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 : 1 فصل

 

 بلند خواب تخت از نمیومد دلم بود صبح شش ساعت

 .میخورد زنگ هم سر پشت مدام که هم لعنتی ساعت.شم

 

 من رفتن کالس بیخیال مامانم که بزنم دلدر به خودمو خواستم

 از ناچار به.داریم کاظمی خانم با امروز که افتاد یادم ولی بشه

 میز سر و پوشیدم رو شلوارم و مانتو.شمد بلند جام سر

 .رفتم صبحانه

 

 بود مامان همیشگی عادت این. بود خوندن نماز مشغول مامانم

 دعا به خودشو و میشد بیدار صبح چهار ساعت از که صبحا که

 .میکرد مشغول بنده برای کردن حاضر صبحانه و خوندن نماز و
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 راهی عاشقشونم که گردو پنیر نون خوردن از بعد خالصه

 بهش.دیدم رو ساقی مش خونه حیات توی.شدم مدرسه

 .کرد موفقیت ارزوی وبرام داد جوابمو هم او کردمو سالم

 

 ساله هشت شصتو مرد پیر یه.بود خونمون باغبون ساقی مش

 کشی زحمت العاده فوق البته و مهربون هم خیلی که

 در تا میومد گاهی خانوم گالبتون همون یعنی هم خانومش.بود

 .کنه کمک مادرم به خونه کارهای

 

 : دو فصل

 

 خدارو.رسید گوشم به زنگ صدای مدرسه در دم رسیدم تا

 عزیزم مدیر به باید کلی وگرنه رسیدم موقع به که کردم شکر

 .میدادم پس جواب سوالو
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 که هم نادیا.بود خوابیده صندلیش روی الناز.رفتم کالس سر

 دوره هارو بچه از کلی بودو نشسته جایی یه معمول طبق

 میدادن گوش حرفاش به که هم ها بچه.بود کرده جمع خودش

 .بود جک خیلی خدایی.میرفتند ریسه خنده از

 

 از محترمانه قلقلک عدد یک با و نشستم الناز پیش رفتمو منم

 .کردم بیارش خواب

 

 ساعت تا دیشب بخدا.بخوابم دقیقه یه گذاشتی اگه یاسی ا-

 .بودیم اینا امیر ی خونه سه

 

 بابا گذشته خوش بهت خان حسام با کلی دیشب پس به به-

 ...حالی به حالی دیگه خونشونو میری عمو ی بهونه به ول ای

 

 رفتن اروپا لندنو تفریحاتمون نیستیم شما مثل ماکه...کوفت-

 .آرزو ــ هزارانــ داریمو عمو یه ما.باشه
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 من داریو تو که هسشت عمویی پسر اون مهم هرچی حاال-

 .ندارم

 

 ها بچه و شد وارد کاظمی خانم که بودیم زدن حرف مشغول

 طرز به که هم نادیا.گرفتند قرار جاهاشون سر کدوم هر

 خنده از همه که کرد پرتاب کالس جلوی به خودشو عجیبی

 .رفتند ریسه

 

 بچه که منم کرد صدام پرسیدت درس برای کاظمی خانم

 کله بیست یه دادمو جواب همشو(مدرسه در لقبم)خرخون

 راه در.شد سپری خوبی به روز اون هم مدرسه..گرفتم متوسط

 امشب.افتادم امشب مهمونی یاد که بودم خونه به برگشتن

 میرفت داشت عزیز ی خاله پسر.بود خاله پسر پارتی گودبای

 اینکه نه حاال.)میدادیم قر و مهمونی میرتیم باید جاش ما اونور

 ( میاد؟ بدم منم
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 که رنگ صورتی تاپ یه کردم باز لباسامو کمد در.شد شب

 کشی شلوار یه با رو جلو نه داشت پشت نه برم قربونش

 مشکل اما بودم راضی تیپم از.پوشیدم داشتمو بر رنگ صورتی

 صدا رو فه شکو.موهـام.بود نشده حل هنوز همیشگی

 خیلی ازم منه ی ساله هشت بیستو آبجیه شکوفه.کردم

 هست ساله هشت بیستو اون و ساله هفده من چون بزرگتره

 فکر ندونه هرکی که جوری.داریم باهم خوبی خیلی ی رابطه اما

 .هستیم صمیمی انقدر که دوقلوییم میکنه

 

 نیسی حاضر هنوز که تو یاسمین وای_

 

 ...موهام شکوفه میدونی که تو-

 

 انگار حاال.)کرد میشه چیکار ببینم بشین سریع خب خیلی-

 (فضا فرسته کنه آپولوش سوار میخواست داشت عروس
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 همه بودم شده محشر دبدم آیینه توی خودمو دقیقه چند از بعد

 آزاد طرف چند از هم بقیرو بود کرده گیس طرف یه موهامو ی

 خداییش(سقف به اعـــــتماد.)بودم شده محشر.بود گذاشته

 یه.میکردم انتخاب دختره هرچی بین خودمو بودم پسر اگه

 حرکت اینا خاله ی خونه سمت زدمو خودم به چشمکی

 .........کردیم

 

 : 2فصل

 

 بود مشخص کامال ها سوت و دست و بال پیت آهنگ صدای از

 های مهمونی عاشق که منم هستو قاتی مهمونی که

 اون هام خاله دختر.شدیم داخل کله با(مامانم برعکس)قاتی

 باحالو خیلی ژاله خاله دختر.بودند برداری عکس مشغول طرف

 بد خیلی منه سن هم که منیژه و سالشه سه بیستو پایست

 .ایشـ.حسوده اخالقو
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 دوست منم آره یعنی من ی عالقه مورد آهنگ جی دی خالصه

 مهمونی آخرای.رقصیدم جوگیرانه شدمو بلند منم و زد دارمو

 شام خوردن از بعد.نشستم مبل روی گرفتمو گیجه سر دیگه

 .برگشتیم خونه به

 

 تا ساعت 2 اینکه امید با تنها من و بود صبح 3 حدودای ساعت

 خواب به گذاشتمو بالشتمو روی سرمو دارم خوا وقته صبح

 .رفتم

 

 شده دیرم وایـی.بود صح 8 ساعت پریدم خواب از یهو

 از ام مدرسه تا بیرون زدم خونه از صبحانه خوردن بدون.بود

 تا بود خواسته ازم ها بار پدرم که چند هر.نشه دیر بییشتر این

 با که داشتم دوست همیشه من اما بگیره سرویس واسم

 که انگار.ایستادم تاکسی منتظز.برم مدرسه به پیاده دوستام

 تاکسی یه حتی بودند کرده اعتصاب ها تاکسی همه روز اون

 .نمیشد رد خیابون از هم
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 که جشنی ی برنامه یاد اما بشم رفتن مدرسه بیخیال خواستم

 مجری هم من که افتادم بشه گذار بر مدرسه در بود قرار امروز

 ناچار به.میشه کنسل ها برنامه ی همه نرم اگه هستمو برنامه

 .شدم سوار گفتمو مسیرو زد بوق واسم که پرایدی به

 

 تاریکه اتاق یه چیه این باریکه کمر یه چیه این

 

 مدام.میشد شنیده ماشین ضبط از که بود آهنگی صدای این

 .میشد چندشم نگاش از میکرد نگاه اینه تو منو

 

 میرفتید راست سمت از باید میرید اشتباه دارید راهو اقا:  -

 

 هم با دوری یه اول بزار خوشکله خانوم میرسونمت حاال:  -

 بزنیم
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 میکنید فکر شما که آدمی اون من دارید نگه کنید لطف آقا:  -

 نیستم

 

 هیچ من افتاد یادم که نفر یه به بزنم زنگ گوشیم با خواستم

 بی.انداختم پایین سرمو امید نا.نمیبرم مدرسه به گوشی وقت

 .بودم ترسیده خیلی میومد چشام از اشک اراده

 

 ذهنمو تر زود او اما برم در خواستم ایستاد قرمز چراغ پشت

 .داد فشار گاز پدال رو پاشو خوندو

 

 اوناش از من.دار نگه ـی عوضــ دار نگه.دار نگه خدا تورو-: 

 .نیستم

 

 پیداش که بودم کوچولویی فرشته یه دنبال من کدوما؟ از-: 

 .کردم
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 ...داد سر وحشتناکی ی خنده یه

 

 نگاهی.بود تویله شبیه بیشتر کنم عرض چه که خونه:  3 فصل

 اآلن تا که انگار.بود ظهر از بعد دو ساعت انداختم ساعتم به

 االن تا حتما.شدم بلند جام سر از اروم آروم.بودم بیهوش

:  افتادم مادرم یاد لحظه یه.بودند شده نگران مادرم پدرو

 و هستی شرایط بدترین توی که کردی حس وقت هر یاسمین

 خدا بخوای اگه باش مطمن کنه کمکت نمیتونه کس هیچ

 و کردم صدا لب زیر خدارو مادرم حرف این یاد با.میکنه کمکت

 .گریه زیر زدم دوباره

 

 بدی ادامه اگه.نیار در هارو بازی کولی این دیگه بسه-: 

 دهنمو جلوی وحشی سگ اون ترس از.میشیا هاپو این خوراک

 .گرفتم

 

 ای؟ اماده خوشکله خب-: 
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 این کن کمکم خدایا چی؟ ی آماده میگفت چی این خدا وای

 اذیت قاتی؟ مجالس تو رقصیدن هست؟ گناهی چه تقاص

 چیزای این بخاطر وقت هیچ من خدای نه ولی تقلب؟ کردن؟

 پسره دیدم که بودم فکر توی.نمیکنه تنبیه هاشو بنده مسخره

 ظاهر جلوم پیراهن بدون بود کرده معرفی افشین خودشو که

 پشت از که بزارم فرار به پا خواستم کشیدم خفیفی جیغ.شده

 انداختو مبل روی منو.کرد حلقه کمرم دوره دستاشو گرفتو منو

 نزدیک هام لب به هاشو لب.نشست کنارم اومد خودشم

 که. خــدا زدم صدا بلند فقط.داشتم بدی حس خیلی.کرد

 نه یا بودم؟ بیدار بودم؟ خواب.مبل پایین شد پرت پسره دیدم

 ...شایدم

 

 به چوب ای قهوه ی ابرو چشمو و مشکی موهای با پسری

 من جون از دیگه تو:  زدم داد بلند.بود ایستاده من جلوی دست

 میکنید فکر که هایی دسته اون از من.کنید ولــم میخوای؟ چی

 .نیستم
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 که میخوای اگه نیستم عوضی این مثل منم باش آروم:  -

 .بیا من همراه پاشو کنی پیدا نجات

 

 دیگه جا یه ببری منو که بیام.نمیام جــا هیچ تو همراه من:  -

 شروع و نمیام جا هیچ تو با نیستم هالو من آقا نخیر اینجا؟ مثل

 .کردن گریه به کردم

 

 به دیگه دقیقه ده از کمتر بدون اما راحتی خودت جور هر:  -

 منم.مرتیکه این میدونیو خودت دیگه وقت اون میاد هوش

 .نیستم

 

 راه همراهش.کردم اعتماد بهش لحظه اون اما چرا نمیدونم

 دادم بهش خونمونو آدرس اینکه با.شدیم ماشین سوار.افتادم

 داد میکردمو اعتراض هرچی.میرفت خودشو مسیر بازم اما

 که پسره اون منو.بود عصر پنج ساعت.نمیکرد اعتنایی میزدم
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 در کوچکی ی کلبه توی شد پیداش کجا از نمیدونسم هنوزم

 مادرم پدرو االن تا حتما.بودیم نشسته مبل روی شهر از خارج

 من که بود ساعت هفت به نزدیک چون بودند کرده خبر پلیسو

 .بودم شده گم

 

 چه:  - ای؟ گرسنه گفتم:  - کردم سکوت ای؟ گرسنه:  -

 واسه شاید گفتم ولی هیچی که من واسه:  - داره؟ اهمیتی

 .باشه اهمیت با خودت

 

 شما مثه آدمایی اسیر ولی بمیرم گرسنگی از حاضرم من نه:  -

 .نشم

 

 مثه من که گفتم بهت کردی؟ مقایسه عوضی اون با منو باز:  -

 من؟ مثه:  -. نیستم اون و تو
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 میخوان خودشون قول به شما مثل دیوانه دخترای دیگه اره:  -

 بیشتر که هستند پسرا این که نمیدونند اما بزنن تیغ پسرارو

 .میدن قرار بازیچه اونارو

 

 ...من اما:  -

 

 هیچ من.بدی من برای توضیحی نیست الزم کافیه:  -

 شیدا واسه که اتفاقی خواستم فقط ندارم تو قبال در مسولیتی

 .نیفته تو واسه افتاد

 

 به راجب چرا اصا داشتم؟ شیدا به ربطی چه من بود؟ کی شیدا

 اش نقشه از جزیی حرفا این هم شاید یا میکرد؟ فکرو این من

 ...بود

 

 هان؟ خونمون نرسوندی منو چرا:  گفتم یهو
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 و کنی دوستی دیگه پسر یه با پسفردا فرا باز که برسونمت:  -

 کاسه؟ همین اشو همین

 

 اینو فقط میکنیداما فکری چه من به راجب شما نمیدونم من:  -

 بود چی پسره اون با نه دوستیم اهل نه من که بگم میتونم

 .دارم دوستی نسبت افشین اهان اسمش؟

 

 شما.داد سر ای قهقه.بچت بابای بشه ود ممکن مثال اما آره:  -

 .اید بازیچه نمیفهمید وقت هیچ دخترا

 

 شما از دیگه من خونمون ببر منو کن لطفی یه شما آقا:  -

 .نمیخوام هیچی

 

 دوستی؟ باهاش کی از:  -
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 شما افشین آقا اون با نسبتی هیچ من گفتم محترم آقای:  -

 .ندارم

 

 شما افشین آقا نه ما افشین آقا:  -

 

 .کنید فکر من به راجب راحتید طور هر:  -

 

 روی که بیسکوییتی ناچار به داشتم شدیدی ضعف احساس

 زدم دندون برداشتمو بود میز

 

 .نیستی گرسنه که گفتی:  -

 

 .نمیخورم داره اشکال اگه:  -
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 اغ خونه اون تو نیستی دوست اهاش اگه پس.بخور نه:  -

 چیکار؟ رفتی

 

 این آخه)بدم توضیح شما واسه چیزو همه نمیدونم الزم:  -

 ندارم نسبتی میگفتی هی قبلش تا یاسی؟ تو زدی بود حرف

 ( میکنی؟ درازی زبون دادنه توضیح وقت که حاال

 

 ...که بود صبح هفت نزدیک دزدید منو اون راستش خب

 

 .کرد قطع حرفمو

 

 بعدش؟ خب شدی پرایدش سوار:  -

 

 دزدید منو دیگه خب:  -
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 مرسی تاکسی با تا وایسه که دختری حقته البته خب آهان:  -

 .بیاد سرش بالها این حقشه ره مقصدش به

 

 چون مجبوری سر از که شد این مدرسه میرفتم باید من:  -

 .گفتم مسیرو پرایده اون به نمیومد تاکسی

 

 اون از باید خب ولی.باشی کوچولو نمیاد قیافت به مدرسه؟:  -

 دروغ باحال ول ای ولی.کوچولویی که میفهمیدم تنت فرم

 .میگی

 

 دقیقا.بودا نفهمی زبون آدم عجب میشدم خفه داشتم دیگه

 و زدن اتهام بهش اما نیست کار گناه که کسی مثه بودم شده

 .کنه دفاع خودش از نمیتونه

 

 اونجا؟ اومدم چطوری میدونی:  -
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 نه:  -

 

 .کردم تعقیب ماشینشو:  -

 

 چی؟ واسه:  -

 

 قدیمی حساب تسویه یه:  -

 

 نمیشم متوجه:  -

 

 چیو؟:  -

 

 .من دادن نجات.اونجا اومدنت.حساب تسویه:  -
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 درگیری نمیخواستم هم امروز میکردم تعقیبش بود ها مدت:  -

 که دیدم صبح وقتی اما باشم داشته باهاش کوچک هرچند

 تعقیبش. افتادم شیدا یاد اما چرا نمیدونم شدی ماشینش سوار

 میزدی داد و میکردی گریه که شنیدم تورو صدای وقتی کردم

 .شدم وارد پشتی در از

 

 به کمک قصد که شما نمیدونم هنوزم من اما کردید لطف:  -

 خونم؟ نمیبرید منو چرا پس داشتید من

 

 اینجوری هستن من دنبال دیگه نفر چند افشینو قطعا چون:  -

 .میفتی خطر تو هم تو

 

 دنبالتونن؟ چرا بپرسم میتونم:  -

 

 او میپرسیدمو نباید که شدم متوجه کرد نگام فقط لحظه اون

 ...نداره دادن توضیح قصد هم
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 : 4 فصل

 

 از آروم.نبود پیداش که بود ساعتی دو.بود صبح چهار ساعت

 خونه آشپز اومد نظرم به که جایی اوبین شدم بلتد جام سر

 پاسخی آقا؟ آقا؟.کردم صداش رفتمو خونه آشپز به.بود

 در اختیار کابینتبی تا چند با نقلی ی اشپزخون یه.نشنیدم

 یخچال توی هیچی شکالت تا چند جز کردم باز یخچالو

 اونارو:  -رسید گوشم به صداش که بردارم یکیشو خواتم.نبود

 ندار بر

 

 چی؟ واسه:  -

 

 میکنم زندگی اونا با من:  -

 

 زندگی؟:  -



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 23

 

 خسته امیدو نا.گذاشتم جاش سر هارو شکالت.نشنیدم جوابی

 : گفتم

 

 نگرانند بزنم؟ خانوادم به زنگ یه اقل حد میشه

 

 نه:  -

 

 چـــرا؟:  -

 

 یه یا دنبالت بیان میخوان اونا بزنی زنگ وقتی قطعا چون:  -

 من که نمیشه باورشون بعدشم.میکنه یابیت رد پلیس جور

 .ندزدیدمت

 

 االن تا نبودم مدیونش بودنمو سالم اگه بودا ادمی عجب ایخدا

 .بودم کرده سرویس دهنشو
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 : پنج فصل

 

 و میخورد چشمم به پنجره کنار از آفتاب نور کردم باز چشامو

 اونم کردم نگاه ساعتم به شدم بلند جام سر از.میکرد اذیتم

 خشکم لحظه یه رفتم خونه آشپز سمت به.بود خوابیده من مثه

 تا گرفته سنگک نون و پنیر از.بود خونه آشپز سط میز یه.زد

 .چی همه خالصه.عسلو و کره شیرو پرتقالو آب

 

 کنی؟ سالم ندادن یاد بهت.ماهت رو سالم:  -

 

 میگشتم دنبالتون داشتم سالم:  -

 

 میشی؟ بیدار صبح وقت این همیشه:  -

 

 چنده؟ ساعت مگه:  -
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 دوازده حدود:  -

 

 که روزایی خصوص به خیزم سحر همیشه من عکس بر نه:  -

 دارم مدرسه

 

 واسه گفتی خودت که دیروز هم امروز از هم معلومه آره:  -

 بگیری مرسی تاکسی شدی مجبور.موندی خواب مدرسه

 

 کنم؟ خواهشی یه میشه:  -

 

 بله؟:  -

 

 نبرید؟ کار ه را واژه این انقدر میشه:  -
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 واژه؟ کدوم:  -

 

 مرسی تاکسی دیگه همین:  -

 

 کلمش؟ یا نمیاد خوشت خودش از:  -

 

 تاش دو هر از:  -

 

 ...نمیادو خوشت خوبه آهان:  -

 

 مشغول خرخره تا تعارف بی نشستمو میز سر ندادم جوابشو

 من شایدم یا بود مزه خوش خیلی شدموخداییش خوردن

 مفصلی همین با همیشه هم مادرم آخه.بودم کرده ضعف زیادی

 .نمیکردم استقالب زیاد من اما میکرد حاضر صبحانه
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 خیلی آقا این اگه حتی ودم کرده فکر خیلی خودم با دیشب

 اون توی این از بیشتر که نبود جایز من بود هم مهربون پاکو

 باهاش صبحانه خوردن از بعد گرفتم تصمیم بمونم کلبه

 همیشه شما:  گفتم نوشیدمو چاییم از جرعه یا.کنم صحبت

 میخورید؟ انقدر

 

 چطور؟:  -

 

 میخورید دارید وقته خیلی آخه:  -

 

 ماکروفر میگه دیگ به دیگ:  -

 

 بله؟:  -

 

 غذا میکنه ایجاد مزاحمتی شما واسه مگه حاال هیچی:  -

 من؟ خوردن
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 شدم کنجکاو فقط نه:  -

 

 زیادی اهمیت صبحانه یه فقط نیستم خوری پر آدم من نه:  -

 میدم

 

 کنم شروع خودم دوباره شدم مجبور نکردم صحبتی دیگه

 

 بمونم اینجا این از بیشتر نمیتونم من: 

 

 چه من به:  -

 

 میرم خودم بدید نشون من به راهو شما اگه خب:  -

 

 نمیشه مرسی؟ تاکسی با:  -
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 چــرا؟:  -

 

 نمیتونم متاسفاه منم بری نمیتونی.دوره شهر از خیلی اینجا:  -

 .کنم همراهیت

 

 .نگرانن اونا چی؟ مادرم پدرو پس:  -

 

 اونایی؟ نگران فقط:  -

 

 اصا نیسم راحت اینجا من هست خودمم واسه اما آره:  -

 بمونم؟ که داره دلیلی چه بمونم اینجا نمیخوام

 

 بعد.موقتیه بمونی بیای که نکرده باز خونه مسافر کسیم:  -

 خانوادت پیش میری مدت چند
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 کی؟ تا آخه:  -

 

 بیشتر شایدم ما دو شایدم روز دو شاید:  -

 

 جام از گرفت گریم نبینم خانوادمو ماه دو ممکنه اینکه فکر از

 ...رفتم دستشویی شمت به شدمو بلند

 

 نگاه خودم ی چهره به خوب ایتادم دستشویی ی ایینه جلوی

 انداخته گل لپاش همیشه که کسی بود؟ یاسمین این.کردم

 شده وزغ شبیه بیشتر نمیشد؟ محو لباش روی از خنده بودو

 بیرون دستشویی از زدمو صورتمو سرو به آی.بودم

 : بود ایستاده در پشت.اومدم

 

 کردی؟ گریه: 
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 کی؟:  -

 

 هست؟ اینجا هم ای دیگه کس تو منو از غیر مگه:  -

 

 باشید کرده گریه شما شاید ولی نه که من:  -

 

 خانوم کرده گریه کی که مشخصه چشات از کامال آره:  -

 کوچولو

 

 سن سال هجده-هفده کوچولو؟ خانم میگفت من به مدام چرا

 کی اصا راستی به.بود بزرگ بابا زیادی اون شایدم بود؟ کمی

 توی اون با االن من ود؟ سالش چند شد؟ پیداش کجا از بود؟

 نقش ذهنم در هم دیگه چرای کلی میکردم؟ چیکار کلبه این

 مبل روی و رفتم سالن به شدمو سواال بیخیال.بود بسته

 نشست کنارم اومدو نشستم
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 چیه؟ اسمت گفتی:  -

 

 چی؟ واسه:  -

 

 کردم لطف کسی چه به ببینم میخوام:  -

 

 انسانیتو ی وظیفه فقط میبینم میکنم فکر که االن لطف؟:  -

 دادی انجام

 

 تا بیاره سرت میخواست دلش بالیی هر میزاشتم بود حقت:  -

 شه حالیت انسانیت

 

 چیزی نباید من ولی میکنید سوال من از انقدر شما چرا اصا:  -

 بدونم؟ شما از

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 33

 دادم جوابتو شـــــاید بپرس.نپرسیدی چیزی که تو خب:  -

 

 یکی آخه پرسیدم؟ بود سوال اینم آخه) سالتونه؟ چند:  -

 بود کم چیت بود کم معدنیت آب بود کم نونت دختر بگه نیست

 ( کردی؟ سوال مزخرف انقدر که

 

 چطور؟:  -

 

 نداشتم خاصی منظور همینطوری:  -

 

 مطمنی؟:  -

 

 صد در صد که خودم از:  -

 

 دیگه؟ خب:  -
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 چی؟ دیگه خب:  -

 

 بود؟ همین سواالت:  -

 

 نه:  -

 

 بپرس خب-: 

 

 دارم سوال خیلی وگرنه نمیشه روم:  -

 

 جذابن؟ و مهم همینقدر همشونم:  -

 

 برم صورتش تو جکیجانی حرکت یه لحظه اون میخواست دلم

 .کنه برخورد چجوری نخبه یه با بمونه یادش دیگه ی دفعه که
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 نمکید؟ با انقدر همیشه شما:  -

 

 چطور؟ نه:  -

 

 میریزه روتون سرو از داره نمک کردم حس آخه:  -

 

 شدم اینطوری دادم نجات تورو وقتی از نه:  -

 

 .داشتم شما واسه سودی یه من پس خوبه:  -

 

 ای دقیقه سی شدیم ساکت هردومون کردن کل کل یکم از بعد

 : گفتم که میگذشت حاضر سکوت از

 

 رفته سر حوصلم من:  -
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 کوچولو خانوم نیست اطراف این بازی پارک شرمنه:  -

 

 کوچولو؟ خانوم نگی من به میشه:  -

 

 کوچولو؟ خانوم چرا:  -

 

 بزرگ ـا بابــ میاد بدم چون:  -

 

 بزرگم پدر باد بابابزرگ واژه گفتن با دلیلی هیچ بی

 پدر ی خونه فامیل ی همه جمعه هر.بود جمعه امروز.افتادم

 ...اینجام من حاال و میشدیم جمع بزرگ

 

 : 5 فصل
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 اینکه خصوص به بود شده گرم خیلی هوا.بود ظهر نزدیکای

 که رو آقایی.نبود خبری هم سرما ننه از بودو اسفند نزدیکای

 خیلی که واقعا.نکردم پیدا اطرافم رو نمیدونستم اسمشم هنوز

 یه مانتوم زیر.انداختم مبل روی و آوردم در مانتومو.بود گرم هوا

 روی هم رو ام مغنعه.بودم پوشیده رنگ آلبالویی ی تنه نیم

 آخ.کشیدم دراز مبل روی دوباره راحت خیال با و انداختم مبل

 هیچ بودم کلبه توی که روزی سه این.میداد کیــفی چه که

 شروع اراده بی.نداشتم آرامش حس لحظه اون اندازه به وقت

 فراموش چیزو همه راستی راستی انگاری. کردم خوندن آواز با

 : بودم کرده

 

 جونم تو به وابستست چون/نمیتونم نگذر من از

 

 زندونم تو دستات از دور آخه/هاتو نفس به محتاجم

 

 .زندونم تو دستـــات از دور آخه
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 سر پشت از هاشو قدم صدای که بودم خوانندگی اوج در

 مبل روی کردمو قطع خوندنمو آواز تنها ندادمو اهمیتی.شنیدم

 .نشستم

 

 ؟ وضعیه؟ چه این:  -

 

 وضع؟ کدوم:  -

 

 کردی درست خودت واسه که وضعی همین:  -

 

 بابابزرگ نمیبینم خاصی وضع که من:  -

 

 خوشم اصال بازیا مسخره این از من بپوش لباساتو پاشو:  -

 نمیاد
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 لباسم؟ بی االن مگه لباس؟ کدوم وضع؟ کدوم:  -

 

 بودن لباس بی از کمی دست پوشیدی که اونیم:  -

 .بود تر سنگین نمیپوشیدی.نداره

 

 هیچ.میپوشم لباس باشم داشته دوست که هرجوری من:  -

 نظر من پوشیدن لباس ی نحوه مورد در حاال تا هم کسی

 .دارید نگه خودتون واسه نظرتونو هم شما خواهشا.نداده

 

 بدم نظر میخوام نفر اولین عنوان به من جــدی؟:  -

 

 بابابزرگ بده خب:  -
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 تنت از پاشو اما است معرکه اصا.نازه خیلی خوشکله خیلی:  -

 رفتی وقتی بزار.نیست اصوال و ادا این جای جا این بیار درش

 .نه اینجا اما بپوش لباس داشتی دوست که جور هر خونتون

 

 لباس همینجوری من نبری خانوادم پیش منو که وقتی تا:  -

 . شم پو می

 

 واقعا؟:  -

 

 واقعا بله:  -

 

 نیست هم بد میینم میکنم فکر که االن راستش.خوبه خیلی:  -

 .میریم سودی یه هم ما.دیگه تماشاست هم فال هم حال هر به
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 تا میکنه اذیتم داره میدونستم اینکه با.ترسیدم حرفش از

 بیشتر خاطر اطمینان واسه بازم لمل دم انجام میخواد که کاریو

 : گفتم مانتو پوشیدن با زمان هم پوشیدم برداشتمو مانتومو

 

 این از بیشتر خواستم فقط.ترسیدما نکنی فکر وقت یه:  -

 نخوری حرص

 

 میگی راســت که تو باشه:  -

 

 : نشستم مبل روی ندادمو بهش جوابی دیگه

 

 چیه؟ اسمت نگفتی:  -

 

 مهمه؟ مگه:  -
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 حدودی تا:  -

 

 یاسمین:  -

 

 قشنگیه اسم:  -

 

 ممنون:  -

 

 : کرد شروع لحظه چن از بعد اما گذشت سکوت به لحظه چند

 

 پدر کردم باز چشم وقتی از دوسالمه بیستو.نیماست اسمم

 فوت بوده باردار من سر مادرم که زمانی درست پدرم.نداشتم

 خوبی نستا مالی وضع.خوبیه و مهرون زن خیلی مادرم.کرد

 مادرم.نداشتیم زیادی نگرانیه بابتا این از خداروشکر.داشتیم

 خیلی.مالی نه و عاطفی لحاظ از نه.نگذاشت کم واسم هیچی

 خواهرم یه.بیارم یاد به پدریو بی حس که میومد پیش کم
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 مثه هم واقعا مهتابه اسمش.بزرگتره خودم از سال دو.دارم

 بودیم خوبی ی خانواده.میدرخشه خوبیا تو همیشه مهتاب

 دوست همو خیلی مهتاب منو.نبود سرمون باالی پدر که اگرچه

 برادرای خواهرو بهترین بگم میتونم جرعت به.داشتیم

 بود ساله شانزده مهتاب و بود سالم ده چهار من وقتی.دنیاییم

 سالگیش دوازده از قشنگیه دختره.اومد خواستگار واسش

 خواستگارای ی همه با خواستگار این اما.داشت خواستگار

 همو هوشنگ هم و مهتاب هم چون داشت فرق مهتاب دیگه

 به دیوار ی همسایه.بود هوشنگ اسمش آره.داشتند دوست

 واسه کنه ازدواج مهتاب که نداشتم دوست من.بود دیوارمون

 از که نداشتم دوست من اینکه هم و بود کم سنش هم اینکه

 در روز یک که بود داده قول بهم ها بار که هرچند.بره پیشم

 انقدر هوشنگ میدیدم که هم وقتی اما.خونمون میاد میون

 .میشد راضی قلبم داره دوست مهتابو

 

 و خونه سر رفتن گرفتندو ساده مراسم یه باالخره

 دختره یه ی اندازه اما بود سالش شانزده مهتاب.زندگیشون

 روی چشم.میکرد درک رو مسایل و میفهمید ساله سه بیستو
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 سالگی هجده سن در هم مهتاب گذشتو دوسال گذاشتیم هم

