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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 

 :خالصه

 اشدارایی تنها که دانیال اسم به دبیرستانی پسری زندگی داستان روایتگر

 باعث این و افتهمی خودش جانب از دانیال برای اتفاقاتی زندگی طول در. تنهاییست

 ورود حکم کردن صادر جمله از میشه، او برای ذهنی هایدرگیری و اذیت و آزار

 .واقعی دنیای به ذهنش از موجوداتی

*** 

 

 ایم افسانه دختر من رمان دانلود

 من سرنوشت رمان دانلود

 سبحان 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-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85/
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%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86/
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%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86/
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 .بودم زده زل سقف به و بودم کشیده دراز تخت روی

 دست بهم عجیبی آرامش آهنگ این با پیچید،می اتاق توی رابین ریچل صدای

 .دادمی

 رو اهنگ و بردارم وموبایلم تا میز سمت بردم ودستم تخت، روی نشستم و شدم بلند

 ."Low Bottery"شد نمایان گوشی یصحفه روی آمیز تنفر یجمله یه که کنم عوض

 تونستمنمی عمرا   آهنگ بدون رو شب وگرنه کنم شارژ رو گوشی زور به تا کردم سعی

 .بخوابم

 .زدم صورتم و دست به آبی. شدم بیدار مانی پی در پی هایتلفن با رو صبح

 .مدرسه بریم باهم و بیاد مانی تا کردم صبر و در دم رفتم و کردم عوض رو هاملباس

 رو همدیگه هم سالگی 13 از و بودیم ساله 18 دوتامون. بود اخرمون سال امسال

 .شناختیممی

 .کردممی زمزمه ب**ل زیر و گرفتم پا ضرب آهنگ با

 .کرد ترمز پام جلوی مانی ماشین که بودم غرق خودم افکار تو

 .باال بیا سالم، علیک: مانی

 .ایمیسادمو همینجا صبح تا گفتینمی اگه -

 .باال بیا نزن زر صبحه، هم االن همین: مانی

 هنسفری و کردم باز رو داشبورد. شاگرد صندلی روی نشستم و کردم باز رو ماشین در

 یه وجود با مدرسه توی تا بستم رو داشبورد در و داخلش گذاشتم رو پلیر تریپی ام و

 .نیفتم سر درد توی الکتریکی یوسیله
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 بودم فیلمی فکر توی و نبود درس به حواسم کالس سر

 .بستم رو کتابم زنگ، صدای شنیدن با. بود شده پخش تلویزیون از دیشب که

 .بیرون زدم کالس از و برداشتم و کیفم

 به و صندلیم روی گذاشتم رو کیفم و رفتم کالس سمت به بود؛ شیمی بعدی کالس

 .رفتم آزمایشگاه سمت

 مشغول همه و نبود آزمایشگاه توی –میشی دبیر– حیدری اقای جز به کس هیچ

 .بودن استراحت

 .شدم کارش تماشای مشغول و نشستم هاصندلی از یکی روی

 مخلوط باهم و ریخت هم توی رو مواد چندین. بود کارش به کمال تمام حواسش

 .کردمی

 و دراورد داخلش از قوطی یک و کرد باز رو کشویی در

 از ماده رنگ و بود آزمایشگاهی بشر داخل هک ایماده توی ریخت رو داخلش مواد

 رو دستش توی یلوله. بشه بلند ماده از دودی شد باعث و کرد تغییر سبز به بنفش

 .برداشت رو دیگه یلوله یه و ایلوله جا توی گذاشت

. کرد مخلوطش دیگه یماده یه با بعد و ریخت درش رو قوطی توی مواد اون از کمی

 .ودب نشده من متوجه هنوز

 هستن، کارشون سرگرم و نیستن من متوجه افراد و هستم جایی یه اینکه از همیشه

 .شدم استاد غرق دوباره بعد و خوردم تکون جام سر یکم. بردممی لذت

 موادهای تا دادمی تکون آروم رو بود دستش که ایلوله
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 د،بو دستش توی بشر دادن تکون مشغول که همینجور. بشن قاطی باهم بشر داخل

 دستش از لوله شد من حضور ی متوجه وقتی و برگشت من سمت به اروم آروم

 .افتاد

 .ترسوندی منو که تو پسرم: استاد

 .بشم کارتون مزاحم خواستمنمی... استاد ببخشید -

 اینجایی؟ کی از: استاد

 .تفریح زنگ اول از-

 برات؟ جالبه: استاد

 چی؟ -

 .شدم آزمایشگاه و شیمی به عالقت وجهمت سال سه این توی... آزمایشگاه: استاد

 .تجربی علوم هایشاخه یبقیه برخالف... دارم خاصی یعالقه شیمی به... آره-

 .داخل اومدن پسرا و شد باز آزایشگاه در جملم این شدن تموم با

 .بودم استاد کارای غرق که اینقدر نبود زنگ به حواسم اصال

 انداختم مانی به و نگاهم. نشستن جاشون سر همه

 .استاد به دادم رو حواسم بعد و بود نشسته من دست بغل که

 روز چند تا فقط که بزرگش مادر به سر یک تا بریم مانی با بود قرار مدرسه از بعد

 .بزنیم نبود زنده بیشتر دیگه

 بود پسرش ینوه تنها هم مانی و بود عمرش آخر روزهای
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 .بزنه یمان نام به رو اموالش تمام که داشت قصد و

 .افتادیم راه مادربزرگش یخونه سمت به و بودیم نشسته ماشین توی

 .کشیدمی موهاش توی رو دستش مدام و بود کالفه مانی راه طول تمام

 .کردم کم رو صداش و ضبط سمت بردم رو دستم

 چته؟-

 .یاسمین هووف،: مانی

 چی؟ یاسمین -

 .همیشه برای... ترکیه رهمی داره: مانی

 .داداش نکن دختر یه درگیر رو خودت مانی رسه؟می تو به چیش بره، خب-

 .شناسیممی رو همدیگه سالگی 15 از دانیال، شهنمی: مانی

 .باشه اونور دانشگاه واسه که کنهمی وکاراش تابستون تا مدرسه شدن تموم از بعد

 بری؟ باهاش تا کنینمی جور وکارات هم تو چرا-

 خوادمی هم بزرگ مادر که االن مخصوصا   برم، و کنم ول رو اینجا تونمنمی: مانی

 دنبال بیفتم راه و کنم ول رو چی همه تونمنمی بزنه، من نام به بزنه واموالش

 .یاسمین

 انتخاب باید رو یکی اینجا، یا یاسمین یا... بشی یاسمین بیخیال باید داداش پس-

 .کنی

 .بمونی همینجا شاید ای و بری یاسمین با باشه الزم شاید کن فکر بهش
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 .شونم رو زد رو دستش و زد لبخندی

 .داداش هستی که مرسی: مانی

 .دادم تکون رو سرم فقط و نگفتم چیزی

 .خاتون مانی، مادربزرگ یخونه در دم رسیدیم

 .شدیم خاتون متری صد چند یخونه وارد ماشین با و کردن باز برامون رو در

 .داشت بزرگی و سرسبز حیاط کال گیاه، و گل کلی با متری 100 تقریبا حیاط

 یطبقه نشیمن یه یعالوه به بودن باال هااتاق بود، طبقه دو خونه شدیم، خونه وارد

 .پایین یطبقه هم آشپزخونه و پذیرایی سالن و دوم

 قشنگ قدر این خونه هم باید داشت خاتون که ایسلیقه اون با. بود شیکی یخونه

 .بود شده چیده و ساخته

 نسبتا   حساسیت و بود تمیزی و مرتب العادهفوق و پوش شیک زن هم خودش خاتون

 .داشت مانی روی زیادی

 چشم روی عینک رو خاتون و پذیرایی سالن توی رفتیم

 همیشه" کوری مادام" کردم، دستش توی کتاب به نگاهی. دیدیم مطالعه مشغول و

 نه کردم رو وقتش نه ولی بشم برباخ کامال   جریان از بخونم رو کتابش داشتم دوست

 .داشتم رو حوصلش

 کرده تعریف رو ماجراش من برای و بود خونده رو کتاب این بار چندین مانی جاش به

 .بود

 .بوسید رو دستش و زد زانو پاش جلوی رفت، خاتون سمت به آروم مانی
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 .درآورد رو عینکش و بست رو کتابش بود، شده مانی متوجه تازه خاتون

 هایچشم توی اشک.کرد بارونش ه*س*بو و گرفت قاب دستاش با رو مانی صورت

 .بود پایین سرش مانی مدت تمام. بزنه حرفی تونستنمی و بود شده جمع مانی

 .زد زل چشماش تو لبخند با و آورد باال رو سرش دستاش با خاتون

 پسرم؟ خوبی: خاتون

 .خاتون عالیم: مانی

 .کردمی نگاه پسرش ینوه تنها صورت به فقط و نگفت هیچی خاتون

 .مهربون لبخند همون هم باز. زد زل من به و گرفت مانی از رو روش خاتون

 مادرش سالگی دو از مانی. بود مادر مثل ما هردوی برای خاتون میاد یادم که وقتی از

 پدرم با و شدن جدا هم از امخانواده سالگی 7 سن از منم و بود داده دست از رو

 اون از من و اروپا بره گرفت تصمیم شد سالم 16 وقتی پدرم که اینکه تا ردمک زندگی

 .نیاد پیش برام مشکلی تا بودم مانی یخانواده نظر زیر ولی تنها موقع

 .بوسیدم رو دستش رفتم سمتش به آروم بود، کرده مادری ما هردوی برای خاتون

 .زد بهم رو شده هگرفت ازم ساله 11 که رو مهربونی لبخند همون جوابم در

 جان؟ دانیال خوبی: خاتون

 .خوبیتون به خاتون، ممنون -

 .کنیم صحبت باهم اموالم بهراجع تا اینجا بیاین گفتم رو امروز جان مانی: خاتون

*** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Daniall|  کنم می صادر را ورودت حکم رمان

 

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

 

10 

 

 آهنگ یک و کردم روشن رو ضبط. شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی خاتون از

 .کردم پلی رو کالمبی

 .دکترش پیش رفتیم سمینیا با دیروز: مانی

 ...خب-

 کنین، عملی زودتر هرچه رو خواینمی اموال و خونه واسه اقدامی هر گفتن: مانی

 .نباشه بشتر دیگه ماه تا شاید

 .شدم خیره رفتیممی که مسیری به و کشیدم موهام توی دستی

 .ریخت بهم رو ماشین آروم فضای مانی تلفن صدای که بودم غرق افکارم توی

 .باشه خب خیله شده؟ چیزی یاسمین؟ بله: مانی

 شده؟چی-

 میای؟ من با یا خونه برسونمت... ببینه منو خوادمی: مانی

 هر از ترمهم برام شرایطی هر تو مانی حال ولی داشتم درس. رفتم فرو فکر توی یکم

 .بود چیزی

 جمع دنیا کل ولی داشت ترکیه به رفتن برای مانی کردن راضی در سعی یاسمین

 .خوردنمی تکون تهران از مانی شدن،می

 انگشت بند از که هاییآدم کردم،می تماشا رو شهر

 !دارن؟ ارزش اینقدر هاآدم همین چطور. کوچیکترن هم

 .کردم پلی رو"  بالسکا سارا" از "All I Want" آهنگ و درآوردم جیبم تو از رو تلفنم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Daniall|  کنم می صادر را ورودت حکم رمان

 

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

 

11 

 

I don't want another lover" 

So don't keep holding out your hands 

There's no room beside me 

I'm not looking for romance 

Say I'll be here, I'll be here 

But there's no way you'd understand 

 

All I want 

All I want 

All I want 

When I don't even know myself 

 

I don't want another partner 

So don't try and break the spell 

I can't even understand me 

So don't think that you can help 

When I say things and see things 

That's no way on earth to tell 
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What I want 

What I want 

What I want 

'Cos I don't even know myself 

 

No-one wants to be lonely 

But what am I to do? 

I'm just trying to be honest 

I don't want to hurt you too 

When I'll be there, I'll be there 

I know I sound confused 

 

But all I want 

All I want 

All I want 

All I want 

All I want 
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See, all I want 

All I want 

"is to one day come to know my self 

 

 .بودم بالسکا کلمات و آهنگ ریتم در غرق

 بود ساعتی دو دقیقه، 10:22 کردم نگاه ساعت به

 همچنان من و بودن صحبت مشغول مانی و یاسمین که

 .باشه تنها نداره دوست کس هیچ. کردممی گوش آهنگ همون به

 .کنم اذیت هم تورو خوامنمی من

 .کردم بام یلبه روی قدم به شروع و کرم سرم رو سویشرتم کاله

 .ثانیه یک برای دردش ولی بود زیاد عارتفا

 .رفتم مانی سمت به و اومدم بیرون افکارم این از

 تو ولی بشم، ترکیه خیالبی تونمنمی من: یاسمین

 .بزنی بیرون شده که هم بار یک برای تهران از تونیمی

 .بشی من خیالبی باید پس بشی، رفتن ترکیه خیالبی تونینمی اگه: مانی

 

 بود نامرتب سالن. شدم خونه وارد و کردم باز رو در

 .بوده مرتب همیشه گذرونممی درش رو روز کل که خودم اتاق ولی
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 .تخت روی انداختم رو خودم و اتاق یگوشه انداختم رو امکوله

 .بودم زده زل سقف به همونجوری ایدقیقه چند

 فیلم دیدن غولمش و کردم روشن رو کامپیوتر و کردم عوض رو هاملباس و شدم بلند

 فیلم بیشتر نصف و بودم هاشونقابلیت و ماورائی موجودات غرق فیلم، آخر تا. شدم

 .ندیدم رو

. منه اتاق توی االن که بود فیلم توی ماورائی همون این.کردم سرم پشت به نگاهی

 از بعد.بینهمی رو موجودات این من ذهن ولی نباشه اتاق توی چیزی واقع در شاید

 وارد داستان توی هایشخصیت و موجودات داستان، و رمان خوندن یا یلمف هر دیدن

 حرف به شروع خود به خود که کردممی فکر بهشون اونقدر من و شدنمی من ذهن

 بیرون ذهنم از زیاد، فکر هاساعت از بعد و کردممی ذهنم توی باهاشون زدن

 .زدممی حرف باهاشون رو در رو من و اومدنمی

 خودمم چشم   با حتی هاشخصیت و اتموجود این

 .ببینمشون تونستممی افکارم و ذهن از استفاده با فقط و نبودن دیدن قابل

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش رو کامپیوتر

 .زدم زل سقف به و کردم پلی رو اهنگ همیشه مثل

 کپ دیوار از قسمتی سمت نگاهم خود به خود

 .بود تابیده بهش پنجره از کمی خیلی نور که شد کشیده

 .بود روشن ینقطه همون در آمد و رفت در مدام سایه مثل چیزی یک

 .باشه پرده هایتکون خاطر به ممکنه دادم احتمال اول
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 .خوردنمی تکون هم ذره یه حتی ولی کردم نگاه پرده به

 

 آهنگ به دادن گوش با و گذاشتم چشمام روی رو آرنجم سایه، اون به توجه بدون

 .برد خوابم

 هاییبرگه قبلی، اطالع بدون فیزیک کالس سر صبح

 دبیر که بودن همونایی کردم، سواالت به نگاهی. گذاشتن آموزهادانش میز روی رو

 بود، داده بهمون دوشنبه

 .ندارم سواالت اون با کاری اوقات بیشتر من که کتاب از سوال چندین یعالوه به

 .جام سر نشستم و دبیر میز روی گذاشتم رو برگه همه از اول

 دانیال؟: دبیر

 بله؟-

 :گفت و داد تکون در سمت به وسرش دبیر

 .بری تونیمی: دبیر

 کالس از پشتیم کوله با و گذاشتم سویشرتم جیب توی رو خودکارم حرفی هیچ بدون

 جشن همون بازم حتما  . بودن تزئینات مشغول و بود شلوغ خیلی سالن. زدم بیرون

 .مسخره یزمستانه

 هم هنوز گرفتن،می زمستانه جشن یه معین تاریخ یه توی هاآخری سال برای هرسال

 !ایهمسخره جشن که واقعا   نفهمیدم، رو دلیلش

 .نمیاد صدایی هیچ دیدم که شدم رد ازمایشگاه در جلوی از
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 حیدری آقای کارهای به دقت با اول سال آموزهایدانش. کردم باز رو در و زدم در آروم

