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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان يک سايت در کتاب اين

www.1roman.ir 

 

 :خالصه

 شروع زلزله مهراد مرگ خبر جلد این در اما کرد درمانی شیمی به اقدام مهراد درجلد

 . زند می را

 قبل ولی زند می خودکشی به دست متین که شود می کشیده جایی به مشکل این

 .کند می جلوگیری کارش از صدایی بکشد، گشر  روی را رگ که این از

 

 متين

 

 قرمز نفرین رمان دانلود

 دانلود رمان فاجعه ی پاییز

 

 تلخ مثلث رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D9%84%D8%AE/
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 مهراد بخاطر دستي دستي نکنه کردم، غلط خدايا نمرده؟ مگه مهراد؟ صداي! جانم؟

 !نه واي کشتم؟ رو خودم

 من جاي هيچ و نبود روش خوني هيچ اما انداختم بود دستم توي که تيغ به نگاهي

 !نبود زخمي هم

 چيه؟ علتش شنوم؟مي رو مهراد صداي من چرا چي؟ يعني

ا  کردم غلط خودش؟ با ببره منو بشه بلند قبرش تو از نکنه  من گفت خري کدوم اصال

 !کرده غلط گفته هرکي دارم؟ کردن خودکشي جرعت

 شونم روي دستي که شستم و کشيدم دست مهراد قبر روي و برداشتم گالب دوباره

 برم خواستم شدم بلند جام از و زدم پس رو طرف دست گريونم هايچشم با نشست

 ست؟ زنده چطور مهراد اما! گمنمي دروغ ديدم رو مهراد من! ديدم رو مهراد يهو که

 هم پالتو يه بود سرش کاله يه مويي هيچ بدون صورتي با رومه؟ روبه االن مهراد

 !بود پوشيده

ا ! بينم؟مي چي من خدا واي! بودمش نديده تيپ اين با وقتهيچ  ست؟ زنده واقعا

 نمرده؟ نييع

 خودم به پالسيده، و موبي مهراد از چک دوتا خوردن با که بودم رفته شوک توي

 !اومدم

 :گفتم و بهش انداختم رو اشکيم نگاه

 اي؟زنده چجوري تو آخه تو؟ -

 :گفت و کرد نگاهم مهربون
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 .ببينمت جورياين خوامنمي. بريم بيا ميگم، بهت خونه بريم مفصله، اشقضيه -

 :گفتم و کردم برخورد تند اومد، قبره از يادم يهو

 اسحاقي مهراد نيست؟هان؟ تو مال قبر اين مگه اي؟زنده االن که مردي چجوري تو -

 !کردي؟ تو که بود کاري چه اين مهراد بشناسمش؟ بگو کيه؟

 :گفت نااميدانه و داد تکون سري

 .زنممي يخ دارم خونت، بريم بايد قبلش اما ميدم، توضيح بهت -

 :گفت داد با که سرش تو زدم يکي

 .کردم درماني شيمي مثال الدنگ داره درد آي -

 :گفتم و کردم نگاهش متاسف چيز، همه اومد يادم

 .شدي اشکام تمام مسبب که تويي الدنگ -

 :گفت و کرد بغلم باخنده

 !پسرخاله؟ شدي شاعر زود چه اوه -

 :گفتم و کردم نگاهش بد خيلي

 .بدم ادامه نذاشت شد رفتمپيش مانع يکي بودم، -

 اومده، بيرون قبر تو از تازه انگار ميت، عينه بود سرد گرفتم، دستم تو ودستش

 حرف به کرد شروع اشزدهغم هايچشم با و نشست قبر کنار رفت و کرد ول ودستم

 :زدن
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 تا کردي فدا وخودت تو تويي، من بودن زنده دليل کنم،نمي فراموشت جان حسين -

 ببخشي اميدوارم نيازمندان، به ميدم خيرات خاطرت به و نميره يادم بمونم، لمسا من

 خودت فاميل و اسم و کنممي عوض وقبرت سنگ فرداهم دارم، دوست داداش، منو

 .ببيننت همه تا روش زنممي رو

 :گفتم و کردم نگاه کردمي گريه داشت االن که مهرادي به تعجب با

 کيه؟ ديگه حسين! حسين؟ -

 :گفت و کرد پاک واشکاش

 امروحيه منم کردن اميد قطع ازش دکترها داشت، سرطان من مثل هم حسين-

 .شدم دوست باهاش بود، شده عوض

 که شد بلند جاش از شد تموم وقتي فاتحه، خوندن به کرد شروع ناراحتي و عجز با

 کرد ها و زد لبخندي مهراد، چشمام از بود شده سرازير اشک. کشيدم گونم به دستي

 :گفت و

 پيدا آمادگي يکم من خونت بريم زودتر پس! سرده هوا چقدر پاييزه اول بيني،مي -

 .خودمون خونه بريم باز تا کنم

 ماشين، طرف به رفتيم و شديم خارج زهرا بهشت از هم با و زدم مهرادکشي لبخند

 :گفتم بعد و افتادم راه به و شدم سوار

 کرد؟ تو فداي وخودش اون گفتي تو مهراد -

 :گفت حوصلهبي

 .ميدم توضيح بهت خونه بريم باشه جورايي،يه آره -
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 ناراحت تا نزدم اضافي زر کردم، رو کار اين منم و شم خفه گفت عاقالنه و زيبا خيلي

 .نشه

 مهراد داخل، رفتيم و کليد با کردم باز رو در رسيديم وقتي بود، سکوت فقط راه ادامه

 که تخت رو کرد ولو وخودش و تخت طرف رفت راستيک و درآورد وکفشاش

 :گفتم و بهش زدم زل اخمو جورهمون

 .منتظرم من -

 :گفت تفاوتبي

 .بکپ بگير بيا هستي؟ چي منتظر -

 :گفتم و زدم پوزخندي و دادم تکون سري

 .شمام توضيحات منتظر -

 :گفت بعد و بود کرده خوش جا لبش کنج لبخندي

 .نميگم بهت هيچي نخوابم تا نچ، -

 :گفتم و دادم تکون سري

 .کنممي بيدارت 5 ساعت بخواب، راحت باشه -

 با خوابيد، گرفت و کشيد سرش به و برداشت شالي کمد تو از و کشيد پوفي مهراد

 .بودم نديده زشتي اين به پسر سفيد و صاف صورتي و مو بدون کله اون

*** 

 مهراد
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 :گفت خوشحالي با حسين

 شدي؟ خوب گذره؟مي شخو بهت مهراد -

 عجيبي احساس کردم؛مي سير ايديگه عالم توي انگار کردممي نگاهش لبخند با

 :گفتم حسين به رو بعد و داشتم

 ...باعث ببخش شدي؟ چي تو خوبم، من آره -

 :گفت اخم با و بدم ادامه نذاشت

 همه يبينمي خوبيه، جاي خيلي جام، بهترين االن من نزن، وحرف اين وقتهيچ -

 !خواممي چي خدا از من ديگه داره، آب داره گل درخته، سبزه جاش

 :گفتم و شدن اشکي دوباره چشمام

 !دارم؟ وجدان عذاب چرا دونمنمي آخه -

 :گفت و کرد نگام مهربون

ا  -  دونيمي نکن، فکر کني ازدواج باهاش خوايمي که دختري اون جز هيچي به اصال

 شه؟مي کامل نتايما نصف ،کني ازدواج وقتي

 :گفتم لبم، کنج لبخندي و دادم تکون سري

 .مونممي عاشقشم و دونممي آره -

 :گفت و زد دوبار و کشيد پشتم به و گذاشت امشانه روي دستي

 .يار ديدار بري بايد که پاشو هم حاال برنجه، ازت نذار -
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 :گفتم متعجب

 يار؟ ديدار -

 محض تاريکي به هاگل و هادرخت سبزي تمام يهو بگه، چيزي تا کرد باز ودهنش

 هايعرق بودم گذاشته سرم تو که شالي با و کردم باز رو چشمام محکم شدن، تبديل

 بخورم، چيزي يه تا آشپزخونه داخل رفتم و شدم بلند جام از کردم، پاک رو پيشونيم

ا  خواب اون ديدن با  ازدواج راييکا با اگه نکنه چي؟ يعني بود، داشته برم ترس واقعا

 .ديگه منحرفم خخ! کنم تحمل رو النا بايد نکنم

 رو هاميـوه داريم؟ چي اينجا خوب داخل، رفتم کمر تا و کردم باز رو يخچال در

 ميوه و کردم روشنش نشستم تلوزيون روي به رو رفتم راحـت خيلي و برداشتم

 :کشيد داد گراز عين متين يهـو که لونبوندممي

 .بدي توضيح بهم بايد پاشو ديوونه، هوي -

 :گفتم خونسرد خيلي طرفش برگشتم که کنننمي ولمون اينجاهم! اه

 ...ولي گممي بهت باشه -

 :گفت و کرد قطع وحرفم

 !بردي سر وحوصلم ديگه بزن زر د نداريم، اگر و اما و ولي -

 :گفتم و کردم وار مظلوم ولحنم

 .گشنمه من آخه -

 پيتزا برامون تا پيتزاتک، زد زنگ و برداشت وشيشگو رفت و داد تکون حرص از سري

 .بوديم نخورده هيچي کدوممونهيچ بياره
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 :گفت و کرد خاموش رو تلوزيون و نشست کنارم اومد داد سفارش وقتي

 .بده توضيح برام بيارن، رو پيتزاها که وقتي تا -

 :گفت اشبرادرانه لبخند با که گفتم چشمي

 .گلم داداش بال بي -

 .دادن تـوضيـح به کردم شروع

 

 يه سرطانش اما داشت سرطان اونم خودم، هايسال و سن هم پسري علوي حسين -

 اونم رفتممي درماني شيمي براي من که هاييموقع بود؛ وخيم شديد بود، ديگه نوع

 من نه گفت پرسيدم ازش وقتي اما باشه دکتر دستيار شايد کردممي فکر اولش بود،

 تونستممي من و بود افسرده خيلي حسين! اينجام هم همين خاطربه دارم، سرطان

 حتي ترسيدمي داشت، عرق دستاش هميشه. ببينم حرکاتش تمام توي واين

 باهاش درماني، شيمي رفتممي که وقتي چند توي کرد، غش ترس از هم چندباري

ا  تو که بهش گفتممي رفتممي راه زدم،مي حرف  گريه که مرد نترس، ميشي خوب حتما

 رو مادر و پدر نبودن حسرت وقتي مهرادجان گفت فقط جوابم در حسين اما کنهنمي

 سرپرستيت براي کسهيچ و شدن فوت پدرومادرت بچگي از بفهمي وقتي بخوري،

 بوده مونده دلش رو چيزها خيلي حسرت گفتمي بهم شه؛مي همين نکنن قبولت

 غم، بوده مونده دلش روي جا يک نهمشو بگه، کسي به رو هااين نتونسته اما

 .شد بزرگ کم کم ناراحتي

 :گفت بهم حسين
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 کوچيکي از من ميگم، چي من بفهمي نکشيدي رو مادر و پدر دوري درد تو مهراد »

 «خودم تو ريختم وهمشون خوردم، غصه امگذشته ياد به همش شدم بزرگ جورياين

ا  اما کنممي درکش گفتم بهش منم  شيمي واسه رفتم من که يروز همون دقيقا

 که منم خودم واسه کنم پيدا کليه بايد خرابن، هامکليه داد اخطار بهم دکتر درماني،

ا  اونم گفت بهم حسين که کجا، از دونستمنمي  و داره درماني شيمي روز همون دقيقا

 رو دکتر منو هايحرف حسين خودم، مثل بده انجام بايد که درمانيه شيمي آخرين

 بشه، آماده حسين درمانيه شيمي براي تا اتاقش تو رفت دکتر که همقتيو شنيد،

 سالم ممکنه کرده جوابم دکتر درمانيمه، شيمي آخرين منم مهراد گفت بهم حسين

 اين اونم دارم ازت درخواستي يک تنها تو، مال هامکليه مردم من اگه ولي بيرون، نيام

ا  مردم من هاگ داري دوسش و مهمه برات که هرکسي جون که  شده هرطريقي به لطفا

 تو کن خاکم اونجا زهرا بهشت تهران توي کنيد، خاکم اونجا خودم سرزمين ببرين منو

 تو مال هامکليه گفت کالم يک فقط حسين اما مونيمي زنده گفتم هرچقدر خدا؛ رو

ا  ندارم، بودنم زنده به اميدي من  . بده انجام گفتم که کاري لطفا

 ازش و کاشتم گونش روي ايه*س*بو کردم، بغلش زدم، حرفاش وير  به تاييد مهر

 .کردم خداحافظي

 قبل اما اتاق، داخل بريم تا کردن آماده منم درماني، شيمي واسه بردنش سريع

 و شد باال به حسين هللا رسول محمد هللا اال اله ال صداي بشم اتاق وارد ازاينکه

 باورت شد؟چي دونيمي اومدم بهوش که يوقت اما اتاق داخل بردن منو زد، فريادي

 .پيوست پدرش و مادر به باالخره عزيزم دوست! مرد حسين متين؟ شهمي

 دلم خيلي بود، شده حسين تنگ دلم صدايي هيچبي ريختنمي هامگونه روي اشکام

 .سوخت براش
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 :دادم ادامـه بينشون هايهـق هـق و اشکيم هايچشـم با

 .بودن زده پيوند من براي وهاشهکلي و بود مرده حسين -

 به پا کردمي گريه اونم دادم، نشون رو عمل جاي اون متين، به و باال کشيدم ولباسم

 من براي که کسي بود نيافته نجان خودش اما بود داده نجاتم که کسي بخاطر پام،

 که رمندا چيزي هيچ فداکاري اين قبال در من و کرد فداکاري برام بود، ارزشمند خيلي

 من به بود داده شناسنامشم ،بزنم خودش نام به وقبرش سنگ تونممي اينکه جز بدم

 .هايييادگاري سري يه با

 :دادم ادامه

ا  مردم، که کنم بازي نقش نکنين شک اينکه براي شدم مجبور -  باهامون دکتر واقعا

 اتاقي توي مبردن و مردم من بود گفته اقاصالح به درماني شيمي از بعد کرد همکاري

 بدنم توي خون جريان چندلحظه واسه که جوري کردن بسته محکم رو پام و دست

 اون که بگم بايد ديدين حالت اون تو منو و اومدين شما لحظه اون و بود شده قطع

 و کردين گريه چقدر شما که داد توضيح برام دکتر رو اينا و بودم بيهوش من لحظه

 برداشتم صالح اقا خونه از يواشکي ووسايالم اون از بعد دارين دوستم چقدر که گفت

 .هسـتم شـما کنـار االنم و ايران برگشتم دکتر معاينه اخرين از بعد و

 اومـد و کـرد حساب رو پيتـزاها پول و رفت و شد بلند جاش از مـتـيـن و خورد در زنگ

ا  آشپزخونه تو بريم تا زد صدام  وپيتزام نشستم صندلي روي رفتم بخوريم، ناهار مثال

! نخوردم هيچي چندساله انگار کردم، خوردن به شروع ولع با و خودم سمت کشيدم

 اون با و دماغم تو رفت پيتزا دهن، جاي به که دستم زير زد متين يهو خوردن موقع

 .دارين حـق شد؟ بد پيتزا از دلتون فهميدين؟ خخ شد، يکي دماغم توي فينپيلياي
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 بود دماغم اونجاي که پيتزايي محکم کرد باز ودهنش تا ردک خنديدن به شروع متين

 با و داد قورت وهمش نشه خفه تا کرد جويدن به شروع که دهنش تو انداختم رو

 :گفت خشم

 .خوردم وهمش! ديوونه بيشعوري خيلي -

 :گفتم خنده با آورد باال سينک تو رفت حرفش ازين بعد و

 ماني؟پشي آرد باز که کاري کند عاقل چرا -

 :گفت و شست ودهنش

 خرابش زدي که هردوتامون به بدم حال يکم گفتم بودم، نکردهشيطوني وقته خيلي -

 .کردي

 :گفتم و کردم باز ونيشم

 کردي؟ چه ماريا با ببينم بگو فقط جاشونن سره هنوز هامخنده نترس -

 :گفت و کشيد پوفـي

 .اجازتون با خواستگاريش برم خواممي -

 :فتمگ تعجب با

 !زني؟مي الف داري يا واقعا؟ -

 :گفت و کرد باز ونيشش

 .خواستگاريش برم گفتم ديگه خواد،مي منو اونم عالقمه، مورد کيس -

 :گفتم باخنده
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 .شده بابام ننه تنگ بدجور دلم خونمون بريم پاشو ببند، ونيشت ديوونه، -

 :گفت که ديدممي چشماش عمق تو وناراحتي

 انداختي؟ نگاه قيافتم و ريخت به ولي -

 :گفتم بدم اهميت حرفش به اينکه بدون

 .نداره مو بدنم جاي هيچ و شدم الغر فقط نيست، چيزي -

 :گفت و زد نيشخندي

 !هـاشهنمي باورش ببينتت مامانت شدي، مو بدون هايمارمولک شبيه -

 :گفتم تفاوتبي

 .کنممي شکر بارهزار  روزي رو خدا شدم، خوب کههمين نيست؟ مهم برام -

 :گفت و زد لبخندي

 !ميدي بو خيلي برو حموم يه حداقل ميارم، لباس برات -

 :گفتم کـشـداري خنده با

 .چـشم روي بـه اي -

 :گفتم و شدم بلند جام از و کردم پاک ودهنم

 .حوله با بيار برام لباس حموم، ميرم -

 و اتاق داخل رفتم آشغال؛ سطل تو انداخت رو پيتزاها جعبه اون و شدم رد کنارش از

 رو آب شير و درآوردم ولباسام کردم، پام وکفشام و بستم اروم رو در شدم حمام وارد
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 مثل که جيغوم جيغ صداي با جورهمون. خودم شستن به کردم شروع کردم، باز

 :خوندممي شعر خودم براي بود شده دخترا

 داشتني دوست يديوونه -

 نري کاش دلم از

 باش ولي باش مک خواستي

 دلم خوادتمي ديوونه

 من به کارت افتهمي

 :گفتمي بيداد و داد با که اومد متين صداي يهو

 .بزن حرف کمتر دادي، فـنـا به رو آبـرومـون! خر کله هوي -

 :گفت و زد سوتي متين که بيرون اومدم و شستم وخودم سريع

 بودي؟ کرده تيغه شش وپاهات حاال تا کي از -

 :گفتم و کردم اخمي

 .کنممي خشک رو خودم تا بده رو هالباس اون تربيت،بي -

 و کردم خشک امحوله با رو خودم منم بياره، رو هالباس رفت و داد تکون سري

 .پوشيدم رو آورد برام متين که هاييلباس

 به کالهي نخورم سرما که احتياط براي اما نداشت سشوار به نيازي ديگه کچلم کله

 :گفت و زد چشمکي متين که بيرون اومدم اتاق از و شيدمک سرم

 .ابرو بدون حتي باشي دخترکش تونيمي هنوزم -
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 :گفتم و کردم ايخنده

 .شده تنگ براشون دلم اينا، مامانم خونه بريم تربيت،بي مرض، -

 :گفت و وايستاد متين يهو رفتيممي در طرف به که همونجور

 سوقاته؟ نکنه کلک؟ داري چي توشون بري؟مي چمدوناتم -

 :گفتم و دادم ابروهام به خمي

 .بيارشون اره وسايالمه، نيست سوقات -

 راه به باهم و شديم ماشين سوار و آورد و برداشت خودش با چمدونامم متين

 با وچمدونام متين و شدم پياده ماشين از سستم پاهاي با من رسيديم وقتي افتاديم،

 و بودم ناتوان هنوز دارم، برشون رسيدنمي زورم هنوز چون آورد و برداشت خودش

 .دادمي نشون خوشگل زيادي منو حدم، از بيش الغري و درازم قد درمونده،

 تصويري آيفون سمت به ودستم بودن کرده لرزيدن به شروع پاهام و دست جلو رفتم

 :شد شنيده مريم صداي لحظه چند از بعد دادم، فشار رو زنگ و بردم

 شما؟ هستين کي ؟بله -

 :گفت و زد پسم متين. کنم خودکشي بايد که نشناسه منو خودم خواهر هه

 .پاره آتيش کن باز درو خاله، پيش اومدم_

 :گفت که شنيدم وصداش و شد وارد من از جلوتر متين و شد باز تيکي صداي با در

 .پسر دارم وهوات خودم نترس بيا! مهراد بکن جون د -

 نگاه هافرش سنگ به که طورهمون و شدم بزرگمون حياط وارد در از ومآر  هايقدم با

 با داخل رفت و شد باز خان متين توسط در رسوندم، سالن در به وخودم کردم،مي
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. کنيم چه اما دارم احتياج توجهش به يکم اينجا آدمم منم انگار نه انگار چمدونام،

 سالن، داخل گذاشتم وپام وقتي ه،نيوفت تا سرم رو کشيدم بيشتر کاله داخل رفتم

 کردمي نگاه بهم مبهوت و مات و بود دستش تو تلويزيون کنترل که مريم به نگاهم

 :گفت ناباور خورد گوشم به مريم صداي که دزديدم ونگاهم سريع. افتاد

 مهـراد؟ -

 با که کردم بغل رو بابا رفتم جلو، اومدن مهـرا و بابا شدم، خوشحال صداش شنيدن با

 :گفت گريه و اشک

 .بود تنگت دلم پسرم -

 جلوم که ببوسم ودستش شدم خم کرديم، روبوسي پسري و پدر و کردمبغلش محکم

 :گفت گرفت رو

 .نبوديم فکرت به ببخشي رو ما بايد تو -

 :گفتمي گريه با که کوچولومون مريم بغل تو رفتم و بيرون اومدم بغلش از

 .ودب شده تنگ برات دلم داداشي -

 :گفتم ب**ل زير و پشتش به زدم چندتا

 .شناسمتمي من وگرنه کن، خودشيريني کم -

 :گفت و اومد بيرون بغلم از اخم با

 .نداري وکردنم بغل ارزش تو لياقت، بي -

 :گفتم خنده با که ديگه طرف برگردوند وروش ناراحت

 .درميارم دلت از ميدم جايزه بهت باشه -
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 :گفت و طرفم گشتبر  شيطوني لبخند با

