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 *امیـــــر*

 که اونم.  بابام به زدم زنگ. زدم زنگ دوباره باشد نمی دسترس در. بزنم زنگ مامانم به برداشتمتا رو گوشی

 تلفن ؟؟ هباش نیفتاده براشون اتفاقی ، نمیده جواب که اینم وای ای.  گرفتم. بزنم زنگ مستانه به گرفتم تصمیم..

 برداشتم. زد زنگ خونه

 عمو پسر سالم ، الو -ترسا

 داری؟ کاری ، ترسا سالم -من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

2 

 

 میای؟ ، مهمونی بریم میخوایم -ترسا

 گفتم عجله با. زد زنگ گوشیم

 خدافظ نمیام -من

 دادم جواب.  زده زنگ دیگه شماره یه با مستانه شاید گفتم. ناشناسه شماره دیدم.  گوشیم سمت دویدم

 بفرمایید -من

 صمیعی؟ آقای -شخص سوم

 بفرمایید-من

 باشن؟ شمال - تهران جاده راهی که ندارید فامیلی شما -شخص سوم

 گفتم ترس با

 ؟ شده چیزی ، بله -من

 .. و کردن تصادف متاستفانه -شخص سوم

 شده؟ چیزیش هم کسی -من

 کنیم پیدا نتونستیم رو زن یه جز به هیچکدومشون جنازه و بوده شدید خیلی تصادف -شخص سوم

 زدم داد

 ؟!؟!؟!چی؟ -من

 متاستفم -شخص سوم

 ... جنازه... هاشون جناره -من

 گفت بزنم حرف نذاشت

 گوشی روس رفته دست از تماس هم شما شماره.  کنیم پیدا تونستیم رو زن یک فقط!  که گفتم -شخص سوم

 ...بود ایشون

 

*** 

 *امیـــــر*
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 کردم تکرار دوباره عصبانیت با

 گمشو فقط... کن ولم...  ترسا -من

 گفت ناراحتی با ترسا

 گفتم تسلیت نگفتم چیزی که من. عمو پسر -ترسا

 نشدم تر عصبی تا گمشو برو - من

 گفتم. موهام توی کردم فرو دستامو و نشستم زمین روی همونجا. شد دور ازم ترسا

 تخود حاال ، هه ؟ بیمارستان رفتم من ، دوستم جای کردی فکر وقتی میکردی کار چی نیست یادت ، مستانه-من

 نکردی؟ منو فکر مستانه ؟ رفتی

 ... نبود عشقی ، نبود ای مستانه ، بود قبر تنها که قبری به.  زدم زل خالیش قبر به

...  بشکنه رو گلوشه تو که بغضی که میشه تموم گرون براش خیلی ، کنه گریه بخواد مرد یه بود سخت خیلی

 ....کردم حرکت خونه سمت به و شدم بلند ، نداشتم طاقت دیگه.  دادم بیرون نفسمو و کردم فرو موهام تو دستامو

 *شبنم*

 گفتم اخرشم ، زدم زل بهش منگ و گیج

 میگی؟ چی -من

 اوکی؟ ، میرم کش زمینی سیب میرم من ، میکنی گرم رو مامان سر میری تو ، ببین -شادی

 گفتم و زدم بشکنی

 ... یه تو ، شادی -من

 گفتم ، کرد نگاه بهم ذوق با

 احمقی -من

 گفت و کرد بلندم و گرفت دستمو

 شبنم بیا شبنم -شادی

 گفت شادی ، دیوار به گرفتم دستمو لحظه یه. رفت گیج سرم که شم بلند اومدم

 دوباره؟ بیارم ادامبخش ؟ الو چیشدی؟ -شادی
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 گفتم...  باز ولی بیاد یادم خواستم التماس و گریه با. شد رد چشمم جلو از صحنه یه

 خدا وای...خودم مال فقط...ارامبخش...ام...ام... ارامبخش -من

 گفت و سمتم اومد شادی. گرفتم رو سرم و خدا وای زدم داد

 اون یاد اهنگ کردن گوش با میتونی که گفت دکتر ، که دیدی. میاد یادت چی همه روز یه باالخره ، شبنم -شاد

 بیفتی روزات

 گفت ذوق با بعد

 برات؟ بزارم کی... بازی،پیشرو،یاس،ابلیس تهی،ارمین،زد ، تتل -شادی

 گفتم گرد چشمای با

 میان اشنا... رو دومی و اولی -من

 کنی کیف بزارم تتل بزار باشه -شادی

 پیچید گوشم توی اهنگ صدای.  کرد روشن رو موسیقی دستگاه بعد

 کجایی نیستی، من دید تو تو

 شجاعی؟ و نترس انقده ، چطور

 خدایی؟ شدی ، بد انقوه چطور

 زدم داد اصرار با

 کن قطعش -من

 ... کرد قطع اونم

 

 *امیر*

 برداشتم. زد زنگ گوشی

 الو -من

 امیر؟ الو -ترسا

 بده حالم ، کوه نمیام من ، نده گیر انقد ترسا -من
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 میشه عوض هوات و حال قران به -ترسا

 ها ای دیگگه خر هیچ به نه میدم اهمیت زهرا به نه بیام من اگه - من

 باشه سرمون باال مرد یه فقط بیا تو -ترسا

 خوب خیلی -من

 گفت و زد لیخندی ترسا. در دم رفتم

 سالم -ترسا

 برات دارم ها باشه یادت-من

 گفتم. کنارم نشست اومد.  نشستم ماشین تو رفتم و شدم رد کنارش از بعد

 برم طرفی کدوم بگو تو ، میدم گاز من -من

 گفت ، رسیدیم اینکه از بعد.  شد کنده جا از ماشین. دادم فشار گاز تو اخر تا پامو

 بریم پاشو. اومدن همه اووو -ترسا

 نه بیشتریشون البته. نفس ، مهدیس. خودمن فامیالی بیشتریش ، که کمن خیلی!  عجب. دوستاش سمت رفتیم

 گفت ، دادم دست. مهدیس سمت رفتم ، نفرشون دو

 ای؟ زنده هنوز امیر،چطور -مهدیس

 بمیرم باید -من

 مستانه... ولی... نه -مهدیس

 بسه چیه نظرت -من

 گفت مهدیس.  داد تکون سری

 اینجا بیا-مهدیس

 گفت مهدیس.  سمتم برگشت.  مشکی مو و چشم و بلند قد دختر یه سمت رقتم

 من دوستای از یکی... شادی -مهدیس

 گفتم و دادم تکون سری

 خوشبختم -من
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 منم -شادی

 گفت مهدیس

 شده هم شیطون که کرده پیدا دوست یه تازگیا -مهدیس

 گفتم

 ... رسید نمی مستانه شیطونی به کس هیچ -من

 گفت و گرفت دستمو مهدیس که برم اومدم

 نباش دپرس انقد. امیر -مهدیس

 گفتم

 نمیشی دپرس تو ، خاک زیر بره مستانه مث علیرضا اگه.  که نمیفهمی -من

 میدی عذاب خودتو فقط.  تروخدا بسه... امیر -مهدیس

 گفتم. میکرد نگاه رو ما داشت که کردم نگاه شادی به

 میمیرم منم روزا همین -من

 ...شدم دور ازشون بعد

 

*** 

 شد وارد جیغ با شادی

 عشقا اومد عشقتون سالم -

 گفتم لبخند با

 حتما اره عشقمون؟ -

 میکردی زبونی بلبل هم قبال تو مطمعنم ببین -

 گفت.  شد تازه دلم داغ دوباره

 کنم تعریف برات چیزی یه بشین بیا شبی ، کنار به اینا -

 ببینم کن تعریف -
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 خاک زیر بود رفته عشقش کنم فکر میخورد غصه هی ، بود امیر اسمش بود اومده دوستم عمو پسر امروز -

 بود؟ چی اسمش -

 امیر -

 میاد آشنا -

 بابا بیخیال -

 گفت چیزا این بیخیال

 بدن بر بزنیم خریوم همبر -

 پاشو ایییول -

 وگفت صورتم تو کرد پرت مشما یه

 بکوف -

*** 

 نمیتونم.  زدم گاز یه ، اورد رو سفارش وقتی.  نخوردم هیچی روزه دو یا یک تقریبا.  دادم سفارش ساندویج یه

 ... میشه دنیام مستانه بدون!  تونم نمی

 ... بدم نشون روانشناس به خودمو گرفتم تصمیم

 گفت منشی.  شدم مطب وارد

 بفرمایید -

 داشتم وقت ، معصومی دکتر -

 ؟ آقای -

 صمیعی -

 . بیرون بیاد قبلی بینار تا بشینید بفرمایید -

 گفت. بود زن یه پزشک.  تو رفتم بیرون اومد مریض وقتی.  نشستم رفتم و دادم تکون سری

 . ..آقای سالم -

 صمیعی -
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 بفرمایید ، صمیعی آقای -

 گفت.  نشستم ، کرد اشاره صندلی به و

 ؟ چیه مشکلتون که بفرمایید ، خب -

 مستانع اسم به بود دختر به...  معصومی خانوم ببینید -

 دخترتون؟ دوست -

 میومد وقتی. داره داستان حاال میکرد زندگی ما با ولی بود من دوست برادرش ، نبود کارا این نخ تو اصال.  نه-

 ... ولی ، داشتم دوسش خواهرم مث اونو منم.  داداشمی مثل هم تو میگفت ، میزد حرف منم با و ببینه داداششو

 ؟ خیانت و الکی عشقای این از ؟ چی ولی -

 ... و شه زده ازم یکم مستانه شد باعث که بود این خاطر به نگفتیم کدوممون هیچ اما.  شدیم هم عاشق.  نه -

 میکنه ترکت و میشه زده ازت ، باشم گرفته میکنم فکر ، اهان -

 وهم دوری تونستیم نمی اصال ، که حدی در میشیم هم عاشق باز ولی ، کنار به اینا حاال... ولی میکنه که ترک -

 ببینیم

 !خوب؟ -

 ... دره ته میفتن...  جاده تو که شمال رفتن خودش و من پدر و مادر با پیش هفته چند -

 گفت ، کرد نگاه بهم بهت با اول

 مرد؟ -

 گفتم ، دادم تکون سرمو فقط

 نیست کس هیچ ، کنه پر تونو جای بتونه که نیست کسی ، کنم دل و درد باهاش نیست کسی ، که اینه سختیش -

 خورده همیشه اعصابم انگار ، کس هیچ ،

 د؟بیاری یاد به رو ها سختی اون تمام دارید دوست که کنید مشخص برام باید ، اول شما.  صمیعی اقای ببینید -

 . شه تکرار دوران اون دوباره بدم عمرمو نصف حاضرم...  بازم ولی.  بود سخت. نمیدونم -

 درگیری خود میگن این به -

 برام االن اچر نمیدونم ولی بود سختی میدونم البته. نمیدونم بازم...  شیرینی یا بود سختی.  نمیدونم نه.  میدونم -

 شیرینیه ار پر
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 گذشت زمانتون االن ، میدم شما به دیگه مشاوره وقت منیه -

 . اومدم بیرون در از و کردم تشکر

*** 

 گفت اصرار با شادی

 ، خدا به خوبیه دکتر ، دیگه بریم بیا -

 ته نیست اعصاب و مغز ، روانشناسه دکتر بابا ای -

 دیگه بیا.  بهتره اونم از -

 ؟ نظرت.  کن ولم میگم من -

 پاشو من جون -

 کن بلندم -

 گفت

 شی بهتر که میکنن کار ی اونا -

 جدی؟ -

 . کن دل و درد برو اصال. اره -

 باش -

 احساس یه ، بود پایین سرش مرد یه.  مطب داخل رفتیم شادی با و شدم حاضر شدم بلند ، کرد راضیم باالخره

 لحظه همون. خورد من تنه به اش تنه بشه رد خواست و ما سمت اومد اون ولی ، داشتم بهش نسبت عجیبی

 گفتم و برگشتم شدم گرم که کردم احساس

 آقا -

 کنم شادی به رومو شد باعث که کرد صدام شادی.  وایساد

 شبنم دیگه بیا موندی کجا -

 ...شادی سمت رفتم بعد و کردم نگاهی بود وایساده که مرد اون به اول

*** 
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 صدام.  میشناسم رو دختر اون کردم احساس که کنم خواهی معذرت اومدم ، خورد اش تنه به ام تنه ، بود کم جا

 کرد

 آقا-

 کرد صداش یکی. وایسادم

 شبنم دیگه بیا موندی کجا-

 بپرسم رو وقتم منشی از بزار.  بابا بود الکی احساس یه ، دختر اون سمت رفت ولی برگردم نرفته تا خواستم

** 

 گفت.  نشستیم سالم از بعد ، بود خانم یه دکتر.  شدم مطب داخل

 ؟ هستین بیمار کدومتون -

 گفت و کرد اشاره من به شادی

 این -

 بیرون برید شما لطفا پس -

 گفت دکتر ، رفت بیرون شادی

 ... شما اسم -

 شبنم فعال -

 ؟ فعال چرا -

 ؟ کین بابام مامام ، چیه اسمم نمیدونم و گرفتم فراموشی من ، اومدم همین خاطر به -

 بیاد یادت کنم کمکت میخوای -

 اوهوم-

 نداری؟ احساسی یه کسی هیچ به کو ، ببین اول -

 گفت دکتر ، زد در یکی

 بفرمایید -

 گفت دکتر به رو ، خورد یهم اش تنه که بود همون کنم فکر که شد وارد مرد یه
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 ... وقتی برای گفت منشیتون -

 میگیرم تماس باهاتون ببرید تشریف شما ، بله -

 گفتم رفت وقتی

 این -

 ؟ چی -

 میشناسمش کردم حس ، دیدم رو مرد این در جلوی -

 گفت و در سمت رفت

 صمیعی اقای ، صمیعی اقای -

 گفت و تو اومد بعد

 مطمعنی تو.  رفت -

 گفتم خودم با

 ... صمیعی محسن...محس ؟ بود کی...ام صمیعی؟ -

 گفتم

 !!!صمیعی محسن -

 ؟ هست کی -

 صمیعی چی نمیدونم...ام هست ام دیگه یکی ، اشناست اسمش میدونم ولی ، نمیدونم -

 کن فک یکم -

 امین...امی...ام-

 صمیعی امین کنم فک -

 صمیعیه امیر آقا این ، نیست آقا این پس خب -

 ...دادم تکون سری

*** 

 دادم جواب ، زد زنگ گوشیم
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 ندارم حال اصال بزن زرتو سریع تند زود ، میالد -

 اینجا بیاین مستانه با -

 گفت ، شدم وارد.  کرد باز ، زدم در.  میالد خونه سمت رفتم شدمو ماشین سوار رفتم ، کردم قطع

 کو؟ مستانه -

 بیامرزتش خدا -

 گفت و شد خیره بهم تعجب با

 ...م...م ؟ چیه منظورت -

 میفهمی؟!  مرد -

 گفت و سرش روی گذاشت دستشو

 ... باباش مامان -

 نداره خبر هیچی از و کاناداس قعال اونم که زندس هستی فقط ، مردن من بابی مامان با ، اونا -

 گفتم بعد

 پدرم مادر و مستانه قبر سر برم نداری کاری اگخ ، اس شنبه پنج امروز -

 میام منم -

 باشم تنها میخوام ، بعدا -

.  همستان سراغ رفتم بابام و مامان برای فرستادن فاتحه از بعد. زهرا بهشت سمت رفتم و بیرون زدم خونه از بعد

 گفتم

 میام ارم منم.  کن ول رو اینا... نکردی منم فکر ، خوابیدی آسوده و راحت ، دیگه معلومه هه خوبی؟ سالم -

 امروز همین ، پیشت

 دادم ادامه.  کردم نگاه دستم توی تیغ به و

 شده شبم هر کار ؟ چی حاال ؟ نکش سیگار میگفتی یادته-

 گفتم دوباره.  کردم سرفه

 شده تنگ ، لبت طعم ، کنم بوست ،. کنم بغلت اینکه برای ، هات خنده برای ، بازیات چل و خل برای لم ، مستانه -

 ؟ نداره برگشتی که رفتی جوری چرا میفهمی؟. 
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 گفتم و کردم فرو موهام توی دستامو

 میام ، پیشت میام امروز همین ببین -

 گفتم بعد

 ... جهنم میرم کارم خاطراین به من ولی بهشت میری که تو ، خدافظ فعال -

*** 

 پیچید سرم تو صدایی

 ... جهنم میرم کارم این خاطر به من ولی بهشت میری که تو ، خدافظ فعال -

 زد داد شادی

 مهمونی اومدن علیرضا و مهدیس بپوش هم روسری ناهار، بیا.  شبنــــــــــــــــــــم -

 ، میومدا یادم چیزایی یه داشت ، بمیری -

 کی؟ از حاال ، الهی -

 ناهار نمیام. کنم فک امین -

 کردی؟ قهر -

 ه-ر-آ-

 نیا خوب -

 دوستای ولی اشنان ؟ علیرضا و مهدیس ؟ اومدن کیا گفت.  نیومد صداش دیگه بعد

 

 

 .دیگه شادین

*** 

 گفتم خودم با ، گرفتم دستم توی رو تیغ....  باال زدم استینمو

 مستانه پیش میرم!چی همه...میشه تموم چی همه... دیگه ثانیه چند تا -

 ...بعد...کوچولو خراش یه اول و گذاشتم دستم روی رو تیغ
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*** 

 گفتم. کشید تیر قلبم

 آآآی -

 خره چته- شادی

 هوف کشید تیر قلبم -

 اوسکول -

 گفتم.پریا سمت رفتم.رفت بیرون اتاق از بعد

 ...شده کننده کسل برام زندگی.شدم خسته خدا به.خونه این تو پوسیدم.خانم پریا -

 کنم؟ چکار میگی عزیزم -

 خرید برم میخوام -

 بخری؟ چی -

 میدم پس بهمون کردم پیدا خانوادمو وقتی خدا به -

 بخری؟ میخوای چی ببینم بگو.بدی پس نمیخواد اصال نیست اون بحث -

 !چی هر -

 میری؟ شادی با. باشه -

 اره -

 هست 4531 هم رمزش.بردار کارتم کیفم تو از برو -

 خودتون؟ تولد سال -

 دیگه اره -

 گفتم و زدم لبخندی

 مرسی -

 خواهش -

 گفتم و شادی سمت رفتم
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 خرید؟ بریم -

 بیارم؟ در کجا از پول-

 برداریم کارتشو بریم کرد صادر دستور مادر -

 ایول -

 ...پریا کیف سمت دویدیم دوتایی

*** 

 کردم غر غر

 میشه چی بمونم زنده من مثال -

 گفت ترسا

 خاک زیر بودی رفته االن وگرنه رسیدم زود شد خوب -

 گفتم

 ارومتر -

 گفتم ، کردم نگاه میکرد پیچی باند داشت ترسا که دستم به

 شم قول بد نمیخوام ، برم میره اون حا هر بودم داده قول مستانه به -

 میشی قول بد بازم جهنم میری تو بهشت بره اگه اون ، روانی خب -

 زد غر بعد

 رفت خون ازت لیتر ده -

 میگی؟؟؟؟ چی بدنم تو دارم خون لیتر پنج کال -

 بابا خب -

 گفت زد گره اینکه از بعد

 یداپ رو نفر یه هم تو حاال.  بکشم خودمو نمیشه باعث این ولی. داشتم دوست رو مستانه منم ، عمو پسر ببین -

 بگیره برات رو مستانه و پدر مادر جای کن

 بگیره برام رو مستانه جای نمیتونه کس هیچ -
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 گفتم و شدم بلند

 بری؟ نمیخوای باشه نگرانت عمو کنم فک -

 میکنی؟ بیرونم داری -

 گفتم و دادم تکون سری

 دقیقا -

 گفت و شد بلند

 کن پیدا یکیو ، حال هر به -

 داد جواب.  صدف به زدم زنگ ، رفت بیرون خونه از بعد

 نمیده؟ جواب گوشیشو چرا مستانه احوال؟ و حال.  آقا امیر سالم الو -

 نیان رضا محمد و امین محمد اینجا؟ بیاید مروارید و خودت میتونی ، صدف -

 ؟ شده چیزی -

 بیاین فقط ، نه-

 فردا شد اگه باشه، -

 خدافظ فعال.  باشه -

 خدافظ -

 گفتم و مهدیس به زدم زنگ بعد

 اینجا میای ، مهدیس -

 کنی؟ دل و درد میخوای -

 آره -

 ؟ بیرون بزاریم قرار ، خوب خیلی -

 باشه -

 .... رستوران بیا پس -

 میای؟ االن -
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 بای.  اره -

 بای -

 میز تپش نشست اومد ،وقتی بیاد تا نشستم میز یه پشت ، بودیم گذاشته قرار که جایی سمت رفتم و شدم حاضر

 گفت و

 سالم -

 . سالم -

 ؟ چیشده دستت ؟ شده چیزی -

 گفتم و کردم نگاهی چپم دست به

 مستانه پیش میرفتم داشتم -

 شدی؟؟؟ خل مگه-

 مهدیس -

 هوم -

 کنه پر برات رو مستانه جای تا باشه نفر یه باید...  میگه ترسا -

 میگه درست -

 گفتم گرد چشمای با

 کی؟ مثال -

 بود سالش دو و بیست مستانه ، سالته پنج و بیست االن تو ببین

 خوب؟ -

 هی میخوای ، اس سایه اسمشم خوبه خیلی ، سالشه پنج - چهار و بیست دکتره مجرده میشناسم رو نفر یه من -

 ببینیش؟ بذارم قرار

 ... دادم تکون سرمو

*** 

 ؟ چنده این قیمت ، شادی -
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 کوری؟-

 بخونم نمیتونم -

 ضعیفه چشمات شاید -

 بخون حاال -

 تومن 98 -

 خونه بریم بیا ، کن ولش -

 نخریدی؟ هیچی که تو -

 گفتم و کردم نگاهی دستش پالستیکای به

 !کردی خرید خوب تو ولی -

 گفتم.  شد رد چشمم جلو از چیزی یه یهو

 !هستی؟...هس -

 . کیه هستی -

 ! نمیدونم -

 میاد؟ یادت چیا دیگه -

 ذهنمه تو شماره یه -

 ببینم بگو -

- 384195 

 ؟ دیگه-

 ! 7....9851....  نمیاد یادم.... 95 -

 مطمعنی -

 آره-

 بزنگیم؟ بریم -

 ....بزنگ تو ، ندارم گوشی که من -
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*** 

 سالم ، کرد سالم و جلو اومد ، داد تکون دست براش مهدیس ، وایساد در جلوی الغر و بلند قد تقریبا دختر یه

 گفت مهدیس ، کردیم

 سایه بشین -

 گفت مهدیس.  نشست

 ... میخوایم ، گفتم برات تلفن پشت که همونطور -

 امیر آقا برای مونس و همدم یه ، بله -

 گفت ، کرد نگاه من به و

 بگیرم رو عرفان حال میشه هم جورایی یه ، ندارم مخالفتی -

 ؟ چی تو ، امیر ، خب -

 گفتم

 ... ولی ، باشه میگی تو چون -

 گفتم سایه به رو

 باشم داشته دوست مستانه اندازه باش نداشته انتظار -

 گفت ، شدم بلند میز سر از بعد

 باشم برات مستانه مثل باش نداشته انتظار هم تو -

 گفتم و برگردوندم سمتش به رومو

 باشه مستانه مثل نمیتونه کس هیچ.  نداشتم ازت انتظاری همچین اولم از -

 راضی خود از چه!  اوه اوه -

 !؟ مشکلیه -

 گفت مهدیس

 باشید هم با عمری یه میخواید سالمتی نا ، دیگه کنید بس بابا ای -

 گفت سایه به رو بعد
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 ببخشش تو ، خورده اعصابش االن امیر -

 میدم جوابشو فقط ، کنه اینطوری بخواد اگه اون نداره عیبس -

 گفتم

 !!!!نمیدم جوابتو اصال میارم کم منم -

 گفتم ، کرد نگاه بهم فقط

 دنبالت میام فردا از ، مستانه قبر سر بریم باهاش میالد پیش برم میتوام امروز -

 گفت مهدیس

 !میالد؟ -

 گفتم گرد چشمای با

 میالد؟ گفتم -

 آره -

 بود دوستم منظورم -

 !؟ سایه باشه ، فردا از پس.  خوب خیلی -

 باشه - سایه

*** 

 ؟ الو -

 بفرمایید ؟ الو -

 صمیعی؟ آقای -

 اشتباهه نخیر -

 نکن قطع نکن قطع -

 ؟ چیه -

 ؟ دارید هستی -

 نخیر -
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 چی؟ محسن -

 نه -

 ؟ امین-

 میشناسی؟ کجا از رو امین -

 گفتم امیدواری با

 ؟ کنم صحبت باهاشون میشه!  خدا وای -

 خودمم-

 ؟ امین -

 بله -

 ؟ چیه فامیلیتون -

 صانعی -

 ؟ ببینمتون میتونم -

 کجا؟ کی؟ -

 بگید شما جا هر ، االن همین -

 .... رستوران بیاید پس -

 میایم االن ، باشه-

*** 

 میالد.  زدم رو در زنگ

 ؟ کیه -

 مستانه قبر سر بریم بیا ، میالد -

 تویی؟ امیر -

 آره -

 باشه -
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 منتظرم -

 گفت و پایین اومد دقییه چند از بعد.  گذاشت رو آیفون

 بریم -

 گفت.  بغلم نشست اونم.  فرمون پشت نشستم

 دیگه برو -

 گفتم عصبانیت با

 کردی صادر که بودم دستور منتظر -

 عصبی -

 گفت میالد.  مستانه قبر سر رفتیم.  افتادم راه بعد

 باشه خوابیده خاک زیر االن!  نمیشد ساکت لحظه یه که شیطون و شر دختر اون!  نمیشه باورم -

 نخوابیده -

 ؟ چی یعنی -

 اس دره تو جنازشون یعنی -

 نیست دیگه که اینه مهم -

 ... نگفتم چیزی

*** 

 گفت شادی.  کردم نگاه اونور و اینور به.  شدم داخل

 ؟ نیست اون ، شبنم -

 گفتم.  سمتش رفتیم.  کرد اشاره ساله سی تقریبا پسر یه به و

 ؟ امین آقا -

 ؟ زدید زنگ شما بفرمایید، بله -

 بله -

 گفت.  نشستیم و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

23 

 

 دارید؟ کاری خب -

 گفت ، بهش زدم زل اول

 ؟ الو -

 نه -

 ؟ نه چی -

 ! نیستی آشنا-

 ؟ باشم باید -

 شادی -

 ها-

 ! نه خودش ولی آشناس فامیلش و اسم -

 گفت امین

 میزنید؟ حرف چی مورد در شما بپرسم میتونم -

 ... شاید ، ببینم رو میاد یادم که رو کسایی میکنم سعی دارم.  دارم فراموشی من -

 . یادتونه کجا از شمارمو -

 بود ذهنم تو فقط ، نمیدونم -

 ؟. بشیم آشنا هم با بیشتر میتونیم بخواید اگه -

 . دادم تکون سرمو امین به رو.  آره گفت سر با.  کردم نگاهی شادی به

*** 

 دادم جواب.  بود ناشناس.  برداشتپ.  شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با

 ؟ الو-

 منه شماره این.  ام سایه ؟ الو -

 خب؟ -

 ؟ بیرون بریم هم با -
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 ؟ مثال کجا -

 همونجاها میرفتی؟ کجا مستانا با -

 پارک بیشتر -

 پارک بریم خب -

 باشه -

 دنبالم بیا پس -

 میای خودت ، سیاه غالم بابام نوکر -

 ... افتادم راه پارک سمت به و کردم عوض الباسمو.  کردم قطع گوشیو بعد

*** 

 گفت ، موندیم امین و من.  خونه رفت شادی

 ؟ بپرسم اسمتونو میتونم ، خب -

 شما؟ ، چهار و بیست همون.  باشه سالم چهار یا سه و بیست کنم فکر.  شبنمم من-

 سالمه یک و سی امین -

 گفت و کرد نگاهی بهم بعد

 ؟ بیرون بریم هم با میخوای -

 ؟ کجا -

 !میای؟ ، کوه بریم ، جمعه صبح فردا -

 آره-

 ... میبینیم همو فردا ، برسونمت بیا پس -

 زدیکن میرفتم باال که کوه از.  کوه رفتیم هم با.  دنبالم اومد امین.  کوه بریم باهم تا شدم حاضر ، شدم بیدار صبح

 ودستم ؟یکی کوه اومدم تاحاال من ، شد رد چشمم جلو از نوار مثل چیزی یه.  گرفت دستمو امین که بیفتم بود

 گبت امین!باشه؟ گرفته

 خوبی؟ -
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 آره -

 گفتم.  بیرون کشیدم دستش تو از دستمو بعد

 امین -

 بله؟ -

 کنم پیدا خانوادمو کن کمکم که میکنم خواهش ازت ، خواهر یه عنوان به -

 باشه -

 گفتم و زدم لبخندی

 میکنی لطف ، ممنون -

 ....زد لبخند اونم

*** 

 ور مستانه میخواستم وقتی که رو حسی اون اصال.  سمتم میاد داره که دیدم رو سایه دور از.  نشستم پارک توی

 گفت.  پیشم نشست و کرد سالم بهم رسید وقتی!  نداشتم ببینم

 خوبی؟ -

 گفت.  دادم تکون سر فقط من

 ؟ ها ؟ کنم پر برات رو مستانه جای تونستم اونطوری شاید ؟ کنار بزاریم رو دشمنی چیه نظرت -

 گفتم و زدم پوزخندی

 باشم؟ داشته دوست مستانه مث داری دوست نکنه ؟ چیه -

 گفت و زد لبخندی

 !نمیاد بدمم -

 گفتم تعجب با

 عاشقی؟ نکنه -

 گفتم و خندیدم مسخرگی به.  نگفت هیچی

 ! بابا برو -
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 زیادیه؟ چیز! همین!  باشه خوب باهام ات رابطه میخوام فقط من -

 ! شاید -

 گفت و کشید پوفی

 ! هم با میایم کنار -

 ! امیدوارم -

*** 

 هب که گفتم همین خاطر به.  باشم دوست باهاش نداشتم دوست و نداشتم امین به خوبی حس اصال ، خونه رفتم

 گفتم و سمتم دوید شادی.  زنگید شادی گوشی به امین!  خواهر جای

 شبنم -

 بله -

 خوبیه؟ پسر...  امین -

 ؟ چطور -

 داره دوسم....  گفت آخه...آ -

 گفتم گرد چشمای با

 جدی؟ -.

