
                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 )47افسون) سعیدي دلسا:  نويسنده

 :   خالصه

 الیبالو ي رشته از گذشته در اتفاق يه خاطر به که من رمان دختر شهر تو والیبال مسابقه برگزاري

 مه شوکا و میشه شوکا يعني والیبالش عشق دوست خوشحالي و هیجان باعث نداره خوشي دل

 رو روشنا ببینه رو محبوبش هاي والیبالیست و ورزشگاه داخل بره داره دوست شده طور هر که

 .... میشه ما داستان سرآغاز که ريسکي. میکنه بزرگ ريسک يه انجام به مجبور

 

 :   مقدمه

 ... اتفاق يه

 ... حادثه يه

 ... شکستن دل يه

 ... میشه هست حادثه اون به مربوط که چیزي هر از تنفرت باعث
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 .. تقدير و سرنوشت اما

 ... میگیري قرار نداري خوشي دل ازش که چیزي اون روبروي دقیقا بازم که میکنند کاري گاهي

 ... چیزه همون تو خود سرنوشت که نمیدوني و

 .... خودش خود دقیقا

 ...... الرحیم الرحمن اهلل بسم

 اسم نديد با و بردم حمله سمتش به و شدم بلند تاپ لپ پشت از موبايلم زنگ صداي شنیدن با

 :  دادم جواب لبم روي لبخند با شوکا

 . خودم ي ديیونه دوست به سالم-

 :  گفت خودش به مخصوص و شوخ لحن با شوکا

 ؟؟ خبر چه.  سالم علیک.!!!  احساسات ابراز جونم-

 .  شوکا واقعي کپک-

 :  گفت و خنديد

 ؟؟ چرا وا-

 يا نممیک رويت رو ديوار و در نشستم بیکار شب تا صبح از. !!  ملي تیم حد در رفته سر حوصلم-

 .  داغون ، داغونم خالصه خواهر هي. مسافرتي نه ، تفريحي نه.  میکنم سرچ نت تو الکي

 : گفت و خنديد

 پس.  خودت عین ام يکي منم بابا نه!! ؟؟. دارم برنامه و ام پارتي شب هر االن من کردي فکر -

 .  زدم زنگ موقع خوب

 !!!. شدم خوشحال اسمت ديدن از بود بار اولین اره ههه -

 :  زد جیغ تلفن پشت از

 . بزنگم تو به کنم غلط ديگه من..!!! روشنا پرويیییي خیلي-

 :  گفتم و خنديدم
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 .!!  نیست بلند کم صداتم مشاال شد کر گوشم. بابا کردم شوخي-

 .  نزني ها حرف اين از ديگه تا بود حقت-

 ؟؟ کردي حقیر من از يادي شد چي بگو بیخي حاال..!! هه.  واقعا میخوام معذرت خیلي بله-

 ؟؟ اي پايه.  بیرون بريم بگم بزنگم گفتم.  خانم نفرمايید -

 ؟؟ شم حاضر کي بگو فقط.  نباشم کن فرض-

 . باش حاضر ديگه ساعت نیم تا پنجه ساعت االن.  نمیاري نه میاد خوشم ايول-

 ؟؟ تو يا بیارم ماشین من-

 .  بیار تو زحمت بي.  بیرون رفت من ماشین با شده خراب اشکان ماشین-

 .  فعال پس.  اجي اوکي-

 . باي.  میبینمت-

 الخوشح خیلي.  بهم کوبیدم محکم رو دستام ها بچه عین و خوشحالي با گوشیم کردن قطع با

 شده تموم هام امتحان بود روزي چند.  گذاشت برنامه و زد زنگ شوکا شد خوب قدر چه ، بودم

 اين با اخري دم اين خوبه و میشدم افسرده ديگه داشتم واقعا و بودم مونده خونه تو همش و بود

 و بگیرم رو موضوعش که نامه پايان واسه برم انرژي با و شه عوض هوام و حال خورده يه برنامه

 .  کردن کار روش رو تابستون بقیه کنم شروع

 :  زدم صدا و بیرون رفتم اتاق از

 ... مامان-

 ؟؟ جانم-

 کجايي؟؟-

 .. اشپزخونه تو-

.  میکرد کپا سبزي داشت و بود نشسته اشپزخونه وسط میز پشت مامان. رفتم اشپزخونه سمت به

 : گفتم
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 .  مامان نباشي خسته-

 .  مادر مرسي-

 .  بیرون میرم دارم شوکا با من مامان میگم-

 ؟؟ کجا-

 .  بزنیم دوري يه میريم نمیدونم-

 .  بره در هم هات امتحان خستگي تا برو نشستي خونه تو چي هر بسه.  مادر برو باشه-

 کو؟؟ روشا.  برم گفتم رفته سر حوصلم.  اوهوم-

 .  بیرون رفته آرمین با-

 اهم چند اين الاقل خدا به داره حدي هم بازي نامزد ديگه. بیرونه نامزدش با همش که اينم پوففف-

 !! ببینیمش يکم ما زندگیش خونه سر بره اينکه از قبل تا باشه خونه رو

 :  گفت و خنديد مامان

 !!  نشدي بدتر روشا از خودت اگه. نمیزني رو حرف اين ديگه اونوقت کني نامزد خودت بزار-

 . نمیاد خوشم ها بازي لوس اين از اصال من.. عمرا ؟؟ من کي-

 .  کنیم تعريف و ببینیم-

 .  شم حاضر رفتم من پس خوب.  باشید مطمعن-

 لباس انتخاب تو که دخترا همه برعکس.  رفتم اتاقم سمت به منم و داد تکون رو سرش هم مامان

 .  میکردم انتخاب چیزي يه راحت و نبودم اينطوري من بودند سختگیر خیلي

 . کردم جمع سرم باال رو موهام و پوشیدم رو ام اي قهوه دمپاي کتون شلوار با اي قهوه مانتو يه

 و یدمپوش ساده کرم شال يه.  میومد بهم بیشتر مدل اين و نمیريختم بیرون زياد رو موهام اصوال

 ممیرفت در سمت به که حالي در شدم خارج اتاق از برداشتم رو کرمم کیف ماليم ارايش يه از بعد

 :  گفتم بلند

 .  رفتم من مامان-
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 .  روشنا باش خونه 9 تا فقط.  سالمت به-

 .  خداحافظ.  نباش نگران باشه-

 . ايستادم منتظر و دادم فشار رو اسانسور دکمه و پوشیدم رو کرمم کوتاه پاشنه هاي کفش

 دانشگاه تو قبولیم واسه بابا که ام مشکي 602 ماشین سمت به منم و ايستاد پارکینگ تو اسانسور

 .  افتادم راه بود گرفته تهران

 باز رد باالخره و پايین بیاد تا موندم منتظر و زدم بهش تک يه بودم شوکا خونه در دم بعد ربع يه

 . اوردند تشريف خانوم و شد

 و بود دهپوشی کمرنگ جین دمپاي شلوار با کوتاه جین مانتو يه.!!  شوکا بود زده تريپي چه جونممم

 رو صورتش کنار باهاش و بود ريخته بیرون سفیدش شال زير از رو اش مشکي فر موهاي

 پوست با مشکیش درشت و اي تیله هاي چشم.  بود زيبايي خیلي دختر کل در. بود پوشونده

 .  میبرد رو پسرا دل زود خیلي و بود کرده درست رو زيبا و شرقي قیافه يه ازش سفیدش

 :فتمگ و زدم چشمکي و برداشتم دست قیافش به فکر از شوکا شدن سوار و ماشین در شدن باز با

  ؟؟ خانوم شوکا بريد قراره چیزي پارتي ، عروسي احیانا-

 : گفت تعجب با شوکا

 ؟؟ چي واسه.  نه معلومه.  روشي شدي ديیونه-

 فتندمی که هايي خواستگار با شي مجبور ، عروسي جا به کنم فکر زدي تو که تريپي اين با اخه-

 . !! شه خودت عروسي و کني انتخاب رو يکي ماشینمون دنبال

 : گفت و خنده زير زد و فهمید رو منظورم تازه شوکا

 خودم واسه میشم عروس پا يه میزنم معمولي تريپ کنم چیکار ديگه اره.  لحاظ اون از اهان-

 .  ديگه

 ؟؟ شدي پرو کردم تعريف تو از من باز-

 : گفت و خنديد

 ... ديگه خودتم دوست-
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 ؟؟ ديگه اساسي تفريح يه واسه هستي حاال خوب... واال بله-

 . دارم ارزو کلي هنوز و دارم دوست رو جونم من.  بروها اروم جونم روشي فقط.  جورم چه اومم-

 ؟؟؟ مثال-

 .  مبگ بازم و کنم بازي عشق شوهر با ، بشم خونه خانوم ، کنم شوهر ، بشم عاشق اينکه مثال-

 .  بودي شوهر عشق اولم همون از تو میشه خالصه شوهر تو ارزوهات همه که شوکا سرت تو خاک-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ دوستم شوهر بده... ديگه کنم چیکار-

 . نگو که هست سرعت تو عشقي يه خدايي ولي..  واال میدونم چه-

 .  نگو هم رو اون که باشه ممکنه بعدش هم دردي يه ولي اره-

 :  گفتم میکردم روشن رو ماشین که حالي در و گرفت خندم لحنش از

 حاال خوب. نري دنیا از ناکام تا میرم اروم شوهر عشق تو خاطر به.  جونم شوکي نباش نگران-

 ؟؟ بريم کجا

 ؟؟ موافقي. بزنیم دور شهر تو خورده يه فقط االن-

 موزيک و ادما ديدن و خوردن باد و ماشین پايین ي شیشه با زدن دور از بیشتر هیچي.  بدجورم-

 .  نیست دادن گوش

 ؟؟ داري باحال اهنگ.  گرم دمت.  گفتي اي-

 .  میاد کن روشن رو ضبط.  ريختم جديد کلي اوهوم-

 ، شهرمون تو زدن دور مشغول خوشي با و باال برد اخر تا موزيکم صدا و کرد روشن رو ضبط شوکا

 بودند کنه پسر تا دو توش که ماشین يه زدنمون دور شروع همون از شانسمون از.  شديم کرج،

 بعد و مگذاشتی قالشون اخرشم و انداختیم تیکه و و کرديم شوخي اونا با هم کلي و دنبالمون افتاد

 .....!!!  بیاريم در عزا از دلي تا افتادم راه فودي فست رستوران يه سمت به حسابي دور يه از

 :زد جیغ هیجان با بود بیرون زدن ديد مشغول که شوکا يهو که بوديم راه تو طوري همون
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 ....وايسا روشنا واي-

 ودب زياد فاصلش بود سرم پشت که ماشیني اوردم شانس و ترمز رو زدم عجله با و شدم هل يهو

 : گفتم ترس وبا کشیدم عمیقي نفس.  بهم نخورد و کرد ترمز زودي و

 ؟؟ شوکا شد چي واي-

 : گفت هیجان با شوکا

 .  روشنا بدو.  بگیر عقب دنده-

 ؟؟ اخه چرا-

 .  میگم بهت برو تو-

 همراهیش داشتند هم ديگه هاي ماشین کم کم و بود شده کالفه و میزد بوق هي عقبي ماشین

 یرمس از و دادم تکون براشون عذرخواهي ي نشونه به دستمو سريع و نکردم معطل پس میکردند

 هب مرداشون بازم و دادند بهم ناقابل فحش تا چند و نکردند نامردي هم اونا و کنار رفتم راهشون

 بابا برو معناي به عذرخواهي جاي به منو دست ي اشاره کنم فکر و کردند توهین زن هاي راننده

 ندگيز داستان بايد واقعا... که ملت ندارند صبر نمه يه خدايي ولي...  واال نمیدونم.  بودند گرفته

 اونم وسط اين.  شوکا اين دست از.. ....هه. بگیرند ياد خورده يه خوند واسشون رو ايوب حضرت

 : میگفت گوشم دم سره يه

 ... ديگه برو.  روشي عقب برو-

 : گفتم کالفه

 . ديگه رفتم بابا باشه پوفف-

 : زد فرياد شوکا که رسیدم بودم شده نصب متوسطي سايز با که بنر يه به و گرفتم عقب دنده

 .  وايسا جاست همین-

 : گفتم و کردم نگاه بنر به تعجب با و کنار زدم

 ؟؟ چیه بنر-

 . مگه؟؟ نمیبیني-
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 : گفتم تعجب با

 ؟؟ ها والیبالیست-

 :گقت شوق با

 .  نمیشه باورم اصال اره واي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  شد براورده ارزوت باالخره-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي

 از رو بازيشون و بیاي نداشتي دوست هم تو مگه.  شد براورده ارزومون ، دخترخوب نه ارزوم-

 .  ببیني نزديک

 : گفتم و صورتم رو نشیت اراده بي پوخندي

 .. نه ديگه االن ولي اره قبلنا-

 چرا؟؟-

 ؟؟ نمیدوني تو يعني-

 ؟؟ داره اونا به ربطي چه اتفاق اون ولي اره خوب-

 : گفتم و انداختم باال هامو شونه

 همم برام ديگه هم اونا پس ندارم والیبال به اي عالقه ديگه کال خوب ولي نداره ربطي میدونم اره-

 .  نیستند

 .  والیبالي عاشق هنوزهم میدونم من روشنا میکني تظاهر داري تو-

 سح اين با میکرد مجبورم درونم تو چیزي يه اما بودم والیبال عاشق هنوزم من.  بود شوکا با حق

 غرورم هک اتفاق يه خاطر به فقط اونم متنفرم والیبال از که کنم تلقین خودم به مدام و کنم مقاومت

 .  کرد ناامیدم و شکست رو

 : گفتم و کشیدم اهي
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 ؟؟ میان کي حاال.. بیخیال.  نمیدونم-

 2 ساعت فردا پس-

 ؟؟ داره بازي ملي تیم-

 .  هستن هاشون بعضي هم ملي تیم هاي بازيکن اما اند داخلي هاي تیم نه-

 .  خوبه. اهان-

 ؟؟ روشنا ديگه میاي.  هست معرکه اين!! خوبه؟؟-

 ؟؟ کجا-

 . ببینیم رو بازي بايد ما ، ديگه میشه برگزار بازي توش که سالني ؟؟ کجا چي يعني-

 : گفت تعجب با شوکا.!!  بخند کي نخند حاال.  شدم منفجر خنده از شوکا حرف شنیدن با يهو

 ؟؟ میخندي ؟؟چرا يهو شد چت-

 : گفتم زور به و دلم رو گذاشتم دستمو

 .  بود عالي شوکا واي-

 ؟؟ بود دار خنده حرفم چي مگه چرا-

 .  جاش همه-

 : گفت لج با

 ؟؟ اونوقت چرا-

 رو حق اين ايران تو مردا سالن؟؟فقط تو برند بتونند دخترا ديدي ايران کجاي خوب دختر اخه-

 .  دارند

 با و کنه فروکش يهو شوقش تمام شد باعث که سرش روي کردند خالي يخ اب پارچ يه انگار يهو

 : گفت اويزون لوچه و لب

 ... اه.  نبود حواسم اصال میگي راست اره واي-
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 ..!! بنز حد در دادي سوتي.  بودا عالي ولي-

 : گفت و کرد کنترل خودشو اما بود گرفته خندش خودشم

 ؟؟ روشنا کنیم چیکار حاال.  ديگه نبود حواسم.  توام حاال خوب-

 : گفتم و کردم روشن رو ماشین

 . همین.  شي بازي بیخیال بايد.  جون شوکا نیست اي چاره-

 : تمگف و بازوش به زدم اروم.بود فکر تو بدجوري بودو ساکت عجیب شوکا رستوران به رسیدن تا

 ؟؟ خوب دختر کجايي-

 : گفت و بیرون اومد فکر از يهو

 ؟؟ چي هان-

 : گفتم و خنديدم

 ؟؟ شدي عاشق نکنه کلک.  بودي رويا تو بدجوري نه-

 : گفت و خنديد

 ...ديیونه ااا-

 ؟؟ بودي چي فکر تو پس-

 ؟؟ نرسیديم.  بابا هیچي-

 .  رستوران اينم چرا-

 تو تگرف رو منو شوکا.  نشستیم خلوت و دنج جاي يه و شديم رستوران داخل و شديم پیاده هم با

 : گفت میکرد نگاش که حالي در و دستش

 ؟؟ بخوريم چي خوب-

 .  بگو تو.  نمیدونم اومم-

 ... قديما ياد به ؟؟ خوبه ماهي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 سابقم پسر دوست.  بود احسان به منظورش میدونم خوب.  زد چشمکي حرفش دنبال به و

 : گفتم و خنديدم.

 خدا اينجا بعدشم.  میخوره بهم حالم ماهیه چي هر از دوستي اون از بعد واقعا ديگه ، عمرااا اههه-

 .  نیست ماهي از خبري و داره فود فست فقط شکر رو

 .  بودا خوبي پسر خیر به يادش ولي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 ماهي اقا و رستوران بیابیم باهم بار يه نشد.  بود ماهي عشق و مخ رو زيادي ولي اره هیي-

 همقوي میگفت.  که نمیفهمید نمیخوام ماهي من اخه من عزيز میگفتم هم چي هر.  نده سفارش

 تدوس واسه هام معیار کلي دانشگاه اول سال.  بابا بودم بچه موقع اون من بعدشم.  بخوري بايد

 . میکرد فرق اخرم سال که االن با پسر

 .  شديا کالس مخ خوردي اون با که هاي ماهي همون پاس به خدايي ولي -

 .  باشه اين دلیلش کن فرض... هه-

 اون منمیدون واقعا و کنم فکر سهراب به لحظه يه واسه نمیتونم االن ديگه منم.  توعه با حق ولي -

 .  بودم شده بشر اين چیه عاشق موقع

 : گفتم و خنده زير زدم

 ؟؟ بخوريم چي جدي حاال خوب.  بود عالي ديگه که اون-

 . کردم پیتزا هوس من اوممم-

 ؟؟ نه ديگه پپروني همیشه عین.  نخوردم وقته خیلي منم اره-

 .  بدم سفارش تا رفتم و شدم بلند جا از منم و داد تکون سرشو

 : گقت شوکا میخورديم که طوري همون.  شديم خوردن مشغول و اوردند رو غذاهامون بعد کمي

 ؟؟ روشنا-

 ؟؟ هوم-
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 ؟؟ نه شدا حیف خیلي-

 .  اصال نه-

 .  ديگه نکن اذيت اا-

 : گفتم لبخند با

 .  نداشت اهمیتي من براي اخه ؟؟خوب خواهري بود کجا اذيتم-

 .  داشت که من براي-

 ؟؟ ؟؟هان شوکا کنیم چیکار میگي خوب-

 . کردم فکري يه من راستش خوب-

 ؟؟ فکري چه-

 : گفت اروم

 .  بگم بهت میترسم راستش-

 : گفتم و خنديدم

 .  بگو.  نیستم که هیوال بابا برو ؟؟ ترس و تو-

 ؟؟ نمیزنیا جیغ روشنا-

 ؟؟ افتضاحه اينقر-

 : گفتم و کردم پاک لبمو دور. داد تکون سرشو

 ... ديگه بگو.  بدونم شدم مشتاق جور بد پس-

 بريم پیش برنامه با اگه ولي خطرناکه خیلي میدونم.  ذهنم تو اومد يهويي فکر اين راستش خوب-

 . نمیفته اتفاقي هیچ

 .. بگو ؟؟زودتر چیه ؟؟منظورت خطرناک-

 ؟؟ بگم جوري چه خوب-
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 . دهنم تو اومد قلبم.  شوکي ديگه بگو اا-

 :  گفت مرموز و اروم و پايین اورد سرشو

 ؟؟ چیه نظرت.  شیم سالم وارد و کنیم پسرا شبیه رو خودمون میتونیم ما میگم من خوب-

 ...  افتادم سرفه به و گلوم تو پريد نوشابه يهو حرفش شنیدن با

 : گفت میزد ضربه پشتم به که حالي در نگراني با و شد بلند میز پشت از سريع شوکا

 ؟؟ جونم روشنا شد چیت واي-

 : گفت و کرد صدا رو گارسون سريع

 ؟؟ بیاريد اب لیوان يه میشه ببخشید-

 غیر بگه چي هر شوکا داشتم انتظار.  بودم شده شوکه خیلي.  بود شده جلب من به توجهشون همه

 : گفت و گرفت طرفم به رو اب لیوان سريع شوکا.  اين از

 .  شي خوب تا روشنا بخور-

 ازش باالخره و بود مزخرفي ي سرفه عجب. کشیدم راحتي نفس و کشیدم سر نفس يه رو اب

 .  شدم راحت

 : گفت و کرد نگام نگراني با شوکا

 ؟؟ خوبي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  گلوم تو پريد نوشابه ان يه فقط نیست چیزي اره.. اره-

 : گفت گارسونه

 ؟ خانم نمیخوايد اب ديگه -

 .  نیست مشکلي بفرمايید ممنون نه-

 : گفتم و خنديدم و انداختم بهم بودند زده زل که مردم به نگاهي.  رفت و داد تکون سرشو اونم
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 یلمف يه دارند انگار بهم زدند زل جوري چه میبیني ؟؟ بکني نمیتوني هم سرفه يه ملت اين تو-

 .  میبینند هیجاني

 حاال؟؟ خوبي.  میشند بیخیال کم کم خودشون... بابا کن ولشون-

 .  نباش نگران.. اره-

 : گفتم و افتادم حرفش ياد يهو

 ؟؟ گفتي چي تو. بگو دوباره راستي-

 .  شدم پشیمون سگ مثل افتادي سرفه به که االنم.  بابا بیخیال-

 .. ديگه بگو.  شدم شوکه ان يه فقط بابا نه-

 ؟؟ نمیشي شوکه ديگه مطمعني-

 : گفتم و خنديدم

 .  بگو.. کوفتت-

 .کنیم پسرا شبیه رو خودمون میگم ، که گفتم-

 ؟؟ گرفتي رو تصمیم اين عقلي چه با تو اونوقت-

 ؟؟ داشتي سراغ بهتر اين از نقشه.  کني هم تحسینم بايد اتفاقا سرزنش جاي به-

 .  شوکا محضه ديیونگیه اين ولي.. واال نه-

 .  هستش ساده ريسک يه فقط نه-

 ؟؟ بیفتیم گیر اگه اونا به ارزه مي نظرت به -

 ؟؟ ديگه کن قبول.  نمیشه هیچي.  میدم قول بهت.  روشنا نمیفتیم-

 ؟؟ بکنیم کارو اين میخواي جوري چه حاال-

 .  کردم رو جاش همه فکر من کن قبول تو-

 .. نه.  خطرناکه ريسک يه کار اين.  شوکا نه-
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 : گفت و عسلیم چشاي تو زد زل مظلوم

 نهات اين.  نخواستم تو از زيادي چیز دوستیمون سال همه اين تو که من.  روشنا میکنم خواهش-

 .  کني ثابت بهم رو دوستیت و بدي انجامش مهمه برام که ايه خواسته

 .  میاد در پدرمون بیفتیم گیر اگه.  شوکا نه میگم خودت خاطر به من-

 .  کن قبول میکنم خواهش.  نمیشه هیچي نه-

 طرف يه از.  بودم مونده راهي دو تو بدجور!! . ؟؟ کنم چیکار نمیدونستم.  رفتم فرو فکر تو اي لحظه

 گها میدونستم.  شوکا دل فکر تو طرفم يه از و بودم خطرناک و بزرگ ريسک اين عواقب فکر تو

 يادم و افتادم بودم کرده شوکا از که هايي خواسته تموم ياد يهو.  میشه ناراحت خیلي نکنم قبول

 من از قلبش ته از که بود باري اولین اين و بود کرده قبول چرا و چون بدون رو همه شوکا که اومد

 .  نمیکردم قبول اگه بود نامردي واقعا و میکرد درخواستي

 :اومدم خودم به شوکا صداي با

 ؟؟ میکني قبول روشنا؟؟ ندادي جوابمو-

 : گفتم لبخند با و دلم هاي ترديد تموم رو گذاشتم دست يهو

 ... قبوله اره-

 بازي شروع روز و 2 ساعت دقیقا حاال و گذشت زندگي روزاي بقیه عین سرعت به هم روز دو اون

 هم با تا خونمون اومده االنم و داديم انجام رو الزم هاي خريد تموم شوکا با روز دو اون تو.  بود

 .  شیم حاضر

 وونج پسر يه هم فروشنده.  بخريم گیس کاله رفیتم اول.  خفن داشتم داستان هم ها خريد واسه

 اداست که هم ما و میخوايم رو اونا چرا بفهمه میخواست هي و بهمون بود داده گیر که بود فوضول و

 گلخوش پسرونه گیس کاله تا دو بعد و کرديم سر به دست جوري يه رو يارو باالخره ،!!!  پیچوندن

 هک هايي ريش اين از منم و سیبل يه شوکا و کرديم پیدا رو مغازه يه ادرس زور به بعد.  خريديم

 ، ريش هت میگن بهش کنم فکر ولي چیه اسمش نمیدونم نیستم وارد واال و میزارند صورت پايین

 هب لباساش و بود مردني الغر پسر يه که شوکا داداش جانب از که هم پسرونه هاي لباس و خريدم

 . بود اماده امروز واسه چي همه و شد فراهم میومد ما دخترونه هیکل سايز
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 بابا و داشت دوره دوستاش با هم مامان و بازي نامزد بود رفته معمول طبق هم روشا شکر رو خدا

 .  بود کرده راحت خونه از رفتن بیرون واسه رو ما کار خالي خونه و اداره که هم

 : گفتم و کردم ام پسرونه مشکي کوتاه گیس کاله به نگاهي

 ؟؟ بدم جا اين زير جوري چه رو مو همه اين حاال-

 . کني کوتاهش میتوني عشقم نداره غصه که اين -

 : زدم جیغ

 .  شه بلند کمرم تا دراومد پدرم.  درصد يه کن ؟؟فرض چي-

 :گفت و کشید رنگم اي قهوه و لخت موهاي به دستي شوکا

 خوندم مردان هاي راز کتاب يه تو.  بلنده موي مردا کردن جذب راه تنها االن.  میگي راست االبته-

 . بلندند موي عاشق مردا

 .  میدي قرار توجه مورد رو مردا اون نظر چیزي هر براي که تو دست از-

 .  بخت خونه نرفتم ديگه سال تا اگه. جونم داره نتیجه عوض در-

 : گفتم و خنديدم

 . نمیکنم عوض هیچي با فعال ازاديمو اين که من-

 ؟؟ بگیره ازاديتو جلو میخواد ازدواج مگه... بابا برو-

 .  اينطوره که نظرم به-

 .  شه عوض ديدت تا بخوني بدم بهت رو ازدواج هاي کتاب اون از تا چند بايد-

 .  کافیه میخوني تو که همون ممنون خیلي نه-

 ..  پرو-

 سفید ندبل اسین تیشرت يه با مشکي تفنگي لوله شلوار يه.  شدم شدن حاضر مشغول و خنديدم

 مخود قربون.  بودم نشده بدم همچین نه.  شدم خیره خودم به اتاقم قدي ايینه توي و پوشیدم
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. !!  خودم حلق تو سقفم به اعتماد.... هه.  خوشتیپم پسر چه و دختر چه ، صورت هر در که برم

 : گفت میشد حاضر که طوري همون شوکا

 ؟؟ باال زدي ارنج تا چیه پايین بده رو مبارک هاي اسین اون روشنا-

 : گفتم و انداختم ايینه تو دوباره نگاهي

 نه؟؟ تره شیک اينطوري اخه-

 : گفت میداد پايین رو ها اسین که حالي در و خنديد شوکا

 لو صد در صد زنونه و ظريف مچ اين و داري تو نداره هم مو يدونه که سفیدي پوست اين با-

 . بپوش هم رو کاپشن اين بگیر. جون خوشتیپ میريم

 . من جون ؟؟بیخي چي واسه کاپشن-

 .  میفهمند وقت يه هست زنونه هیکالمون بابا-

 ؟؟ میپوشوني رو ها سینه جوري يه نگفتي مگه-

 ولي.  دکر اينکارو میشه میکنه کار سینه مخصوص لباس مثل که کلفت محکم کش اين با چرا-

 .  نیست بد بپوشیم هم کاپشن احتیاط محض براي

 اپشنک گرم هواي اين توي که میخنديدند بهمون کلي مردم مطمعنم فقط.  نیست اي چاره پوفف-

 .  پوشیديم

 : گفت و خنديد

 .. ديگه مجبوريم ولي ديیونگیه پوشیدن کاپشن واقعا داغ ي هوا اين تو... واال دارند حقم-

 : گفتم کاپشن پوشیدن از بعد و دادم تکون سرمو

 .  بريم حاضرم من خوب-

 : گفت ها بلیط ورداشتن از بعد و پوشید رو کاپشنش هم شوکا

 . بريم بزن-
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 نم به رو و کرد پارک بود گرفته فرا رو اطرافش جمعیت که سالن از دورتر کمي رو ماشین شوکا

 : گفت

 ؟؟ حاضري خوب-

 : گفتم و کردم مرتب رو گیسم کاله ماشین کوچک ايینه تو

 ... اره.. اره-

 ؟؟ باشه روشنا کن رفتار طبیعي فقط-

 ؟؟ کنم مردونه ؟؟بايد چي صدام اوکي-

 .میدن تشخیص سريع مردا بابا اره.  په نه په-

 .بودم نکرده بزرگي اين به ريسک عمرم تو حاال تا.  شوکا تو دست از-

 .  نبستند درو تا پشو.  خواهري نزار منت هي حاال-

 لرزون هاي قدم و استرس از پر هاي قلب با دوتامون و شديم خارج ماشین از و دادم تکون سرمو

 .  کرديم حرکت باشگاه سمت به

 ها لیطب شوکا.  رسیديم بلیط تحويل اتاق به و شديم رد جمعیت میون از زور به و رسیديم باالخره

 ورود اجازه بعد و بگرده رو افراد داشت وظیفه که مرد اون ديدن با.  رفتیم در سمت به بعد و داد رو

 :گفتم و گرفتم رو شوکا دست ترس با بده

 .  میشیم بدبخت بفهمه اگه شوکا واي-

 .. فقط. فقط.  نترس-

 ؟؟ چي فقط-

 .. بايد.. بايد دختريم ما فهمیدند باشگاه تو يا اينجا درصد يه اگه-

 ؟؟ شوکا چي بايد-

 .  کنیم فرار بايد-

 .. تو امید به.  کن کمک خودت. اومديما کرديم غلطي چه خدايا واي!!! ؟؟ فرار
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 مردونه هاي قسمت حتي.  میکشید دست هم رو جا همه مرتیکه اه.  رفت شوکا اول و شد ما نوبت

 .  بود کرده فکرشو پارچه يه گذاشتن با قبال شوکا خوشبختانه که

 میزد تند ندت قلبم و بود شده حبس سینه تو نفسم.  بود من نوبت بعدش و شد رد سالمتي به شوکا

 : گفت و انداخت من مشکوک اوضاع به نگاهي مرده. .  بودم کرده عرق و

 ؟؟ خوبه حالتون-

 : گفتم مردونه تقريبا لحن يه با سريع

 .. بله-

 حرفي و باال انداخت ابروشو هم مرده.  نیارم در بازي ضايع اينقدر و باشم اروم کردم سعي بعد و

 میخواستم فقط و کرد پر رو بدنم اور چندش و بد احساس يه.  شد زدن دست مشغول و و نزد

 تمرف شوکا سمت به سريع منم و داد تکون رو سرش و کشید دست مرد باالخره و شه تموم زودتر

 . 

 : گفت و خنديد ريز ريز شوکا

 ؟؟ نداشت ترس ديدي-

 .  زد دست جا همه پرو هیز مرتیکه.  خورد بهم حالم اه-

 .  دختريم ما نمیدونست که بدبخت اون-

 .. خورد بهم حالم بازم ولي خوب اره-

 .  بشینیم خوب جاي يه سريع بريم بیا حاال.  تو مي -

 ؟؟ ديگه اوردي رو ها خوراکي-

 .  شکمو خانم بله-

 نه؟؟ ؟؟مگه ديگه میده حال هوله و هل با فقط ؟؟بازي چیه شکمو-

 : گفت و خنئديد

 . شماست با حق بانو بله-
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 رو ها در باالخره و شد پر اطرافمون و اومدند اروم اروم هم وجمعیت نشستیم جامون سر باالخره

 کاشو و کرد پر رو سالن ها شعار و شیپور و دست صداي و اومدند زمین داخل ها بازيکن و بستند

 . شدم خوردن مشغول و کردم باز چیپس يه تفاوت بي منم و میکرد تماشاشون هیجان با هم

 و افتادم دوران اون ياد اراده بي افتاد ها بازيکن بازي به که چشمم و انداختم زمین به نگاهي

 . میزدم سرويس داشتم که کردم تصور باشگاه تو خودمو

 و باشگاه میرفتیم شوکا با ذوق و شوق با مدرسه از بعد روز هر.  بود دوراني چه...  بخیر يادش

 رهنمی يادم هنوز.  شديم دعوت باشگاه تیم به روزانه هاي تالش کلي از بعد و میکرديم تمرين

 شکا شوکا اغوش تو باخوشحالي و گرفت گريم شوق از.  شدم حالي چه شنیدم رو خبر اين وقتي

 .  میريختم

 هر و میکردم تمرين عشق با روز هر. بود دوران اون تو من هدف بزرگترين باشگامون تیم به رفتن

 همین براي بودم مجبور و میکردم تمرين همش ها روز.  بود عالقه دنیا يه با میزدم که رو توپي

 اعتراضي ترين کوچک بازم هام خوابي کم و درسي هاي فشار وجود با اما بخونم درس ها شب

 راهم هب و نشم ناامید میشد باعث اصلیم هدف به رسیدن و بودم والیبال عاشق که چون نمیکردم

 تو من پي در پي هاي موفقیت و افتاد بزرگ اتفاق اون باالخره و بدم ادامه هاش سختي وجود با

 . شدم دعوت نوجوانان والیبال ملي تیم به من نهايت در شد باعث استاني مختلف مسابقات و تیم

 هب رو شب بهش کردن فکر با شب هر عمر يه که ارزويي.  ارزوم ترين بزرگ به رسیدن يعني اين

 و شدمی بايد که نبود طور اون چي همه اما بود پیوسته يقین به حاال که ارزويي.  میرسوندم صبح

 .  میخواستم من

 با و مچش بگند بايد ديگران میگه اون چي هر میکرد فکر.  بود مغرور و بداخالق ادم يه تیمم مربي

 بودن بد خیلي نمیگم.  نمیداد اهمیت ما هاي اعتراض و نظرات به و میکرد رفتار برده يه عین ها ما

 و بود کرده مغرور بدجوري رو اون مقامش و بود تر پررنگ هاش بدي اما داشت هم هايي خوبي نه

 اون به اعتراض حق هیشکي و بود ساخته غول يه ها بچه براي خودش از و میديد رو خودش فقط

 .  نداشت رو دستورش و

 بالق در نتونستم بگیرم ادما از رو حقم بودم گرفته ياد بچگي از و بودم جسوري دختر که من اما

 هاي هتنبی اونم و میدادم رو جوابش و بشینم ساکت منطقیش غیر گاه حرفاي و امیز توهین رفتار

 رو ها چه هاي خواسته و نمیشدم تسلیم باز من ولي میگرفت نظر در برام رو سختي ورزشي
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 یداپ بدي حس من به نسبت و بگیره کینه ازم اون تا شد باعث همین و میگفتم بهش شجاعانه

 .  بشه لج باهام بدجور و کنه

 رصتيف من خوب بازي اما بکنه بیرون تیم از همیشه براي رو من تا بود فرصت يه منتطر فقط اون

 . نداشت اعتراض براي جايي و نمیداد اون به رو

 ناهار روز يه.  باشه خوب چي همه نمیخواست و بود زده رقم من واسه رو هايي بازي زمونه انگار اما

 و رمب نمیتونستم تمرين خاطر به من اما گردش برند بعدش بود قرار و بودند خونممون اينا خالم

 بهش رو موضوع و زدم زنگ مامانم به وقتي و گذاشتم جا خونه تو رو هام کلید روز همون دقیقا

 رو کلید ات میفرسته رو خالم پسر شنتیا ولي داره کار و بیاد نمیتونه مهمونا خاطر به گفت اون گفتم

 .  بده بهم

 ارمد دوسش برادرم عین منم و بود کرده نامزد تازگي به که بود خوبي خیلي و ساله 62 پسر شنتیا

 .  ودب ماجرا شروع اين چون بده انجام رو کار اين تا بود نگفته شنتیا به روز اون مامان کاشکي اما

 هاي هبچ از يکي سپیده بگیرم ازش رو کلید تا رفتم منم و باشگاه دم اومد شنتیا وقتي روز اون

 بهم ودنب تیم ارشد و نبود خوب من عین بازيش اينکه خاطر به و داشت مشکل من با کال که کالس

 چهب بین من محبوبیت بردن بین از و کردن بدنام واسه فرصت يه منتظر فقط و میکرد حسادت

 تو يعسر و ساخت مزخرف داستان يه سريع شنتیا ديدن با و افتاد هم اتفاق همین که بود تیم هاي

 .  کرد پخشش تیم کل

 چند اونم و داريم اي جدي خیلي ي رابطه باهم ما و منه پسر دوست شنتیا که بود گفته همه به اون

 دش باعث که ديگه مزخرف مشت يه و خونشون میرم تنها شنتیا با ديده و کرده تعقیب منو بار

 .  بزنند حرف سرم پشت همه

 به رو من و شد داده تذکر بهم مربي جانب از وقتي و نداشت فايده دادم توضیح بهشون چي هر

 ودموخ نتونستم ديگه گذاشت جام رو سپیده و کرد برکنار تیم بودن ارشد از نکرده گناه اين خاطر

 امربوطين هاي حرف گفتن به شروع اونم و کردم سپیده با دعوا به شروع عصبانیت با و کنم کنترل

 اونم و دادم هلش يهو که شد چي نفهمیدم عصبانیت روي از و اراده بي و نبود حواسم منم و کرد

 .  شد جاري خون سرش از و خورد زمین به محکم

 ستانبیمار برند رو سپیده. میدونه خدا فقط ترسیدم قدر چه.  چشممه جلوي دقیق صحنه اون هنوز

 تموم ور کار کوچیک شکستگي همون اما بود شکسته سرش فقط و بود نشده چیزي شکر رو خدا و
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 به رو من نامردي با و برد ماجرا اين از رو بهره نهايت بود فرصت يه منتظر فقط که مربي و کرد

 و کردم التماس و افتادم پاش به هم چي هر و بیرون کرد پرت تیم از مناسب اخالق عدم خاطر

 .  شد اب بر نقش روياهام تموم راحتي همین به و نداشت اي فايده دادم توضیح براش

 هیچ مادرم و پدرم اعتراض ، تیم هاي بچه و شوکا هاي التماس.  شد داغون ام روحیه اون از بعد

 کاري و بفرسته باشگاه به رو من و کنه خوب رو حالم کرد تالش خیلي پدرم.  نکرد حل رو مشکلي

 ديگه میديم ارزوهام همه شدن نابود رو تیم از رو افتادن بیرون که من اما کنم شروع نو از کنه

 اون از بعجی نفرتي و شدم توجع بي والیبال به و شدم سرد عوض در و کنم بازي والیبال نتونستن

 . کردم پیدا مربي

 مربي اون جواب متداوم هاي شکست و شد ضعیف تیم من رفتن بیرون از بعد و گذشت ها مدت

 هاي جلسه با.  شد خارج تیم از اونم و بمونه من بدون نتونست ديگه هم شوکا. داد رو خودخواه

 نهکی و نرفتم والیبال سمت به وقت هیچ ديگه ولي شد خوب روحیم حال هم روانشناسي متداوم

 هي و روز يه باالخره که بدم قول خودم به به بود شده باعث که اي کینه.  گرفنم دل به عجیبي

 .  کنم تالفي رو مربي اون کار جايي

 : اومدم بیرون افکارم از شوکا شاد صداي با

 . بردند رو اول ست!! هورااااا-

 : گفتم و زدم لبخندي

 ؟؟ تیمي کدوم طرفدار تو-

 ؟؟ چي تو.  عقاب تیم-

 : گفتم و انداختم باال هامو شونه

 . ببره میکنه بازي بهتر که هموني امیدوارم نداره فرقي-

 .  کشته منو کردنت فکر منطقي اين-

 دمیش زنده اراده بي چشمام جلو گذشته خاطرات مدام چون اما کردم نگاه بازي به کمي و خنديدم

 .  کردم نگاه اطرافم ادماي به و دادم تکیه و گرفتم زمین از رو ونگاهم کشیدم ناچاراهي به
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 نگاهم حس با.  افتاد بود گوشیش با بازي اس مشغول که کنارم جوون پسر به نگام اختیار بي يهو

 تمبرگش طرفش به باصداش که گرفتم ازش رو نگام سريع.  انداخت بهم نگاهي اوردو باال سرشو

: 

 ؟؟ نه نداري رو بازي ديدن حوصله هم تو-

 : گفتم باشه محکم کردم سعي که لحني با

 ؟؟ چي تو.  خیلي نه اومم -

.  بگذره زودتر زمان تا میدم اس دخترم دوست به دارم االنم.  اومدم دوستام اصرار به.  نه منم-

 .  فوتبالم ي ديیونه عوض در هست کننده خسته برام والیبال چي هر

 : گفتم و خنديدم

 .  اند اينطوري مردا همه-

 :گفت و زد موهام به دستي

 .  پسر داري باحالي موهاي چه واي.  اوهوم -

 : گفتم زحمت به و رفتم عقب خورده يه سريع

 . ممنون-

 : اومد شوکا اروم صداي موقع همون

 . میان دارند امنیتي هاي پلیس باشه حواست روشنا-

 :  گفتم گوشش دم کنان پچ پچ

 ؟؟ چي براي!!  ؟؟ پلیس-

 .  حرفا اين و شلوغي از جلوگیري براي.  طوري همین-

 .  هست حواسم اوکي-

 : گفت پسره موقع همون

 ؟؟ چیه اسمت راستي-
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 : گفتم يهو طوري همین

