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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 (باشدمی خداوند هدیه رمان دوم جلد رمان این)

 

 :خالصه

 معروفه، مغرور زرنگ به دانشگاهشون توی که آیلین نام به شیطون و شر دختری

 میان جااون از بعد و کردهمی زندگی اشخانواده با آمریکا در سال پنج کودکیش موقع

 دوست هست، خوندن درس به مشغول دانشگاه بهترین تو ما خانم آیلین و ایران

 سپید اژدهای رمان دانلود

 تنهایی ملکه رمان دانلود

 مارماهی رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/


                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 از هاطنزه میشه؟ چی ببینید برید رو طوالنی راه این خودتون حاال بشه، وکیل داره

 .خوش پایان... ندین دست

 

 :مقدمه

 بزن ورق را زندگی

 بخوان خوب را فصلش هر

 برقص بهار با

 بچرخ تابستان با

 بزن قدم عاشقانه پاییزش در

 .وشبن کشیدنت نفس سالمتی به را چایت و بنشین زمستانش با

 گوید،می دلت که طورآن کرد، زندگی باید را زندگی

 .بگذاری مرگ برای نخورده دست را زندگی مبادا

 

 آیلین

 پیرخرفت این کنم کارچی خوب نداشتم حوصله اصال زدم،می چرت داشتم کالس سر

 ...بکشمش می،خواد دلم نذاشته برام حوصله میده، درس ریز یه هم

 هم و همکالسیمه) زد بهم سقلمه یه شعوربی آناهیتای نای و میز رو زد یکی یهویی

 نبود چیزی بابا نه کردم، وراون و وراین به نگاه یه پرتی حواس با( صمیمیم دوست
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 شد، نعلبکی اندازه چشمام ایدفعه یه کردم نگاه رو رومروبه! بود؟ چی صدای پس

 .غلطیدم استاد وای بزرگ، قدرچه دیگه دونینمی

 کالس تونیمی ارزشهبی برات درسم اگه تهرانی خانوم:گفت غضب با شمیها استاد

 !کنی ترک رو

 .نمیشه تکرار دیگه معذرت استاد، چیزه عه:گفتم بازی مسخره با

 .نشه تکرار دیگه بعیده شما از کنه، خدا:گفت گذرایی نگاه یه با استاد

 !خنده زیر زدن کالس هایبچه زرتی

 بکشمش، ترسیدهمی هم یا بوده دردشدل خاطر به حتما زد،نمی فک آناهیتا

 .ریخت بهم کل به اعصابم

 خیلی شما دارم، کارچی بهتون چارهبی منه استاد، عه:گفتم کنی خر استاد لحن با

 تکرار بگم وقتیم و ببخشید لطفا دارم، دوستون خیلی که من هستین خوبی آدم

 !میگما که دونممی چی یه حتما نمیشه

 !بسه تهرانی مخانو:استاد

 .خواستین شما چون باشه،:گفتم منظم و ساکت خیلی

 مثله بیرون سمت به همه خورد هم زنگ و رفت شد، من خیالبی هم جونیم استاد

 نگاه یه کردن، فرار یهویی بودن زندانی جااین انگار ایش کردن، حرکت بدیدا ندید این

 !شده؟ دسفی گچ عینه رنگش چرا این وا عه کردم، آناهیتا به

 !آناهیتا:من

 بله؟:انی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 برسونمت؟ خرابه حالت شده؟ چیزیت:من

 .مرسی دستت میرم خودم نیست، چیزیم نه:آنی

 .است مهسا خاله دختر دیانا تولد امشب برم باید که من دانی، خود:من

 .گلم مرسی میرم خودم برو، تو:آنی

 .بای پس باشه،:من

! افتاد تلپی یهو آنی که برم خواستممی دمش بلند جام از دادم جا کیفم تو رو وسایالم

 آنی:دادم تکونش یکم کنارش رفتم هولکی هول من، خدای شد جوریاین چرا این

 !آنی یهو شد چت آنی جونم،

 گوشیمو سریع باطل، خیال زهی که بیارم کمک نفر چند تا بیرون زدم کالس از تندی

 .ودمونخ ساالد همون یا داداشم آراد به زنگیدم و آوردم در

 گرفتمش دوباره خدا؛ ای نمیده، جواب چرا این بوق، چهار بوق، سه بوق، دو بوق، یک

 .خلم خواهر جانم:داد جواب بوق دو بعد

 کسی خرابه حالش دوستم دانشگاه بیا زودتر دارم، دوستت خیلی من داداشم:من

 .بیمارستان ببرمش کنه کمکم نیست هم

 .اومدم دانشگاهتم نزدیک:آراد

 روی ماشین تو رو آنی کرد کمکم رسید، بعد دقیقه سه دو رو، تماسم دمکر  قطع

 که فکر این فقط مدت این تو ماشین، تو نشستیم زودی و گذاشتیم عقب صندلی

 شده سرازیر اشکام چرا دونمنمی و دادمی عذابم افتاده براش اتفاقی چه و شده چی

 بیمارستان، به رسوندمون سریع هم آراد کردم،می سرزنش الکی خودمو همش بود،
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 جمع دورش پرستارا و دکترا که تخت روی گذاشتیمش و اورژانش قسمت بردیمش

 .شدند

 ولی نیاد در این از تربیش اشکام تا دهنم جلو گرفتم دستمو افتادم، هق هق به

 خوب حالش نیست، چیزی نباش نگرانش عزیزم:گفت و کنارم اومد آراد بود؛ فایدهبی

 .گلکم شده اون از بدتر التح که تو میشه،

 شمایین؟ همراهش:گفت. سمتمون اومد دکتر که بدم جوابشو اومدم

 میشه؟؟ خوب حالش! چشه بگو توروخدا دکتر بله،:گفتم و کردم پاک اشکامو سریع

 درددل یه و بود عصبی حمله یه نباش، نگران دخترم آره:داد جواب و زد لبخندی

 مونهمی جااین ساعتی چند یه نیست چیزی خدا شکر رسوندینش، موقع به که ساده

 .بشه عصبی زیاد نذارین باشین مراقبش فقط خونه، ببرینش تونینمی بعدم و

 .بگیرین براش هم رو داروها این: گفت و نوشت نسخه یه بعدم

 .رفت و داد تکون سرشو دکتر چشم، گفتن با

 که آنی، خواهر بزنم زنگ دالرام به خواستم گرفت، داروخانه از آراد هم رو داروها

 .سالم الو:دادم جواب. بود دالرام خورد، زنگ گوشیم

 کجایین؟ مشنگ خل دوتا شما معلومه سالم،:دلی

 .بیمارستانیم:گفتم و نشدم موفق ولی نلرزه صدام که کشیدم عمیقی نفس

 چیزیش آنی لرزه،می صدات چرا شده؟ چی آیلین خدا، یا:گفت نگرانی با دالرام

 !شده؟

 .ساده درددل و عصبیه فشار گفت دکتر شد بد حالش بیمارستان، بیا دونم،نمی:نم
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 .میام االن:گفت بدم ادامه حرفمو نذاشت دیگه

 سر باال رفتیم و اورژانس سمت به هم با رفتیم و گرفتم رو آراد دست منم کرد، قطع و

 چند بود؛ آنی تماشای محو آرادم کشه،می نفس داره آروم و بیهوشه هنوز دیدم آنی،

 هپروت از که آراد، زدم داد بلند یکم هویجم، جااین من انگار نه انگار زدم صداش بار

 که موقع اون از اون کشی،می جیغ جیغ چرا چته:گفت و کرد نگاه بهم و بیرون اومد

 !کردیمی گریه

 .دادینمی جوابی زدممی صدات چی هر خوب:من

 بود؟ چی سوالت:آراد

 میشه؟ن بیدار چرا:من

 .دیگه خوابه زدن، بخشآرام بهش منگل آخه:آراد

 .شاسگولی تو منگلم من اگه:من

 یه و وسط انداخت خودشو معلق عجل عینه دالرام بده جوابمو خواست تا آراد

 خوابه؟ آنی چرا آیلین، وای:داد خوشگل پارازیت

 ...عصبی شوک یه که گفتم هیچی سالم، علیک:من

 !بود خوب حالش که صبح چی؟ برای عصبی شوک آخه:دالرام

 هوم؟ افتاده؟ اتفاقی دانشگاه تو نکنه آیلین:گفت و کرد بهم نگاهی بعد

 بهش چیزی مرادی ساالر موندانشگاهیهم اون صبح وقتی شاید دونم،نمی:من

 !نگفت بهم چیزی هم آنی کنن، صحبت هم با رفتن کرد صداش چون گفته،

 !دونمنمی اووم:دلی
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 .کردمی نگاه ما به بود کرده باز چشماشو که دیدم رو آناهیتا

 کردی؟ عمر نصفه رو ما توکه دختر:گفت و بوسید صورتشو دلی

 اینجام؟ چرا من دالرام، و آراد آقا آیلین،:گفت و کرد هممون به نگاهی

 نازم آبجی و بود شده بد حالتون دانشگاه تو گویا:گفت بود ساکت موقعاون از که آراد

 خوبه؟ حالتون االن بیمارستان، آوردیم رو شما و داد خبر بهم

 .خونمون میریم هم با جون دالرام منو برین، تونینمی دیگه شما بهترم، بله:آنی

 .رسونیمتونمی باشه:آراد

 .مرسی کردین لطف آوردینم بیمارستان تا ممنون، نه:آنی

 .بابای دلی و آنی کنیم،می زحمت رفع ما پس خوب:من

 .بگذره خوش گلم خداحافظت:آنی

 .دارتخدانگه درسته،:دلی

 .ممنونم:من

 .باشین خودتونم مراقب خداحافظتون،:آراد

 دعوتی تولد امشب اومد یادم آنی حرف با کردیم، خداحافظی ازشون

 .تولد برای هامیشه دیر بدو، تونیمی تا آراد:من

 .بدو میگیا، راست:آراد

 کردیم، حرکت و نشستیم ریعس ماشین به رسوندیم رو خودمون دو با هردومون

 .زدم رو در زنگ خونه رسیدیم
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 بله؟:مرسانا مامانم

 .شد دیر که قشنگم کن باز من جونه:من

 .زود باال بیاین شد، باز تیک:مامان

 یه سریع اتاقمون، تو پریدیم کدوممون هر و خونه به رسیدیم هولکی هول هردومون

 اسبی دم پشت از و کمی جلوم تمانداخ چتری موهامم پوشیدم، و برداشتم دامن کت

 .زدم کلیپسم یه و موم کش دوره کردم پیجش حلقه و بستمشون

 !نمیده بهم کردنم کوتاه اجازه حق بلنده، بس از زانومه تا االن موهام مامی لطف به

 زاغ مشکی موهامم و ابروهام و دریاست رنگ به چشمام و دارم هشتی ابروهای من

 بشم وکیل خواممی من نیستیم، هم شبیه اصال ولی ییمدوقلو آراد منو رنگش، هست

 !هستیم سوم ترم هردومونم خونهمی معماری آراد ولی

 رو ریمل و کشیدم چشم خط مالیدم، م*با*ل به برداشتم رو خوشگلم ب**ل رژ

 سر و برداشتم شالمو شد؛ خوب تمیزه، که ابروهامم کشیدم، هاممژه به و برداشتم

 تو از رو بلندی پاشنه کفش پوشیدم، و برداشتم هم ست شلوار و مانتو یه و کردم

 یه و بیرون اومد اتاقش از موقع همون هم آراد که بیرون زدم اتاق از و برداشتم کمدم

 آبجی؟ طورمچه:گفت و زد چرخ

 طورم؟چه من حاال! بیست بیسته:من

 .بیان در بابا مامان صدای االناست که بریم هستی، عالی هم تو:آراد

 .شنوفنمی گل میگن گل نشستن هم کناره مامان و بابا دیدم پایین رفتیم

 تولد؟ بریم خوایننمی اهم، اهم:من
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 شدین؟ حاضر میریم، گلم چرا:ارمیا بابا

 !بریم پاشین دیگه بابا:آراد

 !بیاین خودتون دوتا شما باشم تنها ماشین تو زنم با خواممی من:ارمیا بابا

 .آراد بریم باشه،:من

 منو مال و بود بنز یه بابا مال برداشتیم، رو ماشینامون رفتیم، بابا و مامان و آراد و من

 .ههه بود، رنگ آلبالویی 206 آراد

 برداشتی؟ بابا ماشین تو از رو شنود آراد:من

 چرا؟ هست، هنوز نوچ،:آراد

 !بگن همدیگه به خوانمی چی بدونم می،خوام:من

 .گوشت تو اربز  اینو بیا چشم، روی به ای:آراد

 هم آراد و شنیدیممی رو بابا مامان صدای دیگه حاال گوشش، تو گذاشت خودشم

 گوش و دادم لم راحت خیلی بود، راه ربع یه برسیم تا کردمی رانندگی طورهمون

 .کردممی

 !دارم دوستت خیلی من ارمیا:مامانم)

 .کنیم وا سر از رو هامونبچه دیگه هم با بشه کی دیگه، خودمی عشق مرسی،:بابا

 چیه؟ منظورت:مامان

 آقا که است موقعه اون تنها، بشیم خودمون کنیم داماد و عروس رو هامونبچه:بابا

 .خورهمی رو بزه خانوم گرگه
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 گرگه که کنمنمی باز سرم از رو هامبچه باشم، امان در تو دست از باید من نوچ،:مامان

 .بخورتم بخواد

 .گلم میشی، خورده امشب نخواد بخواد بزی مامان:بابا

 !ارمیا عه:مامان

 .نفسم جونم:بابا

 !میشه بد حالم دیگه نزن حرف جوریاین:مامان

 .خخ بده، که کیه بخواه جون شما:بابا

 !رفته؟ یادت دیگه بدی جونتو باید شما خخ:مامان

 دعوا هم با وقتی قبلمون، دوران اون واسه شده تنگ دلم مرسانا ولی نوچ،:بابا

 .بود روزایی چه زاشتی،می سرمسربه وقتی مکردیمی

 .شدم پیر کنممی فکر نگو جوریاین:مامان

 نشدی؟ پیر نکنه:بابا

 .بشم پیر باید چرا سالمه 14 هنوز من نوچ،:مامان

 .(عاشقتم و سالمه 12 منم:بابا

 .خخخ خودمون، از ترخل بابای و مامان بین مکالمه اینم

 .هاترنبچه ونخودم از بابامون مامان آراد:من

 .دارن بچه اندازه به دلی ولی سالشونه ایخورده 50 هنوز کهاین با آره،:ساالد

 .داره نگه هردومون برا رو اشونسایه خدا:من
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 .آمین:آراد

 .گرفت دستمو و نزدیکم اومد و کرد پارک رو ماشین آراد

 گیری؟می دستمو هادبستانی عین چرا حاال:من

 .خخخ جوری،همین:آراد

 .خندیمی زرتی چته زهرمار،:من

 .ندارم حوصله که نکن باز رو کلکل سر دوباره آیلین:آراد

 .باشه:من

 جلوتر یکم اونا البته کنارمون، اومدن و شدن پیاده ماشینشون از هم بابا و مامان

 ها،ترهکوچیک ازم سال دو دیانا خوبه حاال ماشاءهللا، خونشون، داخل رفتیم بودن،

 .گیرنمی جشن اشبر  این،جوری

 دیدم تعجب کمال در مردا، پیش رفت بابا با هم آراد و خانوما کنار رفتم مامان با من

 جااین دیگه این داد، دست آراد با هست بنده دانشگاهیهم که رادمنش تیام آقای

 !کنهمی غلطی چه

 تیام منو( وقت یه نشین مشکل دچار که گفتم پسر اسم هم و دختره اسم هم تیام)

 تیام نمیارم، خاطر به رو چیزی دعوا از غیر بینیممی دانشگاه تو رو دیگرهم وقت هر

 پرسیاحوال سالم مهموناشون همه و مهسا خاله با جلوتر رفتم مامان با ولش، رو

 خخ برم، دیانا با گفت اونم میام، کنم عوض لباسمو میرم من گفتم مامان به و کردم

 .اومدمی مهمراهم باید حاال بود تولدشم
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 تولدت جون دی دی:گفتم بهش رو جون، دیدی میگم دیانا به هم من که جاییاون از

 .مبارک

 پیش بریم هم با کن، عوض لباستو اتاق این داخل، برو بیا عزیزم مرسی:دیدی

 .دخترا

 .چشم روی به ای:من

 .پایین رفتم دیدی با آوردم، در رو شلوارم مانتو و شدم اتاق داخل

 .بریم هم با خوشگل رقص یه دخترا پیش بریم کهاین قبل خواممی من جون نادیا:من

 .بریم باشه:دیانا

 خشک جا در اومدنمی سمتمون به آراد با که تیام دیدن با که وسط برم خواستم

 !ما؟ پیش میان دارن چرا اینا بهش، زدم زل تعجب با شدم،

 توجهبی کال رو خودم و ندمبرگردو رو سرم اومدن،می طرفم به هردوشون مستقیم

 رومروبه وقتی ولی طرفمون میاد اشتباهی داره شاید گفتم خودم پیش دادم، نشون

 .شناخته و دیده منو که شدم مطمئن ایستادن

 جین شلوار و لجنی سبزه داریقه شرتتی یه کشیدم، باال صورتش روی تا رو نگاهم

 خیلی رو فرمش خوش هایضلهع که بود تنگ انقدر شرتشتی یتنه باال مشکی،

 دماغ و رنگ مشکی چشمای اون با بود جذاب خداییش بود، گذاشته نمایش به عالی

 اومد؛نمی خوشم ازش! چه؟ من به ولی تیپش، و هیکل و نازش لبای و فرم خوش

 .ادببی و خودشیفته از یپسره

 ایشونم و شگاهیمهدانهم و بنده دوستان از رادمنش تیام آقا ایشون آیلین، سالم:آراد

 .تهرانی آیلین قلمه و بنده خواهر
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 !آشنایی چه اونم شدم، آشنا باهاشون قبال:تیام

 .هستن همکالسی باهام انگلیسی زبان درس توی ایشون بله:من

 نگفتی؟ بهم چرا پس عه:آراد

 .گفتممی حتمااا وگرنه دوستته دونستمنمی واال:من

 .کشیدم عمد از رو حتما

 خوبی؟ امتی سالم:دیانا

 خوبین؟ شما ممنونم سالم:تیام

 .بشی پذیرایی تا برید بفرمایید بله:دیانا

 .ممنون:تیام

 از اگه شناخت؟می کجا از رو دیانا تیام کردم تعجب من ولی بود عادی که آراد برای

 برگرد بروبی باباشه دوست پسر کامیار گرم دلش که نبودم مطمئن دیانا جانب

 .کنهنمی ول وقتهیچ رو کامیار دیانا نه لیو پسرشه دوست گفتممی

 سروتهبی مزاحم این بدونم کهاین بود، شده تحریک هم من کنجکاوی حس حاال

 از یکی اینم بزنم، توجهیبی به رو خودم تونستمنمی دیگه کنه؟می کارچی جااین

 !کرد؟ میشه چه بود، من در خوب شاید یا بد هایخصلت

 .دارم کارت دیانا:من

 !بفرما؟ جونم:دیانا

 .ورتراین بیا یکم:من
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 !شناسی؟می کجا از رو تیام:گفتم گوشش در منم و پیشم اومد

 و داره موسیقی موسسه یه سامان داداشش که هم خانوادگیمونه، هایدوست از:دیانا

 .بگیرم یاد گیتار جااون میرم من

 .مرسی آها:من

 بدونی؟ خواستیمی چرا ولی خواهش،:دیانا

 .جوریهمین یچیه:من

 .بود دیانا گیتار معلم یارو این داداش طوراین که پس

 بعد ساعت یه

 دوست شد، تموم کیکم دادن، تیکه یه سر مهمونا همه به و بریدن رو تولد کیک

 آقا شدم آشنا دیاناخانوم استاد با گذشت که ساعتی یه این توی) برقصم یکم داشتم

 نیست؟ چرا دنیا راستی:فتمگ بهش و دیانا پیش رفتم( خخخ سامان

 شنوفهمی گل و میگه گل دوستاشه کناره نگاه، رو وراون کوری مگه:دیانا

 .خوب بودمش ندیده موقع اون از آهان،:من

 اینم مبارک، تولدتون دیاناخانوم، سالم:وسط افتاد معلق اجل عین سامان این

 .کادوتون

 .گرفت دیانا طرف به و آورد بیرون کوچک جعبه یه

 واقعا کشیدین؟ زحمت چرا وای:گفت و گرفت سامان دست از رو جعبه هم انادی

 .ممنونم

 .نداره رو قابلتون:گفت و داد تکون رو سرش:سامان
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 حسابی دادم قول جان آیلین به من امشب راستی مرسی، حال این با:دیانا

