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رمان من عصبانی

 

 

 

 نیستم عصبانی من:رمان نام

 .  اوست از دارم چه هر که دوست حضرت نام به

 وطنز عاشقانه: رمان ژانر

 نویسنده اول قلم

 NaFaS.A:  نویسنده

 که یدختر شیطونه و ساده دختری ست، یسنا زندگی سرگذشت من رمان:خالصه...  خوش پایان

 زندگی های حقیقت از بعضی از ترجیحا

 سر نقصی هیچ بدون و کامل و درست را خودش های پازل سرنوشت آخر در اما کنه می فرار

 در آنجه و گذارد می جایش

 های نیتعصبا از پر مسیری در یسنا و پیوندد می حقیقت به بوده دلخسته عاشق آرزوی گذشته

 پر مسیری در و توخالی
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 فقط هایت تجربه که زیباست...  هستم عاشقت چقدر من بدانی که زیباست...  گذارد می قدم عشق از

 مهربان قلب دیار از ای ملکه...  هستم ملکه یک من...  نیست چیزی کم...  باشم من مختص وفقط

 در قلبت کلید که ای ملکه...  هستم ملکه بازهم من برسد زمین به آسمان اگر حتی...  عاشقت و

 ... دارد کلید یک فقط من دل است عجیب اما...  اوست دستان

 عصبانی نم...  هستم ورودت منتظر بم قل بزرگ پادشاه ای...  است خودم دستان در هنوز اما

 ... نیستم

****** 

 امالکی زاد نیک آقای که آوردم سرموباال شه نمی بسته چرا بابا ای میرفتم ور کفشم بند با داشتم

 از رو خونه که کوچه سر

 رویی به رو واحد در پوالست خر اون از بود معلوم پسره تیپ از بود ایستاده یآقا یه با گرفتم اون

 آیا تو رفتن کردن باز

 هه هه هه( هخند زیر زدم الکی خودم برای مجسمم کردن فکر حتما بدونم ندیدن؟چه را من دو این

 داشت خنده

 دیگه میگم راست چیه:وجدان.  اومد دوباره وجدان این -

 مگه من ببخشید -.  تو برای نه خندیدم خودم واسه من اصال بود، درست حرف کجای بابا نه:من

 همیشه من -!  میگی راست وای ای -.  دیوانه دیگه خودتم ،منم خودم برای گی می که خالتم پسر

 بریم تا باال بیاد موندم منتظر زدم رو آسانسور دکمه شدم دیوانه کنم فکر خدا وای!(  گم می راست

 خودم با برسیم گیمونزند کارو به

 کوروشی؟؟؟ خانم: کرد صدام نفر یه...  ن نداره من مثل دنیا:خوندم

 مونده کم یدار آستینت تو سوتی برای چیزی یه همیشه زنی؟ نمی گند کی تو_ زدم گند وای ای) 

 بشه ثبت توگینس

 خوبید؟ سالم یدببخش وای زاد؟؟؟ای نیک آقای بله -!(  ایش–! میتونی تو کن تالش

 خوبید؟ شما ممنون بله:گفت منه سوتی از ای نشانه که ای مسخره لبخند با

–! سیرکی دلقک شبیه چون-چرا؟؟؟ –! بگیره خندش باید هه–! ها گرفته خندش بد معلومه( بله -

 )ایشششش

 بشینه اینجا یخوادم و اومده خارج از تازه دهقان آقای این میگفتم داشتم کوروشی خانم بله:زاد نیک

 میخواد کوروشی خانم -... ! بشینه بیاد خب:گفتم کنارو رفتم کردم نگاه پامو زیر...اینجا بشینه -... 

 رویی، روبه حدوا داخل رفت سریع بود، شده قرمز!...  پاتون زیر نه بشینه شما روبرویی واحد تو

 این چرا! دومم سوتی اینم هه هه هه! شد نیاز دستشویی کنم فکر
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 میشد ای دقیقه 10.  پایین رفتم پله راه از و آسانسور در به زدم لگد یه ؟یاد نمی باال آسانسور

 همیشه مثل شدم، سوار اومد تاکسی همینکه ایه مسخره روز مطمئنم امروز بودم تاکسی منتظر

 برای

 حساب رو هکرای رسیدم وقتی بودم راه تو ساعتی ،نیم کنم چکار که میکردم ریزی برنامه خودم

 داخل رفتم سریع کردم

 4 شد اعثب گندم شانس همیشه مثل باال رفتم دادم گرمی سالم بود هم مسنی مرد که نگهبان به

 باال برم خودم رو طبقه

 با شد وبخ شد پرت من میشه چیزا خیلی باعث من گند وشانس خوردم لیز که بودم رسیده تقریبا

 با{ن*س*ا*ب

 نظرم به اما شدم نابود البته یشدمم نابود وگرنه افتادم"} نفس"گلم دوستای از معذرت عرض

 میگم!(جورم چه میگذره

 ...)بابا روب –! جان وجی ببند رو گاله -! کنی نمی باور هستی چلفتی پا دستو

 اگه دمکر فکر لحظه یک خوند می لب زیر آوازی و میکشید تی داشت احمد عمو کردم باز درو

 چی بخونه رو تتلو آهنگ

 خوبی؟؟ جون عمو سالم -:  گفتم و فتمگر رو خندم جلوی زور به میشه

 بال شیطون چجوره حالت تو خوبم دخترم سالم -

 که فضول–! تسر به زد ریاست فاز باز( نشستم ریاستم صندلی رو رفتم...  مرسییییییی خوبم -

 دیگه– کلک فهمیدی کجا از–! ها تویی میگن

 بود سالی یک شد جمع چشمام تو شکا افتادم مادرم یاد لحظه یه میکردم چک رو وقتا داشتم) دیگه

 بودم اومده که

 از امان لیو بخونم بکشه دلم شاید که هفته در ساعت یک اونم خونی خر و دانشگاه برای تهران

 در خب رجیم شیطان

 بود جدی یلیخ من تصمیم بود،اما خوب وضعش پدرم بشم ستقل م یکم تا کردم پیدا کارم مدت همین

 نگفت چیزی

 یک البته بود وزیدلس آدم کال کنم کار من خواست نمی کرد گریه کلی مادرم اما بود یمنتق آدم پدرم

 خاصی اخالقیات

 پر آدم کال میکنه یزندگ آلمان تو اما دارم یاسین اسم به بزرگم داداش یه مامانا بقیه مثل داشت هم

 که منم بچم کاریه

 فقط بگم ایدب دیگه شده شروع گاهمدانش وکالته هم دانشگاهم رشته و سالمه 23 خونه سبد سر گل

 تا دیگه سال یک
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 تموم کارم تقریبا... نیست ای ساده کار هم بودن منشی باشم داشته زمان مدیریت باید درسم اتمام

 باز در که بود شده

 اما بود کیلو مجد و بودم حقوقی دفتر یه منشی من داخل اومدن خوشتیپ پسر یه و رئیسم مجد شد

 چرا پسره این تیپ

 خانم من میزنمتا میام وجی کور گفت دوباره– کور خانم نده سوتی کن لطف( کن ولش آشناست

 واال - هستم کوروشی

 که بودم گرفته رو اه عامل مدیر استایل...) ایش بابا باشه-!واال-واال؟-!کور گفتم بار یک فط من

 نمی آب چشمم نم( دهاعتما قابل خوبیه منشی باشید مطمئن منه منشی کوروشی خانم-:  گفت مجد

 ...)کن حال دراد چشت– خوره

 میکنم خواهش -!  ممنون مدیونم شما به خیلی من مجد آقایه دارم اعتماد شما به من:خوشتیپه مرد

 انگار میکرد گاهن مجد به مغروره که بود معلوم میکردم برانداز رو پسره داشتم...  حرفیه چه این

 پسره میکنه نگاه نوکرش به داره

 دوباره سریع دش بلند دوباره مجد صدای که رسیدم کارام بقیه وبه نشستم آروم دیگه....  ینهبوز

 باشه بکش منو خدایا شدم بلند

 ممنون

 ؟؟؟ کوروشی خانم:مجد

 تو رئیست:من...(شماهستن ئیسر بعد به این واز خریدن رو اینجا ایشون -!!!  مجد آقای بله -

 -گلم نباش ادب بی نوچ نوچ-...مجد حلقم

 )بروبابا

 پسره...  ترتوندف و شما این دهقان آقای خب -:  گفت درخت ی پسره سمت برگردوند روشو

 دستمو منم...  داحافظخ -.. . خداحافظ برم دیگه من میکنم خواهش -...  مجد آقای ممنون:بوزینه

 کن رحم خدایا هوف پسره سمته برگشتم...بابای مجد بابای:گفتم دلم تو دادم تکون احمقا این مثل

 میاد داره!

! آدم به یکردم نگاه بد ترسیدم پسره این از ترسیدم نمی کسی از که منی بود زیاد اخمش من سمت

 به اومد آروم آروم

 دهقان آقای اومدید خوش -:  گفتم آورد جلو سرشو عقب رفتم قدم یه فیلما مثل ،منم من سمت

 خفه برای حلقش تو برم بود دیکنز...  بگید نبود نیاز دونم می خودم -...  طرفه این از دفترتون

 نه زد زر ،دوباره رختد پسره کرد نگام چپ چپ....  دونید می که خوبه -:  گفتم خشم با کردن

 نشده زاییده رماد از:گفتم حرص با اما آروم...  کنم می کوتاه رو زبونت اون آخر من:ببخشیدگفت

 خوام می معذرت نم -:  گفتم و گذاشتم کنار رو مغرور جنگ پایان برای بود گرفته حرصش... 

 خوبه؟
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 و...  باشه حواست نیستما مجد مثل من پذیرم نمی رو اشتباهی من باشه حواست بعد به این از -

 من کن معلوم منو عاقبت آخر خدا هوف دهنم تو اومد بم قل پسر نزنن گندت اتاقش سمت به رفت

 زندگیم پی برم

 رفت و ندید بود من به پشتش اما آوردم در براش زبونمو ترسم یم ازش انگار میگه طوری

 مردم-الفرار و دنمیکر جمع بندیلشونو بارو باید دنیا همه وگرنه ترسیدی نفر یه از تو شکر خدارو(

 بخواد دلشونم

 باید چرا تو خواد می دیزیا چیزای دلت-...خواد می دلم-!ایش میگی هی تو چرا دونم نمی-...ایش

 گوش حرفش به

 )باشه-...کن بس باشه آوردم کم-کنی؟

 غروب سرخ ریخته

 . است خاموش کوه.  سنگ سر بر جا جابه

 دشت دامن در مانده.  رود خروشد می

 بودم جون یوج با گو گفتو مشغول و بود بیرون متر یک زبونم هنوز:  ادامه.  کبود رنگ خرمنی

 هنوز زبونم برگشت لحظه یک فقط لحظه یک اما

 دادیدها؟ سالم کنم سالم؟؟؟فکر -...  دهقان آقای م.... سسال...س -:  گفتم لکنت با وداب بیرون

 اخم با نمم گیرم می حالتو... کنی ضایع خوای می منو وایسا خوندی کور کرد می نگام باشیطنت

 الکیه بود معلوم که ضایعم

 گفتم سالمتیش برای من ولی ببخشید -:  گفتم

 سالمتیش؟ -

 ؟...میاره سالمتی سالم نشنیدید مگه شسالمتی بله -

 نه؟ آورده سکته شما برای کنم فکر اما شنیدیم بله -

-...نمببی بیا-براتا میام وای-نکن گریه آخی-برو ندارم اعصاب وجی-شدی ضایع کردم حال(

 )ایشششش

 میاد تمدوس امروز باشه حواست کوروشی خانم:گفت سریع خیلی دهقان که بودم درگیر خودم با

 خبر منو سریع اومد،

 ؟!ندی خبر من به حالت به وای

 باال سرمو!  شمچ -:  گفت برگشت دوباره که میرفت داشت...  شما نباشید نگران حتما باشه -

 بله؟: گفتم آوردم
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 داشتم گفت ای مسخره حالت با رو رئیستم!  رئیستم من رفته یادت مگه چشم بگی باید نه باشه -

 در حرصشو که ای مسخره حالت با منم...  شده بلند کلم از دود یکردمم احساس حرص از میترکیدم

 مامان میگه مامانش به تا که پسرایه اون از معلومه شد قرمز...  رئیس باشه -:  گفتم میاره

 نازم سوسک بلورید پاهای دستو قربونه میگه هم ،مامانه

 خخخ

 )ایششش– بابا فتمر من– تو کردی شروع باز– حلقم تو ادبیاتت اصال برم ادبیاتت و کلمات قربون(

.  ردهم چراغی و هست تیرگی.  خسته پایی است،و دوری راه. *  افسرده است،ومن سردی شب* 

 من با بگوید که رنگی نیست

.  است ریکتا چقدر شب وای،این:  دل از آرم بر بانگ این دم هر.  است نزدیک صبر،سحر اندکی

 که دش قرمز همچین چشماش فیلما تو هستن گاوا این یهشب چون بکشتم داشت تصمیم کنم فکر

 یدی؟؟؟فهم... زدی حرف حرفم رو که ببود بارت آخرین -:  گفت کرد بلند دستشو

 همیدی؟؟؟ف -:  گفت تر بلند دفعه این بدم تکون آروم سرمو تونستم فقط شدم الل

 نشید عصبانی فقط فهمیدم آره آره -

 نیستم عصبانی من -

 شایش میزنی داد بخت بد منه سر که دادی ِارور حتما پس عجب نیست انیعصب هه رفت و

 )نداری قت لیا– جان وجی نده نظر لطفا نزن حرف اصال-... فقط نبود عصبانی منم نظر به(

 ممیکن حالیت میزنه داد سرم که دخترشم دوس من کرده فکر چلغوز پسره نشستم جام سر

 از اصال آخی-شدم ناراحت فقط من– شدی االن همین-شدم عصبانی کی من-میشود عصبانی یسنا(

 شیطانیت روحیه

 )فیشش-ایششش بابا برو-معلومه

 کردم نگاش مگذاشت چونم زیر دستامو منم داخل اومد شیطون نگی بگی همچین پسر یه و شد باز در

 سمتم میومد داشت

 دیدم منم ها نکنی گاشن همچین دیدی پسر یه یسنا:گفت می همیشه که افتادم دوستم نگین حرف یاد

 نگاش دارم بد

 هست امس امیر ببخشید -:  گفت پسره که پایین بندازم سرمو گرفتم تصمیم میکنم

 ها؟؟؟ -:  گفتم تعجب با آوردم باال سرمو

 هست سام ،امیر سام امیر -

 حاال هست کی سام امیر -
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 حاال؟ شناختی دهقان سام امیر -:  گفت دقیقه پنج از بعد خندیدن به کرد شروع پسره

 -:  گفتم شناسم نمی بگم میشه ضایع دیدم ایش بود سام امیر اسمش پسره این سرم به خاک وای

 هستن بله بود منتظرتون دهقان آقای

 ممنون -

 رفت اتاق سمت وبه

 نیست، کسی* 

 وقت آن بدزدیم، را زندگی بیا

 . کنیم قسمت دیدار دو میان

 به بوزینه این مانما وای ای.  ببینیم را چیزها تر زود بیا.  بفهمیم چیزی سنگ حالت از هم با بیا

 به ردهم االن از خودمو که داخل بره فرستادمش راست یه من اما بدم خبر بهش بود گفته من

 میارم حساب

 پیر اونقدرام-بله؟-جون؟ وجی-بتونه بخت بد پیر دهقان این شاید کنم آدمت نتونستم من خوبه) (

 فوق پسره این نیست

 با من شایشش-بختو بد این میکنی پیرش تو مطمئنم من پیر میگم باشه من به-سالشه 30 فوقش

 زندش سر شادم روحیه

 )میتونی ببینم کن تالش-پیر نه میکنم

 اومد باهاش مه سامه امیر این بیرون اومد وقتی بود اتاق تو ساعتی 2 حدود تو رفت که مرده این

 نگاه ساعت به بیرون

 امیر ینا که شم بلند اومدم نشدم ساعت متوجه اصال من خدا اوه بود شب 8 دحدو ساعت کردم

 بست درو شدت با سامه

 آره؟ میبری دوستم جلو آبرومم دی نمی گوش منو حرف -:  داد با

 بهتون میدادم خبر وگرنه دهقان آقای نبود حواسم من: گفتم ترس با

 آره؟ نبود حواست که -

 میگم راست کنید باور -

 بیرون:داد نشون درو سمت تدس با

 پوزخند با نهبشک غرورمو دم نمی اجازه اما بودم شیطونی دختر که این با کردم نگاش ناراحت من

 داد چرا باشه:گفتم

 میرفتم میگفتید آرومم بشید عصبانی نیست نیاز میزنید
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 اومد دادش صدای دوباره که بیرون دویدم وسریع

 ..... نیستمممممممممممم عصبانی من اه -

 قدم آروم جون خدا کنم چکار حاال سراغم اومد عالم غم دوباره اما گرفت خندم لحظه یه برای فقط

 نمی من هه میزدم

 رو زمان گذر مندار خودمم از کردن دفاع عرضه من بود گفته بهم بار صد بابام باشم ستقل م تونم

 مثل کردم نمی حس

 یک میرم یادهپ دارم میزدم غر میرفتم هم تاکسی با حتی و میرفتم تاکسی با که مسیری من اینکه

 وقتی بود راه تو ساعتی

 خوشگله خانم المس -:  گرفت رو جلوم نفر یه که داخل رفتم کشیدم ناک سوز آه یه دیدم رو کوچه

 ر*و*ع*ش*ی*ب بده سالم ننت به برو -

 گفتی؟ چی یگو دیگه بار یه -

 نه میگی بده شانسم میگم خدا زد نمی پر هم مورچه کردم نگاه اطراف به ترس با

 برون، کوچه در،از به خانه از

 وا، ها سبز،گل جاده،درختان در.  رفت می خدا سوی ما تنهایی

 پسره ترس با.  و،خواب آمد کوه.  سراب آمد،وبیابان،و خار.  رفت می رها اندیشه:نگران شیطان

 رو کوچه طرف اون دستم با سریع ترسیدم بود فهمیده انگار طرفم میومد داشت کردم برانداز رو

 نشون

 میاد داره پلیس -:  گفتم دادم

 کو؟کجاست؟ پلیس چی -

 پاهام خدا دممیش خسته داشتم کرد دنبال زدم گولش فهمید تا اونم دویدم شدم رد کنارش از سریع

 دویدم بس از پوکید

 رو پسره مبرگشت که همین وایستادم آروم بود شده خسته کنم فکر پسره جور بد بودم شده خسته

 با و وایستاد که دیدم

 چرا خدا یا فلک ای زمین افتادم ن*س*ا*ب با دوباره من دون گالب شانس از داد هلم عصبانیت

 شانسم بد اینقدر من

 تا گرفتم تمصور جلو دستامو صورتم تو بزنه مشت که برد باال شو دستا پسر ها یعنی شدم نابود

 ضربش شدت از حداقل

 با داره اونطرف دیدم پس کجاست اه کردم باز چشمامو زنه نمی که دیدم موندم ثانیه چندین کنم کم

 میکنه دعوا نفر ی
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 بده خیرش خدا ولی واال بدونم چه میکنه چه جا این اما خودمونه سام که این اه دیدم کردم دقت یکم

 داد نجاتمون

 یاد استمخو من چیه فضول بابا نه-؟فضولی؟ چه تو به-جان یسنا میشی خاله پسر زود چه سام(

 عالی جناب که کنم آوری

 )نیستید دهقان جناب خاله پسر

 نگیرم شو جلو اگه میزنه مرگ حد به داری رو پسره غافل دل ای دیدم آوردم جاش سر رو حواسم

 جلو رفتم میکشتش

 میگم وای ای مرد دخور ه...گ دهقان آقای کشتیش کرد غلط نزنش دهقان آقای -:  گفتم بلند

 سام امیر.......نزنش

 دوید ریعس پسره شد بلند که همین شد بلند پسره روی از بودا نزدیک هوف کشید دست دفعه یه

 سگ چقدر هه رفت

 زد داد جلو امد که)نباشه کاریت تو-دهقان یا سام نفهمیدیم آخر( دهقان این سمت برگشتم بودا جون

 تاریک؟ کوچه این تو اونم کنی می چکار جا ایم شب وقت این تو -: 

 قلبت ی شناخته نا سرزمین سر ملکه یک من

 تاریکم بم قل روشن پادشاه تو

 هستم زندگیت کجای دانم نمی

 نمانم حال بی و آشفته که کن کاری بیا

 مگه چه تو به اصال کیه لمفضو ببینم خواستم -:  گفتم خودش از تر بلند کردم داغ جور بد که منم

 وسط ندازی می خودتو که پسرمی وسد یا بابامی،داداشمی،شوهرمی

 میکرد کارچ هات با دونستی می نبودم من اگه کردی فکر چی خودت با ها شادی خیلی انگار -

 من -:  گفتم یا شرمنده نگاه با شدم آتیشی بد من میگه راست قلمو یه این نشست دلم تو لرزی یه

 فرستاد برام رو شما خدا ممنونم من....من....معذر

 این از حاال کردمن خواهی معذرت پدرم از حاال تا من چلغوز این از کنم خواهی معذرت کامل نتونستم

 معذرت بوزینه

 شد رد سام هک برگردوندم مو رو آروم نگفت چیزی دیگه که بود شده آروم اونم انگار کنم خواهی

 بای یه ایشش رفت

 دست منم دایستا لحظه یه ماا هم از بودیم دور افتادم راه پشتش رفت انداخت سرشو چیزی بای

 وایسادم نبود خودم

 میای؟ دنبالم چرا -:  گفت و کرد ریز شو چشما
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 ها؟؟؟؟؟؟؟؟:گفتم درشت چشمای با منم

 نه؟؟؟ شدی عاشقم شاید باشی بلد خونمو که میکنی تعقیبم داری انگار -

 نکنه بیابون گرگ نصیب خدا، دور به تو؟بال عاشق: گفتم قرمز چشمای با

 بشینی در پشت یدبا ام گیرم نمی تو جلو خونم بیای میخوای اگه ولی میگی راست که تو بابا نه -

 نیستم یسنا نکنم آدم رو تو من بوزینه ی خودشیفته ی دیوونه ی پسره ایشش

-خودت اب چندی چند دونی نمی خودتم هه– ها شدی فضول دوباره-هستی کی پس نیستی یسنا( 

 )هست که همینه

 زدن حرف به کرد شروع دوباره که میرفتم دهقان پشت ادمافت راه سریع

 بود؟؟ چی اسمت راستی کوروشی خانم هستی عجیبی آدم واقعا -

 جهنم بردن فضولو -

 ؟ میکنی خالی من سر عصبانیتتو چرا نگو گی نمی هه -

 نیستم عصصصصصبانی من -

 کنه می عصبانی منو بوزینه پسره رفتم گذاشتم و

 اطالع از ممنون اها– نبودم موقع اون عصبانیم االن-نیستی یا هستی بانیعص نفهمیدیم آخر) 

 رسیدم خونه به باالخره آخیش -:  گفتم بلند وایستادم خونه در جلوی(  جون وجی خواهش-رسانیت

 میگن راست شه نمی آدم خود خونه جا هیچ میگن

 میخوندم خودم برای آهنگم میاوردم در کلیدو که همینطور

 ؟ میگی خودت با داری یچ -....  چیزارو سری یه پسندم نمی چیزارو سری یه من بگم تبه بزار -

 ؟ داری نمی بر سرم از دست چرا پس نکردم دنبالت دیگه که من نیومده فضوالش به -

– وسط یندازیم خودتو چرا تو-کنه می زندگی جا این گفت(گفت چی این!!!  اینجاست خونم چون -

 )کم شرت-نیومده بهت هم خوبی بروبابا

 رگشتیمب هم سمت سرعت با دقیقه دو از بعد دو هر!!  اینجاست منم ی خونه: گفتم تعجب با

 چییییییییییییییییییییی؟؟؟؟:گفتیم

 بهونه هر به چشمات خواستن

 ندارم کاریش جنونه خوده

 دونه می خودش گم نمی چیزی

 دیوونه دل دونه می خودش
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 اونکه پای به بمونه بزار

 بهونه پی گرده می همش

 شکستن واسه گذشتن واسه

 که اون کنار نبودن واسه

 رفتن حرف از میترسه همش

 بجنگه باهات خواد نمی اونکه

 شکستش دل غرورش واسه

 خدا هوف زدم وروآسانس ی دکمه(  جهانبخش بابک - کن نگاه منو.... )  صبورش دل ش گرفته دل

 ضرب زمین رو پاهام با عاشقتم نم یعنی میکنی من به که هایی لطف از مرسی یعنی

 کردیم نگاه روهمدیگ دقیقه دو اندازه شاید سمتش برگشتم ایستاده کنارم کردم احساس بودم گرفته

 کردم احساس

 کشیدم لتخجا بار دو یکی شاید عمرم تو که کوروشی یسنا من شه نمی باورم گرفته رنگ صورتم

 این جلوی میگم االن

 دادم صورتمو جلو موهای و پایین انداختم سرمو سریع کشیدم جالتخ خودشیفته خوشتیپه بوزینه

 خبر حالش از عقب

 برای ازش پرسیدم می باید ذهنم به اومد سوالی کشه می نفس تند تند داره که بود معلوم اما نداشتم

 موضوعم تغییر

 دهقان؟؟؟ آقای -:  پرسیدم آروم میکشیدم خجالت کمتر منم بود خوب

 بله؟؟....جا -

 من -:  فتمگ میکردم آب دلم تو شکر و قند کمی که حالی در نه جانم میگفت داشت ببینم یساوا

 : گفت تعجب با سمتم برگشت...  شدم اخراج

 زده؟؟؟ حرفی چنین کی -

 چیزی یه بودم عصبانی موقع اون نم -!!!  بیرون برو گفتید شما -:  گفتم تعجب با بودم من حاال

 خنده زیر زدیم و کردیم نگاه هم به...  نیستید عصبانی گفتید که شما - : گفتم شیطنت با...  گفتم

 نیستم عصبانی من -:  گفت آروم

 همینطور منم:من

 چی؟؟؟؟ -

 نیستم عصبانی منم -
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 حرصم دوباره من...  عصبانی نه بودی آتیشی شما -:  گفت تمسخر با که خنده زیر زدیم دوباره

 میکنم سکته دستت از آخر یند دقم که امیرسام نگیری کرم گرفت

 امیر همسره من بگی نشی راحت وقت یه میگم-چی؟؟ پس-!!!!!!!!!!!!!!امیرسامممممممممممم( 

 من بابا برو-سامم

 )ره....دا...ن.....ربطی....تو به-شد خودمونی خیلی-ترم راحت خودمونی

 منم خب اام کنن درست حسابی درستو آسانسور یه تونستن نمی طبقه 10 این برای باید خداییش

 طبقه دو که دارم کرم

 میاد را من با که مبر پله با گرفتم تصمیم لجه من با کال آسانسور این دیدم میرم آسانسور با هم رو

 دیدم بهتره اینجوری

 من با میاد داره هم جون امی

 یکم!!( !! همین شدم متعجب فقط یچیه-خب؟؟ چیه-!!!!!!!!!!!!!!!!!جون؟ امییییییییییییییییییی) 

 ایستاد هم سام امیر وایستادم خورد زنگ گوشیم که میرفتیم راه آروم بشیم قدم هم هم با تا کنار رفتم

 با داشت

 نوشتم درسته دونم نمی{المصب نکردم پیداش گشتم چقدر هر کردم باز کیفمو زیپ میکرد نگام دقت

 بزرگی به نه یا

 دوستم نگین تماس به کیفم در گوشی کشف از بعد نگار شامه بازار...}نفس* ببخشید خودتون

 بگم اینم و دادم جواب

 خره سالم:نگین:  میکرد نگام داشت همچنان امیر

 سوسکه سالم -

 کنی استفاده کالمم ادبیات از داری دوس تو دیدم کردم سالم من -!!  میزنی زر چقدر بسه اه -

 بدم بهت حالی یه خواستم

 هستی؟؟ خوب حاال... گمشو -

 عشقم ممنون مرسی -

 نفس خواهش -

 خورد دانشگاه به گذرم امروز راستی -

 نداشتیم دانشگاه که امروز!!!امروز -

 خونه تو پوکید حوصلم بابا رفتم همینجوری منم -

 هدهقان آقای دفتر االن که.... کردم امیر به نگاهی... مجد دفتر یومدی می خب -
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 !!! نه خودش واسه هلوییه حتما بینمب دهقانم آقای این بیام باید دهقان آقای اوه -

 اوهوم -

 میکنه هم اوهومی چه ببین -

 دادم جواب منم گفتی تو -

 خخببببب؟؟؟ -!!  دانشگاه رفتم گفتم وللش حاال -

 نگو که گلوییه تو بپر هلو میگن میاد داره ما های باالیی ترم برای فردا جدید استاده یه هیچی -

 ؟؟؟زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زنگ این برای -

 اوهوم -

 شدم دوس تو با که من سر تو خاک -

 بای میام دنبالت فردا عشقم فعال بخواد دلتم -

 بای -

 کردم خاموش گوشیمو اخم با

 غریب ملکه یه من

 تنها ام مانده

 تواند می تو از غیر کسی آیا

 کند آرامم

 تویی آرامشم آشوبم

 دارد پادشاه یک ملکه که داند می کس هر را این

 منم میرفت تند ندت اون دیگه!!!  شاید دلم کنج در شاید......  دانم؟ نمی.........  جاییک تو اما

 خنداش پوز چون بود زده صورتش رو رو مغروری برچسب دوباره انگار میرفتم پشتش

 کنه می ییرتغ پرست آفتاب مثل چه میکردم نگاش بهت با منم کرد نگام خند پوز با بود برگشته

 گفتمن چیزی دیگه هوف

 داخل مرفت خداحافظی بدون نکنم عوض من چرا میکنه عوض رنگ و میشه پرست آفتاب اون وقتی

 گن می هوف خونه

 میگن راست شه نمی آدم خود خونه جا هیچ

 در رو جمله این بار ود فقط من رو جمله این گفتم بار صد کجا هوی – گفتی رو جمله این بار صد( 

 -!!گفتم روز این طول
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 ) گفتم کلی من نیست مهم-اوهوم-؟؟؟میگی؟ جدی

 من به کنه رحم خدا منزد کتاب به دست من و داریم امتحان فردا گرفتم عزا فردا برنامه دیدن با خدایا

 طرف یه از

 چاره دیگه لهد کار اما میگیرم ماه سر هم پولی دارم کار میگم طرف یه از بشم وکیل دارم دوست

 سوختو باید نداره

 چرا ها غذا نای آب بتری یک از دریغ کردم باز یخچالو در بابا کن ولش گفتم یچ هه هه هه ساخت

 هی میشن مفقود

 برو- یگیم چرت بگو میگم چرت- کردی شروع تو دوباره- خوردی همشونو گاو یک مثل چون) 

 در کردم باز رود که همین پوشیدم لباسامو حتمیه مرگم بمونم گرسنه اینطوری من اگر دیدم(  بابا

 شد باز هم رویی روبه حدوا

 بنفشمو خوشگل کتونی برگردوندم رومو دقیقه چند از بعد کردیم نگاه بهم بیرون اومد سام امیر و

 باال سرمو پوشیدم

 کنی؟؟؟ می چکار بیرون شب وقت این -:  کفت ایستاد روبهروم اومد قرمزه چرا این آوردم

 ببینم خواستم -:  گفتم دراری حرص نلح با کنم می چکار من چه اون به شدم عصبانی کمی من

 طبقه از اونم میومد داشت شکر خدارو زدم آسانسورو دکمه فهمیدم انگار!..کیه فضولم

 هوف!!دهممممممم

 لباس عجله با هک بری میخوای جهنمی کدوم نیست معلوم -:  وگفت ایستاد کنارم سام امیر

 پوشیدی؟؟

 هننوز شیدمک درد همه این بگیرم جبهه تونستم ینم زیاد دخترا مثل من کردم نگاش ناراحتی با

 نرفته یادم رو اونروز

 کنم خرید رفتم می داشتم بود خالی یخچالم -:  گفتم آروم.... اما

 وایستا -:  کفت ویدد دنبالم اونم پایین رفتم و شدم سرازیر ها پله از گرفته ی قیافه با و آروم بعد

 محکم و گرفت شدستا تو بازومو دادم ادامه راهم به بارهدو اما ایستادم ای ثانیه برای من!!!! 

 به برگشتم گاه خدا نا کشیدم

 مکن ناراحتت خواستم نمی متاسفم من -:  گفت آروم کرد نگاه گرفتم صورت

 نبود یازن -:  گفتم شیطنت با و کردم نگاه بهش منم نکرد خواهی معذرت یه ر*و*ع*ش*ی*ب

 کنید خواهی معذرت

 باهاش هی اچر دونستم نمی خودمم خداییش بودم منتظر پایین ای دقیقه چند یینپا رفتم سریع و

 تازه میکنم شوخی

 وش سوار بیا:کفت پایین اومد قرمز قیافه با رفت شدم خل هه باشه پیشم هی دارم دوس
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 هان؟؟؟؟؟ -

 میگن. ... نه چراکه میام حتما باشه -...  میبرم هم رو تو کنم خرید میرم دارم منم شو سوار -

 ماشین نکهای راستی آورد در گینگ پار از ماشینو آروم خب چه من به داره نیومد اومد تعارف

 از حتما آها نداشت

 : حاال بپرسم بزار گرفته دوستش

 نه؟؟؟ دوستتونه ماشین -

 نه -

 شینما مسابقه بری داد می فاز ماشین عجیب ماشینش بود فراری ماشینش خودشه ماشین پس

 بدی گاز و بزاری سواری

 یه شماشین با گردش برم بمالم شیره سرشو سری یه بزار ده می حالی چه اوف بدی گاز هی

 بزاریم نگین با هم مسابقه

 حال بد ماشین این با دیگه که اونه رفتیم می سواری ماشین پیست به اوقات گاهی نگین منو که نه

 مسابقه که ده می

 بده من به رو نازی ناز ماشین این بگیره گاز شو مخ خر کن کاری یک خدا وای بزاری

 پیاده من تنگذاش نامرد کنه پارک رفت اونم داره نگه گفتم بهش بود فروشگاه های نزدیک دیگه

 که همین اوفففف شم

 راحت خدا ووفففففففهووووووو -:  کشیدم عمیق نفس و شدم پیاده ها وحشی این مثل داشت نگه

 داخل بابا -...  هد می بهت سرما،گرما این کجای دقیق االن -...  وای هوا گرمه چقدر وای شدم

 برای پرو ی پسره ورفت داد تکون تاسف با سرشو...  گفتم همین برای بود گرم جور بد ماشینت

 مامانشون دنبال که ساله 2 های بچه این مثل منم بخور تاسف خودت

 دلم چی هر-یکنیم صدا چی بختو بد نای اسم نفهمیدیم آخر ما:وجی(میرفتم سام پشت منم میافتن راه

 موفق-بخواد

 این دست از نم نوچ نوچ رفت کجا دفعه یک نبود معلوم میزدم قدم ها قفسه بین آرام)ممنون-باشی

 ناگهان میمیرم پسر

 همه اون دیدن با ها قفسه طرف رفتم بدو برداشتم کردن فکر از دست ها لواشک قفسه دیدن با

 خفه جیغ یک لواشک

 نمی هاگ کردم حسابشون سریع عاشقتم یعنی من خدایا کردن جمع به کردم شروع ریعس کشیدم

 سکته قطعا خوردمشون

 خوردن به کردم شروع در کنار کردمنشتم می
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 به اینطور خودشو آدم میشدم خفه داشتم نمیری -:  گفتم باسرفه...  میشی خفه نخور تند انقدر -

 میکنه سکته طرف ده نمی نشون طرف

 نه؟؟؟؟ باشی تو باید آدم اون پس...جدی اوه -

 نیستم اینطوری من نه -

 -:  فتگ ماشین پشت گذاشت خریداشو آروم نپیچیدم پروپاش به دیگه پس بود شده کالفه کمی

 کو؟؟؟ خریدات

 اونجاست:گفتم کردم نگاه ترو اوطرف کمی

 نفر یک هک کردم می حساب واشتم خریدم داشتمو نیاز که چیزایی همه مغازه داخل رفتم سریع و

 گرفت رو دستم

 این دیگه سهک وگرنه بود معلوم چشماش از البته خنده کمی با که دیدم رو سام امیر که برگشتم

 می دید می چهرشو

 اینجایی؟؟؟ االن راچ پس بود اونطرف خریدات که تو -:  گفت گوشم دم آروم عصبانیه طرف گفت

 پرت واستح:حرفم بین پرید سریع...  پرت واسمح اونه نکردم پیدات خب گفتم دروغ راستش -

 آره؟؟؟...شد لواشکا

 نیومد خوشم کارش این از زیاد من کنه حساب رفت خودش و کنار کشیدم دادم تکون سرمو آروم

 نداشتم قبول اصال من

:  گفت دید واخمام و اومد وقتی کرده فکر خودش با چی پسره بود توهم اخمام بده خرجمو کسی که

 آدمم فکر این افلغ دل ای کردم نگاش تعجب با...  کنی جیبت تو دست منی با وقتی یاد نمی خوشم -

 من دایاخ وای!  کوروشی خانم نیستم جنم من:سام...  میترسم من نه جنه نکنه خدا خونه می

 خانم میکنی فکر بلند داری چون:سام?  میخونه آدمو فکر داره چجوری این میترسم

 رفت آبروم نوچ نوچ میگی راست وای -

 برگردیم باید شو سوار بیا زود رفت هم بد اوهوم -

 بریم آره آها -

 دش پخش) دارم حالی یه---بیاتی پویا( آهنگ داد فشار رو ضبط دکمه شدیم ماشین سوار

 نیست گفتنی که شبا این دارم حالی یه

 نیست شکفتنی ام لب رو خنده حتی که

 بگیره آروم دلم کنم چکار بگو

 میمیره داره بگو بهش دیشدی اگه
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 کرد تر چشممو جدایی بگو بهش

 کرد سر صداش بی نمیشه بگو بهش

 رفتی گذاشتیو کجا بگو بهش

 برگرد کنه فراموشت نمیتونه

 اومد دلت دنیا،دنیا،چطور... 

 تنها من از بگیریش

 غمها غربتو میون ایه غریبه شدم

 بود گرفته ابمخو کال من بود بخش آرامش شآهنگ.....  ها غم از ها آدم تموم و تو از گرفته دلم

 خودم دست دیگه منم برسیم تا بود مونده ای دقیقه یک کنم فکر

 خوابه چه ایول میبینم خواب دارم حتما وا هوام رو میکردم احساس... شد بسته چشمام و نبود

 زیر تونم نمی چرا اما باحالی

 رو افتادم قشتر کردم باز چشمامو تا مدهنیا بهمون هم حسابی درستو خواب ایششش ببینم پاهامو

 بخواب ونتونخ برو -...  شد اینجوری چرا خدا آخ -....  زمین

 کردم باز در تا...خونم سمت رفتم شدم بلند منم خونش سمت رفت سریع کردم نگاه چپ چپ بهش

 احساس خونه گرما

 نمی....کیه؟؟؟ وارد تازه داستا این یعنی اومد ذهنم به نگین حرفای خدایا هوف داد بهم دلنشینی

 باشه هست هرکی دونم

 برد خوابم کم کم و خوردم تکون جام تو چه من به

 سرعت با اشینم یک دانشگاه رفتم پیاده و پوشیدم لباسامو سریع شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با

 که این اه شد رد

 زر خودم یبرا کلی یدنمرس تا وللش برسونه منو بیام منم تا موند می کاش ای هه سامه ماشین

 میکردم فکر داشتم میزدم

 این ولی یشدام باحال خیلی میکشیم رو شما که کنن تحدید مثال دهقان دفتر بیان بار یک کاش ای

 نکنم فکر پسره

 دانشگاه به یدنرس با بود هیجانی من برای البته برداره هیجانی های پرونده از که باشه اینجوری

 کشیدم عمیقی نفس یه

 که سمتشون مرفت آروم منم دادن تکون دس دیدن منو تا میزد حرف باران با داشت نگین شدم ردوا

 بلند نگین
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 -.....  تربچه چه تو به -....  میری راه آروم چقدر اینجا بیا بده تکون بدنتو اون یکم هوی:گفت

 میاد پرتقاله این اب ایش -...  میشه شروع کالس دیگه ی دقیقه دو تا که کردی دیر انقدر بابا برو

 آرررررررره -... 

 منم داد می رگی من به هی چون منم خب بود هم چاقی نسبتا معلم بود عمومی ادبیات معلم پرتقال

 کنم می اذیتش هی

 نبودی لبتها پیدایی کم جان وجی اه-دونی می خوب خودتم خوبه:وجی(فعاله درونم کرم کنم چکار

 لیاقت-بودما راحت

 بروبچ -:  گفتم بلند هوف بود شلوغ کالس شدیم کالس وارد نگین با)بابا نه-نداری منو مثل وجدانی

 عجیبی طور به ها بچه...  شید خفه لطفا پس کنم الال خوام می و میکنم خستگی اعالم االن از من

 خوب منم داد نشون پشت هب انگشتشو نگین...  جذبه ایول -:  گفتم خوشحالی با منم که شدن ساکت

 سکته دیدم که کسی دیدن با که برگشتم آروم زدم گند دوباره که گرفتم

 پشتش که یکی ونا با پرتقال ی شده قرمز ی چهره به همینطوری داشتم...................  زدم رو

 لباش رو آمیزم شیطنت لبخند یک و بود ایستاده

 اخم با رتقالپ من سر همیریز همینطوری بختی بد خدا آخه میکنه چکار اینجا سام امیر خدایا بود

 ؟آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داری الال و میاد خوابت که -:  گفت

 خند پوز با من...  کنم کم ازت من ای نمره یک -.....  خانم حرفیه چه این -:  گفتم ترس با من

 کن ولش رو اینا پسرم -:  گفت و سام سمت برگشت و رفت من به ای غره چشم اونم کردم نگاش

 کردو بدم شده خشک وسط که من به نگاهی سام!  نداری کالس باهاشون تو هستن یپایین ترم اینا

 نشستم جام سر رفتم سریع من.  فعال پسرم میکنم خواهش:پرتقال.  فعال باقری خانم ممنون -:  گفت

 اونم شده استاد چی برای که بپرسم سام از برم باید من بود مشغول فکرم کالس آخر تا

 حداقل پس رهدا جا هم پیشرفت برای و خوب هم امکاناتش و دولتیه دانشگاه این خب دانشگاه این

 بپرسم دلیلشو باید

 سریع ومدا بیرون ازش سام که کالسی سمت بیرون رفتم سریع تعطیله کالس:گفت باقری خانم تا

 قیافه ایستادم جلوش

 کوروشی؟؟؟؟؟ خانم شده چی -:  گفت کردو ریز چشماشو که گرفتم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کنی می تدریس دانشگاه این نگفتی من به چرا -

!!!  کنم می چکار که بدم رخب بهت که بینم نمی دلیلی -:  گفت دنبالش منم میرفت راه که همینطور

 نوبته حاال ایستاد اما رفت نبود مهم براش انگار اونم ایستادم اما چرا دونم نمی خودمم شدم ناراحت

 ای زننده لحن با منه

 چیزی که من -:  گفت متفکری حالت با....  من مهمی برام خیلی کنی احساس نگفتم ممن -:  گفتم

 فعال میبینمت دفتر تو امروز فعال کنی دخترونه فکرای خودت برای تو اینکه مگر نکردم احساس



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

19 

 

 ندارما اعصاب-عزیزم بودی ضایع تو(شدم ضایع خودم کنم ضایعش خواستم شد چی دیدی بیا....... 