  احسان-

 . اند دوستام هم اينا.  محمدم منم-

 ستد به عجیبي نگاه.  دادم دست بهش و زدم لبخندي اجبار به.  کرد دراز سمتم به دستشو بعد و

 : گفت و کرد نوازش پوستمو شصتش با اروم و انداخت

 . دخترا عین تو داري نرمي پوست عجب-

 : گفتم نلرزه صدام میکردم سعي که حالي در و دراوردم دستش از دستمو سريع استرس با

 .  میرسم پوستم به زياد من خوب-

 . داري حوصله خوب.  بابا ايول-

 :  گفتم لبخند با زورکي

 ... ديگه-

 : گفت و کرد دوستش به رو

 .  ها مصنوعي مو اين عین.  نرمه اينقدر.  داره باحالي موهاي چه احسان ببین علي-

 : گفت و خنديد علي

 .  مصنوعیه واقعا شايدم-

 : گفت دوستاشون از ديگه يکي

 ؟؟ جون عمو کچلي نکنه-

 : بگم خنده با کردم سعي.  افتادما گیري چه خدا واي

 ... ديگه موهامه مدل بابا نه-

 : گفت و جلو اومد علي

 .  بزنیم دستي يه هم ما بزار-
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 : گفتم و کشیدم عقب خودمو سريع

 ؟؟ چي براي. نه-

 . که ندارم کاري.  کوچولو نترس-

 .  داره وسواس شايد.  علي کن ولش -محمد

 : گفتم و کردم اخمي.  خنديدند تاشون سه بعد و

 .  نه-

 : گفت و گرفت سمتم به دستشو علي

 ؟؟ بزنیم دست موهات به نمیزاري چرا بفهمم بايد من ولي-

 شیدک خودش سمتش به و گرفت رو موهام محکم کن فرار دستش از بتونم من اينکه قبل سريع و

 تعجب اب تا سه اون و بشه نمايان بلندم موهاي و بیفته سرم از راحتي به گیسم کاله شد باعث که

 : گفت محمد.  بهم زدن زل

  دختره اينکه.  هاشم بني قمر يا-

 .  نماست دختر هاي پسر اين از شايدم -علي

 ؟؟ میشه بلند اينقدر پسرا موهاي کجا.  نمیبیني رو موهاش مگه ديیونه -محمد

 طرفم به سرشو يهو شوکا.  بیاد در اشکم بود نزديک.  بود شده جلب بهم اطرافیانم همه توجه

 : زد جیغ ديدنم با و برگردوند

 ؟؟.. گیست کاله..کال روشنا واي-

 از يکي موقع همون.  پايین هاي سکو رو بود افتاده لعنتي اه کردم اطراف به نگاهي پريشوني با

 : گفت تعجب با من ديدن با و رسید ما قسمت به ها پلیس

 .. تو ، موهات-

 : زد داد نامرد محمد اون يهو

 .  پلیس اقاي دختره-
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 : زد داد پشت از مرده يه

 .  اومده يواشکي بگیرديش-

 : گفت هم شخصیت بي ادم يه

 .  میکنیم حالي يه هم ما باشه بزاريد نه-

 سیم بي با هم پلیسه و بود شده پا به سالن تو بدي همهمه و میکرد نظري اظهار يه کي هر

 ارک در دوربیني اورديم شانس و کشیدند دست بازي از هم بازيکنا حتي و کرد خبر رو همکاراش

 .  کرديممی نگاه فقط و بوديم شده خشک جامون سر ترس با شوکا و من.  نمیگرفتند فیلم و نبود

 : گفت لب زير ارم شوکا

 .. روشنا-

 :گفتم ترس با و دادم قورت دهنمو اب

 ..هوم-

 .. بايد..بايد-

 : گفتم زور به میزدم سکته داشتم

 ؟؟ شوکا چي بايد-

 . کنیم فرار بايد-

 : گفتم لب زير

  اره.. اره-

 .  خروجي در سمت به بدو فقط بعد میشمرم سه تا-

 : گفتم لرزونم صداي با

 .  بشمر-

-1 
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 بازيکن از يکي خوشرنگ سبز هاي چشم به بود شده خیره بهم که چشمي همه اون میون نگاهم

 .  افتاد بهم بود زده زل تعجب دنیا يه با که ها

-6 

 .  میکردم دنبال میکردم فرار بايد که رو مسیري ترس با و میلرزيد طوري همین دستام

 . روشنا بدو حاال 2-

 وکاش دنبال به سريع و زدم کنار اومد سمتم به که رو پلیس و شديم بلند دوتامون سريع بعد و

 .  زمین انداختیم هم رو نفري چند و میزديم کنار رو مردم طوري همین و رفتم

 .  بس و همین. کنیم فرار که بود مهم فقط نبود مهم اينا االن ولي

 از رو گو دبلن پلیسه.  میکردم نگاه بود دنبالم که پلیسي و عقب به گاهي از هر و میدويدم تند تند

 : گفت و گرفت يکي دست

 .  بگیريدشون.  بگیريدشون تماشاچیان-

 ونمبت اينکه قبل و جلوم اومد هیکلي مرد يه يهو.  بودند شده خیره بهمون تعجب با فقط مردم اما

 : گفتم لب زير و شدم خیره بهش التماس با.  گرفت محکم دستمو کنم فرار

 ... خدا رو تو.  برم بزار-

 .  جون دختر محاله-

 : گفت دوستاش به رو بود کنارش که جوون پسر يه يهو

 کنیم؟؟ کمک جوون دختر اين به ها بچه ايد پايه ها بچه -

 : گفتند همزمان هم اونا

 .  ايم پايه-

 رو کرد خبر رو دوستاش که پسر همون و کردند جداش زور به و مرده اون سر ريختن همشون بعد

 : گفت بهم

 .  میگیرم رو پلیسه جلو ما برو تند فقط.  ابجي برو-
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 : گفتم لبخند با

 . ممنون-

 گرانين با و بود رسیده در دم به شوکا.  دويدم سريع میشد نزديک داشت که پلیس ديدن با بعد و

 : زدم فرياد میکرد نگام

 . کن روشن رو ماشین برو.  نگرفتنت تا برو.  شوکا برو تو-

 رو زشا جلوتر کمي که کردم پرتابش شوکا سمت به بلند و دراوردم جیبم از ر ماشین کلید بعد و

 سمتش به که پلیسي ديدن با که بگه چیزي خواست و داشت ورش سريع اونم و افتاد زمین

 با وکاش ديد وقتي پلیسه که بود اين اورديم که بدي شانس.  کنه فرار شد مجبور سريع میدويد

 رو گیس کاله داد و گیر اون تو سريع و دختره هم شوکا کرد شک میزنه حرف من با نگراني

 .  مدنمیو پیش براش وقت يه مشکلي الاقل و دختره اونم نمیفهمیدند گرنه و ، کشید ناگهاني

 يهو که برم اومدم و رسیدم ها بازيکن زمین به و پريدم ها میله از و زدم پس رو جمعیت سريع

 هاي دست با بشم رد ازش بتونم اينکه قبل و شد ظاهر جلوم بازيکن يه ورزشکاري هیکل

 . داشت نگهم و گرفت رو دستم محکمش

 بلند سرمو ترس با و اروم.  بودم اش سینه روي تا 180 قد با من تقريبا و بود بلند خیلي قدش

 : مگفت التماس با.  شدم مواجه بود شده خیره بهم موقع اون که سبز چشم تا دو همون با که کردم

 .  برم بزار میکنم خواهش-

 : گفت ها بازيکن از يکي

 .  پايین بیاد پلیسه تا دار نگهش.  شايان نکنیا ولش-

 : گفتم التماس با و شد سرازير اشکام

 .  میکنم خواهش کن ولم خدا رو تو-

 : گفت اروم

 ؟؟ کردي اينکارو چي براي-

 ... من.. من-
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 کال ديگه و بود شده نزديک پلیس که لحظه همون درست و بزنم حرفي نزاشت ام گريه و ترس

 : گفت و کرد ول رو دستام يهو بودم شده ناامید

 .. برو.  سريع.  برو فقط-

 که پلیس ديدن با شم ممنون ازش يا بزنم بهش حرفي بخوام اينکه قبل و کردم نگاش تعجب با

 شدم خارج باشگاه از و دويدم خروجي در سمت به سريع و شدم بیخیال بود ام قدمي دو در دقیقا

 به و شدم سوار منم و زد ترمز جلوم سريع هم شوکا و زدم پس هم رو باشگاه در دم مامور و

 .  شديم دور باشگاه از و داد گاز سرعت

 : گفت و انداخت عقب به نگاهي و داشت نگه باشگاه از دور خیلي خلوت کوچه يه تو شوکا

 .  نکردند پیدامون شکر رو خدا نه-

 : مگفت ناباوري با و اروم و انداختم شوکا به نگاهي میزدم نفس نفس هیجان شدت از که حالي در

 ؟؟ شد چي ديدي شوکا واي-

 وديمب ترسیده خیلي.  گرفت بیشتري شدت منم هاي اشک و گريه زير زد و نیورد طاقت شوکا يهو

 ... خیلي. 

 : گفت و گرفت دستمو شوکا

 که چیزيت. کردم لعنت خودمو دفعه سیصد خدا به..  ببخشید خدا رو تو.  جونم روشنا ببخشید-

 ؟؟ نشد

 : گفتم و کردم پاک اشکامو اروم

 ؟؟ چي تو.  خوبم نه-

 .  بود ام احمقانه فکر اين و من تقصیر همش.  میخوام معذرت بازم.  خوبم منم-

 .  کني عذرخواهي ديگه نیست نیازي.  کردي اشتباه فهمیدي که خوبه.  شوکا نیست مهم-

 : گفت و گرفت دستمو محبت با

 ... خیلي.  روشنا خوبي خیلي تو-
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 : گفتم و زدم لبخندي

 .  گذشت خیر به شکر رو خدا ولي واي-

 ؟ افتاد گیست کاله جوري چه ببینم بگو راستي.  شکر رو خدا.  اوهوم-

 هامون اشک از بعد کلي رفتنم لو مدل اين از دوتامون و کردن تعريف براش رو جريان کردم شروع

 . افتاديم راه اومد جا حالمون و کرديم تازه نفسي اينکه از بعد و خنديديم

 که بود خونه مامان فقط گشتم رو خونه کل يواشکي.  شدم داخل اروم و کردم باز کلید با رو در

 . بود خوابیده اتاق توي

 يه و کردم خارج تنم رواز پسرونه هاي لباس سريع و رفتم اتاقم سمت به و کشیدم راحتي نفس

 به بدم بعدا تا کردم جاسازي کماد توي هم رو اشکان هاي لباس و پوشیدم راحتي لباس دست

 .  شوکا

 وففپ!! ؟؟ بودم کرده چیکار نمیشد باورم.  کردم فکر کرديم که کاري به و کشیدم دراز تخت روي

 و نکنم مسخره هاي ريسک اين از ديگه تا شد عبرت درس عوض در گذشت خیر به شکر رو خدا

 ...هه.  نشم دوست کسي با سالن تو هم الکي

 بلناق.  بودمش نديده تیم تو قبال انگار ؟؟ بود چي اسمش.  افتادم بازيکن اون هاي چشم ياد يهو

 هاي کشور و خودمون کشور هاي تیم بازي ديدن اصلیم هاي برنامه از يکي میکردم کار والیبال که

 .  هن رو يکي امااين میشناختم هارو بازيکن واکثر بگیرم ياد رو هاشون فن بتونم تا بود ديگه

 چشم چرا نمیدونم اما شدند عوض ها بازيکن حتما و بود گذشته اتفاق اون از سالي چند خوب

 .  بودم ديده جا يه رو ها چشم اين هاي مايه تو قبال که انگار.  بود اشنا برام خیلي هاش

 چون مدمیو خوبي کن بازي نظر به ولي.  روشنا نیست مهم نمیاد يادم میکنم فکر چي هر نمیدونم

 .  کرد ول دستمو و اومد رحم به دلش

 سبز هاي چشم اون و امروز به که حالي در و گرفت جا لبم رو لبخندي کارش يادداوري با اراده بي

 ..... شد بسته چشمام اروم میکردم فکر اشنا

 خیابون که روز هر 2 ساعت ها صبح داشتم عادت.  شدم بیدار خواب از ساعت زنگ صداي با صبح

 . بدم انجام اهسته دو يا روي پیاده برم خلوته تقريبا ها
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 ، بیرون رفتم اتاق از. میدونستم اون مهم عامل هم رو ورزش و میدادم اهمیت خیلي سالمتیم به

 ور صورتم و دست.  اداره بود رفته و بود شده بیدار من از زودتر که بود بابا فقط و بودند خواب همه

 .  شم حاضر تا رفتم شیر لیوان يه خوردن از بعد و شستم

 کردم مسر هم رو مشکیم شال و پوشیدم خنک و طوسي کوتاه مانتو يه با مشکي ورزشي شلوار يه

 .  شدم خارج خونه از هام کتوني پوشیدن از بعد و شدم خارج اتاق از کرم ماليم رژ يه زدن با و

 ممسیر.  میوزيد ماليمي نسیم و نبود خبري سوزان و داغ افتاب اون از هنوز و بود خوب خیلي هوا

 هاي گل.  بود خونمون نزديک تقريبا که کوچیک پارک يه.  گرفتم ام عالقه مورد پارک سمت به رو

 فواره با بود کرده درست ها رهگذر واسه رو خنکي هاي سايه ک بلندش هاي درخت و رنگارنگش

 عاشق هاي جوون و ها پیرمرد نشستن پاتوق که رو زيبا و قشنگ پارک يه ازش وسطش اب ي

 .  بود کرده درست رو بود

 و میدويدم رو پارک اطراف طوري همین و اهسته دو به کردم شروع و بودم رسیده پارک به ديگه

 محکم که چیه ببینم برگشتم و شنیدم سرم پشت رو صدايي يهو که میکشیدم نفس رو تازه هواي

 .  نزمی بوديم شده پرت دوتامون حتما بود نگرفته رو بازوهام فرد اون واگه نفربرخوردکردم يه به

 با داشت اونم.  برد ماتم سبز هاي چشم اون ديدن با که کنم عذرخواهي تا کردم بلند سرمو سريع

 : کرد زمزمه اروم و میکرد نگاه من به تعجب

 ... تو-

 : گفتم زحمت به و کردم جدا دستاش از خودمو سريع

 .  نشم متوجه میخوام معذرت من-

 : گفت و اومد خودش به سريع اونم

 .  نیدک جمع رو حواستون ببیشتر بعد به اين از بهتره ولي.  نیست مشکلي میکنم خواهش نه-

 .  میخوام معذرت.  شد پرت حواسم شنیدم صدايي يه يهو بله اه-

 : گفت و زد لبخندي

 .  نیست مشکلي-
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 : گفت و دودلیش رو گذاشت دست باالخره بپرسه رو سوالش داشت دوست خیلي که انگار بعد

 ؟؟ نیستید بود سالن تو ديروز که دختري همون شما ببخشید-

 لومهمع و ديده فیس تو فیس رو من قیافه اون هست ضايع خیلي نه ديدن که کنم انکار خواستم

 : گفتم ناچار به و انداختم پايین سرمو پس.  يادشه رو من

 .خودمم بله-

 ؟؟ کرديد رو کار اون چرا بپرسم میتونم-

 : گفتم سريع

 رو شما بازي داشت عالقه خیلي اون میدونید.  کردم رو کار اون دوستم خاطر به فقط واقعا من-

 هم واقعا.  کردم قبول کردنش خوشحال براي منم و کرد رو ريسک اون خاطر همین به و ببینه

 .  شدم شما بازي توقف و سالن اشفتگي باعث که میوام معذرت

 : گفت و خنديد يهو

 .  کرديد رو کار اين که داشتید جرعت شما قدر چه نمیشه باورم واي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 ... ديگه-

 رنتونبگی اگه میدونید نکنید ها ريسک اين از ديگه بهتره خوب ولي میکنم خواهش.  طور اين که-

 .  میشید اذيت متاسفانه

 . ممنون.  طوره همین بله-

 ؟؟ چي بابت-

 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس. بودم شده هل اينقدر چرا نمیدونم.  دادم قورت دهنمو اب

 .  کرديد ول دستمو که همین بابت خوب-

 : گفت و زد لبخندي
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 نامردي خیلي و باشگاه اون تو بوديد اومده ماها خاطر به دوستتون و شما.  میکنم خواهش اهان-

 .  میداشتم نگهتون اگه بود

 : گفتم که برخورد غرورم به انگار يهو

 .  بودم نیومده شما خاطر به من نه-

 : گفت تعجب با

 ؟؟ نیستید من هاي طرفدار از شما يعني-

 .  نیست اينطور نه-

 : گفت و انداخت باال ابروشو تاي يه.  بود کرده تعجب انگار اما بود شده ضايع خیلي گناهي

 .  نمیشم مزاحمتون باشه اهان-

 : گفتم و کردم کنترل خودمو. بود گرفته خندم حالتش از

 .  فعال. میکنم خواهش نه-

 : تمگف خودم به.  بود شده چم نمیدونم و میزد تند تند قلبم.  شد رد کنارم از و داد تکون سرشو

 بهش راجع نمیخواد و بود عادي خیلي و تصادفي ديدار يه اين.  دختر شده چت.  روشنا کن ول-

 .  رفت شد تموم.  بگي چیزي کسي به هم

 . دادم ادامه راهم به و نکنم فکر بهش کردم سعي و

 عاديه ديدار يه میکردم فکر و کردم فراموشش کم کم منم ديگه و گذشت ديدار اون از روزي چند

 .  ببینم رو اشنا هاي چشم اون باز من و بره پیش اي ديگه جور بود قرار داستان انگار اما

 اه بچه قول به و نت تو رفتم بود دلم تو که حسي يه و کنجکاوي روي از ديدار اون از بعد شب اون

 ...ههه.  دراودم رو امارش

 امروز.  بود کرجي اونم که بود اين همه از تر جالب و ساله 62.  شفاف شايان.  بود شايان اسمش

 ور سوالم جواب زندگیش محل ديدن با و میکنه چیکار اينجا که کردم تعجب خیلي ديدمش که

 .  ببینمش تا باال میکشیدم کلي رو گردنم بايد چرا فهمیدم تازه و بود 198 قدش.  گرفتم
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 ود چند هر.  بلند اينقدر ادمم...هه پاش زير بزاره نردبون بايد کنه بوسش میخواد زنش گناهي

 .  نداشت متر دو با اي فاصله اينم و داشتند تیمشون تو هم متري

 و بودند رفته صدقش و قربون دختر کلي و بود مختلف هاي وبالگ و نت تو ازش زيادي هاي عکس

 تهگف عاشقانه شعر کلي واسش دخترا از بعضي.  بود گرفته خندم.  داره طرفدار کلي بود معلوم

 ردهک گريه واسش کلي بود نوشته بود شده مصدوم ها بازي از يکي شايان وقتي هم يکي و بودند

 ..هه.

 يه يا باشه عادي پسر يه میخواد.  نداره رو کارا اين ارزش پسري هیچ.. خدا به اينا اند ديیونه

 دارمن بهش حسي هیچ که من.  میخوانش اينقدر که شايان اين داره چي مگه.  خوشتیپ ورزشکار

 و پلیس ي قضیه خاطر به ترسیدم ان يه که بود اين خاطر به فقط هم روزم اون پاچگي دست و

 .  همین فقط.  سالن

 بود احافتض خیلي رقصم.  بودم کرده نام ثبت رقص کالس بودم رفته.  بودم باشگاهم راه تو االنم

 ...هه. بدم قر تا چهار بتونم روشا عروسي واسه اقل حد میخواست دلم و

 و بودند شده جمع ادم يه دور پسر و دختر کلي باشگاه در دم ديدم که بودم باشگاه هاي نزديک

 .... شدم نزديک بهشون تعجب با منم و میگرفتند امضا و عکس ازش داشتند

 من هب اصال.  میشده رد حتماداشته ؟؟ میکرد چیکار اينجا اون.  کردم تعجب خیلي شايان ديدن با

 .. چه

 نگاه همتوج که برسم باشگاه در به و بزنم کنار جمعیت انبوه میون از خودمو کردم سعي تفاوت بي

 رمب اومدم و گرفتم ازش چشامو سريع.  روشنا کني نگاش نبايد نه.  شدم خودم روي شايان خیره

 ردمخو محکم و کرد گیر پام به پاش که برسه شايان به خواست و زد کنارم دخترا از يکي يهو که

 .  زمین

 : زد فرياد دختره به رو سريع شايان

 !! ؟؟. محترم خانوم میکنید چیکار-

 : گفت ناز از پر لحن با و کرد شايان به رو شم بلند کنه کمک من به بیاد اينکه جاي به پرو دختره

 ؟؟ بديد بهم امضا يه میشه.  شفاف اقاي ببخشید واي-
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 حسابي که نزد حرفي و انداخت دختر اون به امیزي سرزنش نگاه و زد کنار رو جمعیت شايان

 .  اومد جا حالش

 : گفت و زد زانو کنارم سريع

 خوبه؟؟ حالتون-

 : گفتم میگرفتم گاز درد از زبونمو که حالي در شم بلند کرد کمک و کرد دراز سمتم به دستشو بعد و

 .. میسوزه-

 : گفت و انداخت ام شده زخم زانو و بود شده پاره که شلوارم به نگاهي شايان

 .  میاد خون داره.  شده زخم-

 : گفت و گذاشت زانوم روي و دراورد جیبش از دستمال يه سريع بعد و

 .  کني پانسمان بايد.  باشگاه تو بريم بیايد-

 نگهبان خداروشکر و شديم باشگاه داخل و شديم رد جمعیت میون از زور به و دادم تکون سرمو

 . بیاد کسي نزاشت باشگاه دم

 يه و چسب و باند يه با بعد دقیقه چند و رفت ها اتاق از يکي به هم شايان و نشستم صندلي روي

 : گفت و اومد سمتم به کماد

 ؟؟ کنم پانسمان برات تا باال بکشي رو شلوارت میتوني-

 : گفتم اروم

 .  میشه خوب خودش.  نیست نیازي نه-

 .  میکنه خونريزي داره اما-

 : گفت باحال لحن يه با بعد

 .  نیست ناپاک چشمم من.  نباش نگران-

 : گفتم و خنديدم

 .. اخه خوب ولي نه-
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 .  باال بده نگو اخه-

 : گفتم اروم.  شد مشغول شايان و باال دادم رو ام زانو و نبود اي چاره

 .  بزنم خودم بده رو کرم-

 : گفت تعجب با

 ؟ چي براي-

 . ها شده خوني ؟؟ نمیاد بدت خوب-

 : گفت و خنديد

 .  نیستم نازي ناز هم ها اونقدر من نه-

 : گفتم و باال انداختم ابرومو

 .  میکردم فکر اشتباه پس-

 ؟؟ ام نازي ناز میکردي فکر-

 . اره-

 ؟؟ خوب چرا-

 :گفتم صادقانه

 .  اينجوريه که اغلب. نیستن مشتي داش و خاکي خیلي پولدار و مشهور ادماي اصوال خوب-

 : گفت و خنديد

 .  نیستم اينطوري شکر رو خدا من ولي اره-

 و همونب بودند شده خیره شیشه پشت از که دخترايي و بیرون به نگاهي و انداختم باال هامو شونه

 : گفتم خنده با و انداختم میزدند بال بال شايان واسه

 براش رو پاشون تا زمین بندازند رو خودشون قصد از دختر تا چند بیرون بري کنم فکر االن-

 .  کني پانسمان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

37 

 

 : گفت و خنديد

 .نمیکنم کسي هر واسه کارو اين من اما-

 : گفتم و زدم مرموزي لبخند

 ؟؟ میکني من واسه چرا پس.  شد جالب اهان-

 : گفت و شد خیره چشام تو

 .  داري فرق اونا با تو چون-

 : گفتم و زدم زانوام به دستي و خنديدم.  شد بلند جاش سر از بعد و

 ؟؟ فرقي چه-

 .. ديگه ديگه-

 ؟؟ بگو اا-

 فکر و نمیشي زده ذوق اينا عین من رفتار هر از و نیستي که من پاقرص و پر طرفدار تو مثال خوب-

 .  نمیکني خیال و

 پسر يه از امیزي محبت رفتار ترين کوچک دختراست ويژگي اين اره.  فهمیدم رو منظورت..هه-

 . میشن خواستگاري مراسم منتظر بیند

 : گفت و خنديد

 .  نیستي اينطوري تو ولي.  طوره همین دقیقا-

 : گفتم و شدم بلند جام از.  نزدم حرفي و پايین کشیدم رو شلوارم

 . ممنون پام بابت-

 .  کنم جورش و جمع بودم مجبور منم و اوردند سرت رو بال اين من هاي طرفدار میکنم خواهش-

 .. خوب اره.  بودي مجبور اهان-

 : گفت و خنديد
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 .. نه يا باشه دل ته از نیست مهم برات که تو-

 : گفتم سريع.  بود معلوم کامال و بگیره منو حال میخواست

 ... اصال-

.  رقصمب که اين به چه برم راه حسابي درست نمیتونستم ديگه زانو اين با.  برداشتم کیفمو بعد

 . شدم خارج باشگاه از و کردم ازش اي خداحافظي لب زير پس

 راه و شدم سوار. بودم کرده پارکش باشگاه از دورتر کمي اما بودم اورده رو ماشین شکر رو خدا

 .  افتادم

 و مامان و روشا امروز اومد يادم يهو.  نکرد باز رو در کسي زدم زنگ چي هر رسیدم که خونه به

 شهم که رو ارمین کنه و پرو داداش حوصله اصال که منم و بودند دعوت ارمینشون خونه ناهار بابا

 از تچر دلیلي کلي با همین براي و نداشتم بزنه منم مخ دخترهاش دوست بقیه عین میخواست

 .  کردم خالي شونه اونجا به رفتن

 .  شدم اسانسور سوار و کردم باز رو در.  بودم برداشته صبح رو کلید شکر رو خدا

 هب ايفون زنگ که بخورم اب اشپزخونه تو رفتم و کردم پرت مبل روي رو کیفم و شدم خونه داخل

 : گفتم لب زير و رفم سمتش به تعجب با.  اومد در صدا

 . جون خدا ندارم مهمون ؟؟حوصله کیه يعني واي-

 : گفتم و شد تا چهار چشام شايان چهره ديدن با که

 ؟؟ داره قصدي ؟؟نکنه اورده کجا از رو میکنه؟؟ادرس چیکار اينجا اين واي-

 : گفتم و دادم تکون سرمو.  اورد بیرونم فکرم از زنگ دوباره صداي

 .  نده راه دلت به بد فکر بیخود.  خوبیه پسر.  روشنا بیخي-

 : دادم جواب و

 . بفرمايید-

 اهباشگ تو امروز که هستید خانمي دختر همون شما.  بود اشتباه اما زدم رو ها زنگ همه ببخشید-

 ؟؟ بوديد
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 : گفتم و خنديدم بلند حرفش از

 .  هستم نیازي-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ شم مطمعن-

 ؟؟ داري شک-

 . گذاشتند سرکارم بد ها همسايه از تا چند اينجا تا خوب اره-

 داشتي؟؟ چیکار حاال.. ديگه دردسره تا هزار و مشهوري-

 .  بگم نمیتونم که خودتي نشم مطمعن تا خوب-

 برات؟؟ نیست اشنا صدام بابا-

 . نمیکنه عیب کاري محکم از کار ولي چرا-

 : گفتم و کشیدم لب زير پوفي

  7 طبقه. ببین رو خودم باال بیا اوکي-

 .  اومدم باشه-

 حدس.  شدم کنجکاو ؟؟بدجور داشت چیکارم جدي حاال.. پسر اين دست از.  خنديدم دوباره

 ....ههه!! ؟؟ چیه جريان بفهمند تا سرم میرزند دخترا فردا و شنیدند رو صدام ها همسايه میزنم

 .. رفتم در سمت به زنگ صداي شنیدن با

 : گفت و کرد نگام لبخند با و شد خارج اسانسور از شايان

 ؟؟ خوبي سالم-

 : گفتم و خنديدم

 .. اصال نه اوه-

 ؟؟ چرا-
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 ؟؟ اوردي کجا از رو خونه ادرس.  شدم شوکه شديدا چون-

 . کردم تعقیبت راستش خوب-

 .. خدا اوه!! ؟؟ چي-

 .  شدم مجبور ببخشید-

 ؟؟ اخه چي براي-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ تو نمیکني دعوتم-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 پسر يه هباش صالح تنها دختر يه نکنم فکر و ايرانه اينجا میدوني ولي حتما بود اروپا اينجا اگه اوه-

 .خونه بده راه رو غريبه

 : گفت و انداخت باال ابروشو

 ؟؟ باشه من مثل باحالي و مشهور ادم يه فرد اون اگه حتي-

 .  نداري من براي بقیه با فرقي تو.  باشه میخواد کي هر اره-

 : گفت و زد لبخندي

 .  بدم بهت رو گوشیت میخواستم خوب.  ندارم اصراري اوکي-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ گوشیم-

 .  افتاد کیفت از باشگاه تو اوهوم-

 : گفتم بود باز زيپش که کیفم ديدن با و برگردوندم سرمو يهو

 .  نبود حواسم اصال اره واي-

 : گفت و گرفت سمتم به رو گوشیم
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 و یرفتيم داشتي تو بیرون اومدم تا و افتاده زمین رو گوشین شدم متوجه بعد دقیقه چند رفتي تو-

 .. دنبالت اومدم و زدم کنار رو ها طرفدار سريع منم

 میکنند؟؟ درست سرت پشت شايعه کلي االن پس اوه-

 : گفت و انداخت باال تفاوتي بي با هاشو شونه

 .نمیکنم زندگي اونا براي من.  میارند در حرف صورت هر در مردم.  نیست مهم-

 .  ممنون واقعا.  موافقم کامال حرفت اين با-

 ؟؟ نداري کاري.  میرم ديگه من خوب.  میکنم خواهش-

 : گفتم شوخي به

 ؟؟ حاال تو بیا داري دوست-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ ها میام-

 .  کرد شوخي باهات بشه که هستي اوني از تر پرو تو نه اوه-

 داخل و کرد لب زير خداحافظي اونم و اومد اسانسور موقع همون و داد تکون وسرشو خنديد

 من دچن هر میرسید نظر به معرفتي با بچه.  کردم نگاه گوشیم به و زدم لبخندي.  شد اسانسور

 ...!! نبايد.  کنم پیدا بهش حسي نبايد

 جريان واسش که شد چي نمیدونم.  پیشم بود اومده شوکا االنم و گذشت روز اون از روزي سه دو

 .  کردم تعريف رو ديدارمون بار چند اين

 : گفت و زد جیغ حرفام شدن تموم با شوکا

 .  نمیشه باورم واي ؟؟ گفتي چي تو-

 : گفتم و خنديدم

 . که نبود مهمي چیز.. حاال خوب-
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 متازش زدي حرف فیس تو فیس ، نزديک از شفاف شايان با تو.  دختر محشره اين!! ؟؟ نبود مهم-

 کرم برات و خورده پات به دستش و کرده دفاع هاش طرفدار جلوي تو از و کرده پانسمان رو پات

 .... بدي پز کلي میتوني.. عالیه اين واي.  اومده خونتونم دم و مالیده

 .  همین بود عادي برخورد تا دو فقط.  نیست که پسرم دوست طرف بابا ؟؟ چیه پز.. ديیونه-

 .  اومده خوشش تو از مطمعنم.  اولشه اين-

 معروف و شفافه شايان اون که نیست مهم برام هم اصال.  نداريم حسي هیچ هم به ما.  خیرم نه-

 .  عاديه فرد يه من واسه اون. 

 . نکنه فرار تا میچسبیدمش دستي دو بودم تو جاي که من-

 : گفتم و خنديدم

 ور نامه پايان بايد کي راستي بگو.  بیخي االنم.  ندارم کار اين به اي عالقه من ممنون نه.. هه-

 ؟؟ بگیريم تحويل

 .. ديگه هفته دو تقريبا.  مونده هنوز-

 بدترين مطمعنم دارم من که شانسي اين با.  بیفته گیرم خوب موضوع يه امیدوارم.  اوهوم-

 .  میفته بهم موضوع

 .  میبیني رو شايان اينقدر که داري شانس اتفاقا-

 !! ؟؟. خوب شو بیخیال کال کرد شروع باز-

 دز حرف شايان از فقط و فقط بود خونمون که اي لحظه تا چند هر داد تکون سرشو و خنديد شوکا

 ...هه.. کرد مشغول نمه يه منم فکر و

 : زد داد مامان

 .  بده جواب رو تلفن روشنا-

 .. باشه-

 : پیچید گوشم تو امیر عمو صداي دادن جواب با و رفتم تلفن سمت به
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 .. الو-

 . جون عمو سالم-

 ؟؟ روشنا تويي-

 .  عمو بله-

 ؟؟ جون عمو خوبي-

 ؟؟ خوبه عمو ؟؟زن خوبي شما ممنون-

 ؟؟ هست خونه بابات.  خوبند همه.  عزيزم اره-

 .  سرکاره نه-

 ؟؟ چي مامان-

 . اينجاست اره-

 .  بهش بده رو گوشي زحمت بي پس-

 ؟؟ میاد دنیا به ؟؟کي چطوره کوچولو ني ني راستي.  عمو برسون سالم.  حتما باشه-

 : گفت و خنديد

 .  خوبه حالشم.  جون عمو زودي به-

 .  خداحافظ فعال.  شکر رو خدا-

 .  عزيزم خداحافظ-

 پايان از بعد مامان.  شدم تلويزيون ديدن مشغول و مبل رو نشستم و مامان به دادم رو گوشي

 : گفت و کنارم نشست اومد صحبتش

 ؟؟ مادر روشنا-

  ؟؟. مامان جونم-

 .  شده بد يکم عمو زن حال راستش میدوني-
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 ؟؟ نگفت من به هیچي عمو چرا ؟؟پس چي يعني-

 بچه دکتر و قرص هزار زور به و داشت نازايي عمو زن که میدوني.  شي ناراحت نخواسته حتما-

 .  شدند دار

 : داد ادامه مامان و دادم تکون سرمو

 وتعم زن باباي و مامان و میکنند زندگي شمال تو تنها عموت کار خاطر به اونا که میدوني اينم-

 .  ماموريت بره بايد هي عموتم و کردند فوت هم

 ؟؟ ديگه شده چي ؟؟بگو میزني حرف باهام ها بچه مثل چرا.  مامان میدونم-

 خدا که بزرگتم مادر و بزاره تنها رو عمو زن که اينه نگران و دوباره مامويت بره قراره عموت خوب-

 روزي دو يه بابات و من تا زد زنگ عموت همین واسه و برسه عروسش به تا نیست کنه رحمتش

 .  اخرشه هاي ماه چون باشم عموت زن مواظب منم و بمونیم اونحا بريم

 ؟؟ بگیره میتونه مرخصي بابا-

 .  میشه عوض هواشم و حال اينطوري و داره طلب زياد مادر اره-

 .  ديگه هستم روشا پیش من.  بريد عمو زن خاطر به حتما.  نیست مشکلي اوکي-

 ؟؟ باهامون نمیاي-

 نمیخوام و میشه شروع فردا پس از جديدش ترم زبانم کالس و دارم رقص کالس مامان نه-

 .  کنم غیبت رو اولي جلسه

 .. ديگه نباشیم نگرانتون.  بمونید خواهر تا دو شما پس نمیاد هم روشا. باشه-

 ؟؟ میريد کي.  نیستیم که بچه من مادر نه-

 .  بريم امشب کنه رديف میزنم زنگ بابت به االن-

 خوش کلي.  خواهرم با مجردي روز دو بده حالي چه هورااا.  رفت مامانم و دادم تکون سرمو

 ..!!بله. باشه موفقیت با هم عمو زن زايمان امیدارم چند هر.. میگذره
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 : گفت و زد برقي چشاش ديدنم با.  ديدم رو شايان که میشدم خارج باشگاه از داشتم

 ؟؟ چطوري سالم-

 : گفتم و زدم لبخند

 .  مرسي خوبم-

 ؟؟ میکني چیکار اينجا-

 .  میام کالس-

 ؟؟ جدي-

 ؟؟ چي تو.  اوهوم-

 .  ام مربي واقع در.  میدم ياد والیبال اينجا منم-

 .  جالب ؟؟چه واقعا-

 ؟؟ میاي چي کالس تو-

 .. رقص-

 : گفت و خنديد

 .. خوبه-

 .  نمیره رقصش با ادم ابروي تولد و عروسي تو الاقل ديگه اره-

 با.  میومد وحشناکي طرز به بارون.  شديم خارج باشگاه از تامون دو.  نگفت چیزي و خنديد

 : گفتم هیجان

 .  میاد باروني چه اوفف-

 ؟؟ داري ماشین اره-

 .  رفت من ماشین با بود شده خراب بابام ماشین گندم شانس از نه-

 ؟؟ خونه میري جوري چه االن پس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

46 

 

 .  میگیرم اژانس يه فوقش يا پیاده نمیدونم-

 .  میرسونمت من.  میخوري سرما شک بي بارون اين تو.  نکن رو پیاده فکر-

 : گفتم سريع

 .  نیست نیازي نه اوه-

 .  نیست دور خونم از خیلي.  بلدم که رو خونتون ادرس.  نکن تعارف-

 نمیشه؟؟ زحمتت-

 : گفت و زد لبخندي

 . بیا.  بابا نه-

 .. رفتم ماشین سمت به و زدم لبخندي منم و شد ماشین داخل بعد و

 : گفتم و زدم لبخندي.  داشت نگه خونه در جلوي شايان

 .  رسونديم که ممنون-

 . میکنم خواهش-

 داخل ودب منتظر انگار و بود ايستاده طور همین شايان اما.  رفتم در سمت به و شدم پیاده ماشین از

 وايسادم طوري همین ديد که شايان.  نمیداد جواب کسي میزدم رو زنگ چي هر ولي بره بعد شم

 : گفت و شد پیاده ماشین از

 ؟؟ اومده پیش مشکلي-

 .  نمیکنه باز درو کسي فقط نه-

 ؟؟ خونه نیست کسي-

 باز رو در چرا نمیدونم ولي هست روشا خواهرم چرا ولي.  مسافرت ديروز رفتند مادرم و پدر -

 .  نمیکنه

 .  حمومه يا خوابه شايد خوب-

 .. شايد نمیدونم-
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 ؟؟ نداري کلید-

 .  منه بدشانسي روز انگار کال نه-

 : گفت و خنديد

 .  نزن بد نفوذ-

 : گفتم و کشیدم اهي

 .  نمیشم مزاحمت برو تو-

 ؟؟ چي تو پس-

 .  کنه باز رو در خواهرم باالخره تا بشینم جا همین فعال بايد نیست اي چاره-

 .  نکن رو کار اين اصال.  میخوري سرما اينطوري نه-

 ؟؟ کنم چیکار پس-

 : گفت بعد کمي و رفت فرو فکر تو

 .  کني بدي برداشت میترسم ولي بدم بهت پیشنهادي يه میخوام میدوني خوب-

 ؟؟ پیشنهادي چه-

 ؟؟ نمیکني دربارم بدي فکر باشم مطمعن-

 .  باشه چي داره بستگي خوب اومم-

 .  بیخیال هیچي.  میکني پس-

 : گفتم و خنديدم

 .  کرد گل فضولیم حسابي االن من.  بگو میکنم خواهش نه-

 .. بیخیال نه ، نه-

 .نمیکنم بد فکر بابا باشه-

 ؟؟ بده قول-
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 .  قول اوکي-

 .  اونجا بیا داشتي دوست هاست نزديکي همین من خونه میگم-

 :گفتم تعجب با

 ؟؟ تو خونه بیام-

 : گفت سريع

 .  نخوري سرما تا میگم خودت خاطر به فقط.  واقعا ندارم بدي منظور من نیازي خانم-

 به يعجیب اعتماد ولي چرا نمیدونم.  کنم قبول گفت دلم تو حسي يه که نه بگم سريع خواستم

 .  بکنه نمیتونه کاري و هستش خوبي پسر میگفت دلم تو حسي يه و داشتم شايان

 : گفتم يهو اراده بي پس

 . میام باشه-

 : پرسید که بوديم راه تو.  افتاد راه هم اون و شدم شايان بلند شاستي ماشین سوار

 ؟؟ کردي توجه جالب چیز يه به راستي-

 !!؟؟ چي-

 .  میبینیم رو هم اتفاقي هي تو و من اينکه-

 .  جالبه اره-

 .  نمیدونم رو اسمت هنوز من که اينه اون از تر جالب و-

 : گفتم و خنديدم

 .  کن صدام روشنا.  میگي راست اره-

 : کرد زمزمه

 . قشنگیه اسم.. روشنا-

 . ممنون-
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  ؟؟. میدوني رو من اسم سالمتي به که تو خوب-

 : گفتم و خنديدم

 .  میفهمه ادم طرفدارات سري صدقه از ولي نمیدونستم قبال البته اره-

 ؟؟ اينترنت توي امار کمک به يا طرفدارام-

 : گفت و خنديد شايانم.  نگفتم چیزي و خنديدم

 ؟؟ بدي گوش داري دوست موزيک-

 .  حتما اره-

 ؟؟ حاال میدي گوش هايي سبک چه-

 . دارم دوست رو فرهاد صداي مخصوصا اروم و قديمي هاي اهنگ من-

 ؟؟ جدي-

 ؟؟ چطور اره-

 : گفت و زد لبخندي

 .  طور همین منم.  جالب چه-

 : گفت و کرد روشن رو ضبط بعد

 .  منه عالقه مورد اهنگ اين-

 دو شروعش با و گذاشت رو بود منم عالقه مورد اهنگ اتفاقا که فرهاد از ايینه اهنگ هم بعد و

 .  نزديم حرفي ديگه و رفتیم فرو اهنگ حس تو تامون

 خودم از پرسم مي خسته لبي با آينه تو صورتمو بینم مي

 خواد مي چي من از کیه غريبه اين

 شدم خیره اون به من يا من به اون

 بینم مي هرچي شه نمي باورم
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 ذارم مي هم رو لحظه يه چشامو

