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 نودهشتیا انجمن کاربر Elah | قرمز لبخند

 

 

 

 

 خدا نام به

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

 

 !!سرکالسم دیگه بسه-من

 

 (گرفت خندم حرفش این با!!!!!)کنما اذیتت کم یه میده حال نه-پدرام
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 !!!!کالس بیرون بفرمایید دارید واجبی کار اگر خداوندی خانوم

 

 شد تموم استاد نه-من

 

 خانوم داره حدی هم بازی اس ام اس-استاد

 

 شماست با حق بله-من

 دممیدا درس به هواسمو تمام باید بودو جدید ترم. کنه اذیت منو باید حتما کار سر نرفته روز یه ما داداش این دست از

 .نداشتم دوست رو ام رشته ولی بودم ادبیات دانشجو من میکشید طول سال یه ترم این!!! اما

 

 یشتون؟؟پ بیام دقیقه یه استاد-مهرجو

 (کردن پچ پچ به کردن شروع و)بیا-استاد

 شده افتتاح کتاب مللی بینل نمایشگاه میدونید که همونطور ها بچه خب -مهرجو

 بلــــــه-ها بچه

 نمایشگاه تو هم االن و مهرجو نام به دارن نشریاتی یه بابام با من عموی!! نمیدونید قسمتو این اما-خنده با مهرجو

 کنه استفاده ها برگه این از و اونجا بره میتونه خواست کس هر میکنم پخش رو تخفیف های برگه این من داره فعالییت

 سبکیه؟؟ چه کتاباش مهرجو آقای-الیا

 از نمای بگیرم کتاب تا چند و نمایشگاه برم فردا بود قرار منم خوب چه)بکنید فکرشو که هرچی...رمان،درسی،علمی-

 کردن پخش هب کرد شروع رو ها برگه و( این

 شهگو ام گواهینامه داره بدبخت من. نیست خبری هنوز اما بود داده بهم رو پراید یه قول بابام شدیم مترو سوار الیا با

 دوستم بهترین الیا. نمایشگاه مستقیم اونور از و مترو بریم صبح 7 ساعت فردا گذاشتم قرار الیا با!! میخوره خاک اتاق

 مه با. بود متفاوت هم عقایدمون حتی و بود شیطون شرو اون لی و آروم بچه یه من داشتیم تفاوت خیلی هم با اما بود

 . نبود سرش کس هیچ اما بود حاضر شام سفره رفتم امون خونه سمت به من و کردیم خداحافظی

 !!کجایین؟؟؟؟ داداشی بابایی، مامانی،-
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 زیسب قرمه مامانم سفره سر رفتم و کردم تعویض سامولبا رفتم اتاقم به منم و کرد سالم بهم ای گوشه یه از که هر

 !!!!!!به به بود کرده درست

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

 

 !!!!!!!دیرینگ دیرینگ

 . گیدزن گوشیم که بودم الیا منتظر صادقیه ایستگاه توی!! نمایشگاه برای شدم آماده سریع و شدم بلند شادابی با

 !!بله-

 ؟؟؟؟؟111 ببخشید الو-

 نمیای؟؟ چرا!!! چنده؟؟ عتسا میدونی الیا-

 زدم زنگ 111 به که نمیدونم دیگه نه خب-

 دیگه بیا نشو لوس بسه-

 نه؟؟ شده تنگ برام دلت-

 (میخنده کر کر داره پشتم دیدم میشهبرگشتم نزدیک داره صدا کردم حس!!)کن فک اینجوری تو آره-

 شد؟؟؟ خشک پام که نیستی من فکر به!! تو بگیری حناق-

 شد دیر کم یه متاسفم-

 کمه؟؟؟؟ نظرت به ساعت 1 کم یه-

 است دقیقه 5 و 8 االنم خب باش اینجا 8 نگفتی مگه-

 بریم بیا خیال بی اصن باش اینجا 7 گفتم خیر نه-

********** 

 شلوغه قد چه خدا وای رسیدیم باالخره-

 میاد خوابم من برگردیم بیا: گفت و کشید دار کش خمیازه یه الیا

 برسیم ظهر 1 ساعت باید تو خاطر به که بندب دهنتو اون تو-

 !!!چه من به وا-
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 قصیرت موندیم جا اینکگه حتما نیست ایستگاها به هواست اصال میکنی خرید داری مترو تو وایسادی چه؟؟؟؟؟؟ تو به-

 ها؟؟؟؟ منه

 نبود؟؟؟ هواست چرا نمیکردی خرید که تو خب-

 !!!!!!!موندی تو اون شما بیرون اومدم که من-

 !!!میاد خوابم دیگه کن ولم بابا ای-

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

 

 و یا قهوه چشای کوچولو دماغ بودن هم شبیه خیلی خیلی چون شناختم باباشو مهرجو انتشاراتی به رسیدیم وقتی

 خترد وای: گفت الیا که میگشتم درسی کتابای تو داشتم. داد جوابشو تعجب با اونم کردم سالم صورتشون فرم کال

 باحاله قدر چه کتابه این لدج

 (بود روش طالیی های شاخه با درخت یه که بود هی قهوا جلدش) میگی راس آره-

 !!!!!بخریم اینو بیا-

 نمیخرتش که کتاب جلد خاطر به آدم-

 میخری؟؟؟ کتاب چی واسه تو پس-

 !!محتویاتش-

 (خودش برای ایه عجوبه الیا این) میخرمش بپسندم جلدشو اگه همیشه من ولی واقعا؟-

  میخوره تخفیف بهش دیگه بخر بیا حاال-الیا

 :اول صفحه. میومد خوبی رمان نظر به انداختم نگاه رو توش و کتابو گرفتم ازش

 !!!است حقیقت از شده برگرفته داستان این

 منکرد توجهی قیمتش به و داشتم برش بود جالبی کتاب میگفت راس الیا خوندم رمان پشت رو داستان خالصه

 :رفتم صندوق سمت به و برداشتم رو بودم کرده انتخاب که کتابایی

 !!!نداره قابل خانم خب-

  میکنم خواهش-

 (ـــــــــــــــی؟؟؟ چــــــــــــــــ!!!!!!!)تومن هزار022-
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 فرموندید؟؟؟؟؟ قد چه بله؟؟؟؟؟-

 !!تومن 022 میشه هم رو همش تخفیفتون کارت با-

 ...بله-

 !!بیرون اومدیم غرفه اون از بود باز نیشش که الیا اب و دادم رو پول

 شد؟؟؟؟؟ زیاد انقد چرا ببینم وایسا-

 

 شتهنو روش روبه که زندگی درخت کتاب ایناهاش آها!!! کرده خالی جیبمو که میگشتم کتابی اون دنبال حین همین در

 !!کتابس کدوم ببینم بذار! تومن هزار82 بود

 !!الهی بمیری الیا-

 ؟چرا؟؟؟-

 !!جلدشه پول فقط تومنش 52 نداره رو ارزشش مطمئنم....اه بود گرون قد چ کردی انتخاب که رمان اون ببین-

 !!بده نظر بعدا بخونش تو حاال-

 گرونه خیلی...آخه کن نگاه خدا تورو نه-

 خیال بی-الیا

 

 !!!!!همیشه بود خیال بی همیشه الیا

 

 براش اشباب که بود گرفته گواهینامه تازه الیا: کنم تعریف براتون بذارید !!!نکرد که کاری چه پیش ماه چند یادمه خوب

 در شام به رو ما هم خانم این...بگذریم دختره تک الیا آخه عاشقشه الیا پولدار بابای بخواید راستشو..گرفت ماشین

 هک شندیم رو بوقی صدای هک میکردم رنگ پر لبمو رژ داشتم...بود خدام از که منم کرد دعوت تهران رستوران بهترین

 میزنه بوق داره 022 ماشین با الیا دیدم و بیرون آوردم اتاق پنجره از سرمو میشه زده ریتمی یه با هم سر پشت داره

 میخواد نکنه اومده ماشین با چرا این وای ای...برداشت مسخره کار این از دست تا دادم بهش آبدار فوش تا چند منم

 !!!جونم لبخند سالم: گفت که شدم ماشین سوار ترس با !!!!!بده کشتن به منو

 کنی؟؟؟؟ رانندگی میخوای تو سالم-

 !!ریختم خوب برنامه یه امروز برای ببین!!!! پس نه-
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 چی؟؟؟-

 اون از بهتر اما استار هایپر مثل چیزی یه خوبه و بزرگ خیلی میشناسم رو جایی یه خردی میریم اول-

 نه؟؟؟؟ زیاده قیمتاشم پس-

 همینطوره احتماال ولی نمیدونم دیگه اونو-

 میریم داریم چی برای پس خب-

 کنی؟؟ خرید میخوای تو مگه وا-

 چی؟؟ شما:گفتم انداختمو بهش بدی نگاه یه

 نصیحت یه من از این!! کردنشه تماشا به خرید کیف-

  حاال خب-

 میداد ازگ یهو الیا...بودم چسپیده سفت وکمربندم من بود افتضاح رانندگیش نمیشه باورتون کرد حرکت و زد استارت

 وسط و میزد جیغ کنار به ترمزش حاال...کرد ترمز تریلی یه سر پشت راه وسط!!! میگرفت سبقت یهو میکرد ترمز یهو

 هب موقع اون الیا...افتادیم راه دوباره بدبختی هر به دارم صبری چه من ببینید ینی 1!بود شده خاموش ماشینش اتوبان

 ....اما..گرفته گواهینامه تازه خب...کنار میذاریم رو اینا حاال باشه مطمئنم اینو!! خورد فوش عمرش برابر 0 اندازه

 :گفتم بهش خرید مرکز به رسیدیم وقتی

 گفتن ما از بخریما هیچی نمیتونیم معلومه اینجا بریم بیا الیا-

 بخریم چیزی نیست قرار نباش نگران-

 اینجا گذاشتن رو دوتا این چی برای نمیدونم من آخه میکرد چک آدمو که داشت دستگاها این از دوتا شدیم که وارد

 و مداو سریع مرده یه زد بوق دستگاهه که بودم فکرا این تو!! چی ینی کارا این!! نمیاریم خودمون با تفگ و چاقو که ما

 تک کت و کرد باز کیفشو بود کرده یسخ خودشو کنم فک که آوردی؟؟؟؟؟الیا خودت با چی کن باز کیفتو گفت الیا به

 آخرشه دیگه این...آدامس بازم...دودی عینک...دستکش...صورتی لب رژ...آدامس...آورد در وسایلشو

 با چیه این: گفت مرده که بود باز دهنم.... ـــــو ـــــــــــــــــــــــــ چاقـــــــ...و....و...و....مانتو

 آوردی؟؟ خودت

 چاقو-

 آوردی؟؟؟ چی برای که اینه منظورم میدونم-

 آها-
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 ......!!!!!!!!!سکوت

 دیگه بگو خب-

 شما جان لبخند باشه؟ همراش چاقو نباید گرگه پر که شهر این تو تنها دختر یه آخه... آوردم رو چاقو این من باشه-

 !!داری چیا کیفت تو بگو...بگو

 دارم؟؟؟؟ چیا من وا-

 !! خودت دادی نشونم سری اون-

 !!!چیه دیگه این ببینم وایسا اصال خانم چی ینی -همرد

 _$$!!!! بود تفنگ الیا کیف تو نمیشد باورم

 !!!بازیه اسباب این-قهقه با الیا

 آوردی؟ چی رای خب-مرده

 طرفه کی با بفهمه تا بدم نشون بهش شد مزاحمم یکی اگه اینکه برای-

 طرفه؟؟؟قاتل؟؟؟ کی با اونوخ ببخشید-

 خندید بلند بلند و طرفه ادبیات ودانشج یه با نه-

 ...میشدم آب خجالت از داشتم من

 بدیم بهتون رو اینا نمیتونیم خانم-

 چرا؟؟-

 ....برم بیا نشو آقایون مزاحم این از تر بیش: گفتم و کشیدم رو الیا دست من

 کن؟؟؟ ولش میگی تو حاال دادما تفنگرو اون پول کلی بابا ای-

 مریض-

 ؟ منی با-

 میکنم حمل اسلحه که خودمم اب پس نه-

 ...کردی انکار هی تو داری چیزایی یه هم تو گفتم که من-

 بردی آبرومو دهنتو ببند...اه-
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 رو؟؟؟ مرده میشناختی مگه-

 بشناسم؟؟؟؟ باید مگه نه-

 !!!دیگه آره-

 شـــــــو خفه-

 کن صحبت درست-

 بودی؟؟ آورده مانتو تخود با چرا حاال جان الیا خب: گفتم و کشیدم عمیق نفس تا دو

 !!!میکنم تنم اینو منم...بندازه گیرمون ارشاد گشت شاید گفتم-

-..... 

-.... 

 .....دفعه یه که میدادیم فوش هم به و بود الیا به روم من و من به روش الیا...میدادیم فوش هم وبه راهمیرفتیم همینجور

 و بود وایساده...چینی های ظرف قفسه به بود خرده حکمم نبود جلوش به حواسش چون الیا....بعدیش اینم خدا وای

 قطف خودش برم قربونش نداش فایده لی و بگیرمشون مکردم سعی هی من افتاد می تک تک ظرفا همونطور میزد جیغ

 !!!اینجاس کی ببین الیا وای ای: اومد سمتمون به مرده همون دوباره.....میکرد نگاه و میزد جیغ

 کی؟؟؟؟؟؟؟:  گفت حالی شخو با و شد قطع جیغش

 خدا به رف آبرومون است پسره همون!!!!!!! چلمنگ ببند نیشتو-

 قفسه؟؟؟؟؟؟ این تو گذاشتید کار بمب نکنه خانم-پسره

 نداشتم خودم با بمب من نه-

 باشید داشته نیست بعید شما از--

 ....میخرم بازیشئ اسباب...نیستا هم بدی فکر البته-

 دادید رو اینا تمام خسارت که وقتی...بعد برای باشه حاال-

 خسارت؟؟؟؟؟؟؟-

 !!!دخترم آفرین بگم داری انتظار اونوخ شکوندید ظرفو همه این...بله-

 ...بعدشم....بعدشم نیستم دخترت من اوال-
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 میشه؟؟ قد چه خسارتشون... اینکه بعدشم-من

 بگم همینو میخواستم آره آها-

 میلیون 4...3 ودحد....نمیشه کم خیلی ولی نمیدونم-پسره

 ارتوشلو به دستم آقا:گفت گریه حالت با و گرفت رو پسره شلوار و زمین رو نشست...واداشت خنده به منو الیا حرکت

 شخواه هستم دانشجو که منم...بده مارو شب نون که نمیرسه وضعش حتی من بابای... بکنید کاری یه میکنم خواهش

 میکنم

 اینجا؟؟؟؟؟؟ اومدید چی واسه نمیرسه وضعتون اگه شما ؟؟بعدشمحرکتیه؟؟ چه این شید بلند خانم-

 !!کرد نگاه ن بهم بد خیلی پسره که گفت چیزایی یه پسره گوش در و شد بلند زمین رو از...میدونید آخه-

 .... ولی...میکنم کاریش یه باشه باشه-

 ....که بهتون گفتم...دیگه نیارید ولی-

 میکنم کاریش یه نباشید نگران شما باشه بله بله-

 

 ....ترسید اینجوری که گفته چی پسره به نبود معلوم الیا این دست از

 

 گفتی؟؟؟؟ بهش چی گفتم و کنارو کشیدمش

 ....که گفتم چیزی یه ینی هیچی-

 بگو د-

-........ 

 گفتم؟؟؟؟ چی میدونی بهش-

 !!!دیگه بگو میپرسم همینو دارم ساعته یه گفتم انداختمو نگاهی یه بهش

 خرج به که کرده دعوت بدبختو من شب یه فروشگاهه این موسس دختر میبینید که دختره این گفتم...باشه آها-

 خسارت میلیون 4 دوستش از که بگه باباش به بره اینجا رئیس دختر نمیخواید که شما...کنم خرید خودش

 !!!!!ها بشه بد براتون گرفتن؟؟ممکنه

 !!!!!!تو هستی آدمی عجب-
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 نه؟؟؟؟؟؟ باحالم خیلی میدونم بله اوه-

 گفتی؟؟؟؟ دروغ تو...اصال خیر نه-

 بود مصلحتی-

 !!!!میاره در پدرتو نیستم اون دختر من بفهمه اگه پسره تو؟؟؟؟؟؟؟این میگی چی بابا برو-

 ....میشه درست چی همه نباش نگران تو-

 

 جیغشو حوصله بودمو شده خسته کاراش از که منم شد خاموش ماشین جاده تو شب اون!!!!!! بیخیاله همیشه که میگم

 بدم دروغ از میدونست خوب اون...نزدم حرف باهاش هم هفته 1 تازه رفتم دربست با و م شد پیاده زماشین ا نداشتم

 ....ولی میومد

 

 .....بگذریم

 

 :گفت من به رو که میگشت تمرین حل کتاب دنبال داشت الیا بودیمو غرفه یه تو

 خوبه؟؟؟؟ تابهک این نیگا لبخند-

 پسندیدی؟؟؟؟ جلدشو نمیدونم-

 آورد در منو ادای و خوبه محتویاتش ولی نیس خوب نه-

 ببینم بیار حاال خب-

 روشن ایده نشر کن نگاه-

 ارهشم بود عینکی الیا.....ایده نه روشن آینده کلش پس زدم محکم و کردم نگاه کتاب به نداریم نشری همچین ما وا-

 .....!!!!آخه میکنه رانندگی جوری چه نمیدونم اونوخ...نمیاد بهم میگفت و نمیزد نکعی ولی...بود 3 چشش

 ....:خندیدم خیلی ضعیفه چشاش فهمیدیم بار اولین که روز اون میاد یادم

 :کرد شروع اونم بخونه بلند صدای با حافظو شعر تا گفت الیا به استاد بود اول ترم و بودیم نشسته کالس سر

 قاطی حافظ نوشته؟؟؟؟ چی اینجا استاد وا شکالت افتاد ولی اول نبود آسان عشق که لها کاروانا در ساقی ایها یا اال

 بد چشاش نه اما میاره در بازی مسخره داره که بودم کرده فک اولش....ترکید خنده از کالس.....آخه چی کرده؟؟؟ینی
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 دیگه روز اون مامبعد...اومد عینک یه با فرداش بعد.....اکاروان در بود خونده رو ادرکاساوناولها کن فک...نمیدید جور

 ....نزد عینک

 :میگفت که الیا صدای با

 ....کورم من میدونی که تو خب-

 گرفتی؟؟؟؟ گواهینامه جوری چه تو ببینم: گفتم و اومدم خودم به

 !!!!!ها نشناختی منو هنو اینکه مثل-

 میاد بر شاز بگی هرکاری که موجوده یه الیا...میگی راس-

 نه؟؟؟؟ یا بخرم کنم کار چی ببینم بگو حاال..باریکال...آ-

 !!چیه نیس معلوم این..تر معروف نشریه یه وایسا میگم میخوای نظرمنو اگه-

 بریم بیا باشه-

 :میزدیم حرف هم با و میرفیم الیا نظر مورد کتاب سمت به داشتیم

 بشه جور کن دعا خدا رو تو لبخند-

 ونممید بعید که من-

 چرا؟؟؟ بدجنس....ا-

 کنی جمع کالسو و دانشگاه استاد بشی میخوای حاال کنی جمع نمیتونی خودتو تو آخه-

 ما صمیمی دوست دلداری اینم بیا-

 ...میشی استاد حتما کلفتت پارتی خاطر به نظرم به اما-

 جونم؟؟؟ لبخند میگی راس وای-

 میگم راس بله-

 بغلم تو پرید حالی خوش با

 میبری؟؟؟؟ خودت با منو رفتی تو اگه جونم الی:گفتم ملتمسانه و...کن کنترل خودتو اشهب باشه-

  بکن فکرشو وای دانشگاه استاد میشیم هم با میبرم که معلومه آره-

 !!!!میشدا چی میشد اگر...کردیم بغل همیدیگرو و کشیدیم جیغ هم با دوتایی
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 تپل شام هی بعدم خرید میریم میکنم مهمونت شدیم قبول اگر-

 بود بس پشتم هفت واسه سری همون خدا تورو نه وای-

 خندیدیم هم با

 ^_^!! قول قول قول نمیوفته اتفاقا اون دیگه خدا به نه-

 نکن اصرار باشه-

 همونجا؟؟؟؟؟ بریم-

 !!نـــــــــــــــه-

 دارم دوس رو اونجا من خدا رو تو-

 !!نـــــــــــــع-

 نامرد-

 .....ها ندی آب به گلی دست یه دوباره که شرطی به نکن قهر خب باشه-

 عسیسم چشـــــــــم-

 خوبیم کتاب میگه که جلدش:گفت و برداشت رو کتاب خنده با

 ...سرجاش بذار کرده غلط جلدش-

 واچرا؟؟؟؟-

 نیس ادبیات رشته برای این-

 نمیبینه دیگه چشام هه هه-

 پوکش کله مخ درد به میکردم فکر که کتابی و رسیده هم 5 به چشت شماره مدت این تو مطمئنم من...احمق-

 سمتش گرفتم بخورهرو

 طوره؟؟؟؟ چه جلدش این-

 مرسی عالیه وای-

 سر تو خاک-

************************************** 
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 از بیشتر کنم فک ولی نمیخواست هیچی خوبه حاال...تنبل الیا این دست از....بود شب 7 ساعت خونه رسیدیم وقتی

 ...کرد خرید نم

 خیر به شب نمیخوام شام من مامانی-

 ....آخه-

 خیر به شب-

 (مامان جونم!)ببینی خوب خوابای-

  تق تق که بودم ناز خواب تو

 بله؟؟-

  جونت دادش منم منم-

 حاال بیاتو نفسی به اعتماد چ-

 خواهری؟؟؟؟ طوری چه-

 ...ام خسته بخوابم بذار بیرون برو... میومد خوابم-

 میکنی؟؟؟ دلجویی داداشت از اینجوری...میکنم تالفی بعدا...باشه

 چی؟؟؟؟ واسه دلجویی-

 ...تو یا مزاحمم من کنه؟آره بیرونت استاد میشم باعث...میشم مزاحمت کالس سر که منم-

 خوابم داشت دوباره منم رفت و کرد درازی زبون و بیرون آورد در از سرشو بیرون بره تا کردم پرت سمتش بالشتمو

 خورد زنگ گوشیم که میرفت

 ــــــــــــــــــــــــغ جیـــــــــــــــــــــــ-

 پایین شدم پرت تخت رو از

 (سال18 باالی های فوش....)مریض روانی میزنی جیغ چرا خط پشت چته؟؟؟کیه-

 شدم قبول لبخــــــند وای....ام الیا.....منم-

 ؟؟؟؟شدی؟ قبول وایسا وایسا....عزیزم وای مبارکه-

 دیگه آره-
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 چی؟؟؟؟؟ من پس-

 شدی هم تو آره-

 جیــــــــــــــــغ-

 جیــــــــغ-

 مرسی جونـــــــــــــــــم الیا وای-

 جیــــــــغ نمیشه باورم وای خواهش-

 همینطورجیــــــــــغ منم-

 جیغ میدن بهمون کالسایی چه ببینیم تا بریم دوشنبه باید-

 آره؟؟؟؟؟؟ فردا پس ینی خب-

 جیغ آره-

 بدن بهمون رو نخوری درد به کالس چه نیس معلوم حاال!!! دیگه بسه کوفت-

 ....من مهمون بیرون بریم در دم بیا 5 ساعت فردا راستی...تو نباش اون نگران نه-

 دانشگاه؟؟؟؟؟ میای صبح راستی...بای فردا تا پس....بودا رفته یادم باشه-

 ....اریماد کالس فخاری استاد با....دیگه آره-

 !!!!میبینمت..اوهوم-

 جیغ بای-

 *-*جیغ بای-

 .... تق تق

 گمشو برو ندارم رو ات حوصله اصال پدرام-

 بزرگترته؟؟؟؟ داداش با صحبت طرز چه این به به-مامان

 ...که میدونید آخه ببخشید شمایید مامان ا-

 ...میکشیدی؟؟؟؟؟؟؟؟ترسیدم جیغ تو انقد چرا-

 ...مامانم بغل پریدم شدمو بلند سریع اودم یادم دوباره مسئله اون انگار
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 تاداس عنوان به رو خودش و من میکنه کار دانشگاه توی و عموش پسر میشه که گنده پارتی یه توسط الیا مامانی-من

 بشم قبول اش مصاحبه تو کنه خدا...بیایم در کاری بی این از تا کرد معرفی

 ...نمیدونم رو الیا اما میشی لقبو که تو مادر عزیز آخی-خنده با مامانم

 باید و بود شب 11 ساعت ضمن در و بود پریده سرم از خواب دیگه حمام سمت به رفتم منم خنده زیر زدیم هم با

 رو ماا خوبه مهربونو خیلی اینکه با فخاری استاد میدونید آخه....نرسم دیر فخاری استاد کاالس سر فردا تا میخوابیدم

 یمبخور الیا با قراراه که شامی و چیزا همین به...موضوع این سر میکنه کم نمره وحسابیم...حساسه اومدن دیر و نیمدن

 ...برد خوابم که میکردم فکر

 منمیاد؟خیلی بهم میگه چرا نمیدونم ^_^ بود زده عینک الیا اینکه تفاوت با گذشت دیگه روزای مثل هم صبح فردا

 ..میاد بهش

 !!میاما 7 ساعت نره یادت لبخند-رفتن موقع الیا

 ؟؟؟5 گفتی که دیشب-

 بیام 5 نمیرسم بخوابم برم میخوام من نه-

 ....تنبل تو دست از-

 بدرود-

 !!!شدیا آدم زدی عینکرو این-

 بخونم رو چیزی نمیتونم واقعا دیگه چون میزنم دانشگاه تو فقط البته...شکر رو خدا خب...واقعا-

 بــــدرود باشه...هه هه-

%%%%%%%%%%%%%% 

 

 اب کهربایی کوتاه مانتو یه دفعه این....شدم آب وضعم و سر خجالت از قبل دفعه چون رسیدم خودم به خیلی سری این

 !!!!تخته رو زدم و شدم عالی به به بود روشن ای قهوه هم کفشم مشکی شال و جذب مشکی شلوار یه

 

 ...تق تق

 بله؟؟-

 لبخند منم-
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 ...تو بیا-

 ها؟؟ نیستی که لخت-

 ...بیا خیر هن-

 بریم؟؟؟؟ ای آماده سالم-الیا

 خوردم کم ناهار من بخوریم شام بریم اول میشه میگم الیا بریم آره-

 ما؟؟؟؟ مبارک جیب از بترکونی؟اونم رو شام که خوردی کم ناهار...ا-

 ....انفجار حد در...خوردی قد چه بوف بودمت برده یادته قبل سری...لـوس..اه-

 بریم؟؟؟؟ بدو بدو* _*یادمه آره هه هه-

 بریم-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 میکرد نگاه بهم داشت الیا بستم کمربندمو شدمو ماشین سوار

 شدم؟؟؟ خوشگل چیه-

 ....نه-

 چی؟؟؟ پس-

 میبدی؟؟؟ کمربند چرا-

 هواییه ترن تو کنه می فک نبست؟آدم کمربند میشه تو رانندگی اون با کردی فک....وا-

 سوسوالس بچه مال بندکمر بابا برو-

 میشما پیاده کنی وازش اگه گفتم و بستم کمربندشو خودم

 سننه؟؟؟؟؟ رو تو بدم پول میخوام من بشو خب-

 !!!!میکنه کار چی ببین..ها ما به بدی حسابی درستو شام میخوای شب یه دیگه بیوفت راه-

-.... 

-.... 

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 انرستور وارد بریم اطراف و دور همون دیگه رستوران یه هب شدیم مجبور و بود بسته رسیدیم که قبلیه رستوران به

 !!چیزیه عجب اوفــــــــــــــــ شدیم

 .... فقریم خط زیر ما بودم گفته که من برگردیم بیا-الیا

 ....بخورم غذا اینجا میخوام من...گمشو-

 میگفتم هینو بودم منم بله-

 !!!میکنیم نصف پولشو بابا باشه-

 ...شد حاال خب-

 ...من به اونم میکردم نگاه الیا به من سرمون باال گارسون و بودم میز سر

 میخواستم نیمرو یه من ببخشید-الیا

 بله؟؟؟؟؟-گارسون

 هست ایتالیایی پخته مرغ تخم منظورش-من

 _$$.....!!!!! تومن هزار 22: کرد نگاه بودمو گفته من که رو غذایی قیمت بعد و رفت غره چش بهم الیا

 ...خوردم زیاد ناهار من میدونید آخه میخوام فرانسوی ساالد منم... منم-من

 ناقابل؟؟؟؟ ساالد بشقاب یه واسه تومن هزار 42 خدا وای کرد نگاه ساالدرو اون قیمت و کرد بدی نگاه بهم الیا دوباره

 دسر؟نوشیدنی؟؟؟؟ خانوما-گارسون

 .....نه نه-باهم الیا و من

 گفتی؟؟؟؟ تو که بود چی این-رفت گارسون که وقتی الیا

 ....گفتم قیمتارو ترین پایین دیوونه-

 ...انداخت منو به نگاه یه دوباره

 تومن هزار125 سبزیجات همراه پز آب بیف

 تومن هزار145 ویژه گوساله گوشت

...... 
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 زیاده؟؟؟؟؟ انقد چرا اینا....شم فدات جون لبخند وای -

 یایران غذاهای انگار مثال باال بره قیمت تا تنگش میچسپونن کشور ماس یه...تا نیس معلوم حاال بدونم؟؟؟؟؟؟؟ چ-

 !!!!ای افاده رستوران این غذاهای کل به ارزه می ما سبزی قرمه خدا به....بده

 _$$....واال-

 ...شد آماده مدتی بعد غذا

 نیس؟؟؟؟ کم مقدار یه این -الیا

 !!میمیرم گشنگی از دارم من وای!!! کمه خیلی چرا-

 کنیم؟؟؟؟؟ کار چی جون لبخند منم-

 ....میخوریم چیزی کیکی یه بیرون میریم بعدا بخور رو ذره یه این-

 

88888888888888888888888888888888888888888 

 

 واسه هم اش بقیه بگیم که گذاشتیم کالس مثال میز رو گذاشت تومن 55 اونم تومن55من....غذا حساب موقع

 !!!!!!خودتون

 کمه این شیدببخ-کن حساب دختر

 بله؟؟؟؟-الیا

 !!تومن هزار 024 میشه حسابتون-

 ...که چرا؟؟؟؟؟؟ما-من

 ...ویژه خدمات برای-

 خدمات کدوم-الیا

 ؟؟؟؟ داری انتظاراتی چه اونجا از رستوران میری وقتی شما خانوم-

 ....باشه ارزون قیمتاش-

 تمیزیش حتی یا چیزا جور این و گارسون برخورد خب-من

 ....نذاشتیم کم رو کدوم یچه ما پس خب-
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 !!!!!!نمیگیرن پولشو لی و دارن اینارو هم دیگه رستورانای خیلی ولی-من

 نداره وجود رستورانی همچین خیر-

 بد برای شدیم مجبور سر آخر ولی شد دعوامون کلی خالصه گرفت ایرادی یه کدوم هر از اونم زدم مثال تا چند واسش

 !! بدیم اضافه هم تومن 12 ای هافاد دختره اون با کردن برخورد

 

 نمیذارم اینجا پامو هم بمیرم -الیا

 همینطور منم-

 دهنتو ببند تو-

 چرا؟؟؟؟ وا-

 !!!!اینجا بیایم گفتی تو نداره چرا-

 ندااره ربطی هیچ من به

 !!نمیشه هم دستم کف اندازه که شام یه واسه تومن 127 شــــــو خفه-

-.... 

-.... 

 شدیم ماشین سوار

 خرید؟؟؟ بریم-یاال

 مونده؟؟؟؟ برات پولی-

 ...قبل دفه مثل کنیم خرید که نمیخویم حاال...نه راستش-

 باشی؟؟؟؟؟ آورده تفنگ و چاقو دوباره نکنه ببینم وایسا-

 ...نیستم قدیمی الیا دیگه من بابا نه-

 شدی؟؟؟ متحول-

 !!!بشما استاد قراره...آره-

 !!!یانه میشی قبول مصاحبه ببینیم وایسا حاال-
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 داری شک من به ینی-

 جورم چه-

 ...ما شفیق رفیق از اینم-

 ...نزن حرف دیگه بیوفت راه-

888888888888888888888888888888888888888 

 

 رد دستگاها اون از راحت سری این...اینجا بودیم اومده بودیم پاشده رویی چه با نمیدونم

 یدمد رو مرده یه یهو من....بخوریم و بخریم کیکی یه تا میرفیم خوراکیا طبقه سمت به داشتیم...آخیــــش...شدیم

 بهش که پسره این الیا گفتم و زدم الیا به....وای ددم....همون این....این میزه آشنا قد چه... میاد سمتمون به داره که

 داد نمم کرد فرار و ادافت دستش از کیکا دید اونو تا و سمتش برگشت سریع خنگم ایا!! سمتمون میاد داره گفتی دروغ

 داشت هنوز کردم نگاه سر پشت به!!!! میدویی تند قد چه وایسا...آی...وایسا که بکشتت نمیخواد حاال الیا میزدم

 ....که شد نزدیکه بهمون کم کمک میدوید دنبالمون

 

 های فروشگاه این تو نیدمیدو آخه...بود دیدنی اش قیافه و ترشی ظرف تو بود افتاده الیا....من وای ای.......گرونپ

 بود افتاده الیا واالن داشت بگی که ترشی نوع هر از بودم عاشقش من که داشت ترشی برای قسمت یه کالس

 !!!!!روشون

 خوبید؟؟؟؟ خانم خانم-پسره

 ...اه...اه-الیا

 ؟؟کردین؟ فرار اچر شما ببینم اصال...نداشتم منقصدی:گفت اونم کردیم نگاه پسره به چندش حالت یه با الیا و من

 !!!میکردیم خرید داشتیم کردیم؟؟؟؟؟ما فرار ما-

 نیستم خر من که بگم اومدم فقط من خانم میکنید؟؟؟؟ خرید دو حالت تو شما-

 جان؟؟-

 ....نداره دختر اصال اینجا موسس که اینه منظورم-

 خب؟؟؟؟؟؟-

 آوردید؟؟؟؟؟؟؟ در من زا پدری چه نیست نمیاد؟؟؟؟؟؟یادتون یادتون رو روز اون شما ببخشید-
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 مگه؟؟؟؟ دادید خسارت شما-

 دادم شما خاطر به فقط رو میلیون 4 تمام من بله-

 من؟؟؟؟؟ برای: گفت و شد قرمز الیا

 نکردم مهمی کار بگذریم...... نمیکردم کارو این اگه بله خب:گفت و اومد خودش به پسره

 نشــــــــو آقا مزاحم...دیگه بریم بیا جان الیا تمگف من که میکردن پاره تیکه تعارف هم واسه داشتن حاال

 

 بگذرم؟تشکر؟چیزی؟؟ ساده انقد میگی اونوخ!!! داده من جای به میلیون 4 ایشون....بابا کن صب دق یه خب...ا -الیا

 !!!بریم بیا ناراضین ها خواننده میاد کش داره داستان جان الیا-

 بریم بزن...هستیم چاکرشونم شمچ اوناست خاطر به اگه باشه میگی راس...ا-

 ...خانم-پسره

 هستم رحیمی-

 ...نداشت قابلی....نکردم کاری که من رحیمی خانم-

 ...آقای ببینید-

 ....قنبری-

 !!!کرد تشکر قد چه فهمید بابام وقتی نمیدونید متشکرم ازتون واقعا من قنبری آقای بله بله آها-

 ....بود نگفته باباش به وضوعوم این آخه... میکرد نگاش چپ چپ داشتم من

 کنه تشکر جوری یه ازتون یا...ببینه رو شما میخواست دلش خیلی بابام-

 ...خب-

 ...منه شماره این: گفت و آورد در مداد و کاغذ

 !!!!قنبری آقای میشه حال خوش قد چ بگم بابام به اگر نمیدونید مننون وای-

 (◢_◣!!!)بریم؟-من

 !!!میوفته راه ها انندهخو دهن آب االن بریم آره-

 !!!بریم که داد رضایت خانم باالخره
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 نکن من جلوی بکنی کارا این از میخوای اگه حداقل متنفرم کاری پنهون از میاد بدم دروغ از من الیا-من

 فداکـــــــار چه وای بود باوقاری پسر چه لبخند وای-

 نکنه؟؟؟ شدی عاشق برسرت خاک ای-

 نگاه یک در عشق آره-

 کنی؟؟؟؟ کار چی میخوای باباتو قضییه..کن ول رو پرتا و چرت ینا-

 .. کردم بکر فکر یه لبخند:گفت ذوق با

 چی؟؟؟-

 !!!!!بزنه حرف باهاش بابام جای به داداشت به میدوم رو شماره-

 ಠ_ಠمیدونی خوب خودت میاد بدم دروغ از من نزن حرفشم الیا نداره امکان!!!!! بلــــــــــه؟؟؟؟؟-

 برسه؟؟؟؟؟ عشقش به دوستت نداری دوست تو...میکنم خواهش ندلبخ-

 !!کردی قاطی تو عشق؟؟؟ عشق؟کدوم-

 همینه عشق خاصیت-

 الیا سرت به زده وای-

 کن کمک بهم راه این تو فقط میکنم نوکریتو دارم عمر تا میکنم خواهش-

 دیدی؟؟؟؟ چی اون تو تو نمیفهمم من آخه-

 مهربونی صداقت فداکاری-

 خودتو پای چیش همه ولی میکنم کمکت باشه...الیا ای بچه که واقعا.....هه-

 کرد ماچم و گلم ممنون...دلم عزیز چشم بــــــــــاشه-

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
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 میز رو گذاشتم نوشتمو کمال و تمام برگه یه رو رو قضیه...بودم شاکی دروغاش و الیا دست از...خونه رسیدم

 لیک که اونی افتادم بودم گرفته تازه که رمانایی یاد به که بخوابم رفتم....نوشتم هم رو پسره شماره حتی....پدرام

 ببره خوابم و شه گرم چشام تا میخوندم باید آره....میخوندمش امشب همین باید...بودم داده پولشو

 :کردم هم کارو همین و نمک شروع رو رمان اون تا بودم مشتاق خیلی اما بودم خسته خیلی اینکه با

 

 کوچکم برادر برای..میکردم سرگرم خانه در را خود من و...میوزید شدیدی باد!! بود بارانی و گرفته بسیار هوا روز آن

 را الیم وضع بهترین آشنایان بین در که بودیم ای خانواده ما!! کنم کمک مادرم به میکردم سعی یا میبافتم گردن شال

 و میگذارم گلدان در را آنها. میچینم گل باغمان از میشود که بهار!! هستم باغمان در گذار و گشت عاشق من..داشتیم

 میز پشت!! دارد جریان زندگی میگویند من به و...میدهند زندگی امید من به آنها!! میدهم قرار اتاقم چوبی میز روی

 .......بودم شده خیره گلدان درون های گل به و بودم نشسته

 

 

 داشتمن استرس....داشتیم مصاحبه فردا....بستم چشمامو و بستم کتابو...الال برم باید انگاری ندارم طاقت چشام هدیگ

 برد خوابم راحت چون

 

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

 

 ...کردم نگاه بود نشسته روم روبه که خانومی به.. کردم پیدا مصاحبه اتاق تو خودمو

 بگو رو کلیت تمشخصا خب-

 شرکت معاون پدرم و ساله 42 شهرداری کارمند مادرم....ماه آذر 13 متولد ساله 05 خداوندی لبخند من-

 !!ساله 45 بـــــــوق

 کنی صحبت احساساتت درباره میخوام...خب-

 است؟؟؟ مصاحبه جزو هم ها این-

 !!میگیریم نظر در رو چی همه ما حساسه استاداش روی خیلی ما دانشگاه که بدونی باید-

 پرو هم جاش سر!! نمیشه نبودنم اجتماعی بر دلیل این اما هستم خجالتی و آروم خیلی من...درسته بله آها-

 هستم احساساتی بسیار داره بستگی...میشم
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 کرد قافلگیرم سوال یه با

 اینجا؟؟؟؟ اومدی که دیدی خودت در چی-

 ...میامبر پسش از مطمئنم:گفتم و برخورد بهم خورده یه

 نداری؟؟؟ هم کار سابقه شما خب-

 ادبیاتم ترم آخرین دانشجو من-

 رومیز بذار بیاد؟؟؟؟؟مدارکتم بگی دوستت به میشه..شدم حال خوش ممنون...-

 خداحافظ-

 ಠ_ಠ!!!دیدم که بودم ندیده نفهم آدم!!!برم اگه عمرا میشم که بشم قبول اگرم بود برخورد بد خیلی

 

 !!!تو بره تا زدم صدا رو الیا و اتاق از بیرون رفتم

 

 تو زد پیس یه هم سر آخر کرد خالی خودش رو و آورد در کیفش تو از اتکلونشو یهو!!! دارم استرس من وای - الیا

 !!!!دهنش

 

 !!!کاریه چه این الیــــــــــــــا-

 میدادم آدامس بهت میگفتی...اس مزه بد چه اه-

 

 :خورد زنگ گوشیم

 بله؟؟؟؟؟-

 خوبی؟؟؟ جیآ سالم-

 خوبی؟؟؟؟؟ شما جان پدرام ممنون-

 ...مورد در....شکر-

 !!خودت میدونی دیگه ست الیا اتم شرمنده خداییش خودم میدونم آره آه-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 ....دروغه اسمش کار این آخه....ولی میدونم آره-

 ....آخه بگم بهش چندبار بدبخت من بشنوه دهنت از خدا آخ-

 ..یدمشم انجام گلم خواهر خاطر به ولی-

 شدی؟؟؟؟ مهربون چرا امرو راستی...برم داداشم قربون-

 افتاده جالبی اتفاق یه...میگم بهت بعدا...هه هه-

 !!بای فعال باشه-

 !!ادبیاتی خانوم بدرود-

 

 نمیشیم قبول-مسخره لبخندی با الیا

 زدی؟؟؟؟؟ گندی شد؟چه چی-

 م*ری واقعی معنای به ینی زدم گند قشنگ بابا ولش-

 ها ادبیاتیم دانشجو مثال ما..ادبی بی یلیخ الیا-

 !!!داره ربطی چه-

-.... 