 .دارم دوست خيلي من داداشم -

 نگاهم داره شوکه جورهمون ديدم. کنم احوالپرسي باهاش که مهرا طرف بردم وصورتم

 :گفتم و دادم تکون سري کنه،مي

 چطوره؟ مهرام خواهر -

 :گفت زبان لکنت با موم بدون صورت به اشاره با

 صورتت؟ رهندا مو... م چرا مهراد... مهر... تو...تو -

 که کردن نگاهم تعجب با و طرفم برگشتن عجله با بابا و مريم شد تموم حرفش وقتي

 :گفت مريم

 !اومد؟مي بدت ماله از که تو نداري مو سرته؟ کاله چرا تو مهراد نکردم، دقت من -

 :گفت و زد غمناکي لبخند بابا

 .ست خسته داداشتون بشينين ديممي توضيح بهتون -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بهشون ميدم توضيح خودم کني، خسته خودتو خوادنمي بابا -

 :گفت تعجب با مهرا

 .شده مردني الغر نيست، بازوها اون از خبري! کرده پيدا استايليم چه ماشالله -

 کله و صورت تماشاي محو تاشون هرسه آوردم در سرم از رو کاله و کشيدم پوفي

 !مامان برگردوندم، عقب به وسرم چيزي نشکست صداي با که بودن شده مومبي
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 شکم به توجه با ترسوندم، بودن افتاده مامان کنار که ايشکسته هايليوان و سيني

 پانداي يا توپ مثل االن هرچند بغلم، تو کشيدمش محکم و جلو رفتم ورقلمبيدش

 .عاشقشم مادرمه. دارم دوسش هنوزم اما بود شده فوکار کنگ

 :گفت بعد و ريخت اشک بغلم تو چندلحظه

 نداره؟ ودوريت طاقت من دل نميگي بودي؟ کجا مادر دل عزيز -

 :گفت و صورتم روي شد دقيق که کردم نگاهش شرمنده

 نداري؟ مو چرا تو مادر مهراد -

 :گفتم و زدم اشمادرانه هايمحبت به لبخندي

 .ميدم توضيح براتون بشينين -

 شکسته هايشيشه به دستي اينکه دونب ريلکس خيلي و داد تکون سري مامان

 من که کرد حلقه گردنش دور دستشم و نشست گرامي پدر کنار مبل رو رفت بزنه،

 نيستن خودشون اتاق تو ماهاست جلوي االن گرفت زود مامان و کردم ايسرفه تک

 .باشن راحت که

 با شد قرمز صورتش نشست کههمين مريم، کنار مبل رو نشست رفت هم متين

 هم مريم انداخت، مريم به نگاهي حرصي خيلي که کردم نگاه بهش بتعج

 :گفت حرص با متين که باال انداخت وابروهاش

 ...پدرت بر -

 !متين دهن تو زد رو کوسن مامان که بود نشده کامل جملش هنوز
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 بزرگ کدومشونهيچ خواهرهام نه و مادرم نه شدم، بزرگ مهدکودک تو دونممي کهمن

 .واال باش، آدم ميگن من به بعد نيستن،

 کردم شروع کردن نگام منتظر دخترها و مامان که نشستم متين کنار رفتم آروم خيلي

 :دادن توضيح به

 ...آم... چيزه اوم مامان -

 .بزن وحرفت نيستيم غريبه خانوادتيم، باش، راحت: مامان

 :دادم ادامـه و کشـيدم پوفــي

 اوقات اکثر چرا شده، چم ببينم دکتر رفتم ،نبود خوب حالم بود وقتي چند من -

. نوشت آزمايش برام دکتر، رفتم هم وقتي دارم،... و سرگيجه و نيست خوب حالم

 ...گرفتم وجوابش که بعد و دادم انجام رو هاآزمايش

 ادامه خوادنمي دلم اينکه معناي به انداختم نگاهي گرامي پدر به و کردم مکث جااين

 :گفت و داد تکون برام سري و گرفت زود اونم که بدم

 شد متوجه گرفت، رو آزمايش جواب اينکه از بعد مهراد ميدم، توضيح براتون من -

 .وخيمه و داره خون سرطان

 :گفت مامان به رو نگراني با بابا که کشيد بلند هينـي مامان بابا، حرف اين از بعد

 .نترس شده خوب االن نيست، چيزيش -

 ادامه دادن توضيح به همونجور بابا بغض، و اشک با کرد نگاه بهم و شد آروم مامان

 :گفتم مامان به که داد

 .ميده توضيح بهتون بابا اتاقم، ميرم من -
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 اتاقم راهي دست به چمدون مادرم طرف از حرکتي هيچ بدون ديدن با حرفم از بعد

ا  شدم، ا  بود، شده تنگ اينجا براي دلم شديدا  .قشنگم هايگل خصوصا

 وچمدونم و دادم هول آرومي به رو در وايستادم، اتاقم در رفتم و شدم راهرو داخل

 تابلوهاي. کردم بازش و کشيدم وزيپش تختم، روي گذاشتمش و اتاق داخل بردم

 تا گذاشتم اتاقم توي پنهاني ايقفسه توي و آوردم در توش از يکي يکي رو نقاشي

 سير دل يه ببندم ودرشون اينکه قبل نکنه؛ فوضولي و نشه خبردار ازشون کسي

ا  کردم، نگاهشون  خوش ابروهاي براي موهاش، براي دلم رو راييکا چهره خصوصا

 شد،نمي اما ببينمش نزديک از خواستمي دلم بود، شده تنگ... اون واسه فرمش،

 .ديدنشون رفتممي فردا بايد

 کردم برانداز رو هامگل ههم. وايستادم اتاقم پنجره نزديک رفتم و بستم رو قفسه در

ا   قد انقدر ماه؟ سه توي! شده بزرگ چقدر من خداي رو، عروسم اشک گل خصوصا

 آب و بودن تميز بسيار انگيزي جالب طرز به ديگم هايگل بود، شده بزرگ و کشيده

 .بدم آبشون نبود نياز بودن خورده

 وخودم جورهمون رام،تلگ تو رفتم و آوردم در جيبم تو از وگوشيم ها،گل بيخيال

 با رو آرامش احساس و گرفتم سرم زير وبالشتم و نرمم تخت رو کردم پرت محکم

 اونجا چرا اتاقم؟ اومدم االن من چرا گفتم خودم با لحظه يه کردم، لمس وجودم تمام

 و زدم پس وافکارم بيخيال، گرفتم؟ افسردگي نکنه اتاقمم؟ تو االن چرا نموندم؟

 کردم، برخورد چيزي با که رفتم بيرون اتاق از و راحتي لباس با ردمک عوض ولباسم

 بغل تو رفتم کردم حس که جام سره نشستم رفت، سياهي چندلحظه واسه چشمام

 !کسي



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

22 

 

 به رو مادرم نگران چهره با که کردم بازش آرومي به دوباره و بستم وچشمام تعجب با

 !شدم رو

 شروع و منو کشيد اشمادرانه آغوش به قبل از ترمحکم که کردم نگاهش متعجب

 :زدن حرف به کرد

 چرا نگفتي؟ بهم ودلت درد چرا! مادر دل عزيز خوبي تو چقدر پسرم، بشم فدات -

 نزدي؟ دم و کردي بغض

 .دلم عزيز پسرم نبودم؟ مادرت من مگه چرا؟

 :گفتم و کردم نگاه بهش نگران. ريختمي اشک هاي هاي کردن، گريه به کرد شروع

 همين، بخاطر و دارم دوست من نيست، خوب برات نکن، گريه توروخدا مامان -

 .بگم بهتون وحرفام که نشده

 :گفتم ميره فشار خودش به داره ديدم بدم ادامه خواستم

 شممي دوباره شدم، خوب من ببين نيست، خوب برات کن، بس توروخدا مامان -

 وهامشيطوني نکنين کرف بود شيطون و شر که هموني قبلي، مهراد همون

ا  نه کردم،فراموش  ...اصال

 :گفت و بدم ادامه نذاشت

 دوستات از باشن بايد همه. کنيم دعوت بايد رو خاندان کل بگيريم، مهموني بايد -

 .خانواده واقوام تا بگير

 .بنده فکر به تا کردنشه دعوت مهمون فکر به بنده، مادر اينم بيا، د

 :گفتم بيرون کشيدممي مامان بغل تو از وخودم که جورهمون
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 مفصل مهموني يه برگشتيم کرده وهواش بدجور دلم بريم، شمال يه اول ديگه، نه -

 .بگير

ا  که حاال  هميچنين و شدم خيسم پيرهن متوجه تازه اومدم، بيرون بغلش از کامال

 مردمک ترسيدم لحظه يه که بود اومده در نمايش به پيرهنم روي که سياهي رنگ

 لوازم اثر اينا شدم متوجه کردم بلندش رو مامان که وقتي اما باشه ريخته چشماش

 يه دستم بکشم رو مامان لپ بخوام اگه کنممي حس االنم و بوده بنده مادر آرايشي

 .تو ميره متري دوسه

 :گفتم دوباره و کردم بلند جاش از رو مامان

 .شده تنگ دريا واسه دلم شمال؟ بريم فردا همين -

 :گفت کردمي فين که جورهمون مامان

 .شمال بريم ايهفته دوسه يه کنيد جمع ووسايالتون امشب آره -

 :گفتم ورقلمبيدش شکم به متعجب

 مياد؟ دنيا به کي رادمهرم داداش مامان -

 :گفت و کشيد روش به دستي و انداخت شکمش به خاص و آروم نگاهي

 .ديگه ماه دوسه حدود -

 :گفتم و پريدم امج از خوشحالي با

 !هــورا -

 بيدار صبح تا شب و کردناش نق نق و هاشگريه بچه صداي افتاد يادم که بعـد اما

 خيلي بکنم، بايد من رو کارا اين تمام بايد اخر اينکه و شيردادنش و پاش به موندن
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 خنده با مامي که مامان شکم به زدم زل حرص با و کردم تموم رو گفتن هورا آروم

 :گفت

 .کنم فکر کشيد ته به شوقت و ذوق شد؟ چت -

 :گفتم و کردم نگاهش ناراحت

 ...و کنهمي نق نق خواد،مي شير کنه،مي گريه آخه -

 :گفت باخنده و بدم ادامه نذاشت

 .مادرشم من داري، نگهش خواينمي که تو -

 :گفتم و زدم لبخندي

 .کنمنمي فکر اينجوري من اما -

 :گفت و کرد نگاهم شيطون مامان

 .االن همين از دونيمي ووظايفت خوب چه -

 :گفتم خنده با و دادم تکون سري

ا  دارم نگه بچه بايد که بدبختم منه ميارين، فقط شما ديگه، آره -  .پرستارم من اصال

 :گفت و کرد بهم نگاهي تاسف با مامان

 کنم، دمشآ خواممي واين. شده بدتر ازخودتم داري، نگهش تو دادم ومريم همين -

 !نشدين آدمم شماها هرچند

ا   .زنهمي حرفشو راست و رک خيلي کنم،مي حال مادرم اخالق اين با کال

 :گفتم بيخيال
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 نه؟ يا شمال بريم حاال -

 :گفت و برگشت سالن سمت به تند تند

 .جونت ننه خونه برسيم ظهر تا ريم،مي صبح فردا اره -

 :گفت و کشيد هيني حرفش از بعد مامان

 .گرفتم ياد منم جون ننه گفتي مادرشوهرم به بس از! برسرت خاک -

 :گفتم و خنديدم

 تا جون ننه بگين بارم يه مادرجون و جونمامان بگي دخترا اين عين نبايد که همش -

 .نيوفتاده دهن از

 دست متين با و رفتم سرش پشت خوشحال منم بابا، کنار رفت و زد لبخندي مامان

 :گفت که خونش بره خواستمي چون دادم

 بگي؟ چيزي راييکا و راشا به خواينمي -

 :گفتم و دادم تکون سري

 بيان هم مهرا و مريم کن، هماهنگ راشا و راييکا با تو شهربازي يه بريم امشب -

 .کرده شيطوني هوس دلم گذره،مي خوش

 :گفت خنديدمي که جورهمون

 .بريم کنممي هماهنگ من! عاليه -

 :فتمگ و زدم چشمکي

 .بيار باخودت هم رو مبينا راستي آها. زنگتم منتظر شب -
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 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 بياد؟ باهامون خواهرم چرا -

 :گفتم و زدم ضايعي خيلي لبخند

 نداره؟ دل مگه شهربازي؟ بره خوادنمي اون مگه -

 :داد ادامه بعد و گفت کشداري آهان

 ديگه؟ بگو خرخودتي، -

 :گفتم بعد و کنم فظح وآرامشم کردم سعي

 از منتها خواستگاريش، بياد خوادمي و مياد خوشش مبينا از راشا هيچي، -

 .ترسهمي جنابعالي

 :گفت و کرد نگاهم خوشحالي با

 !شود چه داريم، پيش در عروسي يه پس! جان اي -

 :گفتم و سرش تو زدم

 نداري؟ غيرت ذره يه فندوقيت، مغز توسر خاک -

 :گفت باز نيش با

 کنن، درست نيستن بلد هيچي کردي، بزرگ ماماني تيش تي وخواهرات تو بابا، برو -

 .خودش واسه شده کدبانويي يه االن مبينا

 :گفتم خنده با
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 بلد که رقصم خوردمون، به دادمي سوخته رو کوکوها سوزوند،مي رو املت آره -

 برقصه؟ عروسيش تو جوريچه زاييد گاومون نيست،

 :گفت و گردنم پس زد يکي و آورد هجوم يهو که مي،کرد نگاه بهم لبخند با متين

 االن، همين از کردي درست وشوننوه و نتيجه تا توهم زنم،مي حرف راشا با بسه، -

 نداري؟ کاري ميرم ديگه من

 :گفتم و کردم مهمونش لبخندي

 بذاريم؟ چي وهاشونبچه اسم فقط نچ، -

 .رفت کرد خداحافظي اينا مامان از و ددا دست باهام کرد نثارم گمشويي يه

 کنارم و سمتم اومدن و گرفتن زود که کردم اشاره خواهرام دوتا به رو من و رفت متين

 :گفتن و کردن نگاهمون مشکوک بابا و مامان که نشستن راحتي مبل روي

 کرده؟ گل اتون برادرانه و خواهر شده؟حسچي -

 :گفتن باز نيش با مهرا و مريم

 .بچلونيمش يکم اومده ماه سه عدب آره -

 :گفت مامان

 .بدين سفارش کنم درست تونمنمي شام فقط ندارم، چلوندنتون به کاري من خب -

 :گفتم باخنده

 .مياريم خريممي شامم برگشتيم ما باشه، فدات به من که اي -

 :گفت و برگشت متعجب مامان
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 فرزندم؟ سالمتي به کجا جانم؟ -

 :گفتم خنده با که کردنمي نگام متعجب مهرام و مريم

 .هاستبچه مخصوص که جايي يه -

 :گفت بلند مريم

 !شهربـازي! يوهـو! هـورا -

 محکمم چه اتاقشون توي بابا با رفت و کرد تامون هرسه نثار الهي، بده شفا يه مامان

 .بدم پارازيت يه رفتن قبل باشه يادم بود، گرفته رو مامان دست بابا

 :گفتم هروم و مريم به رو

 .شممي حاضر من تا بکنين وکاراتون بريد باشين زود عذاب، فرشته و مرگ يفرشته -

 بلند جاش از باکالس و شيک و خانومانه خيلي مهرا اما اتاقش، تو رفت جلدي مريم

 :گفتم بره که شد

 خانومي؟ وقت يه نچايي -

 :گفت ابهت با

 .بگيرتم بياد کيي کنم رفتار خانومانه خواستم بيشعوري، خيلي -

 :گفتم و کردم ايخنده تک

 کنممي پيدا شوهر برات خودم باش فول وآشپزيت تو باره،مي ازت بودن خانوم -

 .بري زودتر

 :گفت اعتراضانه مهرا



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

29 

 

 !ما داداش از اينم بيا، د -

 مرديمي خري؟ چقدر تو بگه بياد نيست يکي آخه خب بست، درم و اتاقش تو رفت

 کردي؟ينم عوض ولباسات

 از شدن رد هنگام رفتم، اتاقم طرف به و شدم بلند جام از حوصلهبي و وار کسل خيلي

 به و در به چسبوندم وگوشم تعجب با! شنيدم صداهايي بابا و مامان اتاق در کنار

 :دادم گوش حرفاشون

 ميگي؟ وکدوم تو نکردم نگاه هيچکس به که من خودم، خوشگل زن: بابا

 به بودي زده زل سونوگرافي، برديمي منو داشتي وقتي ديروز که هموني: مامان

 .دختره

 :گفت خند تک با بابا

 .بوده پسر کردم فکر من بود؟ دختر مطمئني -

 :گفت مامان

 تيکه خودم اونوقت بنداز، نگاه دوروبرت زناي به تو ديگه بار يه فقط ها، ببين -

 .کنممي اتتيکه

 !حسوده چقدر باش، رو ما مامان! اوه اوه

 بندازي؟ ما به نگاه يه خواينمي حاال سرم، تو زدي کتابت اون با که تو خانومي: بابا

 .ندارم دوست: مامان

 .نکن ناز ديگه بيا عزيزدلم: بابا
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 از و گذاشتم کنارم اروم ودستام دوتا زمين رو نشستم همين واسه کنجکاوشدم خيلي

 :گفت مامان که کردم نگاهشون در زير

 .قهرم اتباه نچ -

 .پالسيده دوتاي ما براي اونم! هاداره حدي نازکشيدنم بابا اي: بابا

 .بوده داده يادم گرامي باباي گرفتم، ياد من چرا رو پالسيده فهميدم حاال

 .بزرگتري ازم سال هشت نرفته که يادت جوونم، هنوز من شدي، پير تو: مامان

 :داد ادامه سوز و آه با مامان بعد و

 !بندازيم آب رو همه دهن نشديم، وتمقور  قره -

 :باخنده بابا

 .ترشم قورت قره عمو بغل بيا بدو حاال جوون، شما پير، ما باشه -

 چشماي معذوريم داستان بقيه گفتن از... و نشست پاش رو بابا پيش رفت مامان

 !بگم بهتون بخوام که بينننمي ديگه بهشون زدم زل بس از منم

 داره مريم ديدم که کيه ببينم برگشتم کشه،مي نفس هدار  کنارم کسي کردم حس

 و زد دار کش لبخندي که کردم نگاه مريم به بااخم کنه،مي تماشا رو بابا و مامان

 .ش*ا*ب*ل طرف برد ساکت معناي به وانگشتش

 و اتاقش طرف دادم هولش کردم بلندش زمين روي از آروم خيلي و گرفتم ودستش

 :گفتم

 چرا؟ نشدي حاضر هنوز که تو تربيت،بي -

 :گفت و انداخت بهم گذرا نگاهي
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 برم نشد وقت ديگه ببينم نشستم کنارت منم کني،مي نگاه فيلم داري ديدم آخه -

 .بيرون واسه کنم عوض لباس

 :گفتم و کردم اخمي

 .بريم که بپوش لباس بدو -

 رو در شدن بسته صداي تا دفعه اين اتاقش داخل رفت و گفت ب**ل زير چشمي

 .نشدم کنشول نشنيدم

 رفتم و کردم باز وخودم اتاق در راحت خيال با شنيدم رو در شدن بسته صدا وقتي

 .داخل

 رنگ سفيد جذب تيشرت يه با برداشتم رنگ مشکي جين شلوار يه کمدم تو از رفتم

 کله ديدن با که کنم درست وموهام تا آينه جلوي رفتم و پوشيدم بود گرم هم که

 چاشني با همراه لبخندي باشم نداشته مو که من حيف وارفتم و شدم نچرپ مومبي

 کالهي. آقامهراد خوشتيپي هم و خوشگلي هم موبي گفتم خودم با و زدم چشمک

 هوا بود پاييز چون بخورم سرما ترسيدم بود سرد يکم هوا کشيدم سرم به و برداشتم

 و حاضر و اومدن بيرون اتاقاشون از مريم و مهرا کردم، عبور که در از باروني؛ و ابري

 حاال نبود، مانکن عين متاسفانه مريم اما هامانکن اين عين وايستادن روم به رو آماده

 :دادم پيام متين به و برداشتم وگوشيم ولش

 .شهربازي ميايم داريم مريم و مهرا منو شد؟ اوکي شهربازي سالم -

 :نوشته مديد دقيقه چند از بعد که کردم سند رو پيام

 .راييکا و راشا دنبال ميرم دارم من بياين زودتر اوکيه، -

 :گفتم دخترها روبه و جيبم داخل گذاشتم وگوشي لبخند با
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 .شد اوکي هم متين که بريم -

 و مامان اتاق در به دست پشت با بريم اينکه قبل اما رفتيم در سمت به تامون هرسه

 :شد بلند مامان صداي الفرار، و زديم بابا

 !مهـراد -

 :گفتم بلندي صداي و خنده با

 مـامان؟ جـانم -

 :گفت که شنيدم وصداش حرصي

 !جون بچه برنگردي مگه -

 به رو و چرخوندم دستم تو وماشينم سوويچ پارکينگ طرف رفتم و رفتيم بيرون در از

 :گفتم زاري حالت با ماشينم

 نفسم؟ تو بودي کجا بشه، مرگت پش مهـراد الهي -

 .شهربازي سوي به پيش و شديم ماشين رسوا

*** 

 راييکا

 

