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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 ...........تنهاعشق وعشق
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 میکندمأنوس سیب یک گرمی تورابه

 ............تنهاعشق وعشق

 شدن پرنده امکان بردمرارساندبه زندگی اندوه وسعت مرابه

 ........را عشق نورانی جرم من دست درکف کن بیاذوب

 ....... أم درسطرخاموشی واژه یک شومثل بیاآب

 ...........وعشق

 اشیاء اهترازخلوت روشنی سفربه

 ............وعشق

 هاست فاصله صدای

  تنهاست عاشق همیشه          

                                        عاشق ودست                              

 هاست تَردثانیه دردست      

 (محمدرضاعزیزم)شومـ خیالش بی نمیتونم هم درخیالم که آنکس به تقدیمی

.... 

 !متنفرم ازت:ازت دادزدم

 کرد نگام فقط نزدیغشوچسبیدم حرفی

 رمهت دنبال چشمت ازاول متنفرتوکه متنفرم سپهرازت:توصورتشوگفتم کردم تف

 چرانگفتی؟ لعنتی نگفتی؟هان بودچرابهم

 باش آروم:گذاشتوگفت دستاشورودستم
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 فراترازخیلی فطرتی پس توخیلی:کولموبرداشتموگفتم کردم یغشوول

 ممخانو ترمه عشقوحالتونوکردین میخوای؟شماکه چیه؟حاالچی:دادزدم که اومدسمتم

 !هه!خداتوپدرشدی وای هستن حامله که

 کرد نگاه من شدبه وارداتاق ترمه 

 عوضی میکنم زندگیتوجهنم:وگفتم گلوشوگرفتم سمتش رفتم

  افتاد کردموروزمین اُفتادولش می شماره به داشت نفسش

 دویید سپهرسمتش

 !خیانتکار عاسق کفترای!هه:گفتم هیستیریکی باخنده

 میریختمـ اشک صورت پهنا به بستم تمام دراتاقوباشدت

  

 !خوردمـ گولی چه

  فرستادمـ موهاموتوشالم کشیدم عمیق نفسی 

 فروبردمـ سبزتیرم ای پنبه انداختمودستاموتوپالتوی سرموپایین

 کنارمیفرستادمـ پاموبه جلوی سنگای

 ازسقفش داره االن که آلونک ازاون پدرمادری ازبی نکبت زندگی ازاین شدمــ خسته 

 !!!میچکهــ آب

 ....دخترمـ این قدرمدیون چه فادیاسـ برای هم توتنم پالتوی همین

 ....کرد خواهری قدربرام چه 

 ... نکردمـ گوش ومن نمیرسه توهم گردپای سپهربه این: قدرگفت چه



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

4 

 

 مچش بهم خرمونمیدونم فکرمیکنه خونش پسرصاحب که خونه تواون بازبرم االن 

 .... دارهــ

 ترمدخ:اومد زلیخاخانوم خونه صاحب صدای که داخل برم وبازکردموخواستم بندکتونی

 صبرکن

 خانومـ طلعت سالم:ایستادم

 دراوردم دوتاشاخ من سالممودادکه جواب گرمی به

 دارید؟ حرفی بامن ـ من

 ازاینجامیرم من:قضیروخوندموگفتم ته کردکه نگام خریدارانه

 کنم ازدواج باپسرتون نمیخوام من:گفتم کردکه نگام باتعجب

 ...شدمـ واردآلونکم وباعصبانیت بزنه حرفی نذاشتم

 ... لذیذبستمـ های فحش پسرتحفش به وزیرلب جداکردم التوروازتنمپ 

  نمیشه پاک وجه هیچ به ازتوذهنم زخم این ازسپهرخوردم بدی وزخمی ضربه

 ....درخورد به ای تقه

 ثالم زدکه لبخندی خانوم پسرطلعت انداختمودروبازکردم شالوروسرم بلندشدم ازجام

 بود دخترکش

 اَمرتون؟:کردموگفتم اخمی

 هیکلی بی همه ازاین گرفت عقم کُلُهم فروبردکه شلوارجینش دستاشوتوجیب

 هست؟ بدبخترازمنم میاری من توسیستم وکُلَس کج خداچراهرچی

 برم نداریدمن حرفی ـ من

 ....دارمـ تورودوست من:گفت نخراشیدش انداختوباصدای آلودشوبهم هوس بازنگاه
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 برقصم؟ برات چیکارکنم میگی خوب:زدموگفتم پوزخندی

 مرزسکته منوبه که هام خنده این قدرعاشق چه من،من خدای اوه:گفتم زدکه لبخندی

 میبره ناقص

 میخوام بده مگه:گالشوبستوگفت ودهن چندشه هاش فهمیدخنده خودش

 بدم سروسامونت

 همیش حالیت رفتم شده خراب ازاین امروزکه نکش زحمت:زدموگفتم کمرم دستموبه

 چرامیری؟ ـ

 توروسَنَنَ؟ ـ

 مربوطه من به چی همه ـ

 بروکناربزاربادبیاد ـ

 این کن جمع عمت جون آره مربوطه من به چی همه:بعداَداشودراوردموگفتم

 خَزبازیاروپسرنچسب

 ..... میزدمـ حرف میدونی چاله میشم عصبی هروقت پریدچون رنگش وضوح به

 ...خوبمـ خیلی گندوشانس حال به بستموزارزدم دروباشدت

  جادادم روهم بابام مامان لباساموعکس و ایموبرداشتم نقره چمدونه

 روبه خودمه خداروشکرواس سفیدموکه اسپرت های وکتونی کردم المپوخاموش

 .....پاکردمــ

  کردم هست توش ترازخودشون پست آدمای که نکبت خونه ازاین زدن عزم 

 کجا؟ ـ ـ

 میای؟ قبرستون:انداختموگفتم بهش اندرصهیفی عاقل نگاه
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 قبرستون؟ میری باچمدون همیشه ـ

 کوتوله مشکلیه آره ـ

 میشم177 که ازمنی حتی کوتاهه قدش ؟خدایی خوب چه من شدبه عصبی

 بعدفرارکن ببرم ازت حالی بزاریه:کردوگفت مانتوموگرفتوصورتشونزدیکم یقه

 .......شد نزدیک زدم پوزخندی

 ....اززهربودخوابید روش که ای پوسته به چندشش نزدیکونزدیکترلبهاش 

 ... زدمـ بیرون دادموازخونه چمدونوحرکت افتاد زمین رو دوثانیه درعرض

 ...دارهـ مختلف تجهیزات وخیلی پدرفادیاسرهنگه کشیدم لبهام به دستی

 ..هـمیش متصل داخل دندون به وبانخی میشینه لب روی که پوسته همین یکیشم 

 ...میکردیمـ استفاده ازش منوفادیاهمیشه دربیاریش نمیتونی نخوای تاخودت

 ازآمریکابراش که میگفت روزسرهنگ اون ولی ازکجااورده اینوپدرش نمیدونم من 

 به فقط که زهرآلودنشسته ای ماده روپوسته جورایی یه اوردن

  ساعت یک یه نمیکنه خودمونواذیت لب ولی میزنه زخم بشه نزدیکش که لبی 

 میرهـ می وگرنه زودبفهمن اگه میادالبته هوش بعدبه

 الوفادیا:دادم وجواب زدم لبخندی شماره به خوردبانگاه زنگ گوشیم

 نیمک حالی ورایه گمشوبیااین تنگیده برات کجایی؟دلم مارمولک:خندیدوگفت فادیا

 زدم بیرون خونه ازاون  ـ

 ...بکشمشـ کرد؟بذاربیام درازی دست آشغال چی؟چرا؟آخرسراون:تقریبادادزد

 ....روندارمـ جایی فادیامن ولی فادیانذاشتم نه:خندیدم
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 مامانم تماموری بابارفته بیااینجاتنهام بپرباتاکسی نداری غم تامنوداری دیوونه:خندید

 خونمون شمردم تاسه فراوان کرده چرخ گوشت با البته میکنه درست کتلت داره

 باشیابابای

 خدایاشکرت:گفتم کردومن قطع کنم خدافظی من اینکه وبدون

 ....میکنمـ احساس روندارم هیچی حوصله

 ...باشمـ داشته راحت خواب یه بتونم که ترازاونیم خسته

 ...دادمـ ازدست که کارموهم

 هوای واینبارتواین ریخت اشکام ،بایادآوریش کثافت تقصیرسپهره همش 

 !!!!کسی بی همه ازاین گرفت دلم سردزمستونی

 توداردنیاتک که دارم دوست یه تکوتنهافقط وتیمالوثر هیچ دخترتنهابی یه من 

 ....ندارهـ

  کیمش بنزه مرسدس یه کردم نگاه ماشین به ترمزکردباتعجب پام جلوی ماشینی

 ...اومدنـ سمتم به هیکل بازشدودومردقوی درش

 فِرزبودمـ کردمودوییدم چمدونوول واونادوییدن رفتم عقب عقب 

 !خدا دیگه ایناکَین

 ....کردمـ سرنگاه پشت برمیگشتموبه ردمیشدم ای کوچه ازهرپس 

 ...برخوردکردمـ چیزسفت یه به کشیدمومحکم ازنبودشون نفسی 

 الل:فتگ ترسناک باصدای وزیرگوشم قرارگرفت رودهنم دستش که ببینمش خواستم 

 بگیرفقط مونی

  بودم ،گنگ ترسناک حال گیراودرعین شدصدای حبس نفسم ومن
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 ...نلرزمـ تاازترس میکردم ،خودموکنترل بیاره سرم بالیی میترسیدم

 فادیاس میخوردمطمئنم زنگ گوشیم

 عوضی کن ولم:گرفتموگفتم دستشوگازی

 شدم تقریباًپرت توش ومن قرارگرفته کوچه ته کردماشین دستاموقفل

 !گرفت دهنم بازجلوی که دادزدم 

 ...ببینمشـ نمیتونستم میخوردم تکون همش

 کثیفشوازرودهنم تادست بکوبونم تودهنش دوتامشت میخواست دلم خیلی ولی 

 بردارهـ

 !دربیاد اشکم میخواست کم کم!من خدای وای شدیمـ ازشهرخارج

 ... بکشمـ نفس بادماغ میومدهمش بودبدم شده متشنج اعصابم هم ازطرفی

 ردنشک توپنهون سعی که وترسی باگستاخی کردمـ نگاش برداشت دستشوازرودهنم

 ...ترسیدمـ که میداد نشون خوب دستام لرز ولی داشم

 االهمح خواستی خودت ولی تربیای راحت خیلی میتونستی:کردوگفت من روبه اخمی 

 مفهومه؟ گشادتوببندوزرنزن دهن

 قَبااینیِال باتوی دقیقامن میشه؟االن چی نباشه مفهوم:گفتم خودش کردمومثل نگاش

 ؟ دوتالندهوراینجاچیکارمیکنم

 بیشعور مسخره:گفتم هک نشست سینه به دست

 خوابوند تودهنم که دستی باپشت

 یتادوم پس رومخمی خیلی تابدونی اینوزدم:پاشیدوگفت ازدهنم دودوزدوخون چشام

 کثیفتوببند دهن نخوابوندم رو،روبدنت
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 پیانومیزدیم؟ کنارفادیابودموباهم میشداالن چی نریزه تااشکام زورموزدم تمام

 فادیاکیه؟:بردوگفت دستشوتوجیبم تربیت خوردبی زنگ گوشیم

 توروسَنَنَ؟:پریدوگفتم ازدهنم

 میکنمـ آدمت:شدوگفت مشت دستش که بزنه وخواست

 ...بلیطشومیگیرمـ منم شدی توآدم هروقت:کردموگفتم کج دهنم

 ... گذاشتـ براقش مشکی کت شدوگوشیروتوجیب پرازخشم چشاش

 .... کشیدمـ کردنفسی نگاه بیرون به

 ....کردمـ دورلبموپاک وخون دراوردم ازتوجیبم کاغذی دستمال

 ...داشمـ بدجوربغض بود سنگین دستش دادمشـ فحش تودلم

 !کاش توگوشش میخوابوندم یکی منم میرسید بهش زورم کاش

 !درگیربود ذهنم 

 !چیکارکردمـ من مگه!من ازجون میخوان چی!ایناکین

 هستی؟ توکی ـ من

 دهنتوببند ـ

 نزدم ودم دیدم بارهزاروم تحقیرشدنوبرای ومن

 چیه؟ اسمت ـ ـ

 آرام:گفتم حالی نکردموبابی نگاش
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 نوازندگی هم کمی دیزاینرماهر یه دکوراسیون طراح پارسالیسانس آرام ـ ـ

 داره درجه پدرفادیاسرهنگ فادیاداره اسم به صمیمی دوست یه توپیانوبلده

 قربان؟ هکافی اطالعات خوبوباشخصیتین آدمای مادرفادیااستادادبیات

 نگاموبینشون گردم وباچشمای دراوردمـ شاخ من که گفت راننده اینارواون همه

 .... گذروندمـ

 ....دخترهـ ازاون بگیرنه اطالعات ازخودش گفتم من:بودگفت پسرجوونی که کنارمن

 بوده بیست معدل همیشه شنیدم ولی نیست درموردایشون چیزخاصی:بازگفت راننده

 پیش کرده درسوول بوده سخت براش خرجش چون نمیره ولی میشه بورسیه تازه

 ...... که کارمیکرده سپهرملکی اسم به پسری

 الته؟چندس:بودوگفت زده بیرون ازحدقه چشام کردکه نگاه من پسردستشوباالاوردوبه

 23 ـ من

 ومُنحَلکالًذهنت فکرفرارباشی میخوام شوفقط پیاده:کردوگفت ایستادبازنگام ماشین

 کردم

 دوتالندهور واون پسره ازاین میترسیدم چسبیدم کولموسفت شدم پیاده

 ....کردنـ خم سری دودی یاعینک پوش سیاه بازشدمردای درعمارت

 انینقو عمارت این:گفت من دادوبه نامحسوسی سرشوتکون مغرورانه پسرکنارمن که 

 ....وگرنه کن عمل قوانین کنوطبق جمع حواستوخوب داره

 هستی؟چرامنودزدیدی؟ اینجام؟توکی چرامن:ندادموگفتم زدن حرف اجازه

  نفهم جلوزدپسره فروبردوازم شلوارش راستشوتوجیب جوابموندادودست

 ندمو براقوتمیزثابت روسرامیکای نگام بازشدومن رنگ ردکردمودرشکالتی دوپله
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  خوردم حرص شعوراجوابموندادنومن بی که کردم خدمتکارهاسالم به

 کنم عرض چه که ساختمون بایه بازشدومن رنگ همون به ازدریب سالونوردکردم اون

 میالدبودسرموگردوندم کنارانگاربرج به هم ویال

 راقب مشکی سفیدباوالورهایی وارمشکی پیلیسه های پرده آالیش وبی ساده چی همه 

 بود روپوشونده سرتاسری پنجره که

 میداد فضاروتاریکونمورنشون

  برقصی باله میده حالی چه کشیدم مشکی لیزسفیدباگالی پاموروسرامیکای

 میکرد خودنمایی عمارت وسط بزرگی رنگ لوسترطالیی

 

 ...میخوردباالمیرفت پله راست سمت... میشد وصل دیگه دری به چپ سمت

 ...بودنــ شده گردچیده که رنگ طالیی سلطنتی های مبل 

 ولیفض:اومد ترسناکش صدای که کنم نگاه توویترین های وسیله به برم خواستم 

 ....بعد برای

 همه خانومن عصمت ایشون:بردوگفت مُسن خانومی سمت دستشوبه کردم نگاش

 !میگهـ چیروبهت

 !دخترشونه هم مهتا:کردوگفت میکرداشاره نگام باغیض که دخترکناریش بعدبه

 ....  زدورفتــ من به ای بعدتنه

 میکنمـ؟ غلطی اینجاچه من واقعااالن

 :سرنیوردم من که گفت چرتوپرتایی یه خانوم عصمت

 ....آقابرید اتاق ندارین حقی اینکه مثل 
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 بازی باجونش بذاره پاشوتوش مخصوصاآقاسوهرکس سوم طبقه اینکه مثل

 ذلیل من که بیداره عمم صبح هفت آخه صبحونس هفت ساعت میگه من به...کردهـ

 ....بیدارباشمــ شده

 اینجاباشمـ؟ من دارهـ دلیلی چه اصن

 !کجاهستمـ اصال نمیدونستم!میرفتـــ رژه توسرم مزخرفی فکرای

 !خدا وای!نگرانمهـ فادیا االن

 ...بیابونی غول مردکای بااون فرارکنمـ جوراصن چی نمیدونمـ اه

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

 ...بود وجوداومده به انگیزتوعمارت دل طنینی که دختری خنده باصدای

 هک یاددیروزیادکتلتایی افتادم افتادیادبدبختیام سقف به تانگام چشاموبازکردم

 شد؟ خداچی دلتنگمن

 بیدارشدمـ ازخواب12 ساعت من چون نیست ازغذاخبری که االنم نداشتم حوصله

 ...بچرخمـ بایدول2 تاساعت تعطیله صبحونه

 ....گذاشتمـ پله تاپایین سرتاسری های دستمورومیله

 پسردیروزی بااون که افتادکه هیکل خوشو وخوشگل خودم قدوقواره دختری به نگام 

 ...میکرد وخودشولوس بودنـ نشسته

 یتوپ غره کردموچشم اخم کردمنم نگام نامحسوس باالپریدواخمی ابروی پسربایه

 ....دادمــ تحویل بهش

 !!!!!!!آرامـــــ:اومد ترسناکوقشنگش صدای که شم واردآشپزخونه خواستم 

 ....افتادمـ راه سمتش باطمعنینه برم کردسمتش اشاره کردم نگاش
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 ...میکرد نگام دختربالبخندمهربونی

 چیه؟ هوم ـ من

 بیار دوتاآبمیوه:کردوگفت اخمی

 ه؟ک میشناسیش سیاه غالم نوکربابات:زدموگفتم کمرم باالپریدودستاموبه ابروم

 دوییدمـ وقفه دادموبی وفراروبرقرارترجیح  ترسیدمـ سمتمـ خیزگرفت دفعه یه

 رفتهـگ بادکتک به منوبگیره میدونم نیست مهم ولی دادوبیدادشومیشنیدم صدای 

 !بدترمیشهـ میگم چی یه دهنم بد ومنم

 ! !رعناروبندازمـ قدتوباال خدا موندوای ثابت روش نگام سگی پارس باصدای

 !!!سگامیشی خوراک وگرنه صبرکنی بهتره آرام:اومد صداش

 طوفان:اومد دیگه پسری بودصدای دَوَران درحال واون سگه بین نگام نزدم حرفی

 ......کنـــ ولش

 ....میکرد نگام خاصی باژس توتراس سوم طبقه کردم صدانگاه صاحب به

 ...میشد نزدیکم داشت پسره اون کردم بهش اخمی

 ...باشــــ نداشته کاریش میگم طوفان:اومد پسره یکی اون بازصدای

 ....کرد نگاه بهم سینه به پسرایستادودست

 میکرد نگام هم منفجرمیکردسگ منوداشت پوزخندش

 لنگه!جوربپری چه بزرگی این به سگ خنگ تومیتونی آرام آره بپرم ازروش میتونستم

 کردمـ وشوتش کفشمودراوردم

 ! رفتی وشدودِبدوکه پرت سگ حواس که

 ! صبرکنـ دخترسِرتق:دادزد یکی اون اومدولی پسره اون خنده صدای 
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  کفشمودراوردمـ لنگ یکی دوییداون سمتم کردم نگاش

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!وروآرامـــــــــــ وایسانرواون آرام ـ ـ

 !قرارگرفتــــ جلوم سراشیبی یه کردم جلومونگاه

 یزیچ ودیگه فرورفتم خوردموتوآب قِل سراشیبی وروی کنم سرعتموکم نتونستم 

 ..... ندیدمـ

 

 

 .....میشنیدمـــ نامفهومی صداهای

 !!!ندو دنبالش گفتم بهت طوفان ـ ـ

 !میکنهــ چه؟دخترپروحاضرجوابی من به ـ ـ

 ...منو نه تورومیشناسه نه آرام باشه بهش حواست گفتم طوفان امانته اون ـ ـ

 امانتم؟ من:بازکردموگفتم چشاموباتعجب

 ... کردنــ نگام هردوشون

 خوبی؟:وگفت نشست کنارم بودمش ندیده حال تابه که پسری

 هستید؟ شمادوتاکی:دادم سرموتکون

 نپرسی؟ چیزی میشه بگیم نمیتونیم ـ

 باشمـ ساکتم بیارم آبمیوه براتون اینجاانتظاردارین زوراوردین منوبه نع ـ

 رفتهگ اشتباه منوباخدمتکارش که ایشونم:گفتم یکی اون سمت بعددستموگرفتم

 دهنتوببند:کردوگفت اخمی
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 ...دهنتوببندکورکودیلــ خودت:درازکردموگفتم زبون

 !!!!طوفان:گفت اون خندیدوروبه پسرکناردستیم

 هستی؟ توکی ـ من

 ... مهیارهـ اسمم اوم:کردوگفت بالبخندنگام پسرکناردستیم

 چیه؟ من به توربطت بدونم میخواستم اسمتونخواستم من ـ

 ....نمیگمـ:خندیدوگفت

 نکن فضولی:بلندشدوگفت ازجاش

 کوروکودیلوببر این ـ من

 کرد پرت سمتم خشمباری نگاه خندیدوطوفان

 طوفان سینه دستشوتخت مهیار که سمتم خیزگرفت زبونمودراوردم براش که

 ..!اِطوفانــ:گذاشتوگفت

 ندارم روانی روحی آسایش کوروکودیل این ازدست من خان مهیار:خندیدموگفتم

 دارهـ بزن دست

 اینقدروحشیه؟ همیشه شده؟ چی لبم ببین:دادم وادامه دادم لبمونشونش گوشه] 

 ....میکرد نگام میخوردوباعصبانیت حرص میخندیدوطوفان مهیار

 میکنی؟ نگام ها قورباغه چیه؟چرامثل هان ـ من

 کردم وپرت پتوروکنارزدم کشیدومهیاروکنارزدواومدسمتم نفسی

 ....روسرشوتامیخوردزدمشـــ

 خالی کوروکودیل ی روسروکله زورداشتم هرچی میکردمنم نگامون باخنده مهیار 

 .... کردمـــ
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 ....نیستـــ آدم این کن ولش آرام:اومدوگفت سمتم مهیار

 ....دردمیکرد شدت به پام اومدم پایین وازتخت خندیدم

 راه فعالًروبه نروحالت زیادراه:دستموگرفتوگفت بودمهیار برداشته خراش بازوم

  نیستـــ

 ....کنهـ نمیتونه غلتی هیچ که خوشحالم میکردومن نگام باخشم طوفان

 ... جونیهـ سگ یه این کن ولش مهیار ـ طوفان

 ...کوروکودیلـ جدته هفت سگ:کردم اخمی

 ....پیشتـ میام بروتواتاقت:کردوگفت بیرون منوازاتاق مهیار

 ....کنـ ادبش:زدموگفتم لبخندی

 ....حتماًخانومـــ:خندیدوگفت

 دخترودیدمـ واون اومد بیرون ازاتاق

  خوبی؟:اومدوگفت بانگرانی

 شما؟ بله:کردم نگاش

 .....هستمــ طوفان دوست:بازوم خندیدوزدبه

 آراممــ:فشردموگفتم گرمی دستشوبه

 ...نهالهـ من اسم داری قشنگی اسم چه  ـ

 ....کنـ برواستراحت:گونموبوسید نزدم حرفی

 ...شدمـ عاشقش که من خوشگله خیلی خدایی دورشدم وازش دادم سرموتکون
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 سالم17 که منی موندوالبته ثابت بابام مامان خوردوروعکس چرخ نگام شدم وارداتاق

 .......بود

 ....میکرد اززندگیرواعالم رضایت ولبخندرولبم 

 چشمک توتراس رنگ ای قهوه رومیزکوچیک دفترخاطراتم کشیدم روعکس دستی

 .....میزد

 ....سپهرودیدمــ تاعکس دفتروبازکردم میزنشستم پشت روصندلی

 ....شد توچشمم اشک جوشش باعث تومغزم غم هجوم 

 وعوشر اولوزدم برگه کنم پاکش نمیتونم ومن زندس شیرین چه تلخ چه خاطراتش

 .....مرورخاطراتــــ به کردم

 :روزکاری اولین

 ....کردید پیشنهادمنوقبول که خوشحالم:فشردوگفت گرمی دستموبه

 ....میکنمـ باشماهمکاری که خوشحالم منم:وگفتم زدم لبخندی

 ....شدمـ چشماش جنگل غرق اول کردتونگاه زودمنووابسته وسپهرچه

 .....رسیدمـ مقامومنزلتی کنارسپهربه ومن میگذشت کاری روزای

 ....بود نقص وبی عالی دکوراسیونودیزاینری طراح برای واقعاًکارم

 .... ـدانشگاهیمودیدم هم ترمه که وتازمانی سپهرمیشد خوشحالی باعث

 ...رفتوآمدداشتیمـ گرفتیم قدیماگرم مثل باهم

 ....نبودمـ آدمی خوبه اینقدربامن که خاطرسپهره به فقط خرنفهمیدم من

 ... شدمـ خوشحال داره کرددوسم سپهراعتراف وقتی ولی کنم اعتراف که 
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 بزرگتربرای راهی اشنایی واین باسپهرآشناترکردم نفره سه مهمونی روبایه ترمه

 ....بیشتر آشنایی

 ..ارمـمی کم که سپهره مقابل فقط من کشیدم زیرچشمام دستی بستم دفترومحکم

 شدواالن حامله ترمه که کردوبعدشم خودش تخت روهم نامردترمه اون ولی 

 ......ههـ سپهرپدره

 .... زدمودفترخاطراتموبرداشتمـ تلخی ،خنده نامشروع رابطه ازیه 

 .....زدمــ بیرون وازاتاق پوشیدم گرم لباسی

 ...شدموکبریتوبرداشتمــ نبودواردآشپزخونه توعمارت کسی رفتم هاروپایین پله

 ... داشتمـ اینجا،بَرش گذاشت راننده اون مونداینویادمه ثابت روبنزین نگام 

 ....کردمـ نگاه آتیش کردموچهارزانوبه درست آتیشی رفتم عمارت پشت به

 ........کردمـ دفترخاطراتموپاره اول صفحه 

 ..موند وخاکسترش زودسوخت انداختمش روآتیش اشکی کردموباقطره نگاش 

 ...دفترسُرخورد خودموسپهرازالی عکسای

 .... ماهـ سه درعرض شدفقط زودتموم چه خوشحالیام بیشترشدروزای گریم

 !تارمیدید چشام....کردمـ پرت عکسوتوآتیش

 .. .میکردمـ نگاه سوختنش وبه مـمیکرد گریه انداختم دفتروتوآتیش کل باحرص 

 ...... پیانویادگرفتمـ رفتم عشقش دارموبه پیانودوست من قدرسپهرگفت چه

 هست؟ هم اومدخرترازمن می رولبم خنده میزدم که هرکالویه

 خوبی؟ ـ ـ
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 شده؟ چی:نشستوگفت دوزانوکنارم کردم نگاش

 ...بزنمـ حرف درموردش ندارم دوست ـ من

 .....نکنــ رواذیت طوفان:زدوگفت لبخندی

  دستشودورشونم ومهیار ریخت خاطربدبختیم بدتربه واشکم چشاموبستم

 همیش که دختره یه احساسات فقط:چمهـ بفهمه باشه یکی نیازداشتم واقعا انداخت

 ......میشناسمـ توروخوب من ،آرام داره غم خوندوفهمیددلش ازچشاش 

 ......بدبختمـ من:گذاشتموگفتم هاش سرموروشونه نزدم حرفی

 آراموگریه؟:روصورتموکنارزدوگفت موهای زدمهیار گلوموچنگ وبغض

 ...آراموگریهـ آره:زدم لبخندتلخی

 ...میکنمـ نمیشدگریه پاک ازرولبام خنده که منی 

 ....دارمـ غم چون میکنم گریه بدبختم که 

 ...فادیارودارمـ توداردنیافقط چون میکنم گریه 

 ....شد دلم سقف غم خوشبختی تواوج چون میکنم گریه 

 سپهروترمه دامن آهم وازخداخواستم کردم دفترنگاه سوختن به نزدومن حرفی

 ......روبگیرهـ

 مخش کم یه اون بدتاکردببخشش باهات طوفان اگه بگم بهت میخوام آرام ـ مهیار

 ....ایراددارهـ عقلش هم کم یه... دیونسـ کم یه دارهـ تاب

  بدترشم ازاین من نیست مهم:میزدگفتم موج چشامتو که اشکی خندیدموبانم

 ...ترازخودشونومیبیننـ پایین یکی که همین... دیدمـ
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 ...میکننـ رنگ خداپیغمبرنوبشریتوتیره فکرمیکنن 

 نفسشون اعتمادبه که پسراس دسته ازهمون طوفان که میفهمم وخوب آدمم 

 .....توپانکراسمهـ

 .....نکنـ زودقضاوت ولی نمیدونم:خندید

 یه طوفان نیست جوری چه کی جوری چه فهمیدکی میشه بادیداراول ـ

 .....کوروکودیلهـ

 ..... بگمـ چی:خندید

 

 ....نگوپاشوبرو هیچی ـ ـ

 ....باخندهــ ومهیار باترس من کردیم نگاه طوفان برگشتیموبه هردومون

 ...بود ذکرخیرت اِتواینجایی ـ مهیار

 ....پاشوبروداخلـ:گفت من رفتوروبه بهش ای غره چشم طوفان

 کردوبالبخندوآروم سرشوخم مهیار گذاشتم برگردوندموروزانوهام تفاوتی سرموبابی

 بیا توکوتاه:گفت

 ....بعدمیرمـ بمونم دیگه دقه پنج یه ولی باشه:خندیدم

 ....میاد خودش آرام مابریم طوفان خوب:زدوایستاد چشمکی

 ..... قدماشونوشنیدمـ صدای

 ... کردمـ خالی آبوروش سطل کردم نگاه آتیش به

 ...درخورد به کوتاهی تقه درازکشیدم روتخت شدم وارداتاقم

 بخوری؟ چیزی تونمیخوای:شد پرازغذاداخل باسینی مهیار
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 .....میرمـ می ازگشنگی دارم من گفتی:نشستموگفتم چهارزانوروتخت

 ...انداختهـ بِلَک جلوی تابیخموبریده اینجابیخ اومدم من بفهمه طوفان اگه:خندید

 ...پسرغدوبداخالقـ دیگه شده این رودادی طوفان به که ازبس:خندیدم

 تاتهشوبخورباشه؟:گذاشت پام روجلوی سینی

 ....قربانـ چشم ـ

 ...میرمـ دیگه من ـ

 ...ممنونمـ باشه ـ

 کونت نمیتونستم دیگه غذاروخوردم زیادی زدبااشتهای بیرون دادوازاتاق تکون دستی

 ...بخورمـ

 ...خوابیدمـ چندرسیدکه به ونمیدونم وچشاموبستم گذاشتم سرموروبالشت

******** 

 بردمـ دستاموتوجیبم

 ...داشتمـ زمستونودوست کال بودمـ برف عاشق میومدومن برف

 ...میکرد نگام بالبخندمهربونی داشت مهیارافتادکه به نگام که 

 ..میکرد مزه فنجونومزه بودومحتویات پاروپاانداخته که طوفان والبته

 کوتاهی باپالتویی دورشدوبعدچنددقه سرتاسری ازپنجره کردم مهیار به ای اشاره

 ....اومد بودسمتم کرده منانه وجنتل تیریپش وبه چرم های پوت ونیم

 !!سرمامیخوری دخترخل ـ مهیار

 نداره آفت بم بادمجون ـ من
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 داری؟ برفودوست:خندید

 .... بیشترازبارونـ حتی اهوم ـ

 چته؟ آرام:دستموگرفت

  هیچی ـ

 ...کنـ خبرم نیازداشتی کمکم به هرزمان اگه ـ

 بزنمـ؟ فادیازنگ به من میشه مهیار ـ

 بگیـ؟ طوفان بایدبه نیست من دست:گفت باناراحتی

 !!!عمراً ـ

 !بزنی زنگ نمیتونی پس:خندید

 مـــــــــــــــهـــــــیـــــــار؟؟:پاچرخیدم روپاشنه کوبوندم زمین پاموبه

 آرااااامــــــــ؟؟؟؟؟؟:خندید

 میکنمـ خواهش مهیار:گفتم کردموباناراحتی اخمی

 !نمیشهـ  خدا به ـ

 چرامنواینجااوردین؟ ـ

 ...بگمـ نمیتونم ـ

 اینجاباشمـ؟ ندارم دوست من مهیار ـ

 چرا؟ ـ

 ...میاد بدم چون ـ

 ؟..اشـمیادیاازآدم بدتت ازعمارت:خندید
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 میشهن مهتا خانوم غیرتوعصمت به آدماش ولی هردوشون:گذاشتموگفتم دستمورولبم

 ...کرد بقیشونوتحمل

 میاد؟ بدت چراازعمارت ـ

 !میکنهـ آدموغمگین اصن عمارتونداره یه جذابیته چون تاریکه چون اوووم ـ

 ! دارهـ دوست عمارتشواینجوری اماطوفان میگی چی میدونم:زدرودماغم

 

 !نیستـ کوروکودیل به شباهت بی کن ولش اونوکه ـ

  خودت؟ عمارت منومیبری ـ من 

 ...نمیدهـ اجازه طوفان نمیشه نه ـ

 ... قبرشوبِکَنَمـ اصالًخودم بمیره طوفان طوفان طوفان ـ

 زیادودوست نزدیکی:جداکردم خودموازش خوردکه تاب دورکمرم خندیدودستش

 ....ندارمـ

 میدونم:لبخندزد

 نگذر ازحدت پس ـ

 جورشدی؟ توبانهال:زد چشمکی

  خوشگله خیلی نهال اهوم ـ

 موافقم باهات منم:خندید

 طوفانی؟ تودوست مهیار ـ من

 ...بگمـ نمیتونم ـ
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 پووووفـ ـ

 زهر ازجنس ای پوسته میذاری رولبهات توپوسته:گفت که کردم لباموغنچه

 توازکجامیدونی؟:کردم تعجب

 .....بودگفتـ اومده باالسرت که دکتری ـ

 ازکجافهمید؟ اون ـ

 کارومیکنی؟ چرااین ولی چمدونم:باالانداخت ای شونه

 ... میکنمـ تنهازندگی بیشترچون حفاظت برای ـ

 دادی؟ کشتن حاالچندنفروبه میگی چی میفهمم ـ

 کشتن؟ ـ

 ...میشهـ کشتن باعث دکترمیگفت دیگه آره ـ

 ....میرهـ می وگرنه هیچ که دادن نجاتش اگه ساعت تانیم نه ـ

 ....هستی خطری توخیلی:خندید

 ...دیگهـ دیگه ـ

 تو؟ نمیری ـ

 

 ...چرابریمـ ـ

 مهیار؟:گفتم دروبازکردومن کردیم کج درعمارت راهمونوسمت

 هومـ؟:کرد نگام

 اینجاپیانوندارهـ؟ ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

25 

 

 !بزنهـ دست بهش نداره حق کسی ولی داره ـ

 چرا؟ ـ

 !نمیدهـ اجازه طوفان چون ـ

 !!!دار بَرش اززمین روکالً یاطوفان خدایامنوبکش ـ

 میخرمـ فردابرات:خندید مهیار

 میخری؟ من جون: باالپریدم باذوق

 تواتاقتهـ فرداصبح میخرم برات ترآره آروم:گذاشت خندیدودستشورودماغش

 مهیار ممنونم ـ

 فرارکنمـ امشب میخواستم شدالمصب پیانومنحل بااومدن کشیدم نقشه هرچی

  مـکن فکری بایدیه ولی میکردمــا راحتی احساس اینجا زیادی کوچولوفکرکنم یه

 بخوابی؟ نِمیری ـ مهیار

 اینجامیمونی؟ توامشب راستی میرم ـ من

 ....برمـ میخوام نه ـ

 بخیرخدافظ شب دیگه خوب:دادم سرموتکون

 گذشتــ؟ خوش مهیار:شدم متوقف طوفان باصدای هاباالرفتم ازپله

 ...فرورفتمـــ کنارپله توسیاهی

 !توچته؟ ـ مهیار

 نیستـــ هیچیم ـ طوفان

 ... گیرندهـ هم آرام به نزن اینقدرتوپوق پس ـ
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 ...شدهـ سپرده من به اون توچیکارداری ـ

 !!!!تودهنشـ میزنی که شده توسپرده به ـ

 !!!!دادمیزنی سرش که شده توسپرده به 

 !!!بزنی آرام به آسیبی نمیذارم من طوفان 

 

 !!!باش نداشته کارش به کاری بخرم براش پیانوقراره یه فرداهم 

 !!!کنی زندونیش اینکه نه باشی تامواظبش تواوردیش 

 ...بشهـ شکرآب دختررابطمون خاطریه نذاربه مهیار:اومد بلندطوفان صدای

 !باشهـ بهترین میتونه میزنی حرف تودرموردش که دختری اون ـ مهیار

 چی؟ که ـ طوفان

 مسخرت خاطرکارای نذاربه دیدس ضرب خودش اون نکن اذیتش فقط هیچی ـ

 ...بزنهـ سرش فکرفراربه

 !!!!نمیتونهـــــ!!!هه ـ

 !یکنینم پیداش توهم که میره همچین باشه داشته محکم انگیزه یه کافیه میتونه ـ

 دارمـ مختلف سواالی همش متشنجه فکرم هاروباالرفتم پله

 کنهـ؟ طرفداری ازمن چرامهیارباس

 لجهـ؟ بامن چراطوفان

  سِپردهـ؟ این منوبه کی

*************** 
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 ومخان آرام سالم:اومد مهیار خنده صدای بازکردم پیانوچشاموباشدت کالویه باصدای

 ....گلـــ

 ....کردمـ عمل قولم به دیدی:گذاشت مشکی دستشوروکالویه کردم نگاش

 ...دردنکنهـ دستت نمیشه خداباورم وای:کردم جداش وازروصندلی پریدم ازروتخت

 ...خانومـ خوشگل....ندارهـــ قابلی میکنم خواهش:خندید

 فتمـجلور باعشق که چیزی پیانوداشتم به عجیبی عشق هاکشیدم روکالویه دستی

 !وبازمنویادسپهرمینداختـــ 

 !بخوریمـــ صبحونه پاشوبریم ـ مهیار

 چندهـ؟ ساعت:سرموچرخوندم

 ....اینافکرکنمـ یازده ـ

 ...ناهارمیخورمـــ من نیست خوردن صبحونه وقت که االن اوه ـ

 ....میخوریمــ باهم نخوردم منم بپربریم:دستموکشیدوگفت

 

 پیانویی؟ عاشق:خندید که پیانوروبوسیدم

 ...بودمنوکشوندسمتشــ عاشقش که کسی:کردم نگاش

 ...منتظرمــ بیرون:گذاشت دستشوروشونم

 ...پوشیدمــ گرم لباس تندتندیه دادم سرموتکون

 یامادرت؟ رفته پدرت به قیافت:لبخندزد مهیار رفتم هاپایین ازپله 

  زیبابودنـت ازهردو،هردوشون ترکیبی:کردم طی آخروهم پله
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 نیستی جوری تواون ولی دخترالوسن تک میگن ـ

 تکمـ من دیگه خوب:فرستادم گوشم موهاموپشت

 توبهترینی معلومه ـ

 توچندسالته؟ مهیار:میزنشستم پشت شدیم غذاخوری واردسالن

 چندسالمه؟ نظرت به ـ

 27 اوووووم ـ

 ....خالــ به زدی ـ

 چندسالشه؟ کوروکودیل:خندیدم

 توچه؟ به ـ ـ

 داره سن نداشتم قدبابابزرگ داره سن سالی پنجاه یه دیگه معلومه:کردم نگاش

 !قیافشــ بااون نمیکشهـ خجالتم

 حسابی درست حرف یه دهنت دهنتوببندازاون:کرد اخمی ریزخندیدوطوفان مهیار

 نمیاد؟ بیرون

 کوروکودیل گادابداًتوی اُمای هستی جیگری خداتوچه وای بگم؟بگم چی:کردم اخمی

 !!!! زشتوزمختی

 !میومد بدم ازش شدت به ولی میکردمـ روی زیاده داشتم

 چیه؟:گفتم که پام زدبه مهیار

 روخوردم ازچایی قُلُپی نزنم حرفی من که گذاشت دستشورودماغش مهیار

 ....گرفتمت ونگاموازطوفان

 صبخونتوبخور مهیارـ
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 دبو ماایستاده به پشت رنگ مشکی بافنجونی سرتاسری پنجره روبروی طوفان

 ...رومیزگذاشتمـــ بلندشدموفنجونمومحکم ازجام فکربودکه غرق

 

 چیه؟:کردم اخمی کردکه نگام خوردوعصبی تکونی یه که 

 ـــــــوشـــ الل ـ طوفان

 !!!!!!طــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــان ـ مهیار

 !!!!!مـــــــــــــهــــــــــیـــــــــــار:گفتیم باهم منوطوفان

 دیگروبکشید اصالًهم:خندید

 ....کردیمـ نگاه هم به باعصبانیت منوطوفان رفت بعدباحرص

 .....نمیشهـ آدمیزادحالیت زبون پرویی توخیلی ـ من

 بگیردهنتو گِل!میزنی حرف خیلی: شد نزدیکم طوفان

 ....میزنمـ حرف هرجوربخوام دارم اختیاردهنمو من دارم دوست ـ

 !وتـو میدونم من بلندشه روش دستت طوفان:اومد برابربادادمهیارپایین دستش

  بزن روهم دومی بارزدی یه توکه:کردم اخمی کردومنم نگام باخشم طوفان

 رودخترمردم دست نمیرسه زورت بدبخت دیگهـ بزن شه کش پیش هم تاسومی

 !هـــــه مامیگیدضعیفهـ بعدبه! بلندمیکنی

 !!!!باشــ آروم آرام:اومدبازوهاموگرفت سمتم به مهیار

 متنفر متنفرم ازت:گفتم طوفان وروبه آزادشدم وازدستش خوردم چرخی

 .....پیانوافتاد به نگام وقتی دراتاقموبستم باشدت
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 اخلد درخوردومهیار به کوتاهی تقه پیانونشستم دادپشت آرامش جاشوبه عصبانیت

 ....اومد

 آرام؟:کرد دادونگام پیانوتکیه دستشوبه

 ....تنهاباشمـــ میخوام:کردم نگاش حالی بابی

 باشهـن تنم میخوادسربه که طوفان به نه اینقدرخوبه مهیارکه به نه رفت بیرون ازاتاق

 ...بیشعور. پســـــــرهـ

 منــ؟اینجــــا؟ ولی ،خداشکرتا کشیدم سفید سیاه های دستموروکالویه

 وجودم وصف بی وآرامشی چشاموبستم پیچیدومن پیانوتوگوشم صدای

 .... رودربرگرفتـــــ

  بستـــ نقش رولبم عمیق لبخندی چشاموبازکردم شدم آروم وقتی

 خودمیکرد پیانومنوازخودبی جورم همین همیشه

 چرااینجانشستی؟:نشستم بودکنارش هانشسته روپله مهیار دراتاقموبازکردم

 

 خوبی؟:کردلبخندزد نگام

 توچته؟ آره:انداختم دستمودورشونش

 !نیستـ مهم ـ

 درموردطوفانه؟ ـ

 منومهیار به شدنگاش خارج پذیرایی ازسالن نزدطوفان دادوحرفی سرشوتکون

 !!!!!بیابریمــــ مهیار:افتاد

 !!!نمیامـــ جایی من ـ مهیار
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 ! یکی بامن نکنــ لج مهیار:دادزد طوفان

 خوبی؟ مهیار:کردم نگاه صورتش به ازپایین نشستم مهیار پایینیه ی پله

 .....خوبمـــ آره:لبخندزد

 میگی؟ چرادروغ ـ

 ....نپرســــ پس:خندید

 مدرون تشویش باعث هردادش دادبزنه نمیخوام بری باطوفان میشه:سرشوباالبردم

 ...!!میشهـ

 ...باشـــ خودت مواظب میرم من:ایستاد داد سرشوتکون

 .......دادمــ تکون دستی آخررسیدبراش ی پله به

 ....میکرد مادوتانگاه به بااخم زدطوفان لبخندی 

 ...ودیدمـ گردنش رگ شدن متورم وضوح به که رفتم بهش ای غره چشم منم

 !میشه خراب نخورهیکلت حرص خندیدمـ تودلم

 ... شدمـ واردآشپزخونه رفتم هاپایین ازپله اونارفتن

 خوبی؟ جون مهتا سالم:ایستادم کردکنارش بالبخندنگام مهتا

 توخوبی؟ جان آرام خوبم سالم:خندید

 ...توپــــ توپم:زدم چشمکی

 عایاواقعااینجوربود؟ ولی

 !نبود

 چی؟ تهش!خوشی به خودموزدم الکی
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 !!شکر میگم بازم وبااین دیدمـ خیانت...احساسموباختمــ

 کمک منم میشه خانوم عصمت:گفتم که ریخت میوهاروتوسینک خانوم عصمت

 .....کنمـــ

 ....کنـ توبرواستراحت دخترم نه:کرد نگام خانوم عصمت

 ....کردمــ اینقدراستراحت شدم خسته توروخدامن:کردم چشامولوچ

 ....آقادعوامیکنهـ:خندید

 ....زمختــــ پسره دعواکنه کرده آقاغلت:زدم کنارش سینک ازجلوی

 ...خورد چرخ دیگه روخدمتکارای پریدنگاش خانوم عصمت رنگ وضوح به

 یانه؟ حرفموشنیده کسی تاببینه

 رایب آقامیرسوننـ گوش به فضولن نگودختراینجاهمه:گفت شدوکنارگوشم مهتاخم

 !گلم بدمیشه خودت

 ذره یه اون حرفوزدم این هم طوفان جلوی من:گفتم خودش مثل منم

 !وقارمهیاروندارهـ

 ماهن خیلی آقامهیار:خندید

 میکنید؟ درست چی شام ـ

 ...کنیمـ درست قیمه براش آقاگفته ـ

 کنی؟ درست ماکارونی من برای میشه ـ

 .... باشهـ ـ

 مپیانومیزن برات بعدشام تشکرم برای جوون مهتاب ممنونم:لپشوبوسیدم محکم

 خوبه؟
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 بلدی؟:گفت باتعجب

  اهوم ـ

 ...موسیقیمـ عاشق من آرام خوبه خداخیلی وای:گفت باذوق

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

 ...شدهـ فادیاتنگ برای دلم شدم خسته اینجام میشه ای هفته یه االن

 !میخوادبرم دلم

 ....ولی

 ....منومیپانـ شصتاچشم میذارمـ تاپاموبیرون

 ...نشد نشدکه فرارکردمت واس هرکاری...شدهـ داغون اعصابم

 اصالًنمیبینمـ روکه طوفان تواتاقمم بیشترمواقع مهیارکمترمیادعمارت 

 ..........میچسبهـ طوفان به خیلی نهال 

 جذبش طوفان چیه نمیدونم من سرشون، خیر پسرن دختردوست دوست دیگه خوب 

 پـــــول؟ هه یاشایدم گندشـ اخالق کردهـ

 ...بازکردمـ دراتاقوباشدت بلندمهیار سالم باصدای

 . .پوسیدمـ خونه تواین وفامن بی علیکم سالم:رفتم پایین هارودوتایکی پله 

 .... بیامـ نتونستم ببخشیددیگه خانوم آرام سالم:خندید

 .....میکردمـ تغییراتشوحس خوب بودومن متفاوت نگاهش 

 شده؟ چی ـ من

 بیابریم:دستموگرفت
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 ...بود شده تنگ برات دلم خیلی آرام:کشید عمارت باغ سمت بعدمنوبه

 مابیشترکجابودی؟:خندیدم

 !!!خوبـــ جای یه ـ

 کجا؟:کردم نگاش

 افکارخودمـ تخلیه برای شمال ـ

 !کارا چه اووووه ـ

 ....زدتوسرموفرارکرد خندیدویدونه

 ...دیویدمـ دنبالش دیوووانهـ

 ؟میکنی بعدتوسوءاستفاده بزنن میادتوسرم بدم میدونی کشمت می مهیار ـ من

 ....کردشلوارموباالکشیدمـ اضافه سرعتش خندیدوبه

 ...رشدتواستخ جلوشوندیدوپرت کردکه نگاه استخرشدسرشوبرگردوندوبهم نزدیک 

 زیرخنده زدم

 ...زدتوسرتـ جوری خداچه ببین:استخرواسادم لب

 تواستخر شدم پاموکشیدوپرت حرکت شدبایه نزدیک

 چته؟ پسردیوونه ـ من

 ...ریختــــــ سمتم آب خندیدومشتی

 ..منونبینهـ شدخوب باعث توصورتش آب وهجوم بردم دستاموزیرآب باشدت منم 

 تغییرکردی؟ مهیار ـ من

 ...توهمـ نکنه کالًتغییرمیکنن میشن عاشق آدماهروقت:گفتم خندیدکه
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 ....شدمـ عاشق آره:شدوبالبخندگفت نزدیکم حرفمونزدم ادامه

 !!!خوبی توخیلی دختره حال به خوش وای من جون:خندیدم

 ..خبرهـ جابی ازهمه آدم خوبیه خیلی حس:خندید

 بگوکیه؟:گرفتم قصدی هیچ دستشوبی

 ... نمیگمـ نوچ ـ

 نامرد:کردم لباموغنچه

 ...فعالًنهـ ولی میگم بهت:خندید

 میشناسمش؟ من:خندیدم

 ....فکرکنمـ ـ

 اومدیم ازاستخربیرون نزدم حرفی

 سرمانخوردم اگه من ـ من

 ببخشید:نشست دورشونم دستش

 چی؟ واس:کردم نگاش

 ... کردمـ پرتت تواستخر من سرمامیخوری که خاطرهمین به ـ

 1!!تواینجایی که اینه مهم نیست مهم وِلِلِش:خندیدم

 ...نیومد هادستم نگاه ازاین چیزی دراوردومن لرزه وجودموبه عمق که کردنگاهی نگام

 ...رفتمـ درعمارت سمت وبه میریختـ سروصورتم آب

 تو؟ شدی چی جان آرام:خودش تامنودیدزدتوصورت نزددروخدمتکاربازکردمهتا حرفی

 .. کردمـ پرتش تواستخر: گفت باشرمندگی ومهیار خندیدم
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 بگیر دوش بروحتمایه وای ای:دوییدسمتم مهتا

  چشم ـ

 شماخوبیدآقامهیار؟ مهتاـ

 نیستـــ؟ طوفان خوبم آره ـ مهیار

 میکنمـــ صداشون چرااالن ـ

 پیششـــ میرم خودم نه نه:گفت سریع مهیار

 ....ورفتـــ گفت ای باشه مهتاب

  پایین سوم طبقه های ازپله داشت افتادکه طوفان به نگام هاروباالرفتم پله 

 ....بود رنگش کاربنی کت توجیب مغرورانه میومدودستش

 داداش سالم مهیارـ 

 !علیکــــ:نشست روپیشونیش کردواخمی نگاش طوفان

 دعواکردین؟ باهم مهیار:کردم تعجب سردی ازاین ومن

 تغییرمیکنهـ خاصی روزای یه کالً این ـ مهیار

 ...بیاداخل:خندیدم

 !زودبروتاسرمانخوردی توهم کنم خودموخشک میرم من گلم مرسی نه ـ

 باشه ـ

 ... نمیکردمـ کدومشونودرک چشهـ؟هیچ چشهـ؟مهیار طوفان رفت بیرون ازاتاق

 ...دردمیکرد بدنم رفت یادم چی همه شدم گرم آب تاواردوان شدم دحموموار

 دارمـ؟ انتظاری چه دیگه افتادم یخ سردتوآب هوای تواون سرمامیخورم مطمئنم
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 ..منهـ وشادیه خنده باعث شدماهمیشه خوشحال مهیار قدرازدیدن چه چشاموبستم

 ...میرسیدوپوشیدمـ تازانوهام شکالتیموکه بافتنی بعدلباس ساعت یک یه

 پله تسم وبه پوشیدم روهم شکالتی شلوارجین انداختم روش سفیدم نازک بافت یه 

 ...کردمـ هاحرکت

  ...میکردنــ نگاه هم به بودوباغیض نشسته سلطنتی هردورومبل ومهیار طوفان

 ... برمـ پیشش کردکه اشاره بهم درآشپزخونه ازجلوی مهتا

 ....!!!!!بـــــیــــابشـــینـ:گفت طوفان که ردشم ازکنارشون خواستم

 یکار:نشستم طوفان نزدروبروی حرفی کردومهیار نگام باترس مهتاب کردم نگاش

 داری؟

 عالقمندی؟ مهیار توبه:زد زل کردوتوچشام قالب دستاشوتوهم

 !!!بوددربیاد نزدیک شدچشام قفل موندودهنم ثابت رومهیار نگام

 نداشتــــ؟ جواب من سوال ـ  طوفان

 توبرو میزنم حرف باهاش خودم ـ مهیار

 !!!!حرفتوبزنـــ چیکارداری من توبه ـ طوفان

 ....دارمـ دوست من عزیزدلمـ جان آرام:نشست دونفره رومبل کنارم مهیار

  معمولی دوست یه عنوان به توفقط ندارمـ دوست من ولی:گرفتمـ فاصله ازش

 !!!بیوفتهـ اتفاق این بشه باعث خوبم رفتارای فکرنمیکردم وبسـ همین بودی

 مهیار؟ دیدی:گفت طوفان که بلندشم خواستم

 وازاین دارم رودوست آرام طوفان؟من میفهمی توچی:کرد نگاه طوفان به باخشم مهیار

 ....جامیبرمشـــ
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 !!!دهنتوببـــــــند:بلندشد دفعه یه طوفان

 کی برمشـــمی تودهنتوببندمن:واساد طوفان سینه به سینه هم مهیار

 !!!میخوادجلوموبگیرهـ

  انطوف پیش ندارمـ دوسِت من مهیار:گذاشتم هردوشون سینه دستموتخت ایستادم

 ...برو میکنم خواهش ببینمت نمیخوام دیگه مونمـ می

 ...منـ آرام:دستموکشید مهیار که برم خواستم

 !هــــــــری حاالهم که گفت چی شنیدی:دادزد طوفان

 ...داشتمـ دوسِت دوست یه جای من ندارم دوسِت ولی ببخشش منو مهیار ـ من

 برو برومهیار:روفروفرستادم لعنتی وبغض دادم سرموتکون

 ... دوییدمـــ اتاقم سمت به من اومدکه سمتم قدم یه مهیار

 ........کردمــ صداگریه وبی کردم پهن وروتخت خودم

 ....شد چی فکرمیکردم چی من مهیار دادم ازدست مهیارروهم 

 ...بازشد دراتاق زدم روبالشت محکم

 جان؟ آرام ـ مهتا

 

 رفتــــ؟:کردم نگاش سرموباالاوردم

 هنوزنه:کرد نگام باناراحتی

 نداری؟ چرادوسش خوبه خیلی مهیار آرام:نشست روتخت کنارم
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 داشتن دوست باعث خوبم اخالق فکرنمیکردم میدونم دوستم اونوجای من مهتا ـ

 ....بشهـ

 شدآرام ولی ـ ـ

 ....بود زده درتکیه کنج که کردم نگاه بهش

 ...میرمـ من جان آرام:بلندشد ازروتخت مهتا گرفتم روموازش

  قدماشوشنیدمـ صدای نزدم حرفی

 بیا بامن آرام ـ مهیار

 اصالوابداَ نهـ مهیار نع:دادم سرموتکون

 چرا؟: نشست روتختم

 !!!!!!!!!بروبیرونـ ـ

 ...نًـرونـ منوازخودت آرام ـ

 بیوفتهـ چشمت به چشمم وقت هیچ برونمیخوام مهیار:دادزدم

 ...زد قلبموچنگ سنگینش نفس نزدصدای حرفی

 ...میرمـ خواب به بایادوخاطراتش هرشب.... نکردمـ هنوزسپهروفراموش من

 کنمـ؟ خیانت اون عین منم....کنمـ روواردقلبم ای دیگه کسی طوری چه 

 ....دارمـ رودوست دیگه کسی من تونیست به متعلق من قلب ـ من

 عکساشوسوزوندی؟ که همونی:کرد نگام باغم کردم نگاش

 ....گیرهـ ای دیگه جای قلبم ولی منوببخشش:دادم سرموتکون

 ....باشـ خودت مواظب میرم منوببخش:کشید لبخندزددستشوروموهام
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 نکن گریه وقت هیچ:کشید آزادشدخندیدوانگشتشوروگونم باالخره اشکم قطره

 

 ...گلمـ نده نشون ضعف...دیوونهـ باش محکم...آرامـ 

 ....راهشوبازکردنـ بعدی اشک های وقطره چشاموبستم

 ....بمونـ بهترین همیشه آرام توبهترینی:پیشونیموبوسید 

 پیانوبزنی؟ برام رفتن قبل میشه ـ

 .....داد درتکیه به واون پیانونشستم پشت روصندلی اومدم پایین ازتخت

 :وخوندم کردم سفیدولمس کالویهو چشاموبستم

 ....خوابتومیبینمـ اگه منوببخش

 .....دیوونتمـ اگه تومیشینم پای اگه

 .....نمیارمـ توطاقت بی منوببین

 ....میخوابمـ نه بیدارم نه

 ....هنوزروانیتمـ

 ....توفالمـ تومیای همش اگه منوببخش

 ....حالمـ خوبه خیلی هستی اگه

 .....کارمـ این واس منوببخش

 .....دارمـ دوست منوببخش

 ......میرمـ من بخشیدی اگه منوببخش

 .....دیدمـ ولی چشاموبستم
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 ....هنوزروانیتمـ

 اشتهد دوسش نتونستم که ریخت بوداشکام رفته وچشاموبازکردم سیاهوفشردم دکمه

 جز وچیزی....باددادمـ به دل....سوختـــ خودلعنتیم برای دلم...باشمـ

 ..میکرد خوشحالم که بودتنهاکسی مهیارعالی....نشد من نصیب نبودش

 ....طرفداریمومیکرد طوفان جلوی که کسی

 ....نمیکردمـ پیشنهادکارسپهروقبول وقت برمیگشتمـوهیچ عقب به کاش

 ... وچشاموبستمـ سرمورودستم

 پیچیده عطرسپهرتواتاقم کردم احساس چشاموبازکردم کسی های بانوازش

 !سپهرتویی؟ ـ من

 ....آراممـ سالم خانومی سالم:کردلبخندزد نگام

 خوبی؟:دستاموگرفت

 عجب؟ چه نیستم بدک ـ

 ...نشد پیدات دیگه تورفتی:خندید

 !!!!کردی توخیانت ولی ـ

 ...دارمـ تورودوست ولی:کرد اخمی

 ...کردمـ بغض

 ....بیارمـ بدستش تونستم دیدی آرام:شد وارداتاق ترمه 

 ....کشمتونـ می:دادزدم

 تر؟دخ شدی چی:کرد نگام بازشدمهتا تندی دراتاقم ازروپیانوبرداشتم تسرموباشد
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 .....دارمـ سپهرودوست من مهتا:کردم نگاه سپهرودیدم که جایی به

 .... بخوابمـ کردتاروتخت وکمکم گذاشت کرددستشوروشونم نگام گیج

 .....جانـ آرام دیدی خواب:نشست کنارم

 خیانت بهم داره نفهمیدم که خرم خیلی من بدم خیلی من:کردم تارنگاش بادیدی

 ....نفهمیدمــ چپـ علی کوچه به خودموزدم....میکنهـ

 سرم پتوروتاباالی دردیدم روتوچهارچوب کشیدطوفان زیرچشام دستی

 ....بروبیرونـ:کشیدم

 .... دراتاقمـــ شدن بسته بعدصدای وچنددقه

 ردمک روتخلیه داشتم احساسات وهرچی پیانونشستم پشت دادم پیچ پتورودورخودم

 ... میریخت اشکام

 خودمـ بادستای میکشمت علی وَالی به ترمه کردی روشروع سپهربدبازی ـ

 .... میکشمـ روهم بچه اون.....میکشمتـ

 شدی؟ قاتل ـ ـ

 ...کردمـ ونگاش وبرگشتم کشیدم هینی

 بودنگام صورتش زمینه پیش که بودوبااخمی ایستاده توتراس سینه به دست 

 !میکنی آدمونگاه گرگ عین دربیادکه ازکاسه چشمات....میکرد

 مردم؟ تواتاق گاوسرتومیندازیومیای مثل همیشه:کردم اخم منم

 د؟ش مردم اتاقه اتاق این بعدکی منه ی واسه عمارت کل که مردم؟فعالً اتاق:پوزخندزد

 ...برو بیرون ازاتاقم:ترشد غلیظ اخمم
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 ...نیستـــــــــ بهتومربوط:شد نزدیکم

 .یادب عمل بوته تازیرت اینقدراینجابشین پس:کردم پشتموبهش کرده لج فهمیدم

 مـتنهاباش میخوام بروبیرون ازاتاقم میکنم خواهش:سرموروزانوهام نشستمو روتخت

 ..... روبدونی تنهایی معنی فکرکنم

 هدرکن دیگه پوزخنداتوببرجای:شیرشدم زدومن نهیب بهم پوزخندصدادارش

 ....ارهـــاینجاخریدارند

 ....بود چشام زوم نگاش کردم ونگاش برگشتم

 میخوای؟ چی چیه؟حرفتوبزن ـ من

 ...نداد خودشوازدست حالت باالپریدولی ابروش یه

 

 ....دارمـ مهمونی یه فرداشب:انداخت چپش راستشوروپای پای

 ....میگمـ بهت ازاالن دارم ببینمت پایین نمیخوام 

 ....حاالبرو باشه:گفتم خاطرهمین به نداشتم بحث حوصله

 ....کنـ بیرون مخت ازاون فکرفرارم:نخورد تکون

 ...میکنمـ خبرت برم بخوام اگه من نترس:کردم اخمی

 تودهنت که میشم روزاولی آدم همون وگرنه نکن کل زیادکل هم بامن:پوزخندزد

 ....خوابوند

 کنی؟؟ میتونی غلتی چه شوببینم آدم بیاهمون خوب:ایستادم

 بلندموتودستش موهای فکرشوکنه که ترازاونیم گستاخ ولی شدترسیدم براق

 ...بگوببخشید:گرفت
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 نمیکنمـ عذرخواهی خودخواه آدم ازیه من عمراً:گفتم ولی کشیدم دردمی بااینکه