 .بزنید هم بخونید هم برامون امشب خواممی کنم، سوپرایزش

 .حتما نه؟ که چرا:گفت و انداخت هردومون به نگاهی یه سامان

 .ممنونم:دیانا

 .برقصیم بریم بیا دیانا:من

 .برقصم خواممی کامیار امآینده نامزد با من کن، پیدا پارتنر برو نوچ،:دیانا

 کنم؟ پیدا پارتنر کجا از من حاال، خوب:من

 .دیگه برو یکی با بیا رقصی، ثابت پایه جشنی هر توی و عالیه رقصت که تو:دیانا

 هولم و دستم تو گذاشت رو یکی دست یهویی دیانا که بود شده پرت دیگه حواسم

 رقصم،نمی گوریل این با من وای تیام، کردم؛ نگاه رو رومروبه وال و هول با جلو به داد

 شاد آهنگ یه جی دی طرفی از و جام سر برگشتم و آوردم در دستش تو از رو دستم

 رقص، برای رفت ویلی قیلی دلم بودن انداخته راه هابچه که دادی و جیغ با و زدمی رو

 اقوام توخونه بودم، رقص ثابته پایه جشنا و مهمونیا توی همیشه من بود دیانا با حق

 بین و جااین خب ولی رقصیدممی بقیه با یا دالرام یا آناهیتا یا آراد با خودمون یا

 باالخره داشت، ایدیگه حسن یه قصیدنر  کننده تحریک و بلند صدای این و هابچه

 .خواستمی دلم بدجور چون اومدم کوتاه

 قحطه؟ آدم مگه واال، برقصم، اون با خواستمنمی وسط، رفتم عصبی تیام به توجهبی

 ایرانی کامال رقصم رقصیدم،می هماهنگ حرکات با جمعیت بین دادمی حالی چه اوه

 دوست رو رقص این تربیش و اومدیم خوشم درش هایحالت و حرکات از بود،

 .داشتم
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 اون تابیدمی سالن به سقف از که کمی نورهای فقط و بود تاریک تاریکه اطراف فضای

 بود، کرده روشن رو فضا

 تو بار یه آخه بود، دیانا حتما کمرم، رو گذاشت رو دستش پشت از یکی کردم حس

 بشه گرفته حالم و پسره کنم فکر من مثال که کرد باهام رو کار همین مهمونیا از یکی

 .عمرا خورم،نمی رو گولش دیگه ولی

 .رفتم عقب کمی بدم نشون حساس خودمو کهاین بدون

 .دادممی تکون رو خودم عشوه و ناز از پر و لوند

 از دستامو و دادم تکیه بهش رو امشونه رفتم،می ریسه دلم تو ولی بود بهش پشتم

 بار یه شد،می محوتر لحظه به لحظه لبخندم ولی دم؛کشی پهلوهاش تا پاهاش کنار

 امسینه به خودشو چی عین قلبم حرکت، بدون ایستادم، یهو کشیدم، دست دیگه

 .کوبیدمی

 .نباشه پسر کنه خدا

 لبخند ش*ا*ب*ل روی به و بودم بغلش تو که تیام دیدن با و برگشتم شک و تردید با

 .شد تار چشمام جلوی بود

 عشوه و رقصیدممی داشتم غول نره این بغل تو مدت همه ینا خداجون وای

 .رفت آبروم سرم تو خاک! اومدممی

 از تهش کرد ناز و عشوه همه این بغلم تو دختره میگه خودش پیش داره االن حتما

 .بغلم بیاد بود خداش

 هیچ به بکنه موردم در ناجور فکرای کهاین از کرد، یخ باره یه بدنم تموم و دستام

 .ایدیگه کسهیچ نه و اون نه اومد،نمی خوشم نوانع
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 با که کنار بکشم خودمو خواستم شدم، کمرم دور به دستاش محکم یحلقه متوجه

 داشت اون حاال رقصیدممی من موقع اون از کرد، رقصیدن به شروع آهنگ ریتم

 انقدر بودم، رقص حال در دستاش بین عروسکی مثل منو دستاش با و رقصیدمی

 آغوشش خاطر به پیش لحظه چند تا رفت یادم کل به که بود قشنگ رکاتشح

 .کردممی غش داشتم

 باهاش هم من حاال بود، عالی واقعا رقصش نشست، لبخند م*با*ل روی ناخودآگاه

 .بودم نکرده رقصا جوراین از حاال تا. رقصیدممی

 شده خیره هم چشمای توی نکردنی، باور و جذاب حال عین در و بود جدید برام

 نفس نفس هردو زدیم،نمی پلک بودیم؛ چشم تو چشم رقصیدیم،می و بودیم

 و نکشید طول زیاد وضعیت این ولی بود، کننده نوشیدنی ادکلنش بوی زدیم،می

 .خودش خونه بره که هر باداباد حاال. بود شده تموم هم آهنگ

 .بشینم صندلی روی تا رفتم و کردم اونور رومو کردم اخم و گرفتم فاصله تیام از یکم

 خدام از کنه فکر نداشتم دوست پایین، انداختم سرمو اخم با و صندلی رو نشستم

 .برقصم باهاش که بوده

 .شناسمنمی که دختری تا دوسه به افتاده چشمم که کردممی آنالیز رو اطراف داشتم

 اگه دادن،می فشار حرص از رو لباشون و بودن شده قرمز چشماشون همشون اوه اوه

 هر صورت به پوزخند یه واال، دادن،می جر گلومو و خوردنمی منو بودم پیششون االن

 .برگردوندم رومو و زدم شونسه

 هممون یعنی کردم، نگاهش تعجب با میکروفن پشت از سامان صدای شنیدن با

 .بود جااون به نگاهمون
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 تیام آقا با خواممی جلسم نقل دیاناخانوم درخواست به امشب سالم، باعرض:سامان

 کدووم؟ نکنیم یا کنیم شروع آیا. بخونیم و بزنیم براتون آهنگ یه بنده داداش گل،

 !کنین شروع:هم با همه

 (بند ماکان گروه از بخند پیشم آهنگ)

 (خوند سامان قسمتو این) تو با فهمممی قلبمو رو زاریمی دستاتو اون

 تو جا گیرهنمی آرامشو این من

 چشاتو جز خوامنمی زندگی این تو

 (خوند تیام قسمتو این) فهمیومی همیشه منو حاله

 تو دونیمی بهتر خودمم از

 تیام بار یه دوشون هر) کنیمی بارونم تو بشم خشکی کنی،می آرومم که بخند پیشم

 (سامان بار یه خوند

 (هادیان رهام و وقاره امیر از آهنگ)

 تو با بهتره من حاله حاال

 تو با بگذره که عالیه زندگیم

 غرورم دلیل شده تو عشقه

 (خوند تیام قسمتو این)نبودم تو عاشق که نبوده ایلحظه

 دنیا همه تو چشم کنارت بستم

 دنیا غمه نیست مهم دارمت وقتی
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 نگاهت یه با میشم حواس ولی

 (خوند سامان قسمتو این)خوادتمی وجودش همه با قلبم

 یفهمیوم همیشه منو حاله

 تو دونیمی بهتر ودممخ از

 بار یه بخونین بار 2)کنیمی بارونم تو بشم خشکی کنی،می آرومم که بخند پیشم

 (سامان بارم یه گفت تیام

 (بند ماکان گروه از موزیک

 چشم ایلحظه حتی بود، من سمت به نگاهش خوندمی رو آهنگ داشت وقتی تیام

 .داشتبرنمی ازم

 .مامان کناره رسوندم ودموخ و بشم دور اونجا از کردم سعی

 بریم؟ نمیشه مامان:من

 !بریم دادی کادوشو اگه گلم:خودم مرسانای مامان

 .ببرمش بده گفتی شد خوب وای ای:من

 طال النگو یه بردم، رو بود خریده آراد یسلیقه با پیش روز چند که رو کادویی سریع

 بود خوشگل و ظریف و نازک خیلی

 .جان دیانا:من

 لم؟گ بله:دیدی

 .دیگه ببخشید بود، رفته یادم کادوت، اینم بفرما:من
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 اومد؟ خوشت استادم صدای از ممنونم، مرسی، وای:دیدی

 .خداحافظت دیگه برم من داره، قشنگی صدای آره:من

 خونه به رسیدن تا شدیم ماشین سوار آراد با و کردم خداحافظی ازش و کردم روبوسی

 !باشم راحت صبح تا بزارتم اتاقم تو ببرتم بکشه ونازم آرادخان امیدوارم برد، خوابم

 بعد دوماه

 تیام

 اومد قلبم کنه، سروصدا نباید نمیگه احمق پسره پریدم، جا از سامان صدای با صبح

 .گرفت خونخفه که صورتش تو کوبوندم محکم رو بالشت دفعه این دهنم، تو

 شریفتون؟ بالشت با دهنم تو زنیمی صبحی اول چته:سامان

 .کنیمی عرعر خر عین هم تو میاد خوابم میگم دارم احمق خری که بس از:نم

 .داداش کنیمی فرض خر منو که ممنونم:سامان

 .که نداشت الزم کردن فرض بودی خر:من

 خرابه؟ اعصابت شده چی باز ببینم بیا پاشو حاال:سامان

 .کردی بیدار نازم خواب از منو الدنگ خوب:من

 .کردمنمی بیدارتون وگرنه بینیدمی رو تهرانی خانم خواب شما نبود یادم اوخ:سامان

 بردم؟ رو خودراضی از اون اسم کی من زنی،می مفت حرف چرا:من

 .بخوریم صبحانه بریم بیا گمشو حاالم نیستم، خر که نشناسمت من آخه د:سامان

 .داره خود جای اتصبحانه بخوابم، بزار:من
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 زبان امتحان همچنین و باشی دانشگاه باید دیگه ساعته دو تا ولی دانی خود:سامان

 .کنم فکر البته کالستون، داخل هست هم خانم آیلین همچنین و داری

 .اه نگفتی، زودتر چرا پوف،:من

 رو لباسام خوردم، صبحانه رفتم راست یه اونجام از شوییدست رفتم کردم حرکت

 خودمو و شدم ماشینم ارسو بیرون، زدم خونه از خراب اعصابی با و پوشیدم سریع

 .زبان امتحان کالس به رسوندم

 این از نشستم، جام سر رفتم راحت منم و بود نیومده استاد هنوز بختانهخوش

 !افتاده؟ براش اتفاقی نکنه! نیومده هنوز آیلین چرا که شدم متعجب

 من امروز:گفت و استاد میز سر رفت راست یه و داخل اومد آیلین و شد باز کالس در

 !استادتونم

 عالیه زبانش درس آیلین دونستممی بودیم، کرده تعجب خودم جمله از هابچه همه

 .عالیه

 .بابا جات سر بشین برو بلدی دونیممی همه ما خانم آیلین:گفت کالس آخر از نفر یه

 یوور آیم پلیز، سیدام احمدی مستر:داد ادامه و زد لبخندی برگرد بروبی هم آیلین

 پلیز می تو لیستن دی، تو تیچر

 رو کتاب میدم درس امروز و معلمتونم امروز من بشینین لطفا احمدی آقای یعنی

 !گیرمنمی امتحان

 چون بود عجیب برام ولی داد درس تند تند هم سره پشت زد رو حرفا این کهاین بعد

 از آیلین کردن صحبت که کنممی اعتراف واقعا و بودن ساکت و زدننمی حرفی همه

 .بود زیباتر آمریکایی تاصد



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

24 

 

 کمال در و کرد رو کالس پایان اعالم تهرانی خانم و گذشت باد و برق عین دوساعت

 !نشد پا جاش از کسهیچ تعجب

 .ببرین تشریف تونینمی سالمت به:گفت ترمحکم دفعه این که

 دست به شروع و شدن پا احمدی آقای همون جمله از کالس هایبچه همه بعدشم

 هاآن گرنظاره همچنان منم وایساد، جلوش دقیقا و آیلین نزدیک رفت و کردن زدن

 صدای واقعا شما تهرانی آیلین استاد بگم بهتره نه آیلین،:گفت احمدی که بودم

 ،شیمنمی خسته اصال ما بدین درس هم دیگه دوساعت تا اگه دارین ایالعادهفوق

 عزیزم؟؟ بدی درس همیشه واسه میشه

 .رو لندهور پسره این نکنم خفش تا بده برص خودت خدایا

 ولی تعریفتون از ممنون:گفت و بود اومده بدش آخرش عزیزم از هم آیلین کهاین مثل

 .برم باید من بودم امروز فقط ندارم رو وقتش من

 صمیمی و بهترین یاشار) بود شده تموم کالسمم و کالس بود نیومده یاشار امروز

 (منه دوست ترین

 یعنی کرد؛ حرکت اساتید دفتر سمت به آیلین که بود یازده به ربع یه تساع حدوده

 شدم منتظر جاهمون همین خاطر به بودم شده کنجکاو خیلی رفت؟می داشت کجا

 رفت، و بود دستش پوشه یه و بیرون بیرون،اومد بیاد اساتید دفتر از آیلین تا

 داخل به سرسری نگاه هی شد، کالسی وارد و رفت که کردممی دنبالش جوریهمین

 صداش ولی بست رو کالس در بودن، ما از باالتر ترمای پسر، از بود پر انداختم کالس

 .زدمی حرف انگلیسی که اومدمی
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 عصبی چرا دونمنمی! کرده پیدا جانشینش امروزش واسه هاشمی استاد بگو پس

 برم داشتم دوست تر،بزرگ خودش از اونم پسر همه اون بین آیلین کهاین واسه شدم

 تو آیلین زدم، قات چرا شده، چم من وای ای بیرون، بیارمش و بگیرم رو دستش و جلو

 .دختر کنیمی کارچی من با داری

 آیلین

 انداخته گردنم به رو مسئولیت این چون بود خراب هاشمی استاد دست از اعصابم

 داخل پسر 16 یا 15 حدودای شدم که کالس وارد کنم، کاری تونستمنمی منم و بود

 معذب جوریاین من که نبود دخترم دونه یه حتی خدا رضای محض بود، کالس

 .نشم

 نشستم صندلیش روی و میز سمته رفتم انداختم کالس به کلی نگاه یه کهاین بعد

 کنی؟می کارچی جااین کوچولو خانوم:گفت پسرا از یکی که

 .ببرن رو هیزت چشمای ناو شورمرده لجن، شعور،بی احمق عوضی، مرتیکه

 اصال و هستم هاشمی استاد جای به من امروز:گفتم بهشون تمام جدیت با

 .بیرونه بزنه بهم رو کالس جو کسی برگرد بروبی ندارم، رو بازی مسخره هیچ یحوصله

 ترمپایین ازشون ترم چند یه چارهبی من و نمیاد هاشمی استاد شنیدن وقتی

 .انگلیسی از فهمینمی چیزی ایبچه تو که باال رفت دادوهوارشون

 خیرسرم کردن، صحبت انگلیسی و دادن درس به کردم شروع همشون به بی،توجه

 خودمو باید که کنم صحبت انگلیسی نباشم بلد بخوام االن بودم، آمریکا سال پنج

 .بکشم

 .گو کن یو:گفتم شد تموم وقتیم دادم درس فقط کالس آخر تا
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 .باشه بوده خوب انقدر انگلیسیم من شدنمی باورشون کدومشون هیچ

 کف ها،چارهبی هه کردن،می نگاهم تحسین از مملو چشمای با تعجبشون از بعد

 که طورهمون سلیمانی سهراب این که برم کردم جمع وسایلمو سریع منم بودن کرده

 شدممی دور کالس از داشتم

 بلد چیزی من کنید کمک امدرس از بعضی تو بهم میشه استاد:گفت و کنارم اومد

 !نیستم

 .خداحافظ نمیشه نوچ:گفتم میگه چرت داره دونستممی که منم

 بود، منتظرم آناهیتا که رسوندم دانشگاه سلف به خودمو و شدم دور جااون از سریع

 .پیشش بودم نرفته بودم من استادشون که صبح از

 !گذره؟می خوش خانوم، آنی سالم:من

 .گذرهمی خوش تربیش شما به هکاین مثل ولی:آنی

 .نبود بدک همچین نوچ،:من

 رفتی؟ کجا کن تعریف برام بیا:آنی

 .بخورم رو امقهوه بزار اول باشه،:من

 .کردم تعریف براش رو جریانات تموم خوردم که رو امقهوه

 .نبودا خیالشم عین رادمنش تیام این آیلین:آنی

 !نکن غیبت مردم چهب راجب انقدر هم بعدش چه، من به اصال:من

 .چشم به ای:آنی
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 انداختم بهش نگاهی یه و آوردم درش کیفم تو از شد بلند تلفنم زنگ آهنگ صدای

 :دادم جواب بود، مامانم کردم تعجب

 عزیزدلم؟ خوبی مامانم سالم:من

 عشقم؟ طورهچه ماهم، هاله به سالم به به:مامان

 .بیستم بیسته عالی، عالیه:من

 .داریم مهمون کنی کمکم امشب که بیا رزودت عزیزم:مامان

 هست؟ کی حاال:من

 رو آنی هم تو گلکم کردم، دعوتش شونخانواده با صمیمیت دوست گل آناهیتای

 .هانره یادت خونشون بره خوادنمی بیار باخودت

 .میام زودی عصری خرید میریم که االن ما حتما، چشم:من

 خوردی؟ چیزی ها،ظهره سر دخترم:مامان

 .دیگه خوریممی چی یه رستوران میریم ولی نه:من

 .دیگه خودمی بزغاله خوبه، آها:مامان

 .خداحافظ خخ هستین، بزی مامان شمام:من

 !شده قرمز آنی صورت دیدم که کردم قطع رو گوشی

 .وقتی یه نترکی بخند:من

 آخرشم زنه،می حرف باهات مهربونی با اولش میاد، خوشم مامانت از من آقا:آنی

 .خخخ بزغاله، همیگ
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 .بریم پاشو شو خفه زارت،:من

 .بریم آوردم ماشین من:آنی

 .بریم:من

 خرید و کردیممی نگاه رو پاساژا زدممی دور شهر تو و شدیم خارج دانشگاه سلف از

 .شدیم خانه روانه هم با و خوردیم دبش نهار یه رستوران رفتیم آخرم از کردیم،می

 پارکینگ داخل آوردم رو آنی ماشین و کردم باز بود مدست همیشه که ریموتی با رو در

 رز، هایگل از پر و بود قصر مثل ولش رو ویالیی حاال و بود ویالیی خونمون ما خونه؛

 نگاه رو خونه داخل رسیدم، وقتی خالصه سرخابی، یا آبی زرد قرمز رنگی، هر به حاال

 !کرده دعوت رو همه مامان شده خبر چه نیست معلوم زدا،می برق کردم

 حرف داشتن خدمتکارامون از راضیه و مرضیه با داشت آشپزخونه داخل مامانم

 .حرفا جوراین از و امشب شام راجب زدنمی

 سالم:گفتیم بلند صدای با آنی منو که

 محکم که سرش باال رفتم شد طوریاین مامان چرا وا افتاد، و زد چرخش یه مامانم

 بهتر آدم صدتا از من بترسونین؟ منو خواینمی مثال حاال باز:کشید رو گوشم

 .چتونونه ووروجکا شما فهمممی

 .هاداره درد کن ول بابا جون مامان، آخ:من

 .رو گوشش بپیچون ترمحکم خاله:آنی

 .کشتمت آنی نرسه بهت دستم مگه:من
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 کنین خوشگل رو خودتون و کنین عوض رو لباساتون میان مهمونا تا برو حاالم:مامان

 .بگیرتتون بیاد ایمرده ذلیل یه کهبل

 .خخخ خاله، وا مامان، وا:آنی و من

 .بریم باشه:من

 واقعا اتاقم دکوراسیون اتاقم، به رو خودمون رسوندیم و گرفتم محکم رو آنی دست

 خوشش بنفش رنگ از آراد ولی میاد خوشم آبی از شدیدا من آبیه، رنگ قشنگه،

 .میاد

 باز که کن خوشگل خودتو میان دیگه دوساعته تا اممهمون حموم، میرم من آنی:من

 .کنی خوشگل منو باید شما میشه من نوبت

 .باش مطمئن بخوری، جم کنارم از زارمنمی حتی و حتما عشقم، باشه:آنی

 مطمئن؟ مطمئنه:من

 .یس:آنی

 .دارم برش بیرون اومدم حموم از که گذاشتم دست سر حوله یه

 .گرومپ گفت و خورد لیز پام ناگهان که حموم داخل رفتم

 .دستم کرد درد خدا، مادرم پدربزرگ جد یا جد در جدا یا دستم، وای دستم آی

 در به تندتند هم آنی بود، شده کبود کمی که کردم نگاه دستم به و کردم حرکت

 .کن باز رو در آیلی:گفتمی و کوبیدمی

 .زمین خوردم فقط نیست هیچی چته،:من

 .هیچی پ خوب:آنی
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 نگاه آنی مثال که گرفتم دورم رو حوله و بیرون اومدم شد تموم حموم تو کارم وقتی

 .بهم بود زده زل چی عین اونم نکنه

 !نکنم؟ گیر گلوت تو:من

 .داریا تراشی خوش پاهای عجب اوم،:آنی

 .ببند چشماتو هیز، ننر گمشو:من

 خانومم مخانوم و بغلم تو گرفتمتمی االن بودممی مرد کاشکی:گفت خنده با آنی

 .کردممی

 .بهت دادم مثبت انگار که کردممی خانومم خانومم میگی همچین:من

 .خوشگلم قدرچه من ببین باشه خداتم از:آنی

 .بمیر برو گمشو:من

 .خخخ ات،آینده شوهر حال به خوش ضمن در بپوش لباساتو ولش: آنی

 .کوفت:من

 سشوار رو موهام تا فتمنگر  کمک هم آنی از و آینه جلو رفتم و پوشیدم لباسامو

 .شد تموم وقتی بکشم،

 .موهات بشه کوفتت آیلین:آنی

 !شده چی مگه وا:من

 زانوهات تا بلنده، قدرچه موهات ببین دارم، دوست خیلی رو بلند موی من:آنی

 .رسهمی
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 .خخ حالم، به خوش پس:من