 )اباب باشه-وجی

 دید ودشخ روبروی منو وقتی حتی بخوره لواشک میخواست وقتی بود مزه با قیافش:  سام امیر

 بودن کرده وصل شوک بهش انگار

 گیج پاک هک من بیار در سردرگمی این از منو خودت یا خدا نبود مشخص خودم با تکلیفم من اما

 : اومد نفر یک داد یصدا که رفتم پارکینگ سمت به کالس شدن تموم از بعد....  شدم

 آفرید حوا نسج را ما اول از خدا نوچ نوچ:یسنا...  وایسا مردی اگه کشمت می یسنا کشمت می -

 آره است مونث آها چیه دیگه حوایی بابا ای است حوایی جنسمان ما پس

 ینگن خدا ترو نه -....  اایسناااااااا وایسا میگم ده وایسا آره است مونث که -.  است مونث آره

 جییییییییییییغغغغغغغغغغغغغ جیییییییییییییغغغغغغغغغ

 باالخره هه اومد ام لب رو کوتاه لبخند یک میکردم نگاه کوروشی خانم همون یا یسنا به داشتم

 حتی خب فهمیدم اسمشو

 که فکرای یگهد کن ولش اصال و میموند نامش ثبت فرم تو حتما اسمش دفتر تو هم فهمیدم نمی اگه

 بودو ومدها ذهنم تو

 کردم حرکت کارم دفتر سمت به و شدم سوار زدم پس

 زدن دادی چنان شد پیدا مرد تا چند سروکله یهو که کردم می چک رو آقا های برنامه داشتم:  یسنا

 ایششششششششششششش؟؟؟ آوردی سر مگه چته هوی -:  گفتم و هوا پریدم که

 بیاد؟؟ آقا سوسول اون بگو -

 خریه؟؟؟ کدوم اآق ایییییی؟؟؟؟سوسول -

 منو اینا کردم تشونریخ بی های قیافه به نگاهی یک زدم گند دوباره من مادر وای...  وکیله همین -

 اومد یکیشون جون خدا وای نخورن

 فعال...نکنه لتدخا رئیس کار تو اینکه و میشه تموم بد براش بگو بهش -:  گفت نزدیکم

 رو داخل ومدا سام امیر دفعه یک که بودم سفیدی به رو کنم فکر من بود لبش رو زشتم لبخند یک

 گفتم امیر به رو اومدم ودمخ به...  کن جمع وسایلتو خونه برو االن همین یسنا هی -:  گفت من به

 چرا؟؟؟؟؟ -: 

 فکر کشن می ور ما بمونیم جا این همینطوری اگه دارم مدرک اینا از کلی من کردن تحدید ندیدی-

 میکنن رحم کردی

 وسایلمو تند ندت گرفتم کیفمو دسته کردم خاموش رو کامپیوتر سریع بودم ترسیده بد من...  بهمون

 غلط من وای میریختم توش



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

20 

 

 حرف خودم با انقدر بشورم هامو بچه ی کهنه نفعمه به بیشتر من وکیلی به چه منو بشم وکیل بکنم

 بود مشغول فکرم زدم

 بود تاریکی به رو هوا بشم سوار کرد اشاره منم به شد سوار سریع امیر

 ی قیافه به یشدیمم نزدیک خونه به کم کم داشتیم ما و بود تاریکی به رو هوا گفتم که همونطور*** 

 نگاه سام امیر متفکر

 بوزینه پسره کنممی باز نوشابه براش دارم منم حاال خب متفکره همیشه سام امیر قیافه البته کردم

 به ایششش شیفته خود

 کم جون وجی مسال اه-!!!!!!عشقم:وجی(داده پیام بهم عشقم دیدم کردم اهنگ مبارکم گوشی

 – نکن عوض بحثو-پیدایی؟؟

 از من کودکی ندورا عشق ایرانسل هه هه-حاال؟؟؟؟ هست کی!!!نه- نمیشناسی؟؟؟ عشقمو بابا باشه

 ارادت بهش اول

 منم کالت تو هه هه-دمهیا به همیشه کل در ولی میفرسته چرتی پیامای یکم فقط دارم االنم داشتم

 – شدی عاشق گفتم

 )ایششش-میفهمم خودم نه-میگم؟ تو به بشم عاشق من کردی فکر چی که خب

 جلوت بپره نج یه دفعه یک میده فاز کردن تماشا شب تو خداییش ولی میکردم تماشا بیرونو داشتم

 هیجانی چه وییی

 دور سریع شد کوچه داخل تا اما دیمش نزدیک خونه به برداشتم هم هام فانتزی این از دست خوب

 و زد برگردون

 کی؟:من...  میدن کشیک -:  گفت آروم که کردم نگاش تعجب با برگشت

 میریم؟؟؟ کجا پس -....  دفتر اومدن امروز که هایی همون -

 مشهد؟؟؟ -!!!  مشهد -

 چرا؟ -...  آره -

 یک هم یمکن می فرار ستشوند از اینکه هم:وگفت انداخت نگاهی... راه به چسبیده چ چون -

 حالی چه وزینهب این با رفتن مسافرت آخه نگفتم چیزی و دادم تکون سرمو...  باشیم داشته زیارتی

 نوچ شم همسفرش کردم قبول من که داد می

 کیف میشهن خب سام امیر این با اونم هوففف آهنگ بدون سکوت این بهم ده نمی کیف اصال نوچ

 دادم ترجیح کرد

 شد بسته امچشم کم کم کنه خیر به خدا بود هم تو خماش بهش کردم کوتاهی نگاه یک هوف بخوابم

 خواب عالم تو و
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 ... رفتم

 دوختم ادهج به نگاهمو رسید می نظر به بچه مثل کردم مظلومش چهره به نگاهی یک:  سام امیر

 من دنباله اونا کنم چکار باید حاال

 دخترشه ت دوس منشیه نای معلومه هی -:  میگفتن پله راه تو که نمیره یادم امروزو اما هستن

 نه؟؟؟؟

 یکم باید تداش هم قشنگی ل*ک*ی*ه بگیرم رو دختره این حال باید یجوری من نترسید اصال آره-

 تحدیدشون دیگه

 ! .... وکیله این برداره پرونده این از دست تا بدزدیم رو دختره بعد کنیم

 کنیم کنترلش نیممیتو راحت دختره با کنه دخالت کارش تو پسره این اگه میشه عصبانی رئیس آره -

 به میدون از نوم تونن نمی راحت هه کیم من بفهمن تا بگیرم رو مسخره گروه این حال باید من.... 

 پسر سام امیر من کنن در

 نای بعد امانمم اما بودن وکیلی کار تو دوشون هر پدرم مادرو خب ام احمدی ساناز و دهقان حسان

 اومدم دنیا به من که

 دلیل من خب مکن پیدا کجا از خواب برای جا حاال هوف مشغوله هنوز پدرم اما کرد ترک کارو این

 که این برای داشتم

 میگیرن مشهد تو که جشنی برای باید نبود کنی گم رد و زیارت برای کارم همه وگرنه مشهد اومدم

 کمک با شم حاضر

 رو گوشی که بهش زدم زنگ تلفنم با داره هم سرگردی ودرجه پلیسه قضا از که دوستم بردیا

 شدم؟؟؟ نگران چقدر دونی می احمق کجایی -:  کرد شروع برداشت

 مشهد میرم دارم بگیر نفس برادر، بگیر نفس -

 بری؟؟؟ دیگه هفته نبود قرار مگه!!!هان -

 من با هم منشی نک ردیف ام واسه هم جایی یه بیا زود هم تو میکنم تعریف ماجرارو برات دیدمت -

 تهدید اونم اومده

 خدافظ فعال پس تماح -...  کنم هنگ هما سرهنگ با بزار چشم -...  کردن

 داداش سعدی خدا -

 دادم جاده به حواسمو میدونه خدا نشده دلقک چرا نقیضش ضد روحیه این با پسر این گرفت خندم

 ترک هرهز منو من خواب در میاید کاری بی آخر یارو بگو آخه جور بد بودم خواب:  یسنا... 

 دیدم چی خواب دونید می میکنید

 خواب از مگه تو اما معذرت( میکنن پرت کوه رو از دارن گرفتن منو مرده تا دو اون دیدم خواب

 چرا-نشدی؟؟؟ بیدار
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 وای ای- بودی خواب جور بد چجوری پس خب صلوات مادرت پدرو بر اخه-چطور؟؟؟ شدم بیدار

 )ها یمیگ راست

 خورد زنگ تلفنش زد حرف نمیشه که یخمک این با آخه نداشتم کردنشم باز قصد بود بسته چشمام

 هم منشیم آره شد چی نهخو این پس نکنم نابودت اگر نیستم مرد من بردیا -:  داد جواب داد با

 میگم بهت ببینمت گفتم بابا ،ای پیشمه

 با داشت این.  خدافظ بابا ای ره نمی یادم باشه نه فعال،نه خب خیل بفرست برام آدرسو پس ،باشه

 میگفت اشتد راستی اها)بروبابا-عصبابم رو میری داری-حلقم تو پهنا از ادبیاتت(حرفید می کی

 وای بردیا

 آبادت دوج بر نشست تنم تو لرزی یه کنن بختم بد باشن نکشیده نقشه اینا دفعه یک خونه گفت

 امی صلوات

 وجدانتم من چنو نوچ- چه؟؟ تو به-میکنی مخفف زدرو فلک بخته بد ارید خوب!!!!!!!!امی؟؟؟؟؟(

 جریان در باید پس

 از حاال وردخ زنگ تلفنم میکردم جروبحث وجدانم با که طور همین)ایششش-بابا آره-بابا نه-باشم

 دیگه فهمیدم کجا

 یعنی بال پیت گآهن منه گوشی میفهمم هم فرسنگی ده از که گذاشتم آهنگ یه دونید می میدونه خدا

 سریع ها وعضیه

 به کنه نگین این دوباره بده شانس خدایا هوف آوردم بیرون شام بازار از گوشیمو نشستم جام تو

 سریع زد زنگ من

 نگین میکنه نگاه من به ارهد دیدم کردم نگاه سام امیر به چشمی زیر...  عشقم سالم -:  دادم جواب

 که نه کنه پسرونه صداشو االن دونست می خوب

 وجی چیه نیمیدو فهمیدی کجا از– نمکید با بس از(داشتیم خودمون واسه رمزایی یک نگین منو

 منو اول از خدا انگار

 درست ونمد نمی{المعده لوز به اعتماد-کنیم چه آفرید زندگی نمک با مساوی نمک با رو نگین

 نفسم سالم -:  مردونه و کلفت صدای با البته زدن حرف کرد شروع نگین"{  نفس" معذرت نوشتم

 ؟؟؟...خوبی

 هم ما هه هه نجاستای االن سام امیر یعنی جونم امیر داریم رمزایی یک گفتم...  جونم امیر آره -

 ها ایم دیوانه

 داری؟؟؟ دوسم چقدر ببینم زدم زنگ:نگین

.. . جون یسی دونم می -:  گفت خنده با نگین...  جیگرم خیلی:من...  بهش بدم فحش بود نزدیک

 نگین)....رفتیم لو هه هه کرد می نگام خنده با کردم نگاه سام امیر به....(ن...نگی -:  پرید دهنم از
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 امیر به نگین منو انگیز شگفت های رمز از دیگر یکی جور بد رفتیم لو یعنی...  بای گود من جان

 نگاه بیرون به خنده با داشت کردم نگاه سام

:  گفت سمتم برگشت...  ن؟؟؟؟اال میریم کجا -:  گفتم بهش رو ببرم یاد از گندمو اینکه برای میکرد

 آگاهی پلیس ریم می اول میریم هاآ -...  موندنه برای من منظور -....!!  دیگه مشهد -

 میریم لیسپ پیش چرا کردم نگاه زده فلک بدبخت این به من!  فهمی می خودت دیگه بعدش...مشهد

 باره در زده فلک سینیا این گی پچه از دونید می آخه

 و کرد رشد من در بیماری یک مثل ماجرا این اما بودم بچه منم کرد می اذیت اینقدر منو پلیسا همین

 می دگرگون را من

 بابا نه-حرفیدم بازی اینقدر یعنی جدی-!!!!یسنا آورد کم جلوت ارسطو(فلسفی چقدر خدا وای کند

 جنبه ببینم خواستم

 )فعال-ایششش ایششش بدی خیلی-نداشتی جنبه بچگی از تو نه دیدم داری

 من النسبتهب البته زدن زر واسه شد باز دهنم نفهم زبون وجدان این با کشمکش از بعد باالخره

 کنن قاب باید منو جمالت

 -:  گفتم کردم ازب دهنمو گفتم می داشتم خب بینه نمی منو استعداد کسی ولی خدا هی دیوار به بزنن

 اونجا؟؟؟ چرا حاال

 ریم نمی این برای هتلم -:  گفت که بپرسم رو بعدی سوال خواستم....  بریم هتل تونیم نمی چون -

 بخواد نباشه جن نوع یک این گم، می زد حدس سوالمو کجا از این اه...  دارن پادو جا همه اونا که

 بزار حاال ترسم می من مامان کنه تسخیر روحمو

 ؟هستن؟؟ کی اونا -:  بشه طرف بر مسواال حداقل نمردم تا بپرسم سوالمو

 ای خنده کت که بردم عقب سرمو سریع بودم ترسیده که منم آورد جلو سرشو کرد نگاه بهم برگشت

 مشهد؟؟ میریم چی برای دونی می اصال -:  گفت و زد

 کاراست خالف همون منظورش فهمیدم تازه هه هه دوخت جاده به نگاهشو گردوند بر سرشو سریع

 نمی وزهن من اما

 می احساس بود شده گرمم یکم دادم تکون محسوس نا سرمو وللش...کنن می چکار دقیق اونا دونم

 از داره بم قل کردم

 سام سمت سرمو....  رومآ من قلب باش آروم -:  گفتم خودم به وار زمزمه و آروم میشه کنده جاش

 جلو که وهاییم میکردن نگام بیغری حالت با داشت چشماش کنه می نگام داره اونم دیدم برگردوندم

...  باشه جاده به واستح -:  گفتم بلند کردم نگاه جاده به فرستادم گوشم پشت بودن گرفته چشمامو

 شد رد کرد یم تصادف ما با داشت مثال که ماشینی کنار داد ماشینو سریع برگشت جاده سمت سریع

 خودش مثل منم
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 رو نشستم پس گرفتم می خودمو جلوی جوری باید کنم چه اما بود گرفته خندم اینکه با شدم پیاده

 بود پایین سرم زمین

 من های نقشه ره نمی درزش ال مو هه هه خندیدم می داشتم اینکه با آوردم در کردن گریه ادای مثال

 یسنا میگن من به

 )باشه-بسه لطفا وجی-دیگه کردی اعتراف( گله یسنا چیه خره بابا نه!!خره؟؟....خره

 شد قطع الکیم گریه...  بکشیمون بود نزدیک وت -.....  بکشیمون بود نزدیک -:  گفتم)خنده(هگری با

 در خب:...  گفتم و گرفتم سمتش اشارمو انگشت ایستادم جلوش رفتم کردم نگاش آوردم باال سرمو

 انسایش خب بگم چی این به االن من خدا کردم می نگاش داشتم بگم بهش نتوستم چیزی واقع

 من هخوشگل

 می که اریک از خودم شدم نزدیکش شم وارد ای دیگه راه از باید پس منو میکنه ضایع این میگن

 نداشتم اطمینان کردم

 نگاه تعجبش پر قیافه به که داشتیم فاصله دست کف یک اندازه کنم فکر کردم جمع جراتمو تمام اما

 پیشونیش رو کردم

 آشنا رامب خیلی که افتاد گردنبندی به نگام دخور گردنش به چشمم لحظه یک بود شده جمع عرق

 سرمو بود

 دستشو بود من به پشتش کردم می نگاش همینطوری داشتم من عقب پرید سریع که آوردم باال

 کرد موهاش تو بار کالفه

 سوار - : گفت زود رفتم عقب قدم یک ترس از من برگشت دفعه یک چون کرد نگاه من به برگشت

 طوالنی جاده به مافتادی راه.. . باشه -:  گفتم تند بودم شده هول چون...  گاهیآ برسیم زود باید شو

 به ای هتوج اینکه بدون کردم می نگاه ها درخت ته به بود درخت پر اطراف دورو کردم نگاه

 نزدیک داره که بودم ای آینده منتظر و برد خوابم بازم بودم داده انجامش صبح که زیادم خواب

 خبر ازش من و میشه

– نوچ نوچ-وابمبخ بزار بابا ای-...هستم جات من برو تو زکی گفتی خرس به تو دونی می(ندارم

 )بروبابا ایش

 نداشته یتواقع است ممکن و شده نوشته نویسنده ذهن از رمان های مکان تمام دوستان"نفس} " 

 }باشد

 من سفر هم یدبا دختر ینا که کردم گناهی چه نه کردم حقت در گناهی چه من جان خدا:  سام امیر

 تقاص دارم که مطمئنم من بشه

 روزه دو که نم به نه کردم نگاه رفتش خواب ی چهره به دونم چیرو؟؟؟؟نمی تقاص اما... میدم پس

 این به نه نخوابیدم
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 اما هستن منطقی وکیال گن می همه خوبه حالم االن من هه هه رفته خودش ستانی زم خواب به که

 من گم می االن همین

 دید باید حاال این از اینم خب خراسان ورودی کردم نگاه جاده کنار تابلو به باشم منطقی ندارم دوست

 گروه این که

 دقیق من ارنند خبر اما رفتم در کنن می فکر شاید هه بره در من دست از تونه می چجوری مسخره

 اونا با متر کیلو چند

 بود فرستاده ابردی رو آگاهی آدرس گرفتم دست به رو گوشی بردم فرو موهام تو دستمو دارم فاصله

 نزدیکیم پس خب

...  شد بیدار ایسن کردم ترمز بد یکم چون داشتم نگه آگاهی پلیس در کناره سریع رسیدیم که وقتی

 انه -...  درک به -...  رسیدیم شو بلند یسنا:سام امیر

 درک به گفتم -

 بکنم؟ تونم می کار چه من نداری ادب -

 کجاییم؟ وللش دبا -

 پسر برم داشتم دوس من یکرد خوشحالم خیلی جدی -:  گفت پرید دفعه یک...  شجاع آقای خونه -

 ... دیگه اینیم ام هه هه بود سکته به نزدیک مشهد آگاهی دیدن با شد پیاده بعد...  ببینم رو شجاع

 کیوباید آگاهی بیام نخوام من گوریل این بعد یاسین اول کردم حقت در گناهی چه من خدا وای:یسنا

 ببینم

 گرفت نشونه اشارشو شتانگ دوباره انداخت نگاهی...  منو -:  گفتم ایستادم کنارش شدم پیاده

 دارم کار بریم بیا زود... سمرئی من نره یادت -:  گفتم خونسردی با و گرفتم انگشتشو آرو منم سمتم

 ایشششش:یسنا

 یک میشد رد کی هر ذاشتم می هم شاخ براش اوقات گاهی مرفت می راه بوزینه این سر پشت:  یسنا

 به کرد می ای خنده

 -:  گفتم تگیساخ بهت با و دادم نشون عادی خودمو منم کرد نگاه بود خندیده بهش که کسی آخرین

 دهقان؟؟؟ آقای شده چی

 خندن؟ می دارن چرا اینا -:  گفت و کرد اشاره سرش پشت به

 االن رفت رومآب وای کردن می نگاه مارو لبخند با بودن شده جمع مهه انداختم پشت به نگاهی من

 لبخند چرا دارن اینا

 باز منو دهن ینبب-تر جالب و تر حال با این از چی کردن پیدا دلقک چون من عزیز(چرا؟؟ ها میزنن

 دارم جان وجی نکن
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 اما شه نمی که فعال-!رسه نمی من به دستت ،تو مردم هه هه ترسیدم اوه اوه-خرابه من دهن میگم

 قشنگ بشیم تنها وقتی

 به برگشتم کردم خما منم کنه می نگام اخم با داره دیدم که کردم نگاه سام به!!!)بله میگیرم حالتو

 لبخند داشتن که اونا

 جمع همه که سیرکه ااینج مگه کارتون سر برید -:  گفتم میزدم رفتم دست از آبروی به ملیح

 بهت با هم سام یرام ترسیدم صدام ابهت از خودمم!!!  خندید می بخت بد این قیافه به هر هر...شدید

 می فکر دارن اینا کنم فکر کارشون سر رفتن سریع همه کرد می نگام

 دیدم زدم افکارم به لبخندی هاهاها شدم عصبانی سرشون که هستم چیزی سرهنگی من که کنن

 نگام تر ناک وحشت

 ده؟ش چی -:  گفتم مظلوم منم میکنه

 گفتی؟ بود چی اخرت کلمات -

 یادم چیزی هک من هیچی...بستم رو چشمام دادم تکون سرمو منم داد تکون سرشو...آخر کلمات آها-

 چی مگه یاد نمی

 سام امیر به مترسید فهمید انگار نداد گیر شد خوب کردم باز رو چشمام!!!  دهقان آقای!!گفتم؟؟

 مدوید تند منم میرفت داشت که کردم نگاه

 دست از رو تعادلم سمتش دویدم می داشتم که من کنه صدام خواست می کنم فکر برگشت سمتش

 بهش خوردم دادم

 کردم معج خودمو سریع شدم قرمز زود معمول طبق داشت نگه محکم خودشو اما خورد تکون اونم

 گرفتم فاصله ازش و

 داشت اون چون زدم زر یزیاد بود معلوم...  دیگه بدید انجام رو کارتون زود -:  گفتم آروم و

 به اونم کردم نگاه بهش شدم کارش مزاحم من و داد می انجام رو کارش

 منم به داخل رفت بیاتو گفتن با زد رو بود محمودی سرهنگ آن روی که دری سریع اومد خودش

 باشه - : گفتم زیر به سر و آروم منم....  داخل بریم بیا -:  گفت کرد نگاهی

 داشت نیمهربو ی چهره خیلی که مردی پیر یک که داخل رفتیم شدم مظلوم چقدر من خدایا وای

 منم بود نشسته اونجا

 سالم -:  شد برابر دو سام امیر حرف با تعجبم دیدمش جایی یک انگار کردم می نگاه چهرش به

 شچشما تو اشک نم که مردی به نگاه یک خونسرد همیشه سام امیر به نگاه یک من!!!  جان دایی

 خودتی؟؟؟ پسرم سام -:  گفت آروم بود شده جمع

 اما بودم نکرده باور اما هستید مشهد که بودم شنیده بردیا از -:  گفت داد تکون آروم سرشو سام

 متوجه تازه کرد لش بغ جلو اومد داییش..  میبینم سال چند بعد رو نم حسی دایی که خوشحالم االن

 ه؟؟؟خوب حالت دخترم سالم -:  گفت شد من
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 زنته؟؟؟ پسرم -:  گفت سام امیر سمت برگشت که دادم تکون سرمو تعجب با منم

 هم با و کردیم ماخ اما خورد گره هم به نگاهمون ثانیه چند برای کردیم نگاه هم به سام امیر منو

 هستید کی شما پس -:  تگف من به رو و گرفت خندش ما هماهنگی از سام دایی....  نه -:  گفتیم

 ؟؟..دخترم

 خانم و من به رو ییجا یک فقط کنم می تعریف براتون -:  داد جواب من از تر زود سام امیر

 کنیم استراحت تا...بدید کوروشی

 زم خواب رد رو راه کل کوروشی خانم البته:گفت بشنوم من فقط طوری و کرد نگام چشمی زیر بعد

 تشریف ستانی

 کردم کارو این من بفهمه سنرگ -:  گفت کرد اخمی امس دایی نگفتم چیزی اما شدم قرمز...  داشتند

 ... میاره جا حالمو دیگه

 پسرم آره -:  گفت داد کونت مظلوم سرشو دایی!!..  ها ذلیلی زن هنوزم دایی -:  گفت خنده با سام

 می فکر موردش ؟؟؟درجدی -:  گفت خنده با سام...  میشی بدبخت نگیر زن نصیحت تو به من از

 ،بعد کردن نگاه من به و شدن ساکت... کردم نگاه بهشون اخم با منم خنده زیر زدن اهمب بعد.  کنم

 بمونیم؟؟؟ داییم هخون... ندارید مشکلی که شما کوروشی خانم -:  گفت من به رو سام امیر

 مونه می دلم رو حرفا نگم جون نرگس خود به رو زدن خانم نرگس به که هایی حرف اگر دیدم منم-

 برای ترکه ومی

...  بمونم ونپیشش تونم می...نداره اشکال باشم نداشته براشون مزاحمتی اگه -:  گفتم مظلوم همین

! 

 چه ینا:سام دایی.. . گفتم دلم تو اینو البته..ایش سام آقا نزن جمع خودت با منو اینکه یعنی این و

 خوشحال نمم: گفتم دلم تو و کردم نگاهش آروم منم...  میشه خوشحال حتما نرگس دخترم حرفیه

 در حاضر حال در نگفتم چیزی دیگه ببینم رو جون نرگس میشم

 کنم ایعض رو مردا دارم دوس من ،آی زادشون خواهر و دایی این برای پختم می آش داشتم دلم

 آخه باشه بابام اگر حتی

 دیگه ناال ات شدم جاسوس کودکی همون از منم فرستاد می بابام پیش جاسوسی برای همیشه مامانم

 که ارثی اینم کنم چه

 شروع رو دنز قدم حیاط تو آروم و گرفتم ای اجازه سرهنگ از من کرده تقدیم برام جانم مامان

 افتادن یاد به با کردم

 سالم نگلیسیا خورد که بوق تا چند معرفتم بی برادر به زدم زنگ آوردم بیرون رو گوشیم یاسین

 چون منم کرد

 -:  گفت خندید اونم...!!!  گوریل سالم -:  گفتم شدم مهربونم داداش تنگدل و کرد فوران احساساتم

 نازم؟؟ آبجی خوبی خودمون پرنسس بر سالم
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 نتونستم اشکم اولین ریختن با بودمش ندیده که بود ماهی3 حدود شد جمع چشمام تو اشک من

 و دارم نگه خودمو جلوی

 نه؟؟؟ پرسی می حالمو اونه -:  نالیدم زارم حالت با و کردم هق هق

 اومدم کار برای ،من من لگ خواهرم -:  گفت کنه می آروم منو گریه بعد همیشه که حالتی با یاسین

 که تو تازه میشم دلتنگتون بزنم زنگ من اگر دونی می خودت تو تفریح برای نه

 ... هیچ گردی و میشم پشیمون من و میزنه زار برم مامانم پیش ندارم اومدنم تهران حق گی می

 جمع کاری سابقه میخوام اما ودنب حقطی نه -...  دیگه؟؟ بگو ها خارج رفتی که بود قحطی کار -

 دلم انقدر سنای آی دونم می -...  تو ای دیوونه -:  گفتم آروم گرفت خندم...  آره رئیس، بشم کنم

 اما راییجو یک -...  گیرمب پاچتو هی داری دوس بگو پس -...!  شده تنگ گرفتنات گاز برای

 شاید...وندهم ماهی چند هنوز اما بشه طرف بر گرفتم قربت این تو که دلتنگیم دارم دوست بیشتر

 کمتر

 کنی؟؟؟ کمکم خوام یم کردم گیر من یاسین -:  ریخت اشکام دوباره من...  گردم می بر زودی

 شده؟؟؟ چی بشه قربونت یاسین -

 شد تموم حرفام وقتی بود رفته در دستم از زمان ساعتو کردم تعریف یاسین برای رو چی همه

 حالت با رو رئیست(گفتی رئیست اخالق از که ؟اینطور ترسی می چرا من خواهر -:  گفت یاسین

 رو ها مجرم اون حتما)گفت ای مسخره

 ؟؟؟ نداری هم ور تهران در موندن حق دیگه بگم اینم ایران اومدم که این از بعد و میکنه دستگیر

 چرا؟؟ اه -

 ایشششش -...!!!  میگم من چون -

 ؟.نکردی ترک رو گفتنات ایش این هنوزم تو -

 مکن چکار -:  گفتم خندیدم!  ها هنرفت یادم رو اولت پرسی احوال هنوز نازم آبجی خب -...  نوچ -

 ؟...گوریلم

 کنی؟ چکار میگم بهت ایران اومدم وقتی -

 چیه؟ گرفتی نظر در من تنبیه برای که هایی کار اون از یکی مثال -

 کنی؟ می پیدا زن برام معلومه -

 کنی؟؟ بخت بد رو مردم دختر خوای می چرا نوچ نوچ -

 یاسین؟؟...نکن هگری باشه -...  میکنم خوشبختش ،من برام کن پیدا تو بابا ای -

 ؟...جانم -
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 خونی؟ می آهنگ برام -

 وچشمام گرفته گریه تب...  پیچید گوشی تو دلنشینش صدای دوباره اما کرد سکوت کمی

 هوامو حالو ابریه چقدر

 حرفامو دیگه گم نمی کسی به

 نگامو فهمه نمی که کسی

 یامو خوشی دل میمیره داره

 اشکامو کنه پاک دیگه نیست کسی

 عشقم جات به یاد نمی کسی

 تو یعنی هوا آره تو یعنی صدا

 با و بودم گذاشته وگ بلند رو{  هگری تب-لهراسبی علی....... }  تو منی ماله عشقم برات میمیره دلم

 تو یعنی اهو آره تو یعنی صدا...  عشقم جات به یاد نمی کسی:من...  میکردم خونی هم یاسین

 -:  گفتم و کردم پاک رو اشکام منم نگفت چیزی دیگه.......  تو منی ماله عشقم برات میمیره دلم

 خندید...  آرومم االن منم -...  شدم مآرو پرنسس ممنون -...  برس کارات به برو یاسین آقا خب

...  خدافظ دارم دوست باشه -...  خدافظ میشی تنبیه حسابی وگرنه نکن فراموش رو شرطم:گفت

 قیافه با برگشتم داشت دوست رو کشی نقشه کال بود کشی نقشه کار تو مهربونم برادر کردم قطع

 رو روبه سام امیر قرمز

 دلوقلوه اگه عالیه جناب منتظر داییم -:  گفت و زد پوزخندی ونا اما شدم هل چرا دونم نمی شدم

 باال انداختم وشونم منم گفت ای مسخره حالت با رو پرنسس...  پرنسس بفرمایید شده تموم دادنتون

 برگشتم بود مونده جاش سر طور همین اون اما افتادم راه و

 .... کردم نگاش

 با داشت تلفن تپش که دارم کسی کردن خفه به زیادی قهعال من خدایا شده چم دونم نمی:  سام امیر

 باید چرا اما زد می حرف یسنا

 می نگام اشتد کردم نگاه بهش گرفتم گردن به که هست مسئولیتی خاطر به کنم باشه؟؟فکر اینطور

 فقط آره کرد

 گذشتم کنارش از سریع شدم اینطور که مسئولیت احساس

 به ماشین رهکنا آیینه از میرفتیم مشهد تو دایی خونه سمت به و بودیم نشسته ماشین داخل*** 

 داشت یسنا کردم نگاه پشت

 کرد می نگام لبخند با دایی برگشتم گرفت قرار بازوم رو دستی میکرد نگاه بیرون به کنجکاوی با

 ازت... کردی کمکش ماموریت این برای گفته بهم بردیا -:  گفت کرد می نگام لبخند با دایی:  گفت
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 برای که جشنی دیگه روز دو-...  حرفیه چه این جان دایی کنم می خواهش -...  پسرم منونمم

 باید که مدرکی اون فقط اونجا بری باید هاشونه ویال از یکی در گرفتن خودشون موفقیت

 و دادم تکون سری...  کنن می رو کارشو اونا بسپر پلیسا به بقیشو بیا و بردار رو بیاری بدست

 زد سام که هایی حرف هب:  یسنا....  بشیم آماده باید کوروشی خانم منو پس شم متوجه بله -:  گفتم

 دایی ردمک باور حرفاشو که هستم احمقی چه ببین منو اینجا آورده منو نقشه با پس کردم فکر

 ؟...بله -:  گفتم سریع کرد صدام سام

 درسته؟؟... . آوردت مشهد به چی برای که نگفته بهت پسرم کم فکر نباش نگران هم تو دخترم -

 کنی کمک خوام می ازت ولی دخترم نباش اننگر تو -...  فرمایید می درست بله -:  گفتم کنایه با

 خوایید می ازم شما چون چشم باشه -:  گفتم دادم تکون سری...  داریم نیاز هم تو به چون مارو

 چند نگین دیدم آوردم در کیفم زا رو گوشیم بود خورد عصابم...  دخترم ممنونم -...  کنم می کمتون

 صفحه به داشتم بوده سایلنت هم گوشی و زده زنگ بار

 -:  ادمد جواب سریع میزد زنگ داشت نگین اومد در گوشی زنگ دوباره که کردم می نگاه گوشی

 ؟...بله

 : گفت بود ترسیده انگار نگین

 نگین؟ شده چی:من...!  یسنا -

 تو؟ کجایی یسنا -

 ن؟م -

 چی؟:داد با...  مشهد راه تو من -...  اوهوم -

 مگه؟ چطور آره -

 کلی در جلوی گینگمپار تو منم تو طبقه تو فقط البته شده جمع آدم کلی شما ساختمان تو اینجا یسنا-

 می من هس آدم

 دی؟ نمی جواب چرا یسنا؟کجایی...دارن ناک وحشت قیافه شون همه...یسنا ترسم

 کمکم دهقان قایآ -:  گفتم سام سمت برگشتم گفت می راست سام پس دمش شوکه لحظه یک منم

 سام کرد یم گریه تلفن پشت آروم نگین داشت نگه خیابون کنار سام دایی گرفت گریم...  کنید

 نگین با گرفت ازم رو گوشی

 داشت مآس نگین میریختم اشک آروم من زد زنگ کسی به خودش تلفن با کرد قطع سریع زد حرف

 بهش زیاد دنبای

 بهت که منشیم دوست آره بردیا:سام...  دادم گوش سام حرفای به... کن کمکش خدایا بیاد فشار

 داره آسم نگین بگو بهش:گفتم بهش سریع برگشت من سمته...  اونجا برو سریع آره...آره گفتم
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 برای منو های حرف کرد فراموش رو بزنه خواست می که حرفی انگار سام...  بده نجاتش بره زود

 هی و بودم ایستاده منم کرد تکرار دوستش

 پاک روش از رو داغم اشکای کردم س*م*ل رو صورتم دستام با....دادم می فشار بهم رو دستام

 تونستم می فقط کردم

 سکته بود زدیکن اومد پا صدای بودم گرفته تنگی نفس:  نگین... ***  کنم دعا نگین سالمتی برای

 نفس گذاشتم گردنم رو دستامو دمکر پاک رو اشکام کنم

 خیلی هک بود این یسنا پارکینگ خوبی شدم قایم ماشینی پشت سریع بود شده سخت برام کشیدن

 االن من اما بود بزرگ

 ترس با زمین رو مافتاد یکی به خوردم دویدم بیرون اومدم سریع بود بد حالم من نبودم فرار فکر به

 کردم نگاه مردی به

 گفت ریعس میبینمش تار کردم می احساس نشست جلوم داشت آرومی حال عین در یشیطون قیافه که

 خوبه؟ حالتون خانم -: 

 : یابرد....  شناختمش نمی حتی که کسی ل*غ*ب تو افتادم و نفهمیدم چیزی دیگه من اما

 و کردمش ماشین سوار سریع بیرون دویدم کردم ش*ل*غ*ب کردم نگاه شدش کبود صورت به

 پشت سریع دویدم

 انقدر چرا مدون نمی کردم نگاه صورتش به دقیقه چند هر بیمارستان سمت دادم گاز نشستم فرمون

 که اون بودم نگران

 باز رو ماشین در شدم پیاده سریع بیمارستان به رسیدن با نگرانشم انقدر من اما بود من کس هیچ

 تو آروم کردم

 در پشت نکرد منتقل اورژانس به رو نگین شدن جمع دورم پرستارا داخل رفتم گرفتمش م*ل*غ*ب

 پی نشستم

 یامب در فکر از شد باعث گوشیم صدای کردم پاک بود نشسته روش سردی عرق که رو شونیم

 که دادم جواب سریع

 کردی؟ پیداش شد چی بردیا -:  گفت سام امیر

 ؟ کجایی االن -...  نباش نگران داداش آره -

 -:  گفت ومدما خودم به سریع بود کرده جذب اول از منو اسمش شاید نگین که اتاقی در به نگاهی

 چی؟ یعنی -...!  بیمارستان

 نگران -:  گفتم آروم منم کر سکوت سام امیر...  بیمارستان ببرمش شدم مجبور شد بد حالش -

 و نشستم نه سی به دست...  فعال باشه -...  برم فعال من ممنوم -...  هستم مواظبش من نباش
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 اینکه با ریخت می طور همین اشکام:  یسنا...  بود داخلش نگین که شدم خیره اتاقی در به هدوبار

 می وابسته زود که هستم آدمی کال من اما شدم آشنا هست سالی یک نگین با شاید

 کردم هق هق تر بلند بیاد نگین سر بالیی اینکه فکر با!بشه چیزیش نکنه! بده حالش نگین حاال شم

 طور ینهم سام امیر

 وقی شدم یرهخ عجیبش حرکات به تعجب با شد من نزدیک ایستاد دفعه یک... رفت می رو قدم کالفه

 شد نزدیکم کامال

 اشکام کردم احساس اما بزنه من بخت بد صورت به ای کشیده خواد می کردم فکر برد باال دستاشو

 رو چشمام شد پاک

 روعش رو رفتن رو قدم دوباره و کنار رفت دادو تکون سرشو کرد می نگام خیره کردم باز

 بودم شوک تو هنوز من...کرد

 چشمام یدمکش صورتم به دستی کشیدم عمیقی نفس میزد تند خیلی قلب بودم رفته عجیبی خلصه تو

 می دلم تو بستم رو

 صحبت تلفن با تداش سام دایی سمت برگشتم نبودم آروم واقع در اما...  آرومم ،من آرومم من:گفتم

 شده قطع گریم دیگه که من کردم نگاه دکر می

 جلوم نفر یک کن فکر بودم اخالقم این عاشق من یعن بزنم زنگ باران به تونم می فهمیدم تازه بود

 گریه اول بده جون

 به من که زمان آن در بخت بد کنم فکر اما بیاره خودم به منو سام امیر مثله شوکی یک بعد میکنم

 می جان نجاتشم فکر

 که کرد می تردک رو تو کی آخه ها زیاده نفست به اعتماد عزیزم(نشدم دکتر شد خوب هه هه سپارد

 خوب میگی همچین

 زا)ایشششش-گفتن راست ندارد جواب حق حرف گفتن قدیم از-جان وجی خفه-نشدم دکتر شد

 وجدان با درگیری

 یسنا زده زنگ کی ببین گاد مای اوه -:  داد جواب زدم زنگ باران به سریع اومدم بیرون نفهمم

 حاال؟ شده چی خوشگله

 اوکی؟...من خونه نزدیک بیمارستان برو سریع خوبی بارش سالم -

 چه ؟به چرا.. دوم و هستم باران نیستم بارش من اینکه اول... بریم هم با شو پیاده کن صبر -

 کسی؟ چه دیدن دلیلی؟به

 برو تنهاست گینن نیستم تهران االن منم بده حالش نگین بارانی:گفتم کوبیدم زمین رو آروم پاهامو

 باشه؟ پیشش

 شده؟ چی آخه نه -
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 بای -...  فعال باشه باشه -...  پیشش برو زود ولی کنم می تعریف برات بعدا -

 که طوری بلند دمیکر نگام رفته باال ابروهای با داشت کردم نگاه سام امیر به تلفن کردن قطع با

 بریم؟ شد تموم تونگری اگه -:  گفت بشنوه هم دایی

 شدم ماشین سوار نگفت چیزی اما گرفت خندش دایی..  بریم میتونیم بله:دادم تکون سرمو مغرور

 تو رویای توی میشم گم دارم{  جهانبخش-سکوت: }  شد پخش قشنگی آهنگ

 کنم پیدا تو با خوام می رو خودم

 بده نشونم آن یک رو حضورت

 کنم تماشا عمری حالو این که

 من پرواز موج رتمگی زمین

 بده دستام به آسمون بیا

 ولی ندادم تن عشق به عمری یه

 بده شکستم لبخند یه با بیا

 بهتری خودت از فقط خودتو

 تری زیبا قبل از لحظه هر تو

 نگات با که هستی کسی تنها تو

 بری می خودت تا رو خسته من

 بهتری خودت از فقط خودتو*** 

 تری زیبا قبل از لحظه هر تو

 نگات با که هستی کسی تنها تو

 مثال(آدم هب داد می میکرد پیچ کادو قشنگ رو آرامش آهنگش....  بری می خودت تا رو خسته من

 تو وجدان گفتم وقت هر من ببین-بزنی نبود این از بهتر

 کنم فکر)سته که همینه-من به دادی انتقال هاتم ایش این کن نگاه ایششش-جان ای بگو وسط بپر

 نچو رسیدیم

 ایستادم کنارش شدم پیاده منم شد پیاده سام امیر دیدم تا داشتند نگه البته داشت نگه رو ماشین

 آقای:گفتم آروم

 دهقان؟؟؟؟

 )بده ادامه آها آها-دیگه آره-نگفت؟ هیچی یعنی.....(سکوت:.....سام



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

34 

 

 دهقان؟؟؟ آقای: من -

 گاو؟؟؟ آقای:گفتم فعال درونم کرمای که منم:....  سام

 وای -:  گفتم ای دیگه سمته برگشتم نشده هیچی مثال من سمتم برگشت سریع گفتم بهش اینو تا سام

 کجاست؟ پس خوان آوازه بلبل زیباست چقدر اینجا خدایا

 سردرد به منو درونم کرمای آخر دونستم می که من سام سرخه قیافه سمته برگشتم آروم

 این از ماا بود بزرگ استخر یک پشتم ازمن شانس از که برگشتم اومد من سمته آروم اندازن می

 نبود خبری سام دایی

 شده؟ چی دهقان آقای -:  گفتم کردم نگاه سام به دوباره

 بگی؟هان؟ خواست دلت چی هر داده اجازه بهت کی -

 نگام پوزخند با اونم ایستادم ترسم می ازش من میکنه فکر پسره این کردم می نگاه بهش همینطور

 شد نزدیک و کرد

 من -:  گفتم اخم با طرفش گرفتم نشونه اشارمو انگشت دوباره داره شدن نزدیک به عالقه چقد این

 از گفتم من مگه -:  گفت کمیابش شیطنت با شد نه سی به دست و ایستاد سام!!!  ترسما نمی ازتو

 ترسی؟؟؟ می من

 پایین ستامود آروم مبدبخت اینقدر چرا من خدایا وای دادم سوتی دوباره کردم نگاش مظلومیت با

 پشت دستام با آوردم

 ... دزد بده مرگم خدا وای -:  گفتم دادم نشون سرمو

 گاومیش خدا دیدم امنه اوضاع ببینم برگشتم دویدم می چی مثل بستم فلنگو منم برگشت سریع سام

 یاد می داره دنبالم

 کوروشی؟؟یسنا؟؟؟مردی منخا -:  گفت می پشت از سام امیر دویدم دوباره کشیدم فرابنفش جیغ یک

 پس سام آقا هست ونثم یتم جنس من -:  دادم سوالشو پاسخ دویدم می که حالتی در من!  وایسا

 چ...ع...نو -...  ایساو میگم بهت -...  شتافتن باقی دیار به یعنی ایستادنم من بیخیال

 و کنه حفظ تعادلشو نتونست اما ایسته می داره سام دیدم که برگشتم افتادنم با شد همزمان و

 نگران...هه...هه...افتاد

 من سمته ثانیه چند زا بعد اونم سمتش برگشتم کنارم افتاد نیافتد بدبخت من رو رمانا این مثل نباشید

 با داشتم برگشت

 االن من اقعو در کردم می کنترل رو نکنم نگاه بوزینه این به گفت می که درونم حس وجود تمام

 شده شروع هیزیم تایم
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 شدیم بلند و اومدین خودمون به سام منو اومد خنده صدای دقیقه چند از بعد زدم دید قشنگ پس بود

 جلو سام امیر هستن ایشون خانم نرگس که فهمیدم خندید می سام دایی همراه که زنی دیدن با..... 