 آره -

 !دیدن؟ بار یه با -

 ! نمیدونم -

 گفتم و کردم بغلش

 ... گلم مبارکه -

*** 

 رد رو تابه ماهی ، آشپزخونه سمت رفتم و میز رو انداختم رو ماشین سوییچ.  بهم کوبوندم و کردم باز رو خونه در

 و کردم عوض لباسمو ، اتاقم سمت رفتم بعد.  کردم نیمرو و اوردم در مرغ تخم تا چند.  گاز رو گذاشتم و اوردم

 دادم جواب.  زد زنگ گوشیم خوردم رو نیمرو وقتی.  آشپزخونه تو رفم
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 مهدیس سالم ، الو -

 خوبی؟ ، امیر سالم-

 خوبه؟ علی خوبی؟ تو ، خوبم -

 چطوره؟ سایه با ات رابطه ، خوبیم -

 گفتم پوزخند با

 ! بهتر مستانه با ام رابطه از!  عالی ، هه -

 میکنی؟ مسخره داری االن -

 !باشه زندگیم تو ای دیگه دختر مستانه از غیر به نمیخوام ، تموم چی همه ، میگم سایه به فردا -

 ...امیر ولی -

 خدافظ -

 ... میز رو کردم پرت گوشیمو.  کردم قطع و

*** 

 گفتم( .  صمیعی)  کرد تایپ

 باشم؟ امیدوارم میتونم که مطمعنی ، امین -

 گفت و خندید

 میارم برات رو صمیعی اجداد ، بگیره سر وصلت کن کاری تو!  رفت پیش خوب که خواستگاری -

 ! من با شادی -

 گفت و زد لبخندی

 میشناسی؟!  صمیعی امین ، بینم بگو حاال!  خوب دختر آفرین -

 ذهنمه تو که یاروعه همون اسم ، آره -

 ! بردارم رو ادرسش بزار پس خب -

 ! شادی سراغ برم منم -

*** 
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 ؟ هان ؟ هان میکنی؟ باز سرت از رو سایه چرا میکنی؟ اینجوری چرا -

 نداری؟ ریموت میزنی زر چقد -

 کنی؟ فراموش رو مستانه نمیخوای تو ، میزنم حرف جدی باهات دارم ، امیر -

 زدم داد

 و آفتاب و سایه به نیازی.  میکنم زندگی باهاش عمرمم آخر تا کردم زندگی مستانه با من ، زدم حرف جدی منم -

 !؟ بگی رو اینا تا اینجا کشوندی منو راه اینهمه!  ندارم بسال و فالن

 میکنن نگا دارن همه ، آروم -

 گفتم و میز رو زدم چپم دست با

 ! جهنم -

 گفت ، بستم چشمامو ، کشید تیر دستم

 خوبی؟ -

 داد جواب.  سایه به زدم زنگ ، شدم خارج رستوران از حرفی هیچ بدون

 ؟ جونم -

 !ببینمت نمیخوام دیگه -

 !چرا؟...چ -

 هم با ای رابطه هیچ اصال تو و من.  کنیم تفریح اینکه پای بزار اونم ، زدیم حرف م با پارک رفتیم بار یه تو و من -

 فهمیدی؟.  نداشتیم

 داشتیم؟....  رابطه تو و من مگه -

 کالمیه منظورم -

 ... کردم قطع بعد

*** 

 گفتم!  کردم نگاه یارو به

 صمیعی؟ اقای-
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 بله -

 گفت ، انداخت نگاهی بهم

 ؟ رستوران این تو بیایم زدید زنگ که داشتید کاری -

 !باشید راحت!  نه نه -

 گفت و اومد امین. بیرون رفتم و شدم بلند میز سر از سریع

 !خوبی؟ ، شبنم -

 نمیشناختمش اصال!  ننه بود کی یارو این -

 ! نداره مشکلی که این بعدی میریم -

 گفتم

 ! داد رو بله شادی!  راستی -

 میگی؟ جدی -

 اوهوم -

 !بعدی بریم ، ایول -

 گفتم...  کردم نگاه کفشام به.  زد چشمکی و

 امین -

 ؟ بله -

 پوشم می کتونی من بخری؟ کتونی برام بریم -

 میدونی؟ کجا از -

 اومد یادم خب -

 بریم -

 !بعدی صمیعی سوی به پیش....  و.  خریدیم نو کتونی دست یه رفتیم

*** 
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 مانیتور به دست...  دیدم ای دفعه یه اونروز که عکسی همون ، میالد فولدر تو رفتم.  کردم روشن رو تاب لب

 گفتم و کشیدم

 بودی؟ خواستنی انقدر چرا ، شده تنگ برات دلم خیلی -

 ... پیچید سرم تو بازیاش شیطون صدای

 ! بخر بستنی برام...  امیر -

 ؟ سرد هوای این تو -

 ! میده کیف -

 ! چشم -

 مبست چشمامو!  کنه پر رو مستانه جای نمیتونه هم کس هیچ!  اه...  و کننده کسل زندگی چه ، دادم تکون رو سرم

 ...ببره خوابم کردم سعی و

 ؟ ؟ ؟ نرسیدیم ، میاد خوابم ، امین -

 کن صبر خوب د -

 گفت مدتی از بعد

 ! زن خواهر پایین بپر.  خونه ایستگاه -

 گفتم و خندیدم

 طال دستت -

 نوکریم -

 ! کریم خیلی -

 نمم نبودن خونه شادی و پریا.  بود پهن صبح از که جایی تو انداختم خودمو و اتاق تو رفتم سریع.  شدم خونه وارد

 ... برد خوابم مدتی از بعد.  بودم امین با که

*** 

 گفتم و گرفتم رو مستانه دست

 !دختر سردیتو چقد -

 !یخمه خوب -
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 گفتم و خندیدم

 چی؟ یعنی یخمه -

 ! شم تر یخ که بگیر بستنی برو ، دیگه یخمه یعنی -

 ؟ شد شرو بازیات دیوونه بازم -

 گفت و کرد بوس گونمو

 ! دیگه برو -

 گفتم و کردم بوس پیشونیشو منم

 !...خانومی بگی شما چی هر!  چشم -

 گفتم و شدم بیدار ، پروند خواب از منو تلفن زنگ صدای

 تو به لعنت -

 برداشتم رو گوشی و

 ؟ ها -

 ترسام ، الو -

 بنال -

 بازار؟ بریم میای -

 نع -

 !اکیپا همون با -

 نه -

 هستا شادی-

 نوچ-

 مهدیس -

 !؟ نه یا میکنی ول -

 خدافظ.  بابا خوب خیلی -
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 !! خوابی چه.  کردم قطع

*** 

 گفتم رو بود ذهنم تو که چیزی اولین... بود آشنا خیلی ، دیدم یکیو دور از ، بود دود جا همه

 !؟ امین -

 گفت ، نبود معلکم صورتش.  جلوم اومد شخصی یه

 ...مستانه -

 شبنمم من...  من! چی؟ -

 ! ای مستانه تو...  نه -

 ؟؟؟ چی -

 پاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــو -

 گفت شادی. پریدم خواب از

 !پاشدی؟ باالخره!  عع -

 گفتم بغض با

 دیدم...خواب -

 میبینن خواب همه -

 رفت یادم اسممو!  دهنت بزنم شادی بابا ای...  تو...  تو گفت بهم و اومد. نفر یه دیدم خواب.  نه -

 ؟ گفت اسمتو -

 اوهوم-

 میای؟ محضر بریم میخوایم ، کن ولش -

 نمیگیرید؟ عروسی -

 نه -

 میکنید؟ زندگی کجا -

 تو ریش بیخ همینجا -
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 ... شدم حاضر و شدم بلند

*** 

 گفتم و فرمون رو عصبانیتکوبوندم ب.  دادم فشار گاز روی ته تا پامو

 اه -

 پیچید اهنگ صدای.  کردم روشن رو ضبط

 داغونم تو بی کن نگام

 سرده من حس هوای

 تیغه لب باز غرورم

 مرده یک دنیای اینم

 نفهمیدی رو نیازش دستاش از که مردی همون

 خندیدی سردی با ولی داشت عادت تو گرمی به

 ... از من دورم تو دنیای از من

 ،ولی برم کجا نمیدونستم.  کردم ترمز ترافیک بادیدن!!!  میشه خورد اعصابم میدونستم چون.  کردم قطعش

 که بودی تو بودی، داده رنگ من مسخره زندگی این به تو که واقعا... مستانه!  برم دارم دوست فقط میدونستم

 ! من برا بشه ساز خاطره و خوب روز یه تکراری و کننده کسل روزای این میشدی باعث

 پس.  شمال سمت برم گرفتم تصمیم.  میشم خارج تهران از دارم دیگه دیدم ساعت چند از بعد.  افتادم راه دوباره

 ...دادم فشار گاز روی ته تا پامو

*** 

 گفتم و کشیدم لپشو

 !عروس؟ یا شدی میت شبیه االن -

 ... شد رد چشمم جلو از چیزی یه

 !شدی میت شبیه هه -

 ! حسود -

 شدی عروس شبیه -
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 میت میگه هستی -

 ! عروس عروس -

 کجایی؟ شبنم!  الو -

 گفتم.  اومدم خودم به شادی صدای با

 !داشتم؟ شوهر...  من -

 دیدی؟ شوهرتو ؟ چیه ، نبود دستت حلقه کردیم پیدا رو تو وقتی.  نکنم فکر -

 ! عروس گفت بهم که اومد آشنا نفر یه صدای ، نه -

 بودی زده تیپ طوری این احتماال ، بیخیال -

 گفتم بغض با ، کرد اشاره خودش سفید تیپ به و

 ... بدبختم خیلی... شادی -

 ! ؟ چرا -

 گفتم و کردم بغلش

 میخوام خودمو زندگی من ، میخوام خانوادمو من -

 گفت ، کردم گریه بعد

 !کنیا گریه من عروسی روز نباید تو -

 ؟!شوور خونه بره باید سن این ادم!  هولک اخه -

 داری؟ شوهر احتماال میگی خودت که تو -

 گفت.  کردم نگاش فقط

 ! خفه پس -

 !  خنده زیر زدیم دوتایی

 ! خنده زیر زدیم دوتایی

*** 

 ؟ الو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

35 

 

 !؟ خوبی سالم -

 داداش؟ کردی ما از یادی!  صانعی آقای به به -

 کجایی؟ ؟ ببینمت تونم می ، دارم باهات کار تا دو ببین -

 شمال جاده تو -

 ؟ چیکار شمال میری -

 کنم زنده عزیزانمو یاد -

 میخواستم معرفت با ادم یه ؟ من عروسی بیای نمیتونی پس -

 اومدم رو راه نصف ، نداره راه تو جان.  داداش ببخشید -

 بود؟ صمیعی فامیلیت تو.  دیگه چیز یه ، نداره عیب -

 آره -

 باشی فامیلش شاید ببینتت میای میگم ، یادشه رو صمیعی فامیلی گرفتهفقط فراموشی خدایی بنده یه ، امیر -

 ؟ چی برا بیام دیگه ، مردن تازگیا که هم نفرشون چند ، دیدم رو فامیالم همه من ببن -

 ! دیگه بیا د -

 باو بیخیال -

 مطمعنی؟ -

 اره-

 باری؟ کاری.  خوب خیلی -

 برو ، نه -

 خدافظ -

 خدافظ شی خوشبخت -

 ... دارم کار خودم ولی! ؟ کیه یارو این واقعا که ببینم شدم کنجکاو.  کردم قطع و

 گفتم ، کردم فکر یکم...  بستم چشمامو

 ؟ امین -
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 بله؟ -

 شد؟ چی دوستت -

 میگم من ، بیاد یادت کن سعی تو -

 باشه -

 بیارم بیاد خاطراتمو کردم سعی فقط.  اشناس یارو این قد چه.  ذهنم تو اومد چیزی یه یهو

 ...می وای جون خدا وای شدم قبول کنکور وای وای وای -

 گفت.  پریدم امین سرفه صدای با

 میخوام معذرت -

 ! میومدا یادم داشت -

 گفت.  گوشم زیر گذاشتم و دستم و

 جدی؟ -

 ...م اسمش بود یکی -

 مونا؟ ؟ مریم -

 داشت می اسمش اول -

 مینا؟ -

 بود پسر -

 میالد؟ -

 گفتم و کردم فکر یکم

 ! اشناس -

 ؟ باشه کیت میکنی فکر جدی؟ -

 ... یا داداش یا ، نمیدونم -

 پسر؟ دوست -

 . باشم داشته پسر دوست نکنم فک
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 خوب؟ -

 کنم تمرکز دوباره باید ، خوب که خوب -

 بکن خب -

 زدم داد یهو.  بود اشنا.  جلوم اومد یکی قیافه.  کنم فکر کردم سعی و بستم چشمامو دوباره

 !!! تتلو -

 بود؟ پسرت دوست تتل ؟ جان -

 میگوشیدم زیاد تتل من ، نه -

 خب؟ -

 !اومد یادم چیزی یه صاید بگوشم اهنگاشو چیه نظرت میگم ، خب -

 ! خوبه -

 ... کنیم دانلود اهنگ تا شادی تاب لب سر رفتیم

*** 

.  ایینپ میفتادم میشدم جا به جا یکم اگه یعنی ، لبش نشستم ، دره سمت رفتم و کردم پارک خاکی تو کنار، زدم

 گفتم.  پشتم گذاشتم بعد و موهام تو کردم فرو دستمو

 بودی مرام با ، داشتی معرفت خیلی تو ، مستانه -

 دادم ادامه و کشیدم نفس

 گذاشتی؟؟؟ تنهام چرا -

*** 

 ... پیچید سرم تو صدا یه

 ؟ گذاشتی تنهام چرا -

 گت امین... . اوندفعه عین دقیقا.  بود اشنا صداش

 اشناس؟ کدوما دیگه ، شد دانلود نیستی من دید توتو -

 باشه یادت -
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 چیو؟ -

 !اشناس.  بودیم بیمار مابهم و باشه یادت میگم ، نه -

 خوب خیلی -

 گفت و شه دانلود زد رو اهنگ

 بریم پاشو -

 ؟ کجا -

 بخریم گوشی -

 میکنه کلتو شادی ، وا -

 گفته خودش ، نترس نه -

 ... بریم پس -

*** 

 ، زد زنگ گوشیم که برم شدم بلند.  بودم حوصله بی ولی چرا نمیدونم.  خودم سر تو زدم یدونه و کشیدم نفسی

 برداشتم.  بود امین

 بله -

 چیه گوشیت مارک ، امیر -

 جان؟ -

 گفت و خندید

 ! چیه گوشیت مدل ببخشید! ؟ شبنم میگی جدی -

 چطور؟ ، فور نوت گالگسی-

 بخریم گوشی شبنم برا بریم میخوایم هیچی -

 زنته؟ ؟ کیه شبنم -

 زنمه خواهر شبنم ، زنمه شادی -

 گفت ک اومد دیگه نفر یه صدای
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 !ناتنیا خواهر -

 گفت امین

 نداری؟ کاری امیر!  بابا خوب خیلی -

 چرا -

 ؟ چیکار -

 ... دختره -

 باری؟ کاری.  دیگ بود شبنم -

 خدافظ نه -

 خدافظ -

 ... بود مستانه شبیه شبنم صدای خیلی.  کردم قطع و

 نمیخواید؟ چیزی.  سیمکارت از اینم خب-

 ! کن گوش هیس -

 گفت مدتی از بعد

 ؟ چیو -

 دیگه بده بهمون هم همبرگر یه جیبت تو کردی دست اینجا تا خب.  شکممو قور و قار صدا -

 ولخرجی زندگی اول!  میکشه میزنه شادی -

 ! چشم به ای- ، بده گر همبر ما به تو ، من با اون -

 . خوب پسر شدی حاال -

 گفت امین.  خوردیم همبرگر و رستوران یه رفتیم هم با

 خوشگله ، پسریه عجب من دوست این -

 ؟ خوشگلتر تو از ؟ ا -

 رنگی چشم ، خدا به -

 من عین -
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 چیزیه یک ، مشکی موهاشم.  عسلیه چشماش اون -

 ... شد رد چشمم جلو از چیزی یه

 ...خانوم نابغه باش راحت -

 شبنم....شبنم-

 گفتم و دادم تکون سرمو

 ؟ بله-

 فکری؟ تو کجایی؟ -

 میومد یادم چیزایی یه داشت.  نمیدونم -

 میخوام معذرت واقعا -

 ... نداره عیب بابا نه -

*** 

 فتمر ویراژ ماشین با انقد.  بود نمونده نوشهر تا کیلومتد چند.  دادم فشار گاز رو پامو دوباره و کردم عوض رو دنده

 ؟ بیرون برم میخوام کی با ، بیخیال هه ، تعمیرگاه بره باید.  میزنه ریب

 شمارمو داشتم که ونروز یاد.  میخرم جدید سیم یه نوشهر رسیدم وقتی.  ندادم جواب بود سایه. زد زنگ گوشیم

 38480*****7... میکردم(save) سیو مستانه گوشی تو

 ( ...نمیدم توضیح میگیره وقت چون. ) کردم واگذار اونیکیو و خریوم جدید سیم یه رفتم

 داد جواب.  امین به زدم زنگ و گوشی تو انداختم رو سیم

 بفرمایید -

 امیرم ، امین الو -

 خریدی؟ دیگه خط یه عع-

 گفتم و ماشین تو نشستم

 کردم خالص مزاحم یه شر از خطمو نه -

 ؟ ها -
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 هیچی -

 نداری؟ کاری باشه -

 خدافظ نه -

 خدافظ -

 گفتم ، داد جواب ، میخورد بوق داشت...  38480*****7 کردم تکرارش خودم با بار یه***

 ؟ الو -

 بفرمایید ؟ الو -

 صمیعی؟ آقای -

 شد واگذار پیش ربع یه خط این خانم -

! دیگ بود اشتباه اونیکی مث البد اینم.  بابا کن ولش.... میزدم زنگ تر زود ربع یه اگه!  بابا ای اه.  کردم قطع

 گفتم و شادی پیش رفتم.  شدم بیخیال

 ؟ خوندم چی من نظرت به شادی -

 مهندس و ، باشی دکتر میاد بهت -

 بفهمیم؟ کجا از -

 امین؟ شرکت تو بری میخوای -

 مهندسه؟ -

 ... آره -

 گفتم و بستم بعد ، کردم باز رو خونه در***

 ... اینجا بیاد مستانه بود قرار -

 زدم داد بعد

 !متنفر.  متنفرم ازت -

 گفتم ، در دم رفتم و ریختم خونه دور تا دور...  بنزین دبه یه و خونه تو رفتم بعد

 جهنم ولی ، اینجا با دارم خاطره میدونم-
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 ...شد روشن جا هنه ثانیه چند از بعد....  اومدم بیرون در از و اونجا انداختم روشن رو فندک

 بکش رو خونه نقشه...  خب -***

 چی؟-

 ... یعنی بکشی بتونی اگه -

 میدونم؟ هنو میدونی کجا از -

 میشه حک ذهن تو اینا -

 گفتم کارم شد تموم که ساعت نیم از بعد...  کردم شروع

 بیا -

 بودی خونده کشی نقشه - عمران تو -

 میدونی؟، کجا از! جدی؟ -

 کشیدی خوب چون -

 ؟ عع -

 کن کار ما شرکت تو بیا.  آره -

 هست هم مرد اونجا آخه -

 ؟ ها.  بکش نقشه خونه تو میارم سفارش برات من خب -

 گفت.  دادم تکون سری

 ... آفرین -

 برداشتم ، کنار زدم گوشی صدای با

 امین؟ بله -

 ؟ شرکت بیای نمیخوای امیر، -

 کن ولم -

 میکنه کشی نقشه اون براش میبرم سفارش من ولی ، کنه کار میاد هم شبنم -

 خوب خیلی -
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 کنه مشورت شریکش با ادم باید باالخره -

 باری؟ کاری -

 بای.  نه -

 خداعفظ -

 ... . کنم فراموش رو مستانه که تاموقعی اقل ال.  ببینم رو ای دیگه دختر هیچ نمیخوام اصال.  کردم قطع

*** 

 اوکی؟ ، بزرگ حیلی پارکینگ با تجاری ساختمون یه ، بده تحویل شنبه رو این ، شبنم ببین -

 ندارم حال االن خوب -

 بدیا شنبه تا -

 خوب -

 آفرین-

*** 

 لیوان یه.  اشپزخونه سمت رفتم ، بود خورد چی حد در اعصابم.  بستم رو در و تو رفتم.  کردم باز رو خونه در

 وت شدنش خرد صدای.  زمین کوبوندمش و دادم فشار دستام تو رو لیوان عصبانیت از ، خوردم اب توش و برداشتم

 ...پیچید خونه فضای

 داد جواب دختر یه بوق چند از بعد.  زدم زنگ امین به و برداشتم رو گوشی

 الو؟بفرمایید -

 خانوم؟ شادی.  سالم -

 . شبنمم من نه -

 خانوم شبنم -

 بله -

 گفتم ، اس مستانه شبیه صداش چقدر

 !هست؟ امین...ام -
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 !گوشی لحظه یه ، اره -

 ... امین دست بده رو گوشی تا موندم منتظر

 گفتم و شادی سمت رفتم

 کوش؟ امین -

 بیرون رفته -

 زدم داد یهو

 !گذاشت جا گوشیشو عع -

 نبرد منو عع -

 بخره پفک برام نگفتم عع -

 !بخره نگفتم بستنی عع -

 دیگه بسه دیگه خوب -

 ؟ میکنه چیکار تو دست گوشیش حاال -

 گفتم و گرفتم دهنمو جلو یهو

 زده زنگ دوستش -

 گفت شادی

 ... نیست بگو خب -

*** 

 اقا ببخشید -

 بله؟ -

 !چیه؟ اسمتون راستی اها -

 اومد دیگه یکی صدای

 نریز کرم -

 گفتم
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 امیرم -

 زدید زنگ شما میگم اومد ، بیرونه ، امیر اقا -

 زد داد یهو

 میکنه ات خفه میاد پریا نکن ، شادی -

 ... خانم شبنم -

 بله؟ -

 زدم زنگ من بگید امین به -

 باری؟ کاری.  چشم -

 خدافظ.  نه -

 خدافظ -

 اروم...  میزدم حرف شبنم با وقتی چی؟ یعنی چرا؟ نمیدونستم خودمم... که کردم پیدا ارامشی یه ، کردم قطع

 رفتمی یادش یهو بود مستانه شبنم! چرا؟. بودم عصبی میزدم حرف مهدیس یا ترسا یا سایه با وقتی ولی...  بودم

 ... لبم روی نشست لبخند مستانه کارای اوری یاد با.  دستشه تلفن

*** 

 گفتم

 ...طرف هفت از میاد پریا ها کرده سرخ زمینی سیب به بزنی دست -

 بخور هم تو ، بیخیال -

 گفتم و دهنم تو چپوندم.  ریخت دستم توی ذره یه و

 بابا ایول -

 گفتم.  بلعیدمشون بعد و

 برداریم بریم ، بیخی -

 اومدم و دهنم تو چپوندم همشو.  شد باز در که برداشتیم مشت یه ، ها کرده سرخ زمینی سیب سمت دودیم هم با

 گفت پریا که شم رد

 شدن نصف میبینم خوب، -
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 ... خندیدم

 زدم؟ حرف خوب شبنم با انقدر چرا ، ندادم وا کسی به مستانه جز به که من! ؟ ممکنه چطور.  بودم شک تو هنوز

 ...خوابیدم راحت و درست ، مستانه مرگ از بعد بار اولین برای و پوشیدم راحتی لباس و اتاقم تو رفتم

*** 

 گفت شادی

 دیگه میخندی من شوهر با خوب دیگه خب -

 باحاله -

 بخواب بگیر.  دیگه بسه -

 گفتم و کشیدم اهی

 بیارم بیاد امو گذشته بتونم اگه خوبه خیلی -

 بشه؟ چی که-

 هیچی -

 بخواب بگیر بسه -

 ...برد خوابم کم کم.  بود آشنا خیلی بود امین دوست که یارو اون صدای.  کرد خاموش رو چراغ

*** 

 ودب وقت خیلی.  پیانو سمت رفتم.  بگیره ام سرفه شد باعث خاک و گرد.  رفتم پایین پله از.  کردم روشن چراغ

 اروم پیانو صدای با.  کردم تمیزش یکم و خونه تو اوردمش.  سال سه ، سال دو از بیشتر ، بودم نرفته سمتش

 کردم تکرار خودم با رو تتلو از باشه یادت اهنگ مستانه یاد به.  میشم

 حتما میدم گوش بگی چی هر من چشم بله بله

 اصال من دارم حرفا این کار چی کیه با حق که ندارم یم کاری

 قبال به بزن سر یه و تو یاد از قلبم نره نره

 اقال من قد میخوادت کی ببین بوده تو عاشق من مثل کی ببین

 تو با خوبه من حال که باشه یادت اینو
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 نگاتو بود زندگیم همه باشه یادت