 .نداشتن هم رو زدن حرف جرعت و کردنمی نگاه

 .زد مهربونی لبخند. افتاد من سمت دبیر نگاه

 .پسرم تو بیا جان دانیال: حیدری آقای

 .شمنمی مزاحم استاد، ممنون-

 .دارم نیاز کمکت به جان پسر تو بیا: حیدری آقای

 .بود بهم آموزهادانش بیشتر نگاه. شدم آزمایشگاه وارد تردید با

 .استاد سمت رفتم و بود خالی که صندلی یه روی گذاشتم رو امولهک

 .دستم داد رو بود داخلش رنگ سبز مایعی یه که آزمایشگاهی بشر یک

 آزمایشگاه توی بار چندین که آموزهادانش از یکی

 :گفت بود علی هم اسمش و بودمش دیده حیدری آقای با کار مشغول

 دارین؟ نسبتی آقا این با شما استاد:علی

... استمدرسته این شیمیه آزمایشگاه خوب آموزهایدانش از دانیال: حیدری آقای

 .باشه درس به حواستون

 .دوختم چشم استاد به و گرفتم پسر اون از رو نگاهم

 از رو پیمانه نیم بیار، در کشو اون توی از رو پرمنگنات جان دانیال: حیدری آقای

 .بریز محلول این داخل

 .کردم بوش و کردم بینیم زدیکن رو محلول
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 !داره پرمنگنات کافی یاندازه به که این استاد-

 .کنیم اشاضافه بیشتر کمی باید پسرم، دونممی: حیدری آقای

 !دارین رو آزمایشگاه کردن منفجر قصد که نگین-

 خودم هم صبح! زده غیبش کجا نبود معلوم و بودم ندیده مدرسه توی رو مانی امروز

 .شدم گرفتن تاکسی به مجبور

 .کردننمی گوش دبیر هایحرف به حتی و بودن خسته همه و بود آخر کالس

 میز روی خودکار با نشه متوجه دبیر که طوری آروم و بودم گذاشته سرم زیر رو دستم

 .خوندممی رو انگلیسی آهنگ یترجمه ذهنم توی و بودم گرفته ضرب

 شدم جمدمن زمان توی من و داشتی دوست رو من تو"

 بودی حریص من تن برای

 ماده گرگ اون با تونمنمی من ولی

 کنم مبارزه درآورده زانو به رو من که

 بینیمی چی زرد چشمای اون توی

 "کنممی سقوط تکه تکه من چون

 .کردم دستم روی مچی ساعت به نگاهی

 رنداشتهب دادن درس از دست هنوز دبیرمون و بود مونده کالس پایان به دقیقه 5 هنوز

 .بود
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 که کردممی نفرین هم رو ادبیاتمون دبیر خوندم،می ذهنم توی رو آهنگ که همینجور

 .چرخ 18 تریلی زیر میره استثنا بال امروز دادممی صد در صد احتمال

 جمع هامچشم توی رو نفرتم یهمه و شدم بلند صندلی روی از شدت با خورد، زنگ

 .کردمی نگاه بهم تعجب با هم دبیر و رفتم در سمت به و کردم

 .شدم خارج کال   مدرسه از و بیرون رفتم کالس از بهش توجهبی

 .داشتم تانیا از کال میس چندتا برداشتم، رو تلفنم و خونه رفتم

 .شدم آشنا باهاش سالگی 13 از بود، قدیمیم دوست

 .داشتیم دوست همدیگرو ولی نبود بینمون هم عشقی داستان هیچ

 .بده جواب تا موندم منتظر و تمگرف رو شمارش

 .پیچید گوشم توی بود جیغ یه مثل تقریبا   که تانیا صدای

 بودی؟ کجا دنیم: تانیا

 !هست؟ هم ایدیگه جای! مدرسه جز به بودم کجا... عزیزم یواش جان تانیا-

 نیست؟-تانیا

 .مهمونی بودم رفته گفتم، دروغ اصال   باشه آره-

 چی؟: تانیا

 !هست؟ چی که بدم توضیح باید هم رو نیمهمو! نداره چی-

 .بودم مهمونی بگو تانی مرگ دنی: تانیا

 .بودم مدرسه تانی مرگ به-
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 .بده ماچ یه بیا دونستم،می خودم جانم، ای: تانیا

 تانیا؟-

 جانم؟: تانیا

 تلفن؟ پشت از-

 داری؟ درس ببینم: تانیا

 .بهیکشن تا میره ندارم، کالس منم و است شنبه پیج که فردا-

 کنی؟می شوخی: تانیا

 !دارم شوخی باتو من مگه-

 .شمال بریم بیا دنی... هعی: تانیا

 دنی؟الو؟: انیا

 شمال؟ شد؟چی جان؟-

 .نگو نه من جون دنی، دیگه آره: تانیا

 .شهمی چی ببینم بذار... هوف-

 .پسر شناختمت شمال،بی شمال یعنی میگی رو این وقتی: تانیا

 .نمیاد مانی ببینم بذار باشه، خب خیله-

 .بده رو خبرش شب تا پس اوکی،: تانیا

 .فعال   پس باشه-

 .دنی فعال  : تانیا
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 از بیشتر تانیا و من یعالقه شاید که بودم این فکر توی. تخت روی کردم پرت رو تلفن

 !داشتنه دوست یک

 .بیرون بزنه سرم از افکار تا دادم تکون رو سرم

 .درس پای بشینم نخوام برگشتم، که بهشن تا ها،کتاب پای نشستم رفتم

 گرفتم تصمیم و بودم خوندن مشغول 7 ساعت تا

 .کنم پیدا خوردن واسه چیزی یه تا برم و کنار بذارم وکتاب دیگه

 نخورده هم هنوز و بودم خریده پیش روز دو که ساندویچی. کردم باز رو یخچال در

 .بود یخچال توی بودمش،

 مانی به تا برداشتم رو تلفنم اتاق، توی رفتم و مایکروویو توی گذاشتمش و آوردم درش

 .بزنم زنگ

 .نداد جواب ولی موندم منتظر دقیقه چند

 .آشپزخونه توی رفتم تلفنم با کردم قطع

 بلند تلفنم صدای دقیقه دو از بعد که شدم خوردن مشغول و درآوردم رو ساندویچ

 .شد

 دی؟نمی جواب چرا مانی الو-

 داشتی؟ کاری... بود سایلنت رو گوشیم اداش،د شرمنده: مانی

 بریم؟ نمیای تو داره، شمال برنامه گفت زد زنگ تانیا آره،-

 .بگذره خوش برین داداش نه: مانی
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 کنی؟ عوض هوایی و حال خواینمی مطمئنی؟-

 .چیزام این اموالو کارای درگیر فعال   ،میرم مسافرت یه شد فرصت اگه بعدا   نه: مانی

 .راحتی هرجور باشه، خب خیله-

 .خوش شب: مانی

 .فعال  -

 .بود 8 ساعت کردم، تموم رو ساندویچم

 فکر توی رفتم و تخت روی نشستم و اتاقم توی رفتم

 یکبار مدرسه توی هم امروز هاروشخصیت از یکی. دیدم دیشب که فیلمی همون

 .بشم خیالشبی کردم سعی ولی دیدمش

 تا بود شده باعث و بود کرده درگیر منو استاند یک از ولی موجودی همچین یه قبال  

 .شدم مردود ترم اون و نفهمم درس از هیچی فیزیک کالس سر

 .بود وایساده روم به رو درست. کردم روم روبه به نگاهی

 نبود چیزی درسته. کردم نگاه بهش نشست، کنارم و اومد

 .نمک برقرار ارتباط باهاش کردم سعی ذهنم با. دیدشمی من ذهن ولی

 .کردمی سوال تانیا راجب تنها زد،نمی حرفی

 .شد بینمون یعالقه و تانیا درگیر ذهنم هم باز

 دنیای از رو من که کنن چیزایی درگیر منو ذهن خوانمی فقط افراد این که انگار

 .کننمی دور واقعی
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 با صبح افرد کنه، جمع هاشووسیله که دادم پیام تانیا به و اومدم بیرون افکارم این از

 دستش همیشه عموش ماشین تانیا ولی نداشتم ماشین که من. دنبالم بیاد ماشین

 .شمال رفتیممی همون با هم فردا و بود

 3 ساعت تا حداقل که بریم امشب همین که گفت اونم نمیاد، مانی که گفتم بهش

 .ویال برسیم

 .شدم وسایلم کردن جمع به شروع و کردم قبول حرفی بدون

 دم رفتم و گذاشتم خودش کیف توی هم رو لبتاب و گذاشتم کولی یه توی رو لباسام

 .کرد ترمز پام جلو تانیا ماشین دقیقه دو بعد و در

 .توش گذاشتم هارووسیله و کردم باز و عقب در

 .سمتم اومد و شد پیاده ماشین از تانیا

 .کرد حلقه کمرم دور و کرد بلند زمین رو از و پاهاش که کردم بغلش محکم

 ندیدمت؟ وقته چند: تانیا

 .شنبه از-

 !بود شده گنجشک لونه قد برات دلم وای... هعیی: تانیا

 .شمال رسیدیم وقتی بذار زشته، اینجا پایین بیا االنم... دونممی آره-

 .ماشین توی نشستم رفتم و پایین گذاشتمش بغلم تو از

 .نشست کنارم شاگرد صندلی روی هم تانیا

 .نداشت شدن روشن به نیازی و دبو روشن ماشین
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 .بیرون زدم خونه یکوچه از و دادم فشار گاز پدال روی رو پام

 .کرد روشنش و ضبط سمت برد رو دستش تانیا

 .شکست رو ماشین توی سکوت و پیچید ماشین توی امعالقه مورد آهنگ صدای

I can hold my breath 

I can bite my tongue 

I can stay awake for days 

If that’s what you want 

Be your number one 

I can fake a smile 

I can force a laugh 

I can dance and play the part 

If that’s what you ask 

Give you all I am 

I can do it 

I can do it 

I can do it 

But I’m only human 

And I bleed when I fall down 
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I’m only human 

And I crash and I break down 

Your words in my head, knives in my heart 

You build me up and then I fall apart 

'Cause I’m only human, yeah 

I can turn it on 

Be a good machine 

I can hold the weight of worlds 

If that’s what you need 

Be your everything 

I can do it 

I can do it 

I'll get through it 

But I’m only human 

And I bleed when I fall down 

I’m only human 

And I crash and I break down 

Your words in my head, knives in my heart 
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You build… 

I’m only human 

I’m only human 

Just a little human 

I can take so much 

Until I’ve had enough 

‘Cause I’m only human 

And I bleed when I fall down 

I’m only human 

And I crash and I break down 

Your words in my head, knives in my heart 

You build me up and then I fall apart 

‘Cause I’m only human, yeah 

 

 .بود برده خوابش تانیا. دقیقه 2:35 کردم، نگاه ساعت به

 .موجودات همون هم باز کردم، نگاه عقب صندلی به آیینه از

 .بزنم حرف باهاشون بلند تونستمنمی بود خواب تانیا چون

 .زدممی حرف باهاشون ذهنم طریق از
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 .نشه پرت جاده از حواسم تا شدم کارا این و ذهنی هایصحبت خیالبی

 .بود درگیر بدجور افکارم.بیفته تانیا منو بین قراره اتفاقی که داد دست بهم حسی

 ...اتفاق

 .کردم بلند و سرم و دادم تکون رو آخر یمهره

 .مات و کیش-

 تموم؟: تانیا

 .شده شروع تازه نه-

 .کنارم گذاشتم رو شطرنج یتخته بستم، رو درش و ریختم جعبه توی هارومهره

 ...خب: تانیا

 چی؟ که خب-

 :گفت و زد مچیش ساعت روی رو انگشتش

 ساحل؟ ب**ل بریم چیه نظرت مونده، ساعتی سه دو ناهار تا ،10 ساعت: تانیا

 .شدم غرق افکارم توی ناخواسته هم باز رفتم، فرو فکر توی

 دنی؟ دانیال؟: تانیا

 هان؟-

 خوبی؟: تانیا

 .منتظرتم ماشین تو کن عوض رو لباست برو... آره-

 بود تنم ورزشی شلوار و سویشرت یه بود، مناسب ملباس
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 .بود تنش شرتک و تاپ یه فقط تانیا ولی

 .ماشین سمت رفتم و برداشتم پیشخوان روی از رو سویچ

 .کردم حس خودم کنار رو چیزی یه وجود که بودم تانی منتظر ماشین تو

 پیش روز چند که بود داستانی هایشخصیت از یکی کردم، نگاه کناریم صندلی به

 .بودم خونده رو کتابش

 .بود محقق یه پسر و بود شاین اسمش

 که کاری تنها و نکنم توجه بهش کردم سعی دادم،می دست از رو عقلم داشتم کم کم

 .باشه موندن منتظر بدم انجام

 .داخل نشست و کرد باز رو ماشین در تانی

 نرفتیم؟ پیاده چرا: تانیا

 .ریممی پیاده شب. مندار  روی پیاده حوصله من چون-

 .باشه: تانیا

 .کردم روشن رو ضبط همیشگیم عادت طبق

 .کردم عوض رو آهنگ سریع پیچید ماشین توی بلندی صدای

 .افتادم راه ساحل سمت به و کردم روشن رو ماشین

 .شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین. برسیم تا کشید طول ساعتی ربع

 

 .زدیممی قدم هم دست تو دست ساحل ب**ل
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 .درآوردم رو گوشیم و جیبم توی بردم رو دستم

 .خورد آهنگی یه به چشمم که گشتممی آهنگام لیست توی

 .دادم ادامه زدن قدم به و کردم پلی رو آهنگ خورد،می االنمون هوای و حال به

 

 خیال و فکر از دور شمال بریم بزن حال عشقو و دریا شمال بریم بزن

 سال هایماه کمه پیشت بودن واسه سال ایماه همه شمال بریم بزن

 

 نمه نم بارون   گوشمه تو آهنگ و چالوسه جاده و فانوسه تا چند

 بیام شمال تو با غمام غرقه وقتی فقط آرزومه ازت خواممی اینو

 

 دریا این غروب   ترهقشنگ تو با دنیا خیالهبی شمال بریم بزن

 تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس   یه خوب اتفاق یه

 

 حالیه عجب وای باهات چالوس جاده عالیه کنارت شمال حال و حس

 فازیه عجب وای شمال بریم بزن احساسیه تو با عاشقه من قلب  

 

 دریا این غروب   ترهقشنگ تو با دنیا خیالهبی شمال بریم بزن

 تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس   یه خوب اتفاق یه
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 گرما فصل شده شکوالتی تنها دریا کنار اهمیمب تو و من

 شرط تا چند بندیممی نرد تخته آخرش هست پر شمع شب دست تو دست ما

 

 جنگل هم با بریم بزن هستم تهش تا و دارم دوست

 گرمم باهات نباشم آتیشم کنار هستم باهات که کنممی عشق

 

 دریا این غروب   ترهقشنگ تو با دنیا خیالهبی شمال بریم بزن

 تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس   یه خوب اتفاق یه

 

 دریا این غروب   ترهقشنگ تو با دنیا خیالهبی شمال بریم بزن

 تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس   یه خوب اتفاق یه

 

 .سرم روی گذاشتم رو سویشرتم کاله

 .بود شده سردتر بودیم اومده که قبل ماه به نسبت هوا

 چندمه؟ امروز: تانیا

 .آذر سوم-

 .شده سرد هوا: تانیا
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 اوهوم-

 شه؟نمی سردت وقت هیچ چرا تو دنی: تانیا

 .کنهنمی اذیتم سرما بشه، هم سردم اگه حتی... دونمنمی-

 .ایدیوونه: تانیا

 .دونممی-

 .کرد جا بغلم توی رو خودش و کرد ایخنده تک

 ...دستات ولی گرمه بدنت حال این با ولی! ایدیوونه واقعا  : تانیا

 .میاد پیش کم بدنم ولی شنمی سرد دستام آره-

 .دادیم ادامه رفتنمون راه به و بوسید رو گردنم کنار

 .کردم نگاه رو آسمون نشستیم، سنگی تخت روی

 .اومدمی بدم خورشید نور و روز از همیشه

 .بودیم تانیا منو فقط و بود خلوت هم ساحل

 بپرسم؟ والس یه: تانیا

 .بپرس-

 ...دیشب: تانیا

 چی؟ دیشب-

 کردی؟ خودت یخواسته به رو کار اون: تانیا

 .کنمنمی نخوام که رو کاری من-
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 .کرد نگاه روشروبه به و نگفت چیزی دیگه

 .زدم زل تانیا به و گرفتم آسمون از رو نگاهم

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا: تانیا

 جوری؟ چه-

 .بغلم توی نشست و شد بلند جاش از

 .کرد حلقه گردنم دور رو دستاش و گذاشت کمرم دور رو پاهاش

 .نگاه همین: تانیا

 .همینه همیشه کنم،نمی نگاه خاصی جور من-

 رو سکوتمون که بود آهنگ صدای فقط و نشد بدل و رد بینمون حرفی ماشین توی

 .شکستمی

 

