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 رمان استاد مرموز من                                       

 نویسنده: یاسی جون                                  

 

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

 

 النا #

 میکنین؟؟ چی خوبن،چخبر؟؟ خانواده خوبین؟ سالم سالم

 ببخشید شما شدم جوگیر میگم دارم چی باش منو

 کامپیوتر دانشجو ساله ۲۲ هستم رادمنش النا من بگم بزارین خب

 دارم دوس خیلی خانوادمم و میکنم زندگی نفره۴ ی خانواده یه تو من

 یه میدونین آخه شده یزره براش دلم آخی خودم بزرگتر دارم داداش یه کوچیکم بچه من

 بخیر یادت که کجایی هی درسش واسه خارج رفته ک هست سالی۴

  برم قربونش میخونه دکترا بنده داداش میگفتم داشتم خب

 شده تمام درسش دیگه چون بیاد دیگه ماه سه دو یه احتماال

 خونه دارم دوسش خیلی فداش ناهید اسمش من بابا،مامان مامان سراغ بیخی،بریم داداش خب

 دار

 ...الهی منوچهر اسمش بابامم،

  زیبایی متخصص بابامم

  ببین یچی میگم  یچی اصن دماغی چه میکنه عمل دماغ ک نمیدونین وای
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  بیوگرافیم از اینم خب

 اتاقمم تو خب امم کجام؟؟ من االن خب

 چشه؟؟ مامانم که این زکی ؟!!میاد صدایی یه

  دیدم عصبانیشو ی چهره کردم باز که اتاقو در

 کرده اخمی چه جوووون به به

 کرده؟؟ اخم چرا برم خوشگلم ناهید قربون الهی:گفتم و بوسیدم گرفتم لپشو سریع منم

  هااااااااااا؟ میکردی چیمار داشتی اتاق اون تو ساعت دو تو:گفت اخما همون با مامان

 مُردی کردم فکر ترسیدم دختر میکنم صدات دارم ساعت سه من:گفت و باالتر برد صداشو

 چطور بعد بودم اتاق تو دوساعت من میگی که شما من مادر:دادم جوابشو خونسر خیلی منم

 کردی؟؟ صدا منو ساعت سه

  بریم باید شو خاضر برو میگیره غلط من واسه خوبه،حاال خوبه:مامان

 فکر بی دختر شد دیرمون بدوووو:کرد بلند صداش دوباره

 مامان؟؟ بریم میخوایم کجا:گفتم تمام گیجی با بودم پرت جریان از اصلن که منم

 چی تو دست از وای،من النا وای:گفت میکنه کنترل خودشو داره خیلی بود معلوم که مامان

 چی؟؟ هاا؟ بکشم

 هم میتونی هم چون بکش نقاشی میکنم توصیه من مامان نمیدونم:کفتم ریلکس خیلی منم

 نیست بد تریاکم رفت یادم میشی،اها آروم خوبه سیگارم خواستی اگه ولی میشی سرگرم

 ... قلیونم راستی

 شام امشب مگه بدووو شو آماده برو نکن خورد منو عصاب النا:گفت و حرفم وسط پرید مامان

 نیستیم؟؟ هوریت عمه خونه

 رفت یادم وای ای:گفتم و پیشونیم به زدم محکم دست با
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 شدم پرت حواس خیلی جدیدا کردی دقت مامان:گفتم متفکرانه خیلی بعد

 رفت و کرد میگفت چی نمیدونم که نگاهایی اون از نگاهی یه مامان

  شدم آماده رفتم سریع منم

  اونجاییم شام امشب بود رفته یادم اصن

 مهربونیه و خوب خیلی زن یه هوری عمه

 و نگو که میزارم سرشون به سر انقد  راحتم باهاشون من پسر دوتا و دختر یه داره بچه ستا

 نپرس

  کاوه و گلناز،کوهیار اسماشونم راستی اها

 کرده ازدواج میشه یسالی که بزرگس گلناز

  داداشم همسن که کوهیار بعدشم

  دانشگاهیم یه تو اون از تر جالب و رشته هم و خودم همسن که کاوه آخرم در

 میکنین حال خدایی ؟؟نه میکنین حال تفاهمو

 رفتیم که بروووو د و برداشتم کیفمو و بیرون امدم فکر از مامان صدای با

  بود ما منتظر ماشین تو هم بابا

 علیکم سام:گفتم مشتیا داش لحن با و ماشین تو نسشتم

 دختر؟؟ متوری علیکم،چطور:گفت بود ای پایه آدم کال که پر

 پاکریم چاکر عالی و خوب:من

 زیرپاتیم خاک:پدر

 نوکرم:من

 بیشتر ما:پدر
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 عاشقتم:من

 بیشتر من:پدر

 چی؟؟ یعنی بکشین خجالت دیگه بسه اه: شد بلند مامان صدای که بگم یچی خواستم

 میزنی حال ضد چرا جون ناهید بابا ای: بابا

  نمیشه دختر این حریف کسی میکنی رو کارا همین دیگه بله:مامان

 عاشق بود خوجل خیلی باغ خونه یه هوری عمه  خونه رسیدیم بابام و من شوخیای با خالصه

 میداد خوبی حس یه آدم به بودم فضاش

 و کردم استفاده فرصت از منم بود من به پشتش هوری عمه داخل رفتم یواش بود باز خونه در

 پخ و نزدیکش رفتم

 باز النا تو دست از وای:  گفت دید منو وقتی خنده از شدم بیهوش که منم هوا پرید متر سه

 نکن بازی باش ضعیفه من قلب بگم،بابا چندبار ترسوندی؟دختر منو

  نیستم بشو آدم من میدونی که تو بیخیال عمه بابا ای: گفتم منم

 بله که اون: گفت خنده با

 ؟؟ گاوت کجاست کوهت جون عمه:گفتم عمه به رو پرسی احوال و سالم از بعد

  بیرونن االن میان دختر تو دست از خدا: گفت میخندید همینطور که عمه

 کجاست؟؟ خُلت پس اها: من

 سفر رفتن شوهرش با اونم:عمه

 بدبخت ی ندیده شوهر شوهرش، به چسبیده همش میگرده میره این چقد بترکه ای: من

 خندیدن کردن شروع همشون گفتم که اینو

 کرد فوت پیش سال ۵ به نزدیک تصادف یه تو هوری عمه شوهر

 کنه رحمتش خدا بود داشتنی دوست و خوب مرد انقد آخی



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 6 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  میزنه سُک بهم تیز یچی با داره یکی دیدم بودم فکرا همین تو

  طرفش پریدم یهو گاوس آقا این دیدم امدم خودم به وقتی

 تو گذشته ازت سنی بکش خجالت کردنته سالم جا هااا ؟؟ کردی رم چته گاوه هی:  گفتم

 منی بابای ی اندازه

 میرفت ریسه خنده از داشت اونم

 میخنده چی به داره این موندم من

 میخندن؟؟ مگه هم گاوها هااا میخندی چی به: گفتم بش رو

 تو قیافه به آره:  گفت خنده با

  سمت اون گرفتم رومو و کردم بش ایشششی یه 

  کوهی ا

  کال داشت  جدی ی قیافه کوهی

  ما پیش البته نبود اینطور ولی

  من خدای وای شد ما نسیب افتخاری چه هیمالیا کوهای شاه اینجاست کی ببین به به:من

 ؟ آره دیگه گنجی نمی خودت پست تو بگی میخوای االن یعنی  اها:کوهی

 میکنی درک منو حرفای خوب چقد بگم همینو خواستم دقیقا گفتی آی:من

 شام واسه کرد صدامون عمه که میزدیم حرف کاوه و کوهیار و منو داشتیم همینطور

 میخوره زنگ گوشیش دیدم که بودم تابش لب پای  کاوه اتاق رفتم شام بعد

  گوشیش سمت رفتم کنجکاو که منم

 آره؟؟ هم کاوه آقا به به بود دختر یه عکس

  دادم جواب و برداشتم گوشی سریع  سراغم امد شیطانی فکر یه یهو
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 جواب چرا عزیزم میشه تنگت دل نیلوت نمیگی کجایی عشقم سالم: زد حرف اون من از قبل

 من؟؟ با قهری نمیدی پیامامو

 ببخشید: گفتم و برداشتم جدی فاز یهو و میخندیدم منم میزد حرف داشت ریز یه خالصه و

 شما؟؟ محترم خانم

  گرفتم اشتباه کنم فک ببخشید..ب:گفت خورد جا کردم احساس

 ( ایناست کاوه فامیلی جهانی) جهانی؟؟ آقای همراه ببخشید:گفت یهو

 میزن؟؟؟ زنگ من نامزد به که هستید کی شما ولی بله:من

 نمیدونم من نزد بیخود حرف الکی نداره نامزد من کاوه ببخشیداا: گفت شد جنی یهو

  کاوه به بده گوشیومیگم بهت وبی هستیکی

 هاااااا پرویی دختر عجب

 ببینم اگه میکنی صدا اسم به منو نامزد نمیاد خوشم ها باشه آخرت دفعه دختر ببین: من

 تو و میدونم من زدی زنگ گوشیش به دیگه یکبار

 خندیدن کردم شروع و کردم قطع و

 رصتف از نیست کسی انگار نه ولی زدم خونه تو دوری یه..نبود کسی خونه رفتم دانشگا از بعد

  کردم استفاده

 دکر پر رو خونه که بود جهان امید صدای یهو و تیوی به کردم وصل بود آهنگ پُر که و فلشم

 یدانه آبادانه مال مهربون مُو یار یدانه دانه یه هل دان دان دان هل

  بود میثاق مال بعدی آهنگ و تمام آهنگ و میخندم و میدادم قر هی ریتم با منم

 جونم میخوام زن من

 جونم میخوام همدم

 میخوام زن من میخوام لیال میخوام مریم میخوام شیرین
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 میخوام باهم من رو همه میخوام اعظم میخوام اکرم

 واال... بابام عروسی میکنه فک ندونه هرکی میدادم قر و دست و جیغ منم

 جووون کفش جفت به خودرد چشم که میخوردم دور داشتم نبود اطرافم به حواسم اصال

 قشنگ

 کت یرز سیفید پیراهن یه داره هیکلی چه جووووون اسپرت کت یه باالتر مشکی جین یه باالتر

 داشت

  لبایی چه جوووونم باالتر

  کرده تیغم شیش چه جان ای دماغشو

  بودن سبز چشاشو خدا وای

  بخورتت موش الهی

  تو خوشگلی چقد

  میکردم اسکنش داشتم همینطوری

 شد؟؟ تموم: امد در صداش یهو

 بلند و زدم بنفشی جیغ امدم خودم به یهو و تموم دیگه آره:  گفتم برداشتم نه گذاشتم نه منم

 کمک دززززززززد دزد دزد: گفتم

 بود دنبالم اونم و اتاقم تو دویدم و

 روب ببر بردار خواستی چی هر هست چی همه شو بیخیال منو خدا طور:  گفتم و بستم اتاق در

 نمیگم کسی به

 همچین یه هم ما کاش بود خوشگل چه خودمونیماا ؟؟ولی چشه وااا شنیدم شو خنده صدای

 میشد نصیبمون دزدی

 دختر نشدی عوض هنوز النا ؟ بابا بستی در چرا: امد صداش
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 نهمچی یعنی وای ؟؟ خواستگاریم امد یعنی واا گرفت دعام نکنه ؟! میشناسه کجا از منو این ااا

 من واسه میاد ای تیکه

 نیاد که چته مگه النا وا

 میشناسی؟؟ کجا از منو تو دزد آقا: گفتم بلند منم

 یاشار منم بابا چیه دزد: گفت و خندید

 ؟!!برگشته یاشار یعنی یاشار کردم هنگ

  ؟!بیخبر انقد چرا اما

 میگه دروغ بهت داره خب گیجی چقد النا وای

 میترکونه الو خارجیا دختر با داره آلمان االن اون بود کجا یاشار اخوی نگو دروغ: گفتم بلند

 میترکونم الو خارجیا دختر با من حاال ببینم بیرون بیا کردی پیرم دختر: گفت خنده با

 یاشارم من بگه میخواست جدی جدی انگار نه

 شم مطمئن منم که بگو چیزی رمزی یه یاشاری میگی راست اگه: گفتم

 میگی دروغ گفتک دیدی هه هه: گفتم منم کرده سکوت دیدم

 خوندیم آواز بام رفتیم هم با برم من اینکه از قبل شب یادته: امد صداش

  دستم ز کرده فرار خوشگل دارم آهویی: داد ادامه و کرد بیشتر صداشو بعد

 بره یادم میشه مگه داداشمو منو گردش آخرین بود یادم

 دیام کی تو داداشی وای: گفتم و بغلش پریدم و کردم باز اتاقو در خودشه شدم مطمئن دیگه

 دبو شده تنگ برات دلم خیلی

 بود شده تنگ کوچولوم خواهر واسه دلم منم:  یاشار

 حرفم این با و شدم بزرگ کوچولو کجام من داداش ا:  گفتم اعتراضانه و بیرون امدم بغلش از

 ببین: گفتم و زدم دور یه
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 خودمی کوچولوی خواهر همیشه تو: گفت و بوسید گونمو و کرد ای خنده تک اونم

 هوقتش دیگه آره شده بزرگ چقد برم قربونش الهی شده عوض چقد کردم نگاش لبخند یه با

  شم عمه

 پیوستی؟؟ افق به ؟؟ کجایی: بیرون امدم فکر از یاشار صدای با

 ؟؟ گفتی چیزی چته هاا: من

 کجان؟؟ بابا مامان میگم: یاشار

 میدونی؟؟ تو نمیدونم مامان ولی مطب بابا: من

 مامان به بزن زنگ برو بدوو رسیدم سفر از تازه من که ببخشید:یاشار

 بله؟ الو: داد جواب بوق دو با زدم زنگ و تلفن سمت رفتم منم

 کجایی؟ مامی الو: من

 شده؟؟ چیزی پرورشگا امدم عزیزم: مامی

  میکرد کمک پرورشگاهی های بچه به مامان

 میای؟؟ کی اینجاست االنم داریم مهمان مامان: من

 هست؟ کی مهمان؟: گفت با مامی

 میفهمید بیاین خب: من

 اونجام دیگه یساعت تا عزیزم باشه: مامی

 بای باش: من

 خدافظ: مامی

 میاد دیگه یساعت تا گفتم یاشار به رو

  شده تنگ مامان برای دلم چقد نمیدونی النا وای: یاشار
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  چی؟ بابا پس اا: من

 داره خود جای که اون:  یاشار

  یاشار واسه بردم و ریختم فنجون دو تو و کردم دم چایی و خونه آشپز رفتم

 داداش خان واسه دبش چایی یه اینم بفرمایی: من

 دیگه اوردی کجا از خان اوه: گفت و خندید یاشار

  گفتن کوچیکتری گفتن بزرگتری دیگه خب: من

  نگفت چیزی دیگه

 هی بود سالش۸۱ کنم فک رفت که اونموقعه کردم نگاهش

 خوشحالم خیلی من و امد سال۴ بعد پیشش رفت یاشارم بود آلمان بابا دوستای از یکی

 میگماااا داداشمو خودمو البته بودیم هم دور یساعتی

  داخل بیاد که بودم منتظر کردم باز براش در مامان

  میبینه داداشمو وقتی چیه واکنشش ببینم داذم دوست خیلی

 هااا پسرشه نکنه ذوق میخوای پس النا واا کنه ذوق زیاد احتماال

 حاال خوب

 ها؟ کردی که پذیرایی کجاست؟ازش کیه؟؟ مهمانمون النا خب: گفت و کرد سالم و داخل امد

  گذاشتیش گشنه تشنه نکنه

 لشد خیلی انگار ببینیدش برین بیاین هم حاال کردم پذیرایی ازش نباش نگران مامان واا: من

 شده تنگ واستون

  بود ما به پشتش داداش سالن تو رفت مشکوک مامانم

  ما سمت کرد روشو و شد بلند داداش و داد سالم مامی
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  بود اشک داداشم چشای تو بمیرم آخی

 خوبی؟ ناهیدم سالم عزیزم سالم: یاشار

  گریه زیر زد و کرد بغلش یاشار سمت رفت فهمید جریانو تازه انگار که مامان

  شد هندی فیلم چه بابا ای

 عزیزم بودم تنگت دل چقد نمیدونی شه فدات مادر الهی امدی کی مادر یاشار: مامان

  بود شده یزره واست دلم منم جونم مامان همینطور منم: یاشار

 کار به بدبختو من و میخندن و میگن دارن االن ناله و آه و اشک و هند فیلم کلی از بعد خالصه

  گرفتن

  کن بعمان  کن فعالن کن،النا دم برنج بیار،النا شربت النا

  شدم خسته ایششششششش اه

 زحمت بی بده آب یکم النا:  وسط پرید یاشار که میکردم غر غر خودم با هینطور

 ک نمیشه دلیل ولی امدی تازه درسته حاال بابا ای بخور برو خودت خب کلفتتم من مگه: من

 ایشششش بکنم کاراتو من

  تتغاری میکنی ناز چرا حاال باشه اوه: گفت و یخجال سر رفت و خندید یاشارم

  اه اه  دیونه پسر ندادم جوابشو من

  زاری و گریه همش شد شروع هندی فیلم بازم امد که بابا شب

 اه بود کننده ناراحت فیلمش چقد

  دیگه بود ساعتی یه چمیدونم ۸۱٬۸۸ ساعت تا بگم خالصه

 ...برد خوابم نرسید پنج به ولی نه که سه به گذاشتم کپمو رفتم

 بدو بدو شد دیر اه بود۵:۴۵ کشیدم خوشگل جیغ یه کردم نگاه که ساعتو شدم بیدار که صبح

 بروووو د و پوشیدم لباسمو داشتم که سرعتی تمام با
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  دانشگاه رسیدم بود ۱ ساعت نخوردم هیچی

  یدمرس مشکی خاک به شدم بیچاره شدم بدبخت شدم سر بر خاک وای نبود هیشکی حیاط تو

  خوردش نمیشه عسلم مَن ی با اخالق گند خیلی استاد این میکنن مشتروتم وای

  کالس دم رسیدم که میدادم فحش اساتید ی همه و دانشگاه خودمو به داشتم همینطور

 تو رفتم و زدم در

 کجا؟؟:کرد میخکوبم صداش که بشینم که صندلی طرف رفتم ریلکس خیلی و دادم سالم یه

 دیگه بشینم میخواستم استاد ا: من

 دادم؟ رو کار این ی اجازه من کِی: استاد

  دقیقه ۸  همش ندادم طول بیشتر دقیقه یه بخدا استاد: من

  دقیقس ۸ هم دیقه ۸ رادمنش خانم: استاد

  اولم بار کنید باور بیخیال استاد بابا ای: من

 کنه پیدا ادامه کار این داره امکان و اول بار: استاد

 کن درستش و بیا حاال نمیکنه ولم هاااا داده گیری چه بابا ای

 بیرون؟ برم یعنی االن استاد خب: گفتم نداشتم بحث و جر حوصله که من

 میکنی لطف بله: گفت باشه خورد جا انگار استاد

 خودتونو نه میگرفتین منو وقت نه میگفتین اول از خب: من

 باااای: گفتم استاد همچنین و بچه متعجب های چشم جلو

 ایکبیری نداشتم استاد با و بحث ی حوصله اصال بیرون زدم

 یاشار یافتم اها ۲ تا ندارم دیگه که کالس کنم چیکار حاال خب

 الو: داد جواب بوق دو با یاشار زدم زنگ و برداشتم گوشی
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 ای؟ خونه یاشار: من

 چطور؟ آره: یاشار

  دَدَر بریم دنبالم بیا پس: من

 نداری؟ کالس مگه تو: یاشار

  شد کنسل: من

 کنسل؟ چرا اِ: یاشار

 نه؟ یا میای میکنی سوال چقد وای: من

  امدم باش:  یاشار

  کردم قطع خدافظی از بعد

  یاشار منتظر دانشگاه بیرون رفتم

  خوشگله چه وای عروسک یه به خورد چشمم جووووون که میکردم نگاه اطرافو داشتم

 کامپوتی چه داره تایرایی عجب

  ناکس هست هم در دو وای

 میکردم فکر عروسکه ماشین این اسم به داشتم همینطور رفت یادم اه اممم بود چی اسمشون

 من سمت میاد داره دیدم که

 یاشار؟ نکنه اُوی

 ؟!!بگیره ماشین بره کرد وقت کی یاشار بابا نه

 میخوام کنار برید میشه خانم:  امد رانندش صدای که بودم مشغول ذهنم تو همینطور خالصه

  بشم رد

  شو رد اونور از برو تو  خب: دادم جواب و نکردم نگاش
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 که سمتش کردم رومو کنه پِتم و شِتُ بزنه نیاد عالم خاک میاد در شدن بسته صدای دیدم بعد

  کردم برخورد چرم مشکی کفش جفت دو با

  باالتر و باالتر و باالتر

  حریفه منو صدتای که این هیکلو وای ای

 عسلین چه سر بر خاک نیگا چشاشو وای قیافه

 خوشگله؟ چه خودمونیما ولی نکبت ایششش کشتم پدرتو مگه چته وا نگاه اخماشو اوه

 ؟ دانشگاهی همین دانشجو تو:اومد حرف به

 آیا؟ داری مشکلی آره:گفتم پرو پرو منم

 جوهایدانش این اینکه زمینه بکنم،در رئوفی آقای با صحبت یه باید ولی نه که مشکل:پسره

 .کنه ادب یکم رو محترم

 اندور دوست ها خوبه انقد دانشگاه رئیس رئوفی)میشناسه؟ کجا از رو رئوفی این عالم خاک وا

 (هست منم بابای سربازی

 هب آخه اممممم فامیلش؟ پسرشی؟یا نکنه میشناسی؟ کجا از ایشونو شما بپرسم میشه:من

 دفعه:گفت و جلو اومد قدم یه شدو عصبانی گفتم ک باشی،اینو پسرش نمیاد نحستم ریخت

 افتاد؟ میکنی صحبت اینجوری من با باشه آخرت

 .نیست  مربوطی خرشم به میکنم صحبت دارم دوست که جور هر من بابا برو:من

 نخیرمخوشگلی، این به میاد دلت النا وا ریخت بی ترکیب بد قوزمیت مردک رفتم و گفتم اینو

 بیشعور ی پسره ایشش خوشگله کجاش

 .رسید یاشار که میکردم جدال ذهنم و خودم با داشتم

 عشقس خودمو داداشی آخی

 افتادم راه و شدم ماشین سوار
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 کلک پیچوندی کالسُ چطور نگفتی: یاشار

 بیرون کردم کالس از استاد نپیچوندم،: من

 خندیدن به کرد شروع و انداخت من به نگاه یه و کرد ترمز یهو

 کجاش؟ هااا؟ دار خنده من حرف کجای خب

 تو دست از میکشن چی استادا شیطونی خیلی تو دختر: گفت و افتاد راه دوباره

  باشه کالسشون تو دختری همچین بخواد دلشونم تا: من

  بیرون شدی پرت کالس از که کردی چیکار ببینم بگو حاال خب: یاشار

 ....اینکه دوم بیرون زدم خودم و نشدم پرت اینکه اول: من

 ؟!یچ بندازت ترم این و کنه لج اگه کردی اشتباهی کار: گفت و کردم تعریف براش جریان همه

  دیگه استاد یه پیش میرم کرده فکر چی بندازه بزار درک به: من

  نگفت چیزی و خندید

 یخال جاتون گذشت خوش خیلی گردی تهرون رفتیم بودیم هم با ساعتی چهار سه یه نزدیک

 و دانشگاه رسوند منو که بود ۸:۴۵ ساعت و خوردیم هم با نهار رستوران رفتیم گردش از بعد

 رفت خودش

 یکی به خوردم که میگشتم ها بچه دنبال داشتم و داخل رفتم

 مالجم آخ

 کیه؟ ببینم کردم بلند سرمو

  عسلیس چشم همون که این اِ

 دانشجو؟؟ اینم نکنه ببینم کن صبر

 ؟؟!!باشه دانشجو میخوره هرکول این به آخه میزنی حرفا النا بابا نه



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 17 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 دختر؟ کجاست حواست: پسره

 میکردی؟ سِیر کجا تو نبود حواسم من حاال ببخشیدا: من

  میرسیدم حسابتو وگرنه دارم کار االن که حیف: پسره

 کنه حواله دیگه جایی روزیتو خدا عمو برو بیا ترسیدم منم گفتی تو هه هه: من

  ؟!!ودب اینجا صبح از یعنی هااا کیه؟ این اصن اه رفت افتاد راه و کرد من به خشمگینی نگا یه

 بیکاریه آدم چه

 بو منگلش خود بلههه که کردم بهم،نگاه زد پشت از یکی که بودم فکرا همین تو

  بیای؟ یهویی داری دوست همیشه چرا خانم منگل:من

 کارا؟؟ این چی یعنی میکردم فکر مهم چیزای به داشتم من بابا

 میکردی فک ازون ی الیه شکاف به داشتی میکنه فکر ندونه هرکی حاال خب: شیوا

  هااا شاکی دستت از خیلی استاد راااستی: گفت بیا یادش چیزی انگار یهو

 نکبت آشغال بمیره بره: من

 شده؟ عوض دانشگاه ریئس میدونستی راستی نمیشی عوض تو: شیوا

 چی؟ واسه رفت؟؟چرا؟ رئوفی واقعا؟: تعجب با من

 النا وای امد پسره یه عوضش در شده که کاریه نکن ناراحت خودتو چخبرته حاال اوووو: شیوا

  خوشگل خیلی جیگر ببینیش باید

 چه؟؟ تو و من به صاحبش مبارک خوبه: من

 شدیم فامیل هم با شاید گفتم نداره زن خب: شیوا

 دیونه کنن ندیدت شوهر سر تو خاک: من

 نه؟ یا باشیم خودمون فکر به باید باالخره دیگه شدیم پیر خب: شیوا
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 چطوره؟ اخالقش ببینم بگو اینو کن ول: من

 گیراس اون از که معلوم اینطور ولی دیدمش یبار که من: شیوا

 راستی:  دادم ادامه بش رو بره رئوفی باید چرا آخه....ک داشتیم اگه نداریم شانس هی:من

 میشه؟ چی اون بود واحدامون ار یکی استاد که رئوفی

 دیگه میاد جدید استاد همین خره خب: شیوا

 چیه؟ نکبت این اسم حاال زایید، حسابی گاوم پس: من

 رنجبر ماهان ماهان، اسمش:  شیوا

 اسمشو کردم تکرار خودم با

 شدیم کالس راهی و نگفتیم چیزی دیگه

 خونه رفتم و کردم خدافظی شیوا از کالس بعد

  بودیم هم با دانشگاه به ورودم اول از دارم دوسش خیلی من صمیمیه دوست شیوا

 اکیپیم یه تا سه ما کال میکنن کمکم کاوه البته و شیوا میارم استادام سر که بالیی هر

 شدم خسته چقد خدا وای اتاقم تو رفتم دادم بلندی سالم و خونه رسیدم

 بودی دانشگاه نبود ساعتم سه کال که شدی؟؟تو خسته

 بخدا بود سخت همونم

 کردی رد هم تنبال از دیگه تو

 برد خوابم که بودم ذهنم با جدال تو

  بود شب 9 ساعت شدم بیدار وقتی

 خوابیدم چقدر وای

 میز پشت نشستم و کردم سالم بود اونحا مامان آشپزخونه رفتم و بیرون اومدم اتاق از
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  بابا به رو مامانم که بودیم همه میخوردیم شام داشتیم

  زد زنگ خانم شمسی:  گفت

 شمسی؟:  بابا

 رویی به رو همسایه دیگه آره:  مامان

 میگفت؟ چی خب اها:  بابا

  بگیره زن واسش میخواد اومده خارج از پسرش که گفت:  مامان

  مبارک خوبه:  بابا

 چیه؟ نظرت ، النا واسه بیان میخوان گفت میدونی آره:  مامان

 بابا؟ چیه نظرت تو:  گفت منو به کرد رو بعد!!! نمیدونم:  بابا

 ...بخونم درس میخوام ایشششششش کنید ولم اه اه بابا نمیخوام شوهر من چی؟ نظر ها؟:  من

 کسی دیگه بخدا النا کن قبول همینو میگم من خواستگار از پر خونه در که نه حاال:  یاشار

  بگیرتت بیاد نیست حاضر

 بخواد دلشونم تا بابا برو:  من

 مطمئنی؟ نیان؟ بگم یعنی النا:  مامان

  ندارم ازدواج قصد من مامان بله:  گفتم مطمئن خیلی من

 میلته طور هر باشه:  مامان

 یه یچ یعنی بخدا واال سن این تو اونم کنم ازدواج ندارم دوست کال نگفتمن چیزی کسی دیگه

 ... هام کوچوال نی نی عاشق من ، بچه نازی آخیییییی دارم نگه بچه باید بعدش سال

  زوده فعال کنم شوهر برم نمیشه دلیل خب ولی

 ابانتخ برم من تا واسم کشیدن صف پسرا االن میکنه فکر ندونه کی هر خدا رو تو نگاه منو

 واالاااااا بخواد دلشونم تا....  کنم
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 آماده و پوشیدم لباس و خوردم صبحانه رفتم بود 7 ساعت شدم بیدار گوشیم آالرم با صبح

  دانشگاه واسه باش

 بعد ووبرووو د و شدم ماشین سوار رفتم میرفتم خودم دیگه بود خریده برام ماشین یه دیروز بابا

 داشتم وقت ساعتی ربع یه هنوز کردم نگاه ساعتو دانشگاه رسیدم مین 15 از

  اومد این که باز بابا ای...  که زدم می قدم دانشگاه تو

  جیگره خیلی اومده جدید رئیس یه:  گفت که خورد زنگ گوشم تو شیوا صدای یهو

 ... این نکنه! نه وای

  بدبختم خو ؟ باشه اگه نیست این بابا نه

  کردم چیکار من مگه چرا وا

  شمام با خانم زد صدام که بودم فکر تو ، بیخیال

 بله؟ ها من؟

  خوبی؟:  پسره

 بپرسم سوال یه میشه خوبم:   من

 !! البته:  پسره

 جدیدین؟ رئیس شما:  من

 فهمیدی کردم فکر من نمیدونی هنوز پس:  پسره

  رئیس بزارن رو هرکول یه کردم نمی فکر نه:  من

  خندید

  نداریم خا شانس میشه عصبانی االن گفتم من

  هستی جالبی دختر خیلی تو:  رنجبر



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 21 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  مرسی:  من

  رفت و نگفت چیزی دیگه

  من سمت میومد داشت که دیدم رو گاو دور از

  جوجه سالم:  کاوه

 گاوه؟ آقا چطوری اینحاس کی ببین به به:  من

  نشدی؟ آدم هنوز تو دختر:  کاوه

  میشم منم شدی تو وقت هر نه:  من

 داشت؟ چیکارت رئیس:  گفت اومده یادش چیزی انگار که کاوه

 کردی چیکار باز:  پرسید مشکوک

  نداشت خاصی کار بابا هیچی:  من

 !عجب:  کاوه

 !رجب:  من

  خندیدیم هر هر:  کاوه

  بخنده خر:  من

 آدم هی چرا کیه؟ دیگه این واااا بردم باال سرمو یکی به خوردم که کردم فرار حرف این از بعد

  میبینم جدید

  نبود حواسم ببخشید:  من

  دختر کن جمع بیشتر حواستو:  پسره

  رفت

  نکبت شعور بی راضی خود از چه وااا
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 !ها ها دارم براش فکرایی یه! هه هه داشتیم کالس رئیس با امروز

 بیادو استاد تا منتظر بودیم کالس سر

  نمیشه باورم وااای:  شیوا

  نمیشه؟ باورت چیو:  من

  داریم کالس استادی همچین با اینکه:  شیوا

  نیست مالیم همچین کنی شلوغش خواد نمی حاال:  من

  خوشگلی این به پسر میاد دلت:  شیوا

 اصن چه تو منو به بیخیال وای:  من

  اومد که بودیم بحثا همین تو

 ... شود می وارد هرکول

 گفتم بلند اینو

 خندش هم استاد نداشتن خندیدن جرئت اما شنیدن همه تقریبا خب ولی ، خیلی نه البته

 آقایون و خانما:  گفت ما به رو و نیورد خودش رو به ولی بود گرفته

  تعلیل پرونی مزه.1

  تعطیل درس از غیر اضافه حرف.2

 تعطیل اومدن دیر.3

  تعطیل دست در گرفتن گوشی.4

  هدیگ شه راحت همه خیال کنید تعطیل هم رو دانشگاه بیاین تعطیل که چی همه بابا ای:  من

  ممنوع حرفی پر:  من به رو استاد

 یستمن النا که نکنم تالفی من اگه ، وایسا آشغال ببرن خوشگلشو چشای شور مرده ایشششش
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 ...که بگیرم حالشو چطور که کردم می فکر این به همش من ولی دادن درس کرد شروع

 رادمنش خانم:  رنجبر

 اداست بله:  من

  کنید حل رو مسئله این بیایید بفرمایید:  رنجبر

 قلو شیش چی اونم زائید گاوم اوه اوه مسئله به نگاه یه استاد به نگاه یه من

  نبود حواسم که من بابا ای

 چی؟ برا دیگه بیام من نیستین؟ بلد خودتون مگه استاد وااا:  گفتم استاد به رو

 تخته پا بیایید باشید زود تعطیل پرونی مزه گفتم بار یه بهتون:  استاد

 ادقیق ؟ کجاااایی رئوفی ، شده تنگ رئوفی واسه دلم چقدر فهمیدم االن کیه دیگه این اههه

  ایشششش اهنگ وسط پرید استاد کجایییی؟؟؟ من بی تو من؟ بی تو کجایی کجاااایی؟

 هستم شما با رادمنش:  استاد

 تخته پا رفتم شدمو بلند

 ( نه یا درسته امالش نمیدونم) طوماره نیست که مسئله خدا ای

 یادهپ بودم بلد که روش تا صد نزدیک کردن حل به کردم شروع و گرفتم ماژیکو بش لعنت اه

 ... ولی کردم

  نشد که نشد ولی

  کردم نگاش بود سرم باال منکرا نکیر عین که استاد

  نکبت بمیری اخمی، چه اُه اُه

  بخورم حلواتو ایشاال

  فایدس بی تالش دیدم که من
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 الشت خیلی من استاد میدونی: گفتم استاد به رو و کنار گذاشتم ماژیک نمیرسم جایی به و

  لنگهمی یجاش مسئله ولی بلدم هااااا نباشم بلد که نه نیست، بشو حل ولی کنم حلش کردم

 ؟!نیست بشو حل که: گفت و انداخت بهم نمیدونم معنیشو که نگاه یه استادم

  شد حل ثانیه۲۱ عرض در و گرفت ماژیک حرفش این از بعد

 نمیشه؟؟ حل گفتی که خب،:  گفت و من سمت کرد روشو بعد

 ....دیگه بلدینش یعنی پس میکنی طرح مسئله خودتون خب میزنی حرفا چه استاد: من

  نداره ای فایده کردن بحث شما با انگار نه: استاد

 بود نخواهد و نیست نبوده من زبون حریف دانشگاه کل تو ؟ فهمیدین تازه: من

 بشینی میتونی: گفت و زده پوزخنده یه استاد

 قدم دمخو واسه دانشگاه محوطه تو رفتم کالس بعد نگفتم چیزی کالس آخر تا و نشستم رفتم

 توام با هووووی النا،:  وسط پرید گاو این که میزدم

 باشم تنها من گذاشتی یبار اگه گاو ؟ چته اَه: من

 شم صحبت هم باشون من آرزوشونه همه باش خانمُ اوه: کاوه

 بابا بینیم بشین: من

 سمتمون میومد داشت که شیوا به خورد نگام

 داشتیم کم همینو: من

 من خُل سالم: شیوا

 تو میکنی سالم بار چند مزاحم، سالم: من

 میاره سالمتی سالم چیه؟ مگه خب: شیوا

  بابا باشه: من
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 ؟ دمغی ؟؟چرا حاال تو چته: کاوه

 میکنم فکر دارم: من

 چی؟ ی درباره: شیوا

 استاد: گفتم شیطانی حالت با من

 گفتن بلندی نه یه همزمان فهمیدن رو قضیه که دوتا اون

 بکُشمش میخوام مگه حاال رفت آبرومون چتونه واا: من

 اورده شانس استاد،نکشیش گفتی تو که اینطور واال: کاوه

 بخندیم یکم میخوایم فقط نمیرسه اونجا به نباش نگران: من

 سرته؟ تو چی بگی ما به میشه حاال خب: شیوا

 طونمشی بابا: گفت کاوه که گفتم بشون نقشمو و جلو بیارن سراشونو دادم اشاره بشون منم

 کاریه؟ چه این دختر آخه ، میدی درس

 ....که بفهمه اگه بتونی معلوم کجا از اصن خطرناکه:  شیوا

 هستین هم شما کنم کار این تنها خودم قرار مگه اینکه دوم نمیفهمه اینکه اول: من

 گفتم نه همزمان دوتاشون

  میکنید کمک من به شما انداختین راه سرود گروه چتونه بابا ای: من

 ....و کردم خبیثی خنده یه بعدش

 نقشس اجرای روز فردا و میگذره کشیدم نقشه که روزی اون او از روز دو

 آزریه یه خرید ماشین یاشار فقط  نیوفتاد خاصی اتفاقای روز دو این تو. دارم هیجان خیلی

  مشکی

  باشن آماده که دادم پیام شیوا و کاوه به فردام فکر به اتاق تو من االن
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 شدم بیدار تق تق صدای با صبح

 نه، زدم دید اطرافو یکم نمیدادم تشخیص اطرافمو صدای بود هنگ مغزم  یکم چیه؟ صدا

  نبود خبری

 امد صدا دوباره

 ! میزنن در که فهمیدم تازه

 باشه؟؟ میتونه کی

 ؟ میزنه در کیه کیه: گفتم بلند

  گرگ آقا منم منم: یاشار

 میخوای؟ رو کیا: من

 میخوام یکیو فقط من دستت قربون: یاشار

 فامیلیم هم با ما سالمتی نا نکن تعارف خدا طور بگو کی؟: من

 ندیدین؟ مارو کوچولوی النا این: گفت گرفته خندش بود معلوم که یاشار

 میشکنن؟؟ دست و سر واسش همه و ناز خیلی که دختری همون: من

  تینگف نگی بعد هااااا میشه دیرت شو آماده برو بیا بغلت زیر بزار هندونه کم بابا اوه: یاشار

  بود نیم۵ کردم ساعت به نگا یه شدم بلند تند امد یادم تازه که منم

 بروووووو د پوشیدم لباس و شستم صورتو و دست

  دارم دوسش خیلی لیمویی بود ۲۱۲ پژو ماشینم

  رسیدم مینی ۲۱ یه از بعد

 ایول بود ۱ ساعت

 ها ها ها امدم زود نقشم بخاطر فقط منم و داشتیم کالس ۹ ساعت امروز ما
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  امدن تا شدم معطل ساعتی ربه یه بیان هم کاوه و شیوا تا موندم منتظر

 ؟ کنی چیکار باید میدونی که تو شیوا: گفتم شیوا به رو

 راحت خیالت میدونم آره: شیوا

 ؟!!نشه سر درد وقت یه مطمئنی؟ النا: کاوه

 ترسیدی؟ نکنه واا: من

 شیم بیخیال بیا میگم فقط چیه ترس بابا نه: کاوه

 شیم بیخیال چیو چی امدیم اینجا تا کاوه وای: من

  ریئس اتاق سمت رفتیم و نگفت چیزی دیگه

 باشه اتاقش تو باید االنم پس بود اینجا ۱ ساعت رأس همیشه ریئس

 اتاقش از بیرون بکشونه اونو یجوری شد قرار داخل، رفت و زد در شیوا

  برم خودم باید نداره فایده انگار نه شدیم منتظر مینی ۲۱ یه

 رفتن و بیرون امدن استاد و شیوا و شد باز در که برم خواستم

 اتاقش تو رفتیم سریع و تند کاوه و منو

  میزی ،چه رنگی چه اتاقی چه به ،به شیک چه اوه اوه

 هااا امدی دیگه چیز یه واسه کنم فک النا واا

  بودم گوشیش دنبال وجو جست و میز سمت رفتم

 کردم پیداش بیا النا: امد کاوه صدا باشش نبرده که میکردم خدا خدا فقط

 من خوبه شانس از اینم خب

  گرفتم گوشی و طرفش رفتم

  داشت رمز که این زکی کردم بازش
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 واال بودم شانس خوش لوک که داشتم اگه ندارم شانس من نه که رسیدم نتیجه این به تازه

 داره رمز که این: گفتم ناامیدی با کاوه به رو

  آبجی نباش غمت: کاوه

  کرد بازش سوت سه عرض در

  شانسم خوش لوک خواهر میکنم فک که حاال خب

 داداش گرم دمت:گفتم خوشحالی با من

 چاکریم: کاوه

  هه بیوفته شمارش تا خودم به زدم میس یه استاد گوشی با

 ها ها ها دارم کار کلی شماره این با

  جاش سر گذاشتش که کاوه به دادم گوشیو

  بیرون زدیم اتاق از و

 پیشمون امد هم شیوا بعد یکم

 بعدشم داره خاصی ی جذبه یه المصب این اصن زدن حرف باش سخته چقد مُردم وای: شیوا

 میترسه ازش آدم واقعا بود هم تو همش اخماش

 کردین؟ چیکار خب: گفت هردومون به کرد رو بعد

 ...و داشت رمز برداشتیم گوشیش هیچ:من

  وسط پرید بزنم حرفمو بقیه خواستم

  هیچ پس زرشک: شیوا

 کنه بازش تونست کاوه ولی داشت رمز بزنم حرفمو من بزار بابا ای:من

 !!بودی نکرده رو کاوه داداش آفرین:گفت کاوه به کرد رو متعجب شیوا
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  آبجی چاکریم: کاوه

  کالس سمت رفتیم ما و بود ۹ نزدیکا خالصه

  داشتیم کالس ریئس با

 ....ها ها ها اصلی ی تقشه واسه بریم حاال و

  امد استاد که بودیم کالس سر

 میدادم گوش داشتم دقت با خیلی منم میداد درس داشت

  ترکیدن می تعجب از داشتن همه کنم فک

 کنم تحمل باید نقشه بخاطر خب ولی باشم اینطوری نداشت سابغه وقت هیچ من آخه

  بود نیم۸۸ ساعت تا ما کالس بود ربع۸۱ کردم نگاه ساعتو

 وقتشه دیگه خب

  استاد: من

 بفرمایید: گفت و کرد قطع حرفشو استاد

 بیرون برم میشه ببخشید: من

 بفرمایید بله: استاد

  بیرون زدم کالس از ریلکس خیلی منم

 استاد به زدم زنگ و اوردم در گوشیمو رفتم تا

  ک شدم نامید دیگه اه.... و بوق۳بوق۲بوق۸

 بفرمایید؟:  گوشی تو پیچید صداش

 داره مختلفی های صدا که هست برنامه یه ها بچه) مردونه صدای با کردم عوض صدامو

 داشتم کار رنجبر آقای با من ببخشید سالم:  گفتم(همونه این... و زن،مرد،بچه
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 هستم خودم بله: استاد

 شمایید؟ رنجبر ماهان: من

 افتاده؟ اتفاقی بله: استاد

 بیاید تر سریع هرچی کنید لطف میزنم زنگ کالنتری از من: من

 شده؟ چی بپرسم میشه ؟ کالنتری: گفت بود کرده هل انگار که استاد

 )...(آدرس این به بیاین سریع خواهشا ولی نه: من

 ها ها بچرخیم تا بچرخ کردم قطع و

  بود در پشت استاد کردم باز که کالس در کالس سر رفتم بعد یکم

 نمیشه باورم اصال که بودین من منتظر نگین استاد وا اِ: من

 دارم عجله من کنار برید لطفا: استاد

 سمتم امدن شیوا و کاوه رفتنش از وبعد

 شده؟ عصبانی انقد گفتی بش چی: شیوا

 گفتم براشون جریانو کامل منم

 بش؟ دادی رو کجا آدرس: کاوه

 ما ی خونه نزدیکای جایی آدرس: من

 النا خری خیلی: کاوه

  کالنتری دنباله میگرده هی االن خدا بنده داره گناه: شیوا

  هست که همینی بله: من

  خونه سمت رفتم و کردم خدافظی ها بچه از

  دیدم استاد که و کردم کم سرعتمو بودم خونه نزدیکای
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 میکنید؟ چیکار اینجا شما استاد اِ: گفتم و پایین اوردم ماشین شیشه

  بپرسم شما از باید من اینو: استاد

 ماست ی محله اینجا خب وا: من

 محلی؟ همین مال تو یعنی: استاد

 چطور؟ بله: من

 نیست؟ کالنتری اینجا: استاد

 چطور نه ؟ کالنتری: تعجب با من

  همینطوری هیچ: گفت بود شده کالفه انکار که استاد

  رفت و شد ماشینش سوار رفت بعد

 خودشه تقصیر درک داشت،به گناه آخی

  بش زدم زنگ  مهربونیم بسیار آدم من که اونجایی از خب ولی

 میبری؟ سودی چه من گذاشتن کار سر از بپرسم میشه: گفت و داد جواب زود ایندفعه

 شدیم تعطیل تر زود ساعت۸ فقط استاد هیچ: گفتم خودم صدای با منم

 شما؟: استاد

 نشناختین؟؟ وا: من

 نرسه بت دستم بحالت وای رادمنش: گفت حرص با استاد

 ...که نیوفتاده اتفاقی بیخیال کنید می  عصبی خودتونه چرا بابا ای: من

  کرد قطع چرا اِ شد قطع یهو

 لیاقت بی ایشششش

  کردم سالمی بلند صدای با و خونه رفتم
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 تتغاری؟  اینجاست کی ببین به به: یاشار

  افتاد من جمال به چشمتون کنید افتخار باید شما  بله بله:من

  بدین من به امضاء یه میشه گاد،مادمازل مای اوه: یاشار

  شلوغ خیلی سرم من نه وای: گفتم ناز با منم

 خندیدیم دوتایی بعدش

 ....پف و خر و اتاقم رفتم بعدش

 خوابیدم چقد اوووف شدم بیدار بود ۴ ساعت

 کجاست؟ بابا مامان: گفتم مامان به رو خونه آشپز رفتم شدم بلند

 چطور؟ مطب: مامان

 همینطور هیچی: من

 النا: گفت من به رو امد یاشار که میزدیم حرف هم با داشتیم

  داداش بله: من

 بریم؟ میای میام خواهرم با گفتم دوستام از یکی خونه دعوتم امشب من: یاشار

 بیام؟ من چرا حاال وا: من

 باشم تنها نخواستم همینطور: یاشار

 ؟ میری کی میام باش: من

  باش آماده ۵ ساعت: یاشار

  باش: من

 دوستت؟ کدوم خونه بری میخوای ببینم وایسا: گفت یاشار به رو مامان

 اینا هاکان: یاشار
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 شده تنگ براشون دلم چقد ،آخی هان دوقلو اون منظورت اها: مامان

 چی؟ من داشتیم؟پس مامان: یاشار

 میکنی،حسوددد حسودی چرا وا: من

  منی عزیز که تو جان یاشار: گفت و خندید مامان

 چی؟ من پس اِ: گفتم اعتراض با من و مامان واسه فرستاد بوس یه یاشارم

 منی گل که تو: مامان

 سیاه روت میگه دیگ به دیگ:  یاشار

: گفتم  یاشار به قبلش شدم آماده رفتم که بود شیش ، نیم و پنج تا بخند بگو و شوخی خالصه

 یاشار

 جانم: یاشار

 نداره؟ خواهر دوستت این میگم: من

 مگه؟ چطور: یاشار

 میره سر حوصلم چی؟ بگم شما بین بیام من خب: من

  آبجی داره آره: گفت و کشید لپم و امد یاشار

 شد بهتر اینطور: من

  دنبالمون میاد کوهیار شو آماده زود خب:  یاشار

 چرا؟ اون: من

 کوهیار منو مشتر دوست هاکان دعوت اونم خب: یاشار

 خوبه اها: من

 !جالبه ندارم شناختی هیچ ازش که جایی برم میخواستم شم آماده تا اتاقم رفتم
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 ؟ بپوشم چی حاال خب

  خاکستری کتونیای و مشکی شال و مشکی جین یهو خاکستری مانتو یه

 پایین رفتم و شدم حاضر و کردم آرایشم کوچولو یه

  میکردم چت شیوا با داشتم گوشیم پا نشستم مونده خیلی هنوز هوووو بود نیم ۲ ساعت

 بود شده جیگری چه اووووف کردم بش نگا یه امد یاشار صدای که

  مشکی چرم کفشای و مشکی جین شوار و سفید اسپرت کت یه

 تیپی چه جووون

 ؟ بزنی کیو مخ بری میخوای کلک شدی معرک داداش وای: گفتم و زدم سوت یه

 منحرف انقد ذهنت چرا تو بابا ای: گفت و خندید یاشار

  کوهیار ک گفت یاشار و امد آیفون صدای

 رفت و داد گاز پرسی احوال و سالم از بعد و شدیم سوار رفتیم

 ؟ نیامد کاوه چرا کوهی: من

 بدم تحویلش فردا باید گفت داشت تحقیق: کوهی

 !راستی اها: من

 دادی؟ انجام تحقیقُ تو: گفت من بهرو یاشار

  دادم تحویل پیش هفته یه من داداش آره:  من

  نگفت چیزی کسی خونه به رسیدن تا دیگه آهانی یه

  خونه سمت کردم نگاه کرد ترمز  وقتی کوهیار

 بزرگتر یکم خب ولی ماست ی خونه ی اندازه تقریبا البته ، گندس چه اوه

 میزبان منتظر بودیم نشسته سالن به کردن راهنمایی مارو خدمتکارا داخل رفتم
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 کرد سالم و امد خودم همسن تقریبا دختر یه اول

  دادم جوابشو خوشرویی با منم

 ها دوقلو خواهر هانام من: گفت و

 کوهیار دایی دختر البته و یاشار خواهر النام منم خوشبختم: من

 جفتم نسشت و داد تکون سرشو

  بود نازی دختر واقعا و سفید پوست و خاکستری چشای بود خوشگلی دختر هانا

 خوش خیلی خیلی خودم دوستای به سالم سالم: امد صدا که میکردم صحبت هانا با داشتم

  امدم دیر ببخشید امدین

 حرفیه چه این بابا نه: یاشار

 یاشار من به رسید وقتی کردن بغل همدیگرو و داد دست یاشارو کوهیار با گرمی به بعد و

 ....النا خواهرم میکنم معرفی: گفت

 

 هاکان

 دختر این زا خیلی ببینم،یاشار یاشار خواهر داشتم دوست خیلی گفتم دلمتو اینو تویی النا پس

 داشت دوسش خیلیم البته و میکرد تعریف

 !آشناس قیافش عجیب ولی

 عجب هه باهاش داشتم کوچیک برخورد یه  دانشگاهشونتو امد یادم دیدمش؟؟هاااا کجا

 من دارم ای حافظه

 داشت زیبایی ی چهره و تر بلند نسبتا قدی با و بود هانا سن هم دختر یه النا

 امدی؟ بیخبر چقد ؟ میکنی چیکارا کن تعریف جان یاشار خب: من

 بدم خبر نشد جان هاکان شد یهویی هیچی که فعال: یاشار
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 میاد که نکرد خبر هم رو ما اصن این بش نده گیر زیاد هاکان: کوهیار

 نداشتین؟ خبر امدنش از هم شما یعنی چرا: من

 نه: کوهیار

  حاال بیخیال بابا ای: یاشار

 بینمش؟ نمی کجاست ماهان راستی: گفت و من به کرد رو

 میرسونه خودشو دیگه ساعت نیم یه تا گفت داشت کار: من

 شده تنگ واسش دلم: یاشار

 ؟؟ آره اون فقط: من

 شده؟ تنگ ماهان واسه بعد بود نشده تنگ من واسه دلت عمتم پسر من یاشار: کوهیار

  انداختین راه کشتار چرا حاال بابا باشه. اوه: گفت و خندید یاشار

 

  صمیمیم باهم خیلی نفر چهار ما

  همیم پشت شرایط هر در برادر۴ مثل

 اینجان االن که خوشحالم خیلی و

  بود النا به حواسم هم ها موشه گوشه این ها بگم البته و میخندیدیم و گفتیم می خالصه

  بودم دیدنش به مشتاق خیلی که النایی

 میکرد تعریف هانا واسه رو جریانی یه هیجان با داشت النا

 ؟!چیه درباره ببینه بره داشت دوست آدم که گفت می یجوری

 از کرد قش خانم هانا  داره هیجان انقد که میکنی تعریف چی آبجی: کرد خالصم یاشار که

 تر یواش خند
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 ینوا البته میگم استادامو واشه میکشیدم که هایی نقشه اون از سری یه دارم داداش هیچی: النا

  نگفتم شما به هنوز

 کارات این با بیرون میشی پرت دانشگاه از آخرش تو دختر وای: یاشار

 بخواد دلشونم تا داداش وااااا: گفت دلخور النا

  امد ماهان که بودیم زدن حرف مشغول نگفتن چیزی دیگه

 النا طرف رفت آخر در و یاشار بعد و کرد بغل کوهیار رفت اول و کرد باالیی بلند سالم یه

 همدیگرو؟ شناسن می نکنه چی؟ یعنی شد گرد چشاش

 میترکه تعجب از داره که بفهمی راحت میتونستی دید که رو النا

 !!عجب

 شمایید؟ استاد اِ: امد حرف به النا که بودم دیدن همو کجا نفر دو این که این فکر تو

 شناسین؟ می همو شما:یاشار

 ایشونم استاد مثال بنده میشناسیم بله: گفت بود النا میخ نگاش که ماهان

 نیست حریفش هیشکی ما خواهر این امده در کارت جان ماهان پس اوه اوه: یاشار

 خواهر؟ گفتی االن تو: گفت کرد تعجب یاشار حرف این از انگار که ماهان

 من خواهر النا آره: یاشار

 اصال نرفته بهت اخالقش:  ماهان

  منش راد خانم بینمتون می خوشحالم: گفت و النا به کرد روبعد

  گفت حرص با رادمنش خانم

  شده اینطوری که اورده سرش بالیی چه النا نیست معلوم

 بپرسم ازش فرصت سر باشه یادم
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 حاضر شام که گفت( خدمتکارمون) خانم اکرم که بودم فکرا همین تو

 ساعت تا گذشت خوش خیلی خالصه و خنده و شوخی و زدیم حرف هم با یکم شام از بعد

 رفتن مهمانا که بود ۸۸ نزدیکا

 میزد غر داشت ماهان رفتن از بعد

 دیونه ؟دختر دیدین اِ اِ: ماهان

 پکری؟ انقد چرا ماهان چیشده: من

 دیدی؟ خدایی داداش؟نه دیدی: ماهان

 اهلل اال ال....بزنم میگه شیطونه میاره در زبون واسم دختره اِاِاِ

 میخندیدم بهش داشتم منم

 شده اذیت خیلی معلوم داره گناه آخی

 یول که نشده چیزی بیخیال داداش بابا ای: گفت ماهان به رو بود شنیده رو ما حرفای که هانا

 هااا گرفت حالتو خوب خدایش

 نذاشت محل هانا ولی رفت غر چشم یه ماهانم

 چیشده؟ میدونی مگه هانا: من

 ...بدونی اگه داداش وای کرده تعریف همشو واسم النا آره: هانا

 بوده کار سر ماهان روز چند این تو کال پس! عجب: من

 گذاشته سرکارش حسابی النا دیگه آره: هانا

 الناس همین بیاد بر ماهان پس از میتونه که دختری تنها ، خوبه: من

 دقیقا: هانا

  خواب واسه رفتم بعد ساعت یه منم اتاقش تو رفت و گفت بخیری شب یه هانا خالصه



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 39 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  تصادف به تو کردن فوت ما مادر و پدر متاسفانه

  سال سه به نزدیک

 لک در ولی میکنه کمکم ماهان وقتایی یه البته گرفتم اختیار در و پدر شرکت ریاست منم

 منه دست

  دورانی چه آخی بودیم باهم راهنمایی از دوست تا۴ ما

 صمیمینهم با هامونم خانواده حتی

  شده دکتر که یاشار ما بین از تنها

 داده ادامه پدرشو راه ما مثل اونم

 همه از کرد کمک بهمون خیلی( یاشار پدر)منوچهر عمو کردن فوت مادرم پدر وقتی یادم

  لحاظ

 مدیونم بهشون واقعا...نذاشت تنهامون

 از و بینشون  جدال و جنگ از شیطونیاش از میکرد تعریف ازش یاشار همشه که دختری النا و

  مهربونیش تر مهم همه

 ....بودمش ندیده ه امروز به تا من که دختری

 ...برد خوابم چطور نفهمیدم که بودم فکرا همین تو

 شدم بیدار ۵ ساعت معمول طبق صبح

 بود درست که باشه هانا باید زدم حدس امد می خونه آشپز تو از صدایی پایین رفتم

 داد جوابم گرمی با اونم و دادم سالم

 نَمونه؟ خواب ؟ کردی بیدار ماهانُ: من

 حمام رفته کردم بیدارش داداش بله: هانا

 میدونه بزرگش داداش منو موضوع همین بخاطر اونم ترم بزرگ ماهان از ای دقیقه ده یه من
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 با منم و کرد سالم امد ماهانم همزمان بیرون زدم که اتاق از و شدم آماده رفتم صبحانه از بعد

 شرکت سمت ورفتم شدم سوار و ماشینم سمت رفتم و دادم جوابشو سر

 ماهان#

  دانشگاه رفتم و شدم ماشین سوار رفتم مفصل ی صبحانه از بعد

 میکنه شوخی من با انقد که دختریه تنها افتادم، النا یاد یهو مسیر تو

 داره تشریف پرو زیادی النا این ولی بزنن حرف هام با ندارن جرئت حتی دیگه دخترای

  بگم بش چیزی نمیتونم دیگه یاشار خواهر فهمیدم که االنم

 !کشیده برام ای نقشه چه امروز نمیدونم کنه بخیر رو خدا االنم

 نفر دص به نزدیک فاصله این تو اتاقم سمت رفتم و پارکینگ تو بردم ماشین دانشگاه رسیدم

 دادم جوابشون سر با من و کردن سالم بهم

 یشحال هیچی النا این متاسفانه ولی میدونن همه اینو البته باشم جدی آدم میکنم سعی کال

 ...نیست

 اینا النا با داشتم کالس نیم۱ ساعت

 کنه بخیر خدا

 ساعتو و دادم انجام مو افتاده عقب کارای از یکم داشتم، وقت خوبه بود ۱ ساعت اتاق تو رفتم

  گذشت زود چه اوه بود ۱:۲۱ کردم نگاه که

  بیرون زدم برداشتم کیفمو

  داخل رفتم و کردم باز در کالس سمت رفتم

 النا حتی بودن ساکت همه عجیب و دادم سالم یه

 بود نشسته کوهیار برادر فهمیدم االن که کاوه پیش کردم نگاش

  میدادن گوش دقت با همه و کردم شروع درس منم
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 ....باشن همینطور همیشه امیدوارم! عجیبه

 النا#

 مباش نداشته باش کاری دیگه کردم سعی یاشار جونی جون دوست ماهان که فهمیدم وقتی از

  خخخ کردم بس آتش عالم طوری یه یعنی

 میکنه فک االن مطمئنم باشن ساکت که کردم هماهنگ باشون رو ها بچه کالسیم سر االنم

 یه فقط نیست مهمی چیز زیاد ولی داریم نداریم که چیه؟نه میدونین خب ولی داریم ای نقشه

 زیادی؟؟؟ چیز شما بنظر همین، استاد واسه سرد آب چالش

 فردا از ولی بس آتش گفتم درسته البته

 ربخاط میکرد شک نبودم من اگه بدن، انجام رو کار اونا قرار سرکالس نیومدن ها بچه از تا سه

 فرستادم اونارو همین

  رفت و گفت نباشید خسته یه و تمام درسش بعد ساعت نیم یه

 آد در دادش که االن اوه اوه: کاوه

 افتاد وَر افتاد در من با هرکی دیگه آره هه هه: من

 ...ک میکشه منو بفهمه کوهیار اگه هیچی میشناسهرو تو یاشار حاال: کاوه

 نترس هیچکس از هستم من تا داداش نباشه غمت: من

 دست از رو مهمی این به صحنه نمیخوام نشده دیر تا بریم دیگه بهتر خب: گفتم ادامه در و

 بدم

 کجاست؟؟ پس! عجیبه بود نیومده هنوز استاد اتاق طرف رفتیم تند تند

 ای پایه بچه انقد کالسیامونه هم از یکی اشکان) طرفمون میومد داشت دیدم دور از اشکان

 (اشکان داداش میگم بش من میکنه کمکم هام نقشه تو همیشه

 ها بچه سالم: اشکان
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 ندیدی؟ رو رنجبر استاد تو میگم داداش سالم: من

 میزد حرف نوری استاد با داشت دیدمش، االن همین اتفاقا چرا: اشکان

 االفیم ها حاال حاال پس اوه اوه: کاوه

 بش دانشگاه های بچه که طوری حرفه پُر خیلی کال دانشگاس استادای از یکی نوری استاد

  وراج استاد میگم

 آدمیه همچین نمیکنه ول دیگه هاااا حرف به گرفت و یکی یعنی

  میاد داره دیدم که شدیم معطل ساعتی نیم یه خالصه

 امد شید بلند ها بچه: گفتم و کردم میزدن حرف هم با داشتن که کاوه و اشکان به رو

  کردیم نگاه استادو چشمی چهار و کنارم ایستادن

  شد اتاقش نزدیک

  و  ۸٬۲٬۳٬..حاال

 برداشتن ترک دانشگاه ستونای کنم فک که زد دادی چنان

  رفتیم در دیدیم که رو اوضاع کاوه و اشکان و من

 دیدم استاد من گل شانس از متاسفانه ولی رفتن  و بودن تر جلو دوتا اون

 خانم اوردین در شورشو دیگه رادمنش خانم: استاد

  استاد چیشده واااا: چب علی کوچه به زدم خودمو که منم

 شدین؟؟ خیس چرا وا اِ: گفتم و دیدم پاشو تا سر بعد و

 شدم؟؟ خیس چرا من نمیدونین شما که: استاد

 داره؟؟؟؟؟؟ استخر دانشگاه آب،مگه تو افتادین نکنه چیشده؟ استاد نه: من

 بمونی زنده نمیکنم ضمانت وگرنه شو دور چشمم از برو: استاد
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 د و کردم قرض بیستا ده  یه نه که چهارتا سه داشتم کهدوپا عصبانیه زیادی دیدم که منم

 بروووووووووو

  بود هم شیوا ها بچه به رسیدم

 ...که واقعا رفتین، کردین ول منو نامردین خیلی: گفتم بشون رو

 یمامد سرمونی پشت کردیم فکر نبود حواسمون اصال ما بخدا نکن قهر بیخیال بابا ای: کاوه

 شدی گرفتار دیدیم

 نبود ما تقصیر بخدا آبجی میگه راست: اشکان

 نگفتم چیزی کنن می التماس دارن که دیدم منم

 فهمیدم چیزایی یه من ها بچه راستی: شیوا

 ؟ چی: من

 اشتهد افسردگی دوره یه رنجبر استاد شنیدم که اینطور ولی درسته حد چه تا نمیدونم: شیوا

  مطمئنی؟: کاوه

 درسته حد چه تا نمیدونم کهمیگم:  شیوا

 باشه درست میدونم بعید ولی شنیدم اینو منم اتفاقا: اشکان

 !! افسردگی دوره یه فکر تو رفتم

  چی؟ واسه چرا

 بفهمم باااااید پس کنجکاویم آدم کال من

 چیه قضیه بفهمم باید من ها بچه: گفتم ها بچه به رو

  آخه چه ما به شخصیه شاید النا شو بیخیال من جون: گفت حالی بی با کاوه

 بیارم در استاد این کار از سر باید من نمیشه نوچ: من
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 خونه سمت رفتم و کردم خدافظی ها بچه از خالصه

