایی سالم-فرهمند

 خوبی؟-فرهمند

 خوابیدید خوب خوبین؟شب شما جون دایی مرسی-مهسا
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 خوابیدم خوب اره-فرهمند

 برم باید دارم قرار علی با بعد بخورم چیزی یه برم من جون دایی-مهسا

 برو جون دایی باشه-فرهمند

 اتاقم توی اومدم و بیرون اومدم اشپزخونه از سریع و خوردم چیزی سرسری و خونه اشپز توی رفتم
  بپوشم؟ چی خدایا

 عطر و پوشیدم رو لباسام بپوشم مشکی پا سرتا تیپ گرفتم تصمیم کردن فکر دقیقه چند از بعد
 نشسته اونجا علی و منو دیشب که خورد تاب به نگاهم باغ توی رفتم بیرون رفتم زدم و مخصوصم

 رو کجا بگم براش باید کجا از که میکردم فکر این به راه توی کردم حرکت و شدم ماشینم سوار بودیم
 علی پشت از تو رفتم سریع رستوران در رسیدم 13ساعت سر بودم شده کالفه بگم چی اصال بگم براش

 داشت خاصی برق یه کردم نگاه چشماش تو باال اورد و سرش اروم روش روبه نشستم رفتم دیدم و
 چشماش

 بگو اولش از-علی

 خوبی؟-مهسا

 مهمه؟ برات-علی

 !مهمه که معلومه-مهسا

 نمیزاشتی تنهام اینجوری بود مهم اگه-علی

 میگم برات باشه-مهسا

 عمل برای امریکا باید میگفت دکتر داشتم قلبی مشکل من نمیمونی زنده بود گفته بهم دکتر-مهسا
  درصده چهل عمل از اومدن بیرون زنده شانس میگفت و جراحی

 بسکتبال توپ اندازه بود شده چشاش علی کردم علی به نگاه یه و کردم مکث ای لحظه چند یه

 دارید؟ میل چی-گارسون

 اومده گارسون نفهمید که بود شک توی انقدر علی 
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  پیتزا تا دو-مهسا

 ندارید؟ میل ای دیگه چیز-گارسون

 ممنون نه-مهسا

 با بزرگی طبیعت یه توی اون از بعد بودم کما توی روز ده دادم انجام و عملم اینکه از بعد-مهسا
 بشه بهتر حالم تا کردم زندگی خونوادم

 نگفتی؟ چیزی من به چرا-علی

 نتونستم-مهسا

 بهتره؟ من حال کارت این با کردی فکر نکنه-علی

 گذشته چی من به نمیدونی که تو-علی

 ببخشید مقصرم میدونم-مهسا

 نداری؟ دوسم نکنه-علی

 بپرسه ازم و سوال این میدادم احتمال

 قبل مثل اره-مهسا

 خواستگاریت بیام میخوام شنبه چهار پس باشه-علی

 هاااا؟ -مهسا

 شدی؟ ناراحت چیه-علی

 این جز بپرسه و چیزی هر میدادم احتمال شدم شوکه

 بفرست برام و بابات شماره-علی

 داره دوست منو هنوز  علی که لحاظ این از بودم حال خوش خیلی هم رفت و شد بلند جاش از بعد
 دلشو باید خوره دل دستم از هنوز رفت؟ خداحافظی بی چرا داره عجله چرا زود قدر این چرا ولی

 بیارم بدست
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.......... 

 سهند

 

 

 بود نیومده کس هیچ تو رفتم کرد باز رو در اومد از علی و زدم و علی خونه در

 سالم-علی

  سالم-سهند

 بیان هم بقیه تا بشین بیا-علی

 بعد شدم شوکه مهسا بعد باران و علیرضا اول میومد در صدا به خونه زنگ تند تند و مبل روی نشستم
 بود شده غیب مهسا که ماه چند از

 بودی؟ کجا مهسا سالم-سهند

 میگم برات االن سهند سالم-مهسا

 براتون دارم سوپرایز یه:گفت علی بعد هم کنار نشستیم اومد مسعود مهسا از بعد

 خیلی خیلی دیدم و نفس ناباوری عین در کرد باز دو در رفت علی زدن رو خونه زنگ میفهمین بعدا
 بود برده ماتش نفسم کنم چیکار باید االن نمیدونستم بود شده شوکه خودش نفسم شدم شوکه

  سالم :گفت و نزدیکم اومد نفس

 و داشتم دوستش بیرون میزد سینم از داشت قلبم دادم دست باهاش کرد دراز سمتم به و دستش و
 بود کرده نامردی اون ولی بودم عاشقش

 هم از زیاد خیلی نه که یکم دور هم از یکم ماجرا اون از بعد کنم فکر ها بچه:گفت بلند صدای با علی
 بکنیم کار هم کنار دوباره میخوام و دوستیم باهم همه االن ولی بودیم دور
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 بلیط تا هفت پنجشنبه دیگه هفته من کنار بزارین رو بازیا بچه این میگه درست علی اره-مسعود
  منچستر برای گرفتم

 دیگه؟ هفته مسعود میگی چی-علیرضا

 چیه؟ ایرادش اره-مسعود

  کنیم ازدواج میخوایم باران و من-علیرضا

 کنار میره گروه از نیاد پنجشنبه کی هر کنید ازدواج تر سریع چی هر خب-مسعود

 مهسا خواستگاری برم باید پنجشنبه من-علی

 چی هااااا-مهسا

 گزاشتم قرار زدم زنگ-علی

 خان علی شدی زرنگ بال-باران

 باشه مبارک-مسعود

 باران خواستگاری برم .گزاشتم قرار جمعه هم من-علیرضا

 باشه مبارک-مهسا

 سرهم پشت-علی

 تموم و بکنین هم عروسی سریع افرین-مسعود

 و هستیم دوست باهم هم سهند و من:گفت علی دقیقه چند از بعد نزد حرف کسی دیگه و شد سکوت
  پابرجاست قبل مثل رفاقتمون

 واقعا؟-نفس

 واقعا اره-علی

 سهند؟ آره-نفس

 بزرگه علی این چقدر کرده عذرخواهی سهند که گفت اون ولی بودم نکرده خواهی معذرت علی از من



 

263 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اره-سهند

 کردن خوشحالی و زدن دست همه بعد

 نفس

 

 تنهاش همه که مدت این تو بودم من همش اره ؟ منه تقصیر یعنی خدایا شده اینجوری چرا سهند
 ؟ میبخشه منو اینه سوالم اما . درارم دلش از باید حتما میموندم کنارش باید من بودن گذاشته

 