ا   گوشم به مهراد مرگ خبر وقتي از نداشتم وقته چند اين توي خودمم حوصله اصال

ا  رسيد  قرآن و کنممي گريه عشقش به خوابم،نمي هاشب کنم، تحمل نتونستم اصال

 هم بابا اما کنه خوب وحالم خواست طريقي هر از راشا بيرون، نميرم زياد خونم،مي

 هم راشا بودم؛ عصباني اوقات بيشتر همين خاطربه و دادمي گير بهم راه به راه
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 رو قضيه اون من کردمي فکر هنوزم بابا. کنه تحمل رو بابا گند اخالق اين تونستنمي

ا  باطل، خيال زهي اما رفته يادم  خودم چشماي جلوي کشتپ ومادرم اون بره يادم عمرا

 که بابا کار خاطربه داد، جون بابا پاي و دست زير خودم روي روبه ممادر  کرد، خفش

 بابا گوش تو اما گناهه گفتمي و بود مخالفش مادرم که کاري نفهميدم وکارش هنوزم

 چقدر نفهميد اما اينه، مادرت گفت و گرفت وخالم دست بعد کشت ومامانم و نرفت

ا  برام النا که کسي و کنم بغض نتونستم ترس از روزاون  مامانم خالمه، مادرمه مثال

 .نيستن شناخت قابل شباهتشون همين خاطر به و بوده همسان دوقلو

 منم دارم، سوپرايز واست شهربازي بريم امشب بود داده گير امروز که هم راشا

ا  گفتم نميام، بگم نشد روم کرد اصرار بازم اما نريم تا آوردم نچ و نه هرچقدر  و حتما

 اومده و پاريس از برگشته خواهرم رويا بيرون، برم باهاش تا مي،شم حاضر دارم االن

 و رنگ مشکي مانتوي بيخيال بگيرم، ياد ازش ميگه بهم راه به راه هم بابا خونه،

 آوري ياد با اما بود سفيد مشکي از ترکيبي شالمم مشکي شلوار يه با پوشيدم بلندي

 سريع افتاد، يادم رنگم ليمويي مانتوي همون مهراد پيش سرقرار رفتم که اولي روز

 که ستي همون و ليمويي رنگ با رو بودم پوشيده که ورنگي مشکي هايلباس و مانتو

 خوشحال ببينتت مهراد گفتمي بهم داشت يکي انگار پوشيدم، بودم مهراد با وقتي

 شتهگذ مرگش از روزه چند که امروز به تا دارم؟ وحال اين چرا دونستمنمي ميشه،

 ميل با االن اما خوردممي غذا راشا زور به پوشيدممي مشکي و بود زاري و گريه کارم

 !پوشيدم وشممي خوشگل بود گفته بهم مهراد که هاييلباس دارم خودم

 ديدم که ايستادم آماده حاضر و اومدم بيرون اتاقم از و هامکفش با برداشتم کيفمم

 !زده کرمي و زرشکي تيپ راشا

 :گفت و زد لبخندي که کردم نگاهش بباتعج
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 .داشتم احتياج تنوع به -

 سالن در نزديک بشيم، ماشين سوار بريم باهم تا گرفتم ودستش و دادم تکون سري

 .شنيدم رو بابا پرابهت صداي يهو که شديممي بود حياط در انگار که

 ريد؟مي کجا -

ا  چون کرديم اخم همزمان راشا منو ا  داد،مي گير خيلي راشا منو به بابا جديدا  گير واقعا

 :گفت خشک خيلي راشا که طرفش برگشتيم داد،مي الکي

 .نباشه تنها ميرم باهاش منم بگيره چيزي خوادمي -

 :گفت رسمي خيلي بابا

 .بشنوم خوامنمي دروغم درضمن نذاشتم کم چيزي براتون من فراهمه، چيزش همه -

 :فتمگ زودتر خودم که بگه چيزي خواست راشا

 .کنين فراهم برام واون تونيننمي هم شما که دارم الزم چيزي -

 :گفت سرد خيلي و زد پوزخندي بابا

 !من نه بگيري شوهرت از دادم شوهرت وقتي بايد واون -

 :گفتم و کشيدم هم توي واخمام

 .نداشتم زندگيم تو که چيزيه تنها پدري محبت -

 حرفاش، سرماي از زدم يخ من کردم سح لحظه يه که زد حرفشو سرد جوري بابا

 :بشنوم پدري چنين زبون از نداشتم دوست وقتهيچ که حرفي
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 ميدم خرج به اونجا وپدريم محبت خواستگاريته فرداشب! خواي؟مي پدري محبت -

 .هوا بره نشه دود تا

 :گفت اخم با راشا

 خواستگار؟ جـنــاب هست کي -

 :گفت کوتاه خيلي برد هم توي وهاشهسگرم بابا که گفت کشيده کمي رو جناب

 .باش زدنت حرف مراقب پسر، نداره ربطي تو به -

 :گفت بودم نديده ازش حالبه تا که عصبانيتي با راشا

 .بشنوم دربارش چيزي خوامنمي کنسله، خواستگاري -

 اين اما نميدونم هيچوقت رو مياد خاستگار برام وقتي رو راشا غيرت انقدر دليل

 بابا بود؛ انداخته ترس به رو راشا منو که بود کرده روشن رو خطري زنگ برام خاستگار

 :گفت

 .نشنوم ازت هيچي بله کلمه جز رائيکا تو و خاستگاريه فرداشب-

 :گفت و زد پوزخندي بعد

 .داشتين تشريف بيرون بفرماييد-

 بيرون در از راشا با زهرماره؟ برج من پدر اما دارن مهربوني پدرهاي همه چرا خدايا

 :گفت اخم با و طرفم برگشت راشا يهو که رفتيم من ماشين سمت به و اومديم

 !کشمتمي خودم باشه مثبت جوابت اگه-

 :گفتم و دستش دادم سوويچو و کردم باز ماشينمو در متعجب
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 آخه؟ چرا-

 :گفت و کرد داشت که اخمي چاشني لبخندي

 .بدي مثبت جواب اون به بايد داري ديگه خاستگاره يه-

 :گفتم و بستم رو در و صندلي روي نشستم متعجب

 کيه؟ داماد بگي نميخواي-

 :گفت و زد لبخندي

 .فهميمي زودي به-

 :بخونه رو آهنگش گذاشتم کردم روشنش و ماشين ضبط سمت بردم دست

 ميدم دست از تورو دونستممي

 ميدم پس خودت به رو عکسا اين روز يه

 کردم بد خودم به دونستممي

 کردم عادت بهت آروم آروم گها

 هواتو داره که کيه باتو بگو

 ديونگياتو و نبينه اگه ميميره

 کنارم ميموني بگو دارم تورو که حاال

 ميارم دست به تورو دل عشقم ميبيني روزي يه

 چشمات تو عشقتو من ميبينم

 حرفات اون چيشده کن آرومم بيا
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 بستيم بهم دل اينجا باهم که ما

 هستيم آخرش تا يمداد قول که ما

 پيشم نباشي که تو ميشم تنها

 برميگردي که بگو دلسردي ازم نگو

 واسم عزيزي آخه حساسم روت اگه من

 .احساسم بي که نگو عشقم پاي به بذار

 جلب خودش به رو راشا توجه که چشمام از ريخت اشکي قطره آهنگ، شدن تموم با

 :گفت متعجب راشا و کرد

 کنه؟مي گريه چرا خواهرگلم -

 :گفتم و کردم فيني

 .گرفت دلم افتادم کسي ياد فقط نيست، چيزي -

 :گفت و زد برادرانه لبخندي

 ريزي؟مي اشک اينجوري مهراد واسه -

 :گفت و کرد آروم ايخنده که پايين انداختم وسرم

 .دونستيمنمي ما و بوده گير هم ما خواهر دل بگو پس -

 :گفت که زدم لبخندي

 تنهاتون کنممي سعي بشه خوشحال خواهرکم امشب نترس شت،دا دوست اونم-

 .بذارم
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 :گفتم و باال انداختم وابروهام متعجب

 کي؟ و من بذاري؟ تنهامون -

 :گفت و داد تکون سري

 .بمــاند -

 و شديم پياده ماشين از هردوتامون کرد پارک جا يه و داشت نگه رو ماشين

 به باهم بدزده، وگلم داداش خوادمي يکي انگار کرديم قفل هم دست تو ودستامون

 که منم راشا شونه رو گذاشت دست يکي ناگهاني که رفتيم شهربازي در سمت

 دختر دوتا و متين آقا با که عقب برگشتيم راشا منو متعجب! فهميدم بودم کنارش

 !شدم رو روبه شناختمشوننمي که

 نگاه متين به خوشحالي و تعجب و ترس با راشا

 !نفهميدم رو بود نمايان صورتش در که چيزي همهاين مفهوم من و کردمي

 :گفتم متين آقا به رو

 ...جا متين سالم -

 :گفت اخم با و بگم وحرفم ادامه نذاشت متين کناره دختره اون

 !متين آقا -

 :گفت و زد دختره روي به لبخندي متين که متين آقا گفتم و زدم لبخندي

 .بگين بهم کرد اذيتتون اگه آيندمه، همسره  امثال ايشون ببخشيد خانوم رائيکا -

 :گفت و متين سر تو زد دختره
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 .بيشعوري خيلي -

 و طرفش برگشت اخم با کرد، جورياين متين با دختره اين ديد وقتي دومي دختر اون

 :گفت

 !ببينيش اگه داره خواهرم يه متين مارياجان -

 !مسرآيندشهه ماريا دختره اون و بود متين خواهر پس

 :گفت و کرد نگاهم دلهره و حسرت با و طرفم برگشت متين خواهر

 .سالم ببخشيد -

 خواهر غرق راشا! بود عجيب برام رفتارش اين که پايين انداخت آروم خيلي وسرش

 .کرد جمع وخودش زدم پهلوش به که ايسقلمه با بود شده متين

ا   و کردم دستي پيش همين واسه. ميدمفهنمي رو راشا عاديه غير رفتارهاي علت اصال

 :گفتم متين به رو

 .کنيد معرفي بهم رو ماها ميشه اگه متين، آقا ببخشيد -

 :گفت و زد لبخندي

ا، بله بله -  .االن حتما

 متين متين؛ خواهر به بود زده زل محوي و مليحي لبخند با چون کردم اخم راشا به

 :گفت و کرد چپش سمت دختر به اشاره

 :داد ادامه و کرد ماريا به رو بعد بنده؛ خواهر هستن مبيناجان ايشون -

 .جان ماريا آيندمه، همسر ايشونم -
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 !اومد يادم رو ماريا يهو که کرد معرفي اونا به رو دوتا ما بعد و

 :گفتم ماريا به رو باتعجب

 ...که هموني ماريا، همون تو ببينم وايسا -

 متعجب که گرفتم ماريا روبه و بيرون کشيدم کيفم تو از وکارتش بدم ادامه نتونستم

 :گفت

 .نشناختمت معذرت تويي؟ راييکا عه -

 :گفتم و دادم دست باهاش وزدم لبخندي

 .بود رفته يادم منم عزيزم، خواهش -

 :گفتم و گرفتم مبينا همون متين خواهر طرف ودستم بعد

 .عزيزم خوشبختم هم شما آشنايي از -

ا ! گرفت سردش دستاي تو وستمد حسرت با و زد لبخندي  انقدر شدنمي باورم اصال

 .دستاش بود سرد

 :گفت راشا که شد، خوشحال مبينا لحظه چند واسه

 هستين؟ خوب خانوم مبينا -

 :گفت و انداخت پايين رو سرش داداشش اجبار با و زد محجوبي لبخند مبينا

 راشا؟ آقا هستين خوب شما خداروشکر، بله -

 !شناسنمي رو همديگه که اينا جانم؟
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ا  من و کردمي اشاره متين به ابرو و چشم با راشا  راشا به هم متين نبودم؛ باغ تو اصال

. پسر يه با افتاد دختر دوتا به نگاهم يهو که ابرو و چشم با البته کردمي التماس

 باهاش آشنايي حس اما بود الغر اينکه با پسره اما چندبود سالشون و سن دونمنمي

 که بود سرش کاله يه نبود معلوم صورتش پسره ما، طرف اومدنمي داشتن! تمداش

 .خنديدنمي و زدنمي حرف باهاش دختر دوتا اون بود گرفته وديدم جلوي

 حدود ديگه يکي اون اما خوردمي هاساله پانزده به سنشون يکيشون دخترا اون

 احساس ولي نديدم وچهرش هنوز که پسري اما و خوردمي يک و بيست يا بيست

 واسه شناختمش،مي انگار داشتم، ايديگه حس يه دلتنگشم؛ عمره يه کردممي

 مهراد اون که بگم کنم راحت وخودم و ببينم وچهرش زودتر داشتم دوست همين

ا  اينکه باوجود حتي نيست  هستن؟ کي دخترا اون اما باشه، مهراد فرضا

 دروغ يه اون نمرده، من مهراد و مهراده اون که کردممي تلقين خودم با چرا دونمنمي

  :کشيد فرياد چيزي يه وجودم عميق دره از درونم ته از چيزي يه اما بوده

 .نکن باورش مرده، مهراد -

 کنم، گوش حرفش به خواستمنمي. داشت خاصي دگرگونيه حالم شد؟چي دونمنمي

! نديدم وچهرش هنوز که نم اما نکنم باورش رو مهراد زد فرياد درونم که چيزي به

 .کنم فرار مزخرفمم افکار اين دست از تا ديدممي بايد

 اما هردوتاشونه پيشونيه رو عرقي کردم احساس که انداختم راشا و متين به نگاهي

 !سرده هوا که االن چرا؟

 !شممي ديوونه دارم خدايا چرا؟ بودن؟ مضطرب دو اين چرا
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 به شروع قلبم جلو، اومدن دخترا. رسيدن ما به فرن سه اون که زدم پس وپوچم افکار

 يه مثل قلبم! دارم تب کردممي حس شايدم يا کردم تب شد؛ گرمم کرد؛ تاپ تاپ

 کشهمي عميق نفس داره و نشسته جايي و شده خسته پرواز از تازه که گنجشک

 .بود رفته باال قلبم تپش زد،مي تند کرد،مي تاالپ تاالپ

 برام که پسرکي به شدم خيره گذاشتم راشا دست تو ودستم فتم،بيو پس خواستممي

 .داشتم دوسش غريبانه کردم،مي دوري ازش غريبانه اما بود آشنا

 !شدم چشمش تو چشم که جوري گرفت باال وسرش پسره

 !بود مهراد

 !نيست کردني باور اين

*** 

 مهراد

 

 کردممي حرکت متين متس به گفتيم،مي وري دري گرامي خواهران با که جورهمون

 وصورتم راييکا خواستمنمي بودم، گرفته پايين وسرم هنوز. بهشون رسيدم اينکه تا

 دور از اشزدهغم و مهربون چشماي. نداشتم وچشماش توي درد تحمل ببينه،

 بود، تنگ واسش دلم بود، لرزونده بار هزارمين براي ودلم و بود داده سر غوغايي

 سال ده اندازه ثانيه يک عاشق يه براي اما گذرهنمي بيشتر روز نجپ يا چهار درسته

 اينکه از کردن احوالپرسي و دادن دست ماريا و مبينا با مريم و مهرا کشه؛مي طول

 تپيد،مي تند قلبم بدنم، بود شده داغ گرفتم، گر کردممي احساس بود کنارم در راييکا
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 گرفتم باال وسرم همين بخاطر. کنه رسوا ههم جلوي منو قرارمبي قلب اين ترسيدممي

 .شدم رو روبه رائيکا شوکه نگاه با که

 گفتم چي! بود آغوش هم شوکه نگاهي با حاال مهربونش نگاه حسرتش، از پر نگاه

 شم؟مي مغز خل اوقات، گاهي چرا نفهميدم خودمم خخ

 اما و هستم رشونکنا در اينکه از کردم خوشحالي ابراز و دادم دست راشا و متين روبه

 وجودمون به رو نگراني و ترس دادمي انجام حرکتي هر با که رائيکايي به رسيممي

 و گرفت نگراني با ودستش محکم راشا و گرفت رو راشا دست رائيکا کرد،مي اضافه

 :گفت

 خواهرکم؟ شدهچي عزيزم؟ رائيکا -

 يا و بگيرم دستام تو ودستش بار يه موندم دل به حسرت طرف يه از اما بودم نگرانش

 .بدم فشارش بغلم تو

ا  و چيشد؟ نفهميدم يهو و کرد نگاهم ناباور افتاد اشسرشونه از کيفش  چطور اصال

 !شد؟

 براي دلم کرد؛ کردن گريه به شروع آروم خيلي بغلم، تو انداخت وخودش جهش يه با

 ريختنمي چشمش گوشه از مرواريدي مثل که هايياشک واسه صداشبي هايگريه

 عاشقش من بگم جرعت به بايد بود، شده تنگ رفتنمي وري هر به هرکدوم و پايين

 .رسيدم عشقم به رسيدم بهش کردم احساس حاال و بودم

 روي وسرش و بود کرده حلقه کمرم دور ودستاش اونم کمرش، دور انداختم ودستم

 بغلم، تو دادممي شارشف منم کردمي برطرف ودلتنگيش آروم و بود گذاشته امسينه

 که انداختم بهشون آروم نگاهي دارم؛ مزاحم خر کره چندتا اومد يادم لحظه يه اما
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 مبينا به و انداختم باال ابرويي که کردمي نگاهم خشم با و کرد مشت ودستاش راشا

 :کرد اشاره و زد محوي لبخند که کردم اشاره

 برم؟ باهاش تونممي -

 و رفت مبينا سمت به و شد خر زود راشا برادر که دادم نتکو بله معناي به سري

 .زدن جيم نامحسوس خيلي

 االن و شده کنده مبينا شر که بود خوشحال طرفم يه از اما بود شده قفل فکش متين

 زد جيم ماريا با هم متين بود، فکرم تو که جورهمون بگرده، بره ماريا با راحت تونهمي

 ما که آوردندرمي شکلک واسم هرکدوم که قشنگم واهرايخ دوتا و ما بوديم مونده و

 فروشي بستني سمت به اونا و شد حل چيز همه اخم يه با اما گيم،مي مامان به

 و کشيد عميقي نفس رائيکا عشقم؛ وموندم من حاال اما و کنن مرگ بستني تا رفتن

 :گفتم وارزمزمه ب**ل زير که بيرون بياد بغلم از خواست

 .من بشم خانومم نازک لد فداي -

 بسته و باز اطمينان با چندبار وچشماش و زد روم به لبخندي که شنيد وحرفم انگار

ا  تا کرد  .کنارشم االن که هستم من اين ببينه واقعا

 :زدم ب**ل وارزمزمه دوباره و زدم روش به لبخندي

 .بود شده تنگ برات دلم -

 چشمش گوشه از دوباره اشکي قطره که بشنوه رو جمله همين بود منتظر انگار

 .نده ادامه کردنش گريه به تا بيارم ابرو به خم شد باعث و شد سرازير

 :گفت و کرد ايخنده اشکاش وسط ديد، واخمام وقتي رائيکا
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 .ببينم ندارم دوست چون نکن، گريه وقتهيچ -

 :گفت راييکا يهو که شد باز بناگوش تا نيشم

 وکسي اون ولي کنارمي اينجا تو االن اخه شهنمي باورم من اي؟زنده چطور تو مهراد -

 ...دفنش که

 و زدم لبانش بر سکوتي مهر و ش*ا*ب*ل روي گذاشتم ودستام بده، ادامه نذاشتم

 :گفتم

ا  هيش، -  .بگذرونيم خوش بريم بايد االن اما ميدم، توضيح بعدا

 آروم آروم و انداختم نوممخا به گذرا نگاهي شد؛ داغ تنم و لرزيد دلم که زد لبخندي

 بخاطر که چشمايي به اشکش، در غرق چشماي به زدم زل بيرون آوردمش بغلم از

 راييکا، عشقمم مديون اينو من و لرزيده قلبم بودن، شده اشکي االن لعنتي منه

 و کرد نگاه اطرافش به تعجب با که زدم روش به لبخندي بشه، خونم خانوم اميدوارم

 :گفت

 !مهراد؟ -

 :گفتم نلرزه و بزنه موج توش عشقم داشتم سعي که صدايي با

 !مهراد؟ جان -

 :گفت بعد اما عاشقانه کرد نگاهم طرفم برگشت حيرت با

 بودن؟ کيا دختر دوتا اون -

 :گفتم و انداختم باال ابرويي بشم، حسودم کوچولوي خانوم فداي به من اي

 سازن؟مي باهم هردوتاشون که خوانمي منو چقدر بينيمي بودن، دخترهام دوست -
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 !کرد برخورد قشنگم صورت با بدجور رائيکا کيف ناگهان که کنم کج وسرم خواستم

 :گفتم و درآوردم گريه صداي الکي

 زدي؟ عجوزه دوتا اون بخاطر منو پستي خيلي -

 :گفت و زد لبخندي

 هستن؟ کي نگفتي -

 :گفتم و کردم نگاهش

 !ديگه هاتن خواهرشوهر -

 نبايد! کردم خرابش خودم که من بر واي اي دهنم تو کوبيدم محکم دست پشت با

 سوت و گرفتم باال سرمو آروم خيلي! شود باز موقعبي که دهاني بر واي گفتم،مي االن

 :گفتم بعدش اما زدم

 .ميان دارن هابچه اوناها -

 و ماريا و ينمت و مبينا و راشا به يواشکي که کردمي نگاه بهم طوريهمون زنان لبخند

ا  که مريم و مهرا  پاتند تا کردم اشاره اومدنمي ما سمت به و بودن همديگه کنار دقيقا