 فک اگه مدیونین هستم کنجکاوی آدم دیگه کنیم چه بود استاد افسردگی گیر در ذهنم کال

 فضولم کنید

  بکشم یاشار زبون زیر باید

  اتاقم تو رفتم و کردم سالم خونه رسیدم

 چی هر ماکان؟؟هاکان؟چیمدونم اسمش؟؟ بود چی استاد قلو اون دیشب به شد کشیده ذهنم

  بود

  نمیدونم میزد آشنا عجیب ولی

  بیشعور داشت خاصی جذبه یه کال بود ترسناک چقد خودمونیما ولی

 هوحشت خدای یکی این این ولی مهربون قیافش بازم بگیر اخمو خودشو هرچی استاد این حاال

 فرص اخالقش ولی داره مهربونی قیافه درسته خودمون استاد همین میکنه فرق اخالقشون البته

 تره شاد قیافش عکس بر یکی این ولی

 داداشا این با نیست حیف نازی این به دختر نمیشه هانا هیشکدومشون ولی

 وال

 پایید می رو هانا چشمی زیر زیادی یاشار این مشکوکم، یچی به من ولی

 افتادیم عروسی یه باشه درست حدسم اگه

 امد اتاقم در صدا که بودم فکرا همین تو

  داخل امد یاشار بندش پشت و

 میکردم فکر بهت داشتم االن همین اتفاقا زاده حالل چه به به: من

 میکردین فکر من به داشتین شما که بخونم شکر نماز برم افتخاری،باید چه به به: یاشار
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 بکشم زبونش زیر باید بود وقتش االن افتادم هانا یاد و خندیدم من

 یاشار: من

  جانم: یاشار

 همب گوگولی یه دارم دوس خیلی من باش منم فکر به بابا بگیری؟ زن نمیخوای تو میگم: من

 عمه بگه

 ..آخه چی واسه زن دختر بابا ای:  گفت و کرد ای خنده تک یاشار

 مافتادی عروسی یه انگار میکردم صحبت هانا با داشتم که دیشب راستی ها: گفتم دروغ منم

 دیگه بگو هااا کنه؟ عروسی میخواد کی ؟عروسی؟با گفتیچی: باشه شده هل انگار یاشار

  چمیدونم من ؟ چته وااا: من

  باشه مبارک: گفت و شد ناراحت قیافش یاشار

  بیرون بره خواست و

 وایسا یاشار: من

 چیه: حالی بی با یاشار

 داری؟ دوسش: من

 رو؟؟؟ کی: گفت و کرد تعجب یاشار

 ...دیگه رو هانا: گفتم شیطون منم

 باشم داشته دوست اونو باید چرا من نه: یاشار

 ارک در عروسی که بگم بهت فقط فهمیدم، من بگی دروغ من به نمیخواد داداشی بیخیال: من

 گفتم دروغ نیست

 ..رفتم در گفتم اینو
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 یاشار#

 سرکار بود گذاشته منو دیونه دختره بودم ایستاده اتاق وسط هنگ منم رفت النا وقتی

 دمش عاشق نگاه یه با ولی نشه باورتون ،شاید دیدمش که بار اولین دارم دوسش واقعا هانا،من

 شدم خواهرتون عاشق بگم بهشون میتونم میکشم،چطور خجالت هاکان و ماهان از ولی

 ؟!!!نه یا داره حسی اصن داره؟ بهم نسبت احساسی چه اون ؟ چی هانا اصن

  بگیرم کمک النا از باید

 اونه کنه کمکم تونه می که کسی تنها

 ...باید داره من به نسبت حسی چه هانا که بفهمم باید

 نبود النا پایین رفتم

 کجاست؟ النا مامان:گفتم و کردم میکرد نکاه فیلم داشت که مامان به رو

 عزیزم حیاط تو رفته: مامان

  حیاط تو رفتم و گفتم اهانی یه

 گل و درخت پر بود باغ شبی تقریبا حیاطمون

  کردم پیداش که النا دنبال رفتم

 کشید خوشگل جیغ یه که زدم صداش

 ترسیدم داداش وای: گفت دید منو وقتی و

 ببخشید: من

 شده؟ چیزی: پرسید مشکوک النا

  کنی کمک یه بهم خواستم فقط نه: من

 کمکی؟ چه کمک؟: النا
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 من چیز من،امممم که فهمیدی که تو میدونی،: من

 داری؟ دوست هانارو که: کرد خالصم النا که بود سخت گفتنش

 آره: من

 کنم؟ میتونم کمکی چه من خب: النا

 من داره من به نسبت حسی چه اون که نمیدونم من چیزه خب: من

 بکشم؟ زبونشو زیر برم من میخوای: حرفم وسط پرید

 نیست زخمتی اکه: من

 میکنم درستش خودم داداشی نباشه غمت ندارم، بیشتر داداش یه که من زحمتی، چه: النا

  داخل رفت و گفت اینو

  کشیدم راحت نفس یه

 ...بلده خوب کارشو النا که میدونستم

 النا#

 هانا به زدم زنگ و برداشتم گوشی و اتاق رفتم

 بفرمایید؟ بله: داد جواب بوق یه با

 شوهرم مزاحم چرا ورپریده دختر:گفتم و دادم تغییر صدامو کنم اذیتش گرفت کرمم منم

 کشی؟ نمی خجالت هااا میشی

  میزنید الکی حرف چرا شدم شما شوهر مزاحم کی من خانم وا: هانا

 به بشی شوهرم نزدیک دیگه یبار دیدمتون، خودم من دختر میزنم، الکی حرف من: من

 میگمااااا داداشات

 بهم کامال و دختریم چطور من میدونن خودشون من داداشای اوال محترم خانم ببین: هانا

 هستین؟؟ کی شما بعدشم دارن اعتماد
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 منو خدایش نه بیای، راه باهام یکم میری درد،کوفت،می ای: گفتم خودم صدای با منم

  اوردی در شورشو ایششش هااا مثبتی انقد چرا تو دختر،بعدشم گیجی چقد دیگه نشناختی؟تو

 دیونه النایی، بودم کجا از من خب دختر بگیر نفس اوووو: گفت و خندید هانا

 نکردم حال باهات اصال خُلی خیلی: من

 االن نه میکنن شبا که و حال: هانا

 لکهب نیستی مثبت تنها نه میگرم پس حرفمو دور به بال وای کنن منحرفت سر تو خاک: من

 داری تشریف ادب بی و منحرف خیلی

 کردی؟ یادی چیشد ببینم بگو بگی، تو هرچی بابا باشه: هانا

 ببینیم همو بزاریم قرار یه بیکاری اگه خواستم هیچی: من

 کجا؟ و کی بگو رفته سر حوصلم منم اتفاقا باشه: هانا

 ۵ساعت)...(   پارک: من

 بای منتظرم پس باشه:هانا

 بای: من

  گرفتم دوش یه رفتم داشتم وقت خب بود نیم ۵ کردم نگا ساعتو

  شد دیر بود ربع۲ ساعت امد وقتی

 رفتیم که برو د و پوشیدم لباس و بستمشون و کردم خشک موهامو تند تند

 دارم قرار هانا با که گفتم مامان به قبلش

  رسیدم ساعت رأس

 کجایی؟ جانم: داد جواب تندی بهش زدم زنگ

 کجایی تو: من
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 آالچیم اولین تو آالچیقا،من پیش بیا: هانا

  کردم قطع و گفتم ای باشه

  نشستم و کردم سالم بهش رسیدم وقتی

 عجقم؟ چطوری: گفتم و

 چطوری؟ تو خوبم: هانا

 عالی عزیزم عالی: من

 میخونه خروس کبکت النا چشده: هانا

 نمیشه؟؟ خوشحال میشه داماد برادرش آدم بنظرت عزیزم خب: من

 چی؟داماد؟؟؟: گفت گیجی با هانا

 افتادیم عروسی یه دیگه آره: من

 هانا#

 میکرد؟؟ عروسی داشت یاشار واقعا یعنی نمیشد سکشتم،باورم شنیدم وقتی

 !ممکنه غیر این نه نه من؟ یاشار

 بدبختم انقد من چرا ؟ چرا آخه

 چیشدی؟ دختر کجایی: اورد در فکر از منو النا صدای که بودم فکرا همین تو

 باشه هیچی،مبارک: من

 کنی؟ شوهر میخوای کی تو چخبر تو ببنیم بگو خب عزیزم، مرسی: النا

 میکنه؟ ازدواج داره آرزومه که کسی ؟بگم بگمش چی

  چیه شوهر بابا ای: من

  خونه رفتم بعدش و بودیم باهم یساعتی یه خالصه



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 51 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 ردک داغون منو خبرش اون با ولی... میگذره خوش بهم کلی النام با که االن گفتم بگو منو! هه

 کاش...بگم بهش میتونستم کاش....نداره خبر خودش اما

 النا#

  مامان سراغ رفتم خونه رسیدم وقتی

 یعروس که شو آماده بدو مامانی: گفتم و پیشش رفتم خونس آشپز تو گفت که کردم صداش

 داریم

 مادر؟ کی عروسی وا: گفت تعجب با مامان

 واسه بگیر وقت خانم عروس خونه به بزنی زنگ بری باید مامان وای پسرت، عروسی: من

 خواستگاری

 بزنم؟ زنگ کی میگی؟به چی هست معلوم تو دختر: مامان

 میشناسی؟ رو هانا مامان: من

 هاست دقلو خواهر منظورت: مامی

 اهوم: من

 داره؟ ربطی چه چی که خب: مامی

 انتحاری حرکت یه تو من دارن عالقه خانوم هانا همین به قضا از ما داداش مامان خب: من

 بلههههههههه هم هانا که فهمیدم

 مطمئنی؟: مامی

  خونشون بزنزنگ بیا باش زود حاال مامان آره: من

  مامان دادم و برداشتم اپن رو از تلفن بعد و

 کنی؟ راضی میخوای چطور و داداشت اصن مطمئنی؟ تو دختر: مامان

 نباش نگران تو من با بقیش بزن زنگ تو مامان بابا ای: من
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  زد زنگ و داد تکون سرشو مامانم

 کردن صحبت کرد شروع بعد و موند منتظر یکم

 بریم هفته آخر شد قرار آخر در و

 داخل رفتم و زدم در یاشار اتاق سمت رفتم سریع شدم مطمئن این از وقتی

  مژده مژده یاشار: من

 چیشد؟: یاشار

 خواستگاری بریم هفته آخر قرار دیگه هیچی: من

 خواستگاری؟: گفت تعجب با یاشار

  کنی؟ می تعجب چرا اهوم: من

 سرعت؟ این به: یاشار

 دیگه اینیم ما گرفتی؟ کم دست خواهرتو عزیزم: من

 منونم کنم نمی فراموش کارتو این وقت هیچ گلی خیلی: گفت و کرد بغلم امد و خندید یاشار

 واقعا

 فعال دیگه برم من کنی احساساتیش نمیخواد حاال بابا باشه اووو: من

  بیرون زدم و

  برسون بهم عاشق آدم دوتا آدم خوبه چقد هی

 میرسونه؟ عشقم به منو کی حاال

 داری؟ عشق تو مگه النا وا

 دارن؟ مردم فقط پ ن پ

 کیه؟ عشقت خب
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  کوچمون سر بغال هااا چیز عشقم،امممم

 نباشی خسته

 باشی سالمت

 ایشششش کنه آوری یاد بهم میخواد اونم ندارم عشقی من خب بود وجدانم این

  خواستگاری بریم باید که روزیه امروز

  میرفتیم ۱ ما و بوود ۲ کردم نگاه یه ساعت به

 دارم وقت هنوز خووووب

 بود نیم ۵ ساعت بلههههه امد که خودم به گذرونی وقت خالصه و چت و گردی وب یکم رفتم

  بود نیم۲ ساعت االن بودیما کالس سر اگه حاال میگذره زود چقد اوووووف

 واالااا

 چه جووووون کردم نگاه آینه تو خودمو و کردم آرایش یکم و شدم آماده رفتم تند تند خالصه

 بخورتت موش خوشگلی

  زد صدام مامان بودم فکرا همین تو

 بودن آماده همه پایین رفتم

 شد دیر دیگه بیان کجایین: گفت که شنیدم یاشار صدا

 هانا به میدم دارم ای تیکه چه دستی دستی ، نگا وااااای دیدمش وقتی

  واال میشدم زنش میرفتم خودم نبوداااا داداشم اگه خوشگل چقد

  رسیدیم ساعت ربع از بعد افتادیم را و شدیم یاشار ماشین سوار خالصه

 کجاست؟ هانا بپرسم میشه ببخشید: دقلوها به رو من پرسی احوال و سالم از بعد

 کنن صداش میگم االن اتاقش تو: هاکان
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   پایین بیاد بگین هانا به که گفت نامی خانم اکرم به بعد

 .... دید رو ما وقتی و امد ساعت ربع بعد اونم

 کرد گپ بچم بمیرم آخی

 هانا#

  بیارم در شاخ بود مونده کم دیدمشون وقتی

  ؟؟ چی یعنی

 من؟؟ خواستگاری بودن امده اینا یعنی نمیشد باورم

 کین بگه نذاشتم داری خواستگار گفت بهم وقتی هاکان داداش

  نمیکرد فرقی واسم آخه

 نبود مهم واسم هیچی النا حرف اون از بعد

 ....االن ولی

 بشینی؟ نمیخوای جان هانا: شنیدم ماهان صدا که بودم فکرا همین تو

  نشستم النا پیش و دادم سالم یه

 چطورن؟ ما خانم عروس: گفت بهم یواش بود باز بناگوشش تا نیشش که اونم

 خوبم: من

  نگفت چیزی دیگه

 یاشار به خورد چشم بردم باال سرمو وقتی

 کرده تیپ چه بشم فداش من الهی

 اینجاست االن دارم دوستش که کسی نمیشه باورم

 بزنن حرفاشونو برن نفر دو این بدین اجازه اگه(: یاشار پدر) منوچهر عمو
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 جان عمو شماست دست هم ما اجازه: هاکان

 کن راهنمایی یاشار جان هانا: گفت و من به کرد رو بعد

  اتاقم تو امد سرم پشت یاشار و شدم بلند منم

 داری جالبی اتاق: یاشار

 مرسی: من

 هانا: یاشار

 هانا میگه قشنگ چه وای

 بله؟: من

 دارم دوست خیلی: یاشار

  همینطور منم بگم میکشیدم خجالت یعنی نگفتم چیزی من

 بگی؟ چیزی نمیخوای: گفت دید و من سکوت که یاشار

 مثال؟ چی: من

 نه؟ یا داری ای عالقه من به اینکه: یاشار

 یعنی چیزه.من..من...راستش امممم: من

 منمیکن نگاه سرمم پشت میرم بخدا بگو، نداری ای عالقه من به واقعا اگه هانا ببین: یاشار

  من ،یاشار من نه: من

 دارم دوست منم: گفتم وتند بستم چشامو

  بلهههه بودم یاشار بغل تو کردم باز که چشامو

 دنیاشه همه که باشه کسی آغوش تو آدم خوبه چقد

 النا#
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 .شدم ماشین سوار و کردم خدافظی ها بچه از

  نکردم کاری من بگم میخوام یعنی بود ساکت دیگه روزای برخالف دانشگاه امروز

 خودم پیش البته کردم عالم بس آتش دیگه کال امروز

 هی بودم،آخی یاشار و هانا درگیر همش کنم تحقیق استاد افسردگی ی درباره نکردم وقت اصال

 خوشحالم واسشون چقد عروسیشونه دیگه ماه

  شد خراب ماشین زکی که بودم راه وسطای

 ...کنه درست اینو بیاد یکی حاال

 همین بخاطر بلدم خیلی من که بردم،نه باال ماشینُ کامپوت

 بود شدن خراب وقت االن بگو آخه کنم؟ چه خاال

 و ینپای اورد رو رانند کمک شیشه و کرد ترمز پام زیر بلند شاسی یه که بودم فکرا همین تو

 بودیم هم قسمت امروز باال بپر خوشگله خانم: گفت

 رفت و گفت پرت و چرت مُشت یه اونم ندادم محلش ایشششش

  یاشار زدم زنگ و برداشتم گوشیُ

 النا؟ جانم: داد جواب

 داداش؟ کجایی: من

 چطور؟ مطبم: یاشار

 شده خراب ماشینم من یاشار: من

 خودم بعد خونه، برو تاکسی با خودتم همونجا بزار ماشین گرفتارم االن من عزیزم: یاشار

 تعمیرگاه میبرمش

 داداش باشه: من

 بای فعال پس: یاشار



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 56 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 بای: من

 کردم قفل و بستم ماشین در

 ندادم هیشکدوم جواب زیر به سر آدم کال که منم رفت و امد مزاحم زیاد فاصله این تو بگماااا

 داریم؟ مگه هست؟ مگه تاکسی،اصن واسه بریم حاال خب

 نشد خبری ولی ایستادم هرچی

  کرد ترمز پام زیر جیگرا اون از ماشین یه

 ببینم؟ کیُ باید شه مزاحمم کسی نخوام من چی یعنی آقا بابا ای

 خانم النا: شنیدم صداشو ولی نکردم نگاه رو رانند اصال

 !میشناسه منو که این اِ

 هاکانِ ترسناکس یکی اون این ببشخید وا اِ نه ماهان همون که این اِ کردم نگاه رفتم

 میکنید؟ چیکار ؟اینجا شده چیزی: گفت و کردم سالم

 !!!چه تو به آخه بگه نیست یکی

 خونه برم خواستم االنم همونجا گذاشتمش شد خراب ماشینم: من

 برسونمتون بیاین: هاکان

 نمیشم مزاحم: من

 بفرمایید مزاحمتی چه نه: هاکان

 کرد باز برام داخل از در و

 جنتلمن چه به به

 رفت و نشستم منم

 میشه گیج باشون آدم وای، داره دکمه چقد ، ماشینی چه به به
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  النا کنن ندیدت سر تو خاک

 دیگه ندیدم چیه خب وا

 بخدا ای دیونه

  که بودم فکرا همین تو

 چیه؟ رشتتون بپرسم میشه: هاکان

 بله،کامپیوتر: من

 نشدین؟ دکتر شما چطور: هاکان

 رو دکتری نه داشتم دوست کامپیوتر من: من

 میگین درست شما بله: هاکان

 میگم درست همیشه من: من

  آدمیم همچین من دیگه خب ولی بیاره در شاخ بود مونده کم جوابی حاضر این از

 نکردم باور من ولی پرویین خیلی بود گفته ماهان: هاکان

 کنید باور میخواستین: من

 اورد کم هه هه کرد سکوت دیگه بله

 مردم نکرد قبول خب ولی کردم تعارفش البته و کردم تشکر ازش ، رسیدم مین۸۵ از بعد

  ندارن لیاقت

 نیست ترسناک میگفتم که هم انقدااا رسیدم نتیجه این به ولی

 هاکان#

  اوردم می در شاخ داشتم جوابی حاضر این از واقعا

  باشه اینطور نمیکردم فکر دیگه ولی ها شیطون خیلی بود گفته بهم یاشار
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 میسوزه براش دلم دختر، این دست از میکشه چی ماهان که فهمم می االن

 شیرین برام درازیش زبون این عجیب ولی

 برام بازیاش شیطون و دختر این کال امد می خوشم میداد جوابی یه سوالم هر واسه وقتی

 جذابه

  بودن خونه ماهان و هانا خونه رسیدم

  میزدن حرف هم با داشتن

 پیششون رفتم و کردم سالم دو هر به

 میزدین؟ حرف چی درباره داشتین ببینم بگین خب خب: من

 داداش نبود مهمی چیز هیچی: ماهان

 بود؟ چی مهم چیز همین خب واقعا: من

 میزدیم حرف النا درباره داشتیم: هانا

 جالبه همه واسه دختر این هست حرفش جا همه بیا

 گفتین؟ می چی خب: من

 عجیبه ماهان نظر از و بود ساکت دانشگاه تو دیگه، روزای خالف بر امروز گفت ماهان: هانا

 عجیبه؟ چیش: من

 ...امروز ولی میاره وجود به دانشگاه تو شنگه الم یه دختر تین هروز آخه: ماهان

 ؟ داداش چیه: گفتم شیطیتنت با من

 بگو راستشو کنه شوخی باهات همیشه داری دوست نکنه اصال نه ؟یا نگرانشی نکنه

 روز یه که نیست دحتری اون  کاراش بود عجیب خب..بعیده تو از داداش حرفیه چه ای: ماهان

 بمونه ساکت
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 میدی؟ گیر تو بود ساکت روز یه حاال باشه سامت امد فازش امروز شاید: من

 نگفت چیزی دیگه

 عجیبه خیلی این میزد حرف النا. درباره زیاد جدیدا ماهان بود جالب برام

 نمی خوشش دختر از با کال رفت می میکرد ول اوردیم می دختری هر اسم چندسال این تو

 ...النا االنم و هانا از. غیر البته امد

 ...باشه همین امیدوارم که میکنم بزرگش دارم من شاید نمیدونم

 ماهان#

  بود زیر به سر خیلی النا امروز بود عیجب خیلی واسم

  رفت یواش و امد یواش

 داره؟؟ نقشه یه بازم نکنه کرده درگیر منو خیلی رفتارش این

 میکنم فکر اون به دارم چرا من اصال

 ندارم خبر ازش وقته خیلی کوهیار به بزنم زنگ یه بزار بیخیال

 کرده دور همه از منو دانشگاه این

 این به شما عجب چه افتخاری چه به به: داد جواب بوق دو بعد زدم زنگ و برداشتم گوشی

 زدین؟ زنگ حقیر ی بنده

 واقعا ببخشید کوهیار نمیکنم وقت اصال بخدا بابا، بسه: من

 درگیریمیدونم میکنم شوخی بابا بیخیال: کوهیار

 ؟ کجایی امشب: من

 چطور؟ خونه: کوهیار

  کنم دعوتت شام میخواستم: من
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 چهارتایی؟ یا دوتایی ببینم بگو خب افتخاری، چه اوه: کوهیار

 شده تنگ روزا اون واسه دلم خیلی قدیما، مثل چهارتایی: من

 اساسی پایتم من داداش پس بود، کرده رو روزا اون هوای دلم خیلی منم گفتی آخ: کوهیار

 بگو یاشار به توام میکنم هماهنگ هاکان با من: من

 کجا؟ کی فقط حتما، باشه: کوهیار

 همیشگی همونجای ۹ ساعت: من

 بای شب تا پس باشه: کوهیار

 بای: من

  باهم چهارتا ما  بود خوب خیلی بود روزایی چه هی ، کردم قطع

 خارج رفت یاشار اینکه تا بودیم هم با همیشه

  لعنتی افسردگی اون آخر در و نفره سه شد نفرمون چهار جمع

 بخاطر خودمو وقتهیچ کردم گیر گوشه خودمو ارزش بی چیز یه بخاطر که بودم احمق واقعا

 ...نمیبخشم کار این

 میاد حتما که گفت و کرد استقبال برنامه این از کلی و گفتم هاکان به

 بود ۵ امدم و گرفتم دوش یه رفتم ۲ ساعت

  بعدش و شد زده اتاقم در که میکردم درست موهامو داشتم و پوشیدم لباسامو

  داخل امد هانا

 شده؟ چیزی هانا جانم:گفتم و کردم نگا بهش آینه تو از من

 میره سر حوصلم اینجا تنها خودم آخه النا پیش ببری منو میشه داداش: هانا

 ببرمت که شو آماده پس عزیزم باشه: من
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 مرسی باشه: هانا

 بگذرونیم خوش تونیم می راحت خیال با و نیستیم هانا نگران اینطور خوبه رفت و

 پایین رفتم و بیرون زدم آماده که بود نیم ۵ ساعت خالصه

  بودن آماده هم هانا و هاکان

  اینا یاشار خونه برسونیم رو هانا که رفتیم اول و شدیم من ماشین سوار

  بود در دم النا که خونه در دم رسیدیم

 میکنه؟ چی در دم شب موقعه این،این

  شدیم پیاده

 سمتمون امد دید رو ما وقتی

 یه بندش پشت و داداش زن چطوری: گفت و هانا به کرد رو بعد و دوقلوها خوبین سالم اِ: النا

  بهش زد چشمک

 دادیم سالم گرمی به هم ما

 رفت؟ یا خونس یاشار: هاکان

 نه ی؟چ یعنی رفت؟؟ یا هست یاشار میگید اینجا میاین بعد جا فالن میکنید دعوت مهمان: النا

 ها؟ ؟ برسه مهمان زودتر میزبان نیاید مگه ؟ رسمیه چه جدا

  بودیمش ندیده جدی انقد حاال تا آخه کردیم گپ تا سه ما

 متاسفانه نداره اخالقی تعادل کال دختر این دست از

 بدیم تحویل شما به رو هانا امدیم: من

 وسیلس؟ مگه بدین؟ تحویل: النا

 اهرخو مراقب فقط میکنی کنف رو ما شما بمونیم اینجا بخوایم اگه وای: گفت و خندید هاکان

  خانم النا باش ما
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 بریم: گفت و من به کرد رو بعد و

 ...رفتیم شدیم سوار و

 النا#

 میان داداشات میخوری سرما سرد هوا داخل بریم بیا خانم عروس خب: گفتم و هانا به کردم رو

 میکشن منو

 استقبالش امد امد، هانا که گفتم مامان به داخل رفتیم

 مادر انگار هانا و من مامان ولی پنیرنو کارد مثل عروس و شوهر مادر  بودم شنیده من وال

 دخترن

 میرن هم صدقه قربون همچین

  میشه هانا صدقه قربون که انقد مامانم خودم بجان

  نشده هاشیم بچه که یاشار منو صدقه قربون

 کاناپه رو نشستم سالن تو رفتیم

 میکرد نگاه تیوی داشت بابا

 داد جوابشو گرمی به بابا و کرد سالم هانا

  اورد شربت واسش مامان

 آشغال میشیم هم ما بازار به میاد که نو بیا

 من اتاق تو رفتیم و میوه و شربت خوردن از بعد خالصه

 بودی؟ ساکت دانشگاه تو خیلی امروز شنیدم راستی: هانا

 ماهان؟؟؟ گفت؟ بهت کی: تعجب با من

  ساکتی چرا که بود عجیب واسش خیلی آره: هانا
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 جدی؟: من

 بپرسه ازت بیاد میخواست اتفاقا بچم، کرد تعجب خب آره: هانا

 مهمه؟ واسش انقد یعنی: من

 !داری نقشه کرد فکر خب نه: هانا

  ترسیده بگو پس: من

  خندیدیم و گفتیم و زدیم حرف هم با عالمه یه خالصه

 تق تق که بود۸۸ ساعت تا

 بفرما: من

  داخل امد که دیدم یاشار

 منتظرن در دم ماهان و هاکان: گفت هانا به رو و داد سالم یه

 میکشه خجالت بچم آخی بود پایین سرش کال که هانا

 یاشار حینم این در رفت و کرد خدافظی من از و برداشت کیفشو و گفت لب زیر ای باشه

 هانا رو بودن فقل چشاش

 دیگه بسه مردم دختر خوردی داداش: من

 دارم دوست چه تو به زنم: یاشار

 پرو بچه: من

 اتاقش تو رفتو...نگفت چیزی و خندید

  رنجبر استاد با داشتم کالسو یه همین امروز

  نمیومدم وگرنه داشتیم امتحان

 بودم خونده خیلی من که نه حاال
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 کنم باز کتاب جلوش برم نمیشه بود پیشم هانا نبود من تقصیر خب

 نیست؟؟ زشت بگین شما نه

 سفید سفید ، کلمه یه از دریغ ولی جلوم امتحان برگه االنم

 نیست حالیم هیچی دیدم منم

 استاد بدمش که برداشتم رو برگه

 فانهمتاس ولی بخونماا درس خواستم استاد ببخشید: گفتم کنایه با و گرفتم جلوش رو برگه

 نشد دیگه برامون امد مهمان

  نگفت چیزی چیه منظورم گرفت انگار که استادم

 کرد تحصیحش روم جلو و گرف رو برگه

 کرد رد برام صفر یه خوشگل

 شده پُرو کردم ولش روز دو آشغال بیشعور

 کن نگا وایسا فقط میدم نشونت بزار حاال ایشششش

 کنم کشف یچیزایی افسردگیش از بود قرار امروز

 بود هرکول این ی شیفته یجورایی بود آخریا سال از یکی نیکا،نیکا سراغ رفتم

 بود نشسته درخت زیر کردم پیداش بسیار گشتن از بعد رفتم

 مطلب اصل سر رفتم الکی و مزخرف حرفای و کردن سالم از بعد طرفش رفتم و زدم صداش

 هرکولی؟ این نخ تو هنوز تو نیکا: من

 کیه؟ هرکول؟منظورت: گفت تعجب با

 میگم رو رنجبر استاد بابا: من

 نمیده پس نَم المصب نشد که نشد ولی میکنم هرکاری گفتی وای اها: نیکا



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 65 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  بکنی باید یکاری برام توام ولی کنم کمکت میتونم من: من

 میکنم بگی هرکاری باشه واقعا؟: گفت ذوق با نیکا

 سلیقه بی ایشششش داره چی هرکول این ،آخه پیع

 کرد هنگ حرفم از بعد اونم و گفتم بش نقشمو کامل منم

 کنی؟ کاری همچین میخوای واقعا تو: گفت بیرون زد هنگی از وقتی

 دیگه مجبورم آره: من

 میکنم کمک بهت باشه: گفت تعجب با نیکا

 کن شروع فردا پس اوکی: من

 داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 رفتم خدافظی از بعد منم و

  خونه  رفتم و شدم ماشین سوار رفتم

  اه بودم کرده گیر ترافیک تو

 نگو که ترافیک از میاد بدم انقد

  ماشین تو پیچید( رضایی صالح) از «منه مال» آهنگ و زدم بخش

 خوندم باش

 تونیای تا چشماتم درگیر مدت یه

 ساعتم وایمسه

 میخواستی منو تو خاصی یجور

  حساسی روم که اینو دارم دوست

 لباسم روی تنت عطر
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 قلبم تسکین آرامشت

  منو اگه راستی راستی که تو

 خواستی

 وایمیستی کی تا عشقم پای بگو

 بیاد دورش هیچکسی نبینم منه مال

 زیاد دارم دوسش آخه

  میخواد اونو دلم بیاد من با اگه

  میدونه خودش دارمت دوست

 میخوامش من که

 آرامش دارم بمونه من با اون اگه

 دارمش خوبه چه دارمش دوست اخه

 کردم خاموش بخشو و خونه رسیدم دیگه

 بود قشنگی آهنگ شد حیف آخی

  مینداخت هانا و یاشار یاد منو چقد

 ...کنه قسمت خدا هی

 فکر اب و تخت رو پریدم لباس تعویض از بعد اتاقم تو رفتم و کردم بلندی سالم و داخل رفتم

 ...برد خوابم میشه اجرا فردا که نقشه

  بود ۵ ساعت شدم بیدار

  خوابیدم چقد اوووف

 میمردم گرسنگی از داشتم آشپزخونه تو پایین رفتم
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  داد جوابمو اونم دادم سالم بودآشپزخونه تو یاشار

 ای؟؟؟ خونه همش که نداری کار مگه نیستی دکتر مگه تو: من

 خرید برم میخوام دادم خودم به مرخصی امروز دیگه نه: یاشار

 خرید؟: من

 ؟!!!رفت یادت ؟ میشه داماد داره داداشت نمیدونی مگه دیگه آره: یاشار

 میری؟ هانا با: من

 اهوم: یاشار

 میدونم دیگه میبری منم: من

  نمیخوایم سرخر نوچ: یاشار

 میام حتما شد اینطور که حاال ادب بی: من

 میشه خوشحال هانا اتفاقا بیا باشه: گفت و خندید یاشار

 میری؟ چند ساعت خب: من

 باش آماده ۲: یاشار

 باشه: من

 شم آماده رفتمو خوردم غذا یکم

 سفید شال یه و تنگ یخی شلوار یه با کوتا رنگ کالباسی مانتو یه

 شدم جیگری چه جوووون کردم نگا خودم به آینه تو

: تگف و کشید بلندی سوت یاشار پایین امدم که ها پله از بیرون رفتم و کردم آریش یکم

 باشیم؟ رکاب در بیاین مادمازل

  باشی رکاب در تونی می هستی جنتلمنی پسر چون: من
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 هانا سوی به پیش و بیرون رفتیم هم با و خندید

  داد خبر هانا به تک یه با یاشار هانا، خونه در دم رسیدیم بعد ساعت ربع یه

  نشستم عقب رفتم منم

 ایم فهمیده دختر چه ببینید

 جونم زده تیپی چه اووووو امد هانا

 جیگری بلند پاشنه کفشای و قرمز شال و قرمز پا دم شلوار یه و کوتا جیگری مانتو یه

 خودش واسه شده آتیشی چه به به

  پرسی احوال و سالم از بعد و شد سوار امد

 شدین دلبر زیادی هااا باشه بهتون حواسم خیلی باید امروز خانما: گفت یاشار

 نخورنت دخترا باش مراقب توام: من

  میکنن بیخود: هانا

 نیست مالیم همچین حاال بابا باشه اووو: من

 داشتیم؟ کوچیکه آجی: یاشار

  عزیزم بود شوخی: من

 وسعر لباس کرد، پُرو لباسشو یاشار گذشت خوش انقد خرید رفتیم شوخی و خنده با خالصه

 ....و  گرفتیم هانارو

  کارا خیلی

 کردم خالی عزیزمو داداش جیب منم ، من و

 عروسی واسه خوشگل مجلسی لباس یه و ، مانتو تا پنج یه

  ناز خیلی صندل یه و کفش جفت سه و
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 سرم فدا نداره عیبی ولی شد خالی داداشم جیب بله

  خونه رسیدیم که بود۸۲ ساعت و رسوندیم رو هانا و خوردیم باهم شامو شب

 ..پف و خر و تخت رو پریدم لباسا همون با گفتم بخیر شب یه نداشتم نا دیگه که من

 نبود ای عجله پس داشتم کالس۸۱ ساعت شدم بیدار۱ ساعت صبح

 ..و لبم روی امد لبخند یه میشه عملی امروز که افتادم نقشم یاد

 شدم بیخیال و خوردم یکم بخورم صبحونه پایین رفتم

 صبح۱ ساعت اونم  نبودم صبحونه اهل زیاد کال

  ۸۱ تا مونده حاال اوو بود نیم۱ ساعت باال رفتم

 کنم؟ چیکار خب

 گشتم یکم بوک فیس تو رفتم و کردم بازش تابمو لب سراغ رفتم

 تو رفتم بودم خودش عکس دیدمش تعجب کمال و کردم سرچ اسمشو افتادم استاد یاد یهو

  عکسنوشته یه نبود بیشتر عکس یه پیجش

 ..خوندمش

 ... میگن

 ... میمیره هرکی

 ...میشه فراموش زود

 ... نمردیم ماکه

 ... چرا آخه

 !شدیم؟ فراموش

 کرده؟ فراموشش ؟کی چی یعنی وااا
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 ؟!عشقیه جریان نکنه

  باشه عاشق نمیاد بش بابا نه

 ؟!چیه پس

  نیست ساز کار معلومه که اینطور  کشیدم ک ای نقشه این

 نیکا زدم زنگ برداشتم گوشی کنم کنسل نقشمو بهتر پس

  گرفتم ازش وقت همون شمارشو

 النا؟ جانم: داد جواب بوق سه با

 ...نقشـ درباره خواستم نیکا؟ خوبی: من

 میدم انجام عیبی هیچ بدون نقشت نترس: گفت و پرید بزنم و حرفم بقیه نذاشت

 شد کنسل شو نقشه بیخیال بگم خواستم نیکا نه: من

 آخه؟ چرا واا: نیکا

 دیگه خب: من

 برسم؟ بش نمیکنی کمکم یعنی کنم چیکار من حاال: نیکا

 فازه تو چقد دیگه این واا

 کردم کاری یه واست شاید میشه چی ببینم حاال: من

 بای نداری کاری کنم قطع دیگه من خب عزیزم مرسی:نیکا

 بای باش: من

  تاب لب تو بردم سرمو دوباره شدم راحت دیگه خب

 بود؟ چی هاکان؟ماکان؟ میره یادم اسمشو هی افتادم استاد برادر یاد

 خدا رو تو نگا امد دیدم بوک فیس تو زدم بود هاکان اها
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 نوچ نوچ نوچ بوکین فیس همشچن

  نیستم خودم که ن حاال

 بودم اینستاگرام تو من بیشتر البته

 حاال بیخیال

 بود خودش عکسا همشون به به پیجش تو رفتم

 جذابیت خدای بود نوشته زیرش بود قشنگ خیلی یکیشون بود عکس تا۵

  کنم باز تعجب از ،دهنم بخندم نمیدونستم لحظه اون در من

 ؟؟! داره نفس به اعتماد چقد این بابا

 تمداش اینو نفس به اعتماد درصد یه اگه  سرکوچمون فروش سبزه جون به نباشه شما جان به

 وال.. میشدم آرمیکا جمهور ریئس االن

  بود نیم۹ گذشت زود چه اوه کردم نگا تابمو لب ساعت

 ...دانشگاه سوی به پیش و پوشیدم لباس و کردم خاموش تابو دلب تندتند

 رسیدم بعد مین۲۱

 اوه اوه بود گذشته ۸۱ از ساعت

 لعنتی اه داشتیم رنجبر استاد با

 آمد و رفت واسه گیر سخت خیلی

 اعتس: گفت دید منو که استاد دادم سالم داخل رفتم و زدم در کالس به رسیدم رفتم تندتند

 ؟ رادمنش خانم چنده

 تمگف بهش الکی و کرد نگا بود باهام همیشه که مچیم ساعت کنم نگا یه بزارید ساعت؟: من

 است۹:۵۱ ساعت

 امدم؟ زود من بگی میخوای: استاد
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 گفتم منم خواستین ساعت ازم شما زدم،استاد حرفو این کی من وااا: من

 چنده؟ ساعت احدی: گفت دانشجوها از یکی به کرد رو استاد

 ست ۸۱:۸۱ساعت استاد: احدی

 خب؟: گفت و من به کرد رو استاد

 ببخشید شما بود عقب ساعتم کنم چیکار استاد بابا ای: من

 بیرون: گفت جدی خیلی استاد

 باشه: گفتم ریلکس خیلی منم

  بیرون زدم و

  بیشعور ی پسره

 کنم؟ چیکار حاال

  اوووف بود ۸۲ تا کالس

 که دادم  فشار  و در ی دستگیره ریئس اتاق سمت رفتم سریع افتادم یچیزی یاد یهو

 بود باز خداروشکر

  بود میز روی که تابی لب به افتا چشمم که کردم چشم چشم یکم داخل رفتم یواش

 و سفر تو حتی میبره خودش با میره هرجا که داره تاب لب یه ماهان گفت بهم هانا یادم

 نمیکنه دور خودش از اونو هیچوقت گردش

 مدکر پیدا گنج معلومه که اینطور پس خب

  کردم باز تاب لب و نشستم صندلی روی رفتم

 نداشت تعجب کمال در ولی باشه داشته رمز نکنه که نبود دلم تو دل

 شانسم خوش لوک خواهر میشه باور داره االن بابا ایول
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  عجیب نبود خاصی چیز ولی گشتم درایوارو رفتم

  بود فقل بلههه که کردم کلیک رفتم درایوم آخرین

  تو این ندارش و دار پس خب

 ؟!!کنم بازش چطور حاال

 ۵ وقب با بش زدم زنگ برداشتم گوشی بود وارد کامپیوتر کار تو خیلی اون افتادم کوهی یاد

 بفرمایید الو: کرد بلند

 برس دادم به کوهی: من

 کردی؟ چیکار باز هم چیشده؟: کوهی

 میخوام کمک یه فقط بخدا هیچی: من

 چیه؟ قضیه بگو خب: کوهی

 چطور رفته یادم رمزشو االن ولی بودم کرده قفل رو کامپیوترم درایوای از یکی میدونی: من

 کنم؟ بازش میتونم

 یهو که  دادم انجام منم گفت بهم حل راه چندتا کوهیم

 شد باز

  کردم باز درایو و کردم خدافظی کوهی از

 ؟....!!!!!دیگه چین اینا خدا نه وای

 ماهان#

 عین اون بازم ولی بدم النارو این جواب تونستم یبار باالخره اتاقم رفتم راست یه کالس از بعد

 نبود خیالش

  کالس از بیرون رفت راحت

 پرو والبته عجیبیه دختر این کال
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  کردم باز تابمو لب میزم پشت نشستم و بستمش و داخل رفتم کردم باز اتاقمو در

 گذشته داریو تو برم زد سرم به یهو و دادمش انجام داشتم اینترنتی کار یه

 نوزه بفهمه کسی نمیخواستم چون بود فقل بودم کرده انتخاب براش خودم که بود اسمی این

 اشتباه کامال ی گذشته یه دارمش و باهام گذشتم

 برداشته یعنی! بودم نذاشته رمز براش من مگه وا شد باز تعجب کمال در که کردم بازش

 باشم رفته درایو این سراغ اصن که نمیاد یادم ولی بودمش؟

  میفهمم بعد بیخیال

  انگیز نفرت ی خاطره یه ولی بود خاطره یه عکس هر لعنتی عکسای اون درایو تو رفتم

 ...و خندون لبای با بودم من عکس هر توی

 بود معنا تمام به کثافت یه اون بیارم اسمشو نمیخوام حتی

 ودیمب گرفته شکال تو که عکس یه به رسیدم میکردم رد نوبت به نوبت رو عکسا همینطور

  جاده وسط

 !هه اون و من

 می ناز خیلی ی چاله یه میخندید وقتی نمیره یادم وقت هیچ هاش خنده بودم احمق چقد

 میکرد جذابش خیلی و گونش روی افتاد

 ه د ر  مـُ مرده، من ی واسه اون نداره جذابیتی هیچ برام دیگه االن ولی

 شکست افتاد و کردم پرت باشدت و بود پیشم که فنجونیو شدم عصبانی یهو

 میشم همینطور میکنم فک اون به وقت هر بود شده خراب واقعا عصبابم

  کردم بازش فیلم یه به خورد چشم

  بود آشغال اون تولد فیلم

 بودیم اون و من فقط گرفتم براش عشق با که تولدی
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 بهترینی تو عاشقتم ماهان وای:  اون

 من عشق دارم دوستت: گفتم گوشش زیر منم و بوسید گونمو و کرد بغلم

 ...لبامو و

 بستم هم تاب لب و کردم خاموش فیلمو رسید که اینجا

 بودم عصبی خیلی

 چرا؟ لعنتی رفتی چرا من؟ چرا ؟آخه چرا

 آشغال آشغالی یه تو

  میز روی بود برگه و دفتر هرچی و

  زمین رو ریختم و

  مالیدم و هام شقیقه سرمو رو گرفتم دستمو

 کردم زمزمه خودم با و میکرد در خیلی سرم

 گذاشتی؟چرا؟ تنها منو چرا

 النا#

 حرفاشون از کلمه یه حتی من ولی میزدن حرف هم با داشتن ها بچه و بودیم دانشگاه محیط

  فکر تو بود برده منو واقعا دیدم که بود عکساییو فیلم اون پیش فکرم فهمیدم نمی

 ؟!مهمه براش انقد بود؟ شده افسرده دختر اون خاطر به یعنی

 چرا؟نمیدونم ولی بود ریخته بهم عصابم

 کجایی؟ هوووووی: بهم زد شیوا که بودم فکرا همین تو

 همینجا هیجا هاا؟: من

 نیستی ولی میکنم صداتدارم یساعته مشخصه،من کامال: کاوه
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 بخ ببخشید: من

  ما سمت میومد داشت که استاد به افتاد چشمم یهو

 وااا بهم نداخت نگاهی نیم حتی ولی دادم سالم یه من بهمون رسید وقتی

 بودمقبرستون سینه من االن که میفهمید اگه بابا نه فهمیده؟ نکنه بود؟ چش

  ذهنم تو امد فیلم اون دوباره

 !هه میکردن بدل و رد عاشقانیم حافای چه

 ؟!نیستن هم با االن چرا پس بودن هم عاشق انقد که اینا

 مرده؟ دختره اون یعنی گرفتش افسردگی استاد چرا چرا؟ واقعا

  کنم کشف جدید یچیز باید هروز

 ...لعنتی

 یهیچ کالس از رفتم، شد تمام بعد ساعت دو یه کالس سر رفتیم و شد شروع کالس کم کم

  بود مشغول حسابی ذهنم نفهمیدم

 ذهنم تو میاد ۸۱ مثبت ی صحنه اون همشم

 چی؟ یعنی خب! داره گرفتن فیلم هم ها صحنه این بگه نیست یکی آخه

  میکرد نگاه تیوی داشت دیدم یاشار که داخل رفتم رسیدم، بعد ساعت ربع یه

 داد جوابمو گرمی به اونم و دادم سالم

 میشه داماد دیگه هفته دو داداشیم آخی

  نبودن بابا و مامان

 پرورشگاه بود رفته احتماال مامانم بود مطب که بابا

  خونس همش نداره کار یاشار موندم من
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 چه؟ من به اصن بیخیال

 کردم عوض لباسمو اتاقمو رفتم

 پایینرفتم دوباره و شستم صورتمو و دست

 داریم مهمان امشب راستی: گفت یاشار که باال رفتم می داشتم خوردم غذا یکم

 حاال؟ هستن کی اِ: من

 پوریا شوهرش و گلناز و پسرا و هوری عمه و ها دوقلو و هانا نیست غریبه: یاشار

 اینجا میشه شلوغ حسابی پس خوبه ا: من

  شم چشم تو چشم استاد با نمیخوام اصال لعنتی اه باال رفتم و گفتم اینو

 ...صحنه اون همش

 افتاده اتفاق من واسه میکنه فک ندونه هرکی حاال

  نبودی اینطور که تو نداره رو حرفا این که لب یه دختر آخه

 ! جنبه بی انقد آدم

 !بوسیده رو تو مگه چه تو به آخه بعدشم

 ها میشه حال با هه کردم بوسه منو وان که این فکر یه

 منحرف ی دختره سرت ب خاک ای

 ...برد خوابم کی نفهمیدم ک بودم وجدانم و خودمو با جدال تو

  میزنه سُکم داره هی یکی که کردم احساس ولی بودم خواب

 نمیدادم تشخیص رو چیزیکه بودم گیج انقد

 گان اطرافمو و دور و تخت رو نشستم صاف صورتم تو شد ریخته آب یهو که بودم فکرا همین تو

 بگیرید سنگر برید وای کردن؟ حمله چیشده؟: گفتم و میکردم
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  کیه این وا شنیدم خنده صدای

  که گشتم صدا دنبال

 هاناست که این بیشعور ای

 .بیشعور نخند شو خفه: من

 شدی نمی. ..نمـ بیدار...بـیـ خب...خـ: گفت میخندید که همینطور هانا

  قیافشو وای

 خندیدن به کرد شروع و گفت اینو

 بخندی آب رو: من

 نداشت کم چیزی آمازون جنگل از موهام داشت حق بچم کردم نگا خودمو آینه تو رفتم

 وضعی یه اصن کرده پف چشام که قیافمم

 هانا پیش امدم دوباره و شستم صورتمو و دست رفتم

 امدی؟ کِی: من

 میشه ساعتی نیم یه: هانا

 کی؟ با: من

 دیگه ها دوقلو با: هانا

 ریمب: گفتم هانا بهرو زدم شامو و کردم کرتب موهامو پوشیدم لباس یه رفتم و گفتم اهانی یه

 پایین؟

  رفتیمو گفت ای باشه یه

 به به نبودم من فقط انگار بودن امده هکه پایینامدیم

 من سمت برگشت روشون همه که دادم بلندی سالم یه
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 !کردم؟ سالم خب چتونه واااااا: من

 عزیزم ماهت روح به سالم: هوری عمه

  عمه قربون آی: من

 انگار نیست شما کار تو کال که سالم جواب ماشاال بگیرین یاد: گفتم بقیه به رو

 اهش دختر اینجاست کی ببین به به: گفت چب علی کوچه به بود زده خودشو انگار که کاوه

 پریون

 ببند گاو: من

 ایششش شه تعریف ازت نداری لیاقت: کاوه

 جون؟ النا خوبی: کوهی

 !بپرسه حالمو شد پیدا یکی باالخره داداش قربون آی: من

 شد؟ درست تابت لب راستی:  کوهی

 شدم بدبخت بیاد در گندش که االن اوه اوه

 بود؟ خراب تابش لب مگه: گفت یاشار که بگم چیزی خواستم

 هکن بازش کردم کمکش من بود رفته یادش و بودکرده قفل که درایویی رمز انگار نه: کوهی

 بکنه سرمو بیاد االن گفتم کرد اخمی یه و برگردوند من طرف به سرشو ماهان دیدم یهو

 دمام که بو کم گلتون جمع جمعتون چخبر ببینم بگین خب حرفا این بیخیال بابا ای: من

 شدین تکمیل

 نیومدن دیگه دونفر هنوز عزیزم نه: یاشار

 کجان؟ پس راستی اِ: من

 میرسن دیگه ساعت ربع یه تا گفتن زدم زنگ: کاوه
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  هانا پیش نشستم و گفتم اهانی یه

 نکنم توجه زیاد کردم سعی خب ولی میکرد نگام هم تو اخمای با همچنان هم ماهان

 کنیم؟ بازی چطوره میگم: هاکان

 حاال؟ بازی وه ایووول بازی؟: دادم جوا سریع بودم بازی عاشق کال که من

 داری؟ دوست چی خودت نمیدونم اممم: گفت و داد تحویل جذابی لبخند یه هاکان

 باشن میتونن هم همه چون بهتره چی همه از وسطی من بنظر: من

 ...موندن هوری عمه و مامانم و بابا بگمااا البته حیاط تو رفتیم و کردن تایید همه

 کنید کشی یار دوتا شما رو بازی اسم النا و داد بازی پیشنهاد هاکان چون: یاشار

  کردیم تایید هم ما

 امد در زنگ صدای که کنیم یاکشی خواستیم

 داخل امدن نمشناختم که دیگه پسر یه با پویا و گلناز بندشم پشت

 بود شده تنگ برات دلم چقد گلی وای: گفتم و گلناز بغل پریدم تند منم

 میزنی که هایی زنگ از معلوم آره:  گلی

 پرُ وقتم تو جان به: من

 باشه مبارک: گفت خاصی حالت یه با هم گلی

 بود درس به منظورم دیونه باشه مبارک چیو چی: گفتم و کلش پس زدم یکی

 خونی درس خیلی توام که نه وای:  گلی

 خندیدم

 پسره اون به رسیدم بعد کردم سالم پویا به بعدش

  میزد غربی نیمچه قیافشم بود جذابی پسر
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 داد جواب اونم و دادم سالم یه

 

  عموشه پسر انگار گفت پویا که اینطور

  فرانسوی زنموشم

 رگس دو پسرمون شازده این یعنی

 است پارسا اسمشم به به

 هستین؟ کنیم بازی وسطی میخوایم: گفتم پوریا و گلناز به رو و افتادم بازی یادیهو

 زندایی و دایی به کنیم سالمی یه بریم بزار اول ولی هستیم که هستن از: گلی

 بازی؟ میاین چی شما: گفتم پارسا به رو و گفتم ای باشه یه منم

 کنیم بازی نمیاد بدم: پارسا

  امدن وقتی پرسی احوال واسه داخل رفتن اینا گلی با بعدش و

 کن شروع خب: گفتم و کردم هاکان به رو

 اول شما: هاکان

 رو کاوه میکشم اول من پس باشه: من

 رو یاشار کشیدم: هاکان

 هانارو کشیدم: من

  ماهان کشیدم: هاکان

 کوهی کشیدم: من

 پوریا کشیدم: هاکان

 گلی کشیدم: من
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 پارسا کشیدم: هاکان

  باشیم وسط اول ما شد قرار

  بیرون رفت اول ضربه همون با هانا که شد شروع بازی

  میکردیم بازی داشتیم همینطور بود شده گرم بازی

 گرفت بل یه گلناز

  گلی ایول: من

 داخل میاریمت بگیریم دیگه بل یه بزار هانا: گفتم هانا به رو و

 نبازید فقط نباشید من نگران باشه: هانا

 بودیم میدون تو کاوه و من فقط و کردیم بازی ساعت نیم یه خالصه

  نداشت فایده ولی بگیرم بُل داشتم سعی هکش

  من موند بیرون رفت هم کاوه دقیقه ده از بعد خالصه

 هفتا: گفتم هاکان رو

 تا ده نه: هاکان

 هفتا همون زیاد تا ده اِ: گلی

 هفت و ده سر افتاد دعوا خالصه

 نه اشم حرف نه اصن کنید صبر: گفت افته می کشی قمه به کار نکنه کاری اگه دید پارسا

 هشتا ما حرف

 دادی نجات رو ما جنگ یه از پارسا آق گرم دمت ایول: من

 نگفت چیزی و خندید فقط پارسا

 بریم رو هشتا  اون شد قرار خالصه
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 کردم ردش کرد پرت رو اولی  ماهان

 بود مونده دیگه دوتا فقط کردم رد تا شیش االن

 نبیای بدویین ها بچه: برگردیم هممون شد باعث هوری عکه صدای که کنه پرت خواست یاشار

 سریع تند زود شام

 مونده دیگه دوتا بزار عمه اِ: من

 شام بی شام یا میاین االن یا: عمه

 بری باید یعنی میکنه تحدید وقتی عمه دیگه هیچی

 شدیم خونه راهی همه خالصه

 ...ک کردم بلند سرمو جفتم یکی کردم احساس

 میکنی بازی خوب خیلی: گفت دیدم رو پارسا که کردم بلند سرمو

 دیگه که کردم بازی انقد داشتم دوست بچگی از رو بازی این کال من چیه؟ میدونی اهوم: من

 شدم ای حرفه

 خوب خیلیم: پارسا

 !کرده اخم چشه این واا هاکان به خورد چشم که طرف یه کردمرو

 بخدا ندارن اخالقی تعادل ها دوقلو این کال

 چقد ک فهمیدم تازه خوردیمو نشستم شام میز روی رفتیم صورت و دست شستن از بعد

 گشنمه

 کردن رفتن عزم مهمانا دیگه که بودیم هم دور یساعت غذا از بعد

 چی؟ بازی ادامه پس اِ: من

 واسه میده جون اونجا ما ویال شمال بریم باشید داشته وقت همتون اگه هفته آخر: هاکان

  وسطی
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 ایووووووول: من

 همه رفتن خالصهو کردن تایید همه

 ...برد خوابم که کردم فک اکشب به یکم اتاقم تو رفتم منم

 هاکان#

  کردم قوس و کش یکم شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

  بود خوبی خواب چه آخی

 خیلی ودب عالی بقیش بگیریم فاکتور رو النا روبه پارسا ی خیره نگاهای اگه افتادم دیشب یاد

 گذشت خوش

 از حس این نمیدونم واقعا ولی شد حسودیم آن یه میزد حرف پارسا با داشت النا دیدم وقتی

 ؟!امد کجا

 کنم آماده هروز مثل امروز واسه خودمو شدم بلند بیرون بیام فکرا این از که دادم تکون سرمو

 

 ماهان #

 

 النا اب تکلیفمو باید امروز دانشگاه واسه روندم و شدم ماشین سوار رفتم شدم بیدار که صبح

  کنم روشن خانم

  نباشه درست میکنم که فکری اون امیدوارم

 .... باشه النا برداشته تابمو لب درایو رمز که کسی اگه

 اتاقم رفتم و پارکینگ گذاشتم ماشین دانشگاه رسیدم

 بزنم؟ صدا چطور رو النا خب صندلی روی نشستم

 دیدم و اشکان خوبم شانس از که بیرون زدم اتاق از
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 من؟ با داشتین کاری استاد بله: طرفم امد که زدم صداش

 امده؟ رادمنش: من

 استاد؟ الناس منظورتون: اشکان

 اشکان؟ داریم رادمنش چندتا مگه: من

 ؟ چطور امدن میگین، درست شما بله: اشکان

 باش زود فقط من اتاق بیاد بگو بهش برو: من

 استاد چشم: اشکان

 رفت و گفت اینو

 امد النا بعد ربع یه اتاقم رفتم منم

 داشتین؟ کاری من با استاد: گفت و داخل امد و زد در

 بشین بیا: من

 میکردم صحبت باهاش جدی خیلی

 بفرمایید استاد خب: النا

 کجا؟ رفتی شدی بیرون کالس از که دیروز: من

 چطور؟: النا

 بده منو جواب: من

 میرین؟ کجا شما میپرسم من مگه استاد وا: النا

  بده منو جواب گفتم: باال بردم صدامو

  کردم خلوت یکم دانشگاه پشت رفتم میزنید داد چرا باشه: گفت خورد جا بود مشخص

 دانشگاه؟؟ پشت رفتی که: من
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 ...ولی کرد تایید سر با

 من؟ اتاق تو امدی که نبودی تو بگی میخوای یعنی: من

 استاد؟ آخه چی برای شما اتاق بیام...  نه من؟ ؟ کی: النا

 داره؟ مخفی دوربین دانشگاه که میدونی: من

 چی؟ که خب: النا

  باشی جریان در گفتم هیچی: من

 اینجا؟ اوردین همین بخاطر منو استاد: النا

 ؟!تابم لب سر رفتی چرا اینکه بدونم؟و اتاقم توی فضولیتو دلیل که اوردمت من نه: من

 ؟ کردم رو کارا این من میکنید فک شما من؟؟؟یعنی: النا

 مطمئنم نمیکنم فکر: من

 کارا؟؟؟ این و من اشتباهید در سخت: النا

 کارا این و شما دقیقا: من

 نبودم من ولی: النا

 دیدشون؟: گفتم و کشیدم آه یه

 چیارو؟: تعجب با النا

 کنی هاشا نمیخواد دیدی میدونم بسه دیگه، رو عکسا:  کالفگی با من

 دیدم بله: گفت یواش و بایین انداخت سرشو النا

  ؟ خب: من

 خب؟ چی: گفت و باال اورد سرشو

 شد؟ گیرت دست چی: من



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 87 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 افسردگیتون دلیل: النا

 میدونی؟ کجا از تو افسردگیم؟؟:  تعجب با من

 شنیدم: النا

 کی؟ از: من

 میدونن همه دانشگاه، های بچه از: النا

 چیه؟ واسه افسردگی این میدونن و: من

  نه: النا

 بفهمی؟ که امدی تو و: من

 بله: النا

 کنجکاوی زیادی: من

 فهمیدی؟ نیست خوبی کار اصال این نکنی دخالت مردم زندگی تو باشه یادت: دادم ادامه

 فهمیدی؟: زدم داد نداد جوابی

 النت

 بله..بـ: گفت مِن مِن با ا

 بیرون برو هم حاال: من

 ...باشی گفته رابطه این در کسی به بفهمم اگه: گفتم بره که شد بلند

 استاد راحت خیالتون نمیگم کسی به من نه نه: حرفم وسط پرید

 خوبه: من

  دادم بیرون صدا پر نفسمو بیرون رفت

  دختر این دست از
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  بدونه گذشتم ی درباره کسی نداشتم دوست اصال

 ...دختر این اما نمیدونن افسردگیم ی درباره واقعیت هم هانا و هاکان حتی

  شدم آروم یکم خوردم آب قلپ یه

 ...کردم کارم سرگرم خودمو و

 میزم روی گذاشتم خودکار

  النا به هاکان بیگاه گاه نگاهای به دیشب به رفت فکرم

  شده اینطور جدیدا هاکان چرا بود عجیب واسم

 ...میکنم شلوغش زیادی من نیست اینطور نه نه....  هاکان یعنی

 النا#

 دیونه آشغال بیشعوری خیلی: من

 کنه هتوج انقد نفر یه به که کسی دیگه میگم راست خوب دختر بعید تو از زشته النا اِ: شیوا

 دیگه داره عالقه بش حتما

 ؟!شم قوزمیت اون عاشق بیام خوردم خر مغز من مگه آخه: من

 میکنی پیدا عالقه بهش داری میگم من شدی عاشقش گفتم من مگه حاال: شیوا

 دیش مند عالقه بهش میگه اون نرسیدیم هیچی به کنیم می بحث داریم شیوا منو ساعت یه

 شنوا؟ گوش کو ولی نه میگم منم

 کی؟ عاشق پرسید می حتما

 خبرایه؟ چیه ریئس کارا تو میکنی دخالت زیاد جدیدا که گفت من به شیوا

 اراحتن ندارم دوست بدونم بیشتر زندگیش از دارم دوست چرا نمیدونم فقط بابا نه: گفتم منم

 ببینمش

 عمراااااا گفتم منم حرفا این از و داری عالقه بهش که گفت و زد مرموز لبخند یه اونم



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 89 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 جدا؟ نه شم؟ قوزمیت هرکول یه عاشق من میشه مگه بگین شما آخه! شد شروع بحث که

 میشه؟

  رفتم و کردم خدافظی ازش نشد هیچی آخرش که بحث و جر همه این از بعد خالصه

  نداشتم حوصله خودمم بودم نیورده ماشین

 کنم رویی پیاده یکم داشتم دوست

 ...به حتی چی همه به... کردم فکر و رفتم

 شیوا حرفای به حتی

 درسته؟ حرفاش یعنی

 میکنم؟ پیدا عالقه هرکول او به دارم من یعنی

 داره دوست رو دیگه یکی اون بعدشم نیست اینطور بابا نه

  به همه به کردم فکر

  هوری عمه و بابا و مامان به حتی یاشار،هانا،گلی،پویا،کوهی،کاوه،دوقلوها

  بود خوب چقد بودن پیشم دیشب که کسایی به

 .... ای بهونه هر به حاال باشن هم پیش همیشه ها خانواده خوبه چقد

 پارسا طرف رفت فکرم

 و خوشگل و بود خوبی پسر

 مرموز

 بدی تشخیص نمیتونستی حرفشو دروغ و راست میزد که حرف بود خاصی یطور کال

  میگفت مکث بدون و راحت و سریع خیلی

 !میرم کجا اینکه از دریغ میرفتم راه و بودم فکر تو همینطور
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  من برای حداقل بود جالبی پسر پارسا

 بود خندش بود جالب که چیزی و

 بخدااا....خودم از بدتر بود باز هی نیشش المصب

 زدم دید اطرافمو دور ایستادم یکم شدم خسته رفتم راه خیلی

 کجاست؟ وااااینجا

  خووووشگل چه

 بزرگ های باغ خونه از بود پر

 باغ خونه از پر و خلوت کوچه یه

 ؟!تهرانِ کجای اینجا که نمیدونستم من و

 کرده دق االن تا مامان سرم بر خاک وای افتادم خونمون یاد یهو

 شد دیر خیلی اوه اوه بود شب ۱ کردم نگاه ساعت

 پاسخ بی تماس۳۱ اوه اوه و برداشتم کیفم از گوشیو

 بود یاشار مال تاش۸۱

  بود هانا از تاش ۵ و مامان تاشم۸۵

 شدن نگران خیلی حتما ها بیچاره

  یاشار به زدم زنگ

  اه نداشت شارژ لعنتی

  نمیزد پر پرنده نبود خبری نه کردم نگاه دوباره رو کوچه

  بود کوچه همش هیچی به هیچی ولی رفتم خالصه راست چب باال کوچه پایین افتاد راه

 الو: دادم جواب زود بود یاشار ایوووول خورد زنگ گوشیم
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 هاااااا؟ کجایی هست معلوم: گفت داد با یاشار