 . شده داغون بود معلوم پایینه سرش دیدم که خورد سهند به چشمم یهو و بودم خیال و فکر همین تو
  بودیم ناراحتش و میکردیم نگاش داشتیم همه

 : گفت و کرد بلند سرشو یهو که

 

  کنم زحمت رفع اجازتون با من شین خوشبخت همتون ایشاهلل_سهند

 ؟ کجا_علی

 خونه_سهند

 شدیم جمع هم دور چقدر از بعد چیکار خونه بری_باران

 شین ناراحت بگم چیزی نمیخوام نیست خوش حالم نپرسین سوال زیاد میکنم خواهش_سهند

 خدا بگو تو شه ختم داداشم داغونی به بخواد اگه اما بودیم پشتت همیشه ما خانوم نفس_علیرضا
  نمیدم بهش رو اجازه این باشه هم

 

 علیرضا بسه_سهند

  بسه چیو چی_علیرضا



 

264 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بیخیال ؟میگم نیست من خاطر به مگه_سهند

  بشه اینجوری نمیخواستم من (گریه با)_نفس

 شد اما_علیرضا

  دیگه نکنه اینکارو که بگیره درس یه میخواستم فقط من_نفس

  میزاشتی تنهاش نباید تو میکرد پشت بهش هم دنیا همه اگه_علیرضا

 (گریه)_نفس

  هردوتونم با بسه_سهند

  تموم من داداش باشه_علیرضا

  هستم هم تو با_سهند

 ؟ بودی من با(میکنه بلند سرشو )_نفس

  همگی خدافظ_سهند

 

 

 علی

 

  شه بدتر این از نزار دنبالش برو نرفته تا بدو نفس

 

  هممون کردیم اشتباه بوده تنها مدت این تو برو اره_همگی

 

 جایی یه بریم بیا میگه میدونم عادتشو چون نشین نگران برنگشتیم دیدین اگه اما میرم باشه_نفس
 بزنیم حرف
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 نمیشیم نگران ما برو فقط تو_علیرضا

 

 فعال پس_نفس

 

 

 سهند

 

  خودشه عطر اره . کرد بغلم پشت از یکی دیدم که ماشینم به رو میرفتم داشتم

 بزاره تنهام اینطور نبود حقم من بگیرم براش یکم خودمو باید اما . نفسمه

 

 نمیومدی االنم_سهند

 کنما تحمل نمیتونم نکن رفتار من با اینجوری سهند_نفس

 باشی داشته نباید ای دیگه انتظار_سهند

  کردم اشتباه میدونم_نفس

 نیست جاش اینجا بیوفت راه_سهند

 کجا؟_نفس

 بیوفت راه گفتم_سهند

 چشم_نفس

 (چشمی زیر نگاه یه)_سهند
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 علیرضا

 

 

 کردن؟ چیکار نظرتون به

 

  نمیده دست از سهندو نفس_مهسا

 نمیگذره ازش سادگیا این به داره دوست سهندو خیلی نفس_باران

 

  ندیدین سهندم لج شما اما بشنوه دهنتون از خدا_علی

 

 

 نفس

 

 میریم؟ داریم کجا

 (سکوت)_سهند

 ام تو با_نفس

  من خونه_سهند

 سهند_نفس

 هوم_سهند

 میبخشی؟ منو_نفس
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  میزنیم حرف باال شو پیاده_سهند

 

 مهسا

 

 ؟ چطوره اوضاع ببینم بزنم زنگ یه من اقا

 

 باشن خودشون حال تو بزار نه_علیرضا

 برسن کارشون به بزار نشو مزاحم اره_علی

  بدبخت منحرفای چیه کارشون_باران

 

 (خنده زیر میزنن تا چهار هر)

 

 

 نفس

 

 ؟ بگی نمیخوای چیزی

 ؟ نزدی من به زنگم یه حتی مدت این تو چرا تو میگم چرا_سهند

 اینطوری قراره میدونستم اگه قسم بخدا . نکنی اینکارو دیگه تا بشی تنبیه میخواستم بخدا_نفس
 نمیکردم اینکارو سال صد روحی هم جسمی لحاظ از هم بشی

 هه_سهند

 ؟ داری دوسم هنوز_نفس
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 ؟ تو یا اینو بپرسم باید من_سهند

 ؟ نمیدونی تو یعنی دیوونه عاشقتم و دارم دوستت من اره_نفس

 

  میگرفتی ازم خبر یه بودی عاشقم اگه باشم مهم برات هنوز کردم شک مدت این بعد_سهند

 

 میپرسیدم رو حالت علیرضا و مسعود از همیشه بخدا_نفس

 

 ؟ اونا از داره ای فایده چه_سهند

  کردم اشتباه میدونم_نفس

 رسیدی نتیجه این به حداقل خوبه_سهند

 سهند ندادیا منو جواب_نفس

 ؟ جوابی چه_سهند

 ؟ داری دوسم_نفس

 خب_سهند

 ؟ چی که خب_نفس

 

 سهند

 

 نمیگفتم دروغ وقت هیچ ولی بودم دلخور ازش و بودم کشیده سختی خیلی بگم چی نمیدونستم

 

  ازت پره دلم اما دارم دوستت اره_سهند
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  کردن گریه به کرد شروع و بغلم تو انداخت و خودش و شد بلند سریع و لبش روی نشست لبخند یه

 

 نکن گریه دیگه بسه_سهند

  کردم تو با اینکارو چطوری من بگم چی نمیدونم( گریه حالت با)_نفس

  تنت عطر واسه بود شده تنگ دلم چقدر_سهند

 ببخش منو(میشه بلند هقش هق)_نفس

  نکن گریه_سهند

  بخشیدی منو که بگو_نفس

 

 

 که اشکی قطره هر . میزاشتم کنار غرورمو دیگه باید کنه تحمل هاشو گریه نداشت طاقت دلم دیگه
 میکندن قلبمو از تیکه یه انگار میریخت

 

 ؟ نبخشم نفسمو قلبمو میتونم مگه_سهند

 

 :گفت و کرد گونم از بوس یه و(شد تبدیل خنده به هقش هق)_نفس

 

  دارم دوستت خیلی سهند . نمیگذری ازم میدونستم داری دوسم میدونستم

 

  روانی بنده نفست به نفسم_سهند
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  که عاشقتم_نفس

 

 میکردم حس صورتم رو نفساشو . میشد نزدیک هم به داشت یواش یواش لبامون

 .خورد گره هم به لبامون و موهاش تو کردم دستامو

 

 

 باران

 

  بزنیم زنگ بیاین ندارم طاقت من اقا

 

 ندارم نظری_علی

 گفتم اول همون که من_مهسا

 