 اگه حتي باشه سرد هوا اگه حتي شهربازيه، تنگه بدجور دلم بريم، بيان زودتر و کنن

 .کنم بازي خواممي بازم اما ببندم قنديل

 با و برداشت من کردن نگاه از دست رائيکا آخر که ما به رسوندن وخودشون هابچه

 بهش که عشقي بخاطر بخواد که نيست دختري رائيکا بودم مطمئن شد، همراه راشا

 ازش رستوران توي امشب همين. باشه مثبت جوابش اميدوارم و کنه مسخرم دارم

 وجوابش خواممي فقط! هـانه خواستگاريم خواستگاري البته. کنممي خواستگاري
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 اگه اما خانوما، خانوم کنه انتخاب بايد وکدومشون يه باالخره منفي، يا مثبت بدونم،

 خوردم؟ عشقي شکست بگيرم؟ افسردگي بکنم؟ غلطي چه باشه منفي جوابش

 .واال! خودم با دادم طالقش بار هفت که برم پيش طورياين اگه ولش، اه

 :گفت منديرضايت لبخند با راشا

 بگيره؟ بليط ميره کي -

 :گفتم ايهمسخر  لحن با

 با بليطا پول فهميدم بابا، بزن زر بعد شهربازي، داخل بريم بذار من برادر آخه راشا، -

 !منه

 :گفت و زد محوي لبخند راشا

 .فهميدي باالخره عمل، سرعت ايول -

 بود ماريا طرف به نگاهش بود، والخلقهعجيب بسيار من براي اين و! بود ساکت متين

 و زديم دريا به دل باالخره نيوفته، تا کردمي تنظيم شدست روي وساعتش داشت که

 که وچيزي اولين همين واسه بود شده تنگ هيجانات واسه شديد دلم داخل، رفتيم

ا  باال و پايين رفتيمي باالش از بود، (U) يو کردم انتخاب  بخاطر ميده، کيف خيلي اصال

 :گفتم هابچه به رو. کنم توصيفش تونمنمي همين

 دارد؟ نام چه بشين سوار خواينمي که ايوسيله اولين خب، -

 :گفتم اول خودم بگن چيزي خواستن تا

 .نمايممي انتخاب رو (U) که من -

 :گفتم دخترا به رو کردن، تاييد وحرفم و دادن تکون سر هيجان با متين و راشا
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 ندارين؟ نظري شما -

 :گفتن همزمان مبينا و مهرا و مريم و رائيکا

 .U يمر مي -

 عاشق دم هر که پيشه عاشق خانوم ماريا بود کرده اختيار سکوت که کسي تنها اما

ا  چون بگه بهش کردم اشاره متين به شد،مي کسي  .نبود باغ تو اصال

 :گفت شيطنت با ماريا به رو متين

 مياي؟ باهامون توهم مارياجان -

ا ) بده منفي جواب خواست ماريا تا  از چون بده، نفيم خواستمي بود معلوم کال

 :داد ادامه متين.( فهميديممي حرکاتش

 .بياي باهامون مجبوري پس موني،مي تنها عزيزم -

 بگيرم بليط تا صف داخل رفتم منم و کرد تاييد رو متين حرف و کشيد پوفي ماريا

 الک واال. پشت الک يا حلزونن که انگار کردنمي حرکت جوري بودن جلوم نفر سه

 صف تو رفتيم و گرفتم هممون اندازه بليط کرد؛مي حرکت زودتر ااين از هم پشت

 بود؛ شده سفيد گچ عين ماريا رنگ بشيم، سوار ما بعد و پايين بيان اونا تا انتظار

 .افتهمي پس االن دادممي احتمال

 تاييد حکم متين و راشا به اشاره با من و ما به رسيد نوبت دقيقه، ده از بعد باالخره

 خواهران دوتا به رو و گرفتم رو بشيم سوار عشقامون با دونفري کدوممونهر  اينکه

 :گفتم عزيزم

 ...من -
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 :گفت و بدم ادامه نذاشت مهرا

 .عشقت با برو تو هم، با مريم و من -

 :کرد اشاره مريم که زدم خواهرکم فکري روشن طرز اين به لبخندي

 ميدي؟ کي شيريني -

 :فتمگ بعد و انداختم باال وابروهام

 .امشب -

 .بستيم رو کمربندامون و نشستيم هم کناره جفت جفت همگي خوشحال

 يهو که بودم فکرها همين توي باال و پايين بريم بوديم منتظر مرده، سه و دو و يک با

ا  طورهمين هم هابچه خنديدم،مي و کشيدم هيجان پر دادي يه رفتيم،  دخترا خصوصا

 عين کردم داد و جيغ دل ته از وهمشون شتمدا هيجان هرچي کشيدنمي جيغ فقط

 بود، خوشحال من ديدن از هنوزم انگار کرد،مي نگاهم ب**ل به لبخند رائيکا. دخترا

 زار حالي با ما و وايستاد اينکه تا جوريه،همين شايدم يا خواستمي منو اونم انگار

 ماريا و متين م،نشستي و رسونديم بود گذاشته اونجا که نيمکتي به وخودمون رفتيم

ا  حالش و آوردمي باال ماريا چون شدند دور ازمون  متين که ديدممي نبود، خوب اصال

 بخواد ازدواج متين شدنمي باورم اما نيست، خوب حالش که اين از ناراحته چقدر

 رفت راشا رفتن که اونا! خواستشمي شيطنت بخاطر فقط که ماريايي با اونم بکنه

 تا داد بهمون سوزناک سرماي اين توي و آورد و گرفت دبش بهشت در يخ چندتا

 باال، بود رفته هيجان خاطر به بدنمون دماي چون و گرفتيم ازش هممون کنيم، کوفت

ا  چسبيدمي بهشت در يخ االن  !بود طالبي و پرتقال هم هاشطعم وقتي خصوصا
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 کردم؛ نگاه يامار  پريده رنگ صورت به برگشتن هم ماريا و متين خورديم کامل وقتي

 واسه اما نبود خوب زياد وضعيتش بود، شده سفيدتر گچ رنگ از شايدم گچ عين

 :گفت ماريا بار اين بود؛ برگشته دوباره نشکونه رو هابچه دل اينکه

 .ميده حال هوايي ترن بريم بياين خورد،نمي درد به که يو اين هابچه -

 :گفت و کرد نگاهش لبخند با متين

 !بگيرم بليط ميرم من البته ،نه که چرا -

 حاال شيطنت و متين بود؟ آورده ما عاشق متين سر به چه ماريا اين! بود آور تعجب

 باالخره کنم باورش بايد چرا اما کنم،نمي باور عاشقي؟ و عشق و متين بود شده

 .زندگيش خونه سره ميره و شهمي عاشق روزي يه منم داداش

 تا مونديم منتظر دقيقه بيست حدود هوايي ترن طرف رفتيم گرفت، بليط وقتي متين

 که درازي ساليان از بعد شد، ما نوبت حاال و بشه تموم و بشه قبليامون نوبت

 باال رفتيم هاپله از يکي يکي( خنده) افتاد مستند از يادم چيزه اهم سياه؛ هايعقرب

 گرفتم ستامد توي رو رائيکا دست بستيم، هم کمربندهامون صندلي رو نشستيم و

 :داد پارازيت راشا که زدم بهش لبخندي بود گرم من دستاي اما بود سرد عجيب

 .کن ول وخواهرم دست -

 :گفتم و مبينا و اون طرف برگشتم اخم با

 .بگي من به کرد، برخورد باهات انگشتش نوک اگه حتي زد دست بهت راشا مبينا -

 :گفت ب**ل به لبخند و وارمتعجب مبينا

 .مهراد برادر چشم -
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 :گفت بستمي وکمربندش که جورهمون و برگشت اخم با راشا

 کني؟ باور بايد تو کردم، غلطي يه من حاال -

 :گفت بعد و کرد نگاه بهم و برگردوند نگاش،و که بود گرفته خندم

 کني؟ عفو نميشه حاال -

 شدمي بيشتر ترن حرکت کم کم کرد؛ حرکت به شروع يواش يواش ترن و گفتم نوچي

 :گفت زار حالي با رائيکا که

 !قفل اين شهنمي بسته مهراد -

 رائيکا دست سريع شد، شديدتر سرعتمون که انداختم دستش توي قفل به نگاهي

 و خوردمي وخونم خون بيوفته، باال اين از اينکه از ترس گرفتم، خودم دستاي توي رو

 سر رائيکا دست ناگهاني که ودب شده زياد سرعتمون يشد؛م قبل از ترخراب اعصابم

 دستاش دهنم؛ تو اومدمي داشت قلبم گرفتمش محکم که بيوفته خواست و خورد

 ودستم همين واسه بود شده زياد قلبم تپش بودند، گرفته قرار دستام حصار توي

 ايدسته به ودستامون مون هردوتا بعد و گرفتمش بغلم تو محکم و کمرش دور بردم

 گرفتيمش، باهم محکم و گذاشتيم بودن، گذاشته دستامون گرفتن رارق واسه جلو که

 بودن خوشحال و کردنمي جيغ جيغ هابچه. شد تموم هوايي ترن اين سختي به

 :گفت و کنارم اومد جووني پسر يهو. رفتن موقع

 گيرين؟نمي وعکساتون آقا -

 بود پيشم رائيکا ولي دارم وجود من نبود خيالشونم عينه شدن، دور ازم کم کم هابچه

 :گفتم متعجب و پسرک طرف برگشتم بود، ترمهم همه از اين و

 داداش؟ هاعکس کدوم -
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 و من عکس که کرد اشاره مانيتور صفحه ببخشيد اهم تلوزيون، صفحه به وبرگشت

ا  ترن، روي نيوفته تا بودمش گرفته بغلم تو محکم وقتي رائيکا  افتاده قشنگ واقعا

 :گفتم نهمي واسه بوديم

 کشه؟مي طول چقدر چاپش -

 :گفت و زد لبخندي پسرک

 .بفرمايين -

 با ناگهاني و کردم حساب باهاش و گرفتم ازش دستم داد و بود داده قرار پاکتي توي

 :گفت خنده با و گرفت ومنظورم پسره که کردم نگاه مانيتور به برگشتم شک

 .االن شنمي پاک -

 کسي اينکه براي رفتيم، هابچه سمت به رائيکا با و مکرد تشکر ازشون ايخنده تک با

 انتخاب ديگه وسيله يه تا هابچه با رفتيم و جيبم توي گذاشتم رو هاعکس نفهمه

 :گفت مريم که کنيم

 کني؟ مهمونمون شام خواينمي گرسنگي، از مردم مهراد داداش -

 :گفتم و کردم ايخنده تک

 نيست؟ زود االن اما نه؟ که چرا -

 :گفت رائيکا به اشاره و ابروهاش با ريمم

 .گرسنگي از ميرممي دارم -

 :گفتم و گرفتم ومنظورش سريع

 .همگي خوريممي شام ريممي بعدش بشيم، سوار ديگه دونه يه خواهرم -
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 رفتم بريم؛ ازين بعد گفتن و کردن تاييد حرفم،و بقيه اما کرد، نگاهم حرص با مريم

 تو رفتيم. بگذرونيم هيجاني هيچ بدون رو آخريه اين تا تمگرف فلک و چرخ واسه بليط

 مبينا و راشا و رائيکا و من شدن،مي سوار نفر چهار نفر چهار تا وايستاديم صف

 .شديم سوار فلک و چرخ اول خالي کابين توي سريع

 کردمي سوار رو دخترا که جورهمون متين ديدم که نشست خودش سرجاي هرکدوم

 رفتن؛ ديگه کابين يه توي متين و ماريا و مريم و مهرا خخ کشيد،مي نشون و خط برام

 :گفتم راشا به رو

ا  رو اون هرچند! گير نيست، متينم که االن -  .ما کنيمنمي حسابش آدم اصال

 :گفت دلخوري لحن با مبينا

ا  مهراد؟ عه -  !ها داداشمه مثال

 :رفت در راشا دهن از يهو

 !من بشم داداشت فداي -

 منم گزيد ولبش رائيکا. کشيد هيني مبينا و خودش دهن تو زد دست تپش با

 :گفتم کنم مالي ماست خواستم کردممي نگاه بهشون منفجرشدن، درحال

 !خواي؟مي وزنت برادر چقدر تو عه -

ا   مبينا واسه و کرد بلغور زيرلب چيزايي يه و کرد نگاهم چپکي راشا کردم، خراب کامال

 .کرد تاييد و داد تکون وسرش اونم که داد توضيح

 بهم جانانه گردني پس يه راشا که کنارهم هم راشا و من بودن هم کنار مبينا و رائيکا

 :گفت نفهمن، رائيکا و مبينا که جوري آروم خيلي و زد
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 .برادر رسممي خدمتت به -

 .شدن باز گوشام تا م*با*ل که نبود لبخند گفتم خودم با لحظه يه که زدم لبخندي

 :گفتم

 .قشنگه مونهمي يادگاري بگيريم چهارنفره عکس يه بياين -

 :گفتن رائيکا و راشا

ا  آره -  .واقعا

 :گفت مبينا تعجب کمال در اما

 چي؟ مريم و مهرا و ماريا و داداشم پس -

 :گفتم و زدم زاري لبخند

ا  پايين، رفتيم باشه يادت مبينا -  .توش باشيم باهم هممون بگيرم عکس يه حتما

 :گفت دادمي بيرون به وحواسش که جورمونه

- Good. 

 !افتاد هم هاعکس پاکت همزمان که آوردم در جيبم تو از وگوشيم

 باطل، خيال زهي اما نبينه، کسي تا جيبم تو گذاشتم دوباره اروم خيلي داشتم برش

 :گفت اشاره و ايما با رائيکا

 چيه؟ اون -

 :کردم اشاره و برچيدم وهامب**ل

 .واال دونمنمي -
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 :کرد اشاره

 !ببينم من بدش -

 .کردم اشاره رو منفي عالمت و جيبم تو گذاشتمش

 رو و کردم درستش رو جلو دوربين ولش اما؛ شد ناراحت ازم کردم احساس لحظه يه

 :گفتم هابچه به

 .بگيرم چهارنفره عکس خواممي جمع؛ هاحواس همه -

 توي دستاشون مبينا و راشا بيوفتن، زشت ادامب تا دوربين به دادن رو حواسشون همه

 گل لپاش و گزيد ب**ل که گرفتم رو رائيکا دست شد حسوديم منم هم، دست

 تصميم اخر مختلف ژستاي با بعدش. شوم فدايش کشيد خجالت انگار انداخت

 با کنم؛ راحت خودمون از ترمزخرف ژستاي اين با وهممون و بگيرم وعکس گرفتم

 دستاي چون عمرم، تمام عکس بهترين شد و گرفتم رو عکس وشي،گ صداي چيليک

 .هستيم هم کنار اينکه از بوديم خوشحال هردوتامون و بود دستم توي عشقم

 زمين پخش مبينا و رائيکا اما چسبيدم سفت وگوشي که خورد تکون يه کابينمون

 !شدن

 سريع زمين روي شدنش کشيده و رائيکا آخ باصداي

 رائيکا دست ديدم که جاشون سر بشينن تا کرديم بلندشون و مگرفتي ودستشون

 .کنهمي چکه خون ازش و افتاده بدي خراش

 رو گذاشت و آورد در دستيش کيف تو از دستمال يه سريع نبينم، من اينکه واسه

 رو صحنه اين خواستنمي دلم و فهميدم من اما نشه، متوجه کسي تا دستش
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 اين از داشتم، رو سوزشش احساس من اما بود دهش ايجاد خراش اون دست ببينم؛

 .نخنديدم اما گرفت، امخنده حسم

 شديم،مي پايين ازش بايد ما که بود موقعي و بود حرکت درحال همچنان کابين

ا  کاشکي  و شدنمي انجام انگيز رقت صحنه اين تا شديمنمي فلک و چرخ سوار اصال

 که خراشي يه خاطر به نبايد منم و شده که بود کاري اما آوردنمي درد به منو قلب

 .کنم ناراحت رو خودم نه يا اومد دردش نيست معلوم

 گفتن و اومدن سمتمون به دخترا و متين همزمان شديم پياده کابين از هرچهارتامون

 .کردم قبول منم رستوران، بريم زودتر هرچه که

 و شيک رستوراني بود، شده تنگ الدن رستوران واسه دلم بيرون، اومديم شهربازي از

 .عالي العادهفوق غذايي با و مجلل

 تا کردم پارک رو ماشينم من و رسيديم اينکه تا رفتيم و شديم ماشين سوار همگي

 .بيارم در عزا از دلي امشب راحت

 کرديم، انتخاب رو شيکي جاي يه و رستوران داخل رفتيم باهم زدن کله سرو با همگي

 خودم البته بيايم چندنفر ما اينکه واسه بود شده رزرو لقب از رستوران اين هرچند

 فردا تا و کنيم خواستگاري عشقامون از بود قرار امشب راشا و من چون کردم رزروش

 تا بريم جا اين از هميشه واسه ديممي قول نکردن قبول که اگر بديم فرصت بهشون

 از دوري اخه بود، سخت خيلي من براي اين اما نيوفته، بهشون چشممون حتي

 .قلبم واسه هميشه است دونه يه که عشقي رسيدم، بهش تازه که عشقي

 .نشست و عقب کشيد صندلي يه هرکسي
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 تا اونورتر بردم باخودم اونم و رفتم و شدم بلند جام از خودم که جلو اومد گارسون

 .نفهمن هابچه

 :گفتم رسولي آقاي به رو

 درسته؟ باشن، گذاشته جريان در رو شما دباي که برادرتون رسولي، آقاي ببينيد -

 :گفت و زد لبخندي

 يعني نکرديد فراهم رو چيز همه شما بدونم ميشه اگه فقط اسحاقي، آقاي بله -

 ...و حلقه

 :گفتم و کردم قطع وحرفش

 اينکه واسه فقط کردم انتخاب خواستگاري واسه رو اينجا من اينکه از رسولي آقاي -

 .نباشين جاش اون نگران همچنين و دکوراسيونتون قشنگه واقعا و مجلله

 :گفتم و بهش دادم و آوردم در نامحسوس خيلي رو حلقه

ا  بشنوما، رو مثبته جواب خواممي فقط حلقه، اينم -  اصرار ديگه نکنين، خرابش لطفا

 .کنمنمي

 :داد ادامه بعد و گفت زيرلب چشمي

 چي؟ نکردن قبول اگر -

 !اين خره چقدر ؟فهمهنمي چرا اين بابا اي

 :گفتم و کشيدم حرصي پوف

 تا زنممي دار رستوران باالي اين از رو خودم داد منفي اگه دونم،نمي ننم جان به -

 خوبه؟ بشه، ثابت بهش عشقم
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 :گفت و کرد نگاهم هازده ماتم اين مثل

 !رمانتيکه خيلي -

 بشو آدم نچ نچ نچ گارسون؟ جاي به فرستادي که کيه اين رسولي، بميري بري اي

 .نيست

 .نشستم اومدم من و رفت فهموندم بهش قشنگ وقتي

 داد قورتش اگه اما باشه رائيکا غذاي توي حلقه ايترکيه فيلم اون مثل خواستممي

 !پس؟ چي

 .ميرممي دارم دادم خرج به استرس بس از خدا واي

 لبخند که کردن نگاهم باتعجب متين و راشا که شدم بلند جام از جت عين سريع

 :گفتم نبود حواسش که رائيکا به اشاره و زدم ضايعي

 .رائيکا امشب خواستگاري -

ا  کرد، اونور وروش و کرد ايخنده تک متين  ممکنه بود فهميده من مثل اونم احتماال

 .رسوندم آشپزخونه به وخودم زود همين واسه بزنه، گند گارسونه

 و رسولي پيش رفتم ست، آماده زشونچي همه ديدم که داخل رفتم و کردم باز رو در

 :گفتم

 .بدم نشونش رو حلقه خودم خواممي شد، عوض نظرم -

 گرفت سمتم به رنگش آبي رومان و رنگي مشکي جعبه با رو حلقه و داد تکون سري

 :گفت و

 .اسحاقي آقاي بديم انجام براتون بياد بر دستمون از کمکي شممي خوشحال -
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 گوشي که صندلي رو نشستم هابچه پيش برگشتم و تمگرف رو حلقه و کردم تشکري

 !خوردن زنگ به کرد شروع رائيکا

 کيه بدونه خواستمي من از بيشتر راشا انگار بود، گوشيش روي به نگاهم متعجب

 نگاهش زيرزيرکي داشت نامحسوس خيلي همين واسه زنه؟مي زنگ رائيکا به داره که

 .کردمي

 يه با ولي بده جواب نداشت دوست انگار رفت درهم فطر  اسم خوندن با رائيکا چهره

 سرويس سمت به رفت و داد رو تلفن جواب و شدم بلند جاش از کوچولو معذرت

 .بهداشتي

 !رفت و شد بلند آروم خيلي سرش پشت هم راشا

 انقدر طرف اسم خوندن از رائيکا و راشا که خبره چه بدونم خواستمي دلم خيلي

 !شدن ناراحت

ا دقي مهرا  :گفت تمام خياليبي با همين واسه بود، نشسته رائيکا کنار قا

 .بود زده زنگ پدرش کردين؟مي نگاه بهش شک با همتون چرا -

 فقط مغروره، بس از نداره هم شمارش حتي اون گفتمي رائيکا اما! پدرش! چي؟

 !نداره رائيکا به کاري و خودشه حرف

 صورتش سرو از ناراحتي ديدم رو ارائيک که هم وقتي حتي زده؟ زنگ پدرش چرا

 !باريدمي

 !کن کمکم خودت شم،مي ديوونه دارم خدايا باشه؟ تونهمي چي ها اين علت

 :گفت مهرا جواب در تعجب با متين
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 بود؟ پدرش مطمئني -