 ....مـ یاشار: من

 ینباش خسته: گفتم زدم زل گوشی ی صحفه به که همینطور شد خاموش گوشیم زررررررشک

 دالور

 یهو که شه فرجی بلکه که میرفت راه همیمطور خلوت ی کوچه یه و بودم من خالصه

 بیرون زد ها خونه از یکی از ماشین یه دیدم 

 ای ندیده ماشین مگه ؟ چه تو به چی که خب

 داشت تعجب واسم همین بخاطر بود خلوت که کوچه خب نه

 ای دیونه که بخدا

 برس خود کار به برو چه تو به اصن اه

 عصابه رو وقتا بعضی وجدانمم این

  دو با سراغش رفتم افتادم خودم یاد یهو میرفت داشت ماشینه

  وایسا کن صبر: گفتم بلند

 آخی ایستاد

 دختره که این اِ و ماشین طرف رفتم

 گوگولی خوشگل چه اوه اوه

 آخه؟ بازی هیز چرا النا وا

 امدی؟ که بازم

 برس کارت به داری من چیکار تو

  کردم جمع حواسمو
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 شدم مگ اینجا من برادرم به بزنم زنگ میخوام بدین گوشیتونو میشه ببخشید: گفتم روبش 

 کنم درستش ببرمش خواستم االن شکسته گوشیم من عزیزم: دختره

 بینی؟ می شانسو یعنی زررررشک

 میبینی؟ نه

 میرسونمت جایی تا بشین بیا میخوای اگه عزیزم: دختره

  نمیشم مزاحم نه: من

 هست هم شب نیستی بلد رو اینجا که تو اینکه دوم شم فدات نیستی مزاحم اینکه اول: دختره

 شو سوار بیا بدو خطرناکه

  میگه راست دیدم منم

 شدم سوار رفتم معطلی بدون

 ...رفت داد گاز اونم

  نمیشد زده بینمون حرفی هیچ ولی بودیم راه تو

  حررررف پر آدم کال که منم

 چیه؟ اسمتون بپرسم میشه ببخشید: گفتم دختره به رو بود رفته سر حوصلم

 هستم آیناز من عزیزم: دختره

 قشنگیه اسم: من

 چیه؟ استمون شما عزیزم فدات: آیناز

 !!!مووووودبه چه

 النا: من

 عزیزم قشنگ هم شما اسم: آیناز
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  ادب با انقد چرا این وا

 توان؟ مثل همه مگه

 بابا ای امدی که باز

 دارم دوس توچه به

 داری چیکار حاال خب

 ازش بگیر یاد یکم گفتم هیچی

 چیو؟

 ادب

 ندارم؟ ادب من مگه وا

 بود ادببا چقد دیدی حد این نه ولی داری

 هست خوشگلم المصب اهوم

 میاد؟ زورت چیه هه

 گرفته چشمو خوشگلیش فقط بابا نه چی واسه

 وفاوو لبای و خاص و طوسی چشمایو صاف و سفید پست با بود دختری کردم نگاش تر دقیق

 داره لبایی چه

 بازم؟ بازی هیزی النا سرت بر خاک

 میکنه ز ز ز ز هی بسه اه

 باشه ۲۳٫۲۴ میخورد بش اینکه خالصه

 کجاست؟ دقیقا خونتون بپرسم میشه جان النا: آیناز

 پونک: من



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 94 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  نزدیک پس خب: گفت و زد خوشگل لبخند به

 هبل میشناختم خوب رو اینجا کردم نگاه بیرون شیشه از پونک رسیدم بعد ساعت ربع یه

 نیست که الکی کردم زندگی اینجا ساله۲۸ من باالخره

 خونتون دم تا برسونمت میخوای: گفت من به رو و ایستاد یجایی آیناز

 ممنون میرم خودم نه: من

 نمیکنی؟ که تعارف: آیناز

 تعارفی چه بابا نه: من

 رفتم و کردم خدافظی ازش بعد

 میدیدمش دوباره کاش بود خوبی دختر چه آخی

 خونمون دم رسیدم بعد دیقه۵ یه

 داخل رفتم و زدم زنگ

 اب دیگه کردی عمر نصفه منو که تو هااا دختر کجایی هست معلوم تو: گفت دید منو تا مامان

  ندارم فرقی هیچ ها ای سکته

 مادر نکنه خدا: من

 مشدی نگرانت چقد میدونی بود خاموش چرا گوشیت هاااا بودی کجا: زد داد عصبانیت با یاشار

 ؟ میفهیی

 کرد تمام شارژ گوشیم ببخشید: من

 مدها سرت بالیی نکرده خدایی گفتیم ترسوندی رو ما ی همه تو النا نشه تکرار دیگه: بابا

 استر بگم؟ چی ؟! کنم چیکار خب نداشتم حرفی یعنی نگفتم چیزی زیر به سر کال که منم

  دیگه میگن

  اوه اوه بود ۸۱ساعت کردم نگا ساعتو اتاقم تو رفتم زیر به سر همون با خالصه
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 میچسبه حسابی حمام یه االن حمام رفتم

 ....رفتم خواب و شد بسته چشام و کشیدم داز تختم روو پوشیدم لباسامو حمام از بعد

 اینا هاکان ویال شمال بریم باید امروز

 روزه سه مسافرت یه واسه میکنم جمع وسایلمو دارم منم

 شد دیر باش زود کجایی النا: شنیدم یاشار صدای

 داداش امدم: من

 بودم خوب کردم نگاه توآینه خودمو

 شدم راهی و برداشتم ساکمو

 بریم یاشار ماشین با شد قرار

 بروووو در شدیم سوار

 بریم باهم تا میمونیم منتظر گفت یاشار به زد زنگ کوهی

  بقیه به رسیدم بعد مین۵ خالصه

 پویا و گلی حتی بودن همه

 شد پیداشون عجب چه

  نبود پارسا البته

 شمال راهی و ماشین سوار دوباره بعدش و کردم سالم رفتم

  رفت سر حوصلم گذشت ساعتی نیم یه

 میکرد رانندگی داشت جدی خیلی یاشارم

 بزارم سرش سربه یکم بزار

 داری؟ کرم مگه
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 چه تو به

 میومد خودش یاشارم میومدیم بابا ماشین با باید میگما: گفتم مامان به رو

 بشه؟ چی که وا: مامان

 کنهمی نگا جلو به افسوس با چه کن نگا خودش پیش بیاره رو هانا میتونست اینطور خب: من

 بود ما جلوی اینا هاکان ماشین

 میکنم نگا افسوس با کجا من دختر میزنی الکی حرف چرا وا: گفت و خندید یاشار

 میفهمه ببینه هرکی قیافتو اصن علی کوچه بری نمیخواد داداش بابا ای: من

  بود لبش رو لبخند یه یاشارم خندید بابا گفتم که اینو

 نکن اذیت پسرمو انقد النا ا: مامان

 آخه گفتم چی من مگه وا: من

  باشه کنارش اون ما جای به باشه داشته دوست شایدم زنش خب عزیزم: مامی به رو بابا

 داشتیم؟ بابا اِ: یاشار

  زد لبخند یه هم بابا

 میفهی حرفمو که خودتی فقط چونم منوچ گرم دمت: من

 شدی؟ مهربون یهو چیشد حاال: گفت من به رو یاشار

  بودم رفت سر حوصلم بابا هیچ: من

 بزاری؟ سرم به سر گرفتی هدف منو اینطور که پس آها: یاشار

 میکرد کبابم مامانم که اینطور رو؟ بابا بگیرم هدف کیو پس دیگه آره: من

  میرفت غره چشم هی مامانم و خندیدن یاشار و بابا گفتم که اینو

 میگم راست چیه خب مامان اِ: من
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 النا شدی پرو جدیدا: مامان

 عزیزم بودم: من

 من اااااه نترسی بگو بزنم باال آستین برات میخوای خودمونیم حاال جونم منوچ: گفتم بابا به رو

 پشتتم

 خندیدن همه گفتم که اینو

 به دادم حواسمو دیگه منم و گذاشت آهنگ یه یاشار بعدش خندیدیمو و گفتیم خالصه

 بود آهنگه،قشنگ

 

 میمیرم میکنم دق خدا به که نکن قهر میگیرم سخت ذره یه بهت اگه نشو تلخ)) 

 کَنم نمی دل که تو از ولی شاید زندگیم از میزنم آتیش آبو به تو داشتن ی واسه من

 

 دلم درمونه تویی که بهت بگه اینو نیست یکی

 دلم نمیمونه زنده بمونم دور ازت روز یه دلم داغونه نباشی

 

 جهنمه برام دنیا تو بدونه بگه نیست یکی

 عالمه یه دارم دوست کمه ببینمت چی هر نمیشم سیر دیدنت از

 

 چشماتم فکر به خوابم تو حتی که ذاتم تو رفته که انگار عادته یه

 نیست بیقراری به هم شباهت بی که نیست اختیاری که دارم بهت حسی
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 نمیکنم دل که تو از ولی شاید زندگیم از میزنم آتیش آبو به تو داشتن ی واسه من

 دلم درمونه تویی که بهت بگه اینو نیست یکی

 

 دلم نمیمونه زنده بمونم دور ازت روز یه دلم داغونه نباشی

 جهنمه برام دنیا تو بدونه بگه نیست یکی

 

 ((عالمه یه دارم دوست کمه ببینمت چی هر نمیشم سیر دیدنت از

 

 ««روزگار رضا علی از نکناخم»»

 

 روزگار هی بود قشنگی آهنگ

 ...یهو شدم پیدا ماشین از وقتی ویالشون رسیدم ساعت نیم یه از بعد خالصه

 دریا جووووون آخ: گفتم بلند افتاد دریا به چشمم یهو

 اخلد بریم بیا ناکه خطر نروو النا: گفت که شنیدم یاشار صدای دریا لب رسوندم خودمو دو با

 میریم هم با همه فردا

 یه بود غروب دم بود روشن نیمه ،هوا خنک چه اوووف آب تو گذاشتم پامو و نذاشتم محل من

 وبهخ چقد آخی  آب تو گذاشتم پاهامو و روش نشستم و رفتم بود جلوتر بزرگ تقریبا سنگ

 بابا ای رمانتیک چه

 شانس االو شونش رو بزاریم سرمونو ماهم بزنه عاشقانه حرفای بشینه کنارمون بیاد نداریم یکیم

 نداریم

 دختر؟ کجایی النا النا:  شنیدم رو هانا صدا بعد یکم
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 چته؟ هااا: من

 میکنم صدات دارم ساعته یه کجایی: هانا

 همینجا: من

 میخوری سرما سرد هوا داخل بریم بیا معلومه، کامال: هانا

 برس یاشار به برو نباش من نگران تو: من

 توام نگران بگو و من ، دیونه: هانا

 رفت و گفت ایشششی یه بعد

 هی

  امد گلی بعد یکم

 کنیم خلوت یکم گذاشتن اگه حاال بابا ای

 آب؟؟ تو میره هوا این تو کی آخه زنجیری دیونه هوی: گلی

 نیست سردم اصال من بعدشم ندارم حوصله ببند گلی: من

 خری دیگه خری:  گلی

 عزیزم تو صفت که خر: من

 هستیم کی نگران باش رو ما اه بابا برو:  گلی

 کردم مجبورتون مگه نباشید نگران: من

 ایشششش: گلی

  بخدا روانین ملت وااا رفت

  نگرانیم میگن میان هی

  خودکشی امدم من انگار میگن همچینم
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 خا؟ چی یعنی

  شد تاریک کامل هوا که نشستم دیگه ساعت نیم یه خالصه

 شدم ویال راهی و بیرون امدم آب از دیگه منم

 رفتم بود ۵:۳۱ اوووو کردم نگاه ساعتو میزدن حرف داشتن بودن نشسته همه داخل رفتم

  بودن انجا زنا آشپزخونه

 منم مجردشون نگا تو

 بگیره رو تو میاد کی آخه

 بخواد دلشون تا

 ...انگار میگه همچین هه هه

 ... بیام تا بگو چی؟؟ انگار

  بابا برو

  میکنه مسخرم وجدانمم این که آفریدی سینگل منو چرا خدا هی

 کندی؟ دل دریا از عجب چه: گفت مامان داخل رفتم وقتی

 امدم که شد این میشه تنگ برام دلتون شما  گفتم ولی بیام نخواستم اتفاقا: من

 آروم چی همه نیستی وقتی کشیدم دستت از راحت نفس یه اتفاقا نه: مامان

  مامان وا: من

 بخدا واال: مامان

 میخندیدن هر هر گلی و هانا

 میخندین چی به کوفت: گفتم روبشون

 نکن ناراحت خودتو عزیزم هیچی: هانا
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  شد ناراحت کی حاال: گفتم بیخیالی با من

 کجاست؟؟ من اتاق: دادمادامه و

 بپرسی اون از باید کرد تقسیم اتاقارو عزیزم،هاکان:  هوری عمه

 بلده تقسیمم هاکان آفرین اِ: من

 آقاااایون: گفتم بشون رو بلند من بودن زدن حرف مشغول همه سالن تو رفتم

 دارم کار هاکان با چتونه؟: دادم ادامه سمتم برگشت روشون همه یهو

 متقسی کجا من اتاق ببینم خواستم خوبه خیلی تقسیمتون شنیدم: دادم ادامه هاکان به رو

 شده؟

 بدم نشون بهت بیا: گفت و زد لبخند یه

 شد بلند و

 تنها تنها گذشت خوش دریا: کاوه

 نبود خالی جات اصالنم آره: من

 نامردی خیلی: کاوه

 لطفته نظر عزیزم مرسی: من

 بده نشونم اتاقو رفتم هاکان با بعدش و

 بفرمایید: گفت و کرد باز برام در هاکان و اتاقی یه سمت رفتم خالصه

 زمین میوفتم سر با میخوره چی به نمیدونم پام یهو داخل بریم خواستیم هم ما آقا

 میشه؟ بدل و رد عاشقانه نگاهای و میگیره منو هاکان االن کردین فک نکنه چیه؟

 نداریم شانسا این از ما بابا نه

 میخندید هر هر نداشتم ریش به داشت کردم نگاه هاکانُ
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 میگرفتیم؟ میشد کم ازت ها؟ میخندی چرا: من

  میگرفتمت وگرنه افتی می نمیدوستم ببخشید: هاکان

 ساده و بود قشنگی اتاق،اتاق تو زدم دور یه شدم بلند و کردم بش ایششششی یه

 میاد؟ خوشت: هاکان

 بیرون؟ یا هست هم حمام مرسی آره: من

 اونجاست دستشویی و حمام گفت و کرد اشاره اتاق از جایی یه به هاکان

  کردم عوض لباسامو اتاق و موندم من و رفت بعدشم

 به به بود ۱:۳۱ کردم نگاه ساعتو

 بود ۵:۳۸ االن بودیم کالس سر اگه بخدا میگذره زود چه

 بخدااااا

 ....و خورد لیز پام یهو پایین میرفتم ها پله از که همینطور پایین رفتم

 نیوافتادم اینبار نه و خورد لیز پام

 نمیشه باورم وای شد پیدا سفیدم اسب بر شاهزاده ایول

 ..زکی که شاهزاده طرف کردیم رومون هم ما آقا

 چه زاویه این از خودمونیما ولی بود هم تو شدید اخماشم که دیدم عسلی چشم جفت هی

 جیگره

 النا هیزت سر بر خاک ای

 میگم راست خب

 ممنون: گفتم بش رو و ایستادم صاف خالصه

  رفت بگه چیزی اینکه بدون اونم
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 میکنم؟ خواهش بگی میمردی خب

  خاصیت بی ترکیب بد هرکول

 اه اه

  نداریم شانس که میگم کردیم پیدا یارو گفتیم بگو رو ما

 شد پیداش کجا از این راستی

 ...بخدا میشه ظاهر جنی مث همیشه

 بیخیال نیستش کارمون تقسیم آخی هاکان غیر بودن همه و پایین رفتم منم

 بسیار گشنمه من خانما خانما: گفتم بشون رو آشپزخونه تو رفتم

 بسیار بخوری کوفت تو: گلی

 بسیار ببند توام: من

 جون به خوردن همدیگرو هام روده گشنمه من: دادمادامه عمه و مامان  طرف کردم رومو و

 شما

 خوردی تو بود میوه و تنقالت چی هر که ماشین تو دختر بترکی تو ای: مامان

 نیست؟ یادم چرا من؟ کی؟: من

 هی برم تور رو: مامان

 هاکان: داد ادامه و من به کرد رو و داری دخترم چیکار جون ناهید: گفت و خندید هوری عمه

 بگیره غذا رفت

 بخره؟ میخواد چی حاال ، هاکان آفرین اِ: من

 جوجه و چلوکباب: هانا

 خوب خیلیم جووووونم ای: من
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  پسرا سمت رفتم بیرون زدم خونه آشپز از

  میکرد نگاه اخبار داشت بابا

 حاکم؟ کی: گفتم پیششون رفتم میزدن حکم داشتن هم پویا و کاوه و کوهی و یاشار

  من من:  کاوه

  من میگه میخواد شیرینی کی میگی بش که ساله۴ بچه یه عین

 گفت اون عین

 کن بازی کوچولو آفرین: من

  خندیدن بش هم ها بچه

  ساکت و بود نشسته گوشه یه که ماهان به خورد چشمم

 میکنه نگاه چی به داره نبود معلومم و

 چشه؟ این: پسرا به رو

 چشه؟ کی: گفت بود بازی مشغول همینطور یاشار

 میگم ماهان: من

  بود فضا تو کال نشد متوجه اصال ولی زد صداش دید که ماهان باال اورد سرشو یاشارم

 نداره شاه دارم استاد یه: خوندم بلند نیمچه صدای با من

 نداره ماه داره صورتی

 نداره تا خوشگلی از

  نبودش کال ماهان ولی میخندیدن هی هم پسرا

  نمیدم کسونش همه به نمیدم کسونش کس به: دادم ادامه سمتش میرفتم که همینطور منم

  نداد نشون العملی عکس هیچ ماهان ولی نبود یادم بقیشو
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  نیستش انگار نه: پویا

 توام با پسر هوووی ،ماهان، ماهان: کوهی

 میشدم نگران داشتم کم کم دیگه منم هیچ ولی

 ...یهو که بهش زدم و نزدیکش رفتم مرده حتما گفتم

  شد بلند جاش از ها گرفته برق عین یهو که

  بودن خونی چشاش اوه اوه کرد من به نگاه یه

 ها پله سمت رفت و کردو پسرا به نگاه یه

 بود؟؟؟ چش این...ایـ: پسرا به رو من

 ندادن جوابی بودن هنگ تو کال هم اونا

 غذا کلی با امد هاکان بعد ساعت نیم یه خالصه

 گشنمه چقد اوووف

 بخند بگو و شوخی و خوردیم و شام

 میدادم جوابش منم و میپروند مزه همش کاوه

 گذشت خوش کلی

 پایین نیومد دیگه رفت شد جنی که وقت همون از نبودش ماهان ولی

 برد غذا واسش هانا ولی

 بخوابن رفتن همه دیگه که بود ۸ ساعت

 نمیومد خوابم آخه تیوی پا نشستم یکم منم

  نداشت هیچی اصن یکی اون شبکه این

 بتمرگم برم بهتره گفتم نداره فایده دیدم منم خالصه
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 هنمود پشت از یکی بدم فشار و در دستگیره خواستم تا اتاقم به رسیدم باال رفتم ها پله از

  اتاقی یه تو بردم و گرفت

 بود یهویی آخه خیلی ترسیدم بود امده بند نفسم

  کنارم کی که نمیدیدم تاریکی تو و بودم داده تکیه در پشت به من و بست در

 نبود بینمون ای فاصله هیچ بود روم به رو نه که کنار البته

  میووردم کم نفس داشتم کم کم دیگه گذشت یکم

 افتاد؟ میدونی خودت زد بیرون ازت صدایی اگه ورداشتم دستمو: گفت که کردم تقال یکم

 بیشعور ایشششش شناختمش حاال اوه اوه

 که زدم جیغ یه منم و برداشت دستشو

 لبام رو گذاشت لباش

 میکردم همراهیش داشتم امد که خود به گذاشت یکم

 النا سرت بر خاک ای

  یهویی شد چم من واا

 عجیبه چیز عشق میگن شنیدی

 بابا خفه

 نداشت فایده ولی شم جدا ازش خواستم نیست کن ول دیدم منم خالصه

 .....و تخت سر کرد پرت منو و بغلش افتادم حرکت یه با پاهامو زیر برد دستشو

 گردنم و لبام بوسید به کرد شروع دوبارهو امد و تخت سر کرد پرتم

 نیست کنم ول لعنتی اه

 کن ولم خدا طور کن ولم: گفتم گوشش کنار



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 117 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 نفهمیدم که گفت یچی و کرد بهم نگاه یه باال اورد سرشو دیدم یهو

 ببرون برو اتاق از االن همین: گفت و بهم کرد پشتشو و شد بلند و

 خودم اتاق سمت رفتم بدو میکنه پیدا بیخ قضیه نرم دیدم منم

 گذشت گوشم بیخ از خطر اوووف تخت سر پریدم

  شدم بیدار گلی خراش گوش صدای با صبح

 میزنه نق هی صحبی اول چشه باز

 میزد نق میشد بیدار وقتی صبحا بود عادتش کال

 میکنه؟ سر باش چطور پویا بیچاره

  شستم صورتمو دست شدم بلند

 بود۹ کرم نگاه ساعت به و کردم عوض لباسامو

  بش خورد چشمم که پایین میومدم ها پله از داشتم بیرون زدم اتاق ار

 سرم تو امدن دیشب اتفاقای همه یهو

 باش شم رو در رو نداشتم دوست

 نزار محلش پایین برو کنی قایم خودتو میخوای کی تا ولی

 نمیزارم محلش بهتره اینطور آره

 بندازم بهش نگاهی نیم یه حتی اینکه بدون شدم رد کنارش از

 نگفت هیچی اونم

  دیشب به شد کشیده ذهنم میخوردم صبحونه داشتم

 ولی بود اجبار از ها بوسه این درسته

 نیومد؟؟ بدم من چرا نمیدونم
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 داری کمبود که بس سرت تو خاک

 داره ربطی چه بابا برو

  داره ربط

 بابا خفه

 ایشششش

  میده تکونم یکی کردم احساس که بودم فکرا همین تو

 بود هانا امدم که خودم به

  دختر چته: من

 میکنم صدات دارم یساعته کجاست حواست وا: هانا

 داری؟ چیکار خب: من

 میای؟ خرید بریم میخوایم: هانا

 کیا؟ با: من

  گلی و پویا و من،یاشار،هاکان،کاوه: هانا

 کوهی؟ پس: من

 میبینه خواب رو پادشا هفت االن اون ها خوشه دلت هه: هانا

 میام باشه بترکه، ای: من

 بگم ماهان به برم تا شو خاضر برو زود پس خوبه: هانا

  امد که ماهان اسم

 نمیام من بیاد اون اگه: گفتم ناخواسته

 چی؟ یعنی وااا: گفت تعجب با هانا
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 ...نیست من جا دیگه که بیاد اون اگه میگم یعنی یچیز: من

 هست یکی تو جا نترس: هانا

  نکبت ایششش جلوم  هی هااا ببنم قیافشو نمیخوام که حاال لعنتی اه رفت و

 ....شانس این به لعنت

  طرفش رفتم دیدم یاشار پایین امدم شدم آماده رفتم

 نمیگیری تحویل پیدایی کم داداشی: من

 سیا روت میگه دیگ به دیگ: یاشار

 واااا: من

 واال: یاشار

 بریم میخوایم کجاها حاال: من

 پارک بعدشم سینما بعد خرید بازار میریم: گفت سر پشت از کاوه یهو

 چخبره هووووو: من

  شدیم ماشینا سوار خالصه

 هم با یاشار و هانا و من

 هم با هم کاوه و گلی و پویا

 بودن هم با هام دوقلو

 داره گناه میووردیم خودمون با کوهیم باید شد حیف: گفتن من بودیم ماشین تو

  میاد خودش شد بیدار نباش نگران: یاشار

 بزرگ خیلی پاساژ یه به رسیدیم دیقعه چند یه بعد

  داخل رفتم همگی
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 بود لباس بزرگ فروشگاه یه

 داشت جوره همه

 .... رفت یادم همچی بودم لباس عاشق کال که من

 سینما رفتیم و شد ملحق بهمون ،کوهی خرید از بعد

 نخریدم زیادی چیز من راستی

 مجلسی لباس دوتا و مانتو دهتا  یه فقط

 ...نبود خاصی چیز

 خوش خیلیم و خوردیم بستنی و پاک رفتیم دیدیم که پرتی و چرت فیلم از بعد خالصه

  گذشت

  نمیکردم نگاش من ولی بود خیره بهم حین این در ماهان که میکردم حس من و

 ببینمش نمخوام چرا نمیدونم ولی نه بکشم خجالت یا بترسم نکه یعنی

 ویال رسیدم بود ۹ ساعت حدود خالصه

 کاناپه رو شدم پهن رسیدم تا که من

  شدی خسته خیلی که معلومه: بابا

 مردم که نمیدونی بابایی نگو وای: من

 خرید زنش واسه همش نخرید هیچی برام پسرت بابایی: گفتم ناراحتی حالت با بعد

 گفتم ای گونه بچه حالت با اینو

  کردی خالی پاساژ که تو دروغو ای: گفت شنید که یاشار

  نکنین باور حرفاشو شما: گفت بابا کرد رو بعد

 پسر میشناسم خودمو دختر: گفت و کرد خنده یه هم بابا
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  من سمت میان کنان غر غر دیدم گلی و هانا

 شماها چتونه: من

  هی برم روتو:  گلی

 نکنه درد دستم: گفت و کرد پرت سمتم به بودن توش لباسام که بالستیکا بعدش

 گلم بود وظیفت: من

 ایشششش: گلی

 میچیدن شام میز داشتن پایین رفتم و اتاقمو گذاشتم بردم لباسامو خالصه

 خدمتم در من هست کمکی: گفتم هوری عمه و مامان به رو خونه آشپز رفتم

 باال ببر اینو بیا امدی شد خوب ا:  هوری عمه

  بود غذا سینی یه

 کی؟ واسه: من

 ماهان: هوری عمه

 هااا؟؟؟: من

  دختر چته وا:  هوری عمه

  پایین نمیاد چرا چیز یعنی ببخشید: من

 ببرش زود نکن سوال انقد هم حاال  بده انجام باید داره ای افتاده عقب کار یه گفت: هوری عمه

 یاال د معطلی چرا: گفت هوری عمه که کردم دست اون دست این هی که منم

 ....رفتم کردم بلند سینی

 میزدم غر همش راه تو

  نبود دیگه کسی یعنی آخه
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 ندارم دیگه ندارم شانس

 نداد جواب کسی ولی زدم در اتاقش به رسیدم

 نیست کسی نه زدم دوباره

 داخل رفتم دادم فشار رو دستگیر خودم مجبور

 وااا نبود کسی

 النا: شنیدم صداشو که در طرف رفتم و تختش رو گذاشتم سینی

 گفتن دادن بهم یعنی اوردم غذاتونو: گفتم نکردم، نگاش ولی طرفش کردم رومو و ایستادم

 براتون بیارم

 نممیک چیکاردارم نمیدونستم دادم دست از کنترلمو ببخش منو: گفت شد نزدیکم طرف امد

 کردم نگاش خیره باال اوردم بود پایین سرم

  بگمچی خواستم رفت یادم اصن

 بودیم فیس تو فیس اصن

  شد هم به نزدیک کم کم سرمون

 میداد هلم یکی انگار نبود خودم دست کارم اصال

 میبوسیدمش داشتم امدم که بخودم

  امد در صدا یهو

  شدیم جدا هم از

 کیه؟: گفت ماهان

  داداش منم: گفت بود هانا

 داری؟ کاری: گفت و کرد باز نیمه در ماهان
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 ندیدی؟ رو النا تو: هانا

 چطور؟ رفت و اورد غذا برام چرا النا؟: من

 نمیای؟ تو دریا،راستی بریم بعدش که بخوره شام بیاد بگمش خواستم هیچ هاااا ها؟: هانا

 میام میدم انجام دارم کار یسری من چرا چرا: ماهان

  باشه:  هانا

  بست در ماهان رفت و

 بیرون کردم پرت خودمو تندی گرفت فاصله کمی در از که همین

 میکشیدم خجالت ازش واقعا  ایندفعه

 ؟ میدیدم هانا اگه سرم به خاک

 ....االن وگرنه نبودم رژ اهل شکر خدارو کردم مرتب خودمو یکم اتاقم رفتم

 داد کیفی عجب خودمونمیا ولی

  نچ نچ نچ

 امدی؟ هم

 نمیکنم ولت من بلههه

 ایشششش

 دنبالت میگردم دارم یساعت بودی کجا: گفت دیدم که هانا پایین رفتم

 دیگه بودم اتاق تو! بودم گمشده مگه وا:  من

 نبود؟ اتاق تو کسی امدم که من ولی: هانا

 بودم دسشویی: من

 دریا بریم میخوایم که بخور شام بیا راستی: داد ادامه بعد و  گفت اهانی یه هانا
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 باشه ایول ا: من

 بودن هوریم عمه و بابا و مامان اینبار دریا لب رفتیم ها بچه با شام بعد خالصه

  شدیم جمع دورش و کردیم روشن آتیش یه

 ....بودم بلد اگه حیف میچسبه گیتار االن آخ

 بزنه؟ گیتار بلده کی: گفتم بچه به رو

 بزنه پیانو بلده کی بگو بیخی گیتار: گفت یاشار که میکردن نگاه هم به داشتن همه

 بلده؟ کی خب: من

 هاکان: یاشار

 بلدین؟ جدا: گفتم و هاکان طرف کردم رومو

 پیانو؟ کو ولی بلدم بله: گفت و زد لبخند یه

 االن بود کجا پیانو واقعا میگه راست اه

 انداختیم راه کنسرت خودمون مجبورا نیومد گیرمون هیچی خالصه

 ازیب مسخره و میخوند و میزد میکرد استفاده ازش تنبک عنوان به و برداشت پشکه یه کاوه

  خندیدیم کلی

 بودم شده جنازه دیگه که من

 بود رفته یادم میکرد نگام که ماهان اصن

 ...ماهان به رسید که میخوندن و میزدن و میگرفتن رو پشکه ها بچه نوبت به همینطور

 بزنم؟ این با من ندارین انتظار که شما: گفت بعد بشکه به کرد نگاه یه ماهان

 میبینی؟ ای دیگه چیز تو داداش اوا: هانا

 میام االن کنید صبر یکم آره: ماهان



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 115 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 سمتمون امد و اورد در ای جعبه یکه و ماشین طرف رفت خالصه

  نمیکرد رو و داشت بیشعور بزنم جیغ خواستم دیدمش وقتی کرد بازش

 نمیگفتی ما به و  داشتی گیتار توو: گفتم

 یواش شد کر گوشم النا چته وا:  گلی

 نگفتین؟ چرا داشتین که شما دیگه میگه راس: گفت و ماهان به کرد رو بعد

 نپرسید ازم کسی: ماهان

 هاااااا میری آبی زیر جدیدا ماهان: کوهی

 بزنم؟ براتون چی بگید حاال خب نیست، اینطور نه: ماهان

 یهو شد شلوغ گفت یچی هرکی

 ساااااااااکت: گفتم وسط امد منم

  شدن ساکت

 کنه انتخاب باید ماهان خود من بنظر داره نظر یه کی هر نشد که اینجور: دادم ادامه

  بزنین دارین  هرچی خودتون: گفتم ماهان به کردم رو

 بهتره اینجور: گفت و بهم کرد خیره نگاه یه

 ایشش میکنم گم وپامو دست میکنه نگام وقتی جذابه چقد آشغال

 خوندن کرد شروع و دستش تو گرفتش و کرد بلند گیتار

 

 زندگیتو ازت هم میده زندگی حسه بهت هم نمیمیره دلت تو ابد تا جدا عجبیه چیز عشق

 میگیره

 خوبه چقد بد حاله این نمیفهمی نشی عاشق آشوبه همیشه قلبت درگیره همیشه فکرت
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 من جنونه به نکن شک یعنی زیبایی تو فقط یعنی رویایی درد یه یعنی عشق

 من جونه تویه تو درد یعنی نمیبینم تو غیر به دنیا تو رو کسی یعنی عشق

 

 جدا عجیبیه چیز عشق,  جدا عجیبیه چیز عشق

 

 درمونه یه هم درده مثله هم جدا عجیبیه چیز عشق

 میشونه سیاه خاک به یا باال میبره خیلی رو تو یا

 

 خوبه چقد بد حاله این نمیفهمی نشی عاشق آشوبه همیشه قلبت درگیره همیشه فکرت

 

 من جنونه به نکن شک یعنی زیبایی تو فقط یعنی رویایی درد یه یعنی عشق

 من جونه تویه تو درد یعنی نمیبینم تو غیر به دنیا تو رو کسی یعنی عشق

 

 جدا عجیبیه چیز عشق جدا، عجیبیه چیز عشق

 

 من جنونه به نکن شک یعنی زیبایی تو فقط یعنی رویایی درد یه یعنی عشق

 من جونه تویه تو درد یعنی نمیبینم تو غیر به دنیا تو رو کسی یعنی عشق

 

 جدا عجیبیه چیز عشق,  جدا عجیبیه چیز عشق



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 117 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 جدا عجیبیه چیز عشق,  جدا عجیبیه چیز عشق

 

 ««کامران و هومن از عجیبه چیز عشق»»

 

  العادس فوق صداش خدا وای

  النا

 چته هم ها

 کن قبول و بیا میگم

 چیو

 داری حس بهش که

 کی؟؟ به

 دیگه ماهان به

 بیند خواب در شتر هه

 بود گفتن ما از برحال باشه

 بابا برو

  زدن دست براش همه تموم که آهنگ

 ویال رفتیم که بود ۸:۳۱ ساعت بخند بگو هم دیگه ساعت یه یه

 ....برد خوابم روش پریدم و تخت سمت رفتم راست یه اتاقم رسیدم تا

 ماهان# 

 یاشار و هانا عروسی روز امروز و میگذره رفتن شمال از ای هفته یه
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 خوشحالم براشون خیلی

 !!چیه مال نمیدونم دارم خاصی استرس یه

 دارم بهش نسبت خاصی کشش یه من اما!  داره چی دختر این نمیدونم افتادم النا یاد

 داشتم دوس خیلیم اتفاقا نشدم پشیمون اصال بوسیدمش وقتی

 رفتی دست از ماهان نچ نچ نچ

 هستی؟؛ کی تو

 نمیشناسی؟

 بشناسم؟ باید

 دیگه وجدانتم من خب احمقت سر تو خاک

 چطوری؟ خوبی اها

 شدی عاشق بخدا

 !نکنم فک نه عشق؟نمیدونم

 کن فک چرا

 فایده چه بیخیال اه

 بخورم بیاد گیرم چیزی شاید خونه آشپز تو پایین رفتم بودم خونه تو

  شرکت هاکانم رفت داشت آرایشگا وقت که صبح هانا

 تنها موندم من

 تعطیل که هم دانشگاه

 خوردم کردم آمادش و برداشتم بود کالباس و کردم باز یخچال

  کردم نگاه ساعتو
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 خستم خیلی بزنم چرتی یه رفتم تموم، که غذا اوووف بود ۸۵ساعت

 تخت سر اتاقم تو رفتم

 ...برد خوابم بهش نسبت گنگ احساس و النا به فکر با

 شدم بیدار خواب از هاکان صدای با

 بدووو ۲ ساعت باش زود شو بیدار ماهان: هاکان

 پریدم فنری مثل جام از یهو کردم نگاه که ساعتو

 درست موهامو و کردم تنم مشکیمو شلوار و کت بیرون امد و گرفتم دوش یه رفتم تند

 شم آماده تا کشید طول یساعتی یه خالصه

 تاالر سمت رفتم خودم ماشین با منم...بود رفته هاکان

 ....میزد شور دلم عجیب

 شلوغ چقد اوووو رسیدم

  بودن یجا همه مختلته عروسی چون

  داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از

 دادم سالم بودن ها آشنا از که اول چندنفر به

 بود تنها که کوهیا به رسیدم تا

 رفیق تنهایی: من

 رفت زدن صداش بود پیشم هاکان االن اتفاقا نه: کوهیار

 کجاست؟ کاوه راستی اها،: من

  بیاره رو النا رفت: کوهیار

 اها: من
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 شده چطور النا ببینم بودم کنجکاو خیلی

 میداد سالم میومد میشناختمو که هرکسی و بودیم هم پیش یکم

 بودم النا منتظر همچنان من و

  به خورد چشم که میکردم پرسی احول سالم هاکان همکار با داشتم

 سالن در

 بود کاوه کنار بود شده معرکه بود، خودش

 سمتمون امدن دیدن رو ما

  کوهی سالم: النا

 گفت یواشی سالم یه و من به کرد رو

 دادم جوابشو منم

 نبرنت باش مواظب کردی خوشگل النا: کوهی

 باشم مراقب خیلی باید دیگه آره: گفت و کرد ناز هم النا

 هست؟ آب کجا تشنم: داد ادامه و

 هست آب اونجا: گفت النا به رو و کرد اشاره سمتی یه به و چرخوند چشم یکم کاوه

 دیگه برام بیار برو خب ایششش: النا

 برو داری پا خودت نچ: کاوه

 نامردی خیلی: النا

 رفت و گفت اینو

  بیرون رفت خورد آب اینکه از بعد النا دیدم

 سمتش رفتم و شدم جدا کوهیار و کاوه از ای بهونه یه به من
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 میگرفت عکس بود گرفته گوشیو و ایستاد  باغ سمت رفت

 دارن دوس گرفتنو عکس چقد دخترا خدا ای

 زدم صداش و نزدیکش رفتم

 پرید جاش از یهو

 کشید عمیقی نفس یه و من به کرد رو

 بترسونمت نخواستم ببخشید: گفتم بود ترسیده

 نداره اشکال نه: النا

  تر عقب میرفت هی اونم و ترش نزدیک رفتم

 ایستاد درخت تنه به خورد تا

 بودم روش به رو دقیقا منم

 خوشبختانه نبود مردم راس دید تو بودیم که جایی

 باشم مراقبت باید شدی خوشگل خیلی: گفتم

 هستم خودم مراقب خودم نیست الزم آقا مراقبم؟نه: النا

 نیستی مراقب نه: من

 رنگ کالباسی رژ اون با بودن شده کننده وسوسه لباش عجیب

  کردم نزدیک صورتش به صورتمو

 بست چشاشو اونم و

 داره؟ دوس یعنی هه

 باال اوردم سرم و شدم پشیمون که ببوسمش خواستم

  نباش پسرا با زیاد: گفتم و



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 122 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 رفتم و گفتم اینو

  کردم تعجب خودم حرف از خودمم

 گفتم چیزی همچین نمیشد باور

 زد صدام کسی که میگشتم هاکان دنبال داشتم سالن تو رفتم خالصه

 ...که طرفش کردم رومو

 ؟!!میکرد چیکار اینجا این هم تو رفت اخمام

 میبینمت خوشحالم عززیزم ماهان:  گفت

 میکنی؟ چیکار اینجا:  گفتم عصبانیت با من

 عشقم ببینم تورو امدم: اون

 نیستم تو عشق من عشقم نگو من به: من

 ...اما: اون

 هاناست؟ عروسی میدونستی کجا از: گفتم بزنه حرفشو نزاشتم

 کیه؟ تو خواهر عروسی نمیدونستم من یعنی میگی چی ماهان: اون

 میگرفتم سراغتو همیشه من

 ،توتو مثل یکی ندارم خوش بری اینجا از االن همین بهتر مردی، من برای دیگهتو ولی: من

 باشه خواهرم عروسی

 ...چـ آخه نبودی اینجوری ماهان،تو شدی تلخ: گفت بغض با

 خرش که ماهانی اون دیگه من شده عوض چیزا خیلی ببین: گفتم پریدم حرفش وسط

 تببینم نمیخوام برو هم حاال شدم عوض نیستم میکردی

 افتاده؟ اتفاقی: شد مانع النا صدای که بگه چیزی خواست
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 !داشتم کم همینو اوووف

 میام داخل برو عزیزم نشده چیزی نه: گفتم و زدم لبخند یه منم

 ...ک بره خواست داد تکون سرشو فقط کرده تعجب بود معلوم که النا

 وایسا: اون

 سمتش کرد روش و ایستاد النا

 داشتین؟ کاری من با: النا

 دارین؟ نسبتی چه ماهان با شما بپرسم میشه: اون

 من برادر دوست..دو...ایشون خب...خـ: گفت و کرد نگاه من به و باال پرید ابروش تا یه النا

 چطور؟ هستن

 ماهان نامزد نگارم کنم،منم معرفی خودمو منم بزار هیچی: اون

 آشغال کنم لهش بزنم خواستم گفت که اینو

 نداشتن نامزدی ماهان آقا میدونم که اونجایی تا من ولی: النا

 دارمن نسبتی ایشون با من وقته خیلی گذشتس بحث: گفتم من بده جواب اون اینکه از قبل

  داخل بفرمایید شما

 رفت و داد تکون سرشو النا

 بدی تشخیص صورتش از میتونستی تعجب و گیجی ولی

  کن گم گورتو اینجا از االن همین: غریدم و بهش کردم رو بود ریخته بهم عصابم

 شده؟ چت تو نمیرم من ماهان: نگار

 رفت؟ یادت زندگیمی عشق میگفتی که همونی نگار منم

 بردم یاد از رو تو وقته خیلی دیگه من بود گذشته مال اون: من
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 نمیکنم نگا سرمم پشت میرم بگی بخدا ، ندارمدوست بگو بگو،االن: نگار

 لعنتی اه لبخند همون چهره همون هنوزم شدم فقل نگاهش با ولی بگم خواستم

  نکردی فراموش منو هنوز تو دیدی:  نگار

 داخل رفت و گفت اینو

 .....رفتم دنبالش منم

  استاد: کرد صدام پشت از یکی که ندیدمش ولی میگشتم النا دنبال داخل رفتم

  بود شیوا طرفش کردم رومو

  کردم پرسی احوال و سالم

 نذاشتم محلش ولی میکردم حس( نگار منظورش)اونو ی خیره نگاهای

 امدن داماد عروس که امد بیرون از صدا

 استقبالشون رفتیم همه

 بودن شده نظیر بی دوشون هر

  سالن تو شدن وارد از بعد خالصه

 وسط امدن زوجا اکثر و گذاشتن نفره دو مالیم آهنگ یه

  امد صداش باز که میکردم نگاه بهشون داشتم

 لعنتی اه

 وسط بریم بیا عزیزم ماهان: نگار

 عمرا یکی تو با برقصم کی هر با: گفتم و زدم بش پوزخنده یه

 پس منو میاد دلت نگیر سخت عزیزم: گفت و انداخت گردنم دور دستشو جلو امد دیدم یهو

 بزنی
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 باشم شده طلسم انگار چیشد نفهمیدم اصن افتاد چشمش به که چشم

 ....رقص پیست رفتیم کردم همراهی باهاش

 النا#

  سمتمون امد کوهی که میزدم حرف شیوا با داشتم

 وسط بریم هم با بیا ندارم کسیو من النا: کوهی

 برو شیوا با خستم بخدا کوهی نه وای: من

 الناااااااااا: شیوا

  برقصی کوهی با بخواد دلتم تا چته وا: من

 باشید داشته خوبی رقص: گفتم و کوهی دست تو گذاشتم و گرفتم رو شیوا دست

  رفتن بعدش و ایستادن یکم

 ماهان به خورد چشمم که کردم دنبالشون نگاهم با

 ...ولی نبود خودم دست شدم عصبی یهو

  گرفتش سفت چه نگا بیشعور ی دختره

 خوشگذرونی سابغش عشق با میره خودش اونوقت نحرف پسرا با میگه من به ماهان...اه

 میندازن هم به نگاهی چه نگا نگا

 نکبت ایشششش

 زدی؟ زل حسرت با انقد چی به: شنیدم هاکان صدای که بودم فکرا همین تو

  چی ها هااا؟: من

 میدی؟ افتخار: گفت خودش مخصوص لبخند یه با طرفمو کرد دراز دستشو هاکان یهو

 کردم قبول افتادم بیریخته دختر اون یاد یهو ولی کنم قبول نخواستم اول
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 نازه خیلیم ریخته بی کجاش النا واا

 مزخرفه خیلیم بابا برو

 خوشگله ولی

 نیست هیچم

 هست چرا

 نیست

 هست

 برس خودت کار به برو شد پیدات دوباره چرا تو اصن اه

 ...حسود ایششش

 شدی خوشگل: هاکان

 مرسی ها؟اها: من

 شده؟ چیزی: هاکان

 باشه؟ شده چیزی باید مگه نه: من

 فکری تو همش آخه: هاکان

 میکنی اشتباه نه: من

 باشه: هاکان

 نداشتم خوبی حس من ولی بود خوب باش نزدیم،رقصیدن حرفی دیگه

  میکرد نگا رو ما تعجب با داشت که ماهان به خورد چشم

 باال رفت ابروش تا یه دید من نگا وقتی
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 میندازه باال ابرو میرسه که من به بعد میرقصه عجوزه اون با میره خودش چی؟ یعنی وااا

 نکبت....ایشششش

  نشستم بودم قبل که میزی سر رفتم و شد تموم آهنگ خالصه

 سمتم میاد داره کوهی دیدم

 شیوا؟ پس: گفتم بش رسید

 پرو اتاق رفت: کوهی

 بود؟ خوب ببینم بگو اها،خب: من

 چی؟: گفت مینشست که همینطور

 دیگه شیوا: من

 چطور؟ بود خوب شیوا؟: کوهی

 هیچی: گفتم و زدم لبخند یه من

 میزنی مشکوک: کوهی

 بینمش نمی کجاست کاوه مشکوکی،راستی چه: من

 کشیده طول کارش انگار داره کار بیرون میره گفت نمیدونم واال: کوهی

 نمیای؟ یاشار پیش میرم: گفتم کوهی به رو و شدم بلند و گفتم اهانی یه منم

 برو تو میرم بعدا من نه: کوهی

 رفتم گفتم ای باشه

 میداد دست یکی با داشت دیدمش دور از

 شدم نزدیک بهش سر پشت از رفتم یواش

 بودن رفته کنن سالم بهش بودن امده که کسایی
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 بودن تنها خودشون

 گرفتم چشاشو دستم با کولش رو پریدم پشت از یهو

 هستی؟ کی: یاشار

 دیگه عشقتم: من

  زشته پایین بیا ورپریده ای: یاشار

 ندارم دوس: من

 چشام جلو از بردار دستتو حداقل خب: یاشار

 برداشتم دستمو

  شد بیهوش عروسمون نگا نگا: گفتم میخندید داشت که دیدم رو هانا

 خندید بیشتر گفتم که اینو

 میکنن نگاه دارن مردم بخدا زشته پایین بیای نمیخوای عزیزم النا: یاشار

 نمیام نخیر: گفتم لجبازی با من

 تموندس رو میمونی هااا بگیرتت نمیاد هیشکی فردا باش خودت بفکر بابا هیچ من حاال: یاشار

  نباش من نگران تو: من

 باش امشب بفکر تو: گفتم شیطونی با بعد

 شدم دور ازشون تندی و پایین امد کولش از گفتم که اینو

 کشید طول ثانیه سه دو تو کارا این

 یکی به خوردم که میدوییدم داشتم همینطور

 ....که کردم بلند سرمو

 شدم چشم تو چشم نگار با که
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 میادبدم ازش انقد چرانمیدونم ایکبیری دختره ایشششش

 دختر؟ کجاست حواست: نگار

 ببخشید: من

 بری میتونی بخشیدم اوکی: نگار

 سانسور ی دختره ایششش

  زد پوزخندهیه اونم که کردم بش بدی نگاه یه

 ماهان برو دور دختره ببین: گفت گوشم کنار و گرفت دستمو که شم ردخواستم کنارش از

 افتاد باشه عشقم کنار دختری ندارم حالله،خوش خونت ببینمت

 دور ازش و کردم خارج دستش از دستمو عصبانیت با میسابیدم بهم دندونام عصبانیت فرت از

 شدم

 خوردم و برداشتم بود میز روی آب نشستمشدم خالی میز یه نزدیک

 ؟ حاال چته اوووو

 شو بیخیال پس ندارم شوخی حوصله.اصال االن ببین

 چته؟ بپرسم میشه

 نمیدونی؟ یعنی

 ؟!نمیدونم عصبانیتتو دلیل ولی چرا

 شدم؟؟ عصبانی  چی بخاطر من واقعا میگفت راست

 میشدم آروم حداقل اینطور میدادم جوابشو کاش

 دیدم ماهان که کردم بلند سرمو پیشم کسی کردم احساس که بودم فکر تو همینطور

 داشتین؟ کاری بله: من
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 بیرون بردم سالن از و گرفت دستمو حرفی هیچ بدون ماهانم

 بگیرم عکس خواستم که جایی رفتیم

  بود خلوتی جای اونجا

 کن ولم کندی دستمو: من

 نباش پسرا با نگفت بهت مگه:غرید یهو و کرد ول دستمو

  نحرف گفتی اینکه اول: من

 میدی؟ دستور من به که هستی کی تو اصال چه تو به هااا چه تو به اصال دوما

 میکنم حالیت االن کیم؟ من: ماهان

 ...یهو

 ک گرفت دستاش با صورتمو و جلو امد یهو

 مزاحم ایششش امد دختر صدای

 میکنی؟ چیکار داری ماهان: نگار

 افتاد نداره ربطی هیچ تو به من کارای: گفت و کرد ول منو ماهان

 کردی؟ ول منو این بخاطر که نگو: گفت ماهان به رو و انداخت من به عصبی نگا یه نگار

 نداد بهش جوابی ماهان اما

 که برم، ات بگو نداری بهم ای عالقه بگو کن،بهم روشن تکلیفمو بگو بگو، بهم توام با ماهان: نگار

 بزنی پسم اگه حتی نمیکنم ولت عمر آخر تا بخدا نگی

 شه ضایع دختره که نداره دوسش  بگه بهش  میکردم خدا خدا پرو چه وا

 بود کرده سکوت ماهان ولی

 میشم ضایع دارم خودم معلومه که اینطور
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 ؟!داره دوسش ماهان یعنی شدم عصبی نمیاد در ماهان از صدایی دیدم

 میگفت خب نداشت اگه خلی دیگه آره

  خفه یکی تو

 کن صبر نرو: گفت و گرفت دستمو ماهان که نشم تر ضایع این از که برم خواستم

 دارین نقشی هیچ زندگیم تو اصال کردم فراموشت وقته خیلی من ببین: گفت نگار به کرد رو

 برو و بکش راهتو پس

 برد خودش با منو و کشید بود گرفته دستمو که همینجور

  بدونین بهتر ولی شه ریا نخواستم بود عروسی دلم تو که بگم بهتون نمیخواستم

 بگو بهم کن مشخص االن همین: گفت و من به کرد رو و ایستاد یهو میرفت داشت همینطور

 بگم؟ رو ؟چی چی: گفتم بودم گیج کال که من

 چیه؟ بهم حست: ماهان

  حسم این درگیر وقته خیلی نمیدونم بودم گیج خودمم بود چی بهش حسم واقعا حسم؟

 قتیباشم،و پیشت دارم دوس نمیدونم دقیقا نمیدونم: گفتم بهش بود ذهنم تو که چیزی پس

 میشم عصبی نزدیکت میبینم دختر که

 میزنه تند... تـ قلبم... قـ نزدیکتم وقتی امم 

 ...واقعا نمیفهمم دارم استرس بزنم حرف... حـ باهات میخوام وقتی

 دارن ههم االن احتماال داخل بریم بیا نگو، هیچی هیسسسس: گفت و لبم رو گذاشت انگشتشو

 دنبالمون میگردن

 کردم پیدا گلی و شیوا تا گشتم منم پسرا پیش رفت ماهان داخل رفتیم

  سمتشون رفتم

  میگردم دنبالت دارم ساعته دو بود کجا: گفت شیوا دیدن که منو
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 چیشده؟ حاال خب بر دور همین: من

 میگم بعدا هیچی:  شیوا

 اااااه نمیاره طاقت پویا میکنی اینطوری کلک شدی خوشگل گلی: گفتم و گلی به کردم رو

  کنن منحرفت سر تو خاک: گفت و سرم تو زد یکی و خندید گلی

 بودی؟ رفته کجا ماهان با ببینم بگو: گفت بشنوم من فقط که طوری یواش بعد

 دیب توضیح برام باید ولی نمیگم کسی به نترس: گفت و خندید گلی بود شده گرد چشم

 کردم نگاش گبج

  تموم داداشمم بهترین عروسی بکون و بزن کلی از بعد خالصه

  بود اورده طاقت چطور داداش موندم بود شده جیگر چقد هانا خودمونیما ولی

  خونه رسیدم که بود ۲:۳۱ حدود ساعت

 من شدم خسته چقد اووووف

 بیخیالی با منم میگفت بود شده پیدا برام که خواستگارایی از همش مامان امدیم که راه تو

 میدادم گوش

 ....پارسا خورد گوشم به آشنا اسم یه یهو بحثا همین تو ولی

 بود اسمی تشابه فقط البته

  ندیدم اصن رو پارسا من آخه

 بود؟ امده مگه

 نیست مهم بابا بیخیال اه

 ...برد خوابم که بودم فکرا همین تو

 میزد صدام داشت که شدم بیدار مامان صدای با صبح



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 133 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 دمش بیداررر: گفتم بشنوه مامان که بلندی صدای با و شدم بیدار چار نا بخوابیم نمیزارن اه

 شدم بیدار مامان

 بود رفته انگار نیومد صدایی

  کردم عوض لباسامو و شستم صورتمو و دست رفتم

 خوابیدم جشن لباسای با بودم خسته انقد دیشب

  ظهر۲ نگو صبح۸۱ ساعت االن گفتم بگو رو ما اوه اوه افتاد میزم روی ساعت به چشمم

 میخوند کتاب داشت بابا پایین رفتم

 کنم اذیتش گرفت کرمم

 پخخخخخ گفتم بلندی صدای با یهو یواش یواش سرشو پشت رفتم

 هوا پرید متر سه کوچمون سر فروش سبزی جون به ها نباشه شما جون به

 سکته اگه: گفت که زدم لبخندی یه منم نگو که کرد اخمی یه دید منو ترسید،وقتی بابام آخی

 بود؟ گو جواب که میکردم

  تری جوون یاشارم از تخته به بزنم شما بعدشم چیه حرفا این نکنه خدا وا: من

  داد تحویلم شیک خنده یه

 سمتمون میاد داره چایی سینی با که مامان به خورد چشم

 خداب کشیدی زحمت چرا تو عزیزم: گفتم میگرفتم ازش رو سینی که همینجور طرفشو رفتم

 نبودیمااااا راضی

  نکن ذوق  انقد دختر نیست که تو واس خب خب: مامان

 ولدی؟ نیو بالم چال مامانی: من

 ؟!نیست گشنت تو نچ نچ نچ: مامان

  نخوردم غذا امد یادم تازه
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 هست چرا چرا گفتی آخ: گفتم

 بخور میز سر گذاشتم غذاتو برو تو دست از: مامی

 رفتم و گفتم باشه یه منم

 مخواب کردم حس یهو بخونم درس یکم خواستم اتاقم تو رفتم خوردن بعد بود سبزی قرمه غذا

 میاد

  برداشتمش گوشیم به خورد چشمم بخوابم خواستم

  مجازی دنیای تو رفتم

 کردم چک رو همه

 دبیرستانم دوستای و من بودیم گروه تو و

  میکردیم روانی رو معلما چقد بود چقد هی دبیرستان

  ببینم ساعتو که کردم بلند سرمو خالصه و میزدم حرف باشون داشتم

  بود ۵ ساعت بلهههههه

 سالمن چشام حاال تا خوب بودم گوشی تو انقد من یعنی

  تخت رو نسشتم منم و تخت سر کردم پرت گوشی

 کنم؟ چیکار خب بودم بیکاریم فکر تو

 دودور بریم نمیشه دعوتن جایی شب که شیوا

  داره قرار بیشعور هم کاوه

 ؟!کنم چیکار پس اووووف

 داداشی خونه میرم خودشه افتادم یچی یاد یهو

 نشه گرانن کجا میرم که گفتم مامان به رفتن از قبل رفتم  و پوشیدم لباسامو آنی تصمیم یه تو
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 بروووووو د و شدم ماشین سوار خالصه

 شن گیر قافل بزار شدم پشیمون یاشار بزنم زنگ خواستم بودم راه تو

  رسیدم تا کشید طول ای دیقه ده یه خالصه

  زدم و زنگ و شدم پیاده ماشین از

 باال رفتم شد باز در حرفی هیچ بدون

 نه نزدیکم نزدیک البته خونمون نزدیک آپارتمانهای از یکی تو یاشار خونه

 ۸۵ طبق رفتم و شدم آسانسور سوار

  داخل رفتم بود باز خونه در رسیدم وقتی

 کجایین؟ عاشق غازهای هووووی خونه صاب: من

 بود یاشار که طرفش کردم رومو سرم تو زد پشت از یکی دیدم یهو

 هاااااا نداشتی بزن دست قبال داداش واا: من

 آره؟ غاز شدیم ما حاال: یاشار

 قشنگی این به چشه مگه: من

 اینجا بیار رو النا جان یاشار: گفت که امد هانا صدا

 ....که رفتیم هم ما

 ؟!دارین مهمان نمیدونستم من اِ: من

 غریبس مگه هاکان بشین بیا میگی چی النا وا: هانا

  میگم کال بابا نه: من

 هااا نمیگی من به میکنی دعوت زنتو فامیال حاال: گفتم گوشش در یواش  یاشار طرف کردم رو

 ....بزنم
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 میخوام معذرت من: گفت و خندید یاشارم

 هانا پیش نسشتم هاکان با پرسی احوال و سالم از بعد و رفتیم خالصه

 خوشگذشت؟ دیشب: گفتم هانا گوش در یواش من

  بهم زد گردنی پس یه هم هانا

 میزنن منو همش چشونه اینا ایششش

 دختر حیایی بی خیلی: هانا

 میاد دلت: من

 نمیان؟ ماهان آقا راستی: گفتم و هاکان طرف کردم رو و

 میزنم سر تونستم اگه شب دارم قرار گفت نه: هاکان

 گفتم اهانی یه منم

 داشت؟ قرار کی با نگفتی راستی: یاشار

 گذشته یار با گفت نمیدونم: هاکان

 نمیارم در سر حرفاش از من

 ...عجب: یاشار

 چی؟ گفت

 گذشته یار گفت دارن مشکل مگه گوشات

 کیه؟ گذشته یار

 ...خا نگار همون نکنم اشتب اگه

  زهرمار درد کوفت

  النا چته وا
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 اصن داره ربطی چه

  میزنه صدام داره هانا دیدم که بودم فکرا همین تو

 چیه؟ هااا: من

 کن کمک بریم بیا ساعته دو کجایی: هانا

 ناسالمتی مهمانم من چی کشک چی کمک: من

 ببینم پاشو مهمانی داداشش خونه میاد آدم: هانا

  گفتن شوهری خواهر گفتن عروسی ایششش،یه: من

 شوهر خواهر کنید کمکم میشه میخوام معذرت من اوه: هانا

 باشه هستی خوبی دختر چون: من

 شدیم کار مشغول و خونه آشپز رفتیم خالصه

  افتادم ماهان یاد یهو

 کیه گذاشته قرار باهاش که اون بدونه هانا شاید

 شام؟ واسه نمیاد ماهان امم راستی: من

 داره قرار که گفت هاکان نه: هانا

 داره قرار دخترش دوست با نکنه مهمی قرار چه اوه: من

 ندارم خبر من شاید: گفت و خندید هانا

 نداری؟ خبر جدی: من

 همب چیزی کیه گفتم همین،هرچیم داره قرار نگار اسم به دختری با گفت من به فقط نه: هانا

 نگفت

  شد متوجه هانا که گفتم کوچیک آخ یه برید و چاقو زیر رفت دستم چیشد نفهمیدم یهو
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 ...بیارم چسب برات برم وایسا خودت با کردی چیکار دختر اوه: گفت دید دستمو وقتی

 و خوردیم و شد آمده شام خالصه

  میزنیم حرف هم دوره نشستیم االنم

  سایلنتم کال نمیگم هیچی که من البته

 بود ۸۱:۳۱ ساعت کردم نگاه ساعت

  شد بلند آیفون صدا یهو

 ماهان که گفت امد وقتی بده جواب تا رفت هانا

  نزارم محلش دادم قول خودم به کال هم تو رفت اخمام یهو

 امد صداش بعد دیقه سه دو یه

 راه اون زدم خودمو کال که منم

 کرده خیانت بهت شوهرت ماهان انگار میکنی همچین حاال

 نداره ربطی هیچ تو به

  دیگه میگم راست خب

 شو خفه

 شدی دهن بد جدیدا ایششش

 بابا برو

 باال پرید ابروهاش دید که منو کرد سالم و امد خالصه

 یاشار پیش نشست و کرد سالم یه

 نمیکردم بهش نگاهی نیم اصال من ولی میخندیدم و میزدیم حرف هم با

  بود۸۲ گذشت زود چه اوه کردم نگاه ساعت



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 139 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 امد گوشیم صدا یهو

  بدم جواب که رفتم

 آخه؟ کیه شب۸۲ ساعت بود ناشناس شماره

 الو: دادم جواب

 نمیومد صدایی

 نمیزنی؟ حرفی چرا الو: من

  واااا شد قطع

 النا؟ بود کی: یاشار

 نزد حرف داداش نمیدونم: من

 ببینم بده شمارشو چی یعنی: یاشار

  کرد نگاه رو شمار بش دادم گوشی

 بود؟ زده قبالنم: گفت و

 گهدی بابا،من به میدم گوشی زد زنگ دیگه دفعه اگه بوده، مزاحم شاید داداش بیخیال نه،: من

 شده دیر برم باید

  میری؟ کجا همینجا بمون النا: هانا

 بکنین کاراتونو راحت نتونی میترسم بشم خلوتتون مزاحم نمیخوام: گفتم گوشش در

 خندیدم بهش که رفت بهم غره چشم یه

 گفتی ما خواهر به چی النا بگو راستشو:  هاکان

 بود خصوصی هیچی: من

 برسونتم باشه،میخوای اوه: هاکان
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 خدافظ دیگه برم من اوردم ماشین نه:من

  بسالمت:  هاکان

 میموندی: یاشار

 دارم کار خونه برم باید داداش نه: من

  بزن زنگ رسیدی باشه:  یاشار

 حتما باش: گفتم میپوشیدم کفشم که همینجور

 شدم آسانسور سوار رفتم کردم خدافظی یه و بوسیدم رو هانا

 کردم حرکت و ماشین سوار رفتم و بیرون زدم ازآسانسور

 خورد زنگ دوباره گوشیم که بودم مسیر تو

  ندادم جواب بود شماره همون باز

 امد پیام که

  کردم بازش

 «آشنام نترس دارم کارت بده جواب»

  زد زنگ بندش پشت

 ؟ بله: دادم جواب

 بله؟:  دادم جواب

 نزد حرفی بازم

 بزنی حرف بود قرار: من

 )...(شاپ کافی ۵ ساعت فردا: صدا

 میبینمت
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 شد قطع و

 ؟!! داره چیکارم یعنی وااا

 چیه من با کارش ولی بود ماهان که بفهمم صداش از میتونستم کامال

  چیه فازش اصن

 نگار با یشب

 من با یشب

 شده خل سرش به زده

  آهنگ که کردم روشن ضبط بیخیال

 «« 2fmآرمین داری صدامو»»

 شد بخش

 داری صدامو »»

 من ، حتی هیچوقت احترامت به

 جایی نگامو نمینداختم

 میدونستی اینکه با رفتی

 حسی اون نی هیچکی رو و داشتم دوست رو تو

 هست و بود تو رو که

 دست تو رو میذاشتم نباید که بودم من اولشم از شاید

 چشاتو چطور بستی هام خوبی همه رو

 صداتو ببر فقط نگو هیچی هیس

 حسم بی چه ببین دپرسم چه ببین
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 رسم نمی خودمم به حتی من دیگه