 صورتکه اين که گم مي خودم به

 دارم برش صورتم از تونم مي

 صورتم روي دستمو کشم مي

 گه مي دستم بدونم بايد هرچي

 میده نشون آينه توي منو

 ديگه کس هیچ نه تويي اين گه مي

 ها قصه تموم پاهاي جاي

 ها لحظه تموم تو غربت رنگ

 بدوني تا صورتت روبروي

 جا به مونده ازت چي امروز حاال

 روز يه که هموني تو میگه آينه

 بگیري دست با رو خورشید خواستي مي

 شده ت خونه شب شهر امروز ولي

 میري مي قلبت تو صدا بي داري

 دوباره تا رو آينه شکنم مي

 بزنه حرف ها گذشته از نخواد

 شه مي تیکه هزار شکنه مي آينه

 منه عکس ش تیکه هر تو باز اما

 گن مي بهم کجي دهن با عکسا

 آسمون از ببر رو امید چشم
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 ندارن فرقي همديگه با روزا

 ..تمومشون میده کهنگي بوي

  فرهاد/ آيینه

 : گفت و داشت نگه خونه جلوي شايان

 .  شو پیاده.  جاست همین-

 گيقشن نماي و بود زيبا دوبلکس وياليي خونه يه خونش.  شدم پیاده ماشین از و زدم لبخندي

 : گفت و رفت کنار و کرد باز رو در شايان.  داشت

 .  ترند مقدم خانوما بفرمايید-

 .. حتما.. بله که اون-

 کنارم که طوري همون شايان.  داشت درخت و گل از پر صفا با و بزرگ حیاط يه.  شدم داخل بعد

 : گفت میرفت راه

 ؟؟ داري دوست گل-

 ؟؟ کرده درست باغبون.  قشنگه خیلي.  گلم عاشق اره-

 .  خودم نه-

 : گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ؟؟ خودت-

 : گفت و خنديد

 .  عجیبه-

 کار وت که مردايي.  باشند داشته رو ها کار اين حوصله خیلي مردا نمیکردم فکر اره خوب ولي.. نه-

 .  منظورمه نیستند باغبوني

 : گفت و زد لبخندي

 .  اينکارم عاشق اتفاقا من نه.  نمیدوني رو چیزا خیلي من ي درباره تو معلومه پس-
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 گل از پر بزرگ حیاط يه همسرم و خودم خونه داشتم دوست همیشه.  بخشه لذت خیلي اره-

 .  اينجا مثل جورايي يه.  گلخونه يه يا باشه داشته

 .. ايشاال-

 : گفت شايان.  نزدم حرفي و خنديدم

 .  نشديم خیس اين از ببیشتر تا تو بريم میخواي-

 وسايل با و بود زيبا و شیک خیلي هم خونه داخل.  رفتم خونه داخل به هم با و دادم تکون سرمو

 .  بود شده تزيین لوکس و زيبا

 : گفت شايان

 .  میام االن کنم عوض رو هام لباس میرم من خوب-

 .  باش راحت باشه-

 : گفت و برگشت يهو که باال بره ها پله از خواست

 ؟؟ چي تو پس-

 ؟؟ چي من پس چي يعني-

 .  میخوري سرما خیسه هات لباس يعني-

 .  میشه خشک نیست مهم نه-

 .  باال بیا دقیقه يه.  نمیشه که اينطوري-

 : گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ؟؟ چي واسه-

 .  میفهمي بیا-

 و رفت کماد سمت به و شد بزرگ خواب اتاق يه وارد شايان.  باال رفتم و ترسم رو گذاشتم دست

 : گفت و زد لبخندي شايان.  شد نمايان چشمم جلو زنونه لباس کلي کردنش باز با

 .  نخوري سرما تا بپوش داشتي دوست که رو کدوم هر بیا-
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 : گفتم شیطنت با و زدم لبخندي

 ؟؟ خانومتونه مال احیانا اينا سوال يه فقط ممنون-

 : گفت و خنديد بلند شايان

 ؟؟ بود کجا زنم بابا نه-

 .  دخترته دوست براي پس فهمیدم اهان-

 .  نه اونم-

 ؟؟ نه داري لباس موزون کال پس-

 .. نه اينم-

 ؟؟ چیه پس اا-

 : گفت و خنديد شايان

 خواهرم شدند فوت سانحه يه توي مادرم و پدر که اونجايي از و میکنه زندگي کانادا خواهرم من-

 يه تا گذاشته اينجا لباس سري يه کال ديگه و من خونه میاد ايران میاد که بار يک وقت چند هر

 .  ببره و نیاد

 : گفتم اروم

 . کنه رحمتشون خدا.  متاسفم مادرت و پدر بابت-

 : گفت و کشید اهي

 .  باشي راحت تا پايین میرم من خوب. ممنون-

  . ناراحته يادداوريش با بود معلوم چشماش از گناهي.  دادم تکون سرمو و زدم کمرنگي لبخند

 مشکیم لشا و پوشیدم ساده اي سورمه بلند اسین بلوز يه و مشکي شلوار يه و رفتم کماد سمت به

 ... پايین رفتم و کردم سرم رو

 هي خونه تو که کردم پیدا بدي احساس.  گرفتم وجدان عذاب يهو و کردم خودم به نگاهي ايینه تو

 اينقدر که نبودم اينطوري که من!!!. ؟؟ کردم اعتماد بهش راحت اينقدر چرا واقعا ام غريبه پسر
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 کلش شوکا اصرار به بودکه احسان همون هم عمرم پسرم دوست تنها و بگیرم گرم پسرا با راحت

 .  قلبم روي زدم قفل يه اون بعد و شدم پشیمون خیلي خودمم و شد تموم زودم و گرفت

  ؟؟ کردم قبول راحت اينقدر االن چرا پس

 به خونشون برم نداشتم دوست اونم که بود ارمین فقط و بودند تهران فامیالمون همه ما خوب

 و ششپی برم که نبودم صمیمي اونقدر شوکا از غیر کسي با هم دوستام با و برادرش وجود دلیلي

 .  نداشتم اي چاره و بشم مزاحمشون میکشیدم خجالت و داشتند مهمون شوکاشون هم امروز

 : گفتم خودم به و شدم اروم کمي فکر اين با

 .  بشیني بارون زير کي تا بودي مجبور نمیومدي اگه.  نکردي بدي کار که تو.  روشي باش اروم-

 هداشت اعتماد شايان به میشد باعث دلم تو حسي يه اما بودم پشیمون اومدنم از.  کشیدم اهي

 . بود اومده کجا از و بود چي نمیدونم که حسي.  باشم

 .  پايین رفتم و سپردم خدا به رو چي همه و دادم تکون سرمو

 : گفت ديدنم با.  میريخت چايي داشت و بود اشپزخونه تو شايان

 ؟؟ بود اندازت-

 شايد رها.  کنم شیطوني میخوام من نکنه فکر وقت يه تا میزدم حرف تر سرد باهاش بايد کنم فکر

 یخوادم معروف شدم صمیمي نمیشناسمش حسابي درست که پسري با راحت اينقدر کردم اشتباه

 .. که نداره ربطي باشه که باشه

.  اشمب خودم مراقب بايد کنه تر دراز گلیمش از پاشو نبايد بفهمه تا بدم رو جوابش سرد بايد اره

 : گفتم معمولي و سرد همین براي

 .. اره-

 : فتگ و میز رو روگذاشت سیني و اومد ها چايي با شايان.  نشستم نفره تک مبل روي و بعدرفتم

 .  شي گرم تا بخور.  بفرمايید-

 :گفتم اروم

 ..ممنون-
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.  کردم مزه مزه داغ داغ و ورداشتم رو ام چايي هم تو هاي اخم با بزنم حرفي اينکه بدون بعد

 : گفت ناراحتي با.  میکرد نگاه من فکر تو و اخمو قیافه به تعجب با داشت طوري همین شايان

 ... روشنا-

 : گفتم سرد

 ... بله-

 ؟؟ اومده پیش مشکلي-

 : گفتم و کشیدم اهي

 .. نه-

 شا چايي خالي لیوان شايان که گذشت سکوت تو اي دقیقه چند.  نزد حرفي و داد تکون سرشو

 : گفت و میز رو گذاشت رو

 ؟؟ نه اينجايي ناراحتي تو میزنم حدس من روشنا بیین-

 :گفتم و کردم نگاه چشاش به

 چي؟؟ براي نه-

 . باشه مثبت جوابت اگه نمیشم ناراحت من.  باش صادق من با-

  ؟؟ بگم چطور راستش خوب-

 .  کني تعارف الکي نیست نیازي.  باش راحت-

 چند فقط که پسري خونه اومدم که نکردم درستي کار نظرم به.  معذبم من.. اره راستش خوب-

 .  میشناسمش کوتاه ديدار يه حد در اونم روزه

 ؟؟ کردي قبول لحظه اون چرا پس-

 : گفتم کالفه

 . نمیدونم-

 : کرد زمزمه اروم و زد لبخندي
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 .. خوشحالم-

 : گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ؟؟ چي-

 :گفت سريع

 .  بريم بیا میگم.. هیچي-

 ؟؟ کجا-

 .  باشي نداري دوست که جايي تو ندارم دوست من.  خونتون دم-

 ... من شايان نه-

 : گفت لبخند با و حرفم وسط پريد

 . بريم بیا شده بیدار االن تا خواهرتم حتما.  نشدم ناراحت من نباش نگران-

 قطف گناهي اون.  شده ناراحت میترسیدم و شدم پشیمون حرف اين گفتن از.  گرفتم گاز رو لبم

 ... اه.  بود کمک قصدش

 : گفت و شد بلند جا از شايان

 کليمش میريم ماشین با چون بیا ها لباس همین با االنم.  نشدم ناراحت اصال من میگم دوباره-

 . میارم برات شد خشک هات لباس وقت هر. .  نیست

 .. من میگم بازم-

 : گفت و زد زيبايي لبخند

 .  کردي درستي کار هم خیلي و زدي رو حرفت صادقانه تو.  دختر باش اروم-

 . شدم بلند جام از و زدم لبختدي اراده بي منم لبخندش ديدن با

 : گفتم اروم بوديم خونه راه تو که طوري همین

 .  نداشتم منظوري من میخوام معذرت بازم شايان اقا-
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 : گفت و زد لبخندي

 .  شدم خوشحال هم خیلي اتفاقا نشدم ناراحت اصال من بعدشم.  کن صدام شايان-

 : گفتم تعجب با

 .  میشد ناراحت کنم فکر بود جات کي هر ؟؟چرا؟؟ واقعا-

 ... اينکه براي شدم خوشحال من-

 ؟؟ چي اينکه براي-

 : گفت و خنديد

 .. کن ولش هیچي-

 ؟؟ ديگه بگو-

 .  نکن اصرار میکنم خواهش.  نمیتونم نه.. نه-

 یلشدل داشتم دوست و بود کرده گل حسابي فضولیم چند هر نزدم حرفي ديگه و دادم تکون سرمو

 .  بدونم رو

 : گفت و کرد روشن رو ضبط شايان

 ؟؟ میاد خوشت والیبال از راستي تو-

 ... خیلي نه خوب اومم-

 ... که شیرينیه ورزش ؟؟ چرا-

 : گفتم لب زير و کشیدم اهي

 ...!! بمونه شیرين میزاشتند اگه-

 ؟؟ چي-

 : گفتم و اومدم خودم به سريع

 .. ديگه داره اي سلیقه کس هر خوب... هیچي-
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 .. شد حیف.. خوب اره-

 ؟؟ چرا-

 رفته هفته اين اما.  میکنم بازي والیبال دوستم با جا همین نزديک پارک میرم ها شنبه پنج من-

 .. بیا باهام تو میتوني اگه گفتم مسافرت

 ؟؟ من-

 : گفت و کرد نگام

 ؟؟ مگه هست مشکلي... تو اره-

 . نمیشناسیم رو هم خیلي ما میدوني خوب-

 : گفت و زد دلنشیني لبخند

 ؟؟ بشیم اشنا بیشتر هم با بده-

 : داد ادامه و کردم سکوت

 .. نداره عیبي نیستي مايل تو اگه البته-

  ؟؟ بیفته اتفاق اين داري دوست چرا تو فقط نه-

 : کردم زمزمه اروم بعد

 ؟؟ بشیم اشنا بیشتر شدي مايل که ديدي من تو چي که اينه منظورم-

 : گفت لبخند با

 . بشناسشمت بیشتر دارم دوست که دارم رو حس اين که هستي دختري اولین تو.  نمیدونم-

 . نداشتم کسي به حسي همچین چون نداشتم هم دختر دوست يه حاال تا عمرم تو من میدوني

 ها دراونق دختر اون به من ي عالقه میگفتم خودم با اما بیاد خوشم بود ممکن ها خیلي از چرا البته

 یازهاشن نمیتونم شم اشنا بیشتر بخوام باهاش هم اگه و گذاشت عشق رو اسمش بشه که نیست

 .  نمیخوان رو اين هم دخترا اکثر و کنم برطرف رو

 : گفتم گیج
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 ؟؟ چي يعني-

 .  دادم خودم به قولي يه رضا امام حرم تو پیش وقت خیلي من راستش خوب-

 ؟؟ قولي چه-

 سمنف و عشقم واقعا ، باشه عزيزم واقعا که عشقم ، نفسم ، عزيزم بگم دختري به فقط اينکه-

 يک هر با و نکردم پیدا رو کسي همچین اما بدم رو دنیام خاطرش به باشم حاضر واقعا که.  باشه

 پسري دوست يه همشون و نمیخواست رو فکر طرز اين هیشکي بشم اشنا خواستم هم

 ادهد قول من اما عزيزم بگه بهشون دروغ به شده و بره صدقشون قربون سره يه که میخواستند

 .  بودم

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ عزيزم نگفتي دختري به االن تا يعني ؟؟ واقعا-

 . باشم داشته دوسش که بگم کسي به فقط خوردم قسم و نگفتم نه-

 : داد ادامه شیطوني لحن با بعد

 . گفتم دختر يه به.  اومد يادم االن چرا ولي -

 :  گفتم تعجب با

 ؟؟ کي-

 .  خواهرم-

 : گفتم و خنديدم

 .. ديگه خواهرته اره که اون-

 ؟؟ هست مسخره کارم اين نظرت به بقیه عین هم تو. اوهوم-

 : گفتم مطمعن و سريع

 اشتهد وجدان اينقدر که میشه پیدا االن پسري کمتر.  مردونگیه يه کارت اين من نظر به.. ابدا نه-

 .. هست العاده فوق واقعا اين.. نکنه الوده دروغ به رو زبونش نشده مطمعن حسش از تا که باشه
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 : گفت و شد خیره چشام توي و داشت نگه خونه دم رو ماشین

 ؟؟ واقعا-

 : گفت و چشماش تو زم زل منم

 .. واقعا اره-

 : گفت اروم

 ... میگي اينو که هستي کسي اولین تو-

 : گفت و کشید اهي شايان.  نگفتم هیچي و زدم لبخدي

 ..ممنون-

 ؟؟ چرا-

 .  میگم چي فهمیدي اينکه براي-

 : گفتم و زدم لبخئدي

 .  گفتم رو نظرم صادقانه من. میکنم خواهش-

 ؟؟ شي اشنا باهام بیشتر حاضري پس-

 ؟؟ باشي باهام میخواي چرا نگفتي هنوز تو-

 : گفت و داد قورت دهنشو اب

 از و کني درکم میتوني میکنم حس و ديدم تو توي خواستم که رو معیاري اون اينکه براي خوب-

 .  اومد خوشم رفتارت

 ؟؟ رفتاري چه-

 دبرخور عادي باهام اما بودم معروف فرد يه من اينکه با و نمیدي اهمیت ها پسر به خیلي اينکه-

 بودم غريبه پسر يه واست که من ي خونه تو امروز اينکه همه از تر مهم و ندادي رو بهم و کردي

 .  اومد خوشم خیلي کارت اين از و نموندي
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 ودب چي هر ولي چیه نمیدونمستم که حسي يه.  کردم پیدا خوبي حس حرفش گفتن از دلم ته

 : پرسید شايان.  شدم خوشحال کردم ترک رو خونه اينکه از و زدم لبخندي و بود خوب

 ؟؟ شي اشنا بیشتر باهام گفتم خودم مورد در که ويژگي اين با حاضري حاال-

 که سريپ میخواست دلم که بود هموني شايان ويژگي اين.  بگم چي نمیدونستم و میزد تند قلبم

 دلم و شدم خیره چشماش تو و کشیدم عمیقي نفس... باشه داشته بشم اشنا باهاش قراره

 مینه براي کنم گوش رو عقلم و منطق نه میگه قلبم که رو حرفي شده که بارم يه براي میخواست

 : گفتم

 ؟ که میفهمي باشي مهم برام و بیاد خوشم تو از که نمیدم قول من فقط باشه-

 :گفت سريع

 .  میفهمم.نداريم بهم نسیت تعهدي هیچ و ايم عادي دوتاادم هم براي فقط االن وتو من اره..اره-

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .  رسونديم که ممنون-

 : گفت لبخند با

 ؟؟ ديگه میاي فردا پس.  میکنم خواهش-

 ؟؟ ساعتي چه فقط باشه-

 ؟؟ خوبه دنبالت میام صبح 8-

 .. رفتم من پس.. خوبه اره-

 ... خداحافظ-

 شايانم و شدم داخل و کرد باز رو در روشا و زدم رو زنگ و شدم خارج ماشین از و زدم لبخئدي

 .  رفت و داد گاز ورودم از بعد

 من که نمیشد باورم و میزد تند قلبم.  کشیدم عمیقي ونفس دادم تکیه در به خودمو و بستم رو در

 میدونم فقط شد چم لحظه اون نفهمیدم اصال.  بودم داده مثبت جواب شايان درخواست به

 ... نتونستم.. کنم مقاومت چشماش برابر در نتونستم
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 : گفتم شايان به رو لبخند با و کردم باز رو ماشین در

 ؟؟ خوبي. سالم-

 : گفت و زد لبخندي

 ؟ اي ه اماد.  مرسي خوبم.. خانوم روشنا سالم-

 .. بريم.  اوهوم-

 نگاهي چشمي زير میرفتیم که طوري همون.  کرد روشن رو ماشین و داد تکون سرشو هم شايان

 رنگ اون با چشماش.  داشت رنگ مشکي ريش و ابرو با کوتاه دار حالت موهاي.  انداختم بهش

 فیدس تیشرت يه. داشت فرمي خوش بیني و لب و میومد چشم به خیلي صورتش تو کمرنگ سبز

 ...!! میداد نشون خوبي به رو بدنش عضالت که بود پوشیده هم

 : گفت بود کرده حس رو خیرم نگاه که شايان

 ؟؟ پسنديدي-

 : گفتم و اومدم خودم به يهو

 ؟؟ هان-

 : گفت و داشت نگه رو ماشین و خنديد شايان

 .  رسیديم شو پیاده.  شیطون هیچي-

 ؟؟ زود چه ااا-

 .  بود ديگه جا يه حواست تو.  نبود که زود-

 :گفتم و گرفتم خودم به جانبي به حق قیافه سريع.  رفتم ابروم واي..فهمیده پس اوه

 .  بودم اينا نامه پايان و درس فکر تو ديگه اره-

 : گفت خنده با شايان

 ... بود مشخص کامال بله-
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 ددراور صندوق از رو توپ شايان.  نیارم هم مبارکم روي به کردم سعي اما بود گرفته خندم خودمم

 : گفت و

 .  هست هم ديگه نفر يه امروز روشنا راستي-

 : گفتم میرفتم پارک سمت به و میزدم قدم کنارش که طوري همین

 .  ؟؟ باشیم تا دو خودمون نبود قرار ؟؟مگه ديگه نفر يه-

 و هرفت سر حوصلم منم که کرد پیله پارک بیام میخوام فهمید وقتي هم خالم راستش ولي چرا-

 .  نشد بپیچونمش کردم هم کاري هر و میام

 ؟؟ هستم منم میدونه-

 .  نیست گیري ادم.  میگم بهش اينجا بیاد خوب ولي.. نه راستش-

 ؟؟ جوونه.  ندارم مشکلي من اوکي-

 .نکرده ازدواج هنوز ولي ايناست سالش 20 حدودا اي-

 ؟؟ اخه چي براي -

 و ردک فوت تصادف يه تو نامزدش متاسفانه اما بود کرده نامزد پیش سال چند خالم راستش خوب-

 .  کنه فکر اي ديگه مرد به نتونست و شد داغون خالم ي روحیه اون از بعد

 : گفتم و گرفتم گاز رو زبونم

 .  متاسفم... بد قدر چه-

 : گفت داد تکون سرشو

 .. شد افسرده اتفاق اون از بعد خاله گناهي اره-

 ؟؟ ؟؟شاغله میکنه چیکار االن-

 .  ورزشه مربي اره-

 ؟؟ ورزشي چه-

 .. والیبال-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

64 

 

 .. والیبالید عشق خانوادگي پس.. جالب چه ؟؟ جدا-

 : گفت و خنديد

 الوالیب با رو من که بود اون بچگي از بود من موفقیت اصلي عامل خالم راستش.. جورايي يه اره-

 .  برسم اينجا به تا کرد تمرين باهام روز و شب و کرد اشنا

 ؟؟ داره دوستت خیلي خالت معلومه پس اومم-

 : گفت و زد لبخندي

 خیلي و داره دوسم وار ديوونه اونم و خالمم ي خانواده از يادگار تنها من مادرم مرگ از بعد اره-

 . میزنه سر بهم روز هر و مراقبمه

 میان؟؟ کي حاال.  طور اين که-

 : گفت و کرد نگاهي ساعتش به

 ؟؟ کنم بازي موقع اون تا والیبال دست يه اي پايه.  برسه بايد االن-

 : گفتم حوصله بي پس کنم بازي والیبال نداشتم دوست اصال

 .. بعد بیاد خالت بزار. بیخیال نه-

 ؟؟ ؟؟بلدي چطوره بازيت ببینم میخوام.. ديگه بیا نه-

 ... چیزايي يه اي-

 ... بگیر پس-

 پتو يه بود وقت خیلي.  کردم لمسش و گرفتم دست با رو توپ.  انداخت سمتم به رو توپ بعد

 الیبالو به مربوط که چیزي هر با بودم کرده قهر اتفاق اون از بعد.  بودم نگرفته دستم تو والیلبال

 عشق که اون. ؟؟ میکردم چیکار اون پیش من پس. انداختم شايان به نگاهي اراده بي.. میشد

.  ردک پر رو چشام نفرت و شد فشرده قلبم.  دوختم توپ به رو نگاهم و کشیدم اهي!!  بود والیبال

 بابام و مامان هاي چشم توي رو افتخار رنگ میخواستم من.  باشم شايان جاي میخواستم من

 ازش. ؟؟ شدند نابود سادگي همین به روياهام ؟؟چرا خدا چرا.  شد خراب چي همه اما.. اما ببینم

 .!! متنفرم نامرد مربي اون از.  متنفرم
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 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ روشنا نمیزني چرا-

 دنیا يه با که میخوردم رو روزايي اون حسرت و بودم شده خیره توپ به غم با سکوت در من اما

 ...نفرت با نه میکردم بازي باهاش و دستم میگرفتم رو توپ اين عشق

 : گفت بلند بعد و میکرد پرسي احوال يکي با داشت که اومد شايان صداي

 .  هستن من ي خاله ايشون خسروي خانم-

 هاي چشم مثل درست سبز چشم تا دو با که کردم بلند توپ روي از سرمو اروم و کشیدم اهي

 .!! شدم مواجه شايان

 کمي فقط بود خودش اون اره.. کردم نگاش تعجب با و زدم پلک بار چند.. نداره امکان اين نه

 همین با طوري همین روزم اون... خودشه اره... بود زن همون اين نه.. بود شده فرسوده اش چهره

 .!! اخراجي تیم از گفت و چشمام تو زد زل ها چشم

 همون... هست حسیني خانم همون اون. داد باد به رو روياهام که نامرد مربي همون خودشه ارهد

 هک زني همون.. گرفت ازم بیرحمي با رو ارزوهام که زني همون..  کرد متنفر وايبال از رو من که زني

 همه که زني همون... کرد شرمنده پدرم پیش رو من که زني همون.. کرد له پاهش زير رو غرورم

 ...!!  زن همون اره... کرد خراب رو چي

 : گفتم و کردم نگاش ناباوري با

 ... تو..ت...ت-

 : گفت و چشام تو زد زل تعجب با اونم

 ؟؟ روشنا خودتي-

 : گفت گیجي با شايان

 ؟؟ میشناسید رو روشنا شما سهیال شد؟؟خاله چي-

 : گفت و انداخت نگاهي نیم شايان به سهیال

 ؟؟ اومده اين چرا-
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 : گفت دستپاچگي با شايان

 ... روشنا خاله راستش خوب-

 : گفتم شايان به رو ناباوري با و حرفش وسط پريدم

 ؟؟ شايان ؟؟اره خالته اين-

 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ ؟؟خوبي روشنا پريده رنگت ؟؟چرا.. اومده پیش مشکلي خوب ؟؟اره خبره چه اينجا-

 : کرد زمزمه اروم سهیال.  شدم خیره بهش غم با و پايین خورد سر چشمم از اشک قطره يه

 .. من روشنا-

 : گفتم سريع

 ... متنفرم ازت.  لعنتي متنفرم ازت.  بگي که داري چیزي اصال ؟؟ هان چي تو-

 : گفت و کرد اخمي شايان

 ؟؟ روشنا میگي داري چي-

 اون بايد.  ممیشد خالي بايد.  کنم کنترل رو خودم نمیتونستم ديگه.  گرفت ببیشتري شدت اشکام

 :  زدم فرياد پس میکردم ازاد کردم حبس ام سینه توي ها سال که رو فريادي همه

 ؟؟ لعنتي بودم کرده چیکارت مگه.  گرفتي ازم رو ارزوهام ، روياهام همه.  کردي نابودم تو-

 ... منم اما بود اشتباه تو روز اون کار روشنا-سهیال

 زا من لعنتي. کردي مزاجاتم ممکن شکل بدترين به تو.  کردي اخراجم رحمانه بي ؟؟تو چي تو-

 .  ننداختمش دستي از خدا به.  ننداختمش دستي

 ؟؟ دختر میزني فرياد چرا.  روشنا باش اروم-سهیال

 .. متنفرم ازت.. متنفرم ازت-

 :گفت و سمتم اومد شايان
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 ؟؟ میزني فرياد ؟؟چرا خوبه ؟؟حالت روشنا چته-

 : زدم جیغ

 .. تو.. تو ولي باشم شايان جاي االن میتونمستم من.  متنفرم ازدوتاتون... نشو من نزديک-

 يه و تمنداش تحمل ديگه... میرفتم بابید.  کردم دويدن به شروع سريع و بدم ادامه نتونستم ديگه

 ... میدويدم فقط و فقط و نکردم توجهي میزد صدا رو اسمم که هم شايان هاي فرياد

 پس رو بود شده خیره بهم نگروني با که رو روشا و رسوندم خونه به رو خودم جوري چه نمیدونم

 ....تخت رو انداختم گريه با خودمو و زدم

 ندچ اين بابت افسوس و حسرت کلي و بود شده جمع تنفر و نفرت دنیا يه دلم تو میدونم فقط

 چند...رفت هدر بشم اشنا ببشتر باهاش میخواستم سرم خیر که پسري خاله خاطر به که سالي

 .... باشه من موفقیت اوج میتونست که سالي

 هب موقع سر تا میزدم چیم همه از و بودم والیبال ي ديیونه روز يه که مني میکرد رو فکرش کي

 ... میومد بدم والیبال از وجود تموم با حاال برسم تمرينام

 حرفه لیستوالیبا يه.  روشنا والیبالیسته يه اون.  میرفتم شايان سمت به نبايد.. بود خودم تقصیر

 لعام که پسري... کرد رشد کني سقوط تو شد باعث که کسي همون کمک به که پسري يه.  اي

 ودب خالش عاشق که باشي پسري با میتونستي چطور... بود اون خوشبختي عامل تو بدبختي

 به سيبر دوباره تا کني فکر شايان به تونستي چطور... بودي متنفر ازش تو که زني همون عاشق..

 .... لعنتي خاطرات اون

 صدق از من.. نبود من نقصیر نه.. نبودم مقصر من.. کردي خراب رو چي همه تو.. سهیال متنفرم ازت

 ....نبود.. نبود قصد از خدا به.. ندادم هلش

 !!؟؟.... خدا گناهي چه اخه..  میشدم مجازات بايد که کردم گناهي چه

 : گفت و زد در به ضربه چند روشا يهو که میکردم گريه وجود تموم با طوري همین

 ؟؟ کردي قفل رو در ؟؟چرا دختر اخه چته روشنا کن باز-

 : زدم جیغ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

68 

 

 .  باشم تنها میخوام.  روشا کن ولم-

 .  داره کارت يکي در دم بیا دقیقه يه فقط باشه-

 ؟؟ کي-

 : گفت تعجب و هیجان با

 .. معروفه والیبالیست همون.. شفافه شايان نمیشه باورت.  اومده اشتباه کنم فکر واال-

 : گفتم تر بلند

 .  ببینمش نمیخوام ديگه بگو بهش-

 ؟؟ روشي ؟؟اره ديديش قبال مگه.. ؟؟مگه چي-

 : گفتم حوصلگي بي با.  داشتم کم فقط رو همین اه

 .  فتمگ که همین.ببینمش نمیخوام ديگه بگو. بکن گفتم که رو کاري همون میکنم خواهش روشا-

 .. اخه اما-

 :  زدم فرياد اراده بي

 ... روشا-

 : گفت سريع

 مهه زود خیلي بايد ولي میرم االن من... خدا به اي ديیونه!! ؟؟ کردي قاطي باز شد چت بابا باشه-

 .. بدي توضیح برام رو چي

 فسق به اشکیم هاي چشم با و کشیدم اهي.. میشد دور اتاق از که میومد هاش قدم صداي هم بعد

 از که کنم فراموش بايد.. کنم فراموشش بايد اره.. بودم شده متنفر هم شايان از.  زدم زل

 تيلعن هاي چشم اون بايد.. داشتم دوست رو حمايتش که کنم فراموش بايد.. اومد خوشم اخالقش

 به نمیخوام... بره يادم از بايد االن همین شايان و من بین بود ديداري هر.. کنم فراموش رو

 اتفاق اون ياد رو منو هم شايان و بکشم عذاب اتفاق اون يادداوري با نمیخوام.. برگردم گذشته

 ... کن فراموشش.. روشنا کن فراموشش پس.. میندازه
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 ... ناهار بیا روشنا-

 : نالیدم

 .. باشم تنها میخوام.. خدا رو تو کن ولم روشا-

 .  اتاقت تو چپیدي اومدي که صبحه از ؟؟ باشم تنها میخوام چي يعني اا-

 ... نیست خوب حالم-

 حال ناي با که نمیتونم و سپردند من به رو تو بابا و مامان چیه؟؟ جريان بفهمم بايد ؟؟من اخه چرا-

 .  بدم تحويلت

 ...!! کنه مراقبت ازم کسي ندارم احتیاج که شدم بزرگ اونقدر من-

 !!؟؟ چیه مشکلت ببینم بزن حرف بیا من خواهر خوب.  سرتقي ها قديم عین هم هنوز... خیر نه-

 .. کن ولممم روشا-

 !! ؟؟ نه يا میکني باز روشنا.  نمیشه-

 ... نوچ-

 . ببینم کن باز.  گفتم جدي روشنا-

 : زدم داد تر بلند

 ... نه-

 : گفت و در به زد پاش با

 ...!! شدم کي نگران بگو رو من.. درک به نکن-

 : گفتم لب زير

 ... شد بیخیال باالخره آخیش-

 درد از داشت سرم. بدم توضیح رو حالم دلیل روشا براي بخوام که بودم اون از تر حوصله بي

 ..!! خون کاسه تا دو عین بود شده بودم کرده گريه بس از چشام و میترکید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

71 

 

 ..... فکر تو رفتم و ديوار به زدم زل دوباره و کشیدم اهي

 چه ؟؟ شايان خاله بشه بايد جمعیت همه اين بین اون چرا اخه!! ؟؟ شد خراب يهو چي همه چرا

 راچ!! ؟؟ اينجا به برسه اخرش که ببینم رو شايان اتفاقي همش بايد من چرا ؟؟ خدا داره حکمتي

 !!!! ؟؟ اخه

 اين تموم تو.  بود کرده درگیر رو ذهنم که بود هايي سوال ي همه واسه خدا جواب سکوت بازم اما

 اتفاق اون حکمت بفهمم من نزاشت هیچوقت و بود همیشگي سکوت همون خدا جواب سال چند

 ..!! نفهمیدم وقت هیچ.. بیرون برم تیم از من تا دادند هم دست به دست چي همه چرا.  بود چي

 رو رفمزخ سردرد اين نمیتونستم ديگه...  بود شده تاريک هوا.  انداختم بیرون به پنجره از نگاهي

 ... کنم تحمل

 خاموش ها چراغ.. شدم خارج اتاق از میمالیدم رو سرم دست با که طوري همون و شدم بلند جا از

 .... نبود روشا از خبري و بود

 یمتغن بزرگترين تنهايي مواقع جور اين تو.. نداشتم شدن پیچ سوال حوصل اصال.. شکر رو خدا

 ... بشنوم سرزنش و نصیحت و غر بدم حال تو که بودم متنفر.... بود

 سردرد دواي تنها.. برداشتم ژلوفن يه و کردم باز رو يخچال در و کردم روشن رو اشپزخونه چراغ

 ... من اور سرسام هاي

 : اومد روشا صداي که بخورم رو قرصم اومدم و کردم پر اب از رو لیوان و بستم رو يخچال در

 ... بیرون اومدي عجب چه-

 و گرفت رو جلوم که بیرون برم اشپزخونه از اومدم و کشیدم لب زير پوفي و خوردم رو قرصم

 : گفت

 !!؟؟ کجا-

 : گفتم کالفه

 ... میترکه داره سرم.  کن ولم ارمین جون خدا رو تو روشي-

 .  باشم نگرانت بده حق من به ؟؟ روشنا چته اخه دد!! ؟؟ میدي قسم چرا اا-
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 .  کن ولم بابا..خوبمم-

 .  ببینم بشین.. نمیشه نه-

 .. میکنه درد سرم.. بخوام برم بزار روشا-

 ... بعد میدي توضیح اول-

 .. کنهب ولم که اونه از تر گیر میدونستم و نداشتم هم رو روشا با بحث حوصله که داشتم درد اونقدر

 : گفت و نشست کنارم هم روشا و صندلي روي نشستم پس

 ... خوب-

 : گفتم میدادم ماساژ سرمو که حالي در

 ؟؟ خوب چي-

 .  کن تعريف-

 ؟؟ رو چي-

 ؟؟ شايان با رو امروزت بد حال قضیه روشنا ا-

 .. میکنم خواهش روشا-

 .. بدي توضیح برام رو چي همه بايد.. نمیشه نه-

.!! .میشد تر پرنگ روشا هاي چشم توي تعجب هم لحظه هر و کردم گفتن به شروع و کشیدم اهي

 : گفت حرفام شدن تموم با

 ؟؟ بود خودش واقعا-

 .. خودش اره-

 ... سال پنج از بعد.  ديديش باالخره پس-

 : گفتم ناراحتي با

 ... شد زنده لعنتي خاطرات اون دوباره و ديدمش اره-
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 ؟؟ چي شايان-

 ؟؟ چي يعني-

 ؟؟ میموني دوست پسره اين با ؟؟؟هنوزم کني چیکار میخواي که ببینم میخوام-

 : گفتم و زدم پوزخندي

 اون خالش نمیدونستم که موقع اون.  بشیم اشنا باهم بیشتر بود قرار مثال تازه ما!! ؟؟ دوست-

 .. نامرده

 !! ؟؟ نداشتي بهش حسي پس-

 پس. اره.. شه فراموش بايد داشتم هم اگه.  نداشتم نه.. نه!! ؟؟ نه يا داشتم!! ؟؟ شايان به حس

 : گفتم

 ... بقیه عین بود عادي ادم يه برام نه-

 ؟؟ مطمعن-

 ؟؟ میپرسي رو ها سوال اين چرا.. روشا اره-

 ؟؟ داشت دوستت ؟؟اون چي اون.. باشه نداشته کاري تو-

 ... ديگه بشیم اشنا گفته که داشته حسي يه حتما.. نمیدونم خوب-

 : گفت و زد برقي روشا هاي چشم

 ... خوبه خیلي.. خوبه-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ چیه منظورت-

 :  گفت و انداخت چشمام به نگاهي

 ... وقتشه االن-

 ؟؟ چي وقت!! ؟؟ وقتش-
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 : کرد زمزمه لب زير روشا

 .. انتقام وقت-

 : گفتم تعجب با

 !! روشا؟؟ چیه منظورت ؟؟ انتقام-

 : گفت و زد مرموزي لبخند روشا

 .. وقته بهترين االن.. انتقام اره-

 !!؟؟ روشا میگي چي نمیفهمم اصال من-

 وت افسردگي از هم بابا و مامان و من بلکه شدي داغون تو تنها نه اتفاق اون از بعد روشنا ببین-

 وج يه هات شیطوني با خونه تو و بودي شاد و انرژي از پر همیشه تو.  بود شده بد روحیمون حال

 وضع اون توي ، تو ديدن و شدي ساکت و اروم يهو ماجرا اون از بعد و بودي کرده درست شاد

 تمگرف کینه سهیال از اندازه همون به منم ولي نمیدونم رو بابا و مامان..!!  بود سخت هممون براي

 که میدونستیم هممون.. گرفت ازم رو انرژي پر و شاد خواهر اون ، اون... شدي متنفر ازش تو که

 يه منتظر منم.. کرد رونابود ارزوهات رحمي بي با اون اما..میشه خالصه والیبال توي تو، ارزوهاي

 ...!! رسیده حاال که فرصت يه... فرصت يه منتظر سال پنج..  بودم تالفي فرصت

 اشهب ناراحت اينقدر اوضام از اونم و کنه درک رو حالم و باشه فکرم به اينقدر روشا نمیکردم فکر

 که فهمیدم حرفاش شنیدن با حاال اما.. باشه مهم براش ارزوهام شدن نابود نمیکردم فکر اره..

 : گفتم و زدم کمرنگي لبخند.. میکردم اشتباه

 .  فکرمي به که ممنون.. روشا ممنون-

 : گفت و کرد نوازش محبت با بود میز روي که دستمو

 ؟؟ کني تالفي میخواد دلت هم تو بگو حاال.. خیلي.. روشنا عزيزي خیلي برام تو-

 : گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ؟؟ جوري چه اخه ولي کرد نابود رو روياهام همه اون چون اره.. خوب-

 ؟؟؟ کني همکاري باهام بايد میخواي رو اين واقعا اگه فقط.. کردم رو جاش همه فکر من-
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 : گفتم ترديد با

 ؟؟ درستیه کار نظرت به-

 : گفت تعجب با روشا

 ؟؟ بره دستمون از کني ولش ؟؟میخواي چي يعني-

 .  ديدمش اصال کنم فراموش بهتره شايد اخه خوب-

 : گفت عصبانیت با روشا

 نک هم عذرخواهي ازش برو میخواي.. نیست معلوم خودت با تکلیفت. . روشنا اي ديیونه واقعا تو-

 !!! زدي داد سرش امروز

 : گفتم سريع

 .. ولي نه-

 : گفت و حرفم وسط پريد روشا

 و يبود تیم تو االن بیرون نمینداخت تیم از رو تو اون اگه.. بیار يادت رو گذشته روشنا ببین-

 مهه بین محبوب يه و الگو يه.. الگو يه میشدي و میشناختنت همه االن.. میکردي بازي داشتي

 یليخ که اي رشته تو نبودي مجبور االن.. داشتي طرفدار کلي شايان مثل االن.. والیبال طرفداراي

 داشتي دوست که رو کاري عشق با و بودي تیم تو جاش به و بخوني درس نداري عالقه بهش

 اون.. کرد نابود رو چي همه اون ولي.. روشنا داشتي رو بود ارزوت که زندگي اون االن.. میکردي

 روشنا اون.. توعه االن حال عامل اون... نمیخواست رو تو موفقیت اون.. روشنا سوزوند رو ارزوهات

 ونا اما باشي شايان مثل میتونستي االن تو.. بدبخت رو تو و کرد خوشبخت رو شايان اون... !! 

 ؟؟ یريبگ ازش رو حقت و کني تالفي نمیخواي بازم ببینم بگو حاال..!!  روشنا نزاشت اون.. نزاشت

 برند تو جاي به اي ديگه هاي کس بزاره و بکنه رو خودش زندگي راه به راه اون بزاري میخواي

 بیرون تیم از بندازه راحت خودت مثل رو اي عده يه اينکه يا ندارند رو اش عرضه و لیاقت که باال

 تو ؟؟ روشنا ؟؟اره شه تکرار هم ديگه بیچاره دختر تا چند واسه افتاد تو براي که اتفاقي ؟؟میخواي

 ؟؟ کني تالفي نمیخواي تو ؟؟يعني میخواي رو اين
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 ؟؟با دمیش زنده روياهام مگه تالفي ؟؟با میکردم بايد چیکار.. شدم خیره روشا منتظر هاي چشم به

 : میپیچید گوشم تو روشا صداي ؟؟ ها سال اون به برمیگشتم من مگه تالفي

 اون... نمیخواست رو تو موفقیت اون.. روشنا سوزوند رو ارزوهات اون.. کرد نابود رو چي همه اون-

 ... روشنا اون.. توعه االن حال عامل

 :  زد فرياد سرم که صداش و چشمم جلو اومد سهیال روز اون چهره

 ... اخراج.. اخراجي تیم از تو.. نیازي اخراجي تو-

 : پیچید گوشم تو شايان صداي

 و شب و کرد اشنا والیبال با رو من که بود اون بچگي از بود من موفقیت اصلي عامل خالم راستش-

 . برسم اينجا به تا کرد تمرين باهام روز

 : روشا صداي باز و

 اون اما باشي شايان مثل میتونستي االن اتو.. بدبخت رو تو و کرد خوشبخت رو شايان اون-

 .  روشنا نزاشت اون.. نزاشت

 : ذهنم توي نااشنا صداي يه بعد و

 ... نک تالفي اره. شي اروم تا.. شه خنک دلت تا کن تالفي... دختر کن تالفي.. روشنا کن تالفي-

 : میزدند فرياد سرم توي سره يه که ديگه صداي کلي بعد و

 .. کن تالفي.. کن تالفي.. کن تالفي-

 : کرد ساکت رو همشون يهو روشا صداي

 ؟؟ نه يا بگیري انتقام ازش و کني تالفي میخواي.  روشنا ندادي رو جوابم-

 : گفتم لرزونم صداي با و دادم تکون سرمو و دلم هاي ترديد همه روي گذاشتم دست

 ... میخوام اره-

 : گفت و زد لبخندي روشا

 ؟؟ ديگه هستي پس.. افرين.. خوبه-
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 : گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ؟؟ کني چیکار میخواي حاال... هستم اخرش تا اره-

 برسه ونذهنم به اي نقشه يه تا کنیم فکر حسابي درست دوتامون بشینیم بايد.. نمیدونم فعال-

 .. نره دستمون از نظر مورد ي گزينه اون تا زودتر چي هر فقط..