 رو ش دایی زن و رفت

 خانم نرگس باید شما: گفتم یستادما جلوش رفتم کنه می باد غم دلم رو حرفا گفتم که منم کرد ل بغ

 ؟...باشید؟نه

 بعدا بگم رو حرفام اول وایستید نه نه -....  ببینم ل*غ*ب بیا نرگس دل عزیز آره وای:جون نرگس

 چشماش تو زدم زل منم کرد می نگام زیرکی با داد تکوت سری جون نرگس!!!  میام هم ل*غ*ب

 بود برده وب چیزای یک انگار جون نرگس....  دارم برات مهمی خبرای من جون نرگس-:  گفتم

 بودیم که اداره تو دونید یم-...  شده چی ببینم دخترم کن تعریف -:  گفت زدو رش کم به دستاشو

 دبو شده گشاد چشماش انداختم نگاهی دایی به...گفت چیزایی یک سرتون پشت جان دایی

 دایی به گاهین دوباره....نگم هم تونم نمی خب ولی بگم ندارم دوس....کرد می نگاه من به داشت

 با:گفتم دوباره انداختم

 دایی:فتمگ دادم تکون سرمو...  دیگه بگو ده جان دختر:جون نرگس...  ولی نگفت چیزی اینکه

 رو چشمام....... ... نگیره زن که داد می پند دهقانم آقای و گرفتن زن از کرد بختی بد ابراز جان

 می خودم ماوهو: دایی.. . شدی بخت بد دایی -:  گفت که شنیدم رو سام امیر صدای اما بودم بسته

 که انداختم دایی به کردم باز رو چشمام...  نبود گرفتن انتقام درست راه این کردی بدختم دخترم دونم

 ... پخ:گفت گذاشتو گردنش زیر دستاشو

 سمت دوید شیدک بنفش فرا غجی یک جون نرگس خنده زیر زدیم انداختیم هم به نگاهی سام امیر منو

 هم دایی دایی

 بود پایین رشس هم امیر بودم شده ولو دیگه من دوید می چنان بود انداخته راه مارتن دو انگار

 به دایی خندید می داشت

 دله لیو بود گذشته ازشون سنی اینکه با بود دنبالش همینطور جونم نرگس دوید ها پله سمت

 حرف یعنی(داشتن جوونی

:  گفتم سام سمت برگشتم جدی کردم فکر یکم ایستادم نه سی به دست)ایش-حلقم تو مجاور زا زدنت

 کنم؟ تعریف رو چی -:  گفت سمتم برگشت تعجب با سام!  کن تعریف -

 کردی فکر چی تخود با تو مشهد آگاهی اداره....آوردم در اداشو...رفته یادت آوردی کلک با منو-

 برای کردم فکر من

 بابام و امانم پیش رفتم می من گفتی می داری نقشه نگفتی حتی تو ولی اینجا آوردی منو امنیتم

 زدی گولم چرا

 مگه بودین مهم برام تو برگردی تونی می داری دوست خیلی: شدم ساکت دادش با....  هان؟خیلی

 باشم امنیتت فکر که هستی کی تو

 هان؟
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 جلوی که نبودم آدمی من اما شد جمع غرورم پر چشمای تو اشک خشمش پر صدای از گرفت دلم

 کنم گریه آدمی چنین

 کشید موهاش تو دستی کردم اهنگ بهش...  نیافتید امنیتم فکر به شما تا میرم من پس -:  گفتم آروم

 با برگشتید وقتی بکنم ونمت نمی کمکی هیچ من بگید هم تون دایی به -:  گفتم پایین انداختم سرمو

 امضا رو ام نامه استفاء بیام تا بگیرید تماس هام

 بزرگم مادر خونه هک افتادم ای لحظه یا کردم باز رو در بود گرفته دلم در سمت افتادم راه...  کنم

 به خم اما شدم تحقیر چقدر

 پیاده تو بستم ودر بستم رو چشمام خورد صورتم به خنکی باد نیستم مطمئن حاال اما نیاوردم ابروم

 دوباره افتادم راه رو

 نشسته هربونمم عمه ره نمی یادم وقت هیچ بزرگم مادر خونه دویدم می سریع افتادم روز اون یاد

 عمه اون دیگه اما بود

 خواستم می که دبو زمانی دقیقا کنم ازدواج پسرش با باید که کرد می اصرار روز اون نبود مهربون

 تو شدنم قبول خبر

 خیسم چهره به خورد صورتم به چشمم ش شیشه تو گذشتم ای مغازه جلوی از هه بدم دانشگاهو

 گذره می سال سه دقیق

 که بود ختهری گوشش تو چیا پسرش نبود معلوم شکست دلمو چقدر نفهمید اما گفت گفتو م عمه هه

 ه*ز*ر*ه ننگ

 جواب وقتی کرد می بودن عاشق اداعه و بود داده گیر روزی چند من به پسرش زد من به رو بودن

 سزای گفت شنید رد

 پدرم که ودب این مهم زدن ننگی چه نیست مهم برام اینکه با ده می رو دادم بهش که ردی ابجو

 ولی داشت اعتماد بهم

 می همینطور کاماش اومدم بیرون فکرش از نذاشتم پدریم اقوام از کدوم هیچ خونه رو پام دیگه منم

 گوشیمو ریخت

 : کردم پلی رو آهنگی آوردم بیرون

 ره نمی جلو خوای می تو اونجوریکه زندگی اگه

 گیره می دلت هم وقتا بعضی میشی امید نا وقتا بعضی

 کمه نفر یک زندگیت تو غمه خیلی دلت تو اگه

 همه مثل کنه می امتحانت داره خدا

 بزرگه خدا بزرگه، ،خدا بزرگه خدا
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 حرفو اون سام امیر خواست نمی دلم داشتم بدی احساس......  بزرگه خدا بزرگه، ،خدا بزرگه خدا

 خب زد حرف باهام اونطور که کردم چکارش من مگه بزنه به

 شدم؟ ناراحت چرا من اصال کرد اذیت منو اونم اما کردم اذیتش شاید

 راس واال مکن قش بود نزدیک شدم شوکه کرد ترمز پام جلو ماشینی یک که رفت می راه جور همین

 رو دستامو گم می

 اومد روم جلو برزخی سام امیر که کنم بارش بدوبیراه ستمخوا می شد پیاده نفر یک گذاشتم بم قل

 اشکیم چشمای به

 میریزن؟ دارن من واسه اشکا این -:  کفت آروم کرد نگاه

 دستامو که رفتم می اشتمد...  نداره ربطی شما به -:  گفتم کردم پاک اشکامو برگردوندم صورتمو

 داشتم فاصله باهاش وجب یک فقط باهاش شدم صورت به صورت دوباره کشیدم تو گرفت

 ؟...بده سوالمو جواب -:  گفت عصبانی

 کنم؟هان؟ گریه تو خاطر به باید چرا نه:گفتم اشک با

 رنگ دفعه یک مغرور سام که شد نمی باورم کرد پاک اشکامو آورد باال دستاشو کرد ای خنده تک

 فاصله ازش کنه عوض

....  کنی دخالت کارام تو ارمند دوستم اما بشی احتنار خواستم نمی واقعا متاسفم من -:  گفت گرفتم

 شد ترم پرو هیچ نکرد عوض رنگ این بابا ای

 چرا؟:من!  نداری رفتن حق اما: سام...  برم خواستم می که بود همین برای:من

 کنم؟ گوش رو شما حرف باید من وقت اون -...  میگم من چون -

 : گفت اونم زدم زل چشماش به کرد من به نگاهی

 چرا؟ -...  کنی گوش باید بله -

 آروم خنده زیر مزدی کردیم نگاه هم به....  رئیس چشم:گفتم خنده با....  رئیسم هنوز من چون -

 بریم؟ -:  گفت کرد دراز ماشین سمت دستشو

 سام متس به ماشین شدن روشن با شدیم ماشین سوار...  بریم:گفتم سرم دادن تکون با همراه

 ریم؟ می کجا - : گفتم و برگشتم

 خرید؟ -!  خرید -

 خرید؟ میریم چی برای خب -...  آره -

 چیزی من به هم شما که کارا فخال اون جشن آها -...  باشیم آماده باید ما و جشنه فردا چون -

 آره؟...نگفتید
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 نگاه دیگه بهش هه هه خوردمشون می داشتم و بودم برداشته باباشو ارث انگار کرد من به نگاهی

 -:  داد ادامه که نگفتم چیزی...  بود دایی زن خاطر به دیگش دلیل یک -:  گفت دوباره که ردمنک

 در دلم از چی:من...  میاد در دلت از کار این با حتما گفت میشناسه رو شماها جنسه خودش که نه

 ؟ یاد می

 نمی در دلم از چیزی اچیز این با من گفتی می باید ولی...  آها -...  دیگه بودیم کرده که دعوایی -

 ... بگم نبود یادم -:  گفت کرد من به مرموز نگاهی...  یاد

 به فقط نشد بدل ردو بینمون حرفی واسش،دیگه اومدم کالس بازم اما بودا اومده در دلم از واقع در

 کردم می نگاه بیرون

 زنگ نگین به عسری آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم کردم نگاه بیرون به بس از رفت سر حوصلم

 گوشی دادش با زدم

 این به زنگ یک ونوقتا جا این افتادم مریض من احمق دختر -:  گفت که کردم جدا گوشم از رو

 کنی چکار خوای می بمیرم من نمیزنی بدبختت دوست

 هان؟

 همین؟ -...  خورم می حلواتو میام عشقم هیچی -

 کنم می خاهش -...  دارم تو مثل دوستی هک من سر بر خاک -...  کنم می گریه هم یکم... نه -

 چطوره؟ حالت ببینم کن ولش رو اینا حاال عزیزم

 چی؟؟؟؟؟:داد با...!  پیشت میام دارم خوب -

 دلی؟ یگب آقای با -...  میام دلی بیگ آقای با دارم باش خوشحال آره -

 چون زنگیدی شد وبخ ولی همین -:  گفت نگین و کرد من به تعجب از سراسر نگاهی سام امیر

 نگفتم چیزی دیگه...!  خالق جلل -:  گفتم و کردم نگاه گوشی به...  بای فعال بزنگم نداشتم حوصله

 پس پرید وقمذ سام امیر شیطون صورت دیدن با که کشیدم خفه جیغ یه ذوق از پاساژ به رسیدن با

 آره-زغال؟(زارم می بیابون به سر زغال این و خودم دست از آخر من اه اومد دستش ضعفم نقطه

 هیچی-چیه؟ مگه زغال

 انه انمخ و آروم)هست که همینه-شد ستفیض م تو زیبای صفات از چقدر بدبخت دهقان این فقط

 سام امیر شدم پیاده

 برزخی...  امروزو دعوای این بیارم در دلت از تونم نمی که متاسفم من -:  گفت و ایستاد کنارم

 -:  گفتم مرموز کنم خراب حالتو بلدم منم خب کنه خراب منو حاله بلده خوب چقدر واقعا کردم نگاش

 که بود اون االح...  بریم...اومد در دلم از کردید خوای معذرت چون اما کنید خواهی معذرت بایدم

 وقت هیچ تیدگف خودتون کنم فکر اما شدید عصبانی بینم می:گفتم عصبانیتش دیدن با بود عصبانی

 شیدنه؟ نمی عصبانی
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 تک یه منم....  نیستم...عصبانی...  من -:  غرید آروم رفت می باال کلش از دود کنم فکر یگهد

 کنید؟ می انکار چرا هستید عصبانی -:  گفتم کردم خوشگل ی خنده

 : گفتم که طرفم یومد می داشت

 خندم رهدا آلرژی نیعصبا کلمه رو معلومه هه شد آروم انگار...  نیستید عصبانی...باشه...  باشه -

 بود انداخته راه دختر یک که نمایشی دیدن با اما بود گرفته

 فکرکنم دختره ردک می نگاه دختره به خنده با و بود شده متوجه هم سام امیر انگار ایستادم جام سر

 پس دوست پسره

 رصد رو خترهد پای دستو حرکات همینطور داشتم منم زداااااا می کتک باد به بود گرفته بود رش

 زیر سام به کردم می

 به تا کنم کرف هه کنه می یاداشت مخش تو داره انگار رو دختره حرکات داره دیدم کردم نگاه چشی

 می نکرده دعوا االن

 موقع این تو نستهتو کی آخه اومد پلیس دقیقه چند از بعد کنه دعوا خیابون تو بره بگیره یاد خواد

 کنه؟ خبر پلیس

 انگار هم دختره بردن زدن بند دست رو پسره اما گذاشتن احترام رهدخت به پلیسا بود این عجیبیش

 تکون لباسشو خاک

 نظریه به ممرد نده نظریه خواهشا(بود اشتباه رش پس دوست مورد در اولم نظریه پس رفت و داد

 -ندارن نیاز تو های

 خودم با پول اصال نم افتاد یادم افتادم راه دنبالش اومدم خودم به منم افتاد راه سام امیر)ایشششش

 موقع کی آخه نیاوردم

 که کردم می گاهن ها مغازه های ویترین به داشتم ایش زغاله این تقصیر همش داره می بر پول فرار

 بد سایه شیشه از

 منه ؟دایی یهک رادوین پرسین می حتما بود ایستاده طرف اون قدم چند رادوین بود افتاده بختیم

 نه ها پیره که نه بدبخته

 پیله نم اونم داریم خبر یاسین منو موضوع این از و مخفیه پلیس سالشه 33 هست جوونم رخی

 نمی وگرنه گفت شدم

 بود جبورم میرفت ماموریت چون دایی کجاست پسره این میگه هی مادربزرگم وللش اینا که گفت

 میرن دوستاش با بگه

 این با منو اج این که بختم بد من االن اما گن می بد من بدبخت دایی این از هی فامیل تو گردش

 با حسابم ببینه گوریل
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 می نشونش قشنگ که بود تمیز مغازه این شیشه هم چقدر کنم کار چی االن خدا وای الکاتبینه کرام

 پسره یک کناره داد

 بود ایستاده ریکنا سام امیر کردم چپم راستو به نگاهی یک زد می حرف باهاش اخم با بود ایستاده

 می ور یشگوش با و

 شد ورد قشنگ رادوین وقتی نباشه رادوین دید تو که جایی کشیدمش گرفتم دستاشو سریع رفت

 زغال سمته برگشتم

 که اینه مهم کن این؟ولش کنه می نگام اخم با داره چرا آتیش شده تبدیل زغال غافل دل ای دیدم که

 کچلو رادوین من

-میاری در تصف همه برای که عالیه جناب اصیتخ این اما...(نبودا کچلم البته کردم سر به دست

 گفتم وقت هر ببین

 عرض کلی-داشت؟ تو منو صحبت به ربطی چه االن این خب-جان ای بگو وسط بپر هم تو بادمجان

 )آها-...کردم

 شی؟ می زده جن دفعه یک چته؟چرا -:  گفت آورد در بود من دست تو هنوز که دستاشو سام

 ها؟؟؟ -

 کاریه؟ چه این گم می هیچی -

 می بخت بد که دید یم هم با منو تو اگر بود جا این من دایی ببین... دیگه بگو اول از خب!!!!آها -

 من جهنم هب نکرد باور پس هوف داد تکون سرشو خودتی خر گفت می که این مثل حالت با...  شدم

 تو رو خودم تونم نمی که

 و بودم یاوردهن پول که منم نگفتیم چیزی دیگه کنه باور حرفمو گوریل آقای که بزارم رادوین خطر

 از که نبودم هم آدمی

 گرچه کنم هنگا مجلسی های لباس و ها مانتو به ساکت دادم ترجیح پس بگیرم قرض پول گوریل یک

 که سخته واقعا

 که کردیم می نگاه مردانه لباس مغازه یک ویترین به سام کنار داشتم هوفففف داری نگه رو خودت

 خودش سهوا آقا

 ؟؟یسناااااااااااااا؟؟؟؟ -:  کرد جدا بدنم از روح صدایی که کنه خرید

 گفت جلو ومدا رادوین ها ریزی می من سر بدبختی طرف هر از امروز خدا دیدم رادوینو که برگشتم

 کجا؟ اینجا کجا تو م*ق*ش*ع -: 

 یسنا خانم -:  گفت ومبشن من فقط که طوری آروم تو دست از ای رفت آبروم پایین انداختم سرمو

 میشه؟ چی غریبه پسر یک با خبر بدون اومدید اینجا شما بفهمند جنگ وزیر اگر
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 با دارن من مادر این از عمیقی ترس فامیل تو همه بود مامانم جنگ وزیر باال آوردم سرمو مظلوم

 می توقی به تقی که این

 که ودتشب کرده نرم کمی ظلومیمم انگار یاورد می جا حالتم وقتش به ولی کرد می گریه خورد

 کرد ریز چشماشو

 هستید؟ وبخ سالم -:  گفت کرد می نگاه بهش اخم با داشت که سام امیر سمت برگشت

 امیر...!  گیرم می قرض یسنا من ظهلح چند پس خب -...  ممنون -:  گفت داد تکون سرشو سام

 شروع گرفتیم هفاصل امیر از ؟؟؟کمیچی برای اما کرد می خفه رادوینو میومد کردی می ول اگه سام

 حرف به کرد

 هان؟هان؟ کنی می چکار پسر یک با اینجا تو سفید چشم دختر -:  زدن

 -:  دادم ادامه کرد امنگ بهت با....  اینجا اومدم غریبه پسره با میگی بعد!بردی آبرومو رادی بسه -

 زیبای اتهکلم با شما ولی نجاای بود اومده هم کاری برای بود هم وکیل بود رئیسم پسره این

 جلوش آبرومو م*ق*ش*ع

 نمی-ایش مرفت من بابا-شده؟ بود بود بگی اومدی حساس صحنه سر-شد بودی بود چه.... )  بردی

 که اومدن کاری چه ایبر وقت اون -:  گفت داد تکون سرشو رادوین(  دارم جذبه انقدر دونستم

 اومدی؟ باهاش هم شما

 اطالع تا گوشیت پس -:  گفت کرد نگاهم شک با....  بپرس یاسین از -:  گفتم کردم نگاش مظلوم

 چی؟...نمی خاموش مجدد

.  بای...میرم می فضولی از مدار برم من پس...باریک -...  شه نمی خاموش:گفتم دادم تکون سرمو

 میاد کرد می نگاه من به داشت نه سی به دست که سام امیر سمت رفتم دادم تکون تاسف از سری

 سریع ندارم پول افتاد

 داییییی؟ -:  گفتم رفتم رادوین سمته

 زدم بازوش به ستید...  داره نمی بر سرم از دست دختر این چرا خدا -:  گفت سمتم برگشت

 دایی...  ندارم پول دایی:گفتم آروم یدمخند هم با....  جان بابا خدامه از -...  مرد باشه خدات از:گفتم

 دایی ماشینت تکاپو رو گذاشتم رو کشی منت:گفتم خنده با...  کشی منت ومدیا االن گفتم منم:گفت

 خرج خوای می چقدر دونم مین که من:گفت دستم داد آورد در پولشو کیف...  شیطون ای -...  جون

 می دلت چفدر هر بیا پس رودستم بزاری

 عکسه اام اوردمنی خودم روی به خورد چشم به دختری عکسه کرد باز کیفشو...  بردار خواد

 خوب نتونستم وقتی برداشتم رو دختره

 شد وقت اءهللش ان بعدا بزنم دید قشنگ دارم برش باید پس بزنم بزنم دید رو)مهشید( دختره عکس

 اما دم می بهش
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 قابل چون گم نمی شما به برداشتم خواستم می که پولی هستم آدمی همچین من هه هه! دم نمی قول

 در بده نیست هضم

 به گاهین گرفت کیفشو هه هه باهاش ندارم تعارف بده پولشو کیف کسی دیگه بگم خرجمم همورد

 اما کرد داخلش

 که شوهرت دبختب -:  گفت داد تکون تاسف از سری نکرد نگاه عکسه اون جای به آوردم شانس

 مگه؟ چیه:گفتم اخم با من...  کنه سیر رو تو شکم باید

 در پولتو کیفه خواستی می کردم خوب:من...!  نگذاشتی یباق ریالم یک بدبخت کیف این تو -

 پسره... رفتم ردک می نگام تاسف با داشت که سام امیر سمت به آروم بعدم...  فعال نزاری اختیارم

 خندم ایش بخور تاسف خودت برای زغال

 یماکس اسلب به داشتم....  بندم می نداشتش ریش بیخ به مختلف های صفت هی من بیچاره گرفت

 اریب آخرین خرید می کفش کنم فکر خودش برای داشت هم سام امیر کردم می نگاه ای نقره

 به رو و شدم داخل بود اومده خوشم ای نقره لباس از رفت فروشی کفش مغازه داخل دیدمش که

 بود خانم که فروشنده

 بودم نظیر یب پوشیدم رو لباس داد نشونم خانمه که اتاقکی داخل دادم رو لباس آوردن درخواست

 بود این بدیش تنها اما

 تو تو گفتم دلم نیست؟تو زشت جوری این خوب بود باز کال رم کم پشت از نداشت هیچی جلو از که

 بد خانوادگی جمع

 سعی اما شتمدا تردید کمی خریدنش برای...  نداره موردی شب یک حاال پوشی می لباس این از تر

 کنم فکر این به کردم

 خودم پول ودب زیاد قیمتش چقدر ماشاهلل بپوشونه رو پشتم تا ندازم می دوشم روی حریری شال که

 خرج اینجوری که بود

 کدوم -:  تگف اومد طرف به سام امیر سرم فدا پس باشه گوفت باشه مفت گن می هه هه کردم نمی

 گرفتی؟ لباسو

 یسنا؟ -:  گفت ای افروخته بر صورت با...  نیومده فضوالش به -:  گفتم تفاوت بی

 در خود ینا از کردم نگاه چشماش به زنی می صدا قشنگ چقدر پسر نمیری ای افتاد تبش به دلم

 ولی میومد بدم گیری

 گرفتم لباسو اون وناهاشا -:  گفتم ویترین سمت برگشتم میومدم کنار باهاش باید نیست ای چاره

 دقیق اه بود دهافتا راه دنبالم خما با هم)سام( پسره این هوف رفتم ای دیگه مغازه سمت وبه... 

 اندازه رو فاصلمون بخوام

 چیزی تنها من نه کشم می خجالت نه وای بگم که نه داشت فاصله هام با انگشت بند یک فقط بگیرم

 ندارم که



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

43 

 

 فرد این ناگهانی تغییر از خب اما)رم می بابا باشه-وجی؟-!نکشیده خجالت اصال مثال الکی(خجالته

 به نه بودم کرده تعجب

 راه عصبی ونما کردم می نگاه ها مغازه به خیال بی همینطور واال کاراش این به نه خوردنش تاسف

 اون کمی رفت می

 بریم؟ شده تموم خریدت -:  گفت آروم و ایستاد تر طرف

 نمی من ،و ودب کالفه سام پاساژ خروجی سمت به افتادیم راه...  نگفتم چیزی و دادم تکون سرمو

 آخه بدونم چه شده درگیر خود انقدر چی ایبر دونستم

 دوباره، ت،رف می راه تند دوباره کرد، می ایست لحظه یک ،دوباره رفت می خروجی سمت به سریع

 باهاش هی منم اه

 بچم آخی د،ش جمع چشمام تو اشک لحظه یک کرد تکرار کارو این در دم تا کردم می تنظیم قدمامو

 یک ،بعد شد دیوونه

 بند خندم کرد نگام اخم با طرفم برگشت موقع همون نداشتم دیوونه از کم منم خنده زیر زدم دفعه

 بینی می نکنم نگاه چشماش هب دادم ترجیح منم کرد نگاهم عجیب...!  دیگه بریم -:  گفتم آروم اومد

 بود اومده خودش به انگار ، کن ولش... دفعه یک

 راه خودش مثل و رفتم پشتش ازم افتاد جلو کردم کم سرعتمو کوچولو یک رفت می راه محکم چون

 رو من کی هر رفتم

 طرفم رگشتب بهش خوردم رفتم می راه داشتم همینطور گرفتم نمی خودم به منم خندید می دید می

 : گفت

 ری؟ می راه پشتم از چرا -

 گرفت دلم "...  کرده شک بود معلوم ولی نگفت چیزی!  نداره خاصی دلیل هیچی:گفتم ترس با من

 جانان جان ای

 کردی نگاه چشمم در که زمانی

 خورد خواهم را زمانی غصه

 نیستی کنارم تو که

 است نزدیک روز آن دانم می

 چند از عدب آرامش انگار داشتم عجیبی احساس بودم سام منتظر پارگینگ جلوی!"  بده نجاتم پس

 به گرفته ش*و*غ*آ در منو سال

 می هم مخود اما بود کرده رو مادریم شهر اصفهان یهوا دلم کردم نگاه مشهد آفتابی آسمون

 سر به تبعید در دونستم
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 بوق صدای ندارم رو ای گله هیچ جای پس آوردم وجود به رو اون خودم که تبعیدی در برم می

 خودش به منو ماشینی

 ه؟کی دلی بیگ قایآ -:  گفت طوالنی نسبتا سکوتی از بعد افتاد راه شدم سوار سریع بود سام آورد

 با که همون -:  فتگ و کشید حالتش خوش موهای تو دستی!  بدونم؟ چه من -:  گفتم تعجب با

 کردی؟ تکرار رو اسمش زدی می حرف دوستت

 دلی بیگ چون بیاد دوستم با باید پس خب -!  یاد می اون با داره گفت دوستم دونم نمی! آها -

 کرد گامن عمیق اونم کردم نگاه بهش مواس نبود مهم زیاد یعنی نگفت چیزی!  دوستمه فامیلی

 شدی؟ خسته:گفت

 بخوریم؟ بیرون رو نهار داری وقت پس:گفت که دادم تکون نه معنی به سرمو

 نیاوردم روش به منم اما خواستی در چنین بود بعید مغرور پسره این از واال کردم نگاهش مشکوک

 گفته که همینطور

 اینجا به آوردنم با رو تموق تمام که شما -:  گفتم رومآ برگشتم واال باشد کوفت باشد مفت بودم

 گیرید؟ می اجازه چرا پس گرفتید

 نه سی به دست.... ایش دیگه گم می راست خب کرد اخم که نیومد خوش مزاغش به حرفم انگار

 یک بودم نشسته

-...تیگف مین بهش چیا وگرنه برتت می خوبه حاال(آخه نمیشه طوالنی راهش انقدر بردن رستوران

 -...!وظیفشه جان وجی

 کی کنهن فکر زغال این معلومه خب بود فکر تو سخت کردم نگاه بهش)ایش-! نشناس نمک ای

 حوصله که من کنه فکر

 می زغال یه بهش من که نبود سیاهم بدبخت کردم نگاه پوستش به واال کنم فکر چیزی به ندارم

 و سمتم برگشت گفتم

 منم کرد می امنگ شیطنت با نداشتم رو کاری انجام توان اونه ودب بدی شوک کرد گیر غافل نگاهمو

 نرسیدیم؟ -:  گفتم هول

 سمت برگشت سریع کردم عوض رو نگاه گفت شه نمی که بحث کردم عوض بحثو خوب انگار

 آدرسه دایی:گفت خیابون

 یعنی دهدا سوآدر چی برای داییش اما نگفتم چیزی...  اونجا رم می دارم داده خوبو رستوران یک

 دوس با کرده فکر حتما کن ولش گوریلم این همراه من دونسته نمی

 ظاهرش اب فرقی هیچ خودمه مثل هم هام نظریه بدونم چه بازارم تو مثال منم اومده دخترش ت

 نگینم این هوف نداشت
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 کشونده بدش حال با اونو بیاره دووم نتونسته فضولیش دونم می که من سرم رو یاد می داره که

 این مجبورم منم ینجاا

 دلم وای سهر می روز اون ای خودم خونه برم کاش ای کنم تحمل قضیه این شدن تموم تا رو دختر

 تنگ تم تخ واسه

 رو انگار دهش تنگ تم تخ واسه دلم میگی طوری!( پسره این به بگم چی من ای!دانشگام وای! شده

 فرمول ت تخ اون

 خوابم می راحت مکن می الال نازنین اون روی نیست یوتونن فرمول از کم-! کنی می حساب نیوتونو

 اوقاتم بعضی و

 خیاالت از ستد ماشین داشتن نگه با)مرسی-...کنی می بزرگی کار واقعا-! خونم می درسامو

 سمتم برگشت برداشتم

 شی؟ نمی پیاده -:  گفت

 بود گذشته 2 از عتسا مکرد نگاه ساعتم به شد پیاده آروم خیلی سام اما شدم پیاده سریع!...چرا -

 کل من واال بودم خسته

 غذاهاش به برداشتم رو منو نشستیم دنجی میز یک روی بودم خسته بازم اما بودم وابیده خ شبو

 من خب کردم نگاه

 ی؟میخور چی -:  گفت انتخابام وسط پرید دوباره کنم انتخاب کودومو االن

 اینکه با موند زبا بدبخت دهن کردم می اشاره هاغذا به دستام با...این،این،این من میدونی خب:من

 تونم نمی دونستم می

 بگه تا رفت پیشخوان سمت به آتیشی اما خونسرد!نه!دیگه ریختم می کرم یکم باید اما بخورمشون

 من بیارن، هارو غذا

 بودم بورمج کنیم چه دیگه نه سی به دست بودم نشسته جدی قشنگ فهمیده نقشمو دونستم می که

 کرمای ها راه ینا از

 ببینم رگشتمب هه هه بگیره حالمو تونه نمی خودش فقط که فهمید می حداقل کنم کنم خالی درونمو

 به که دیدم موند کجا

 چند بعد اما نگفتم ،چیزی انگار کشیده نقشه نکنم فکر نبود خبری اخم از دیگه یاد می میز سمت

 خدمت پیش که دقیقه

 حالم وای هیما اونم بود داده سفارش غذا پرس دو فقط اون شدم ضایع خودم شد، چی فهمیدم اومد

 ماهی از من شد بد

 اینو بود طیقح غذا آقا کرد نمی نگام اصال که اون کردم نگاه ماهی به انزجار با وای متنفرم

 شدم بلند ایش دادی سفارش
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 خوری؟ نمی -:  گفت آروم کنه نگام داد افتخار باالخره

 ! چرا گفتم دادم تکون سرمو

 توش ختمری همشو رفتم آشغالی سطل سمته به برداشتم رو غذا ظرفه فشرده دندونای و حرص با

 شد خنک دلم آخی

 به زنم به دستم رمبگی گیتار کارتونا این مثل خواد می دلم خدا نگفت چیزی کرد نگام تمسخر با اونم

 وعضیه؟ چه این یسنا! وا:نگین.  اه اه سرش

 می در صموحر همش یاد می بدم خیلی خونسردیش از شد بلند آروم خیلی سام اما شدم بلند سریع

 تو از نگین اه اه یاره

 ننگی از غیر خب داره کارامو ی همه گزارش و نشده نگران اصال که بود معلوم چشماش

 که پسر یک و جون دایی،نرگس

 روز عجب فهو یمکرد دعوا کلی سام با خاطرش به که بود پسره همون این!آها زد می آشنا خیلی

 خب بود هم گندی

 اما بودمش ندیده بود روز یک فقط اینکه با کردم نگاه نگین به برداشتم مخم کردن رصد از دست

 شده تنگ براش دلم

 یسنا -:  فتگ گوشم دم آروم کردیم ل*غ*ب همدیگرو و اومد سمتم به اونم رفتم نگین سمت به بود

 داشتمبر شونش رو از سرمو!  خوام می پیشو قیقهد چند موضوع شرح و کامل توضیح من جونم

 خوای؟ می رو چی دیگه دیدی رو همه که تو:گفتم آروم کردم نگاه بهش

 هم خیلی نشه چرا -!  آخه شه می اینجا االن -...!  گفتین؟زود چیا بگو! دیگه موضوع شرح -

 هم بعد.. . کن عریفت برام خواب موقع شب بابا پاشه:  گفت که کردم نگاش چپ چپ!  شه می خوب

 ملکه تو که نه(کرده پهن لنگر اینجا اومده کشه نمی خجالت دختر این جون نرگس پیش رفت

 اصال و الیزابتی

 خواستی می-...گفتم حقیقتو من نوچ نوچ-آدم ذوق تو میزنی هی ایش-!نکردی پهن لنگر

 انداختم اطراف به نگاهی)نگی

 تکون خاکشو شبرداشتم زمین رو افتاد گیری در هنگام کنم فکر بود افتاده زمین رو بختم بد کیف

 لحظه همون دادم

 تلفن پشت زا نیست معلوم کارش پسر این ترسیدم لحظه یک رادوین اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم

 جواب نکشتم

 یسنا؟زود؟ زود بگو آدرسو زود -:  گفت داد با دادم

 شک با سام ایید بده آدرسو خواستم ازش و مداد سام دایی به رو گوشی ترس با گفت داد با رو زود

 جواب اما کرد نگام
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 میزدم قدم حیاط تو ترس با نگفت چیزی و داد دستم به رو گوشی کرد قطع و داد آدرسو سریع و داد

 نده خیرت خدا

 اخم با و ودب ایستاده تر اوطرف کمی سام کرده قاطی که گفته رادوین به چی نیست معلوم یاسین

 هم نگین کرد می نگام

 من دایی دونه می چون اما ایستاد می بیخیال وگرنه بودتش دیده عصبانیتم موقع و بود دیده رادوینو

 با آدمی جور چه

 جمع -:  گفت داد اب تو اومد اخم با دایی کردم باز درو دویدم شد بلند در صدای کرد می نگام نگرانی

 تا بابام زنن داد من سر هی:شدم لجباز ازب عقب رفتم قدم یک دادش با!  بریم کن جمع! یسنا کن

 می داد من برای تو نزده داد سرم اینطوری حاال

 زنی؟

 اومدی من اب مشورت بدون چرا تو به بگم چی من... اه... هم تو دیگه خنگی:گفت تر آروم دایی

 ؟...هان اینجا

 مهم اگه:کرد فهاضا پوزخند با!  نیست:گفت بهت با!  نیست مهمی چیز آخه:کردم نگاش تعجب با

 انداخت سام به نگاهی...* بکنی خوای می تو که کاری این دیگه دیوانه نبودم اینجا من نبود

 کشن می آدم راحت که ای حرفه قاچاقچی گروه دم می انجام لرز ترسو با من...داد ادامه دوباره

 اونوقت راحت خیلی...

 ؟!نیست مهم میگی عالی جناب

 می انگار اام نکردم تعریف یاسین برای خیلی من فهمیده چطور این کردم می نگاه بهش تعجب با

 ماموریتیه چه این دونه

 -:  گفت رفت ینرادو سمته به بود اومده بیرون رادوین داد صدای با که دایی...!  واال بدونم چه

 زنی؟ می حرف ماموریت این درباره اطالعات همه این با کجا از تو پسرم

 پلیسه بگه نتونست...  که چون:گفت آروم کرد نگاه دایی به کمی برگشت رادوین

 باید تو:گفت ردک نگاه رادوین به دقت با سام دایی بود انداخته پایین سرشو رادوین...نازی...آخی

 نه؟ باشی پلیس

 دوست سام اب که پسره همون صدای کرد نگاه سام دایی به بهت با آورد باال سرشو سریع رادوین

 رادوین وای اه:اومد بود

 کنی؟ می چکار اینجا تو

 زدم نگز کلی خاموشه چرا گوشیت بردیا روحت تو:گفت رفت سمتش سریع پسره دیدن با رادوین

 گرم اومدن در آب از دوست اینا انگار کردیم می نگاه تعجب با اونا به که بودیم ما حاال!  بهت

 دوباره سام دایی که بودن صحبت
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 ودی؟ب پلیس پس:کرد زدن حرف به شروع

 پاینده ینرادو:گفت و داد تکون سرشو متفکر دایی!  درسته بله:گفت دایی سمته برگشت رادوین

 درسته؟

 دونید؟ می منو اسم کجا از شما:گفت داد تکون سرشو تعجب با رادوین

 گذاشت امینظ احترام سام دایی برای سریع شد سرخ رادوین که گفت چیزی رادوین گوش در بردیا

 خنده با دایی و

 کردی؟ می اذیت رو دخترم چرا حاال -:  گفت

 که ونیدد می خودتون شما:گفت کرد نگام اخم با رادوین ریخت سقف هه هه بودا من با وای ای

 ماموریت این چقدر

 ونایش به من اما:دایی!  نباشه ماموریت تو اگر حتی بمونه اینجا بدم اجازه تونم نمی من خطرناکه

 ... نباش نگران نیست خطرناک زیاد و دادم سام امیر با گروهی ماموریت یک

 برای آروم انداخت نگاه کرد می نگاش داشت خونسرد که سام به شک با و داشت تردید هنوز دایی

 البته کردنش خر

 من سمته همه گرفت نفسم ات خوندم دار کش انقدر رو دایی...  دایی -:  گفتم جونم، دایی بالنسبت

 میکرد نگام سوالی اونم با کرد فکر سام دایی برگشتن

 -:  گفت و دش جدا ازم دقیقه چند از بعد کرد م*ل*غ*ب همه جلوی اومد بود گرفته خندش رادوین

 باشه؟ شدم خر

 جونم دایی یشه:من...  اما اومدی امنیتت برای گفت می یاسین:گفت گوشم در کردم نگاش لبخند با

 این از تربه چه خواست می هیجان دلم یکم تازه و نداشتم ای چاره و فهمیدم امروز تازه منم

 ها؟بگو

 این؟ از تر عالی چی دیگه

 بهم رو چی همه قشنگ بعد به این از که بده قول ولی شم نمی حریفت که من:گفت داد تکون سرشو

 باشه؟ بدی اطالع

 دادم تکون باشه معنی به سرمو

 خونه آشپز وت جون نرگس البته بودیم نشسته حال تو همه گذشت می رادوین رفتن از دوساعتی*** 

 بگم چی دونم نمی موند

 این بودیم شستهن خونه آشپز تو نگین با راستش خوردیم می خونشو آشپز داشتیم انگار خانم این به

 یک خانم نرگس

 ما واال کردم کاری خراب خونش آشپز تو مبادا کردم شک خودم به من که! خونم آشپز گفت زد دادی

 مادرمون خونه
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 این بگم باید اما بشیم دفن آماده که کرد می آماده قبرستونو میشدیم رد فرسنگیش 10 از مبودی

 مادر از جون نرگس

 پت تا دو اون گینن منو نبندم جمع البته بودیم نشسته مبال از یکی رو... شکر خدارو تره نرمال من

 نشسته اونطرف مت و

 می امهن روز داشت هم دایی و رفت می ور گوشیش با نگین بودن اخبار دیدن مشغول سخت بودن

 همیشه مثل منم خوند

 گناهی چه عا؟واق کردم حقت در ی*ه*ا*ن*گ چه من خدا ای کردم می نفرین نحسمو اقبال بختو این

 ایش!کردم؟

 و داشتم رب بود میز کنار که گوشیمو...هعی!بدیه بیماری هم درگیری خود میگم چی نیست معلوم

 برا انداختم میس یک

 گوشیش تو رفت سرش دوباره گم نمی هیچی دید کرد نگام سوالی کرد بلند سرشو نگین یننگ

 انداختم میس دوباره

 گوشیش وت رفت سرش دوباره ثانیه چند از بعد کرد نگام خشم کمی با باال آورد دوباره سرشو

 کردم تکرار دوباره کارمو

 کردم مظلوم خودمو حدی هب......  دمدا...عصابم رو ری می داری یسنا -:  داد با شد بلند نگین

 دایی کنم می ریهگ دارم مثال گرفتم صورتمو دستام با!  زنی؟ می داد من سر چرا نگین شده چی:گفتم

 خالی دوستت روی رو متخش نباید هستی عصبانی وقتی دخترم -:  گفت نگین به رو مالیمی لحن با

 حرص با بود هشد قرمز آخی زدم دید نگینو مانگشتا الی از هستم آدمی همچین من ها ها ها!  کنی

 منم نشست جاش سر

 رو از رو دلقک ینا تن پنج حق به خدایا:وجی!(نگیر ما از رو ها خنده این خدا خنده از بودم پوکیده

 مردم ندار بر زمین

 همینطور)ایش-هست همینکه-...!ها میشی حال ضد داری وجی-...میشن شاد حداقل دارن ه*ا*ن*گ

 از دیدمخن می که

 نوچ اومدم لمفی فهمیده بود معلوم کرد می نگام مشکوک امیر سام امیر به خورد چشمم انگشت الی

 حد به سرمو نوچ

 میشی بانیعص ده می حال خیلی نگین:بود نوشته توش فرستادم پیامی نگین برای پایین انداختم

 کم انقدر چرا دونم نمی

.  س*و*س،ب*و*ب برم من فعال گیرتت نمی سیک دونم می گرچه نوچ نوچ شوهرت بدبخت تحملی

 داد صدای سیدمر که در به حیاط برم که در سمت رفتم دو با شدم بلند جام از سریع فرستادم پیامو

 جیغ جیغ... کن دعا نگیرمت کن دعا یسنا -:  شد بلند نگین
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 میام میشه چی هر خوبه استخر سمت رفتم کردم باز درو مادر کردم غلط آقا گرخیدم میزد جیغ چنان

 استخر این سمته

 هدقیق چند.... . کنم فرار زود برسه خواست اگر یا نرسه نگین دسته که ایستادم جایی ترین دور در

 گلماخوش کجایی؟خداییش جان بابا کردم می نگاه آبه تو خودمو زدم زل استخر آبه به ای

 دلو به اعتماد(خخخ

 ادامه اشه،باشهب-کنم تعریف خودم از یکم بزار داربر سرم از دست... اومد دوباره-!داریا روده

 نالیدم می داشتم)بده

 نزدیک آوردم باال سرمو همینکه برگشتم کن ولش شدم دیوونه بده حالم کنم چه خخخ گفتم می...نه

 فقط کنم سکته بود

 ستشد از تا نجاای اومدم سرم خیر کرد می نگام اخم با نگین آب تو بیافتم بوده مونده کوچولو یک

 تر بد اما کنم فرار

 گرفتی؟ شم نمی خر یسنا -!  جونم نگین -:  گفتم کردنش خر برای آروم کردم گیر

 نگاش زده حدقه چشمای با نه ترسیدم می ازش نهایت بی که موجودی سمت رفت حواسم من اما

 نگاه رد نگین کردم

 جلو اومد مقد یک گربه.. .. کوچولو پیشی این نازه چه -:  گفت موجود اون دیدن با گرفت چشمامو

 نگین...جیغ...نگین...کن دور اونو نگین:کشیدم جیغ بلند وایی

 رگشتنوب ایش طرفما یادا نمی باشم داشته دوست گربه من اگر حاال من طرف اومد سریع گربه

 مثل سریع همانا دویدن

 نفسم دویدم راستخ دور دوری چند دویدم می فقط نه یا یاد می پشتم نبود مهم اصال دویدم می جت

 پای جلوی بود گرفته

 خندید می داشت نگینم شدم ولو نگین

 موجود اون:فتمگ اخم با...  بود عالی!یسنا باحالی خیلی...هوف...گرفت نفسم...خخخ خدا وای:نگین

 کجاست؟ ریخت بی

 جاست؟ک رو حرفا این کن ول -...  بود ناز هم خیلی____________ ایش -

 صدای بود بردیا ایصد...کیه صدای ببینیم برگشتیم نگین منو اومد گیتار صدای ...! بدونم چه من -

 دایی همراه درختی کنار داشت قشنگی

 نویسم می سامو امیر دایی اسم نگیرید اشتباه رو سامو امیر دایی و یسنا دایی که این برای{حسین