 .کنم درست موهاتو اول بیا: آنی

 مگه؟ بلدی:من

 .کردمامی کار آرایشگری دوسال من باش خانومو:آنی

 باقی برامون دیگه ساعته یک که زودتر کن درست هستی چی منتظر پس خوب:من

 .هامونده

 داخل اومد و پایین انداخت رو سرش بز عین آراد یهو که بزنه حرف خواست تا آنی

 .اتاقم

 ...کراواتمو این بیا آیلین:آراد

 .خخ کرد، نگاه بهم و کرد بلند رو سرش رسید که حرفش جااین به

 .بود رفته شوک تو که بس از بود نمونده روش به رنگ آنی

 .بای دارم کارت اتاقم بیا آیلین اومم... چیزه:آراد

 .نبست اتاقمم در زد جیم سریع

 .گردمبرمی االن میرم من آنی:من

 گنده خرسه ببندم رو کراواتش که آراد اتاق به رفتم بود، شوک تو طوریهمون آنی

 شانس:گفتم که گذاشت لپم رو گنده ماچ یه بستم کراواتشو وقتی نیست، بلد هنوز

 .بودی دنیا اون االن وگرنه بودم نکرده آرایش آوردی

 .جون آبجی مرسی دستت:آراد
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 بود، مونده وقت دیگه ربع یه خودم اتاق به رفتم سریع

 صورتمو دبو مونده فقط بهم، داد شالم یه و کرد جمع سرم باالی موهامو فورا هم آنی

 .شد تموم دادم انجام هولکی هول اونم که کنم آرایش

 من که جوریاون خخ اومد،می زانوم روی تا که بلند لباس یه لباسم اومد،می بهم

 .خخ کردین، فکر ایدیگه چیزه حتما بلند گفتم

 

 تیام

 .تو اومد سامان که بستممی رو کراواتم داشتم

 .بندازیم راه پشتت آمبوالنس یه باید کهاین مثل کردی شاهکار بابا: گفت و زد سوتی

 تو؟ میگی چی:من

 .داری زیاد مرده کشته تو امشب میگم راست خدا به:سامان

 .داری من از کمی دسته خودت نیست حاال:من

 ایقهوه کراوات یه با بود پوشیده جذب ایقهوه شلوار و کت یه کردم نگاه بهش

 خوب وقتی باال، بود فرستاده عالی خیلی هم رو موهاش سفید، پیراهن و سوخته

 برداشتم دست کردنش آنالیز از کردم نگاهش

 خودم من هیز مرتیکه کن درویش رو چشمات:گفت و کرد ناز زنونه حالت یه با که

 .دارم شوهر
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 رنگشهم پیراهن و مشکی شلوار کت یه کردم نگاه آینه تو خودم به و خندیدم بهش

 بود ریخته کمیش که شیک خیلی باال، دادمشون موهامم ،رنگ نقره کراوات عالوه به

 .صورتم تو

 موقع اون دیگه وقت یه نشی مرگ ذوق:گفت سامان که زدم آینه تو خودم به لبخندی

 .باشی داشته مرده کشته رسینمی

 .بریم باش زود شو خفه:من

 .باش زود میگه بعد کرده، خودش عالف منو داری رویی عجب:سامان

 خیلی اما داره جدی چهره سامان خداییش پایین، رفت و زد جیم حرف این از بعد

 برداشتم رو ادکلنم! شیطونه

 وایساده سالن تو بابا و مامان پایین، رفتم و گرفتم ادکلنم با دوش یه سامان قول به

 .هردوتامون دیدن با که بودن

 .بوسید رو هردومون هم بعد ببینمتون دامادیتون لباس تو ایشالال:گفت مامان

 برم بزنمو تیپ یکم خواستا،می حسابی و درست جشن یه دلم وکیلی خدا:سامان

 .لطیف جنس میون

 !دونستیم؟نمی ما و داشتی عقده اینقدر تو پسر، سرت بر خاک:من

 .خخخ:سامان

 این که بدار مصون فحش از رو آراد مامان خدایا:گفت و باال برد دستاشو سامان

 و بزن و جشن خط تو کال خاله کرده، تربیت پسری گل عجب داده، ترتیب رو جشن

 .بیامرزه رو رفتگانش ارواح خدا بکوبه،
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 .رسیدیم شو پیاده بسه:من

 سالگرد گفتن تبریک و پرسیاحوال از بعد داخل، رفتیم و بستم رو ماشینم در

 .آراد بابای و مامان با ازدواجشون

 یه آیلین دیدم که بشینیم رفتیم و کردیم سالم هم آیلین با داد دست و سالم هم آراد

 .خریدم خودم نباش ناراحت گفتمی کهاین مثه آرادم که گفت آراد به چیز

 کمی برامون رفت هم آراد شد، زیاد خونه جمعیت رفته رفته شدم، اونا بی،خیال

 ظرفا که کردم بلند سرمو آوردشون وقتی بیاره، دیگه دسر همون یا نوشیدنی و تخمه

 !خوردم جا لحظه یه دیدنش از که بگیرم آراد از رو

 ضایع کهاین بدون من و دادم تکون سری درخشید،می الماس مثل لباس اون توی

 .چرخوندم سرمو بیارم در بازی

 .شکست دستم:گفت آراد که

 آیلین به اصال و کردم مزه مزه کمی رو نوشیدنیم و گرفتم ازش و انداختم باال ایشونه

 .کنم نگاهش کردمی اموسوسه ولی بود سرش شال کهاین با نکردم نگاه

 !نمیزکردی؟ کارا این از که تو بود؟ خبرت چه خوردیش، بابا:سامان

 خودت؟ برا میگی چی:گفتم بودم کرده تعجب که من

 .بزنه باال آستین برات بگم مامان به باید راه اون به نزن رو خودت

 ساکت فقط همش من بعدش!دمیا بدم خودراضی از دختره این از من گمشو:من

 .بودم وایساده
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 زده زل بهش که نبودی تو اگه زیرش نزن هم دوما بدتری، اون از که خودت اوال:سامان

 که کن شکر رو خدا برو بهش، بود زده زل که بود کی باباقوری چشمای اون پس بودی

 .هاشده خوشگل خیلی نگذریم ازحق نشد، متوجه

 چه؟ ما به بابا کن ول:من

 خواد؟می چی اونجا نچسب پسره این اه:داد ادامه و نشنید صدامو سامان که گاران

 .بده رقص درخواست رفته حتما

 .داد دست بهم بدی احساس ساسان حرف این با لحظه یه اما چرا دونمنمی

 کنه؟می قبول آیلین نظرت به:سامان

 داره؟ اهمیتی چه:من

 ببین عه بدونم، دارم دوست خیلی که من بدونی؟ خوادنمی واقعا دلت یعنی:سامان

 هاتوهمه بدجور نیگا اخماشو میره داره پسره اون

 این؟ به دادی گیر هی چرا کن ولشون بابا ای:من

 داری؟ آیلین کارچی تو:سامان

 هزار یه انگار کنهمی آیلین آیلین همچین شدی؟ زنکا خاله این مثل تو بابا برو:من

 .شناستشمی سالیه

 .عصبیم بفهمه که زدم فوحر  این طوری

 تو؟ چته! تیام:سامان

 .بخورم نوشیدنی رفتم من هیچی:من

 . داشتم خنک چیز یه به احتیاج پذیرایی، قسمت رفتم سریع
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 آیلین

 .داداشمه دوست دونستممی دیگه چون اینجاست هم تیام که نداشتم تعجبی

 .ازدواجشونه سالگرد چون بخرم اینا مامان برای کادو که بود رفته یادم من خدا وای

 طرف از کادو بابا مامان برای و بود مونده یادش که بودم آراد ممنون بابت این از

 .بود گرفته هردومون

 درخواست و دلمه ور دقیقه به دم که همونی سام پسره این از من که اینقدری پوف،

 کردم، عوض پذیرایی سمت به راهمو منم که سمتم اومدمی داشت میده، رقص

 هنوزم خل پسره این آیا ببینم که کردممی نگاه پشتمو یواشکی و میزرفتم راه دتندتن

 !نه؟ یا میاد دنبالم داره

 هانوشیدنی سمت رفتم سریع میاد، داره زارت دیدم

 سرد آب لیوان که بردم دست بود، شده خشک چی عین گلوم بخورم، آب لیوان یه تا

 بود، تیام کردم نگاه دست صاحب به ت،داش برش من از زودتر دستی که بردارم رو

 .پرید دهنم از یهو بود هم تو بدجور اخماشم

 !بخور منو بیا:گفتم

 .کردم حس رو خون مزه که دهنم رو زدم دستام با محکم

 .بخورمت بیام نداری خوبی یمزه همچین:تیام

 .نیستم کن ول ندم جواب تا می،دونین خودتون که منم

 !باشه خداتم از:گفتم جوابش در

 .هابشه باز موقعبی که دهنی از وای دهنم، تو زدم ترمحکم حرف این از بعد
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 !کنم مزه رو تلخ مزه نیست خدام از من:تیام

 .رفتم و گفتم بای یه همین خاطر به نداشتم، کل کل حوصله اصن

 با صبح کپیدم؛ نازم خوابرخت توی رفتم منم و شد تموم شبم اون خالصه

 .بود مامانم صدای نبود آراد صدای ببخشید شدم، بیدار نازم خواب از آراد سروصدای

 و جلو رفتم ترس کمی با شده چی ببینم پایین رفتم ترس با بدو بدو مامانم وای

 !شده؟ چت مامان:گفتم

 و انداختم خودم به نگاه یه و مامان به نگاه یه گفت،نمی هیچی و کرد!می گریه مامان

 !مرد؟ تیام نهمو آراد دوست جون آخ:گفتم

 برگشته بخت اون به تو:گفت کرده تعجب و کردمی پاک اشکاشو طورکههمون مامان

 .نمرده نه داری کارچی

 !شده؟ چی پس خوب:من

 بریم باید نیست خوب اصال مادربزرگت حال گفتن دادن خبر االن همین:مامان

 .میریم امروز همین میاد االن باباتم شمال

 شده؟ چش جونم ننه خدا، یا:من

 .کرد وسایالش برداشتن به شروع و دونمنمی:گفت کالفه مامان

 و درس به نکنم سفارش:گفت و چرخید سمتم به و شد تموم کارش زود خیلی

 خواستی اگه ضمن در نکن، کل کل هم آراد دوست یا آراد با برس، دانشگاهت

 سه تا هم ما خوبه، که بود اگرم نباشه ممکنه آراد پیشت، بیاد بگو هم رو آناهیتا

 .گردیمبرمی دیگه روز چهار
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 هم ما یبرین؟نم رو دوتا ما چرا راستی عه آراد، دوست جز میدم قول رو همه:من

 !بیایم خوایممی

 .باش خودتم مراقب نزن زر:گفت بندازه بهم نگاه یه حتی کهاین بدون مامان

 و جلو اومد لکیهو هول مامان که برن زودتر بود گفته بود بابا خورد، زنگ گوشیش

 .رفت زد جیم سریع و بوسید رو امگونه

 .رفتم آراد اتاق به و کردم خداحافظی ازشون منم

 گوششه تو هم هندزفری و کشیده دراز تختش رو دیدم

 .خودم اتاق تو رفتم بیرون زدم اتاق از بفهمه کهاین بدون! ناراحته کهاین مثل

 10/30 تا داشتم کالس دقیقه 8/30 از یعنی داشتم هم سر پشت کالس دوتا امروز

 هاشمی استاد دومیش فاطری استاد اولیش دارم، کالس ظهر 1 تا 11 از اون از بعد و

 .دادم درس رو انگلیسی بنده جاشون به و نیومدن پیش روز چند که

 .نبود خوب حالم چون فاطری کالس سر بودم نرفته پیش هفته

 کالس کنم دیر اگه خدا وای بود، قیقهد8/12 ساعته چون پوشیدم رو لباسام سریع

 شده؟ چش این خوابه، بازم دیدم اد آر اتاق تو رفتم خر، نره نمیدهاین راهم

 .آرادجان برممی ماشینو گفتم داد با طوریه،این چرا

 .دارم کالس داداشی بای:گفتم منم پرید جاش از که

 .افتادم راه و شدم ماشین سوار سریع



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

39 

 

 رفتم انداختم، کیفم توی رو هاجزوه لرز و ترس با فاطری، نای کشهمی منو خدا اوه

 سر رسیدی دیر:پیچید کالس تو صداش که داخل رفتم و زدم در کالس در جلوی

 !تهرانی خانم کالس

 .باشم گفته نیستما آیلین نشونم جاش اینو من زدها، داد من سر نگاه

 فاطری استاد صدای اصال کهاین وایستا عه استاد،:گفتم بود پایین سرم که همونزطور

 !نبود

 استاد میز سمت به سرجاشون، نشستن همه هابچه دیدم و کردم باز رو پلکام الی

 انگلیسی کالس تو که همونی احمدی سیاوش دیدم تعجب کمال در و کردم نگاه

 همه کردم باز رو چشمم دوتا میز، روی بود نشسته استاد جای به بود کرده مسخرم

 خبره؟ چه:گفتم تعجب با خنده زیر زدن

 .استاد بی استاد امروز شد، چپه فاطری:گفت و کالس وسط پرید سیاوش

 .خندیدم ناباوری با و کردم ورم و دور به نگا یه

 .کنیمی شوخی:من

 امکان اصال نیاد، که نشده هم جلسه یک حتی فاطری اولیا، کالس بچه این مثل

 !نداره

 .ماه هاله ببین منو:زد داد آناهیتا

 .داره:گفت که کردم نگاه بهش

 جیغ و بغلش تو کردم پرت رو کیفم شدم، بیدار خواب از انگار آناهیتا حرف این با

 .محاله بختیخوش همه این منو وای:زدم
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 ادای آوردن در به شروع و تابلو پای رفت هم سیاوش و شد پا به سروصدا دوباره

 .بودن گرفته رو دلشون خنده از همه کرد، رو فاطری

 هیچی مامی چرا شده؟ چش یعنی افتاد، جونم ننه از یادم که جام سر نشستم رفتم

 !نگفت

 .تیام و من جز کردنمی سروصدا داشتن هابچه همه بیرون، اومدم فکر از

 .با کنیم حال یکم بندازم راه کل کل یه بعدا باشه یادم

 رو دستم دشچن با بوسید؛ رو صورتم و جلو اومد آناهیتا که شد چی دونمنمی

 .کردم پاک و لپم رو گذاشتم

 تو، اومد غول نره یه و شد باز کالس در یهو که بکنم آنی این بار چیزی یه خواستم

 .نشستیم سرجامون یکی یکی بعد کردیم نگاه دیگههم به اول همه

 بود نشسته پسره بود، سنگین خیلی فضا یعنی... اهم بود، خزی خیلی جو خداییش

 نوشتن به شروع و تابلو پای رفت و شد بلند بعد کرد،می نگاه ما به و صندلی رو

 .کرد چیزی

 میگما:گفتم و آنی به کوبوندم یکی آرنجم با و شدم ناخنام جویدن به مشغول منم

 !نه؟ دیگه طوفانه قبل آرامش این آنی

 .دونمنمی:آنی

 .گرفت شوییمدست دیگه من بدیه چیز خیلی:گفتم و کندم رو ناخونم

 آروم و دهنش رو گذاشت رو دستش کنه، کنترل خودشو نتونست خنده از دیگه آنی

 .کرد خندیدن به شروع
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 .خیطه اوضاع نیستی؟ بردار دست هم اینجا باش ساکت لحظه یه آیلی:آنی

 .کنار زد دهنم جلوی از رو انگشتام دستاش با بعدش

 .گفتم جدی ولی حله، اوکی:من

 سر نشست اومد پسره بود گرفته فرا رو جا همه که مرگبار سکوت دقیقه یک بعد

 .جاش

 مهرانفر علی:بود نوشته تخته پای

 شاسکول این کهاین مثل کردم، نگاه اسمش به و دادم قبورت صدا با رو دهنم آب

 !استاده جدی جدی

 چیزای نوشتن به شروع و میز رو گذاشت رو خودکارش تمام جدیت با ساالری

 .کرد نامفهوم

 .کنین معرفی رو خودتون جاهمین از: گفت و کرد راپس از یکی به رو

 و شدیم بلند هم ما آنی، و من به رسید تا کردن معرفی رو خودشون یکی یکی همه

 کردیم معرفی خودمونو

 استادمون که گفتممی پرت و چرت خودم برای داشتم ب**ل زیر نشستیم، و

 !اونجا خبره چه:گفت

 .دادن صدا گردنم هایمهره که چرخوندم گردنمو سریع انقدر

 بهم کردم،می بلغور خودم واسه وپرتچرت که بگم اگه خدا وای شدم، بلند سریع

 نگاهم عصبانیت با بودم، زرنگ مغرور به معروف دانشگاه توی من چون خندن،می

 یعنی آناهیتا با داشتم من راستش آها:کردم شروع و شدم دستپاچه منم که کرد
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 ببخشید گفتم، چی... خاک ای... خز مهران استاد گفتممی نشسته کنارم که همین

 .لیاقتن با و بانجابتن قدرچه مهرانفر

 .شدمی هندونه اندازه چشماشون همه گفتممی که ایکلمه هر با

 .کامال پکیج کال گذشتن، با خیلی اینه منظورم:من

 تعجب از و خنده از پاشنمی دارن بود معلوم قشنگ انداختم بقیه به نگاه یه

 !شدم شوخ امروز قدرچه من کهاین از تعجبشون و من وپرتایچرت از شونخنده

 چیزه، اوم: کردممی مالی ماست رو حرفم باید االن بودنم، دیده جدی همیشه چون

 . دیگه ببخشینم باید دیگه بزرگین هم شما بزرگانه از بخشش نمیگن مگه استاد

 که بزنم حرف دوباره خواستم ها،تیزه وشاشگ قدرچه این بابا کشیدم راحت نفس یه

 نیست تربیش توضیح به نیازی جان آیلین:گفت و کشید رو دستم حرص با آنی

 .شدن متوجه خودشون استاد

 تا بحرفم دیگه کلمه چند بزار:گفتم بشنوه آنی فقط که جوری پایین آوردم رو سرم

 .بگیره قرار تاثیرتحت

 رو همه کافی اندازه به:گفت بشنوم من که جوری ب**ل زیر الکی لبخند با هم آنی

 .بتمرگ پس دادی قرار تاثیرتحت

 شد؟ تموم:مهرانفر

 .کافیه میگن دوستان اما مونده یکم:من

 قاطی این کال کنه، پنهونش داشت دوست که بود صورتش تو ایخنده چهره ته یه

 .داره
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 .خالصه حسن خالصه

 .خخخخ

 رو کالس پایان و داد خاتمه دادن درس به غول نره ینا که بود کالس پایانی هایدقیقه

 هم ما تا بره غول نره این بودن منتظر فقط و زدنمی حرفی کسهیچ یعنی کرد، اعالم

 .بشیم راحت شرش از

 وسایالمو هولکی هول منم رفت که همین بیرون، رفت کالس از بعد دقیقه دوسه

 کالس دوباره دیگه ساعته نیم که چون بیرون، اومدیم کالس از آنی با برداشتم

 بستنی شیرموز خودم برای دانشگاه سلف هم با رفتیم وایسیم، بودیم مجبور داشتیم

 .نشستم میز سر رفتم و گرفتم بستنی هویجآب هم آنی برای و

 آنی؟ هاجنبهمی سروگوشت داره شده چی:من

 .ترخوشگل دیگه یکی از یکی پسر تا سه ببین رو بغلی میز:آنی

 .خوردممی رو بستنیم شیرموز داشتم که نزطورهمو

 !اینتحفه انگار میکنن فکر نکن نگاهشون چی که خوب:من

 !هست که داداشتم:آنی

 هست هم آراد دیدم انداختم، بغلی میز به نگاه یه سریع

 شناختمش،نمی که دیگه پسره یه و بود هم تیام البته

 میشه لحظه یه دارم کارت آیلین:تگف و سرمیزمون اومد شد من نگاه متوجه که آراد

 بیای؟

 .گردمبرمی االن آنی:من
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 صحبت به شروع آراد که دیگه میزه یه رفتم آراد با و شدم جدا ازش آنی تایید با

 !اومده براتون جدیدی استاد که شنیدم تیام از جونم آبجی راستش:کرد

 .بگو اصلیتو حرف داره، ربطی چه خوب:من

 .بهتره برات چون بمونی دور یکم جدیدتون تاداس از خواممی ازت:آراد

 !نمیشم متوجه حرفاتو از هیچی که من:من

 اگه درضمن نشه وارد بهت آسیبی تا بمون دور ازش گفتم که همینی آیلین:آراد

 استادت نزدیک نباید اما بپرسی تیام از تونیمی داشتی درستون این توی هم اشکالی

 !بشی

 .یاکنمی مشکوک منو داری وا:من

 بدم توضیح بهت ماشین توی تا بشو ماشین سوار بیا شد تموم کالست رفتم من:آراد

 .کوچولو آبجی خداحافظ کنیم، صحبت و

 !سوال؟ هزارتا و موندم من و رفت آراد

 .رفتمی ور گوشیش با آنی که میزمون سر برگشتم پس

 .هاشمی استاد کالس سر بریم باید شو بلند آنی:من

 .بریم:آنی

 و زدم کالس در به تقه دو کالسمون، سمت به افتادیم راه قد هم و دوشادوش هم با

 بود، نیومده استاد هنوز خداروشکر شدیم، کالس وارد هردومون
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 مطالعه چند هر کردم، مطالعه کمی به شروع نشستیم سرجامون رفتیم هردومون