Died last night in my dreams" 

Walking the streets 

Of some old ghost town 

I tried to believe 

In God and James Dean 

But Hollywood sold out 

Saw all of the saints 
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Lock up the gates 

I could not enter 

Walked into the flames 

Called out your name 

But there was no answer 

And now I know my heart is a ghost town 

My heart is a ghost town 

My heart is a ghost town 

My heart is a ghost town 

Died last night in my dreams 

All the machines 

Had been disconnected 

Time was thrown at the wind 

And all of my friends 

Had been disaffected 

Now, I'm searching for trust 

In a city of rust 

A city of vampires 
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Tonight, Elvis is dead 

And everyone's spread 

And love is a satire 

And now I know my heart is a ghost town 

My heart is a ghost town 

My heart… 

There's no one left in the world 

I'm gunslingin' 

Don't give a fuck if I go 

Down, down, down 

I got a voice in my head that keeps singing 

Oh, my heart is a ghost town 

My heart is a ghost town 

Oh, my heart is a ghost town 

(Said, my heart) 

My heart is a ghost town 

"My heart is a ghost town 
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 تخم هم تانیا که نبود قارچ و مرغ تخم جز به هیچی هم یخچال توی و بود 12 ساعت

 بود فریزر توی که کرده چرخ گوشت یکم با قارچارو همون شد مجبور خورد،نمی مرغ

 .کرد سرخشون و گذاشت تابه ماهی توی باهم رو همه رو

 .کامپیوتر پای نشستم منم و خوابید رفت تانیا ناهار، از بعد

 .کردم پیدا شده ترجمه انگلیسی داستان یه و زدم چرخ اینترنت توی میک

 به زیادی یعالقه چون بخونمش گرفتم تصمیم بود، هاگرگینه و هاخوناشام به راجع

 .داشتم ماورا

 شدم، بیخیال دیگه خوندم رو کتاب اول یصحفه چند

 نوشته کتابی زبان به که اونایی مخصوصا   شده، ترجمه هایرمان نداشتم حوصله کال  

 .بخونم رو داستان همین جمله از بودن شده

 .اتاق توی رفتم و کردم خاموش رو کامپیوتر

 .بود کتاب خوندن مشغول و بود شده بیدار تانیا

 .کردم نگاه دستش توی کتاب اسم به

 از گرفتم تصمیم و بودم متنفر درس این از منم و داشت فیزیک موضوعات به ربط

 .رونبی بزنم اتاق

 .روییم به رو مبل رو نشست و بیرون اومد اتاق از تانیا که بود 7 ساعت

 شده؟ چیزی دانیال: تانیا

 چطور؟-

 .نیستی همیشه مثل-تانیا
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 جوریم؟ چه همیشه مگه-

 ببنده رو اتاق در اینکه از قبل و باال یطبقه رفت شد بلند و نداد ادامه دیگه تانیا

 :گفت

 .بگیر شام برای یزیچ یه بیرون از شهمی اگه -

 .باشه-

 داخل آب صدای زیاد احتمال به و شنیدم اتاق توی از رو آب صدای و بست رو در

 .بود حموم

 .ماشین توی رفتم و برداشتم میز روی از رو موبایلم

 .کردم روشن رو ماشین و بستم رو کمربندم

 کنم، فتصاد کهاین از قبل و شدم چیزی یه متوجه راه وسط گرفتم که غذاهارو

 .داشتم نگه رو ماشین

 .بودن ذهنم و داستان یزاییده که موجوداتی همون هم باز

 .بود خودم تقصیر ها این یهمه

 بود شده باعث هاشونشخصیت و هاداستان به زیاد فکر

 .باشن پیشم واقعی دنیای توی و بیرون بیان ذهنم از

 .بود درگیرشون ذهنم کامل ساعت نیم

 تمرکز هیچی روی و گرفتمی ازم رو ذهنم کنترل واقعی، دنیای توی باهاشون صحبت

 .هستن ذهنم توی که وقتی برخالف نداشتم،
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 به تونننمی وقت هیچ دیگه که بود این دونستممی موجودات این از که چیزی تنها

 .برگردن ذهنم

 بودم کرده صادر دنیا این به رو ورودشون حکم خودم من

 .افکارم یعنی اومدن، ازش که جاییهمون به نمگردو برشون تونستمنمی ولی

 .آشپزخونه توی گذاشتم غذاهارو و خونه رسیدم

 .بود نشسته تلویزیون جلوی تانیا

 گوشش توی هنسفری و بود خاموش تلویزیون ولی

 .بود شده ویال به من ورود و خونه در صدای شنیدن از از مانع

 درآوردم گوشش توی از رو هنسفری و سمتش رفتم

 .دهمی گوش چی ببینم تا گوشم توی گذاشتم و

 .زد لبخند دیدنم با و کرد باز رو چشماش حرکتم این با

 !بودمش شنیده کجا دونمنمی ولی بود آشنا برام آهنگ این

 دوباره و شنیدی یا و دیدی رو چیزی یه قبال   که حسی عجیب، حس همون هم باز

 .افتهمی اتفاق برات

 .اومدمی وجود به خیلی من در حس این

 .شدمی آزارم باعث هم گاهی و بار هزاران شاید

 (Deja vu)دژاوو حس

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ شام میز سر
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 .کردم خالی رو لیوان کل نفس یه و کردم آب از پر رو لیوانم

 .نشستیم مبل روی سالن توی رفتیم و کردیم جمع کامل رو میز

 زنی؟نمی حرفی اصال   چرا-

 .ندارم گفتن واسه حرفی چون: یاتان

 ...تانی-

 هیچ تونمنمی چرا دونمنمی اومده بند زبونم نیستم،واقعا   ناراحت دستت از: تانیا

 .بزنم حرفی

 !اومده بند زبونت که عجیبه-

 .کرد ایخنده تک و فهمید رو منظورم

 بود هم شیطون همچنین و دراز زبون همیشه تانیا

 !عجیبه خیلی نداره گفتن واسه حرفی که االن و

 .کنم باز رو زبونت خودم تا شو بلند-

 .درگیره ذهنم هنوز من: تانیا

 چی؟ درگیر-

 ...شب اون چرا که کنم درک تونمنمی هنوز: تانیا

 .بکنم باهات رو کار این ندارم اجازه من تانیا ببین-

 نداری؟ اجازه چرا: تانیا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Daniall|  کنم می صادر را ورودت حکم رمان

 

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

 

38 

 

 پیاده ساحل تا نبود قرار مگه کن، ضعو رو لباسات پاشو االنم... سالته 18 فقط تو-

 .بریم

 .گرفت امخنده خودمم که نشست ش*ا*ب*ل روی بزرگی لبخند حرفم این با

 .نشو مرگ ذوق خب خیله-

 .هاپله سمت به رفت و بوسید رو امگونه محکم

 .عاشقتم دنی: تانیا

 .دارم زیاد مرده کشته من دونم،می-

 !پررویی خیلی: تانیا

 .بست هم رو اتاق در و باال رفت سریع که شدم بلند بلم رو از شدت با

 .کردم عوض رو لباسم و اتاق توی رفتم من و بیرون اومد

 .افتادم راه سرش پشت منم و بیرون زد خونه از و برداشت رو خونه کلید

 راهه؟ چقدر اونجا تا: تانیا

 .ساعت نیم پیاده حتما   و ساعت ربع ماشین با-

 .خوبه: تانیا

 .کردم پلی رو اهنگ یه و درآوردم رو گوشیم همیشگیم تعاد طبق

 

Crashing, hit a wall" 

Right now I need a miracle 
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Hurry up now, I need a miracle 

Stranded, reaching out 

I call your name but you're not around 

I say your name but you're not around 

I need you, I need you, I need you right now 

Yeah, I need you right now 

So don't let me, don't let me, don't let me down 

I think I'm losing my mind now 

It's in my head, darling I hope 

That you'll be here, when I need you the most 

So don't let me, don't let me, don't let me down 

D-Don't let me down 

Don't let me down 

Don't let me down, down, down 

Don't let me down, don't let me down, down, down 

Running out of time 

I really thought you were on my side 

But now there's nobody by my side 
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I need you, I need you, I need you right now 

Yeah, I need you right now 

"So don't…  

 بودن برم و دور موجودات اون رو راه ساعت نيم کل

 .کنم برقرار ارتباط باهاشون تونستمنمی تانيا، وجود خاطر به منم و

 ولی ذهنم توی گردونم برشون تونستممی کاش که بود اين درگير ذهنم مدت تمام

 هاششخصيت ديدم،می يا خوندمیم رو جديد فيلم و داستان که بار هر. شدنمی

 .نداشت فايده و اومدنمی بيرون ذهنم از هاساعت بعد

 .نداشت ایفايده هم باز اما شدمی کمتر تعدادشون حال، اين با ولی

 و کنم صحبت کنه،می درک خوبي به رو مسائل اين که نفر يه با تونستممی کاش

 .نيست کسی همچين ولی بخوام، کمک ازش

 !دنی؟: تانيا

 هان؟-

 کجاس؟ حواست: تانيا

 .کردممی فکر داشتم ببخشيد-

 رسيم؟می کی: تانيا

 .نزديکيم-

 .زديم زل دريا به و هاشن روی نشستيم و ساحل رسيديم دقيقه 5 از بعد
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 .بود ترشلوغ صبح به نسبت کردم، اطراف به نگاهی

 .بودن مختلف هايبازی و صحبت مشغول و بودن شده جمع هم دور خانواده چندين

 .ندارم خبر ازش هست روزی دو مانی، سمت رفت فکرم

 .گشتم اسمش دنبال و مخاطبين ليست توی رفتم

 .بده جواب تا موندم منتظر و زدم رو اسمش کنار تماس عالمت

 مانی؟ الو-

 دانيال؟... الو: ماني

 شده؟ چيزی-

 خاتون... دانيال: ماني

 هم سر تپش هابوق صدای جز به ایديگه صدای هيچ

 .شدنمی شنيده داد،می تلفن شدن قطع از خبر که

 شده؟چی: تانيا

 ...کنم فکر-

 چی؟ کنی فکر: تانيا

 .خاتون... خا-

 چی؟ خاتون: تانيا

 .شد تموم-

 ميگی؟ داری چی دانيال شد؟ تموم چی يعني: تانيا
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 .دويدم خيابون سمت به و شدم بلند ساحل هاشن روی از

 .رسيد من به هم تانيا تا کردم صبر

 .دادم رو ويال آدرس شديم، سوار و گرفتم تاکسی يه

 نه؟ يا شدهچی بگی بهم خوایمی دانيال: تانيا

 .نداشتم گفتن یواسه حرفی هيچ

 .دادمی عذابم بود، رفته پيشمون از خاتون اينکه خبر

 .کردم وسايل کردن جمع به شروع و ويال توی رفتم سرعت با

 .کردم جمع رو تانيا هم خودم، هایايلوس هم ساعت نيم عرض در

 .فرمون پشت نشستم و ماشين توی گذاشتم رو هامونکوله

 سرخی بود معلوم و بودن شده سرخ هاشچشم. ماشين توی نشست آروم تانيا

 .گريستنه شدت از هاشچشم

 بودم وسايل کردن جمع درگير اينقدر ساعت نيم اين توی

 .شنيدمنمی رو اطرافم صداهای حتی که بود خاتون پيش فکرم همه و

 .خاتونه یجنازه تشیيع فردا زد، زنگ ياسمين: تانيا

 بود انداخته چنگ گلوم به چيزی يک انگار حرفش اين با

 .دادنمی بهم رو کشيدن نفس یاجازه و

 .دادم فشار گاز پدال روي رو پام قدرتم تمام با و کنم کنترل رو خودم کردم سعی

 .تهران يمرسيد ساعت 2 عرض در
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 .افتادم راه خاتون یخونه سمت به خونه، برم اينکه بدون

 .داخل رفتم و کردم باز رو ماشين درب   شدت با و ديدم رو آمبوالنس خونش در دم

 سمت برنشمي و گذاشتن برانکارد روی رو خاتون ديدم که بودم حياط توي

 هایسال و سن هم که هم دختراشون و مانی هایخاله يعنی دخترهاش،. آمبوالنس

 .افتادن راه به آمبوالنس سر پشت هم، بودن خودمون

 سمتش رفتم. ديدم رو ایسايه. بود تاريک کامال   حياط

 .ديدم رو بود کبود زيرشون که هايیچشم و مانی سرخ صورت و

 .زد زل نامعلوم اینقطه به و زمين روی نشست آروم

 نشده متوجهش موقع اون تا که ياسمين کنار نشست و بود من سر پشت هم تانيا

 .بودم

 .کردم بلندش زمين روی از و گرفتم رو مانی بازوی

 يا رفتن ديگه حتی و شهمی رو و زير دنياش خاتون، دادن دست از با دونستممی

 .نيست مهم براش هم ياسمين موندن

 رسيدمی ذهنم به شدنش آروم براي که چيزي تنها

 .بذارم تنهاش و ونخات اتاق توی ببرمش که بود اين

 .دانيال کن ولم: مانی

 .گردهبرنمی خاتون اينجا، بشينی صبح تا پسر، پاشو-

 .کرد نگاه چشماش توی و باال آورد رو مانی سر و مانی سمت اومد ياسمين
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 .خاتون اتاق بريم پاشو عزيزم،... جان مانی: ياسمين

 باشم؟ داشته اميدی چه ديگه: مانی

 تو ولی بود عزيز ما یهمه براي خاتون درسته... عزيزم هست اميد هم هنوز: ياسمين

 .هستن کنارت خانوادت و دوست داری، منو داری، رو دانيال هنوز

 .کرد سکوت ياسمين هایحرف جواب در مانی

 .خونه توی بردمش و کردم بلندش زمين روی از

 .اومدنمی سرمون پشت هم دخترا و رفتيم باال هاپله از آروم

 :گفتم آروم و سمتشون برگردوندم رو سرم

 .نياين شما-

 .خب خيله: ياسمين

 هميشگی بوی همون. کردم باز آروم رو خاتون اتاق در

 توی کرديم،می حس و کردمي غرق خودش آغوش توی رو مانی و من خاتون وقتی که

 .بود پيچيده اتاق

 .ديدم رو عينکش و" کوری مادام" اشعالقه مورد کتاب خاتون تخت روی

 برام هم تصورش حتی که داشت رو غمی هاشچشم توی. نشوندم تخت روی رو مانی

 .بود سخت

 .گذاشتم تنها خاتون، اتاق توی خاطرات از دنيایی با رو مانی و بيرون رفتم اتاق از
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 اشتکيه من ديدن با. هاپله روی هم تانيا و بود نشسته مبل یرو سالن، توی ياسمين

 .کرد نگاهم منتظر و گرفت هانرده از رو

 .باشه تنها داره نياز... نيست چيزي -

 .کرد جا بغلم توی رو خودش نشستنم محض به که کنارش نشستم

 .بود شده خيس ريختنش اشک شدت از پيرهنم

 تا دو ميز، روی کاغذیه جادستمال توی از و سالن توی رفتم و کردم جداش خودم از

 .تانيا پيش رفتم دوباره و بيرون کشيدم دستمال

 .کردم پاک رو اشکاش دستمال با

 .گرفت رو دستم و داد تکيه امشونه به رو سرش و گرفت دستم از رو دستمال

 بود برده خوابش مبل روی ياسمين سالن، سمت رفتم

 در خودش از صدایی نه کردمی گريه نه ولی بود نشسته هاپله روی هنوز هم تانيا و

 .آوردمی

 بود وابسته خاتون به بيشتر همه زا تانيا ما، یهمه بين

 .افتادم مانی ياد يهو. مانی از بيشتر شايد حتی

 .کردم باز آروم رو خاتون اتاق در و باال رفتم هاپله از زود

 .بود بسته هم هاشچشم و بود برده فرو خاتون بالشت توی رو سرش مانی

 .بستم رو اتاق در و کردم باز رو پنجره. بود گرم خيلی اتاق

 .باغچه کنار نشستم و حياط توي فتمر 
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 حياط کنار یباغچه به و بود ترسرحال هميشه از خاتون که افتادم پيش سال 2 ياد