-.... 

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

 

 هول انقد میگه الیا میگه؟؟؟؟ چی میدونید آخه نیس اونجا جامون که شدم مطمئن دیگه زد الیا که حرفایی با خب

:  گفته هم زنه کنم استادی بخوام که برسه چه سممینوی ای س چه با استادو نمیدونم من:  گفته که شده

 لطفا نگیرید منو وقت بیرون بفرمایید...آفرین

 

 مگه عاشقی آخه الیا سر تو خاک!!! کرد تشکر ازش کلی زدو زنگ پسره اون به هم پدرام گرفتم مشتی دوش یه

 ازش پاراگراف یه تنها که رفتم رمانم سمت به شام بعد!! نده نظر لطفا نشدی عاشق خودت بیخیال اینجوریه؟؟؟؟

 :خوندن به کردم شروع...بودم خونده
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!! دمیش نزدیک خانه به دور از پدرم...باشم داشته نظر زیر را باغمان میتونستم خوبی به و بود پنجره کنار من میز"

 "!!....وریمبخ را شام تا بودیک پدر منتظر ما! میکنم حاضر را شام االن همین باشد-!! آمد پدرم مادر مادر

 

 میخوندم بودمو بیدار شب نصفه 4 ساعت تا بود گیرا انگار داشتم دوسش خب اما بودم خونده کم سبک این با رمانی

 بابای سراغ میاد پسره یه روز یه و بودن پولداری خانواده این که قراره این از داستان شد تموم اش صفحه 022 حدود

 کنهمی بیرونش خونه از و گوشش زیر میزنه باباه اما دخترتونم عاشق من که میگه بهش و بوده هویدا اسمش که دختره

 لمث اونم و نکنه قضاوت سریع پسر اون مورد در که میکنه سعی و میفهمه رو ماجرا تمام و بوده پنجره پشت هم هویدا

 روز یه خالصه!! عاشقشه که بوده نگفته اون به کس هیچ حاال تا اما بوده سالش 17 اینکه با چون نگذره اون از باباش

 لپشو میده بهش گل یه و داره دوسش که میگه بهش و میگیره راهشو جلو میاد پسره مدرسه میرفته داشته که

 و نهمیک بیقراری روز سه دو!! نگه چیزی کس هیچ به که میکنه قصد بوده شده قرمز که دختره!! میکنه فرار و میبوسه

 !!نمیدونسته اونو اسم حتی و نبوده پسره از هم خبری هیچ

 که میشه متوجه اینکه تا هم به میریزه اعصابش خیلی هم دختره...نمیشه پیداش دیگه پسره که براتون بگه جونم

 شسمت به افسردگی حالتای....میشه عوض دیگه نیست قبلی هویدا کال!! میریزه بهمش حس این و شده پسره عاشق

 همه اونم کیه؟ دلیلش و شده اینطوری چرا: میگه بهش بوده روشنفکر هم خیلی که مامانش روز یه اینکه تا!! میان

 از و بده نجات بال این از دخترشو که میکنه سعی و بوده روشنفکر که گفتم مامانش اش ننه دست کف میزاره چیزو

 !!! کم سن این تو اونم کنه دورش عاشقی

 

 یه که گفت پدرام...جالب گفتم راستی اٍ!!! داره جالبی تانداس ولی مونده دیگه صفحه 722 دقیقا ن اال نخوندم بقیشو

 !! بپرسم ازش فردا باشه یادم افتاده جالب اتفاق

_________________________________________ 

 

 منم بود داده break استاد...بخونمش اونجا تا دانشکده بردمش فرداش که طوری بودم شده وابسته رمانه این به خیلی

 !!! نتونستم صفحه 02 از بیشتر دقیقه 12 اون تو خوندم رامنمو نشستم خواسته خدا از

 

 تصور به و میشه سبز هویدا راه جلوی دیگه روز یه هم پسره میکنه پیدا نجات افسردگی از مامانش کمک به دختره"

 ازشب و خونه میرسه تا اما ودهب زده ذوق کلی خونه تا میداره برش اونم هویدا پای جلو میندازه نامه یه ضایع غیر بسیار

 ":....میکنه
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 ....بدید جواب منو سوال لطفا لطفی خانم واما -استاد

-..... 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 گفتش؟؟؟؟ داداشت-الیا

 چیو؟؟؟؟؟-

 !!!!!!!دیگه قنبری آقای همون به-

 ....امیره اسمشم راستی آره آها-

 میان بهم خیلی عروسی کارت تو....الیا امیرو...میرا و الیا....کن فک واقعا وای-

 !!!!!!!!!! رفته کجا تا فکرت ــــــ اوفــــــــــــــــــــــ-

 ذوقم تو نزن...ا-

 بگیره؟؟؟؟؟؟ رو تورشیده تو میاد کی گمشو-

 ترشیدم؟؟؟؟ من-

 !!!!!بود برداشته رو جا همه ترشیت بوی که روز پری آره-

 (ـــوادعــ دوباره و..... )-

 با دیبع سه سینما مثل و داستان دنیای تو میرفتم میخوندمش وقتی....بودم کرده پیدا خاصی وابستگی رمان اون به

 :بود گرم اون با سرم بازم.... میکردم دنبال رو هویدا زندگی داستان و میشدم همراه اون

 

 :کردم باز را نامه بود آمده کجا از نمیدونم که ذوقی با"

 اخد نام به
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 مشکل من با پدرتون اما ازدواجه قصدم و دارم دوستون که بودم گفته هم قبال!!! حسنه اسمم من خانم هویدا

 همراه من با دارید دوست همونقدر منو هم شما اگه بدونم میخواستم...!! کردن تهدید منو ایشون...چرا نمیدونم...دارن

 !!میدهم قول میکنم خوشبختتان من!! کنیم فرار هم با بیایید یهنی میفهمید؟؟؟ منظورمو!! بشید

 حسن شما قربان

 

 نستمنمیدا نبود ای ساده کار!!  بود کرده مشغول کلی به را فکرم نامه این!!! کردم قایم لباسم در و بستم سریع را نامه

 فکرم من اما ودب شب نصفه 3 ساعت... میگذشت شوم نامه آن از روز دو!! نه یا بگویم مادرم به را موضوع این باید که

 پنجره پشت حسن دیدم که کردم باز را پنجره...خورد پنجره به چیزی کردم احساس لحظه یک!  بود حسن درگیر

 ....است

 !!کن آزاد پدرت زندان از خودتو بیا...بریم بیا هویدا-حسن

 همراه تو با که فتمنگ!!! ام نداده را ات نامه جواب که من ضمن در!!! میزنی حرف چه از!! زندان؟ کدام-هویدا

 ..نیا اینجا به ودیگر برو...میشوم

 برویم بیا داری دوست مرا اگر...تو اما گذشتم چیزم همه از تو خاطر به...عاشقتم من...نمیروم جایی من-حسن

 !!!میترسم من نمیتوانم من حسن:افتادم گریه به

 هویدا کن اعتماد من به...میمانم کنارت همیشه.... هستم تو با من نترس-

 یاب رحمت مش مغازه به شدی پشیمان اگه اما میروم باشه: آمد می صدایش هم باز بستم را پنجره و.....نمیایم من برو-

 کن باز را پنجره لحظه یه هویدا راستی!!!هستم او شاگرد من

 میخواهی؟؟؟؟ چه بله؟؟دیگر:کردم بازش معطلی بی

 با ار ام هستی تمام که سیاه ای نقطه بود سیاه ای نقطه مثل حاال!!! کرد پرت برایم را گردنبندی و!! توست برای این-

 اجازه هایم اشک به و گرفتم آغوش در را گردنبند!!! نبود هویدا کار این...نه!!! بروم او با نمیتوانستم من....برد خود

 "!!دادم باریدن

 

 !!!!!خواهری-

 !!داداشی نباشی خسته: گفتم و بغلش ریدمپ کار؟؟ سر از اومدی پدرام: گفتم و بستم سریع رو کتاب

 !!!نباشی خسته هم شما ممنون-
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 !!!!!!!بگی جالبو موضوع یه بهم میخوای که بودی گفته پدرام راستی-

 بگم بهت تا اینجا بشین بیا میگی راس آره آها-

 

 !!!گوشم سراپا: گفتم و نشستم کنارش

 میشناسی خوب رو دخترا مسلما و دختری تویه جان لبخند ببین-

 !!!چیه؟؟؟ منظورت:کردم ریز چشامو

 مغرور لوس بچه دختر یه ینی شدم همکار دختری یه با پروژه یه تو االن من: گفت خاصی هیجان با

 !!!!!!!!خب-

 !!!!!بگیرم حالشو میخوام جمالت به-

 !!!پـــــدرام-

 جانم؟؟؟؟؟-

 کنی؟؟؟؟؟ کار چی میخوای مثال-

 کنم ضایعش یخوامم فقط بکنم نمیهوام خاصی کار-

 جوری؟؟؟؟؟ چه-

 میخوام کمک ازت اونوخ بیاد پیش موقعیت بذار حاال: گفت و شد بلند تخت رو از

 ....خله ماهم داداش این خنده زیر زدم و!! باشه-

 !!زد زنگ بهم امیر پسره این لبخند راستی-

 خب؟؟؟؟-

 !!!!!!ببینه رو الیا میخواد که گفت-

 گفتی؟؟؟؟؟؟ چی تو!!!!!!! نه؟؟؟؟؟؟؟؟-

 بکشید بازی این از دیگه منو!!! میشن تعطیل دانشگاه از 3ساعت فردا که گفتم بعدشم آوردم در بازی غیرتی اولش-

 !!!خودش و میدونه خودش بیرون

 !!!کردی عوض شمارتو که بگه امیر به میگم الیا به باشه-
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 .....باشه-

 

 !!!!!!این با شه بدبخت الیا نمیذارم!!! ستآ نخورا درد به پسر این از امیر مطمئنا نمیشد باورم

 

 !!!اومده گیرش پسری عجب بگم بهش تا الیا به زدم زنگ

 

 ......آبه روی به تنها اردکی اردک تک تک تک اردک اردک لک لک تک تک اردک-پیشواز آهنگ

 !!!پیشوازش نگآه واسه بود گذاشته عموپورنگ آهنگ است دیوونه الیا این جونم خدا...بودم گرفته گیجه سر

 بله؟؟؟؟؟؟؟-

 ؟؟ آهنگیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه این کوفت-

 کدوم؟؟؟؟؟؟-

 !!!!!!!!دیگه پیشوازت-

 ــــــــ خــــــــــــــــــــــــ-

 ...بم بهت مهم چیز یه میخوام ببند نیشتو!!!!دیوونه کوفــــــت-

 !!!!!!بگو تو اول خب!!! همینطور منم واقعا...ا-

 بگو تو اول نه-

 جواب منم کرد پرسی احوال و دادو جواب اونم الیا نوشتم پایینشم مبارک عیدت که دادم اس امیر به من خب باشه-

 !!!!!! بیرون بریم هم با که داد پیشنهاد میزدیم حرف که همینجور....دادم

 !!!!!!خوبی پسر چه آخی بگیره اجازه تا زده زنگ پدرام به امیر همین واسه پس چــــــــــــی؟؟؟؟-

 !!!!!!خوبیه پسره گفتم دیدی لبخند دیدی وای-

 !!!!!زدی اس مردم پسر به! کردی غلط تو دادی؟؟؟؟؟؟ اس بهش گفتی تو الیا ببینم وایسا-

 ...نمیشناسه رو حرفا این عشق ببخش...ا-

 !!!کرده کچل رو ما شده عاشق بار یه حاال شو خفه-
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 ؟؟؟؟چی؟؟؟؟ گفتی؟؟؟؟؟عید عید تبریک راستی-

 ...فطر عید-

 بود فطر عید پیش ماه 3.... آبانه که االن فطر؟؟؟؟؟؟؟؟ عید-

 !!!!!!بوده شلوغ خطا حتما دستتون رسیده دیر من اس که گفتم بهش منم خب-

 !!!!!ابله نداشتی اونو شماره پیش ماهه 3 که تو آخه!!!!! ها ای عجوبه تو الیا وای-

 *(^^)*شد ریزی آبرو چه هاااااا میگی راس اوا-

 !!!!!!هست چی ریزی آبرو میدونی حاال خوبه-

 کنم؟؟؟ کار چی میگی حاال خــــــــ-

 ؟؟؟؟؟!!!!!!پرفسفر کنی کار چی میخوای-

 خبرا؟؟؟؟ چه بیخیال رو دنیا غصه-

 میای؟؟؟؟ فردا!!! سالمتی-

 !!!!!داریما فخاری....میام که پرسیدی؟؟معلومه مضخرف سوال دوباره-

 !!!بای فعال میبینمت باشه-

 

 کنم؟؟؟ کار چی باید خوندن رمان جز!!! دیگه کارم بی...رمانمون سراغ میریم که ما....بودها شده ماجرایی چه

 

 ....میزنه حرف قلنبه خیلی هویدا دختره این میگم خودم زبون از حاال

 اما نهمیک فکر حسن حرفای به صبح تا!!! نبینه باباش تا میکنه قایم کشو تو رو بود داده پسره که گردنبنده خب"

 فرار نداشت دوست اون...کنن فرار هم با تا برگرده که بخواد و رحمت مش بری چوب کارگاه بره که نمیده اجازه غورش

 شام سفره سر همه نبود خبری اما میگذشت روزی چند...داشت دوست هم رو حسن اما داشت دوس اشو خانواده...کنه

 از و میریزه هم به هم هویدا...هویدا خواستگاری بیاد ها گنده کله این از یکی پسر قراره افرد میگه هویدا بابا که بودن

 پسره این که میگه اونم مخالفه خواستگاری این با چرا بگه میخواد ازش و میکنه دنبالش باباش!!! میشه بلند میز سر

 میآد: میگه هویدا و ندارن ما به احتیاجی و دارن پول خودشون اونا که میگه باباش اما هویدا خود نه باباشه پوله دنبال

 و نمیاد چشماش به خواب هم شب اون خالصه....داره طمع و میزنه حرص اون آوردن دست به برای همیشه پولداره که

 "....باطل خیال زهی اما است پنجره از صدایی منتظر
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############################## 

 

 ...داداشت به بده رو این لبخند-

 هست؟؟؟؟ چی این-

 !!!کرده که بزرگی کار خاطر به کوچیک کادو یه-

 ...ها باشی گرفته گل شاخه یه من برای دوستی سال 12 این تو نمیاد یادم شدی مهربون چه آخی-

 بگیرم؟؟؟؟ گل برات که زنمی تو مگه-

 زنته؟؟؟؟؟ پدرام مگه...ا-

 ....نیس گل که این-

 چیه؟؟؟؟؟؟؟ پس-

 بلنداس؟؟؟ شاسی ماشین این عاشق پدرام میگفتی یادته-

 داخ وای...پولدارش بابای اون با اونم اومد می بر کاری هر الیا از وای ؟؟؟.... اون واقعا نکنه کردم نگاه جعبه به تعجب با

 ماشین من برای بابا داره ماشین خودش پدرام.....میدارم برش خودم نمیدمش پدرام به باشه ماشین سوئیچ اگه

 !!داد باد به رویاهامو تمام الیا که بودم فکرا این تو!!!! نمیخره

 قاب موگرفت پرینت کردم پیدا عکسشو اینترنت تو گشتم همین واسه بخرم ماشین براش نمیتونم که دیدم من خب-

 ....خاکستری...داره دوس که رنگیه همون راستی....جعبه این تو گذاشتم کردم

 گل یه حتی اش ساله12 رفیق واسه میگی داری خودت...حرفا این و الیا آخه کن نگاه باورو خوش منه...هه

 یا متشکرم واقعا: گفتم گرفتمو ازش حرص با!!! بزرگه خیلی این... میذارن؟؟؟؟ سوئیچ جعبه این تو آخه!!!...نخریده

 کشیدین زحمت خیلی....بانو

 !!!بود شده تموم پرینترمونم جوهر تازه کنم پیدا عکسشو تا گشتم خیلی خب آره-

 .... برات بمیرم الهی-

 نکنه خدا-

 ....میشم روانی بازیات دیوونه اون و تو دست از دارم دیگه چون بکنه خدا اتفاقا نه-
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 خـــــــ! هستی روانی کردی اعتراف خودت-

 ....ای زنجیره احمق نیشتــــــو ببند-

 ای؟؟؟؟؟؟؟ زنجیره احمق-

 نشنیدی؟؟؟؟؟؟ آره-

 (ادعـــو بازم....)-

 جورایی یه...داشتم دوسش بازیاش دیوونه همین واسه شاید اصال داشتم دوسش بازم ها دعوا این تمام با...نمیدونم

 وقتی بود دعوت مسلما اونم خب...گرفتم جور و جمع جشن یه سالگیم 17 تولد برای میاد یادم....بودم وابسته بهش

 اون ضاق از...روببرم صمیمیم دوست تولد کیک میخوام خودم که کرد اصرار الیا بیاره مامنم یعنی بیاریم کیکو شد قرار

 خورد پیچ پاش من جلوی بزاره کیکو تا اومد وقتی بود پوشیده پاشنه سانت 15 با دنپایی یه تولد جشن برای الیا روز

 کنار به این حاال....کرد خر منو دارم دوست و عشوه تا صد و ببخشید یه با بعد و شدم خامه در غرق بخت بد ومن

 جای به اینم گفتم و آورد داشتیمو که شیرینی ذره یه سریع و باشید قهر تولد روز نداره شگون گفت مامنم

 وت خرم این) رقصیدن به کرد شروع بیاره در من دل از میخواست که هم الیا این چاقو رقص نوبت بود شده حاال...کیک

 یه و داد دستش کار کفشش بازم....( اینکه اونم تفاوت یه با جوریهمون دقیقا رقصید؟؟ جوری چه دیدید سلطان حریم

 قر و وسط اون میرصیدیم داشتیم...بچسپ رو آخری کنار به هم اش وحشیانه رقص بازم حاال!!!! کرد مسدوم نفرو

 تا 5 شتمانگ میشه باورتون...من بخت بد پای روی اومد ها پاشنه اون با کیلوییش 52 هیکل تمام با یکی که میدادیم

 !!!!خورد بخیه

 

 داره اهمیت خیلی برام پروژه این!!! جمع جمع حواسا: کردم توجه بهش و کردم جمع نیشمو فخاری خانوم صدای با

 پرتیا و چرت رمان این از نه...رمان یک که دارید فرصت ترم آخر تا شما خب...بدید انجامش احسنت نحو به باید...پس

 رد رو ادبیش ای جمله اجزا تمام مخصوصا کنید تحقیق مورد در باهم دو به دو و بخونید کامل حسابیشو درست یه!!! ها

 ....کنید کار روش ادبیاتی لحاظ از حسابی و بیارید

 

 رس و بگیرم خودمو جلوی نتونستم...اما نبود چرتی رمان اون...افتادم میخوندم داشتم که رمانی یاد زد که حرفارو این

 !!نداره دوس رمانو این که گفت و نکرد قبول اون اما گفتم لیاا به رو چی همه کالس

 !!!ها؟؟؟ اس گله خوش جلد رمان همون این الیا...ااا-

 ...بهتره همه از اون خوندم رمان یه ها تازگی من نه-

 ....قهر قهر قهر باشه-
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 ....درک به-

 شدما ناراحت ولی!!! میدونی خودتم باشم قهر تو با نمیتونم من خب نه-

 ندارم تورو ناراحتی طاقت من که میدونی هم تو-

 تربد و میکردن گوش ما به داشتن کالس تمام!!!...بله... شدیم عجیبی سکوت متوجه که میزدیم حرف هم با همینجور

 خ از کالس که پایین انداختیم سرمونو م باه....اسـتــــــــــــــاد همه از

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 ...میکردیم دعوا هم با و بودیم خونه به برگشت راه تو

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه-من

 وصله؟؟؟؟؟؟ تو به من ناف بند مگه بابا چرا؟؟؟؟؟خب چی-

 ...درک به کنیم تحقیق باهم نخواستم اصال.....الیا میزنی مثاالیی چه-

 کنی؟؟؟؟؟ کار کی با میخوای-

 .....آدم همه این-

 ؟مثال؟؟؟؟؟؟-

 دوتا ناو بتونیم شاید اصال... بهتر چه....بوده کتاب این ناشر که باباشم نه؟؟؟؟؟ خوبه....مهاجر آقای اصال....مثال....مثال-

 ها؟؟؟؟؟؟؟ کنیم پیدا شخصیتو

 پیشه؟؟؟؟؟؟ سال چن مال مگه-

 ....باشن زنده شاید....باشه بیشتر یا پیش سال 42 برای شاید نمیدونم-

 ....یهحرف اینم خب آره-

 داری؟؟؟؟؟؟ مهاجرو شماره-

 ... آره-

 میکنه؟؟؟؟ کار چی تو دست غریبه مرد شماره-

 ......2110...دیگه نده گیر بابا ای-

 فخاری خانم که تحقیقی این برای مهاجر آقای...ممنونم...هستم خداوندی من بله مهاجر؟؟؟؟؟؟؟ آقای سالم الو-من

 من...نمیکنم کار رحیمی خانم با من خیر...میکنید؟؟؟ کار چی شما دونمب میخواستم...بله بله...شدم مزاحم گفتن
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 بهتر چه پس خب...میارمش فردا من پس...درسته...پدرتونه انتشارات جز بله...هستش زندگی درخت رمان مدنظرم

 ...خداحافظ فعال....بله هستم 322 صفحه االن... کنم تمومش امروز نمیدوم قول نه...بخونید خونه تو شما

 

 ....هم با زدید فک قد چه شی الل اوفـــــ-

 ....نیمک پیدا رو شخصیت دو اون بتونیم شاید بپرسه باباش از که میگم بهش فردا...شد خوب چه...کرد قبول...بابا برو-

 نداریم کالس است جمعه که فردا؟؟فردا-

 ...میزنگم خب-

 غریبه؟؟؟؟ مرد....ا-

-.... 

-.... 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 ....کنم تمومش فردا پس تا بتونم تا میخوندم رمانو سراسیمه داشتم

 

 :بشنوید خودم زبون از بازم

 یه...میکرد کاری و میجنبوند دست باید بالخره اما انداخت بعد روز 5 به رو خواستگاری قرار هویدا کلک جور هزار با"

 هچ میدونه که کسی دست بده اونو نمیخواست بود افتاده ودشخ دست سرنوشتش حاال...عشقشون برای میکرد کاری

 بوده سرد واقعا هوا...میره بیرون خونه از نون خریدن کلک با هویدا....میرسید اوج به حسن دستای تو اون...آدمیه جور

 یصداهای میرسه رحمت مش کارگاه به!!! کمیابه اونا دهکده توی که...داره تن به کرمی پشمی پالتو اون و

 هک دستی و عصبانیت با رحت مش میکنه نگاه داخل به...رحمانه بی فریاد صدای...التماس صدای...زجه صدای...میشنوه

 شاهزاده همون اون که میشه متوجه هویدا....میزنه رو شده مچاله زمین رو که رو پسری کمربنده یه توش

 درد به رو هویدا قلب این و میخوره کتک داره رحم بی یه دست زیر هویدا آرزوهای تمام...هاشه آرزو تمام...رویاهاشه

 به....میکنه حس بدنش رو رو رحم بی مرد محکم سیلی اون...میکشه زجر آرزوهاش اندازه به هم هویدا...میاره

 ینا میگه و میزنه زجه و میکنه گریه است فایده بی اما بگیره رحمت مش دست از کمربندو میخواد و...میره سمتشون

 ونممید من بزنی دیگه ضربه یه اگه میگه هویدا...میزنه...میزنه هویدا سرنوشت به تفاوت بی رحمت مش اما نکن کارو

 و میزنه خندی نیش اون به رحمت مش اما میشه امیدوار هویدا...میکشه دست اش رحمانه بی کار از رحت مش و باتو

 شی رد من نش رو از باید-هویدا بکنی؟؟؟؟ میخوای مثال کار چی:میگه
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 سعی و میشه بلند زمین رو از حسن جون بی جسم...میکنه هویدا زدن کتک به شروع و میشم پس-رحمت مش

 اونهارو بدن تمام که اخر در و میبنده رگبار به اونارو رحمانه بی رحمت مش....کنه آوایی هم هویدا های زجه با میکنه

 مه با میکننو نگاه هم کبود صورتای به اونها...بیرون میکنه نپرتشو کارگاه از و...میکنه رها انارو.... میکنه کبود

 ....اند خیره اونا به مردم...میخندن عشقشون خاطر به اما...دارن درد خیلی...دارن درد...میخندن

 ...میکرد کار رحمت مش کارگاه تو که اس یتیمه پسر نیس؟؟؟؟اونم اشرفی آقای دختر این-مردم

 حاظرن هم خاطر به که این به...کردن پیدا که نابی عشق به میکنن فک هم به و ندارن وجیت مردم حرفای به اونا اما

 ....کنن تحمل رو درد و زجر

 تر گنده روز هر ذهنم تو که بود سوالی نمیکنه؟این فرار حسن با هویدا چرا اما....همدیگه خاطر به فقط

 یارهم در پاره اسکناس چنتا کتش تو از ذوق با حسن.. یدونمنم......داشت باباش به که احترامی خاطر به...شاید...میشد

 داری؟؟؟ دوس بستنی تو میگه هویدا به رو و

 و میزدن قدم پارک تو باهم اونا میده رو دلچسپ بستنی یه پیشنهاد حسن چی؟؟؟؟؟و برای خب من؟؟؟؟آره-هویدا

 اما نزده حرف غریبه پسر یه با بار یه حتی حال به تا میخورنهویدا بوده حسن حقوق آخرین برای که رو بستنی

 ویداه پالتو به حسن...بودن نشسته نیمکتی میدادروی نشون تفاوتشو عشق...همشون با...میکرد فرق حسن....حسن

 و میگیره دستش تو اونو....هویدامیخورده گردن روی چیزی به چشمش دفعه یک....نرمه قد چه گفت و کشید دستی

 هویدا...داد بهم گردنبندو این و زد حرفی بهم که بود سالم1 فقط یادمه....گرفتم مادرم از نواو من باش مواظبش...میگه

 موقع اون...باشه میتونه تو واقعی عشق الیق تنها گردنبند این که گفت اون-حسن گفت؟؟؟ چی بهت اون:گفت

 !!!کنارمه....یبینمم اونو حاال اما: داد ادامه و شد خیره هویدا چشمای به...چیه منظورش نمیدونستم

 ...نه....کنیم فرار هم با بگم بهت تا نیمدم من حسن:گفت بود شده خجالتی حسابی که هویدا

 نداری؟؟؟ دوسم دیگه چی؟؟؟؟نکنه؟؟نکنه پس-کرد قطع حرفشو حسن

 خواستگاری بیاد...مسعود...مسعود قراره اما...اما دارم دوست هنوزم من...نه...نه-

 کی؟؟؟؟؟: زد فریاد و گرفت دستشو حسن اما بره ات شد بلند و گفت اینو

 بعد روز 5-

 کنم کار چی باهاش میدونم من-

 کیه؟؟؟؟خواهش میدونی باباش اون...بکنی نمیتونی کاری هیچ تو نشو شق کله حسن:گفت و افتاد گریه به هویدا

 ...نکن درس برامون دردسر میکنم

 مسعود؟؟؟؟ کنار اونم ببینم دسفی لباس تو رو تو وایسمو کنم کار چی میگی پس-
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 نی؟؟؟؟میک قبول بگم چیزی یه حسن!!! نمیکنم تنم اونو نباشی کنارم تو وقتی تا...نمیکنم تنم لباسو اون من...نه-

 چی؟-

 خواستگاریم بیا-

 ....نزن حرفشم:گفت و شد بلند حسن

 ...اومد رحم به دلش بابام شاید....بیا رسمی صورت به بار یه میکنم خواهش-

 بگم؟؟؟؟؟ چی و بیام تنهایی خودم...آخه-

 بسه من برای همین...میای داری که عشقی با تو نمیای تنها خودت تو-

 ....نه بابات برای اما آره تو برای-

 ...میرن باهم هویدا خونه نزدیکیای تا......خواستگاری مثال بیاد زده سر فردا تا گذاشت قرار باالخره

 داری؟؟؟؟؟ جایی تو-هویدا

 کرد بیرونم که رحمتم مش...خب نه-

 ییواشک خودشم....پنجره زیر بیاد و بگیره نون که گفت و داد پول حسن به....شده کبودش صورت متوجه تازه هویدا و

 اثر شده هرجوری و گذاشت یخی صورتش رو...شد راحت کارش پس بود حمام تو مامانش....خونه تو رفت پنجره از

 تو گذاشت رو ها نون....کرد پرت یخ براش و گرفت حسن از هارو نون...پنجره بغل رفت...کرد کمتر رو کبودی

 هک میگفت هویدا...میذاشت یخ حسن صورت رو هویدا و بودن نشسته باغ تو....رفت حسن پیش باغ به و آشپزخونه

 نه جواب هتب وضعت سرو واسه روز اون بابام شاید برس خودت به حسابی و...بپوش خوبی لباس خواستگاری روز

 ...داده

 رو کسی تو جز زندگی این تو....ندارم ای دیگه چیز من...خریدم بستنی که حقوقمو مونده ته من هویدا اما-حسن

 ندارم

 که میگیره قول ازش و میده اونن به و میاره بوده داده خریداش برای بهش باباش که پوالیی از میره میپره هم هویدا

 ننداشت و بود زندگیش تمام هویدا....پول نداشتن...پول نداشتن اما...بود جذابی سرپ حسن....کنه گل خوش حسابی

 اروک همین اونم....نشده متوجه مامانش تا بره تر سریع که گفت هویدا به حسن....بود گرفته ازش زندگیشو تمام پول

 کرد

 

 رو خندیلب فکرا این از و بپوشه فردا رهقرا که لباسی به حتی...فردا به میکرد فک عشقشون و حسن به و بود اتاقش تو

 !!نکنه درد دستت جان هویدا...ای تازه نون چه به به: مامانش..اومد لبش
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 هویدا نه خریده حسن اونو که نمیدونس مامانش اما

 نداره گلمو مامان قابل: گفت و رفت مامانش سمت به صورتش روی کبودی به توجه بی هویدا

 کبوده؟؟؟؟؟ صورتت چرا....هویدا شده چیزی:گفت و ردک نگاه بهش تعجب با مامانش

 بهم االب سرعت با اتوموبیل یه که بگیرم نون میرفتم داشتم مامان:گفت دروغشو اولین و پایین انداخت صورتشو هویدا

 به ماشین و اونور داد هول منو یکی دیدم بجنبم خودم به اومدم تا راه وسط پریدم و نبود حواسم اصال شد نزدیک

 ...کرد برخورد سنگ تخته یه به صورتم نکنک تصادف تا داد هول که منو.....خورد خودش

 طوره؟؟؟؟؟؟ چه بود؟؟؟؟؟؟حالش کی اون: نگرانی با مامانش

 مرده؟؟؟؟؟ حسن بود؟؟؟؟؟؟ینی:گفت و کرد بغلش مامانش گریه زیر زد بودو حسن فداکار فرد اون... مامان-

 ....خوبه حالش...شد کبود من مثل تنها اونم.... بیمارستان بردنش دهکده یاهال:گفت و شد جدا ماردش بغل از

 کردی؟؟؟؟؟؟ دیر همین واسه پس-

 ....بله-

 ....واقعی عشق میگن این به:گفت مامانش

 .....واقعیه عشق اون میدونه مامانشم که بود حال خوش هویدا

 .....میکنم هرز برات رو زنگی هویدا: شد وارد عصبانیت با باباش لحظه همون

 شده؟؟؟؟؟ چی مگه:مادر رفت فرو مادرش بغل در هویدا

 تو که حسنی...برده حسن...یتیم حسن....حسن کی؟ابا با گذرونی خوش رفته خریدن نون هوای به شده؟؟خانم چی-

 ...آبرو بی حسن...کنن جمش باید خیابونا

 میگی؟؟؟؟ چی نمیدونی رو قضییه که تو میکنی؟؟؟؟ شلوغش چرا-

 نمیدونم؟؟؟؟؟؟ من بعد میدون محل اهل تمام نمیدونم؟؟؟؟؟ من...هه-

 راس:کرد نگاه هویدا به باشوک پدر....کرد تعریف زودباورش پدر برای رو هویدا دروغ و....چیه جریان بگم برات بذار-

 هویدا؟؟؟؟؟ میگه

 داره؟؟؟ مدوس واقعا گفتم نمیگه؟؟؟دیدی دروغ گفتم بابا؟دیدی دیدی:گفت و کرد گریه هویدا

 کنه خوشبختت نمیتونه داشتن دوس با اون-
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 داشتی؟این رو خوب شغل داشتی؟؟؟این پولی شدی مامان عاشق وقتی خودت شما جونم؟؟؟؟اصال بابا نمیتونه چرا-

 داشتی؟؟؟؟؟؟ رو خونه

 داشت فرق موقع اون اما... نه-

 نرید طفره میکنم فرقی؟؟؟؟؟خواهش چه-

 .....بود هویدا برای حسن اهمیت نشونه این و وایساد باباش جلو که بود بار اولین

 کنم؟؟؟؟؟ کار چی میگی خب-

 !!!خواستگاری بیاد بار یه حداقل بذارید-

 گرفته جلوشو کی بیاد خب-

 ....شما-

 !!!میگه راس اش بچه دختر که دید و کرد فک دش باخو من؟؟؟؟؟؟؟-

 تا آینده برای میترسم...شدی بزرگ دیگه تو گلم دختر...میگی راس:گفت و کرد بغل دخترشو...ندارم حرفی باشه-

 کنارت و....ایستادم روت به رو مدت این تمام اگه ببخش منو...نگرانتم من... چی همه برای....فردات مرد برای

 ...شید خوشبخت امیدوارم ندارم حرفی باشه...نکردم کمکت...نبودم

 و هویدا....باهم حسن و اون و بود کرده صادر رو مجوز پدرش.....شتندا اندازه حالیش خوش و بود آورده در بال هویدا

 ....عبدیت و عبد تا هم کنار...دامادی و عروس لباس تو...باهم....حسن

 اتاق تو هویدا و اومد حسن قرارشون طبق روز اون فردای...نمیشد ختم زودگذر خوشبختی همین به اونها داستان اما

 گذاشت حسن جلوی رو چایی بود کرده استخدام خواستگاری برای پدرش روز ناو که خدتمکاری...بود مادرش

 پس کجایی جان هویدا: اومد وجد به پدرش صدای از هم هویدا...میشد تر ناامید هویدا اومدن از لحظه هر حسن...