 خیال بی اصال

 دل و درد از گذشت دیگه

 ول دو هر شدیم شدیم تامون هردو تو منو

 اون با شب ،یه این با شب یه

 همرامون به داریم کاری کثافت تا هزار

   حاشیم بود بیشتر تو از منکه

 ام نباشی تو اگه حتی منکه

 میخوام تورو و میکنم فک تو به فقط

 یــــم.ش…ال تو مثل کردی فک چیه

 موندگارت خاطرات از خستم دیگه

 نگاهت اون از میاد بدم

 چون پیشم گردی بر نمیخوام برو

 حالت خوبه کنارش که میدونم خوب

 سخته همه با معاشرت نیستی وقتی

 هفته آخر میخوابی کی کنار مست بگو

 کاری؟ طلب میکنی نگاه چپ چیه ها

 طرفداری فاز از اومدی در جدیداً

 نیست یکی که تو، دل با ، من دل

 ترکیدی ببین، قیافتو بخت بد
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 ،دیدی جداست هم از هم مسیرامون

 میگی راست تو اصال خوبی تو باشه

 هولم تو مثل کردی فک چیه،

 بغلم تو داده لم یکی بیچاری مو

 چیزارو سری یه حرمت رفتی که تو

 اقالً میداشتی نگه دوستام جلو

 فسی فس چقد که ببین خودتو

 استرسی عصبی یه منم

 نداشتم دوست هیچوقت چون میپرم همه به که

 کسی اسم کنار میاد تو اسم ببینم که

 یا باهاشی هنوز بینم بگو راستی

 داداشیا قاطی رفت بختم بد این

 بدی بهشون تو کردی که همونایی قاطی

 زدی دورشون که هایی بیچاره همون

 چطور تو من به کردی خیانت آخه

 مچتو میگرفتم باید حالت اون تو

 بدون ولی باهاش باش خوش برو

 تو خوش روزای این زودگذره که

 نمیشه تنگ ، دل واست که تخت خیالت

 نمیشه دلگرم هیچکسی به تو بعد



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 144 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 میپرسی حالمو منی نگران چرا

 نمیشه بهتر این از که روانی، یه حال

 کشش دوستیمون به ندیم که بهتره پس

 بکش بیرون ما از دیگه خواهشا هم تو

 کسی با تو باشی بخوای نیست مهم دیگه چون

 ««خداحافظی یه با کن، خوشحالم سریعتر

 بود ماهان حال وصف آهنگی، عجیب

  شما بجون

 میگفت که همونجا مخصوصا

 اون با شب یه این با شب یه

 بخدااا

  بودن خاموش چراغا خونه داخل رفتم و رسیدم خالصه

 نگرانمن االن گفتیم بگو رو ما زرررشک

 باشن چی نگران یاشار خونه میری گفتی چل و خل آخه

 میشه پیدات زرت و زرت هی چرا تو اصن اه نگران خب...خب

 من به میده گیر اورده کم بابا برووو

 تخت رو پریدم و کرد عوض لباسامو اتاقمو تو رفتم خالصه

 داره؟ من چیکار ماهان یعنی میکردم فکر فردا قرار به

 تو؟ چیکار واقعا

 نمیدونم واقعا نه...شاید نمیدونم
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 میشی دیونه نکن فکر زیاد بیخیال خب

 بابا خفه

 میزنه؟ حرف ایطور وجدانش با آدم آخه ایششش

 میزنم حرف بخوام که هرطور خودمی وجدان

 ...برد خوابم که بودم وجدان با جنگ همین تو

 شدم بیدار مامان صدای با صبح

  بود سرم باال مامان

  شد عصر شو بیدار النا: مامی

  میزنه حرف شده آپدیت چه باش رو ما مامی اوه

 عصر میگه من مامان شد ظهر میگن همه

 ساعت تازه شد عصر کجا ما وااا: گفتم و شدم بلند

 شد باز خیلی ولی چی نمیدونم....اندازه هیچ که قار دهنم ساعت به خورد چشم

 بود ظهر۳ساعد

 ایولللللل رکردی چه وای خوابیدم انقد من یعنی واااا: من

 باش رو ما دختر خیزن سحر که این به خوشیشون مردم نچ نچ نچ: مامی

 بیخیال مامی بابا ای: من

 داریم مهمان شب حمام برو بیا: مامی

 هست؟؟؟ کی مهمان؟: من

 میگم بهت امدی بعد حمام برو فعال: گفت و زد پوزخنده یه هم مامی

 حمام رفتم و گفتم ای باشه یه منم
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 رفت یادم آخ افتاد ماهان با قرارم یاد یهو که میزدم سشوار موهامو داشتم امدم وقتی

 میان؟ کی مهمانا مامی: گفتم و مامان پیش پایین رفتم بدو بدو

 ۵ ساعت: مامی

  لعنتی اه

 دارم کار بیرون یساعت فقط نباشم من نمیشه: من

 میان تو بخاطر مهمانا نمیشه نه: گفت و کرد نگام مشکوک حالت با مامانم

 ...مامـ: من

 نمیشه گفتم کن بس النا: گفت بزنم حرفمو نزاشت

  کنم چیکار حاال اه

 کین؟؟ مهمانا اصن بینم وایسا

 کین؟ مهمانا بگو اصن مامان: گفتم مامان به رو

 خواستگارن: مامی

 کی؟ واسه خواستگار: من

 دارم؟ دختری تو غیر من النا وااا: مامی

 نگفتین؟؟؟ خودم به اول چرا مااااااامان: من

 شد کر گوشم میزنی داد چرا اوو: مامی

 ببخشید خب: من

 شو آماده برو حاال خب: مامی

  ۵ ساعت خا االن  اووو: من

 باشی آماده باید ۵ساعت ولی باشه: مامی
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  دادم تکون سرمو منم

 اتاقم سمت دوییدم تند افتاد ماهان  یاد دوباره

  بود زده زنگ باش دیشب که شماره دنبال گشتم گرفتم گوشی

 بش زدم زنگ و کردم پیداش

 اووووف بوق بوق بوق بوق

 کجاست پس

 بگو: داد جواب یهو

  نیست بلد سالمم ایششش

 بیام نمیتونم من امشب بگم خواستم هیچ: من

 چرا؟ اونوقت: ماهان

 دیگه نمیشه: من

 چرا؟: ماهان

 داریم مهمان: من

 کیه؟ مهماناتون: ماهان

 چه تو به اصن میپرسی سوال چقد وای: من

 نمیتونی بخاطرشون که کین بده؟ منو جواب کیه مهمانتون گفتم بهت النا: زد داد دیدمیهو

 بیای؟

 ...مـ ولی خواستگارن گفت مامان نمیدونم دقیق خودمم من میزنی داد چرا بابا ای: من

 کرد قطع چرا وا

  آشغال کصافت بیشعور
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 قوزمیت نکبت هرکول

  شدنت عاشق این با  النا سرت برخاک ای کردم پیدا عالقه بکی به بگو منو اه

 منمیشناخت اصن که خواستگاری به رفتم فرو فکر تو و تخت رو کردم پرت گوشی بیخیال

 کیه؟ یعنی

 ؟!شنیدم اسمشو که مذکور پارسا همون نکنه

 هست امکانش چمیدونم

 شد بلند آیفون صدای دیدم

  کی ببینم بیرون رفتم

  پایین رفتم ها پله از

  شدم مواجه هانا با که

  عاشق های کفتار  امدن کیا ببین به به: من

 چیزی کبوتری ، عشقی مرغ نگی یبار کفتار؟؟ هم حاال غازیم یبار بابا ای: هانا

 زیاد سرتون از هم همینا عزیزم نه: من

 ینمبب بیا کجایی مامان سالم،مامی سالم: امد یاشار صدای بندش پشت نگفت چیزی و خندید

 ما؟ خواهر واسه بیاد میخواد امشب احمقی و خل چه

 خوبی این به دختر بخواد دلشونم تا داداش وا: من

 تو جون به میشه بدبخت بگیرتت بیاد هرکی دیگه نه: یاشار

 بابا برو: من

 میشناسم دور دورا خانوادشون: گفت یاشار به رو بهشون دادسالم امد مامان حین همین تو

  دکتر هم پسره خوبین خانواده
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 راهی به سر وپسر خوبه مالیش وضع

 میسوزه براشدلم بیچاره آخی: یاشار

 یارو اون با یا منی با االن تو داداش وا: من

 یارو با: گفت و زد نماییدندون خنده یه یاشار

 مخالف طرف کردم رو و گفتم بش ایششی یه

 ....مهمانا هم بعد ساعتنیم و امد بابا بود ۲:۳۱ ساعت خالصه

 شد بلند آیفون صدای که میزدیم حرف داشتیم آشپزخونه تو هانا و من

 امدن مهمانا بیاین هانا النا: مامان

 کنیم سالم بهشون که رفتیم هم ما

 بخدا واال برام بیاد خواستگار قرار انگار نه انگار خوبم من

 دارن اضطرس موقعیتی همچین تو دیگه دخترای

 ایستادم هم از آخر من

 کردیم سالم مجلسی و شیک خیلی و داخل امد بود مامان همسن تقریبا خانم یه همه از اول

  مسن مرد یه بعدش

 باشن داماد آقا مادر پدر احتماال اینا

 خودش به بود مالیده چقد اووووف بود دختر یه بعدش

  آخه آرایش چقددددد

  عشوه و ناز از بود پر کرد سالم یه رسید هانا و من به وقتی

 دخترا این از میاد بدم انقد ایششش

 بود داماد آقا نفرم آخرین خالصه
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 جووونم هیکلی چه جاااان ای خوشگل چقد ببین به به

 خواستگارا این از باشه به به

 میومد بهش خیلی بود بوشیده رنگ طوسی شلوار کت یه

  بود تیغا شیش این از قیافشم

 داره لبایی چه اووو لباشم بود لباسش رنگ هم چشاشم

 بود اوکی چیش همه کال بود خوشگل

 آل ایده خیلی میشم همین زن من آقا

 زهدوشی برای: گفت و سمت گرفت گل دست هانا به سالم از بعد بود دستش رز گل دست یه

 یرو زیبا ی

 به به حرفی چه صدایی چه خدا وای میشدم غرق داشتم میگی منو یعنی

 بیارم چایی شد قرار من و نشستن رفتن خالصه

  چی یعنی خب کار این از میاد بدم انقد

 ایشششش هاااا میشه چی ببره چایی ای دیگه کس اگه مثال

 بیار چایی جان النا: شد بلند مامان صدای که گذشت چقد نمیدونم

 واسشون بردم و ریختم چایی

 ایششش خواهرش ای افاده اون بعد مادرش بعد پدرش به اول

  خودش آخر در و

 بانو ممنونم: گفت و کرد بلند چایی آقا

  یاشار طرف گرفتم رو سینی و گفتم میکنیمی خواهش یه منم

 امد خوشش ریختت از انگار خداروشکر: گفت یواش خیلی
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 اباب برو ایششش: من

 نشستم و دادم چایی همه به خالصه

 بود فامیلشون دیبا( داماد پدر)دیبا آقای که شد بدلو رد پرتو چرت های صحبت

 بزنن حرفاشونو برن نفر دو این بدین اجازه اگه: گفت

  دارین اختیار: بابا

 داماد آقا کن راهنمایی: من به کردرو

 اتاقم رفتیم سرم پشت اونم و شدیم بلند

 آرایشم میز جلوی صندلی رو نشست آخر در و اتاق تو زد دور یه اونم تخت رو نشستم من

 چیه؟ اسمتون بپرسم میشه ببخشید: گفتم من که بود سکوت یکم

  میومد بهش چقد خدا وای زد شیک لبخند یه

 النا ندیدت سر تو خاک

 میگم راس خب

  نکردم معرفی خودمو میخوام معذرت من اوه: گفت

 واعصاب مغز متخصص دیبا میثم من،من از بیوگرافی سر بریم خب

 لتدخا زندگیم تو کسی نمیدم اجازه اینکه و خودش جیب تو دستش که پسریم یه سالم ۲۹

 احساس چون نبودم موفق ازدواج با زیاد من آخر در و دارم هم جدا ی خونه اینکه و کنه

 ...ولی پاست و دستتو زیادی زن میکنم

 اینجایین؟؟ االن چرا پس خب: گفتم بزنه حرفش نزاشتم

 مامانم که بودین مزخرفی دخترای ی همه مثل هم شما کردم فک نبود قبولم اول: میثم

 دارین فرق اونا با کامال فهمیدم دیدمتون وقتی ولی کرده انتخاب

 فرقی؟ چه مثال:  من
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 اید العاده فوق شما: میثم

 ...بگیره منو یکی اوه

 نیستی عاشقش خوبه حاال

 بچشب میثم چیه عشق بابا برو ایشش

  بردیش یاد از تند نچ نچ نچ

 نمیخواد منو اون آره

  عجب

 رجب

 وجب

 ...اممم

 اوردی کم هه

 رادمنش خانم: امدم خودم به میثم صدای با که بودم فکرا همین تو

 گفتین؟ چیزی ببخشید بله ها هاا: من

 چیه؟من راجب نظرتون گفتم: میثم

 کنم فکر بدین اجازه اگه اممم: من

  البته بله: میثم

 م؟بپرس سوال یه میشه ببخشید: گفتم بهشرو افتاد چیزی یاد که بریم که شدیم بلند

 حتما: میثم

 دیده؟ کجا از منو مادرتون بپرسم میشه: من

 بودن امده برادرتون عروسی برای پدرم و مادر: میثم
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  اها: من

 خب؟؟:  گفت دیدمون وقتی مامان و پایین رفتیم

 بکنن فکراشونو خانم النا بزارید اگه: میثم

 نگفتن چیزی و دادن تکون سراشون همه

 !!....بدم میثم به جوابی چه که فکرم در من و رفتن مهمانا و شد تموم  شبم اون

 شدم بیدار ۵ ساعت نزدیکای صبح

  داشتم کالس دانشگاه امروز

  کالس میرم الکی نمیخونم هیچ که درس خوبم من

 رسیدم ۱ به ربع یه بیرون زدم خونه از که بود نیم ۵ ساعت

 دانشگاه داخل رفتم و کردم پارک ماشینمو

 گردنش پشت زدم یکی سمتش رفتم دیدم رو شیوا

 ؟ کردنت سالم جای به صبحی اول داری مرض: شیوا

 چیه؟ جریان کردی باز کتاب بابا برو: من

 نمیدونی؟ مگه: شیوا

 چیو؟: من

 برد تو میزارم نمرتونم گفت و بگیره امتحان میخواد رنجبر استاد: شیوا

 کنم غلطی چه من حاال ؟ بگی بهم باید االن بیشعور: من

 فایده بهت زدم بود اس وزنگ هرچیم فهمیدم بود شب۸۲ ساعت خودم من تو جون به: شیوا

 نبودی نداشت

 بودم نکردهچک گوشیمو حاال تا دیشب از میگفت راست
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 امده؟؟ رنجبر: من

 اتاقش تو آره: شیوا

 سراغش رفتم گفتم اهانی یه منم

 داخل رفتمو زدم در و اتاقش دم رسیدم

 مینوشت چیزی داشت بود پایین سرش

 استاد سالم: من

 بزنحرفتو: گفت و کرد اخم دید که منو و پایین اورد سرشو

 ..میشه: من

 دارم کار بیرون برو هم حاال نمیشه نه: گفت شه تموم حرف نزاشت

 ...!اینطوره چرا این وا

 بگم؟چی میخوام میدونین شما اصن: من

 بیرون برو پس دادم جوابتو منم که نگیرم امتحان بگین امدی میدونم بله: استاد

 بودین نگفته شما نداشتم خبر اصن بخونم درس نتونستم دیشب من خب استاد: من

 تینننداخ گوشیتون اون به نگاهی نیم یه حتی که بودن واجب انقد مهمانا دیگه بله..هه: استاد

 امتحان امروز میفهمیدین مینداختین اگه که

 کنم؟ چیکار باید ننداختم که حاال خب: من

 برد  رو میره نمرت گرفتی هرچیم میدی امتحان سادس خیلی: استاد

  یستن بد میکنی فک که انقدرا نمرم میبینین حاال باشه: گفتم بود گرفته حرصم که منم

 میخوری حرص شما که اونوقته
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 گفتم چی نفهمیدم خودمم کردم فک حرفم به یکم بیرون زدم گفتم اینو

  بگیری خوب امتحان میخوای چطور نیستی بلد هیچی نخوندی که تو بگو آخ

  شیوا پیش نشستم و کالس تو رفتم سریع بود۱ کردم نگاه ساعتو

  نبود کاوه گردوندم چشم

 کنم پیدا کجا از اینو حاال اوووف

 ایششش ندارم شانس

  امد استاد من شانس که بودم کاوه منتظر

  مزخرف ایشش اخماشو اوه

 ودز بدم بهتون هارو برگه که شید آماده خب: گفت ما به رو و میز رو گذاشت کیفشو داخل امد

 شماره سه تا باشید

 داد یکی یکی برگارو سه گفتن از بعد ۸٫۲٫۳

  نبینمت بمیری ای

  زد خنده پوز یه همزمانش و داد رو برگه و من به رسید خالصه

  بیشعور بابا برو

 نه؟ یا بلدی شیوا: گفتم شیوا به رو

  حدودی تا: شیوا

  باش داشته منو هوا پس: من

 میرسونم خودم نباشه غمت آجی: گفت اشکان پشت از دیدم یهو

 کن شروع پس ایول: من
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  بیکااااار من و بودیم امتحان سر خالصه

 میکردم نگاه و کالسه دیوار و در و میکردم بازی خودکار با داشتم

 نکردم نگاه هم سواال به اصال

 شد بلند اشکان که گذشت ولی چقدر نمیدونم گذشت یکم

  پیشم انداخت برگه یه که میشد رد کنارم از داشت

 داداش گرم دمت

 نوشتن کردم شروع و کردم بلند رو برگه

  استاد دادم رو برگه و تمام بعد ساعت نیم ساعت ربع یه

  زدم بهش پوزخند یه من اینبار

 بیرون زدم کالس از و

  بلههه بچرخیم تا بچرخ ماهان آقا خب

 افتاد ور افتاد در من با هرکی گفتم اولم از

 ....هاهاها

  کاوه به خورد چشمم که دانشگاه بیرون محوطه تو رفتم

  طرفش رفتم میزد حرف پسره یه با داشت

 سمتم کردن روشون دوتاشون که زدم صداش شدم که نزدیکش

 خانم النا گرفتی تحویل عجب چه اینجا کی ببین بَه: کاوه

  گرفت امتحان ازمون استاد هااا بودی کجا تو بابا شو خفه: من

 دادم امتحان منم میدونم بلههه: کاوه

 ندیمت؟؟ کالس تو که من کجا: تعجب با من
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 خواست اینطور استاد آخه دیگه کالس یهتورفتم نمیدونم واال: کاوه

 نکبت بیشعور ازش میاد بدم چقد بگو، پس اِ: من

 النا کالسم داداش کاوه: گفت بودهویج نقش کال که پسر همون کاوه دوست که بحثا همین تو

 فعال برم من میشه شروع

 خدافظ برو باشه: کاوه

  رفت

 شنیدم یچیزایی ببینم بگو خب:  گفت و من به کرد رو کاوه

 چی؟ مثال: من

 ....و دکتر و خواستگار: کاوه

 امدن دیشب آره میگی اونو اها: من

 کنم؟ آماده لباس کنم چیکار: کاوه

 ببینم تا کن صبر فعال: من

 بکنی؟ میخوای چیکار جدی نه: گفتوشد جدی کاوه

 بیشتر دارم دوس ولی آرزوشه دختری هر که چیزیکال و خوشتیب خوبیه پسر نمیدونم: من

 کنم فکر

 ببینمش باید خوبه: کاوه

 چی؟ واسه: من

 !! بود وضع خل مگهآخه تو خواستگار امده چطورببینمبگم بهش خواستم هیچ: کاوه

 چمه؟ من مگه واااا: من

 عالی تو هیچی: کاوه
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 خودتی یعنی که کردم نگاهی یه منم

 

  بود ۸۸ ساعت کردم نگاه ساعتو

 نداشتیم کالس

 خونه؟ میری گاو: گفتم کاوه به رو

 عجوزه آره: کاوه

 تمیرسونم بریم باهم بیشعور،بیا خودتی عجوزه: من

 بیام باهات که میدی پیشنهاد منبه داریتو االن اوه: کاوه

   نمیشیآدم که کنم منحرفت سر توخاک: من

 میگی خودت خب واا: کاوه

 بریمبیا نشو مسخره: من

 شدیم سوارو رفتیم خالصه

  بودیم ایستادهراه چهار سر

 بودن توش دختر تا ۴ که بود ایستاده ۲۱۲ یه ماشین بغل

 پایین هم کاوه شیشه

 پسر این به که عقب بپر سوالی: گفتشنیدم منم حتی که بلند بغلیش دختربه دخترا از یکی

 بدوووو باشهرکابم در بیاد بگم خوشگله

 شدممحو ابرا تو کنم عرض چه که افق میگی منو یعنی

  به بهمیبینمرو زهره سیاره دارم من االن

 بود شده بیهوش بدبخت و کردم نگاهرو کاوه
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 شد سبز...سبـ..سـ برو..بـ....النا...الـ: گفت خنده با بهم رو

  میگفت راس دیدم چراق

  دادم گازو نکردم معطل منم

 هااااااا نیومده بدتم انگار گاوه آقا: گفتم کاوهبه رو

 ننداختم بهش نگاهی نیم حتی من دیدی کهتو بخدا: گفتو تموم خندش هم کاوه

  پیشش میشستی میرفتی میکردم ولت اگه واال: من

  نگفت چیزی و خندید

  اینا کاوه خونه رسیدیم بعد ساعت ربع یه

 خونهبریم بیا: کاوه

 بریم باشه: من

 بخدا نکن تعارف اصال: کاوه

 مگهداریم تعارف تو و من بابا نه: من

 پرووو دختر: گفت خندیدو کاوه

 داخل رفتم و کردم پارک ماشین خالصه

 دختر اینورا امدی عجب چه: گفت و سمتم امد عمه

 جوووووونعمه امدم می زودتر خب انتظارین چشم میدونستم اگه خدا وای: من

 نریززبون انقد داخل بیا:  عمه

 بودن نشسته هاکان و کوهی که داخلرفتم

 !!!میکنه چیکار اینجا هاکان واا

  دادم سالم و رفتم
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  جوووونم کوهی: گفتم کوهی به رو

 میخوای؟ چی: کوهی

 ؟!!میخوام چیزی گفتم مگه واا: من

 میخوای یچی میزنی حرف اینطور هروقت آخه: کوهی

 شناختی خوب منو معلومه جونم ای: من

 

 بگو حاال خب: کوهی

 

 ماشینتو دور دور بریم میخوایم کاوه و من شب فقط که نمیخوام زیادی چیز عزیزم هیچ: من

 همین میخوایم

 

 نداری؟ ماشین خودت مگه: کوهی

 دیگس یچی تو مال ولی چرا: من

 برین کاوه ماشین با: کوهی

 خرابه که اون: من

 

 نه؟ نیستی کن ول: کوهی

 میدونی که خودت نچ: من

 نمیمونه ازش چیزیماشینم بیاین، میدونم اینم بله: کوهی
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 بهت میدم میارم سالمو صحیح من جون کوهی نباش نگرانتو: من

 

 گفتی همینو پیشم دفعه بله: کوهی

 

  بردیم ماشینشو کاوه منو پیش وقت خیلی بخیر یادش آخ

 شد له نازنینش ماشین ولی نشد هیچیمون خودمون البتهکردیم تصادف باهاش

 خریدرو پورشه فروختش اونم

 بود لکسوز قبلیش ماشین

 

 بود اتفاق یه که اون بابا: من

 

 نیست کن ول معلوم خانم النا بده ماشینو جان کوهیار: گفت هاکان دیدم یهو

 

 شده زدنمون حرف مزاحم النا که گفت مجلسیو شیک خیلی

 بخدا

 

 روش بیوفته خش یه حالتون به وای ولی میدم باشه: کوهی

 

 نباش نگران باش باش: من

 دیگه خودمی کوهی: گفتم بوسیدمشو نزدیکشو رفتم
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 خودشیرینبرو برو: کوهی

 

 مث منو اونم دارم دوس یاشار مث کوهی من نه هااا بود غرضو قصد از بوس نکنید فک حاال

  گلی

 

 داد بهم ماشینشو کوهی عمه: گفتمو عمه پیشرفتم

 کنه درستش بره باید دوباره بچم کنی خرابش نزنی اینبار خدا وای: گفت و خندید عمه

 اوکی فرمونم دست من هستی چی نگران عمه بابا ای: من

 گفتی همینو هم سری اون اتفاقا: عمه

 نشه نگران اینجا میای گفتی مامانت به: داد ادامه و کرد مکثی یه

 

 نبود یادم اصال هااا میگی راس وای ای: من

 

  و اوردم بیرون جیبم از و گوشی

 پاسخ بی تماس۸۵ چخبر اوووووو

 پیامهم تا۸۱

  شیوا بقیشم بود ماهان از تماس۸۱ کردم بازشون

 بودن شیوا مال همشون هم پیاما
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  زد زنگو پیام بهم چقد داشت حقم شیوا بیچاره

 

 بگو؟ هااا النا چیشده: داد جواب تندی و گرفتم مامان شماره

 

 حولی انقد چرا چیه مامان وا: من

 دادی آب گل دست باز کردم فک میزنی زنگ دانشگاهی وقتی خب: مامی

 

 نیستم دانشگاه من اصن من مادر نه: من

 کجایی؟ پس: مامی

 همینجا موندم شبم شاید عمه خونه امدم کاوه با بگمزدمزنگ دیگه همین: من

 

  خدا تورو نکن اذیت تو عمه فقط باشه: مامی

 خدافظ فعال خب  نباش نگران مامی باش: من

 خدافظ: مامی

 

  کاوه پیش رفتم کردم قطع و

  نبود اینا کوهی پیش

 کجاست؟ گاو کوهی: گفتم کوهی بهرو

 بخدا زشته الناشو بزرگ یکم کاوه نه گاو: کوهی
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 بود اوهک منظورم ببخشید اِ گاوه برادر میگین گفتین،حاال که ممنون حتما استاد بله بله: من

 کجاست؟

 میخندید داشت هاکانم خندید کوهی

  اتاقشتو تو دست از: کوهی

 ...دیدم که کشیدمسرک یواش بود جفت درش کاوه اتاق سمت رفتم منم

  کردم تیز گوشامو یکم میزنه حرف تلفنش با داره تختشرو دیدم که

 فدات کنم ولش که نمیشه اینجاست داییم دختر نمیتونم بشم،االن قربونت نه: کاوه

 

 :......دختره

 بگیتو هرجا بریم فردا میدم قول عزیزم:کاوه

 :.....دخی

 عشقم باشه: کاوه

 :.....دخی

  دارم دوست منم: کاوه

 ........: دخی

 . بای عزیزم باش: کاوه

  هوا پرید متر یه بیچاره که کردم باز شدت با در یهو

 شدم شاد اصن نگو که بهش خندیدم انقد

 آره توام آره همه کاوه آقا روشن چشمم: من

 خوبه خیلی دختره این نیستی غریبه کهتو النا چیه میدونی خب: کاوه
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 شده عاشق گاومون آقا پس اوه اوه: من

 

 داد تکون سرشو و زد لبخند یه هم کاوه

 شم عمه دیگه سال ایشاال مبارکت داداشی خوبه: من

 

 بگو بعد بگیرمش بزار: گفت و خندید کاوه

 

 افتادم شب یاد یهو

  راستی: من

 چی؟: کاوه

 گرفتم کوهی ماشین: من

 من؟ جون: کاوه

 گرفتی کم دست منو بله: من

 قدش بزن ایول: کاوه

  بهم زدیم همزمانو باال اورد دستشو بعد

 

  شد ۵ ساعت تا کردیمسرگرم خودمون وخوردیم هم دروو نهار خالصه

 وقتشه که شو آماده کاوه: گفتم کاوه بهرو که

  باش ایول: کاوه

  رستوران سمت دادیم گاز و شدیم سوار رفتیم
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 ای واقعم همچین تو کاوه و من که بود قشنگ و شیک خیلی شاب کافی یه نبود رستوران البته

 اونجا میرفتیم

  میز یه سر نشستیم و داخل رفتیم آقا

 .....که باال بردم سرمو شده خیره بهم کسی کردم احساس که میزدیم حرف هم با داشتیم

 من به زده زول چطور نگا اینو خخخ که باال بردم سرمو

 ابخد بود خنده سوژه قیافش یعنی

  میکرد نگام همینطور کاوه که خندیدم یهو

 شدی؟؟ دیونه چته النا واا: گفت

 که همونمیثم پسره اون نگاه سرتو پشت کاوه وای: گفتم بعدش و کردم خندمو خوب منم

 خواستگاریم بود امده

 

 میکنه نگاه اینطور چشه این: گفت و خندید کرد کهنگاش

 نمیدونم منم واال: من

  ما سمت میاد داره شد بلند( میثم)دکتر دیدم یهو

 ماش ولی دارین فرق بقیه با کردم فکر من متاسفم براتون واقعا خانم النا:گفت من به رو و امد

 این بقیه مثل هم

 

  گفت و کرد کاوه به نگاه آخرشو تیکه این

 بیرون رفت بعدشم

 گفت؟؟ چی: من

 النا پرید خواستگارت که حد همین در: کاوه
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 بابا برو: من

  نیدک صبر: گفتم و کشیدم کتشونزدیکشو رفتم تا نداد محل ولی زدم صداش و بیرون رفتم

 بله؟: میثم

 که اونی شدین تفاهم سوء دوچار شما اینکه اول...بگم منم بزارید رفتین زدین حرفتو شما: من

 میمونه برادرم مثل که عممه پسر کاوه دیدین من با

 که واقعا باشید آدمی همچین شما نمیکردم فک اصال اینکه دوم

 

 گرفت دستم که برم خواستم

 میثم به نگاه یه دست به نگاه یه

 خدا وای خوشگل انقد چرا این وای

 بخدا میبوسیدمش میپریدم میشدا اگه

 میخوام معذرت کردم اشتباه من میگین درست شما ببخشید: میثم

 

 خوشگللللل نبخشم میشه مگه جوونم آخی

 

 باشیم باهم بیان میشم خوشحال تنهایین اگه نیست،راستی مهم باشه: من

 

 ..عمت پسر ولی هستم که تنها: میثم

 بریم بیا نباشید اون نگران: گفتم شه تموم حرف نزاشتم
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 که بیرون میرفتیم داشتیم خالصه

 ...ماهان به خورد چشمم

 

  بود پیشش نگار دختره اونو ماهان به خورد چشم

 ماهان به بود چسبیده. جورایی یه

  میکرد نگاه منو پوزخندو اخم با داشت ماهانم

 

  نیست روشن تکلیفش ماهان این کال

 !میکنم اخم بهت من بیرون میری نگارت این با شب هر تو بیعشور بگو آخه

 

 امدن هم دختره اون و ماهان که شاپ کافی تو رفتیم خالصه

 

  نشستیم میز سر رفتیم ریلکس خیلی ماهم

 کنی خرش تونستی خوب النا گرم دمت: گفت کاوه که

 هااا بالنسبت البته: گفت و میثم به کرد رو بعد

  خندید میثم

 نکردم کاری که من: گفتم من

 رو میترشیدی بگیرت. بیا نبود دیکه کسی آخه بره میثم که ترسیدم النا تو جون به:کاوه

 دستمون
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 بابابرو ایشش: من

 

  من واسه میخنده هی نمیاداااا بدت خیلی توام: گفتم بهش که میخندید هی هم میثم

 

 شد تر بیش خندش گفتم اینو

  آفریده چی خدا نگا نگا جااان ای کردمنگاش

 بهشتی حوریای اون از یکی این ندارم شک من

 

 ؟!!آره هم ما استاد النا اینجاست کی ببین اوه اوه: گفت دید ماهان کاوه انگار

 

  هااا خوشه دلش چه کاوه هه

 آره دوتا دوتا اشتهاست خوش ماهان این

 کیه؟ استاد: میثم

 

 منو داداش جونی جون دوست و استاد پسره اون جون دکتر: گفت و ماهان به کرد اشاره کاوه

 الناس

 

 ممیث جدیت و اخم با داشت که کردم ماهان نگاه منم کرد بهش نگاهی و گفت اهانی یه میثمم

  میکرد نگاه
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 خنثی کال که منم

 شما جون به

 

 ااین واا اینا ماهان خالی میز به خورد چشمم کردیم رفتن عزم شدیم بلند بعد ساعت نیم به

 کجا؟ رفتن

 اصن چه من به وللش 

  چهتو به آره

 نداره ربطی من بله

 حسودی از میترکی داری االن خا میدونم النا نگو چرت

 

 نیست اینطور اصال بابا نه کی؟من

 میدونم که من ندونه هرکی بروووو

 شو خفه چیه میدونی

 بلدم شنا

 گمشو بر

 بلدم هم رو آدرسا

 شو ساکت اه

 اللم مگه
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 زد صدام کاوه که بودم درگیر خالصه

 کجایی؟ النا هی: کاوه

 بریم هیچی ها: من

 جون کوهی ماشین طرف رفتیم

 کورسه استاد اون آخه شه سوار اون گفتم کاوه دادم سویچو

 .دارین؟ ماشین شما: گفتم دکتر کردم رو

 اونجاست آره: گفت و کرد ارشاره یجا به

  شد باز دهنم بهش خورد چشم

 جیگر که نیست ماشین جووووون

 جونم مشکی مازراتی یه

 بخدا واال میدم مثبت جواب گرفتم و تصمیمم من آقا

 بریم ما پس خب: من

  ببخشید بازم: میثم

 خدافظ کنید فراموشش نه: من

 خدافظ: میثم

 

 کورس واسه رفتیم و شدیم سوار

 کرد زیاد سرعتشو کاوه که اصلی جاده به رسیدیم

 ماشینا بین میرفت الیی همینطور
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 بود شلوغ خیلی که یجا به رسیدیم

 شده تصادف کنم فک: گفت و کرد کم سرعتشو کاوه

 

  دادم تکون سرمو منم

 شده چی ببینم کنار بزن کاوه: گفتم کاوه به رو

  شدیم پیاده هم با و کنار زد کاوه

 .....و زدیم کنار جمعیتو

  میبرنش برانکارد رو که ماهانی به خورد چشم

 بدووو استاده بیا کاوه کاوه: کاوه به رو

 شمیبرد داشت که کسی اون به و سمتش رفت دید استاد وقتی رسوند خودشو سریع هم کاوه

 خوبه؟ حالش چیشده: گفت

 بیمارستان ببریمش باید خوردن شدیدی ضربه: اون

 بیمارستان؟ کدوم بپرسم میشه: کاوه

 )...(بیمارستان:اون

 بریم بیا: گفت سمتمو امد

 کجاست؟ دختره اون پس نبود تنها که استاد کاوه راستی: گفتم افتادم چیزی یاد یهو

 همم االن خونشون رفت شاید میپرسی سواالیی چه النا وای: گفت و فکر تو رفت یکم هم کاوه

 بریم بدو استاد تر

 

  بیمارستان رفتیم و شدیم ماشین سوار
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 کوهی زدم زنگ و گرفتم گوشی

 

 کردین؟ تصادف بازم نکنه چیشده: کرد بلند بوق دو با

 واون حاال خوردیم بر بود کرده تصادف که ماهان با راه تو ما کوهی ،ببین نباش نگران نه: من

 بوده شدید خورده که ای ضربه میگن برسونی خودتو که زدم زنگ بیمارستان بردن

 )...(بیمارستان بیا

 ؟!!میاد سرش بالیی چه یعنی بودم گرفته کردم،استرس قطع و

  بیمارستان رسیدیم

 عمل اتاق بودن برده ماهان

  ایستادیم عمل اتاق دم رفتیم

 ایستادیم که بود یساعت نزدیک

 بیرون امد پرستار یه که

 چطوره؟ حالش خانم: من

  بپرسید دکتر از: پرستار

 رفت و گفت اینو

 

  امد دکتر بعد دیقه ۸۱ یه

 دکتر؟ چشد:  کاوه

 بستگانشین؟ شما: دکتر

  بله:  دادم جواب تند من
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 ....شدن فوت ایشون متاسفام: دکتر

 افتادم چیشد نمیدونم یهو

  بود فکر تو کاوه صندلی سر نشستم  گرفتم کاوه که

 .... یعنی رفت؟ واقعا یعنی

 میشد اینطور نباید نیست درست این نه نه

 

 بود شده خیس صورتم امدم که خودم به

 کی؟ بخاطر کردم گریه من

 ماهان

 داره؟ باهام نسبتی چه اون

 استادم؟

  نبود استاد فقط اون نه

 داشتم عالقه بهش من که بود کسی اون

 خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا همین تو

 بله؟: دادم جواب بود کوهی

 شما؟ کجایین: کوهی

 کجایی؟ تو بیمارستان:من

 ماهانم سر باال: کوهی

 گفتی؟ چی چی؟: من

 ماهانم سر باال گفتم: کوهی
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 بود عمل اتاق که ماهان ولی: من

 خداروشکر خوبه حالشم اوردنش االن آره: کوهی

 عملیم اتاق دم االن ما کوهی میگی چی: من

 چنده؟ شماره ببین کدوم وا: کوهی

 ۲۱: گفتم و انداختم اتاق در سر به نگاه یه

 ۴۸۵. اتاق بخش بیاین ، عمله اتاق یکی اون که اون: گفت و خندید کوهی

  کرد قطع و گفت اینو

 نداد جواب ولی کردم صداش بار چند بود فکر تو شدید که کاوه به کردم رو

 شده؟ چی هاا: گفت بهش زدم

 زندس هنوز هرکولم اون امدیم اشتباه عمل اتاق بریم شو بلند: من

 

 میگی؟ جدی: کاوه

 بدوو آره: من

 کردیم پیدا اتاق گشتن از بعد و رفتیم خالصه

 بودن امده یاشارم و هانا داخل رفتیم و زدیم در

 

 داخل رفتیم دادیم سالم

 ماهان آقا خوبین: ماهان به رو من

 شما لطف به: گفت و زد پوزخند یه ماهانم

 خوبین که خوشحالم: من
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 اینجام که تو ی دعا بخاطر کردم فکر من جدی؟: ماهان

 

 آخه کنم دعایی همچین باید چرا من وا: من

 دعایی همچین امروز امتحان بخاطر نکنه النا میگه راس آخ: گفت و خندید کاوه دیدم یهو

 کردی؟

 میگیرم خوب امتحان که من نه امتحان؟: گفتم ریلکس خیلی من

 جدی؟: گفت ماهان اینبار

 آره: من

 اینجا؟ چخبر ببینم بگین خب خب: گفت یاشار که نگفت چیزی دیگه

 شد باهات خوب گفتن هی هم اونا براشون گفتم سانسور کمی با البته چیزو همه کامل منم

 خدا تورو نگا اصن دارم فامیل منم خداییش

 

 داخل امد دکتر بحثا همین تو

 شمایین میثم آقا اِ: کاوه

  خدا یا هیکل خوش انقد چرا این بگیر منو یکی وای بود سفید روپوش یه با باال گرفتم سرمو

 مرخص کی من دکتر ببخشید: وسط پرید ماهان این که بهش بودم زدم زول جور همین 

 میشم؟

 مرخصین فردا پس نه فردا ایشاال هااا، نمیاد خوشت ما از زیاد انگار رنجبر آقای: میثم

 داد تکون سرشوماهانم

 میشناسی؟ کجا از دکتر آقای تو کاوه راستی: کوهی
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 زهمیسودلم واقعا ما النای خواستگاری امده بیچاره دکتر آقای این بگم بزار نمیدونی؟: یاشار

 شده بدبخت واسش

 باش خودت مراقب دکتر اوه: گفتو خندید کوهی

 میکنین؟ اینطور که دارن مشکلی چه خانم النا بپرسم میشه: میثم

 

 خندیدن همه

 نده محلشون زیاد میاد زورشون حسود اینا میدونی میثم آقا هیچی: دادم جواب خودم

 خجالت میزنی حرف باش من جلو باشه خوشم النا: گفتو برداشت غیرتی فاز یهو یاشارم

  کن حیا نمیکشی

 غیرتت اون قربون آخ: گفتم و خندیدم منم

  خندیدیم همه خالصه

  میکرد نگاهمون داشت اخم با ماهان البته

 نفهمیدم که گفت لب زیر چیزی که کردم نگاش

 ...داره درگیری خود اصن کن ولش

  خودش واسه رفت هرکی سالم اینکه و ماهان دیدن از بعد خالصه

 نبودش هاکان بوداااا عجیب

 بیچاره داشت کار شاید کن ولش

 

 منتظرمون کورس که بریم بدووو گاو: گفتم و زدم صدارو کاوه
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 بریم بزن: گفت و داد تکون سرشو هم کاوه

 

 

 شما جون به زدیم دور کامل تهران کاوه و من گذشت خوش خیلی شب اون خالصه

 

 نگو که بودم خسته انقد خونه رسیدیم بود۳ ساعت

  اینا عمه خونه رفتیم

 پف و خر  تخت سر افتادم و داخل رفتم و کردم باز درشو اتاقا از یکی

 

  شدم بیدار وقتی

  بود ۴ اوه اوه کرد نگاه ساعت

 ایول پیشرفتی چه خودمونمیا

 عمه پیش پایینرفتمو شستم صورتموو دستو شدم بلند

  امده عشقت بیا کجایی عمه عمه: من

 اه اه خونت میدی راه رو دختره این چرا مامان ایشش: میاد گلی صدا دیدم

 

 گردنش پشت زدم یکیو بهشرسیدم منم

 داره دوست  تو از بیشتر منو عمه میاد زورت خفه: من

 نیست اینطور نخیرم: گلی

 شه راحت بگین راستشو خب عمه: گفتم عمه به کردمرو منم
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 نکنین دعوا دارم دوست اندازه  هم دوتاتون من: گفت و خندید عمه

 خوابیدی؟ خوب: گفت و  من به کرد رو

 کجاست گاو عالی،راستی توووووپ: من

 بگو درست داداشم اسم هوووی: گلی

 خودمعمه پسر چه تو به: گفتم و زدمش دیگه یکی

  داشت کار بیرون رفت: گفت و خندید عمه 

 خندیدیم و گفتیم و نسشتیم و گفتم اهانی یه

 امد کوهی که بود ۵ ساعت خالصه

 

 جووونم کوهی چطوری امدهکی ببین به به: من

 

 شدی؟ مهربون: کوهی

 مهربونم همیشه که من بیشعور: من

 !!ندیدیم که ما: کوهی

 ایشش نداری لیاقت: من

 اتاقش سمت رفت و خندید کوهی

 

 کردیم نگاه فیلم نشستیم گلیم و من

  بود قشنگی فیلم

 خنده از پکیدیم یعنی بود طنز
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 کجاست جووون پویا راستی: گفتم گلی به رو شد تمام که فیلم

 ..... یهو

 زد؟ صدا منو کسی: امد صداش دیدم

 برگردوندیم سرامون همزمان گلیم و من

 بود لخت اینجا یکی شاید آقا صدایی یه علیکی یه سالمی یه واا: من

 ماش نمیدونستم من کوهیار و کاوه فقط اینجا میدونی آخه ببخشید اوه: گفت و خندید پویا

 ...که اینجایی

 

 اضافم؟ من گفتی زبونی بی زبون با تو االن اها: من

 

 !بکنم غلط من: پویا

 

  خندیدیم خالصه

 خورد زنگ گوشیم که میزدیم حرف شدنشون دار بچه درباره داشتیم

 

 داره؟؟ من چیکار این وااا کردم تعجب دیدم کهرو شمار برداشتم

 حیات تو رفتم گفتم ببخشیدی یه ها بچه به

 بله؟: دادم جواب

 ..... نیای ایندفعه حالت به وای میای گفتم قبال که همونجا ۱ ساعت فردا: ماهان

 کرد قطع گفت اینو
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 اه شدم خسته دستش از دیگه بخدا اووووف

 

 بود امده کوهیم ها بچه پیش برگشتم دوباره

 زد؟ زنگ بود کی:گفت دیدم که گلی

 

  بود شیوا هیشکی: من

 ازش اول دیدار همون دارم دوسش چقد رو شیوا آخی: داد ادامه و گفت اهانی یه هم گلی

 امد خوشم

 

 شد جوگیر دید یساعت دوستمو نمیگه اینارو میبینه هروز منو دیگه بله: من

 

 عزیزم شدی تکراریتو بابا برو: گلی

 

 گفتم بهش ایشششی یه

 کجاست گاو این راستی: من

 بزنی؟ حرف درست نیستی بلد تو: گلی

 چه؟ تو به: من

 ایشش: گلی

 شما؟ چتونه بسه: کوهی
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 گفت خودش اینطور البته نمیاد حاال حاال کاوه: گفت و من به کرد رو

 

 !میزنه مشکوک آقا رفته کجا نیست معلوم: من

 داری؟ من داداش چیکار تو: گلی

 

 میگیری؟؟ پاچمو هی چته تو: من

 خانما: پویا

 ....بعید شما از چیه حرکات این بزرگین شما زشته: گفت و گرفت گاز زبونشو بعد

 بابا برو: گلی

 

  خندیدیم همه گفت اینو

 خودمون خونه رفتمو کردم خدافظی که بود ۹٫۸۱ حدود ساعت گذشت خوش خیلی خالصه

 

 تیوی پا بود نشسته بابا و مامان رسیدم وقتی

 کردینااااا خلوت خوب کلکا چطورین؟ من خوشگالی سالااااام به: من

 

 زشته بکش خجالت یکم النا وا: مامی

 

 مامی بیخی: من

 مامی نگو من به گفتم بار صد: مامی
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 میکنه اذیت منو زنت نگا بابایی: گفتم بابا به رو من

 نکن اذیت رو  ما فنچول این انقد خانم: گفت و خندید بابا

 جووون منوچ نکرتم آخ: من

  همینطور مامانم خندید

 .....گفت کرد صدام بابا که اتاق تو برم خواستم

  جان النا: گفت

 بابا جانم: من

 بگی؟ چیزی نمیخوای جوابن منتظر دیبا خانواده عزیزم: بابا

 میدم جوابتون فرداشب فقط باشه: من

  عزیزم باشه: بابا

 رفتم تو اتاقم و دوباره رفتم تو فکر

 کنم؟ چیکار

 توام با هوووی

 نیستش میخوامش که حاال وجدان؟ کجایی وا

 

 امدم؟؟ چته هااا

 کنم؟ چیکار میگم ایشش

 چیو؟

  ماهان خواستگاری اه

 کرده؟؟ خواستگاری ازت ماهان چی؟
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 میثم منظورم خواستگاری دیونه ها خوشه دلت

 واست میاد چل و خل همون فقط دنیا تو گفتم اهااا

  بابا برو

 میگم جدی

 بده حل راه یه حاال خب

 میشه چی ببین برو رو فردا قرار این فعال چمیدونم

 میدونی؟ کجا از تو

 هاااا وجدانتم ناسالمتی

 دیونه بیشعور

 

 ...برد خوابم شد چی نفهمیدم یهو 

 

 شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

 هااا: دادم جواب کردن نگاه بدون برداشتم

 هنوز؟ تو خوابی: بود شیوا

 بنال آره: من

 !امده خواستگار برام النا وای: شیوا

 آخه؟ تو خواستگاری امده خریه چه بسالمتی اِ: من

 خودته فامیل خوبه سرت تو خاک: شیوا

 هست؟؟ کی ما فامیل چی: گفتم تعجب با من
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 کوهیار: شیوا

  شنیدن ترم ور اون کوچه دو کنم فک که زدم جیغی چنان گفت که اینو آقا

 

  چته بیشعور: شیوا

 میگی؟ دورغ: من

 دروغی؟ چه بخدا نه: شیوا

 جاااان این داد جواب رقصه اون یعنی: کردم زمزمه خودم با

 گفتی؟ ؟چی چی: شیوا

  عزیزم مبارک هیچی هیچی ها: من

 نشده هیچی که هنوز: شیوا

  خوبه انقد من کوهی بخواد دلتم تا گمشو برو: من

 ؟!کنی چیکار نکنی تعریف اگه: شیوا

  بود واقعیت نبود تعریف نخیرم: من

 باری؟ کاری برم فعال من خب باشه: شیوا

 بای عزیزم نه: من

 بای: شیوا

 بود۸۸ ساعت کردم نگاه دیواری ساعت پایین رفتم شدم بلند

 کجاست؟ وا نبود خونه مامان

  میاد هست هرجا بیخیال

  افتاد شیوا خواستگاری یاد
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 کار سر بزارم کوهی یکم بزار

 بله؟: داد جواب و بهش زدم زنگ

 ؟!کنم پتت و شت بزنم هااا نمیگی من به میزاری خواستگاری قرار میری زیرکی زیر حاال: من

 گذاشتن مامان و گلی قرار این فهمیدم صبح منم کن باور: گفت و خندید کوهی

 چیه؟ خودت نظر: من

 ؟؟؟!داره تو مث دوستی چطور موندم میومد خوبی دختر دیدم که اونطور شیوا نمیدونم: کوهی

 هااااااا چمه من مگه: من

 عالی تو نشو عصبی عزیزم هیچی: کوهی

  میگی راس تو: من

 معلومه: کوهی

 فعال نمیگیرم وقتتو جون کوهی خب: من

 فعال باشه: کوهی

  عروسی بازم آخی کردم قطع

 رفت ترشیدم وای ای خودم موند

  امدن بابا وبعدش مامان که بود ۸ نزدیکا ساعت خالصه

 که ممن خواستگاری میرن بابا و مامان هم حاال بره باهاشون گفته بابا به عمه گفتن که اینطور

 چغندر کال

 اینترنت در گردش رفتم نهار بعد

 بودم نیومده بود وقت خیلی جوووون بوک فیس تو رفتم

 نبود خواستی سوژه خب ولی گشتم یکم
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  بود۴ کردم نگاه ساعت

  حمام برم که شدم بلند

 شم آماده قرار این و امشب واسه باید

 .....؟؟؟!!داره چیکارم ماهان یعنی

 ماهان#

 کردم نگاه ساعتو بودم تیوی پای

  بود ۲ ساعت

 ۱ تا اووووف

  بیاد که گفتم النا به چی واسه نمیدونستم خودمم

 

 ؟!!چندیچند خودت با نیست معلوم کال دیگه آره

 دقیقا گفتی آی

 داری؟ دوسش

 کیو؟

 دیگهرو النا ننمو،خب

 نمیدونم واقعیمو احساس هنوز نمیدونم اها

 چی؟ نگار

 نیار من جلو رو هرزه اوه اسم اه

  باشه اهو

 



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 188 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 بیاد بگم النا به گرفتم تصمیم خود به خود ولی چرا نمیدونستم واقعا

  نیست اول دفعه این

  بگمش میخوام چی نمیدونستم قبلم دفعه

 

 ...هنگم کال

 کن خواستگاری ازش خب

 میکنه ردم خوشگل خیلی اونم زکی،خب

 چراااااا

 بخوشتی خوشگل هست دکتر اون میثم داره بهتر کیس یه االن کنه قبول منو باید چرا خب

 چی؟ من ولی تمام چی همه کال

 نداره اون که داری یچی هم تو

 چی؟

 دیگه گندت اخالق

 امیدواریت از ممنون

  خواهش

  بودم فکرا همین تو

 بود ۵ کردم نگاه دوباره ساعتو

 شم آماده باید

 خورد زنگ گوشیم که میشدم آماده داشتم

 :دادم جواب شماره کردن نگاه بدون
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 بفرمایید؟

 نگار عزیزم منم: نگار

 نمیداری؟ بر سرم از دست چرا تو: گفتم عصبی

 کنن عصبانیم پس بکنم میتونم بخوام کاری هر من که میدونی ماهان ببین: گفت و شد جدی

 عزیزم

 چیه؟ منظورت: من

 عشقم ندارم منظوری اوه: نگار

 چیه؟ منظورت بگو نگار: من

 النا کلمه یه: گفت که گفتم داد با تقریبا

 ....کرد قطع و

  نیست دوتا یکی که من مشکالت بیا داشتیم کم همینو خب

  بکشه میتونه منم میشناسم من که نگاری این کنه بخیر خدا

 میکنه فرق قبلی نگار اون با درجه ۸۱۱ فهمیدم دیدمش وقتی از کال...نیست بعید ازش

 افتادم راه بود۵:۴۵ ساعت خالصه

 .... میکردم فکر نگار حرف به همش راه تو

  ترکید مغر دیگه که کردم فکر انقد

  رسیدم ساعت سر دقیقا

 شدم داخل کردم فقل ماشین

 بودم کرده رزرو که میزی سر نشستم

  امد بعد یکم
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 اینجا بیاد که دادم عالمت بهش دور از

 بهش میگی چی خب

 کنم جلوگیری نگار احتمالی های حمله از باید فعال نمیدونم

 داری؟من چیکار خب: گفت و نشست

  امد گارسون که بدم جواب خواستم

 من بگم بهت چطور..من النا ببین: گفتم سفارشات بعد

 چی؟ تو: النا

 ببخش منو: من

 چی؟ واسه:  گفت تعجب با

... ولی هن کنم استفاده سوء ازت میخواستم من که نکن فکر افتاد بینمون که اتفاقای واسه: من

 یالببخ

 خواهی معذرت ازم که اینجا کشوندی منو همه این تو یعنی: گفت و باال پرید ابروش تا یه

 کنی؟

 کردم،؟ اشتباهی کار: من

 خورد حرفشو... من ولی نه: النا

 چی؟ تو: من

 بیخیال هیچی: النا

  باشه: من

 ...دیگه یچیز: گفتم که بره خواست بعدش و کردیم خوردن به شروع اوردن که سفارشا

 میدم گوش: گفت و نشست
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 نگار یاد منو تو آخه نبود من دست هم کارا اون ندارم بهت ای عالقه هیچ من النا ببین: من

 مینداختی

 رفت و نگفت چیزی ولی کرد اخم

 جان ماهان

 جانم

  زدی گند

 میدونم

 چی که خب زهرمار

 بود خودش بخاطر

 عرضت بی سرتو خاک

 وسطاین میگیچی تواصن بابا خفه

 بابابرو

  بیرون رفتم و گذاشتم پولو

  افتادم راه و شدم ماشین سوار

 مداد گوش میشد بخش که آهنگی بهو کردم روشن ضبط

  تموم آهنگ

 میخورد من بدرد جدا هه بود قشنگی آهنگ

 بود اشتباه کال من زندگی

  بخندم من میشه باعث اون خوبه خیلی اون نه النا ولی

 پروندیش که تو فایده چههه
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 نیست من قسمت شاید میدونم

 نگو چرت خوشه، آخرش شاهنامه

  نمیدونم

 اندختی راه نمیدونم نمیدونم هی میدونی،چی تو

 میزنی حاال توچته خب

 کردی خوردش راحت خیلی تو امد امید هزار بامردم دختر میزنم که بله

 بود خودش بخاطر

 نمیای؟ بر دختر یه پس از  عنصری؟ سس انقد خودش،یعنی بخاطر بابا برو

 نیست قبلی نگار اون نگار بابا نمیفهمی چرا

 اسرایئلی بنی های بهونه هه

 نداره درک اصال هاا میگه یچیاینمبگممنم هرچی ندام وجدانمو جواب دیگه

 کردمسالم بود امده هاکان  رسیدم خالصه

 بودی؟ کجا: هاکان

 چطور؟ داشتم کار بیرون: من

 همینطوری هیچ: هاکان

 اتاقم رفتم و دادم تکون سرمو

 ؟!!میشه چی قصه آخر یعنی

 میرسم؟ النا به من

 داری؟ دوسش مگه

 امدی؟ بازتو
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 اهوم

 نمیدونم

 خودت اب تکلیفت کال تو نکن قصه قصه خود واسه بیخود پس نمیدونی نمیدونم،اگه گفت هم

 نیست روشن

 نداره جواب حق حرف بگمچی

  حق حرفم که معلومه بله

 چیه؟ النا به احساسم واقعا

 خب لیو حاال تا ندادم نشون البته خوشم کال میپره فکریم مشغل میخندم،آرومم پیششم وقتی

 ...هست

 داشتنه؟ دوست دهنده نشون اینا یعنی

 داره؟ دوس منو چی اون

 قرار سر نمیومد که نداشت اگه داره حتما

  ترسیده شاید خب

 هست اینم

  رفت شدم دیونه اه

 ....برد خوابمو تخت سر پریدم و کردم عوض لباسام

 النا#

 خونه رسیدم چطور نفهمیدم

  اتاق تو رفتم راست یه

  بودم عصبی
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 بود داده بازی منو اون یعنی

 نگارم؟ شبی من گفت گفت؟چی

 کرده فراموش کل به اونو کردم فکر باش منو هه

  متاسفم خودم واسه واقعا

 اتاقم تو امد مامان که بودم فکرا همینتو

 شده؟ چیزی: من

 بگی؟ بهمون جواب بود قرار: گفتو نشست پیشم امد مامان

 بگم چی حاال عالم خاک وای

 واال بپره؟ چرا میثم پرید که ماهان

 مامان به زدم لبخند یه منم

 عزیزم مبارک: گفت و بوسید سرمو مامان

  بیرون رفت و

 درست؟ کارم یعنی

 میشه حیف من با عالی اون میسوزه میثم واسه دلم

 کچل؟ یا کوری؟ مگه چرا

 ...من..من خب نه

 چی؟ تو

 باشم داشته دوس میثم نمیتونم من

 چرا؟

 ماهـ من آخه
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 کرد له  غرورتو چطور ندیدی دیونه آخه میدونی خودت اوردی اسمشو دیگه بخدا النا ببین

 میره دله چیه؟ من تقصیر ولی آره

 بره این از بیشتر نزار

  میبینم هروز من اونو ولی میشد شاید نمیدیمش اکه نمیشه

  فراموشی به بزنخودتو

  آخه چطور

 بکن میخوای غلطی هر چه من به اصال چمیدونم دیگه بسه اه

  خدا اوووووف

  نگاااااار

 بیشعور نچسب دختره ایشش بمونه زنده نمیکردم ضمانت بودا پیشم اگه

 بود ۸۱ کردم نگاه ساعتو کردم عوض لباسامو

 رفت یادم کوهی خواستگاری کلی به اصن اوه

 شیوا به زدم زنگ و برداشتم گوشی

 بنال؟ ها: کرد بلندسوم بوق

 تربیت بی ایششش: من

 تربیت با بابا: شیوا

 چخبر؟: من

 سالمتی هیچ: شیوا

 دادی؟ چی جواب بگو خفه: من

 چه؟ تو به: شیوا
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 دامادماااا دایی دختر من ناسالمتی بیشعور: من

 نپرسیدی؟ داماد از چرا دایی دختر خب: شیوا

 میمیری؟ بگو تو حاال خب هاا میگی راست اممم: من

 میاری جوش چرا بابا باشه: شیوا

 کردن فکر واسه بدن وقت روزی دو شد قرار

 آخر؟ جواب و: من

 نشده روز دور هنوز: شیوا

 مثبتی آخرش میدونم که من بروبابا: من

 نیست معلوم: شیوا

 عمت جون: من

 ندارم: شیوا

 داداشت جون: من

 داری؟ داداشم چیکار هوووی: شیوا

 نیومدن؟ راستی: من

 نیومد گیرش بلیط بیاد بود قرار نه: شیوا

 اها: من

  میکنه زندگی اسپانیا شیوا دادش

 نگووو که ملوس انقد دارن دخمل یه االن اونجا رفت گرفت زن وقتی

  تخت رو کردم پرت گوشی خدافظی از بعد

  کشیدم دراز خودمم
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 ....برد خوابم که کردم فکر ماهان،میثم،آیند به

 هاکان#

 بودم شرکت کارای دور

 شرکت سرکشی واسه بفرست یکی قرار امروز

 واال میکنیم قاچاق مواد انگار حاال

 سرکشی واسه امدن که گفت و داخل امد( منشیم)سرمدی خانم که بودم کارا دور

 داخل بفرستینش: گفتم و دادم تکون سرمو منم

  هیکلی چه اووو داشت بلندی نسبتن قد میخورد ۲۵٫۲۲ دختر یه اون از بعد

 هاکان هیزت سر تو خاک ای

 میگم راست خب

 امدم خودم به صداش با که بودم فکرا توهمین

 چیه؟ شرکتتون اسم ببخشید: دختره

 بعد کنید معرفی خودتون نیست خب اول: من

 هستم الهی آیناز من آره، اوه: دختره

 ای برازنده فامیلی چه...الهی آخی

 ساختم ای قافیه چه ایول

  هستم رنجبر هاکان منم خوشبختم اوکی: من

 یقانونا غیر اگه و ببینم نزدیک از رو کارا و باشم اینجا من هفته یک مدت به قرار خب: آیناز

  بدم گذارش من میدینانجام کاری شده وضع

 میکنیم عمل قانونی کاملن اینجا ما نباشید نگران اوکی: من
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 بدم نشون بهش رو کارخونه که رفتیم و شدیم بلند هم با

 برد وقت ساعتی نیم یه کارکنا به معرفیش و خونه کار دادن نشون

 بود ۸۲ کردم نگاه ساعت

  آیناز به رو من

 صمیمی چه اوه

 چطورین؟ نهار یه با الهی خانم: من

 خوبه باشه: گفت و کرد نگاه ساعتش به اونم

  بده سفارش غذا دوتا گفتم منشیم به و شرکت داخل رفتیم

 کنه شروع کارشو فردا از که کرد رفتن عزم اونم خوردن غذا از بعد

  نداره سختی کار البته

 سادگی همین به میزنه تیک میره راه جلوش برگه یه

 نکنین بد برداشت برگس، تو سواالی به منظورم میزنه تیک

 شرکت موندم من و رفت آینازم خالصه

 برد خودش با رو همه امد انگار میگه همچین

 بود خوبی سرگرمی خب نه

 نباش نگران میاد فردا

 عجیب برام ولی

 چی

 میفرستادن آقا اوصوال فرستادن خانم  چطور

 شد بد تو برای که نه
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 وارد کارش به معلوم امد خوشم ازش اتفاقا دروغ چرا

 زرنگیه دختر بله

 اهوم

 نداشتم شرکتو حوصله بود ۳ساعت کردم نگاه ساعتو

  بیرون زدم شرکت از

  بود ابری کامال هوا

 نفرس دو چه اوووف

  نفرن دو که اوناست واسه ولی آره

 کرد بارید به شروع بارون دیدم یهو

 داشتم دوست بارون همیشه

 میرفتم همینطور و کردم کم سرعتمو

  بارونیه عجب اوه رسیدمو رفتم رو خونه و حیات مسیر بدو بدو خونه رسیدم وقتی

 نبود خونه ماهان

  تسریخ بهم میکنم احساس کال شده بدتر اخیر هفته یه این البته شده عوض رفتاراش جدیدا

 چته بپرسم ازش نمیرم اصال خووب برادر که منم

  میگفت خودش حتما میخواست اگه  البته

 زا همش کنه درست غذا واسمون نیست کسی دیگه هااا رفته هانا وقتی از خونه آشپز تو رفتم

 بیرون

 نظافت واسه حداقل بیارم نفر یه قرار البته

  تیوی پای رفتم و برداشتم یخچال از پفک و چیبس یکم
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 شبکه اون شبکه این

 بود ۸ فصل میداد نشون آشام خون یک خاطرات داشت ایوووول

  کردم نگاش نشستم

  خوراکم فیلما اینجور کال

  کرد نگاش نشستم دقت با

 کنن خارج یجا از آشام خون سری یه میخواستن انگار

  کشیدم دراز همونجا و بستم تیوی شد تمام بعد یساعت یه خالصه

 دنیا اون رفتم یهو که کردم فکر عجیبش کارای و ماهان به

 (خوابیدم فقط زندم نداره ورتون توهم)

 النا#

 بریم بیا پدرت جون شدم خسته النا -

  بزنه غر بلد همش بود میثم این

  تو میزنی غر چقد: گفتم

 چیزی شامی بریم بیا حداقل میخوریم دور داریم االن تا صبح از زد تاول پاهام بابا: میثم

 بخوریم

 بگی تو هرجا میریم بخریم مانتو یه بزار میثم کن بس وای: من

 آخه چخبر گرفتی مانتو تا ده االن تا المصب بابا: میثم

 خسیسی خیلی که میرسم واقعیت این به دارم میثم ایششش: من

  نخواستم اصن

 نکن قهر توروخدا فقط بخر میخوای چی هر برو بیا کردم غلط بابا باشه: میثم
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 گرفتم شیکی مانتو یه و گشتیم خالصه