 .بچينيم رو هاشگل از يکی دادنمی اجازه حتی و رسيدمی

 .کردم نگاه بودم نشسته که جايی به

 .زدمی حرف هاگل با و نشستمی اينجا هاساعت خاتون

 .بگيره آروم يکم ذهنم شايد تا کنم بيرون سرم از رو خاتون فکر کردم سعب

 همون هم باز نبود، کسی ولی برگشتم کردم، حس خودم کنار رو نفر يه وجود

 .ذهنم توی موجودات

 خودم دست کنترلش ولی نکنم فکر بهشون تا کنم کنترل رو خودم تونستممي کاش

 .نبود

 بام سمت افتادم راه باشه؛ خلوت که جايی برم و بيرون برم خونه از دادم ترجيح

 .تهران

 .گرفتم تاکسی يه نداشتم؛ رانندگی یحوصله

 .بزنم قدم يکم بتونم تا شدم پياده ترعقب متر چند

 "تانيا."آوردم درش جيبم توی از شنيدم، رو تلفنم صدای

 .دادم تماس رد و نداشتم دادن جواب یحوصله

 .کردم بازش اومد، اس ام اس دايص. نکردم توجهی ولی زد زنگ بار چندين

 دی؟نمی جواب چرا کجايی؟ دانيال: تانيا

 .زد زنگ دوباره که ندادم جواب
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 تانيا؟ بله-

 تو؟ کجايی: تانيا

 .نداشتم هم رو زدن حرف یحوصله

 .کن نگاه رو سرت پشت برگرد: تانيا

 .اومدمی دنبالم ماشین با داشت تانیا مدت تمام

 استبسته دورش تا دور هک باشم جایی تونستمنمی

 .بود اعصابم روی بدجور ماشین بوق صدای. دادم ادامه رفتن راه به و

 .ماشین توی نشستم ناچار و برداشتم رفتن راه از دست

 .پایین دادم رو خودم سمت یشیشه

 .زدمی صورتم روی بارون هاینمه

 .بودیم امتحانات درگیر هم دیگه ماه از و بود پاییز آخر ماه

 و کشید ولباسم تانیا ولی برسه مغزم به تازه هوای تا بیرون بودم برده پنجره از رو مسر 

 .کرد روشن رو بخاری و باال فرستاد رو هاشیشه. داخل آورد رو سرم

 .نشده سرد قدراین هنوز هوا-

 .خوریمی سرما... نیست سردم من: تانیا

 .کن شخاموش پس شه،می گند اخالقم بشه گرمم اگه دونیمی-

 .کنمنمی خاموش: تانیا

 .زد پس رو دستم تانیا ولی کنم خاموش رو بخاری تا بردم رو دستم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Daniall|  کنم می صادر را ورودت حکم رمان

 

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

 

48 

 

 دنبالم؟ اومدی چرا-

 ...زنیمی قدم سرد هوای و بارون زیر خیابون توی شب 12 ساعت: تانیا

 .باشم تنها خواستممی-

 فهمی؟می...  بودم نگرانت: تانیا

 .فهممنمی نه-

 .هووف: تانیا

 کردم نگاه بیرون به بودن باال هاششیشه حاال که پنجره از و نزدم ایدیگه حرف هیچ

 .کرد پلی رو آهنگ یه و ضبط سمت برد رو دستش تانیا باراین و

 

 آوریشمی که است چمدان یک زندگی"

 بریشمی و کنیمی سبک بندیل و بار

 

 بستم دل آن به که قشنگی مرگ خودکشی،

 هستم فکرش به رسی شب سه دو هر کم دست  

 

 خطرم هایپنجره از پُر بیگاه و گاه

 بپرم حتما مرتبه این زندمی َسرم به
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 است من چشمان به ترس و تو دست چمدان

 است شدن غمگین حالت انگیزترین غم این

 

 کنم چه خیابان لخت بدن با من تو بی

 کنم چه تهران حالت انگیزترین غم با

 

 دشکنمی مرا پاییز پتیاره تو بی

 شکندمی مرا انگیز وسوسه شب این

 

 بکش داد بده، فحش خط سه دو رفتن قبل

 بکش فریاد و کن نفرین بده، تکانم هی

 

 شوم آه دل ته   از بگذار رفتن قبل

 شوم کوتاه که ارّه بکش ریشه از طوری

 

 باش دودم ترینخطرناک ، سیگار مثل

 باش نمرودم حضرت کنم آغوش شعله
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 خورد تو خیابان هب راهش که پسربچه هر

 مُرد و زد میدان به یکه و شد مرد شبه یک

 

 افتادم خاک به آرام و دیدم را تو من

 آزادم توام بند   در که روز آن از و

 

 دادم دستت به بود دلم که داغی چای  

 افتادم دهنت از شدم، سرد آنقدر

 

 ببخش تو خدایا کافیست دلهره پرم،می

 ببخش وت خدایا نیست، خودم دست خودکشی

 

 کنم چه خیابان لخت بدن با من تو بی

 کنم چه تهران حالت انگیزترین غم با

 

 شکندمی مرا پاییز پتیاره تو بی

 شکندمی مرا انگیز وسوسه شب این
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 .بود تانیا تلفن شنیدم، رو تلفنی زنگ صدای

 .کرد قطعش بعد و کرد نگاه رو اسم ایثانیه چند

 بود؟ کی-

 .عموم: تانیا

 ندادی؟ بجوا چرا-

 .نرم هم خونشون حتی کنممی سعی اومده، پیش که مسائلی خاطر به: تانیا

 مسائلی؟ چه-

 .کنم درگیر هم رو تو خوامنمی دنیم، خیالبی: تانیا

 :کردم بلند یکم رو صدام

 مسائلی؟ چه گفتم-

 .باش آروم دانیال باشه، باشه،: تانیا

 نه؟ گینمی-

 .نه االن ولی... بدم توضیح بهت دممی قول باش، آروم: تانیا

 .بود شلوغ اندازه از بیش خاتون یخونه

 حیاط توی مدام که بچه،هایی هم دیگه طرف از و هازن فریادهای و هاگریه طرف یه از

 دویدنمی خونه توی و

 بریم اینکه از قبل و بود خاتون خاکسپاری مراسم امروز. کردنمی صدا و سر و

 .شدن جمع نخاتو یخونه همه خاکستون،
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 .دیدم رو در جلوی هایاعالمیه

 شرکت خاتون یجنازه تشییع مراسم توی بخوام روز یک کردمنمی هم رو فکرش حتی

 .کنم

 .خونه داخل رفتم و گرفتم هااعالمیه از رو چشمم

 مشکلی شکر خدارو که نیست هاخانم بخش توی مشکلی ببینم تا دادم پیام تانیا به

 .نبود هم

 از بعد هم خاتون، یخونه بیان خاکسپاری از قبل هم باید چرا که دمکر نمی درک

 صاحب یخونه رفتنمی جنازه تشییع بعد هامراسمً اینجور توی معموال  ... خاکسپاری

 .داره فرق چیز همه کال   اینجا ولی مجلس

 و شد بیشتر هازن یگریه صدای کردنمی خاک رو خاتون داشتن که لحظاتی توی

 .کردنمی نگاه و بود برگردونده وروش هم مانی

 سخت شده بزرگ خاتون دنیای توی بچگیش از که کسی برای چیزی همچین دیدن

 .بود

 برگردونه وروش و کنه آرومش کردمی سعی و بود گرفته رو مانی هایشونه یاسمین

 .بود نشسته زمین روی من کنار تانیا. نداشت ایفایده ولی

 .ماشین سمت بردمش و کردم بلندش زمین ویر  از و گرفتم رو بازوش

 .صندلی روی نشوندمش و کردم باز رو در

 .زد پسش ولی دستش دادم و درآوردم آب بطری یه عقب صندوق توی از

 .بودن شده خشک ش*ا*ب*ل بخوره آب اینکه از قبل تا دادم، خوردش به زور به
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 .شدمی بدتر لحظه به لحظه حالش و بود پریده رنگش

 .فرمون پشت نشستم و بستم رو شسمت در

 .کردنمی حرکت خاتون یخونه سمت به داشتن همه

 .دکتر ببرم رو تانیا باید که دادم اس ام اس یاسمین به

 .رفت حال از بیمارستان برسیم اینکه از قبل ماشین توی

 . بیمارستان رسوندمش دقیقه 10 عرض در و کردم بیشتر رو سرعتم

 .دادم تکونش و مکرد باز و تانیا سمت در

 .برداشتم قدم بیمارستان سمت به سریع و کردم بلندش. نکرد باز رو هاشچشم ولی

 .اتاق توی بردنش و تخت روی گذاشتمش اورژانس، بخش بردمش

 هم ورود یاجازه حتی که باشه حدی در کردمنمی فکر ندادن، رو ورود یاجازه بهم

 .ندن بهم

 .نیست همیشه مثل اینبار گفتمی بهم حسی یه ولی اینجوریه همیشه که هرچند

 .آینده بینیه پیش عجیب، حس همون

 در درست و آینده ساعت چند بینی پیش اومده پیش من برای بارها که چیزی

 .اومدنش

 .موندم منتظر و نشستم صندلی روی

 سمتش رفتم و شدم بلند صندلی روی از بیرون، اومد دکتر ساعت نیم از بعد

 خوبه؟ حالش-
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 .زد زل چشمام توی و درآورد رو عینکش تردک

 داری؟ باهاش نسبتی چه: دکتر

 .دوستشم-

 نداره؟ رو کسی پدری یا مادر: دکتر

 بهم اواخر این اشمیونه که کنهمی زندگی اشعمه با و نیستن ایران مادرش و پدر-

 .خورده

 کنی پیشگیری اگه ولی میاد پیش زیاد چیزی همچین سن این تو خب، خیله: دکتر

 .نمیاد پیش مشکلی

 چیزی؟ چه-

 بوده، خطرناک ولی بوده خفیف اینکه با کردن، رد رو خفیف یسکته یه ایشون: دکتر

 .بگیریم ازشون قلب نوار یه بعد تا کردم معاینشون

 .بود اومده در درست بینیم پیش هم باز

 .داشتم پیش ساعت چند از رو انتظارش که اتفاقی

 جیبم توی از رو گوشیم. هامریض از یکی اتاق توی ترف و شد رد جلوم از دکتر

 .درآوردم

 "یاسمین"

 یاس؟ بله-

 خوبه؟ حالش: یاسمین
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 .خوبه آره... هووف-

 .میگی دروغ معلومه صدات از: یاسمین

 .کرد رد رو خفیف یسکته-

 .بودیممی مواظبش بیشتر باید: یاسمین

 .بود خودش توی زیادی نیست، شما تقصیر-

 .کن خبرم افتاد اتفاقی هر... کنم ول رو مانی تونمنمی ناال: یاسمین

 .فعال  ... خب خیله-

 اصرار کلی با و ببینم رو تانیا خواممی گفتم بخش پرستار به و کردم قطع رو تلفن

 .باشم پیشش دقیقه 10 فقط داد اجازه

 بودن بسته هاشچشم.کردم باز رو اتاقش در آروم

 .  کناریش صندلیه روی نشستم و بستم رو اتاق در. نه یا خوابه که نبود معلوم و

 تمام. دکتر اتاق توی برم شه نوبتم تا بودم منتظر گرفتن، ازش قلب نوار اینکه از بعد

 .بود هامریض یبقیه مخ روی شدت به که بودم گرفته ضرب زمین روی پام با مدت

 .داخل بفرمایین آقا: پرستار

 .بست سرش پشت رو در پرستار و داخل رفتم

 .درنیاوردم سر ازش چیزی خودم. دکتر به دادم رو قلب نوار

 .کرد نگاه بهم و آورد باال رو سرش انداخت، بهش نگاهی دکتر

 ...و شده وارد بهشون بدی شوکه باشه، درمان تحت باید: دکتر
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 چی؟ و-

 شاید مراقبت و پیشگیری با ولی دارن قلبی بیماری ایشون کرد، شهنمی کاریش: دکتر

 .کرد بهتر رو وضعیت شهب

 .رفت گیج سرم و پیچید گوشم توی بدی صدای

 .کنن مصرف مرتب باید نویسممی براشون قرص چندتا: دکتر

 .بیرون رفتم اتاق از و دادم تکون حرفی هیچ بدون رو سرم

 .بود شلوغ اشخونه هنوز و گذشتمی خاتون خاکسپاری از روز دو

 قرصاش و نداشت تعریفی تانیا ولی بود هترب خاکسپاری روز به نسبت حالش مانی

 .خوردمی زور به هم رو

 فکرای همون هم باز و شد پرت درس از حواسم لحظه یک برای شیمی سرکالس

 صادر رو ورودشون حکم که موجوداتی پیچه،می گوشم توی که صداهایی. همیشگی

 درگیری و آزار باعث همه و اومدنمی در درست که هاییبینی پیش و بودم کرده

 .بودن شده ذهنیم

 دانیال؟: حیدری آقای

 بله؟-

 کجاست؟ حواست: حیدری اقای

 .شد درگیر ذهنم لحظه یک برای ببخشید-
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 اخیر اتفاقات درگیر ذهنم هم باز من ولی داد ادامه درسش به و زد کمرنگی لبخند

 تکون رو سرم میدم، گوش درسش به بفهمه استاد که این برای گاهی فقط و بود

 .دادممی

 یزمستانه جشن برای بود شده تزئین کامل سالن بیرون، زدم کالس از خورد، زنگ

 .کردیم محروم رفتنش از وخودمون مانی و من که هاآخری سال

 یهفته سه توی رو امتحانات ترتیب که دادن بهمون برگه سری یک بعدی کالس سر

 .جدید بدبختیه یعنی این و بود نوشته آینده

 سالن توی کردم پرت رو امکوله و ونهخ رسيدم

 .کردم باز رو يخچال در آشپزخونه، توی رفتم و

 .نداشتم رو چيز هيچ خوردن اشتهای

 برداشتم رو کيفم.بستم محکم رو درش

 .تخت روی نشستم و کردم عوض رو هاملباس. اتاقم تو رفتم و

 .شنيدم رو يیصدا ذهنم توی که بودم زده زل اتاق از اینقطه به ایلحظه چند

 پشت صندلی، روی نشستم. کنم کنترل رو ذهنم کردم سعی ذهنی، هایدرگيری بازم

 رو کتاب از درسی چند. کردم باز رو بود امتحان اولين به مربوط که کتابی و تحرير ميز

 به شروع و دادم دست از کامل رو کنترلم. شد درگير ذهنم دوباره که بودم خونده

 اين به ذهنم از که شخصی اون با بلند و نبود ذهنی هامحبتص باراين.کردم صحبت

 .ترسممي خودم هایحرکت اين از واقعا   گاهی. زدم حرف بود، اومده دنيا
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 نزديک شممي متوجه و ميارم دستبه رو ذهنم کنترل يهو که اومده پيش بار چندين

 .صحبتم مشغول ساعت نيم

 .بود نشده امگشنه همچنان من بود عصر 5 ساعت. بستم رو کتاب

 .بگيرم رو ياسمين یشماره شدم مجبور و نداد جواب ولی زدم زنگ مانی به تلفنم با

 دانيال؟ بله: ياسمين

 داری؟ خبر مانی از ياس-

 چطور؟ بودم، پيشش پيش ساعت نيم تا آره: ياسمين

 خوبه؟ حالش-

 شده؟ چيزی دانيال: ياسمين

 .نداد جواب زدم زنگ بهش... نه-

 مجبور نداد، جواب زدم زنگ بهش منم. دهنمی جواب رو کس هيچ تلفن: ياسمين

 .پيشش برم شدم

 

 .خورمنمی: تانيا

 .نرو راه من اعصاب رو قدراين-

 !داره؟ تو اعصاب به ربطی چه من نخوردن و خوردن قرص: تانيا

 .ديگه بسه-

 .داشتم نگه دستم يه با رو دستاش و سمتش رفتم
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 گرفته محکم رو دستاش داشتم که زوری تمام با ولی کنه زادآ رو دستاش تا کرد سعی

 .بودم

 .ديوونه کن ولم: تانيا

 .نشو دهن به دهن ديوونه يه با پس ام،ديوونه من اگه-

 بدبختی جور يک و هزار با رو هاقرص دستم يکی اون با

 بردم رو آب ليوان بعدم و دادم خوردش به

 .بخوره رو هاقرص کنم مجبورش شدم، موفق باالخره و دهنش سمت

 آرومه؟ اعصابت االن: تانيا

 .عالی-

 !که واقعا  : تانيا

 .ميارم سرت رو بال همين دفعه هر وگرنه بخوری رو قرصات خودت بهتره تانيا ببين-

 و عمو از اون چی؟ يعني-: کرد زدن داد به شروع رو سرش توی انداخت رو صداش

 ببينم؟ بايد رو کی رمبخو قرص نخوام من... تو از اينم ياسمين،

 .ببينی بايد منو-

 .نيستم که کور بينم،می دارم: تانيا

 .ديگه کن بس-

 .کنمنمی بس-تانيا

 .کردم نگاه اتاق سقف به کالفه
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 کنی؟می نگاه سقف به چرا جا، همه اين: تانيا