 جون نرگس ،"} نفس"

 زشونا کمی نگین منو بود جالبی صحنه دبو روشن آتیشی وسطشون و بودن نشسته سام امیر و

 بردیا صدای اما بودیم دور
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 : بشنویم صداشو که بود اونقدری

 دیدم می رو یکی رویاهام توی

 رسیدم تو به گشتمو دنبالش

 کردم آرزو رو تو داشتن

 کردم سر مو روزا آرزو این با

 بود همین قسمتم اول از انگاری

 زود خیلی تو به سپردم دلو که

 دنیامه ی همه عشقت یگهد حاال

 خدامه از من بخوای منو توهم

 نخواد دلت بخواد دلت

 پات زیر ریزم می عشقمو من

 نگات حتی صدات به من

 برات میرم می کردمو عادت

 نخواد دلت بخواد دلت

 پات زیر ریزم می عشقمو من

 نگات حتی صدات به من

 برات میرم می کردمو عادت

 یارش ایبر معلومه خوب دارما جالبی احساس آهنگو این ونهخ می کسی برای کردنم می احساس*

 هاها خونه می داره

 میشه امدعو خودمم با روانپزشک پیش برم باید انگاری کردم فکر کمی ایش نداشت خنده اصال

 دیوونم وجدانه تقصیر

 وندر از داشتم!)خودتی پنیرم بروبابا-!چیزی...خیلی... خیلی-چه من به روحته تقصیر(آره کرده

 آروم خوردم می حرص

 بعدا بدیم وشگ رو بردیا این صدای یکم بزار فعال هوف!آرومم من!نیستم عصبانی من:گفتم دلم تو

 وجدانو این تکلیف

 حد چه تا درگیری خود...ایش دستش کف میزارم

 بمونه یادت خوب گم می که اینایی
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 عاشقونه ابد تا مونم می پات به

 زیمسا می هم با ما رو روزا بهترین

 نیازیم بی چیزی هر از هم کنار

 حالت خوبه میبینم میشه خب حالم

 دنبالت میام خودم بری که جا هر

 دنیامه ی همه عشقت دیگه حاال

 خدامه از من بخوای منو توهم

 نخواد دلت بخواد دلت

 پات زیر ریزم می عشقمو من

 نگات حتی صدات به من

 برات میرم می کردمو عادت

 نخواد دلت بخواد دلت

 پات زیر ریزم می عشقمو من

 نگات حتی صدات به من

 برات میرم می کردمو عادت

 به ارمد شک کوچولو یه من ولی بود قشنگی آهنگه خیلی وای{ *  رویاهام توی-سعیدی احمد} 

 دیدم می نگین روی رو بردیا گاهه بی گاه نگاهای نگین

 دونستم مین االن تا خودم که نیمشیطا یک من بود م*ا*ب*ل روی آمیز شیطنت لبخند یک فقط اما

 به کجام من ایش

 خودت جون از(گم می راست وجدان جون به واال هستم خدا فرشتگان شبیه من خوره می شیطان

 خیال بی)نوچ-بزار مایه

 پس ودمب گرفته لباس امروز من مادر وای رفتم خونه داخل شدم بلند شدم عشاقا این نگاهای

 نمی اصال من کجاست؟نه

 ؟!دهقان یآقا -:  گفتم جیغ با سام سمت رفتم دو با کردم گمش که کنم باور تونم

 بله؟:گفت سمتم برگشت تعجب با سام

 عمیقی نفس!  کردم گم جشنو لباسه:گفتم ناراحتی با زدم می نفس نفس بودم دویده یکم چون منم

 پوزخند با..، وردمآ براتون من ولی دارید، برش کردید فراموش بود ماشین داخل خیر نه:گفت کشید

 ادامه
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 عمرم تمام به شدم ضایع...!  نگیرید خدمت به رو دیگران که کنید دقت بیشتر بعد به این از:...داد

 ابروهام کردم نگاه افروختش بر چهره به:  سام امیر...  هوف بودم نشده ضایع روز چند این

 پشته به وشدم مشت دستای آوردم بیرون جیبم از دستامو باال رفت ناخداگاه

 : گفتم خیالی بی نگاه با بردم رم کم

 لسوا یه ببخشید:یسنا...!  بریم باید مهمونی برای باش آماده 6 مناخ یشوروک ادرف سار تعاس -

 بپرسم؟

 بفرمایید؟:گفتم زدم زل چشماش به

 گردیم؟ می بر کی ما -

 من زیاده خیلی:گفت شیدک آهی...  دیگه هفته یک تا حداقل:گفتم آروم کردم بهش پشتمو و برگشتم

 و انداخت من به رو اش تیکه کردم می احساس شدم ناراحت کمی...!  نیستم راحت جا این اصال

 می نداری جونت دادن دست از برای ترسی اگه -:  گفتم حرصی لحن با نیست راحت من پیش اینکه

 نگاهشو تا برگشتم دوباره...  رم می جا این از خب منم مشکل اگه باش مطمئن و!برگردی تونی

 می شکل احساس این نباید که داشتم عجیبی احساس کرد می نگاه چشمام به آروم ببینم

 سرکوبش ایدب گرفت می شکل احساس این باید نه نه...  وقت هیچ که بستم عهد خودم با من گرفت

 عاشق من کردم می

 آیا! شکلیه هچ دونم نمی ودارم دوس که اونی حتی من اما کنم ت*ن*ا*ی*خ باید نه ایم دیگه کسه

 کسه عاشق اون

 تو فقط که هستم کسی عاشق من بکنم باید چکار دونم نمی خودمم شدم گیج ؟کامال نیست ای دیگه

 دیدمش گیم بچه

 من که این فقط من بودیم هم با گی بچه از هم ما بود دوست ای خانواده با پدرم که اینکه برای اونم

 11 فقط موقع اون

 گذاشتم قرار مخود با و عاشقشم اما یاد نمی یادم قیافشم حتی من جالبه سالش 5 اون و بود سالم

 از اما کنم پیداش

 رفتیم که ؟وقتی کنم پیداشون باید چطور االن اما بودیم دوست هم با یادمه برادرشو اما.... کجا؟

 با که نشد ایران از خارج

 با اما هیچی دیگه و مونده یادم عسلیش ایچشم عشق، اون از فقط باشیم داشته تماس خانواده اون

 چکار باید احساس این

 سرمو رومآ بود من به هنوز نگاهش زدم پس رو خودی بی فکرای....!  دونم نمی خودمم کنم؟اوف

 که کرد منفی فکرای انگار کردم نزدیک گوشاش به

 دی؟ز زل من به چرا -:  گفتم آروم زدم سادگیش این به لبخندی بست چشماشو سریع
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 انگار بود شده گرمم کمی همین برای بود کم خیلی فاصلمون شدیم خیره هم به کرد باز چشماشو

 که کرد می فکر داشت

 از سریع اومد خودم به سریع یسنا دوست و بردیا خنده صدای با گرفت نمی من از نگاشو اصال

 رو بریزم خی آب سطل یک فقط داشتم دوست بود شده گرمم جور بد:  یسنا...  گرفتم فاصله یسنا

 بم قل کردم می احساس جون خدا وایی خودم سر

 شده چم من ها بود اعصابم رو نگین آمیز شیطنت های نگاه حال این در شه می کنده جاش از داره

 صورت به که اون به نه

 لحظه یک زنه می محکم داره بم قل که االن به نه ترسناکه چه قیافش کردم می فکر شدم خیره سام

 یاسین برای مدل

 ولی اسه موقعیت اون از یکی االنم شدم می آروم زدم می حرف یاسین با وقتی همیشه شد تنگ

 نگین به نکردم توجهی

 بردیا به هه هه کردم کشفی چه کنه فضولی خواد می یعنی داد می نشون رو باال ابرو با کردم نگاه

 شدم خیره سام امیر و

 یراست - : گفت تا دو اون به توجه بدون کشید گرفت امودست نگین بودن کردن بحث مشغول سخت

 گرده؟ می بر کی یاسین

 حسود رو نفری یک خواست می بردم نگین پلید نقشه به پی من شد جمع اینجا دوتاشون هر حواس

 می خودتون کنه

 پسر این بدونم چه من االو -:  گفتم بلند ما عزیز نگین این باخته دلشو پس جالبه رو کی دونید

 گرده؟ می بر کی آخرش:نگین...!  نیست مشخص خودشم با کارش

 -...!  صفهانا برگردم کنم فکر من راستی میشه داره تموم کارش دیگه برگرده زودی کنم فکر -

 چ اشگوش به دهنمو ... و نباشه حرف گفت گفتم بهش واال -!  نشده تموم هنوز که چرا؟درست

 رو آقا:گفت ندهخ زیر زدیم باهم...!  بگیرم زن براش که تهگذاش تنبیه من برای آقا:گفتم سبوندم

 ؟...بگیره خالمو دختر بیاد باش

 بشه عصبانی نک فکر آره:گفت داد تکون سرشو خنده با نگین!  آره؟ چاقه اون حتما:گفتم خنده با

 رو شه می پخش داداشت زنه می سیلی دونه یک

 نه؟ دیده خالتو دختر انگار بهش بدم شوخبر بزار آره وای خخخ -...  بکن فکرشو...دیوار

 خخخ...بود رسیدهت جور بد وای دیدنت اومدیم خالم بادختر منم ببینتت بود اومده روز اون آره -

 زیر سکوت اب که بردیا و سام امیر به گذاشتم گو بلند رو زدم زنگ یاسین به دادم تکون سرمو

 کردن می نگاه پاشونو

 نگامو یاسین صدای با کنیم می چکار بفهمن تا بود شده تیز جور بد گوششون بود معلوم شدم خیره

 یاسین گرفتم اونا از
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 هات تنبیه خودته تقصیر ببین -...  بوفالو سالم اه -...  ها مورچه ملکه بر سالم -:  شد بلند صداش

 ای بو ذوق پر صداش...!  من جون -!  نیست مشکلی کردم حل اولو تنبیه -!  ها شه می اضافه

 منو در جلوی...روز اون بود دختره اون گیم می راست تو جون -:  گفت نگین بار این ناقال پسره

 میگم؟ رو کی فهمیدی...دیگه باهم...اون

 برامون) نمماما(جنگ وزیر کافی اندازه به خوردم چیز کردم غلط جان؟من بله؟نگین:گفت ترس با

 شما پیچه می نسخه

 ... نونمم ندین زحمت خودتون به نفر دو

 هم با گرفت مودستا نگین بود ترسیده جور بد بود معلوم خدا وای خنده زیر زدیم بلند کرد قطع و

 لحن با آروم باال رفتیم

 دوباره...  پلنگم عاشق من پلنگ پلنگ پلنگ پلنگ -:  خوندیم نگین با لب زیر رو آهنگی مسخره

 متاسفانه داد می رخ زلزله شدیم می وارد جایی بودیم اینطوری نگین منو کال خنده زیر زدیم هم با

 مظلومیم انقدر

 سمق عمتو جون برو:وجی( گم می راست وجدان جون میگم راست...واال نداره باورمون کسی

 چرا هستی تو تا-بخور

 بابا برو-ورمنخ قسم جونشو بهتر پس که ندیدم خیر عمه از کرد نمی حالم به هم فرقی عمم؟البته

 من ببینی خیر باید مگه

 فراموش رو راپس این کال)ایش-!ندارما حقوقتو حقو از دفاع حوصله ببین-دیدم؟ خیر تو از مگه

 سوخت دلم آخی کردیم

 خوابم سب از ایش بسوزه اونا برای دلش داره حوصله کی آخه نسوخت دلم کردم چاخان براشون

 رو سریع یومد می

 داشت که دیدم نونگی شه بسته چشمام که این از قبل اما کردم الال سریع بودم خسته شدم ولو بالشی

 بیرون به پنجره از

 از دست وابمخ موقع خخخ...شتافتم خبری بی دنیای به و...نفهمیدم چیزی دیگه اما کرد می نگاه

 با احساساتم خواست می چی دلم دونم نمی کردم نگاه بیرون به:  نگین...  دارم نمی بر بازی خل

 به...أه چمه دونم نمی نگمه کامال من و شدن درگیر هم

 کیه ونا خورد استخر کنار به چشمم لحظه یک بود تر درخشان همیشه از ماه شدم خیره آسمون

 کردم دقت دیگه؟کمی

 برداشتم ازموب جلو مانتو آروم پایین برم خواست می خیلی دلم ولی دونم نمی بردیاست که این اه

 در دم همون که شالمو

 نور شد می یدهد که نوری تنها بیرون اودم در از پایین رفتم آروم خیلی و برداشتم بودم انداخته

 دیوار به که بود چراغ
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 گارد برگشت سریع دزدم کرد احساس کنم فکر رسیدم بردیا به کردم تند مو قدما بود وصل خونه

 یک ترسیدم گرفت

 که بود شده راحت خیالش انگار اونم!  ترسیدم چته خدا یا -:  گفت آروم عقب برگشتم قدم

 کنی؟ می چکار اینجا:گفت

 مشکلیه؟ خوری هوا -

 رو؟ کی:گفتم تعجب با...!  بزن بیا:گفت رفت باال ابروهاش

 وقت؟ اون چرا:شد جمع اخمام...!  منو:گفت زد لبخندی

 منو هنوز پسره این...  بگیری آروم زدنم با شاید گفتم برخورد بهت پرسیدم سوال یک که نه -

 اون حاال...  کنیم می شروع پس دونی می که خوبه -:  گفتم محکم دم می نشون شبه االن نشناخته

 کنیم؟ شروع رو چی:گفت آروم کرد می نگام بهت با که بود

 کارش این ندید با منم گرفت گارد سریع گفت آخی...  اینو:گفتم زدم شکمش به مشتی حرص با من

 زاره نمی ددا رد همشو این اه لگد با میزدم مشت هم سر پشت هی

 قبول این:بردیا...  شد خنک مدل -:  گفتم پیروزی لبخند با زمین افتاد که دادم هلش که شه خنک دلم

 )تو هی(؟ you هی...کن ولم هی آی....که همینه چه من به -...!  دادی هلم تو نیست

 یادا می بدم آب از بگم که نه...  آب از یاد می بدم خیلی من وای... رفت آب سمت به کشید دستامو

 وحشت استخر از اما

 حاال اما سمتر می بازم باشه کم عمقش اگر حتی گرفت می نفسم سریع افتادم می توش وقتی داشتم

 داره منو پلیسه این

 همونطور دمش آویزونش گرفتم یقش از که بده هلم خواست بودیم استخر آب نزدیک آب تو ندازه می

 نگاه آب به که

 : زدم می حرفم کردم می

 بای بای دخترت کجایی مامان دارم وحشت آب از من وای ننداز آب تو منو بردیا روخدا تو وایی -

 سریع که دبو همین برای کالمی نه هست پلیسه این جانب از حرکتی نه دیدم...  وای مرد رفت،

 خیلی واقعا بود بدی شرایطه برگشتم

 مثل شدم جدا ازش سریع کوبید می کممح وسط این منم دل و بود کم فاصلمون بودم شده نزدیکش

 رد کنارش از برق

 راحت و کرده ازب دستاشو که دیدم رو یسنا ورودم با نداشتم کنارش رو موندن تحمل داخل رفتم شدم

 واقعا خوابیده

 دایی این الاص خوابیم ای گوشه و برداشتم بالش یک کنارش دوستم انتخاب با متاسفم خودم برای

 با سام امیر پسره این
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 هر از هستیم عالی یسنا منو اصال بهشون بگیم بخیر شب رفت یادمون اه رفتن کجا جون نرگس این

 دیگه گفتم جهت

 االن تا خودم نم فروشیم آدم یک...من نه هستش یسنا نیستم من باشیم اگر یا نیستیم ادب بی اصال

 سقف به دونستم نمی

 خوابیدم و شد بسته چشمام کم کم ای مشغله پر روز چه کردم می مرور امروزو خاطرات شدم خیره

 همچین بیاد زارب آخی میاد داره پرایدم بر سوار شاهزاه وای بردم می سر به رویا در:  یسنا... 

 اومده پراید با دهنش تو میزنم

 پرید نگین شد باز ماشین در اومده پراید با میشد تر رمانتیک یومد می گل از پر کالسکه با حداقل

 این دکی پایین

 تو نگین دیدم نای از اینم بودم شانش بد گی بچه از گم می ،من خواب این سر تو خاک بود شاهزاده

 تکونم داره خواب

...  بینی می ور شاهزاده کدوم خواب داری دوباره شو بیدار شتر هی...بوزینه هی:نگین...  ده می

 کیف خواب تو یکم نداریم شانسم خواب از پریدم شد خوب ایش بود خواب... نگینه اینکه اه پریدم

 لحظه همون کنیم

 گیره می حالمونو نگین این اشم

 ؟...شانسم خوش انقدر چرا من نگین:گفتم من

 ...! داری منو که چون:گفت مزحکی لبخنده با

 میشه؟ چی شانسی خوش مخالف حاال...:گفتم آمیز شیطنت لبخند با

 بد مایه نوم تا زدی گولم تو ببینم وایسا...چیه مگه... شانسی بد:گفت بعد کرد نگام تعجب با

 بکنی؟ شانسیت

 اتاق از بعد شد لندب نگین جیغ صدای دوباره بیرون رفتم شدم بلند جام از سریع باال انداختم ابرومو

 پرید بردیا لی بغ

 نگین؟ -:  گفت ترس با بود آشفته ظاهرش بیرون

 دوشون هر آخی هاشون بینی البته بهم نخورد بیرون پرید نگین که تو رفت می داشت گرفت خندم

 از کردن می ناله

...  ندارید رباو جنه میگم...میشه ظاهر جن مثل همیشه چرا این...شنیدم سامو امیر صدای کنارم

 ها؟ هم جون به ندازی می مردمو چرا-سام

 کیه؟ فضولم ببینم خواستم:گفتم طلبکار من

 سریع منتظرم ۶ ساعت ولی...باشی موفق پس-:  فتگ خونسردی با باال فرستاد ابروهایش قبل مثل

 کنیم تموم ماموریت این زود باید افتادم عقب کارم از من بریم باید
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 دیگه؟ امره -:  گفتم دادم تکون سرمو

 مثل کردم اهنگ رفتنش به برگشتم خدا آی پسر این دست از خوردم می حرص آی...  هیچی دیگه -

 بود جیبش تو دستاش از یکی همیشه

 هه هه رفت می ور گوشی با داشت یکی اون

 پرید نگین یشههم مثل اما کردن می نگاه بهم عمیق داشتن آخی برگشتم بردیا و نگین سمته دوباره

 فحش به کرد شروع

 ایش کنه می اینصورت رمانتیک های لحظه تو همیشه ادبه بی دختر این خیلی نوچ نوچ دادن

 آه ببینیم صحنه یکم نذاشت

 ها؟ کنی می اذیت منو چرا خرمگس شتر بوزینه هدختر:نگین

 باجی؟ نکردم کاری که من:من

 تنها پایین رفتم ریعس...  ببینم وایسا... گفت می هی...دنبالم افتاد...گی می راست من خدای آوه -

 مبادا چسبیدم بهش محکم جلوشه پریدم در سمت رفت می داشت که بود سام امیر دفاعی دیوار

 حاال(ایش سته همینکه هه هه پرو چه دختره گفت می حتما کرد می نگاه تعجب با رامی بزنتم نگین

 بر بهت تو که نگفته

 ) نباشه کاریت تو-خوبه می

 آها:نگین. .. گرفتم دستم سامو های بازو محکم دوباره اومدم خودم به نگین داد بی و داد با

 می کجا وت بابا برو:من...  مونب جا همین حاال من از خوری می خوشگل کتک یک االن واستادن

 ؟....بزنی منو تونی

 آخی پایین مداو پکر بردیا کرد اخم گذاشت رش کم رو و دستاش دادم نشوند امیری ابروم اشاره و

 همه حاال نگین این

 تو گفت یم دید می هرکی که طوری بود دستم امیر های بازو هنوز خندیدم ریز ها گیره می رو

 رده نگین طرفه ل*غ*ب

 بازو سام یرام هم نگاه تو رفتن دوباره ایش نو از روزی باز و بردیا سمته برگشت گرفت نگاهم

 کشید دستم از هاشو

 با هشب منم...کشید می موهایش رو کالفه و دستاش رفت می که همینطور رفت حرفی هیچ بدون

 شده آویزون لبای

 کرف چی خودش با االن ودب بدی احساس شکست غرورمو کردم می احساس ایش کردم می نگاش

 گند اه کنه می

 می دفاع زغال اون از تو بده حالم االن من- داد نجات خودشو پسره برام کنی می غرور غرور(زدم

 هه...آره-آره؟...کنی
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 داشتم...  من درگیریم خود عجب خخخ آمین الهی نکن کس هیچ قسمتی رو وجدانی چنین خدا) هه

 االن شدم بخت بد آخی بود ۶ دقیق ساعت کردم می نگاه ساعتم هب همینطور کشیدم می اتو موهامو

 می سام امیر

 وشگلخ لباس بشه نزدیک من به نداره حقی کسی کشمش می خودم بیاد بزار هه هه برام یاد

 صورتم به پوشیدم جشنمو

 خدادادی انگار گفت می همیشه افتادم یاسین حرف یاد گوشتی لبای و عسلی ریز چشمای کردم نگاه

 بود پروتزی ام لب

 تو زنی می چرا یوج خفه-...نداده عقل متاسفانه داده خوشگلی خدا... ( خوشگلیه دیگه کنیم چه

 تازه...)ایششش ذوق

 زدم می ستمپو رو همیشه باید که کرم و لب برق چشمو خطه فقط که آرایشم بودم کرده تنم لباس

 بود شده عادتم انگار

 پشت شد ازب بدی صدایی با در دفعه یک... زدم می باید مدمیو می بیرون حموم از که دفعه هر

 شبه لباس اون تو من یدند با... .  نیس آماده چرا منتظرم ساعته یک -:  گفت که سام داد بندش

 اون از دیگه بود نظر چه از دونم نمی خودم که برقی زد برق چشماش براق طوسی

 بریم؟ -:  گفت آروم نبود خبری قبلش دقیقه چند عصبانیت

 کیفه و کردم آینه تو خودم به اجمالی نگاه یک منم پایین رفت سریع اونم دادم تکون سرمو

 انداختم برداشتم کوچیکمو

 فوتبال داشت دبو نشسته تلویزیون دل ور نگین پایین رفتم دستم گرفتم نازکم مانتویی و دوشم رو

 می تخمه و دید می

 می بدم وتبالف اه بود خارجی های تیم بازی کردم نگاه تلویزیون ،به بود کنارش هم بردیا شکست

 دوست ایش آید

 نه ِده-..خوبه جام من-؟..گرفتی شو گم ببین-خانم نشو قلم لفظ من برای لطفا(را فوتبال بازی نداشتم

 تو داری تا ِده

 جون رگسن های نگاه به)ایششش-؟...!چه من به-...نیست راحت جام من خونی می ورد گوشم

 خدافظی و ندادم اهمیتی

 دهقان؟ آقای:گفتم نشستم جلو آروم سام ماشین سمته دویدم و کردم

 جشن به ریم می داریم زوج یک عنوان به اشم با مثال االن من یسنا خانم-!  ها -...!  سام امیر -

 شما که کنند نمی شک تون نظر به اونا وقت اون

 بودم ودمخ اسم اری خم تو فقط دونستم نمی دقیق بودم شنیده حرفاشو همه...  شید می من کی

 من خب ایش زنه می صدا نازم چه بیشعور



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

60 

 

 : کردم صداش آروم کنم نمی قش خجالت از سام امیر بگم تو به االن

 ولش اصال اه دوم ارب شایدم کشم می خجالت انقد اول بار برای انداختم پایین سرمو....  سام امیر -

 جاده به و نگفت چیزی دیگه اونم کن

 ماشین کنار که امرد اون از یکی به ماشینو کلید سام امیر شدم پیاده ماشین از آروم...  شد خیره

 کنن پارک ماشینو تا داد بودن ایستاده

 چشماش به بعد کردم نگاه دستاش به گرفت طرفم دستاشو اومد من سمته به اونطرف از سام امیر

 دل که میشی چشمای

 دستای تو وسردم دستای خدا وای میشی چشماش بودم نفهمیده االح تا چرا کرد می آب رو کسی هر

 به گذاشتم گرمش

 می پیدا اسیاحس چه بشن مخلوط هم با احساس تا چند کن فکر بود عجیب احساساتم رفتیم در سمته

 دارم که ؟من کنی

 و نداشتم کس هیچ به احساسی هیچ حاال تا که منی شده چم فهمم می دارم کم کم شم می دیوونه

 این احساسم این معیار

 به رو احساس ینا االن رفته بین از معیارام اون ی همه االن ولی بشناسم خوب رو فرد اون که بود

 فقط که کردم پیدا کسی

 به نوزه آخه؟من اومد؟چطور بوجود احساس این چطور اما!روز چند فقط شناسمش می روزه چند

 که نکردم اعتراف این

 م؟نمیکرد عادت بهش فقط روز چند این تو من و باشه س*و*ه یک طفق شاید دارم احساسی چه

 به شدم گیج کامال دونم

 که بعیده خونسرد مرده این از کرد می حرکت جشن سالن سمت به اخم با برگشتم سام امیر سمته

 عاشق اونم!بشه عاشق

 کنه می ضایع ونم هی وگرنه بدم وا نباید نکردم اعتنا اما گرفت دلم لحظه یک...!منشیش کی؟عاشق

 احساسو این زود باید

 جالب چه هه ص*ق*ر و شادی حال در همه شلوغ چه واو رسیدیم سالن به زود خیلی ببرم بین از

 خالف همشون اینا

 دادم سوق وجل سمته به نگامو شد کشیده سام امیر توسط دستم دوباره!بدوم ؟چه شاهلل ان کارن

 میز یک سمته داشت

 آروم یمرسید میز به گذشت که کمی کردم هماهنگ هاش با قدمامو و تمنگف چیزی رفت می خالی

 دستاش از دستامو
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 منشیش برای رو صندلی که داره غرور انقد هنوز دونستم می کشیدم رو صندلی و کشیدم بیرون

 همین به منم نکشه

 دوباره-!نهز می مفت حرف دلت( گه می ای دیگه چیز دلم اما نیستم خواه زیاده و قانعم بودنم منشی

 بزار اومدی؟بابا

 بکشه راتب رو صندلی خواد می دلت-ها؟-خواد؟ می چی دلت بگم بزار-!ایش...باشم تنها یکم

 غروری تیکه یه ،همون

 شدم سرخ کردم می احساس)گم؟ نمی درست برات میره می بگه بیاد بشکنه گذاشتی براش که هم

 گوشمو کنار

 اومدم خودم هب سام امیر صدای با...ایش پروئه من وجدان این چه پایین انداختم سرمو و خاروندم

 با کردم نگاه بهش

 یکم سمت این یادم داره رئیسشون اون های نوچه اون از یکی یسنا -:  گفت ذاتیش خونسردی

 گرفت دستامو رفمط اومد شد بلند سریع که...بکنم باید چکار بگم اومدم تا...!  لطفا کن بازی نقش

 وگرنه کرد بلندم زور به ونا البته شدم بلند

 چی؟ که خب -...  نباشیم چشمشون جلو باید -:  گفت سریع نداشتم شدن بلند قصد من

 ... ص*ق*ر پیسته بریم باید االن -

 دادم تکون وسرم آوردم در بازی خل بازم فهمیدم کرد نگام ریز چشمای با!  خب:گفتم بهت با من

 هکالف ی دهنده نشون که عمیقی نفسه اونم

 دست تو وندستام....  رفتیم ص*ق*ر پیست سمته به باهم و گرفت محکم دستامو و کشید بود گیش

 چشماش هب کردم حس بار اولین برای احساسو این که من برای حداقل بود عجیبی احساس بود هم

 نگامو سریع داد دست من به گرما احساس گفت نمی چیزی و بود زده زل چشمام به اونم بودم خیره

 انداختم و زدیدمد

 نزدیکم سرش کردم احساس خودمو دادم لو همینجوریشم دستش بدم بهونه خواست نمی دلم پایین

 کم چشمام!...شد

 ذهنم تو که فیمن فکرای تمام زد گوشم زیر که حرفی با اما شد گشاد و اومد در عادی حالت از کم

 بیام تا ونبم در دم هم تو باال طبقه رم می من وقتشه االن یسنا:سام:  پرید بود گرفته شکل

 فهمیدی؟

 بودم دهش نگاش غرق انقدر شد خاموش چراغا که دادم تکون آروم سرمو منم شد خیره چشمام به

 رفته نفهمیدم که

 چیزه یه طفق کیف کردم نگاه مانتوم و کیف به رفتم وردودی در سمته به اومدم خودم به سریع

 دیوار کنار بود اضافه
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 خیلی بودم رسیده در دم بپوشونه و*م*ت*خ*ل بازوی حداقل تا پوشیدم رو مانتوم اما کردم پرتش

 داشتم استرس

 سریع تگرف وجودمو سرتاسر آرامش سام امیر صدای با دادم می فشار هم رو هی سردمو دستای

 به توجه بی اما برگشتم

 کنم کرف ردمک می نگاش ساکت منم کشید و گرفت دستامو بعد کرد می نگاه اطرافشو دورو من

 اما زد می حرف داشت

 نبود سامی امیر دیگه شد سوار راننده سمته رفت بعد کرد باز ماشینو در*** شنیدم نمی چیزی من

 خودم به سریع منم

 بار چند هکن می طغیان زود احساساتم چه شدم بدبخت واقعا شده چم دونم نمی شدم سوار اومدم

 ضایع جور این از دیگه

 روند می اشینوم زیادی سرعت با وای...! هیچی دیگه و رم می لو سام امیر پیش بیارم در ها بازی

 سرعت عاشق که من

 شد خارج دهنم از که ای کلمه تنها جلومون پیچید ماشینی شدم خیره جلو به ترسیدم لحظه یک بودم

 لیاحتما ضربه از ات کردم صورتم بین حایل دستامو و...!  امیر باش موظب وای -:  بود این

 پایین دستامو نیست خبری دیدم ای دقیقه چند یک کنم جلوگیری

 بود شده یرهخ کسی به شایدم یا چیزی به خونسردی با داشت که کردم نگاه سام امیر به و آوردم

 دنبال نگاهشو منم

 یک کنه می هنگا ناکم وحشت چه کرد می تهدید منو دفتر تو که بود پسره همون این خدا وا کردم

 بود دستش هم اسلحه

 فقط پرید شتمدا سامم کناره که آرامشی اون کم کم زد می آرومی ضربه دستش به اسلحه پشته با و

 می بابامو دلم االن

 کاری هیچ خواد نمی معلومه کنه می نگاهشون خونسردم و نشسته جا این که پسره این از خواست

 آقاهه اون داد با کنه

 لشورهد کردم نگاه بهش و برداشتم افکاراتم از ستد موند می سر هفت غول به شباهت بی که

 به شروع دستام داشتم

 تر سریع....تر بلند صدای با...شید پیاده سریع:غول آقای:  کردن لرزیدن

 به نزدیکش مبر کرد اشاره من به شدم پیاده ترس با مجبورا منم شد پیاده راحت خیلی سام امیر

 اما شدم خیره سام امیر

 تحقیرم وبمخ خیلی کنم فکر و کنه تحقیرم داره قصد کردم می احساس کنه نگام نگشت بر حتی اون

 آروم کرده
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 دستای گرفتن قرار با اما زد ریشه دلم تو رو خوشحالی نوید پلیس آژیر صدای که شدم نزدیکش

 بازوم رو غولتشن اون

 کشیده با رسیدهت رجو بد اما دیدم رادوینو دور از زدم بلندی جیغ و برگشتم هوا رفت شد دود همش

 با اولین برای شدنم

 برای ختنسو دلشون اونا اما میکرد ریش رو کسی هر دل صدام هق هق ریخت اشکام غربیه جلوی

 سام امیر به آخر بار

 مطمئن رو بعدش کلمه اما...  خداحافظ -:  گفتم آروم دلم تو بود انداخته پایین سرشو اما شدم خیره

 به کارا خالف اون ماشین کردن حرکت با خودم به بدم واهی امید نخواست دلم پس نبودم

 خودم فکر وت خیلی انگار گفتن چی و اومد پیش چی درگیری حین در نشدم متوجه حتی امیدم خودم

 ، سردم اشکای....  بودم غرق

 دهد، می ات مهری بی از نشان

 ، سرخم های گونه برروی چکد می

 رحم، بی های اشک این

 ندارم، را تو دیگر که ددانن می هم آنها

 ، جانان جان ای:  بگویم را سخن این دیگر نتوانستم که افسوس

 ؟ رفتی چرا

 خره رخ خواست می عجیب دلم کردم نگاه ماشین مسیر طول به شده مشت دستای با:  سام امیر

 عصبی حالت با بجوم وجدان بی اون

 نگفتی گهم -:  اومد رادیوین صدای رفت ماشین سمته به گرفتم دندون به محکم و*م*ا*ب*ل

 ها؟ کنی می محافظت ازش و شی می مواظبش

 متهس رفت شد پیاده ماشین از دختری نگفتم چیزی کردم می نگاش اخم با داشت بغض صداش

 حرففو این فقط رادوین

....  کنیم یم پیداشون سرگرد نباشید نگران):مهشید(دختره:  شدم ماشین سوار بعد و شنیدم ازش

 نه نه...شایدم شدم نگران غریبه یک برای بار اولین برای داشتم گی خفه احساس کوبیدم نوماشی در

 کردم می احساس

 خونه سمته به بده نشون خودشو باید ،حاال درد معده مشکل کرد می درد درسته و کنه می درد معدم

 رفتم حسین دایی

... *  کردم می خالی حرصمو این جوری باید نداشتم ای دیگه ی چاره اما بود آور سام سر سرعتم

 تالش چرا تو پس جانان جان کاری کجای!  شدی ناراحت تو و نکردم ماندنت برای تالش خیلی

 رفتن به راضی اول از تو کنم می احساس اوقات گاهی! نکردی ماندن برای
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 نیست، حرفی...  بودی

 * بروی توانی می نیست هم مانعی

 سریع شد باز بردیا توسط در رفتم می خونه در سمته به بلند قدمای با شدم پیاده ماشین از*** 

 یسنا ردیابه تا باید زدم کنارش

 جاسازیش پیرهنش روی بودیم پیست وسطه وقتی من ردیاب درسته...کنم پیداش نبردن بین از رو

 سام امیر بردیا کردم

 نداشتم کدومو یچه به ابجو حال پرسید می یسنا از زد می حرف انقدر بود افتاده راه دنبالم گویان

 درو شدم اتاق وارد

 نبودن دور یخیل شد پیدا سریع کردم وصل دستگاهو رفتم وسایلم سمته سریع کردم قفلش بعد بستم

 زدم صدا رو دایی

 بعد کرد می منگا تعجب با! ... خوام می دقیق رو منطقه این آدرسه دایی -:  گفتم کردم باز رو در

 یاد دستم تو سریع من و گفت آدرسو اینکه از بعد افتاده اتفاقی هک فهمید انگار گفت آدرسو

 باید دادم تکون سری و باال انداختم ابروهامو کرد ترک اتاقو سرعت با بعدش و کردم می داشت

 که بگیرم ازشون حالی

 پی ور سردی بگم؟عرق چی خواستم می مگه موندم حرفم تو خودمم...به زدن صدمه فکر دیگه

 اهمیتی نشست شونیم

 دقیقا ردیاب کردم یم نگاه اطرافم به... ***  کنم پیدا رو یسنا تا رفتم و کشیدم عمیقی نفس و ندادم

 زدم می نفس نفس نشستم خورده سر هینطور ایستادم که داد می نشون رو جایی

 ذهنم هب فکری لحظه یک نه من اما نداخت می کسی هر دل به ترسو که بودم جنگلی باغی توی

 یک پایین این کنهن رسید

 نمی کنه لبج نظرمو که صدایی نه زدم می ضربه زمین رو پام با شدم بلند سریع باشه زمین زیر

 خاک دستام با ،سریع داد

 دریچه گاران کردم، جداش سریع کردم نگاش بهت با خورد چشمم به دریچه یک میزدم کنار رو ها

 وارد آروم بود کولر

 خودمو مدید نوری هاله تا بود بدی احساس جلو رفتم خیز نه سی آروم کردم آرومی سرفه شدم

 چیزی با رسوندم بهش

 نمی ساعت ندچ هنوز کنه چکارتون بگم خدا کردم آرومی سرفه:  یسنا...  شد گرد چشمام دیدم که

 کجا نیست معلوم االن کتک باد به منو گرفتن گذره

 می داد که مبعد!مدرکا: گم می منم! امدرک:گن می کی؟ گم می منم کجاست گن می من به ایش رفتن

 نمی که منم زنن
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 این دنبال کردم غلط اصال اه زنن می کتک که بعدم کجاست مدرکا بدونم چه من اصال میگن چی دونم

 افتادم راه زغال

-چرا؟ دبا بی ای-بدی؟ سگ صدا بزنم گم می-ها؟-دهنت؟ تو بزنم-!اوهوم-پشیمونی؟ االن(ایش

 می که بودم من انگار

 باال اون!سام امیر اومد باال از صدایی..)...وجی دیگه نکن ضایع -...بهش کردم پیدا احساس:فتگ

 تمام... کنه می کار چی

 کنی؟ می چکار اونجا -:  گفتم آروم فقط کرد می درد بدنم

 چرا؟:امیرسام!  ونمت نمی -...  کنیم فرار باید بیا باش زود:گفت کرد پوفی سام امیر

 ها؟ -!  کنه می درد -

 دراز دستاشو بعد ردآو دست به خونسردشو چهره بازم...  شم بلند تونم نمی کنه می درد بدنم تمام -

 کوفته بدنم شدم بلند آروم نیستم مهم اصال من انگار ایش کرد

 منتظر من المث بود گرفته درد حسابی دستام باال کشیدم گرفتم گرمشو دستای رفتم طرفش به بود

 بیاد نفر یک بودم

 منم کشید می بود فتهگر مو بازو دستاش با آروم... ***  اه اه بکنه ناکارم بیاد اینکه نه بده نجاتم

 و زد می حرف حسین دایی با و بود دستش گوشی یومدم می همراهش

 چیزی دیگه و امیر ی شونه رو افتاد سرم نداشتم حال اصال که من داد می بهش رو اینجا آدرسه

 همین به نشدم متوجه

 آروم. *** ... دیگه کنم جبران جور یک باید پس نخوابیدم درست که صبح من نیست که هم سادگی

 می رد اییج هر از همینطور که کردم می نگاه جلومو گیج کمی اول همیشه مثل کردم باز چشمامو

 مبهم برام شدیم

 جا این ادادخد گیچ شو بلند خانم!(مردگان شهر به برن می منو دارن شدم زده جن نکنه!وا. بود

 صدامو است سام ماشینه

 چه اینجا پس-!اوهوم-نبرد؟ خوابم باغه اون تو من مگه اونوقت چی یعنی آها-!سام ماشین داری

 خاله اومدی-کنم؟ می

 واال اشینم تو آورده کرده لت بغ کش بار خره مثل هم پسره بودی کرده قش مثال خره خب بازی

 توفیق کرده بد مگه

 می بیدار منو دبای حداقل کرده جرئت چطور نباشه دیگه سال صد خوام می-...گهدی بوده اجباری

 بغ چطوری ببینم تا کرد

- یومد می وابمخ چی که خب-آره؟ نکردی قش پس دادی لو خودتو باالخره ها ها-...ایش کرده لم

 حرفی باشه
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 که بود فکر تو شایدم نه بود جاده غرق بود سام که راننده سمت برگشتم نشستم صاف...)نیست

 لبخند نشده من متوجه

 سرشو یه؟ک بفهمم فقط من کنه می فکر دخترش ت دوس به داره نکنه بود هاش لب رو هم شیرینی

 کنم می جدا تنش از

 سر فکرش از داشتم دوست دیگه کنیم چه ولی واال نیستم فضولی آدم رفت هم تو اخمام پخ، پخ و

 کارم این ولی بیارم در

 نفوذ فکارشا به شه نمی سخته سام امیر ولی شد می شاید بود ای دیگه کسه اگه حاال نبود شدنی

 فضول اصال(کرد

 من سر از دست جدانو این چرا دونم نمی واقعا من)گی می راست که تو آها-...ابدا و اصال-نیستی؟

 هوف داره برنمی

 دهقان؟ آقای -:  زدم صدا سامو امیر آروم و اومدم خودم به

 اون و بود گرفته احساسشو بی خونسردو چهره دوباره ایش انداخت بهم گاهین سمتم برگشت

 وجود اصال انگار لبخندم

 : گفتم انداختم پایین سرمو نداشته

 ریم؟ می کجا داریم -

 خونه از غیر به شما رنظ به -:  گفت یاورد می در حرص که لحنی با و کرد بهم ای مسخره نگاه

 برم؟ قراره کجا دایی

-:  زدن فحر به کردم شروع سریع نداشتم دادهاشو و نگین حوصله االن اصال من کردم فکر یکم

 سر نگفتم یزیچ منم... رضا امام زیارت واسه برید می منو گفتید من به راه تو آخه؟شما چی یعنی

 ها مالیدی شیره منو

 بیام گفتم من ها؟ای کنید؟ها، نمی عمل بهش که زنید می حرفی چی ؟برای کجا اینجا کجا من وگرنه

 سرم بال یک اینجا

 روسع شوهرم مادر ،بدبخت شدم که ناکار خوردم، که کتک شانسم خوش خیلی که ،نه یاد می

 یاد، می گیرش ناقص

 بهش بهت باو شدم یاکت سام امیر داد با...  اصال من آد می گیرش خورده کتک زن شوهرم بدبخت

 نفسه آخه چه شما به - ...! نیستا بد بگیری سنف -:  گفت درهم خمای با دوباره که کردم نگاه

 می سخنرانی من برای که دداری قشنگی صدای کنید می فکر -...  ایش بگیرمش ندارم دوس خودمه

 کنید؟

 اه اه آور سردرد ماشین بوق صدا شبیه شما صدای بهتره که شما صدای از قشنگه صدام که بله -

 بده نجات من دست از رو تو تونه نمی کسی بشم عصبانی من منو کنی می عصبانی داری -... 