  رستوران رفتیم بعدش و

  میخوردیم شام حرفی هیچ بدون

  عالی بود خوبی پسر واقعا کردم نگاه میثم به

 میاد خوشم ازش کم کم دارم

 کرده لونه دلم ته هنوز اون ولی

 نمیدم محلش زیاد کال میزنیم حرف باهم سالم یه حد در فقط میبینمش دانشگاه تو

 نداره نقشی من زندگی تو دیگه اون

 بیرون امدم فکر از میثم حرف با

 شمال؟ بریم بزاریم برنامه یه چطوره: میثم

 نیست ترسناک یکم طوفانی هم دریا سرد هوا االن ولی نیست فکریم بد: من

 میگیرمت میپرم خودم آب تو افتادی اگه نباش نگران: میثم

 چی؟ مردم اگه: من

 نمیریم شد اینطور که حاال اصن نکنه خدا نزن مفت حرف: گفت و کرد اخم میثم

 نرفتیم وقته خیلی اتفاقا بریم نه: گفتم و زدم لبخندی

  کرد تایید سر با

  بود ۹ کردم نگاه گوشیمو ساعت

 داشت حق بیچاره میثم آخی

 میچرخیدیم داشتیم صبح۸۱ از

 عروسی و عقد دیگه ماه یه جشن خریدای آخه
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 بگیریم هم با شد قرار آخه

 داشت نگه خونمون جلوی که بود۸۸ ساعت دور دور رفتیم یکم شام بعد

 اینجا بمون شب بریم بیا: من

 خوابمب بغلت تو و تو اتاق تو بیام که شرطی به ولی باشه: گفت و زد شیطون لبخند یه میثم

 نکنی؟ دل رو چی دیگه بابا نه: گفتم و خندیدم منم

 نمیشه هیچیم من  نترس: میثم

 شدی شیطون جدیدا میثم: من

 بزنم؟ کی به برم نزنم حرفا این از تو به اگه عزیزم: میثم

 نگفتم چیزی و خندیدم

 نرفته یادت چیزی: گفت که برم خواستم کردم خدافظی ازش

 نه: من

 رفت یادت اینو چرا: گفت و نزدیک اورد لپشو

  شدم پیاده و بوسیدمش و خندید منم

 رفت اونم که داخل رفتم

 ...شد بلند گوشیم صدای که بودم چیدن مشغول و اتاقم تو گذاشتم وسایالمو

  بود میثم از پیام برداشتم گوشی

 «نباش نگران رسیدم من عزیزم سالم»

 داد که بده پیامی یا زنگی رسیدی گفتم رفت وقتی آخه

  بخیر شب ای خسته بخواب برو باشه: نوشتم براش

  سرورم شماست امر امر چشم: داد جواب بعد یکم
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  فرستادم براش لبخند استیکر یه منم

  وسایل چیدن به کردم شروع دوباره

 تخت سر پریدمو کردم عوض خوابم لباس با لباسمو چیدن از بعد

 ...برد خوابم کنم فکر چیزی به بخوام اینکه قبل

  شدم بیدار ینفر تکونای با صبح

 بود هانا کردم باز که چشامو

 کفتار صحبی اول چته هااا: من

 بزنی؟ حرف درست نیستی بلد واقعا کفتا؟ گفتی تو با: هانا

  بسه بلدی تو که همین نه: من

 شستم صورتمو و دست رفتم و شدم بلند

 هانا پیش نسشتم دوباره و

  کردی؟ چیکار داداشم: من

 کردم؟هیچی؟ چیکار وا: هانا

 افتاده کی گیره ببین دادشم بیچاره نمیکنی؟ که اذیتش: من

 چمه من مگه بیشعور: گفت و سرم تو زد بالش با هانا

 نداری خرف نو هیچی: من

 نمیگم بگمو بهت خواستم که چیزی اون شد اینطور که حاال باشه: هانا

 کنجکاوووو نه فضوووول که منم

 بگو حاال آشتی آشتی: گفتم و بوسیدمش و بغلش پریدم

 النا فضولی خیلی که بخدا: گفت و خندید هانا
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 گلم کنجکاو نه فضول: من

 کنجکاو باشه باشه: هانا

 دیگه بگو خب: من

 شی عمه قرار عزیزم هیچی: هانا

 اوکی اها: من

 چیییییییییییی؟: گفتم و امدم خودم به یهو

 چخبر؟ شد کر گوشم: هانا

 ...تو ؟یعنی النا میگی جدی: گفتم ذوق با من

 حاملم من النا آره: گفت و خندید هانا

 میدونه؟ عمه،یاشار جوجوی نازی وای: من

 دادم آرمایش رفتیم هم با آره: هانا

 دادم تکون سرمو

 زدیم حرف میکنم انتخاب اسمشو خودم حتما اینکه و بچه ی درباره کلی خالصه

  واال میکنم انتخاب جوجومو اسم خودم آخر ولی نرفتا حرف این بار زیر هانا البته

 نداره؟ مادر و پدر خودش جوجو مگه بیشعور خو

 عمشم منم ولی چرا

 داره؟ ربطی چه

 دیگه داره ربط

 بابا برو

 رفتی
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 میری

 رفت خواهی

 ایششش

 کنم انتخاب بچشو اسم من اینکه سر بحث و پیشم هانا عصر تا خالصه

 میپرسیم اون از بیاد دادش بزار اصن آقا: گفتم آخرشم

 باشه: هانا

 شد پیدا کلش و سر که بحثا همین تو

 کولش سر پریدیم رفتیم هم ما آقا

 آخه؟ چیه بازیا بچه این میکنی شوهر داری دیگه تو النا بابا ای: یاشار

 کیه؟ به کی بیخیال جووونم داداش: من

 نگفت چیزی و خندید

  جونم دادش: گفتم یاشار به رو نشستن از بعد

 النا؟ میخوایچی: گفت تعجب با یاشار

 هیچی واا: من

 میشناسمت من برووو:یاشار

 جوجه این بابات بگم تبریک بهت خواستم فقط بابا نمیخوام چیزی نه: من

 عزیزم مرسی: گفت و خندید یاشارم

 کنم؟ انتخاب باید اسمش من که میدنی جان یاشار: من

 کنی؟ انتخاب تو که نداره مادر پدر مگه: یاشار

 گفتم؟ضایع دیدی: هانا
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 اه اه چیه انگار حاال بابا بینم برین ایشش: من

  بود گشنم شدید آشپزخونه تو رفتم شدم بلند منم خندیدن دو هر

 شدم خوردن مشغول و اوردم در پنیر و نون یکم

  هوری عمه خونه بود رفته مامان

  نازی آخی بود شده بد حالش یکم عمه آخه

 کرد نامزدی شیوا با پیش هفته اونم نگفتم کوهی از راستی

 گرفتن ساده جشن یه

 ...میخواست اینطور شیوا خود آخه

 اتاق تو رفتم خوردن از بعد

 میکردن نگاه تیوی داشتن یاشارم و هانا

  میشم عمه دارم آخی

 بگم میثم به باید

  اونو رفت یادم اصن اوووف

 زنده زنگ صدبار احتماال االن

 بود درست حدسم کردم نگاه گوشیمو و باال رفتم بدو بدو

 بود زده زنگ بار۸۱

 بهش زدم زنگ

 از مردم که من زدم زنگ چقد میدونی کجایی النا: گفت بود عصبی صداش داد جواب تندی

 دختر نگرانی

  میکنی عصبانی خودتو چرا بیخیال عزیزم: من
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 میشم عمه دارم میثم وای: گفتم ذوق با بعد

 چطوری؟ هااا؟عمه؟: میثم

 میثم؟ خوبه حالت ؟ چیه چطوری: من

 ببینیم شدنتو مامان ایشاال کوچولو عمه عزیزم میگم تبریک بهت ببخشید اوه: میثم

 راه همه این میره کی بچه اوه: گفتم و خندیدم من

 شیم دار بچه باید ازدواج بعد ماه دو تو و من دیگه نشد: میثم

 باش خیال همین به آش بده سنار: من

 تو دست مگه: میثم

 البته صد: من

 گلم میرسیم بهم: میثم

 باش: من

 پیشته؟ یاشار: میثم

 چطور؟ نه: من

 میشه بابا داره بگم تبریک بهش خواستم دیگه هیچی: میثم

  خودش به بزن زنگ آره اها: من

 بیرون؟ بریم میای حتما،فردا باشه: میثم

 کجا؟ ولی باشه: من

 بگی تو هرجا: میثم

 چطوره؟ شهربازی: من

 شم پرنده بشقاب سوار برم سن سال ۲۹ با مونده همینم: میثم
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 عزیزم میاد بهت اتفاقا خخخ: من

  میخوره؟ من به جدی: میثم

 آره: من

 میکنی وادار کارایی چه به مملک دکتر داری ببین: میثم

  داشت ذوق بیشتر خودش شهربازی برد پیش دوسال بابام من میگی چی: من

 میکردم تعجب که نبود اینطور اگه تو بابای منوچهر اون: گفت و خندید

 آره؟ رفتن کی رو مشخصه: من

 کامال:میثم

 شهربازی؟ میبریم فردا آخر خب: من

 میریم باشه ضرر جهنم: میثم

 مه اینا یاشار به میخوای راستی یواش دختر چته اوه: گفت که گفتم بلندی هووورای یه منم

 نباشیم تنها بیان بگو

 میگم بهشون باش میگی راست ا: من

 نداری؟ کاری دارم بیمار عزیزم: میثم

 خدافظ برس کارت به برو نه: من

 خدافظ: میثم

 ریاشا که بهشون رسیدم تا میزدم صدا یاشارم و هانا هی پایین رفتم دویدم کرد قطع وقتی

 شدی؟ زده ذوق انقد که شده چت: گفت

 شهربازی بریم فردا گفت میثم: من

 میمونه سالخ۲ ها بچه عین ولی ها سالشه۲۸ نگا نگا نچ نچ نچ نچ: یاشار
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 نمیگم اصن بیاین بگم شمارم خواستم بگو منو بابا برو: من

 نگفتی اصالنم: گفت و خندید هانا

 میاین؟ چی حاال: گفتم و خندیدم

 بگه خانمم هرچی: یاشار

 بدبخت زلیل زن ایشش: من

  خندید

  کردم شهربازی یه هوس خیلی اتفاقا باشه: گفت هانا

 میایم هم ما پس: یاشار

 نداری؟ کار تو وکیلی خدا: گفتم و یاشار طرف کردم رو جدی کامال و افتاد یچی یاد یهو

 مگه چطور: گفت و خندید

  اینجاست مطبت نکنه بودی خونه هم بودی مجرد که هم ای،اونموقعه خونه همش آخه: من

 کنارم همش میاد زورت داری من شوهر چیکار تو: گفت و خندید هانا

 ایششش خورد بهم حالم کنید جمع بساطتون: من

  خندیدن دو هر

  بابایی با البته امد مامان که بود ۱ ساعت

 خوبه حالش گفت پرسیدم بابا ی درباره که. مامان از

 خداروشکر خب

  میخندیدیم میکفتیم و بودیم هم دور

  میگذره خوش کلی و همیم دور االن و امد اونم بیاد بگم میثمم به که گفت بابا

 بازی بیان آقا: یاشار
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 آخه؟ میخوره بازی به سنم من: بابا

 تری جون یاشارم از که شما سالتونه چند مگه بابا ا:  من

 پیرم؟ من حاال ا: یاشار

 پیره؟ بابا چی پس: من

 بازی همه پس نداره سنی رد بازی این: گفت یاشار دوباره که خندیدن همه

 چیه؟ بازی حاال: میثم

 شهرت نام: یاشار

  شهرت نام جووون آخ: من

 نکردم بازی وقته خیلی من اوه: هانا

 میرسونم بهت خودم نباش نگران: من

 نکن باور حرفشو اصال میگه دورغ هاناجان: یاشار

  خندیدیم همه

 نوشتن به کردیم شروع و اورد قلم و کاغذ برامون و رفت یاشار

 بگه اون اول که گفتیم بابا به

 آ با گفت اونم

 تمام تندی سریع کال که هم ما آقا

 بود آسون آخه م با گفتم که من به رسید گفتن همه که آخر در خالصه

 کردم گیر نام سر بنویسم که کردم شروع

  لعنتی اه ذهنم تو میومد اون اسم همش

  نوشتم دختر یه اسم
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 و بود ذهنم تو هنوز ماهان اسم آخه نکردم خوشحالی هکیشه مثل ولی بردم من اینکه خالصه

 میکرد عصبی منو

 م با گفتی داری مرض مگه خب

 بود آسون خب

 میکنی فکر بهش چرا دیونه

 ....کنم فکر بهش نباید من آره

  شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

  نداشتم  کالس امروز

 برام بود امده پیام برداشتم گوشی

 بود میثم از کردم بازش

 «بزن زنگ بهم شدی بیدار خانم تنبل سالم»

  بهش زدم زنگ و زدم لبخند

 شما؟ شدین بیدار عجب چه به به: داد جواب بوق دو با

 بود خوبی خواب انقد خالی جات: من

 خوشمیگذره بهت خوب من بی بیمعرفت آخ: میثم

 بود خوب ولی خب نه: من

 نرفته؟ یادت که امشب عزیزم،قرار باشه: میثم

 نیست؟ که مشکلی بیان بگم هم اینا کوهی به میخوام بره،راستی یادم میشه مگه: من

 بیاد بگو داری دوست هرکیو عزیزم نه: میثم

 مرسی: من
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 فعال برم من گلم،خب خواهش: میثم

 خدافظ باشه: من

  کرد قطع و

  کرد بلند که بود پنجم بوق کوهی زدم زنگ

 آخه؟ نمیدی جواب گوشیتو چرا هااااااا کجایی هست معلوم بیشعور: من

 امرتون؟ بفرما حاال ببخشید،خب نبودم بیکار بابا شرکتم: گفت و خندید کوهی

 جونم؟ کوهی: من

 میخوای؟ چی هم: گفت و خندید دوباره کوهی

 شهربازی بریم بیاین شیوا با امشب بگم میخوام فقط هیچی تو جون به نه: من

 شهربازی؟ چرا حاال: کوهی

 میگم من چون: من

 دیگه؟ امر میایم باشه فهمیدم بله اوه: کوهی

 بیار خودت با گاو اون فقط نه: من

 حتما باشه: کوهی

 کردم. خدافظی دیگه بعدش

  اصفهان رفتن شوهرش با امد یادم که گلی به بزنم زنگ خواستم

 میگردن هی بترکه ای

  پایین رفتم و شدم بلند

  میکرد نگاه تیوی داشت مامان

 گشنمه من جون مامی: گفتم بهش رو
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  بخور برو میز سر صحبونه: مامان

 باشه برم قربونت: من

  خوردم رفتم

 بزرگی تصمیم چه اوه حمام برم گرفتم تصمیم و

 کردم اجرا کنسرت همزمان و بودم دوش زیر و حموم تو رفتم

  آقایون خانما خب خب

  بندر بریم

 زینو قراروم بی مُو زینو زینو زینو

 زینو انتظاروم چشم مو زینو زینو

  بیا اهاااا کردی چه مو با زینو

 زبونی چرب یه با زدن گولت که بازم دیدی چه مو از تو

  دیگه آهنگ یه بریم حاال بیا اهاااا

 توبه توبه سیا نرم نرم سیا توبه توبه سیا نرم نرم سیا

 بریم پس بخونیم رو قلبا سلطان میفرمایند آقایون خانما خب خب

 کنم چه تو بی دلم دلم نداره طاقت نرم نرم میگه دلم یه برم برم میکه دلم یه

  هستی تو هستی تو قلبم سلطااااان

 پیوستی من به بستی تو بستی تو را دلم مهر

  حمامی تو ساعت دو چخبر بیرون بیا بابا بسه النااااا: میگه که میاد مامان صدا دیدم یهو

 حاال میشی عصبانی چرا گلم باشه: من

 بیرون رفتم و کرد حمام تند تند خالصه
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  بود ۸:۳۱ ساعت اوه اوه کردم نگاه ساعت

  پوشیدم لباسمو و کرد خشک موهامو

 بود «پاشایی مرتضی» از گذاشتم آهنگ یه تابمو لب پا رفتم

  احساسه صدای بارون»»

 میشناسه چشات بارون نم

 لحظه توی دادم دست از رو تو

 میبازه دنیاشو آدم

 خونه این سکوته تلخه

 دونه می کی خدا از غیر آخه

 دیوونه این حال میشه بهتر تو با آتیشه دلم تو

 کنی باور که اونیه از تر سخت روزها این

 کنی سر خاطره یه با میشه مگه

 بهتره نگم چیزی من دونی می تو

 تره عاشق ما از کی دنیا تو

 زخمیه صدام زدم هق هق جوره یه

 فهمیه نمی که دردی اون این

 پروازمون پر شد پرپر دفعه یه

 آسمون دل چقدر گرفتس

 هستی توام دلخورم من

 نشکستی غرورو این باز ولی
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 خوابی بی شده چی

 بستی می چشماتو من رو راحت که تو

 دیوونم که میگن مردم مجنونم درده درگیره

 پریشونم من که بارون زیر میری تنها تنها اگه

 کنی باور که اونیه از تر سخت روزها این

 کنی سر خاطره یه با میشه مگه

 بهتره نگم چیزی من دونی می تو

 تره عاشق ما از کی دنیا تو

 زخمیه صدام زدم هق هق جوره یه

 فهمیه نمی که دردیه اون این

 پروازمون پر شد پرپر دفعه یه

 ««آسمون دل چقدر گرفتس

 «سخت روزای»

 ....بود قشنگی آهنگ آخی

  بود ۲ کردم نگاه ساعتو

  گردی وب رفتم یکم

  دارم دوس بوک فیس این انقد اوووف بوک فیس رفتم

  رفت دستم از زمان گذر اصن که بودم مشغول

 پیع بود ۴:۳۱ اوووو کردم نگاه تاب لب ساعت

 میثم به زدم زنگ شدم بلند
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 جاااانم: داد جواب بوق دو با

 دنبالم میای کی جان میثم: من

 باش آماده ۱ ساعت: میثم

 االن؟ عزیزم،کجایی باشه: من

 چی؟ واسه خونه امدم واال: میثم

  همینطوری هیچ: من

 بودی اینجا کاش: میثم

 چرا؟: من

 حمام میرفتیم هم با که: گفت و خندید

 بیحیا پروو: گفتم و گرفت خندم منم

 نمیای که شما حمام برم میزاری خانمم خب: میثم

 خوشبگذره خدافظ دیونه برووو: من

 نمیگذره تو بدون: میثم

 بخدا ای دیونه خیلی: من

 ؟ نداری کاری باشه: میثم

 بای منتظرم۱ نه: من

 بای: میثم

  کرد قطع

 اخبار معمول طبق میکرد نگاه تیوی داشت بابا پایین رفتم

  میکرد پخش مانکن ساسی آهنگ داشت شبکه یه زدم و کردم بلند رو تیوی کنترل رفتم
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 هی هی هی هی هی می ساقیا

 بیا هاااا خودتو بده تکون یه شو بلند جون منوچ: گفتم جلوش رفتم قر با منم و کرد نگام بابا

 شو طبیبم شوعزیزم طبیبم

 بیا اهااا

  میخندید و شد بلند هم بابا

 شدم پیر کارا این واسه من دختر: گفت

 بده قر بیا تری جون منم از که شما شدم پیر میگین هی چرا بابا ای: من

  گذشت خوش انقد رقصیدم باهم و امد بابا

 .. بود بیرون آخه امد مامان که بودیم خوشگذرونی حال در همینطور

 خدا تورو نگا وضعشه چه نچ نچ نچ نچ: گفت دید رو ما وقتی مامان

 دیگه؟ چرا شما عقله کم دختر این حاال: گفت بابا به کرد رو بعد

 شدم؟ عقل کم من حاال داشتیم مامان واا: من

 گلم بودی: مامی

 باشیم خوش بزار میزنی حال ضد چرا ناهید بابا ای: گفت و خندید بابا

 خودمی بابای که حقا ایوووول: من

 خوبین شما واال: مامی

 بیا جون ناهید بدووو بدیم قر هم با وسط بیا توام بیخیال مامی: من

  بیکار تو مثل من مگه: مامی

 خونه آشپز سمت رفت بعدش

 شدیم خسته که دادیم قر دیگه یکمی هم بابا و من
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 کاناپه رو شدیم پهن مون دو هر

  اورد شربت واسمون مامان

 برم قربونش آخ

 بانو ناهید نکنه درد گلت دست: من

 هی مثل که میرقصید انقد مجبورین نمیدونم من بگیری، جون یکم بخورین بخورین: مامی

 افتین؟ بی جنازه

 من مامان میشد خالی باید  کمر تو قر دیگه خب: من

  بود ۲ساعت کردم نگاه ساعت

 شم آماده کم کم باید دیگه

 اتاقم تو رفتم و شدم بلند خوردم که شربت

  کردم نگاه گوشیمو رفتم اول

 بود هانا از کردم بازش داشتم پیام

 ««چنده؟ ساعت قرارتون»»

 فرستادم هم کوهی واسه همزمان و نوشتم براش

 اینستاگرام رفتم بعدش

 نرفتم بود وقت خیلی

  گوشی تو سرم و تخت سر نشستن

 .... کامنتا توروخدا نگا گشتم رو همه پیج

 میگشتم اینستا تو یساعتی ساعت نیم یه خالصه

  بود ۵ کردم نگا ساعت
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 ...میگذره زود زمان کال که میگم

 بپوشم؟ چی خب شم آمده شدم بلند

 بزنم سفید و سیا تیپ یه گرفتم تصمیم

  سفید تفنگی لوله شلوار و مشکی مانتو یه

 مشکی کفش و سفید شال

 شدم ماه تیکه یه به به کردم نگاه توآینه خودم

 خودشیفته چه

 هست که همینی بله

 کنم آرایش یکم بود بهتر

 کشیدم دقت با و برداشتم و چشمم خط

  همین وتمام زدم کالباسی رژ یه و

 ...شیک و ساده

 بود دیقه ۵:۴۵ کردم نگاه ساعت

 پایین رفتمو برداشتم کیفمو

  بازی شهر بریم میخوایم ها بچه مابا: گفتم و کردم بودن نشسته که بابامامان بهرو

 حاال؟ کیان ها بچه: بابا

 میثم،یاشار،هانا،کوهی،شیوا،گاوه اممم: من

 ماهانم و هاکان به بنظرم میبرین خودتون با گردان یه پس خب خب: گفت و خندید بابا

 شین تکمیل که امدن می میگفتین

 ....لعنتی اون بازم
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 بعد دفعه باشه نشد دیگه خب امم: من

 نگفت چیزی بابا

  شد بلند آیفون صدا

 رفتمو کردم خدافظی منم و

 شهربازی رفتیم و شدیم سوار

 داخل رفتیم پرسی احوال و سالم از بعد بودیم کرده دیر ما فقط انگار بودن رسیده همه

 کیم؟ مهمان ما ببینم بگین اول خب خب: گفت یاشار

  تو مهمان: من

  بابا؟ نه: گفت و خندید یاشار

 بابا علی جون: من

 ونهخ بریم بیا خستم خیلی میبینم میکنم فکرشو که حاال عزیزم: گفت و هانا کردرو یاشار

 میکنم مهمانتون خودم ضرر جهنم دادش بیخیال: گفت میثم که خندیدم همه

 گرفتم جون شد،اصن حاال اها: یاشار

 خسیس بدبخت نچ نچ نچ نچ نچ: من

 نگو که خندیم انقد بود خوب خیلی گشتیم وسایل از نیمی تقریبا  رفتیم خالصه

 یچی ینپای همین شاپ کافی بریم بیاین میگم ها بچه: گفت کوهی که هم پیش بودیم ایستاده

 بخوریم

 بریم گفتی گل ایووول: من

 .....که بودیم زدن حرف مشغول دادیم سفارش و نشستمو رفتیم خالصه
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 سخت زدنش حدس زیاد البته بود من به پشتش که دختری یه و ماهان به خورد چشمم که

 نگار که معلومه نیست

  ببینمش االن باید من چرا چرا ولی

  من رو افتاد چشمش ماهان یهو

 باال رفت ابرهاش و

 برگردوند روشو و کرد اخم یهو که میکرد نگاه همنجور

 نداره اخالقی تعادل کال وااا

 چه من به اصن کن ولش

 میزدن حرف کنه حساب کی اینکه درباره داشتن دادم ها بچه به حواسم

 کنه حساب که رفت کوهیار سر آخر

 نگا رو اونجا یاشار: گفت یاشار به رو امد وقتی

 کرد اشاره بود نشسته ماهان که جایی سمت به بعد

 جاااان ای بله؟ ماهانم آقا اوه: گفت یاشار

 .میشناسی؟ رو دختر این تو: داد ادامه و هانا کرد رو

 نه: گفت هانا

 اینا ماهان سمت رفت و شد بلند یاشار

 بود نگار که دختر اون و ماهان با یاشار آخر در و زدن حرف هم با یکم و دادن دست هم به

 سمتمون امدن

 چیه؟ نظرت شد اضافه بهمون دیگه دوتا میثم میگم: گفت و میثم به کرد رو یاشار

 میکنید دعوت تهران کال دیگه یساعت تا شماست به اگه واال: میثم
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 گفت شوخی به اینو البته

  رویی پیاده بریم شد قرار و بیرون رفتیم همه خالصه

 بودن امده باهامون هم دختره اون و ماهان

 گرفتن سفت همو دستا چه نگا

 نمیدزدتون کسی نترسین

 ایششش

  بود خودش جفت پیش هرکی

  بود هم با میثمم و من

 یاشار و هانا سرمون پشت و بود نگار و ماهان جلومونم

 بودن اینا ماهان جلوی هم شیوا و کوهی و

 ...کنه پیدا جفت یه رفت خودش بقول اونم بود تنها که بود کاوه فقط

 بودی؟ راضی بهت؟ خوشگذشت: میثم

  بود عالی اهم: من

 خوشحالی که خوشحالم: میثم

 میثم: من

 هووووم: میثم

 داری؟ دوست چقد منو تو: من

 ها ستاره ی همه ی اندازه نمیدونم،شاید: میثم

  لبام روی نشست لبخند یه منم

 هست میثم به امیدی حداقل خوبه
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 باشم؟ داشته دوسش میتونم من آیا اما باشه امن گاه تکه یه میتونه میثم

 سادس وابستگی دارم بهش که حسی تنها

 بتونم که امیدوارم

 افتاد جلو به چشمم

 بودم ماهان دست تو دست اون جای من االن شاید نبود نگار اگه هه

 نمیکرد نگاتم ماهان که نبود نگار اگه اتفاقا

 میندازمش نگار یاد من که گفت اون که بود رفته یادم میگی راس آره

 کنی فراموشش کنی سعی باید کال تو که بنظرم

 ؟میتونم یعنی

 کن سعیتو

  سرد آب چالش گذشتناش، سر به سر ، دیدار اولین از سراغم امد ماهان خاطرات هجوم یدفعه

 همه و همه هه

 کنم؟ فراموش و دارم خاطره باهاش انقد که آدمی همچین میتونم من واقعا

 بتونی باید

 ....بتونم باید اهوم

 بشینیم؟ میخوای ای خسته اگه: گفت میثم که بودم فکرا همین تو

 بشینیم یکم بهتره آره اها هاا،: من

 بود که صندلی ترین نزدیک سر نشستیم

 شدن خسته عاشق های غاز هانا نگا آخی: گفت یاشار و شدن رد امدن یاشار و هانا

 برگردوند خودم به خودمو گرفت،حرفای خندم



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 224 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 میخندید داشت میثمم

 رفت شدیم غازم بیا: میثم

 کفتارن خودشون که اونا نداره عیب: من

 کردن تالفی هم اونا گذاشتی اسم واسشونتو بگو پس اها: میثم

 دیگه آره: من

 میشی من مال دیگه ماه یه: میثم

 پشیمونی؟ نکنه چیه: گفتم و خندید

 شی من مال تو که بگذره ماه یه این دارم دوست من اتفاقا نه:میثم

 من هب تو النا میدونی کنیم شوخی بخندی،باهم برام باشی اونجا تو خونم میام وقتی دارم دوس

 هات کارات،شوخیات،خنده با میدی انرژی

 باشه؟ النا نرو پیشم از هیچوقت: داد ادامه و من به کرد رو

 هم تو که شرطی به کنارتم همیشه من میثم نباش نگران: گفتم و بهش زدم لبخند یه منم

 باشی همیشه

 نکرتیم بست در. عمر آخر تا که ما: میثم

 خندید اونم خندیدم

 بریم شو بلند دیگه خب: میثم

 میکنه سرمو بابات خونه نبرمت اگه ۸۲ ساعت: گفت و کرد اشاره ساعتش یه

 بریم میخوایم که گفتیم و کردیم پیدا رو ها بچه رفتیم و شدم بلند

 ماهان به رسیدم آخر در و کردم خدافظی همه از من

 ...خدا هی
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 ما با امدین امشب شدم خوشحال ماهان آقا خدافظ: گفتم روبش

  نشد که بار این باشیم هم کنار بیشتر که میگیم بهتون هم بعد دفعه حتما آره: گفت میثم

 خدافظ دیدمتون شدم خوشحال: گفتم بود لبش رو پوزخنده یه کردم نگاه نگار به

 عزیزم خدافظ: نگار

 ببینمتون بعد دفه میشم خوشحال خدافظ: گفت و گرفت میثم دست ماهان

 یه نیم ساعت بعد رسیدیم خونه شدیم ماشین سوار رفتیم خالصه

 ماهان#

  بود میخ میثم و النا روی نگام

 کنم کاری نمیتونم من ولی میشم عصبی میبینمش میثم کنار کال

 نمیتونی؟ چرا

 میزنه صدمه بهش نگار النا طرف برم اگه

 باشی اینطور میخوای کی تا خب

 بره نگار وقتی تا

 میره؟ بنظرت

 نمیدونم

 امدم خودم به نگار صدای با که بودم فکرا توهمین

  عزیزم ماهان: نگار

 چیه؟: من

 داره کارت یاشار آقا بریم بیا کردم صدات یساعت کجاست حواست: نگار

 بریم:  من
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  هانا و یاشار پیش رفتیم

 ؟ ببینم بگو خب خب: گفت یاشار

 بگم؟ باید رو چی:  من

 کنی معرفی کامل بود قرار: گفت و کرد اشاره نگار به

 میکرد نگامون داشت نگارم

 هستن عبادی نگار ایشون: گفتم من

 بقیش گفتی اینو خب: یاشار

 کنیم ازدواج هم با قرار جان ماهان و من: داد جواب زدتر نگار که بگم خواستم

 ...داشتیم کم همینو

 میگفتی هم ما به نبود بد داداش: هانا

 دیگه ببخشید شد یهویی عزیزم: من

  مبارک برحال نکن ناراحت خودتو رفیق نداره عیبی: یاشار

 ممنون: گفتم بیحوصلگی با من

 نمتونبی می بعدا خدافظ بریم باید دیگه ما: گفتم یاشار و هانا به رو و گرفتم نگار دست بعد

  خودم با کشید نگار و

 شد کنده دستم یواش جان ماهان: نگار

  بیا سریع: من

 دبو چی پرتا و چرت این: گفتم و نگار به کردم رو شدن سوار بعد شدیم که ماشین نزدیک

 یمیدون خوب خودتم نگار ببین...کنم ازدواج تو مثل ای هرزه با بخوام بکنم غلط من گفتی؟

 میگیرم رو تو من که شو قضیه این بیخیال پس باهاتم من چرا
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 وستانهند یاد فیلت باز دیدی رو النا نکنه چیه،چیه حرفا این عزیزم اوا: گفت خونسردی با نگار

 نگشتتا حتی بزارم ببینی خواب تو پس برسم عشقم به من نذاشتی تو گفتم که من آره؟ کرد

  بخوره النا به

 ...عزیزم فهمیدی

 بگیری؟ انتقام میخوای: من

 فهمیب تا بیارم سرت میخوام و کردی باهام که کاری فقط من عشقم نذار انتقام اسمشو نه: نگار

 کشیدم چی من

 چی یعنی عشق میدونی اصن تو تووو هه: من

 میدونی تو که ای اندازه همون: نگار

 چهب یه مثل حاال: گفت و بوسید کوتا و آروم و لبام رو گذاشت لباش و شد نزدیک بهم بعدش

 ..افت بی راه خوب ی

 نگار ی خونه دم رسیدیم بعد ساعت ربع

 داخل؟ نمیای: گفت و من به کرد رو شه پیاده خواست

 دارم دانشگاه هم فردا خستم خونه برم باید نه: من

  عزیزم باش: نگار

 عشقم بخیر شب: گفت بوسید گونمو

 رفت و شد پیاده

 ....لعنتی

 خونه سمت رفتم و دادم گاز

 هه الکیش عشق اون به میکردم فکر نگار به همش راهتو

 داشتم عالقه بهش زمانی که بودم احمق واقعا من
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 داد رد جواب راحت اون کردم خواستگاری ازش وقتی یادم

  داره دوست رو دیگه یکی: گفت چرا پرسیدم وقتی

 میداد بازی منو داشت اون

 مسخرس واقعا

  نبود خودم دست کارام کال شدم عصبی فهمیدم وقتی

  بزنه بهت دست نداره حق کسی منی مال تو: گفتم بهش

 توروخدا دارم دوست اونو من ماهان نمیتونی، تو ولی: نگار

 نمیزارررررم نمیزارم من آشغال شو خفه: من

  زدم داد

 شد همینم و نرسه میگفت که کسی به که کردم کاری

  کردم زندانی خونه تو اونو من

 کرده خیانت بهش نگار کنه فکر پسره اون که کردم کاری و

 خترد یه اون میکرد فکر نمیدونست هرکی زد حرف نگار با طوری کرد باور چون گرفت نقشم و

 خیابونیه

  شد خورد نگار هه

 االن لیو اونموقعه البته میکرد خوشحال منو این و نشد ولی کنه ثابت خودشو کرد تالش خیلی

 ....کردم اشتباهی چه میفهمم میکنم فکرشو که

  فایدس بی فهمید نگار وقتی

 ترکیه رفت و گرفت بلیط من چشم از دور مخفیانه

 ....االن تا برنگشت دیگه و
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  متنفرم ازش کامال من که حاال زمانی چه و

 هک امد فقط بود فهمیده اونم....نیست نگار منه قلب تو که کسی ندارم دوست نگار االن من

 میشه موفق داره هه که بگیره انتقامشو

 خونه رسیدم

 بودن خاموش همه چراغا داخل رفتم و کردم پارک حیاط تو ماشین

 باشه خواب باید هاکان االن احتماال

 تخت رو کردم پرت خودمو و اتاقم تو رفتم

 میشد؟ من مال النا میشد چی

 بیخیال پس میکنه ازدواج داره اون

 عاشق که نگار از اون اینطوره؟ من زندگی چرا چرا؟ میشه دیگه یکی مال داره اون میدونم آره

 ...که النا از اینم بود دیگه یکی

 میکنی اذیت خودتو فقط اینطور نکن فکرشو

 ....نمیتونم ببینم کسی کنار رو النا نمیتونم من کنم؟ چیکار میگی پس

 النا#

  عقدمونه روز فردا

  میشی من مال فردا که زده زنگ بار صد میثم االن تا

 ..دیگه دیونس

  بگیرم فردا ی واسه لباس یه تا امدیم شیوا و من االن

  باشه خودمون ی خونه شد قرار

  خواستم خودم اینطور البته نکردیم دعوت کسی زیاد ولی
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 دعوت اون ولی

  نمیاد ؟ میاد نمیدونم

  بیرون امدم فکر از شیوا صدای با

 چیه ها: من

  همش فکر تو میری جدیدا چته تو: شیوا

 میکنی اشتباه نه من؟ کی؟: من

 میاد بهت خیلی که بنظرم ببین اینو بیا باش،: شیوا

 ساده و شیک بود قشنگی لباس کردم نگاه کرد اشاره که جایی به

 زیبا نگار و نقش با کرمی دامن و کت یه

 پرو اتاق رفت و گرفتم لباس و داخل رفتیم

  گفت همینو اونم دادم نشون که شیوا به بود قشنگ میومد بهم واقعا لباس

 خریدیمش رفتیم خالصه

  شدیم خونه راهی ستش کیف و کفش از بعد

 ..... ولی بود چی نمیدونم داشتم خاصی استرس یه عجیب

 بود ۹ ساعت کردم نگاه ساعت شدم خسته چقد آخ خونه رسیدیم

 بودیم بازار االن تا۵ ساعت  از اووووف

 ستن؟نی گشنه خانوم عروس: گفت و داخل امد سینی یه با شیوا دیدم که بودم نشسته اتاق تو

 ....گرسنگی از میمردم داشتم شیوا گرم دمت آخ: من

 نگار#

 بخوره قصه ماهان نباید که همش بکشی زجر یکم توام که موقعشه جووون النا خب خب
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 میگیرم انتقاممو دوتاتون از من

 ماهان و النا بودم خیره جفتشون عکسای به

  بیاد در آب از خوب امیدوارم کشیدم ای نقشه

  که بودم فکرا همین تو

 دادیم انجام گفتینو که کارایی خانم: امد سیاوش

 کنی؟ چیکار باید که ونیمید خوبه،: من

  نباشید نگران خانم بله: سیا

 میده حدر اکسیژن داره زیادی کنید تمام کارشو فردا: من

 خانم چشم: سیا

  لبم رو امد شیطانی لبخند یه

 .....هه جون النا میکنی چیکار ببینم حاال خوبه

 النا#

 شدم خسته نشد تمام: من

 چقدر؟ هااا میزنی غر چقدددد اوووف: شیوا

 خو پکیدم میری ور بهم داری ساعته سه بابا خب: من

 تو دست از آرایشگاه بدبخت بکنی میخوای چی عروسی واسه آرایشگاه بری که فردا تو: شیوا

 کوه به میزنه

 ندادم جوابشو

  اه کرد عصبیم

 عقد واسه میاد عاقد دیگه یساعت
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 میشم میثم مال رسما امروز

  نمیدونم واقعا دارم احساسی چه نمیدونم

 نمیدونم حالتمو آرومم یا ناراحت،عصبیم یا خوشحالم

 !دارم ولی چیه مال نمیدونم دارم استرس میدونم فقط

  داخل امد هانا بعد یکم

 امدی شما عجب چه به به: من

 عوض لباس هی دخترا  عین شه آماده تا کرد اذیت چقد یاشار که نمیدونین بخدا بابا: هانا

  میکرد

 شه ظاهر خوب داره دوست خواهرش عقد داری داداشم چیکار خب: گفتم خنده با من

 ندیدمش؟ کجاست میثم ، النا راستی: هانا

 انگار داشتن کنفرانس ، میرسونه خودشو کرج گفت زدم زنگ پیش یساعت: من

 عروس ببین جانم ای: گفت و انداخت بهم نگاهی یه روم روبه امد و گفت اهانی یه هم هانا

 شده خوشگل چه خانممون

 خوشگلم خودم من اطالع( محز مهز مهظ محظ مهض) محض: من

 البته صد که اون: شیوا

 که میکردیم صحبت هم با خالصه

  داخل امد یاشار دیدم

  بفهمی میتونستی چهرش از اینو بود نگران

 داداش؟ چیشده: من

 میثم... النا: یاشار
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  گرفت شدت استرسم

 شده؟ چی میثم میثم؟: من

  نمیزد حرفی ولی یاشار

 خدا طور بگو بهم چیشده یاشار: من

 ....میثم: یاشار

 بیرون رفت و داد تکون سرشو

 شده؟ چی یعنی

 پایین رفتم دو با

 بودن خودشون تو همه

 چخبر؟ اینجا بگه بهم یکی میشه: گفتم بلندی صدای با من

 باش آروم دخترم: گفت و کنارم امد بابا

 چیشده؟ بگین بهم دمقین انقد چرا؟چرا چیشده بابا: من

  نمیزد حرفی هم بابا ولی

  حسابی بود ریخت بهم عصابم

  یاشار سراغ رفتم

 کجاست؟ میثم چیشده بگو خدا طور بگو یاشار: گفتم و گرفتم کتشو

 ....که....که زدن زنگ بهم پیش ساعت نیم میومد، داشت بود راه تو میثم: یاشار

 بگو خدا طور بگو چی که: من

 مرد میثم النا: یاشار

  گفت؟ چی کردم هنگ
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 چیشد؟ میثم

 نداره؟ امکان این نه

 میثم؟ چرا

 امدم خودم به یاشار تکونای با

  بوداااا ای مزه بی شوخی داداش: گفتم و کردم بلندی خنده آخر در و زدم لبخند یه

 آره؟ دیگه بود شوخی: گفتم و بهش کردم رو

 نزد حرفی ولی

  میریخت قطره قطره همینطور بود اشک از پر چشام

 میکنی؟ شوخی داری بگو بگوووو: گفتم داد با و گرفتم کتشو

 یاشار میگی چی زندس اون نداره امکان این

 باش آروم عزیزم النا: یاشار

 .....برم باید ببینم خودم چشای با باید برم میخوام من: من

  میبرمت بگی هرجا خودم عزیزم باشه: یاشار

  ببرم میثم پیش ببر منو خدا طور بریم: من

 میریم میریم باش: یاشار

 یاشار ماشین سمت کردم پرواز سرمو کردم شالمو

 داشت نگه بیمارستان جلوی که گذشت چقد نمیدونم

  داخل رفتم

  پرسیدم پرستار از

 باشه دروغ میکردم خدا خدا
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  زد پرستار که حرفی با ولی

 ....نفهمیدم چیزی و شد سست پاهامو دست

  بود سرم باال یاشار امدم بهوش وقتی

 امد یادم چی همه دوباره

 میدونی امشب؟ هاا؟چرا میثم چرا یاشار بشه اینطور باید چرا؟چرا: گفتم یاشار به رو گریه با

 یاشار نمیدونی بود خوشحال چقد

 نمیدونی

 ممیکرد گریه

 شم فدات کنی تحمل باید افتاده که اتفاقی باش آروم عزیزم: یاشار

 ...بود حیف که بخدا بود حیف چطوری؟میثم آخه چطوری: من

 بود ریخته بهم حسابی عصابم

  نبود خودم دست حالم کال

  بزرگ واقعا بود بزرگی شک

 میگذره میثم مرگ از ماه یه تقریبا

 نیستم سابق النای اون من دیگه

 ندارم حوصله اصال نمیتونم یعنی

  کردن خاکش چطور نفهمیدم اصال

 بودم شک تو

 ....ولی بیام در هوا و حال این از که میزنن حرف باهام و میان هروز هانا و یاشار

  من واسه سخته
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 ...میمیره دامادش عقدش شب که منی

 چی؟ یعنی این

 منه؟ تقصیر نکنه میگم خودم با همیشه

 شدم؟ مرگش باعث من نکنه

 میکنی؟ داغون خودتو فکرا این با چرا آخه

 ....نمیدونم نمیدونم

 بیرون رفتمو پوشیدم مشکیامو لباس رفتم و شدم بلند جام از

 روی پیاده میده آرامش بهم که چیزی تنها

  بیرون زدم خونه از

  رفتم و رفتم

  میکردم فکر بودم میثم با که خوشی روزای به

 بود روزایی چه هه

 بود خوبی پسر پسر این چقد

 نداشتم بهش حسی اینکه با

  بود گاهم تکیه...ولی

  ندارمش االن ولی

 دنبالم یکی کردم احساس که میرفتم راه داشتم همینطور

 دنمیز پر پرنده کردم نگاه سرمو پشت

 ...زدم توهم هه

 ..شد اضافه اینم دارم درد کم خودم
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 ماهان#

 «منتظرم خونه بیا امشب عزیزم»

  بیشعور بود نگار از پیام

 ندارم حوصلشو اصال داره چیکارم باز نمیدونم

 کنم خفش میخوام میوفتم النا اشکای یاد وقتی

 ....کردم خالص میثم من میگه بهم پرو پرو میاد آشغال

 چی؟ بفهمه النا اگه

 بفهمه نباید اون نه

 خودشه تو االنم و شد ناراحت میثم ی واسه چقد که میاد یادم وقتی شد خوبش میثم اصن

 کرده؟ پیدا عالقه بهش نکنه داشت دوست میثم النا واقعا نکنه میگم

 داره؟ امکان یعنی

 دیوار طرف کردم پرتش شدت با و بود دستم قهوه فنجون

 ....لعنتی

  بود ۵ کردم نگاه ساعت

 نگار پیش رفتم و برداشتم کیفمو و شدم بلند

 رسیدم بعد ساعت ربع یه

  داخل رفتم

 بشین بیا امدی عزیزم: نگار

 مبل طرف کرد راهنمایی منو

 نشست کنارم اونم و نشستم
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 داری؟ چیکارم بگو خب: من

 حاال میگم عشقم داری ای عجله چه: نگار

 میرم یا میگی یا: گفتم و شد خراب عصابم

 داد چرا میگم، باشه، باشه: نگار

 میزنی 

 بگو پس: من

  اتاقش تو رفت و شد بلند

 بود دستش تو عکس چندتا امد وقتی

 طرفم کرد پرت عکس یه و رو روبه امد

 کشتمش من ، رفت این: گفت

 لعنتی بود میثم کردم نگاه عکسو

  بکشی زجر اینا از بیشتر باید تو میدونی: داد ادامه

 چیه؟ منظورت: من

 میفهمی خودت بیخیال عزیزم وای: گفت و زد لبخند یه

 هااااا کنی چیکار میخوای عوضی بگو: زدم داد

 میفهمی خودت که گفتم نزن داد: گفت و تکی کاناپه روی نشست خونسرد خیلی نگار

 گرفتم هاش نُچه از یکی که طرفش کردم حمله

 بخدا میدونی خودت بیاری النا سر بالیی اگه بخدا ولی کنی چیکار میخوای نمیدونم: من

 عوضی هرزه میکشمت

 میزنه حرف داره زیادی بیرون ببرینش: نگار



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 239 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  آباد کجا نا به کردم حرکت و ماشین سوار رفتم

  میرم کجا دارم نمیدونستم اصال

 ؟ کیه نگار بعدی هدف  که فکرم این تو همش

 النا به زدم زنگ و برداشتم گوشی و کردم پارک کنار ماشین

 الو: کرد بلند پنجم بوق با

 میگم چی ببین کن گوش النا: من

 شده؟ چیزی: گفت نگران النا

 فقط میکنم خواهش نرو هیجا تنها باش خودت مراقب فقط بشه داره امکان ولی نه هنوز: من

 نرو جایی

  بشنم صداشو این از بیشتر نمیخوام کرد قطع و گفتم اینو

 .....خونه سمت رفتم کردم حرکت دوباره

 هاکان#

  شدن زیاد خیلی شرکت کارای

 داشتیم باهم سفارش تا سه دو روز چند این تو

 شده شلوغ سرمون واقعا

  آیناز به شد کشیده ذهنم که میرسیدم کار به داشتم بودم دفتر تو

 قول به البته مشکوک یجای به و کرد چک رو جا همه بار آخرین ی واسه که روز آخرین به

  خودش

 میگیری سخت شما و درست این خانم که باهاش کردم کل کل کلی و رسیدیم

 ....و نه گفت اونم
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  شد راضی تا زدم حرف باهاش انقد هه

  بیرون امدم فکر از

  بود ۵ ساعت کردم نگاه ساعت

 شدم خسته

  رفتم و برداشتم کیفمو

 حرکت و شدم ماشین سوار

  بودم راه تو

  دنبالم کسی کردم احساس

  کردم زیاد سرعتم یکم

 میکنن تعقیبم که شدم مطمئن دیگه بود دنبالم میرفتم جا هر

  میخوان چی و کین نمیدونم

  نداشت فایده ولی کنم گمشون که کردم سعی

  فرعی یه تو پیچیدم

  بود بست بن خوبم شانس از

  بکنم نمیتونستم کاری

  ایستادم

  طرف امد و شد پیاده اونا از یکی

  کرد پیادم بزور

 میخواین؟ چی هستی کی شما: گفتم

  نزدن حرفی
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  که برم در دستشون از که کردم تقال

 ....نفهمیدم چیزی دیگه و زمین افتادن که شد چی نفهمیدم

 ماهان#

 میکردم نگاه تیوی داشتم بودم خونه

 بود۱ ساعت به خورد چشم

 میزد زنگ میومد دیر هروقت عجیبه نبود هاکان از خبری

  بهش زدم زنگ و برداشتم گوشی

 ....بار سه دوبار یبار

  نداد جواب

 ...نکنه افتادم نگار حرف یاد یهو

 

 نگار زدم زنگ

 جاااانم: برداشت

 کجاست؟ هاکان: گفتم عصبی صدای با من

 بمیرم الهی خونه؟ نیومده هنوز آخی: نگار

 کجاست؟ هاکان گفتم: زدم داد

 میپرسی؟ من از تو میزنی،داداش داد چرا اوووو: نگار

 کجاست؟ نمیدونی یعنی: من

 بیهوش اون ؟ چیه میدونی ولی پیشمه االن میدونم،اتفاقا چرا چرا: نگار

 نمیزارم زندت بیاد سرش بالیی اگه بخدا روانی ی هرزه: زدم داد دوباره
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 خوبه؟ یاشار؟ آقا از چخبر زدی،راستی داد که باز: نگار

  کرد قطع گفت اینو

  اورد هجوم نگرانی بازم

 یاشار زدم زنگ

 داداش سالم: برداشت هانا

 کجاست؟ خوبی؟یاشار عزیزم سالم: من

 داشتی؟ کارش حموم رفته یاشار مرسی خوبم: هانا

 دایی عشق بپرسم،راستی احوال و حال خواستم عزیزم نه: گفتم و کشیدم راحت نفس یه

 چطوره؟

 چطوره؟ ،هاکان داداش خوبه: گفت و خندید هانا

 میرسونه سالم خوبه: من

 باشه سالمت: هانا

 نداری؟ کاری دیگه خوب: من

 خدافظ داداش نه: هانا

 خدافظ: من

  میز روی کردم پرت گوشی

 کنم؟ چیکار حاال

 خوبه؟ حالش هاکان یعنی

  خدا ای 

 کنم تحمل نمیتونم دیگه من



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 243 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 نداشتم مدرکی که بود این بخاطر نگفتم پلیس به که االنشم تا

 ....افتادم راه به و شدم بلند

  میکنن سعیشونو تمام که گفتن اونا قضیه گفتن و کالنتری به رسیدن از بعد

 خونه رفتم راحت خیال با منم

 میکنن ردیابی گوشیم میدونستم

 بود خوب خیلی این

 نگار به زدم زنگ دوباره

 بگو؟ کارتو: گفت و داد جواب تند

 کجاست؟ هاکان: من

 میفرستیم برات الششو شد اذیت که یکم نباش نگران میگم بهت فکردی واقعا: نگار

 کرد قطع و

  عوضی آشغال

 بودم اینا النا خونه دم امدم که خودم به

 ؟...آخه اینجا امدم چرا

 باشه خودش مراقب که چیه قضیه بهش   بگم بزنم زنگ  النا به باید

 کن اضاف توام داره مشکل کم خودش اون

 النای اون دیگه میشه تر ضعیف و تر الغر داره هروز دیدمش دانشگاه تو امروز ها میگی راست

 نیست همیشه

 نیست کمی چیز داد دست از شوهرشو دیگه بله

 شد خورد عصابم
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 زدم داد

 نبودددددد شوهرش اون

 داشت دوسش ولی

 نداشت

 داشت

 مطمئنم نداشت نه

 هه

 النا به زدم زنگ و شدم وجدان بیخیال

 شده؟ چیزی ماهان الو: پیچید نگران ولی بیحالش صدای بوق دو با

 در دم بیا: من

  کردم قطع

 امد تا ایستادم ای دیقعه۸۱ یه

 کردم بلند شیشه برخورد صدای با که بود فرمون رو سرم

 نشست و کردم باز در بود النا

 خوبی؟: من

 بپرسی؟ ازم اینو امدی: النا

 آدمیه چه نگار بگم امدم نه: من

 نگفت چیزی کرد نگام

 گفتم بهش رو امده پیش جریانای ی همه منم

 بزنه صدمه بهت میترسم باش خودت مراقب میکنم،فقط خواهش نگو کسی به: گفتم و
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 میکرد گریه داشت کردم نگاش

 چی؟ بخاطر

 ؟....کی بخاطر

 میکنی گریه داری چرا االن: من

 میثم: گفت کلمه یه

  ریخت بهم عصابم

 میکنه فکر بهش داره هنوز

 داشتی؟ میکنی؟دوسش فکر بهش هنوز تو: گفتم

 داشتی؟ زدم داد

 نگفت چیزی کرد نگام فقط

 نبیرو برو: من

 برو: گفتم بگه چیزی خواست

  کردم نگاش رفت

 اینطوره؟ بخاطرش النا االن که بود کرده چیکار میثم بودم فکر این تو

 رفتم افتادم راه فکر بجای

 

 چطوره؟ حالش االن یعنی افتادم هاکان یاد راه توی

 .....یا زندست اصن

 النا#

  کرده نگران منو خیلی ماهان حرفای
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 بکنه کارایی همچین کرده جرئت که کیه نگار واقعا

 افتادم آخرش حرف یاد

 *داشتی دوسش*

 بگم بهش خواستم

 بدم جوابشو خواستم

  نشد زد که دادی اون یعنی نتونستم ولی

 بودم؟ میثم عاشق من که میکنه فکر االن یعنی

 دیگه آره

 بکنه فکرو این نباید خب

 بگی بزنی زنگ بهش چیه نظرت

 نمیشه که اینطور خب نه

 خفه خواهشا پس

  بود گرفته درد حسابی سرم

  بود سنگین حرفاش

 بردن هاکان که گفت اون

  بردنش کجا یعنی

 کنم خفش میخواد دلم بود نگار تقصیر میثم مرگ که فهمیدم وقتی

 چندی؟ چند خودت با بپرسم میشه

 شدم خسته متضاد احسای این از  بخدا

 کنی چیکار میخوای
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 نمیدونم

 داری؟ دوست کدومو بپرسم نمیدونی،میشه هی که تو اوووف

 میگفت من دل ولی بود عالی پسر واقعا میثم ماهان، یا میثم ؟ کدوم واقعا ؟ داشتن دوست

  ماهان

 داری؟ دوسش هنوز چی االن

 کنم منحرف ذهنمو ای دیگه چیز با نمیخوام کنم فکر هاکان به باید فقط االن دیگه بسه

 شدی کالس چه جانم ای

 زدم حرف کالس با چه میگفت راست گرفت خندم خودمم

  داشتم امتحان فردا

  میزنم ورق هی بود جلوم کتاب

 نمیخونم هیچم

 ندارم خوصله نیست حسش

  بود ماهان درس

 میکنه قبولم

 خودت جون آره

 نمیکنه قبول خب نه

 ....خوندم نشستم فکر این با

 کردم نگاه اتاقم دیواری ساعت به و کردم بلند سرمو گرفت درد گردنم

 خوندماااا چقد اوووف بود۸۱

 شم بلند شد باعث شکمم قور و قار صدای
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 کرده درست چی شام مامان نمیدونم

  پایین رفتم

 میدید تیوی زدم،داشت صدا مامان

 مامان گشنمه: من

 بخور برات کردم گرم غذا آشپزخونه برو عزیزم: النا

 آشپزخونه سمت رفتم و گفتم ممنونی یه

  بود پلو زرشک غذا

 غذام این عاشق

 خوردم ولع با

 اتاقم تو برگشتم دوباره و شستم بشقابمو تمام وقتی

  افتادم هاکان یاد

 ماهان به زدم زنگ و برداشتم گوشی

 بگو: کرد بلند بوق یه با

 نبود بلد کردن سالم پسر این اوووف

 نشد؟ خبری هاکان از: من

 داری؟ دوس اینم نکنه نگرانشی؟هه چیه: گفت بود چطور نمیدونم که لحنی یه با

  دیونس چشه این وااا

 کردم سوال فقط من ؟ شدی دیونه: من

  خوبه حالش: ماهان

 خوبه: من
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 کنم قطع نداشتم دوس

 داری؟ ای دیگه کار: ماهان

  نه: من

 کن قطع پس: ماهان

 خدافظ: من

  نشنیدم جوابی

 کردم قطع

 خیلی سخته ماهان با زدن حرف

  گوشه یه گذاشتم گوشی

 خوابیدم و روم کشیدم رو پتو

 مشد بیدار ۵ ساعت نزدیکای صبح

  صبحانه خوردن و لباس تعویض از بعد

 شدم دانشگاه راهی

 داخل رفتم و کردم پارک ماشین رسیدم وقتی

 کالس سر رسیدم ساعت سر

 بود نیومده هنوز استاد

 شیوا پیش نشستم

 النا؟ خوبی: شیوا

 چطور؟ خوبم: من

 که؟ همنیطوری،خوندی: شیوا
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 کرد اشاره کتاب به جملش با همزمان

 بدبخت خسیس نچ نچ نچ نمیدم، تقلب بگی که پرسیدی اینو: من

 بابا پرسیدم همینطوری نه: گفت و خندید 

  بود تنها گوشه یه دنبالش گشتم افتادم کاوه یاد

 هاااا خودشه تو خیلی اینم جدیدا

 امد استاد که پیشش برم شم بلند خواستم

 صندلیش رو نشست و کرد تقسیم رو ها برگه

 نوشتن به کردیم شروع هم ما

 نوشتم رو همه تقریبا بود آسون

 زرنگ چه آفرین

 استاد طرف رفتم و کردم بلند رو برگه

 گرفتش بهم کردن نگاه بدون دادم بهش

 ننداخت بهم نگاهی نیم حتی کالس سر امد وقتی از کال

 ...میکنه عصبی منو این

 ناراحته؟ من دست از نکنه

  بیرون زدم کالس از

  خودش واسه میره داره کاوه دیدم که موندم منتظر یکم

 طرفش دوییدم و زدم صداش

 شده؟ چیزی کاوه: گفتم و بهش رسیدم

 باشه؟ شده باید چیزی نه: کاوه
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 دمقی خیلی جدیدا نگو دروغ من به کاوه: من

 هستااا بهم حواست خوب: گفت من به رو و کرد ای خنده تک کاوه

 شده؟ چی ببینم بگو حاال: من

 کنم؟ سخنرانی واست ایجا بشینم که نداری انتظار: کاوه

 کجا؟ پس: من

 چطوره؟ همیشگی شاپ کافی: گفت و خندید کاوه

 عالیه: گفتم و زدم لبخند یه منم

 فعال میبینمت ۱ ساعت خوبه: کاوه

  رفت و

  بود شده تمام انگار امتحان

  ریئس دفتر سمت رفتم

 داخل رفتم و زدم در

 میخوای؟ چی: گفت دید که منو

 شد؟ پیدا هاکان: من

 شه پیدا که بود نشده گم: ماهان

 چی؟ یعنی: من

 نشده گم یعنی پس نگار پیش میدونیم وقتی اینکه یعنی: ماهان

 کجاست االن نگار که نمیدونین ولی میدونی: من

 لواسونه ویالهای از یکی تو زدن ردشو که دادن خبر بهم صبح اتفاقا: ماهان

 عالیه خوبه خیلی: گفتم و زدم لبخند منم
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  نگفت چیزی کرد نگام

 بپرسم؟ سوال یه میشه: پرسیدم ازش بود سرم تو که فکری

 بپرس بعد بشین اول: ماهان

  نشست اونم و نشستم

 واقعا؟ بود چی کارا این از نگار  هدف: گفتم

  شد موفقم که بده زجر تو و من خواست: ماهان

 داشت؟ دوس میگفتو که کسی اون انقد یعنی: من

 شاید: ماهان

 بپرسم؟ دیگه سوال یه عجیبه،میشه: من

 البته: ماهان

 داری؟ دوسش..دو هنوزم تو...تـ بپرسم خواستم..خواسـ چیزه..چـ...اممم: من

 نگار منظورت: ماهان

 کردم تایید سر با

 داره؟ تو به ربطی چه من نداشتن و داشتن دوست: ماهان

 داره ربطی چه میگفت راست

  نده جواب باشه پرسیدم همینطوری: گفتم بیارم کم نخواستم

 ....زد صدام که بیرون بیام خواستم شدم بلند

 کن صبر: ماهان

  ایستادم
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 گروگان برادرم که باشم داشته دوست و کسی میتونم میکنی فکر تو: امد حرف به دوباره

 دلیلی؟ هیچ گرفته؟به

  رو ما نه میده زجر خودشه داره مسخرش انتقام بخاطر اون

 هیچه من برای اون بیارم اسمشو میگره عقم حتی دیگه واقعا من

 بود منطقی حرفاش

 برسم چی به میخوام واقعا پرسیدم ازش سوالو این چرا نفهمیدم هنوزم ولی

 بود؟ چی سوالت پرسیدن دلیل: امد خودم به صداش با که بودم فکر همین تو

 پرسیدم همینطوری که گفتم: من

 واقعا؟:  باال پرید ابروش تا یه

 آره: من

 ولی بود کی ببینم میخواست دلم خیلی خورد زنگ ماهان گوشی که بیرون برم خواستم

 بیرون امدم و شدم بیخیال

  بود ۸۸ ساعت کردم نگاه مچیم ساعت

  نبود ولی گشتم شیوا دنبال رفتم

 رفته کجا وا

  بهش زدم زنگ و برداشتم گوشی

 النا جانم: کرد بلند که بود پنجمی بوق

 کجایی؟: من

 کوهیار پیش: شیوا

 رفتی؟کی: من
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 میشه ساعتی نیم یه: شیوا

 من؟ پس: من

 دانشگاهی؟ هنوز مگه: شیوا

 نمیدونستی؟: من

 رفتی کردم فکر تو جون به نه: شیوا

 فعال نشم مزاحم خب باشه: من

 ...نمیدونـ النا ببخشید: شیوا

 بای فعال باش خوش نیست مشکلی نه:  حرفش وسط پرسیدم

 بای: شیوا

  کردم قطع

  دانشگاه خروجی سمت رفتم

 حرکت و شدم ماشینم سوار

  نداشتمرو خونه حوصله

  بود تنگ یاشار و من خلوت واسه دلم بود شده تنگ بام واسه دلم

 یاشار زدم زنگ و برداشتم گوشی آنی تصمیم یه تو

 برداشت دیگه که بود دهمی بوق

 میزنم زنگ ساعته یه هاااا تو کجایی: گفتم بزنه حرف نذاشتم

 ودمنب بیکار عزیزم مطبم زدی،سوما زنگ یبار همین تو بابا چیه یساعت سالم،دوما اول: یاشار

 ؟ نشی خسته جان ای میکنی کار توام ا: میگم شوخ حالت با من
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 ردیک ما از یادی شما چیشده ببینم بگو حاال هستم،خب مواظب گلم نه: گفت و خندید یاشار

 ؟

 جونم داداشی: من

 حرفتو بگو عر عر ما بابا ای: یاشار

 بام؟ میای: من

 االن؟: گفتو کرد سکوت یکم

 داری؟ میتونی؟وقت: من

 عزیزم وقتم تو برای همیشه من: گفت مهربونی با یاشار

 همیشگی جای منتظرم،بیا بیا پس: من

 بای میام گلکم باشه: یاشار

  بام واسه روندم من و کرد قطع

  رسیدم تا گذشت یکم

 بود متعلق یاشار و من خلوت به فقط که ،جایی همیشگی جای رفتم

  آبیش رنگ به آسمون به دوختم چشم بودم منتظر و نشستم صندلی روی

 میکنم پیدا آرامش میکنم نگاه آسمون به وقتی آرامشش به

  خنک و بود دی اواخر بود خوب خیلی هوا

 سررررد که هم شبا

 چطوره؟ من آجی: شنیدم صداش که بودم فکرا همیم تو

 چطوره؟ ما داداش خوووب: من

 نمیشه این از بهتر هست که آجیش با عالی: یاشار
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 چطوره؟ داداش فسقل: من