 .....میکنمـــ آدمت:موهاموبیشترکشید

 .....میگیرمـ بلیط من شوایشاالبعدش توآدم ـ

 ...کنــ ولم وحشی:دادزدم دادکه بهش وفشارمحکمی نشست روبازوم دستش

 ...ندار کثیفتوببنددخترهیچی دهن:سمتم وخیزگرفت کردروتخت پرتم

 ...خوابوند توگوشم سیلی نزدم میومدحرفی بدم حرف ازاین خیلی

 نبودم من اگه تابفهمی میزنی حرف باکی تابفهمی اینوزدم:پرید ازسرم برق که

 .....بدبختــــــــــ بودی وِیلونوهیرون

 ...بیزار بیزارم ازت طوفان:بودروش خوابیده دستش که گذاشتم دستموروجایی

 ...سیاهـ درک به:پوزخندزد

 ...بست زدودروباشدت بیرون وازاتاق

 ...سبزکشیدمـ عالمت یه فرارفرداشب ورونقشه کوبوندم روبالشت سرمومحکم

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

 رنگ طوسی شال مشکی شلوارمخمل مشکی سیوشرت طوسی نخی مانتوی

 رودوشم مهمموریختم وسایل توکولم روپوشیدم طوسی های پوت بانیم وهمراه 

 ....میزد ریتم رومخم آهنگ صدای انداختمش 

 

 یلهم به زدم گره رومحکم پرده کردم پایین ازباالبه اجمالی نگاه یه درتراسوبازکردم

 .....تراسـ
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 ریخت تادیگه میرم من کوروکودیل سالم:نوشتم وروآیینه وبرداشتم مدادچشمم

 ....نحستونبینمــ

 ...کنـ تمرین باپیانوم خوب یاددادم پیانوکه بهت مهتاجونم

 خـــــــــــــدانــــــــــــــــــگـــــــــــــــــه"نوشتم بعدبزرگ

 "زخمت دارکوروکودیل

 مخـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــو آرام"بهترینها بهترین

 " گـــــــــــــــــــــــــل

 ....گرفتمـ پردرومحکم زدم نوشتم به لبخندی

 ...زیادنبود فاصلش خوبه ایستادم وروزمین خوردم سُرنامحسوس ویه 

 ....آرزوشودارمـ منم که موشگل خوشگل بودپربودازماشینای شلوغ بیرونم

 ...نازبود وخیلی رنگ مدادی نوک المبورگینی موندیه طوفان روماشین نگام

 "زمخت کوروکودیل"نوشتم کاپوت وروی موبرداشتم صورتی رژلب 

 .....الستیکوپنچرکردمـ یه برداشتم خوشگلموازتوکولم چاقوی

 ....بکشمـ روش هم خوشگل خط یه خواستم 

 نزدیک های ازفاصله که نشومیدونی نزدیک من به نهال:روشنیدم طوفان صدای که

 ......نمیاد خوشم

 نشسته توفیس فیس بانهال رونیمکت چپم سمت درست سرموبرگردوندم

 باوووو جــــــــونز...بودنـ

 ....گذشتمـ انداختن ازخیرخط سردادم کوتاهی خنده یه

 بذارم؟ دلم پوشوکجای سیاه مرداکالً این من ماشیناویراژدادم وازبین شدم خمـ 
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 کنم؟ کارشون فراربودخداچه برای خوبی پای جای افتادکه بزرگی سنگ به نگام

 باشید راحت آقادستوردادن آقایون:گفت که مردی باصدای

 برم خواستم روسنگ پریدم تندی دورشدن درعمارت واوناازاطراف کشیدم نفسی

 ...که

 میگذره؟ خوش ـ ـ

 گفتم بهت:پوزخندزد که کردم نگاه بهش باترس دادم دهنموقورت آب

 ....فکرفرارنباشـ

 ای العاده توفوق آرام میتونم دربرم؟آره کوچولودوربودمیتونستم یه ازم

 .....برودختر....تومیتونیـ

 خوردم چرخی منم که دوییدسمتم طوفان باالواسادم پریدم تندی پاموباالبردم

 ...پریدمـ وتوکوچهـ

 ....وایسا کاروبدترنکنی بهتره آرام:میومد صداش تندتندمیدوییدم

 ....بدودختربدو واَمفعالبایدبد نکردم نگاهشم

 ...ببینمـ ماشینی موتوری یه تابلکه نگاموچرخوندم

 ....دورشد ازدیدم ولی رودیدم مهیار که کردم احساس

 ....ترمزکرد جلوپام ماشینی بودن دنبالم آدم گله یه کردم نگاه پشتم به

 بپرباال آرام ـ ـ

 ....ممنونمـ خداازت جونم کردم سرخم

 دتی؟...خو....یار...مهـ.... وای:میزدم نفس نفس سوارشدم زودی

 ...خودممـ بعله:خندید
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 ....باتوئمـــا میفهمن مهیار:کردم نگاه پشت تندمیروندبرگشتموبه

 ...کردمـ ماشینموعوض من نمیفهمن نوچ:خندید

 ...فادیابرسونی منوخونه نبودمیشه حواسم میگیا اِواراس:روپیشونیم زدم

 هم دوستت زیادخونه خیلی واحتمال رونداری کسی میدونن نخیرچون:کرد نگام

 .....میرنـ

 ....نیستــــ اینجاطوفان خدادیگه به بده گوشیتوحداقل مهیار:کردم پوووفی

 بردار داشبردوبازکن:کرد داشبرداشاره خندیدوبه

 طال دستت:درداشبردبازکردم

 بفرمایید بله:اومد گرفتش صدای چهارم بابوق فادیاروگرفتم ی شماره تندی

 الوفادیا:دادم غضموقورتب

 ببینمتـ دختردیوونه؟فقط نیستم؟کجای خواب تویی؟آرام آرام:تقریباًدادزد

 ...کردم تقسیمتـــ مساوی ضلع به ازوسط

 خوبه؟فاطیماجون توخوبی؟سرهنگ خوبم که من علیکم سالم:خندیدم

 خوبه؟[مادرفادیا]

 توکجایی؟ خوبن همه:کشید عمیق نفسی

 

 ....ازدوستامــ یکی پیش اوم:کردم نگاه مهیار به

 دنبالت؟ بیام بگوکجایی ـ

 ....میکنمـ خبرت خودم من فادیانمیخوادبیای نه ـ
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 شدی؟ بود؟چرایهوگم شده چی آرام ـ

 ...میگمـ بعداًبهت ـ

 ....منــ فادیاگوشیروبده:اومد سرهنگ صدای

 ....باشـ روداشته گوشی داره کارت بابام آرام فادیاـ

 ...دخترمــ الوسالم:اومد سرهنگ صدای بعدچنددقه

 خوبید؟ سرهنگ سالم ـ من

 نیوفتاده؟ برات توخوبی؟اتفاقی دخترم خوبم ـ

 ...خوبمـ سرهنگ نه ـ

 پلیس اداره عکستوبه من میکنن گریه فاطیماوفادیاهمش نگرونتیم دخترمادل ـ

 ...دادمـ

 ولی پیشتون برمیگردم من درضمن خوبه بگوحالم فاطیماجونم به خوبم من سرهنگ ـ

 ...فعالًنهـ

 هست؟ مشکلی چرادخترم ـ

 سرهنگ نه ـ

 میرسونه سالم فاطیماهم باش خودت مواظب دخترم خوب ـ

 فاطیماجونوببوسید من حتماًازطرف ـ

 ..باشهـ دارت حتماًخدانگه:خندید

 خدافظ ـ

 چرافرارکردی؟:انداخت بهم کوتاهی نگاه مهیار کردم گوشیروقطع
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 ...باشمـ طوفان پیش نداشتم دوست که چون:کردم لباموغنچه

 ...منــ دیروزبه توکه ـ

 ...اینوگفتمــ کردنت دَک نشیابرای ناراحت ولی میدونم:دستموباالاوردم

 ...دیگهـ من  خونه بریم االن خوب:خندید

 آرومـ نباش نگران:گفت که کردمـ مرموزنگاش

 

 نکنه؟ شک کجاست؟طوفان خونت ـ

 ...خبرندارهـ خونه ازاون نخیرطوفان:خندید

 ...نبود ازشون خبری کردم سرنگاه پشت به

 ..طوفانونبینمــ چشمای دیگه جاببرکه منویه فقط نمیدونم ـ من

 تابشناسیش میبره وقت فقط خوبه خیلی طوفان:خندید

 .... اونجارونمیدونمـ به اومدن اصالًدلیل بشناسمش اصالًنمیخوام من:شد درهم صورتم

 دَررفت سوالم به دادن اسخواززیرپ جلودوخت نگاشوبه

 مهیار؟ ـ من

 جونم؟:کرد نگام

 ... نزنــ حرف اینجوری بامن:شد مشت دستم

 حاالبفرمایید؟ چشم:صورتشوبرگردوند

 گشنمه من ـ

 .... خونهـ میرسیم کن تحمل دیگه دقه ده یه:خندید
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 لبموسپهرق ترمه بادیدن کردم نگاه رنگارنگ های مغازه به دادم تکیه شیشه سرموبه

 دار توروخدانگه:ایستاد

 ...دادمـ تکیه کاپوت به شدم پیاده روترمززدازماشین تندی

 ...میخریدند لباس باخنده بچگونه لباس وسپهرهردوتومغازه ترمه 

 چرخ دورکمرترمه سپهردستش لرزیدوقتی شدبدنم تموم داشتن دوست همه اون

 ...نازکرد خوردوترمه

 ...بود شده حلقه منم دستادورشونه اون لرزیدچون بدنم

 ...دورنمیشد ازشون نگام..کرد یخ دستام

 ...باباسپهر...بابامیشهـ دارهـ بفهمی دیوونشی که اونی سخته

 .....وفروخوردمـ لعنتی زوربغض به

 ...متنفرمـ ازهردوتون:کردم اخمی

 خوبی؟:ایستاد کنارم مهیار

  نه:دادم سرموتکون

 

 ...برگشت دورشدبادوتابستنی سپهرازترمه زدن بیرون وسپهرهردوازمغازه ترمه

 ...کرد روخیس مهیار پیرهن اشکم  مهیاررفتمـ تواغوش کی نفهمیدم

 ...بلندترنشهـ گریم صدای دعامیکردم فقط

 ..... بگذرهـ ازامشب چندسال

 ....کنمـ فراموشت تامن



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

51 

 

 ...دریاتوخودمـ تابایه

 ....کنمـ خاموشت خاموش

 داری؟ دوسش خیلی آرام ـ مهیار

 !کنی درک امیدوارم خیلی:کردم نگاش

 !میگی چی میفهمم:لبخندزد

 ...نشستنـ توپارک رونیمکت سپهروترمه

 ...میکرد نگاه ترمه به مشکیش ای تیله چشمای سپهربااون

 !خدا هی....گفتناشـ آرام اون آرومش لبخندای....چشاشمـ عاشق هنوزم

 ...بگذرهـ ازامشب چندسال

 ....شهـ همخونه یکی بامن

 ...شهـ وارونه شب یه تنها تو به امروزم احساس

 ای؟ پایه:خندید و روگرفت دستم مهیار

 خانوماباگریه؟ خانوم:کشید زیرچشمام دستی زدم لبخندتلخی

 ......امـ آماده: ولبخندزدم کردم چشاموپاک سیوشرتم باآستین

 ..... کردمـ حلقه ودوربازوش دستم گرفت خندیدبازوشوطرفم

 ..میگمـ جرئت کردبه حرکت محکم های روکنارزدوباقدم توصورتم موهای

 طوفان پای کدومشون هیچ ولی زیباترازسپهره سرترازسپهره خیلی مهیار که 

 ....نمیرسنـ

 ...خوبنـ وسپهرخیلی مهیار ولی اخالقه نداره طوفان که چیزی یه 
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 ....بخشـ وآرامش مهربونی

 ...کردیمـ حرکت سپهروترمه سمت به 

 ...خردشد بارهزارم برای من خندیدوقلب ترمه زدکه حرفی ترمه سپهرزیرگوش

 

 ...خانومـ ترمه همسرمحترمه والبته ملکی سپهرخان سالم ـ من

 ....میکردنـ نگام هردوباترس هردوسرشونوباالاوردن

 ایشون خوب خوب:گذاشتم ترمه وروشکم کشیدم بیرون مهیار ازدست رو دستم 

 یادختر؟ پسرن

 ....نامشروعـ رابطه بایه والبته میگیرهـ جون داری باعشق باشه هرچی هرحال به

 مهیار من شدم خوشحال هردوتون ازدیدن:دستموگرفت شدمهیار سپهرعصبی

 .....هستمـ

 ...هستمـ ترمه من سالم:انداخت مهیار به ای خریدارانه نگاه ترمه

 ......وپرکینهـ حریصه چشماش هنوزهم

 ..سپهرهستمـ سالم:گفت وسپهربالبخندعصبی روفشردن هم دست سپهرومهیار

 ....میشناسمتونـ خوب ـ مهیار

 چیه؟ باآرام نسبتتون:پرید سپهررنگش

 نامزدآراممـ من خانوم آرام نه آرام:داد سپهرتکون شوجلوی اشاره انگشت مهیار

 املهشماح خبردارن مادرتون خانوم ترمه:گفتم پوزخندزدکه کردترمه نگام سپهرتندی

 اید؟

 !!!! کردی آبروش توبی که همونی یادته روکه چی؟کاوه جون خداکاوه وای
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 کنه؟ آبروت تابی بگم بهش چیه نظرت:رفتم راه کوتاه باقدمای جلوش

 .....کثیفتوببند دهن آرام:پریدوسپهردادزد رنگش

 ...میبودی بایدفکراالنتم میکردی کاری گوه که موقع اون:سپهروگرفت گردن مهیار

 ....بریمـ:منوگرفت ودست کردرونیمکت بعدپرتش

 منو دیدی مهیار:کردم وگریه گذاشتم دستاموروچشام شدیم سوارماشینش

 ....نداشتهـ اصالًدوست

 ....بدبختمـ خیلی من خنگم خیلی من مهیار میکنه تب ترمه واس چه 

 ....نکنـ گریه آرام:نشست پشت روصندلی کنارم

 ؟!!!چیکارکنمـ مهیارمن:چسبوندوگفتمـ سینش وسرموبه نزدم حرفی

 .... نکنــ مهیارگریه جون:فشرد خودش کردومنوبیشتربه موهامونوازش

 .....نمیتونمـ ببینمش دیگه باکسی نمیتونم مهیار ـ

 ......نزد حرفی

 ............چشاموبستمـ کردومن خوابوندوجلونشستوحرکت منوروصندلی

 .....بیارمـ دستش هب وباخواب باپیانومیگرفتم که آرامشی اون تابلکه 

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

 خانوم؟ آرام؟آرام ـ ـ

 ....بذاربخوابمـ عمت جون مهیار:خوردم چرخی

 ...بخوربعدبخوابـــ چی پاشویه نخوردی تاحاالهیچی دخترتوازدیشب:خندید

 ....مرگموبذارمـ بذارکپه نمیخورم:کشیدم پتوروتاسرمو
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 پاشــــو آرام:پتوروکنارزد

 دخترکجایی؟:خندید ومهیار باالرفت وآخم افتادم ازروتخت که خوردم غلتی

 ...دیگهـ تقصیرتوئه:بادردچشاموبستم

 بیدارنشدی زدم قدرصدات هرچی که صبحونه کردم ناهارآماده پاشومن:نشست کنارم

 .....ناهاربخور حداقل

 .....میامـ توبرومن باشه:کردم پوووفی

 .....اومدیا:ایستاد

 کتک آرام:اومد دادمهیاراومد صدای که درازکشیدم وچهارطاق دادم سرموتکون

 میخوای؟

 .....دادمـ خوردومهیاروفحش تخت به سرم که بلندشدم باترس

 کجاست؟ مسترابت: زدم بیرون خندیدازاتاق

 .....اتاقـ چپ درسمت ـ

 .....کولموبدهـ مهیار:گریختم دیدم خودموتوآیینه واردشدم کردم نگاه چپم سمت به

 دستوصورتم به آب زدم موهاموشونه کولموگرفتم درخوردومن به ای تقه بعدچنددقه

 .....زدمـ بیرون وازدستشویی زدم

 .....خانـ کدبانومهیار سالم:شدم وواردآشپزخونه پوشیدم راحتی لباس یه

 .....متینـ مهیار داره پختی دست چه بفرماببین:میزنشست خندیدوپشت

 متینه؟ فامیلیت ـ

 بعله ـ

 .....قشنگهـ فامیلت ـ
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 .....میدونمـ ـ

 .....حلقمـ کف نفست اعتمادبه ـ

 خالی؟:گفت که خوردم خالی برنج قاشق خندیدیه

 سبزیش قرمه مردی تاحاالندیدم به به:کردم خالی روبرنجم قرمه وخورشت خندیدم

 .....باشهـ خوشمزه

 .....حاالببینـ:خندید

 .....میشیــ پسرتوخدمتکارخوبی نظیره بی اوووووم:قاشقوخوردم اولین

 ...پرو:خندید

 ..... خالی جاتون خوبیه سبزیه واقعاقرمه

 ؟....چیهـ نظرت بامن شب شام:مالوندم دستاموبهم

 ...هستـــ توآشپزخونه بخوای هرچی باشه ـ

  خواستی چیزی اگه بزن زنگ خونه شمارموباتلفن اینم:گذاشت روجلوم کارتی 

 چیهـ؟ کارت:وپرسیدم گفتم ای باشه

 ....سازیمـــ ساختمون مهندس ـ

 برای دلم میخری نقاشی ورنگ بوم یه برام مهیار:کردم پشقاباروجمع نزدم حرفی

 ....شدهـ تنگ کردن نقاشی

 یکـــــ ودرجه ویژه من برای اونم بکش چیزخوب یه ولی باشه:خندید

 شمابخر چشم ـ

 استفاده ازش میتونی پیانوهست توش که زیرزمینه یه من ی زیرخونه درضمن ـ

 ....کنی
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 .... جونـــ آخ:باالپریدم باذوق

  ندهـ جواب کسی به خودم غیرشماره به تلفنم بازنکن کس هیچ دروبرای آرام ـ

 مهیار مامان چشم!ماماناشدی مثل درست:دادم سرموتکون

 ....شمـ آماده میرم من:خندید

 ....شدمـ شستن ومشغول ریختم ظرفاروتوسینک

 ..... دراوردمـ میزددستکشاروازدستم برق بعدآشپزخونه ربع یک یه 

 ....بانو ممنون:اومد مهیار صدای که چرخوندم دوطرف کمرموبه

 ......خندیدمــــ

 

 خدافظ ـ

 .....باشـــ خودت مواظب:دروبازکرد دست به لپتاب کیف

 ...دارمـ قبولش دوست جای به من ولی واقعاًخوبه مهیار لبخندزدم ورفت

 .....نشستمـــ سفیدداشت های کوسن که رنگ مشکی مخمل رومبل

 ....میگرفتـــ دلم طوفان توخونه باز دل سفیدوالبته کرم رنگ از ترکیبی ای خونه 

 ...افتاد بزرگی روچوب عکس به نگام 

 چشماشونوقاب جذابی دودی وعینک کردن هردوپشتشونوبهم ازخودشوطوفان عکسی

 ....گرفتهـــ

 ...بودنــ پوشیده لباس هم هردومثل بتهبودوال 

 ..... ضدهمـ دوقلوهای
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 آویزون تراس های ازمیله که یوسف وحسن پیچک پرازگالی افتادم راه تراس سمت

 ..... بود

 ومیزوصندلی بودن برگ بی زمستون دلیل به که پردرخت والبته بزرگ حیاط

 .....میکشوند خودش آدموسمت که. آالچیقـ داخل سفیدرنگ 

  

 مارهش روبرداشتم سیم بی کلیدوتلفن پوشیدم بلندتازانوموباشالوکاله بافت

 ....انداختمـ مهیاروتوجیبم

 متس کجاستــ؟ زیرزمینش اوم شدم وواردحیاط رفتم هاروپایین پله زدم ازدربیرون 

 ....نبود چیزی. رفتمـ چپ

 ایگلدون والبته شده قرمزپوشیده بافرش که هایی پله کردم حرکت راست سمت به 

 .....بودنــ شده پخش روپله پیچک برگ که

 ...خودشـ واس خونســـ یه نیست زیرزمین اینکه من خدای شدم واردزیرزمین

 ...قرمز های وکوسن مشکی چرم های ومبل دی سی اِل تلویزیون 

 .....پیانوقرارداشتـــ بافاصله تلویزیون چپ سمت رومیز مصنوعی گالی

 .....بستســــ وچشماش پیانونشسته پشت پیانوکه باالی خودمهیار عکس

 قرارداشتـــ ای دفترباجلدقهوه یه روش که ومیزی قرمزمشکی برجسته فرش

 های نت والبته شده نوشته آهنگ سری یه ودفتروبازکردم نشستم روصندلی 

 ....موردنظرشـــ

 کردمــ روشن وشومینه دراوردم بافتوازتنم

  باهم نسبتی ایناچه افتادبازطوفانومهیار باالشومینه عکس قاب به نگام 
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 ؟!چرا خودشون پیش اونامنواوردن خب چه؟ولی من به ولی دارن؟بایدبفهمم

 ....أنــ خودشیفته قدم چه

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

 .....کردمـ قرمزوروشن مشکی های شمع کردم المپاروخاموش

 .... بودمــ کرده غذادرست دونوع

 ... بیاد ایینپ که گفتم مهیار دراومدبه صدای

 باشه مهیار برای تشکرخوب یه این امیدوارم زدن به کردم وشروع پیانونشستم پشت

 ....خوبیهـ حامی.....کردهـ کمکم خیلی

  بودنش خوب دوست تشکرویه عنوان به وبفهمه نکنه ازکارم برداشتی خداکنه

 ..... دادمـ کاروانجام این

 ....جانــ آرام ممنونم:گفت وار وزمزمه نشست روشونم دستاش

 ...بود عالی:زد دست برام واون آخروزدم ونت زدم ولبخندکوچیکی نزدم حرفی

 ......علیکمـــ سالم:ایستادم

 ....گلــ خانوم علیکم سالم:لبخندزد

 ....کردی رودیوونه همه کردی چه:میزنشست پشت کتشودرواردوبااشتهاوذوق

 ...تشکر برای اینم:میزنشستم وپشت خندیدم

 ....آرامـ ممنونم:خندید

 ....کردی کمک من به توخیلی میکنم خواهش ـ

 بخوریم؟ چی اول به به:غذاهاکرد به نگاهی
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 ..... ماکارونیمـ عشق که من ـ

 بفرما:کشید ماکارانی من خندیدوبرای

 ....شد خوردن مشغول خودشم

 مهیار؟ ـ من

 چیه؟ باطوفان نسبتت:کرد نگام

 !نمیخوادبگی:گفتم ومن انداخت سرشوپایین

 بی بهم نسبت طوفان نمیخوام رازه یه ولی منوببخش:انداخت بهم خاصی نگاه

 .....اعتمادشهــــ

 .....فرداازاینجامیرمـــ من مهیار درضمن میگی چی میفهمم ـ

 چـــــــــــــــــــــی؟:سرشوباالاورد تندی

 ...میادومیرمـ دنبالم فرداسرهنگ:کردم نگاش آروم

 جانمیری؟ شماهیچ ـ ـ

 تواینجـــــا؟:ایستاد مهیار ودیدم طوفان براق چشمای کردم درنگاه به تندی

 هــــــــــــه!رمانتیکی فضای چه:کرد روروشن شدوالمپ نزدیک طوفان 

 !!!بروحاضرشــــــــو:وپوزخندزد

 !جانمیامــ باتوهیچ من:دادم سرموتکون

 !وبـــــــــر فقط نزن حرف هیس:گذاشت دستشوروبینیش

 ....بودمــــ واقعاًترسیده میباریدومن خون ازچشماش

 ....توباشهـــ نمیخوادپیش آرام ببریش نمیذارم:ایستاد مهیارجلوم 
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 ...نمیدونستمـ شدگفتی اِخوب:کرد اخمی طوفان

 !!!شــــــو زودآماده.... باتوعمـــ آرامـــ:بعددادزد

 !!!!نمیامــــ:دادم مهیاروفشاری دست

 ....رفتارکنمــــ باهات ای دیگه نذارجوری نکن لج آرام:شدوبازوموگرفت نزدیک

 !!!!!طوفانـــــ نع:دادم سرموتکون وباترس گرفتم دندون لبموبه

 !!ببریشـــ نمیذارم طوفان:داد هُل عقب به طوفانوکمی شدمهیار مشت دستش

 !بروحاضرشـــــــــــــو آرام:کرد نگام خشمگین طوفان

 .......میترسمـــــ من مهیار:ونالیدم مهیاروچسبیدم وبازوی لرزیدم

 ..... باشــــــــــ آروم: کرد نگام

 .... باشهـــ من بذارپیش طوفان:داد هُل عقب بعدمنوبه

 ....زودباشـــ...نخیربگوبیادبریمــ:ایستاد سینه به دست طوفان

 ......شد باریدن آماده چشام کردومن نگاه من به مهیار

 ....میکنی تواذیتش طوفان:کشید عمیق نفسی مهیار

 .....شد من ودورزدونزدیک پوزخندزدومهیار طوفان

 ..... نشستــــ دورکمرم دستش دیوارفرورفتم توکنج

 بیــــــا آدم مثل دعواکنم نذاربامهیار:گفت دادوزیرگوشم بهش فشارمحکمی

.... میامـ راه باهات دارم خیلی آرام:ترکمرموفشرد محکم طوفان کردم نگاه مهیار به

 ... زودباشــ

 میام:کردم نگاش
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 ....کنــــ برووسایلتوجمع:زد پوزخندی

 .......ببریشــــ نمیذارم:کرد اخمی مهیار

 .....نذار من پاتوتوعمارت دیگه:مهیاروگرفت کردیغه منوول طوفان

 .....روببریــ آرام نمیذارم:کرد اخمی مهیار

 ...... نزنــ اضافه حرف:داد هُل عقب وبه مهیار طوفان

 ....بیاد بدمـ بودن ازعشالف من زودباشــ آرام:دادزد

 میریخت اشکام هاروباالرفتم پله تندی

 ...افتاد کنارآالچیق ورنگای بوم به نگام کردمــ جوروسایلموجمع چه نفهمیدم 

 !عجب چه:هاباالاومد ازپله جیب به دست طوفان

 مهیارکوش؟ ـ

 ....کنهـ خیانت من نبایدبه خوردتابفهمه دوتامشت:پوزخندزد

 یزیشچ نترس:پوزخندزدودستموکشید ،طوفان زیرزمین سمت ودوییدم کولموانداختم

 .....نشدهـ

 امبی باهات اگه توگفتی فطرتی پست تویه عوضی کن ولم:کتفش به زدم محکم

 ....نداری کاریش

 ....ردزدخو که حرفی واس نداشت توربط به که زدن دوتامشت:پوزخندزد

 .... رفتمـ هاروتندتندپایین دادپله تعادلشوازدست که توپاش زدم

 هنگا بهش میریخت وقفه بی پیچیداشکام می بودوتوخودش افتاده روزمین مهیار

 مهیار؟:کردم

 آرامــ؟:لبخندزد
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 .... هستـــ بهت حواسم برومن باطوفان باش خودت مواظب:دستموگرفت

 گمشــوبیا ـ طوفان

 قول که نقاشی نره یادت باش خودت مواظب:گفت شدومهیار مشت دستم

 !!!باشـــــ دادیروبکشیامنتظرم

 یخیل:خوابوندتودهنمــ دست باپشت که طوفان توصورت کردم تف بلندشدم ازجام

 پروشدی

 ....دادمـ تعادلموازدست

 نکن اذیتش طوفان ـ مهیار

 .....برخوردکرد جایی به سرم

 جاری ازش خون گذاشتم دردمیکرددستموروسرم خیلی سرم پوزخندزدومن طوفان

 .....میشد

 ........مهـیـ:طوفانوتارمیدیدم 

 ....ندیدمـ تارشدوهیچی وچشام

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

 ....دردمیکرد سرم

 هک وبعدش خوردم ازش که دستی بودپشت توگوشم طوفانومهیار بدترصدای بدنم

 !کجامـــ نمیدونم

 .....پیچید توگردنم دردبدی که چشاموبازکردم

 اومدی؟ بهوش آرام؟آرام:اومد مهتا صدای

 خوبی؟:میکرد شدگریه نزدیکم سرموبرگردوندم نتونستم
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 مهیارکوش؟:کردم نگاش گیج

 .... خوبهــ ـ

 .... زدشــ عوضی طوفان خورداون کتک خاطرمن بدبودبه حالش ـ

 ...باشـ آروم:کرد اشکموپاک

 کجامــ؟ من ـ

 آقا تواتاق ـ

 شده؟ میکنم؟چی غلتی اینجاچه ـ

 !!!!!! بودی هوش بی هفته خوردیه سرت به بدی ضربه ـ

 .....تشنمهـ من ـ

 ....کرد وکمکم گرفت وسمتم آب لیوان

 خوبه؟ مهیار حال مامانت جون بگوبه مهتا ـ

 ..... خوبهــ مامانم جان به:لبخندزد

 اومدی بهوش آقابگم به برم من:گردکرد بعدعقب

 ....ببینمشــ نمیخوام نه:گفتم سریع

 ....کنــ تواستراحت میرم من باشه:کرد نگام باغم

 ....سرموزیرپتوبردمــ نزدم حرفی

 میشمـ؟ خالص عمارت ازاین کی من خسته ام خسته 

 !اینجاباشم نمیخوام من

 !!!جا این به میدم بودوترجیح طلعت واس که آلونکی اون من
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 ...شدمـ جمع بیشترتوخودم پیچیدومن تواتاق وتندش بازشدعطرتلخ آرومی دربه

 ...نزنـ مردگی موش خودتوبه پس بیداری میدونم:ترمیشد نزدیک عطرش بوی

 ... نباشـ نگران خوبه حالش مهیار:گفت که نزدم حرفی

 ...نامردهـ همون این ندادم اهمیتی ولی کرده فرق لحنش که کردم تعجب

 ....خودمـ اتاق برم میخوام ـ من

 .. فعالًنمیشهـ ـ

 نامردهمش تقصیرتوئه همش خیلی شدم ضعیف خیلی کردمـ وبغض نزدم حرفی

 .....عوضیهـ تقصیرتوئه

 ...حالموبدمیکنهـ بهشم کردن نگاه حتی کردم وپشتموبهش پتوروکنارزدم

 مریض حوصله میخوری غذااوردن آدم مثل نازتوبکشم نیستم آدمی من آرام اوالً ـ

 شده عوض دوماًاتاقت... افتادمـ ازکارزندگیم جوریش همین وندارم داری

 .....توئهـــ اتاق بغلی اتاق 

 ....وچشاموبستمـــ  پوزخندزدم

 بیاداینجا فادیاقراره دوستت ـ

 چی؟:کردم نگاش وباتعجب خوردم چرخ تندی

 !!!!شنیدی که همینی:گفت ایستادوبااخم

 میاد؟ کی ـ

 !!!میاد میادیعنی گفتم نپرس سوال ازمن ـ

 !میره. سرمیادمیبینتتـــ مهیارامروزیه:کرد نگام موشکافانه واون نزدم حرفی
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 عمارتم به پاش نمیذارم دیگه چون کن هاتوبرطرف دلتنگی حرفاتوبزن خوب 

 فهمیدی؟ بازشه 

 کری؟ باتوبودم:بلندترگفت که نزدم حرفی

 ...بروبیرونــ حاالهم گفتی چی شنیدم پس کرنیستم:گرفتم روموازش

 نداره ربطی هیچ توهم به بمونم میخوام  خودمه اینجااتاق ـ

 ....فادیامیاد جون آخ زدم ولبخندعمیقی وسرموزویرپتوبردم کردم اخمی

 ....میبینمـ مهیارروهم خداممنونم وای

 پس کنه میادتامعاینت دکترتم بیاره لباس برات میگم مهتا به ـ ـ

 ....خودتوجمعوجورکنـ

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

 ...زدیمـ حرف اومدباهم مهیار دوروزپیش

 .....ورفتـ باشم خودم مواظب که وگفت خندیدیم 

 ....میاد کی نمیدونم نیست ازفادیاخبری شدم خسته 

 ....نمیبینمـ نهالودیگه خوبم پرسیدبامهتاخیلی چیزی نمیشه ازطوفانم

 ....نیستـــ زیادخوشگل که مهنازومیبینم اسم به دختردیگه جاش به ولی 

 .....یاپیانومیزنمـ میکشم یانقاشی نمیذارم بیرون پاموازاتاق 

 نداره بهم کاری اونم میوفتم یادبدبختیام تامیبینمش طوفانوببینم ندارم دوست 

 .....کارمیکردمـ مهیار روتابلوی هنوزداشتم

 ....بدمـ تحویلش فردمهموخاص یه به قراره چون باشه خاص میخواستم 



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

66 

 

 هوهق براتون خانوم آرام:اومد مهتاب درخوردوصدای به کوتاهی تقه پیشبندموبازکردم

 ...اوردمـ

 ....میزد صدام خانوم آرام هست میدیدطوفان که هروقت خندیدم

 رغبت آدم داره زشتی دخترای دوست آقاچه این:اومدتو باترس دروبازکردم

 ....باباشونومیخوانـ میکنناانگارارث نگات همچینم.... کنهـ نگاشون نمیکنه 

 نشد؟ خبری ازدوستم:گرفتم روازش وسینی خندیدم

 ....امروزمیاد چرااقاگفت:گفت باذوق

 جووووووووووون آخ:زدم بلندجیغ

 ...کردنـ نگام خیره خیره ومهنازباهم بازشدوطوفان درباشدت

 کیه؟ دختره این مهنازـ

 شده؟ چی:گفت من کردروبه اخمی طوفان

 هیچی:کردم اخمی منم

 استیلی وخوش خوشگل یهتعجب توخدمتکارطوفانی مهنازـ

 ....خدمتکارمهـ مهنازجان آره:میکرد نگام بااخم طوفان

 دهنتوببند:گفت آروم که رفتم بهش غره شدوچشم مشت دستم

 ...شدهـ تنگ نهال برای دلم نچسب دختره:گفتم مهتاب به ومن رفتن هردوشون

 شده؟ چی:گفتم باتعجب که گفت هینی مهتا

  آقامیگفت به نمیومدهمش ازتوخوشش اصالً خانوم نهال:نشست روتخت کنارم

 ....!!!!دخترآقایید فکرمیکردشمادوست بندازه توروازاینجابیرون که
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 ....شمـ کوروکودیل دختراون دوست من که قحطه آدم دختراسکول خله:خندیدم

 اسم به دختری خانوم:اومد خدمتکاری درخوردوصدای به ای خندیدتقه مهتا

 .....فادیااومده

 ایستاده من به پشت رفتم هاپایین وتندتندازپله حرفشونشنیدم ادامه

 ....کردمـ حلقه بودستامودورکمرش

 تواینجاچیکارمیکنی؟ وفاخوبی؟ بی سالم:کرد کردوگریه بغلم محکم برگشت 

 شدی؟ عمارت خدمتکاراین چرااومدی میگفتی بهم داشتی احتیاج پول توبه

 !اومدید عجب چه:اومد طوفان صدای کردم تعجب

 ....بود خورده مهنازپیچ دورکمرناقص دستاش برگشتم

 شما؟ ـ فادیا

 ...کارمیکنهـ من توعمارت آرامم رئیس ـ طوفان

 ...ببر خودت مهمونتوتواتاق:گفت تفاوتی بابی که رفتم غره چشم

 .....لندهورمیرسمـ توئه حساب به موقع به نزدم حرفی

 ...شدیمـ وارداتاق

 یایب نمیشه ببینتت داره دوست فاطیماخیلی بودمامان شده ذره یه برات دلم فادیاـ

 پیششـ؟

 ....نمیذارهـ طوفان نع ـ من

 طوفان؟ ـ فادیا

 ...کوروکودیلومیگمـ اون دیگه اره ـ

 ... گرخیدمــ دیدمش که من جذابه خیلی:خندید
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 ....متنفرمـ ازش:خندیدم

 ....خرجتومیدهــ خودش گفت بیاخونه باباگفت نیست مهم:خندید

 گلم نه:اینجاکارمیکنم فکرکنه که دادم ترجیح باشم کسی میومدسرباره بدم

 ...اینجاراحتمـــ

 ....کوروکودیلـ مخصوصاًبااین راحتم عمم جون آره

 کشیدیش؟ کی خوشگله خداخیلی وای:تابلوافتاد به نگاش

 ... کشیدمشـ کسی برای میشه دوروزی ـ

 کی؟ ـ

 مهیار ـ

 مهیار؟ ـ

 ...دارمـ دوسش دوست یه جای خیلی من ماهیه خیلیپسر طوفانه دوست اهوم ـ

 ...حتماًبایدببینمشـ ـ

 ...زیاداینجانمیاد ـ

 هستی؟ بگوازاینجاراضی ازخودت ـ

 .... نیستـ بدک ـ

 نداری؟ احتیاج چیزی ـ

 ... گلمـ نه ـ

 ...نمیذاشتـــ رئیست این ولی بیام میخوام دوروزه ـ

 چرا؟:پرسیدم باتعجب
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 ...دارهـ صدایی عجب سگ توله چراولی نمیدونم:باالانداخت ای شونه

 ...زیادا البته کرده درست کتلت برات مامان:کولشوبازکرد

 .... تشکرکنـ حتماازش:گرفتم ظرفوازش خندیدم

 خودمون؟ پیش میشدمیومدی چی ـ

 .... نمیذارهــ ـ

 بیامــ؟ میتونم من ـ

 ....خبرمیدمــ بهت ولی نمیدونم اونم ـ

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

 واتاقمت کموبیش که مهتابه فقط نمیذارم بیرون پاموازاتاق که میشه ای هفته یک یه

 ... میادومیرهـ

 ...کارمیکردمـ زنیاش روسایه داشتم بودم شده نقاشی غرق

 .... سرمیرفتــ حوصلم میخوابیدم کم خیلی 

 .... نباشمـ بیرون که بهترمیدونم نمیدادم اهمیت ولی 

 ... نقاشیموبرداشتمـ قلموهای

 ...مهنازسرموباالاوردمـ خنده بودباصدای پایین سرم دروبازکردم

 !!!!!خوردعق بهم حالم میخنده زشت چه ایش 

 ...بود مهنازوگرفته دست طوفان

 ....ردشمـ ازکنارش خواستم کردم اخمی کردکه نگام

 ی؟نمیپوش فروم یونی بقیه توچرامثل بیاردرضمن دختردوتاقهوه هوی:مهنازگفت که 
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 زودقهوه:گفت طوفان که بزنم حرفی خواستم انداختم بهش خشمباری نگاه

 ....میخورمـ تلخ هاروبیارمن

 ....میخورمـ شیرین من:گفت مهنازباعشوه

 ....برو آرام:بلندگفت باصدای طوفان که جهنم به گفتم زیرلب

 ....گرفتورفتـــ روشوازم که کردم نگاش شدوبااخم مشت دستم

 دوتاقهوه دوتاقوزمیت اون واس:گفتم مهتا به باحرص رفتم هاروپایین تندتندپله

 ....بریزببر

 میخوادامشب تازه پروئه خیلی دختره این باش میخوری؟آروم چراحرص:خندید

 ...اینجابمونهـ

 ....بودمـ من نفهم که بیارم سرش بذاربالیی درک به ـ

 نکن آقاروعصبی آرام ـ

 ...زمختـ عوضی پسره کرده غلت ـ

 تمبندبودرف همه خورددست زنگ توآشپزخونه تلفن گذاشت روتوسینی فنجوناقهوه

 ...بلهـ:سمتش

 ..بیار قهوه خودت آرام:اومد طوفان صدای

 کرد گوشیروقطع که نوکرتم مگه بگم خواستم

 ....روببرمـ قهوه خودم گفت طوفان مهتا:گوشیروگذاشتم باحرص

 توچراباآقالجی؟:خندید

 آب برام ظرف تویه مهتا راستی نباشه تنش سربه دارم دوست نزن اصالًحرف ـ

 ..ببرمـ بزارکناربیام ودستمال
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 ....ریختمـ مهنازنمک ای توقهوه وبردارم سینی اینکه قبل

 ... کشیدمـ نفسی دراتاقش پشت هاروباالرفتم پله 

 ارتک سربروشرکتش یه که گفته بابام جون طوفان:گفت اومدمهنازباعشوه صداشون 

 ....دارهـ

 ...ندارمـ وقت:گفت سردوخشک خیلی خوردطوفان بهم حالم عق

 ...بیاداخلـــ:اومد طوفان صدای درزدم به ای تقه

 گوریان گوریل میکنم معرفی...نشستنـ توفیسم فیس چه جونمی شدم وارداتاقش

 ....وکوروکودیلـ

 ...بود خورده تاب دورگردنش بودودستاش نشسته طوفان مهنازروپای 

 شتربی نیشم کردکه نگام نموندوباغیض پنهون ازدیدطوفان که زدم کوتاهی ی خنده

 ...بازشد

  نشست طوفان کناری مهنازروصندلی

 ....بدهـ شوبهش قهوه فنجون ـ طوفان

 ...روبرداشتمـ ای قهوه فنجون رفتم بهش غره چشم

 تازیادنریخ البته ریخت وروشلوارسفیدش کردم ازقصدکجش که دستش بدم اومدم 

 ....بودودادوهوارسرداد داغ خیلی ولی

 کوری؟ مگه دختردستپاچلفتی:مهنازگفت نزدولی حرفی طوفان

 شدی؟ اوف اوه:گفتم بامسخرگی

 ...بروبیرونـ:دادزد خوردطوفان حرص

 ...سردادمـ بلندی ی خنده زدم بیرون وازاتاق زدم طوفان به چشمکی
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 توقهوه؟ ریختی چیه نداراین هیچی دختره:اومد بلندطوفان صدای که

 ...شدمـ واردآشپزخوونه... بلندترشد خندم

 دختر؟ چیکارکردی ـ مهتاب

 .... ریختمـ نمکــ توقهوشم کم یه ریخت رو،روپاش قهوه فنجون:خندیدم

 شد؟ عصبانی آقاخیلی شدی؟وای چیکارکردی؟دختردیوونه:زدتوصورتش

 ...آرهـ:خندیدم

 ....کشتتـــ می:گفت بانگرانی

 ....کردهـ غلت ـ

 ... توسرمـ خاک:خودش اینبارزدتوصورت

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

 ...بودرفتمـ عمارت پشت که کوچیکی رودخونه سمت به زدم دستاموزیربغلم

 ...بود هوابهاری عیدمیشدیم نزدیکای 

 ..واردشد سردبهم ازآب خوبی حس فروبردم پاهاموتوآب نشستم روصخره

 ...دارمـ خدادوست:کشیدم نفسی

 تبدس ای العاده فوق انرژی میشه باعث بخندی هم الکی اگه میگن زیرخنده بعدزدم

 ...بیاری

 زیبا تواستخرآب بامهیار که افتادم یادموقعی فروبردم دستموتوآب چشاموبازکردم

 پسر؟ کجایی کردیم

 کاروکردی؟ چراون:موهاموکشید یکی دفعه یه که بودم توحس
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 چیکار؟:کردم نگاش باترس

 کاروکردی؟ چرااون میدونی خوب خودت:دادزد

 ...نیستمـ خدمتکارت من درضمن داشتم دوست چون:وپوزخندزدم کردم چشامولوچ

 یاریخودتودرب خرج اینکه بعدبرای به ازاین بشی قراره:پوزخندزدوبیشترموهاموکشید

 ...بشی خدمتکارم

 ...توبیاخرجموبدهـ گفتم مگه من....هانـ اینجا بیام خواستم مگه من نه:کردم اخم

 حالیته؟ لواسون میای توبامن فرداشب:یغموگرفت روچمناافتادم دادعقب هولم

 نههه:کردم اخم

 نفهمی زبون که همینه ـ

 کوروکودیل؟ توچه به ـ

 ممیتون هرکاری بخوام من که میدونی:کرد حلقه ترشددستشودورم نزدیک صورتش

 کنم؟

 نوچ:وبالبخندگفتم ابروموباالانداختم

 ....ترشد نزدیک

 کشید خودش سمت منوکمی

 بیارم؟ سرت میتونم هربالیی که بفهمونم بهت چیه نظرت:میکرد نگام باخشم

 نزدیک دختری هیچ به که بودم دیده ولی کنه میتونه هرغلتی میدونستم بودم ترسیده

 ...نمیشد

 ...نزد حرفی

 ....کردمـ حس وخوب لبهاش سردی
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 ....رفتـــ پالتوم دکمه سمت دستش انداخت بهم اجمالی جداشدونگاهی ازم

 ..افتاد روم سنگینش تارشدوجسم چشاش دیدم میره ازهوش خدااالن وای 

 خدا وای ـ

 مهتـــــــــــــا؟:توعمارتودادزدم نمیخورددوییدم تکونی هیچ گردوندم برش

 ؟...شدهـ چی:خوابالواومد باچشمای سراسیمه مهتا

 ....بیمارستانـ بایدببریمش نیست خوب حالش طوفان طوفان ـ

 ....روگرفتــ کسی شماره زدتوسرخودش

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

 ...بودمـ نشسته تواتاقم باترس

 میذارمـ؟ پوسته رولبم من بودکه نگفته بهش مهیار 

 ...بیاد خونه نمیزاره زندم وای....شهـ چیزیش میترسیدم همش 

 نزدیک نبایدبهم یرخودشهنشدتقص خراب روسرم اگه بدبختم میشه امروزمرخص

 ...میشد

 ....پسردیوونهـ کنه؟هه چیروثابت میخواست 

 ....بیابیرونـ آرام:درخورد به مشتی

 ....بشرمیترسمـ ازاین که ازبس بودمـ افتاده خوردن گوه به کردم جمع پاهاموتوخودم

 .....بیابیرونـ آرام:درزد تربه محکم

 ......چرانمیفهمهـ نکردم کاری من خودم جون به کشیدم نفسی

 توچیکارکردی؟:دادطوفان بازشدوصدای ضربی دربه
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 ....نکردمـ کاری من:ایستادم

 بگوچیکارکردی؟:شد نزدیک

 ... بزنمـ حرفی نذاشتی شدی من تونزدیک ـ

 ...بود شده زهرواردبدنم دکترمیگفت ولی بودم زهرنخورده من ـ

 .........تو که بعدشم زهرمیذارم جنس ای پوسته رولبهام من:فشردم هم لبهاموبه

 ...میرفتـ باالپایین شدت به سینش کردقفسه نگام باخشم حرفمونزدم ادامه

 ...دراوردی بازی مسخره نبودخودت تقصیرمن ـ من

 میارن برات لباس سری یه االنم میای لواسون توامروزبامن:هاموگرفت شونه

 فهمیدی؟ میپوشیش

 ....نمیامـ باتوقبرستونم من نع ـ

 ...کرد دگرگون خوردحالم زیرگردنم که نزدیکترشدنفسی

 ..میای خوبشم میای ـ طوفان

 نشو نزدیک من به طوفان نمیام:گذاشتم سینش دستموتخت

 بخوادمیکنمـ دلم هرکاری رئیستم منم چرا؟توخدمتکارمنی:پوزخندزد

 ....خدمتکارتونیستمـ من...کنـ ولم:دادم سرموتکون

 ....نیستیـ هیچی تودربرابرمن تقالنکن:دودستموگرفت

 ...نمیرسیـ من گردپای توبه نکن مقایسه خودتوبامن ـ

 ...کنـ ولم:میزد شدت به دادقلبم وحرکت نشست سینم روقفسه دستش

 ....بدمتـ عموت دست میخوام ـ
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 ....کسیروندارمـ من:کردم نگاش باتعجب

 مطمئنی؟ ـ

 ...آرهـ:کردم اخم

  دوست که کسی خوب عموی یه پیشش تببرم میخوام:نشست روبازوم دستش

  به امانت تویه ولی سپردن من توروبه درسته توئه دنبال چشماش.... دارهـ

 کنم؟ خیانت امانت به چیه نظرت...... دردنخوریـ

 ......عموندارمـ من:دادزدم

 ...منی توپیش نمیدونه عموکه یه داری خوبشم داری:پوزخندزد

 .....میگهـ چی نمیدونستم نمیزدم بودحرفی بنداومده نفسم

 میگی؟ چراچرتوپرت طوفان ـ من

 ...میزنمـ راست حرف من نه:پوزخندزد

  چرااینکارومیکنی؟:رفت لبهام سمت نگاهش

 ....نشینــــ نزدیکم عوضی توئه مثل کسایی اینکه واس:دادم هولش

 ... دخترباحجبوحیایی خداچه وای ـ

 ....کرد پرت شدمنوروتخت مشت دستم

 ....پدرتوکشتهـ عموت بگم رفت یادم ـ

 .....نمیدونی توهیچی:یقشوچسبیدم کردم تعجب

 ..میفهمی لواسون رفتیم امروزکه بهترازتومیدونم: نشست پوزخندزدروتخت

 هستی؟ توکی ـ
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 ....ندارهـ ربطی توهیچ به:پوزخندزد

 ...ریختتونمیبینمـ دیگه بگم رفت یادم:نزدیکترشد

 ....ازتاقمـ میگی؟گمشوبروبیرون چی:عقب دادم هولش

 ....پوزخندزد

 ....نزنـ اضافه حرف:بود پرازخشم همیشه مثل چشماش

 تهپوس رولبت االنم:دادعقب گذاشتوهولم سینم دستشوتخت که بلندشم خواستم

 گذاشتی؟

 .....منوببوسهـ شه وباعث نیست بگم میترسیدم نبودولی

 ...آرهـ ـ

 ....نیستـ خوبی دروغگوی ـ

 ..بندازی ودادوبیدادراه بشه چیزیت بازیه نمیخوام نشومن توروخدانزدیکم ـ من

 ...هستی بازیگرخوبی:پوزخندزد

  سخته بااینکه هست رولبت پوسته که ازکجابفهمم پرسیدم ازدکترقبلی ـ

 درسته؟ گفتی دروغ درنتیجه پس نمیشه دیده تودهنت نخ اون ولی تشخیصش

 ... بردمـ سرموعقب

 .....زدمـ پَسِش محکم گذاشتم نشسی دستاموروقفسه

 ....شدمـ ضعیف طوفان جلوی شدم ضعیف 

 ......کردورفتـــــ ولم دفعه یک

 خیرکرد خدابه:کشیدم ازسرآسودگی نفسی
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****************** 

 رسممیت ندارم توشبودوست رانندگی میکردمن کردتندرانندگی زورسوارماشینم به

 .....بددارمـــــــــ خاطره

 ....برو توروخداآروم:شدم جمع توصندلی

 شو خفه:دادزد

 ...اینو نمیفهمه نفهمه زبون چراین...میترسمـ تابودمن200 سرعت

 ...بودمیلرزیدمـ یخ دستام 

 .....نداشتمـ خریدماشین به میلی وقت هیچ لعنتی تصادف خاطراون به 

 توشب چون میترسم توشب ازرانندگی دادم پدرمادرموازدست من تصادف تواون

 ......کسوکارشدمـ بی من بودکه

 ....بود اهمیت بی وطوفان میریخت اشکام میترسم من 

 ....برو توروخدایواش طوفان:دادزدم

 ...کنـ نگام:کمترشد سرعتش ماشیناویراژدادسرموبرگردوندم جوابموندادوبین

 ؟!میخوای من ازجون چی...کنـ توروخداولم کن ولم نمیخوام:دادم سرموتکون

 .....میگمـ کن نگام:دادزد

 ... .متنفرمـ ازت طوفان بیزارم ازت طوفان نزن حرف باهام طوفان نمیخوام نمیتونم ـ

 وشمخ وقت هیچ انداختم ایستادمنوبرگردوندسرموپایین دفعه یک نزدماشین حرفی

 ...کنمـ نگاه یکی نمیومدتوچشمای

 ....وعصبانیتـ پرخشم.....مخصوصاًطوفانـ 

 !کن امنگ:گذاشت شونم دستشودوطرف
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 ....نمیتونم من وسردولی جدی خیلی

 چته؟:کرد نگام بااخم وسرموباالاوردتوچشام نشست روچونم دستش

 .....ترســـــ ترس ترس ترس میزدم نفس نفس دادم سرموتکون

 .....باتوئمـ:بلندگفت باصدای وجدی دستاموگرفتومحکم

 هرقبرستونی باش نداشته بهم کاری:کشیدم بیرون دستموازدستش لرزیدم

 ...میکنمـ خواهش منوبکش طوفان نبینمت دیگه که منوببرجایی میخوای 

 ...رفتارمیکنی اینجوری بامن که کردم چیکارت مگه من

 ....بزارزندگیموکنمـ کن ولم المصب بابا...کردمـ بدی بهت

 ....ترکید وبغضم گذاشتم سرموروپاهام

 ....کنهـ کمکم که. هستـ فادیایی نه کنهـ آروم بامهربونیاش هست مهیاری نه 

 ...کنـ نگام آرام:بازشد من درسمت

 ..... منومیترسونهـ چشاش میبره مرزمرگ منوبه صداش رفتم بیشترتوخودم

 چته؟ آرام:نشست روبازوم دستش

 ...چشامهـ جلوی شب اون بودصحنه کرده عرق بدنم تموم

 ...ازروبرواومد ماشین یه که زمانی 

 .....باالرفتـــــــ هقم هق رفتن چیشد؟هردوشون میکردولی رانندگی باباخوب

 شـــــــــده؟ چـــــــــی:کرد نگام باتعجب

 ....میگمـ تسلیت:شد نزدیکم مردی گذاشتم دستموروسرم

 .... کشیدمـ آغوش مامانوبه جون بی تن باالرفت گریم
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 قعش هی ثمره میزدمن موج عشق توش که بازبودچشمایی چشاش بابام کردم گریه

 ......بودمـ

 ؟....کجارسیدمـ حاالبه ولی

 .... فرورفتنــ خاک توآغوش بودوقتی روونه مردم روسرهای تابوتشون وقتی

 .....بودمـ شده کس بی چون میکردم گریه جدانمیشدم ازشون اونجابودم روزمدام سه

 ....نداشتمشونـ دیگ چون ریختمـ اشک

 ...کرد وفایی بی شددنیاباهاش کس تنهاشدبی تیرکشیدآرام قلبم

 چته؟ آرام:نشستـ روسرم نوازشگرانه دستش

 ....بود خشک بودلبهام کم اکسیژن کشیدم نفسی

 ... روندارم کسی من طوفان ـ من

 ..... ریخت نزداشکام فشردوحرفی سینش سرموبه

  اززندگیموازم ماه توسه متنفرم ازت من طوفان نمیدونی توهیچی:چشاموبستم

 اینم قبل زندگیم من...جداکردی توفادیاروازم گرفتی روازم تومهیار گرفتی

 ...همچیمو توگرفتی...کردی بودتوبدترش جهنم

 ...کردی نابودم ماهـ سه توی

 ...تو تو تو تو تو همش 

 ...بود سنگین چشام میکردم هق هق

 ...میخورهـ دردکسی به مُردم حداقل ندارم چیزی هیچ من بمیرم داشتم دوست

******************* 
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 لبخندبه یه که ساله40تقریبا مردی چشاموبازکردم کسی های بانوازش

 ...بود رولبهاش مسخره...نظرمـ

 بخیرخوبی؟ صبحت خانومی سالم مردـ

 هستی؟ توکی:کردم اخم

 من؟ ـ

 پارسا شهرام آقای عموته:اومد طوفان صدای دادم سرموتکون

 ....عمونداشتمـــــ من کردم نگاش

 !نگــــــــــــو دروغ عموندارم من ـ من

 ...برادرشهروزپارسامـ من:نشست روموهام مرددستش

 ....وندارهـ....برادرنداشتــــ من بابای نهـ:کردم نگاش

 .....باورکنـ:لبخند

 ...نیستی من توعموی باورکنم نمیخوام ـ

 .... چرااتفاقاًعموتهـ:پوزخندزد طوفان

 ...بروبیرونـ طوفان:دادزد شهرام

 .....کردورفتـ اخمی طوفان

 ...عزیزدلمـ عموتمـ من:پیشونیموبوسید

 ....نزنید دست من به محترمـ بریدکناراقای....نهـ یعنی نهـ میگم ـ

 ..زیباتر زیباصدایی مادرتی مثل درست عالیه شهروزتربیتش:بالبخندکرد اخمی

 نیار زبونت پدرمنوبه اسم:کردم اخم
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 خبرنداری؟ شهرزادت ازعمه ـ

 روازکجامیشناسی؟ توعمه ـ

 ...ها خواهرمهـ:خندید

 خبرنداری؟ چراازش خواهرته اِاگه ـ

 ...نکرد تموم خواهریرودرحقم چون ـ

 ....برمـ میخوام من ـ

 ....بود مسخره خیلی کردنگاهش خندیدنگام

 نیست عمومه مردمیگه طوراین چه....و پرلذتــ

 .....بیارنـ غذابرات میگم االن شدی ضعیف کم یه:ایستاد

 .... عمونداشتمـ من مطمئنم من نیست من عموی این داشتم بغض نزدم حرفی

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

 ....خوشگلی توخیلی:نشست روبروم

 ......کردمـ اخم

 ....رفتهـ منواینجاگذاشته رفته طوفان که دوروزه

 ...ندارمـ اطمینانی میترسم ولی دارم احترام درسته میکنم سروری اینجادرسته 

 .....میدونهـ من خودشوعموی که مردی این حتی میکنن بدنگام همشون 

 ...نشو من نزدیک:جداشدم شدازش وصل بهم ولت220 جریان یه گرفت دستموکه

 چرا؟:خندید

 ...ای غریبه تویه چرانداره ـ
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 دختر؟ میگی چی:خندید

 ....اینونبینمـ ولی باشم طوفان پیش حاضرم درمیومدمن داشت اشکم

 میخوای؟ چی ازمن ـ من

 .....نمیزنهـ بهت ضرری بودن بامن شب یه:گفت تمام باوقاحت

 گمشوبرو...آشغال..دهنتوببندعوضی:زد بیرون ازحدقه چشام

 المصبووو قفله دادم دردستگیرشوباالپایین سمت شدرفتم نزدیک

 ....عزیزمـ دارم تورودوست من:نشست روبازوم دستش

 ....نزنـ من به دست....عوضیـ کن ولم:دادم هولش دورشوعقب ازم المصب

 ...زد حالموبهم که کریهی ی خندیدخنده

 ...کشوند تخت سمت منو

 هداشت توخونش گلی دسته همچین دیونه طوفان بهتریناروداری تولیاقت ـ شهرام

 ....نکرده استفاده وازش

 ......ازب هوس کثیف آدم هستی؟یه توکی طوفانونداری جومردونگی دهنتوببندتویک ـ

 ...زد خیمه روم گذاشت بازدستشورودهنم

 ...رفتـــــــــ لباسم سمت دستش

 ...شد بیهوشی دوثانیه نزدیکونزدیکتروبازدرعرض پوزخندزدم 

 ....خودشـ واس ماشاالغولیه کردم جداش ازخودم

 .....کیهـ دیگه آشغال این
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 مصبال میگشتم گوشی یه دنبال کردم هاروپام پوتین چرمموپوشیدم مشکی پالتوی

 ....پیداشد اگه

 ...یرفتمـم تندتندراه شالموجلوکشیدم منوببینن که میترسیدم پُربودازآدم دروبازکردم

 کجا؟ ـ ـ

 ....میدوییدنـ دنبالم دوییدم... ازمحافظاسـ یکی برنگشتم

 خدا؟ چیکارکنم ظاهرشدن جلوبودچندنفرجلوم به نگام

 آرام؟آرام؟:اومد آشنایی صدای

 ...دیدمش کاج درختی پشت صداگشتم دنبال

 ......اونجاستـ ویالماشینم بروپشت آرام:کرد نگام دوییدم 

 توچی؟ ـ

 ...برو تری تومهم:دادزد

 ....میترسیدمـ میزدم نفس نفس دوییدم نزدم حرفی

 ....اینجاچیکارمیکرد این 

 ...بود پیداش ناجی یه مث همیشه

 ....کردمـ قفل ماشین درهای 

 ....دروبازکنـ آرام:اومد مهیار صدای شدم جمع توخودم میترسیدم

 ...بودمـ کرده تعجب ومن میرفت راه کنارش جون بی طوفان دروبازکردم

 ...باشهـ بهش حواست:وگفت گذاشتش کنارمن
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 میروندبه بازکردباسرعت ویالرودوتامحافظ کرددرپشت ماشینوروشن نزدم حرفی

 شدهـ؟ چی:کردم نگاه طوفان

 ...هـباش اینقدرپخمه دراوردفکرنمیکردم بازی چرااینقدرخنگ پسرمسخره:زدروفرمون

 میگی؟ چی:گفتم گیج

 توخوبی؟:کرد نگام ازتوآیینه

 ....آرهـ ـ

 نیورد سرت که بالیی ـ

 داد نجاتم بازم:کردم اشاره لبهام وبه زدم لبخندعمیقی

 ...بابامـ ویالی شمال بایدهردوتونوببرم.... توخطری توخیلی:خندید

 چراتوخطرم؟ ـ

 ...سواالپرسیدیا بازازاون ـ

 توخوبی؟ کن خوب؟اصالًولش چه من به ـ

 ...خوبمـ من آره ـ

 خودتی؟ آرام:اومد طوفان ناله صدای

 ...خودممـ بعله:کردم اخمی

 بدهـ؟ ؟چرااینقدربامن..منهـ کاره چه مردجذاب این نزدچشاشوبست حرفی

 گاشن باترس باالرفت دادش که گذاشتم طوفان دستموروشکم دادم تکیه صندلی به

 چته؟:کردم

 دردداری؟:گذاشتم دستموروشکمش پیرهنشوبازکردم بوددکمه درهم صورتش
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 ..بازدادزد که شدم پهلوش نزدیکای دستموچرخوندم نزدکمی حرفی

 بروبیمارستان مهیار ـ من

 چی؟:کرد نگام مهیار

 ....آپاندیسشهـ بروبیمارستان ـ

 ....میشهـ بدترم خداازاین:وگفت توسرش زد

 ..تندتربرو مهیار:گفتم عصبی

 ....گذاشتـ پاشوروپدال

 شدی؟ چی بودی محکم فشاردادتوخیلی دستمومحکم طوفان

 ...نیستمـ رحم دردمیکشیدبی

 خوشحالی؟:مهیارگفت که نشست پوزخندرولبم میبردم لذت ازدردکشیدنش ولی

 ... ـمیپیچه تودردداره کردخودش بدبختم که کسی آره:کردم نگاش

 ...توبدنیستی آرام:کرد نگام کالفه

 .... ماهـ سه درعرض منونابودکرده زندگی طوفان بشم میتونم ولی نیستم ـ

 شده؟ چت آرام:کرد نگام ناراحت

 ...متنفرمـ ازطوفان من:وچشاموبستم چسبوندم صندلی سرموبه

 این من مردمتنفرم ازاین من میفشردآره دستمومحکم نزدطوفان حرفی

 .... سپهروترمهـ عین درست....مردونابودمیکنمـ

  بودمـ کرده باعابربانکمواینجاقایم شناسنامموهمراه پوتینم سمت رفت دستم

 ...میبردمشونـ جاباخودم همه
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 ... افتادهــ فشارم من مهیار:گذاشتم پالتوم داخلی توجیب 