 توی رو هامدست و اتاق توی صندلی، روی نشستم و گرفتم سقف روی از رو نگاهم

 .دمکر  قفل هم

 دانيال؟: تانيا

 .شنيدممي رو تانيا صدای هنوز ولی بودم رفته فرو فکر توی

 .بدم رو جوابش خواستمنمي

 .اومدمی بدش بشه دعوامون شدت به اگه حتی نزنم، حرف باهاش اينکه از هميشه

 دانيال؟: تانيا

 .افتاد هاشقرص به چشمم. زدمنمی حرفی بازم

 نداشته باهاش کاری گرفتم تصميم ولی خوردمی بايد هم ديگه قرص تا چند هنوز

 .شه آدم خودش تا باشم

 .وايساد روم به رو اومد و شد بلند تختش رو از

 .کردم غلط دانيال: تانيا

 .آوردم باال رو سرم نشست، لبم روی لبخندی

 .نه يا خورهمي رو هاشقرص نبودم مطمئن هنوز ولی بود شده ادب

 .خورب هم رو قرص چندتا اون برو-

 !دنی عهه: تانيا

 .بخور رو اونا برو مرد، دنی-
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 .زهرمار: تانيا

 .نشدم اخالق گند تا برو وجودم، تو-

 .بود گرفته امخنده که درآورد مختلف اشکال به وقيافش و خورد رو هاشقرص زور به

 داره؟ خنده: تانيا

 .خيلی-

 .هووف: تانيا

 .یبد توضیح بهم رو ایمسئله يه بود قرار راستی-

 :گفت و پاتختی روی گذاشت رو دستش توی ليوان شد، گرد چشماش حرفم اين با

 مسئله؟ کدوم-

 .کردم نگاهش فقط سينه به دست و نزدم حرفی

 هوم؟: تانيا

 .کردم نگاه بهش منتظر و نزدم حرفي بازم

 .نکن نگاهم اينجوری: تانيا

 .سکوت

 .زهرمار: تانيا

 نه؟ يا ميگی-

 .بودن کرده تغيير هاشچشم لتحا.پايين انداخت رو سرش

 .نبودن هميشگی هایچشم ولی نه يا بود ناراحتی از که نفهميدم
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 .کنم ازدواج سهيل با من که خوادمی عموم: تانيا

 .شد گرد تعجب از هامچشم شد، خارج دهنش از که حرفی با

 چيه؟: تانيا

 .کردممی حس بدنم توی رو گرما داشتم کم کم

 بدنم گرمای از يکم تا دادم تکون رو تيشرتم و درآوردم رو رتمسويش بودم، شده عصبی

 .شه کم

 .باش آروم دنی: تانيا

 .ساکت-

 .بود شده گرمم هميشه از بيشتر من ولی بود سرد هوا

 .کردم روشنش و برداشتم ميز روی از رو کولر کنترل

 ...چرا سرده هوا دانيال: تانيا

 .نگو هيچی-

 .گفتممی بهت نبايد: تاينا

 کنی؟ پنهون من از رو مسئله اين خواستیمی واقعا  -

 .کرد سکوت فقط و نزد حرفی

 .گرفتم هامدست توی رو دستش و کنارش نشستم

 داده؟ پيشنهادی همچين عموت چرا-

 .عموم پسر و عمو به من بودن نزديک و فاميلی نسبت: تانيا
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 چي؟ خودت-

 چی؟ من: تانيا

 چيه؟ پيشنهادش اين بهراجع نظرت خودت-

 .دونمنمی-تانيا

 .نبينی رو من وقت هيچ ديگه بشه باعث دونستنش اگه که حتی... بدونی بايد-

 .اشگونه روی خورد سر چشمش یگوشه از اشکی قطره زدم که حرفی با

 که بدونی بايد فکرکن، بهش اما.داره ضرر قلبت براي... تانيا نيار فشار خودت به-

 . خوایمي چی

 .بود ساعت نيم راهش من یخونه تا تانيا یخونه

 .رفتممی راه رو کامل ساعت يک بايد که برم پياده رو خونه تا گرفتم تصميم

 .دادم گوش رو آهنگ همون مدام خونه تا و کردم پلی رو آهنگی تلفنم با

 

 کجایی هاباران زیر نشستم هوایت در عمری که ای کجایی"

 جاییک هابیابان در غریبم لیال اگر مجنون اگر

 

 بستی در ماه روی به تاریک شب این کجای

 هستی کجا ماندم کجا دانممی نه گوییمی نه
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 نشستی خاکستر به تو اما بودم آتش من

 نیست رویا به راهی اگر نیست فردا و هست شب اگر

 

 نیست لیال چشمان در که آهوها چه

 کن پیدا گریه در مرا را خود امکرده گم اگر

 

 کن تماشا را سکوتم بستم ب**ل شکوه از اگر

 کجایی هاباران زیر نشستم هوایت در عمری که ای کجایی

 

 کجایی هابیابان در غریبم لیال اگر مجنون اگر

 بستی در ماه روی به تاریک شب این کجای

 

 هستی کجا ماندم کجا دانممی نه گوییمی نه

 نشستی خاکستر به تو اما بودم آتش من

 

 کن پیدا گریه در مرا را خود امکرده گم اگر

 کن تماشا را سکوتم بستم ب**ل شکوه از اگر
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 تانيا به من یعالقه کردممی فکر پيش وقت چند تا

 .استساده داشتن دوست يه فقط

 بهم مدت اين توی. بود پيش وقت چند تا ولی دارم مانی به نسبت که ایعالقه مثل

 .اشتنهد دوست از بيشتر امعالقه اين که بود شده ثابت

 رو دستم يکی اون و امشونه روی انداختم رو سويشرتم

 .چکيد صورتم روی ایقطره. جيبم توی گذاشتم

 .باريدمی نم نم بارون کردم، نگاه آسمون به

 به و دوختم زمين به دوباره رو چشمم و کردم نگاه بهش ایثانيه خورد، ماه به چشمم

 .دادم ادامه راهم

*** 

 .شدم بيدار تلفن زنگ صدای با رو صبح

 "ياسمين" کردم نگاه گوشی یصحفه روی اسم به

 ياسی؟ بله-

 .بخير صبحت: ياسمين

 شده؟چی... طورهمين توهم-

 .بگم بهت رو چيزی يه بايد دانيال: ياسمين

 .بگو خب-
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 .ايران ميان دارن تانيا یخانواده: ياسمين

 چی؟-

 نبود؟ واضح من مرگ: ياسمين

 !زهرمار-

 .جودتو تو: ياسمين

 !بگی؟ وهمين زدی زنگ صبحی اول-

 !نيست؟ مهم تو برای يعنی: ياسمين

 .بود مهم چرا، نبود دروغ اگه-

 .سرم روی گذاشتم رو بالشت و کردم قطع رو تلفن

 .شد بلند زنگش صدای دوباره

 هوم؟-

 .مدرسه برو پاشو: ياسمين

 کردم پرت رو تلفن و پريدم جا از حرفش اين با

 :زدم داد بلند و شنيدم تلفن پشت از رو اسميني صدای. تخت روی

 .کنيممی حساب باهم بعد تا خداحافظ، فعال  -

 .شستم رو صورتم و دست و دستشويی توی رفتم

 صبحونه خوردن بدون و کردم عوض رو هاملباس

 .ماشين توی نشستم و کردم باز رو در بود، در دم مانی بيرون، زدم خونه از
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 خوبی؟: مانی

 !بود؟ بد شهمی مگه ياس وجود با-

 چطور؟: مانی

 .بريم کن روشن مانی هووف،-

 .بود حقت: مانی

 .ببند-

 سر من برعکس مانی و بود درگير ذهنم شيمی جز به هاکالس یهمه سر مدسه توی

 .بود پرت حواسش شيمی کالس

 از هابچه یهمه از آخر مانی، و من زنگ خوردن از بعد و بود آخرمون کالس شيمی

 .بيرون رفتيم سکال

 .دونمنمی رو شيمی به عالقت دليل واقعا  : مانی

 .دونمنمی رو شيمی به تنفرت دليل واقعا  -

 .شو خفه: مانی

 .بخواه جون تو-

 .کرديممی سر آهنگ بدون بايد همچنان و ماشين توی نشستيم

 .گذاشتم جا ماشين داشبورد توی رو پلير تری پی ام روز اون اومد يادم يهو

 .زد برق چشمام ديدنش با و کردم باز و اشبوردد در

 .نبود يادم! لعنتی اه: مانی
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 .ساکت-

 .کرد روشن رو ماشين و آورد باال تسليم معنيه به رو دستش

 جايی؟ يه بريم ميای دانيال: مانی

 .ميگه رو کجا دونستممی

 .خاتون خاک سر برم باهاش خواستمی ازم

 خاتون تو ناراحتيه با نکن، اذيت رو خودت اين زا بيشتر ولی ميام باهات مانی ببين-

 .گردهبرنمی

 .کنممی رو سعيم: مانی

 خيلی اينجا از هست خاتون که اونجايی شايد... باشی ناراحت نبايد... نکن سعی-

 .بهتره

 .خب خيله-ماني

 .افتاد راه خاکستون سمت به و داد فشار گاز پدال روی رو پاش

 .زهرا هشتب رسيديم ساعتی نيم از بعد

 .فرستاد فاتحه خاتون برای مانی خاتون، خاک سر رفتيم و شديم پياده

 .کنهنمی گريه و خاتون خاک سر مياد مانی که بود بار اولين برای

 .بود نکرده هم بغض حتی

 مانی؟-

 بله؟: مانی
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 ميره؟ کی ياسمين-

 چطور؟... دونمنمی: مانی

 .طورهيچ-

 يک که خاتون یخونه رفتيم شديم بلند عدب و بوديم خاتون خاک سر ساعتی يک

 .نيست خبری خونه اون توی کس هيچ از ميشه ایهفته

 .کرد باز رو حياط در و زد رو ريموت ماني

 خونه توی رفتيم. شديم پياده و کرد خاموش رو ماشين

 .کرديم تعجب اجنه تا دو ديدن با و

 کنين؟می چيکار اينجا شما: مانی

 !داريم شما از رو والس همين هم ما: ياسمين

 .شدم مزاحمتون مادربزرگم یخونه توی که خواممی معذرت واقعا  : مانی

 .خوايممی کمک ازتون راستش: تانيا

 چی؟ برای کمک-

 !خوندممی خر گوش تو ياسين داشتم صبح من: ياسمين

 هوم؟-

 .ايران ميان دارن تانيا یخانواده: ياسمين

 .خونه ميرم ندارم، ور  شوخياشون اين حوصله من مانی-

 .جات سر بشين بگير، آروم دقيقه دو: مانی
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 .برم بايد من ديگه خب: ياسمين

 :گفت و شد بلند تانيا از تقليد به هم تانيا

 .دارم درس خونه، ميرم منم ديگه اره -

 هان؟ داری، درس خونه بری خوایمی که-

 .خب آره: تانيا

 با و درآورد رو کليد کيفش توی از ينياسم.کرد قفلش کليد با و در سمت رفت مانی

 .داد تکونش مانی هایچشم جلوی لبخند

 گوش جز ایچاره که بود اين ینشونه و زدمی موج توش جديت که صدايی با مانی

 :گفت نداری، حرفش به دادن

 .من به بده رو کليد-

 .مانی دست داد کليد و داد قورت رو دهنش آب ياسمين

 .مبل روی کرد پرت رو خودش سينه به دست و زمين رو کرد پرت رو کيفش تانيا

 خوردی؟ رو هاتقرص-

 .نه: تانيا

 :گفت سريع که دوختم سقف به رو نگاهم

 .خورممی شممی پا االن: تانيا

 .گشتمی هاشقرص دنبال کيفش توی و شد بلند مبل رو از

 کردم آب از پر رو ليوانی و آشپزخونه توی رفتم
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 شم مطمئن تا کنه باز رو دهنش گفتم بهش ها،قرص خوردن زا بعد. دستش دادم و

 .خورهمی رو هاشقرص

 .بشم مطمئن تا کنی باز رو دهنت بگم بهت بايد کوچولوها بچه مثله-

 .بزنين صدام داشتين کاری باال، ميرم من: مانی

 مانی؟-

 بله؟: مانی

 .گفتم بهت چی نره يادت-

 .بست رو در و خاتون اتاق توی رفت و داد تکون رو سرش فقط نگفت، چيزی

 .هووف-

 دانيال؟: ياسمين

 هوم؟-

 بزنيم؟ حرف شهمی: ياسمين

 .شدم خيره ياسمين به بعد و کردم تانيا به نگاهی

 .حتما  -

 حياط؟ تو بريم شهمی... نه اينجا: ياسمين

 .خب خيله-

 .آشپزخونه توی ميز روی بود گذاشته رو کليدها مانی

 .کرديم زدن قدم به شروع و حياط توی رفتيم ياسمين با و کردم باز رو سالن در
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 خب؟-

 ...راستش... خب: ياسمين

 چی؟-

 .ترکيه رمنمی من: ياسمين

 چی؟-

 برای من یبرنامه... برم کنم ول رو مانی نيست درست اصال   وضعيت اين با: ياسمين

 بود خاتون رفتن از قبل

 .رمنذا تنهاش ميدم ترجيح رفته، خاتون که االن ولی

 :گفتم و زدم لبخندی

 گفتی؟ بهش... کنیمی درکش که خوبه -

 بگی؟ بهش تو شهمی... نه: ياسمين

 .بهتره خيلی بگی مانی به خودت که موضوعیه ولی کنم کمکت دارم دوست-

 .ميگم بهش خودم خب، خيلی: ياسمين

 ...ترکيه بری بخوای اگه-

 .شدم خيالشبی... نميرم کال   ديگه: ياسمين

 دانشگاهت؟ شدن تموم از بعد حتی-

 .وقت هيچ: ياسمين

 بود چی ترکیه به یاسمین سفر شدن لغو جریان دونمنمی
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 تنهاش که بود مانی صالح به بود که عالقه،هرچیزی حتی یا دلسوزی بود، ترحم یک

 .نذاریم

 رو دستم تانیا، کنار نشستم و خونه توی برگشتم یاسمین، با صحبت کمی از بعد

 که گردنش دور انداختم

 .گرفت فاصله ازم

 تانیا؟-

 هوم؟: تانیا

 چته؟-

 .من؟هیچی: تانیا

 .نیست هیچیت اصال   مشخصه-

 .دیگه نده گیر دانیال: تانیا

 .زهرمار-

 .آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند کنارش از

 .بستم رو درش فایدهبی تالش دقیقه چند از بعد و کردم باز رو یخچال در

 .گذاشت شونم روی رو سرش فردی کردم حس و شد حلقه کمرم دور پشت از دستی

 دانی؟: تانیا

 هان؟-

 چته؟: تانیا
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 .اعصابم رو نرو وای-

 اعصابتم؟ رو من یعنی: تانیا

 نیستی؟-

 .خوبیم خیلی دختره من نه: تانیا

 :گفتم کشداری حالت با

 خیلی-

 .نداشتن سقف هاخونه کاش: تانیا

 !نشم خیره بهشون شممی عصبی دستت از وقتی که-

 !داداشی هوشت به ایول: تانیا

 داداشی؟ شدم حاال-

 .بودی من یبزرگه داداش همیشه تو: تانیا

 هان؟-

 .بیخیال هیچی: تانیا

 .بزن رو حرفت درست دیگه نه-

 .نداشتم حرفی دانیال جون به: تانیا

 چیه؟ داداشی این جریان پس-

 دنی؟ میگم دروغ مگه: تانیا

 کردی؟ لمبغ چرا پس داداشتم اگه-
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 .گرفت خودش به تعجب حالت و کرد درشت رو هاشچشم حرفم این با تانیا

 مامانت و بودی نوزاد وقتی! داره ربطی چه: تانیا

 داره؟ نظر بهت که بود این معنیش کردمی بغلت

 .داشت شاید خب-

 .نشست لبم روی مرموزی لبخند

 .سمتش برگشتم و کردم باز کمرم دور از رو دستاش

 .دستشویی برم باید میگه حسم: تانیا

 .چرا تو ولی کنهنمی فرار که دستشویی-

 !شدم هم فراری مجرم حاال ممنون، خیلی: تانیا

 .دختر نکن کالفه منو قدر این-

 .کردم بلندش زمین روی از و گرفتم رو کمرش

 مرموز لبخند همون با و کانتر روی نشوندمش

 .کردم نگاهش

*** 

 !خبره چه جااین ببین اوه اوه: یاسمین

 خیره کنه کنترل رو اشخنده داشت سعی که یاسمین به و گرفتم فاصله تانیا از

 .شدم

 خندی؟می چرا-
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 !بشه شاد عزاداری دوران این تو روحیمون خواممی بده: یاسمین