  اینجان دیگه دقیقه 5 تا منه داداش داداش، اگه_علیرضا

 نمیان شبم میگم که من بابا برو_باران

 زودی این به نه اما میان میگم من_علی

  موافقم باران با منم_مهسا

 

  شد بلند زنگ صدای یهو که بودیم بحثا همین تو

  شین محو افق در برین_علیرضا
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 (میخندن هم با همه)

 

 سهند

 

  همه به سالم

 

 میخونه خروس کپکشون اوه اوه_مهسا

 اقاتون کشی منت بری تر زود نمیشد نفله_باران

  داداشم نبینما ناراحتیتو وقت هیچ دیگه(کرد بغل سهندو و رفت)_علیرضا

 شام بیرون بریم بیاین شد تموم خوشی و خوبی به چی همه دیگه خب_علی

 

 بریم سهند اره اره_نفس

 دارم مهم کار یه قبلش اما میریم باشه_سهند

 

  کاری چه_تعجب با همگی

 

  کنم عذرخواهی علی از باید_سهند

 

 ؟ نکردی مگه_مهسا
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  شه دوتا حرفمون نمیخواستم اما میدونست هم علی نکردم که میدونستم

 

  نکردم که شما جلو_سهند

 

 شده تموم چی همه بابا نیست الزم_علی

 

 رسیدیم هم به وقتی من سمت میاد داره اونم دیدم که کنم بغلش که علی سمت میرفتم داشتم
  نبود خوش حالم روز اون بخدا داداش ببخشید : گفتم گوشش در و کردیم بغل همدیگرو

 

 گذشته ها گذشته_علی

 

  بیوفت راه گشنمونه ما علی با بعد نفس با اول سهند اقا شد تموم ترکوندنات الو اگه_علیرضا

 

 شرط یه به اما بریم باشه باشه خخخ_سهند

 

 ؟ شرطی چه_مهسا

 

  من مهمون اینکه دوم بگه عشقم هرجا اینکه اول_سهند

 

  بابا نه اوه_باران
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 الرجه اقامون کردی فکر چی پس_نفس

 

  فقط بریم بیاین الرجم ایکس دو منم اقا_علی

 

 (میوفتن راه و میخندن باهم همه)

 

  سهند

 

 راه بندازین ماشین تا صد نمیخواد دیگه

  یکی هم خانومم و من یکی علی و مهسا یکی علیرضا و باران

 

  اوق_مهسا

  خوبه هم خیلی عشقشون احساس بی نداره اوق_باران

  نکنید معطل بریم_سهند

 

 رسیدیم_سهند

  کن باز برام درو بیا شخصیت با اقای یه مثل پس خب_نفس

 

 ؟ نیست ای دیگه امر_سهند

 خخخ نیست امری دیگه نه_نفس

 میکردم فتح دنیارو داشتم تورو زبون من_سهند
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 کرده فتح فعال منو که خوبه زبونت_نفس

 خوبه زبونم خانوما خصوص در اره_سهند

 

 میکنما قهر بیشعور کوفت_نفس

  بابا باشه خخخ_سهند

 

 

 

 علی

 

 بدیم؟ سفارش چی ها بچه

 

 مخلفات با میخوام باران پرس یه که من_علیرضا

 

 کنه سردیت میترسم اخه_باران

 

 (میخندن همه)

 

 میخورین؟ چی گذشته شوخی از_مهسا
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  میخوریم برگ نفس و من_سهند

  چنجه منم_باران

 جوجه هم علی و من_مهسا

 خخخ چنجه مجبوری منم_علیرضا

 

 

  خدمتتون میارن_گارسون

 

 افتادم خاستگاری یاد یهو بودم خودم حال تو همینجوری

 

  سهند_علی

 جونم_سهند

 ؟ بگیرین سامون و سر نمیخواین شما_علی

 نکردیم فکر تاریخش راجب هنوز_نفس

 

 خاستگاری میرم چهارشنبه کردیم چرا_سهند

  جااان_نفس

  خونتون با کنه هماهنگ گفتم بابام به . اینجوریاس دیگه اره_سهند

 

  نگفتی من ب چرا بدی خیلی_نفس

 دیگه دیگه_سهند
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 خخخ هممون جلو زد افتاد خاستگاری فکر به همه اخر ناقال_علی

  گیره خیلی بابام من اصال خیر نه_نفس

 خخخ میگم براش منچسترو خاطرات تموم کنه خلقی بد بخواد خیلی نیست حالیم میر گیر من_سهند

 

  بیشعور کووووفت_نفس

 

  بخوریم غذامونو ارامش با تا سکوت لطفا اومد شام_علیرضا

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

 باران

 

 سهند مرسی داد حال خیلی اخیش

 

 جونتون نوش بابا چیه حرفا این_سهند
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 همه من خونه امشب بیاین میگم من_علی

  خونه دارم کار خیلی من بخدا علی نه_علیرضا

 بخدا نمیتونم که منم_باران

 من خونه میریم نفسم و من_سهند

  بکشه منو بابام میخوای من خونه چیو چی بابا نه_نفس

 کردین پیدا همدیگرو وقت چند از بعد ارزه بی بابا بیار بهونه یه_مهسا

  ما خونه میای بگو اره_باران

 

  بگم چی_نفس

 

  بریم بپر نفس همگی خداحافظ دیگه خب_سهند

 

  بای فعال_نفس

 

 (افتادیم راه دادنو جواب همه)

 

 

....  

 

 

....   
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.. 

. 

 

 سهند

 

 ؟ میاد خوابت

 .. اما اوهوم_نفس

 ؟ چی اما_سهند

 ندارم لباس_نفس

 بپوش منو مال نیست مشکلی که این_سهند

  که میشم گم هیوال بپوشم تورو لباس من_نفس

 خخخ بخواب همینجوری پس_سهند

  میکنم خفت بخندی اگه اما میپوشم میرم کوفت_نفس

  باشه خخخ_سهند

  

 

 

 صدای یهو که تخت رو انداختم خودمو پوشیدمو شلوارک یه و رکابی یه کردم عوض لباسامو و رفتم
 : شد بلند نفس
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 خخخ ایا شدم خوشمل_نفس

 

  خنده زیر زدم خورد بهش چشمم تا کردم بلند سرمو

 

 بیشعور بدی خیلی_نفس

  شدی عالی خخخ_سهند

 قهرم عوضی نزن مفت حرف_نفس

  کنم کنترل خودمو نتونستم ببخشید خخخ_سهند

 

 بیشور نزن حرف من با_نفس

  بخوابیم بیا بدو_سهند

  نمیخوابم تو پیش من_نفس

 ؟  خودته دست مگه_سهند

 

 نفس

 

  هوام تو دیدم خودمه دست اره بگم خواستم تا

 