 ...میرسیمـ بیمارستان به االن پریده رنگتم آره:کرد نگام ازتوآیینه

 گم چیزی:کردم نگامیکرداخم بازبودوتوصورتم نیمه چشماش طوفان نزدم حرفی

 کردی؟

 نهــــــ:پوزخندزد طوفان

 شم؟ توخالص ازدست من میشه کی چشاتوببندتانبینمت اون کن لطف پس ـ

 .... داشتـ نگه دربیمارستان جلوی گرفت دردش مطمئنم رفت توهم صورتش

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

 آروم مردمیتونست بوداین فرورفته وتوآرامش.. بستهـ چشاش نشستم کنارش

 ....باشهـ

 ...داروبخرهـ سری تایه رفته مهیار

 ....متنفرمـ ازت طوفان:گذاشتم سرموکنارتختش 

 ... متنفرنباشهـ ازم که نیست کی:اومد صداش

 یکیشـ توهم متنفرن ازم آدم همه این:گرفت چشاشوازم کردم نگاش باتعجب

 به فقط نداری تواخالق مسخرس باشن؟هه داشته دوست میخوای:پوزخندزدم

 .... مینازیـ مالوغرورت

 نمیکنم محافظت ازت دیگه من:گفت که کردم وپشتموبهش نزدایستادم حرفی

 ...برو توآزادی

 چیهـ؟ نظرت بعدمیرم میکنم نابودت اول نمیرم:پوزخندزدم

 منظور؟:پرسید جذبه همون حال درعین ولی باتعجب
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 ....میفهمی:پوزخندزدم

 ...منوبدهـ جواب ـ

 اجذبهب فکرنکن بشم مسخت که نیستم دیگه دخترای مثل من:فشردم دندوناموروهم

 ....اینجورنیستـ چون میکشی خودت منوسمت مزخرفت

 ...میزنهـ حرف باهام باگستاخی که دختری اولین والبته:پوزخندزد

 آدماتویه همه وگرنه ومغرورشدی خودخواه وادادن دختراجلوت که ازبس دیگه همینه ـ

 ...اند سطح

 ...پرومیشنومـ آدم جدیدازیه حرفای ـ

 طوفان نمیشنیدی بودی زده خریت خودتوبه:بست نقش رولبام لبخندکجی

 دخترای همه باش مطمئن بیشترنیستی کاغذی دستمال یه اموالت مال توبدون 

 ...نداری هیچی وگرنه میشن نزدیکت که خاطرپولتت به فقط اطرافتم 

 ...عوضی دهنتوببندآشغال:شد عصبی

  پدرمادرم روح به طوفان تودهنتوببندعوضی:کردم نگاش ومسخره خاص خیلی

 انگیزبشه دل طنینی برام غرورت شدن شکسته که میکنم نابودت جوری قسم

 ...برسی وتباهی هیچی به که جوری 

 ...نداری قدرتی توهیچ نیستی توهیچی:کرد نگام بااخم

 نم تودرقبال نداری توهیچی شایدتوزوربازو،اینوبدون یانه داری توباپوالت اِنکن ـ

 ...نداری هیچی

 داری؟ باارزشی چیزه توچه مگه ـ
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 وتودستش کشیدمش بیرون واززیرشالم گردنبندم سمت  رفت دستم

 میشناسیش؟هان؟ اینودارمـ:گذاشتم

 !خدا:کرد بودنگاه شده حک خداروش اسم گردنبندطالکه به

  مالوثروتته به تکیت توچی ولی باالسرمه بعدنبودپدرمادرم که همونی:لبخندزدم

 نبود این وضعم من بودکه خدا؟خدااگه:گردنبندوفشرد

 ...اطرافتوببینـ بستس توچشمات ببینی نداری چشم هست:کردم نگاش

 ...نمیادبچهـ دهنت به میزنی اضافه حرف:پوزخندزد

 جوری چه ببین تومیگی که ای بچه همین:کردم سرخم شدم ونزدیکش کردم اخمی

 ...میکنهـ نابودتت

 منظور؟:شد عوض نگاش رنگ

 ...میکنمـ سالم بهت نابودشدی وقتی یعنی:کردم نگاه توچشاش

 نیستی توهیچی:پوزخندزد

 ....حاالببینـ بشم چی همه میتونم ـ

 ....مردمغرورونابودمیکنمـ این من که هایی نقشه هادارم نزدنقشه حرفی

 ..بیوفتهـ کردن غلت به کنهـ خواهش که جوری

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

 دل به باغش که تفاوت بااین ولی نموروتاریک خریدبازم ای دیگه عمارت طوفان

 ..میکنهـ وواردبهشت آدم سفیدصورتیش های شکوفه میشینه

 ...برداشتمشـ خودم برای من که عمارت توباغ کوچیک کلبه یه

 ....شمـنبا سربارش تا بشم خدمتکارعمارت گرفتم تصمیم نمیکنم زندگی توعمارت 
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 ......گیرنمیدهـ دیگه میادوطوفان پیشم مهیار 

 ...راههـ روبه چی فعالًهمه که خوشحالم بارمیبینم یه حداقل فادیارودرهفته 

 ......تاباالزانومـ تونیک یه داشت فرق بابقیه فرمم لباس

 روشن ازقصدآبی خاطرهمین به بیزاره روشن ازرنگ طوفان که میدونستم

 ....درآد تاچشمش لباسودوختم 

 ....کردمـ ثابت روروموهام ای نقره وتل کردم درست موهاموکج

 ...شـبودم تاحاالندیده خوشگلی لباس چه:کرد نگام باتعجب مهتا شدم واردآشپزخونه

 میاد؟ کی طوفان:ایستادم کنارش

 میپرسی؟ چی واسه ـ

 ....خدمتکارشخصیشمـ چون ـ

 میگی؟ دروغ:تقریبابادادگفت

 ..... خودمودربیارمـ بایدخرج منم میگم راست نه ـ

 ....نکنـ مسخرم ـ

 ..کردمـ نگاش اومدازتوپنجره ماشین الستیک چرخش صدای خندیدم

 ...کیمش کالج وکفشای مشکی باشلوارجین دارهمراه ودکمه براق رنگ زیتونی لباس 

 واردشد ایستادم رتدرعما جلوی

 سامسونتشوبعدبدون کیف وهمچنین روداددستم کت بودم اصالًمنوندیدپشتش

 ...دوغذاروباالبیار ساعت:گفت برگشتن

 ...شد حل قدم اولین باالرفت بدم جواب من اینکه بعدبدون
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 ...گذاشتمـ خوشگل بودغذاروتوسینی تادومونده ساعت نیم یه

 ...میخندیدمـ من نمیزدولی حرفی تعجب از که خانوم عصمت 

 ....ـواردشدم دادنش بعداجازه درزدم به ای تقه گذاشتم وتوسینی سیاه نوشابه لیوان 

 ...چیدمـ بودغذاروروعسلی تاب تولپ بودوسرش میزنشسته پشت 

 کجاست؟ آرام ـ طوفان

 ....بستـ نقش لبخندمحورولبم ولی نزدم حرفی

 کجاست؟ آرام پرسیدم:باالتررفت صداش

 ...اینجاستـ آرام:گفتم بودم کرده روقایم خنده توش که باصدایی

 ؟چیکارمیکنی تواتاقم:نداد ازدست خودشو حالت ولی کردتعجبودیدم ونگام برگشت

 میدم جامان وظیفمودارم منم بشم گفتیدخدمتکار احتماالًشمانبودیدکه:چشاموریزکردم

 اینه؟ غیره

 ....شدی کن گوش حرف نبودچه یادم آهان:ایستادوپوزخندزد

 ندارید؟ بامن کاری:نکردم ونگاش نزدم حرفی

 نیومده؟ مهیار ـ

 ...رفتـ خندیدیم باهم کم چرااومدیه ـ

 برو:بودگفت پرازعصبانیت که کشیدوباصدایی سنگین نفسی

 چشمـ:کردم نگاش

 ..خانـ طوفان دیدم خوابابرات کردچه درجاهنگ که گفتم غلیظ همچین

 ....نکردمـ هنوزتکمیلش شدم یبازمحونقاش نشستم توکلبه
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 ...زیادمیبرهـ وقت درنتیجه پس باشه خاص میخوام 

 ....میاد مهیار که هروقت اینجااوردن هم پیانوم 

 ...دارهـ دوست خیلی بلدبودمیگفت کموبیش پیانومیزنیم باهم

 ....میزنهـ خوب مهتاهم البته دادم یادش منم یادبگیره 

 ...بلهـ:دادم خوردجواب زنگ سیمی بی تلفن شه هواعوض کم تایه روبازکردم پنجره

 ....دارهـ آقاکارت آرام:اومد مهتا صدای

 چیکار؟ ـ

 ...نمیدونمـ ـ

 ...اومدمـ باشه ـ

 .... میکنمـ بعداًپاک نداشتم رنگاازروصورتمودستم کردن پاک حوصله

 ...گیربدهـ چی بازمیخوادبه خیرکنه خدابه:عروسکیموپوشیدم کفشای

 ... وواردشدمـ درزدم به کوتاهی ی تقه هاروباالرفتم پله

 ....کنــــــــــ روآماده حموم ـ طوفان

 غرق وان میشدتواین خداچی پرشه تاوان وایستادم باالانداختم ای شونه

 میخندی؟ چی به:اومد صداش که میشدخندیدم

 هیچی:کردم نگاش

 بفرمایید:گرفتم فاصله ازدرحموم

 ....دوناهارمیخورمـ ساعت من قوانینوبلدنیستی ـ

 ...میخورمـ عصرونه مواقع توبعضی شیش ساعت میکنم چهارحمام 
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 ....میخورمـ شام هم شب ده ساعت 

 ....رومیزگذاشتمـ روهم قراردارم باهاشون که کسایی اسامی 

 فهمیدی؟ باشه توکارت نقصی نمیخوام کن قرارامویادآوری هست همراهم تلفن یه 

 لهبعععع:گفتم ای وبالبخندگنده دادم میادسرموتکون بدم کلمه قدرازاین چه که آخ

 .... بودمشـ ندیده اخم بدون حال بودتابه متفاوت چهرش ولی نداشت اخم

 فتنر بیرون برای خوب لباس دست یه برام قبلش بری میتونی:کرد نگام باخیرگی

 ...بزار

 باشه؟ جزوش هم کت ـ من

 نهـ ـ

 ...درشوبازکردمـ ایستادم کمدی جلوی اومدم بیرون ازحموم

 ...ایناخوبهـ ای دکمه های لباس شلواربودکمدبعدی کت تموم 

 ....وشیکـــ خوشگلـ ولی رنگـ تیره تمام هاشم ای دکمه لباس

 ... گذاشتمـ روتخت رنگ همون به باشلوارکتان سیرهمراه ای قهوه لباس

 هم مشکی پرتاس های باکفش همراه مشکی ای قهوه شالگردنازک ویه خوردم چرخی

 ... گذاشتمـ روتخت

 ...افتاد تاپش لپ روصفحه نگام گذاشتم دستمورودستگیره

 ... سبز کشیده چشمایی مشکی دخترباموهای عکس

 ....فریالـ..خواهرنهال:بود شده نوشته زیرش نزدیکترشدم

 وهردوزیبا بودن متفاوت چه کردم نگاه عکس به باتعجب



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

94 

 

 یقهرف بااینم چیه؟نکنه طوفان به بودربطش واقعازیباودلنشین بودم عکس مسخ

 ....شدمـ خارج وازاتاقش ندادم اهمیتی

 ....روبرنداشتمـ ولیست گوشی اومدکه یادم رفتم پایین که دوپله

 صداش که گوشیروبردارم اومدم میزشدم نزدیک دروبازکردم آرومی به برگشتم

 هنوزنرفتی؟:اومد

 ...بود موهاش کردن خشک درحال تن به پوش تن کردم نگاش برگشتم

 ایناروببرم رفت یادم ـ من

 آهان:داد تکون سری

 نک پذیرایی خوبی به اومدازش فریال اسم به دختری امروزاگه:گفت که برم خواستم

 ..منهـ مهمون

 ....چشمـ ـ

 ...لباستوتغییربدهـ رنگ:گفت که رفت رودستگیره دستم

 ندارم دوست تیره من:کردم نگاش

 ....ندارمـ دوست روشن رنگ من بپوش تیره:کرد اخمی

 ...میکنمـ عوضش چشم:خودموگرفتم جلوی ولی شدم عصبی

 تغییرکردی؟:کرد کنکاش توصورتم

 ...ههـ..دارمـ هدف:توچشاش زدم زل

 ...خانومـ آرام هدف به زدی خندیدم دروبستم معطلی بعدبی

******************** 
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 روش مه مشکی بلندتازانوکشی سارافون یه پوشیدم بلندزرشکی آستین لباس یه

 ....پوشیدمـ

 ....انداختمـ روسرم الکی روهم شالم 

 ...کنمـ پذیرایی ازمهمونشون شخصه به میگه زده زنگ اومده جونشون فریال 

 ..بفرماییدخانومـ:رومیزگذاشتم روجلوش میوه ظرف

 ... ممنونمـ:کردولبخندزد نگام

 ...زد برق مشکیش بلنداکلیلی پاشنه کفشای که انداخت پاشوروپاش نزدم حرفی

 ..اومد دربازشدوطوفان ایستادم میزدکناردرپذیرایی قرمزبدتوچشم رژلب

 فریال روبروی نفره تک رومبل طوفان دادن دست دیگه باهم رفت فریال سمت

 !عجب چه:نشست

 .....اومدمـ داری کارم گفت نهال بیام نمیخواستم:زیباخندید خیلی فریال

 بردبار؟ خبرازآقای چه:پوزخندزد طوفان

 ....ـندارم ازش چندانی خبری من خوبه:تغییرکرد صورتش حالت نشست سیخ فریال

 ...بیار قهوه فنجون یه آرام:بازپوزخندزد طوفان

 .....چشمـ ـ من

 .....شد بسته طوروحشتناکی به درعمارت که داخل برم خواستم شدم خارج ازپذیرایی

 ....لبخندزد شدم خیره مردروبروم به

 ...گلـ خانوم آرام به به:اومدنزدیک

 هست؟ طوفان:نزدیکترشد نزدم حرفی
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 .....هستنـ توپذیرایی بله ـ

 میزنی؟ حرف توچرااینجوری:کرد تعجب

 اینجاچیکارمیکنی؟:اومد طوفان بازشدصدای درپذیرایی نزدم حرفی

 ...دختر نکن دوری:گفت که گرفتم فاصله شدازش من نزدیک شهرام

 تمنوبه عمارت آدرس میکنی؟کی غلتی اینجاچه گفتم:دادزد طوفان رفتم عقب عقب

 داده؟

 اللی؟:زد شهراموپس قدماشوتندترکرددست شدطوفان دستم نزدیک دستش

 !دارطوفان رونگه بزرگتری حرمت ـ

 ...برو آرام:کرد نگام طوفان

 ....  منوگرفتـ شدمحکم کشیده دستم که برم خواستم

 ...بکشمـ بیرون نتونستم تقالکردم هرچی

 ...کنهـ بگوولم:کردم میزدنگاش هاش بودشقیقه عصبی طوفان 

 .....کنـ گم من گورتوازویالی:وگرفت دستم خندیدوطوفان شهرام

 !طوفان:درمیومدچشاموبستم داشت شداشکم حلقه دورم دستش شهرام

 ...زد شهرام به طوفان که بامشتی چشاموبازکردم

 ....منـ بروتواتاق آرام:دادزد گردشدطوفان چشام

 ...میزدمـ نفس نفس شدم که وارداتاق دوییدم اتاقش سمت به نزدم حرفی

 شدهـ؟ چم من میکنه آدمومدهوش وتندکه عطرتلخ همون درازکشیدم روتخت 

 ....کنـ جمع حواستوخوب...توطوفانونابودمیکنی آرام چشاموبستم
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 ...وچشاموبستمـ لبخندزدم

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

 ....نشستـ روموهام دستی میکردم شوحسعطر بوی

 ...نکردمـ حرکتی

 .....قدرخرمـ چه من ـ طوفان

 !اعترافی عجب:لبخندزدم

 توبیداری؟:میکنه نگام بااخم چشاموبازمیکنم

 ....فکرکنمـ ـ

 ....بری میتونی:میگه که بعدمیخندم

 ...کردمـ تختوتصاحب که میخوام معذرت:بلندشدم ازتخت

 نک گوش توحرف توذهنته چی آرام:گفت که برم خواستم میندازم روسرم شالوخرکی

 نبودی؟

 ...ندارمـ حرفی:پوزخندزدم

 ..وخندیدمـ باالپریدم وباذوق کردم دستامومشت اومدم وبیرون دروبازکردم

 آرام؟ ـ ـ

 یچ به:میکنه نگام تعجب باکمی دیدم برگشتم بودآروم بهش پشتم جورکه همون

 کردی؟ ذوق چی خندیدی؟واس

 ... خوردمیکنهـ چرتوپرتش اعصابموباسواالی

 ....بود خصوصی چیز ـ من
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 عموته؟ میاداون بدت چراازشهرام:شد نزدیکم

 میشینه روپیشونیم سردی عرق دیدم روزازش اون که وبارفتاری میکنم اخم

 ...بزنمـ حرف درموردش ندارم دوست ـ من

 باشی؟ من پیش چرامیخوای ـ

 ...دارمـ هدف من باشم نمیخوام توهم پیش من ـ

 توچته؟ آرام بزن حرف واضح ـ

 ... نیستـ هیچیم من ـ

 بری میتونی:میکشه موهاش بین دستی باکالفگی

 ؟...تابلو اون:بازمیگه که میکنم حرکت

 چی؟:میکنم نگاش برمیگردم

 ...بدمـ بگوبهت میشه قدرپولش چه میخوادتش دیدتش فریال تابلوتوکلبه ـ

 فردخاصی یه برای من احساسموروتابلوکشیدم تموم من نمیفروشمش:کردم اخم

 ... اونوکشیدمـ

 کی؟ برای:کرد نگام موشکافانه

 ....مهمهـ خیلی برام که فردی یه:کردم نگاش دقیق

 فادیا؟ ـ

 ...شدهـ ازافکارم جزئی فردم اون ولی مهمه فادیابرام درسته نه:خندیدم

 میشناسمشـ؟ من ـ

 .... معلومهـ:بازخندیدم
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 کی؟:انداخت کنجکاوبهم بازنگاهی

 ...نشید شخصی واردبحث بگمـ ندارم دوست من:خندیدم

 ....میخوامـ فریال کادوبه تابلوروبرای اون من ـ

 .....یکشمـم دیگه یکی بخوایدبراتون اگه نیست من به تابلومتعلق اصرارنکنیداون نه ـ

 میگم؟ چی ترمیفهمی خاص چیزی یه بهتربکش چیزی یه:کرد اخم

 ...میخوامـ وقت هفته یه آره:خندیدم

 خوبه؟ میدم وقت بهت دیگه ی هفته تادوشنبه ـ

 ...خوبهـ بله ـ

  حاضرباشه میخوام تادوشنبه پس خوب ـ

 میدی؟ قدربابتش چه:دادم سرموتکون

 ...بیشتر بهترپول هرچی جورباشه چه داره بستگی:کرد نگام

 برو حاالهم:پوزخندزد تهشم

 ...باشهـ بهترین میکنم سعی:کردم پشتموبهش

 ...باشهـ خاص ـ

 ...شد تیرخالص دومین رفتم هاروپایین وپله خندیدم

 خوشحالی؟:کرد نگام مهتا

 ...نباشمـ چی واس آره ـ

 دادی؟ آب گلی دست بازچه:کرد نگام مشکوک

 خدا به هیچی ـ
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 ...خندید

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

 ...تمـمانندگذاش جنگلی فضای جلوی روبرداشتم نقاشی پایه سه

 یشد؟م چی امسال ولی فادیابودم پیش تحویل هرسال،سال سبزمیشدن درختاداشتن 

 ....فکرکردمـ طرحی وروی چشاموبستم کردم روپلی آهنگی

 ! هستـ مهربونی یه ولی تاریکی عصبانیت خشم بخوره طوفان به چیزکه یه 

 زیرپاله که خشن برگایی پاییزروبکشم فصل دارم دوست میکنه پنهونش که 

 .....میشنـ

 ....کنمـ تورودعوتت باتوبمونم میخوام من

 ...کنمـ تورولعنتت ازتونخونم یامیخوای

 ....کنمـ هاموباتوقسمتش تنهایی میخوام من

 ...کنمـ تورووَتَرت ازتونخوونم دیگه که

 ....کردمـ وشروع بردم تیره ای قهوه قلموروتورنگ چشاموبازکردم

 ...نباشیمـ روزباهم یه که نیست من گناه این آخه

 ....جداشیمـ  ازهم روز یه که غریبه بایه توبری

 ...نگفتمـ هیچ گرفتی. افرادزندگیموازمـ عزیزتری!خدا

 ....نگفتمـ هیچ کشیدمـ سختی هم این

 ....نگفتمـ هیچ شکستـ قلبم

 گرفتی؟ چراسپهروازم دیگه
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 ...همینهـ قسمت خوب ولی دیگس دست توتویه دست

 ...کسونبینهـ هیچ دیگه کورم چشای این که

 ...شد بقیش ریختن باعث اشکمـ قطره اولین

 ....کرد سپهرنابودم طوفان میدرخشیدقبل سپهرتوذهنم اسم 

 ...کشیدمـ دستموزیرچشام

 ...میگیرهـ آهم میدونی میکردم نفرینت من 

 ....میرهـ آخرمی روزی یه میدادش بازیم که اونی

 ...ندادمـ توحقی به میکردم اشتباه من

 ....ندارمـ باتوحرفی چون نداره ای فایده دیگه

 ...تیرهـ طوفان زندگی سیرمثل ای قهوه تیره نارنجی کشیدم آسمونوتیره

 ...درخشید می وقتاتودیدش بعضی که ازنورهایی هایی باموج والبته 

 میکنی؟ گریه ـ ـ

 ...ندادمـ اهمیت شنیدم اشتباه فکرکردم

 ....باتوئمـ آرام ـ ـ

 ...سالمـ:کردم نگاش گشتمبر

 کجابودی؟ غرقی باالدیدمت ازاون شده هواتاریک: داد سرشوتکون

 داشتید؟ ببخشیدحاالکاری:زدم لبخندعریضی

 نع االن بیایدببنیدش بعداً دادم تحویلش هروقت:گفتم که تابلوروببینه خواست

 چرا؟ ـ
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 لطفاًصبرکنید میخوادبایدمنتظرباشه چیزخاص یه وقتی آدم ـ

 دارید؟ کاری بامن:کردم دادآهنگوقطع سرشوتکون

 مدارا باسهام که هایی زمان همش شلوغه خیلی سرم من:دادوگفت بهم کارت سیم یه

 ....میکنمـ دارموفراموش کنفرانس

 ..میزننـ زنگ خط این به کن استفاده ازاین منه کاریه کارت ،سیم کارت سیم این

 ....نشهـ چیزدیگه باعث کاراشتباهت یه جمع خوب حواستم خبربدهـ بهم

 .....جدیتــــ وزوروالبته تحکم بازم

 .....چشمـ ـ من

 میکردی؟ چراگریه:کرد نگاه توچشام

 .... افتادمـ یادکسی نیست چیزی ـ

 ماشینمواز الستیک به چاقوکشی پول راستی:رفت ماشینش نزدسمت حرفی

 ....میکنمـ کم حقوقت

 ...کنید کم:خندیدم

 میکنی؟ بازی بامن توداری:کرد ونگام برگشت

 .... نهـ:زدم لبخندکجی

 ...ـعزیرمممم نمیتونیـ میگرده؟میخوادواقعیتوببینه چی دنبال توچشام نمیدونم

 قلموهاموشستم کردم رنگاموجمع هوانشدم تاریکی اصالًمتوجه سرموبرگردوندم

 .....گذاشتمـ تابلوروزیرتخت

  وزیرش کردم مشکی رنگ به قلموروآغشته افتادایستادم مهیار تابلوی به نگام
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 "آرام"دارت دوست"مهیارجان"دوستم بهترین به تقدیم:نوشتم

 ....زدمـ پسندم آرام امضاء یه

 حاضره تابلوش که دادم پیام مهیار به کردم بودوروشن داده فادیابه که موبایلی

 ...ممنونـ آرام تکی میبرمش فردامیام جووون آخ:داد جواب بعدچنددقه

 ....کردمـ روخاموش گوشی ندیدمخ

 ....بخوابمـ ساعتی یک بودیه8تقریبا ساعت

 ...وچشاموبستمـ گذاشتم سرموروبالشت

 ...خورد نورتوصورتم چشاموبازکردم

 ....خانومـ آرام سالم:اومد خنده صدای که نشستم سیخ

 چته؟:گفت باخنده کردم نگاش

 ...توسرمـ خاک:توسرم زدم

 چرا؟:خندید

 اومدی؟ توکی:اومدم خودم به

 االن همین:داد تکیه پنجره دستشوبه

 غذاشوببرم رفت یادم موندم خواب طوفانوبگودیشب اوه اوه:نشستم

 کارمیکنی؟ چرابراش:نشست کنارم

 ...دارمـ هدف ـ

 هدف؟ ـ

 که؟ میفهمی شخصیه بدم توضیح نمیخوام ـ
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 چیشد؟ حاالتابلوم بعلللللهههههههههههه:خندید

 شد؟ چی دستمزدم:کشیدم توموهام دستی

 ؟...بدمـ بهت داری دوست چی ـ

 رنگا همه الکم عاشق من اووووم:باتفکرگفتم

 ...هستمـ لباسم عاشق اوووم:گفتم خندیدکه

 کنی؟ منووَرشکسته میخوای دیگه خوب:خندید

 ازم میلیون2 بذارم تونمایشگاه تابلورواگه اون نخیردستمزدمه:بازوش به زدم

 !!هـــا...خریدنشـ

 ...ایشاال تابعدی رواجراکردم یکی بفرمافعالًاین:داد بهم رنگ طالیی بزرگ جعبه یه

 هوا رفت جیغم کردم تابازش روبرداشتم جعبه

 گالبی گلی خیلی:گفتم باذوق

 داشته دوست هم الک که کردم شکم خاطرهمین به رنگی عاشق میدونستم:خندید

 خوبه؟ باشی

 ...عالیهـ عالیه:کردم نگاه رنگی اکلیلی والکای ساده رنگی الکای به

 تابلو:ایستاد

 بفرما:دادم رودستش شده کاغذپیچ وتابلوی ایستادم کنارتختم

 زیبا بانوی ممنونم:بالبخندگرفتش

 بعدببینش ببرخونت بفهمه طوفان نمیخوام اینجانه:گفتم که کنه بازش خواست

 بفهمهـ؟ چرانبایدطوفان ـ
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 ...میشهـ عصبی توکشیدم واس بفهمه اگه بخره تابلوروازم این میخواست چون ـ

 نداری؟ کاری بامن خوب باشه:داد سرشوتکون

 طوفان؟ پیش نمیری نه ـ

 هستـــ؟ مگه ـ

 ....بدونمـ چه:باالانداختم ای شونه

 ....کنمـ تابلوروسیرنگاه میخوام که برم خدافظ فعالً:وگفت شونم خندیدوزدبه

 دستموفشردورفت گرمی به خندیدم

 میزد چشمک سعیدی اسم کردم خوردنگاش بودزنگ داده بهم طوفان که گوشی

 بفرمایید؟ بعله:دادم جواب

 ؟ فرهستن آرمان آقای سالم ـ

 فر؟ آرمان ـ

 ...فر آرمان طوفان بعله ـ

 فرو پسنودهای میگفتـ بابام یادمهـ....کردهـ فامیلیشوعوض معلومه اینه اِفامیلیش

 .... جدیدقرارمیگیرهـ کنارفامیلی یفامیل شدن بعدعوض همشو...و کیاوپناهـ

 بدمـ؟ اطالع بهشون داریدتامن باایشون فرمایشی نخیرشمابفرماییدچه ـ من

 هستید؟ شمامنشیش ـ

 ... بعلهـ:پاکردم پااین اون کمی

 ....میخواستمـ باهاشون قرارمالقات یه هستم سعیدی رامین من ـ

 ....کنمـ هماهنگ بایدباهاشون ـ
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 بگیرمـ؟ تماس کی بعله ـ

 نیستـ؟ ای اَمرِدیگه میگیرم تماس خودم ـ

 مچکرمـ نه ـ

 ......دارهـ فامیلی فرعجب آرمان کردم روقطع گوشی

 ....بلهـ:داد جواب باالخره پنجم بابوق روگرفتم طوفان ای شماره 

 .....رئییییییسسسسسسسسسسـ داری صدایی توعجب جووونمی

 ...آراممـ سالم ـ من

 ...میشنومـ ـ

 ...میخواستنت قرارمالقات یه گرفتن تماس سعیدی آقای:گفتم ایشی

 ...باشهـ شرکتم سه بگوفرداساعت بهش ـ

 ....دار خدانگه چشم ـ

 خدافظ بگی مردی خوردمی توگوشم اشغال بوق

 یمنش خودش مگه چرااینجام منشیشم من اگه گفتم وبهش گرفتم سعیدی شماره

 ندارهـ؟

 ...زدمـ وموهاموشونه گفتم پووووفی

 ...زیادکارکنمـ نمیذاشتن خانوم وعصمت مهتا

 ... شدهـ درست قیمه دستورکوروکودیل امروزبه نمیشدم خسته خاطرهمین به 

 ...برمـ دیگه ربع تایه نشستم منم بعدغذابخوره کنه حمام میخواداول گفته بهم

 ..... میگیرمـ روماتیس خدامن به افتادم وراه گذاشتم روتوسینی پشقاب
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 ....باالمیرمـ هاروپایین پله این که ازبس

 ....رفتـ وَرمی باگوشیش واردشدم صادره وبااجازه درزدم به ای تقه

 ...نزدمـ حرفی بودمنم قومپوزدرکرده خودش چیدم غذارورومیزتوتراس

 ..بدهـ گزارش هابهم بعدشب به ازاین میزنه زنگ که هرکسی ـ ـ

 نداری؟ شمامنشی ـ

 ؟فضولی:کرد سرشوباالاوردنگام

 سخرا بلکه نمیشه خسته بامن کردن کَل وکَل ازحاضرجوابی که میدونم نزدم حرفی

 ...ترمیشهـ

 برمـ؟ من ـ من

 ...بعدبرو غذاموبخورم من بشین نع ـ

 ...ریختـــ اعصابموبهم پوزخندمضحکش بازاون که کردم نگاش باتعجب

 نشستمـ کنارتخت تکی رومبل حضورش به نسبت اهمیت بی

 ...شد بلندشدوواردتراس 

 .....میکردمـ بازی میگرفتموباهاش موهامودستم کالفه

 ...اینجابشینـ بیا ـ ـ

 کجا؟:بلندشدم باتعجب

 اینجا:کرد اشاره روبروش صندلی کردوبه نگام کردوازتوتراس سرکج

 چرا؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 !!!!بیابشین:پوزخندزد
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 .....زور بازم

 دوست مهیار که داری چی بدونم میخوام:کرد نگام دست به قاشق نشستم روبروش

 ...دارهـ

 چی؟:باالپرید ابروم یه

 ...شنیدی که همین ـ

 ....برداشتـــــ ازکنکاش دست کردوبعدچنددقه نگاه چشام به

 ...فشارمیداد وقتاچشاشوروهم میخوردبعضی آروم شدخیلی غذاش خوردنه ومشغول 

 ....باشهـ خالی پربودتااینکه غذامیخوردوبیشترپشقاب کم همیشه 

 نبودهمشو درخت اینجاخیلی تراسودیدزدم روبروی ومنظره گذاشتم دستموزیرچونم

 ....داشتنـــ شکوفه

 امباخد کنم ودردودل نباشه هیچکی جاکه یه برم میخوام ام خسته عیده به هفته یه 

 ....کنمـ دردودل

 میدویید توکوچه دست به بادکنک که دوختم دختری نگاموازدرختابه

 .....نشستــــــــ رولبم لبخندی

 ....کردمـ بچگی خوب هم خیلی کردم بچگی منم 

 ...پدر مادرهم هم هردوشون به ووابسته دخترخانواده تک 

 که جوونی وپسره کوچروباالمیرفت زورسراشیبیه به داشت که دوختم مردی نگاموبه

 ....مردوگرفتــــــ دست

 یکیش مهیار پیدامیشه یدامیشه؟معلومهآدماپ ازاین هنوزهم شدن قدم هم وباهم 

 ....میشنیدمـ روخوب سوتش قطارافتاددوربودولی به نگام
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 کجاروسیرمیکردی؟:کرد نگام طوفان سرموچرخوندم کسی باتکونای

 برمـ؟ میتونم:ایستادم

 برو آره:گذاشت روجلوروم سینی

 ای؟ زنده جوری توچه پس نصفیشونخورده بازم برداشتم سینی

 چی:کرد نگام طوفان دوختم روبروتراس به وبازنگام برگشتم لحظه آخرین

 اونجادیدی؟

 ....میرمـ من هیچی:لبخندزدم

 مردبیزارمـ قدرازاین چه من باشم کنارش نداشتم دوست زدم بیرون ازاتاقش

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

 کردم طوفانوامروزتموم نبودنقاشیه تووجودم حسی بودم کسل میگذشت روزام

 ... کردمـ کاغذپیچش

 تدوس بودروخیلی توشب که آرامشی شه تموم شب نقاشیام داشتم دوست همیشه

 ....دارمـ

 دستش اومده طوفان که هست ساعتی یک درکلبروبازکردم گذاشتم تابلوروتخت

 ...بود چی بودنمیدونم پروسایل

 میکرد نگاه توکمدش لباسای به داشت وواردشدم درزدم به ای تقه

 فر؟ آقاآرمان ـ من

 شده؟ چی:پرسیدم باتعجب کردکه نگام جت مثل

 شد کارش نزدومشغول حرفی

 ...تابلوروحاضرکردمـ بگم میخواستم ـ من
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 ببینمش؟ میتونم:کرد ونگام برگشت

 ...کردمت کاغذپیچش من:جلوتررفتم

 کشیدی؟ چی:تابلوروگرفت

 ...شد صرفش وقتم هفته یک بودروکشیدم خاص نظرم به که چیزی ـ

 ......زیـبـ به امیدوارم ـ

 میگیرهـ خندم هه کنه تعریف حرفشونزدمیخواست وادامه

 ...فرستادهـ ایناروفادیابرات...شو بروآماده:داد وبلندرودستم مشکی پاکت

 چی؟ برای:کردم نگاش

 ...توکلبهـ اومدم من وگرنه حاضرباش ساعت توبروسرنیم ـ

 حاضرشم؟ چی واسه:کردم نگاه پاکت به

 ...کنـ انتخاب من برای لباسم رشوبیااینجایهتوبروحاض:گفت باکالفگی

 چیه؟ توپاکت مگه:گفتم باگیجی

 برو آرام:فرستاد بیرون نفسشوبافوت

 ... بودمـ منگ ولی نزدم حرفی

 چرامن:کردم نگاه براق های لباس به روبرگردوندم پاکت شدم واردکلبه

 ......؟واهـ...چرافادیاینوفرستادهـ بایداینوبپوشمـ

 من نپوشی اگه لباساروبپوش زودحاضرشواون:کردم اومدبازش روگوشیم پیامی

 .....میدونموتو

 چیه؟ به چی واه
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 ای رهکمربندنق بودوروش کمرم تاپایین مانندکه کتی لباس باالسرم دادم موهاموپیچ

 ...میخوردروپوشیدمـ

 خیلی میدادوالبته نشون ورزیده هیکلموخیلی  کردم نگاه خودم به قدی توآیینه 

 ورتص به رودامن تازانوپوشیدم تنگ دامنی همراه مشکی کلفت ساپورت خواستنی

 ....بود.کارشدهـ ای نقره نگین هاللی

 .....بود ای نقره پرازنگین زیرکت لباس 

 ....روپاکردمـ براق بلندمشکی پاشنه کفشای

 ازاون هم ویقه دورکمرم ای نقره مانتوازتورهای پایین که مشکی تازانوی مانتوی 

 ....کردمـ بودوتن تورکارشده

 .....داشتمشـ نگه ثابت وباتاف ریختم ازموهاموروصورتم وتیکه موهاموباالبستم

 ....نرفتمـ بلندراه پاشنه میکردتاحاالباکفش کوچولوکفشااذیت یه  

 ...کفشاخوردمیشهـ ازدست اعصابم میرفتم راه آروم باقدمایی روبازکردم درکلبه

 ...درمیارمشونـ ازپام

 ....میداد موهاشوحالت داشت من به پشت واردشدم درزدم به ای هتق

 .....فرمنـ آرمان ببخشیدآقای ـ من

 فر؟ آرمان آقای:کردم اِهمی میشدم ذوب داشتم میکنه نگام وخیره برمیگرده

 چرادستت:میشه کشیده تودستم کفشای سمت به میده سوق نگاشوتوصورتم

 گرفتیشون؟

 ...افتمـ می نرسیده سه به برم راه نمیتونم ـ
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 به وراییج یه کن انتخاب لباس یه منم برای:پوزخنداکتفامیکنه به ولی میگیره خندش

 ...توبخورهـ لباس

 داشت بزرگ ای نقره های دکمه که مشکی اسپرت کت یه ایستم کمدمی جلوی

 ......میکشمـ لباسابیرون روازبین

 نگین سینش وکنارهای دوریقش که افته می روشن طوسی ای دکمه رولباس نگام

 ....کارشدهـ ای نقره

 ....بذاربپرسمـ نمیپوشه روشن رنگ میدونم 

 ....ایستادهـ سرم پشت من به مماس دیدم که بگم تابهش برگشتم

 رومیپوشید؟ پیرهن فراین آقاآرمان:کردم نگاهش

 نهـ روشنه رنگش:کرد پیرهن به نگاهی

 ...تقریباکپشهـ پیرهن این بخوره من لباس گفتیدبه خودتون ـ

 ...نع یعنی نع میگه وقتی که میدونم میکنه اخم

 عزاداری؟ مگه بپوش روشن لباس باریه یک حداقل:برمیگردم

 گفتی؟ چیزی ـ ـ

 .....بودمـ باخودم نه نه: میشم هول کمی

 ....بعدمیریمـ پیرهن سراغ پس خوب:میذارم روسرجاش لباس

 کارشده ای ریزنقره های ویرگول دکمه تاقسمت یقه وروی رنگ طوسی بعدی پیرهن

 ....میخورد من لباس بیشتربه اون ولی خوبه اینم

 ....ازتوکشوبرمیدارمـ هم مشکی شلوارکتان لباسوبرمیدارم همین

 ....میخورهـ تیریپش به افته می نازک روکرواتهای نگام 
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 رمنظ به:برمیدارم ساده مشکی نازک خیلی کراوات یه هامیرم کراوات ویترین سمت

 هست؟ میگیدمناسب چی خودتون ایناخوبه

 ...شدهـ چی مسخ نمیدونم میکنم نگاش برمیگردم

 ....وجذبسـ بااخم خیرگیشم ولی 

 فر؟ آرمان آقای:میدم تکونش وکمی میشم خم کمی میشم نزدیکش

 تکون دستموجلوش توفکره وخیلی زمینه به نگاش میشینم دوزانوروزمین نمیده جوابی

 فر؟ آرمان آقای:میدم

 کجایی؟ طوفان؟طوفان:میکنم پووووفی

 گفتی؟ چیزی:میکنه نگام سریع که میشه وصل بهش ولت220 برق انگاریه

 خوبید؟ ـ

 ...باشـ منتظرم ماشین تابلوروببرجلوی:ایسته می

 اماکجامیریم؟ ـ

 برو نپرس،آرام سوال ازمن ـ

 ...بیامـ باهاتون نمیخوام من ـ

 میای توبامن توکارندارم به من:میشه نزدیک

 ....نمیامـ:کردم اخم

 به وموهام سرمیخوره ازسرم شال دادکه وتکونم نشست هام روشونه دستش

 ....میشهـ جلوریخته

 ...نمیامـ فرمن آرمان آقای ـ من

 بیامـ؟ چرابایدباهاتون: میترسم من که میکنه غلیظ اخمی
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 ...میای یعنی تومیای میگم من نپرس چرتوپرت سواالی ازمن ـ

 ....بری راه باهاشون کن سعی:میکنه نگاه کناردراتاقش کفشای بعدبه

 ...باشماندارمـ اومدن به میلی چرانمیفهمیدمن نمیتونم ـ

 ..نکنـ لج بامن:میذاره سینم دستشوتخت

 وقتای کم نکردی تحقیرم کم نکنـ اینقدراذیتم میکنم خواهش:میکنم نگاش کالفه

 میخوای؟ چی دیگه نگرفتی طالییموازم

 ....اهـ....نرسونـ مرزمرگ اینقدرمنوبه جونمو؟بگیرولی

 ....میشمـ میکشمـاذیت عذاب کنارش من درمیومدآره داشت اشکم

 تنهاهس خیلی بیاوگرنه میگم خودت واسه دارم امشب،من همین:جدامیکنه دستشوازم

 نمیرسی گردپاشون توبه که توباشن جای آرزوشونه که

 من منمیرس گردپاشون به بهترکه شدید؟خیلی من تاحاالشمانگران ازکی:پوزخندزدم

 من مسخرس آرزوی یه این برم راه کنارتون حتی که اینوندارم آرزوی وقت هیچ

 ....بزرگنـ خیلی آرزوهام

 !....میای توبامن:ومیگه محومیکنه چشاش بازمنوتوعمق

 هک باالترازاین دلیل بیام نمیخوام من خودمه کاربرای این نمیگی مگه:میکنم اخمی

 ...نیستمـ راضی خودم

 !میای توبامن آرام:گذاشت دستشورودهنم

 شهرام؟ دست بدمت داری دوست:میکشه انگشتشوروگونم دادم سرموتکون

 استفاده من ازترس کنه سوءاستفاده میخوادازم این شدم چموش شدم گستاخ

 ....کنهـ
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 برمـ؟ االن چیه نظرت شهرام پیش میرم آره ـ من

 آرامـ؟ همون بازشدی شده چی:میکنه اخمی

 یه ولی بودم:پاس به توش غوغایی که توچشمایی میزنم وزل میکنم اخمی

 ....کشیدمـ عقب هدفم به رسیدن کوچولوبرای

 ...خورد نامردسیلی ازتوی که آرام همون میشم.... برمیگردمـ االن ولی 

 ....انداخت کثیف آشغال یه چیزمنوجلوی همه بی توی که همونی

 !فرونبردی منوتومنجالب کم میخوای؟ ازجونم چیه؟چی پسرمرگت ،دِآخه 

 .... نمیخونمـ توچشاش هیچی نمیزنه وحرفی میکنه نگام

 ...میکنهـ بهش عجیب افتخاری که غرورمسخره جزیه بودن جزجدی جزسردی

 ....برمـ پامیچرخم روپاشنه

 نباشی، ماشین جلوی بیرون میری االنم نکن لج آرام:دستمومیکشه که

 ....شهرامـ دست میدمت که میخورم قسم 

 ...یریمـم باهم شهرام پیش میریم میکنم لباساموعوض:واسم بایدجلوش ولی میترسم

 نکن باعصا منوبی: درمیچسبونه ومنوبه میذاره دستشوروگردنم میکنه نگام عصبی

 ....آرامـ

 ....کنـ ولم:دیدموتارمیکنه اشک ای هاله

 کشمتـــ می ینیا اگه:دستاشورودراتاقمیذارهـ

 امـ؟ زنده االن فکرمیکنی:پوزخندمیزنم

 میخوای توهم مردم بودتوخودم سالم17 که زمان اون مُردم من:میکنه نگام باگنگی

 ....خنجربزنـ
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 دارمـ؟ نظرت ندارم،به دادن ازدست برای چیزی چون ندارم ترسی

 بدمـ؟ خیلی من آرام:میکنه زیرچشموپاک اشک قطره

 ...بزنـ حرف لعنتی:درمیزنه به محکمی مشت میکنم نگاش گیج

 رحمم؟ بی بگو،من آرام ـ

 به المیس یه تومیادوحتی دیدن برای مهیارفقط دیگه که حتماًهستم:باالترمیره صداش

 .....نمیکنهـ من

 ....ببرهـ مرزمرگ منوبه مردمیخوادامشب این میگه چی نمیفهمیدم

 ..نمیزنمـ حرف یکی درمورداخالق وقت هیچ من ـ من

 میاد؟ بدت چراازمن:سرشوباالمیاره

 میاد بدت توازمن که دلیل همون به ـ

 برو:جدامیشه ازم که بزنه میخوادحرفی

 ...ومیدوئَمـ میگیرم دستم وکفشاروهم تابلوبرمیدارم آرومی به

 چشه؟ طوفان 

 موتشرباها بااخم دیده انگارقاتل میبینه منوکه داره سرجنگ باهمه روزاکالفس این

 .....میزنهـ حرف

 ....تابلوروباالمیارمـ ایستم می ماشین جلوی

 رنگ یرهمردت ویه پاییزی پرازدرخت جاده یه روببینم کشیدم که تصویری میتونم خوب 

 روجارومیکنن زمین که برگایی وپرازغم دلتنگ وهواغروبی میره راه جیب به دست

 ....تفاوتهـ مردبی واون

 میشه؟ چی قصه ته:میکنم کفشاروپام
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 موال به نوکرتم نباشی خداخسته:میخندم مقدمه بی

 ....عاشقتمـ خداشکرت:بازمیخندم

 ...کنـ خداکمکم:میکنم نگاه سیاه آسمون بالبخندبه

 میزنی؟ حرف باکی ـ ـ

 ...نتیمـلع زندگی عین....عطرتندوتلخــــــ میکنه منومسخ عطرش بوی میکنم نگاش

 !باش روداشته هوام:میگم وآروم میزنم چشمک آسمون به میدم سرموتکون 

 ..... میزدمـ حرف باآرامشم داشتم:بعدلبخندمیزنم

 ...میشمـ وسوارماشین میخورم چرخی

 شدی؟ دیوونه:میذاره وتابلوعقب سوارمیشه

 هم دیوونه ردکنه که ویالآدموازمرزسکته تواین شاید،موندن:ومیخندم میکنم نگاش

 ....میکنهـ

 هباننگ میزنه که بوقی باتک میگره عقب هودند میکنه ماشینوروشن نمیزنه حرفی

 ...دروبازمیکنهـ

  این چون تفاوتم بی ندارم کنارشم ازاینکه خاصی ،حس میزنیم وماازویالبیرون

 .... متنفرمـ ازش ندارهـ ارزشی هیچ من مردبرای

  یالیو میریم که اینجایی: میکنه بهم کوتاهی نگاه سردمیچسبونم شیشه سرموبه

 که؟ میشناسیشون ونهاله فریال خانواده

 بله:میکنم نگاش

 خوردن آب برای حتی دورنمیشی اونجاازم خوبه:میدوزه تاریک جاده چشاشوبه

 میگم؟ چی میفهمی
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 ...بلهـ ـ

 رفتاروباهات بدترین که...نکنـ رفتارناشایستی پس بشم عصبی ندارم دوست ـ

 ....میکنمـ

 ....دادمـ سرموتکون

 عکس های پرازقاب توش که بزرگ مغازه یه به میرسیم بعدباالخره ساعت حدودنیم

 .....کوچیکـــــ به ازبزرگ هست

 بخودش وتابلوروهم میشه پیاده ازماشین میره گوری کدوم بگه اینکه بدون طوفان

 ....میبرهـ

 ... جذابهـ خیلی اتوشده اسپرت کت تواون میکنم نگاه بهش

 ردهقرمزخو ربانی وروش شده پوشیده طالیی رنگ به توکاغذی بدباتابلوکه ربع یک

 ....میشهـ سوارماشین شده

 برد؟ چی تابلوواسه نمیزنم حرفی

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

 قرمیدن وسط اون که همش مزخرفیه مهمونی عجب کردم نگاه اطراف به خسته

 مناسبته؟ چه به مهمونی اصالًاین

 .... پامـ به میزنه یکی که میخندم الکی

 میخندی؟ کی واس:میکنم نگاش

 ...کسـ هیچ ـ

 ذوق اون دادی نشون چشم گوشه تویه بدمیخته پسره اون کورم من فکرکردی هه ـ

 ....آرامـ کن جمع حواستوخوب...شد مرگ
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 نگاه نم به فقط:خودش طرف سرموبرمیگردونه که رومیگه کی ببینم خواستم باتعجب

 ...کنهـ

** 

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 خوبه؟:میذارم دستموزیرچونم

 ....میکنمـ نگاش زل زل منم نمیزنه حرفی

 ...میاد آبی سایه پوستت به نظرم به 

 ، هنامرتب کوچولوابروهات یه جیگری صورتی هم رژگونه جیغغغغغغغ صورتی هم رژلب

 ؟؟!!!!!آرامـ:میگه باعصبانیت طوفان که میخندم خودم چرتوپرتای به

 بله ـ

 هستـــ؟ توصورتم داری چیزخنده چه ـ

 ...میخندمـ آروم وخیلی میندازم سرموپایین

 ....کشتمتـ ماازاینجابریم آرام:میچسبه وتقریبابهم ترمیشه نزدیک که 

 ....نیستـ مهم:میکنم نگاش خیالی بابی

 ....نزنـ حرف فقط:میکشه موهاش بین دستی

 خوبه؟:میذارم دستمورودهنم
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 مزخرف مهمونی این بفهمونم کی به من شدم خسته جدت جان هب نمیزنه حرفی

 ...فکرشومیکنید که ترازاونی

 خانوم؟ ـ ـ

 اَمرتون؟:میگه باعصبانیت طوفان که کنم تانگاه برمیگردم

 چیکارش میگم:رومیزمیزنه ومحکم ایسته می طوفان دفعه یه میزنه مردبازصدام

 داری؟

 افتادهـ؟ اتفاقی جان طوفان:میرسه گوشم به آشنایی صدای

 دایبازص میندازم سرموپایین که میکنه پرازهیاهووغوغانگام طوفان سرموباالمیارم

 باتوئمـ؟ جان طوفان:آشنا

 خانوما؟ خانوم:مرد اون وبازصدای میشم چرخش متوجه

 .مردکـ بروردکارت: بادادطوفان برابرمیشه که برگردم میخوام میشه مشت دستم

 ...طوفانـ باش آروم:آشنا وصدای مردمیره

 ... سرموباالمیارمـ میشینه طوفان

 پسرچت:میذاره طوفان صورت دستاشودوطرف نهال میکنم نگاه وطوفان نهال به

 ...شدیا دفعه؟طوفانی شدیه

 خودتی؟ آرام:میکنه نگام متعجب نهال وبرمیداره نهال دستای طوفان

 ...سالمـ ـ من

 جان آرام کنم معرفیش نتونستم موقع اون:میخوره پیچ دورگردنم دستش طوفان

 ...دخترعمومهـ

 فامیلیاتون؟:میگه ونهال میدم تعجبموقورت
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 ....کردمت عوض من ـ طوفان

 وخاص نشینی دل صدای والبته واقعاًزیباست نهال میکنه نگام جورخاصی نهال

 ....کردهـ ترش جذاب بلندش موهای...دارهـ

 کجاست؟ شهرام:رومیگیره دستم طوفان

 لیو هنوزنیومده:موهاشوکنارمیده باطنازی ونهال دستموفشارمیده وطوفان لرزمیکنم

 ...حتماًمیاد گفته

 کوش؟ فریال ـ طوفان

 چطورمگه؟:میکنه اخم نهال

 هب دادن ازجواب نفهمیدی بودی بامن که مدتی نپرس سوال ازمن:میکنه اخم طوفان

 میاد؟ بدم سوال

 ....میفشردتشـ توآغوشش که نهالی همون چشه؟این طوفان میترسه نهال

 یکنهنم حرکتی هیچ میادطوفان سمتمون به ومغرورانه شیک خیلی که فریالومیبنم

 !!!!!!!ًتغییرکردی طوفان:ایسته می نهال

 شدی آغوش باوحیدهم که ازوقتی توهم:میده سرتکون تفاوتی بابی طوفان

 ....تغییرکردی

 چی؟:میکنه نگاه باتعجب نهال

 هدررفت ازدستم میکنی؟شمارشش خیانت بارچندمه نظرت به:پوزخندمیزنه طوفان

 ....خانومــــــــــ

 .....خانـ طوفان سالم:میرسه فریال

 ...میگمـ تبریک تولدتوبهت:سالمشونمیده وجواب پاروپامیندازه طوفان
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 کادوتودیدی؟:میکنه اخم وطوفان میذاره طوفان روشونه دست فریال

 ...کادوهاروبازکنمـ کیک تابعدبریدن فعالًمنتظرم نه ـ

 تواینجا؟ خانوم سالم:میوفته من به نگاش

 من چون نیست هم مثل فامیلیامون دخترعمومه:میگه طوفان که بزنم حرفی خواستم

 ....کردمـ فامیلیموعوض

 ...برقصیمـ بیابریم:میندازه طوفان ودوربازوی دستش فریال

 ...خخخخخـ سرطوفانـ دوخواهرریخت ماشاال

 رقصیدن فعالًحس:کشید بیرون فریال ودستشوازحصاردست میکنه اخمی طوفان

 .....نیستـــ

 برقصی؟ بااین میخوای:میکنه نگاه من بازبه نهال

 توچه؟ به ـ طوفان

 چتهـ؟ طوفان:میشه عصبی کمی نهال

 ....طرفـ اون بیابریم:میگیره رومحکم دستم طوفان

 من مشمانیست دخترعموی من:ومیگم دورمیشیم ازفریال که کمی ایستم می مجبوری

 ...باشمـ مهمونی تواین نمیخوام

 .....جانـ آرام سالم:میاد شهرام صدای که جوابموبده خواست

 ربیتت اصل ترین شهروزمهم توخانواده بزرگترکه به احترام:میگه که نمیکنم نگاش

 ...بود

 آقا سالم ـ من

 ....برقصیمـ بیابریم:میذاره روشونم ودستش ایسته می وکنارم میخنده
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 ...دوختهـ چشم شهرام صورت به افته می طوفان به نگام

 ...آرایشگاهـ بره ندارهـ پول فکرکنم....ریشاتوبزنیا بدنیست نظرم به شهرام

 ...هـبدجورمییدرخش سبزشـ طوسی چشمای اون مخصوصا مردخوشتیپیه یه درکل ولی

 .....باشمابرقصمـ ندارم میلی ـ من

 ....نزنــ حرف بزرگترت روحرف بیابریم:کشه دستمومی

 کنید روول نیستیددستم شمابزرگترمن ـ

 ...میزنهـ موج توش مستی که ای خنده میخنده

 پسری توآغوش که نهاله به نگاش میکنم نگاش رهامیشه طوفان ازدست دستم 

 ...ههـ خودشهـ بازی عشق سرگرم

 ....برمـ نمیشه پیستم وسط دیره دیگه ولی تقالمیکنم

 ..... میکنهـ حلقه دستشودورم شهرام

 ؟برقصی کنم زوربایدراضیت بعدبه عموتم خیرسرم:میچسبونه سینش ومنوبه

 اهـ....کنـ ولم میکنم خواهش:جداشم ازش میخوام میکنم نگاش

 نیطوال عمرش شدکه چی نمیدونم ولی هنوززیردندونمه لبهات مزه:دستشوباالمیارهـ

 ...نبود

 فادیاتاازاون پیش بایدبرم نذاشتم رو،رولبهام چراپوسته که خودم به میدم فحش

 .....بگیرمـ

 ....کنـ ولم:پوزخندمیزنم

 چراکنارطوفانی؟ آرام:میکنه صورتش چاشنیه واخمی میزنه لباسموچنگ

 ...بروکنار اه....کنـ رهام میکنم خواهش:میکشم عمیق نفسای
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 جوابموبده:جدامیشه ازم کمی

 توچیکارداری؟ ـ ـ

 .....میشمـ پرت وتوآغوشش منومیکشه که ودستش

 ....دمـآرامومیدوز من پیشته که میگفتی نبایدازاول طوفان:میکنه من به نگاهی شهرام

 عاشقشم وهمچنین مسئولم دخترعموم درمقابل من نمیذارم:پوزخندمیزنه طوفان

 ...باشهـ غریبه دست ونمیذارم

 ....میگی؟توهمـ چی:میشه نزدیک شهرام

 ....تودهنتـ نخوابوندم تایکی دهنتوببندشهرامـ:میکنه اخم طوفان

 .....ولی عمومه میگه که ازکسی میترسیدم ازشهرام من شدم الل بسته یخ دستام

 میگی چرادروغ دخترابیزاری توازهمه درنیار،طوفان بازی بچه ـ شهرام

 ....دارهـ دوست هم خواستنی هم زیباستـ هم نهال تونهالورهاکردی

 تموم من برای آرام سرترازنهاله چه؟آرام من به هست که زیباهست ـ طوفان

 ....دنیاسـ

 دروغگونباش ـ شهرام

 عاشقشمـ؟ که بفهمونم بهت جوری چه ـ طوفان

 طوفان نیستی:پوزخندمیزنه شهرام

 چیکارمیکنی؟ طوفان:میاد نهال صدای میشه نزدیکم میکنه نگاه توچشام طوفان

 توچه؟ به:وپوزخندمیزنه میکنه نگاه نهال وبه برمیگرده طوفان

 ..نمیفهمیدمـ هیچی هنوزایستاده شهرام

 ..........آرمـــ آقای ـ من
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 ....ندارمـ کارم ازاین قصدی من آرام:میذاره دستشورودهنم

 لج بازهم آزادمیشه اشکم قطره.... میکنمـ وحس چیزی گرمی معطلی بعدبی

 !!!نامُرُوَتـــ قدموتحقیرمیکی خودخواهی،چه بازی،بازهم

 .... میکنهـ نگام طورخاصی ویه جدامیشه ازم

 صورتموبرمیگردونم میشه نزدیک نهال میکنن نگامون باتعجب ونهال شهرام

 ....صورتمومیپوشونهـ جلوی موهام تااشکامونبینه

 ...میپرهـ ازسرم برق که میخوابونه توگوشم محکم یدونه نهال

 ...میکنمـ نگاش باگستاخی

 بیشعور؟ دختره کردی غلطی چه:دستشومیگیرمـ مچ

 !پرومیشی نمیگم بهت هیچی هی:دستشومیپیچونمـ مچ

 تعادلشو بلندش پاشنه های خاطرکفش به که میدم هولش عقب به محکم

 ...میوفتهـ زمین وبه میده ازدست

 ....هامومیگیرهـ شونه ازپشت طوفان که سمتش برم خواستم

 ...میکنمـ بهش عصبی نگاه

 ....جدامیکنمـ خودموازطوفان

 خیانتخدا:میکنم نگاه آسمون به میدم تیکه طوفان ماشین به ویالمیدوئم بیرون به

 ....منـ آره کردم

 ...کردمـ سپهرخیانت به من کردم خیانت بهش 

 ... میریزهـ اشکام 

  یکشمزجرم ومن توکنارشی ناخوشم من توخوشی منوببخش:میکشم سنگین نفسی
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 ؟چیروکنه چیرومیخوادثابت لبمومیگزم چشامومیبندم میچسبونم ماشین سرموبه

 ....متنفرمـ ازت طوفان:دادمیزنم

 نمیذاره میشینه روصورتم دستی میشه گم بلندموسیقی توصدای صدام

 ....چشاموبازکنمـ

 ....آرامـ منوخردکردی:میپیچه توگوشم مهیار صدای

 مهیار؟:چشاموبازمیکنم

 ....کردیـ نابودم آرام:میدوزه بهم نگاهشو

 ...بودمـ عاشقت من: نمیده زدن حرف اجازه میریزه اشکام

 ....منـ عشق خدافظ:ایسته می میذارم دستمورودهنم

 ...منـ مهیار:میگم ومن دورمیشه میکنم نگاه رفتنش به

 مهیارو نه طوفانونابودکنم میخواستم من ولی ندارم دوسش من

 !!خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا:میندازم سرموپایین

 آرام؟:میاد طوفان صدای

  متنفرطوفان ازت طوفان:یغشومیگیرم ایستم می میکنم نگاش

 میگی؟ چی:میکنه نگام گنگ

 ....میخورهـ بهم ازت حالم...میاد بدم ازت طوفان:میشه مشت دستم

 ...نگو وپرت چرت:عقب میده هولم...میزارهـ دستشورودستم

 ...میپچهـ توکمرم دردبدی

 ....میشمـ نزدیکش
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 .....میشهـ مشت ول بزنمش که....دستموباالمیارمـ

 ...فشارمیدمـ دندوناموروهم

 ...میخادمیکنمـ دلم هرکاری!تودراختیارمنی...:میگهـ تموم شرمی بابی طوفا

 ....فرومیبرهـ دستاشوتوجیبش

 ...شی پشیمون کارات تک ازتک که میارم سرت بالیی:توصورتش میکنم تف

 ....میخورمـ ازش که دومی باسیلی

 ....سِرمیشهـ بدنمـ

 ....بلندکنمـ روت دست نداری لیاقت یحف حیف: میکنمـ دستمومشت

 .....میکنهـ پَرتَم توماشین بازومومیگیره

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

 "من عشق خدافظ" توگوشمه صداش

 ....رفتــــــ مهیارم:افته پیانومی به نگام زارمیزنم

 جان؟ آرام: میشینه روشونم دستی

 ...مـنیست رحم بی من بدنیستم من مهیاروشکستم فادیامن:میکنم فادیانگاه به

 دختر باش آروم:فرومیبره منوتوآغوشش

 خردشد منوبوسیدمهیار اون بیزارم ازطوفان دید،من مهیار:میزنم مانتوشوچنگ

 داشتی؟ تودوسش ـ

 نه ـ

 چته؟ پس ـ
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 سیک بی تواوج که کسی باشه ناراحت وقت هیچ نمیخواستم من بود مهیاربهترین ـ