 ؟؟ کیه منظورت!! ؟؟ نظر مورد ي گزينه-

 خیلي هیالس گفتي راستي.. بکنیم سواستفاده تو به عالقش از میتونیم که کسیه همون منظورم-

 ؟؟ نه داره دوست رو شايان

 ... خوب اره-

 ؟؟ شايانه ضعفش نقطه يعني پس-

 ... شايد.. نمیدونم-

 ... عالیه اين-

 ؟؟ داري چیکار اون با ؟؟ شايانه گزينه اون از منظورت-

 پس.. يادگاريشه تنها و خواهرشه بچه ي ديیونه خالت وقتي خوب.. روشنا خنگي تو قدر چه-

 ... ديگه کرد داغونش شايان ي وسیله به جوري يه میشه راحت

 : گفتم ترس با

 ؟؟ بکشیش میخواي نکنه-

 : گفت و خنده زير زد روشا

 .. نیستم ديیونه هم ها قدر اون ديگه بابا نه-

 ؟؟ باشي نداشته شايان به کاري میشه روشا ببین-

 ؟؟ چرا-

 .. نداره گناهي که بدبخت اون خوب-

 ؟؟ داري دوسش ؟؟نکنه روشنا چي يعني-
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 : گفتم دلم توي سريع و کشیدم اهي

 به فقط.. کن فکر انتقام به فقط تو. باشه مهم برات نبايد.. شو بیخیالش.. روشنا نگرانشي چرا-

 .. انتقام

 : گفتم پس

 .. نه. نه-

 : گفت محکم روشا

 ... شو بیخیالش پس-

 : گفت لبخند با هم روشا و دادم تکون سرمو

 .. خوب دختر افرين-

 ؟؟ چیه داستان تو من نقش حاال-

 وبخ نقشه يه من تا کني سواستفاده داره بهت که اي عالقه از و بشي نزديک شايان به بايد تو-

 ... نکني دور رو اون کن سعي فقط.. بکشم

 . برسه فکرت به چیزي يه تو تا شم نزديک بهش يعني-

 ... دقیقا اره-

  ؟؟ اي بهونه چه به فقط اوکي-

 .. بشي اشنا باهاش ببشتر میخواي و داري دوسش بگو مثال.. میدونم چه خوب-

 : گفتم سريع

 .. اين از غیر میکنم کاري هر من.  ؟؟عمرا چي-

 .. ديگه درنیار بازي مسخره روشنا اي-

 .. نداره امکان که گفتم نه-

 : گفت و شد بلند میز پشت از روشا
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 ؟؟ اوکي.. روشنا بره در دستت از نبايد.  کن نزديک بهش رو خودت جوري يه پس-

 : گفت هم روشا و دادم تکون سرمو

 ؟؟ دانشگاه میري فردا راستي.  بکشم خوب نقشه يه ازفردا بايد.. بخوابم رفتم من... خوبه-

 .  بگیرم رو نامم پايان موضوع برم بايد اره-

 .. بخیر شب.. نموني خواب صبح بخواب زود پس اهان-

 : کردم زمزمه

 .. بخیر شب-

 ... گذاشت تنها ترديد و فکر دنیا يه با اشپزخونه تو رو من و رفت روشا

 : دادم جواب الود خواب و کردم باز رو چشام اروم گوشیم زنگ صداي با صبح

 .. الو-

 :پیچید گوشم تو شوکا صداي

 ..نامرد نیست ازت خبري هفته يه ؟؟ اخه تو کجايي... درد و الو.. کوفت و الو-

 : گفتم و کشیدم اي خمیازه

 .  شه بیدار خواب از دوستش ترين صمیمي هاي فحش با ادم بخشه لذت صبح قدر چه اومم-

 بودي؟؟ خواب مگه وا-

 ... اره سرم خیر-

 :گفت و خنديد

 .. بود حقت!! ؟؟ کردم اذيتت پس ايول-

 ؟؟ چرا بپرسم میتونم فقط... ممنون خیلي-

 .. نگرفتي ازم خبري هفته يه اينکه خاطر به-

 .. ديگه نشد وقت... حاال ببخشید-
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 !!؟؟ شیطون میکردي چیکار ؟؟مگه نشد وقت اا-

 : گفتم و خنديدم

 ؟؟ کردي ما از يادي شد چي حاال.. صبحي اول داريا حوصله.. شوکا بیخي-

 ؟؟ دانشگاه نیومدي هنوز چرا ببینم بزنگم گفتم-

 : گفتم و شدم خیز نیم يهو

 !!؟؟ دانشگاه-

 .. ها بگیريم موضوع قراره مثال ديگه اره-

 : گفتم و پیشونیم روي زدم دست با

 ؟؟ میحرفم باهات دارم کیه از نگفتي زودتر چرا.. شوکا اخ-

 .. خدا به داري الزايمر.. روشنا تو دست از!! ؟؟ رفت يادت يعني-

 ؟؟ تو نمیگي اخه چرا.  موندم خواب بابا نه-

 .. نبود حواسم خوب-

 ؟؟ چنده ساعت-

 .. اينجا بیاي و شي حاضر داري وقت ربع يه کال.  ته 8 تازه. باش نداشته استرس-

 ..!! واقعا بخش امید قدر چه-

 ؟؟ ديگه میاي-

 ؟؟ نیام میتونم نظرت به-

 : گفت و خنديد

 .. میبینمت اوکي.  نیست بعید تو از-

 .. فعال-

 ... اومدم بیرون رختخواب از پاچگي دست با و کردم قطع رو گوشي
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 خواب که روشا اين دست از اه.  رسوندم دانشگاه به رو خودم و شدم حاضر جوري چه نمیدونم

 !!....! موندند خواب خانم باز ولي کنه صدام گفتم بهش بخوابم اينکه قبل ديشب خوبه.  موند

 با . بغلم انداخت سريع خودشو و رسید بهم. دويد سمتم به و داد تکون دستشو ديدنم با شوکا

 :گفتم خنده

 ؟؟ دختر میکني چیکار.  افتادم شوکا واي-

 : گفت و داد فشارم محکم

 ... نديدمتا هست هفته يه... بود شده تنگ برات دلم قدر چه جون دروشنا اخ-

 .. زشته جون شوکي میکنند نگامون دارند همه... انداختیم بابا باشه-

 :گفت اخم با و شد خارج اغوشم از

 .. نديده منو هست هفته يه انگار نه انگار... احساس بي-

 ... نگیر دل به حاال..  عجیجم باشه-

 : گفت و خنديد شوکا.  بوسیدم رو گونش خنده با بعد

 !! . شديما هم عاشق میکنند فکر ببیند پسرا االن روشي میگم-

 ... ملي تیم حد در میره ابرومون.. کن فرض خخخخخ-

 ؟؟ هفته يه اين کردي ؟؟چیکارا خبرا چه-

 !!؟؟ شوکا شد چي نمیدوني.. هفته يه اين اوه-

 : گفت هیجان با شوکا

 !!؟؟ شد چي-

 : پیچید گوشم تو روشا صداي يهو که کنم تعريف رو شايان ي قضیه براش اومدم

 ...دوستت ترين نزديک به حتي.. نگو هیچي کس هیچ به موضوع اين درباره-

 : مگفت پس.  میشد کارم انجام از مانع و بود مخالف مخالفت شوکا مطمعنم.  میگفتم نبايد اره
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 .  کردم نام ثبت رقص کالس رفتم هیچي-

 : گفت تعجب با شوکا

 ؟؟ همین-

 : گفتم و کردم ظاهري ي خنده

 ؟؟ نبود جالب.. ديگه اره-

 : گفت و زد لبخندي شوکا

 ... حاال شده چي کردم فکر من ولي چرا-

 : گفت خنده با شوکا يهو که بگم چیزي اومدم

 . اومد ات گذشته سفید اسب بر سوار شاهزاده روشنا واي-

 :  گفتم تعجب با

 ؟؟ میگي رو ؟؟کي هان-

 .  میفهمي برگردون رو سرت-

 .. میومد طرفمون به که ديدم رو احسان معمول طبق و برگشتم عقب به

 : نالیدم و کشیدم لب زير پوفي

 .. اومد اين که بازم اه-

 : گفت و خنديد شوکا

 !! عاشق.. دختر ديگه عاشقه-

 هچ با نمیدونم من... نکرده ول هنوز اين شد تموم سالمون چهار.. نباشه سیاه سال صد میخوام-

 !!؟؟ شد تموم بود ما بین چي هر اقا بگم بهش زبوني

 .. ادم زبون با-

 : گفتم و بازوش به زدم
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 .. نمیفهمه همونم اينجاست مشکل.. شوکا اي مسخره خیلي-

 : گفت و مالید رو بازوش شوکا

 .. بده جواب شايد.  کن انتخاب رو حییون زبون خوب-

 :گفتم حرص با

 ... شوکا-

 : گفت و خنديد بلند شوکا

 ؟؟ میزني چرا بابا باشه-

 باتقري و قدبلند پسر يه احسان.  بمونم ساکت شدم مجبور و اومد احسان که بگم چیزي اومدم

 نگذريم حق از نبودو بدک قیافش و بود مشکي لخت موهاي و اي قهوه درشت هاي چشم با الغر

 بود داده گیر اول ترم همون از چرا نمیدونم ولي داره زياد هم خواه خاطر و داشت هم خوبي اخالق

 اينکه بدون شدم دوست باهاش و کردم قبول باالخره تا اومد و رفت و کرد اصرار اونقدر و من به

 کات باهاش و بیارم دووم نتونستم ديگه وقت چند بعد و باشم داشته بهش اي عالقه ترين کوچک

 ..کردم

 يراض تا میکنه کاري هر و نشد تسلیم بازم سال چهار از بعد هنوزه که هنوزم و نبود کن ول اون اما

 ستمنمیتون میکردم کاري هر منم و نمیشد زورکي عالقه اما بود خوبي پسر اون... باشم باهاش شم

 ... نمیتونستم واقعا... کنم فکر بهش

 : گفت و زد لبخندي احسان

 .. روشنا سالم..خانم شوکا سالم-

 : گفتم اجبار به و کشیدم پوفي

 .. سالم-

 : گفت گرم خیلي اما شوکا

  ؟؟ خبر چه.. خان احسان سالم-

 ... سالمتي -احسان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

83 

 

 : گفت و انداخت چشمام به نگاهي بعد

 ؟؟ چطوره من گل خانوم-

 : گفتم و کردم نگاه عشقش از پر هاي چشم توي سرد

 .. نیستم تو خانوم من صدم بار براي بعدشم.. خوبم ممنون-

 و خنديد همین براي...  نمیشد ناراحت زود اوايل مثل و بود کرده عادت هام رفتار سردي به ديگه

 : گفت

 ... میشي باالخره.. عزيزم میشي-

 : گفتم و زدم پوزخندي

 ... نمیشم بدون ولي کن فکر داري دوست جور هر تو-

 : گفت شوکا موقع همون.  نگفت چیزي و داد تکون سرشو

 ... پیشش میرم سر يه من کالسه تو اومده سحر روشنا-

 .. میام منم وايسا-

 : گفت سريع احسان

 .  دارم کارت روشنا وايسا دقیقه يه تو-

 .  ندارم رو تکراري هاي حرف شنیدن حوصله من-

 .  میکنم خواهش روشنا-

 : گفتم و رفتم شوکا سمت به بهش توجه بي من اما

 .  ندارم رو حوصلش اصال که بريم-

 .  شي راحت دستش از گفتم.  بستم خالي رو سحر بابا-

 ... مرسي.. گرم ؟؟دمت واقعا-

 .. نیومده استاد تا کالس تو بريم بیا االنم.. عشقم خواهش-
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 ... بريم-

 هت رفت نیست جا من کنار ديد وقتي شکر رو خدا و اومد هم احسان بعد کمي و شديم کالس داخل

 ... اورد رو تشريفش استاد اونم بعد دقیقه چند و نشست کالس

 شدند استاد هاي صحبت به دادن گوش مشغول و نشستند ساکت همه ها بچه استاد صداي با

 هب شروع داشتند دوسش ها بچه اکثر و بود طبعي شوخ و مهربوني و پیر استاد که طاهري اقاي..

 : کرد صحبت

 و خانم شما که نمیشه باورش هیشکي و گذشت برق عین سال چهار اين عزيزم هاي بچه خوب-

 .  باشید پیش سال چهار اولي ترم شق کله هاي بچه همون شخصیت با اقايون

 : داد ادامه استاد و خنديدند همه

 .. تر جوون و جوون شما و شدم پیرتر و پیر من و گذشت چهارسال خالصه-

 : گفت خنده با کالس شوخ پسر مازيار

 .. نمیخوره بهتون هجده از بیشتر خدا به شما.. استاد نفرمايید-

 : گفت خنده با هم استاد و خنده زير زدند همه

 !!؟؟.. داري افراد نفس به اعتماد افزايش تو زيادي استعداد مازيار میدونستي.. بابا نه-

 : گفت احسان

 ... سقف به اعتماد بگید سهله نفس به اعتماد استاد-

 :گفت استاد و خنديدند دوباره همه

 سال چهار اين خالصه.. بسه شوخي ديگه خوب..!!!  سقف به اعتماد ها امروزي شما قول به اره-

 ور نامتون پايان موضوع که جايي.. نهايي مرحله به رسیديم و کشیديد زحمت کلي و گذشت

 ....!! شما اراده و تالش به داره بستگي لیسانس مدرک گرفتن و میگیريد

 :گفت سودابه

 ... ها استاد از بعضي عین نباشه لج ادم با.. ديگه داره بستگي هم استاد به البته-
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 .  بشه ضايع شما حق نمیزارم من.  خانم سودابه نباش نگران شما -استاد

 .. استاد افتخار به بزنید -مازيار

 : گفت استاد و زديم دست خنده با همه

 .. میبینید رو اي شیشه گوي اين.. صحبتامون سر بريم.. عزيزانم ممنون خوب-

 .. خوشگله قدرم چه استاد بله - مازيار

 ماش موضوع میشه اون و برمیداريد توش از کاغذ يه و جلو میايد نوبت به نوبت شما خوب -استاد

... 

 : گفت اعتراض با مرجان

 ... استاد بده خیلي که اين اما-

 : گفتم منم

 ؟؟ کنیم انتخاب خودمون نمیشه چرا استاد اره-

 : گفت و زد میز به ضربه چند استاد.  شد شروع هم بقیه اعتراض

 .. ساکت لطفا.. ها بچه ساکت-

 : داد ادامه استاد و شدند اروم ها بچه

 همه اگه يعني.. بکنم نمیتونم دخالتي هیچ منم و جديده دستور اين متاسفانه اما داريد حق همتون-

 ... بیايد کنار مجبوريد و نداره اي فايده هم باز کنید اعتراض هم شما

 .. استاد بده خیلي که اين- سودابه

 و هستش منطقي و خوب همه شده انتخاب که هايي موضوع شکر رو خدا طرفي از اما خوب اره-

 .. رشتتونه به مرتبط و نداره مشکلي

 .. بود بهتر میکرديم انتخاب خودمون بازم اما -مازيار

 رو هاتون موضوع و بیايد اول صندلي همین از هم حاال.  جان مازيار نیست اي چاره ديگه-استاد

 ... کنید انتخاب
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 وردهخ گره موضوع تا میرفتند میز روي اي شیشه گوي سمت به و شدند بلند دونه دونه هم ها بچه

 ...کنند انتخاب شانسي رو مدرکشون به

 گوي لداخ رو دستم و گفتم لب زير اي اهلل بسم و رفتم گوي سمت به و رسید من به نوبت باالخره

 .  کشیدم بیرون رو کاغذ يه و بردم اي شیشه

 لبمق.  میدادم نشون العملي عکس چه ببینند تا بود شده میخکوب روم شوکا و احسان هاي نگاه

 ردمک زمزمه میديدم که رو چیزي لب زير و کردم باز رو برگه اروم.  بودم گرفته استرس و میزد تند

: 

 ... ايران ، کشورمان والیبال اقايان ملي تیم در برجسته شخصیت يک با مصاحبه-

 باورم!! ؟؟ خوندم اشتباه نکنه.  انداختم برگه به نگاهي دوباره ناباوري با و دادم قورت دهنمو اب

 .  میديدم رو جمله همون بازم میخوندم بار چند هر ، بار سه ، بار دو.. نمیشد

 : گفت و اومد سمتم به و نیورد طاقت شوکا

 ؟؟ چیه ؟؟موضوعت روشنا زده خشکت چرا-

 : گفت بود شده نگرانم که استاد.  موضوع به بودم زده زل تعجب با طوري همین من اما

 دخترم؟؟ چیه موضوعت جان روشنا-

 : گفت اروم و بهم زد شوکا

 ؟؟ کجايي روشنا الو-

 : گفتم و اومدم خودم به سريع

 ؟؟ هان-

 : گفت و خنديد شوکا

 .. بودند شما با استاد-

 : گفتم سريع

 .  شدم شوکه فقط من..من ببخشید استاد واي-
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 : گفت و خنديد استاد

 ؟؟ رو موضوعت ببینم بده.. دخترم شوکي چه اونم-

 : گفت و زد لبخئدي و خوند اونم و دادم استاد به رو کاغذ

 .. افتاده بهت ها موضوع بهترين از يکي.. که خوبه -

 : گفت و نیورد طاقت شوکا

 ؟؟ چیه موضوعش بگید میشه استاد-

 رسیده درجه اون به جوري چه اينکه درباره.. کنه تحقیق والیبالیست يه زندگي درباره بايد - استاد

 .. ها چیز جور اين و کار هاي سختي درباره و

 : گفت هیجان با و کشید خفیفي جیغ شوکا

 . کنم؟؟خواهش عوض روباهات موضوعم من ؟؟میشه روشنا نه مگه.. عالیه اين..نمیشه باورم واي-

 : گفت سريع استاد بزنم حرفي اينکه قبل

 .. خودش موضوع کي هر.. نداره امکان اصال نه-

 : گفت و کشید اهي شوکا

 .. نداره والیبال از خوشي دل زياد ما روشناي اين میدونید اخه.. شد حیف-

 : گفت تعجب با استاد

 ؟؟ چي براي ؟؟ واقعا-

 .. ندارم دوست رو والیبال زياد کال خوب.. هیچي نه-

 ؟؟ نیستي راضي موضوعت از يعني-

 و هباش شايان با من ارتباطي پل میتونست موضوع اين.. بود عالي اين بودم ؟؟چرا نبودم راضي

 دروغ هب بشم مجبور اينکه بدون کنم برقرار ارتباط باهاش روشا درخواست طبق و راحتي به بتونم

 نشم مجبور تا شد جور چیزي يه زود اينقدر که ممنون.. شکرت خدايا.. دارم دوستت بگم بهش

 .. کنم عالقه ابراز و بگم دروغ بهش
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 : گفتم و زدم لبخندي

 .. خوبه همین استاد نه-

 : گفت کنم قبول راحت اينتقدر نداشت انتظار که شوکا

 واقعا؟؟-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .. واقعا اره-

 يدنمد با.  میديد تلويزيون داشت و بود نشسته هال تو روشا.  شدم داخل و کردم باز کلید با رو در

 :گفت و گرفت مظلومي قیافه

 ؟؟ خواهري اومدي-

 : گفتم و کردم اخم

 !!. ؟؟ دانشگاه رسوندم رو خودم جوري چه صبج نمیدوني ولي.  اومدم بله-

 .  موندم خواب خووو.. ديگه ببخشید-

 : گفتم و کشیدم پوفي

 .  واست دارم توپ خبر يه ها اين از جدا ولي.  کرد میشه چیکارت ديگه روشايي-

 ؟؟ چي ؟؟ واقعا-

 .. بده مشتالق اول-

 .. ديگه روشنا نیار در بازي مسخره اا-

 .  میگم میکني اصرار خیلي که اونجا از باشه خوب-

 : گفت و خنديد

 ..!!پرووو بچه-
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 بگم دروغ شايان به اينکه بدون راحت که کردم پیدا راهي يه کنم عرض خدمتت.. حاال خوب-

 .  باشم داشته ارتباط باهاش میتونم

 ؟؟ راهي چه حاال.. خوبه اومم-

 ..نامم پايان طريق از-

 : گفت تعجب با

 ؟؟ چي يعني!! ؟؟ نامت پايان-

 .. والیبالیست يه زندگي ي درباره تحقیق.. افتاده بهم موضوعي چه روشا نمیدوني-

 : گفت ناباوري با روشا

 ؟؟ میگي دروغ-

 ..  خدا به نه-

 :گفت و خنديد روشا

 .. دختر تو داري شانسي چه.. ايول-

 ؟؟ چي تو.. ديگه ديگه-

 ؟؟ چي من-

 ؟؟ کشیدي نقشه که اينه منظورم -

 .. چیزايي يه-

 .  کن تعريف خوب-

 ؟؟ روشي چیزي يه فقط میگم بهت شد کامل وقت هر نه فعال-

 هومم؟؟-

 ؟؟ خوب.  شه عاشقت کن کاري يه میگم-

 ؟؟ چي براي ؟؟ شه عاشقم-
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 .  بکن گفتم که رو کاري تو-

 ؟؟ جوري چه ولي اوکي-

 از داره بهت هايي حس يه اون که من نظر به.. ديگه ببري دلشو کن کاري يه نمیدونم-

 ..کني تبديل اتشین عالقه يه به رو حس اين تا توعه هنر بقیش معلومه پیشنهادش

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 . بتونم امیدوارم باشه-

 .  برو االن همین اصال.  بشه دير نمیخوام.  بجنب زود فقط.  میتوني. عزيزم میتوني-

 .  خستم بابا ؟؟ االن همین-

 .  بدي دستش از میترسم برو روشنا نه-

 ؟؟ االن بگم چي برم خوب پوفف-

 .  کن پیدا اي بهونه يه کن فکر.. میدونم چه-

 .. دستمه هنوز خواهرش هاي لباس.  فهمیدم اهان-

 .. خونشون دم برو بهونه همین به اره.. ايول-

 ؟؟ میان کي اينا مامان راستي میرم االن باشه-

 . میفتادند راه ظهر از بعد-

 .  شم حاضر رفتم من پس.. خوبه-

 .. نمیخوام.. بره دستمون از خوبي اين به موقعیت نمیخوام.. بهتر زودتر چي هر اره-

 کردم ماليم ارايش يه و پوشیدم رو ام مشکي- ابي راه راه شال و ساپورت با بلند مشکي مانتو يه

 سوار و شدم خارج خونه از روشا با خداحافظي از بعد و برداشتم هم رو کوچکم دستي کیف و

 ... گرفتم پیش در رو شايان خونه راه و شدم ماشین

 : گفت و داد جواب بعد لحظه چند و زدم رو زنگ

 .. بله-
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 : گفتم و زدم لبخندي

 .. شايان منم-

 داشتم که رو اي نقشه میکردم طي رو حیاط مسافت که طوري همون.  شدم داخل و کرد باز رو در

 . بشم موفق بتونم بودم امیدوار و میکردم مرور ذهنم تو

 : گفت و کرد نگام تعجب با و بیرون اومد شايان

 ؟؟ میکني چیکار اينجا تو-

 : گفتم و خنديدم

 ؟؟ برگردم ناراحتي-

 : گفت و زد محوي لبخند

 . کردم تعجب فقط.. نه-

 ؟؟ تو بیام میشه حاال-

 : گفت و رفت کنار در دم از

 .. حتما اره-

 : گفتم و کردم نگاهي اطراف به و شدم خونه داخل

 .. داري زيبايي خیلي خونه.  بگم رفت يادم دفعه اون راستي-

 .  چیدمش خالم سلیقه با..مرسي-

 و کنارم اومد شايان.  اومد سلیقه بد و زشت نظرم به خونه اجزاي تموم يهو و شد خشک لبخندم

 : گفت

 ؟؟ نمیشیني چرا-

 : گفت جا همون از.  اشپزخونه و رفت هم شايان و نشستم مبل روي و دادم تکون سرمو

 .. خوابي گفت خواهرت خونتون دم اومدم روز اون راستي-
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 .. بودم خسته خیلي اره اهان-

 : گفت و شد خارج شربت لیوان دو حاوي سیني يه با

 ؟؟ افتاد اتفاقي چه روز اون بپرسم میتونم-

 ؟؟ نگفت بهت هیچي خالت يعني-

 : گفت و باال داد رو ابروش

 .. نزد حرفي هیچ ولي کردم اصرارش خیلي نه-

 .. جالبه-

 ؟؟ چرا-

 .. کرده خراب تو پیش رو من کلي االن کردم فکر من خوب-

 : گفت گیج شايان

 ؟؟ زديد حرف باهم اونطوري روز اون ؟؟چرا چیه جريان.  نمیفهمم اصال من ؟؟ چي براي-

 . هست گذشته براي اتفاق يه فقط اون.  شايان شي بیخیال بهتره اومم-

 . بده توضیح برام روشنا میکنم خواهش-

 : گفتم کالفه

 .  میداد توضیح خالت بود نیاز اگه-

 گفتي خالم به چرا با ؟؟ کرديد رفتار طور اون باهم شما چرا بدونم میخواد دلم واقعا من خوب-

 ؟؟؟ روشنا چرا ؟؟واقعا متنفري ازش

 ؟؟ شدي ناراحت دستم از-

 خیلي رو تو من چون داره ارزش تو از ببیشتر خیلي برام خالم من.  بگم دروغ چرا خوب اره-

 .  نمیشناسم

.  نمیگه دروغ بهم من توجه جلب براي و میزنه حرف صادقانه اينقدر که اومد خوشم خیلي دلم تو

 : گفتم منم
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 با کنم فکر خوب اما.  کني برخورد خوب باهام ندارم انتظار ازت منم.  داري حق تو خوب اره-

 .  شه عوض نظرت ماجرا شنیدن

 : گفت و کرد تنگ رو چشاش

 ؟؟ چیه منظورت-

 .  میفهمي زودي به-

 ... بود االنم کار اين عامل که ماجرايي. کردم پیش سال چند ماجرا گفتم به شروع بعد و

 : گفت و کرد نگام تعجب با حرفام پايان از بعد شايان

 ؟؟ کرد رو کار اون من ي خاله واقعا-

 : گفتم و کشیدم اهي

 .. کرد اخراج تیم از رو من رحمي بي با اون اره-

 : گفت غم با شايان

 .  نیست نامرد قدر اون سهیال.. نداره امکان اين نه-

 .. بود بهونه يه منتظر فقط و میومد بدش من از اون. بود لج من با اون.. بود چرا-

 ؟؟ بودي کرده چیکارش مگه ؟؟ بیاد بدش تو از بايد چرا اخه-

 .  نمیرفتم حرفاش زور بار زير بقیه عین فقط من.  گرفتم ازش رو حقم فقط من-

 :دادم ادامه بغض با

 ... راحتي همین به.  شدند نابود ارزوهام تموم راحتي همین به-

 .. باشه کرده کاري همچین يه سهیال نمیشه باورم اصال.  روشنا متاسفم واقعا من -

 ممچش از اشک قطره يه و نیوردم طاقت اخرم نشکنه بغضم میکردم تالش فقط و نگفتم هیچي

 .  بزنم رفح يکي با داشتم نیاز و بود گرفته دلم واقعا.  نمیکردم بازي نقش ديگه.  پايین خورد سر

 : گفت و نشست کنارم اومد سريع شايان
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 ؟؟ روشنا خوبه حالت-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .. گرفته دلم فقط.. فقط اره-

 : گفت مهربوني با

 .  میکنم درکت من-

 : گفتم و شدم خیره چشاش تو

 .. هیشکي.  نمیفهمه رو من هیشکي نه-

 .  میفهمم من روشنا چرا-

 .  نمیفمي.  شايان نمیفهمي نکني تجربه تا نه-

 : گفت و کشید اهي

 !! . نکردم؟؟ تجربه میدوني کجا از-

 : گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ؟؟ کردي تجربه ؟؟تو چي-

 :داد ادامه ناراحتي با

 ادم يه بود شده و شد معتاد خواهرم شوهر که بود پیش سال دو.  افتاد منم براي اتفاق اين اره-

 .. مست و گذرون خوش و عملي

 با ها بار تو خواهرم بارم چند.. میزد کتکش میکرد اعتراض خواهرم تا و خونه میومد دير ها شب

 اشهب تنها خونه تو اون کنه تحمل نمیتونست و بود ايراني اون باالخره.. بودش ديده بدکار هاي زن

 .. خودش حال و عشق پي شوهرش و

 یردرگ مدام منم و بود جهاني لیگ مسابقات وقت موقع اون.. کنه تحمل نمیتونه زني هیچ يعني

 بدي از و میکرد گريه تلفن پشت کلي و میزد زنگ مدام ، میگم رو خواهرم ، شیدا.. بودم مسابقات

 ونچ پیشش برم نمیتونستم اصال.. میکشیدم زجر و میدادم گوش فقط من و میگفت جورج هاي
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 مدام خواهرم طرف اون از و میشد مشکل دچار تیم میرفتم اگه و بود هم سر پشت هام بازي

 .. کنم روشن رو تکلیفش و برم میکرد التماسم

 تمرکز اصال و بودم نگرانش خیلي و بود دلم تو خواهرم غم و بود نمونده واسم حواس و هوش

 .. نداشتم

 و مربي هاي تذکر و میدادم امتیاز حريف تیم به فقط و میزدم گند ها بازي تموم تو همین واسه

 از شد مجبور مربي اخرم و بودم ديگه هواي و حال يه تو من و نداشت اي فايده هم ها بچه خشم

 .. کنه حذفم ها بازي واسه تیم

 تا نموندم ديگه اما.. شد بدتر بود بد حالم.. میشم حذف تیم از دارم نمیشد باورم لحظه اون

 فتمگر احمق مرتیکه اون از رو طالقش و خواهرم پیش لندن راست يه رفتم و برگردم کنم التماس

 مک تا بردمش روانشناس پیش دفعه چند و بودم پیشش مدام و اينجا خودم با اوردم رو خواهرم و

 معلوم و بود افتاده کردن غلط به و شد پیدا جورج کله و سر دفعه يه و شد خوب روحیش حال کم

 و دادم رضايت اونه با دلش هنوز هم خواهرم و پشیمونه واقعا فهمیدم وقتي و کرده ترک شد

 به تازه.. بود شده چي فهمیدم من تازه بعدش و خارج رفت دوباره و کرد ازدواج باهاش خواهرم

 . نبود ها بازيکن بین شفاف شايان اسم وديگه شده کمرنگ توزندگیم والیبال وديدم اومدم خودم

 ميمه نقش و داشتم دوست رو والیبال وار ديیونه من.. بود سخت اما کنم فراموش کردم سعي اول

 اضير ها اول.. مربیم پیش دوباره رفتم پس.. بود کرده بد رو حالم رفتنش يهو و داشت زندگیم تو

 تهدرس.. کنم جبران و برگردم گذاشت و شد قانع دادم توضیح براش رو چي همه وقتي اما نمیشد

 یدمکش رو تو درد شده هم کم مدت همون اندازه به بگم میخوام اما برگشتم و نرفتم بیرون کال من

 . میکنم کت در پس! سخت.. بود سخت.. ...!! روشنا

 رو درد اين من مثل اونم کردم نمي فکر اصال.  کردم نگاش تعجب با حرفاش شدن تموم با

 : گفت و کرد نگام شايان.  زياد چه کم چه حاال.  کشیده

 درک که هايي ادم از میاد بدم و میکنم درکت نمیگم همدردي براي دروغ به بقیه عین الکي من-

 ازمب باشه منطقي هم قدر چه هر نکشیده رو چیزي تا ادم.  میکنند درک میگند بازم ولي و نکردند

 فهمممی من.  باشه کرده تجربش که میفهمه يکي فقط رو کشیده درد ادم يه درد و نمیکنه درکش

 . روشنا میگي چي

 : گفتم و دادم تکون سرمو
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 نابودي ، پدرم رنجش ، فامیل هاي تیکه.  بود بد خیلي اتفاق اون.  میکني درکم که ممنون-

 .. کابوس يه عین شد اتفاق اون و بود کرده سخت برام رو زندگي همه و همه روياهام

 .  هست خوب باشگاه و مربي کلي کرج ؟؟تو نشدي پیگیر دوباره اون از بعد چرا-

 مبرا تازه محیط يه تو شدن وارد بودم گرفته اخت ها بچه همون به چون انگار ولي.. چرا نمیدونم-

 ستد از با و بدم دست از رو بهترين نمیخواست دلم منم و بود بهترين ما تیم طرفي از بود سخت

 .  شدم ناامید کل به دادنش

 رفتن رهدوبا براي بايد. کشیدي دست زود خیلي تو من نظر به ولي روشنا کنم سرزنشت نمیخوام-

 ..!! ديگه باشگاه يه تو میرفتي بود والیبال با دلت واقعا اگه.  میکردي تالش تیم تو

 نمیدونستم خودمم.  نداشت جواب حق حرف و بود حق شايان حرف.  نزدم حرفي و کشیدم اهي

 .. نمیدونستم.  کشیدم دست زود قدر اون چرا

 : گفت ماليمي لحن با شايان

 ؟؟ شدي ناراحت-

 : گفتم سريع

 .. توعه با حق ،نه نه-

 کار ابتب واقعا من میگم بازم. میشه ديده مردم تو رفتار اين کم متاسفانه.  پذيري انتقاد که خوبه-

 .  بزني حرف باهاش بعدا میتوني داشته دلیلي اون حتما ولي متاسفم خالم

 .  کنم هم عذرخواهي ازش و ببینمش میخوام اتفاقا.  نیست نیازي اصال نه.. نه-

 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ عذرخواهي-

 .  عذرخواهي اره-

 : گفت و زد پوزخندي

 ؟؟ نیستي دلگیر ازش تو چي؟؟مگه يعني-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

97 

 

 پس نمیکنه درست رو چیزي که رنجش و کینه االن ديدم کردم فکر خیلي وقتي ولي خوب اره-

 .  شیم خوب باهم بهتره

 : گفت شک با شايان

 ... خودته تصمیم اين-

 ؟؟ داري شک مگه اره-

 . بود عجیب فقط نه-

 : گفتم و زدم لبخندي

  ؟؟. ببینم رو خالت کني جور قرار يه میتوني..راهه بهترين اين-

 : گفت و داد تکون سرشو

 ؟؟ داري وقت کي فقط حتما اره-

 . خالیه وقتم فردا همین-

 .  بدي بهم رو گوشیت شماره میتوني فقط.  میکنم خبرت پس.  اوکي-

.  تهبیف شمارش تا زد بهم هم تک يه و کرد سیو گوشیش تو رو شمارم شايان و دادم تکون سرمو

 : گفتم و شدم بلند جام از

 .  برم ديگه من خوب-

 .  بمون داري دوست!! کجا؟؟-

 .  بدم هم رو خواهرت هاي لباس و بپوشم بدي رو هام لباس میتوني راستي فقط مرسي نه-

 .  بپوش برو. صندلیه رو اتاقم تو باال ي طبقه اره اهان-

 . مرسي-

 مرتب بودم شسته که خواهرشم هاي لباس و پوشیدم خودمو هاي لباس سريع و باال رفتم

 : گفت لبخند با و کرد همراهیم در دم تا شايان.  شدم خارج اتاق از و صندلي رو گذاشتم

 .  روشنا ممنون-
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 ؟؟ چي براي-

 .  بخشیدي رو خالم اينکه براي-

 : گفتم و خنديدم

 . نبخشیدم رو اون خالت خاطر به فقط من-

 :  گفت تعجب با

 ؟؟ بخشیدي کي خاطر به پس-

 : گفتم اروم و زدم کمرنگي لبخند

 .. خداحافظ.  باشي فهمیده بايد خودت-

 راحتي نفس.  میکردم حس قشنگ رو شايان زده تعجب خیره نگاه ولي شدم دور ازش اروم بعد

 شايان ي خاله از سوري عذرخواهي.  کنم بازي درست رو نقشم تونستم شکر رو خدا.  کشیدم

 ...!!! بدم انجام رو کارم تا برسه فردا میشدم منتظر بايد و بود انتقام براي قدمم اولین

 عمو زن حال شکر رو خدا و برگشتند سالمتي به هم بابا و مامان و گذشت برق عین هم روز اون

 .  اومد ماموريت از زودتر هم عمو و بودش خوب هم

 نديد با رو خودم میتونم نمیدونستم.  میمردم داشتم استرس از که روزي.  رسید فردا باالخره

 وشار شد قرار.  میخوام معذرت بگم متنفرم ازش که ادمي به بود سخت.  نه يا کنم کنترل سهیال

 .  نزنم گند تا بیاد باهام هم

 .  گذاشت قرار شاپ کافي تو ظهر از بعد 5 ساعت براي و زدم زنگ هم شايان به

 و شايان.  شديم داخل و رفتیم نظر مورد شاپ کافي سمت به روشا با و شد پنج ساعت باالخره

 .  بودند رسیده ما از زودتر سهیال

 : فتگ و کرد نگاه سهیال به بود تنفر از پر که هايي چشم با روشا و نشستیم کردن سالم از بعد

 ؟؟ نه نمیشناسید رو من کنم فکر-

 : گفت و زد لبخندي سهیال
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 .. متاسفانه نه-

 : گفتم روشا از قبل

 .  هستن روشا خواهرم ايشون-

 .  خوشبختم -سهیال

 : گفت شايان ها خوردني سفارش از بعد.  نزد حرفي و کرد اکتفا تلخ لبخندي زدن به روشا

 .  اينجايیم براش که موضوعي سر بريم بهتره خوب-

.  کشیدم عمیقي نفس و دادم تکون رو سرم.  کرد اشاره اروم خالش به و کرد نگاه من به بعد

 سهیال به رو بعد و زدم روش به لبخندي. داد فشار گرمي به و گرفت رو دستم میز زير از روشا

 : گفتم

 خدمتتون رو عرضي يه تا بیاره رو شما امروز خواستم شايان از من جون سهیال راستش خوب-

 .  بگم

 : گفت تعجب با

 .  میشنوم عزيزم بگو-

 ... راستش.. راستش خوب-

 : گفت مهربون و اروم شايان

 .. روشنا بگو-

 : گفتم و شد گرم دلم يهو چرا نمیدونم و کردم چشماش به نگاهي

 .  کنم عذرخواهي پارک تو رفتارم بابت ازتون میخواستم راستش-

 : گفت و باال انداخت رو ابروش سهیال

 .. بعیده تو از ؟؟ واقعا-

 : گفت روشا

 ؟؟ چي براي-
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 :گفت رک سهیال

 اقعاو يعني.  کنه عذرخواهي و بگذره حقش از راحت اينقدر که نبود ادمي روشنا اصوال میدوني اخه-

 ؟؟ میکني فراموش رو گذشته

 .  باشه دلم تو نفرت و کینه نمیخواد دلم من.  شدنیه ولي سخته-

 : گفت اروم

 ؟؟ بخشیدي رو من يعني-

 : گفتم و کردم نگاه سبزش چشماي به

 .  بخشیدم اره-

 : گفت و زد لبخندي

 . میکرد ديیونم داشت وجدان عذاب ها سال اين تموم.. شکر رو خدا-

 : گفت و زد پوزخندي روشا

 ؟؟ بوديد پشیمون کارتون از پس ؟؟ واقعا-

 : گفت و کشید اهي

 ... زياد خیلي اره-

 : گفت لبخند با شايان

 .  شد تموم خوبي به چي همه که شکر رو خدا.. رو ها بحث اين کنید ول حاال خوب-

 : گفت و زد لبخدي سهیال

 ؟؟ میکني کار هنوزم والیبال ؟؟ میکني چیکارا االن جون روشنا راستي.. خوشحالم خیلي اره-

 .  میکنم کار نامم پايان رو دارم و ام روانشناسي عاشق االن من.. ديگه نه-

 ؟؟ هست موضوعي چه.. عالي چه اا -سهیال

 .. والیبالسیست يه زندگي درباره تحقیق-
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 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ جدي-

 . کردم تعجب ديدم رو موضوع خودمم اره-

 : داد ادامه روشا

 .  باشه کشورمون والیبال ملي تیم عضو و مرد بايد فقط اتفاقا -

 : گفت و خنديد سهیال

 .  کنه کمک بهت بتونه ما شايان اقا کنم فکر عالي چه-

 : گفت و انداخت نگاهي شايان به بعد

 ؟؟؟ خاله نه مگه-

 : گفت و زد لبخندي شايان

 . نباشه مايل خودش شايد ولي کنم کمک روشنا به بتونم افتخارمه باعث که من اره-

 رپس يه ي وسیله به رو اش نامه پايان نمیخواد دلش کي ؟؟ نباشه مايل میشه مگه -سهیال

 ؟؟ کنه کامل تو مثل ورزشکار و پولدار و خوشگل

 احتر خیلي معروفه شايان چون میکرد فکر ؟؟ میکرد فکر چي اون.  کردم نگاه سهیال به خشم با

 کرف اشتباه داري میفهمي زودي به ولي سهیال گیره کارم که حیف.  بیاره دست به رو همه میتونه

 .  میکني

 : گفت شرمنده شايان

 .  نیستم کسي که من ؟؟ خاله چیه ها حرف اين-

 کني؟؟ کار ما شايان با داري دوست ؟؟ جون روشنا چیه نظرت.  ماهي تو جون خاله نگو - سهیال

 : گفتم و انداختم نگاهي شايان به

 .  بودم مناسب فرصت يه منتظر ولي بگم بهشون میخواستم حقیقتا من.. حتما اره-

 ... کرد جبران هم رو اتفاق اون بشه شايد اينطوري خوبه -سهال
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 : گفتم تلخ

 .. خانوم سهیال نمیشه جبران وقت هیچ چیزايي يه-

 : گفت پهلوم به زد روشا

 .. میشه جبران اتفاق اين چرا االبته-

 : گفت و خنديد هم سهیال

 ... امیدوارم-

 مبرا شايان و بزاريم قرار بود دوتامون ي خونه نزديک که پارک همون تو شايان با روز هر شد قرار

 . بزنه حرف برام داره.. و اردو که ومشکالتي وپیشرفتش دروالیبال کارش شروع چجوري به راجع

 و مبودي نشسته بود مجنون بلند درخت سايه زير که نیمکت يه روي باهم و بود روز اولین االنم

 شتممینو برگه روي بود نیاز که رو مطالبي اون و میکردم گوش منم و میزد حرف برام داشت شايان

 . 