 چرا میگی چینهم حاال) چرا؟ آخه بود آراد حرفای درگیر فکرم چون رو کتاب کردمنمی

 .خخخ(براش بزنم بال بال من که خودش برا هست ایتیکه انگار

 حال گذاشتما براش اسمی عجب دراز گوش مهرانفر اون ندارم حوصلشو ولش

 .کردین

 و میزش سره رفت راست یه و داخل اومد هاشمی استاد و شد باز کالس در

 (خخ بشینه تو بغل تو بیاد خوایمی پ ن پ)نشست

 امروز سالم:گفت عمیق لبخندی با استاد نداشتم، خبر دارم درگیری خود منم

 .کنم صحبت دادم قول بهتون قبال که اردویی راجب خواممی

 .دارن کم مگه اینا وا گفتن، هم با رو هورا و جیغ و دست هابچه یهویی

 هم تهرانی آیلین خانم از بزنم حرف اردوتون راجب کهاین قبل خوب اهم،:استاد

 .دادن درس بهتون بنده جای به قبل جلسه که مممنون

 .استاد دارین لطف شما:گفتم و شدم بلند جام، از نشم بلند خیطه دیدم منم

 .بفرمایین خوب:کرد شروع دوباره استاد که جام سر نشستم پس

 اسمش بیاد باهامون داره دوست که هرکس کویره، ببرم خواممی رو شماها که اردویی

 .بنویسه برگه این داخل رو

 یه ممکنه چون بردارین رو وسایلتون کنیممی حرکت فردا همین نره یادتون درضمن

 .روز دوسه شایدم باشیم اونجا هفته

 .بنویسه فامیلشو و اسم بیاد خوادمی هرکس جاهمین از حاال خوب
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 اول من دست اومد برگه وقتی بودن، نوشته رو اسماشون نصفشون حدودای هابچه

 میای؟ توام:گفتم و کردم نگاه آنی به

 .آره:آنی

 .بنویسه خودش تا دستش دادم و نوشتم رو فامیلم و اسم منم آنی تایید با

 نصف کهاین مثل:گفت همیشگیش عمیقه لبخند همون با استاد نوشتن، وقتی

 .خخخ ندارن، ایعالقه کویر به خیلی دانشجوهام

 ...و الزمه چی بیاریم چی گفت برامون استاد بعد

 .کالسه پایان:گفت ساعت یک حدودای از بعد تاداس

 .کالس از رفت بقیه از زودتر خودش و

 .خورد زنگ گوشیم یهو بریم که کردم جمع رو وسایالم

 .مامان سالم:دادم جواب بود، مامانم

 خوبی؟ عزیزدلم سالم:مامانم

 مامی؟ طوریچه خودت شکرخدا الحمدهللا،:من

 نگرانش خوبه، مادرجون حال بگم بهت زدم نگز  فقط گلم خوبیم، هممون ما:مامان

 .تهران میایم فرداپس بابات منو نشین،

 .برسونین سالم جونم ننه به جونمی، آخ:من

 جون؟ ننه نگی بهش دیگه نگفتم مگه:مامان

 .خخ نگفتین نوچ:من
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 نیستم مرسانا نکنم کوتاه من رو یکی تو زبون بیام باشه،:مامان

 .خخ ودشمی گیر جو مامان، اوه:من

 نداری؟ چیزی باری کاری خوب:مامان

 .بیارین برام سوغاتی فقط نوچ،:من

 .مامانتما مثال بچه جات سر بشین کوفت،:مامان

 .جونم مامان راستی! خخ عمرین نفسین عشقین شما:من

 .بنال:مامان

 .مامانم زدنه حرف طرز چه این عه:من

 .بلدی ادبم مگه بزغاله توئه:مامان

 .نمیشم اشم حریف که من:من

 .بگو حرفتو:مامان

 برم داشتم دوست منم کویر، ببرنمون خوانمی اردو، میرم فردا من چیزه امم ها،:من

 .بگم بهتون گفتم

 .میگم پدرتم به نداره اشکال اوم:مامان

 .جونی مامان میسی:من

 .کنهمی میسی میسی برام هنوز داری سن نوح حضرت خره همسن خاک،:مامان

 .مامان وا عه،:من

 .یامان:مامان
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 .پس میشم مرخص حضورتون از من:من

 .بای ماهم هاله:مامان

 .بای خدا یهدیه:من

 کردم، خداحافظی آنی از و کردم قطع رو گوشی

 .بشم منتظر بودم مجبور شد تعطیل جلوتر ساعت نیم حدودا کالسمون چون

 آقا زمبا که کنارش رفتم و شدم پا نیمکت روی از منم اومد بعد ساعت نیم حدودا

 من شدیم، ماشین سوار و رفتیم کردم سالم اونم با نمیاد خوشم ازش ایش بود، تیام

 بودن نشسته جلو هم آراد و تیام و نشستم عقب

 !پلیسیم تیام و من آیلین:زدن حرف به کرد شروع و کرد روشن رو ماشین آراد که

  ی؟طور چه وقتنمیرین؟اون دانشگاه شماها مگه! ممکنه طورچه آخه:من

 توش هم بابا که آگاهی ستاد توی همکار و پلیسیم تیام و من جون آبجی ببین:آراد

 همکاره باهام تیام که فهمیدم جدیدا منم مافوقمونه، هم بابا هستیم، کنهمی کار

 بینتون چیزی یا حرفی گونههیچ مهرانفر با میگیم ما کهاین از دونستمنمی قبال چون

 من که دونهنمی االن و هست قاچاقچی مهرانفر که هاین منظورمون نشه، ردوبدل

 طبق بر خوادمی که رو کاری تا کنه ترنزدیک بهت رو خودش خوادمی فقط و برادرتم

 مهرانفر استادت ما سوژه االن و کنی دوری ازش خواممی ازت من بشه، انجام مرادش

 .است

 !نیست چیزی کهاین نمیشم نزدیکش باشه خوب:من

 .هست مراقبت تیام داداش:آراد
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 .ممنونم هردوتون از:من

 .خواهش:گفت تیام بزنه حرفی آراد کهاین قبل

 .داد پایان صحبتمون به و

 هم ما رفت، و کرد خداحافظی اون و رسوند خونشون تا رو دراز گوش تیام آقا آراد

 .خونه اومدیم

 درست غذا کی میاد، بویی عجب اوم داخل، رفتیم آراد با و کردم باز کلید با رو در

 کرده؟

 !کرده؟ درست غذا کی آراد:من

 .من:آراد

 !نداشتی هنرا این از که تو! واقعا:من

 .دارم من نداری هنرا این از تو کنی، برعکس رو حرفت باید نظرم به:آراد

 .میان فرداپس اینا مامان آراد راستی ندارم، کم هیچی باشه داداشم تا خخخ:من

 .زود چه عه:آراد

 .اردو برای کویر بریم دانشجوها بقیه و استادهاشمی با قراره فردا منم و:من

 .هست؟؟ هم مهرانفر استادت اون:آراد

 .نیست نه نکنم فکر:من

 اردوتون؟ این هست روزه چند حاال جونی، آبجی باشی خوش خوبه،:آراد

 !روزه دوسه یا ایهفته یه یا گفت استادهاشمی:من
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 !واقعا:آراد

 .اوهوم:من

 .بری تونیمی نداره، لاشکا:آراد

 .گرفتم مامان از رو تایید بگی چیزی شما کهاین قبل:من

 .کوچولو آبجی برات دارم نمیگی، هیچی من به باز شیطون ای:آراد

 پوشیدم، مشکی شلوار یه و رنگ مشکی بندی تاپ یه با رو لباسام و اتاقم داخل رفتم

 بافتم موهامم

 .خخ خیلیه نمیریم کرده درست غذا برامون ام داداشی مثال آشپزخونه داخل رفتم و

 خوردیم رو ظهرمون غذای برادری و خواهر نشستیم کرده درست سبزی قورمه جونآخ

 اتاقم داخل رفتم و شستم رو ظرفا بدیم، سفارش غذا شب که شد این بر قرار و

 .شدم تابملپ با کردن بازی به مشغول

 حس که پذیرایی، داخل برم ستمخوا شدم پا جام از که بود شش ساعت حدودای

 رفتم و رو خودم کردم ترحجاب با یکم برگشتم پس میاد صحبت و خنده صدای کردم

 طورچه اومدمی آراد اتاق از صدا داشت برم ترس لحظه یه نبود کسی پذیرایی، داخل

 !نفهمیدم؟ من

 که تیامم آقا بله کشیدم، سرک یکم بود باز نیمه اتاقش در آراد اتاق در جلوی رفتم

 !اینجاست که هم سامان عه اینجان،

 رو چیزی یه دارم من( جاییبی انتظار چه)نداشتم رو کدومشونهیچ دیدن انتظار اصال

 !دارم مزمن درگیری خود کهاین کنممی کشف
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 .باالخره داد جواب بوق تا دوسه بعد آنی، به زدم زنگ بودم، شده کسل خیلی

 گوساله؟ سالم:آنی

 .بزکوهی مسال علیک:من

 .بود تنگیده نحست صدای برای دلم طوری،مه طورچه:آنی

 هان؟:من

 .زنممی حرف دارم کثافت:آنی

 شدی؟ زبون بلبل شما شده چی:من

 .کرد دیوونه منو دالرام میدم رو گوشی:آنی

 .بده خوب:من

 بزکوهی؟ خوبی علیک، سالم:دلی حاال

 .خواهرته بزکوهی شعور،بی علیک:من

 .پس دش اشتب عه:دلی

 زنی؟می زر جوریاین چرا حاال:من

 مسافرت؟ برین خواینمی شنیدم آنی از:دلی

 چی؟ برای آره اوهوم،:من

 .هابیاری سوغاتی:دلی

 .میارم برات ماشین پشت بندممی مار بزغاله دونه یه حتما، باشه:من

 برین؟ خواینمی کجا شماها مگه زهرمار:دلی
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 کویر:من

 بود؟ قحط جا اوه،:دلی

 تابع یعنی ببخشید چیزه اهم شوهر، تابع و دانشجوییم باو، دونممی چه:من

 .استادهاشمی

 .بحرف آنی با بیا نشم مراحمت پس باشه:دلی

 .عزیزم مزاحمی کنی،می بندی شکسته:من

 .آنی به داد رو گوشی و کرد خداحافظی ازم خنده با

 .مجدد سالم:آنی

 .مجدد علیک:من

 ی؟زد زنگ داشتی کاری راستی:آنی

 .من پیش بیای میده رو اتاجازه مامانت امشب اگه گفتم یس،:من

 م.مید خبرشو بهت بپرسم بزار خواد،می دلم اوم،:آنی

 بریم جااین از صبح فردا بیاری خودت با وسایالتم داد اجازه اگه فقط خوبه:من

 .دانشگاه

 نداری؟ کاری باشه:آنی

 .منتظرم خداحافظ نوچ،:من

 .بای:آنی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

53 

 

 یه بستم که ساکمو کردم، فردام وسایالی کردن جمع به شروع و کردم عقط رو گوشی

 .نشستم دقیقه چند

 ساعت یه تا بود گفته بود آنی مال اولیش اومده پیام دوتا دیدم که برداشتم گوشیمو

 خخخ، معمول طبق بود ایرانسل مال هم دومیش است، خونه دره دم دیگه

 .کارهبی زیادی کهاین مثل میده پیام دقیقه به دم هم ایرانسل

 باز رو در رفتم آورد، خودم به منو افاف زنگ صدای که شد رد ایدقیقه16 یه حدودا

 به شروع و بغلم تو پرید و شدن خونمون وارد جیغو جیغ خانوم آنی که کردم

 !میده انجام کارشو بازم میادا بدم بوسیدن از من دونهمی خوبه حاال کرد، بوسیدنم

 .خرک کردی تفیم تف وراون گمشو اه،:گفتم خخ الکیه هک خشمی با من

 سرته؟ شال چرا حاال دافی، عجب اوف:گفت باخنده آنی

 گفتم منم زنن،می حرف ور ور و اتاقشن داخل دوستاش با داداشم:گفتم زیرکی با من

 .بینمنمی که نرم راه حجاببی

 .داریا بابادحوصله برو:آنی

 با؟با برو کردنته سالم جای به:من

 .خخخ کنم فکد البته:آنی

 طورهچه بشینیم تاب روی بیرون بریم بعدشم کن عوض لباساتو من اتاق بریم بیا:من

 هوم؟

 .بریم پس خوبیه فکره:آنی
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 چشمام بیرون اومدم اتاق دره از وقتی کنه، عوض لباساشو تا اتاقم داخل رفتم آنی با

 !سامان و تیام و آراد به افتاد

 شدن؟ آماده جوریاین برن خوانمی کجا اینا

 .سالم:من

 .سالم:هم با سامان و تیام و آراد

 .میشه چپ چشمات نکن نگاه جوریاون آبجی:آراد

 تیپخوش شده چی حاال خوب نفره، سه داشتین حالی با خوانیهم چیزه، خوب:من

 داداشی؟ کردی

 بیای ادبخو دلت هم تو شاید گفتم بیرون، بریم سامان و تیام با خوایممی:آراد

 .باهامون

 .نیستم تنها که من ولی:من

 .دیگه میشی تنها تو بریم که ما شدی؟ دیوونه:آراد

 .اینه منظورم:من

 .همگی به سالم:گفت و اومد در پشتم از آنی و کردم اشاره پشتم به و

 نیم تا بپوشین لباس دوتون هر برید حاالم گفتی،می اول از خوب:گفت آراد یهو که

 خونه تو بس از شدیم خسته بزنیم شهر تو چیزی چرخی یه مبری دیگه ساعت

 .موندیم

 !مونیممی خونه ما خوادنمی میشه زحمتتون چیزه،:آنی

 !حرفا این و آنی
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 .فعال میشیم حاضر آنی و من باشه:من

 چته:گفت و کرد نگاهم زده وحشت چارهبی آنی که کوبیدم هم به محکم رو در و

 !هیوال

 هان؟ کردی،می نگاه داداشم به جوریاین چرا ،سرت تو خاک:من

 .ندارم ازش خوشیدل می،دونی که خوبه خودت، سر تو خاک:آنی

 آورد؟می دومون هر سر بالهایی چه یادته هنوز خخخ:من

 .هم با کنیممی تالفی روز یه باو، نمیره یادم اصال آره،:آنی

 .باشه هم تیام که روزی یه منتها خوبیه، فکر:من

 !نکرده کاری که اون! یامت چرا:آنی

 ...و پریدیم هم به الکی حرفه یه سر دانشگاه تو نیست یادت:من

 داغون رو ماشینش زدم من( کردیم ست هم با لباسامونم زدیممی حرف که طورهمون)

 هم اون بعد و کردم

 داد هولم که گرفتم گاز رو گوشش و پریدم منم بعد روم ریخت رو گل و آب سطل یه

 ...و شد بچهبی که پاهاش الی زدم و کردم حرکت دوباره بعد و زمین به مخورد محکم

 بالهای تو هم و خوبیه تیکه هم نگذریم حق از ولی آوردی یادم همشو بابا، بسه:آنی

 .آوردی سرش به تریبیش

 آوردم؟ سرش بال من:من

 .کرد تصادف مردم بچه که کردم دستکاری رو ماشینش ترمز رفتم من پ ن پ:آنی
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 .بود اوالش هنو که اونا:نم

 .بیاد در صداشون که االنه بریم زودباش:آنی

 .بریم:من

 گیره،می امخنده آوردم تیام سره بالهایی چه میاد یادم وقتی هه شدیم خارج اتاق از

 .خدا آخ

 چرا؟ میگین شدیم من ماشین سوار رفتیم شدیم بیرون که خونه در از آنی و من

 با هم ما خودشون ماشین با اونا بشینیم، نامحرم پسر یه کنار نمیشه که چون خوب

 .تهران دربند به رفتیم من ماشین

 بعد البته برگشتیم، زود همین خاطر به نداشتم حال و حس اصال بگم بهتون خالصه

 تیام اما رفت سامان چرا دونمنمی من حاال من، اتاق تو آنی نو م خونه، اومدیم شام

 نرفت؟

 با و کشید دراز کنارم هم آنی که امدونفره تخت روی انداختم دموخو خیال تا هزار با

 نگم؟ یا بگم میگم چی یه:گفت خنده

 !بگو؟ هست چی:من

 .خخخ وقت یه نگیری، اشتب اتآینده شوهر با منو وقت یه:آنی

 .بابا بخواب کوفت:من

 .برد خوابم بالشت به سرم رسیدن تا و کردم کوک نیم و 6 ساعت رو گوشیمو

 جام از بدبختی با کردم قطعش و شدم بیدار گوشیم دینگ دینگ صدای با صبح

 که همیشه مثل اما بشه بیدار تا دادم تکون بود خواب کنارم که رو آنی و شدم بلند
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 که گریه زیر زد و گونش رو گذاشت بهت با دستشو زدم چکش یه نمیشه بیدار

 .گرفت امخنده

 .خوب دختر نشه دیرمون که کنم بیدارت گفتم شدینمی بیدار باباجان:من

 .کردنمی درد زدیمی جوری یه:آنی

 .خخخ:من

 هم من هم خوردن صبحانه از بعد و صورتم و دست به زدن آب از بعد بیرون رفتم

 کویر تا راه توی برای هم لقمه و خوراکی چندتا بودیم، آماده و حاضر هردو آنی

 داشتم برشون افتاد، هامسیگاری ترقه به چشمم که گذاشتم کیفم داخل و برداشتم

 و کردیم خداحافظی آراد از و کنیم بازی ترقه یکم تا

 زیاد کهاین مثل زدمی چرت یکم تیام کردیم، حرکت دانشگاه سمت به تیام با

 .بود نخوابیده

 بیل دسته یاد میزبینم رو تیام وقت هر چرا دونمنمی:گفتم و رفت در دهنم از یهو

 .بلنده قدش بس از افتممی

 .کشهمی چی دستت از اتآینده شوهر ببینیم حاال:گفت تیام که خنده زیر زد آنی

 درضمن باشه، مهندس یا دکتر باید من شوهر نکن، توهین امآینده شوهر به نوچ:من

 میشه؟ یعنی وویی میشه، چی باشه مشکی چشوچالشم باشه پسرم تک باید

 میگی که چیزایی این از یکی اگر:داد تپارازی تیام که خنده از شد سرخ آنی دوباره

 .بگیره رو تو بیاد باشه گرفته گاز کلشو خر باید باشه داشته

 .زدمی باد خودشو هی و خندید تربیش آنی دفعه این
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 از یکی ضمن در باشه، جوریاین باید منه، شوهر من شوهر نخیرم هر، هر هر:من

 .بده خاص جوری یه بده ازدواج پیشنهاد بهم خوادمی که کسی که اینه فانتزیام

 .هاخورده خنده قرص کنم فکر زد،می گاز ماشینو کف داشت آنی موقع همون

 !ترشیده دختر یک خاطرات از ایگزیده:تیام

 نمک آب تو دوتا شما دیشب:گفتم عصبانیت با خندیدن، هرهر دوتاشون و

 خوابیدین؟

 تیام سمت به انداختم و برداشتم رو هامترقه از دونه یه داد، تکون سرشو باخنده آنی

 ازم سریع میشه بلند دود داره دستم تو دید که بخنده و کنه نگاه بهم میخواست که

 .خدا به ایدیوانه:گفت من به رو خشم با و بیرون کرد پرتش و گرفتش

 ام؟دیوانه من:گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 با آنی که داد تکون تایید معنای به سرشو بود لبش رو که دراری حرص لبخند با تیام

 .هادادیمی رو مامانم جواب باید تو کردممی سکته اگه:گفت جیغ

 دیوانه؟ من پس:من

 که بده تکون سرشو خواست دوباره باز تیام

 بهش رو بود مانند خبیث تربیش که لبخندی با و آوردم در پالستیک تو از سیلور یه

 صبحی سر کن ولمون بابا، تسلیم من:تگف و باال برد دستاشو که گرفتم

 .کشتمت بعد دفعه کنممی ولت دفعه این:گفتم ژکوندی لبخنده با

 پرو بچه:گفت ب**ل زیر تیام

 گفتی؟ چیزی:من
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 .نوچ: تیام

 روروبه استرسش پر چهره با که کردم نگاه عقبو برگشتم ساکته زیادی آنی دیدم

 .شدم

 شده؟ چت آنی:من

 .جونوراش خاطر به گرفتم ویرک استرس:گفت لبخندی با

 .ترسو:گفتم زیرخنده زدم بلند صدای با

 ساعت کردیم، حرکت دانشگاه سمت به و بیرون اومدیم ماشین از رسیدیم وقتی

 جلوی هم سر پشت که اتوبوسی چندتا به افتاد چشمم بیوفتیم راه بود قرار هشت

 .بود شده پارک دانشگاه

 .اتوبوس جونمآخ:گفتم و پایین و باال پریدم ذوق با

 مرگ ذوق:گفت و کرد بده شفات خدا زدمی موج توش که هایینگاه اون از تیام

 ! هاشدی

 حاال تا چون کردم تعجب منم بود، کرده تعجب که کردم نازک براش چشمی پشت

 .بودمش ندیده شوخ انقدر

 تنگ دمیال و ماهرخ و سما خاله و مهیار دایی برای خیلی دلم بودم، حالخوش انقدر

 خانوم بارانا برای دلم مخصوصا دوقلو، و بودن آراد منو همسن اونام چون بود شده

 .بود داییمزن سما خواهرزاده و بابام دوست دختر

 .آمریکان یعنی آبن وراون همشون اه استایلز، دایی و لیدیا و کالرک خاله
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 بهشون بعدا هباش یادم نیست،ن االن زاشتم،می میالد سرسربه قدرچه خدا وای