 :گفت من روبه و اومدمی پایین هاپله از مانی

 !خجالتی اینقدر دختر: مانی

 نداشت جرعت و بود گذاشته شونم روی خجالت زا رو سرش مدت تمام که تانیا

 .دستشویی سمت رفت و پایین پرید کانتر روی از برگردونه، رو سرش

 داری؟ درگیری خود: مانی

 !چه تو به-تانیا

 .باش آروم تانیا-

 .ترکممی دستشویی شدت از دارم فقط آرومم، من: تانیا

 .دستشویی سمت دوید و گفت رو این

 .یلمهف همش کردممی فکر-

 .نداره شوخی کسی با دستشویی سر تانیا بابا نه: یاسمین

 یخچال سمت رفت و آشپزخونه توی اومد مانی

 :گفتم کنه، بازش اینکه از قبل

 .است فایدهبی نکن، تالش-

 .نگم هیچی کنم مراعات خواممی هی: مانی

 :گفت بود، توش خنده هایرگه که صدایی با یاسمین

 !خوریمی حرص دراینق گشنگیت خاطر به -
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 .نخوردم هیچی رفته خاتون وقتی از!هیس: مانی

 .کنی نابود رو خودت توهم خاتون رفتن با نیست قرار من، برادره خودته تقصیر-

 .بده خیرت خدا بشم، فدات من الهی آخیش: تانیا

 دی؟می قرار ستایش مورد رو کی داری باز-

 :گفت بود کرده ترکلفت رو صداش که خاصی حالت یه با

 .دستشویی مخترع: تانیا

 :گفت و زد پلک بار چند شدم، خیره مانی به

 .عاشقتم خدایا: مانی

 رو مشکیت لباس خان مانی که بینممی ماشالله... عزادارین مثال   کوفت، تانیا؛

 !درآوردی

 .پرته حواسم اینقدر اصال ، کجام دونمنمی االن من نده، گیر: مانی

 .ممید دست از رو عقلم آخر-

 و برداشتم رو امکوله و بیرون رفتم آشپزخونه از

 .کردم خداحافظی هابچه از و ورودی در سمت رفتم

 بری؟ خوایمی کجا: مانی

 .بگو داری سراغ امخونه از بهتری جای اگه-

 .باشگاه: مانی

 .میرم بعدش ندارم، حوصله امتحاناته دوره فعال   بده، خیرت خدا-
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 باشگاه؟ برین واینخمی شه، کوفتتون: یاسمین

 .نرفتیم مهر اول از آره: مانی

 بیایم؟ هم یاسمین و من شهمی: تانیا

 .پسر هزاران میون بریممی خودمون با رو دختر دوتا شما حتما   آره-

 !عالیه این خب: تانیا

 .سرت بر خاک-

 .داره مشکل کال   عقلت تو تانیا: یاسمین

 !بردی؟ پی مسئله این به تازه عزیزم: مانی

 .االن شدم مطمئن ولی داشتم شک: یاسمین

 برای خیابون توی و بیرون رفتم خونه از

 یکیشون بالخره تا دادممی تکون دست هاتاکسی

 همیگشی حس همون هم باز. بشم سوار تونستم و ایستاد

 .کنممی حسش من فقط و پیشمه کسی اینکه حس

 و هاداستان شخصیت فقط امروز به تا افراد این

 چه و کسایی چه بعدها نبود معلوم و بودن اهفیلم

 .باشن قراره چیزهایی

 و تانیا از خبری هم روز دو این تو و بود گذشته مدرسه امتحانات شروع از روز دو

 .نبود یاسمین
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 تونمنمی و دارم که افکاری و باشه خوندن درس به حواسم باید رو ماه این کل

 .برسم هامدرس به تا شدمی اممانع کنم، کنترلشون

 از حواسم تا شد باعث گوشیم صدای که بود کتابم تو سرم و بودم نشسته اتاقم تو

 .بشه پرت خوندممی که چیزی و کتاب

 بله؟-

 کجایی؟ الو،: مانی

 .خونه-

 .بزنیم حرف باید دنبالت میام: مانی

 .باشه-

 .کردم عوض رو هاملباس و شدم بلند صندلی روی از و کردم قطع رو تلفن

 .بیرون زدم خونه از و برداشتم رو خونه یدهایکل

 .کردم پلی رو آهنگی موبایلم با و وایسادم در دم

 ناکجا به کشیدیم اشتباه یه با ببین"

 بود شوم تو قدم بود دور من راه

 جا یه رفتیم هرکدوم

 کرد دیوونه دوریت منو شب یه دادم دست از تورو

 مجنون شدم هرچی بود کم انگاری

 چشمات ونا با ندیدم
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 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مثل کرد وا همدیگه از

 کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مثل کرد وا همدیگه از

 کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

 پره دلم من عزیزم ازت

 هخور می غصه امشب عشقت این

 نداشت فرصتی اومد بد هی نذاشت زندگی خواستیم هرچی ما

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مثل کرد وا همدیگه از

 کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مثل کرد وا همدیگه از

 ."کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

 .شدم سوار و کردم باز رو در. کرد ترمز پام جلوی مانی

 .سالم: مانی

 شده؟چی... سالم-
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 .میگم بهت بریم: مانی

 .افتاد راه و داد فشار گاز پدال روی رو پاش

 

 .داشت نگه رو ماشین شاپ کافی یه جلوی

 .نشستیم میز یه پشت و داخل رفتیم و شدیم پیاده هردو

 .خواستم آب لیوان یک فقط من و داد سفارش قهوه مانی

 .کنه کردن صحبت به شروع تا شدم خیره بهش منتظر

 مانی؟-

 !یاسمین: مانی

 .فهمیدم رو جریان کامل,زبونش از اسم این شنیدن با

 .ترکیه به رفتن برای یاسمین پشیمونی

 خب؟-

 .کرده کنسل رو ترکیه یبرنامه: مانی

 خواستی؟می که نبود چیزی همون این مگه-

 .خوامنمی رو باشه خاتون مرگ ترحم روی از که موندنی :مانی

 .میره دیگه سال چند تا باش مطمئن باشه ترحم روی از اگه-

 چی؟: مانی

 .کنسله کال   ترکیه یبرنامه زد، حرف من با یاسمین-
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 .ترحمه بازم: مانی

 خبر؟ چه تانیا از...باشی خوشحال باید تو مانی-

 گیری؟می من از رو سراغش: مانی

 نزد؟ تانیا از حرفی کردی، صحبت یاسمین با تو-

 شده؟ چیزی نه،: مانی

 .ندارم خبری ازش دیگه دیدمش، خاتون یخونه که باری آخرین از-

 چی؟ تلفنی: مانی

 .دهنمی رو هامپیام و هاتماس جواب-

 یخونه که وقتی از هفته یک بودم، شده کالفه

 خبری یچه هفته یک این تو و گذرهمی بودیم خاتون

 .بود کافی من پرتیه حواس برای مسئله همین و نبود تانیا از

 .بود مونده امتحانات پایان تا ایهفته یک

 اشمدرسه در دم تا حتی گرفتم، رو تانیا بودم،سراغ تونسته که هرجوری مدت این تو

 هاکالس سر و مدرسه تو هاستمدت گفتنمی همکالسی،هاش ولی بودم رفته هم

 .ندیدنش

 جریان در رو من شد ازش خبری اگر تا گرفتم، هم رو دوستاش از چندتا یشماره

 .بذارن

 بودم فرمول نوشتن مشغول امتحان یجلسه سر
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 پنجره به نگاهی. شد پرت حواسم ایلحظه برای که

 رو امتحان کال   شد باعث دیدممی که چیزی و انداختم

 شده خیره بهم لبخند با و بود ادهایست حیاط توی مدرسه فرم با تانیا. کنم فراموش

 .بود

 .کردم زمزمه رو اسمش ب**ل زیر

 از رو نگاهم شد باعث امتحان، مراقب صدای که بودم شده خیره بهش ایدقیقه چند

 .شدم نوشتن مشغول دوباره و بگیرم تانیا

 .نکردم سواالت از کدوم هیچ متوجه و نوشتم رو بود ذهنم تو که هرچیزی اینبار ولی

 .بیرون رفتم مدرسه از سرعت با امتحان از دبع

 دادم رو تانیا عموی یخونه آدرس و گرفتم تاکسی یه

 . نکردم توجهی زدمی صدا هم سر پشت رو اسمم که مانی به و

 از و کردم حساب رو کرایه.  عموش یخونه در دم رسیدم ساعت ربع حدود از بعد

 .شدم پیاده ماشین

 .زدم رو اشنهخو زنگ و وایسادم در جلوی

 .زدم رو آیفون دوباره و نداد جواب کسی

 .کرد باز رو در نفر یک باالخره تا زدم رو زنگ بار چند هم سر پشت

 .تانیا بزرگتر عموی تیام بود، آشنا برام اشچهره

 .بودم کرده صحبت باهاش تانیا یدرباره و بودمش دیده بار چندین
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 زودی به بود رارق اینکه و بزرگش پسر از همیشه اون ولی

 .زدمی حرف کنه ازدواج تاینا با

 .نبود همیشگی تیام اون کردم، دقت صورتش به

 دارین؟ خبر تانیا از سالم،-

 .بهم شد خیره و نزد حرفی

 ازش؟ نداری خبر! تیام آقا-

 .بود ترتلخ ریختن اشک هاساعت از که لبخندی. زد لبخند و کشید عمیقی نفس

 .افتاده تانیا برای اتفاقی که بود این کردمیم فکر که چیزی تنها به

 افتاده؟ تانیا برای اتفاقی بگین، چیزی یه تیام آقا-

 ...تانیا: تیام

 چی؟ تانیا-

 .شد خیره بهم فقط و کرد سکوت بازم

 داخل؟ نمیای: تیام

 کجاست؟ تانیا بگین فقط-

 .نگرد دنبالش دیگه: تیام

 چی؟ یعنی-

 .کن فراموشش همین، یعنی: تیام

 .بست رو در و گفت رو این
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! کنم فراموش همیشه برای رو تانیا باید چرا اینکه ی درباره سوال کلی و موندم من

 !شد تموم چیز همه یعنی

 !خبرمبی ازش من و هست ایدیگه چیز موضوع یا

 .دادنمی پسرش با ازدواج حتی یا تانیاو و من یرابطه زدن بهم از خبر تیام یچهره

 .بودن سرخ هاشچشم غمگینه، دادمی نشون اشچهره

 .بود تنش سیاه

 .نکنم نگاه قضیه این به منفی تا کردم سعی و کردم بیرون سرم از رو داشتم که فکری

 میون در مانی با رو بود گفته من به تیام که حرفایی و گرفتم رو مانی شماره تلفنم با

 .گذاشتم

 .کرد سکوت تلفن پشت لحظه چند برای

 .ذهنم توی اومد منفی فکر همون بازم

 آروم من اعصاب ولی آرومه چیز همه که باشم جایی خواستممی برگشتم، خونه به

 شلوغ جای یه چه باشم، خودم آروم و ساکت ی خونه تو چه.نداشت ای فایده و نبود

 ...دیگه جای هر یا مدرسه مثل

 بعد ماه دو

*** 

 .ندیدم رو گیزند خوش روی هاستمدت شم،می ناامید دارم کم کم

 خاک سر رفتم شدم بلند و فرستادم ایفاتحه زدم، زانو خاکش کنار و بستم رو چترم

 .فرستادم فاتحه هم او برای و خاتون
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 خاتون یخونه تو که باری اخرین از بعد هفته یک

 و فکرها اون. بود کرده خودکشی پسرعموش، با نکردن ازدواج خاطر به دیدمش،

 .نبود اشتباه منفیم تصورات

 جز ایچاره و بودم داده دست از همیشه برای رو، زندگیم افراد عزیزترین از نفر دو

 .نیست یکنواخت زندگی این به دادن ادامه

 .نداشت تعریفی هادرس از بعضی تو هم اشنتایج و بود شده تموم امتحاناتم

 .گذروندنمی باهم رو روزها بیشتر یاسمین و مانی

 .تانیا بود شده ذهنم و فکر تمام منم

 .بیام منم تا ماشین تو برو-

 .باشه: تانیا

 .بود شده موجودات اون جزء هم تانیا مرگش، از بعد بود، هم تانیا

 .ببینمش ذهنم با تونستممی تنها اما.بود کنارم همیشه

 .بود سردتر ایدیگه زسمتون هر از من برای امسال زمستون

 وجود بدون رو زمستون که سالیه اولین آشناییمون،امسال از قبل هایسال جز به

 یشومینه کنار شدنمون جمع هم دور خبریاز دیگه امسال.گذرونممی تانیا و خاتون

 زیرخروارها خاتون و تانیا امسال.نیست کردیممی که هاییشادی و خاتون یخونه

 .گذروننمی رو زمستونشون خاک،

 .دیممی ادامه تیمداش که ایعادی زندگی به هم یاسمین و مانی من،
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 تو رو خودش دوستش، بهترین دادن دست از خاطر به رو روزی چند یاسمین

 بذاره اتاقش از رو پاش از تا شد راضی مانی اصرارهای با و بود کرده اتاقشحبس

 .بیرون

 

Just gonna stand there" 

and watch me burn 

But that's alright, 

because I like the way it hurts 

Just gonna stand there 

and hear me cry 

But that's alright 

 ,because I love the way you lie 

I love the way you lie 

I can't tell you what it really is 

I can only tell you what it feels like 

And right now there's a steel knife 

 ,in my windpipe 

I can't breathe 
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 ,but I still fight, while I can fight 

As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight 

High off of love drunk from my hate 

It's like I'm huffing paint 

and I love it the more that I suffer 

I suffocate and right before I'm about to drown 

She resuscitates me 

 ,she fucking hates me, 

And I love it, wait 

Where you going 

 ,I'm leaving you 

No you ain't, come back 

We're running right back 

 ,here we go again 

"It's so… 

 

 رو ماشین عموش تانیا، مرگ از بعد. شدم پیاده ماشین از و کردم خاموش رو ضبط

 .نفهمیدم رو دلیلش هم زهنو و من به داد
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 .اتاقم توی رفتم و مبل روی کردم پرت رو پالتوم

 .بود روحش داشتم، تانیا از که یادگاری تنها

 یاندازه به بود اختیارم در که هم ماشینی حتی

 ارزشمند برام پیشمه، جا همه و همیشه که روحش

 .نیست

 .هاپرتی حواس و خوندن درس با روزها گذروندم،می تانیا یخاطره و یاد با هاشب

 تنها خوردم،می بست بن به که هاموقع میده،اینجور نشونم داره رو بدش روی دنیا

 .بود خاتون کنه آرومم تونستمی که کسی

 .کنهمی آرومم که دنیاست، این توی نبودن و کردن فکر نیست، خاتون که االن

 کرده صادر دنیا این به رو شورود حکم اندازه، از بیش کردن فکر تانیا، به کردن فکر

 .بود

 .رسوندم آسیب خودم به خودم هم باز

 که معلم صدای و کالس سر من وحواس فکر نبودن و ریاضی کالس سر معمول، طبق

 .کنهمی خارج افکارم از رو من و زنهمی صدا هم سر پشت رو اسمم

 .نیست کالس سر اصال   حواست مدتیه دانیال: دبیر

 .کردم سکوت فقط حرفش، این دربرابر

 رو کتاب به خیره و کردممی سکوت هامعلم جانب از هاییحرف چنین دربرابر همیشه

 .شدممی روم به
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 رو اسمم که شنیدم رو کسی صدای کالس از بعد

 که حالی در رو مانی و برگشتم. زدمی صدا

 .دیدم دویدمی و زدمی نفس نفس

 شده؟چی-

 .بپرسم اینو باید من: مانی

 .پرسب خب-

 ...خودتی تو همش روزیه چند... زهرمار: مانی

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 .دونیمی بهتر خودت... مانی خیالبی-

 باشی؟ دنیا این از خارج تانیا به کردن فکر با عمرت آخر تا خوایمی: مانی

 :گفتم داشتمبرمی قدم ورودی در سمت به که درحالی

 .آره بشم، مجبور اگه-

 .نداشتم لحظه اون در تانیا، و خاتون خاک سر رفتن جز جایی و شدم جخار مدرسه از

 .شلوارم جیب توی کردم رو دستام و کردم سرم رو سویشرتم کاله

 .شده سردتر قبل به نسبت هوا که بود ماهی یک

 بود مریض همیشه هوا این توی تانیا میاد یادم وقتی از

 خونه از وقت هیچ هم گرم لباس دست چند بدون و

 .کردمی ایجاد تضاد اون و من بین این، و زدنمی بیرون
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 گوشیم با و نشستم پارک هاینیمکت از یکی روی