 :گفت خيالبي مهرا

 .پدر يعني انگليسي، به فادر بود نوشته اوهوم، -

 :گفت خنده با مريم

ا  -  دعوا باهاش خوادمي گوشيش، زمينه تصوير گذاشته رو مهراد عکس چون حتما

 .کنه

 !ممکنه؟ چطور وقتاون رائيکاست؟ گوشي زمينه تصوير من عکس جان؟

 :گفتم مريم به رو

 بوده؟ رائيکا گوشي زمينه تصوير من عکس -

 :گفت خوشحال خيلي مريم

 !بود خوشگل خيلي بودي، افتاده مانکنا اين عينه! بود عکسي عجب المصب آره -

 :گفتم دوباره همين واسه شد،نمي باورم هنوزم

 نبود؟ ايديگه مرد عکس مطمئني مريم -

 :گفت بود شده عاصي من مزخرف هايحرف دست از که مريم

 خوب خيلي ازت بودم گرفته رشته آش با موس ميکي جشن تو که رو هموني بابا آره -

 .باغ تو آرايشگاه بعد افتادي،

 ولي چرا دونمنمي رسيد، گوشم به راشا فرياد و داد صداي که گفتم داريکش آهــان يه

ا  دلم، توي چيزي يه  کنهمي قبول منو درخواست رائيکا اينکه به بودم نااميد ولش اصال
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 بلند جام از خواستم نايستاد، خود به دلم همين واسه داشتم استرس خيلي نه يا

 و ريخته بهم اعصابي با راشا و درهم يهااخم با رائيکا که شدهچي ببينم برم شم

 توپ عين اصل در يعني نشستن، خودشون صندلي رو هرکدوم و اومدن پريشون

 هم رائيکا گوشي و شدن ولو فارسي تلفظ در يا صندلي رو کردن شوت وخودشون

 !بود راشا دست

 ميز روي و آوردن رو شاممون خان گارسون که بود اونا به چشممون همه متعجب

 دوست رائيکا بود گفته راشا که هرچيزي از رو غذاها چيدن يکي يکي نفرمون هشت

 جوجه و کوبيده تا بگير سلطاني يا برگ کباب و سبزي قورمه از. بودم کرده فراهم داره،

ا   .بود بگي که هرچي اصال

ا  وقتي  گرسنه هايشکم با همگي قرارگرفت، خودش اصلي جاي سر چيز همه کامال

 هستن، موش دنبال که مارهايي عين کنن، شکار گاوميش خوانمي که شيرهايي عين

 پاره افکارم رشته بينممي غذا من ببخشيد اهم اهم گربه؛ خوانمي که هاييسگ عين

 .ببخشيد خودتون بزرگواري به منو شه،مي

 :گفتم من که کرديممي نگاه غذاها به گرسنه همه خالصه

 .نشده سرد تا خوردن، به عزيزان کنين شروع -

 چنان وگرنه بودم دور رائيکا از که حيف کرديم شروع دست به چنگال و قاشق همگي

 .کنه هضم که دادممي خوردش به غذا

ا  رائيکا خوب ولي  شوهران خواهر بين داشت، قرار من گرامي خواهران بين دقيقا

 .آهنگمون به برسيم اهم خخ؛ اش،آينده
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 داشتني دوست ديوونه آهنگ کرديممي ميل خالي جاتون رو شاممون وقتي همزمان

 گوش اشوتيکه يه االن قشنگه هم خيلي و بود پخش حال در عليرضاطليسچي از

 .کنين

 کردم ضعف قلبم رفت

 شيريني که بس عشقم خندت واسه

 ببيني کاشکي قلبم از همه از کندم دل خندممي

 ستخونه ديوونه چشمات اخه

 نري کاش دلم از داشتني دوست ديوونه

 باش ولي باش کم خواستي

 من به کارت افتهمي دلم خوادتمي ديوونه

 .کاش برم کاش نشي راضي

 ببخشيد، اهم رائيکا، و بودم من! بود باصفايي جاي چه! بود جايي چه خالي جاتون

ا  مغزم؟ درگيره انقدر امشب چرا دونمنمي من  درماني شيمي که موقعي همون احتماال

 آرزو دخترا همه پسرخوبيم من وگرنه اينطوريم، االن ه،شد جاجابه مغزمم کردممي

 اون توي بگم بايد نيست؟ وجي از خبري آهان بشن، مزدوج کنن، ازدواج باهام دارن

 ازدواج اونجا شد، جابجا مغزش اونم کردممي درماني شيمي که وقتي غريب کشور

  ادامه رو هميشگيش هايپارازيت تا اينجا نيومد من با و کرد



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

63 

 

 خواستگاري نوبت و خوردن هم ميوه حتي همه االن مطلب، سراصل بريم خب. بده

 با همش شدم؟ جورياين چرا! دارم استرس خيلي خدايا هوف خانومه، رائيکا از من

 :گفتم راشا به رو کردم،مي پاک وپيشونيم روي هايعرق دستمال،

 کنيم؟ حساب رو اينا بريم تا مياي لحظه يه -

 :گفت و داد تکون سري

 .بريم باشه -

 :گفتم هابچه به رو

 .هنوز داريم کار بمونين جا همين خونه، ريمنمي االن -

ا  هرچند رفتيم ميگن؟ چي ميگن، پيشخوان سمت به و شديم دور ازشون  قبال

 که کشيدم شاگردشون واسه انعام يه و کردم جيبم تو ودستم الکي اما کردم حسابش

 :گفتم راشا به رو من بعد و کرد تشکر ازم

 من؟ يا کنيمي خواستگاري مبينا از اول تو گممي -

 :گفت باتعجب راشا

 رو رائيکا مگه کني؟ خواستگاري خوايمي رو مبينا تو! شرفيبي خيلي مهراد -

 !نداشتم وانتظارش ازت خواستي؟نمي

 :گفتم و زدم ضايعي و ملوس و کشدار لبخند

 خواستگاري مبينا از تو اول بود اين ظورممن بيام، باهات منم بذار برسرت، خاک -

 کنم؟ خواستگاري رائيکا از اول من يا کنيمي

 :گفت و زد ضايعي لبخند
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 !مهراد؟ ميگم ببخشيد، آهان -

 :گفتم ترس و پراسترس

 .نداره اشکالي کني؟ خواستگاري خوايمي تو اول داداشم مهراد؟ جان -

 :تگف و کشيد عميقي نفس بعد اما کرد من من کمي

 حس اخه باشيم، دونفره خواممي نه، اينجا االن يعني کنمنمي خواستگاري من نه -

 .ندارم اين به نسبت خوبي

 :گفتم و زدم درآري حرص لبخند

 بزني؟ حرف رائيکا با تو نميشه کنم؟ خواستگاري بايد من االن پس خوبه، اها -

 :گفت مصنوعي لبخند با راشا

ا  رو هاگفتني من -  .نداريم حال کن شروع برو بيا گفتم، قبال

 درآري حرص لبخند با و نشست صندليش رو هابچه کنار رفت سريع خيلي راشا

 باال ابرو من واسه اين ميرممي استرس از دارم من االن سر، بر خاک. کرد نگاهم

 !اندازهمي

 مبينا يعني داشتن خبر قضيه از مهرا و مريم کردن، نگاهم همه جلو رفتم استرس با

 که کسي تنها االن راشا، با بودن اوکي که هم ماريا و متين. بود گفته بهشون راه تو

 .عشقمه دونهنمي

 رو کار همين اونم و کنه پخش آروم و کالمبي موسيقي يه فهموندم گارسون به اشاره با

 رفتممي رائيکا صندلي سمت به که من سست هايقدم با همزمان موسيقي کرد،

 .شدمي پخش
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ا دقيق  و کرد من طرف وروش و داد دوران وصندليش متعجب رائيکا بهش، رسيدم ا

 واميقه لرزونم دستاي با وايستادم روشروبه ترنزديک رفتم منم نشست، راحت

 اينجوري حال به تا پاييز؟ اين توي شده گرم هوا انقدر چرا دونمنمي کردم، درست

 !من نبودم

 کردم مصلحتي سرفه يه کردم آراسته و صاف وخودم وايستادم روشروبه استرس با

 !چيه رائيکا جواب ببينه بود منتظر اونم انگار بفهمه، گارسون که

 زانو جلوش کرد، نگاهم مشتاقانه و ايستاد که کردم بلندش و گرفتم رو رائيکا دست

 و گرفتم رائيکا به رو و آوردم بيرون رو حلقه جعبه و کتم جيب سمت رفت دستم زدم

 :زدن حرف به کردم شروع

 و بزنم زنگ راه به راه هي و بشم مزاحمت شدم مجبور که روزي همون از من رائيکا -

 من بگم بهت خواستم دارم، رو کار اين جرعت من کنه باور سهيال تا کنم اذيتت

 هميشه زندگيت تو که کسي مزاحم نقاش شدم تو براي و داشتم رو مزاحمت جرعت

 معلم بودم، هم معلمت حتي باشه بوده تنوعي زندگيت تو شايد کرده ايجاد مزاحمت

 توي کردم جرعت من مزاحم، نقاش ميگي بهم همين خاطر به تو دونممي و نقاشي

 اين امروز اينکه تا نداشتم رو بشم عاشقت اينکه جرعت اما کنم ايجاد وقفه زندگيت

 ازت خواهرام و دوستم چندتا همين جلوي حاال و آوردم دست به رو جرعت

 به رائيکا خونم، خانوم بشي خواممي همدمم، بشي خواممي کنم،مي خواستگاري

 ...بخوره تکون دلت تو آب ذارمنمي کنم، خوشبختت ميدم قول خدا

 :گفت و بزنم حرف نذاشت

 ...دونيمي مهراد اما -

 :گفتم و کردم قطع وحرفش
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 .بده وجوابم بعد و فکرکن ساعت يک حداقل بشه، تموم حرفم بذار -

 :دادم ادامه

 يا و هرساعت هروقت پس طلبي تنوع تو دونممي سازم،مي برات رو زندگي بهترين -

 جوابت اگه ميگم بهت حاال کنم، فراهم برات رو هابهترين تونممي گفتي که هروز

 اما ندي دست از وپسرخوشگلي همچين و بياي عقل سره تا کن فکر يکم برو منفيه

 .شممي پات خاک عموجون که مثبته جوابت اگه

 داره چقدر راشا ديدممي رفتم،مي صدقش قربون کردم،مي زبوني شيرين براش داشتم

 ببينه تونستنمي داشت غيرت خواهرش رو همچنين سوزه،مي حسرت و ناراحتي از

 که کشيدمي نشون و خط دور از همين واسه ميرم خواهرش صدقه قربون دارم من

 !شد خالي روم سردي آب سطل زد ئيکارا که حرفي با يهو

 :گفت من و من با رائيکا

 !کنم قبولت نم... تونمي من... من مهراد -

 !داره دوستم گفت بهم که راشا اما شه،نمي باورم خدايا! چي؟

 :گفتم و شد فيس پوکر شبيه قيافم

ا  -  .بده جواب بعد فکرکن توروخدا لطفا

 :گفت و باال انداخت وابروهاش

 .بذارم سرت سربه يکم خواستم همين واسه ندارم، فکرکردن هحوصل -

 هرته؟ شهر مگه بذاره؟ سرم سربه خواستمي شنيدم؟ چي

 جانم؟
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 :گفتم ابهت و پرجذبه

 مثبته؟ جوابت بگي خوايمي يعني -

 :گفت و انداخت باال شيطنت با وابروهاش و داد تکون ناز با سري

 ...جوابم پس بشم خوشبخت تو با شايد که اينه کنمفکرمي هرچي اوم، -

 :داد ادامه و گفت کشيده رو آخرش حرف

 !مثبته جـوابـم -

 .آخريمي عشق تو حسي يه دارم آفريدي وعشقم مرسي خدايا! مثبت؟

 !توپ گفت که اومد بمي صداي رائيکا سر باالي از که گفتم هورايي يه

 .شدمي ريخته رائيکا سر به که بود... و شادي برف و شرشره و

 دونفره عکس يه ما کردمي خودنمايي روش رائيکا و من عکس آوردن رو کيک هـابچه

 عکس چندتا اونجا رشته آش و ميکي جشن بوديم باغ توي وقتي داشتيم باهم

 انتخاب ويکيش من بود، مختلف هايژست با و قشنگ خيلي همين واسه انداختيم

 هم تو اخمامم و بودم گرفته شيک خيلي رو کتم پايين من که بود اين اونم بودم کرده

 بغلش زير ودستش و بود ايستاده کنارم هم رائيکا بود جيبم توي ديگم دست اون بود

 .بود قشنگي عکس خدايي بود، گرفته

 !کرديم قطع رو سرمان رائيکا و من و جلو اومد کيک

 اونم بريدم رو رائيکا کله من بود سرمون که قسمتي گممي دارم رو کيک بابا، نترسين

 .منو کله

 .خودتونيد روانيم
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 به نزنه شيطوني هوس ديگه تا بچلونمش تونممي تا و بغلش بپرم خواستمي دلم

 .سرش

 اما بکنم ظريفش دستاي توي رو حلقه خواستم کردن، خوشحالي ابراز همه وقتي

 ودستش رائيکا

 !داد تکون منفي معناي به سرشو و کشيد پس

 :گفتم متعجب

 کنم؟ دستت رو حلقه ذاريينم چرا -

 :گفت و کرد نگاهم خوشحال

 .کني دستم خواستگاري اومدي وقتي خواممي -

 رسيديم، گذرونيمون خوش يادامه به و گذاشتم جيبم توي رو حلقه و گفتم آهاني

 و زدم رائيکا به تک يه خوردنمي ميوه و زدنمي حرف هم با خوب هابچه وقتي

 چسبوندمش وايستاديم هادرخت پشت رفتيم. ورانرست باغ قسمت تو کشوندمش

 :گفتم خنده با و درخت به

 ذاري؟مي بنده سرسربه بينممي باز خانوم زبل -

 :گفت و زد لبخندي

 حرفيه؟ کنم، اذيت يکم وعشقم داشتم دوست -

 :گفتم که شد باز بناگوشم تا نيشم

 عزيزم؟ خواستگاريت بيام کي خب -

 :گفت لوسي لحن اب و انداخت پايين وسرش
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 و اشچونه زير گذاشتم ودستم. بيارين تشريف دارين دوست خودتون که هروقت -

 :گفتم و خوشگلش چشماي به زدم زل

 شنوم؟مي مثبت باشم مطمئن -

 :گفت من و من با و زد خندي تلخ

 ترسريع هرچه راشا ولي مانعه دوتا ما بين چيزي يه اما دارم، دوست من مهراد -

 .ببره بين از رو مانع اون کنهمي سعي

 :وگفتم کردم نگاهش متعجب

 .بگو مانعي؟ چه دوتاست؟ ما بين مانع گفتي؟ چي -

 :گفت کردمي نگاهم که همونجور زدهغم

 .کنم قبولش بايد گهمي بابا و اومده خواستگار برام -

 بودم مطمئن افتادن، کنارم زده يخ حرکتي هيچ بدون دستام شد، سرد بدنم و تن

 دستش از ممکنه اينکه از ترسيده بيوفته، قراره اتفاق هزاران رائيکا حرف اين پشت

 :گفتم قروچه دندون با و گرفتم ودستش محکم بدم

 .رائيکا خودمي مال تو بشي، ديگه يکي زن ذارمنمي من ذارم،نمي -

 اما داشتم ضعف احساس لحظه يه واسه پايين ريخت چشمش گوشه از اشکي

 :گفتم و مشد بيخيالش

 خواستگاريت؟ ميان کي هست؟ کي -

 کلمه دو فقط من شايدم يا اومد بيرون ازشون کلمه دو فقط و لرزيدن ش*ا*ب*ل

 :شنيدم
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 !فرداشب شناسمش؛نمي -

 :زدم فرياد رفت، بيرون دهنم از يهو

 .باشم گفته ميدي منفي بهش رائيکا فرداشب؟ -

 :گفت اشکش پر هايچشم و لرزون هايب**ل با

 .اون به بده منو دستي دستي خوادمي پدرم اما منفي، ميگم من -

 چرا؟ دونستمنمي اما داشتم درد قلب کمي درماني شيمي از بعد اومد، درد به قلبم

 اينجوري رائيکا حرف خاطر به هم شايد يا. بوده شيميايي چيزاي اون خاطر به شايدم

 .شدم

 :مگفت بعد و نيوفتم تا گرفتم ديوار به وخودم

 داري؟ وخواستگارت اين شماره -

 :گفت و سمتم گرفت وگوشيش

 .کردم ذخيره عذاب واسمش -

 و کردم ارسال خودم براي رو تلفن شماره سريع و گرفتم ازش پرخاشگري با وگوشي

 و خشک معذرت يه شدم پرخاشگر گرفتم ازش وگوشي وقتي اينکه واسه دادم پسش

 :گفتم ب**ل زير و رفتمگ دستام توي ودستش و گفتم خالي

 .باش مطمئن واين کشمش،مي شده اگه حتي بشه، شوهرت من جز کسي ذارمنمي -

 :گفتم که بزنه حرفي خواست

 طوالني يکم صحبتمون بريم بهتره زنم،مي حرف راشا با من نشنوم، چيزي هيــس، -

 .شده
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 چهره به شک با راشا ها؛بچه پيش برگشتيم و اومد همراهم و دز ترسون لبخندي

 جورياين ما که شدهچي بدونه خواستمي انگار کرد،مي نگاه مون زدهغم و پريشان

 .باره يک به شديم

 از که آخر لحظه گرفتيم، شام بابا و مامان واسه و شد تموم جشنمون اين باالخره

 !خواهرش با کياني جليل به افتاد چشمم اومديم، بيرون رستوران

 رو صداها اون ديگه من اما. بزنم زنگ بهش بود رفته يادم هم ازب اما چرا، دونمنمي

 .بزنم زنگ بهش که نبود اين جز دليلي و شنيدمنمي

 :گفتم سريع خيلي و کردم بش و خوش باهاش و جلو رفتم

 .شنومنمي رو صداها اون ديگه من کياني آقاي -

 :گفت و زد لبخندي

 .گذاشتين جريان در منو حداقل شدم، لخوشحا بازم اما دائميه، کردم فکر من! عه -

 من تا بوده منتظر خيلي انگار حرفش، آخر گذاشتن درجريان اين به زدم لبخندي

 .بودم نزنگيده اما بزنگم بهش

 رز گل رسيدم که رائيکا به. دادم دست هابچه با و کردم خداحافظي ازش درهرحال

 لبخند درجوابم که بهش ادمد بازها شعبده عين آوردم در پشتم از رو قرمزي و آبي

 با ودلم و لرزوند وقلبم بار هزارمين براي لبخندش همون با که زد پهني و پت و بزرگ

 .شديم خونه راهي خواهرام دوتا با و کردم خداحافظي ازشون برد، خودش

 اما رفت،مي صدقم قربون لبخند با که مامان به دادم رو شام پل، و شل رسيديم وقتي

 ماه رفتن و گيرننمي عروسي گفتن موس ميکي و رشته آش چرا هميدمنف هنوز من

 عسل؟
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ا  مفصل عروسي يه قبلش بميرمم، اگه کهمن  .ميرممي بعد گيرممي حتما

 زنگ گوشيم که بخوابم خواستم انداختم، نرمم تخت روي وخودم آرامش درکمال

 برقرار باهام ريتصوي تماس همين واسه کنم، خاموش رو گوشيم نت نبود يادم خورد،

 .رائيکا طرف از شد

 بازم رائيکا اما و ببينه منو بتونه تا کردم روشن رو برق دادم، جواب و برداشتم وگوشي

 اون با کردمي بازي من قلب با داشت خوشگلش چشماي اون با دلبرش نگاه اون با

 .دنکر مي پرواز هوا توي خوردمي بهشون باد وقتي و بودن بلند که لختش موهاي

 :گفتم و زدم لبخندي

 دلم؟ عزيز جونم -

 :گفتم خندينيش با که پايين انداخت وسرش خجالت با

 !خوشگله خانوم وخجالتت نبينم -

 :گفت که باال اومد راشا تصوير و صدا يهو

 !عاشق کرکس دوتا ميدن رد ايقلوه و دل چه -

 :وگفتم زدم لبخندي

 .لمگ داداش که دونينمي اي،بچه هنوز تو -

 :گفت و داد تکان سري راشا

 .گيرممي وحالت وقت اون بشي، مزدوج بذار -

 :گفتم وخنديدم
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 .من داداش بکني تونينمي کاري هيچ -

 :دادم ادامه بعد و

 .قلچماق توي نه بزنم حرف اون با خواممي راييکا، دست بده رو گوشي -

 و راييکا دست داد رو گوشي آوردمي در من واسه مختلف هايژست که جور همون

 عشقم، منو شديم، تنها راييکا منو بازم اما و بيرون رفت و کرد خداحافظي ازم خودش

 همديگه نميشه که تصويري تماس توي. هم از دور اما بوديم هم با االن زندگيم، دليل

 !کرد لمس رو

 :گفتم اشاره و ايما با کردم، نگاه رائيکا به منتظر

 ؟عشقم زدي زنگ چرا چته؟ -

 :گفت و زد بخشي آرامش لبخند

 .بزنم زنگ بهت االن گفتم شد، تنگ برات دلم -

 :گفتم که اومد م*با*ل روي به حرفش اين از گشادي گله لبخند

 باال دلبري با وموهاش. بزني زنگ هم صوتي تونستيمي تصويري؟ تماس چرا حاال -

 :گفت و زد

 !ببينمت داشتم دوست چون -

 و بيشتر تپشش کرد، تپيدن تند به شروع تابانهبي قلبم! رائيکا فحر  اين با لرزيد دلم

 تاببي خودم از بيشتر قلبم انگار گرفت، فرا رو وجودم عمق زيادي گرماي شد، بيشتر

 :گفتم زدم دخترکشي اما ژکوند لبخندي دوباره! خواستمي رو رائيکا و بود

 بردي؟ ومن دل فهميمي -
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 :گفت و داد تکان سري