 یلباس داشت فرق خیلی براش که اونشب...داشت لبش رو قشنگی لبخند...میومد پایین ها پله از دخترم؟؟؟؟؟هویدا

 همم براش امشب اونم کرد نگاه حسن به!!! داشت عجیبی همخونی صورتش روی آرایش با که بود پوشیده گلبهی حریر

 و...میکرد نگاه هویدا به عسلیش چشمای با حسن... نبود وصف قابل اونها جذابیت اونشب...بود شده عوض اونم... بود

 رونمایی حسن جلوی تازه هویدا زیبای موهای و...بود ریخته شصورت روی حسن موهای!! میکرد خوشبختی احساس

 نبود حسن جذابیت میکرد متعجب رو هویدا امشب که چیزی تنها اما...میرسید نظر به حال خوش هم پدرش...میکرد

 هویدا جلوی و شد بلند رحمت مش...رفت پله آخرین روی هویدا پای.... میکرد تعجب رحمت مش حضور از اون...نه

 ادتع تشریفاتی زندگی به هویدا که درسته..نشناختم رو شما من ببخشید خانم:گفت آروم و بوسید دستشو و زد نوزا

 پدر!!! ....کردم حاللت:گفت رحمت مش به....چسپید دلش به بار این ولی...نمیومد خوشش کاراا این از اما بود کرده

 خداخواسته از و بالفاصال حسن...شما نه رحمت مش بود آقا حسن میکرد کارو این باید که کسی اوون کنم فکر: هویدا
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 ازدواج من با من بانوی: گفت و آورد در انگشتری...بوسید رو هویدا دست رحمت مش از تقلید به و شد بلند

  میکنید؟؟؟؟

 میدیم جوابتو سریع هم ما داری عجله که حاال خب... داری عجله انگار خیلی پسرم-هویدا پدر

 ورط چه نداشت پول که حسن اما....اونه انگشتای برازنده تنها میکرد فکر که انگشتر اون مات....بود سنح مات هویدا

 خریده؟؟؟؟؟ زیبایی این به انگشتری

 چشاش تو اشکی حلقه...گذاشت حسن شونه رو دستشو هویدا پدر و شد بلند حسن...اومد حسن سمت به هویدا پدر

 لیاقت که میدونم هم رو این اما... اما....هستی خوبی پسر تو میدونم...نیک خوشبختش که بدی قول باید:شد جمع

 ....نداری منو دختر

 میزد؟؟؟؟؟ حرف چی از پدرش....ماسید لبهاشون روی هویدا و حسن لبخند

 پول که کسیه مسعود مثل یکی!! داره اینارو از باالتر ارزش اون... نمیخوری من هویدا درد به تو حسن میدونی-

 همه بی یتیم بچه چی؟؟یه تو اما...داره رو الزمه هویدا کردن خوشبخت برای که دیگه چیزای تمام و....داره خونه...هدار

 !!!!!!!کنه خیابون کوچه آواره خودش مثل هم منو دختر میخواد که....کس

 

 

 

 

!!!! نهنک فکر هویدا به دیگه و بشکنه حسن غرور تا...کنه خرد بقیه جلوی حسنو که همین....بود همین پدرش نقشه آره

 !!پدر؟؟؟:گفت پدرش به رو ناباورانه هویدا

 !!!میدی ترجیح این به رو مسعود با زندگی...میخوای همینو هم تو میدم...بزنم بهش دلتو حرفای بذار هویدا نه-

 .....پدر اما-

 یستن تو پیش هم هویدا جای...نیست اینجا تو جای چون برو...برو...پسرم...جان حسن-

 رو هویدا پدر دست....شکست قلبش....شکست بغضش...شکست غرورش حسن...رسید هدفش به هویدا بابای انگار

 ....نکن فراموشم:گفت هویدا به رو و زد پس

 !!!بکنه آخرو خداحافظی باهاش حسن که قراره امشب نمیکرد فکر وقت هیچ هویدا
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 بهش و...نکن اینکارو من با: گفت بود هویدا روبه که حسن به هعاجزان...میریخت اشک آروم هویدا...کرد باز درو حسن

 دستور به اما رفت در سمت به هویدا...بشه خوشبخت هویدا بذاره تا رفت...رفت اون اما برگرده که بلکن شد خیره

 ...اتاق تو بردنش خدمتکارا پدرش

 مشبوا پدر...برگرد حسن...حسن...نمیخوام رو عودمس من....نه...بکنید اینکارو من با نمیتونید شما پدر-فریاد با هویدا

 !!!باشید داشته یاد به

: تگف پدرش....بود نزده زل پدرش به گستاخانه انقدر حال به تا هویدا...بیارن پیشش دوباره رو هویدا که گفت پدرش

 ".... دوید اتاقش سمت به هویدا....زد هویدا به محکمی سیلی و باش داشته یاد به هم تو

 

  میکنی؟؟؟ گریه چرا جان خندلب

 برای وقت هیچ من... اما...نمیشد باورم!!!!!!!!!!؟؟؟ میکردم؟؟؟؟؟؟....گریه...رمان... یه...برای...داشتم...من...اومدم خودم به

 وابج منتظر صبرانه بی مکه کرد نگاه مادرم به.... داره واقعیت داستان این اینکه برای شاید...نکردم گریه رمانی هیچ

 ...بود

 .....بیچاره دخترک:گفتم و کشیدم آغوش به مامانمو

 میخوندی؟؟؟ شده؟؟؟رمان چی-

 ....باباش لی و کرد کاری هر اون خاطر به....شد اذیت قد چه نمیدونی....مامان...آره-

 خوندی؟؟؟؟ رمانو آخر مگه عزیزم باش آروم-

 ....نه:گرفتم آروم کم یه

 !!!!نشه تموم بد انقدام داستان ممکنه پس-

 میشه؟؟؟؟ میگی؟؟؟ینی راس:گفتم و کردم نگاه مادرم به ملتمسانه گریوم چشاش با

 است آماده شام بیا بشور صورتتو دس حاال!!!! نه که چرا-

 .......چشم-

 

 امروز قرار مورد در و بزنم زنگ کردم فراموش راستی آه بود الیا...خورد زنگ گوشیم که کردم خوش حوله با صورتمو

 ...پرسمب ازش

 .....الو-
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 جونـــــــم لبخند سالم-

 !!!!گذشت؟؟؟ خوش الیا شد چی-

 ....ببرم داداشمو شدم مجبور منم خودش با بود آورده خواهرشو اون...خیلی آره-

 داداشت؟؟؟؟-

 اومد؟؟؟؟ لندن از داداشم که بودم نگفته بهت اینو راستی...آره-

 ...!!!.رفتید خانوادگی پس خب....سالمتی به....نه-

 !!!گذراندیم خوش بسی بود که هرچی-

 ...شکر خدارو خب-

 دادی؟؟؟؟ داداشتو کادوی-

 ــ سکوتـــــــــــــــــــــ

 ندادی؟؟؟؟؟؟؟-الیا

 ـ سکوتـــــــــــــــــــــ

 خدافظ!!!!نکردی ام خفه تلفن پشت از تا کنم قطع بهتره نداری کاری خب-

 خدافظ-

 

 ...تو اومد مامانمم....خورد زنگ بارهدو که میز رو گذاشتم گوشیمو

 ....خداوندی خانم سالم-مهاجر

 !!!!هستید؟؟؟؟ خوب مهاجر آقای سالم-

 تشکر-

 

 !!!!شام بیا لبخند-مامانم

 ....میام االن باشه-

 کجا؟؟؟؟-مهاجر
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 ...هستم مادرم با-

 ...بله آها-

 کیه؟؟؟؟؟-مامان

 ...کالسیمه هم-

 کی؟؟؟؟؟-مهاجر

 ...بودم ماردم با-

 ...بله آها-

 ....شد سرد شام بجم پس -مامان

 داریم؟؟؟؟ مرغ-

 مرغ؟؟؟؟؟-مهاجر

 هستم مــــــادرم با-

 خوندید؟؟؟؟ رمانو از قد چه شما( کوفتـــــــــــــــ و بله آها)بله آها-

 !!!!مونده زیاد-

 

 ....بریزه کرم تا اومد کیه خط پشت فهمید که هم پدرام

 نمیای؟؟؟؟؟ چرا جان لبخند-

 میام من بخور شما-من

 چیو؟؟؟؟-مهاجر

 هستم داداشم با-

 .....بله آها-

 !!!!!خواهری نمیده حال تو بدون آخه-پدرام

 امروز ولی خوردن همرو میز رو نداریم هیچی میبینم میام که من میکنن تموم من بدون شامو اینا خدا روز هر حاال

 :زدم داد رو کنا گذاشتم رو باادبی دیگه!!!!!!بود شده چشون نمیدونم
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 ....کن کوف برو تو بابا ای

 بله؟؟؟؟؟؟-

 همون با همین واسه نمیزنم حرف اون با نمیفهمید اصال....بودا گاگول اینگار مهاجر این بودم کرده قاطی دیگه من

 خدافظ میزنم زنگ بهتون فردا خودم من اصال!!!! میکنم صحبت داداشم با دارم محترم آقای: گفتم خشونت

 .....بیارم جا حالشو تا کردم پدرام دنبال و نشدم جوابش منتظر

 

 

 !!!رفتیم الال سراغ به بعد و نمودیم تناول را شام

 پــــــــــــخ:گفت و تو پرید یکی یهو که کردم روشن خوابو چراغ

 ...میشدم ترک زهره داشتم

 !!!!!!!ها میشه چیزیت یه امشب پدرام-

 بود دراومده اشکش دختره....کارستون کردم کاری یه امروز:گفت خنده با و تنشس تختم رو کردو روشن برقو پدرام

 !!!دختره؟ کدوم-

 آریایی خانم-

 !!!!!هست؟؟؟؟ کی-

 دکوراسیون طراح شده جوری چه نمیدونم نیس بلد هیچی دختره این ببین...بگیرم حالشو میخوام گفتم که همون-

 !!!!!داخلی

 !!!بدبختو؟؟؟؟؟ کردی کارش چی

 یدبا میدونی؟؟ آخه...نیس بچه دختر یه کار پروژه این...کنم کار دختره این با شدم مجبور مرادی آقای دستور به من-

 نمیخوره لوس دختر یه درد به که کارایی کلی و...کنیم تهیه وسایلشو...بزنیم طرح اداری ساختمون یه واسه

 !!!کردی؟؟؟؟؟؟ کار چی باهاش بگو حاال خب-

!!! ودب هم مهم خیلی برامون و بود رقابت یه خب!!! بهتره؟ کدوممون مال ببینیم تا میزدیم طرح ها هقفس برای داشتیم-

 از نک پاک یه نکردم نامردی منم!! نمیکنه پاک خوب کنم بدید؟پاک کن پاک من به میشه: گفت که بود کارمون آخر

 تو اشک نمیشه باورت.... کرد پاک باهاش تیوق!! دارم کن پاک تا 122 همیشه من کال خب...دادم بهش کنا سیاه این

 ....زیرخنده زد وبلند خدا به بود دیدنی اش قیافه...بیرون رف اتاق از شد بلند و شد جمع چشاش
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 گیری؟؟؟؟ حال میگی این به.....مزه بی!!!! بود؟؟؟؟؟ کاری چه این!! پدرام بخندی آب رو-

 ...داد حال خیلی دیگه آره خب-

 !!!نیستی بلد رو گیری حال راه بابا برو-

 !!!رفت در بد مرادی پیش اسمشم...اون نه میشه اجرا من طرح باالخره....هرچی-

 ....بخوابم میخوام بیرون برو....پدرام نامردی خیلی-

 زدی؟؟؟؟؟؟ مسواک...باشه-

 ....بیرون گمشو برو پدرام-

 جون آجی خوش شب باشه-

 

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

 

 زنگ سریع....مهاجر تا4...الیا تا2...دارم میسکال تا 12 دیدم کردم روشن گوشیمو...بود 12 ساعت شدم بیدار که بحص

 ......تک تک اردک.....اینه پیشوازش آهنگ دوباره خدا ای...الیا به زدم

 الـــــــــــــــو-

 ....پیشوازتو آهنگ این کن عوض کوفت الو-

 آدم ذوق تو میزنی صبحی اول بابا باشه-

 !!!!نیستی آدم که تو-

 ...ام فرشته میدونم آره-

 !!!هستی فراری دیوونه یک خیر-

 !!!باز نکن شروع-

 بودی؟؟؟؟ زده زنگ چرا بگو حاال خب-

 داری؟؟؟؟؟ وخ امرو-

 چی؟؟؟؟؟؟ برای-
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 نذار تنها منو بیا توروخدا...میگذره خوش..بیرون بریم نفری چند گفته امیر-

 ید؟؟؟؟؟؟؟بر میخواید کی-

 میخوریم شام هم بعد شهربازی اول میریم...7ساعت-

 ...ام پایه باشه-

 ها میگذره خوش بیشتر باشیم بیشتر نمیاری؟؟؟؟هرچی خودت با رو کسی تو-

 بیارم که ندارم رو کسی نه-

 .....بیار مهاجرو-

 بیارم کجا بردارم رو( بارون قول به)عتیقه اون بابا گمشو برو-

 !!!دانی خود-

 

 میدانم خود بلی-

 !!!!ادبیات دانشجو شدی حاال آفرین-

 میدی؟؟؟؟ بهم قول یه الی-

 قولی؟؟؟؟؟ چه-

 کنی؟؟؟؟؟ عوض پیشوازتو آهنگ-

 1 گزینه شپره شهرام...میخوای رو خاننده کدوم ببینم بگو...بفما امر شما...چشم روی به ای-

 نه..نه-

 0 گزینه مانکم ساسی-

 اصال-

 3گزینه یساری-

 .....عمرا-

 چی؟؟؟؟؟ جکسون مایکل-

 عبدا... اه..اه-
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 کی؟؟؟؟؟؟ پس-

 اتن؟؟؟؟؟؟؟ عالقه مورد های خاننده اینا ینی-

 ...!!!!هست هم پورنگ عمو نه-

 !!!!!داری؟؟؟؟؟؟ دوس تو چیه خز های خاننده این!! نجاتبده این دست از منو خدا ای-

 !!!جونت گومز سلنا اون و خودتی خز-

 !!!میره رد سلنا واسه جونم من انگار میگی همچین-

 !!!نمیره؟؟؟؟؟ مگه-

 !!!نه که معلومه-

 یانه؟؟؟ درسته میدی که شعارایی ببینم...کنم امتحانت میخواستم آفرین-

 شعارا؟؟؟؟؟ کدوم-

 دیگه رهبر فدای جانم-

 !!!ها درمیاری داری شورشو-

 میکنم وضع پیشوازمو آهنگ من خی بی باشه...میارم در شورشو دارم میگی راس-

 نذار خز های خاننده این از لطفا پس-

 میذارم جونت ازسلی باشه-

 دنبالم بیا منتظرتم من پس....بذار میخوای کوفتی هر-

 بیاری؟؟؟؟؟؟ مهاجرو نمیخوای-

 ....نه-

 !!!چی؟؟؟؟؟ بیاد خودش اگه-

 بیاد؟؟؟؟ که باشه داشته خبر باید کجا از خودش-

 ....باشه کرده دعوتش تو طرف از باشه زده زنگ فردی یه اگه مثال-

 میکشمش( باال میره صدام قسمت این)باشه الیا اگه فرد ااون و -
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 خندلب بابا خب کنم؟؟؟؟؟ کار چی حاال!!! بهم زده زنگ انقد کنه مهاجر این چرا بگو!!! میکنه قطع رو گوشی ترس از اونم

 ....همین....بیاد اونم قراره...نیوفتاده خاصی اتفاق که حاال

 

 !!! خوندم هم دیگه صفحه چند دنبالم بیاد الیا که وقتی تا

 نهمیک دعوا پدرش با دوباره هویدا!! نشد که نشد حسن از خبری هیچ و شد افسرده هویدا تنها...نیوفتاد خاصی اتفاق"

 زندانیش اتاقش در و!! بده نونشو و آب تا میگیره کلفت یه براش و ببینتش نمیخواد دیگه میگه باباش دلیل همین به و

 "کرد

 

 !!!هستم الیا با نباشید نگران شد دیر اگه...بیرون میرم داریم من...پدرام...بابایی..مامانی

 !!!باش خودت مواظب-مامان

 

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

 خوشتیپ خانم...سالم-الیا

 شدم؟؟؟؟؟؟؟ خوشگل واقعا-

 !!!بگیره رو تو بیاد امیر میترسم فقط من شدی عالی آره-

 گمشو برو-

 ها؟؟؟؟؟ شه ولو وسط اون مهاجر اینکه یا-

 مهاجر؟؟؟؟؟ این رو کردی کلیذ چرا تو-

 آورد در بالی چه میای هم تو گفتم بهش که تلفن پشت نمیدونی آخه-

 !!!کرده غلط-

 !!!خودش و میدونی خودت!!!!!!! چه من به-

 !!!ببند زیپو-

 ...اومد زیپ صدای یهو

 میکنی؟؟؟؟ کار چی-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 میبندم کیفمو زیپ دارم منم ببند زیپو ینگفت مگه-

 ....بود دهنت زیپ منظورم-

 ....ببند برام تو بیا دستت قربون اوا...آها-

 *_!!!!*دهنش تو کوبوندم محکم دونی یه نکردمو نامردی منم ببندم براش مثال تا جلو آورد صورتشو

 میکنی؟؟؟؟؟؟؟ کار چی...ا-

 !!!میشه دیر بیوفت راه!!!! بستم زیپشو-

 یارتی؟؟؟؟؟؟؟ دیدار منتظر...ا: گفت و اومد ابرو و چشم یه

 !!!!!ها برقه چراغ تیر اون به بخوری میزنم الیا-

 ....یارت به میرسونمت االن خدا تورو نه اوه اوه-

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

 نظرم به...نمیومد خوشم جاها جور این از...بود سالم1 فقط رفتم که باری آخرین یادمه...نمیرفتم شهربازی زیاد من

 جای ترین مضخرف....ارم کجا؟؟؟؟ اونم!!!! شهربازی میرفت کی یه با هفته هر که الیا برعکس البته...بود مسخره

 !!!!!!دنیا گردشی

 که ما خب....امیر...امیر خواهر و مهاجر و الیا و من....ببینم وایسا!! نیمده؟؟؟؟ کی االن...بیان که بودیم بقیه منتظر

 عجب وای کیه؟ دیگه خوشگله این اوفــــــــــــ: گف الیا که میکردم شمارش دوباره داشتم!!!!تکمیلیم

 !!!!!!!جیگریه

 !!!میومد؟ ما سمت به چرا اما بود جذاب واقعا میگفت راس اوه چرخوندم الیا نظر مورد شخص سمت به سرمو

 !!!همگی به سالم... سالم-پسره

 و....هستن رحمتی خانم ایشون....کنم معرفیشون بهتره پس!! نمیشناسی رو همه اینجا شما کنم فک جان رادین-امیر

 ....خانم...... خانم دوستشون

 !!!!!!خداوندی-

 ....!!!من شفیق رفیق.... عزیز پیمان و...خداوندی خانم-

 ....کردیم نگاه مهاجر به تعجب با الیا و من

 !!!!!کنه دعوتشون که گفتم خانم الیا به همین خاطر به...هستن من گدر دوست اشون پدر..-امیر
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 !!!!!!جالب چه-من

 هستم تهران از ساله 08 رادین من رحیم رحمن اهلل بسم!!!! منه نوبت حاال -پسره

 اما...نبود بدی پسر.....میزد حرف میکنن معرفی خودشونو تلوزیونی برانامه تو که ها بچه این مثل خنده زیر زدن همه

 نیومد خوشم ازش کال....نمیومد نظر به هم وبخ...خب

 

 بریم؟؟؟؟؟؟؟ کدومو اول خب-امیر

 .....باحاله خیلی معلومه قیافش از خدا رو تو......فضاییه سفینه اون بریم-شوق و ذوق با الیا-

 موافقن؟؟؟؟ همه-امیر

 

 اجرمه...بودم نشسته الیا رکنا من!! میچرخید خودش دور سرعت به بعد و سفینه میگفتن بهش که بود گرد شی یه

 که...میگرفت سرعت آروم آروم داشت....بستیم کمربندامونو همه ما.....ترتیب همین به و.... مهاجر کنار امیر...اونورم

 !!!جوریه یه قیافش الیا دیدم برگردوندم سرمو!! گرفته دستمو یکی دیدم یهو

 خوبی؟؟؟؟-من

 !!!زد مصنوعی لبخند یه و...آره-

 !!!!شد جلب من دستی بغل سمت به همه حواس که بود شده زیادتر یکم سرعتش هدیگ حاال

 من....بدید نجاتم....مامان...وای ـــــــغ ـــــــــــــــــــــــــ جیـــــــــــــــــــــــ-الیا

 ....جون خدا.... جیــــــــــــغ...میترسم

 ....بردی آبرومونو باش آروم الیا-من

 جیــــــــغ....میوفتم االن باشم آروم جوری چه وایـــــــــ-

 .....کمربنــــــــ مگه-

 و میشد زیادتر داشت سرعتش...نشد اما بشه بسته کمربند که کردم کاری هر.....!!!!!!نبسته کمربند بله دیدم که

 .!!!!!..میبندم خودم...بدید اجازه: گفت و من رو شد خم پیمان...یهو که میرفت در دستم از کمربند

 رادین به اما فرم خوش دماغ و لب...سفید نسبتا پوست...عسلی چشمای....خرمایی موهای....بود جذابتر خیلی...جلو از

 خودم به جیغ صدای با دوباره...جوگندمی موهای و سفید پوست آبی چشای...بود گلتر خوش خیلی اون...نمیرسید
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 یغج به شروع تقلید به منم!!!!بود نامعلوم الیا صدای و میزدن جیغ همه چون نبود الیا مال جیغ صدای اینبار اما..اومدم

 ^_^....کردم زدن

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

 

 خوبه؟؟؟؟؟؟ حالت الیا-امیر

 .....میره گیج سرم فقط...ممنون-

 

 پیشنهاد چرا میگیره سرگیجه میدونی که تو بچه آخه....زمین میوفتاد راه وسط هی و....بود شده آویزون من رو الیا

 !!!!!نمیکنی خودت االف اینجوری منم اونوخ ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سفینه؟؟؟؟؟؟ بریم میدی

 عـــــــــــــق-

 الیا؟؟؟؟؟؟؟؟ چته وا-

 ...میارم باال دارم-

 ....بهداشتیه سرویس یه اونجا بریم بیا آها....وایسا دق یه وای ای-

 !!!دنبالت میام بعدا.......ببینم رو صحنه نای نمیتونم من...گفتم بعد و بردمش اونجا تا

 

 شده؟؟؟؟؟؟ چی-امیر

 ....بده حالش کم یه هیچی-

 بگیریم؟؟؟؟؟ هم الیا برای!! بیاید شماها تا میسیم وای هوایی ترن اون صف تو میریم ما پس-(آسمون)امیر خواهر

 چیرو؟؟؟؟؟؟-

 !!دیگه بلیت-

 ...نمیخواد...نه...نه آها-

 

 .....شنیدم صدایی یه یهو که بشورم دستامو رفتم خودم....نبود آثارش از اثری اما دستشویی تو رفتم
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 !!!!بود آشنا صدا.....بشه تر واضح صدا تا کردم تیز گوشامو

 

 نمیزنید؟ها؟؟؟؟؟؟؟ها؟؟؟؟؟؟ تشکر و+  چرا آخه نمیکنید؟؟ نقد چرا آخه -فرد اون

 

 !!بود ها دستشویی زا یکی توی...رفتم صدا طرف به نیس؟؟؟؟؟؟ الیا این

 

 تویی؟؟؟؟؟؟ الیا-من

 ....منم آره-

 میکنی؟؟؟؟؟ کار چی داری-

 !!!!میکنم کارو همون دارم کنن؟؟؟؟منم کار چی باید دستشویی تو-

 میزنی؟؟؟ حرف باکی داری....نیس اون منظورم-

 .....رمان های خواننده این با-

 شدی؟؟؟؟؟ دیوونه.....وا-

 ....رمان های خواننده این دست زا...شدم دیوونه واال آره-

 ....توییم منتظر همه بیرون بیا...داری کار چی اونا به...ا-

 !!!!!!نشده تموم کارم هنو وایسا-

 آوردی؟؟؟؟؟ باال هم چیزی ببینم...تربیت بی-

 ...به.. به...گوشت...لوبیا...سبزی...بود توش اجزاش تمام...باال آوردم ظهرو نهار کنم فک آره-

 ؟؟؟؟...ناهار داشتین سبزی قرمه: گفتم خنده با!!!!!!...زدی هم به وحالم-

 !!!!!فهمیدی؟ کجا از...اوا-

 ....شدم خسته بیرون بیا الیا-

 بیرون بیام من که بیرون نمیاد این کنم کار چی من خب-
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 ....بیا خواستی وقت هر رفتم من...زن هم به حـــــــــال-

 ....برو باشه-

 

 شده سوار همه چون... برم تر سریع که داد تکون دست برام امیر....بودم ندیده الیا از تر فتکثا عمرم تو ینی

 میشد بعد...اشون همه جلوی رادین و من...بگم دقیق رو جاها بذارید...بودم گذاشته رادین کنار جا یه من برای....بودن

 ^_^رسیدمیت کنم فک...بیاد نداشت دوست هم مهاجر...امیر خود و امیر خواهر

 که؟؟؟؟ نمیترسی: گفت و کرد نگاه بهم رادین....افتاد راه کم کم ترن حال هر به

 ...بترسم شایدم....نشدم سوار حاال تا...نمیدونم خب-

 ....بودم نیده شهربازی وقته خیلی...نه راستش خب-نشدی؟؟؟؟؟ سوار حاال تا واقعا-

 !!!!جالبه-

 اومدید؟؟؟ کی بار آخرین خودتون شما....نیس جالب اصال نظرم به-

 چی؟؟؟ شما....اومدم دوستام با اونم پیش سال 1-

 ....نمیاد خوشم پلوغ و شلوغ فضاهای جور این از کال!!!! بود سالم 1 وقتی-

 نمیاد؟؟؟؟ خوشتون خریدم مرکز از پس-

 .....آره خب باشه شلوغ اگر-

 احساس!!....نزدم حرف بارادین دیگه.....بود وحشتناک واقعا...میترسیدم داشتم کم کم منم...گرفت شدت مردم زد جیغ

 مبه رادین که....چسپیدم سفت رو رادین بازوی...اختیار بدون...بود بدی حس خیلی...پایید میشم پرت دارم میکردم

 .....میوفتم دارم میکنم احساس...میکنم خواهش: گفتم منم شدم خیره

 ...باش راحت...نیس مشکلی نه-

 خوش خیلی بهم....!!!!! میزدیم جیغ هم با و میداد فشار بیشتر رو رادین بازوی منم رفتیممی تر جلو هرچی

 اگر الیا کهاین فکر با...پایین بودیم شده پرت مطمئنم بود نشسته کنارم الیا اگر...بود رادین جود خاطر به شاید...گذشت

 ....گرفت خندم بود کنارم

 بهت؟؟؟؟ گذشت خوش: گفت و زد بهم چشمکی یه آسمون....باشن داده مبه رو دنیا که انگار...شدیم پیاده وقتی

 ...بودما ترسیده خیلی اولش البته...داد حال خیلی بود عالی آره: گفتم خبر بی جا همه از منم
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 چند...شدم آب خجالت از و گرفتم منظورشو تازه چاره بی من و...خندیدن هم با گی همه و بود مشخص بله-آسمون

 کو؟؟؟؟؟؟؟ الیا پس: گفتم پیمان به رو بعد ثانیه

 !!که بود شما با بار آخرین نمیدونم-

 گم اهر تو خرید هم با بودیم رفته که هم دیگه بار یه آخه بودم نگرانش خیلی!! بزنم زنگ بهش تا برداشتم گوشیمو

 تغییر پیشوازش آهنگ اول...زدم زنگ بهش..!!شده گم قبل دفعات مثل حتما آره...الیا از میسکال تا 4 وای ای....شد

 بقل چشات با نکن نیگا من به اینجوری حنا....: خوندن به کرد شروع آهنگ یهو... داشته برش پس آخیش!! بود کرده

 اومدم یهو بودم رفته اندی و حنا داستان بطن تو که منم...برداشت گوشیو دقیقه 5 بعد بگم جرعت به میتونم.....منو

 ....بیرون

 الــــــــو-

 ....کجایی تو الو-

 !!رفتی کردی ول منو چرا باشم؟؟؟ کجا میخوای-

 !!!کردم ول خیابون تو دستشو و مامانشم من که انگار میزد حرف جوری یه

 !!میگم کجایی!! نشو مسخره-

 !!!دستشویی تو-

 !!!دستشویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  زدم داد تعجب با و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه منم

 ....هستم الیا با ببخشید.....: کردن نگاه من به همه

 هنوز؟؟؟؟؟؟ اونجایی...بکشتت خدا الیا-

 آره-

 نشده؟؟؟؟؟؟ تموم کارت ینی-

 انقد...نداشتی بر اما زنگیدم تو به منم!!! نمیشه باز و قفله دیدم کنم باز درو اومدم تا اما...شده تموم وقته خیلی چرا-

 ...!!!!اینجا برد خوابم منم تا گذشت

 !!!میام االن باشه...دیگه میزنی هم به حالمو داری الیا-

 ...من ناجی ای....ناجی ای: میگه چسپیده من به اومده حاال...دادم نجاتش خودش قول به و رفتم دستشوییه همون به

 !!!نچسپ من به کثیفی تو االن....کنار گمشو-
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******************************** 

 

 !!!اون تو بریم بیاید ها بچه: گفت یهو رادین هک افتادیم راه دوباره

 ام سن مال که بود این مشکلش فقط...میپری پایین باال توش که بود چیزا این از...کردیم نگاه نقطه اون به هم ما

 ردهم!! بپریم پایین و باال کم یه و تو اون بریم هم ما تا کردن صحبت آقاهه اون با رفتن ها بچه خاطر همین به....نبود

 و رنب آقایون اول..کردیم قبول هم ما!!!جنسیتی تفکیک ینی آقاییون از برن جدا خانما باید فقط نداره اشکالی گفت

 .....میخندید بهمون میدیدمون کس هر..بودیما خل خداییش...ما بعد

 جالتخ خیلی رفتیم که ولشا!! بپریم پایین و باال حسابی اونجا و بریم تا( آسمون و والیا من) بود دخترا ما نوبت حاال

 لقم کله هوا روی...جو تو بود رفته....نگو که رو الیا...شدم معلق هوا وتو کنار گذاشتم خجالتو زمان مرور به اما کشیدم

 ...میزد

 !!بزنم تکنیکی حرکت یه میخوام کن نگاه دق یه من جون لبخند -الیا

 !!ببینم برو...باشه-

 گرفت منو روسری همین واسه بیوفته بود نزدیک بزنه رو خفن حرکت اون ستخوا تا و کرد جانانه پرش یه یهو

 و شد حلقه گردم درو شالم آخه...کنار به هم بیاد در سالم شد باعث...افتاد اینکه بر عالوه اما!!!! نیوفته مثال تا...کشید

 به نآسمو که میکشیدم آخرمو ساینف داشتم!!نمیکرد ول شالو بود افتاده که هم حاال المصب...کنه ام خفه بود نزدیک

 وشف بهش دلم تو منم...انداخت سرم رو شالمو و شد نزدیک الیا...بیاد جا نفسم تا نشستم کنار یه بعد!!!...رسید دادم

 دیگه...نزدم حرف الیا با...میکد ناز داشتم فقط...بود خوب حالم دیگه حاال بیرون بیام تا کرد کمکم آسمون...دادم

 !!!....کنه ریزی آبرو نمیتونست این از بیشتر

 !!!!!!خوبید؟؟؟ خداوندی خانم -مهاجر

 !!!گرفته نفسم فقط نشده چیزی...بله-

 (جانــــــــم؟؟!!!!)جان؟ لبخند بهتره حالت-رادین

 ....نکنید شلوغش نشده چیزی...خوبم بله-غره چش بایه

 

************************** 
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 با رو اش بقیه و رادین با قدم هم راه نصف من چرخیدیم خودمون دور باری ده یه نمک فک ولی...میرفتیم کجا نمیدونم

 !!!!!میرفتم راه پیمان

 

 ناراحتی؟؟؟ دوستت دست از - خنده با رادین

 ....آره خب-

 !!!!نکرده کاری اونکه آخه چرا-

 !!!!!!!!نکرده؟؟؟؟؟ کاری-

 !!!!نشد هم بد البته...همین...افتاد شالت فقط....نه-

 !!!!اونوخ؟؟؟؟ چرا-

 !!!(ــوق بـــــــ..........مرتیکه!!!)بودن قشنگ خیلی موهات: گفت و کرد من به رو

 !!!کردین دقت خیلی انگار-

 !!بودیم گرفته استرس نکنه؟؟؟؟؟؟هممون دقت بهت کسی داشتی انتظار میشدی خفه داشتی وقتی-

 کردین دقت بهش و بوده مهم دیگه چیزای شما برای اما-

 داری؟؟؟؟؟؟ مشکلی چه بامن تو: گفت و شد خیره چشام تو ایساد یهو

 مشکلی؟؟؟؟ تو؟؟؟؟؟چه با اونم باشم داشته مشکل من من؟؟؟؟؟؟-

 ( میگفت راس که اینو خب)نمیاد خوشت من از میکنم احساس نمیدونم: گفت و افتاد راه دوباره

 !!!نمیگه درس همیشه آدما حس-

 !!!کن ثابت-

 !!!کنی تصور گفته ذهنت که همونطور یتونیم!! نیس نیازی-

 

 (باریک جاهای میرفت داش بحث قربونت آخیش!!!) دارم کارتون میاین دق یه خداوندی خانم -پیمان

 رادین آقا اجازه با...حتما بله-
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 ....!!بفرمایید بله-

 نیستما مزاحم اگه -کشیدم خجالت که گفت لحنی یه با اینو

 ....!!دادید نجات پسره اون دست از منو...دمراحمی اتفاقا نه-گفتم رک

 کنیم صحبت زندگی درخت رمان...مورد در میخواستم...خب-

 ردیمک تموم دوتایی که رمانو که اینه نظرم من...پیمان آقا...میگفتید زودتر کاش ای....بودم کرده فراموش کلی به.....آه-

 ...شخصیتا سراغ بریم

 چی؟؟؟؟؟؟؟ ینی-

 و ریمب کنیم بررسیش ادبی لحاظ از وتنها بدیم انجام تکراری کار دیگه های بچه مثل اینکه جای هب که اینه منظورم

 نه؟؟؟؟ میشه جذاب خیلی نظرم به...کنیم مصاحبه باهاشون کنیم پیدا رو شخصیتا

 !!! خوبیه خیلی فکر بله-

 ...میشه بهترم-

 طور؟؟؟؟ چه-

 پیدا وحسن و هویدا و برسیم جاهایی یه به اون طریق از بتونیم شاید و میکنه کار نشریاتی اون تو شما بابای که چون-

 ...تره راحت کارمون جوری این....کنیم

 !!!شماست با حق بله-

 

 !!!!!!! میچرخیم داریم خودمون دور ساعته 3 دیگه بیرون بریم بیاید-امیر

 ...میشناسم اینجاها خوب رستوران یه من-آسمون

 ....شید سوار -امیر

 

 !!!کشی منت نیمد قدیما مثل حتی...نبود الیا از خبری اصال که بود جالب

 

 !!قدیم به رفتم فکرا این با
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 نخونده که هرکی گفت هم خانم...بود نخونده جغرافیا هیچی من!! خیر به یادش! برد آبرمو مدرسه تو یادمه بار یه"

 درس لبخند خانم: گفت الیا یهو ولی نیمد در صدام بیرون برم نمیخواستم که منم!! کالس از بیرون بره االن همین

 راتب میپرسید ازت اگر گفت پرسیدم ازش کارشو دلیل وقتی!!...کرد کم هم نمره حتی...کرد بیرون منو خانم و!! نخونده

 همین واسه داشت اطمینان بهم بودمو زرنگ شاگرد من آخه نمیپرسه من از بودم مطمئن من اما...میشد تموم بد

 بیار در دلم از تا میگرفت کادو میدونم چه و شیرینی و گل برام خونمون میومد روز هر...بودم قهر باهاش اهم 3 موضوع

 اون میشه باورتون...نکنیم قهر دیگه که دادیم قول هم به و ریه زیر زدیم هم با خخ.... کردیم آشتی که رزی یادمه...