 :گفت شايان زدن حرف ساعت يک از بعد

 ؟؟ نه کافیه امروز براي کنم فکر خوب-

 !!؟؟ شدي خسته-

 .. خورده يه اي-

 .. نکنه درد دستت بسه اره-

 .  میکنم خواهش-

 ؟؟ بگم چیزي يه شايان میگم-

 :گفت و خنديد

 .. ؟؟بگو میگیري اجازه چي واسه-

 .  میگم رو نامه پايان موضوع همین ؟؟ کني کار من با داري دوست تو-

 : گفت و شد خیره چشام تو
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 ؟؟ ندارم دوست کني فکر شده باعث چي-

 .  کردي قبول و شدي معذب کرد اصرار خالت چون شايد کردم فکر نمیدونم راستش خوب-

 : گفت و زد لبخئدي

 ات سیصد اگه حتي.  نمیدم انجام نمیخواد دلم رو کاري تا من!! ؟؟. باشه نکن رو فکر اين ديگه-

 .  کنند اصرار و سرم بريزند ادم

 .  بده جهاتي يه از يه که اينطوري اا-

 ؟؟ چي براي-

 .  نمیدي انجام بخواد ازت رو کاري يه زنت اگه مثال-

 : گفت و خنديد

 .  داره فرق اون ديگه نه-

 فرقي؟؟ چه-

 تو پس.  همسرم و من يعني.  ما میشه اونجا.  روشنا نیستم من فقط زندگي اون تو ديگه اونجا-

 ارهد اي خواسته اگه که میشه عزيز برام اونقدر مسلما و داره اهمیت خیلي برام اونم نظر کاري هر

 .  بدم انجامش تا میکنم رو تالشم تموم باشه منطقي و

 : گفتم و دادم تکون سرمو تحسین با

 من ايباب خود مثال.  میکنه فکر تو مثل طور اين کسي کمتر.  شايان هستي جالبي مرد میدوني-

 .  چشم بگند بايد فقط بقیه میگیره رو تصمیمي وقتي خونه مرد معتقده

 چي هر.  قديمه ساالري مرد خاطر به شايد.  داشت رو اخالق همین بیارمز خدا منم باباي اره-

 سالش 9 بچه نظر به حتي و ببینه رو خانوادش اعضاي تموم نظر بايد االنم و نیست درست باشه

 . سهیمه توش اونم و هست اونم براي زندگي اون چون بزاره احترام هم

 ؟؟ باشه اشتباه اون نظر اگه حتي-
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 جاک مسافرت اينکه ي درباره مثال میدونم چه بود منطقي وقتي ولي نه موقع اون ديگه نه اهان-

 هب اينجا بايد دريا بريم و ندارم دوست شیراز من میگه بچش و شیراز میگه خانواده پدر و برند

 .  باشند داشته دوست همگي که بره جايي يه و بزاره احترام نظرش

 : گفتم صادقانه

 .  کنند فکر تو مثل همه میشد کاشکي-

 : گفت و زد لبخندي

 .  کنم عمل میزنم که حرفايي به بتونم امیدوارم-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .  برم بايد ديگه من خوب.  میتوني ايشاال-

 : گفت و شد بلند جاش از

 داري؟؟ ماشین باشه اهان-

 .  کردي قبول اينکه بابت ممنون بازم.. اره-

 .  کنم کمکت داشتم دوست خودم نکردم کاري-

 .  شدم دور ازش و کردم خداحافظي لب زير و زدم لبخدي

 ربهض چند که میکردم کار بودم گرفته شايان هاي حرف از که هايي نوشته روي داشتم و بود شب

 : گفتم بودم مشغول که طوري همون.  شد زده در به

 .. تو بیا-

 : گفت و شد داخل روشا

 ؟؟ خوبه اوضاع.  نباشي خسته-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  اوالشیم هنوز.  نیست بد اره-

 .  کشیدم رو نقشه روشنا میگم. اوهوم-
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 ؟؟ حاال هست چي خوب ؟؟ واقعا-

 .  میگم بعدا بهت-

 ... ديگه بگو االن روشا اا-

 دهنش از وقت ؟؟هر باشه کن تمرکز بکني خودت عاشق رو شايان اينکه روي االن فقط تو نه-

 .  کنم اجرا رو نقشه تا بگو من به داره دوستت گفت که شنیدي

 : گفتم و کشیدم لب زير پوفي

 .. بشه امیدارم.. اوکي-

 .  بگیرم ازت رو چیزي يه االن اومدم راستي..میشه-

 چي؟؟-

 .. رو احسان شماره-

 : گفتم تعجب با و کردم تنگ رو چشام

 ؟؟ داري چیکار اون با!! ؟؟ احسان-

 . نقشم واسه دارم الزمش-

 :  گفتم جدي

 !؟ خوب نکن قضیه اين وارد رو احسان میکنم خواهش روشا ببین-

 . دارم نیاز بهش روشنا نمیشه نه-

 .. که نکرده گناهي اون.  کنم بازي اين وارد هم رو اون نمیخوام من نه-

 .. بشه وارد احساساتش به اي لطمه نیست قرار و نمیفته براش اتفاقي هیچ نترس-

 .  نمیدم شمارشو من حال هر به-

 ؟؟ نه.. ديگه بیخیال رو انتقام قضیه پس-

 : گفتم و کشیدم اهي
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 .  کردم پاک گوشیم از وقته خیلي شمارشو من اصال-

 .. ها بودي دوست باهاش مثال.  بودي حفظ رو شمارش تو ؟؟ يادته ولي-

 . ها گذشته سال سه مثال نیست يادم ديگه -

 ... روشنا نگو دروغ-

 .  نیست يادم واقعا-

 .  بده بهم جوري يه کن جورش پس اوکي-

 : گفتم میلم برخالف و کشیدم اهي

 . میگیرم ازش داره گذاشتن برنامه واسه رو ها بچه کل شماره شوکا اوکي-

 . برس کارت به نمیشم مزاحمت.. خوبه-

 ..... شد خارج اتاق از و

 اون اما نداشتم ازش خوشي دل بود درست.  شه ماجرا اين وارد احسان نمیخواست دلم اصال

 گوش روشا حرفاي به بايد و بودم شده واردش که بود بازي اين ديگه اما.. که بود نکرده گناهي

 .  میکردم

 گوشي تو بخشش ارامش صداي بوق چند از بعد.  گرفتم رو شايان شماره و ورداشم رو گوشي

 :پیچید

 .. الو-

 .  روشنا منم.. شايان سالم-

 ؟؟ خوبي سالم-

 ؟؟ نبودي که خواب مرسي-

 : گفت و خنديد

 .  میخوابم دير اصوال من بابا نه-

 ؟؟ میکردي چیکار-
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 .  میديدم فیلم داشتم-

 !!؟؟ ترسناک-

 .. ها خوبه هم پیشگويي قدرت.. دقیقا اره-

 ؟؟ میديدي ترسناک جدي-

 .. اره-

 .. خودم به ايول پس-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ ؟؟شانسي گفتي جوري چه حاال-

 .  گفتم طوري همین دارم دوست ترسناک فیلم خودم اينکه نه اوهوم-

 .  داريم تفاهم زياد اينکه مثل-

 .. نامه پايان همین براي فردا قرار واسه زدم زنگ راستش... ديگه ديگه-

 یمخستگ موقع اون تا که بزاريم قرار ظهر از بعد دارم دوستانه بازي يه صبح من فقط باشه اهان-

 .  بره در هم

 ؟؟ میشه پخش تلويزيون از ؟؟ جدي-

 . ببینه کسي نکنم فکر چند هر.  سه شبکه از اره-

 ؟؟ چرا وا-

 .. صبحه 2 اخه-

 .  میبینم من ولي-

 ؟؟ موقع اون نیستي ؟؟خواب جدي-

 .  ببینم رو بازيت دارم دوست.  میشم بیدار نه -

 .. که شد سخت اوه-
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 ؟؟ چرا-

 .. میره پیشت ابروم کنم خراب میبیني رو من تو چون-

 .. بابا نه ديیونه-

 ؟؟ میبیني جدي-

 .. حتما اره-

 . میکنم بازي خوب تو خاطر به پس-

 : گفتم اروم-

 ؟؟ من خاطر به-

 : گفتم خودم به سريع اما اومد خوشم حرفش از ولي چرا نمیدونم.  نگفت چیزي و خنديد

 . دختر نبايد. کمي پیدا بهش حسي نبايد تو و بازيه يه همه اينها بدون.  روشي کن ول-

 : گفت شايان

 .. الو-

 ؟؟ هستش کجا با. میبینم حتما پس اوکي.  اينجام-

 .. برزيل با-

 .  میبريد که ايشاال هست هم قوي تیم -

 ؟؟ خوبه پارکه همون تو ظهر از بعد فردا پس.  امیدارم -

 .  مجنون درخت همون زير قرارمون اره-

 .  خداحافظ.  میبینمت مجنون درخت همون زير 5 ساعت فردا پس باشه-

 . خداحافظ-

 عجیبي ارامش شايان با زدن حرف از چرا نمیدونم.  زدم لبخندي اراده بي و کردم قطع رو گوشي

 و مش بیدار بتونم صبح تا خوابیدم و کردم کوک شیش به ربع يک واسه رو ساعت.  میگرفتم
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 که يحس. .. ببینم رو بازيش میشد باعث کششي و حس يه ولي چرا نمیدونم.. ببینم رو بازيش

 ...!! چیه نمیدونستم

 چه.  ديدم زيرش رو شايان و گشتم مجنون درخت دنبال به چشم با سريع شدم که پارک داخل

 و دبو پوشیده اي سورمه کوتاه اسین تیشرت يه با ورزشي شلوار يه.  بود کرده خوشتیپ قدر

 .  میکرد پنهان رو زيباش سبز رنگ و بود چشمش روي دوديش عینک

 : گفت و شد بلند ديدنم با شايان.  رفتم سمتش به لبخند با و گرفتم محکم رو دستم توي کادوي

 .. سالم-

 .  باش راحت بشین.. سالم-

 : گفت و نشست لبخند با شايان

 ؟؟ موندي خواب يا ديدي رو بازي صبح-

 : گفتم همین براي کنم اذيتش کمي خواستم

 .  موندم خواب راستش اا-

 : گفت ناراحتي با يهو

 ؟؟ واقعا-

 ؟؟ شدي ناراحت.  ببخشید اره-

 : گفت سريع

 .. فقط نه.. نه-

 ؟؟ چي فقط-

 .  کن ولش هیچي-

 و دستش دادم رو کادو بنابراين.  کنم اذيتش ديگه نیومد دلم.  میديم رو ناراحتي اما چشاش تو

 : گفتم

 .. عزيز شايان اقا به تقديم-
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 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ چیه ديگه اين-

 .. ناقابل کادوي يه-

 ؟؟ اخه مناسبتي چه ؟؟به من براي ؟؟ کادو-

 .  کردي بازي العاده فوق واقعا میگم تبريک.  تیمتون برد مناسبت به-

 : گفت و کرد نگام ناباوري با شايان

 ؟؟ نديدي رو بازي گفتي که تو-

 : گفتم و خنديدم

 .  بود عالي.  ديدم پشودم.  زيرش بزنم و بدم قول من کن فرض.  بابا کردم شوخي-

 : کرد زمزمه اروم و زد برق خوشحال از چشاش و بست نقش صورتش روي دلنشیني لبخند

 ... روشنا-

 : گفتم لبخند با

 .. بله-

 .. کردي لطف واقعا.  ممنون-

 : گفت و کشید اهي

 اي هديه که بود برم و دور افراد منظورم کسي از تیم تو هام برد براي بود وقت خیلي میدوني-

 ... نباشه نامه تقدير و مدال و پول که اي هديه.  بودم نگرفته

 .  میاد خوشت ببین کن بازش حاال.  نداشت رو قابلت میکنم خواهش-

 : گفت و شد تر رنگ پر لبخندش عطر ديدن با و کرد بازش لبخند با و داد تکون سرشو شايان

 .  عالیه ممنون واي-

 ؟؟ داري دوست چي رو بوش-
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 : گفت و کرد بو رو عطر شايان

 .ماليمم و سرد هاي عطر عاشق من اتفاقا.  هست العاده فوق-

 . سرده هم میزني االن که عطري بوي چون.  زدم حدس-

 :  گفت و خنديد

 ..!!! ها چیز همه به میکنید دقت خوب خانوما شما واقعا-

 : گفتم همین براي بود ام نقشه براي مناسب ي جمله يه يه گفتم وقت حاال

 .  میکنم دقت باشند مهم برام که کسايي به فقط من اما نمیدونم رو بقیه-

 : گفت اروم شايان

 .. باشه مهم تو براي که کي هر حال به خوش يعني.. من حال به خوش پس-

 با میشدند رد کنارمون از داشتند که دختر تا چهار سه موقع همون.  نزدم حرفي و زدم لبخندي

 مه خیلي مشاال.  گرفتند عکس و امضا ازش و اومدند شايان سمت به شوق با يهو شايان ديدن

 رو حرصم که شايان گردن دور انداخت رو دستش گرفتن عکس هنگام يکیشون.  بودند پرو

 ... پرو ي دختره.  دراورد

 : گفت شايان به رو دراورد رو من حرص که هموني و نبردند تشريف خانوما تازه بعدش

 از رو يکیش محاله میبینم رو مسابقاتتون همه من.  کردند بازي عالي امروز شفاف اقاي واي-

 .  بدم دست

 : گفت لبخند با شايان

 .  لطفتونه نظر ممنون-

 اشتندد رو شايان شوق بس از.  بودم نشسته شايان کنار که شدند من متوجه تازه تاشون سه يهو

 : گفت شايان به رو يکیشون.  نديدند رو من اصال

 ؟؟ هستند کي ايشون شفاف اقا ببخشید-

 : گفت يکي اون
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  ؟؟ هستند همسرتون احیانا-

 : گفت هم سومي

 ؟؟ دخترتون دوست يا-

 ...واال.. پرو و رک اينقدر ادم ؟؟ اخه چه شما به بگه نیست يکي اه

 : گفت جدي خیلي اما شايان

 .  هستند کي ايشون بدم توضیح بهتون نیست نیازي کنم فکر ولي ببخشید-

 شده ضايع حسابي که هم دخترا.  شد خنک دلم.  گرفتي رو حالشون خوب.  جونم شايان اورين

 ..!!!هه... بود حقشون.. شدند دور ازمون تخم و اخم با و کردند لب زير خداحافظي بودند

 : گفتم شايان به رو رفتنشون با

 ردردس برات ندارم دوست.. که میشناسي رو مردم ؟؟ چي کنند درست شايعه برات برند االن اگه-

 .  کنم درست

 : گفت و کرد اخمي

 حرف نگران زيادي ادما ما میدوني. نیست مهم برام اصال.  روشنا نزن رو حرف اين ديگه-

 مه اشتباهي کار و هستم تو کنار چرا میدونم االن من که اينه مهم.  اشتباهه واقعا که ديگرانیم

 يه همه که ما.  نداره اهمیتي بقیه حرف.  بسه همین.  همیم پیش چي براي میدونه هم خدا و نکردم

 بايد راچ پس ببینم رو دختر تا سه اون کمه احتمالش ديگه که من طور همین میريم دنیا اين از روز

 میدن اجازه خودشون به نکنم برخورد اينطوري اگه ضمن در.  کنم ناراحت اونا حرف بابت رو خودم

 .  ندارم دوست رو اين اصال من و کنند دخالت من خصوصي زندگي تو

 : گفتم و دادم تکون سرمو

.  مشد اذيت خیلي رشتم انتخاب واسه من موضوع همین با رابطه در مثال.  توعه با حق کامال اره-

 و ارندمی در حرف واست انساني بري اگه:  میگفتند بابام و مامان همش اما انساني برم میخواستم

 هخالص و.. ها حرف اين از و هاست ضعیف بچه مال انساني و رفته که بوده بد درسش حتما میگند

 .  بودند مردم حرف نگران همش
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 ؟؟ انساني رفتي خانوادت مخالفت وجود با شد چي پس-

 تهدرس انساني االن برم من اگه گفتم بهشون.  شدند قانع باالخره تا زدم حرف باهاشون اونقدر-

 دبرمیگردن مردم همون شم موفق ادم يه ام حرفه تو ديگه روز دو اگه ولي تنبله بچه میگند مردم

 ندبکش زحمت و بخونند درس من جاي میخواند اونا مگه بعدشم.  موفقي و باهوش دختر چه میگند

 اگه و میکنه تغییر حرفاشون هم سره يه.  میرند و میزنند رو حرفشون فقط اونا!! ؟؟. کنند کار و

 زندگي ها اون براي داره انگار که اي برده عمال میشم کنم زندگي اونا هاي حرف مطابق بخوام

 .  خودش براي نه میکنه

 : گفت و کرد نگام تحسین با شايان

 همون نببی رو االن اما داشتم رو مشکالت همین بدني تربیت به رفتن براي منم.  همینه دقیقا اره-

 دشونخو قول به و میکنند نگاه دونه دونه رو مسابقاتم میان االن میزدند زبون زخم بهم که ادمايي

 .  میدن فامیالشون بقیه به رو من پز

 درامد تومن میلیون 20 بگیم ماهي و شم پزشک مثال من بود قرار اگه من نظر به بعدشم.  اوهوم-

 روانشناسي همون تو میدم ترجیح من بگیرم تومن هزار 20 مثال ماهي روانشناسي تو اما داشتم

 ذابع بخوام اينکه نه میبرم لذت کردنم کار ثانیه هر از عوض در اما کمتره پولش درسته بمونم

 .  بدم انجام ندارم دوست که رو کاري و بکشم

 ي نبهج که حالي در و میبینیم رو چي همه مادي ي جنبه فقط ادما ما متاسفانه.  همینه هم درستش-

 .  تره مهم خیلي خیلي معنوي

 

 .  موافقم باهات اره-

 .  کنه فکر تو مثل که ديدم اطرافم رو دختري کمتر.  روشنا دارم دوست رو فکرت طرز-

 : گفتم و نشست لبم رو لبخندي تعريفش از

 .  داري جالبي فکر طرز.  طور همین هم تو.  ممنون -

 : گفت و زد لبخندي

 .  کنیم شروع رو نامه پايان کار موافقي حاال-
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 .  حتما اره-

 ؟؟ بوديم کجا خوب-

 .  میزدي حرف مسابقت اولین مورد در داشتي-

 . مینوشتم و میکردم گوش عالقه با منم و شد صحبت مشغول و داد تکون سرشو هم شايان

 : گفت حرفاش شدن تموم از بعد

 ؟؟ روشنا راستي-

 : گفتم و کردم نگاش

 ؟؟ بله-

 ؟؟ نامت پايان براي میزاريم قرار هم با ما که هستند جريان در مادرت و پدر-

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم اب

 ؟؟ چطور-

 .  پرسیدم چرا میگم من بگو تو-

 چرا نمیدونم.  بودم شده الل گفتن دروغ براي انگار چرا نمیدونم اما اره بگم دروغ به خواستم

 : گفتم اروم و ناچار به همین براي.  بگم دروغ بهش االن نداشتم دوست

 .. نه راستش-

 : گفت جدي

 ؟؟ نگفتي بهشون چي براي-

 . کنند مخالفت ترسیدم راستش خوب.. خوب-

 .  هستش تو نامه پايان کار براي فقط نمیبینیم رو هم بدي منظور به که ما اما-

 :گفتم و کشیدم اهي

 !!؟؟ چي کنند مخالفت اگه بازم ولي خوب اره-
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 .  باشه؟؟ بگو بهشون زودتر چي هر.  میکنم صحبت باهاشون من نترس-

 !!؟؟ چرا اخه-

.  روشنا متنفرم دروغ از من.  اينجا بیاي و بگي دروغ خانوادت به بخواي تو ندارم دوست من چون-

 .  شه دردسر واست و بفهمند خانوادت بعدا نمیخوام

 .  باشي سخت و سفت اينطوري نمیخورد بهت-

 : گفت ماليمي لحن با و زد لبخندي

 .. نداره موضوع اين به ربطي که اين.  مذهبیه منظورت!! ؟؟ سخت و سفت-

 موضوع واسه چه حاال ؟؟. میبینند رو هم خانواده نظر زير پسري و دختر کدوم االن.. ديگه چرا-

  ؟؟ گردنت دور بندازه رو دستش دختره گزاشتي چرا هستي اينطوري اگه.  درسي چه ازدواج

 : گفت تعجب با و کرد هام چشم به نگاهي

 ؟؟ ناراحتي اون واسه-

 گردنت دور بندازه دستشو راحت اينقدر گذاشتي که کردم تعجب فقط.  نیستم ناراحت من خیر نه-

 . 

 : گفت و زد لبخندي شايان

 .. بعد واهبخ توضیح افراد از کني قضاوت اينکه قبل همیشه.  نکن قضاوت زود اينقدر خانوم روشنا-

 .  ديدم خودم من ؟؟ چیه منظورت-

 

 خواستم من تا و کرد رو کار اين دختر اون عکس موقع دقیقا لحظه اون.  نديدي بعدشم اما اره-

 کارش از گفتم خانوم دختر اون به اروم بعدا ولي گرفت رو عکس دوستش بدم نشون واکنش

 .  موقع اون نبود حواست هم شما.  نکنه تکرار ديد رو من ديگه بار اگه و شدم ناراحت

 ؟؟ گفتي واقعا-

 !! چیه دروغم اره-
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 : گفتم اروم

 .. توعه با حق.. ببخشید خوب-

 : گفت و زد لبخندي

 ها ماد بعضي عین اينکه نه میکني اعتراف خودت اشتباه به که دارم دوست رو ويژگي اين واقعا-

 .. غرور شکستن بزاري رو اسمش رو اشتباه به اعتراف

 هم مخود به و میدونم بزرگي کار رو اشتباه به اعتراف اتفاقا و کردم اشتباه واقعا میدونم چون اره-

 .  کنم حفظ رو ارزشش امیدوارم فقط میکنم افتخار

 : گفت تعجب با

 ؟؟ رو ارزشش-

 اون کني تکرارش رو اشتباهت دوباره بعد و نگي هي مدام که داره ارزش وقتي تا اعتراف اين اره-

 ونمبت امیدوارم.  میکني تکرارش دوباره اما میگي هي مدام که ارزش بي کلمه يه میشه که وقته

 .  نکنم قضاوت زود ديگه

 : گفت و زد لبخندي

 هک حرفي با رابطه در ديگه چیز يه اما و.  بودم نکرده نگاه بهش اينطوري حاال تا.  توعه با حق اره-

 .  زدي

 ؟؟ حرف کدوم-

 اخرش و میشند دوست باهم که پسر و دختر همه اين روشنا ببین. سخت و سفت همون-

 یادب پیش دختره مخصوصا دوتاشون واسه زيادي مشکالت ممکنه تهش و میشه تموم رابطشون

 .  میشد جلوگیري ها مشکل اون از خیلي از بود خانواده نظر زير اول همون از اگه

 .  که بیاري هم رو فرد اون اسم نمیزارند ديگه که بگي اگه اما خوب اره-

 و میشدند دوست هاشون بچه با ها مادر و پدر اول همون از اگه.  روشنا هست ريشه از مشکل-

 در باهاشون رو چي همه و بدونند خودشون راز محرم رو ها اون ها بچه که میکردند رفتار جوري
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 ندمیگ که همینه خاطر به.. نبود اينطوري وضع االن بترسند ازشون اينکه جاي به بزارند میون

 .  مادرشه و پدر ادم دوست بهترين

  ؟؟؟ داره ايرادي چه پسر و دختر هاي دوستي که نمیفهمم واقعا من ولي خوب اره-

.  هیالس دنبال برم بايد االن ولي.  میدم توضیح برات حتما.  خوندم کتاب يه اينباره در قبال من-

 .  دنبالش برم من قراره شده خراب ماشینش

 . بدونم دارم دوست بدجور که بده توضیح برام حتما فردا پس.  باشه اهان-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ برسونمت.  حتما باشه-

 .  دارم ماشین مرسي نه-

 .. ها بگي نري يادت روشنا راستي-

 .. شايان سخته-

  . میبینمت جا همین پنج ساعت فردا..کاريه پنهان از بهتر گفتن.. روداره هوات خداخودش..بگو-

 از زيادي هاي درس امروزمون قرار همین تو.  کردم نگاه رو رفتنش لبخند با و دادم تکون سرمو

 هک بودم حال خوش.  باشه داشته اخالقي همچین نمیکردم فکر وقت هیچ واقعا.  گرفتم شايان

 .... خیلي.  داشتم دوست خیلي رو شايان شخصیت.  میکنم کار باهاش دارم

 : گفت کالفه مامان

 ... ديگه بگو میکني دست دست هي بزني حرف میخواي ساعته سه روشنا واي-

 ؟؟ اومده پیش مشکلي.  دخترم میگه راست مامانت - بابا

 چند ناي میگفتم.  میگفتم چي بهشون اخه.  میمردم داشتم استرس از.  نزدم حرفي و کشیدم اهي

 قرار عروفم والیبالیست شفاف شايان با پارک بودم رفته شوکا پیش میرم دارم گفتم بهتون که روز

 که میبینند رو قضیه ي نیمه اين فقط ها اون بوده درسم براي بگم هم چي هر حاال.  بودم گذاشته

 .  گفتم دروغ
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 فقط هديگ روز يه به میکني موکول هي رو حقیقت گفتن و میگي دروغ يه وقتي میگند راست واقعا

 هسخت خیلي حقیقت کردن اشکار که وقته اون و شه تر بزرگ و بزرگ هي دروغه اون میشه باعث

.. 

 رفح میتونستم تر راحت بود اون اگه حداقل.  ارمینشون خونه شام بود رفته و نبود که هم روشا

 ستر خورد چشماشون به چشمم تا باز اما بزنم حرف کردم سعي و کشیدم عمیقي نفس.  بزنم

 .  شدم بلند میز پشت از سريع بعد.. نمیتونم. بگم نمیتونم نه...  نچرخید زبونم و دلم تو افتاد

 : پرسید تعجب با مامان

 ؟؟ روشنا میري کجا-

 .. ديگه وقت يه براي بزاريد بزنم حرف نمیتونم االن من مامان-

 .!!کردي نگران رو مامانت و من ؟؟ روشنا شده چي - بابا

 .  میگم بهتون بعدا حتما.  نباشید نگران.  جون بابا نیست چیزي-

 : گفت غرغر با و شد بلند مامان

 .  بودم کرده درست هم رو شامم االن تا.. تو دست از-

 ... ببخشید-

 با و منشست تخت رو.  اتاقم تو رفتم باشم جانبشون از حرفي شنیدن منتظر اينکه بدون هم بعد

 .  بگم بهشون جوري چه اينکه فکر تو رفتم و ديوار به زدن زل ناراحتي

 گرمي دل به خیلي االن.  زدم لبخندي اراده بي شايان نام ديدن با زد زنگ گوشیم موقع همون

 .  داشتم احتیاج هاش

 .. الو-

 : پیچید گوشم تو بخشش انرژي صداي

 .. روشنا سالم-

 ؟؟ خوبي سالم-
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 ؟؟ خبر چه ؟؟ خوبي تو.  ممنون-

 ؟؟ رسوندي رو سهیال.  هستم.  نیستم بد-

 .  خودش خونه رفت اره-

 .  تنهايي پس-

 .  اوهوم-

 ؟؟ رفته سر حوصلت-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ خانوادت به گفتي ببینم زدم زنگ.. میکنم گرم سرمو جوري يه خوب ولي خیلي اره-

 .. نه راستش-

 ؟؟ چرا-

.  دمش الل انگار خورد چشاشون به چشم که همین اما دادم کارتون گفتم رفتم اتفاقا... نمیتونم-

 .. بگم نتونستم کردم کاري هر

 ؟؟ اخه چي براي-

 .  نمیتونم واقعا.. شايان نمیتونم.. نمیدونم-

 .. که نشده چیزي.  باش اروم.  روشنا باش اروم-

 .  گرفتم استرس ولي اره-

 عوارض و جونت به میفته که سمه يه عین اون.. روشنا کن بیرون زندگیت از واقعا رو استرس-

 باليي بخوان نیستن که دشمنت. اند مادرت و پدر ها اون ؟؟ داري استرس چرا اخه.. داره بدي

 .  بیارند سرت

 .  گفتم دروغ بفهمند اگه میشند ناراحت خیلي ولي اره-
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 ممکنه باش مطمعن بدي توضیح صادقانه رو چي همه براشون اگه اما.  درست بود بد اينکارت-

 نطقيم حرفات ببیند و کنند فکر خودشون با وقتي بعدش اما بدند نشون منفي واکنش يه اولش

 ..... میکنند قبول بوده

 ؟؟ چي نکنند قبول بازم رو حرفام اگه ولي.  گفتم دروغ کردم اشتباه اره-

 .  نمیکنند باهات بدي برخورد باش مطمعن.. نباش نگران-

 .  امیدوارم-

 : گفت مهربون

 رو ودمخ بزن زنگ يه من به فقط داشتند بدي برخورد نکرده خدايي اگه.  روشنا باشه نترس اصال-

 .  روشنا نیستي تنها تو. میدم توضیح براشون رو چي همه و میرسونم

 : گفت اروم شايان.  کرد پر رو وجودم عجیب ارامش يه حرف اين شنیدن از

 ... کن دور خودت از داري استرس و نگراني چي هر و روشنا بکش عمیق نفس يه حاال-

 : پرسید شايان و کشیدم عمیقي نفس

 بهتري؟؟ حاال-

 .  شايان ممنون.  شدم اروم خیلي اره-

 . که نکردم کاري. میکنم خواهش-

 .. بود شده بد حالم اينطوري اونوقت خوندم روانشناسي سرم خیر میکشم خجالت خودم از-

 : گفت و خنديد

 دارند نیاز ها وقت بعضي اما باشند هم روانشناسي دکتراي خودشون اگه ها ادم.. نداره عیبي-

 ... کنند ارومشون و بفهمند رو ها اون ديگران

 .. واقعا اره-

 ... نترس هیچي از و بگو برو االنم پس-

 .  شايان ممنون بازم باشه-
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 .. خداحافظ. کن خبرم.  میکنم خواهش-

 .. خداحافظ-

 رفايح.  نبود نگراني و استرس اون از خبري ديگه.  نشست لبم رو لبخندي و کردم قطع رو گوشي

 اروم ارومِ... بودم شده اروم و بود کرده رو خودش کار اش مردونه و اروم صداي و شايان دلنشین

!!.. 

 : گفت مامان

 ؟؟ ديگه چیه جريان میگي اهلل انشاء که ايندفعه-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .. اره.. اره-

 :گفت و کرد نگام بابا

 .. دخترم منتظريم-

 : گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 ؟؟ يادتونه که رو نامم پايان موضوع راستش خوب-

 ؟؟ کردي شروعش ؟؟ چطور.. اره - مامان

 .. روزه سه دو تقريبا اوهوم خوب-

 : گفت تعجب با بابا

 ؟؟ کردي پیدا رو کسي مگه ؟؟ جدا-

 ؟؟ نه يا میشناسیدش نمیدونم.  شفاف شايان.  کردم پیدا رو نفر به اره-

 : گفت جدي بابا بزنه حرفي مامان اينکه قبل

 ؟؟ ديديش روزه چند اين يعني ببینم وايسا-

 : گفتم کنان من من و ترس با
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 . میزاريم قرار.. پارک تو راستش اره خوب..خو-

 : گفت و کرد ريز چشاشو مامان

 ؟؟ نگفتي ما به چرا پس اوا-

 .  کنید مخالفت ترسیدم راستش.. خوب-

 : گفت ناراحتي با بابا

 ؟؟ نه يا حسابیه ؟؟ادم کیه پسره ببینیم کني ما با مشورت يه نمیخواستي تو يعني-

 .. حسابیه ادم معلومه..معروفه بابا-

 : گفت عصباني بابا

 باشه هم خوبي ادم باشه معروف کي هر قراره مگه.. روشنا زدي رو حرف اين بود بارت اخرين-

 ؟؟؟

 .. خوب-

 .. بده رو من جواب-

 .. میفهمند همه سريع چون بکنه نمیتونه هم کاري ولي.. نه-

 .  میکردي مشورت من با بايد.  مقصري بازم بیاري هم دلیل تا هزار تو.. چي هر-

 .. خوبیه ادم خدا به ولي...بابا ببخشید-

 ؟؟ اخه تو میدوني کجا از -مامان

 قصدي اگه نکن پنهان ازشون و بگو خانوادت به برو گفت خودش اصال.  مامان اخالقاش از-

 .  نمیزد رو حرف اين که داشت

 .؟؟..اره بگي بهمون نداشتي قصد تو نمیگفت اون يعني اهان -بابا

 : گفت بابا.  پايین انداختم سرمو شرمنده و نگفتم هیچي

 .. میکني رو خودت کار اخرش بخونند گوشت تو هم چي هر.. سرتقي خیلي.. کنم چیکارت-
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 : گفتم مظلوم

 هدر نمیخوام خوندم درس سال چهار... کنه همکاري باهام بزار... خدا رو تو.. بابا ديگه ببخشید-

 ... بره

 .. میشه چي ببینم بزار - بابا

 : گفتم بغض با میومد در داشت اشکم ديگه

 .. خدا رو تو بابا-

 : گفت و انداخت نمناکم هام چشم به نگاهي

 .. شرط يه به فقط باشه-

 : گفتم خوشحالي با

  ؟؟ جون بابا چي-

 ..بشم اشما اخالقاش با تا خونه کن دعوتش شام شب يه-

 ؟؟ خوبه فردا همین اصال.. حتما باشه-

 .. بیرون بري باهاش نداري حق هم نیومده تا چیزي يه فقط باشه -بابا

 .. برم قراره فردا ولي-

 : گفت جدي میشد خارج اشپزخونه از که حالي در بابا

 .. گفتم که همین.. نمیشه نه-

 : گفتم لب زير و کشیدم پوفي بابا رفتن با

 .. کنه قبول شايد تا ببینتش شد راضي خوبه باز-

 : گفت سرزنش با مامان

 .. حساسه مساعل اين رو بابات که میدوني.. روشنا تو دست از-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

124 

 

 اب اول همون از اگه شايان قول به.. ديگه نگم بهش بترسم شد باعث حساسیتش همین خوب-

 .. نمیشه اينطوري باشند دوست هاشون بچه

 : گفت تعجب با مامان

 ؟؟ گفته بهت رو اين شايان-

 : گفتم و اومدم خودم به سريع

 .. اره خوب.. چیزه يعني نه-

 ؟؟ میدونه روشا.. واال بگم چي -مامان

 .  گفتم اون به اره-

 ؟؟ باشه.. نکن اعتماد راحت مادر میگم بازم ولي.. جريانه در خواهرت حداقل خوبه-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 ؟؟ ديگه کنم دعوتش شام فردا براي پس-

 : پرسیبد زيرکي با مامان

 ؟؟ بگي بهش میخواي جوري چه پس بییبنیش بري نمیتوني که تو -

 : گفت زيرکي با ديد که رو سکوتم

 ؟؟ داري رو شمارش مگه-

 : گفتم تند

 هخون دم برم هي نمیتونم من که روزش و قرار ساعت تايین واسه.. ديگه میشه الزم مامان خوب-

 باشیم داشته رو هم شماره مجبوريم پس.. نداريم که هم واسطه.. من خونه دم بیاد اون يا اون

 .. ديگه

 : گفت و شد بلند جا از مامان

 . نشي خفه بگیر نفس يه فهمیدم باشه-

 : گفتم و خنديدم
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 .. ها کن درست غذا مدل چند فردا راستي.  برم خوشگلم مامان قربون-

 ؟؟ چي واسه وا-

 .. باشه غذا مدل يه همش زشته خونمون بیاد قراره معروف ادم يه خوب-

 نشون براي ما که اينه مهم باشه میز رو غذا مدل چند نیست اين مهم... نزن رو حرف اين ديگه-

 غذاهامون مدل نه میفهمه اخالقمون از رو احترام اون و کنیم رفتار باهاش عزت با احتراممون دادن

 ... دختر نیست چشمش تو عقلش باشه خوبي پسر اگه ضمن در... ..

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .. سرورم شماست با حق بله-

 : گفت و خنئديد مامان

 ... نريز زبون برو-

 بودم مطمعن.  بدم خبر شايان به تا رفتم اتاقم سمت ربه و شدم اشپزخونه از و زدم لبخندي

 ودمب وامیدارم بود ها ادم کردن پیچ سوال استاد اخه بابام.  داره پیش در رو سختي امتحان شايان

 ونچ فقط ، انتقام براي نه.. شه تموم رابطه اين نداشتنم دوست.. شه خارج ازمون اين از سربلند

 !!! میخواست رو اين دلم

 گفت ينگران با بزنم حرفي من اينکه قبل و داد جواب سريع بوق اولین با و گرفتم رو شايان شماره

: 

 ؟؟ روشنا بیام-

 : گفتم تعجب با

 !!؟؟ کجا-

 ؟؟ اومد پیش مشکلي.. ديگه خونتون-

 : گفتم و گرفت جا لبم روي لبخندي نگرانمه اينکه حس با

 .  نیفتاد اتفاقي نه.. نه-
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 : کرد زمزمه بعد و کرد سکوت کمي

 ... شکر رو خدا-

 .. فقط.. نشد چیزي اره-

 ؟؟ روشنا چي فقط-

 ..قرار سر بیام نمیتونم فردا-

 : گفت ناراحتي با

 ؟؟ شد حل چي همه نگفتي ؟؟مگه چي براي-

 .  ببینیم رو هم دوباره میزاره شرط يه به فقط گفت بابام ولي چرا-

 ؟؟ شرطي چه به-

 .  بشه اشنا باهات بابام تا شام براي خونمون بیاي شب فردا اينکه-

 : گفت و خنديد

 .. رومه پیش سخت ازمون يه پس اوه-

 : گفتم و خنديدم

 ات میاد خوشش پسرايي جور چه از بابام بگم میخواي.  کن اماده رو خودت حسابي قبلش اوهوم-

 ؟؟ بیاي بر پسش از تر راحت

 : گفت جدي

  . میاد بدم بودن رو دو از. رفتارمیکنم هم همیشه وعین همیشه مثل وخودمم میام روشنامن نه-

 چیزايي هي به میتونیم افراد جلوي شخصیتمون مدام کردن عوض با که میکنیم فکر ها ما متاسفانه

 ادم ياصل شخصیت روزي يه باالخره و نمیارند دوومم زياد خیلي و ناپايدارند ها چیز اون اما برسیم

 .  باشم خودم میدم ترجیح من همین براي و میشه رو

 : گفتم و اومد خوشم خیلي حرفش از

 .  صادقي اينقدر که ممنون-
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 .  باشي طور همین هم تو امیدوارم-

 که بود رفته يادم انگار.  میخواست شايان که نبودم طور اون من.  نگفتم هیچي و گرفتم گاز رو لبم

 گها.  گفتم دروغ شايان به من.  میکردم بازي نقش داشتم من.  میزنم حرف باهاش دارم چي براي

 : اومدم خودم به شايان صداي با.. بد خیلي.. میشه بد خیلي بفهمه

 هستي؟؟ روشنا الو-

 : گفتم و اومدم خودم به

 .. اره.. اره -

 .. شد قطع کردم فکر نگفتي هیچي اخه اهان-

 : گفتم تعارف روي از و میلم برخالف

 .. شايان راستي-

 ؟؟ بله-

 هستند هورمش شفاف اقاي گفتم بابام به بارم صد.  بیاي و کني قبول و نیستي مجبور اصال میگما-

 ديگه پدره خوب اما نیست ها کار اين به نیازي و حرفاست اين از بیشتر احترامشون و عزت و

 .. نگرانه

 : گفت سريع شايان

 و شهرت و دخترشه فکر به که خوبه. اومد خوشم پدرت فکر طرز از اتفاقا.. داره حق کامال اون اره-

 نيک افتخار خودت به پدري همچین داشتن خاطر به بايد.. خوبه خیلي اين.. نیست مهم براش اينا

.. 