 .... مهیاررفتــــــ دوسته یه برام بودمهیار پیشم

 دختر باش آروم ـ

 به همش تراس باالی دیدارمیرسم اولین به میکنم رجوع قلبم ته به نمیزنم حرفی

 ..........دیدار سومین میکنه دیدارخودشومعرفی نیاددومین دنبالم میگه طوفان 

 به چی وایمیستادتابفهمه داشت دوسم اگه رفتنش شدبه دیدارآخرختم

 !!!چیه؟وایمیستادوسپرمیشد

 خوبی؟ ـ فادیا

  آره:میشینم روصندلی

 توچراخودتومقصرمیدونی؟ ـ

 ستهشک بودنمیخواستم بهترین مهیار ولی روبشکنم کسی که نیستم آدمی من ـ

 ...بشهـ

 بود؟ خوب مهمونی کلک حاال.....ـفکرنکن زیادبهش ـ

 ....زد من توگوش دخترکثافت....گنــــــد:میزنم پوزخندی

 نهال؟:گردمیشهـ چشاش

 ...عوضی....آرهـ ـ

 ....بودمـ دیشب کاش اوووووو ـ

 چی؟ که ـ

 !نهالومیدیدم دختره تواون جهانی جنگ ـ

 زهرمار ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

129 

 

 ...دارنشهـ بچه دیگه بهش تکواندومیزدم دوتافن بودم اگه شوخی بی نه ـ

 !!!بیانــ توبیمارستانن که بزاراونایی:میخندمـ

 ...برهـ خودش گفتم مهتا به غذاندارم بردن برای حسی بعدفادیامیره ساعت یک

 کجارفتی؟ مهیار:میذارم دستموروپیشونیم میشم درازکش روتخت

 ..گناهوخردکردمـ بی آدم یه من میکشم عذاب میکنه اذیتم هاش خنده صدای

 ..... دارمـ ای مسخره وجدان عذاب چه

*********** 

 ....نمیخورهـ تکونی هیچ طوفان میشم زده شوک

 خدانهههههههههههه:افتم می روزمین

 !!!!مهـــــــــیار:دادمیزنم

 ....میدوعهـ سمتم به مهتا میندازه وسرشوپایین افته می روزمین هم طوفان

 آرامـ؟ شده چی ـ مهتا

 ...مردمـ می مهیار جای به من کاش:میکنم نگاش

 ندارید؟ ازپدرمادرش آدرسی ببخشیدوقتتونوگرفتم سرگردـ

 ...ازکشورنـ خارج پدرمادرش مهیار ـ طوفان

 خبربدید بهشون سرگردـ

 ..رفتـ مهیار طوفان:ودادمیزنم میریزه اشکام که میکنه نگاهم طوفان سرگردمیره

 .....رفتـ دوستت بهترین بفهمی میتونی طوفان وای

 .... دادمیزنهـ پرازهیاهوش توچشای غم فشارمیده روهم لبهاشومحکم
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 من کاش منومیبردی کاش رفتی تنهایی کردی نامردی مهیار:میشینم کنارقبرمهیار

 ....چراتوعاخهـ!کردی برادری مهیاربرام آخ....میرفتمـ جات

 مهیارمنی؟ توکیه:میکنه نگاهم مادرمهیار میشینه روشونم دستی

 ...دوستشـ ـ

 من مهیار میکنم مهیارموحس بوی من باورندارم من رفته من بچه:میشینه کنارم

 ...نرفتهـ

 .... هنوزباورندارمـ منم میریزه اشکام

 بوده توجیبش مدارک تمام ولی باشه اون مهیار میگن که ای سوخته صورت این

 ...شدهـ چی نیست معلوم نیست معلوم هیچی 

 ....فرورفتهـ عمیقی توسکوت طوفان نمیزنم حرف باهیچکی هنوزگیجم هنوزگنگم 

 ...رفتهـ که باورنداره اونم که میفهمیدم کنه قبرنگاه به نمیتونست حتی 

 شده تنگ برات دلم بدکردم میدونم منوببخش مهیار:سرموروقبرمیذارم میره مادرمهیار

 تابلورروهنوزداری؟ ببینم

 جات که تواونقدرخوبی میگذره خوش باالبهت اون مهیار توروخدامنوببخش مهیار

 ...ببرهـ ازبین روهم بگومن بهش خدانزدیکی به اگه مطمئنم من توبهشته

 ینباش هم اگه دارم دوست برادرنداشتم مثل مهیار نداره من برای دنیاجایی بگواین

 ...دارمـ دوست

 خیلی بودی همراهم بعدفادیابهترین بودی مهیارتوتک میشم پوش سیاه من

 !!!خـــــــدا ای....کردیـ کمکم
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 نازهمو بوده بهترین همیشه مهیار:میشینه چهارزانوکنارم طوفان میکشم نفسی 

 .....بودهـ بهترین بچگی

 ههمیش کاروکن این بزرگترم چون نمیگفت وقت هیچ بزرگتربودولی ازمن سال یه 

  میشدخودش دعوام اگه میکردتومدرسه مشورت بامن هرکاری برای

 ....ببینمـ آسیبی من نمیذاشت میخوردولی کتک

 ..پسرشهرزادهـ مهیار برادرمه فکرمیکردن همه رفتارمیکردکه باهام جوری

 توهان؟ میگی چـــــــــــــی؟؟؟؟؟؟چی:میکنم نگاش باتعجب

 مهیاروبه میره مهیارمی اومدن دنیا سربه عمت چون ولی پسرعمته مهیار آره ـ

 ...میسپرهـ دوستش

 هم بدون بودن هم عاشق میره شهرزادمی بعدمرگ پدرمهیار دیدی که خانومی همین 

 ....اوردنـ نمی دووم

 دهدنیانیوم هنوزبه چون بودم شهرزادموندیده عمه حال تابه من:میدم تکون سرموگیج

 نچراپدرم ولی بودم شنیده ازعشقشون بودم شنیده ازمهربونیاش خیلی ولی بودم

 نکرد؟ مواظبت ازمهیار

 بگم نمیتونم ـ

 ...نمیدونمـ من ولی منومیدونی زندگیه هستی؟توهمه توکی ـ

 ....نپرسـ چیزی ازم بگم نمیتونم:میکنه نگام

 لیو فامیله نگفت مهیار درسته اول ازهمون گنگی من توبرای طوفان:میشم عصبی

 دربیار گیجی هستی؟منوازاین بودتوکی صافوساده باهام

 یبد قولی یه بهم سرقبرمهیار میخوام نپرس ازم هیچی آرام:میندازه سرشوپایین



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

132 

 

 ماجراهستی تاته که بده قول بهم:میگه که میکنم نگاش باتعجب

 ماجرا؟ ـ

 ....نپرسـ هیچی ـ

 بمونم؟ ماجراچیه اینکه دونستن بدون طورانتظارداری چه ـ

 ندی؟ قول میخوای ـ

 ...برمـ میخوام بمونم پیشت نمیخوام من چون نمیدم ـ

 ....نمیذارمـ ـ

 ....میرمـ ـ

 ...بری حاالبذارم که نگشتم دنبالت سال همه این بری نمیذارم آرام نع ـ

 سال؟:میکنم نگاش باتعجب

 بگومیمونی؟ آرام:میکنه اخم

 طوفان نه:میدم سرموتکون

 ...بیاد سرت بالیی نمیذارم باشه مواظبت همیشه میده قول طوفان ـ

 ...بخدامیرمـ میرمـ خونه وازاون کنم مواظبت ازخودم میتونم خودم ـ

 من شهمی خراب چی همه بری بایدبمونی آرام:میده جای دستم انگشتای انگشتاشوبین

 جبباتع نگاهی. میشکنمـ من بری اگه خردمیشم من بری اگه کردم روشروع بازی یه

 ......بینهـ پیش قدرغیرقابل چه ازمرد میکنمـ بهش

 ...دارهـ بودونبودبستگی به چی همه پس گرفت نقشه لبخندمیزنم

 ...منومیترسونهـ لبخندات:میکنه نگام
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 ...نمیترسید وقت هیچ طوفان میکنم تعجب

 ...بترسیـ بایدم ـ من

 ...خدانوکرتمـ خداعاشقتم میکنه؟وای نابودش نبودمن یعنی نمیزنه حرفی

 دی؟چرابیشترنمون نمیشه بودی؟باورم من ی توپسرعمه میکنم نگاه قبرمهیار بازبه

 مهیار دعاکن برام:بوسم رومی واسمش میشم وخم میکشم مهیار رواسم دستی

 میخوامن من:ایستم کناردرمی میره ماشینش سمت به جیب به دست طوفان ایستم می

 ...بیامـ باهات

 چی؟:میکنه نگام تندی

 ...بکشمـ نفس نتونستم بودم خونه تواون تااالن من تنهاباشم میخوام ـ

 اعتمادکنم؟ جوربهت چه ـ

 بیای؟ سرم پشت توهم بزنم قدم من چیه نظرت:پوزخندمیزنم

 باشه:میگه قاطع خیلی

 میفهمی؟ تنهاباشم میخوام من:میگم باحرص

 نیستـ خسته دل عاشق چراچون ـ

 نزن حرف مرده پشت متنفرمت ازت:میگذرم وازکنارش میشه مشت دستم

 .....بفهمـ طوفان بود دوستت اون

 یه یستن مهم میادبرام دنبالم مطمئنم برمیدارم قدم رنگی کنارجدولهای نمیزنه حرفی

 جای میرم خودشه تخلیه برای جایی یه بایدبرم نیازدارم تازه هوای کوچولوبه

 !!!همیشگی

 ....رفتهـ پس نیست سرم پشت کسی برمیگردم
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 ...میرسمـ مقصدم بعدبه دقه وحدودده میگیرم تاکسی

 بهشون فادیااومدهحتما زده شکوفه کاشتم درختی میرسم مخصوصم تپه به

 اصالًخوب من ولی خوبی خداخوبی؟میدونم سالم:میدم تکیه درخت به سرزده 

 ....دادمـ چیروازدست همه شدم خسته نیستم 

 دارم ومن خوشه که کسی ی داشتم؟واسه نگه کی روواس توقلبمه که عشقی 

 ...میشمـ خراب زیرآوارعشق

 

 گواگهب بزنم حرف نذاشتی که کردی بگونامردی برسون مهیار منوبه سالم خدابگذریم

 توخودم واینسادومن ببرم روازبین تفاهم صبرمیکردتاسوء لحظه یه داشت دوسم

 .....شکستمـ

 ؟....بودهـ پسرعمم باورکنم

 مثلو عیده دوروزدیگه میشه خداباورت:ردشد اززیرگوشم خنکی نسیم چشاموبستم

 ....نیستــــــــ هرسال

 ...کنیمـ تمومش تاعیددونفره کنارفادیانیستمـ 

 .. فرستادمـ سردم های رگ وجودبه وباتموم آرامش کردم وسکوت کشیدم نفس

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

 پیشمون؟ نمیای بابامیگه خانوم خوشگل:میشینه فادیاکنارم

 ....میامـ زودی فادیابه ولی نه:میخندم

 چیکارکنی؟ میخوای ـ

 ...هیچی ـ
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 ...چی همه یعنی هیچی میگی توهروقت ـ

 ...میفهمی دادم کارموانجام وقتی:میخندم

 ....بشهـ پشیمونیت باعث که نکنی کاری آرام ـ

 ....خوبهـ جام من نکن من مسافرتتوبروخودتوعالف درضمن نترس نه ـ

 آرامـ؟:دستمومیگیره

 .. .میخونمـ روتوچشات کالفگی قراری چندروزبی شده؟این فادیاچت:میکنم نگاش

 بریمـ؟ کجامسافرت میخوایم میدونی:لبخندمیزنه

 کجا؟ نه ـ

 ...مهزیار شیرازخونه ـ

 بودید؟ دعواکرده باهم چی؟شماهاکه:گردمیشه چشام

 نخاطرهمی به کردن قبول اوناهم کنیم بیادآشتی عیده زدگفت زنگ روزبابام اون آره ـ

 ....قرارمـ بی

 زبدیسا عشق که کن عاشقی نیست بدی جرم عاشقی:گذاشتم دستموروشونش

 .....نیستـ

 ....مهزیارمنونمیخواد:میکنه نگام باغم

 همچین خوبیت میتونه که خودت،تواونقدرخوبی سمت بکشش توباعشقت:لبخندمیزنم

 ...شدنیهـ باشی قوی اگه نذاره تنهات وقت هیچ که بزنه چنگ توقلبش

 حرفات به نیازدارم کمک به من نکن توروخداگوشیتوتوعیدخاموش:لبخندمیزنه

 ...نیازدارمـ

 آبی چشمـ خانوم چشمـ:میزنم چشمکی
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 .... برمـ دیگه من آرام خوب:فادیاکیفشوبرمیداره

 ...باشـ محکم:میگیرم چشمش میکنموجلوی دستمومشت

 ...میتونمـ مطمئنم:میذاره ودستشورومشتم میخنده

 چیزخوبـــــــــ یه نره یادت سوغاتی:میکنم بغلش

 ...حتماخوشگلهـ ـ

 ......بازتنهامیشمـ ومن ومیره میشه سوارماشینش میکنم همراهیش درعمارت تاجلوی

 ودشخ مطمئم میمونه ثابت طوفان اتاق روپنجره نگام میگیرم آسمون سمت سرموبه

 کنهـ؟ روثابت چی دیدنش بودمیخوادباقایمکی

 ....میزنهـ صدام مهتا

 جونم؟ ـ من

 ....دارهـ بپربروباالآقاکارت ـ مهتا

 داشت من به پشت وواردمیشم درمیزنم به ای تقه هاروباالمیرم پله باالمیپره ابروم یه

 ...بزنمـ حرف باهات میخوام:بست رومی لباسش های دکمه

 ....شنومـ می بله ـ

 ....بشینـ:  میکنه ونگام برمیگرده

 برای میخوای:میشینه ای گهواره روصندلی روبروم میشینم نفره تک رومبل

 عیدچیکارکنی؟

 چی؟ یعنی ـ

 ...ازتوپرسیدمـ من ـ

 چطور؟ ندارم کارخاصی:میکنم اخم
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 ....قشمـ میای توبامن ـ

 !چـــــــــــرا؟:میزنه بیرون ازحدقه چشام

 ....میگمـ من چون:میکنه اخم

 ......نمیامـ منم ـ

 .....میگمـ خودت برای نکن لج آرام ـ

 هیچو میشکست پام کاش ولی اومدم خوب خودت برای گفتیدبیامهمونی:ایستم می

 ......که مزخرفونمیومدم مهمونی اون وقت

 ..... افتمـ می بازیادمهیار

 که؟ ـ طوفان

 یگمم خودت میگیدبرای بازم بیام میگیدباهاتون االنم نیست مهم:میدم سرموتکون

 ...ایفامیکنمـ رودارم نقشی چه نبایدبدونم من وسط این

 ویاخیلی ونیامنشیت یاخدمتکارتون بوسیدینشـ ازسرلج جنابعالی دخترعموتونوکه نقش

 ...میکننـ کالفم دارن که دیگه چیزای

 ....نمیدمـ بهت توضیحی هیچ من آرام:میگهـ جدی خیلی میکنه نگام

 هبازی چه ی بازیچه من چی؟مسخرشودراوردی یعنی:میکنم وتیزنگاش میکنم اخم

 ....هستمـ ای مسخره

 چیه؟:میرم عقب به قدم یه میادکه سمتم خیزبه وبایه میکنه اخم

 تحویل الس نذارم که نکن کاری آرام ببین:مشکیمومیگیره لباس ویغه دستشوباالمیاره

 نباشیاوووو توخونه

 منوبفرست میخوای هرجهنمی:پوزخندمیزنم
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 چیزی هاشون ازمکالمه من که رومیگیره کسی شماره باگوشیش میکنه یغموول

 .....نمیشهـ دستگیرم

 ...دومردواردمیشنـ ای بعدباتقه چنددقه

 .....ببریدشـ ـ طوفان

 زمین،یکی افتم ومی میزمیخوره به محکم کمرم که میرم عقب میان دومردسمتم

 باپوزخندمزخرفش طوفان میبره وباخودش میگیره ازمردهادستمومحکم 

 .....بیشعور پسره میدم نشونت میکنه منوراهی 

 ..... مونهـ می جاش مطمئنم میکشم روکمرم بادرددستی

 ممیش ومرطوبی نم بابوی واردجایی ومن چشامومیبندن میرن عمارت پشت دومردبه

 ....میگیرهـ کم یه نفسم

 چشاموبازمیکنن..... میشمـ پرت نرم جایی چنددقه میادبعدگذشت آب قطرات صدای 

 .... میکنمـ نگاه اطراف به باتعجب

 ....افتادهـ روزمین های موش به نگام زندان مثل جایی یه دومردمیرن

 ....میرنـ رودیواررژه موریانه مثل که هایی سوسک 

 !بترسونه؟ازاینا میخوادمنوازچی افته می ها مارمولک به نگام 

 ....واسادمـ دربرابربدترازایناهم من نیست مهم

 ... نیستـ مهم برام ولی میزنه حالموبهم که افتادم کثیف العاده فوق تخت رویه

 فرقی هبااینجاچ من خونه مگه میکنم نگاه شده پوشیده کلفتی های باآهن که پنجره به

 ...داشت؟شایدتمیزتربود
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 یدونمم:میزنم لبخندبزرگ ویه اُفته می دیواره کنج که سفیدرنگی دوربین به نگام

 ....نکنـ خودتوخسته کردم تحمل بدترازایناروهم من ولی بینی منومی

 ....متنفرمـ ازت طوفان:بعدپوزخندمیزنم

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

 یانهـ؟ گذشت تحویل سال اینجام چندروزه نمیدونم بازمیشه درباشدت

 .....میشناسمـ طوفانوخوب براق چشای

 ...بیا قشم به درنیاروبامن بازی سرتق ـ طوفان

 ....میرهـ ازش خون میدوزم شده بامپیچی دست وبه میگیرم نگاهموازش

 ....نمیزنمـ حرفی

 اللی؟:نزدیکترمیشه طوفان

 ....روبازروگردبندمیذارمـ دستم نمیزنم وحرفی لبخندمیزنم

 خوردهـ زبونتوموش بزن حرف:ایسته می صورتم سانتیه درپنج جلوترمیاددرست

 ... نیستی آدم:میگیره حرصش پوزخندمیزنم

 هک دخترکنه یه پسرالتماس یه قدربده چه که فکرمیکنم این به دارم:لبخندمیزنم

 ...بیاد جایی به باهاش

 به لقهح برده من میگم چی بهت ببین:وایمیستم جلوش محکم که سمتم خیزمیگیره

 ..نیستما گوشت

 هم ومن... بدبختم کنی سرخم زوراگه جلوی یادداد بهم بابام سالگیم17 تاقبل

 ....پدرمـ دخترهمون
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 پارسام آرام من نمیگم بهت وهیچی میکنم صبوری صبورباشم یادداده بهم مادرم 

 ستموایم جلوت دخترمحکم یه ومثل دارم جَنَم تونیستم مثل آدمی که وافتخارمیکنم

 سرتری؟ ازم پولداری چون فکرکردی چیه نمیره زورتوکتم حرف

 طحیمس تویه هممون ببین برمیگردی خداهم وبه شدی آفریده ازخاک توهم نیستی نه 

 ....نیستی توهیچی

 میای مقش به توبامن بلغورنکن برام ببنددهنتوچرتوپرت:میشینه روگردنم دستش

 ....نمیمونهـ هم وحرفی

 به ممیخور قسم دارم خودمومیکشم باشه شده نمیام بهشتم باهات من:پوزخندمیزنم

 دیگه وهم شم راحت زورگیات ازدست تاهم ومیکشم خودم میخورم قسم  مهیار روح

 ....نبینمتـــــ

 یفهمیم نیستی توهیچی طوفان زدنوبلدی اززورفقط ببین:میگم باالکه میره دستش

 ...هیچی

 ....دهنتوببند اون نزن حرف آرام:افته می دستش

 نداره ودمخ باخونه فرقی هیچ بااینکه منوازاینجاببره که میخوام وتوذهنم چشامومیبندم

 ...میندازه شماره ونفساموبه سنگینه فضاش ولی

 فهمیدی؟ میکنی باالوسایلتوجمع رفتیم که االن ـ طوفان

 ...یامـ....نمی......تو.....با.... من:میکنم نگاش

 تنفرمم وجودمومیسوزونه میکنه نگاه وتوچشام باالمیکشه سمت ومنوبه یغمومیگیره

 ...کنهـ نگام اینجوری یکی

 .....نکنـ نگام اینجوری ـ من

 ....ومیرهـ میکنه ولم
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 دارم ازحال ندادن بهم چیزی جزءآب اونجابودم که چندروزی تواین میکنه نگام مهتا

 ....میرمـ

 آرام؟:سمتم میدوئه مهتا که میگیرم میله دستموبه

 یچیه ودیگه جدامیکنه منواززمین کسی میشه بسته چشام میکنم نگاش جون بی

 ....نمیشنومـ

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

 انگارچیزی هم قبلش بوده خالی چندروزمعدش این نیست خوب زیادبراش ضعف ـ ـ

 ... مداراکنـ طوفان بگیره معده زخم میترسم نمیخوردن

 ....میبندمشـ نورسریع بادیدن ولی چشاموبازمیکنم

 مواجه طوفان وبااخم وچشاموبازمیکنم میخورم درمیادچرخی شدن بسته صدای

 ....میشمـ

 چیهـ؟:میکنم اخم منم

 زل تقیممس میادتوچشام بدم گفتم صددفعه چشامومیبندم ومن میندازه نگاشوتوچشام

 ....باباشومیخواد انگارارث بهم میزنه زل وراستچپ حاالاینم بزنن

 ...کنـ نگاه من به ـ طوفان

 هووووم؟:چشاموبازمیکنم وناچاراً میشه مشت دستم

 چیه؟ ومدنتنی دلیل:میکنه قالب ودستاشوتوهم میشه خم کمی صندلیشوجلوترمیکشه

 ...کنمـ تحملت ای ثانیه برای حتی ندارم دوست که اینه دلیلش ـ

 !!!!تر محکم دلیل:میکنه اخم

 ..درجامیزنمـ دارم مسخره بازی توی میکنم احساس ـ
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 دارهـ؟ اومدن قشم به ربطی چه  ـ

 کجابرسی؟ به بحث بااین میخوای طوفان ـ

 .... نپرسـ سوال ازمن:میکنه واخم میمونه ثابت رولبهام نگاهش

 میکنه؟ بازی باکی بگوداری بهم کالم یه ـ

 میگی؟ چی:میکنه نگام متعجب

 یه قشن منم وسط این میکنی بازی باکسی توداری که میفهمم خرنیستم من طوفان ـ

 !!!!!تو به هم فردوصلم اون به هم که رودارم مهره

 میگی؟ ایناچیه:ترمیگه متعجب

 بازی این طوفان آدرسشودارم چون نزن چپ علی کوچه خودتوبه ـ

 ...تومنونابودمیکنهـ

 .....نفعتهـ اتفاقابه:پوزخندمیزنه

 .....هستـــــ بازی وسط این پس دیدی ـ

 ......!!!!!وسطی این وتوهم منوشهرامه بین که بازی بازیه یه آره:میکنه نگام

 چی؟؟؟؟؟شهرااااااااام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:میگم متعجب

 ....بزنمـ حرفی نمیتونم:پوزخندمیزنه

 دارم چرادوست نمیدونم نمیرسم جایی بزنم حرف کوروکودیل قدربااین هرچه من

 ...بشمـ بازی وارداین

 ....میامـ باهات ـ من

 توسرتهـ؟ چی:میکنه نگام مستقیم

 ...بگمـ نمیخوام ـ
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 نابودشمـ بروتامن االن داری منودوست نابودیه اگه آرام:میشه خم سمتم سرش

 میگی؟ چی:میکنم نگاش باتعجب

 ...بزارببازمـ بشکنم راه بروبزاروسط داری دوست اگه آرام:توچشام میزنه زل

 اشباه میخوادمن شایدچون ترشده مهربونترونرم میگم جرأت به تغییرکرده لحنش

 ....رفتارومیکنهـ این برم

 ....دستتوبدهـ:میگیرم کوچیکموجلوش وانگشت دستموباالمیارم

 میدم قول:میگم ومن میکنه انگشتم کوچیکشوقالب وبعدانگشت میکنه نگام باتعجب

 ... بمونمـ

 ممنونم:بارمیگه اولین وبرای میفشاره ودستمومحکم میندازه بهم گیرایی نگاه

 ....میدمـ تحویلش لبخندخاصی ومن

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

 ...رسیدیمـ قشم امروزبه میشم وارداتاق

 فانطو ازفکرشکست میشه چی قصه ته بدونم میخوام چون مونم می که کردم قبول 

 مردمغرورکیهـ؟ این بدونم میخوام عبورکردم

 ...درازمیکشمـ روتخت چهارطاق

 ...میکنمـ خودموجمع درمیخوره به کوتاهی تقه مانتوموبازمیکنم های دکمه 

 ....خودشودارهـ مخصوص وخدمتکارای خودطوفانه جاویالی این وخدمتکارواردمیشه 

 .....نـبیار تشریف نریدتاخودشون شماجایی بیرون میره داره آقاگفت خانوم خدمتکارـ

 ...ومیرهـ میذاره روعسلی وبعدسینی

 .....وگورشو بعدگم بشه خوش رسیدنتـــ بذارعرق
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 ....رومیخورمـ وعصرونه میکنم ولباساموعوض میکنم پووووفی

 یفح ولی باشم پدرمادرم پیش که دارم دوست خیلی روزعیده بوداولین گشنم خیلی 

 ....دیگهـ نمیشه

 ...میکنمـ حرکت آشپزخونه سمت وبه میگیرم ودستم سینی

 شیکه خیلی سرسبزو ویالمیشم واردحیاط خدمتکارمیدم روبه سینی 

 ....پیدامیکنهـ کشش بیشترسمتش آدم پامچالش های مخصوصاباگل 

 لیخی که وخوشگل بزرگ کلبه که ویالمیرسم پشت وبه میکنم زدن قدم به شروع

 ..... بازمیشهـ که میدم درشوهل میرم میزدسمتش چشمک

 یپیانو که خودمـ سازمخصوص خودسمت خودبه افته می موسیقی آالت روانواع نگام

 ....میشمـ کشیده

 دهش تنگ موردعالقم آهنگ برای دلم میکنم زدن به شروع آروم پیانومیشینم پشت

 :چشامومیبندم

 .....سینهـ ازته میخونم..... اینهـ به خوشیم دل همه

 .....بشینهـ هام قصه پای عزیزم بارم یک واس

 .....دوریـ همه این داری دوست جوری باجدایی توکه

 .....پرغروریـ بامن که بس تومیمونم مثل منم

 ....منـ میمونم باتوزنده.... منـ دیوونتم عاشقم

 .....درد ندارم سردتورودارم انگیزه بی منه

 .....نیستـ داشتنت دوست مشکلم

 .....حرفامـ پای به بشینی،بشینی که اینه فقط
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 .....نترسونـ منوازدوری..... تنهامـ خیلی که حس نکنم

 ....نمیخوامـ ازتومن چیزی.... رفیقمـ بافاصله که

 .....جورمـ باجدایی میگی..... سیرمـ دیگه خیلی آخه

 .....بشینمـ هات قصه پای..... دورمـ همیشه که میگی

 .......بزاریکشیمـ نفسم..... دیرمـ خیلی که بازمیگی

 .....میشینمـ هات قصه پای..... شیمـ هم وبرای همدل

 .......همونمـ من خواستی هرچی

 ......ایـــــنــــهـ بــــــه خـــــوشــــــیـــم دل هـــمـــــه

 ...سالمـ:بینم رومی طوفان وروبروم وچشاموبازمیکنم میکشم نفسی

 میشی؟ واردجایی جوری همین توهمیشه:میزنه پوزخندی

 .... معذرتــــ:میکنم سرکج باخنده

 ...میرمـ من:ایستم بعدمی

 ....دارمـ کارت بشین ـ طوفان

 هب امروزشهرام:شینه ومی میذاره وروبروم روبرمیداره چوبی صندلی جامیشینم همون

 ...اینجامیاد

 خوب؟:میکنم لرزخفیفی

 افتاد؟ اتفاقی چه شهرام پیش بردمت روزکه اون:میکنه نگام دقیق

 ....بزنمـ حرف درموردش ندارم دوست ـ

 ازپاخطاکرده؟ دست شهرام آرام ـ
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 ....آرهـ:میگیرم نگاموازش

 چیکارکردهـ؟:دادمیزنه

 ....کنمـ صحبت اتفاق درمورداون ازاینکه متنفرم طوفان:بلندمیشم ازروصندلی

 ...اصالًجدانشو میادازمن امروزشهرام:ایسته می طوفانم

 ....باشهـ:میدم دهنموقورت آب

 ...ویالبرمیگردمـ به ومن نمیزنه حرفی

 ...میزنمـ دادرو،ورق فادیابهم روکه وکتابی میشینم تواتاقم 

 ...میخورهـ زنگ گوشیم که بخونم خواستم 

 خانومی سالم:میدم وجواب میزنم لبخندی شماره به بانگاه 

 دادم سا دیشب باشمامن گفته البته مبارک خوبی؟عیدت خوشگله سالم:فادیامیخنده

 ...چرانیومد نمیدونم

 شیراز؟ خبرا؟رفتین چه جوابتوبدم رفت رسیدیادم امروزصبح:میخندم

 ....مهزیارروهنوزندیدمـ میشه باورت آره اوه ـ

 چرا؟:میشم واردتراس

 ...ونمیاد بگذرونه دوستاش آقاعیدرومیخوادپیش ـ

 ....یادم مطمئنم دخترمن صبورباش:میکنم نگاه بودم داخلش پیش چنددقه ای کلبه به

 به خودشوهمچین عکسای خودشیفته تواتاقش رفتم روزیواشکی اون خداکنه ـ

 .....میرهـ ویلی قیلی دلم دیوارچسبونده

 ....نیستا خوب بشرفضولی توسرت خاک:میخندم
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 اقشتوات میرم تنهاباشم میخوام شباازقصدکه میده حال خیلی ولی میدونم:میخنده

 ...میخوابمـ

 خبرا؟ چه دیگه ـ

 ...پیداشدهـ خواستگاربرام یه ـ

 ؟...پیداشدهـ ـ

 آفتاب پنجه ماه دارن دکی مهزیاراینایه همسایه این گفتم چی یه حاالمن:میخنده

... میشهـ خواستگاری،باورت بیان که زده حرف بامامانم پولدارننش خوشگل

 ....دخترتونومیخوایمـ درزدن تق تق نذاشتم پاموتوخونه

 گفتی؟ توچی:میخندم

 خوبه،توکجایی؟ کیس یه هم دکی ولی ازمهزیاربگذرم نمیتونم من هیچی فعالًکه ـ

 !!!قــــــــشمــــــــــ ـ

 ارفتی؟یِالقَب بااون قشمـ حاالمیری من بدون گیرکنه توگلوت بشه کوفتت:میزنه جیغ

 ....اهومـ ـ

 ....گلوتـــ تواون گیرکنه هلوبشه هسته ـ

 ....میارمـ چیزخوب یه برات:میخندم

 نداری؟ باری کرمت،کاری قربون ـ

 خدافظ فدات نوچ ـ

 خدافظ ـ

 ...ولبخندمیزنمـ میکنم قطع گوشی

 .....وببینمشـــ برگردم نمیذاره میشمـ قفل کسی حصاردستای بین 
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 .....گلـــــــ جان آرام خانومی سالم ـ ـ

 جیغ میداره ترنگه منومحکم که جداشم تاازش تقالمیکنم میزنه تندتوسینه قلبم

 ..........طوفــ طوفااااان:میزنم

 دختر؟ میزنی چراجیغ:میگردونه وبرم میذاره دستشورودهنم

 شدی؟ چی:میکشه دستشوروگونم میشه روونه اشکام

 ....بردارهـ دستشوازرودهنم که میدم سرموتکون وهی چشامومیبندم

 روازم وشهرام سمتم میدوئه طوفان چشاموبازمیکنم بازمیشه باشدت دراتاقم

 شدی؟هان؟؟؟؟ نزدیکش جرأتی چه به:جدامیکنه

 ......بروگمشوبیرونــــ:میگیره رومحکم دستم

 .....دهنتوببندطوفانــــــ:ایسته می شهرام

 ....بشی وارداتاقش نداشتی توحقی زرنزن ـ طوفان

 وشکمت میزنه وباپاش میکنه دستموول طوفان،طوفان سمت خیزمیگیره باخشم شهرام

 .....شهرامـــ

 می بیرون وازاتاق وشهرام میزنه زنگ محافظاش به باخشم طوفان اُفتم می روزمین

 ....فرستهـ

 ......میذارمـ وسرموروپاهام میدم تکیه تراس های میله به

 خوبی؟ آرام ـ ـ

 االن نمیدونستم:میشینه دوزانوجلوم میشه نزدیکم میکنم نگاش اشکیم باچشای

 ....ویالبیای نمیذاشتم میادوگرنه
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 من آرام:میذاره روچشام دستش نریزه تااشکام بندم وچشامومی لرزه می فکم

 ....بخدانمیدنستمـ....نمیدونستمـ

 ازم آرام:میشهـ پخش توصورتم نفساش میکنهـ اشکموپاک های قطره باانگشتش

 ...بیا پایین وباهام بپوش مناسب لباس یه دورنشواالنم

 ....بنداز سرت رو هم چیزی یه درضمن:جدامیشه ازم میدم سرموتکون

 عههـ...نترســـ دیگه اینجام من آرام:روکنارمیزنه توصورتم موهای نمیزنم حرفی

 ....بیا شبپو چیزخوب زودیه منتظرم بیرون من:میکشه اتاق داخل وبه بعددستمومیگیره

 ...میرهـ بیرون ازاتاق میدم سرموتکون

 ومیپوشمر راحتم توش مشکیموکه تازانو تونیک روبایه شلوارجینم میکنم اشکاموپاک

 ...میندازمـ سرم هم ای سرمه شال

 ...میزنمـ بیرون وازاتاق روبرمیدارم وگوشی وکتاب میزنم مختصرریمل خیلی 

 مجُ ازکنارم:میگیره رومحکم میادودستم سمتم وبه شوازدیواربرمیداره تکیه طوفان

 ...نخور

 تربهبیش وناخواسته افته می شهرام به نگام میریم هاپایین ازپله میدم تکون سری

 دختر باش آروم:میکنهـ حلقه دستشودورم که چسبم می طوفان

 .... شینیمـ می ای دونفره رومبل شدم انگارالل نمیزنم حرفی

 داری؟ توواقعاًآرامودوست:میزنه لبخندبزرگی شهرام

 اینجا؟ اومدی چی واس:پوزخندمیزنه طوفان

 هست؟ که حواست هابرسن محموله امروزقراره ـ

 ساعت؟:پاروپامیندازه طوفان
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 .....شبـــــ12 ساعت ـ شهرام

 چندنفرنـــ؟ اونجام ـ طوفان

 ....هستنـ نفری6 یه ـ شهرام

 سالمت به ـ طوفان

 گل خانوم آرام خدافظ:ایسته ومی پوزخندمیزنه شهرام

 هــری...کمـ شرت ـ طوفان

 ....سربیاپیشمـ یه محل، به رفتن قبل:درمیره سمت به شهرام

 نمیذارم پاموتوویالکثیفت من ـ طوفان

 ...بزنمـ حرف بعدی درموردمحموله میخوام بایدبیای ـ شهرام

 ....میامـ خواست دلم اگه ـ طوفان

 اهمیت طوفان وبه رومیخونم رمان ای وصفحه جدامیشم ازطوفان میره شهرام

 ....نمیدمـ

 هستن؟ نفری6 چی چیکارشه؟یعنی چیه؟شهرام چیکارس؟محموله یعنی

 جواب که میدونم چون بپرسم ندارم دوست میادولی توذهنم سوال عالمه یه

 ...سواالمونمیدهـ

 خوبه؟ حالت آرام ـ طوفان

 ....خوبمـ:میندازم بهش نگاهی

 ....میرمـ من:ایسته می

 ...نرو کلبه اون به دیگه:میگه که باالمیندازم ای شونه
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 میدم تکیه مبل وسرموبه رومیبندم کتاب میره واون میدم تکون سری

 ....وچشامومیبندمـ

 من نمک فکری بایدیه بمونم این پیش همش نمیتونم که میشه؟من ماچی قصه واقعاته

 ....نمیاد خوشم ازطوفان که

 ولی سهنر بهم هم شهرام دست که برم بایدجایی میکنه بیشتراذیتم پیششم موندن

 کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 میرمـ اتاقم سمت وبه میکنم پوووفی

 

 یقبرستون منویه بگم طوفان به که ندارم جرأتم سررفته شده خراب تواین حوصلم

 کنمـ؟ چراخودموکوچیک دیگه نمیبره ببرمیدونم

 ..ـ ودربازمیشه درمیخوره به ای تقه

 ....شیدبیایدپایینـ آماده آقامیگن خدمتکارـ

 میکنه گورشوگم محترمانه بعدخیلی

 لوارکرمش میکنم شومحکم وکمرنبندطالیی رومیپوشم ایم قهوه بسته یجلو تونیک

 مروه هست کرم دیگش وسمت ای قهوه سمتش یه که وشالی پامیکنم به هم رنگی

 ...میزنمـ بیرون وازاتاق میندازم روسرم

 ... میکنهـ روبرونگاه تابلوی به داره سینه به دست طوفان میرم هاپایین ازپله 

 ولی هنامفهوم برام که رنگی های خط عالمه یه میکنم تابلونگاه وبه ایستم می کنارش

 چهره به رونمیفهمه بودنش دلیل آدم که میزنه چشمک نورزردرنگی یه وسط اون

 چرااینقدرغرقه؟ این میکنم نگاه طوفان

 طوفان؟ ـ من
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 طوفان؟:میذارم دستموروشونش جوابمونمیده

 ازفکربیرون که میدم تکون روجلوش ودستم ایستم می روبروش کجارفته؟ وااین

 شده؟ چی:میاد

 ..اوردمـ بیرونت توفکربودی هیچی ـ

 ....بیابریمـ: فرومیبره دستاشوتوجیبش

 میزنه برق ازتمیزی میرهـکه ماشینش سمت به افتم می راه پشتش

 سوارشو ـ طوفان

 کجا؟:ایستم می

 شیشه نمیخورم تکون من ولی میشه وسوارماشین میره بهم ای غره چشم

 ....نکنـ لج آرام:میده شاگردوپایین

 ؟...بگوکجامیریمـ:میکنم نگاش

 سوارشو آرام:میکنه باربازوبسته یه چشاشوباخشم

 ...شدرومیبینمـ خراب... قشمـ این تازه ومن میزنه ازویالبیرون زورسوارمیشم به

 کجامیریم؟ ـ من

 ...میفهمی نزنی حرف دقه یه ـ طوفان

 ...نچسبــ کوروکودیل:فرومیرم وتوخودم میشینم سینه به دست

 ..بلندتربگوتاجوابتوبدمـ ـ طوفان

 ...ندارمـ دوست:میرم بهش ای غره چشم

 پرو ـ
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 خودتی ـ

 !!!!!!!آراااااااام ـ

 هومـــ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 ....دهنتوببند ـ

 .....کنمـ استفاده ازش میخوام منم خودمه دهن ندارم دوست:میخندم

 ....بزنـ حرف باخودت پس:میکنه نگام

 میزدم؟؟؟ باتوحرف داشتم تااالنم من گفته کی ـ

 !!!!!!!!!!!!!!!آرامـــ ـ

 درد ـ

 !!!!!!!!!!!!آرااااااااااااااام:میکنه نگام باعصبانیت

 !!!!!!!!!!!!!هووووووووووووووم:میکنم لباموغنچه

 ببندووو:میذاره دستشورودهنش

 ....نمیخوامـ ـ

 زنوعا اونم بریزم کرم داشتم عجیبی میل من ولی نمیزنه وحرفی میشه خیره جاده به

 .....آسکاریســــ

 طوفان؟ ـ من

 اللی؟:میگم باحرص ومن نمیزنه حرفی

 ...برازندتهـ کوروکودیل حقاکه:میگم منم نمیزنه وحرفی میره بهم ای غره چشم

 !!!!!!!!!!!آراااااااااااااااااااام:دادمیزنه باعصبانیت
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 .....زیرخندهـ میزنم پقی

 ....میرمـ باسرتوداشبرد که ترمزمیکنه دفعه یه

 ینی؟میش رول چراپشت کنی رانندگی بلدنیستی خنگ پسره:میذارم دستموروسرم

 چتهـ؟ آرام:میزنه روفرمون دستشومحکم

 چی؟ وایعنی:میکنم نگاش

 ....پرسیدمـ توسوال از من ـ

 ....سوالوپرسیدمـ مفهوم منم ـ

 دهنتوببند ـ

 .... میخورهـ حرص واون میخندم

 ..کنمـمی پاساژنگاه به میشه پیاده وازماشین میداره پاساژنگه یه بعدجلوی دقه سی

 ....دیگهـ بیابیرون:میاره داخل من سمت سرشوازپنجره

 ...تانخندمـ لبمومیگزم میخوره پاش محکم که دروبازمیکنم دفعه یه

 کوری؟ ـ طوفان

 نهـ ـ

 چرامنوندیدی؟ پس ـ

 .....بینهـ بخوادمی هرکسودلش چشامه خاصیت ـ

 منوببینه؟ نمیخواست چشت وقت اون آهان ـ

 دقیقاً:میدم سرموتکون باخنده
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 یدقیقاًیعن میفهمی بخری فادیاسوغاتی برای ویالونذاشتم برگردوندمت حاالکه ـ

 !!!چی

 خوبه؟ ببینتت میگم چشام به چراقهرمیکنی:میکنم باعجزنگاش

 .....ندارهـ فایده دیگه:شه تاسوارماشین میره

 ....قدرپروشدنـ چه مردم:سمتشودستشومیکشم میرم

 یاتو؟ پروأم من ـ طوفان

 ....موافقمـ دو باگزینه ـ

 ....دیگهـ نکن اذیت طوفان:میگم ومن بره که وبازبرمیگرده نمیزنه حرفی

 .....نمیکنمـ خواهیتوقبول معذرت:میکنه نگام بااخمـ طوفان

 .....بریمـ بیاباهم خوشگله:ردمیشه ازکنارم پسری

 شمچ میخندم ومن فرارمیکنه پسره که ومیادسمتم پسرمیندازه به بدی نگاه طوفان

 دِیاالبیا:میره وجلوجلوراه میره من به هم ای غره

 نمیومدی؟ توکه:قرارمیگیرم کنارش

 .....برگردمـ ناراحتی اگه:میکنه نگام

 گفتم چی یه من نه نه ـ

 ....لبخندنمیزنهـ ولی پیدامیکنه کش کم خیلی لبهاش

 بخری؟ میخوای چی ـ طوفان

 ...میکنمـ نگاه دارم فعالکه ـ من

 ....میکنمـ هانگاه مغازه به ومن نمیزنه حرفی
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************* 

 داشتی؟ کاری:شینم می روبروش

 ...میذارمـ برات دوتامحافظ ویالنیستم امشب من ـ طوفان

 ....باشهـ ـ

 ....باشـ خودت مواظب آرام:میگه که ایستم می

 جانم؟:ومیگم پره باالمی ابروم یه

 ....برو:میکنه اخمی طوفان

 ...بگذرهـ خوش:میزنم لبخندنامحسوسی

 ...بگذرهـ خوش بهم که نمیرم جایی من:میگه که میره رودستگیره دستم

 میگی؟ من چرابه چه من به:میکنم نگاش

 خواهشاًشیطنتوکناربزارحواست ندارم خوبی حس امشب من آرام:میکنه نگاه توچشام

 ....باشهـ چی همه به

 برم؟ میتونم باشه:میگم باتعجب

 ...میامـ بیرون ازاتاقش ومن میذاره چشاشوروهم

 دمکر نگاه وبهش رفتم تراس سمت اومدبه طوفان ماشین صدای درازمیکشم روتخت

 ...کرد نگاهم تمام وبانگرانی نگاموگرفت

 واون میزنم قراره،لبخندی وبی داره دلشوره میکردم حس خوب ولی نداشت اخمی

 .....میشهـ سوارماشینش

 ....میشد کاش اینجاباشه میشدمهیار کاش که ای به وفکرمیکنم میکشم عمیقی نفس 
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 بازمیکنم آرومی چشاموبه تواتاقه کسی کردم احساس بودکه4 ساعت های دم دم

 ....میکنمـ نگاه بهش باوحشت

 .....میرمـ وازهوش میذاره رودهانم دستمالی دیگه وبعدمردی میذاره دستشورودهنم 

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

 ....شدهـ انگارخشک گردنم بازمیکنم آرومی چشاموبه

 ورتص ازحریربه هایی پرده تخت باالی که سفیدرنگ روتختی میکنم نگاه اطراف به

 ....رودربرگرفتهـ تخت اطراف والوری

 فیدچرمس نفره تک ومبلی سفیدوکمدسفیدرنگ لیمویی نگر به اتاق داخلیش دیزاین

 ...قرارگرفتهـ روش لیمورنگ کوسنی که

 ....بدنمـ تموم سِرشده شلهـ عضوالتم انگارتمام بلندشم که میکنم تالش 

... میدوزمـ شهرام روبه بارم وحشت نگاه دربازمیشه بلندمیشم سختی به

 ...تعالی عالی صبح خانوم سالم:لبخندمیزنه

 ....زیبایی واقعاًتوخواب:میشینه روتخت کنارم

 عزیزم؟ نمیزنی چراحرف:میکشه خودشوبیشترسمتم پوزخندمیزنم

 من نه ننته عزیزت نگم که میگیرم دهن به وزبون میکنم اخم

 میره النا جونت طوفان:میزنه لبخندچندشی میگیرم فاصله ازش میادکه سمتم دستش

 .......نیستـــــ عشقش ویالمیبینه

 داری؟ پسرمغرورودوست توواقعاًاون:میده ادامه گیرم می چشاموازش

 حرفشوتأییدنکنه میادکسی بدش که میدونم نمیزنم وحرف پوزخندمیزنم

 ....وجوابشوندهـ
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 ....بیارنـ صبحونه برات میگم ـ شهرام

 ... ومیرهـ گونمومیبوسه غیرمنتظره میادجلووخیلی میکنم نگاش بانفرت

 سبیدهچ کثیفش لبهای که میکشم روجایی ودستمومحکم وایمیستم قدی آیینه جلوی

 ....نچسبـــــــ زدمرتیکه حالموبهم

 ....بخوریمـ صبحونه بیاباهم:میاد سمتم دست به وسینی دربازمیشه بعدچنددقه

 تاجونبیابخور خانوم خوشگل:میذاره وسینیوروعسلی میشینه روصندلی میکنم اخم

 ....باشی داشته

 میکنه نگام میشینم نفره تک رومبل نمیزنم وحرفی میشهتر غلیظ اخمم

 نازمیکنی؟:ولبخندمیزنه

 کنم بارونش وفحش بترکم کی من ببین میکنم نگاش وعصبانیت بانفرت

 ......پیرخرفتـــــ

 ....عموتوردنکنـ دست:میگیره روسمتم تودستش لقمه بلندمیشه ازجاش

 زورتوکتت وحرف لجبازی هلن خالت مثل درست:زانومیزنه پام جلوی پوزخندمیزنم

 ....نمیرهـ

 که یشهم ازاونجاشروع قصه:میشینه روتخت نمیزنم حرفی منومیشناسه کسه همه این

 ....میشمـ خالت عاشق من میکنه ازدواج باهلیامادرت شهروزوقتی پدرت

 داشت مجذوموجذابی قیافه حال مغرورودرعین دنده توبودلجبازیه مثل درست هلن

 ..نندازهـ بهش کوتاهم نگاهی بودکسی ومحال

 لنهه کپی قیافت افتادم یادش تورودیدم وقتی هلن اندازه به نه زیبابودولی هلیاهم 

 تصمیم داره رودوست وکسی کنه ازدواج نمیخوادباهام گفت من به ،هلن
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 نایمع به نبودهلن نتیجه بی وتالشم ونابودکنم داره دوسش هلن که کسی گرفتم

  به جزهلن نداشت شک بهم کس هیچ ولی میگشتن قاتل دنبال شکست واقعی

 کهتااین نزدم بودموحرف عاشقش کردولی کردغرورموله لج بودبدترباهام تشنه خونم

  یه اونجاولی برم گرفتم تصمیم کانادارفته به وشنیدم خبرموندم بی ازش

 هودیوون تورودیدم که حاالهم شکستم کردومن ازدواج دیگه باکسی بعدرفتنش ماه

 .....میندازی وارمنویادهلن

 خالم اشقع که شخصی بوداون نگفته بودولی گفته ایناروبهم تقریبامامانم توفکربودم

 ....چیزهـ همه مردپروبی این بوده

 مخصوصیات وهمه منه واقعاًشبیه هلنم خاله نکرده مردازدواج بااین خالم که خوشحالم

 ...رفتهـ خالم به

 برهب بیادایرانومنوباخودش میخواست ندارم خبری ازش کجاست دونم نمی هلن خاله 

 .....نشد ازش خبری ولی

 داری؟ رودوست توطوفان:میندازه بهم دقیق نگاهی شهرام

  یکهوازجابلندمیشهـ میکنه اخم میدم سرموتکون

 ....ومیره میکوبه هم دروبه وباعصبانیت

 ....رومیزمیذارمـ روهم وظرفش میخورم صبحونه راحت باخیال خودم

 فرارخوب واس ای پنجره نه داره تراس اینجانه المصب ولی بایدفکرفرارباشم

 چیکارکنم؟

 بیاپایین آقاگفته:واردمیشه جوان ودختری درمیخوره به ای تقه

 مفنگی اَلَنگ دستورمیدن آدم به چه کاری اول نمیخورم تکون وازجام میکنم اخم
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 متمس به میشم پرت تقریباازروتخت بینم می که وباکسی دربازمیشه بعدچنددقه

 خوبی؟ آرام:میکنه میادوکمکم

 تو....اینجا...تو...تو....تو:میکنم نگاش باتعجب

 خوبی؟:میخنده

 تواینجاچیکارمیکنی؟ مهیار منوبده جواب ـ

 ....میزنمـ چندبارتوصورتم

 ....همکارشهراممـ کارمن هیچ:میخنده

 ...نمیشهـ باورم نه توشهرام مهیار:وردمیکنم ناقص سکته

 ....بشهـ اتفاقاًبایدباورت ـ

 ...بزنـ حرف درست مهیار ـ

 به شهرامم ی زیرسلطه من نمیدونه طوفان ولی بودم شهرام پیش هم ازاول من ـ

 ...نکرد شکی خاطرهمین

 چرا؟ مهیار ـ

 چرااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عوضی:میگم ومن نمیزنه حرفی

 ...میکنمـ خواهش باش آروم آرام:میکنه نگام

 ..کارباشیـ خیانت فکرنمیکردم آرام بودی برام خوب دوست تویه  آرام ـ

 خبره؟ خدااینجاچه نداره ای رابطه باشهرام  آرام که مطمئنم میکنه نگام باغم

 مثل ریکا خیانت آدم بیرون،برونمیخوام گمشوازاتاق:میگم باخشم که دستمومیگیره

 که بدبخت من حیف داشت قدردوست تورواون که طوفان حیف توروببینم

 ...کردمـ بهت که خوبی همه این حیف خودمومقصرمیدونستم
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 هستم عصبی میفهمه نزنمش اینکه واس میشه مشت دستم ومن نمیزنه حرفی

 ....میرهـ بیرون وازاتاق

 ...گَندَمـ سرنوشت این به وزارمیزنم فرومیبرم بالشت بین سرمومحکم

 .....خودمـ گیجی یه

 ....خودمـ بدبختی به

 ؟!. چیهـ به خداچی اه

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

 روی اصآلًبه من ولی میزنه حرف وباهام سرمیزنه بهم شهرام اینجام که روزه سه

 ...میشنومـ که نمیارم مبارک

 خداچی که زیرقبرکیه؟توتعجبم که آدمی اون که هنوزتوبهتم ندیدم رودیگه مهیار 

 شده؟ اینجوری شدکه

 عوض لباس نه رفتم حموم نه روزه سه میخوره بهم ازلباسام حالم میکشم نفسی

 ....کردمـ

 .ـجنایتکارگرفتن انگاریه بزارم بیرون پاموازاتاق نمیذارن ولی فرارکنم میخواستم 

 ...میاد وداخل گاوکلشومیندازه مثل وشهرام بازمیشه تقه دربدون

 ....علیکـ ـ شهرام

 زدستا نخورم وحرص رونبینم عمومه میگه خیرسرش که مردی تاقیافه چشامومیبندم

 ....کارمیکنهـ مردخبیث کناراین مهیارکه

 زنتوبفرس ازخدمتکارای یکی:میدم سرموتکون بااخم که میشینه روموهام دستش

 ...باال
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 باشه:میگه باخوشحالی

 ...متنفرمـ قدرازش چه ومن شهرام این بدبختیه آدم چه میره بیرون وازاتاق

 دارید؟ کاری خانوم:خدمتکار وصدای بازمیشه ای درباتقه

 .....حمومـ برم میخوام من آره:میشینم روتخت

 .....میکنمـ امادش االن حمامه دستتون بغل اتاق ـ

 چی؟ لباس:میگم که بره خواست

 ....کمدپرازلباسهـ اون:میکنه اشاره سرم کمدپشت به

 ....ممنونمـ:لبخندمیزنم

 ستاینجاه لباس نوع همه کمدودرشوبازمیکنم سمت میپرم ومیره میده سرشوتکون

 وجلوی وشمبپ دوبنده تاب بعدبیام نیستم اینجاتوامنیت من لختیه همشون المصب ولی

 ....ًعمرا برم راه مرتیکه این

 ینکها ولی میپوشیدم خاطرمهیارسیاه به تااالن من افته می لباس دست یه به نگام

 ....نمردهـ

. نمـمیک روانتخاب  کارشدهـ ازگیپورسفیدوکلفت باالش روتیکه که صورتی لباس

 یدارمم وبرش افته می صورتی پوش تن به نگام روبرمیدارم گشادصورتی شلواردمپای

 ....جدیدهـ مدل دارن آرایشم ولوازم قدرمجهزن ایناچه

 ....خانومـ آمادس حمام:خدمتکار وصدای درمیخوره به ای تقه

 میکنم درحموموقفل روبخارگرفته حموم تمام میرم حموم سمت وبه دروبازمیکنم

 .... فرومیرمـ تووان ولباسامودرمیارم
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 کوچیکیوروسرم وحوله درمیام ازحموم پوشیده لباس بعدباالخره ساعت یک یه

 ....فرارپیدانکردمـ راه گشتم روهم قدرتوحموم هرچه میندازم

 ...خانومی باشه عافیت:میاد شهرام صدای شم وارداتاق تامیخوام

 ....میگیرهـ دستم که شم وارداتاق ومیخوام میکنم نگاش باخشم

 سینش وتخت دستم فرومیبره دارم نم ودستشوتوموهای دیوارمیچسبونه منوبه 

 وَر برواون:میذارم

 باهلن نمیشدم چی:بومیکشه مستانه وخیلی میکنه موهام وسرشونزدیک لبخندمیزنه

 ....میکردمـ ازدواج

 ....خالمونداشتی تولیاقت ـ من

 لیاقتشوداشت؟ ای دیگه کسی جوری چ ـ

 ....کمترهـ مگسم ازیه ارزشت فطرتی پست تویه ـ

 ... بری ازپیشم نمیذارم من داشت رفتاری همچین باهام دقیقاًخالت ـ

 متنفرم ازت دهنتوببندعوضی ـ

 هارشدی؟ چیه وحشی دختره:میکنه نگام باعصبانیت

 .. .نبود این وضعت که بودی من عموی ،تواگه مرتیکه توچه به:ترمیشه غلیظ اخمم

 ....میکنمـ بازی بدترباهات وگرنه نکن بازی بامن آرام:میگیره یغمومحکم

 یانه؟ میخوری دردکاری آیابه ببینم کن بازی؟بازی ـ

 ....بدتانکنـــ باهام آرام:فشارمیده رومحکم گردنم

 .....جدامیکنهـ شهراموازم یکی چشامومیبندم سخته خیلی برام کشیدن نفس

 ......باشـ آروم آرام:میزنه زنگ توگوشم مهیار صدای
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 ..... متنفرمـ ازت: جدامیشم ازش بانفرت

 یذارمم روروگردنم دستم میکنم اشکاموپاک میبندم ودرشومحکم میشم بعدوارداتاق

 .....میکنمـ وگردنبندولمس

 ..... رونبینمـ شهرام ولی باشم کنارطوفان حاضرم من اینجاباشم ندارم تحمل

 جوری؟ اماچه فرارپیداکنم تاراه ویالروزیروروکنم بایداین من  درازمیکشم روتخت

 مه مخفی راه ویه خالیه پشتش تواتاقمه دیوارکه این میکنم چرااحساس نمیدونم

 ...هستـــــ پشتش

 ....پیدانمیکنمـ چیزی ای دکمه هرجارومیگردم ولی 

 .....کنارمهـ دراتاق بازکردن بدون حتی شهرام که کردم چندباراحساس یه

 .....دیوارخبریهـ این پشت مطمئنم شد برطرف روزشکم اون ولی 

 چیزی دری واقعا واگه اینجاکارگذاشتن دوربین یه چون دیوارنمیشم زیادنزدیک

 ....میدونمـ بفهمن نباس باشهـ پشتش

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

 بروبیرون مهیار ـ من

 ....میرهـ بیرون وازاتاق میزنه وچشمکی میده رودستم کوچیکی ای وبرگه میخنده

 ارشکن مجبورم متنفرنباش ازمن نیستم دست هم باشهرام من آرام:برگروبازمیکنم

 ....باشمـ

 شک اتاقت دیوارداخل به میدونم اتاقوازکارمیندازم داخل دوربین2 ساعت امشب 

 ....کردیـ

 ....هستـ متحرک موزائیک دیواریه کنارهمون روزمین 
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 حواست زیراتاقته مخفی راه جوریه همین کناریم های موزائیک موزائیکوجداکن اون

 ....کنـــ جمع روخوب

 وامنمیخ داری خبری نگوازمن طوفان ویالبه رفتی اگه میگرده دنبالت خیلی طوفان 

 ......بزنهـ خیانت اَنگ توبهم مثل

 هی بیدمجنون درخت بین برخوردمیکنه حیاط مثل فضایی به ردکردی که مخفی راه

 ...گذاشتمـ ماشین

 ....کنـفرار بازمیکنن دروبرات منن اونجازیردست مامورای سوئیچوگذاشتم زیرماشین 

 ....میدمـ توضیح بهتون خودم نگومن چیزی طوفان به میگم بروبازم 

 هیارم میدونستم میذارم تونیکم توجیب میکنم وتاش میکنم کاغذنگاه به باتعجب

 ....میکنهـ اذیتش داده منوفراری که بفهمه شهرام اگه ولی نیست باشهرام

 ونمنت میترسم شبه مشغوله فکرم ولی غذامیخورم ومیره میاره روبرام خدمتکارشام

 ....وبازمنوبگیرنـــ فرارکنم

 ....شمـ ازاینجاخالص که نظرمیکنم تاصلوات1000

 ..دارهـ نشسته خون به چشمایی که شهرام به میپرم ازخواب بازمیشه درباضربی

 ....بلندشمـ خواستم شینه می وکنارم میزنه ای لبخندمسخره میکنم نگاه 

 یالوتمومو ملکه تومیشی تهران میریم خودم ویالی فردابرمیگیردیم:سمتم خیزمیگیره 

 ...باشی روبامن امشب یه اگه من اموال

 .... میشهـ خم روم رومیگیره دستم تندمیزنه نبضم

 .... جدامیکنهـ روازم هست تنم به که مانتویی رهاشم تاازدستش تقالمیکنم 

 ... میکنمـ نگاش بانفرت بزنم کنارش که ندارم توانی هیچ ومن



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

166 

 

 ... نامردی تویه متنفرم ازت:توصورتش میکنم تف

 .....وحشی دهنتوببنددختره:جدامیشه ازم کمی

 ....نهـمیک صورتشوپاک

 جسوروچموشی:میخنده که میکشم بیرون روازدستش دستم باشدت

 ....دارمـ باتوبودنودوست وفقط خوردم ازحدمشروب امروززیادی:میگه روم میزنه خیمه

 ....میلرزهــ بدنم

 ...نکنـ اذیت آرام:دادمیزنه

 خورده که باوجودمشروبی زهرروپوسته که میدونم... نمیزارچهرشوببینمـ اشکام

 ...روزاهستمـ ترازهمه امروزبدشانس ومن اینه پادزهرش جورایی یه اثرنمیکنه

 ...میکنمـ دورش وازخودم میزنم موهاشوچنگ

 کش دستموسمتش هست هرجوری افته می وپارچ آب لیوان به نگام میشونه 

 .....میدمـ

 ...میزنهـ روبهم حالم بدنم اجزای تک روتک خمارش چشای

 ....میشهـ گیج کمی که توسرش میزنم ومحکم میکنم روبرعکس پارچ 

 ....برمیدارمـ دستشوازروصورتم افته می روتخت تنش

 خون میادازسرش صدانالش میکنم تندتندپاکشون میریزه اشکام میام پایین ازتخت

 ....میکنمـ نگاه ساعت به میرفت

 نمروجدامیک لق ومزائیکای روکنارمیزنم جورفرش همین کفشاموهم مانتورومیپوشم

 ..... افتهـ می های پله به نگام
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... رمـمی.... افتهـ می سفیدرنگ های شمع به نگام تاریک جایی یه میرم پایین ازشون

 ....هاباالمیرمـ ازپله مارپیچ هایی سمتشوپله

 ...افتهـ بردمی وایت تخته به نگام شیک وخیلی پذیرایی مثل جایی یه 

 رپیشرود پذیرایی راه میگذرم ازشون نامفهوم اییه زیباونوشته ازدخترهایی عکسایی

 ......میگیرمـ

 ....میشمـ واردحیاط نیست اینجاکسی

 روبرمیدارم وسوئیچ میشم خم میکنم رونگاه206 ماشین بیدمجنون سمت میرم 

 ....وبازمیکننــ درحیاط پوش دومردسیاه

 اشکم میذارم پاموروپدال دارم ازش درهم آدرسی طوفانوپیداکنم؟یه ویالی جوری چه

 ام هنوززنده میادومن سرم که بالیی همه ازاین کسی بی همه ازاین میریزه

 .....میدمـ روپایین ماشین شیشه میکنم قرمزایست چراغ پشت افته خیابونامی به نگام

 .....هستـ زنی که کناریم ازماشین 

 همیکن راهنماییم واون رومیپرسم هست طوفان ویالی نزدیک میدونم که خیابونی 

 ....میکنمـ وپاک واشکام لبخندمیزنم

 فسین تادرویالرومیبینم وتندترمیرونم کجام میفهمم افته می خیابون به که نگام

 ...میشمـ پیاده ازماشین میکشم

 زدیکن میزنم کنارش ومن میکنه نگاه بهم ومردباتعجب دربازمیشه ویالرومیزنم زنگ

 ... ویالمیشمــ ساختمون

 :میپیچه متوگوش ،آهنگ روشنه کلبه ویالالمپ پشت میرم میپیچه پیانوتوگوشم صدای

 ..... سینه ازته میخونم..... اینه به دلخوشیم همه
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 .....بشینه هام قصه پای...... عزیزم بارم یک واس