 .بزنم زنگ

 وراون بریم بنداز راه مسافرت یه خدا هی شده، تنگ همشون برای دلم قدرچه هه،

 .بودیما وراین بس از شدیم خسته دیگه

 آنی همراه حوصلگیبی با بشینیم، اتوبوس داخل بریم که کرد اعالم و اومد استاد

 و شونم رو گذاشت سرشو هم آنی و گرفتیم جا خودمون برای اتوبوس داخل و رفتم

 بود، شونم رو هنوز آنی سر گذشت ساعتی یک افتاد، راه اتوبوس گفت؛نمی چیزی

 .افتاده جریان از خونش و شده حسبی بدنم از قسمت اون کردممی حس

 و عاشقانه هایصحنه این شورمرده آی، آخ،:گفتم خودم با و بودم خودم افکاره تو

 .ببرن رو میشه تموم طرف پای یا شونه روی هب سر گذاشتن با تهش که هندی

 چند همون شونت روی به یار کردن تکیه و نشستن ولی نداریم عشقی که ما حاال

 هست عاشقانه اول ثانیه

 کنی،می فراموش داری عمر تا رو وعاشقیعشق بیوفته جریان از خونت وقتی ولی

 میگم؟ وپرتچرت انقدر همیشه من خداییش

 درست دقیقا:گفت و برداشت شونم روی از سرشو آنی که بودم ودمخ هوای و حال تو

 !گفتی

 پریدنمی باال زیاد جدیدا که ابروهایی با و انداختم نگاهی یه خوابآلودش چهره به

 نه؟ کردم فکر بلند دوباره:گفتم

 .اوهوم:گفت و مالید کمی چشماشو و باال برد دستاشو

 .شده کار فوکونگ داپان مثل قیافت آنی:گفتم و کردم نگاه بهش
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 .شدی اسکار مثل توهم:گفت و کرد نازک برام چشمی پشت

 صبر دقیقه ده تونیممی خرید یا دستشویی برای:گفت راننده و شد متوقف اتوبوس

 .کنیم

 از رفتم، باهاش هواخوری برای منم بشوره رو صورتش بره تا شد بلند جاش از آنی

 رو گوشیم و دادم ماساژ کمی رو ونمش شده جمع صورت با و شدم پیاده اتوبوس

 سرویس در به و کردم خداحافظی زدن حرف یکم بعد زنگیدم مامان به و برداشتم

 آهنگ خودم برای ب**ل زیر حال،وهوام شدن عوض برای شدم، خیره هابهداشتی

 :خوندممی

 اشتباهن هامنفس نیستی وقتی

 شد خسته نگاهم از نگاهش وقتی شد بسته راه

 شکست زد طوری یه رفت، یهویی دادم داشتمو چی هر

 میرم جلو بریدم که

 عزیزم آرومن تو بی هاثانیه

 مریضم داغون من تو حاله خوبه تو

 تر چشمامون نباشه اگه گذرهنمی نه نداره قانون

 درده کوهه هامشونه رو تو بی

 گردهبرنمی دیوونه اون میگن همه

 سرده خونمون نیست وقتی که آخ

 کرده غصه از پر منو دنیای
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 غمه روزگارت همه وقتی نره یادت

 تهش تا نره کنارت از خوادمی که هست یکی

 اشک با نشده تر چشمات تا

 سرت فدای دلم صدبار شکست اگه

 رفتم شد تموم کارش آنی وقتی بابا، آهنگ خیالبی

 رفتیم و خوردیم و گرفتیم بستنی دوتا و بود جااون نزدیکی که مارکتی سوپر سمت

 اومد،می خوابم کمی منم خوابید، خرس مثل دوباره آنی که شدیم اتوبوس سوار

 آنی کردم، باز رو چشمم ایهمهمه صدای با خوابیدم، گذاشتمو هم روی رو چشمام

 پیاده اتوبوس داخل هایبچه بقیه با همراه خورد، خفیفی تکونه یه جاش از هم

 نگاهی دوروبر برهوت به و صورتمسرو رو گذاشتم رو دودیم عینک با کالهم شدیم،

 جهنمیه؟ چه جااین:گفت ترس با آنی انداختم،

 بابا نه:گفتم و کردم نگاهی بود نقاشی مثل جالبی طرز به که زمین روی هایشن به

 !نیست جهنمیه چه گفتی تو که اونجوری

 .ببین رو شتر وای:گفتم و شتر به افتاد چشمم

 .اینا نناز قدرچه وای:گفت ذوق با هم آنی

 بیابون آرامش تلویزیون تو تبلیغه اون قول به:گفتم و کشیدم عمیقی نفس لبخند با

 .نداره جاهیچ رو کویر ببخشید اوخ
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 هتل یه نزدیکی همین که کرد اعالم بهمون هاشمی استاد بود، وزش درحال داغی باد

 کویر وسط !ندیده چیزای حق به هتل، به رسیدیم تا رفتیم پیاده رو راه از یکم هست

 .بود خوشگل هتل یه

 .هتل از بیرون رفتیم وسایالمون گذاشتن و اتاق کردن رزرو از بعد و رفتیم داخل

 با هم آنی و ایستادم یکیشون کناره و شترها سمت به رفتیم و بیرون زدیم هتل از

 .بده منم به وقت،، یه نترکی:گفتم که خورد،می چیپس داشت ذوق

 یه شتر دیدم خوردم خیالیبی با و دستم تو انداخت دونه دو محبتش تمام با اونم

 و کردم نگاه چشماش تو کرد،می نگاهم بهم هم جوریهمون و جویدمی چیزی

 .آنی:گفتم

 .هوم:آنی

 کنه؟می نگاهم ریختی این چرا این:گفتم

 مدلش حتما کنه،می نگاه جوریچه:گفت و کرد نگاه بود کنارم که شتری به آنی

 .باو هجوریهمین

 .کنهمی آدم به است بده شفا حتما رو یکی تو خدا میگه که هایینگاه اون از:من

 .نگیر جدی تو میاد شتری عشوه داره:گفت و خنده زیر زد آنی

 باهام یا میاد؟ خوشت من از چیه؟ هان؟:گفتم و کردم نگاه شتر چشمای به اخم با

 هوم؟ داری مشکلی

 .یدپیچ پوو صدا و کرد جمع لباشو یهو
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 آنی:کشیدم جیغ و بستم چشمامو چندش با خیسه، دیدم کشیدم صورتم به دستی

 .روم تو کرد تف این

 .بدو بهداشتی سرویس ببرمت بیا ایی:گفت چندش با آنی

 حالم واقعا رفتیم، بهداشتی سرویس سمت به و کردیم دویدن به شروع آنی با سریع

 .شدامی بد داشت

 شتره چی هر از شعور،بی شتر:گفتم و زدم آب تمصور  به بهداشتی سرویس تو رفتم

 زیرکاهن آب درون از ولی مظلومه قیافشون پسرا این مثل متنفرم

 و آوردم در رو تنم مانتوی منم آورد، لباس برام و رفت غرغر با هم آنی موقع همون

 زدیم بهداشتی سرویس از و کردم تنم سریع رو بود آورده آنی که رو امدیگه مانتوی

 .رونبی

 روییخوش با هابچه همه به استادهاشمی بودم، مونده تنها منم و بود شده شب

 و بخوابه و اتاقش داخل بره تونهمی شده خسته کسی هر عزیز دانشجویان:گفت

 حدودای برگردیم، و بزنیم گردشی یه بریم بیان باهام برهنمی خوابشون هم که کسایی

 خسته که بقیه و آنی ولی موندیم هاشمی داستا با خودم عالوه به دانشجوها نصف

 رفتن، راه به افتادن راه بودن استاد با که هاییاون کنن، استراحت تا رفتن بودن شده

 زمین روی تونینمی هابچه خوب:گفت هممون به رو و وایستاد استاد بعد دقیقه چند

 اگر البته بگین رو زندگیتون دارخنده هایخاطره از دوتا یا یک کدومتون هر و بشینین

 !گفتن به مایلید

 دانشگاهیمهم پروانه من کناره نشستیم، هم دوره هممون و کردن موافقت همه

 .خخخ مگس، میگم بهش اوقات گاهی نشست
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 :طنزشون هایخاطره گفتن به کردن شروع نفر چند

 به و میاد بیمار یه براش روز یه اصفهان، توی البته پزشکهدندان دکتر داداشم:اولی

 بهت باید میگه بهش داداشمم بکش، حسیبی بدون رو عقلم دندون میگه داداشم

 میگه داداشم به یاروهم اون داره، درد نمیشه که طوریاین بزنم حسیبی آمپول

 پول کردم تحملش اگه ولی میدم پول بهت کنم تحمل نتونستم اگه نزن آمپول

 هم اون و کشهمی رو یارو دندون و باشه میگه هم من خبربی خدا از داداشه نمیدم،

 نویسهمی دکتراشون گروه توی داداشم شب بعد بره،می رو شرط و نمیگه آخ یه حتی

 !نگفت هم آخ اما کشیدم حسیبی بدون رو دندونش داشتم بیمار یه امروز من که

 براش پیشم اومد میگین شما که بیماری این میگه بهش داداشم همکار وراون از

 احتماال نیست دیدم اومدم وقتی زنم،می صدات بشین گفتم دمز  حسیبی

 .خخ همونه،

 .ایش بود بامزه کجاش ،هه خنده زیره زدن همه

 واقعی زندگی راجب نمیزتونم که جاییاون از من به رسیدن تا گفتن گفتنوو انقدر

 درست اینو منم بدونه چیزی کسی آنی جز ندارم دوست و بگم چیزی کسی به خودم

 :خنده با البته گفتم و کردم

 موشی، من، پیشی:گفتمی و کردمی صدا رو شوهرش داشت دخترعموم من چیزه

 کارت خانمت حیوون:گفتم بلند منم کن، صدا رو بهرام گفت من به بعد! من جوجوی

 !داره

 و پیشی مگه! زنهنمی حرف باهام دخترعموم ماهه 6 چرا دونمنمی اینه مشکلم حاال

 تن؟نیس حیوون موشی
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 .نگو که بودن شده قرمز انقدری یعنی خنده، زیر زدن همشون جوکم این با

 .داری خنده خیلی ولی دادی،نمی نشون تهرانی خانم:گفت خنده با هم استاد

 !دارم؟ خنده که دلقکم من مگه استاد، وا:گفتم خنده ته کمی با منم

 تونیمی ولش، رو اینا حاال:گفت داشت وجود درش خنده کمی که ایچهره با استاد

 چیه؟ انگلیسی به اسمش کنارته که کاکتوسی بگی

 اینو من وای شدم، روروبه بلندقد کاکتوس یه با که انداختم نگاهی کنارم به تعجب با

 دست استاد:گفتم و استاد سمت برگشتم خنده با قدش، بلند قدرمچه بودم ندیده

 نه؟ دیگه انداختینم

 (cactus)کاکتوس میشه معلومه خوب

 نوع چند بگی میشه حاال: گفت بهم بود توش بده شفات خدا که نگاهی یه استاد

 داریم؟ کاکتوس

 ندم؟ جواب من نمیشه:گفتم و کردم نگاهش تعجب با یکم

 .بگو پس بلدی دونممی:گفت خنده با استاد

 داری تیغ کاکتوس)چوال (pulque) پولکه کاکتوس:گفتم و دادم تکون خودمو کمی منم

 .غیره و غیره و غیره و (cereus)سیریس (opuntia)chollaجنس از

 شناسی گیاه شما تهرانی خانم:گفت و انداخت بهم نگاه یه شگفتی با استاد

 خوندین؟

 !بشم وکیل خواممی نه:گفتم پررویی کمال با منم
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 تو رفت هرکس و کرد راهنمایی کویر وسط هتل تا رو هممون و گفت آهانی یه استاد

 .دخوابی اتاقش

 بگیریم، فاکتور رو شتر اگه البته گذشت خوش هم بد، هم بود خوب هم اردو خالصه

 بگم بهتون خالصه

 .میشیم نزدیک دانشگاه به داریم و اوتوبوسیم داخل االنم

 با هم تیام آناهیتا، دنبال بود اومده دالرام شدیم خارج اتوبوس از بعد دقیقه دو

 و نزدیکش رفتم کرد،می نگاه بهم لبخند با که آرادی منو موندم فقط حاال رفت سامان

 .باهاش دادم دست

 طوره؟چه خواهرکم: گفت مهربونی با آراد که

 .هست خسته کمی فقط خوبه:گفتم شدنمی پاک صورتم روی از که لبخندی با منم

 به راست یه خونه رسیدیم وقتی کرد، هدایتم ماشین سمت به و گرفت دستمو آراد

 .خوابیدم بیرونم لباسای با و رفتم اتاقم سمت

 .دادمی نشون رو دقیقه 15:35 کردم نگاه ساعت به شدم، بیدار

 برای و نشستم و کردم آب پر رو وان و حموم داخل رفتم و برداشتم حوله با لباس

 :کردم خوندن به شروع خودم

 !کاشون دخترای

 !خوشگالشون خوشگله

 !پاشون به کشنمی تیغ

 !لباشون به زننمی رژ
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 !لپاشون اون بکشی

 .خخخ قشنگه، بگیرین یاد حتما! براشون میرهمی آدم

 داداش خخخ شویی،دست یا حموم تو مخصوصا خونهمی همیشه آراد اینو یادمه

 .خودمه خل

 سشوار رو موهام و پوشیدم رو لباسام و بیرون اومدم حموم از شد تموم کارم وقتی

 چشم، خط ب،**ل رژ ریمل، سیدم،ر  خودم به کمی بستمشون، اسبی دم و کشیدم

 نشستم مامانم کنار رفتم و شدم خارج اتاقم از

 شدت با دوباره تلویزیونه، سمت چشماش کردما، سالم انگار نه انگار کردم، سالم یه و

 .مامان سالم:گفتم تریبیش

 .بزغاله بنال:گفت برداشت نه گذاشت نه مامانم

 .سالم:کردم تکرار دوباره منم

 خوبی؟ علیک:گفت و انداخت نگاه یه مامانم

 شماخوبی؟ عشقم، مرسی:گفتم خنده با منم

 .خوشم بزاری تو اگه:مامانم

 !کردم؟ کارچی مگه! ها؟:گفتم تعجب با

 .خونمون ریزنمی امشب هاخارجی:مامانم

 خوب؟:گفتم و زدم زل مامان به تریبیش تعجب با

 !نیستی میگی تو خنگی میگم من:مامان
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 !خوب شتدا ربطی چه:من

 !نفهمیدی رو حرفم معنای اینه ربطش:مامان

 (خونمون ریزنمی امشب هاخارجی)کردم مرور ذهنم تو رو حرفش دیگه بار یه

 دختر خانوم بارانا و میالد و ماهرخ و سما خاله و مهیار دایی آهان،:گفتم خنده با

 وای استایلز، ییدا و لیدیا و کالرک خاله بود، داییمزن سما خواهرزاده و بابام دوست

 میان؟ دارن مامان وای زاشتم،می میالد سرسربه قدرچه خدا

 خلم؟ دختر گرفتی حاال:گفت باخنده که کردم نگاه مامان به سوالی

 .شده تنگ براشون دلم قدرچه دونینمی آره،:خنده با منم

 میدی؟ قدرچه بگم دیگه خوبه خبره یه و:مامان

 خوای؟می میدم، س*و*ب یه:گفتم و کردم نگاه مامان به لبخند با

 تهران یعنی جااین قراره سما و میالد و ماهرخ با داییت که بگم بزار آره:گفت لبخند با

 .بمونن ایران و بخرن خونه

 لپش از گنده ماچ یه و مامانم بغل تو پریدم و کشیدم بلند جیغ یه مامان حرف این با

 و کردم ولش کسی سرفه صدای با که گرفتم بغلم تو رو مامان جوریهمون گرفتم،

 بود بابا کردم، نگاه بود کرده سرفه که کسی

 خوردی؟ سالمتو بابا شیطون:گفت خنده با که بابا بغل تو پریدم عجله با

 .بابا سالم:گفتم بلند یهوی

 کرد س*و*ب لپمو سریع بفهمم کهاین بدونه هم بابا

 .آزار دل میشه کهنه بازار به اومد که نو بینممی ارمیاخان به به:گفت اخم با مامان که
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 .خخخ بابایی با قهره مثال ور،اون کرد روشو حرف این بعد

 گرفت، دردم و کردم اصابت چیزی با کمرم که وراون انداخت منو زود نیاورد کم بابامم

 دوشون هر به رو و گرفتم چشمامو و شدم پا جام از بود بابا بغل تو مامان دیدم

 .رفتم من شد، 21مثبت اوه:گفتم

 معلوم وگرنه گرفتم فاصله ازشون شد، قرمزتر مامان صورت و رفت باالتر بابا خنده که

 .خخخ نیست، بعیدم من پدرومادر این از شدا،می فیلمی چه نبود

 .خوردم عشقی شکست:گفت و کنارم اومد الکی گریه صدای با آراد

 دیگه عشقی شکست میاری، رد بازی مسخره انقدر چرا آراد عه:گفتم تعجب با منم

 چیه؟

 زدمی موج خنده توش که لحنی با داد، نشون بهم رو گوشیش الکی هایگریه با

 هان؟ کرده کات باهات دخترت دوست نکنه:گفتم

 چیه؟ عشقی شکست دونیمی:گفت آشفتگی با آراد

 گوشیتو وقتی که اینه عشقی شکست:داد ادامه که کردم نگاه بهش طوریهمون

 حاال نشده شارژ و نزدی درست کابلشو بینیمی میای بعد دوساعت شارژ، تو زنیمی

 آندرستن؟

 زدمی موج توش هم خنده که صدایی با خخخخ، خنده زیر زدم بلند حرفش این با

 .خخخ زدی؟ جوش انقدر گوشیت خاطر به:گفتم

 ی،تاکس جلوی بودم نشسته دیروز که زدم جوش این خاطر به نوچ،:لبخندگفت با آراد

 کنار بکش دستتو زد جیغ دختره دفعه یه که بودن نشسته عقب هم پسر و دختر یه

 !احمق
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 به رو بعد زدش، خوردمی تا بیرون کشید ماشین از رو پسره ترمز رو کوبید هم راننده

 نداشت؟ که کاریتون میگه دختره

 !دماغش تو بود کرده ته تا رو دستش آشغال کردین، کاری خوب گفت هم دختره

 قدرچه خدا وای آوردم، کم نفس آخر خندیدم، تندتند و گرفتم دلمو آراد حرف این اب

 .بودا دارخنده

 شده؟ چی دونیمی:گفت خنده با آراد

 شده؟ چی:من

 میخلی؟ چی برام تفلدمه فلدا عسیسم داد ام پی بهم یکی دیروز:آراد

 خوب؟:من

 .خخخخ گوساله، بزنی حرف آدم مثل تا باالباال آموزشی بسته نوشتم منم:آراد

 تبدیل قهقه به تا داشتم نگهش زور به که لبخندی با خنده، از شدم درددل خدا آخ

 میگی؟ راست واقعا:گفتم نشه

 .خخخ میشه پیدا زیاد اسکوال این از آره:آراد

 !شد شب طورچه نفهمیدم خندوند منو آراد بس از

 مامانم به مهیار ایید و خورد زنگ مامانم گوشی که بود شب 11 ساعت حدودای

 .میان فردا نمیان امشب بود گفته

 که رفتممی ور گوشیم با و اتاقم داخل رفتم حوصلهبی خیال،بی رو امشب پس هههه

 .اومد برام ناشناس پیام یه

 خوبی؟ تهرانی آیلین خانم سالم بود، نوشته
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 !نیاوردم؟ جا به رو شما ولی ممنون سالم:نوشتم تعجب با منم

 !شناسیمی کجا از رو تهرانی آراد بگو ناشناسم،:اومد یامپ دوباره

 !شناسمنمی آراد اصال من آراد؟:نوشتم بیشتری تعجب با منم

 یا پسرعموته؟ بگو حاال دیدمت باهاش خودم خودتی، خر:اومد ام پی برام دوباره

 پسرته؟ دوست

 حد:ادمد ام پی بهش حال عین در ولی بود، شده توپ اندازه چشمام تعجب از من

 .خر مرتیکه بکپ گمشو حاالم نشو، مزاحمم دیگم بدون، خودتو

 !بود کی دیگه این یاخدا نوشتم، تاکید با رو خر

 بیشتر کوچولو خانوم:بود نوشته دفعه این ولی شد، بلند گوشیم پیام صدای دوباره

 کسهیچ دست زارمنمی خودمی مال درضمن نیوفتی، چاه توی تا باش خودت مراقب

 خانوم کنم رامت تا باش منتظر پس خودمی ماله داری عمر تا برسه، بهت ایدیگه

 .کوچولو وحشی

 و خوردمی زنگ اومد، در صدا به دوباره گوشیم خوندم رو پیام این کهاین از بعد

 جواب و کردم وصل رو تماس بود، دادمی ام پی بهم که بود ایشماره همون هم شماره

 !بفرمایید:دادم

 شما اللی؟:گفتم آوردمی در تربیش منو حرص و زدنمی حرفی هیچ جبتع کمال در

 کنی خودت رام منو خوایمی جوریچه گرفتی اللمونی و بزنی تونینمی حرف که

 !انگل؟

 دیگه لطفا الل و کر آقای:کردم زدن حرف به شروع دوباره منم و نیومد صدایی بازم

 !بینیمی بد وگرنه نشو مزاحم
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 از و ببره خوابم تا بردم، فرو نرمم و گرم بالش روی رو سرم و دمکر  قطع رو گوشی

 .بشم راحت الل و کر مزاحم این دست

 انداختم رو گوشی و کردم ریجکت زد، زنگ دوباره که بود نگذشته ایدقیقه چند

 .خوابیدم گرفتم و بالشتم به چسبوندم سرمو دوباره کنارم

 بزار احمق، آورده در رو شورش دیگه این اه شدم، بیدار دوباره گوشیم باصدای

 !بگم بهش اومد در دهنم از چی هر و بدم جوابشو

 به شروع و بزنه حرف اون نزاشتم و دادم جواب بندازم نگاهی شماره به کهاین بدون

 .کردم طرف آبیاری

 غول، نره کالغی، االغ شعور،بی نفهم خر، گاوه الدنگ، احمق:گفتم عصبانیت با

 بیاد انشالله مرگت خبر نشناس نمک خورمفت شعوربی نفهم مرتیکه لندهور،

 .بخوابم خواممی نشو مزاحمم دیگه شخصیت،بی میمون، عوضی، ایکبیری

 جان، حیوون حاال:گفت آشنایی صدای یه که شدم جوابش منتظر و شدم ساکت

 .دنبالمون بیا گمشو میگی من به داری خودته برای نسبتا این همه

 !مهیاره دایی صدای شبیه قدرچه صدات عه،:من

 یکیش هاتفحش با که مهیارتم دایی من پرکالغی گوساله خوب:خنده با ناشناس

 !کردی

 زاشتنمی شدمی مزاحمم دقیقه به دم آنی آخه ببخشید دایی وای:الکی گریه با من

 دنبالتون؟ بیام کجایین بخوابم،

 .مدختر  بیا گمشو دیگه، فرودگاهیم خوب احمق:مهیار دایی
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 نزدین؟ زنگ آراد یا بابام یا مامان به چرا خوب:من