 "best friends for ever...داشت منو حس هم الیا که اینجاس جالب بودم؟ شده افسرده ماه سه

 

 از کاری... البته!!! نده سوتی که میگرفت یاد باید... ببخشمش نمیتونستم بار این اما( خخ!!! )حال زمان به برگشتم خب

 !!!کنم آدمش میخوام فقط....برنمیاد من دست

 ...!!!نرفتم الیا شینما به و رادین ماشین تو رفتم من که بگم اینم آها...بودیم نشسته ماشین تو

 فکری؟؟؟؟ تو-رادین

 !!!میکنم فک الیا به دارم!!! نیس چیزی-

 کرد؟؟ که گندکاری به...خخخخ-

 ...آره... خب-

 نه؟؟؟ صادقیه دختر...شدم متوجه ساعت چند این تو ینی!!! خوبیه دختر-

 !!است مسخره و شلخته و گیج حال عین در اما معصومه پاکو خیلی آره-

 !!!میخورن مه درد به-

 چی؟؟؟-

 .....میگم رو الیا امیرو-

 !!(فهمید رو چی همه!! این زرنگیه بچه چه!!!)بله؟؟-

 !!دارن دوس همدیگرو که تابلوه-

 !!!اینطوریه؟؟ واقعا-

 !!جوریه یه نگاهاشون...آره-

 ....جالبه-
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 !!!شید پیاده بفرمایید... اینجاس رستورانه آها..وایساد امیر-

 

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

 

 :گفت شد نگاهم متوجه تا...بود روم روبه الیا...نشستیم میز یه سر...بودیم رستوران توی

 ناراحتی؟؟؟؟؟ هنوز تو

 ...آره-

 ....ولی....کردم ینی...نکردم کاری که من-

 ...بشورن صورتشونو و دست بودن رفته همه...نبود میز سر کسی

 بردی منو آبروی...فتمگ کردمو آروم صدامو...الیا-

 نی مهم حجاب که تو واسه آخه افتاد؟ شالت اینکه چی-

 !!رادین مرتیکه اون جلوی اونم...مهمه که معلومه-

 !!!! !!!!مرتیکه؟؟؟؟؟؟رادین؟؟؟؟؟؟-

 ....خوشگله موهات میگفت...آخه میگفت چی نمیدونی.... آره-

 ....خبراییه یه اوه اوه-

 !!!باشه خبری دهکر غلط....نیس خبری خیر نه-

 

 !!!میبخشی؟؟؟؟؟؟ منو تو حاال-الیا

 ....!!!همیشه مثل-

 

 !!بدم؟؟؟ سفارش میخورید چی شما خانما خب-امیر

 !!میگیریم تصمیم اونوخ بیان همه بذارید-من

 ....راحتید هرجور باشه-
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 ...!!!میز سر نشستن همه دیگه

 !!! میخوام شیشلیک رسپ دو من کنه حساب پولشو جان امیر قراره اگه خب-مهاجر

 !!میخوره بخواد هرچی هرکی!!! نمیشه معذب کس هیچ جوری این کنه حساب خودش کس هر بهتره پیمان آقا-من

 !!حساب حرف شد این...آفرین-امیر

 میخوری؟؟؟؟ چی پیمان....مینویسم من بگید خب

 !!بنویس جوجه پرس یه-پیمان

 !!!میخوام جوجه منم...-الیا

 ن؟؟رادی...چشم-امیر

 داره؟؟؟؟؟ برگ-رادین

 خانم؟؟؟؟؟ آسمون؟؟لبخند...داره حتما-

 ....!! میخوام کوبیده من -آسمون

 !!همینطور منم -من

 خوبه؟؟؟؟؟؟ دوغ نوشیدنی...میخورم کوبیده.....خودمم خب -امیر

 !بگیرید دلستر من برای لطفا نه -الیا

 جوجه؟؟؟؟؟؟؟ با دلستر الیا -گشاد چشمای با من

 !!!تو جون میشه خوب خیلی نک امتحان-

 دوغ؟؟؟؟؟؟؟ همه الیا جز به پس-امیر

 !!بلـــــــه-جمعی دست

 

 !!نشست آسمون کنار و اومد داد رو سفارشات امیر اینکه از بعد

 !!!کردیم غیبتتو رادین با نبودی جان امیر-پیمان

 !!نمیکنم گفتید؟؟؟؟؟؟؟حاللتون چی-
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 رجاه میدونی تو!! کرده انتخاب شغلو این جوری چه خوبی این به مدرک این با امیر این گفتیم....بود مدرکت مورد در-

 !!پسر؟؟؟؟ میبرنت هوا رو بری

 چیه؟؟؟؟؟ مدرکتون مگه -الیا

 !!!خوندم تی آی من-

-WOW آورین!!!!! 

 

 :گفت رادین که....میکردیم بحث چیزا جور این و مدرک مورد در داشتیم

 !!!تیهسخ رشته خوندید؟؟؟؟ ادبیات اپس-

 ... درسته-من

 رفتید هم شغل چی؟؟؟؟دنبال شغل-

 رصتف بهترین منم...نگو که میکرد اشاره ابروهاش با داش...کردم نگاه بهش منم کرد سرفه به شروع الیا....گفت اینو تا

 .....الیا و من: گفتم همین خاطر به کردم پیدا کارش تالفی برای

 !!!کردن فراموش منو حرف همه و بود الیا پیش ها اسحو تمام حاال.شد بیشتر اش سرفه الیا که

 

 لوج گذاشت اونو هم الیا...میز رو گذاشت جوجه یه....اومد سینی یه با گارسون یه که نمیگذشت سفارشمون از ربعی یه

 !!!!رفت هم گارسون....کرد خوردن به شروع و..خودش

 نیاورد؟؟؟؟؟ رو ما برای چرا -مهاجر

 .....بابا کن صبر...شلوغه قدان نمیبینی مگه -امیر

 ودب کرده خوردن به شروع ادب رعایت بدون که الیا به همه.....بود پایین سرش و میلونبوند همینجور توجه بی هم الیا

 همه!!!!! هوا به رفت پیمان صدای اما..زدم ایا به میز زیر از لگد یه من تا گذشت روال این به ای دقیقه 0...میکردیم نگاه

 چیزی و کرد نگاهم جوری یه مهاجر.....بود بد هم گی بچه از من گیری نشونه...برسرم خاک!!!! کردن نگاه نپیما به

 ....هدف به خورد درست دیگه اینبار اما...زدم دیگه لگد یه دوباره منم....نگفت

 میزنی؟؟؟؟؟ چرا هوووی-الیا

 !!!!شده؟؟؟؟ مزه خوش جان الیا-

 میزنی؟؟؟؟؟ لگد چرا بزن حرفتو آدم مث خب بپرسی؟؟؟؟؟ اینو میخواستی-
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 بزنی؟؟؟؟ تعارف یه نمیخوای-

 ...بفرمایید......بفرمایید....ها میگی راس اوا-

 

 !!!کردیم صحبت باهم بشه آماده غذامون تا هم ما....بود حال همون در الیا

 !!!زیاده شغلی فرصت خیلی ادبیاته اتون رشته که شما برای -رادین

 !!شماست رعکسب من نظر ولی -من

 ...بشید دانشگاه استاد میتونید....پردرامده هم خیلی که یکییش چرا؟؟؟مثال-

 :دادم ادامه و نکردم توجهی بهش اما افتاد سرفه به الیا دوباره

 !!کمه خیلی سنمون اما...درسته

 !!!!میزنن هوا رو مارو که وگرنه میگه راس آره -پر دهن با الیا

 .....شمارو مخصوصا بله: وگفتم اختماند الیا به نگاهی هم من

 ... مثل...مثل هست هم ای دیگه شغالی...بگذریم هم اون خیر از حاال -رادین

 :گفت و زد وشکن یه زد سرش به فکری انگاری بعد

 نمیشی؟؟؟؟ ادبیات معلم چرا!!! خودشه آره

 !!!!!!معلم؟؟؟؟؟؟-

 بد هالبت!!! شیطون نوجوون مشت یه با زدن کله سر!! بود مشکلی کار!! بودم نکرده فکر درموردش قت و هیچ شخصه به

 !!!بود نکرده رشد عقلم هنوز اما بود گذشته ازم سنی اینکه با هم خودم من نمیرسید نظر به هم

 ....میخواد ادبیات معلم یه اش مدرسه برای مادرم اینکه خوب خبر یه و -رادین

 مدیره؟؟ مادرتون-

 ــــــوقبـ راهنمایی مدرسه مدیر بله-

 .....ساله وسط که االن-

!!!! !بیمارستانه تو االن کرده سکته اونم گذاشتن سرش سربه هم ها بچه...بوده پیر مقداری یه قبلی معلم ولی آره-

@_@ 
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 ....بود واقعی اش سرفه اینبار اما...افتاد سرفه به الیا گفت که اینو

 بده؟؟؟ درس ها بچه ورج این به لبخند میخوایید شما اونوخ - سرفه بعد الیا

 باهاش..... هم ها بچه همین واسه!! داده خرج به خوشونت مقداری یه...بوده پیر چون معلمه این نکنید بد برداشت...نه-

 بودن شده لج

 میخواید؟؟؟ ای پایه چه برای حاال-

 !!!راهنمایی سوم-

 ....برمیام پسش از نظرم به....میام مدرسه به شنبه من...نیس بدی فکر خب-

 !!طوره همین مطمئنا-

 :کرد پرت حواسمو امیر که زدم دلنشین لبخند یه

 خبره؟؟؟ چه ببینم برم نشده؟؟؟؟؟؟من دیر خیلی نظرتون نمیارن؟؟؟؟؟به مارو غذای چرا

 

 

 :برگشت سرمیز دقیقه چند بعد

 !!!شده؟؟؟؟ چی بزنید حدس یا حدص

 (غنچه لبا جات سر بتمرگ کردی کوفت غذاتو که تو بچه بگه یکی آخه)شده؟؟؟؟ چی -الیا

 !!!!شده گم ما سفارش انگار-امیر

 آوردن؟؟؟ رو الیا غذای طور چه پس -پیمان

 !!میکنم فرق من خب- الیا

 !!کرد خیس خودشو کنم فک که انداختن بهش نگاهی یه همه

 !!بغلیه میز آقای اون مال کردن میل ایشون که هم غذایی این-امیر

 !!! کردن نگاش چش صدتا یهو....بود گرخیده بدبخت مرده....غلیب میز طرف رفت چشا همه

 !!!....نمیخوایم غذا دیگه ما که گفتم منم -امیر

 چی؟؟؟؟ شماها!!! گشنمه من..... امیر ولی -آسمون
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 (هماهنگ چه!!!!)بلـــــــه -هم با همه

 ....!!!!جوجیمم اجوج قوم ما میکنه فک ندونه هرکی..... کرد مانگاه به دوباره بغلیه مرد

 نه؟؟؟؟؟ ساعته نیم فوقش چیه؟حاال نظرتون بمونیم؟؟؟؟؟ منتظر نیس بهتر -آسمون

 !!!بـــــــله - میکند تقدیم سرود گروه

 !!!!خنده زیر زد و کنه کنترل خودشو نتونست بار این مرده

 

 ....بشه آماده تا وایسیم ساعت 1 باید حداکثر میگه مرده این دیگه رستوران یه بریم بیاید نه -امیر

 (وسط؟؟ این میگی چی تو الیا بابا ای!!!!!)؟ ساعـــــــــــــــــت؟؟؟؟ 1 -الیا

 !!بله-امیر

 

 ....میدونی سالح هرچی -آسموون

 ....بشیم سیر تا میخوریم چیزی ای آبمیوه یه اونجا بغل شاپ کافی این بریم بیاید -امیر

 (الیا غنچه لبا......)خوبیه فکر آره- الیا

 ....میگن چی بقیه خب -امیر

 

 

 ....آورد رو منو امیر که بودیم نشسته کافیشاپ توی

 میخورید؟؟؟؟؟ چی-امیر

 میخوام چاکلت هات من -الیا

 .....که شما -پیمان

 چی؟؟؟؟؟؟؟ من -الیا

 ....کن ولش هیچی-

 ....میخوام نسکافه پک آیس من -رادین
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 بگیر موز شکالت شیر منم برای-آسمون

 !!داره باحالی اسم چه -الیا

 بدید سفارش شکالتی پک آیس لطفا من برای -من

 چی؟ تو پیمان-امیر

 !!!میخوام بستنی هویج آب هم من -پیمان

 !!!خوبه چشات برای....بخور پیمان آفرین-رادین

 

 قصد و میل رو مونشام حال هر به!!!! آورده؟ کجا از رو اشتها همه این الیا نمیدونم... آوردن سفارشامونو ربع یه از بعد

 !!!کردیم رفتن به

 !!دارم کار باهاتون من بشید من ماشین سوار میشه خداوندی خانم -پیمان

 ......حتما بله -من

 ؟؟؟؟؟...بدید بهم رو مادرتون مدرسه شماره و آدرس میشه: گفتم.  کردم رادین به رو

 میکنم اس بهت خونه رسیدم بده شمارتو...نیس یادم که االن خب-

 2111.....کن یاداش شهبا

 

 :شکست رو سکوت پیمان و افتادیم راه

 خوندید؟؟؟؟ رمان کجای تا

 طور؟؟؟ چه-

 کنید تمومش سریعتر هرچه بهتره-

 دارید؟؟ عجله انقد چرا-

 ناو قبل و بره کشور از خارج به که قراره!!! دیده روز همون رو کتاب نویسنده که گفت گفتم پدرم به که رو موضوع-

 !!!نمیگرده بر ها حاال حاال گرنه و ببینیمش ما هک بهتره

 !!!کنیم کار چی حاال: گفتم و شدم خم پیمان سمت به
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 بریم که تره آزاد وقتتون کی شما!!!پروازشه دیگه روز3 گفت پدرم... نباشید این نگران!!! میکنم تعریف براتون من-

 پیشش؟؟؟

 !!آزاده وقتم کالس بعد خب اما...بریم یدبا دانشگاه همش روز سه این تو میدونید که خودتون-

 خوندید؟؟؟؟ کجا تا نگفتید حاال-

 هک همونجا...میشه ناامید زندگی از هویدا که همونجا( میشد بلند صدام همینجور....)میشکنه حسن غرور که اونجا تا-

 ......وایمیسه باباش جلوی بار اولین برای

 میگم؟؟؟؟؟؟ درست میخونید وجود تمام با داستانو که معلومه-

 میشه؟؟؟؟؟؟ چی اش بقیه حاال!!! همینطوره بله-

 سما!!! نخوره هویدا چش تو چشش دیگه که میگیره پرستار یه براش!!! میکنه زندانیش هویدا پدر موضوع این از بعد-

 ریباف با ماهه یه تمد این تو.... میشه خیره خونه از بیرون به همینجور و میگیره افسردگی هویدا!! بوده فریبا پرستاره

 تدس به رو نامه این اگر میگه فریبا به و!! مینویسه ای نامه حسن برای هویدا روز یه اینکه تا...میشن دوست حسابی

 هر هب رو نامه...بیرون میره خونه از یواشکی....میکنه قبول اجبار به هم فریبا!!!!!!میکنه سیاه روزگارشو نرسونه حسن

 :شده نوشته نامه تو میرسونه حسن دست به شده که بدبختی

 #آخر فصل#

 

 بود؟؟؟؟؟ نوشته چی-من

 :گفت و بست چشماشو...کنار زد ماشینو انداخت کوتاهی نگاه میکردم نگاه بهش بیقراری با که من به

 این هرچند!! است شده خشک چشمانم در اشک!!نکردم پیدا زخمیت غرور برای مرهمی نامه این جز به عزیزم حسن

 زندگی شاد هم کنار در تو و من که میرسد روزی....ندارند دوامی بودم کنارت که روزهایی مانند هم روزگار

 !!ندارند جایی من قلب در که میگویند چیزهایی آنها نباش مردم حرف نگران پس میدهم تو به را قولش...میکنیم

 (هویدا)چشید را محبت رنگ تو با که دختری

 

 !!!آورد در حرکت هب ماشینو و کرد باز چشماشو

 !!!!!!خب؟؟؟؟-من
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 همید پیشنهادی بهش و میدونسته رو هویدا جریان حسن....میره هویدا خواستگاری به اجبار به مسعود وقت چند بعد

 و اجبار به اما بوده بسته دیگهای کس به رو دلش خوشبختانه هم حسن....میکنه حال خوش خیلی رو هویدا که

 .....بودن اومده هویدا خواستگاری به پدرش خواسته

 میده؟؟؟؟؟ پیشنهادی چه اون-من

 رد و....بگیریم طالق هم از گذشتن ما خیر از خانوادمون که مدت یه بعد و کنیم ازدواج هم با ما که بهتره میگه حسن-

 این وادهخان چشم از دور به....نباشه مربوط اونیکی به میکنه هرکاری هرکس....باشیم نداشته ای رابطه هم حین این

 ....سادگی همین به!!! میزنن امضا و مهر زیرشو و مینویسن رو نامه توافق

 میشه؟؟؟؟؟ چی حسن فقط....فقط!!!! عالیه اینکه خب-

 حسن قضا از که!! دادن هم به هاشونو بچه گنده کله دوتا باشه هرچی میگیرن عروسیشون برای بزرگی مراسم اونا-

 حسابی و پرآدمه باغشون که میبینه اونجا میرسه وقتی.....بده بهش رو هویدا نامه جواب تا بره داشته قصد روز همون

 باز رو در و...میزنه در....میرسونه هویدا اتاق به خودشو جوری یه.....خونه تو میره مردم اللوی همین واسه.... خرتوخره

 رو سنح آیینه توی از!!!!! میکنه صحبت ریباف با داره لبخند با و است آیینه روی روبه عروس لباس توی هویدا....میکنه

 نهمیز!!! میگیره چشماشو جلوی خون نمیکنه باور حرفشو حسن اما موقته ازدواج این که میگه بهش ترس با میبینه

 اونم کار این با...میده نشون بهش رو نامه توافق برگه اون و میکنه آرومش شده که هرجور هویدا.... میشکنه رو آیینه

 !!!!!برگرده اوون به سریعتر هرچه و...نیاره وجود به مسعود با ای رابطه که میگیره قول ازش و یشهم آروم

 !!!!عاشقانه چه من خدای وای-

 .....داشت نگه رو ماشین و زد لبخندی پیمان

 ....خداوندی خانم بود خوبی شب...خب-

 ....آقای.... آقای پیش بریم نمیخوایم فردا مگه چی اش بقیه اما-

 !!!!!بنویسمش تابراتون یاهو تو بیاید امشب خب...بله.....عطایی آقای-

 ......labkhand....کن یاداش....منه ایمیل این پس باشه-

 !!!!منتظرتونم 1 ساعت من!!! بله بله-

 !!!!رسوندین منو که ممنون بازم.....باشه-
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 ....زدیدا خوابتون از من خاطر به ببخشید.....سالم-من

 ....بیدارم موقع این تا همیشه من حرفیه چه این نه -پیمان

 شد راحت خیالم خب-

-D: 

 

 ....مطلب سراصل بریم -پیمان

 ...موافقم-

 گفتم؟؟؟؟؟ کجا تا-

 ؟؟؟؟؟....و گرفت قول هویدا از حسن-

 خیلی هم زا اما....میرن زندگیشون و سرخونه هویدا و مسعود...میشه برگزار باشکوه خیلی عروسی مراسم.....درسته-

!!! میکشه پیش رو طالق حرف مسعود با زندگی اسال بعد هویدا اینکه تا!!!....نمیزدن هم حرف باهم حتی....بودن دور

 مهری پیش من بعد: میپپرسه سوالی مسعود از هویدا.....هویدا و مسعود جدایی آخر لحظه میکنه قبول هم هم مسعود

 که بشه ثابت تا میخواد دلیلشو هویدا!!!!! نداشته مهری به احساسی گهدی که چون...نه میگه مسعودم....میری؟؟؟؟؟

 اونم میزنه زنگ سوال یه سرش تو هویدا...کرده خیانت بهش اون که میگه درجوابش مسعود و....داره اون به ای عالقه

 موضوع همین و نداشت حسن از خبری که بود سال1 مونده؟؟؟؟؟ وفادار بهش یا کرده خیانت بهش هم حسن آیا: اینه

!!!!! میمیره و میکنه سکته موضوع فهمیدن با پدرش...برمیگره پدریش خونه به بالفاصله طالقش از بعد....میترسوند اونو

 آدرسش تهنها اما.....بوده حسن دنبال پدرش ام42 گذشت از بعد....نمیره حسن سراغ فعال هم هویدا که میشه همین

 از بعد.....بود رفته محالت یعنی مادریش روستا به و بوده گرفته رو اش بچه و زن دست به اونم که بووده رحمت مش

 شزبون زیر اش مزه هنوز که خورد بستنی حسن با اونجا که میره پارکی به خیابون و کوچه تو سرگردونی ساعت چند

 نیمکت همون روی....گذشت برق مثل هویدا برای که بوده شیرین انقد اما... میگذشت سالی 3 عشقشون از....بوده

 اون...بود عجیب هویدا برای پسر کار....اند نشسته درخت یک پای دختری با که میبینه رو پسری یه که بود نشسته

 ثبت عشقشونو دارن عاشق دو اون که نداشت شک هویدا.....میکرد حک درخت روی رو چیزی چاقو با داشت

 خودشو وطن توی غربت سال سه بوی.....میداد رو هویدا های اشک بوی پسر اون....پسر اون اما.......میکنن

 .....نبود بیش عروسکی هویدا پسر اون برای اما.....کسی بی بوی.....میداد
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 رنگ صورت متوجه هم اونها حاال...میره دونفر اون سمت به سست پاهای با...میکنه لرزیدن به شروع هویدا های دست

 میکنه بلندش جاش از داده بهش اون خیانت حس که قدرتی با و میگیره رو پسر دست هویدا!! اند شده هویدا پریده

 پسر صورت به مونده باقی قدرت تمام با و میکنه پاک رو هاش اشک هویدا....میشه خیره هویدا به مبهوت و مات پسر

 دور مردم.....است دهفای بی اما کنه دور رو هویدا که میکنه سعی و میشه بلند جاش از دختر!!! میزنه محکمی سیلی

: میگه گوشش زیر و!!! میکشه آغوش در رو هویدا کسی ناگهان....بدن اتمام دعوا به که میخوان و میشن جمع اونها

 اون هک میفهمه و!!! میکنه نگاه کار خیانت پسر به بعد!!! میبینه رو حسن و میاره باال سرشو هویدا برگشی؟؟؟؟ باالخره

 !!.....مینشونه نیمکت همون روی و میکنه دور رو هویدا ، حسن !!!گرفته اشتباه باحسن رو

 

 خوابی؟؟؟؟؟؟ -پیمان

 بده ادامه....نه...نه -من

 میاد خوابت میکنم احساس چون.....نمیگم رو جزئیات دیگه-

 !!!میکنید لطف-

 

 پیدا مناسبی کار حسن....میسازن رو میخواستن که زندگی و زندگیشون و خونه سر میرن حسن و هویدا.....خب-

 دوپسر هویدا موقع اون تا....میشه اسالمی انقالب و فرامیرسه 57 سال اینکه تا...بود خریده هم نقلی خونه و بوده کرده

 خاطر به رو حسن ممکنه که چون....کشور از خارج برن ازاینجا باید که میگه هویدا به حسن ماه چند بعد......داشته

 توی که شدن مجبور و بودن کرده الخروج و ممنوع رو اونا اما....میکنه قبول هم هویدا! ...!!بکشن انقالبی ضد اقدامات

 میبرنش و میکنن پیدا رو حسن 21 سال در اما داشت ادامه سال 4 تا روال این......کنن زندگی افتاده دور روستا یک

 وآخرش نفسای داشت که حسن!! نمیکنه تغییر هویدا های زجه با چیز هیچ.....کنن اعدام دیگه نفر چند مثل تا تهران

 بی قعش اون نکنه فراموش که گفت بهش و کرد بغل رو هویدا!!! ببینه دیگه بار یه ای بر رو هویدا تا خواست میکشید

.....!!!! بوده باردار هویدا....میگه حسن به رو اش ماهٍ 8 راز و میکنه استفاده فرصت از هم هویدا و نشده تموم هنوز همتا

 شرایط برای هویدا....میاد دنیا به دختر اون و میگذره ماه یک.... برمیگرده روستا اون به هم هویدا ، حسن مرگ از بعد

 شد تموم!!!! میسپره تهران تو پولدار خانواده یکی به رو بچه دختر نامناسبش روحی

 

 بکنه؟؟؟؟؟ وکار این اومده دلش جوری چه چی؟؟؟؟؟هویدا چاره بی دختر اون شد؟؟؟؟؟؟پس تموم-

 .....بگم برات من که ننوشته چیزی دیگه خب-

 !!!!رحمیه بی خیلی این......آخه اما-
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 !!!هست خب آره-

 عطایی؟؟؟ آقای پیش میریم فردا مهاجر آقای-

 ....پیمان-

 بله؟؟؟؟؟-

 مهاجر آقای نه هستم پیمان گفتم-

 بدید منو جواب!!!! نداره فرقی-

 ...باشید هآماد 1 ساعت پس.....میریم بله-

 ....رادین مادر مدرسه برم باید من نه-

 ....صبوری آقای-

 چی؟؟؟؟؟-

 !!صبوری آقای نه رادین که اینه منظورم-

 )-x ها دادی گیر امشب هم شما-

 دنبالتون؟؟؟؟؟؟ بیام چن ساعت پس-

 !!!!!میگیرم تماس باهاتون خودم من-

 |.....):خوش شب.......باشه-

 ! !!خـــــــوش هم شما شب-

 

 

 زنگ گوشیم دفعه یه که.... اومد چشمام به خواب باالخره باشه زنده شاید اینکه و هویدا به کردن فک بعدمدتی

 ضرر خیلی خوابیم که وقتی هاش اشعه که شنیدم آخه....کنم خاموش اینو رف یادم دوباره بیداد داد ای....خورد

 .....داره

 

 بله؟؟؟؟-

 بودی؟؟؟؟؟ خواب-
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 .....بزن زرتو!!!!!!!!!!!!! یدممیرقص داشتم نه-

 .....تربیت بی چه وا الیا

 برم؟؟؟؟؟ هم ات صدقه قربون داری انتظار کردی بیدارم خواب از-

--....... 

 داری؟؟؟؟؟ کار چی حاال-

 ببخش منو لبخند -بود کرده بغض جورایی یه انگار

 !!!!شده؟؟؟؟ چی: پرسیدم و نشستم تخت روی

 ببخش منو.....ناراحتم خیلی من ــــونمجــــ لبخند -گریه زیر زد

 کردی؟؟؟؟؟؟ کار چی دوباره بگو کردی سرم به جون بابا ای-

 !!!!!دیگه امشب همین-

 چی؟؟؟؟؟ امشب-

 (باالتر رف اش گریه صدای....)کنم ات خفه بود نزدیک....افتاد شالت-

 عزیزم میبخشمت گفتم که من الیا-

 !!گیب باید......نمیبره خوابم من آخه نه-

 بگم؟؟؟؟؟ چی-

 بخشیدی منو اینکه-

 گریه دوستم بهترین نبینم.....نکن گریه....جونم الیا....نکن گریه.....بخشیدمت که معلومه دلــــــم عزیز-

 ....!!!نبینم اشکتو قطره یه تا میدوم جونمو من!!!!....میکنه

 ....میخوام گرفتنو تولدت واسه مامانتینا هک طالٍ گردنبند اون فقط....نمیخوام جونتو من نه-شد قطع گریه صدای

 !!!!!الــــــــــــــیا-

 روخدا تو......!!!!! عروسی برم قراره فردا من آخه-

 هست؟؟؟؟ کی عروسی حاال.....هــــــــــا باش مواظبش ولی باشه-

 مامانم خاله دختر-
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 .....دانشگاه میارمش فردا.....آها-

 .....بــــــــــــوس......م ـسعسیــــــــــــــــــــ باشه-

 

 !!!!دشمن به رحمت صد!!!!! باش داشته مارو دوست خدا تورو

 

 

 لیخی اینکه هم و گرفتمش مامانماینا از اینکه هم...بود عزیز خیلی برام گردنبند اون......دادم الیا به گردنبندو فردا

 !!!بــود وصل جونم به گفت میشه!!!! بود خوشگل و گرون

 

 اومد سمتم به مهاجر اسالمی ادبیات کالس زا بعد

 !!!خیر به صبح سالم!!! خداوندی خانم -پیمان

 .....نیمه و 10 ساعت: گفتم و کردم نگاه ساعتم به

 ....دارن آزاد وقت 3 ساعت تا ایشون گرفتم تماس عطایی باآقای دیشب!!! نیس مهم-

 !!!میشه تموم کارم 0 ساعت تا کنم فک من-

 !!!بشه تموم ساعت1 تا کارمون مامیدوار باشه-

 !!!میشه دیرم من بااجازه.....بله-

 

!! !نمیکنه ول مهاجر این بریم زودتر ساعت نیم کرده ول مارو( استاد نه آخوند بگم بهتره)استاد این که روزم یه حاال

 ....!!!!!والـــــــــا

 .....بود ربع و 1 ساعت رسیدم اونجا قتیو.....پرسیدم رو کاریشون ساعت و گرفتم تماس رادین مارد مدرسه با

 !!!ببینم رو مدرسه مدیر میخواستم.....اومدم صبوری آقای طرف از من.....سالم-

 .....طرف این از بفرمایید.....بودن گفته شما مورد در صبوری آقای حتما بله-

 

 هستید؟؟؟؟ ادبیات دانشجو گفتید خداوندی خانم خب-
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 !!!آخرمه ترم....بله-

 ور معلمی مخصوص های کالس باید شما....باشیم داشته مدرکی باید شما استخدام مابرای ببینید....خوب هم اربسی-

 رایب شمارو که مجبوریم کنیم پیدا ادبیات معلم نمیتونیم سال آخر تا ما اینکه دلیل به اما چیزا جور این از و....برید

 !!!هستیم درخدمتتون هم بعد سال بودیم راضی کارتون از اگر ولی بذاریم موقتا امسال

 

 کارکنم؟؟؟؟؟؟ به شروع میتونم کی من میرزایی خانم....درسته-

 .....کاریتون روزهای-

 خوند رو از و برداشت برگه یه

 !!!شماست دست کالس هرسه و......زوج روزهای

 .....برم باید هم دانشگاه من اما-

 .....شما نباشید نگران میکنیم جا جابه جور یه اونو-

 

 هاینک بهتر ازهمه و....بود پرهیجانی کار.....بودم زده ذوق خیلی....!! بستیم داد ماقرار نیارم درد رو سرتون دیگه هیچی

 !!!بودم کردن صحیح برگه عاشق من

 

 بیاد که گفتم زدمو زنگ بهش فورا.....داشتم پیمان از میسکال یه.....بود ونیم0 ساعت.....انداختم نگاهی ساعت به

 !!!!میشه دیر داره که دنبالم

 

 ....!!!شد دیر ببخشید....سالم-شدم ماشین سوار قتی و من

 .....!!!!باشید خبر خوش سالم-

 نداره شما برای سودی خبر این البته.....خبرم خوش بله-

 هست منم خوشحالی شما حالی خوش-

 ....مهاجر آقای!!! دارید لطف-

 پیمان-
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 بدیم؟؟؟؟؟ کنفرانس باید کی نگف استاد انپیم.....میخوام عذر بله آه-

 ....برد به بود زده لیستو امروز چرا-

 چی؟؟؟؟؟ لیست-

 !!!بده کنفرانس کی که بود کرده مشخص هرکس برای-

 ؟؟؟...خب-

 ....نباش نگران.....بود افتاده ترم آخرای هم ما مال-

 

 ...دراومد صدا به گوشیم لحظه همون

 بفرمایید؟؟؟؟-

 !!!میگم تبریک لبخند سالم-

 میکنم تشکر بازم!! تویی خوشی این دلیل....حالم خوش قد چه نمیدونید....ممنون آه-

 بود اومده خوشش تو از خیلی مامانم....نکردم کاری که من میکنم خواهش-رادین

 .....خوب واقعا؟؟؟؟چه-

 ....بگم چیزی یه رف یادم راستی-

 چی؟؟؟؟-

 .....میکنم تدریس اونحا منم-

 میدن؟؟؟؟؟ اجازه مگه-

 !!!میدم آموزش رباتیک بهشون اونجا!!! رباتیکه ام رشته من آره-

 کیه؟؟؟؟؟ کاریت روزای-

 توچی؟؟؟؟؟.... ها شنبه سه و ها شنبه-

 ....زوجم روزای من-

 !!!میبینیم همدیگرو پس خب-

 !!درسته-
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 نداری؟؟؟؟ کاری-

 خداحافظ فعال نه-

 !!!خدافظ-

 

 !!!نعمتیه غریب مکان یه توی آشنا یه وجود.....شدم حال خوش خییلی بود اونجا هم رادین اینکه از

 .....:کرد شروع پیمان که بودم افکار توهمین

 بود؟؟؟؟ رادین

 !!!درسته-

 

 رو عطایی آقای نتونیم شاید که بودیم مانگران و....بود 3ساعت رسیدیم وقتی.....نزدیم حرفی اونجا به رسیدن تا

 !!!کنیم مالقات

 :داد جوابشو آقایی و زد رو خونه زنگ پیمان

 بله؟؟؟

 داشتیم کار عطایی باآقای سالم-

 شما؟؟؟؟؟

 ....!!!میشن متوجه بگید بهشون......هستیم ادبیات دانشجوهای ما-

 .....باال بفرمایید هستم خودم بله-

 

 به که بود ای سالخورده مردپیر عطایی آقای شدیم که داخل!! کردیم طی باغ تو زیادی مسیر اشون خونه به رسیدن تا

 برامونشربت بود خدمتکارش کنم فک که خانمی یه و شدیم کتابخونه داخل.....کرد پرسی احوال و سالم باما گرمی

 ....چسپید خیلی که آورد خنکی

 

 شدیم مزاحم بدموقع که میخوایم عذر عطایی آقای -پیمان

  ام آماده من خب....مراحمید شما.....مپسر حرفیه چه این نه: گفت باشه عطایی همون که پیرمرد
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 !!!!!کنم شروع کجا از نمیدونم-

 :پرسیدم و شمردم غنیمت رو وقت اونموقع

 نمیشناسیدش؟؟؟؟ حتی که کردید رو دختر یه زندگی داستان نوشتن به تصمیم چرا شما عطایی آقای

 

 !!کنه ثبت رو عطایی های گفته که داشت قصد و شد قلم به دس پیمان

 :داد جواب وضع این با اما....شد دلخور چیزی از انگار هم تو رف اخماش یعطای

 

 !!!!نمیشناسم؟؟؟؟؟؟؟ رو هویدا من گفته کی

 :پرسیدیم تعجب با پیمان و من

 میشناسید؟؟؟؟؟؟

 ......بله-

 

 داشتید؟؟؟؟؟ باهم نسبتی چه -پیمان

 ید؟؟؟؟؟نامزد شما: پرسید و کرد نگاه هردومون وبه کرد بلند سرشو عطایی

 

 ارائه کالس به و کنیم تحقیق شما رمان درمورد باهم قراره که هستیم همکالسی تا دو....خیر:دادم جواب درنگ بی من

 ....همین!!! بدیم

 

 بدید؟؟ جواب نمیخواید مارو سوال: پیمان

 .......میدم جواب که معلومه بله-

 

 !!!!!!!مسعودم من.....من:گفت و انداخت پایین سرشو دوباره

 هویدا؟؟؟؟؟؟؟ سابق شوهر عطایی چی؟؟؟؟مسعود-من

 !!درسته-
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 کرد؟؟؟؟ تباه رو شما زندگی عشقش با که بنویسید رو دختری زندگی داستان باید شماچرا پس....پس-

 پول چی همه که داد نشون بهم....داد ای تازه طعم و عطر من زندگی به اون....نکرد تباه منو زندگی هویدا.....دختر نه-

 ...زندگیٍ چاشنی عشق که داد نشون!!! نیس مقام و

 بودید؟؟؟؟ هویدا عاشق شما ینی-

 تو که دادم بهش پیشنهادی برسه حسن به اون اینکه برای من....گذشتم چیم ازهمه اون خاطر به من!!! همینطوره-

 !!!خوندید کتاب

 

 !!!!مهریه نداشت؟؟؟منظورم وجود زن اون وقت هیچ ینی-

 !!!هاش خواسته به هویدا رسیدن برای مجازی فرد یه.... نداشت وجود نه-

 ننوشتید؟؟؟؟؟؟ چیزی کتاب تو عشق این از چرا-

 !!!!ندیدم براش دلیلی-

 

 !!!کرده مشغول رو هردومون فکر که سوالیه بپرسم، میخوام که سوالی این-پیمان

 !!پسرم بپرس-

 است؟؟؟؟؟ زنده هویدا-

 