 سینا اسمشو که خوشکل مپلو تپل ی بچه یه.شد دار بار

 خیلی اینکه با بود جذاب و خوشکل هم هنوز مادرم.گذاشتیم

 زیادی خواستگارای.بود نداده دست از زیباییشو اما میکرد کار

 چی نمیدونم.نمیشد کدوم هیچ با ازدواج به راضی اما.داشت

 خواستگاراش این از یکی به مادرم که افتاد اتفاقی چه و شد

 از خصوص به بود شده تنها خیلی داشت حق.داد مثت جوابه

 و درس توی سرم که منم.بود کرده ازدواج مهتاب که زمانی

 داشتنو پدر طعم نمیومد بدم هم خودم.بود خودم مشق

 ...بچشم

 

 اکبر ی خونه توی ما بعد به اون از و کردن ازدواج حال هر به

 که داشت دختر یه اکبر.میکردبم زندگی ناتنیم پدر یعنی آقا

 یک در اکبر همسر.بود شیدا اسمش.بود کوچکتر من از دوسال

 داشتم دوست خیلی شیدارو من.بود رفته دست از صانحه

 اما.بود جذابی دختر.میکردم محبت بهش.مهتاب مثل درست

 دارم شیدا به من که حسی فهمیدم شد سالم هجده که وقتی
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 فکر خودم با مدام.نیست داشتم مهتاب به که حسی مثل

 .شدم شیدا عاشق که رسیدم نتیجه این به باالخره تا میکردم

 

 مارو همه چون بود سخت واسم هرکسی به موضوع این بیان

 این جز چیزی هم اکبر و مادرم حتی.میدونستند برادر خواهرو

 امتا گم شیدا خود به خواستم بار چند.نمیکردند فکر

 در نظرش بزنم بهش حرفو این اگه میکردم حس.نتونستم

 .میکنه پیدا من به نسبت بدی حس و میکنه تغییر موردم

 

 به میشد بیشتر شیدا به من ی عالقه روز هر گذشت سال یک

 به شدنش بزرگ همراه و میشد بزرگتر او اینکه خصوص

 دوست اصال.بودم حساس خیلی روش.میشد افزوده جذابیتشم

 غیرت حساب به اما میدونستن اینو همه.بره جایی تنها نداشتم

 .بودند گذاشته برادرانم

 

 ازم و نمیکرد توجهی حرفام به شیدا دیگه که بود مدت یه

 عجیبی ی شوره دل.میرفت بیرون خونه از مدام.نمیبرد حساب
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 که اش اجازه.میرفت بیرون دوستاش با که وقتی میگرفتم

 بهش مادرم حدودی تا و اکبر اجازرو این.نبود من دست

 و شیدا ی رابطه به رفته رفته گذشت که مدت یه.میدادند

 با هم باز که بود شده حاضر که روز یک.کردم شک دوستاش

 راه سرش پشت که گرفتم تصمیم بره بیرون دوستاش

 داشتم دوست.دلیلی هیچ بدون بودم شده کنجکاو.برم

 .میکنن چیکار و میرن کجا بدونم و ببینم دوستاشو

 

 به پشتش دیگه تاکسی یک ا منم افتاد راه و گرفت تاکسی یه

 دوستاشو.شدم پیاده منم شد پیاده زعفرانیه سر. افتادم راه

 از اصال راستش.میکردند پرسی احوال و سالم باهم که دیدم

 ناجور و داشتند غلیظی آرایش.نیومد خوشم دوستاش ظاهر

 همون که نیمکت یه روی شیدا خالصه.بودند پوشیده لباس

 جلوی و آورد در کیف یه دوستاشم از یکی.نشست بود اطراف

 بیرون آرایش لوازم کیف داخل از شیدا که دیدم گرفت شیدا

 خودم با نود کردن آرایش اهل اصال شیدا.میکنه ارایش و میاره

 اکبر از شاید.بیرون بیاد و نمیکنه آرایش خونه از چرا خب گفتم

 پس بود اینطور اگه اما میبرد حساب من از هم شایدم میترسید
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 با اون از بعد میرفت؟ نره بیرون میگفتم بهش که وقتی چرا

 چیز دیگه هم اون بعداز رفتندو شاپ کافی یه به دوستاش

 اون از بعد منم بازگشت خونه به شیدا.ندیدم مشکوکی

 ...برگشتم

 

 برگشتو من سمت به اون از بعد و انداخت نگاهی پنجره ه نیما

 : گفت

 

 خیلی چون شاید گفتم تو به حرفارو این چرا نمیدونم:  -

 که ممنون بزنم حرف یکی با داشتم دوست.بودم شده سنگین

 که ممنونم همینجاشم تا اما نبود حرفام تمام این.کردی گوش

 .کردی گوش

 

 ی ادامه که داشتم دوست خیلی.کردم نگاهش مبهوت ماتو

 مثل منم بود کرده فکر حتما پس. بشنوم زندگیشو داستان

 با منم بود؟ کرده غلطی کار چه شیدا مگه اخه اما.شیدام

 ...میکنم آرایش منم.میرم بیرون دوستامم
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 بوده شده عاشق اخالق بد بزرگ بابا این بودم فهمیده اینکه از

 : گفت نیما که شد باز خر ی اندازه دهنم گرفتو خندم

 

 میخندی؟ چی از:  -

 

 تو از:  -

 

 دلقکم؟ مگه من؟ از:  -

 

 شدی عاشق که میخندم این از نه:  -

 

 داره؟ خنده عاشقی:  -

 

 نی...ش...خ...خ خیلی آخه نمیاد تو به ولی نه:  -
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 رفت خونه آشپز سمت به کردو اکتفا کوتاهی لبخند به

 

 میخوری؟ چیزی:  -

 

 لطفا گالسه کافه آره:  -

 

 پرسیدم جدی نریز مزه:  -

 

 میخوام یخچالو توی شکالتای اون.خوب خیلی:  -

 

 نمیشه اونا:  -

 

 چرا؟:  -
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 خاصه نفر یه واسه چون:  -

 

 شیدا؟ نکنه:  -

 

 چطور؟ آره کن فکر:  -

 

 همینجوری:  -

 

 هم روی شدو خسته چشمام کم کم.نزدیم حرفی هم با دیگه

 ..رفتند

 

 : 6 فصل

 

 آب دوش صدای کردم حس کردم باز که چشامامو

 همیشه از تر دلتنگ.حموم رفته نیما که فهمیدم.میاد
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 که میزدم قدم سالن توی همینطوری.خانوادم دلتگ.بودم

 چند داشتمو ورش.بود میز روی که ای روزنامه به خورد چشم

 : آگهی یه ه خورد چشم که شدم ور اون و ور این ای صفحه

 

 گمشده گمشده

 

 به...مورخ شنبه از مهرورزی یاسمین نام به ساله هفده دختری

 نگشته باز تاکنون و شده خارج خانه از مدرسه به رفتن قصد

 کند حاصل تماس... ی شماره به میشود تقاضا جوینده از.است

 .نماید دریافت کثیری پاداش و

 

 پیدا گوشیشو کوتش سر رفتم.حمامه نیما که اومد یادم یهو

 گوشی ی شماره بود فرصت بهترین نبودش که االن.کردم

 اونم گرفتم مادرمو ی شماره.نمیداد خط.گرفتم پدرمو

 که رسید فکرم به.نمیده آنتن اصال اونجا که فهمیدم.همینطور

 زدم رو ok تا.میگرفت رو اضطراری موارد.بزنم زنگ 110 به

 : پریدم جام از متر سه من و شد پیداش یهو
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 میکنی؟ چیکار داری:  -

 

 ن.ن..م تش.ت..سس...را:  -

 

 این از هم دیگه.من به بده گوشیو بدی توضیح نکرده الزم:  -

 .میاد باال سگم روی وگرنه.نکن احمقانه کارای

 

 دستشویی سمت به کنان گریه و دادم بهش گوشیو

 دستشویی به میشدم ناراحت موقع هر داشتم عادت.رفتم

 .نبینه اشکامو کسی تا میرفتم

 

 که میکردم گریه و بودم دستشویی توی ساعتی نیم کنم فکر

 .کردم حس دلم زیر دردی یهو
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 عادت موعد بله.بود اتفاق این واسه زمان ترین بد این.نه وای

 میگفتم؟ نیما به میکردم؟ چیکار باید حاال.بود رسیده ماهانه

 .نه وای

 

 شدت از. موندم دستشویی توی هم دیگه ساعت یک حدود

 صداش که میریختم اشک فقط و بودم نشسته زمین روی درد

 : اومد

 

 میکنی؟ چیکار تو اون ساعته یک:  -

 

 ندادم جوابی

 

 اون.کن باز رو د یاسی؟ یاسی؟ یاسمین؟ کوچولو؟ خانوم:  -

 درو خوبه؟ حالت کردی؟ قفل درو چرا میکنی؟ چیکار داری تو

 یـاسمین؟.کن باز

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 54

 یهو.نداشتم هم دادن جواب توان حتی داشتم بدی حس خیلی

 .شد داخل نیما و شد کنده جا از وحشتناکی طرز به در

 

 البته و کرد تعجب خیلی دید هوا و حال اون توی منو که وقتی

 بهش چجوری که نمیدونستم هنوز من اما.ترسید یجورایی

 .بگم

 

 هان؟ نمیدی؟ جواب چرا:  -

 

 کردم گریه فقط

 

 خوبی؟ شده؟ چیزیت چه.دختر هستما تو با:  -

 

 م...ل..ل...د...د:  گفتم زحمت هزار با
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 ببینم پاشو میگی؟ چی:  -

 

 که کردم سعی خیلی. کرد بلند زمین از و من و اومد سمتم به

 چه میفهمید کردنم بلند محض به چون کنه بلندم که نزارم

 افتاد نگاهش لحظه یه.کرد بلند منو باالخره و نتونستم اما.خبره

 انداختمو پایین سرمو باشرمندگی.دستشویی های کاشی روی

 .نکردم نگاه بهش

 

 تو؟ اون نشستی ساعت یک نگفتی؟ بهم چرا:  -

 

 میخوام ذرت...معذ... ن...م:  -

 

 من بایست همینجا لحظه چند میکنی؟ خواهی عذز چرا:  -

 میگردم بر و بیرون میرم

 

 باشه:  -
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 های کاشی به و بودم ایستاده تنها ای دقیقه سی حدود

 جلوی اتفاقا ی همه لحظه یه.بودم شده خیره دستشویی

 جان.نیما خیریه به دست.من دزدی.شدند رد چشام

 ...و خانوادم.خونه این.سالمتیم.خودم

 

 من.بود مهربونی دزد چه اره اگه بود؟ دزدیده منو نیما راستی به

 و بود مهربونی ادم چه که جدا...دزدام اینجور عاشق شخصا

 استفاده فرصت از بود ای دیگه پسر هر حاال زیر به سر البته

 نیما که بودم فکر توی.میکرد مسخرت کمش کمه و میکرد

 برگشت

 

 خودم شلوارای و بلوز از یکی واست راستی.اتاقم توی برو:  -

 بپوش گذاشتم هم رو
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 شدم که اتاق وارد.رفتم اتاقش سمت به انداختمو پایین سرمو

 عکسای از بود پر اتاقش.شدم خشک سرجام لحظه چند

 لب.کوچک نسبتا بینی.کمونی های ایرو.آبی چشمای با دختری

 .ای قهوه موهای و کوچک های

 

 نیما که باشه بود ممکن ای دیگه کس چه.بود شیدا حتما پس

 یه.شیداست که شدم مطمن باشه؟ زده دیوار به عکساشو

 اینکه از نشدم حال خوش زیاد.شد حسودیم شیدا به لحظه

 ناراحت چرا راستی ه.بو نیما اتاق دیوار به عکساش تمام

 خودمو ی چهره داشت؟ اهمیتی چه واسم نیما مگه شدم؟

 قهوه موهای با دختری من:  کردم مقایسه شیدا با ای لحظه

 کوچک های ولب متوسط بینی. رنگ ای قهوه های چشم ای

 داوری این هم شاید یا بود تر زیبا من از شیدا راستی به.بودم

 داشتمو نیاز االن که چیزی همه افتاد تختش به نگاهم.بود من

 که هم رو هایی لباس ناچار به کشیدم خجالت باز.بود خریده

 ...رفتم بیرون پوشیدمو بود گذاشته واسم
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 : گفت و خنده زیر زد نیما یهو

 

 فیل لباس توی مورچه مثه شدی دار خنده لباس این تو خیلی

 .بزن باال آستیناتو اون اقل حد

 

 هم خیلی عکس بر نبودم رنجی زود ادم من برخورد بهم یهو

 شده اینجوری مدت این توی چرا نمیدونم اما بودم طبع شوخ

 قطره دادم اجازه نیما به توجه بی.گرفت گریم یهو. و بودم

 و ایستادم پنجره جلوی و رفتم.کنن خیس صورتمو اشک های

 اما بود سرد هوا خیلی.رفتم باغ به اون از بعد کردم مکث کمی

 و بزنم داد و بکشم عمیق نفس داشتم دوست وجود این با

 از دوری بخاطر شاید.داشتم عجیبی حال یه نمیدونم.کنم گریه
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 چه.افتادم مادرم یاد به.نمیومد نظر به اینطور نه اما بود خانوادم

 بغلش محکم بودو پیشم داشتم دوست.مهربونه قدر

 به رو توجهم نیما صدای که بودم غرق خودم فکر در.میکردم

 : کرد جلب خودش سمته

 

 یاسمین؟:  -

 

 کوچولو خانوم پس کرد؟ صدا اسم به منو اون یاسمین؟ چی؟

 و دستشویی داخل.بود کرده صدا اسم به منو دوبار االن تا چی؟

 چرا اما.کرده صدا اسم به منو اینکه از داشتم خوبی حس.االن

 داشتم؟ خوبی حس

 

 لباس اون توی فقط نداشتم بدی قصد ببخشید:  -

 راستش...چیزه

 

 چی؟ راستش:  -
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 .همین میشی بامزه خیلی من لباسای توی راستش خب:  -

 

 هان؟ مسخره؟ یا مزه با:  -

 

 .بامزه العاده فوق میگم جدی اینو نه:  -

 

 تعریف من مزگی با از داشت نیما یعنی میاوردم در شاخ داشتم

 لبخندی روش به اگاه خود نا کرد؟ خطاب مزه با منو میکرد؟

 .داد جواب بهم لبخندی با هم او که زدم

 

 آشتی؟:  -

 

 نمیکنم قهر وقت هیچ من:  -
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 کوچـلو دختر تو به آفرین جدی؟:  -

 

 بــزرگ بابا تو به آفرین:  -

 

 نه؟ خوبیه هوای:  -

 

 زدن قدم واسه میده جون آره:  -

 

 بزنیم؟ قدم میخوای:  -

 

 نمیاد بدم:  -

 

 : گفت یهو میزدیم قدم که همینطور

 

 کنم؟ تعریف واست زندگیمو ی ادامه داری دوست
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 آرهـ:  -

 

 داره؟ شرط یه اما:  -

 

 چی؟:  -

 

 بگی خودت از کوچولو یه تو هم بعدش اینکه:  -

 

 قبول باشه:  -

 

 کارای میشدم تر باریک شیدا های رفتار در روز به روز:  -

 بی.میداد سر قهقه بلند یهو بیخودی.میکرد عجیبی

 جلف لباسای.میکرد آرایش من جلوی دیگه رودربایستی

 صرف خونه از خارج رو وقتش از زیادی مدت.میپوسید

 ...میکردو
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 نداشت سابقه. برگشت خونه به که بود دوازده ساعت شب یه

 سرش پشت منم رفت اتاقش به.خونه برگرده دیر حد این تا

 که وقتی.دادم جوابشو منم کرد سالم دید منو وقتی افتادم راه

 انگار که بویی یه.میداد بدی بوی دهنش کرد باز دهنشو

 خودم روی به.باشن کرده قاتی هم با سیگارو و مشروب

 از عطش از شب نصفه.اومدم بیرون به اتاقش از و نیاوردم

 اتاق.رفتم خونه آشپز به خوردن آب واسه. شدم بیدار خواب

 شنیدم صداشو که شد این.بود خونه آشپز کنار درست شیدا

 میزد حرفایی یه میخندید.میکنه صحبت تلفن با داره فهمیدم

 حرفاش از.باشه بلد اصال شیدا نمیکردم فکر وقت هیچ که

 تصمیم. بره جایی یه باید 9 ساعت شب فردا که فهمیدم

 ...کنم تعقیبش شب فردا که گرفتم

 

 گفته مامان به.برم سرش پشت تا شدم حاضر شد شب فردا

 یه وارد.رفتم دنبالش قدم به قدم.دوستاشه از یکی تولد که بود

 تولد یه که فهمیدم میشدن خونه وارد که ادمایی از.شد خونه
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 وارد مهمونا از یکی عنوان به منم.نیست ساده ی دخترونه

 هم من هستم کی طرف از که پرسیدن که وقتی.شدم

 توی گشتم هرچی شدم که خونه وارد.دادم شیدارو مشخصاته

 تک تک.شدم نگران.نکردم پیدا شیدارو سیاهی و شلوغی اون

 پیداش اتاقا از یکی توی باالخره تا.گشتم خونرو اتاقای

 زبونم نه اصا.کردم پیداش حالتی چه توی که نمیدونی.کردم

 زل شیدا به فقط.میشنید چیزی گوشم نه داشت بیان قدرت

 دیدن با.بود واقعی نه اما کردم بسته بازو چشمامو.بودم زده

 که خونه از.برگشتم فقط و نکردم اقدامی هیچ صحنه اون

 زل خونه به همونجوری که بود دقیقه ده درست بیرون اومدم

 هیچی دیگه واسم.گرفت همشونو و اومد پلیس که بودم زده

 جلب خودش به منو طرف اون ماشینی صدای.نبود مهم

 خود و بود اتاق تو که شیدا با که پسره اون ماشین داخل.کرد

 فرار گذاشتو گاز روی پاشو سریع پسره که.بودن سوار شیدا

 در مامور همه اون دست از چجوری نمیدونم هنوزم.کردند

 فکر توی مدام برگشتم پیاده خونه تا راهو تمام.رفتن

. بود شیدا شبیه دختره اون شاید.بودم کرده اشتباه نکنه.بودم

 رو صحنه و میکردم فکر هرچی اما.دیدم اشتباه من اصال شاید
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 اون و میگم دروغ خودم به که میشدم متوجه.میاوردم یاد به

 ذهنم تو ب خو خیلی پسره اون ی چهره.داشته واقعیت صحنه

 افشین اقا همون پسره اون خانم یاسمین بله.بود بسته نقش

 قبلش شب از تر گیر در من ذهن و میگذشت شب هر.بود

 مگه.شد مسایل این قاتی شیدا چرا نفهمیدم وقت هیچ.میشد

 پدر منم خب نداشت مادر اون اگه داشت؟ کمبودی چه

 هفته.نمیگذاشت فرقی اون و من بین که من مادر اما.نداشتم

 و شد افسرده هم اکبر.برنگشت خونه به شیدا اما گذشت ها

 به.شد همیشه از تر تنها باز هم مادرم.مرد کردو سکته آخرشم

 روز به روز هم مادرم.نبودم همیشگی نیمای منم اینکه خصوص

 این با میده دست از همسرشو که بود بار دومین این.شد تر پیر

 داده دست از هم رو من و دخترش انگار بار این که تفاوت

 شیدا از خبری هنوز اما میگذره ماجرا اون از سال سه االن.بود

 شناسایی پسررو.دادیم اطالع پلیس به ها بار.نیست

 این از که گفت همسایه اما آوردیم گیر خونشو ادرس.کردند

 .رفته محل

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 66

 اومده بیرون خونه از کردن خرید برای وقتی روز اون اینکه تا

 بهش تا دویدم قدرت تمام با.افتاد افشین به چشمم.بودم

 دنبالش و گرفتم ماشین یه منم شد ماشینش سوار.برسم

 تو و کرد ترمز تو پای جلوی که دیدم مسافتی از بعد.کردم

 .شدی سوار

 

 ظاهرت به اصال.نیست درستی آدم اون یاسمسن؟ چرا واقعا

 هم شیدا ی قیافه به که هرچند.باشی ها دسته این از نمیخوره

 ...که نمیومد

 

 سری یه خواستم فقط.مربوطه خودت به تو زندگی.بیخیال

 کمکت که حالم خوش ولی کنم اوری یاد بهت هارو تجربه

 پیدا افشینو زندگی محل تا کردی کمکم هم تو عوض در کردم

 گیر ادرسشو نتونستم کردم تالش چی هر سال سه.کنم

 .نداریم حسابی هم با دیگه پس.بیارم

 

 کوچولو خانوم بود من زندگیه تمام این خب
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 بزرگ بابا بود جذابی داستان:  -

 

 منتظرم خب:  -

 

 چی؟ منتظر:  -

 

 بگی خودت از دادی قول:  -

 

 .نداره جذابیتی هیچ.نیستا تو داستان مثه فقط باشه.آهـان-

 

 بابا بگو:  -

 

 خانواده یه از.سالمه هفده هستم یاسمین بنده خدا نام به:  -

 کارخونه پدرم.خرخونم نباشه خود از تعریفی.پولدار حدودا ی



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 68

 بگم؟ چی دیگه.شکوفست اسمش دارم خواهر یه.داره شیر

 خیلی و بودم باهاشون ابتدایی از که دارم دوست تا دو آهان

 .هستیم صمیمی باهم

 

 بغض میگفتم دوستام و ام خانواده از داشتم که همینطوری

 : دادم ادامه بود شده تنگ براشون دلم خیلی گرفت رو گلوم

 

 نشد قسمت وقت هیچ متاسفانه اما بودم پیانو عاشق کودکی از

 خیلی.نیستم بار و بند بی اما.هستم راحتی آدم.بگیرم یاد که

 هم تاحاال.بفهمن باهم دوتارو این فرق همه دارم دوست

 هم عاشق بدختانه یا خوشبختانه و نداشتم پسر دوست

 روز اون قبل شب چون من که میگم هم دیگه بار یه.نشدم

 صبحش چون و موندم ب خوا صبح بودم خالم پسر مهمونی

 اون سوار که شدم مجبور نیومد گیرم تاکسی مدرسه واسه

 .بشم ماشین

 

 همین؟:  -
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 نیست جذاب خیلی که گفتم:  -

 

 باشه:  -

 

 سوال یه:  -

 

 بپرس:  -

 

 به نه نمیزارم من بخدا خونمون؟ برگردم نمیزاری چرا:  -

 تو اذیت یا شکنجه واسه اقدامی نه و بدن خبر پلیس

 .خوبین و مهربون آدمای خانوادم خدا به برم بزار.بکنن

 

 نمیتونم نمیشه:  -
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 چـــرا؟:  -

 

 میگم.بگم نیست الزم.میدونم خودم دلیلشو.نمیشه که گفتم:  -

 یاسمین؟

 

 بلــه؟:  -

 

 میدی؟ انجام واسم کاری یه:  -

 

 داره شرط:  -

 

 چی؟:  -

 

 .خانوادم پیش برم بزاری باید:  -
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 سالمتیت از حدودی تا که کنیم کاری یه میتونیم اما نمیشه:  -

 شن خبر با

 

 داری؟ چیکار بگو حاال.میکشی زحمت:  -

 

... 

 

 از رو انتقامم و کنم پیدا شیدارو تا کنی کمکم میخوام ازت

 اقلش حد اما دیره خیلی سال سه از بعد میدونم.بگیرم افشین

 .میگیره آروم دلم که اینه

 

 چطور گیرم آغوش در مادرمو ببینم خانوادمو میخوام منم:  -

 مهمه؟ تو های خواسته فقط

 

 تو.نکرد درکم کس هیچ وقت هیچ.میکنم خواهش یاسمین:  -

 کنی قبول خواستمو ولی بیفتم پات دستو به حاضرم.کن درکم
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 کنم فکر باید:  -

 

 بگو بهم نظرتو صبح فردا پس باشه:  -

 

 باشه:  -

 

 بخیر شب پس:  -

 

 بخیر شب:  -

 

 به نه و میکردم فکر خودم به نه.نمیبرد خوابم چرا نمیدونم

 نمیدونستم خودمم. میکردم فکر نیما به داشتم تنها خانوادم

 کمک بهش داشتم دوست بود؟ کرده پر رو ذهنم تمام نیما چرا

 خشن و دل سنگ میرسه نظر به که هم ها اونقدر.کنم

 هنوز نکنه.شده اینجوری که زده دلش به سنگ نفر یه.نیست
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 چه؟ من به باشه داشته اصال خب باشه؟ داشته دوست شیدارو

 خیلی واسم.بگم دروغ خودم به نمیتونم نه ولی مهمه؟ واسم

 یه شایدم شکسته؟ دلش و شده ظلم بهش چون شاید.مهمه

 خودمو تصمیم.خوبیه حس خیلی هست که هرچی.گمنام حس

 ...رفتم خواب به یواش یواش گرفتمو

 

 به و شدم بلند جام سر از بود شده صبح کردم باز که چشمامو

 صبحانه واسه خوشکال میز اون از بازم رفتم آشپزخونه سمت

 : شد پیدا کلش و سر که میزدم ناخونک داشتم.بود چیده

 

 بخیر صبح:  -

 

 سالم:  -

 

 خانم تنبل علیک:  -
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 تنبل؟ چی واسه:  گفتم اخم با

 

 میخوابی خیلی چون:  -

 

 خوابیدم دیر بود مشغول فکرم دیشب بودم خسته نه:  -

 

 مشکوک؟ کی مشغول اا؟:  -

 

 حرفمو که نیما نام به دیوونه یه مشغول بگم میخواستم

 هندوانه چنگال یه.شدم خوردن صبحانه مشغول. خوردمو

 : گفت یهو دهنم بزارم که برداشتم

 

 نــخور:  -

 

 چیو؟:  -
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 هندونه:  -

 

 خودته؟ واسه چرا-

 

 آره:  -

 

 نیست؟ من واسه چرا:  -

 

 نیست خوب واست چون:  -

 

 ندارم حساسیتی هندونه به من:  -

 

 نیست خوب بخوری روزی چند تا االن ولی نداری میدونم:  -
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 پایین سرمو دیگه موضوعات کال دلدردمو و دیروز آوری یاد با

 : گفت لحظه همون.گذاشتم جاش سر هندونرو قاچ انداختمو

 

 کردی؟ فکراتو خب:  -

 

 آره:  -

 

 میکنی؟ چیکار:  -

 

 ...اما میکنم کمکت:  -

 

 چی؟ اما:  -

 

 ببینم خانوادمو بدی اجازه بهم باید:  -
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 خوب خودت.دیگه کنی کمک نمیخوای بگو خب خیلی:  -

 بدم انجام اینکارو نمیتونم میدونی

 

 بدم نامه یه بهشون بزار پس:  -

 

 گفت کردو فکر کمی

 

 قبول باشه:  -

 

 قبول منم:  -

 

 : زد یهوداد

 

 یاسی ایـــــول:  -
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 احساس. بود گرفته خندم کاراش از منم.خنده زیر زد یهو بعد

 کمک بود خوبی حس.بودم خوشحال هم و داشتم رضایت

 نیما به کردن

 

 به شروع و گرفتم نیما از کار خود و کاغذ یه صبحانه از بعد

 : کردم نوشتن

 

 میدونم هستم یاسی من.سالم عزیزم ی شکوفه پدرو مادرو

 حقیقت این اما خودمه طرف از نامه این که نکنید باور شاید

 دست که میشید متوجه.کنید نگاه مدرسمو دفترای و برید.داره

 هم هست نامه این توی هم من ی قورباغه خرچنگ خط

 خوب حالتون که وارم امید. شده تنگ براتون دلم خیلی.اونجا

 من جای.باشید داشته تحمل صبرو که میخوام ازتون.باشه

 سر که اومده پیش ها داستان سری یه.نباشید نگران.خوبه

 من دارید؟ اعتماد من به بابا مامان.میگم براتون همرو فرصت

 میدم قول بهتون من.نیفتاده برام هم اتفاقی هیچ.سالمم سالمه

 غصه دیگه بدید قول باید هم شما باشم خودم مراقب که
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 االن پس هستی قوی دختر میگی من به همیشه تو بابا.نخورید

 ممکنه که مشکلی هر پس از که بدون و کن اعتماد بهم هم

 برمیگردم زودی بدم انجامش دارم کاری یه.برمیام باشه

 

 یاسمین میبوسم رو همتون

 

 نامرو.بود افتاده نامه روی بر اشک قطره چند نوشتن حین در

 منتظرم نیما. کردم تنم رو ام مانتو گذاشتمو جیبم توی

 ...کردیم حرکت دادمو بهش خونرو بودآدرس

 

 : 7 فصل

 

 بیچاره گوشی اون.داشت فاصله شهر تا ساعت شش حدود

 شهر به رسیدن تا مدت تمام در.نده انتن که بود داشته حق

 اهنگ که هربار.میشد پخش ماشین توی که بود اهنگ یه تنها

 .میکرد پلیش نیما باز میشد تموم
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 نترسونم دنیا این از نرنجونم من از منو

 

 مدیونم تو آغوش به خوشیهامو دل تمام

 

 ویرونم که کن مدارا دلتنگم که دریا منو

 

 دیوار رو دوسایه این از باشم کم که روزی نیاد

 

 نسپار خدا دست منو دیره نگو زودی این به

 

 بود من ی خونه روزی که هست قلبت توی جایی یه

 

 بدرود نگو زودی این به دیره نگو زودی این به
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 میده گوش شیدا عشق به نیما که بود معلوم بود زیبایی آهنگ

 

 دیدن با که اونجایی از.بودم کرده حس خودم در رو چیزایی یه

 دوست.میخندیدم میخندید.میشدم ناراحت نیما ناراحتی

 دلیل بدون.بودم شده عاشق آره.باشه دیگری عاشق نداشتم

 ...اتفاقی.سریع خیلی.ای زمینه پیش هیچ بی

 

 ای دیگه کس...باختم عاشقی دنیای به نیومده ای فایده چه اما

 من واسه داشتنش دوست از تر وجالب...داره دوست رو

 هضم خودم واسه رو موضوع این.نداشت دوست منو نیما.میگه

 ایم خونه در جلوی دیدم که بودم فکرا این توی.بودم کرده

 

 سریع داخلو بنداز نامرو فورا شو پیاده خانوم یاسمین خب:  -.