 ؟؟ واقعا-

 همین اما.  نمیدونیم رو قدرشون داريم کنارمون رو ها ادم وقتي تا ما.  بدون رو قدرش روشنا اره-

 و گذشته هب برگشتن واسه شده دير قدر چه میبینیم و میايم خودمون به تازه میديم دستشون از که

 .. دونستن رو ها لحظه اون قدر
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 قطف شدي دلگیر عزيزانت از وقت هر بود نوشته که خوندم جمله يه قبال خودمم.. توعه با حق اره-

 .. کن فکر نبودنشون به لحظه يه

 : گفت و کشید اهي شايان

 هسخت عاطفي نظر از.. بودن يتیم و مادي نظر از نه.. سخته پدري بي.. بدون رو پدرت قدر.. اوهوم-

 ... زياد خیلي.. میشه احساس خیلي نباشه وقتي زندگي تو پدر کمبود.. روشنا

 : گفتم ناراحتي با

 ؟؟ خوبه حالت شايان-

 : گفت اروم

 .. گرفت دلم ان يه فقط ببخشید اره-

 .  متاسفم.  داري حق-

 ؟؟ بیام چند ساعت فردا فقط.  نیست چیزي نه-

 .  داشتي دوست وقت هر-

 .  بییني طاليي هاي خواب.. خوش شبت.  ممنون باشه-

 : گفتم و خنديدم

 .. تو براي هم رويايي هاي خواب اروزي با.. خیر به هم تو شب-

 ... کردم قطع رو گوشي لبخند با بعد

 هشیش که طور همون.  خونه گردگیري و کردن تمیز به کردم شروع و شدم بیدار خواب از زود صبح

 : میگفت تعجب با که شنیدم رو مامان صداي میکشیدم دستمال رو ها

 ؟؟ امروز خوبه حالت روشنا-

 : گفتم لبخند با

 چطور؟؟ جونم مامان اره-
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 کمکم روشا همیشه!! ؟؟ من کمک میومدي صبح اول تو داشتیم مهمون ما که حاال تا کي از اخه-

 ..!!! انگار نه انگار هم تو و میکرد

 : گفتم و خنديدم

 .  اومدم عقل سر االن.. ديگه ببخشید.. جون مامان نگو اا-

 .  اومدي عقل سر هم روزي چه.. جالبه-

 : گفتم خجالت و خنده با

 ؟ چیه منظورت. مامان میزني حرف رمزي-

 : گفت میرفت اشپزخونه سمت به که حالي در و کشید پوفي مامان

 ... واال هیچي-

 ممخود.  بود برده پي حالتم تغییر به هم مامان.  شدم کارم مشغول و زدم لبخندي مامان رفتن با

 اومدن براي االنم از و میکردم حس دلم توي رو خاصي شوق روزا اين انگار.  بودم کرده تعجب

 مهمون براي که حسي.. باشه مرتب و خوب چي همه داشتم دوست و بودم گرفته استرس شايان

 ...!!!! نداشتم ديگه هاي

 رو نقشه اون باز و شد حال خوش خیلي میاد داره شايان فهمید و خونه اومد وقتي ديشب روشا

 ..!! نه يا داره دوستم بفهمه شايان هاي حالت از میخواست مثال و کرد يادداوري

 رو عالقش مورد غذاي و دادم اس شايان به ديشب.  میکرد مامان کمک پختن غذا تو داشت االنم

 مورد غذاي که پلو باقالي و شیر سوپ شد قرار.  دادم مامان به رو اون پخت دستور و پرسیدم

 .. کنه درست رو بود اش عالقه

 جوري يه رو وقتم و کردم کمک روشا به دسر تزيین و کردن درست تو و رفتم گردگیري از بعد

 .. برسه شب تا گذروندم

 اشيخف بلوز يه با روشن جین شلوار يه.  شدم شدن حاضر مشغول و اتاقم تو رفتم نیم و4 ساعت

 دمکر سرم هم رو لباسم همرنگ شال و بستم همیشه مثل هم رو موهام و پوشیدم خوشرنگ سبز

 با و پوشیدم رو ام ابي-سبز دار پاشنه روفرشي هاي کفش و زدم هم صورتي رژگونه و رژ يه و

 .. بودند حاضر همه.  شدم خارج اتاق از لبخند
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 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهي بابا

 ؟؟ نمیاد چرا پس-

 : گفتم سريع

 .. ترافیکه حتما.. جون بابا حاال میاد-

 رودارياب خورده يه بگم بهش و جلو برم میخواست دلم خیلي.. نگفت چیزي و داد تکون سرشو بابا

 فکرروشن و بود محترمي ادم بابا چند هر.. بزنه بهش حرفي وقت يه میترسیدم.. شايان جلوي کنه

 .. داشتم استرس بازم اما

 ... شد نمايان شايان ي چهره و شد زده ايفون زنگ که بودم ها فکر همین تو

 هي.. افتاد تپش به و شد جوري يه قلبم ان يه ديدنش با... شد داخل شايان و کرد باز رو در روشا

 ..!!! بود دهش زيبا و شیک خیلي و بود پوشیده اي سورمه بلند اسین بلوز يه با مشکي مردونه شلوار

 ارامش و اطمینان بهم که نگاهي و کرد مکث کمي رسید که من به و کرد سالم محترمانه همه با

 که ردک تعارفش بابا و دادم تکون سرمو لبخند با منم کرد سالم لب زير و انداخت بهم ممیبخشید

 ... بیارم شربت تا رفتم منم و بشینه

 : گفت و شد اشپزخونه داخل مامان

 ... کردم نگاش گرفت درد گردنم... داره قدي چه مشاال-

 : گفتم و خنديدم.  بود رفته بابا به روشا و من بلند قد و بود 120 و بود معمولي قدش تقريبا مامان

 .. دارند گروهشون تو هم متر دو تازه.. مامان ديگه والیبالیسته-

 ... مشاال!! ؟؟ واقعا-

 : گفت و زد چشمکي روشا

 ... ها خوشتیپه خیلي خودمونیم ولي-

 : گفت و کرد اخمي مامان

 .. داره گناه باشید نداشته کار مردم پسر تريپ به-
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 بابا ارکن و کردم تعارف بهشون و هال تو رفتم و گرفتم رو شربت سیني بعدش و خنديديم روشا با

 خیلي بابا اما.. نزنه بدي حرف وقت يه بابا تا بودم مراقب و کردم تیز هم رو گوشام و نشستم

 هاي پرسش اون حتما و میکرد صحبت معمولي مساعل ي درباره و میزد حرف شايان با عادي

 ..!!! شام بعد براي بود گذاشته رو روانشناسیش

 حرف قشنگ قدر اون و گفت خودش از کمي شايان ساعت نیم همون تو و گذشت ساعتي نیم يه

 ...اومده خوششون ازش بود معلوم و ديدم بابا و مامان هاي چشم توي رو تحسین برق که میزد

 رديمک صداشون شدنش تموم با و چیديم سلیقه کلي با هم رو سفره روشا و من ها فاصله همین تو

 .. غذا صرف براي بیان

 و نشستیم هم دور هم شام از بعد و کرد تعريف مامان پخت دست از کلي شايان و خورديم رو غذا

 ... بود بخش لذت واقعا و کرديم شوخي و زديم حرف دوستانه جو يه تو

 : گفت شايان

 ؟؟ کرديد بنديش جمع اينجا تا گفتم که رو ؟؟حرفايي حاله چه در نامه پايان راستي-

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .  کنم درست بگید داره مشکلي اگه تا بخونید هم خودتون بدم میخواستم اتفاقا اره-

 .  بهم بديد خواستنید وقت هر.. حتما اره-

 : گفت روشا

 ختشهس حتما میزشه رو برگه کلي.. بده نشون بهتون تا روشنا اتاق تو بريد شايان اقا میخوايد-

 ... اتاق تو بیاره برداره رو همه

 اما مکرد نگاهي بابا به نگراني با.  زد بهم چشمکي يواشکي اونم و کردم نگاه روشا به تعجب با

 : گفت بشه شايان ناراحتي باعث و کنه مخالفتي بخواد بابا اينکه قبل مامان

 ... کن راهنمايي رو شايان اقا مادر اره-

 ... رفتم اتاقم سمت به شايان با لبخند با بعد و کردم نگاه مامان به قدرداني با

 : گفت و کرد نگاه اتاقم به لبخند با شايان
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 .. بخشه ارامش خیلي میدوني..داري زيبايي اتاق چه-

 ... بخشه ارامش هاي رنگ عنوان به سبز رنگ روانشناسي تو کال.. رنگشه براي شايد-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي و داد تکون سرشو شايان

 ؟؟ نه حتما سبزي رنگ عاشق پس-

 : گفتم و خنديدم

 ... خیلي اره-

 ... خودته عین-

 !!؟؟ سبز رنگ ؟؟ چي-

 .. بخشه ارامش خودت مثل اوهم-

 : گفتم اروم و زدم لبخندي

 .. نیستم بخش ارامش هم ها اونطوي من ولي..  ممنون-

 موج خاصي ارامش يه صدات اروم لحن و رفتارات ، نگاهت حالت ، چشمات تو... هستي چرا نه-

 ... میاد بهت شدن روانشناس واقعا.. میزنه

 .. دارم ارامشي پر ي چهره بود نگفته بهم کسي حاال تا اما میاد بهم میگند همه اره-

 .. نفرم اولین من پس اومم-

 : گفتم و خنديدم

 .. اوهوم-

 ... میاد خیلي بهت هم سبز رنگ-

 .. مرسي-

 : گفت و رفت پنجرم کنار هاي گلدون سمت به

 .. گلي عشق که هم تو-
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 .. ندارم خوشگلي اون به باغچه تو مثل که حیف ولي.. خیلي اره-

 ؟؟ نمیکني درست چرا خوب-

 .میکنند خرابشون نمیکنند رعايت وقت يه ها همسايه هاي بچه طرفي از..  سخته اپارتمان تو-

 :  گفت حرفم به توجه بي

 ؟؟ داريد که حیاط-

 ... نداره گیاه و گل هیچي و خالیه ولي داره هم باغچه اتفاقا خوب اره-

 .. بکشي حصار يه دورش میتوني.. نباش ها بچه نگران-

 .. نه ديگه االن اما میخواست دلم زماني يه.. نیست مهم خیلي-

 ؟؟ چرا-

 .. ندارم حوصله تنهايي خوب-

 ؟؟ نمیکنه کمکت روشا-

 : گفتم و خنديدم

 وقتش ادم اينکه از ها اون..جداست خانوادم از من دنیاي میدوني.. نیست گیاه و گل اهل اون نه-

 .. میدونند بیهوده بزاره ها چیز جور اين و شعر و گیاه و گل براي رو

 دوستام.. نبودند ها اين و گل و ادبیات و شعر اهل اصال هم من مادر و پدر.. اند اينطوري ها خیلي-

 شعر و ها گل همین از من اما.. میکردند مسخرم ها وقت بعصضي میکنم رو اينکار اينکه از هم

 ... میگرفتم عجیب ارامش يه خوندن

 به دوستام همیشه يادمه.. دادن گوش رو قديمي هاي اهنگ همون مثال.. طور همین منم.. جالبه-

 .. میخنديدند کارم اين

 يگهد هم سلیقه به بايد که نگرفتند ياد رو اين ها بعضي متاسفنه اما داره عقايدي کس هر اره-

 .. بزارند احترام

 .. شايان ها جالبه خیلي ولي.. موافقم اره-
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 ؟؟ جالبه چي-

 من هک میشي اروم هايي چیز همون با هم تو اينکه.. داريم تفاهم موارد اين تو هم با اينقدر اينکه-

 .. میشم

 : گفت و داد تکون سرشو-

 حاال اما میکردم حس تنها رو خودم و اينطوريم من فقط میکردم فکر همیشه.. میگي راست اره-

 .. نه هستي تو که

 و شیدمک عمیقي نفس.. میگرفتم خاصي ارامش يه بود کنارم اينکه از.. نگفتم چیزي و زدم لبخئدي

 : گفتم شايان عطر بوي حس با

  ؟؟ خريدم برات که نیست عطره همون اين راستي-

 : گفت لبخند با

 .. همونه اره-

 ؟؟ داري دوست رو بوش-

 ؟؟ روشنا میگم.  ممنون.. عالیه اره-

 ؟؟ بله-

 .. نیست اجباري هیچ.  کن قبول داشتي دوست اگه بدم پیشنهادي يه بهت میخوام-

 .  میشنوم.. بگو باشه-

 : گفت و انداخت چشمام به نگاهي

 ور خودتون باغچه و اينجا بیايم بزاريم قرار پارک تو اينکه جاي به مدت يه داشتي دوست اگه-

 چیه؟؟؟ نظرت.  میکنم تعريف برات منم کار حین تو طوري همون و کنیم درست دوتايي

 : گفتم هیجان با

 .. خوبه خیلي بشه اگه.. عالیه اين اره واي-

 : گفتم و شد خشک لبم رو لبخندم و افتادم چیزي يه ياد يهو اما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

135 

 

 .. چیزي يه فقط ولي-

 ؟؟ چي-

 .. بابام-

 هست همه ديد تو که باشه پارک از بهتر پدرت براي اينجا کنم فکر ؟؟ کنه مخالفت ممکنه يعني-

 ؟؟

 .. نزاره ها همسايه خاطر به شايد. نمیدونم-

 : گفت و کشید اهي شايان

 .. ديگه مردم حرف همون اره-

 : گفتم ناراحتي با

 .. مهمه خیلي براشون همه که همون اره-

 . میزنم حرف بابات با من میخواي اگه-

 ؟؟ کنه قبول ممکنه يعني-

 ..امیدوارم.. نمیدونم-

 .  مرسي.. باشه-

 : گفت و زد لبخندي

 .. اينجايیما وقته خیلي بريم بهتره االنم-

 ؟؟ چي ها اين ولي اره واي-

 : گفت و خنديد شايان.  کردم اشاره میزم روي هاي برگه به هم بعد

 رو همه يهو شد کامل وقتي بزار نیست مهم.. رفت يادمون کل به شديم زدن حرف مشغول-

 .. میخونم

 : گفتم لبخند با و دادم تکون سرمو
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 ..بريم پس باشه-

 .. شديم خارج اتاق از دوتايي بعد و

 بابا ات اورد دلیل اونقدر و کنه قانعش تونست شايان اما کرد مخالفت اولش و زد حرف بابا با شايان

 .. داره کارش و اتاق تو بیاد باهاش که گفت شايان به اما شد راضي باالخره هم

 :گفتم روشا به رو نگراني با اتاق تو رفتند باهم که همین

 ؟؟ داره چیکارش يعني واي-

 : گفت و باال انداخت رو هاش شونه روشا

 .. نده فراري رو بدبخت بابا امیدوارم فقط!!؟؟ من بدونم کجا از-

 .. بشه ناراحت شايان میترسم واي-

 !!! بگو رو نقشه درک به شدنش ناراحت-

 .. مسخره نقشه اون با هم تو-

 : گفت اخم با روشا

 ..میکشما تو براي دارم خوبه-

 : گفت میکرد جمع رو ها ظرف که حالي در مامان.  شدم خیره اتاق بسته در به و نگفتم هیچي

 .. کنید من کمک پشید!! ؟؟.. در به زديد زل نشسیتید چیه-

 : گفتم مامان حرف به توجه بي

 ؟؟ داره چیکارش بابا يعني مامان-

 .. نمیشه چیزي نترس.. خوب دختر اخه میدونم چه من-

 ينگران با و پريدم مبل روي از جت عین منم و شد باز در بعد کمي.  نگفتم چیزي و کشیدم اهي

 زا لبخند با دوتاشون ديدم عوض در اما بودم شايان ناراحت و سرد قیافه ديدن ي اماده.. جلو رفتم

 ... شايان گردن دور بود انداخته دستشو هم بابا و شدند خارج اتاق

 : گفت روشا.  داد نگام توي تعجب به رو جاش خوشحالش و تعجب کم کم
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 ؟؟ جون پدر بود چي جلسه ي نتیجه خوب-

 : گفت و انداخت شايان به نگاهي لبخند با بابا

 .. هستش اي برازنده و خوب پسر شايان اقا شکر رو خدا.. جون بابا بود خوب-

 : گفت لبخند با شايان

 .  میکنم زحمت رفع اجازتون با ديگه من.. نیازي اقاي داريد لطف شما ممنون-

 : گفت مامان

 .  بیارم چايي باشید ؟؟ کجا اا-

 .  برم ديگه بهتره.  دادم زحمت کلي هم اينجا تا ممنون نه-

 .. میشیم خوشحال بیا بازم.. راحتي جور هر باشه - بابا

 ..ممنون چشم-

 : گفت و انداخت من تعحب از پر هاي چشم به نگاهي شايان.  کرديم بدرقش در دم تا هممون

 .. دادم زحمت کلي ببخشید خداحافظ-

 : گفتم و زدم لبخندي

 . اومديد که ممنون.. حرفیه چه اين نه-

 ...!!!  رفت و کرد خداحافظي هم بابا و روشا و مامان بعد

 : گفتم بابا به رو شايان رفتن با

 ؟؟ بود خوبي پسر نظرتون ؟؟به جون بابا شد چي-

 : گفت و زد لبخندي بابا

 .  بود شخصیتي با پسر خیلي اره-

 : پرسید مامان

 ؟؟ ديگه بده ادامه رو نامش پايان همین با میتونه روشنا يعني پس-
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 : گفت میزاشت دهانش به گیالسي که حالي در بابا

 و شهن صمیمي باهاش هم خیلي.. روشنا بگي بهمون میري وقت هر بايد ولي... نیست مشکلي اره-

 .. باشه نامه پايان براي فقط و محدود هم روابط

 .. هست حواسم من نباشید نگران.. جون بابا باشه-

 .. دخترم خوبه-

 ؟؟ بابا چیزي يه فقط-

 جانم؟؟-

 ؟؟ پرسیديد ازش چي اتاق تو بپرسم میتونم-

 : گفت و زد لبخندي بابا

 .  بود مردونه بحث يه ديگه اون-

 !!؟؟ بابا-

 .. روشنا نکن اصرار-

 .  بدم ادامه باهاش رو کارم گذاشتید که ممنون حال هر به باشه-

 .  دخترم میکنم خواهش-

 زير از رو چي همه و شايان به بزنم زنگ شب میخواستم چون نمیگه چیزي االن بابا نبود مهم

 ..!!! بودم کنجکاوي ادم بد چون بیرون بکشم زبونش

 و ها ظرف شستن از بعد کردم کمک ها ظرف کردن جمع تو روشا و مامان به و شدم بلند جا از

 منتظر و گرفتم رو شايان شماره سريع و اتاقم تو رفتم و گفتم خیر به شب خونه کردن جمع

 .. نشستم

 .. الو-

 ؟؟؟ خونه رسیدي.  شايان سالم-

 !!؟؟..ما هاي زحمت با.. اره-
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 .. حرفیه چه اين بابا نه-

 ؟؟ بود امشب براي چیه عالقم مورد غذاي پرسیدي ديشب راستي-

 : گفتم و خنديدم

 .. اره-

 .  بندازي زحمت توي رو مامانت نمیخواست دارم دوست چي همه من.. نبود حواسم اصال من-

 ؟؟ اومد خوشت خانوادم از راستي.. حرفیه چه اين بابا نه-

 .  بدون رو قدرشون.. هستند داشتني دوست و گرم خیلي.. اره-

 ؟؟ بهت زدم زنگ چرا میدوني شايان میگم.. مرسي-

 : گفت و خنديد

 بهم چي پدرت و من بدوني داشتي دوست بود معلوم سوالت از پر هاي چشم از خداحافظي لحظه-

 ؟؟ نه زدي زنگ همون واسه حتما االنم.  گفتیم

 : گفتم و خنديدم

 .  بپرسم تو از گفتم نگفت هیچي هم بابام..اره-

 . بگم نمیتونم من ولي-

 شايان؟؟ اا-

 .. پدرت و من بین بود خصوصي حرف يه اون.  نکن اصرار روشنا نه-

 .. بگو رو خوردش به خوب-

 .. نه-

 شايانننن؟؟؟-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ شدي کوچولو-
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 .. بدونم دارم دوست خوو-

 .. نمیشه روشنا نه-

 .. بدي خیلي-

 من جاي االن کن فرض.. روشنا کني درکم ؟؟بايد ساده اتفاق يه همین با ؟؟ میکني قهر داري-

 ؟؟ نبود سختت وضع اين تو وقت اون بزني حرفي نمیتونستي و بودي

 : گفتم و کشیدم اهي

 ادي و کنم قهر میخوره توقي به تقي تا که نیستم لوس دختراي اون از من.  نکردم قهر خیر نه-

 .  کنم حل رو مشکالتم زدن حرف با گرفتم

 ؟؟ زدي حرف اونطوري االن چرا پس.. خوبه خیلي اين.. افرين-

 .. ديگه اومد در حرصم ان يه خوب.. نمیدونم-

 : گفت و خنديد شايان

 ؟؟ نمیکني اصرار ديگه االن.. نداره اشکال-

 .. توعه با حق.. نه ولي درگیره ذهنم هنوز چند هر-

 ؟؟ خونتون بیام چند ساعت فردا راستي.. میکني درکم که ممنون-

 ؟؟ ها گل واسه-

 .  اوهوم-

 .. اينا 5 ؟؟ساعت خوبه ظهر از بعد-

 .  میام میخرم رو الزم وسايل پس من خوبه اره-

 .  میکنم حساب باهات بعدا ممنون باشه-

 .. روشنا اا-

 : گفتم و خنديدم
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 ؟؟ فعال نداري کاري.  میکنم ولي-

 : گفت و خنديد

 .. خیر به شبت نه.. نمیکني-

 .. بخیر هم تو شب میکنم-

 .. نمیکني-

 .. میکنم-

 خمیازه و کشیدم دراز خنده با و کردم قطع بزنه حرفي کنه فرصت شايان اينکه قبل سريع هم بعد

 ..!! رفتم خواب به اروم و کشیدم اي

 همون.  بود اورده بو خوش و خوشگل گل کلي و نیاز مورد وسايل تموم و اومد قرار سر شايان فردا

 : پرسیدم ازش بوديم کرده شروع رو کار تازه که طوري

 ؟؟ شايان راستي-

 ؟؟ بله-

 .. حرفا اين از و بده چرا ؟؟اينکه بدي توضیح برام پسر و دختر روابط به راجع بود قرار-

 صوصامخ باشیم که سني هر تو ما که درسته کامال اين روشنا ببین.  انداختي يادم شد خوب اهان-

 فامیل و مادر و پدر که نیازي يه.  داريم مخالفمون جنس به خاصي نیاز يه نوجواني دوران همون

 شعاشقون پاک حرفاي با اونم مخالف جنس يه فقط و فقط که نیازي يه.. کنه براوردش نمیتونه

 نظر زا انسان وقتي و کامل هوشیاري يه با و مناسب سن تو بايد نیاز اين اما.. کنه برطرف میتونه

 . شه برطرف کرده رشد تقريبا عقلي

 که بشند هم عاشق اونقدر واقعا ؟؟شايد داره مشکلي چه باشه نوجووني سنین همون تو اگه حاال-

 .  شه ختم ازدواج به کارشون

 هاش فايده از باش مطمعن هاش ضرر ها سن اون تو دوستي بعدش.  کمه خیلي احتمال اين-

 . نمیکنه انتخابش عاقل انسان نتیجه در و بیشتره خیلي

 ؟؟ داري حوصله اگه ؟؟البته ها ضرر همین ي درباره میدي توضیح برام-
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 اپ از دست ها خلوت تو ممکنه و اند جنسي غرايز اوج تو طرف دو که اين يکیش مثال.. حتما اره-

 .  میشه محسوب جدي تهديد يه دختر ي اينده براي اين کنند خطا

 بفهمند اگه دختر برعکس اما نمیفته پسر اون ابروي واسه اتفاقي هیچ که حالي در.  واقعا اره-

 .  داره پیش در سنگیني هاي مجازات

 دنگر رو ها تقصیر همه نبايد و مقصره داستان تو دختر ي اندازه به هم پسر. اشتباهه اين و اره-

 تا ممیگ رو بکارت پرده ي قضیه نظر افريداز رو دختر اينطوري خدا شايد میدوني اما.  انداخت دختر

 هوس به رو ومرد نکنه ناز زني تا من نظر به چون.  کنه احتیاط بیشتر شده که همونم ترس از

 .  نمیاد سمتش به مرد نندازه

 ارايش با مساعل از خیلي تو ها دختر خود واقعا تجاوز ي مسعله از جدا.  میگي راست جورايي يه-

 .  میکنند تحريک رو ها پسر جلف هاي رفتار و نما بدن هاي لباس و چناني ان هاي

 از بعد باش مطمعن اما.  گذرونیش خوش براي عروسک يه میشه دختر اون که اينطوريه و دقیقا-

 . نمیره دختري همچین سراغ هم زندگیش زن انتخاب براي و میزنه رو دلش مدتي

 .  حجابه با و نجیب زن يه زنشون اخرشون میکنند کارا خیلي که پسرايي اصوال اره-

 طرف دو ها رابطه جور اين دو طرفي از.  اينه مشکل يه پس نشديم دور بحثمون از خوب اره-

 .  میکنند پنهان هم از رو هم هاي عیب از خیلي و هست خودشون به حواسشون

 .  کردم تجربش خودم.  موافقم اين با کامال اره-

 : گفت تعجب با شايان

 ؟؟ کردي تجربش-

 : گفتم سريع همین براي گفتم چي فهمیدم يهو

 .  کن ولش.. هیچي ؟؟نه هان-

 .. روشنا باش راحت-

 : پرسید اروم بعد

 ؟؟ بودي کسي با جدي حاال-
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 ادقص بامها اون که طور همون منم و بود صداقت عاشق اون اما بشه سرد شايان و بگم میترسیدم

 صادق باهاش حاال گفتم بهش که دروغي همه اون وجود با شده بارم يه براي میخواست دلم بود

 : گفتم کنم نگاش اينکه بدون همین براي باشم

 ... دانشگاه اول ترم.. پیش وقت خیلي البته.. بودم يکي با قبال اره راستش-

 : فتمگ ناراحتي با.  بود صورتش روي کمرنگي اخم کردم بلند رو سرم وقتي و نگفت هیچي ديدم

 .. من شايان-

 : گفت لبخند با و اومد خودش به سريع بزنم حرفي اينکه قبل

 .  شدم شوکه فقط من ببخشید.. روشنا بگي چیزي نیست نیازي نه-

 و ودمب پسر اون با هفته چند فقط من بدون فقط.  میکني فکري چه دربارم االن نمیدونم شايان-

 .  نکردم تر دراز پا از دست

 : گفت مهربون شايان

 .  بکنم فکري همچین ندادم اجازه خودم به من.  روشنا هستي خوبي دختر تو.  میدونم-

 : گفتم لبخند با

 .  ممنون-

 ؟؟ کرديد تموم چرا بپرسم میتونم راستي-

 .  نداشتم دوست رو احسان اولم همون از من میدوني خوب-

 ؟؟ بود احسان اسمش-

 .  نداشتم بهش حسي ترين کوچک من اما بود دنبالم خیلي و بود باهام ها کالس از خیلي تو اره-

  شدي؟؟ دوست باهاش چرا پس-

 : گفتم و کشیدم اهي

 شمارش مزاحمتاش دفع براي و ناچاري سر از اخر که کرد اصرار و اومد اونقدر و بود کرده کالفم-

 .  گرفتم رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

144 

 

 ؟؟ کني حل رو مشکل اين تر عاقالنه میتونستي و کردي اشتباه که میدوني خودتم ولي-

 دانشگاه حراست به میتونستم راحت خیلي گفتم خودم با و کردم فکر خیلي اون بعد.  اوهوم-

 .  شم راحت دستش از و بدم اطالع

 میشدي اذيت خودت هم چون.  نبود مناسبي راه خیلي دوستي صورت هر در.. ديگه هاي راه يا اره-

 .  میکردي خیانت اون به داشتي هم

 : گفتم تعجب با

 .  خیانت نه باشه لطف کار اين میکنم فکر گرفتم رو شمارش که ؟؟من اخه چي براي ؟؟ خیانت-

 يه گرفتي رو شمارش وقتي چون.  نداري دوسش که کسي سمت به رفتي چون خیانته روشنا چرا-

 و میکرد عاشقونه هاي فکر خودش دل توي ، تو حرف هر با چون.  شد روشن دلش تو امیدي نور

 يهو تو و شد وابسته بهت اون و نبود اينطور که حالي در داري دوسش تو که میزد توهم و رويابافي

 اوضاع نمیدادي مثبت جواب درخواستش به اول همون از اگه که حالي در.  شد داغون اون و رفتي

 .  بود بهتر

 ... خیلي.. پشیمونم خیلي خودم.  توعه با حق میکنم فکر که حاال اره-

 ..بگیري تجربه اشتباهت از کن سعي.. نمیکنه درست رو کاري ها گذشته به کردم فکر ديگه-

 .. بحثمون سر بريم خوب.. اوهوم-

 خودش با مرده ممکنه شند دوست هم با بعدا اگه که اينه بعديش.  گفتم که رو اين خوب.  اهان-

 ودهب ديگه يکي با منم قبل ممکنه شده دوست راحتي همین به من با من زن که حاال که کنه فکر

 .  میره بین از اعتماد که اينطوريه و!! ؟؟ باشه

 .  بکنه رو فکر اين اگه نامرديه خیلي ولي.  اوهوم-

 درستي حواس و هوش ديگه میشه دوست يکي با وقتي ادم مدرسه سن تو طرفي از.. خیلي اره-

 هبش دعواش اون با اگه مثال يا اون سمت به میره فکرش بخونه درس خط يه میاد تا مثال و نداره

 کال همین براي و بدتر ديگه که باشه داشته هم امتحان اگه و نمیفهمه درس از هیچي ديگه کال که

 نخوند درس براي اگه و میکنه فکر بهش که رو اوقاتي و میزاره اون با بازي اس براي که رو وقتي

 .. نفعشه به خیلي بزاره مفید کاراي انجام يا
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 يادمه و شد دعواش پسرش دوست با داشت عربي امتحان که شبي ام دايي دختر خود اره-

 .  داد بد خیلي رو امتحانش

 هي ها اون اگه و میکنند سواستفاده خانوادشون اعتماد از دارند نفر دو اون طرفي از.. ديگه همین-

 .  میشه بد خیلي بفهمند روزي

 و بفهمند بابام و مامان نکنه اينکه از نگراني و وترس استرس دوستي دوران کل همینه واسه-

 .. نداره لذتي همین براي

 کهاين.. هوس يا عشقه با نمیدونه اونم ادم که گفتن عزيزم همون حد در اما داره که لذت البته اره-

 گرانين و کنه اعتماد راحت خیلي واقعا نمیتونه ادم.  میده بازيت داره يا میگه راست مقابلت ادم اون

 .. باشه نداشته

 و عهتو با کامال حق میبینم حاال...  بماند که هست بعدشم روحي هاي اسیب بخوره بهم اگه تازه -

 در اام هست ساده دل و درد يه و عاشقونه کلمه تا چهار شنیدن همون فقط فايدش. میگفتي راست

 .  داره ضرر کلي عوض

 و بمناس موقعیت يه با و مناسب سن يه تو تا کنه سرکوب رو نیاز اون ادم که اونه بهتر پس اره-

 ... کنه برطرفش ازدواج جهت در

 : گفتم صادقانه يهو

 حاال تا.  میکشم خجالت ازت هم گاهي و میارم کم پیشت خیل.  شايان هستي عاقلي ادم واقعا-

 . بودم نديده تو مردونگي با پسري

 : گفت و کرد نگلم تعجب با شايان

 ؟؟ میکني فکر اينطور واقعا-

 : گفتم لبخند با-

 .  ندارم شک-

 : گفت و زد لبخئدي هم شايان

 ... خیلي.  داري فرق اطرافت دختراي با خیلي هم تو.. ممنون-
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 ؟؟ حاظ چه از-

 عین دنیات و نیستي همچشمي و چشم دنبال و نمیزاري مزخرف چیزاي براي رو وقتت اينکه-

 .. شهارام و عشق کلي دنیات تو و نمیشه خالصه پول و پسر و ها ارايشگل میز تو دخترا از بعضي

 دوستانه گوي و گفت اون از بعد.  زدم بهش دلنشیني لبخند و کردم پیدا خوبي حس حرفش از

 دش قرار و رفت شايان بعد و کرديم کار نامه پايان ي درباره هم کمي و کاشتیم رو ها گل از تا چند

 .کنیم تموم رو باغچه کار تا بیاد ساعت همین دوباره فردا

 منم و میکرد تعريف رو داستان ي ادامه که طوري همون و اومد باز شايان هم ظهر از بعد فردا

 .  کرديم درست هم رو باغچه ي ادامه میکردم گوش

 :گفتم و انداختم زيبا اما کوچیک باغچه اون به نگاهي شوق با شدنش تموم با

 ... قشنگه خیلي.. شايان عالیه واي-

 ؟؟ نه شد خوب خیلي اره -

 .  دارم دوسش خیلي که من اره-

 دان ها بچه منظورم.. نکنه خراب رو هاش گل کسي تا میگیرم هم گارد يه بعدا حاال.. شکر رو خدا-

 . 

 ؟؟ شد قدر چه وسايل اين پول نگفتي راستي مرسي اره-

 : گفت اخم با

 ؟ زدي حرف مرد اين در باز-

 .  خواهش.. ديگه بگو شايان اا-

 .. روشنا نه-

 .  بده که اينطوري اخه-

 .  باشه؟؟ کن حساب من طرف از هديه يه اصال رو اين.  نیست بد هیچیم نه-

 ؟؟ مناسبتي چه به اخه ؟؟ هديه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

147 

 

 : گفت اروم و شده خیره چشام تو

 ... خودتم مديون هم رو همش و دارم تو با االن که خوبي حال مناسب به-

 : گفت و خنديد شايان.  کردم پیدا خوبي خیلي حس و خوردم جا ان به حرفش از

 .. کالسیه بي هديه خیلي ديگه ببخشید البته-

 .. ببیشتره چیزا جور اين و جواهر و عطر تا صد از ارزشش و خوبه هم خیلي نه اا-

 ؟؟ داري کاري االن راستي... اومده خوشت حالم خوش-

 ؟؟ چطور نه-

 .  بخوريم بستني يه و بزنیم دوري يه بريم داري دوست اگه گفتم-

 رو يخوشحال با.  باشه من به حواسش مثال بود گذاشته بابا هم رو روشا و نبودند خونه بابا و مامان

 : گفتم شايان به

 .  میام بگم روشا به برم من پس باشه-

 ؟؟ چي بابات-

 وستد خیلي چون کنه کنسل رو بیرون خاطرش به شايان و وسط بیاد بابام بحث نداشتم دوست

 : گفتم همین براي بیرون برم باهاش داشتم

 .. بعدا میگه بهش روشا-

 : گفت و داد تکون رو سرش هم شايان

 .  منتظرتم من شو حاضر برو تو پس. اوکي-

 ؟؟ باال نمیاي-

 .  مرسي نه-

 ....باال رفتم سريع و دادم تکون سرمو لبخند با

 : گفتم روشا به رو میشدم حاضر که طوري همون
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 ... ها ندي لو اومد بابا روشا فقط-

 زبونش زير از جوري يه.. ببر رو استفاده نهايت فرصت اين از روشنا فقط.  هست حواسم نه-

 !!؟؟ نه يا داره دوستت بکش

 تا اه اين و عزيزم بگه نیست اينطوري.. داره فرق ها پسر بقیه با شايان میدوني اخه.. نمیدونم-

 .. بفهمم من

 ؟؟ نشد دستگیرت ؟؟چیزي چي رفتاراش از-

 .  بعد بگذره هم ديگه وقت چند بزار.  نیستم مطمعن-

 .  بدي کشش زياد نمیخواد.  کن تموم رو کار زودتر پس-

 ؟؟ میخواستي چي براي رو احسان شماره نمیگي هنوزم راستي.  اوکي-

 .  کنم اجرا رو نقشم منم تا بگو بهم کرد عالقه ابراز بهت شايان وقت هر.. نه-

 : گفتم و کشیدم اهي

 .  میکني رو خودت کار اخرم.. که نمیگي بگم چي هر باشه-

 

 بهونه يالک و کجايي بپرسه هي ندارم حوصله.  بیاي بابا اومدن قبل تا کن سعي فقط.. ديگه ديگه-

 .  بیارم

 .  میکنم رو ام سعي اوکي-

 نارنجي خنک و بلند مانتو يه سريع منم.  شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش هم روشا

 رژ هي فقبط نشه معطل شايان اينکه خاطر به و پوشیدم رو مشکیم شال و ساپورت با خوشرنگ

 .  شدم خارج سرعت به اتاق از و زدم کمرنگ قرمز

 سمتش هب لبخند با.  شده خیره باغچه به و ايستاده منتظر که ديدن رو شايان پايین رفتم که همین

 : گفتم و رفتم

 ... شدي معطل زياد ببخشید-
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 : گفت و انداخت بهم نگاهي تحسین با بده رو جوابم اينکه قبل و سمتم به برگشت

 ؟؟ بگم چیزي يه راستي.  نیست مشکلي نه.. نه-

 : گفتم و خنديدم

 .. بگو-

 .  لباسي خوش واقعا-

 : گفتم لبخند با

 .  طور همین هم تو.  ممنون-

 .. میديما نفس به اعتماد هم به خوب تو و من میگم-

 ؟؟ داره عیبي.. اره.. هه-

 .. خوبه هم خیلي.. عیبي چه نه-

 : گفتم و خنديدم

 ؟؟ بشوري رو دستات و باال بیاي بگم بهت رفت يادم اصال راستي.. خیلي اره-

 : گفت و انداخت دستاش به نگاهي

 ؟؟ ديگه بريم خوب. شستمشون اب با جا همین.  نیست مشکلي نه-

 .. بريم اره-

 ..شديم خارج اپارتمان باهم بعد و

 .  تیمنشس دنج جاي يه و رفتیم بود حوالي همون تو که شاپ کافي يه به شايان پیشنهاد به هم با

 : گفت بهم رو شايان ها سفارش دادن از بعد

 ؟؟ هستي ماهي چه متولد تو روشنا راستي-

 ... مهر.. ها مدرسه شروع ماه-

 .  میزدم حدس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 ؟؟ چي از-

 ... چشمات تر مهم همه از و هات دلي دو ، هات مهربوني ، اخالقت از-

 ... خودت براي هستي بیني طالع استاد پا يه پس اووو-

 : گفت و خنديد

 بهش جورايي يه واقعا چون میکنه کمک ها ادم شناخت تو طرفي از و داشتم عالقه زماني يه-

 .. دارم اعتقاد

 ؟؟ چشمام چرا حاال-

 البته.. تره خاص ها ماه بقیه از چشاشون و دارند درشتي هاي چشم اصوال مهر ماه متولد اخه-

 .  زدم حدس اخالقات از ببیشتر کال ولي نیست اينطور همیشه

 ماهي دومک متولد تو.  بود نمونده يادم خیلي اما میخوندم قبلنا منم البته.  نمیدونستم جالبه اوهوم-

 ؟؟

 .  اومديم دنیا به فصل يه تو هم با-

 ؟؟ اي مهري هم تو نکنه.  بزنم حدس بزار پس اا-

 : گفت و خنديد

 .. نه-

 .  اذري کنم فکر پس-

 ؟؟؟ چرا-

 .  اند ديگه باهم ها ماه ترين سازگار اذر و مهر ماه بیني طالع توي و داريم تفاهم هم با زياد اخه-

 .  ام اذري من.  زدي حدس درست و اره-

 .  گفتم درست پس اا-

 میزديم هم حرف کنارش در و شديم خوردن مشغول هم با و اوردند رو هامون سفارش موقع همون

 کلي و میزديم حرف هم با دري هر از خالصه و بچگیمون دوران و خودمون شخصي عاليق از و
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 خونه جلو شايان هم بعد کمي و شديم ماشین سوار و شديم بلند جا از ساعت يه از بعد و خنديديم

 .  داشت نگه رو ماشین

 : گفتم و کردم بهش رو

 . بود خوبي روز خیلي.  شايان ممنون-

 : گفت لبخند با

 .  بود نگذشته خوش بهم اينقدر حاال تا بخواي رو راستش.  اومدي که ممنونم تو از منم-

 .  باشم برات خوبي همنشین تونستم ؟؟خوشحالم واقعا-

 ؟؟ چطوره.  بزاريم ها برنامه اينطور از ها روز از بعضي باشي داشته دوست اگه-

 .  ام پايه من خوبه اره-

 ؟؟.. ديگه پارک تو هم فردا.  میکنم خبرت شد اگه پس-

 .. مجنون درخت همون زير اره-

 ..زيرش نیمکت اون روي و -

 : گفتم لبخند با

 . میبینمت 5 ساعت-

 .. شدم پیاده ماشین از منم و داد تکون رو سرش هم شايان

 عدب.  بود منتظرم مجنون درخت اون زير همیشه مثل هم شايان و رفتم پارک سمت به باز هم فردا

 : گفت بهم رو کرد تعريف رو زندگیش داستان ادامه شايان و کرديم پرسي احوال اينکه از

 ؟؟ خوشبختي تو روشنا راستي-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ پرسیدي يهويي رو اين چي براي-

 .  بپرسم ازت اومد فکرم به يهو.. نمیدونم-
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 : گفتم و باال انداختم هامو شونه

 .. نمیدونم راستش خوب-

 .. ديگه باشي داشته حسي يه بايد باالخره ؟؟ ندوني که نمیشه-

 : گفتم بعد و کردم فکر کمي

 ..نکنم فکر راستش خوب-

 ؟؟ چي براي-

 .  میشم خوشبخت شک بي برسم ها اون به اگه و نرسیدم میخوام که چیزايي اون به چون-

 ؟؟ مثال-

 ، زرگب خونه يه ، خوب ماشین ، میخواستم روزي يه که والیبال تو دوباره موفقیت همون مثال اومم-

 .... ها چیز جور اين از و پردرامد و مناسب شغل يه ، گل از پر گلخونه يه

 ؟؟ مادي ي جنبه فقط يعني-

 ي هايند يه و باشه داشته دوستم عاشقانه که خوب همسر يه مثل.. دارم هم معنوي مسلما نه.. نه-

 .. باشه انتظارم در هم سالم هاي بچه و موفق ازدواج و خوب

 ؟؟ نمیکني خوشبختي احساس حساب اين با االن پس-

 ؟؟ چي تو.. نه راستش خوب-

 .  خوشبختم واقعا من چرا-

 : گفتم اروم

 ؟؟ مادرت و پدر فوت وجود با حي-

 .  خوشبختي هم تو نظرم به و ها اون نبود وجود با حتي اره-

 ؟؟ چي براي-

 کنارت رو افرادي اينکه خاطر به.. چیزه ترين مهم و اولین اين.. روشنا سالمي اينکه خاطر به-

 اننگر اينکه خاطر به.. زمین نمیزاري گرسنه سر ها شب اينکه خاطر به.. دارند دوستت که داري
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 ماه سر و میمونه مطمعني که سرته باال سقفي يه ها شب اينکه خاطر به.. نیستي دانشگاهت هزينه

 ؟؟ نیست کافي ها اين. نمیشه برداشته

 : گفتم و کردم فکر شايان حرفاي به خجالت با

 ... بزرگه نعمت يه واقعا سالمتي همین.  میگي راست اره-

 و ديدن نعمت از که ادمايي جاي.. باشي ديگه هاي خیي جاي میتونستي االن تو.. دقیقا اره-

 که ادمايي جاي.. میخورند رو داشتن مو حسرت که هاي بچه جاي.. محرومند رفتن راه و شنیدن

 و داده بهت خدا رو فرصت اين و نیستي ها اون جاي تو اما.. دارند کردن زندگي براي کمي وقت

 ... خوشبختي پس میکني زندگي سالمتي با داري

 : گفتم و دادم تکون سرمو

.  خوشبختم واقعا میکنم حس و دارم خوبي خیلي احساس گفتي رو ها اين که االن.. واقعا اره-

 ؟؟؟ چي يعني واقعا خوشبختي شايان راستي

 .  داره ديدي يه خوشبختي از ادم سني هر تو روشنا ببین-

 ؟؟ چي يعني-

 ؟؟ خوشبختي میکردي فکر موقع چي بودي بچه تو مثال.  میگم بهت االن-

 .. بازي هرش رو من میبرد يا میخريد شکالتي قیفي بستني يه برام بابام که وقتي مثال خوب اومم-

 ..ابتدايي ؟؟مثال چي شدي تر بزرگ خورده يه وقتي حاال خوب-

 .. ها چیز جور اين و عروسک و باربي کلي خريدن خوب-

 ؟؟ چي راهنمايي تو.. جلوتر بیايم حاال-

 . بود خوشبختي برام شدن ممتاز شاگرد و گرفتن خوب ي نمره موقع اون-

 ؟؟ دبیرستان و-

 .. کنکور تو شدن قبول-

 حاال؟؟ و-
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 .  گفتم بهت اول که هايي همون خوب-

 ؟؟ فهمیدي رو منظورم خودت حاال پس.  اهان-

 .  داشت متفاوتي معناي مختلف هاي سن تو برام خوشبختي.  توعه با حق.  جالب چه اره-

 ودهب هات ارزو شدن برارورده واقع در خوشبختي میفهمي کني نگاه تر واضح بهش اگه حاال دقیقا-

 ؟؟ نه مگه. 