 خخخ دیوونه پایین بزارم_نفس

 

 ؟ ها نمیخوابی من پیش که_سهند
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 نخوابم بکنم غلط من نه_نفس

 

 ؟ کجاس جات_سهند

  شوما بغل_نفس

  شد حاال افرین_سهند

 

 کرد دستش به اشاره و کرد باز دستاشو و تخت رو پرید پایینو گذاشت منو

  اینجا بیا که

 

 نشی وحشی فقط اومدم اومدم_نفس

 

  شد حاال اهان_سهند

 

 سهند_نفس

 

 جونم_سهند

 

 بود شده تنگ لحظه این واسه دلم خیلی_نفس

 

 نامرد همینطور منم_سهند
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 ننداز یادم باز کنم گریه میخوای_نفس

 همیم پیش که االنه مهم باشه_سهند

 اوهوم_نفس

 بخواب راحت االنم_سهند

  چیزی یه فقط . نخوابید راحت و بود تو بغل تو میشه مگه_نفس

 بگی هرچی_سهند

  کن نوازش میبره خوابم وقتی تا موهامو_نفس

  باشه خخخ_سهند

 

 برد خوابم کی ندونستم که داشتم خوبی حس خیلی بود موهام تو سهند دستای وقتی

 نفس

 

 

 

  . میان دیگه ساعت یه تا ؟ بپوشم چی االن خدا وای

 .میشم دیوونه دارم هووووف

  بپزم برات اشی یک خان سهند بیای بزار

  . اومدنه خاستگاری وقت االن اخه

 

 نشدی حاضر هنوز که تو عه .. ها برسن که االنه بدو دخترم (نفس مامان)_سحر
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  پختیه لختی همشون بپوشم چی نمیدونم مامان اوف_نفس

 

  چیزا این حالیته خیلیم اینکه نه_سحر

 

 بپوشم چی بگو حاال نکن اذیت مامان ای_نفس

 

  بپوش اورده تولدت واسه مهسا که زرشکیه دامن و کت اون_سحر

 

  تووو بودی کی باهوش . نبود یادم اصال وای_نفس

 

  شو حاضر نریز زبون دیگه بسه_سحر

 

 میام میشم حاضر منم بفرمایید شما سلطانم چشم_نفس

 

  بیای زود فقط رفتم من باشه_سحر

 

... 

 

... 
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 خاطر به نیست خوب اول برخورد برای کنم ارایش زیاد نمیخوام مونده رژم فقط خب این از اینم
  کافیه کرم و رژ یه فقط همین

 

  منه مال سهند چون بخوان باید نمیخوانم بخوان میخوان

 

 رفتم فرستادمو خودم برا بوس یه و کردم برنداز خودمو اینه تو و گرفت خندم خودم خیال و فکر از
  مامانم پیش

 

 

... 

 

 سهند

 

 

 زیرش سفید پیرهن با مشکی شلوار کت دست یه شد تموم خب

 

... 

  باشم متفاوت همیشه دارم دوست ببندم نداشتم دوست بودن کرده خز کراواتو دیگه

 

 حرکت بابام و مامان با که بیرون زدم کشیدمو موهام به دستم یه زدمو هم عاشقشه نفس که عطری
  . کنیم
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  باران

 

 امروز میکنن چیکار نظرت ب علیرضا وای

 

  بره پیش خوب چی همه کنه خدا_علیرضا

 

 حاضر سهند هم بده دست از سهندو وجه هیچ به نیست حاضر نفس هم نباش نگران میره_علی
  بده دست از نفسو نیست

 

 

 

 سهند

 

 ؟ دیگه نمونده چیزی گرفتیم هم شیرینی و گل بابا

 

  بزن زنگو باشه مونده چی پسرم دیگه نه_سهند بابای

 

 

 نفس
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  کنم چیکار حاال اومدن مامان وای

 

  انداخت گل لپات چیه_سحر

 

  مامان عه_نفس

 

  دیگه کن احوالپرسی سالم بیا ادم مثل_سحر

 

... 

 

.. 

 

  تو اومد مادرش همه از اول

 

  محمدی اقای سالم ... محمدی خانوم خوبه شما حال سالم_سهند مامان

 

  اومدین خوش خوبین شما ممنون خیلی سالم_سحر

 

 اومدین خوش خیلی سالم_بابام
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   ماشاهلل هزار گلم عروس سالم _سهند مامان

 

  ممنون خیلی سالم_نفس

 

  . نشست رفت و کرد پرسی احوال اومد اونم رسیدو باباش به نوبت بعد

 

 و گل با سهند یهو که بودم فکرا این تو پوشیده چی یعنی وای ببینم سهندو نبود دلم تو دل وای
  تو اومد دستش تو شیرینی

 

  شده خوشمل چ ببین بیشعورو وایییی

  تیپشووو

 

  من سمت اومد و کرد احوالپرسی جونمم سحر با و داد دست بابام با اومد

 

 : گفت گوشم دم اروم و دستم داد هارو شیرینی و گل . نبود راهرو تو هیچکس بشینن بودن رفته همه

 

  بال شیطون ببرمت اومدم_سهند

 

 تو رفتم منم نشست رفت سهند و تو رفتیم و اوردم در اداشو نشه متوجه کسی که طوری منم
  بیارم هارو چای که اشپزخونه
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  سهند بابای

 

 

 دو این پیغمبر سنت و رسومات و رسم طبق اومدیم اینکه مزاحمت از غرض محمدی اقای راستش
  شما ی اجازه با البته . بدیم سامون و سر جوونو

 

 

 نفس بابای

 

 

 برام خیلی خوشبختیش و ایندشو و دارم دخترو دونه یه این فقط دنیا دار از من حجازی اقای وهلل
  میخوام خوشبختیشو کالم خالصه و باشه ناراحت نمیخوام وجه هیچ به و مهمه

 

 

 نفس

 

  هوووف میرنا االن چیه اینا بابا وای

 

 : گفت سهند انتظار از دور به یهو که میکردم فکر جوری همین خودم با داشتم
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  بابا شما اجازه با_سهند

 

  پسرم بفرما_سهند بابای

 

 کنم قبول حاضرم باشه هم شرطی هر و میخوام جوره همه دخترتونو من محمدی اقای راستش_سهند
 و مهمه خیلی براتون تون بچه خوشبختی و اینده من پدر مثل هم شما دارین حق نگرانیتونم بابت .