 چشاتو روم بستی و رفتی باشه یادت

 تو با خوبه من حال که باشه یادت

 نگاتو بود زندگیم همه باشه یادت

 چشاتو روم بستی و رفتی باشه یادت

 بریدی من از که میگی دیدی اشکامو که حاال

 امیدی نا ازم بینمونو نمونده چیزی که میگی

 کوره و سوت خونه میگی دوره تو راه که میگی

 زوره مگه نه میگی تو نداری دوسم میگم من

 تو با خوبه من حال که باشه یادت اینو

 نگاتو بود زندگیم همه باشه یادت

 چشاتو روم بستی و رفتی باشه یادت

 تو با خوبه من حال که باشه یادت

 نگاتو بود زندگیم همه باشه یادت

 ...چشاتو روم بستی و رفتی باشه یادت

*** 

 گفت امین ، بیرون ورفتم بستم موهامو.  شدم بیدار

 کردی؟ گوش رو آهنگا.  خانوم شبنم ، به به -

 نه -

 گوشیت؟ تو ریختی -

 نه -

 !کشیدی؟ رو نقشه -

 گفتم و سرم تو زدم
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 !وقته؟ ساعت چند -

 بدو فقط ، ساعت یک -

 گفت امین به دادم ، کردم تموم کارشو ساعته یک و اتاقم سمت دویدم سریع

 بدم نشون امیر به برم ، مرسی بازم -

 بگم رفت یادم ، زد زنگ امیر دیروز راستی -

 خاک -

 ... بیرون زد خونه از بعد

*** 

 دادم جواب.  زد زنگ گوشیم

 امین؟ جونم -

 !خوبه؟ حالت ؟ چیه -

 داری؟ کاری چرا نمیدونم -

 برات؟ بیارم ، شد تموم کارش شبنم -

 میام خودم بزار نه -

 کجا؟ میای -

 !شرکت؟ بیام -

 !اینا؟ شبنم و شادی خونه بیام ، نمیرم اونجا نه -

 اره -

 فعال پس -

 خدافظ -

*** 

 گفتم و شدم حاضر

 خرید برم میخوام من ، بده نشون دوستت این به تو ، امین -
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 بخری؟ چی -

 ست لباس یکم -

 داری؟ پول برو -

 آره -

 خدافظ برو -

 ... رفتم بیرون خونه در از و پوشیدم کتونیمو

*** 

 گفت امین.  شدم وارد و اوردم در کتونیمو.  تو رفتم ، کردن باز ، زدم رو زنگ رفتم.  خونشون دم رسیدم

 !اومدی خوش -

 . قربانت -

 خب -

 ببینم بده نشون بهم رو نقشه -

 بشین بیا -

 گفتم.  اورد چایی برام نفر یه.  نشستم رفتم.  کرد اشاره مبل به و

 خانومی؟ شبنم شما.  ممنون -

 ام شادی من ، نه -

 گفت امین

 خرید بیرون رفته شبنم -

 !بدی؟ نشون ما به رو نقشه نمیخوای -

 گفتم و کردم نگاهی بهش.  داد نشونم رو نقشه

 . خوبه -

 خوبه میگم منم -
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 شبنم.  کردن صدا رو شبنم و در به زدن و شدن بلند شادی و امین.  اتاق توی رفت در از نفر یه و شد باز در یهو

 گفت

 ببینمتون نمیخوام گمشید -

 زد داد امین.  بیرون پرید یهو بعد

 تو برو -

 ... تو داد هل رو شبنم دوید و

*** 

 گفتم

 !؟ چته -

 میکنی قهر اول ، خر روانی چته تو -

 مثال بود سوپرایز بابا-

 بپوش لباس تواستی ، بیرون نیا اینجوری ، بیرونه امیر -

 بیرون بیام نمیخوام -

 اومد امیر صدای و خورد در به ای تقه

 من ، خانم شبنم به بدی کنی برداشت تا تو حساب به میریزم االن پولشم ، بکن کاراشو بود خوب نقشه ، امین -

 رفتم

 برو -

 خدافظ -

 گفتم امین جای من

 خدافظ برو برو -

 ... خندیدم بعد

*** 

 گفت امین جای به شبنم
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 خدافظ برو برو -

 بیرون خونه از.  میزنه حرف باهات داره مستانه که انگار ، میشدم اروم میشنیدم صداشو وقتی ولی چرا نمیدونم

 کنم فک ولی.  داد جواب بوق چند از بعد ، کنم سوال ازش شبنم مورد در تا امین به زدم زنگ.  خونه رفتم و رفتم

 کردم هول که بود شبنم باز

 بفرمایید الو -

 هست؟ امین ، الو..ا-

 !شما؟ -

 امیرم...امی من... من -

 نگفتی امین به رو کارتون چرا بودین اینجا االن همین که شما! ؟ شمایین امیر اقا عع! خوبه؟ حالتون ، شما -

 گفتم لبخند با

 بود واجب کارتون بیشتر خیلی شما گویا -

 بهش بدم گوشیو گوشی حاال -

 گفت ، گرفت امین رو گوشی ثانیه چند بعد

 اخمو خرفت پیر ای -

 . ندارم بازیاتو شیرین حوصله ببین -

 داری چیکار -

 ببینمت میخوام -

 ببینیا منو میخوای دیقه به دیقه ارم زن خودم من ببین -

 بود آیفون رو احتماال ، پیچید صداش کردم احساس

 ارتک میگم االغ میندازی؟ جفتک خر مثل میکنی بع بع گوسفند عین شدی جوگیر دورتن ادم تا چار باز امین -

 دارم

 ؟ به راجع -

 گفتم تردید با

 ...ش -
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 !ش؟-

 کشیده خانوم شبنم که ای نقشه به راجع خر -

 خوب اها -

 گفت که اومد صداش

 بود بد کشیدم که ای نقشه مگه امیر اقا ا -

 گفتم ارامش با

 دارم حرف امین با من ولی بود خوب خیلی نه -

 !بیایم؟ کجا ، خوب خیلی -

 بیاریا بندازی راه ایل نداری بر امین اقا بیای کجا -

 میبینمت شرکت همون باشه ، نه -

 کم شرت ، باشه -

 ...با داشتی االن تا اوهع -

 .  کردم قطع

 گفتم

 بخشه ارامش برام ، اشناست برام خیلی امیر صدای ، امین -

 حرف از نخوری صبحونه بجای رو ما کله صبح بخونه الالیی برات شب بگم میکنه ارومت اگه -

 حموم نمیری که بس دهنم زیر میره نمک مزه بخورم تو کله ؟ خودم رو تو کله کی من عع -

 گفت شادی

 دیگه برو پاشو شد عالف شرگت امیر امین ، دیگه بسه بابا ای -

 گفت و شد بلند

 خونه از بیرون انداختی منو میمونه یادم -

 ... کرد فرار سریع هم بعد

*** 
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 گفت بعد ، کردم احوالپرسی و سالم باهاش اومد وقتی ، بیاد امین تا موندم منتظر

 ؟ شدی جوری یه امروز چرا -

 بزنم حرف باهات شبنم به راجع میخوام ، امین -

 خواستگاریش؟ بیای میخوای ، اومده خوشت ازش ندیده ؟ چیه -

 گفت ، زد زنگ گوشیش

 اس زاده حالل عع -

 داد جواب بعد

 اباب نه بله؟ ، اره.  دیگه شده تنگ شوورش واسه دلش اخی ؟ شادی باز ، چیه ، خوبم من خوبی؟اره ، شبنم سالم -

 میریزم پولو من خوب خیلی ، پسرم من خدا به ، بابا ای ، بزترم دلم کجای رو بچه ،

 گفت و موند ساکت ثانیه چند بعد

 میکنم صحبت رومه به رو که خواستگارت با اتفاقا اومدی بچه با کردی شوهر وقتی دیدم بله -

 گفت ، نزن مفت زر گفتم اشاره با

 خدافظ.  باری کاری فلن خوب خیلی -

 گفتم.  کرد قطع بعد

 میزنی؟ مفت زر چرا -

 ...که بگی نمیخواستی تو مگه خوب -

 ...بگم میخواستم. نه -

 بگو چی؟ -

 حس این شبنم به فقط مستانه، از بعد. میشم اروم خود به خود میشنوم، رو شبنم صدای وقتی ولی چرا نمیدونم -

 ندیدمش هنوز که اینم دارم، رو

 ببینیش؟ بزارم مالقات قرار یه میخوای -

 نمیدونم -

 خونمون بیا سه ساعت فردا پس -
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 برم باید نیم و سه ساعت من -

 کجا -

 گفت میالد -

 نترس بیا تو باشه -

*** 

 گفت. شد وارد امین

 ببیندت میخواد خدایی بنده یه گذاشتم، قرار سه ساعت فردا. شبنم -

 دارم قرار سه تا سه ربع یه ساعت من -

 کی با -

 بیاد یادم چیزهایی یه تا میچرخم میرم خودم با -

 ...نی مهم باشه -

*** 

 گفتم امین به رو. میومد چرا این. شد ربع و سه ساعت

 بیاد نمیخواد این. بابا ای -

 خاموش هم گوشیش. کرده دیر چرا نمیدونم -

 دیگه وقت یه باشه دیگه برم باید من -

 گفتم و کردم پام هام کنونی. در سمت رفتم و شدم بلند

 دیگه نبود قسمت دفعه این -

 ...بیرون زدم خونه از بعد

*** 

 در چشمم جلو از چیزی یه اینجا؟ اومدم چطوری اصال... خیلی... بود آشنا خیلی خونه این. زدم زل فضا با تعجب با

 گفتم. شد

 !ایناس؟ صمیعی خونه اینجا یعنی، -
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 متَ دویدم. ربع و سه. انداختم ساعت به نگاهی. خونه بیا گفت امین این وای ای... امین اسم به رفت حواسم یهو

 .گذشت زمان چطوری نفهمیدم محوطه تو بودم غرق آنقدر. خونه

 گفتم و شدم خونه وارد

 سالم -

 گفت عصبانیت با امین

 رفت یارو االن؟ تا بودی کجا -

 ...خوب داشت عجله خیلی -

*** 

 قلبم تپش قلبت صدای

 هم با یکیه عشقِ صدای

 اسمیم دوتا با آدم تا دو ما

 جسمیم دوتا تو روحیم یه ها ما

 هنوز تو مثل نیست کسی

 دنیام همه روز یه بشه بتونه که

 بگم چی میدونی که توام عاشق هنوزم

 میخوام تورو میخوام رو تو

 عزیزم شی عاشق بازم روزا اون مث دوباره دارم دوست

 مریضم و خرابه من حال نیستی وقتی بدونی دارم دوست

 باشی ارزومه من روم به رو تو بشینی لحظه یه دارم دوست

 شی جدا میشه مگه پاشی به پا که اون بیاره کم سخته خیلی من دل غمگینه

 غروبیم یه تو ساحل یه مث

 خوبی همیشه شم بد اگه من

 نبایست تو بی بارون هوای
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 عاشق تو و من تنها تو و من

 دردیم بدون غرور ی خسته دوتامون دور تو و نزدیکم تو به

 عاشقی شه عادی نزار

 سردی چرا سردی، چرا عاشقی آتیش توی

 عزیزم شی عاشق بازم روزا اون مث دوباره دارم دوست

 مریضم و خرابه من حال نیستی وقتی بدونی دارم دوست

 باشی ارزومه من روم به رو تو بشینی لحظه یه دارم دوست

 شی جدا میشه مگه پاشی به پا که اون بیاره کم سخته خیلی من دل غمگینه

 عزیزم شی عاشق بازم روزا اون مث دوباره دارم دوست

 مریضم و خرابه من حال نیستی وقتی بدونی دارم دوست

 باشی ارزومه من روم به رو تو بشینی لحظه یه دارم دوست

 شی جدا میشه مگه پاشی به پا که اون بیاره کم سخته خیلی من دل غمگینه

 »جهانبخش بابک - عشق صدای «

 گفتم لبخند با. کردم گوش سر از دوباره

 خدا شدم آنقدرآروم چرا پس نیست، که مستانه یا، خدا -

 گفتم و مهدیس به زدم زنگ. بود رفته سر ام حوصله

 سالم -

 خوبی سالم-

 مهدیس -

 شارژی انگار چیشده -

 شاپ؟ کافی بریم هم با -

 خوبه؟ حالت -

 من مهمون ترسا حتی بیار، کن جمع رو اکیپت کل -
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 !احیانا؟ نیست بد حالت -

 بیاره هم رو امین بگو شادی به. بیان بگو -

 خوب میمونه تنها شبنم -

 بیاد اینم بگو خوب -

 زدی چیزی یه تو ولی -

 ...شاپ کافی قرارمون -

 .. خدافظ. باشه -

 گفتم مهدیس به رو

 نیومدن؟ اینا شادی چرا -

 کردن گیر ترافیک تو احتماال -

 گفت و کرد اشاره میکرد پارک داشت که ماشینی به بعد

 زادن حالل ایناهاش -

 گفتم. کردن سالم و سمتون اومدن امین و شادی

 نیومد؟ شبنم -

 نه-

 گفتم ناراحتی با

 چرا؟ -

 میاد یادش چیزی ببینه کنه تمرکز خونه میمونه گفت -

 گفت امین. شد پکر ام قیافه

 ... منم مهم وللش -

 .خورد زنگ گوشیم. بیارم یاد به امو گذشته که کردم متمرکز این روی ذهنمو فقط. بستم چشمامو

 بمییر بمیر امین-

 باز؟ میکنی رم چرا خب-
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 میومد یادم داشت خو -

 بگو بهم رفتنو دستشویی دفعات تعداد اومد یادت وقتی -

 اوردی در زبون مسخره-

 نیومدی چرا میگه امیر-

 بگم تو به رفت یادم بود زنگیده که دفعه اون شه باز روش تو روم نمیشه روم من-

 !کی؟ -

 نگفتم بهت هنوزم وای، -

 بزنه؟ حرف خودت با میخوای -

 نهههه-

 گوشی -

 ...امین عع -

 گفت که اومد صداش

 کنه خواهی معذرت ازت میخواد شبنمه امیر، -

 من؟؟؟ از -

 اره -

 گفت و گرفت رو گوشی

 بفرمایید. الو -

 امین سر تو بزن یدونه اول امیر آقا -

 گفت و خندید

 چرا؟ -

 ...هیچی -

 گفتم ثانیه چند از بعد

 نیومدما ببخشید امیر، آقا -
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 میشدیم خوشحال میومدید. میکنم خواهش -

 داشتم کار ولی ببخشید -

 گفت بهم امین بله، -

 گفتم

 ...من میدونید شما... یعنی -

 دارید فراموشی اینکه مثل بله، -

 گفته شما به چی برا حاال اره، -

 صمیعیه منم فامیلی خوب، -

 جدی.. جد -

 گفتم. بود آشنا صداشم کردم، حول

 میشناسمتون میکنم حس ببینمتون، میتونم امیر، آقا... آق -

 ...دره تو افتادن خواهرم پدر مادر با تصادف توی خواهرم و پدر و مادر مردن، کسام همه من -

 ؟...پدر مادر تا چند چی؟ -

 بودم عاشقش که بود کسی. نبود خواهرم -

 جمعید؟ تو االن... شما -

 داشتم دوست رو دختر اون که بفهمد کسی ندارم دوست. نه -

 گفتید من به چی برا پس -

 گفتم. سکوت فقط

 ...امیر -

 گفتم و کردم هول یهو

 آقا؟ امیر... آقا -

 بله -

 گفتید من به چرا -
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 راحتم شما با... که کنم می احساس -

 باش راحت پس -

 چی یعنی -

 نزن حرف رسمی یعنی -

 ...خانوم شبنم ولی -

 امیر آقا باش راحت. شبنم همون -

 ندیدیم همدیگرو هم بار یه حتی که ما آخه -

 راحتم شما با میکنم حس منم آخه، -

 باشید راحت هم شما پس -

 !تو؟ با -

 بزن حرف صمیمی اره، -

 بحرف صمیمی هم تو باشه، -

 باشه -

 اومد امین صدای

 میکشه طول انقد خواهی معذرت یه دوما شارژه، اوال گلم، داداش -

 کنه خواهی معذرت میخواد خیلی خانم شبنم اینکه مثل چه، من به -

 گرفته؟ دلت و درد اخ اخ -

 ندیدمش؟ بار یه حتی که کنم دل و درد کسی با نزن، زر -

 ... اشناست میکردم احساس که بود داده دست بهم خوبی حس یه. کردم قطع

*** 

 گفتم. کرد قطع که فهمیدم بوق صدای با

 کرد قطع بفرمایید، -

 رفت بهتر،شارژ -
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 گفت گوشیش به رو و گرفت گوشیشو

 میخره شارژ برات امیر عمو نباشیا، نگران -

 گفتم و شدم رد کنارش از

 دانه پنبه بیند خواب در شتر -

 گفت که شنیدم صداش. گذشتم بغلش از بعد

 تو هی. خرسم. نیستم شتر من -

 ...شدم دور ازش خنده با

*** 

 گفتم و دیوار به زدم رو سرم

 بیاد یادت چیزی بلکه بخور تکون... بخور تکون... مغزم -

 گفتم و تخت روی کردم پرت خودم کالفگی با

 دیوونه. احمق. بیشعور. روانی -

 گفتم و خودم سر تو زدم یدونه

 ام فه کال چقدر -

 گفتم و آینه جلو رفتم

 نگاه بود گردنم که گردنبندی به. نمیاد یادم رو خوابم اصال. بود چی اسمم اه... م... م برای شمایل و شکل این -

 گفتم و کردم

 نیست اسمم. داره ام یه فقط اینم. بیشعور -

 ...بخوابم گرفتم تصمیم

*** 

 وزهن. کشیدم دراز کاناپه روی بیرونی لباس همون با. میمردم داشتم خستگی از. بود شش و پنج ساعتای دیگه

 میپیچید گوشیم توی صداش

 ...امیر -
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 اقا امیر -

 امیر آقا -

 میکنه ات خفه میاد پریا نکن شادی -

 ...گذاشت جا گوشیشو عع -

 دل و درد باهاش و بگیرم شمارشو داشتم دوست. شدم خالی یکم میکردم حس. بستم چشمامو و زدم لبخندی

 ...امین گوشی به میزنگم. شبنمه دست همیشه دلیلی هر به حاال امین گوشی که فهمیدم اینو ولی. کنم

*** 

 گفتم و عقب رفتم مدت یه بعد...  کرد بوسم آروم

 ...امیر -

 چیه ها -

 زدنه حرف طرز چه این -

 بفرمایید شبنمی؟ جونم -

 شاپ کافی بریم. آفرین -

 نه -

 چرا -

 شه خانومم عاشق یکی میترسم زیاده، چشم اونجا بریم -

 گفتم و کردم بوس گوششو

 ام تو خانوم فقط من -

 پریدم امین صدای با یهو

 رفتی؟ دستشویی بار چند شبنم هوی -

 نیومد یادم هیچی هه، -

 بخواب بگیر پ -

 گفتم خودم با. خخخ! متخیل؟ چی؟! متخیل آنها... و دادم مالش چشمامو
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 میشه چی ببینیش خانومشی میکنی فکر ندیدی رو امیر هنوز تو -

 ...چالق... بابا ای! خدا؟ چرا آخه. کنم تصور رو امیر قیافه نتونستم کردم کاری هر. کردم فکر یکم

*** 

 برداشت رو گوشی. امین به زدم زنگ کردن صحبت بهونه به

 بفرمایید سالم. الو -

 تویی؟ شبنم سالم -

 امیری؟. اره -

 توعه دست گوشیش بهت میزنم زنگ وقت هر چرا -

 به خودم گوشی تو بریزم امین گوشی تو از چیزی یه ندارم حال و اون من که د... گش اسم به هست ای کلمه یه -

 میگیرم رو امین گوشی همین خاطر

 چیزی؟ چه -

 میدادم گوش قبال که اهنگایی -

 میدادی گوش چیا قبال مگه -

 تتل -

 مستانه عین! جدی؟ -

 کیه مستانه -

 داشتم دوسش که دختری همون -

 آشنا هم قشنگ هم اسمش -

 گفت مدتی یه از بعد

 داشتی؟ کاری امین با آهان -

 نه -

 زدی زنگ چرا پس -

 گرفتم اشتباه رو شماره. داییم دختر به بزنم زنگ میخواستم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

64 

 

 زدی حرف آنقدر گرفتی اشتباه خوبه -

 شیطون -

 باری؟ کاری -

 خدافظ. نه -

 ...میکنه معجزه دختر این اصال. شد بهتر حالم یکم بازم

 ایول! تر صمیم پریا و امین و شادی از حتی. زد حرف باهام صمیمی انقد که بود نفری اولین. کردم قطع گوشیو

 گفتم امین به و بیرون رفتم. صمیم

 یارو -

 چیه -

 یارویی مگه -

 رویاهام مرد دارم اختیار -

 زد زنگ امیر البته، اوه -

 اقا-

 .حاال اقا امیر -

 ترکوندید؟ الو گفت؟ چی -

 بود گرفته اشتباه خر، بابا نه -

 خله چیزیش یه این هههه -

 گفتم. زدم زل بهش تعجب با

 خله؟.. ک منظورت -

 مخ... ک دیگه اره -

 گفتم. خندیدم

 دستت از میکشه چی شادی. خری خیلی -

 میکنم زنمم خواهر کمک دارم باش منو -
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 وظیفته خوب -

 پرو آی -

 گفت صحبت از بعد. دستش دادم. زد زنگ گوشیش

 خدافظ. امشب پس. باشه. باشه... خودش شاید... آخه -

 گفتم

 بود؟ کی -

 خواستوار -

 گفتم تعجب با

 من؟ واسه -

 اره -

 الزمه پدر اجازه باشم، نداشته اینکه یا. باشم داشته شوهر خودم من ممکنه... ولی -

 گفتم عادت روی از انگار ولی چرا نمیدونم

 نمیکنم ازدواج من -

 گفت امین

 بیایم مام بزار برو دو دنده داداش -

 ترم راحت میرم، چار دنده با من -

 کنی پیدا خانوادتو تا میکنن کمکت هم بعدش دختر، یا زنی میفهمن قانونی پزشک میری میگن اینا -

 نمیخوام من -

 گفت

 ...بیان بزار حاال -

 

*** 
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. ماداعت شاید. عشق گفت نمیشه... که داشتم بهش احساسی یه. بزنم حرف شبنم با صبح تا شب خواست می دلم

 دارم اعتماد بهش شاید

 برداشتم. زد زنگ تلفن

 الو -

 ...ترسام... امیر -

 گفتم اخم با

 بنال -

 خوبه؟ دستت شدی؟ وحشی ای دفعه یه چرا. بودی مهربون که تو -

 کردم بازش اره -

 میای؟. قاطی پسر و دختر هست مهمونی یه -

 نه -

 خدا رو تو. دیگه بیا -

 نع -

 مستانه روح به رو تو -

 گفتم و دادم فشار بهم محکم دندونامو. نزدم حرفی

 میام خوب، خیلی -

 میدم اس بهت رو آدرس خوب، پسر آفرین -

 کم شرت -

 ...شدم عصبی بازم. میز رو کوبوندمش رو گوشی بعد

*** 

 دادم اس بهش. ای شماره چه به به

 عشقم سالم -

 داد جواب
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 شما-

 خدا بنده یه -

 گفتم برداشت اینکه بعد و دهنم دم گرفتم رو دستمال. زنگیدم

 جونم امیر سالم -

 میدونید کجا از اسممو! شما؟ --

 گرفتم یکی از -

 کی؟ از -

 یکی. اممم -

 گفتم و برداشتم دهنم جلو از رو دستمال

 !شناختی؟ -

 کیه؟ خط این تویی؟ شبنم -

 شناختی؟ جدی عع -

 میکنم شوخی دارم پس نه -

 بریزم کرم خواستم. خودمه خط این -

 گفت. شد هول انگار

 خودته؟؟.. خو خط.. خ جدی؟.. جد -

 کردی؟ هول چرا چیه؟ -

 .نه... من -

 خودت اره -

 بابا کن ولش -

 گفت. خندیدم یهو

 چته -

 ...امیر -
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 چیشده -

 امین و شادی از حتی تو. میزنیم حرف صمیمی باهم ولی. ندیدیم رو همدیگه تو و من افتادم، این یاد یهو -

 تری صمیمی

 جدی؟ -

 اره -

 گفتم مدت یه از بعد

 نداری؟ کاری. امیر -

 داری؟ کار -

 کرده جور خواستگار من برا بیشعور امین این. خوب -

 گفت یهو

 کی؟ چی؟ -

 شم حاضر باید ولی. نمیدونم -

 گفت ناراحتی با انگار

 بشی خوشبخت -

 نمیرم که من... امیر -

 چرا -

 کنم ازدواج ندارم دوست من کال بعدشم. داشتم میبینی یهو. نه یا داشتم شوهر من که نیست معلوم چون -

 گفتم. نگفت چیزی

 نداری کاری -

 نه -

 خدافظ -

 خدافظ -

 ... شم آماده برم تا کردم قطع و
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*** 

 رو وت چون بگه چرا گفتم وقتی داشتم انتظار انگار ولی چرا نمیدونم. زدم زل شمارش به و کردم قطع ناراحتی با

 ینکها بدون اومد وقتی. بیاد تا مبل رو نشستم. ترسا خونه رفتم و شدم حاضر. انتظاراتی چه بابا برو. دارم دوست

 گفت. برم تا شدم بلند بندازم بهش نگاه نیم حتی

 کنی نگاه بهم نمیخوای امیر، -

 خوردی قسم مستانه روح به چون اومدم. کنم نگاه تو به تا نیومدم -

 میکنی لج خودت با چرا میکنی؟ همچنین چرا. امیر -

 نمیزنم حرف مالیمت با هم دختری هیچ با مستانه بعد. نمیگیرم گرم هم کسی با. نمیکنم لج کسی با من -

 گفت. افتادم شبنم یاد یهو

 میکنی لج خودت با داری -

 ...نخیر -

*** 

 گفت! شم؟ این زن بیاد من بابا برو. شدم خیره پارسا به

 بزنیم؟ حرف اتاق تو بریم میخوای... خانمی -

 گفتم سریع

 اصال نه نه نه -

 گفت ش مادر

 !چرا؟ -

 دیگه خوب... خو -

 ...الزمه مشترک زندگی توی. زد حرف باید آخه-

 پیچید گوشم توی امیر ناراحت صدای

 ...بشی خوشبخت -

 گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

71 

 

 دارم مهم تلفن من ببخشید، -

 با راچ نمیدونم. کنم دل و درد امیر با میخواست دلم میگیره دلم وقتی ولی چرا نمیدونم. حیاط تو رفتم شدم بلند

 ...بودمش ندیده هم بار یه حتی اینکه

*** 

 گفتم عصبانیت با

 !شدی؟ فهم خر.  رقصم نمی باهات من خانوم دختر ببین گفتم، آخر بار برای -

 کرد پافشاری دختره

 تروخدا امیر -

 نفهم زبون بابا، ای -

 برداشتم. شبنمه دیدم. حیاط توی رفتم. زد زنگ گوشیم

 الو -

 خوبی؟. امیر سالم الو -

 اومدن؟ خواستگارات خوبی؟ تو. خوبم من -

 توان االن. اره -

 زدی زنگ من به چی برا خب -

 گفت غمگین صدای با

 ...کنم دل و درد یکی با دارم دوست. گرفته دلم... امیر -

 !من؟ چرا... حاال -

 کنی درکم میتونی میکنم حس. دارم اعتماد بهت میکنم احساس. نمیدونم -

 !آوردی؟ دست به باهام کردن صحبت با روز چند این تو رو احساسا این تو -

 واال نمیدونم -

 میشنوم بگو. خب -

 !باهات؟ کنم دل و درد میزاری یعنی -
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 .اره -

 ا. کن دل و درد تو بعدشم -

 گفتم. بگم چی نمیدونستم خوشحالی ز

 !خب؟. بگه خانوم شبنم چی هر -

*** 

 گفتم بغض با

 نه یا داری ای خانواده اصال ندونی سخته خیلی بودی، آدمی چه ات گذشته تو ندونی که سخته خیلی. امیر -