 .دادم متن به رو حواسم تمام و کردم پلی رو آهنگی

 .شدم غرق افکارم توی بار هزارمین برای و گذاشتم هم روی چشم

 .کردم باز رو چشمام کنارمه کسی اینکه حس با

 طوسی هایچشم با پسری و انداختم کنارم به نگاهی

 .دیدم خودم کنار رو معمولی هیکل و

 .بستم رو هامچشم دوباره و نکردم توجهی

 ای؟عصبی-

 :گفتم و کردم نگاه بهش و کردم باز رو هامچشم

 بله؟-

 ای؟عصبی پرسیدم-

 چطور؟-

 .فقط پرسیدم-

 .کردم قطع رو آهنگ و دادم بیرون حرص با رو نفسم

 .نیستم چیزا این اهل من داداش برو-

 چی؟ اهل-

 .بدی بهم حالم شدن خوب واسه خوایمی که هرچیزی-

 بفروشم؟ مواد بهت خواستم من مگه میگی؟ چی-
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 .گینمی رو همین اولش همتون-

 !باشم؟ مواد اهل خورهمی بهم بنداز، من هیکل به نگاه یه داداش-

 بود معمولی هیکلش میگه، راست دیدم کردم نگاش یکم

 .ورزشکاره بود مشخص لیو

 .کننمی صدام حامی رفقا حامدم من خب؟-

 .دادم تکون رو سرم فقط و نزدم حرفی

 سینه به دست و چپم پای روی انداختم رو راستم پای

 .شدم خیره روم به رو به

 گی؟نمی رو اسمت: حامد

 .کننمی صدام دانی دانیال،-

 .کن تعریف خب... اوهوم: حامد

 رو؟ چی-

 !باشی کردن فکر غرق اینقدر شده باعث که چیزیهر : حامد

 

 .انداختم اشچهره به نگاهی و کردم هوفی

 .غرقم افکارم تو همیشه من-

 کنی؟می فکر چی به: حامد

 .هیچی به-
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 کنی؟نمی فکر هیچی به وقتی میشی، غرق افکارت توی چرا پس: حامد

 .کنیمی خندیدن به شروع بگم بهت پسر، خیالبی... هوف-

 .کنیمی فکر اینجوری که نکرده درک کسی من مثل هم رو تو شاید... بگو: مدحا

 .کردم کردن، صحبت به شروع و کردم اعتماد بهش

 گفتم بهش چیز همه یدرباره بینم،می ذهنم با که چیزایی و ذهنیتم یدرباره صحبت

 .کنه درک رو من بتونه نفر یک همین حداقل شاید تا

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و شد خیره همب هامحرف شدن تموم با

 داری؟ مشکلی همچین توهم پس: حامد

 چی؟-

 ...ولی همینجوریه منم رفیقای از یکی: حامد

 چی؟ ولی-

 .بود هست، که چیزی از بهتر حالش االن کرد،می گوش حرفم به اگه: حامد

 چیه؟ منظورت-

 به هم... نکنی توجه بینیمی ذهنت با که افرادی اون به کن سعی گفتم بهش: حامد

 زنه،می آسیب خودت

 به هاساعت از بعد و زنهمی حرف باهاشون مدت تمام. نکرد گوش... اطرافیانت به هم

 .میاد خودش

 نیست؟ واقعی دنیای تو یعنی-
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 وصحبتش خودش تا کنی صبر باید بزنه حرف اونا با بخواد هروقت ولی هست: حامد

 .شد مانعش نمیشه و کنه تموم

 :کردم زمزمه ب**ل زیر سکوت ثانیه چند از بعد

 .کنهمی صادر رو ورودشون حکم-

 :گفت بهم جواب در و شنید حامد تصورم برخالف

 دقیقا  : حامد

 .من به بدش تانیا-

 :گفت و درآورد زبون برام

 !دیگه کشیدی من یواسه... دمنمی-

 .ندارم شوخی کسی با هامنقاشی سر من تانیا -

 !دارم شوخی تو با هاتنقاشی سر من ولی: تانیا

 .گذاشت فرار به پا اونم و سمتش دویدم

 .گرفتم ازش رو برگه و گرفتمش زدن هم به چشم یک تو

 !میرم کش نقاشی تا چند ازت بعدا  : تانیا

 .کردم باز رو هامچشم ثانیه، چند از بعد و فشردم هم روی رو هامپلک

 .شدم بودم، بانیشون و باعث دمخو که موجوداتی درگیر هم باز! دوباره

 ذهنم با تنها. نبود واقعی تانیای دیدیم،می من که تانیایی. نبود اینجا تانیا

 !دیدمشمی
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 کردممی پیدا یقین داشتم کم کم. هامچشم با حتی نه

 5 ساعت از. بود دقیقه 30 و 7 ساعت انداختم، نگاهی ساعت به. شدم دیوونه که

 .بودم درگیر

 خونه، توی. زدممی حرف نبود دنیا تویاین اصال   که کسی با داشتم منی و ساعت 2

 .دیدمی رو همه ذهنم اما شدنمی دیده چیزی هیچ

 بود شده صادر دنیا این به ورودشون حکم که کسی هر

 .ببینم تونستممی ذهنم با رو

 .گرفتم تماس حامد با و برداشتم رو تلفنم

 :داد جواب بوق چند از بعد

 ؟بله: حامد

 .سالم-

 خوبی؟ سالم،: حامد

 ...راستش نه،-

 شده؟ چی: حامد

 .ببینمت باید-

*** 

 .گذاشیم قرار دیدیم، رو همدیگه بار اولین برای پیش هفته سه که پارکی همون توی

 .موندم حامد منتظر و نشستم بودن، شده خیس بارون خاطر به که هاییچمن روی
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 .بود ذهنی موجودات اون شپی ذهنم و فکر تمام و بود گوشیم توی سرم

 .گرفت قرار هامچشم روی پشت از دستی

 . انداختمش هاچمن روی و کشیدم خودم سمت به رو طرف و گرفتم رو هادست

 شکمش روی رو هاشدست. بود حامد شدم متوجه تازه زمین، روی افتاد وقتی

 .شدم خیره بهش تعجب با منم و کرد خندیدن به شروع گذاشتو

 دی؟خنمی چرا-

 !کاری رزمی دونستمنمی: حامد

 !دیوونه-

 !بیرونه موهات نصف: حامد

 .بزنیم حرف باید کنارم بشین بیا... ادببی-

 :کرد خوندن به شروع ریتم با

 .کنارم بشین بیا آخ کنارم، بشین بیا: حامد

 .زد زل هامچشم توی و کنارم نشست

 .خوردم رو بابات ارث انگار بهم، نزن زل اونجوری-

 .بگو بابا خب: مدحا

 .گفتم بهش امروز یدرباره رو چیز همه

 .کردم تعریف براش کامل رو دقیقه 30 و 7 تا 5 ساعت از

 .زد زنگ نفر یک به و درآورد رو تلفنش شد، تموم که هامحرف
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 :گفت و شد بلند زمین روی از شد تموم که تماسش

 .شو بلند-

 ریم؟می کجا-

 .تهران بام: حامد

 .شدیم سوار و رفتیم ماشینم سمت به دو وهر شدم بلند. نکردم فتیمخال حرفش با

*** 

 !باش مراقب دانیال: حامد

 .کردم زدن قدم به شروع و نزدم حرفی

 قدم شب نیمه تا و اومدیممی اینجا به باهم هاشب بیشتر تانیا، مرگ از قبل

 .زدیممی

 .نکردم احساس زندگیم توی رو آرامش ایلحظه مرگش از بعد

 بکشم بیرون باتالق این از رو خودم تا کنه کمکم بتونه مانی تانیا، از بعد کردممی کرف

 که نبود کسی مانی اما

 .برن ایران از یاسمین با زودی به بود قرار و کنه درک رو مسائل اینجور

 دانیال؟: حامد

 بله؟-

 هنتذ ولی اینجایی خودت!نیست حواست اصال  ... شهمی بدتر داره وضعیتت: حامد

 !دوره اینجا از خیلی
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 !شدم دیوونه-

 .نشدی دیوونه تو... بکنی رو سعیت باید: حامد

 .حامد شدم-

 دیدنشون به قادر هاتچشم که بینهمی رو چیزهایی ذهنت فقط... نشدی: حامد

 .نیست

 .بود پام زیر شهر تمام شدم، خیره روروبه به

 .بدم پس رو تاوانش باید هم حاال... کردم صادر رو ورودشون حکم خودم-

 .کنممی کمکت من: حامد

 !شهنمی تونم،نمی اما...کردی خیلی هفته سه این توی تو-

 .باش امیدوار یکم دانیال، شهمی: حامد

 .کنم صادر دنیا این از رو خروجشون حکم تونمنمی وقت هیچ-

 !مطمئنم من... تونیمی: حامد

 جسمم برم، که جا هر. بودم درگیر عمرم آخر تا. شهنمی بودم مطمئن. نزدم حرفی

 ...دوره اونجا از خیلی روحم ولی هست

 .کردم پلی رو آهنگی و درآوردم جیبم توی از رو تلفنم و نشستم

 

 اذیتم کرده خیلی که خدایی نام به"

 وضعیتم دیده بوده بام که اونی نام به
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 تلخه همیشه که است حقیقت این

 طبیعتا دونیممی هممون

 وصیتم گفتن   واسه بسه ساده بیت   یک

 و بغضت که جا اون

 تکون خورد چی یک درونت در

 اون قفل نشستی هنوز بینیمی خودت به میای

 هاتخنده بود دل ته   از که روزها

 داری چیزی بفهمی شدمی صدات از

 باد به رفت اما هات،لحظه ساختن   واسه

 ما سهم کوری گره و ماست بخت این

 سپیده تا شهنمی وا که

 داداشم سخت باقی فکر

 باز برگرده آخر روز اینکه آرزوی

 دیداره آخرین که

 و باد رقص و خشم و بغض با

 تو باز ترانه، با باران باز

 من عکس سجده بعد و سکوت با

 برادرم هایدست تو قنوت با شهمی باز که
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 من میرم که باورم شهنمی اصال

 یاورم یگانه مومن شهنمی

 ثانیه هر نشه مزاحم دلیلبی هایبغض که

 بعد به این از شرمندم من

 خالیه پشتت اگه

 رو خاموشت فریاد یادته بخیر یادش

 رو آغوشت کردی دریغ دعوامون بعد   که

 پیشتم لحظه هر اونجا از اما میرم من

 چکنمی چرا هاتاشک کردی بغض نبینم

 خوریمی تکون چرا ببینم داداشی وایسا پاشو

 باش ممحک مرد کوهی تو سردته

 که لرزهنمی کوه

 خودتی بعد به اینجا از

 یادمه مونهمی ازم که چیزی

 میشه فراموش اونم که

 آدمه هر خصلت این

 فکرش با حتی میشه باعث که

 بره هوش از عقلت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Daniall|  کنم می صادر را ورودت حکم رمان

 

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

 

101 

 

 شدی تنگم دل روزی یک اگه

 بده گوش رو آهنگ همین

 عزم تا صد با نوشتم که

 همین یادگاری بمونه

 ازت داشتم خواهش یک عمرم تو

 زمین زدی رو روم که

 پاکتم قلب تو هم مرگم بعد حتی دونممی من

 خاکتم بینیمی مشتی اما دیدنم به میای

 مونده االن که خاطرمه این

 بنویس فقط من بعد و عکس قاب تا چند بغل  

 من جای به خط یک روزی

 شده هام غم شاهد که بذار ت رَکی خاکسپاری سر  

 گوشیم شاهین لیست   پلی تو

 شده تمام اعرش

 پارک بری تنهایی تونیمی خواستی اگه

 و نیمکتمون و فکر بهم بکنی و

 شه پلی بزار رو مومن همیشه یاور

 همیشه مونممی گفتم
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 باز رفتم و شد بدقولی

 خوامنمی هم تبریک دیگه

 ماه بهمن یکم   و بیست

 هوا بی گیرهمی دلم و میاد بارون وقتی دیگه

 اینورا دهینم آنتن بیا پاشو گمنمی

 تو گیمی کی به رو اینا

 خب چینیمی چی واسه رو هاکلمه

 یادته رو تهش مگه گرفتی آلزایمر

 هیچی شد چی دیدی

 دیگه سری یک پ ی اونم موندی تنها تو

 دیده کسی تو مثله و طرف اون انگار نه انگار

 باروتن حکم اینا ترآروم کام باز که

 !"زد بارون وای ای تابوتم توی دید خدا

 

 .شدم بلند کردم قطع رو آهنگ

 کجا؟: حامد

 .دممی پیام بهت شب... مدرسه برم باید فردا-

 ظهره؟ االن: حامد
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 .نیار درش دماغم تو از گفتم اشتباه کلمه یک من حاال خب-

 .سالمت به برو باشه: حامد

 برسونمت؟ خوایمی-

 .باشم تنها خواممی نه،: حامد

 راه خونه بهسمت و شدم سوار ماشین، پیش گشتمبر  و کردم خداحافظی حامد از

 .افتادم

 .گذروندم بود، جدا دنیا این از که روحی و بود تخت روی که جسمی با رو شب

 

 !داره کم چيزی يک کردی، درست که محلولی دانيال: حيدری

 .نداره کم چيزی هيچ نوشتم، دفتر تو رو دستورات یهمه -

 مطمئنی؟: حيدری

 .بله-

 :گفت آروم و شد نزديک بهم

 !نيستی نرمال اصال   روزها اين شده؟ چيزی -

 .درگيره ذهنم يکم فقط... نشده چيزي نه-

 .بود درگير ذهنت مياد يادم وقتی از: حيدری

 .گذاشتم ميز روی رو بود دستم که محلول
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 و برداشتم رو امکوله. گذاشتم کمد توی رو همه و کردم جمع رو آزمايشگاه هایوسايل

 :گفت و گرفت رو دستم حيدری آقای که بيرون برم کالس از خواستم

 !کنی درست اشتباه رو محلول يک نديدم حاال تا! نيستی قبل مثل پسرم، دانيال-

 .ميشه درست ديگه روز چند يک تا... درگيره ذهنم فقط که، گفتم-

 .رفتم بيرون کالس از و کرد ول رو دستم

 داشتن کالس اهاولی سال فقط و بود شنبه پنج امروز

 .بودم اومده مدرسه به حيدری، آقای به کمک برای من و

 .بايستم حرکت از شد باعث صدايی که رفتممی در سمت به سالن، توي

 توکلی؟ آقای: دانايی

 .بود مدرسه مدير. برگشتم صدا سمت به

 دانايی؟ آقای بله-

 .بزنيم حرف بايد دفترم، تو بيا: دانايی

 .چشم-

 !نشستم دانايی آقای روی به رو درست صندلی، يک روی و شدم دفترش وارد

 !راضيه ازت خيلی حيدری آقای شنيدم ميرن؟ پيش چطور هادرس: دانايی

 :دادم جواب سرد و خشک

 .دارن لطف ايشون-
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 سر گويا هستناما راضی درستون وضعيت از هامعلم توکلی، آقای ببينيد: دانايی

 !هست ایديگه جای حواستون شما کالس

 .دارم درگيری کمی من... بله-

 درگيری؟ جور چه: دانايی

 .ذهنی درگيری-

 کنيد؟نمی صحبت مدرسه روانشناس با چرا: دانايی

 .نيست نيازی-

 .کنيد جمع رو حواستون بيشتر صورت، هر در: دانايی

 نداريد؟ ایديگه امر... چشم-

 .بری تونیمی جان، پسر نه: دانايی

 .زدم بيرون دفترش از خداحافظی، از بعد و شدم بلند صندلی روی از

 .شدم حياط وارد و رفتم خروجي در سمت به

 .بودن انداخته راه دعوا حياط اول،توی سال آموزهایدانش

. کردم خبرش با افتاد،می حياط تو که هايی اتفاق واز رفتم مدير دفتر سمت به سريع

 رفت حياط به مدير

 .فرستاد دفترش به رو تنداش شرکت دعوا توی که کسايی یهمه و

 هامپرتی حواس به کمتر هامعلم تا بخونم درس يکم تا کردم سعي و برگشتم خونه به

 .بدن گير
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 رو اسم،تماس به کردن نگاه بدون و آوردم بيرون کتاب توي از رو سرم تلفنم صداي با