  کنم خوشبختش و بسازم دخترتون با جوره همه که میدم قول کار اول همین من اما خوبیه چیز این

 

 

  کنم عاشقش بیشتر نمیدونستم من و داره ای جربزه چه باش اینو واییییی

 

  بیار هارو چایی دخترم_سحر

 

 

  بیرون زدم اشپزخونه از دستمو گرفتم سینیو و ریختم هارو چای

 

 بفرمایید گفتم سهندو بابای جلوی رفتم نفر اولین

 

  دخترم مرسی گفت برداشتو اونم
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 کرد اب دلم تو قند گفتنش گلم عروس یه با اونم مامانش بعد

 ریزم چیز یه و ممنون گفت برداشتو رو چایی اونم میلرزید دستم سهند جلو رسیدم وقتی که طوری
 گرفتم که گفت

 

  میرسیم هم به سهند اقا باشه . موش میگه من به بیشعور

 

  محمدی اقای

 

  جربزت از اومد خوشم خیلی زدی حرف خودت اینکه از اومد خوشم پسرم افرین

  میمونه کوچیک مشکل یه اما

 

 

  نفس

 

  بردی ابرومونو بابا وایییی

 

  سهند بابای

 

  بفرمایید میدونیم بله

 

 محمدی اقای
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  میخوام ای دیگه چیز یه شما از من اما س سکه منظورم کنید فکر االن شاید

 

 بفرمایید_سهند بابای

 

  باشه دخترم با طالق حق که میخوام من

 

 ؟ چیه نظرت پسرم _سهند بابای

 

 نمیخوام که چون بکنم کارو این نمیتونم قائلم براتون که احترامی تموم با محمدی اقای_سهند
  بدم دست از الکی دخترتونو

 

 پسرم بدی دست از چرا_محمدی

 

 رنجه زود خیلی که فهمیدم اینو و داشتم نظر زیر دخترتونو کار محل و دانشگاه تو من که چون_سهند
  میکنه تموم رو کار بیاد پیش اگر که اختالفی ترین کوچیک با مطمئنم و

 

 

  پسرم گفتی گل اینو هههههه هه_محمدی

 

  قبوله بگین هرچی مهریه اما_سهند
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  بیا دخترم نفس ... بگه خودش هرچی نیست مهم چیزا این پسرم خوشبختیه مهم_محمدی

 

 بابا جانم_نفس

 

  بگی تو هرچی گفتم منم ت مهریه راجبه دخترم_محمدی

 

  هست منم نظر شما نظر داری اختیار شما بابا_نفس

 

  تولدش سال اندازه_سهند

 

  نیست الزم پسرم نه_محمدی

 

  ترم راحت من اینجوری_سهند

 

  بزنن حرفاشونو برن جوون دوتا بدین اجازه اگه_سهند بابای

 

  کن راهنمایی دخترم . حتما بله_محمدی
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 سهند

 

 

  افتادم راه نفسم سر پشت و شدم بلند

  شد اتاق یه وارد و رفتیم باال پله یه از

 

  الرج اقای بشین بیا_نفس

 

  بود معلوم لپات از نکردی ذوق که نه_سهند

 

 خخخ عوضی کوفت_نفس

 

  بستم رو در رفتمو

 

  دیوونه میکنی چیکار_نفس

 

 بگم گوشت در چیزی یه بیا پاشو_سهند

 بگم گوشت در چیو دیگه بگو خب _نفس

  پاشو میگم_سهند

  میخوای چی هوم_نفس
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  کرد همراهیم اروم اونم لباش رو گذاشتم لبامو شد نزدیک تا

 

  بریم بیا میکنن شک االن بسه_نفس

 

  شدی خودم مال دیگه_سهند

 

  بریم بدو  . بودم_نفس

 

  بریم بعد کن درست رژتو_سهند

 

  بود وقتش االن اخه بیشعور بدی خیلی_نفس

 

  بدو خخخ_سهند

 

 

 محمدی

 

 ؟ چیه نظرت دخترم خب

 

 بگی شما هرچی_نفس
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  مبارکه پس_ سهند  بابای

 

  بشین خوشبخت ایشاال

 

  کنن دستشون هارو حلقه این عقد روز تا هست اجازه اگه پس_سهند مادر

 

  نیست مشکلی_سحر

 

  خودم پیش بشین بیا دخترم_سهند مادر

  بیا هم تو سهند

  کنین هم دست هارو حلقه این

 

 سهند

 

 دونستم کردم دستش انگشترو و دستم تو گرفتم قصد از نفسو چپ دست و دستم تو گرفتم رو حلقه
  گرفتم دستشو اونا جلو کشیده خجالت که

 

 

 نفس
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  میرسم حسابت به موقعش به که شدم اب بیشعور ای

 

  شد بلند دست صدای یهو که کردم دستش و گرفتم مادرش از رو حلقه

 

 

  کنیم زحمت رفع کم کم اجازتون با ...باشه مبارک_سهند بابای

 

  باشیم خدمت در شماس دست ماهم اجازه_محمدی

 

 ازمایش برای که میکنیم هماهنگ خودش موقع به عقدم قرار و قول پس . ممنون خیلی_سهند بابای
  برن

 

  حتما چشم بله_محمدی

 

  خدانگهدار بال بی چشمتون_سهند بابای

 

 

 سهند

 

 خوشگل قدر چه بودم نفس فکر تو هنوز من اما بودیم خونه راه تو و بیرون زدیم و کردیم خدافظی
  خانومم بود شده
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 بگم بهش باید شمال ویال برم باهاش روز سه دو یه میاد خوشم شده تنگ براش دلم خیلی

 

 نفس

 

 بود خوشگل چه افتاد دستم تو حلقه به چشمم که بودم فکرا این تو بود شده خوشتیپ چه اقامون
  ....نمیارم در دستم از اینو شرایطی هر تو داشتم دوسش خیلی

  مرید خرید و پازمایش ازمایش بریم باید فردا از بگیرم دوش یه برم

 

 

 سهند

 

 

  کنم چیکار نمیدونم رفته سر حوصلم

  کنم فکر خوابه میدم اس نفسم به

 . نزدیم حرف دوتایی وقته خیلی بگم علیرضا به بزار نمیده ج که علی . میاد حتما داداشم اهان

 

 بوق

 

 بوق

 

 بوق
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 ؟ کنم چیکار حاال نمیده جواب که اینم اهههه ......مور مشترک

 

 

 .. بیرون میرم اهان

 

 بیرون زدم و  کردم تنم ورزشی ست یه

 نفس از که همونجایی بود تهران بام مقصدم  رفتم ماشین با همین خاطر به نداشتم پیاده حوصله
  اومد خوشم

 

 کردم پلی احمدوندو مهدی از دلتنگی اهنگ

 

 

 چراغا نور زیر خیابون تو

 

  بود گذشته شبم نصف از ساعت

 