 .....دوری همه این داری دوست...... جوری باجدایی توکه

 .......پرغروی بامن که بس....... تومیمونم مثل منم

 .......من میمونم باتوزنده...... من دیوونتم عاشقم

 ........درد ندارم تورودارم...... سرد انگیزه بی منه

 طوفان؟:ممیکن نگاه پیانونشسته پشت که طوفان به دروبازمیکنم آروم میریزه اشکام

 کجابودی؟ آرام: فرومیبره گرم جای توی سمتم میدوئه دفعه یه میکنه نگام

 کنم مواظبت ازت نتونستم من آرام:میزنه مانتوموچنگ میریزه اشکام

 من میکنم خواهش نکن گریه:فشارمیده کمرمومحکم باالمیره هقم هقم

 ....میکشمشـــ

 میترسم من طوفان ـ من

  منوببخش:فرومیبره دستشوتوموهام

  روندارم کسی من طوفان ـ

 چیم؟ من پس ـ

 طوفان؟ ـ

 جونم؟ ـ

 شده؟ چی آرام:میکنه نگام نمیزنم حرفی

 .... شهرامـ ـ

 چی؟ شهرام:میزاره بازوم دستاشودوطرف باترس
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 ...میرمـ وازحال نمیبنتش دیگه چشام منومیگیره محکم نمیمونه تووجودم جونی

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

 حس روتودستم چیزی سوزش وهمچنین کسی دستای بازمیکنم آرومی چشاموبه

 ...میکنمـ

 ....کنمـمی نگاه قفله تودستام ودستش بستش چشماش که طوفان وبه میکنم سرکج

 که ومیفهمم میکنم نگاه سِرُم به رودرمیاره اشکم توذهنم اتفاقات تموم وهجوم 

 .....رفتمــ ازحال دیشب

 بیداری؟:میده دستم به وفشاری میخوره تکونی طوفان 

 آره سالم:بستش چشماش ولی میکنم نگاهش

 خوبی؟:میکنه نگاه چشام وبه برمیداره سرشوازروتخت

 توخوبی؟ اهوم:میدم سرموتکون

 پرستاروصدابزنم میرم من:ایسته ومی میکنه بازوبسته آرومی چشاشوبه

 ...ومیرهـ بلغورمیکنه چرتوپرتایی پرستارمیادویه میره بیرون ازاتاق

 ...ازاینجابرمـ میخوام من طوفان ـ من

 یرهم می کجابودم اینکه ازفضولیه داره میدونم نمیزنه وحرفی میره بهم ای غره چشم

 ....میکنهـ حالموخراب یادآوریش ولی

 همب مهیار که باشه فهمیده شهرام چی؟نکنه خدامهیار وای نگم چیزی میدم ترجیح 

 ...کردهـ کمک

 عوضی بهت لعنت:میدم سرموتکون

 شده؟ چی:میکنه نگام طوفان
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 میریم؟ ازکیش کی:میکنم اخمی

 برم فعالًنمیتونم ـ طوفان

 برم منوبفرس پس ـ من

 مونده همینم آره:میکنه نگام غلیظ بااخمی

 این اشیب اونجامواظبم انتظارداری باشی مواظبم تواینجانتونستی طوفان:پوزخندمیزنم

 ....بینمـ می ضرب دارم من همش کن روتموم توشهرامه بین که ای مسخره بازی

 افتاده؟ اتفاقی چه:میرنه زل وتوچشام میزاره تخت دستشولب

 بیاد یادم خوام نمی:میگیرم روموازش

 !بزن حرف آرام:رومیگیره دستم

 انطوف:میگم باغم خطورکنه توذهنم عذابمه باعث که چیزی نمیخوام من زورولی بازم

 ....کنــ بحثوتموم این

 ....گفتمـ روبهت افتاده برام که واتفاقاتی خواست دلم شایدروزی 

 اطمینان ندارم امنیت دیگه من چون بیوفته اتفاق این که نمیدم هم قول ولی

 ...بدی انجام نمیتونی کاری توهیچ خاطرندارم

 .........ولی میدونم آرام میدونم:فشارمیده رومحکم دستم

 ...ندارمـ حرفش ادامه دونستن به میلی منم حرفشونمیزنه ادامه

 کن نگاه من به آرام ـ طوفان

 متنفرم کسی چشمای به کردن ازنگاه میگم هم صددفعه گفتم همیشه ـ من

 نمیزنه وحرفی میفرسته بیرون نفسشوبافوت

*************************************************** 
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 اتاقم چمه،طوفان نیست معلوم ببره خوابم تابلکه میچسبونم بالشت به سرمومحکم

 نداشته پنجره که ازاتاقی من منه اتاقه خودش اتاق روبروی درست کرده روعوض

 ....میشمــ خفه انگاردارم بیزارم باشه

 ..میپیچمـ پتوروبیشتردورخودم سوزداره کم یه هوای دراتاقوبازمیکنم

 شب یاداون تاچشامومیبندم خرابه خیلی اعصابم نمیبره خوابم ولی دردمیکنه چشام 

 ....میشهـ خراب وحالم افتم می

 مربعی روپارکت میگیره ،جلوعقب،خندم جلوعقب میکردم نگاه هام قدم به داشتم

 یه7/8 بازپاموبازمیکنم4/5/6 لی لی عین درست پاموبازمیکنم123 میپرم شکل

 ....افتمـ می وبامخ گیرمیکنه پتوزیرپام که دورمیچرخم

 ....مالونمـ پامومی وقوزک میشینم روزمین

 کارمیکنی؟ اینجاچی ـ ـ

 چیکارمیکنم؟ دارم نظرت به:میکنم نگاش

 چرانخوابیدی؟:ومیپرسه سوالمونمیده جواب

 چرامیپرسی؟ ـ

 گنده والس یه شبابخوابه ندیدم اینجابودم که زمان نبودتواین خوب حالش میکنه نگام

 چرانمیخوابه؟ روتومخم

 میخواستی؟ چیزی:میکنه وبلندم رومیگیره دستم

 نع ـ من

 کجامیری؟:میگه که میدم ادامه رام بعدبه

 میای؟ قبرستون:میکنم نگاش باحرص
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 افته می راه ودنبالم فرومیبره مشکیش شلوارجین دستاشوتوجیب

 .... میگفتمـ داشتم احتیاج بهت اگه تنهاباشم میخوام من ـ من

 توبروداخل:میشینم خانوادگی بزرگ روتاب میشم واردحیاط نمیده اهمیت حرفم به

 ....سرمامیخوری سرده

 دکمه یلباس به میکنم اخم میکنه نگام سینه به ودست میده تکیه درختی به روبروم

 ....میکنمـ نگاه وآستیناشوباالزده بازه باالش دوتادکمه که دارمشکی

 نمیشه؟ سردش یعنی ای پارچه ودرضمن نازکه لباس خیلی که معلومه

 :میدم وتکون تاب آرومی وبه میدم تکیه تاب دسته چه؟سرموبه من اصالًبه

 .....قدرسردهـ توچه هوای

 ..... کردهـ دستامویخ ببین

 .....دردهـ نهایت واسم این تفاوتی توبی

 ....میرمـ می این ازغصه من چشاتومیبندی رومن

 ....میرمـ ازدلت دارم که ازدستم حدرفتی تواین

 .....میکردمـ حس نزدیکشوخوب

 .....چشاتوبازکنـ آرام ـ طوفان

 آرامـ؟:نشسته چهارزانوروبروم چشاموبازمیکنم باتعجب

 بلهـ؟ ـ من

 آرامـ؟ ـ طوفان

 بلهـ:میگم باتعجب
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 آراااام؟؟؟ ـ طوفان

 ....بفرمایید دلم جان:لبخندمیزنم

 لشد میکنم احساس نمیکنم نگاهشودرک شده متفاوت امشب چشه؟طوفان نمیدونم

 ....پرهـ

 بگی؟ میخوای چی طوفان ـ من

 چته؟ طوفان:بلندمیشم ازروتاب نمیزنه وحرفی موزائیکهامیدوزه چشاشوبه

 حرف طوفانی:میگم ومن میذاره سرشوروشونم تمام ودرتعجب میشینم کنارش

 نمیزنی؟

 بدم؟ خیلی من آرام:میچسبونه خودش ومنوبه میخوره تاب دورم دستش

 رهپ دلت غمگینی میفهمم من طوفان:هست چیزیش یه امشب این گردمیشه چشام

 ...بزنـ حرف خوب

 ینع درست من آرام:میشه قالب راستم دست انگشتای بین چپش دست انگشتای

 ...خودتمـ

 ...بودمـ وخاص تک همیشه من باشی من توعین خدانکنه ـ من

 نتوس چرانمیخندی؟پسرای طوفان:میگم ومن نمیخنده ولی گرفته خندش معلومه

 ....تو ولی میکنن توجووونی

 ...فهمید خودش حرفمونمیزنم ادامه

 چته؟ نیستی خوب طوفان ـ من

 ولدارهپ بابام چراچون مغروربودم همیشه ازکوچیکی:بیشترمیشه روکمرم فشاردستش

 .....داشتمـ خواستم هرچی ومن پام به میریزه وپول
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 بابام بودچراچون ازمن بیشترپول زدیم شرکت یه کردوباهم کمکم مهیار

 ....پولداربودبدمـ

 وسعت شرکت پولداره باباش که پسرس همون این میگفتن همش میومدن 

 ....نگرفتمـ ازبابام هم ریالی یه حتی دیگه که پیداکردجوری

 بوددستم شده کم غرورکاذبم پسرازاون دخترچه چه رفتارمیکردم خوب باهمه

 ....میرفتـــ توکارخیرهم

 یه مدورترمیشد بهترمیشدازبابام وضعم هرچی میکردم کمک چندتامراکزسرطانی وبه 

 .... بودمــ ساله20پسر

 یکی سالگیم20تو خودبابام بودمثل هادنبالم خیلی چشم داشتم چی همه که

 ...داد نامشوبهم ووصیت اومدسراغم

 داشتمن باباموقبول ولی مرددشمنته بوداین پرکرده تومغزم وبابام میشناختمش خوب

 ...نمیدادمـ اهمیت بهش دیگه میکنه کارایی چه بودم فهمیده ازوقتی

 ...نمیفهمیدمـ بودولی چیرونوشته همه بودتوش نامشوداده وصیت که مردی اون

 آدرس مردیه شدازاون کالفه اونم گذاشتم رودرمیون قضیه بامهیاراین چیه به چی 

 ....نبود خبری سراغش رفتم وقتی که داشتم

 کاری نتونستم خالصه بگذریم نامه وصیت بودازاون چی نامه تووصیت بگم نمیتونم

 ....بگذرمـ هم ازخیرش نمیتونستم کنم بودوعملی خواسته

 .... برمـ تابعدبازسراغش کشیدم فعالًدست ولی

 ...شدمـ یکی دلداده بودکه سالم20 فقط

 الیخ اینه مهم ولی سرنیوردم ازحرفاش چیززیادی میزددرسته محکم شدقلبم ساکت

 ... میشهـ
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 پس؟ شدی چی ـ من

 هوا سرده داخل پاشوبریم ـ طوفان

 بیاداخل:میشه خودش وارداتاق میدم گوش حرفش به

 ....درازمیکشهـ روتختش واون میشینم کنارتخت نفره تک رومبل

 ....بزنی حرف نیمه میادنصفه خوشت ـ من

 .....نمیخندهـ میادولی نامحسوسی بازکش لبش گوشه

 ....بگودیگه:میذارم تختش روبروی مبلودرست

 بودی؟ چرانخوابیده:میکنه نگاه میره می ازکنجکاوی داره که چشام به

 بگی؟ نمیخوای:توپیشونیم میزنم ستد باکف

 ...درازبکشـ بیااینجا: لبشوترمیکنه

 ....میکنهـ اشاره کنارخودش بعدبه

 حتماً چشم:میگم مسخره به

 بدونی ادامشومیخوای اگه:ومیکشه دستم دفعه یه میکنم جمع بعدپاهاموتوخودم

 ...بایداینکاروکنی

 ....ندونمـ میدم ترجیح ـ من

 اینقدربدم؟ یعنی ـ طوفان

 پته باپته اومده سراغش غم حس همون بازهم میکنم نگاش

 بابااصالً هیچی...من..کن..نگا...به...نه:میگم

 میندازه پروپرودستشودورم که درازمیکشم کنارش مجبوری خاطرفضولی ناچاراًبه

 شدم؟ کی دلداده میدونی:میذاره وچونشوروسرم میچسبونه خودش ومنوبه
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 بایدبدونم؟ ـ من

 ...شدمـ نهال دلداده ـ طوفان

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:گردمیشه چشام

 نپر حرفم وسط هی اَه ـ طوفان

 ایییییییییییششششششششششش ـ من

 اون عاشق شدم عاشقش ولی بودم بودخام سالم20 فقط:فشارمیده کمرمومحکم

 ...شدمـ زیباییش گیراون چهره

 بودومن بودشیطون مهربون نخوره جُم ازکنارم باشه پیشم بودهمش شده این آرزوم 

 ...میشد قرارش بی قلبم تامیدیدمش بیشترمیخواستمش

 میشدتوشرکت ای هربهونه به کیوانی شدنهال شرکتم دارای ازسهام یکی

 .....گذشت روال همین به سال یک میکشوندمش

 افیک بهترین به کردم دریادعوتش به دلوزدم تااینکه بیشترمیخواستمش هرلحظه 

 خوشحال خیلی شدم وخالص گفتم بهش دارم دوسش گفتم بهش روزتولدش شاپ

 ...<دارهـ دوسم شدوگفت

 کارومیکردهرچیزی متقابالًهمین واونم میکردم محبت بهش قرارگرفتیم کنارهم 

 مردروچی یه میدونی ولی ریختم می پاش دنیاروبه میخریدم براش میخواست

 نابودمیکنه؟

  

 هب نابودمیکنهـ مردوخیانت یه آره خیانت:شهمیک سنگین ونفسی میکنه سکوت

 قیافه پولدارتربودولی ازم ولی کردطرفونمیشناختم خیانت نهال....  خاطرپول

 ...نداشتـــ
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 ازخودم روچشیدم خیانت طعم بودکه سالم23 موقع اون شکستم معناواقعی به

 بهترین روبه خرما،شرکتم هم خرومیخواست بردارنبودانگارهم دست ولی روندمش 

 ....بازکردمـ ای دیگه وشرکت فروختم قیمت

 نمیرسیدتموم بودم توش که ویالاولی جابه هیچ ولی روداشتم خونه یه تهرون هرجای

 .....شد اونجادفن بانهال خاطراتم

 بودنم داغون مهیار میدادم روترجیح تنهایی شدم تیرگی عاشق بعدازاون 

 ...گرفتــ ونهالوزیربادکتک رفت جوری چه کی رودیدنفهمیدم

 شرکت به روزرفتن تویه اتفاقاتم تموم باشه کنارم مهیار نداشتم زیاددوست 

 ....بود وبرگشتن

 نقش حتی توذهنم نهال ازخاطرات تایادی باشه شلوغ سرم همش داشتم دوست

 ..نبندهـ

  ترشده وپولدارتروسرحال خیلی پدرم پیش برگشتمـ میشه باورت 

 چیکارکردم؟ بدبودمیدونی اجزای بودتوکارخریدوفروش

 ...کردمـ وکمکش شدم دست هم باهاش:گفت که دادم سرموتکون

 ولی داشته چی همه کشیده؟درسته پسرچی این ریخت می جداشداشکم ازتنم روح

 ....بدیهـ دردخیلی همدمی بی

 نامه یادوصیت شدم خبره خیلی ماه دوسه درعرض کردم کمک پدرم به ـ طوفان

 اموال مالو بودوکلی شده فردصحبت درموردیه توش افتادم

 بوده؟ چی توش نمیگم گفت که این لبخندزدم
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 خوشحالی چه اونم ولی رودیدم خوشحالی روخوندبرق نامه تاوصیت پدرم ـ طوفان

 ایناز وخیلی میگفتی پدرت نبایدبه اعتمادکرده مردبهت اون کردکه مهیارسرزنشم

 آخر سیم به دمشنواز کوگوش حرفاولی

 بقیش؟ خوب واه:گفتم شدومن ساکت

 ....بقیشوبگمـ نمیتونم:زدتوچشام زل

 ....ونگفتی مطلب اصل روگفتی همه تواین خنگ پسره ـ من

 ...زیرو،روشد زندگیم نامه وصیت به باعمل بگم تنهامیتونم ـ طوفان

 ...میذاری آدموتوخماری ،که طوفان بمیری اَه ـ من

 جداشم ازش نذاشت که برم میکردخواستم نگاه خماربودوبهم چشاش

 ....بذاربرمـ طوفانی ـ من

 رواینجابدبگذرون امشب یه ـ طوفان

 کنارتو؟عمراً اینجا؟ بمونم چـــــــــــــــــی ـ من

 ...چی عمراًیعنی میفهمی بری نذاشتم حاالکه:منوچسبید سفت

 آره؟ کالًتوذاتته زورگویی:کردم اخم

 !بمون آرام:محوکرد ومنوتوچشاش گذاشت دستشوروگونم

 باشه:لبخندزدم

 قتیو چشاموبستم کردومن پخش نفسشوتوصورتم گذاشتم سینش روتخت دستم

 لیو دارم ترس احساس توویالنیست وقتی میکردم امنیت احساس بودم کنارطوفان

 باشه؟ طوفان گاهم بایدتکیه چرامن نمیکنم درک

 ...نکنـ اینقدرنگام طوفان ـ من
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 ...نمیبرهـ خوابم من ـ طوفان

 چیکارکنم؟ میگی ـ من

 بزن حرف ـ طوفان

 طوفان:روببنم بارلبخندمحوش اولین برای تونستم که بازکردم دفعه چشامویه

 خندیدی؟...تو...تو

 نه:چپ علی کوچه خودشوزدبه

 بخند بازم نگوطوفان دروغ:گذاشتم صورتش رودوطرف دستم

 ...قهرمیکنمـ باهات نخندی اگه:گفتم فشاردادومن لبهاشوروهم

 دستشوروجایی گونشوبوسیدم محکم وناخواسته شدم خوشحال خیلی خندیدومن

 زیاددیگه؟ ذوق:وبعدخندید بوسیدمش که گذاشت

 بعله:خندیدم

 آرام؟؟؟؟:گفت ورساش بم باصدای آروم

 هوووووووم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ من

 ...محشرهـ عطرتنت ـ طوفان

 گفت؟ چی اِرورداداین وذهنم کردم هنگ

 گفتی؟ چی ـ من

 ...شنیدی که همونی:خندید

 ...ونشنیدم کربودم کن فرض ـ

 ...کری که کردی غلت ـ
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 ...پروشدی اوه ـ

 ...بودم ـ

 ...ندیدم چرامن ـ

 ...کوری چون ـ

 .....بخوابمـ منم بگیرکپتوبذارنذاشتی:گفتم بعدخندیدومن

 کنیم؟ اعالم بس آتش آرام:دستاموگرفت طوفان

 جنگیدیم؟ تاحاالمی مگه ـ من

 ...آرهـ فکرکنم ـ طوفان

 ..بســ آتش باشه ـ من

 ...گونموببوس باردیگه یه پس ـ طوفان

 پروووویی خیلی ـ من

 بدنشودیگه ـ طوفان

 .. مـبیدارنمیش فردابابُمبم بخوابم االن میدونستم ودیگه کردم بوس گونشومحکم

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

 ....دمـندا اهمیت کردورفت گونمولمس کسی کردم احساس

 .....شدمـ پرت جایی ازیه که خوردم غلتی 

 ....اومد یادم وتازه هوا،چشاموبازکردم رفت آخم 

 چندهـ؟ ساعت چی کردم نگاه ساعت به

 ...میداد بعدازظهرونشون شیشه وبازساعت وبازکردم چشاموبستم
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 ...بازشد آبی اسب اندازه دهنم که کشیدم ای خمیازه بلندشدم باخوابالودگی

 ... .شدمـ پرت دربازشدومن دفعه یه که گذاشتم دستمورودستگیره چشاموبستم

 .... قبرمیکشمـ عذاب هیچ کبودمیشه مطمئنم گذاشتم وروشکمم دستم

 خوبی؟ آرام:اومد طوفان صدای

 باشم؟ خوب انتظارداری:کردم نگاش

 درچیکارمیکردی؟ پشت:میشینه وکنارم لبخندمیزنه

 ....دربخوابمـ پشت میخواستم:میکنم نگاش حرصی

 نیشتوبازمیکنی؟ زِرتوزِرت هی چیه:باال میپره ابروم یه ومن میخنده

 پاشو:ومیخنده میکشه وموهاش بین دستی

 ....نیستی آدم مثل وقت هیچ که بمیری:میگیرم دستشومحکم

 .....دردنکنهـ دستت:میخنده

 ....میکنمـ خواهش ـ

 ....فجیهاًدردمیکنهـ طوفا:دوالمیشم میشه که وتاجایی میذارم وروشکمم دستم

 ...دکتر بریم مانتوبیارم بزاربرم ـ

 میکنه؟ بیماروول آدم پسرنفهم ومیره میکنه بعدمنوول

 .... مانتومیپوشمـ زوروهربدیختیه به بعدچنددقه

 ..میای پشت الک تومثل که نداره ربطی هیچ من به آرام:میکنه نگاه بهم طوفان

 ....میرهـ هاروپایین رپاموتندتندپلهزی دستشومیندازه دفعه یه

 میکردی؟ منوخالص ازاول مردی می:میچسبم گردنشوسفت ازخداخواسته منم
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 ...تشکرته جای به مردی بگومی هی:میده سرشوتکون باخنده

 ... میذارهـ ومنوروصندلی شاگردوبازمیکنه درسمت میکنم نازک چشمی پشت

 درمیزدی اول مردی می:فشارمیدم روهم چشامومحکم میکنه وتندحرکت میزنه بوقی

 بعدواردمیشدی؟

 ....مردی می نفهم آخه:میگم ومن میره بهم ای غره چشم

 ....نگو مردی می دهنتوببندهی آرام:دادمیزنه

 ....کردمـ ولَوَردت له بشه چیزیم یه اگه فقط پرویی خیلی ـ من

 ....کمترنشدهـ دردت آرام:میکرد حرکت اوری سرسام باسرعت

 ....اصالًدردنمیکنهـ:میخندم

 چته؟:جامیشم جابه توماشین که وایمیسته همچین دفعه یه

 اَم؟تو مسخره من:میکنه نگام اسمشوبذارین میخواین که هرچی عصبانیت باخشم

 ...افتاد دردش کردی سوارماشینم طوفانی ببین:میزنم ای لبخندگنده

 داری؟ کرم ـ

 حلقوی ازنوع اونم ـ

 پرووووووووووو ـ

 خودتی ـ

 ...برو طوفان:میکرددادزدم مخمومختل سرهم پشت های بوق صدای

 ......کشمتـ می آرام:میکنه وحرکت میکنه نگام

 ...درخدمتمـ ـ
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 ...دهنوببند اون ـ

 ....چشمـ ـ

 .....میکنمـ خیابونانگاه به وچهارزانومیشینم سینه به بعددست

 ....میاد کیش کی وگرنه عیده چون شلوغه خیلی 

 ...میامـ کیش که بارمه چهارمین من خدایی

 ....میکردمـ تفریح خیلی پدرمادرم فوت قبل 

 زدی؟ زل چی به ـ طوفان

 .....نمیزنمـ وحرف میکنم نگاش

 .....نمیزنمـ حرف نکنه تاالتماسم نزن حرف گفت خودش 

 باتوئما ـ طوفان

 ....میکنمـ نگاش تخسانه خیلی

 ....میمونهـ ثابت میده عالمت بهم داره کنارماشینش که پسری به نگام 

 .... ورومیگیرمـ میکنم اخم 

 آرام؟ ـ طوفان

 ....نمیدمـ هنوزغدوتخسه،محلش ولی میشه نرم مثالًلحنش

 خانوم؟ آرام ـ طوفان

 ....کنهـ بایدالتماس بهترشدولی

 جوابمونمیدی؟ آرام ـ طوفان

 ....نمیزنمـ وحرفی ریزمیکنم چشاموهم میکنم لباموغنچه
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 .....میزدی حرف بلبل مثل تااالن اللی؟توکه:منفجرمیشه یتازاعصبان 

 ....خورد وموش زبونت 

 ....جوابتودادمـ دیگه حاالاگه کردی خراب زدی

 .....کردمـ خیابونانگاه به تفاوتی وبابی نشستم سرجام صاف 

 .....شدهـ تنگ عجیب خوردن بستنی رفتن پارک برای دلم 

 .... میخوردمـ حرص ومن نمیده نظرهم حتی ساکته خریدخیلی موقع طوفان

 ....بود لج هنوزباهام موقع شایداون ولی

 ....بیشترشد لرزش میلرزه داره بدنم میکردم احساس

 ....درمیارمـ گوشیموازجیبم چیه فهمیدم کردم ریزی خنده گرفت قلقلکم

 .....میکنمـ نگاه افتاده روش که اسمی به

 االن:دیگه،پیامشوبازمیکنم داره کرم داده چراپیام پس دستمه بغل که طوفان 

 مثالقهری؟

 ....رومیگیرمـ خندم جلوی

 وابمیخوردج زنگ گوشی کردم نگاه شماره به فراوان خوردباتعجب زنگ اینبارگوشیم 

 بله:دادم

 بربانو علیکم السالم:خورد زنگ توگوشم باخندش مهیار صدای

 ای؟ عجب؟توزنده چه سالم علیک:میکنم اخم

 بمیرم؟ میخوای:میخنده

 .....مردی می خیرولی نه ـ
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 ....افتادهـ روزبونم مردی امروزمی چه من به کرده اخم میکنم نگاه طوفان به

 کجاییی؟ هوووویییییییییی ـ مهیار

 میگی؟ هوی که حیونم من مگه ـ من

 خوبه؟ خبرا؟طوفان چه:میخنده

 خوبی؟ توچی خوبه آره ـ من

 بیست عالی ـ

 ....مَهـ ـ

 ...بودلوبرهـ نزدیک میذارم ورودهنم دستم

 پیشته؟ طوفان:میخنده مهیار

 ...آرهـ ـ

 ...لپشوببوس من ازطرف ـ

 ....کنمـ غلط من ـ

 بدید؟ هنوزباهم ـ

 نع ـ

 .....خوبهـ ـ

 میای؟ کی ـ

 ...افتهـ توخطرمی توطوفان جون بیام اگه فعالًبیام نمیتونم ـ

 بزنی؟ حرف واضح میشه ـ

 نع ـ
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 ...دردنکنهـ دستت ـ

 .... کنـ درک آرام ـ

 ....کنهـ بدبختودرک منه کی پس کنم طوفانودرک کنم تورودرک من ـ

 ...میکنمـ جبران بزاربیام:میخنده

 توچته؟ ـ

 هیچی ـ

 .... نیستـ چیزیت که چیزخوردی خیلی ـ

 .....احساساتـ همه ازاین ممنونم ـ

 ....خردهـ بدازدستت اعصابم که زِرنزن ـ

 ....بشمـ لطیفتون اعصاب قربان ـ

 ...دهنتوببند ـ

 ...بانو چشم ـ

 خبره؟ اینجاچه بگی بایدبهم میگم چی ببین ـ

 ....نمیتونمـ ـ

 ....خدافظ پس ـ

 ....خدانمیشهـ به قهرنکن آرام:تندمیگه

 ....بگمـ بهت شدم زودترخالص هرچی میکنم سعی ولی 

 خالص؟ازچی؟ ـ

 نداری؟ کاری کن ولش هیچی ـ
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 ...باشـ خودت مواظب نه ـ

 بانوخدافظ چشم ـ

 خدافظ ـ

 ....میکنمـ روقطع گوشی

 ....میدمـ روپایین وشیشه میکنم پووووفی شده قروقاطی چی همه 

 میزدی؟ حرف باکی ـ طوفان

 ...وجوابشونمیدمـ میندازم بهش اندرصهیفی عاقل نگاه

 ....وروداشبردمیذارمـ گوشی 

 خبره؟ اینجاچه بگه من به یکی میدوزم دوردست نگاموبه 

 ....فادیا مهیار مثل کنم دردودل میخوادبایکی دلم کالفم من

 ...درازکردمـ فادیادست گفتم

 ...نبود قهرتوکارمون آرام:گفت طوفان که گوشیروبردارم 

 ....کنهـ بایدالتماس ولی ناراحته میکنم نگاش

 آرامی؟ ـ طوفان

 ....میخندهـ داره االن میدونم چشام

 آرام؟ ـ طوفان

 آرااااااااااااااااااااااام؟:میگه زاری باحال وطوفان نمیزنم حرف

 بفرمایید:میخندم

 کوفتوبفرمایید ـ
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 ...نزنمـ حرف باهات که حقته:میگیرم وروموازش میکنم چشامولوچ

 ....نکنـ اذیت آرام ـ طوفان

 میکنم؟ اذیت من:میکنم نگاش

 ...بدی خیلی آره:لباشوبرمیگردونه

 .....باحالـ جای یه میبرمت بخشایش کادوی برای:میگه که میخندم

 من؟ جون ـ

 اوردی؟ جونتوازسرراه تو،مگه چراجون ـ

 میگی؟ توراس جون پس نه:میدم تعجبموقورت

 میزدی؟ حرف باکی:میده سرشوتکون

 .....بگمـ دروغ نمیخوام چون نگم میشه ـ من

 ...نگو باشه:میکنه نگام

 ....میشهـ جلب گوشیم سمت توجهم

 مهزیارنرسه؟ فادیابه دوستت که کنی کاری میشه آرام:میکنم نگاه اس ام اس به

 مهزیاروازکجامیشناسه؟ این میکنم ای چشاموقورباغه

 ...میرهـ مهزیارمی وقت؟فادیابرای چرااون:میدم اس

 ...میدی زندگیمونجات میکنم خواهش:میده بعداس ثانیه حدودده

 ...ازمهزیارجداشهـ نمیخوام من مهیار نه:میدم جواب

 نمیشی؟ پیاده آرام ـ طوفان

 رسیدیم؟:سرموبرمیگردونم
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 ...بلهـ:میخنده

 ...میشهـ پیامم برابربازنگ شدنم پیاده

 ...میکنمـ فادیاخواهش توروجون من توروجون:میکنم نگاه پیامش به 

 چته؟ آرام:رومیگیره دستم طوفان

 ....صبرکنـ دقه یه طوفان ـ من

 ....یرمـمیگ فاصله ازش کمی

 جونم؟:میده جواب اول بابوق میزنم زنگ مهیار به

 میگی؟ توچی ـ من

 .....فادیاشدمـ عاشق من آرام:باعجزمیگه مهیار

 ....میشمـ وساکت میشه منقبض فکم

 گفتی؟ چی ـ من

 ....بدمـ توضیح نمیتونم ـ مهیار

 ....کنمـ عاشقوبازی یه تونقش جلوی مجبورشدم من بزاربگم ولی 

 فهمیدی؟ نبودم عاشق که درحالی 

 چرا؟ ـ

 میفهمی؟ کنه خودش تورونزدیک جوری اون میخواست خواست ازم شهرام ـ

 چیه؟ به خداچی وای:گذاشتم وروسرم دستم

 ...بدمـ توروخدانزارفادیاروازدست نیازدارم کمکت به من جان آرام ـ مهیار

 ....نمیفهممتـ کردم هنگ شدم کالفه من مهیار:کردم داغ
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 ...میکنمـ خواهش توئه تومشت زندگیم تموم:میناله بدترازخودم باحالی

 ...تالشمومیکنمـ:میکشم سنگین نفسی

 ....ازت دنیاممنونم یک ـ

 خدافظ ـ

 خدافظ ـ

 ..زردشدهـ رنگم افتاده فشارم مطمئنم میکنم گوشیروقطع

 شهـ؟ نزدیک من مهیاربه ازطریق خواسته شهرام

 ....فادیاسـ مهیارعاشق

  زدنـ؟ حرف باهم دوتاکی این

 شدیهو؟ چت:میشه نزدیکم هراسون طوفان

 ...جابیاد بخورتاحالت چی یه بیابریم:دستمومیگیره

 چی؟ یعنی میزارم لیوان دورلبه دستم میشینیم بعدسرمیزی دقه حدودده

 ...کردهـ بازی نقش من برای داره فادیارودوست مهیار

 ...کردهـ داغ خداکلم باشم،وای نزدیکش کرده،میخواست مجبورش شهرام

 ....میامـ ازفکربیرون طوفان باصدای

 خوبی؟ آرام ـ طوفان

 چیه؟ به چی درگیرم:میدم سرموتکون

 ...میشمـ دیوونه دارم طوفان وای اون به این،این به اون

 بزنی؟ حرف باهام میخوای ـ
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 ....نگمـ چیزی بهت دادم قول نه ـ

 دادی؟ قول کی به:میگه باتعجب

 ...نمیگمـ میادولی دهنم تانوک

 طوفان؟ ـ من

 هووم؟:میکنه نگام

 ...جونمـ بگه که میخواست چرادلم نمیدونم ولی نشه نامردی

 توپارک؟ بریم:دادم سرموتکون

 ...چتهـ نیست اینجاتومعلوم کاراوردم همین اصالًبرای من:ایسته می

 ....وایمیستمـ منم

 ....میزنیمـ قدم باهم

 ....میمونهـ ثابت روشهربازی نگام

 شهربازی؟ بریم طوفان:میخندم نرفتم شهربازی وقته خیلی 

 ....میگذریمـ شهربازی ازورودی وباهم لبخندمیزنه

 .....بودمـ وترن بازی ماشین عاشق همیشه

 .....مردمـ می رنجرکه نبودبرای توکارم ترس 

 رنجر بریم ـ من

 که؟ نمیترسی ـ طوفان

 میگی؟ جوک ـ

 ...وایمیستیمـ توصف میگیره دوتابلیط
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 کردی؟ گم من خانوم توصورت چیزی:میکنه اخم طوفان که میکنه نگام پسری 

 شدم؟ زنت کی من:میگم ومن میندازه پسرسرشوپایین

 ....ندارهـ ربطی توهیچ به:میده کمرموفشاری طوفان

 پیاده خوایمی:رومیگیره دستم طوفان میبندم کمربندوسفت میشینیم کنارهم میخندم

 شیم؟

 تومیترسی؟ نکنه اطوفانو ـ من

 ....نیومدمـ شهربازی ساله شیش من ولی نه ـ

 ...فادیاوسینااومدمـ بخوادمن تادلت ولی ـ

 سینا؟ ـ

 ...جیگر خوشتیپ بامزه باحال نگونپرس که پسریه یه فادیاس پسرداییه ـ

 .... شدمـ متوجه:میکنه نگام باغیض طوفان

 ....میکنهـ رنجرحرکت

 ....میزنمـ جیغ اول ازهمون خودم تخلیه برای

 ...باشهـ خوب میتونه طوفان توفکره ساکته طوفان 

 ....باشهـ آروم میتونه

 آرام؟:میکنه قالب دستش انگشتای روبین دستم

 ....بلهـ:میکنم نگاش

 نداشتی؟ رودوست مهیار توخدایی:میندازه دیگش پاشوروپای

 ....میزنمـ زنگ بعداًبهش بزنم فادیازنگ به رفت یادم آخ
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 ...داشتمـ دیگرودوست کسی من ـ من

 کی؟:میکنه نگاه توچشام

 سپهرملکی ـ من

 کارمیکردی؟ توش که شرکتی رئیس ـ

 اهوم ـ

 داری؟ هنوزدوسش ـ

 دارم؟ دوسش کردم رجوع قلبم به

 ....نمیشمـ دلتنگش دیگه فکرنمیکنم بهش دیگه که وقته خیلی

  نه ـ من

 باشی؟ داشته رودوست کسی میتونی:لبخندمیزنه

 منظور؟ ـ

 ....پرسیدمـ جوری همین هیچی ـ

 ....نبودمـ عاشقش حاالمیفهمم ولی سپهرم عاشق فکرمیکردم من داره بستگی ـ

 ....باشمـ داشته رودوست کسی بتونم زمانی شایدیه  

 .....بینمشـ نمی ولی توقلبمه انگارکسی دارم مبهم حس یه االن ولی 

 چی؟ یعنی:میکنه نگام باتعجب

 میفهمی؟ کیه نمیدونم ولی قلبموتسخیرکرده که هست یکی:میکنم نگاش

 ....شایدفهمیدمـ ولی نمیفهمم نه:باالمیندازه ای شونه

 جوریه؟ این واقعاًحسم میخندم
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 چراآخه؟ نمیبینمش که رودارم یکی من هست آره

*********** 

 چرا؟ عوضی:میزنم وجیغ میکوبم دستاموبهم

 .....بدمـ براش جونموهم حاضرم چون:میخنده

 ....ندارهـ تارموتم ارزش آشغال اون کردی توغلط ـ

 میگی؟ وپرت حاالچرت میاری بدستش توبامهربونیت میگفتی واتادوروزپیش ـ

 ....عاشقتهـ که هست فادیااینجایکی ببین:اتاقومترمیکنم کالفه

 ...توهنگمـ خودم من طوالنیه فادیاخیلی:میگم ومن میشه ساکت

 فردکیه؟ اون ـ

 مهیار ـ

 نیست؟ زنده اون:زیرخنده میزنه

 .....دیدمشـ زندس:میکنم اخم

 ....میدمـ چیروتوضیح همه براش ومن بازسکوت

 .....دارهـ منودوست چی؟مهیار:میگه باکالفگی

 ... نکنی وخودتوکوچیک ندارم دوست مهزیارگفته گفتی توکه آره ـ

 ....عاشقشمـ من ولی ـ

 ...میرهـ می برات مهیار ـ

 ....نیستـ مهم ـ

 ....میشهـ داغون کرده التماسم بگم؟اون چی مهیار به من فادیا ولی ـ
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 ...مهزیارهـ پرازعشقه قلبم من چیکارکنم؟آرام من ـ

 ....چیکارکنمـ خدانمیدونم به کالفم ـ

 برمیگردی؟ ازکیش کی ـ

 چی؟ برای نمیدونم ـ

 ....بزنمـ حرف باهات حضوری میخوام ـ

 ....صبرکنـ دقه یه:میخندم

 برمیگردیم؟ تهران کی طوفانی:روبازمیکنم طوفان دراتاق درزدن بدون

 ....ردمیشمـ اتاقش تنگ ازراهروی

 ......بستسـ وچشاش نشسته مشکی ای گهواره روصندلی 

 شدی؟ چی فادیاـ

 ....خوابهـ:میکنم نگاه طوفان چهره به

 ...نیستمـ مطمئن مهیار ازعشق من آرام ـ فادیا

 ...شدمـ گیجول کُلُهم که بگم چی من ـ من

 ....بایدفکرکنمـ ولی میکنم درکت:میخنده

 ....خبربدهـ بهم فکراتوکن پس خوب ـ

 فعالًخدافظ پس باشه ـ

 .....میندازمـ تونیکم گوشیروتوجیب

 یکیه؟ بیرونش بالباس توخونش لباس موندم بارخوابیدمن یه عجب چه این 

 ...نگونپرسـ که میده فازی یه بودم ای گهواره صندلی جوره،عاشق حتماًهمین
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 داری؟ توبادرآشنایی:روگرفت دستم دفعه یه که بگذرم ازکنارش خواستم

 بیداری؟:شینم می صندلیش چهارزانوجلوی میام عقب

 ...بادادوبیدادتوبیدارنشمـ محال ـ

 میخوابی خیلی نکه ـ

 .....میبرهـ خوابم کنارمی توکه:لبخندمیزنه

 بخوابم؟ پیشت ازفردابیام میخوای میگی إراست:زیرخنده میزنم

 ....ازخدامهـ که من:میخنده

 ....کردی خودت قزوینوشرمنده پای سنگ روتوبرم ـ

 میبرهن اصالًشباخوابم من:میکنه قالب ودستاشوتوهم میشه خم کمی چشاشوبازمیکنه

 ....کردمـ دردودل برات که موقعی جزاون به

 ....بشمـ خودم قربون کالًخاصم ـ

 توبخوابم؟ تواتاق بیام من نمیشه ـ

 خیر نه:چشاموگردمیکنم

 بخواب توبیاتواتاقم پس ـ

  نه ـ

 وقت؟ چرااون ـ

 ......باشمـ کنارت ندارم دوست ـ

 چرا؟ ـ

 گیراوردی؟ توروخداوقت کن باباولمون اَی ـ
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  کنم نذارخواهش ـ

 نکن اذیت واطوفان ـ

 آرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 پرونشو طوفان:میکنم اخم

 من؟ آرام ـ

 تو؟ آرام:گردمیشه چشام

 شدی؟ شیرفهم منی آرام منی پیش که تازمانی:دستامومیگیره

 ....شمـ مردغریبه یه آرامه بیام توباشم آرام نمیبینم دلیلی من نع ـ

 آرام؟:میکنه اخم

 ....طوفانـ نکن اذیت ـ

 آرام؟ ـ

 .... روبدونـ حدخودت طوفان:ایستم ومی میکشم بیرون روازدستش دستم

 .....نکنـ بازی من بااعصاب رامآ:میکنه نگام

 ....بدهکارشدیمـ چیزم یه انگاری نه ـ

 ....پروشدهـ خیلی میگذرم بعدازکنارش

 ....ندادهـ عذابم کم نشدم اذیت کم 

 ...هـمیش تازه دلم داغ بینم رومی طوفان وبعدشم افتم می یادبدبختیام شباکه چه 

 متنفری؟ ازم آرام:رفت رودستگیره دستم

 متنفری؟ ازم آرام:میکنه ونگام داده تکیه ستون به برمیگردم
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 احتماالًآره ـ من

 چرا؟:میکنه اخم

 ....نرفتهـ رویادم اوردی سرم که هنوزبالیی:پوزخندمیزنم

 ...ـ شایدتوتغییرکردی آرامم همون من 

 ...بلندکردی روم دست که هستی مردی تواولین هنوزتوذهنم من ولی

 ... هستی مردی اولین دادزدی سرم که هستی مردی اولین

 ....شدیـ عذابم باعث که

 .....نیستـ توافکارم ازتو،توذهنم خوبی چیزی هیچ بینی می 

 .....میکنمـ جبران:میکنه نگام ناراحت

 ... میرمـ ازپیشت شدمن تموم باشهرام بازیت هروقت نمیخوام جبران من ـ

 ...بری هرگزنمیذارم:بلندمیگه تقریباباصدای که برمیگردم

 ... بدترهـ...داری نگهم بازورنمیتونی طوفان:میکنم نگاش ازشونم

 ....دارمـ نگهت....شایدتونستمـ:میذاره دستشوروقلبم میشه نزدیکم

 جونم؟ بازورتهدیدگرفتن جوری؟ چه ـ

 قلبت باگرفتن نه ـ

 ...نداری توقلبم جایی توهیج ام دیده آب من طوفان:پوزخندمیزنم

 ...نیستی سیاهم نقطه درحدیه حتی 

 باشی؟ داشته دوسم تومیتونی:میکنه نگاه توچشام

 ....نمیتونمـ طوفان نه:برمیدارم ودستشوازروسینم میخندم
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 ....اززندگیموهدرکردوهنوزنبخشیدمشـ چندماه که کسی من 

 ...باشمـ داشته دوسش بخوام که 

 ...نکن نامردی آرام:میگیره نگاهشوازچشام

 تموم رودرحقش نامردی مرده که کسی ولی نامردنیست آرام:میدم سرموتکون

 ....کردهـ

 ... نمـک تحمل اینجارونمیتونم تهرون زودتربرگردیم هرچی:دروبازمیکنم لبشومیگزه

 ................منـ! آرام ـ طوفان

 ....درومیبندمـ نمیزنه وحرفی

 ..... مردونمیبخشمـ این قلبمومیخواد؟عمراًمن 

 ...میگیرمـ هاضرب روپارکت وباپام میشینم رومبل

 ...توفکرمیرمـ خیلی طوفان چراباحرفای نمیدونم 

 ....ندیدمـ ازش چیزخوبی هیچ میکنم شروع که ازروزاول 

 میندازیاااااااااااا کسایی خداماروگیرچه شه واردقلبم جورانتظارداره چه 

 آرام؟:عطرهمیشگیش وبعدبوی پاهاش صدای

 هوم؟:میکنم سردنگاش

 ناراحتی؟ ازدستم:میشینه روبروم

 منومیپرسی؟ حال روزاهمش چرااین چیه ـ من

 ای؟ زنده آرام اومدکه بیرون ازدهنت کالم یه میزدی که موقع اون 

 ....نزدمـ ودَم کردی هایی ناحقی چه که فکرکن بروخوب طوفان خداوکیلی
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 ...میکنمـ جبران آرام:وپاروپامیندازه میگیره وازچشام نگاش

 یشر منوبه بندش میومدپشت بیرون ازاودهنت هرحرفی یادته:میزنم پوزخندصداداری

 ....تحقیرشدمـ من که ونمیفهمیدی میبستی ترازخودت مسخره پوزخندای

 ....چشاشومیبندهـ کنه میخوادخودشوکنترل وقتی همیشه چشاشومیبنده

 میندازی؟ چرامنویادکارام ـ طوفان

 رنجوندی؟ کارات چندنفروبااین ـ من

 ...نمیدهـ بوجوا میکنه نگام

 شه؟ چی که نمیدی سوالی هیچ جواب:میگم باحرص

 .....باالباالهاقراردارهـ فرخیلی آرمان طوفان آقای بفهمن همه که

 ...نیستـ مهم برام اصالًهم فهمیدم من پسرجون خوب:میذارم وروسینم دستم

 ....میکننـ سرخم پولت طبق پولداری توهم وچون ومیبینن پول فقط مردم 

 ....نمیدمـ نشون عملی عکس هیچ ولی میترسم که بلندمیشه ازجاش دفعه یه

 ....شهـ خارج میشه هم دیگه چیزای دهنت ازاین:میذاره دستشوروفکم

 ...میگیرهـ فاصله بعدازم

 هان؟ شه خارج چی ازدهنم میخوای:میگم هیستیریکی باحالت 

 .....نکنـ اذیت آرام:میبره موهاش میون دستی وباکالفگی میکنه نگام

 .....وقتـ هیچ نمیکنم فراموشت وقت هیچ طوفان: میگذرم ازکنارش

 ...میگیرهـ حرصم من که لبخندمیزنه حرفم این چرابه نمیدونم

 ... میایمـ کیش ماهم میان کیش مردم ندارم اینجارودوست اُفتم می روتخت
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 ....وچشامومیبندمـ میکنم پوووووووووووفی

 چرا؟ ازهواپیمامتنفرم من نمیفهمه چراکسی

 چرامینالی؟:میکنه نگام طوفان

 ازهواپیمامتنفرم ـ

 بیایم تاباماشین زودترمیگفتی:میخنده

 کارومیکردی؟ واقعاًاین:میکنم نگاش چپکی

 .... میکنمـ الزمه هرکاری جبران برای:ومیگه میکنه گوشم سرشونزدیک

 برمیگردی؟ تهرون به داری که خوشحالی ـ طوفان

 چرامیپرسی؟:میکنم نگاش

 بدید؟ شماجواب نمیشه:میزنه لبخندکمرنگی

 ...دادیا جواب سوالموباسوال بازم ـ

 ....اینبارومعذورمـ یه:میزنه چشمکی

 ....توتهرانهـ که دارم پیانورودوست من توتهرانه زندگیم تموم ـ من

 ...توتهرانهـ که دارم تابلوکشیدنودوست 

 فهمیدی؟

 ....مفهومهـ بله:میخنده

 ....کنـ بیرون روازتوسرت کنی منوپابندخودت که فکراین:میکنم نگاش مشکوک

 نه؟ مگه توانستنه خواستن: قرارمیده صورتم سانتی2در وصورتشو میکنه نگام
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 یعمل کسایی وروچه باشه چی داره بستگی خواستن این البته:چشاموریزمیکنم

 ....شهـ

 ...بدکردمـ میدونم من آرام:میچسبونه سینش ومنوبه میندازه دستشودورشونم

 ..... نمیدونی فکرکردم اُ:پوزخندمیزنم

 ...یادگرفتی زدنوخوب تازگیازخم:زیادمیکنه فشاردستشوروبازوم

 ...بلدبودمـ ـ

 .متنفرنباشـ ازمن ـ

 ....ازتومتنفرباشمـ داده حکم که منه قلبه این منه دله این تونیست دست ـ

 .... نیستـ توکارت دادن توعذاب زجرنده آرام:میکشه سنگین نفسی

 .. آقاهستـ هست:میخندم

 ....نزنـ حرف دیگه آرام:میکنه پووووفی

 یاریم کم که کسایی درمقابل همینی همیشه:جداشم تاازش میکنم وتالش میخندم

 کنی؟ قانع خودتوباچی میخوای نزنه حرف میگی

 نخور تکونم نزن حرف هیس ـ

 .... کنـ ولم طوفان:کردم نگاش غلیظی بااخم

 ....فایدسـ بی تالش نخوام وتامنم نمیذارم:ابروشوباالمیندازه

 نمیکنی؟ خالص این ازدست خدامنوچرا:توپیشونیمومیگم میزنم بامشت

 ....میزنی حرف خیلی:رومیگیره دستم

 ....پسرنفهمـ زورتوکارشه همش عذابی مایه فقط که جدت توروح سگ
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************ 

 هااااان؟ تحقیرشی جلوش قدردوستداریچرااین کن فادیابس:بلندمیگم باصدای

 ...دارمـ دوسش چون:درازمیکشه روتخت

 .....داری دوسش کردی غلط توخیلی ـ

 میزنه بال بال.... دارهـ بدبخت مهیار اون قحطه آدم 

 ....میکنهـ خیابوناروآسفالت غرورش قَباکه ال پسریه این به بعدچسبیدی

 چیکارکنم؟: میخنده کجکی

 مهزیارچیکارکرده؟ میفهمی: شینم می چهارزانوروبروش

 ....مرورکردمـ همش خداآرام به:میکشه عمیق نفسی

 ....سردبرخوردکرد شیرازوباهام رفتیم که اول ازهمون 

 .....توذهمنهـ همش دارم دوستش وگفتم خودموشکستم که تابعدش

 نداره یعنی نداره دوست مهزیاربگه که میدونی خوب خواهرمن ،عزیزمن فادیاجان ـ

 ....نزنـ خودتوگول پس

 ....زانوبزنـ جلوپاش اینبارقشنگ داری تحقیرشدنودوست 

 ؟...یاندارمـ دارم آیادوسش نمیفهمم شدم خسته: توپیشونیم میزنه

 ....کاسهـ آشوهمین همین نباشی روراست باخودت که توتاوقتی ـ

 کنم؟ فراموشش میگی ـ

 بایدفکرکنی خودت نمیدونم:باالمیندازم ای شونه

 خبر؟ چه ازمهیار ـ
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 مهزیاررسیدیدیانه؟ به جنابعالی واینکه میپرسه حالتوازم هرشب فقط خبر هیچ ـ

 که ازکجافهمیده گورشده گوربه مهیار اون راستی:زدم کمرم وبه بعددستم

 داری؟ دوست مهزیاروهم هیچ توشیرازرفتی

 ...کردمـ دردودل ازعیدباهاش قبل:میکنه آمیزی مصلحت سرفه

 ....بمیرهـ الکی اینکه قبل 

 ....یابوشدهـ توئه عاشق کی اون نمیدونم من آفرین ـ

 دهنتوببندعوضی: میکنه پرت بالشتوسمتم

 .....میشهـ جلب گوشیم به وتوجهَم میخندم

 ....خستتونهـ دل فادیاعاشق:لبخندمیزنم روش اسم به 

 ....کنـ وسوپرایزش بزن حرف بیاباهاش

 ....رهـدا دوست میدونی که نده اصالًسوتی 

 ....الوآرامـ: ورواِسپیکرمیذاره میگیره روازدستم وگوشی میخنده

 خان مهیار سالم:میده وفادیاجواب ریزمیخندم

 عجب؟ چه فادیاخانوم سالم به به:میگه باذوق بعدچنددقه میشه قطع مهیار صدای

 ....ازشیرازاومدمـ میشه ای هفته یه من: میزنه چشمکی من فادیابه

 ....سرنرهـ تاحوصلم پیشش اومدم منم برگشت ازکیش که میشه چندروزی آرام 

 کجاست؟ آرام ـ

 ....زدید شمازنگ که گوشیشوببرم اومدم عمارته توباغ ـ

 ...بهتر چه ـ
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 چی؟ ـ فادیا

 خوبی؟ هیچی هیچی مهیارـ

 ....شد زودپسرخاله چه میذارم ورودهنم دستم

 ....باشـ راحت:میگم وآروم بلندمیشم ازجام

 ....میشمـ خارج ازاتاق ومن میره بهم ای غره فادیاچشم

 ....میرمـ طوفان اتاق سمت به تیزمیشه گوشام 

 کن بس:شنوم رومی بلندطوفان صدای ترمیشم نزدیک کوچولوبازه یه دراتاق 

 هعشقی رقیب من میگی چی میفهمی:میترکه طوفان که میگه چی طرف دونم ونمی

 .....جانمیاد هیچ دهنتوببندآرام توئمـ؟؟؟؟؟؟؟

 ................... ـ خطی پشت

 ...بیوفتی دستوپام بعدبه که کنم نزارکاری نه نه نه ـ طوفان

 ................... ـ خطی پشت

 دزدیش؟ چی؟بازمی ـ طوفان

 ..... یدهـفشارم رومحکم وتودستش لیوان که افته می طوفان به تندتندمیزدونگام قلبم

 ؟!میفهمی....تورونمیشناسمـ من ـ طوفان

 .................. ـ خطی پشت

 ..نیسمـ نه زیردستتم منم فکرکردی داری نقشی چه فهمیدی اِتازه ـ طوفان

 ...میکنهـ پرت آیینه سمت تمام وباشدت میکنه روقطع وبعدگوشی

  وارداتاقش بعدمثالًازصداترسیدم حدودچندثانیه میکنم لرزکوچیک یه 
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 طوفان؟:میشم

 توتوتوتو تو همش:میکنه نگام

 من؟ من من من چی:میکنم نگاش باتعجب

 میاد وسمتم ایسته می

 دارم نم آرام:میکنه نگام واضطرابوبخونم نگرانی توش میتونم جرأت به که باچشایی

 .... نابودمیشمـ

 ....کنمـ کمکت شایدتونستم شده بگوچی ـ من

 ..... بگمـ واقعیتو میخوام کمک؟:میده تکون سرشوباکالفگی

 ..... بروبشینـ:میذارم وروشونش دستم

 ....میامـ االن من:برمش می مبل سمت به

 اتاقش وبه میریزم ازتویخچال خنک شربت لیوان یه میزنم بیرون ازاتاق

 ....اینوبخور:برمیگردم

 ....آرامـ ندارم آرامش من: جاسرمیکشه وتمومشویه میکنه لیوان به نگاهی

 باز؟ چته:میشینم رومبل کنارش

 میخوام؟ چیزی یه ازت ـ

 ازمن؟: لبخندمیزنم

 ...مونی می من اینجاپیش همیشه که بده قول بهم آرام: میده سرشوتکون

 وقت؟ اون چرا: میندازم بهش پرازتعجب نگاهی

 ...خوردی ازم که روسیلی بدکردم بهت که وقتایی همه آرام ـ
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 ....انداختمـ جونت به که عذابی 

 ...کنـ فراموش میکنم خواهش 

 ....فر آرمان طوفان منم این 

 ....شدهـ باارزش خیلی حاالبرام که دخترآشناوکسی ازیه

 کنی؟ فراموش میتونی کنم می وخواهش  میخوام 

 ...رودیدمـ طوفان بارعجزوناتوانی اولین برای

 .... نابودمیشمـ انگارمنم بانابودیش شکست کمرم خودم ولی 

 کنم؟ فراموش که میخوای چراازم ـ من

 مخط ته من آرام میکنم خواهش:میکنه نگاه وتوچشام روکنارمیزنه توصورتم موهای

 ....نمیمونهـ برام هیچی بدم ازدست توروهم اگه

 چیم؟ توزندگیت من ـ

 باورمیکنی؟ زنگیمی همه بگم اگه:کشید سنگین نفسی

 .... باورنمیکنمـ که معلومه: میکنم هنگ

 .....امانمیشهـ کنم فراموشت میخوام: ترمیشه نزدیک

 ......امانمیشهـ کنم پاکت ازخاطرات

 ......نداشتیـ من قلب توی جایی که تویی

 ......باورنداشتیـ زندگیم تموم شدی

 .... معناندارهـ زندگیم که بدونی کاش

 .....بدجورخرابهـ من حال نباشی اگه
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 ....کنمـ باورش شایدبتونم ولی ندارم باورش من

 درحدخدمتکارشخصیش شدکه منی ی بسته دل مردمغرورخشن این شدکه چی 

 بودم؟

 .....میکنمـ نگاهش باتعجب

 ....میزنهـ لبخندی

 کرد؟ منواذیت که همونی مردمغرور این

 ...کردمـ اذیتت که وباورکنی منی سخته میدونم ـ ـ

 ....گرفتمـ تصمیم خودخواهانهـ

 .....بدجورباختمـ دزدیدتت شهرام که شبی بعداون آرام ولی

 ....شد سخت یبدجورزندگ

 .....چیکاکردمـ بات فهمیدم

 ....باالمیپرهـ ابروم

 ...مبارک تولدت خانومی درضمن: میزنه چشمکی

 ....نبود خدااصالًیادم وای اردیبهشته9 شد؟امروزچندمه چی

 توازکجامیدونی؟ ـ من

 ....مااینیمـ دیگه خوب: رودماغم میزنه

 چیزبگم؟ یه ـ من

 شمادوتابگو ـ

 چیه؟ واقعیت ـ
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 .....نگفتمـ شایدم ولی میگم بهت شب:  میکنه اخمی

 دستم} گفتم من بفهمه طرف اگه ولی بگم هم دیگه چی یه میخوام من ـ من

 ...تابیخموبریدهـ بیخ:دادم وادامه گذاشتم وروگردنم

 ....بگوبینمت: میخنده

 ...زندسـ مهیار: میکشم عمیق نفسی

 ...شدی توهمی توروزتولدت میگی چی: زیرخنده میزنه

 .....کنـ عمتومسخره: برم که بلندشدم وازجام میکنم اخم

 .....نیستـ زنده عمم:ومیگه میشم پرت سمتش ومن رومیکشه دستم

 جدی میشه آرام: میکنه قفل بازوهاش منوبین که میکنم رهایی برای تالش

 جوابموبدی؟

 درموردچی؟: میکنم ونگاش میکنم خم عقب سرموبه

 کنی؟ قبول منومیتونی درمورداینکه: میبوسه ونرم پیشونیم

 ...ندارمـ جوابی هیچ چون میشم ساکت

 فانهطو بوده توقلبم که شخصی میکنم حس ولی مبهمم درونم بااحساس جورایی یه 

 !است شوخداعالم جوری کجا؟چه کی؟ ولی نشدم متوجه ومن

 آرامم؟ ـ طوفان

 ...ازهرحسیمـ تهی بدم بهت جوابی هیچ نمیتونم طوفان ـ من

 اون هبش واردش رونمیذاره وکسی توقلبته انگارکسی گفتی بهم که روزی اون یادته ـ

 فردکیه؟

 ....نمیدونمـ:لبخندمیزنم
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 باشم؟ من میشه ـ

 ...نمیدونمـ ـ

 کنم؟ خواهش ـ

 ...نمیدونمـ ـ

 .... نکنـ اذیت ـ

 میتونی؟ بمون وتاتهش بده قولی یه بهم ـ

 که مدلخوش بهش من نباشه هم اگه ولی باشه قلبم ازته حرف شایداین: لبخندمیزنم

 .....هستـ همیشه یکی حداقل

 !!!میخوای چی میدونم ـ ـ

  چی؟ میپرسم بانگام

 بودکه دختری یه عمارت به واردشدنت توتاقبل: وگیرامیگه آروم بالحنی واون

 ...نیازداشتی گاه تکیه میکردی نرم پنجه دسته بامشکالت خودت 

 ....میخورمـ قسم دنیامه تموم که کسی جون به من نبودولی کسی 

 ....وقتـ هیچ نذارم تنهات نباشه خاطرخودت به که تاوقتی 

 .... کنمـ لمست کنم حست توباشی ولی بگذرم برات ازجونم حاضرم من

 .....باشهـ دلخوشیت برای اگه حتی انگیزه شگفت باچندکلمه آرامش

 ..... نمیزنهـ زیرحرفش وقت هیچ طوفان میدونم من ولی 

 ......شدمـ شایدعاشقت ـ من

 ... شی بایدعاشقم شایدنه:میخنده
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 ....نمیکردمـ حرفتوگوش وقت هیچ که منی به زوراونم ـ

 ...میدهـ روبهم خوبی حس کردن اعتراف آرام:: میخنده

 ...ندونهـ پرسراشیبت اززندگی فردچیزی اون اگه حتی 

 برات تهتوگذش که بیشترچیزایی وکهت: میشه کشیده خوشحالتش موهای سمت دستم

 ....روگفتیـ افتاده اتفاق

 ....ماجرارونگفتمـ اصل ـ ـ

 شهرامه وپیش زندس مهیار واقعیتوگفتم من:عبورمیدم موهاشوازانگشتام

 ...نمیدونمـ فکرمیکنه میدونم: میخنده

 مــــــــــــــی چــــــــــــــــــــی؟:میگم باتعجب

 دونـــــــــــــــی؟

 ...اونجاچیکارمیکنهـ نمیدونم ولی دیدمش شهرام توویالی ـ

 .... دنبالمهـ که روحشه فکرکردم دیدمش که موقع اون 

 ...اونجاگرفتارشدهـ مهیار نمیدونی هیچی پس خوب: میخندم

 ....شنیدمـ ازش من که حرفایی طبق 

 ....بدهـ شهرام دست وبعدبه کنه نزدیک خودش منوبه میخواسته 

 کنه؟ میخواسته غلطی چه:میکنه تیزنگام

 ...نکنـ خراب بهش ذهنیتتونسبت:میخندم

 .... دوستمهـ عاشق خانتون مهیار چرادرضمن نمیدونم ولی مجبوره اون 

 ...بشهـ عاشق داشت دوست خیلی اون من؟ جان:زیرخنده میزنه
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 ...اومدهـ خوشش گرفتارشده ازدوستاش یکی میگفت 

 ...عاشقهـ بفهمه جوری چه نمیدونه میگف ولی 

 ....نیستـ فهمیدن نیازبه باشی عاشق اگه بینم می فکرمیکنم حاالکه ولی 

 .....همینـ نفره تاکییدرویه فکرت تموم 

 ......میشمـ خفه دارم کن ولم حاالهم پسربزرگ آورین ـ

 ...بدهـ تحویلم خوشگالت بوس ازاون دونه یه:میذاره دستشوروگونش

 پرو ـ من

 ... کادوتولدتونمیدمـ گرنهبدوو:میزنه چشمک

 کادوتولدتم؟ بدبخت مگه ـ

 من؟ جون ـ

  بخوری قسم سرش که نیست ارزش بی جونت خودت قول به ـ

 ....دیهـ حاالیدونه منی توجون ـ

 ....کنـ حاالولم: بوسمشـ می

 مفهومه؟ منی توتنهاآرام: میبوسه وعمیق پیشونیم

 .....نمیدمـ قول:میکنم نگاش

 ...پرو ـ

 .....باوقارمـ خانوم یه من توئه صفت این ـ

  نیست شکی هیچ دراین ـ

 ....ببرمتـ جاآنتیک یه میخوام کن برولباستوعوض:ومیگه جدامیشم ازش
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 ....میشمـ وارداتاقم میخندم

 ...اینقدرتغییرکردهـ طوفان که نمیشه باورم 

 .....نمیشهـ خداباورم.... دارهـ منودوست که نمیشه باورم 

 ....وزیبشومیبندمـ کوتاهم روشن صورتی مانتوی

 ....میکنمـ پام دمپاگشادروهم شلوارجین 

 ....میکنمـ تابازش میرم چمدونم سمت 

 ...اُفتهـ می روشن صورتی مردونه لباس به نگام 

 ...بدمـــآ تولدسپهربهش واس روزمیخواستم اون.