 .دونممي وقته خيلي آره، -

 :گفتم متعجب

 گفت؟ بهت کي کي؟ از چطور؟ -

 :گفت و انداخت باال وابروهاش وارشيطنت

 .کرديم دفنت ک موقع همون گفت، بهم راشا -

 !پايين انداخت وسرش که نيومد خوشش جمله اين از انگار

 :گفتم حرفش به توجهبي

 که خوشحالم بازم حال هر در ولي بگه بهت زودي اين به راشا کردمنمي فکر! بابا نه -

 .گفته بهت

 که هاييچشم بودن؛ لرزانده وقلبم که هاييچشم به خوشگلش، هايچشم به زدم زل

 اشتجربه زندگيم تو حال به تا که عشقي به رسيدم،مي عشق عمق به ديدنشون با

 که شد چي دونمنمي اما کرد، نگاهم وارشيطنت و خوشحالي با رائيکا بودم، نکرده

 !کرد پيدا تغيير رنگش نگاهش

 :گفتم که کرد نگاهم ناراحتي با و کرد اخم شد، هم در اشچهره

 کرده؟ ناراحت رو تو چيزي چه رائيکا -

 :زد ب**ل وار زمزمه رائيکا

 ندارم رو بهش دادن منفي اجازه من و مياد خواستگار برام شب فردا که اين از -

 .ناراحتم



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

75 

 

 :گفتم و کردم اهشنگ ناراحت و نگران

 .خونتون به نرسه پاشون کنممي کاري من، با اون نباش، ناراحت -

 اينکه از بودم خوشحال. اومد م*با*ل به لبخندي چشماش برق از زد، برق چشماش

 .ببينم رائيکا چهره تو رو خوشحالي تونممي

 :گفت زدهغم و ناراحت رائيکا

 بگيري؟ رو جلوشون نتوني تو اگه چي؟ بدم منفي نتونم اگر مهراد اما -

 :گفتم و کردم اخم

 چشمشون حتي ذارمنمي نيست نگراني جاي من؛ با پدرت بدي، منفي بايد تو نه -

 .بيوفته بهت

 کردم پرت رو گوشي شد، قطع تصويري تماس و کردم قطع رو تلفن حرفم اين از بعد و

 کمدم توي از شيدمپو راحتي لباس درآوردم، دونه دونه ولباسام پاشدم عسلي سمت

 آهسته خيلي نرم، خيلي راحت، خيلي کردم ولو تخت روي دوباره وخودم برداشتم

 مامان کي چمدون،. چمدونم به افتاد نگاهم گرفتم، بغل وبالشتم و کشيدم دراز

 ياد با! شمال بريم خوايممي فردا نبود، يادم واي دونستم،نمي بود بسته منو چمدون

 خواستگاره اون شر تونممي هم و بريم باهاش فردا بشه آماده بگم هم رائيکا به اينکه

 به و برداشتم دوباره وگوشيم و آوردم ب**ل به مرگما مکش لبخندي کنم، کم رو

 :دادم پيامک رائيکا

 وچمدونت شمال، ريممي فردا کردم، قطع روت رو تلفن که ببخشيد عزيزم سالم -

 اونا موقعاون و شمال ريممي جا اين از اينجا بيايد زود صبح فردا بگو هم راشا به ببند

 .خواستگاريت بيان تونننمي هم
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 برام رائيکا توسط من حرف تاييد پيامک لحظه چند از بعد و کردم سند رو پيام

 .شد فرستاده

 :کردم بازش

 .ممنون ميگم بهش چشم باشه نداره، اشکالي جونم نه -

 دراومده پرواز به سرم در که پريشونم افکارهاي تمام با گرفتم بغلم تو و بالشتم دوباره

 .برد خوابم نرسيده بالش به سرم و نياوردم طاقت اما نشستم، بودن

 .بريم بايد شده صبح پاشو مامان مهراد مهراد؟! مهراد -

 !کردمي بيدار خواب از ومن داشت که بود مامان صداي

 .بريم بايد پاشو مادر؟ شينمي پا مهراد -

 خرابش باشه ادبي خواستم يکم خخ! گفتم؟ چي ربود،مي افکارم از پرده مامان صداي

 !عميق خواب يه خواست،مي خواب دلم خيلي داشتم، خواب خيالبي کردم،

 نرمم بالش بستم، وچشمام و بالش رو گذاشتم وسرم دوباره مامان حرف به توجهبي

 صداي که کردممي سير برهاا تو داشتم بود، برده خودش با و دينم و دل حسابي

 توجهبي بازم اما آب، ظرف طريق از شنيدم رو شدمي ريخته ليوان تو که آبي شرشر

 .خوابيدم

 بدنم و تن تمام شدم، بلند شدت به جام از گردنم و سر تمام شدن خيس با يهو

 کردم نگاه مريم و مامان به اخمو بود، شده خيس خانوم مامان و خانوم مريم توسط

 :گفت خنده با مريم که

 .بخير صبحت خوبي؟ داداش؟ چته -
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 :گفتم و دادم گره هم يه تو وهامسگرمه

 .نيستم بد مامان و شما لطف به -

 :گفت و خنديد مامان

 .بدم حوله برات تا کن صدام اومدي حموم، برو پسرم -

 انداختم ساعت به نگاهي قبلش اما حموم طرف رفتم و گفتم ب**ل زير چشمي

 به رو! خواب از بود کرده بيدار ومن موقع اين مامان و بود صبح پنج يعني?  ساعت

 :گفتم مريم

 نيستي؟ خونه اين دختر تو مگه -

 :گفت تعجب با مريم

 داداشي؟ چرا اما هستم، -

 :گفتم و کردم بيشتر واخمام

 :گفت و داد تکون سر بره؟ بايد مامان بياري، حوله من براي بري تو اينکه جاي به -

 کنم؟ چيکار االن گيمي -

 :گفتم مامان چاق شکم اشاره با

 .کنه کار نيست خوب مامان براي بيار، وحولم برو بکنه، کار مامان نذار -

 از خوشحال هم من شد، آورده مادرم هايب**ل روي به لبخندي هامحرف اين از بعد

 چون داخل تمرف آروم خيلي و کردم باز رو در و رفتم حموم سمت به حرفم، اين

 روي رو باشه سر که چيزي يا صابون از باشه سوزنده آتيش مريم هم باز ترسيدممي
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 چه است، بچه باالخره جايي، به بخوره سرم و بخورم سر من تا باشه ريخته زمين

 کنم؟ کارش

 :گفتم خودم با حموم داخل رفتممي که جور همون

 صبحانه کرد،مي عزرائيل ومن خدا دشمي چي! بشيم بيدار صبح بايد بازم بابا، اي -

 اون گرفتم،مي وجونش زود خوبيه، روز چه گفتمي اومدمي بيرون خونه از هرکي

 تا فهرست اول ذاشتممي و"سالم ايراني جوان" زنهمي داد که هم راديو مجري

ا  وهللا بکشمش  !شده چم دونمنمي امروز، ندارم حال من اصال

 شور گربه راحت خيلي شستم، وخودم و حموم داخل رفتم ازدر  ساليان از بعد باالخره

 شد تموم کارم وقتي کردم، خشک وخودم و گرفتم مريم از وحولم و بيرون اومدم کردم

 راشا اسمش شد، بلند گوشيم صداي شد تموم که وقتي پوشيدم دونه دونه ولباسام

 .کردم وصل ستما و برداشتم رو گوشي کرد؛مي خودنمايي گوشيم يصفحه روي

 :شد بلند گوشي بلندگوي توي از راشا صداي

 ريم؟مي کي خونتونيم، در دم رائيکا منو مهراد داداش -

 :گفتم تعجب با

 !اومدين زود چقدر -

 :گفت خنده با

 .کردند دنبالمون هاسگ خونه، از کرديم فرار چطور شهنمي باورت -

 :گفتم خنده با

 .باال بياين کنه باز براتون رو در مريم گممي االن -
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 :زدم داد بلند کرد، قطع را گوشي و گفت ايخوبه

 .درن پشت رائيکا و راشا کن باز درو مريم -

 :گفت و وايساد من کنار اومد و کرد باز و در و رفت مطيعانه بسيار خواهرمم

 .بلنده قدش هم خوشگله، هم مهربونه،! خوبيه آدم عجب رائيکا اين داداش -

 : گفتم و دمکر  نگاش چپکي

 !هــا گرفتي کم دست تو داداش سليقه! باشه کوتاه و زشت خواستيمي نه -

 که جورهمون زدن،مي نفس نفس هردوتاشون داخل، آمدن راشا و رائيکا موقع همون

 :پرسيدم ازشون زدنمي نفس نفس

 خنده با راشا اومدن؟ دنبالتون اينجا تا هاسگ زنين؟مي نفس نفس چرا چتونه؟ -

 :فتگ

 جونمون کرديم فرار تا ديگه، باديگاردن هم بعدش. گرگن نيستن، که سگ ماشالله -

 .رسيد لبمون به

 :گفتم و کردم اشاره تختم به

 .کنين در خستگي بشينين -

 لبخند با و داخل اومد وارانهشکاک نگاهي با مامان که نشستن رفتن هردوتاشون

 :گفت مصنوعي

 براي خوبي سفر هم انشاهللا اومدين، خوش ،جان مهراد هايدوست به سالم -

 .باشيم همديگه

 :گفت و شد بلند جاش از و کرد احترام اداي رائيکا
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 .جون خاله ممنون -

 :گفت و کرد بغلش و نزديکش رفت مامان

 .بشم فدات عزيزم؟ نازي تو چقدر -

 :گفت و گرفت ب**ل به دندون رائيکا

 .جون خاله نکنه خدا -

 به مليح لبخند با همين خاطر به بود، اومده خوشم خيلي جون الهخ کلمه يا لفظ از

 سريع و شدم هول خورد، گره مامان مشکوک نگاه تو نگاهم يهو که بودم زده زل رائيکا

 :گفتم هابچه به رو

 خوردين؟ صبحانه -

 :گفتم که دادند تکان منفي معناي به سراشون هردوتاشون

 .ويينبد بخوريم، صبحانه بريم پاشين پس -

 ازم شک با و گرفت ودستم راه وسط مامان که افتاديم راه به آشپزخانه سمت به

 :پرسيد

 داري؟ دوستش -

 :گفتم بودم، افتاده زاده ابراهيم محسن آهنگ ياد که منم

 .عاشقي هنوزه که هنوزم دله کار -

 :گفت و کرد گردنم حواله گردني پس يه مامان

 نه؟ يا داري دوسش بده، منو جواب االن بعد، هواس بذار وهاتبازي شيرين اين -
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 :گفتم و کشيدم گردنم به دستي

 کني؟مي چيکار آره بگم اگه -

 :گفت مامان

 بکنم؟ کاري بايد بدون خواممي اسکل خب کنم،مي بوسش پرممي -

 :گفتم و انداختم مامانم پاي سرتا به نگاهي

 کني؟ بوسش بپري نيست بد برات -

 :گفت و زد لبخندي مامان

 همه اين از بعد رو دختري تو که شممي خوشحالم من پسرم؟ حرفيه چه اين بابا نه -

 .باشي کرده انتخاب سال

 :گفتم خنده با

 رو شهمي سالي ده يه من انگار سال، همه اين بعد گيمي جوري مامان اوو، -

 !دارم؟ تشريف پيرپسر و موندم دستتون

 :گفت خوشحالي با دارم، دوست را ائيکار  من بود شده مطمئن حاال که مامان

 و بخور تو صبحانه آشپزخانه بريم بيا حاال خودش، واسه خانوميه! خوبي دختر چه -

 .بيفتيم راه بعد

 :گفتم و دادم تکان سري

 .بريم چشم -
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 کمال با دارن نشستن همشون ديدم شدم که ميز نزديک آشپزخانه داخل رفتيم

 چيزه، يعني بود، شون سفره توي هم چيزي هر ماشاهللا. خورنمي صبحانه اشتياق

 دستي پيش روش، نشستم و کنار کشيدم رو هاصندلي از يکي بودن، چيده ميز رو

 درست خودم براي عالي خيلي لقمه يه برداشتم پسته و گردو و پنير کمي و برداشتم

 :گفتم و شدم بلند جام از و کردم

 .بريم دترزو بايد بشين آماده پاشين بسه، خوردن -

 از دست به لقمه منم بيرون، رفتند آشپزخونه از و شدند پا حرفم از مطيعانه همشون

 برداشتم اتاقم داخل از رو بود کرده آماده برام مامان که وچمدونم و رفتم آشپزخانه

 آماده حاضر مريم و مهرا و مامان برداشتم، ماشينم سوئيچ و گوشيم شارژر با همراه

 رائيکا به رو منم بودن نشسته ماشين يه داخل رفتن آماده و حاضر همچنين هم بابا

 :گفتم راشا و

 .بياين من با بيارين، ماشين خوادنمي شما -

 رو اونا هايچمدون کردند، قبول وحرفم دادند تکان تاييد معناي به سري دوتاشون هر

 از رو نماشي دادم؛ جاشون و گذاشتم ماشين عقب صندوق بردم و گرفتم ازشون هم

 روي لبخند که همانطور عقب، رائيکا و جلو نشست راشا که آوردم بيرون پارکينگ

 :گفتم و کردم راشا سمت به اخمي بود هامب**ل

 راشا؟ جلو نشستي چرا تو -

 :گفت متعجب

 !بشينه؟ کي پس خوبه؟ حالت جان؟ -
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 به کردم اشاره و کردم نگاه عقب به و دادم نشون اخمالو وخودم نمايشي حالت به

 کشيد خط يه و برد گلوش زير از ودستش خنده با راشا. جلو بياد رائيکا اينکه معناي

 :گفت و

 .باش کارات مواظب پس امغيرتي من بعدشم نشده، زنت که هنوز -

 و مريم و مامان کنار از کرده ويراژ و گذاشتم گاز پدال رو وپام افتاديم، راه به و خنديدم

 راهم به توجهبي بعدش اما ترسيدم لحظه يه کشيد، هيني انمام که شدم رد مهرا

 جويدممي که همانطور و برداشتم وبودم کرده درست که ولقمم راه وسط" دادم ادامه

 اما رو، رايکا کنم نگاه تا برگشتم عقب به شد تمام لقمه وقتي دادم، ادامه راهم به

 .بود برده ابشخو اونم کردم نگاه راشا طرف برگشتم خوابيده، ديدم

 .کردم حرکت جنگل سمت همين خاطر به ويال، بره خوادنمي مامان دونستممي خوب

 

 *گذشت ساعت چند*

 

 همين واسه بود گرفته خوابم منم همچنين نشدن، بيدار خواب از راشا و رايکا اما

 :گفتم و راشا پشت به زدم دوبار

 .گرفته خوابم من کن رانندگي تو بيا پاشو تنبل، خر پاشو -

 تا دادم ادامه رانندگيم به بهش توجهبي زدم صداش که نبود خيالشم عين راشا اما

 هم بابا و مامان موقع همون جنگل، اول به رسيدم طوالني ساعت چند از بعد اينکه

 ماشين سمت به رفتم شدم پياده ماشين از و داشتم نگه جا يه رو ماشين رسيدن
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 من و پايين کشيد وراستش سمت شيشه بابا که مايستاد ماشين جلوي بابا و مامان

 :گفتم

 کنيم؟ حرکت سمت کدوم به بايد االن بابا -

 :گفت برداشت چشماش رو از نمايشي حالت با وعينکش بابا

 و داد و نشون بهم رو راه و داره رو الزم تجهيزات تمام که ايکلبه سمت به ريممي -

 همديگه عاشق اونجا بابا و مامان که ايهکلب سمت به و خودم ماشين تو برگشتم من

 .کردم حرکت ببينيم، رو کلبه اون ه ما بريم داشتن دوست و بودن شده

 :گفتمي درجواب بابا شدين، عاشق چطوري پرسيدممي بابا و مامان از هروقت يادمه

 .فهميمي چيو همه ببيني رو عشقمون يکلبه -

 وچيزش همه مامان بيرون، کشيدم زبونشون يرز  از رو چيز همه و نياوردم دوام من اما

 .کرد تعريف برام

 و بودن شده زياد جنگل داخل پرندگان يا و قناري صداي و بود شده ظهر کم کم ديگه

 دادم سوق وذهنم کرد،مي برام عشقشون از مامان که تعريفي يادآوري با. بخش لذت

 :قبل چندسال به

 رو؟ عاشقيتون و عشق کنيمي تعريف برام جونم مامان -

 :گفت و کشيد حرص سر از پوفي مامان

 .ميگم بهت بذار بچه؟ سيريشي تو چقدر -

 :کردن تعريف به کرد شروع مامان که گفتم زيرلب چشمي
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 مامانم ومادربزرگم دونيمي خودتم هستم شمالي دختر يه من پسرم، جان مهراد -

 که هوايي خوبش هواي ناو هميشگيش، طراوت اون شماله، مال زندگيم همه پدرم

 هجده دختر يه من کن؛ حسش باريد،مي بارون دونه دونه ابرهاش از و شدمي ابري

ا  بودم ساله  باز وموهام و بيرون برم شهمي باروني و سرد هوا وقتي داشتم دوست اکثرا

ا  بذارم، رودخونه آب توي وپاهام و کنم  يه رسيدم،مي آرامش اوج به کارم اين با کال

 گفته مادربزرگم چون اونورترش يکم اما رودخونه نزديک رفتممي من بود روزيچند

 يه که رسيدم جايي به اينکه تا رفتم. بود شده فعال کنجکاويم حس اونجا، نريد بود

 کرده درست قشنگ جوري رو اونجا هاگل و هادرخت يعني ديدم رنگ سبز فضاي

ا  که بودن  يه ديدم کلبه يه که ترنزديک رفتم ،بشم دور اونجا از نداشتم دوست اصال

 کنم بازسازيش بتونم اگه گفتم خودم با بود داغون و درب حسابي که ايچوبي کلبه

 وهاشخرابي و کلبه اون توي رفتممي روز هر من و گذشتمي روزها ميشه، عالي واقعا

 با اما ه،کلب به برگشتم تنهايي خودم روز يه اينکه تا کردممي درست خواهرام کمک با

 براش خواهرام و من که داشتني دوست يکلبه اون! شدم رو روبه فجيعي صحنه

 هم گل گلدون حتي کاشتيم گل ودورشدورتا و کرديم درستش و کشيديم زحمت

 مطالعه براي مکاني رو اونجا بوديم، کرده درست هم رو کلبه داخل داشتيم

 کردي،مي احساس اونجا رو آرامش عمق که جايي يه بوديم، کرده انتخاب هاموندرس

 از! اونجان پسر تا پنج چهار حدود ديدم داخل رفتم وقتي اما اونجا، بود بهشت انگار

 هرچي هرکدوم و ريختن بهم وداخلش شدم متوجه که کردم نگاه رو کلبه داخل پنجره

 وخواهرام رفتم منم شکستن، رو هاشيشه يا و برداشتن خودشون واسه خواستن

 هايمهارت بوديم بلد هم چهارتامون هرسه ماشالله آوردمشون، خودم با و دمصداکر 

 وپدرت زدم که بود اونجا کرديم، دعوا و پسرا جون به افتاديم و داخل رفتيم رزمي،

 هنوزم ما اما دادن دوستي درخواست و برگشتن بعد روز و رفتن اونا و کردم ناکار
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 کنن پاره وهامونکتاب يا و باشه کثيف نکلبمو نداشتيم دوست بوديم دلگير ازشون

 پسرم بگم خالصه. خوايمنمي اين از بيشتر پدرجماعت از ديگه بودن وحشي ماشالله

 وقتي اما داديم جا قلبامون در رو عشق حکم کلبه، اون به درپيپي آمدهاي و رفت با

 نبينيد تا ا؟اي بهشته کجاست؟ ديگه اينجا گيدمي باخودتون ببينين رو کلبه اون بريد

 .داره نگه تميز برامون رو کلبه تا فرستيممي ويکي هرسال کنين، تصورش تونيننمي

 *حال به برگشتم*

 

 !رسيديم بهم اونجا هم رائيکا منو ديدي شايد جاييه؟ چه بدونم بودم کنجکاو خيلي

 بيان، هوش به موندم منتظر و کردم بيدار خواب از رو هابچه مقصد، به رسيدم

 .بودن خواب قطبي خرس عين اللهماش

 :گفت تخم و اخم با راشا که کردم بيدارشون

 کردي؟ بيدارم چرا مياد، خوابم من -

 :گفتم حرفش به توجهبي

 .بزنيم اردوگاه جا يه بايد االن رسيديم، پاشين -

 :گفت مسخره راشاي

 .هستيم نفري چهل يه انگار بزنيم، اردوگاه ميگي جوري يه -

 :گفتم و کردم باز رو ارائيک سمت در

 .کنم خلوت خوابه غرقه که امآينده همسر با خواممي بيرون، گمشو -

 :گفت و کشيد پرحسرت آهي راشا
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 .اونور گمشو باشي، تنها خواهرم با نداري حق درضمن بود، هم مبينا کاش -

 :گفتم باخنده

 .اينجا اونم بشي، تنها مبينا با گذاشتم اگه -

 :گفت خوشحال و متعجب

 هست؟ هم مبينا ميگي يعني -

 برداشت وچمدونش و شد بلند جاش از پکر که دادم تکون دونمنمي معناي به سري

 به رو همين واسه بود، نيفتاده کلبه به چشمم هنوز من. اينا بابا ماشين طرف رفت و

 :گفتم رائيکا

 .بده عمو به گنده ماچ يه پاشو نکن اذيت پس بيداري، دونممي خانوم شيطون -

 :گفت و صورتم تو زد زل و کرد باز وپلکاش لبخند با

 .يادگار عمو خوامنمي -

 پشتش مامانم طرف رفت و پريد جاش از و فهميد زود که بگيرمش بپرم خواستم

 :گفت و وايستاد

 .آقاهه بگيري منو تونينمي -

 کرد مياه و درست آروم وخودش ايستاد صاف وايستاده، مامانم کناره فهميد که بعد

 :گفت و

 .نديدم رو مهراد آقا بودم راشا با من جون خاله چيزه، -

 :گفت برداشت نه و گذاشت نه مامانم



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

88 

 