  رو پیاده و تنهایی و من جز

 

  نبود ای دیگه عابر از خبر
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 میداد تکون درختارو که بادی

 

 بود پوشونده برگ فرشارو سنگ روی

 

 دلتنگی دوباره هرشب مثل

 

 بود کشونده خونتون سمت منو

 

 شب موقع این میکنه چیکار اینجا بارانه اینکه عه

 

 دید که بده فوش خواست زدم بوق دیگع بار یه مزاحمه کرد فکر اول زدم بوق براش و نزدیکش رفتم
  شد سوار اومد و منم

 

  تو میکنی گریه چرا_سهند

  برو فقط میگم برات بعدا_باران

 ؟ برم کجا_سهند

  خونت برو . قبرستون_باران

 باش اروم باشه_سهند

 

 

  تو بریم بیا رسیدیم_سهند
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  شده چی ببینم کن تعریف خب_سهند

 

  شد تموم چی همه_باران

 

  ببینم بگو واضح شد تموم چی_سهند

 

 شد تموم علیرضا منو_باران

 

 شده چی بازیه بچه مگه چی یعنی_سهند

 

 کیه کیه میزد داد هی هم علیرضا کرد باز رو در تنش حوله با دختره یه خونش دم رفتم_باران

 

  نیست ادمی اینجور علیرضا باران_سهند

 داره دوستت اون نمیداد خاستگاری قول بکنه اینکارارو میخواست اگه اون

 

  داره دوسم قدر چ فهمیدم پیش ساعت دو اره_باران

 

 دیگه داره چیزی دلیلی حتما نکن قضاوت زود_سهند
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 بگیر پشتشو هم تو هه_باران

 

 باش مطمئن نیست پسری همچین باهاشم بچگی از هم علیرضا اما مهمی برام خیلی تو باران_سهند
 داره جواب یه

 

  کوووو جوابش کو_باران

 

 بیام تا نکن هم گریه دیگه بسه . باش اروم_سهند

 

 ؟ کجا_باران

 

  بخوری بیارم چیزی یه هم علیرضا به بزنم زنگ هم_سهند

 

 

 

  بوق

 

 بوق

 

  الو_علیرضا
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  میکنه گریه داره زار زار اوردی مرد دختر سر به چی الو و کوفت_سهند

 

  سهند میگی چی_علیرضا

 

 استاد تنش حوله با بوده کی اون خونت دم اومده باران_سهند

 

 خواهشا نزن مفت حرف سهند_علیرضا

 

 خدافظ اینجایی دیگه دقیقه ده تا_سهند

 

 میاد هم علیرضا االن شی اروم یکم بخور اینو باران بیا_سهند

 

 هرزه ببینم ریختشو نمیخوام_باران

 

  نکن قضاوت زود خواهشا_سهند

 

  اومد کنم فکر اها

 

 بده توضیح تو برو بدو سالم_سهند

 میگی چی بدم توضیح کی به_علیرضا
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 میبینی تو برو_سهند

 

 علیرضا

 

 ؟ گریه چرا عه بود باران صدای این

  شدم زنده و مردم لحظه یه داغونم چهره دیدن با

 

 میکنی گریه چرا عزیزم شده چی_علیرضا

 شد تموم چی همه عزیزم نگو من به_باران

 باران میگی چی_علیرضا

 باش خوش میگرده حوله با خونت تو که همونی با برو_باران

 خونه دم اومدی بودی تو پس_علیرضا

 پره وقتت دیدم بزنم بهت سر اومدم گاو بیشعور من اجازت با_باران

 نکن قضاوت زود باران_علیرضا

 میگم دیدمو که چیزی اون من_سهند

  دیدی اشتباه خوب عه (داد با)_علیرضا

 میکنه متهم هرزگی به منو نمیگم هیچی هی

 نیستی یعنی_باران

 صفتی بی خیلی_علیرضا

 ؟ تو یا من_باران

  نفهم خواهرمه اون بیشعور_علیرضا



 

303 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ؟؟؟؟؟؟ اومده ارزو_سهند

 

 اره_علیرضا

 شدی دار خواهر کی از تو_باران

  گمشو چشمم جلو از فقط برو_علیرضا

 میرم باشه_باران

 

 نفهم 3 االن خونه اوردمش 1 من نگاه ساعتو برم غیرتتو علیرضا_سهند

 

 بهتره نباشه هی نباشه توش اعتماد که ای رابطه_علیرضا

 

 میزارین کالس دارین فقط دارین دوست ها دیوونه مثل همدیگرو هردو نزنین الکی حرف_سهند

 

 میکردم بد فکر میدیدم شمارو بودم منم وضع اون با کن درکش علیرضا_سهند

 

 نمیکردی قضاوت زود میپرسیدی ازش باید اول هم تو باران اما_سهند

 

 داره خواهر این میدونستم کجا از من_باران

 

  نکن گریه_علیرضا
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 مهمه برات مگه_باران

 

 نکن یعنی نکن گریه میگم مهمه اره_علیرضا

 

 هه_باران

 

 بریم پاشو_علیرضا

 

 کجا؟_باران

 

  من خونه_علیرضا

 

 ؟ خواهرت پیش_باران

 

  اینا مامانم خونه رفت اون نه_علیرضا

 

  نمیام جایی تو با من_باران

 

 باران_علیرضا
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 هوم_باران

 

 بکنم خیانتو فکر حتی میتونم چطور منی عشق تو میگفتم بهت باید ببخشید_علیرضا

 

 .کردم قضاوت زود کنم خواهی عذر باید من نه_باران

 

 تو تنها شب نصفه نبینم دیگه اما ... شد تموم خوشی و خوبی به چی همه خداروشکر خب_سهند
  مثال شوهرتم برادر باشیا خیابون

 

 چشم خخخخ_باران

 

  میکردم چیکار نداشتم رو تو داداش مرسی خخخ_علیرضا

 

  باشین خوش برین داداشی فداتم_سهند

 

  خدافظ فعال خب _ باران و علیرضا

 

  سالمت به_سهند

 

... 
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... 

 

 برد خوابم کی ندونستم ک چشمم جلو اومد عکس یه مثل روز تموم کشیدم دراز تخت رو و رفتم

......... 