 گفت امیر

 شبنم میزاری دست به اتو حافظه روزی یه هم تو باالخره. نباش ناراحت -

 گفتم گریه با و تردید بغضم و تاب روی نشستم

 میخوام قبلیمو زندگی من امیر، -

 گفتم. نگفت چیزی

 میدی؟ قولی یه امیر -

 قولی؟ چه -

 کنم پیدا خانوادمو تا کنی کمکم که بده قول -

 بگی تو چی هر -

 گفتم خنده با

 مرامی با خیلی مرسی -

 همینطور هم تو -

 گفتم سکوت ثانیه چند از بعد

 ...داری پری دل میکنم احساس کنی؟ دل و درد میخوای -

 !برات؟ بگم چی از ولی. اره -

 بگی؟ اوال همون از میخوای. چی هر از -
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 گفتم... سکوت

 ای زنده. امیر الو -

 اره -

 ام؟ کنه خیلی میکنی فک یا نداری، اعتماد بهم نکنه چیشدی؟ -

 نکن فکر این از شبنم. نه -

 گفت. نگفتم هیچی

 مردی تو حاال.  شبنم -

 گفت. نگفتم هیچی

 شبنم -

 کنی دل و درد من با میتونی کنی دل و درد خواست دلت وقت هر! بعد؟ برا بزاریم میخوای -

 نمیدونم -

 من به بزن زنگ کنی دل و درد خواستی شب نصفه حتی وقت هر پس-

 اومد امین صدای

 منتظرن خواستگارا! مردی؟. هوی. شبنم -

 گفت امیر

 اومدن؟ خواستگارات -

 اره -

 برم نمیخوام. داد گیر امین این اه -

 که نمیشه -

 بکنم رو یارو کله میخواد دلم همینجوری آخه -

 گفت و خندید

 چیشد بگو منم به بعدا. برو -

 باعشه -
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 نداری؟ کاری -

 کنم قطع ندارم دوست -

 چرا -

 گفتم. نمیدونستم خودمم! چرا؟ واقعا

 دارم درگیری خود -

 گفتم خندید

 !باری؟ کاری-

 باش خودت مواظب -

 همینطور هم تو -

 خدافظ -

 خدافظ-

 ...کردم قطع

*** 

 گفت ترسا. کردم قطع رو گوشی

 بود؟ پسر -

 گفتم و سمتش برگشتم

 سننه رو تو -

 اورد در ادامو که شم رد بغلش از اومدم

 نمیزنم حرف مالیمت با هم دختری هیچ با مستانه از بعد من -

 گفت عصبانیت با بعد

 

 چیشد ها چیشد -

 گفتم حرص با
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 ننر داری من به کار چی تو -

 ننر شدم حاال -

 بودی ننر -

 کنه پر برات رو مستانه جای تا باشه یکی باید نگفتم من مگه -

 چی؟ که خوب -

 چیشد پس-

 کنم حساب روش میتونم. اس مستانه مث اخالقش شبنم -

 .شبنمه اسمش پس اوو -

 آتشه پرستنده پ ن پ -

 کردم انتخاب رو ترسا خودم من مگه -

 کرده انتخاب کی هر میدونم چ -

 شبنم؟ سراغ رفتی کردی ول منو تو -

 گفتم و سمتش برگشتم

 .همینه دردت تو آهان،پس -

 گفتم. نگفت چیزی

 نبینمت دیگه -

 ... بابا ای. دخترا این بازم. خونه توی رفتم و گذشتم کنارش از بعد

 گفت امین. کردم خدافظی باهاشون

 کردی چاخان کنم یک ولی -

 چیو؟ -

 داری شوهر اومد یادت که این -

 اره اونکه -

 خری خیلی -
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 ایم پرورده دست -

 زبونتو بخوره موش -

 گفت شادی

 دیگه کنید تموم. رفتن بود چی هر حاال دیگه، بسه وای -

 بخوابم میرم من -

 گفت و کرد پهن بغلم جاشو هم شادی. جام توی رفتم

 بازی گوشی یا بخوابی اومدی -

 دو هر -

 دادم اس ام اس امیر به و برگردوندم ازش رومو بعد

 کجایی؟ -

 خونه رسیدم تازه -

 بودی؟ کجا مگه -

 بیرون -

 کجاست بیرون -

 دادیا گیر -

 بود امیر. برداشتم گوشیمو. اومد ویبره صدای. بستم چشمامو و بغلم کردم پرت گوشیمو. نگفتم هیچی

 شده؟ ناراحت کوچولو خانوم چیشدی؟ -

 گفت. ندادم جوابشو

 کردی؟ الال الو؟ -

 گفت. کردم لج کی با نمیدونم. ندادم جواب بازم

 خوش شب ببینی خوب خوابای باشه خوب، خیلی -

 ...ندادم جواب بازم ولی سوخت براش دلم

*** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

76 

 

 گفتم نمیده جواب دیدم وقتی

 خوش شب ببینی خوب خوابای باشه خوب، خیلی -

 ...برد خوابم و کشیدم دراز کاناپه روی اومدم دوباره و کردم عوض لباسامو. میز روی گذاشتم گوشیو بعد

 برداشتم. بود امین. زد زنگ گوشیم. بیدارشدم صبح

 الو -

 شرکت بیا سر یه خواست دلت اگه خوابالو اقای به به -

 کنم فکر باید -

 اینجاست شبنمم دیگه، بیا پاشو یابو کردم خواستگاری ازت مگه -

 اونجاس که چی ها. اومدم شاید -

 شدی هول چرا -

 گفتی کیو نشنیدم-

 م ن ب ش حرفی چهار شبنم -

 میام باشه. بابا خوب -

 میزنیا مشکوک بیا باشه! عع -

 .بابا خف -

 ....شدم حاضر و شدم بلند. کردم قطع بعد

*** 

 دادم جواب. زد زنگ گوشیم

 الو؟ -

 الو -

 شما-

 شادیم -

 بگو -
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 خونه بیا سریع فقط بدو -

 چرا -

 دستم کمک بیای میخوام شده بد حالش مامان -

 میام االن اوه -

 اومدیا بدو -

 خدافض -

 گفتم. کردم قطع سریع

 برم من امین، -

 چرا -

 شادی دست کمک برم میخوام. شده بد حالش پریا -

 خدافظ. برو خوب خیلی -

 ...بیمارستان رفتیم آمبوالنس دنبال. بود در دم هم آمبوالنس رسیدم وقتی. افتادم راه خونه سمت سریع

*** 

 گفتم و کردم سالم امین به

 کو؟ خانوم شبنم پس -

 رفت اومد، پیش براش کار -

 داشتی؟ کاری-

 اینجا میان االن اومد، سفر از عاملش مدیر ببندیم داد قرار باهاشون میخواستیم که شرکتی اون -

 باشه -

 ...کردم تعجب هاوش و هومن دیدن از فقط اومدن، مدت یه از بعد

*** 

 گفت دکترش. سمتش رفتیم. بیرون اومد دکترش. بیارنش عمل اتاق از تا بودیم منتظر

 ...خدا دست بقیش دیگه. کردیم میومد بر دستمون از کاری هر ما -
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 گفت و کرد نگاهی ما به بعد

 

 باشه اخرتون غم میگم تسلیت. متاسفم... بود -

 گفتم و سمتش رفتم. شد رد ما کنار از دکتر. سرش به گرفت دستشو شادی

 .شی خالی کن گریه. شادی -

 زندس زنده میدونم زنده نداره امکان. زنده مامان نه. نه -

 سر مرفت مشکی تیپ با منم. کردیم خاکش و دادیم انجام کاراشو سریع امین پارتی با رفتیم. کرد گریه اروم بعد

 ...خاکش

*** 

 گفت امین. کردم علیک و سالم هومن و هاوش با

 خاک سر برم باید. کرد فوت زنم مادر من -

 گفت صحبت از بعد. زد زنگ گوشیش هومن. رفت بعد

 کجان؟ اینا مستانه بپرسم، امیر از کن صب -

 گفتم

 چهلمشونه -

 چی -

 ...چهلمشونه چون بپوشید مشکیاتونو لباس ببینیدشون میخوای اگ فقط. هیچی -

 به. داشت دوسش خیلی اونم. بود مستانه قبر سر فقط رادوین. کرد گریه خیلی هستی. خاک سر رفتیم هم با

 اومد اس گوشیم

 شرکت؟ رفتی امیر، -

 شبنم کجایی تو. زهرام بهش. نه -

 قطعه کدوم. زهرام بهشت منم -

 13 قطعه -
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 پیشت میام االن. همون مام -

 اینجان شوهرش با دختره اون خواهر نه -

 چنده قبر شماره. ببینیم همو دور از خب -

- 50 

 دادم اس امیر گوشی به و زدم دودیمو عینک. دیدم رو خانوم یه و مرد تا سه دور از. قبر سمت رفتم

 درخت سمت برگرد -

 اروم لبخند با. کردم بای بای باهاش و بیرون آوردم درخت پشت از سرمو یکم. من سمت بعد. اونور کرد روشو اول

 داد اس. داد تکون دست برام

 بیار در عینکتو -

 میکنه اذیتم آفتاب -

 .مشکی موهای و هیکلی و بود بلند قد ولی نبود معلوم چشماش رنگ. بود خوشتیپ واقعا. کردم نگاش دوباره

 ...بود هم خوشگل

*** 

 داد اس. همینطور قدشم. بود مستانه مث هیکلش. زدم لبخندی. چشاش ته بود معلوم موش نه. کردم نگاش دور از

 میکنن شک خانوادم چون برم باید دیگه من امیر، -

 خدافظ. برو باشه -

 خدافظ-

 گفت هستی

 گفتید بعد روز چهل چرا. نگفتید من به چرا امیر، آقا آخه -

 نگفتم کس هیچ به -

 خالم به حتی -

 نگفتم کسی به میگم -

 نمیشه که اینجوری. بگیریم خطم براش باید -
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 و انهمست قبر روی افتاد گریه با. رسوند ترمه با خودشو هم سوگند. سوگند به زد زنگ هاوش. انداختم باال ای شونه

 میکرد گریه هی

 درپ و مادر از رو تو که گذاشتی تنها رو بعضیا چرا. هیچی من حاال معرفت بی بودی معرفت خود که تو مستانه، -

 دارن دوست بیشتر هم خودت

 هک این... این. اونجا افتاده گردنبند یه دیدم. نشستم سایشون زیر. درختا سمت رفتم و برگردوندم ازشون رومو

 ...داشت ام یه روش که همونم. بودم خریده مستانه برا من که بود گردنبندی شبیه

*** 

 گفتم بود خون گریه از چشماش هنوزم که شادی به رو و آوردم در شالمو

 بزرگه آبجی باشه آخرت غم -

 گفت و زد لبخند

 کوچیکه آبجی مرسی -

 گفت یهو بعد

 کو؟ گردنبندت. عع -

 گفتم و کشیدم گردنم به دستی

 داشتم قبلیم زندگی از یدونه همون. سرم تو خاک وای -

 نداره عیبی -

 مامچش اینکه با. بزارم آبی لنز برم گرفتم تصمیم. شدم خیره خودم به آینه توی. بستم رو در و اتاق تو رفتم

 تمگذاش میون در شادی با رو موضوع این وقتی. نیست شبنم برا قیافه این میکنم احساس ولی هست سبز خودش

 گفت

 میکنی کار چی موهاتو -

 شکالتی ای قهوه. میکنم رنگ -

 خوشگله موهای. ای دیوونه -

 لنز فقط پس خوب -

 تری خوشگل همینجوری خودت و. بیخیال -
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 گفتم و دادم تکون سری

 ...باشه میگی تو چون -

*** 

 گفت بود نشسته جلو که هاوش. گذاشتم فرمون روی دستمو دوباره و کردم عوض رو دنده

 داری شرکت بودی نگفته -

 شریکیم هم با امین و من -

 میگی جدی-

 گفت هستی

 .خطم بیان بگه همه به گفتم خاله به زدم زنگ من. نیست حرفا این وقتی االن هاوش -

 گفتم تعجب با

 سریع؟ انقد -

 دیگ اره -

 گفت هستی. اینا مستانه خاله خونه دم رسوندمشون

 امیر آقا بیاید هم شما -

 بهتره خونه برم. نه -

 تنتونه که هم مشکی لباس دیگه بیاید خوب. نه چرا -

 ...کنم ک پار ماشینو پس -

*** 

 گفتم. بودا معتاد یعنی

 صمیعیه؟ فامیلیتون شما -

 نه -

 چیه پس -

 شمیعی -
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 اییمونت دو اومدیم بیرون شاپ کافی از تا. نمیشناسم اینو کردم اشاره ابرو با امین به رو. گرفتم خندمو جلو زور به

 گفت امین. شدیم پهن خیابون کف خنده از

 شانعیم منم -

 گفتم و خندیدم

 شد شاد روحم ها، معتاده بود معلوم -

 گفت و کرد صدامون ماشین توی از اخم با شادی

 میخندید ها شما گذشته مامانم فوت از هفته یه تازه -

 .ورزنه بریم میخوام اتفاقا. همسرم ببشخید -

 نمیام من -

 گفت من به رو

 چرا -

 بیام تا بکش نازمو یکم هیچی -

 کارِت؟ تو بیا -

 گفتم و پایین کشیدمش. شیشه به زد خنده با. مردم قفل و در و ماشین تو دویدم سریع

 چیه -

 درو کن باز. خوردم چیز من بابا -

 ورزنه تا بشینم ماشین پشت من که شرطی به -

 ...لباسامونو - شادی

 برداشته خودشو لباس شبنمم. برداشتم من -

 گفت و شاگرد صندلی تو پرید امین بعد

 ... بریم بزن -

 گفت. دادم جوابشو سردی با. کرد سالم و جلو اومد مهدیه

 امیر -
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 »خانوم« مهدیه بله -

 گفت ولی شه کم روش تا کردم تاکید روش رو خانوم

 بزنیم؟ حرف تنهایی تو بریم میشه امیر، -

 گفتم و کشیدم پوفی

 نخیر -

 بزنی من به رو دلت حرف نمیتونی جمع تو تو. چرا -

 گفتم. کردم نگاه بهش

 میدونی؟ دلمو حرف کجا از تو -

 همونه دلم حرف منم چون -

 گفتم پوزخند با

 کنی؟ خفم داری دوست هم تو متنفری؟ من از هم تو یعنی، -

 گفت. کرد نگاه بهم بهت با

 ...نمیگی بهم ولی عاشقمی هم تو میدونم. عاشقتم من امیر -

 گفتم پوزخند با

 دانه پنبه بیند خواب در شتر -

 ... گذشتم بغلش از بعد

 پیچید ماشین توی تتلو از نیستی من دید تو تو آهنگ. کردم روشنش و ضبط سمت بردم دستمو

 کجایی؟ نیستی من دید تو تو -

 شجاعی و نترس انقده چطور

 خوردی؟ چیزی -

 نه -

 نخوردی هیچی ساعته نیم و روز یک االن -

 ...میخورم بخوابم میالد نیست گشتم -
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 اومدم خودم به امین صدای با

 ندی کشتنمون به شبنننننم -

 گفتم. اومدم خودم به

 انداخت گشنگیم یاد منو... آهنگ این -

 بخوری؟ بدم به به -

 ادب بی -

 گفت. سمتم گرفته پفک دیدم. سمتش کردم رومو بعد

 بخوره زنم به میدم فقط من منحرفی تو چه من به -

 گفت و خندید امین. کرد تعارف پفک شادی به امین دیدم که کردم بد فکر دوباره

 ها پفکه منظورم میخوری؟ حاال. منحرف آی -

 گفتم و خندیدم

 بخوره زنت بده مرسی نه، -

 بعله اونکه -

 گفت. اصفهان نزدیکیای رسیدیم مدت یه از بعد

 نداری چی؟ هم تو نامه گواهی میگه بگیره رو ما پلیس االن برو زیار تو از -

 گفت بعد

 دارم من فقط -

 گفت. خندیدم

 منحرف آی -

. پایین کشیدم رو شیشه. کرد زمزمه چیزی لب زیر و من به زد زل پسره یه. بود آشنا خیلی. رفتم زیار تو از

 گفت و سمتم اومد لبخند با. کردم صداش

 خوبی؟. مستانه سالم -

 گرفتید اشتباه. آقا -
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 جدی؟ -

 طریه کدوم از جاده. کنار به اینا حاال. شبنمم من. بله -

 گفت امین. کردم حرکت داد رو آدرس وقتی

 بود فامیلتون شاید -

 بابا نه -

 میدونی کجا از -

 ...نمیدونم -

 رو اه جوجه امین و شادی. بود ورزنه توی پارک توی رفتیم صبح فردا. اینا امین خونه رفتیم ورزنه رسیدیم وقتی

 ... برم راه یکم تا پاشدم منم. میکردن سیخ

*** 

 : راوی

 

 کجایی نیستی من دید تو تو

 شجاعی نترسو انقده چطور

 خدایی شدی بد انقده چطور

 ؟؟!! نه چرا نیستی من فال تو تو

 ...نمیاد یادش رو زندگیش اینکه از غمگین و میرفت راه ها چمن روی مستانه

 ادم به نمیزاری محل چرا

 یادم به نمیکنی گریه چرا

 و بیان راه کنارم … خستت پاهای اون دوباره دارم دوس

 پیانو بزنم منم … بخونی من واسه تو دوباره دارم دوس

 و بیان راه کنارم … خستت پاهای اون دوباره دارم دوس

 پیانو بزنم منم … بخونی من واسه تو دوباره دارم دوس
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 ...و بره راه یکم بتونه تا. گوشه یه زر و کوبید فرمون روی ناراحتی و عصبانیت با امیر

 بود سیاه چیز همه وقتایی یه

 فاز بده اصال که نی هیچیم … باز پنجره دلهره

 ماهست به هفته میبینی که اینم … راز یه هفته هر ازت میشه فاش

 اینی بوکشت خودت … نی روشنی ی نقطه هیچ

 مشتریمی چون نرفتی … اینی کشتم خودمو من

 نی برگشتی و رفت زندگی این … نی برگشتی راه هیچ

 نیست مشتی من مثل یکی اون شاید … نباش شل و بفهم اینو

 میدیم واسش چیمونو همه رفیق … میریم استفادش وقت ما

 بخشیدیم بار صد رو تو امثال … دیدیم تهش تا چیزارو این

 … برن خودشون اضافین که اوناییم

 نه چرا … نیستی من اتاق تو تو

 نامرد یه میشی یهو انقد چطور!  چرا

 دادم به هیچکی نمیرسه چرا

 شمع هزار اشک هزارتا نذر تا هزار

 شم بار یه حتی ازت غافل نشد

 داشتمو دوست قدر همین من همیشه

 و بیان راه کنارم.… خستت پاهای اون دوباره دارم دوس

 پیانو بزنم منم … بخونی من واسه تو دوباره دارم دوس

 و بیان راه کنارم … خستت پاهای اون دوباره دارم دوس

 پیانو بزنم منم … بخونی من واسه تو دوباره دارم دوس

 دادم جواب. کردم فراموش غمامو همه انگار گوشیم روی شبنم اسم دیدن با

 الو -
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 امیر؟ خوبی. سالم الو -

 شبنمی خوبی تو. سالم -

 ...خوبم اره -

 گفت. نگفتم چیزی

 امیر -

 گفتم اختیار بی

 جونم -

 !بله؟ -

 بله -

 امیر -

 بله -

 ببینمت نزدیک از دارم دوست. گرفته دلم خیلی -

 همینطور منم -

 خوبی؟ تو -

 نمیره بیرون سرم از مستانه فکر. راستش نه -

 کنه پر برات رو مستانه جای که باشه نفر یه باید. اخی -

 نزدم حرف مالیمت با دختری هیچ با حاال تا مستانه جز به من ولی میگن همه. میدونم -

 وحشیی؟ من با االن یعنی -

 باشم خوب میتونم تو با فقط انگا. نه -

 نداری؟ کاری. برم باید کرد صدام امین امیر، -

 باش خودت مواظب -

 همینطور هم تو-

 خدافظ -
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 خدافظ-

 ...کردم قطع

*** 

 قطب و افتادیم راه. داد کیف خیلی روز یه برای ولی ایم دیوونه. تهران بریم گرفتیم تصمیم و شد شب باالخره

 ...شب نصف دو ساعت. رسیدیم ساعت 7 از بعد معمول

 بهم پرید امین شدم بیدار که صبح

 خواب ساعت راننده خانوم به به -

 گفتم و سرم رو کشیدم رد پتو

 کن ولم من جون. امین -

 مهمونی بریم میخوایم. ببینم پاشو -

 گفتم تعجب با

 کی؟ مهمونی -

 .دوستم محمد -

 یهویی چرا -

 نبود یادم من. بود گفته بهم پیش روز سه از بدبخت -

 داری تو مغزه آخه -

 که نمیگرفتم رو شادی داشتم مغز اگه -

 گفت و پرید جاش تو از یهو شادی

 گفتی چی -

 گرفت خودش به زده وحشت ی قیافه امین

 میکشه منو میاد االن این! زرافه حضرت یا -

 گفتم و خندیدم

 شادی کردن بیدار برای ترفندت اینم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

89 

 

 

 

 برید بخرید لباس خرید برید میخواید اگر پاشید -

 نمیرم من -

 شادی چرا -

 دارم لباس آخه -

 گفتم من

 خرید بودم رفته پیش روز چند همین منم -

 ندارین ازمون توقعی شکر رو خدا خب -

 ...ام نهک خیلی میدونم. بزنم امیر به زنگ یه تا حیاط تو رفتم. کردیم کارامونو و حموم رفتیم صبح از. شدیم بلند

*** 

 ابجو شبنمه دیدم وقتی ولی سایلنت رو زدمش و داشتم برش. زد زنگ گوشیم یهو. شدم خیره مستانه عکس به

 دادم

 الو -

 امیر سالم الو-

 خوبی سالم-

 خوبی تو مرسی-

 میکنی چیکارا -

 مهمونی بریم میخوایم -

 کی مهمونی -

 امین دوست -

 بگی اینو زدی زنگ. خب -

 گفتم. نگفت چیزی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

91 

 

 شدی ناراحت -

 ام؟ کنه خیلی تو نظر به من امیر، -

 میشه باز دلم میزنم حرف تو با من اتفاقا. حرفیه چه این نه، -

 جدی؟ -

 بله -

 بریزم بهم رو مهمونی میخوام امیر، -

 داری کرم مگه -

 دیگه اره -

 چجوری حاال -

 شد شروع زدناش زر دوباره امین اوخ اوخ. بده نشوند بگیره فیلم شادی به میسپارم -

 برو خب -

 خدافظ باشه -

 خدافظ-

 ...کردم قطع

*** 

 کنارم بودم شده آشنا باهاش اونجا که دخترایی از یکی سولماز. شام برای میز پشت نشستیم محمد صدای با

 گفت و زد چشمکی امین. کرد زوم امین من و سولماز روی دوربینشو شادی. بود نشسته

 میدید رو اونجاس که ساالدی اون خانوم، سولماز -

 .جام سر نشستم و کردم عملی رو نقشه و بردارم رو آب پارچه تا شدم دوال منم. بده امین به رو ساالد تا شد دوال

 زد داد سولماز یهو که خوردیم غذامونو آرامش با

 سوووووووووووووووسک -

 کی. زد زنگ گوشیم. عقب رفتم سریع داشتم خبر نقشه از چون من و ما طرف برگردوند رو میز حرکت یه با امین

 دادم جواب بود امیر که گوشیمو. خروجی در سمت دویدیم امین و شادی با. نگو که بود شده بلوایی

 الو -
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 خبره چه اوه اوه. الو-

 کن صبر لحظه یه امیر -

 گفت شادی بیرون رسیدیم وقتی

 بشه چی که بدبخت غذای تو انداختین سوسک آخه. خلید تا دو شما واقعا -

 گفتم من

 لوس ی دختره بود حقش -

 .شد فراهم هم مون خنده و تفریح تازه -

 گفتم و گوشه یه رفتم. افتادم امیر یاد

 خوبی سالم -

 کردی خودتو کار که معلومه. مرسی -

 سوسک زد داد ای قیافه چه با نمیدونی بدبخت. اره -

 کمه ات تخته یه تو -

 گفتم و خندیدم

 میدونم -

 نداری کاری حاال. فهمیدم و. کردی چه ببین میخواستم -

 نه -

 خدافظ پس-

 خدافظ-

 ... شادی و امیر سمت رفتم و کردم قطع

 

 

 باهاش میک تا. اینا سوگند خونه سمت رفتم و شدم بلند. بود رفته مستانه به بشر این واقعا. خندیدم و کردم قطع

 گفتم سالم از بعد شدم وارد وقتی. بزنم حرف
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 نیست؟ هاوش -

 شب تا شرکته امروز نه -

 گفتم و کردم بغلش. کرد نگاه من به ابیش و گرد چشمای با و سمتم اومد کنان تاتی تاتی ترمه

 !عمو؟ چطوری -

 گفت بغض با سوگند. خندید

 خاله نخود میگفت ترمه به مستانه-

 گفتم. دادم قورت خندمو

 یهو؟ چیشد. بودید بد هم با که تا دو شما -

 دیگه بود میگن که دوستی و دوری... خوب ولی. داشتم دوست بیشتر ترمه از رو مستانه من میدونه خدا -

 گفتم. زدم لبخند

 خانوم سوگند -

 سوگند بگو -

 میگیره اروم دلم میزنم حرف باهاش وقتی که میزنم، حرف یکی با که وقتیه چند یه سوگند، -

 شدی؟ دیگه یکی عاشق نشده مستانه سال هنوز نکنه چرا؟ -

 ...خوب ولی. بکنم غلط من -

 گفتم سکوت ثانیه چند از بعد

 بازیاش چل و خل هم اس، مستانه شبیه صداش هم -

 دیدیش مگه -

 گفتم خنده با

 زد بهم رو مهمونی و یکی غذای تو انداخت سوسک االن همین ولی نه، -

 گفتم سوگند به رو. بود شبنم. زد زنگ گوشیم

 خودشه -

 کنی فراموشش مستانه خاطر به بهتره ببین، -
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 گفتم. کرد ریجکت و گرفت دستم از رو گوشی

 !مطمعنی؟ -

 ...نکن شک -

*** 

 ادیش. جام تو رفتم و خونه تو رفتم بیخیال. شدم ناراحت انگار! چرا؟. کرد ریجکت ولی. بده جواب تا موندم منتظر

 گفت

 چیشدی -

 هیچی -

 مطمعنی -

 چی؟ پ -

 ...برد خوابم منم. خوابید گرفت

 زد صدا منو صدایی

 ...شبنم...شبنم -

 گفتم. نبود کسی ولی. برگشتم

 هستی؟ کی -

 گفت خنده با

 بزرگ آزادی آزادی، اقای -

 کیه؟... بزرگ آزادی -

 گفت. میزد آشنا اش قیافه یکم لی. نبود آشنا خیلی. جلوم اومد مردی یه

 پدربزرگتم من -

 پدربزرگم؟ چی؟ -

 میدونست و میالد و تو راز که همونی. اره -

 کیه؟ میالد -
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 ...داداشت -

 گفتم. شد ظاهر جلوم خونه غرق جنازه یه

 میالده؟ این ؟...این -

 اره -

 ...شما -

 گفت و بغلش تو گرفت منو اومد

 جز مردم من نفهمیدنفهمیده کس هیچ. مرده یا اس زنده من بزرگ پدر نگفتی و بودی معرفت بی تو درسته-

 ...ها همسایه

 زدم داد و بیرون اومدم بغلش از ترس با

 مردیییی؟! مردی؟ تو -

 .کنی پیدا رو ات خانواده کنم کمکت تا اومدم من. نترس -

 کنه کمکم مرده یه نمیخوام. نمیخوام -

 فتمگ... عسلی چشای و مشکی موهای با مرد یه. کردم بلند سرمو. یکی بغل تو افتادم ولی کنم فرار تا برگشتم

 کن ولم.. کن ولم -

 ... پایین میفتم دره از دارم که دیدم. هوام رو کردم احساس و شد ناپدید مرد اون یهو. کرد بغلم سفت

 

 

 

. زنمب زنگ امین به تا حیاط تو رفتم! سه. انداختم ساعت به نگاهی. بود پیشونیم روی سردی عرق. پریدم خواب از