 هایفحش با رو ما که دادی جواب تو فقط ندادن، جواب آراد و وباباتمامان:دایی

 .کردی آشنا دنیا خاص

 .فرودگاهم دیگه دقیقه پنج تا اومدم االن دایی، ببخشید خوب:من

 .خدحافظ نازم دختره قربونت:دایی

 کنم؟ نگاه روشون تو جوریچه خدا، وای کردم، قطع رو گوشی

 دارنا، حوصله اینام بود، صبح 3 کردم، نگاه ساعت به

 خونه از و برداشتم رو ماشین سوییچ و زدم صورتم به آبی یه و کردم عوض رو لباسام

 .بیرون زدم

 .رسوندم فرودگاه به خودمو سرعت با و شدم ماشین سواره

 یکم رفتم هستن دایی خانواده حتماالا بودن؛ وایستاده جا یه نفر هفت دقیقا

 .شدم روروبه مهیار دایی شیطون چهره با که ترنزدیک

 کنم؟ نگاه روش تو جوریچه حاال وای

 البته کردم، روبوسی و دادم دست همشون با و ترنزدیک رفتم ناشناس، روحت تو تف

 دست فقط دیگه نفر سه اون با کردم روبوسی ماهرخ و سما داییزن و دایی با فقط

 .دادم

 .شده خوب خیلی هم فحشت به دست که بینممی:گفت شیطانی خنده با دایی

 پارازیت شعوربی میالد این که بود م*با*ل رو لبخند یه و کردم سکوت دایی جواب در

 !نباش مغرور آیلین:داد
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 بودم؟ مغرور کی من وا:گفتم فراوانی تعجب با

 کاشت حال در کشاورزی روزی چون مه،دخترع نباش مغرور:گفت شیطونی با میالد

 حال در جااون از مغروره خیلی که آیلین من دخترعمه قضا از و بود مزرعه در بذر

 است خوردن ما از و کاشتن تو از که بکار گفت و رفت پیرمرد سمت به بود، گذر

 کارممی یونجه دارم میگه و کنهمی امدخترعمه به معناداری نگاهه یه هم پیرمرده

 خوری؟یم

 دیشب کهاین مثل پسردایی:گفتم شوخی با که خنده زیره زدن همه حرف این از بعد

 اشتب داستانتم کامال و زنیمی حرف زیادی همچنین و بودین خوابیده نمک آب توی

 !حرفمنمی جوریاین پیرمردا با وقتهیچ من چون گفتی

 و شوهرعمه و عمه و وابیمبخ یکم میاد در آفتاب داره که بریم: گفت خنده با میالد

 . کنیم مستفیض اومدنمون با رو پسرعمه

 .خخخ ماشین تو بدین جا رو خودتون جورییه باید ولی ببخشیدا:خنده با من

 .میشیم جا حتما نباشه کارت جونم آیلین:ماهرخ

 از می،مونن کبریت سیخ عین که دوتا این کردم بارانا به نگاه یه و ماهرخ به نگاه یه

 .الغرن که بس

 شدین؟ الغر انقدر چرا دوتا شما خخخ:من

 !شدیم چی دوریت از ببینی گیرینمی که خبری ازمون واال:بارانا

 برین خوادنمی اتاقم، تو بیاین امروز زدین جوش دلم عزیزای وای:گفتم باخنده من

 .مهمان اتاق
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 کردم سح که بودیم خونه راه تو دادیم، جا ماشین توی رو خودمون هممون خنده با

 میاد داره فقط ماشین یه

 ماشین رو، هاحرکت گیرممی زود یکم من که جاییاون از بود، واقعی نه اما صورتم تو

 مردمم:گفت عصبانیت با دایی که شدم هم رد و بشم رد ازش که وراون کشیدم رو

 !بینننمی رو گندگی این به ماشین جدیدا شدن، کور

 تو از خواستم رو گوشیم برن، که برداشتن رو نوسایالشو همه خونه رسیدیم وقتی

 .ندارم حوصله اصال بابا برو گفتم باخودم بعدش بیارم در جیبم

 و کشیدم بلند جیغ یه منم بغلش، تو کشیدم دستی که خونه داخل برم خواستم

 .رفتم فرو عمیق خوابی به کشیدن نفس با و صورتم جلو اومد دستمال

 میالد

 کردم، حرکت کوچه سمت به و زمین گذاشتم رو چمدونم لینآی بلنده جیغ صدای با

 رفتم سریع ببرن، خودشون با رو آیلین کننمی سعی دارن نفر سه دیدم رسیدم وقتی

 .شدم درگیر نفرشون دو با بود، رفته هوش از هه آیلین، کمک

 اام اوردمی باال خون زدم بس از رو یکیشون جنگیدم، بازم اما رسیدنمی بهشون زورم

 زد منو دیگه یکی اون

 بردن، رو رویاهام دختر بود، شده خونی لباسام همه و

 و بودن بیدار همه دیگه االن خونه، داخل رفتم زدمی زار توش که ایقیافه با

 یه بودم آیلین عاشق من بردن رو رویاهام دختر چون بودم غمگین من اما حالخوش

 .فهمیدم اینو میشه سالی
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 نگران و جلو اومد آراد وضعم سرو دیدن با کشید جیغ یه مادرم که خونه داخل رفتم

 خونیه؟ سرووضعت چرا شده چت پسردایی:گفت

 خواهرتو پسرعمه:گفتم کنن گریه دلم حال به خواستمی دلشون که چشمایی با

 !دزدیدن

 به و گفت مانندی مهرانفر اسم لبی زیر و کرد بهم نگاه یه شوک با آراد حرفم این با

 شکسته ارمیا آقا اما و می،کردیم نگاه بهش شوکه همه آورد، هجوم فنشتل سمت

 عمه نبود خوب حالشون همه نبود، خوش حالش اونم بودن دزدیده دخترشو شد،

 .نبود دنیا این تو کرد،انگارمی نگاه گوشه یه به غمگین و بود نشسته مرسانا

 آورد، خودمون به رو هممون آراد بیداد و داد صدای

 .بدو بریم، باید که بیا پاشو تیام:گفتمی عصبانیت با آراد و آراد دست وت گوشی

 تو ستاد میریم ما پسرم:گففمت نگرانی با و گرفت آراد از رو تلفن سریع هم ارمیا آقا

 !شناسهمی رو آیلین آراد فهمیدن اونا جا،اون بیا هم

 !آیلینه؟ داداشه آراد فهمیدن کیا شد، گرد هممون چشمای ارمیا آقا حرفه این با

 ستاد توی تو مثله هم آراد که نگو ارمیا:گفت و شد بلند جاش از ابهت با مرسانا عمه

 !پلیسه اونم که نگو کنه،می کار

 پدرش و آراد وقتی رفتن، جااین از و گرفت رو آراد دست و کرد سکوت ارمیا آقا اما

 بودن؟ نفر چند: گفت بهم رو خشم با مرسانا عمه رفتن،

 به زدن هم بقیه و شدن درگیر من با نفرشونو دو بودن، نفر پنج:گفتم ناراحتی با من

 .رفتن و چاک
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 خاله و بارانا و مامانم و ماهرخ کنه، بررسی رو چیزایی یه که اتاقش داخل رفت عمه

 سکوت بابام با خالم شوهر اما و خودشون اتاق تو کدوم هر البته کردن،می گریه سیما

 .هه گشتن،می چاره راه دنبال رانگا بودن، کرده

 و دستم داد دستگاه یه که پیشش رفتم زد،می صدا منو که اومد عمه صدای

 .کنم وصلش بیام تا بزار خونه تلفن کناره ببر اینو:گفت

 میشه؟ استفاده چی برای دستگاه این عمه:گفتم تعجب با

 زنگ اگر میشه تفادهاس ردیابی برای این بزغاله:گفت و کرد بهم نگاه یه باحیرت عمه

 .بزنیم رو ردشون بتونیم بزنن

 رفتم و گذاشتم خونشون تلفن کناره بردمش رو دستگاه و گفتم بلندی آهان یه

 نشسته جااون پدرم که پذیرایی سمت برگشتم دوباره و زدم صورتم به آبی یه سرویس

 شده؟ چیزی چیه؟ کردم اشاره بهش کرد،می نگاه بهم متفکری حالت با و

 پسرم:گفت که نشستم مبل روی کنارش و رفتم پیشش، برم کرد اشاره دست با هک

 به و شدهمی مزاحمش دم هر نفر یه گفت یادته زدم زنگ آیلین به صبح که من

 !اشتباهی؟ البته بسته، فحش به رو ما که بوده مزاحمه اون خاطر

 !بوده آنی که گفت ولی آره:گفتم و شدم خیره بابا به متفکر

 دیشب که بپرسیم ازش باید داره، رو آنی شماره احتماال کن صدا عمتو برو:گفت بابام

 .زده زنگ آیلین به بار چند واقعا آنی

 ولی شده،می مزاحمش کی که نفهمیم ما خواستهمی احتماال خوبیه، فکر آهان:من

 چرا؟ اما

 .رفتمی ور دستگاهه اون با داشت که عمه کنار رفتم و کردم حرکت بابا کنار از
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 رو؟ شماره بده که بگم بهش جوریسچه گفتم باخودم

 رو و بیرون اومدم فکر از کردم، درستش باالخره:گفت که اومد عمه صدای ایدفعه یه

 بهم دارین اگه رو آناهیتا همون آیلین دوست شماره تونینمی جان عمه:گفتم عمه به

 بدین؟

 کارشچی ببینم ،وایسا گممی بهش رو بگی خوایمی چی هر خودم ولی نمیدم:عمه

 داری؟

 بسه گرفتی عروسیمونم عمه:گفتم سریع که بهم بود زده زل متفکری حالت با

 .خوادمی بابام نکن، نگاهم جوریاین

 زن گذشته سنش از بابام عمه:خنده با البته گفتم که بهم زد زل جوریهمون دوباره

 .خوادنمی دوم

 .واسش رفت ضعف دلم که کرد نازی خنده یه حرفم این با

 .بابات پیش بریم دونم،می:گفت بهم رو خنده با

 .خوامانمی زن من:گفت بابا که رفتیم بابا سمت به هم با

 .هاگذشته ازت سنی میده، زن رو تو کی:گفت و کرد خنده یه هم عمه

 غم داری منو تا خواهرکم، دارم دوست رو هاتخنده همین:گفت و زد لبخندی بابام

 !نداری

 فکر کهاین جای به خندینمی دارین شما دزدیدن رو آیلین مثال بابا:گفتم تعجب با

 باشین؟ براش چاره راه
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 زنگ آیلین به بار چند دیشب بگو بهش و آناهیتا به بزن زنگ مرسانا:گفت بابام

 !زده؟

 خوبه؟ حالت داداش وا:گفت تعجب با عمه

 .لطفا بزن زنگ مرسانا:گفت و کشید پوفی بابام

 خوبین؟ خاله سالم:داد جواب آناهیتا زد زنگ چرا و چونبی مه عمه

 خوبن؟ خانواده خوبه حالت عزیزم، سالم:عمه

 لرزه؟می صداتون چرا! خاله شده چیزی آره،:آناهیتا

 به بار چند دیشب تو آناهیتا:گفت پس کنه، کم رو صداش لرزش داشت سعی عمه

 زدی؟ زنگ آیلین

 ندارم خبری ازش االنم و نزدم زنگ آیلین به اصال کال ور  دیروز من خاله، چیزه:آناهیتا

 االن؟ کجاست خوبه؟ حالش

 .دزدیدن و آیلینم عزیزم:عمه

 آناهیتا به و برداشتم رو گوشی منم کنه آرومش تا کرد بغل رو عمه بابام گریه، زیر زد

 .آیلین پسردایی میالدم من سالم:گفتم

 باشین؟ داشته ازش چیزی خبری شما شاید گفتیم ما دزدیدن، رو آیلین االن

 به چسبوندم ترمحکم رو گوشم آنی گفتن یاعلی صدای با که بزنه حرف بودم منتظر

 .گوشی

 توی باشه خودش مراقب بود گفته بهش آراد که اینه دونممی که چیزی تنها:گفت که

 دنبال داره االن و بوده سوژشون کهاین مثل نشه، مهرانفر استاد نزدیک دانشگاه
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 رو همینا من همین، میشه، آیلین کارهچی آراد بفهمه خوادمی و گردهمی یلینآ

 .دونممی

 .دارخدانگه گفتین که ممنون:من

 ستاد از نه خبری اما و گذشته دوساعت رفتم، فرو فکر به و کردم قطع رو گوشی

 .دزدیدن رو آیلین که کسایی از نه و هست

 پا داد،می تکون رو پاهاش و بود فکر تو بارانا پاهاش، با کردمی متر رو خونه هم عمه

 رو زمین مامانم با همچنان سیما خاله و مامانم هاست،عصبی کارای جزء دادن تکون

 .بودیم ماها بودن نشسته مبل رو که کسایی تنها کردنمی متر

 .اشکان دایی و بابام منو

 جواب رفتم خودم که بده، جواب خواست عمه شد بلند خونه اف اف زنگ صدای

 حیاط از رفتم بود، آورده برامون رو پستی و بود چیپست انگار بود آقایی یه دادم

 امضا رو داشت همراهش به که دفتری منم و بهم داد رو ایبسته یه چیپست بیرون،

 .کردم

 و نشستم سالن وسط و جلوتر رفتم کردنمی نگاه بهم منتظر همه خونه داخل اومدم

 دیگه، کاغذ یک عالوه به و بود عکس تا هفت ،کردم باز رو اغذشک دستام با رو پست

 خوبه؟ حالتون تهرانی خانم سالم:کردم خوندن به شروع و کردم بازش بود نامه انگار

 یا نخورده؟ گوشتون به فامیل و اسم این وقت یه مهرانفر علی نه؟ شناسینمی که منو

 هوم؟ مرصاد اسم یا و مهتاب اسم

 رو دخترتون جنازه دیگه روز چند که بگم باید خورده اسمایی چنین گوشتون به اگه

 بدین انجام میگم که رو کاری بمونه زنده دارین دوست اگر برید،می میاید خواید،می
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 که فیلمی و عکسا دیدن از درضمن نمیشین، روروبه هم جسدش با حتی وگرنه

 .زنینب زنگ شماره این به اولش ولی ببرین لذت هم فلشه داخل

 بابای شنیدم، رو بابام هق هق صدای که دستم تو نامه به بود شده خیره ابهت با عمه

 .رو نازکمدل

 .ببینمشون شدم کنجکاو بود، دستش تو عکسا

 محکم جوری خدا کردن، کارچی آیلینم با ببین خدا وای کردم، عکسا به نگاه یه

 همون باشه، خوشگل و ناز دختره همون کردینمی فکر اصال که صورتش به زدنش

 این نمیشه باورم کردیم،می دعوا هم با زاشت،می کاله منو سر همیشه که زرنگی

 کردم نگاه رو جعبه توی دقت با بکنن، آیلینم با کاری چنین تونستن طورچه شعورابی

 .برداشتم رو فلش بود هم فلش یه که

 بوق دوتا بعد زد، گزن بود نامه داخل که ایشماره به و برداشت رو گوشی عمه

 مرده یه بزنه، حرف تا بودیم منتظر همگی و زدنمی حرفی هیچ کسهیچ برداشت

 طوری؟چه عزیزم، دخترخاله مرساناجون، به به:داد جواب

 .بودم مکالمه این گرنظاره تعجب با

 کنممی شکایت ازت دزدیدی، منو دختره حقی چه به تو مرصاد:گفت تعجب با عمه

 .احمق زندان وفتیبی دوباره تا

 رو تو یادته بزن، حرف درست باهام عزیزم:داد جواب بود مرصاد اسمش حاال که مرده

 رو تو دختر هم حاال! پلیسی؟ خودت تو کنم فکر کهاین بدونه دزدیدم روز یه هم

 چرا؟ دزدیدم
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 یا ردیاب تو مثله نیست پلیس دخترخانومت دونممی و نیستم احمق دیگه چون

 هست هم وحشی ولی خوشگله خیلی دخترت که بگم بهت اینو فقط ،نداره شنودم

 وحشی دخترای این از جانعلی پسرم منو رفته خودت به اخالقش مغروره، هم

 .هاهاها میاد، خوشمون

 تو:کردم بارش اومد در دهنم از چی هر و گرفتم عمه از رو گوشی اومد، جوش به خونم

 تونیمی خواست دلت کار هر دیشدزدی چون کردی فکر خر، مرتیکه هستی کی

 .کثیف لندهور کنممی خفت پیشت بیام تا باش منتظر عمرا، بکنی،

 خانواده این با تونیمی اگه مرصاد، نرفته یادم کاراتو:گفت و گرفت ازم رو گوشی بابا

 !میشه بازنده کی و برهمی کی ببینیم بجنگ

 .نبود بلد فاحر  این از االن تا بابا آخه بود، باز دهنمون هممون

 هم عمه چیه، منظورشون نفهمیدم که عمه به زد چشمک یه و کرد قطع رو گوشی

 کردیم، پیداشون داداش:گفت

 میشه؟ جوریچه آخه:گفتم و کردم نگاه بهشون تعجب با کرد، خنده یه بابام

 .جوریاین:عمه

 زنگیده دمرصا به و بودن کرده استفاده خونه تلفن از راستی)کرد اشاره دستگاه به و

 (همراه گوشی نه بودن

 و زدم صدا هم رو عمه و بابا و تابمب**ل به کردم وصل بردمش و افتاد فلش از یادم

 .فرستادن برامون و گرفتن رو فیلم این اونا که دادم توضیح براشون

 دقیقه از خدا وای بود، شده جمع اشک تامونسه هر چشمای توی کردم پلی رو فیلم

 داشتم که بودن گرفته فیلم منم از حتی بودن، گرفته فیلم بودنش دزدیده که اولی
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 رو عشقم که وقتی مخصوصا بود انگیزغم خیلی بعدش به جااون از زدمشون،می

 و کردنمی شکنجه

 اونم کشید، رو دستش شعوربی مهرانفر اون وقتی گفت،نمی هم آخ یه حتی اون

 کردن نگاه نای دیگه زمین افتاد و وردخ رو ترشمحکم اما مهرانفر صورت تو زد محکم

 .نداشتم

 عمه:گفتم ناراحتی با عمه به و کردم خاموش تابوب**ل کرد،می گریه داشت عمه

 نمیگین؟ چیزی ارمیا آقا به چرا پس کردین، پیدا رو اونا نمیگین مگه

 اام اونجا رفتن خودم مثل کردن، پیدا رو جاشون:گفت و کرد نگاه بهم مهربونی با عمه

 .کن بخیر خودت خدایا برگردن تا هستن راه در االنم نبودن

 .کنیم پیداش تا دارنگه سالم رو آیلین خودت خدا ای

 آیلین

 نایی دیگه کردن امشکنجه منو بس از دونممی رو این فقط اومدم هوش به وقتی

 یه و آشغاله پر که انباری توی تنها من فقط دیدم که اومدم هوش به وقتی ندارم؛

 .زدنش حتما اونم خونه، پُر   کنارمه، هم مردی

 ولی دیدمش کجا دونمنمی بود، آشنا برام انگار پسره، رو شدم دقیق تربیش یکم

 .زدمی آشنا زیادی

 آوردن؟ جدیدا هم رو تو:گفت کنممی نگاهش دارم دید

 چرا؟ دونمنمی ولی آره:گفتم و دادم تکون سر ناراحتی با
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 که چوب یه شد، پیدا خزمون مهران همون یا مهرانفر اکترسن چهره و شد باز در

 اومد که کردممی نگاهش داشتم ابهت با بود، دستش هم خوردمی چماق به تربیش

 حالت تهرانی خانم احوال به به:گفت بودم ندیده ازش حاال تا که لبخندی با و نزدیک

 خوبه؟

 .خوبم بزاری شما اگه:گفتم و کردم نگاه روش تو غضب با

 چیه؟ این دونیمی:گفت و کرد اشاره چماقش به و شد ترعمیق لبخندش مهرانفر

 رو، دماغت خارونیمی باهاش خارهمی دماغت وقتی که چوبیه:گفتم خونسردی با

 کرد، حمله سمتم به و شد عصبانی حرفم این با

 محکم چماقش با و شد ترجری که چشماش تو زدم زل خونسردی با بازم جوریهمون

 .پهلوم به یدکوب

 بار سه الشخور، این جلوی وقتهیچ کنمنمی گریه نزدم، دم اما داشت درد خیلی

 .نگفتم چیزی بازم اما زد هم دیگه

 طورچه نبود باهام هم هیچی بود، بسته پاهام و دست که منی بگم خواستممی چی

 .کنم دفاع خودم از تونستممی

 من به:گفتم جیغ با که کنه لمس ور  صورتم خواست جلو، آورد رو دستش مهرانفر

 .هانزدی زدی دست

 چون بکنی تونینمی غلطی هیچ: گفت جلو آورد رو دستش قصد از دفعه این مهرانفر

 .بری در دستم از تونینمی خودمی، ماله دیگه
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 چرا موندم حاال کردم، ترنزدیک دیوار به رو خودم زدم، پس رو دستش عصبانتیت با