  منتظرشم چقد نمیدونی النا وای: یاشار

 عمشه جوجوی همینطور منم: میزنم لبخند

  میزنه لبخند اونم

 بودی؟ دانشگاه: یاشار

 چطور؟ آره: من

 بودش؟ ماهان: یاشار

 اهوم: من

 !!!عجب: یاشار

 شده؟ چیزی: من

 میپیچونه کردم احساس زدم زنگ ماهانم به ندارم خبری هاکان از هست روزی سه دو نه: یاشار

  هم تو رفت خود به خود اخمم

 عشقس و خودت و من فعال داداشی بیخیال: من

  میخند و میکنه نگام

 داریم کوچیک راهپیمایی یه که شو بلند خانم تنبل خب: یاشار

 میرم راه کنارش و میشم بلند ذوق با منم

 النا خوشحالم خیلی: یاشار

 چرا؟: من

 شیطونم کوچولوی خواهر خودم النای شدی االن آخه: یاشار
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 میشدم داغون چقد میخوری قصه که میدیدم اونطور وقتی نمیدونی: میده ادامه و میخندم

  تر ضیف و تر الغر قبل روز از هروز میدیمت، دفعه هر میریخت بهم عصابم

 قبل مثل شدی دوباره خوشحالم االن ولی: میزنه لبخند و میکنه نگام

  یاشارم های برادانه واسه میره قج دلم میخندم

 دنیا برادر بهترین دارم دوسش

  خوردیم باهم ناهارم و میزدیم حرف میگشتیم ۲٫۳ ساعت تا خالصه

  بود ۳:۳۱ ساعت رسیدم وقتی

  بودم خسته خیلی

  اتاقم رفتم راست یه

 ...خوابیدم و تخت رو پریدم و کردم عوض لباسامو

  ۵ ساعت میشم بیدار

  خوابیدم چقد اوه

  میوفتم کاوه با قرارم یاد یهو

  میپرم

  میپوشم لباسو میشورم صورتمو و دست تند

 میرم و میدارم بر گوشیمو و کیف

  میرم کجا که مامان به گفتن از بعد

 میوفتم راه میشم ماشین سوار

  میوفتم هاکان یاد

  ماهان میزنم زنگ
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 بله؟:  میداره بر سوم بوق

 سالم: من

 علیک: ماهان

 شد؟ خبری هاکان از: من

  کردن اذیتش خیلی نامردا خوابیده اتاقش االنم شد پیدا خوشبختانه بلههه: ماهان

 چیشد؟ نگار: میگم و میشم خوشحال خیلی

  داشت شکایت ازش که نیستم من فقط مشخصه اینطور گرفتنش: ماهان

 جدی؟: من

 ببرن براش سالی۸۱ یه جرایمش اون با احتماال آره: ماهان

 بای کنم قطع دیگه من سالمه هاکان شدم خوشحال خوب اها،خیلی: من

 بای: ماهان

 همین شده ماهان و من ی مکالمه

 شده چرت خیلی جدیدا منم زندگی

  شدی چرت خودتم

 همونم هنوز من بابا برو

 خواهر نیستی نه

 هستم

 نیستی

 هستم میگم کوفت

 بابا برو
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  بود امده کاوه داخل رفتم شاپ کافی به رسیدم

  سفارشات از بعد و نشستم رفتم

 دمقه انقد کاومون داش چیشده ببینم بگو خب: گفتم

 شدم آشنا دختری یه با میشه ماهی دو یه نقریبا من النا میدونی: کاوه

 ست مژده اسمش 

 ...فقط خوبیه خیلی دختر

 چی؟ فقط: من

  خودش و خودش شدن فوت مادرش و پدر یعنی نداره ای خانوده اون چیه میدونی: کاوه

 میترسم ولی دارم دوسش واقعا من

 چی؟ از: من

  خانواده رو حساسه خیلی ازدواج رو میشناسی و مامان تو: کاوه

  میدم تکون سرمو

 وصلت خانواده بهترین با داشت دوست بود حساس مسائل این رو خیلی عمه میگفت راست

 کنه

 داری؟ دوسش جدا: من

 پیشش من دارم دوست العادس فوق واقعا اون النا چیه میدونی آره: میگه و میزنه لبخند  کاوه

 مهمه خیلی برام اون هستم همیشه و پشتشم من که بدونه میخوام باشم

 شدی؟ آشنا باش چطور کلک ببینم بگو شده،حاال مرغا قاطی کاومونم داش پس خب: من

 منم بعد میرفت راه و میخورد هویج آب داشت اونم  روبودم پیاده تو خیاباون تو هیچی: کاوه

  روم ریخت هویجش آب و هم به خوردیم بعدش بود گوشی تو سرم
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 من اچر اینکه از میشه عصبی بیشتر من رو ریخته هویجش آب که باشه ناراحت اینکه جای به

 بریزه بشه باعث که خوردم بهش

  کردی لجنم کجاست حواست خانم گفتم بهش: گفت و خندید

  بود حیف هویجمم آب تازه چه من به شدی سبز جلوم تو نداره ربطی من به: گفت

  نداره خواهی معذرت قصد که دیدم منم اینکه خالصه بود خواهیش معذرت جای به

  بهش دادم و اوردم در سیشرتمو

 اعتس همین فردا و بشورش ببر روم ریختی که حاال گفتم بهش منم کرد نگام تعجب با اونم

 ...... و داد بهش زور به ولی نکرد قبول اولش بیار واسم همینجا

 شد شروع هویج آب با همچی پس داستانی چه عجب: من

  جورایی یه آره: کاوه

 یچیزی؟ فقط برسی بهش میکنم کمکت خودم داداش نباش نگران: من

 داری؟ دوسش گفتی بهش: دادم ادامه کرد نگام

  گفتم آره: کاوه

 ؟!!چیه من به نسبت حسش اون نمیدونم ولی: گفت و پایین انداخت سرشو

 میکنم درست خودم اونو نباش نگران: گفتم لبمو رو امد شیطانی لبخند یه

 چطوری؟: پرسید مشکوک کاوه

 ....دیگه حاال: من

  میده جواب همیشه و نداره حرف هام نقشه من میدونه خودش البته نگفت چیزی

 خانم مژده این وقت سر بریم بودیم بیکار که یروز شد قرار خالصه

 ...ببینمش شدم کنجکاو



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 261 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 خونه رسیدم۸۸ حدود ساعت

 گذشت خوش بود خوب ولی گشتم چقد امروز اوووف

  تخت روی  کشیدم دراز

  خالیه جاش چقد هی افتادم میثم یاد

 ....سراغش برم باید حتما فردا

 هاکان#

  شدم بیدار خواب از صبح

  بودم خودم ی خونه تو خداروشکر

 نمیشه آدم خود ی خونه هیجا آخی

  میکنه درد هنوز کمرم

 میزدن بد المصبا

 کنم فراموش باید شده که ماهانم بخاطر

  گفت برام دختر این ی قضیه کامل دیروز

 اسمش؟ بود چی

 نگار هاااا پگاه؟نه

  میگرخید ازش آدم بوداااا دختری عجب ولی

  بود وحشیا عین اخالقش ولی نداشت کم چیزی چهر لحاظ از

  کردم درست صبحانه خودم واسه و رفتم

  بود رفته انگار ماهان

 شرکت رفتم و پوشیدم لباسامو رفتم صبحانه بعد
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 فروشی موبایل یه رفتم اون از قبل

 شد خورد و شکست گوشیم ببند و بگیر این تو متاسفانه

  شدم شرکت راهی خرید از بعد خالصه

  امدن الهی خانم رنجبر آقای: گفت منشی که داخل برم خواستم

  افتاد یادم یهو... الهی الهی؟

 میگه خودمون آیناز جااانم

  داخل رفتم و کردم تایید سر با

  مبل روی بود نشسته

 کرد سالم و شد بلند دید که منو

 نجا؟ای بیاید شما شده باعث چی: گفتم بهش رو و میز روی گذاشتم کیفمو و دادم جوابشو منم

 برم و بدم بهتون مدارک این تا امدم: گفت میکرد باز کیفشو زیپ که همینطور آیناز

  گرفتم ازش مدارک بردم دستمو: من

 ...خوبه بود تاییدیه مهر

 واقعا ممنون: من

  میکنم خواهش اوه: آیناز

  برم باید من دیگه خب: گفت و کرد من منیکم

 چطورید؟ قهوه یه با: من

 ...بایـ من نه: آیناز

  نداریم نه: گفتم بزنه حرفشو نذاشتم

 ....بیارن برامون قهوه دوتا گفتم منشی به و رفتم و
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 النا#

  کردم شروع نقشمو که هست روزی سه دو یه

 خانم مژده پروژه همون

  پارک یه تو بود گذاشت قرار باهاش کاوه

  بود صندلی روی  مژده پیش رفتم منم

  شدیم آشنا بود اونجا خالصه و پیشش نشستم

  کنه معرفی بهم خودمونه کاوه قضا از که دوستشون قرار خانم مژده آخه میشم آماده دارم االنم

  خوبیه دختر کال دارم دوس خیلی رو مژده

  بود داده آدرس مژده که شاپی کافی به رسیدم و رفتم خالصه

  پیشش نشستم و کردم پیداش

 پسر؟ یا دختر نگفتی راستی کجاست؟ دوستت این پس خب: گفتم بهش رو

 کاوست اسمشم پسر: مژده

  جاااانم ای: گفتم گرفت خندم

 نیست میکنی فکر که اونطور نه: گفت که کردم نگاش مشکوک بعد

  جدی؟: من

 ... یعنی میدونی خب..خـ: مژده

  بزنه حرفشو نذاشت کاوه سالم صدای

  اه میومدی دیر یکم میشد چی پسر بهت چی بگم ای

: گفتم مژده گوش کنار یواش و کردم سالم بهش دیدم رو کاوه و کردم بلند سرمو خالصه

  خوشگله انقد دوستت بودی نگفته جووونم
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 نگفت چیزی ولی کرد اخم

 میکرد تعریف ازتون خیلی شما؟مژده خوبین: کاوه به رو من

  دارن لطف خانم مژده: کاوه

 دیگه؟ گفتم درست ، کاوه آقا خب: من

 کاوم من بله: کاوه

 گاوی کردم فکر اِ

 دانشجویین؟ شما میگم بله،: من

 میخونم کامپیوتر من بله: کاوه

 همینطور منم جالب چه جدی: گفتم الکی ذوق با منم

 تفاهمی چه: گفت و زد شیک لبخند یه کاوه

 بدین سفارش یچیزی چطوره میگم خب: وسط پرید مژده که میکردیم نگا همو داشتیم

 من مهمان آره اوه: کاوه

  خورد و سفارشات بعد خالصه

  خورد زنگ گوشیم که بگم چیزی خواستم

 داره؟؟؟ چیکارم.... بود ماهان کردم نگاه صحفش به برداشتم گوشیو

 الو: دادم جواب و رفتم خلوت یجای به و شدم دور ها بچه از ببخشید یه با

 کجایی؟: ماهان

 بگم؟ باید: من

 ؟ کجایی گفتم: ماهان

 بیرون امدم کاوه با: من
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 نگفت چیزی

 من؟ با داشتی کاری: گفتم

 بوققققققق

 کرد؟ قطع چرا وا

 !!!دیونست

 ماهان#

  بهش بودم زده زنگ امد که خودم به زدم زنگ بهش چرا نفهمیدم خودمم

  شدم خسته لعنتی حس این از اه

 نمیگی؟ بهش چرا خب

 نیست وقتش

 باشی نگران بخوای که نیست نگاریم نیست؟ چرا وقتش

 نمیگم

 جلو نمیری خودت چون نشو عصبی دیگه بردنرو النا اگه فقط باش

  شو خفه

 دیگه میگم راست

 منه مال النا

 تو نه بود اون مال النا االن بودش میثم اگه واال دیدیم هه،بله

  شد بد حالم  شدم عصبی

 ردیوا طرف کردم پرت و بود دستم که کتابی

  چشام رو گذاشتم دستمو و کشیدم دراز بودم نشسته که مبلی روی
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 بود مشغول حسابی فکرم

  رفت که نگار

 بگم النا به دارم که حسی نمیتونم چرا

 ؟ چی النا اصن

 داره؟ بهم حسی اون

 نه که معلوم هه

  امدی تو باز

  کنم چیکار خب

 نداره من به حسی اون میکنی فک چرا

  هستی مزخرفی آدم چون

 النا یا منی با تو

 حق با

 حق هه

 ....برد خوابم که بودم فکر مشغول همینطور

 کردم نگاه ساعت شدم بیدار

 بود صبح۴

 نمیبرد خوابم بخوابم خواستم

 آشپزخونه رفتمو شدم بلند

  کردم باز یخچال

 بستم دوباره
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 چی؟ واسه اینجا امدم اصال من

 اتاقم رفتم بیخیال

  نمیبرد خوابم

 بود تاریک هم هوا

 اوووف

  آنی تصمیم یه تو

 بیرون رفتم پوشیدم لباس شدم بلند

 آباد کجا نا به میروندم همینطور خیابون تو

  بام طرف رفتم

  ایستادم کردم پارک ماشین

  بود پام زیر بزرگ شهر

 بود زیبایی صحنه واقعا

 جلو به خیره

 جلوم امد النا ی چهره

  بره که دادم تکون سرمو

 پیچید گوشمتو صداش ولی

  خاطراتش

 شوخیاش

  کردناش اذیت

 بزار راحتم برو میخوای جونم از چی....لعنتی: زدم داد
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 میگفتی؟ دیگه یچیز دیشب که تو بره؟

  میگفت راست

 من مال لعنتی منی مال تو: زدم داد دوباره

 نیست روشن خودم با تکلیفمم گرفتخندم

 ....روندم شدم ماشین سوار

 النا#

  بودم خواب

  شدم بیدار خواب از صدایی با که

 ! کردم نگاه اطرافموو دور

  نبود کسی

 کردم روشن سرم باال چراغ

  نبود کسی

 ...امد صدا دوباره

  ترسیدم

 چیه؟ یعنی

  کجاست از صدا ببینم تا شدم ساکت

  پنجره به زسیدم تا زدم دور

  کردم بازش

  بود تاریک کوچه

  چنده ساعت نمیدونم اصال



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 269 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  میش و گرگ هم هوا

 میترسیدم اهوا از همیشه

 کردم نگاه رو کوچه تو

  مشکی ماشین یه به خورد چشم

 کیه؟ داشت برم ترس

  نبود معلوم ولی کردم نگاش دقت با

  کشیدم عمیقی نفس و بستم رو پنجره

 بخوابم خواستم بیخیال

  بود کرده هالکم کنجکاوی ولی

  شدم پشیمون پنجره طرف برم خواستم

  پایین برم باید

  پایین رفتم سرمو انداختم کالشو و کردم تنم سیشرتمو

  بود ساکت جا همه

 ترسناک فیلم شده اوووف

  بیرون رفتم کردم بازش حیاط در به رسیدم

 یهو که چرخوندم سرمو

 کردم برخورد ماهان ی چهره با

  کردم نگاش تعجب با

 مالوندم چشمامو یکم

  خوابم کردم فکر
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 بیدارم نه ولی

 من نه میزد حرف اون نه میکردیم نگاه همو همینطور میکنه؟ چیکار اینجا اما

  مرَضیه؟ چه خب

 خودش با منو و برد بازوم طرف به دستش که بگم چیزی خواستم کردم جور و جمع خودمو

 کشوند

 کرد حرکت و نشست خوپش و کرد باز ماشین در و

 میری؟ داری کجا: من

 نمیزد حرفی

 وایسا توام با: من

 سکوت بازم

 ...جات سر بتمرگ: کرد متوقفم صداش که کنم باز ماشین در خواستم

  ریخت بهم عصابم

 میکنن رویی زیاده داره دیگه این

 میزنه داد سرم حقی چه به اصن

 بیشعور

 جلو به خیره و بودم نشسته ساکت

 ببره کجا میخواد منو که بودم منتظر

 داشت نگه آپارتمان یه جلوی بعد یکم

 کجاست اینجا: من

 نزن حرف انقد شو پیاده: ماهان
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  شدم پیاده

 داد فشار ۴ ی دکمه و آسانسور سمت برد منو

 به ور و ایستاد کنار کرد باز و در و گذاشت کلید داشت نگه قهویی در یه جلوی منو رسیدیم

 داخل برو: گفت من

  نرفتم ترسیدم

 بست درم و داخل داد هل منو نمیخورم تکون دید که اونم

 ببر خدااا تورو خونمون ببر منو هااا کجاست اینجا اینجا،اصن اوردی منو چرا: زدم داد منم

  میکرد نگام داشت آرامش با اونم

  طرف امد یواش یواش

  که کنه چیکار میخواد بودم این فکر تو میکردم نگاش هی منم

 میبرد خودش با کولشو رو بود انداخته منو امدم که خودم به یهو

  هرکول توام با هوووی پایین بزارم میبریم کجا کن ولم: زدم جیغ

  نداد نشون العملی عکس هیچ ولی

 نزن حرفیمهیچ همینجا بشین: گفت و تخت سر انداختم و اتاقی یه تو برد منو

  میشن نگران نیست ببینم میشن بیدار اینا بابا االن خونه ببر منو بابا چی یعنی: من

  نباش اونا نگران: ماهان

  اینجا اوردی چرا منو بگو اصن: من

 میفهمی زودی به: گفت و زد لبخند یه

 دارم کار بیرون کن ولم بابا، ای: من

 اونوقت؟ چیه خانم سرکار کار: گفت کمر به دست و باال پرید ابروش تا یه
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 بیشعور میکرد مسخرم داشت

  جایی برم باید: من

 کجا؟: ماهان

  بدم جواب تو به باید من چرا چه تو به اصن: من

 میمونی همینجا نگی: ماهان

 میثم پیش برم میخوام: من

 سمت اورد یورش گفت که اینو

 آره؟ میکنی فکر بهش هنوز: ماهان

 آره؟: زد داد نگفتم چیزی من اما

 آخه بهش بگم چی کردم سکوت

 بپوسی تا میمونی اینجا انقد شد اینطور که حاال: ماهان

 نزدم سر بهش که ماه یه بخدا بابا خاکش سر برم نمیزاری چرا خب؟ چی یعنی: من

 میگیرم تصمیم بعد دادای هروقت منو جواب: ماهان

 حسی من ولی بود ای العاده فوق پسر میثم: دادم جواب اجبارا نیست بکن ول دیدم که منم

 نداشتم بهش

 برم بزار گفتم که حاال

 .....و سمت امد و کرد نگام

  کرد بلندم گرفت دستمو

 لبام رو گذاشت و لباش یهو و جلو اورد صورتشو بودم بغلش تو قشنگ

 کنم همراهی باهاش نخواستم
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 ؟ بزارم چی اسمشون رو ها بوس این نمیدونم

 عشق؟ یا هوس؟

 نبود روزم و حال این که داشت دوست منو اگه اون عشق هه

 ؟!چشه انگار حاال میگه همچین اووو

 ....ولی هیچی

 کن کاری یه حرفا این بجا

 عقب رفت که دادم هلش کنه ولم که کردم تقال و امد خودم به

 !داری ای خوشمزه لبای: گفت لبش رو لبخند با ماهان

 بخوری کوفت: من

 نگفت چیزی ولی خندید

 خاک؟ سر میبری منو: گفتم که بیرون بره خواست

 میکنم فکر روش: گفت و ایستاد یکم

  اوووف بیرون رفت گفت اینو

 «میکنم فکر روش» اوردم در اداشو

  اه اه چندش

  دقیقا کجاست اورده منو ماهان که اینجایی که بودم این فکر تو تخت سر کشیدم دراز

 ...برد خوابم که بود فکرا همین تو

 ماهان#

 کنم مالی ماست یجوری رو النا نبود باید اینا النا خونه رفتم

 خونه؟ اون تو بردیش چرا بپرسم میشه
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 نمیشه نه

 سریعتون گویی پاسخ از ممنون اها

 داخل رفتمو زدم و زنگ و خونشون دم رسیدم

 ؟ کردی گم راه ماهان آقا به به: گفت و استقبالم امد منوچهر عمو

 نیست؟ که بخورم،مشکلی شما با رو صبحانه کردم هوس هیچ: من

 پسر داخل بیا مشکلی چه بابا نه: عمو

  داخل رفتم

  کردم پرسی احوال و سالم ناهید خاله با

 میکردم مرور و بزنم میخواستم که حرفایی ذهنم تو و صبحونه میز سر نشستم خالصه

 شمال؟ رفتم خانم النا راستی: امدم حرف به باالخره

 انتخاب شمال به مسافرت دوهفته یه به دانشگاه از آخه: دادم ادامه که میکردن نگام تعجب با

 تحقیقیه بیشتر مسافرتش البته شده

 برن؟ قرار کی نگفت،حاال چیزی نه: منوچهر عمو

 میرفتن باید صبح ۲ ساعت امروز: من

 نرفته؟ خانم النا یعنی: کردم اضافه تعجب با بعد

  النا اتاق طرف رفت شد بلند ناهید خاله

 !!نمیرفت جایی گفتن بدون اون عجیبه: گفت و امد بعد یکم

 نباشید نگران رفته یادش یا نکرده وقت شاید: من

  النا به زد زنگ کنم فک و تلفن طرف رفت ناهید خاله

 !نمیداره بر: گفت بعد یکم
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 زنگ بهش باهاشونه دوستا از یاسایلنته،یکی رو گوشیش یا خواب شاید نباش نگران خاله: من

 بده خبر خانم النا به   میزنم

 پسرم ممنون: خاله

 خاله خواهش: من

 ؟ اینجا بیای امد یادت یهو چیشد ماهان آقا خب: عمو

 شما؟ پیش میومدم همیشه افتادم،یادتون قدیم یاد خب داشتیم؟ عمو اِ: من

 نمیخوردی صبحونه من بدون بودی که تر یادم،کوچیک که بله: گفت و زد لبخند یه

 !شدی معرفت بی دیگه ولی: گفت و کرد شیرینی اخم یه بعد

 بیام بیشتر میدم قول ببخشید دارم کاری مشغل خیلی بخدا عمو: من

 بخور عمو،حاال باشه: عمو

  شدم ماشین سوار و بیرون زدم خونه از خالصه

 شد هل اینم خب

 سوال یه

 بپرس

 داری؟ چیکارش دوهفته؟

 زودی به میفهمی

  نچ نچ نچ

 ..دانشگاه سمت رفتم و کردم حرکت

 النا#

  شدم بیدار خواب از 



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 276 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  دیدم اهااا ساعتی یه دنبال گشتم

 خوابیدم چقد اوووف بود ۸۸ ساعت

 خونه آشپز تو رفتم شدم بلند

 ؟!کیه مال نمیدونم هنوز ولی بود شیکی و بزرگ خونه

 میفهمم باالخره بیخیال

  پُر چه اوه و کردم باز یخچال در رفتم

 هاااا جراح بابا این با من واال

  نامیدن انقد نمیره توش هم پشه یخچالمون

 هاااا شما جون به

 کنی انتخاب کدوم نمیدونستی بودااا میز چیز انقد

 خوردم و برداشتم رو صبحانه شکالت  رفتم

  خوشمزه چه امممم

 ...بودم نخورده بود وقت خیلی

 

 کنجکاویم پی رفتم خوردن از بعد

  نکردم پیدا خاصی چیز ولی گشتم رو اتاقا

 ؟!!پس چی یعنی ایششش بود فقل زرشک که اتاق آخرین به رسیدم

  شدم پهن کاناپه رو و پذیرایی تو رفتم بیخیال

  کردم روشن تیوی و برداشتم کنترل

 داشتن ماهوار آخی
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  بجورم خوبی آهنگ یه تا گشتم و گشتم

  بود توحی آهنگ ایوووول

  کردم زیاد صداشو

  بیرون نمیرفت صدا پس دارن دوجه ها شیشه که قبال بودم دیده

 خوندم باهاش

«« 

 دادش به برس گرفته قلب یه خواهش یه حرف یه بالش یه عطر یه

 رامب عشقت شده آرزو حاال ولی بودیم همه آرزوی شبام فکرت از شده پر درام فکرت از نمیتونم

 

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

 

 تهی حسین شدی دور ازم تا آهنگ تکست

 

 درام فکرت از نمیتونم پیشم نمیای باز دلگیرم میبینی میمیرم تو بی من

 درام فکرت از نمیتونم بمونی من بدونه نمیتونی هم تو میدونی میدونم

 

 نی خوب هیشکی واسم بدن همه نی خوب هیچی دیگه تو بعد

 موندی می کاش و نمیرفتی کاش پشیمونی هم تو میدونم
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 درام فکرت از نمیتوننم نده عذابم طوفانیه خونه نیستی بده دنیا این بده حالم

 

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

 

 گوشم تو باز میپیچه صدات شم دور تو از باز میام تا

 درام فکرت از نمیتونم آغوشم تویه میبینمت

 

 دادم تو به وجودمو همه دارم تو به من که احساسی

 درام فکرت از نمیتونم حالم خرابه من تو بدونه

 

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

 شد درد پر قلبم اومد بند نفسم شد سرد دستاتم شدی دور ازم تا

»»» 

  تمام که باش میخوندم همینطور

  میاد دست صدا دیدم یهو

  دیدم ماهان که طرف اون کردم رومو

 قشنگه صداتم: گفت

 واقعا؟: من

  آره: گفت لبخند با
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 میام االن کن صبر: گفت مکثی یه بعد

 برگشت دستش تو گیتار با بعد یکم و اتاقا از یکی سمت رفت بعد

 بخونین؟ میدی افتخار بنده به رادمنش خانم خب: گفت من به رو

 باش بخونم و بزنم خودم بزاری اگه: من

 بیا پس باش: گفت و کرد نگامیکم ماهام

  بزنم شدم آماده گرفتمش منم و سمتم گرفتگیتارو

  بزنم چی که کردم فکر یکم

 خوندن و زدن کردک شروع امد یادم اهااا

 

 گیج و هوایی به سر احساس این»»

 

 جنگ دنیا یه با افتی می در اینکه تدریح به میمیری اینکه

 

 عشقه

 

 خرابی و خوبی که احساس این

 

 بخوابی گریه با باید

 

 آهنگ یه با دلت میلرزه گاهی اینکه
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 عشقه

 

 خالی دلشوره این عشقه

 

 سالم یه فصلی هر تو میباره که شمالی ابرهای مثل

 

 نیمه و نصفه حرفای این عشقه

 

 چیمه همه نیست که اونی میگی

 

 وخیمه همیشه مثل بازم

 

 حالم

 

 عشق عشق عشق

 

 شدم تو خسته و خراب

 

 شدم تو دسته دارو که روزی از
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 شدم تو شکسته چطور میبینی

 

 کردی چه دلم با تو

 

 عشق

 

 عشق عشق عشق

 

 تو غم مال داره دنباله چه

 

 تو نم نم بارون همین میشه سیل

 

 تو آدم عمری یه شدم سادم من

 

 برنگردی که بری

 

 عشق

 

 همیشه هواست رو همه



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 282 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 

 نمیشه باورش حاال این

 

 میچسپه بهت که بهاره تو هوا مثل

 

 اعترافه بی اما

 

 عشق عشق عشق

 

 شدم تو خسته و خراب

 

 شدم تو دسته دارو که روزی از

 

 شدم تو شکسته چطور بینی می

 

 کردی چه دلم با تو

 

 عشق

 

 عشق عشق عشق
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 تو غمه مال داره دنباله چه

 

 تو نم نم بارون همین میشه سیل

 

 تو آدم عمری یه شدم سادم من

 

 برنگردی که بری

 

 «««عشق

 «لهراسبی علی از عشقه»

 !میدونم بعید خب ولی ماهان بفهمه آهنگ این از منظورمو امیدوارم بودمآهنگ این عاشق

  من به زده زول دیدم طرفش کردم رو

 ؟!!چشه وا

  نبود دنیا این تو معلوم ولی زدم صداش

 ؟ بود خوب صدام انقد یعنی جان ای

 نفس به اعتماد بابا اوه

 اینجوریاست دیگه بله

 زدم؟ ؟خوب بودی کجا: گفتم شد جمع حواسش که زدم صداش دوباره

 ...یهو
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  چشام تو زد زولو گرفت بازوم دوتا دستاش با و طرف امد یهو

 نمیفمیدم من ولی میگفت لب زیر چیزی هی

  میکرد نازم و صورتم رو گذاشت دستاشو از یکی

  من با میکنی چیکار داری تو: کرد زمزمه

 لبام رو گذاشن لباش و نزدیک اورد سرشو

  هااااا شده پرو جدیدا اینم

  نمیگم هیچی هی

 میاد بدت که نه

 وسط این میگی چی تو

 کنم همکاری باش گرفت تصمیم

  موهاش تو بردم دستام

 گردنم سمت رفت و شدم جدا لبام تز

 

 میشه نفره سه دونفرمون جمع نشم جدا ازش اگه دیدم

  شدم دور  ازش

  فکر تو میکردم حس نمیگفت چیزی ولی میکرد نگام کشید عقب اونم

 خونمون میبری منو کی ماهان: گفتم داد جواب تا زدم صداش

 مال،تاش رسیدی بگو خونتون به بزن زنگ: گفت اتاقش سمت میرفت که همیمطور و شد بلند

  نمیای هم دیگه هفته دو

 بست درو اتاقش رفت
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 !هفته دو اووووف

 خونمون میرم دونفره من دوهفته این تو مطمئنم بابا

 بچس منظورم دوم نفر

  بخدااا

 اون نه دارم جنبه من نه رسیدم نتیجه این به

  دوهفته اونم اینجا اورده منو چرا نمیدونم من اصال

 ؟؟!!آخه چخبره

 ؟!داره چیکارم اصال

 بیاره؟ سرم بالیی نکنه عالم خاک

 میاد بدت که نه

  دیگه حد این در نه

 بله اها

 مامان به بزنم زنگ تا تلفن سمت رفتم شدم بلند

 

 کرد بلند تا موندم یکم و گرفتم شمارشو

 بفرمایید الو: مامان

 النا منم مامانی: من

 میشم؟ نگران من نمیگی کجایی تو دختر: مامان

 بگم نشد دیگه مامان ببخشید: من

 راحته جات خوبی دختر،حاال تو دست از: مامان
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  خوبه چی همه مامان بله: من

  برس کارت به برو نشم مزاحمت عزیزم باشه: مامان

 خدافظ باش مراحمی عزیزم نه: من

 خدافظ: مامان

 کرد قطع

  کرده جاشو همه فکر ماهان این

 زرنگ چه

 ؟!داره من چیکار چرا؟؟ ولی

 میشم چل و خل دارم مردمااا فکر این به انقدر اووووف

 نیستی که نه

 وسط این میگی چی تو

 خوبی سالم میگم هیچی

 بابا برو

  کردم ماست و چیبس هوس آشپزخونه رفتم

  اتاقش تو شد محو رفت کال که ماهانم

 ایششششش

 تیوی پای رفتم و برداشتم ماست و چیبس یکم

  کردم پیدا ترسناک فیلم یه تا گشتم

  کردم نگاش نشستم

 فیلمیه عجب
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  میزنن گیوتین با سرش دختره بود صحنه یه

  بیرون پاشید خون عالمه یه اووووف

 پریدم جدا از متر یه من که امد ماهان صدا یهو

 چته کوفت درد مرض: گفتم بهش رو

 میکنی نگاه چرا میترسی انقد که تو: گفت و خندید

 نمیترسم نخیرم: من

 مشخصه کامال: گفت مسخرگی با ماهان

 میکنه مسخرم بیشعور گرفت حرصم

 نی کوچولو نی نخور حرص: گفت فهمید کنم فکر

  ندادم جوابشو

 حمام بود رفته پس میکرد خشک موهاش داشت دیدمش

 زدی؟ زنگ: شنیدم آشپزخونه از صداشو

 آره: من

 کردی کاری خوب اوکی: ماهان

  آشپزخونه تو رفتم شدم بلند

 کنی تعارف نمیتونستی بخوری کوفت ای میخورد میوه داشت بود نشسته

 اینجا؟ اوردی منو چرا: من

 ناراحته؟ مگه؟جات شده چی: ماهان

 چیه؟ دلیلش میکم نه: من

 بعد تا فعال بخور اینو بیا: گفت و سمتم گرفت سیب از تیکه یه
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  خوردم و گرفتم ازش سیبو

 میکنی؟ نگام اینطور چیه: گفت که میکردم نگاش هم در قیافه با

 چرا؟: من

 نپرس پس نداره جواب چرات: ماهان

  سمتم گرفت پرتقال تیکه یه اینبار

  خوردمش گرفتم منم

 دارم دوس خیلی میوه من کال

 کن زندگیتو نپرس انقد پس نداره ربطی تو به دلیلشم اینجایی دوهفته تا: ماهان

 نم؟ک زندگی غریبه تو پیش باید من چرا: گفتم کنارش صندلی رو میشستم که همینطور

 غریبه؟: گفت باال رفت ابروش تا یه

 غریبم؟ من

 بله شرعی لحاظ از: من

 ینجاا فقط بخوابی بغلم نیست قرار که تو خانم النا شرعی،بیخیال هه: گفت و زد پوزخند یه

 همین میمونی

  میشه اینم از بکشی حرف دیوار از اگه وای

 ایشششش نمیده پس نم المصب

 نیستم راحت من خب نه: من

 باشی اینجا مجبوری تو نیست مهم: ماهان

  بیشعور گرفت حرصم

  نی نی نخور حرص: گفت بوسید لبامو کوتا و آروم که بهش بگم چی بودم این فکر تو
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 کرد؟ چیکار این شد؟ چی هااا

  ندارین باور شما هااااا شده پرو میگم

 کردی؟ بود کاری چه این: گفتم بهش رو

 کار؟ کدوم: ماهان

 دیگه همین: من

 نمیاد یادم چیزی که من: ماهان

  بستم درم و اتاق سمت رفتم شدم بلند

  نه هاااا بوسش از امد بدم که نه

 اینجا؟ اورده منو چرا عصبیم این از بیشتر

 سرت تو خاک

 چرا

 نیومد؟ بدم میگی گوشش تو بزنی  بوسیدت وقتی اینجا جای به

 نه خب

 ای دیونه تو النا وای

 کنم چیکار خب

 شه باز فکرت ببوس ماهان برو شو بلند هیچ

 ایشششش

  بیرون زدم شدم خسته موندم اتاق تو یکم

  میومد تیوی صدای

  دارم دوست خیلی خوردم صبحانه شکالت اون از یکم آشپزخونه رفتم
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 میزد حرف داشت انگار میومد ماهان صدای

 نمیتوم امشب عزیزم نه: ماهان

_.... 

 درگیرم امشب که گفتم من گل: ماهان

-.... 

 میکنی درک منو که بشم فدات: ماهان

-.... 

 نداری؟ کاری گلم باشه: ماهان

-.... 

 عزیزم بای: ماهان

 !میده حرص منو بیشتر این بودم عصبی کم خودم کرد قطع

 میکردین؟ فکر چی بودین من جای شما حاال خب

 بود؟ کی اون که

 کیه؟ زندان،پس اون نبود که نگار

 چه؟ تو به

 چه؟ همه من به

 عشقشه شاید

 بود کجا عشقش اون شو خفه

 آخه میدونی چی تو داره شاید

  طرفش رفتم
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 بودیااااا نکرده رو استاد: پرسیدم عادی خیلی

 منظورت؟: گفت و کرد نگاهی نیم یه

 میگم تلفن: من

 شنیدی؟ پس اها: ماهان

  بود اتفاقی نبود قصد از خب ولی بله:من

  باش: ماهان

 بگیرم لباس بریم بگین داریم پیش در عروسی اگه: من

 جدی؟: ماهان

 آره: من

 خودتو کن آماده پس خب: گفت و زد پوزخند یه ماهان

 شد پنبه داشتم رشته هرچی حرفش این با

 حتما باشه: گفتم نباختم خودمو ولی

 ماهان#

  میبردم لذت النا خوردن حرص از

 دیگه شیطونی  خوب ولی کنماااا اذیتش نمیخوام

 بغلم افتا که خودم طرف کشیدمش و گرفتم دستشو بره که شد بلند النا

 کن ولم: گفت

 آخه؟ بری میخوای کجا: گفتم گرفتمش تر محکم

 گشنمه بخورم غذا برم میخوام: النا

 میارن دادم سفارش که اونو: من
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 کن بغل کنیو ازدواج باهاش میخوای که اونی برو برم میخوام کن ولم اه: النا

 میشه خوردنی میخورهااا حرص وقتی آخ گرفت خندم

 عزیزم کنم بغل رو تو دارم دوست من فعال ولی میکنم بغل اونم: گفتم

  میکرد نگام تعجب با

  لباش رو گذاشتم لبامو باسرعت گرفت خندم

 میذاشتم؟ مگه ولی بره در که میکرد تقال همش

  کشیدم عمیقی نفس و گرفتم فاصله ازش امد بند نفسم تا بوسیدمش انقد

 مجبوری؟ خب

 دارم دوست چه تو به

  میکرد نگام داشت اونم کردم نگاه چشاش تو

 ادهاستف سوء ازم ندارم دوست: گفت سرد و جدی خیلی شد بلند که ببوسمش دوباره خواستم

 استاد جناب شه

 بست شدت به در و اتاقش سمت رفت

 شد؟ چش

 شد؟ چش میگی تازه میزنی حرف خیالیت عشق با جلوش عزیزم

 بود دراودنش حرص واسه فقط بود الکی که اون خب

 نمیدونه که اون

  نداد حواب ولی زدم در اتاقش طرف رفتم

  کشیدم داز و اتاقم رفتم

 کردم ناراحتش ناخواسته
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  نبود ناخواسته همچینم

  بود دیگه چرا

 ...برد خوابم و بستم چشامو

 النا#

  میزنم زنگ مامان به هروز اینجام هفتس یه نزدیک

 نشدم کالم هم باهاش دیگه اتفاق اون از بعد نمیزنم حرف کال که ماهانم با

 ....منو بعد داره دوست رو دیگه یکی اون

 میاد بدم خودم از بودم بازیچش اینکه از اووووف

 حرفا این از و میکنی اشتباه که بگه بیاد منتظرم همش

 کلمه یه از دریغ ولی

  میکنم پایین باال هدف بی رو تیوی های شبکه

  ندارم هیچیو حوصله اصال

 شدم خوردن مشغول و برداشتم کیک تیکه یه آشپزخونه سمت رفتم و بستم تیوی

 ....امد ماهان بین همین تو

 سمت رفت و میز رو گذاشت کیفشو آشپزخونه داخل امد میخوردم کیکم داشتم توجش بی

  یخچال

  رفتو برداشت کیف آب خوردن از بعد کشید سر و برداشت آب بطری

 اینطوره؟ چرا این وااااا

  توجه بی بیشتر اون باشم قهر باهاش من اینکه جای به

 حاال؟ چیه فازش
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 عصبیه که قهر طرفش با شاید

 !کیه دختره همون بدونم اگه طرف،من ایشششش

 میکنی؟ چی بدونی گیرم حاال

 دیگه میکنم یکاری خب اِ..امممم...خب

 باش اها

  بزنم حرف باش برم گرفتم تصمیم

 نه کنماااااا آشتی که نه

 !اینجا اورده چرا منو ببینم میخوام

  داخل رفتم کردم باز در خودم نداد جوابی زدم در اتاقش سمت رفتم و شدم بلند

 تخت رو افتاده بیرونش لباسا همون با دیدمش

 چشماشه رو دستشم یه

 داری؟ کاری: ماهان

  آره: من

 ؟!قهری کردم فکر من: گفت و تخت رو نشست و شد بلند ماهان

 خواهی معذرت بیاد نداد زحمت خودش به میدونستاااا بیشعور

 رب کی شم،منو مشغول باهاش نیست شدم،گوشیمم خسته موندن اینجا از قهرم،فقط االنم: من

 میگردونی؟

 کرده؟ خستت موندن اینجا انقد یعنی: گفتم و کرد نگام یکم

  آره: من

  میبرمت شب فردا پس باشه: ماهان
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  بده خبر مامانت بزن زنگ

  بیرون رفتم و دادم تکون سر با

  خودم اتاق سمت رفتم

  تخت رو نسشتم

 ؟! کرد قبول راحت چه

 !عجیبه

 دیگه؟ جای ببر منو میخواد باز نکنه

 ...ببره کجا آخه بابا نه

 ماهان#

  النا تولد فردا که شدم متوجه امروز ولی بمونه هفته دو بود قرار

  خونه به امدن از قبل

 بگیریم جشن براش که کردم هماهنگ خاله با

  میاد دیگه هفته دو اون گفتم اولش اونا البته

 شده تمام کارشون میان فردا که کردم راضیشون بعد

 داریم پیش در عالی سوپرایز یه پس بره میخواد گفت امد که خودشم خالصه

 بیاد خوشش امیدوارم

 سوال؟ یه

 چیه؟ هم

 نداری؟ دوسش مگه تو

 دارم چرا
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 نمیگی؟ بهش چرا پس

 نشدم مطمئن اون از

 شی مطمئن تا بهش بگو خب خدا هی

 بگم؟ میگی یعنی

 بگو آره

 ....میکنم فکر روش

 خوابیدم و بستم چشامو و کشیدم دراز

  شدم بیدار بود ۴ ساعت نزدیکا

 خوابه اونم حتما نبودش النا خوردم میز چیز یکم رفتم

  بیرون رفتم و پوشیدم لباس خودم کردن سیر از بعد

 کنم ریس و راست شب فردا کارای باید

 بله؟:  خاله زدم زنگ

 خاله ماهانم: من

 پسرم سالم: خاله

 کردین؟ چیکار خاله سالم: من

 میان؟ فردا مطمئنی کردم،تو دعوتشون شب فردا واسه و زدم زنگ همه به من عزیزم: خاله

 نباشین نگران میارمش ترمینال از میرم خودم خاله بله: من

 پسرم نکنه درد دستت: خاله

 میدم سفارش میرم االن کیکم کنم،واسه قطع دیگه میکنم،من خواهش: من

 خدافظ فعال عزیزم باشه: خاله
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 خدافظ: من

 میشناختم که فروشی شیرنی یه طرف رفتم

  سفارش بعد و داخل رفتم رسیدم وقتی

 یاشار به زدم زنگ

 ماهان آقا دیدار مشتاق زده زنگ کی ببین به: کرد بلند سوم بوق

 میدونی؟ کهشبو فردا یاشار،قضیه نریز نمک: من

 چرا؟تو نمیدونم فقط میدونم بله: یاشار

 شدن فعال راداراش این باز

 همینطوری خب: راه اون زدم خودم منم

 داری؟ ای نقشه چه ما خواهر واسهبگو نداشتت،راستشو عمه جون: یاشار

 نداری؟ کاری میکنم اس برات آدرسشو میگیری کیک میری ۲ ساعت فردا یاشار: من

 میفهمم آخر من ولی بپیجون حرف هی توام باش: گفت و خندید یاشار

  خدافظ: من

  کردم قطع و

 میفهمید چیو همه میزدمااا حرف یاشار این با دیکه یکم

  کنن تعزیین رو خونه برن فردا که گفتم بهش و دیدم رو شیوا دانشگا تو صبح

  کرد قبول اونم

 بخرم؟ چی نمیدونم ولی بخرم کادو یه براش تا رفتم

 بخرم؟ چی یعنی همینم؟ فکر تو

 میاد خوششچی از نمیدونم شدم گیج اوووف
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  بگیرم کمک کسی از نخواستم

  افتادم گیتار یاد یهو

  گفت خودش اینو البته نداشت گیتار ولی بود بلد النا

 بخره نمیکرد وقت گفت

  میگیرم براش خودم خب

 ...شد حل کادو از ایول

 النا#

  امد ماهان که بود ۹ ساعت

 بپوش فردا واسه اینارو: گفتو طرف گرفت پالستیک یه میکردم نگاه تیوی داشتم من

 چی؟ واسه: من

 خونه؟ بری میخچای خونگی لباس با نکنه: گفت و کرد نگام

 میپوشیدمرو همونا فقط بود خریده بزام خونکی لباس دست چند یه ماهان میگفت راس

 مرسی باشه: من

 دیگه شبکه یه زد و برداشت کنترل کنارم نشست

 میکردماااا نگاه داشتم مثال: من

 کنم نگاه اینو میخوام منم: ماهان

  پرویی آدم عجب اوووف

 راستی: گفتم بهش رو افتادم تولدم فردا یاد

 چی؟: ماهان

 تولدمه فردا: گفتم ذوق با
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 مبارکه: گفت خونسرد خیلی

  ذوق بی ایششش

  بگیره کیک واسم بره اینکه جای به

  دارم ازش انتظارایی چه من اوووف

  بستم درو اتاقم تو رفتم شدم بلند

 یادشونه؟ منو تولد بابا و مامان یعنی بودم فردا فکر به

  شیوا؟ کاوه؟ چی؟ یاشار

 ؟!نه یا یادشه کوهیم نمیدونم

 ....بود پیشم گوشیم کاش اوووف

 شدم بیدار بود۸۸ نزدیکا  صبح

  نبودش ماهان بیرون امدم اتاق از

  افتادم تولدم یاد

 ...خب بود تولدم من امروز نیست زور اوووف

  خوردم یچی آشپزخونه رفتم

 ..... تیوی پای رفتم بعدش

  بود ۳ کردم نگاه ساعت

  نبودش ماهان بودااا عجیب

  نیومد یعنی

  بیشعور نیاد میخوام درک به اصل

  بود رفته سر حوصلم
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 ها دیونه عین میکردم نگاه دیوار و در همش

  تخت روی کشیدم دراز اتاق تو رفتم

  گذشته به شده کشیده فکرم

  ماهان و من دیدار اولین به

 بود روزایی چه بخیر یادش آخی

  میثم سمت رفت فکرم

  میرفت نباید اون بود حیف

 ....میثم

 ....برد خوابم و شد سنگین چشام

  بود ۵:۳۱ ساعت شدم بیدار

  خوابیدم چقد وای

  بیرون رفتم

 !عجب چه بود امده ماهان

 میریم؟ کی: گفتم و دادم سالمی بهش رو

 بریم باید کم کم شو آماده: گفت و طرف کرد روشو ماهان

  شدم آماده رفتم و کردم تایید سر با

  بود ۱:۸۵ کردم نگا ساعت وقتی

  بیرون رفتم و کردم سرم شالمو اوووف

 آمادم من: گفتم ماهان به رو

 خونه طرف رفتیم و شدیم ماشین سوار و رفتم هم با
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 ...رسیدیم بود ۹ ساعت

 اینجا؟ چخبره اوووو

 میکنه؟ چی اینجا ماشین همه این

 خبریه؟: گفتم تعجب با ماهان به رو

  شو پیاده: گفت و کرد نگام ماهان

  خونه طرف افتادم راه شدم پیاده

 همانا کردن باز در

 همانا کردن پرتاب طرف به که شادی برف و جیغ و داد

 شده؟ چی نفهمیدم اصال بود شوک تو

 ...نشستم رفتم

 طرفم امد یاشار

  شوک تو من خواهر لحظه یه ساکت ها بچه: گفت

 مبارک تولدت کوچولو النا: گفت من به رو

 نیست یادتون کردم فکر من..مـ: من

 نجش و مهمانی این ترتیب که بود ماهان این ولی بود یادمون ما اینکه اول ، زکی،خانمو: یاشار

 داد

 ماهان؟: تعجب با من

 بلههه: گفت لحنی یه با و باال انداخت ابرو یاشار

  ماهان طرف کردم رومو

 گرفتم خودمو جلو خب ولی میکردم ذوق داشتم بگماااا
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 جشن این بابت مرسی: گفتم

 نداشت قابلی: گفت شیک لبخند یه با

 بترکونیم بیاین بسه خب خب: گفت و وسط امد کاوه

  میز یه سمت بردن منو و وسط رفتن همه

  اینجا بشین خانم النا خب: گفت شیوا

 کمکتون بیام بزار نه: من

 نمیکردی کمک عادی روزای تو: گفت و انداخت نزن مفت حرف میگفت که نگاهی یه شیوا

 کنی؟ کار میخوای تولدته که حاال

  خونه آشپز سمت رفت و گفت اینو

 طرفم امد هانا بعد یکم

 کجان؟ بابا و مامان: گفتم بهش رو

 هور عمه خونه: هانا

 چرا؟ اونجا: من

 کنن خالی خودشونو جونا خوب خواستن آخه میایم مجلس آخر ما گفتن: هانا

 گفتم اهانی یه

 برات جشنی همچین داداشم که کردی چیکار بده شانس خدا واال: گفت لحنی یه با هانا بعد

 گرفت؟

  باال رفت ابروم تا یه

 کرده چیکار ما استاد با نیست معلوم: وسط پرید و امد شیوا که بدم جواب خواستم

 نیست ما بین هیچی  توهمین تو چه بابا کنین بس: من
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 هست؟ بینتون چیزی گفتیم ما مگه: گفت و کرد مسخره خند یه شیوا

 میزدن دستی یه داشتن بیشعور

 شدم دور اونجا از و گفتم بابایی برو یه منم

  کاوه پیش رفتم

  جوونی گاو: من

  من جان شو بزرگ دیگه بابا: گفت و کرد نگام

  هست که همینی: من

 کوچولو مبارک تولدت: گفت و دماغم به زد انگشتش با و خندید

  مرسی: گفتم و خندیدم

  جلوش گرفتم دستمو بعد

 چیه؟ یعنی داد تکون سرشو و کرد نگام

 کادوم؟: گفتم

 کادو پا یه دارم حضور اینجا که خودم من!باش خانمو: گفت و خندید کاوه

 بده کادومو نگو چرت: من

  گلم نیست وقتش االن ولی بابا باشه: کاوه

 گرفتی واسم شم مطمئن خواستم فقط خب: من

 بدبختی با بلههه: کاوه

  شد مانع دختری یه صدا که بدم جوابشو خواستم

 جان کاوه: دختره

  مژدس که این اِ کردم نگاش
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  بوسیدمش و طرفش رفتم

  کردی خودتو کار آخر: گفتم و زدم چشمکی کاوه به رو

 بلههههههه: گفت میگرفت رو مژده کمر دور که همینطور

 عزیزم مبارک تولدت جان النا: مژده

 گلم مرسی: من

  که میزدیم حرف هم با داشتیم

  شیم ساکت شد باعث یاشار صدا

  کنید گوش من عزیزای دوستانو خب خب خب: گفت و گرفت میکروفن

 چیه؟ وقت االن:  داد ادامه کردن نگاش همه

  دیگه بخور بخور وقت نبودین خنگ که شما بابا: گفت خودش کردن نگاش باز همه

 بیارین کیک آقا: گفت بلند بعد

  میز سمت رفت و گرفت و کیک شیوا و زدن دست همه

 ایستادم رفتم منم

  بود قلب بود خوشکلی کیک

 l love you بود نوشته روشم

 مبارک تولدت کوچولو النا بود نوشته فارسی به هم نوشته این زیر بعد

 کوچولو؟ میگن من به همش چرا وا

 ۲۳عدد روش گذاشتن رو ها شمع

  میکرد نمایی خود

 میخوندن هم با و کردنو روشنش
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 «مبارک تولدت»

 «مبارک تولدت»

 «باشی زنده سال صد تا کن فوت رو شمع بیا»

  دوسالم بچه کردم فک لحظه یه

 کاوه به خورد چشم کردم بلند سرمو خورد صورتم به که شادی برف با یهو

 نک فوت شمع نکن ترش بیارم،حاال درت گفتم فکر تو رفتی: گفت و کرد باز نیشش کاوه

  که کنم فوت خواستم و بهش زدم لبخند

 پریدم میکروفن با یاشار نه با

  ترسیدم بابا بود چت وااا: من

 ....نره یادت آرزو کنم یادوری خواستم نشو نارحت عزیرم: گفت و خندید یاشار

  کردم فوت شمع و کردم آرزو

 النا؟ بود چی آرزوت: امد کاوه صدا

 فضولی؟ چه تو به: من

  نگفت چیزی و خندید

 چیه؟ وقت حاال: گفت و گرفت یاشار دست از میکروفن کوهی

 کادوهااا: گفتم ذوق با من

 بخور بخور وقت دیگه نه: گفت و خندید کوهی

  زرشک

 کنیم؟ باز کادوهارو اول نمیشه حاال بخورین کوفت ای: من

  دیگه نه: کوهی



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 316 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  میکردم نگاش حرص با

 شد کادوها کردن باز وقت کردن جمع و خوردن از بعد خالصه

 هنوشت کیه؟امم طرف از ببین بزار خب خب: گفت و برداشت کاوه که بردارم رو یکی خواستم

 هانا طرف از مبارک تولدت عزیزم النای

 کردم باز و گرفتم رو کادو زد لبخندی هانا

 کردم تشکر و بوسیدم رو هانا بود چرم کیف ست یه

  گرفت برام نقره سرویس یه اونم بود یاشار مال بعد کادوی

  دارم دوس نقره خیلی من آخه

  کردم بارونش بوس و بغلش پریدم

  بود هاکان مال کردیم باز هم آخری کادو خالصه

  شیک و ظریف دستبند یه

  کردم تشکر ازش

  تمام ها کادو

 ماهان؟ پس

 برام؟ نگرفت کادو اون یعنی

 النا پرویی چقد

 چرا؟ وا

 این از بیشتر گرفت برات تولد بابا خب

 دیگس یچیز کادو خب

  امدم خودم به ماهان صدای با که بودم فکرا همین تو
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  کرد بهش رو

 مبارک تولدت: گفت و گرفت جلوم بزرگی ی جعبه یه

  کردم باز رو جعبه

 !بود گیتار نمیشد باور

 !سوال عالمت بود شده قیافم من و کشید هوووووو همه

  کردم تشکر ازش و امدم در شوک از

 امدن کادوهاشون با هم بابا و مامان اون از بعد خالصه

 بود گرفته آیفون یه بابا

  گرفت گردنبند یه واسم مامانمم

  العاده فوق یعنی بود عالی شب اون که خالصه

  مهمانا رفتن جشن شدن تمام بعد

  اتاقمو رفتم

  نداشت حد که بود خسته انقد

 برد خوابم نرسیده سه به و کشیدم دراز تختم رو و کردم عوض لباسامو

 

 *بعد ماه۲*

 باش آروم نیست چیزی باش آروم فقط نباش نگران افتم می راه دارم االن_

 برووو د و ماشین تو پریدم ، رفتم و پوشیدم لباس تند تند کردم قطع و گفتم اینو

  هوام تو کردم احساس آن یه گاز رو گذاشتم پامو

  رسیدم بعد ربع یه
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  زدم زنگ شدم پیاده زودی

  شد باز تیکی صدای بعدبا یکم

  اینا یاشار خونه بودم امده

  نکرد گوش خونمونااا بیاد گفتم بهش دیونه دختره داره درد همش آخری روز چند این هانا

  زدم صداش داخل رفتم بود باز در و خونشون دم رسیدم

  بود اتاق تو

 رو روبه ۸۱ مثبت های صحنه با نیام داخل؟ بیام ؟ اتاقی تو کجایی خونه صاب: گفتم بلند

 ندارم جنبه من باشم گفته شماااا

  میاد خنده صدا دیدم یهو

  اتاق تو رفتم بود هانا خنده

  النا بخدا ای دیونه: گفت دیدم وقتی

 خانم؟ عروس خوبی: گفتم کنارش رفتم خندیدم

  کن یکاری النا درد از میمیرم می دارم گفتی وای: هانا

  بیمارستان ببرمت شو بلند: من

  پایین بردمش تنشو کردم یچی و کردم بلندش نذاشتم کنه مخالفت خواست

  بیمارستان ترین نزدیک به روندم شدن سوار بعد

  تشکیالت و بستری بعد خالصه

 میخوابه خوشکل چه نازی سرش باال نشستم االن

  خوابیده ناز االن بهش زدن بخش آرام داشت درد که نه

  میگذره ماهی ۲ یه افتادم تولدم یا
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 فعال تمام که هم دانشگاه و درس

  دانشگاه نمیرم دیگه که ماه دو نزدیک

  شده محو کال که حاال میدیدم ماهان که قدرم همون

 ....هی

  عروسیشونه دیگه هفته یه هم شیوا و کوهی

  نگو که خوشحال انقد دیونه دختره

  کنن ندیدش شوهر سر تو خاک

  خواستگاری جون مژده واسه رفتن و کرد راضی هوری عمه هم کاوه راستی

  امد خوشش اول نگاه همون از دید رو مژده وقتی هوری عمه که بگم

  شانس بده خدا

 میبرم سر به ترشیدگی حال در کماکان من اما و

  خواستگاری بود رفته پیش روز چند هاکانم راااستی

  موندیم ماهان و من فقط دیگه بله

 اووووف نمیاد قدم یه بیشعور

  امد در صدا که بودم افکار همین تو

 دیدم را نگران ای چهره با یاشار که در طرف کردم رومو

 شد ادبی جملم چه جان ای

 هاااا فضوله خیلی عمه جوجه این جونم داداشی: گفتم و کردم سالم

  سوخته پدر رفته عمش رو: گفت و خندید یواش

  کنم انتخاب اسمشو من که واجب شد اینطور که حاال دیگه بلههههه: گفتم و خندیدم
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  بگم رفت یادم اینو بود پسر یاشار ی بچه

 کن انتخاب تو اصن کردی،باش شروع باز: یاشار

 کردم ماچش و بغلش پریدم گفت که اینو

  دارمااااا صاحب من بگیر فاصله ازم لوس ی دختره اه: یاشار

  خندیدم

  خونه برم گفت یاشار که موندم دیگه یکم

  کردم خدافظی ازش منم

 .....که بیرون بزنم بیمارستان در از خواستم

 میارن برانکاررو دارن حال بد بیمار یه دیدم هیچ که

 دیدم؟ ماهان کردین فکر نکنه چیه

  نداریم شانسا این از ما بابا نه

  خونه واسه روندم شدم ماشین سوار و رفتم

  رسیدم بعد ساعت نیم

 چطوره؟ هانا حال چیشده: گفت مامان خونه رسیدم تا

 نباش نگران جون مامی خوبه اینکه دوم سالم اول: من

 پیششه؟ کی شد،االن راحت خیالم: مامان

 نباش نگران هست یاشار: من

 منو شام جون مامی: گفتم که کرد نگام کردم صداش که بره خواست و گفت آهانی یه مامان

 رفت یادت

 کنم؟ گرم برات من بیام میخوای نکنه بخور کن گرم برو خب گنده دختر: مامی
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 نیومده؟ بابا بشم،راستی قربون نه: من

 داشت عمل: مامی

 آشپزخونه رفتم و گفتم آهانی یه

  خوردم و کردم گرم غذا

 کردم نگاه گوشیم ساعت به

 میاد خوابم چقد میبینم اووووف بود۸۸

 تخت رو پریدم و کردم عوض لباسامو و اتاقمو تو رفتم غذا از بعد

 برد خوابم نرسیده سه به

 ماهان#

  شدم بیدار خواب از

  بزنم هانا به سر یه برم باید امروز

  صبحونه خوردن از بعدو شدم بلند

  بیمارستان رفتمو شدم آماده

  اتاق طرف رفتمو گرفتماتاقشو شماره بود اونجا که پرستاری از

  داخل رفتم زدم در

 خودم کوچولوی خواهر به سالم: من

 دیدیم؟ رو شما ما عجب چه داداشسالم: هانا

 هانی بدم گوش زدنتو غر نیومدم دیگه نه اِ: من

 نیمگم چیزی بابا باش: گفت و خندید

 چی؟ تو گرفت زن هاکانم کنی؟ ازدواج خوای نمی ماهان: گفت بعد
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 داری؟ سراغ کسیو نکنه ؟ چیه: من

  میکنم پیدا بران بخوای اگه: هانا

  بیار بدنیا فنچولو این فعال تو باشی من فکر به نمیخواد عزیزم نه: من

 دایی؟ عشق میاد کی حاال

 دیگه بیاد باید فردا امروز نمیدونم: هانا

 کجاست؟ یاشار: من

 !نیومده هنوز خب ولی پیشم بیاد که النا زد زنگ قبلش ولی مطب رفت: هانا

  ندیدمش میشه ماهی چند فکرتورفتم

  بود شده تنگ براش حسابی دلم

 ببینمش نمیومد بدم

 گفتی؟ چیزی جانم: امدم خودم به هانا صدا با

 کجاست؟ هاکان میگم بودی کجا: گفت دار معنی لبخند یه با

 شرکته باشه؟ میخوای کجا: من

  داخل امد النا و شد باز در یهو گفتم که اینو

 رسیدم تا مردم ترافیک و شلوغ انقد که نمیدونی وای: گفت هانا به رو نبود من به حواسش

 من اسمشو گفتبهم دیشب یاشار راستی چطوره؟ عمه جوجو حال خوشگله خب اووووف

 نباشه فکرت تو چیزی یبار گفتم کنم انتخاب

  میزد حرف بند یه همینطور

  شد جمع حواسش که کردم اهمی اهم یه منم

 خوشحال برحال بودین؟ یا امدین؟ کی شما ماهان آقا اِ: گفت بعد و شد خیره یکم دید که منو

  دیدمتون شدم
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 !ندیدمتون وقته خیلی خوبین؟: من

 نبود حواستون شما ولی بودیم ما

 نگفت چیزیو پایین انداخت سرشو

  النا: گفت بهش رو هانا

 جونم؟: النا

 بزاری؟ میخوای چی اسمشو حاال: من

 نباشه غریب و عجیب تورخدا

 عالیهو خوبه خیلیم اتفاقا جونم نه: النا

 بگو؟ خب: هانا

 آرتیمان: النا

 چی؟ یعنی آرتیمان؟: هانا

 خانم؟ النا میگم مقدس،درست و پاک معنیش: گفتم من

 میده معنیو همین بله: گفت و کرد نگام النا

 آرتیمان میزاریم اسمشو پس خوبه قشنگه معنیش: گفت و کرد فکر یکم هانا

 نگفت چیزی و خندید النا

  داشت سلیقه چیز همه تو النا بود قشنگی اسم آرتیمان

 برم دیگه من جان هانا: گفتم هانا به رو

  ؟ آخه بری میخوای کجا حاال بودی: هانا

 تنهاست دست کنم کمک هاکان به یکم شرکت برم: من

 خواهشا کن فکر هم موضوع اون درباره: هانا
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 میکنم فکر باشه تو بخاطر: گفتم و زدم لبخند یه

 میگذره؟ چی برادر خواهر شما بین جان ای: گفت میکرد نگامون مشکوک النا

  کنی ازدواج باید میگم بهش بابا هیچی: گفت و خندید هانا

  میکرد نگام متعجب و شد محو النا خنده

  نگفت چیزی ولی

 ...هست دختر یه ماهان ببین: گفت من به رو هانا

  بده ادامه نذاشتم

  فعال میزنیم حرف هم با بعدا: من

 ....رفتم و

 النا#

  شم بیحال شد باعث هانا حرف بودااااا خوب حالم

  بغلش بپرم خواستم دیدمش وقتی

  بود شده تنگ خیلی براش دلم آخه

  افتادم هانا یاد

 ؟ داری اصرار چراتو نداره دوست خودش بگو آخه

 !!برات دارم نظر در دختر یه میگه تازه

 کیه؟ دختره این که اینم فکر تو

 کیه؟ واقعا

 النا؟ کجایی وای: کرد صدام هانا که بودم فکر تو

 چیه؟ ها؟: من
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 تشنمه: هانا

 میریزم برات االن باشه آها: من

  خورد دادم بهش و براش ریختم یکم و آبپارچ سمد رفتم

 فکری؟ تو چیشده؟: گفت بهم رو

 نیست چیزی نه نه من؟: من

 باشم؟ مطمئن: پرسید مشکوک

  بابا آره: من

 باش: هانا

  بود شده چیزی واقعه در

  ماهان کارای از شدم خسته دیگه

 نمیکنه؟ هیچکاری چرا نمیدونم

 ...نداره من به نسبت حسی هیچ اون اصن شاید که میرسم نتیجه این به دارم دیگه

  بودم هانا پیش عصر تا

  خونه رفتم منم امد که یاشار

  کرد تایید اونم گفتم یاشار به جوجومو اسم

  جانم ای جون آرتی

 خوابیدم و اتاق تو رفتم راست یه خستگی فرت از خونه رسسدم بود ۲ ساعت

 هانا#

 کنیم یکاری باید خودمون معلومه که اینطور نمیشه یاشار وای

 نیست روشن تکلیفشون هنوز اونا وقتی کنیم چیکار میگی: یاشار
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  بزنن حرف تا بگیرن قرار شده انجام عمل تو باید: من