 داد جواب مدت یه بعد. کردم لمس رو »امی«  اولین روی و بود تار چشمام گریه از

 شبنم؟ شده چیزی الو -

 اینجا بیا. با امین. امین -

 امیرم من -
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 گفتم میلرزید صدام مه جوری گریه با

 تویی؟ امیر. امیر -

 چیشدی -

 دیدم بد خواب.. خواب -

 ...خوابی؟ چه -

*** 

. ...دره از افتادن.... من شکل پسر یه... آزادی. عجیبه خیلی. کردم قطع دلداری ذره یه بعد. کرد تعریف خوابو همه

 دیده؟ خواب رو مستانه زندگی کل یعنی چی؟ یعنی

 ....خوابیدم گرفتم دوباره بعد. خوردم آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم

 گفتم و کردم دراز دستمو

 بیرون؟ بریم... مستانه -

 گفت و مرد نگاهی بهم

 شاپ؟ کافی بریم امیر، -

 باشم تو با میخوام فقط. بگی تو هرجا -

 گفتم. کرد بوس لبشو جلوی گرفت دستمو لبخند با

 میکنی مردونه کارای. عع -

 گفت و خندید

 اس دیگه چیز بکنی باید شما که کاری. نیست مردونه کارای -

 گفتم و خندیدم. کرد نگاه لبام به و

 شیطون -

 ...کردم بوس لباشو و شدم نزدیکش اروم بعد

 ...نمیاد دیگه مستانه کنم باور نمیتونم اینکه مثل. بابا ای. شدم بیدار
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 ریهگ ندارن؟ احساس مردم گفته کی. شده خیس بالشتم دیدم که بخوابم اومدم. اومد گلوم توی بغض فکر این از

 ...نمیکنن؟

*** 

 و مکن پیدا نجات من خصوص به می.. ت زندگی این از میخواست دلم. معلوم نا نقطه یه به بودم شده خیره اشک با

 رمفک خیلی چون. میومد خوابم نه بودم خوابیده نه حاال تا موقع اون از. بود شده صبح. قبلی زندگی به برگردم

 گفت. ما خونه بود اومده و بود شده بیدار امین. بود درگیر

 پارک؟ بریم ها بچه -

 بریم اره -

 گفتم میلی بی با

 نمیام -

 بیاد هم امیر بگم میخوام چرا؟ -

 ندارم حوصله من. چه من به -

 گفت. زدم می حرف اروم خیلی

 باز؟ چته -

 نمیام. هیچی -

 گفت شادی

 دیگه شو حاضر پاشو -

 ...پارک رفتم و شدم حاضر شادی خاطر به

 *** 

 

 

*** 

 دادم جواب. زد زنگ گوشیم

 امین بگو -
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 بعدش خوب. احوالپرسی و سالم که حضورتون به عرضم -

 دیگه بگو خوب -

 هم؟ تو میای. پارک اومدیم شادی و شبنم با -

 پارک کدوم -

 شرکت نزدیک -

 گفت که اومد شبنم صدای

 ن چیه اینجا بازی شهر بریم امین -

 بیای نمیخواستی خوبه -

 اومدم که االن خوب -

 بیا هم تو فوالن بازی شهر میریم ما. امیر -

 ..خوب خیلی -

*** 

 گفتم و نشستم زمین کف

 نعخیر -

 کنم چکار من بابا -امین

 بخر بستنی -

 ای بچه خیلی هنوز -

 گفتم و کردم پنهون دستام بین سرمو

 بخخخخخر -

 گفت امین. کرد سالم که اومد صدایی

 کرده لج ها بچه این مث شبنم کن نگا. اومدی موقعی خوب امیر، وای -

 گفت و خندید امیر

 میخواد چی -
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 !بستیییییی -

 گفتم نبود معلوم صورتم و بودم نشسته زمین کف که همونجوری

 میخورم بستنی هم برف وسط کنی ول منو. میخورن بستنی ها بچه فقط مگه. مگه چیه -

 گفت امین

 بخرم بستنی برات برم نخوردی چیزمو تا گشنته، هنوز مطمعنی. خوردی منو مخ که تو -

 گفت و خندید بعد

 سرمه منظورم -

 گفت شادی. شد دور خنده با بعد

 میام االن. امین شده بیشعور قد چه -

 گفتم حالت همون در. شد دور که کنم فک و

 گرفت نقشم آخیییییش -

 گفت امیر

 میکردی؟ دل و درد کی با ببینی نمیخوای. شبنم -

 گفتم. زدیم زل بهم تاییمون دو. وایسادم و شدم بلند و برداشتم صورتم جلو از دستامو

 خوابمی تو آدم... شبیه خیلی.. که تو -

 گفت لب زیر امیر ولی

 ! مستانه؟ -

 گفت و ما سمت اومد بستنی تا دو با امین

 !همو؟ نخورید -

 گفت. میکرد نگام همینجور امیر ولی. پایین انداختم سرمو و گرفتم امیر از نگاهمو من

 مستانه -

 گفت امین. کردم باال سرمو دوباره

 نمرده؟ مستانه مگه. امیر بیخیال -
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 گفت امیر

 نه نه، -

 گفتم

 بودم دیده خوابم تو که اونی شبیه تو -

 گفت. بعق کشیدم من ولی بگیره دستمو تا کرد دراز دستشو و نزدیک اومد یکم امیر. کرد نگاه بهم تعجب با امین

 ازادی مستانه هم تو! صمیعی امیر. امیر منم! نمیاد؟ یادت منو. مستانه -

 گفت و کرد دراز دستشو. نشونه یه و بود خواب یه اون فهمیدم آزادی شنیدن با

 نداشتی دوست منو مگه تو -

 گفت و امیر دست روی گذاشت دستشو امین

 بابا بیخیال -

 شو خفه دقیقه دو امین -

 یلمف یه عین چیز همه کردم احساس دستشو گرمای تا. دستش رو گذاشتم دستمو اروم منم. سمتم گرفت دستشو

 گفتم و کردم نگاه بهش اروم. ذهنم اومد

 ...امیر -

 شبنم نه ای مستانه تو اره؟ اومد؟ یادت -

 شا سینه به گریه با. میشدم اروم میزدم حرف باهاش تلفنی وقتی چرا فهمیدم. کردم گریه هق هق و بغلش پریدم

 گفتم و زدم چنگ

 کردم پیدا... که... خوشحالم... خیلی... امیر -

 گفت و چسبوند خودش به منو سفت

 خوشحالم منم -

 گفت و زد زل چشمام تو و عقب برد یکم منو بعد

. دیش معرفت بی چرا بودی معرفت خود که تو میگفتم همیشه. گذاشتی تنهام کردم فک. رفتی که کردم فک -

 .نه دیدم ولی

 گفت گوشم در اروم
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 دنیا اون نمیره هم من بدون حتی. حرفاست این از تر معرفت با عشقم -

 گفت امین

 مادرم وای. شد هندی فیلم -

 گفتم. میکرد نگام داشت بغض با. شادی سمت رفتم. خندیدم گریه وسط

 کردم؟ پیدا خانوادمو باالخره دیدی دیدی؟. شادی -

 گفتم امیر به رو بعد

 کجان؟ پدرم مادر من -

 ...پدرت مادر -

 گفتم و شدم نزدیکش ناراحتی با

 مردن؟ -. 

 گفتم. داد تکون سری

 چی؟ تو -

 بردی بدر سالم جون چجوری نمیدونم البته. دره تو افتادین خودت با تو و من پدر مادر -

 گفتم اروم و زدم لبخندی

 ...دارم رو تو که اینه مهم -

 داد اس امین. خونه برگشتیم امیر با

 نکنیا نگاه هم رو سرت پشت نری ببینم -

 ریشتونم بیخ هنوز من. نترس نه -

 خوب دختر آفرین -

 گفت امیر

 بریم؟ خوب، -

 بیاد یادم و کنم پیدا خاطراتمو بقیه تا کنی کمک بهم باید. اومدیم تازه بریم؟ کجا -

 دوستات بعدا. خواهرت پیش میریم داریم -
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 دارم؟ خواهر مگه من -

 هستیه اسمشم. بله -

 !هستی؟ -

 اره -

 .بود اومده یادم صمیعی محسن و هستی اسم قبال -

 گفت و گرفت دستمو. خندید

 !نه؟ خودمو اسم بود اومد یادت منو بابای اسم -

 گفتم. نشستیم ماشین تو رفتیم باهم بعد

 .بودا اشتباه »ر« یه. صمیعی امین البته اومد یادم هم رو تو -

 گفتم. خندید

 .برداشت امین بهش زدم زنگ اومد یادم تلفنم شماره یه-

 گفتی برعکس اخرشو رقم دو ولی بوده هستی تلفن -

 شده واگذار گفت ولی. اومد یادم ام دیگه شماره یه -

 گفتم. سرش تو زد یدونه

 چیه؟ -

 ...بودم نکرده واگذار اگه. کردم واگذار من. بود من خط -

 داریم همو االن که اینه مهم. وللش -

 گفت و کرد پارک

 پایین بریز -

 گفتم امیر. کرد تعجب من دیدن با. کرد باز رو در نفر یه. خونه بقیه سمت رفتیم. پایین رفتم و خندیدم

 خواهرتون. هستیه این. خانوم مستانه -

 گفتم. میکرد نگام داشت فقط تعجب با. بغلش پریدم بعدش. کردم نگاهی بهش

 باشم؟ مرده داشتی انتظار. چیه -
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 گفتم. نگفت چیزی

 .پیشتون نیومدم همین خاطر به. بودم گرفته فراموشی مدت این تو من -

 گفت و گرفت دستمو بعد. کرد نگاه بهم اشک با هستی

 خودمی؟ خواهری واقعا تو -

 منم. اره -

 گفتم و زدم لبخند

 دارین؟ هم بچه شما -

 میزنی؟ حرف مجلسی انقد چرا -

 گفت. نگفتم چیزی

 نیست؟ یادت. رادوین. اره -

 گفتم. کردم فکر یکم

 میدی؟... میدید اجازه ببینمش؟ میشه! رادوین؟ -

 گفت و خندید

 نه که چرا -

 گفت و زد در. اتاق یه سمت رفتیم باهاش بعد

 بیداری؟... رادی -

 گفت که اومد صداش

 اوهوم -

 گفت من به رو هستی

 نکنه سکته و نشه شوکه وخ یه بگم بهش برم بزار -

 گفت و بیرون اومد دقیقه چند بعد و تو رفت بعد

 .کردم امادش یکم بریم خب، -

 گفت. شد تا چاهار چشماش من دیدن با رادوین. شدیم وارد هستی با اروم
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 !؟...خاله -

 گفتم و کردم بغلش بعد. کردم نگاش خوب و سمتش رفتم

 خاله سالم-

 گفت و کرد بغلم اونم

 بودی نمرده مگه خاله -

 ...بودم شده گم نه-

 گفت امیر

 هم هستی شوهر اسم هاوشه اسمش. هستیه شوهر برادر شوهرشم سوگنده اسمش. دوستته خونه اینجا ببین -

 هم هاوش و سوگند ی بچه اسم هومنه میدونی که

 ترمه -

 میدونی؟ کجا از تو -

 بود یادم اینو -

 گفتم. هرمز تنگه اندازه چشمای با اونم. کرد نگاه بهم فقط سوگند شدیم وارد. زد رو در زنگ و زد لبخندی

 ...سو سالم-

 گفت. کردم اشاره امیر به. رفت یادم اسمشو یهو ولی

 خانوم سوگند -

 گفت امیر. کرد نگاهی امیر به و اومد در خیال و فکر از یهو

 جونیتون جون دوست از اینم -

 آبی چشاش و بود سفید که دیدم مپل تپل و خوشمل خیلی دختر یه سرش پشت یهو. کرد بغلم پرید یهو سوگند

 گفت یهو. بود

 مستانه-

 گفت و کرد بغل رو ترمه. برگشت سوگند

 سالشه چهار االن نخودیت. ببین مستانه -
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 گفتم. کردم بغل رو ترمه

 ...خوشگله قد چه -

. کرد ولقب چرا و چون بی اونم. گردش بیرون میرم گفتم هستی به. فعال میکردم زندگی هستی با. شدم بیدار صبح

 رفتم و شد باز در. زدم رو در زنگ. بود کرده قبول هم امیر. امیر خونه بودم کرده دعوت شادی با رو امین امروز

 ونچ. شد ظاهر جلوم امیر هیکل که بودم پیانو محو. بودم ندیده دیروز رو بود دیوار گوشه که پیانویی اصال. داخل

 گفت امیر. زدم لبخند و گرفتم باال سرمو یکم بود تر کوتاه قدم

 !نرسن؟ مهمونات -

 دارید؟ پیوه میوه -

 نوچ -

 بخریم بریم شو حاضر پس -

 .نیست امیر دیدم. کردم درست بودم گرفته یاد بیامرز خدا پریا از که فسنجون و مرغ غذا من اومدیم خرید بعد

 گفتم. نداد جواب ولی زدم صداش

 امیییییر هوووووووووووووووی -

 گفت. بیرون اومد اتاقش از و خندید

 .کردنش صدا طرز اینم -

 گفتم

 میاد؟ بدت مگه؟ چیه -

 میاد خوشم من بگی چی هر تو. عزیزم نه -

. کردم نگاش لبخند با فقطو پرو منم نداری؟ دوسش تو انگار عاشق قد چه میگی همچین! عاشق قدر چه! واه واه

 گفت

 کن درویش چشاتو میکنی؟ نگاه چیو پرو -

 گفتم گشادی لبخند با

 میکنم نگاه شوورمو دارم -

 گفتم و میز به زدم بعد
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 برم قربونش! هیکلی و قد چه ماشاال -

 گفتم. میکرد نگام داشت تعجب با فقط

 میکنی؟ نگاه چیو تو چیه؟ -

 گفت

 باشه اومده یادت نکنم فک رو میزا ریز اون! اومده؟ یادت چی همه مطمعنی -

 میکنی؟ نگاه چیو داری. نگفتی حاال. نیومده یادم چی همه. که گفتم -

 مشکلیه؟. میکنم نگاه عشقمو دارم -

 گفتم من. عشقم گفت آخه. شدم ناراحت حرفش از. اومدن که بود ظهر دوازده ساعت. برگردوندم ازش رومو

 گفت امین نشستن که شادی و امین! نداره؟ دوست منو یعنی! زنم؟ نگفت چرا. شوهرم

 خندونی امروز تو که ه*د*ی*ز*و*گ کی چیشده چیه اخم همیشه اقای -

 گفت و کرد نگاه بودم آشپزخونه تو که من به بعد

 اره؟ بوده؟ تو کار -

 گفتم و سمتش کردم پرت و برداشتم پالستیکی لیوان یه

 میزنه ور داره نیومده هنوز -

 گفت امیر

 دارم کارت اتاق تو میای لحظه یه. مستانه -

 گفت امین. اتاق سمت رفتم

 !دیگه؟ خصوصی کار بله بله -

 گفتم. جلو کشیدش و شالم سمت برد دستشو که سمتش برگشتم و بستم رو در. اتاق تو رفتم

 میکنی؟ چیکار -

 گفت اخم با

 ببینه موهاتو من غیر کسی نمیخوام -

 بابا بیخیال. غیرتی بابا -
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 گفت و گرفت دستمو که برم اومدم

 .نکن خراب لجباز با ادمو خوب روز مستانه -

 گفتم و کردم بوسش و وایسادم پام نوک روی

 چشم -

 گفتم. کرد نگام اخم با. عقب کشیدم شالمو بعد

 میکنن شک -

 .درک به -

 گفت و در سمت رفت بعد

 نباشه معلوم موهات بیرون اومدی -

 امین. بودم اخم همش ولی. آشپزخونه تو رفتن راس یه. بیرون رفتم و تو کردم موهامو. بیرون رفت اتاق از بعد

 گفت

 کردی؟ درست چی ناهار ببینم -

 خان امین نمیدم کوفتم تو به باشم کرده درست چی هر -

 ها میده گشنگی من به داره ببین شادی عع -

 گفت شادی

 داره حق -

 گفتم و خندیدم

 ها ها! دیدی؟ -

 میدم نشون بهت االن -

 داشتم و بود دستم که چایی لیوان منم. صورتم تو اومد مبل کوسن دیدم بزنم حرف خواستم و سمتش رفتم

 گفت. صورتش رو ریختم میریختم

 میزنه تاول صورتم االن داشتی جوش صالح تو. نیست قبول -

 گفت و برگشت لیوان یه با و آشپزخونه تو رفت بعد
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 ببری حالش آوردم تگرگی صالح -

 گفتم. کرد دنبالم بعد

 امییییین کردم غلط -

 هممون امیر صدای با که بزنم غر اومدم. کرد خالی سرم روی رو آب همه و افتاد سرم از که کشید شالمو جا یه بعد

 و من سمت کرد پرت رو لیوان ثانیه ایکی در امین. میکرد نگاه امین و من به داشت اخم با. سمتش برگشتیم

 گفت و شادی بغل انداخت خودشو

 !بود؟ کی -

 هیچ بدون و جلو کشیدم شالمو سریع. چیشد فهمیدم تازه. بود زده زل من موهای به اخم همینجور امیر ولی

 ...آشپزخونه تو رفتم حرفی

 و سمتش رفتم. نشست پیانو پشت و رفت حرفی هیچ بدون و اخم با امیر ولی. کردیم خدافظی شادی و امین با

 گفتم

 ...امیر -

 گفت و حرفم وسط پرید سریع ولی

 نگو هیچی مستانه -

 گفتم. کردم نگاه بهش ناراحتی با

 نداری؟ کاری. میرم دارم من -

 گفتم. میزد پیانو داشت همش. هیچی نه داد تکون سرشو نه چون. گفتم چی که نشنید اصال کنم فکر

 خدافظ -

 گفت. بغلش تو افتادم و چرخوند منو یهو که برم بیرون در از تا برداشتم کیفم. برگردوندم ازش رومو و

 ببینه موهاتو کسی نمیخوام نگفتم مگه -

 گفتم. چشماش تو زدم زل

 کشید اون. که پایین نکشیدم شالمو من بعدشم. میمونه من داداش مثل امین -

 کرد غلط اون -

 گفتم و کردم بوس لپشو
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 ببخشش شما -

 گفتم خندیدمو منم. خندید

 نکرده شک هستی تا برم -

 ...برو باشه -

 گفتم رفتم. زد صدام هستی

 بله -

 میاد خواستگار واست امروز. مستانه -

 گفتم. شد تا چهار چشمام

 هست؟ کی -

 سینا -

 کیه سینا -

 سوگند داداش -

 کنم چیکار خوب. آهان -

 گفتم. خندید

 چیه؟ -

 داری؟ مباس لباس. هیچی -

 میارم میرم. ایناس شادی خوب -

 کیه شادی -

 میکردم زندگی شوهر و زن تا دو امین و شادی پیش مدت این تو -

 بیاریم بریم باهم خوب -

 گفت دید منو تا. در دم اومد امین. زدیم زنگ

 میکنی؟ معرفی طرفا؟ این از خبر چه خودم چل و خل خواهر به -

 گفتم
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 امین اینم. خواهرمه هستی -

 خانم هستی خوشبخت -

 همینطور منم -

 گفتم

 کنم جمع لباسامو برم کنار بکش امین -

 آشغال سطل تو انداختم دیروز لباساتو -

 خندیدم هر هر هر -

 گفت دید منو تا شادی. تو رفتم و کنار زدمش دستم با بعد

 کردی ما از یادی عجب چه -

 ببرم رو وسایلم اومدم نکردم یاد که شما از -

 سطل؟ تو انداخت امین دیروز که همونایی -

 گفت امین. کردم نگاش تعجب با

 مستانه نه بود شبنم مال اونا -

 زدم داد

 میکشمت امییییییین -

 گفت و آورد پالستیک یه رفت. شد شروع بازیامون دنبال دوباره

 میخواستی؟ رو اینا -

 گفت و خندید بعد

 بگیرش بیا -

 گفت و جلوم کرد پرت رو پالستیک اخرش کردیم بازی دنبال انقد

 اوووف بگیرش -

 گفتم اشغاله توش دیدم کردم باز درشو تا

 بیشعور کرد خفم گندش بو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

111 

 

 گفت و سمتم گرفت دیگه پالستیک یه و خندید

 لباساته این -

 مرسی دستت -

 گفت و خندید

 مرسی؟ دستت -

 ...دیگه اره -

 گفت. آشپزخونه توی رفتم. بیرون رفتم هستی صدای با. انداختم نگاهی آینه توی خودم به بار آخرین برای

 .میان دیگه دقیقه چند تا -

 کنم چیکار خوب -

 تفاوتی؟ بی آنقدر چرا -

 گفتم. که نمیشه خوب ولی. امیره من شوهر بگم دهند بزنم میخواستم

 ...نیست مهم برام -

 ...اتاق تو رفتم. شد زده در زنگ مجلس بعد

** 

 گفتم. کرد سالم هستی. شدم وارد و کردم سالم

 بود؟ خبری -

 بود اومده خواستگار. بله -

 کی؟ برا -

 دیگه مستانه وا

 گفتم. کردم هول یهو

 بود نخورده سوگند مگه -

 بگیره سامان و سر بزارید. نگید بهش تروخدا هیس -

 گفت و کرد نگاهی بهم بعد
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 که بهتره شما برا -

 چی؟ یعنی -

 ندارید؟ دوسش مگه شما یعنی -

 گفت. کردم نگاش تعجب با فقط

 بود خورده سوگند نگو بهش فقط. نده مثبت جواب که کن کاری یه اتاق تو برو میخوای-

 ...اتاق تو رفتم

*** 

 زدم داد یهو میکردم عوض لباسامو داشتم منم. شد وارد امیر دیدم یهو

 نیاااااااااااااااااا -

 گفت. تخت پشت پریدم بعد

 چرا؟ -

 کردم غلط. توبه خدایا وای -

 گفتم بعد

 نیست تنم لباس بیرون برو -

 بپوش خوب -

 گفتم و بردم باال سرمو یکم

 چجوری؟ -

 گفت لبخند با و چشماش روی گذاشت دستاشو -

 بپوش -

 به. شدم گرم کردم احساس یهو که بپوشم لباسمو خواستم و برگردوندم ازش رومو و پوشیدم شلوارمو سریع

 گفت و خندید. بستم چشمامو. شدم سرخ خجالت از. امیرم بغل تو دیدم اومدم خودم

 چیه؟ -

 ها میشه بد تو میاد هستی یهو امیر، -
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 شدی؟ سرخ چرا حاال -

 گفت و خندید. نگفتم هیچی

 شدم شرمت و حیا همین عاشق من -

 گفت. بهم کرده پشتشو که دیدم چشمی زیر بعد

 دارم کارت. بپوش -

 گفتم و پوشیدم سریع

 پوشیدم -

 گفت. سمتم برگشت

 داری؟ خواستگار نگفتی چرا. خوب -

 بگم تو به داشت ضرورتی چه. دیگه نگفتم خوب -

 چی؟ یعنی -

 که نمیگم بله بقیه به دارم دوست رو تو من که میدونی خودت آخه -

 گفت لبخند با

 جدی؟ -

 !گفتم؟ دروغ چی؟ پس -

 نه -

 گفت بعد و کرد نگاه در به اول

 ...مستانه -

 بله -

 کنم خواستگاری هستی از رو تو میخوام -

 گفتم. زدم زل بهش تعجب با

 !جدی؟ چی؟ -

 اره -
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 نمیخوام نه -

 چرا؟ -

 .نمیدونم -

 بگم بهت چیزی یه باید. خونمون بیا فردا -

 ...باشه -

 گفت امیر. امیر خونه رفتم و شدم بیدار صبح

 بشین. مستانه -

 گفت. نشستم

 درسته؟ نه میگی تو ولی. کنم خواستگاری هستی از رو تو میخوام بخوای، اگه. ببین -

 ندارم مشکلی میخوای اگه ولی. اره -

 اومدم راه خیلی باهات فراموشیت از قبل من. ببین -

 گذاشتم؟ زیاد شروط و شرط نکنه -

 گفتم بعد

 نکردیم؟ ازدواج هم با تر زود داشتیم دوست همو خیلی تو و من اگه چرا اصال -

 نکنی ازدواج که خوردی سوگند میگفتی تو. میگم رو همین -

 !آخه؟ چرا! چی؟ -

 بودی حساس خوردنات سوگند رو خیلی که هم تو. بودی متنفر پسرا از که خوردی سوگند موقعی یه احتماال -

 نشکوندیش عشقت خاطر به حتی

 گفت و داد سر نفسی

 امبر محیا و هستی... بشکونم سوگندمو تو خاطر به اگر حتی چون نمیکنی ازدواج عمر آخر تا که بودی گفته -

 .میگیرن دست

 گفتم

 خوب؟ -
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 تا دو لمث نمیخوای اوه ولی. کنم خواستگاری ازت بشکونی سوگندتو میخوای اگه. بکن فکراتو بگم میخواستم -

 ...باشیم داشته دوست رو همدیگه برادر و خواهر

 گفتم و کردم فکر یکم

 ...که دارم دوست خودم... من -

 !؟...که -

 نکنیم ازدواج -

 ندارم حرفی. باشه -

 کنی؟ فدا من خاطر به خودتو میخوای تو! نمیکنی؟ مخالفت یعنی -

 نمیشه سرش چیزا ازن عشق -

 گفتم. بوسید موهامو روی و کرد بغلم اومد. زدم لبخندی

 بلدی؟ پیانو تو امیر، -

 اره -

 میسرایی؟ شعر خودت -

 گفت و خندید

 خوبه صدامم تقلید. میخونم رو بقیه اهنگای ولی. نه -

 بخون من افتخار به یدونه -

 کرد خوندن به شروع زدن بعد. پیانو پشت رفت و خندید

 دستم سرده که وقتی

 خستم همه از وقتی

 حالم خرابه وقتی

 ندارم کسو هیچ تو جز

 روزگار ی واسه دعوا وقتی

 شمار بی مشکالت
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 کنار زدن دستمو

 بزار من دستای تو دست تو

 میگیره غم بوی من صدای وقتی

 میمیره هوس رو از عشق

 تیره شب این میون

 میگیره اروم چه من دل تو با

 میگیره اروم من دل تو با

 میگیره اروم چه من دل تو با

 عشق بوی میگیره دوباره زندگی تو یاد با

 بهشت میشه من جهنم

 نوشت میشه جاده تن رو

 سرنوشت تو با روشنش و خوب چه که

 هیچم تو بی

 میشم قصه این پادشاه تو با

 نباشه تو یاد اگه

 شم کی محبت به دلخوش بگو

 لبامه روی همیشه تو پاک اسم

 وقتی ندارم تاریکی از ترسی

 شبامه همدم تو یاد

 عشق بوی میگیره دوباره زندگی تو یاد با

 بهشت میشه من جهنم

 نوشت میشه جاده تن رو

 سرنوشت تو با روشنش و تو با
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 همیشه منی با تو که خوبیه حس چه

 نمیشه کم من سر از ات سایه لحظه یه حتی

 گفتم. پشتش رفتم و گرفتم دستم توی رو قاشق. بود گرفته کرمم

 جایزت اینم. بود عالی-

 گفتم. موهاش به زد دست پرید جاش از یهو. کردم خالی موهاش روی رو عسل بعد

 !عالی هم خییییلی -

 گفت و خندید

 روانی دیوونه -

 گفتم. بشوره موهاشو تا دستشویی سمت رفت بعد

 میکنین؟ کار شرکت یه تو امین و تو امیر، -

 چطور؟ اره، -

 میکنم کار اونجا من آخه -

 میکنه کار اونجا خانوم شبنم دارم خبر بله -

 گفت. اومد بیرون دستشویی از بعد

 باشه؟. اونجا میریم هم با فردا از -

 باعععشه-

 میکنی چیکار رو سینا راستی،-

 بره میکنم سرش به دست -

 گفتم بعد

 نداری؟ کاری. خونه میرم بعدشم. گفته هستی که مونه خونه خرید یکم خرید، برم میخوام من -