 علیرضا

 

 

 ایستاده هم سر پشت باران مادر و پدر تو رفتیم شد باز در و زدم رو زنگ بودیم اینا باران خونه در
 داخل رفتن و کردن پرسی احوال مادرم و پدر سرشون پشت هم باران و بودن

 شادوماد سالم-باران بابای

 شما؟ خوبید سالم-علیرضا

 داخل بفرمایین ممنون-باران بابای

 خوبید؟ صدر خانوم سالم-علیرضا

  خوبی؟ تو مرسی پسرم سالم-باران مامان

 شما خوبی به-علیرضا

 بود پوشیده سفید شلوار و کت یه دیدم و باران تازه تو رفتن همه

 خانومی شدی خانوم چه-علیرضا

 شدیا خوشتیپ هم تو-باران

 اصل سر رفت بابام بود ها خونواده شناخت برای بیشتر که عادی های حرف از بعد داخل رفتیم باهم
 مطلب اصل سر بریم بهتره صدر اقای خب:مطلب

 بفرمایید بله-باران بابای
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 کنیم خواستگاری پسرم برای شمارو دختر که اینجاییم االن ما-بابا

 درسته بله-باران بابای

 راضین هردوشون و زدن و حرفاشون جوون دوتا این قبال گویا-بابا

 دارن دوست رو دیگه هم هردو-مامان

 جریانیم در درسته بله-باران مامان

 بمونه ای دیگه حرف مهریه جز به نکنم فکر و دارن دوست را دیگه هم جوون تا دو هر که حاال-بابا

 باشه چقدر مهریت داری دوست دخترم-بابا

 سکه تا 14 معصوم 14 نیت به:گفت خانومانه وقار با باران

 بگو میخوای سکه چقدر هر بپردازه باید شوهرت و توئه حق مهریه دخترم-بابا

 راه بهم که ماست دل مهم نیست مهم سکه اصال من نظر به و ایم دیگه هم عاشق علیرضا و من-باران
 داره

 بود قشنگ خیلی خیلی زد قشنگی حرف چه باران

 وقاره یا و خانومانه چه عروسم ماشاءاهلل-مامان

 لطفتونه نظر-باران مامان

 اومد ازت خوشم خیلی دخترم افرین-بابا

 هستش بعد هفته احتماال که ازدواج مراسم میرسه-بابا

 بشه برگزار مراسم باید تر زود منچستر برن باید چون هستم جریان در بله-باران بابای

 درسته اره-مامان

 خیلی حرفش اون با باران بیرون اومدیم اینا باران خونه از شدیم بلند جامون از صحبت کمی از بعد
 ببینم ارزو به زدم زنگ  خونه رسوندم و مامانم و بابا اینکه از بعد  کرد بیشتر بهش عشقمو خیلی

  اصفهان به نرسیده هنوز حتما نداد جواب ولی رسیده
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 و دراوردم و لباسام خونه رسیدم مسابقات برای شده اصفهان عازم االن و میکنه کار شطرنج یه ارزو
 میکردم حس داشتم سبکی احساس داد ارامش بهم خیلی جملش این با باران کشیدم دراز تخت روی
 خوابیدم گرفتم اسوده و ندارم ذهنی دغدغه هیچ

........... 

 سهند

 

 هیجان خیلی بودن من سر پشت هم علی و علیرضا ماشین بودم نفس منتظر ارایشگاه در جلوی
 چند از بعد و زدم و زنگ ارایشگاه در جلوی رفتم و شدم پیاده ماشین از بردار فیلم ی گفته به داشتم
 به بعد بودم شده نفس محو ثانیه چند یه بود شده خوشگل خیلی خیلی بیرون اومد نفس دقیقه
 ماشین نزدیک رفتیم اومدم خودم

 بدین تکون دست دوربین  برای و برگردید-بردار فیلم

 و شدیم و ماشین سوار و دادیم تکون دست دوربین برای و برگشتیم قدم چند از بعد نفس و من بعد
 کردیم حرکت

 شدی بالیی چه-نفس

 خوشگلیت این با کردی نابود منو اصن که تو-سهند

 سهند خوشحالم خیلی-نفس

 نمیگنجم خودم پوست توی بیشتر خیلی که من-سهند

 امشب بشه شبی چه-نفس

 ایه العاده فوق شب امشب واقعا اره-سهند

 بعد دادم دست بابا با اول شدیم پیاده نفس و من بودن شده جمع باغ جلوی ادم کلی باغ به رسیدیم
 کم مدتی از بعد میکرد صحبت دوستاش با داشت و بود شلوغ سرش نفسم فامیال با هم بعد مامان با

 صندلی روی رفتیم داد دست بهم خوبی خیلی حس کرد حلقه دستم دور دستشو و کنارم اومد نفس
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 و خوش باهاشون باران و علیرضا اونا سر پشت و اومدن مهسا و علی دقیقه چند از بعد نشستیم ها
  نشستن ما کنار هم اونا کردیم بش

 دارم استرس سهند وای-نفس

 چی؟ برای استرس-سهند

 دارم استرس ولی نمیدونم-نفس

 باش نداشته استرس نفسم نداره عیب-سهند

 میکنم سعی-نفس

 

 

............ 

 علیرضا

 

  

 و بود بسته و چشماش کردم باران به نگاه یه بخونه رو عقد خطبه میخواست و بود اومده اقا حاج
 شد تر عمیق لبخندش و کرد من به نگاه یه و کرد باز چشماشو لبخند با ثانیه چند از بعد

 گرشاسبی علیرضا اقای دائم عقد به شمارو که وکیلم بنده ایا صدر باران مکرمه دوشیزه-اقا حاج
 دربیاورم؟

 بیاره گالب رفته عروس-باران خاله دختر

 دائم عقد به شمارو که وکیلم بنده ایا صدر باران مکرمه دوشیزه میکنم عرض دوم بار برای  -اقا حاج
 دربیاورم؟ گرشاسبی علیرضا اقای

 پیچید باغ توی شادی بله ترا بزرگ اجازه با:گفت  و کرد  صبر یکمی باران

 وکیلم؟ بنده ایا گرشاسبی علیرضا اقای-اقا حاج
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 بله-علیرضا

 در هم عقد به نفس و سهند اونها سر پشت و هم مهسا و علی ما از بعد بود پیچیده باغ توی شادی
 اومدن

 پسرم بشی خوشبخت-علیرضا ی بابا

 بابا مرسی علیرضا

 دیدم خداروشکر که ببینم رو لحظه این داشتم دوست خیلی-علیرضا مامان

 مامان مرسی-علیرضا

 نه که بودم خوشحال آنقدر گفتن تبریک ما به هم اونها و کردم بش و خوش باران مامان و بابا با بعد
 توی رفتیم میگفتن تبریک بهش داشتن و شلوغ دورش و بود حال خوش بارانم حساب نه داشت حد

  نقطه یه به شده خیره و گوشه یه نشسته دیدم و مسعود نشستیم  جایگاهمون

 همیم مال دیگه االن ما-باران

 بودیم هم مال هم اول از ما-علیرضا

 همیم مال رسما االن ولی-باران

 اره که اون-علیرضا

 

 

............ 