 یممیکن درست اونم بیاد بدنیا بابا پسر این بزار اول پس باشه: گفت و فکرد یکم یاشار

 ...نگفتم چیزی و خندیو

 النا#

  شدم بیدار صبح

  میمونه هانا پیشو مطب نمیره بود گفته بهم دیروز یاشار

  بود ۹:۳۱ ساعت کردم نگاه ساعت

  شیوا به زدم زنگ و برداشتم گوشیو

  جون النا به به:  کرد بلند بوق دو با

 خانم؟ عروس چطوری: من

 کردی؟ یادی عجب چه چطوری تو عزیزم خوبم: شیوا

 باسل عروسیتون واسه هنوز من بازار بریم بیکاری میکنم،میگم یاد همیشه که من بابا برو: من

 نگرفتم

 میاد بدش کردن خرید از کی نه که چرا چشم به ای: شیوا

  کوهی بیچاره: من

 چرا؟ وا: شیوا

 میکنی شکستش ور نشده دوماه سر تو آخه: من

 بخواد دلشم تا بابا برو: شیوا

 ؟ بیام یا میای بیخیال خب: من

 دنبالت میام دیگه ساعت نیم تا من نه: شیوا
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  کردیم قطع و گفتم ای باشه

  شدم آماده رفتم

  روحم بی خیلی اوووف دیدم خودمو آینه تو

  لب به مالیدم و برداشتم صورتیمو رژ

 ...جانم ای شد چی جووون

 دنبالت امد شیوا بیا النااا: شنیدم  مامان صدای میرفتم خودم صدقه قربون که همینطور

 امدم مامان باشه: من

 افتاد راه و شدم ماشین سپار خدافظی از بعد و پایین رفتم

  که بودیم مسیر تو

 بپوشی میخوای وی خانما خانم خب: شیوا

 کوتا؟ یا بپوشم بلند لباس نمیدونم،بنظرت اممم: من

  میاد خیلی بهت بلند: گفت و کرد فکر یکم شیوا

 بریم بزن پس موفقم باهات آره: من

 داشت نگه پاساژ یه جلوی

  میگشتیم رو بوتیکا دونه دونه و شدیم پاساژ وار هم با

  بودم شده امید نا دیگه

  نبود چیزی که اینجا پاساژ یکی اون بریم نبود بهتر بنظرت شیوا: گفتم شیوا به رو

  کرد تایید شیوا

 الهیه تو بزرگ پاساژ یه سمت رفتیم و شدیم خارج پاساژ از هم با

 که بودیم گشتن حال در همینطور
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 زیبا بلند لباس یه به افتاد چشمم

  بود قشنگ خیلی

 کار هب زیبایی نگارای و نقش تورم روی و داشت تور پایین به کمر از و زانو باالی تا بلندیش

  بود رفته

  میپوشوند لختم پاهای تقریبا

  سرم فدای اونم که بود لخت تنش باال البته

 ..پرو اتاق رفتم گرفتم لباس و داخل رفتیم امد خوشش اونم که دادم نشونش شیوا به

  میکرد خودنمایی تنم رو خیلی میومد بهم واقعا پوشیدمش

 ببینم کن باز النا: گفت یواش و در به زد شیوا

  نیمیک نفله رو همه لباس این با که تو جانم ای: گفت و زد سوتی یه دیدم وقتی کردم باز درو

  نگفتم چیزی و خندید

 میگیریم همینو خوبه: داد ادامه خودش

 بیام کنم عوض آره: من

 بیرون زدم و شدم تعویض خودم مانتوی با بستم در دوباره و داد تکون سرشو

  میبرم همینو: گفتم بودن خانمی یه که فروشند به رو

 باشه مبارک عزیزم حتما: خانم

 قیمتش مرسی،فقط: من

 تومن ۲۵۱ نداره رو شما قابل: خانم

  بیرون زدیم حساب از بعد جلوشو گرفتم کارتمو منم
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 بریم بعدش بخوریم چیزی یه پایین شاپ کافی بریم بیا: گفت و کرد نگاه ساعتش به شیوا

 بگیریم کفش

  نمیخواستی چیزی خودت ولی باشه: من

 کنم پرو لباسم عروس مزن برم باید فقط نه: شیوا

 شاپ کافی سمت رفتیم و کردم تایید سر با

  سفارشات بعد

  خندیدیم و زدیم حرف هم با کلی

 ادافت میکردیم شیوطنی کلیو بودیم دانشگاه که روزایی به بحثمون که چیشد نمیدونم

  خندیدم کلی اونا آوری یاد با

  میکردیم اذیت رو استادا خیلی آخه

 میگذشت خوش چقد

  میشناختن همه رو ما اکیپ کال

  کاوه و شیوا و من

 بودش اشکان اوقاتم گاهی

  میگرفتیم کمک هم دیگه های بچه از ضروری مواقع در البته

  بود دورانی چه

 سالشه ۵۱ االن انگار میگه همچین حاال اووو

  امد یادم خب نه

 باشه

 بریم؟: کرد بیرون افکارم از منو شیوا صدای
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 بریم آره: من

  دادیم ادامه گشتن به دوبارهو شدیم بلند

  کفش گشتن به

 کرمیه لباسم که اونجایی از خب

  داره مشکی حاشیای و

  باشه مشکی کفشم گرفتم تصمیم

 میومد بنظرم

  نبود دلم به لیو پوشیدم و کفش جور هزار رفتیم

  کردم انتخاب یکیو باالخره تا

  خرید بعد

  بیرون زدیم پاساژ از

  کردم پخش چمنارو خودمو من  و رفتیم بود پاساژ روی روبه پارت یه

 نگفت چیزی بود خبر با کارام این از کال هم شیوا

  کنارم نشست اونم

 گرفتی؟ مونده آریشگاه وقت هنوز البته تمام دیگه شما کا خانم خب: شیوا

  گفتی شد خوب نه: من

 میگیریم وقت میریم بعد باشه:  شیوا

 تیکهو مزاحما منظورم)کردن استقبال ازمون خوب هم ایرانی خردمند مردم و نشستیم یکم

 (بود هاشون

 لباس مزن رفتیم و ماشین طرف رفتیم و شدم بلند یکمی بعد خالصه
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  جانم ای عروس لباس چقد اوووف

  بپوشیم رو اینا از یکی هم ما میشه کی

 میترشمااا دارم جدی جدی

 فهمیدی؟ تازه

 سرمتو میکوبی و چیز همه همش چرا تو

  من؟ کی

  تو خود بله

 کرد قبولش باید تلخه اونم حقیقته،که خب

 بابا برو

 شد ثابت یکی روی و مزن از بیرون رفت چشم که میکردم نگاشون همینطور داشتم

 میبینم؟ دُرست بود؟ خودش

 باهاش؟ کیه دختر اون ماهان اون اگه چی؟ یعنی

 طرف میرفتن بیرون بود زده مزن روی به رو شاب کافی از سرخوش خیلی دختری یه و ماهان

 ماهان ماشین

 ؟؟؟...بود کی یعنی

 کرد صدام شیوا که بودم فکرا همین تو

  بود کرده خواستنیش خیلی بود پوشیده که لباسی پیشش رفتم

 میشد عروس داشت خوبم دوست عزیزم

 شدی ناز خیلی عالیه: گفتم و بهش زدم لبخند یه

  نگفت چیزی و خندید
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 کنه عوض که رفت آخر در و زد دید آینه تو خودشو یکم

 کیه؟ دختر اون که بودم این فکر تو کماکان من و

 .....اون ولی طرفمون بیاد تا ماهانیم منتظر بگو رو ما

 اصن شدم دپرس کال

  بودم دیگه دنیای یه تو من ولی میزد حرف مدام شیوا

  ذهنمه تو همش دختره اون و ماهان تصویر کال

 بود؟ کی یعنی

  اوووف

 تو؟ چته: گفتم و کردم نگاش زد جیغ شیوا دیدم یهو

 کجاست؟ حواست هاااا میزنم حرف کی با دارم ساعت دو: گفت و کرد نگام عصبی هم شیوا

  شد پرت حواسم لحظه یه خب نکن ترش حاال بابا اوووف: من

  کرد مشغول رنندگی با خودشو و بهم کرد عصبی نگاه یه هم شیوا

  نزدم حرفی دیگه منم

 که ردمنک درگیر خودمو زیاد پس میره یادش بعد یکم و نیست دلش تو هیچی شیوا میدونستم

  بیارم در دلش از

  ماهان سمت ذهنمکشید دوباره

  کنم فکر بهش نباید من نه واااای

  داشت نگه ماشین که بودم افکار همین تو

 کردم نگاه برم و دور

 خونمون بودیم رسیده
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  دارم کار گفت ولی تو بیاد کردم دعوتش و کردم تشکر ازش

 داخل رفتم برداشتم وسایلمو منم

 و تتخ رو پریدم کنم عوض لباسامو اینکه بدون و اتاقم تو رفتم راست یه بودم خسته خیلی

 برد خوابم

 ماهان#

 پیشش بودم نرفته بود وقت خیلی آخه دوستام از یکی شاپ کافی بودم رفته

 دانشگاه استادای از یکی دیدم حقی خانم که بود اونجا

  شرکت رفتم بعدش و رسوندمش تنهاست خودش دیدم که منم

  شلوغ سرمون و بود شده زیاد سفارشات جدیدا داشتیم کار خیلی

  افتادم هانا حرف یاد کار حین در

  ازدواج وقت گفت که

 نمیشه اصال چرا نمیدونم ولی میخوام وقته خیلی من بابا ای

 نه یا داره القهع بهم اونم آیا نمیدونم نمیشه رمدستگی هیچی النا رفتار از

 نه؟ یا بفهمم باید خب

  بش بگو تو خب

 بفهمم باید نه

 کن ازدواج من با ماهان بگه بیاد داری انتظار نکنه

 بده نشون سبزی چراغ یه باید ولی خب نه

 ندیدی تو داده نشون شاید

 داده؟ نشون یعنی داشت امکان اینم شاید
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  کرده درگیرم زیادی اه

  کنم کار نمیتونم افکار این با

  هاکان اتاق سمت رفتم و برداشتم کیفمو شدم بلند

  بود کار مشغول داخل رفتم و زدم در

 نمیای؟ کنم استراحت برم میکنه درد سرم خونه میرم دارم من: گفتم

  دارم قرار آیناز با امشب من برو تو نه: گفت و کرد نگاه ساعتش به هاکانم

  بیرون رفتم دادم تکون سرمو

 تنهام هنوز ولی کردم پیدا اینکه با من و کرد پیدا جفتشو هاکانم که خوبه

  خوابیدم و کردم عوض لباسامو و خونه رسیدم

  که بودم بیداری و خواب رویای تو

  خورد زنگ گوشیم

 بله: دادم جواب و کردم پیداش تا دنبالش گشتم دست با

 بدووو امد دنیا به کوچولوم پسر که بیا بدووو ماهان وااای: گفت هیجانی خیلی بود یاشار

 ؟ من جون میگی؟ راست چی: گفتم پریدم جا از یهو

 بیا آره آره:  یاشار

  کرد قطع و

  داشتم ذوق خیلی وای

  دایی میگه من به که هست یکی یعنی جونم ای

  دادم خبر هاکان به هم راه تو بیمارستان سمت به رفتم و شدم آمادن تند تند

  میاد آیناز با گفت اونم
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 رفتم عمل اتاق گفت پرسیدم پرستار از نبودش ولی هانا اتاق نزدیک داخل رفتم و رسیدم

  عمل اتاق سمت

 النا حتی بودن همه

  میزاشت سرش به سر داشت یاشار پیش بود نشسته

  کردم سالم همه به

  داد جوابمو اخم با النا که

 بزارم؟؟ دلم کجای اینو اخم حاال اوووف

  بعد ساعت نیم تقریبا

  بود بغلش که نی نی یه و امد پرستار صدای

  شنیدم جیقی خفیف صدای حین همین تو

 الناس دیدم کردم رومو

 میپرید باال پایین هی بود کرده ذوق ها دوساله بچه این عین

  گرفت خندم زدگیش ذوق این به

  کردیم زیارت بودن منتظرش همه که پسری شازده و رفتیم خالصه

  بود ناز خیلی

 اتاقش بردنش بود بیهوش که رو هانا بعد یکم

 بعد ساعت دو

 میگفت چیزی هرکی و بودیم شده جمع هانا تخت دور و اتاق تو همه

 بودن امده آینازم و هاکان

  میزد حرف هانا و النا با داشت آیناز
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  کرده انتخاب کسیو خوب هاکان مطمئنم بود خوبی دختر

  ننداخت بهم نگاهی نیم حتی هنوز که هنوز که النا و

 !چشه نمیدونم

 کنه شوهر میخواد شاید

  زدی زر تو باز

 بود احتمال یه خب

  نزنی حرف میشه سرت تو بخوره احتمال

 خو چه من به میکنه خالی من سر عصبانی بابا برو

  نگاه یه از دریق ولی النا سمت بردم نگاهمو دوباره

  اوردن رو نی نی بعد یکم

 بده شیرش خواست هانا

  باشن راحت که بیرون زدیم همه

 از مردم بخدا بخرم چیزی یه بوفه این برم من مامان: گفت مامانش که شنیدم رو النا صدای

  گشنگی

  رفت و گفت و این

 چشه بپرسم که بود وقت بهترین

 بیرون بیاد النا تا شدم منتظر و بیرون زدم اون از قبل من

 داشتی؟ کارم: گفت و کرد نگام ایستادم جلوش و سمتش رفتم بهش خود چشم

 چته؟: من

 چمه؟: گفت و باال برد ابروش یه النا
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 میکنی؟ دوری ازم چرا: من

 میکنی اشتباه من؟ کی؟: النا

  رفتیم راه شونه به شونه دنبالش به منم رفت و گفت اینو

 شده؟ چیزی: من

 نه: النا

 ناراحتی؟ چرا پس: من

  نیستم: النا

 جدی؟: من

  نیاین دنبالم میشه رنجبر آقای: گفت و ایستاد جلوم ندارد جوابی

 ؟ چته بپرسم میشه: من

 هیچی که گفتم: النا

 مشخصه کامال: گفتم و زدم خند پوز یه

 سوپری طرف رفت و نگفت چیزی و کرد نگام

 نمیگه هیچی اون اینجور نمیشه

  کنم؟ چیکار

  بیخی بنظرم

 خفه یکی تو

  نگرانم بگو منو

 نکرده الزم

  میده لفتش داره عمد از بود مشخص نیومد ولی ایستاد یکم
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  بقیه پیش بخش داخل رفتم

 بودی؟ کجا: کوهیار

 بخورم هوایی بیرون رفتم: من

  داد تکون سرشو

  بیمارستان از رفتیم همه بعد ساعت یه

 منوچ عمو خونه رفتن هم هانا و یاشار

  خوابیدم و اتاقم رفتم خونه رسیدم وقتی

  بود صبح۴ اووووف کردم نگاه ساعت

 هانا#

  شدیم مطمئن وقتی بعد اینور من اونور میزی تو کنیم شروع باید نقشمونو

  میکنیم شروع کامل خب

  کنیم فتل میخوایم انگار میگی همچین خانمم: یاشار

 میگیره مسخره چیو همه این دست از خندیدم

 پیششااااااا برو: من

 میرم باشه عزیزم چشم: یاشار

 النا#

 آرتیمان گذاشتن من میل به جوجومو اسم

 میکنم نگاش دارم جلومه االنم

  بستن چشاش

 فداش جوووونم ای
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  زد صدام هانا

  اتاقش تو رفتم و کردم بغل رو بچه

 (خوابیدم من کن نگاه مامانی سالم) خوبیدم من نداتون مامانی شالم: من

  دارم حرف باهات بیا گهوارش توی بزارش: هانا

 بگو عزیزم جانم: گفتم هانا به رو  گذاشتمشو

 نداری؟ عالقه کسی به تو الن: هانا

 چیه؟ منظورت: گفتم گیجی با

 ...میثم هنوز میکنم احساس آخه پرسیدم همینطور ندارم منظوری: هانا

 :  حرفش وسط پریدم

  نیست میکنی فکر تو که اونطور نه

 برام وکسی نکنه ببینم بگو حاال: پرسیدم ازش شیطون بعد و بهش زدم لبخند منم کرد نگام

 داری؟ سراغ

  دیونه ندیدت شوهر سر تو خاک: گفت و خندید هانا

 خندید اونم خندیدم

 زمین گذاشتش کرد چیکار باهاش نمیدونم  و برداشت گوشیشو

 کلک؟ گفتی چی آقاتون به: من

 بود؟ یاشار میدونی کجا از تو: هانا

  نمیگیری تحویل کسیو اون از غیر تو آخه: من

 میزنم زنگ تو به یاشار از بیشتر که من بابا برو: هانا

 ؟!نیست یادم من چرا پس کی؟: من
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  شد بلند جونم آرتی گریه صدای حین همین تو

 باشه تنها پسرش با که بیرون رفتم منم شد دادن شیر مشغول و کرد بغلش هانا

 ...خوبم من چقد

 ماهان#

  شرکت کارای مشغول و بودم اتاقم تو

  شد باز در یهو که

  باال پریدم منم

  خنده از مرد دیدم که یاشار

 پس؟ بود چت پسر مردم وای: گفت

 دادی سکته که منو آخه بود امدن طرز چه این بیشعور: گفتم و بهش کردم عصبی نگاه

  شدی کنم فک که شی گیر غافل گفتم: یاشار

  خنده کرد شروع و گفت اینو

  گرفتم خودمو جلوی ولی میگرفت خندمم و بودم عصبی

 بیارن چایی دوتا که گفتم و منشی زدم زنگ

  امد چایی وقتی

 کردی؟ من از یادی چیشده یاشار آقا خب:گفتم و طرفش کردم رو

  همینطوی هیچ: یاشار

 ؟!نمیگذری مریضات از همینطوری تو آخه جدی؟: من

 هاناس تولد دیگه روز دو که میدونی راستیتش خب: یاشار

 بگیریش؟ نمیخوای آره: من
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 نمیشه همینه من مشکل خب: یاشار

 چرا؟: من

 یعنی دیگه روز دو گفته هم بابا امده خواستگار النا واسه که هست روزی چند یه آخه: یاشار

 ...نمی هانا تولد روز

  نفهمیدم حرفشو بقیه

 دادم؟ دستش از من بازم

  نمیزارم اینبار نه

 زود انقد اجبار چه اصن بیان میتونن دیگه یروز خواستگارا تره واجب هانا تولد یاشار: من

  بدین  شوهرش میخوای

 یربط چه میاد خواستگار واسش دختری هر تو؟خب نیست خوب حالت: گفت و کرد نگام یاشار

 !آخه داره دادن شوهر زود به

  میکرد عصبی منو ولی بود منطقی حرفش

 خودمه مال اینبار دیگه نه میره دستم از داره بازم اوووف

 کنم؟ چیکار حاال خب

  فکر فکر فکر

  نیست ذهنم تو هیچی

 باش ما با: یاشار

 ها؟: من

 نبودی میکنم صدات یساعت باش ما با بیا میگم هیچ: یاشار

 میکردم فکر تولد داشتم: من

 رسیدی؟ ای نتیجه چه به خب: گفت و کرد خنده نیمچه یه یاشار
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  بگیر بنظرم: من

 نگفت چیزی و کرد نگام یاشار

 و در فطر رفت فهمیدم که بفهمم یچیزایی بودم امده راستیتش برم باید من: گفت و شد بلند

 دیگس ماه دو هانا تولد ماهان گیجی خیلی: گفت سمتمو کرد روشو دوباره

 ...رفت و

 چی؟

 مردادیم ما االن

 مهر هانا میگه راست وای

 گیجم؟ انقد من چرا

 نبودی؟ گیج کی تو

 ؟!بفهمه چیو بود امده اصن

 ؟!چی یعنی

 ! شدم خل وای

 ؟!اصن بود چندشنبه امروز

 یکشنبه اها امممم

  کوهیار عروسی شنبه۵ وای ای

  اوووف

 رفته یادم چیو همه جدیدا

 میکنی فکر النا به همش اینکه بخاطر خب

 من؟ کی؟
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 تو خود دقیقا

 نیست اینطور اصالنم

  باش

  افتادم خواستگار یاد یهو

 ....النا به زدم زنگ آنی تصمیم یه تو و برداشتم گوشیو

 بفرمایید؟ الو:  داد جواب بوق دو با

 نشناخت؟

 ماهانم: من

 باشه مبارک: گفتم نزد حرفی

 چی؟ واسه مبارک: النا

 نمیدونی؟ یعنی هه: من

 نه: النا

 میگم خواستگاری مراسم: من

 خواستگاری؟: النا

 نه؟ نگفتن بهت هنوز ، بود رفته یادم اوه: من

 چی؟ که خب: النا

 هیچی: من

 میخوری حرص چرا تو اصن: النا

  نمیخورم حرص من: من

 زدی؟ زنگ چی واسه پس: النا
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  ؟ چی واسه واقعا

 نمیدونم هنوز خودمم

  کردم قطع تماس

  نداشتم براش جوابی چون

 بزنم؟ دلم حرف نمیتونم چرا

 مغروری چون

 نیستم

 هستی

 بابا نیستم

 نکن بحث باهام هستی میگم

 ...میخوامش..میخوام النامو من خورده عصابم...لعنتی

 النا#

 گفت پرت و چرت زد زنگ ماهان که روزی از گذشته روزی دو

  واقعا بود چی حرفاش اون از منظور نمیدونم

 دیونه دیگه دیونس

  برام بیاد میخواد خواستگاری میفهمه وقتی بعد دختراس با همش

 میگه پرت و چرت میزنه زنگ

  بگه بهش نیست یکی آخه

  چه تو به

  شن سفید دندونام مثل موهام من داره انتظار نکنه واقعا
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 !داره رو بند از خواستگاری قصد کی شازده ببینیم تا

 ....نیست من جفت اون میشه باورم داره... شدم نامید ازش کال

 میکردم بغل بچمو هانا جا به من االن که داشتیم اگه نداریم که شانس هی

 حیا بی النای سرت تو خاک

 خب میگم راست

  خورد زنگ گوشیم

  الو: دادم جواب

 سکوت

 بفرمایید؟ بله: گفتم دوباره

 سکوت بازم

 بود ناشناس کردم نگاه شمارشو اوووف

  نیست من گذاشتن سرکار برای خوبی وقت اصال هستی هرکی: گفتم

  کردم قطع گفتم اینو

  خانواده آغوش در پایین رفتم مزاحم و شماره بیخیال

 ...کیه مزاحم که میبردم کار به فکرمو نظر یه حداقل کاش که

 ماهان#

  بخوابم کردم سعی و کشیدم دراز تخت سر

 مشغول زیادی ذهنم روزا این

  اوردم در دستشویی از سر آشپزخونه بزارم و خوردم چایی که لیوانی میخواستم که انقد

 هااا خنده از شد هاکان شدن بیهوش موجب که
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 خورد زنگ لعنتی گوشی این که بودم بیداری و خواب عالم تو بستم چشامو

 بشیم آروم گذاشتن اکه اوووووف

 الو: گفتم عصبانیت با و برداشتم گوشی

 سکوت

 هستی؟ کی الووو: من

 سکوت

 سیاه سال صد نزنی حرف میخوام: من

  کردم قطع و

 دارم گرفتاری کم خودم من

 ...اوردن گیر سوژه مارو ملتم

  دادم ادامه خوابم به بیخیال

  برد خوابم تا کردم پهلو اون پهلو این

  کردم نگاه ساعت شدم بیدار صبح

  شد دیر اوووف

 !نکرد بیدارم هاکان چرا

 بود کاغذ یه آینه جلو و شدم بلند

 تباهاش رو کارا یوقت که کن استراحت بشین هاااا شرکت تو نبینمت بخیر،امروز صبح سالم*

 * نکنی

 *هاکان*

 ...میکرد مسخرم داشت بیشعور
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  بیرون زدم پوشیدم لباس رفتم و خورد صبحانه رفتم بیخیال

  میگرفتم چیزایی یه فردا واسه میرفتم باید

 کنیم خوشتیب باید دوستمه کوهیار باشه هرچی

 میگردیم لبان تشنه ما و میگیره زن داره کوهیارم هی،داش

  مسخرس واقعا

  بود بهداد اسمش دوستام از یکی بوتیک سمت رفتم

  میشناسیمش همه البته

 کوهیار و یاشار  و هاکان و من

 شدم پیاده و رسیدم

 خودتی؟ میبینم درست دارم: گفت و شد بلند دید که منو و داخل رفتم

  شده براورده آرزوت آره: من

 کردی؟ گم راه ورا این از داداش میکرد،خب طلب دیگه یچیز خدا از میدونستم اگه: بهداد

 بدی،داری؟ بهم رنگ خوش و دوخت خوش و پوش خوش شیک شلوار و کت یه امدم: من

 دیگه؟ میخوای شب فردا دارم،واسه شما واسه دارم که بله بهداد

 دیگه؟ آره،میای: من

 بخورین تنها تنها شما که البته،نیام صد: گفت ها کت سمت میرفت که همینطور بهداد

 عمرررررا

 شکمه فکر به همش دیونه خندیدم

  سمتم امد کت دوتا با بعد

 کرمی یکی و خاکستری یکی
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 پرو اتاق سمت رفتم و بردم خاکستری

 میومداااا بهم نباش خود از پوشیدمش،تعریف

 فداااات ببینمت بیا عشقم: بهداد شده نازک صدا بندش پشت و امد در صدا بعد یکم

  دیونس بهم خندیدم

  دزدنتن دخترا باشم مراقبت خیلی باید فردا عشقم جونم واااای: گفت دیدم وقتی و بیرون رفتم

 یواش البته شونش رو زد یکی و خندیدم

 .....میبرم همینو: گفتم بهش رو و امد و مردم عوض و پرو اتاق رفتم

  خونه سمت افتادم راهو شدم ماشین سوار

  کردم نگاه آینه تو

  بود دنبالم نامحسوس خیلی ماشین یه

 بود؟ کی یعنی

  شناختم شاید شه نزدیک که کردم کم سرعتمو یکم

  بود حرفا این از تر زرنگ ولی

  قبلی حالت همون برم سرعتمو

  شد رد ازم امد تعجب کمال در ولی

 بودم؟ زده توهم من یعنی

  و خونه رفتم بیخیال

  کاناپه رو کردم پرت کیفمو

  کردم باز تیوی و نسشتم

  کردم نگاش گذاشتمو میداد نشون اکشن فیلم داشت
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  ماشینه اون به شد کشیده فکرم

 !میومد دنبالم داشت اون مطمئنم من

 برادر کردی قاطی

  میگم جدی نه

 باش

 شدم دیدن فیلم مشغول بیخیال

 النا#

  بودم تاب لب پای

  خوردم زنگ گوشیم که

  برداشتم گوشیو

 بله؟ الو: من

 النا؟: اون

  بود مرد یه صدای

 خودمم بله: من

 رادمنش؟: مرد

 شما؟ بلههه: من

 میشیم آشنا: گفت و زد داری صدا پوزخند یه مرد

  شه مزاحمم کسی نمیاد خوشم ولی هااا ببخشید: من

 ...خطره تو عشقت: گفت که کنم قطع خواستم

 کرد قطع خودش و
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  زدم زول گوشیم صحفه به خشک همینطور

 ؟!!!چی یعنی

 بود؟ کی

 ؟!بود چی منظورش

  بود خالی مغزم

  تابم لب سراغ رفتم دوباره بیخیال

  بود دیگه یجا فکرم ولی بودم مشغولش یکم

 میره رژه سرم تو داره همش مرد اون حرف

 .....ماهان زدم زنگ برداشتم گوشی معطلی بدون

  خورد بوق ۵

 بله؟: گفت که خستش صدای بعدش

 بودی؟ النام،خواب: من

 داری؟ آره،چیکارم: ماهان

 بزنم حرف باهات میخوام: من

 ی؟ درباره: ماهان

 ببینمت بهتر نمیشه تلفن پشت خب..خب: من

 چنده؟ ساعت باش،االن: ماهان

 خونه بیا ۲ ساعت ،۴ ساعت: گفت خودش که بگم بهش خواستم

 خونه؟: من

 بدم؟ بهت یا آدرس بلدی بودی که خونه همون آره: ماهان
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 میام بلدم نه اها: من

 بای پس اوکی: ماهان

 بای: من

  بود قطعی جا

  اوووف خونم بیا

  بگیم چی دیدنمون مردم بگه نیست یکی آخه

 کین؟ اینا نمیگن

 چین؟

  کشیدم دراز و بستم تاب لب

  شدن خسته چشام تابمو لب مانیتور به بودم زده زول انقد

  خوابیدم و کردم نتظیم ۵:۳۱ ساعت ساعت

***** 

  زدم زنگ و شدم پیاده ماشین از

  داخل رفتم و شد باز در

 ؟!بود چند طبقه حاال خب

  زدم زنگ و برگشتم دوباره

 چندم؟ طبقه: گفتم تند و برداشت

 ۵ واحد ۳ طبقه: ماهان

  شدم آنسانسور سوار و گفتم ای باشه یه

  زدم زنگ و ۵ واحد جلوی رفتم
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  کردم سالم داخل رفتم و شد باز در

  نسشتم و

  بود نکرده تغییری خونه

 بودم اینجا هفته دو نزدیک بخیر یادش آخی

  که بودم کردن نگاه درگیر

 کن شروع حرفتو شد، شروع زدنت دید اکه: گفت ماهان

 باشه اها،: من

  مرد همون زد زنگ بهم که ناشناس شماره و اوردم در گوشیمو

 میشناسی؟ رو شماره این: گفتم و دادم ماهان نشونرو

 چرا؟ نه: گفت و کرد نگاه و گرفت گوشیو

 مزاحم؟: گفت و کرد ترسناکی اخم بعد

 ...ع مراقب گفت اون میدونی انطوری مزاحم نه: من

 چی؟ بگم من بعد چه من به میگه حاال خب بود عشقت بگم خواستم

 خودتی؟ عشقم بگم

  و کردم فکر یکم اوووف

 بیارنتو سر بالیی میخواد گفت اون: گفتم

 باال داد ابروشو

 میشناختن؟ منو بگی میخوای من؟یعنی: گفت

  میدونست هم منو فامیلی و اسم آره،حتی: من

  فکر تو رفت و کرد اخم
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 یه به زد زنگو اورد در گوشیشو بعد

 نفر

 خوبی؟ کیان سالم: امد حرف به بعد یکم

 :.....کیان

 مخابراتی؟ تو هنوز خوبم،میگم منم مرسی: ماهان

 :.....کیان

 کیه ببینم خواستم هست شماره یه هیچی: ماهان

 :....کیان

 مرسی،بنویس: ماهان

  گفت بهش رو شمار و جلوش کرفت گوشیمو

 بزنم؟ زنگ کی: ماهان

 :.....کیان

 میکنم حبران داداش ممنون باشه اها: ماهان

 : ......کیان

 خدافظ باشه: ماهان

  کرد قطع و

 میفهمیم کنیم صبر باید ساعت نیم یه: گفت من به رو

 !آخه کنم غلطی چه ساعت نیم این من حاال خب

 هووووف

 بخوریم کن درست چایی یه برو دیوارو در بزنی زول بشینی اینکه جا به: ماهان
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 میزبانی تو سرت خیر: من

 ....که نداریم تو و من: گفت و زد لبخند یه

  گاز سر گذاشتم کتری و شدم بلند

 ماهان پیش بردم و گذاشتم قندم و فنجون دوتا تو ریختم و شد آماد چایی بعد ساعت ربع

 کیان دوستش همون بود مشخص حرفا از میزد حرف تلفن با داشت

 چیه؟ اسمش: ماهان

 :....کیان

 نمیشناسم عجب،نه: ماهان

 :....کیان

 ؟ کاری ممنون مرسی داداش باشه: ماهان

 :.....کیان

  خدافظ: ماهان

 میشنانسی؟ افشار پویان تو النا: گفت من بهرو و کرد قطع

  کردم تکرار خودم با اسم

  نمیشناختم ولی

 هست؟ کی نه: گفتم

 ..ولی افشار پویان اسم به شخصی مال زده زنگ بهت که خطی این: ماهان

 چی؟ ولی: من

 باشه پویان باشه زده زنگ تو به که کسی اون نکنم فک ولی: ماهان

 چی؟ واسه: من
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 ...کنه گم راه که گرفته تماس خط این با شاید خب:  ماهان

  کردم تایید سر با

  میگفت راست

 باشه؟ میتونه کی پس

 کجا؟: گفت ماهان که شدم بلند بعد یکم

 دیگه برم: من

 حاال بودی: ماهان

 پیشش میموندم بیشتر میشدااا اگه وای

 دارم کار برم باید نه: گفتم ولی

 ..پس باشه: ماهان

 بزار جریان در منو حتما دوباره زد زنگ اگه و باش خودت مراقب: داد ادامه و شد بلند

  حتما باش: من

 کرد صدام که در سمت رفتم

 بله؟: من

 دارین؟ مهمان امشب: ماهان

 چرا؟ نه: من

 میاد خواستگار واست امشب که گفت من به یاشار ولی جدی؟: ماهان

 ناراحتی؟ چرا تو نمیدونم،حاال واقعا؟: تعجب با من

 آخه چه من به بابا نه من؟ کی؟: ماهان

  چه تو به اصن واقعا آره: گفتم امد زورم چه من به گفت وقتی
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 .....آسانسور سمت رفتمو کردم باز در سریع و

 ماهان#

  شدم امیدوار

  شدم امیدوار باشه داشته بهم النا شاید که ای عالقه به

  خورد حرص اون که اونطوری

  داره بهم حسایی یه مطمئنم

  خوبه اینم

  کنم تمام انتظار این بهتر پس خب

  جلو میریم ما دیگه

 کنه کار این امیدوارم که کنه قبول باید که اونه

  بیرون رفتم و برداشتم ماشین سیویچ

  یاشار پیش رفتم و شدم ماشین سوار

  میزدم حرف باهاش باید

  مطبش  رسیدم بعد ساعت نیم یه

  پزشکان ساختمان

 کجاست؟ ما دکتر حاال خب

  پرسیدم نگهبان از رفتم

 طبقن؟ کدوم رادمنش دکتر ببخشید آقا: من

 ۴ واحد ۲ طبقه: نگهبان

  رفتمو کردم تشکر
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  بود ۲۵٫۲ شاید دختر یه منشیش داخل رفتمو زدم در

 هستن؟ رادمنش دکتر خانم ببخشید: من

 داشتین؟ قبلی وقت شما دارن مریض ولی بله: منشی

 دارم باهاش فوری کار هستم بستگانش از یکی من نه: من

  لحظه چند یه: منشی

 یاشار به زد زنگ و برداشت گوشی

 امدن؟ بستگانتون از یکی دکتر: منشی

 :....یاشار

 اسمتون؟: گفت و من به کرد رو منشی

 ماهان بگین: من

 هستن ماهان آقا میگن دکتر: منشی

 .....: دکتر

  چشم:  منشی

  داخل ببرین تشریف میتونین شما رفتن که مریضشون: گفت من بهروو کرد قطع و

  صندلی رو نشستمو گفتم ای باشه سر  با

  داخل رفتم منو امد مریض بعد ساعت ربع یکم

 جناب؟ کردین نورانی حظورتون با منو مطب شما شده امده،چی کی ببین به به: یاشار

 دارم کار باهات نریز مزه: من

 چیکار؟: گفت و کرد نگام مشکوک یاشار

 میدونی...یعنی..چیز...من...خب: من
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 دیگه بگو واااای: گفت کالفگی با یاشار

  سخته خب: من

 باش راحت بگو!کنی خواستگاری ازم میخوای انگار میگی همچین: یاشار

 !کنم همینکار میخوام دقیقا: من

 ....یهو و کرد نگام تعجب با یکم یاشار

 بخند کی نخند حاال شد منفجر یهو

  دید منو وقتی کردم نگاش خشک همینطور منم

 میخوای من از گفتی؟ چی فهمیدی خودت خب نکن نگام اینطور: گفت و کرد تمام خندشو

 دارم صاحب خودم که کنی؟من خواستگاری

 گفتم؟ اینو من واقعا

  گرفت خندم خودم

 امم... چیز از...از تو از نه: گفتم و گرفتم جلوشو ولی

 چیز؟: یاشار

 چیه؟ چیز: ماهان

 چیز؟ گفتی خودت: یاشار

  کنه مسخره بلد فقطاینم اوووف

 نه؟ یا برنم حرف میزاری کوفت: من

 بگو باش باش: گفت و خندید یاشار

  از خواستم: من

  کنم خواستگاری خانم النا از: گفتم و کشیدم عمیق نفس یه
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 بود سخت چقد اوووف

 ....ک این بگه میخواد چی گفتم حاال بابا ای: یاشار

 گفتی؟ چی: گفت و طرف امد یهو

  بود جدی کامال قیافش

 کنم...کُـ خواستگاری....خوا.... خانم..خـ النا از...ا... میخوام...میـ..گفتم...گـ: من

  میکرد نگام اخم با و جدی خیلی یاشار

  دارم دوسش من بابا لعنتی اه خب امم بگم،من چطور بخدا من یاشار: من

  گفتم آخی

  نکنه گیر وضیعت این تو هیچکس امیدوارم یعنی

 طرف برادر جلو اونم

 ...خب سخته

  حالتش همون با کرد نگام باز یاشار

 بگی؟ نمیخوای چیزی: گفتم

  بود کرده سکوت

 نگفت چیزی منم

 داری؟ دوسش که: گفت جدی خیلی سمتمو امد

 آره: گفتم و پایین انداختم سرمو

 خندید آخرشم و زدو و زد و زد لبخند کردم نگاش

 حرف این منتظر بود وقت دیونه،خیلی گفتی تا خودتو ماهان،کُشتی حالی با خیلی وای: یاشار

 بودم طرفت از
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 وقت؟ خیلی: تعجب با من

  این تابلو خیلی دوتا شما آخه آره: گفت و کرد خنده یه

 ...تو یعنی: من

  داری دوسش میدونستم بله: وسط پرید یاشار

  داخل امد منشی که بگم چیزی خواستم

  امدن مریضتون دکتر: منشی

 داخل بفرستش دیگه دیقعه ۵ باش: یاشار

 دیگه؟ بزنم میزنم حرف بابا با: گفت من بهرو یاشار و رفت منشی

 بزن آره آره: من

 دارم مریض من که برو دیگه خب اوکی: یاشار

 میکنی؟ بیرونم: من

 تره مهم مریضم چون بله: یاشار

 خدافظ پس باشه: من

  کشیدم راحت نفس یه و شدم خارج مطب از

 هووووف

 بام سمت روندم و ماشین سمت رفتم

  شدم دیاده و داشتم نگه ماشین رسیدم وقتی

  بود پام زیر قشنگ شهر

  زدم داد

 من مال.....خودمی مال دیگه تو
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 النا#

  میخوردیم عصرونه داشتیم بودیم نشسته مامانی و بابا و من

  امد در صدا به خوبه زنگ که میکردیم نگاه فیلم و

 کیه؟ باز هم

  کاروانسرا شده جدیدا هم جا این

  آیفون طرف رفتم و شدم بلند

  بود یاشار

 داخل بیاد شدم منتظر و کردم باز

  داخل بیاد خواست اورد در کفشاشو و امد

 کجاست؟: گفتم و جلوش ایستادم

 کجاست؟ کی: گفت گیجی با یاشار

 دیگه عمه جوجو: من

  مامانش پیش بچم: گفت و خندید یاشار

 نیوردیشون چرا: گفتم ناراحتی حالت با من

 نداری؟ زندگی خونه مگه اینجایی، همش چرا تو اصن: گفتم شدم جدی

 داشتم،خونس؟ بابا با کاری یه: گفت و زد بهم داری معنی لبخند یه

 بیا ،آره ایششش: من

 اینا بابا پیش رفت و زد لبخند همون دوباره

  بده شفا چشه؟خدا این وا

 رفت دست از داداشم
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 ونمج آجی برو خوب دختر بدووو بیار چایی برام برو النا: گفت بهم یاشار که پیششون رفتم

 عزیزم

 عر عر منم بابا باش اوووو: من

  نبود چایی خوبم شانس از ولی بریزم چایی که رفتم

  شدم کردن درست یه مجبور دیگه هیچ

  کشید طول ساعتی ربع یه حدود

  براشون بردم و ریختم فنجون سه تو شد آماده

  شدم که نزدیکشون

  دختریه هر آرزوی خوبیه پسر ماهان: شنیدم رو بابا صدا

  میگی منو یعنی

  بیوفتم همونجا بود نزدیک

  کردیم رد رو خواستگارا همه بگو رو ما

  خواستگاری میرن دارن ماهان آقا

  لیاقت بی پسر ایششش

 نیاد میخوام درک به اصن

  حسود خخخ

 نیستم

 میسوزی داری چرا

  چه تو به اصن خب

 باش قوی میگم هیچ
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 کنن؟ ازدواج میخوان ماهان آقا بسالمتی: گفتم و میز روی گذاشتم رو ها چایی و رفتم

 شنیدی؟ رو حرفا همه: گفت و باال برد ابروشو تا یه دید که منو یاشار

 فقط رو بابا حرف آر تیکه همین نه: من

 رو ترهدخ انگار میگفت که خواستگاری،اینطور بره میحواد اها،آره: گفت و کشید نفس یه یاشار

 داره دوست خیلی

 دوتاشون هر بمیرن ، کنه گیر گلوش تو ای 

 حرفیه چه این النا ااا

 نکنه میگی،خدا راست وای

  خیسن چشام کردم احساس

 داشتیم کم همینو بیا

  بود کم دپرسی

 شد اضافه هم گریه

 باشه مبارک:  من

 ....نمیدونم چراشو گریه،ولی زیر زدم و اتاقم تو رفتم و گفتم ببخشید یه و شدم بلند

  خورد زنگ گوشیم که میخوردم غصه خودم بدبختی برای داشتم

  کردم نگا رو شماره

  پریدم یهو

  هس شماره همون این...این.... این

 دادم جواب تندی

  نمیکنین پیدام دنبالم نگردین: زد حرف اون من از قبل
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 هستی کی تو: من

 نجات فرشته یه: مرد

  کرد قطع و

 چی؟ یعنی

  کنم کار چی حاال

 افتادم ماهان حرف یاد

 *بده خبر من به حتما زد زنگ اگه*

  خواسته خدا از که منم

  یاد که بزنم زنگ خواستم

 افتادم خواستگاریش

 ایششش

  چه منبه اصن

  چه من به باشه بهش حواسش باید بیشعور دختره اون

 کنن شنیست به سر ببرن بزار اصن

 عاشقی سرت خیر سرت تو خاک

  داره ربطی چه

 بره معشوقشون پای تو خار نمیزارن عاشقا

 چه من به دیگش یکی اون معشوق

 هست،نیست؟ که تو معشوق

  زدم زنگ برداشتم گوشیو
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  بود مشغول

 ..... با داره بیا

 ؟ کیه دختره همین ببینم دارم دوست انقد اووووف

 شاپ؟ کافی رفت باهاش که همونیه نکنه

 ....میشم دیونه دارم اه

  گذاشت ساعتی نیم یه تقریبا

  زدم زنگ دوباره

 بله؟ الو: کرد بلند اینبار

 !النام: من

 شناختم میدونم: ماهان

 زد زنگ: من

 کی؟: ماهان

 دیگه مزاحمه همون: من

 گفت؟ چی: ماهان

 نجاتم فرشته نگردیم،گفت دنبالش گفت: من

 مسخرس نجات هه،فرشته: ماهان

 اهوم: من

 نگفت؟ چیزی دیگه: ماهان

 نه: من

 خوبه؟ حالت تو: ماهان
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  داشت خش صدام یکم

 دار خش دی سی بودم شده

 مبارک خوبم،راستی آره: من

 بابت؟: ماهان

  خواستگاری برین میخواین شنیدم: من

 گفت؟ بهت یاشار  اها: ماهان

 بله: من

 برم؟میخوام کی واسه نگفت: ماهان

 نه: من

  اوکی اها: گفت و خندید ماهان

  ایشش بخنده بایدم دیگه آره

 خوشحال چقدم خدا طور نگاه

 ندارین؟ کاری دیگه خب: من

 خوبی؟ مطمئنی تو: ماهان

 بای من نه باشید دیگه یکی نگران باید تو چه تو به اصن اه: شد خراب عصابم

  کردم قطع گوشی

 ....خیلی بود بد خیلی حالم

 ....رفتم خواب به حال همون تو

*********** 

 ماهان#



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 357 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 گوشمه تو مدام النا ی شده ناراحت صدای

 دیگه؟ یکی خواستگاری برم میخوام من میکنه فکر واقعا نکنه

 ؟ کنه چیکار بگم خدا یاشار ای

  کردی کور چالشو و چش  کنی درست ابروشو بری خواستی

  میزدم قدم اتاقم داخل مدام

 !بود غمگین صداش

 بود؟ من بخاطر یعنی

 ؟!داره دوست منو اون یعنی

 نداره؟

 ....میشم دیونه دارم اه

 شد زدهاتاقم در بودم فکرا همین تو

  داخل امد هاکانو

 خوبی؟: گفت و انداخت بهم نگاه یه هاکان

 خوبم آره: من

 مطمئنی؟: هاکان

 آره: من

 باشه: هاکان

 داشتی؟ کارای: من

 ...... ببین نگاه مدارکو این بیا آره اها:  هاکان

 النا#
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  شدم بیدار خواب از

 شیواست و کوهی عروسی امشب

  بودم منتظرش چقد

  ندارم حوصله دیگه فایده،اصال چه ولی

  بود خواستگاری وقت چه االن لعنتی

 !شده عاشق من واسه آقا

  بکشم خودمو میخوام خوشحال چقد که میاد یادم وقتی

 لعنتی

 لنازگ االن بخور صبحانه بیا بدو میخوابی چقد تو دختر وای: گفت دیدم که مامان پایین رفتم

 دنبالت میاد

 چی؟ واسه: من

  دیگه آریشگاه برید که میاد: مامان

 شده کمرنگ کال نبود اصن روزا این بود کجا راستی کند دل شوهرش از گلی عجب چه اها: من

 مامان

  بگرده شوهرش با داره دوست کرده ازدواج یسال تازه عزیزم: مامان

 بابا بسشونه آخه چقد: من

 شی آماده باید که بخور زود باش نداشته اونا به کاری تو حاال خب: مامان

 باشه: من

 مونجاه که ساکیم  کیف تو گذاشتم جشنمم لباس پوشیدم لباس و اتاقم رفتم خوردن از بعد

 بپوشم

  امد مامان صدای
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 منتظرته در دم گلی برو: گفت که پایین رفتم

 بیرون رفتم و کردم تایید سر با

 مشکی مزدا بود امده خودش ماشین با

  کردم سالم و شدم سوار

 به چشمون ما عجب چه خانم به: گفت کرد حرکت و کرد روشن و ماشین که همینطور اونم

 !شد روشن شما جمال

 گردش میری فرت و فرت که تو،تویی نه بگم باید من اینو: من

 چشت؟ تو رفته شده خار من گردش چیه: گلی

 نخیرم: من

 خودت جون:  گلی

 بابا برو: من

  نگفتیم چیزی دیگه و کرد خنده نیم یه

  رسیدیم وقتی

  بود بزرگی نسبتن آرایشگا و داخل رفتیم

  سمتمون امد ساله ۳۳ تقریبا خانم یه

 ؟!عجب چه امده کی ببین به به: گفت گلی به رو

 میام،نگفتم؟ گفتم که من: گلی

 کردیم انتخاب برات میکاپامون بهترین از دوتا اتفاقا چرا: خانم

  عزیزیم،راستی ممنون: گلی

  النا گلم دایی دختر ایشونم: گفت و کرد من بهرو
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  ماندانا بنده دوست ایشونم: گفت من به خانمه کرد رو و

 .....کارا سراغ رفتیم این بعد خالصه و کردیم سالم

  ماهان# 

  بستم و کراواتم و ایستادم آینه جلو

 نداشتیم خبر و بودیم خوشتیب امد خوشم نه

 بریم؟ هم با بمونم یا برم من ماهان: امد هاکان صدا

  میرم خودم من آیناز دنبال برو تو جان هاکان نه: من

 میبینمت رفتم من پس باش: هاکان

 باش:  من

  کردم نگاه ساعت

 رفتن وقت بود ۵ساعت

 !شده چطور النا ببینم بشه شب تا که منتظرم صبح از

 رفت دست از ماهانتون آقا که براتون بگم خالصه

  رفتم و برداشتم ماشین سویچ

  حرکت و شدم قرمزم جنسیس سوار

 رسیدم تا کشید طول ساعتی یه

  بود شلوغ

  رسیدم دیر من انگار

  داخل رفتم

  پیشش رفتم یاشار به خورد چشم
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  بود مختلت عروسی

 داد جواب دار معنی های لبخند با اونم و کردم سالم و دیدم یاشار

 چشه؟ وااا

 بده شفا خدا

 نازنا چه عشقم وای: گفت شده نازک صدای با سر پشت از یکی که بودم مردم زدن دید مشغول

  فدات شدی

 بهداد جز نیست کسی صدا،صدا این گرفتم خندم

 زدن حرف طرز چه این کشی نمی خجالت سالم،دوما اوال: گفتم طرفشو کردم رومو

 داداش شدی خوشگل تخته به بزنم ماشاال میگم دروغ مگه خب: گفت و خندید

 نگفتم چیزی و خدیدم

 ...یکی به خورد چشم یهو که بود گشت حال در چشام همینطور

 بود آشنا قیافش عجیب

 آشنا خیلی

  بلوند موهای با دختر یه

  عسلی درشت چشای

 ؟!کیه

 یاشار: گفتم و یاشار طرف کردم رو

 هوم؟: یاشار

 کیه؟ بلوند مو دختر اون: من

 دختراس بقیه پیش چشت خواهریمی عاشق میگی روشن چشم: گفت و کرد اخم و کرد نگام
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 نه یا میشناسی ببینم خواستم آشناس قیافش نگو چرت: گفتم و خندیدم

 روسنع فامیال شاید نمیشناسم واال نه: گفت و کرد نکاه بودم کرده اشاره که دختری به یاشار

 نزدم حرفی دیگه و گفتم اهانی یه منم

 النا به خورد چشم یهو

 ....جانم ای

  بلند ای فیروزه شب لباس یه

  بود شده ملوس خیلی بود کرده که ارایشی بود کرده فر موهاشم و

 ...کنه نگاش فقط و بشینه داشت دوس آدم

  کردم نگاه خورد پهلوم به که هایی سکُ با

  بود یاشار

  بابا ای شد آب خواهرم بابا بسه: گفت

 گرفت خندم

 نگاش مهمانی آخر تا شد که اینطور اصن خجالتش، جا به نچ نچ نچ: گفت دید که خندمو

  طرفی من با هاااا بهش خورد چشت دیدم  نمیکنی

 رفت و گفت اینو

 ....دیونه

  االفی ساعت نیم یه تقریبا

  امدن داماد عروس

  بود شده خوشتیب کوهیار که الحق

  بود العاده فوق پاپیون اون با
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 نداشت داماد از کم دست عروسم البته

 ..... و نقل و پول کردن پرت و جیغ و دست از بعد خالصه

  جایگاهشون تو رفتن داماد عروس

  دختره اون به خورد چشم دوباره

  بود آشنا قیافش عجیب

  دیدمش یجایی مطمئنم

 !نمیدونم کجا؟ ولی

 کردم نگاه بهش بیشتر

  کردم نگاه بهش که بیشتر

 ....نه

 ...این

 میکنه؟ چیکار اینجا این

  نداره جرائتشو نه...نکنه

  النا طرف رفت دختره دیدم

 .....خطرناک...خطرناک دختر اون...نه وای

 النا#

  بود کرده خوشتیپ چه آشغال میزدم دید ماهان داشتم یواشکی

 رسیده خودش به انقد کی بخاطر نیست معلوم

  بود جایی به خیره کردم که نگاش

 بلوند مو دختر یه به رسیدم که گرفتم ردشو
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  داریم عصاب کم خودمون بیا

  بود خوشگلی دختر دختره

  شه خیره بهش ماهان که نمیشه دلیل این ولی

  میزدم ماهان میخورد تا میرفتم میشد اگه وای

 نمیرسه بهش زورم اگرچه

  من سمت امد دختره دیدم یهو

 عزیزم سالم: دختره

  سالم: من

  خوشبختم هستم پگاه من: گفتو گرفت جلو دستشو دختره

 النام منم: گفتم دادم دست بهش ک باش منم

 ببینمتنزدیک از داشتم دوس ،خیلی گلم شناسم می: گفت و کرد خنده یه

 میشناسین؟ کجا از منو بپرسم میشه: گفتم تردید با من

  عزیزم میفهمی: پگاه

  رفت و خورد زنگ گوشیش که بگم چیزی خواستم

  بدم جواب برم من ببخشید: پگاه

  کردم تایید سر با و زدم لبخند

  میکردم نگاش منم و رفت

 بود؟ کی یعنی

 میشناخت؟ کجا از منو بود بود؟اگه شیوا فامیالی از

 !چه من به اصن بابا بیخیال
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  میکردن پچ پچ داشتن که داماد و عروس پیش رفتم

 نداریماااااااا گوشی در هی هی: من

 بزنیم؟ حرف خصوصی زنمونم با نیمتونیم یعنی: گفت و خندید کوعی

 ؟ وسط نمیای شادیه،چرا وقت االن بزنید حرف باید شب که خصوصی: من

 کفشا این تو پکیدن پاهام داری حوصله بروبابا: شیوا

  نیست این مشکلت تو نه: من

 یمیکن ذخیره شب واسه انرژیتو داری میدونم که من: گفتم و کردم صورتش نزدیک صورتمو

  خندید کوهیارم من بند پشت خندیدم بعدش

  بود شده سرخ شیوا ولی

 کشید خجالت بچم آخی

  نکن اذیت خانمم الناااا: گفت من به رو و کرد بغلش دیدش که کوهی

 چندشا ایشششش: من

 !میبینم خودتم: کوهی

 بابا برو: من

 شدم ادبی اصن کردین حال رو جمله خدایش) آب جرئیی جوی و جست در رفتم بود تشنم 

 (رفت

  کردم پیدا آب یکمرفتم خالصه

  خوردم

 سالم-

 باال پریدم متر یه میگی منو آقا
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  گلوم کرد گیر آب

  شدم خوب یکم تا کمرم تو زد ماهانم

 ؟!کاریه چه این مردم می داشتم بابا: گفتم جاش سر امد که نفسم

 بترسی نمیکردم فک ببخشید: ماهان

 خب؟: من

 خب؟ چی: ماهان

 داشتین؟ کارم: من

 ....میدونین...یعنی چیزه امم...کار...اها،اها،آره: ماهان

 دیگه بگین خب اه:من

 گفت؟ بهتون چی دختره اون ببینم خواستم: ماهان

 دختر؟ کدوم: گفتم اخم کمی با من

 بلونده؟ مو همون...همون: ماهان

 ای توجه چه: من

 گفت؟ چی بگید میشه حاال: گفت و کرد خنده چه نیم یه

 بدونین؟ میخواین چرا: من

 بگم تا بگید شما: ماهان

 ببینه منو بود مشتاق خیلی گفت اینکه نگفت،فقط خاصی چیز: من

  هم تو رفت اخماش

 ؟!چشه وااا

 خطرناکه کن دوری ازش: ماهان
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  رفت گفت اینو

 هااا؟

 گفت؟ چی

 خطرناک؟

  کنن ترور منو میخوان هم اینام دانشمندم من انگار حاال هوووو

 بابا کن ولمون

 ایشششش

 

 باشه؟ خطرناک واقعا نکنه جدا ولی

  زد حرف این چرا ببینم برم باید نه

  میشناسه رو دختره این ماهان نکنم اشتباه

 بود؟ چی اسمش راستی

 نگین؟

 نگار؟

 نگار ایششش

  بود پگاه اهاااا

  میان هم به چه اوی

 پگاه نگار

 جان ای

 ! داره ای عالقه اسما این به چه ماهانم این
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  کنم پیدا ماهان تا گردوندم چشم

 میشد پیدا شلوغی این تو مگه ولی

  ماهان جوی و جست در و میرفتم راه همینطور

 ...!!که بود همینجا االن همین بیشعور ی پسره ایششش

  طرفش رفتم دیدم رو کاوه

  زده تیپی چه کن نگاش اوه

  ماهی انقد تو که شه فدات مژده جووونم ای

  شده داماد داداشیم نازی آخی

  داماد کوهی فعال النا واا

 دیگه داماد هم کاوه خب

  پیششو رفتم

 ایششش بابا بگیر تحویل یکم: گفتم

 تا اصن تو نگیرم تحویل رو شما من میشه مگه جیگری چه جوووووون: گفت و خندید کاوه

 ؟ بودی کجا االن

 !ندیدی تو عزیزم بودم: گفتم و خندید

 خوشگل سالم یه اونم کردم سالم و کردم مخندید ما پرتای و بهرت داشت که مژده به رو

  داد تحویلم

  شده ناز چه مژده جونم

 کنم دود اسفند یه خونه رفتم باشه یادم خدا وای ؟! شدین خوشگل چه زوج دوتا شما: من

 براتون

  شدی معرکه امشب میکنم،توام دود تو واسه منم: کاوه
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  کردم نازی یه

 ندیدی؟ ماهان تو گاو ببینم: گفتم کاوه به رو افتادم ماهان یاد یهو

 داماد عروس پیش رفت کنم فک دیدم چرا که،ماهانم واقعا هنوز نشدی آدم تو نه: کاوه

  داماد عروس سمت رفتم و گفتم اهانی یه

  میزد حرف کوهی با داشت

 میدین قر انقد نشید خسته دوتا شما: گفتم و شیوا پیش رفتم

  نداره آفت بک بادمجون نترس: گفت شنید منو حرف که کوهی

  ایششش: من

 بسه هممون واسه بدی قر که تو: گفت و خندید شیوا

 داره داماد عروس به بستگی نمیرقصم کسی هر واسه من: من

  کشید هوووو یه هم با شیوا و کوهی

  نگفت چیزی بود ساکت ولی ماهان

 شی خوشبخت امیدوارم باشه مبارک جا ماهان خب: گفت آخر در

  شه خودت قسکت ایشاال داداش ممنون: کوهی

 نگفت چیزی و خندید

  بخند باید که بله هه

 ایششش

 میرفت داشت

 جانم؟: گفت و من به کرد رو و ایستاد گه کردم صداش و دنبالش رفتم منم

 گفت؟ چی وای
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 عزیزم بال بی جانت

  افکار بیخیال

 ؟ میشناختی تو رو دختره اون: گفتم

 ؟ میپرسی چرا: ماهان

 !کیه بدونم میخوام: من

 نمیدونی رو چیزا خیلی تو: ماهان

 چی؟ مثال: من

 بود کار خالف نگار اینکه مثال: ماهان

  شد باز غاز اندازه دهنم میگی منو

 ؟!!!بود کار خالف

  بودم ایستاده خشک همونجا من یساعت تا ساعت نیم ولی نشه باورتون شاید

  نمیشد باورم اصن

 بود؟ کار خالف واقعا یعنی

 دارم؟ مگه میشه مگه

  کنم پیدا ماهان دوباره رفتم

  بود هاکان پیش گشتم

  بود دختر یه پیشش هاکانم

  اهاااا کردم نگاه که دقیق

  بود نامزدش

  میشناختم من نامزدشو
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  رسوندم جایی تا کرد سوار ماشین با شدم گم خیابونا تو وقتیکه بود همون

 

  کنم فک بود آیناز اسمشم

  بود خوبی دختر کل در

 داشتم دوسش

 آیناز و هاکان با پرسی احول و سال از بعد و طرفشون رفتم

 ؟!دارم کارتون من بیان لحظه یه میشه: گفت بهم ماهان

  میخندید داشت دیدم هاکان

 ؟!بود چشون واا

  ماهان پیش رفتم

  منتظرم)...( شاپ کافی بیا ۵ ساعت فردا کنم تعریف جریان همه نمیتونم اینجا: گفت که

  میام حتما باشه: من

  عمه جوجوی به خورد چشم منم رفتم ماهان

  بود شده جیگری چه جونم ای

 عشقم

  پیشش رفتم

 کیه؟ عمه کیه؟نفس عمه عشق: گفتم و گرفتمش بود هانا بغل

 هاااا مونده ساکت خوب: گفتم هانا به رو و گرفتم گاز لپشو

  عجیب خودمم واسه هااا  گفتی وای: هانا

  خندید بعد
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  سمتمون امد یاشار دیدم

 ؟ باشی مردا پیش یدقعه نمیتونی تو اوووف: من

 !نمیزاره قبلم این ولی میتونم آبجی ای: یاشار

  گاد مای اوه: من

  بابایی بغل میای پسر خوشگل: گفت آرتیمان به رو و خندید

  اونطرف کرد روشو و گرفت منو سفت آرتیم

  نمیگره تحویلت پسرت یاشار وای: گفت و خندیدم

 بگو ؟راستشو گفتی بهش چی ورپریده ای: یاشار

 !کیه تقصیر پیشت بیاد نداره دوست خب نگفتم چیزی من بابا برو: من

 !نمیگیره تحویلمون نداریم،پسرمونم شانس: یاشار

  کوهی به بدم رو عمه جوجو این من بزار حاال خب: گفتم و خندید هانا و من

 برو باشه: هانا

 !!خواسته خدا از چه: گفتم و خندیدم

  داماد عروس طرف رفتم

 پیششون میرم همش بیخیال چه من

 خوفی؟ کوهیال عمو شالم: گفتم شدم که نزدیک

 زیزمع بودی کجا تو ببینم بیا جونم ای: گفت آرتی به رو و کرد باز دستاشو دیدم که کوهی

  بغلش رفت تعجب کمال در دید کوهی آرتی

  قهر پدرش با مشخصه االن همین از به به

  نخریده پاستیل براش باباش احتماال آجی
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 خندیدم خودم فکر به

  فداش عمش نازه چه کوهیار نگاه جانم ای: گفت نی نی به رو شیوا

 خفه: گفتم و سرش تو زدم یکی دست با منم

 میگم راست خب: گفت و خندید

 ای دیگه کس نه بزنم دارم حرف این ای اجازه خودم فبط ولی میشم فداش من درسته: من

 بابا برو: شیوا

***** 

  خونه امدیم که بود ۳ نزدیک ساعت

  بود خوبی خیلی عروسی کل در

  داشتم دوست

  حمام رفتم و کردم عوض لباسامو

  لباس پوشیدن و حمام از بعد

 پف و خر و تخت سر پریدم

 ......شدم بیدار که صبح

  کنم عرض چه که صبح زرشک

  بود عصر

  بود ۴ ساعت کردم نگاه که ساعتو

 خوابیدم؟ انقد من یعنی

  نمردم گشنگی از خوب واال

  شستم صورتموو دست و شدم بلند
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  پایین رفتم

  میزدن حرف داشتم بابا و مامان

  آشپزخونه تو رفتم یواش یواش

 فردا پس واسه گذاشنیم ماهان خواستاری دیگه آره: شنیدم رو بابا صدای شدم که نزدیک

 چیه؟ نظرت

 بهتره اینطور خوبه: مامان

  شد خورد عصابم

  هااااا بودم خوب من بابا

  حال ضد انقد چرا

  اوووف

 !گذاشتم ماهان با که افتادم قرارم یاد یهو

 دادم سالم بلند آشپزخونه تو رفتم

 دادن جوابمو گرم خیلی هم بابا مامان

  کردم که کارایی کلی از بعد خالصه

  هااا بگذره زمان اینکه جهت در البته

  بود ۲ ساعت

  رفتمو شدم آماده

  که میکردم فکر این به همش راه تو

 ؟!!واقعا یعنی ؟خالفکار بود چی کارش نگار

  شدم پیاده ماشین از و رسیدم
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  داخل رفتم