 ...سریع.نبینتتا کسی یاسمین.شو سوار برگرد
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 برگشتم فوری انداختمو داخل نامرو شدم پیاده گفتمو ای باشه

 نامرو و نکنه باز درو نفر یه وقتی تا بود شده قرار.ماشین توی

 معلوم.شد پیدا شکوفه ی سروکله اتفاقی نریم اونجا از نبینه

 برش.دید پاهاش جلوی نامرو بره جایی میخواد بود

 شکوفه جیغ صدای که بودم شکوفه تماشای محو.داشت

 که بود مشخص مادرم چشمای از.کشوند در دم به مادرمو

 های اشک دیدن طاقت شدم ناراحت خیلی. کرده گریه خیلی

 اما زدند لبخند هم به هردو نامه خوندن از بعد.نداشتم مادرمو

 ...تلخ لبخند یه.بود دیگه جور یه مادرم لبخند

 

 راه به.دیدم سالم دوتارو اون چون بودم خوشحال هم من

 دستی سر ناهار یه.رسیدیم کلبه به ساعت چند از بعد.افتادیم

 .بکنم کوچک استراحت یه تا رفتم ن او از بعد و خوردیم

 

 یه.میشه پایین و باال هام گونه روی چیزی یه کردم حس

 حتما نیما؟.بود ممکنه غیر این نه دست انگشتای مثل چیزی

 دیگه نفر یه حتما.میدیدم خواب داشتم احتماال.بودم زده توهم
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 بود؟ اونجا هم ای دیگه کس نیما و من جز به مگه اما.هست

 داشتم حرارت این از.بود گرفته گر بدنم تمام.بود واقعی پس

 خطرناکی آدم نکنه بود؟ چی کار این از نیما هدف. میسوختم

 شده مشخص االن تا که بود ناک خطر اگه نه اما.باشه

 اون بود که هرچی.خانم یاسی نباش مطمن البته هم خیلی.بود

 اون توی تا زدم خواب به خودمو بیشتر.داشتم دوست رو لحظه

 روی از دستاشو نیما دقیقه سه-دو از بعد.بمونیم باقی حالت

 کنارم از( ممنونم ازت) ی جمله گفتن با و برداشت هام گونه

 .رفت

 

 همون شک در هم هنوز.شدم بیدار خواب ساعت یه از بعد

 به شرایطی هیچ تحت که دادم قول خودم به. بودم نیما حرکت

 .نیارم خودم روی

 

 : میداد تکون پاهاشو بودو نشسته ها مبل از یکی روی نیما

 

 سالم:  -



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 84

 

 خوابیدی؟ خوب سالم:  -

 

 نخوابیدی؟ تو مگه آره:  -

 

 نه:  -

 

 چرا؟:  -

 

 میکردم فکر داشتم:  -

 

 چی؟ به:  -

 

 بریزیم خوب ی نقشه یه اینکه به:  -
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 شد؟ چی خب آهان:  -

 

 افشینو.شی نزدیک بهش باید جورایی یه تو ببین:  -

 طرح یه باهاش باید بگم چجوری چیزه درواقع یعنی.میگم

 .شی نزدیک بهش بتونی تا بریزی دوستی

 

 عمرا شم؟ نزدیک عوضی اون به من چـی؟:  -

 

 فکر جورایی یه یعنی هستی عاقلی دختر تو یاسمین ببین:  -

 پشتتم جور همه من.بترسی نباید پس. باشی که کنم

 

 نیست کاسه یه توی اون تو دست باشم مطمن کجا از اصال:  -

 سرم بالیی میکنی تضمینی چه.درست ادم تو اصال یا هان؟

 نیاره؟
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 نزدیک بهش میخوام فقط.بیاره نمیزارم یاسمین نه:  -

 اعتماد بهم.ریختم هم رو بعدیش های نقشه تک تک.شی

 نداری؟

 

 کامل نه راستش خب:  -

 

 داری حق:  -

 

 کنم؟ چیکار باید حاال خب:  -

 

 جورایی یه. بگیری قرار راهش سر مدام خوام می ببین:  -

 ...شی دخترش دوست.شی آشنا باهاش

 

 ولی بمونم خانوادم از دور عمر یه حاضرم.عمرا بلــــه؟:  -

 من نیما اقا.عوضی تون کی؟ اونم.باشم نداشته پسر دوست

 .بود هم خوا ن و تم نیس ها برنامه اینجور اهل
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 دخترش دوست واقعا نخواستم تو از که من!یاسمین:  -

 !همین.کنی بازی دخترو دوست نقش فقط خواستم.بشی

 

 داره؟ شیدا کردن پیدا به ربطی چه ها برنامه این حاال:  -

 

 اون با دوستی مدت یه از بعد که شنیدم نفر چند از:  -

 و میزاره قرار یه میاد خوشش ازشون بیشتر که دخترایی

 برشون روز چهار-سه از بعد و جایی یه میبرتشون

 .کنیم پیدا شیدا از اثری بتونیم اونجا میزنم حدث.میگردونه

 

 فکر هیچ! برم؟ کجا روز چهر سه!!نــداره خطر گفتی که تو:  -

 قصد من نیما اقا نه بیاره؟ سرم میتونه باالهایی چه کردی

 بشم سوخته دهن و نخورده اش نمیخوام اما.دارم کردن کمک

 .بیفته اتفاقی واسم و
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 یاسمین؟:  -

 

 هان؟:  -

 

 مراقبتم؟ جوره همه که کنم ثابت میتونم چطوری:  -

 

 یه ممکنه باز باشی مراقبم که قدرم هرچه ولی نمیدونم:  -

 .بیاره سرم بالیی یه یهو جایی

 

 میدونم. نیفته واست اتفاقی هیچ که میدم قول بهت من اما:  -

 ازت اما نیست ای ساده کار غریبه پسر یه به کردن اعتماد

 که میکنم التماست.کن اعتماد من به بار این میکنم خواهش

 اگه.نشدی عاشق تو یاسمین.میفتم پاهات دستو به کنی کمکم

 !!کنی درکم میتونستی بهتر خیلی بودی شده
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 خبر وقتی نیما؟ اقا میگی چی بودم؟ نشده عاشق واقعا من

 حس یه چرا پس نشدم عاشق اگه.نزن مفت حرف نداری

 مشغول برم؟ مرگ پای تا حاضرم بخاطرت دارم؟ تو به عمیق

 کرد صدام نیما که بودم فکرا این

 

 یاسی؟:  -

 

 چیه؟ هان؟ بله؟:  -

 

 نیست؟ حواست چرا دختر تو کجایی:  -

 

 هست حواسم جا هیچ چیزه من:  -

 

 میکنی؟ چیکار حاال خب:  -
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 چی؟ واسه:  -

 

 خوبه؟ حالت یاسمین بابا ای:  -

 

 دارم درد سر یکم.نه راستش نمیدونم آره من:  -

 

 میخوای؟ مسکن:  -

 

 بگو برنامرو حاال خب.ممنون نه:  -

 

 بوق واست باش مطمن بایست خیابونشون سر عصر فردا

 اون که ای خونه همون میبرتت قطعا بعدش.شی سوار تا میزنه

 پیش چی ببینیم باید نمیدونم نبره هم شاید البته.یردت دفعه

 بهت نزار فقط میکنم تعقیبتون سرتون پشت مدام هم من.میاد

 بشه نزدیک بهت خواست اگه.بخوره مشروب یا شه نزدیک
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 میتونی تا.شید اشنا بیشتر بهتره که بگو و بیار در ادا واسش

 باشه؟ شو اشنا باهاش

 

 پستش تو دفعه اون که همونم من که شد متوجه اگه:  -

 چی؟ خوردم

 

 یادش.میکنه سوار دختر تا شش-پنج روزی اون نمیفهمه:  -

 لباس با و ساده خیلی تو بار اون اینکه خصوص به نمیمونه

 .بودی مدرسه

 

 باشه:  -

 

 کاناپه روی و گفتم بخیرو شب که بود اینورا ده های ساعت

 میشدم؟ بازی چه وارد واقعا بود مشغول ذهنم.کشیدم دراز

 

 میخوابی؟ قدر چه تنبل پاشو:  -
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 صبحه هفت ساعت تروخدا کن ولم:  -

 

 زشته.بنداز ساعت به نگاهی پاشو صبحه شش اصا آره:  -

 .ها باشه خواب ساعت این تا دختر

 

 نمیخوام صبحانه من داری؟ چیکار حاال:  -

 

 دارم باهات هم دیگه کار یه من ولی نخوری نمیشه که اون:  -

 

 شدم بلند جام سر از برق مثه

 

 کار؟ چــی:  -

 

 آرایشگاه بری باید ؟ میکنی هول چرا:  -



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 93

 

 چی؟ واسه:  -

 

 تو پاشو کنه؟ سوار رو یاسمین اقا افشین که نداری انتظار:  -

 .کوچولو خانوم شدی لولوها مثه. بنداز خودت به نگاه یه ایینه

 

 نیاز ها کوچولو خانوم.کوچولو خانوم میگی خودت که خوبه:  -

 .ندارن بازیا قرتی این و رفتن ارایشگاه به

 

 وقت واست توپ ارایشگاه یه نشو لوس دیگه پاشو:  -

 پاشو. است معرکه کارش.میره همونجا همیشه مهتاب.گرفتما

 .درایم شهر تا راه خیلی تنبل

 

 به ایینه تو زدم صورتم و دست به ابی و شدم بلند زحمت به

 قیافم نیما این نمیگفت هم ربط بی همچین کردم نگاه خودم

 .افتادیم راه به خوردن صبحانه از بعد.بود شده گودزیال شبیه
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 یاسمین؟:  -

 

 هان؟:  -

 

 با کن معرفی اکبری خودتو ارایشگاه به رسیدیم وقتی:  -

 باید میدونه خودش دیگه. گرفتم وقت واست خودم فامیل

 بیا شد تموم که کارت میمونم منتظرت پایین من.کنه چیکار

 .پایین

 

 خودم بود ساده اصالح یه بابا کنه؟ چیکار قراره مگه حاال: 

 .دیگه میدادم انجامش

 

 هست هم مو رنگ و ابرو نه:  -
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 قشنگی این به ارو.نمیام من خونه برگرد اصا.عمرا چی؟:  -

 من برگرد باش زود بشه؟ چی که ارایشگر دست بدم برم دارم

 .شدم پشیمون

 

 دیگه باالتر بره باید سنت یکم کوچولو خانوم اخه خب:  -

 

 به هم ساله دو بچه دیدم من که افشینی اقا اون بابا نه:  -

 میکنه سوار بخوره پستش

 

 من؟ بخاطر.یاسمین:  -

 

 (ببرن منو دل مردشور)بابا باشه:  -

 

 زیاد ها قبال.بود چهره اسمش.داشت نگه ارایشگاه یه جلوی

 کارشو که توپه ارایشگاه یه که بود معلوم.بودم شنیده اسمشو

 یه اوردم در شاخ بیشتر شدم که وارد.بلده خوب خیلی هم
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 خاصی کار ه مخصوص قسمتش هر که بود بزرگ خیلی سالن

 .بود

 

 خانوم؟ ببخشید.سالم:  -

 

 جانم؟:  -

 

 داشتم وقت امروز هستم اکبری:  -

 

 جون؟ نگین.بفرمایید.امدید خوش خیلی اکبری خانوم بهبه:  -

 .اومدن اکبری خانوم بیا

 

 ارایش و بلوند موهای با ساله یک و بیست - بیست دختره یه

 باهام اومدو جلو بود پوشیده هم بنفش تاپ یه که غلیظی

 میگرفتند؟ تحویل منو انقدر چرا.کرد پرسی احوال و سالم
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 که بود داده بهشون امروز بابته زیادی پول نیما احتماال

 .بودند شده اینجوری

 

 هام ابرو به نداشتم دوست که هرچند.کرد شروع کارشو نگین

 هامو ابرو وقتی ببینم که بود جالب خودمم واسه اما بزنم دست

 که هم مو رنگ به برسه چه حاال میشم شکلی چه میدارم بر

 غوغایی چه بود اینجا االن مامانم اگه وایـــــ.بزنم میخواستم

 .میشد

 

 این خیلی کردم نگاه ایینه تو خودمو شد تموم که هام ابرو کار

 متوسطی عرض و پهنا که هشتی های ابرو.میومد بهم ابرو مدل

 ایینه به دوباره نگاهی شد تموم که هم مو رنگ کار.داشت

 تغییر خیلی یدیدم ایینه داخل دیگرو نفر یه انگار یهو.انداختم

 سر شالمو اون از بعد کرد تحسین منو هم بودمونگین کرده

 ...رفتم پایین و کردم

 

 بزرگ خانوم سالم به به:  -
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 بزرگ؟ خانوم:  -

 

 نیستی کوچولو دیگه آره:  -

 

 لـــوس:  -

 

 شدی خوشکل چه:  -

 

 ممنون بودم خوشکل

 

 ناهار برای کباب جوجه راه در کریم حرکت کلبه سمت به

 اتاق به لباسم کردن عوض برای منم چید و میز نیما.گرفتیم

 موهای با دختری.انداختم خودم به نگاه یه آیینه توی.رفتم

 ای قهوه و هشتی های ابرو با.ای قهوه های چشم عسلی

 هام بازو تا موهام بلندی. گذاشتم رها باز موهامو.رنگ
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 نیمارو توجه میتونستم کاش.زدم خودم به چشمک یه.میرسید

 این با بودم دیده من که نیمایی لون نه اما کنم جلب خودم به

 .نمیکرد گم پاشو و دست چیزا

 

 دادی طولش چقدر:  -

 

 بودم؟ پایین قدر چه مگه:  -

 

 هست ای دقیقه بیست:  -

 

 ها میگذره زود زمان جدی؟:  -

 

 اهمیت بی کردم حس خودم روی نیمارو سنگین نگاه لحظه یه

 و بود پام و دست توی هام مو مدام. شدم خوردن مشغول

 که شد این بخورم حسابی و درست غذامو که نمیدادند اجازه

 کنم جمعشون سرم باالی تا برداشتم موهامو کش
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 میکنی؟ چیکار:  -

 

 میکنم جمعشون دارم مزاحمن موهام:  -

 

 دوست بیشتر باز موهای ها مرد.تره قشنگ همونجوری:  -

 .دارند

 

 خودم حال تو اصال.بودند کرده وصل هم برق انگاری لحظه اون

 بسته؟ یا باشه باز موهام من که بود مهم نیما واسه چرا.نبودم

 

 که ریخت صرتم روی دوباره موهام و شد شل دستم اراده بی

 .زد گوشم پشت اونارو و شد کشیده موهام روی نیما دست

 

 تره خوشکل اینجوری آهــان:  -
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 داستان که انگاری میشدم حاضر باید ناهار خورن از بعد

 .میشد شروع داشت

 

 شلوار مانتو دست یه واست من اتاق توی برو یاسمین:  -

 تا بیا زودی شو حاضر هست هم آرایش لوازم تا چند یه گرفتم

 .بریم

 

 اتاق دیوار بر شیدا های عکس هم باز رفتم نیما اتاق به:  -

 شیدا تو به لعنت اه.میکرد خودنمایی

 

 خط انواع تا لب رژ از افتاد ارایش لوازم ی جعبه به چشمم

 مانتو دست یک بود؟ بلد کارا این از هم نیما.بود توش ها چشم

 های نوار با رنگ آلبالویی مانتو یه.بود تخت روی هم شلوار

 هم بزرگ بابا.طالیی شال یه و رنگ آلبالووی شلواری و طالیی

 قرمز لب رژ یه. شدم کردن آرایش مشغول.بودا سلیقه خوش
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 و تیپ اون با قدر چه.کردم آرایش حشابی هم چشمامو و زدم

 نگاه اون دوباره رفتم باال وقتی. بودم شده عوض آرایش

 حال تو که انگار کردم حس خودم روی دوباره نیمارو سنگین

 : گفتم یهو نبود خودش

 

 ام آمـاده:  -

 

 میاد بهت خیلی:  -

 

 میاد بهم چی همه من میدونم:  -

 

 ماشین نیما که بودیم رسیده افشین ی خونه های نزدیکی به

 کرد متوقف رو

 

 یاسمین؟:  -
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 هان؟:  -

 

 هواتو هم خودم. میسپارمت خدا به شی پیاده باید همینجا:  -

 .کن اعتماد بهم دارم

 

 باشه:  -

 

 : گفت کردو دراز دستشو یهو

 

 باشی مراقب خودتم بده قول.ای فرشته یه تو.ممنونم بازم:  -

 

 دستاشو گرمای وجود تمام با.فشردم دستاش توی دستمو

 زمان داشتم دوست که بود هایی لحظه ازاون بازم.کردم حس

 از تر سریع نیما که شدیم خیره هم به لحظه چند.میشد متوقف

 کشید دستشو و اومد خودش به من
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 سالمت به:  -

 

 کردم خداحافظی ازش و زدم لبخندی

 

 که تو جونم خدا.)بیاد که تا شدم افشین منتظر راه چهار سر

 هوامو خودت میکنم اینکارو نیما به کمک برای من میدونی

 ( جون خدا نزار تنهام. باش داشته

 

 چندین.بودم ایستاده همونجور منتظر که میشد ای دقیقه سی

 من هدف یعنی من هدف اما.هیوندا تا جوانان پیکان از ماشین

 اینکار ی وسیله به میخواستیم فقط بلکه نبود چیزا این نیما و

 در که میدیدم نیمارو طرف اون از.کنیم پیدا دسترسی شیدا به

 محو. میداد قلب آرامش من به وجودش.نشسته ماشینش

 رو من تا.شد پیدا افشین ی کله و سر که بودم نیما تماشای

 ترمز پاهام جلوی و شد ماشینش سوار فورا دید خیابون سر

 کرد
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 بزنیم؟ دوری یه هم با میدی افتخار خانومی«-

 

 تو میکوبوندم داشتم دوست.شد چندشم زدنش حرف لحن از

 لبخندی ناچار نمیداد بهم اجازرو این نقشمون اما صورتش

 : گفتم و زدم

 

 نباشم؟ مزاحم

 

 خانومی مراحمی شما:  -

 

 کرد روشن ماشینشو هم نیما دیدم که کرد باز برام رو جلو در

 

 بگو خودت از خوشگله خب:  -
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 زدی هم به حالمو اه اه) عزیزم؟ بگم داری دوست چی:  -

 (یاسی

 

 ؟ چندی متولد بگو خودت از:  -

 

 هشت و شصت چیزه نه...هفتا:  -

 

 متاهلی؟.میخوریم هم به.خوب خیلیم:  -

 

 نه:  -

 

 بریم؟ کجا داری دوست بهتر چه:  -

 

 عزیزم بگی تو که جا هر:  -
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 بشم تو فدای جان ای:  -

 

 چیه؟ تو اسم راستی:  -

 

 خانومی کن صدام خواستی چی هر تو اما افشین:  -

 

 افشین نشو لوس وایـ:  -

 

 : گفتم و شدم مانع که کنه نزدیکم خودشو خواست

 

 میره مزش زوده کارا این واسه االن:  -

 

 میشه؟ من نصیب مزه این کی پس.چشم به:  -

 

 نکن هول زیاده وقت:  -
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 بشه دیر اگه میمیرم من اخه:  -

 

 نگه شاپ کافی یه جلوی و داد سر امیزی چندش ی خنده

 نفره دو میز یه پشت.شدیم شاپ کافی وارد.داشت

 گرفت میز یه و شد وارد هم نیما که بود موقع همون.نشستیم

 

 خدمتت در خونه کاش نمیده حال که اینجوری خانومی خب:  -

 بودم

 

 .میرســـیم هم نجا او به:  -

 

 صداتو بزار.میمیرم دوریت از خوشکله بده شمارتو اقال خب:  -

 .بشنوم اقال
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 تماس باهات امشب خودم من بده شمارتو تو نه:  -

 .عجیجم کنم غافلگیرت میخوام.میگیرم

 

 ..........0933 کن داشت یاد باشه تو فدای:  -

 

 یه جلوی شدیم خارج شاپ کافی از قهوه خوردن از بعد

 نگه کردم معرفی خودم ی خونه اونجارو که آپارتمان

 منم و اومد جلو نیما افشین رفتن از بعد.شدم پیاده.داشت

 .شدم سوار

 

 نباشی خسته:  -

 

 گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 

 بیشتر شما:  -
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 دلخوری؟:  -

 

 حدودی تا:  -

 

 چرا؟:  -

 

 نمیاد خوشم اینکار از:  -

 

 تو که نجابتی این کاش. میکنم تحسینت البته و میدونم:  -

 داشت شیدا رو داری

 

 .میخورد هم به اشم این از دیگه حالم شیدا شیدا شیدا باز

 

 .بیارم در دلت از رو امروز که شام بریم حاال خب:  -
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 کلبه بریم ام خسته نکرده الزم:  -

 

 چرا؟:  -

 

 ندارم شام به میلی همینجوری:  -

 

 الغرم خیلی دخترای از مردا.میشی الغر که نمیشه:  -

 .نمیادا خوششون

 

 : گفتم اهمیت بی

 

 من که اینه مهم نیاد خوششون چیزا خیلی از شاید مردا:  -

 .میاد خوشم
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 صاف و کرد جور و جمع خودشو یکم زدم که رو حرف این

 اما بود گرفته خندم اون کارای و زدنم حرف از خودم.نشست

 .نیاوردم خودم روی به

 

 میگفت؟ چی حاال:  -

 

 .بزنم زنگ بهش که داد هم شماره.پرت و چرت:  -

 

 میزنی:  -

 

 گوشی؟ کدوم با آخه:  -

 

 من گوشی با:  -

 

 نمیده انتن که اونجا:  -
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 داره انتن اونجا. هست طرفا اون روستایی یه:  -

 

 بوق تا دو از بعد.گرفتم رو نیما گوشی رسیدیم که روستا به

 داد جواب

 

 بله؟:  -

 

 عجقم؟ خوبی.عجیجم سالم:  -

 

 شما؟ سالم:  -

 

 شاپ؟ کافی.امروز نمیاد؟ یادت:  -

 

 تویی؟ طناز اهان:  -
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 عسلم.نه:  -

 

 طناز نام به داشتم مزاحم یه ها شرمنده. جونم عشل سالم:  -

 ملوسم؟ خوبی.گرفتموتون اشتباه که شد این میزد زنگ مدام

 

 گلم اره.نداره اشکالی:  -

 

... 

 

 کجایی؟ کن تعریف خب:  -

 

 .اتاقم تو ام خونه:  -

 

 پوشیدی؟ چی:  -
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 به و حرف میخواد که معلومه.متنفرم جمله این از خدا وای

 رو تا کرد اشاره دید مکثمو نیما وقتی.بکشونه مربوط نا جاهای

 بزارم بلنگو

 

 گفتی؟ چی.شد قطع صدات لحظه یه عجقم ببخشید:  -

 

 تنته؟ چی گفتم.عزیزم نداره اشکال:  -

 

 عصبانیت همون با نیما عصبی چشای به خورد چشام یهو

 بدم جوابشو که کرد اشاره

 

 شلوار و تیشرت:  -

 

 بلند؟ یا کوتاه:  -
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 آب نیما جلوی داشتم.شم راحت بده مرگ منو خدا وای

 : گفتم جوگیرانه یهو.میشدم

 

 داره؟ ربطی تو به مگه:  -

 

 گفتی؟ چیزی جان؟:  -

 

 پدرم بخشید.دیگه کوتاه معلومه خب که اینه منظورم:  -

 نداری؟ کاری میکنه صدام

 

 فردا برو باشه.پوشیدی چی میدیدم بودم کاش جان ای:  -

 ...نره یادت شش ساعت

 

 عجقم بای باشه باشه:  -
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 و گوشی.  کشیدم عمیقی نفس یه کردم قطع که تماسو

 نیما به برگردوندم

 

 عوضیه چه:  -

 

 اینجوریه؟ نمیدونستی االن تا یعنی:  -

 

 شده تر عوضی هم قبل از میکنم فکر االن اما چرا:  -

 

 آهان:  -

 

 یاسمین؟:  -

 

 بله؟:  -
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 میگذره؟ سخت بهت خیلی باهاشی وقتی:  -

 

 ی دیوونه من اصا میگذره خوش خیلی پ ن پ بگم میخواستم

 : گفتم و دادم قوت حرفمو.رفتنم بیرون افشین با

 

 مهمه؟ مگه:  -

 

 آره:  -

 

 واسش من بودن معذب بودم؟ مهم نیما واسه من واقعا یعنی-

 بود؟ مهم

 

 سختمه.خب آره:  -
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 بری نمیخوام دیگه فردا از:  -

 

 چی؟ واسه:  -

 

 به حرفای یا کنی بخند بگو زیاد پسر یه با ندارم دوست:  -

 بزنی عاطفی اصطالح

 

 کرده یخ دستام اینبار.ماشین سمت به افتاد راه و گفت اینو

 شاید یا عالقه؟ ابراز جور یه یعنی این میشنیدم؟ چی.بود

 فرق غیرت این نه اما.داشت غیرت هم شیدا واسه او اما.غیرت

 حرفارو این که بود نیما واقعا یاسمین؟ فرقی چه اخه.داره

 افتادم راه سرش پشت میزد؟

 

 نیما؟:  -

 

 : داد جواب اما برنگشت
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 بله؟:  -

 

 چی؟ خانوادم با من دیدار چی؟ شیدا پس:  -

 

 خونتون میبرمت فردا:  -

 

 چی؟ شیدا:  -

 

 میکنم کاریش یه:  -

 

 دادم قول بهت کنم کمک بهت میخوام من اما:  -

 

 شی اذیت نمیخوام:  -
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 !( حرفـــــی چه)نیست اذیت تو به کردن کمک من واسه:  -

 

 کمتر من با لحظه هر فاصلش سمتم به برگشت لحظه یه

 نفس هم شاید یا بکشم نفش دیگه نمیتونستم.میشدم

 یک با. گرفت بازوهامو دستاش با.بود رفته یادم کشیدن

 زدن هم بر چشم یک توی.کشوند خودش سمت به منو حرکت

 اینو اما گذشت زمان قدر چه نمیدونم.هستم نیما بغل تو دیدم

 ...بود عمرم لحظات بهترین از که میدونم

 

 نودهشتیا مجازی ی کتابخانه توسط کتاب این. .:: 

(www.98ia.com) است شده منتشر و ساخته .:: 
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________________________________________ 

 

 

 

 

 

 : گفت و کرد رها و من لحظه چند از بعد

 

 ای فرشته خیلی میگم هنوزم:  -

 

 بدل و رد بینمون حرفی هیچ کلبه به رسیدن تا اون از بعد

 تو برم خواستم.بودیم خسته هردوتامون.برگشتیم کلبه ه.نشد

 : کرد صدام که کنم عوض لباسامو که اتاق

 

 یاسمین؟:  -
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 بله؟:  -

 

 بخوابی؟ میخوای:  -

 

 .کنم عوض لباسامو میرم.نه:  -

 

 نه؟ ای خسته:  -

 

 خیلی:  -

 

 دارم کارت باال بیا کردی عوض لباساتو پس باشه:  -

 

 باشه:  -
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 کرده پر اتاقو فضای شیدا ی چهره هم باز رفتم نیما اتاق به

 شیدا از وجه هیچ به نیما.بودم اومده کنار باهاش دیگه.بود

 اما. بودم مطمن جورایی یه اینو.نداشت دوست منو.نمیگذشت

 قلقلک شایدم یا اذیت افکارمو چیزی یه

 عوض لباسامو چین؟ اونا پس.مهربونیاش.تعصباتش.میداد

 رفتم باال به و کردم

 

 منتظرم خب:  -

 

 قابل واقعا.هستی خوبی دختر خیلی تو.یاسمین ببین:  -

 تو که دیگه خوب صفت هزاران و نجیبی مهربونی.پرستشی

 کنم تشکر ازت هات خوبی این ی واسه خواستم.داری همشو

 

 هرکسی یاسمین انسانی؟ ی وظیفه)انسانیمه ی وظیفه:  -

 اینجوری نیما برابر در تنها تو که میدونی خوب خودت ندونه

 .(هستی
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 دیگه؟ چیز یه بعد.حرفاست این از باالتر نه:  -

 

 دهنم از چطور واژه این نفهمیدم اصال خدا وای) جانم؟:  -

 (پرید بیرون

 

 از تعریفی الته.خودتم مثل منم بگم خواستم. بال بی جانت:  -

 شده آشنا حدودی تا شخصیتم با کنم فکر اما ها نباشه خود

 باشه مسایل این دنبال که کسی یا و باز و دختر پسر.باشی

 نیستم

 

 .میدونستم.نبود گفتن به الزم:  -

 

 کن باور.کنم خواهی عذر ازت تا گفتم هارو این هرحال به:  -

 .نداشتم کارم اون از قصدی
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 کاری؟ چه:  -

 

 کردم ت...غغل...ب...ب که همین دیگه چیز:  -

 

 نمیکنم فکر بهش بیخیال:  -

 

 بدون داداشت مثل منو.ممنون:  -

 

 سرم روی بود دیوار هرچی انگار لحظه یک داداش؟ چی؟

 خواهرش مثل رو من فقط اون یعنی داداشم؟ مثل.شد ریخته

 میدونه؟

 

 یاسمین؟:  -
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 ار اشک خواسته نا که شد این بود گرفته گلومو بغض)/چیه:  -

 (شد سرازیر چشام

 

 چیکار گفتم؟ چی مگه.باش آروم تروخدا میکنی؟ گریه چرا:  -

 کردم؟

 

 برم؟ باید کی فردا.هیچی:  -

 

 کنی؟ کمکم میخوای و رگردی نمیخوای مطمنی:  -

 

 بریم باید کی.آره:  -

 

 میگم بعدا میکنی گریه چرا بگو اول:  -

 

 (دروغ بازم)شده تنگ خانوادم واسه دلم:  -
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 !!پیششون برگردی نمیخوای فعال گفتی که تو:  -

 

 میگم هنوزم:  -

 

 میکنم صدات صبح خودم.خوبی خیلی مرسی:  -

 

 بخیر شب باشه:  -

 

 .بخوابی خوب:  -

 

 سر هم باز و شدم حاضر قبلی ی دفعه مثل هم روز اون فردای

 مراقبم جا همه و جوره همه خداییش هم نیما.رفتم قرار

 اینکه تا.میکردیم تکرار داستانو این روز هر هفته دو حدود.بود

 ادامه: ) گفت افشین بودیم رفته رستوران به که روز یک

 (بعد ی صفحه
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... 