 .کردم وصل

 بله؟-

 .معرفتبی ای سالم: مانی

 تو؟ يا معرفتمبی من! سالم عليک-

 کالس سر يا ایديگه عالم يک توی يا. بينمنمی مدرسه توی رو تو اصال   که من: مانی

 .هستی شيمی

 .دینمی جواب هم تلفن و مردی انگار میری که هم خونه

 !مانی درگيرم خدا به-

 داری؟ بچه داری؟ زن چی؟ درگير: مانی

 !دارم بچه و زن کن فرض تو-

 !نکردی دعوت رو من کردی ازدواج! ديگه معرفتیبی ميگم: مانی

 .کردم ازدواج نامحسوس خيلی ديگه نه-

 .شدی آشنا پسری يک با بودی گفته ها،صحبت اين خيالبي حاال: مانی

 چطور؟ حامد؟-

 .ببينمش خواممی: مانی

 .بزن حرف باهاش خودت فرستم،می براش رو شمارت-

 .باشه اوکی: مانی
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 شد؟ چی برنامتون... راستی-

 .نمیرم که من ترکيه؟: مانی

 نميرم؟ چی يعنی-

 !ترکيه برم کنم ول رو رفيقم: مانی

 يک تا زنیمی زنگ بهم شب هر! خبری؟بی اينجا از اونجا بری مگه نزن، الکی حرف-

 .نبينم بد خواب رو شب موقع

 .برم خوامنمی کل در خب ولی کردی اشاره خوبی ینکته به آخ آخ: مانی

 چرا؟-

 !بذارم تنهات تونمنمی فعال دانيال: مانی

 !نکن خراب من مثل   آدمی يک خاطر به رو هاتبرنامه گفتم بهت بار صد-

 ...خب: مان

 .میری ياسمين با تابستون نزن، حرف-

 .شدم خوندن درس مشغول ودوباره کردم قطع رو تلفن

 دارم،نتونستم که ذهني خاطر به رو بقيه و بودم فهميده رو کتاب درس   چند تنها

 !زد سرم به کریف. بخونم

 .کردم عوض رو هاملباس

 .زدم بيرون خونه از و برداشتم رو ماشين سويیچ و تلفن

 .افتادم راه تانيا عموی یخونه سمت به و کردم روشن رو ماشين
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 يک فقط نداشتم، مشکل سرما با کال   که منم. باريدمی هم بارون و بود سرد هوا

 .بود تنم سويشرت

 .رسيدم ساعت نيم حدود از بعد

 .زدم رو در زنگ و شدم پياده ماشين از

 .کرد باز رو در ساله 20 حدودا   دختر يک

 هستن؟ اشرفی آقای سالم،-

 شما؟... بله: مينا

 .هستم آشناهاشون از-

 .کنيد صبر لحظه يک: مينا

 .برگشت اشرفی همون يا تانيا عموی با دقيقه چند از بعد و داخل رفت

 .کرد عوتد خونه داخل به رو من اشرفی

 دليلش تنها! کيه بدونم بودم کنجکاو خيلیهم و کيه دختر اون بودم نفهميده هنوز

 .بود تانيا به ظاهريش همشباهت

 .بود عمارت به شبيه بيشتر کردن،می زندگی توش که ایخونه

 .حياط توی درخت کلی و بزرگ خيلی حیاط يک

 .بود هاشونمهمان برای دوم طبقه و بود طبقه دو خونه

 .نشستم تانيا عموی روی به رو ها،مبل از يکی روی

 !اينجا بيای نداشتی سابقه دانيال؟ شده چيزی: اشرفی
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 !بزنم حرف باهاتون پسرتون یدرباره خواممی-

 انتقام عموش پسر از بخوای که نيست درست ديگه و مرده تانيا دانيال، ببين: اشرفی

 !بگيری

 تونستيد چطور بود، برادرتون از يادگاری هاتن تانيا... شده مرگ باعث عموش پسر-

 !باشيد؟ تفاوتبی مرگش به نسبت

 !نبودم تفاوتبی بهش نسبت من: اشرفی

 به مجبور بايد چرا اصال   کرديد،می برخورد پسرتون با نبوديد اگر. هستيد و بوديد-

 يزتره؟عز  براتون ایديگه کس هر از تانيا داشتيد ادعا اينقدر که شما کنين؟ ازدواجش

 خواست دلم بوده، خودم یزاده برادر اصال   پسر، ببين! شده دراز زبونت: اشفری

 .کنم مجبورش

 .بود ريخته آتيشم تويگی هيزم حرفش اين

 :گفتم بلند صدای با و شدم بلند مبل روی از

 داريش نگه مسئوليت کردی جابی بشی، قائل ارزش واسش تونستینمی آقا، ببين-

 !کردی قبول رو

 !بقيه حال به وای ارزشه،بی برات زادت برادر که تو آخه د  

 .رفتم بيرون خونه از حرفی هيچ بدون

 .نداشتم رو جا هيچ یحوصله

 .کردمی پخش برام کالمبی اهنگ يک تانيا شدم،می عصبی که وقتی هميشه

 .نگفت بهم رو اسمش هم وقت هيچ
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 هاتتنهايی توی کنی عیس که گمنمی"  گفتمی پرسيدم،می رو اسمش وقت هر

 ."نشی عصبی

 .دونستمنمی رو اسمش هم هنوز

 .بود ياسمين دست   مدت اين توی! افتادم تلفنش ياد  

 .گرفتم تماس ياسمين با و درآوردم جيبم توی از رو گوشيم

 الو؟: ياسمين

 .سالم ياسی الو-

 خوبی؟ سالم،: ياسمين

 پيشته؟ تانيا تلفن ياسی... ممنون-

 خوايش؟می ،آره: ياسمين

 !بگيرم ازت بيام کجايی بگو... آره-

 .ميارمش برات خودم بيرونم، من: ياسمين

 .ممنون باشه-

 .بياره برام رو تلفن ياسمين تا موندم منتظر و کردم قطع رو تلفن

 .کردم باز رو در و رفتم آيفون سمت به و شدم بلند مبل روی از در، صدای با

 .سالم: ياسمين

 :گفت و داد دستم به رو گوشی

 .امانتيت اينم-
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 امانتيم؟-

 تو به گفت و داد من به رو تلفنش مرگش از قبل روز يک تانيا راستش... آره: ياسمین

 ...مدت اين تمام من و بدمش

 !داشتی؟ خبر تو ياسی؟ چی يعنی چی؟-

 بهم داد رو تلفنش فقط... بکشه رو خودش خوادمی نداشتم خبر کن باور: ياسمين

 ...و

 نشدی؟ کنجکاو تو يعنی-

 !فهمیمی فردا گفت ولی... ازش پرسيدم: ياسمين

 :گفتم و رفتم کنار در جلوی از

 .داخل بيا-

 .بيمارستان برم بايد ممنون نه: ياسمين

 بيمارستان؟-

 .کرده تصادف( عموش پسر) شايان گفت زد زنگ بهم عموم زن آره،: ياسمين

 .باشه خب خيله-

 .دانيال خداحافظ: ياسمين

 .سالمت هب-

 .رفتم اتاقم به و بستم رو در
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 رو هاشآهنگ ليست. شدم تانيا گوشیه توی گشتن مشغول و نشستم تخت روی

 "دانيال" کرد جلب رو توجهم که رسيدم اسمی يک به. کردم رو زير کامل

 .بود آهنگ همون. کردم پلي رو آهنگ

 .کنم کنترل رو اعصابم بتونم تا شده باعث هميشه آهنگ اين

 .دادم آهنگ به رو حواسم تمام و بستم رو هامچشم

*** 

 رهايی آزادی،"

 مشکالت از فرارب

 رنج و درد پايان

 زندگی از جديد فصل يک شروع

 !جديد حس يک جديد، دنيای يک

 آزادی

 رهايی

 .خوابيدم تخت روی و خاموشکردم رو چراغ. رفتم اتاقم به و کردم خاموش رو تلویزيون

 درگير خودم افکار   و موجودات اون با هم باز هميشه، مثل   و شدم خيره سقف به

 .شدم

 کنه؟ پيدا ادامه خواستمی وضعيت اين ک ی تا

 باشم؟ درگير ذهنم با من بود قرار ک ی تا
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 !دورتر؟ خيلی روحم و باشه جسمم بود قرار کی تا

 هرا دنیا این به که موجودات همچنین و وحامد موندم من و ترکیه رفتن یاسی و مانی

 .دادم

 تهران به تعطیالت پایان از بعد روز دو و شهر بیرون بودیم رفته حامد با رو عید

 .برگشتیم

 هیچ من و شدمی زیاد تعدادشون روز به روز شد،می صادر حکمشون که موجوداتی

 .نداشتم ذهنم روی کنترلی

 .نبود خودم دست هم خوابیدنم حتی

 .گرفتم تماس حامد با صلهبالفا و خونه برگشتم مدرسه از بعد امروز

 دانیال؟ جانم: حامد

 .شممی روانی دارم حامد-

 شده؟ چی: حامد

 حس بره،می خوابم زوربه هاشب. کردم ول رو مدرسه... ندارم رو هیچی کنترل دیگه-

 !کنهمی کنترلم داره نفر یک کنممی

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد حامد

 !دانیال وای -

 شده؟ چی-

... کنترلشونی تحت... آخرش از اینم! نکن توجه بهشون گفتم بهت چقدر: حامد

 کردی؟ ول چرا رو مدرسه
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 !نیستم کالس سر اصال   من نداره، ایفایده نرفتنم و رفتن-

 !بگم؟ بهت چی: حامد

 .آخرشه گفتی خودت-

 کردی، صادر رو ورودشون حکم که همونطور... داره راهی یک چیزی هر! نه: حامد

 !کنی صادر باید هم رو خروجشون حکم

 !دیگه کشمنمی... تونمنمی-

 .هستم حرفم سر هنوزم کنم،می کمکت گفتم پیش ماه چهار: حامد

 .خوابیدم تخت روی و کردم قطع رو تلفن

 دیگه من. شممی غرق افکارم توی همیشه، مثل

 .ندارم سودی هیچ ام،فایدهبی نیستم، آدم یک

 .باشم داشته متونمی که ایهفایده تنها من مرگ

 .شدمنمی متولد وقت هیچ کاش ای

 .کنممی کمکت که گفتم بهت... نگو رو این: حامد

 !دانیال کنارتیم: تانیا

 .میدم ترجیح کنارشون در بودن به رو مرگ

 کاش ای یا و شدمی ترکوتاه کمی من عمر کاش ای

 خودمم اب حتی! میدن نشون واکنش بهش کنممی فکر که چیزی هر به االن همین

 .کنم خلوت تونمنمی دیگه هم
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 شدم تو درگیره من"

 کیه؟ پیشه فکرت تو

 نیست دومینو بازی این

 زندگیه رسم این

 بیوفته بهتر فاصله بینمون اگه برو

 بخوام اینجوری تورو

 گفته؟ کی زده کی و حرف این

 میشی فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی شفرامو

 گیر گوشه مودو بعد و میشی تنها روز یه

 میشی فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی فراموش

 گیر گوشه مودو بعد و میشی تنها روز یه

 میشه مدلت مدلمی

 میدم اس صبحش بری شب

 میشم چ ت و خُل نباشی
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 دارم پ یستو یول کردی کات االن

 دارم تکستو نده تکست دیگه

 چیزی هر با ونصفت کردمنمی عوض

 نه باشم خُب حیف االن ولی

 همیم واسه تهش گفتی یادته

 بعدیتم پرواز میای باشی زمین هرجای

 زدی وحرفات که تو نیس مهم

 باالجبار نمیدن جواب حرف

 تلگرام منو نکن پین بیخودیم

 جام گرفت دیگه یکی االن ولی بردم دلتو من

 میشی فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی فراموش

 گیر گوشه مودو بعد و میشی تنها روز یه

 میشی فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی فراموش

 گیر گوشه ودوم بعد و میشی تنها روز یه
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 است دیگه یکی پیشه دلت

 رحمبی بشیم بهم باید

 شدم درگیرت اینجوری اینکه من

 میرم نی حیف بهم بگو

 رحمبی اندازه یه روزام بدترین با بودی

 "میرم باشه میرم باشه

 (میرم باشه)

 بودم تو واسه من چون برو آره

 وحرفات کال   فهممنمی حتی خودم واسه نه

 صدتا ورمد االن بشن جمع

 شممی جدا آره خُب

 شب یه ودکا ت ک دوتا

 هم دنبال گردیممی شهر کجای   دوباره

 هم برای اتاقامون کادو دوتا شد

 چشمام تو معتاده بازو و قرص

 رفع بشه صبح تا من چشم تو کن باز

 برفی آدم پوستت رو

 رفتیم باهم هرجایی نرو من بی پس بازم تو ساختم
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 یمیش فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی فراموش

 گیر گوشه مودو بعد و میشی تنها روز یه

 میشی فراموش میشی فراموش

 کی آغوش   توو باشی کنهنمی فرق روز یه دیگه

 میشی فراموش میشی فراموش

 "گیر گوشه مودو بعد و میشی تنها روز یه

 

 گوشی از که آهنگی به و زدمیم قدم پرتگاه ب**ل آروم

 .دادممی گوش شد،می پخش حامد

 !دانیال؟: حامد

 .کردممی زمزمه ب**ل زیر رو آهنگ و نکردم توجهی

 

 بشم فراموش منم روزی، یک باالخره شاید"

 شنمی فراموش هاآدم یهمه روزی، یک باالخره

 به رو بودن اشگذشته توی که افرادی کس هیچ و

 !"شنمی فراموش اینجوری زنده هایمآد نمیاره یاد
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 .نیستن زنده که هاییاون حال به وای

 !شنوی؟می دانیال: حامد

 !شممی فراموش روزی یک منم-

 .کنمنمی من کنه، فراموشت هرکسی... نکن اشتباه: حامد

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...رفیق-

 و بام یلبه روی نشستم. زد لبخند هم او

 نشست کنارم حامد. شدم خیره ودب پام زیر که شهر به

 .گرد نگاه هامچشم تو و

 !داری قشنگی هایچشم: حامد

 !عادیه کامال   من هایچشم چی؟-

 !قشنگن ولی: حامد

 :گفتم و اششونه روی زدم محکم

 !نزن حرف دخترها مثل! اه-

 .نزد حرفی دیگه و کرد ایخنده تک

 30 و 11 انداختم، دستم روی ساعتبه نگاهی. بود زیاد ارتفاع کردم، نگاه پایین به

 .دقیقه
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 .بود بسته رو هاشوچشم بود داده تکیه دیوار به من، از تر دور حامد

 حامد؟-

 داداش؟ جانم: حامد

 کنی؟نمی فراموشم جدی-

 بری؟ خوایمی جایی مگه حاال... هرگز: حامد

 .انداختم پایین به ایدیگه نگاه

 میرم، که جایی شاید. کنم ترک رو حامد بود قرار! آره

 کردم تلف رو زندگیم نباشه، موجودات اون از خبری

 وضعیتم که کردممی بینی پیش اول همون از اگر

 !کردممی پیدا بهتری راه شاید میشه، اینجوری

 ،بودم خودم دنیای تو رو سال 18 این کل

 گشتی،می هم رو شمسی یمنظومه کل اگر که دنیایی

 .بودم خالقش خودم که اییدنی کنی، پیداش تونستینمی

 خلق رو ایدیگه هایبنده آخر در و بودم اشبنده خودم

 !هستم اونا یبنده من حاال و کردم

 !کردم پیدا فرار برای راهی باالخره! دارم آزادی حس

 !نکردم صادر رو خروجشون حکم و ندادم شکستشون! نشدم موفق

 !حامد   نبودنم از بعد نگرانیم تنها بدمو نجات رو خودم تونستم اما
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 زد،می صدا مدام رو اسمم. پیچیدمی سرم توی صداش

 .بودم نشنیده رو اشگریه صدای حال به تا

 !نداشتم برگشت برای راهی من اما

 !کنه نمی فراموشم وقت هیچ گفت

 !هامرده حال به وای شن،می فراموش زنده هایانسان

*** 

 

 

 .ممنونم کردید، دنبال هاشبدی تمام با رو رمان این که شمایی همه از! عزیز دوستان

 اشخاص و جزئیات تمام اما! شده نوشته واقعیت اساس بر رمان که بودم کرده ذکر

 .نداشتند خارجی وجود تانیا شخصیت جمله از آن

 که است عجیبی نظر به اتفاقات و موجودات آن به مربوط تنها داستان، بودن واقعی

 .افتدمی دانیال اصلی، شخصیت برای

 بر و نکرده پیدا موجودات آن از فرار برای راهی هنوز داستان شخصیت واقعیت، در

 !است زنده همچنان دانیال شخص رمان، پایان خالف
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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

  

 

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 دخترعلى|  شكسته سر گل رمان

 I.yasi( | دوم جلد) زرد رمان

 Pari rahm|  تو برای قلبم رمان

https://forum.1roman.ir/threads/23598/
https://forum.1roman.ir/threads/43511/
https://forum.1roman.ir/threads/44589/
https://forum.1roman.ir/threads/17819/