 ....کردم تایید سوالشو باسر هم من

 دخترش به بار یه وخ هرچن بتونه که....رفت قزویین به سپرد دیگه خانواده یه به دخترشو که وقتی از-مسعود

 !!!!خونشون دم بردمش شد چاپ رمانم که پیش ماه چند!!! سربزنه

 درسته؟؟؟؟؟؟ است زنده ینی-

 !!!درسته-

 

 ندارید؟؟؟ ازش ای؟چیزی ؟َ؟شماره آدرسی: گفتم و زدم لبخندی

 ....ارمد چرا-
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 ....!!!داد ا به و نوشت چیزی روش برداشت رو کاغذ تا چند کارش میز روی

 ....گرفت دستش از پیمان

 کنن؟؟؟؟؟ صحبت اشون گذشته مورد در ما با که میشن حاظر بریم آدرس این به اگر نظرتون به-پیما

 !!!بود نشده نوشته رمان این االن نبود طور این اگر.....مطمئنم....آره-

 

 !!گذارم سپاس واقعا عطایی آقای: گفت و شد بلند جاش از یمانپ

 اینو!! ببینم رو هویدا میخواسم....داشتم خوبی حس!!! رفتیم بیرون خونه اون از باهم و برخاستم اون از تقلید به منم

 عشق های اسطوره از یکی ینی... هویدا دیدن آخه....آرزو یه بود شذه برام هویدا دیدن!!!میشد جالبی ماجراجویی یه

 !!بود جالب خیلی

 !!!بریم هویدا پیش بتونیم نکنم فک: کرد ناامیدم پیمان دفعه یه

 چرا؟؟؟؟؟ اونوخ-باناراحتی من

 !!!دادم گوش حرفاش به خوب و رسوندم بهش خودمو بودم سرش پشت که من... ایستاد پیمان

 1 ساعت...دانشگاه...سرکار روز هر شنبه5 تا شنبه از....بشی منصرف کامال تا بگم کاریمو روز یه برنامه برات بذار-

 !!!نزن حرفشو اصال پس..... میرسم

 باال صدامو....شدم رفتنش مانع و ایستادم جلوش من ولی بود کرده منومنصرف خیالش به بیوفته راه دوباره میخواست

 :دادم جوابشو قاطعیت با و کردم اخم... بردم

 

 که نکنید فراموش اما میرم خودمو راه من...نداره اهمیت من برای اصال......ندارید رو کارا این وقت شما اگر مهاجر آقای

 خودم بعد هب االن از ولی میکنم تشکر کشیدید االن تا که زحمتایی تمام برای....میگیره تعلق من به تحقیق این امتیاز

 ندارم احتیاجی کس هیچ کمک به و میرم راهو ای

 !!!شدم خارج خونه اون از و گرفتمخ ازش رو برگه پیمان زده بهت چشمای جلوی

 

 که دادم تکون تاکسی برای دستمو....میکردم کار به شروع فرددا همین!!! کنه خطی خط منو رویای نداشت حق اون

 :زدم داد و شدم تر عصبی کار این با....کشید خودش سمت به پشت از منو پیمان یهو
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 ....!!!نزن دس من به

 !!!ـــــخندلبـــــ-

 .....خداوندی خانم-

 خوبه؟؟؟؟ قزوین میریم فردا همین اصال...بیاید کوتاه میکنم خواهش.....نداشتم منظوری من خداونی خانم!!! بله-

 !!!شد حاال.....آهان-

 ....شید سوار بفرمایید-

 

 :گفتم شم پیاده خواستم وقتی.....نزدم حرفیس برسیم امون خونه به تاوقتی

 ....!!!ونممن پیمان

 ....بریم تا دنبالت میام صبح 5 ساعت فردا پس....میکنم خواهش: گفت و زد دلنشینی لبخند

 شنبه؟؟؟؟؟3 برای بذاریمش میشه....بیام نمیتونم من ینی.....نه-

 داشتید؟؟؟ عجله خیلی که شما چرا؟؟ آخه-

 ریفخا با شنبه سه ما اینکه دوم و....گیرمب مرخصی بعدا مدرسه برم روز یه باید حداقل من اینکه اول دلیل چند به-

 نزه غیبت برامون که بخوایم ازش میتونیم پس داریم کالس

 خدافظ...میبینمت پس!!!! درسته آره-

 ممنون بازم و....!!! خدافظ-

 

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

 

 .....تو اومد پدرام که میزدم جارو اتاقمو داشتم

 ....نممیز جارو دارم بیرون برو پدرام-

 !!!دارم کارت آخه نه-
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 خوبی؟؟؟؟؟ داداشی: گفتم و نشستم تختم رو....کشیدم برق از رو جارو....بود گرفته خیلی کردم نگاه بهش

 ....اصال نه-

 شده؟؟؟؟ چی ببینم بشین بیا-

 !!!!نیمد آریایی خانم امرو-

 ....سالمتی به خب:گفتم و زدم دست

 .....که شدم باعث من: گفت و کرد نگاه بهم ناراحتی با

 زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زیرابشو ینی-

 .....داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 آخه؟؟؟؟؟؟ بود کاری چه این بیشتر پول کم یه بودی؟؟؟؟؟؟برای سنگدل انقد تو پدارم-

 !!!کرده نفرینم مطمئنم....دربایرم دلش از باید!!!!خدا به پشیمونم خیلی منم لبخندی-

 ؟؟؟؟؟؟نه؟ دیگه داری شمارشو-

 بگم؟؟؟؟؟ چی بزنم زنگ آخه....دارم آره-

 !!!دیگه عذرخواهیه یه-

 ؟؟؟؟...برنمیگرده ینی-

 ....داره بستگی مرادی آقای به نمیدونم دیگه اونو-

 !!!میکنم کارش چی ببینم..... خواهری باشه-

 ....بده خبر بهم-

 

 !!!گردید شروع حمالی و برق به زدم رو جارو دوباره

 ضایتر سفر این به باشه باهامون بزرگتر یه که صورتی در اونم کردم صحبت قزوین سفربه مورد در درمپ با شب همون

 یا دارمن اعتماد بهش که کنه فکر میترسیدم اما!!!! بیاره خودش با تاپدرشو کنم صحبت باپیمان که داشتم قصد.....دادم

 !!!بود غریبه مرد یه من برای اونم باالخره.....کنم اعتماد بهش که نداشتم هم دلیلی خب ولی....حرفا این از
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 رمورد د فخاری استاد با روز اون....!!! بود نیمده سرش بالیی شکر خدارو.....گرفتم الیا از دلبندمو فرداگردنبند

 ....شد حال خوش ماخیلی پیگیری از اونم کردیم صحبت رو سفرپیش

 

 .....این از اینم خب-

 بکنم؟؟؟؟ ستیدرخوا یه ازت میشه پیمان-

 !!!نه که چرا آره-

 بیاد؟؟؟؟ ن باهامو شنبه سه پدرتم میشه-

 !!!هستی راضی تو که حاال....کرد عنوان رو قضییه همین پدرم دیشب اتفاقا-

 خداحافظ....کنید تشکر ازشون من قول از-

 !!! میام صبح 5 ساعت شنبه سه خداحافظ-

 

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

 

 وناا خاطر به معلمشون که ههایی بچ اونم!! ندم سوتی ها بچه جلوی تا کردم تمرین باخودم یحساب خونه رسیدم وقتی

 !!میزدم حرف باخودم و میرفتم راه اتاق توی!!! بیمارستانه تخت روی

 

 ....کنارتونم تحصیلی سال آخر تا که حالم خوش.....ادبیات دبیر.....هستم خداوندی لبخند من.....سالم-

 !!!نمیبرن حساب ازم اینجوری....نه....نه-

 !!!هستم خداوندی....ادبیاتتون جدید دبیر من.....خانما سالم-

 !!!کنم؟؟؟؟ کار چی بابا ای.......نه-

 لبخند؟؟؟؟؟؟-پدرام

 شده؟؟؟؟ چی......داداشی سالم-

 میکنی؟؟؟ کار چی.....سالم-

 !!!تمرینم درحال.....دارم کالس فردا-
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 ....باشی موفق....آها-

 دوباره؟؟؟؟؟؟ چته تو ونممن-

 ...زدم زنگ آریایی به-

 خب؟؟؟-

 !!!بود دلگیر دستم از خیلی-

 !!میشدم دلگیر بودم منم معلومه خب-

 ....بره اگر......بره اگر نمیکردم فک-

 !!!!!!بره؟؟؟؟؟؟ اگر-

 ....شه....بشـ بد حالم.....انقد-

 :پرسیدم و شدم هخیر پرغمش چشای تو بردم باال دست با سرشو...نشستم کنارش

 شدی؟؟؟؟؟؟....شـ عاشق تو...تو پدرام

 !!!همینطوره ولی.....سخته اعترافش:گفت و انداخت پایین سرشو

 خوشحالم قد چه نمیدونی!!!داداشی برم قربونت الهی....من بزرگتر داداش....من داداش: گفتم و زدم بهش لبخندی

 !!!کردی

 است طرفته یه عشق یه این....نداره حالی خوش موضوع این-

 میدونی؟؟؟؟؟ کجا از تو-

 !!!نباشه طرفه یه شایدم!!! ها میگی راس: گفت و شد خیر بهم

 ....!!!میشی متوجه کنی زوم رفتاراش رو مقدار یه!!! اوهوم-

 ..!!میفهمم تازه وای....بودش شرکت تو که روز اون.....باتوه حق آره-

 روز؟؟؟؟؟ بگو؟؟کدوم منم چیو؟؟؟؟برای-

 خانمای از بایکی داشت....خونه توآبدار رفت اون.....بگیریم رو مرادی تایید تا بودیم شرکت تو هردومون وزر اون-

 شنیدم من که میکرد صحبت همکار

 میگفتن؟؟؟ چی-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 از!! بگیره دست تو رو پروژه این خودش نمیکنی؟؟؟؟بذار ول رو میکنه اذیتت انقد که این چرا پرسید ازش خانمه-

 !!!پاست به دلم تو آشوبی چه خاطرش به نمیدونی....نداری خبر من دل از که تو پریسا آخه: داد جواب ماون!! ماگفتن

 دلش از جوری یه توبودم جای اگه!!!!!!!نفهمیدی تو و بوده ات دیوونه دختره.....برسرت خاک: گفتم و سرپدرام تو زدم

 .....درمیاوردم

 .....میگی راس تو-

 .... پدرم: گفتم و کردم نگاه بهش بامظلومی

 جونم؟؟؟-

 میخوام داداش زن من-

 .....خنده زیر زدیم باهم دو هر

 !!!!برات میخرم.....چشـــــم-

 سکوتــــــــــــ

 سرکار؟؟؟؟ رفتی یهویی جوری چه تو لبخند راستی-

 ....باشه ها بچه این سر باال یکی میخوان فقط هم حاال.....دادن ازدست ادبیاتشونو دبیر سال وسط اینا آخه-

 ندادی؟؟؟؟ انجام رو اینا و اداری کارای ینی-

 !!!بدم انجام باید که داره کاراداری لی...جداس بحثش دیگه اون....باشن داشته بعدم سال منو بخوان اگه اما.....نه-

 ....سالمتی به خب-

 ....شدم کردن تمرین مشغول دوباره منم......رفت بیرون ازاتاق

 مانتو یه.....پوشیدم شیکی لباس....شدم بیدار 2 ساعت.....داشتم شوق و ذوق ها اولی کالس بچه این مثل صبح فردا

 زیر زا منو مادرم!!!! کیفم همراه به بلندم پاشنه های کفش و مشکی جین شلوار...پررنگ بنفش مقنعه.....باوقار مشکی

 !!!شدم راهی جدیدم شغل سمت به منم....کرد رد قرآن

 قاتا به....میپیچیدن هم اللوی ای سرمه های مانتو با ها بچه!!!شدم واردش اال بسم با و!!انداختم نگاهی مدرسه به بازم

 و ها مربی به خودم کردن معرفی با رو ساعت نیم اون من که بود مونده ساعتی نیم ها کالس تاآغاز....رفتم دبیران

 حال این با اما بود سال 5 سنیمون تفاوت.....شدم اوخت ریاضی معلم با همه از بیشتر!!! گذروندم اونا شناختن

 ....دیدم رو رادین که...کالس سر برم تا میکردم جمع وسایلمو داشتم...!!!میخورد من به روحیاتش

 نیس؟؟؟؟ شنبه3 شنبه کاریت روز میکنی؟؟؟؟؟مگه کار چی اینجا تو... سالم....اوه-
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 کارته لاو ز رو باالخره.....ببینم تورو اومدم اما آره-

 سمت به هم ها بچه....شدم خارج اتاق از لب به لبخند.....بود اومده من خاطر به اون....شدم جوری یه حرفش این با

 ...بودن شده راهی کالسا

 ....!!برمیام خودم پس از خودم....کاریه چه این....ممنون-

 ....داره اشکالی چه دیگه ینمتبب اومدم....من بااومدن داری مشکلی چه تو حاال......میدونم که اونو-

 بود؟؟؟؟؟ چی احساس اون و....داد دس بهم احساس همون دوباره

 ....باش خودت مراقب خدافظ.....کالس سر بری باید االن هم تو....برم من دیگه خب-

 ...کن ولش هیچی.....رو رادین انگاری.....بود لبم بر پررنگی لبخند

 ....خدافظ-

 زل بهش اخم با همونجوری منم....نمیرفت کالسش به و بود دوخته چشم رادین و من به که دیدم رو ی دختر دور از

 :گفت نفرت با و!!! اومد نزدیکم که زدم

 ....!!!!باتو میدونم من بگیری من از رو رادین بخوای اگر کوچولو خانم ببین

 :فتمگ خشونت با باشه رادین مال میتونه یجور چه و نداره سنی اون بگیرم درنظر اینکه بدون......شد چم یهو نمیدونم

 .....میکنم بخواد دلم هرکاری من....کنی دخالت بزرگترا کار تو نمیخواد تو

 :گفت بازم اما بود آورده کم که انگار

 !!دید خواهیم

 مدرسه دوران از پیچید گوشم تو زنگ صدای وقتی....رفتم 3/3 کالس سمت به خودم و کردم راهش بدرقه پوزخندی

 خیر به که اول کالس خب....کردم نگاه ام برنامه به دوباره.....رفتم بیرون کالس اون از سریع و شدم تر حال خوش هم

 ......3/0.....بعدی کالس....گذشت

 و....نشستن سرجاشون همه من شدن وارد با....رفتم بعد کالس سمت به صبحانه تناول و تفریح زنگ گذشت از بعد

 ....میشنیدم حرفاشونو راحتی به و بود تیز گوشام شکر خدارو...میزدن حرف درگوشی

 بداخالقه خیلی میگن-

 نیگا ریختشو اه اه-

 میکنه؟؟؟؟؟ کار چی اینجا این وای-
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 .....معرفی به کردم شروع و زدم آمیزی موفقیت لبخند.....بود خودش درسته.....کردم بلند سرمو آخری حرف با

 ونهم به بعد و نیاد پیش برامون مشکلی سال آخر تا امیدوارم...هستم ادبیاتتون یدجد دبیر....خداوندی لبخند من-

 باال رو بود پایین که سرش....رسیدم دختر اون به وقتی و رفتم راه نیمکتا بین....بود شده سرخ.....انداختم نگاهی دختر

 شنیدی؟؟؟؟؟:گفتم و آوردم

 ....خانم بله-

 چی؟؟؟؟؟ خانم بزن حرفتو ادامه-

 ....خداوندی خانم-

 ...هرحال به....شنیدم ای دیگه چیز کالس از بیرون-

 :دادم ادامه حرفمو و....رسیدم تخته به گرفتم فاصله ازش

 !!!میکنم خودمو کار من....نداره اهمیت ای ذره برام شما نظر که بگم اینم و!!!نمیکنم تلف ارزش بی افراد واسه وقتمو

 ....کردم شروع و گرفتم روم روبه رو لیست

 :بودم لیستم وسطای

 هستم...پور عیسی..... فاطمه

 ....بله....علیمی نسیم

 ....عطایی نرگس

 .....بخونم اسمو دوباره شدم مجبور پس نداد جوابی کسی....افتادم فردام سفر فکر به اسم این با

 .....عطایی نرگس

 ....منم: داد جواب دختر همون

 میشناسی؟؟؟ رو عطایی مسعود تو نرگس.....نرگس.... اینطور که: گفتم و انداختم نگاهی

 .....خیر -گستاخ دختر یاهمون نرگس

 ....میدم ادامه....خب-

.... 

..... 
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 ....داریم غایب یه امروز پس-

 چه کی دونم میخوام فقط....میشه شاملش 57 صفحه تا کتاب اول از که....میگیرم ای نمره 5 کویز یه ازتون امروز من-

 ؟؟؟؟بارشه قد

 ایستادم سینه به دست همونجور منم!!! میکردن شکایت موضوع این از همه رفت هوا به صداها من جمله شدن تموم با

 :کردم تماشاشون و

 ....بودید نگفته ما به شما آخه-

 ....نداریم آمادگی ما-

-.... 

-.... 

 داده کپی هبرای ک هایی برگه.....تمرف بیرون کالس از منم......نزدن حرفی پس شدم قانع من که احساسردن دیگه

 زا گفتم و... کردم پخش رو ها برگه....نزدن حرفی دیگه دیدن منو قاطعیت وقتی....شدم کالس داخل و گرفتم بودمو

 هب کالس این توی کردم فکر باخودم....میکردم کنترل رو ها بچه منم....بود آرامش و درسکوت کالس.....!!!! ربع یه حاال

 من از اینجوری چون کنم تر نرم کمی رفتارمو که بهتره ولی....باشم بداخالق انقد که شدم مجبور نرگس وجود خاطر

 یسر سر نگاهی...داد تحویل من به و کرد آوری جمع رو ها برگه نرگس....میاد بدشون ادبیات از نتیجه در میاد بدشون

 ندبیرا اتاق سمت به داشتم!!! خورد زنگ...تدریس کوتاهی زمان بعد....دادم قرارشون کیفم داخل و انداختم ها برگه به

 ............!!!دوباره بیرون گذاشتی کالس از پاتو: گفتم و کردم اخمی...گرفت جلومو نرگس که میرفتم

 ....من.... من.....نداشتم بدی قصد کنید باور خداوندی خانم: گفت و کرد قطع حرفمو

 چی؟؟؟؟؟؟ تو-

 ....شقمعا....من.... من آخه-

 سن؟؟؟؟؟ این تو عاشق؟؟؟؟؟؟؟اونم-

 !!!صبوریم آقای عاشق من......اوهوم-

 تو ای کشیده میخواست دلم چرا....جاخوردم انقد موضوع این شنیدن از چرا.....ریخت هوری دلم.....افتادم پس یهو

 کنم؟؟؟؟؟ محرومش کالسم از درجا میخواست دلم چرا...بزنم؟؟؟؟؟؟؟ دختر اون گوش

 :گفتم و شدم مسلط خودم به....نکردم کارارو این از کدوم یچه ولی

 میشناسی؟؟؟؟ کجا از اونو تو نرگس
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 ....رباتیکمونه معلم: گفت و انداخت نگاهی اشکش پر باچشمای بهم

 !!!نبود کسی که بردم ای گوشه به و گرفتم دستشو!!!! بودم نشده متوجه خودم چرا آره آه

 داره؟؟؟؟؟ چی اون شدی؟؟؟؟؟مگه عاشقش چرا-

 ...داره چی اون عاشقشین؟؟؟؟؟؟مگه چرا شما-

 شایدم ولی....نداشت امکان نه...من؟؟عاشق؟رادین؟؟...کردم فک خوب سوالش به....خوردم جا تر بیش دفه این

 .....داشت

 ....داریم باهم ای دوستانه آمد و رفت یه فقط....نیستم عاشقش من نرگس-

 نه؟؟؟؟؟؟؟ پسرته دوس پس-

 (امیر به چسپوند رو الیا چه....اوه!!!!!)منه صمیمیه دوست نامزد دوست اون......نه-

 .....آها-

 عاشقشی؟؟؟؟؟ ندادی؟چرا منو جواب-

 ....!!!!جذابه خیلی!!!! خوشتیپه خیلی اون آخه...( اومد لبش رو لبخندی....)آخه-

 همین؟؟؟؟ فقط-

 هس؟؟؟ اینم از باالتر دلیل مگه.....خب-

 .....بود نفهمیده عادتو و عشق فرق هنو کوچولو اون...گرفت خندم جورایی یه حرفش از

 !!!عادته...یه فقط...یه فقط.....نیس عشق میزنی حرف ازش تو که اینی نظرم به....نرگس ببین-

 عادت؟؟؟؟؟-

 !!!!!میشه فراموش کلی به تابستون ماه سه با که ساده عادت یه......اوهوم-

 ......نمیشه نه-

 .....کردم توهین عشقش به جورایی یه شاید....ناراحته دستم از خیلی کردم احساس....شد منقبض صورتش

 برسی؟؟؟؟؟ چی به میخوای رادین عشق با تو!!!! بپرسم دیگه سوال یه بذار-

 چی؟؟؟ ینی-

 میشه؟؟؟؟ چی چی؟؟؟؟؟؟آخرش که خب همید عاشق هم دوتایی که بگیریم فرض اگه....ینی....خب-
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 نمیبینمش وقتی....میکنم گریه اون خاطر به روز و شب من.....کافیه برام اون بشه؟؟؟؟؟؟؟عشق چیزی رهقرا مگه-

 !!!!میشه تاریک زندگیم

 از ارزش بی هدف یه برای زندگیتو داری تو میگم؟؟؟؟؟ چی میدونی.....زوده حرفا این واسه خیلی.....نوجوونی تو اما-

 .....میبری بین

 .....خودت که بندازی من چشم از رادینو میخوای!!! ارزش؟؟؟؟؟؟؟ بی-

 ......ندارم رادین با ای آینده هیچ من نرگس-

 :بود نشده تموم حرفم من لی و شد راحت کمی خیالش انگار

 !!!!!.....نداری اون با ای آینده هیچ هم تو و

 ......:شد آروم بعد لی و گرفت گارد اولش

 درمیونه؟؟؟؟؟؟ ای دیگه کس پای

 باهم میتونید ای آینده چه شما.....بیشتر شایدم....داری سنی فاصله سال 12 رادین با نمیشی؟؟؟؟؟؟تو متوجه تو چرا-

 باشید؟؟؟؟؟؟ داشته

 .....میگی راس:گفت و پایین انداخت سرشو

 داره؟؟؟؟ ارزششو رادین برای زندگیت کردن تباه آیا ببین.....کن فکر حرفام به خوب نرگس-

 از دم اون....!!! همینطوره هم کوچولو نرگس بودم مطمئن و...بود مشغول خیلی فکرم.....رفتم راندبی اتاق سمت به

 !!!داره کوچیکی دنیای قد چه که نمیدونست اما میزد بزرگی

 نبود میزدن حرف ا بچهه از که معالمایی به حواسم اصال و...میکردم فکر پرسید ازم که سواالیی به

 

 "...داره چی اون مگهعاشقشین؟؟؟؟؟؟ چرا شما"

 "نه؟؟؟؟؟؟؟ پسرته دوس پس"

 ".....خودت که بندازی من چشم از رادینو میخوای"

 "درمیونه؟؟؟؟؟؟ ای دیگه کس پای"
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 حس یه اینم عاشق؟؟؟یا من......نداشتم جوابی براشون که سواالیی....بود کرده درگیر فکرمو بدجوری سواالش

 خطر احساس رادینه عاشق نرگس اینکه از چرا میریزه؟؟؟؟ یهور دلم میاد اسمش وقتی عادته؟؟؟؟چرا

 حرفام.....!!! نمیفهمیدم خودمو منظور دیگه هم خودم خدایا کی؟؟؟؟؟وای چی؟ّبرای برای کردم؟؟؟؟خطر؟؟؟؟؟خطر

 که دادم اجازه خودم به بشه؟؟؟؟چرا چی بندازم؟؟؟که نرگس چشم از رادینو میخواستم من!!! بود نامفهوم خودم برای

 عشق نذارم اینکه یا بدم بدجلوه رو رادین داشتم سعی کردم؟؟چرا نصیحتش چرا....بشم نرگس خصوصی حریم وارد

 ....سپ نیستم رادین عاشق اگر.....درنمیومد جور باهم معادالتم.....نمیدونستم جوابشو واقعا!!! بشه؟؟؟؟؟؟ بیشتر نرگس

 

 ؟؟؟؟؟......خانم-

 بله؟؟؟؟؟ آه-

 ....شدید خیره دیوار به که ربعه یه خانم-

 !!!!من؟؟؟؟؟-

 !!!!بود نمونده باقی برام ای جذبه دیگه کالس این تو کنم فک خنده زیر زدن همه

 ....!!!!ساکـــت-

 .....معرفی به کردم شروع و اومدم خودم به.....شدن ساکت همه من باصدای

 

 تا مبرگشت....بود سرد خیلی دستاش....رفتگ دستمو پشت از نفر یه که میرفتم ماشینم سمت به سکوت تو دوباره

 .....کیه؟ ببینم

 .....کردم فک حرفات درمورد من-

 اش؟؟؟؟؟ خب؟؟نتیجه-

 از جزئی انکار....بکشم دس نمیتونم هم عادت این از من اما....عادته یه فقط نیس عشق اون.......میگفتید شماراس-

 ....شده وجودم

 .....اومد در صدا به گوشیم

 جانم؟؟....مامانی مسال الو-

 ....ندارم کلید من نه-

 ....میام االن باشه باشه-
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 ....میزنی حرف چی از نمیدونم......نشدم عاشق حاال تا من نرگس: گفتم و کردم نرگس به رو

 ....کردی باز چشممو....کردی راهنماییم خوب خیلی تو اما-

 !!!است بسته هنوز تو چشم....نه-

 !!!شه زبا تو کمک به میخوام-

 ....خونه برم باید....بزنم حرف باهات نمیتونم االن ولی باشه-

 باشم؟؟؟ داشته اتو شماره میتونم-

 ....کن یاداش...آره-

 کنارش میتونم خوب مشاور یه مثل من که میگفت یهم اون.....بزنه حرف بیشتر باهام تا گرفت امو شماره نرگس

 !!!...نداشتم ای عقیده همچین من ولی....باشم

 .....بگذریم

 .....مامان سالم-

 ...نباشی خسته دختر سالم-

 :گفت بوسید پیشونیمو اینکه از بعد

 ...کن قفل پشت از درو تنهایی خونه دخترم

 ....نباشید نگران شما چشم-

 

 برن بودن گذاشته قرار بادوستاش امروز پدرامم....میومد دیر امروز و بود سرکار بابا... مولودی رفت مامان

 خودنا که داشت سکوتی خونه....بودن کرده رها برنمیداشت ازسرم دست که خیال فکر تا هزار با منو اونا....صفاسیتی

 جای هب من اما!!!میشه ختم گریه به دخترا برای معموال که... کنی فکر باخودت سیر دل یه و بشینی میکردی هوس آگاه

 ....کردم آماده سفرمو وسایل و رفتم عایا؟؟ هستم رادین عاشق که کنم فک این به بشینم اینکه

 ...پرتا و خرت جور این از و...گوشی شارژر...حوله... مسکواک...لباس دست دو....کوچیک ساک یه

 ...!!!رگ تو بزنم تا بیارن پیتزا یه زدم زنگ پس نداشتم آشپزی حوصله اصال....کناری یه گذاشتمش
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 mbc به و اعتناشدم بی کنه شکارخودش رو آهویی داشت سعی که یریش به و کردم روشن یارهمیشگیمو...تلوزیون

...!!! بودم نشده سیر ازش بازم اما بودم دیده صدبار فیلمو این....میداد رو monte carlo فیلم داشت...کردم مراجعه

 ساعت....شد همراهی پیتزا خوردن با فیلم این دیدن....سلنا و لیتن برای مخصوصا و داشتم دوسش خعــــلی

 1 نزدیکای....کردم نگاه ساعت به بازم مدتی بعد.....بود شده وصل تازه......بودم بوک فیس پای ومن بود 10 نزدیکای

 ...کردم الال قصد و کنار گذاشتم رو اینا؟؟؟نگرانی نمیان چرا پس...گذشت زود قد چه اوفـــــــ...بود

 

-Elevator buttons and morning air Stranger silence makes me wanna take the stairs 

 

 وجود دنیا تو مزاحم تا چن مگه آخه....مزاحمیه؟؟؟؟ کدوم شب وقت این.....پیچید توگوشم که بود تیلور صدای

 ...دیگه س الیا معلومه خب...داره؟؟

 

 ....!!!بنــــال-

 کرده؟؟؟؟؟؟ خرابت کی....نبودی ادب بی انقد که تو لبخند.....وا-

 ....میرسید بهت مدست کاش-

 چرا؟؟؟؟؟؟-

 ....میاد خوابم خیلی که بگو هیچی-

 ....کنم خداحافظی ازت میخواستم-

 ....بای بای.....بله-

 .....ند لبخــــــــــــــــــــــ-

 چیه؟؟؟؟؟ دیگه-

 چیزی؟؟؟؟؟؟ ای گریه....احساسی بی خیلی-

 زنی؟؟؟؟؟می زنگ بدبخت من به چرا نمیبره خوابت......بکپ بگیر الیا-

 ....هست که همینه-

 !!!کن حالم خوش خدافظی یه با جان الیا-
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 برق از هم رو خونه تلفن....کردم خاموش گوشیمو و کردم قطع من که میکرد جیغ جیغ تلفن پشت داشت

 ....بودم خسته خیلی شب ااون....کشیدم

 

 !!!منتظرته مهاجر آقای....لبخند-

 و پدرام...کردم ماچ مامانمو....برداشتم وسایلمو....صورتم به پاشیدم آب چاالپ چاالپ....شدم بیدار ها زده جنگ مثل

 .....شدم راهی سرم باالی از مامانم توسط قرآن کردن بارد و بوسیدم خواب تو هم پدرو

 ...دیدم رو رادین تعجب کمال با من رفت که پایین

 :پرسیدم بود قلبم تو آشوبی ایکه حالدر....میدونستم خوب دلیلشو و دراومد لرزه به قلبم دیدنش با

 کجاس؟؟؟؟؟ مهاجر میکنی؟؟؟؟؟آقای کار چی نجا...اینــــ

 .....نیمده هنو مهاجر-

 کاشته؟؟؟؟؟؟ منو چی؟؟؟؟؟ینی نیمده؟؟؟؟ینی-

 ...رسوندم سراسیمه خودمو سفر میری داری گف مامانم وقتی...باش خونسرد...نه....نه-

 !!!میکردن آب التشک و عسل و نبات و قند دلم تو

 طور؟؟؟؟؟؟ چه-

 ....بکنم درخواستی یه و خواهش یه ازت اومدم-

 هک بده مهاجر رانندگی انقد کرده فک حتما...میکنه خواستگاری م از االن....دادم پرورشش ذهنم تو من زد حرفو این تا

 خواستگاری؟؟؟؟؟؟ وایــــــــــ!!!میره دنیا از ناکام میمیرم بعدش من

 درخواستی؟؟؟؟؟ چه: پرسیدم ازش و زدم لبخندی کرف این با

 فک دیگه لحظه اون.. ترسوند خیلی منو کارش این و زد زل چشام تو بودم ندیده جدی انقد رو رادین قیافه حاال تا

 با....مهمه خیلی درخواستش که میومد نظر به....این مورد در هرچی یا کنه خواستگاری ازم میخواد که نمیکردم

 :فتگ قاطعیت

 .....سفرنرو این به میکنم خواهش

 دلش شایدم بمیرم؟؟؟؟؟نه بعدش قراره من داشت؟؟؟؟؟مگه ربطی چه اون چی؟؟؟؟؟به ینی....روفتم وا حرفش این با

 .....برام میشه تنگ
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 ....میکنم خواهش.....لبخند-

 ...میرم داریم چی برای میدونی اصال تو...برم سفر این به نباید چرا نمیفهمم-

 داریم؟ها؟؟؟؟ باهم ای رابطه مهاجر منو کرده فک عسل؟؟؟؟؟نکنه ماه میرم دارم کرده فک نهنک

 ...چیزا جور این و هویدا قضییه.....میدونم آره-

 آخه؟؟؟؟ میدونست کجا از اون....رفت باال هام ابرو

 ؟؟....میدونید کجا از بله؟؟؟؟؟شما-

 :داد ادامه و کرد جمع خودشو دوباره ولی...شد دسپاچه کم یه انگاری

 ....بری نباید تو که اینجاس موضوع....نیست این من حرف حاال....پرسیدم پیمان از

 :گفتم باخشونت و درآوردم حرکت به چمدونم

 ....!!!نداره ارتباطی هیچ شما به

 :فتمگ و کشیدم بیرون دستاش تو از دستمو میلم برخالف....میتپید همیشه از تندتر قلبم....گرفت دستمو سریع

 ....نمیشم قانع نفهمم دلیلشو تا

 ...!!!نیس دیگه سفرای مثل سفر این....میکنم خواهش: گفت و کرد نگاهم غمگینی چهره با

 ....نداره ربطی شما به که گفتم صبوری آقای-

 ...بگیر اینو.....رفتن برای مشتاقی انقد که حاال خب-

 چیه؟؟؟؟؟ دیگه این-

 ...کنه حفظت سفر این اتخطر از خدا.....سفره سوره-

 میزنی؟؟؟؟؟؟ حرف چی از خطر؟؟؟؟؟؟؟تو کدوم....نمیفهمم-

 به نمیتونستم....شدم خونه داخل منم اون رفتن از بعد....شد دور ازم خداحافظی بدون و زد ای کننده دلگرم لبخند

 واجور جور وساالت خودمو از هی بودمو شده سوال عالمت شبیه خودم چون بدم جواب مامانم سواالت

 سفر این ؟؟؟؟نکنه....میخواد مهاجر میدونست؟؟؟؟؟نکنه کجا میدونست؟از چی رادین.....میپرسیدم

 هک اینه ذهنم تو سوال بزرگترین ما....میاد هم باباش...نه....جون خدا نیاره؟؟؟؟وای سرم بالیی یه سرکاریه؟؟؟؟پیمان

 ؟؟....نمیدونستم سفر اون درمورد من که میدونست چی رادین

 !!بذاره جواب بی رو سواال این تمام که بود چیزی بازم ولی
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 بله؟؟؟-

 !!!درم پشت من-

 ....میام االن-

 

 چه قراره نمیدونستم که سفری راهی!! شدم راهی خرابم حال ون باا منم و کرد رد سرم باالی از قرآنو دوباره مادرم

 نارک که پیمان پدر شدم ماشین سوار وقتی...نمیدونستم من اما میدونست رادین که بالیی اون!! بیاره سرم بالیی

 و خشک سالم و انداختم نگاهی پیمان به!! دادم صمیمیت با جوابشو منم و کرد بهم گرمی سالم بود نشسته راننده

 شده دیر ولی نمیام من که بگم و شم پیاده هونجا میخواست دلم...بود پرکرده وجودمو شک احساس...کردم خالی

 ساز مشکل من برای شاید این و میکردم سفر غریبه مرد تا بادو داشتم من...بودم اومده خودم به تازه نگاریا...بود

 که اتفاقی اون که میشدم مطمئن باید....نبود جا به واقعا حالم...میشه منفجر داره سرم میکردم احساس...میشد

 ....وگرنه چیه بیوفته میخواد

 

 .....بیاستید اینجا لحظه یه مهاجر آقای: گفتم نفس نفس با

 ....:زدم زنگ رادین به و کشیدم عمیقی نفس...شدم خارج ماشین از

 ......رادین

 خوبی؟؟؟؟؟ لبخند...سالم-

 ...بگو من به رادین...نیستم خوب اصال نه-

 چیو؟؟؟؟-

 !!!بیوفته اتفاقی چه قراره بگو لعنتی د: گفتم و بردم باال صدامو

 :گفت و بود کرده کپ حسابی بدبخت...بودم نزده حرف صورت این به کسی با حاال تا

 ....باش آروم لبخند

 رادین؟؟؟؟؟؟ میدونی چی زدی؟؟؟تو بهم که حرفایی اون باشم؟؟؟؟؟؟؟با آروم-

 قزوین؟؟؟ برید نمیخوایین شما مگه-

 چی؟؟؟؟؟ که....آره-
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 شده زوینق تهران جاده توی شدید تصادف یه....که....که شنیدم اخبار تو من خب-

 ...شدم آروم بازم ولی میگه دروغ داره میدونستم بااینکه

 رادین؟؟؟؟ میگی راس-

 ....نباش نگران....لبخند.... آره-

 بیرون دلم از رو نگرانی تمام و نشست دلم تو بدجور اش جمله این.....بود کننده دلگرم و صمیمی واقعا لحنش

 :گفتم و کشیدم صداداری نفس!!!کرد

 دافظخ!!! ممنون

 .....باش خودت مراقب خدافظ-

 ....میداد گوش میشد زمزمه گوشم تو پیوسته که بوقی صدای به همینجور من........بوق صدای و

 اومده؟؟؟؟؟ پیش مشکلی لبخند-پیمان

 .....:کنم کار چی باید و کجام فهمیدم تازه

 ...نه...نه

 ...ردمک معطلتون ببخشید.....بیوفت راه: گفتم و شدم سوار دوباره

 ...بندازیم عقب سفرو میخوای اومده وجود به مشکلی اگر دخترم -مهاجر آقای

 ممنون...شد حل مشکلم....نه-

 من اما داد اخطار من به اون...!!!نمیدیدم اون خاطر به رو بود جلوم که خطری.... هبود کرد آرومم خیلی رادین صدای