 

 باهم و دنج جای یه بریم باهم که وقتشه عجقم دیگه خب:  -

 باشه بس معمولیمون دوستیه دیگه نظرم به.باشیم

 

 بریم میخوای کجا حاال نمیدونم بب..خ..خ.چیزه:  -

 

 مزاحممون هیشکی که جایی یه توپ جای یه.دنج جای یه:  -

 توپ مهمونی یه بعدشم.خانومی نباشه

 

 .جقم...عج خوب چه وای آهان:  -

 

 نه؟ برسه روز اون تر زود داری دست کردی؟ هول چرا حاال:  -
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 میریم؟ کی.آره.آره:  -

 

 فردا همین:  -

 

 هست جایی چه کنم تصور میتونم خدا وای.ایستاد قلبم یهو

 کن کمکم خدایا

 

 خوجگلم فکری تو:  -

 

 دارم دوست قدر چه اینگه میکنمبه فکر دارم راستش.آره:  -

 .برسه فردا تر زود

 

 میره مزش خودت قول به حاال نکن هم عجله:  -
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 نیما طرف اون از.کنه حساب میزو تا رفت افشین اون از بعد

 اشاره با.بود شده نگرانیم متوجه کنم فکر.میکرد نگاهم مدام

 نشون هیچی عالمت سر با هم من که شده چی پرسید ازم

 .دادم

 

 از.افشین ی برنامه از گفتم نیما برای قضیرو برگشتیم کلبه به

 .میکرد آرومم مدام و داد حق بهم هم نیما.هام نگرانی از ترسم

 

 توی مدام.داشتم دلشوره.پریدم خواب از که بود شب نصفه

 پله از.میدیدم رو افشین خندون و مادرم گریان چهرهی خواب

 نماز داشت نیما.بیارم در شاخ بود نزدیک.اال اومدم ها

 شایدم یا.دیگه بود شب نماز حتما.شب وقت این اونم.میخوند

 حسودی بهش دلم در اما.نبودم خون نماز که من نمیدونم.نه

 .نزدیکه خدا به انقدر که کردم

 

 : 8 فصل
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 قرار و اروم اصال.شدم بلند خواب از همیشه از تر زود صبح

 بله اهنگی صدای. رفتم باغ به صبحانه خوردن از بعد نداشتم

 از صدا که شدم متوج شدم که تر نزدیک میرسید گوش

 دو و نشسته ماشین داخل هم میرسهونیما گوش به نیما ماشین

 میکرد زمزمه

 

 نبینمت نمیتونم نمیدونم عشق یا عادت

 

 بسپارمت تنهایی به شب یه حتی نمیتونم

 

 دارم دوست نفس مثل بدون فقط عشق یا عادت

 

 میارم خاطر به تورو برم یاد از اگه خودم
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 اما.میکرد گریه داشت نیما نمیشد باورم رفتم ماشین سمت به

 اشکاشو دید منو تا شدم نزدیکش.شیدا بازم حتما چی؟ واسه

 کرد پاک

 

 !!نمیکنه گریه که مرد:  -

 

 میکنند گریه بزرگا بابا ولی اره:  -

 

 میکنه؟ گریه داره ما جدی بزرگ بابا چی واسه حاال:  -

 

 گرفته دلش کن فرض:  -

 

 چی؟ از:  -

 

 ادماش از.هاش بازی از.دنیا از:  -
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 ارزش نباش نگرانش پس.بازی میگی خودت دیگه خب:  -

 نداره

 

 کوچولو خانوم چشم:  -

 

 راستی:  -

 

 رو و بود بلد هم الفاض این از. نیما اقا ول ای) جانم؟:  -

 ( نمیکرد؟

 

 خواست امشب اگه نکرده خدایی گم میخواستم راستش:  -

 در جونتو من خاطر به بیارن سرت بالیی یا بیفته واست اتفاقی

 .کن فرار ننداز خطر
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 مراقبتم جوره همه من تو؟ میگی چی.یاسمین نکنه خـدا:  -

 بری در سالم باید تو هم بمیرم شده

 

 داداشی داری لطف:  -

 

 یاسی؟:  -

 

 بله؟:  -

 

 داداشی نگو بهم:  -

 

 بدونمت داداشم مثه گفتی خودت!!!!!!!!وا:  -

 

 تاشو 2 دیگه دارم ابجی خودم من گفتم چیزی یه من حاال:  -

 .نمیخوام
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 بدونم؟ دلیلشو میشه:  -

 

 میگم بهت شدم مطمین جوابش به اگه یعنی.نه:  -

 

 گرفتی؟ چی امروز ناهار راستی:  -

 

 شهر برم ناهار واسه رفت یادم پاک.هیچی:  -

 

 کلبه تو چیزی غذایی مواد.بلدم چیزایی یه من نداره اشکال:  -

 هست؟

 

 فکر من بابا کنی؟ اشپزی میخوای واقعا حاال.هست اره:  -

 !لوسی و تنبل پولدارای دختر این از کردم
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 نیما اا:  -

 

 .حاال میشی ناراحت چرا ببخشید:  -

 

 ناهار واسه برم من پس:  -

 

 خوردی؟ صبحانه راستی باشه:  -

 

 خوردم چیزایی یه اره:  -

 

 همون نمیشد باورم)بخور هم ها شکالت این بیا پس:  -

 !!(بود کرده منع خوردنشون از رو من اول روز که شکالتایی

 

 !بود ممنوع من واسه اینکه اما:  -

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 138

 .شده ازاد دیگه حاال:  -

 

 نیما راستی به.گذاشت دهانم داخل اونو خودش حرکت یه با

 شده عوض وقت چند این شایدم یا حاال تا دیشب از یهو چرا

 ... بود؟

 

 

 

 

 

 دیده ماکارانی فقط کردم باز هارو کابینت تک تک در

 به کردم شروع.هست چیز همه بود گفته نیما اقا بعد.میشد

 هم چرخی گوشت و سویا مقدار یه البته ماکارانی کردن درست

 صدا نیمارو ماکارانی شدن پخته از بعد.بودش یخچال داخل

 بخوریم غذارو و بیاد تا کردم
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 ول ای بابا.بویی چه وایـــ:  -

 

 ( بود؟ کرده تغییر زدنشم حرف طرز چرا نیما خدا وای)

 

 افرین بگئ چیه؟ ایول:  -

 

 کوچولو معلم خانوم چشم:  -

 

 نشده سرد تا بکش:  -

 

 ناهار از بعد ریخت خودش واسه هم بعد کردو پر منو بشقاب

 : گفت

 

 افرین یعنی و...و ای بود محشر واقعا:  -
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 گفتم خندیدمو

 

 نداشت قابلی:  -

 

 میبرتت؟ کجا امشب نظرت به یاسمین:  -

 

 لولو از پر باغ یه:  -

 

 !گفتم جدی:  -

 

 کنیم؟ پیدا شیدارو میتونیم نظرت به نمیدونم:  -

 

 نیست مهم واسم اما اره:  -

 

 اونجا؟ برم باید امشب چی واسه من پس چی؟ یعنی:  -
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 ببینم و کنم پیداش نمیاد بدم اما نیت مهم واسم:  -

 حالش چجوریاست

 

 نیست؟ مهم دیگه چرا بپرسم میتونم:  -

 

 .میگم بهت بعدا که جوابا اون جز میره اینم:  -

 

 : 9فصل

 

 جلوی افشین با.شدم حاضر که بود عصر شش حدود ساعت

 .داشتم قرار همیشگی شاپ کافی

 

 خانومی سالم به به:  -
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 ترسوندیم افشین وای:  -

 

 بریم تا شو سوار بیا عجقم ببخسید:  -

 

 دستی.میخوندم خودمو... اشهد باید لحظه همون از.شدم سوار

 واسم که چیزی تنها اما.میکردم بدبخت خودمو داشتم دستی

 بزرگ باغ یه به.بود نیما دوم و خدا حضور اول بود قلب قوت

 . رسیدیم

 

 هانی پایین بپر خب:  -

 

 کجاست؟ اینجا:  -

 

 میگم بهت حاال بیا:  -
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 داخل.شد تر راحت خیالم.دیدم کوچه ته نیمارو شدیم پیاده

 نبود توصیف قابل که بزرگ اونقدر بود بزرگ باغ یه.شدیم

 

 شب تا باید.توپ مهمونی یه.مهمونیه همینجا امشب:  -

 خودت عین هم خوشگله خانوم تا چند یه.بمونی همینجا

 میام شب دارم کار برم باید من.میکنند راهنماییت اینجان

 درموردت قبال!  شو دوست خانوما با.عجــقم پیشدت

 واسه چی همه انگار.رفت و گفت اینو. کردم صحبت باهاشون

 های شیشه تا گرفته نور رقص از.بود اماده مهمونی یه ی

 ... و سیگار های پاکت. مشروب ی شده ردیف

 

 : کرد صدام یکی که بودم زدن دید مشغول

 

 شما؟:  -

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 144

 با ساله هشت-هفت و بیست دختر یه سمتش برگشتم:  -

 ارایش و برنزه صورت و خمار های چشم روشن موی رنگ

 .بود ایستاده روم روبه غلیظ

 

 اورده اینجا افشین رو من.سالم...س:  -

 

 عسلی؟ تو:  -

 

 اره:  -

 

 طرف این از بیا:  -

 

 افتادم راه به سرش پشت

 

 دارم سابقه ساله 2.هست ستاره اسمم:  -
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 بود؟ کار ی اداره اینجا مگه چی؟ یعنی

 

 نشدم متوجه بخشید:  -

 

 اوردتت؟ کجا که نداده توضیح واست افشین مگه:  -

 

 هست همونی یه اینجا امشب که گفت چرا:  -

 

 هم دیگه دختر تا چند و من ی خونه اینجا ولی.اره اونکه:  -

 ما.دوستاشه دوتا و افشین نام به خونه این اصل در. هست

 هارو برنامه هست مهمونی که هایی شب.میکنیم زندگی اینجا

 امادش بیاد براون تو مثه تازه دوست یه هم اگه.میکنیم ردیف

 میکنیم

 

 چی؟ ی آماده:  -
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 هستی؟ فراری:  -

 

 حرفیه چه این نه که معلومه:  -

 

 باغ خونه این توی پاشو که دختری هر خانومی ببین:  -

 نمیزاریم هم بخواد اگه حتی.نیست رفتنی اینجا از دیگه.میزاره

 دوتا و افشین این. ما مثل یکی بشی باید هم تو.نمیزارن یعنی

 یه اینجا میارن نابشونو های دختر دوست همینجورین دوستش

 ولش زد دلشونو دیگه که وقتی میمونن باهاشون مدت

 خراب این تو بمونن میشن مامجبور مثل میشن هم اونا.میکنن

 ...نره آبروشون و گورین کدوم نفهمه کسی تا شده

 

 تو.همن با نفر دو اتاق هر داخل.زیاده اتاقاش تعداد اینجا

 .هست راهرو ته که هستید اتاق این داخل هم دخترا از ویکی
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 بمونم؟ اونجا ابد تا بود قرار من میگفت؟ چی بود پریده رنگم

 

 میدن مارو خرج ی همه دوستاش و افشین.  نباش ناراحت:  -

 هم اسم.حرفا این و ارایش لوازم تا گرفته خوراک و خورد از.

 نمیتونی میشه برگزار مهمونی که تاشب اما.شیداست اتاقیت

 .کنه تهیه وسایلو بقیه رفته.ببینیش

 

 شیـدا؟ چی؟:  -

 

 میشناسیش؟.آره:  -

 

 نه:  -

 

 سفید پوستش و رنگ ابی چشماش.بود تر خواستنی همه از:  -

 .نمیخواتش هیشکی دیگه اآلن اما.بود

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 148

 .بود زده حدث درست نیما.بود خودش پس:  -

 

 اینجاست اتاقت بیا:  -

 

 اتاق ی تاقچه روی شیدا از عکس تا چند. شدم اتاق وارد

 بابا که هست شیدایی همون شیدا این که شدم مطمن.بود

 شده اتاق هم من با که جالب چه.بوده بسته دل بهش بزرگ

 اومدی انگار میکنی تعریف و خوشحالی همچین یاسمین.)بود

 (داغونه محیطش اینجا بابا.دانشجویی خوابگاه

 

 نگاه رو باغ بیرون پنجره از و بودم نشسته اتاق داخا شب تا

 خورده گول شاید بود؟ رفته یعنی بود؟ کجا نیما پس.میکردم

 ساختگی ها داستان اون تمام پس.حرفاش تمام گول.بودم

 خدارو فقط.کردم توکل خدا به.بود گرفته گلومو بغض.بود

 .داشتم
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 کم.بودند شده مهمونی وارد زیادی های پسر دخترو.شد شب

 : گفت و کنارم اومد.شد پیدا هم افشین ی کله سرو کم

 

 قول.گذاشتم منتظرت انقدر که ببخشید چطوره؟ خانومی:  -

 .کنم جبران امشب میدم

 

 ریختن همه.شد بلند اهنگ صدای لحظه همون

 وجق عجق های خوراکی سری یه.میرقصیدند.وسط

 حالم.نداره طبیعی حالت کس هیچ که بود معلوم.میخوردند

 نمیتونستم حتی دیگه.میکردم نگاه فقط.میخورد هم به داشت

 از تر ساده.بودم فهمیده خودم دیگه. بریزم هم اشکی قطره

 خورده نیمارو حرفای فریب زود قدر چه.نبود دختری من

 نشست کنارم نفر یه یهو.بودم

 

 هستی؟ تو عسل:  -
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 چطور؟ بله:  -

 

 ما جمع به اومدی خوش.اتاقیت هم شیدام من:  -

 

 و رنگ زرد های دندون که ابی چشم دختر یه.کردم نگاهش

 ارایش و رنگ نارنجی موهای.داشت ای چروکیده پوست

 .داشت هم غلیظی

 

 شیدایی؟ تو:  -

 

 آره:  -

 

 ه خودش همراه و کشید رو من دستای افشین لحظه همون

 : برد رقص برای وسط جمع
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 برقصم نمیخوام من کن ولم:  -

 

 بیا من با پس جـــدی؟:  -

 

 برد ها اتاق از یکی سمت به رو من و کشید دستامو باز

 

 کن ولم تروخدا.کن ولم افشین:  -

 

 هستی جوره همه وقتش به گفتی خودت جون؟ عسل چیه:  -

 

 !!نـــزن دست من بــه.کن ولم کردم غلط:  -

 

 در شیدا و افشین از نیما که هایی صحنه.بودم موقعیتی بد توی

 گریه.بود چشام جلوی مدام بود کرده تعریف برام مهمونی

 بهم مدام.نداشت ای فایده اما میکردم خواهش.میکردم
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 پا و دست.میزدم داد.گوشش توی میزدم.میشد تر نزدیک

 جوره همه میگفتی که تو نیما اخ کجاست؟ نیما پس.میزدم

 خودم دیگه هم لحظه یک اما میمردم کاش کو؟ پس مراقبمی

 .نمیدیدم شرایط اون در رو

 

 مبل روی افتاد لحظه یه که بود شده نزدیک بهم کامال افشین

 دنبال منو سریع و گرفت دستمو.بود نیما نمیشد باورم.کناریم

 ...کشوند خودش

 

 بود معلوم بود شده زخم نیما صورت. میدویدیم وجود تمام با

 شدیم ماشین سوار.شده درگیر ودن در دم که افرادی با که

 بود اومده بند نفسم

 

 اون ؟ خوبه حالت.بده جواب باش زود یاسمین؟ خوبه حالت:  -

 نداشت؟ کاری باهات که عوضی
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 نداشتم هم دادن جواب توان حتی میکردم گریه فقط:  -

 

 بده جوابمو خدا ترو یاسمین:  -

 

 .رسیدی موقع به.نه:  -

 

 کلبه به.کرد حرکت بیشتری سرعت با و کشید عمیقی نفس

 هم کلبه این که راستی به.میکردم ارامش احساس.رسیدیم

 نیما که بزنم حرفی خواستم.ارامش هم و بود عشق ی کلبه

 : گفت

 

 حرف واسه.کنی استراحت باید.نیست خوب حالت نه االن:  -

 .زیاده وقت زدن

 

 چه.بود گذشته سرم از خطراتی چه.بود درگیر ذهنم شب تمام

 که بودم احمق قدر چه.بود رسونده خودشو نیما موقع به قدر
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 هرکسی شاید خب ولی اوناست دست هم نیما میکردم فکر

 .میکرد فکرو همین بود من جای لحظه اون تو هم

 

 به سالن از که اهنگی صدای از اینو.ود بیدار شب تمام هم نیما

 هفته دو این نیما چرا نمیدونستم.فهمید میشد میرسید گوش

 حتما.کرده تغییر خیلی اصال.میده گوش عاشقانه اهنگای مدام

 خدایا.شده ور شعله عشقش اتش باز.دیگه شیداست واسه

 بار یک فقط میشد چی داشت؟ عالقه من به نیما میشد چی

 شدم عاشقت کی از کنه؟ گوش اهنگا جور این از من بخاطر

 و ها محبت وقتی شایدم.اول روز همون از شاید بزرگ؟ بابا

 ...دیدم مهربونیاتو

 

 : 10 فصل

 

 تعجب با نشسته سرم باالی نیما دیدم شدم بیدار که خواب از

 کردم نگاهش
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 نداری؟ زندگی و خواب تو مگه بزرگ بابا:  -

 

 بهتری؟ ببینم اومدم.کوچولو خانوم چرا:  -

 

 دیدیش؟ دیشب.خوبم آره:  -

 

 کیو؟:  -

 

 لوپزو جنیفر:  -

 

 حتما گفت داد بهم هم شمارشو اتفاقا.دیدمش اره آهان:  -

 .بزنم زنگ بهش

 

 شیدارو؟ دیدی.پرسیدم جدی من.هستیا نمکدونی:  -
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 معنا تمام به معتاده یه شده.آره:  -

 

 قشنگه چشماش رنگ هنوز اما.اوهوم:  -

 

 نیست که کوچولو خانوم چشمای قشنگیه به:  -

 

 : گفتم و انداختم پایین سرمو-

 

 ممنون:  -

 

 سه این توی.نداشتم بهش حسی هیچ دیدمش که دیشب:  -

 اما.میشم حال خوش خیلی ببینمش اگر که میکردم فکر سال

 چیزو هیچ انتظار بودن تو دیدن منتظر که اونقدری دیشب

 من میگم خودم ا میکنم فکر که االن چیه؟ میدونی.نمیکشیدم

 بی داشتم دوستش اگر.داشتم شیدا به چگانه حس یه فقط
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 برای تر زود حتما رسه جاها این به نمیزاشتم وقت هیچ شک

 نمیخواستمش عشق ی اندازه ه پس.میکردم اقدام کمکش

 رفته دست از که بودم اعتمادی دنبال فقط سال 3 این توی.

 .نبودم داشتنی دوست و عشق هیچ دنبال بود

 

 فهمیدی؟ دیشب اینارو ی همه بگی میخوای یعنی:  -

 

 چطور؟ آره:  -

 

 کردی؟ فکر هم تنهایی خودت:  -

 

 به االن کوچولو؟ خانوم میندازی دست منو دیگه حاال:  -

 .میرسم حسابت

 

 یکی اون و آوردم در تالفیشو منم.سمتم کرد پرت بالشتو

 تا گرفت اوج شوخیمون کم کم که شد این.کردم پرت بالشتو
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 پشت جت سرعت با هم نیما و میدویدم باغ توی من که جایی

 .میدوید سرم

 

 کنما چیکار باهات میدونم.نایستی یاسمین:  -

 

 بکن میخوای کاری هر داری جرعتشو و دل اگه:  -

 

 میاما یاسمین:  -

 

 بیا:  -

 

 کله با خواستم و خورد لیز پاهام یهو که کردیم هم دنبال دوباره

 : گرفت پشت از منو نیما که زمین بیام

 

 نمیگیرتتا دیگه کسی شی چالق االن باش مواظب دختر:  -



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 159

 

 !! نگو که دارم خواه خاطر انقدر من جدی؟:  -

 

 لعنت منکرش بر:  -

 

 کرد کمکم و گرفت دستامو نیما.بودن گرفته درد بدجوری پاهام

 .بریم کلبه داخل به تا

 

 میکنه؟ درد خیلی:  -

 

 اره. آخ:  -

 

 ببینم بزار:  -
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 شدم معذب.ببینه رو زخم جای تا گذاشت پاهام روی دستاشو

 .بود نیومده هم بدم ولی

 

 بردار دستتو اخ اخ:  -

 

 همینجاست؟:  -

 

 اوهوم:  -

 

 دکتر؟ بریم میخوای:  -

 

 نیما راستی.نمیخواد نه:  -

 

 جانم؟:  -
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 < چیه؟ شغلت نگفتی وقت هیچ:  -

 

 نیست خوب حالت تو سواله؟ این موقع االن که اوال:  -

 بگم که نپرسیدی دوما.االن

 

 پرسیدم که اآلن:  -

 

 یارم استاد:  -

 

 جـدی؟:  -

 

 کردی؟ تعجب انقدر که بود بعید من از حد این تا:  -

 

 سن؟ این تو چطوری؟ اخه:  -
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 سالی چند.گرفتم دیپلم بود سالم شانزده که وقتی من اره:  -

 خوندم جهشی رو

 

 باریک:  -

 

 زرنگن؟ ها کوچولو خانوم فقط کردی فکر نکنه چی؟ پس:  -

 

 .زرنگن بزرگام بابا فهمیدم اآلن نه:  -

 

 یاسی؟:  -

 

 هان؟:  -

 

 رستوران؟ بریم ناهار امروز موافقی
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 هست مشکلی یه اما اره:  -

 

 چی؟:  -

 

 !! قدم یه حتی.بیام راه نمیتونم.میکنه درد خیلی پاهام:  -

 

 میکنم کولت:  -

 

 کشکه؟ مگه چی؟:  -

 

 نیست؟:  -

 

 قبلی وقت من کردن کول واسه مردم اصا.نیست که معلومه:  -

 میگیرن
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 جلو؟ ندازی مارو وقت این کنی بازی پارتی یه نمیشه حاال:  -

 

 کنید هماهنگ منشی با لطفا.نه:  -

 

 رو کاری بخواد بزرگ بابا اگه میفهمی کردم کولت که حاال:  -

 نمیخواد قبلی وقت بده انجام

 

 هاش شانه تا دو روی کردو بلند جام از منو حرکت یه با یهو

 .شکمش توی میکوبیدم پاهامو تالفی به منم.گذاشت

 

 دیوونه کن ولم:  -

 

 ...عاشق که نبودم اگه دیگه ام دیوونه آره:  -

 

 چی؟ عاشق:  -
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 هیچی؟:  -

 

 دیگه بگو لوسی خیلی:  -

 

 میفهمی دیگه مدت یه خودت:  -

 

 من بزار.قیامت روز تا قهر قهر بزرگ بابا قهرم باهات اصال:  -

 باش زود پایین و

 

 کردم راه بهش پشتمو قهر حالت به گذاشت زمین منو وقتی

 

 کوچولو؟ خانوم:  -

 

- ... : 
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 یاسمین؟:  -

 

- ... : 

 

 دیگه نکن قهر:  -

 

 نزن حرف من با:  -

 

 کنی؟ آشتی کنم چیکار:  -

 

 بگی میخواستی چی بگو بهم:  -

 

 آشتی؟.میفهمی خودت بعدا میره مزش یاسی:  -
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 نخـیر:  -

 

 کنم؟ چیکار دیگه:  -

 

 خانوادم پیش برگردم میخوام:  -

 

 : گفتم. کرد تغییر نیما ی چهره یهو:  -

 

 شدی؟ ناراحت:  -

 

 نه هم آره هم:  -

 

 نه؟ یا آره نشدم متوجه:  -
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 به وقت هیچ.زندگیم سال یک و بیست این توی یاسمین:  -

 احساس بودم کلبه این توی تو با که مدت این ی اندازه

 نداشتم ارامش

 

 واقعا؟:  -

 

 یاسی؟.واقعا:  -

 

 هان؟:  -

 

 چه؟ من به راجب نظرت:  -

 

 هستی شکمو اخالق بد کامال بزرگ بابا یک تو خب:  -

 

 اخالقم؟ بد من جدا:  -



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 169

 

 اوهوم:  -

 

 چرا؟:  -

 

 البته هستی جدی زیادی نظرم به نه که اخالق بد نمیدونم:  -

 کردم توصیفش که زرگی بابا این هست ای هفته دو یه بگما

 نیستی

 

 آشتی؟ حاال.خداروشکر خب:  -

 

 نه:  -

 

 چرا؟ دیگه:  -
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 میکنم آشتی بدی جواب دارم سوال یه:  -

 

 بپرس جون آخ:  -

 

 میدی؟ گوش رمانتیک اهنگای ها روز این چرا:  -

 

 مهمه؟:  -

 

 بده جواب کنم آشتی میخوای اگه:  -

 

 شدم عاشق:  -

 

 شیدا عاشق بود گفته که نیما اما.شیدا بازم حتما.خوردم جا یهو

 .شیداست مثل یکی حتما پس.نیست
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 مبارکه:  -

 

 مرسی اما نیست خبری که هنوز:  -

 

 مبارکه هرحال به:  -

 

 ولی.نظیره بی اصال.مهربونه خیلیم.خانومه خیلی.ممنون:  -

 نگفتم بهش هنوز

 

 بگم؟ من میخوای:  -

 

 میگم خودم نه:  -

 

 نیما؟ میگم.میدونی جور هر باشه:  -

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 172

 جانم؟:  -

 

 خونمون؟ میبری منو فردا همین:  -

 

 میگذره؟ سخت بهت اینجا:  -

 

 هم من دیگست جای من ی خونه حال هر به خب ولی نه:  -

 دلتنگم خانوادم واسه خیلی

 

 میبرمت صبح فردا همین باشه:  -

 

 مرسی:  -
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 شب اخرای.کردیم کل کل و اذیت و شوخی کلی نیما با شب تا

 خواب واسه کدوم هر و شدیم خسته جفتمون دیگه که بود

 .کردیم ترک رو سالن

 

 شدم بیدار خواب از شوق و ذوق هزار با صح

 

 بزرگ پدر بخیر صبــح:  -

 

 بخیر صح:  -

 

 قدیم های بزرگ بابا هم بابابزرگ!! اخالق بد چه:  -

 

 میخوری؟ چی صبحانه:  -

 

 عصبانیت پنیرو و نون:  -
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 پرسیدم جدی:  -

 

 این مارو بزرگ پدر که افتاده اتفاقی چه.گفت جدی منم:  -

 کرده؟ شکلی

 

 هستم همیشه مثل من.نیست چیزی:  -

 

 اخری ی هفته دو این مثل نه اما همیشه مثل آره:  -

 

 میخوری؟ چی نگفتی:  -

 

 هیچی:  -
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 چه نیما حاال تا دیشب نبود معلوم. بیرون اومدم آشپزخونه از

 !!میکرد تغییر اخالقاش مدام اصا.شده چیزیش

 

 نیمارو بوی.کشیدم دراز تختش روی.رفتم نیما اتاق به

 باغ و اتاق این و عشق ی کلبه این از باید دیگه.میداد

 باهاشون زیادی شیرین و تلخ خاطرات.میکردم خداحافظی

 دل بهش و شدم آشنا نیما با اینکه همه از تر مهم و داشتم

 : شد داخل نیما و خورد در به ای تقه که بودم فکر غرق.بستم

 

 نیستی؟ آماده هنوز:  -

 

 میشم حاضر االن نه:  -

 

 بجنب:  -

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 176

 بازم.انداختم نیما اتاق به نگاهی یه دوباره پوشیدم که لباسامو

 کلبه با و اومدم بیرون اتاق از.گرفت حالمو شیدا ی ه چهر

 شدم ماشین سوار.بود ایستاده در دم نیما. کردم خداحافظی

 میرسید گوش به ماشین ظبط از اهنگ همین مدام راه طول در.

 

 تونیستی که میگن همه رفتی تو که میگن همه

 

 شکستی تنگمو دل دوباره که میگن همه

 

 ــه دروغـ

 

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 

 میمونم اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه
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 کوره و سوت خیلی اینجا عزیزم اسمت تو بی

 

 صبوره خیلی من دل نداره عیبی خب ولی

 

 صبــــوره

 

 : 11 فصل

 

 هیچ دیگه که میدونستم.داشتم عجیبی حس.رسیدیم خونه به

 یاد زیادی های چیز ازش مدت این توی نمیبینم نیمارو وقت

 خانوادمو قدر اینکه.شم تر نزدیک خدا به اینکه.بودم گرفته

 واسه میخوام چیزیو اگه.باشم گذشت با.باشم مهربون.بدونم

 هنوزم که فهموند بهم اینکه و برم رو خط ته تا کردنش پیدا

 .باشن زیر به سر و پاک که میشن پیدا هایی پسر

 

 خانوادم پیش برگشتم باالخره اینکه مثه خب:  -
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 ممنون چی همه بابت:  -

 

 ممنونم منم:  -

 

 برسون سالم خانواده به:  -

 

 رسوند؟ سالم کی بگم اونوقت تورو؟ سالم:  -

 

 سالمت به برو بیخیال هیچی:  -

 

 خداحافظ ممنون بازم.باشه:  -

 

 یاسمین؟:  -
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 بله؟:  -

 

 باش خودت مراقب خیلی:  -

 

 بزرگ؟ بابا ای دیگه امر. چشم:  -

 

 .سالمت به برو نه:  -

 

 خداحافظ پس:  -

 

 خداحافظ:  -

 

 سخت واسم نیما از دوری.بود اشک از پر چشمام رفت وقتی

 کلبه توی هم با ماه دو فقط که درسته.بود هرچیزی از تر

 نمیتونستم.بودم شده وابسته خیلی بهش اما کردیم زندگی
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 من اما میخواست رو دیگری نیما اگه حتی بزنم گول خودمو

 .میخواستمش وار دیوونه بازم

 

 داد جواب ساقی مش.دادم فشار درو زنگ

 

 دوربین؟ جلو گذاشتی دستتو چرا کیه؟:  -

 

 کن باز درو ساقی مش منم:  -

 

 شما؟:  -

 

 یاســـمین:  -

 

 .دخترم تو بیا شکرت خدایا یاسمین؟ چی؟:  -
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 خیلی ام خانواده و خونمون دیدن با.بودم برگشته خونه ه

 به سرعت به مادرم.میریختم شوق اشک. شدم حال خوش

 .کردم بغلش و رفتم سمتش فوری مم.دوید من سمت

 

 غصه از من نگفتی مادر؟ بودی کجا تو.برم قربونت الهی:  -

 !!شکرت!! شکرت خدایا بمیرم؟

 

 .بود شده تنگ براتون دلم خیلی مامان:  -

 

 اغوش در هم داشتنیمو دوست خواهر.اومد هم شکوفه

 واسم که چیزی.بود کرده دود اسپند هم خانوم گالبتون.کشیدم

 دلیل واسش که نپرسید ازم اصال مادرم که بود این بود جالب

 !!واقعا.صبوریه انسان واقعا من مادر.بدم توضیح نبودنمو

 

 کوچولو خرس حتی.بود نخورده تکون چیزی هیچ.رفتم اتاقم به

 .بود خوابیده تختم رو هنوز هم
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 و بالها چه.شدم خیره اتاقم سقف به.کشیدم دراز تختم روی

 با.کردم عوض لباسامو.بود نگذشته گوشم بیخ از که هایی خطر

 وان.میاره جا حالمو حسابی دوش یه که کردم فکر خودم

 یه اون از بعد.توش پریدم و کردم کف و اب از پر رو حموم

 با موهامو.برگشتم اتاقم به و پوشیدم بنفش شلوارک و تاپ

 .رفتم پایی و کردم خشک سشوار

 

 شکوفه؟ مامان؟:  -

 

 مامان؟ دل جان:  -

 

 کجایی؟:  -

 

 همینجاست هم شکوفه.مادر ام خونه آشپز توی:  -
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 .رفتم خونه اشپز داخل به

 

 ...کمکتون هم من بدد اجازه مامان:  -

 

 رو شکوفه و مادرم سنگین نگاه که بود نشده تموم حرفم هنوز

 عالمت شبیه نگاه این که فهمیدم.کردم حس موهام روی

 در چون.نیاوردم خودم روی به.موهامه رنگ واسه تعجبشون

 ه زمان اون و میکردم تعریف ماجرارو کله باید صورت این غیر

 وقتی اوناهم.نبود ماه دو این تعریف واسه خوبی زمان وجه هیچ

 ادامه کارشون به و نگفتن چیزی دیدن رو من العمل عکس

 سبزی قرمه عاشق من.داشتیم سبزی قرمه ناهار.دادند

 بسته کم کم دارن چشام که کردم ناهارحس از بعد.بودم

 .خوابیدم رفتمو اتاقم به همین واسه میشن

 

 قدر چه.بود شب ده ساعت حدود شدم بیدار که خواب از

 سر از و میشد پیداش کم کم هم بابا حتما پس!!بودم خوابیده
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 و رسید گوش به بابا بوق صدای لحظه همون.برمیگشت کار

 .پایین ی طبقه پریدم خوشحالی با.اومده که فهمیدم

 

 .جونم بابایی سال:  -

 

 سالم:  -

 

 حتما اوه.بود نشده خوشحال من دیدن از یعنی سالم؟ فقط

 بازم اما.بوده گفته چیو همه و بوده زده زنگ ظهر ساقی مش

 ...کنه برخورد سرد من با انقدر بابا که نمیشد دلیل

 