 مثال؟ هستید عصبانی شما االن:کردم نگاش شیطنت با...  اونوقت میشه حتمی مرگت
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 من -:  روش کوبید محکم و کرد بلند و برداشت فرمون رو از دستاشو دوباره بعد کرد نگام برگشت

-:  گفتم منم نترسیدم صداش از چرا نمدو نمی!  نیستم عصبانی من:/ ...تر بلند.../نیستم عصبانی

 عصبانیت خوب باشید راحت نیستم عصبانی منم بگم چی واال هستید عصبانی گفتم من مگه

 سری و...کنید خالی خودتونو

 هم رو دندوناش ساییدن با که همینطور سام امیر.آوردم می در رو زغال این حرص و دادم تکون

 می حرف زند می حرف

 گفتم؟ چی النا من یسنا -:  زد

 گفتم؟ یچ بگو حاال کنم می صدات بخوام طور هر من -...  کوروشی خانم -

 دیگه و ینماش رو کوبید دستاشو دوباره...  هستم عصبانی من گفتید:گفتم ای مسخره لبخند با

 جوونم هنوز من واال بگیرم مونی الل جونم نجات برای ترجیح منم نگفت چیزی

 من بکشه منو ینهبوز این ،اگه بپزم غذا خودم بار یک دارم آرزو اروپا، ،برم خارج برم دارم آرزو

 نه سی رم می میرم می

 مادر واسه لوسیچاپ آرزوهام از یکی تازه برسم هام آرزو به تونم نمی دیگه و الفاتحه و قبرستون

 واال کنیم چه شوهره

 واقعا من مادر تهالب شدیم تاداس پا یک یاسین منو کرده چاپلوسی بزرگمون مادر برا انقد ما مامان

 و ها داره دوستش

 دست و دارهن اثر درش هم چاپلوسی قشنگم شانس این با من حاال بپرسم خودش از باید نه شایدم

 مادرشوهر یک آخر

 ندارم اجازدو قصد اصال من ایش هاش ستاره هشت هفت اون از واال پستمون به افته می نظامی

 دیدم اومدم خودم به...واال

 این فهمیدم مکرد نگاه امیر به من دارم ای جذبه چه ایول زدم لبخندی داشت نگه حرم جلوی قیقد

 پایین بپیچ یعنی اخم

 بدم رارق ستفیض م قشنگم الفاظ از هم رو خودم امواته بود کم دقیقی خوانی چهره چه هه هه

 پریدم ماشین از...خخخ

 می چیزی یک قاآ سالم:گفتم گذاشتم نم سی رو دستامو بودم نیومده مشهد بود وقت خیلی وای پایین

 از ازت خوام

 باران به رمشوه مادر یک و برداره من سر از دست بده نگین این به شوهری یک... البته همینجا

 بره شه گم اونم که بده

 ظرف هم رمندا ،شوهر شوهرو مادر به نیاز دارم مامانمو تا که من واال ایش بشوره ظرف براش

 های کار هم بشورم باید
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 درد دارم ر کم تا شدم خم دیدم شدم خیره اطراف به یکم ندارم نیاز چیزی دیگه تکمیلم واقعا دیگه

 با همه کنم می دل

 که حاال(یستمن خل هم اصال من کردن غلط...!خله بخت بد دختر گن می حتما کردن می نگام دلسوزی

 خودتو داری نگفتن

 نزن حرف-داشته ای انگیزه چه تو خلقت با خدا عجبم در من-گفتن دلشون تو باالخره-...!کشی می

 )وجی

 این!نه کرده رفرا گذاشته جا این منو سام امیر نکنه سرم بر خاک کردم می نگاه اطراف به داشتم

 به ترسی نداره امکان

 یک بود راههم من با گی بچه از استرس این بزارم کنار رو استرسم تونستم نمی بود نشسته دلم

 مامانم با من هک روز

 برگشتم فعهد یک زدم می دید رو ها مغازه و رفتم می جلو جلو خودم برای من بودیم رفته خرید

 ندیدم رو کس هیچ

 تا من اساژسپردنپ اون نگهبانی به منو اومدن سمتم به نفر چند که کشیدم جیغ ترس از نبود مامانم

 اونجا ساعت چند

 چه آخی کرد می نازمون موقع اون هم ما مادر کردم می گریه هی دنبالم اومد مامانم هم وقتی بودم

 االنم ولی بود روزایی

 این بودم اومده تهران که اوایل نمیشناسم رو کسی هیچ که جایی اونم ها گرفتم قرار شرایط این تو

 کردم می رو احساس

 اویل خب بود سرد هوا فشردم بهم دستامو خدا هی رفت بین از ترس این شدم آشنا نگین با که بعد

 سوز و شد می آبان

 تا شدم می دشگرگر من بود بهتر اصال افتادم دانشگاهم از بیا افتادم دانشگاه یاد داشت رو خودش

 سرمو...وکیل

 بود اومده تازه انگلستان از انگار یومد می طرفم به خاصی پرستیژ با سام دیدم که برگردونم

 خارج از بگم بهتره(ایش

 که هیکلشم فسایتهآ تو که قیافش خب کردم نگاه قیافش به!)ها گی می راست اه-...ها تازگی اومده

 شبیه خورده انقد

 غالهز ی پسره ایش میشم این چیه عاشق دارم پس من گرداست دوره شبیه که تیپشم ست بشکه

 قیافه پسره(بادمجون

 ترور رو یچارهب هپسر و تراشی می بهونه داری که تویی این...داره هیکلم... داره تیپم... داره

 بابا باشه-..کنی می شخصیت
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 المصب کنی می خیس شلوارتو کال کن نگاه چشماش به اول مرحله در بگم اول از بزار خب)اه

 ناک وحشت چشمای عجب

 کجا از لباساشو نای دونم نمی من نیست گردا دوره بگم باید متاسفانه تیپش...داره خوشگلی البته و

 کت ایش گیره می

 تحلیلش بیشتر نشد دیگه بود پوشیده کرمی لباس یک هم کتش زیر مشکی کتان شلوار و ای قهوه

 رسیده بهم چون کنم

 .... داخل بریم باش زود پس حرم اینم -:  گفت هم در ابروهای با و بود

 سام امیر رفتگ جلومو زنه یک که رفتیم ورودی سمته به دیگه باهم!  بریم:گفتم دادم تکون سرمو

 اون بوزینه ی پسره ای رفت من به توجه بدون

 نمی گلی گل چادر من وگرنه شکر خدارو بود مشکی کردم نگاه چادر به داد من به چادر یک خانمه

 نگین این واال پوشیدم

 به کنار گذاشتم موسید ب مو گلی گل چادر من که خندید من به انقد دید گلی گل چادر با بار یک منو

 کردم نگاه اطراف

 -:  اومد امیر عصبی صدای که گفتم بلند دیگران به توجه بدون حرفو این گوریه کدوم پسره این وا

 این بیارمت که این جای به نها زنی نمی حرف تر ادب با یکم چرا -:  زد داد که برگشتم...  اینجام

 تر محترمانه یکم تا دادم می یادت تربیت اول باید جا

 مو رو...  داده میاد کافی اندازه به بابام بدی یاد ربیتت من به تو نیست نیازی:من...  کنی صحبت

 فقط ندادن همب آبم اصال هم ها ظالم اون بود تشنم جور بد خوری آب یک سمته رفتم و برگردوندم

 ای زدن کتکم

 ده می حالی چه کنم کاری کتک بتونم منم تا کاراته کالس برم باید رفتم جا این از که این از بعد من

 من بکن فکرشو وای

 می بدم هندی مفیل از من اه شد هندی چه اوه آسمون تو کنم پرتش لگد یک با بزنم سامو امیر این

 که خوری آب به یاد

 می طولش قدچ باش زود: گفت ایستاد کنارم نه سی به دست هم امیر این که خوردم آب کمی رسیدم

 -:  فتگ حرصی صدای با شتبرگ سریع که روش پاشیدم کردم آب پر دستمو کرد گل شیطنتم!  دی

 بله؟:من!  یسنا

 بازوم از که برم که دویدم...  خدافظ کنم دعا رم می اینجام چی برای پس -!  نیافتی دستم کن دعا -

 ریختم آب یکم من اباب -:  گفتم کردم نگاش درشت چشمای با کرد بازش و آب شیر سمته برد کشید

 محکم برد آب زیر دستاشو!  زدی حدس درست بله:امس...  انگار کنی خالی سرم آبو خوای می تو

 بود خی انقدر چرا آب این وای بودم ایستاده بسته چشمای و باز دهن با صورتم رو پاشید
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 خندید می امیر!  امیر -:  کردم صداش بلند و کشیدم جیغ صورتم تو پاشید دوباره کردم باز چشمامو

 که صورتش تو پاشیدمش دوباره و کردم آبش پر و جلو بردم دستامو منم پاشید می اب بازم و

 خندش

 آورد سرشو گذشت ای دقیقه چند کرد می نگاه پاش زیر به اون اما کردم نگاه صورتش به شد قطع

 بی چهره بازم باال

 : گفت آروم بود گرفته صورتش رو احساسش

 امیر...  بیچاره ودگیرخ واال بدونم چه کرد تغییر انقدر یهو چرا این کردم تعجب...  بریم دیگه بسه -

 می دور هدفم زا دارم من کنه می تغییر داره چیز همه چرا بود گرفته دلم زدم می قدم آروم:  سام

 معلوم کجا از هدف هه شم

 انگار اما یگهد یکی نشد اون اگه که کنم قانع خودمو نداشتم دوست شدم گیج... و نباشه پوچ هدفم

 ای دیگه چیزه بم قل

 نبود معلوم ولما از شدم خیره کرد می نگاه اطراف به و رفت می راه داشت جلوم که نایس به گه می

 ایران اومدم چرا

 و هه باشه شده بزرگ باید االن دیدم رو کوچولو دختر اون خواب برگردم گرفتم تصمیم که روزی

 چند مادر االن شایدم

 دخترا کردیم می گیزند ما که قدیمی همحل تو که شنیدم بار چند مادرم از معلوم کجا از باشه بچه تا

 کردن می ازداج زود

 که کردم حرکتی یک الاقل کشیدم پوفی دادم هدر جا این وقتمو الکی من و باشه کرده ازدواج شایدم

 بعدا کنم پیداش

 بد عسلی یچشما این کرد نگام برگشت زدم صدا رو یسنا... دلم شرمنده البته شدم نمی شرمنده

 اما زدن می آشنا جور

 شرایط از ارمد من و شده قاطی چیز همه روزا این کال بدونم چه ندیدم رو یسنا حال به تا که من

 تو داشتم که عادی

 ریمب سریع بهتره -:  گفتم دادم تکون سری آروم کرد می نگام خیره هنوز یسنا شدم دور کال زندگیم

 رم می نمم فهمیدم:گفت که بود نشده تموم حرفم هنوز...  هم تو مردونه قسمت رم می من داخل

... ***  رفتم همردون سمته به آروم و بردم جیبم تو دستامو و زدم لبخندی رفت و...  زنونه قسمت

 منتظر ودب وقت خیلی کردم می نگاه اطراف به بودم شده خالی کمی انگار داشتم عجیبی آرامشه

 چرا دونم نی بودم یسنا

 زا یکی شکنه می همیشه منو سخته سفتو های انونق از یکی و نیست شناس وقت دختر این

 کف به و کردم مشت دستامو
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 به اخم با که دیدمش دور از راهه تو دیگه دعوای یک دونستم می داشتم عصبی حالت زدم دستم

 چشمامو یومد می طرفم

 چیه؟ -:  گفت ریلکس خیلی رسید بهم کردم ریز

 بیاید؟ دادم پیام شما به کی من پیدایی کم کوروشی خانم سالم:من

 چطور؟ پیش عتسا نیم کنم فکر...خب -:  گفت و کرد نگاه دستش توی مشکی مچی ساعت به

 پس عصبانیم خودمم من نه؟ببین کنم می عصبانیت:گفت حرفم بین پرید یسنا...  جور بد داری -

 باال وردآ سرشو...  بزنم حرفو این خواستم نمی من:گفتم باال انداختم ابرومو!  نزن حرف لطفا

 بگی؟ خواستی می چی:گفت

 ... بریم هیچی:گفتم خونسرد خیلی منم

 خانم چهره یخیل مشکی چادر با که کردم فکر این به دادم تکون تاسف از سری بود مزه با قیافش

 به سریع گیره می تری

 ماشین طرف به...  بده نجاتم خودت خدایا کنم فکر چیزا جور این به نباید من زدم نهیب خودم

 شد ارسو آروم نبود سرش چادر دیگه داشتم نگه یسنا پای جلوی سریع شدم سوار کردم حرکت

 خسته

 دزدیده رو سنای که اونایی شنیدم دایی از که اینطور رفتم خونه طرف به سرعت با همین برای بودم

 پس گرفتن بودن

 داخل ببرم ماشینو نداشتم حوصله داشتم نگه خونه دم دقیقه 10 از بعد نداریم کاری اینجا ماهم دیگه

 پرید سریع یسنا

 شدم خسته چه هوف شدم خونه داخل:  یسنا...  کرده گیج کامال منو دختر این واقعا رفت و پایین

 بود نشسته گوشه یک آخی موندیم می نگین با که اتاقی تو رفتم بود ساکت خونه

 شده؟ چم ینبب نجاای بیا...؟ یسنا اومدی -:  گفت دید منو نبود همیشگی نگین اون

 شده؟ چی -:  گفتم دادم تکون سرمو

!  دیگه بگو:گفتم رفته باال های ابرو با من!  شدم مرگ جوون!شدم بدبخت:گفت بغض با نگین

 کنم؟ چکار تپشه حال در همش گرفتم قلب تپش یسنا:نگین

 گرفتی؟ منو مریضی هم تو اه:من

 چی؟ -

 پرید جاش از نگین...  گیرم می قلب تپش اوقات بیشتر دارم رو مریضی این منم بابا هیچی -

...  شد راحت خیالم میرم نمی دونم می که حاال نخوردم نهار من بریم پس شکر خدارو خب:گفت

 یادته رفتی وقتی از نخوردم نهار گم می دیوونه:نگین...  نهار وقت نه خوابه وقت االن بگم اینم:من

 دیدی؟ می بازی چه داشتی بودی تخمه خوردن حال در دیدم بله:گفتم متفکر قیافه با من...  که
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 من!  واییییی برد بارسلونا آخرم دست و بود خوب خیلی وای بارسلونا:گفت پرید ذوق با نگین

 اومدخیلی در صدا به جیبم تو گوشیم پایین رفتم و...  بابا برو -:  گفتم دادم تکون تاسف از سری

 اومدم رشت زا اومدم:  بودم گذاشته هم ضایعی آهنگ

 اومدم برگشت برو بی

 بود بسته جاده راه

 اومدم دشت راه از من

 اومدم درندشت ی ویال ی ماشینو ی با

 سالم:رادوین....  لوا -...  کرد می خیرات عزیزمو آبروی جور بد داشت چون دادم جواب سریع

 ؟ گوریل خوبی

 داری؟ زنم تو گهم -...!  ها نده فوش من زن به ببین -...!  زنته گوریل -

 زدی؟ زنگ چی رایب حاال افتادیم عروسی یک ایول:لبخند با من...  کنم می اقدام ،دارم معلومه -

 شدی؟ رانمنگ آخی -...  بودم نگرانت ها بودن دزدیه رو تو مثال دیوانه -

 ها؟:گفتم بهت با من...!  اصفهان بریم باید که اینه دیگه خبره اما آره -

 مهمونای)نشو حممزا وجی-ها مامانشه(شنیدم هانا از که اینطور گرده می بر داره ،یاسین یسنا -

 یان می خارج از هم دیگه

 یجای من -...  بیای دبای زوره آره -...  زوره مگه بیام ندارم دوست بابا ای -...  باشی اونجا باید

 از...  کنن حقیرمت ازمب ندارم دوست ندارم دوست خانوادشون کال یا یام نمی باشن اینا عمه قرار که

 ورهخ می بهم خودم های درگیری خود این از حالم ریخت اشکام و نبود خبری خوب حال اون

 اینجوری ندارم دوست

 اه شمک می زور به دارم من که بفهمونم همشون به باید چجوری مجبورم ولی خوام نمی باشم

 مامان به مخوا می دم نمی بهشون کارو این اجازه من بیا تو کنی؟دیونه می گریه یسنا:رادوین

 بیا پس پلیسم کنم اعتراف

 ضعیفی تو نکن می فکر اونا هم میشه ناراحت یاسین هم نیای اگه اینجوری باشه ها بخندیم یکم

 میام دارم ؟من باشه

 بوق بوق!...دنبالت

 مهم مداداش خوشحالی رفتم می باید کردم فکر کمی کنم می مخالفت دوباره من دونست می کرد قطع

 رفتم باال به بود تر

 کردم جمع ولباسام داره بدی ها عادت چه دختر این که واقعا شب وقت این حموم بود رفته نگین

 بودن تا سه دو فقط البته
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 من با شاید گفتم می نگینم به رو موضوع باید بودم نگین منتظر بودم نیاورده لباس اصال من چون

 و شد باز حموم در بیاد

 مشکی وارشل و قرمز کاموایی لباس کردم نگاه لباساش به بیرون اومد سرش روی هحول با نگین

 چی؟ برای:گفت ریعس کرد کپ نگین...!  نگین اصفهان رم می دارم من -:  گفتم زدم لبخندی

 یای؟ می اصفهان:من...!  میام اتباه منم پس باشه آها -...  برم باید گرده می بر داره یاسین -

 دنبالمون یاد می داره رادوین شو آماده پس باشه!نه -...  بمونم اینجا تو بدون من یدار توقع آره -

 رو اینجا بودم اومده باهاش که مانتویی برداشتم وسایلمو سریع منم بشه آماده تا رفت...  باش -... 

 رفتم و کردم سرم رو شال پوشیدم

 دی؟کر کاله شالو -:  گفت ایستاد جاش سر دید منو یومد می باال ها پله از داشت سام امیر بیرون

 ری؟ می داری کجا -...!  اوهوم -

 شنیده یزیچ نکنم فکر بود پایین حسین دایی و جون نرگس اتاق ترسیدم گفت بلند کمی حرفو این

 و بردیا اما باشن

 چند خرابی ناو هنوز حالم که این برای سرد خیلی منم بود آماده نگین اومدن بیرون سریع نگین

 داشت پیشو یقهدق

 شما برای بینم نمی دلیلی ابحس این با...خونمون ببره منو تا یاد می دنبالم داره داییم -:  گفتم

 دوست حالو این ولی بودم گرفته قلب تپش پایین رفتم و زدم کنارش...  دهقان آقای بدم توضیح

 من به لعنت کنم ناراحتش نداشتم دوست نداشتم

 اما زدم می داد طفق تهران بام رفتم می کردم می پیدا حالو این وقت هر خوره می بهم خودم از حالم

 وجود امکان این حاال

 خورد زنگ هک بودم رسیده در به حیاط داخل رفتم کردم پاک افتادمو راه به اشکای سریع نداشت

 که کردم باز درو

 کرد؟ می گریه داشت دیوونه دختر -:  گفت کرد لم بغ محکم رادوین

 این از دست باشه ممرگت لحظه تو:گفت خندید...  ببینم کنار برو یابو:گفتم بغض با باال دمآور سرمو

 جوری یک باید ستر م نیست ای چاره:گفتم زدم تلخی لبخند...  داری نمی بر هات بازی مسخره

 مامانمو انگار درسته نکنن شک تا دیگه کنم رفتار

 آروم که دمز حرفو این بغض با...  مجبور همیف می...مجبورم چمه فهمه می سریع اون نمیشناسی

 : گفت کرد پاک اشکامو گرفت صورتمو دستاش با

 یلو منوا دامهتر یم همهف هچ یدرد ور یم یشک سپ تحاران شابن ام یم میر اجنوا و وت یلیخ -

 نم اناه ور یم مسانش
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 شکم تو کوبیدم کردم مشت دستامو اما بود بد هنوز حالم...  بدی نشون قوی خودتو تونی می راحت

 بود؟ کاری چه این -:  گفت کرد ولم سریع که رادوین

 شروع بعد کردیم گاهن هم به...  قویم چقدر بدم نشون االن از خواستم:گفتم رفته باال ابروهای با من

 کردید فراموش نوم گذرونید می خوش دارید -:  گفت که اومد نگین صدای خندیدن به کردیم

 ؟آره؟...

 چرا دختر این گه می عصبانیه جور بد هانا گه می راست آره:رادوین...  بریم زود بیا بابا، نه:من

 تهران به طوری چه من کنار به اینا:نگین...  داریم راه در دعوا... داره نمی بر اشو خونه تلفن

 ؟...برگردم

 باشه؟ گردیم می بر هم با بیا ما با:من

 خشم حمتز جون دایی:گفتم برگشتم رادوین سمته به نم...  باشه:گفت کرد من به نگاهی نگین

 و برد وابمخ سریع بودم خسته جور بد که من هوف شدیم ماشین سوار سریع بعدم!  تو با مامانم

 کجایید االن شما...! ماموریتم من میگی چی من مادر:سام:  سام امیر... ***  نشدم چیزی متوجه

 بودن اومده درمپ و مادر کردم قطع رو گوشی سریع...  فتما می راه االن باشه...!ایران اومدید کی

 میز رو از رو سویچ شد آماده سریع دونم نمی هم دلیلش و ایران

 اینا مامان منگ بهشون بود بهتر فعال برگردم شدم مجبور نوشتم کاغذ رو هم دایی برای برداشتم

 هم بود شب هم اومدن

 با داشت که مامان های حرف به و بودم نشسته ماشین تو.... ***  دارن چکار نیست معلوم اینکه

 پدر دادم می گوش کرد می صحبت گوشی پشت از کسی

 و)هرشخوا(مهدیس این و بود وابیده خ بود خسته خیلی و بمونه بیدار شب وقت این نتونست

 سره یک که بودن مامان

 جان هانا یا -:  گفت کرد می صحبت هاش با که فردی با مامان که اومدم خودم به زدن می حرف

 و کرد ای خنده"افتاده راه کارش حسابی پسرت پس حتما... کردی فراموش رو ما دونم می که من

 ادامه

 محله سام امیر وفه -:  گفت بلند بعد کرد قطع و...  عزیزم خدافظ شیم می مزاحم باشه باشه"داد

 ... من مادر یاد نمی یادم اصال رو اونجا من:من...  برو مون قدیمی

 تکون سرمو...  نهک می راهنماییت شه بلند که بابات هانا خونه داریم اصفهان سمته برو فقط تو -

 والموس عسلی چشم دختر اون خونه ریم می داریم نکنه بود کرده مشغول فکرمو سوالی دادم

 مهدیس

 هست؟ کی هانا خاله مامان -:  پرسید

 خارج از رشپس برگشت برای گرفته جشن ونه،هانابد برادرت کنم فکر نیست یادت تو دخترم:مامان

 گرفتن جشن اونه
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 شدید استرس یک دلم تو من و نگفت چیزی دیگه مهدیس...  بود یاسین کنم فکر پسرش اسم براش

 گوشیش با یا که رادوینم بود خواب یسنا:  نگین...  شم می نزدیک هدفم به دارم پس بودم گرفته

 می کی پس رادوین آقا هی -:  گفتم آروم بود رفته سر حوصلم ودب جاده به حواسش یا رفت می ور

 ؟...رسیم

 آهنگ به نگفتم چیزی دیگه...  ریم می بعد ریم می یاسین دنبال اول البته رسیم می داریم کنم فکر -

 دادم گوش

 جان ای

 مرنجان دلداده ی آشفته من قلب

 جان ای

 بگردان تقدیر گردش زنو به دستی

 جان ای

 بفرستد امیدی پیک ریخب بی در

 حسودان تاریک چشمه شود کور تا

 حاال داد یم گوش غمگین اهنگ همش االن تا بود چی پسر این فاز کال....  جان جان جان و دلبر

 جلو خودمو شدم بلند ده می گوش شاد اومده

 دیگه عدیب آهنگ یومد می یسنا پیش زیاد کال بودم راحت رادوین با کردم عوض اهنگو کشوندم

 بستی دل من به تو ارومه چی همه:  بود ضایع خیلی

 هستی کنارم تو که خوبه چقدر این

 خوابیدن ها غصه ارومه چی همه

 من احساس به تو دیگه نداری شک

 خوشحالم چقدر من ارومه چی همه

 بالم می خودم به حاال هستی چیشم

 معلومه چشمات از بستی دل من به تو

 آرومه چی همه خوشبختم چقدر من

 یادشب او تا شینوم می شط لبه:  تر بد دیگه کردم عوض آهنگو و شدم خم دوباره خدا وای

 خوادش می دلم بدتر بدو آخه

 سیاهش چشمون با او کرد دلبری

 دامش به افتادم که شد چی دونم نمی
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 یارم کمونه ابروش یارم بلنده قدش

 باشه زخرفم آهنگ بارم این اگر شدم خم دوباره اه نکبت خندید می ریز رادوین شدم منصرف کال

 نه کنم می قاطی

 باش من با-رحمتی علی و سوفیا:  بود قشنگی آهنگ بود خوب

 باش من با

 باش طاقت هام خستگی واسه

 باش سادت خودته همون من واسه

 باش عادت ترین قشنگ برام تو

 باش من با

 باش مرحم بدم حال هر واسه

 باش غم از دور شادو همیشه تو

 باش عادت ترین قشنگ برام تو

 شده داربی پس کرد می نگاه من به که کردم نگاه یسنا به هوف داشت قشنگ اهنگ یک باالخره

 پیشی مثل کن نگاش

 مارو گودزیال راوین ینا -:  گفت اطراف منظره دیدن با کرد بلند اروم سرشو یسنا شده ملوس های

 یسنا...  مگه مکار بی بخورم چیز من کنم طغل من بدزدم رو تو بخورم... گ من:رادوین...  دزدیده

 براش بدبت ننگی اما ام خودی چون بدزدی منو نداره ایراد ولی نیست شکی که تو خوردن چیز در:

 شوهر کردم دعا

 بیشعور کردی غلط وت -:  گفتم داد با من خنده زیر زد رادوین...  برسم ارزوم به بزار واال کنه

 ... ووووای.... بزنم کتک دارم دوست االن من عوضی

...  زد حرفو این راوین به رو...خره رادوین رسیم می کی...نزن دیگه داد باشه:گفت خندید یسنا

 دیگه؟ چیه خره گفتن کوچیکی یک گفتن بزرگی یک خدا به:رادوین

 نگاه اطراف به رسیدیم گفت زد دور برگردون دور از راودین...  میرسیم کی بگو فقط سوووس -

...  یارن می اصفهان خارج از وا -...  رسه می االن یاسین آره -!!!!  فرودگاه -:  گفت نایس کردیم

 پیاده:  یسنا... ***  رسیدیم باالخره هوف نگفتم چیزی دیگه منم..  اها -...  یاد می تهران از نوچ -

 رفتم بود تهنشس هواپیما انگار شدم وارد سریع ندادم اهمیت کس هیچ به رفتم در سمته به شدیم

 شیشه اون سمته

 هم ارهکن نگین و رادوین دیدمش شده تنگ گورخر یاسین این واسه دلم کردم نگاه اطراف به

 بازی دیوونه به و ایستادن
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 اونم لش بغ پریدم نکردن انصافی بی منم اومد سمتم سریع دید منو تا یاسین کردن می نگاه من

 محکم و نکرد نامردی

 ریخت شکاما چرخوند دور یک و گرفت باال منو یاسین کردن می گامونن تعجب با همه کرد لم بغ

 واسش بدجور دلم

 چرا؟ کنی می ؟گریه!یسنا -:  گفت کرد پاک اشکامو آروم گذاشت زمینم رو سریع بود شده تنگ

 کردم غلط من:گفت و کرد لم بغ دوباره خندید!  میشه؟ تنگ واست دلم گی نمی گورخر بیشعوره -

 گذاشت چشماش رو دستاشو...  میشی تنبیه -:  گفتم بهش بعد دادم تکون سرمو رومآ...  شد خوب

 هان؟:گفت بهت با...!  کن کولم:گفتم دادم تکون سرمو....  رو تنبیه بگید بفرمایید چشم:گفت و

 وگرنه بود جبورم تکون سری...  کنی کول منو خونه در جلو تا باید شو خم باش زود بله نه هان -

 منو ردنب که خونه تا بگم اینم البته و کردم اذیتش چقدر که بماند..که زدمش یم اونقدر

 اروم اومد در آخش که روش پریدم دوباره شد پیاده که همین خونه رفتیم شدیم مشین سوار

 ... پایین بیا شکست رم کم...نوچ -...  بخون آهنگم:گفت

 به که دیگه یکی:داد با من...  هشیرین سمشا دارم یاری یه...  باشه باشه -...  بخون آهنگ:جیغ با

 که رفتیم می خونه سمته به و بودیم حیاط داخل خندیدن می دیدن می مارو که همه...  بشینه دلم

 نمیدونم رفتن قبل همیشه من:  خوند آرشو و مسیح آهنگه

 چشم میشه تنگ تو برای دلم چرا

 نیست من دست بازم خیس من

 واست میشه تنگ دل

 نیستی نمیباره دل خاطرت

 نمیکنه ول منو گریه

 نیستی واست میشه تنگ دلم من

 نیست حواسم نیست انگار

 لباسم رو عطرت جای مونده هنوز اما

 گذاشتی پا قولت روی گذاشتی جا رو خاطرت

 آشتیت قهر بود دروغ تو

 نداشتی دوستم اصال تو

 بدبختیم کاش مانع نام به پی ای

 میدیدم کاش میشد فراموشم
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 میکردی قهر اولی روز مثل تو وشمی آغ تو

 بگیرمت لم بغ تو

 میشه تنگ دلم من من لم بغ تو

 نیست حواسم نیست انگار نیستی واست

 لباسم رو عطرت جای مونده هنوز اما

 گذاشتی جا رو خاطرت

 گذاشتی پا قولت روی

 آشتیت قهر بود دروغ تو

 نداشتی دوستم اصال تو

 روز کی خیرم نه-ها گفتی نمی ایش بود وقت خیلی(ایش خوند غمگین چقد پسر این گرفت دلم

 زبون-نیست بیشتر

 بزار الحا:گفتم کردم س*و*ب گونشو گرفتم صورتشو پشت از اروم)وجی برو-ماره نیش که نیست

 فکر از خواستم می باش منو یشا -...  خواهر کنی باز تو نکره صدای نیست نیاز -...  بخونم من

 بودیم رسیده در دم به...  کن نگاه خواهرمو من خدای گاد مای اوه - ... بیای در دخترت ت دوس

 شده؟ چت مادر یسنا -:  گفت صورتش رو زد یاسین منو دیدن با مامان که

 خودمو منم ارهد باد یاسین مگه خخخ خوابید بادش مامان حرف با بود شده زده ذوق مثال هم یاسین

 زدم حالی بی به

 -:  گفت صورتش رو زد دوباره مامان!  ها باشی خودت مواظب میرم یم دارم من مامان -:  گفتم

 بچمو؟ کردی چیکار یاسین اخه شده چی چرا

 کنه می بازی ات عمه فیلم:گفتم پایین پریدم کولش از سریع...  نکن باور...فیلمشه من مادر:یاسین

 چه این انج دختر ایسن:اومد بابا صدای...  بروبابا:یاسین...  بادمجون بوزینه مترسگ گورخر

 رفتاریه؟

 که ناکش وحشت چشمای اون با کرد می نگاه قشنگ داشت مامان و بودم داده سوتی حسابی که من

 میشه عصبانی وقتی

 بی؟خو جونم بابا سالم -:  گفت بابا ل بغ پریدم سریع شم می ترک زهره من

 جان؟ بابا خوبی نازم دختره سالم:گفت دید منو مظلومه قیافه تا هم بابا

...  دخترم شومینه وت ندازمش می کنم می تکش تکه خودم -!  کرد اذیت منو درخت اون نه -

 صدای که آوردم رد واسش زبون برگشتم...  بروبابا:بابا...  داریتون طرف از ممنون بابا اه:یاسین

 بودی؟ جا این هم تو پسرم وای ای:اومد در مامان
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 بودن اومده بیرون مهمونا ی همه...  خدا ای دیده تازه مارو ام مادر:گفت انداخت باال ابروی یاسین

 کشید دستمو مامان شدیم وارد خنده با....  خندیدیم و کردیم نگاه هم به هم ما...خندیدن می ما به و

 نشسته مادرش کنار دختر یک کردم نگاه بهشون برد ای خونواده یک سمته به

 داشت لومیمظ ی چهره که نه بود من شوهر خواهر ینا اگر خدا ای داشت ای بامزه ی قیافه بود

 خواه من اگر خدا وای

 ول مگه حاال کنه ول مامان که کشیدم می دستامو من کنم می قش میشد؟االن چی شدم می شوهرش

 نی من انگار کرد می

 من ایش-!گرفته دستاتو هستی خرمگسی چه دونه می مامانت(کشه می منو داره هستم کوشولو نی

 مادر آره-!نازی این به

 از دست چرا برو-!حرفیه چه این بابا نه-دادی؟ فحش بزرگت مادر به-...بود ناز انقدر منم بزرگ

 -داری؟ نمی بر سرم

 ها مرد من بابای البته رسیدیم دوتا اون به)ایش...نباشی خوام می-!وجدانتما من مثال سر بر خاک

 برای بود کرده جمع رو

 و ما پدر ینا دیگه اونه هست مون خونه نزدیک پارک یک که نه مردها این کارن بی واقعا فوتبال

 استفاده نهایت یاسین

 با و بود ادهد لم مبل رو آزاد دولت هفت از کال بود رادوین بود نرفته که کسی تنها برن می رو

 ایش رفت می ور گوشیش

 داد بلندی سالم ممامان که تا دو اون به رسیدیم آها کرد می صحبت کس هر با بود ولو کال که نگینم

 خوبی؟ جان ساناز سالم -: 

 خاله سالم:داد سالم هم دختره اون...  سالم رفت یادم وای...غریبیم اینجا ما گی نمی هانا به به -

 مهدیسی؟ تو نکنه نازه چه دختر این خدا وای:گفت کشید جیغی مامان...  هانا

 آسه سهآ هست کشی جیغ دیدم منم کشید جیغ دوباره مامان دفعه یک که داد تکون سرشو دختره

 که رم در خواستم

 مامان...  آییییییی کن ول دستم ممامان مرد آخ -:  زدم داد منم کشید گرفت دستامو دوباره مامان

 از مامانم بود اج این جالب حاال برو ده بستم فلنگو منم کرد ول سریع گرفته درد دستم من کرد فکر

 دبالم پشت

 برو ده زدم قاپ هم گوشیش شدم می رد کنارش از داشتم راوین سمته رفتم بردم باال سرعتمو بود

 غیر به حاال رفتیم که

 راوینو های سمسا منم بکشه رادوین زحمتمو تا ایستاد مامان البته بود دنبالم رادوینم مامان از

 چه رادوین مای او دیدم
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 یسنا پدر مادر نکته یک{کوروشی ایآق:دختره حاال ها اسمس بود رادوین عشق طرف اسم جالب

 عمو پسر عمو دختر

 خانم کنم می اهشخو:رادوین...  کردید پیدا زادتونو خواهر که خوشحالم}یکیه ها فامیلی اونه بودن

 که یستادما لحظه همون زده زل ساعته یک دختره این اسمس به داشته حتما این خخخ...  دالوری

 چرا جغجغه:گفت گرفتم رادوین

 کنی؟ می اذیت

 شده تنگ نفر یک واسه ذره یک دلم آی بود شده تخلیه کرمام بهش دادم رو گوشی خنده با من

 زنگم االن تا بیشعور

 ت دوس رگم خبر سالمتیش خبر نه مرگش خبر نه نه نمیای مرگم خبر یا کارت سره میای بگه نزد

 اه اه آقا دختراش

 هانا -:  گفت دنمدی با خانمه کرد می خانمه اون به منو شکایته داشت که رفتم مامان سمته به آروم

 دخترته؟ این

 ... کی پس دیگه آره:گفت دید که منو مامان

 آخه چی یعنی شد آویزون لچم لبو...  که نازیه دختره خیلی بودمش ندیده درست که نه آخه:ساناز

 مهع یاد یاد می بدم ناز کلمه از من ایش پیشی شایدم نه نازم که عروسکم من مگه

 که نم کجان پس باشن مهمونی تو باید االن وا زد می من به حرفو این همیشه اون افتادم

 بهتر همون ندیدمشون

 کجایی؟ دخترم یسنا -:  اومدم خودم به خانم ساناز صدای با نبینمشون

 یاد؟ می یادت منو گم می -!  اینجام هیچی ها:من

 بازم ولی لمهک از یاد می بدش خوبه حاال(انمهخ این نازه چه آخی کرد لم بغ شد بلند!!!  نه:من

 -جهنم بردن فضول-...میگیه

 کردی؟ تغییر درانق شد چی بودی آروم خیلی بودی کوچولو -:  گفت شد جدا ازم آروم)ایش

...  کرده یرگ در باباشو منو االن تا شد شیطون این رفتید که زمانی از جان ساناز هیچی:مامان

 رفتی شتیمگذا کم واست چی ما مگه نادون ی پسره:اومد بزرگ مامان ددا صدای....  آخی:ساناز

 شدی؟ پلیس

 ننه،االن گی یم من به واست ام، ننه پس آره ننه، -...!  کن ول گوشامو کرد غلط ننه:رادوین

 کردم خودش شبیه صدامو...  بگیره خواد می زنم تازه:بلند صدای با من...  دم می نشونت

 رادوین ودب وازش ن حد در کنم فکر که زد سیلی یک بزرگ مامان...  کنم می اقدام دارم:گفتم

 زنی؟ می چرا شد له غرورم من مادر بابا ای:گفت
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 یسنا خفه تو:گفت خجالتی هیچ بدون بزرگ مامان...  گقتم ای مسخره حالت با...غرورم بابا برو:من

 می نگام کسی اگه حاال خندیدم زری پایین انداختم سرمو شدم شیر خاک خورده شدم له دیدم من... 

 گریه کرد می فکر کرد

 مادر دیگه بله سیک وش آغ تو رفتم اومد طرفم کنم فکر حالتم دیدن با بزرگ مامان...  کنم می دارم

 بلند رادوین بزرگمونه

 ن حد رد سیلی یک رادوین سمته برگشت بزرگ مامان...  کنه می بازی هم فیلمی چه ناکس:گفت

 اش لب رو دستاشو رادوین ،که رادوین به زد دوباره وازش

 میشم خفه دیگه چشم:گفت بزرگ مامان به و بست بنده می رو لباس زیپ مثال که صورتی به کشید

 مامان که خندیدن همه شد زمین پخش که زدم پاش ل بغ به لگد یک محکم کردم بلند سرمو... 

 انگار خنده زیر زد بزرگم

 واال...سهپلی مثال رادوین کی اونم خخخ جامعه تو هست کسی یک پسرش که بود شده راحت خیالش

 در رو پلیسی که من

 یک دنیا در پسرت این ونید می مامانی -:  گفتم بزرگ مامان به رو کن ولش نمیبینم بچه این وجود

 بلند صدای با رگبز مامان...!  بزن باال آستین براش خدا تورو بگیره زن که اینه اونم داره آرزو

 مادر؟ ده می زن اسکلت این به کی یسنا ای:فتگ

 مامان؟ بابا ای:رادوین

 که خنده رزی زدن همه...  دایی ما بزرگ مامان این گه می راست...رادوین روبه...جان ای:من

 گه؟ می راست کی:اومد بابا صدای

 بگم؟ ؟من بگم من:گفتم پرید من

 به دنکر شروع همشون شد تموم که همین کردم تعریف رو قضیه!  بگو:گفت خندید آروم بابا

 خیاالتمو که برگردوندم سرمو لحظه یک خندیدن

 چشماشم و کرد می نگام متعجب داشت اونم زنم می توهم دارم کنه؟نکنه می چه اینجا امیر!وا!دیدم

 داشت رو خاصی برق

 زغال ینا واسه چقد وای ایستادم روش روبه زدم توهم حتما رفتم طرفش به کسی به توجه بدون

 به بود شده تنگ دلم

 بود زده تیشرت از هاش عضله! وای بود تنش ورزشی شلوار با تیشرت یک کردم نگاه هیکلش

 شدم تر نزدیک بیرون

 شنومب فقط خودم که طوری فقط و گذاشتم ریشش ته رو دستامو آروم کردم نگاه صورتش وبه

 بعدی سه رویای چه:گفتم

 در... زده جا امیر شبیه خودشو جنه این نکنه وا باال پرید ابروهاش که باال آوردم سرمو!قشنگی

 دونه یک شده انجام عمل
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 پهلوش به مشت با دیگه دونه یک یاد می جا حالت االن بیشعور جن ای گفت آخی که سرش رو زدم

 پهلوش رو که زدم

 می چکار داری سنای -:  زد داد که زدم پاش کنار به لگدم یک باش داشته اینو االن هاها شد خم

 کنی؟

 تو:گفتم بلند کرد یم نگام اخم با اون شدم خیره چشماش به...  واقعیه که این بده مرگم خدا مادر وا

 کنی؟ می چکار اینجا

 خونه دختراین من اطالع محض خخخ:من!  نداره ربطی تو به:گفت سایید که قشنگ دندوناشو امیر

 سرمو چیه مگه خب وا باشه شنیده درست شتدا شک انگار کرد می نگاه تعجب با منو امیر...  ام

 همه برگشتم پایین انداختم

 و اخم با رادوین تعجب با یاسین شرمندگی با بابا عصبایت با مامان کردن می نگاه امیرو منو داشتن

 خندید می ساناز خاله

 می هنگا منو هنوز که امیر سمته برگشتم دوباره دلقکم من کنن می فکر نکنه وا دخترش همچنین و

 آقای:گفتم کرد

 بشینه زمین رو چرا صندلی همه این آخه امروز سوتی از اینم شدم سرخ...  بشینید بفرمایید دهقان

 ممنون:گفت آروم دادم سوتی فهمید اونم انگار

 ... بایستم دم می طرجیح

 خدا وفه ها پله سمته رفتم سریع نموندم منتظر منم کسی سمته رفت و نگفت چیزی دیگه بعدش

 واسه دلم عجیب لیو

 نشستم پیشش تمرف زد می زار داشت که دیدم رو نگین که کزدم باز اتاقو در بود شده تنگ پسر این

 آخه؟ شده چی نگین -:  گفتم

 منو دعای ارض امام نکنه شده تنگ کی واسه دلش خدا یا!  شده تنگ واسش دلم:گفت داد با نگین

 دامن تو انداخت خیالی شوهر یک کرده برآورده ای دیگه جوره

 کی؟ ؟واسه شده تنگ دلت:من!  بچه این

 تو واسه منم اتفاقا:گفتم خندیدم...  االغ یک واسه خر، یک واسه:  گفت شدو بلند حرص با نگین

 دستشویی سمته دویدم...نزدیک یان -:  گفتم جیغ با شدم بلند دنبالم افتاد نگین...  بود شده تنگ دلم

 کنار صندلی رو گذاشت گوشیشو که افتاد رادوین به چشمم که شم قایم تو اون که

 نگینم)"نفس"نگیرید اشتباه هیس یعنی(سوس:گفتم نگین به رو ایستادم داخل رفت و دستشویی

 گوشی که ایستاد

 دادم جواب ما دایی عشق دالوری خانم به به برداشتمش زنگه می داره یکی به به اومد در صداش

 تلفن پشت که کسی که
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 مثال دم می جو بابا-داشت؟ زدن اوق این مثال(سرگرد جناب اوق!  سرگرد جناب سالم - : گفت بود

 از-!کنم می تصور عشم رو سرگرد جناب این دارم من

 )ایش-!داری کم بس

 هستید؟ کی شما ببخشید ولی -!  گرفتی درست بابا نه -!  گرفتم اشتباه ببخشید -...  سالم:من

 آروم ونمج دایی این واسه داشتم ها برنامه چون کنم اذیتش نخواستم بود شده غیرتی کنم فکر

 زادشون خواهر من:گفتم

 به شما دیگه،اما بازم بزرگه، کوروشی بابام ، نیستم بزرگ من ،البته بزرگ کوروشی میس هستم

 کبیر کوروش بگو من

 قبال دونم می دیگه خوندم کتاب تا چند کبیر کوروش مورد در وقتی ،از دونی؟ می راحتم، اینطوری

 ،دیدم بوده چطوری

 کوروش این با که مدون می من ،اما نیستم پادشاه که من نه ،نه ام خوبی پادشاه عادلم، اون مثل منم

 دارم قومیتی یک خان

 چقدر وفه...!  دارم می دوست بیشتر منم...کنی کیف بیشتر کبیر کوروش کنی صدام دیدم اونه

 بردم رشوس دونم می هم خودم خخخ...بدبخت کرده کپ نمک فکر بود ساکت دالوری خانم زدم حرف

... 