 !!!کرد رو و زیر زندگیمو همین و گرفتمش نشنیده

 

 .....:پیچید ماشین توی آهنگ صدای

 دلنشینه تازه هوای مثل میشینه لبات روی که لبخندی

 میام همرات بری دنیا هرجای برام اس دوباره عمر نوازشت

 اینجاس زندگی و پیشمی تو دنیاس یه قد تو به من عشق

 .....کن صدا اسممو عاشقونه کن نگا عشقو چشام تو هرشب
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 تو نگاه شیرینی اس معرکه

 تو سیاه چشای اون

 تو مهربون لبخند اس معرکه هاس معرک

 .......!!!اس معرکه تو سرزبون همه این

 

 یدند با و انداختم نگاهی راننده آیینه به اختیار بی و نشست لبام رو لبخندی دوبار اونم آهنگ توی اسمم باشنیدن

 این مفهوم....کرد جا جابه اونو و برد ینهآی به دست پیمان....خوردم جا بود شده زوم روم که پیمان عسلی چشای

 ...دادم گوش آهنگ به خیال بی و نشدم متوجه کارشو

 

 جدی؟؟؟ جدی شدم عاشقت چرا میپرسی ازم هی

 ....گاهی تکیه مهربونی خوبی ماهی که بس از شدم عاشقت

 

 مورد در دیگه....بذاره بیحسا درس آهنگ یه میکردم دعا دعا شد تموم وقتی کردم کیف حسابی....بود باحالی آهنگ

 به و.....آهنگا به بودم سپرده دلمو....میکرد رو زیرو زندگیمو کل که خطری...نمیکردم فکر بود روم روبه که خطری

 رانگا....میکرد رد پیمان نداشتمو دوست من گه هرآهنگی بود جالب...میکردم زمزمه باهاشون بودمو شده خیره بیرون

 ودب شپره شهرام یا.....الیا برعکس!!! بود تاپ واقعا و روز به فلشش آهنگای خداییش!!! ارمد دوس کدومو من میدونست

 :نشست دلم به اینم ولی بودم نشنیده رو یکی این!!!!!مضخرف تتلو یا مانکن ساسی اون یا

 

 کردیم عادت هم تکرار به ما

 عشق از خالی های دقیقه به

 دلتنگی از پر روز و شب به

 .........عشق از یالیخ تصویر یه به

 

 :داشتم رادین از اس یه......آورد حس عالمه یه باخودش جاش به اما....کرد پر پر حسو تمام و لرزید دستم تو گوشیم

 "....کردم شلوغش بیخودی من...نکن فکر صبحم حرفای به میکنم خوبه؟؟؟خواهش حالت....نگرانتم لبخند"
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 رو آیینه بار 122 بودم ماشینش سوار وقتی از....شد مصادف پیمان آیینه ادند تکون با کار این که زدم گشادی لبخند

 راچ!!! میکنه نگاه بهم بااخم داره دیدم که آوردم باال سرمو داده تکونش چی برای بشم متوجه اینکه برای...داد تکون

 :نوشتم نرادی جواب در و رفتم بهش ای غره چش....!!! پرو پسره کردم؟؟؟ کار چی من مگه اخم؟؟؟

" (:" 

 میتونه چی جوابش ینی کردم فک خودم با.....لرزید دلم ام مسخره فکر با.....بکشه نازمو داشتم دوس بدجوری

 روم از چشم که اینه مخفف این)آفـــــــــــ زوم....آخیش....کرد پرت هواسمو پیمان آیینه حرکت بازم.....باشه؟؟

 .......گوشیم لرزش وای( برداشت

 "نکن درست برام وجدان عذاب لبخندی"

 هک قلبی این به!!!......برسم خودم دل به و بردارم دست روم جلو خطر به کردن فکر از رادین به دادن اس با میخواستم

 !!!میتپید تند بدجوری رادین خاطر به االن

 "وجدان؟ عذاب چی برای"

 میشد من شدن تر پرشور ثباع این و نمیکشید هم ثانیه به هام اس ام اس به دادن جواب دیگه

 "ناراحتی؟ من حرفای خاطر به"

 "نیستم ناراحت نگرانم، فقط"

 "دلیله بی نگرانیت نباش، نگران"

 "متفاوته بااالنت خیلی صبحت حرفای"

 "گذاشتن مواغع اینجور واسه کردنو قلت"

 "میگرفتی؟ چند امال دبستان دوره"

"D :" 

 تو اطرخ به کن ولم...میاد خوابم بسه دیگه میگفت بهم اسش باهر یکردمم احساس...بدم بهش که نداشتم جوابی دیگه

 یدنمیدون....خواب غرق پدرش و بود رانندگی غرق پیمان....کنار گذاشتم گوشیمو منم پس!! دختر شدم بیدار زود صبح

 .....بود گرفته منو برق انگار گوشی لرزش با

 "نیستی؟ نگران دیگه"

 ":(  نه"

 " بزن لبخند همیشه....من لخند آره"
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 عاشق زودتر وگرنه داره حال و شور انقد عاشقی نمیکردم فکر.....موندم خیره اش جمله این به دقیقه یه

 جواب جوری چه نداشتی رادین به احساسی اگه گفتم و اومدم خودم به پس بدم؟ چی جوابشو نمیدونستم....میشدم

 !!هست کی میکنه فک االن.....بده جواب همونطوری پس میدادی؟

 " حاال نشو خودمونی "

 چته؟؟ تو دختر هی گفتم و زدم نهیبی خودم به......نداد جوابمو جون خدا وای......دقیقه 12......دقیقه 5.......دقیقه دو

 نای باخودم که حال عین در....شو بیخیالش!!! حقشه....میزنه حرف راحت انقد باهات که هستی کی تو کرده فک پسره

 ایآهنگ نه و پیمان آیینه به نه...نبود هیجا حواسم دیگه.....بودم بعدیش اس منتظر بازم ولی میکردم کرارت رو حرفا

 ......!!!فلشش تاپ

 .......خداوندی خانم-

 بله؟؟؟؟؟ بله-

 .....کردم صداتون بار 5خوبه؟؟؟؟؟ حالتون-

 .....نبود حواسم ببخشید-

 خوردی؟؟؟ صبحانه شما......دخترم ببخشه خدا-

 .....نه راستش خب-

 .....من کردم ضف بخوریبم چیزی نیمرویی یه......هست ترتمیز رستوران یه تر جلو متر چند یه جان پیمان پس-

 

 .....!!!پدر چشم-

 

 به بسپار دلو.....درک به گفتم دلم تو و ریخت هم به اعصابم!!! بود نداده جوابمو.....نه......کردم چک دوباره گوشیمو

 ....آهنگ

 

 میفهمم حالتو میشی دلتنگ وقتی

 رحمم بی خودم با میخوامت من که بس

 میشه جا تو قلب من آغوش توی

 میشه رویا عین تو با روزم و شب
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 بارون زیر بیا

 دستاتو من بده

 موهاتو بکن وا شو دنیامون چتر

 

 ارضا خودمو پام دادن ونتک با میکردم سعی!!! میکرد تحریک منو هی آهنگم این بود شده خوش کمرم تو قر بدجوری

 تو بریزه برام آهنگارو این بگم پیمان به باشه یادم.....میدادم تکونشون یواشکی و شد عمل وارد دستامم....کنم

 ....شدم پیاده....!!! من جون هس مرگیش یه این......شد پیاده حرفی هیچ بی و وایسوند ماشینو پیمان....فلشم

 

 میز یه روی پیمان....نمیدادم اهمیت تمیزی رو زیاد من خب اما بود کثیف نه و تمیز زیاد نه که شدیم رستوران داخل

 پدر....بشورم دستمو تا رفتم دستشویی سمت به و گذاشتم میز رو کیفمو و گوشی....رفتم سمتش به منم و و نشست

 کم رادین از چیزی....داختمان نگاهی آیینه تو خودم به و زدم کردم پف صورت به آبی.....میداد سفارش داشت پیمان

 گلمو خوش کهربایی شال....موهام بهتر همه از......فرمم خوش لبای و متوسط دماغ و ای قهوه نسبتا چشای....نداشتم

 پدر بیرون اومدم تا....رفتم صبحانه استقبال به زدمو آیینه تو لبخند به لبخندی.....بهتره اینجوری...... تر عقب دادم

 پیمان: گفتم میز سر من نشستن وبا....کرده اخم بدجوری پیمان دیدم که رفتم میز سر.....شد داخل پیمان

 شده؟؟ خوبی؟؟؟چیزی

 چیه؟؟؟؟؟ این:  گفت و داد نشون بهم اشو صفحه.......اونه دست گوشیم دیدم حیرت با

 قول به)  اخم با دادمو قورت وام خنده پس.....بودم عصبانی ای دیگه طرف از و حال خوش طرف یه از.....رادین از اس یه

 میکنه؟؟؟؟؟ کار چی تو دست این: گفتم قاپیدمو دستش از رو گوشی و شدم خیره بهش( خودم ویژه اخم الیا

 نه؟؟؟؟؟؟ رادینه-

 داری؟؟؟ مشکلی.....بله-

 درپ.... رف نبیرو رستوران از و شد بلند جاش از کالفه...نیس مربوط بهش اصال موضوع این که شد متوجه تازه انگاری

 :گفت من به رو پیمان

 این؟؟ بود چش

 ....!!برمیگرده االن...بزنه قدم بیرون میره بیاید تاشما گفت-

 ریخته؟؟ هم به پیمانو انقد چی بفهمم تا کردم نگاه گوشیم به شوق با

 "....میکنه درموردش فکری چه لبخندش نمیکنه فک!! میگه داره دوس هرچی!! دیگه دله این تقصیر"
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 که ور صبحانه...!! کنم خراب اونو پیمان بودن غیرتی با نمیواستم و داشتم قشنگی واقعا حس.....لرزید جوری بد قلبم

 میشد پلی که جذاب آهنگای....بودیم شده خارج شهر از تقریبا ما و بود 7 ساعت...برگشتیم ماشین به دوباره خوردیم

 اول...داشتم دلیل تا دو کارم این خاطر به و نفرستادم پیغامی رادین برای دیگه.....نشم متوجه زمانو گذر میشد باعث

 پرو داشت رادین که بود این دلیلم دومین و....خبراییه کنه فک و بشه حساس موضوع این رو پیمان نمیخواستم اینکه

 که شدم مجبور ممن و کرد قطع آهنگو پیمان.....بود برده خوابش کم کم مهاجر آقای....بود دار بو هاش اس و میشد

 ....نشه اینا از تر طوالنی برام راه که ببندم چشامو

 ماشین از بیرون که پدرش به پیمان...آورم باال سرمو...بود عصبانی هم مقداری یه که مهاجر آقای باصدای چشمامو

 ....بود شده خیره میکرد دعوا باکسی داشت

 عصبیه؟؟؟ انقد پدرت چرا پیمان-

 :پرسیدم دوباره...نشنیده ردمک فک.....وندا جوابم

 ....عصبیه پدرت شده؟؟ چیزی-

 عاشقته؟؟؟؟-

 !!میگی؟؟ چیه؟؟؟؟؟؟کیو ؟؟؟؟؟منظورت چی-

 :پرسید مظلومانه و برگشت

 داره؟؟؟؟ دوست عاشقته؟؟؟خیلی رادین

 ....بودمش ندیده ریخته هم به انقد حاال تا....نداشتم ازش رفتارو این انتظار اصال

 ......پیمان-

 .....است کلمه یه قطف-

 ....!!نمیدونم-

 ....میزد فریاد اینو بود داده بهت که پیامکی نمیدونی؟؟؟؟؟ طور چه-

 !!داره برخوردو همین باهمه اون....میکنی اشتباه تو-

 من خاطر به داشت پیمان چون....بود داده دست بهم ترحم حس انگار!! چرا نمیدون...میزدم حرف باطنیم میل برخالف

 .....عاشقمه؟؟؟؟نه اون زجر؟؟؟؟پیمان؟ینی.....میکشید زجر

 :کرد زمزمه آروم و جلو سمت به برگشت

 ....نمیکنن عالقه ابراز هرکسی به سادگی همین به.....مغرورن خیلی پسرا لبخند
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 به وبیآش دلم بود؟؟؟تو اش شیفته انقد دختر این که بود کرده عالق ابراز هم اون به رادین نکنه....افتادم نرگس یاد به

 نوم دیدن طاقت شاید...رفت پدرش سمت به و شد خارج ماشین از پیمان....باشه پست انقد نمیتونه رادین....نه.....پاشد

 همتوج که...میشدم مطمئن احساسش از باید....بخونم پیامکشو اون دوباره تا برداشتم گوشیمو....نمیدونم...نداشت

 ...دارم ازش جدید پیام یه شدم

 "نداری؟ باورم هنوز تو خندلب"

 "رادین؟ چیه منظورت"

 زندگی و خواب که عشق دیگه نه...نداش؟؟؟؟ زندگی و خواب بچه این....رفت باال هاش اس فرستادن سرعت دوباره

 !!!نمیشناسه

 "دارم بهت احساسی چه که میگفتم بهت زودتر باید"

 :گفتم و زدم نفهمی به خودمو

 "داری؟ حسی چه"

 "...:(.عاشقتم من"

 باورم.....ن... .مــــ.....عاشق....رادین....جون خدا وای....کردم کپ بازم ولی چیه جوابش میدونستم اینکه با

 دارم حسو همین منم بگم....!!! بدم جوابشو چی نمیدونستم...بودم شده غرق خودم توی....نه....نداشت امکان....نمیشد

 تونمب که کن پیاده جا یه منو گفت و شد ماشین وارد عصبی حالت با یمانپ پدر لحظه همون کردی؟؟ غلط بگم....نه یا

 ...بگیرم ماشین

 ...میبرمتون اونجا دم تا بذارید پدر-

 ....برگردی نمیخواد دیگه رفتید راهو همه این که حاال..جان پیمان نه-

 بود؟؟ چی منظورشون میشدم گیج داشتم

 .....آخه-

 ....وایسا همینجا......آخه بی آخه-

 

 :گفت و کرد ماشین داخل سرشو.....شد پیاده ماشین از مهاجر آقای و کرد توقف ماشین

 ...نکردن قبول بیام نمیتونم گفتم بهشون هرچی....کنم ترکتون مجبورم....دخترم ببخشید
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 :گفت انپیم که بودم خیره صحنه این به تعجب با من......رفت و شد تاکسی سوار و شد دور ماشین از پیمان پدر

 ....جلو بیا شو بلند

 .....راحتم همینجا-

 کمربندمو و کنارش نشستم اخم با....!!! موندم تنها پیمان با که فهمیدم تازه ومن انداخت عصبی نگاه آیینه تو از

 :گفت و زد خندی نیش پیمان....بستم

 سخته؟؟ نشستن من کنار انقد

 ؟؟؟رف؟؟؟ کجا پدرت: گفتم و سمتش برگشتم عصبانیت با

 ...میرفت باید....اومده پیش باش اداری کار یه بابام-

 تو کردم پرتش....بود نداده جوابی رادین اما....کردم چک گوشیمو....کرد بیشتر موزیکو صدای و انداخت راه ماشینو

 ....شدم خیره جاده به و کیفم

 میرسیم؟؟ کی-

 بکنم؟ خواهش یه لبخند....میرسیم ظهر از بعد کنم فک ولی قزوین نیمدم تاحاال من-

 .....بکن-

 ندی؟؟ اس رادین به من جلوی میشه-

 !!چرا؟؟-

 ....ترم راحت اینطور.....همینجوری-

 .....منطقیه غیر حرفت خیلی-

 .....هرچی-

 خب....میدم؟؟؟ اس کی به من چه اون به آخه.....بود شده حساس من رو خیلی.... آورد می در شورشو داشت پیمان

 داد آهنگو این میتونستم راحت تا بودم الیا ماشین تو االن کاش......ام عالقه مورد آهنگ ـــسهیـــ.....خب

 قلبم تو جدید حس یه چون داشت فرق االن ولی میخوندمش فقط همیشه....نمیکردم درک رو آهنگا وقت هیچ.....بزنم

 ...میکردم درک وجودم با شعرو خط به خط پس....بود آمده وجود به

 

 ...آرومی ولی تو میترسم زهنو من
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 ...معلومی نا که بس کردی گیجم گیج

 ....دیدو رو دودلی رفتارت تو میشه تردیدو خوند میشه حرفت هر تو گاهی

 .....لحظه این من واسه میلرزه دلم که خوبی انقد گاهی

 

 پلی ری اونو پیمان و....شد تموم آهنگ که نشدم متوجه....هم به احساسمون و.... رادین....بودم شده غرق افکارم تو

  کردم نگاه بهش....کرد

 داری؟؟؟ دوس آهنگو این هم تو-

 طور؟؟؟ چه-

 ....میخوندیش وجودت تمام با......مشخصه-

 ....نبود حواسم اصال.....میخوندم-

 ....کرده مشغول چیزی یه فکرتو....معلومه آره-

 ....آره خب-

 رادینه؟؟ چیز اون و-

 ؟؟ داره ربطی چه تو به میدی؟ گیر من به انقد امروز دادی؟؟چرا گیر ادینر به انقد چرا پیمان-

 

 موهای به دستی!! کنه دخالت من خصوصی مسائل تو نداشت حق اون...بود حقش ولی بودم رفته تند مقداری یه

 :گفت کالفگی با و کشید خرماییش

 .....من دست امانتی تو

 خب؟؟؟-

 ....باشم مراقبت باید من....دیگه نداره خب.....جمالت به-

 !!!چرا نمیفهمم....میگیریش جدی داری خیلی تو....نداره چیزا این و امانت به ربطی هیچ تو حساسیت این ببین-

 ....نداشتم بهش من داشت احساسی من به اونم اگر!!!...امانتم؟؟؟ یه من....نه یا عاشقمه اونم که بفهمم میخواستم

 ....!!میکنن دارنو دوس که برداشتی پسر یه حرکت هر از دخترا این چرا ونمنمید.....شدی حساس تو اتفاقا-
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 فک میخواد جور هر بذار...دادم گوش آهنگ به فقط و بردم پنجره سمت به شدت با سرمو.....زد آتیشم حرفش

 .....کنه مراقبت درست امانتی از بذار....کنه

 

 ...گستاخه کم یه که عشقه از عاشقت آخه نیس من دست...کن درکم بده حق

 اینه تو از سهمم میترسم هنوز من

 ....شیرینه دروغ به حتی داشتن رو تو

 

 اونم که داشتم ایمان من.....من برای اونم....گفته پیمان شعرشو میکردم احساس پیمان با من بحث جرو بعد

 براش دلم تو جایی من چون نداشت اهمیتی برام واین!!! میزنه پس منو غرورش خاطر به ولی.....عاشقمه

 رد کنارمون از که ماشینایی به....میکردیم نگاه جاده به سکوت تو هردو ما و بود شده دو نزدیکای ساعت....نداشتم

 من گوشی زنگ صدای باالخره....میدونستم خوب دلیلشو من و نمیکرد جا به جا اشو آیینه دیگه پیمان....میشدن

 !! شکست سکوتو

 

 الیا؟؟ جانم-

 :میزد حرف خشک و جدی الیا اوقات یشترب برعکس

 خوبه؟؟ مهاجر خوبی؟آقای...لبخند سالم

 خوبه؟؟؟ حالت شده؟؟؟ چیزی....ماخوبیم-

 .....نه-

 شده؟؟ الیا؟؟؟؟چی-

 ....امیره مورد در-

 کرده؟؟ کار چی امیر؟؟-

 یه تا برم شاپ کافی هب باهاش که خواست ازم رسمی خیلی دانشگاه دم بود اومده فخاری با کالسمون بعد امروز-

 ....بزنه بهم رو حرفایی

 خب؟؟-

 ....نداده خودش رو ظرفا اون خسارت که گفت بهم-
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 ...میکنم پرداختش من گفت و اومد تو خاطر به که اینه مهم....نیس مهم.....عزیزم نداره ناراحتی اینکه خب-

 ....اما.....نیس مهم موضوع این آره-

 چی؟؟ اما-

 برای این و شدم وابسته بهش میگه....عاشقشم که کرده احساس دید شهربازی تو منو که آخر دفعه که گفت بهم-

 !!نیس خوب کدوممون هیچ

 چرا؟؟ آخه-

 میخواسته گفت....هاش گذرونی خوش برای بودم مهره یه منم و....نداره حسی هیچ بهم که گفت بهم اون.....لبخند-

 !!!کرده پیدا منو از تربه یکی حاال اما....مدت یه باشم دخترش دوس

 چی؟؟؟؟ ینی......!!! نه-

 .....خودش ارزونی هاش عالقه ابراز تمام ینی...بودم بازیچه یه من ینی -رفت باال صداش

 عالقه؟؟؟؟ ابراز....استپـــــــــ-

 دوست گفت نمی بهم روز یه اگر امیر.....شی حساس رومون نمیخواستم....نمیخواستم چون نگفتم بهت من....آره--

 ....دارم دوست...عاشقتم بشم فدات....عاشقونه های اس همش....نمیشد شب روزش دارم

 !!!گرفت پس م از اونارو تمام حاال ولی: گفت و گریه زیر زد

 !!!ای بچه خیلی....نمیکنه عالقه ابراز دختر یه به راحتی این به پسری هیچ......احمقی خیلی الیا-

 !!!دادم گوش بهش من که قدم چه....گقتم بهت اینارو خودم من بگه بهم میخواست یدشا....کرد نگاه من به پیمان

 .....دروغگو یه....احساس بی یه چی؟؟؟؟؟ اون اما......خر...کودن من بچه من آره-

 ....که نشده چیزی عزیزم......کن کنترل خودتو الیا-

 ....شده بازی احساساتم با نشده؟؟؟؟ چیزی -

 .....میده اس بهت اون که نگفتی من به ردیک غلط تو اصال -

 دروغه؟؟ حرفاش میدونستم کجا از: گفت و افتاد هق هق به

 داری؟ پسرا این از انتظاری چه...اشون همه مثل یکیه اونم....نکن گریه....بودم پیشت کاش-

 کنه؟ دفاع پسرا از بگه؟میخواست میخواست چی اصال....نزد حرفی لی و کرد نگام چپ چپ پیمان دوباره
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 ..بده حالم خیلی لبخند -

 ....چیزو...همه چیزو همه...کنی فراموشش که اینه راه بهترین الیا- -

 باشم نمیتونم و...نیستم افسرده دخترا اون از من چی؟؟؟؟ پس آره- -

 ....باش محکم....عزیزم آفرین- -

 ...نمیگیرم وقتتو دیگه من خب- -

 ....افتاد الیا دست از گوشی که مطمئنم و.....شد بلند جیغی صدای لحظه همون -

 ....بده جواب میکنم خواهش الیا خوبی؟؟؟؟؟ الیا؟؟؟الیا- -

 پر وجودمو تمام دلشوره اما کردم قطعش اجبار به نمیداد جواب میکردم هرکاری....بودم شده نگرانش حسابی -

 ریکا همچین پسر یه خاطر به که نبود دخترا این از االی.....نه اما...باشه آورده سرخودش بالیی میترسیدم....بود کرده

 اشکم....جونم خدا....نیاد سراون بالیی خدا تورو ولی میکنم صلوات خواستی که قدر هرچه نذر....خدا وای.....بکنه

 ....بود شده نگرانیم متوجه پیمانم و اومد می در داشت

 خوبی؟؟؟ لبخند- -

 ....میترسم خیلی.....نه- -

 چرا؟؟- -

 ...افتاده اتفاقی چه نمیدونم.....افتاد دستش از گوشی....کشیدن جیغ یه بعد الیا پیمان- -

 ....الیاست شکرت خدا وای....خورد زنگ موبایلم لحظه همون -

 خوبی؟؟؟؟؟ الیا؟؟؟- -

 ....نشد چیزی خداروشکر....آره: گفت میزد نفس نفس که حالی در -

 زدی؟؟ جیغ چرا- -

 ....که زودپز تو بودم گاشته سبزی مهقر ناهار برای- -

 که؟؟؟- -

 .....ترکید زودپز- -

 ...کن تمیز رو خونه برو پس وای: گفتم و خنده زیر زدم -
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 حرف باهم بیشتر تهران اومدی....داریت دل برای ممنون بازم....باشه: خند زیر زد من از تقلید به اونم -

 ...میزنیم

 ...خدافظ....حتما باشه- -

  بای- -

 که بدی دخترا ما...سوخت براش دلم...بودم ندیده غمگین اینقدر رو الیا حاال تا....بود گرفته بدجوری دلم -

 نم اما....همینجور اونم افتادم نرگس یاد....میده دستمون کار وهمینم میشیم وابسته پسرا به بجوری که اینه داریم

 میکردم؟؟ حماقتو همین داشتم منم چی؟؟

 

 هبازیچ یه اونا مثل منم نکنه...!! ترسیدم بدجوری میکنم اشتباه نرگس و الیا مثل دارم منم شاید هک فکر این با

 :کرد خفه افکارمو صدای نیست؟؟پیمان بیش دروغی یا واقعیه رادین های دارم دوست....ام

 میخوری؟؟ چی ناهر برای

 ....نداره فرقی برام هرچی-

 ....جالبه-

 چی؟-

 ...نمیخورن رو هرچیزی و اییهرج دخترا بیشتر آخه-

 ...نیستم اوناش از من گرفتی اشتباه-

 ....که همینه واسه-

 چی؟؟ که همینه واسه-

 .....نیستی الغر خیلی دخترا از بعضی مثل همین برای: داد ادامه و خندید خودش به انگار

 ...میگیرم نشنیده حرفتو: گفتم و انداختم باال ابرویی -

 ....گفتم چی مگه- -

 میلونبونم؟؟ خیلی اینکه یا چاقم من که اینه منظورت- -

 ...نداشتم توهین قصد....نه- -

 ...شد راحت خیالم خب- -
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 ها؟؟ داری دوس که جوجه....نیگا رو اینجا- -

 !!خوبه هم خیلی....اوهوم- -

 رستورانم همین دهجا اون تو که میدونستم خوب....خوردیم غذا کثیف نسبتا رستوران یه توی و شدیم پیاده هم با

 :گفتم پیمان به رو گرفتن سفارشمونو وقتی....نداره سوسک شکر رو خدا باز....غنیمته

 نه؟ داری دوس جوجه توخیلی

 شدی؟؟ متوجه کجا از-

 ...دادی سفارش جوجه تو شهربازی ارفتیم ه بچه با که نروزم او آخه-

 ...!!جمعه هواست خیلی-

 کردی؟؟ فک چی پس-

 ....من که همینه خاطر به:گفت آروم و اختاند پایین سرشو

 چی؟؟؟ که همین اطر بهخ: گفتم پریدمو حرفش وسط همین خاطر به بود تیز گوشام من ولی

 !!ها کردی زوم من های جمله رو بدجوری: گفت و خندید

 ....تیزه گوشام خوشبختانه-

 خوشبختانه؟؟ چرا حاال-

 !!داشته منفعت برای گوشام بودن تیز همیشه -

 ....خوبه-

 !!!خوبه که معلومه-

 کردی؟؟ انتخاب ادبیاتو چرا لبخند: گفت و کرد عوض بحثو

 !!بود الیا دلیالش از یکی شاید خب اما ندارم ادبیات به ای عالقه من...کردی حولم....خب: گفتم و خوردم جا یهو

 کردید؟؟؟ عوض رو سرنوشتتون دوستتون خاطر به ینی...اوهوم....الیا-

 ...نیستم هیچی اون بدون میکنم فک وقتا گاهی....عزیزه خیلی مبرا اون-

 چرا؟؟؟؟؟ اونوخ: گفت و زد آمیزی تمسخر لبخند

 چیه؟؟ برای گیجی این میدونید اما...باشه گیجی خیلی دختر الیا کنید فک شاید-
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 چی؟؟؟ برای...نه-

 من که خصوصیتشه بزرگترین این و...معصومه و پاک هم بچه یه مثل....است بچه خیلی...است ساده خیلی الیا-

 ...نداره رو کسی کردن ناراحت قصد که مطمئنم بکنه هم اشتباهی کار اگه حتی...عاشقشم

 !!ام متوجه اوهوم-

 کیه؟؟ دوستتون بهترین چی؟؟ شما-

 گیپررن نقش مزندگی تو دوستام...ندارم خانم الیا و شما مثل ای رابطه کدومشون هیچ با اما...دارم زیادی دوستای منم-

 ...لشکرن سیاه فقط...ندارن

 ...دوستید خانواده خیلی حتما پس -

 چی؟؟ شما..نمیکنم عوض دنیا با خانوادمو من....همینطوره آره-

 برادرم و... گیر سخت حال درعین لی و مهربون دوست یه پدرم...عیار تمام فرشته یه مادرم...خانوادمم عاشق منم-

 خودت برای داری که ای خانواده این بگه و بیاد یکی االن اگه میکردم فک باخودم ودمب که نوجوون...صبورم سنگ

 هیچ...نمیکردم ترکشون ولی نبودن خودم مال که هرچند امو خانواده وقت هیچ....هستی راهی سر بچه یه تو یا نیس

 ....وقت

 ....نرفته که کجاها به فکرت....جالبه خیلی-

 ....دادنشون دست از نگرانی البته و امه هخانواد به زیاد عشق از این-

 ...باشه سرت باال اشون سایه همیشه امیدوارم-

 ....همچنین ممنون-

 واقعا اما نبود تمیزی هرستوران اینک با...کردیم بال خندق کردن پر به شروع و...کردیم سکوت آوردن که رو غذا

 ...بردم لذبت که من! ! داشت خوبی کیفیت غذاش

 ؟؟بریم؟؟ خب-

 ....بریم باشه-

 ...شدیم ماشین سوار دوباره و کرد حساب پولشو پیمان

 شد؟؟؟ قد چه....پیمان-

 ....حرفیه چه این وا-
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 ...کن نصف بامن رو میکنی سفر این تو که خرجهایی تمام لطفا -

 !!بکش خجالت لبخند -

 ....!!وظیفته بگم که نیستی برادرم یا پسرم دوس که تو آخه پیمان-

 ....باشه: گفت خشکی لحن با و رفت خودش تو حرفم این با

 خوشش اون چه بود کار بهترین این اما میکردم؟؟ احتیاط امون رابطه در انقد اینکه برای شد؟؟ ناراحت چی برای

 وخ چن....میگیرن خودشون به زود اونا چون....باشن پسرا با رفتاراشون مواظب باید همیشه ذدخترا....نه چه میومد

 :میگفت که خوندم زیبا متن یه سایتی یه وت پیش

  کنیم بزرگ خیلی رو کوچیک آدمایِ وقتی"

  کردیم اشتباه خودمون هم

  اینکه هم و

 ."میندازیم اشتباه به رو اونا

 

 اون با ارتباط آیا چی؟؟ رادین اما!!!..نکنم روی زیاده دیگران با ارتباطم در میشد باعث و میزد زنگ گوشم تو همیشه

 تصمیم احساس روی از نباید....نه یا واقعیه بهم عشقش میفهمیدم باید...میگذشت زمان باید...بود؟؟ هاشتبا

 مانپی.. دادم تکیه بهشیشه سرمو..میکرد ثابت چیزو همه زمان گذر....بس داشتمو احتیج زمان گذر به من..میگرفتم

 :گفت شد خبردار من خستگی از که

 شدی؟؟ خسته....میرسیم دیگه ساعت 3 تا

 سررفته ام حوصله...شدم خسته آره....بگم دروغ چرا-

 ....میارم سرجاش اتو حوصله االن-

 کرده پیدا شدیدی اطمینان پیمان به مدت این تو.....کنه؟؟ کار چی میخواست اما...بود مهربون خیلی لحنش

 !! بود خوبی پسر واقعا اون ولی چرا نمیدونم...بودم

 ؟؟..کنی کار چی میخوای-

 ...میفهمی کن صبر دقیقه هی-

 :گفت و کرد ک پار جاده کنار ماشینو رب یک بعد
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 !!باش اونورو

 

 همواج زیبا و سرسبز های صحنه این با شمال توراه همیشه..زرد گالی از پر دشت یه...نمیشد باورم....برگردوندم سرمو

 ادب وبا بستم چشامو....گلها وسط دویدم یجانه با و شدم پیاده ماشین از سریع...بودیم قزوین راه تو حاال لی میشدمو

 کسع به تا برگشتم....کشیدم وجودم تمام با نفسی....نکردم بود افتاده سرم از که شالی به توجهی...شدم مسیر هم

 تا...نمیکردم راحتی حس....گرفت محکم منو پیمان که افتادم می داشتم...برخوردم چیزی به که کم نگاه پیمان العمل

: گفت و کرد جدا خودش از منو که...بودم شده شل گرمش آغوش توی...هبود نیوفتاد برام اتفاق ینا حاال

 جمع حواسمو باید من... نیس مهم: گفتم شرم با...!! برگردی نمیکردم فک....اومدم می سرت پشت داشتم...ببخشید

 شوق با و کردم سر شالمو.... مناظرم ورج این عاشق: گفت و رفت تر جلو قدم چند...شد راحت خیالش انگار... میکردم

 .....شد غیرتی دوباره این بابا ای...انداخت بهم نگاهی عصبی.... خالیه پدرام جایه فقط: گفتم و جلوش پریدم

 چن تا بود اینجا االن کاش...گرفته خودش که عکسایی از پره اتاقش دیوار درو....عکاسیه عاشق پدرام...میگم برادرمو-

 ....میگرفت ازم والدهفوق عکس تا

 مهمه؟؟ برات عکاست -

 چی؟-

 ...دارم عکاسی تو هایی سررشته یه...بگیرم عکس ازت میتونم من داری دوست اگر که اینه منظورم-

 ....میکردم دنبال رو عکاسی حتما...نمیخوندم ادبیات الیا خاطر به اگر واقعا؟؟-

 !!میشه حالیم ش از چیزایی یه االنم...فتمر زمینه این در کالس سری یه بود سالم 18 وقتی من-

 ...بگیرم عکس ازت میدی افتخار پس: گفت سکوت لحظه چند بعد

 ...نمیدم دست از عکس برای رو موقعیتی هیچ وقت هیچ من!! نه که چرا حتما آره-

 از گوشیشو دفهمی موضوعو این که پیمان...گذاشتم جا ماشین تو دیدم که بگیره عکس ازم بدم بهش گوشیمو اومدم

 ...میکنم بولوتوث برات بعدا میگیرم خودم گوشی با نداره اشکال: گفت و رآورد موبایلش

 .....اوکی-

 بزن لبخند..همینجوری..خوبه...آره آره.....اینجا بشین پس-

 .....داد نشون بهم اونو و انداخت نگاهی گوشیش تو من عکس به

 ....گرفتی سعک عالی واقعا....قشنگه خیلی....پیمان وای-
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 ...لبخند....آها....بگیرم صورتت از دونه یه بذار...اینجا وایسا بیا -

 جانم؟؟-

 ...بزن لبخند که اینه منظورم چیه؟؟ جانم-

 .....گرفت عکسو اونم و زدم لبخندی

 خوبه؟؟ کن نگاه-

 .....نیس خوب-

 ....مرف ه تو اخماش

 ....عالیه بلکه-

 بی تدش اون....دویدم وجودم تمام با.... میکردم تخلیه انرژیمو باید.... کردم تشکر ازش و پریدم پایین باال حرفم این با

 تو دوباره برگردمو اینکه میخواستم؟؟ چی من ولی...نمیرسیدم میخواستم که چیزی اون به میدویدم هرچی...بود انتها

 یه...هبلک نمیخواستم رو اینها از کدوم هیچ من....نه.....ببینم رادینو ناباوری عین در اینکه یا بیوفتم؟؟ پیمان آغوش

 از من یدارای تنها لبخند..لبخند...میخواستم رو لبخند ینی خدا نعمت بزرگترین من....میخواستم غمو بی و شاد زندگی

 نذار....وقت هیچ.....نگیر ازم شادو زندگی این خدایا....همینه باشم داشته میتونم که چیزی بهترین و....زندگی این

 پیمان...برگشتم عقب به احتیاط با بار این....بود گل انتها تا...کردم باز چشامو و ایستادم.....بشه لبخند بی لبخدت

 دستمو اون از تقلید به منم....داد تکون دستی برام....سرم رو انداختم شالمو...بود شده خیره من به و بود سرجاش

 متوجه رو برسونه گوشم به داشت قصد فریاد با که کلماتی همین رایب.....داشتیم ه از زیادی فاصله... دادم تکون

 شیاد سمتش دویدو....کشید دراز گلها روی و کرد من به پشتشو ولی چرا نمیدونم! چی؟: زدم واسههمینداد.....نشدم

 کار چی: گفتم و خندیدم بهش منم.....میزنه لبخند و کرده ولو گلها رو خودشو دیدم رسیدم وقتی...بود بد حالش

 ؟؟..میکنی

 ....!!کن امتحان بیا میده کیف خیلی-

 حاال خنده زیر زدیم همزمان باهم و کردم نگاه بهش...بود خوبی حس واقعا....کشیدم دراز اونجا منم خواسته خدا از

 ...افتادیم راه و شدیم ماشین سوار دوباره شدیم تخلیه دوتایی وقتی....!! بخند کی نخند

 ...چسپید خیلی که من به نونمم واقعا پیمان-

 همراته؟؟ ات شناسنامه لبخند....چسپید منم به-

 طور؟؟ چه آره-

 ....هویدا پیش میریم فردا بعد هتلی بریم امشب من نظر به-
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 ...ساله آخر که االنم....عقبن خیلی ها بچه....مدرسه برم باید من آخه...ها نمونیم اینجا دوروز از بیشتر ولی باشه-

 ....باشه-

 من لی و میومد بدشون گروه این از خیلیا....جــــــــون آخ.....آریان گروه....وای....کرد جلب خودش به منو آهنگ

 ...داریما زیاد تفاهم: گفت و کرد زیاد آهنگو پیمان....د بو لطیف آهنگاشون...داشتم دوسشون خیلی

 ....شدیدا آره-

  دچارم کرده زهتا حس یه به دل این انگاری اروم آروم آروم"

 ....دارم سینه تو پنهون رازی چه که رسوا چشمای این از پیداست دیگه

 ".....آروم آروم

 با میزدمو وشکن...!! میداد زجرم این و.....میخوندم دیگری برای ومن من برای اون.....کردیم خوندن به شروع باهم

 ..کردم کنترل خودمو ولی....میکرد تحریک قرمنو ویالونش صدای...میخوندم حالی خوش

 .....شهر به رسیدیم باالخره خب-

 تونست...ساعت یک بعد و....پرسیدن آدرس به کرد شروع پیمان...گذشت زود قد چه.....5... انداختم نگاهی ساعتم به

 (...راضی خود از چه.....)دستش امانتم من باشه هرچی...کنه پیدا ستاره 3 هتل یه

 ....بده اتو شناسنامه

 ....بیا-

 تحقیق یه برای...نداریم نسبتی باهم نه....میخواستم نفره تک اتاق دوتا...نباشید خسته سالم-

 ...بیارم وسایلتونو هم من تا 102 اتاق تو برید شما خداوندی خانم...ممنون...درسته..اومدیم

 اتاق...ام0 طبقه...ردمک کج اتاقم سمت به رامو ولی گرفت خندم نده سوتی مرده اون جلوی داشت سعی که لحنش از

 چه.....خــــدا ای!! نداشت تلوزیون اینکه اصلی مشکل و کوچیک یخچال.... پنجره به رو تخت یه...بود تمیزی

 دیوار رود به و تخت لبه نشستم....پیمانه دست که سایلمم...بودم چاره بی وگرنه آوردم لپتابمو خوبه حاال....مصیبتی

 کنم کار چی....اوفــــــــــ....رادین از میسکال یه. و خونه از میسکال یه.انداختم نگاهی گوشیم به...کردم نگاه

 :برداشت رو گوشی پدرام که زدم زنگ خونه به اول!! حاال؟؟

 خوبی؟؟... عزیزم خواهری سالم-

 ...هتلیم تو االن رسیدیم ماتازه...ممنون....داداشی سالم-

 .....شکر خدارو خب-
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  خوبی؟؟ پدرام-

 ور؟؟ط چه-

 .....درنیاوردی بازی مسخره آخه-

 ....دیگه دلقکم من بگید پس آها-

 شده؟؟ چیزی شوخی از دور....-

 ...زدم حرف آریایی خانم با......آره-

 خواستگاریت؟؟ میام گفتی ینی-

 دربیارم دلش از کنمو سعی دوباره خواستم فقط.....بابا نه-

 شدی؟؟ موفق خب؟؟-

 ....حرفا این از...رستورانو یه بردمش....آره-

 خب؟؟-

 .....دیگه همین-

 خواستگاری؟؟ بیام میخوام نگفتی-

 ...نه-

 ....کنیم تحقیقات باید اول میگه بابا-

 ...میشه درس چی همه....نباش نگران...داره حق خب آها-

 کنی؟؟ صحبت بابا مامانو با میخوای....خواهری ممنون-

 بابا بده رو گوشی آره-

  خدافظ باشه-

 ..فظخدا-

 بابایی سالم-

 بابایی جیگر سالم-

 بابایی نده خجالت-
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 رسیدید؟؟......دلم عزیز-

 ...افتاده اتفاقی یه فقط...فقط....بله-

 کردید؟؟ خوبه؟؟تصادف حالت شده؟؟ چی-

 ..بیاد نتونست و افتاد اتفاقی باش راه وسط ینی نیمد باما پیمان بابای...نه..نه-

. 