 یههو.کنم نگاه تلویزیون که گرفتم تصمیم و شدم بیخیال

 : کرد صدام پدرم

 

 یاسی؟:  -
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 جون؟ بابا بله:  -

 

 دارم کارت اتاقم بیا:  -

 

 چشم:  -

 

 کنه سوال ازم دوماه این به راجب میخواد که داشتم یقین

 

 بابا؟ بله:  -

 

 بشین:  -

 

 دوماه؟ این از کنی تعریف خودت نمیخوای:  -

 

 طوالنیه قضیش اخه.میگم نیستید خسته اگه اما چرا:  -
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 بشنوم میخوام االن همین هست که هرچی:  -

 

 شدم مجبور و شدم بیدار خواب از دیر من صبح روز اون:  -

 متاسفانه اما.برسم مدرسه به موقع به تا بگیرم ماشین یه که

 پسره یه گیره و کردم اشتباه ماشین انتخاب در عجله سر از

 نیما نام به نفر یه خوشبختانه اما.بود بدی ادم خیلی که افتادم

 ...و برد میکرد زندگی اونجا ای کلبه به کردومنو کمکم

 

 کرد قطع حرفمو

 

 که هم اول همون از بشنوم نمیخوام چیزی دیگه بسه:  -

 در و بودی کجا ماه دو این که میفهمیدم باید ظاهرت از دیدمت

 نه پیش ماه دو تا من دختر وگرنه.شدی هایی جریان چه گیر

 اسم حتی من یاسمین.چیزها اینجور بودونه کردن رنگ مو اهل
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 از.نمیاورد زبون به راحتی به پدرش جلوی رو غریبه پسر یه

 بیرون برو اتاق

 

 بدید اجازه نکنید قضاوت زود انقدر میکنم خواهش بابا:  -

 بدم توضیح کامل

 

 بیرون برو نکرده الزم:  -

 

 ...شما که اونجوری بابا اما:  -

 

 بیرون گمشو:  -

 

 پدر دیدم من که اونی نه. اومدم بیرون پدرم اتاق از گریه با

 پدرم چرا میزدم داد.میکردم گریه.برگشتم اتاقم به.نبود من

 که خواستم هم مادرم از بعدش حتی بزنم؟ حرفمو نمیگذاشت
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 دهانم جلوی سکوت عالمت به دستشو اما بدم توضیح واسش

 بودم؟ کرده خطایی چه من مگه چرا؟ خدا آخه.گذاشته

 

 که شدم حال بی اون از بعد و کردم گریه انقدر شب اون

 .برد خوابم کی نفهمیدم

 

 حاظر تا کرد صدام خانوم گالتون که بود صبح شش ساعت

 حس درست.پوشیدم شلوارمو مانتو.برم مدسه به و شم

 گالبتون.مدرسه برن میخوان اول بار برای که داشتم رو کسایی

 : شد اتاقم وارد زدو در خانوم

 

 سریع بگم بهتون که گفتن.منتظرن پایین آقا.خانم یاسمین:  -

 .شید حاضر تر

 

 چی؟ واسه پدرم؟:  -
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 مدرسه تا شمارو خودشون بعد به این از قراره اینکه مثل:  -

 .کنند راهنمایی

 

 میام االن باشه:  -

 

 دیگه فکر من به راجب واقعا پدرم پس.افتادم دیشب یاد بازم

 .میکرد ای

 

 یه میکردم فکر که چیزی برخالف.شدم مدرسه وارد وقتی

 مدرسه کادر اینکه بدون یواشکی.داد دست بهم خوبی حس

 العمل عکس و کالس سر برم تل رفتم باال ها پله از ببرند پی

 ای دقیقه چند.شدم داخل و زدم در به ای تقه.ببینم هارو بچه

 تعجب با رو من و بود زده خشکشون ها بچه ی همه که میشد

 با رو من هم ادبیاتمون دبیر دانی تاج خانم.میکردند نگاه

 : کشید جیغ نادیا یهو.میکرد نگاه تعجب
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 !!یاســمین:  -

 

 شده تنگ براش دلم قدر چه. کردم بغلش طرفشو دویدم

 رو الناز.النازه دیدم مه کرد بغل پست از منو دیگه یکی یهو.بود

 دست همه.کردم پرسی احوال هم ها بچه بقیه با و بوسیدم هم

 تعطیل همه واسه درس کالس روز اون من لطف به و زدند

 مدیرمون دستور به هم مدرسه مستخدم حسنی اقای.شد

 روز بهترین از یکی روز اون.میکرد تقسیم ها بچه بین شکالت

 دوستشون خیلی.بودم دیده دوستامو دوباره.بود زندگیم های

 شکوفه مثل درست.داشتم

 

 صدام مدیرمون که بودم ایستاده مدرسه در دم پدرم منتظر

 کرد

 

 جان؟ یاسمین:  -
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 خانوم؟ بله:  -

 

 و اومده پیش واسش مشکلی یه گفت کردو تلفن پدرت:  -

 تاکید خیلی البته و بری خونه تاکسی با که گفت.بیاد نمیتونه

 باشه تاکسی حتما که میکرد

 

 .بودم فهمیده تاکیدش این برای رو پدرم منظور

 

 قفل توی رو کلید.شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 پشت نفر یه کردم حس که شم داخل میخواستم.چرخوندم

 نه اما.بودم شده خیاالتی شاید.نبود کسی برگشتم.هست سرم

 فرار برگشتم که زمان اون و بود سرم پشت نفر یه نظرم به

 .کرد

 

... 
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 وقت.کشیدم دراز تختم روی و رفتم اتاقم به.بودم قهر همه با

 به ای تقه.نرفتم پایین غذا خورن واسه و کردم لج اما بود ناهار

 شد داخل شکوفه و خورد در

 

 منتظرنا همه نمیای؟ چرا.میکنم صدات دارم ساعت سه:  -

 

 ندارم میل:  -

 

 نکن لوس خودتو پاشو:  -

 

 ندارم میل که گفتم بیرون برو:  -

 

 دیگه بیا پاشو.آوردی در زبون نبودی ماه دو به به:  -

 

 نمیـخورم گفتم:  -
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 درک به:  -

 

 خورد در به ای تقه دوباره که بخوابم اومدم.رفت و کوفت درو

 

 بگم؟ زبونی چه با نمیخورم که گفتم:  -

 

 گردوندم بر رومو قهر حات به شد اتاق وارد پدرم یهو

 

 کنه؟ صدات نیومد خواهرت مگه:  -

 

- .. : 

 

 یاسمین.هستما تو با:  -
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- .. : 

 

 جوابمو هیچی اون حاال ایسته می پدرش احترام به آدم:  -

 .بده

 

 غذا واسه میلی که گفتم و دادم جواب بار یه شکوفه به:  -

 .ندارم

 

 بیا پاشو حاال:  -

 

 نده گیر بابا نمیخوام:  -

 

 من نیومدی هم تو پایین میای زود میرم من چیه؟ نده گیر:  -

 تو و میدونم
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 نمیخورما چیزی ولی میام:  -

 

 باشه:  -.

 

 جلوی اما افتاد آب دلم الزانیا دیدن با رفتم میز سر وقتی

 مادرم.نشستم پیششون فقط و نخورم چیزی و گرفتم خودمو

 : گفت

 

 دیگه بخور یاسمین:  -

 

 مامان نمیخوام:  -

 

 میشی ضعیف بخور:  -
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 بود میلم اگه نکنید اذیتم دیگه شما میکنم خواهش مامان:  -

 میخوردم

 

 : گفت و کرد مداخله پدرم یهو

 

 دارم کارت اتاقم بیا بعدشم!! بخور

 

 باشه الزم نمیکنم فکر دیگه من اما جون بابا ببخشید:  -

 بزنیم هم با حرفی

 

 !!شدی دراز زبون خوبه:  -

 

 بوده کوتاه االن تا:  -

 

 شد؟ دراز کی از جدی؟:  -
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 دفاع خودش از دخترش نمیده اجازه پدر که وقتی همون از:  -

 کنه

 

 میزنیم حرف بیا ناهار از بعد گفتم که من:  -

 

 نمیام نه:  -

 

 هم بودم خوشحال هم.برگشتم اتاقم به و گفتم اینو

 از ناراحت و بودم زده دلمو حرف اینکه از خوشحال.ناراحت

 کرده صحبت بد انقدر عمرم تو اول بار ی واسه پدرم با اینکه

 از دوماه ی واسه که هرچند.خوندم فردامو های درس.بودم

 بعضی تمرین با که میکردم سعی اما بودم مونده عقب مدرسه

 .بگیرم یاد هارو چیز

 

 : 12 فصل
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 با هرکسی معمول طبق.بودند نشسته کالس سر ها بچه

 رفتم هم من.میزدند حرف و لبود شده جمع هم دوره دوستاش

 نشستم الناز و نادیا کنار و

 

 چطورن؟ باحال بچ برو:  -

 

 نیستم بد:  الناز

 

 شده؟ چیزی:  -

 

 !!شده گم کمد تو خرم!!آره:  نادیا

 

 پرسیدم جدی نشدی؟ آدم هنوز تو.کوفت:  -
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 میکنیم فکر داریم:  الناز

 

 چی؟ به:  -

 

 شد گم چجوری من خر اینکه به:  نادیا

 

 نیست بشو ادم این بگو تو الناز:  -

 

 یاسمین بیخیال:  الناز

 

 شدم؟ غریبه انقدر.نبودما اه دو حاال:  -

 

 بگم؟:  نادیا

 

 بگی چیزی نکره الزم تو:  -
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 هست الناز و من ذهن در سوال یه اینکه اول.میگم باشه:  نادیا

 نیست بد یعنی خبرخوبی یه دومیش.بدی جواب باید که

 

 بپرسین رو سوال اول خب:  -

 

 دو و ماه یک دوستیه.هستیم تو صمیمی دوستای تا دو ما:  نادیا

 هم با تامون سه سالگی 9 از تقریبا.نیست که هم ماهه

 چی دوماه این نگفتی ما به هنوز تو وجود این با.دوستیم

 شدیم کنجکاو یکم ما فقط. بگی نداری دوست شایدم!!شده

 

 راستش.میگفتیید تر زود خب.میگم که معلومه.ها دیوونه:  -

 .نداشتم رو کردنش تعریف ی حوصله خودم

 

 شدی؟ من مثل هم تو نکنه:  الناز
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 چته؟ تو مگه:  -

 

 عاشقم:  -

 

 خنده زیر زد نادیا یهو

 

 البته.فیلماست واسه عاشقی چنده؟ کیلو عشق بابا برو:  نادیا

 عشقشون خودم های چشم با من. بودنا عاشق هم جری و تام

 کن جمعش پاشو جون الناز.میدیدم ها صحنه تکتک توی رو

 یاسی؟ نه مگه کدومه؟ عاشق چیه؟ عشق

 

 .الناز با موافقم کامال و تو با مخالفم کامال:  -

 

 نداشتید انتظار نکنه چیه؟:  -.میکردند نگاه نو تعجب با دو هر

 شم؟ عاشق من
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 اما بودم کرده باز حسابایی یه جری و تام رو راستش:  نادیا

 !!نوچ تو روی

 

 ی شاهزاده این!!مبارکه به به.جونم یاسی برم قربونت:  الناز

 هست؟ کی حاال سفید بنز بر سوار

 

 روزها این.نمیخوره درد به کنه عوضش بره بگو داره؟ بنز:  نادیا

 .دوره رو ای گوجه جوانان پیکان

 

 خنده زیر زدیم هم با همه یهو

 

 کیه؟ طرف نمیگی حاال خب:  الناز

 

 بگید خررو اون اول ولی.داره ربط دوماه همین به میگم چرا:  -
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 خواستگاریم اومده حسام که اینه مورد دومین:  الناز

 

 سن؟ این تو کی؟ چطوری؟ چجوری؟ جدی؟ چی؟:  -

 

 . بپرس بعد کن بندی دسته سواالتو تر یواش باا:  نادیا

 

 یه.کردم تعجب خیلی فهمیدم اولش که هم خودم آره:  الناز

 مدرسه از وقتی.پیشه ماه یک حرفه.شدم زده شوک جورایی

 که شب.خونمون میان اینا عموت امشب که مامانم.خونه رفتم

 خیلی اولش.کشیدند پیش رو حسام ازدواج بحث دیدم امودن

 زن که بعد اما بخواد رو ای دیگه کس حسام که ترسیدم

 .شدم حال خوش و ریخت ترسم منم طرف گفت عموم

 

 اآلن؟ نارحتی چرا پس خوب.ایــول:  -
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 واسه االن اما دارم دوست خیلی رو حسام من یاسی بین:  -

 .بدم ادامه درسمو دارم دوست خیلی من.زوده خیلی ازدواج ی

 

 این.رو حسام این بگیر هوا رو بدبخت. دیگه خری خب:  نادیا

 .نمیاد گیر شوهر روزها

 

 باش جدی یکما فقط یکم میکنم خواهش من نادیا:  -

 

 استاد چشم:  نادیا

 

 کن صحبت حسام با الی خب:  -

 

 حق در کارو این نه ولی کنم؟ صحبت من میخوای:  نادیا

 میکنه ول تورو حسام یهو جذابم خیلی من چون نمیکنم دوستم

 من سمت میاد
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 نمیکنه توجه من جز دختر هیچ به حسام نخیرم:  الناز

 

 کنی صحبت باهاش باید خودت الناز آره:  -

 

 بر سوار ی شاهزاده پس.بگذریم که چیزا این از میگم:  نادیا

 میشه؟ پیداش کی گوریه؟ کدوم من رمگه هفت اسب

 

 هفت برسه چه نمیا دنبالت هم سیا اسب با کسی:  الناز

 !!رنگش

 

 دختر یه دنبال همه ها روز این بخواد دلتم اینجوریه؟ ا؟:  نادیا

 .هستند گلی لپ و تپلی و عسلی موهای. عسلی های چشم با

 

 توصیف خودشو قشنگ قدر چه راستی به.خندیدیم الناز منو

 رو ماه دو این جریان داشتیم ورزش که اخر زنگ.بود کرده

 دادم توضیح براشون کامل
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 نیماست؟ اسمش گفتی:  نادیا

 

 آره:  -

 

 نمیخوره درد به پس:  نادیا

 

 چـرا؟:  -

 

 میشناسمش:  نادیا

 

 کجا؟ از:  -

 

 اونجا از:  نادیا
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 ببرن تورو مردشور:  -

 

 حاال خب.باش جدی امروزو یه.کن بس خدا ترو نادیا:  الناز

 داشتنت؟ دوست به کرده اعتراف زده؟ بهت هم حرفی

 

 خیلی حسام و تو داستان با نیما منو داستان راستش:  -

 نه یا داره دوست منو اصال نیما که نمیدونم من.متفاوته

 

 خوشش ابیه چشم ایکبیریه دختره از او که من نظر به:  نادیا

 .نمیاد

 

 .شده عاشقش و میخواد یکیو که گفته دروغ میگم منم:  الناز

 

 داند خدا نمیدونم:  -
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 بعد روز اون

 

 گشتیم بر خونه به پدرم با نادیا و الناز با زدن حرف کلی از

 

 میگردم بر تا و سرمه پشت نفر یه کردم حس بازم

 

 .شدیم خونه وارد پدرم با و شدم بیخیال اما.میکنه فرار

 

 شاید!!نمیدونم ؟ چی از اما بود گرفته خیلی دلم بود پنجشنبه

 و موزیک صدای و کردم روشن کامپیوترو. بودم نیما دلتنگ هم

 .کردم بلند ته تا

 

 باشه بد دنیا حاضری داری دوست رو کسی وقتی

 

 باشه بلد رو عاشقی داری دوست که اونی فقط
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 میگذزی دنیا همه از داری دوست رو کسی وقتی

 

 میبری که اونو اسم دوبارته تولد

 

 بد و بود شده تنگ خیلی نیما برای دلم. میکردم گریه لند بلند

 نیمارو نمیتونم دیگه وقت هیچ میدونستم که بود این اون از تر

 نمیتونستم میدیدم جایی یه وقتی یه هم اگر حتی.ببینم

 خدایا.داشت دوست دیگرو یکی اون.بگم بهش احساسمو

 با وقت هیچ زندگیم کل تو بودی شاهد تو.مهربونم خدای

 چه و رفتم خطا جاهایی چه که بودی شاهد تو.نبودم پسری

 نیما به که نیست حقم نیست؟ حقم یعنی خدایا.راست جاهایی

 ای کنم؟ تجربه باهاش و داشتن دوست نیست حقم/برسمک

 خــدا

 

 : کردم عوض اهنگو یهو بودم شده ها دیونه مثل
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 دستای به من جون کن نگاه قلبم روی مونده پات جای عزیزم

 سردم

 

 کم چیزی خدا به غرورت از میشه؟ بگیریچی دستامو تو اگه

 نمیشه

 

 تورو زندگیم تو میدونم حاال داشتم غم دنیا یه من تو بی نبودی

 داشتم کم

 

 ترو فقط که بدون دنیا تو چشمام روی میزارم ترو ابد تا

 میخوام

 

 دیوانگی کامل معنای به میدادم قر هم و میریختم اشک هم

 

 : شد داخل شکوفه و شد باز اتاقم در یهو.
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 کردی؟ زیاد و اهنگ صدای انقدر چرا دیوونه:  -

 

 خودمــه اتاق.میکشه عشقم دارم دوست:  -

 

 سال یازده من نرفته؟ که یادت.نکن درازی زبون یاسمین:  -

 بزرگترم ازت

 

 کرد کم و اهنگ صدای

 

 بزنم حرف باهات میخوام بشین بیا:  -

 

 ندارم حرفی هیچ کس هیچ با بلکه تو با تنها نه من:  -

 

 یاسی؟:  -
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 هان؟:  -

 

 بودیم؟ دنیا های خواهر بهترین ما که نرفته یادت هم اینو:  -

 

 نیستیم انگار دیگه اما بودیم آره:  -

 

 چرا؟:  -

 

 رو طرفم و بودی پشتم باید بابا جلوی که ای لحظه اون:  -

 بود رفته یادت حرفارو این و خواهری میگرفتی

 

 بایستم؟ بابا جلوی من نداشتی انتظار که تو یاسی:  -

 

 کنی دفاع من از میتونستی حال هر به اما نه:  -
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 ا اما نمیدونم چیزی دوماه این از من یاسمین چی؟ از دفاع:  -

 قضاوت تو درمورد زود بگه بابا به که گفتم مامان به وجود این

 نکنه

 

 اما کنم تعریف همتون واسه میخواستم که من:  -

 کنم؟ تعریف که اومدی حاال.نخواستید

 

 خبر یه اینکه و کنی؟ کم رو اهنگ صدای بگم اومدم نه:  -

 بخوای اگه البته بگم بهت

 

 بگو دومیو.دادی انجام که اولیو:  -

 

 نیستن هم کن ول.هست ماه یک. اومده خواستگار واسم:  -

 کی؟ بزن حدس حاال
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 کـــی؟:  -

 

 منصور:  -

 

 قدر چه.کردم بغل رو شکوفه اراده بی و کشیدم جیغ یهو

 دوران دانشگاهی هم منصور. شدم حال خوش واسش

 و بود شیراز منصور بودنداما هم عشاق.بود شکوفه کارشناسی

 وصلت به راضی زیاد منصور ی خانواده همینم واسه.تهران ما

 .نبودند

 

 خانوادش شد چی حاال!!مبـــارکه.شدم حال خوش خیلی:  -

 شدند؟ راضی

 

 وفا قولم به دیدی که زد اس ام اس بهم پیش ماه یک:  -

 کردم؟
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 قول؟ کدوم:  -

 

 پای.بریم باهم خط ته تا که بودیم داده قول هم به ما آخه:  -

 عمل من که همینطور کرد عمل اونم بایستیم هم

 تسلیم دیگه.نمیکنند منصورو ی چاره که دیدن خانوادش.کردم

 .شدند

 

 کردم بغلش دوباره

 

 توچیه؟ جواب حال:  -

 

 !!ـه بلـ میگم هم بعد میکنم ناز یکم اولش دیگه هیچی:  -

 

 خندیدیم هم با
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 اهنگو صدای فقط.دادم که هم خبرو.میرم من دیگه خب:  -

 .نکن بلند زیاد

 

 " شکوفه؟:  -

 

 بله؟:  -

 

 بزنم حرف باهات میخوام منم:  -

 

 کوچولو آجی منتظرم خب:  -

 

 کوچولو؟ میگن من به همه چرا:  -

 

 گفتند؟ بهت کیا دیگه مگه جدی؟:  -
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 طوالنیه ماجراش:  -

 

 میشنوم:  -

 

 کردم تعریف براش رو دوماه این جریان کل

 

 واسه میخواستی هارو این ی همه حاال.ماجرایی عجب اوفـ:  -

 بگی؟ بابا

 

 چطور؟ آره:  -

 

 جزییتاش؟ تمام با:  -

 

 شد اتاق وارد مادرم یهو که خندیدیم و زد بهم چشمک یه
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 شدند فیس تو فیس خواهریا تا دو باز که میبینم به به:  -

 

 رفته؟ کجاها مامان نبودم من دوماه این ببینم شکوفه:  من

 استفاده جدید الفاظ از.مامان شده مدرن آخه کرده؟ چیکارا

 میکنه

 

 عقب من گفتم شدن امروزی همه دیدم دیگه آره:  مامان

 .نمونم

 

 از زدن حرف از بعد پیوست شکوفه و من جمع به هم مامان

 رو جریان که خواستم شکوفه از اشاره با ور اون و ور این

 بگه مامان برای خودش

 

 نودهشتیا مجازی ی کتابخانه توسط کتاب این. .:: 

(www.98ia.com) است شده منتشر و ساخته .:: 
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 : 13 فصل

 

 مدرسه به و شدم بلند خوابم تخت از سختی به بود صبح شنبه

 پدرم.گذشت خوش مدسه توی شکر خدارو هم روز اون. رفتم

 آژانس با همیشه که بود کرده سفارش اما نمیومد دنبالم دیگه

 نفر یه کردم حس بازم دادم که رو کرایه.برگردم خونه به

 خیاالتی میکردم فکر اول های روز.میترسیدم.سرمه پشت

 زمان اون.سرمه پشت نفر یه که داشتم یقین دیگه اما.شدم

 صدای لحظه همون ایستاده سرم پشت که کردم حس دقیقا

 در به داشتند که رسید گوش به خانوم گالبتون و ساقی مش

 فرار باز شنید صدارو تا طرف انگار.میشدند نزدیک حیاط

 جرعت حتی بودم ایستاده فقط مجسمه مثل هم من.کرد

 کنم نگاه سرمو پشت نمیکرد
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 ها بیچاره بده؟ آب درختا این به موقع به بگم قدر چه مرد:  -

 شدند خشک

 

 آب موقع به همیشه که من.میزنی بیخود حرف چرا!!خانوم:  -

 .میدم

 

 زرد و بیحال انقدر االن همینه واسه پس. خودت جون آره:  -

 باشند داشته میوه و شکوفه باید اآلن ها این شدند؟

 

 و شکوفه زمستون ی موقع این درختی کدوم!! گالبتون آخه:  -

 داره؟ میوه

 

 شدم خونه وارد
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 صداتون شده؟ چی.خانوم گالبتون سالم.ساقی مش سلـام:  -

 میاد کوچه تا

 

 گیر بهمون ما خانومه باز هیچی دخترم سالم:  ساقی مش

 داد الکی

 

 پژمرده اآلن درختا این.بگو تو دخترم آخه:  خانوم گالبتون

 شاداب؟ یا هستند

 

 .بهتره تو برم من واال نمیدونم:  -

 

 بغل کوچولومو خرس و رفتم خوابم اتاق به راست یک

 حمام داخل خودم با.بود نشده شسته که بود وقت خیلی.کردم

 مشغول.کردم خشکش سشوار با هم بعد.شستمش بردمشو

 شد اتاق وارد شکوفه که بودم فارسی زبان خوندن
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 چطوره؟ این یاسی:  -

 

 کفش یه و سفید های حاشیه با رنگ صورتی شلوار و کت یه

 موهاشو.بود سرش به رنگ صورتی کاله یه و سفید بلند پاشنه

 روی بودموهای ریخته هاش شونه روی طرف یک از هم

 .بود کرده کوتاه چتری هم رو پیشونیش

 

 کردی؟ شکلی این خودتو اآلن چی واسه اما.شدی ناز خیلی:  -

 

 امشب که رفته یادت.ها نمیسازه بهت عاشقی هم تو یاسی:  -

 اینجا؟ میان اینا منصور

 

 تر خوشتیب اصال.خوشکلن خیلی.بود رفته یادم پاک آهان:  -

 .نیست هیشکی خودم جون شکوفه از
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 منم.بودند مهمونمون شام برای خانوادش و منصور.شد شب

 ها مهمون پیش رفتم و کردم تن به رنگ کرمی دامن و بلوز یه

 

 دو ی پنجشنبه شد قرار.گذاشتند رو عقد مدار قرارو شب اون

 گزار بر خودمون ی خونه تو همینجا رو مراسم دیگه ی هفته

 منم.میکردند خوشحالی شکوفه و منصور همه از بیشتر.کنیم

 ..بودم خوشحال واسشون

 

 : 14 فصل

 

 حال خوش خیلی همه رسید فرا پنجشنبه روز باالخره

 موهامو رنگ هنوز. رفتم آرایشگاه به روز اون صبح.بودند

 مرتبشون که بود شده میزون نا یکم هام ابرو.داشتم

 آرایشگر هم موهامو.نداشتم بر کردم مرتبشون فقط البته.کردم

 سایه هم چشمامو.میومد بهم خیلی فر موهای خداییش کرد فر

 آرایش.کشید برام هم خوشکل چشم خط یه و زد رنگ آبی ی
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 آبی عروسکی لباس یه لباسم.بود زیبایی حال عین در ساده

 .بود رنگ آبی سانتی 6 کفش یه با رنگ

 

 هم شکوفه. بودند حاضر جمع در مهمونا ی همه بود شده شب

 موهاشو از هایی کناره بودو کرده جمع باال موهاشو آرایشگرش

 بود پوشیده هم رنگ شیری لباس یه.بود کرده آویزون لخت

 منصور.بود شده جور منصور تیپپ و کراوات با حسابی که

 شکوفه دستای بود گرفته خندم.نمیکرد ول رو شکوفه دستای

 .نمیکرد ولش منصور بازم اما بود شده رنگ سرخ

 

 احوال صدای که بودم( خالم دختر)ژاله با صحبت مشغول

 داداش با(لوسم ی خاله دختر یکی اون)منیژه پرسیه

 شنیدم رو(مازیار)منصور

 

 باهاش هم منیژه که بود ساله نوزده-هجده پسره یه مازیار

 منصور و شکوفه رقص تماشای مشغول.بود گرفته گرم خیلی

 کرد جلب خودش به رو توجهم مازیار صدای که بودم
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 کردی خوشحالم خیلی.عزیزم دوست استادو.سالم به به:  -

 از میشه خوشحال خیلی هم منصور دارم یقین.اومدی که

 اما برادرمه مجلسه هرچند ندونستند؟ قابل خانواده.اومدنت

 .اومدی که کردی فرازم سر بازم

 

 کردم بسته بازو بار هشت-هفت چشمامو

 

 !!نیما بود خوش میدیدم درست انگار نه اما

 

 

 

 

 

 خیلی.برگشت من سمت به اونم که کردم نگاهش تعجب با

 جورایی یه که انگار.نکرد تعجی هیچ دیدنم از.بود ریلکس
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 و زد لبخند هم اولش.ببینه رو من و اینجا بیاد قراره میدونست

 لباس و برهنه های بازو به نگاهش وقتی اما.کرد سالم سر با

 قدم منصور مادر پدرو سمت به و کرد اخم افتاد کوتاهم

 هم کنه تحسین و ظاهرم اینکه جای به.شدم ناراحت.برداشت

 هزاران مثل هم او.داشتما هم هایی انتظار چه البته.کرد اخم

 ام صدقه قربون بخواد نبودم معشوقش که من غریبه پسر

 نشون واکنشی نباید اصال.میکرد نباید هم اخم خب اما.بره

 بودم؟ مهم براش مگه میداد

 

 نگاهم.کردم پرسی احوال باهاش و نشتم مازیار کنار تفاوت بی

 شده تر عمیق اخماش دیدم خورد گره نیما نگاه با

 

 خانوم یاسمین امشب شدی خوشکل چه:  -

 

 میبینه خوشکل چشماتون.جان مازیار ممنون:  -
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 یادم درست ریاضی؟ سوم بود؟ شالتون چند شما راستی:  -

 نه؟ یا مونده

 

 چطور؟.درسته آره:  -

 

 خالتونه؟ دختر منیژه.همینطوری:  -

 

 بله:  -

 

 جذابیه دختر:  -

 

 اوهوم:  -

 

 نه؟ شماست سن هم:  -
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 بله:  -

 

 بدید؟ انجام کاری یه واسم میشه:  -

 

 باشه چی تا:  -

 

 اما. نکنیا بدی فکر من روی کرده نا خدایی وقت یه ببین:  -

 .بشم آشنا بیشتر منیژه با میخوام

 

 خوبی ی رابطه منیژه با من راستش اما خوشحالم واستون:  -

 کنم صحبت باهاش ها چیز این مورد در نمیتونم.ندارم

 

 میکنم کاریش یه خودم ممنون باشه:  -

 

 نشست مازیار کنار نیما یهو که بودم مازیار با صحبت مشغول
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 دادند افتخار ما به نیما آقا عجبی به به:  -

 

 میکنه صدات مادرتون که بگم اومدم جان مازیار:  -

 

 خانوم یاسی بعدا تا پس.گفتی که ممنون باشه:  -

 

 داشت؟ چیکار باهات:  نیما

 

 !!سالم علیک:  -

 

 داشت؟ چیکار باهات مازیار.سالم:  -

 

 میکردیم صحبت هم با داشتیم که دیدی:  -
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 چی؟ به راجب.نبودم که کور:  -

 

 میکنی؟ پیچ سوال منو انقدر چرا:  -

 

 نده جواب نداری دوست ببخشید باشه:  -

 

 دختر مورد در داشتیم!!میگم کردی خواهی عذر که حاال:  -

 برده مازیارو دل انگار جورایی یه میزدیم حرف خالم

 

 : کرد صدام رم که شدم بلند جام سر از.کشید عمیقی نفس

 

 یاسمین؟:  -

 

 بله؟:  -
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 کنم؟ خواهشی یه میشه:  -

 

 بگو:  -

 

 کن عوض لباساتو:  -

 

 ؟ چرا؟ بلــه؟:  -

 

 مناسبه؟ مجلس این واسه میکنی فکر!!بازه خیلی:  -

 

 !!خــواهرمه عقد:  -

 

 بازه حال هر به اما میدونم:  -

 

 بپوشم لباس شکلی این دارم دوست من:  -
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 ندارم دوست من اما:  -

 

 ؟ ؟ شما؟ ببخشید جان؟:  -

 

 نظرمو فقط راحتی جور هر شی ناراحت نمیخواد خب خیلی:  -

 گفتم

 

 دوست چرا نمیدونم.رفتم خونه داخل به و برگردوندم رو روم

 می در حرفاش با منو لج هرچند.کنم گوش حرفش به داشتم

 باز لباسیمو کمد در.بودم داده بهش جوابی خوب من اما.آورد

 از پدرم که داشتم رنگ سبز تینیجری دامن و کت یه.کردم

 ست رنگ سبز تل یه و پوشیدم اونو.بود آورده برام ایتالیا

 به و کردم پا به هم رنگی سبز کفش. زدم موهام یه هم لباسم

 ...برگشتم حیاط
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 سمت به او به توجه بی. دیدم ها میز از یکی نیماروجلوی

 رو قشنگ اهنگ یه هم جی دی. برقصم باهاش تا رفتم شکوفه

 داد ترتیب

 

 نکن دوری ازم حتی لحظه یه واسه من عشق

 

 نکن شوخی باهام حتی میمیرم تو بی من

 

 میزارم جونمو چشمات برای عشقم

 

 کارم تمومه من دستات تو بی اخه

 

 ابریشمیت موهای اون ی دیوونه شدم من

 

 پیشمی وقتی حتی برات تنگه من دل
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 حلقه کمرم دوره دوتادست یهو که میرقصیدم شکوفه با

 .کرد عوض اهنگو هم جی دی حرکت این با زمان هم.شد

 

 یارتم همیشه میدونی کنارتم من وقتی

 

 منو ی خسته و غمگین دل این میسوزونی چی واسه

 

 میمونی تنها روزی یه که بدونی سخته خدا به

 

 تورو نبودن و دوری کنم باور نمیتونم اخه

 

 جز داشتم انتظار هرکسی از کارو این. برگشتم سمتش به

 این از.بود ریلکس خیلی. کردم نگاهش تعجب با.نیما

 رقصو اهنگ پایان تا شدم مجبور.میگرفت لجم ارامشش

 طول در من.بود ما روی هم دوربین دقیقا اخه.بدم ادامه باهاش
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 لبخند فقط.میکردم نیما نگاه مبهوت و مات فقط رقص

 بر لبخند خداگاه نا منم.بود چشماش توی خاصی برق.میزد

 .نشست لبام روی

 

 که فهمیدم تازه. زدند دست برامون همه اهنگ اتمام از بعد

 .بودیم رقص پیست وسط نیما و من فقط

 

 : گفت دادو شاباش جفتمون به و اومد ما سمت پدرم

 

 نمیکنی؟ معرفی من به رقصتو یار یاسی!!بود عالی:  -

 

 هستم نیما.شد عرض سالم:  -

 

 کنارمون از و زد لبخند اما کرد تمرکز اسم روی یکم پدرم

 فکر توی.میرفتم فقط.میرفتم همینطوری. افتادم راه منم.رفت

 بیاد باید چرا کنه؟ حلقه کمرم دوره دستاشو باید نیما چرا. بودم
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 امشب چرا باشه؟ مازیار استاد باید چرا برقصه؟ من با و

 ...چرا.اینجاست

 

 نفهمیدم اصال.هستم کوچه وسط دیدم اومدم که خودم به

 .بیرون اومدم خونه از چجوری

 

 سرد هوای یه.بود خوبی هوای.بود تاریک نسبتا و خلوت کوچه

 .نشین دل اما

 

 جلو.بود نیما برگشتم ایستاده سرم پشت نفر یه کردم حس

 .داشتیم فاصله کمتر هم متر سانتی یک تنها اومدشاید

 

 ممکنه نکردی فکر تو بیرون؟ میزنی خونه از اینطوری چرا:  -

 این تو وقت اون رفتی؟ بیرون خونه از که نشه متوجه کسی

 چه کردی فکر هیچ میشد؟ چی تاریک و خلوت ی کوچه

 بیفته؟ بود ممکن اتفاقایی
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 نیما؟:  -

 

 جانم؟:  -

 

 خواهش میتونم شدی؟ حساس من روی انقدر جدیدا چرا:  -

 نشی؟ حساس رفتارام و من روی خودی بی انقدر که کنم

 باشه؟ خودت کارای و خودت به حواست کنم خواهش میتونم

 

 نیست خود بی:  -

 

 چیه؟ پس:  -

 

 یاسمین دارم دلیل:  -
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 بدونم؟ منم میشــه:  -

 

 نیستم آماده زودیا این به گفتنش واسه.بگم نمیتونم.نه:  -

 

 نده گیر من های رفتار و ها کار به دیگه و کن لطف پی:  -

 حواست جا همه و بیای من دنبال جا همه نکرده الزم هم اصال.