 دقیقه ندچ از بعد بزنه حرف تا موندم منتظر نگفتم چیزی منم یومد نمی گوشی پشت از صدایی

 خانم ببخشید:گفت

 می ایول -:  تمگف کرد زده ذوق صدامو سریع منم دختره این گرفتش جو چه بابا نه...  کبیر کوروش

 سوال؟ یک خب گیری می زود من لمث هم تو دونستم

 بفرمایید؟ -

 بزنه منو نهتو نمی که تلفن پشت نیست نشه؟مهم عصبانی پلیسه خانم این کنم پرویی االن من خب

 زبون به سوالمو پس

 کجایید؟ االن شما ببخشید -:  آوردم

 ها؟: زدش متعجب صدای

 هستید؟ ساکن کجا در االن:من

 طور؟چ اصفهانم راه تو االن من آها -

 اصفهان؟ -

 بهم رفتم که وریتمام برای اداره طرف از که تعطیالتی برای منم اونجان مادریم خانواده اوهوم -

 تا اونجا رم می دارم دادن
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 دالوری این به سریع کرد می نگام نه سی به دست نگین زدم شیطانی لبخند...  کنم استرحت یکم

 دعوت هم رو شما گرفتیم مهمونی االن و کنیم می زندگی اصفهان هم ما جالب چه اه-:  گفتم جون

 دوست نگید داییم به فقط کنم می

 گن می من به هه هه کردم قطع و...  خداحافظ منتظرم... که این و بشید دعوت خودم طرف از دارم

 می داره جیو این پرید حسم)ایش-! معلومه آره-...!تویی خره یسنا-!خره یسنا:وجی(

 پایین فتیمر گرفتم نگینو دست جاش سر گذاشتم تلفونو)برو وجی برو-تیتپا قاطی(عصاب تو ریزه

 بسیار االن من خب

 رو ری می چرا اومدی که دوباره-!بچری بری باید خب سواله اینم(کنم؟ چکار باید هستم گرسنه

 عزیزم هیچی-عصابم؟

 داد با دنبو نشسته بود من به پشتش که پسری یک و یاسین که میزی سمته به)ایش-برم دیگه من

 خوبی؟ خرسم سالم -:  گفتم

 گم می راست -!  یسنا؟:نیاسی...  االغ اته عمه مگس -...  مگس سالم به به:گفت یاسین -

 نه؟ مگه...گفتم پسره سمته برگشتم...دیگه؟

 رو نشستم فتمگر خونسردمو قیافه شد دوست سام امیر با زود چه این وا امیرسامه اینکه کردم کپ

 اگه شهمی چی صندلی

 که من یول نه یا داره دوسم ببینم کنم اذیتش یکم رمه پس دوست مثال یاسین با کوچولو یک

 عمه جون!(ندارم دوستش

 ذوقم تو زد اصال پرید حسم زد یاسین که حرفی با که بدم حرصش قشنگ بعدم دیگه آره)ایش-ات

 ناخداگاه من...  ده می نسبت ما هب رو دنیا حیوانات انواع که ما خواهر اینم امیر بینی می -!:  یعنی

 سرش شاید اوگ خانم شبیه بشی کن ماع ماع شدی؟یکم ما دفعه یک که نفری چند مگه بابا نه:گفتم

 خورد

 سام به چشی یرز هوف پایین انداختم سرمو خنده با یاسین قیافه دیدن با...  گرفتت اومد سنگ به

 داد می گوش یاسین حرف به داشت شدم خیره

 به به ومدا پایین چشمام بود شده تنگ واسش دلم خیلی ساعتم چند همین تو دلم زدم شدید خوب

 کردم بلند سرمو غذا

 کردن می گاهن منو ساکت دو هر بداشتم بود میز رو که غذایی نوع هر از برداشتم بزرگی پشقابه

 یاسی و امیر این منظورم

 دقیقه پنج تو فسن یک دهنم تو کردم می ذاغ تند تند و غذا جون جونمی ای:گفتم توجه بی منم ها نه

 خالی رو بشقاب

 به اصال نم اومد یادم شد تموم غذام وقتی هوف!  داره مرض تا هزار گنشنگی خب کنم چه کردم

 االن نداره اشکال دادم؟خب ندادم آدرس اصال جونم دالوری خانم این
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 ازش بزور داد باال هاشو ابرو که کردم خواست در گوشیشو و رفتم رادوین پیش کنم می حلش

 به آدرسو و گرفتم

 حیاط متهس به دادم رادوین به رو گوشی دوباره و کردم اسمس دونم نمی اسمشم که حون دالوری

 داشت هوا کم کم رفتم

 مو جلو کیی که رفتم باغ سمته به زنان قدم نیافتاد عمم به چشمم امروز خوب چه شد می تاریک

 اوردم باال سرمو گرفت

 که اطرافم دورو این بود رفتن باغ وقت االن آخه فرستادم لعنت خودم به باز دیدم رو ام عمه رپس که

 خب نیست کسی

 خنده با...  نارک برو:گفتم آروم یام می بر نما دختر پسره این پس از ایم مورچه هیکل این با من

 کوچولو؟ ترسی می آخی:گفت

 عمه جلوی نم دارن دوست نشستن تو اون اونایی بیشتر االن نداشتم ای چاره ولی گرفت حرصم آخ

 مثل دوباره خانم

 بود معلوم خب عقب برگشتم نجاتم ی فرشته صدای با دم نمی اجازه دوباره من ولی بشکنم گذشته

 سام امیر دیگه کیه

 از ونهد نمی که اون دارم دوسش دونم می من بین-آقاتون؟ شد زود چه زرشک(خودم ناز آقای

 شآسای هم تو دست

 دوسش اصال نم گفتم می بودم من پس آره-!دیگه باشم راست رو خودم دل با باید من ها نداریم

 نمیشمو عاشق ندارمو

 امیر اخمای)فعال اشمب گفته چیزی چنین یاد نمی یادم که من گفتی تو حتما-حتما؟ گفتم من رم اینا آره

 به بود هم تو بد

 بابا داداش آره-مز؟تر( ها گیره می آدمو حاله بد ترمزم این کرد می نگاه هرمز به کرد نمی نگاه منم

 این نفهمیدی

 واقعا زیهبا خاله پسر انده-چطوره؟ ساختم دستی ترمز براش خشنگم القاب با من گم می هرمزو

 آها)ایش-برات متاسفم

 کرد می نگاه زترم به اخم با کشک مثل هم سام این رفتم عقب آروم عقربه در قمر اوضاع دیدم منم

 طاقت دقایقی از بعد

 فرار از قبل اما کردم فرار قصد شد تر بد اوضاع دیدم که منم برگشت من سمته تر شدید اخم با فرسا

 دستم مچ از محکم

 رفته ادیزی ورزشی های دوره معلومه سفته هم چقدر گرفت دردم آخ ش نه سی تو شدم پرت کشید

 این قشنگ تا
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 باال آروم سرمو گفتم بدوبیراه چقدر اه ،بوزینه،گاو ،زغال نکبت کنه درست خودش واسه هیکلو

 محکمی داد که آوردم

 : زد

 کنی؟ می چکار اینجا شب وقت این تو یسنا -

 ی خونه حیاط از جزئی اینجا دوم شه می شب داره تازه نه شب وقت این اولش:زدم داد تر بلن منم

 حق من پس ماست

 نیستم عصبانی من گی می بعدم زنی می داد داری نرفتم که تو دفتر تو برم خواد می دلم جا هر دارم

 مریض یک تو

 گهدی وگرنه کنم می خرج مهربانی و صبوری دارم که منم این و! هستی سادیسمی عصبانی

 و سیاه نبودی سالم اینجوری

 انداخت شوابروها بعد کرد می نگام تعجب با شدم خالی آخیش!  خوردی می کتک من دست از کبود

...  فهمی شی می ساقط ستیه از هستم عصبانی بگی دیگه بار یک یسنا ببین -:  زد داد رهدوبا باال

 ؟ هستی کی تو مگه بفهمم نوموخوام نوچ:حرفش وسط پریدم

 چه افتادم دمشدی که روزی اولین یاد کردم نگاه بهش!  رئیسم من رفته یادت:گفت نادری لبخند با

 می کجا از رو ما خونه ینا نفهمیدم هنوز من اما بود باحالی روزه

 یسنا:داد یا!  یهست عصبانی رئیس یک تو نرفته یادم نه:گفتم پوزخند با...  واال بدونم شناخت؟چه

 خنده که بگیرتم برداشت خیز!  دونستم داری؟نمی مخم تو مگه اه -!  مخم رو ری می داری دوباره

 فرار خواستم می که حالی رد منم ایستاد برداشته خیز همینطور امیر شد بلند نفر چند ی

 گربه وشوم از دست مون دو هر...  خندیدن می نداشتمون ریش به که کسایی سمته برگشتیم کنم

 مآرو امیر که کردیم خبیثانه نگاه هم به ایستادیم خونسرد و صاف و برداشتیم بازی

 نمی تو نکنم، هخف رو تو من بابا برو:گفتم آروم منم!  یسنا دارم کردنت خفه به خاصی عالقه:گفت

 پر حیاطو خنده یصدا دوباره رفتم در منم دنبالم افتاد که آوردم در براش زبونمو!  کنی خفم تونی

 بد کنی خرج ادبیات یکم(بود کرده

 هیچی-...بهت مبگ چی دونم نمی واقعا-!بود ضعیف ادبیاتم نوزادی از من تو داری چکار-!نیست

 به بزار برو فقط نگو

 به نمیشه خسته چرا پسر این دونم نمی که من هوف بود بریده بود دویده بس از فسمن...)برسم کارم

 کردم نگاه عقب

 همین از یسنا:تگف داد با نرسه بهم سام امیر دست که شدم رادوین پشت دوید می قوا تمام با هنوز

 مرده خودتو االن

 آقا این ببینید...گفتم مهمونا به رو... ها کنی می کارو این داری عصبانیت از بابا نه:من!  بدون

 اوه بکشه منو خواد می شده عصبانی
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 کشیدم خجالت رفتارم از یکم بود کرده مشت دستاشو و بود انداخته پایین سرشو امیر...  اوه

 رفتن خیطه اوضاع دیدن تا مهمونا

 آروم سام رامی هی:گفت شد امیر نزدیک یاسین رفت و داد تکون تاسف از سری مامانم خونه داخل

 نشده چیزی باش

 حرف باهات باید:گفت کشید گرفت دستامو مچ بعد کرد نگاه چشمام به کرد بلند سرشو امیر...  که

 آروم کرد می نگاه روش روبه به ساکت نشستیم صندلی روی افتادم راه دنبالش صدا بی منم!  بزنم

 زیاده امیر ببخش منو:گفتم

 چند شاید کردم صداش اسم به شدم خودم سوتی متوجه تازه کرد می نگام تعجب با...  کردم روی

 ولی باشم کرده صداش هل باری

 که بچه:من : سام امیر...  زدن حرف به کرد شروع آروم پایین انداختم سرمو نشدم هل که االن

 هم با تونستن می تراح خیلی بودن فابریک رفیق خاله با مامانم رفتیم می هانا خاله خونه زیاد بودم

 هر تو

 بازی باهاتون یادز بودیم بچه یاسین منو اومدین دنیا به خواهرم و تو که زمانی بیان کنار شرایطی

 باالخره کردیم می

 منم بود یطونش زیادی یاسین کنید مراقبت هاتون آبجی از باید شدین مرد گفتن می هی مامانامون

 اون از کمی دسته

 شدین بزرگ مک کم کردیم می هم مواظبت خوبی به خواهرامون از شرایطی هر در واقعا اما نداشتم

 موقع اون شاید من

 از اما شد یچ دونم نمی واقعا من بودی ساله 6 بچه دختر یک شاید تو و بودم ساله 15 جوون یک

 مهم برام موقع همون

 تا اومدم ایران به نای برای من حاال اما بودی مهم برام بازم اما کردی می اذیتم هم خیلی البته شدی

 هامو گی بچه عشق

 سرشو شدم یرهخ کرد می نگام اشکی چشمای با که یسنا به...  کنم پیدا رو گیرشم در االن تا که

 نمی درست هستم من هم تو عشق اون حتما:گفت برگردون

 گم؟

 می محسوب قتعش بود من جای هم دیگه کسه هر اگر و:داد ادامه ناراحتی با پایین انداختم سرمو

 هیچ بدون تو شد

 اینو نم نظرت به وقت اون جالبه هه خالص و خاستگاریش رفتی می و یومدی می دنبالش حرفی

 با سری... کنم می قبول

 و بشم بلند تونستم نمی من اما بره خواست می شد بلند...  خوشه دلت بابا برو...داد تکون تاسف

 منم اما اونه با انتخاب حاال گفتم می حرفامو باید بگیرم شو جلو
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 می قبول هام گی بچه عشق عنوان به اونو من بود یسنا جای هم ای دیگه کسه اگر یعنی دارم لقبو

 دونم ؟نمی کردم

 یک روی ایسن بگیرن حیاط تو جشنو بقیه بودن اومده انگار افتادم راه مامان سمته به سریع

 با و بود نشسته صندلی

 الو -:  دادم جواب سریع بود ردیاب ایستادم رفتن راه بین خورد زنگ گوشیم زد می حرف دوستش

 خوبی؟ بردیا سالم

 جواب گوشیشو رادوین میرا -:  گفت دوباره رسید می نظر به کالفه صداش...  سام امیر سالم -

 کردم می کرف حرفش به تعجب با همینطور...  تهران بیاد باید خوردیم بر مشکل به بگو ده نمی

 ... وبگ بهش خودت بهش بدم رو گوشی بزار:گفتم

 تعجب با گرفتم تشسم به رو گوشی رفتم بود ایستاده یاسین کنار که رادوین سمته به...!  ممنون -

 حرف مشغول و گرفت رو گوشی

 محافظ بی رنزا نگفتم مگه بردیا نداره امکان این:شدم غمگینش ناله متوجه حرفاش بین شد زدن

 بره؟

 سمته کنم می حرکت النا -.. .-. .. کرد اصرار خودش چی یعنی کنم می خواهش نزن حرف -... -

 سمته برگشت ردک نگاه رادوین به تعجب با یاسین رفت خونه سمته به دو با و کرد قطع و...  تهران

 چرا شده چی:گفت من

 کرد؟ اینجوری

 حتی گرفت رو جمع سکوتی...  تهران برگردم باید من مامان:گفتم مامان به رو دادم تکون سری

 ایدب منم:گفت بیرون اومد سریع قرمز چشمای با رادوین کرد می نگام بتعج با هم یسنا

 از سرعت با و رفت خودش ماشین ماشین سمته به ای دیگه حرفه هیچ بدون و...  تهران برگردم

 رو گوشی شدم بلند آروم شد دور اینجا

!  گردیم یم بر شما با هم نگین و من:گفت بلند صدای با یسنا که ماشین سمته رفتم و برداشتم

 رفتن که مداد تکون سری چشمام تو بود زده زل کردم نگاه چشماش ؟به بود من با سمتش برگشتم

 اماده تا خونه داخل

 شده؟ چی پسرم سام امیر:گفت سمتم اومد نگران مامان بشن

 -...  برم باید دارم هم دادگاه تازه برگردم باید من تعطیله که است هفته یک دفتر دارم کار من مادر -

 -...  گرده برمی داره زودی این به دخترش که ناراحته هم هانا ها باشی جان یسنا مراقب پسرم

 اولین برای مترس می بگم، نتونستم یسنا، مراقب نگفتم...  هستم مراقب نباش چیزی نگران مامان

 ماشین تو ای دقیه چند ترسم می هم کردن مراقبت از دیگه بار

 رفتن بلق همیشه من:  دادم گوش شد می بخش ماشین تو که اهنگ به دمبو یسنا منتظر در جلوی

 نمیدونم
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 میشه تنگ تو برای دلم چرا

 نیست من دست بازم خیس من چشم

 واست میشه تنگ دل

 نیستی نمیباره دل خاطرت

 واست میشه تنگ دلم من نمیکنه ول منو گریه

 نیست حواسم نیست انگار نیستی

 لباسم ور عطرت جای مونده هنوز اما

 گذاشتی پا قولت روی گذاشتی جا رو خاطرت

 نداشتی دوستم اصال تو آشتیت قهر بود دروغ تو

 میشد فراموشم بدبختیم کاش مانع نام به پی

 وشمی آغ تو میدیدم کاش

 بگیرمت لم بغ تو میکردی قهر اولی روز مثل تو

 نیستی واست میشه تنگ دلم من من لم بغ تو

 مونده هنوز ماا نیست حواسم نیست انگار

 گذاشتی جا رو خاطرت لباسم رو عطرت جای

 بود دروغ تو گذاشتی پا قولت روی

 نداشتی دوستم اصال تو آشتیت قهر

 صلهحو روندم می حوصله بی کردم حرکت شدن ماشین سوار دوستش و یسنا( *  آش و مسیح) 

 نبود مهم برام اصال نداشتم رو کاری

 به داری هی -:  بیرون کشید فکر از به منو یسنا داد صدای رفتم می فقط نه یا کنم می تصادف

 باید داشتم گهن جاده کنار...  ایش نشو سوار نیستی بلد رانندگیه وضع چه این ها دی می کشتنمون

 هم سنای صدای سرو به دادم می گشتن به رو مون سه هر مطمئنن وگرنه خوابیدم می یکم حتما

!  زنی می داد قدرچ یسنا بسه -:  بود یسنا دوست صدای شنیدم که چیزی اخرین نکردم توجه

 برای تیح باشم داشته استرس انقدر من یومد نمی پیش کشیدم موهام به دستی کالفه:  رادوین

 استرس انقدر هم کنکور جلسه

 دقیقه چند زا بعد)خودمون دالوری(زدم زنگ مهشید ،به نیست مهم برام اصال کنکور البته نداشتم

 ؟...سرگرد بفرمایید الو - : داد جواب

 کجایی؟:داد با
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 گفتم؟ کجایی:زدم داد بازم نیومد صدایی

 داره؟ ربطی چه شما به اما جسارتمو ببخشید -

 کجایی؟ بگو فقط هیس -

 کنم مخالفت من اینکه برای زمانی اما کردن دعوتم راستش بودم زادتون خواهر خونه راه تو خب -

 شدم مجبور منم ندادن

 کاری یگهد حاال خب شدم اصفهان وارد تازه البته خونشون به بیام نشکنه دلشون هاینک برای

 خواهر به ندارید؟فقط

 ... خداحافظ بکنید من طرف از هم خواهی معذرت بیام نتونستم بگید زادتون

 اصفهانی؟ کجای گفتم -

 ایآق اه -...!  ااونج میام االن بمون هستی که جایی همون:گفتم سریع گرفتم ترمز گفت که جایی با

 آسمون به و بود ایستاده ماشین کنار رفتم بود گفته که جایی به سریع کردم قطع و...  کوروشی

 ماشینش پشت دقیق کرد می نگاه

 مال کاش ای مش می دیوونه دارم که کردی چکار من با دیوونه دختر ای پایین وپریدم گرفتم ترمز

 تازگی شدی می من

 اصال علومهم رفتاراش از چون بفهمه نباید اون اما شدم پلیس خانم نای عاشق بودم فهمیده ها

 ببینه منو حتی نیست راغب

 پاشو تا سر ودب زده زل چشمام به ایستادم کنار بپذیره همسرش عنوان به منو که این به برسه چه

 مطمئن تا کردم نگاه

 اما رفت وجل بریزه کاشاش تا بشم مانع اینکه برای دستامو کرد نگام اشک با خوبه حالش بشم

 دونم نمی.موند راه وسط

 و بود اچاقیق باند گیری دست ما ماموریت ،آخرین رفته محافظ بدون مهشید گفت بردیا وقتی چرا

 رو مهشید اونا

 گی الفهک با سرمو شد راحت خیالم سالمش و صحیح جسم دیدن با االن اما بودن کرده شناسایی

 می-...  بودیم گرفته نظر در اردبادیگ تو برای ما رفتی می محافظ بدون نباید -:  گفتم پایین انداختم

 قطره اولین و نبش نگرانم ها بعضی شاید موقع اون حداقل بندازم خطر در خودمو دادم ترجیح دونید

 ریخت اشکش

 سمته به یرمشنگ وشم آغ به و کنم کنترل خومو تونم می بدم اطمینان تونستم نمی کرد بهش پشتمو

 گام نماشی

 کنید؟ می فرار دارید چرا -:  اومد بغضش پر صدای که برداشتم
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 نشید من نگران لطفا دیگه-:  اومد صداش دوباره تو کنار زدن حرف از ترسم می بگم نتونستم

 خوام نمی بازم اما... داداشم مثل هم شما... نیست مهم کسی برای مردنم یا موندن زنده من...

 چشمای اون با دوباره کردم صداش بشه سوار خواست.  بعد تا... برم یدبا دیگه من...  شید نگران

 التماس با...ندون خودت داداش منو لطفا:گفتم کردم حرکت سمتش به...  کرد نگاه من به نافذش

 ایینپ رو سرم برابرش در خودم ضعیفی از من و لرزید می چونش...  کنم می خواهش...گفتم

 توقع پس:گفت گینیغم لحن با آروم بودم انداخته

 کنم؟ صداتون چی دارید

 انداخت شوسر کرد ریز چشماشو...  گم می وقت اون کنی قبول منو خواسته اگر:گفتم رسیدم بهش

 گرفتم بازوشو مد نمی رو اجازه این من اما کنه فرار خواست می...  برم باید من:گفت سریع پایین

 سرخ شلپا آورد بیرون دستام از شو بازو و ایستاد سریع

 کردم باز شماموچ آروم:  سام امیر...  کن فکر حرفام به خوب لطفا:گفتم زدم گرمی لبخند بود شده

 معلومه هک اینطور بودم خواب که من ببینم وایسا گذشتیم می دیگری از پس یکی های درخت از

 وانیر چته بابا ای -!  یسنا:زدم دادی بود یسنا که راننده سمته برگشتم...  اما حرکته حال در ماشین

 کنی؟ رانندگی داد اجازه تو به کی -...  ترسیدم

 تر بد یگهد -.. . دیگه کنم حرکت صاف جاده تو تونم می اما ندارم نامه گواهی اینکه با خودم -

 با.  کنم می کیف دارم تازه چنو -...  سریع دار نگه کنی می راندگی داری نداری هم نامه گواهی

 صدای شتپ از کشید جیغ یسنا که پیچوندم گرفتم رو فرمون دسته ساییدم هم رو دندونامو حرص

 ای ننه ای:اومد ناله

 یسنا...  نیک راحتم دستشون از که کشی نمی منو چرا کردن شروع باز اینا خدا ای مادر ای پدر

 نخورم ور تو عروسی شام تا من نباش نگران نگین:گفت جیغ همون با بعد کشید می جیغ همچنان

 دم نمی زهاجا

 من خوردی ه..گ:نگین...  باش مطمئن بگیره جونتو برم باالش قد او قربون من که جان عزرائیل

 کنم می ترورش نداد اجازه مگیر می اجازه شوهرت از میام من -...  عروسیم بیای دم نمی اجازه

 ؟ بشم بیوه خوای می زندگی اول همین کردی غلط دوباره -!  کردی فکر چی

 بلند دوشون ره جیغ صدای دوباره...  گیرم می وقت اون رو کوچه سر بغال برات خودم عشقم نه -

 دستامو بود بردیا لرزید جیبم تو گوشیم کنم چکار باید االن من خدا ای بود شده

 بردیا؟ بله -:  برسونم بردیا به رو خودم صدای تا گذاشتم دهنم رو شکل هاللی

 ده؟ش چی سالم -...  برادر سالم علیک -

 مگ می بهت -...  دیشب قضیه ونا کن ولش رو اینا -...  بزنم زنگ بهت که بشه چیزی باید مگه -

 زلزله دوتا اون هب...  میام باهات منم تهران گردی برمی داری اگر کرجم های پایگاه از یکی تو من

 دارن ی؟معلومهکرد سوار دختر:گفت بعد خندید می بود شده صدا سرو متوجه انگار بردیا کردم نگاه
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 خداحافظ...دنبالت میام کن اسمس پایگاهو آدرسه -...  جنگن می سرت حسابی

 ... *** کردم قطع تلفنو حرص با بعد و...  خداسعدی باشه -

 که صندلی همون از کردم پیاده ماشین از رو یسنا زحمت و زور با بوده مونده قزوین به ساعتی نیم

 بودم نشسته روش

 ماشین سمته به دوباره نگفت چیزی دادم گاز کمی شد می سوار داشت یسنا راننده صندلی رو پریدم

 ماشینو دسته تا اومد

 که دادم گاز ارهدوب ماشین سمته اومد دو با کوبید زمین رو پاهاشو که دادم گاز کمی دوباره گرفت

 با کشید بلندی جیغ

 بوزینه:گفت داد با شد سوار که همین یسنا کردم می نگاه ماشین کنار شیشه از رو ها این همه خنده

 منو چی برای زغال

 کنی؟ می اذیت

 کردنه؟ صحبت طرز چه زغال؟این بوزینه -

 با...  زنی می حرف من با اینطوری یاد نمی خوشم من یسنا ببین -...  نداره ربطی تو به -

 می ردیک فکر مردم...گفت کشید جیغی بعد...کردم خیس شلوارمو ترسیدم هه هه:گفت پوزخندی

 از یسنا دادم فشار گاز روی قوام متما با...  چرا بعد به این از ولی نه االن شاید -...  ازت ترسم

 فهمیدم بودم رفته مشهد باهاش که روزی از اینو یومد نمی خوشش زیاد سرعت

 برسه هچ لرزونه می م خودم تن سرعت این اما بیاد خوشش هیجانش خاطر به کوچولو یک شاید

 جمع من رو از رو بردیا این بیا حاال بود پریده رنگش کردم نگاه دوستش به آینه از...  و نایس به

 امیر:اومدم خودم به یسنا جیغ با کن

 چ امیر یبازو به محکم خودمو:  یسنا زبون از...!  کنم می سکته دارم من برو آروم من جون

 می کبودی به هاش لب نگین برگشتم عقب به اومد پایین سرعتش یواش یواش سبوندم

 شد می بد الشح یکی وقتی بود همینطور همیشه ترس از لرزید می هام لب!  نگین امیر:زدم داد زد

 خودمو بیاد یکی باید حاال شد می بد حالم منم

 داشت نگه اشینوم سریع امیر کنم کاریش تونستم نمی اما یومد می بدم خودم اخالق این از کنه جمع

 آسم کردن پیدا با و

 نمی خودمم-خوری؟ می دردی چه به تو واقعا-خب؟ چیه-پا دستو بی(داد نجات مرگ از اونو یارش

 وقت هر دونم

 برای البته کرد می نگام نگران نگاه با بود افتاده راه که زمانی از امیر)باش-بهت گم می فهمیدم

 گما می خودم دلگرمی
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 که نه(واال کردم می قبول زدواجشوا درخواست راحت من وگرنه کنه اصرار یکم نیومد بیشعور

 داده ازدواجم درخواست

 اتفاقات به تمبس چشمامو)نوچ نوچ-بدونم چه من نی گله وقت-کی؟ وقت اون-!داده که معلومه-بهت

 کردم فکر مشهد

 زور چقدرم اناکس کردم، فکر بردن می گروگان عنوان به منو که موقعی سام امیر اهمیتی بی یاد

 دلم ددر از بیشتر داشتن

 طویله از دهنم منم آخه زدن می کتک بد داشتم حق منم خب نیومد دنبالم سام امیر که بودم ناراحت

 هی اونه اومده

 فکر خب نبودم حتنارا دستش از دیگه چرا دونم نمی اومد امیر اینکه از بعد اما گفتم می بدوبیراه

 اما شدم دیوونه کنم

 بوده من عاشق اینکه و زد می حرف هاش گی بچه از سام امیر وسط این که هست هم چیزی یک

 اگر اینجاست مشکل اما

 اون معلومه... شدم گیج کرد؟واقعا می قبول عشقش عنوان به اونو بود من جای هم ای دیگه کسه

 هدفش گفت خودش

 خان زغال قصدم تا.... ***  کنم فکر بهش خوام نمی حتی اه...! بود ای دیگه هرکسه پس بوده این

 تمسخر با فرین چند!!!!!!!  آزادی آخجون:گفتم داد با پایین پریدم داشت نگه وقتی زدم تچر فقط

 چه من را؟ایشچ ولی...رفت پلیس اداره سمته به بود اش لب رو لبخندی امیر کردن می نگاه من به

 کلید فرمون تپش البته ماشین تو پریدم فرز و سریع تالفیه وقت حاال زد سرم به فکری یک بدونم

 روشنش بود روش

 که کردم گاهن بیرون به دنده کردن عوض با کرد پا به بلندی صدای دادم گاز همینجور یکم کردم

 می نگام تعجب با امیر

 حیواناته اعانو(کنی؟ می چکار داری یسنا:گفت می کنان غرش شیر مثل و دوید پلنگ مثل بعد کرد

 بخت بد به رو دنیا

 )ایشش-میاد بر چیزی هر تو زا نیست حرفی-داشتم دوست-!ها گفتی

 به دادم اجازه بهش من اینکه مثل دم می حال ماشین به دارم:گفتم زغال به رو اما!تالفی گفتم دلم تو

 یکم من دسته

 دادم گاز هکن باز درو خواست!  دم می نشون بهت:گفت رسید می داشت که همینور امیر کنه حرکت

 االن هنمج که ست بردیا که این اه بودن دنبالم نفر دو حاال زد می داد داشت شدم دور ازش

 ترمز رو سریع!  دار نگه یسنا: اومد نگین داد صدای که دادم گاز قدرت تمام با دم می نشونشون

 آورد باال بودو خورده چی هر و جوب کنار دوید پرید نگین که کردم باز عقبو در پایین پریدم زدم

 ناراحت
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 زدیک سوپری به سریع...  یسنا خوام می آب:گفت مانندی خش صدای با ولی آروم کردم می نگاش

 دستاشو آب با بود نشسته ماشین کنار که نگین سمته برگشتم گرفتم آبی یک و رفتم اونجا

 چه این یسنا -!  نگین: زدم داد من رو کرد خالی بودو دستش که آبی مونده ته شد بلند و شست

 گفت دهقان تا!  بیاری در من سر دهقانو این کار تالفی یخواست باز بده حالم دیدی حاال بود کاری

 چه یان می ام سمته دارن دو با دونفر که کردم نگاه سرم پشت به کجان پس افتادم امیر یاد من

 سرعتی

 گاو گله خدا یا:گفت شد بلند زمین روی از سریع اونا دیدن با گرفت نگاهمو رد نگینم داشتن هم

 سوار خواستم...  میان االن بدو نگین:گفتم داد با گرفتم خندمو جلوی زور به زد که حرفی با!  میشا

 غیض با من!  فورغونه اون با:گفت کرد اشاره سوپری همون کنار به نه ماشین با نه:گفت که بشم

 ببرم؟ اونورت ور این باید من وقت اون خوردی ه..گ:گفتم

 ببره؟ اونور اینور منو نداشتم شوهر نه پس -

 رم کم دیدی عدب ببرم اونور اینور به تورو که ندارم ر کم تو نداشته شوهر جون به من نوچ نوچ-

 بیوه شوهرم شکست

 ! یسنا -!  نداره وجود من برای ایدیب -...  باید بابا برو -!  واال مامان بی هام بچه مونه می

 با!  سرت پشت وونهدی هن -...  حرفمو من گفتم:گفتم رفتم می ور گوشیم با داشتم بود پایین سرم

 خودشو نگین)بردیا و امیر( شدم رو روبه دوم وعزرائیل اول عزرائل های قیافه با برگشتم ترس

 با منم بود کرده مظلوم

 البته ها بریهخ اینجا کنم فکر نگین سمته رفت برزخی قیافه همون یا بردیا کردم می نگاشون تعجب

 از بعد امیر کنم فکر

 عذاب یگفت می چیزی یک حداقل بیشعور ای شد ماشین سوار و کرد هنگا بهم آروم دقیقه چند

 داد با گرفتم وجدان

 چرا؟ دیگه تو نگین:اومدم خودم به بردیا

 )نشو مزاحم فعال-!رفت شدی دیوونه(چرا؟ دیگه نگین مثال کردم نگاش تعجب با

 شده سحسا ساعت چند این آسمش بخاطر کنم فکر البته کردم نگاش بهت با ریخت اشکاش نگین

 همون برای بود

 سمته رفتم ردمک برزخی قیافمو منم کنه گریه نگین بودم دیده کم وگرنه بگیره گریشو جلو نتونست

 زد سیلی یک بردیا

 اینو چی برا من النا کردم تعجب منم کرد می نگام بهت با بردیا حاال عمم جون بودا آروم خیلی البته

 دیوونه نگفتم(زدم

 دیگه من برگردیم خودمون بیا تهرانیم نزدیک یسنا:گفت گوشم در نگین)میدمفه خودم باشه-!شدی

 ندارم دوست
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 باز ماشینو پشته گفتم امیر به زدم مایش شیشه رو رفتم و نگفتم چیزی...  بشم تحقیر اینا جلوی

 تو دستاشو کالفه بردیا کرد باز حرف بی اونم کنه

 من کن ولش زد داد طور اون بردیا که گفته یابرد به چی نگین نفمیدم هنوز من کشید می موهاش

 هاها فهمم می باالخره

 خودمون خونه از یا مشهد از رو لباسام تموم نداشتم ساک اصال که منم برداشتم نگینو ساک

 به رفت یادم تازه برداشتم

 خدا دمش بارکش خر نوعی به رفتم سمتش منم کرد حرکت جاده سمته به نگین بزنم زنگ رادوین

 یک دیدم که جون

 جا همون منم ودب بردیا بابا نه بود جن نکنه خدا یا نگین سمته رفت شد رد کنارم از برق مثل نفر

 دید قشنگ تا ایستادم

 نگین:ومدا بردیا صدای که شدم خیره شدن می رد سرعت با که ماشینا به:  نگین...  بزنمشون

 کنی؟ می چکار داری

 بودم عصبانی موقع اون من نگین:گرفت دستامو -!  نشید اذیت دوستون و شما که رم می دارم -

 دلی بیگ قایآ کنی صدا اسم به منو نداری حق:گفتم آوردم در دستاش از دستامو!  نداشتم منظوری

 سر از تباهاش احساس این دونستم می اولم از شدم کسی بد عاشق من چکید اشکم قطره اولین... 

 برم گرفت هام شونه

 کنی؟ می داغونم داری:گفت که زدم پس دستاشو شدم خیره چشماش به گردوند

 که بگیرم ماشین خواستم بود سام امیر با بحث حال در دوباره که شدم خیره یسنا به برگشتم دوباره

 نگین:گفت بردیا

 خندیدم بلند صدای با برگشتم شده دیوونه خورده چیزی حتما ایستادم تعجب با!  دارم دوست

 وقت اما منونم باحالی جک چه:گفتم

 خنده از____________ دیگه...  گفتم حقیقتو من اما:گفت که برگردم خواستم...  ندارم شوخی

 مگیر می حالتو -:  یسنا...  تالفیه وقت حاال بود منتظر انگار شدم خیره چشماش به نبود خبری

 یه؟چ هدیگ زغال کنی می عصبانیم داری تازه ندارما حوصله یسنا:امیر!  گیرم می زغال،

 نگام اصیخ جور...  کنم می خاکسترش و سوزونم می زغالو و آتشم من دونی نمی مگه زغال -

 بردیا با که برم نگین سمته به برگشتم شدم قرمز گفتم بهایی گران سخن چه فهمیدم تازه من کرد

 تگرف اموه شونه پشت از امیر که برم نگین سمته به خواستم اه رفتن و شدن ماشین یک سواره

 خوای می چرا:گفت

 بشی؟ عاشق تا دو مزاحم

 شدم ماشین سواره اضافه حرفه هیچ بدونه پس بودم شده خسته دیگه...  پس نگین کردم تعجب

 حرکت ای کالفه حالت با و شد سوار امیرم.
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 که روزگار جمله از گرفت درد دلم بود مانعی اما بگذرم عشق جاده از خواستم...  دارد ادامه....کرد

 » با و کرد می دور من از تورا ههمیش

 در جانان جان سمبر تو به فقط تا تازم می من نشناخته مرا هنوز روزگار اما کرد می نگاهم پوزخند

 گفتم تو به نیز گذشته

 مکن فراموش را این هستم ملکه من «

 بود گذشته کن خورد عصاب ماموریت اون از ماه یک شدم بلند جام از خسته***  بعد ماه یک*** 

 می سر به اعتصاب در هنوز سام امیر و من و

 خوام مین من ناراحت خیلی من و کنه می ازدواج داره رادوین که کننده خوشحال خبر و بردیم

 تو(آقا بگیره زن رادوین

 دیده وجدان کن ولش اصال خدا ای-کدومیکیش؟-!خالته-!ندارم عمه-! ته عمه سگ-باشی؟ کی سگ

 کنه حمایت بودیم

 به شدم حاضر عسری!)که نداری لیاقت-نوبره اینجوریشم اما کنه منکر از نهی و معروف به امره یا

 خابالوم و خسته چهره

 خیره نقدرا دخترم نوچ نوچ(هورا رادوین پیش رم می بعدش و داشتم دانشگاه امروز کردم نگاه

 وجی برو ببین-سگ

 یک ردمک باز درو)بروووووو-..س خیره انقدر دختر نوچ نوچ-بینی می هم منو روی اون وگرنه

 کفش سوایی دونه

 که بزنم انسورآس دکمه رو که کردم دراز دستمو رفتم آسانسور سمته به بسته چشم پوشیدم برداشتم

 یکی به خوردم تقی

 ات عمه مادر و پدر بر:گفتم ریلکس خیلی ستم م کرد می فکر دید می کی هر که حالتی با من حاال

 صلی الهم صلوات،

 . محمد وآل دمحم علی

 ای گنده ازویب چه گوریل این گرفتم طرف بازوی از افتادم می داشتم خندیدن به کردم شروع آروم

 با نکبت داره

 چی؟:اومد دادش صدای که...  گوریل عشقم پیش برم کنار بزن ده:گفتم خوابالودگی

 آیییییی...نه مشی یم خفه نه شیم می غرق االن کنید فرار اومده سونامی وای:گفتم پریدم خواب از

 کرد می ول گهم کنه ولم کردم می ناله داشتم بود شده گرفته محکم امیر دست تو دستام.  کن ولم

 هیچ بدون دقیقه چند از بعد

 چیا من افتاد میاد تازه اوه اوه کردم نگاه رفتنش مسیر به پایین رفت پله راه از سرعت با حرفی

 به مادر خواب، در گفتم
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 شدم که دانشگاه وارد گرفت وقت برسم دانشگاه به اینکه برای ساعتی نیم...  کن رحم دخترت

 طول جزوه با همراه داشت که دیدم بارانو

 دید منو ات رفتم باران سمته به االن داره درس حوصله کی ایش کرد می متر خوندنش با حیاطو

 نگاهش و داد تکون سری

 وبی؟خ عشقم سالم:گفت من به نگاه بدون جزوه رو رفت

 می خوب حالتو هک کسی همون پیش برو:گفت که پایین انداختم سرمو ناراحتی با!  نیستم خوب نه -

 به انشگاهد دونم نمی من ایش کالس سمته رفتم دادم تکون سری بود چش این وا رفت و...  کنه

 من اصال...خوره می من درد چه

 تو گذاشتم نمم بود داده رد مخم یچارهب چون نکردم فکر چیزی به دیگه...کنم تحصیل ترک خوام می

 باشه خودش حال

 م نام من که ودب بختی بد آدمای از یکی اینم خب دیدم کالس تو پوستو سیاه که کردم باز کالس در

 براش ستعار

 چون رهدا هم فولی ریاضی نزنن گندش هستن آخرم ترم مذکر جنس البته کالس خون خر گذاشتم

 استاد روزی چند

 به نگاه دونب...ایش نزننا گندش البته دن می درس ما به فرمودن می لطف ایشون بودن هم ریاضی

 خالی صندلی سمته

 ،یازدهم،دهم وازهمد امام یا کردم نگاه اطرافم چرا؟به اما کردن می نگاهم تعجب با همه نشستم رفتم

 اینجا این نهم و

 اخم هنوزم سمتم ومدا شد بلند آروم بود خداگاه نا البته شدم بلند استاد صندلی رو اونم کنه می چکار

 صورتش رو صبح

 برداشتم فموکی حرفی هیچ بدون!  بیرون:گفت اخم همون با هستن کی باشید زده حدس باید پس بود

 رو کامال نه نشستم زمین رو کنم می تالفی باالخره که کنم نمی ول اینجوری من وایسا

 دستام مچ مدیو نمی صدایی کس هیچ از آوردم در هگری ادای دوباره الکی بودم نشسته پاهام جفت

 گرفته کسی دسته به

 نفهمه سیک تا بودم سبونده چ صورتم دور محکم دستامو شد قطع هم الکیم گریه صدای کردم کپ

 کردم چاخان

 دیگه من کردم غلط من خدا دادم قورت دهنمو آب گرفت تر محکم مچمو امیر که برم در خواستم

 یوا کنم نمی تالفی

 پس بود بشل رو شیطونی لبخند کردم نگاهش انگشتام از یکی الی از شد باز مچ دور از دستش که

 شدم ضایع اه فهمیده
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 شخصی با داشت که دیدم در دم نگینو آخه شد پیداش کجا از امیر این حیاط تو بیرون رفتم سریع

 اما کرد می صحبت

 اما شد نپیشیمو بزنه خواست می که فیحر از دید منو تا نگین جلو رفتم کیه نبود مشخص شخص

 به منو طرف صدای

 بشیم مزاحم خانواده با بزارید فقط کنم می قبول رو شما های شرط تمام من خانم نگین:آورد خودم

... 