 ...مانتوموپیدامیکنمـ همرنگ ریون روسری لباسوبرمیدارم 

 ....میزنمـ طوفان دراتاق به ای تقه میام بیرون ازاتاق

 بیاتو ـ طوفان

 ...پوشیدی مشکی که بازم: میشم وارداتاقش

 ...اینوبپوشـ: میدم رودستش لباس وجعبه میرم وسمتش میذارم کولموروزمین

 ....روشنهـ رنگش خیلی آرام: درجعبروبازمیکنه

 ....نمیامـ باهات وگرنه زودبپوش: میکنم اخم

 .....نکنـ اذیت آرام:میخنده

 ...باشما گفته پوشیدی تادوشمردم: لباسوجدامیکنم اتیکت

 چرانمیگی؟ بزنم توتیب مثل دوستداری تواگه ـ

 ...دارمـ دوست من خان طوفان بودباشه سنگین حرفت این: میکنم نگاش
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 شد؟ شمااینوبپوشیدخوب 

 بخواه توجون ـ

 ....منتظرمـ پایین من بپوش شلوارجین باهاش درضمن:کولموبرمیدارم

 ...مهتابی المپ سالم:اُفته می مهتاب به نگام میرم هاپایین ازپله

 خوبی؟ آرام سالم:وبالبخندمیگه برمیگرده

 عالی عالیم:لبخندمیزنم

 خبریه؟:میکنه نگام مشکوک

 نوچ: پایینموبرمیگردونم لب

 میدونستی؟ فادیارفت آرام:میخنده

 تونداده؟ گوشیموبه گذاشتم تنهاش دقه یه سرم به خاک:توسرم زدم

 ....چرابیابگیرشـ: میبره لباسش توجیب دست

 بود؟ خوشحال ازاینجارفت:گوشیرومیگیرم

 ...هابیوفتهـ بودازپله نزدیک:خندید

 ....حلهـ پس: میخندم

 حله؟ چی ـ

 میفهمی ـ

 ...میرم طوفان ماشین سمت وبه درعمارتوبازمیکنم

 خداشکرت:میدم تکیه ماشینش به

 چیه؟ نظرت ـ ـ
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 میاد بهم خیلی نظرخودم به: دورمیچرخه یه میکنم نگاه بهش

 وصل جروآرن دکمه به بابندی آستیناش که صورتی اسپرت مردونه لباس تواون میخندم

 .... میشهـ زیباتردیده خیلی شه

 ....میاد واقعاًبهت ـ من

 ...رسدنیکوسـ ازدوست هرچی: میشه وسوارماشینش میخنده

 بپوشی روشن رنگ لباس همیشه کن سعی: میشینم کنارش منم

 حتماً توگفتی چون: میکنه نگام

 ...بهتر ازمهیار حتی باشی خوب خیلی تومیتونی:میخندم

 ...باشی بهترین میشه باشه توکنارم مثل کسی وقتی ـ

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

 نداره؟ چرااسم تاحاالاینجانیومدم:میشیم شاپ واردکافی

 منشاپوباالبروتا کافی گوشه های پله جوابتومیدم بعدم:میذاره کمرم دستشوپشت

 .....بیامـ

 ....میکنمـ هاحرکت پله سمت به میدم سرموتکون

 ....بذارمـ وبایدپاموروش کاغذی پرازقلبای روش که ای شیشه هایی پله 

 ....میذارمـ ورومیله نمیاددستم دلم 

 ....بود زده خشکم میدیدم روبروم که باچیزی باالمیرم تک به هاروتک پله 

 ...روگرفتهـ هاقرمزدورش مبل که کوتاه ای شیشه میزه

 ....میزد رومیزچشمک سرخ گل
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 ....میخورد توچشم شده آویزون رنگی های ازقلبم که رنگی بانورهای

  ندیزای روبین قشنگی فضای که توپررنگی شدقلبای کشیده سمتشون نگام

 ..... بودنـ قرمزسفیددربرگرفته

 ...باالگرفتمـ روکه سرم نشستم رومبل

 چشمک حرف وشکل سالگی24  وشمع قلبی کیکی.... کردمـ نگاه سرخ کنارگل به 

 انگلیسی”  a“و“T...“میزد

  چیکارمیکنی؟ بامن داری طوفان

 ....بگمـ بهت نمیخوام فقط میشمـ عاشقت من

 ....بگمـ شوندارم جرأت ولی دارم بهت خوب حس یه من 

 ....دادمـ سپهروازدست که جوری همون تورودارم دادن ازدست ترس 

 ...تنهابشمـ ومیترسم همیشگی آرام همون وبازبشم بدم ازدست توروهم میترسم 

 ....میترسمـ دارمت وقتی حتی سرمیخوره چشمم ازگوشه مزاحم اشکی قطره

 آرام؟:میده مونوازش بینی عطرش بوی

 شده؟ چی:میشینه دونفره رومبل میادوکنارم سمتم به میکنم نگاش

 هیچی:میکشم زیرچشام دستی

 شده؟ بگوچی من به:دستامومیگیره

 چی؟ بدم ازدستت اگه طوفان:جدامیکنم دستاموازدستش

 تومیترسی؟: میکنه ونوازش ازروسریم شده ریخته وموهابیرون میخنده

 آره ـ من
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 تاآخرش من نترس من آرام:میکنه نگام دادنشه ازدست واقعاًازترس که وبازاشکایی

 ....هستمـ

 چی؟ بری اگه ـ

 ...شدمـ عاشقتم تازه اوردم بدستت تازه من ـ

 .....تنهانمیذارمـ وقت روهیچ زندگیمه تموم که جایی 

 خانومی بسه گریه:میکنه اشکاموپاک

 ...شدی توچرااینقدرخودشیفته:میخندم

 چرا؟ ـ

 چیه؟ این:میکنم بوداشاره کناراسمم که شمعی به

 ...هرجا اینجاچه چه اسمته ردیف من تاابداسم:میخنده

 ....کن فوتش بعد آرزوکن یه:میکنه هاروروشن شمع

 ....میچسبونمـ دستاموبهم کف

 ....قراربدهـ توآرزوت منوهم:میخوره گوشم به نفسش چشامومیبندم

 باشه من ومال باشه سالمت همیشه جدانشه ازم طوفان وقت هیچ آرزودارم خدایه

 کردی؟ آرزویی چه:میگه وطوفان چشاموبازمیکنم

 ...کهـ نمیشه آرزوحساب دیگه بگم بهت اگه: میکنم نگاش

 من؟ آرام: میخنده

 جونم؟:میدوزم بهش نگاموازکیک

 ...شدی زندگیم تموم کی نفهمیدم من:میزنهـ لبخندشیرینی
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 ...نداشتـ فرقی برام بودونبودت اوردمت خودم پیش که موقع اون 

 .... دارهـ دوست گفت مهیار وقتی ولی 

 ....روپیداکردمـ خودم فهمیدم،تازه االن که دروغی به البته

 ...بری نمیذارم وگفتم کردم بیشتراذیت 

 ...داشتمـ بهت مالکیت حس جورایی یه چون 

 ...نداشتمـ دوست ولی 

 ....اومد بدم ازخودم شدی خدمتکارم وقتی 

 ...خیلی خوبی توخیلی بایدکارکنی خودت خرج برای گفتم بهت که

 خوبی توهم:میچسبونم سینش سرموبه

 ....بشمـ زندگیت روزتموم میدونی گاهت منوتیکه که االن امیدوارم ـ

 ....حرفومیزنهـ دلخوراین

 ....عخی

 ....میشمـ آروم باحرفاش وقتی

 چیهـ؟ معنیش

 ...باشهـ فقط میخوام وقتی

 چیهـ؟ معنیش

 :خورد زنگ توگوشم صداش

 ..... کنـ هاصاف فاصله هردومونوبااین حساب

 ......کنـ بارواعتراف یه همین عاشقی که اگه
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 .....کنـ اغراق ماست میون که حسی به سریع خیلی

 .....انکارکنـ االن رابطروهمین این یااینکه 

 ......................بگو بگونیستی هستی

 ....وگفتمـ خندیدمـ شیطون

 ....کنـ خالص ازسردرگمی هردومونو دنیای

 .....کنـ حساس آدمه این آینده فکرواسه 

 ومیخوام میتونم  که میکنم اعتراف:میگم ومن میگیره روقاب صورتم بادستاش

 .... مردمنــــ باشم داشته دوست

 ...تو منی دیووونه ـ ـ

 ...میخورهـ گوشم به آشنایی صدای هامومیگیره شونه میخندم

 ..اُفتهـ وفادیامی مهیار به نگام ایستم می 

 ....شدشومیوفتهـ قالب دستای به نگام میان هاباال ازپله 

 ...میکنمـ نگاشون مشکوک

 ...رسیدنـ هم به دوتاهم این دیدی: میشینه دورشونم طوفان دستای 

 ...کنهـ خوشبختش میتونه مهیار: میخندم

  سالم ـ فادیا

 علیکم سالم ـ مهیار

 ...میکشهـ آغوشش مهیاروبه طوفان

 نگفتی؟گوسفندچرا:کمرفادیامیزنم به محکم
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 ندادن اجازه آقامون:میخنده

 ...بمونمـ کنارمهیار گرفتم تصمیم:وفادیامیخنده گردمیشه چشام

 خوبی؟:ایسته می روبروم مهیار میخندم

 طوری؟ توچه عالیم:میخندم

 ازتوبهترم من ـ

 ....ممنونمـ ازت:میزنه بعدچشمکی

 چرا؟ ـ من

 ...تغییردادی طوفانو اینکه دوم فادیارسوندی منوبه که یکی ـ

 دیگه مااینیم ـ

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

 ...بدنیستا کوچولوبترسی یه:مانتومومیکشه که رنجرمیرم سمت به باهیجان

 شماهابفرماییدبرید عمراًسوارشم میترسم جدم جان من: میگه وفادیا میخندم

 ...ینبایدبترس ازهیچی هستم تامن میای باهامون شماهم:میگه بارمهیار واین میخندم

 .....میاد ای فادیانازوکرشمه

 من فقط پس منه ماله ایناهمش:کوچولوروسریموجلومیکشه ویه میخنده طوفان

 ... بایدببینمشـ

 ...بخشهـ لذت گیردادنابرام این لبخندمیزنم

 ....باشمـ مهم براش که هست یکی که میفهمم 

 ....چسبیدهـ روسفت مهیار فادیابازوی سواررنجرمیشیم
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 کنم غلط دیگه من: میده جای دستم انگشتای دستشوبین انگشتای طوفان 

 .... رنجرسوارشمـ

 چرا؟ ـ من

 میشه حولی حالی معدم ـ

 اومد؟ جوری شداومد؟چه چی درگیرمهیار ذهنم میخندم

 !!!! سوال عالمه یه

 ...افتهـ می طوفان داشته ریش ته کم سفیدویه صورت به نگام

 ...توقلبمهـ حس زیبایی به که چشایی

 ... میبوسمـ نرم گونش 

 .....دیووونهـ:میزنه وجودش ازعمق ولبخندی برمیگرده حواسش

 ...افتمـ می شاپ ویادکافی میخندم

 ....اومدیمـ می داشتیم وقتی خودشه واس گفت طوفان 

 ...نهایتهـ لبخندبی اوج برام واین گذاشته آرام ی اسمشوکافه تابلوشوزدن 

 ...ـمیدم طوفانوفشاری رنجردست باحرکت

 دارم گرفتگی این به بدی احساس ومن توخودشه روزا،خیلی تاازفکردربیاداین 

 ...میخندید بهش میزدمهیار فادیاجیغ

 چته؟:میگم آروم کنارگوشش خیرس نامعلومی نقطه وبه آرومه طوفان

 هیچی:میکنه نگام

 ان؟خ طوفان: فادیامیگه جدامیشیم ازرنجرکه میشیم بارنجرسرگرم ای دقیقه ده یه
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 ...دارمـ سن قدبابات فکرمیکنه ندونه چیه؟هرکی خان طوفان:میکنه نگاش طوفان

 ...ماکادوهامونوبدیما نذاشتی:وفادیامیگه میخندیم

 داری؟ عجله:میخنده طوفان

 ....بخوریمـ بستنی بریم: قرارمیگیره کنارطوفان مهیار میده فادیاسرشوتکون

 .... کادوهامونوبدیمـ اونجاهم 

 ....میگهـ راست ـ من

 .....دارهـ بیشترعجله بگیرطوفان،خودش تحویل:میخنده مهیار

 .... میخوادکادوهاشوبگیرهـ توچه به طوفانـ

 ... میشیمـ فروشی واردبستنی میزنه بهم چشمکی مهیار

 ...بدوییدکادوهاتونوبدید:میگم ومن میشینیم دورمیزی

 .... ناقابلهـ:میبره کیف به فادیادست

 ... مبارک بازم تولدت:میده بهم کوچیکی ی شده کادوپیچ ای وجعبه

 اههمر خودم اسم اول که اٌفته می گوشواره جفتی به نگام وکادوروبازمیکنم میخندم

 ....میزد چشمک صورتی بانگینی

 ....فادیاایشاالبهترشوبیاری ممنونم:لبخندمیزنم

 یبیا بایدخودت گفته کادوتوخریدن هم بابامامانم تازه همینه کارت هرسال:میخنده

 ...بگیریش

 ...میامـ باشه:میکنم نگاه طوفان به

 .....برمـ خداروشکرمیذاره لبخندمیزنه طوفان
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 ...ایشون کادوی اینم:میبره کیف به وبازفادیادست میکنه فادیااشاره به مهیار

 کولت تواون جوری چه:میگم ومن رو،رومیزنمیذاره مربعی تقریبابزرگ جعبه یه

 ...وتو میدونم من باشه شده خراب فقط اگه جادادیش

 .....سالمهـ کردم چکش نترس:فادیامیخنده

 ....روبازمیکنمـ درجعبه

 نگین همراه طالیی ریون وروسری مشکی طالیی ورنی خوشگل کفش جفت یه

  طال دستت کردی چه:میخندم هامشکی

 قهباسلی البته اینوخریدم منم جورچیزایی لباسواین عاشق روزگفتی اون:میخنده

 ....خانوممـ

 ....میکنهـ خانومم خانومم نیومده چه:میخندم

 بود من خانوم اول ازهمون:فادیامیندازه ی ودستشودورشونه باالمیندازه ای شونه

 کرد شایدفادیاتوروآدم حداقل ـ طوفان

 نیست؟ آدم مگه فادیاـ

 .....همتاشوندیدمـ که عزرائیلیه یه مهیار این ـ طوفان

 ...نکنا توهین من ی پسرعمه به:طوفان بازوی به میزنم

 ....چشمـ:میخنده

 ...آرامـ چاکرتم ـ مهیار

 ...توکادوتوندادیا طوفان:میگه ومهیار میخندم

 .... بدمـ االن نمیخوام:میخنده طوفان

 ....قمپزدرمیکنهـ الکی نخریده هیچی باورکن مهیارـ
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 میخوری؟ توچراحرص ـ طوفان

 !ها اِوابچه ـ من

 ....کهـ نشده چیزی:میخنده مهیار

 بگم؟ یچ یه آرام:وفادیامیگه میکنیم خوردن به شروع رومیزقرارمیگیره هامون بستنی

 چی؟:میکنم نگاش

 پسرزلیخاخانوم ـ

 چی؟ پسرزلیخاخانوم:میده نشون زودواکنش وطوفان میکنم تیزنگاش

 ....بیادپولشوبگیرهـ بگم آرام به گفت هیچی ـ فادیا

 آبشوبخوره بزاردرکوزه:میکشم نفسی

 ...تهـخِرشوگرف دردانشگاه جلوی پسرزلیخاخانوم که میدونم ومن میزنه فادیاچشمکی

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

 اینجارویادته؟: پیچه می آشنایی توکوچه

  آره ـ من

 ....بازمیشهـ گذاشتم بارپاموداخلش اولین واس که ودرعمارتی میزنه بوقی

 ....شدمـ پیاده گردشدازماشین چشام 

 ....میزد زردچشمک بنفشه گالی بین من اسم رنگی پرازگالی عمارت باغ 

 تونیست؟ چرااسم:لبخندمیزنم

 ....شد جانمی:میخنده

 .... بیشترنیستـ تاکلمه چهار من اُاسم ـ
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 ....میکننـ دلموآب وتمشک توت درختای دستمومیگیره

 ..ودربازمیشهـ میده روهل درعمارت

 .....شدهـ خارج ونموری تاریکی ازاون کرده فرق عمارت تموم 

 ...وجودداشتــ رنگارنگ خطایی که سفیدوآبی کاغذدیوارهای 

 ...داشتــ آبی طراحی که ای سفیدپیلیسه پرده

 ......میزد مینیاتورچشمک گل میزکه وروی آبی دست یه مبالی 

 اینجابرگردی؟ میخوای عالی طوفان عالیه:ورهامیکنم طوفان دست

 وئهت برای والبته شده تواینجوری عشق به عمارت این:فرومیبره دستشوتوجیبش

 چی؟ ـ من

 بیا: میکشه کاغذاززیرمیزبیرون چندبرگ

 چرااینکاروکردی؟:درمیارم شاخ توسندعمارت اسمم بادیدن میرم سمتش به

 مقدسهـ برام پس اینجاواردشدی وتوباراول دارم دوست چون:میندازه دستشودورم

 ...........وارزشمند

 ...... ممنونمـ ازت ـ

 ...توئهـ اسم به هم آرامشم کافه اوووم ـ

 چی؟:میچرخه سرم دفعه یه

 ....شد افتتاح شدی امروزواردش توکه توئه برای اونم:میخنده

 تونممی فقط تشکرکنم جورازت چه نمیدونم طوفان:وجودموفرامیگیره تموم خوشحالی

  دارم دوست بگم
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 کافیه برام کلمه یه همین ـ

 ....قرارگرفتهـ روزمین برعکس که تاتابلومیبره سه سمت منوبه میخندم

 ایناچیه؟ ـ من

 ..... ببینـ خودت ـ

 ...بود طوفان ازمن عکس یه روبرمیگردونم اولی وتابلوی میشم خم کمی

 ....طوفان عکس وبعدی من عکس کناریش تابلوی 

 کردی؟ ایناعکسارودرست کی طوفان وای ـ من

 پربوداشاره سفیدتوش ویرگول وطرح روشن بنفش کاغذدیواریش دیوارکه به

 اونجابذاریمش؟؟:کرد

 عالیه:میدم سرموتکون

 ....شومنـ دوتاشوتوبیاریکی ـ من

 ..... برمیدارمـ رومن هردومونه عکس که تابلویی میخنده

 تراس خودشوسمت وعکس چپ منوسمت تک عکس میکنم ثابتش دیواررومیخ وسط

 .....قرارمیدهد

 خـــــــــــــــــیــــــــــــــلی وای وای ـ من

 خــــوشــــــگــــــله

 ...واسادی بارتوروم اولین توواس:میخنده

 ....کردی خنده بارمنومجبوربه اولین توواس 

 .... کردی باردنیامورنگی اولین توواس 

 ....کردی بارعاشقم اولین توواس وبازم
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 ....برمـ خودم بونقر کارکردم همه این من:لپاموبادمیکنم

 .... بشینـ کم بیایه:میره مبل سمت به

 اینکاراروکردی؟ توکی:میشینم کنارش

 .....رفتنـ کیش تقریباقبل ـ

 ...آهان:ابروباالمیندازم

 نمیخوای؟ توچیزی بیام بخورم آب برم:درمیارم مانتوموازتنم 

 نه ـ طوفان

 .....میرمـ آشپزخونه سمت وبه میذارم مبل مانتومورودسته

 .... میخورمـ آب لیوان یه میکنه آدموکالفه گرمه هواخیلی 

 ....ایستادهـ نشیمن اتاق سرتاسری پنجره روبروی که اُفته می طوفان به نگام

 طــــوفان؟..:میذارمـ چشماش دستاموروی ازپشت 

 دلم؟ جون ـ

 چته؟ ای گرفته ـ

 ثباع که هست چیزی یه ولی آرومم توهستی نیستم زیادآروم من..:دستمومیگیرهـ

 .... درونمهـ التهاب

 ؟! بگوخوب:میذارمـ هاش ودستاموروشونه ایستم می روبروش

 ....بگمـ نمیتونم:میندازه دستاشودورم

  میگی چی میفهمم ـ

 هستی که ممنونم آرام:موهامومیبوسهـ روی



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

228 

 

 ......نمیتونستمـ هم برم میخواستم اگه من:ـ

 ....روجامیذاشتمـ هست درونم که چیزی چون 

 آرام؟...:میبوسهـ پیشونیشو

 هوووم؟ ـ

 ..... فرومیرهـ بدنم های رگ جز توجز خوبی وحس لبخندمیزنهـ

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

 .... میخورمـ قلتی میکنه بازومونوازش کسی اینکه بااحساس

 من؟آرامشم؟خانومی؟ آرام: ایجادمیکنه دلنوازی آهنگ توگوشم طوفان صدای

 ....مهمهـ کسی برای وجودم که قدرخوشحالم وچه ملبخندمیزن

 من بانوی سالم:میکنه نگام خیره وخیره زیرچونشه دستاش چشاموبازمیکنم

 ...افتادم چینی یادفیلمای:میخندم

 !خوابیا خوش:درازمیکشه وکنارم میخنده

 ...اینجا روبیارن عمارت اون های چندنفروسیله که گفتم:داد وادامه

 طال دستت ـ

 میان فادیاومهیار پاشواالن:وپیشونیمومیبوسهـ میکنه وسرخم میخنده

 جوربرگشته؟ چه نپرسیدی توازمهیار ـ من

 ....بگمـ نمیشه ولی پرسیدم نگم دروغ ـ

 میگی هرحال به توکه:میخندم

 ....فعالًنهـ ولی میگم آره ـ
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 ....میکنهـ نگام وشیطون میزنم چشمکی

  پرونشوعـــا:میرم بهش ای غره چشم

 ...میاد سمتم

 اییحی پروبی خیلی طوفان: میرم عمارتوپایین های تندتندپله میکنه بعددنبالم

 ...پروکیه بگم وایساتابهت داری جرأت:میخنده

 ....اُفتهـ می فادیاومهیار به نگام درعمارتوبازمیکنم میخندم

 .......ها بچه سالم ـ من

 ...... شدهـ وحشی طوفان:میکنم کمین مهیار بعدپشت

 ....ها بچه سالم:میاد بلندطوفان صدای هردومیخندن

 .....کنـ مهیارخرش:میگم ومن میکنن هردوسالم

 ...چشمـ توگفتی چون:میخنده مهیار

 ....وازمادورمیشهـ فادیامیزنه به بعدچشمکی

 ...دارمـ چشم مهیار به من گیرکنه توحلقت ـ من

 رئیس کی اونم اومده گیرت خوب توهم میزنی حرف خیلی:توسرم ومیزنه میخنده

 ...گستر آرمان شرکت

 ...میدونی روهم شرکتش بعدتواسم چیه کارطوفان نمیدونم واالمن ـ

 ....دارمـ چشم عشقتون بیشتربه من پس ـ

 یلیخ طوفان عوضی قدرخوشگله خداچه وای:اُفته می بنفشه گالی به نگاش میخندم

 ....دارهـ دوست
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 ...دارمـ دوسش منم ـ

 اصالً؟ چیه به چی ـ

 ... دارمـ خوب خیلی حس:میرم راه بسته وباچشای بازمیکنم دستاموازدوطرف

 مندمیشم عالقه مهیار به دارم من فادیاـ

 هااااااااااااااااا منه پسرعمه اون نشی میخوای پس اوهوکی ـ من

 .... برم قربونش به من داری ماهی پسرعمه عجب:میخنده

 فادیا؟:میخندم

 هوم؟ ـ

 اُفتی؟ یادمهزیارمی ـ

  نع مهیارم پیش وقتی ـ

 هاروببینی تاپله چشاتوبازکن:وفادیامیگه نمیزنم حرفی

 شده؟ چیزی:میخندم مظلوم رومیبنم طوفان وروبروم چشاموبازمیکنم

 .... هنوزکادوتولدتوندادهـ االغ این:قرارمیگیره کنارش سینه به دست مهیار

 داد چرابهم:میخندم

 چی؟ وقت اون ـ مهیار

 توچه؟ به ـ

 .....جوابتوروندنـ میکنن حال اصالًهمه:میخنده طوفان

 بزنیدا حرف درست من پروییدباآقای خیلی فادیاـ

 ....بیابریمـ نیستن ایناآدم:مهیارومیگیرهـ بعددست
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 زیرخنده ومیزنیم میکنیم نگاه بهم میشن،منوطوفان بعدهردوواردعمارت

 ....دیگهـ داخل بریم ـ من

 ....صبرکنـ لحظه یه:میگه طوفان که واردشم خواستم

 ....جدانکنـ ازخودت وقت اینوهیچ:قرارمیگیره پشتم واون ایستم می

 ...منـ آرام:کارشده یاقوتش روی برجسته ای نوشته طالکه گردنبندی

 .....منـ هیاهوی: دیگه ای وبازنوشته وبرمیگردونم یاقوت

 هیاهو؟ ـ من

 ....هیاهووغوغامیشهـ من اسم معنی:درعمارتوبازمیکنه

 ....ممنونمـ:گردنبندرومیبوسم

 ...افتهـ می مهیار به نگام میشیم واردعمارت

 ....درازکردهـ اُپن دیگه سمت به خودشوازسمتی که 

 فادیاچیکارمیکنی؟:میکنم سرکج

 ....میکنمـ درست پرتقال شربت مهیار برای دارم فادیاـ

 بهتر بخوره مهیارکوفت ـ من

 بدید؟ کردیدتادِقَم یکی به دست:میگه ومهیار میزنیم قدهم منوطوفان

 أن ایناجوجه فادیاـ

 ...اید شمادوتاجوجه کنم تااثبات میندازم مچ بامهیار من ـ طوفان

 عمراً ـ مهیار

 ....میبینیمـ ـ من
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 میندازید؟ مچ االن فادیاـ

 ندارم جون نخوردم هنوزصبحونه من ـ طوفان

 ...کنـ سازوروشن فادیاچای ـ من

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

 ....میکننـ قالب دستاشونوتوهم میشینه راست وفادیاسمت چپ سمت من

 ...بکشـ عقب مهیارـ

 نگو جک ـ طوفان

 ...قویهـ من طوفان ـ من

 مهیار فقط عشق فادیاـ

 زیرخنده میزنیم مزه بی کل کل ازاین هممون

 ...میکننـ زورشونوخالی وطوفان فادیامهیار گفتن باشروع

 ....برترآسیاســ لیگ انگارمسابقاته سنگینه لیجوخی 

 ......نگونپرسـ که کردیم ذوق همیچین 

 ....بایدگیتاربزنهـ طوفان ماباختیم اگه کردن بندی هاشرط بچه 

 ....بایدپیانوبزنهـ باخت مهیار اگه 

 ....بگیرنـ مفصل مهمونی بایدیه غیرنوازیدن به هردوباختن اگه 

 ....میشهـ زمین نزدیک میکنه خم طوفانو دست مهیار

 ....میکنمـ ذوق باالمیاره دستشوباقدرت طوفان دفعه یه 

 .... میرهـ مهیار ی صدقه قربون همش فادیاکه میزنم دست محکم
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 ..... اندازهـ ویه زورهردوثابتهـ

 ...بدید وشماهامهمونی بدیم بیایدکات ـ من

 ....موافقمـ من ـ مهیار

 ...بایدببرمت من ـ طوفان

 باالبعدبرعکس بعدرفتی اورده توروپایین اون همش دقه20 تواین نکن لج ـ من

 ....میشهـ

 .......موافقمـ باشه ـ طوفان

 ؟میکنید بودحاالکیارودعوت زده لک مهمونی یه برای دلم جووون آخ:میگه فادیاباذوق

  کن دوستاتودعوت توهم مهیار میکنم ودعوت شرکت بروبچ من اوم ـ طوفان

 باشه ـ مهیار

 .....میرنـ آشپزخونه سمت به مهیاروفـــادیا

 آرام؟ ـ طوفان

 هوم؟:میشینم چهارزانوروصندلی

 ....کنمـ دعوت مهمونی برای روهم شهرام میخوام من ـ

 طوفان نه:میکنه یخ دستام میپره رنگم که بفهمم میتونم وضوح به

 .... نمیخورمـ جم ازکنارت من نترس ـ طوفان

 .....شهراموببینمـ نمیخوام من طوفان:میدم سرموتکون

 شمابگید هرچی باشه:رومیگیره دستم

 ....نکنـ پاک روازلبهات خنده وقت هیچ طوفان:ومیگه میخندم
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 ....نبودمـ من زمانی اگه حتی 

 میگی؟ چی:میکنم تیزنگاش

 !حتی میگم دارم:میکنه چشاشوبازوبسته

 .... حرفونزنـ این وقت هیچ دیگه ـ

 ....روبروشهـ قعیتبایدباوا آدم ـ

 واقعیتی؟ چه ـ

 ....نیستـ مهم هیچی:میکشه سنگین نفسی

 ....بگی روبهم چی همه نشده وقتش طوفان:میدوزم چشاش به جدی نگام

 واقعاًعمومه؟ شهرام هستی کی اینکه 

 جوابموبدی؟ نمیخوای دارم سوال عالمه یه پیداشد؟من ازکجاسروکلت

 ....شهـ عوض بهم نسبت دیدت نمیخوام ولی چیرومیگم همه بعدمهمونی ـ

 بگی؟ چی میخوای چرا؟مگه ـ

 ....نکنی اشتباهی برداشت که دادی قول آرام ولی میفهمی ـ

 میندازی؟ حاالمهمونیتوکی ـ

 ....میکنمـ چیروهماهنگ همه بامهیار فرداشب ـ

 ؟ چیزبپرسم یه طوفان ـ

 بفرمایید:لبخندمیزنه

 بیای؟ بعددنبالم روزبگذره یه چرانذاشتی انداختی منوتوزیرزمین که روزی اون ـ
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 کردی لجبازی ولی باشی تحویلوپیشم سال داشتم دوست خیلی من:میزنهـ  لبخندی

 ....کردی بحث

 ....میوردمـ کم حرفات به دادن جواب درمقابل همیشه من 

 ....میکردی بحث باهام وقتی میبردم عجیبی لذت چه میدونی ولی 

 ....نبینمتـ توعمارت که نیوردم طاقت گذشت تحویل ازسال روزکه یه

 .... بودی شده ازوجودم فردی انگاریه 

 ....ببینمتـ فقط میخواستم میکردم نبودتوحس

 ... مهیار که داری چی بدونم میخوام بیابشین گفتم بهت که روزی اون 

 رویادته؟ داره دوست

 ....میکردی نگاه بیرون به وقتی:میگه واون میدم وسرتکون میخندم

 ...نمیکردی نگاهموحس ولی بودم محوصورتت 

 ....بود شده زیباوخواستنی قدری به چشات

 .... کشیدمـ ازغذاخوردن ودست نکنم نیومدنگات دلم که 

 ...اومد خوشم هستی بازیگرقهاری خیلی:میخندم

 ؟!میگی ازخودت کم یه طوفان ـ من

 دارای ارشدالکترونیک کارشناسی ساله26فر آرمان طوفان من بگم چی:میخنده

 .... گسترهستمـ آرمان الکتیریکی وسایل شرکت

 ارشدداری؟ کارشناسی سنت توبااین خدایی:میخندم

 ... خوندمـ همروجهشی خرخونابودم ازاون اهوم ـ
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 چندتاویالداری؟ ایول ـ من

 ....جنابعالیهـ واس که میکنم زندگی توش دونه یه این: بلندبلندمیخندهـ

 .... توکیشهـ که همونی دونه یه

 بودوضعمون که باباشهروزم البته پولدارباشم داشتم دوست من زمانی یه اُهوم ـ من

 ....ندارشدمـ چراهیچی نمیدونم رفت وقتی بودولی خوب خیلی

 ....روخبرنداری داربشی چی همه قراره:میخنده

 منظور؟ ـ

 گوش یه به گفتنش یبرا که دارم حرف عالمه یه چیرومیگم همه بعدمهمونی ـ

 ...شنوانیازدارمـ

 ...درخدمتمـ ـ من

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

 ....اُفتهـ می خودم به نگام

 ...دارهـ مختصری دنباله که رنگ بلندبادمجونی لباس یه 

 کج حالت به شونم راست تاسمت شونم چپ ازسمت که رنگ بنفش حریری 

 .....قراردارهـ

 امهپ تاپایین کج باحالت که ای نقره پرنگین روکمرم پوشونه رومی وکامالباالتنم

 .....نمیکنمـ واصالًحسش

 نوکرتم درجاخودم نخوردت اگه طوفان شدی خوشگل گمشوبیابسه:فادیا صدای

 کجاست؟ طوفان:میخندم

 ...بریداتاقشونـ فرمودن:باالمیندازه شونه



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

237 

 

 ...میکشهـ عذاب پام بلندمتنفرم بلندازپاشنه پاشنه های صندل بازم

 هااا معضله یه بستن کراوات این من آرام:ایستاده آیینه جلوی میشم وارداتاقش

 ....کنمـ تادرستش برگردجونم:سمتش میرم میخندم

 جوره؟ چه:دورمیچرخم یه میکنه نگام وصامت میزنه ولبخندعمیقی برمیگرده

 ..نظیرترشدی امروزبی والبته نظیری بی توهمیشه ـ طوفان

 یرمگ می رودستم کاررفته به توش مشکی ازرنگ هایی هاله روکه رنگ بنفش کراوات

 ...بیانزدیکتر:

 ...میاد بهت خیلی بنفش رنگ:میکنم درست پیرهنشو یقه میشه نزدیکم

 ....توبیشترمیاد به:میکنه نگام وخیره میشینه روکمرم دستش

 ...دارمـ دوست طوفان:میذارم وسرروسینش رومیبندم کراوات میخندم

 ...عاشقتمـ من:میشینه روبازوهام دستش

 ....میایمـ بیرون وهردوازاتاق میندازه دستش روبه رنگ ای نقره ساعت

 ...کنمـ شناتآ تابابروبچ بیابریم:میکشه سمتی روبه دستم طوفان میریم هاروپایین پله

 ....میگیرهـ خندم ازلحنش

 هاخوبید؟ بچه سالم:وبالبخندمیگه میره ساله30تقریباً مردوزنی سمت به

 خوبی؟خانومتونه؟ جان طوفان سالم:ومردمیگه میکنن ومردبالبخندنگامون زن

 خان طوفان سالم:میگه زن

 ...بندهـ خانوم والبته جان آرام میکنم معرفی ـ طوفان

 خوشحالم هردوتون ازدیدن سالم:میدم دست  خانومـ وبااون لبخندمیزنم
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 ....یلداوسیاوشـ هستن شرکتم داخل های معشوقه دوتاهم این ـ طوفان

 ...میشهـ نزدیکمون وسبزرنگ وحشی العاده فوق باچشای پسری لبخندمیزنم

 .... تودیدهـ دیگش بیشترازاجزای توصورتش چشاش 

 .... طوفان سالم:پسر

 عجب؟ چه خان کامران سالم:میده دست باهاش طوفان

 نمیکنی؟ رومعرفی خانوم طوفان:میکنه نگاه من وبه میخنده کامران

 خانومشونن جان وآرام کردن ازدواج هم خان طوفان:میکنه سرخم یلدا

 ....باشماندارمـ دادن دست به میلی:میگم که درازمیشه سمتم به دستش کامران

 .... جورنیستـ باهرکسی من آرام:میخنده فرودمیادوطوفان دستش

 هستم؟ کسی اون جزء هم من ـ کامران

 .... نمیدونمـ ـ طوفان

 یسرئ سالم:میکنه بلندبالبخندنگاهمون باقدی دختری میگذریم بعدازکنارشون

 خوبی؟ سالم:میزنه لبخندکمرنگی طوفان

 ....نمیکنی وخبرمون میکنی ازدواج جان رئیس:میده دخترسرتکون

 .... شرکتمه مهم ازاعضای یکی لیلی جان آرام:میگه وطوفان میخندم

 ....هستمـ آرام سالم:میشم ولبخندش زیبایی همه ومحواون میدم دست بالیلی

 ...میاید هم به:میزنه لبخندعمیقی لیلی

 نیایم؟ میخوای ـ طوفان

 ....رودارید وقارخودتون هردوتون جان رئیس نه ـ لیلی
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 ...پسرمـ سالم:بودکناردخترقرارگرفت مسن که مردی لبخندمیزنم

 ....محبی آقای سالم ـ طوفان

 ....رودیدمـ میکردی تعریف ازش خانومتوکه این من عجب چه ـ محبی

 ....محبی آقای سالم:لبخندمیزنم

 ....سرتریـ توازطوفان:میکنه نگام ودقیق لبخندمیزنه

 ...پدرهردوعالیند نه:میگه ولیلی میشه عمیق لبخندم

 بقیه پیش ببخشیدمابریم ـ طوفان

 میگذریم ازکنارشون لبخندمیزن ولیلی محبی

 داریا خوبی دوستای ـ من

 ایکیپ یه میدم نشون دوستاموبهت االن نیستن دوستام نهست همکارم ـ طوفان

 اند نفره10

 ینبب:میکنه اشاره بودن میزنشته پشت دخترپسرهاجوان که سالن گوشه بعدبه

 شنگولن میاداوناخیلی تااینجاهم صداخندشون

 کارمیکنن؟ توشرکتت:میخندم

 هستیم صمیمی باهم خیلی ولی آره ـ طوفان

 ....ایستنـ می همشون میشه جلب سمتمون دخترپسرهاتوجهشون

 به:بلندمیگه باصدای وپسری مونم می توکارشون که میزنن دست هماهنگ

 ...دوماد افتخارعروس

 ....میالددهنتوببند:میگه وطوفان میخندم

 کارمیکنن؟ هاچه خوبن؟بچه پسرخوبی؟خانواده سالم:میکنه نگاه طوفان میالدبه
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 ..بگو چرت میالدکم:میالدرومیکشه پیرهن ودختری میره ای غره چشم طوفان

 ..... اسمشــ مرموزه والبته ساکته خیلی پسرکه این:میره پسری سمت طوفان

 ..غضنفره اسمش:میالدمیاد صدای

 ...زرنزن:میگه پسرروبروم میخندم

 ...رامینه اسمش جان آرام ـ طوفان

 ...سالم:میدم تکون سری

 ..ادد نشونم ابرازخوشبختیشوباچشاش که بفهمم ومیتونم میکنه نگام ساکت

 ..هادی:میکنه اشاره رامین کناری پسری به طوفان

 ...بهمن:بعدی

 ...تینا:بعدی

 ....سیروس:بعدی

 ..... ورضاومالک ونگاروثمین میالدوهانیه ترتیب به هم بعدی

 هانیه که ومعلومه وباحاله کامالًدیوونه آدم میالدیه این ولی شیطونوجذابین گروه

 ....دارهـ میالدرودوست

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

 ....کردمـ نگاه وفریال نهال به

 ....میکرد نگام جوری یه فریال میکردولی نگام عادی نهال 

 ..نده اهمیت نگاهاشون به گفت بهم طوفان بودم اهمیت بی ولی عذابم انگارمایه

 ...میامـ االن من جان آرام ـ طوفان
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 داری؟ دوسش:گرفتقرار کنارم دورشدفریال وازم

 ....عاشقشمـ:میکنم قالبم دستاموتوهم

 ...خورد تکون قلبم باردیدن بایه داشتم ودوست طوفان من نهال قبل ـ

 ...بود بیشترمهم براش پول شدکه نهالی دلبسته طوفان ولی

 گناه. .نمیکنهـ قبولم بعدنهال طوفان میدونستم مغروریم آدم نکردم اعتراف طوفان به

 ....آرام ولی بنویسه من اسم به ومیترسیدم نهال

 ...خوبهـ خیلی نذارطوفان کم براش:دستاموگرفت کردم نگاش

 ....دیدمتـ که اول ازهمون باشی بهترین وتومیتونی تنهاس ولی 

 ...بشی طوفان واردقلب میتونی که میدونستم

 ....حاالنتیجشومیبینمـ که پشتکارنیازداشتی وبه سخت ولی 

 ...کرد له وزیرپاش توشدونهال عاشق که خوشحالم طوفان برای 

 ...میکنه رودرک طوفان وتازه داشتنومیچشه دوست طعم روزی یه نهال 

 ....؟واهـ گفت بوداین ایناچی میکنم نگاش باتعجب

 ...تری متفاوت بانهال توخیلی نمیشه باورم ـ من

 شی مواظب بده قول بهم آرام:سرمیخوره گونش ازروی اشکی وقطره لبخندمیزنه

 ؟میگم چی جداشیدمیفهمی ازهم بیوفته اتفاقی اگه حتی دورباشی ازش اگه حتی 

 میدونی؟ توچیزی فریال:میکنم نگاش گنگ

 .... نیستمـ خواهرنهال چیرومن همه چیرومیدونم همه:میده سرتکون

 ..میگهـ چیروبرات همه طوفان:میگه واون میکنم نگاش باتعجب
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 ....چیرومیفهمی همه امشب 

 داری؟ رودوست توچرااینقدرغمگینی؟هنوزطوفان ـ من

 ...ندارهـ باورم که آدمی عاشق عاشقم خودم من:میده سرتکون

 ...داشتمـ دوسش زمان یه من توئه برای طوفان 

 .....نیستـ فکرم به که هستم کسی وعاشق رسیدم اوج به االن ولی 

 ..... میدونه دوستش منوجای ولی خوبه باهام کنارمه

 ....میشمـ داغون دارم ومن خوشه باهردختری من وجلوی

  داره دوست آدم که تووجودته چی نمیدونم:ومیگه میکنم روگونشوپاک اشک

 ...باشـ تاآخرپشتش پس کنی روعوض طوفان توتونستی بزنه حرف باهات

 ...بگو وبهم نکن دریغ نیازداشتی کمکم به اگه فریال:لبخندمیزنم

 حتماً:لبخندمیزنه

 ....میرقصهـ بودمش دیده قبالًتومهمونی که باپسری نهال

 .... کردهـ پاک نهالوازقلبش عشق طوفان که خوشحالم من 

 فریال؟ ـ من

 جانم؟: میکنه نگام

 ....میاد بدت ازمن فکرمیکردم من ـ من

 ...خطورنکنهـ ذهنت فکربه هرگزاین:میندازه دستشودورشونم

 ...قراردادمـ خودم توروالگوی میادمن ازتوبدم من که 

 ....برسمـ عاشقشم که کسی به باپشتکاروسختی میخوام 
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 میشناسمش؟ چیه؟من شخص اون اسم ـ من

 ...دادم نشونش بهت شایدروزی ـ فریال

 ....میدمـ تکون سری

 هشب فریال:میگه فریال وبالبخندروبه رومیگیره دستم وطوفان میشه المپهاخاموش 

 ....تنهاسـ بروپیشش فکرنکن

 ...مُردمـ ازفضولی من ـ من

 کم کم کنم تحمیل خودموبهش نمیخوام من:میگه وفریال میخندن وطوفان فریال

 ....جلومیرمـ

 ....تومیتونی:میزنه چشمکی طوفان

 من؟ آرام:میشیم رنگی واردنورهای ومنوطوفان لبخندمیزنه فریال

 جونم؟:میکنم نگاه چشاش درخشش به

 !!!منی مال همیشه که بده قول من به:میشینه روگونم دستش

 چته؟ قراری بی چندروزتوخیلی این توی طوفان ـ من

 ....لبخندمیزنهـ

 ....خبرمـ بی ازش من که هاییست روغم لبخندسرپوشی این میفهمم من

 ...دادیا قول طوفان به:گونمومیبوسه

 وجودم که هستم جایی مال من پس دربرگرفتی منو وجود توتموم:لبخندمیزنم

 .....هستـ

 ....میشمـ آغوشش مخملین واردحجم ومن...میکنهـ حلقه دستشودورم

 ...وجودشهـ گرمهـ پشتم من مــــــردتاهست این



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

244 

 

 ....بخشهـ می ارزش من به داشتنش مـــــردبادوست این

 ....تنهاعشقــ وعشق یعنی عشق یعنی زندگی مـــــــردیعنی این

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

 یری؟بگ تولدبراش تونمیخوای گرفت تولددبش تویه برای طوفان این راستی ـ فادیا

 ,.... هماهنگهـ چیه همه چراعزیزم:میزنم لبهام وبه رژلب

 تولدومیگیری؟ حاالکی وای:میگه باذوق

 ...میکنی وبعدتوذوق شوهرمنه:میخندم

 بگو بگو بگو:میخنده

 کی؟ یعنی تیرتولدش6 اون:میخندم

 ....شنبهـ بعدپنج هفته یعنی اوم:میخنده

 آفرین ـ من

 خانومم؟:میاد مهیار وصدای دربازمیشه

 ....منوخوردهـ ببرمخ کن بیاجمعش ـ من

 ...باز پروزبون:میکنه نگام مهیار

 ...عجبـ چه فادیاـ

 برداری استودیوفیلم یه بخوام ببخشیدکه فادیاخانوم:میزنه لبخندمحوی مهیار میخندم

 ....میکشهـ زیادطول پیداکنم خوب

 کجاست؟ جون مامان فادیاـ

 ...بیارین تشریف تاجنابعالی منتظرن توحیاط بابابام مهیارـ
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 بیدارباشیابامهیار صبح7 فرداساعت خدافظ آرام:وگونمومیبوسه فادیاکیفشوبرمیداره

 ...بوسـ بوس میام دنبالت

 ...بعدهردومیرنـ

 ...هردوخوشحالنـ فادیاومهیار فرداعروسی 

 .... رسیدنـ بهم وچل دوتاخل این که خوشحالم خیلی منم 

 ...حرفاشوبزنـ تاطوفان منتظرم مهمونی بعداون

 ....گذشتهـ مهمونی ازاون ماهی یک ولی 

 ...میدهـ عذابم بیشترازهرچیزی قراریش بی کمترکنارمه 

 .... نمیزنهـ حرف ولی میکنم حس آشفتگیشوخوب شده خواب بازشبهابی

 خانومی؟ کجایی ـ ـ

 ...کنمـ بزارکمکت بزن حرف بامن طوفان:میکنم نگاش ازتوآیینه

 یخانوم بیاببینم:میبره تخت سمت به ومنو میکنه نگام غم مبهم وحس باآرامش

 دوری؟ چرازم طوفان:میذارم وروشونش سرم ومن میشینه روتخت

 ....میکنمـ ونگاش میکنه موهامونوازش

 طوفانی؟:ومیپرسم بینم می پرهیاهوش بارتوچشای اولین روبرای اشک برق

 نکن نگام آرام:میدهـ سوق شوسمتمنگاه

 ...شرمندتمـ نکن نگاه بهم:ومیگه لبخندمیزنه میکنم نگاش گیج

 ...میارهـ نامشوپیشم وصیت پدرت که روزی:ومیگه میندازم سرموپایین

 ...پدرتومیشناختمـ خوب بشم پشتیبانت که میکنه التماس بهم 



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

246 

 

 ...بود وعام زدخاص زبون بودمهربونیش متفاوت باشهرام اخالقش 

 ؟....تغییرکرد زندگیم تموم نامه وصیت به باعمل گفتم بهت یادته

 ...بیارمتــ خودم پیش که خواست ازم پدرت:گفت واون دادم تکون سری

 .... بزنمـ رواسمت گذاشته برات که ثروتی مال سالگیت24 توسن

 خوب؟:میکنم نگاش ومن میشه ساکت

 ...بگمـ جوری چه نمیدونم من آرام..... من....من:چشامومیبوسه

 نگی؟ میخوای ـ من

 ...پسرشهراممـ من:میده سرتکون

 چــــــــــــــــی؟؟؟؟؟:بازمیشه درحدچی چشام

 ...دادمـ روازدست مهرانه مادرم سالگی توهفت پسرعموتم من:میخنده

 ..گفتمـ توکیش روزبرات اون که اتفاقاتی وتموم شدم بزرگ شهرام پیش

 ...نیستی شهرام تومثل اعتمادکردمیگفت من وپدرتوبه شهروزعموم

 .....سوختـ پدرم پای بودکه مادرت صمیمیه دوست مهرانه 

 ...بشهـ شهرام مثل اخالقم نذارم هستم مهرانه کپیه من که میگفت پدرت

 ..وقتشـ تابه پسرعموتم نگم بهت گفت کنم ازتومواظبت ومیتونم 

 ....نگهـ چیزی خواست ازاونم سرمیزنه بهم مهیار میدونست 

 ...میشمـ عاشقت تهش دونستم نمی خودم پیش اوردمت

 ...منونمیشناختـــ که دختری عاشق 

 ...گردبود چشام



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

247 

 

 ...بود ومهربونی خوب زنه چه خارج رفته مهرانه گفت مامان ولی بودم گیج

 ... بینهـ می معشوقش چشم منوبه که پسرمردی طوفان نمیشه باورم

 ...کوچیکیهـ دنیای چه عاشقمه پسرش

 میکردی؟ چرااذیتم ـ من

 ... باشهـ دخترنزدیکم نداشتم دوست:لبخندزد طوفان

 پسربد آی ـ من

 نمیزنی؟ من اسم پدرموبه گناه نیستی ناراحت ازدستم ـ طوفان

  باورکن ولی....نزدمـ زخم کم....نکردمـتــ اذیت کم هم من البته

 !باشی چیزمن همه همیشه واس ومیخوام دارم دوست قلبم ازته

 بهم ارهقر من که گفتی وبهش پدرت پیش برگشتی نبودکه خودت دست توکه نه ـ من

 کپ اتفاق برحسب ومن باشه من ودنبال بشه خوشحال واون برسه ثروتی مالو یه

 ....بیوفتهـ یادقدیم وپدرت باشم هلنم خاله

 ...کنمـ مواظبت ازت نمیتونم میکنم احساس فشارم تحت من:میکشه نفسی

 ...خوبی توخیلی بدنزن نفوس:میفرستم عقب موهاشوبه

 ...وفادیاســ مهیار عروسیه که فرداشب:لبخندمیزنه

 رخونهوکا تولواسونه چندهکتاری بزرگه ویالی یه: شامل که مالوثروتی تموم روزبعدش

 ریمومی میدم بهت رومدارکشو هست هم بانکی حساب ویه تاالرتشریفاتی ویه پدرت

 ....میزنیمـ اسمت به

 میگی؟ راست ـ من

 اینارونداشت؟ پدرت مگه کجاست دروغم بله:میخنده
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 ...خبربودمـ ازتاالربی چراولی ـ من

 چیه؟ گفتی تاالرواگه اسم تازه ـ

 تاالرهلیا:میگه واون... ندوستنـ معنی به میدم سرتکون

 ...رومیفروشمـ جزویالبقیه به باشن اسمم به نمیخوام من:میخندم

 چیکارکنی؟ پولشومیخوای ـ

 بدیم؟ مرکزسرطانی یه اوووم ـ من

 تاالرخیلی وپاکن تاالرودست اون نظرم به ولی ندارم مشکل که من:لبخندمیزنه

 ....بوده مشهوری

 بود؟ چی مهیار قضیه راستی میشه چی بزارببینم ـ من

 ...بود دنبالت چشمش فهمیدپیشمی شهرام وقتی که میدونی خوب خودت ـ طوفان

 ..کنهـ خودش یاتوروعاشق روبِکشه منوبُکشه که این یانقشه مهیارمیگه به

 ...میکنهـ روانتخاب دوم گزینه واون ببرتت شهرام وپیش 

 .... داشتهـ ارتباط باشهرام مهیار بودی کنارمن که مدتی تموم 

 زد؟ مُردن چراخودشوبه ـ من

 ...منومیکشهـ قتل نقشه گفت بهش روبپیچونه شهرام که گرفت تصمیم:میخنده

 ...شدمـ کشته من وقتی چون بایدناپدیدبشی گفت وشهرام 

 ...قبرنمیمونهـ جزسنگ به ازمهیار اثری 

 .... ومیکشهـ قتل نقشه من پیش مثالًداره برگشته که هم االن 

 ....منمـ اینافقط تموم مسبب طوفان ولی ای پیچیده داستان عجب اهان ـ من
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 ... توروداریمـ پدری ازنسل فقط نگومنومهیار:میکنهـ دستمونوازش پشت

 ...بگو درموردفریال:لبخندمیزنم

 کیه؟ فریال گفتی اگه:میکشه نفسی

 بدونم؟ چه ـ من

 مگ مهیارفریال دنیااومدن به قبل روپیدامیکنه فریال شدنش فوت شهرزادقبل عمه ـ

 .... نداشتیمـ ازفریال اطالعی هیچ وببینم نهال من که وتازمانی میشه

 نیست؟ مهیار چراپیش فریال ـ من

 ....کنـ زندگی بیاپیشم خواهرم توعین گفته صددفعه مهیار ـ طوفان

 ..... خوبهـ زندگیش ایناهم نهال خونه میگه نمیکنه قبول فریال ولی 

 وپیداکردن؟ فریال جوری ایناچه نهال ـ من

 ....کارمیکرد خودش فریال دوتاخواهرن وواقعاًمثل کرده پیداش نهال ـ طوفان

 .... میبنده خواهری پیمان باهاش ونهال آشنامیشه بانهال

 بَده؟ نهال ـ من

 بدونی؟ چرامیخوای ـ طوفان

 ...نپرسـ سوال بگوازمن ـ من

 منودرمیاری؟ اَدای:میخنده

 دَم طبَدِفق نهال نگفتم من خانومی شمابشم فدای:میگه وطوفان باالمیندازم ابرویی

 ...دمـش بستش ودل نمیدونستم ومن طلبه وعتن باشه نفرنمیتونه بایه مزاجه دَمی

 خوبه خیلی فریال ولی ـ من
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 واال نمیدونم:میده تکون سری

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

 ...ایستیمـ می وکناردرورودی رومیگیره دستم طوفان

 ....فادیاومهیارواردمیشنـ 

 ....رولبهاشونهـ نظیری هردولبخندبی 

 اسفادیالب گرامیم دوست والبته میدرخشه العاده فوق شلوارمشکی کت تواون مهیار 

 ....خوشحالمـ هردوشون برای کرده پری یه رومثل اون دارش پوف عروس

 حسرت میکنی عروسی توهم:میکشه آغوش وبه طوفان مهیار میزنن دست همه

 ....نخور

 ...حتماً:لبخندمیزنه طوفان

 فادیاخوشبختی؟:فادیارومیبوسم

 ....عالیهـ بیشترمهیار ازخوشبختی:میزنه لبخندعمیقی

 ...دیگهـ منه  پسرعمه ـ من 

 ...بشمـ پسرعمت این قربون:لپمومیبوسه

 ...منونبوس اینقدرخانوم ـ طوفان

 طوفان داددست تکون برام دستی فریال دورمیشیم وفادیا وازمهیار میخندم

 .....تنهاسـ فریال پیش بریم:ومیکشم

 آغوش وبهر فریال میگذریم تفاوتی بابی نشسته باپسری که ازکنارنهال لبخندمیزنه

 ...میکشمـ

 خواهردوماد؟ خوبی ـ من
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 که؟ هست بهش حواست طوفانی:میکنه نگاه طوفان وبه لبخندمیزنه

 ...معلومهـ:میندازه دستشودورم طوفان

 ...پاکهـ قلباتون هردوتون میشیدچون خوشبخت شمادوتامطمئناًخیلی ـ فریال

 اومده؟ کجاست:میگه وطوفان میخندم

 ..روبوسید نهال چشام جلوی میکنه بازی داره بامن:میکشه سنگین نفسی فریال

 ...نکن خطی خط خاطرش اعصابتوبه ولی رومیگی کی نمیدونم که من ـ من

 ...نکن خودتواذیت باآرامه حق فریال ـ طوفان

 طوفان؟:سرشنیدم روازپشت پسری صدای

 ..میزنه غمگین لبخندی وفریال میچرخم باهاش منم که میخوره چرخی طوفان

 خوبی؟ کیان سالم:میده باپسردست گرمی به طوفان

 ... ممنون خوبم ـ کیان

 خانوم سالم:میکنه نگاه من بعدبه

 ...سالم ـ من

 ....همسرطوفانهـ آرام کیانی:قرارمیگیره کنارم فریال

 کردی؟ توازدواج طوفان:میکنه تعجب کیان

 ازدواج اطرافت که دختری همه ازاین توبایکی اینکه ولی نداره تعجب اینکه ـ طوفان

 که؟ درجریانی تعجبه باعث نکنی

 ...ازاینارومیگیرمـ یکی میرم من گفته کی:لبخندمیزنه کیان

 ...زودمیفهممـ که میده دستم به فشاری فریال
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 ....روبردهـ فریال دل که پسری همون این 

 ....بزنمـ حرف باکیان میخوام آشناکن روبابقیه آرام جان فریال ـ طوفان

 ....دیگهـ نخودسیاه:میگم طوفان گوش دم

 .....دیهـ عارهـ....:ولپمومیکشهـ میخنده

 کردی؟ چندنفرواسیرخودت:میزنه کیان برای چشمکی فریال

 .....هستنـ چندنفری یه اوم:میخنده کیان

 ...میکنه تحمل روداره دردی چه ومیفهمم روفشارمیده دستم وبازفریال

 چندنفرو فکرکردیدکه این شمابه بگیره بازی همروبه آدم بَدِیه خیلی ـ من

 حملوت شماباشه ازعشق وجودش که باشه هاکسی آدم این شایدبین میشکنیدوتازه

 باشه؟ سخت اینکارابراش

 منظور؟:میکنه نگام گنگ

 ...چشاتوبازکنـ میدم اخطاربهت یه نیست اطرافت به حواست:میشم نزدیکش

 چرااینارومیگید؟ بدونم میشه:میکنه نگاه طوفان به کیان

 توروفقط اینوبدون ولی نیست مهم توخوشی هست اطرافت تو چی تابفهمی ـ من

 ...فکرکن خوب نهال مثل درست میکنه آدم عشق

 چرااایناروبهش:میکنه نگام فریال میزنم چشمکی طوفان وبه میگذرم بعدازکنارش

 گفتی؟

 بدی بایدهُلش ـ من

 ....دیووونهـ:میخنده

 .... میشینیمـ میزی پشت کنارهم میخندم
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 فری؟ ـ من

 جونم؟:میکنه زیبانگام بالبخندی

 چراکیان؟ ـ

 نه؟ چراکیان ـ

 ....پرسیدمـ ازتوسوال من ـ

 ...شده متنقل توزورگویی به ازطوفان:میخنده

 ....جوابموبده:میخندم

 هاییر برای خودش ی معشوقه توروجای باشه پیشت ثانیه به دم یکی وقتی ـ فریال

 شیمی دلبستش بخنده وباهات باشه مهربون ببره هرجایی به دختراش دوست ازدست

 بستس بهش جونم کردم نقشوبازی این سال4 که ومنی

 دختر خودتونابودمیکنی توداری ـ من

 حالش که وبدونم باشه کنارم میخوام که اینه مهم نیست مهم:سرشوبرمیگردونه

 ....خوبه

 ولی آدموکورمیکنه چشمای وعشق عاشقشی که درسته همینه اشتباهت ـ من

 یول خوبه صبوری میکنی وتحملش دیگس باکسی چشات جلوی شدی توبدکوری

 ...داره خودش برای حدی

 ....چیکارمیکنه نیست مهم برام بشنوم نمیخوام:دستشوباالمیاره

 یزننم انگیزی شگفت قرمزسفیدبرق نورهای بین فادیاومهیار باالمیندازم ای شونه

 میتونن ولی کاره میزدفادیااول موج خیلی مهیار توچشای عشق میارن وجه هوهمروب

 ....باشن داشته فراترازعالی زندگی باهم
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 ؟خوبی:اُفته می چشاش برقی به وچشام سرباالمیارم قرارمیگیره روشونم دستی

 ...برقصمـ باهات میخوام که پاشوخانومی:رومیگیره دستم میدم تکون سری

 بریم:لبخندمیزنم

 ....بیوفته اتفاقاتی یه امشب میترسم:میزنه لبخندپرمعنی هردومون به فریال

 ..بشه بذاروابستت باش بیشترپیشش زدم حرف باکیان:میگه وطوفان میخندم

 ماُرکسترتوگوش صدای میخورم چرخی میشیم واردپیست باطوفان میده تکون سری

 رسم به خانومشون روبرای کردن سفارش جان طوفان که درخواستی آهنگ:میپیچه

 .... میزنمـ یادگاری

 ....میشهـ قالب تودستم دستش لبخندمیزنم

 .... بازمـ ودارم چشمامومیبندم

 .....میذارمـ پات عشقموبه

 .... میخوامتـ زندگیم برای توروفقط

 ....دارمـ قدردوست چه من نمیدونی

 ....اروممـ تومن باچشمای حدی به

 ....میدونمـ نمیگذرم ازت که 

 ...جونمـ زندگیمی توتنهادلیل

 ...میمونمـ کنارزندگیم من 

 ..... میشینهـ رولبهام لبخندعمیقی

 ...منیـ رویای خونه منی دنیای همه
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 ... باشـ کنارمن باش بامن