 .بیا دلیلت گفتن واسه شدی آماده وقت هر برو.باشه من به

 

 دوست.بود سرد هوا قدر چه. برگردوندم رومو و گفتم اینو

 دست از کنم؟ چه اما.بزنم حرف اینطوری باهاش نداشتم

 که امشب شاید نمیزاشت؟ تنهام چرا.بودم عصبی کاراش

 کردنش فراموش واسه فرصت بهترین بود خواهرم جشن

 ببینمش؟ دوباره امشب همین درست باید چرا چرا؟ اما.بود

 شکنجست یا میکنی؟ امتحانم داری خدایا.کن کمکم خدایا

 لبخند یهو میشه عصبی یهو کاراش از شدم گیج خدا؟

 ...و غیرتی یهو. میشه آروم خیلی یهو.میزنه
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 : کرد صدام که برمیگشتم داشتم

 

 یاسمین؟:  -

 

- .. : 

 

 میکنم خواهش وایسا یاسمین:  -

 

 گوش حرفات به وجه هیچ به نگی دلیلتو تا.نمیخوام:  -

 نیما؟ آقا دستتم عروسک من مگه.نمیدم

 

 دارم ست...وس.و..د ن...ون..و...چ!!میگم باشه.باشه:  -
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 بــیدارم خوابم اگه خدایا شنیدم؟ چی.شدم میخکوب جام سر

 ی دیوونه و عاشق اون.بود دیوونه آره بود؟ دیوونه نیما!!کن

 یکی بود گفته اما.نداره دوستش دیگه که بود گفته نه. بود شیدا

 برای نبود واقعی حس حسش بود گفت.داره دوست دیگرو

 !شیدا

 

 قبلی جای سر درست برگشتم سمتش به سرعت با یهو

 خوابوندم کشیده یه.کردم نگاهش و ایستادم صاف. ایستادم

 ..گوشش زیر

 

 

 

 

 

 کردی فکر نکنه گالبیم؟ ببو من کردی فکر داری؟ دوستم:  -

 نکنه چیه؟ کنی؟ رامم حرفات این با میتونی سالمه هفده چون
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 به عشق هان؟ داری؟ کمک به احتیاج و اوردی کم جایی بازم

-دو. اره؟ دیگه یکی نشد این شیداست؟ به عشقه مثل هم من

 کنی؟ عالقه ابراز یکی به میخوای من از بعد هم دیگه سال سه

 اخه نیما؟ کنی بازی من با میخوای چرا.متـــــنفر.متنفرم ازت

 چـرا؟ چرا؟

 

 برم.نبینه اشکامو که برم.برم تا برگشتم بود گرفته گلومو بغض

 .هستم ای ساده آدم نکنه فکر تا برم.عاشقشم نفهمه تا

 

 : خودش سمت برگردوندم گرفتمو پشت از دستامو

 

 اما نیستی پسرا بقیه مثل که میکردم فکر امشب تا. کن ولم:  -

 یکی نشد این.هوسی دنبال هم تو.میکردم اشتباه میفهمم حاال

 دوست مهتاب مثل.خواهرتم مثل که گفتی من به تو.دیگه

 وارد منو. پسر شازده رفته یادت هم حرفات اینکه مثل اما.دارم

 !!نـــــکن احمقانه های بازی این
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 هان؟ بازیه؟ عالقه عشقو بازی؟ کدوم"-

 

 جز چیزی تو حس این اما!!.مقدسـه!!پاکه عشق.نخیر:  -

 .نیست هوس

 

 دستشو نمیتونه عاشق. داشتم ای دیگه انتظار تو از یاسی:  -

 نمیتونه برقصه؟ باهاش نمیتونه کنه؟ حلقه معشوقش کمر دوره

 بگیره؟ دستاشو

 

 برو میکنم خواهش.برو بغلت؟ بپرم منم داشتی انتظار چیه؟:  -

 واقعیه بهش حست که هونی پیش

 

 چند من یاسمین.نفر یه همون پیش اومدم دقیقا اآلن منم:  -

 و احمقانه حس یه شیدا به حسم که بگم باید زبونی چه ا بار

 جز بوده هرچیزی میفهمم اآلن که حسی یه بوده؟ کودکانه
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 از قبل اآلن تا بودم عاشقش اگه من.داشتن دوست و عشق

 کوفتی راه اون از تا بودم داده انجام کار تا هزار ببینم ترو اینکه

 غصه فقط اما میدیدم.کردم سستی اما.بدم نجاتش

 یادته.بگم بهت میخواستم ها روز همین یاسمین.میخوردم

 جواب که اومدم اآلن مید؟ سواالتو جواب دیگه مدت یه گفتم

 من حس و تو.تویی من سواالی تموم جواب یاسمین.بدم

 گفتم بهت احساسمو وقتی که بستم عهد خودم با.تو به نسبت

 اگه نه؟ یا داری عالقه من به که بگی.بگی هم تو تا بخوام ازت

 پشت هم وقت هیچ دیگه برم و بکشم راهمو.باشی نداشته

 .نکنم نگاه رو سرم

 

 جدی؟:  -

 

 دوست مادرم جان به.دارم دوست خدا به.یاسمین آره:  -

 از.کردم زندگی کلبه تو باهات که فهمیدم وقتی از اینو.دارم

 که فهمیدم وقتی. دیدم رو تو خانومی.نجیبی.مهربونی که وقتی

 حاضرم.میخوامت وار دیوونه یاسمین.پاکی عشق الیق واقعا
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 منو هم تو بدونم کافیه فقط.تو به رسیدن واسه کنم هرکاری

 داری من به حسی هم تو بفهمم کافیه.میخوای

 

 خیلی حــس یه.دارم بهت حسی یه زدی حدث درست آره:  -

 وقت همون داشتی دوست منو اگه!!تنفره حس این اسم.قوی

 روز اخرین میتونستی حتی.بگی میتونستی بودیم کلبه توی که

 حاال.خونمون برگردونی رو من شد قرار که روز همون بگی هم

 بزار گفتی تنهایی؟ که فهمیدی.گذروندی هفته چند رفتی

 هیچ من نیما اقا نه.باشم مشغول بزار.کنم پر یکی با تنهاییمو

 !!بــرو و بکش راهتو فهمیدی که حاال.ندارم بهت حسی

 

 اشک ی حلقه.شدیم خیره دیگه هم های چشم به لحظه چند

 گفته بزرگی دروغ چه.میشد دیده جفتمون های چشم توی

 بازیچه نمیخواستم اما.بودم نیما ی دیوونه من تنفر؟.بودم

 دل و جون با بود راست حسش اگه میشد ثابت بهم باید.باشم

 .میرفتم سمتش
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 برنگشتم اصال.رفت و کرد ول دستامو نیما دقیقه چند از بعد

 گریه فقط..ببینم رفتنشو نمیخواستم.کنم نگاهش حتی

 .میکردم

 

 مجلس داخل ساعته دو اآلن دختر؟ کجایی یاسی؟:  -

 اآلن اما اتاقتی تو کردم فکر میکنی؟ چیکار کوچه داخل.نیستی

 دیدم بیرون اومدم شدم نگرانت نیستی اونجا که دیدم

 شده؟ چی میکنی؟ گریه چرا.ایستادی.اینجا

 

 دادین؟ شامو.بریم.ببخشید.بابا هیچی:  -

 

 .نداره اشکالی بگی نمیخوای باشه هیچی؟:  -

 

 چشم هرچی.افتاد راه برقصی و بزن دوباره. شام خوردن از بعد

 رفتم مازیار سمت به.نمیدیدم رو نیما میکردم چشم
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 مازیار؟ آقا:  -

 

 خانوم؟ یاسی بله:  -

 

 نمیبینمش کجاست؟.بودا استادتون این:  -

 

 داشتی؟ کاری باهاش.رفت آره:  -

 

 یعنی.رسیده شام مهمونا همه به ببینم میخواستم راستش:  -

 شوال شما از گفتم نیستند نیما اقا دیدم که شدند؟ پذیرایی

 .کنم

 

 واسش فوری کاره گفت.بود ناراحت انگار.نخورد شام. نه:  -

 رفت و اومده پیش
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 .باشید داشته خوبی شب.مرسی باشه:  -

 

 چنین هم به:  -

 

 بیشتر اما.رفتم اتاقم سمت داغون و خسته مهمونا رفتن از بعد

 وای.بود عاشقم واقعا شاید.بود نیما گیر در ذهنم خستگی از

 در بزرگی ظلم چه چی؟ بوده راست و درست حسش اگه خدا

 بودم کرده جفتمون حق

 

 گوشیمو.کردم باز چشمام که بود ظهر از بعد سه-دو ساعت

 بودند داده ای ام اس هم الناز و نادیا.ژاله.منیژه.کردم چک

 

 : ژاله

 

 از من طرف از.شدم مزاحمت ببخشید جون یاسی سالم

 عجله رفتن واسه منیژه انقدر دیشب.کن خواهی عذر شکوفه
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 تبریک بهش بازم.کنم خداحافظی ش از رفت یادم که داشت

 .بای بگو

 

 ممنون.حتما گلم باشه:  -

 

 : نادیا

 

 بزارم کوه برنامه اگه بگم خواستم جونم؟ خرخون چطوری

 راستی.کن خبرم حتما بیای؟ الناز چشمای رو میزاری قدمتو

 .مبارک خواهرتم عقد

 

 به احتیاج اتفاقا نادیا گرفته حالم خیلی کی؟ واسه.میام آره:  -

 کی؟ بگو فقط.دارم کوه مثل جایی به

 

 : الناز
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 دو واسه افتاد حسابان امتحان بگم خواستم.عجیجم سالم

 بابای.کنیا خرخونی اآلن از نشینی وقت یه.دیگه ی هفته

 جیگرم

 

 درس حس اصال بابا نه.کردی خبرم که دوسی مرسی:  -

 ندارم

 

 : منیژه

 

 نداری؟ مازیارو ی شماره تو.یاسی سالم

 

 نه سالم:  -

 

 داد جواب موقع همون

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 250

 کنی؟ جور واسم هم نمیتونی:  -

 

 باشه داشته شکوفه شاید نمیدونم:  -

 

 کردی حقم در بزرگی لطف بیاری گیر واسم اگه:  -

 

 میکنم پیداش تونستم باشه:  -

 

 بـــوس تو فدای:  -

 

 بای خواهش:  -

 

 کردم گوش مازیارو اهنگ و گذاشتم گوشم توی رو فری هندز

 

 رویا توی تو دیدن مثل دریا تو خسته قایقی مثه
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 صداقت تلخ ی قصه مثل ساعت ی خسته تیک تیک مثه

 

 بارون توی ماه تصویر مثه گلدون توی گل مثه شب مثه

 

 نمیمون ازم چیزی دیگه دیوونه تلخ گریه مثه

 

 لبریز ی خسته چشمای مثل پاییز و بارون ی لحظه مثه

 

 نمیمونه ازم چیزی دیگه گونه روی رخت اشکای مثل

 

 ستاره خواب ی لحظه مثه بهاره ابر بارونو مثل

 

 !!دارم دوســــت تورو
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 کمکم خدایا!!عاشـقا خدای ها زیبایی خدایه.خوبم خدایه.خدایا

 میبینی.میبینی حالمو تو خدایا.دلگیرم خدایا.ام خسته خدایا.کن

 با هم او حس از تو خدایا.دارم دوسش میدونی.داغونم

 اگه یا.کنم فراموشش یا کن کمکم.صالحه جور هر خدایا.خبری

 .کنم جبران اشتباهم که کن کمکم راسته حسش

 

 شکوفه فقط.بودند خواب همه اینکه مثل.رفتم پایین اون از بعد

 نگاهشون.میزنند قدم حیاط توی که دیدم.بودند بیدار منصور و

 به خوش.بود واقعی بینشون عشق.بود زیبا چه.کردم

 رفتن حیاط به از.بوسید رو شکوفه منصور لحظه یه!!حالتون

 به.برگشتم اتاق به.بزارم راحتشون میخواستم.شدم منصرف

 زدم زنگ نادیا

 

 بله؟:  -

 

 نمیدی؟ جواب چرا!!مرض و بله:  -
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 نبودم.کوفت:  -

 

 بودی؟ کجا:  -

 

-  :wc 

 

 شد؟ چی حاال خب:  -

 

 دستشویی؟:  -

 

 ندارم حوصله اصال نادیا:  -

 

 برنامه دیگه ی شنبه پنج واسه.اخالق بد!!بابا خوب:  -

 هماهنگه
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 هستند؟ کیا:  -

 

 پسر تا چند یه راستی.ها بچه از دیگه تا چند.الناز.تو.من:  -

 .هستند فریماه دوستای از.میان هم

 

 .نمیام من.باشه فریماه:  -

 

 .باش نداشته او به کاری.میگذره خوش دیگه نشو لوس:  -

 

 میبینمت مدرسه فردا.باشه:  -

 

 بابای:  -
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 لباس به افتاد چشمم.بوسیدمش.کردم بغل کوچولومو خرس

 تدیل باز لخندم بعدش اما.زدم لبخندی خوداگاه نا.رنگم سبز

 .شده گریه به

 

 نمیشه اصال تو بدون عاشقی داری دوستم همیشه که میگفتی

 

 نمیشه مدرک که ها این رابطه این واسه نمیدونستی اما

 

 گوشت در یکی داری دوست اونو میگی میشی عاشق هرموقع

 هــیس میگه

 

 واقعی چیزی هیچ بدون همیم پیش منوتو که دنیایی این تو

 نیست

 

 من با رفتارش پدرم هرروز.بود شنبه چهار.گذشت روزی چند

 صبح.ودم کرده جمع نوردی کوه برای وسایلمو.میشد هتر
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 کرمی شالگرن و کاله یه با پوشیدم رنگمو ای قهوه پالتوی.شد

 .رنگ

 

 برسه بهم تا اومد جلو الناز.رسیدم ها بجه ایکیپ به

 

 گلم؟ چطوری!!جون یاسی به به:  -

 

 کوشن؟ ها بچه خوبی؟ سالم:  -

 

 بریم تا بیا همینجان ایناهاشون:  -

 

 هم فریماه.کردیم پرسی احوال و سالم هم با دیدم هم رو نادیا

 همچنین دیگه دختر تا دو.لوس العاده فوق دختر یه.بود اومده

 .بودند هم دیگه پسر تا چهار-سه
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 متین/حسین/حمید.میکنم معرفی خب:  نادیا

 

 خوشبختم:  -

 

 یاسمین ما خون خر دوس اینم!!بختن بد اینها ولی:  -

 

 .بود نادیا مثل و شوخ کامال پسر یه حمید. رفتیم باال کوه از

 

 برو راه درست خب میری راه مونگوال مثل چرا حمید وای:  نادیا

 

 نمیرم راه تو مثل من کن باور نه:  حمید

 

 حمید؟ میگما:  -

 

 هان؟:  -
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 رفتی؟ هم دکتر تو:  -

 

 چی؟ واسه:  -

 

 موهات واسه:  -

 

 بریم هم با گذاشتم!! نه:  -

 

 یه همین میترسم.بکن موهات واسه فکری یه شوخی بی نه:  -

 .بره هم نخ

 

 میگیرم قرض تو موهای از میام بعدش.نترس:  -

 

 نمیاد تو کچل سر به.خوشکله خیلی من موهای!!که نمیشه:  -
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 اومدم مگه میگیری؟ ایراد چرا داری؟ من چیکار تو حاال:  -

 خواستگاریت؟

 

 که بگم اآلن از گفتم بیای باشی داشته قصد شاید گفتم نه:  -

 نمیاد خوشم کچل های آدم از من

 

 خواستگاریتا بیام که میگی داری شوخی شوخی نادیا ببین:  -

 

 سقف به اعتماد بابا بو من؟ کی؟:  -

 

 نمیگشتم تو با که نبودم سقف به اعتماد اگه:  -

 

 : گفت متین که میگرفت باال بحثشون دشات
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 توپ جای یه ناهار واسه که زده اس ام اس نیما ها بچه:  -

 چیه؟ برنامتون حمید/حسین.داره سراغ

 

 ام پایه که من:  حسین

 

 بکشم راحتی نفس یه نادیا دست از اونجا اقل حد بریم:  حمید

 

 نه مگه میایم هم ما برید؟ تنها میتونید که گفته کی:  فریماه

 دخترا؟

 

 : گفتند هم با نادیا النازو

 

 دقــیقا:  -

 

 کردم تایید رو فریماه نظر میلم خالف بر منم
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 هماهنگ نیما با باید فقط.نداریم حرفی که ما باشه:  حمید

 .کنیم

 

 میکنم هماهنگ باهاش خودم بده رو گوشی:  فریماه

 

 به ضمن در.بزرگتره ما از سالی سه-دو نیما.نکرده الزم:  -

 نداره خوبی ی رابطه ها دختر با وجه هیچ

 

 از پسری هیچ.داشت خواهد من با باش داشته یقین:  فریماه

 نمیاد بدش من

 

 !!!!!!بابا نه:  حسین

 

 نمیزنه پس منو که کنم بندی شرط باهاتون حاضرم:  فریماه
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 شلوار و کت دست یه سر.میبندیم شرط باشه:  متین

 

 !!توش شیم شریک هم ما که باشه چیزی یه نه:  الناز

 

 بستنی سر باشه:  متین

 

 فریماه که میدونستم.کردند بندی شرط فریماه و متین خالصه

 بندی شرط که بودم دیده ها بار.کنه خز میتونه رو پسری هر

 .داشت هم جذابی ی قیافه!!برده و کرده

 

 یه سر رسیدیم رستوران به که بود ظهر از بعد دو حدود ساعت

 نشستیم بود داده سفارش نیما اقا گویا که میز

 

 میگید؟ که نیما این کو پس:  فریماه
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 میخوریم؟ ناهار کی پس.گشنمه من وای:  من

 

 الهی عذاب مثل دخترا با اومدن بیرون خدا وای:  حسین

 میمونه

 

 .هستند غرغرو همشون!!داداش گفتی آخ:  حمید

 

 ها خانوم مورد در نگرفتی یاد هنوز اینکه مثل حمید آقا:  نادیا

 بدم؟ یادت میخوای.کنی صحت باید چجوری

 

 چند؟ ای جلسه فقط.بده یادم آره:  -

 

 تومن سی شمایی چون ولی تومن بیست ای جلسه:  -
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 عالیه خیلی کنه کمک هم ها زن شناخت به اگه!!خوب چه:  -

 !!رو مورد این نکرده کشف تاحاال هیشکی اخه

 

 میکردم حالیت وگرنه گشنمه که حیف:  -

 

 بیخیال باشه!!دیگه بدم ندارم جوابی بگو:  -

 

 نیما اقا که.بودم نادیا حمیدو بحث به کردن گوش مشغول

 خدایا!!بود خودش.ایستاد قلبم.اومد که تر نزدیک.اورد تشیف

 هست؟ جا همه چرا ببینم؟ باید جا همه اینو من همش چرا

 

 استاد؟ چطوری!!جان نیما به به:  حسین

 

 میگیرتش جو استاد نگید بهش انقدر بابا:  حمید
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 کجاست متین چطورین؟.ها بچه سالم:  نیما

 

 چه ماشااهلل.دیدنتون از خوشحالم خیلی نیما آقا سالم:  فریماه

 مسن اقای یه کردم فکر من استاد گفتند پسرا این.جوونید قدر

 .هستید

 

 میخواستم.کرد دراز نیما جلوی دادن دست واسه دستاشو و

 ها بچه بقیه به نگاهی نیم نیما.بشکنم رو فریماه های دست

 کرد اخم اولش.م مثل درست.خورد جا دید منو وقتی انداخت

 دست فریماه با و گرفت خودش به عادی حالت بعد اما

 روش به و نیاوردم خودم روی به اما.شدم عصبی خیلی.داد

 : برگشت بیرون از متین.زدم لخند

 

 ایستادید؟ پا سر همه چرا خوبی؟.جان نیما سالم:  -

 

 میشدم آشنا خانوم این با داشتم هیچی.جان متین سالم:  نیما
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 هستند خانوم فریماه ایشون.آهان:  متین

 

 دیدنتون از خیلی خیلی هستم فریماه من بله:  فریماه

 .استاد خوشحالم

 

 خانومی منم:  نیما

 

 با رو فریماه و تو که میکنی کاری یه داری نیما خانومی؟ چی؟

 !!کنما داغون هم

 

 .هستند خانوم الناز هم ایشون:  متین

 

 خوشبختم:  الناز
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 منم:  نیما

 

 مجلش شیطونه خانوم نادیا هم ایشون:  -

 

 معلم آقا خوشبختم میکنی؟ معرفی اینجوری ادمو چرا!!وا:  نادیا

 

 خانوم منم:  نیما

 

 امروز هم خودمون که گروه جدید عضو هم ایشون و:  -

 خانوم یاسمین شدیم اشنا باهاشون

 

 دیدنتون از خوشحالم سالم:  -

 

 میکنم خواهش بفرمایید همینطور منم:  -
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 میخواست که رو چیزی هرکسی.شد غذا سفارش موقع

 بود نشسته نیما بغل صندلی درست که فریماه.داد سفارش

 : گفت

 

 میخورم بخوره استادم هرچی که من:  -

 

 (بخوره کارد هم با استادت و تو شکم)

 

 یهو خورن موقع.دادند سفارش ماهی دو هر فریماه و نیما

 : گفت بلندی نسبتا صدای با فریماه

 

 موافق اگه استاد بخورم نمیتونم کامل پرس یه که من وای:  -

 .بخوریم هم با باشید

 

 و زد لبخندی داشتم ازش من که انتظاری برخالف هم نیما

 : کرد اعالم موافقتشو
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 : گفت حمید ناهار از بعد

 

 هستند؟ روی پیاده ی پایه کیا:  -

 

 روی؟ پیاده میره گرما این تو االغی کدوم:  نادیا

 

 بیای شاید شما االغا ی دسته از اما نمیدونم دقیقا:  حمید

 

 االغم؟ من:  نادیا

 

 درد سرش که حمید سر توی کوبوند کیفشو حرکت یه وبا

 : گفت فریماه لحظه همون.خنده زیر زدیم هم با همه و گرفت
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 بازی تاب خیلی من بغل؟ پارک همین بریم چیه نظرتون:  -

 دارم دوست

 

 موافقم که من:  نیما

 

 من جز کردند تایید همه

 

 برگردم باید بیام باهاتون نمیتونم من.دوستان بگذره خوش:  -

 خونه

 

 خیابون اآلن باشید داشته تشریف حاال خانوم یاسمین نه:  نیما

 که میدونید نمیاد گیرتون حسابی و درست ماشید خلوته ها

 

 همراهیشون ناچار.گفت منظور با و محکم حرفشو این

 !!...کردم

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 271

 

 

 

 

 رو نیما نشست نفره دو تاب یه روی و رفت ها بچه مثل فریماه

 هیچ نیما.میخوردم حرص داشتم.برد خودش همراه هم

 همراهیش اشتیاق با هم خیلی بلکه نمیکرد مخالفتی

 هم با عاشق کبوتر تا دو میکرد فکر نمیدونست هرکسی.میکرد

 سر نمیدونم هم نادیا و حمید.میکنند بازی تاب و میزنند حرف

 و نادیا دنبال بود گذاشته حمید که بودند کرده کل کل باز چی

 نشسته ها چمن روی هم الناز و حسین و متین.نبود کن ول

 نشستم نیمکت یه روی هم من.میکردند صحبت هم با و بودند

 اومده پارک به باباشون مامان همراه که کوچکی های بچه و

 اون که کتاب نمایشگاه به خورد چشمم.میکردم نگاه رو بودند

 و آشپزی های کتاب از.ببینم کتاباشو تا رفتم.بود پارک طرف

 نگاه از بعد.آموزشی های کتاب نوع همه تا داشت خیاطی
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 پسر یه که یرگردم ها بچه پیش خواستم های کتاب کردن

 شد نزدیک بهم الت

 

 خوشکله؟ چطوری:  -

 

 .نشید مزاحمم لطفا:  -

 

 کن رو داری مایه هرچی فقط.ندارم کاری باهات نترس:  -

 

 نیست همراهم پولی من:  -

 

 من که خصوص به بود خلوت نسبتا پارک.آورد در چاقوشو یهو

 کردم نگاه برم دورو به.میشدم رد داشتم پارک های کناره از

 دستمو.بودم ترسیده.نبود کسی دیگه االف پسر تا چند جز

 گذاشتم فرار به پا یهو.گرفت کنار چاقوشو که کرد کیفم داخل

 هم او.کنم فرار که کردم پیدا دلشو چطوری نمیدونم هنوزم
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 مانع یه به یهو.بود اومده بند نفسم که دویدم انقدر.کرد دنبالم

 باال سرمو.رفتم فرو نفر یه بغل توی کردم حس. کردم برخورد

 نمی از اگه حتی.هستم نیما آغوش تو درست که دیدم.آوردم

 امن آغوشش لحظه اون که بود این اقلش حد نمیومد خوشم

 بود من برای جا ترین

 

 داشتید؟ کاری من خانومه با:  -

 

 هم باز.گذاشت فرار به پا بود ترسیده یکمی انگار که پسره

 حس یه.بود رسیده دادم به نیما ها سختی تو همیشه مثل

 خانومش رو من نیما دروغ به حتی اینکه میداد قلقلکم قشنگی

 نیما به نگاهی الت پسره اون رفتن از بعد.بود کرده خطاب

 اومدم بیرون بغلش از و انداختم

 

 شد اینطوری که بخشید.ممنون:  -
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 میکنم خواهش:  -

 

 : کرد صدام که برگردم خواستم

 

 ؟ یاسمین:  -

 

 بله؟:  -

 

 آورد در مو زبونم باش؟ خودت مراقب بگم بار چند:  -

 

 گوش به فریماه صدای لحظه همون.رفت پیشم از و گفت اینو

 رسید
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 آب میری نگفتی مگه میری؟ میزاری تنها منو یهو چرا نیما؟:  -

 تو بی هم دقیقه چند همین من نمیگی بخری؟ معدنی

 میگیرم؟ افسردگی

 

 هم خاله پسر چه ساعت چهار-سه عرض در.آوردم در شاخ

 : داد جواب هم نیما.بود شده

 

 میام اآلن عزیزم ببخشید:  -

 

 لیاقتت اصال.لیاقت بی.سرت تو بخوره عزیزم عزیزم؟ چی؟

 حد.دیگه یکی نشدم من میدونستم که من.هست دختره همین

 استاده میکردی داری آبرو یکم بود شده که هم دروغ به اقل

 نزدیک هامون خونه که رو الناز و من حسین اون از بعد.عزیز

 در جلوی منصورو.رسوند(خونمون)مقصد ه رو بود دیگه هم

 دیدم
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 دوست پارسال!!بخیر عصرتون.عزیز زن خواهر سالم به به:  -

 .نمیگیرید تحویل مارو دیگه آشنا امسال

 

 شما یا نمیگیرم تحویل و پیدام کم من خوبه؟ حالتون سالم:  -

 !!میزنه غیبتون کجا نمیدونه آدم اصال که شکوفه و

 

 از تر خسته. رفتم اتاقم سمت به.نگفت چیزی کردو ای خنده

 چشمامو.برم پایین خوردن شام واسه حتی که بودم اونی

 رفتم خواب به فورا و بستم

 

 

 

 

 

 : 15 فصل
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 نیما و من دیدار اخرین از که بود ماه سه حدود