 .. بعدي و بعدي هي و میومد بعدي ارزوهاي میشدند براورده شون سري يه وقتي اره-

 يخواست روز يه که رو هايي اون ببیني نمیکردي نگاه بار هر و شد فراموش هات داشته کم کم و-

 .  نیستي خوشبخت میکردي فکر دوباره و داري رو

 نه یديدمم بعد اما تمومه کار بهش رسیدن با میکردم فکر نمیرسیدم بهش وقتي تا يعني.. دقیقا-

 .  میخواد رو ديگه چیزاي دلم بازم

 نخوردن حسرت و ها داشته ديدن يعني خوشبختي..اشتباهه خوشبختي از ما تعريف پس اره-

 ... ها نداشته براي

 : کردم زمزمه لب زير لبخند با

 .. ها نداشته براي نخوردن حسرت و ها داشته ديدن يعني خوشبختي-

 ؟؟ فهمیدي رو منظورم-

 .. کامال.. اره.. اره-

  هاي ادم از خیلي.. نداره قرار مادي هاي ارزش تو ک زيباست حس يه خوشبختي من نظر به پس-

 اما دارند هم چي همه.  رسیدند ارزوهاشون همه به خودشون قول به که میشناسم رو پولدار

 ؟؟ چرا میدوني.  نیسنید خوشبخت

 ؟؟ چرا نه-

 سهو تو مدام چون.  نمیبینند رو هاشون داشته چون.  نیستند صلح در خودشون با درون از چون-

 ارامش و صلح در خودش با درون از وقتي ادم.  ندارند ارامش چون.  اند ديگه هاي چیز داشتن

 .. میکنه خوشبختي احساس بازم فقیر چه ، باشه بیمار چه ، باشه که هم دنیا جاي هر باشه
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 واقعا من میگیرم پس رو حرفم حاال.  بودم نکرده نگاه خوشبختي به ديد اين با حاال تا.. واقعا اره-

 .. شکرت خدايا.  میکنم خوشبختي احساس االن

 : گفت و زد لبخندي شايان

 .. شدي منظورم متوجه که حالم خوش-

 ؟؟ میدوني کجا از رو ها اين تو.  گرفتم ياد ازت زيادي هاي درس کم مدت اين تو.  شايان ممنون-

 .  میکنم فکر دربارش اون از تر مهم و میکنم مطالعه زياد-

 ؟؟ بخونم منم بدي هم رو هات کتاب اين از تا چند بعدا میتوني-

 .  میارم برات حتما اره-

 .  ممنون-

 ؟؟ نه بسه امروز براي کنم فکر خوب-

 .  بريم بهتره اره-

 ... شديم بلند جامون از دوتامون و داد تکون سرشو هم شايان

 خورد زنگ گوشیم که بودم ام نامه پايان پاورپوينت کردن درست مشغول و بودم نشسته تخت رو

 : دادم جواب سريع و شکفت گلم از گل شايان نام ديدن با و

 .. الو-

 ؟؟ نبودي که خواب ؟ خوبي سالم-

 .  کنم کار امروزت حرفاي رو میخوام بعدشم و میکردم درست پاورپوينت داشتم نه-

 .  نباشي خسته خوبه اهان-

 .  مرسي-

 ؟؟ کنیم کنسل رو قرار فردا نداره اشکال روشنا میگم-

 : گفتم ناراحتي با يهو
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 ؟؟ چي براي-

 شه عوض کردم هم کاري هر قرار ساعت همون افتاد دقیقا ساعتش برم جايي قراره من اخه-

 .  نشد

 .  نیست مشکلي باش راحت باشه-

 .  داشتم هم ديگه کار يه.  کنیم کنسلش بگم نزدم زنگ فقط راستش-

 .  میشنوم بگو اهان-

 ؟؟ زدي سر سرطاني هاي بچه به حاال تا روشنا میگم-

 !!؟؟ سرطاني هاي بچه-

 .. اره-

 .  ندارم رو طاقتش اصال نه-

 ؟؟ نداري میگي که ديدي مگه-

 .  شد گرفته حالم کال داد نشون تلويزيون بار چند-

 زا.  بدونند رو خودشون سالمتي قدر تا اونا پیش برم يکبار چند هر ها ادم بهتره میدوني ولي-

 حظهل چند فقط حرفاشون با رو اونا و بزنند سر بهشون افرادي میخواد دلشون خیلي ها اون طرفي

 . بکاهند درداشون از کمي و کنند خارج بیمارستان کننده خسته محیط از

 ؟؟ میشه شاد هم اونا دل رفتنمون با يعني-

 .  طوره همین اره-

 اونجا؟؟ بري میخواي فردا تو-

 .  بیا هم تو فردا داري دوست اگه گفتم.  پیششون میرم يکبار وقت چند هر من اره-

 ؟؟ میزارند-

 .. معلومه-

 : گفتم و کردم فکر کمي
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 .  میام باشه-

 : گفت خوشحالي با شايان

 ؟؟ باشه.  باش اماده صبح 9 ساعت فردا فقط.. خوب چه-

 .  گفتي که ممنون.  میبینمت فردا پس.  اوکي-

 .  خیر به شبت.  کردي قبول که ممنون هم تو. میکنم خواهش-

 . بخیر هم تو شب-

 .  کردم قطع لبخند با رو گوشي بعد و

 اقات هر به شايان با و بوديم بیمارستان محوطه داخل االن و دنبالم اومد شايان ساعت سر صبح

 رپ هاي چشم و تراشیده سر با مظلوم هاي بچه اون ديدن با واقعا.  میديم رو ها بچه و میزديم سر

 بخندل زور به و نمیدادم بروز شايان جلوي اما میداد فشار رو گلوم بغض و میشد فشرده قلبم درد از

 .  کنم خالي رو بغضم و شم تنها بودم منتظر فقط اما.  میزدم

 خجالت خودم از و میدونستم رو خودم سالمتي قدر بیشتر برابر هزار ها بچه اون ديدن با واقعا

 مهه اين قبال در سردرد اون که حالي در میگم رو خدا کفر الکي سردرد هر با قدر چه که میکشیدم

 .. نیست چیزي میکشند ها بچه اين که دردي

 و هیچ با رو زندگیمون روزاي الکي و داريم الکي هاي دغدغه قدر چه ها ادم ما که میگرفت دلم

 با هممکن لحظه هر چون میدونند رو زندگیشون ثانیه به ثانیه قدر ها بچه هیچ اما میديم هدر پوچ

 .  کنند خداحافظي اخکي ي کره اين

 ؟؟ من اچر میگیم و میدونیم بیچاره رو خودمون اهمیتي بي و کوچیک مشکل هر با که میگرفت دلم

 ... بیشتره ما از مشکالتشون خیلي که هستند هايي ادم که درحالي

 رويي خوش و لبخند با شايان.  بود داخلش ساله 8 پسر يه که شديم ها اتاق از يکي وارد شايان با

 : گفت بهش رو

 ؟؟ پهلوون چطوري-

 : گفت من به رو بعد
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 نه مگه.  هست منم دوست.  خودش واسه مرده پا يه.  علیرضاست اسمش گل پسر اقا اين-

 ؟؟ علیرضا

 : گفتم و کردم بغلش رفتم مهربوني با.  داد تکون سرشو و خنديد علیرضا

 ؟؟ نه بشیم خوبي دوستاي میتونیم هم تو و من.  جون خاله ام روشنا منم-

 : گفت علیرضا به رو و داد تکون سرشو اونم و کردم نگاه شايان به لبخند با بعد

 .شو دوست خاله با. جون عمو نکش خجالت-

 : گفت هم علیرضا

 .  شديد من دوست هم شما بعد به اين از.  جون خاله باشه-

 .  قدش بزن پس.  خوب چه-

 و فتمر شیريني جعبه سمت به.  کوبوند بهم رو دستش کف اونم و بردم سمتش به رو دستم بعد

 : گفتم

 . دوستیمون شیريني اينم پس شديم دوست که حاال خوب-

 : گفت و ورداشت شیريني يه خوشحالي با علیرضا

 .  مرسي-

 : گفت شايان

 ؟؟ چیه علیرضا اروزي ترين بزرگ میدوني روشنا راستي-

 ؟؟ جون علیرضا چیه ارزوت نه-

 : گفت اش گونه بچه لحن با علیرضا

 .  بشم معروف والیبالیست يه شايان عمو عین شدم بزرگ وقتي میخوام خاله-

 ؟؟ شايان نه مگه میشي بهتر هم شايان عمو از.  جون خاله میشي.  بشم قربونت الهي-

 : گفت و خنديد
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 .  بهترينه علیرضا.. معلومه اره-

 : گفت ناراحتي با علیرضا اما

 چیه؟؟ میدوني خاله ولي-

 ؟؟ جون خاله چیه-

 .  میکنند مسخرم میگم رو اين دوستام به وقتي-

 ؟؟ اخه چي براي-

 .  نداري شي شايان عمو عین که اين براي وقتي و میمیري زودي تو میگند - علیرضا-

 : فتگ علیرضا به رو و کشید اهي شايان.  کردم نگاه شايان به و گرفتم گاز رو لبم ناراحتي با يهو

 .  میشي خوب زودي تو.  جون عمو زدند رو حرف اين کردند اشتباه ها اون-

 اين به بچه اين چرا خدايا اخه.  بودم شده الل انگار اما بگم چیزي يه کرد اشاره من به بعد

 خارج اتاق از سريع و بیارم طاقت نتونستم ديگه ؟؟ چرا ؟؟ بکشه درد بايد اون چرا ؟؟ کوچیکي

 ..  شدم

 منشست هاش چمن روي خلوت گوشه يه و حیاط محوطه تو رفتم و شدم خارج بیمارستان از سريع

 . میکشیدم خجالت خودم از و بود بد خیلي حالم.. گريه زير زدم و

 نگراني از پر صداي بعد و کردم حس سرم پشت رو دستي حضور میکردم گريه که طوري همین

 : اومد شايان

 .  کن ؟؟نگام خوبه حالت يهو؟؟ شد چي روشنا-

 : گفت ناراحتي با اشکم ديدن با شايان.  برگشتم شايان سمت به و کردم پاک رو اشکم اروم

 روشنا؟؟ میکني گريه داري چي براي-

 : گفتم غم با

.  سالشه 8 فقط اون.  داره گناه اون.  میکشم خجالت خودم از ؟؟ گفت چه ديدي ؟؟ شايان ديدي-

 .  سالش 8فقط
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 : گفت ناراحتي با هم شايان

 رو خودم اما میشکنه دلم ها حرف اين شنیدن با هنوزم چند هر کردم عادت ديگه من.. سخته اره-

 شنارو داري حق.  میخوردم غصه و میکردم گريه ها ساعت.  بودم تو عین منم اوايل.  میکنم کنترل

 .  میکنم درک رو حالت. 

 ها اين هک حاال میگفتم کفر رو خدا مريضي يه با همیشه من.. من.. بد خیلي.  شايان بدم خیلي من-

 .  میکشم خجالت خودم از میبینم رو

 : گفت مهربوني با شايان

 و ياحساس با قدر چه میده نشون االنت گريه اين. خوبي خیلي تو.  روشنا میزني حرفیه چه اين-

 .  مهربونیه از پر قلبت

 : گفت و کرد دراز سمت به رو دستش شايان.  نگفتم چیزي و کشیدم اهي

 .  نشکسته دلش تا بريم بیا.  شد ناراحت رفتي ديد وقتي علیرضا.. روشنا بريم بیا-

 .  کنم ناراحتش نبايد پاکه، خیلي اون اره-

 .  گزاشتم اش مردونه دست توي اروم رو دستم و کردم نگاه بود مقابلم که شايان دست به بعد و

 که حاال انگار.  کرد پر رو وجودم خوبي حس يه پوستش با پوستم تماس حس از موقع همون

 .  نبودم تنها ديگه انگار.  داشتم امنیت جور يه بود گرمش دست تو دستم

 ستانبیمار ساختمون سمت به و شديم بلند جا از دوتامون و داد فشار رو دستم لبخند با هم شايان

 .  کرديم حرکت

 و فتمر علیرضا سمت به سريع منم و کرد ول رو دستم شايان رسیديم علیرضا اتاق به که همین

 : گفتم و کردم بغلش محکم

 خوب وت.. خاله دارم دوستت خیلي.. نداشتم منظوري من.. رفتم که ببخشید.. جون خاله ببخشید-

 .. علیرضا میشي خوب مطمعنم من میشي

 : گفت خنده با علیرضا

 .  میدي فشارم قدر چه کردي خفم خاله واي-
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 : گفتم و خنديدم و دراودم اغوشش از

 . شیطون اي-

 : گفت شايان

 ؟؟ باشه. بريم ديگه بايد خاله و من جون علیرضا خوب-

 : گفت و گرفت رو دستم سريع علیرضا

 ؟؟ میاي بازم خاله-

 : گفتم و بوسیدم رو گونش

 . میام حتما.  جون خاله معلومه-

 : گفت و زد بهم رو دستاش علیرضا

 .  جون اخ-

 : گفت علیرضا موقع همون و کرد بغلش هم شايان و شدم بلند کنارش از و خنديدم

 ؟؟ بگم چیزي يه عمو راستي-

 : گفت مهربوني با شايان

 .  جون عمو بگو-

 .  مهربونه و خوشگل خیلي بگم توعه زن اگه ؟؟ توعه زن خاله-

 : گفت علیرضا.  خنديديم دوتايي و انداختیم بهم نگاهي شايان و من

 ؟؟ میخنديديد چرا اا-

 : گفت شايان

 .  مهربونه خیلي اون.  توعه با حق ولي.  نیست من خانوم اون جون عمو نه-

 : گفت سريع علیرضا

 .  عمو هست خوشگلم-
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 هيال.  میشد اب دلم تو قند کیلو کیلو داشتم اونجا من حاال.  داد تکون سرشو و خنديد شايان

 .  ديمش خارج بیمارستان از و کرديم خداحافظي ازش خالصه.  حرفات اين با علیرضا بشم قربونت

 : گفت و داشت نگه خونمون روبروي شايان

 .  ريزيب اشک بشم باعث نداشتم دوست.  بیاي میگفتم بهت نبايد من شايد روشنا ببخشید-

 : گفتم سريع

 باز ها حقیقت از سري يه به رو چشمم و بیام گفتي که کنم تشکر ازت میخواستم اتفاقا.. نه.. نه-

 .  بشه

 بود؟؟ خوبي حس حاال-

 .  شايان ممنون واقعا.  بود عالي اره-

 .  نیست تشکر به نیازي.  میکنم خواهش-

 : گفتم تعجب با منم و خنديد شايان يهو و دادم تکون سرمو

  ؟؟ میخندي چرا ؟؟ شد چي-

 .  افتادم علیرضا اخر حرف ياد يهو هیچي-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  خوبم خیلي من میکرد فکر بچه اره-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي شايان

 ؟؟ فکر چرا-

 : گفتم اروم

 ؟؟ بودي موافق نظرش با تو يعني-

 : گفت و زد لبخندي شايان

 .معلومه اره-
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 پس.  ندادم سوتي خوشحالي شدت از تا برم بهتره کنم فکر.  میشم مرگ ذوق دارم چرا خدا واي

 : گفتم خجالت با

 .  میرم ديگه من خوب.  داري لطف.  ممنون-

 : گفت و داد تکون رو سرش هم شايان

 .  میبینمت پنج ساعت فردا.  خداحافظ-

 . شدم خارج ماشین از و دادم تکون سرمو

 ي ادامه برام اونم و میزاشتم قرار پارک همون تو روز چند اين تو شايان با و گذشت روزي سه دو

 ي درباره هم با هم خورده يه همیشه و بود افتاده جلو کارم تقريبا و میگفت رو زندگیش داستان

 هايي کتاب از يکي داشتم االنم.  بودم گرفته ازش زيادي هاي درس و میزديم حرف ديگه مساعل

 .  بود شوکا. خورد زنگ گوشیم که میخوندم بودم گرفته شايان از که رو

 

 .. الو-

 .. دنیا دوست ترين نامرد به سالم-

 .  دنیا دوست ترين بامعرفت به سالم-

 .  معرفتم با من کردي اعتراف خودتم خوبه-

 ؟؟ کردي چیکار رو موضوعت تو راستي.  بودم نامه پايان درگیر مدت اين ببخشید.. واقعا اره-

 ؟؟ نه ديگه بود افراد پايین سني میانگین کاهش ي درباره

 خوبي مطلب خیلي که نت تو.  ورم اون ور اين همش.  هستش اي مسخره موضوع خیلي بابا اره-

 ؟؟ میکني چیکار تو.  نداره

 .  میکنه تعريف برام اونم و بیرون میرم والیبالیست يه با روز هر ديگه هیچي من-

 : گفت ذوق با شوکا

 از که وت به بیفته من عالقه مورد موضوع اون بايد دقیقا ببین رو خدا کار.  روشنا بشه کوفتت واي-

 .  متنفري والیبال
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 ... ديگه ديگه-

 ؟؟ هست کي سفید اسب بر سوار شاهزاده اون راستي-

 .  بزن حدس!! ؟؟ عشقمه مگه.. ديیونه-

 ؟؟ مادهي حسین-

 .  نوچ-

 ؟؟ حسیني فرزاد-

 .. نوچ-

 .... بگو خودت-

 .. شفاف شايان-

 : زد جیغ

 ؟؟ میگي چییي؟؟؟دروغ-

 .  کرد قبول اونم و کنه همکاري باهام خواستم ازش و ديدمش اتفاقي طور به..  خدا به نه-

 ديگه که رو هیکلش.  نازه خیلي. جوون دختراي سوپراستار.  کرد قبول هم کسي چه خدا واي-

 ..نگووو

 : گفتم و خنديدم

 ؟؟ چه ما به باشه صاحبش مبارک اوو-

 .. روشنا شه کوفت-

 : گفتم و خنئیدم

 .. واقعا ممنون خیلي-

 : گفت و خنديد

 .  بیاد کوه اونم بگو پس میگم-
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 !!؟؟ کوه-

 صبح 2 ساعت فردا.. گذاشته کوه برنامه سودابه بگم زدم زنگ.  بگم بهت رفت يادم اصال اوه-

 .  کرده دعوت هم رو ها بچه کل.. صبحونه صرف به..

 ؟؟ هست احسانم-

 .. اره-

 .  بیام عمرا پس-

 .. ديگه نکن اذيت روشي ااا-

 .  ندارم رو حوصلش شوکا کن ول-

 .  بیا بردار هم رو شايان.  میخنديديم کلي.. ديیونه میگذره خوش بیا-

 ؟؟؟ میکنه قبول کردي ؟؟فکر چي ديگه-

 .  کنه قبول شايد بگي اره-

 .  کن ول نه-

.  ظرتممنتت شايان اقا با صبح.  میدم اس رو قرار ادرس بهت.  میاي خوبم میاي.. میکشمتنا روشنا-

 .  باي.. شايان با کن توجه

 رارق شده انجام عمل تو رو ادم که شوکا اين دست از پوفف.  کرد قطع بزنم حرفي اينکه از قبل و

 هک حاال اما.  میشدم اذيت احسان حضور با چون نه تنها اما برم نمیومد بدم خودمم چند هر.  میده

 . زدم زنگ شايان به و ورداشتم رو گوشیم و زدم ؟؟لبخندي نه چرا بود شايان

 : بود اعصابم روي ساعت تاک تیک عین روشا صداي

 .  پايین عالفه ساعته سه گناهي.  روشي ديگه بدو-

 :گفتم کالفه

 ... ديگه میرم ؟؟االن میگي دفعه چند بابا-

 : گفت و کشید پوفي
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 ؟؟ میشدي بلند ناز خواب از زودتر میشد چیزيت.. بدو خوب-

 .. نزد زنگ ساعت.. که نیست من تقصیر-

 .. قراضت ساعت اون و خودت دست از-

 .  کن سکوت دقیقه دو شد تموم غرغرات اگه لطفا-

 : گفت و انداخت بهم نگاهي روشا

 .. نرفته تا پايین برو زودتر.. تو دست از-

 .  نباش نگرانم.  بخواب برو ؟؟تو اخه بره میخواد کجا-

 

 بار اخرين براي.. میزنه غر قدر چه.  شدم راحت اخیش.  بیرون رفت اتاق از و کشید اهي روشا

 شیدهپو تیره ابي چسبون و کوتاه مانتو يه با مشکي ورزشي شلوار يه.  انداختم خودم به نگاهي

 ماليم ارايش يه با همیشه مثل و بودم کرده سرم مشکیم کج کاله با هم رو ام ابي شال و بودم

 .  بودم رفتن اماده

 ....شدم خارج اتاق از جت مثل و ورداشتم رو ام خوراکي از پر کوله و افتابي عینک

---------------- 

 : گفتم شرمنده لحني با بزنه حرفي شايان اينکه از قبل و کردم باز رو ماشین در

 توق چند هر کال.  بود شده اينجوري چرا نمیدونم.  نزد زنگ صبح ساعتم شايان ببخشید واي-

 .  شدي معطل کلي ببخشید.  موندم خواب همین واسه میکنه هنگ يکبار

 : گفت و خنديد شايان

 .. سالم علیک-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .. سالم ببخشید واي-
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 مهم که موندم منتظر خورده يه فقط من.. روشنا نبود توضیح و عذرخواهي همه اين به نیازي اصال-

 .  نیست

 .  بود اشتباه من کار ولي-

 .  بود ساعت از مشکل.  نبود خودت تقصیر که تو نه-

 : گفتم شوخي به و باال انداختم رو ابروم

 .  شدي پرو کردم عذرخواهي ازت همه اين الکي.. ها میگي راست-

 : گفت و خنديد بلند شايان

 .  شدم معطل هم خیلي من. اينطوره که حاال ااا-

 .  بسه بار يه همون.  نمیکنم عذرخواهي ديگه من ولي-

 : گفت جدي

 سهب عذرخواهي بار يه همون. پايین بیاري ديگران پیش رو خودت حد همیشه نکن سعي.  افرين-

 .  خودشه مشکل نکرد قبول مقابل طرف اگه و خواستي خواهي معذرت کارت براي تو که اينه مهم و

 .  توعه با حق همیشه مثل بازم.  اوهوم-

 : گفت و خنديد شايان

 .  نیست هم ها اونطوري نه-

 .  هستش چرا-

 : گفتم و پايین دادم رو شیشه بعد

 .. خنکه االن هوا قدر چه واي-

 : گفت و گذاشت ماليم موزيک يه شايان

 ...محشره خیلي ديگه که باال اون.  اوهوم-

 .... شدم خیره بیرون به لبخند با و دادم تکون سرمو
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 ...هه. بوديم نفرم اخرين من موندن خواب لطف به و رسیديم باالخره

 ودب انداخته راه عروسي سودابه مشاال.. رفتیم ها بچه سمت به و شديم پیاده ماشین از شايان با

 دوستم اين يعني... اولي سال خوشگل پسراي حتي.. بود کرده دعوت رو دانشگاه ي ها بچه کل..

 .. عجیبه!! ؟؟ کنه دعوت هم رو ها جوجه اون که شوهر عشق اينقدر ادم.. ها داره فدايي

 در ودب ديدني میشدم پیاده شايان ماشین از که من ديدن با احسان قیافه بگذريم که اين از حاال

 .. برگشتم و دنیا اون تا رفتم و زدم سکته ان يه که هم تو کرد رو اخماش همچین...!!  چي حد

 من به نچسبه اينقدر تا بود حقش... اوردم جا رو حالش که کردم حال.. شد خنک خیلي دلم ولي

!!!... 

 اول ام دانشگاه جنبه بي دختراي شد پیاده ماشین از تا که شايان گناهي کنار به ها اين ي همه حاال

 سرش ريختند هم بعد و شوقي ي تخلیه و زدن جیغ به کردند شروع بعد بهش زدند زل تعجب با

... 

 نهک پرسي احوال شوکا با يا..  من پیش بیاد ، بده امضا ، بگیره عکس نمیدونست هم شايان

 .. بود کرده گیر بد خالصه..

 : گفتم بلند بدم نجاتش اوضاع اين از اينکه براي سريع

 ...هاااا بچه بابا اي.. محترم خانوماي.. دخترا-

 اخه!! ؟؟ بگم چي حاال اوه.. من به زدند زل و شدند ساکت شکر رو خدا همهشون ديگه اخرم داد با

 .  بگي چي نمیدوني بعد میزني صدا طوري همین روشنا داري مرض

 : گفت سودابه

 ؟؟ چیه.. روشي ديگه بگو-

 : گفتم.و کشیدم عمیقي نفس

 و بود والیبالیست يه زندگي ي درباره تحقیق من نامه پايان سوژه که میدونید حتما همتون ها بچه-

 و دادند افتخار هم امروز و کردند همکاري باهام و دادند من به رو وقتشون کردند لطف شفاف اقاي

 ساعت يه اومدن.. نکنید اذيتشون و کنید رعايت لطفا اما باشند سهیم ما شادي تو تا اومدند

 ... لطفا کنید مراعات فعال شما.. بدند امضا و عکس اينکه نه خوشبگذرونند
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 : گفت و پروند تیکه همیشه مثل مازيار

 .. سخنگو خانوم افتخار به رو قشنگه دست بزن-

 : گفتم و دادم تکون سرمو.  زدند دست هم نفر چند بازي مسخره براي و خنديدند همه

 .. بکشه نفس شايان اقا بزاريد کنار بريد االنم مرسي-

 رمب اومدم.. افتاد شايان به چشممون ما و کنار رفتند و دادند افتخار باالخره دخترا و خنديدند همه

 : گفتم خنده با و سمتم اومد شوکا که پیشش

 ... حلقم تو زدنت حرف ادبي-

 :گفت و دراود رو ادام بعد

 ..و دادند افتخار امروز-

 : گفتم و حرفش وسط پريدم

 ؟؟ نه يا میکردم ارومشون ؟؟بايد میگفتم چي خو..کوفتتت-

 : گفت و خنديد

 .. شماست با حق.  سرورم بله اوه-

 .. معلومه که اون-

 ؟؟ شدي پرو دادم رو تو به باز-

 : گفتم و خنديدم

 .. ديگه ديگه-

 : گفت قدرداني با و سمتم اومد شايان موقع همون

 .. شلوغي اون تو میکردم قاطي داشتم ديگه.. روشنا مرسي واي-

 : گفت من جاي به شوکا

 .. دارند دوستون خیلي ها بچه اخه.. ديگه ببخشید-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 اومدن همشون يهو میدونید فقط. قاعلنم احترام خیلي طرفدارام براي من.. دارند لطف که اونا-

 ..همین براي

 : گفت سريع و حرفش سط پريد شوکا

 .. ياساس نوردي کوه يه براي بريم ديگه بهتره خوب.  بديد توضیح نیست نیازي. میفهمم اره-

 يمافتاد راه اکیپ با شوخي و خنده با و داديم تکون موافقت نشونه به رو سرامون هم شايان و من

... 

 وکاش چون شدند شايان بیخیال ديگه هم دخترا شکر رو خدا و رفتن راه باال سمت به کرديم شروع

 بده امضا کلي قبلش شايان خداحافظي موقع که داد قول بهشون خودش طرف از و کرد لطف جان

 ...هه.. دوستم زيباي کار اين برابر در واقعا بهتره کنم سکوت..!!  بگیره عکس و

 واقعي هاي دلقک از دوتا هم سهیل و مازيار و میرفتیم هم کنار پسر چه و دختر چه همه خالصه

 ... بوديم کرده غش خنده از همه و میپروند تیکه هي دانشگاه سهله که کالس

 قشنگ قدرم چه.. میگذره خوش بهش داره حسابي بود معلوم و میخنديد دل ته از هم شايان

 يه الصهخ و کنم نگاش طوري همین داشتم دوست و دهنم تو میومد قلبم میخنديد وقتي.. میخنديد

 ..!! میکرد شوخي شايان ي درباره گوشم دم و میومد هي و دادم سوتي شوکا پیش هم خورده

 همه شکر رو خدا و نشستیم زمین روي دايره يه عین هم دور هممون رفتن راه ساعت يه از بعد

 يکساي همچین کال يعني نداشتیم اي افاده و لوس هاي پسر و دختر با مشکلي و بودند خاکي

 ..... بود نکرده دعوتشون بود کرده لطف جان سودابه داشتیم اگرم و نداشتیم

 :گفت مازيار

 ؟؟ موافقید شجاعت- حقیقت با اقايون و خانوما خوب-

 : گفتند صدا يه همه

 .. بله-

 .  میخوام بطري يه حاال خوب.. استقبال جونم- مازيار

 : گفت و کرد پرت مازيار سمت به رو اش بطري نفس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 47افسون | ندارد معنا ممکن غیر عشق در رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 .  بطري اينم مازي بیا-

 ؟؟ حاضرند همه خوب.. گرم دمت -مازيار

 : ها بچه انرژي پر صداي دوباره و

 .. بله-

 : گفت نازي.  اشکان و نازي روبروي افتاد و چرخوند رو بطري مازيار

 .. بیفتم گودزيال اين به من بايد که خدا شانسه اين اخه.. هاشم بني قمر يا اوه-

 : گفت الکي اخم يه با اشکان و خنديدند همه

 يه کنارش بزار هم ديگه حییوني صفت تا چهار داشتي دوست.  جون نازي باش راحت ؟؟ جونم-

 .. نیاد کم وقت

 : گفت و خنديد نازي

 . باش داشته رو بودن پیت برد توهم همون تو.  اشکاني بیخي-

 وجل فقط که بود کسي تنها و بود درازي زبون دختر هم نازي.  خنده از کردند غش حرف اين با همه

 ... نمیورد کم اشکان متري شش زبون

 : گفت اشکان

 .  میديد من واسه رو جونتون دخترا شما که نیست توهم.  جان نازي حقیقته که اون-

 ؟؟ دادا نیاري کم.  برم رو سقفت به اوواعتماد -نازي

 .  زمینید روي دختر زيباترين داريد توهم که بهترم دخترا شما از.. زياده نترس-اشکان

 .  هستیم خوبم هستیم -نازي

 .. داريد شباهت ببیشتر میمون به که من نظر به -اشکان

 : گفت نازي و کشیدند هو يهو دخترا همه

 ؟؟ بگیري رو شمارم دادي گیر ماهه يه همینه واسه پس-
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 ندهخ زير زدند هم دخترا و بگه هیچي نتونست و شد ضايع وحشناک اشکان ديگه گفت که رو اين

 : گفت خنده با مازيار.

 دنمیسازن هم به بشر تا دو اين کال.  کنید ول رو قضیه اين دوستان خوب.. شد خراب اوضاع اووو-

 .. ديگه دور يه براي بريم

 : گفت يهو اشکان

 .. خوبه نازي همین.. ديگه دور يه بريم چرا نه-

 : گفت نازي به رو خنده با سولماز

 .  نکن قبول.. ها خطريه نارزي اوه-

 : گفت و گرفتتش جو اما نازي

 .  نمیترسم جوجه اين از اصال من اتفاقا-

 ؟؟ مطمعني -اشکان

 : گفت و چشماش تو زد زل نازي

 . مطمعنم اره-

 ؟؟ حقیقت يا شجاعت باشه -اشکان

 : میزدند جیغ دخترا همه

 .. حقیقیت بگو-

 : میگفتند عوض در هم پسرا و

 .. شجاعت بگو-

 : گفت و دراورد بازي ديیونه که شد چش نمیدونم هم نازي

 ... شجاعت-

 : گفت گوشم دم خنده با شايان
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 ؟؟ نه شد حساس اوضاع اوه-

 : گفتم و خنديدم

 .  میسوزه نازي حال به االن از دلم.  جورم چه اوفف-

 .  داره سرش تو زياد شوم هاي ايده که هست اونايي از اشکان معلومه پس-

 .. وحشناکه! ؟؟ شوم.  اوهوم-

 به رو و داد افتخار باالخره.. نمايد اعالم رو نتیجه و بکنه رو فکرش اشکان اقا تا بوديم منتظر همه

 : گفت نازي

 ؟؟ بشنوي اي اماده خانم نازي خوب-

 : گفت تموم نفس به اعتماد با نازي

 .. میشنوم بگو اره-

 .. بخوريش هم بعدش و گوشت تو هم بعد دماغت تو کني دست بايد-

 : زد جیغ نازي.  خنده زير زد هم اشکان و شد بلند ها پسر أه و دخترا همه ايششش صداي

 ؟؟ چي-

 : گفت خبیث لبخند يه با اشکان

 .  بشنوي میخواستي.  گفتم بار يه-

 . نمیدم انجامش من.. اوره چندش خیلي کار اين.. اي ديیونه تو - نازي

 ؟؟ اوردي کم پس -اشکان

 . نه که معلومه -نازي

 ؟؟ بده انجامش پس- اشکان

 : گفت بلند سودابه

 .. ها کني قبول نشي خر خواهر نازي-
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 : گفت سودابه حرف از پیروي به هم نفس

 .. نیست مهم که میشي ضايع اشکان اين جلو نمه يه فوقش بابا اره-

 : گفت سريع نازي

 .. عمرا ؟؟ شم ضايع اين جلو من چي-

 : گفت و خنديد اشکان

 ؟؟ میدي انجامش پس-

 : گفت و داد قورت رو دهنش اب نازي

 .. اره-

 اهي نازي.. نازي به زديم زل تعجب با هم دخترا ما و شد بلند پسرا دست و سوت صداي يهو

 : گفت و کشید

 .. عاقبتش و اخر اينم. ها نشو کالم هم جماعت خر با میگفت اول همون از مامانم -

 : گفت اشکان و خنديديم همه

 ؟؟ بودي من با ؟؟ چي-

 .. ديگه بودم تو با.  بودم ديوار با خیر نه -نازي

 : گفت تظاهري لبخند يه با و کرد کنترل رو خودش اشکان

 .. برس بازيت دماغ به فعال تو.. جون نازي باشه-

 : زديد جیغ دخترا ما به رو نازي و خنديدند همه

 .. شماها با میدونم من بخنديديد-

 دماغش تو دست اروم اونم.  بهش شديم خیره هممون و کرديم کنترل رو خودمون زور به هم ها ما

 بعد و گوشش تو کرد رو اون و بست چشاشو و بیرون اورد سبز کوچیک چیز يه با رو اون بعد و برد

 ... دهنش تو کرد اروم
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 شغ خنده از و کنیم کنترل رو خودمون نتونستیم هم ما و خنده زير زدند همه کارش شدن تموم با

 و زدند دست کلي براش هم پسرا و خورد بهم نازي کار اين از حالشون که هم ها خیلي و کرديم

 .. بده انجام نازي نمیکرد فکر و میکرد نگاش تعجب با هم اشکان

 ازمون سرعت به و گرفت رو اب بطري سريع کارش شدن تموم از بعد بالفاصله سريع هم نازي

 ... بود چندشي کار خدايي ايشش.  داشت حقم.. میورد باال داشت گناهي.  شد دور

 هب اصال شکر رو خدا و کرديم بازي جقیقت و شجاع طوري همین دست چند و خنديديم کل خالصه

 ..!! صبحونه صرف براي بريم افتاديم راه بعدش و نیفتاد من

 تند يخیل ها بچه.  برگرديم تا کرديم سرپايیني سمت به حرکت به شروع صبحونه خوردن از بعد

 اطرخ به و بود همراهم هم شايان و میرفتم تر اروم بود گرفته درد پام اينکه خاطر به من و میرفتند

 به اخم با هي و میومد ما پاي هم احسان اقا گندم شانس از اما بوديم مونده عقب ازشون همین

 . عصبانیه حسابي بود معلوم و میکرد نگاه شايان

 دست از رو تعادلم و کرد گیر معمولي سنگ يه به پام يهو بوديم رفتن مشغول که طوري همین

 . کشیدم خفیفي جیغ که بود منتظره غیر انقدر و زمین به خوردم محکم و دادم

 : گفتي نگراني با و زد زانو کنارم سريع شايان و اومدند سمتم به سريع احسان و شايان

 ؟؟ خوبي روشنا ، روشنا-

 : گفتم و کشیدم اهي

 .. میکنه درد پام فقط اره اخ-

 : گفت عصبانیت با احسان

 ؟؟ کردي چیکار پات با کن نگاه.  نمیکني نگاه رو پات جلوي مگه اخه-

 : گفت احسان به رو غضب با شايان

 . کني سرزنش رو روشنا نمیشه دلیل.  بود اتفاق يه حاال-

 : گفت و کرد اخمي احسان

 . میکنم چیکار من نداره ربطي تو به-
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 . باشم؟؟ ساکت داري انتظار و میکني احترامي بي بهش داري تو– شايان

 ؟؟ هستید ايشون کي جنابعالي مگه ببخشید – احسان

 ؟؟ بپرسم تو از بايد من -شايان

 . میشم شوهرش زودي به ايشاال -احسان

 : گفت و کرد نگاه من به تعجب با شايان

 ؟؟ چي-

 : گفتم احسان به رو خشم با و سريع

 ؟؟ خوبه حالت.  احسان میگي چیه ها پرته و چرت اين-

 . باش مطمعن.  نخواي چه بخواي چه.  میشي من زن تو که گفتم هم اوالش همون از -احسان

 : گفتم شايان به رو ناراحتي با

 ؟؟ يادته.  بودم داده توضیح احسان مورد در برات قبال که من شايان-

 : گفت احسان به رو غلیظي اخم با و داد تکون سرشو شايان

 . بگیره تصمیم میتونه خودش و عاقلیه دختر روشنا احسان اقا ببین-

 ؟؟ منظور – احسان

 : گفت و شد بلند جا از شايان

 . بردار ش سر از دست يعني-

 ؟؟ هستي کارش چي تو اونقت ببخشید..هه -احسان

 : گفت تر بلند احسان.  شد خیره بهم و کرد سکوت شايان

 . نزن حرف پس نداره ربطي تو به اون زندگي و نداري روشنا با نسبتي هم تو پسر اقا ببین-

 : گفت شايان

 . کني ناراحتش نمیزارم و مهمه من براي روشنا-
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 . گرفت جا لبم روي لبخندي اراده بي ؟؟ بودم مهم براش من.  کردم نگاه شايان به شگفتي با

 : گفت و خنديد احسان

 نمیزارم و منه مال روشنا شازده ببین ؟؟ مهمه برات که خواهرته عین بگي میخواي نکنه اهان-

 ؟؟ فهمیدي.  بخوره بهش کثیفت دست

 . بکني خودت مال رو روشنا زور به نمیزارم منم.  نفهمیدم نه -شايان

 : گفت و شايان چشماي تو زد زل احسان

 ؟؟ باشه تو با میخواد دلش میدوني کجا از اونقت-

 : گفت و خنديد بلند احسان.  نزد حرفي و کشید موهاش تو دستي کالفگي با شايان

 . نداره بهت حسي روشنا میدوني خودتم.  ديدي-

 ومار همین براي.  کنه خورد رو غرورش نامرد احسان میزاشتم نبايد.  میکردم دفاع شايان از بايد