  کردم پیدا ماهان نقطه ترین کور تو که گشتم

  نشستم طرفشو رفتم

  سفارشات و سالم از بعد

 شنوم؟ می خب: گفتم بهش رو

 داری؟ عجله: ماهان

 !داره نگار به ربطی چه بود عروسی تو که دختری بدونم،اون میخوام آره: من

 میگم باشه: ماهان

 : کرد شروع و کشید عمیق نفس و کرد مکث یکم

  دانشگاه آخر سال بود سالم۲۳

 دور،اکیپ دور بریم گذاشتیم قرار ها بچه روز خون،یه درس و شیطون دانشجو یه بودیم خوش

  پسر۴ بودیم۴ ما

 بزاریم کورس که گی همیشه جای بیا شب۸۱ ساعت شد قرار

 آخر مسیر که بپرسم ها بچه از رفت یادم من کردیم شروع رو مسابقه و رفتیم خالصه

 ؟!کجاست

 کردم گم رو ها بچه همین بخاطر

  بودم همشون جلوی من آخن

 !زدم چی یا کی به تاریکی اون تو چیشد نفهمیدم که بزنم زنگ بهشون که برداشتم گوشی

  شدم پیاده ماشین از دلهره و ترس با

  دختر یه به زدم دیدم
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 خانم،خانم: زدم صداش

  داشت درد میکرد ناله فقط دختر اما

 بیمارستان بردمش و ماشین تو گذاشتمش و کردم بلندش

  شد خوب اینکه خالصه

 پیشش رفتم امد بهوش

 خوبین؟: من

 کجام؟ من: دختره

 میاد؟ بودین،یادتون کرده تصادف من بیمارستان،با: من

 اینجا؟ اوردین منو شما؟شما: دختر

 بله: من

 دادین نجاتم که ممنون: دختر

 بیارمتون بود وظیفم بهتون زدم حرفیه،من چه این نه: من

  خانوادم به بزنم زنگ میشه...م: دختر

  میزنم زنگ من بگین شمارشون البته: من

  بیمارستان نگار بگین نگار اسمم: گفت و داد بهم شماره

  کرد بلند دختر یه زدم زنگ

 ....امد ای خورده و یساعت از بعد اون گفتم بهش

  آشناییمون بود این: گفت کرد نگاه من به و کرد بلند سرشو ماهان

 داشت نگار کار به ربطی چه این خب: من

  خارج رفت نگار شدیم جدا هم از که جریان اون از بعد: ماهان
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 خیلی دیدمش وقتی یاشار عروسی شب تا نداشتم خبری هیچ ازش من و بود خارج سال۵

 ....خیلی کردم تعجب

 !بگیره انتقام من از افتاده یادش چرا سال۵ از بعد اون بود عجیب برام

 ای،تو حرفه خالفکار یه اون...اون فهمیدم که...که کردم تحقیق دربارش چشمش از دور رفتم

 ..... و اسلحه و انسان قاچاق کار

 ؟ داره خنده کجاش میدونی هه

 هست،پگاه اون از بدتر ولی،یکی زندان االن درسته اون

 ...همون منظورت: باز دهن با من

 عروسی تو دختر همون آره: گفت و کرد کوتاهی خنده

 داره؟ نگار با ربطی چه اون خب: من

 همون بیمارستان تو اونم دیدم یبار فقط اونو آخه نشناختم اول خودم من....خواهرشه: ماهان

 قابل ولی بود شده عوض خب ولی دیدم موقعه اون...بگم خانوادش به زدم زنگ که وقتی

  بود تشخیص

 کال داشت،میدونی دوسش چقد اینکه میزد حرف خواهرش درباره خیلی نگار ها موقعه اون

 فهمیدم دیشب دارن،اینو االنم داشتن،البته دوست خیلی همدیگرو

 چطوری؟: من

 نه امده،اونم انتقام واسه پگاه ندارم خورده؟شک ابد حبس و زندان االن نگار که میدونی: ماهان

 .....تو من،از از

 من؟ من؟چرا: گفتم تعجب با من

 ناک خطر نگار چقد هر که بدون فقط! کنه چیکار میخواد پگاه نمیدونم نمیدونم،اصال: ماهان

 بر مدرکی میتونم ببینم من باش،تا خودت مواظب النا خطرناک،ببین پگاه برابرش صد بود

 ...حرفاس این تر زرنگ که چند هر!نه یا کنم پیدا علیش
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 ؟!کنم چیکار باید من: من

 بیرون نزن خونه از امکان حدال فقط هیچی: ماهان

 شماره اون...اون: گفتم افتادم چیزی یاد یهو

 نجات،شاید فرشته اینکه و باشم تو مواظب گفت اون: دادم ادامه بود فکر تو کرد نگام ماهان

 ؟ها؟! پگاه طرف از اونم

  باش مراقب داره،برحال امکان: ماهان

  کردم تایید سر با

 ؟!!یعنی بود چخبر اوووووو کرد نگاه ساعت

 بود۹ساعت

 ؟!!مونده هم ایی دیگه چیز: گفتم ماهان به رو

  بود همین همش نه: ماهان

 شد دیر برم من پس خب: من

 ...فقط باشه: ماهان

 هستم مراقب باشه باشه: گفتم حرفش وسط

 ماشین سمت رفتم

 هاااا شده پلیسی فیلم من زندگی اوووف

  خونه سمت رفتم و کردم روشن ماشین

  شدم پیاده و کردم پارک ماشین رسیدم بعد ساعت نیم

 بود چسبیده من باک برف به که برگه یه به خورد چشم که

 خوندم و کردم بازش
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 باشه، گفته ماهان اگه بشناسی،البته شاید شناسی،نه نمی سالم،منو)

 دیش باعث بمونی،تو زنده زندان تو بره خواهرم شدی باعث که تویی نمیزارم میگم،من خالصه

 راحت نزدیکات از هیچکدوم نمیزارم من حاال نبینه خوشی رنگ دیگه من عزیزای از یکی

 ( کنی مرگ آرزوی بار صد که میارم سرت بالیی کنن زندگیشون

  ولی دور انداختم و کرد پار پار برگرو

 میترسیدم خیلی میترسیدم شد بد حالم

 ......و زمین افتادم شدم وارد تا کردم باز خونه در

  کردم باز چشامو

  چرخوندم سر بود سفید اطرافم دور

 دیدم کنارم مامان

 مامان: نالیدم بیحالی صدای یه با

 عزیزم دلم جان: مامان

 آب: من

  کن صبر باشه: مامان

  میاره آب کجا از که ببینم نبود حسش

 !میکنم چیکار اینجا من نمیدونم اصال

 ...!اصال چیشد

 بخور بیا عزیزم بیا: مامان

  بود گرفته طرف به آب لیوان

  خوردم و گرفتم لیوانو کرد بلند آهسته منو
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  تخت سر نشستم

 اینجام؟ کی از: گفتم مامان به رو

 بیهوشی روز دو تو نمیاد؟عزیزم یادت: مامان

  کرده هنگ نیست،مغزم یادم نه واقعا؟: من

 کنم خبر دکتر برم بزار: مامان

  رفت مامان

  نبود یادم چیزی اوردم فشار ذهنم به هرچی

  بودم گیج زیادی

 ؟....اینجا چخبر

  امد دیگه نفر یه با مامان بعد یکم

  کردم نگاه دقت با

 بود دکتر

 خوبه؟ حالت عزیزم خب: گفتو طرف امد دکتر

 !خالیه تقریبا گیجم،ذهنم خیلی من..من دکتر: من

 داروهاست اثرات اینا کنی استراحت باید دخترم: گفت باشه بابا همسن میخورد که دکتر

 کنی استراحت کن سعی میشی خوب بخوابی

  کشیدم دراز مامان کمک با و کرد تایید سر با

 (خوابیدم)رفتم و بستم چشام

***** 

  ماهان#
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  ندارم خبری ازش دیگه شاپ کافی بود امده النا که پریشب از

  کجاس نمیدونم اصن

  نمیدارم بر میزنم زنگ

  کنم چیکار باید نمیدونستم بودم نگران

 بدونه اون شاید افتادم هانا یاد

 زدم زنگ و برداشتم گوشی

 برداشت بوق چندتا. با

 الو: هانا

 ماهان منم هانا الو،سالم: من

 عجب چه عزیزم سالم: هانا

 شلوغ؟ برت دور ؟ کجایی خوبی: من

 بیمارستانم االن من: هانا

 شده؟ خوبه؟چیزیت حالت چی؟ واسه بیمارستان؟: شدم هول

 ....خوبم،النا من جان ماهان نه: گفت و کرد آرومی خنده یه

  افتاد دستم از گوشی النا گفت تا

 ... نفهمیدم حرفشو بقیه

 بیمارستان؟ النا

  برداشتم گوشی و امد خودم به

 بیمارستان؟ کدوم: گفتم بود خط پشت هنوز هانا

 .....بیمارستان: هانا
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 میرسونم خودمو باشه: من

  رفتم و پوشیدم لباسامو تند تند

  بیمارستان رسیدم بعد ساعت ربع

 ؟ چیشده یعنی

  هانا به خورد چشم که بپرسم پرستار از برم خواستم داخل رفتم

 سالم،کجاست؟: گفتم و طرفش رفتم

 باال۳۱۳ اتاق: هانا

 کجاست؟ آرتی: گفتم بش رو برگشتم دوباره برم خواستم

 بیرون بردش یاشار: هانا

 ....باال رفتم و دادم تکون سرمو

  طرفش رفتم دیدم ناهید خاله

 خاله سالم: من

 خوبی؟ پسرم سالم: خاله

 چطوره؟ النا خاله خوبم: من

 کرد باز کهرو خونه در خونه رسید وقتی دیشب بود چش نمیدونم خوبه،دخترم هم النا: خاله

 امده بهوش هست یساعتی یه ، شد بیهوش افتاد و داخل امد

 نیست هیچی که ایشاال نباشید نگران: من

 خداکنه: خاله

 کجان؟ عمو: من

  براش امده بیمار زدن زنگ بهش االن: خاله
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 نزدم حرفی دیگهو گفتم کوتاهی اهان یه

  نمیشد خب ولی النا اتاق برم میکردم دل دل

 هستی؟ اینجا عزیزم پایین برم من: خاله

 برید شما خاله بله: من

  رفت خاله

  نرم یا برم بودم دودل

  دریا به زدم دل آخر

  کردم باز در و در طرف رفتم

 ....که داخلرفتم

  داخل رفتم

  الناس سر باالی که فردی به خورد چشم

  شد گشاد چشام

  هم تو شد کشیده اخمام یدفعه

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو: گفتم آروم ولی عصبی نسبتا صدای یه با

 عزیزم؟ اینجاست،چطوریکی ببین اوه: پگاه

 میکنی؟ چی اینجا گفتم: من

 !بزنم سر عزیز النای به امدم: پگاه

 باشی اینجا نمیاد خوشم بیرونبرو کردی بیخود: من

 عصبانی خودتو انقد نمیخواد عزیزم: گفت و گردنم دور گذاشت دستاشو و سمتم امد

 شاپ؟ کافی هم با بریم چیه کنی،نظرت
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 اینجا از گمشو برو نمیاد بهشتم تو با من:  گفتم و کردم جدا گردنم دور از دستاشو

 !آدرس ینا به بیا نیوفته اتفاقی براش داری دوست و نگرانشی اگه راحتی،ولی هرطور باشه: پگاه

 جلوم گرفت برگه یه بعد

 هانی بای: گفت و بوسید گونمو و کتم جیب تو گذاشتش خودش نمیگیرم که دید

  رفت و

  موهام تو کشیدم دست شدم عصبی

  بود خوابیده آروم که النایی به خورد چشم

  صورتشرو کشیدم و بردم دستم پیشش نشستم

 باش شه،مطمئن کم موت تار یه تو نمیزارم شم نابود خودم اگه حتی: کردم زمزمه خودم با

  کردم نگاش و اوردم دررو برگو جیب تو رفت دستم

 شهر از خارج ی خونه یه آدرس

 بود

 بیاری سرش بالیی نمیزارم: گفتم خودم با

  بیرون رفتمو زدم لبخند یه و کردم نگا رو النا

  دیدم یاشار بیرون زدم که اتاق از

 دیگه نشد قرار داداش ببین: گفت و سمتم امد مرموزی لبخند با

 چی؟ قرار: من

  عقد قبل: یاشار

 گرفت گاز زبونشو حرف این بعد

  گرفت خندم
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 دیونه میکنه فکر چیزاییچه به نگا

 دیوانه بابا برو: من

 بیمارستان از بیرون رفتمو کشیدم راهمو و گفت اینو

  شدم ماشین سوار دایی گوگولی و هانا از خدافظی از بعد

  کردم نگاه ساعت

  بود۲ ساعت

 اتاقم و رفتم رسیدم وقتی و خونه رفتم

  لباسام کردن عوض از بعد

  میکردم نگاه بود داده پگا که ای برگ و تخت رو انداخت خودم

 ...میرم شده که هم النا بخاطر

 خوابیدم فکرا همین تو

  زدم در زنگ

  داخل رفتم و شد باز در

  بود بزرگ ویالیی خونه یه

 یهو که میرفتم داشتم همینطور

 .... و سرم تو خورد سنگین جسم یه

**** 

 النا#

 بده انجام ترخیص کارای که بود رفته یاشار

  میپوشیدم لباسامو داشتم منم
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  اینجا بود امده ماهان انگار مامان ی گفته به

  بودم خواب من شد حیف

  نداریم که شانس

 ؟!!آخه بزارم دلم کجای اینو اوووف افتادم پگاه یاد

 کنم صحبت ماهان با نامه اون ی درباره باید

 بریم ببا بدو شدی مرخص خوشگل خانم دیگه خب: گفت و امد یاشار

 آمادم من بریم باش: گفتم و دادم تحویلش بیحالی خنده یه

  شدیم یاشار ماشین سوار و بیرون زدیم بیمارستان از هم با همه

 عقب نشستیم عمه جوجو و هانا و من و نشست جلو مامان

  میرفتم صدقش قربون و بغلم گرفت آرتی

  میمالوند همش چشاشو آخه میومد خوابش من خوشگل

  برد خوابش که داد شیر بهش اونم و هانا به دادمش

  تخت سر کشیدم دراز و اتاقم رفتم منم و رسیدیم بعد یکم

  شدم اینطور من چرا نپرسیدن اینا مامان خوبه حداقل

  افتادم ماهان یاد

  نداد جواب اما بهش زدم زنگ و برداشتم گوشی

  کردم نگاه ساعت

  بود ۵ساعت

 ؟!!خوبه یعنی

  بود بند دستش شاید بابا نه



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 387 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

  پاسخ بی بازم اما زدم زنگ دوباره

   کنارم کردم پرت گوشی

 ؟ کجاست یعنی هوووف

  عشقش پیش شاید هه

  ایششش

 شه صحبت هم بامون بخواد که کیم ما دیگه یار پیش وقتی دیگه بله

 ....برد خوابم و بستم چشام

 الو:  دادم جواب کردن نگاه بدون شدم بیدار خواب از گوشی صدای با

 خانم؟ کجایی دیدار مشتاق خانم النا به: طرف

 شما؟: من

 که؟ شناسی ،می عزیزم نکردم،پگام معرفی خودم من ببخشید اوه: طرف

 داری؟ من چیکار تو...تو: گفتم و پریدم جا از یهو

 بدون ولی گفته بهت چیزایی چه ماهان میدونم خوشگلم شدی؟نترس هول چرا عزیزم: پگا

  بهت گفته دروغ

 ؟!بگه دروغ باید چرا آخه: من

 ببینمت میخوام بگذریم حرفا این از بده،حاال جلوه خوب خودش اینکه بخاطر شاید: پگا

 نمیخوام من اما: من

 داری دوست داداشیتو کوچولوی نی نی اون اگه البته بخوای باید: پگا

 !!آخه داری اون با چیکار: من

 ...وگرنه بیای که آدرس،بهتره این به بیا پس: پگا
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 کجا؟ میام باشه باشه: گفتم بگه نذاشتم

 ۸۱ ساعت فردا میکنم اس برات آدرس: پگا

 ...با: من

 کرد قطعش بزنم حرف نذاشت

 کثافت بیشعور

  بود شب۸۲ کردم نگاه ساعت

 ؟!!بود زدن زنگ وقت چه این آخه

  شده محو کال که ماهانم

  بابا ای

 کردم تنظیم ۱:۳۱ ساعت رو گوشیو بخوابم اینکه از قبل و بالشت رو گذاشتم سرمو

 ....خوابیدم بعد و

  کردم نگاه گوشیم و شدم بیدار خواب از صبح

  بود فرستاده آدرس

 شدم ماشین سوار رفتم صبحانه خوردن از بعد و پوشیدم لباسامو

 آدرس سمت به حرکت

  بود شهر از بیرون آدرسش

  برسم تا کشید طول یساعتی یه تقریبا

  شدم پیاده ماشین از و ایستادم بزرگی نسبتا خونه یه دم

  شد باز در و زدم زنگ

  داخل رفتم
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 کجاست؟؟؟ دیگه اینجا

 بود پوشیده بزرگ درختای با که بزرگ تقریبا ی جاده یه

 ایستاد جلوم بود من برابر۸۱ هیکلش که مردی یه یهو که میگرفتم رو جاده مسیر داشتم

  ترس از مردم نگم دروغ

 میزد خالف خیلی قیافش آخه

 کشوندی کجا منو پگا بکشتت خدا

 بیاین من دنبال لطفا شمان منتظر خانم: گفت بم صدا یه با مرده

  افتادم راه به دنبالش و دادم تکون باشه نشونه به سرمو

 داخل برم من که ایستاد کنار و کرد باز در چوبی در یه به رسیدیم

  پذیرایی سمت به برد منو مرده و رفتم

  بود بزرگی و شیک ی خونه

  صندلی روی نشستم

 باشید منتظر همینجا پس میان خانم االن: گفت مرده

  گفتم کوچکی ی باشه

  امدن خانم باالخره که شدم معطل ای دیقعه ده یه

 بیشعور نکبت ازش میاد خوشم ایششش

  اینجایی که خوشحالم عزیزم سالم وای: پگا

 اینجا؟ کشوندی منو که داری من چیکار: من

 خانم هبل: گفت پگاه بهرو بیرون امد اتاقی یه از دختری یه بندش پشتو زد بشکنی پگا یهو

 امرتون؟
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 باش زود بیار مخصوص شربت لیوان یه مهمانمون برای: پگاه

  چشم: دختره

  بود آشپزخونه کنم فک که اتاق همون تو رفتو گفت اینو

 امدی که خوشحالم: گفت و روم روبه نشست و امد پگاه بعد

  برم باید من کارتو بگو خب: من

 گلم داریم حرف کلی هم با بری؟ما کجا عزیزم اووو: پگا

  گرفت سمتم امد شربت لیوان یه و سینی یه با دختر همون که بگم چیزیخواستم

  بود پام پیش که میزی روی گذاشتم و گرفتم شربت

 ؟ بگو خوب: گفتم پگا به رو

 نیست که ای عجله میگم بخور: پگا

 مدمنیو مهمانی واسه من بعدشم دارم، عجله من: گفتم میکردم بلند شربت لیوان که همینطور

  میگم بهت بزار راحتی هرطور پس باشه: پگا

  بیام تا بخور شربتتو: گفت میرفت که همینطور و شد بلند

  باال کشیدم نفس یه شربت و گفتم لبی زیر ای باشه

  بود خوشمزه چه خودمونیما

  امدن خانم پگاه بعد دیقعه ۵ یه

  بگه بهم پرتایی و چرت چه میخواد و داره ای نقشه چه نیست معلوم هاااا داد دق منو این

 بیا دنبالمپاشو: گفت جدیو بود هم تو کامال اخماش رومو به رو ایستاد

  چشه معلوم بود خوب االن همین نداره اخالقی تعادل این بابا

 گرفته گازش سگ زیاد احتمال به
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  دنبالشرفتم

  میخوره بهم حالم چمه نمیدونم

  بود بزرگی حیاط در اون پت که کرد باز در پگایه

  میرفتیم داشتیم حیاط تو همیمطور

  میچرخید سرم دور حیاط اصن میرفت گیج خیلی منم سر

  ایستاد بزرگی در یه جلوی پگا

 چیزی و افتادم که چیشد نفهمیدم من که کنن باز در خواستن ایستادم سرش پشت منم

 ...نفهمیدم

 کل دانای#

  میرسید عملتون سزای به همتون: گفت و زد لبخندی دید را النا جون نیمه جسم وقتی پگا

  برسم حسابشو بعد تا ببند پاهاشم و دست و داخل ببرش بیا: گفت خود خدمتکار به و

 میشه درست جونشون دادن دست از با فقط حسابشون: کرد زمزمه خود با و

 را آن بود عسکی روی عزیزش خواهر و خود عکس قاب و اتاقش سمت به و داخل رفت

 باش مطمئن خواهر میزارم دستشون کف حدقشون: گفت و زد زل خواهر عکس به و برداشت

 ...بمیرم اگه حتی

  بود برگه و عکس تعدادی که کوچکی میز سمت رفت و جایش در گذاشت عکس قاب

  ماهان و النا ی خانواده عکس

 ....ممیکن نابودتون: گفت و کرد پاره را دور هر و کرد نگاه یه و کرد بلند ماهان و النا از عکس یه

****** 

 النا#
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 و تدس فهمیدم که شم بلند خواستم کردم نگاه اطرافمو دور و کردم باز چشامو بیحال و خسته

  بستن پامو

 میگشت بر بهم که بود خودم شده پیج صدای فقط ولی زدم داد و زدم جیغ

 نکن خسته خودتو بیخود: گفت که امد صدایی یه یهو

 هستی؟ کی تو: من

 نشناختی؟ یعنی دیونه: گفت و خندید صدا

 تویی؟ ماهان: زدم داد یهو کردم فکر یکم

 خودمم آره: گفت و خندید دوباره ماهان

 دیدمش روم به رو به شدم دقیق یکم

  سلیب هو عین دیوار به بودنش بسته

  کن نگاش بمیرم آخی

 میکنی؟ چیکار اینجا تو: من

 بپرسم؟ باید من اینو: ماهان

  میکنه اذیت جوجومو نیام اگه که کرد تهدید منو پگا: من

 لعنتی: ماهان

 میکنیم دق اینجا آخر ماهان؟میدونم کنیم چیکار باید حاال: نالیدم من

  نباش نگران: ماهان

 ...نگ چطور آخه: من

 کرد روشن رو جا همه داخل امد بیرون از که نوری و شدم باز در که بگم خواستم

  بریزن اشکام بود نزدیک کردم نگاه ماهان
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  کردن چیکارش ببین عزیزم

  بود خونی خون صورتش و سر

  امد پگا ی خنده بلند صدای

  آشغال ی دختره

  شد چراغونی جا همه یهو

  بود ترسناک یارو اون و خودش ببینم بهتر میتونستم رو پگا حاال شد باز چراغا همه

 میزدین؟ آخرتونو های عشقوالنه حرفای داشتین آخی: گفتن و سمتمون امدن

 ؟!!چقدر تحملت ببینم خب: گفت و ماهان به کرد رو بعد

 ..... و طرف امد یهو

 رهذ ببین،باید کن نگاه: گفت ماهان به رو و باال کشید سرمو و گرفت موهامو و طرفمو امد یهو

  شی آب و ببینی ذره

  بود پایین سرش ماهان ولی

 باال بگیر سرشو: گفت و کرد مرده اون به رو نمیکنه نگاه دید که پگا

  من به خورد چشاش و باال گرفت صورتشو دست یه با و رفت ماهان سمت به اونم

  نبود معلوم توشون هیچی

  گفتن خودشون واسه میزنن حرف چشما همیگن که همینا

 نمیفهمم ماهان چشمای از هیچی من االن بخدا

  نداره قضیه این به ربطی اون پگا کن ول رو النا: گفت ماهان

 عذابش جلوت دارم منم و داری دوسش تو که اینه به ربطش عزیزم: گفت و خندید بلند پگا

 .....رو تو و میکنه خوشحال منو این و میدام
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  داره ای خجسته دل چه اینم هه نگفت بقیشو

 ؟!! داره دوس منو ماهان میکنن فکر واقعا نکنه

  خُلن خیلی اینا بابا

  بده نجات عفریته این دست از منو نکرد سعی حتی ماهان بیشعور

  نامرد چقد آدم آخه

  دوستتم بهترین خواهر من نباشه هرچی بیشعور بگو

  میکند داشت موهام ی ریشه نمیکنه ول موهامو که هم عجوزه این

  امد در اشکم

 دبعی که بیاد رحم به دلم شاید هه کن کن،التماس گریه آره اها: گفت چون فهمید پگا انگار

 خوشگله میدونم

  شکمم به زد محکم پاش با و کرد ول موهامو بعد

  پیچیدم می خودم به و بودم شده زمین پخش درد از مردم

 هااااا؟ هستی کی کردی فکر نکبت ی دختره عوضی آشغال بیشعور: گفت داد با

  بدی جون ذره ذره باید تو دهنتو ببند هرزه شو خفه: گفت و زدم دیگه یکی دوباره پگا

  کثافت من نه تویی هرزه: من

  کن پذیرایی ازشون خوووب میسپارم تو به رو اینا فرخ: گفت یارو اون به رو و خندید بلند

  کرد گم گورشو رفت و خندید بلند بعد

  مردم می درد از داشتم منم

 نمیومد بیرون ازش صدایی هیچ بود محو کال که ماهانم
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 شکم ی حواله که بود مشت و ماهان طرف رفت بود فرخ اسمش که ترسناکه یارو اون

 میشد صورتشو

  میومد خون همینطور دماغش از

  بودن شده سرازیر منم اشکای

  میگردم گریه خودم بخت به

  بدبختی این به

 هدیگ منم و شکمم تو خوابوند یکی پا با یکی داشت که قدرتی تمام با و طرف امد فرخ یهو

 .....نفهمیدم چیزی

 داناِکل#

  بود غوقا رادمنش دکتر ی خانه در

  نداشتن دخترکشان از خبری هیچ و بود شب ۱ ساعت

  بماند جایی خبر بدون النا نداشت سابقه وقت هیچ

  خواهرش نبود از عصبی یاشار و نبود النا مادر ناهید دل تو دل

 میگرفت بهونه مدام که بود کرده حس را اش عمه نبود انگار آرتیمانم حتی

 ..... جواب یک از دریغ ولی میزدن زنگ دخترک گوشی به مدام و ناراحت همه

 دست نمیتونم من ندارم فایده اینطور: گفت خانواده اعضای به رو النا پدر خان منوچهر ناچارا

 پلیس پیش برم باید بزارم دست رو

 بدیم خبر پلیس به باید میگه راست: گفت بود راضی پدرش تصمیم از انگار که یاشار

  میام همراهتون: داد ادامه و پدرش به کرد رو

  افتادن راه به ماشین سمت به هراسان دو هر
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 بیار دخترمو زودتر خدا طور: گفت شیون و گریه با و کرد پرواز شوهرش سمت به خانم ناهید

  میزنه شور خیلی دلم من منوچهر

 شده هرطور نباش نکران: گفت و کرد نگاه خود همسر صورت به ناراحتی با خان منوچهر

  میکنیم پیداش

  دشت درن شهر این در که کرد فکر خود با ولی رفت و گفت اینو

 ....بود شور بسیار هم خودش دل......کند پیدا را خود شیطون دختر میتواند چگونه

 

 ماهان#

  میزدم پلک بیحالی با

  نیست بدنمتو روح میکردم احساس

  کنم کاری نمیتونستم من و دی شکنجه چشام جلوی من ی بیچاره النای

  انداختم بود روم به رو که بیجونش جسم به بیحالمو نگاه

  افتاد حال این به نامرد اون های ضربه شدت از بود بیهوش

  دستشون کف میزارم حقشون شم آزاد اگه

 ....نفهم آشغاالی

 پی در پی های شکنجه از بعد فرخ

  رفتو کرد ولمون شدیم بیجونو بیخال که دید وقتی

 رسید گوشم به النا کردن سرفه صدای

 ...خوشحالیه باعث امد بهوش

 خوبی؟: گفتم بیحالی با بهش رو
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 خوبم هستی تو چون: گفت که امد النا ضعیف صدای

 زیاد احتمال...اح به که...ک میدونم من...من ماهان: داد ادامه تری بلند صدای با اما بیحال بعد

  نمیرم...ن بیرون اینجا از زنده...زن

 دارم دوست...دوس...من...من...م....که بگم...بگم خواستم...خوا

  شد بسته چشاش و گفت اینو

  نداد جواب ولی زدم صداش

 ازب پاهام و دست و داستم جون اگه اتفاقا چرا نشدم خوشحال گفت نمیشه....بود شده بیهوش

 میدادم قر و وسط میرفتم بود

 ....میکردم کارو این جدی ولی داره خنده درسته

  زدم صدا رو النا دوباره

  بده جواب بخواد که بود حرفا این از تر بیحال اما میشنید صدامو

 : زدم حرف به کردم شروع پس

 جونمو شده اگه شه طوریت تو میزارم من اصن مگه هاااا چی کردی دختر،فکر دارم دوست منم

 ه؟ههآر خواستگاری برم میخوام من که باشه،شنیدی مطمئن اینو بمیری تو نمیزارم ولی میدم

 زندگی همخ که تویی،تویی خود شخص اون چلی داره وجود دیگه دختر یه که کردی فکر توام

 به نداری بهم ای عالقه هیچ تو میکردم فکر همیشه ولی دارم دوست خیلی من النا...شده من

 ....بزارم پیش پا میترسیدم همین خاطر

 میترسیدم: گفتم آرومی صدای با

 النا#

  اینجاییم ما که روز۴ نزدیک

 ترسناک فرخ اون نه امد اون نه نبود پگا از خبری امروز
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 بود بسته همونطور هنوز ماهان به خورد نگام

  میکردم نگاه بهش لبخند بود،با خواب

  افتادم اعترافش یاد

 عاشقشم،عاشقمه که کسی اینکه از بود خوشحال ولی نداشتم بدن به جون اینکه با

  زدم حدس درست انگار که خط آخر دیگه میکردم فکر چون من

 گفتم احساساتمو همین بخاطر

 ...دارم دوسش که بدونه مرگم از قبل داشتم دوست

  نخوردیم ای دیگه چیز کت از غیر اینجاییم که روزی چهار این تو

  ندارم گرسنگی طاقت من آخه موندم زنده االن تا من عجیبه

  بودم افتاده زمین روی بیحال

  بدم تکون انگشتم حتی نداشتم نا

 رفته تحلیل انرژیم کامال ها ضربه این خوردن و ضعف شدت از

  میدیدن تار چشام

 هوش از و نموند بهم جون دیگه.....و پگا و شد باز که در به خورد چشمم میرفت گیج سرم

 ....رفتم

 هاکان#

 منوچهر عمو ی خونه بودیم جمع همه

 نمیزد حرف هیچکی

 میومد آرتیمان صدای هم گاهی و ساعت تاک تیک صدای فقط

  من حتی بودن خودشون تو همه
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  النا سرشم پشت و شده ناپدید و رفته روز ۵ نزدیک ماهان

  باشن میتونن کجا نمیدونی گیجیم همه

  چیز همه...گفتم پلیس به

 اسمش؟ بود چی دختره اون از که هرچیزی

 رو ااون شاید که برد شک اونم و گفتم پلیس به چیو همه هرچی،دربارش برحال....نیست یادم اه

  گرفته گروگان

 کیه؟ کار پس زندان هک دختره اما

  زدن ماهان و النا ماشین رد

  بود متفاوت خیابونای تو هرکدومشون اما....اما

 ...نبود ها بچه از خبری و

  شده تنگ داداشم واسه حسابی دلم

  داره عالقه النا به فهمیدم که بود وقت خیلی

 ؟!کجان نیست معلوم االنم و هه

 همن؟ پیش آیا اصن

 ؟!نه یا

 کجاست؟ النا پس نه اگه

 چی؟ ماهان

 نمیرسیدم ای نتیجه هیچ به و میکردم فکر موضوع همین به همش چندروز این

 ....داده ارور حسابی مغزم

 کرد بیرون فکر از منو تلفن صدای
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 داد جواب یاشار

 بخش روی بزار کردم اشاره بهش

  بود کالنتری از

 احتمال که شده پیدا هایی سرنخ یه که برسونم اطالعتون به سالم،خواستم:  شاهد سرگرد

 ماس به دختری شما آیا بپرسم خواستم و باشه مربوط رنجبر آقای و رادمنش خانم به میدیم

 میشناسین؟ جهان پگاه

  نمیشناختم که من فکر تو رفتیم و کردیم نگاه هم به همه

 یدختر این سرگرد،حاال جناب نه: گفت یاشار چون نشناختن هم اونا انگار کردم نگاه رو بقیه

 هست؟ کی میگید که

 ودب وقت خیلی ما نیروهای و است اسحله و انسان قاچاق باند یه ریئس دختر این واال: سرگرد

 باشه اینجا نداشتیم انتظار اصال و زدیم ترکیه ردشو بار آخرین ما دنبالشن،ولی که

 نشدین؟ امدنش متوجه چطور: پرسید یاشار

 شده کشور وارد جعلی اسم با: سرگرد

 میشه؟ پیدا من برادر حاال جناب خب: من

 به رقرا که نباشن افرادی جزء دونفر این که کنید دعا ولی میکنیم تالشمون تمام ما: سرگرد

 ....شن فرستاده مرز

 میگفت ذکر داشت هوریم خاله و گرفت شدت گریش حرف این با ناهید خاله

  کرد خدافظی سرگرد

 بود شده الغر خیلی روز چند این تو دیدم یاشار

  میدم حق بهش

 .....النا نبود از اونم میکشم عذاب ماهان نبود از من که همونطور
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 .....خوبه؟ میکنن؟حالشون کجان؟چیکار االن یعنی

 داناکل#

  ماشین تو بزار رو النا و ماهان که داد دستور فرخ به پگاه

  بودن زده ردشو که هایی پلیس از بود ترسیده پگاه

  نبود صالح موندن اینجا دیگه

  نشست پگاه و کرد باز پگاه برای رو رانند شاگرد در فرخ

  شد خیره عقب صندلی به

  جون نیم جسم دو

 زیاد دشای سفر این اگرچه افتادین مجانی سفر یه: گفت خود با و نسشت لبایش به لبخندی

 نباشه میلتون باب

 میکنم خودم ی برده رو شما: گفت و کرد نگاه هردویشان به نفرت با و

  خندید خود حرف به و

 ...افتاد راه به ماشین فرخ شدن سوار از بعد

 کنه؟ سفر کجا به داشت قصد پگاه واقعا

 النا#

  کردم نگاه اطرافمو دور و کردم باز چشامو

 ؟!!کجام من اوووف

  شدم بلند تخت از بیحالی با

  بود اتاق ی گوشه در نفره یه تخت یه و بود کوچیکی اتاق

  من از قبل که. کنم باز در خواستم در سمت رفتم
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  داخل امد و کرد باز ماهان

 امدی بهوش: گفت دید منو وقتی

 خوبی که خوشحالم خیلی: داد ادامهو زد لبخند

 کجاییم؟ االن ما: من

 کنه خارج مرز از بزور مارو میخواد لعنتی پگاه اون: گفت و هم تو رفتن اخماش

 شد گشاد خیلی بود هرچی ولی بگم؟چمیدونم چی اندازه چشام

 چی؟ ی ؟واسه!!!کنه خارج مرز از: گفتم و کردم نگاهش

 کنم خودم ی برده ببرمتون میخوام هه،میگه: ماهان

 ؟!هرته شر مگه ؟هه!!برده: من

 ...کن یکاری برم نمیخوام من ماهان وای: نالیدم

 با امبخو که نیست راهی هیچ اصال بود فایده بی ولی کنم پیدا گوشی که کردم هرکاری: ماهان

 کردیم گیر ای مخمصه بد تو ما...النا بگم خالصه....کنم قرار بر ارتباط خونه

 هراسون ماهان افتادم گفت که اینو

 داری نوم تو...تو نباش نگران عزیزم: گفت گوشم زیر و کرد جلوگیری افتادنم از و گرفت بغلمو

 باش آروم پس

  میگفت راست آره

 میومد؟ سرم بالیی چه نبود اگه ولی هست ماهان که خوبه

 چمیدونم یا  بودم خاک زیر باید االن دیگه معلوم خوب هه

  میفروختن عرب شیخ یه به منو و دبی مفرستادنم

 بخدا میدادم تجریح اول ی گزینه من که



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 413 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 نمیداری؟ بر شوخی از دست شرایطم این تو النا سرت تو خاک

 بودی؟ کجا قدیمی یار به

 همینجا

 ....روز چند این نگو دورغ

 ایم عجوزه این پیش که روز چن االن ما ماهان: گفتم ماهان به رو و افتادم چیزی یاد یهو

 هفته یه از بیشتر شاید نمیدونم: گفت و کرد آرومی خنده یه

  موند باز دهنم

 !!!هفته یه

 ...!!!دوری از میکشه چی مامانم بمیرم

 داناکل#

  کند چه نمیدانست بود دودل مرد

  نمیکردرو کار این اگه ولی میشد نابود شاید زندگیش میکرد رو کار این اگر

 میشد نابود ها خیلی زندگی

  مغزش یا کند گوش دلش به نمیدانست

  داد انجام را خود کار آنی تصمیم یک در آخر درو شد تر نزدیکو نزدیک

 جون ریدب میگم که آدرسی این به خواهشا: گفت و زد زنگ پلیس به و بود تلفن کیوس نزدیک

  خطر در ها خیلی

 کنید؟ معرفی خودتونو: گفت و کرد یاداشت خط پشت شخص آن و داد را آدرس

  آدرس این به برید حتما: مرد

  کند معرفی را خود نمیخواهد اینکه یعنی این کرد قطع و
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 ......نجات فرشته همان شاید: گفت لب زیر

 ماهان#

  بود عصبی دیدمرو پگا وقتی چون امده پیش مشکلی انگار ولی ببرن مرز از رو ما دیروز بود قرار

 نیست مهم زیادم شده چی نمیدونم

  بده خیلی حالش روزا این که النایی مهم

  نه جسمی لحاظ از نه

  روحی لحاظ از

 داغون

  شده تنگ خانوادش برای دلش عزیزم

  ببینه رو اونا نمیتونه دیکه میکنه فکر

 منه،من تقصیر همش اینا و

 داخل رفتم و زدم در و پگاه اتاق طرف به رفتم

 !  اینجاییم ما روز پنج کنی؟؟چهار چیکار میخوای هست معلوم: من

  نکن بلند من برای صداتو و شو خفه اینکه اول: پگا

  بیرونبرو و نکن دخالت من کارای تو اینکه دوم

 بیرون: گفت بلندی صدای با

 کیه؟ کرده فکر این مسخرس واقعا هه 

  النا اتاق سمت رفتم و بیرون زدم بیخیال

  بود کشیده دراز تخت روی

  پیشش رفتم
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 نجات دشای دیگه یکم فقط کن تحمل دیگه یکم عزیزکم: گفتم و صورتش روی کشیدم دست

 کنیم پیدا

 خستم ماهان،خیلی خستم: گفت و کرد نگام

 برم،میدونم قربونت میدونم: من

  روشو کشیدم رو پتو

  خوابید و بست چشاشو

  ایم ترکیه مرز نزدیک یجایی االن ما فهمیدم که اینطور

 !ارومیه اطراف یعنی

  کثافت ی دختره همین مال امدیم که هم ای خونه این

  حیات تو رفتم

  میدادن کشیکو حیات تو بود ریخته بادیگارد دهتا نزدیک

 ...... بابا بیخیال اینجاست انگلستان شاهزاده انگار حاال

 هاکان#

  بودیم آمد و رفته در خونه و کالنتری مسیر تو مدام کوهیار و یاشار و من

  ایم کالفه خیلی روزا این

  منوچهر عمو ی خونه هم دور همیشه مثل بودیم نشسته

 بودیم اینجا همش چندروز این

 دخترش دوری از شده آب عمو بیچاره

  شم خارج فکر از شد باعث تلفن صدای

 سرگرد: گفت و داد جواب کوهیار
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 بگین دارن صداتونو همه االن سرگرد خب: گفت و پخش روی گذاشتش بعد

 ها بچه آینده روز چند تا چون باشید خوشحال و زدیم ردشونو اینکه دوم سالم، اول: سرگرد

 پیشتون میان

  خندون و بودن خوشحال همه

  خدافظی از بعد

  بدم شام بیان سالم جان ماهان و دخترم اگه کردم نذر: گفت ناهید خاله

 ....میان سالم و صحیح که ایشاال خاله باشه قبول نذرتون: من

 النا#

 یهو که بودیم اتاق تو ماهان و من

  امدن دیگه نفر دو و فرخ بندش پشت و شد باز در

 بیاردشون: گفت بهشون فرخ

  بیرون بردنمونو گرفتن بازمون فشار با امد هم اونا

 باشمام میبرینمون دارین کجا وایسین: گفتم جیغ با من

  کلمه یه از دریغ ولی

 ماهان وجود با البته بهتر پیش روز چند نسبت به روحیم حال

  ماشین تو کرد پرتمونو ماشین سمت و حیاط تو بردن رو ما

  ماشین شیشه به خورد سرم

 بیشعور نکبت بمیری ای

 شد خوبی؟طوریت النا: گفت نگران ماهان

 ...جیگرتو....میشه گوگولی میشه نگران وقتی چه نازی
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  خوبم نه: من

 کنارتم من که بدوناینو بشه چی هر: کرد زمزمه آروم و بغلش کشوند منو نگفت چیزی

  امد پگا بعدش و نشست امد فرخ دیدم یهو

  رفت داد گاز هم فرخ

  امدن بادیگارداش این سرمونم پشت

  دنبالمون افتاد که دیدم پلیس ماشین خوردیم پیچ خیابون سمت به که کوچه از

 ...بازی پلیس چه جانم این

 کنید خفش: گفت و برداشت گوشیشو فهمید که فرخ

 ....حر من خب....کرد قطع و

  نزنم حرفمو شد باعث تیر صدا

  میومد که بود تفنگ بنگ بنگ صدای

  میشد بیشتر لحظه هر ماشینم سرعت و

  چسبوندم ماهان به بیشتر خودمو ترس از

  فرخ سرساماور سرعت بودیم ما

 .....کنه بخیر خدا

 اه،پگ گاز روی بود گذاشته سفت پاشو هم شده گور به گور فرخ این مردم می داشتم ترس از

 .صبیهع خیلی بود معلوم نبود موفق زیاد انگار ولی بزنه زنگ کسی به که میکرد سعی داشت

 مین ازشون صدایی چون کردن سد راهشونو بادیگاردا انگار ولی بودن دنبالنون که هم پلیسا

 .اومد

  مخفیگاه برو فرخ:گفت که اومد مگاه صدای
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 باشه:فرخ

 !کجاست؟ مخفیگاه این نمیدونمم و خاکی جاده یه تو پیچید یهو

 میکنیم؟ پیدا نجات زنده ما یعنی ماهان:گفتم ماهان به رو

 .زارم نمی تنهات من که بدون اینو ولی النا دونم نمی:گفت آرومی باصدای ماهان

 و دزد این سرانجام دونم نمی بودم نگران هنوز ولی شد قرص یکم دلم ته ماهان حرف این با

 !میشه؟ چی پلیسی

 ودزوو شید پیاده:غرید دونفر ما به رو ایستاد،فرخ حرکت از وحشتناکی صدای با ماشین یهو

 شدیم پیداده و دادیم گوش حرفش به ماهم

 .کرد زندانی اتاقا از یکی تو و خونه داخل برد مارو فرخ بود باغ خونه یه

 کردم بغل پاهامو و اتاق از گوشه یه نشستم حالی بابی منم

 عصبی و بود فکر تو چپ راست،راست چپ میرفت رژه پام جلوی همش ماهانم

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

 *کل دانای*

 بالمونن و دست تو زیادی  کنیم تموم نفرو۲ این کار باید من بنظر:گفت پگاه به رو فرخ

 بشن من های برده قراره اونا اما:پگاه

 ندارن ارزشی هم اینا بدی نجات خودتو جون باید اول تو پگاه نزن دار خنده حرفای هه:فرخ

 راست رخف شاید کرد فکر خود با پگاه کنیم فرار تونیم می تر راحت اینطور بریم و بکُشیم بزار

 .بودن شده خارج مرز از االن تا نبودن نفر۲ این اگه گوسد می

 زجرشون ذره ذره داشت دوست هم طرفی از و نباشد آنها تن به سر داشت دوست طرف یه از

 .کن خفشون باشه:گفت فرخ به و گرفت را خود  تصممیم بده،آخر

 .....زد لبخندی فرخ
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   ************************** 

 *ماهان*

 میشه؟ چی ماحرا این عاقبت و آخر که میکردم فکر این به داشتم منم و بود نشسته النا

 اتاق وارد پوزخند یه با و داخل اومد مرموز ای قیافه با فرخ و شد باز در که بودم فکرا همین تو

 ...و سمتمون گرفت واسلحشو خورید نمی بدرد شمل دیگه:گفت ما روبه و شد

 

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

 *کل دانای*

 و دبو کرده گم رو  دختر اون اینکه از بود،عصبی گفته باش آماده خود نیروی به شاهد سرگرد

  لعنتی....ولی بودیم اون قدمی یک:گفت خود با

 بله؟؟:داد جواب و خورد زنگ گوشیش

 !آدرس این به برید:صدا

 کی دیگه این:گفت خود با ولی بودن که جایی نزدیکی در کرد،آدرس قطع و گفت را آدرس

 .مسخرس واقعا!نجات؟ ی فرشته هه!بود؟

 بود بهشوندداده که آدرسی به سرعت تمام با و افتادن راه همه دو وبا داد عالمت نیروها به

 .رفتن

 ای خونه نزدیکی به کنن،رسیدن خاموش را ها ماشین های آژیر داد دستور سرگرد

 ...پلیسها ی همه آن سر پشت و شد خانه وارد را خود  خاص مهارت با

 که هخان نزدیکی در...بودن تر جلو قدم یک یعنی این و بودن گرفته بادیگاردهارا خوشبختانه

 .رفت داخل به و کرد زیاد را خود سرعت شد خارج تفنگی از که بود تیر شدصدای

 .....آورده هجوم ذهنش به که نشود چیزی آن میکرد دعا
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**************** 

 النا#

 تیر وکی کرد بلند اسلحشو چطور نفهمیدم واصال داشت برم ترس دیدم رو فرخ ی قیافه وقتی

 ماهان به زد

 طرفش رفتم و زدم جییییغ بود خون در غرق ناهان اومدم خودم به وقتی

 خوبی؟؟ماهااااااااان عزیزم من؛ماهااااان

 .بود بیهوش من ماهان کلمه یک از دریغ ولی

 شی می ملحق بهش زودی به توام نباش اون نگران:فرخ

 ....و رونبی رفت فرخ بود کرده پر رو خونه فضای بلندی بنگ صدای که کنه شلیک بهم خواست

 ماهان#

  کردم نگاه اطرافمو دور بودم تخت روی کردم باز چشامو

  بودم بیمارستان که بود این از نشون دستم سرم

  داخل امد هاکان و شد بتز اتاق در

 برم قربون الهی داداش امدی بهوش اِ: گفت دید که منو

 بوسید پیشونیموو امد

 کردم نگرانت که ببخشید: گفتم و

 که خوشحالم االن ولی بودن شده نگرانت ها خیلی بودم من فقط مگه بابا نزن حرف: هاکان

 خوبه حالت

 چیشد؟ پگاه: من
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 میره می درجا و میخوره تیر کردن فرار حین شد،تو کشته: هاکان

 ...نمیشه هیچکدم از خبری دیگه که کردم خداروشکر و گفتم اهانی یه

 امدم بهوش که بگه بزنه زنگ که رفت هاکان

  بود خورده تیر کتفم آخه بودن بسته دستمو

 خوبیه یادگاری خوبه هه بود روم به رو جعبه یه تو تیر

 *بعد دوساعت*

 بینمشون می دوباره خوشحالم خیلی بودن همه

 بود باحالی هیجان خودمونمیا ولی: یاشار

  دیونه بهش خندیدم

 هیجان میگی تو شدیم زنده و مردیم ما سرت تو خاک: گفت و  کلش پس زد یکی کوهیار

 داشت؟؟

 بابا برو دوما میزنی که باشه آخرت دفعه اینکه اول: یاشار

 پیشمونن االن هردوشون که خوشحال باید برحال: ناهید خاله

 خداروشکرت: گفت و باال گرفت دستشو بعد

 نبود النا از خبری ولی بودن همن جمع این توی

 قلبم صاحب از

 نبود؟ مهم براش نیستش؟یعنی چرا

  میزدن حرف هم با داشتن همه

 نیومد؟ چرا النا: گفتم آروم یاشار به

 نمیام گفت خودش اینکه دوم خانم النا و نه النا اینکه اول: گفت و کرد اخمی یه
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 شهمیک خجالت ازت که بدون اینو ولی باشه خودمون بین حاال: گفت و کرد تر آروم صداشو بعد

 دیونه دختر هه ؟النا؟ کی من؟ از خجالت؟

 پسرم،مهمان سالم: گفت من به رو و داخل امد منوچهر عمو و شد باز در که بودم فکرا توهمین

 نمیخوای؟

 .بفرمایید حرفیه چه این: من

  نیستم تنها خودم من: گفت و داخل امد

 وایسادی؟ اونجا چرا تو بیا: گفت میکرد نگاه در به که همینور بعد

 خوبین؟ سالم: گفت من به رو بود داخل،النا امد

 امدین خوش خوبم: گفتم و بهش زدم لبخند

 دیگه نفر سه دو با امد شاهد سرگرد اونا از بعد

: تگف سرگرد به برد،رو فرو فکر تو رو همه سوالش و النا صدای که میزدیم حرف هم با داشتیم

 داشتم سوال یه من سرگرد ببخشید

 دخترم بپرس: سرگرد

 ودب نذاشته حا به سرنخی هیچ پگاه میدونم که ایم؟اینطور ارومیه ما فهمیدین چطور شما: النا

 زنگ کرده معرفی نجات فرشته خودشو که شخصی انگار عجیب براهمون هم ما واال: سرگرد

 ردیمک گمتون مسیری تا میکردیم دنبال رو شما ما که وقتی حتی میده رو پگاه آدرس و میزنه

 بهمون داد باغ خونه آدرس مه بود نجات فرشته این

 بود؟ کی نفهمیدین نجات؟شما فرشته: النا

 منتونستی ما و بود شهر سطح مختلف های تلفن کیوس با میکرفت که تماسی هر: سرگرد

 متاسفانه کنیم پبداش

  داد تکون سرشو النا
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 باشه؟ میتونه کی شخص این واقعا فکر تو رفتم منم

★★★★★★★ 

 النا#

 ....شده مرخص بیمارستان از ماهان که ست هفته دو نزدیک

 اینجا بیان قرار امشبم و

  خواستگاری واسه

 گفت بهم امد بابا دیشب

  کردم قبول خواسته خدا از که منم

 دارم استرس خیلی االنم

  کنم چیکار نمیدونم کردم هول اصن

 .....من و میان دیگه ساعت دو و ۲ ساعت االن

 ....بپوشم کدومو نمیدونم که لباس عالم یه و موندم من

  داخل امد گلناز و شد زده اتاق در

  شده باردار دوماه آجیم نازی آخی

 شکمش تو خاله فندق جونم

 بابا بیخیال لباسی دنبال تو هنوز وای: گفت و دید منو

  صورتش به بودم زده زل و میکردم فکر خاله فندق به داشتم هنوز من ولی

 تموم کن درویش چشاتو کجایی هوووی: گفت و شد جمع حواسم که جلوم داد تکون دستشو

 شدم

 بابا برو: من
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 بپوشم چی بگو تو شلوارت به دستم گلناز وای: گفتم طرفشو رفتم زده هول بعد

  هاااااا نزدی زدی من شلوار به دست اینکه اول: گلی

 داری چی ببینم کنار برو بعدشم

 ....میکرد خارجشون کمد از یکی یکی و لباس سمت رفت

  بهش بودم زده زل بیکار منم و میگرده داره که ساعته یه نزدیک

 ندیدتوپس و دیدتو ماهان بخواد خدا اگه که بپوش اینو بیا بیا کردم پیدا اها ：گفت باالخره که

 شیم راحت دستت از بردت

  طرفش رفتن و گفتم بهش ایششش منم

  بود کرده انتخاب زرشکی کوتا مانتو یه

  نبود یادم اینو اصال إ

  خریدمش بازار بودیم رفته شیوا با که یبار یادم

  بپوش اینم ：گلی

  داد بهم قرمز پا دم شلوار یه

  بود قشنگ

 .....شم آماده که رفتم و بیرون کردم اتاق از گلی

 ماهان#

 نمیتونستم که بودم کرده هول انقد

 باش آرم بابا چخبرته اوووووو ：گفت دید منو که هانا ببندم کرواتمو

 ماه داداش بشم قربونت شم فدات من الهی ：گفت و بست برام کراواتمو سمتمو امد بعد

 شدی



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 415 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 عزیزم نکنه خدا：گفتم بهش و زدم لبخندی

 این؟ آماده：گفت و سمتمون امد هاکان

  افتادیم راه و گفتیم ای بله یه

  بود باهامون اآینازم

  داداشم زن شد رسما پیش روز چهار سه

  بگیرن عروسی نمیخوان معلوم که اینطور

  تر راحت اینطور آیناز که گفت هاکان

 !!!عروسین عاشق دخترا آخه عجیب

 .....منوچهر عمو خونه سمت افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار نفر چهار هر خالصه

 النا#

  امد در صدا به خونه زنگ که بودم اآشپزخونه تو

 دوس خیلی

 ! نمیشه کرد میشه چه ولی بیرون برم داشتم ت

  مزخرفیه رسم چه این آخه نگو که میاد بدم بردن جایی این از انقد

 ایششششش

 پویا و گلی و یاشار و شیوا و کوهی و کاوه هی قبلشم

  میزاشتن سرم به سر امدن می

 بیشعورااااا

  بیاد نتونست یعنی بود نیومده مژده

 ببرم جایی که امد ماهان صدای که بودم گذشته چقد نمیدونم
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  طرفشون رفتم و کردم باالیی بلند سالم یه بردم و ریختم چایی من

 .....ماهان به آخرررر در و آیناز و هانا و هاکان بعد و بابا به اول

  خودش مخصوص لبخند با

 گفت لب زیر ممنونمی یه و برداشت چایی استکان

 گلی پیش نسشتم بقیه به تعارف از بعد

 هااااااا شده خوشکل که امشب ماهان این جدا ولی

 من دارم شوهری چه جوونم ای

 کن شوهرم شوهرم بعد شناسنانش تو بره اسمت بگی رو بله بزار اول

 هچ تو به کارام تو کن دخالت هی کشیدم دستت از راحت نفس یه نبودی امدی بازم چه تو به

 آخه

  داره ربط من به همچیت وجدانتم من اطالع جهت صرفا

 بابا برو

  بیام بیرون فکر از شد باعث هاکان صدا

 ...کبوتر دوتا این بدین اجازه شما اگر منوچهر عمو：هاکان

 داداش غاز بگو کبوتر حیف：گفت حرفشو وسط پرید یاشار

  حرفش به خندیدن همه

  دارم داداش که هااا خوشه دلم چه منم

 داریم؟؟؟ مگه واقعا

 فتیم بابار ی اجازه از بعد خالصه

 بزنیم آخر حرفای مثال که اتاقم تو
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 !!!نزدیم حاال تا که نه

 کلک شدی خوشکل ：ماهان

  ممنون：گفتم و امدم عشو یه منم

 شدی؟ حرف چیه؟کم ：ماهان

 بگم؟ چی：من

 حرفه کلی کردی،خودش قبول که همین شم فدات هیچی：گفت و کرد بغلم امد

 دش میکرد خودنمایی زیادی بودم زده که قرمزی رژ با که لبام به خیره و بوسید پیشونیمو

 بوسید منو گرفت یهو

 طوالنی

 عشق و محبت از سرشار بوسی

 زیباییست ی واژه چه عشق و

  پیوستیم جمع به و شدیم خارج اتاق از وقتی

 هورا دست جیغ معلومه،خانما که جواب خوب：گفت یاشار

 کردن خوشبختی آرزوی برامو و زدن دست همه

 گلی پیش قبلیم جای سر نشستم رفتم

 کردین؟؟ پاک تونو رژ：گفت شیطون و کرد نگام گلی

 کنم تمدید رژمو رفت یادم کنن دیونم سر بر خاک ای

 خفه ：گفتم بهش و کردم اخم

 ...نگفت چیزی و خندید

 آزمایش بریم که دنبالم بیاد ماهان فردا شد قرار و شد تمام هم خواستگاری شب
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 بودم اتاقم تو

  کردم بازش و پنجره دم رفتم

 شدم خیره ماه به

  بود شهریور اواسط االن

 نیوافتاد که اتفاقایی چقد و میگدذره ماهان و من آشنایی از که سال یک

 پیچه می سرم تو تفنگا بنگ بنگ صداهای اون هنوز که هنوز

 خوبن هامون خوبه،خانواده خوبم،ماهان من اینکه از خوشحالم،خوشحال االن ولی

  شادی یعنی این و خندیدن می همه امشب

 ....دارم دوسش من که شادی

 شیرین البته و کننده خسته چقد عروسی خرید این دنبال میریم داریم االن

 ...خوشحالیم از سرشار بودنش از من و کنارم اون ماهانمم با چرا؟چون میگین

  بود میگذره،مثبت جوابش و آزمایش به رفتن از چندروزی

  چندروزه این تو راستی

  عسل ماه رفتن آیناز و هاکان

 کجا؟ بگید حاال

 اسپانیا

  عسل ماه یه واسه راه انقد چخبر بود قطعی جاه بگو آخه

 حسود

 بود؟ بد کیش میرفتن مثال شهر همه این خب میگم فقط نیستم حسود

 ؟!آخه چه تو به
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 امدی باز چرا تو از ایششش

 نداری تعادل بربابا

 .....طرفش رفتم و زد صدام ماهان که بودم فکرا همین تو

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

 *بعد هفته سه*

 روزیه؟ چه گفتین اگه امروز

 ...میشم ماهان مال رسما امروز من نمیشه باورم اووووف عقدم روز دیگه معلومه خب

 عاشقته اونم و عاشقشی که بشی کسی مال خوبیه حس خیلی

 !جووونم ای شدی جیگر چه خانم عروس اووو：امدم خودم به هانا صدای با

 جان هانا سنگینن ها هندونه：گفتم و بهش خندیدم

  خندید

 کرده،عروس دیونه ماهان کرده چه خواهرم جوووونم：گفت دید که منو و داخل امد یاشار بعد

 میدین؟ همراهی افتخار خانم

  کرد دراز سمتم به دستشو و

 البته：گفتم و گرفتم بازوش دور دستمو منم

  زدیم بیرون اتاقم از هرسه

 شیک و ساده عقد یه بود شده برگذار ما خونه عقد نگفتم اها

 شد حوالمون که بود جیغ و دست و نقل من ورود با و پایین رفتیم

  ماهان پیش نشستم رفتن خالصه

  بود شده معرکه جدا
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 روام به رو مدل یه با کردم فک آن یه

 خانمم شدی ماه：گفت گوشم زیر ماهان

 آقایی خودتون واسه شدی ای تیکه پا یه هم شما：گفتم و زدم لبخندی

 خوندن به کرد شروع ها شناسنامه گرفتن از بعد  و امد عاقد حین همین تو

 شما میدهید وکالت بنده به آیا منش راد منوچهر فرزند رادمنش النا خانم محترمه ی دوشیزه

  دائم عقد به را

 آورم در رنجبر ماهان آقای

 وکیلم؟ بنده

 بیاره گالب رفته عروس: گفت و وسط افتاد گلی این ولی بله بگم خواستم

 بیارم گالب رفتم من کجا دیونه ایششش

 وکیلم؟ بنده میکنم عرض دوم بار خانم عروس: گفت عاقد دوباره

 بچینه گل رفته عروس: گفت و وسط پرید هانا که بگم خواستم ایندفعه

 کوفت ای مرض ای درد ای

 وکیلم؟ بنده میکنم عرض سوم بار خانم عروس: عاقد بچینم گل رفتم من کجا

 میکنن نگاه منو دارن همه دیدم بگه نمیخواد چیزی کسی ببینم تا ایستادم

  بگم باید پس خب اها

 و ادرمم و پدر ی اجازه با: گفتم بلندی نسبتا صدای با و کردم تازه گلومو سرجام نشستم صاف

 بلهههههههه برادرم

  بود گرفته رو خونه فضای ی همه میومد که بود دست و جیغ صدا
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 لتم سر رو میریزید شادی برف که همینطور و پایینو باال میپرید ها دیونه عین که هم کاوه

  بردنش ایول بردنش بردنش: میگفت

 خوش خوشه دلم یعنی دارم فامیل من واقعا نچ نچ نچ

 ...شدیم هم مال رسما برگه چندتا کردن امضاء و ماهان گفتن بله از بعد خالصه

 ؟ چی که واال بره ماهان نذاشتم من خب ولی رفتن مهمانا که بود۸۸ ساعت حدود جشن از بعد

 باشه خودم پیش دارم دوست شوهرمه خوب

  بدبخت ی ندیده شوهر نچ نچ نچ

 خواهشا ببند جان وجدان

 ایششش بستی

  اتاقم سمت رفتیم ماهان و من

 تخت سر انداختم و کرد باز اتاق در و کرد بغلم ماهان یهو شدیم که نزدیک

  کرد جا بغلش تو منو و کشید دراز کنارم خودشم

 خوبیه حس چه آخی

 همیشه خیلی،میدونی النا دارم دوست خیلی: گفت میکرد نوازش موهامو که همینطور

 نداره جودو عشق که میگفتم و میکردم مسخرشون کلی شدیم عاشق میگفتن بهم که دوستایی

 و هست که فهمیدم امد جود به حس این و دیدمروتو وقتی فیلماست،ولی و ها قصه مال و

 النا عجیبه چیز عشق بزرگه حس این چقد

 نبودی؟ عاشقش چی؟ نگار پس: من

 با میکنه فرق خیلی تو به نسبت من حس النا میدونی: گفت و کشید عمیق نفس یه ماهان

 یه ، آرامش از پر تو به حسم ولی بود دلیدو و شک از پر نگار به حسم داشتم نگار به که حسی

 ....ابدی آرامش
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 میگفت که افتاد سعدی شعر یاد

 شدم در به خود از من و آمدی در از)

 (شدم دگر جهان به جهان این کز گویی

 ؟!چی یعنی میفهمم حاال

  وجودش تمام و ماهان،نگاهش،خندیدنش عشق،یعنی یعنی

 کرده پا به غوقایی چه دلم تو عشقت که نمیدونی ماهان آخ

 ......ابد تا دارم دوست رو مرموزم ریئس استادو این من

 ....ماهان عاشقتم: کردم زمزمه

 .....رفتیم فرو عمیقی خواب به هم آغوش در آرامش در و

 ★کل دانای★

  بگذارد سر پشت را ها سختی این توانست النا و داشت زیاد های نشیب و فراز زندگی

  میخورد ول مدام ذهنش در مجهول یک ولی

  نجات فرشته بنام مجهول یک

 کیست؟چیست؟

 شادی باعث نجات ی فرشته این اینکه از است خوشحال النا هست که چه هر و بود که چه هر

  شد اش خانواده در

 .....داشت دوست را ها خوشی این چقدر و

 پایان

 ۸۳۹۵ ماه آذر ۲5

 نویسنده: یاسی جون



 نویسنده : یاسی جون            رمان استاد مرموز من           
 

 

 423 رمانسرای ایرانی    ROMANSARAIRANI2کانال تلگرامی : @

 

 با تشکر از مریم و فاطمه ی عزیز که در نوشتن این رمان کمکم کردن....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