 دیگه ذهنم و فکر تمام.بود شده قبل مثل ام زندگی.میگذشت

 درس تو مقدار یه دوماه اون بخاطر.بود نهایی امتحان ی واسه

 خصوصی کالس که شد قرار همین واسه.داشتم مشکل هام

 در کدوم هیچ اما کردم صحبت مدرسمون های دبیر با.بگیرم

 خودمون ی مدرسه از ما که میگفتند.نکردند قبول رو خواستم

 : بودیم نشسته ناهار میز سر.نمیگیریم خصوصی شاگرد

 

 نیست خوب حالت انگار یاسی؟ چیه:  شکوفه

 

 امتحاناشه فکره تو بچم نه:  مامان

 

 زرنگی که تو داره؟ فکر امتحان مگه:  بابا

 

 جاهایی یه نبودم مدرسه مدت یه اینکه بخاطر اما آره:  -

 .میدهم دست از نمره کلی کنم حلش نتونم اگه که دارم اشکال
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 خصوصی کالس یه نداره نگرانی دیگه اینکه خب:  شکوفه

 میشه حل بری

 

 سراغ هم العاده فوق دبیر یه من خواستید اگه آره:  منصور

 دارم

 

 جان؟ منصور کی جدی؟:  بابا

 

 وجود با میگه همیشه مازیار.مازیاره استاده.نیما اقا:  منصور

 رو مفهوم میتونه بهتر هم استاد ازخود اما.یاره استاد نیما اینکه

 اومده هم عقد شب.دیدیش که تو شکوفه.بده یاد ها بچه به

 بود

 

 : گفت مامان که افتادم سرفه به یهو
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 شمارشو لطفا منصور اقا نیست حرفی دیگه که خوبه اگه:  -

 بیارید گیر

 

 میکنم پیدا د استا یه خودم من نه:  -

 

 یه میده درس خوب نیما اقا این اینکه مثل نمیخواد:  بابا

 خوبه همین میشناستش منصور هم جورایی

 

 بود اشنا همه برای نیما نام چون کنم مخالفت خیلی نمیتونستم

 .بشه رو دستم بود ممکن و

 

 پدرم که بود این میکردم تعجب ازش که چیزی بیشترین

 !!بگیرم کالس نیما با داشت اصرار خیلی
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 ای هفته دو شد قرار و نشوند کرسی به هرفشو پدرم باالخره

 ی خونه به روز هر من هست فرصت ها امتحان شروع تا که

 .کنیم تمرین هم با تا برم نیما

 

 از.رفتیم و خریدیم شیرینی جعبه یه پدرم خواست به اول روز

 یه.زدم ایفونو.شدم پیاده ماشین از و کردم خداحافظی پدرم

 خوشکل زن پیر یه.کرد باز درو اون از بعد و داد جواب خانوم

 سالم!!نیماست مادر که بود معلوم!!فراوان های چروک با اما

 بازی هم با بچه تا دو پذیرایی سالن داخل.شدم داخل و کردم

 سر لحظه همون.هستند مهتا های بچه که زدم حدث.میکردند

 : شد پیدا نیما ی کله و

 

 باال بفرمایید خانوم یاسمین سالم:  -

 

 سالم:  -
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 اتاق تا سه با معمولی کامال ی خونه یه رفتم باال ها پله از

 !!اکبره بود مشخص که بود دیوار به هم آقایی یه عکس. خواب

 

 کنیم شروع تا بیار کتاباتو خب:  -

 

 در.میکرد تدریس قشنگ خیلی خداییش. آوردم بیرون کتابامو

 او برعکس من اما.نکرد نگاهم هم بار یک حتی تمرین طول

 با رو سوال یه داشتیم وقتی روز یه.میشدم خیره بهش مدام

 وقتی.شد داخل و زد رو نیما اتاق در خانوم یه میکردیم حل هم

 جذابی صورت. مهتابه که فهمیدم کرد خطابش آبجی نیما

 از نیما برای داشت مهتاب.آورد پرتغال آب واسمون.دشات

 گوشی که میگفت کنه تدریس و بره نیما بود قرار که موسسه

 : کردم نگاه صفحش به کنجکاوی با.رفت ویبره نیما

 

 "(فریماه)خانوم خوشکل"
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 دو این یعنی.بکوبم نیما سر تو حسابانمو کتاب میخواست دلم

 ...جدی جدی تا

 

 منم کنید حل رو سوال این شما تا خانوم یاسمین بخشید:  -

 میام و میدم جواب رو گوشیم

 

 : میرسید گوش به صداش امتا بود اتاق از بیرون

 

 اون قربون.عزیزم شرمنده.بودم کالس سر عزیزم ببخشید:  -

 نه.دنبالت میام خودم.نریا تنها وقت یه نه.برم دلت

 .فعال.قربونت.باشیا مراقب فقط.چشمام جفت رو قدمت.عزیزم

 

 میکردم نگاهش عصبانیت با برگشت اتاق به

 

 دیدی؟ جن مگه چیه:  -
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 بدتر هم جن از:  -

 

 بهتر!!خوبه هم ندیدی خوبه یدید که هرچی حاال خب:  -

 درس به بدی حواستو

 

 گوشیتو هستید کالس سر وقتی نیست بهتر نیما آقا:  -

 کنید؟ خاموش

 

 خورد؟ زنگ بار چند مگه:  -

 

 !!هرچــی:  -

 

 اگه که نفره یه فقط.میزارم سایلنت بعد به این از باشه:  -

 ببخشید بدم جواب اید بزنه زنگ
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 درس به و کرد قطع.خورد زنگ گوشیش دوباره لحظه همون

 .داد ادامه دادن

 

 توی که روز یه.میگذشت نیما با من های کالس از هفته یک

 میکرد دوره رو حسابان سوم فصل داشت و بودیم اتاقش

 کرد صداش مادرش

 

 سریع واجبه کارش.میکنه صدام مادرم یانکه مثل ببخشید:  ؟-

 .میگردم بر و میرم

 

 برو باشه:  -

 

 جلب نیما گوشی ی ویبره باز که بودم کردن تمرین مشغول

 دره.میشد دیده صفحه رو مسخره اسم همون هم باز.کرد توجه

 دادم جواب و بستم رو اتاق
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 فریماه ببین نزنی؟ زنگ وقت بی و وقت که ندادن یاد بهت:  -

 ابراز بهت اگه نیما.بکشی قرمز خط یه نیمارو دوره بهتره جون

 که میبینی همیم با هم اآلن ما!!بوده دروغ کرده عالقه

 

 که کردم قطع گوشیو ود گرفته خندم دروغم از هم خودم

 : خورد زنگ دوباره

 

 هان؟ نشی؟ مزاحم که نگفتم مگه:  -

 

 نیست؟ نیما آقا گوشی مگه.ببخشید الو:  -

 

 پشت پسر یه چرا پس بود فریماه اسکم کردم نگاه صفحه به

 بود؟ خط

 

 شما؟ ببخشید الو؟:  -
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 خط رو خط اینکه مثل!!متین.خانوم هستم نیما دوست من:  -

 شده

 

 شده اشتباه آره:  -

 

 پهن و پت لبخند یه بودم خوشحال خیلی.کردم قطع رو گوشی

 اسم به رو متین ی شماره.بود نیما ی نقشه این پس.زدم هم

 سر دوباره رو گوشی!!بده عذاب رو من تا بود کرده سیو فریماه

 شد اتاق وارد نیما لحظه همون.گذاشتم قبلیش جای

 

 خورد زنگ گوشی دوباره

 

 نه.میزنم زنگ بهت خودم کالسم سر اآلن!!خانومم سالم:  -

 شده اشتباهی حتما.نیست من پیش کس هیچ عزیزم

 

 کرد قطع رو گوشی و کرد من به عصبی نگاه یه لحظه همون
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 زدی؟ دست من گوشی به تو:  -

 

 فضولم؟ من مگه:  -

 

 نیستی؟:  -

 

 نه که معلومه:  -

 

 درس واسه بریم باشه:  -

 

 بود؟ عصبی جونت فریماه نکنه چیه؟:  -

 

 !!بوده شده خط رو خط که کردم توجیهش اتفاقا نه:  -
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 مشخصه کامال آهان:  -

 

 خودم باشه هم مشکلی اگه میخوری؟ حرص چرا تو حاال:  -

 میکنم حلش باهاش

 

 .میکنی خوبی کاره:  -

 

 همشو.بود شده شروع امتحانات.گذشت هم بعدی ی هفته

 من رفتن کالس خداییش.ها قبال خوبیه به نه اما دادم خوب

 داشتم ام کارنامه گرفت از بعد.بود گذار تاثیر خیلی نیما پیش

 اومدم تا.افشین به خورد چشمم یوه که برمیگشتم خونه به

 اومد طرفم به.شدند گرد البته و دید منو چشماش کنم فرار

 تا دویدم نفس یک.بود شلوغ ها خیابون کر خداروش.دویدم

 خدارو و کشیدم عمیق نفس یه اون از بعد.خونه به رسیدم

 .کردم شکر

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 289

 عروسی که هم تیر دهم.بود تیر اول.بود شده شروع تابستون

 تا شب.دعوته هم نیما زیاد احتمال به که میدونستم.بود شکوفه

 نیست فریماه با بودم فهمیده که وقتی از.بودم فکرش تو صبح

 دوستش بیشتر.کنه اذیت رو من میخواسته هم فقط و

 گوشیمو داشتم؟ اورو من مگه قیمتی؟ چه به اما.داشتم

 : زدم؟ الناز به زنگ یه و برداشتم

 

 معرفتا بی ی همه به سالم:  -

 

 دوسی؟ چطوری سالم:  -

 

 خبرا؟ چه.نیستم بد ای:  -

 

 بودی ویتینگ کال بهت زدم زنگ پیش روز دو.سالمتی:  -

 

 !!مرغا قاتی رفتیم هم ما دیگه آره:  -
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 حسام؟ با جــدی؟:  -

 

 بله:  -

 

 بادا مبارک بادا بادا:  -

 

 .تر یواش.کوفت:  -

 

 اومدین؟ کنار چجوری حاال:  -

 

 دانشجو تا کرد قبول.کردیم صحبت کلی هم با دیگه هیچی:  -

 .بمونیم نامزد شدنم

 

 .شید پیر دیگه هم پای به انشااهلل.گلم مبارمه:  -
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 اقاتون؟ از خبرا؟ چه تو.مرسی:  -

 

 ندارم اقا که من.هی:  -

 

 نیست؟ خبری

 

 ندادم انجام کاری من اما.بشه خبری میتونست:  -

 

 داری؟ دوستش اصال.دیگه ای دیوونه:  -

 

 اره که معلومه:  -

 

 وقت اون برسید هم به که کنید کاری یه میتونی!!ای دیوونه:  -

 .نشستی و گذاشتی دست رو دست
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 کنم؟ چیکار بگو تو خب:  -

 

 باید.دوماه اون جز.نمیدونم زیادی چیز تا دو شما از که من:  -

 .هارو چیز بقیه کنی تعریف واسم

 

 ببینیم همو تا بزار قرار یه پس.باشه:  -

 

 خونمون بیا تو:  -

 

 بگیم؟ هم نادیا به نیست بهتر فقط.باشه:  -

 

 شلوغه هم او سر ولی.بیاد هم او بگو بزن زنگ خودت چرا:  -

 .ها
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 !!میکنی شــوخی:  -

 

 ندارم شوخی:  -

 

 کی؟ با:  -

 

 معلومه اما میکنند کل کل هم با خیلی.میکنم راهنمایی یه:  -

 میره در هم واسه جونشون

 

 حـمید؟:  -

 

 درسته:  -

 

 عـاشقی و نادیا.داره خنده هم فکرش اصال وای:  -
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 میشه عشق و بازی عشق وارد خواسته نا ادم.دیگه آره:  -

 

 بهش خودت میشه اگه.دارم زحمتی یه فقط.دوسی باشه:  -

 بده خبر فردا واسه

 

 دوسی فعال.چشم:  -

 

 بای:  -

 

 از ولی نادیا؟.خنده زیر زدم یهو کردم قطع که رو گوشی

 میکنند کل کل هم با خیلی که نفر دو همیشه.بود معلوم اولشم

 به تبدیل خندم یهو.ها رمان مثل.فیلما مثل.میشن هم عاشق

 و شکوفه حسام النازو.رسیدن هم به همه.شد گریه

 چی؟ من.حمید و نادیا.منصور
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 ذهنم به زاده حیدر مریم ی جمله این یهو کردم باز دفترمو

 : نوشتم قلم با.رسید

 

 قالیه های گل رنگ بخوای اگه رو من حال

 

 خالیه چشمام صحن تو بدجوری نگاهت جای

 

 غمه از پر هوا اینجا منن پیش همه ها ابر

 

 کمه بازم خودت جون بگم هرچی هام غصه از

 

 آسمون کنار رفتم بود گرفته دلم دیشب

 

 برسون پیشت رو من یا بیا تو یا زدم فریاد
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 نرفته الناز ی خونه به تاحاال.شدم آماده صبح:  16 فصل

 .بود رسیده من از تر زود نادیا.بودم

 

 شمـا؟ سالم:  نادیا

 

 چطوری؟.کوفت:  -

 

 نمیشناسم شمارو من:  -

 

 کو؟ الی.میکنی غلط:  -

 

 کنید صحبت درست خانوم:  -

 

 میگیرما کحالتو-
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 انتظار اومدی روز ای خرده و بیست از بعد.بابا خب خیلی:  -

 بشناسم؟ داشتی

 

 بودم گیر در انصاف بی:  -

 

 نیما؟ اقا گیر در:  -

 

 : کرد خوندن آواز به شروع و اومد الناز لحظه همون

 

 کن خواب دوباره منو توام رویای گیر در

 

 کن انتخاب رو من تو گذاشت تنهام اگه دنیا

 

 میشیا تر چاق داری هرروز نادیا وای:  الناز
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 تپلی های زن عاشق مردا نیستی؟ تپلی گرفته زورت چیه؟:  -

 هستند

 

 ها باربی از همه.رسوندن عرضتون به اشتباه نخیرم:  الناز

 میاد خوششون

 

 باشه گفته اینو جونت حسام اینکه مگر:  نادیا

 

 کن؟ الغر نمیگه تو به حمید اینکه نه حاال:  الناز

 

 نگه چیزی که کرد اشاره الناز با نادیا یهو

 

 غریبه دیگه حاال.میدونم رو چیز همه من.کن جمعش پاشو:  -

 شدم؟
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 میدونی؟ چیو:  نادیا

 

 بلــه هم حمید و تو اینکه:  -

 

 داره به نه باره به نه حاال خوبه.لق دهن الناز ای:  -

 

 میشه؟ بار دارو به کی حاال:  -

 

 میکنه کار موهاش رو داره که فعال:  -

 

 خنده زیر زدیم هم با همه

 

 خوبه؟ نیما وروجک؟ خبرا چه تو:  نادیا

 

 بپرس خودش از میپرسی؟ من از چرا:  -
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 بپرسم میتونم هم فریماه از:  -

 

 زد آتیشم انگار حرفش این با

 

 !!.شو خــفه:  -

 

 العملی عکس یه دیوونه خب. نشو وحشی بابا خب:  نادیا

 داری دوستش بفهمه.بده نشون

 

 زدم گندی یه قبال نمیشه آخه:  -

 

 کردی؟ کار چی:  الناز
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 عالقه ابراز بهم که زمانی درست.متنفرم ازت گفتم بهش:  -

 کرد

 

 نـــه میگی ای دیوونه میگم:  الناز

 

 کنم؟ چیکار میگید حاال:  -

 

 کارت پسفردا فردا دیدی یهو زدی تو که گندی اون با:  نادیا

 آورد برا عروسیشو

 

 که دیدم خونشو میرفتم وقتی.نمیخواد رو فریماه.نکنه خدا:  -

 اتاق بیرون که روز یه بعد خانوم خوشگل کرده سیو اسمشو

 متینه دیدم دادم جواب بود

 

 ایول بابا:  نادیا
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 دارم فکری یه من:  الناز

 

 چی؟:  -

 

 هم دوره و میگذاریم قرار یه همه دوباره ای بهونه یه به:  -

 یه.میندازیم راه رو حقیقت و جرعت بازی بعد.میشیم جمع

 بعد.داره دوست کنه اعتراف نیما که میکنیم کاری یه جورایی

 .میگیریم اعتراف تو از مثال هم

 

 زدیا درست حرف یه کمت عقل ن او با:  نادیا

 

 و کنه هماهنگ حمید با نادیا که شد قرار.شد شب هم روز اون

 ام اس نادیا که ود شب اخر.بزاریم هفته اخر برای برنامه یه

 بریم و شیم جمع هم دوره همه چهارشنبه شده قرار که زد اس

 .سینما
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 نارنجی شال با سفید مانتو یه.رسید فرا چهارشنبه باالخره

 هم نارنجی-صورتی کیف یه.پوشیدم نارنجی شلوار و رنگ

 پرت و خرت تا چند داخلش کردم انتخاب اونو که داشتم

 کشیدم چشم خط ی اضافه به رنگ نارنجی لب رژ یه.گذاشتم

 نظر به همیشه از تر مظلوم مقدار یه.دادم حالت باال با موهام و

 .بود سینما در دم قرارمون.پوشیدم کفشمو.میرسیدم

 

 ساعت تا بود مونده دقیقه بیست هنوز رسیدم وقتی

 که بودم فیلم به مربوط عکسای تماشای مشغول.قرارمون

 بود نیما کنارمه نفر یه کردم حس

 

 سالم:  -

 

 اومدی؟ زود انقدر چرا خوبی؟ سالم:  -

 

 اومدی؟ زود خودت چرا تو همینطوری:  -
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 بود من با ها بلیط خرید آخه:  -

 

 آهان:  -

 

 خانوم؟ یاسمین:  -

 

 به نه.کوچولوت خانوم گفتن به نه.مرض و خانوم یاسمین

 گفتنت خانـــــوم

 

 بله؟:  -

 

 مثل درست.شدی خوشکل خیلی هم امروز که بگم خواستم:  -

 کرده تن به منو های لباس کلبه باغ توی که روزی همون

 شدی جذاب خیلی هم اآلن.بودی
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 ممنون:  -

 

 ازم اینکه از بردم لذت قدر چه.بود مونده یادش خوب چه

 .کرد تعریف

 

 رسیدند هم با حمید و نادیا لحظه همون

 

 جونم استاد سالم به به.خانوم یاسمین سالم ه به:  حمید

 

 هرکی بگو به به هی بعد برسی راه از بزار حمید وای:  نادیا

 گوسفندی میکنه فکر ندونه

 

 نشد باز نیارما تورو گفتم نادیا وای:  حمید
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 کنسل قرار نمیومدم من اگر رفته یادت اینکه مثل:  نادیا

 قهرم باهات اصال.میشدا

 

 ببخشید باشه:  حمید

 

 نمیکنم آشتی نکن اصرار:  نادیا

 

 کن اشتی ولی نمیکنم اصرار:  -

 

 بخوره منو پیشی الهی اصال.نمیکنم:  -

 

 آمین الهی:  -

 

 باالخره هم حسین و متین و الناز.بود گرفته خندمون نیما و من

 .اوردند تشریف همه از اخر هم خانوم فریماه.اومدند
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 نیما به چسبید و رفت رسید تا

 

 

 

 

 

 صندلی روی تا و رفتیم کدوم هر شد باز سینما در هفت ساعت

 صندلی اولین همون که نادیا.بشینیم ردیفمون های

 الناز و متین و حسین.نشست حمید هم دستش بغل.نشست

 گرفت رو متین بغل صندلی هم فریماه.نشستند انها از بعد هم

 اخرین هم من و نشست بغلش صندلی هم نیما نشست و

 و من بین صندلی درست نیما.نشستم نیما از بعد یعنی صندلی

 چیپس نیما.بودیم خریده تنقالت مقدار یه.بود نشسته فریماه

 من جای فریما دیم که کرد تعارف من به اول و کرد باز رو

 هم فیلم.  شد خاموش چراغا.برداشت دونه تا چند و کرد دست
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 خود بی گاهی از هر.نبود دار خنده اصال اما بود طنز.شروع

 و میبرم لذت فیلم از هم من که منه فکر نیما تا میخندیدم

 سعیدی احمد اهنگه فیلم از تیکه یه.نیست بهش حواسم

 بود؟ چی بود عاشقانه بود طنز نفهمیدم هم اخرش.بود

 

 کردم تجربه و ارامش تو کنار تو با شدم عاشق من

 

 دردم با تنها که منم این و زندگیت دنبال میری تو

 

 دستاشو نیما کردم حس که میخوندند و میکردند همراهی همه

 نیما منو بین صندلیه ی دسته روی دستام.گذاشت دستام روی

 خودم هم شاید.بود مونده حرکت بی دستام چرا نمیدونم.بود

 برگشتم تاریکی اون ی تو.نداشتم نجاتشون برای تالشی

 و برگشت همزمان هم او شدم خیره چشماش به و سمتش

 و شد روشن چراغا که گذشت قدر چه نمیدونم.کرد نگاهم

 بیرون دستاش زیر از دستامو.شده تموم هم فیلم که فهمیدیم

 .شدم بقیه منتظر و رفتم بیرون و کشیدم
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 .رفتیم فود فست به ها بچه با

 

 میخورید چی که بگید ها بچه خب:  حمید

 

 میخورم بخوره عجقم هرچی همیشه مثل که من:  فریماه

 

 .گرسنمه من دیگه بگید باشید زود بابا!!چـــندش:  نادیا

 

 خانوم نادیا شده گرسنت خیلی واقعا اینکه مثل:  متین

 

 هست گرسنه همیشه خانوم نادیا:  حسین

 

 آوردیدا گیرش تنها و تنهاست دوستم نکنید فکر:  من
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 شام مورد در تنها البته.باهاشم منم نه:  حمید

 

 بیشتر نخور رو فود فست غذاهای نگفتم تو به من مگه:  نادیا

 میریزه؟ موهات

 

 فست غذاهای که بودم گفته هم من اما بودی گفته چرا:  حمید

 میکنه ترت چاق فود

 

 میخورم همبرگر من.نکنید شروع تروخدا وای:  نیما

 

 همینطور هم من:  فریماه

 

 میخوام پیتزا من شد عوض نظرم:  نیما

 

 منم:  فریماه
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 همینطور؟ هم شما نکنه نمیخورم شام اصال من:  نیما

 

 همینطور منم آره:  گفت قهر حالت به فریماه

 

 : گفت نادیا که خوردیم رو شام

 

 رو بازی تا بدید رو دلستر های شیشه از یکی ها بچه خب:  -

 کنیم شروع

 

 بازی؟ چه:  الناز

 

 حقیقت و جرعت:  نادیا

 

 موافقم منم.خوبه:  الناز



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 312

 

 : افتاد حسین روی که چرخوند نادیا اول.نکرد مخالفت کسی

 

 جوراباتونو که باری اخرین که بگید شما حسین اقا خب:  نادیا

 بوده؟ کی شستید

 

 پیش هفته سه کنم فکر:  حسین

 

 : افتاد فریماه روی و چرخوند حسین

 

 رفتید بیرون ارایش بدون که باری اخرین بگید شما خب:  -

 بوده؟ کی

 

 داد جواب عصبی فریماه که خندیدند همه
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 ابتدایی پنجم:  -

 

 : افتاد متین روی و چرخوند فریماه بار این

 

 چیه؟ من مورد در نظرتون:  -

 

 منفیه:  متین

 

 فریماه لج میخواستند همه که انگار خنده زیره زدند همه دوباره

 .بیارند در رو

 

 : کنه سوال ازش متین که بود نادیا نوبته اینبار

 

 کی گفتید جدی رو حرف یه که باری اخرین خانوم نادیا:  -

 بوده؟
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 بکاره مو گفتم حمید به جدی که دیروز:  نادیا

 

 : افتاد من روی و چرخوند نادیا

 

 که اونی ببینم بگو یاسی.بسه مسخره سواالی دیگه خب:  نادیا

 بگو اولشو حرف اصال نه چیه؟ اسمش داری دوستش

 

 هست ن اسمش اول راستش خب:  -

 

 نشسته تفاوت بی خیلی نیما اما کردند نیما نگاه زمان هم همه

 بود

 

 : افتاد الناز روی و چرخوندم
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 بود؟ کی کردی دماغت تو دست که باری اخرین:  -

 

 صبح امروز کنم فکر:  -

 

 : افتاد نیما روی چرخوندو الناز

 

 داری دوست که رو کسی اون اسم اول هم شا نیما اقا خب:  -

 بگو

 

 .اسمشو میگم کامل اسمش؟ اول چرا:  نیما

 

 .بگو ول ای بابا:  حسین

 

 : گفت یهو و شد خیره چشمام به نیما
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 فریماه:  -

 

 کرده تعجب النازونادیا و من همه از بیشتر.شد ساکت جمع

 میشد مرگ ذوق داشت که هم فریماه.بودیم

 

 بگیا حقیقتو باید بازی این در کع نکن فراموش نیما اقا:  نادیا

 

 دارید؟ شک مگه گفتم حقیقتو من:  نیما

 

 

 

 

 

 نودهشتیا مجازی ی کتابخانه توسط کتاب این. .:: 

(www.98ia.com) است شده منتشر و ساخته .:: 
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 رسوا نیما جلوی نمیخواستم اما بود گرفته گلومو بغض

 باز.بیرون اومدم دیه فو فست از.  کردم بهونه گوشیمو.شم

 میشم ناراحت وقتی همیشه.خیابونها تو افتادم راه همینجوری

 لحظه یه.میزنم بیرون هستم که جایی از و میرم راه اختیار بی

 زیر زدم.نشستم خونه یه در جلوی دیدم اومدم خودم به

 کجایی؟ پس.خودت با اره.هستم شما با خـــدا.خدایا.گریه

 برسیم هم به ما نبوده صالح حتما اره نمیکنی؟ کمکم چرا خدا

 اما برسن هم به که میشه صالحشون بقیه واسه چرا خدا اما

 نگاه گوشیمو کردن گریه کلی از بعد!خــدا نه؟ من واسه

 دوتا.نادیا از تا شش.داشتم کال میس تا شش و چهل.کردم

 که برم که شدم بلند.بود ناشناس ی شماره هم اش بقیه.الناز

 .شنیدم رو نیما صدای یهو



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 318

 

 مجنون مثل چرا.یاسمین معنایی تمام به ی دیوونه یه تو:  -

 میزنی؟ بیابون به سر یهو

 

 هستی؟ چی میدونی توچی؟.مجنونم من.ام دیوونه من اره:  -

 دروغــگو.دروغگو پسر یه.راضی خود از عوضی یه

 

 نگفتم دروغی من:  -

 

 داری.فریماه به یا من به یا نداره فرقی حاال.گفتی دروغ:  -

 عوضی هم دروغگویی هم پس.میدی بازی یکیو

 

 واست. متنفری من از که تو.میخوری حرض چرا تو حاال:  -

 چیم؟ و کیم من مهمه مگه
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 دوست آره بگیری؟ اعتراف میخوای چیه؟.مهمه اره:  -

 شیدا به عشقت از که وقتایی همون از.داشتم یعنی.دارم

 پیدا عشقتو تا کردم کمکت که هایی موقع همون از.میگفتی

 ی کلبه.بودم کلبه یه توی باهات که وقتی همون از.کنی

 که گفتی بهم دروغ به و اومدی دوماه از بعد توچی؟ اما.لعنتی

 من واقعا اگه که گفتم چون.متنفرم ازت گفتم اره..داری دوستم

 ...امشب اما و.حرفم این با حتی.نمیکنی ترکم بخوای رو

 

 ای دیگه حس هیچ نه و متنفرم ازت نه که بگم میخواستم

 نه. بمونی فریماه پای به همیشه که امیدوارم.تودارم به نسبت

 بکنی هم او با کردی شیدا و من با که کاری

 

 که رو کسی بفهمی سخته خیلی خانوم؟ یاسمین چیه:  -

 زمانی درست که سخته خیلی نه؟ نداره دوست داری دوستش

 امشب من نه؟ کنه ردت کنه عالقه ابراز بهت هم او منتظری که

 من با خواهرت عقد شب تو که کردم رو کاری همون دقیقا
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 چی همه پای بودم اومده که زمانی درست.کردی رد منو.کردی

 .تو به رسیدن واسه بایستم

 

 کنی سازی داستان میتونی خوب خیلی:  -

 

 داشتم انتظار که هست هایی حقیقت.نیست داستان ها این:  -

 کنی باورشون

 

 چین؟ اینا چی؟ فریماه چی؟ شیدا پس:  -

 

 شیدا به من احساس که میدونی خوب خودت تو یاسمین:  -

 واسش که نفهمیدی اگه که هم فریماه.بوده اشتباه حس یه

 خنگی خیلی نمیکنم خرد هم تره

 

 : گفتم بغض حالت با
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 .میخوای اونارو تو.میگی دروغ اآلنشم همین.میگی دروغ:  -

 

 میکنم اعتراف دوباره باشه.من کوچولوی خانوم نمیگم دروغ:  -

 که زنم داد همینجا میخوای اصال.میخوامت وار دیوونه که

 دارم؟ دوست

 

 بود جاری چشمام از اشک های قطره هنوز نگفتم چیزی

 

 میگم باشه:  -

 

 : زد فریاد یهو

 

 یـاسمین دارم دوســت:  -

 

 گرفت خندم
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 بگو فریماه جلو.بگو تر بلند میگی راست اگه:  -

 

 دارم دوسـت:  -

 

 : اومد نادیا صدای یهو

 

 داری دوستش فهمیدن همه تر یواش بابا:  -

 

 رو حرفامون همه که ود معلوم.زدند دست هم با همه

 مسخره ای خنده و بود کرده تکیه دیوار به هم فریماه.شنیدند

 رفت خداحافظی بی و گرفت تاکسی اون از بعد.کرد

 

 افتادیم عروسی پس ها بچه:  متین
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 .فنچن هنوز ها این بابا چیه عروسی:  حمید

 

 مثال؟ نیستی فنچ تو.بزرگتره تو زا نیما خوبه:  نادیا

 

 نبودم اینجا االن که نبودم اگه فنچم منم چرا: . حمید

 

 بودی؟ کجا:  نادیا

 

 تو بغل تو خونمون تو:  حمید

 

 اول باره واسه.پایی انداخت سرشو و شد سفید و سرخ نادیا

 همه از اون از بعد.میدیدند مظلوم رو نادیا همه که بود

 بغل منو هم اونا زدم چشمک الناز و نادیا به و کردم خداحافظی

 .کردند
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 رسوند خونه تا نیما رو من اینبار

 

 یاسی؟:  نیما

 

 جانم؟:  -

 

 میریزی؟ اشک هنوز چرا:  -

 

 گفتی خودت ام دیوونه.نمیدونم:  -

 

 واسه که اآلن میگم.منی کوچولوی خانوم تو.کردم غلط من:  -

 میشه؟ چی رابطمون پس زوده حرفا این و زندگی تشکیل

 

 هم دیگه ساله یه تا بگذرونیم همینجوری مجبوریم فعال:  -

 شم دانشجو و بگذره



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 325

 

 ندارم تحمل که من بگذره تر زود کاش:  -

 

 ...خواهد طاووس هرکه:  -

 

 .کشد کوچولو خانوم ناز:  -

 

 کشیدم عقب خودمو که ببوستم خاست

 

 که نرفته یادت.زوده اینکارا واسه.میکنیا پشیمونم داری نیما:  -

 ام؟ کوچولو خانوم من

 