 .....منی ماه توشبام

 .... منی همراه همیشه

 ...باش کنارمن باش بامن

 باهمه یول نمیدونستم من هبود پسرعموم که طوفانی خوشبختم خیلی کنارطوفان من

 ....دارمـ دوست:دادبزنم میخوام وجودم باتموم من بهترینه ایناطوفان

 ....خانوما خانوم عاشقتم من:لبخندمیزنه

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

 ....فرامیرسهـ روزتولدطوفان باالخره

 ...جمعیمـ مهیار خونه باهم همه خوشحالم خیلی 

 ....کنیم سوپرایزش بیادومامیخوایم دنبالم قراره طوفان 

 ...توروببینه بدوجلودرتااول:میده هُلم فریال میخوره که بازنگی

 ....باش آروم آرام واردنکن بهش استرس:میخنده کیان

 باشم؟ داشته استرس که لولوخورخورس مگه:میشه آویزون لوچم

 یکنیمم المپاروخاموش میکنم نازک کیان برای چشمی پشت ومن وفادیامیخندن فریال

 رفب زدن دست محکم وهمه میخوره طوفان توچشمای دوربین فلش بازمیشه درباتقی

 ....میکنه خالی روسرطوفان رومهیار شادی

 ...من عشق مبارک تولدت:میبوسم گونشومحکم

 ...من آرام ممنونم:میکشه اغوش ومنوبه میخنده

 ...بدوبیا ـ فریال
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 ....داریم سوپرازگنده یه برات بیاکه طوفان ـ کیان

 آهنگ هماهنگ بودن ایکیپ یه که نفرازدوستاش10 تموم میشیم واردسالن

 یم رنگ ابی روپارچه طوفان نگاه بعدکنارمیرن میزنن ودست رومیخونن تولدمبارک

 ... زیادکشیدن زحمت دوستاته کادوی:میگم درگوشش افته

 یهلو شدی جیگری چه بمیره برات آرام طوفان:میگه میالدباذوق میکنه نگام گنگ

 ....من

 بازتواومدی؟:بالبخندمیگه وطوفان میخندم

 ....پسرپرو تشکرشه جای به ـ مالک

 ...باشه شناس بایدوقت آدم دیرکردی خان طوفان:میخنده نگار

 هست؟ حاالچی:ایسته کنارمیزمی میخنده طوفان

 ...کادوته میالدـ

 ...بامزهـ نمیدونسم ـ طوفان

 ...پارچروبردار نکن بحث ـ من

 شد مهاتمو بچه:میکنه نگاه ماکت به باشگفتی وبرمیداره میشینه روپارچه دستش

 ...شد تموم که بله ـ لیلی

 ....توشیرازه خودشم ماکتش این نگارـ

 ...تشکرکنم جوری چه هانمیدونم بچه ممنونم:میگه باخوشحالی طوفان

 ...بیشترکن حقوقمون:ومیالدمیگه میخندم

 ...بده میالدمجال ـ هانیه

 بانو چشم:هانیرومیبوسه میالدگونه
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 ...میکنم اطاعت گفتن خانوم چون:شینه می بعدسرجاش

 ...کنه آدمت هانیه مگه نگارـ

 میالدمن؟ به توهین؟اونم ـ هانیه

 توبشم فدای میالدـ

 بشین طوفانی:ومیگم میخندم

 برات دلم:میشونه وکنارخودش میکشه روهم من ودست میشینه چرم رومبل طوفان

 ....بود شده تنگ

 منونمیبینی؟ چندروزه مگه ـ من

 نکردما؟  حست چندروزه ـ طوفان

 ...جداشم عمراًازت بودوگرنه خاطرخودت به همش:لبخندمیزنم

 ....میکنهـ بازوبسته آرومی چشاشوبه

 ..وبیار بپرکیک کیان:ومیالدمیگه لبخندمیزنم

 ...برسه ازراه بزارطوفان ـ کیان

 ...میخوام کیک من هانی:میکوبه تخساپاشوزمین بچه میالدمثل

 وبیار پاشوکیک آرام:میخنده هانیه

 کتتودربیار طوفان:بلندمیشم ازجام

 بیام باهات بزارمنم:ایسته می

 توببینی تونبایدکیک نگارـ

 ..میزنه زیادحرف این بروطوفانی خوریمش می باالخره داره ربطی چه ـ ثمین
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 ..تعطیالً ایناکالًازمخ بیابریم:منومیگیره ودست میده تکون سری طوفان

 ...شدی خوشگل امروزخیلی:روبازمیکنه درپذیرایی میخندم

 ...بودم خاص همیشه من ـ من

 ....هابودی بهترین بهترین توهمیشه:میچسبونه خودش منوبه

 انطوف پیش ومهیار فادیابودم پیش روزی سه یه میفرستم هام ریه عطرشوبه بوی

 ....دلتنگشم خیلی میفهمم بودوحاالمنم

 خوبی؟ ـ من

 ...رو،رِواله چی همه تاتوهستی چرابدباشم:میکنه نگام

 طوفان:درمیارم روازکارتونش کیک میرم یخچال سمت میشیم واردآشپزخونه

 توفکری؟

 .... توفکرنیستم نه ـ طوفان

 گوچیب طوفان:میشینم کنارش گرفتس میکنم حس ولی نمیکنمـ پاک ازرولبم خنده

 شده؟

 ... نشده هیچی:میذاره دستشوروگونم

 دروغ میشناسم توروخوب من طوفان:دردمیاد به قلبم که میکنه نگام طورغریبی بعدبه

 ...نگو

  افتاده اتفاقی مطمئنم.... میکنهـ نگاهم فقط

 .....میامـ توبرومن:رودرمیاره کتش

 ...بیا زودی:میگذرم ازکنارش

 ....باشهـ:لبخندمیزنه
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 ..کنم فوت تامن کن روشن شمع یه:میشینه میالدکنارم ورومیزمیذارم کیک

 چرا؟ ـ من

 ....گیرکرده اینجام:میذاره دستشوروگلوش

 چی؟ ـ من

 ....کنم فوت شمع یه اینکه بغض ـ

 ورمیخوام برواون توآرام فدای:ومیالدمیگه میکنه روشن شمع یه هانیه میخندم

 کنم فوت باخانومم

 ...بازیاشون خل این ازدست میخندم

 ..... واردمیشه طوفان

 میرسه من نوبت کادوهاشونومیدن همه میگذره وشوخی باخنده ساعتی یک یه

 ....توشده صرف نبودم که روزی سه طوفان ـ من

 شده طراحی ی ازچهره بزرگ العاده فوق تابلوی یه میذاره پایه تابلورو،روسه مهیار

 الیگردنبندط.. میکشیدم وبادقت بودم دست قلموبه دَم روزیک سه این من که طوفان

 ...زندگیم تموم به تقدیم:میبندم گردنش به روهم خدام

 ....باشم کادوتوداشته این ارزش امیدوارم:چشمامومیبوسه

 لویج وروز شب نیست روزکم سه میکردن تابلونگاه به باشگفتی همه لبخندمیزنم

 ...شد این کارم ونتیجه برنمیداشتم ازش وچشم تابلوبودم

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

 ...تر یواش طوفان ـ من

 ..بدودختر:میخنده
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 ..میره من کلبه سمت به میشیم عمارت واردحیاط

 میری؟ کجامی ـ من

 ....میگم بهت بیاداخل:روبازمیکنه درکلبه

 تونیست؟ واس این:افته می شده گیتارتکیه به نگام روباالمیرم چوبی های پله

 ...بدم کادوبهت یه میخوام:میده تکون سری

 ...کادوبدی من توبه بعدمیخوای تولدتوئه:میخندم

 ...صندلی رواون بشین: میذاره وروشونم دستش

 بخونم؟ برات چیه نظرت:میشینه روبروم میشینم روصندلی

 میخونی؟ آرام جان:میگم باذوق

 برای ولی امروزتولدمه تودرسته نگوجون دیگه صددفعه این:میکنه اخمی طوفان

 .. میخونم تشکراینوبرات

 ...خوشحالم لیخی ـ من

 انطوف شده چی:میذارم وروگونش دستم میکنم حس غمشوخوب میکنه نگام ساکت

 خوبی؟

 ...باشم بایدخوب زندگیم خاطرتموم به من:پیشونیمومیبوسه

 لغزه گیتارمی روتارهای ودستش میکنه گیتارشومیزون پاروپامیندازه میره عقب کمی

 :میخونه وآروم

 ...... باشـ خودت مواظب خدابعدمن توروبه

 ......باشـ فکرزندگیت بگیربه آروم نکن گریه

 ..... میخوریـ غصه توداری بفهمم اگه میگیره غصمم
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 ......دلخوریـ خیلی بروکه نکن ازکسی شکایت

 :میشه بسته طوفان دردمیادچشای به قلبم

 .....اینوبدونـ عاشقتم مهربون نگیره دلت

 .....جداکردنمونـ ازهم میدونی گرفته دلم

 .....ببخشـ کردم خطا اگه همش نگرونت دل

 ....ببخشـ خوبیات خاطرتموم منوبه بازم

 مــــــــــــــــــــــنوببخش مــــــــــــــــــــنوببخش

 نمیدونستم میمونه ثابت سرمیخوره طوفان چشم ازگوشه که اشکی روقطره نگام

 نکن گریه که هست قدرقوی اون من چشه؟طوفان

 ........منونداشتی وفکرکن کن اصالًفراموشم

 ......بهتربگومنونخواستی خیلی جوری این

 ......داری زیاددوسش روخیلی بروبگوتنهایی

 .......نداری کاری باکسی توتنهابمونی اگه

 .....اینوبدونـ عاشقتم مهربون نگیره دلت

 .....جداکردنمونـ ازهم میدونی گرفته دلم

 ....ببخشـ خطاکردم اگه همش نگرونتم دل

 ....ببخشـ خوبیات خاطرتموم منوبه بازم

 مــــــــــــــــــنوببخش مــــــــــــــنوببخش
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 دلیلو میشه جمع توچشام واشک میکنم نگاه بستش چشای به ومن میکنه سکوت

 ....رونمیدونم وجودطوفان وغم ناراحتی

 واممیخ ازت فقط آرام:میبینم وغوغاروتوچشاش چشماشوبازمیکنه میشم نزدیکش

 ....میکشم نفس منم بکشی نفس توکه باشی خودت مواظب

 شده؟ چی:میکنم نگاه صورتش به

 ...بزن قیدمون تادوروزنیومدم اگه:لبشومیگزه

 ؟میزنی رفتن چراحرف طوفان:میکنم اشکشوپاک وقطره میشینه روگونش دستم

 نیومدم اگه شوآرام خوشبخت شدنوداری خوشبخت توحق:میگیره چشاشوازم

 ....باشـ خوشبخت

 ...نکنـ اذیتم طوفان:میکنم نگاه چشاش به

 ...روشـ اینم کردم اذیتت همه این:جدامیشه ازم

 ...باشـ خودت مواظب فقط ولی خودته اینکارابرای همه 

 ....میخوام زندگیم وازتموم همین 

 ... گردنبندومیبرم این:قرارمیگیره وپشتم میخوره چرخی

 ...خدافظ باش مواظبش:میذاره روتودستم بعدگردنبنددیگه

 میام روتندتندپایین های پله میره ماشینش سمت به روبازمیکنه درکلبه

 طوفان؟:ودادمیزنم

 فانطو:میکنم لرزی میشه زده که بارعدوبرقی ایسته می ماشین جلوی من به پشت

 پیشم تاهمیشه تیگف خودت نذاری تنهام دادی میذاری؟کجامیری؟توقول چراتنهام

 ....میمونی
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 نیم آرام توتاآخرعمرتم نکن سخت رفتنوبرام:دستامومیگیره باالمیره گریم صدای

 ...هیاهویی آرامش منی زندگیه تموم

 چرا؟ فقط:میزنم پیرهنشوچنگ

 ...میکنهـ سکوت واون میشه خیس من ازاشکای چپش سمت شونه

 ....میزننـ سیلی صورتم به بارون های قطره

 ..من آرام خدافظ:میشینه ماشینش رودستگیره دستش جدامیشه ازم

 ...نذار نروتنهام طوفان:افتم می روزمین

 ..برم دغدغه بزاربی نده زجرم من آرام:زانومیزنه پام وجلوی نمیاره طاقت

 ذاری؟می چراتنهام بزنی زیرقولت که نبودی توکسی دادی توقول:میندازم سرموپایین

 ....یکنهـ نگاه چشمام به دقیق وصورتموباالمیرهـ میزاره دستشوزیرچونم

 هستی برام بدون توزندگیم هردقیقه دارمـ دوست ولی نبینمت شایددیگه ـ

 ...خاصی من توبرای چون دادم قلبموبهت ای تکرارخاطره

 طوفان نه:باالمیره هقم هق چشامومیبوسه

 خدافظ:فشارمیده چشاشوروهم

 ...میدهـ ازرفتنش نشون الستیکش وچرخ میشه سوارماشینش

 که نبندیروگرد ونگام تارمیبینه باالمیادچشام سختی به نفسم میذارم وروقلبم دستم

 هیاهو آرامش:افته می داده بهم

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

 ...ونمیبینمـ طوفان جزعکس هیچی میشم خیره نامفهومی نقطه به
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 ...میریزه وقفه بی اشکام 

 چراساکتی؟ آرام:میشینه کنارم فریال

 ...میکنمـ نگاه فریال چشای وبه میزنم مبل گاه تیکه به سرمومحکم

 ...دختر باش آروم:میکنه بغلم میکنه داغموتازه اشکش قطره 

 ..... میکنه نگام باغصه مهیار میپیچه عمارت توکل هقم هق

 پیداکرده مشکل قلبم نیست خوب زیادبرام گریه خردشده وجودم تموم

 کسی هواگ میشم قلبی دچارحمله افتم می تایادش که ببینه نیست نامردبدرفتنش

 ....میرمـ ازدست نباشه

 میشه رستد قلبم وتپش میخورم میادقرص آبی فادیابالیوان میشه تیکه تیکه نفسام

 میشه؟ درست شکستش آیاگرفتگیش ولی

 آرام؟ ـ فادیا

 کن بس:میگیره وقاب صورتم بادستاش واون میکنم نگاش ساکت

 ...زانومیزنهـ پام جلوی مهیار میجوشه اشکم چشمه

 .....میکنهـ نگاه بهم وباتعجب میزنم دستشوپس که دستامومیگیره

 ...میرمـ طوفان اتاق سمت به میام فضابیرون ازاون

 ....ریزهمی روصورتم واشکام میکنه رونوازش بینی عطرش بوی بازمیکنم دراتاقشوکه 

 ...میگردم دادم بهش که لباسی اون دنبال کمدلباساشوبازمیکنم

 ..میکشمـ آغوش ازلباساشوبه یکی نمیکنم پیداش ولی

 ....افتهـ می گیتارش به نگام صورتمودربَرمیگیره پهنای اشکام 
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 :میخوره زنگ توگوشم خوندصداش آهنگ باهمین 

 ....باشـ خودت مواظب خدابعدمن توروبه

 ....باشـ فکرزندگیت بگیربه آروم نکن گریه

 ناو که نرفته هنوزتوباورم....میشدمـ خفه داشتم.... میشینمـ توتراس روصندلی

 !چیزی توضیحی بدون حتی...نامردرفتـ

 ....اینوبدونـ عاشقتم مهربون نگیره دلت

 ...جداکردنمونـ ازهم میدونی گرفته دلم

 .... رومیزمیزنمـ شدم مشت بادست

 چــــــــــــــــراتـــــنـــــهــــام:وفریادمیزنم بازمیکنم دستاموازدوطرف

 گـــذاشـــتـــــی؟

 .... اشکاشومیبینمـ.... میرهـ رژه چشام روزآخرجلوی همش

 .... شدهـ ازوجودم جزئی که گردنبندی خدافظیش

 خودم مواظب قلب بااین جوری چه آخه:میکشم نفس وعمیق میذارم وروقلبم دستم

 ....باشمـ

 فحر باهام نمیخوای آرام:میپیچه توگوشم فریال یوصدا میشینه روشونم دستی

 ...بزنی

 ....داغونم من فریال:میکنم نگاش

 ...داغونی میدونم میفهممت:دستامومیگیره

 ..دارمـن پشتیبانی هیچ شدم ضعیف نبوده چندروزکه تواین سرازیرمیشه بازاشکم

 ...تنهامیمونمـ من بفهمه که این بدون چشه بگه اینکه بدون رفت فریال ـ من
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 ...نده دخترخودتوعذاب:میکشه روچشام دستی

 قطف نداره ربط کسی به من شدن داغون ندارم گفتن برای حرفی میکنم نگاش فقط

 ....اورده سرم بالیی چه میدونه که خودشه

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

 ماه نای گرفتیدچندم شماتصمیم خوب:میگم دوتازوج وبه میکنم قالب دستاموتوهم

 عروسیتونوبرگزارکنید؟

 بدید؟ مااختصاص رومیتونیدبه ازماه روزی شماچه:پسرمیگه

 بعدیه توهفته خالیه بعدروزامون هفته مرداده23امروز:میگم ورسمی خشک خیلی

 ...کنید کنیدوباماهماهنگ روانتخاب روزش

 ی؟چ عروسی کارت بدیدودرضمن مااختصاص روبه شنبش پنج دیگه هفته:دخترمیگه

 ...کنید اومدانتخاب خوشتون اگه داره مخصوص عروسی کارت تاالرهلیاخودش ـ من

 ...سالمت به باشه مبارک:میدم بادختردست ایستن هردومی

 .... میشن هردوازدفترخارج

 ... میامـ وبیرون میذارم توجاش لپتابمومیبندم

 ...کنـ افتادخبرم هراتفاقی میرم من صابری ـ من

 ...خانومـ چشم:ایسته می صابری

 .... میکنمـ زندگی عمارت توهمون  میشم سوارماشینم میام ازتاالربیرون

 مفادیاه میچرخه کیان دست به هم شاپ کافی میکنه اداره رومهیار طوفان ی کارخونه

 ....کنارمه بیشترمواقع هم فریال میکنه کاراکمکم توهمه

 ...وپولشواهداکردمـ باباموفروختم کارخونه
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 ......باشهـ شلوغ سرم دارم دوست میکنم تاالرواداره خودم 

 ...شاگرددارم وتعدادزیادی پیانوبرگزارکردم کالس یه خاطرهمین به

 ...رفتهـ نیستشـ طوفان فهمیدن همه میزنم کمترحرف

 ....ندارهـ نشونی هیچ....نمیدونهـ هیچی هیچکس

 .... میامـ بیرون شاگردام به دادن ودرس خاطرهتل به فقط ازخونه 

 اایستادهدربافادی جلوی که مهیار به نگام میشم پیاده ازماشین ودربازمیشه میزنم بوقی

 ...سالم:ومیگم افته می

 خانوماخوبی؟ خانوم سالم:لبخندمیزنه مهیار

 ...وفا بی خانوم سالم:میکنه فادیابغلم میدم تکون سری

 بوده شلوغ سرم فقط وفانیستم بی من:میکنم نگاش

 دستتوبرداری؟ میشه:میگم که میشینه روشونم دستش مهیار

 ...میزنم دست بهت میادمن چراتوتازگیابدت:میکنه نگام

 کهازاین متنفربودم دیگه درمیارم وازتنم مانتوم میشم وواردپذیرایی میکنم اخمی

 ..بود سرم تازانووباشال تونیک همیشه آزادباشم

 آرام؟ فادیاـ

 بله؟:میکنم نگاش

 خوبی؟:میشینه کنارم

 چطور؟ ـ من

 چراتواینقدرپکری گذشته ازنبودطوفان که تقریبادوماهه االن:میشینه روبروم یارمه

 ...میکنه ناراحت ناراحتیدماروهم
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 باشید؟ ناراحت که کردم مجبورتون من مگه ـ من

 هی حداقل نه میگی کن زندگی خودمون بیاپیش میگم بهت آرام:میکنه فادیاپوفی

 ...هوادربیای حالو سفربروتاازاین

 هب تومهیارناراحتیددیگه اگه میدم بدوخوبموتشخیص خودم من فادیاجان:میکنم اخم

 ...اید چیزدیگه داریدنه اضافی حوصله ونه وقت نیایدنه دیدنم

 ...میگم خاطرخودت به من آرام:رومیگیره فادیادستم

 آره؟ میرم دارم خاطرخودت به میگفت طوفان جورکه همون:پوزخندمیزنم

 ... نکن اذیت آرام:میکشه سنگین نفسی مهیار میدم روقورت بغضم

 ....نزنی اینقدرحرف میشه ـ من

 ممتنفر اطرافم مردای ازتموم یعنی متنفرم ازش میکنم احساس گردمیشه چشاش

 توچته؟ فادیاـ

 هیچی ـ من

 ...پاشوبریم مهیار:وکیفشوبرمیداره ایسته می باناراحتی

 ...فرونرو اینقدرتوحصارتنهایی آرام:ایسته می مهیار

 ....میاد بزرگتربدم ازخودم چندسال که کسی ازنصیحتای ـ من

 روترجیح دوری ولی ناراحته ازدستم که میشم متوجه ومن میره خدافظی فادیابدون

 ...میدم

 :آهنگ همون بازم چشامومیبندم میشه دربسته

 ...منونداشتیـ وفکرکن کن اصالًفراموشم

 .....بگومنونخواستیـ بهتره خیلی اینجوری
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 .....داریـ زیاددوسش وخیلی بروبگوتنهایی

*** 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .....نداریـ کاری باکسی تنهابمونی تواگه

 طـــــــــــــــــــوفــــــــــــــــان:ودادمیزنم میذارم دستاموروگوشم

 کـــــجــــــایـــــی؟

 خوبی؟ آرام:میدوئه مسمت به مهتاب

 برو خوبم:فشارمیدم دندوناموروهم

 الییب چه خداداره نیست ولی باشه تانگرانم باشه بایدطوفان میکنه نگام بانگرانی

 میاد؟ سرم

 هک ممنوعی آرم وبه میکنم ایستی طوفان دراتاق جلوی هاروباالمیرم پله میره مهتاب

 ....میدوزم چشم زدم روش

 وزمر یه فایده چه ولی وجودموپرمیکنه تموم عطرش بازم میشم وارداتاقش مقدمه بی

 ....میشه عطرتموم این

 کجایی؟ المصب نیست که خودشومیخوام من

 یملبخندن.... بشینمـ روبروش خواست که اُفتم می ویادروزی اُفته می تراس به نگام

 ...میکشمـ روتختش ودستی بنده می نقش رولبم بندی

 ..برابرصفرشدمـ روحی ازلحاظ میدونم سرازیرمیشه اشکم 
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 نممیک خطی خط برگه گهگاهی نمیکشم نقاشی پیانوندارم زدن برای هیجانی هیچ 

 ....میکنهـ برگروخیس واشکم درمیارم طوفان شده طراحی سرازاسم وآخرش

 چشمم جلوی طوفان چشمای نقش میگیرم مدادودستم میشینم روصندلی

 ...ظاهرمیشهـ

 که یولبهای تیغش شیش باصورت متناسب میزدبینی توش غوغاوهیاهو که چشمایی 

 ...بارپیشونیموبوسید آخرین باگریه

 ..وچشامومیبندم سررومیزمیذارم میکنه برگروخیس تموم اشکم قطره 

 کوکجاست؟ ولی نیازدارم آرامش به

  شدم کسی عاشق کنم فراموشش فکرنمیکردم بعدسپهرحتی که منی

 ... ازوجودمومیسوزونه ای تیکه داره نبودش االن که

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

 ام؟ دیوونه من مگه برم روانپزشک پیش نمیخوام کن بس فریال:میگم عصبی

 بندازم دادوبیدادراه نذارتوآموزشگاه اعصابموخردنکن آرام:ایسته می روبروم

 ...بندازببینم دادوبیدادراه:شینم می روصندلی

 چرانمیای؟ آرام:دستاشورومیزمیذاره

 ....ندارم رفتن برای دلیلی چون:دستامورومیزمیذارم منم

 ...کردی دیوونم آرام وای:میذاره وروسرش دستش کالفه

 ...بری پزشک روان پیش من جای توبایدبه:پوزخندمیزنم

 ....شدی مزخرفی آدم خیلی آرام:میکنه نگام تیزوعصبی
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 نمیدونم من:درمیره ازدستم کنترلش که عصبی ای خنده میخندم

 پزشک روان پیش منومیخواین شدیدوهی خراب شمادوتاخواهربرادرچراروسرمن

 ...ببرید

 چی هک گوشه یه کزمیکنی همش میکنه ناراحتیداذیتمون نگرانتیم خره چون ـ فریال

 شه؟هان؟

 ...میزنم قبلوبهت حرفای همون نکناوگرنه بازشروع ـ من

 ...بیابریم آدم مثل آرام ـ فریال

 یدهم بدترعذابم رفتارات این فریال:میگم ومن میخوره تکونی که رومیزمیزنم محکم

 ....کن بس

 ...بیرون میزنه وازدرکالس میکنه شالشودرست

 کی ونمیدونم درمیخوره به ای تقه میدم تکیه صندلی سرموبه رومیخورم قرصم

 ...میشه واردش

 ...میالدِ که میدم تشخیص عطرش ازبوی

 تواینجاچیکارمیکنی؟ ـ من

 منومیبینی؟ تومگه میالدـ

 دادم تشخیصت عطرت خیرازبوی نه ـ من

 خوبی؟:میخنده

 نیستم بدک هی ـ من

 هامنتظرن بچه پاشوبریم ـ

 منتظرن که چه من به ـ من
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 ...که باشه وتاالروخونه آموزشگاه راهت همش که قرارنمیشه میالدـ

 ...لطفاًبرو ندارم بازی جینگول اصالًحوصله میالدمن:چشاموبازمیکنم

 شده که زورهم بودبه طوفان که موقع اون مسخرشودراوردی توهم میالدـ

 ...میوردی بودطوفانوباخودت

 ...باشی تو،توخودت که قرارنمیشه درک به نیست که نیست االنم

 واینجوریت که نَمُرده دهنتوببندطوفان نیست که نیست که چی میالدیعنی:میکنم اخم

 ... نمیدم اجازه بهت میزنیااااامن حرف درموردش

 یخیل هاهم وبچه من آرام زدم حرفی یه شدم ببخشیدعصبی:کشه می عمیق نفسی

 ...نیست طوفان که ناراحتیم

 خودتونابودکنی؟ چرامیخوای طوفانی دیگه ی نیمه توهم ولی

 ...نباش فکرمنم به کن لطف پس رونابودنمیکنم خودم من ـ من

 میالدبرو:میذارم وروقلبم دستم

 منوببخش آرام:میکنه نگاهم

 برو فقط:روباالمیارم دستم

 خدافظ:میشینه رودستگیره دستش

 ...کننـ کمکم بخوان که میکنم درکشون میره واون میدم تکون سری

 ...میدمـ روترجیح تنهایی باشن کنارم نمیخوام من ولی 

 ....بشن بعدقیب باشن االن نمیخوام 

 ...میکنم حرکت خونه سمت وبه میشم سوارماشین

 .... میشم کشیده شاپ کافی خودسمت خودبه
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 ....آرامشـ کافه میکنم نگاه شاپ کافی به

 بیارم زبونم به نمیتونم که جوری براش تنگه ازاندازه بیش قدردلم چه میخندم

 لبیزیر سالمی که میده تکون دستی وبرام افته می من به کیان نگاه دروبازمیکنم

 ...باالمیرم سمت وبه میکنم

 ..میزوصندلی همون میچرخونه چشاموسمتشون اکلیلی قلبای بازم

 ....نیستـ واون هستم من که تفاوت بااین 

 .... رِزِرومیکنن چیزی تولدی باالبیشتربرای شلوغتره پایین

 ...بود تولدم میزکیک روهمین میشینم روصندلی

 .... عشقوفهمیدم معنی منم جابودکه همین کردم اعتراف جابودکه همین

 ...سرموباالمیارم کیان باصدای

 خوبی؟!عجب چه سالم ـ کیان

 توخوبی؟ بهترم ممنونم سالم ـ من

 .... عالیمـ که من:میشینه روبروم

 نمیشه ولی خوبه بافریال وهنوزکیان افتم می کیان به نسبت فریال یادعشق

 خبرا؟ چه:میکنم قالب دستاموتوهم داره فهمیددوسش

  سالمتی ـ کیان

 جوره؟ چه اوضاع ـ من

 .... اینجامیان خوشگلی دخترای چه نمیدونی آرام خوبه چی همه ـ کیان

 رونیچ چشم گفتم سپردم شاپوبهت کافی که اول اون کن حواستوجمع:میکنم اخمی

 ...میوردم متعهل شخص یه وگرنه ممنوع
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 خوبه؟ خبرافریال توچه کردم شوخی:میخنده

 خبرنداری؟ ازش مگه ـ من

 .. باشه دوست باهام نداره دوست میگه ببینمش نمیذاره:باالمیندازه ای شونه

 چرا؟ ـ من

 نه دیدمش نه که هفتس دقیقاًسه االن شدم خدادیوونه واالبه نمیدونم ـ

 .....صداشوشنیدمـ

 ....اطرافتهـ دخترفَتوفراوون باشه مهم برات فریال فکرنمیکنم ـ من

 ... توچشممهـ بیشترازهمه فریال ولی هست آره ـ

 نقش اون که یه دوستی چه این کرده کمکت همش چون توچشمته ـ من

 ....نیستـ بازیچت فریال هان؟کیان کنه معشوقتوبازی

 ....میکردمشـ خودم نبایدواردمسائل بدکردم درحقش میدونم ـ

 چته؟ االن ـ من

 چمه؟ توبگم به االن من:میکنه نگام

 هست؟ کنارم ای دیگه کسی ـ من

 نع:میخنده

 ....شدهـ چی یه بگومیدونم پس:میدم گردنم به قِری

 شاپ؟ امروزبیادکافی بگی بهش میشه ـ

 نه ـ من

 ـچراآخه؟
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 ...تلفنمونمیدهـ جوابم ومطمئنم دعواکردم امرزوباهاش منم چون ـ

 ارید خودت جای دیگه توکه چندبارمنوبخشیده فریال نمیدونی تونمیشناسیش ـ

 بخشدت؟ نمیادوزودمی چرادلش که پرسیدی تاحاالازش ـ من

  نه ـ

 هی فریال جلوی ازبس ولی خبره چه تودلت میدونم بااینکه نمیکنم کمکی منم ـ

 ....کنهـ قبولت شایدنتونه اونم بودی جوردیگه

 ...دلموبزنمـ حرف میدم قول کن یاری اینبارو خداتویه به آرام ـ

 میگی؟ راست ازکجابدونم ـ من

 ...میزنمـ بال بال دیدنش برای دارم که جایی ازاون ـ کیان

 ...دارهـ ربطی چه ـ من

 نارمک خربودم خیلی اینکه عاشقشم اینکه بشنوی اززبونم چی میخوای:میگه کالفه

 عشق جای نمیخوام دوست روجای فریال من آرام آره بگم؟ چی وندیدمش بوده

 ...میخوامشـ ووجودم

 ...میزنمـ زنگ فریال وبه گوشیمودرمیارم میبنده نقش رولبم لبخندتلخی

 بفرمایید بله:میده جواب خانوم نازکش باالخره چهارم بابوق

 ...بالگمشوبیاکافهـ بله ـ من

 تیتوگف که اینجوری قربونت:میخنده کیان میکنم قطع احترام بعدگوشیرودرکمال

 ..نمیاد

 میاد؟ چندکه شرط ـ من

 اومد شایدم ـ کیان
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 جازدی؟ ـ من

 آره ـ کیان

 ....بیاربخورمـ چی بدویه:میدم تکیه صندلی به سینه به دست

 ...ممنونمـ طال دستت:ایسته می

 ...برمـ فریال تاقبل بیارزودبخورم چی حاالیه میکنم خواهش ـ من

 هم کیان ازاینکه خوشحالم خیلی میکنم احساس میخندم ومیره میگه چشمی

 یانک وقتی کنم فریالودرک حال ونمیتونم کنه ومیخواداعتراف داشته فریالودوست

 ...میکنهـ اعتراف

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

 ....میگذرهـ توقف بدون سرهم پشت داره روزام

 هیچ ترنشدم داغون ومن میگذره ازنبودطوفان ساله یک درست که االن مثل 

 .....تنهاترشدمـ

 ...جور همین ومیالدم هانیه کردن عروسی وکیان فریال

 ....خوبه چی همه رفتن ازکشور خارج مسافرت وفادیا مهیار

 سپری داره تونبودش زندگیم کل وگرنه اینومیگم ازنبودطوفان بافاکتورگیری البته

 ....میشهـ

 ...سفیدگذاشتمـ های روشمع حیاط تموم امروزدقیقاًروزتولدطوفانه

 ....میکنمـ حس دارم رواالن آرامش احساس 

 ....میکنهـ آدمومجذوم آب وآرامش هاروزمین وستاره نورماه ولی هواتاریکه

 ...میبرمـ آب ومیون دستم استخرمیشینم لب



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

277 

 

 منویادرفتنش خودم کلبه میده عذابم هرتیکش کنم روتحمل عمارت نمیتونم

 ....رودردمیارهـ قلبم عکسامون میندازه منویادخودش اتاقش میندازه

 ...نباشهـ ازوجودش هیچی که جانیازدارم یه به کنم نبودشوتحمل نمیتونم

 .... رمب ازعمارت امشب گرفتم تصمیم 

 هم یدکهچیزا سری بوموقلمویه مثل چندتاخروپرتم یه وکولموبرمیدارم میشم واردکلبه

 ...میذارم توماشین

 که آرزومیکنم خودم طوفان جای وبه میکنم وفوتش ایستم می اولی شمع جلوی

 ...کنمـ آغوششوحس ای لحظه برای فقط شده حتی که برگرده

 ..دردمیاد به قلبم باشه ای دیگه باکسی اگه منونخوادحتی اگه حتی

 ردمک اذیتتون خیلی میدونم سالوچندماه یک تواین همگی به سالم:روکاغذمینویسم

 ....میسپرمـ داراییموبهتون تموم

 ...مننـ اونانورچشمه بشن اخراج ازعمارت وبقیه مهتاب نمیخوام بعدرفتنم 

 ...بشهـ کم وازشون ببنن آسیبی نمیخوام عمارت ازوسایل یکی

 شمادوتامیسپارمشون به من باشه وعمارت تاالروکافه به وفادیاعزیزحواستون مهیار 

.... 

 

 "آرام دارتون دوست" باشید وسرزنده خوشبخت وتاابدهمتون همیشه برای امیدوارم

 ....میشمـ سوارماشینم وبعدگذرازعمارت چسبونم می آیینه کاغذوبه

 میکشم عمیق نفسی صبحه اذانه دمای دم میبرم روبیرون ودستم میدم روپایین شیشه

 .... میفرستمـ هام ریه روبه سرصبح وهوای
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 .....میرسمـ باالخره ولی بودم توراه چندساعتی یه

 ودیوارهاش تماماًپارکت متری200 خونه یه بازمیکنم آرومی ودروبه کلیدخونروبرمیدارم

 ....میکنمـ قرمزسفیدالمپوروشن ازکاغذدیواری

 بزرگ پذیرایی یه متری چهل خواب میاددوتااتاق شمچ به خونه تموم که 

 شوناز من دیگه چیزای وخیلی قرمزتلویزیون های سفیدباکوسن مخمل مبالی ودارای 

 سرمیره اینجابیشترحوصلم میدونم نمیکنم استفاده هیچ

 .... دستوپاکنمـ کارخوب بایدیه ولی

... .میذارمـ تراس پایروجلوی بوموقلموسه سفیدومشکی دیزاینی میشم وارداتاقم

 .... میارمـ خونه داخل به روهم هم دیگه وسایل

 لباس دست یه پرشه تاوان روبازمیکنم آب شده تنگ حسابی دوش یه برای دلم

 .... برمیدارم راحتی

 تموم بین میکنم روپرتش قبلی کارت وسیم میکنم جدیدموواردگوشیم کارت سیم

 .....یادگاردارم به ازطوفان که وسایلی

.... زنهـمی وچنگ آخرقلبم وباز،روز افته می گردنبندم به ونگام ایستم می آیینه جلوی

  میکشم عمیق ونفسای میذارم دستموروقلبم

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

 میخوای؟ کاری چه واسه:گذرامیندازه نگاهی بهم مدیرامالک

 میخونم الالیی دارم ساعته سه محترم آقای:میکنم اخمی

  ...میکنه بِروبِرنگام پسرعنترهمش میام بیرون وازامالکی بعدکیفموبرمیدارم

 ...بفرمایید سالم:میزنه لبخندگرمی مردمسن میشم امالک واردسومین
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 ...سالم:لبخندمیزنم منم

 تشرک به میخوام میخوام شرکت های تومایه چیزی نه که خونه یه:میشینم رومبل

 هادارید؟ مایه تواین چیزی یایه ساختمونی همچین بزنم داخلی دیزاین

 ...میخوره کارتون به نظرم هابه ساختمون این:فرسته می سمتم روبه رگال

 یککل روسومی زیادداره پله هم دومی بزرگه حیاطش خیلی اولی میکنم نگاه رگال به

 ....آقای:میکنم

 ...هستم قائمی:مردلبخندمیزنه

 ... میخوره دردکارمن به ساختمون این قائمی آقای ـ من

 کنم؟ هماهنگ صاحبشبا پس ـ

 واگذارشه؟ من به ساختمون که کشه می قدرطول چه بله:میدم تکون سری

 ... بشه خودتون برای ساختمون هفته تااین فکرکنم خالیه االن ساختمون ـ قائمی

 باهمن؟ هم هست کنارساختمون که ساختمونی یکی اون ـ من

 ـبله

 ... ممنون:ترمیشه عمیق لبخندم

 ... شمارم اینم:رومینوسیم تلفنم شماره

 ....میگیرم تماس باهاتون:لبخندمیزنه قائمی

 بازاون هک سوارشم میام برسم ماشینم تابه میرم پیاده ربعی یک یه میدم تکون سری

 .... یاسرزاده بود؟آهان چی فامیلیش رومیبینم پسرامالکی
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 ینا میخوای که داری کوچولوتوپول میگه من به میشم وسوارماشین میزنم پوزخندی

 فهاضا تاحرف تودهنش بزنم دست باپشت داشتم دوست موقع ساختمونوبخری؟اون

 ...پسرانگل نزن

 ...ردشدم وازکنارامالکش کردم ماشینوروشن 

 اختمونس یه والبته بزنم داخلی دیزاین شرکت یه میخوام ساختمونوببینم بایداین

 ... میخوره دردم به هست کنارساختمونم

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

 ...شد تموم بفرمادخترم:میده سندرودستم قائمی آقای

 مکشیدتاتونست طول هفته کمترازیه میکنم خدافظی ساالری وباآقای لبخندمیزنم

 ...ساختمونوبخرمـ

 تعریف ازش هم وخیلی داره ساله27پسر یه که سالس60مردحدوداً یه ساالری آقای 

 ....ببینمشـ که شدم وبدمشتاق میکنه

 پهن خیلی ی دوتاپله که روبروشه وساختمون بزرگ حیاط یه میشم واردساختمون

 ...بودهـ شرکت اینجایه قبالًهم گفت ساالری آقای میخوره

 وخیمه خیلی وضعش میندازه عطسه منوبه خاک بوی دروبازمیکنم  

 ... بزرگ اتاق یه چپش سمت که بزرگ سالن یه کنم بایددرستش 

 مهه بزرگ وبازچندتااتاق آبدارخونه مثل چی یه هاروباالرفتم پله هست وچندتااتاقم

 ...میزونه چی

 ..الوبله:میده جواب سوم وبابوق دادومیگیرم پسرهمسایمون که ای شماره

 خوبی؟ پرسام سالم ـ من
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 توخوبی؟ خوبم سالم به به:میخنده

 یمیتون روخریدم شرکتم یاهمون ساختمون من بگم میخواستم مرسی خوبم ـ من

 ....تنهام دست بیای کمکم به باچندتاازدوستات

 حمالی؟:میخنده بازم

 دستمزدمیدم:میخندم

 حاالچندنفروبیارم؟ حله بدی کباب ناهارجوجه تویه حرفه چه این نه ـ

 نفربسته ده یه کثیفه واالاینجاخیلی نمیدونم ـ من

 کن اِس ،آدرس اوکی ـ

 بیا زودی باشه ـ

 بیارم؟ روهم پریفام چشم:میخنده

 بگوحتماًبیاد آره:میخندم

 خدافظ باشه ـ

 به شپنجر وکه اتاق ازبزرگترین یکی میکنم اتاقانگاه همه به میکنم روقطع گوشی

 .. وجورکنم جمع اینجاروبایدباپریفام میکنم روانتخاب بازمیشه حیاط سمت

 جونشون خواهربرادری چه اونم خواهربرادرن وپرسام پریفام میذارم کیفموروصندلی

 که خواهربرادرگلین یه سالشه19وپرسام سالشه22پریفام درمیره هم برای

 ....هستنـ دیوارمنم دیواربه نگوهمسایه

 راه راست راست رودیوارخونم داشت نمیره رویادم ودیدم پرسام که روزاول وقت 

 فرارمیکنم دارم هیچی:خندیدوگفت چیکارمیکنی پرسیدم ازش وقتی میرفت
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 وضعی یه میکردتافرارکنه کمک پرسام به داشت دیدم موقع همون روهم پریفام

 .... نگونپرس بودکه

 هبرگ که مامانش روکاغذای نبوده حواسش پرسام گفت پریفام رفت پرسام وقتی

 ...فرارمیکنه داره االن اونم نشسته هابوده ازبچه سری یه امتحانی

 .... دارن وگیرایی جذاب هردوچهره 

 .... بازمیکنم سختی دروبه میام ازفکربیرون درزدن باصدای

 ....کن بپرکمکش پریفام بازکن دروکامل:میده تکون دستی برام ماشین ازپشت پرسام

 همیش واردحیاط تاماشین سه ودروتاآخربازمیکنیم درومیگیره دیگه سمت پریفام

 ...بزغاله سالم:ایسته می کنارم میکردپریفام کرم داشت آهنگاشون صدای

 ....عوضی خودتی بزغاله:میکنم نگاش

 اجوجهت کنن حمالی ایناحاضرن:میگه وپرسام ایستن می جلوم صف پسرابه میخنده

 ....بیاد گیرشون

 واقعاًتمیزبشه اگه البته هرنفرمیدم به مخلفات باتموم دوتاپرس نفری:میخندم

 ....چشم:میگن محکم همه

 ...میشم پچاشون پچ متوجه میان راه سرم پشت میخندم

 داره جیگری همسایه چه گورشده گوربه پرسام این:میگه پسری

 .... هست که نگوپولدارم:پسردیگه

 لیو جیگرم من که میگیدنظرلطفتونونه چی شنیدم درضمن:میخندموبلندمیگم

 ...کوچیکترید ازمن سال شماهاپنج

 ...تیزی اومدخیلی خوشم آفرین:میخنده یکیشون میکنم نگاه بهشون
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 بریخ کباب ازجوجه وگرنه ایناباشه به حواست امین:میگه پریفام میدم تکون سری

 ...نیستا

 شدرس خیلی کارکنه خودم تاپیش بیارمش میخوام خونده داخلی دیزاین هم پریفام

 .اینهوخر میخونه بورسیه برای داره خوبه

 ...کندی دل کتاب ازاون عجب چه ـ من

 ...میبینم معادله توروهم خدااالن به:میخنده

 ....دیه دردنکنه دستت:میخندم

 خوبه؟ دفترمدیرت برای اتاق این پریفام:میشیم برداشتم من که وارداتاقی

 ...داره پنجره هم بزرگه هم عالیه:میخوره چرخی

 فهمیدی؟ کارکنی پیشم بایدبیای توهم ـ من

 بهترازتو؟ کی باشه:میده تکون سری

 ...بیام بخرم ولگن لُنگ برم من آرام:تواتاق میپره پرسام

 ...میکنم حساب هابعداًباهات نره یادت طی:میخندم

 پولداری بابافهمیدم:میگه پریفام

 کنم شونسیر بزارازاآلن پریفام:میکنم نگاه نشستن روپله که پسرای به میره پرسام

 چیه؟ نظرت

 چی؟ یعنی:میخنده

 میای؟ بامن بریزم توشکماشون چیزی یه ـ

 آره ـ پریفام
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 همه به نحواستو زودبرمیگردم پسرامن:پسرامیگم وروبه برمیدارم پولم سوئیچوباکیف

 ..باشه چی

 اجازه؟ خانوم:دستشوباالمیاره پسری

 باشه؟ بهش حواسمون که داره چی اینجامگه خانوم:میگه واون میخندم

 ...میگذرم وازکنارشون میدم تکون سری

 بدید ای خامه کیلوشیرینی5آقا:میشم فروشی شیرینی واردمغازه

 خبره؟ چه ـ پریفام

 توچیکارداری؟ ـ من

 بره پایین بگیرتاازگلوشون هم ابمیوه:میخنده

 چندنفرن؟ ـ من

 یسیع عمادپنجم یاشارچهارم کامبیزسوم سانیاردوم اول:انگشتاشوباالمیاره پریفام

 ...حمیدوسعید شیشم

 ..هستن نفری18 یه بگم فرضی ولی شدم خسته:میده دهنشوقورت آب

 ..نفر10 گفتم خوبه ـ من

 ...میکنن هرکاری شکم واالاونابرای:میخنده

 رفبارمص یه لیوان معدنی آب بزرگم تابطری بدیدسه پاکتی تاآبمیوه20آقا:میخندم

 ...لطفاًبزارید

 ..بخر کاکائوهم من برای ـ پریفام

 ... چشم ـ من

 .... برمیدارم کاکائوکراملی بسته یه
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 پاچه مکسیا ولبخندمیزنم افته می زارشون های قیافه به نگام

 ...میکنم کباب جوجه فدای تومیسپرم خودموبه خدای:هاشوتازانوباالمیزنه

 ...بکنی کوه میخوای مگه:میزنه گردنی پس یه پرسام

 ...وردکرده کوه واالاین:میخنده

 ...سیرکردی که ایناروهم شکم بدوبریم:کشه دستمومی پریفام

 شالوو تاباالزانوشوباالمیده تونیک وآستینای درمیاره مانتوشوازتنش دراتاقومیبنده

 ...بدودیگه:میزنه گره ازپشت

 تاب موهام بین روهم شال تاآرنجمه آستیناش تاباالزانوکه تونیک یه مانتومودرمیارم

 ...ممیخون نامفهومی چیزای یه زیرلب افتم دیوارمی جون وبه وبرمیدارم دستمال میدم

 میگی؟ برام درموردخودت آرام ـ پریفام

 بدونی؟ میخوای چی ـ من

 داشتی؟ دوست کسی هرچی ـ پریفام

 شدم عاشقم من آره:میگم ومن دردمیگیره قلبم حساسم نقطه به میزنه

 دروغ؟:میکنه نگام

 شدم عاشق من نه:میخندم

 خوبیه؟ حس بشم عاشق دارم دوست خیلی ـ

 ...نباشه جدایی بعدش اگه ولی آره ـ من

 جدایی؟:قرارمیگیره کنارم

 ... جداشدیم ازهم منوطوفان ـ

 چی؟ یعنی ـ
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 ...دادیم روترجیح تنهایی هردومون اینکه یعنی ـ

 داری؟ دوسش میدونه ـ

 ... جداشدیم ولی عاشقیم که کردیم اعتراف هم مابه آره ـ

 میگی؟ توچی ولی جدانمیشه ازمعشوقش وقت هیچ عاشق چیه؟یه دلیلش ـ

 گذاشته تنهام چراطوفان نمیدونم من طوالنیه خیلی من زندگی داستان ـ من

 دردمیگیره؟ قلبت گیتارمیزنی چراتووقتی:میکنه نگاه چشام به

 همش گیتارویادگرفتم خاطرش به من خوندورفت روزبرام اخرین چون:چشامومیبندم

 خاطره من واردمیشه بهم قلبی حمله افتم می تایادش اخرتوذهنمه روزای

 میکردم وجودشوحس که توهرجایی توکافه توکلبه جاگذاشتم هاشوتوعمارت

 ....بعدرفتنشـ ولی باشم خودم مواظب گفت من به جاگذاشتم

 فکرکنم زیادبهش اومدنمیتونم پیش مشکل قلبم برای

 ...رومیخورمـ وقرصم درکیفموبازمیکنم کشم می سنگین نفسی

 ....انداختمتـ یادش ببخشیدکه:میکنه نگام باغم پریفام

 ...افتمـ می یادش توتنهایی مخود من نندازی یادم اگرتوهم:لبخندمیزنم

 ...برسی بهش امیدوارم:دستامومیگیره

 ولی همین کنم آغوششوحس فقط شده که بارم اخرین برای میخوام فقط من ـ من

 ....فرومیرم خاطراتش توآغوش همش من

 خوب تاقلبت بیوفتی یادش نمیذارم پیشتم بعدهمش به ازاین فکرنکن زیادبهش ـ

 ....بشه

 ..لبخندمیزنمـ
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 ...اَمـ زنده خاطرات باهمین من میدونی توچی

 ...میکشمـ نفس باهمینا

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

 ریفامپرساموپ به نگام شبوروزندارم میمونم توشرکت که هفتس یه چشاموبازمیکنم

 .... افته می

 روزهمه سه برددرعرض کامپیوتراخوابمون کردن سروصل دیشب خوابن هردوغرق

 ...شد درست چی

 ریزدادم باقلموطرحای وتوشون کردم آبی وصورتی مدیریت اتاق

 ... لپتامومیبندم شده جذاب خیلی اتاقم که

 رواعصابمه زنگ صدای پوشم مانتومومی

 کجایید؟ خانوم سالم:میگه مردباااخم دروبازمیکنم میرم تندتندراه

 امرتون؟ اینجام سالم علیک ـ من

 ..تابلورواوردم:میشه اشاره نیسان پشت به

 ...دیروزمنتظربودم من ـ من

 ...شد ببخشیدامرزوآماده ـ

 ...میکنم حلش بیابروتومن آرام:اومد پرسام صدای

 علیکم سالم:میکنم نگاش

 ...میکنم تابلورونصب باهاش خودم من توبروداخل سالم:میخنده



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

288 

 

 یلیخ صورتی سفیدوکاغذدیواری پارکتای کف میشم وواردساختمون میدم تکون سری

 شمعدونی گالی گلدون اویزونه دیگه وچیزای هامنظره تابلوی روشون که روشن

 ....میزنه چشمک بهم یوسف وحسن

 بخیر صبح:میکنه توجهموجلب پریفام ی خنده صدای که برگاشونومیبوسم

 میخندی؟ چی خیربه به توهم صبح سالم:میکنم نگام کردش پف چشای به

 ....گال به نسبت عشقت به:میخنده

 بهش یانرژ بکشی دست گلی روبرگ باعشق وقتی میگن:میرم وسمتش لبخندمیزنم

 ..بیشترمیشه رشدشون بزاری براشون شادکه آهنگ تازه واردکردی

 ....ببرم کاروپیش این روگالم باشه یادم ـ

 ...بخوریم یابخریم خونه بریم صبحونه:کنارمیزنمش

 ..نهخو ناهاربریم جابخوریم بخرهمین میشه اینجاتموم امروزدیگه ـ پریفام

 ...جام همین ناهارم که من ـ من

 ....میمونم پیشت منم پس ـ

 ....بزن اچارتبلیغات روبرگه بعدبرام کن توبرواستراحت نه ـ من

 ... باشه ـ پریفام

 گذاشتی دیگه اسم چرایه تابلویی عجب شدنمیدونی تموم:میشه وارداتاق پرسام

 یدکن اینجاییدمراعات وقتی شماهاهم چیه فامیلیمواسمم که بدونن نمیخوام ـ من

 واچراخوب؟:باالمیندازه ابرویی پرسام

 آرازشته؟ آیسادل مگه جوری همین ـ

 دخترموآیسابزارم اسم گرفتم تصمیم خوشگله هم خیلی ـ پریفام
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 ...بیادتابچش حاالبزارخرش ـ من

 ....بهداد پرسام میذاشتی:میگه میخندوپرسام

 چی؟ دیگه!!! آناناس ـ من

 ...پارومیکردمـ برات پول ومن توخونت تومیشستی بده مگه:میخنده

 شممی مدیرش خودم شرکتودستوپاکردم این خودم من بکشی تونمیخوادزحمت ـ من

 بخواد دلتم خیلی:میکنه نازک چشمی پشت

 نمیخواددیگه دلم ـ من

 میارم توکم زبون جلوی همیشه واالمن ـ پریفام

 یکنمم اخمی میاره کم میگفت جوابموبده نمیتونه میگفت که افتم می طوفان یادحرف

 خوبی؟:میگه وپریفام میشینم وسرجام

 ....کنیم بگیرکوفت چندتاخرتوپرت برویه پرسام آره ـ من

 ..باپنیرکره بربری آلبالویانون مربای سنگک نون میخوری چی چشم ـ پرسام

 ...بگیر خواستی هرزهرماری:میرم بهش ای غره چشم

 میخوری؟ زهر،مارم:میکنه درازی زبون وبرام میخنده

 ....بروگمشو:درمیارم کفشموازپام

 آیساجووووووووووووووون خدافظ:میره وازدربیرون میخنده

 اوردی؟ گیرش ضعیف بشه داداشم فدای:میگه وپریفام لبخندمیزنم

 ..کنی تاتوشروع رفت شداون خوب:میرم بهش ای غره چشم

 ....کنم درست چایی برم:میفرسته بوس یه برام
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 ختیهباهربدب قبلیموبندازم میخوادخط دلم درمیارم گوشیموازجیبم میدم تکون سری

 ..... میکشمشـ بیرون کیفم ازبین

 ...میاد پیام سرهم پشت فرتوفرت کارتومیندازم تاسیم

 کجایی؟ بشم قربونت آرامی؟من:ازفادیاس اولوبازمیکنم پیام

 ...میکنم دق دارم توروخدابگوکجایی آرام:بعدیش پیام

 ..... نیست فادیاخوب حال روکناربزاری بازی بچه میشه خانوم آرام:ازمهیاره بعدی پیام

 جاییک کجایی؟بگوالمصب آرام:روبازمیکنم ازفریاله که بعدی پیام میشم نگرانش

 ....برگردخونه نکردی مرگ ودق تاههمون

 زنگ گوشیم موقع همون روندادادخندیدم داشتم پاسخ بی چندتماس هم بعدی

  بیاخونه االن همین آرام:شدم مواجه بادادش که خوردمهیاربودجوابشودادم

 ... خوبم پسرعمه سالم:سردگفتم خیلی

 برگردخونه آدم بچه مثل آرام:میگه کرده زورکنترلش به میدونم که باصدایی

 جوره؟ فادیاچه حال ـ من

 نده حرصم آرام ـ مهیار

 روزخوش فادیاباشه به حواست برگردم که نمیبینم هم نیازی خوبم مهیارمن ـ من

  میرم بیرون ازاتاقم پریفام باصدای میکنم خاموش بعدگوشیروکُلُهُم

 داری؟ کاری ـ من

 پرمیشه االن این روبده چایی اون دستت قربون ـ پریفام

 میخندیدی؟ چی به:میگه واون میدم بهش رواززکابینت چایی
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 صمیمه دوست که زنش میخوردحال حرص داشت که پسرعمم زدم زنگ هیچی ـ من

 خونه برگردم گفت دادزدوالبته بودسرمن نگرانش بده

 شدی؟ چی:گفتم کردکه نگام ومصوت ساکت پریفام

 فرارکردی؟ توازخونه ـ

 اومدم خاطرهمین به کنم عمارتوتحمل باباهانمیتونستم نه: میزنم ای خنده تک

 کجام نگفتم هم کسی به جداشم طوفان شیرازتاازخاطرات

 ای تودیوونه ـ

 .....نظرلطفتهـ ـ

 ...ها میشه چپ االن بشم چشات فدای:لبخندمیزنم که میره بهم ای غره چشم

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

 ...خانوم:خودشوجلومیکشه کمی چهره خوش والبته پوش وشیک پسرجوون

 آراهستم آیسادل ـ من

 میکشه قدرطول چه شمابسپرم روبه دوبلکس خونه یه میخوام آرامن دل خانوم مردـ

 ...اینجااومدم به قائمی آقای خاطرمعرفی به فقط من بشه؟ تاآماده

 بایدخونروببینم:میدم تکیه صندلیم به کردم زورش انگارمن غدنمیومدی مردک

 میاید؟ باخودم ـ

 اآلن؟ ـ

 وقت من ولی شده سپرده من به خونه این برگزاربشه قراره بعدعروسی هفته بله ـ

 ....میخوام وازشماکمک بکشم روش به دستی نمیکنم
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 تونروزتحویل... سه دراَرض میدم قول ولی خونروندیدم بااینکه:میکنم نگاه توچشاش

 ...بدم

 مطمئنید؟ ـ

 ...کشه می قدرطول چه بدونم که اونقدرقهارم کارکنم میخوام من ـ

 قدرمیشه؟ چه ـ

 اگه البته میگیرم پول بعدکارم:میگم ومن میکشه رخم چکشوبه بعددسته

 ..موردپسندباشه

 ....بیاید بامن االن پس:ایسته می

 ....میام االن شمابفرماییدمن:کیفموبرمیدارم

 چی همه به حواست روببنم خونه این برم من پری:میشم پریفام وارداتاق میره اون

 باشه

 باشه:میزنه چشمکی

 کاربره؟ به تودیزاین رنگی چه میخواین:میشم سوارماشینش

 میخوام داره دوست روخیلی سبزروشن رنگ  عروس:میذاره دستاشوروفرمون

 ..نیدک میدونیددرستش صالح شماهرجورخودتون ولی بشه استفاده رنگ بیشترازاین

 هستید؟ چی آقای:میدم تکون سری

 ...ساالری:میکنه نگام

 دارید؟ نسبتی رضاساالری شماباآقای:باالمیره ابروم یه

 پدرمه بله:میپرسه باتعجب

 اهان ـ من
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 پسردُردونشه این پس

 چطورمگه؟ ـ

 ...خریدم وازایشون کارمیکنم توش من شرکتی این چون ـ من

 ....باشه دخترخریدارش یه نمیدونستم ولی میخوادبفروشه میدونستم ـ

 ..میاد بدم چراازش نمیدونم نمیادیعنی خوشم زیادازش نمیزنم حرفی

 ...بفرمایید:میکنه ایست دوبلکس خودش قول به خونه جلوی

 دوبلکسه؟ خونه مطمئنیداین:میشم پیاده ازماشینش

 میگید؟ دوبلکس ای خونه چه شمابه بپرسم میشه:میکنه نگام

 .... نیست اصالًدوبلکس خونه این ـ من

 ...دوبلکسه خونه این دارم من که نظری طبق ـ

 میگید؟ چی طبق بپرسم میشه ـ

 ...دیزاینرم هم خودم والبته سازیم ساختمون مهندس من اینکه طبق ـ

 .... نیستـ دوبلکس خونه این اینکه به اعتقاددارم چون نمیزنم حرفی

 ....بفرمایید:دروبازمیکنه

 ...میاره وجه وبه وآدم رنگارنگه پرازگالی طولودرازکه حیاط یه میشم واردخونه

 ...زیباست خیلی حیاطش ـ من

 کنه میخوادازدواج که برادرشه برای اینجاهم گلوگیاهه عاشق مادرم:میکنه نگام

 ...کرده خالی روش هنرداشته وهرچی

 ...خوبه خیلی پدرتون اخالقه ـ من
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 .... لبخندمیزنه

 خواممی سرمیزنم بهتون ولی اینجاکارنمیکنم خودم بااینکه:بازمیکنه آرومی دروبه

 ...کنید روسفیدم داییم جلوی

 میکنم زیادی تالش براش پس بودم کارم عاشق همیشه من:میزنم لبخندکجی

 جهزیشونوگرفتن؟ خانوم عروس:میگذرم بعدازکنارش

 جهدرنتی میخوادزنداییموسوپرایزکنه میخوادبخره خودش گفته داییم نه ـ ساالری

 ....باشه بادیواراداشته میخوادتمایزقشنگی جوری یه هم خونه وسایل

 داره؟ رودوست رنگی چه داییتون ـ من

 ...آبی فکرکنم اووووم ـ

  خوبه ـ

 هستن هم ایناوابسته جورایی یه نقصه بی هم دکوراسیون خداروشکرکارطراحی

 ...نداره ضرری ویادگرفتنش

 هم ای سررشته چون نظربدم درموردخریدلوازمشون من نداره اشکالی ـ من

 ....دارم دکوراسیون توطراحی

 ....باشه داشته ایرادی فکرنمیکنم نه:باالمیاره سرشوازتوگوشیش

 ...هست دوتااتاق خونروباالمیرم های پله مبهمه برام دلیلش که لبخندمیزنه ویه

 ...میکنم کاریش یه هم یکی اون باشه دونفره بایدتخت توش یکیش

 رگوشموکنا روبلندگومیذارمش میکنم نگاه شماره به پیچه می توخونه گوشیم صدای

 ...الوبگوپرسام:میذارم

 خوبه پریفامم خوبم خوبی؟منم خوشگله خانوم سالم ـ پرسام
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 بگی؟ پرت چرتو زدی باززنگ چته ـ من

 بود شده تنگ برات دلم گالبی نه:میخنده

 میخوره بهم زدنت جورحرف ازاین حالم کن دهنتوجمع:لبخندمیزنم

 بایدمداراکنی بشم قربونت:میخنده

 کنم قطع کارنداری پرسام:میشم کفری

 حافظیه بریم بیای امشب میشه اومده خوششون هاازت منوبچه:میخنده

 فکرنکنم:وایمیستم سرجام

 چرا؟ ـ

 ...ندارم دوستی همه به عالقه چون ـ

 .... پرسی همه اون آرام:میخنده

 ....نمیام من چی حاالکه:میشینه لبم گوشه لبخندی

 ...کنم قدرالتماست چه گمشوبیادیگه توروحت سگ ـ پرسام

 ..نمیام یعنی نمیام میگم خدامن به رومخی پرسام وای:میرم هاروپایین پله

 خدافظ قهرم باهات ـ پرسام

 ...رومیبینم ساالری روبروم که میکنم روقطع وگوشی پوزخندمیزنم

 داریدگوشیتونورواسپیکربذارید؟ عادت:میگه واون میندازم نگاهی آشپزخونه به

 چطورمگه؟:میکنم صورتم چاشنی اخمی

 میگید؟ شماچی بشنوه اتفاقی نمیگیدیکی ـ

 نبود خاصی حرف نیست مهم ـ
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 برید حافظیه به پیشنهادمیکنم بهتون ـ