 داری؟ اطمینان نپیما به تو دخترم....بد چه-

 آره حدودی تا-

 ...ها نری باهاش هرجایی.....کن جمع حواستو دخترم-

 ...برگردیم باید زودتر هرچه که گفتم بهشم...هس حواسم خودم بابایی چشم-

 امروز مث نمیریم نگرانی از تا بزن زنگ ما به بیشتر لطفا....باش خودت مراقب....پس خب-

 خدافظ بابایی چشم-

 زمعزی خدافظ-

 حرومتم ارث از بزنی زنگ اگه:  میگفت عقلم ولی دیگه بدو: میگفت قلبم نه؟؟ یا بزنم زنگ رادین به داشتم شک حاال

 داشت پیمان.... کردم نگاه راهرو به.....بس و بود لبتاپ کیف با چمدونم...کردم باز درو.....تق تق!! میکنم

 صداش!! کنارش نکشم عذاب و کنم راحتی احساس من ستمیخوا شده هرجوری اون....بود گرفته خندم....میدوید

 !!پیمان: زدم

 شده؟؟ چی: گفت رسید بهم وقتی....اومد سمتم به آهسته قدمای وبا برگشت

 چنده؟؟ شماره اتاقت....دوما و ممنون چیز همه برای اوال-

 ...راهرو انتهای... ام 112 اتاق من دوما.....نداره قابلتو اوال...خب-

 :داد ادامه اون و زدم لبخند بهش

 ...شام بریم باید اتاقت دم میام 1 ساعت لبخند راستی

 ....باشه-

 فعال....نمیشم مزاحمت دیگه-
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 ....فعال-

 وقتی...!! رفتم حال از زود چون بودم خسته خیلی انگری....شدم ولو تخت رو گرفتمو گرم آب دوش یه....رفتنش بعد

 لباس زیاد....بودم مناسب لباس یه دنبال چمدونم تو سریع و پریدم جام از....ونیمه8 که دیدم ساعتو شد باز پلکام

 یطوس اونم که...بود پام صب که کتونی و روشنم آبی شال...مشکی جین شلوار...مشکی مانتو یه خب...بودم نیاورده

 و خودم وبه...!! بسشه رهمینقد خب...!!...دادم جون بهش ریمل و لب برق یه با روحمو بی و کرده پف صورت...بود آبی

 و کرد مکث لحظه چند..من دیدن با...بیرون پریدم جت مثل منم درآورد صدا به درو موقع همون!! خندیدم افکارم

 !!بریم؟؟:  گفت

 ...!!اوهوم-

 یه بعد اونم که بود معلوم...داشت تن به ایش سرمه های کتونی با صبحشو ای قهوه شلوار و ای سرمه شرت تی یه اونم

 وبهر منم نشست صندلی رو...کرد انتخاب پنجره روبه رو میزی پیمان... رسیدیم که رستوران به...خوابیده جانانه وشد

 !! نشستم روش

 هستی؟ راضی اتاقت از خب -

 ..ممنون بازم....بود عالی چی همه آره- -

 ....نداد جواب و زد لبخندی -

 ....ها کنی حساب من با باشه یادت ولی- -

 ؟چیو؟- -

 ....!!میکنی خرج سفر حین که پوالیی- -

 ....بودی گفته قبلنم.....باشه - -

 ....کنم دورستش دادم ترجیح پس شد سنگین جو دوباره -

 رنجی؟؟ زود انقد چرا ندارم بدی منظور- -

 ....زودرنجیمه همین دست از میکشم هرچی....ببخشید: گفت و زد پوزخندی -

 نگاه بیرون به و کردم پنجره به رو سرمو...بهتره حالش کردم احساس....خب ولی نمیفهمیدم منظورشو -

 رفته جاک ببینم انداختم چشم....ترسیدم حدودی تا نیست دیدم وقتی...رفته و شده بلند که نشدم متوجه اصال....کردم

 ...میاد سمتم به غذا از پر سینی یه با داره دیدم که

 .....ای گرسنه خیلی حتما- -
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 !!رههمینطو- -

 که همینجور..بودم عاشقش من که داشت تندی طعم....بود عالی سوپش....سوپمون خوردن به کردیم شروع و -

 ...میکردم صحبت پیمان با میرسیدم ساالدم آخرای به

 ...ناهار بعد....هویدا آدرس دنبال میریم ظهر فردا -

 چنده؟؟ ساعت ناهار- -

 ..بیوفتیم راه زودترم که یخوریمم همه از زودتر ما....هست 0 تا 10 از- -

 ....اوکی- -

 بریم؟؟ خب- -

 ...بریم- -

 ...میام باهات اتاق دم تا: گفت که کردم نگاه بهش تعجب با...کرد رد اتاقشو بود شده همقدم باهام که پیمان -

 :کرد صدام که داخل برم خواستم...رسیدیم که من اتاق به -

 ....لبخند -

 جانم؟؟- -

 ...دنبالت میام دیگه ساعت یه- -

 چرا؟؟- -

 !!نباشه کاریت بیا تو- -

 ....باشه: گفتم منگ و گیج -

 ....فعال-

 آها.....فای وای ی جستجو در.....گشودم لپتابمو نشستمو تختم رو لباسا همون با.....نبودم خسته دیگه -

 میرم االن من گفت اونم چیه؟ فایشون وای رمز که دادم اس پیمان به...میخواد رمز اینکه بابا ای...پرواز هتل. اینجاس

 لحظه چند بعد.....ندیدم ای جرئه رادین تو که چیزی...بودم بازیاش غیرتی این عاشق.....بیای خواد نمی تو میپرسم

 گوشیم یهو میزدم چرخ نودهشتیا تو که همینجور....!! البی تو بیام نره یادم 12 ساعت که گفت و فرستاد برام رمزشو

 ....دادم جابشو کیه بخونم اینکه بدون منم زد زنگ

 بله؟؟- -
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 ....!!من لبخند سالم- -

 !!لرزید قلبم گوشی توی رادین صدای پیچیدن با -

 ....سالم- -

 خوبی؟؟- -

 ....ممنون- -

 رسیدین؟؟- -

 ....اوهوم- -

 لبخند؟؟- -

 هوم؟- -

 !!ناراحتی؟؟ من دست از تو- -

 ....نه- -

 خانمی؟؟ شده چی پس- -

 ....بخوابم میخوام خستم کن ولم رادین نیس چیزی- -

 ...میخوابم تر راحت خیلی من امشب.....راحتی هرجور عزیزم باشه- -

 طور؟؟ چه- -

 ....شده برداشته دوشم رو از باری یه- -

 ...خیر به شب....باشه....آها- -

 ....نفسم خوش شبت- -

 داده رو بهش انقد بودم؟؟ کرده کار چی من.....من خدای وای میزد؟؟ حرف اینجور که بود رادین این نفسم؟؟؟ -

 پسر هی با مرگته؟؟ چه لبخند وای....کنه رفتار باهام اینجوری میذاشتم نباید.....میداد جولون خودش واسه بودم؟؟نباید

 چی اما....میکردم ریکا یه باید!! جونم خدا!!! وای.... جوری این اونم میدی اس دیگه غریبه پسر یه با سفر اومدی غریبه

 گفت اونم نمیاد خوشم چون نکنه صدا ها صفت این وبا من لطفا که دادم اس رادین به و برداشتم گوشیمو!!....کار؟؟

 ببینم برم...شد ده ساعت خب....انداختم ساعت به نگاه....بود شده راحت حدودی تا خیالم.....بخوای تو که هرچی

 !! داره؟؟ کارم چی پیمان
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 .....البی -

 قصد انگار نه...زدم گوشیش به تک یه چی؟؟ ینی....دقیقه ده و دو کوش؟؟ساعت پیمان این پی وا.....نبود البی تو کسی

 ...بیرون اومد ازش پیمان شد باز که درش. میرفتم آسانسور سمت به داشتم...نداره اومدن

 !!بودی؟؟ کجا-

 ...میخوندم نماز داشتم ببخشید-

 ...شدم خیره بهش

 !!!ی؟؟چ-

 ...نمیخونی تو نکنه ببینم...نشد وقت قبلش آخه....میخوندم نماز-

 ...نه...راستش... خب...خب-

 ...بخوره بدرد قد چه نماز بگم برات فرصت سر روز یه باشه یادم پوفـــ-

 !!پره حرفا این از گوشم...نه...حرفا این از و داره ثواب قد چه بگی میخوای حتما توروخدا نه وای-

 ...بگم سالمتی روی بر اثراتش مورد در میخوام....خیر....فاقاات-

 !!میکنه؟؟ کار چی مگه واقعا؟؟-

 ....بدیش دست از نباید... دانشگاه بیارمش تا بگو بهم روز یه ولی ندارم همرام رو مقاله اون االن-

 پایین؟؟ بیام گفتی داشتی کارم چی حاال خب...!! حتما باشه-

 ...بگیردیم شهرو تو بریم باهم میخواستم-

 .....افتادم بابام حرف یاد به

 

 ...بیام نمیتونم ام خسته واقعا من....متاسفم نه-

 ...میرم تنها خودم من....راحتی هرجور...باشه.....خب-

 ....باشه-

 ...بخوابی خوب...خیر به شب-

 ...!!خیر به شب....همچنین ممنون-
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 پس.....شکر خدارو....داشتم خوبی به من که بود نه قدرت نداشتن ختراد از بعضی که چیزی....شد راحت خیالم آخیش

 مبه داشت...بود سرما اونم.....میشد مانعم چیزی یه اما میرفت خوابم داشت کم کم.... بردم حجوم خوابم تخت به راحت

 یدمکش ای ملحففه واریدی کمد تو از و شدم بلند پس....نداشت ای فایده اما گرفتم تر سفت رو پتو....میلرزیدم خودم

 توپ یه برام که دادم اس پیمان به پس....نمیکنن روشن سال موقع این که شوفاژم....نداشت تاثیری اصال اما....خودم رو

 فک سرما به بیشتر هرچی...بخوابم نمیتونستم....بود خاموش گوشیش اما زدم زنگ....نداد جوابمو اما بگیره اضافه

 کارو این ردم یه باید...بگیرم پتو پایین برم شبی نصفه میترسیدم هم طرفی یه از درضمن...لرزیدم می بیشتر میکردم

 در.... رفتم پیمان اتاق سمت به و سرم رو انداختم شالی...کردم تن به بلندی مانتو پس....میکرد

 هک میشدم ناامید داشتم هدیگ...زدم در بازم....بود برگشته مطمئنا....بزنم تر محکم شدم مجبور....برنمیداشت....زدم

 .....بپره سرش از کامال خواب شد باعث که کشیدم نامحسوسی جیغ اش قیافه دیدن از...کرد باز درو

 شبی؟؟ نصفه داری کارم شد؟؟؟چی چی لبخند وای-

 !!سرده من-

 ....بنداز پتو چی؟؟؟خب ینی!! سردته؟؟: پرسید تعجب با و باال رفت ابروهاش

 بگیری؟؟ اضافه پتو یه برام بری میشه....نداره تاثیری...نه-

 ....بهت بدم پتومو تو بیا پس-

 ...ایینپ انداختم سرمو....بده نجاتم که نبود اونجا هیشکی...بیاره سرم بالیی خواست اگه...افتادم بابام حرف یاد دوباره

 نداری؟؟ اعتماد من به تو لبخند ببینم-

 !ندارم؟؟ اطمینان ریپس هیچ به من ؟؟....نه میگفتم؟؟میگفتم چی

 دوکیلومترم از بوگندش اه...شد رد کنارم از زده چیزی یه و نداره جایی به حال بود معلوم که پسری موقع همون

 :گفت خمارش صدای با....میومد

 ...خوشگلی خانم چه...به...به

 !!تو؟؟ بیا نمیگم مگه: گفت و کشید منو دست خشونت با پیمان

 لیو بیاد سرش بالیی و کنه دعوا احمق پسر اون با من خاطر به میترسیدم....شدم خیره بهش....اتاق تو کرد پرت منو و

 بهم و کن گوش میگم که هرچی...امانتی من دست االن تو: گفت اخم با و کرد رها خودش حال به رو پسره روشکر خدا

 !!کن اعتماد

 ....بزنی دست امانتت به دارین حق دیگه: گفتم و شدم بلند غرور با پس بودم افتاده زمین روی

 باشه-...شد اشتباهش کار متوجه تازه و انداخت پایین سرشو
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 ...برم میخوام بده رو پتو-

 .....رفتیم اتاقم سمت به هم وبا برداشت رو پتو

 ...کن قفل درو-

 ....باشه-

 ...خیر به شب: گفت اخم با قتی و بود دیدنی اش قیافه

 ....خیر به هم تو شب-

 اجاییت ولی کنم اطمینان بیشتر پیمان به کردم سعی...!!.....خوابیدم تخت صبح تا و کردم قفل پیمان خواسته به درو

 هب اومدم کردمو اطمینان پیمان به جوری چه میکردم فکر خودم با!! بیشتر نه میداد اجازه حریمون و...میتونستم که

 :پناهی حسین قول به افکار این خیال بی...!! وگرنه نبود اوناش از پیمان شکر رو خدا حاال....سفر این

 ...برسی کارت به بذارن ها خیال تا تعطیله بذاری مغزت در پشت باید اوقات گاهی

 

 با..!!ببینم زودتر رو هویدا که داشتم دوست...بود پرهیجانی روز صبح فردا...!!گذاشتم هم رو چشمامو خیال بی پس

 با کردم باز که درو و انداختم سرم رو روسری....شدم بیدار وحشت با در به مداوم شدن کوبیده صدای و گوشیم زنگ

 :داد جوابمو فریاد با اون اما کردم سالم لبخند با....شدم رو روبه پیمان پریشون چهره

 ؟کردم گناهی چه خدایا! آخه؟ فکری بی انقد چرا....رفت راه هزار نمیداری؟؟؟دلم بر گوشیتو نمیکنی؟پرا باز درو چرا-

 اون...نشستم در پشت و بستم محکم درو میذاشت تر فرا پاشو حدخودش از داشت دیگه...فشردم هم به دندونامو

 حرف اینجوری باهام نداری حق تو اما....کودن من...فکر بی من...باشه....میکرد دلجویی از و میکوبید در به مدام

 به مو ومانت....میشد ادب باید ولی غریب شهر این تو نیس درستی کار میدونستم...گرفتم ای عجوالنه تصمیم...!! بزنی

 اتاق از پیمان متعجب چشمای جلوی گذاشتمو پشتیم کوله تو بودو میز رو که هویدا ادرس....انداختم شالی....کردم تن

 ونما شدم دهپیا که آسانسور از...نرسه بهم که زدم رو البی سریع شدمو آسانسور سوار...میدوید دنبالم....رفتم بیرون

 ...بود جلوش

 کجا؟؟-

 

 !!خدا جواب اینم....نخواستی خدا از همینو مگه...شی راحت شرم از تا برم میخوام-

 نفس نفس وبه اون که باشه زیاد قدمام سرعت انقد نمیکردم فک...دنبالم اونم و...بیرون پریدم هتل از سریع

 ....وایسا لبخند: زد داد و ایستاد هتل در ویجل پیمان که...دادم تکون تاکسی برای دستمو....بندازم
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 ...افتادم راه به دادمو تحویلش پوزخندی من اما

 خانم؟؟ میرید کجا-

 ...دوره خیلی که این: گفت و انداخت نگاهی بهش...دادم بهش رو برگه

 ...میدم پولشو...باشه دور-

 ...استغفر-

 چی واسه بگو حسابی آدم آخه....کرد تر آتیشی منو مانپی های اس....انداختم نگاهی گوشیمو و رفتم ای غره چش

 !!....دیگه خوابم من معلومه خب نگرانی؟؟

 ...البی بیا شو آماده...خیر به صبح: 8 ساعت

 هنوز؟؟ خوابی: دقیقه یه و8 ساعت

 ....منتظرما: دقیقه دو و8 ساعت

 ......دقیقه 3 و 8 ساعت

... 

... 

... 

 نمیشنوی؟؟ نیی....کن باز درو: نیم و 8 ساعت

 شدی؟؟ کر: نیم و8 ساعت

 ...حالله خونت بیرون بیای: دقیقه 35 و8 ساعت

 عبرتی درس بهت االن باشه...بزنه حرف اینجوری باهام کرده جرئت جوری چه پرو پسره نمیکشید؟؟؟؟ خجالت واقعا

 ثمک ناشناس شماره دیدن با اما...نمیذاشتم محلش ولی میخورد زنگ وقفه بی و مدام گوشیم....!! کنی کیف که میدم

 زا اسی خوردن زنگ تا چن بعد...کن ولش گرفته تماس باهام دیگه شماره یه با پیمانه حتما کن ولش!! کیه؟؟...کردم

 .....میکنی بازی سرنوشتت با داری...: اومد برام ناشناس فرد همون

 پس نیس؟؟ پیمان نکنه...مطمئنم...یزنهنم حرفی همچین وقت هیچ پیمان چی؟؟؟ ینی...بودم کرده زوم ها کلمه روی

 :دیگه اس یه کیه؟؟دوباره

 ..نرو...میریزه هم به زندگیت
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 بمدیش کار برای نکنه رادین؟؟....دروغه گفت بهم بعدش که همونایی...بود داده تحویل بهم رادین که بود حرفایی این

 !شما؟:دادم جوابشو!! میکنه؟؟ اذیتم داره

 ...دوست یک-

 !!چیه؟؟ ستدو این اسم-

 میشه تموم ضررت به نرو فقط...کن فک داری دوس هرچی-

 چی؟؟ برای کجا؟؟-

 ....نرو...همینه آخرم حرف-

 اشو حوصله اصال ومن...بشه مزاحمم میخواست و میزد حرف خودش برای بود که هرکسی...ندادم جوابشو دیگه

 به....بودم داده تکیه شاشه به سرمو...بود شده فمتوق پیمانم حتی....داد اسی نه و گرفت تماسی نه دیگه...نداشتم

 ماشین یهو....خورد آفتاب و سیاه همه آدما....میرفت باال روش سرو از خاک...افتادم بم یاد...رسیدیم ای خرباه محله

 :گفت باکالفگی راننده...ایستاد

 ...شو پیاده

 اینجاس؟-

 ....نه-

 !!بیرون؟؟ برو نمیگم مگه: رفت االب صداش راننده که کردم انوری سرمو بیخیالی با

 ....حنجره تو ننداز یکی من ای بر صداتو بعدشم...نرسوندی مسیر آخر تا هنوز منو چی؟؟ برای...-

 :گفت و کرد من به رو...بود حقش ولی....کرد کپ من بد بالحن بدبخت

 ...خدا به دارم زندگی من دخترم...بیرون مبرو میکن خواهش

 ...میشم پیاده من چشم...برسون منو شما -

 ...میکنه داغون ماشینمو...خرابه هاش جاده اینجا...ببرمت نمیتونم این از بیشتر من- -

 شده رابرب چند االن که عصبانیتی با...نگم بهتره....کن ولش دیدم که موم تار یه فدای ماشینت بگم میخواستم -

 .....هری:  زدم داد سرش پشت کردم حساب پولشو وقتی و...کوبیدم محکم درو بود

 آرومی به سرم پشت...دادم ادامه راهم به و نکردم توجهی بهش....ایستاد پام جلوی ماشینی موقع همون -

 دختر دنبال شب تا صب که کارا بی این از میاد بدم انقد کنم؟؟ کار چی من خدایا...اه..میزد بوق گاهی هراز و میومد

 ...کردم استپ پیمان یصدا شنیدن با...اه...میوفتن راه مردم
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 ....لبخند- -

 رو یول نمیدونستم جایز رو خیابونا اون تو رفتن راه اینکه با...نگفتم چیزی شدمو خیره چاش تو و برگشتم -

 نتماما من نکه...میگیره حالشو پیمان شد مزاحم کسی اگرم...دادم ادامه راهم به پس!! نمیدونستم جایز پیمانم به دادن

 ...01....پالک...خب...داد ادامه راهش به نیستم بشو سوار من فهمید هک اونم...!دستش

- 10..... 

- ... 

- ... 

- 11.... 

- .. 

- 01.... 

 !!رنگ آبی فلزی در با بقیه از تر مدرن نسبتا خونه یه -

 بآفتا که جوون پسری...شد باز در ثانیه چند بعد...زدم در من که بود ماشین کردن پارک حال در پیمان -

 بفرمایید؟؟: پرسید تعجب با و کرد من سرتاپای به نگاهی...بود شده سوخته

 ....سالم: گفت و کنارم اومد پیمان موقع همون -

 !!شما؟؟...سالم- -

 ...داریم کار...هویدا.....خانم با ما- -

 !!شما؟؟ گفتم- -

 یه رمانشون مورد در ماومدی...هستیم صبوری آقای طرف از ما:  گفتم و پریدم پیمان حرف وسط من -

 ....بکنیم تحقیقاتی

 !!اومدین؟؟ تهران از شما- -

 !!داره؟؟ فرقی- -

 نگاهی گوشیمو...شدم خونه داخل و کردم محلی بی پیمان به منم...کرد دعوت داخل به مارو نوازی مهمون با -

 ...باخودته اش بقیه...اومدی که حاال....: پیامک یه......بود 10 ساعت... انداختم
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 یه و....باصفا واقعا...بود گل پر...انداختم نگاهی اشون خونه حیاط به...کن خرد اعصاب ناشناس فرد همون -

 و...شدم خونه وارد لذت با...زندگی روح...داشت وجود روح خونه این تو.....میکرد شنا قرمزی ماهی توش که....حوض

 سرگ...بود خوابیده تختی روی چرکی ی سالخورده پیرزن....دکر راهنمایی اتاقی به مارو جوون پسر...سرم پشت پیمان

 ....!!یاال گفت و بست سرش دور روسری جوون

 تو که همونجور... نشست کنارش صندلی روی....شد بیدار خواب از بود هویدا کنم فک که زن پیر کار این با -

 که بودم تماشاش محو....بود سفید کامال دیگه االن که موهایی و...ای قهوه درشت چشمای...بود شده توصیف رمان

 ....کرد بهم گرمی سالم

 م....ا....سلـــ- -

 ....:میرفت فرو فکر به هویدا....پیمان حرفای با...داد توضیح رو ماجرا و کرد سالم پیمانم... زد لبخندی -

 !!اومدین؟؟ مسعود طرف از پس -

 ..!!دانشگاهی پروژه یه..اومدیم تحقیق مابرای...!! همینطوره گفت میشه- -

 ....بدنید میخواید چی دیگه...خوندید منو زندگی کتاب که شما...خب- -

 !!نمیدونم: گفتم و انداختم پایین سرمو -

 خیلی: گفت و اومد یاریم به پیمان...!! بدونم میخوام چی که نمیدونستم واقعا اما...کشیدم عمیقی نفس و -

 ...االنتون یزندگ و...هاتون بچه رمورد د....چیزا

 و ها بچه دنیا تو دلخوشیم تنها!! نیست قبل مثل روزام این روز حال: گفت و شد جمع اشک چشاش تو هویدا -

 !!! هامه نوه

 زد و...که دختری...دخترمه دیدن دنیا تو نیافتنیم دست آرزوی تنها و: گفت و بست اشکشو از لبریز چشمای -

 ...گریه زیر

 تو اشو چروکیده دستش...بود برانگیز تحسین واقعا اش بچه دادن دست از بعد یحت اش مادرانه احساسات -

 ...جدانشدنین چیز تا دو مثل مادر و فرزند: گفتم و فشردم دستم

 ...!!میدادم دلداریش و بودم کرده بغل اونو منم...افتاد آغوشم تو -

 ....نکنید گریه مادر- -

 ...نگفت چیزی و کرد نگاه بهم میکرد طلب حبتوم ازم که چشمایی با مادر اسم شندیدن با -

 ...بزنید حرف اتون دیگه های بچه از...خانم هویدا: گفت و کرد هویدا به روشو پیمان -
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 دوتا و نوه تا 3 حاضر حال در!! ....محسنه وکوچیکه اصغره بزرگم پسر...اصغر و محسن....دارم پسر دوتا- -

 هک دختر دوتا و اصغر پسر میشه که...حسن ام نوه بزرگترین!!! ببینم ادمودام نتونستم وقت هیچ ولی...دارم عروس

 بعد..!!...ندارم خودم از چیز هیچ اونها بدون وگرنه...میکشم نفس که اوناس خاطر به...اینان زندگیم!! محسنن دخترای

 ...حسن فوت از

 :داد ادامه و داد سر اهی رسید که اینجا به -

 واسه...برگردونه من و خونه به رو شوق و شور که داشت قصد همین برای....گرفتم یافسردگ من اصغر قول به -

 حالم دوباره من و نبود دائمی شادی امااین بود بهتر حالم منم...خونه تو آورد عروس یه که بود سال بچه خیلی همین

 با و شد باردار عروسم اینکه تا....نبود چاره راه یه دنبال در به در محسنم و اصغر...بود زهر مث برام زندگی...شد بد

 ....شد شیرین برام زنگیم تمام خونمون به ای دیگه حسن اومدن

 !!حسن؟؟- -

 باشنیدن منم...خب اما....گذاشت اش بچه رو باباشو اسم برگردونه شادی به منو اش بچه اینکه برای محسن- -

 به رو تهمینه شدم مجبور من سال 5 بعد...بگذریم.....کرد عوض اشو بچه اسم اصغر میشدمو اذیت خونه تو حسن اسم

 ....بسپارم تهران تو پولداری خانواده

 ...:شد ومانعش پرید حرفش وسط پیمان اما کنه گریه میخواست دوباره -

 ؟؟...جداشد ازتون که بود ساله 5 دخترتون پس -

 بیشتر سال چهار سه که حسن...نحس تا گرفته من از بود سخت هممون برای...بود سخت خیلی برام...بله- -

 سرش باال تهمینه..... شکست حسن سر که منمیره یادم از رو روزی اون وقت هیچ...بود تهمینه همبازی نداشت

 تهمینه از اش گونه بچه صدای وبا...میزد زار تهمینه اشکای بادیدن حسنم اونور از...میکرد گریه و بود وایساده

 ...نکنه گریه که میخواست

 ....داشتن همو هوای میکردنو کمک هم به خیلی االن میموندن هم کنار اگر حتما.....اومد لبامون به ای ندهخ -

 دیدینش؟؟ بازم تهمینه از جداشدنتون بعد- -

 و کرد وبیرون من خانواده پدر روز یه ولی میکرد تابی بی بدجور...رفتم پیشش باری سه دو اول روزای همون- -

 اینکه تا!! ندیدمش دیگه موقع اون از منم...!!....میشی تر وابسته بهش...میشه وابسته بهت...ینیشبب نداری حق:  گفت

 شماره که گفت بهم....داره برام خوشی خبر که گفت و زد زنگ بهم روز یه....رفت تهران به تحصیالتش برای حسن

 تماس باهاش و نکنم خطا پا از تدس برنگشته قزوین به که وقتی تا گرفت قول ازم و.کرده پیدا رو تهمینه

 از یا میشه آبروریزی اینکه..نداشت اهمیت برام حسنم حرفای..بیارم طاقت نتونستم....داد بهم رو شماره وقتی...نگیرم

 میپرسید هی....بود دیر اما بودم شده پشیمون کارم از شنیدم صداشو وقتی...برداشت....زدم زنگ بهش....چیزا این
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 مئنممط.....میفهمید اگر چون کیم که نگفتم بهش ولی...زدن حرف باهاش کردم شروع دلتنگیم تخلیه برای منم شما؟؟

 نفع هب این و...نمیفهمید منو منظور اونم... میرفتم اش صدقه قربون مدام...نمیخواستم اینو من و میریخت بهم زندگیش

 ....شد شاکی حسابی کردم کارو این فهمید حسن وقتی...کرد قطع روم رو گوشی مدتی بعد..!! بود من

 !!کردی؟؟ کارو این کی حدودا: داشت اهمیت برام خیلی داشتم که سوالی چون پریدم حرفش وسط -

  -!!پیش سال سه دو-

 ور عوض در و ندادم جوابی! خوبی؟؟ گفت و انداخت بهم نگاهی پیمان...میلرزید شدت به چون...گرفتم مبل به دستمو

 !!دارید؟؟ پیشتون االنم اشو شماره: گفتم هویدا به

 حسن خاطر به ولی بزنم زنگ بهش که میشم وسوسه اوقات بعضی....گذاشتم دفترم تو.... آره- -

 ...بده من به دفترو اون بیا احمد.....نمیزنم

 میگوش...گرفت سمتم به رو برگه هویدا...رفت بیرون اتاق واز داد هویدا به ای برگه.....نبود حسن پسر اون پس -

 ....نگیر ازش...نگیر...: خوندمش اختیار بی....داد اس

 چیزی همون میکرد؟؟ ثابت رو چی برگه اون مگه میخواست؟؟ چی جونم از ناشناس اون...بود بدتر حالم حاال -

 مامچش شدن باز...بستم چشمامو و بردم برگه سمت به رو میلرزید وضوح به که دستی!! میخوره؟؟ منو مخ داره االن که

 !!!منه شماره این: گفتم و کردم پیمان به رو...بود شده سر دستمو..!! همان زندگیم کلی تغییر و ماناه

 باور نمیتونستم....شد نزدیک بهم تعجب با هویدا.... قاپید دستم از رو برگه ترس با پیمان -

 هویدا....کردم گمش پیش ثانیه چند تا هک ای کلمه....مادر.....ماردمه روم روبه پیرزن که کنم باور نمیتونستم...نه...کنم

 !!من؟؟ تهمینه: گفت

 فک....بود شده پاچه دست پیمان...میرفت گیج بدجوری سرم...خورد هم به شدت به حالم حرف این با -

 مودست و بستم محکم چشامو....گرفتم پایین سرمو....بشیم مواجه واقعیت این با که بشه باعث سفر این نمیکرد

 یکس...بیار قند آب لیوان یه حسن: زد داد بود دخترش نگران که هویدا...بگیرم آروم بلکم.....هام قیقهش رو گذاشتم

 شک توش که صدایی با و دید اونو پیمان اما پایین سرم و بود بسته چشام چون نمیدیدم اونو من اما شد اتاق وارد

 !!رادین؟؟: گفت میزد فریاد

 شرمندگی با که دیدم رادینو!! چی؟؟...میترسیدم واقعیت با شدن مواجه از بازم..آوردم باال آرومی به سرمو -

 ...نمیکشید مخم دیگه!! خبره؟؟؟ چه اینجا وای.....بخور اینو: گفت و زد زانو جلوم

 کیه؟؟ رادین -

 !!کیه؟؟ واقعیم مادر -
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 !!بخوره هم به زندگیم نمیخوام من...نه -

 ...ندیدم رو چیزی و رفت سیاهی چشام...بودم افکارم گیج و کردممی نگاه رادین به ترس با که همونجور -

 

 

 دارم خش باصدای....میچرخید اتاق دور قرار بی که پیمان....و...قرص...سرم....بودم بیمارستان تو کردم باز که چشم

 ....اومد سمتم به سراسیمه....پیمان: زدم صداش

 خوبی؟؟...لبخندم...لبخند-

 دلم...نشستم تخت روی!! دارن زندگیم تو نقشی چه نمیدونستم که بودن دورم افرادی...بودن خوب اصال حالم...نه

 !!نگرانته خیلی مامانت: شد خیس پیمان جمله با اختیار بی چشمام....خیلی....بود پر خیلی

 .....ندارم هاتو گریه طاقت....میکنم خواهش...نکن گریه لبخندی؟؟؟-

 حاال...اما میکرد جان نوش محکمی سیلی...بودم عادی درحالت اگر....کرد نوازش اموموه و گرفت اش سینه تو به سرمو

 ...نه... ترحم....کنه محبت بهم واقعا که یکی محبت به...داشتم احتیاج یکی محبت به...میکرد فرق

 ...نکن گریه...لبخندم-

 ...کس هیچ....ندارم اعتماد کس هیچ به دیگه...نمیکنی درک منو تو پیمان-

 ...نکن گریه...هستی قوی دختر تو اما...میدونم...میکشی درد خیلی-

 پاک اشکامو اخم با و کردم جدا ازش خودمو...بخشید بهم ای العاده فوق نیرو حرفش این با....هستم قوی... دختر...من

 ....کردم

 هستم قوی دختر من-

 !!همینه:گفت و کرد تبسمی پیمان

 

 هک پیمان....گریه زیر زدم یهو...نبودم ام احمقانه کارای متوجه اصال....بود شده تانیدبس های بچه مثل حرکاتم من اما

 نمی هگری که من قوی خانم: گفت و کرد نوازش امو گونه...ببینه گریونمو صورت تا آورد پایین سرشو...بود کرده تعجب

 ...!!کنه

 ...گرفتم کام به زبون اما...ستغفراا ندارم؟؟ خبر خودم تو خانم شدم کی من مرتیکه آخه بگم میخواستم

 !!کنی؟؟ کار چی میخوای حاال-
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 چیو؟؟-

 رو؟؟ قضییه بگی بابات و مامان به میخوای-

 .....!!واقعا من ینی-

 وقتی و ببندم چشامو میخواست دلم....بشه تموم قراره و بوده خواب همش میکردم فکر شاید...گریه زیر زدم دوباره

 و. ..داداشم..بابام..مامانم...باشه خودش سرجای چی همه...باشم کشیده دراز آرامش با مخود تخت روی کردم بازشون

 به چی همه که میخواستم خدا از اشکم قطره هر با..میریختم اشک پیمان های صدقه قربون به توجه بی...رادین حتی

 ......:شد سیخ تنم موهای تمام پیمان حرف این با!!...شه تموم خوبی و خیر

 یستین مادرت و پدر واقعی ی بچه تو بگه بیاد یکی اگر گفتی!! گفتی؟؟ چی بهم رستوران تو دیروز یادته ندیلبخ-