 محرميت صيغه براتون گممي نداره اشکالي پس خواين،مي رو همديگه دونممي -

 .عزيزم آيندت پدرشوهر خونهمي

 :گفت و پايين انداخت وسرش خجالت و ناز با رائيکا که کردم نگاشون متعجب

 .ممنون جون خاله نه -

 :گفت و خنديد مامانم

 .کنيممي محرمتون خواستگاري اومديم پس باشه، عزيزم -

 :گفت و داد باال وابروهاش مامان که بود رائيکا به هنوز نگاهم

 کمکم؟ نياي وقت يه -

 تا راونو کردم پرت وخودم سريع که اومد سمتم به ماشيني يه يهو که سمتش به رفتم

 !نکنه لهم و بهم نخوره

 .شدن پياده ازش باز نيش و خنده با مبينا و متين و وايستاد جاش سره ماشين

 .شدم بلند ازجام پوکرفيس بود شده قيافم

 احوالپرسي و دادم دست باهاش و متين سمت به رفتم و شدم بلند هاچمن روي از

 با که کلم پس زد باز نيش با متين که کردم خالي و خشک سالم يه هم مبينا با کردم،

 :گفتم و طرفش برگشتم الکي و خاص ابهت

 ام؟کله پس زنيمي ديوونه؟چرا چته -

 :گفت خنده با

 ره؟مي يادتون منو تفريح مياين باز -
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 :گفتم و دادم تکان سري

 .مياي خودت بره يادمون هم اگر ره،نمي يادمون وقت هيچ رو تو ما نترس، -

 هم بابام با و کرد احوالپرسي باهاشون رائيکا و خواهرام و امانمم سمت به رفت مبينا

 کلبه به نگاهم تازه کرديم، احوالپرسي هم با مون همه قشنگ وقتي کرد پرسي احوال

 .افتاد قشنگي خيلي

 با و صورتامون و سر رو ريختنمي قطره قطره بارون نم نم و بود شده باروني هوا

 هايقطره هايچکه ديدن با اما بود سرد کمي هوا داشتم، عجيبي حال و حس طراوت

 !کرديمي فراموش رو هوا سردي باران،

 تجهيزات تمام با داخلش بود، چوبي بيرونش نماي از اما بود چوبي کلبه يه روم به رو

 پشت منم کلبه، داخل رفتند و برداشتند وسايلي کدوم هر هابچه بود مدرن و

 حيرت از افتاد کلبه داخل به نگاهم وقتي داخل، رفتم و برداشتم وچمدونم سرشون

 و کرديممي نگاه دوروبرمون به فراوان حيرت و تعجب با هابچه و من ماند، باز دهنم

 سالن البته سالن داخل رفتم ناباور ناگاهي با. زدنمي لبخند بهمون مامان بابا

 گاهاحتاستر  يه داشت، سالن توقع شهنمي کوچيک کلبه يک از گفت، شهنمي

 حداقل مونيم،نمي اينجا هفته يک تا ما اما مون، هفته يک براي بود ايالعادهفوق

 .ويال ريممي و مونيممي اينجا فردا يا و امشب همين

 که ايپنجره پنجره، به افتاد نگاهم کرديم،مي نگاه کلبه ديوار و در به که جورهمون

 ذره يه. ريختندمي روش چکه چکه ونبار  هايقطره شد،مي ديده روش بارون نمنم

 گذاشتيم خونه توي رو وسايل يکي يکي بود، قشنگ خيلي اما پنجره، بود گرفته بخار

 :گفت هممون به رو مامان شد تموم وقتي

 ها؟بچه نه مگه خوبيه، جاي -
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 اينجا از ما که فهميد مامان وقتي کرديم، تاييد وحرفش دادن تکان سر با هممون

 :گفت لبخند با دهاوم خوشمون

 و دست اينجا چون ويال ريممي بعدش مونيم،مي جا اين روز سه دو فقط ولي -

 .روستاعه نزديک و ست بسته بالمون

 باهاش هم رائيکا منو کنه، درست ظهر ناهار براي و بياره در هاروکباب تا رفت مامان

 از مامان بکشيم سيخ به را هاگوشت خواستيم که موقعي اما کنيم کمکش تا رفتيم

 مامان وقتي بديم، انجام کارو اين ديگه هم با رائيکا منو کرد مجبور و رفت دوتا ما کنار

 :پرسيد تعجب با رائيکا شد دور ازمون

 چاقه؟ خيلي يا است حامله مامانت -

 :گفتم و کردم مصلحتي سرفه يه

 شوهر برادر هبش که بياره من براي خوادمي داداش يه است حامله نيست، چاق نوچ -

 .تو واسه

 :گفت و زد مليحي لبخند يه رائيکا هاحرف اين از بعد

 .دارم دوست -

 :گفتم وار زمزمه

 .عاشقتم منم -

 ما کرديم درست رو ظهر ناهار باالخره گذاشتيم، آتيش رو و کرديم درست رو کباب

 خيلي زرو اون بگم خالصه خورديم و انداختيم را سفره اومدن يکي يکي همگي و دوتا

 .بود خوب
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*** 

 صداي کردم احساس شدم، بلند خواب از صدايي و سر با که بود شب هاينيمه

 سعي يکي ديدم که رائيکا اتاق به رفتم و شدم بلند جام از خوره،مي گوشم به رائيکا

 !ببره بيرون واون بگيره ودهنش جلوي داره

 صورتش کردم، نبود ممعلو که صورتش حواله مشت يه و طرف جلوي پريدم خشم با

 هم باز. کردمي گريه فقط رائيکا بود، پوشانده ايپارچه چيزي يه با چون شدنمي ديده

 مشت تا سه دو همين خاطر به ببينم، وهاشگريه خواستنمي دلم آروم، هايگريه

 او از کمي دست منم بود، فول فوله اون رزميم حرکات زدم پسره اون به هم ديگه

 تخت به زدم و باال آوردم وپام بعد و زدم روش حرکتي چند يه ودمب بلد نداشتم

 فرصت اين از سريع من افتاد، و داد دست از را تعادلش لحظه يه واسه که اشسينه

 تقال داشت همچنان او اما زدمش محکم تونستممي تا و روش پريدم کردم، استفاده

 که جوري دادم فشارش حکمم و گلوش طرف بردم ودستام شدن، فراري براي کردمي

 رساندن آزار قصد چرا و کيه اين فهميدممي بايد نداشت، را زدن پا و دست توان حتي

 مرد اين از رائيکا جيغ صداي با که شدمي عوض رنگش داشت کم کم! داره را رائيکا

 را او پاي و دست پسري ديدم که رائيکا سمت به دادن سوق را نگاهم و شدم غافل

 کنهمي اينجوري چرا اومده؟ کجا از اين من خداي. خودش سمت به کشهيم و گرفته

 !کين؟ اينا شم،مي ديوونه دارم خدايا! دارند؟برنمي ما سر از دست چرا! ما؟ با

 اين از حواسم بود، زده رائيکا به وکثيفش هايدست که پسري اون سمت به رفتم

 که سرم تو زد شيشه با محکم و شد پرت کردممي خفش داشتم که جلوي پسره

 رفته چشمام برم، حال از دستم توي خون ديدن و رائيکا خفيف جيغ با شد باعث

 .رفتم حال از و ديد سياهي رفته
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. کردمي نگاه بهم نگران کردم، باز وچشمام صورتم به زدنش آب و راشا نگران صداي با

 راشا که هاييفحر ! داشتم عجيبي سرگيجه بود، شده خشک گلوم کرد،مي درد سرم

 راشاست، شخص که فهميدممي. ديدمي تار چشمام بود، گنگ بود، مبهم برام زدمي

 صداها و شد درست برام تصاوير که کردم باز دوباره و بستم بار سومين براي وچشمام

 .شدند واضح برام

 :گفت تعجب و ترس با راشا

 نيست؟ رائيکا چرا شده؟ چي مهراد -

 : گفتم و راشا طرف برگشتم و کردم نگاه رائيکا خالي تخت به

 .بردنشون راشا بردنش،... بردن اونا -

 :پرسيد هم از نگراني با

 ديدي؟ رو صورتشون بردنش؟ کيا کيا؟ -

 سه شايدم يا بودند نفر دو ببينم، نتونستم چون نديدم نه گفتم پايين انداختم وسرم

 !نفر?  شايدم نفر،

 اون نگرد، دنبالش" بودند، نوشته رژلب با روش شد جمع آينه سمت به نگاهم موج

 راشا وقتي رفت سمت اون به هم راشا نگاه که کردم اشاره آنها به دستم با" منه مال

 :گفتم و شدم بلند جام از آروم کرد اخم خورد، گره هم در ابروهاش خوند رو جمله اين

 .خوردمي باديگارد به لباساشون بيشتر -

 :دادم ادامه

 !بودند؟ پوشانده را صورتاشون چرا دونممين ولي -
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 :گفت هامحرف اين از بعد

 بود؟ خاکستري لباسشون -

 .رو لحظه اين لحظه، اون بيارم ياد به کردم سعي

 :گفتم و دادم تکون راشا براي سري

 .بود خاکستري آره -

 :پرسيد شکاکي با راشا

 رسمي؟ لباس يه بود؟ طوسي و خاکستري -

 .وحرفش مکرد تاييد هم باز

 :گفت اخم با راشا

 !کشمشونمي خودم هايدست با -

 :پرسيدم و کردممي نگاه راشا رفتار و حرکات به متعجب

 !برده؟ واون کي دونيمي شده؟ چي -

 :گفت و داد تکان سري

 واون بابام هاينوچه يعني. برده خودش با واون کيارش باشه درست حدسم اگه -

 ازدواج کيارش با رائيکا که بود داده قول کيارش باباي به ابامب چون کيارش، براي بردن

 !کنهمي

 و کردم نگاه بهش اخمالو خوردند، گره هم توي بدجور هاماخم راشا حرف اين از بعد

 :گفتم
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 کي با که کنه انتخاب تونهمي داره زندگي خودش از کاالعه؟ اون مگه چي؟ يعني -

 .کنه ازدواج

 :گفت صبرانهبي راشا

 تهران برسيم بفهمه، را قضيه اين نبايد کس هيچ تو، و من فقط تهران، گرديمبرمي -

 .رسممي وکثافتم باباي اون حساب

 :گفتم و دادم تکون سري

 .بريم باشه -

 :نوشتم روش و برداشتم برگه

 منم اومده پيش براشون کاري. تهران گرديمبرمي رائيکا و راشا و من مامان، سالم -

 تولد بگيرم خواممي حسابي درست تولد يه اومدين بگذرونيد، خوش شما باشم، بايد

 .روز يه توي افتاده تولدمون آينده، عروس همچنين و منه

 رو برگه بود، مون مدرن کلبه توي که يخچالي به چسبوندمش و نوشتم برگه توي

 ادمد توضيح را قضيه و کردم اس ام اس متين به گوشيم با و يخچال در به چسبوندم

 .کرديم حرکت من ماشين با راشا منو بگه بابا و مامان به که

?  حدود از بعد کرديم، حرکت تهران سمت به که بود صبح چهار ساعت موقع همون

 از اخم با راشا که ايستاديم راشا پدري خونه در جلوي تهران رسيديم نيم و ساعت

 داخل رفت و کرد باز درو کردم،مي حرکت سرش پشت منم رفت، و شد پياده ماشين

 جلوش اي قهوه و نشسته کاناپه روي پدرش ديديم شديم سالن وارد وقتي. رفتم منم

 :گفت و رفت جلو عصبانيت با راشا خونه،مي روزنامه داره و گذاشته

 کجاست؟ بگو کردي؟ چيکار رائيکا با -
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 و خورد ازش کمي برد دهانش سمت به برداشت را قهوه خونسرد خيلي پدرش

 :گفت و کرد اشمزه

 داره؟ ربطي تو به شوهرش، پيش -

 درازتر گليمم از وپام ها،بعضي گفته به هم شايد و نگم چيزي تا کردم مشت ودستام

 !نکنم

 :گفت وحشتناک اخمي با راشا

 شما دستي دستي وگلم خواهر بذارم تونمنمي من شوهرشه؟ پيش که چي يعني -

 .کنين بدبخت

 :گفت و دکر  حريصانه خنده پدرش

 ياد رو بزرگتر به احترام هنوزم جوجه؟ توي نه منه حرف حرف نفهميدي هنوز -

 .آشغالت مادر اون نه تو، نه نگرفتي؟

 و داد با و گرفت دست به را اشيقه و پدرش روي پريد مادر، کلمه شنيدن با راشا

 :گفت فرياد

 هاسال اين ويت که بودي کسي تو بخوره، خواهرم به کثافت اون دست نميذارم -

 به ولي قاتلي تو کشتيش، خودت کردي، خفش خودت واون و مرده مادرمون نگفتي

 از بچه، که هم ما مادرمونه، اون گفتي و خونه آوردي منو مادر دوقلوي خواهر جاش

 .هست مادرمون ايشون کرديم باور بچگي

 :داد ادامه و کرد اشاره پدرش همسر به و
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 کشتي همسان؛ و بودن دوقلو که اينا کردي؟ خفه منو رماد که ديدي اين توي چي -

 رو خواهرم آروم هايگريه دليل االن خواهرم، چشم جلوي اونم دادي زجرش رو، مادرم

 مادرش کشيدن زجر او چون کرد،نمي گريه سال همه اين چرا فهمممي االن دونمزمي

 .هکشت رو مادرش پدرش که کنه باور خواستنمي ولي بود ديده رو

 :گفت و زد پوزخندي راشا پدر

 .بود حقش مرد که همون نداشت، منو با موندن لياقت مادرت -

 پدر همسر و من انگار کردم،مي نگاهشون و بودم ايستاده وسط ماست عين که منم

 هيچي بازم اما گرفتندنمي تحويلمون دومشونهيچک وسط اون بوديم ماست راشا

 اونا خصوصي حريم توي نداشتم حق. من نه بود، اونا خانوادگي دعواي چون نگفتم

 :گفتم و رفت در دهنم از يهو حرفشون به توجهبي باشم،

 کجاست؟ رائيکا بگين شهمي ولش، رو اينا -

 :گفت و زد پوزخندي حالت به و اومد باال لبش ور يه راشا پدر

 .شوهرش پيش نفهمي، توام اينکه مثل گفتم، که همون -

 :گفتم و رفت هم توي اخمام رش،شوه حرف و لفظ از

 !شوهرشه؟ پيش که چي يعني -

 :گفت و کرد قطع منو حرف راشا

 نه؟ گينمي -

 سر روي و آورد در جيبش از تير هفت تفنگي و ايستاد پدرش همسر کنار رفت بعد و

 :گفت و گرفت پدرش همسر همون يا مادرش
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 بکشمش؟ يا کجاست؟ خواهرم ميگي -

 گفتنمي هيچي و کردمي نگاه داشت فقط چاق و وارفته يزنا مثل هم پدرش همسر

 :گفت و زد لبخندي پدرش که

 .بکشش چيکار؟ خواممي زن من بکش، تو اينم خدامه از که من -

 شروع بعد و کرد نگاه راشا به ترس با و شد گرد چشماش همسرش حرف اين از بعد

 :کردن التماس به کرد

 ...نکش منو پسرم راشا -

 :گفت و کرد قطع وحرفش راشا

 !نيار کثيفت زبون به منو اسم -

 :گفت التماس با

 زنش شدم مجبور من خدا به گفت دروغ بهتون سال همه اين پدرت ببين، توروخدا -

 و کردمنمي ازدواج پدرت با اگه منه، پسره راشد داشتم، بچه ويه بودم بيوه من بشم،

 .راشا خدا تورو مقصره رتپد کشت،مي وپسرم مادرتونم من گفتنمي شما به

 :گفتم و گرفتم رو راشا دست و جلو رفتم

ا  پدرته مقصر داره، گناه ببين -  کرده براتون که مادري سال همه اين بجاي اصال

 .ببخشش

 :گفتم قبل از ترسريع که ماشه طرف برد دستشو راشا

 .نکنن اشتباه بگيرن ياد بذار ببخش، -
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 رو تير هفت و پدرش طرف برگشت يهو فتادن،ا آويزون کنارش و خوردن سر دستاش

 :گفت و گرفت سمتش به

 .کنممي سالخيت و پدرمي کنمنمي نگاه ديگه کجاست خواهرم نگي اگه -

 :گفت و کرد مون حواله پوزخندي دوباره پدرش

 من ترسوي پسره هان؟ بگيري دستت تو تير هفت گفته تو به کي ترسو، يپسره -

 .کنار بزاريش بهتره پس نداري، رو اينکارا جرعت

 کنه، ناقص وپدرش بزنه ديوونه راشا ترسيدممي شد،مي بد حالم داشت کم کم

 !کن بار باقالي و بيار خر وقتاون

 :گفت باخشم راشا

 !کيه ترسو ميدم نشون بهت باشه ترسوام؟ من -

 !کرد خالي پدرش پاي تو تير يه و کرد پدرش حواله پوزخندي حرفش، اين از بعد

 :گفت راشا که کردممي نگاهشون ترس با و تعجبم

 تمام تاوان بايد هم حاال و آوردي بارم اينجوري بچگي از خودت هستم، سنگدل من -

 تقاص بايد گرفتي، ازم رو بود زندگيم که ومادرم و گرفتي ازم که ايبچگانه هايبازي

 .رحمبي پدر بدي پس

 و فهميدم من و شد رد من تيز هايگوش زير از اين که گفت ب**ل زير آخي پدرش

 .بفهميم ماها رو نالش صداي خوادنمي مغروره اونقدر که هستم متوجه

 واسه اومد،مي پيام براش انگار و بود گذاشته راشا پدر رويروبه ميز روي تابيلپ

 صداي که کنهچيکارمي ببينم راشا طرف برگشتم کرد، جلب خودش به منو نظر همين
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 خون به و گفت کشدار هيني ديدم که طرفش برگشتم شد، بلند راشا باباي زن جيغ

 .ريختمي اشک و کردمي نگاه راشا پدر پاي

ا  من براي شدمي چي هر راشا پدر  .نبود مهم اصال

 !مهمه رائيکا خود فقط من براي

 با که خودم طرف چرخوندم دوران حالت به و تاپ لپ ايستادم، ميز روي به رو رفتم

 :گفت که برگردوندم اون طرف به وصورتم راشا پدر صداي

 اونجا؟ کنيمي غلطي چه داري -

 به کردم شروع و خودم طرف بردم و تاپلپ بود کرده خونريزي که پاش به توجهبي

 .راشا پدر هايايميل و هاجيميل خوندن

 انگار بود گرفته پدرش طرف به رو تفنگ هنوزم کرد،مي نگاهش داشت اخم با راشا

 بده دستمون کاري يه بود ممکن لحظه هر چون زمين، بذاره رو اون نداشت دقص

 اسمش ديدم، کيانمهر کيانوش نام به ايميل تا چند يه پدرش هايايميل توي رفتم

ا  بود آشنا  تمام ميده بهش رو دخترش بود داده قول راشا پدر که بود هموني احتماال

 :خوندن بلند ايصد با کردم شروع و کردم باز رو هاشايميل

 !بدهکارم شما به که خسارتي ازاي در شما مال من دختر -

 :کيانمهر کيانوش جواب و

 ديگه شد، تموم هم خسارت. فرستادي پسرم براي که گلي دسته اين از ممنون -

 .ماست مال دخترت نداريم کاري باهات
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 داغون شدت هب اعصابم خوردند، گره هم توي کم کم اخمام ها،ايميل بقيه خوندن با

 :گفتم و راشا پدر طرف برگشتم خشم با بود شده

 !اونا؟ به فروختي رو دخترت خسارتت ازاي در تو -

 :گفت پدرش

 !شده دچار زندگي اين به االن نکرد اما کنه موافقت خودش اول روز خواستمي -

 :گفتم و کردم ناله

 !نداري؟ رحم هستي؟ پدري جور چه تو رائيکا؟ چرا آخه-

 :گفت اشار  پدر

 خالص شرش از بايد بود ديده حالت اون توي ومن مادرش کشتن موقع اون چون -

 به که موقع اين براي داشتم نگهش بکشمش، نتونستم هالسا اين تمام اما شدممي

 !بياد کارم

 و خشم با و زد پدرش گلوي بر چنگي راشا که داد تحويلمون پوزخندي بعد و

 :گفت من به رو عصبانيت

 .بريم بايد االن کن، پيدا رو درسشآ -

 شروع بودم، بلد کنندمي هک براي که کارهايي و بودن هکر از کمي دست که هم من

 اونورتر ما از خيابون سه دو داد نشون شد، تموم زمانش وقتي ايميل رديابي به کردم

 دادم رو آدرس همين خاطر به بودم خوشحال خيلي کردم پيداش اينکه از من و بودند

 !بهشون برسيم زودتر بايد بريم زود که گفتم و راشا به
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 اينکه تا درآورديمش حرکت به و شديم ماشين سوار سريع کرد ول را پدرش يقه راشا

 باشه ويال خوردمي بيشتر بود، رومونروبه مجلل و بزرگ خونه يه مقصد، به رسيديم

 رسوندم رو خودم بود طريقي هر به شد،مي گفته بهش هم عمارت که هرچند خونه تا

 باديگاردها بين از و داخل رسونديم رو خودمون بود طريقي هر به راشا و من بهشون،

 وقتي کرديم، معرفي کيانمهر کيانوش آقاي مهمان رو خودمون گذشتيم، راحت خيلي

 :گفت ما به رو و شد بلند جاش از کيانمهر کيانوش آقاي داخل رفتيم

 خوايد؟يم چي اينجا و هستيد کي شما -

 :داد جواب من جاي به راشا

 .فروخته شما به رو خواهرم پدرم اينجا، آوردين شما که هستم دختري برادر من -

 يه خوردمي بهش باشه، خالفکار خوردنمي بهش اومد، پيرمرد ب**ل به لبخندي

 :گفت و زد لبخندي. باشه تجمالتي و مهربون آدم

 اينکه مگر بديم، پسش تونيمنمي اما فتيمگر  پدرتون از رو خواهرتون بله، آها -

 بايد ديگه ساعت سه ما چون ديگه، دوساعته تا برگردونيد بهمون رو خسارتمون

 بدين؟ رو خسارتمون تونينمي آيا باشيم، فرودگاه

 :گفت تمام جديت با راشا که کردممي نگاهشون وارفته

 چقدره؟ خسارتتون -

 :گفت و انداخت متعجبمون هايصورت به نگاهي پيرمرد

 .ميدم بهتون رو خواهرتون االن همين بدين؟ تونينمي ميليارده، سه -
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 من اما کنيم تقديمشون دستي دو ما که نبود کمي خيلي پول ميليارد، سه