 : گفتم و شدم بلند جا از

 ؟؟ نیست مهم برام گفته کي-

 : گفت و کرد نگام ناباوري با شايان

 ؟؟ روشنا-

 : گفتم و احسان چشماي تو زدم زل و کشیدم عمیقي نفس

 دوست باهات که زماني اون حتي.. وقت هیچ.  نمداشتم عالقه بهت وقت هیچ من احسان ببین-

 . بودم

 : گفت تعجب با احسان

 ؟؟ گفتي چي-

 . شنیدي که همین-

 .میگي دروغ داري-
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 که شم خالص هات اصرار شر از تا شدم دوست باهات فقط من. حقیقته عین هم همش نه-

 نقدراي ديگه و برو.  کردي خستم.  میفهمي احسان میاد بدم ازت.  کردم اشتیاه فهمیدم هم بعدش

 چون میکني خسته رو خودت فقط هات اصرار با.  ندارم بهت اي عالقه هیچ من.  نکن اصرار

 که مش مردي همسر نمیخوام وقت هیچ منم و بکني خودت زن رو من نمیتوني نخوام من تا میدوني

 . رفت شد تموم.  ندارم بهش حسي هیچ

 : گفتم شايان به رو بعد و

 . بريم-

 و بود ايستاده جا همون مبهوت و مات احسان و کرديم حرکت هم با و داد تکون سرشو هم شايان

 و رک و میکردم رو اينکار روز يه بايد باالخره.  بود شده خیره شايان و من رفتن به تعجب با

 . بیرون بکشه زندگیم از رو پاش و میاد بدم ازش میگفتم بهش کنده پوست

 : گفت مهربوني با شايان شديم دور ازش که کمي

 ؟؟.. روشنا-

 : گفتم اروم

 ؟؟ بله-

 ؟؟ نداري درد ؟؟ خوبه پات-

 : گفتم و گرفتم گاز زبونمو

 . دارم درد خیلي چرا راستش-

 : گفت اخم با و ايستاد سريع

 ؟؟ بهم نگفتي زوتر چرا اا-

 . میشه خوب نیست مهم گفتم خوب-

 : گفت محکم

 . ببینم اينجا بشین.  مهمه هم خیلي من براي-
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 ختهت روي و نیوردم نه ديگه که بود تحکم لحنش تو اونقدر.  کرد اشاره پام کنار سنگ تخته به و

 : گفت هم شايان و نشستم سنگ

 ؟؟ میکنه درد پات کجاي-

 . مچش-

 . بیار در رو کفشت پس-

 : گفت و انداخت مچم به نگاهي شايان و اوردم در هم رو جورابم و کردم گفت که رو کاري

 . شده قرمز کمي فقط نیست چیزي-

 . میکنه درد ولي اوهم-

 . بشه خوب تا میدم ماساژ کمي برات االن-

 . نمیخواد نه.. نه-

 مپوست با دستش تماس حس از.  شد پام مچ دادن ماساژ مشغول و نکرد حرفم به توجهي شايان

 . میرفت ويلي قیلي دلم و میکرد پر رو وجودم تموم عجیب حس يه

 : گفتم گذشت که کمي

 . خوبه شايان ممنون-

 ؟؟ مطمعن-

 . ممنون اره-

 . بريم بعد کن استراحت ديگه يکم میخواي اگه.  میکنم خواهش-

 . بیام راه میتونم نه-

 و گرفت رو دستم هم شايان و پوشیدم رو کفشم و جوراب منم و داد تکون سرشو هم شايان

 .... کرديم حرکت هم با و شم بلند کرد کمکم

 تو شايان مهربون صداي و دادم جواب و کردم باز رو چشام اروم گوشیم زنگ صداي با صبح

 : پیچید گوشم
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 .. روشنا الو-

 : گفتم الودم خواب صداي با

 ؟؟ خوبي سالم-

 ؟؟ بودي خواب سالم-

 . خوابیدم دير ديشب.  اوهوم-

 . کردم بیدارت پس ببخشید اا-

 . میشدم بیدار بايد االن ديگه اتفاقا بابا نه-

 . میشي؟؟ پا 1 ساعت که خانم شیطون خوابیدي کي ديشب مگه-

 : گفتم و خنديدم

 . شدم پاگیرش ديگه منم بود جذاب عجیب.  میديد اکشن فیلم يه داشت روشا-

 : گفت و خنديد

 ؟؟ چطوره پات.  اينطور که-

 . میرسونه سالم خوبه-

 : گفت خنده با

 . برسون هم رو ما سالم-

 ؟؟ شايان راستي.  حتما چشم-

 ؟؟.. جانم-

 دوست و عجیب لذت يه.  کرد پر رو وجودم تموم عجیب لذت يه جانم ي کلمه شنیدن از يهو

 به خورده قسم گفت بهم يادمه.  افتادم اولمون هاي ديدار اون تو شايان حرف ياد يهو.  داشتني

 ؟؟ همیش يعني.  بودم مهم براش من يعني.  نزنه حرف اينطوري نباشه عزيز براش واقعا که کسي

 . دارم خوبي حسي اينقدر چرا خدا واي

 : گفت که اومدم خودم به شايان صداي با
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 ؟؟ روشنا الو-

 : گفتم سريع

 ؟؟ گذشت خوش بهت کوه بپرسم میخواستم اهان-

 : گفت اروم

 . بگذره بد بهم و باشم تو با جايي میشه مگه-

 ... سخته.  نبندم دل بهت برام سخته اينطوري نباش محبت با اينقدر.  نگو اينطوري شايان اخ

 :گفتم اروم

 . ممنون-

 ؟؟ چي تو-

 : گفتم و شدم هول

 ؟؟ چي من-

 ؟؟ خوبه حالت مني با وقتي هم تو-

 برام و بودم شايان با که هايي لحظه مثل حاال تا وقت هیچ.  خوبه بود معلوم ؟؟ بود خوب حالم

 و زدم رو دلم حرف پس بگم دروغ نمیتونستم... وقت هیچ.  نمیکردم ارامش احساس میزد حرف

 : گفتم

 ... خیلي اره-

 .؟؟ بیرون بريم هم با میاي ناهار بگم زدم زنگ.  میشنوم رو اين خوشحالم-

 : گفتم لبخند با

 .. باشه-

 . دنبالت میام باش حاضر ديگه ساعت يه تا پس-

 . مبینمت ممنون-
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 . خداحافظ-

 . شدم خارج رختخواب از خوشحالي با و کردم قطع رو گوشي

 : گفت و انداخت منو به نگاهي شايان

 ؟؟ میخوري چي خوب-

 ؟؟ چي تو.  نمیدونم اومم-

 .  میخورم برگ کباب من-

 .  همون منم-

 : گفت بهم رو گارسون رفتن از بعد.  داد گارسون به رو ها سفارش و زد لبخندي شايان

 ؟؟ حاله چه در نامه پايان-

 . اخراشه ولي مونده کمي پاورپوينت طرفم اون از و میکنم تنظیمش و ويرايش دارم-

 . وندهم داستانم پايان تا ديگه جلسه يه فقط کنم فکر.  میشه تموم داره ديگه منم هاي صحبت-

 هاي رارق اين به.  میکرد بد رو حالم نبینمش ديگه و بره شايان اينکه تصور.  شد خالي دلم تو يهو

 ...زياد خیلي.  بودم کرده عادت قشنگش حرفاي ، روزانه

 : گفتم اروم

 ؟؟ نه هست ما هاي ديدار اخرين روز دو اين پس-

 : گفت و شد خیره چشام تو شايان

 ... شايد-

 ؟؟ شايد چي يعني-

 : گفت و کشید اهي

 .. روشنا میفهمي رو منظورم زودي به-

 : گفتم و نکردم اصراري
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 .  میشي راحت من دست از ديگه خوبه البته-

 : گفت و زد تلخي لبخند

 .. و ، حرفامون ، روزه هر هاي قرار اين واسه.  میشه تنگ دلم اما-

 : گفتم اروم

 ؟؟ چي و-

 : گفت دلنشین لبخند يه با و پايین انداخت سرشو

 .. تو و-

 داخ واي. میشد تنگ من براي دلش شايان.  باال رفت قلبم ضربان و شد حبس سینم تو نفس

 : گفتم اروم پس میشه تنگ براش دلم میفهموندم بهش بايد منم.  بودم مهم براش يعني...

 .. طور همین منم-

 : گفت شیطوني لحن با شايان

 ؟؟ چي هم تو-

 .  گفتي تو که همون اومم-

 : گفت و خنديد

 .. بیار زبونش به.. ديگه نشد-

 .  میکشم خجالت شايان اا-

 .. که نداره خجالت-

 .  میشه تنگ برات دلم منم خوب-

 ؟؟ واقعا-

 : گفتم و کردم نگاه چشاش تو

 .  واقعا-
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 ؟؟ گفتي راست روز اون پس-

 : گفتم تعجب با

 !!؟؟ روز اون-

 مهمم؟؟ برات که گفتي راست.  میگم رو کوه تو اره-

 : گفتم لبخند با

 .  نمیدونم رو تو اما زدم رو دلم حرف من-

 : گفت بهم رو لبخند با هم شايان

 .  نمیگم رو چیزي دلم حرف از غیر منم-

 راتخاط اينکه جاي به حاال شايان هاي چشم.  شديم خیره بهم لبخند با ثانیه چند براي تامون دو

 اه ساعت داشتم دوست و میکرد قلبم مهمون رو آرامش کنه زنده برام رو سهیال ي چهره و گذشته

 خوردن مشغول و کشیديم دست بهم نگاه از خجالت با تامون دو گارسون اومدن با.  کنم نگاش

 .... شديم غذاها

 : گفت و شد داخل روشا که بودم نامه پايان هاي کار انجام مشغول و بودم نشسته اتاق تو

 ؟؟ دقیقه يه داري وقت روشنا-

 .  بشین بیا اره-

 : گفت بهم رو و نشست تخت روي

 ؟؟ خبر چه خوب-

 ... سالمتي-

 .. روشنا نه که لحاظ اون از اا-

 ؟؟ لحاظ چه از پس-

 ؟؟ خبر چه میگم شايان از پوففف-

 .. بیرون رفتم ناهار باهاش امروز خوبه-
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 ... شوکا پیش رفتي گفتي دروغ به که -

 .. ها وقت بعضي میشه گیر سخت قدر چه میشناسي که رو بابا.  شدم مجبور خوب-

 ؟؟ نگفت چیزي. ها حرف اين بیخیال حاال-

 ؟؟ چي مثال-

 .  داره دوستت اينکه مثال-

 .. نه-

 ؟؟ نداد نشون باشه داشتن دوست از که اي نشونه هیچ حتي ؟؟ نه چي بیعني-

 .. خوب چرا-

 ؟؟ چي مثال ايول ؟؟ واقعا-

 .. ها حرف اين از و میشه تنگ برام دلش گفت و شد غیرتي احسان رو-

 : گفت و زد برقي روشا هاي چشم

 .. عالیه اين ايول-

 ؟؟ چي که-

 : گفت تعجب با روشا

 ؟؟ کنیم اجرا رو نقشه بعد شه عاشقت نبود قرار مگه ؟؟ چي که-

 : گفتم و کردم اخمي

 .. نه ديگه-

 ؟؟ روشنا چیه منظورت-

 که ردهنک خطايي و نیست مقصر اون.  بگیرم انتقام شايان از نمیخواد دلم ديگه من روشا ببین-

 .. بسوزه سهیال پاي به بايد االن

 : گفت تعجب با روشا
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 ؟؟ هان برده رو دلت ؟؟نکنه گفتي چي تو-

 .  گفتم که همین ولي.. چي هر-

 . ارزوهات نابودي به.  کن فکر سهیال به.. چي همه زير نزن روشنا-

 : گفتم و شدم بلند جا از عصبانیت با

 مقصر همش سهیال پس.. ديگه باشگاه يه برم بعدش میتونستم.  بود منم تقصیر.  نیست مهم-

 .  نیست

 ؟؟ ببخشیش میخواي نکنه ؟؟ چي يعني-

 : زد فرياد روشا که نزدم حرفي و کردم سکوت

 .. روشنا توام با-

 : زدم داد منم

 تا شمببخ میخوام.. روشا شدم خسته.. کینه از پر زندگي اين از شم خسته چون میبخشنمش اره-

 .. ببخشم میخوام.. شم اروم

 : گفت ناياوري با روشا

 .  نمیبخشي.  نمیبخشي رو زنیکه اون تو.. نداره امکان اين نه ؟؟ روشنا شدي ديیونه-

 .  کنم چیکار مربوطه خودم به و منه زندگي اين ولي روشا ببخشید-

 : گفت عصبانیت با روشا

 نم با هم ديگه.  بده پس جواب بايد سهیال ولي نمیدونم رو تو.  میگرم ازش رو انتقامم من اما-

 .. خیلي.  چي همه زير زدي که نامردي خیلي.  روشنا نزن حرف

 .. من روشا-

 : زد داد

 .. روشنا شو خفه-
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 که بازي از بودم پشیمون.  افتادم تخت روي گريه با منم و شد خارج اتاق از سرعت به بعد و

 ... خیلي.. بودم پشیمون خیلي.  کردم شروع

 با هي اونم و نزاشتم قرار هم شايان با حتي که بود بد حالم اونقدر که روزي دو.  گذشت روز دو

 شايان خود به من درد که دريغ اما کنم ودل درد باهاش میخواست ازم و میزد حرف هام با نگراني

 ... شايان براي تلخ سکوت يه.  کنم سکوت میتونستم فقط و میشد مربوط

 نقشه اين من خاطر به اون داشت حق شايد. نزد حرف باهام کلمه يه روز دو اين تو که هم روشا

 . داشتم دوست رو شايان من.  بگم دروغ خودم به نمیتونستم اما.  کردم قبول منم و کشید رو

 رو همه و همه. رو اش شخصیت و رو نگاهش رنگ ، رو قشنگش حرفاي ، رو هاش مهربوني

 .  داشتم دوست

 يه و التماس اوج تو نگاه يه با.  شد شروع بزرگ ريسک يه با با اولش که داشتني دوست يه

 بلق از انگار که پي در پي اتفاقي هاي ديدار و تقدير دست به رسید بعد.. شايان سوي از محبت

 و سرد مانتقا يه به بعد و.. تلخ خويشاوندي يه با نفرت اوج به رسید هم بعد.. بود شده ريزي برنامه

 برخالف چي همه اما و برسه خطش ته به نامه پايان اسم به راهي ي وسیله به بود قرار که تلخ

 و نمک قفل رو دلم در نتونستم بکنم خودم عاشق رو شايان بود قرار که مني و رفت پیش نقشه

 که میدونم ديگه حاال اما.. میکردم انکارش مدام و بستم دل.. بستم دل بهش خودم که دريغ

 هک دارم دوسش قدر اون میدونم حاال.. بیارم زبون به رو انتقام حرف نمیتونم اصال و دارم دوسش

 اون خاطر به.. میبخشم اون خاطر به که دارم دوسش اونقدر حاال.. ببندم خالش خطاي به رو چشم

 ... زياد خیلي.. دارم دوسش اينکه براي فقط.. میرنجونم رو خواهرم و چي همه زير میزنم

 درخت همون و پارک سمت به. برم پارک سمت به تا شدم خارج خونه از منم و میاد نم نم بارون

 ...  نشسته روش من مرد که نیمکتي.. زيرش نیمکت و مجنون

 زا غیر رو کس هیچ حوصله االن.  میرم کجا کنه پیچم سوال که نبود خونه کي هیچ شکر رو خدا

 .  ببینمش میخواستم فقط و بود شده تنگ براش دلم.  نداشتم شايان

 اينجا ناو.  ايستادم تعجب با میاد سمتم به که احسان ديدن با يهو میرفتم داشتم که طوري همین

 هي شايد.  ايستادي چرا.  روشنا کن ول.  نمیخورد ها طرف اين به که مسیرش.  میکرد؟؟ چیکار

 .  اطراف اين داره کاري
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 باالخره و اومد طرفم به بیبشتري سرعت با هم احسان و دادم ادامه راهم به دوباره همین براي

 : گفت و رسید بهم

 ؟؟ خوبي.. روشنا سالم-

 : گفتم سرد

  ممنون. سالم-

 ؟؟ چطوره پات-

 ؟؟ اطراف اين از.  نداره مشکلي-

 .  ببینم رو تو اومدم-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ رو من-

 ؟؟ بده مگه.  رو تو اره-

 ؟؟ گفتم بهت چي کوه تو نیست يادت مگه.  احسان کن ول-

 .  بزنم حرف باهات اومدم رابطه همون در االنم و يادمه چرا-

 .  ندارم باهات حرفي من-

 .  میکنم خواهش روشنا-

 .  ندارم رو تکراري حرفاي شنیدن حوصله.  احسان میکنم خواهش ازت من-

 .  خواستگاري نه.  کنم عالقه ابراز میخوام نه.  نیست تکراري ايندفعه-

 : گفتم و خوردم جا کمي

 ؟؟ چیه منظورت پس-

 .  اونجا بريم بیا.  هست ها نزديکي همین شاپ کافي يه.  بگم نمیتونم که اينطوري اخه-

 .  بیام نمیتونم من-
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 ؟؟ چي براي-

 .  دارم قرار جايي اخه-

 .  نگیرم رو وقتت زياد میدم قول.  میري ديرتر خورده يه بگو بزن زنگ خوب

 .. احسان اما-

 : گفت التماس با و حرفم وسط پريد

 .  میکنم خواهش.  بزنم حرف باهات بار اخرين براي بزار.. روشنا میکنم خواهش-

 میام ديرتر کمي که دادم اس شايان به و دراوردم رو گوشیم و دادم تکون سرمو و کشیدم اهي

 .  میمونه منتظرم بیام من تا گفت اونم و قرار سر

 : گفتم و انداختم احسان به نگاهي

 .. بريم-

 : گفت و داد تکون رو سرش خوشحالي با هم احسان

 ... بريم-

 : گفتم احسان به رو

 .  میشنوم خوب-

 .  بده سفارش چیزي يه اول که نمیشه اينطوري-

 .  دارم عجله من-

 : گفت بهم رو و داد سفارش قهوه دوتا من به توجه بي احسان

 ؟؟ حاله چه در نامت پايان-

 .  بدم اراعش بايد بعد هفته. اخراشه ديگه-

 .  میشي قبول که ايشاال-

 ؟؟ بگي نمیخواي خوب.  ممنون-
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 .  داري عجله اينقدر-

 .. اره-

 .  مهمه خیلي برات داري قرار باهاش که کسي معلومه پس-

 : گفتم و کردم اخمي

 .  برم من بگي نمیخواي اگه.  احسان کني ول میشه-

 ؟؟ هستي عصباني اينقدر چرا عزيزم باشه-

 : گفت و خورد اش قهوه از کمي احسان.  شدم خیره بهش منتظر و نزدم حرفي و کشیدم پوفي

 عاشق ديدمت که اول سال همون از.  دارم دوستت قدر چه من که میدوني خودتم روشنا ببین-

 اما.  داشتي ها استاد پیش خاصي جايگاه و بودي خانمي و سنگین دختر.  شدم شخصیتت و چهره

 بولق باالخره تا گفتم اينقدر و نمیشدم تسلیم منم و میدادي منفي جواب درخواستم به مدام تو

 هک افسوس اما اوردم دست به رو تو ديگه میکردم فکر.  بود زندگیم روز بهترين روز اون.  کردي

 .  میکردم اشتباه

 هتب حسي وقتي خوب اما.  بدم زجر رو تو دستي از بخوام که نیستم بدي ادم من احسان ببین-

 .  عاشقتم کمه بگم دروغ نمیتونم ندارم

 ؟؟ کني تالش که میتونستي-

 يهو خودش که حسه يه داشتن دوست.  هست مسخره ؟؟ داشتنت دوست براي ؟؟ کنم تالش-

 . نداره بستگي هم کردن تالش به و ادم قلب تو میاد

 :  گفت غم با

 تو . میريزم پات به رو دنیا کل باشي باهام اگه میدوني که تو ؟؟ روشنا دارم کم چي من مگه اخه-

  ؟ دارم دوستت قدر چه میدوني که

 .  ندارم بهت حسي هیچ واقعا اما.  فهمیدم مدت کوتاه دوستي همون تو رو اين.  احسان میدونم-

 . روشنا باش فقط نداري دوستم نیست مهم. کنم عاشقت میدم قول باش من با تو-
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 تو بیام حس بدون اگه من.  میشه مهم ديگه وقت چند ولي نیست مهم میگي االن احسان نه-

 يب و میکني محبت مدام اينکه براي میکشي زجر من از بیشتر خودت باش مطمن ، تو زندگي

 رديس فقط زندگیت شريک از که سخته خیلي موقع اون ولي اسوونه گفتنش االن.  میموني جواب

 .  ببیني مهري بي و

 : گفت خشم با احسان

  ؟؟ کني فکر من به نمیخواي ديگه يعني-

 : گفتم و کردم نگاه چشاش تو

 .. نه-

 اخرته؟؟ حرف-

 .  بودم گفته رو اين بهت هم قبال. احسان اره-

 : کرد زمزمه عصبانیت با و داد تکون سرشو

 نمیخواستي رو من اگه.  روشنا کردي بازي من با تو.  نداشتي رو من لیاقت هم اول همون از تو-

 ؟؟ کردي امیدوارم چرا ؟؟ شدي دوست باهام چرا

 ناي شدم مجبور تو مدام هاي اصرار خاطر به بدون اما کردم اشتباه میدونم من احسان ببخشید-

 . بکنم رو کار

 .  کردي بازي بدم.  روشنا کردي بازي احساسم با تو-

 باشم سرد باهات اما میکردم فکر.  بودم سرد قدر چه هم دوستي اون تو میدوني هم خودت اما-

 .. نشد اما میشي بیخیالم

 : داد ادامه حرفم به توجه بي احسان

 .  کردي خورد اشغال ي پسره اون پیش رو غرورم.  کردي خورد رو غرورم تو-

 .  بود مسخره و جا بي تو هاي حرف اينکه براي-

 : گفت و شد خیره چشام تو
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 ؟؟ نه داري دوسش-

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم اب

 . باشه داشته ربطي تو به نکنم فکر-

 :  گفت محکم

 .  روشنا بده رو جوابم فقط-

 : گفتم اروم و دادم تکون سرمو

 .  زياد هم خیلي.  دارم دوسش اره-

 : گفت و زد پوزخندي احسان

.  نرسیدن بهش و داشتن دوست دريه بد چه بفهمي میزارم.  روشنا میزارم دلت به رو داغش-

 .  نشنیدن جواب و کردن اصرار سخته چه بفهمي میزام

 : گفتم ترس با

 .  اومدم اينجا اي ديگه حرفاي شنیدن براي من ؟؟ شدي اينجوري چرا ؟؟ احسان چیه منظورت-

 : گفت و خنديد احسان

 .  بود نقشه يه فقط اون-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ چیه منظورت نقشه-

 : گفت و شد خیره چشام تو

 يه به رو تو و بیام تا خواست ازم و گفت بهم رو سهیال و شايان جريان و زد زنگ بهم خواهرت-

 خواهرت کار هم.  میزنم نشون دو تیر يه با اينطوري ديدم منم.  شاپ کافي بکشونم اي بهونه

 .  گرفتم رو کارت انتقام هم ازت و برسي شايان به نمیزارم من هم و میشه انجام

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ بکنه رو اينکار بايد روشا چرا اخه اما-
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 الکم در و برگردوندم رو سرم منم و کرد شاپ کافي بیرون به اي اشاره مرموزي لبخند با احسان

 . بود زده زل احسان و من به خشم با که ديدم رو شايان ناباوري

 :زدم فرياد احسان به رو و کردند پیدا ريزش اشکام

  ؟؟ چرا ؟؟؟ عوضي کردي چیکار تو-

 : گفت که شنیدم بود شده شاپ کافي داخل تازه که رو روشا صداي احسان جاي به

 .. روشنا بوديم گذاشته قرار اول از ما.  میشد اجرا بايد نقشه اين اينکه براي-

 : کردم زمزمه و زدم زل روشا به تعجب با

 .  لعنتي خواهرتم من.  روشا خواهرتم من.  بکني من با رو کار اين نمیتوني تو نه-

 : گفت عصبانیت با هم روشا

 خودت تو.  کرديم شروع هم با تو و من که بود کاري اين.  روشنا ات نقشه زير میزدي نبايد تو-

 بهش و بردارم گوشیت از پنهاني رو شايان شماره بعد و بکشم رو نقشه اين تا کردي مجبورم

 ... ببینه رو صحنه اين بیاد تا بزنم زنگ

 کونديش رون من سهیال جاي به اينکارت با تو.  گرفتي انتقام من از تو.. تو... روشا نامردي خیلي-

 . 

 که روشا به توجهي و شدم خارج شاپ کافي از مردم زده تعجب هاي چشم مقابل در گريه با بعد و

 و میدويدم طوري همین.  بود شده يکي هام اشک با و میومد شدت به بارون. .  نکردم میزد صدام

 اخلد از اروم اروم داشت که ديدمش دفعه يه.  میدادم توضیح براش بايد.  میگشتم شايان دنبال

 : زدم فرياد و دويدم سمتش به سريع میکرد عبور کوچه يه

 ... شايان-

 : گفتم میزدم نفس نفس که حالي در و رسیدم بهش سريع منم و ايستاد يهو

 .. من شايان-

 : گفت عصبانیت با شايان

 ؟؟ بزني که داري هم حرفي مگه ؟؟ چي تو-
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 .  بود نقشه يه اين خدا به شايان-

 يلعنت ي پسره اون با ، احسان با داري ديدم اومدم وقت اون روشنا داشتي قرار من با ؟؟تو نقشه-

 .  میزني حرف خوشي با

 : گفتم گريه با

 .  میکني اشتباه تو خدا به شايان-

 : زد فرياد

 .  روشنا ديدم خودم هاي چشم با-

 : داد ادامه غمگین بعد

 يکي میکردم فکر.  بفهمه رو من هست يکي دنیا اين تو میکردم فکر من ؟؟ چرا ؟؟ روشنا چرا-

 روشنا کردي چیکار.  اموالم و شهرت نه بخواد خودم خاطر به رو من و باشم مهم واسش که هست

 ؟؟

 : گفتم هق هق با

 .  نداشتم تقصیري من.. من خدا به شايان-

 : گفت بهم توجه بي شايان

 ؟؟ میشه تنگ برام دلت نگفتي مگه ؟؟ مهمم برات نگفتي مگه ؟؟ روشنا چرا-

 : زد فرياد بعد

 .  گفتي دروغ اره.  لعنتي گفتي دروغ-

 گريه با هم شايان.  بزنم حرفي تا بود شده الل زبونم انگار.  کردم گريه فقط و و افتادم زمین روي

 : گفت

 ؟؟ کردي چیکار تو اما لعنتي داشتم دوستت من.  روشنا داشتم دوستت من-

.  میديد مات رو شايان ي چهره بارون و اشک همه اون میون چشمم.  زدم زل بهش ناباوري با

 : گفتم اروم
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 .. شايان-

 : گفت و نشنید اون اما

 .. اما.. اما داري دوستم میکردم فکر من.. روشنا نامردي خیلي-

 : کرد زمزمه اروم بعد

 .  میکرم اشتباه اما-

.  شايان دارم دوستت منم بگم و کنم باز زبون اومدم.  قدم به قدم.  شد دور ازم اروم هم بعد

 گلوم از که بود چیزي تنها ام شکسته قلب ي گريه هق هق اما عاشقتم بگم بزنم فرياد اومدم

 ... میشد خارج

 . گذشت کذايي روز اون از هفته يه

 رو ام گريه هق هق و کردم گوش غمگین اهنگ فقط که هفته يه.  غم و غصه و اشک تو هفته به

 .  کردم خفه بالشت توي

 ... ديگه روز يه انداختش و دانشگاه رفت بابا و نرفتم هم ام نامه پايان براي حتي

 هم رو فکرش.. زياد خیلي.  بود پشیمون.  نزدم حرف روشا با هم کلمه يه ديگه روز اون از بعد

 .  شم داغون اينطوري که باشم شايان عاشق قدر اون که نمیکرد

 دخترشون فهمیدند.  فهمیدند رو چي همه و کشیدند روشا زبون زير از رو چي همه هم بابا و مامان

 .. يادمه روشا ضبحه و زد روشا به بابا که سیلي صداي هنوز..  شده عاشق و باخته رو قلبش

 هر تمیگف.  ببخشمش میکرد التماسم و میکرد گريه و اتاقم در پشت میومد روشا مدام هفته يه

 .  ندارم شايان به حسي کرده فکر میکفت.  بوده من خاطر به کرده کاري

.  بودمش بخشیده قلبم ته ته از اما نمیزدم حرف باهاش و بودم يعني.  نبودم دلخور روشا از

.  یرفتمم احسان با نبايد شايد.  بودم مقصر شايد منم.  کنم زندگي کینه با بازم نداشتم دوست

 هن ، روشا اشتباه نه.  نبود مهم برام هیچي ديگه.  زنده جسم يه تو مرده ادم يه بودم شده ديگه

 .  بود شايانم مهم فقط.. هیچي هیچي سهیال نه ، احسان نامردي
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 ودنب هم ها مسابقه تو حتي و نمیکرد باز رو اش خونه در.  کرد خاموش رو گوشیش اتفاق اون بعد

 .  باشه خوش ديدنش به دلم تا

 .  میخوردم غصه بیشتر و بیشتر روز به روز من و شد غیب شايان

 رو روحم و قلب تموم اون و بود اما باشه محکم اينقدر شايان به عشقم ريشه نمیکردم فکر

 .  بود کرده تسخیر

.  ندادم جواب همیشه مثل.  شد زده در به ضربه چند که زدم زل سقف به غمگین و کشیدم اهي

 .. رو کس هیچ.  نداشتم رو کس هیچ حوصله

 هک شنیدم رو سهیال صداي تعجب کمال در که بودم بابا و مامان يا روشا صداي شنیدن منتظر

 : گفت

 ؟؟ کني باز رو در میشه جان روشنا-

 .. شايد اره.  بود اورده شايان از خبري برام شايد.  میکرد چیکار اينجا سهیال

 سهیال.  ديدم رو سهیال غمگین ي چهره و کردم باز رو در سرعت به و اومدم پايین تخت از سريع

 : گفت و زد تلخي لبخند

 .  عزيزم سالم-

 : کردم زمزمه اروم

 .. سالم-

 ؟؟ تو بیام نمیزاري-

 بتشر سیني يه با مامان هم سرش پشت و شد داخل سهیال و کنار رفتم اروم و دادم تکون سرمو

 : گفات سهیال به رو سرد و شد داخل میوه و

 .  نیست خوب خیلي حالش دخترم چون بزنید رو حرفتون زودتر لطفا فقط بفرمايید-

 همین هنم زدنش حرف سرد دلیل و دلخوره سهیال از قدر چه اتفاق اون خاطر به مامان میدونستم

 : گفت اروم سهیال.  بود

 .  حتما باشه.  کرديد لطف.  ممنون-
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 . شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش هم مامان

 : گفتم غمگین سهیال به رو

 ؟؟ نداري خبري هیچ شايان از-

 : گفت و کشید اهي

 .  میرسیم هم شايان به-

 ؟؟ چیه منظورت-

 .. ها گذشته ي درباره.  روشنا بزنم حرف باهات اومدم-

 : گفتم سرد

 .  ندارم شنیدنش به تمايلي-

 .  بدم توضیح هم رو رفتارم دلیل برات بايد اما-

 .  نیار الکي هاي دلیلي بیخود پس.  بخشیدم رو تو من سهیال ببین-

 ؟؟ بخشیدي-

 .  کنم زندگي کینه با اينکه از شدم خسته.  بخشیدم اره-

 .  بگم بهت رو کارم دلیل بزار.  روشنا میکنم خواهش.  بدم توضیح برات بايد اما-

 ؟؟؟ باشه داشته اي کننده قانع دلیل میتونه نامردي اون مگه-

 .  نبود خوب روحي نظر از من حال ولي نه -

 : گفتم خشمگین

 .  کني اخراج رو من نمیشد دلیل اين اما-

 : گفت شرمندگي با سهیال

 .  بدي من به رو حق شايد.  بده گوش تو اما.  میدونم اره-

 : گفت دوباره سهیال و کردم سکوت
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 .  روشنا میکنم خواهش-

 : گفتم کالفه

 .  میشنوم باشه-

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 با وت تلفنم پايان از بعد دقیقا و میکردم صحبت تلفن با داشتم من تمرين سر روز اون يادته-

 ؟؟. دادي هلش و شد دعوات سپیده

 .  کردي اخراج رحمي بي با رو من هم بعدش و يادمه اره-

 ناو از بعد بالفاصله که بود بد حالم اونقدر و بودم شنیده بد خیلي خبر يه لحظه اون چون اره-

 فتادها سپیده و خوني زمین و ها بچه جیغ با شم خارج باشگاه از و بپوشم لباس خواستم تا تلفن

 بود دوشم روي که سپیده مسعولیت طرف يه از و بد خبر اون طرف يه از.  شدم مواجه زمین روي

 من به.  کردم اخراج رو تو خشم روي از و شد چي نفهمیدم اصال که کرد خورد رو اعصابم اونقدر

 .  میکردي کاري همچین میشنیدي رو خبر اون و بودي من جاي اگه هم تو.  بده حق

 ؟؟ بود چي خبر اون مگه-

 : گفت و کشید اهي سهیال

 .. نامزدم تصادف خبر-

 سپ. بود گفته رو اين بهم قبال اون.  افتادم پارک تو شايان حرف ياد.  بهش زدم زل تعجب با يهو

 : گفتم اراده بي.. وحشناک چه من خداي واي.  کرد تصادف روز همون سهیال نامزد

 .. متاسفم-

 : گفت و کرد پاک رو اشکش سهیاال

 حال کمي تازه من و بود چهلمش از بعد تازه.  شدم داغون من و کرد فوت همسرم روز همون-

 فتادا وجدان عذاب و افتادم کردم تو با که کاري يا يهو که باشگاه برگشتم و بود شده بهتر روحیم

 رو ونخونت اما. گشتم دنبالت خیلي. کردم اشتباهي چه فعمیدم که بود موقع همون تازه.  جونم تو

 .  نمیدي جواب هم رو گوشیت و بوديد کرده عوض
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 .  بودم کرده عوض رو خطم اره-

 تیم از وت از بعد که هم شوکا. نشد اما تیم تو برگردي بگم و کنم پیدات کرم تالش خیلي خالصه-

 .  متاسفم من.  روشنا میخوام معذرت بازم.  نداشتم بهت دسترسي کال و رفت

 : گفتم و زدم کمرنگي لبخند

 رو برخ اين و بودم تو جاي منم اگه شايد میبینم میکنم فکر منطقي دارم که حاال.  نیست مهم-

 و ديش پشیمون تو که اينه مهم خوب ولي نبود درستي کار چند هر.  میکردم رو کار اين میشنیدم

 .  اومدي دنبالم

 : گفت و زد لبخندي سهیال

 ؟؟ بخشیدي رو من يعني-

 دست به تر بزرگ چیز يه من شد باعث اتفاق اون.  کنم فراموش رو تلخ گذشته میخوام اره-

 .  بیارم

 : دادم ادامه غمگین يعد

 .  دادم دست از االن که رو چیزي البته-

 :گفت تعجب با سهیال

 ؟؟ چیه منظورت-

 فکر به توق هیچ شايد نمیومد بدم تو از من و نمیفتاد اتفاق اون اگه.  جالبه خیلي سهیال میبیني-

 .  نمیشدم اشنا شايان با مسیر اين تو و نمیفتادم انتقام

 .  کردند رو کار اين تقدير و سرنوشت اره-

 خواستممی و بودم شده پشیمون خدا به.  بود اشتباه خیلي انتقام تصمیم.  کردم اشتباه من ولي-

 .. اما بزنم رو چي همه قید

 : گفت و کرد نوازش رو پشتم مهربوني با و حرف وسط پريد سهیال

 .  میدونم رو چي همه من-
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 : گفتم تعجب با

 ؟؟ چي-

 : گفت و زد لبخدي سهیال

 و من از انتقام نقشه.  داد توضیح برام رو چي همه و کرد گريه کلي و باشگاه تو بود اومده روشا-

 وت گفت.  پشیمونه گفت و اومد.  گفت رو همه و..  تو شدن عاشق بعد و شايان دادن قرار وسیله

 .  کنه جبران تا کنم کمکش خواست ازم و بده خیلي روحیت حال

 ؟؟ نشدي ناراخت بگیريم انتقام میخواستیم اينکه از تو-

 مه خودم چون باختي شايان به رو دلت و شدي پشیمون فهمیدم وقتي تو قول به ولي چرا اولش-

 خوبه يخیل گذشت روشنا میدوني.  کنم فراموش تو عین گرفتم تصمیم و کردم درکت بودم عاشق

 .. خیلي. 

 . توعه با حق اره-

 .  بگیري انتقام ازم شدي هم موفق تو که نماند ناگفته البته-

 ؟؟ چیه منظورت-

 : گفت غمگین

 براي هم االن عزيزه خیلي بران اون.  شدم خورد و ديدم رو شايان شدن شکسته من چون-

 .  اينجام همین

 : گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 داره بگو.  بزنه زنگ بهم بگو ديديش خدا رو تو سهیال ؟؟ کجاست اون ؟؟ داري خبر شايان از-

 ... خدا رو تو.. میکنه فکر اشتباه من به راجع

 : گفت و داد تکون رو سرش سهیال

 .. نشده تموم هنوز که من حرف. دختر باش اروم-

 :داد ادامه سهیال و کردم نگاش منتظر
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 و کرد تعريف برام رو جريان و اومد روشا وقتي اما بود بد خیلي هم شايان حال هفته يه اين تو-

 . گفتم بهش رو چي همه و شايان پیش رفتم باالخره کردم پیدا اطمینان حرفاش صحت از منم

 شیمونهپ.  عزيزم پشیمونه هم شايان.  نیست خوب اصال تو حال و بود نقشه يه اون که گفتم بهش

 سمدو ديگه میترسم میگه.  روشنا پیش برم میکشم خجالت میگه.  کرده قضاوت زود اينکه از

 .  باشه نداشته

 : گفتم خوشحالي با

 ؟؟ بخشید رو من يعني ؟؟ بوده نقشه يه اون فهمید واقعا-

 .پیشش ببرم رو تو اومدم که االنم عزيزم اره-

 : گفتم ناباوري با

 ؟؟ چي-

 : گفت و خنديد سهیال

 ؟؟ ببینیش نمیخواي منتظره شايان اقا-

 .. اره که معلومه-

 .باشیم ناراحت هم از نمیخوام.  بده توضیح مادرت براي رو من حرفاي بعدا فقط.  بجنب پس-

 : گفت و زد چشمکي بعد

 .  شیما فامیل شايد ناسالمتي -

 ات شدم بلند و دادم تکون سرمو و کردم پیدا خوبي خیلي حس يه حرف اين شنیدن از و خنديدم

 . شم حاضر

 : گفت گوشم دم سهیال

 ینندبب مردم نزنید عاشقونه حرکت خیلي باشه حواستون فقط.  پیشش برو.  ديديش اوناهاش-

 .. باشید راحت خورده يه میتونید خلوته خیلي پارک چند هر.. ها روزنامه تیتر میشید
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 غرال خیلي هفته يه همین تو که شايان به فقط تعجب با من اما.  شد دور ازم اروم و خنديد بعد و

 شوق اشک و بودم شده خیره بود اومده در هم هاش ريش و بود گود چشاش زير و بود شده

 .  میريختم

.  بود نشسته همیشگي نیمکت همون روي و مجنون درخت همون زير پارک همون تو شايان

 با دنیا يه که پارکي.  بودم پارک اين عاشق. بود شايان و من نشستن همیشگي محل که نیمکتي

 .  شد زده پارک اين تو عشقمون ي جوونه و زديم حرف توش هم

 بود شده خیره روبروش به و بود نشسته تنها نیمت روي که شايان سمت به اروم اروم و لبخند با

 .  رفتم

 روي رو دستام و سرش پشت رفتم اروم.  بود فکر تو عجیب شايان اما بودم رسید بهش ديگه

 : کرد زمزمه و کرد نوازش رو دستام تعجب با شايان.  گذاشتم چشماش

 ... روشنا-

 : گفتم و گوشش دم بردم سرمو

 .. جانم-

 : گفت و بهم زد زل تعجب با و شد بلند جا از و ورداشت رو دستام سريع شايان

 ؟؟ برگشتي تو.. تو.. روشنا-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  برگستم من.  شايان اره-

 گرم اغوشش قدر چه.  کشید اغوشم تو محکم بگم چیزي اينکه قبل و اومد سمتم به سريع شايان

 وجهيت کدوممون هیچ.  میگرفتم ارامش اغوشش از و کشیدم عمیقي نفس.  بود داشتني دوست و

.  مهمی کنار االن بود مهم برامون فقط و نداشتیم میشدند رد کنارمون از گاهي از هر که مردمي به

 .  بس و همین

 : گفت گوشم دم شايان

 ؟؟ بخشیدي رو من عزيزم روشنا-
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 .  گرفتم که اشتباهي تصمیم بابت.  ببخش رو من هم تو.  اقايي معلومه-

 پیدا رو هم و نمیشد اينطوري وقت هیچ نبود تصمیم اون اگه شايد کن فکر اين به.  نیست مهم-

 .  نمیرکريم

 .  توعه با حق اره-

 ؟؟ بگم چیزي يه روشنا-

 : گفتم و خنديدم

 .. عزيزم بگو-

 ... زياد خیلي خیلي.  دارم دوستت خیلي-

 .  طور همین منم-

 ؟؟ بگو هم تو ديگه نشد نه-

 : گفتم و خنديدم

 ... دارم دوستت خیلي منم-

 : گفت خنده با شايل

 .. شد حاال-

 .  کردم فکر اخیر هاي اتفاق اين به بودم شايان گرم اغوش تو که طوري همون

 بغل تو نهعاشقو حاال میکردم فکر انتقام به و بودم متنفر والیبال از که مني نمیکردم فکر وقت هیچ

 .  میکردم حس رو خوشبختي و بودم شايان

 .. ندارد معنا غیرممکن عشق در که نمیدونستم چون غیرممکنه اتفاق اين میکردم فکر من اره

 

 

 .. پايان
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 .. 47افسون
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