 باش خودت مواظب -

 گفتم مشکوکی حالت با. افتادم زدنامون حرف تلفن یاد یهو

 میزدی؟ حرف باهاش اینجوری هم بود شبنم جای دیگه یکی اگه تو -
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 ؟.چجوری -

 راحت انقد -

 نه که معلومه خوب -

 برم من خوب خیلی -

 ...رفتم بیرون خونه از و

*** 

 گفت هستی

 خواستگاری؟ بیای نمیخوای شما. امیر آقا -

 گفتم تعجب با

 بیام؟ چی برا. نه -

 ...بگم تا اینجا بیاین گفتم. دارین دوست همدیگرو مستانه و شما میدونن همه دیگه -

 میام راه باهاش دارم دوسش چون منم. میمونه پاشم خورده سوگند مستانه. خانوم هستی -

 خورده سوگند نمیدونم که اون -

 گفتم بهش من چون. میدونه -

 گفت تعجب با

 خوب کردی خراب امیر آقا! چی؟ -

 چی؟ میرسید کشی طالق و طالق به کار و میفهمید زندگی وسط اگه -

 نمیگیره طالق باشه داشته دوستون اگه -

*** 

 هیچ بدون. کردم جمع وسایلمو. میکردن نگام تعجب با امیر و هستی. اتاق تو رفتم و کردم باز شدت با رو در

 گفت هستی. در سمت رفتم حرفی

 یابو چته -

 گفتم داد با و سمتش برگشتم
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 سر از منو بخوای و بدی شوهر منو زور به اینکه نه میرم منم کن گم گورتو بگو قشنگ اضافیم خور نون اگه -

 کنی وا خودت

 میکنه صدام یکی کردم احساس دقیقه چند بعد. بهم کوبوندمش و کردم باز و در و در سمت برگشتم بعد

 وایسا لحظه یه مستانه مستانه، -

 گفت. وایسادم

 شدی؟ کفری یهو چرا بابا -

 گفتم بغض با

 ...همیشه. امیر بودم اضافی خانواده تو من. اومد یادم تازه -

 گفت و کرد بغلم

 !گرفتی؟ مجردی خونه همین خاطر به پس -

 گفتم. سمتش برگشتم

 هست؟ کجا حاال. خودم به ایول -

 گفتم. میگفت که جایی سمت رفتیم هم با

 !نداره؟ من جن. حوفناکه خیلی وای -

 .نزن حرف الکی. بابا نه -

 گفتم. شکوند رو در

 نداشتی؟ کلید -

 ...بسازه میاریم ساز قفل حاال. نه -

 قبو چند بعد. امیر به زدم زنگ و برداشتم رو گوشی. ترسناکه فضا چقدر وای. هوا رفت جیغم برق و رعد صدای با

 داد جواب

 بله -

 امیر... الو-

 چیشده-
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 گفتم لرزون صدایی با

 میترسم من... امیر -

 چرا؟ -

 گفت. بزنم جیغ شد باعث که خورد زنگ گوشیم یهو

 خوبی؟ مستانه چیشد؟ -

 میکنم سکته دارم من تروخدا اینجا بیا. امیر -

 گفتم. گوشی سمت رفتم. اومد اس ام اس یه

 ...امیر -

 چیه -

 جنم من گفته ناشناس شماره یه -

 دارن مرض مردم مگه وا -

 میشکنم رو خونتون شیشه االن نداری باور اگه گفت -

 گفتم و زدم بنفشی جیغ. شکست شیشه و شیشه به خورد سنگ یه یهو

 بیااااااا بیا بیا عزیزت جون امیر -

 میام االن -

 زده زل اونجا سیاه چیز یه دیدم. پنجره سمت رفتم. کردم بلند صداشو و گذاشتم آهنگ یه سریع. کردم قطع بعد

. ردخو در زنگ که میگرفت گریم داشت دیگه. رفت برقا یهو. زدم جیغ و عقب رفتم. خندید دید منو تا. پنجره به

 گفت و اومد امیر. کردم بازش سریع و رفتم

 چیشده -

 از. جرهپن سمت رفتیم بودم بغلش تو که همینجور. کردم اشاره پنجره به کنان گریه و بغلش تو کردم پرت خودمو

 گفت و کرد بیرون پنجره از رو سرش امیر. میلرزیدم خودم به داشتم ترس

 ...او کی -

 گفت. موند نیمه حرفش ولی

 داری؟ مرض امین -
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 اومد اش خنده صدای

 جنه کرد فک روانی دیوونه هههه -

 بگم اروم تونستم فقط و زمین نشستم. رفت گیج سرم. میترکید داشت سرم

 ...امیر -

 گفت و کرد بغلم اومد. سمتم برگشت

 شده چت خوبی؟ -

 رفت گیج... سرم -

 اومد امین صدای

 امیر هوی -

 گفت و پنجره سمت رفت امیر

 بنال -

 یهو شد چت -

 بیمارستان بریم شده بد حالش مستانه سوییچ اینم کن روشن رو ماشین -

 باشه -

 گفت. سمتم اومد دوباره

 شی؟ بلند میتونی -

 گفتم و گرفتم امیر سینه به دستمو و رفت گیج سرم ولی شدم بلند. دادم تکون اره معنای به سرمو

 نمیتونم -

 امین. نشستیم ماشین تو رفتیم. کرد باز رو در. در سمت رفتیم. کرد کمکم و اش شونه دور انداخت دستمو

 گفت امین یهو. بودیم نشسته عقب هم امیر و من و میکرد رانندگی

 مستانه یهو شد چت -

 نمیدونم -

 گفت امیر
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 ...البد ترس از -

*** 

 گفت امین. اتاق از بیرون کشوندمش و گرفتم رو امین دست

 شد؟ چت -

 مریضه مستانه -

 چشه -

 گفتم و کشیدم موهام توی دستش

 !بگم؟ چی دیگه. ضعیفه چشماش. داره نفس تنگی. داره میگرن -

 گفت. کرد نگاه بهم تعجب با امین

 جدی؟ -

 اره -

 گفتم التماس با و گرفتم دستشو بعد

 میکرد عود نفسش تنگی میکرد گریه بیشتر یکم اگه تو جان به. نکن اذیتش -

 گفت و ام شونه روی گذاشت دستشو

 باهاتم. داداش دارمت -

 گفتم خودش مثل منم

 ...چاکریم -

*** 

 گفتم. اتاق تو اومدن وامین امیر

 رفتید کجا -

 باشه راحت دکتر بیرون رفتیم -امیر

 گفتم و گرفتم سرم به دستمو. کشید تیر سرم توی

 آآآی -
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 چیه -

 هیچی -

 گفت و تو اومد دکتر

 کیه آزادی خانم همراه -

 گفت امیر

 من -

 ...دارم کارتون. لحظه یه -

*** 

 گفتم تعجب با

 !تومار؟ -

 زیاده باشه سرشون توی تومار اینکه احتمال بله، -

 چی؟ نباشه -

 باشه ممکنه درصد 83 گفت میشه -

 وای -

 گفت. بستم چشمامو

 ...اقای -

 گفتم و کردم باز چشمامو

 صمیعی -

 !دارید؟ باهاش نسبتی چه شما صمیعی، اقای -

 گفتم. ولی چجوری نمیدونم

 برادرشونم من -

 !برادر؟ -
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 کرد غش خیابون وسط دیدم یهو.  هستم برادرشون دوست اه..  نه.  برادرشونم برادرِ...  برادرشون یعنی -

 (هووف)آرودمش

 بودن خیلیا هم درصد ده اون توی گفت میشه. نباشید نگران. صمیعی اقای خوب. آهان -

 هست امیدی یعنی -

 میزارم(  آی آر ام) وقت یه براشون. اهلل شا ان -

 .ممنون -

 گفت امین. بیرون اومدم اتاق از

 چیشد -

 گفتم

 ه43 به 83 باشه تومار مستانه سر توی اینکه احتما -

 !تومار؟ و مستانه چی؟ -

 ...نمیدونم -

*** 

 گفتم. اونا خونه رفتیم امیر اصرار به

 بزنی؟ پیانو یکم میشه. امیر -

 بخونم چی -

 چیزی یه -

 کرد شروع و نشست پیانو پشت رفت

 هادادبزنم؟ عشقتو،توکوچه که هست اجازه -

 هااسمتوفریادبزنم؟ خونه بوم روپشت

 کنم؟ بارونت ترانه هرنفس که هست اجازه

 کنم؟ چشمونت فدای روبازم وستاره ماه

 قلبموازجابکنه؟ هات خنده که هست اجازه
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 عالمه یه دارم عاشقتم،دوست بگم بهت

 بکنم؟ قاب نگاهتو،توخاطرم هست اجازه

 بکنم؟ خواب خاطرت بدخواهمونه،به که چشمی

 ابد؟ تابه توقلبمی:فریادبزنم اجازه

 !بد خوبه،نه خاطرت به رسوابشم اگه بدون

 کنم؟ دریاباشم،کویرروپیمونه هست اجازه

 کنم؟ خونه تودلت بشی،من دلم توصدف

 »خخخ بود متنش هیشکی از - هست اجازه «

 گفتم تعجب با. خیسه دیدم. زدم اش گونه به دستمو پشت از اروم و سمتش رفتم

 تو... امیر -

 گفت و لبم روی گذاشت دستشو و برگشت

 بدی بهم قولی یه میشه. مستانه -

 گفتم و کنار گذاشتم دستشو

 قولی؟ چه -

 گفت. کردم بلند سرمو یکم بود من از تر بلند قدم چون. ایستاد روم به رو و شد بلند

 قبرستون سینه حتی. نری جا هیچ من بدون وقت هیچ وقت، هیچ که میخوام ازت -

 گفتم تعجب با

 بمیرم؟ قراره مگه! چی؟ یعنی -

 ...ولی. نکنه خدا. نه -

 گفتم و لبم روی گذاشتم دستمو

 نمردم پیش دفعه که دیدی. دنیا اون حتی میرم تو با جا همه من. نداره ملی ولی -

 گفت و بغلش تو کشید منو بعد. کرد بوس بود لبش رو که دستمو و زد لبخند

 .میدونم -
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 گفتم

 امیر -

 جونم -

 دارم دوست -

 بیشتر من -

 گفتم و کردم نگاش لجباز حالت با

 بیشتر من نخیر -

 گفت من مث اونم

 تر تر تر بیش من -

 تر تر تر تر بیش بیش من -

 هم اندازه اصال -

 تر تر بیش من نع -

 گفت و خندید

 لجباز -

 گفتم لبخند با. کردم نگاش

 آدم اینهمه! شدم؟ تو عاشق من چرا -

 نمیشه پیدا من از بهتر چون -

 گفتم و خندیدم

 بهههههلههههه که اون -

 گفت و کشید لپمو

 بله نگو اینجوری -

 چرا -

 کنی ازدواج نمیخوای تو چون -
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 داره ربطی چه -

 هیچی هه -

. دبوسی و لبم روی گذاشت لبشو عقب برم اومدم تا ولی. کردم بوس گونشو رفتم و شدم بلند پام نوک روی اروم

 گفت. رفت عقب دقیقه چند بعد. کردم حلقه گردنش دور دستمو

 میشه تنگ هم لبات طعم برای دلم -

 !میشه؟ -

 گفت و شد هول

 بود شده... یعنی -

 گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو. خندید اونم. خندیدم

 بود؟ کی میدونی کردن بوست که بار اولین -

 کال؟ یا لبمو کجامو؟ -

 !کال -

 بود؟ کی -

. داری دوسم بودی نفهمیده هنوز تو ولی داشتم دوست موقع اون من. بودیم قهر هم با تو و من. نمیاد یادت تو -

 بی بعد .پایین افتادی صندلی از میم من ببینی اومدی هم تو. پیشت نشستم اومدم اتفاقی منم. پارک تو نشستی

 معذرت باید من گفتی هم تو. گوشت تو بودم زده قبلش چون کردم خواهی معذرت ازت من. شدیم خوب هم با هوا

 کنم خواهی

 چرا من -

 شدم ناراحت منم. میاد بده من حتی پسرا همه از گفتم آخه -

 زدی منو اونوقت -

 اره -

 نوچ نوچ نوچ -

 گفتم و خندیدم
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 سرتو .نبود خوبت انگار ولی. شونم رو گذاشتم سرتو منم. نمیره خوابم روزه چند گفتی بیداری؟ چرا گفتم بهت -

 برد خوابید و شدی بیهوش دیگه. کردم بوس پیشونیتو و پام روی گذاشتم

 گفتم. زدم لبخند

 عشقوالنه چه -

 گفتم. زد لبخند

 چی؟ کردی بوس لبمو که بار اولین -

 بگم؟ بشینیم -

 باشه -

 گفت. مبل روی نشستیم

 تخرهاس دیدی وقتی. توش رفتیم هم با بعد. داره جن گفتم منم چیه گفتی. بود اونجا در یه. ما باغ بودیم رفته -

 من بیرون بریم در از اومدیم بعدش. آب تو کردی پرت منو هم تو. آب تو کردم پرتت منم. وایسادی لبش رفتی

 .کردم بوست بعد. در به چسبوندمت و گرفتمت

 نبود عشقوالنه اااه -

 بود عمرم لحظه بهترین که من برا -

 گفتم. زدم لبخند و کردم نگاهی بهش

 چی؟ کردم بوس رو تو من که باری اولین -

 گفتم. خندید

 چیه؟ -

 کردمن بیدار من جا یه رسیدیم استراحت برا وقتی. برد خوابت من شونه روی تو میگشتیم بر شمال از داشتیم -

 گفت و خندید بعد

 کردی بوسم همین خاطر به میشدی سگ میکردم بیدار اگه گفتی -

 گفت«( همتا طرف از» امییر نه بود یادم من البته) یادشه همشم چه. خندیدم خودمم

 نمیاد؟ خوابت -

 ...بخوابیم بریم. چرا -
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 زمین رو رفت برداشت پتوشو و بالشت امیر دیشب. نیست جاش تو امیر دیدم اومدم خودم به. شدم بیدار صبح

 شقیع شکست مگه اخه! خیسه؟ بالشتش دیدم کنم جمع پتوشو و بالشت رفتم. خوابیدم تختش رو منم خوابید

 گفتم. نبود. بیرون رفتم میکنه؟ رفتار دخترا مث چرا اینکه یا مردم؟ من مثال یا. خورده

 امیر -

 گفتم. سمتش رفتم. روشنه دستشویی برق دیدم

 گفت میکرد خشک حوله با دستاشو که همینطور و بیرون اومد. امیر -

 سالم شدی؟ بیدار -

 چیه این. سالم -

 گفت. کردم اشاره بود دستم که بالشتی به بعد

 همبرگره -

 چیه این. نکن مسخره-

 رو تا دو این فرق نیستم بلد من. برگه چیز ببخشید -

 خیسه؟ چرا. امیر -

 ...میزنن پنیر برگه چیز به چون -

 زدم داد

 خیسه؟ بالشت این چرا. امیر -

 گفت تعجب با

 خیسه؟ چی؟ -

 کردی؟ گریه امیر -

 گفت و خندید

 میکنن گریه هم مردا مگه -

 گفت. گرفتم دستشو که شه رد بغلم از اومد

 نزار سرم به سر. ندارم حوصله و حال اصال مستانه -
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 سالمتی؟ به کجا. پوشیدی بیرونی لباسای چرا -

 میریم هم با -

 اه. خیسه بالشتت چرا کجا؟ -

 بغلش تو کشید منو سریع و سمتم برگشت

 امیر؟ خوبی -

 گفت موهامو روی کشید دست

 باشه تومار یه(  سرم به زد اروم رو دستش) تو این ممکنه گفت من به دکتر دیروز... مستانه -

 گفتم. سمتش برگشتم

 مگه؟ چیه. باشه خوب -

 بدم دستت از دوباره نمیخوام. کردم پیدا رو تو تازه من مستانه -

 گفت. ریختم اشک اروم و اش سینه به چسبوندم سرمو و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 .نکن گریه علی به رو تو مستانه -

 گفتم. لپم روی گذاشت دستشو بعد

 نبینم رو تو دیگه اینکه از ولی. ندارم ای واهمه بمیرم اینکه از من امیر -

 گفتم و دادم فشار بهش بیشتر خودمو

 میترسم. امیر میترسم -

 گفت و کرد بوس پیشونیمو

 ...نیست چیزی ایشاال آی آر ام بریم -

 گفتم و نشستم بیمارستان تخت روی. اتاق توی اومد امیر

 چیشد؟ -

 گفتم. بود ناراحت قیافش

 رفتنیم؟ خداروشکر -

 گفت اخم با
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 موندنیی شما نخیر، -

 گفتم. شدم خوشحال

 ...یعنی -

 تری سالم منم از شما. بله -

 گفتم. کرد بوس پیشونیمو و نزدیک اومد بعد

 میشدما راحت میمردم اااه-

 گفت و دهنم روی گذاشت دستشو

 میکنما قهر بگی اینجوری دیگه بار یه اگه -

 گفتم و زدم کنار دهنم جلو از دستشو. خندیدم

 میکنن؟ قهر هم مردا مگه -

 میبینی کردم قهر وقتی -

 ...خنده زیر زدیم پقی هم با دوتایی

 دیگه میایم. دادیا پیچ سه گیر هستی بابا آی -

 هفت ساعت ما خونه امشب بگو بزنگ هم امیر به پس -

 ها شیشه ساعت -

 بگو بهش. نداره عب -

 دارم شمارشو من مگه بگو تو -

 خونشون دم برو -

 گفت. خندیدم ریزی

 میری؟-

 اره -

 ...خدافظ باشه-
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 بغل رادوین میز عرض میشد که چپ سمت. امیر راست سمت. هم روی روبه هستی و من. بودیم نشسته میز سر

 گفتم هستی به. من و امیر بعد. هاوش بعد و هومن بعد و هستی رادوین

 توعه؟ دستپخت-

 دیگه اره -

 گفتم و انداختم غذا به نگاه یه

 ایی-

 گفتم هستی به بعد

 شدم سیر اممم -

 نکن مسخره -

 گفت. خوردم آب کلی دادن قورت بعد. دهنم تو کردم رو قاشق و خندیدم

 چته-

 گفتم و کردم اشاره دهنم به

 سوختم.. سوخ -

 گفتم گلگی با

 !میریزن؟ فلفل قیمه تو-

 .گفت. صورتش تو زد

 سرم بر خاک -

 گفت امیر

 من؟ ها؟ -

 گفت هومن

 تو خود اره -

 تازه. شریکمه کنم؟ چیکار رو امین -

 .گفت و کرد نگاهی من به
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 میکنه کار اونجا هم خانم مستانه -

 بگو هم امین به. باشید اونجا مستانه و تو خب -

 گفتم

 خبره چه -

 گفتم. داد توضیح برام امیر

 کانادا؟ میری هستی -

 سال چند برای. اره -

 گفت رادوین

 بمونم خاله پیش میخوام نمیام من -

 گفت هستی

 دنبالش میفرستیم یکیو بعد بشیم جاگیر ما تا دار نگه رو چند رو رادوین -

 ببرمش بیام کی از -

 امروز -

 گفتم تعجب با

 !چی؟ -

 اره -

 شما یا خودمون؟ خونه -

 هیشکدوم -

 چی؟ پس -

 فروختیم رو اینجا و اینا مامان خونه. کنن زندگی میخوام علی و ثنا که رو شما خونه -

 کردی؟ منم فکر اصال کنم؟ زندگی کجا من خب -

 توعه مشکل -

 گفتم چونمو زیر گذاشتم دستمو
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 خدا هعی -

 گفت امیر

 من؟ پیش بیاید میخواید -

 گفت. کرد نگاش ریز چشمای با هستی

 تنها خونه یه تو مجرد پسر و دختر که نمیشه امیر آقا -

 دارید؟ شک خواهرتون و من به شما ینی -

 ...مستانه به ولی نه که شما به -

 گفتم و کردم پرت رو قاشق

 !میکنه؟ شک خواهرشم به آدم. به به -

 نه که چرا -

 کنم؟ ازدواج نمیخوام چی واسه من کردی فک -

 میاد بده پسرا از اینکه خاطر به -

 گفتم و گرفتم دستشو منم. پام با زد یدونه میز زیر از امیر

 میاد؟ بدم چی خاطر به ولی. اینه یکیش -

 اهم -

 نیستن بد که پسرا همه ولی. حاال خوب -

 گفت هستی. داد فشار دستمو امیر

 شده عوض کامال فکرت طرز -

 گفتم. خندید بعد

 مار زهره -

 گفتم. اتاقش تو رفت قهر حالت با و شد بلند هستی

 نکن قهر شما گفتم چیزی یه مرغ شتر حاال. اااه -

 گفتم. کرد نگام اخم با هومن
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 اژدها خشم -

 مستانه -

 هوم-

 بیار در دلش از -

 زدم داد

 عشقم -

 گفت و بیرون آورد اتاقش از یکم سرشو

 منی؟ با -

 گفتم و کردم اشاره امیر به

 باش راحت تو امیرم با نه -

 گفتم. اتاقش تو رفت. خندیدن امیر و هاوش

 زندگی. نفسم. عزیزم -

 گفتم. بیرون آورد سرشو هستی

 بده جواب بگو امیر به هستی -

 گفتم که اتاق تو بره عصبانیت با اومد هستی

 بودم تو با بابا خخخ -

 گفت. بیرون اومد اتاق از و داد رضایت باالخره هستی

 ها باشه آخرت دفعه -

 گفت. زدم دار صدا پوزخند فقط من

 چیه -

 !...هیچ -

 به سرمو. پشت رادوین و بودیم جلو امیر و من. برد خوابش ماشین تو رادوین. اینا امیر خونه رفتیم رادوین با

 گفت امیر. بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی
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 مستانه -

 هوم -

 کنی؟ چیکار رادوین با میخوای -

 ...بزارم کم براش اگه لوسه خیلی رادوین چون. میکرد چیکار براش مامانش ببینم باید -

 گفت امیر

 میکنم کمکت منم. نترس -

 گفت بعد

 کنیم؟ بازی میای -

 بازی؟ چه -

 بازی خاله -

 گفت. خندیدم

 میخندی؟ چیه -

 تو؟ و من! بازی؟ خاله -

 بچه اونم مامان تو بابا من. رادوین با دیگه اره -

 گفتم

 میاد بدم خیلی. ندارم دوست بچه من. نه -

 گفت و کشید لپم به دستشو

 بعد و) مامانش از بیشتر( کرد اشاره رادوین به) رو بچه(کرد اشاره خودش به) باباش میکنی حسودی یا میاد بدت -

 باشه؟ داشته دوست( کرد اشاره من به

 گفت. خندیدم

 هست؟ هم تو از تر داشتنی دوست کسی اصال میشه؟ مگه -

 گفت مدت یه بعد. شدم خیره بهش. زدم لبخندی

 چیه؟ هوم؟ -
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 کنم؟ نگات نمیتونم -

 بدی هزینشو باید -

 !!چی؟؟ -

 گفت. کردم بوس لپشو و خندیدم. کرد اشاره لپش به بعد

 بدی بوس یه باید دقیقه یه هر حاال. آفرین -

 بابا برو عع -

 گفت. دادم لم صندلی به و

 نمیدی؟ ینی. آهان -

 نوچ -

 هرته؟ شهر مگه -

 گفتم هام خنده وسط. خندیدم. داد قلقلکم و شکمم سمت آورد دستشو بعد

 بابا ای... نکن.... دیوونه نکن -

 کشید دستشو سریع امیر رادوین صدای با

 ...آب -

 گفتم. سمتش برگشتم

 خاله؟ میخوای چی -

 ...آب یکم -

 ...که نداریم آب -

 میخوام آب من -

 گفتم و کردم دراز دستامو

 خونه برسیم تا بخواب بغلم بیا فعال -. 

 مونده؟ قد چه... عمو -

 برسیم تا بخواب خاله بغل برو. میرسیم االن کم -
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 گفت امیر. برد خوابش دقیقه چند بعد. بغلم اومد رادوین

 ...مستانه -

 بله -

 میاد بهت داری بچه -

 گفت و خندید. بازوش تو زدم یدونه

 خانوم مامان شدی خوب خیلی -

 نده حرصم. امیر -

 دیدی کجاشو حاال -

 من جون به رو تو. تروخدا -

 گفتم. کرد اخم فقط و نگفت چیزی

 چیشد؟ -

 خوردی قسم خودتو جون باشه آخرت بار -

 اقا چشم -

 گفت. زد لبخند

 خانم آفرین -

 مونده امیرچقد -

 کنم چیکار بابا -

 میری03 سرعت با داری آخه -

 میزنه ریب. خرابه ماشین -

 گفتم

 میاد خوابم. گرمه ماشین فضای. امیر -

 بخواب خوب -

 بخیر شب فعال -
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 ...خوابیدم گرفتم بعد

*** 

 بارون. شب نصفه دو. انداختم ساعت به نگاهی. بود خیابون تو ما ماشین فقط تاریک جا همه. شدم خیره جلو به

 انگار! کجاس؟ اینجا اصال بابا ای. خواب خودش و بود خواب بغلش رادوین. کردم نگاهی مستانه به. بود اومده هم

 .شدیم گم

 یه مسر پشت از کردم حس یهو! کجاست اینجا نیست معلوم اصال. کنم بررسی رو وضعیت تا شدم پیاده ماشین از

 زیتی چیز دیدم. ماشین از تر دور و زمین روی شدم پرت که چیشد نمیدونم ولی صدا سمت برگشتم. میاد صدایی

 ...میکردیم مقابله دومون هر. گرفتم رو یارو دست که ام سینه سمت میاد داره

*** 

 .درگیرن هم با نفر دو تر جلو دیدم کردم که توجه. نیست ماشین تو امیر دیدم. شدم بیدار فریاد و داد صدای با

 زد داد بود افتاده پایین که که دیدم. سمتشون رفتم و برداشتم رو فرمون قفل

 نیااااا مستانه،-

 رپ بود معلوم که صورتش. شد زمین پخش که صورتش تو کوبوندم رو فرمون قفل کردم هول. برگشت یارو اون

 رامی. یارو رو انداختم نورشو و آوردم در موبایلمو لرزون دستایی با! چی؟ باشم زده رو امیر اگ. بود گرفته رو خونه

 گفتم گریه با. بود امیر. گرفتم یارو یکی اون روی. نبود

 خوبی؟... امیر -

 .گفت. کرد نگاه بهم و سمتم اومد

 بیرون؟ اومدی چرا! خوبی؟ تو -

 گفتیم تعجب با امیر و من. یارو اون سمت گرفت گوشیو نور

 !کامران؟ -

 گفت و شد بلند زمین رو از کامران

 تاتون دو هر به لعنت -

 گفتم. میکردیم نگاه بهش امیر و من. دوید و شد بلند بعد

 ...امیر -

 جونم -
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 میترسم -

 گفت و کمرم دور انداخت دستشو

 نترس... عشقم نترس -

 کجاییم؟ ما. امیر -

 تاریکه جا همه. نیست معلوم -

 میکنی؟ چیکار االن -

 هک برم اومدم. بود تنها ماشین تو چون بود ترسیده رادوین. ماشین سمت برگشتیم امیر و من. اومد جیغ صدای

 گفت و گرفت دستمو امیر

 نرو تنهایی -

 گفت رادوین. قبلیمون جای سر نشستیم. ماشین سمت رفتیم هم با

 کجاییم؟ ما االن خاله؟ بودید کجا -

 گمشدیم هیچی -

 چی؟ -

 گفتم امیر به رو

 میریم؟ کجا االن. امیر -

 گفت و کرد فرو موهاش توی دستشو

 شه صبح وایسیم باید. نمیدونم -

. باال کشید رو ها شیشه. کرد خاموش چراغاشو و کرد خاموش بعد. تر بغل رفت یکم و کرد روشن رو ماشین

 گفت. خوابوندم و عقب صندلی بردم رو رادوین

 سردمه -

 گفت امیر روش بندازم تا آوردم در کاپشنمو

 بنداز اینو. عزیزم میکنی یخ تو -

 گفت. روش انداختم رو امیر کاپشن
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 سرده خیلی. خاله -