 !مرده یا هست زنده بفهمم تا زنهنمی زری یچه آشنا یغریبه این

 و هستم من بری هرجا میری، گوری کدوم موشی خانوم:گفت و نزدیکتر اومد مهرانفر

 .عذابتم مایه

 .جون احمق نیستی هیچی تو:گفتم منم

 نشو، مزاحمم گفتی دادم پیام بهت دیشبی یادته:گفت فناناپذیر غضبی با مهرانفر

 ندادی؟ جواب تهکار چی آراد پرسیدم ازت

 درسته؟ داداشته خان آراد پس:گفت و کرد عصبی خنده که کردم نگاهش تعجب با

 .شناسمنمی رو نامی آراد حتی من کارمه، هیچ نوچ،:من

 ولی کرد فرار اما بود زرنگ زرنگی تو که قدرهمین مادرتم:گفتمی که یکی صدای با

 .کنی فرار تونینمی کوچولو خانوم شما

 یا باشه مامانم با فرقش سال چهارپنج خوردمی بهش که بود ردیم صدای این

 !کنممی فکر اشتباه من شایدم

 شناسی؟می کجا از منو مامان تو:پرسییدم تعجب با

 ارمیای اون با رفت و زد پس منو که من بچگی عشق مرساناجوون مامانت هه،:مرده

 .شعوربی

 .نیار کثیفت زبون به منو مامان اسم:گفتم عصبانیت با

 .میگم تبریک بهت خوشگلی مامانت مثل همچین کوچولو، زنیمی حرف زیادی:مرده

 ؟ میگم؟کری چی شنوینمی! هستی کی تو:زدم داد عصبانی
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 جانانه تف یه صورتم تو زد وقتی زدم، خوردممی تا و جلوم اومد و پرید مهرانفر

 .روش تو انداختم

 .نیستن باز که دستام کنم، کارچی خوب

 .استادت علی پدر مرصادم من:گفت همرد

 !بچته حرومزاده این پس:گفتم تمام خونسردی با

 .مامانت اون و تویی حرومزاده حرومزاده، نگو بهم:مهرانفر

 بار باقالی و بیا بعد کردممی بارش چی یه واال ریخت،می بهم داشت اعصابم دیگه

 .کن

 اما نگفتم چیزی بازم زدم،می و جونم به افتاد کمربندش با مرصاد خود دفعه این

 .کنمنمی فراموش وقتهیچ رو داشت که سوزشی

 بزنین، منو بیاین کنین ولش: زد داد بود کنارم که مردی اون که کشیدم بلند آه یه

 !کنینمی بلند زن رو دست بزنین منو ندارین جرئت اومده زن به زورتون

 .بودی افتاده زدن حرف از بود روزی چند اومدی، حرف به عجب چه:گفت مهرانفر

 .خاموشیست ابلهان جواب:گفت مرده

 حتی کنم فکر دیگه که زدنش اونقدر مهرانخر و مرصاد اما و نگفت هیچی دیگه

 .بگه رو خودش اسم نتونه

 رو رفتن اونا وقتی بیرون، انباری از رفتن زدن رو دومون هر مفصل کتک کهاین از بعد

 .زدن تکتک من خاطر به ببخشید:گفتم مرده به

 نیستی؟ آیلین تو ببینمت راستی نداره، اشکال:مرده
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 نمیارم؟ جا به رو شما من ولی آیلینم من درسته:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 هم کنار تیام و من هستیم، هم با زبان کالس توی:گفت لبخند کمی با مرده

 نیست؟ یادت شینیممی

 درسته؟ دیگه، تیهس یاشار تو:گفتم و شدم خیره بهش لبخند با من

 .اینجام هست هفته دو االن و یاشارم من آره:گفت و داد تکون رو سرش خنده با

 زایمان خواممی انگار کردمی درد جوری ولی چرا دونمنمی کردن،می درد پهلوهام

 .خخ کنم، طبیعی

 بعد هفته یه

 البته ،نکردن پیدامون هنوز هیچی، به هیچی اما گذرهمی هست هفته یه دقیقا االن

 کردنمون پیدا فکر باید دیگه

 میشه عوض جامون روز دو هر چون دور بندازه بابا رو

 کتک هاشوننوچه توسط هم بار یه روز کنن،می رفتار باهامون هابرده مثل اینام و

 .خوریممی

 از شده طور هر حاال کنه، تجاوز بهم خواست بار چند مهرانفر هفته یه این تو

 فرار که کشیدیم نقشه یاشار با رفتن و زدنمون اومدن هم روزام رفتم، در دستش

 .بیاره کمک و بیرون جااین از بره یکیمون شده طور هر یا کنیم

 .کرد فرار ازش شدمی نبود، کوچیک هم زیاد البته بود کوچک پنجره یه

 خوابن، و نیستن پستشون سر کدومشونهیچ االن، وقتشه آیلین، بیا:گفت بهم یاشار

 مونممی من برو بیا
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 .برو میام سرت پشت منم بعد برو تو اول:گفتم استرس کمی با

 میادها یکی االن برو بیا بدو بیرون، بری باید تو اول نه:یاشار

 .دیگه برو تو اول:من

 سرم پشت باید حتما ولی میرم من اول باشه نمیام، بر تو زبون ازدست که من:یاشار

 .بیای

 پاشو یاشار ،کردیم بازش خودمون، برا بودیم داده ترتیبشو قبال که ایپنجره از یاشار

 به دستشو و گرفت دیوار به خودشو و پرید ایدفعه یه باال، بره تا دستام روی گذاشت

 .داد بلندی صدای یه و زمین افتادم که بگیرم رو دستش تا پریدم منم کرد، دراز طرفم

 تو منو که بوده چی ببینه تا خلدا پرید هانوچه از یکی موقع همون گرومپ، مثل

 .دید حالت

 .برو بیار کمک برو یاشار برو، توروخدا یاشار:گفتم یاشار به سریع

 .نمیشه که جوریاین ببرم، خودم با هم رو تو باید نه،:یاشار

 .برو توروخدا:من

 .خداحافظ آبجی، ممنون کمکت، میام حتما:یاشار

 رو چندشی یخنده با مهرانفر، دردونه،ی ینوچه و موندم من حاال کرد فرار که یاشار

 .خانوما خانوم بچسبیم رو شما کرد، فرار که اون حاال:گفت بهم

 بزنه، کتکم دوباره خوادمی حتما گفتم خودم با کمربندش، سمت برد رو دستش

 .زدم زل بهش جوریهمون
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 برد رو دستش ور،اون انداخت رو کمربندش اما شد، تربیش چندشش هایخنده

 جیغ یه سمتم بیاد کهاین قبل گرفتم، سریع رو موضوع که شلوارش هایدکمه سمت

 .فهمید هم مهرانفر کنم فکر که کشیدم بلند

 و گرفت گلوم زیر چاقو یه و موهام به انداخت چنگ و جلو اومد سریع مرده اون

 .کشمتمی وگرنه خانم وحشی شوخفه:گفت

 رو صدام خدا دارم، من که سرنوشتیه چه این خدایا لرزیدم، خودم به ترس از

 شنوی؟نمی

 زدم که بگیرتم محکم خواست نتونست، کنه خودش رام منو که کرد سعی قدرچه هر

 .پیچیدمی خودش به درددل از و گفت بلند آخ یه که پاهاش الی

 غول نره اون اما کردم حرکت در سمت به و کشیدم قبلی از بلندتر جیغ یه دوباره منم

 کنیمی کارچی داری اصغر:اومد مهرانفر صدای که جونم به افتاد کتک با همچنان

 .ابله

 تا گذاشت فرار به پا مرده این که کشید بلند داد یه

 هان؟ کنی،می درازی دست ومنالمممال به بینممی:گفت مهرانر که بکشتش، مبادا

 یکی اون گرفتم نوای منم کردن،می فرار داشتن آقا:گفت و ترسید مهرانفر داد از اصغر

 .کرد فرار

 گرفت اصغر سمت به رو تفنگش و کشید بلند داد یه مهرانفر زد، رو حرف این وقتی

 .روم پاشید خونش کشتش، و

 حاال تا میگی فقط آخه گرفت،می امگریه داشت دیگه شدم، جمع خودم تو ترس از

 !باشه عادی برام االن که دیدم چشمام جلو رو کسی مرگ
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 شده چی:گفت و جلو اومد باشه شده نرم که انگار کردم، نگاه مهرانفر به بغض با

 کردی؟ بغض چرا خانوم، خوشگل

 .ترسممی:گفتم کنم خرش خواستم منم

 اینجام من وقتی تا:گفت و فشرد بغلش تو منو یهویی که ترسممی گفتم ناز انقدر

 .باش مطمئن اینو زنهنمی آسیبی بهت کسی

 نداری؟ باور:گفت که کردم هشنگا خیره دوباره بغض با

 پس کنینمی باور که حاال:گفت و زد لبخندی که دادم تکون نه معنای به رو سرم

 .کشمتمی خودم

 کردم غلطی چه افتاد یادش کهاین مثل باز فندقی مغز دیوانه ها،داره درگیری خود وا

 .پلیس ارهاد به برسه بتونه امیدوارم:گفت و بهم توپید دادم، فراری رو یاشار و

 که پایین انداختم رو سرم استرس با روم ریختن یخی آب پر سطل انگار حرفش این با

 نیست کسی حاالم و کنن پیدامون تونننمی اونا و رفتیم جااین از فردا تا:گفت بهم

 .میشی دیگه یکی مال فردا از کوچولو، خانوم باشه مراقبت

 .وبجن قطب تو انداختن رو من انگار حرفش این با

 

 یاشار

 کهاین بدون بود، جااون که تاکسی به رسوندم رو خودم و کردم فرار جااون از عجله با

 جااون آراد و تیام که آگاهی اداره سمت به فقط هست کسی چه از ماشین کنم نگاه
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 آیلین کنممی فکر خودم با تهران، از خارج بودن آورده رو ما کردم، حرکت کردنمی کار

 .هاجونیه سخت هدختر  واقعا

 ولی باشن این مثل هازن همیشه کاشکی نگفت، هم آخ حتی ولی زدن کتکش انقدر

 مرده آیلین نمیگم حاال مرده، اسمشون نیست، زن اسمشون که باشن جوریاین اگه

 .صبوریش همه این با میشه موفق حتما زندگیش تو داره، باالیی تحمل ولی

 دید منو که کسی اولین داخل رفتم وقتی ،ستاد به رسیدم بعد ساعت یک حدودای

 هفته سه میشه هفته این عالوه به دوهفته آخه سمتم، به اومد عجله با که بود تیام

 حاال انداختن، گیرم همونجا بودن دیده آراد همکاری با وقتی منو اونا بودمش، ندیده

 !شده تهشکمس قدرچه داداشم، پیش اومدم و کردم فرار جااون از آیلین لطف به

 ولی گشتیم دنبالت رو جا همه دونیمی بودی، کجا یاشار:گفت مهربونی با تیام

 !نکردیم؟ پیدات

 خطره، در ماهت حالل چون نیست خوبی جای فعال تیام داداش:گفتم نگرانی با من

 .سرهنگ اتاق بریم بدو

 حرکت سرهنگ اتاق سمت به باهام طورکههمون شد، گرد تیام چشمای حرفم این با

 دزدیدنش؟ دونیمی دیدی؟ رو آیلین تو:گفت کردمی

 روز هر و بودیم انباری توی کنارم و دزدیده من مثل اونم چون دونم،می آره:من

 .زدنمی کتک رو هردومون

 االن؟ خوبه بود، طورچه حالش:گفت عجله با تیام
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 فرار موقع نگفت، هم آخ یه اما زدنش انقدر خوبیه، دختر خیلی داداش:من

 هم آیلین و گرفت رو آیلین و فهمید نگهبان اون اما کنیم فرار هردومون خواستیممی

 .بگم بهتون رو جاشون و اینجا بیام گفت بهم

 آیلین مهربون پدر و مهربون داداش به نگاهم داخل، رفتم عجله با و زدم در به تقه دو

 .افتاد

 و شده خم رشکم نداشته دخترش درباره اطالعی که هفته یه این تو قدرچه

 .پیرتر و شده ترشکسته

 .بگم چی یه که بود منتظر انگار کرد، نگاهم تعجب با سرهنگ

 ...و بودیم زندانی انباری توی دخترتون منو سرهنگ:کردم زدن حرف به شروع منم

 گیر دخترتون اما کردم فرار من:گفتم آخر در و دادم توضیح براش مو به مو رو همه

 .بریم محل اون به دترزو چه هر لطفا افتاد،

 .ببیننتون نباید اونا البته بودی، که جاهمون میری تیام با تو نه:سرهنگ

 اون کنن عوض رو جاشون ممکنه کنین، حرکت زودتر چه هر شماها میشه، بد چون

 بهشون دستمون دیگه و کنن مکان نقل ممکنه برید زود بدین، اطالع بهمون موقع

 .نرسه

 و شدیم ماشین سوار و برداشتیم رو الزم وسایالی فورا تیام منو سرهنگ حرف این با

 .بودن کرده زندانی رو ما که ساختمانی همون سمت به افتادیم راه

 که کرد پارک جا یه رو ماشین تیام بود؛ زیاد سرعتمون چون رسیدیم ساعت نیم طی

 .نباشیم دیدشون توی
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 پیدا چیزی ردی آیا تونهمی نهببی بده آب سروگوشی تا رفت تیام ماشین پارک از بعد

 !نرفتن؟ هنوز اونا اصال یا کنه

 .ماست نفع به این و نکردن مکان نقل هنوز:گفت و برگشت تیام دقیقه 20 بعد

 داری؟ استرس انقدر چرا تیام راستی شکرت، خدایا:من

 !جون بچه میگی که استرسیه کجام من وا:گفت باتعجب تیام

 خوره؟می دستاشو یناخنا داره بابام:گفتم بهت با

 .آره کنم فکر:خنده با تیام

 تیام به رو شدمی خارج ساختمون از داشت که رنگی مشکی ون دیدن با

 .کن تعقیبشون خودشونن تیام داداش:گفتم

 آیلین

 خوشگله،:گفت و کشید محکم رو موهام و جلو اومد پیرزن یه بعد ساعت یک

 .بفروشیمش تا بریمشمی

 داریم؟ خریدوفروش هم ایران تو مگه:گفت مرصاد وراون از یهو

 (نیست واقعی نگیرین جدی لطفا مثال یه این)

 .فروشنشونمی و خرنمی رو زیادی دخترای داریم، که آره:پیرزنه

 .بیاد گیرمون پولی چه و شود چه:گفت و بهم زد زل چندشش لبخند با مرصاد

 تونستمنمی که منم ن،گرفت دهنم رو و کردن قاطی هوشیبی با رو دستمال دوباره

 . شدم هوشبی دوباره پس نکشم نفس
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 چه اما شد، دیدنی برام اول مثل چی همه تا زدم پلک بار چند کردم، باز رو چشمام

 .دیگه دختره هشتا هفت با پیرزنه همون بودیم، بزرگ خیلی اتاق یه تو دیدنی

 یکی کرد،می گریه داشت یکی بود خواب یکی بود، مشغول خودش کاره به کسی هر

 .کثیفش سرنوشت این از زدمی حرف خدا با

 تو گلم هستم رها من:گفت و نشست کنارم اومد و شد بلند جاش از دختر یه یهو

 چیه؟ اسمت

 دونینمی اگه رو اسمم معنی هستم، آیلین من:گفتم و کردم بهش نگاه یه مهربونی با

 .است ماه اطراف هاله

 میوفته؟ اتفاقی چه جااین:تمگف ولی بودم کرده بغض کهاین با

 ...دارنمی نگه جااین رو ما روز توی خوب:گفت و کرد بهم مهربونی نگاه یه رها

 .بدونم خواممی بگو رهاجان بگو:گفتم که نگه یا بگه کردمی دل دل خودش با

 ما به جااین شب تربیش آیلین:زدن حرف به کرد شروع باشه شده راحت که انگار

 که مردی مهمونی، توی ببرن باال اتاق به رو ما که میان نگهبانا و ننپوشومی لباس

 مردها بقیه و تاجره جورایی یه اون هست، هومن اسمش پارتیه میزبان

 بده قرارشون تاثیرتحت و کنه سرگرمشون تا میارتشون جااین هاشن،مشتری

 !کننمی انتخاب بخوان رو ماها از کدوم هر هامشتری و

 .گریه زیر زد رسید که حرفش جایاین به
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 هامشتری کرد، ماجرا ادامه گفتن به شروع دوباره خودش بهش، دادن دلداری کمی با

 چند هم االن و میدن انجام بخواد دلشون کار هر و کننمی انتخاب رو کدومون هر

 .باالست نفرمون

 نرفتی؟ تو چرا پس:پرسیدم ازش تعجب با

 .بود زیلی و زخم هپر  داد نشون بهم رو پشتش بغض با

 جذاب هامشتری جلوی رو ما این که چون بزنن ایصدمه بهمون نباید نگهبانا:گفت

 !نمیده جلوه

 میگم بهش خشنه، خیلی که نگهبانی این پیش میرم روز هر من:داد ادامه گریه با

 .باال نرم دوباره تا بزنه منو و کنه دعوا باهام کنممی کاری یا بزنه منو

 و وضع شده جوریاین چرا خدا ای بغلم، تو گرفتمش منم گریه، زیر زد حرفش این با

 یهو که گرفتمی امگریه داشت خودمم ؟ اوضاع

 !بزنه مفت حرف نباید این،جا کسی: رها به توپید خشنه و اخمو نگهبان همون

 .ببخشید نمیدم لو رو زخم خورم،می قسم نگفتم، کاملیا به خدا به:گفت ترس با رها

 رها، صورت تو زد محکم و طرفش برد حمله انهنگهب

 رو شعوربی مرتیکه چشمای انگشتام با و پریدم منم افتاد جوش به خونم زدش وقتی

 کردم کور

 .کشید موهامو جلو اومد زمین افتادم داد هولم محکم که

 دیوار به کوبوندم قبل از ترمحکم که صورتش تو زدم مشت دوتا
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 که آوردممی کم نفس داشتم بود گذاشته گلوم رو دستشو و دیوار تو داد فشارم انقدر

 خبره؟ چه جااین:گفتمی و اومد یکی صدای

 .زد دستبندم بود جااون که مزاحمی میله به رو من سریع نگهبانه

 (سازنمی خودشون که ازونایی هانه پلیس دستبندای این از)

 تو این:گفت عصبانیت با پیرزن به رو و جلو اومد مرده همون که نشستم جاهمون

 بوده؟ لیستمون

 عوض رنگ هی پرسته آفتاب مگه این وا شد،می عوض هی پیرزنه رنگ که دیدم

 کنه؟می

 و خریدیم اینو هم ما کرد فرار چون کنیم؛ پیدا رو دختر اون نتونستیم:گفت پیرزنه

 .آوردیم براتون

 .داره زیاد خریدار و ترهخوشگل اون از حتی دختره این

 هستی؟ کی:گفت بهم مرده و زد بهم چندشی لبخند یه حرفش شدن تموم از دبع

 هان؟ کنیمی همکاری پلیس با نکنه

 .کردم تف روش تو که کرد لمس صورتمو دستش با

 هان؟ اینجاست ساعته چند االن این:گفت نگهبانه به رو و خندید

 !باشن رسیده االن تا باید کنهمی کار که کسی هر برای:نگهبان

 .رفت و شد بلند جاش از سریع نگهبان حرفه این اب
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 و کردنمی نگاهمون شادی و گریه با اتاق داخل اومدن کرده آرایش دختر تا چند

 چرا شده؟ چی: پرسید دخترا اون از رها یهو نشستن،می جاشون سر رفتنمی

 برگشتین؟

 بهشون تگف و مهمونا پیش رفت میزبانه:گفت گریه و حالیخوش با یکیشون دخترا

 باشین خاطرجمع اما کنیم، کوتاه باید رو مهمونی امشب ولی معذرت عرض با آقایون

 .کنممی برپاش دوباره

 خنده با و بمیرین همتون حاالم شد کنسل امشب مهمونی:داد جواب نگهبانه که

 .بشین زغال آتیش تو بهتره اوم،:داد ادامه چندشی

 هم بقیه کردنمی گریه یکشون ختراد همه بسوزوننمون، خوانمی خدا وای رفت،

 .سر پشت دادن سر رو عرعر

 .باشن نجات راه فکر به االن باید هستن هاییدیوونه چه

 ببخش منو منی خالق عمرمی، نفسمی، جونم خدا خدایا اومد، شلیک صدای یهویی

 .کننن پیدام اینا آراد من جان ولی

 دادم تکون یکم رو دستام رد؛کمی خفه رو هممون داشت اومد، دود بوی موقع همون

 بنددست قوی حرکت یه با و کردم مشت رو دستام کنم، باز رو بنددست اون بتونم تا

 .کردم پاره رو

 وای کنیم فرار تا کردممی کاری یه باید کمتر، شدنمون دیده و شدمی تربیش دود

 .خدا
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 پیدا نردبون یه بودن، پوسیده همشونم خداروشکر داشت، میله ولی بود پنجره دوتا