 بشی؟ بزرگ مامان مورد این تو نمیشه:  -

 

 نمیشه نه:  -
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 هستی؟ بستنی پایه فردا.سالمت به برو باشه:  -

 

 بگم؟ چی اینا مامان به-

 

 .بیخیال نمیتونی اگه.نمیدونم:  -

 

 میکنم کاریش یه باشه:  -

 

 دیگه؟ داری که هم شمارمو:  -

 

 !!راستی نـه:  -

 

 زدم زنگ بهت امشب همه این:  -
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 دارم پس اهان بود؟ تو ی شماره اهان:  -

 

 .سالمت به برو پس خب-

 

 .بند بندتم کمر.مسزنیا اس ام اس بهم رسیدی نیما:  -

 

 فعال.کوچولو خانوم چشم:  -

 

 خدا امید به:  -

 

 در جلوی مامان.شدم خونه وارد همیشه از تر شنگول و شاد

 : اومد

 

 کردی؟ دیر انقدر چرا دختر:  -
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 موندیم بیرون ه شام کمامان ببخشید:  -

 

 گذشت؟ خوش حاال:  -

 

 بود عــالی:  -

 

 شب وقت این واسه هارو برنامه دیگه فقط.خداروشکر:  -

 نمیزاریا

 

 .بخوریم بستنی میریم ها بچه با باز هم فردا فقط چشم:  -

 

 جواب باید کردی دیر فقط.روش اینم رفتی بیرون همه این:  -

 بدیا خودت پدرتو

 

 گلم مامان چشم:  -
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 : اومد اس ام اس نیما از لحظه همون.کردم عوض لباسامو

 

 

 

 

 

 ام زنده و رسیدم من کوچولو خانوم:  -

 

 نه؟ کردی زانندگی تند زود چه:  -

 

 میکنی؟ چیکار االن.بود خلوت ها خیابون نه:  -

 

 کشیدم دراز تختم روی هیچی:  -
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 بزن کنار اتاقتو ی پرده.کشیدم دراز تختم رو منم جالب چه:  -

 

 چی؟ واسه:  -

 

 حاال بزن:  -

 

 زدم خب:  -

 

 کن نگاه اسمون به:  -

 

 کردم نگاه:  -

 

 دیدی؟ رو من ی ستاره:  -

 

 دقیقا؟ کدومه:  -
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 تره خوشگل همشون از که همون:  -

 

 خوشگلن همشون.دقیقا کدومه نمیدونم:  -

 

 تره خوشگل من ماله:  -

 

 نمیبینمش بیخیال:  -

 

 نزدیکیاستا همون:  -

 

 دورن خیلی که ها ستاره:  -

 

 کشیده دراز تختش رو اآلن.خاصه من ی ستاره که گفتم:  -
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 منی ی ستاره هم تو.دیـوونه:  -

 

 خانومه بده خرج به ابتکار میکنی تقلید داری دیگه نشد:  -

 زرنگ

 

 استاد نمیرسه ذهنم به چیزی فعال

 

 بگیا باید بعدا ولی باشه:  -

 

 ام خسته خیلی بخوابیم بریم نیما میگم باشه:  -

 

 بخوابی خوب عزیزم بریم:  -

 

 همینطور هم تو:  -
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 دارم؟ مجازی بوس ی اجازه:  -

 

 نــه:  -

 

 حاال نزن منو بابا باشه:  -

 

 جونم بزرگ بابا بخیر ش:  -

 

 من کوچولوی خانوم بخیر شب:  -

 

 پدر عکس یه. کردم سیو بزرگ بابا اسم به نیمارو ی شماره

 خوابیدم و گذاشتم واسش هم سیبیلو بزرگ

 

 : 17 فصل
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 قرمز رژلب.پوشیدم قرمز شال با مشکی مانتو یه عصر فردا

 من از تر زود نیما.بود پارک جلوی قرارمون. زدم هم رنگی

 : گرفت جلوم رز گل شاخ یه اومدم جلو تا بود رسیده

 

 کوچولو خانوم به تقدیم:  -

 

 میکنند؟ اینکارا از هم ها بابابزرگ مگه بابا نه:  -

 

 بلدن هم دیگه کارای تازه میکنند که معلومه:  -

 

 چی؟ مثال:  -

 

 ...اینکه مثال.خواستیا خودت بگم؟:  -

 

 منحرف بزرگ بابا بگی نمیخواد نه نه:  -
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 بریم؟ کجا حاال ببخشید باشه!!کردی اصرار خودت:  -

 

 دیگه بازی شهر بریم:  -

 

 بگیرم؟ بلیط بازی چه واسه که اینه منظورم نه:  -

 

 ترن اول:  -

 

 بریم بزن باشه:  -

 

 که بودم گفته نیما به قبلش.داد حال خیلی.شدیم ترن سوار

 یهو.بودم ترسیده مقدار یه شدیم که سوار اما.نمیترسم اصال

 و میخندید هم او.میگرفتمش و نیما بازوهای به مینداختم چنگ

 .میگرفت منو تر محکم
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 نمیترسه اصـال که کوچولو خانوم:  نیما

 

 نترسی تو که بگیرم رو بازوهات گفتم نترسیدم:  -

 

 کنم آرزو یه اآلن میخوام ولی میگی راست که تو:  -

 

 چی؟:  -

 

 برسه من به هم منفعتی یه تا بترسی همیشه اینکه:  -

 کنم بغلت نمیزاری که همینجوری

 

 .کردم دنبالش منم و دوید نیما لحظه همون
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 قایق هم بازی اخرین. شدیم سورتمه و آبشار سوار بعدش

 .بود سواری

 

 ..بودیم آب وسط و قایق تو تا دو ما فقط بود قشنگی حس

 

 داری؟ حسی چه دقیقا اآلن:  نیما

 

 .نیست توصیف قابل که که العاده فوق حس یه:  -

 

 رو واقعی عشق تو.زندگیمی تو که خوشحالم واقعا یاسمین:  -

 دادی نشونم

 

 میکنم تجربه و عشق تو با که خوشحالم منم:  -
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 نیما یهو شدیم خیره دیگه هم های چشم به لحظه همون

 نمیتونستم.چیه منظورش میدونستم.هام لب روی رفت نگاهش

 آروم.بشم مانعش که نمیخواستم هم شاید یا بشم مانعش

 هم های لب روی هامون لب اون از بعد و شد نزدیکم آروم

 ..کردیم تجربه هم با رو بوسه اولین و گرفت قرار دیگه

 

 سبز جلوم پدرم که برگشتم خونه به ترکوندن الو کلی از بعد

 : شد

 

 بابا سالم:  -

 

 بودی؟ کجا سالم:  -

 

 که بودم گفته مامان به.بودم بیرون ها جه به:  -

 

 ها؟ بچه کدوم با:  -
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 دیگه دوستام:  -

 

 اسمشون؟:  -

 

 دیگه تا چند و الناز.نادیا:  -

 

 دازه؟ کار باهات گفت و خونه زد زنگ نادیا چطور پس:  -

 

 نیومد نبود خوب حالش نادیا راستش دیگه ه...ز.ی...چ خب:  -

 باهامون

 

 بود؟ الناز:  -

 

 بود بله:  -
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 دیدمش؟ نونوایی تو مامانش با امروز من چرا پس:  -

 

 نیومد و اومد پیش کاری یه واسش راشتی اهان:  -

 

 بودن؟ کیا بقیه.آهان:  -

 

- .. : 

 

 بده جوابمو هستم تو با:  -

 

 نمیشناسید دوستامو بقیه که گفتم بابا:  -

 

 اسمشون؟:  -
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 بابا زیادن:  -

 

 بگو تاشو چنن:  -

 

 ... و نیلوفر.طناز.زهرا.مریم:  -

 

 پس میشناسم خوب رو دخترم من.یاسمین نگو دروغ من ه:  -

 بمالی شیره رو من سر نکن سعی

 

 راستش...ر من بابا:  -

 

 کشیده پدرم از که بود اولی باره.صورتم تو زد کشیده یه یهو

 هام لباس همون با و رفتم اتاقم سمت به گریه با.میخوردم

 من با رفتارش انقدر پدرم چرا واقعا.کشیدم دراز تخت روی

 باز حساب روش جوره همه همیشه که پدری بود؟ شده عوض

 : بود نیما رفت ویبره گوشیم موقع همون.میکردم
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 کوچولو؟ خانوم:  -

 

 بله؟:  -

 

 دلم؟ جــــان بگو چیه؟ بله:  -

 

 نیما ندارم حوصله:  -

 

 شده؟ چیزی:  -

 

 میگم برات بعد:  -

 

 بگی؟ اآلن نمیشه:  -
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 نه:  -

 

 بگم؟ چیزی یه من میشه پس خوب:  -

 

 بگو:  -

 

 در و میومد سرت پشت هی مدت یه بود نفری یه اون:  -

 میرفت

 

 خب؟:  -

 

 بودم من:  -

 

 میشدم زنده و میمردم من.ای دیـوونه خیلی:  -
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 میشد تنگ واست دلم خب ببخشید:  -

 

 بالشتم زیر رو گوشیم هم من. خورد در به ای تقه لحظه همون

 کردم قایم

 

 سالم:  شکوفه

 

 سالم:  -

 

 شده؟ چیزی:  -

 

 نه:  -

 

 بود؟ عصبی بابا انقدر چرا پس:  -
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 بپرس خودش از:  -

 

 بپرسم تو از اودم من:  -

 

 شد بحثمون باز هیچی:  -

 

 چی؟ سر:  -

 

 اومدی ن اآل؟ چرا بودی؟ بیرون کیا با میگه:  -

 

 میگفتی بهش خب:  -

 

 ...اخه:  -

 

 یاسی باش راحن ن با چی؟ تخه:  -
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 نداری؟ زندگی و خونه تو مگه اصال:  -

 

 عقب افتاد هم عروسی بابا نه:  -

 

 چــرا؟:  -

 

 کرد فوت منصور بزرگ پدر:  -

 

 بیامرزتش خدا:  -

 

 بگو خب:  -

 

 برات که نیما همون با که هست روزی سه دو من راستش:  -

 گفتما
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 خب؟:  -

 

 ارتباطم در باهاش:  -

 

 !!یـاسمین:  -

 

 بله؟:  -

 

 بگو بقیشو هیچی:  -

 

 بودم بیرون باهاش هم امروز دیگه همین:  -

 

 میدونه؟.عصبیه بابا چرا بگو پس:  -
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 جرمه؟ داشتن دوست مگه اصال.نمیدونم:  -

 

 غیر حدودا رابطه یه شروع واسه تو سن تو اما نه که جرم:  -

 ممکنه

 

 داریم دوست دیگرو هم ما:  -

 

 مطمنی؟ انقدر کجا از:  -

 

 شده ثابت بهم:  -

 

 رابطتون به مخفیانه میخواید بازم کنی؟ چیکار میخوای حاال:  -

 بدید؟ ادامه
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 این و ازدواج برای من دانشگاه تا میگه خودشم اخه.آره:  -

 کنیم صبر باید حرفا

 

 میکنه موافقت بابا اونوقت میگی یعنی:  -

 

 تازه.داره خانواده.داریم دوست همو.خوبیه پسر نکنه؟ چرا:  -

 هست هم یار استاد سنش این با

 

 هیچی تو غیبت ماه دو این از بابا که اینه مشکل اما بله:  -

 دوماه این میکنه فکر که اشناست براش نیما اسم تنها.نمیدونه

 ...او با تو

 

 بدم توضیح واسش نمیزاره خودشه تقصیره:  -

 

 بدی توضیح واسش کن سعی االن خب:  -
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 نداره توجهی حرفام به اصال.نمیشه:  -

 

 کرد گوش شاید کنم؟ تالش دیگه باره یه من میخوای:  -

 

 خوبه خیلی که بشه اینطور اگه.آره:  -

 

 زیر از گوشیم.کنه صحبت پدرم با تا رفت شکوفه اون از بعد

 ام اس تا هشت و کال میس تا سه و سی.آوردم بیرون بالشتم

 مسیجاشو بقیه جواب که افتاد یادم تازه.بود اومده نیما از اس

 ....ندادم
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 بود اتاق داخل خواهرم نیما ببخشید:  -

 

 شدم نگرانت.یاسی کردی لب به جون منو تو:  -

 

 .میخوام معذرت:  -

 

 شده؟ چی بگوببینم حاال.نداره اشکالی:  -

 

 خوردم گوشی تو پدرم از بار اولین واسه:  -

 

 چی؟ واســه:  -

 

 با که فهمید.شدم رسوا بعدش گفتم دروغ اینکه واسه:  -

 نبودم بیرون دوستام
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 بودی؟ نکرده هماهنگ دوستات با مگه:  -

 

 کردم فراموش نه:  -

 

 همه پدرت برای باید میگم من نداره اشکالی حاال اوفـــ:  -

 بدی توضیح اول از رو چیز

 

 بدیم مسیج بهم نمیزاره حتی دیگه وقت اون:  -

 

 میدونی کجا از:  -

 

 این من های دروغ این و من با اخیرش های رفتار این با:  -

 نیست بعید ازش کار

 

 کنم؟ صحبت باهاش من میخوای:  -
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 بگی؟ میخوای چی اصال چجوری؟ تو؟:  -

 

 نمیگی و بگی باید تو که هایی چیز همه:  -

 

 باشه مناسبی وقت اآلن نمیکنم فکر:  -

 

 میشه چی ببینیم بزار کنه صحبت پدرم با شکوفه شده قرار.

 

 شدیم خسته خیلی امروز که بخوابیم بریم پس باشه:  -

 

 چیزی؟ یه فقط.بریم باشه:  -

 

 جانم؟:  -
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 داری؟ دوستم:  -

 

 نه:  -

 

- !! : 

 

 کوچولو خانوم ی مرده و کشته من.عزیزم کردم شوخی:  -

 هستم

 

 بخیر شب.بیـشتر من:  -

 

 بخوابی خوب:  -

 

 : 18 فصل

 



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 355

 از خورد اتاقم در به که ای تقه صدای با که بود صبح فردا

 : بود شکوفه.شدم بیدار خواب

 

 چیه؟:  -

 

 تو؟ بیام:  -

 

 بیا:  -

 

 خـوب خبر یه:  -

 

 شده؟ چی:  -

 

 کردم صحبت پدر با:  -
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 خوب؟:  -

 

 کنه صحبت خودت با باید میگه:  -

 

 بود؟ کجا بودنش خوب:  -

 

 واسه فرصت بهترین اآلن میگم که من.نبود اخالق بد آخه:  -

 نرفته کارخونه به تا بدو.کردنه صحبت

 

 شکوفه؟:  -

 

 بله؟:  -

 

 میشه؟ چی تهش بنظرت:  -
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 روشنه قلبم که من:  -

 

 برم من پس باشه:  -

 

 کن صبر:  -

 

 چیه؟ دیگه:  -

 

 درست هم جنگلیتو موهای اون بشور صورتتو و دست اول:  -

 حساسه خیلی ها چیز این روی بابا که میدونی.کن

 

 برم؟.باشه:  -

 

 نه:  -
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 چـرا؟:  -

 

 نکردی عوض دیشب از هم رو شلوارت مانتو:  -

 

 دیگه؟.چشم به اونم باشه:  -

 

 باشی موفق: . -

 

 ریمل جای.زدم صورتم و دست به آبی و کردم شونه موهامو

 پاکشون بدبختی هزار با.نمیشد پاک چشمام زیر دیشب

 با تا رفتم و پوشیدم هم رنگ نارنجی شلوار و تیشرت یه.کردم

 کنم صحبت پدرم

 

 سالم:  -
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 وقت هم پدرش واسه ما دختر شذه چی سالم علیک:  -

 گذاشته؟

 

 کنم صحبت باهاتون اودم:  -

 

 میکنم گوش:  -

 

 پدر.مهربون مادر.نداشتم کم هیچی.میاد یادم وقتی از:  -

 بهش یمخواستم که چیزی هر.داشتنی دوست ابجی.خوب

 پسر مهمونی که شبی اون!!زود چه.گذشت سال هفده.رسیدم

 تال شد باعث شب همون درست آره یادتونه؟ رو بود خاله

 ...مدرسه برم میخواستم که صبح.شه عوض من زندگی مصیر

 

 : گفتم بعدش و کردم تعریف پدرم واسه هارو چیز همه
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 که همون.استادمه که هست نیماسس همون نیما بابا:  -

 .هست هم مازیار استاده

 

 میدونم:  پدرم

 

 کجــا؟ از:  -

 

 عقد شب همون از اما نمیدونسم زیادی چیز دوماه این از:  -

 طرف این حواست که میدیدم میکدم نگاه بهت هرچی شکوفه

 باهاش وقتی حتی.میکنی نگاه نیما به خیره فقط و نیست ها

 خاصی برق یه.نمیکردی نگاه او جز کس هبچ به میرقصیدی

 خونه از که شد چی نمیدونم که هم بعدش.بود چشمات توی

 هم من.شدم نگرانت.اومد دنبالت هم پسره اون زدی بیرون

 شنیدم هم رو حرفاتون تمام و اومدم پسره سر پشت
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 هم باز که میدونستم.بابا دارم دوست.ای العاده فوق تو!!بابا:  -

 میشید خودم قبلی بابای دوباره که میدونستم.مه به حواستون

 

 کردم ر رفتا بد باهات خیلی مدت این دخترم ببخش رو من:  -

 

 بهتون زیادی های احترامی بی.بابا میخوام معذرت منم:  -

 کردم

 

 قول؟ کنیم فراموش دو هر بیا پس:  -

 

 بابا؟.قــول:  -

 

 بله؟:  -

 

 میشه؟ چی حاال:  -
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 چی؟:  -

 

 دیگه نیما و من:  -

 

 بشه؟ چیزی قراره مگه:  -

 

 بابا مطمنم احساسم از من:  -

 

 چی؟ او از:  -

 

 مطمنم هم او از:  -

 

 بشم مطمن باید منم اما:  -
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 چجوری؟:  -

 

 کن خاموش گوشیتو فقط.نباشه کاریت تو:  -

 

 ...بابا اما:  -

 

 راهشه گفتم که همین:  -

 

 باشه:  -
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 اینکارو که بود بهتر شاید اما.کنم خاموش گوشیمو نمیومد دلم

 تر مطمن احساساتمون از پدرم و دو هر شاید.بدم انجام

 پدرم اینکه از بودم حال خوش.کردم خاموش گوشیمو.میشدیم

 و بود نیاورده روم به چیزی بودو کرده پدری حقم در واقعا

 ...رو گوشم که چون بودم ناراحت

 

 کنم پیدا نجات گوشیم به کردن فکر از تا گذاشتم اهنگ یه

 

 مهم اما میلرزیدن صدا از اتاقم های پنجره.فرزین فرزاد اهنگ

 .نبود

 

 همدردی اندازه بی تو سردی دل و بغض کنار

 

 کردی زندگی من با تو میمردم که روزهایی تو

 

 روفهمیدی حالم ولی رنجیدی حرفام از تو
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 بخشیدی لبخند من به بودم هقم هق اوج تو

 

 میکنم فراموش رو گوشی اهنگ به کردن گوش با میکردم فکر

 دیگه اینو داشتمو دوستش.افتادم نیما یاد.شد بدتر انگار اما

 خانومش میخواستم.میشدم خوشبخت باهاش.بودم مطمن

 و زد اتاقو دره شکوفه دواره معمول طبق.بشم همدمش.بشم

 شد داخل

 

 زدی؟ حرف یاسی؟ شد چی:  -

 

 اره:  -

 

 خوب؟:  -
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 جفتمون احساس از میخواد.کن خاموش گوشیتو گفت:  -

 شه مطمن

 

 خوه خیلی اینکه خب:  -

 

 چند مگه اصال.شده تنگ براش دلم االنشم همین من خوه؟:  -

 نزن حرف باهاش که سخته.دوروزه همش باهمیم؟ که وقته

 شکوفه رسیدم بهش تازه من.مدت کیه

 

 و من.میاد دنبالت و میکنه تحمل باشه عاشقت اگه او یاسی:  -

 او موندم؟ منتظرش قدر چه گذشت؟ سال چند ببین رو منصور

 راضی رو خانوادش و اود باالخره اما کرد؟ تالش قدر چه

 ما از تر راحت خیلی هنوز تا دو شما موقعیت یاسی.کرد

 نباش نگران پس دوتاست

 

 شکوفه میترسم خیلی:  -
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 ضمن در.نمیزاره تنها هاشو بنده خدا.جونم ابجی نترس:  -

 بدون مامانو قدر

 

 میدونم:  -

 

 میکنه دعا برات داره میلبینمش هرچی ها روز این:  -

 

 برم قربونش:  -

 

 : 19 فصل

 

 زنگ خونه تلفن.میگذشت گوشیم کردن خاموش از روز سه

 دادم جواب و خورد
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 الو؟:  -

 

 هستند؟ خانوم سایمین ببخشید سالم:  -

 

 شما؟:  -

 

 شدم مزاحم خیر امر واسه:  -

 

 که فهمیدم کردم فکر که یکم کردم شک صداش به

 کنم اذیتش که نمیومد بدم منم.نادیاست

 

 کردم نامزد من اما.درسته:  -

 

 کی؟:  -
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 دیروز همین:  -

 

 هستما نیما مادر من عـجب:  -

 

 حمیدم مادر منم شناخت بله:  -

 

 : گفتم که خندیدیمم هم با

 

 ورووجک؟ میزاری کار سره رو من دیگه حاال:  -

 

 نعمتیه بیکاریا این تو بزرار کار سره رو من هم تو!!که خوبه:  -

 خودش

 

 خبرا؟ چه دیگه خب!!مســـخره:  -
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 کردی؟ چه بیچاره نیمای این با تو میگم.هیچی:  -

 

 چطور؟:  -

 

 اینکه مثل.کردی خاموش و گوشیت میگه.دنبالته بهدر در:  -

 که نزدی بیرون انگار اما اوده خونتون نزدیکای هم اری چند

 و بگیرم تماس باهات بگه من به تا خواسته حمید از.ببینتت

 !!مردی!!ای زنده بینم

 

 خونمون در دم بیاد میتونست خب.آهان:  -

 

 میشه؟ مگه دیوونه؟ تو میگی چی:  -

 

 پدرم با و بیاد اصال.باشه داشته دلشو باید.میشه که بله:  -

 کنه صحبت
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 شده؟ تا دو دامنت نکنه.دارم شک که من یاسمینی؟ تو!!وا:  -

 

 بکنه کاری یه باید اما دارم دوست نیمارو من.نخیرم:  -

 

 منتظره حمید که برم من باشه:  -

 

 کجا؟ به به:  -

 

 میریم همش نمیبرتم که حسابی و درست جا یه بابا هیچی:  -

 پارک

 

 نداری؟ خبری الناز از!!بگذره خوش:  -

 

 احتماال مشغول اونم نه:  -
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 برو باشه:  -

 

 فعال پس:  -

 

 

 

 

 

 جوابه بی امروز تا که سوالی بزرگترین تو

 

 کتابه و قصه تو نه خواب تو نه بیداری تو نه

 

 گشتم دنیارو ی همه تو دونستن برای

 

 .گذشتم دریا و خشکی باد و آتش میون از
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 آدم و عالم همه از خواستم و پرسیدم تورو

 

 ...میپرسم خودت از حاال واما اومدم جواب بی

 

 : میکرم زمزمه مدام خودم با

 

 هم پدرم تا بیا.بیا دنبالم پس نه؟ مگه داری دوست منو تو نیما

 کنار در ابد تا بیا.بشیم هم زندگی تا بیا.مهمم واست که بفهمه

 نزار نیما.من با بقیش.بردار قدم.دنبالم بیا.بیا فقط.باشیم هم

 .نیــما.شم ضایع پدرم جلو

 

 مدت چند که رو زاده حیدر مریم ی جمله.کردم باز رو م دفتر

 باز رو بعدش ی صفحه.خورد چشمم به بودم نوشته پیش

 نوشتم و کردم
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 خط اخر به بگم برات حقیقتو کشیدم دردی چه تو بی نمیدونی

 رسیدم

 

 برای دیدنت برای تنگ دلم قدر چه نمیدونی

 بوسیدنت.نوازشات.مهربونیات

 

 کبود و تنها قلب یه راهته به چشم همیشه یکی مونده بخاطرت

 نگاهت این هالک

 

 اما.شم تر آروم شکوفه با زدن حرف با بتونم شاید تا رفتم

 حسابی و درست مادرم با که بود وقت خیلی.شدم پشیمون

 گالتون و مادرم.خونه آشپز داخل رفتم.بودم نکرده دل درد

 مامان قربون.بودند کردن چاک سبزی مشغول خانوم

 تنهایی خانوم گالبتون نمیزاره کارارو همه وقت هیچ.خوشگلم

 .مامان پاکت دل اون قربون.نمیاد خوش خدارو میگه.بده انجام
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 مامان؟:  -

 

 بله؟:  -

 

 دارید؟ کار:  -

 

 چطور؟:  -

 

 کار االن اگه اما کنم صحبت باهاتون میخواستم:  -

 .میکنیم صحبت باهم بعدا.بیخیال.دارید

 

 کشیده زحمت خیلی امروز مامانتم دخترم نه:  خانوم گالبتون

 کار بقیه من.دخترت پیش برو جان خانوم پاشو.خونه آشپز تو

 میدم انجام هارو
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 قربونت کنیا سرخ خوب رو مرغ.جان گالبتون فقط.باشه:  -

 حساسن مرغ بوی به ها بچه که میدونی برم

 

 خانوم چشم به:  -

 

 شده؟ چی چیه؟:  -

 

 صحبت مامانم با من تا باشه شده چیزی باید حتما مگه:  -

 کنم؟

 

 بگو خب خیلی:  -

 

 بعدا باشه.نیست جاش سر حالتون زیاد هم شما اینکه مثل:  -

 

 دیگه بگو د:  -
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 کنم دل درد باهاتون میخواستم فقط:  -

 

 میخوای چی هر بگو دخترم خب خیلی:  -

 

 .زیاد خیلی.گرفته دلم خیلی مامان:  -

 

 چرا؟:  -

 

 نیما که میترسم.کردم خاموش گوشیمو که میدونی مامان:  -

 وحشت ترسو جور یه.بده حالم مامان.ندارم دوستش کنه فکر

 مامان نگرانم.دارم خاصی

 

 چیزی هیچ از وقت هیچ که تو.نباش نگران دخترم:  -

 یه عشق.دخترم.نترس هم موضوع این از پس.نمیترسیدی



 

 

 نویسنده : نازیال زز کاربر انجمن نودهشتیا کلبه عشق ما دو نفر
 

    https://telegram.me/Romankadeکانال تلگرام رمانکده 378

 هماهنگ پیچیدگیش با خودتو باید پس.نیست ساده اتفاق

 .نیست میگم من اما.سادست عاشقی میگن همه.کنی

 

 نمیتونم من مامان؟ چجوری:  -

 

 سر رو شما خودش که وقتی.خدا به کن توکل.باش محکم:  -

 چیکار رو بعدش به این از میدونه هم خودش.داده قرار هم راه

 ღکنه

 

 ! شود تبدیل داشتن دوست عادتِ به ، عشق که مگذار

 

 دادنِ آب عادتِ به ، باغچه گلهای دادنِ آب حتی که مگذار

 شود بدل باغچه گلهای

 

 : آخر فصل
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 حرفای با که اومد یادم.بودم کاناپه روی.شدم بیدار خواب از

 .داشتم عجیبی آرامش.برده خوابم آهسته مامان

 

 درست بابا پس:  میگفتم خودم با.گذشت روز سی

 یه.اشک و گریه هم باز.نبوده واقعی حس او حس.میگفت

 هم آوردنت بدست از بعد اما کردم گریه نداشتنت واسه زمانی

 .کنم گریه باید

 

 نیما؟ کجایی پس

 

 هم اون بارون؟ است؟ شده تمام دنیا نکند خدایا.میزد بارون

 میباره من تنگ دل واسه شایدم ماه؟ مرداد

 

 رفتم حیاط به ها لباس همون با
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 ڪچیـ رسد ےمـ گوشـمـ ہبـ آرامـ آرامـ پایــش ےصـدا

 .چیـک

 

 بوسیـد را امـ ـہگون

 

 ..نـَمـ نـَمـ

 

 ..شـد زنـده خاطراتـمـ هـمـ باز یـدڪچ چشمـمـ ہگوشـ از

 

 ....ּטبـارا یـاد ہبـ تـو و ּטمـ

 

 .شـاید یـا

 

 ..ּטبـارا و ּטمـ,  تـو یـاد ہب
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 ..ندڪ ےنمـ ےفرقـ

 

 ..ےباشـ نـارمڪ در ہچـ

 

 ..ےباشـ نـارشڪ در ہچـ

 

 .ندڪمیـ خیس مـرا تــو یـاد ּטبـارا زیـر

 

 .خــدا.خـــدا

 

 حتما.نگفت چیزی اما دید رو من.بود برگشته کار سر از پدرم

 فهمیده.کرده ترکم نیما که فهمیده.داغونم قدر چه فهمیده

 ...که
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 آرامتر کمی شاید.نبود مهم اما.بودم خیس نشستم حیاط وسط

 .میشدم

 

 هام گونه روی نم نم بارون های قطره.شدم خیره اسمون با

 ام شونه روی دستی کردم حس لحظه همون.مینشست

 برگشتم.شد گذاشته

 

 !!من خــــدای

 

 : گفتم خودم با

 

 میبینم؟ درست مردم؟ ام؟ زنده خدایا

 

 کافیه که گفتم.من کوچولوی خانوم میبینی درست آره:  -

 .میام باهات تهش تا وقت اون داری دوستم هم تو بدونم
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 انقدردیر؟ چرا اآلن چرا:  -

 

 امروز خودش و کنم صر بیشتر کمی تا خواست ازم پدرت:  -

 .بیام باهاش گفت و گرفت تماس باهام

 

 اما تابستونی هوای اون توی.میزدیم قدم همه دست در دست

 .بود بخش لذت قدر چه بارونی

 

 : اآلن اما و

 

 خاله.شده فرزند تا دو صاحب شکوفه.ام ساله 22 یاسمین من

 هم همه منیژه و مازیار.حسام النازو.نادیا حمیدو.بره قربونشون

 دیگه هم همدم.بود عروسیمون امشب.نیما و من اما و.رسیدن

 یادگاری دفتر در همه ها نوشته این.شدم خانومش.شدیم

 حرفام به.بودی باهام همیشه خدایا.هستند من سالگی هفده

 همه بابته خدایا.رسوندی آروزم به رو من امشب و کردی گوش
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 یه با و میزارم نفر دو ما عشق ی کلبه دفترمو اسم.ممنونم چی

 : میبندمش به شعر

 

 نمی شناخته ولی شود می شنیده ها بار که ایست کلمه عشق

 .شود

 

 را گوش ولی رسد نمی گوش به گاه هیچ که صداییست عشق

 .کند می کر

 

 نمی تمام ولی خواند می سحر تا که بلبلیست ی نغمه عشق

 .شود

 

 است رنگ بی اما رنگ هزاران از رنگیست عشق

 

 می را معنی تمام آن آخر عنصر اما است عنصر ۱۰ عشق

 نیست گفتنی آن معنی ولی رساند
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 ...عشق و

 

 92 شهریور:  پایان

 

 92 بهمن:  انتشار

 

 

 تلگرام رمانکده کانال:  فایل سازنده
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