 هتاز بود تنم نازک مانتوی یه. جلو صدلی رفتم منم. برد خوابش دقیقه چند بعد. روش انداختم خودمم کاپشن

 گفت امیر. لرزیدم خودم به! تاپ زیرشم

 سردته؟ -

 خیلی -

 بغلم؟ بیای میخوای -

 گفتم خواسته خدا از منم

 اوهوم -

 گفتم. کرد بغل محکم منو اونم. اش سینه رو گذاشتم سرمو. بغلش تو رفتم. کرد باز دستاشو بعد

 نیست؟ سردت چی؟ تو. امیر -

 نه -

 سردته ولی -

 گرمم بغلمی تو تو وقتی -

 جدی؟ -

 اره -

 گفت. کردم بوس پیشونیشو

 مردی؟ -

 میکنن؟ بوس پیشونیو مردا مگه چرا؟ -

 نمیگذرم ازت کن اعتماد من به یعنی. اعتماده نشونه پیشونی -

 گفتم و کردم بوسش دیگه بار یه

 میزنم بوس با حرفمو -

 گفتم. خندیدیم

 نمیخوابی؟ -
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 میمونم بیدار اونموقع تا. میزنه آفتاب دیگه ساعت سه. نه -

 چرا؟ -

 نشه چیزی اونموقع مثل وقت یه -

 گفتم. لرزید

 سردته؟ -

 اره -

 میشی؟ گرم چجوری -

 گفت و کرد نگام شیطونی لبخند با

 کنم؟ گرم خودمو -

 اره -

 گفت و گرفت قاب صورتمو دستاش با

 نمیپریرم رو اعتراض بعدا. گفتیا خودت -

 فتر عقب بعد. موهاش تو کردم فرو دستامو. شدم گرم بعد و کشید تیر پام نوک تا سرم فرق از....  و جلو اومد بعد

 گفت و

 .کنی رانندگی تو زد آفتاب که بخواب -

 چشم -

 ...برد خوابم. اش سینه رو گذاشتم و سرمو بعد

 .شدم بیدار رادوین صدای با

 .خوابیدی عمو بغل تو چرا خاله -

 پرسید رادوین دوباره. چی موضوع فهمیدم یهو و شدم اونور و اینور یکم

 خوابیدی؟ عمو بغل چرا میگم. خاله -

 و ادهد تکیه صندلی به سرشو امیر دیدم ولی بگه چیزی یه حداقل تا امیر به کردم رومو! بگم؟ چی این به حاال وای

 گفت رادوین. خوابه
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 ...میگم. خاله -

 گفتم

 نیست یادم میدونم چه. میپرسه هی عع-

 گفتم و بیرون اومدم بغلش از

 !کجاییم؟. پوووف -

 بپرس عمو از -

 توله بودم تو با مگه-

 سگم من مگه -

 باش ساکت دقیقه دو عع -

. بود دب دیشب خیلی... خلوت کوچه. شدم پیاده و کردم باز رو در. قفله در دیدم کجاییم ببینم شم پیاده اومدم بعد

 گفت رادوین. نشستم دوباره

 گشنمه خاله -

 گفتم و بهش دادم پول. بود بقالی یه کوچه اونور بغلمون

 بخر میخوای چی هر برو -

 به زدم دستمو تا و روش شدم دوال. میشه خشک گردنش دیدم. امیر به کردم رو. بقالی سمت رفت و پایین دوید

 گفتم. دستم رو گذشتن دستشو و زد لبخند کنم صاف گردنشو تا صورتش

 نخوابیا میخواستی -

 گفت و خندید

 بودم بسته چشمامو. نبودم خواب -

 شم ضایع رادوین جلو من میخواستی خوب؟ چرا -

 گفتم. خنده زیر زد پقی و کرد باز چشماشو

 خوابیدی عمو بغل چرا میگه بهم توله بودم وضعیتی چه تو نمیدونی. چیه -

 گفتم. خندید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

143 

 

 بودی بسته چشماتو چرا حاال -

 داره دلیل مگه همینجوری -

 نبینم خوشگلتو چشای اون میخواستی -

 گفت. کرد نگاه لبخند با

 بمیرم باید منم نباشن چشما این اما. میشه خالصه تو چشمای تو من دنیای -

 گفت. زدم لبخند منم

 میشه شلوغ داره کوچه. کنار بری چیه نظرت -

 گفتم. عقب رفتم

 نیومد چرا رادی -

 گفت و کرد باز رو ماشین در موقع همین

 شدم سیر اخیش -

 شکر رو خدا خوب -

 گفتم. کرد روشن رو ماشین و خندید امیر

 بشینم من پاشو نبودی؟ بیدار االن تا شب مگه -

 بهتره برم من شدیم گم. نمیخواد نه -

 ...اخه -

 میخوابم خونه رفتیم. نمیخواد میگم -

 باشه -

 زدم غر هستی مثل چرا نمیدونم منم. خونه تو دوید رادوین رسیدیم وقتی. افتادیم راه بعد

 میاره در منو پدر مامانت زمین بخوری. بچه نکن -

 گفت. سمتش برگشتم. شدم متوقف که گرفت دستمو امیر یهو

 بره بزا کن ولش -

 واویال شه چیزیش رادوین اگه حاال اعصابم رو میره یورتمه همینجوری خودش هستی اخه -
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 گفت رادوین. خونه تو رفتیم هم با

 کنیم چیکار االن خوب -

 کن بازی مبل رو بشین -

 ...اخه -

 بشین بگیر! ندارما اعصاب -

 گفت و اومد امیر. اشپزخونه تو رفتم. نشست اخم با رادوین

 داره گناه نکن اذیت رو بچه... مستانه -

 گفتم و برگشتم کالفه قیافه با

 کنه شیطونی بخواد میکنه اذیت خیلی اخه -

 گفتم. خندید

 چیه؟ هوم؟-

 میدادی یادش رو چیزا این خودت تو -

 جدی؟ -

 اره -

 .هستی بیچاره. من مامان بیچاره. میکشنا سختی ماماناچقد وای -

 گفت رادوین

 ...خاله-

 ساعت دو تا میتونی ببینم بشین ساکت -

 گفتم. میکرد نگام لبخند با داشت که کردم نگاه امیر به

 چیه؟ -

 گفت چشمامو تو زد زل و نزدیکم اومد

 رادوینی مامان تو انگار! شدی مامانا عین-

 گفت. کردم نگاش فقط
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 بخوابم من باشه ساکت بگید بچتون به خانم مامان -

 بابا چشم -

 گفت. برگردوندم رومو و گرفتم دهنمو جلو یهو

 گفتی چی -

 چشم گفتم -

 گفت و خندید

 کنید کنترل رو بچتون خانم مامان. بخوابه رفت بابا -

 هاگ تا دستم دم گذاشتم شال به و کردم عوض لباسامو. بست رو در و اتاقش تو رفت. شد دور از که فهمیدم بعد

 گفت. رادوین بغل نشستم. شد بیدار امیر

 کنیم چیکار. خاله خوب -

 آوردی؟ تبلتتو -

 نوچ -

 بابا ای -

 گفتم. امروز من میکنم بابا بابا همش بابا ای! بابا ای گفتم

 کنیم؟ چیکار داری دوس. اممم -

 نمیدونم -

 رفته سر منم حوصله -

 گفت. پیانو سمت رفت و پایین پرید مبل از یهو

 میزنه؟ امیر -

 میزنه امیر آقا بله... امیر آقا -

 گفتم و سمتش رفتم. داد بلندی صدای یه که روش گذاشت دستشو یهو

 !باشی؟ ساکت باید بخوابه رفته امیر فهمی نمی بمیری -

 گفت اخم با
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 نداری؟ دوست امیر از بیشتر منو مگه -

 که چیشد نمیدونم. بستم چشمامو و کشیدم دراز تخت روی. میالد اتاق سمت رفتم و نگفتم چیزی! نع که معلوم

 ...برد خوابم

 پریدم خواب از امیر صدای با

 بچه نکن. خوابه خاله رادوین نکن -

 .بیرون رفتم! صبحه؟ ده االن خوابیدم صبح هفت ساعت من یعنی اووو. شدم بلند و کشیدم صورتم به دستی

 ره. کردم سرفه تک یه اخم با و جلو رفتم. میزد غر ها بابا مثل جدی جدی هم امیر میپرید اونور به اینور از رادوین

 گفتم و رادوین سمت رفتم. شدن متوقف بودن که جور هر و سمتم برگشتن تاشون دو

 کردی؟ اذیت رو عمو -

 نه -

 ببینم بزار

 گفتم و امیر سمت برگشتم

 !کرد؟ اذیتت عمو -

 ببخشش شما کرد کاری هر. خاله نه -

 چهب پیش خودش هم که ببخش شما میگه جوری باباشون کنن تنبیه رو بچشون میخوان که مامانایی عین دقیقا

 گفتم. بخشه می که مادر هم میشه عزیز

 آهان -

 گفت و شد بلند امیر

 رادوین؟ پارک بریم میخوای -

 اره -

 بریم پاشو پس -

 گفت من به رو

 خانم؟ مستانه میای شما -

 اره -
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 ترف رادوین و هم بغل نیمکت یه تو نشستیم امیر و من. کودکان قسمت پارک رفتیم. شدم حاضر و شدم بلند

 گفتم. کنه بازی

 شدی بابا میکنم فک جدی جدی میزنی حرف رادوین با وقتی امیر -

 شدی مامانا شبیه. خیلی. شده زنا شبیه رفتارات هم تو -

 گفت. زدم لبخندی و کردم نگاه بهش

 کنی تنبیه رو رادوین میخوای مامانا، مثل دقیقا -

 گفتم. خندید بعد

 نیشی باحال خیلی تو -

 پرسید ازم،

 نیست؟. شیرینیه حس -

 اصال میشه خوب حالش آدم. چرا -

 گفتم. هام شونه دور انداخت دستشو و خندید

 همن عاشق هم خوب هم ما ی قصه بابای و مامان که اینه خوبیش -

 گفت. شد خیره مبهم نقطه یه به

 چشیم نمی رو زندگی و داشتنو بچه مزه که ما... ولی -

 چرا -

 نزاریم پا سوگندش رو داده دستور عشقم چون -

 گفت. کردم نگاه بهش ناراحتی با

 بیخیال -

 گفتم و کشیدم نفسی. کرد تماشا رو رادوین و وایساد من به پشت و شد بلند بعد

 هعی -

 گفتم. امیر سمت رفتم و شدم بلند

 ...میتونی و مردیو شما باالخره میکنی؟ عمل عشقت حرف به چرا شما -
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 دیگه چیز واسه نه میخوام خودش واسه اونور کنم ثابت بهش میخوام -

 میدونه اون ولی -

 گفت. کرد نگاه پایین به و جیبش کردتو دستاشو

 یه خاطر به بذارا پا اش نامه سوگند روی که کنم زورش ندارم دوست. کنه ازدواج من با کنم زورش ندارم دوست -

 ارزش بی نفر

 گفتم و گرفتم دستشو. بشینه بره اومد

 زندگیشی تو. دنیاشی تو. براش نیستی ارزش بی تو ببین-

 گفتم. کرد نگام لبخند با

 بذاره پا اش نامه سوگند رو نمیخواد و لجبازه خیلی خیلی خوب ولی -

 گفتم اروم بعد

 بمونی؟ باهاش عمر آخر تا میدی قول میمونی؟ پاش به تو -

 گفت و داد تکون سری

 شم جدا ازت اگه نامردم قسم خدا به -

 گفت امیر به رو و سمتمون اومد رادوین. نشستیم رفتیم دوباره. زدم لبخند

 میخوام بستنی عمو. بابا میگم میگم چی... بابا -

 .گفت امیر بعد و کردیم نگاه بهم لبخند با امیر و من

 بخریم بریم هم با بیا -

 گفتم. سمتم اومد مرد یه. بخرن بستنی رفتن هم با. کرد دراز دستشو بعد

 بفرمایید -

 گفت و کرد نگام یکم

 مستانه؟ -

 گفتم و نیمکت روی از شدم بلند گفت که رو اسمم.  میومد آشنا قیافش

 کیی؟ تو.. تو-
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 نمیشناسی؟ منو. مستانه -

 میشناسی؟ منو کجا از... تو -

 ...من-

 گفت. سمتش برگشتم. کرد صدام امیر دیدم یهو

 ...مستا -

 گفت و شد نزدیکمون بعد

 کردی فک! بیرون؟ میای راحت خیال با نیست هم هستی مردن بابات و مامان. میکنی غلطی چه اینجا تو -

 !مرده؟ مستانه

 بیرون؟ بیام خونه از ندارم حق -

 گفت امیر. عقب رفتم که بزند دست من به اومد

 ببین اینجا رو بچه این. گمشو برو. میالد -

 گفت! بود؟ کی میالد... میالد

 دایی بغلم بیا الهی شماست؟ ی بچه -

 گفت امیر

 هستیه بچه -

 گفت رادوین

 بودی؟ نمرده مگه میالد دایی -

 امیرم دوست ولی هست میالد اسمم من. میالدتم دایی شبیه من -

 گفت. کنه بازی رفت رادوین منه؟ داداش این یعنی! دایی؟

 .نیست یادت منو چی برا. میالدم من مستانه -

 گفتم. گرفتم دستشو و امیر سمت رفتم

 بریم بیا تروخدا. امیر -

 باش اروم تو باشه. باشه -
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 گفت و کشید دستمو میالد که بریم اومدیم بعد

 ببری؟ پیشم از همینجوری خواهرمو میدارم مگه -

 گفت امیر

 داره انتخاب حق خودش مستانه -

 گفت و کرد من به رو میالد

 ور امیر اگه ولی. ببینی رو امیر نمیزارم ماه تا سال کنی انتخاب منو اگه. کن انتخاب یکیو امیر و من بین از -

 سالمت به برو کنی انتخابات

 گفتم میچرخوندم تا دو این بین نگاهمو

 .امیر -

 گفتم. زد لبخندی امیر

 نمیشناسم رو آقا این من -

 گفت تعجب با امیر

 نمیاد؟ یادت رو میالد چطور. شناختی دیدی کیو هر که تو -

 گفت امیر به رو میالد

 شده؟ چی مگه -

 بود گرفته فراموشی... مستانه -

 گفت. کرد نگاه منو شده گرد چشمای با میالد

. یمریخت کرم اونهمه نمیاد یادت! امیرم؟ تنی داداش میکردیم فکر نمیاد یادت. تنیت داداش. میالدم من مستانه-

 نمیاد؟ یادت. شمال رفتیم. شیطونی اونهمه

 گفتم! نمیاد یادم. کردم فکر یکم

 بریم امیر -

 ....مستانه -میالد

 ...بریم بریم... امیر-
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 گفت و گرفت دستمو امیر

 باشه؟. نه نرفته رادوین که وقتی تا ولی. بیا پیشمون بیای میخوای اگه. دارم خواهش یه ازت. میالد -

 گفت امیر. رادوین سمت رفتیم امیر با. داد تکون سری میالد

 باشه؟ دیگه بسه. بریم بیا عمو -

 دیگه نه -

 گفتم بود ریخته بهم اعصابم که منم

 ندارما اعصاب رادی بریم بیا د -

 ساعت. خونه تو رفتیم ماها و کرد باز کلید با رو در امیر. خونه رفتیم هم با و سمتم اومد بعد. کرد نگام اخم با

 گفت رادوین. بود ظهر دوازده

 بخوام میخوام من. خاله -

 خاله چی ناهار -

 نمیخورم-

 باشه -

 گفتم. کرد نگاه منو لبخند با امیر. خوابید و میالد قبلی اتاق تو رفت

 چیه باز -

 گفت نزدیکمو اومد

. یداشت دوست رو میالد خیلی تو چون. میکنی انتخاب اونا کردم فکر خودش، یا من یا گفت بهت میالد که امروز -

 کنم چیکار خوشحالی از نمیدونستم کردی انتخاب منو وقتی ولی

 گفتم لبخند با

 ...امیر -

 جونم -

 کنم لهت دارم دوست بیشتر میگذره، هرچی چرا نمیدونم -

 کنی؟ له منو میخوای -
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 گفتم و خندیدم

 کنم بغلت سفت که اینه منظورم -

 گفتم. خندید

 .خوابیدی هم ده تا هفت بودی بیدار هفت ساعت تا. بخواب برو هم تو -

 نیم و هشت تا هفت -

 نمیزاره رادی. سرم تو خاک -

 خوابیدی ده تا شما خود ولی -

 گفتم. خندیدم

 میاد خوابم االن تازه -

 میدی؟ پز. خو بخواب برو -

 ...خوابیدم و کاناپه تو رفتم بعد. کردم بوس اشو گونه و خندیدم

 گفت و گذاشت دستگاه توی رو دی سی امیر

 مطمعنی؟ ترسی؟ نمی رادی -

 .نمیترسم. عمو نه -

 وسط من. نشست بغلم هم رادی بغلش رفتم من. نفره سه مبل روی نشست اومد و کرد خاموش رو برقا. خندید

 گفت رادی که بود فیلم وسطای. یوهاهاها وحشتناک فیلم. شب نصف سه ساعت. بودم

 کن بغلم. میترسم خاله -

 گفت. کردم بغلش

 نمیترسی بابامی مثل تو! تو؟ بغل بیام عمو. میترسم بازم نه -

 میترسم من مگه -

 میترسه مامانم ولی نه، -

 گفت امیر

 من بغل بیا عمو، بیا -
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 گفت اروم امیر شد، تموم فیلم اینکه بعد. امیر بغل رفت بعد

 مستانه -

 ها -

 میخوابه کجا رادوین -

 رفت؟ خوابش -

 اره-

 من به بدتش-

 موهاشو. شدم بیدار صبح. خوابیدم و کردم عوض لباسامو. میخوابیدیم که اتاقی توی رفتم و گرفتم رو رادوین

 شنیدم رو امیر صدای. کردم دم چایی. آشپزخونه سمت رفتم. بودن خواب همه. بیرون رفتم و کردم شونه

 خیز سحر خانم به به -

 گفتم. سمتش برگشتم

 سالم علیک -

 خانمی؟ احوال و حال سالم. میخوام معذرت اوه -

 دادم جواب و سمتش رفتم. اومد گوشیم صدای. خندیدم

 الو -

 خاله خوبی سالم الو -

 خوبی؟ شما خوبم من. خاله سالم -

 عزیزم اره -

 داشتین کاری -

 میای؟. نره سر حوصلش و بیاد رادوین اینکه برا. گرفتم خانوادگی همی دور یه امشب -

 همی؟ دور -

 بیاد بگو امیرم آقا به. اره -

 گفتم و کردم نگاهی امیر به
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 بیاد؟ امیرم آقا -

 گفتم. نمیام من بگو میگفت دست اشاره با

 میشیم مزاحمتون گفت کرد تشکر امیر آقا -

 .کرد اخم امیر

 خدافظ فعال پس. خاله باشه -

 خدافظ -

 گفت. خندیدم و کردم قطع

 بدی؟ حرصم میاد دلت چیه؟ -

 اره اره. اره -

 میفهمی خوردی حرص خودت وقتی -

 ...مهمونی توی ولی. گفت چی نفهمیدم اول

 گفتم. بود اخم همینجوری امیر. زدیم رو در زنگ

 دیگه کن باز اخماتو. خو ببخشید. امیر -

 گفت یهو خالم علیک و سالم بعد و تو رفتم. بگیم ای دیگه چیز نداد فرصت و شد باز در

 میاین بهم چقد. ماشاله -

 گفتم. میکرد نگام حرص با. مهدیه سمت رفتم. شدیم دور هم از اروم بعد و کردیم نگاه بهم تعجب با امیر و من

 خوبی؟. مهدیه سالم -

 !شده؟ همچین چیشده! عع -

 چیشده مگه -

 هیچی -

 ورز به اومد مهدیه یهو. هم بغل نفره سه مبل روی نشستیم امیر و من بود جور هر باالخره. محیا بغل پرید رادوین

. کردم نگاه امیر به. امیر سمت برگشت و زد پوزخند یه من طرف به نشست که بعد. کرد جا تا دو ما بین خودشو

 که اتاق سمت رفتم و شدم بلند. مستانه روحت تو ای. زدن حرف به مهدیه با کرد شروع و زد پوزخند یه اونم

 گفت سالم از بعد. بود ناتنی البته. بود اونجا خالم پسر حسن
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 نکردی ازدواج هنوز تو ببینم، خوب -

 چی؟ تو. نه -

 ...متاه. نه منم -

 گفت. نداد ادامه ولی

 دارن کار شما با. مستانه -

 گفتم و نکردم توجهی. وایساده اتاق در دم امیر دیدم برگشتم

 متاهلی؟ -

 مجردم نیستم متاهل بگم میخواستم دیگه نه -

 اهان -

 گفت امیر

 بیا لحظه یه مستانه، -

 گفتم عصبانیت با و برگشتم

 دارم کار که میبینی -

 بیا لحظه یه خوب -

 گفت حسن که بزنم حرف حسن با خواستم دوباره توجه بدون

 دیگه داره چیکارت ببین برو. گو دروغ ای -

 گفت. رفتم امیر با! گو؟ دروغ چرا حاال

 میخوام معذرت من -

 بابت -

 ...مهدیه با اینکه -

 بیخیال. هه -

 شدیم بدبخت. مستانه -

 چرا -
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 دارن خبر تو و من بین عالقه از بیرونن که کسایی همه -

 گفتم. کردم نگاش بود طالبی اندازه که چشمایی با

 چجوری؟... چ... چ -

 انداخت چو فامیل تو اون شاید. بود فهمیده هستی -

 گفت. سرم رو زدم

 چیه مگه حاال -

 ببین حاال. میکنن مشخص من واس عقد تاریخ بیرون رفتیم که االن. بدن شوهر منو میخوان همینجوری اینا -

 گفتم. خندید

 داره؟ خنده وا -

 -اصلن نه

 ...شم عاشق من میکرد فکر کی معلوم. میکردن نگاه من به مهربونی با همه. بیرون رفتیم

 زهاندا چیه مگه خوب. کرد نگاه بود بیرون نصفش که موهاشم به اخم با. بود نشسته من روی به رو امیر شام، سر

 هنگا بهم تعجب با همه. نبود معلوم مومم تار یک که جلو کشیدم شالمو جوری. بیرونه موهام فقط دست کف یه

 ...پایین انداخت سرشو لبخند با امیر ولی کردن

*** 

 گفتم

 الو... بیرونم هستی... هستی -

 خونه دم میام االن. فرودگاهم تو من -

 خدافظ باشه. باشه -

 خدافظ خدافظ -

 ...خونه سمت دویدم و کردم قطع

 ایسادهو سرش باال لبخند با ترسا و زدن پیانو به کرد شروع امیر. کنم سکته بود نزدیک دیدم که چیزی دیدن با

 خوندن به کرد شروع امیر. بود

 خیالم تو از میشه رد یکی روز هر
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 حالم مشیه خوب خیالش با

 عاشقشم شاید هنوز، نمیدونم

 اون تا پنجره دم میشینم روز هر

 خیابون تو از بشه رد بیاد

 عاشقشم شاید هنوز نمیدونم

 داره تپش خیلی دیگه میزنه تند داره قلبم

 داره کشش خیلی میری تو که سمتی چرا پاهام

 شاید عاشقتم

 اینجام من نمیدونی که تو دره رو چرا چشمام

 دستام تو میزاری دستاتو تو که میبینم خواب تو

 شاید عاشقتم

 چشماش حالت خوابمه توی شب هر

 چشماش خجالت و شرم پر

 عاشقشم شاید هنوز نمیدونم

 بخوابم تا میکنم فک بهش شب هر

 خرابم کرده منو جوری یه

 عاشقشم شاید هنوز نمیدونم

 داره تپش خیلی دیگه میزنه تند داره قلبم

 داره کشش خیلی میری تو که سمتی چرا پاهام

 شاید عاشقتم

 اینجام من نمیدونی که تو دره رو چرا چشمام

 دستام تو میزاری دستاتو تو که میبینم خواب تو

 ...شاید عاشقتم
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 گفت و کرد نگاه ترسا چشمای به بعد

 عزیزم؟ داشتی دوست -

 عشقم بود عالی -

 خوردم وتاالپی خورد پیچ پام که برم اومدم. خنده زیر زدن تایی سه. بود نشسته مبل روی که دیدم رو مهدیس

 اومد امیر صدای. زمین

 اونجاس کسی -

 دید منو که برم سریع شم بلند اومدم

 تویی؟ مستانه ا -

 گفت. سمتش برگشتم و شدم بلند

 کردی؟ گریه چرا -

 خودمم وسایل. کردم جمع رو رادوین وسایل خونه تو رفتم. میکردم گریه داشتم فهمیدم و صورتم به زدم دست

 گفت و بست رو در امیر که بیرون برم در از اومدم و گرفتم رو رادوین دست برداشتم

 چته؟ -

 گفتم برگردم اینکه بدون

 رادوین دنبال میان االن بردار دستتو امیر، -

 ...یعنی -

 بردار دستتو. متنفرم ازت امیر -

 گفت. بیرون اومد رادوین دست از دستم و خودش سمت چرخوند منو حرکت یه با

 چیشده. مستانه -

 گفتم بعد و کشیدم عمیق نفس یه اول

 چون خدا به میشم؟ اویزونت من کردی فکر امیر میگفتی، بهم امیر. داری دوست رو ترسا نگفتی من به چرا -

 .شی خوشبخت ی بر میزارم دارم دوستت

 گفت و گرفت دستمو که بیرون برم اومدم و برگشتم

 دارم دوست رو تو من مستانه -
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 گفتم که بگه چیزی اومد. سمتش برگشتم

 رو اونها باید و داره خودشو های نیاز هم مردی هر. کنم ازدواج وجهی هیچ به نمیخوام من. میدم حق بهت امیر -

 .کنه طرف بر

 میکنی فکر اینطوری چرا مستانه -

 میشناسم رو مردا خوب اینکه برا -

 گفت رادوین. بیرون رفتم در از بعد

 ...چرا. خاله -

 نمیزنی حرفی هیچ هیشکیم به شو ساکت -

 شنیدم رو امیر صدای که برم اومدم. رفت گرفت تحویل رو رادوین وقتی. اومد هستی. بودم وایساده در دم

 تروخدا کن صبر تروخدا. مستانه -

 بابا خوشبخت برو. نخور قسم. امیر -

 کنم قانع رو وتو بزنم حرف تا بده زمان ذره یه فقط. فرصت یه فقط -

 گفتم. سمتش برگشتم

 ...کنی قانع منو دیقه دو عرض در تونستی اگر -

 نتونم اگه -

 !همیشه برای خدافظ... نتونه اگه -

 ...اخه -

 ...پس -

 قبول. باشه باشه -

 گفتم. اتاقش تو رفتیم

 شروع دودیقه -

 کرد شروع
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 تمرین داشتم دیدی که هم آهنگی و کلمات اون دارم دوست رو تو عزیزی برام که خودت جون به مستانه ببین -

 که ای هجمل اون حتی بتونم ترسا برای نمیخواستم بخدا بتونم برات توعه تولد و عیده که دیگه ماه یه تا میکردم

 .خندیدیم دیگه هم با آخر که دیدی داد ترسا که جوابی اون میکردم تمرین داشتم رو گفتم آخر

 .گفت بود التماس از پر انگار که چشماش با و مرد نگاه بهم

 تروخدا مستانه -

 گفتم

 بود؟ راست... همش -

 بود راست راسته بخدا -

 گفتم و پایین انداختم سرمو

 ...قبول. باشه -

 داد اس ام اس هستی که بود عصر

 طعم کردین مراقبت باباش و مامان مثل رادوین از که روزی چند این توی امیدوارم. امیر آقا سالم. مستانه سالم -

 ...و باشین کرده درک رو سقف یه زیر و خونه یه توی عشق با رو بچه نگهداری

 گفت. زد لبخندی دادم نشون که امیر به. بود ننوشته هیچی دیگه

 بیارین هم بچه کنین ازدواج هم با بگه میخواسته -

 !حتما. خندیدم

 سه... دوباره! نمیده جواب کسی! باو ای. گوشیش به زدم زنگ. نداد جواب کسی زدم در چی هر. سوگند خونه رفتم