 باال رفتم و زمین گذاشتم بود، باالترش یکم هم پنجره و بود کوچک خیلی البته کردم

 .کندم یک به یک رو هاشمیله تموم و

 یاشار

 و شدن ون سوار رفتن بیرون ساختمون از اومدن سریع مهمونا از غیر به نفر سه

 به تفنگ هم تیام منو رفتن، ساختمون سمت به و برداشتن رو بنزین پر دبه چندتا

 .شد تیراندازی سمتمون به که جلو رفتیم دست

 .باش مراقب لطفا شد، تیراندازی تیام:گفتم عجله با

 .باشه:گفت هم تیام

 خداروشکر که شد تیراندازی سمتمون به دوباره زدیم، تیر چندتا و جلوتر رفتیم هم با

 باید یاشار:گفت بدی انسبت لحن با تیام که کنم قایم ماشین پشت خودمو تونستم

 .رفته در دستمون از یکی سوزه،می داره خونه بدیم، نجاتشون بریم

 اینو بزار توروخدا، بمون جاهمین نه:گفتم پایین بودم برده صدامو تن که لحنی با

 .بریم بعد بگیریم

 آیلین

 نای دیگه بود، گرفته رو جا همه دود کردم، رد پنجره از یک به یک رو دخترا همه

 شدیممی خودم با البته بود مونده دیگه نفر سه بود، نمونده برام کشیدنم فسن

 دیدین اگه رو پلیس توروخدا:گفتم رها به آخر لحظه و کردم کمک هم اونا به تا،سه

 .برین بدویین جاماین من بگین

 .حتما باشه:گفت بود نگرانی ترشبیش که لحنی با رها
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 تو رو جاش تربیش لحظه هر دود که کوفتی ونساختم این و موندم من حاال رفتن،

 .کردمی وا ساختمون این

 .هللا محمدرسول هللا اال اله ال:گفتم قبلش اما رفتم عمیق خوابی به بعد لحظه چند

 .شد تاریک جا همه هه بگم، رو امکلمه نتونم و بمیرم ترسیدم چون و چرا؟

 تیام

 دختر یه کنین، کمک توروخدا کمک:گفت و اومد هردومون سمت به سریع دختر یه

 .داد نجاتمون اون داد، نجاتمون اون زیرزمین، تو کرده گیر

 .آیلین آیلینه یاشار:گفتم یاشار به رو

 بریم باید گرفتیمشون، بدو یاشار:گفتم بود فریاد و نگرانی از ترشبیش که لحنی با

 .کن عجله بگیره، آتیش جا همه کهاین قبل بیرون بیاریمشون

 در به رسیدیم کردم،می صدا بلند رو آیلین اسم دم هر و راهرو داخل رفتیم هم با

 .شدنمی باز دادیم هولش هم با هردومون زیرزمین،

 جلو، پریدیم و شد باز در دادیم، هول دوباره

 سریع و کردم بلندش کشید،نمی نفس و زمین رو بود افتاده عشقم جونبی جسم

 .بیرون بردمش

 .کردم غلط خدایا بشه، خوب حالش خدایا کردممی زمزمه باخودم

 بود، هامجرم کنار اون چون یاشار، پیش رفتن و رسیدن سر پلیسا بود شده جور هر

 .مرد یه و پیرزن یه نفر دو اما تیراندازی، موقع مرد یکیشون
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 رو آیلین و سرم ریختن پرستارا که زدم داد بیمارستان، رسوندم رو آیلین منم

 .بردن باخودشون

 آراد

 رو ترمیمون خودش از بچه با شعوربی مرصاد این کردن، پیدا رو خواهرکم باالخره

 .دادن رو اعدام حکم براش نبریدن، زندان براش دفعه این و کردیم دستگیر

 خواهرم پیش دادممی احتمال نبود خبری تیام از کردن، اعدامشون هم بعد روز سه

 دارم دوست رو خواهرت من میگه بهم راست یه اومده شعوربی. خخ مامانم، با باشه

 زدمش چنان روش پریدم منم عاشقشم، و

 مثال دارم دل منم نگو، یهویی من برادر خوب شده، بادمجونی چشمش االن که

 !خواهرمه

 کنم؟ کارچی رو میالد موندم ولی میگه روم تو زرتی

 نباید که مرد من نظر به کرد، گریه و کرد اعتراف پیشم آیلین به عشقش به اونم چون

 .خورننمی درد به کدومهیچ نوچ نوچ! کنه گریه

 .گل خانم آیلین پیش برم خواممی االنم

 آیلین

 سفید جا همه کردم، باز رو چشمام خواست،می آب دلم بود، خشک خشک   گلوم

 .بود برده خوابش کنارم مرد حوری یه و بود

 بود، کنارم مرد حوری همون بازم واقعی دنیای به بیام بهشت از بلکه زدم پلک دوباره

 .شد بیدار خواب از دستم لرزش با
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 !دونستیمنمی ما و دادمی حوری یه جمله یه همون برم قربونت خدایا:گفتم خنده با

 .محاله بختیخوش همه این منو خدا چاکرتیم

 مال خنده خوش این خدایا:دادم ادامه تعجب با که باال رفت اشخنده صدای پسره

 مثله جذابن هم و مغرورن هم که کن رو موشگالت خوشگل اون از خوام،نمی ودتخ

 .رمانا این

 حوری خوامنمی رو تو من بخندی، خشکی رو:گفتم که خندید تربیش پسره دفعه این

 .خوامنمی خنده خوش من کنه، عوض رو تو بگو خدا پیش برو حاالم مردجونم،

 دست از رو خوبی کیس ولی میرم باشه من؟ جون:گفت رفت،می ریسه خنده از پسره

 میدیا؟

 .بیاد دیگه یکی اون بگو برو تو نداره، تمومی خدا هایحوری نوچ،:دادم ادامه

 دیگه من جز جهنمی، توی تو االن نوچ،:گفت که زدمی گاز دو زمین داشت این

 .نیست

 !گفتم رو جمله که من خدایا، وا:دادم ادامه

 .نگفتی تدل ته از رو جمله:گفت اون

 سفیده؟ اشهمه بهشت ببینم بگو حاال دادی، گیری چه بابا ای:دادم ادامه

 بری تا بدیم انجام رو ترخیصت کارای بریم باز تا بهشته، جااین فعال نوچ،:گفت اون

 .ایدیگه بهشت به

 بهشتیم؟ اول طبقه االن ما مگه وا:گفتم لبخند با

 .کشهمی طول یکم دیگه هایطبقه یمبرس تا اولیم طبقه آره،:گفت و خندید اونم
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 .کن محو زمین رو از رو لندهور این خدا ایش،:من

 چرا؟:اون

 .که نیست بهشت اصال و بیمارستانه جااین خوب را، به چسبیبده چ چون:من

 .بهشته بودن من با:گفت و کرد نگاه روم تو و کرد بلند رو سرش

 .پایین برم من بشه، باز ینتزم الهی ای سرم، تو خاک تیامه، که این خدا وای

 کنی؟می کارچی جااین تو:گفتم جیغ با

 !شما خدمت در و هستم حوری:گفت خنده با

 .بیرون برو:گفتم جیغ با

 یکیش اتاقت با رو بیمارستان من، خواهر چته:گفت و داخل اومد سراسیمه آراد که

 .عهه ن،باش داشته آرامش دستت از مردم بزار نزن جیغ دیگه جااین کردی،

 .بود تنگیده برات دلم:گفتم خنده با

 .خواهرکم طورهمین منم:گفت و کرد بغلم جلو، اومد مهربونی لحن با اونم

 .عرعر که هم تیام:گفتم مانندی خبیث لحن با منم

 دادممی حتم کرد، نگاه بهمون متعجب تیام خنده، زیر زد آراد حرفم این با

 .خخ گفتم، لبی زیر چون فهمیدنمی

 دعوا باهم سابق مثل دیگه شدم، جور زود تیام با منم خندیدیم،می دیگههم اب

 !کردیمنمی

 بعد روز
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 عجیبی وهوایحال بود، روم پتو و بودم کشیده دراز تختم وی ر بیمارا بقیه مثل

 .رفتن االن همین هم بارانا و ماهرخ و میالد با مامانمم داشتم،

 بعد دوثانیه میره، سیاهی چشمام و چرخهیم داره دنیا کردم حس لحظه چند واسه

 آوردم وقتی بینیم، سمت بردم رو دستم متعجب پایین، اومد بینیم از گرمی مایع

 .بود خون فقط دیدم که رو چیزی تنها پایین

 دستش داخل برگه به حیرت با دماغم خون دیدن با شد، اتاقم وارد دکتر موقع همون

 .بیرون رفت و کرد اممعاینه و سرم باال داوم کرد، متعجب منم که کرد نگاه

 خوبیه آدم اون چون زدم، زنگ یاشار به و آوردم در رو گوشیم سریع ،بود چش این وا

 .دونهمی آبجیش جای به منو و است فرشته اصال

 بله؟:داد جواب بوق دوتا بعد

 .جون یاشی داداش سالم:گفتم مهربونی لحن با

 آیلی؟ خوبی تو خوبم شیطون، ای:گفت خنده با یاشار

 از و بیمارستان بیای تونیمی یاشار ببین:گفتم زدمی موج توش نگرانی که لحنی با

 کنه؟نمی مرخص منو چرا بپرسی دکتر

 ترخیص دونستن صالح وقت هر کنن، اتمعاینه بزار چته:داد ادامه تعجب با یاشار

 .دیگه میشی

 .میگم بهت بیا وت:گفتم لرزیدمی که صدایی و تریبیش نگرانی با

 آبجی اونجام دیگه دقیقه پنج تا باشه:گفت و شد نگران و ناراحت بار این یاشار

 .خانوم
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 برگه تا 11 یا 10 حدودای اومد یاشار تا شدم؛ یاشار منتظر و کردم قطع رو گوشی

 لبخند با اومد یاشار وقتی کثیف، و کردم خونی دماغم خون با رو کاغذی دستمال

 با افتاده کنارم خون پر کاغذی دستمال عالمه یه که دید وقتی ولی شد اتاقم وارد

 آیلین؟ خوبه حالت:گفت تعجب

 .دماغم از ریزهمی خون دم هر نمیشه، تموم دماغم خون:گفتم گریه با

 نکرده؟ اتمعاینه دکترت مگه:گفت عصبانیت با یاشار

 .نگفت بهم چیزی رفت و کرد معاینه:گفتم فین فین کمی با

 دکتر، دنبال به بیرون رفت اتاق از عصبانیت با یاشار

 روروبه یاشار داغون و ناراحت چهره با که برگرده بودم منتظر ساعتی یک یه حدودا

 الکیه نیست، چیزیت:گفت و نشست کنارم اومد کنممی نگاهش منتظر دید شدم،

 .دماغت خون این

 گفت؟ چی دکتر بگی میشه:گفتم و انداختم بهش نگاهی رمقبی

 .نیست چیزیت که گفتم:گفت مهربونی با یاشار

 اگه بگو توروخدا دیگه، بگو نمیگی، چرا:دادم ادامه و کردم نگاهش گریه و نگرانی با

 .ندارما دوستت وقتهیچ دیگه نگی

 ...ولی میگم باشه:گفت من من با یاشار

 .بگو کامل نداریم هم ولی نکن من من:گفتم و حرفش وسط پریدم

 .سخته برام یکم بگم، چهزجوری آخه:گفت یاشار

 نه؟ یا میگی:گفتم عصبانی
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 !داری خون سرطان تو که گفت دکترت چیزه،:باالخره کرد گفتن به شروع یاشار

 نگاهش تعجب با شدم، شوکه کردن، وصل بهم ولتی 20000 سیم انگار حرفش این با

 .گلم میشی خوب نیست چیزی:گفت که کردم

 !خواممی چی یه ازت اشاری:گفتم و کردم نگاهش گریه با

 .قبول باشه چی هر:گفت و داد تکون سر تعجب با یاشار

 باشه؟ نگو، کسهیچ به قضیه این راجب لطفا:گفتم

 .نه بدونن، اتخانواده باید نه:گفت هادیوونه این مثل یاشار

... هق هق... امخانواده... هق هق... خواستم.می اگه من نگو، توروخدا:گفتم گریه با

 !گفتمنمی هق هق... بهت که وننبد

 حقشه برادرته میگم، آراد به ولی باشه:گفت و کرد نگاهم خاصی مهربونی با یاشار

 .شده چی خواهرش بدونه

 .میگم بهش خودم باشه:گفتم گریه با من

 خانم:گفت خنده با و شد اتاق وارد لبخند با دکتر یهو که زدن حرف هم با نشستیم

 .ندارین مشکلی هخوب حالتون شما تهرانی

 تهرانی خانم:گفت و داد سر ایخنده دکتر که کردیم نگاه دکتر به یاشار منو تعجب با

 کلیه نارسایی بلکه ندارین سرطان شما بود، شده عوض دیگه یکی با آزمایشتون

 !دارین

 کبود هنوز کردم نگاه رو پهلوهام و گرفتم باال لباسمو کمی سریع دکتر حرف این با

 .نزنن جوری این رو کسهیچ و بشکنه دستشون یاله بودن،



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر mahsaaa| (  خداوند هدیه دوم جلد)  ماه هاله رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

 که کردیم نگاه همدیگه به دکتر و یاشار منو اینبار

 !بدین انجام کلیه پیوند باید شما:گفت حالیخوش و ناراحتی با دکتر

 !بیاریم کجا از کلیه حاال:گفتم و گریه زیر زدم حرفش این با

 و کرد لطف پیرمرد یه:گفت و داختان بهم مهربون هاینگاه اون از دکتر حرفم این با

 .خوردمی شما به شونکلیه چون شما، به کنن اهدا رو شونکلیه خوانمی گفتن

 !کنمنمی عمل من:گفتم تخسی با

 !بشه انجام باید داره، نارسایی تونکلیه هردو شما ولی:گفت تعجب با دکتر

 استفاده ازش چرا دهکر  جور رو کلیه خودش خدا وقتی:گفت لبخند با یاشار دفعه این

 که میدم اطمینان بهتون من دکتر باشه ندیم؛ نجات خطر معرض از رو یکی و نکنیم

 .کننمی عمل ایشون

 انجام عمل عصر چهار ساعت گفتن با هم دکتر کردم، وراون رو روم که کرد اشاره بهم

 !رفت میشه

 اون و زد زنگ آراد به و برداشت رو تلفنش خنده با که کردم نگاه یاشار به تعجب با

 آخرش سرطان، گفتن وقتی مخصوصا داد، قرار افتاده اتفاقات جریان در هم رو

 .خندیدنمی بهم ریز ریز هردوشون

 از و نکنین تمساح خنده بخندین، یخ رو:گفتممی و نداختممی تیکه بهشون منم

 .حرفا جوراین

 بس برام چهارنفر همین م،بابا و مامانم هم و آناهیتا هم و بود پیشم آراد هم عصرش

 .بگیریم فاکتور رو مامان حرفای اگه البته بدن، دلداریم که بودن
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 .هستا کلیه نکنی وورجه ورجه بزغاله:گفتمی دم هر

 وقته چند چون ها،نکنی شوییدست خودت تو افتاد کار به اتکلیه وقت یه گفتمی

 .نیست آدم عین رفتنم شوییدست

دا اَی پایتخت، مفیل تو بهتاش گفته به  .مامانم این دست از خ 

 هاله باش خودت مواظب:گفت خنده با مامانم عمل اتاق داخل ببرنم خواستن وقتی

 .ماهم

 .نفهمیدم هیچی و برد خوابم دیگه

 میالد

 خوام؟؟می رو آناهیتا من بگم آراد به برم جوریچه حاال بود، دروغ آیلین راجب عشقم

 بود شدید وابستگی یه طفق نبود عشق آیلین به عشقم

 براش دلم دیدم عمه خونه توی رو آنی که وقتی از وجودم از شد، گم کم کم اونم که

 اونم کوبه،می سینم به رو خودش تاالب تاالب قلبم بینمشمی وقت هر و رفته ضعف

 .میشه قرمز صورتش رنگ و کنهمی ریزی خنده بینهمی منو وقتی

 به بودن، رفته باهاشون آناهیتام و شوهرعمه و عمه و دآرا بود، آیلین عمل روز امروز

 عشق پسرداییتم، که من جونم، پسرعمه جونم، آراد سالم: دادم اس ام اس آراد

 بگم بهت رو واقعیم احساس خواممی گفتم، چرتی یه الکی آیلین راجب من زندگیتم،

 کدوم؟ نگم آیا بگم آیا
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 طرف از اومد ام پی برام بعد دقیقه دو شد، ارسال براش ام پی که زدم رو سند کلمه

 بخت کدوم باز درضمن نگفتم، آیلین به شد خوب جون،بچه سرت بر خاک:آراد

 داری؟ دوست رو برگشته

 .آیلین دوست آناهیتا:کردم تایپ خنده با

 واقعا بفهمیم بشه رد سال پنج بزار: نوشته دیدم اومد، ام پی دوباره موقع همون

 .خواستگاری مبری بعد داری، دوستش

 و هانوه خواممی من میشم، پیر موقعاون تا:نوشتم براش گریه استیکر چندتا با

 .ببینم هاممنویره

 .است عشق رو مجردی:گفت و فرستاد برام خنده استیکر چندتا دیدم

 باشی نداشته همدم یه وقتی خوبه، کجاش مجردی گمشو: نوشتم منم

 .باو کن ولش کنیمی انیرو رو مردم دختر بابا برو بود نوشته

 .خداحافظ دانی خود: نوشتم منم

 میالد

 و جان شوهرش و کالرک عمه االنم و تهران تو خریدیم خونه ما)بیرون اومدم اتاقم از

 و جاسپر عمو و استایلز شوهرش و جولیا عمه و ترانه و محمد و متین هاشونبچه

 (جونی اشکان و انابار  و سیما گرام خاله با البته خونمونن، لیدیا، زنش

 با یا تابب**ل با یا گوشی با یا بودن خودشون اتاق تو یا کی هر همشون مهمونامون

 .انصاحبخونه نیستن که مهمون واال رفتن،می ور کامپیوتر
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 گمشین همتون:بود نوشته آراد طرف از اومد ام پی برام دقیقه 6/38 ساعت حدودای

 .دهاوم هوش به خواهرکم بیمارستان بیاین

 تو رو آدم ایل یه موندم حاال بیمارستان، بریم که گفتم همشون به رفتم حالیخوش با

 میدن؟ راه بیمارستان

 .خخ بدن، راه کنه خدا

 تیام

 و اومده هوش به ماهم هالل. اومده بهوش خواهرش چون پیشش، برم داد پیام آراد

 بیمارستان، سمت به رفتم و خریدم گل و فروشیگل رفتم بوده، آمیزموفقیت عمل

 رسیدم، تا کشید طول دقیقه ده حدودا کردم، حرکت بیمارستان سمت به یعنی

 از بیمارستان توی که زده صدا منو آراد این خاطر به کنممی حس ولی چرا دونمنمی

 خوادمی آیلین خود گفته به جورایی یه یعنی کنم، خواستگاری خواهرش

 وقتی کنه،می دیوونه منو آخرش تردخ این خخخ باشه، خاص یکم خاستگاریش

 به رو و پذیرش سمت رفتم بیمارستان، داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از رسیدم،

 اتاق کدوم تو تهرانی آیلین بگین میشه سالم:گفتم بود وایستاده اونجا که خانومی

 هستن؟

 البا آورد رو سرش بعد کرد، سرچ کامپیوترش تو و پایین انداخت رو سرش خجالت با

 .86 اتاق:گفت و زد زل بهم و

 .خخ بزارم، کالس کمی خواستم بودما، بلد خودم حاال

 دست جیبم به دم هر راه توی کردم، حرکت آیلین اتاق سمت به نباشید خسته یه با

 !نه؟ یا جاشه سر هنوز حلقه بفهمم تا زدممی
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 جفت16 ،شدم وارد و زدم در به تقه دو 86 در به رسیدم بود، جاش سر خداروشکر

 دارخنده صدایی با بود کی دونمنمی که داخل رفتم خنده با کردن،می نگاه بهم چشم

 !آوردن تشریف هم شادوماد:گفت

 !اینجا خبره چه وا، زدن، دست همه

 با بودن، خودمم خانواده حتی همه بزرگترا،...خودم داداش سامان میالد، آراد، آیلین،

 .سورپرایز:تنگف و خندیدن که کردم نگاهشون تعجب

 :گفتم آیلین به رو و نمایشی حرکت با جلو، رفتم کرد،می نگاهم خنده با هم آیلین

 ازت دارم خاطره قدرچه دونیمی

 فقط تویی فقط تویی ندارم و دار

 شدم تو عاشق من هم تو دیوونه

 خودم واسه خودم واسه خوامتمی رو تو

 :خوندیم هم با آیلین منو رو بعد به جااین از

 هم تو عاشق باهام بمون بده دل دنیام، تو اومدی دنیام

 اونجام بری جا هر دنیام همه شدی تو

 هم تو عاشق دستام تو تو، دست

 :خوندیم با،هم همگی رو بعد به جااین از

 بگی که کی هر از بهتر رو تو شناسممی

 یکی تو جز نیست کسیهیچ واسه احساسم
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 نمیشه تکراری من مثل تو عشق

 تو واسه نیست دلم تو دل دیگه دلتنگم

 من دارم تو به حسو این فقط دونیمی دلتنگم

 .همیشه مونیمی برام تو چون

 .هورا و بود دست آخرش

 معذرت، اوخ عاشق، کرکس ببخشید، عه الشخور، دوتا، ما:گفت خنده با بهم آیلین

 .عاشق تمساح

 .حیوون مثل ماا رسیدن هم به عاشق کبوتر دوتا:گفتن باخنده سامان و آراد

 .زدیمشون خوردنمی تا و روشون پریدیم آیلین هم من هم حرفشون این با

 جونم ننه و خاکن زیر که اجدادی و محل هایحیوون اجازه با:گفت آیلین دفعه این

 .نه جونم آراد و مامانم و بابا و نیست االن که

 .بله خدا اجازه با:گفت و خندید که کردیم نگاهش تعجب با

 .پایان

 هدیه رمان دوم جلد ماه هاله رمان درضمن باشه اومده خوشتون رمانم از امیدوارم)

 هم رو اول جلد داشت دوست کسی هر شاید گفتم اطالع جهت هست، خداوند

 (  بخونه
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 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب
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