 !!نمیکنی ترکشون وقت هیچ

 !! انداختم بهش نگاهی خیسم باچشمای

 .....اما میگی راس تو-

 !!شی؟؟ جدا بابات و مامان از میخوای نکنه!! عزیزم نداره اما-

 !!نیستن من مال وناا مارد؟؟؟ پدر کدوم-

 ...هویدا نه کردن بزرگ رو تو اونا...دارن حق گردنت بر واقعی مادر و پدر تا 122 اندازه به اونا...لبخند نزن حرفو این-

 !!کنم؟؟ کار چی میگی-

 جااحتی مشاور یه به...بود شده مشکل خیلی برام گیری تصمیم..!! کنم کار چی باید نمیدونستم...میداد ارور هی مخم

 ...داشتم

 ...کنی کار چی که میگیری تصمیم بعدا...بپذیری واقعیتو این خودت باید تو فعال-

 زاین ا موزندگی که بگیرم تصمیمی عجله با بود ممکن..میکردم عجله نباید میگفت راس اون...نذاشت گفتن برای حرفی

 مامانم تنها میشد بد حالم که همیشه مثل..بگم چیرو همه بهش و بزنم زنگ مادرم به داشتم دوست!!...کنه بدتر

 حسو این حاال تا...باشه درمانمم نمیتونست پس...بود مادرم من اصلی درد بار این اما...کنه آرومم میتونست

 حتی..نداشتم کسو هیچ حوصله ولی شد اتاق وارد کسی...بود کرده هنگ کامال و..میکشید تیر سرم..نداشتم

 :کرد پر اتاقو رادین صدای اما گذشت دقیقه چند نمیدونم چرخیدمی دورم پروانه مثل که...پیمان

 ...دارم کارت لبخند

 ...!!بگو: گفتم بود بسته چشام که همونجور
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 !! رفته؟؟ کجا پیمان پس...شنیدم قدماشو صدای

 ...کن نگاه بهم و تخت رو بشین-

 ...بود تخت این روی من خوابیدن حرفاش از نکردن اطاعت نتیجه...کردم اطاعت حرفش از

 ....میشنوم-

 !!اولش اول از...بدم توضیح رو چی همه برات بذار-

 !!میکرد سنگینی دلم رو حرفاش..میچرخید اتاق دور دورتا...نمیکرد نگاه بهم اما میزد حرف

 ..کردم عوض اسممو گفت مامانت که همونجور اما...اینه ام شناسنامه توی اسم..هستم حسن من-

 !!!بکش درد حاال....بکش حاال...اومدی سفر این به کردی غلط تو که بفهمونه بهم رفاشباح داشت قصد انگار

 جای به من....هرشب...میگفت تو از برام شب هر...تو مامان میشه که بزرگم مامان...صبوری رادین....رادین شدم و-

 کهبااین...تو...میگفت رو تو قصه برام من بزرگ مامان...بگن قصه براشون بزرگاشون مامان دیگه های بچه مثل اینکه

 قول به...بودی بامن نفس هر تو..کردم تجسم رو تو خودم برای هویدا توصیفای با اما نداشتم یاد به ازت چیزی

 النا من تهمینه نمیدونستم اما..کردم حک اسمتو قلبم رو...کردم باور اینو منم..بودیم شده ساخته هم برای ما...مامانت

 رو داغت..!! شدی جدا ازمون که بود سالت 5 فقط تو آخه..میکرد تعریف ازت زیادی هویدا شاید یدونمنم...لبخند شده

 اما...بیارم بیرون دشمن دست از راپنزلمو و بیام سوار اسب شاهزاده مثل که دادم قول خودم به...بود مونده دلم

 !!نبوده من منتظر اصال راپنزل که نمیدونستم

 ...:کردم باز زبون

 !!میدونستم؟؟ باید کجا از من

 تهران به لتحصی برای وقتی..!!...نبودی من منتظر تو...گفتم حقیقتو منم: گفت و گرفت باال تسلیم عالمت به دستاشو

 پیدات گشتن دوسال بعد اینکه تا... بود شده حک قلبم تو بزرگم مادر های قصه...گشتم دنبالت در به در..اومدم

 سایه به سایه میرفتی هرجا...کردن تعقیبت بود شده کارم روزا اون تو...میگفت مامانت که بودی همونجوری...کردم

 زنگ بهت و نکنه کاری خواستم ازش ولی دادم مامانت به آوردم گیر دانشگاتون از که اتو شماره..بودم دنبالت

 و خوبی به قضیه این و نشد یرتدستگ چیزی تو شکر رو خدا حاال...نیاورد طاقت دلش و بود مادر اونم باالخره...نزنه

 خواب تو هرشب سالگی 2 از که دختری...کنم تحمل نمیتونستم رو ازت دوری دیگه سال چند بعد...شد تموم خوشی

 و..چسپوندم بهش خودمو...دارین وآمد رفت امیر با فهمیدم وقتی!! میگذشتم ازش من بودو چشام جلوی میدیدمش

 رویاهام تو دیگه...زدم حرف باهات نزدیک از که بود موقع اون...اومدم منم شهربازی بریم خواستیم که روز اون

 نزدیک هرچی اما...شدم تر نزدیک بهت هی...بود چشام جلوی...من گمشده عمه...چشام جلوی..واقعیت تو...نبودی

 ...بودی ای دیگه دختر یه من رویاهای توی تو...میشم دور ازت دارم میکردم احساس میشدم
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 ...!!نیست من تقصیر این...ساختی دختر تواون: مزد داد

 ...باشی اینا از بهتر خیلی تو میکردم فک...منه تقصیر آره -

 ؟؟...بود جوری چه دختر اون مگه...بودم جوری چه من مگه میگفت؟ چی رادین -

 !!ندارم کم هیچی تو تهمینه از من....رادین ببین- -

 ... تو اما بود فرشته تهمینه - -

 !!هان؟؟!! شیطانم؟؟!! چی؟؟ من- -

 ...نیست این منظورم...نه- -

 !!پستی خیلی:  گفتم و وایسادم روش به رو..کردم جدا خودم از عصبانیت با سرممو...شدم بلند تخت روی از -

 دوسش که کسی نبینم تا...بستم چشامو منم... بزنه بهم سیلی که آورد باال دستشو....دوید صورتش توی خون -

 !!قاپید هوا تو دستشو پیمان اما!! میاره سرم بالیی چه دارم

 !!بیرون گمشو برو: زد فریاد پیمان که شدم خیره هردوشون به ترس با -

 ...پیمان- -

 ...نزن حرف تو- -

 !!بستم دهنمو خشمگینش صدای شنیدن با -

 ...!!هستی راهی سر بچه هی اینکه برای فقط!! بود ترحم بهت حسم همه:  گفت و انداخت بهم نگاهی رادین -

 لب زیر و...نشستم زمین روی...بود همراه اتاق از رادین رفتن با که آورد هجوم چشمام به اشک ناخواسته -

 که شدم متوجه هم بسته چشمای با اما...بستم خیسمو چشمای..!!راهی سر بچه یه!! راهی سر بچه یه: کردم تکرار

 !!باش آروم: تگف و گرفت دستمو....نشست کنارم پیمان

 متنفر رادین از....نداشت خارجی وجود دیگه پیش روز چند آروم دختر...نبود توانم در دیگه شدن آروم -

 نمیکردم فک.....جوگندمیش موهای از..نازش خاکستری چشای از..حرفاش از...هاش اس از ترحمش حس از..بودم

 ...برگشتم تختم به دوباره رادین کمک با...!!وقت هیچ!! بشه تموم جوری این زندگیم داستان

 ...میکنم خواهش!! امون خونه برم میخوام- -

 ..وقتش به اونم..باشه- -

 ...االن همین..وقتشه االن پیمان- -
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 !!ببینتت میخواد ویدا ه:گفت تو انداخ پایین سرشو نکرد توجهی حرفم به -

 ...نه...نه- -

 ...گذاشت ام شون رو سنگینی بار و...شد داخل هویدا..نداشت ای فایده اما -

 ودب صورتم رو که دستشو...میکرد بدتر حالمو صورتم با دستش برخورد....پاک اشکامو و کرد نوازش او گونه -

 ....:ببینم رو دلشکستگیش نمیخواستم چون بستم چشمامو و گرفتم

 ...بمونم اینجا این از بیشتر نمیتونم من....ولی متاسفم صبوری خانم -

 ...دخترم- -

 ...شد تموم سنگین برام حرفش -

 ...ناتنی چند هر!! ناتنیمه مادر حق کلمه این....نیست شما بریا دخترم کلمه اما درست شمام دختر من- -

 ....کن تمومش لبخند:  گفت خشونت با پیمان -

 به و شدم بلند...بود سخت برام تحملش..میخواستم همینو منم و...رفت بیرون اتاق از شکسته دل هویدا -

 ....کنم تنم مانتمو میخوام بیرون برو: گفتم پیمان

 ...باشه- -

! !برگردم که گرفت قول ازم واما...کردم هویدا با سردی خداحافظی...برگردم خونه به سریعتر هرچه میخواستم -

 سری تاسف روی از و زدم پوزخندی...رسیدم که رادین به!! ....نه؟ یا کنم عمل قول این به میتونم نمیدونستم من اما

 ...!!دادم تکون

 هزار االن تا ظهر از...بودن منتظرم نفری چن که جایی تهران!!...شدیم تهران راهی و کردم جم وسایلمو....رفتیم هتل به

 بغل آیینه به چشمم یهو!!....کنم؟؟ رفتار باهاشون جوری چه حاال باید نمیدونستم که اونایی..داشتم اونا از میسکال تا

 یا!! لبخنده؟؟ اون....خسته و روح بی دختر یه!! کیه؟؟ دختر اون..افتاد بود روش دختر یه عکس که

 :کرد بلند آهنگو همین برای کنه شاد بیروحو دختر اون که خواست پیمان!!.......تهمینه؟؟

 ...میمیری من واسه میگفتی دروغ همیشه

 ...میری داری که تو نبودی عاشقم بگو

 ...داری دوس منو که دروغه همش خدا به

 ....میذاری پا اینجوری من قلب روی که تو
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 روز چند لبخندای منقش حاال که بود شده اشکایی ریختن باعث که زد دلم به چنگی پاشایی مرتضی سوزناک صدای

 نهگو روی اشکم...شد قطع اهنگ...ایستاد ماشین....نمیخوردن جم لبام روی از که لبخندایی...یمیکردن باز پیشمو

 ....باش قوی:  گفت و اداخت نگاهی بهم.....کردم پیمان ربه سرمو...شد متوقف

 !!میکنم خودمو سعی-

 شدم متوجه دفعه یک ولی نداشتم توجهی مسیر به بودمو خودم حال تو موقع اون تا....انداخت راه به ماشینو دوباره

 داریم بودم مطمئن....گرفتم دلشوره یهو..!!..کرد پیاده منو صبح راننده که هستیم خاکی جاده همون توی که

 !!!خونمون وببر من: زدم داد کوبیدو داشبرد رو محکم پس هویدا خونه برمیگردیم

 !!بره پیش خوب چی همه بذار....باش آروم لبخند-

 !!میشه؟؟ خوب چی هم خونه اون به من برگشتن با-

 ..باش داشته تحمل آره -زد داد من مث اونم

 ....خودمون خونه ببر منو...نمیذارم خونه اون تو پامو من پیمان-

 ....منتظرتن بابات و مامان...نکن شلوغش میکنم خواهش لبخند -

 .....ریخت داغ آتش شعله روی سرد آبی انگار حرف این با

 چی؟؟: پرسیدم و شد آروم صدام

 تورو فتگ اونم گفتم بهش رو قضییه وبرداشتم گوشیت از باباتو شماره بودی بیمارستان تو وقتی...شنیدی درس...آره-

 ...بشه مشخص چی همه تا میاداونجا سراسیمه گفت و گرف آدرس ازم..هویدا خونه ببرم

 ...راهیم سر بچه یه من...پیمان مشخصه چی همه – بود آروم صدام هنوز

 !!نزن حرف طوری این میکنم خواهش!! مضخرفیه؟؟ حرف چه این-

 دچن تا....شدم خونه وارد میلم خالف بر!! متحرک روح مثل بودم شده...کرد پیاده منو...نداشتم زدنم حرف فرصت دیگه

 !! بود گذشته حرفا این از کارم.....!! حاال اما کرد شادم و داد روحیه خیلی بهم دیدم باغو این که پیش ساعت

 به و کشید موهاش تو دستی هم رادین...شد خیره بهم میزد فوران توش از عشق که چشمایی با هویدا شدم که داخل

 !!....کرد نگاه ای دیگه سمت

 دلم....سریع خیلی...بریم باهم تا بیاد مامنم که بودم منتظر...انداختم وپایین وسرم نشستم هویدا روبهرویی مبل روی

 من و اشتنذ رادین اما..بیوفته جا برام واقعیت این و بکذره زمان تا کنم سکوت میخواست دلم...بزنم حرف نمیخواست

 :کرد وادار حرف وبه
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 ...لبخند بودم داده هشدار بهت

 : گفتم و دوختم بهش داشتنو تنفر رادین دیدن از حاال که چشمایی

 !!کنم؟؟ تشکر باید االن

 ....اینکه خاطر به اینجام من-

 :گفتم و شدم بلند جام از... پریدم حرفش وسط پس...کنه کوچیکم نمیذارم دیگه...کنه توهین نمیذارم دیگه

 !!هان؟؟!! نیستم؟؟ تو رویایی تهمینه من بگی که اینجایی این برای تو

 :میرفت باالتر صدام همینجور

 هک دختری اون من درسته...کنم روشن برات چیزو همه بذار رادین چیه میدونی!! نیستی؟؟ من فرشته اون تو بگی که

 !!کنم تحمل رو دروغگو پسر یه که مندار ای عالقه چون مباشم ندار دوستم و...نیستم میکنی فک

 و دست دختر به ای عالقه منم: گفت و ایستاد ام سینه به سینه اومد سمتم به پس نداشت منو حرفای تحمل رادینم

 !!ندارم تو مث پاچلفتی

 :زد داد هویدا که کنم باز دهن اومدم

 ...بشینید رادین..لبخند

 ..!!جون عزیز اما -رادین

 ...گفتم بشین-

 سیاهی چشمام جلوی پیچید گوشم تو که در زنگ صدای...شدم روبهروم ی آینده منتظر و نشستم هویدا حتراما به

 با منم...شدن بلند جاشون از همه....شدن خونه داخل!!ناپدریم؟؟ و نامادری با!! بشم؟؟ مواجه کی با بود قرار...رفت

 ....بودم کرده ماخ و بود پایین سرم اما کردم کارو این ای ثانیه چند تاخیر

 

  بود اشک خیس چشاش....انداختم نگاهی بهش...کرد بلند سرمو و گذاشت ام چونه روی دستشو مادرم

 !!منی؟؟ دختر تو!! تویی؟؟ لبخند-

 ....شما نه خانمم این دختر صبوری تهمینه من.....منفیه سوالتون هردوتا جواب-

 روی دستمو....شدم رو به رو محکمی سیلی با برگردوندم مامانم فطر به جسارت وبا سرم تا....کردم اشاره هویدا به و

 ....االن اما بودم نخورده کتک ازش حاال تا....گذاشتم بود سرخ نامادریم سیلی زور به که ام گونه
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 !!لبخند بکش خجالت:  گفت من به رو و کرد دور من از قرارشو بی خانم خداوندی آقای

 !!اینجا؟؟ اومدید چی برای: گفتم و گرفتم پایین سرمو

 ...بشه روشن چیز همه تا اومدیم-

 نیستم شماها دختر من که واضحه آیینه مثل...روشنه چیز همه-

 ....تری عزیز برام خودمونم بچه از تو اما -خداوندی خانم

 :دادم تکون خشکمو لبهای...آورد هجوم چشمام به اشک

 ...!!گفتید دروغ من به سال 05...گفتید دروغ من به شما

 ...لبخند بود خودت خاطر به همش-

 !!میکنید تظاهر که اونیم از تر پیر سال 5 من.....نگفتید بهم سنمم حتی-

 .....من لبخند-

 ایه کینه چه این: وگفت رفت هم تو اخماش...رفتم عقب من اما بکشه آغوش در منو خواست و اومد سمتم به نامادریم

 !!لبخند؟؟

 !!...ساله 05 راز یه کینه-

 پدر....کشیدم تر جلو روسریمو ولی نبود خودم دست...شد پذیرایی وارد بود احمد اسمش که پسر اون همراه پدرام

 :  گفت و کوبوند میز روی دستشو سابقم

 !!تره؟؟ نامحرم بهت هم گسر دوتا این از پدرام!! لبخند؟؟ وضعشه چه این

 ...شنیدم دروغ من! !نیستا کم...عمر یه...کنید گوش....عمر یه...عمر یه-

 ....کنم صحبت اونا جلوی اینجوری بخوام که نمیشد باورم خودمم

 ....بود ای خفه جو...نگفت چیزی و کشید موهاش توی دستی نبود جالب اصال حالش که پدرام

 میخوای االن ینی...کردم مادری برات واقعیت مادر از بهتر!! گذاشتیم؟؟ کم برات مگه عمر یه این توی – سابقم مادر

 !!نیستم؟؟ مادرت دیگه من که بگی

 ...:بردم پناه مادرم اغوش وبه دادم دست از اشکامو کنترل مادرم باحرفای

 !!!میمونه مادرم همیشه....من مامان
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 !!میمونه لباش روی لبخند همیشه....من لبخند:  گفت و چسپوند خودش به بیشتر منو

 ادرم بترین اون....اما....باشم ینمده بیرون اون شکم از شادی....دنیا مادر ینبهتر....زدم بهش لبخندی و آوردم باال سرمو

 ...دنیاس

 !!چی؟؟ پس بابات:  گفت و کرد خندونم چشمای به نگاهی...کرد جدا مادرم واز من و اومد ما سمت به پدرم

 !!!من بابایی: گفتم و م فشرد بهش خودمو

 جاده تو دوباره کرده پیداش سال 05 بعد که دختری ببینه نمیتونست...شد خارج پذیرایی از بود گریه غرق که هویدا

 شده جدا ازش مدت این تو که داشت احتیاج ای دخترانه محبت مبه اون شاید....بده دستش از و بشه گم زندگیش

 ...بود

 چن باما:  گفت و اومد جلو نداشتم دیدنشو طاقت اون بدون وقت هیچ که تبسمی همون... گیش همیشه تبسم با پدرام

 !!خواهری؟؟؟؟ چندی

 .....بردم هجوم سمتش به

 !!تری محرم بهم مردی هر از!!! منی خوب داداش تو-

 و داد جرئت خودش به پیمان پس بود شده عوض جومون....میکردن نگاه رو همدیگه ها نوخودی مثل پیمان و رادین

 !!چی؟؟ من پس:  گفت

 که پست دروغگو یه!! چی؟؟ رادین...نذاشت تنهام سختی تو که.بود خوب حامی یه اون....پیمان!! خنده زیر زدیم همه

 !!ندم نسبت آشغالی هر به رو عشق کلمه و!! نکنم اعتماد هرکسی به داد یاد بهم

 :گفت و فشرد گرمی وبه دستم مادرم

 ...داره احتیاج تو به ما مثل اونم....مادرت پیش برو

 چهه بودمک متوجه کامال...بود بسته چشماشو و بود کشیده دراز تخت روی...تمرف اتاقش به و دادم تحویلش لبخندی

 !!بود دنیا های حس بدترین از یکی بدی دست از رو داری دوسشون که بعضیا اینکه ترس...میکشه زجری

 :  گفت و کرد باز چشماشو...گرفتم دستم تو دستشو..زدم زانو تختش کنار

 !!میکنم بعدم به این از کردم زندگی تو بدون االن تا....نیستی من به لقمتع تو...برو..من تهمینه..دخترم

 بودی تهنا االن تا که قدر هرچه....کنی تنهایی احساس نمیذارم دیگه!!...میزنی؟؟ که حرفیه چه این مامانی-

 !!طوره؟؟ چه تهران بریم باهم بیا اصن....بسته

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 دور که راحتم...همین..سربزنی بهم که میخوام ازت فقط....!!! مادر هبهتر هواش آبو اینجا..دارم دوس قزوینو من...نه-

 ...نیس

 ...حتما!! میکنم عمل بهش حتما....اینه مادرم خواسته اگه-

 ...زدم لبخند و بوسیدم دستشو منم گذاشت دستم رو دستشو

 هکن مث دیگه...نمیخوره جم کنارت از...کردی پیدا دخترتو دیگه!!...بزنم سر بهت بیامو بعدم هفته آخر میدم قول-

 ...بهت چسپیده

 منم...میکردن خداحافظی باهم داشتن همه شدم خارج که هویدا اتاق از.....کشید رآغوش د منو و کرد شیرین خنده

 .....کنم خداحافظی گیمان از تا رفتم جلو

 !!دادی تحویلمون سالم و صحیح دخترمونو اینکه از ممنون....خان پیمان -پدرم

 و دمش خارج در از!! کردم تشکر و خداحافظی پیمان از گرمی با نکردمو توجه اما یانه بود تیکه حرفش این نستمنمیدو

 ....داشت قصد اون اما....بزنم حرف رادین با نداشتم قصدم

 و بودن هویدا با خدافظی حال در پرد و مادر...بودم شده متوجه نگاهشو سنگینی و میبستم کتونیمو بند داشتم

 :پرسید و کرد استفاده فرصت از وپس مانبود به اسشونحو

 !!نه؟؟ میاد بدت ازم

 ...!!شدت به: گفتم میزد داد توش نفرت که بالحنی و ایستادم اش سینه به سینه بستم که بندمو

 ...متاسفم: گفت لب زیر و برگردوند ازم روشو کالفگی با

 .... چون خودم برای ولی همینطور منم-

 ....بدم ادامه حرفمو نتونستم

 !!لبخند؟؟ بریم-

 ... بله-

 کونت براش سرمو و انداختم پیمان به گرمی نگاه میرفتم عقب عقب که همونجور....گرفتم فاصله ازش و زدم پوزخندی

 ..بیاد در حالت این از زندگیم خواستم خدا از وجودم باتمام و....کشیدم عمیقی نفس....شدم ماشین سوار...دادم
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 ....کرد تغییر کلی به زندگیم اون از بعد....میگذره لحظه اون از ماهی چند

 ازشون منو بیاد یایکی برم در دستشون از ممکنه میکردن فک شاید....میکردن توجه بهم بیشتر پدرم و مادر

 زنگ بهش هرروز و برم پیشش رو ها تعطیلی بیشتر دممیکر سعی بودم داده قول هویدا به که همونطور....بگیره

 مثبت جوابش مطمئنا ولی...خواست وقت ازمون اونم و رفتیم آریایی خانم خواستگاری به بعد هفته چند.....میزدم

 :بگم براتون الیا از بذارید!!!!....آفتاب پنجه مث دارم داداش بخواد دلش هم خیلی...بود

 مث هم امیر عاشقی قصه!!! بهتره خیلی االن حالش.... خب ولی بود خورده اطفیع شکست مقداری یه که درسته

 با نم تلخ خاطرات یاداوری بگذریم...اینکه برای...بشه نزدیک مادوتا به که بود خواسته ازش رادین...بود دروغی رادین

 ...خالصه.....نداره سودی شماها برای رادین

 هم کنار فقط!!! ها نکنید بد فکرای وخ یه اوا......پیمان کنار من...دریابیم رو حال زمان و بگذریم گذشته زمان از

 بریمو ماهم و بزنه صدامون دانشگاس اجتماعات سالن توی که سن باالی از فخری استاد منتظریم و نشستیم

 ...باالخره و...میمیرم استرس از دارم...ومن...بدیم کنفرانسمونو

 

 .....مهاجر آقای و خداوندی خانم

 ساله 05 راز درمورد تا بودم باال اون من حاال...رفتم سن سمت به نم لرزو باپاهای....شد بلند کف و جیغ و سوت صدای

 بالبخند... کنم پیدا بودو نشسته عقب اون که مامانم تا چرخوندم چش...بود دشواری کار این و!! بزنم حرف ام

 سالن ته به صدامون بودو زیاد واقعا جمعیت....کردن وصل میکروفون هردومون برای...داد بهم آرامش همیشگیش

 ...کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس....همه و همه..بود کرده دعوت دانشجوهاشو تمام فخاری خانم..!! نمیرسید

 ....خدا نام به

 رقم برام پیش سال 05 که سرنوشتی!!کشونده اینجا منو سرنوشتم چون اینجام من...هستم خداوندی لبخند من

 ....خورد

 ...هستش رمان این شخصیتای از یکی عطایی مسعود از اثری زندگی درخت: دادم ادامه و زدم لبخندی

 واما کنیم تعریف باجزئیات ولی خالصه صورت به رو رمان داستان که کردیم سعی پیمان و من دقیقه 45 حدود

 ....درآخر

 ...من واقعی مادر...جز.....جز نیست کسی هویدا -
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 ...بودن شده خیره بهم ترحم با ها بعضی باشک ها بعضی انداختم نگاهی حاضر افراد هب

 مواجه سالن به رادین ورود با که آوردم باال سرمو....کردن زدن کف به شروع همه...انداختم پایین سرمو و زدم لبخندی

 ازم تا نداد اس یه حتی ماه چن این توی...نمیفهمیدم شو معنی من و....میکرد نگاه بهم خاصی محبت با....شدم

 ....نشست الیا کنار و برگردوند ازم سرشو!!! کنه عذرخواهی

 به رو نمیرسید صدا به صدا که شلوغی اون تو و درآوردم میکروفونو...بود بلند چیزا جور این و جیغ دستو صدای هنوز

 :  گفتم پیمان

 بکنم اش برآورده میتونم من که داری ای خواسته اگر!...!ممنون چیز همه برای!!...کردی کمک خیلی من به تو پیمان

 !!میدم انجام منت بادیده...بخواه ازم

 :کرد طلب ای مقدمه هیچ بدون درخواستشو پیمان که میرفت آرامش به سالن کم کم

 !!میکنی؟؟ ازدواج من با

 ....بودم بهت توی.....دادم قورت آبدهنمو

!! !مثبته حتما من جواب میکرد فکر چون شاید...شنیدن صداشو همه و....بود نکرده قطع قصد از میکروفونشو پیمان

 ...دادم قورت آبدهنمو دوباره...کردم بود زده شگفت آدمای از پر که صندلیایی به رو سرمو

 ....بود شده خیره بهم محبت با که کردم نگاه مادرم به اول

 ...نبود نگاهش تو تعجبی هیچ که کنارش پدرم بعد

 !!میرسوند بهم بودنشو حامی دوباره چشاش که....پدرام

 ...بود خیره بهم عجیبی شوق با...الیا

 ...همیشگی خیالی بی و نفس به اعتماد...رادین

 : گفتم آروم و بستم چشمامو....اما..بشکونم دلشو نمیخوستم!!.....داشتم؟؟ احساسی چه!! چی؟؟ من اما

 

 

 ...متاسفم

 میخواد...میاد دنبالم داره بودم مطمئن...گرفتم فاصله دانشگاه از سریع....کشید آهی سالن تمام من حرف این با

 ...میزد صدام که بود رادین صدای این....اما کنه متقاعدم
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 دست دختر خواستگاری به وقت هیچ اون چون ندم رد جواب بهش اون خاطر به...بگه میخواست اون شاید.....برگشتم

 ...نداشت من به ربطی هیچ رادین حرفای...اام...نمیاد من مث پاچلفتی و

 

 ...بگید چیزی خانم الیا به من طرف از میخواستم...اما...نیس جاش االن میدونم-

 

 !!خواستگاریشون؟؟؟ بیام میتونم ببینم..میخواستم..مندم عالقه ایشون به....من... راستش...من-

 :گفت که بودم پایینم لب ییدنجو حال در....کردم مشت دستامو!!...میگفت؟؟؟ چی داش این

 ...من...من ببخشید

 

 ....نزن حرف فقط...!! نزن حرف-

 ....گذاشتم هام شقیقه رو دستمو میشد بد حالم که معمول طبق و بستم چشامو

 ...!!کنم کمکت بذار-

 

 ...کمکه بهترین برام نزدنت حرف.....نزن دس من به-

 ...!!نمیداد امون بهم اشکام...... دویدن به کردم شرو.....نبینه اشکامو تا برگشتم ای دیگه سمت به

 میکرد فک مادرم....میداد حق بهم روانشناسم میشد که صالحی خانم و....بودم شده زودرنج خیلی مدت این تو

 مکایک خاطر به فقط ایستادم سرپا االن اگر....نداشتم مخالفتی منم...میبرد روانشناس وپیش من و گرفتم افسردگی

 !!!صالحیه خانم

 معجون یه و...میرم خیابون اونور فروشی آبمیوه سمت به!!....چنده؟؟ ساعت....کجام نمیدونم...بودم کرده کم سرعتم از

 3 تا 1 ساعت از ینی....بود 3 ساعت....میندازم نگاهی گوشیم به و میشینم صندلی رو!!....میدم سفارش خودم برای

 ....الیا تا 51......و....و رادین یکی...پیمان تا 7...بابا تا 2...مامان از میسکال تا 5...میزدم پرسه خیابون تو داشتم

 دمز زنگ رادین و پیمان جز به همشون به کرد تقویتم حسابی که معجونم خوردن از بعد و نشست لبام رو خنده دوباره

 !!!!برگشتم خونه به و.......آن در نگرانی از تا
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 ...!!مهاجــــر......ر ش...نــــــ.....نشر....مهرپویان نشر...مبترکران نشر

 نمیاشگاه.....میکردن غرغر لب زیر هم ها بعضی...میشدن رد و میزدم طعنه بهم مردم...شدم خیره بهش ای دقیقه چند

 ....بینشه فرق کلی...پارسال... امسال...دیگه آره...بود تر شلوف خیلی پارسال از کتاب

 ور روبه عجیبی متن با یهو که...!! شدم غرفه وارد ناخواسته و زدم بود ه افتاد مدت این تو که اتفاقایی به پوزخندی

 ....من خدای....شدم

 :بود شده نوشته درشت روش که متنی با گندگی چه به بنر یه

 .....م - پیمان از اثری.....قرمز لبخند رمان

 ازدواج تقاضا ازم که روز اون بعد....نداشت ای فایده دلسوزی این اما...میسوخت براش دلم...شد جمع چشام تو اشک

 چرا بگم بهش نخواد ازم و نده اس بهم که نبود روزی!!! ندیدمش م بار یه حتی و...کردم جدا ازش کالسامو تمام کرد

 جواب خودمم هنوز چون...نمیدادم جواب بهش من ولی!! شده؟؟ گناهی چه مرتکب مگه! میکنم؟؟ باهاش کارو این

 مدستا تو میزدو حرف بود شده سرکوب که پاکی عشق از که رمانایی از یکی و....دادم سر آهی!! نمیدونستم سواالشو

 !!گرفتم

 :خوندم پشتشو

 

  میدانست هم عکاس

 ....است درد پر هایم لحظه

 کرد وصله را لبخند

 ...ناصری حسین

 

 رمزق لباشو باقلمو داشت که سیاه صورت با بود پسری عکس...کردم نگاهی بود قرمز و سیاه که رمان زیبای جلد به

 ...کردم باز کتابو و کشیدم آه دوباره!!....میخندید و میکرد

 

 122 صفحه
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 ....برگرد....داره هواتو دلم هنوز من اما نمیدونم میگذره نحس روزای اون از روز چند....لبخندم

 

  ام شیشه پشت هنوز من رفتی که ساله هزار

 پیشم جامونده عطرش برده باد موهاتو

 ناآرومم تو بی نیست خوش و خوب روزم و حال

 .......میشم نگرانت افتم می که یادت به

 

 

 152 صفحه

 

 ....برگرد...میزنم یخ دارم تو آغوش گرمای بدون....شهر این زمستونی سرد هوای توی

 

 بده حالم افتادیم هم زا دور زده یخ دستام سرده هوا

 

 گرفته منو جای یکی االن تا یعنی گرفته دلم سرده هوا

 

 هست هم با عاشقا میبینم پنجره پشت از

 

 نشستن هم کنار یا گرفتن همو دست یا

 

 هم از دور افسوس هم بی ما افسوس

 

 غم و درد فقط شده ما نصیب
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 میبارم و میشم ابر میارم یادم به رو تو

 

 ....رگشتب سمتم به بود من به پشتش االن تا که پسری.....داد صدایی که بستم محکم کتابو پس شتمندا طاقت دیگه

 ...شدم سرازیر سمتش به و زدم عمیقی لبخندی....!! میکردیم نگاه هم به بامحبت هردو

  بود التماس و خواهش از پر لحنم

 ....پیمان–

 

 !!رگشتی؟؟ب باالخره!! برگشتی؟؟...من لبخند.....پیمان جان-

 

 !!کنی؟؟ امضاش برام میشه....جلوش گرفتم کتابو و....کردم پاک امو گونه روی اشک

 ...کرد امضا بود دستش تو که مدادی با کتابو اونم و.. خندیدیم هم با

 دارم برایت را لبخندها ترین قرمز آروزی هستی باهرکه و هستی که هرجا من لبخند: مینوشت داشت که همونجور

 ....هاجرم پیمان

 ....میبخشی منو:  گفتم بهش رو

 !!بخشیدمت گذاشتی تنهام که لحظه اون از: گفت و کرد تر لباشو و شد خیره بهم ناراحتی با

 

 ....بودم غمگین روزاش ن او تمام اندازه به منم حاال

 

 !!! کردم بدی بهت من ولی خوبی خیلی تو-

 !!طوره؟؟ چه هویدا!! میکنی؟؟ کارا چی...بگو حال از....پره خیلی ازش دلم...نزن حرف گذشته درمورد دیگه-

 ....شد جاری چشام از اشکی و....بستم چشامو....انداخت دلم به آتیشی حرفش این با انگار

 

 !!خوبه؟؟ رادین..اصال کن ولش..نمیکردم فکر متاسفم...اوه-پیمان

 ...دادم جوابشو من پس!!! میکنه ام دیوونه داره باحرفاش که نمیدونست اون

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر ک - الهه|  قرمز لبخند  دانلود نگاه سایت
 

 

 !!!عسله ماه االنم....کرده ازدواج که میشه ماهی چن آره-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 !!کی؟؟ با

 :کرد کپ عروس اسم شنیدن با

 ....الیا

 :گفت و نیاورد کم اما افتاد پته تته به

 !!زدی؟؟ هم به باهاش اتو رابطه

 ...نمیخوام شوهرش برای واون من...موند خواهد دوستم و دوستمه اون!!..چی؟؟ برای...نه -

 ....سال یه این...من خدای-

 

 ...:کردم تکمیلش من ولی نداد ادامه حرفشو

 ...!!بود نحسی سال

 ...رفتیم ماشینش سمت به پدرش با خداحافظی از بعد...کرد دعوت شاپ کافی به منو اون و زدیم هم به لبخندی

 

 وحالم الیا با رادین بودن تصور...پوفـــ....رادین های اس...میرف رژه چشام جلوی خاطراتم نشستم ماشین توی وقتی

 !!مامیدوار....بشه خوشبخت هم شاید نمیدونم....داد خریت این به تن اما میدونست چیزو همه الیا اینکه با....ممیزد ه به

 

.... 

 

 خودش افکار تو اما ردمیک نگاه منو چشماش....شدم خیره پیمان به و نشستم شاپ کافی نرم و گرم های صندلی روی

 ....دادم تکون صورتش جلوی دستمو...!!....بود غرق

 !!میخوری؟؟ چی-
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 ....لطفا فندق کاپوچینو برای: گفتم گارسون به رو

 ...آقا چی شما -گارسون

 !!شکالتی کیک یه اضافه به....همینطور منم-

 

 ....شدیم خیره هم به دوباره

 

 !!خبر؟؟؟ چه دیگه-

 ....جز چیزی سال یه تواین! اشه؟؟ب خبر چه قراره-

 :پرید حرفم وسط

 ....نکن ناشکری لبخند-

 ....نشکوندمش م که قلبی...پاک خیلی....داشت پاکی قلب پیمان

 

 ....کرده مشغول فکرمو ساله یه که دارم سوالی ازت لبخند-

 ....بپرس! چی؟؟-

 !!ببرنمیگردی؟؟؟ دیگه و میشی بلند بازم....بکنم پیشمو سال یه خواهش دوباره ازت اگه-

 

 اگر بودم داده قول خودم به....پیمان نه کردم من اشتباهو کار که اومدم کنار باخودم سال یه این تو....زدم لبخندی

 !!بشکنم غرورمو که...بود سخت خیلی برایم بودم نشسته جلوش که حاال اما قبوله بگم بهش ببینمش

 

 ...نه...نه-

 ...!!باد بادا هرچه...میکنم طلب ازت هخواستمو باردو...میکنم ریسک یه من پس-

 !!میکنی؟؟ ازدواج بامن: گفت و بست چشاشو....نشست لبام رو خنده

  کرد باز ترس با چشاشو....بود واضح جوابم...کردم سکوت

 !!است؟؟ رضایت نشانه سکوت-
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 ...!!کامال-

 

 لباتونو روی قرمز لبخندای این قدر پس...نمیشه پیدا هرکسی لبای رو که نابی خنده....!!! خندیدیم دل ته از هم با

 !!! ندی دستش از بپا....خداونده نعمت بزرگترین لبخند.....گذرا و سطحی هرچند بدونید

 ...و قرمز لبخنداتون

 ....باد سبز زندگیتون

 ....آمین
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