 نگاه پسره هب ایستادم نگین ؟کنار چی بردیا پس اما کنه می خاستگاری نگین از داره این! جانم

 تعجب با!هرمز کردم

 نمی لمد کردم نگاه نگین به کرد می نگاه من به اونم آشناست چقدر صداش گفتم مکرد نگاش

 اگر بگم چیزی خواست

 گذشتم یخداحافظ بدون نگین کنار از خوره می بهم اون منو دوستی باشه مثبت نگین درصد یک

 صدا به توجه بدون

 چکید چشمم از اشکی هقطر دفتر به رسیدن با دادم امیرو دفتر آدرس و شدم تاکسی سوار کردناش

 چرا االن من مثال

 چه...  بدم تدس از زندگیم تو رو مهمی چیزه خوان می کنم می احساس ولی!دونم کنم؟نمی می گریه

 دیدم وقتی شدم حالی

 شد ثمر بی یهو تالشم

 کشیدم قراری بی چقدر

 شد سر بودو بدی روزای

 راهم روبه خوبمو اگه

 دردم با من اومدم کنار

 کرده سرد داغمو زمان

 نکردم فراموش من ولی

 به شستمن صندلی روی رفتم میزم سمته به کردم باز دفترو در(  ابری روزای-جهانبخش بابک) 

 چه واقعا من پرید امروزم کالسای شدم خیره دیوار درو

 نمی دیگه که ینجاا از رفتنم با اما!کنم ول درسو باید کنم دارم؟فکر تحصیل ادامه برای ای انگیزه

 شاید ببینم امیرو نمتو

 عقب ارایک و کردم روشن رو سیستم دونم نمی...اون اما دارم دوستش خیلی بگم تونم می االن

 دادم انجام رو افتاده



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

99 

 

 آقای:گفتم حرکتی بدون کردم نگاش تعجب با شد پیدا بردیا کله سرو که بود گذشته ساعتی دو حدود

 فعال دهقان

 صندلی روی و نگفت چیزی بود شده متوجه هم بردیا تمنداش رو هیچی حوصله انگار!  نیومدن

 هم بیچاره این قیافه از نشست

 اینطور اگه نه هرمز و داده رد جواب بردیا به دادم تکون سری نتیجه در پرش تو زده نگین معلومه

 بد خودشو نگین باشه

 اومد نگین و دش باز شدت به در شه می پیداش امیر االنا دیگه کردم نگاه ساعت به کنه می بخت

 اخمام دیدنش با داخل

 بفرمایید؟:گفتم هم تو رفت

 من تازه نهک راضی منو خواست می زور به هرمز کن باور ندارم تقصیری من یسنا خدا رو تو:نگین

 من با دارم نقشه کلی

...  دادم اجازه بهش بگیرم ازش تورو انتقام برای ندارم دوست رو هرمز من کن اعتماد بهم بیا راه

 من دونی می تخود تو:داد ادامه نگین کرد می نگاه نگینو داشت اخم با که کردم بردیا به گاهین

 تیز تو هستم کی عاشق

 ... پشتت:گفتم آروم...  کن اعتماد بهم پس یسنا حرفایی این از تر

 شده راحت المخی اینکه با سمتم دوباره برگشت گفتو هینی یک بردیا دیدن با برگشت ترس با نگین

 نگین:گفتم اما ودب

 شو خیال بی:زدم داد...  یسنا اما:گفت آروم نگین...  شو خیال بی پس یاد نمی خوشم انتقام از من

 به منو هی گفتم هم بار هزار...کنی کاری نیست نیاز تو بگیرم انتقام تونم می خودم بخوام اگر من

 یاد

 فهمیدی؟ ننداز گذشته

 به زدم کنارش کرد می نگام رفته هم تو ابروهای با که ردخو سام امیر به چشمم کشیدم عمیقی نفس

 خروجی سمته

 می خارج در از داشتم نیست امکانش فعال اما بود کرده رو پل سه و سی هوای دلم رفتم ساختمون

 بازومو کسی که شدم

 دستام فتج انگشتاشو جاش به کرد جدا دستشو اروم خیلی شدم مواجه سام امیر با برگشتم گرفت

 ماشین سمته به و کرد

 بعد کرد ارهاش ماشین به واال بدونم شده؟چه چش این کردم می نگاه کاراش به بهت با کرد حرکت

 سوار کرد ول دستامو
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 برابر در بازم من جون خدا ک بینی می کردم فکر گذشته به مسیر طول شدم سوار تردید با منم شد

 آوردم کم گذشته

 می اعتراف هباش داشته دوستم امیر امشب اگر بودم گرفته خودمو تصمیم رسیدیم کی نفمیدم اصال

 می بر من وگرنه کنه

 ماجرا این از بعد دیگه بار یک شاید بیام بر رشته این پس از تونم نمی دونستم می اولم از گردم

 یاسین مثل و بدم کنکور

 بام مدیموا ما شدم متجه تازه زدیم می قدم رو مسیر طول هم شونه به شونه بخونم کشی نقشه

 امیر کشیدم آهی تهران

 چقدر رفتح خاطر به زمان و زمین شد متوقف»...  گردم می بر دارم من:زدن حرف به کرد شروع

 تا گشت می باز زمان هم باز کاش ای سنگینت حرفت سوزاند می جان

 ؟چی یعنی یگ می که این:آوردم زبون به چی؟سوالمو یعنی ایستادم تعجب با«  کنم هضم را حرفت

 قبول کستوش وقت هیچ زندگیم ؟تو چیه دونی می برگردم باید شده تموم منم مصرف تاریخ یعنی-

 زد بد خدا اما نکردم

 اما،دیر...کنی آماده ها شکست ترین بزرگ برای خودتو تا الزمه شکست گاهی فهمیدم دستم رو

 اون ؟مگهچی؟چرا یعنی عمرمه آخرای کردم می احساس نشست سنگی ته تخ روی بعد و...  فهمیدم

 چرا پس نیومده من دنبال

 ... من بدون اونم گرده می بر داره

 گی؟ نمی که جدی امیر:بود معلوم حرفام از کامل عجز شدم خیره بهش نشستم کنارش

 تار تا دچن دستاش با داد می دست بهم داشت کرختی احساس بود کم خیلی فاصلمون سمتم برگشت

 شالم زیر موهامو

 مخفف وریچج مگه:گفتم حالت همون با من...  نکردن مخفف رو اسمم اینجوری االح تا:گفت کرد

 کردم؟

 داشتن وستد این شاید کنم اعتراف خواستم و کردم نگاش اشکی چشمای با!  احساسی اینطور -

 عمیق آثارش اما اومده پیش کوتاه خیلی

 .... دوس من امیر:گفتم آروم بوده

 ادامه لطفا...هیس:گفت گذاشتو خودش بینی روی رو اشارش نگشتا با امیر که بدم ادامه خواستم

 سخت کارو یسنا نده

 خودت تو جانان جان ای تر سخت رفتنت سخت ماندنت... "  نکن سخت من برای رفتنو نکن ترش

 تروخدا امیر:گفتم عجز با ریخت هام اشک"  شود شاد دلت که بخوانم آواز سازت کدام به من بگو

 روز چند نیستم دیگه من چون اداره ری نمی دیگه فردا از بسه گفتم یسنا -...  من با نکن کارو این
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 شخصیتمو الکی من نداره دوست منو امیر کردم نگاه چشماش به...  زودتر شایدم رم می هم دیگه

 امیر بود روشن کمی هنوز هوا شدم بلند کردم خورد

 می اون اگر عداب چرا برم حاال بزار نبود نم به حواسش کرد می نگاه آسمون به رو و بود شده بلند

 از االن همین من خواد

 کامل طور به امیر که کسی تنها دادم بارانو خونه آدرسه و گرفتم تاکسی رم می بیرون زندگیش

 دوستمه بود نفهمیده

 تونم مین من پس نگین پیش ره می و گیره می وجدان عذاب حتما شرایط این در پس بود باران

 با االن از کنم ریسک

 کرد باز رود باران زدم زنگ کردم حساب رو کرایه باران خونه در جلوی بودم کرده اعتصاب خودم

 چشمای و دیدنم با

 یسنا؟:گفت کردم باد

 بمونم؟ پیشت امشبو میشه:گفتم دادم تکون سری

 سمته به باشبا مامان با پرسی احوال از بعد...  عزیزم تو بیا:گفت صبحش اخالق عکس بر باران

 بود شده متوجه بدمو حاله انگار اونم داد بهم لباس دست یک رفتم اتاقش

 ها مرده هرشو عین:گفت عصبانیت با باران کشیدم دراز دیوار کنار ای گوشه کردم عوض لباسامو

 رو بیا نخواب جا اون

 و ستمب چشمامو حرفی هیچ بدون جالب چه هه!ها مرده شوهر...  خوابم می زمین رو من ت تخ

 شدم بیدار درد سر با صبح... بزنه اضافه حرف ندادم اجازه

 چی -!  که گشتی منو تو خوبی؟یسنا:گفت بود نشسته باالسرم باران کردم باز زور به رو چشمام

 مگه؟ شده

 تازه زدم ندیخ پوز دلم تو...  واقعا یسنا کرد رحم بهت خدا بود 39 رو تبت بودی کرده تب -

 از اتنه که هایی تشنج...شه می تکرار بازم داره پیش سال چند وس کاب انگار شده شروع

 شدم بلند جام زا رفتم هم تشنج مرز تا که هایی زمان اون کرد رحم بهم خدا شاید یومدم می بر پسش

 ساعت به چشمم

 نگفتم چیزی...  است جمعه روزام تو خلی انقدر -...  دانشگاه شد دیر باران:شد گرد چشمام خورد

 آخه دونب رو تبم موضوع خواد می فهمیدم بپرسه خواست می چیزی انگار کرد می منی نم باران

 باران به

 کرد می ریهگ من اشکای با همراه اونم ماجرا گفتن به کردم شوع...نگفتم چیزی گذشته باره در

 که ازش بودم ممنون
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 بود اومده پیش یتازگ که ماجرای این و ماجرا ازگفتن بعد شده من برای خوبی همدرد و پیشمه

 باران شدم سبک خیلی

 ! که کشیدی درد بیشتر من از:گفت بعد کرد می هق هق

 همراه گیتاز که پسری یک عاشق بودم شده عاشق تو مثل منم یسنا:گفت که کردم نگاش تعجب با

 برای مادرش پدر

 بار اولین شتندا ما با هم دوری نسبت یک بودن ایرانی هم خودشون البته ایران بودن اومده تفریح

 لرزید دلم دیدمش که

 عاشقش خر نم بوداما مغرور خیلی کرد نمی هم نگام اصال اون اما بودن ای هفته دو حدود اونا

 هنوز من و رفتن اونا شدم

 برای دلم دبو زدنش زار شروع حرف این و...  شده زندگیم تمام که هستم پسره اون راه به چشم

 این خودت خدایا بیشتر شاید داره من لهما مثل درد اونم سوخت گلم دوست

 تخ سمته به هشهمرا و بودم گرفته بارانو دسته...  کشم نمی دیگه که من کن خیر به ختم رو قضیه

 گفتم می بود پیش وقت خیلی اگه شاید بود بد خیلی حالش رفتم ت

 نزدیکه مرگم مکن می احساس کنم گریه همراش شب آخر تا حاضرم االن اما کنه می گریه الکی داره

 می داره سام امیر

 برداشتم عسلی از رو گوشی نشستم اینجا من وقت اون ره می داره امیر گریه زیر زدم ناخداگاه ره

 با زدم زنگ بردیا به

 بفرمایید؟ الو: برداشت بوق دومین

 کجاست؟ امیر بردیا:گفتم گریه با من

 کرد طعق و...  کن بیرون سرت از فکرشو لندن رفته:گفت که بود گرفته خاصی ناراحتی انگار

 عزیزم:گفتم ارانب به رو پشیدم لباسمو شدم بلند جام از سریع نکردن فکر من بخت بد دل به نامردا

 باید من

 دفتر سمته به و شدم تاکسی ارسو سریع...  سالمت به..برو باشه -...  گردم می بر زود جایی برم

 هب گریه با پایین پریدم و اومدم بیرون خیاالت و فکر از ماشین ترمز با رفتم امیر

 درو رفتم تاقشا سمته به چی همه به توجه بی کردم باز درو آروم داشتم یدک کلید رفتم دفتر سمته

 بوی کردم باز که

 قشنگ امیرو رفتن نشانه این و نبود اتاق داخل کسی آورد بم ل روی رو غمگینی لبخند تلخش عطر

 روی داد می نشون

 سرما دماییآ مثل بود شده باعث گریه بود گرفته دلم شدم خیره میز روی وسایل به نشستم صندلی

 بشم خورن می
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 دست از خواستیم می که موقعی افتادم امیر حرف یاد بود گرفته که هم بینی بود کرده باد چشمام

 خالف این دسته دارو

 رو ما بمونیم اج این ینطوریهم اگه دارم مدرک اینا از کلی من کردن تحدید ندیدی"کنیم فرار کارا

 کردی فکر کشن می

 زدنش حرف همون با بازم اما هیچی شاید بهش داشتم احساسی چه روز اون"بهمون میکنن رحم

 به زیادی ترسه بازم من

 شدن اشتبازد که اونا چی؟نه بیان اونا اگر چی االن پیشمه دونستم می چون نیفتاد راه دل

 خودمو دارم من کن ولش...ولی

 واقعا انگار ماا کردم می خیاالت داشتم االن من شدم بلند ترس با اومد صحبت صدای کنم می جیحتو

 ولی اومدن سراغم

 کنیم؟ می چکار اینجا ما االن مثال بردیا:صدای نه

 سرگرد؟ خانم -!  کنیم می چکار اینجا معلومه سرگرد خانم بابا ای -

 هم دیگه وزر چند و کردی قبول رو دلی بیگ دسرگر آقای درخواست رفته یادت مگه چی پس بله -

 این خانم... شاا ان

 اومدیم؟ چرا بگو حاال بابا برو -...  شی می سرگرد

 این از رو یسنا داده اخطار سام امیر کنه گریه اینجا بیاد یسنا ممکنه چون بیایم اینجا روز هر باید-

 اون تازه کنیم دور جا

 چیزی دیگه...  کارش میشه تموم دیگه بده انجام مهدیسم تقالیان کارای نیست معلوم کارش فعال که

 چ دیوار هب سرمو نشستم آروم رفتم گیج کرده؟سرم ازدواج امیر بود؟یعنی کی مهدیس شنیدم نمی

 که زیچی تنها آخر لحظه رفت سیاهی چشمام مردنمه وقت االن همین کردم می احساس سبوندم

 به سرم کوبش شنیدم

 مگر منی وجود بازدم و دم هم باز باشی که هم جانان جان تو هی... " رسید وشمگ به که بود زمین

 آنها دومی من که ماند می زنده بازدم دمو بدون کسی

 مانده باقی من از دیگر زیادی چیزه نکنم فکر گذشت هم آن که است تو رفتن من آخر تیغ تنها باشم

 آخر امید تنها باشد

 دنیا تنها زا تنها منه از بگیریش اومد دلت چطور دنیا...رگردب جانان جان ای پس هستی تو من

 یعنی بیرون ومدما فکر از بردیا صدای با اومد سام امیر اتاق از صدایی!  هیس-:نگین...."  دنیا

 چیه؟:بردیا:  تو اون رفته کسی

 هر در -...  گفت نمیشه حرفارو این اصال من خانم -!  نگی یسنا به زدی من به که حرفایی این -

 آخه؟ چرا -!  شد می هوش بی مطمئنا شنید می مهدیسو اسم یسنا اگر صورت
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 می مهدیسو اسم نداره دیگرانو اسم سپردن خاطر به حوصله داره مشکل اسما گرفتن یاد تو اون -

 زنه کرد میی فکر شنید

 خونه گهم مهدیس میشه مگه -...  است دهقان جناب آجی مهدیس که کن جمع بیا حاال سام امیر

 ولی گم می اونه نشدن رو روبه باهم زیاد روز اون نه -...  بشناستش دیگه باید نبود اونا

 نگین؟ اه -...  باشه پیر دهقان این عاشق نکنم فکر نیومده یسنا خداروشکر

 پیک وت خوره می تو به نه ولی کردی فکر چی پیری نوعی هم تو دیگه گم می راست خب چیه-

 واقعا باشی سیاه

 پرید بردیا که ندمگردو بر رومو بعد...  خالقیت جونم جالب چه وای سیاه پیک ، دلی بیگ...برازندته

 عشق دی می قرار خودت آلود زهر های ترگش مورد منو داری حاال از:گفت جلوم

 کی من:گفتم حرفش از خجالت بدون...  مونه نمی باقی من از چیزی جوری این عروسی تا من

 ندارم؟ خبر خودم شدم تو عشق

 هیچ حق نشدم عالی جناب مسره من که زمانی تا)...ساکت(سوس -...  بازم ولی نیست وقت خیلی -

 می کنجکاوی از قاتا این داخل رفتم نمی اگر من رفتم دهقان اتاق سمته به بعد...  نداری رو حرفی

 بم ل به رو خنده بردیا صدای میرم

 ازدواج بعد ازدواجه قبل هواس این کردی فکر چی کنم کتهس باید طور این من بابا نه اه -:  آورد

 کنم نمی ها ذلیلی زن این از دیگه

 شدی؟ متوجه آها

 کردم ردنم احساس لحظه یک که بردم داخل آروم سرمو بدم بردیا جواب نتونستم کردم باز درو

 دیدن با بردیا برگشتم

 شدی؟ ناراحت حرفم از پریده رنگت چرا خانمم شده چی:گفت قیافم

 میره؟ می داره یسنا بردیا:گفتم شده جمع های اشک با

 هق...هق بردیا خدا رو تو کن یکار -...  حسین یا:گفت بلند داخل رفت زد کنارم سریع شد زده بهت

 اشکام بود تریبس کارهای گیر در بردیا بود گذشته بیمارستان به اومدنمون از ساعتی یک... *** 

 مامانم ریخت می دونه دونه

 بود علومم عطرش از نشست شونم رو دستی نگفت چیزی اونه داشت خبر بردیا قضیه از بود اومده

 آروم بردیاست

 می تو نگین وال:بود باران دادم جواب تلفونو کردم پاک اشکامو!  خوره می زنگ داره گوشیت:گفت

 کجاست؟ یسنا دونی

 چطور؟ کجاست دونم می آره -
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 گریه با...  باش مواظبش بیرون رفته دوباره که شد بهتر اما ترف تشنج مرز تا صبح بود مریض -

 چی -...  دوستم دارم نیاز بهت برسون خودتو باران بیمارستانیم تو ما:گفتم یسنا صبح حال از

 کردم قطع بعد...  هق...هق...باش -...  بفرست برام آدرسو رسونم می خودمو االن...نه یسنا؟نه

 باران برای آدرسو داشت انگار نشست کناریم صندلی روی بود بردیا کشید دستم از یکی رو گوشی

 می

 نبود خوب ادزی حالم گذاشتم بردیا شونه روی سرمو آروم گرفتم سرگیجه کمی نگفتم چیزی فرستاد

 به حواسم اصال

 منتظر ای دقیقه هد:  رادوین زبان از...  رفتم رویا و خواب عالم به و شد بسته چشمام نبود کارام

 اه بگیرم زن خواستم شدم نپشیمو من خدایا -:  زدم حرف خودم با بلند بیرون بیاد مهشید تا دمبو

 اه گرفت گاز مغزمو خر باز ولی کنه می دیر چقدر یسنا دیدم خوبه حاال

 خوشگل خانم مسال:گفتم عاشقونه لحن با کرد نگام اخم با نشست مهشید و شد باز ماشین در...  اه

 ... من

 آره جیغ با. .. جیغ گرفته؟آره گاز مغزتو خر که...گرفتی؟آره زن شدی پشیمون که...مسال:مهشید

 شنیدی؟ کجا از:گفتم آروم آقا، ترسیدم گفت رو

 غلط:زدم کیزور لبخند خدا ای بود گوشیش رو شنود برنامه من وای ای باال آورد باال شو گوشی

 منفی جواب و پایین رمب دارم حق االن بخشمت می کردی فکر کردی؟آخی غلط اینطور که -!  کردم

 دادید؟ من به رو بله رفته یادت انگار شما -..  بهت بدم

 سقش،ف کردیم صیغه -...  ستیمه محرم تو منو االن که یادته اینم -!  شد عوض نظرم ولی بله اوه -

 فاصله بند یک هک لوج رفتم بندازه اشتباه به منو که قدر اون نه اما بود جدی کرد نگام...  کنیم می

 از خورد زنگ گوشیم که داشتیم

 خبرای فقط پسر ینا بود شده ثابت بهم بود بردیا کرد نگام پیروزی لبخند با که گرفتم فاصله مهشید

 یک ده می بهم بدو

 وبی؟خ رادوین سالم -...  الو:دادم جواب رو گوشی کردم مهشید به نگاه

 خوبی؟ شما!خوبم ممنون اولت والس خب! بزن حرف آروم زنی می حرف تند چقدر -

 کجایی؟ االن رادوین کن گوش...  آره آره -

 ؟چیه مگه کنم می حرکت دارم تازه البته تهران یام می مهشید با دارم بابا ای -

 واقعا پسر این که مرسید واقعا نتیجه این به کردم فکر حرفش به نعجب با!  افتاده بدی اتفاق یک -

 آروم! همیشه ده یم بدو خبرای فقط همیشه

 شده؟ چی:گفتم

 شده؟ چی یسنا:شدم نگران لحظه یک!  یسنا -



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

106 

 

 که شنیدم آرومشو صدای...  خوبه حالش فعال ها نشی نگران البته بیمارستانیم تو االن کرده تشنج -

 ممکنه یاسین حتی ها نگی کسی به افتم می راه االن من باشه باشه:من...  کنم فکر البته: گفت می

 خودم کنه می جمع فامیلو همه کال هانا و بگن اهان به

 که همین دادم گاز قدرت با کردم روشن ماشینو سرعت به...  فعال داداش باشه -...  فعال میام زود

 من رادوین:گفت ترس با و گرفت بازومو مهشید افتادم راه

 رانندگیه؟ وضع چه این کنم می سکته دارم

 ... مینه نگرانم فقط االن من جان مهشید -

 آره؟ بدی کشتنمون به خوای می نگرانی چون حتما...بکنی باید اینجوری نگرانی -

 آرامش الحنب آروم بود داده پنجره سمته شو رو که مهشید طرف برگشتم داشتم نگه خیابون کنار

 من:گفتم بخشی

 ؟!خوبه خوام می معذرت

 هر در دارم دوست یاد نمی خوشم رو کارا این خوای می معذرت بعدش کنی می کاری هر...نه-

 درستو کاره شرایطی

 تو اما ندارم دوست اینو من و شکنه می من جلوی شخصیتت کنی خواهی معذرت هی...بدی انجام

!  زنم می حرف هاتبا کنی؟دارم نمی نگاه من به چرا باشه خب خیلی -!  کنی نمی درک اینو

 بری؟ وایخ شد؟نمی چی دادی می گاز نتهرا به رفتن برای داشتی االن چیه؟تا:گفت سمتم برگشت

 برو -...  ازمن خانم زاری نمی آدم واسه حواس..رفت یادم وای ای:گفتم شونیم پی رو زدم دست با

 کنم یم خواهش -...  عالقتم ابراز این مرده من واقعا...عالقه مرسی -...  خلم آقای کن حرکت...بابا

 بهش خدا گفت دکتر کردم می نگاش شیشه پشت از:  ننگی زبان از....  زدم استارتو و خندیدم... 

 نگشتیم رو جا همه اول چرا بردیاست منو تقصیره همش کرده رحم

 جلو رفتم داد رو اجازه و نگفت چیزی ببنیم رو یسنا برم کردم درخواست شد می رد که پرستاری از

 بود آروم یسنا چقدر

 رفتم رومآ بود بسته شو عسلی چشمای و دبو آروم حاال گذاشت می سرش رو دانشگاهو که دختری

 با داشت بردیا بیرون

 خوبه؟ یسنا حاله که گفتم بابا:زد می حرف ترس

 شده؟ چی:گفتم جلو رفتم

 طرز من دیابر ببین:سام امیر:  زد گو بلند رو هیس یعنی بینیش رو گذاشت شو اشاره انگشت با

 آره؟ بود بیماستان از صدا شناسم می رو تو زدن حرف

 رو؟ چی چی؟بله -!  بود یسنا بله صدای بابا نه:ردیاب

 زنی؟ می زر چی داری بردیا:گفتم آروم من
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 کنه؟ می ازدواج داره مگه گی؟یسنا می که اینی چی یعنی -!  دیگه عقد سر بله امیر:بردیا

 مین هیچی امیر بردیا سر رو زدم آروم شونیم پی رو زدم محکم دستام با!  برونشونه بله فعال نه -

 قطع انگار کما رفت بدبختم این کنم فکر گفت

 ! نفهمید هوف:گفت بردیا که شد

 بله و نهک می ازدواج داره یسنا! زدی گند عالی جناب اما نفهمید نفهمید؟دیوانه:داد با من

 بردیا زدی برونشه؟گند

 نچ نچ -!  شدم هل منم گیره می موآد مچه بد امیرسام گفتم رسیدو ذهنم به چی هر من بابا -...  گند

 برگردوندم رومو...  نکن ذیتا نگین بابا ای -!  بدم بهت مثبت جوابه تونم نمی کردم پیدا یقین من

 پرید باران متشونس رفتم دیدم مهشید کنار بارانم ما سمته یومدن می تند تند داشتن مهشید رادوینو

 خوبی؟ جان نگین سالم:مهشید!  خوبه:گفتم دادم تکون چطوره؟سری حالش:گفت گریه با لم بغ

 صحبت مشغول نمم بردیا سمته رفت اول همون از رادوین دادم دستی مهشیدم با...  ممنون مرسی -

 کجاست اینجا نهک می درد چقدر سرم خدا اوف کردم باز رو چشمام:  یسنا...  شدم باران مهشیدو با

 بردیا و نگین حرفای امیر، دفتر، افتاد یادم تازه دیگه

 اتاق وت اومد پرستاری یک کنن می فرو بم قل تو رو چاقو یک دارن انگار گرفت لمد دوباره

 ؟ اومدی بهوش:گفت

 در دوباره هک برگردوندم رومو) معذرت عرض با(کوره انگار شده بیدار روحم االن نه بگم خواستم

 نگین مهشیدو شد باز

 کنی؟ می مرگ دق مارو چرا خودسر دختر:کرد شروع نگین اول همون از داخل اومدن باران و

 از:اومد شمگو تو نگین صدای که ندم جوابشونو تا بستم رو چشمام نداشتم زدنم حرف حال که من

 می یسنا خنگی بس

 سام میرا خواهر مهدیس فهمیدی می شدی می بیهوش تر دیر یکم تازه پرسیدی می من از یومدی

 تو که چیزی اون نه

 کردم یتاذ خودمو الکی یعنی من نه کردم نگاه بهش تبه با کرد بلند سرشو...  کنی می فکر

 کی:گفتم آروم فقط کنم نگاشون نتونستم

 شم؟ می مرخص

 مرخص تا ورهکش از خارج هنوز امیر فایده چه اما زدم ذوق االن چقدر که دونستم می خودمم اما

 کردم فکر فقط شدنم

 می بر رم نمی دفترش به دیگه آره بدم انجام خوادو می امیر که کاری باید گرفتم بزرگ تصمیم یک

 اصفهان گردم
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 که اینطور خب کنه پیدا اونجا منو تونه می اومد امیر وقت هر گیرم می دانشگاه از هم رو انتقالیم

 که باباش و مامان شنیدم

 هوف بینه می اونجا منم باباش و مامان پیش یاد می گرده بر قطعا پس نرفتن

 می راه ومآر و بود چسبیده رو بازوم سفت نگین بود کرده صممرخ دکتر و بود گذشته ساعتی یک

 چالغم من انگار رفت

 صبح تا کزدی یم ول من اگه که بیا راه آروم عزیزم آروم گفت می بامزه انقدرم برم را تونم نمی

 تکون سری خندیدم می

 آروم هستم میدآ همچین من آره زنش برای نه منا برای کرد می باز ماشینو در که رادوین به دادم

 بارانم نگینو نشستم

 شیدخانم؟مه مهشید:آورد خودم به منو رادوین صدای بودن من طرف یک کدوم هر شدن سوار

 هنوز؟ قهری

 از دریق گفت نمی هیچی مهشید شد ذلیل زن ما رادوین این زود چه به به باال انداختم هامو ابرو من

 بدبخت کالم یک

 چیزی نگین هب زور به داشت بردیا که دیدم شدن سوار موقع گهدی چیزه یک...نوچ نوچ ما رادوین

 سری نگینم و گفت می

 دادی؟ زحمت بهش چرا اومده خاله بودی گفته:گفتم نگین به کردم رو داد می تکون براش تاسف از

...  رفت مردین دید وقتی نباشم تنها دست مردی اگر بیاد گفتم مردی می داشتی بود کجا زحمت -

 می همینو همه بابا واهشخ -...  عالقتم ابراز این مرده کشته واقعا: گفتم دادم تکون سفتا از سری

 همینو اونم هک دادی نشون بدبخت اون به عالقتو ابراز جور همین حتما:خبیث لبخند یک با...  گن

 که اونی از یلیخ از تر زود خیلی... ...  بابا برو:گفت و زد بازو به مشتی خنده با نگین!  گفته

 شد درست کارام زود انقدر که باشه خدا کار شاید گرفتم انتقالی کردم می رو فکرش

...  بیارم طاقت دمبو مجبور اما بودن خبر با حالم از نگین بارانو فقط بود شلوغ سرم کال روزا این

 که تو جان دختر وبگ کردم دیر دوباره بابا ای رفتم می پایین پله از بدو بدو***  بعد ماه یک*** 

 می گی می چرا بشی بیدار وقت سر تونی نمی

 بودم برگشته و مبود گرفته انتقالی وقتی از وای کودک مهد های بچه کیا معلم اونم بشم معلم خوام

 چیزا خیلی اصفهان

 خانمش همکارم گهمی کنه پیدا برام کار یک خواستم بابا از کنه می فرق امروز البته بود کرده فرق

 رهدا کودک مهد یک

 کن کار اونجا دتیم تا برو خواد می دلت اگر کنه پیدا نفرو یک که وقتی تا البته داره کم مربی یک

 میشه چی ببینم بعد
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 رفتم می باید امروز چیه چاره اما کنم می امضا رو بدبختیم سند دارم نگو چشم گفتم گرفتم جو منم

 رانندگی برای

 که جایی به و گرفتم تاکسی یک سریع هوف گرفتم می هم رو رانندگی گواهی و کردم می نام ثبت هم

 آدرسشو بابا

 چطوره داخلش دید باید حاال رسید می نظر به آرومی و خوبی ساختمونه بیرونه از رفتم بود داده

 حساب رو تاکسی کرایه

 هرکی اما نبود دیزیا سرصدایی داخل رفتم تو امید به خدایا دادم فشار کیفمو دسته شدم پیاده کردم

 فهمید می یومد می

 می باید که سیکال دادن، توضیح کلی از بعد کردم معرفی خودمو و نگفتم چیزی کودکه مهد اینجا که

 به رو اونجا رفتم

 برای ومدما بیرون کالس از خسته... ***  کالس داخل رفتم استرس با خیلی منم دادن نشون من

 نم اه شد دیر کالسم اوف اختماند ساعت به نگاهی بود کننده خسته اما نبود بد شروع

 و شدم سوار مداد تکون دست شد می رد که تاکسی برای سریع دارم دانشگاه امروز نبود یادم اصال

 رو دانشگاه آدرسه

 دیرم کامال هنوز پس بود شلوغ داخل رفتم کردم حساب رو کرایه رسیدم که دانشگاه دم دادم بهش

 قدمای با نشده

 ارتباط ینجاا های دانشجو با بودم نتونسته اصال نشستم آروم خیلی و رفتم صندلی سمته به محکم

 دوست کنم برقرار

 به چشمم یام یم بیرون خونه در از که کنم می اینو فکر وقتی نبود ممکن بازم اما برگردم داشتم

 می رویی روبه واحد

 چندمی؟ ترم مسال -:  آورد خودم به منو دختر یک ریز صدای یارم نمی طاقت اصال خوره

 ولی نه بگم مخواست!  کوچولویی پس:گفت خندید بلند...  اول ترم:گفتم الکی انداختم نگاهی بهش

 ای هفته چند نم -:  گفت دوباره که نگفتم چیزی شدم پشیمون اما باشه کوچولو ات عمه کنم فکر

 فعال ازمب مرسی نبودی اما هستی چهارمی هم تو کردم فکر ام چهارمی ترم من راستش نبودم بود

 می رو شدم ننوشته ها جزوه تمام وگرنه ام چهارمی ترم نگفتم شد خوب هوف دادم تکون سری... 

 اوی اوی خواست

 کالس سر برم وقتشه بسه دیگه شدم بلند کردم نگاه ساعتم به من بودم خواب انگار ماه یک تو من

 کالس سمته به بدو

 اولین دقیق تمرف برگردم شدم مجبور تو اومد اداست که برگردم خواستم دختره همون دیدن با رفتم

 که نشستم میز
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 اون از استادش که نه بود رفته فرو یخبندان یک تو کالس کال باشه نداشته من به دیدی هیچ دختره

 ولی باشه ها اخمو

 چه من کیفه دونید می دیگه شما زنگید قشنگم گوشی که رفتم کردم جمع سرعت با کیفمو بازم

 شام بازار داره وضعیتی

 بیرون رو سایالو نبود نه گشتم یکم یاد می کجا از صدا خب کردم باز کیفمو ایستادم صندلی ،کنار

 یک از بعد آوردم

 ودیهخ پس نه یاسی که این خب دادم جواب کردم پیدا رو گوشی انگیز شگفت و عجیب کشفیات

 کنی؟می می باز دهنتو دم یم جواب وقتی خب؟هی یهچ -...  کوفت الو -...  الو -:  دادم جواب

 دیگه؟ بگو چیه کنم آسفالتش برات بیام خوای

 دانشگاهتم دم اومدم دنبالت االن و دادم افتخار من البته بیا زود داریم مهمون...باجی بگیر نفس -

 زود دارن زندگی کارو مردم بیا رفیه؟زودح مدل چه این -!  گردم می بر خودم من بابا نه اه -... 

 زود پس ممنون وها -...  کنم می نصیبت رو افتخار این مندم سخاوت کل در چون اوکی -...  باش

 ترم پس:گفت اومد نزدیکم دخور دختره همون به چشمم که کردم جمع وسایلمو...  باش -...  باش

 هستی؟ اولی

 به دیدم نویاسی شینما تا بیرون رفتم سرعت تمام با بعدم....  خدافظ فعال:گفتم دادم قورت دهنمو آب

 نمیشم سوار دید یاسین ایستادم در جلوی کردم پرواز سمتش

 کنه؟ می باز من برای کی ماشینو در پس -!  دیگه شو سوار: شد پیاده

 و خندید اونم شدم سوار و کردم س*و*ب لپشو کرد باز ماشینو در اومد باال انداخت ابروهاشو -

 نیز امروز هوف شد سوار

 ... خداروشکر بگذشت

 رد ،وت ،یتسه نم مه ناج مراد یشابن نافوط یم دیآ و هنایشآ تسس ارم اب دوخ یم درب سپ نامب" 

 مامت مالع هصالخ دش

 " بمانم محکم همیشه که

 خاله ماشین زا غیر به بود عجیب رفتم خونه سمته به و شدم پیاده ازش سریع ماشین داشتن نگه با

 امیر مادر(ساناز

 خاله به رو دادم سالم بلند صدای با تو رفتم ندادم اهمیتی بود اونجا هم آشنا ماشین یک اینا)سام

 به به:گفتم عمو و ساناز

 خوبید؟ سالم

 بودن ستهنش من به پشت که بودن هم دیگه نفر دو اما دادن جوابمو رویی خوش با عمو و خاله

 برم من: گفتم سریع
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 بود کاری پر روزه امروز هوف االب طبقه به رفتم سرعت با...  پیشتون بیام کنم عوض لباسامو

 بعد کنه می سرحال آدمو سرد آب با حموم یک اما شدم خسته

 می خیلی مامان اوال بود صورتم رو هنوز شبونه های گریه آثار نشستم آیینه روی روبه حموم از

 اون منم شده چی پرسید

 نوبت حاال اما مگفت رو یهقض مامان به که شد چی دونم نمی اما کردم می سکوت االن از بیشتر روزا

 سکوت که بود مامان

 مگه اما ردک کمک بهم ماه یک تو خیلی مامانم و شدیم بهتر االن خداروشکر خب نگه چیزی و کنه

 فراموش امیرو شه می

 موهام رو هم یا قهوه شال یک و بستم بسته سرم باال رو ،موهام پوشیدم رو لباسام شدم بلند کرد

 کرم با صورتمو گذاشتم

 من ایدش بود روح بی کردم نگاه چشمام به نداشتم ای دیگه کاره حوصله همین فقط کردم نرم

 نمی کردم می حس اینطور

 رو دختره اما دبو من به پشتش که بود نشسته پسری یک کنار یاسین پایین رفتم کردم باز درو دونم

 قیافه چه این دیدم

 حبس نفسم سرهپ اون برگشتن با اما...  اومدم ردی من ببخشید سالم:گفتم رفتم سمتش!داره آشنایی

 نکنه کردم نگاه سام امیر به پایین بود انداخته سرشو که خورد مامان به چشمم شد

 دختر این دمفهمی دیگه حاال که خانم مهدیس سمته به کردم عبور کنارش از سامه امیر روحه این

 دست باهاش رفتم کیه

 بود کابینت روی که خودم گوشی بود گرفته گلومو بغض کرد ررفتا باهام رویی خوش با اونم دادم

 سمته به خورد زنگ

 از منو شماره اینا خدایی اما بود دانشگاه های بچه از یکی برداشتم رو گوشی و رفتم خونه آشپز

 یارن می گیر کجا

...  لوا -:  مگذاشت گوشم رو رو گوشی همینطور رفتم حیاط سمته به بعد گفتم جمع به رو ببخشیدی

 آرسان؟ تویی اه -...  خودم آجی بر سالم -

 بی انقدر چرا تو گم یم -.. . بابا برو -...  شدم مزاحمت 30 و 20 وقت به هستم ات عمه نه -

 حالی؟

 فضولی؟ -

 چی؟ -

 کرده؟ گل فضولیت من وجدان مثل احیانا گم می -
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 تو پس اوف -!  میکنه اذیتم دانوج این که منم فقط کردم فکر میشه؟من مزاحم وجدانت هم تو اه -

 داداشتم بیای باید هم تو کوه بریم خواییم می کنار به اینا حاال چجورم بله -!  دیگه ای دیوونه هم

 شناسیش؟ می کجا از داری؟اصال چکار من داداش با -!  بزنم حرفی باهاش من بیار

 فهمیدم زدی حرف باری چند ازشم داشتیم مالغات باهم خارج در داداشت این کردی فکر چی بله -

 دیدمش امروزم تازه

 کی؟ ولی باشه جان بابا ربگی نفس -!  داداشته نوچ گفتن ها بچه اما رته پس دوست کردم فکر اول

 قطع رو گوشی بعد...  بزرگ مادر عالف -...  فعال بهش میگم جونم داداش به اوکی -!  فردا برا -

 هم تو خماشا شدم امیر نه سی به نه سی که برگشتم دمز لبخندی کردم نگاه گوشی صفحه به کردم

 دهقان؟ -!  دهقان آقای سالم:گفتم نمناک چشمای با اومده امیر بود نشده باور هوز من بود

 که ،من کنم اعتراف من نخواستی تو کنم، بس گفتی تو خواستی، خودت بگم بگم تونستم می چی

 رو چی همه خواستم می

 مسرته؟کیه؟ه آرسان یسنا:گفت گرفت بازوم از که برم خواستم ستینخوا خودت بزارم پا زیر

 نداره؟ ربطی شما به:گفتم کنم حس چشماش از دردو تونستم می فقط حاال کردم نگاش تعجب با

 همسرته؟ پس -

 انداختم رموس بعد!  هنوز نکردم ازدواج من:گفتم آروم کنه می مزدوج مارو هی چرا این بابا ای

 برداشتن با زدم زنگ نگین به اتاقم سمت رفتم کسی به توجه بدون...  خونه سمته مرفت دو با پایین

 بهت تونم می کیکم چه االن من جان خنگ کالم دوم سالم اول-!  لطفا کن کمکم نگین:گفتم نگین

 می چکار من شو رو روبه باهاش اومده سام امیر بکنم

 دونی می کجا از تو:گفتم گذاشتمش گوشم رو دوباره بعد کردم نگاه صفحه به بهت با!  بکنم تونم

 اینه همسرت میگه من به ره می راه هی امیر یراست گفته بردیا آها -...  جان بردیا -!  اومده امیر

 کنه؟ می کارو این چی برای نظرت به اونه

 میگه ره می هرا هی گه می رفته این همسرته گفت دوبار بدبخت شده دیوانه دختر این واال:وجی) 

 وجی سالم اه-!که ،واقعا

 قبل از دیدم مزد بهت سری یک اومدم اونه نکنم رسانی اطالع بده دیدم-!کلک شدی پیدا خوبی؟کم

 -!شدی تر دیوانه

 میگه؟ امیر:نگین(  بروبابا

 کرده تشنج بودی بیمارستان تو که موقعی چیه؟بردیا دونی می خب:گفت من من با نگین...  اوهوم -

 زنگ امیر قعمو یادته؟اون بودی

 گفتی؟ چی قیقد االن -!  کنی می داری عروسی و برونته بله که گفت دروغ به بود زده

 نه؟ زنی می حرفارو این شوخی به داری نگین -!  نداشتم تقصیری من کن باور -
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 نه؟ -!  نه -

 دمنکر ازدواج هنوز که من -...  شوهرتو اون هم کشم می تورو هم من -!  راسته همش نه واال -

 فعال بفرستم دعوت کارت ندارم حوصله دعوتی کنم می عروسی دیگه هفته دو تا ولی

 هضم رو ضیهق این چطور دقیق باید حاال من بود زده خشکم طور همین من کرد قطع بعد...  خدافظ

 تو تونم می چطور ،من کنم

 هوف کنم امیرنگاه چشمای

 کنار بود فکر تو گرفتم جا کنارش بود نشسته یاسین که رفتم مبلی سمته به اومدم بیرون اتاق از

 کجایی: گفتم گوشش

 پسر؟

 شدی؟ چی کنی فکر -!  شدم عاشق کنم فکر:گفت کرد نگاه من به

 کی؟ اونوقت -!  عاشق -

 من به همه اسینی رفتن با بیرون رفت شد بلند بعد...  نداره ربط تو به:گفت انداخت دوباره نگاهی

 خبری که امیرم از نگفتم چیزی باال ختماندا ای شونه منم شدن خیره

 باید من االخرهب حیاط رفتم کردم استفاده فرصت از منم بود مشغول هم هنوز ها اون بدون جمع نبود

 عاشقه یاسین بفهمم

 ،یاسین یاسین نارک رفتم دو با منم زدن می قدم هم کنار امیر و یاسین شدم حیاط وارد....  شده کی

 من ندبرگردو سرشو دیدنم با

 چی دونم می:یاسین!  بگم چیزی یک خوام می!ببینم وایسا:گفتم یاسین به توجه بی گرفتم بازوشو

 سریع افتادم آرسان حرف یاد که بگم چی دونستم نمی!  نیست وقتش ولی بگی خوای می

 رت؟ پس دوست:گفت کرد نگام تعجب با!  بود زده زنگ بهم آرسان:گفتم

 چی؟ -!  عالی جناب ر پس دوست نه نم ر پس دوست نه:گفتم خنده با

 اصفهان اومده است ماهی دو که شما خارجی دوست قضا از دیده تو با منو دوستات از یکی بابا -

 باش زود:گفت زود...  آرسان آره -...  آرسان آها آرسان...آرسان:کرد فکر یکم!  آرسانه اسمشم

 وقتی ادمد بهش و گوشیم رو بود ادهافت که ای شماره دادم تکون سری...  من به بده شمارشو

 منم گوشه یک رفت گرفت من از رو شماره

 دستامو که خونه رمب خواستم باال پرید ابروهام بود شده خیره من به لبخند با که امیر سمته برگشتم

 چرا؟:گفتم بهش نگاه بدون!  وایسا:کشید گرفت

 غمو همه انگار نهک می گیر غافل زود هچ بیشعور پاچم تو افتاد بم قل...  کنم اعتراف خوام می -

 هم تو اعتراف شد اینم یشا!  ای دیوونه واقعا کنم اعتراف خوام می -:  گفت که بود رفته ها غصه

 می فردا سام امیر هوی:اومد یاسین صدای که کردم حس صورتمو رفتن
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 که خورد هدیسم به چشمم داخل رفتن یاسین با بعدم داد تکون سرشو امیر!  نره یادت کوه ریم

 نازه دختر این چقدر سمتم یومد می داشت

 من به رو سیدر من به خنده با مهدیس آزاد دولت هفت از که امیرم بود روش هم یاسین خیره نگاه

 جونم یسنا:گفت

 زود صبح***  ! عزیزم اوکی: گفتم دادم تکون سری شنیده صدامونو پس!  بیام هاتون با منم میشه

 چی من اما بود تر قشنگ خواب موقع چقدر بود مونده پیشم مهدیسم دیشب دمش بلند همیشه از تر

 هوف

 ارتشی سبز ومانت یک خودم به کنم توهین این از تر بیش نخواستم دیگه هاست آبی اسب این شبیه

 برداشتم کمد از

 چشمام هب آیینه جلوی نشستم منم رفت دستشویی سمته به و گفت بخیری صبح شد بیدار مهدیسم

 نبود چشم کردم اهنگ

 بیشین-حلقم وت لوزالمعدت به اعتماد!( من بودم ناز چقدر مردم وای پوستمو قیمت گران الماس که

 و تر پرو-!بابا بینیم

 )ایش-!سام امیر وجدان جون آره-!دیگه کردی ادبم بی تو-!یسی شدی تر ادب بی

 دیگه که مبود فرستاده وس ب خودم برای انقدر من ولی دونم نمی مهدیسو شدم آماده مهدیس با

 ملکه کردم می فکر

 رو تمانداخ شالم یک مشکی تنگ شلوار یک و ارتشی سبز لباس یک!میاره کم من جلو انگلیس

 که مهدیس با سرم

 و امیر که مه ما های رویی روبه در شدن باز با در، سمته به رفتیم بود شده قشنگ اونم خدایی

 بیرون اومدن بودن یاسین

 بودن دهش هلو شبیه بگم داشتین توقع واال بودن شده بوفالو شبیه بگم تونم می شخصه به من

 رفتم دادم تکون سری

 دلم-بوفالو؟ بگی اونا به اومد دلت چطور که واقعا(اومد سراغم دوباره وجدان این همیشه مثل پایین

 آدم تو-اصال خواست

 فایده تو با نزد حرف انگار نه-نجا ای بگو وسط بپر وجدان گفتم وقت هر وجی منو ببین-!نمیشی

 مامان از)نداره

 یاسین همراه مه سام امیر البته اومد من همراه مهدیسم یاسین ماشین سمته رفتیم و کردیم خدافظی

 کشمکش از بعد

 البته بود خترهد اون دیدن با شد وارد بهم که استرسی تنها بود شلغ خیلی هوف رسیدیم فراوان های

 نظر به بدی دختره
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 از یکی آیسا سمته به... اونه کنه تالفی ترسم می بودم کرده که چاخانی خاطر به من اما رسید مین

 رفتیم دانشگاه دخترای

 چیزی کی تا رفت و کرد رفتار خوب باهامون خودش ظاتی مهربونی با آیسا... فقط مهدیس منو

 غذا از دلی بیاره

 زدم محکم:  یننگ...  بود گرسنم فقط من چون معلومه نبستم جمع چرا گید می بیارم بله بیارم در

 اونم ام عمه جون کردم می درست زمینی سیب داشتم مثال کشید دستاشو آخی با که بردیا دستای رو

 باز نطق

 کنی؟ می مجروح منو ،چرا من خانم:گفت و شد

 بردیا ! بخوری کتک باید حاال زدی دست تو زنی؟ولی نمی دست ها زمینی سیب این به نگفتم مگه -

 -!  نخور نوم نازمون های بچه جون ترو من جون من خانم:گفت آورد باال دستاشو دفاعی حالت به

 میاری؟ در بازی پرو دوباره داری اه

 آرزو که حاال باشه ها -...  کن رحم من به نکردم عروسی هنوز من آقا کردم غلط من نه...نه -

 هوف...نونمم -...  کنم می رحم بهت منم کنی ازدواج داری

 اما؟ -

 شرطی؟ هچ -...!  داره شرط اما:گفتم و دادم تکون چشماش جلو اشارمو انگشت

 تصویب یقاض خانم چشم -...  بشه اجرا باید هم برگرد برو بی اینا یسنا خونه بری می بارانو منو -

 دارم رمک کمی هنوز کنم چه اما گرفتم منظورشو کرد باز دستاشو دادم تکون سری خنده با...  شد

 هلش محکم نزدیکش رفتم

 صورتش رو رو آب پر لیوان کردم استفاده فرصت از منم بود شده بسته چشماش عقب رفت که دادم

 طرفش به ارمواش انگشت باز که سمتم بیاد خواست داشت جوکی قیافه خنده زیر زدم...  کردم خالی

 زنگ بارانم به دبای رفتم در دستش زا منم دنبالم افتاد نداد اهمیتی!  ها باشه حواست هوی:گرفتم

 ... اصفهان به سفر برای بشه اماده که بزنم

 گوشی بود نپیما خورد زنگ گوشیم کردم می نگاه ها بچه های بازی مسخره به داشتم:  سام امیر

 پیمان؟ الو:دادم جواب رو

 کردی؟ ما از یادی شده چی به -...  داداش سالم الو -

 ببینم شده چی بگو کن ولش االح -...  کردم یادی گه می وقت اون رفتی هروز دو فقط خوبه حاال -

 ایران بیاد کنه ول لندن تو الششوت تمام یومد نمی پیمان به کردم تعجب...  ایران میام دارم خب -... 