 علی

 

 

 زده زل رقصیدن به کردیم شروع اروم و وسط رفتیم باهم مهسا و من بود شده گزاشته مالیم اهنگ یه
  میرقصیدیم اروم چشمام توی بود زده زل اونم مهسا چشمای توی بودم
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 من بشم ماهت صورت اون فدای-علی

 میزدیم حرف داشتیم که همینطور بشم نرمت و چرم زبون اون و مهربون قلب اون فدای من-مهسا
  نشستیم رفتیم و زدند دست برامون و وایسادیم ماهم و رسید پایان به موزیک

  میرقصی خوب چقدر بال-مهسا

 بهتری که تو-علی

 میگشتم مسعود دنبال چشم با نبودش مسعود بودند گو و گفت و رقص مشغول همه مجلس توی
 بود هم مهسا دوست که مهسا و من های دانشگاهی هم از یکی به نکردم پیداش کردم نگاه چی هر

 رفتم نکردم پیداش اما گشتم و جمعیت توی مسعود دنبال برم من تا بشینه مهسا پیش بیاد گفتم
 کنارش نشستم رفتم میکشه سیگار و جدول لبه روی نشسته دیدم خروجی سمت

 بگو خب-علی

 ترسید یدفعه

 منم نترس-علی

 مهسا پیش برو علی میکنی چیکار اینجا تو- مسعود

 مسعود چته-علی

 داد جواب باالخره طوالنی مکش کش یه از بعد نمیداد جواب

  تنها تنهای چی من ولی خوشین و کمتره من از سنتون همه شما تنهام خیلی تنهام-مسعود

 میکنم پیدا خوب دختر یه برات خودم-علی

 مهسا پیش برو بیخیال-مسعود

 جمع توی بیا هم تو-علی

 میام االن برو باشه-مسعود

 کاری یه باید تنهاس مسعود دیدم کردم فکر خودم با راه توی مهسا سمت به رفتم و شدم بلند جام از
 و بودن شده جمع پذیرایی سالن توی همه بود شام وقت مهسا کنار نشستم رفتم بدم انجام براش
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 که بود معنی این به این چنگال و قاشق یه و اوردن کوبیده و برنج هم ما برای میاوردن شام داشتن
 بخوریم غذا مشترک باید

 چنگال و قاشق یک با خوب چه-علی

 میده خوبی حس عالیه-مهسا

  مهسا دهن توی گزاشتم برنج قاشق با و کردم جدا و کباب تیکه یه

 شد باز انقدر دهنت چرا-علی

 بهم دادی برنج پر قاشق یه تو که این خاطر به-مهسا

 خندیدیم دو هر بعد

 

 

.......... 

 باران

 

 

 فامیالی جز دقیقه چند از بعد میرفتن خداحافظی از بعد داشتن همه بود عروسی جشن اخرای
  نبود باغ توی کسی نزدیکمون

 دخترم بشی خوشبخت-مامان

 جون مامان مرسی-باران

 دختر با بعد شد براورده ارزوم که ببینم عروسی لباس توی رو تو بود ارزوم باشه مبارکت عزیزم-بابا
 مادر و پدر سمت رفتم بعد کردم بش و خوش و دایی وزن دایی و  دایی

 بشی خوشبخت دخترم-علیرضا پدر
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 مرسی:گفتم و دادم دست علیرضا پدر با

 شدی خوشگل هم خیلی باشه مبارکت دخترم-علیرضا مادر

 ماشین طرف  رفتیم و کردیم خداحافظی همه با جون مادر مرسی: گفتم و کردم بغل را علیرضا مادر
 فرودگاه سمت به کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار بود ماشین توی وسایلمون

 بود شبی چه امشب-علیرضا

 بود عالی-باران

 به زیادی مدت فرودگاه رسیدیم میومدن سرمون پشت داشتن و بودن سرمون پشت هم ها بچه
 بود نمونده پروازمون

 و بود کرده خداحافظی خونواده با علیرضا میکرد گریه داشت مامانم بود خودش توی عجیب مسعود
 بود من منتظر

  بشی خوشبخت ایشاهلل و باشه مبارک عروسیت دخترم-بابا

 دارم دوستت خیلی بابایی مرسی:گفتم و گرفت گریم بغلش توی کردم بغل و بابام

 باش شوهرت مواظب-بابا

 چشم-باران

 باران؟ نری میشه-مامان

  نمیشه جون مامان نه:گفتم و کردم بغل و مامان رفتم

 دخترم بشی خوشبخت-مامان میکردم گریه منم و میکرد هق هق مامان

 خداحافظی ازشون نباشید ناراحت هیچوقت میزنم سر بهتون میام زود زود من مامان مرسی-باران
 بودن کرده خداحافظی همه هواپیما سمت رفتیم و شدیم برقی پله سوار رفتیم رفتیم علیرضا با و کردم
 شدیم هواپیما سوار رفتیم ها بچه بقیه با و دادم تکون دست بابام و مامان برای آخر بار برای
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............ 

 علی

 

 

 اولین برای که اونجایی بریم و بیرون بریم که بودم داده پیشنهاد ها بچه به و بود اومده فرود هواپیما
 هنوزم اونجا سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار و پایین اومدیم هواپیما از خوردیم بستنی و رفتیم بار

 صحبت دقیقه چند یه:گفتم و شدم بلند من بودیم نشسته ها صندلی روی بود نواز دل و زیبا قبل مثل
 نکنید

 این:گفتم و بیرون اوردم کتاب یه رنگم مشکی کیف توی از و دارم همتون برای سوپرایز یه خب-علی
  کردم تجربش زندگیم توی نوشتم که رو همونی ساختم باهاش و ام زندگی که رمانی منه رمان

 نوشتیش خودت یعنی-مهسا

 اره-علی

 چیه؟ مورد در-سهند

 اتفاق که چی  همه ها عاشقانه ها دعوا ها سفر ها کنسرت ها خوشی ها خودمون،سختی زندگی-علی
 افتاد

 عالی چه-علیرضا

 هنرمند یه-مسعود

 جالبه خیلی حتما-نفس

   ناخوشی و خوشی از سراسر که زندگی-مهسا

 تنگی دل و ارامش از سراسر که زندگی- نفس

 چالش از سراسر زندگی-باران
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 عشق از سراسر ای گذشته-علیرضا

 موفقیت و عشق از سراسر ای اینده-سهند

 و شده خوب های فرصت باعث که احساساتی میشه و شده خوب اتفاقات باعث که عشقی-علی
 جدید عشقی اغاز سر بود خواهد پایدار ابد تا که عشقی و شد خواهد

 

 پایان