 گفت. زدم هاشونو همسایه از یکی زنگ... باره

 بفرمایید-

 نیست؟ سوگند. سوگندم دوستای از یکی من. سالم -

 بود خونه چرا -

 بزنید رو در میشه... میشه -

 نمشناسم رو شما من -

 ام مستانه -
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 بفرمایید شمایی؟ جون مستانه -

 گفت سالم بعد و اومد همسایه. نداد جواب زدم در چی هر سوگند واحد سمت رفتم و تو رفتم. کرد باز رو در

 نیستن شاید خب -

 هست که کفشاشون ولی... نمیدونم -

 .کنه باز رو در بیاد سرایدار بگم من کن صبر -

 شده ولو خونه وسط سوگند. جلو رفتم. شدم خشک روم به رو صحنه دیدن با. کرد باز رو در سرایدار اومدن از بعد

 : خوندم و برداشتم بغلشو کاغذ لرزون دستایی با سریع. بود

 باشه المس ترمه میخواید اگر. بگید پلیس به و بیارین در بازی بخواین اینکه مگه امنه، جاش فعال منه، پیش ترمه «

 »کامران امضا. باشن من اختیار در سوگند یا مستانه یا شب یه باید

 .میومد داشت آگاه خود نا اشکام

 چیشده؟ دخترم چیشد -

 گفتم و گرفتم رو سوگند دست و کردم پاک اشکامو

 اورژانس بزنید زنگ میشه -

 باشه -

 زدم زنگ امیر به و برداشتم رو گوشیم. کیفم سمت بردم دستمو.  بود وایساده هنوز زنه اون ولی. رفتن بعد

 الو -

 خوبی؟ سالم الو -

 ...امیر -

 شده چیزی -

 بدو. سوگند خونه بیا -

 شده چی -

 گفتم گریه با

 ...بیا فقط... بیا فقط -
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 ...بود شده سفید بدنش تمام. شدم خیره سوگند به. کردم قطع رو گوشی بعد

*** 

 *امیر*

 دیدم. رسیدم دقیقه چند بعد. سوگند خونه سمت به کردم کج شرکت، از راهرو سریع و کردم قطع رو گوشی

 .خونه سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از سریع شده؟ چی یعنی. خونن در دم پلیس و آمبوالنس

 اقا کجا -

 گفتم و کردم نگاه سرباز به

 وایساده اونجا که خانومم اون نامزد من -

 دادم ادامه. کردم اشاره مستانه به و

 بیام گفت زد زنگ خودش -

 بفرمایید -

 کردم حرکت بود خون کاسه چشماش که مستانه سمت به و شدم خونه وارد

 *مستانه*

 من به بعد و کرد سالم میکرد سوال ازم که سرگرد از اول. سمتم اومد که دیدم رو امیر

 کین؟ ایشون - احمدی سرگرد

 هستم نامزدشون من -امیر

 .میدیم خبر بهتون میکنیم پیگیری ما. میگفتم داشتم. بله - احمدی سرگرد

 ...فقط ممنون - من

 از تمراقب برای. میفرستیم شما برای سرباز یه بیمارستان کنید منتقل رو خانم این. نمیشه چیزی نترسیدم -

 اجازه با فعال. ایشون

 گفت امیر. رفت و شد رد امیر کنار از و

 چیشده -

 گفت و کرد بغلم. دادم توضیح براش رو چیز همه هق هم با و بغلش پریدم
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 ....نترس مستانه نترس نمیشه چیزی -

 ...ترمه -

 بیمارستان؟ بریم نمیخوای. نیست چیزی میگم نترس مستانه -

 بریم -

 اورژانس دنبال و شد سوار هم خودش امیر و صندلی رو نشستم امیر کمک با. کردم حرکت امیر ماشین سمت به

 ...افتاد راه

 گفتم امیر به رو. کردم پر رو فرم و اطالعات رفتم. بیمارستان به رسیدیم ساعت نیم بعد

 بزنیم؟ زنگ هاوش به نظرت به -

 !نمیاد بر دستش از کاری! کانادا رفته االن اون! نه -

 کنیم چیکار -

 میکنه کمک پلیس. نترس -

 ببینم رو سوگند میخوام -

 میزارن ببینیم -

 گفت اخم با پرستار. کردم باز رو در. سوگند اتاق سمت رفتیم

 بفرمایید ببینم بیرون بفرمایید -

 ثانیه چند فقط -من

 بفرمایید کنه معاینش دکتر باید نمیشه اصال -

 گفت. بغلم نشست امیر. نشستم صندلی روی رفتم و بستم رو در

 مستانه؟ خوبی -

 گفتم و پیشش رفتم. اومد بیرون اتاق از سوگند دکتر. کن بخیر خودت خدایا. دادم تکون سری

 شده؟ چش دکتر اقای -

 مرخصه ببریدش بیاید میتونید ظهر از بعد میشه خوب ایشاال بود افتاده فشارش -

 .امیر سمت رفتم و کشیدم راحتی سر از نفسی
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 چیشد -

 مرخصه ظهر از بعد -

 خونه بریم بیا فعال شکر، رو خدا -

 نمیام من برو -

 شده سفید گچ مثل رنگت ببین که نمیشه -

 نداره عیب -

 نکن بازی لج بریم بیا -

 ...برد خوابم مبل همون روی خونه رسیدیم وقتی. نشستیم ماشین تو رفتیم. دادم تکون سری

*** 

 * امیر*

. یرونب رفتم و زدم صورتم و دست به آب یه. آشپزخونه تو رفتم و گذاشتم اپن روی رو سوییچ. برد خوابش مستانه

 دمکر بلند سرشو اروم. بود راحت جاش اینکه نه بود کرده عوض لباسشو نه. بود خواب خواب. مستانه سمت رفتم

 .تخت تو گذاشتمش اتاق تو بردم و کردم بلند اروم. نزدم دستی مانتوش به ولی. آوردم در سرش از رو شالش و

 خورد زنگ گوشیم. اومدم بیرون اتاق از

 بله -

 خوبی؟ سالم - امین

 چی تو اره سالم -

 نمیگیری خبر - امین

 خدا به درگیرم -

 هان؟ چی مستانه هیچی تو - امین

 بودم اون کارای درگیر -

 افتادیم عروسی یه سالمتی به به، به - امین

 بابا نه -
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 چی؟ پس - امین

 اومد مستانه صدای

 امیر -

 گفتم

 میزنم زنگ بهت امین -

 خدافظ باشه-

 ...اتاق سمت رفتم و کردم قطع

** 

 زدم داد کو؟ امیر. خوابیدم کم انقد چرا اصال. اینجام چرا وا. شدم بیدار خواب از

 امیر -

 گفت و شد باز اتاق در دقیقه چند بعد

 مستانه چیشده -

 چنده ساعت -

 !خوابیدی نشده ربع یه هنوز -

 ...بخوابم نمیخوام -

*** 

 و دمش بلند سریع.  میزد حرف امین با داشت امیر.  بخوابم که داشتم دوست نه برد می خوابم نه. بود خورد اعصابم

 خاله به زدم زنگ.  بیرون رفتم

 الو -

 خاله سالم الو -

 خوبی عزیزم سالم -

 شما پیش بیام میتونم من خاله ، مرسی -

 چی برای -
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 ... که ندارم خونه من خب -

 پس بودی کجا االن تا -

 گفتم یهو بعد.  کردم سکوت

 بودم اینا شادی پیش -

 دنبالت بیاد حسن میگم بده رو آدرس.  عزیزم باشه -

 مرسی باشه -

 گفت.  بود کرده قطع تازه رو تلفنش.  امیر سمت رفتم.  کردم جمع رو وسایلم.  دادم رو اینا شادی خونه آدرس و

 کردی کاله و شال کجا -

 اینا شادی خونه میرسونی منو -

 چرا؟ -

 خالم خونه برم میخوام.  دنبالم میاد حسن -

 ؟ حسن -

 خالم پسر -

 شم حاضر بزار خوب خیلی.  آهان -

 گفت و اومد دقیقه چند بعد. بیاد امیر تا موندم منتظر و مبل روی نشستم

 بریم؟ -

 اوهوم -

 باید . کردم خدافظی سرسرکی رسیدیم اینکه بعد.  عقب صندوق گذاشتم رو چمدونم.  شدیم ماشین سوار رفتیم

 داخل رفتم.  میکردم هماهنگ هم اینا شادی با

 نمیگری خبر!  خانوم شبنم به به -

 کمک شادی دوم مستانه اوال -

 چیشده -

 خب؟ دنبالم بیاد میخواد حسن ببین -
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 حسن -

 باشه؟ موندما اینجا مدت این منن.  خالمه پسر -

 باشه -

 بود امین.  در سمت رفتم.  اومد زنگ صدای.  خوردم بوروفن یه.  میکرد درد بدجور سرم.  آشپزخونه توی رفتم

 خانم شبنم سالم -

 مستانه!  نه شبنم!  بابا ای -

 !!!بودی شبنم االن نبود شبنم اگه خوبه وا -

 ... نمیکردین پیدا رو من شما اگه که اینه منظورت -

  همونص -

 برداشتمش.  خورد زنگ گوشیم

 الو -

 در دم بیا.  مستانه سالم الو -

 باشه -

 وقتی. افتادیم راه خاله خونه سمت به حسن با و شدم ماشین سوار.  در دم رفتم و کردم خدافظی ها بچه از

 ... خوابیدم فقط و اتاق سمت رفتم سریع علیک و سالم از بعد رسیدیم

*** 

 *امیر*

 دادم جواب.  خورد زنگ گوشیم

 الو -

 ریخت بهم رو روانم بازم سایه صدای

 عشقم سالم الــــو -

 ! سایه شو خفه -

 میزنی حرف من با اینطوری چرا!  عزیزم وا -
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 گفت لوسی لحن با و

 میاد؟ دلت-

 گفتم.  زد زنگ دوباره. کردم قطع رو گوشی عصبانیت با

 آوردی گیر کجا از منو شماره!  بابا ای-

 میاره گیر بخواد که هرجایی از آدم عشقشو شماره!  عزیزم -

 نمیشه اینجوری!  نه

 ببینمت میخوام -

 عشقم نه که چرا -

 بیام کجا -

 فوالن پارک بیا اووومممم -

 گمشو -

 ...ردک دیر انقدر چرا پس.  بیاد سایه تا نمیکت یه روی نشستم و رفتم. کردم حرکت پارک سمت به و کردم قطع و

*** 

 داری دوست کی هر جون شو خیال بی حسن -

 ! دیگه بریم بیا!  بابا ای -

 دوره ؟ چیکار که فوالن پارک بریم بعدشم!  ندارم حال -

 میکنیم تفریحیم یه بریم بیا -

 گفتم و کشیدم پوفی

 کنم عوض لباسمو تا بیرون گمشو پس -

 .بیرون رفتیم خونه از حسن با و پوشیدم لباس

.  بود ای افاده و فیس خیلی دیدم رو دختره یه دور از.  بیاد بگیره بستنی بره حسن تا بودم نشسته ماشین توی

 !امیره! امیر...  این...  اینکه..  عع پسر؟.  شد بلند پسره.  پسر یه سمت.  میره کجا ببینم تا کردم دنبالش

 گفت و ماشین تو نشست حسن
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 بریم؟ -

 دیگه. سایه دست داد رز شاخه یه. سمتش دویدم و بیرون اومدم ماشین از!  میگه چی که نمیشنیدم انگار ولی

 زدم داد اختیار بی.  شد ظاهر جلوم کامران که سمتشون برم اومدم.  بودم شده کفری

 امــــــیر -

*** 

 گفت و سمتم اومد.  بود دستش تو رزی گل.  اومد سمتم به سایه

 عزیزم سالم -

 گفتم و دادم پس بهش ولی.  کردم نگاهی بهش و گرفتم رو گل.  دستم داد رو گل و

 ؟ نفهمی خیلی میدونستی -

 اومد مستانه صدای

 امـــــیر -

 که سمتش برم اومدم.  میکرد تقال هم مستانه گرفته رو مستانه کامران دیدم

 پسر آقا کجا -

 ...شدم بیهوش و داد شوک بهم برق عین چیزی یه و

*** 

 امیر...  امیر-

 گفتم.  بود چشمم جلو سایه.  شدم بیدار مبهمی صدای با

 کجاست...  اینجا -

 گفت پوزخندی با

 ! زمین زیر -

 گفتم.  شد باز کامال چشمام

 ؟ کجاست مستانه!  فطرت پست -

 !دانیال اختیار در -
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 نمی در خونم میزدی کارد.  بستس پام و دست دیدم که شم بلند خواستم و اومد جوش به خونم حرفش این با

 ...یومد

*** 

 *مستانه*

 شدم بیدار دونفر صحبت صدای با

 کجاس؟ مستانه -

 !دانیال اختیار در -

 رامی.  نبینن منو تا چسبوندم دیوار به خودم.  میزنن حرف هم با دارن دختر یه و امیر دیدم.  دادم تکونی خودم به

 گفت

 میکنی؟ رو اینکارا چرا سایه -

 عاشقتم فهمیدی نمی!  دارم دوستت نمیفهمیدی چون -

 اس سایه اسمش پس ؟ بله بله

 ! فهمیدم می - امیر

 ! فهمیدی نمی -

 هان؟ میکنی چیکار دارم دوستت منم بگم اگه -

 گفت سایه بعد.  شد حکفرما سکوت لحظه یه

 میگی دروغ -

 ! خدا به مگم راست -

 ... مستانه پس -

 دارم دوسش مگم من که همینه واسه داره محبت کمبود اون!  کن ولش اونو -

 یقشو جلو برم خواستم ریخت بهم حسابی اعصابم.  مطمئنم.  شدم متنفر ازش مطمئنم...  زد که حرفی این با

 داد ادامه!  بدونم بیشعور این مورد در بیتر بزار!  نه ولی.  گوشش تو بزنم بچسبم

 ! عاشقتم من سایه -

 گفت و کرد نگاهی بهش سایه
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 دارم دوستت منم -

 گفت و زد لبخندی امیر

 خواستگاریت بیام ، بیام بیرون زنده اگه میدم قول -

 گفت و کرد باز رو امیر دستای پرید بالفاصله سایه

 کن فرار آسوده و راحت و بیرون بیا دقیقه پنج بعد.  بیرون بکشم ذو دانیال میرم من -

 عزیزم مرسی -

 تک بیرون بره خواست امیر تا.  نمیکردم گریه شکر رو خدا.  زدم صورتم به دست. رفت بیرون اتاق در از سایه

 تاسفمم نشونه به براش اخم با.  نگفتم چیزی پرید صورتش رنگ من دیدن با سمتم برگشتم. کردم آرومی ی سرفه

 هی که امیر صدای به و افتادم راه خروجی در سمت به راحتی به.  نبود کس هیچ.بیرون اومدم و دادم تکون سر

 دستم.  ودب رسیده بهم امیر بشم سوارش خواستم تا گرفتم تاکسی یه و بیرون رفتم.  نکردم اعتنایی میکرد صدام

 گفت و گرفت رو

 میری کجا -

 گفتم اعتنایی بی و سردی با

 نگرانمن خالم پسر و خالم االن!  خونه -

 ... که نیست مهم برات یعنی ؟ چی -

 گفت و شد پیاده ماشین از داره تاکسی یارو یهو

 داری چیکار مردم ناموس به آقا -

 گفت عصبانیت با امیر

 وسط این میگی چی تو -

 و امیر و من اومد پلیس ثانیه چند عرض در.  زد فقط امیر البته.  بود حسابی دعوای یه چون کشیدم کنار خودمو

 و رامی دعوای به و. نمیگفتم هیچی و پایین انداختم و سرمو من.  نشستیم سروان جناب اتاق تو رفتیم یارو اون

 گفت سروان جناب یهو که بودم اعتنا بی یارو

 خانم -

 بله -
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 میگید چی شما -

 گفتم و کردم نگاهی امیر به

 دارم شکایت من.  بود شده من مزاحم آقا این -

 گفت تاکسیه راننده

 ! بفرما -

 گفت امیر

 ... خیلی...  مستانه -

 ! آقا ساکت - سروان

 نامزدشم من ولی -امیر

 گفتم.  شدم شوکه زد که حرفی این از

 تاحاال کی از -

 !تاحاال پارسال از -

 گفت سروان جناب به رو بعد

 نمیدونه بود گرفته فراموشی ایشون -

 گفت سروان جناب

 داشتید؟ فراموشی شما -

 بله -

 آقاس این مقصر پس -

 گفت امیر به رو.  کرد اشاره تکسیه راننده به و

 ندارین شکایت شما -

 نخیر - امیر

 سالمت به -

 گفتم و سمتش برگشتم ریخت بهم اعصابم دیگه. دنبالم افتاد امیر باز.  اومدیم بیرون کالنتری در از
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 ؟ اینن از تر راحت دیگه دیگه زندگیت پی برو نداری؟ ناموس خودت نداری خانواده خودت تو -

 ناراحتی حرفا اون از تو آهان -

 نبیمنت دیگه -

 ...کردم حرکت خونه سمت به و نشستم سریع و گرفتم تاکسی یه و

 ببینه رو تو اومده یکی شو بیدار!  جان خاله مستانه -

 شبنمم ، نیستم مستانه من -

 ! شو بلند میگی چرت چرا -

 گفتم.  میدیدما شادیو خواب داشتم لعنتی.  کردم باز چشامو آروم

 ؟ خاله کیه -

 دارم کار مستانه با من میگه خانومه یه -

 نیس؟ شادی -

 میشناسم شادیو من عزیزم نه -

 ؟ چنده ساعت -

 صبه نه -

 در مد دیدنش بود رفته امیر که دختری همون دیدن با.  بیرون رفتم.  رسیدم وضعم و سر به یکم و شدم بلند آروم

 ! آره...  میخواد یا ؟ بیرون بکش امیر و من زندگی از پاتو بگه میخواد! ؟ بگه میخواد چی یعنی.  زد خشکم اتاق

 میره فتگ خاله.  جلو رفتم و کشیدم نفسی خیال این با.  نداریم نسبتی هم با امیر و من کردی اشتباه بگه میخواد

 گفت.  نشستم دختره جلوی و دادم تکون سری.  کنه درست شربت

 بودی مریضم تو میشناسمت من ولی!  نمیشناسی منو تو جون مستانه -

 ؟ مریض...م -

 من پزشکی چشم بودی اومده.  آره -

 ؟ بودم عینکی من یعنی پس.  چشام سمت رفت دستم ناخودآگاه

 بود مطالعه برا فقط نبود چیزی ولی -

 . دادم تکون سری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

174 

 

 شوهرم امیرم.  ام سایه من -

 مگفت میومد در چاه ته از که صدایی با.  نداره وجود اکسیژن اصال که میکردم حس.  شد حبس نفسم حرف این با

 شوهر؟...شو -

 شم زنش من قراره ولی!  هنوز نه البته -

 ظرممنت فلقط گفته الکی شو همه امیر میدوونم که بود امیر اونروز حرفای اون منظورش اگه.  کشیدم راحتی نفس

 گفتم.  نیومده هفتس یک که دنبالم بیاد خودش امیر تا

 ... امیره روزه اون حرفای منظورت...  اگر -

 شکممه تو که ایه بچه این منظورم!  نیست اون منظورم نه!  دوما(  بابا گمشو برو) امیر آقا اوال -

 گفتم...  گفت چی! ؟ چی

 میگی دروغ داری!  نه -

 بود سنگین ام سینه بود افتاده شماره به نفسام

 آزمایش جواب اینم!  دروغ چرا -

 گفتم و شدم بلند.  سمتم گرفت رو ای برگه یه و

 ...نیست اون مال بچه این!  میگی دروغ -

 ... هست هست هست -

 زدم داد... «  هست»  میشد تکرار ذهنم تو کلماتش

 دیگس یکی به تو کاری کثافت حاصل!  نیست امیر بچه اون میزنی زر داری!  بیرون گمشو -

 گفت و اومد خالم

 مستانه شده چی -

 گفتم آروم

 بیرون گمشو -

 .. من - سایه

 زدم داد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

175 

 

 بیرون گمشو -

 کرد متوقفم صداش که اتاق سمت دویدم و

 بدم ای ان دی آزمایش حاضرم -

 گفتم.  سمتش برگشتم

 گمشو.  نمیکنم باور من -

 روغد میدونم!  میگفت دروغ سایه.  کردن گریه به کردم شروع و زدم زانو همونجا و بستم رو در و اتاق تو رفتم بعد

 . در به زد خاله!  خدا وای! ؟ داری اعتماد پسر یه به! ؟ پسر یه به...  آخه!  دارم اعتماد امیر به من.  میگفت

 خاله جونم -

 چیشده عزیزم -

 هیچی -

 گفت اومد اینکه بعد و رفت خاله.  خورد در زنگ

 اومده امیر عزیزم -

 باز رو در لرزون دستایی با.  کردم پاک اشکامو و شدم بلند آروم.  باال رفت قلبم ضربان دوباره اسمش شنیدن با

 یخیل میدونم.  دارم دوسش بیشتر خیلی ایندفعه میکنم احساس.  بود وایساده در دم امیر.  بیرون رفتم. کردم

 گفتم سالم بعد.  امیر سمت پرفتم... بود دروغ حرفا که میدونم ولی!  باشم متنفر ازش باید االن!  خولم

 داری چیکار -

 باشیم تنها ما تا آشپزخونه تو رفت خاله

 گرفتن هم رو کامران کردن پیدا رو ترمه پلیسا...  بگم خواستم هیچی..  من -

 گفتم و کشیدم باال دماغمو اخم با

 برو!  دیگه گفتی خب -

 ...مس -

 نیار زبون به اسممو -

 !؟ شده چی -

 گفت.  افتادم راه اتاقم در سمت به و نگفتم چیزی
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 بزنیم؟ حرف هم با ؟ بیرون بریم میشه -

 میرا با.  کردم خدافظی خاله با و شدم حاضر رفتم!  بیرون میرم باهاش که باری آخرین عنوان به شاید.  کردم قبول

 سونگار که بعد.  من مثل امیرم دادم سفارش داغ قهوه یه من.  نشستیم میز یه پشت.  شاپ کافی یه سمت رفتیم

 گفت رفت

 ناراحتی من اونروز حرفای از تو مستانه -

 گفتم و دادم تکون سری

 نه -

 میکنی اینجوری چرا پس -

 داری زن فهمیدم...  امروز -

 گفت پوزخند با

 !!! نداشتم خبر خودم که کردم ازدواج کی من -

 ... سایه پس -

 ... که اون بابا -

 ! حاملس ازت گفت!  خونه اومد امرو -

 کردی؟ باور هم تو -

 . بدم آزمایش حاظرم من گفت.  میگی دروغ گفتم!  بده ای ان دی آزمایش حاظره گفت که وقتی تا نه -

 بدیم آزمایش بریم خب -

 نمیگفت اینطوری بود دیگه یکی بچه اگر مطمئنا.  نمیخوام -

 گفت و گذاشت رو ها قهوه و اومد گارسون بگه چیزی اومد تا

 ندارید نیاز ای دیگه چیز -

 مچکرم نه - امیر

 گفتم

 آقا...  امیر -
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 چی؟ -

 کنم صدا امیر آقا رو شما گفته همسرتون.  ندارم نسبتی شما با دیگه من -

 گفت و میز رو کوبید عصبانیت با

 کرده غلط سایه -

 . میکنن نگاه رو ما دارن همه!  هیس -

 گفت امیر خوردیم که مونو قهوه.  نگفتیم هیچی دیگه

 ... من مستانه -

 گفتم و کردم قطع حرفشو اما

 یدبگیر رو قهوه پول خواستید اگر نشنوم اضافی حرفای تا برم باید االن من «صمیعی» آقای قهوه بابت مرسی -

 دارید شمارمو هم بلدین رو خونه هم

 ... کردم گریه و زدم قدم آروم آروم خونه تا و زدم بیرون فضا اون از سریع

 بود چی اسمت...  چیز یعنی...  شبنم حالی ضد خیلی ای واااااااااااااااااااااااا -

 گفتم خنده با

 دیگه شدی خول بودی امین با!  خولی واقعا شادی.  مستانه -

 گفت که اومد اونور از امین صدای

 شبانه برات دارم -

 ؟ چی -

 شبانه گذشتم اسمتو من مستانه یا شبنم بگم بهت نمیدونم -

 گفت.  خندیدم

 دیگه شو بلند.  زن خواهر نشو ضدحال حاال -

 ؟ آیفونه رو گوشی -

 بـــــــــلـــــــــه - هم با دوتایی

 !؟ داره شمال حال کی!  بابا ای -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Hamta.P | است سپید سیه شب پایان رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

178 

 

 ما -

 میام ، باشه -

 دنبالت میاد امیر -

 دیگه امینه منظورت -

 ! امیر نه -

 میاد اونم مگه -

 بیفتیم راه ماشین یه با اینجا هم با بیاید امیر و تو.  دیگه آره -

 ! ........... بـــــــــابـــــــــا ای...  میاد اینم حاال شه عوض هوام و حال برم خواستم

 رسیدیم کی نفهمیدم که بود پرت حواسم انقدر.  شدم تاکسی سوار بندازم نگاهی امیر به اینکه بدونه

 دیگه شو پیاده -

 و کردم اخمی.  کرد حساب امیر کنم حساب خواستم تا و شدم پیاده تاکسی از.  اومدم خودم به امیر صدای با

 ســــــوی به پیش و شدیم ماشینشون سوار.  بیرون پریدن امین و شادی.  زدم رو زنگ. خونه سمت رفتم

 . شمال

 رفته.  بود نمونه برام نایی دیگه رسیدیم که موقعی که آوردیم در بازی مسخره انقدر شادی و امین با راه توی

( .  ودب زده آتیش امیر رو رفتن می هم با جمعی دسته که اونی.  داشتن ویال تا دو اینا امیر)  اینا امیر ویالی بودیم

 ؟ اینجا بودم اومده بازم من یعنی بود آشنا خیلی

 ینام برای اونم که بود تخت یه.  جام تو انداختم خودمو فقط رفتم.  میشدم هالک داشتم.  بود شب نصفه 5 ساعت

 !!! نمیبرد خوابم چرا نمیدونم ولی بودم خسته انقد.  زد بر رو تخت تر سریع بیشعور.  بود

 فتمگ و نزدیک رفتم.  اونجاست امیر دیدم.  آب لب رفتم.  بیرون رفتم خونه از و سرم انداختم شال یه و شدم بلند

 نخوابیدی چرا -

 گفت و سمتم برگشت لبخند با

 رفت نمی خوابم -

 منم -

 شدی؟ مهربون -
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 گفتم و برگردوندم رومو. اومدم خودم به و کردم اخمی

 نخیر -

 ؟ میکنی لج کی با داری!  تروخدا مستانه -

 گفتم بهش برگشتم!  خودم

 ... میدونی...  امیر -

 گفتم.  کردم نگاه چشماش تو بعد

 ببینمت نمیخوام دیگه من -

 ... آخه -

 نزن حرف!  کن گوش -

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 هک االنم!  دیگه نرسیدیم بهم بگیرم فراموشی من اینکه از قبل تا که برسیم بهم نتونستیم...  اول همون از -

 ...پس.  نمیشه

 : میشد اشک پر و قرمز بیشتر چشماش میزدم که حرفی هر با

 جداشیم...  هم از...  بهتره -

 گفت.  بود اشک کامال چشماش دیگه

 !؟ چرا... چ -

 بهتره دومون هر برای این -

 چشماش از اشکی قطره.  داشتم بغض.  برگردوندم رومو.  کرد صدام لحظه یه.  شدم دور ازش.  برگردوندم رومو و

 گفت و ریخت

 ... باشی موفق -

  4581 سال تیر 48 پایان 

 

 http://www.forum.98ia.com/t1467826.html:  تایپ منبع
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www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار

   

http://www.negahdl.com/