 بد فکر البته:شد راحت خیالم زد که حرفی با

 بر بود من به اگه-...  کنی می ختب بد وخودت داری گفتم شدم نگران آها -...  میام تفریح برای نکن

 برای دنمون و برگشت برای دلیلی فقط، که، ندارم ترسی کردم می ول هم رو چی همه گشتم می
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 امتحان باید اما نبودم مطمئن بدم انجام خواستم می که کاری از هنوز کشیدم آهی...  ندارم همیشه

 هیچ پیمان مثل منم وگرنه کردم می

 می محکم و خندید می پسری دختر یک با داشت که خورد یسنا به چشمم ندارم دنمون برای دلیلی

 پسره بازوی به زد

 شدم بلند و مکرد خدافظی سریع پیمان با نداشتم صبر جز به ای چاره اما گرفت وجودمو تمام خشم

 می که کاری باید

 من که دختره همون یالناز و آرسان از خنده با:  یسنا...  درسته آره کردم می امتحان خواستمو

 ولی میان بهم خیلی بودن نامزد انگار شدم جدا ترسیدم می ازش

 گفته نا البته بودم شده طلسم انگار من اما بود شده مزدوج دیدم رو کی هر من واال بشن ،خوشبخت

 از زیرکی زیر نماند

 امیر...سام امیر... خواستم می رو یکی فقط من اما دارم خاستگار بودم شنیده بابا مامان

 کجاست؟بلند امیر اصال....خودم

 بعد انیهث چند گوشیش تو رفت سرش بود خیره من به که خورد بهش چشمم کردم نگاه اطرافو شدم

 شماره اومد پیامی

 کردم نگاه رامی به چیه دیگه چی؟این...  رم می من که جایی سمته به بیا:گفت که بود ناشناسی

 را تو بس از لمد... "  داره چکارم ببینم تا افتادم راه سمتش به فرستاده اون پس داد تکون سرشو

 رسم خواهد می یعنی بخواد وقتی دیگر است دل کنم چه کنم مخالفت توانم نمی هم منم که خواست

 تو منو راگ است محکم عزمش زمانه رود می دارد زمان جانان جان ای...شود نمی حالیش زمانه

 باشیم هم برای و باهم

 خیلی ودب درخت پر راه یک"  ندارد طاقت دلم که بیا پس...رسد نمی ما به زورش زمانه دیگر

 خیاالت از دست منم ایستادنش با رفتم می داشتم سرش پشت بود ربعی یک بود قشنگ

 رفت می رس حوصلم داشت کم کم بود چشماش به نگاه تنها من العمل عکس کرد نگاه بهم برداشتم

 که برم خواستم می

 کنارم : آهنگ یک ی زمزمه به کرد شروع کردم گرما احساس کشیدم دستامو سریع گرفت مودستا

 لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 میگیرم هامو بهونه بازم و هستی کنارم

 میگیرم دستاتو میام سرده چقدر ، وای میگم

 میمیرم تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 میگیرم دلشوره بری هم در دم تا جا این از
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 هم با بودن فکر تو عشقم این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه دونم می

 دادم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 خودآزاری جورایی یه خوای می منو بس از هم تو

 خودآزاری جورایی یه

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم♫♫♫ 

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه

 این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه

 رگشتب شدنش تموم با بود نگفته ایحرف صداش تو اورد هام چشم به رو اشک خوند که آهنگی

 خیلی:فتگ گرفت دستامو آروم شد نزدیکم زد لبخند و داد تکون سرشو...  فهمم می:گفتم آروم

 می پس کنار بزارم غرورمو جلوت نیست سخت

 کرد نگام نتظرم دادم تکون براش سرمو خندیدم گریه با!  دارم دوست:زد داد...وجودم تمام با گم

 بردم؟ یچ به پی دونی می:گفت خندید بلند صدای با!  دارم دوست خیلی منم:گفتم آروم خیلی

 همدیگه هنرباآ مثل میشه باعث این و همیم مخالف موارد همه در:داد ادامه که کردم نگاش سوالی

 م؟داری فرق همه با ما چرا:گفت آروم گوشم در پایین انداختم سرمو...  کنیم جذب رو

 هم تو دارم فرق همه با من چون:گفتم آروم بود اش لب رو آمیزی نتشیط لبخند باال آوردم سرمو

 یسنا؟:گفت آروم گرفت جلومو که برم برگردوندم رومو...  بگیر شکر روزه برو

 بله؟ -

 یسنا؟ -

 بله؟ مار زهر -

 جان امیر مجان بگی باید اینجا مثال...نمیشی عوض یسنایی همون که الحق:گفت و داد تکون سری

 واال؟:گفتم دادم کونت سرمو... 

 من باال رفت یغج دستو صدای جمع به ورودمون با...  رفتیم و خندیدیم باهم دوباره...  واال -

 تبریک و جلو یومدن می همه خونسرد امیر ولی کردم می نگاه باتعجب
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 بیارم در سرش رو گیری غافل این تالفی حتما دم می قول اما کشیدم می خجالت خیلی منم گفتن می

 روز یک حاال کرد می مسخره منو همش یاسین بودن شده دار خبر هم ها خانواده دیگه.. *** .

 سفید و سرخ انقدر من گذشته

 که کرد الشت خیلی دیروز امیر بودیم امیر دوست منتظر فرودگاه تو کن ولش... اگر حاال شم می

 منم اما بشیم محرم

 ندرت به لیخی اینکه و سرسنگینه یکم االن هاون دیگه دادم پرورش خودم درون هایی کرم یک خب

 که منم زنه می حرف

 کی؟ - ! میاد داره:اومد امیر صدای که بودم خودم خیاالت تو ایستادم کنارش خونسرد خیلی

 بودم دیده رو قیافه این که باری اخرین کردم فکر کمی...که این گرفت نفسم اما برگشتم...  پیمان -

 که بود باران گالری تو

 رد فکر از کرد می تعریف خودشو عشق قضیه من برای کرد می نگاه عکسش به که مینجوره

 نگین و باران امروز اومدم

 جلو رفتیم کرد امصد امیر دم نمی اجازه من میشه نابود باز که ببینه رو پسره این اگه باران میان

 پیمان با مردونه امیر

 رو...  اداشد زن سالم:گفت و کرد من به رو انپیم که بود استرس تو هنوز منم کرد پرسی احوال

 نموندم نتظرم...  برم باید دیگه من...خب...هستید؟ خوب سالم:گفتم نگرانی با خیلی بهش کردم

 شروع یرداشت که همین زدم زنگ نگین به دستشویی رفتم نکردم توجه اومد امیر صدای

 نگین سالم:کردم

 فهمیدید؟ برگردید هستید که جایی همون از نگین خوبی؟ببین

 سریع کن عشجم بیا حاال شد آویزون لوچم و*ب*ل...  درتونیم جلوی دقیق یسنا؟ما میگی چی -

 خواست تا رفت می داشت رفتم امیر ماشین سمته به بیرون دویدم

 پری می فعهد یک چرا یسنا:زد دادی چنان شد پیاده داشت نگه سریع امیر ماشین جلوی پریدم بره

 وسط

 ؟...جاده

 واال(بود شده ایجاد برام که فشار همه این خاطر به امیر داد خاطر به نه ریخت اشکام های دونه

 می زر داره خودم جان

 حاال-کنی می یاینطور دهقان داد خاطر به تو دونم می که من-وجی؟ گی می دروغ چرا اه اه-!زنه

 بهم وقتی امیر)چی هر

 شد؟ چی یسنا:گفت گرفت دستامو اومد جلو سریع کنم می گریه دارم که کرد نگاه

 کنم؟ رچکا تو با باید من:گفت آورد باال صورتمو دستاش با امیر... پایین انداختم سرمو



                 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

119 

 

 اینکه مثل:تگف خندید!  بکنی خواستی می االن که کاری همون:گفتم حرص با کرد پاک اشکامو بعد

 لوس خانم کن ولش رو اینا االح -...  دسشویی رفتم فقط نرفتم جایی من -!  ها رفتی گذاشتی شما

 بودن شده خیره ام به همه یا خدا اوه کردم نگاه اطراف و دور به...  رفت خیابون وسط آبروم بریم

 جلو بود نشسته پیمان معلومه چون نشستم عقب سریع

 فشار بهم تامودس استرس با من ولی بودن گفتگو گرم زد می حرف پیمان با خونه به رسیدن تا امیر

 باران اگر ادمد می

 به...  ونمد نمی هیچی من دونم گرفتم؟نمی اشتباه من اصال کنم؟شاید چکار باید من شه ناراحت

 من بود ما شینما به پشتش باران کنم سکته بود نزدیک باران نگینو دیدن با من اما رسیدیم خونه

 ماشین داشتن نگه با

 اجازه بازم رو سرهپ این باشم گرفته اشتباه مه اگر حتی کشیدم دستاشو باران سمته دویدم شدم پیاده

 باران که دم نمی

 تنها االن من اام گرفته بازیم بازم کرد می فکر خندید می باران هستن هم شبیه خیلی چون ببینتش

 با ندارم که چیزی

 قفلو کردم قفل رود بعدم...  میام زود من هیس:گفتم توش انداختم بارانو رسیدم اتاقم به بازیه کسی

 واسه دکر باز هندونه دوباره...(شدما می پلیس باید من خدایی پایین رفتم سریع برداشتم

 می تر زود هاآ-...بردار سرم از دست گم می-هان؟-...سرمو-رو؟ چی-؟...بردار وجی– خودش

 شدم کوچه وارد)گفتی

 پشتش که امیر نارک رفتم سریع منم بود ایستاده بردیا کنار نگین بود مشغول امیر و بردیا با پیمان

 امیر خود از بود من به

 ازدواج به چه منو وگرنه کنم می امضا بدبختیمو سند کردن خاستگاری با دونستم نمی که من:شنیدم

 بابا آره:داد ادامه بردیا حاال نبود من به حواسش هم بردیا پرید رنگشون دیدن منو که پیمان نگینو! 

 کال من دونه می نگین

 نشون بهت االح کرد می نگاه منو فقط نگین اما!  نگین نه شدم پشیمون ازدواج از االن همین از

 که گم می هم من اما کنی می شوخی داری دونم می که من امیر آقا دم می

 می مثال مسمت برگشتن دوتا اون قیافه دیدن با بردیا و امیر کرمم پرورش حال در خودم درون

 مگه کنم گریه خواستم

 سمتم بیاد خواست امیر نیومد بازم ولی امیر نبودن مثال کردم فکر بد چیزای به الحا یومد می گریه

 یادمه فهمیدم آها...

 حیاط مامان هخون سمته دویدم برگردوندم رومو همینطور حاال کردم گریه امیر جلوی الکی بار یک

 زدم کنار اونم بود
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 تو رفتم سریع جیبم از یاوردم می بیرون اتاقم کلید باال رفتم می که ها پله از خونه سمته به رفتم

 باران کردم قفل درم اتاق

 کنم؟ گریه چطوری من باران:گفتم گرفتم یقشو کرد می نگام تعجب با

 درسته زدم بشکنی...  کن فکر عمت قضیه هب خب -...  کن کاری یک من جون -...  دونم نمی -

 گریه حاال نمیخوره درد به الکی ریهگ دیدم وقتی منم امیر صدای بندش پشت زدن در صدای حاال

 گشتم می بر مدرسه از سر درد از پر روز یک همون به کردم فکر ها گذشته به یکم کنم می واقعی

 ناظم با خدافظی برای

 داشتم دلشوره لمد ته اما رفتم بزرگم مادر خونه سمته به خداحافظی از بعد معلما و مدرسه مدیر و

 کلی رسیدم وقتی

 شده قبول انتهر دانشگاه تو من بود معلوم خونه تو رفتم شاد اهمیت بدون دیدم اطحی تو ماشین

 کردم باز درو وقتی بودم

 وشونور که دادم سالم خنده با کردن می نگاه من به بد که خورد عمه و هام عمو به چشمم

 رفتم که همنطور و برگردوندن

 که یزاییچ گفتن به کردن شروع وعمه برگردوند من از روشو وسم بب دستاشو که مادربزرگ کنار

 رو من االنه که االن تا

 کنم می گریه رزا زار دارم دیدم اومدم خودم به شد تر عمیق درزدن صدای بره می نابودی مرزه تا

 بلند...  کونمش می درو خورم می قسم یسنا بابا ای کردم شوخی من یسنا کن باز درو:سام امیر.. 

 که بود بار ولینا کرد دعوت وشش آغ به منو و کشید دستامو قیافم دیدن با امیر کردم باز درو شدم

 یک وش آغ

 کردم راموشف و کرد آروم سرعت همون به منو که بود ها کار همین اما کردم می تجربه رو غربیه

 چی گذشته در که

 نگاه اهرور به پایین انداختم سرمو اومدم بیرون ایش دقیقه یک وش آغ همون از سریع...  شده

 بودن اونجا همه کردم

 تو از باران کشیدم خجالت خیلی دوستامون و اون هم من بابای مامان هم همه یعنی گم می که همه

 کرد می نگامون اتاق

 منو شدن رخس وقتی امیر اتاق در جلوی بیاد دم نمی بهش هم اجازه تازه و بودم در جلو من چون

 چه ببنه برگشت دید

 نگاه نوم برگشت بعد شد گرد چشماش یکم تبارمون ایلو یادیدن که هشد شدنم سرخ باعث چیزی

 حاال:گفت آروم کرد

 کنیم؟ جمع چطوری اینا
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 ببر یمارستانب بهونه به منو هم تو قش به زنم می خودمو من:گفتم بود پایین سرم که همینطور من

 تو انداختم یدوکل شد خیره در به تعجب با باران کردم قفل درو برگشتم...  وایسا اول ولی بیرون

 بهش دادم عالمت و امیر سمته برگشتم جیبم

 تو بیرون رفت کرد ل بغ منو سریع امیر اومد مامان جیغ گرفتم سرمو الکی ها خانواده سمته رفتم

 بود خنده صداش

 تحدید هی هم تو بابا باشه -...  متنبخشید فعال بده انجام کارتو...سوس -...  یسنا فیلمی واقعا:گفت

 از قبل اما بود دندوی حال در هنوز تبار ایلو کردم باز چشمامو شدیم که ماشین سوار خندیدم...  کن

 گوشی رفتیم ما رسیدن

 کنی؟ می داری کار چی رضم الو -...  باران الو:برداشت زدم زنگ باران به گرفتم ازش امیرو

 شدی گرفته گروگان به من اتاق وت تو بفمه نباید کسی پارک رفتی بگو نگینم به یاد نمی در جیکت -

 خورد امیر به چشمم

 که نده اجازه تو اام فهمید یکی االن البته:گفتم باران به دوباره کرد می نگام مرموز چشمای با که

 برم دیگه من بهم زنه می شمکچ تابت لب این اما نفمیدم چیزی که من -...  بفهمه نفرم چهارمین

 ... فعال یدمفهم اوکی یاد نمی در -...  جیکت ولی برو برو -... 

 ری؟یا می در داری بازی کاراگاه:گفت که دادم امیر به رو گوشی...  خدافظ آفرین -

 مثل منم بود هم تو اخماش ردمک نگاه قیافش به...  زدنه حرف طرز چه این -!  نداره ربطی تو به -

 جازدوا از شدی پشیمون بگی تونی می تو چطور:گفتم کردم اخم خودش

 در جلوی دقیق زد برگردون دور امیر که نشستم نه سی به دست...  بزنم حرف بد تونم می منم

 شد باز در زدم در رفتم شدم پیاده داشت نگه خونه

 واقعا رفتارت این با االن بودم نشده پشیمون حاال تا اگر:گفت عصبانیت با شد وارد پشتم امیرم

 داری -...  جهنم به برو شدم پشیمون منم شدی؟باشه نپشیمو اه:گفتم داد با من...  شدم پشیون

 دایی خنده صدای که بودیم جروبحث حال در...  هست که همینه -...  یسنا کنی می خورد عصابمو

 کنن می جروبحث دارن بزرگ سام امیر و یسنا کن نگاه اه اه:اومد پشت از

 نبودی؟ خارج تو مگه سام امیر اه

 ایستادیم صاف مکردی نگاه بهم بود بود باال دستاش تا دو امیر و بود امیر سمته اشارم انگشت من

 خاستگاری از که دایی

 شد؟ چی بینی می خدا ای:داد ادامه دایی بودن ما پشته دقیق که هم ها خانواده نداشت خبر امیر

 برام خواهر:/مامان روبه/

 رو مهشید کرد یم نگاش تعجب با همه...  بیرون انداخته خونه از منو زنم کن آماده رو مهمان اتاق

 هم من اومد در رادوین صدای که رادوین شونه رو زد محکم که دیدم پشتش
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 سنای آخ:زد داد که گرفت امیرو گوشای محکم نشده خالی حرصم هنوز من کردم جمع حواسمو

 داد با امیر کردن یم نگاه رو ما حاال ساکت همه....  کردم غلط بگو نوچ -!  کن ول گوشامو

 غلط من بگی باید االن دونم مین هیچی من -...  باشم کرده اشتباهی که یاد می من به نظرت به:گفت

 جیغ باشه...اشهب -...  بگو....بگو...بگو:جیغ با...  عمرا -...  گنم می گوشاتو وگرنه کردم

 امیر:گفتم شدم نزدیکش گفت آخ و چسبید گوشاشو کردم ولش...  کن ول حاال کردم غلط من...نزن

 گرفت؟ دردت

 شی می راحتنا چرا تو کن ولش جهنم:گفت کرد من روبه امیر...  ببخشید:گفتم ناراحت قیافه با

 دیگه؟

 ... ببخشید -

 چیه؟ برای گریه:گفت کرد پاکش سریع امیر که چکید اشکم قطره یک

 سرمو سریع سته هم خانواده نیستیم امیر منو فقط که افتاد یادم دفعه یک...  خر توئه برای -

 خندید دادم سوتی فهمید امیرم پایین انداختم

 جوانی ای:گفت خنده با ساناز خاله کردیم نگاه بهشون شد بلند جمع خنده صدای حرص با البته

 کجایی؟

 تریم سر وانمج تا صد از ما ناراحتی چرا تو خانم: داد ادامه عمو که شدم سرخ شخصه به که منم

 ؟بگم انداخت چیزی یک یاد منو یسنا کار دونی می آخه دونم می بله:ساناز خاله... 

 لحن با عمو یهچ دونستن می رو قضیه کنم فکر باباها مامان فقط البته شد بلند خنده صدای دوباره

 جون:گفت داری خنده

 از روز ندچ یادمه:داد ادامه خنده با خاله!  بری می ها بچه این پیش آبرومو خانمم نگو من

 بفهمم که بگیر چیزی یک من برای برو گفتم آقا به که شتگذ می نامزدیمون

 خرید؟ چی دونید می...داری دوستم چقدر

 آقا:گفت و گرفت حرفو ادامه دوباره خاله باباها مامان از غیر به البته دادیم تکون سرمونو همگی

 جارو رفته من برای

 اروج رو خونه خودم که گرفتم برقی جارو دارم دوست اینکه خاطر به گه می گرفته برقی

 نکردم نامردی منم...بکشم

 دیگه؟ بگو بعدشم:گفت عمو که خندیدیم همگی...  پیچوندم قشنگ گوشاشو

 صلیشوا کادوی و بود کرده شوخی که بدونید همینو فقط ره می خصوصی بخش تو بقیش خب:خاله

 سمته به خانما خونه داخل رفتیم همه دقیقه چند از بعد بودیم شاد خیلی خندیدیم دوباره...  همین داد

 به رفتن مردا رفتن خونه آشپز

 ندیدی؟ بارانو تو هانا خاله:اومد نگین صدای سالن سمته
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 یکی کردم باز که درو باال رفتم سریع دادم قورت دهنمو آب...  ندیدمش که من جان خاله نه:مامان

 گرفت خندم دستشویی تو پرید بیرون اومد فشنگ مثل

 کن دعا یسنا:گفت اومد بیرون دسشویی از که همین باران!نازی داشته نگه خودشو خیلی حتما

 کجا؟:گرفتم جلوشو پایین رفت می داشت دادم تکون سرمو!  نکشمت

 چرا؟ -!  بری نباید -!  پایین -

 خیلی من و ینیب می نامردو اون و نیست انتظارت در خوبی آینده هیچ پایین اون تو بارانم ببین-

 نرو پس شم می ناراحت

 نامرد ردمک باز چشمامو حرفم شدن تموم با زدم می حرف ریز یک بودم بسته چشمامو...  پایین

 دویدم منم اه پایین بود رفته نبود

 آشپز سمته فتمر نگفتم چیزی نبودن باران نگینو شدم خیره همه به رفتم سالن سمته به سریع پایین

 حال در باران خونه

 از اعتیس یک...  شدیم صحبت مشغول و رفتم کنارشون منم کشیدم هوفی بود نگین با زدن حرف

 من سالن فتنر بعدش منظورمه نگین بارانو بیارن طاقت نتونستن اما بود گذشته باران کردن معطل

 تنها

 ببینم مرگ حال در بارانو دفعه یک ترسیدم می نشستم خونه آشپز در کناره بعدم دیدم بارانو ایستادن

 الل زبونم البته

 از آروم مبشنو بارانو صدای االن داشتم دوست فقط من ولی یومد می خونه آشپز بیرون از صدا

 کردم نگاه بیرون به گوشه

 سمته به ها گاهن همه سالن تو پریدم سریع پایین بود انداخته سرشو و بود نشسته نگین کنار باران

 از امیر برگشت من

 همه!  فتمگر تصمیمی یک من خب:شد بلند هانا لهخا صدای که اومد سمتم به آروم شد بلند جاش

 تصمیمی؟ چه:باهم

 از بعد خاله به دیمکر می نگاه همینطور همه...  ست دیگه ماه یک یسنا و سام امیر ازدواج تاریخ -

 دیگه ماه یک تا یعنی من کشیدن می جیغ خوشحالی با همه دقیقه چند

 می کم ونازش چیزی شد می فردا مثال دیره خیلی اه...نیست؟ دیر یکم ماه یک...شم می مزدوج

 ایش...شد نمی واال...شد؟

 راضی شده یچ:گفت من به رو امیر بود گرفته هنوز قیافم برد حیاط سمته به کشید دستامو امیر

 نیستی؟

 چی؟ از -

 فقط؟ -...  قطف نباشم خوشحال میشه مگه -!  بشی دهقان آقای زن قراره اینکه از -
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 خودم اباب نه اه:گفت خنده با امیر...  میره سر حوصلم اینجوری من دیره خیلی:گفتم شده هل

 مبهوت رهمینطو زدنم با زدم صورتش به سیلی یک که میشد نزدیک داشت...  میارم جا حوصلتو

 چی برای این االن شد تعجبم کردم نگاش

 پایین انداختم سرمو ... هه هه -...  بگم چی دونم نمی واقعا یسنا:گفت آورد باال سرشو بود؟امیر

 گوش نگین یحرفا به!پیمان همچنین بود پشتشون بارانم شدن حیاط وارد صدا باسرو بردیا نگینو

 ای -!  واال کنی تقدیمم ازدواج روز همون باید گذرم می مهریم از من کردی فکر بربری هی:دادم

 گفتی؟ چی مببین خوام می گفتی؟نه چی:گفت آورد باال دستاشو نگین...  دیگه کن بس نگین بابا

 ... نگو اصال اه اشهب -.. . نگین -!  گفتی چیزی یک واقعا نه -!  هیچی بابا هیچی -

 بلند بود پایین رشس که کردم نگاه باران به دیوونن خیلی دیگه اینا واقعا خندیدن بعدم...  چشم -

 جمع خودشو کنارش رفتم شدم

 ه؟ن گرفتمش اشتباه کنم فکر نبینی آدمو این تو خواستم می منم باران:گفتم آروم کرد

 راضی صالا شایدم هستم شما بین که کرده تعجب کنم فکر من به روحش بی نگاه حتی خودشه نه-

 اینجا من نیست

 -...  گردم می بر فردا من کن لشو -...  گیرم می حالشو خودم اصال کرده غلط -...  باشم

 حرفیه؟ چه این...باران

 بودن شده اکتس همه رفت گفت بخیر شب بلند شد بلند بعد...  بخوابم رم می گرفته خوابم من -

 رفت می داشت که باران به کردم نگاه پیمان به نگفتم چیزی...  رفت چرا شد؟باران چی:گفت نگین

 با که کردم نگاه امیر به کردم پوفی بود شده خیره

 بردیا که ندلیص رو از پریدم سریع تمسم اومد شد بلند دادم تکون سرمو منم کرد می نگام کنجکاوی

 امیر به رو

 قرمزه؟ طرفش یک چرا صورتت سام امیر:گفت

 فکر دونم ینم واال:گفت گذاشت اش لب کنار رو دستشو کردم نگاه امیر به دادم قورت دهنمو آب

 گربه یک کنم

 گربه؟ میگی من به:زدم داد بلند باال انداختم ابروهامو...  زده چنگ کوچولو

 پس -...  کن اذیت هی نوم هم تو هستم عصبانی االن من ببین -...  زدم حرفی همچین من -

 ؟...هستی عصبانی

 ؟...زدم حرفی همچین کی من -

 نیستم عصبانی من:زدیم داد باهم کردیم می نگاه هم به خشم با...  هستم عصبانی گفتم من پس نه -

 به بردیا بارانو جازدوا گذشت تر زود کردم می رفک که اونی از ماه یک این***  بعد ماه یک... *** 

 عجیب باران و بود افتاده عقب عجیبی طرز
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 منو االن و نگفتم چیزی منم کرد خواهی معذرت کلی من از و بود رفته صبحش شب اون از بعد بود

 این توی باران و نگین

 من بودن دهکر درست موهامو فقط نکردم آرایشی هیچ اصال اما باشه عجیب شاید هستیم آرایشگاه

 قراره اگه اینه اعتقادم

 آینه تو ودمخ به من مصنوعی قیافه عاشق نه باشه آرایشم بی قیافه این عاشق باشه عاشقم امیر

 که چیزی تنها کردم نگاه

 برم من وای:گفت شده هل نگین اومد در صدا به زنگ همین بود صورتم و ابروهام بود کرده تغیر

 دقیقه چند هم تو دیگه

 باز با...  رفتم رد سمته به و کردم خودم به کلی نگاه کشید گرفتو بارانو دسته بعدم...  بیا دیگه

 دو اگر یحت درسته بود شده تنگ واسش خیلی دلم خورد زندگیم مرد به چشمم آرایشگاه در شدن

 نبینمش ساعت

 در همیشه ونها کنیم نمی قهر وقت هیچ اما کنیم می دعوا بار صد روز طول در امیر منو اینکه با

 تنگ واسش دلم لحظه هر

 لبخند یدد منو اورد باال که سرشو دیگه روزای از تر خوشتیپ بود پایین سرش جلو رفتم میشه

 نزدیک اومد زد قشنگی

 که نکردم آرایش تو رخاط به من کردی فکر چی پس -!  کردی گوش منو حرفه بار یک میبینم:گفت

 ؟!گی می جدی -...  نکردم آرایش خودم خاطر به من

 با...  شدم وارس و دادم تکون سرمو...  بریم:گفت زد روش ای وسه ب و گرفت دستامو...  واال -

 دارم وبهخ چه ببین(  جونم بم قل-اشوان... )  آورد دومون هر لب رو خنده شد پخش که اهنگی

 دستاتو

 باتو من کنم زندگی خوبه چه

 پیشم هستی وقتی خوبه چه ببین

 شم می دیوونه منم و میخندی وقتی

 عشقمون آره

 رویا تو بریم دیگه باهم بیا دنیا تو که تا

 عشق از بخونیم بارم این خوام می

 ارزش نداره زندگی این آخه

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی هرشب روز هر
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 عالمه یک آره دارم دوست

 همه بدونن تا خونم می انقدر

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی هرشب روز هر

 عالمه یک آره دارم دوست

 کمه بازم عشقمون از بگم چی هر دیگه

 دستاتو دارم خوبه چه ببین♫♫♫ 

 باتو من کنم زندگی خوبه چه

 پیشم هستی وقتی خوبه چه ببین

 شم می دیوونه منم و میخندی وقتی

 بهترینه این همینه،

 زمینه آسمونو تو که حسی بهترین

 بهشت کردش باتو ندگیوز میشه

 نوشت ابرا روی تو اسمه میشه

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی هرشب روز هر

 عالمه یک آره دارم دوست

 همه بدونن تا خونم می انقدر

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی هرشب روز هر

 عالمه یک آره دارم دوست

 کمه بازم عشقمون از بگم چی هر دیگه

 بمونمو من باتو خوام می

 بخونمو من تو از فقط

 من با ابد تا باشی خوام می

 من تا فاصلت شه کم خوام می
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 آرومه زندگیت خوبه دنیا ببین

 بدونه هست دنیا تو که هرکی خوام می

 آرومه زندگیت خوبه دنیا ببین

 بدونه هست دنیا تو که هرکی خوام می

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی بهرش روز هر

 عالمه یک آره دارم دوست

 همه بدونن تا خونم می انقدر

 زنه می تو واسه جونم بم قل

 کمه بازم ولی هرشب روز هر

 عالمه یک آره دارم دوست

 کمه بازم عشقمون از بگم چی هر دیگه

 خنده اب امیر...  دارم هیجان خیلی من وای:گفتم کشیدم بلند جیغ یک من آهنگ تموم با* 

 میگی راست بابا هن -...  باشی داشته هیجان باید میاد گیرت من مثل شوهر یک داری معلومه:تمگف

 کتک منو کنی می چکار بشی یعصبان عروسی بعد اگر امیر:گفتم من خندیدیم دوباره...  واال -... 

 زنی؟؟؟ می

 عصبانی من زدم حرف جدی نمم -...  زنم می حرف جدی دارم! امیر -...  نمیشم عصبانی من -

 مخلوط تو بندازه منو عصبانیت از بود نزدیک دیروز بودم من میکنی زر زر الکی داری -...  نمیشم

 عصبانی من -!  شدی عصبانی بازم یدید -...  ندارما عصاب من نکن شروع بازم یسنا -...  کن

...  نیسم نیعصبا من گفتم سنای -!  شدی عصبانی االن تو خب عصبانیم من پس نه -...!  نیستم

 من اما بودیم هکرد قهر مثال خیابون سمته برگردوندم سرمو منم برگردوند سرشو کرد نگاه بهم یکم

 نمیاوردم طاقت

 چنده؟ ساعت ببخشید:پرسیدم سوالو ترین مسخره و امیر سمته برگشتم سریع

 نگفت یزیچ بازوش رو زدم محکم دیدم اش لب رو خنده داد تکون سرشو بعد کردم نگاه بهم امیر

 امیر؟:گفتم منم

 داد با بعد کردم نگاش متعجب...  هستم عصبانی االن من یسنا نگو هیچی فعال -

 غالز ایش -...  نیستم صبانیع من میگم هنوزم -...  نیستم عصبانی من میگی دیدی؟دیدی؟بعد:گفتم

 هان؟ -...  مصرف بی

 ... شنیدی؟زغال...زغال زغال گفتم هیچی -
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 ؟...زنی یم داد چرا اه -

 که فعال -!  باشه حتنارا خانمم نبینم:گفت گرفت دستامو امیر...  دارم دوست:گفتم گرفته قیافه با من

 کاری؟ هچ -...  شی شاد که کنم می کاری یک من خب خیلی...  ناراحتم بینی می

 برداشت ونفرم رو زا دستاشو بعد...  بمیریم باهم دوتاییمون تا کنم می ول اینطوری ماشینو مثال -

 دارم ارزو هنوز من من جون امیر:گفتم گرفتم فرمونو سریع کنم سکته نزدیک که منم

 دارم آرزویی نینچ که سرم بر خاک البته خواد می شویی کهنه دلم خواد می قد نیم قدو های بچه دلم

 و...  کنم می فلط بهت منم داری رنگارنگی ارزوهای چنین چون خب خیلی -!  کنم چه ولی

 سکوت تو یرمام کردم نگاه آدما و خیابون به عروسی تاالر تا و نگفتم چیزی دیگه گرفت مونوفر

 به کرد می رانندگی

 من تا باشی نتظرم باید من خانم:گفت گرفت دستامو امیر که بشم پیاده خواستم می رسیدیم که تاالر

 گرفت سمتم دستاشو کرد زبا هک درو بودیم سرسنگین باهم هنوز...  باشه آها -...  کنم باز درو

 بارانو دیدن با بودن همه پایین اومدم گرفتم دستاشو

 تو امشب من ننک کاری امیر:گفتم بشنوه که طوری آروم شدیم وارد امیر با دادم تکون دستی نگین

 بیرون خونه از رو

 فکر خانم -. .. ها بخوابی کاناپه رو باید مجبورا امشب وگرنه باش نداشته رفتارو این من با بندازم

 برای من کار که:زدم داد ایستادم...  من نه خوره می ذلیل زن مرد یک درد به شما کار این نمیکنی

 میشه؟ کی و کیه ذلیل زن دم می نشون اره؟بهت زلیله زن مرد یک

 تورو من فتمگ من - ... کنن می نگاه ما به دارن همه بریم بیا باش زود نکن تلخ اوقاتمونو یسنا -

 باید نمم واال کنی عوض هارو بچه های کهنه باید تو و میبینم مسئول پدر یک دیگه سال چند

 وروت چی رو تو -...  منو سنای -...  ببین حاال میبینم واست رو زیبایی آینده چنین من کنم استراحت

 آره؟ کنم می عصبانی

 با نمیاد هیچکس از صدا دیدم مکرد سکوت لحظه یک!  میگه اینو هی اه -...  نیستم عصبانی من -

 قشنگ منم سره رفتیم جایگاه سمته به و گرفتم امیرو دسته خنده

 گذشت اونم اما یماورد در بازی مسخره چقدر که بماند و اومد عاقد و گذشت اما بود پایین دقیقه 10

 رقص موقع

 آهنگو ینا خودش که افتادم روزی یاد من اهنگ شدن شروع با و کشید دستامو امیر دوماد عروسو

 و خوند من برای

 لحظه هر میشه تنگ دلم اما و هستی کنارم:  کردم اعتراف دو هر که بود روز همون

 محضه داشتن دوست فقط نیست عادت دونی می خودت

 میگیرم هامو بهونه بازم و هستی کنارم
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 میگیرم دستاتو میام سرده چقدر ، وای میگم

 ممیمیر تنهایی از که جایی نری تنها وقت یه

 میگیرم دلشوره بری هم در دم تا جا این از

 هم با بودن فکر تو عشقم این فکر تو فقط

 شم کاری سرگرم برم باشی من پیش محاله

 کارم از میگیره دلت وقتایی یه دونم می

 دادم دوستت خیلی بگم نیست حواسم که روزایی

 داری ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم تو

 خودآزاری جورایی یه وایخ می منو بس از هم تو

 خودآزاری جورایی یه

 دریا نزدیکیاس همین انگار و هستی کنارم♫♫♫ 

 اینجا اومده موجش که کردی وا موهاتو مگه

 برف زیر چتر بی بیا عشق پای رد قشنگه

 این چی یعنی فهمی می داری منو حال اگه

 برای همین بود شاد دلم نمم زدن دست همه زد ای وسه ب شونیم پی رو آروم امیر شد تمون آهنگ

 کنار که هایی روز

 گذشت ساعتم چند همین که نکشید طولی داد می نشون همینو اونم چشمای بود کافی هستم سام امیر

 راهی امیر منو و

 نیستن یچیه دارم اطمینان من اما بیاد پیش زیادی های سختی روزی شاید شدیم ارزوهامون خونه

 با تونم می مطمئنم من

 همین ور خوشبختی من روشنه دلم من بزاریم سر پشت باهم یعنی بزارم سرم پشت رو مهه امیر

 از من میبینم اطراف

 و قوی بازو کی وقتی باشه نگران که کیه اما خطره پر راه یک دراز طولو راه این دونم می االن

 پشتت محکم گاه تکیه

 یسنا -...  تمداش دوستش که گلدونی اونم میکنی پرت گلدون:یسنا***  بعد ماه چند... ***  باشه

 دیگه؟ بگو ؟ها...کنم خشک چطوری االن باید رو پرونده این من نکن گفتم

 ... ریخت دش خوب اصال پروندت رو ریخت که آبشم انداختی گلدونو نبود حواست تو چه من به -
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 نشستم هیچکاری نبدو نگفتم چیزی کرد قهر بازم اتاق تو رفت شد بلند بعدم...  باشه دیگه باشه -

 گذشته به مروری خب تلویزیون جلوی

 اما بودن هم اشقع دو هر که بود معلوم کردن نامزد پیش ماه چند که پیمان بارانو کنیم دور نچندان

 نمی خودشون

 حرف با و شده چیده خواستگاری برنامه فعال و بود مهدیس عاشق کلک یاسین درمورد و دونستن

 فهمیدم من کشیدن

 یکم فقط چیهی که منم کردن ازدواج هم بردیا نگینو اینکه بعدی مسئله و نیست میل بی مهدیسم

 یک به دارم شک

 کنم فکر سپ دادم ازمایش اطمینان برای اما کنم می فکر اشتباه همیشه مثل دونم می اما چیزی

 شک چی برای فهمیدید

 خانم شما خوام می معذرت مخان سالم -!  بفرمایید الو: برداشتم اومد در زنگ به تلفن گوشی کردم

 هستید؟ کوروشی یسنا

 بودید؟ داده شماره ازمایشگاه به شما -...  بفرمایید بله -

 کنارم بود ادهد رو شماره امیر واقع در اومد امیرم پای صدای...  درسته بله بله:گفتم استرس با

 حامله شما باشه مبارک:گفت بود تلفن پشته که زنی نشست

 کردم قطع رو گوشی...  فظخداحا -...  خدافظ ممنون...بیاید آزمایش گرفتن رایب فردا هستید

 شد؟ چی:گفت باال نداخت ابروهاشو امیر امیر سمته برگشتم

 ؟...امیر -

 شده؟ چی جونم -

 عجبت اول امیر.. . بابا تو و میشم مامان دارم من:گفتم کشیدم جیغی شد بلند سریع اونم باال پریدم

 زمینو دنیا.. . کشیدم می جیغ خنده با چرخوند و گرفت وشش آغ تو منو و جلو اومد خندید بعد کرد

 به من مرد کردم پیدا بم قل درون از بلکه آسمان از نه زمین نه از را تو من اما بود یکی اسمانش

 من گفتم تو

 مرا قلب دکلی هک حال قلبت دیار از مند قدرت ای ملکه هستم ملکه همیشه من نرود یادت هستم ملکه

 خوش کردی پیدا

 این...دارین هم خروج امکان هستی زندانی دیگر حال بودم منتظرت من بم قل بزرگ قصر به آمدی

 داد بلند من بدان را

 های کاستی کمو با البته شد تمون داستانم این:  نویسنده سخن...  همیشه برای دارم دوست زنم می

 کنم می سعی اولمه قلم اینکه برای بزارید اونم زیاد
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 واسه بودم گذاشته منتظرشون که دوستانی همه از همینجا از من کنم جبران بعدی های رمان در

 پوزش و معذرت ادامه

 داد می بهم رمان ادامه تو که هایی دلگرمی خاطر به ممنونم هم نصیری هلیا دوستم از خوام می

 که دوستایی از همچنین

 فقط شده فتهگ چیزی گروهی یا اجتماع هر به اگر رمان ینا تو دیگه چیزه یک و کردن می همراهیم

 و بوده شوخی قصد

 و بوده هنیذ نوشتم که هایی مکان تمام من و خوام می معذرت من شده اگر نداشته منظوری هیچی

 اگر و نیست واقعی

 بازم بوده یذهن همش گفتم که همینطور چون نبوده من تقصیر کردم اشتباه هم رسوم آداب درمورد

 از ممنون

 یک میشه رتپ حواسش دیگه آدمه چون خوام می عذر واقعا داشتم تایپی اشتباه اگر...همراهیتون

 دفعه

 پایان

 ممنونم همراهیتون از بازم کردم تموم قبل ماه چند رو رمان ین من عزیزم دوستای

 NaFaS.A اشرافی.کوثر 23/12/95

 دانلود جدیدترین رمان ها در یک رمان تجربه کنید