 جا همه چون بدم، بهش ديگه ساعت يک تا و ميلياردش نيم و دو تونستممي

 :گفت جديت با راشا. رسهمي دميليار  نيم و دو به و پوله پره توشون و دارم حساب

 .کنيممي جورش -

 :گفتم مزگيخوش با پيرمرده به رو همين واسه

 کنين؟ کم وميلياردش نيم بدين تخفيف شهنمي -

 :گفت و داد تکون سري پيرمرده

 سه يا پسرم، ماله نداره رو ميليارد سه ارزش که خواهرتون يا گذرم،نمي مالم از من -

 .ينبيار  رو ميلياردمون

 :گفت متعجب راشا

 کنن؟ کم رو ميلياردش نيم گيمي که داري پول انقدر تو مگه مهراد -

 :گفتم و دادم تکون سري

 .ميدم بهتون نقد نه؟ يا کنينمي کم بگين شما فقط دارم، آره -

 :گفت نيست کار در کلکي شد مطمئن وقتي پيرمرد

 .کنممي کم رو ميليارد نيم بدين نقد اگه باشه، -

 :گفتم پيرمرد به رو به يهو کردم، نگاه راشا به خوشحالي با

 ببينيمش؟ ما بذارين اول شهنمي -

 :گفت و داد تکون سري
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 .کنينمي کم رو شرتون بعدش دارين، فرصت دقيقه پنج فقط -

 ببرن، رائيکا پيش رو ما داد دستور خدمتکارش به که کرديم تاييد رو پيرمرده حرف

 به که ايضربه اون کرد،مي درد سرم اما مردممي شحاليخو از داشتم همين واسه

 راشا پانسمان لطف به اما برداره زخم سرم بودم شده باعث بود کرده برخورد سرم

 .بهتره االن

 :گفت و شيک خيلي اتاقي توي برد رو ما خدمتکار

 .خانوم ميان االن بمونين، منتظر -

 و ترسون رائيکا و شد بلند در رچق قرچ صداي که دادم تکون سري! خانوم بله اوه

 م*با*ل روي به لبخندي کارش اين با که راشا بغل تو انداخت وخودش لرزون

 .نشست

 پدر واقعا بود گرفته گريم منم هاشگريه از آوردمي رو راشا اسم مدام و گريه زير زد

 !بفروشه؟ اينا به ودخترش خسارت يه خاطر به اومد دلش چطور داشتن، رحميبي

ا   .سنگدله که واقعا

 :گفت لرزوني صداي با رائيکا

 !بکشه منو خواستمي... مي ست، ديوونه کيارش اين... اين داداش -

 :گفتم عصباني و متعجب

 کيارش؟ کو چرا؟ -
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 خوردن سر هاشگونه روي از دونه دونه و کردن باز وراهشون اشکاش حرفم اين از بعد

 اشک از خيس حاال که هاشگونه روي کشيدم و بردم دستم جلو رفتم زمين، ريختن و

 .بودند شده

 کشيدم عقب همين واسه بود؛ شده گرمم دوباره کرد،مي هواييم داشت پيش از بيش

 .بيرون خونه از کرد شوتمون و اومد خدمتکار که بود موقع همون و

 :گفت راشا که شديم ماشين سوار رفتيم

 بياري؟ خوايمي کجا از رو پول همه اين تو مهراد -

 :گفتم و انداختم بهش گذرا نگاهي

 گرفتي؟ کم دسته منو تو دارم بخواي هم بيشترش حتي دارم، ميگم هم دوباره -

 :گفت دوباره اما و داد تکون سري

 .ميدي انجام واسمون رو اينکار داري خواهرم به که عشقي خاطر به کنمباورنمي -

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 ولي ميدي، انجام باشه کنارت عشقت اينکه واسه هرکاري شيبا من جاي به توهم -

 !خواستگاري؟ بيام جوريچه من چيزي، يه

 به اون منو نکنه قبول پدرش اينکه از بودم نگران کردم،مي نگاه راشا دهان به نگران

 :گفت راشا که برسيم هم

 ببرمش شبه يه تونممي که دارم مدرک و اتو پدرم از قدراون نباش، هيچي نگران -

ا  برگردونمش، و زندان  ودخترش دست کامل رضايت با پدرم چون نباش، ناراحت اصال

 !موند وسط اين چيزي يه فقط اونوقت. زندگيتون خونه سره بريد دستت تو ذارهمي
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 :گفتم تعجب با

 مونده؟ وسط اين چي چي؟-

 :گفت و داد تکون شيطنت با سري

 به بين ما اين هم مبينا منو که شرطي به ليو کنممي واست رو اينکارها همه من -

 .برسيم هم

 :گفتم و دادم تکون پرحرص سري

 .چل و خل اين حساب به کنم واريز رو پول بايد اول ميشه، چي ببينم حاال باشه -

 :گفت هاگرفته جو عين يهو

 !نداريم وحسابش شماره که ما -

 :گفتم و دادم تکون سري اهميتبي

 .دستم داد نوشت غذکا تو موقع همون -

 حدود تا گفتن کردم، وکارهام دور راه از زدم زنگ و برداشتم وگوشيم و کشيد پوفي

 .کيانمهر کيانوش حساب به شده واريز پول ديگه يکساعت

 و بود کلفت پارتيم جا همه خداروشکر بکنم؟ غلطي چه دونستمنمي خوشحالي از

 الکي وپول همه اين دونستمي االن هاگ هرچند بود، پول داشت بابا که زياديم چيز

 اونوقت وگرنه بودن خودم مال هاپول بعدشم ارزيد،مي ولي کردمي نابودم کردم، خرج

 .نداشتم شدن پا حال که سرم تو ميزد چک چنان بابا

 *بعد ساعت يک*
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 شد؟ واريز پول ساميار -

 .کردم وکارهاش همه نباشه، کاريت داداش اره: ساميار

 برده عين رو رائيکا که اتاقي داخل رفتم و کردم قطع وگوشيم و کردم شاز  تشکري

 !بودن کرده زنداني اونجا

 کيانمهر آقاي به رو بيرون اومد و شد همراه باهام کردمز بلندش و گرفتم ودستش

 :گفتم

 .کردم واريز رو پول کنين، چک رو حساباتون تونينمي خب -

 سه هر رو ربع يک از بعد شد کردن چک غولمش لبتابش با و داد تکون برام سري

 :گفت تامون

 .بريد تونينمي ممنونم، -

 :گفت پدرانه لبخندي با که برم خواستم و دادم دست باهاش

 .کردي کارو اين خاطرش به که امروز مثل باش، داشته هميشه وعشقت هواي پسرم -

ا   که پايين انداخت وسرش زده خجالت رائيکا و شد م*با*ل مهمون لبخندي متقابال

 :گفت رائيکا به رو کيانمهر اقاي

 با يکم آوردنت وقتي هرچند خواممي معذرت ازت پسرم طرف از من دخترم -

 .ببخشي اميدوارم کرد رفتار خشونت

 اومديم عمارت اون از خداحافظي از بعد تامون هرسه و کرد ب**ل زير تشکري رائيکا

 :گفت راشا که بيرون

 .مهراد گشنمه من -



                 
 

 

 رمان يک انجمن کاربر  mahsaaa| (سوم جلد) مزاحم نقاش رمان

 

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

 

107 

 

 :گفتم تشر با

 .خالين خاليه شدن، صاف همه هامحساب باتو پولش -

 :دادم ادامه خنده با بعد و

 راهم بابام پالسم، خونتون هرشب من بعد به اين از ندارم، شبمم نون پول المصب -

 .خونه نميده

 :گفت و کرد ايخنده تک

 .گذرهمي خوش هميم دوره بيا، نداره اشکال ولي شدن خالي حسابي اره -

 :گفتم و کشيدم جيغي دخترها مثل

 !ديگه شرفيبي -

 :پرسيد تعجب با نبود حرفامون متوجه هنوز که رائيکا

 باشن؟ خالي بايد حسابات چرا -

 :گفت جوابش در راشا که رومون روبه ساندويچي به زدم زل حرف بدون

 .بشين آزاد تا کردن خرج ميليارد سه شما خاطربه ايشون چون -

 :گفت و کشيد هيني رائيکا

 ..من من... بخدا من -

 :گفتم و بزنه حرف نذاشتم
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 براي و نوشابه دوتا و رعنا سس تا سه با بخر ساندويچ دوتا واسم برو نکن، تشکر -

ا  بگيرين خواينمي هرچي خودتونم  به مغزم تا کنين رديف رو هاهمين من واسه فعال

 .پولي بي از بزنم زار بشينم يکم بيوفته، کار

 :خوندن اهنگ به کردم شروع من بعدش و بده سفارش تا رفت و داد تکون سري راشا

ا  ندارم پولي ولي زندگيتم توي من -  از گرفتي که چي هر گرفتي ناديده تو/اصال

 در وحرصم خيالي بي همه اين/نداره واست پولي انگار نبودم بودو/من

 بگيرم ، نميدن ، ميدن/بدونم که بگو بهم رو واممون تکليفه/مياره در وحرصم/مياره

 جايي هيچ ارثت کنج اينکه يا/نداري برام پولي هيچي بفهمم که ترسممي/نگيرم يا

 کجاي/داره کم پول کسي دنيا تو مگه/بيچاره منه خواممي پسته آخه/نذاري واسم

 .خاطراتت اکثر تو فراري موجود يه/خوابت تو در به در يه/زندگيتم

 :گفت هيجان با شد تموم وقتي زدمي دست و کردمي منگاه باخنده هم رائيکا

ا  -  .اومدمي حالتم اين به و بود قشنگ خيلي خوندي عالي واقعا

 :گفتم و شد باز بناگوش تا نيشم

 .ميارم جا وحالت بگيرم وعروسيم باشه -

 .کرد نثارم تربيتبي يه و گرفت دندون به وش*ا*ب*ل رائيکا

 شلوار متين و بخونه تا متين به داد مريم رو شعر اين که روزي اون به کشيد پر ذهنم

 و جرعت چون خوندشمي نمايشي حالت به و درد و عجز با اينو و بود پوشيده کردي

 !بود حقيقت
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 از خوبه بزنم؟ حرف رائيکا با کنه وادارم تونست چطور سهيال! حقيقت و جرعت

! هي گذشت روزايي چه کارائي واسه بودم راستگويي و صادق و خوب بچه اول همون

 !شدمي مزاحم هميشه موند،مي خرمگس عين داشتيم مزاحم وجي يه دوراني يه

 :گفتم بلندي باصداي

 !گذشت زود چه خدا هي -

 :گفت هاساندويچ با وراون از راشا يهو

 گذشت؟ اخر ديدي اما -

 به کردم شروع و هامسس ونوشابم دوتا با قاپيدم دستش تو از ساندويچ دوتا سريع

 .بودم انداخته آب هم راشا دهان و کردممي ملوچ ملچ که انقدري خوردن،

 بارون نم نم حس شبيه تو

 مجنون منه اين قلب به زنيمي

 بود حرف دارم دوست واسم تو قبل

 لرزوند منو دل چشمات آن يه تو

 دنياتو شهمي روزي يه نفر يه

 حرفاتو فهمهمي همه از بيشتر

 .ما خونه برگشتيم و مدادي گوش وآهنگ

 *رائيکا و مهراد عروسي روز/بعد چهارماه*
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 خوشگله بشم فداش جونم، عروس دنبال برم بايد االن عروسيمه امروز جان جان

 جاندار، ارتش رژه دار،دوربين بردارها،فيلم آماده و حاضر همه خداروشکر خودمه،

 از تازه االن ميگم، چي فهممنمي شدم جوگير بس از اهم ملخ، مارمولک، مار، حيوون،

 چهارماهه اين تو داشتن سزايي به رشد خداروشکر موهامم اومدم بيرون ارايشگاه تو

 .شدم خوشتيپ انقدر که بشم خودم فداي اخير،

 .ارايشگاه در دم رسيديم خب خب

 .پايين بيان خانوم عروس بگين بزنين، وزنگ اول بريد: فيلمبردار

 :گفت ترس اب که کردم نگاهش جوري يه

 .بگيرم فيلم ارايشگاهم داخل برم من بهتره اينکه مثل -

 .باال رفت زد جيم زود دندوناش دادن نشان با و ايضايع نگاه با

 .دادي بهم که ونعمتي هرچه بابت شکرت خدايا

 که وخوشگلي دوماد اين بگم اينجوري بزار نه نه داد، بهم که گلي دسته عروس اين و

 .ترهدخ اين به دادي

 عروس يه چندلحظه از بعد موندم عروس منتظر داخل، رفتم و شدم حياط وارد در از

 پريدم رائيکاعه اينکه هواي به منم بيرون، اومد چاق نموره يه اما بلند باالي و قد با

 بودم نديده هنوز که ماهش صورت اون از دار آب ماچ يه خواستم گرفتمش، بغلم

 !هشنگا تو افتاد نگاهم که بگيرم

 !سياهه؟ چشماش دور انقدر چرا کيه؟ اين خدايا! عامون معبد هايجن جد در جد يا

 :گفتم ترس با و کردم درست وخودم برگشتم کردم ولش و کشيدم جيغ يه ترس با
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 !شدي؟ زشت چقدر ميگم رائيکا -

 :گفت و پوشوند وصورتش

 .دلم عزيز بشم فدات -

 :گفتم صدا اين از متعجب! کلفته؟ صداش چرا اين وا

 ببينم؟ وماهت صورت دوباره شهمي -

 :گفت و داد تکون سري

 .خوامنمي نه -

 کردم نگاه در به برگشتم خورد، گوشم به رائيکا صداي يهو کرد وراون وروش بعد و

 !اونجاست رائيکا ديدم

 !کردم؟ بغلش من بود کي اين پس ياخدا

 !ترکونهمي منو بفهمه شوهرش اگه کردم غلط خدايا

 وتورش خواستم ايستاد، جلوم اومد بود تنش عروس لباس و کاله که جورهمون رائيکا

 !شد کارم اين مانع دستي که وصورتش ببينم و باال بکشم

 عروس؟ لباس تو ولي مرده دست چرا اين!  باالتر رفتم و کردم نگاه دست به متعجب

 نگاه با نگاهم که شتمبردا بود گرفته جلوم ودستش که اوني صورت تو از رو تور

 !برخورد متين وارشيطنت

 که ارايشي و! بود پوشيده که بلندي پاشنه کفشاي اون با رائيکاعه کردم فکر! لعنتي

 .بود کرده
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 هيز دارم کم کم کنم فکر متين اين داشت تراشي خوش پاهاي عجب المصب

 !کنممي ازدواج تينم با ديگه دقيقه دو وگرنه بردارم افکارم اين از دست بهتره شم،مي

 :گفت و داد نشونم ودندوناش که کردم نگاهش اخم با

 .بکنم صورتم تو از رو اينا تا وايسين دقيقه پنج يه بشم، حاضر ميرم من -

 باور تا انداختم بهش عميقي نگاه يه و باال دادم رو رائيکا کاله حرفش، به توجهبي

 که شدم مطمئن وقتي نيست، يگهد يکي اون يا راشا يا متين خودشه، عروسم کنم

 .انداخته گل آرايش همه اون بين رائيکا هايلپ ديدم

ا  خخ  نويسنده هرچند عاشقانه، هايرمان اين عين شدم محوش من کرده فکر حتما

 !بهمون گذرهمي خوش خالي، جاتون ولي کردن خالصه رو عروسيمون جون

 :گفتم و گرفتم رو دستش

 .خانومم شدي خوشگل -

 :داد پارازيت تينم يهو

 .آقايم ممنون -

 .زيرخنده زد رائيکا و درد از شد سرخ که کردم لگد رو پاش روي

 آروم خيلي تاالر رسيديم وقتي رسيديم، بهم رائيکا و من چندماه از بعد خالصه

 و سفيد و آبي رز هايگل که طبيعي گل دسته و پايين بياد ماشين از تا کردم کمکش

 .تشدس دادم رو بود قرمز

 .زدن دست به کردن شروع و شدن بلند جاشون از مهمونامون همه داخل، رفتيم
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 اون با وسط اون چون متاسفم براش که مامانمم بودن، هم داداشم و داداشم زن

 بس از بياد دنيا به اشبچه امشب ترسممي داد،مي قر واسمون داشت شکمش

 .بود ورقلمبيده شکمش

 توضيح زياد رقص، واسه رفتيم عکس گرفتن از بعد و داماد عروس جايگاه به رفتيم

 .مزاحم نقاش با کنه، خداحافظي باهام داره عجله نويسنده چون دمنمي

 ... که شب و کشون عروس به رسيد نوبت شد که باشکوهي پذيرايي از بعد خب

 دعواي يه رفتم وقتي بزنم، ضدحال خواممي من ها؟ کنينمي فکر چي به هاتربيتبي

 !کيه مهراد فهمينمي گذاشتم، داستان خماري تو رو شما و کردم رائيکا با يالک

 باهامون خوادمي کرد اشاره بهم مامان که شديم ماشين سوار و بيرون اومديم تاالر از

 !بياد

ا  اه  :گفتم رائيکا به رو. باشه ماشين تو کسي نداشتم دوست اصال

 بياد؟ رسمه؛ ميگه بياد، باهامون خوادمي مامانمم -

 :گفت و کرد نگاهم باخوشحالي

 .دارم دوست خيلي رو مامانت ندارم مامان من خدامه، از آره -

 .عقب راحت خيلي نشست اومد مامان

 .کرد زدن بوق به شروع و ماشينش با کنارم اومد راشا که کردن حرکت به کردم شروع

 بودم اين فکر وت من و بوديم خونه هاينزديک کشيدن،مي هورا و زدنمي بوق همه

 !بيارم در رائيکا از دلي چه امشب

 .باشه پيشم هميشه دارم دوست نداره، حد که عاشقشم انقدر
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 :گفتم و طرفش برگشتم ترس با دراومد، مامان اخ صداي يهو

 نشده؟ که چيزيت مامان -

 :گفت و داد تکون سري

 .گلم سعرو آرممي کاچي براتون صبح بريد زودتر فقط نيست، چيزيم پسرم -

 :گفت مامان به رو و زد محجوبي لبخند رائيکا

 ...شما ممنون مادرجون -

 :گفت مامان و بشه تموم حرفش نذاشت

 .الهه بگو بهم! هانيستم مادرجون خدا به رائيکا، دهنت -

 !خورد جا مادرم صميميت اين از رائيکا هزارم بار براي و

 کشيد، آهي زيرلب مامان وبارهد که شديممي نزديک خونه به داشتيم کم کم ديگه

 : گفتم همين واسه بياد بچه سره باليي ترسيدم

 ...تو مامان -

 !رفته هوش از ديدم که ببينمش تا طرفش برگشتم

 :گفتم تعجب و ترس با

 !رفته هوش از مامانم رائيکا -

 :کشيد جيغ يهو بعد کرد نگاهش و برگشت باترس

 .کرده ريزيخون بيمارستان، برو مهراد -

 .کردم حرکت بيمارستان سمت به هيجان و ترس با
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 !بياد دنيا به من عروسي شب تو بچه اين مونده بيداد، داد اي

 راحتم امشبم هااين گرم، دمت کردي اضافه هاممزاحم به ديگه مزاحم يه خدايا

 .ذارننمي

 .بود رانندگيم به حواسم بيشتر ولي دادم جواب سريع خورد، زنگ گوشيم

 رفتي؟ اکج پسرم -

 :باترس

 .اينجا بياين بيمارستان، برمشمي دارم رفت، هوش از مامان بابا -

 :گفت که شنيدم رو جون ننه صداي

 !ننه؟ زاييد جوري چه نبرديم حجله به رو عروست -

 يه رفته، يادتون جونننه از جونمامان گفتين مادربزرگاتون به بس از] جون ننه از اينم

 ميده حال خيلي ننه، بگين هاتونمادربزرگ و هابزرگ مامان به همتون نصيحت

 .داستان پايان و مـا زبل.[ شنمي حرصي

 :مهراد سخن

 به نبود طنز سوم جلد اين اگه بردين؟ لذت من زندگي خوندن از دوستان، خب -

 به خنده نتونستم گرفتم افسردگي و دلقکم من که نه ببخشيد خودتون بزرگي

 بهتون بگم خواستم شد تموم من زندگي داستان که حاال درضمن بيارم هاتونب**ل

 راستي. نباشيد عالف و بيکار من عينه فردا پس بخونين، درستون نخونين رمان انقدر

 درسته نخونين، رو داستانشون و نکنين دخالت مردم زندگي تو انقدرم نرفته يادم تا
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 لبتون عزيز، ايهدوست بدرود پس گممي زياد پرت و چرت اما هستم تخيلي من

 .شــآد دلتون خندون،

 قشنگ روز يک شيريني مثل است؛ شيرين زندگي

 باز يغنچه يک زيبايي مثل است؛ زيبايي زندگي

 .هاستعقربه اين چرخش زندگي هاست؛ ساعت اين تک تک زندگي

*** 

 mahsaaa: رمان نويسنده

 .ببخشيد خودتون بزرگي به بود بد اگه کردين دنبال رو رمان که عزيزاني

 دخترمـآه#

 

 .34115roman.ir/threads/1https://forum/:تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته ایلموب افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب
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 پیشنهاد می شود
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