 تنهاباشم میدم ترجیح ندارم دوست ـ

 چرا؟ ـ

 چرا؟ چی ـ

 دارید؟ رودوست چراتنهایی ـ

 بدم توضیح غریبه به که نمیبینم دلیلی ـ

 تهکنیدالب استفاده هاش اززیبایی زیباست شیرازخیلی:میزنه کمرش دستشوبه

 درکناردوستان

 ... میرم بخوادخودم دلم هروقت ـ من

 ....هستید لجوجی آدم معلومه ـ

 ...هستید فضولی آدم شماهم معلومه:میکنم نگاش کجکی

 ...هستی درازم زبون:میزنه ای خنده تک

 ...بشناسه بایدفردمتقابلشوهم آدم شماپروئم دقیقاًمثل ـ

 ... برمیگردم خودم:درخونروبازمیکنم

 باشه؟ خوب تنهابرگشتن شب8 تساع فکرنمیکنم:افته می راه سرم پشت

 ...باشه بعضیامربوط به فکرنمیکنم منم:میخورم چرخی

 بگم؟ چیزی یه میخواستم:لبخندمیزنه کجکی

 بگیدمیشنوم؟:ایستم می جلوش سینه به دست
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 ننک نگاه توچشام ازاینکه دیگه میکنم نگاش زل زل ومنم میندازه نگاهشوتوچشام

 ... طرفوبفهمم ضعف میتونم نمیادبلکه بدم

 ...حرفتونوبزنید ـ من

 کارکنم؟ کنارشماتوشرکت کوتاهی مدتی برای من میشه ـ

 ... کارکنه مردکنارم یه که نمیبنم دلیلی نه:میخورم چرخی

 چرا؟ ـ

 ..بیزارم کنارخودم مخالف اصوالًازوجودجنس چون ـ

 چرا؟ ـ

 کارکنی؟ توشکرتم چرامیخوای:درحیاطوبازمیکنم میکنم نگاش عصبی

 ...میارم نامه نیازباشه اگه شمااجراکنم روشرکت نامم پایان میخوام چون ـ

 من؟ چراشرکت شرکت همه این ولی میگی چی میفهمم ـ من

 چرانع؟ ـ

 ..نده جواب سوالموباسوال ـ

 ...بدم توضیح بیایدتامن بامن میشه ـ

 سپ کارکنی توشرکتم نمیخوام وقتی نع که معلومه:جامیکنم جابه کیفموروشونم

 ....نمیخوام هم توضیحی

 میزنی؟ حرف اینجوری بابزرگترت توهمیشه ـ

 ..بزنه جورحرف چه طرفم داره بستگی ـ

 ...نیازدارم کمکتون به من نکن آرالج دل خانوم:ایسته می ماشینش جلوی
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 ...ندارم من ولی ـ من

 ...کنید استفاده میدونم من که شمامیتونیدازچیزایی ـ

 ...خدافظ نمیبینم نیازی ـ من

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

 ...ها باشه هامون مشتری به چشت نیبنم پریفام:میخندم

 آرام؟ ولی نیست هم ای تحفه همچین حاالخوبه ایش:میزنه ورودیوارعالمت میخنده

 ..ملوسه خیلی:میگه اون میکنم نگاش

 ...نگفتم پرسام به اگه پروشدی خیلی:میخندم کجکی

 میخوایدبگید من روبه چی:میکنه غافلگیرمون پرسام صدای

 .............. پریفام اینکه ـ من

 ...داداشی هیچی:جلودهنمومیگیره کثیفش بادستای پریفام

 زیرگوشم پریفام افته می ساالری قدوقواره به ونگام بازمیشه درخونه میخندم

 ....دار ومارک باهسته هلوبپرتوگلواونم جونم:میگه

 هکاریم امروزروزاول میکنم خشکوخالی سالم میده دست باساالری پرسام میخندم

 ... میکنه غلتی اینجاچه این

 پریفام؟ ـ من

 هوم؟ ـ پریفام

 میادسمتت داره هلوتون ـ

 اهم اهم.....آرا:میگه وپرسام ریزمیخندم من که میکنه ونگاش برمیگرده ضایع خیلی

 ...آیسابیا
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 ریجو چه فهمونمدوتاب این به تابیام میکنه نگام وساالری میرم بهش ای غره چشم

 ....کشیده آغوش منوبه مرگ کنن صدام

 ....بیا خودت توکارداری ـ من

 چیه؟ اسمش آرام:میگه میادوآروم باخنده

 چی؟ اسم ـ

 من؟ اسم ـ

 ...بزن حرف آدم دردمثل ـ

 ....ساالرومیگم بستنی اسم ـ

 ...شوبپرس عیاق باهاش خودت بدوم چه:میخندم

 .....ازکمکت ممنونم:میخنده

 ....نکنـ وپرت بروحواسم حاالهم نداشت قابلی:میزنم چشمکی

 تنیس خبری ازگوشی حافظیه نیای امشب اگه آرام:میده وگوشیمونشونم میخنده

 توچیکارمیکنه؟ دست این درضمن میکنه شک نگوآرام هی:درازمیکنم دست

 ...دادمـ پرسام وبه قاپیدم من:میگه وپریفام میخنده

 تنابرامآ مجسمه مثل میکنم اخم که میکنه بالبخندنگام ساالری میکنم نگاش حرصی

 ...گرفته ژس

 ...بگوبده پری ـ من

 ...بگونمیدم پری ـ پرسام

 ...دارم توش شخصی چیزای من نکن اذیت پرسام ـ من
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 .... خارجکی اونم هیاهوی آرامش رمزشم تازه:میخنده

 توازکجافهمیدی؟ شی ذلیل ـ من

 نگاه گردنبندت به رمزومیزنی هروقت کردم دقت چنددفعه که جایی ازاون:میخنده

 ...میکنی

 ...توروخدابدش کردی دیوونم ـ من

 کیه؟ پسرخوشگله بیشعوراین:رمزومیزنه

 یاطوفان یامهیار مطمئنم

 ...بیام عمراًحافظیه ندتش اگه پریفام ـ من

 قدرم چه جونم دستشی بغل توهم کیه عکس حاالاین تقصیرم بی من:میخنده

 ...خوشگله

 ....نکن نگاه شخصیم عکسای به پریفام ـ من

 ...پسرخوشگل بایه دخترخوکشل یه باش داشته یکی این پری ـ پرسام

 ...گمشوبده نده حرصم پرسام:سمتش میدوئم

 کیه؟ بگواین اول نوموخوام:میخنده

 نگفتیا:میده نشونش وبهم میکنه بعدگوشیروبرعکس

 توچه؟ به:میکنم نگاه وطوفان خودم عکس به

 گوشیشوبدی؟ میشه پرسام:میکنه نگام میکنم خواهش ازپریفام باچشام

 چرا؟:میکنه نگاه پریفام به باتعجب پرسام

 ...دردبگیره قلبش نمیخوام چون ـ پریفام
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 شادادم خاطرپری به بفرمافقط:میده گوشیرودستم پرسام میزنم جونی لبخندکم

 کیه؟ پسره بگواین:ایسته می بعدکنارم

 شناسیش؟ می طوفان ـ من

 توچیه؟ به ربطش ولی نه که معلومه ـ

 .میدم توضیح بعداًبهت ـ پریفام

 باشما گفته حافظیه میای باپری شب:ومیگه لبخندمیزنه پرسام

  باشه ـ من

 ....خوشگله جونتونم طوفان راستی:میخنده سرخوش

 حاالاسمش بردی ساالری آبروموجلوی که پرسام شی ذلیل آی میشم کارم مشغول

 ...میره رومخم ساالری میگم همش چیه

 داده اس منوپرسام ـ پریفام

 چیکارکنم؟ میگی ـ من

 سامینِ پسره اسم:میخنده

 ...فکرمیکردم اسمش به داشتم االن همین میگی إراس ـ من

 که ازروستاهاست یکی اسم ولی نداره خاصی معنی کردم سرچ تونت االن:میخنده

 ...باشه همدان شایداهل همدانه نزدیک

 کنا ولش ـ من

 آرام فقط اسم مزخرفی اسم چه سامین کارمیکنم دورمیشموخودموغرق بعدازش

  وطوفان

************** 
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 قدرمیشه؟ چه:میکشه رخم بیرختشوبه چک دست این بازم

 باشه خوب قیمت این فکرکنم:رومینوسیم متعادلی وقیمت ومیگیرم چک دست

 چرااینقدرکم؟:میکنه نگاه قیمت به

 میگم من چون ـ من

 کنیدمن حساب بهدادوباایشون خانوم بریدپیش:میگذرم بعدازکنارش

 ...حسابدارنیستم

 ....آراصبرکنید دل خانوم ـ ساالری

 ادرموردشوشم بازپیشنهادموتکرارکنم من میشه:میگه واون برنمیگردم ولی ایستم می

 فکرکنید؟

 ...نعه جوابم چون نه:میکنم نگاش باحرص

 اکیداًبهش سنش که ساله27پسر یه سیریشیه عجب ومیبندمودر میشم بعدوارداتاقم

 ....نمیخوره

 ..... وَرمیرم کوچولوباگوشیم یه

 بگم؟ چی یه آرام:میشه بالبخندداخل وپریفام درمیخوره به ای تقه

 چی؟ ـ من

 ماکارکنه؟ پیش سامین میشه ـ پریفام

 نه:میکنم تیزنگاش

 چراخوب؟ ـ

 ساالری سامین کی اونم کارکنه توشرکتم مردی ندارم دوست چون ـ

 خاطرمن به:میخنده
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 ... کرده روزاکمکم تواین خیلی میکنم نگاش

 ...بده ازاتاقاروبهش یکی بازشه دفترم به پاش نمیخوام ولی قبوله ـ من

 میاد؟ بدت چراازش ـ

 ...نمیاد خوشم نمیادازش بدم ازش ـ

 ... میکنه فرقی چه ـ

 .. برودیگه ـ

 ..عاشقتم آرام:میفرسته بوس یه وبرام میخنده

 ...میدونم:میدم تکون سری

 بفرمایید بله:برمیدارم خودشومیکشه داره دفترکه تلفن

 کارداشتم شرکت بامدیریت ـ

 آراهستم بفرماییدآیسادل ـ

 هستم ساالری دخترم سالم ـ

 خوبید؟ ساالری آقای سالم ـ

 ...تشکرکنم کارت بابت ازت زدم زنگ دخترم ممنونم ـ

 ...دادم وظیفموانجام من میکنم خواهش ـ

 ..دکوراسیون طرح هم دیزاینت هم عالیه واقعاًکارت ـ

 ... ممنونم ـ

 کردی؟ قبول همکاری روبرای سامین پسرم ببینم میخواستم دخترم خوب ـ

 .. بله ـ
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 ... دخترم ممنونم ـ

 ..میکنم خواهش ـ

 دخترم؟ نداری کاری ـ

 خیرخدافظ ـ

 خدافظ ممنون بازم ـ

 سالم:میشه داخل وسامین میخوره ای درتقه به میکنم گوشیروقطع

 ...کرده سالم پیش چنددقه همین که خنگ آدم این به لبخندمیزنم

 میکنید؟ دوبارسالم شماهمیشه ـ من

 ...بعضیابله به:میخنده

 ...رفتوآمدکنید زیادتواتاقم نمیخوام گفتم پریفام به فکرکنم ـ

 ...تشکرکنم میخواستم:میشینه بنفش مخمل رومبالی روبروم

 بفرمایید نیست نیازی ـ من

 آراخانوم؟ دل ـ

 بله؟:میدوزم وبهش سردم نگاه

 متنفرید؟ شماازمن ـ

 چطورمگه؟ نه:میدم سرتکون باخنده

 بدرفتارمیکنید خیلی ـ

 سالتونه؟27شما ـ

 بله:میکنه نگام باریزبینی
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 بکشید بدرفتارمیکنیدخجالت خیلی چی درنیاریدیعنی بازی بچه پس ـ

 ..بیاد بدش ازمن کسی ندارم دوست من:میخنده

 ...میادحاالبفرمایید خوشم میادنه ازشمابدم نه من محترم آقای:میکنم اخمی

 ....سامینارفتارمیکنید خواهرم مثل درست:میخنده

 کنم؟ اخراجتون چیه نظرتون:میکنم قالب دستاموتوهم

 ... نیستم موافق:میخنده

 ...بفرمایید پس ـ

 چیه؟ اصلیتون اسم:میشه ورومیزخم ایسته می

 چی؟ یعنی:میکنم اخمی

 آرامه؟ اسمتون صدامیکنن شماروآرام وپریفام چندبارپرسام که فهمیدم من ـ

 شماچه؟ به ـ من

 کنید؟ میخوایدچیروثابت سامینامغروریدوالبته مثل بازم:میخنده

 هدرندید روباحرفاتون کنیدوقتم لطف ساالری سامین آقای:میکنم پووفی

 شم مشغول دادیدتوشرکتون اجازه که ممنونم درکل:درمیره سمت به

 سالمت به ـ

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

 یه؟حافظ بریم امشب پری:ومیگم درمیارم زمستونیموازتنم پالتوی وکوفته خسته

  نرفتم میشه چندماهی یه بریم آره:میخنده

 بری؟ میخوای شدی بورسیه شنیدم ـ من
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 دیگه میدم کارموازدست ولی برم دارم دوست خیلی:میده تکون سری

 توخانوادمونمیبینم

 پریاجون سالم:ایستم می احترامش به ومن میشه وارداتاق مادرش

 کردی؟ خوشگل خوبی؟چه جان آرام سالم:لبخندمیزنه

 بودم؟ زشت تااالن واه واه ـ من

  زیبایی توهمیشه نه:بوسه گونمومی میندازه دستشودورگردنم

 نشده؟ تعطیل هاتون مدرسه:لبخندمیزنم

 ....روزبریمـ فعالًمابایدتاآخرین ـ

 میرید؟29تا یعنی اسفنده25امروز ـ

 ....دیگهـ آره ـ

 کارمیکنن؟ خوب برات من های خوبه؟دوتاپری توکارت:میشینه کنارم رومبل

 ....نگونپرسـ که شیطونیه یه پرسام ولی بیسته نمرش که پریفام:میخندم

 شفعالًشیطنت ولی شیطونه هم پریفام رفتارمیکنه رهام پدرش کپ پرسام:میخنده

 ....توخوابهـ

 ... عاشقتمـ پرَپَرجون:پریامیبوسه گونه پریفام

 ..دخترپریا پرپرچیه:پریامیخنده

 ...رَه رَه گفت بابانمیشه به ولی پرپروعشقس ـ پریفام

 ...علیکمـ جمیعاًسالمون:میشه واردپذیرایی هم پرسام میخندم

 ....میکننـ سالم همه
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 والبته کارمیکنن کنارم نفری10حدود کردم عیدبودکارکناروتعطیل نزدیک چون 

 ینمشـنمیب که خوشحالم خیلی من نباشه چشم جلوی میکنه سعی که بگم ازسامین

 ....نمیبینمـ توش چیزجذابی من ولی رفتارمیکنن خوبش ازاخالق هاخیلی بچه ولی 

 حافظیه؟ بریم امشب پرسام ـ پریفام

 ...سوئیچـ مامان فقط ندارم مشکلی که من:میکنه نگام پرسام

 ...ردَدَردودو بری شب که ماشینمونمیدم من داره ماشین آرام:میکنه من به پریانگاهی

 ...میدمـ ماشینموبهت من پرسام:میخندم

 ...نکنـ پروش إآرام ـ پریا

 ...کننـ بایدجوونی االن جوونای:لبخندمیزنم

 قومپُزدرمیکنه من برای چه میشه سالت25 تازه امسال حاالخوبه:میخنده پریفام

 هنوزخبری ولی میکنم تحمل طوفان وبدون دوسال دارم که میشه این مشغول ذهنم

 ......ندارمـ ازش

 ...بگید خواستیدبریدبهم هروقت خونه میرم من پری:پالتومومیپوشم

 ...بمون جان آرام نه ـ پریا

 سخست بذاربره مامانی:ومیگه نیست خوش حالم فهمه می میکنم نگاه پریفام به

 ...واینجاسرکن شام حداقل ـ پریا

 ...پیشش میرم من بخوریم شام خواستیم هروقت ـ پریفام

 برودخترم:پریالبخندمیزنه

 ... دارهـ هواسوزبدی میگذرم طولودرازشون وازحیاط پوشم هامومی پوتین
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 دهش پوشیده امتدادجدوالی وندارم رفتن خونه حس پالتوفرومیبرم دستاموتوجیب

 ....میندازمـ وسرپایین ومیگیرم ازبرف

 .... شدهـ تنگ براش خیلی دلم

 ......شدهـ ازسنگ دلم خبرنداره

 .....دیدیـ وغممومی بودی کاش

 ......بودیـ می مرحمم بودی کاش

 کجایی؟ هست معلوم طوفان

 ...کنمـ فراموش نمیتونم ولی دورم خاطراتم ازتموم بااینکه

 ....کردی رخنه تووجودم بدتوذهنم چه خوب چه کردم باتوزندگی من 

 ....میکنهـ نگام داره ماشینش به تکیه که بینم رومی وسامین سرباالمیارم

 امنگ فقط طوفان داشتم دوست زمانی یه من سرمیخوره اشکم میشه صورتم میخ 

 .... کنهـ

 چرانیستی؟ طوفان:میکنم وگردنبندولمس باالترمیام میذارم دستموروقلبم

 ......علیکـ:میگم من که میکنه بلندی سالم سامین

 خوبی؟:میگه واون میگذرم وازکنارش

 ...ندارمـ بحث حوصله نمیزنم حرفی

 ...بیوفتمـ یادش میخوام تنهاباشم میخوام 

 ....بزنمـ لبخندتلخ میخوام

 ....کنمـ گریه میخوام
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 .... بگم دادبزنم میخوام

 ....طوفــــان ازت متنفرم بگم

 ...گذاشتی تنهام که متنفرم

 ....ازت متنفرم

 خانوم؟ آرام بزنی حرف میخوای:قرارمیگیره کنارم سامین

 آرام؟:میکنم نگاش

 آیسا پس نه:لبخندمیزنه

 ....کنـ شرتوکم پس هامتنفرم باغریبه زدن ازحرف:میکنم اخم

 ....بزنهـ حرف اینجوری نیست خوب آدم ـ

 ...برو کن لطف ـ من

 آره؟ آرامه اسمت ـ

 توچیکارداری؟ ـ من

 چرااسمتوتغییردادی؟ ـ

 توچه؟ به ـ من

 ترمـااا بزرگ ازت خیرسرم:میخنده

 ....عقلهـ به قدنیست به بزرگی ـ من

 هیاهوروزبونت وآرامش من آرام کلمه بودهمش برده خوابت روزتودفترت اون:میخنده

 ...طوفانـ اسم به شخصی اسم میچرخیدوالبته

 چی؟ که خوب:میکنم اخم
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 آرامه؟ اسمت ـ

 آره ـ من

 قشنگه خیلی اسمت ـ

 ....میدونمـ ـ

 من آرام:کرد زمزمه زیرلب

 .... رومیگفتـ کلمه این طوفان لرزیدکپ قلبم

 گفتی؟ چی ـ من

 !هیچی:کرد نگام

 طوفانه تومثل من،صدای آرام میگفت بهم طوفان که بودم این عاشق همیشه من ـ

 واقعاً؟:باالمیره ابروش یه

 ازش دوسال که صدایی شنیدن باشی کنارم نداشتم دوست اینکه دلیل شایدیه آره ـ

 ....محروممـ

 داشتی؟ ودوست طوفان ـ

 ... دارمـ هنوزم ـ

 کجاست؟ نمیدونی ـ

 ....گذاشتـ تنهام تولدش شب نه ـ

 ...عاشقی که فهمیدم اول همون من:فرومیبره چرمش کت دستاشوتوجیب

 چرااینجااومدی؟:باالمیندازم ای شونه

 ...بدمـ پرسام ماشینوبه میخواستم رفت یادم آخ:ومیگه پیشونیش به میزنه



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

311 

 

  بزن زنگ بهش:ومیگم لبخندمیزنم

 ...میرهـ وباخوشحالی سوئیچومیگیره وپرسام میزنه زنگ پرسام به

 کنم صدات من بعدآرام به ازاین داری دوست ـ سامین

 باشه خوب فکرنمیکنم ـ

  تنهابودی که هروقت:میخنده

 خاصه بالبخندخیلی چهرت:میگه واون بندمیخندم نیم

 . ..میشهت خیانت طوفان به چون باشی صمیمی باهام ندارم دوست:میکنم نگاش

 آرام؟ ـ

 به امهپریف پروپاقرص ازخواستگارای یکی بزرگم پسرِدایی:میگه واون میکنم نگاش

 میکنه؟ قبولش بیادپری پریفام میخوادخواستگاری که فرداشب نظرت

 داری؟ دوسش سامین:فرومیرم توخودم

 نع:میگه تندی

 نگو دروغ:میخندم

 دارم بزرگ مشکل یه من آرام ـ

 مشکلی؟ چه:میشینم رونیمکت

 نامزدمه دخترعموم یاسمن ـ

 چی؟:میکنم نگاش باتعجب

 باشم داشته رودوست کسی نمیتونم من ـ

 واچرا؟ ـ
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 ....کنمـ اونوواردقلبم نمیتونم ومن منه عاشقه یاسمن چون ـ

 نداری؟ رودوست پری خداوکیلی سامین:میذارم گاه وروتکیه دستم

 ...باشمـ داشته دوسش نمیتونم:میندازه سرپایین

 نداری؟ دوسش نمیگی یاسمن چرابه:ومیگم میشم ناراحت

 ....کوروکرمیشی باشی که عاشق ـ

 ...میکشهـ رخت به شوهم تلخی موقع به ولی شیرینه عشق میگفت واقعاًراست

 چیکارکنی؟ میخوای ـ من

 !وَرآب اون میخوادبره پری شنیدم:میگیره نگاشوازم

 ...بره داره تصمیم کرده تالش شده بورسیه آره ـ من

 چیکارکنم؟ من بره اگه ـ

 ....زندگیتومیکنی آدم مثل هیچی:میخندم

 مین؟سا:ومیگم بینم تَرشدشومی چشای واضح

 .... میکنهـ خونه تودلم وغم آزادمیشه اشکش وقطره چشاشومیبنده

 بزنم؟ حرف باهاش میخوای ـ من

 ....نمیکنهـ رهام یاسمن که فایده چه بزنی حرف توباپری ـ سامین

 ...بزن حرف باهاش ای مردفهمیده پدرت ـ

 نمیتونم من آرام شدم دیگه یکی عاشق کارم وسط باباحاالکه بگم،بگم چی ـ

  مهعاشق که کسی درحق بزرگه خیانته یه این فکرکنم پری وبه باشم کناریاسمن

 ....میفهممتـ:میگزم لب
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 چیکارکنم؟ آرام ـ

 جوری یه خودش واون داری رودوست دیگه کسی که بگی خودیاسمن یابایدبه ـ

 ...نیست ای دیگه راه بگی بابات یابه بزنه نامزدیتونوبهم

 .....من آرام:میذاره دستاشوروسرش

 ...میگذرنـ ازجلوچشم فیلم هامثل صحنه وتموم میشه واردقلبم خنجری

 ...اعترافشــ 

 ...شاپـ کافی 

 ...چی همه چی همه عکساعمارت 

 شدی؟ چی:میگه باترس وسامین میکشم عمیق ونفسای میذارم دستموروقلبم

 ....میذارهـ تودهنم وقرصی وپیدامیکنه قرص وقوطی میکنه پالتوم توجیب دست

 ببخشید:ومیگم میشه درست نفسام

 حساسی؟ کلمه واقعاًاینقدررواین:میخنده

 ....نگوشـ لطفاًدیگه آره ـ

 .... پیداکنمـ طوفانوبرات میتونستم کاش:لبخندمیزنه

 ....ترمیشی سبک کنی اعتراف پریفام به اگه نظرم به سامین:لبخندمیزنم منم

 ببنده مگفتنا داشتن دوست به دل نمیخوام بشه وابستم نمیخوام نه:میده تکون سری

 که اینم نگران من بکشه عذاب پریفام نمیخوام نشه روشن باخودم تکلیفم که تاوقتی

 بپرسه ممتوخود میبینه تاوقتی نیست دیگه که اینم نگران ببینمش نمیتونم دیگه

 دمش وابستش وبعد ایناشدم بسته دلم من بیرون،آرام گرفته؟بیابریم دلت سامین
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 لیو بشم عاشق بتونم فکرنمیکردم هیچم پریفام بدون من آرام شدم وبعدعاشقش

 ..عشقش نه میدونه خودش منودوست که پریفامی اونم شدم

 ازکجامیدونی؟:لبخندمیزنم

 داره؟ منودوست هم پری چی؟یعنی:میگه باتعجب

 .... نمیدونمـ:باالمیندازم شونه

 میکنی؟ اذیت:میشه خالی بادش

 ......نهـ ـ

 .....دارهـ توروخدابگودوسم ـ

 کنن تالش پس نمیزنم پریفام شخصی درموردچیزای حرفی من سامین:میکنم اخم

 ...برو حاالهم

 میره؟ کی:ایسته می

  فروردینه15 برای بلیطش ـ من

 ...باشمـ کنارش تامن بازکنی شرکتوپنجم چرااینقدرزودمیشه ـ

 نمیاد پری:میخندم

 چرا؟ چی ـ

 ...بره وبادخترخالش خالش خونه اصفهان بره قراره چون ـ

 ... ببینمش لحظه یه برای فقط رفتنش قبل توروخداجورکن نه ـ

 بگم؟ چی برم نمیتونم:گفتم خاطرهمین به کنم اذیتش داشتم دوست

.. خونهـ نره داری نگهش میتونی حتی توبخوای نکن اذیت آرام:باعجزمیگه

 ...دخترخالشـ
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 ...کنمـ کاری ضعیف مایآد عمراًبرای نگومن جک:میخندم

 ضعیفم؟ من ـ

 میگی؟ چراچرت پس داری پریفامونگه نداری عرضه تووقتی ضعیفم من پس نه ـ

 خدافظ نیست مهم کن ولش:میگه باکالفگی

 شد؟ چش این که میمونم توبهت ومن ومیره

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

 ندروزیچ یه وخانوادش پریفام سررفته خیلی حوصلم ازعیدگذشته که میشه چندروزی

 گه یکنمم سرگرم واینترنت سرموباتلویزیون ندیدم وقته وخیلی سامین رفتن مسافرت

 هک دعامیکنم وهمش میرم عشاقیه محل به هم واونجا میرم حافظیه گیتارمیزنم گاهی

 دلم میزنه موج عشق توچشاشون زیادن جاخیلی اون جوون زوجای برگرده طوفان

 میشه؟ یعنی باشیم منوطوفان یکیشون جای به میخواست

 ...مخمومیخورهـ بازنگش داره که میرم آیفون سمت وبه میام ازفکربیرون

 ه؟درمیزن کیه پس نیوفتاده کسی تصویر میکنم نگاه خالی صفحه به باتعجب 

 بله؟:گوشیروبرمیدارم

 مأمورآب:میپیچه توگوشم صدامردی

 ...ها میزنه مشکوک روفشارمیدم دکمه

 ...نمیبینمـ روتوحیاط کسی ولی درپذراییموبازمیکنم

 ...درمیرمـ سمت وبه میندازم روسرم نخی شال 

 اخاکإو:میاد پریفام وصدای میذارم دستموروقلبم ازترس میپرن دونفرجلوم دفعه یه 

 ....کشتیشـ پرسام سرم به
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 ...بگرید مرگ:میخندم کجکی

 خوبی؟:میذاره دستشوپشتم پریفام

 ....آرهـ فکرکنم ـ من

 خوبی؟ خواهرخوشگلم سالم:میزنه پشتم محکم پرسام

 ...هستی آبروریزی تومایه عمراًخواهرتوبشم یکی من ـ من

 پری؟:میگه باناراحتی پرسام میخنده پریفام

 ....گمشیدبیاید:میگه وپرسام میکنه خندشوجمع پری

 خوبی؟:میندازه دورگردنم دست پریفام میشه بعدپروپروواردخونه

 ....نیستمـ بدک هی ـ من

 خبرنداری؟ ازسامین ـ پریفام

 جدیه؟ رفتن برای تصمیمت پری ـ من

 ....آرهـ ـ

 داره؟ دوست سامین تومیدونی ـ

 ...زندگیشونابودکنمـ نمیخوام من نامزدداره اون که فایده چه ولی میدونم آره ـ

 تومیدونستی؟ ـ من

 گفت بهم خودش آره ـ

 چیکارکنی؟ میخوای ولی میفهمم خوب اینومن داری دوسش توهم ـ

 ...میکنمـ فراموشش ـ
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 سه باامسال بااینکه کنم طوفانوفراموش نتونستم جوری؟من چی؟چه:میگم باتعجب

 چرامیخوای کنم فراموشش نتونستم دورم کردنش ازلمس ازوجودش که میشه سال

 اصالًمیتونی؟ بزاری؟ببینم روعشقت سرپوش

 شفراموش اینکه برای حداقل بایدبرم من مآرا:ومیگه میشینیم سنگی هردوروتخته

 ....کنمـ

 بزنی؟ حرف باسامین نمیخوای پری:گیرم دستاشومی

 ....  نمیمونه حرفی دیگه برم وقتی نه ـ

 میتونیدازعشقتون جوری چه متأسفم توسامین برای:میدم سرموتکون باتأسف

 بگذرید؟

  ببینمش نمیتونم دیگه برم اگه آرام:میده جای خودشوتوبغلم

 سامین نمیدونم شدم کالفه منم میگی چی میفهمم:میکنم کمرشونوازش

 ....میخوادچیکارکنه

 هابیایددیگه؟ بچه هوی:بلندمیشه دادپرسام صدای

 ....میشهـ درست:میکنم پریفاموپاک اشکای

 ....نگیا پرسام به چیزی:لبخندمیزنه

 ...نمیدمـ قول:میخندم

 میکنی؟ گروکشی:شونم به میزنه

 ....شیمـ می وواردخونه میدم سرتکون باخنده

 آمدید خوش خونه عزیزبه گورخرای ـ پرسام

 ....کشتمتـ بخوره مبالم به کاکائوییت دستای بیشعوراون ـ من
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 ....کنـ تعریف بیابشین نترس:میخنده

 .....کنمـ تعریف بعدمن شماهارفتیدمسافرت:شینم می روبروش

 میومدی توهم کاش ولی گذشت خوش خیلی:میخنده پریفام

 چیکار؟ خانواده یه بین بیام من چی یعنی ـ من

 خواهر؟ میگفتی واالچی داره خجالت واه واه ـ پرسام

 ....زیرخنده میزنیم منوپریفام

 میخندید؟ چی إواخواهرابه ـ پرسام

 ....دیوونه مسخره ـ من

 ...برازندته خیلی داری لطف ـ پرسام

 گمشو ـ من

 خونمونوبلدم آدرس چون نمیشم ـ

 اوردید؟ که سوغاتی:میخندم

 ...هاتوبدهـ سوغاتی جاتابهت بیااون امشب گفت مامان ـ پریفام

 ....میامـ حتماً ـ من

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

 ...کنمـ کمکی نمیتونم من دخترجون ببین:میکنم نگاه دخترروبروم به باتعجب

 ..... نکنـ اذیت آیساخانوم:دستمومیگیره

 خوامنمی من نمیکنم کمکی هیچ منم کنه نمیخوادکاری خودش چی؟وقتی یعنی ـ من

 میفهمی؟ نابودشه دوستم
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 ....میکنهـ اشتباه ولی خوبی خیلی میگفت سامین:میکنه نگام کالفه

 ...نمیکنمـ کاری من چون کنی حرفاتحریک منوبااین نکن سعی ـ من

 خوب من داداش برای هم خودت دوست برای خداهم به:دستاشورومیزمیذاره

 ....میشهـ

 .... ونابودکنمـ یاسمن زندگی نمیخوام میگی؟من چی میفهمی نه ـ من

 چرادادمیزنی؟:میکنه نگام باتعجب وپریفام دربازمیشه

 توپریفامی؟:میکنه نگاه پریفام وبه سامینابرمیگرده

 طورمگه؟ چه بله:نزدیکترمیشه پریفام

 ....هستیـ واقعاًزیباوخواستنی که میگم جرأت به ـ

 هستید؟ شماکی ـ پریفام

 ....سامیناخواهرسامینهـ ـ من

 شده؟ چی ـ پریفام

 ....برسید هم تاشمادوتابه کنه نمیخوادکمک دوستت ـ سامینا

 یاسمن زندگی من داری تودوست پری:ایستم می پریفام وروبروی میخورم چرخی

 رونابودکنم؟

 ....هرگز نه:میگه سریع پریفام

 ...اید شمادوتادیوونه ـ سامینا

 پس داری نگه ازعشقش نداره عرضه گفتم سامینم به من دخترجون ببین ـ من

 ....کنهـ نبایدکاری
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 زندگی برادرتووسط که اینه سامیناواقعیت:میکشم عمیقی نفس باالمیره قلبم تپش

 میتونه؟ عاشقشونابودکنه که یاسمنی پریفام اوردن بدست برای نمیتونه

 ...نمیکنهــ کاری ندم سامینوهل اگه من ولی میگی چی میفمم:میگه ناراحت

 شتال پس ندارم سامین به ای عالقه هیچ کنیدمن بحثوتموم این میشه ـ پریفام

 ....ونابودنکنید کسی نکنیدوزندگی بیخودی

 گفت؟ راست:سامینامیگه ومیره میبنده درومحکم میکنم نگاش باتعجب

 ینشسوارماش تاخواست میزنم بیرون وازشرکت وکیفموبرمیدارم باالمیندازم ای شونه

 ..وایسا پریفام:دادزدم شه

 کجامیری؟:میگم ومن ایسته می

 خلوت جای یه:میکنه نگام

 ....میکنمـ رانندگی من ـ

 حرفوزدی؟ چرااون:میگم ومن میشیم سوارماشین

 ... بِکَنه دل ازم میخوام دربودچون پشت سامین چون:زیرگریه میزنه

 میخوای که نیست کاربدی داشتن دوست نده اینقدرخودتوعذاب:روفرمون زدم

 قراری؟ چرااینقدربی نمیفهمم برونی عشقتوازخودت

 .... ببینمش نمیتونم دیگه فرداروزپروازمه چون:میگه باگریه

 پونزدهمه؟ برای پروازت تونگفتی مگه:روترمزمیزنم دفعه یه

 ....برمـ بادخترخالم شدقراره عوض نه:میکنه نگام

 رانندگی مآرو میکنه ناراحتم خیلی واشکاش میده تکیه شیشه سرشوبه نمیزنم حرفی

 .... میکنم
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 بله:میذارم توگوشم هنذفری میکنه توجهموجلب گوشیم لرزش

 گفت؟ راست آرام:پیچه می توگوشم سامین گرفته صدای

 ....نمیدونمـ:کردم نگاه پریفام به

 ...نمیمونهـ دیدی نداره دوسم دیدی آرام:ومیگه میکنه داغونم گریش صدای

 ... باشـ آروم:میدم بغضموقورت

 کنارته؟ ـ

 آره ـ

 بدی؟ گوشیروبهش میشه ـ

 دقه یه ـ

 پری؟ ـ من

 هوم؟:چشاشوبازمیکنه

 میزنی؟ حرف باسامین ـ

.. .ماشینوکنارمیزنمـ تاگوشیروبگیره درازمیکنه ودست.... میکنهـ وپاک اشکاش

 ....باشـ آروم پری:ومیگم

 ... میدمـ گوشیروبهش

 الوسامین؟ ـ پریفام

 ...باالمیرهـ هقش هق پریفام که میگه چی سامین نمیدونم

 .... شه تموم چی جاهمه بذارهمین ـ پریفام

 نزن قلبم خنجربه اینقدرباحرفات فردامیرم من سامین:ومیگه میکنه نگام
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 یگردونهروزآخربرم منوبه بلندسامین گریه صدای میکنم اشکاموپاک میده روبهم گوشی

 ... شدشـ خیس موهای زیربارون اون اشکای من اشکای

 کن بس سامین:ومیگم میذارم دستموروقلبم

 چیکارکنم؟ آرام میخوادبره آرام:میگه باگریه سامین

 خدافظ سامین:نریزه اشکم تادوباره لبمومیگزم

 ...نکن اینقدرگریه باش اروم پریفام:میکنم روقطع گوشی

 ...میکنه سنگینی اینجاچیزی آرام:میذاره دستشوروگلوش

 ....کن توروخدابس ـ من

 .... میره ازهوش زیادی وگریه ازضعف پریفام میرونم بیمارستانی سمت به

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

 که هبارچندمش پسرنمیدونم واین افته می شده دیوارمخفی پشت که سامین به نگام

 .... میکنهـ گریه

 ...خاطرمنهـ به فکرمیکنه مادرش میکنه بغلم باگریه پریفام

 ...ومیرهـ وجودشواینجامیذاره داره دخترش که نمیدونه ولی 

 ....میکنهـ نگاش یواشکی که خاطرسامینی به هاش وگریه 

 باش مواظبش آرام:میگه کنارگوشم آروم پریفام

 نرو پری:میکنم نگاش

 خدافظ میزنم زنگ بهت نه:میده سرتکون پریفام

 ...هافتاد روزمین که افته می سامین به ونگام میره وبادخترخالش چمدونشومیکشه
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 ....میامـ خودم پریاشمابریدمن خاله ـ من

 زودبیا:میکنه اشکاشوپاک پرسام

 سامین؟:زانومیزنم کنارش میرم سامین سمت دورمیشم ازشون میدم سرتکون

 ...پاشوپسر:میگم ومن اشکه خیس صورتش سرباالمیاره

 آرام؟:دستمومیگیره

 هوم؟:میکنم نگاش

 رفته؟ که باورکنم ـ

 چیکارمیکنید؟ داریدباخودتون توپری ـ

 برای کنن اینقدرگریه:میکنمش سوارماشینم نمیزنه وحرفی میده دستموفشارخفیفی

  کنه گریه نیست مردخوب

 ....میرونمـ شرکت سمت به وچشاشومیبنده نمیزنه حرفی

 بیاری؟ برام آب لیوان یه میشه:میشینه رومبل

 یم تودستش کوچیک عکس قاب به نگام میارم براش آب لیوان ویه میدم سرتکون

 خوبی؟:ومیگم افته

 ....رفت:میمونه ثابت پریفام روعکس وچشاش نمیکنه نگام

 تودرست دارم نگهش نداشتم عرضه من آرام:میچسبونه سینش عکسوبه قاب

 ....میگفتـ

 میشه؟ چی ولی زدم بهش که ازحرفی میشم پشیمون

 سامین؟:میکنم نگاه بهش

 ....کنـ استراحت کم یه:میرم سمتش میکنه نگام
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 ....اینکاروکنـ خاطرپری به:میذارم سرشورومبل

 شاشک اینکه برای میفهمم ومن فشارمیده روهم وچشاشومحکم میشه جمع توخودش

 ....اینکارومیکنهـ نریزه

 ....میزنمـ بیرون وازدفترکارم میندازم روش پتومسافرتی 

 نمیرس تباهی به دارن هردوشون میشه حس خوب خالیش جای میشینم پریفام جای

 بشه؟ میخوادچی تهش ولی

 ....اینقدرتنهامــ من که هست آره عشقاجداییه همه ته یعنی

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

 بشین دقه یه پرسام أه ـ من

 شد؟ چرااینجوری ـ پرسام

 ...خدافظ شرکت میرم من کنن درسش هابگوبیان بچه به میدونم چه ـ

 ...سپردما کیانوش این کاربه یه

 ....میشهـ شاکی خیلی فعالًنیادوگرنه خونه صاحب خداکنه کرده خرابش زده

 سالم:میکنه نگام سامین میبندم دردفترومحکم

 سالم ـ من

 خبرا؟ چه:ومیگم شینم می روبروش

 شده؟ چی ـ

 بده انجام حسابی کاردرست یه نتونسته کیانوش این هیچی ـ

 نمشب الکتیریکی دفترکاری یه برای زددیزاینودکورمیخواستن زنگ شرکت یه ـ

 ....وفرستادمـ
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 بودیاکوچیک؟ بزرگ شرکتش:دادم سرتکون

 ...بیاد میخواست خودش شرکت رئیس ـ سامین

 .... بزنهـ حرف بعداًمیادتاباخودت اومدگفت پیش براش مشکلی یه ولی

 خبر؟ چه دیگه آهان ـ

 نزده؟ زنگ بهت پری ـ

 بزنی؟ زنگ بهش خوای نمی توخودت نه ـ

 نشده مشخص تکلیفم که تاوقتی نه:سررومیزمیذاره

 سامین؟:کرد دخترتوجهموجلب صدای

 نگاه چهره خوش ولی دخترتقریباًقدکوتاه به حوصلگی بابی سامین

 اینجاچیکارمیکنی؟:میکنه

 آیساخانوم سالم:میکنه نگاه من به میشه وارداتاق

 سالم ـ من

 خوبی؟:میشینه میزروصندلی پشت سامین روبروی

 کجامیری؟ آرام:میگه که برم که بلندمیشم میکنه نگام سامین

 ....کنید ترصحبت تاراحت بیرون میرم ـ من

 ....میکنمـ معرفی وبهت یاسمن نامزدم ـ سامین

 وجم توچهرش مهربونی ولی نیست درحدپریفام میکنم نگاه دخترروبروم به باحیرت

 ...میزنه

 ....بااجازهـ خوشبختم ـ من
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 وشبنم درمیخوره به ای تقه که میشم باگوشیم بازی مشغول میرم خودم اتاق به

 واردمیشه

 خوبی؟ من جون شبی سالم ـ من

 توبهتری؟ ممنون خوبم آیساجون سالم:میخنده

 جوربود؟ چه خبراشرکتش چه عالی ـ من

 موئهواخ خوشگل العاده پسرفوق یه رئیسش گندس آیساخیلی وای:میشینه روبروم

 ...هـنمیرس رئیسش به البته خوشگل هم مهربون هم پسرماهیه یه رئیس معاون ولی

 یااوناروآنالیزکنی؟ کاروببینی تورفتی:میخندم

 ....بزنهـ حرف چی درموردهمه میادباخودت گفت رئیسش:میخنده

 اینقدرگرفتس؟ آیساچراسامین ـ شبنم

 ...خودشهـ بین شخصی مسئله یه ـ من

 نامزدشه؟ دختره این ـ

 ....بدوبروسرکارتـ حاالهم آره ـ

 ....خوشگلشوببینمـ ی تاچهره کن اومدخبرم رئیسه آیسااین ـ

 حتماً چشم:میگم باخنده

 ...ومیرهـ میفرسته بوس یه برام

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

 خوبی؟ پری ـ من

 عالیم:میخنده پریفام
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  تظاهرنکن ـ من

 کَلَک؟ ریمیگی مچ:میخنده

 میشناسم توروخوب من آره ـ

 خوبه؟ سامین ـ

 میپرسی؟ چراازمن ـ

 بپرسم؟ ازکی پس ـ

 ....ازخودشـ ـ

 ... کنمـ بازگریه نمیخوام بزنم حرف باهاش نمیخوام نکن اذیت ـ

 زکهرو اون میدونی کنی گریه نمیخوای براش که کمه سامین اینقدرارزش یعنی هه ـ

 نیست خوب روانیش روحی اصالًحال میکردمیدونی نگات یواشکی داشت رفتی

 میزنه حرف کمترازهروقتی دیگه که میفهمی نمیخنده دیگه سامین میفهمی

 پری؟ اینارومیفهمی

 تونستیمی خودتم تو،تومملکت بشی چی وَرکه اون چیه؟رفتی:میگم ومن میکنه سکوت

 نداشتی؟ میخواستی؟اینجاآزادی آزادی بشی ای کاره یه

 یدونمم نابودمیشه اینجاداره سامین نیست مهم برام ولی میشنیدم گریشوخوب صدای

 روعشقشون سرپوش میخوان چیکارکنن؟بادوری میخوان ولی نیست خوب اونم حال

 ....بذارنـ

 بافکرسامین هرشب نشده خودم من نیست خوبه؟نه من حال فکرمیکنی ـ پریفام

 ستد به زودترازمن سامین یاسمن بشی یاسمن عشقی رقیب توحاضری ولی نخوابم

 ...خدافظ سامینوبشنوم اسم حتی بعدنمیخوام به ازاین نمیمونه حرفی پس اورده

 شده؟ چی:میکنه نگام وسامین دربازمیشه میزمیذارم وروی گوشی باعصبانیت
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 داری؟ کاری هیچی ـ من

 ...اومده الکتیریکیه شرکت اون معاون آره ـ

 ...بگوبیاد ـ

 انومخ سالم:میگه خوش وبارویی پسرواردمیشه میکنم مقعنمودرست میشینم صاف

 بفرمایید سالم ـ من

 کنمفکرمی هستم شده تأسیس تازه الکتیریکی شرکت معاون من:میشینه روبروم

 ..بودن اومده شرکت دیدن برای محمدخانی شبنم دیروزخانوم

 ... دادن توضیح برام بله ـ من

 به هک میخواست بزنه حرف بیادتاباخودتون نتونست رئیسم شرکتم اون معاون من ـ

 ...شه تموم کارش شرکت هفته یک میخواددرعرض که شمابگم

 وچندتاازهمکارامومیارم خودم ندارم مشکلی من:میکنم قالب توهم عادتم دستاموطبق

 رومدنظرندارید؟ خاصی رنگ شماخودتون فقط شه تموم تازودترکارشرکتتون

 ....کردن روانتخاب وسفیدوآبی مشکی رنگ من رئیس ـ

 ...أم متوجه ـ من

 ... بینیم همومی ماتوشرکت پس:ایسته می

 ...حتماً:ایستم می منم

 ..دار خدانگه ـ

 ...خوشگله خیلی دیدیش وای:تواتاقومیگه میپره شبنم

 میشی؟ وارداتاق اینجوری پروتوهمیشه:میخندم

 ....زیاده هیجان ـ
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 خواستگاری؟ برم برات میخوای ـ

 ...پرومیشه خیلی دیگه نه:میخنده

 جدیده شرکت این بگوبیادفردابریم هم سامین به ـ

 رئیس چشم:میکوبه دستاشوبهم

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

 ....نفرکمه سه میکنه آدموخسته بزرگه خیلی شرکتش

 ...بیان جعفرووحیدمیگم به آیسامن نه نه....آرا ـ سامین

 ...باشه:میخندم

 مثل ستدر چشامومیبندم پیچه می توبینیم عطرآشنایی بوی تواتاقامیکشم سرکی

 .... انگارکنارمه انگاراینجاست عطرطوفانه بوی

 ممیفرست هام ریه عطروبه وبوی میکشم عمیق ونفسی دستموروگردنبندمیکشم

 خوبه؟ حالت:میگه وسامین بازمیشه دراتاق

 ....عطرطوفانومیده اینجابوی سامین ـ من

 ..زده ازعطرطوفان که اینجابوده کسی شایدقبلش:ایسته می روبروم

 ..اینجابوده انگارخودش طوفان نه ـ

 ....بیابریم نیست خوب زیادبرات هیجان آرام:دستمومیگیره

 نرو اتاق فعالًتواین:میبره اتاق بیرون منوبه

 ... عطرطوفانومیده اینجابوی ولی ـ من

 ...میکنی تواشتباه:میکنه اشکموپاک قطره
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 شبنم؟ کن،شبنم توروخدابس ـ

 ..پریده چرارنگت:میگه میکنه نگاه بهم باترس شبنم

 ...دختر سردی خیلی:دستمومیگیره

 .... باش آیساآروم:میشونه منوروصندلی

 وبخ برات واردنکن خودت به توروخدااینقدرفشارعصبی:میده آبودستم لیوان سامین

 ...نیست

 ...خوبم من کن بس:میزنم دستشوپس

 ..بریدسرکارتون:میدم شبنم آبودست لیوان

 ...همیش مگه ولی نرم اتاق اون طرف میکنم سعی هستم کارم مشغول که دوساعته یه

 ندهریزمیخ شبنم افته کردمی معرفی شرکت این خودشومعاون که پسره اون به نگام

 ازش همش وپری کارمیکردیم سامین دایی توخونه باپریفام که افتم می موقع یاداون

 ..میکرد تعریف

 ....بشم فداش ـ مشبن

 ...میکنی تعریف ازپسرمردم رئیست جلوی بکش خجالت شبی:میکنم نگاش

 ...کن آبروداری:میخنده

 چیه؟ فامیلیش ـ من

 ...مهروَرز،بهرادمهرورز ـ شبنم

 ..خانوما سالم:میشه بهرادنزدیکمون

 ...مهرورز آقای سالم ـ من

 خوبید؟ سالم:بالبخندمیگه شبنم
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 ...باشه امروزکافی برای آرافکرکنم دل ،خانوم ممنون بهرادـ

 میشه؟ تموم کی بایدبگم من فکرکنم:میکنم اخمی

 که کنن واردشرکت دستگاه سری یک میخوان گفتن رئیس ولی میخوام معذرت ـ

 ....امروززودتربرید برای که وخواستن ازاینجاعبورمیکنه

 ...شمابفرماییدمامیریم باشه ـ من

 میگم بقیه به آیسامن: میگه شبنم

 ....شده میخم که کرده شوجلب توجه چیم بهرادنمیدونم

 افتاده؟ آقامهرورزاتفاقی ـ من

 ...دیدمتون جایی آشناییدیه شمابرام ولی نه:میگه دستپاچه

 ...تاحاالشماروندیدم من میکنیدچون اشتباه:میخندم

 ... دیدم غیرمستقیم ندیدمتون مستقیم منم ـ

 منظورش اینکه توهنگ ومن بره که میشه باعث بهرادوفرامیخونه که مردی صدای

 ....میمونم بوده چی ازغیرمستقیم

 ومن اونجاست انگارتنش عطرش بوی اتاقه اون به فکرم تموم میشم واردخونه

 ....نمیبینمش

******* 

  میکنم نگاه سامین شماره به میخوره زنگ گوشیم

 بله؟ ـ من

 بیای؟ میتونی کنم دعوتت مهمونی یه برای میخواستم آرام ـ

 هست؟ مهمونی چه ـ
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 التحصیلیه فارغ جشن یه ـ

 نمیشناسنم؟ که جایی بیام چرامن ـ

  برم بایاسمن نمیخوام چون ـ

 تونامزدداری؟ نمیدونن چرامگه ـ

 باتوبرم میخوام خبرندارن ازمن هستن دانشگاهم دوره اینادوستای نمیدونن نه ـ

 ...برو خودت ـ من

 ...باشی که نیازدارم تنهام روکناربزارمن لجبازی نکن اذیت آرام:میگه کالفه

 داری؟ من به نیازی تومثالًچه سامین ـ

 رابخ حالم کنم روی زیاده اگه میدونم نکنمـ روی تازیاده باشه بهم حواست میخوام ـ

 .....میشهـ

 هست؟ کی:میکنم پوووفی

 نیمک روتموم الکتیریکی کارشرکت که دقیقاًموقعی یعنی هفته این شنبه پنج ـ

 ... میامـ باشه ـ من

 ...نگو چیزی هم پریفام لطفاًبه ممنونم ـ

 ...خدافظ باشه ـ

 ...دار خدانگه ـ

 ...وچشامومیبندمـ میدم تکیه مبل سرموبه

*********** 

 خوشحالی؟ ـ ـ
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 خوشحالم هم آدماباشم فقیرترین اگه دنیاحتی تاته توباشی وقتی معلومه ـ من

 دارم دوست خیلی آرام ـ ـ

 ....مردمنـ عاشقتم من:میخندم

 راه یواش بدوخیلی من آرام:میپره رودخونه بین کوچیک وازروسنگای ومیگیره دستم

 ...میای

 ...میری توتندراه:میگیرم دستشومحکم

 ...باشم داشته ازت عکس برواونجاواساتایه:ردمیکنه ومنوازرودخونه میخنده

 .....داری ازم عکس عالمه تویه ـ

 ثلم من آرام:میگیره عکس وازم میدم تکیه داره کجی تنه که درختی به ومن میخنده

 ....خوشگلترافتادی عکساازمن توهمه همیشه

 طوفان سمت به منومیترسونه تودستش وباچاقوی باخشم که افته می شهرام به نگاهم

 ....میکشم جیغ میکنه حمله

 وشنآباژورو،ر قرصمومیخورم نامنظم قلبم تپش عرقه خیس بدنم تموم میپرم ازخواب

 شنل تهنداش واقعیت خواب این که خداروشکرمیکنم میکنم نگاه خونه به بادقت میکنم

 به رفتن هحوصل افته می یادم روزمهمونی میکنم نگاه نورماه وبه میکنم تن بافتنیموبه

 روباطوفان مهمونی این میشدمن میادچی بدم شلوغ ازجاهای باسامینوندارم مهمونی

 لباس هب نگاهم میرم اتاقم سمت به افتم بودمی گرفته طوفان که یادمهمونی میرفتم

 داشت مشکلش بستن باکراوات بایاداینکه میفشارمش وتوآغوشم افته می بادمجونی

 مبکش آغوش تنتوبه پیرهنت جای به ومن برگردی روزی یه ممکنه:میزنم لبخندی

 میشه؟

 بودی؟ کاش میزنم وپیرهنوچنگ میدم تکیه کنارتخت سرموبه
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************* 

 لباس گرفتم تصمیم بودمیرسه گفته درموردش سامین که زودروزمهمونی خیلی

 کت گفتم سامینم به روبپوشم بودم پوشیده مهمونی اون توی بادمجونیموکه

 تمنمیذاش ولی بخره رنگ بادمجونی لباس که اصرارداشت همش بپوشه شلوارمشکی

 کسی نمیذارم باشه هم ولباساموعین برم راه کنارطوفان دارم تنهادوست من

 ....جاشوبگیرهـ

.... پاشنه کفشای باشم توچشم ندارم دوست کردم کمرنگی خیلی آرایش

 ... میزنم رونبی ازدرخونه که میزنه بوقی برام سامین میکنم ومانتوروتنم بلندمومیپوشم

 خوبی؟ سالم ـ من

 ...سوارشو خوبم آره:میگه تفاوتی بابی

 چته؟بازدمغی؟:میشینم کنارش

 میشم دیوونه دارم:میگیره ضرب دستاشوروفرمون

 چرا؟ ـ

 ...مرگشه چه نمیفهمم که یاسمن ازدست پری ازدست:میده ماشینوحرکت

 ...دیگه بنال آدم مثل شده چی ـ

 بهم نیاسم میکنه گوشیشوخاموش بعدم هیچ میکنه ریجک میزنم زنگ پریفام به ـ

 معمو وپیش آره بگم،بگم ناراحتی؟چی بامن چته؟ازنامزدی کرده فرق اخالقت میگه

 .... میگه ربط بی حرفای یاسمن سرباالبیارم نتونم

 میگه؟ چی ـ

 میذارم؟ تنهاش شم عاشق من اگه اینکه ـ
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 چی؟ یعنی ـ

 ...چیزدیگسـ یافکرش داره دادن ازدست ترس واالنمیفهمم ـ

 ...بزنـ حرف باهاش آدم مثل ـ

 کنه؟ زندگی تابااون بره میذارم بشه ای دیگه کسی عاشق اگه میگه زدم حرف ـ

 چــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:میپره ابروهام

 خدا به منو؟داغونم وضع میبینی ـ

 ....نیست خوب یاسمن حال باورکن ـ

 ....باالس ومدل باکالس های پرماشین ازسرتاتهش که میپیچه توخیابونی

 ..بزنم حرف باهاش من میخوای میزنه وکمشک خیلی یاسمن این ـ من

 چشه؟ بایدبفهمم میکنم مشکلوحل خودم نه ـ سامین

 ....دورنشو ازم آرام:میداره ماشینونگه

 ... رفتم زورباطوفان به که افتم می ویادمهمونی میدم سرتکون

 ینسام نه:ومیگم تادستموبگیره میشه نزدیک سامین میشیم مهمونی واردسالن

 چرا؟:میکنه نگام

 .. شه تحمیل بهم بدی حس نمیخوام کنم خیانت پریفام به نمیخوام سامین نه ـ

 ..تقریباشلوغیه مهمونی میشیم واردمهمونی میده تکون سری

 ...اونجان من دوستای سمت اون بریم ـ سامین

 یکنهم معرفی کارمیکنه توش که شرکتی رئیس عنوان منوبه میکنم حرکت کنارش

 ... میشینیمـ سلطنتی رومبل کنارهم ازدوستاش وبعدگذشت
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.. همینداز گرفتن انداختن بعدمچ که مهمونی ومنوبه افته می رقصنده جمع به نگام

 .. شدیم حل هم توآغوش شدومنوطوفان پخش طوفان درخواستی آهنگ وقتی

 ...میپیچهـ توگوشم آشنایی آهنگ صدای

 ....توآروممـ باچشای من حدی به

 ....میدونمـ نمیگذرم ازت که

 ...جونمـ زندگیمی توتنهادلیل

 ...میمونمـ کنارزندگیم من

 ..منی رویای خونه منی دنیای همه

 ....باشـ کنارمن باش بامن

  کناردستمـ زهرماری سمتاین هوادستم بی

 بیارم دست به ها زهرماری آرامشوباانی میخوام اولین برای میخورمش وبااشک میره

 شده؟ چت:میکشتش ازدستم سامین که میره دومی سمت دستم

 ... میایم بیرون سالن ازمحوطه میکنم نگاش فقط

 .......بعد باشی من مواظب تومیخواستی ـ سامین

 نتوای زیادی خاطرات من نیام گفتم بهت:میگم زاری باحال ومن میکنه نگام کالفه

 .... هادارم مهمونی جوری

 ..ادجابی تاحالت جابشین همین:میشونه سنگی منوروتخته میکنم ای سکه سکه

 گاهن طوفان توچشای انگاردارم ومن میکنه نگام باترس واون پیرهنشومیگیرم یغه

 ...بهتراینجانباشم:لبشومیگزه سامین سرازیرمیشه اشکام میکنم
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 ونهش حریروازروی شال میپزم انگاردارم گُرگرفته خیلی بدنم میکنم نگاه ماه به ومیره

 ....باالمیاد معدم محتویات مومت ای دفعه یه برمیدارم هام

 ....میذارمـ دستموروشکمم

 ....خورد بهم حالم اه

 ...میشمـ واردمهمونی بعد چندی

 ..پاروپامیندازمـ ومیشینم روپیدامیکنم جایی

 ....میکنمـ نگاه میرقصن هم توآغوش که کسایی تموم به خمارم نیمه باچشای

 ...میگیرهـ قلبم 

 ....هستـ قلبم رو سنگینی وزنه میکنم احساس

 ...ترمیشهـ تروتنگ تنگ نفسام

 ..... و میوفته روشونم سرم

***** 

 ...نمیاد یادم چیزی خودمومیبینم وخونه بازمیکنم آرومی چشاموبه

 آرام؟ ـ ـ

 تواینجاچیکارمیکنی؟:میکنم نگاه پرسام به

 نمیاد؟ یادت چیزی ازدیشب ـ

 بود؟ افتاده اتفاقی چه دیشب مگه ـ

 ...میدارم تنگه ثابت سامین روی چشاموازپرسام سامین باصدای

 خوبه؟ حالت ـ سامین
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 ...دردمیکنه زیادسرم نه ـ من

 کاروکردی؟ اون چرادیشب:میشینه روتخت کنارم

 بگوچیکارکردم؟ دیشب؟خوب ـ

 ...فکرنکن زیادبهش نیست مهم کن ولش ـ

 دکتر؟ نبریمش ـ پرسام

 ... خوبه فعالًکه نه ـ سامین

 شده؟ بگیدچی من به کدومتون یه ـ من

 ...بود تقصیرمن همش میگم بعداًبهت ـ سامین

 تهس حواسم خودم نیامن امروزشرکت:دستمومیگیره پرسام میره بیرون بعدازاتاق

 باشه؟

 خوبم من ـ من

 ...کن حرفموگوش:میکنه اخمی

 زنگ نسامی یابه من یابه شد خراب حالت کنارته گوشیت:ایسته می میدم تکون سری

 ...بزن

 باشه ـ من

 میزنن بیرون ازخونه وهردوشون میرسونم پنجره خودموپشت میره بیرون ازتاقم

 بودم فتهر مهمونی به باسامین من آره مهمونی ببینم نمیادصبرکن یادم چیزی ازدیشب

 شد؟ چی بعدش کردولی معرفی دوستاشوبهم که یادمه خوب

 وتواغماءفرومیرم چشامومیبندم کشم درازمی وروتخت میذارم دستاموروسرم

****** 
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 نم میگیره خندم گفت چیروبهم همه سامین گذشته کذایی مهمونی ازاون هفته یک

 ...شدم گرفتارمشروب خودم باشم سامین مواظب رفتم

... رواعصابمه هم خونه زنگ بخورم تکون نمیتونم خرابه خیلی معدم حال

 امینس دروبازمیکنم میذارم روشکمم دستم درمیرسونم وخودموبه مانتوشالمومیپوشم

 آرام؟:هامومیگیره شونه درمیبینم روتوچارچوب

 میشهن دکتراینجورکه دستموبگیربایدببرمت:میگه واون میکنم نگاش حالی بابی

 ناو درمقابل قدربدنم چه که میفهمم ومن میکنه ومنوسوارماشین درخونرومیبنده

 ...توسرمـ واقعاًخاک نییع وضعمه این هفته بعدیه جنبس بی ها زهرماری

 تمیبردم مهمونی اون نبایدبه تقصیرمنه همش:میگه وسامین میشم جمع توخودم

 ایناچیه؟:میشه جلب رنگ کرم بزرگ پاکت سمت توجهم

 ...سامیناس سونوگرافی عکسای:لبخندمیزنه

 حاملس؟ ازکی:میزنم جونی لبخندبی

 دوماهشه ـ

 چیزی هک که کوچولویی جنین وبه میزنم لبخندی درمیارم ازتوپاکت سونگرافی عکس

 ... میکنم نگاه نمیشه معلوم ازش

 توخودمبیشتر میکنم احساس تومعدم سوزبدی میشیم نزدیک پزشکی ساختمون به

 خوبی؟ آرام:میگه وسامین میشم جمع

 ... میپیچه تومعدم سوزبدی یه همش خوبم فکرکنم ـ من

 المصب اَه:میزنه روفرمون محکم وسامین پیدانمیشه پارک برای جای

 ...نباش اینقدرهول فعالًخوبم من باش آروم ـ من
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 ....میام االن ـ سامین

 وآروم شممی پیاده ازماشین سنگینه ماشین هوای میکنم احساس میشه پیاده ازماشین

 عکس خواستم مانتومومیبندم های دکمه میکنم حرکت مطب سمت به آروم

 عکسایو افتم می روزمین میپیچه سوزتوبدنم بازاون که بزارم روتوپاکت سونوگرافی

 .... میشن جاپخش یه همشون

 ........... من آرام وای:میاد بلندسامین صدای

 می مسمت داره طوفان میکنم احساس ناباوری ودرکمال سرباالمیارم تارمیبینه وچشام

 ... دوئهـ

 .........نزنیدآرا دست ،آقالطفاًبهش ،آرام آرام ـ سامین

 میشه بسته وچشام پیچه می توبینیم عطرآشنایی وبوی

********* 

 ...بهترشدهـ حالم

 ....رومیبینمـ ن طوفا تصویرکمرنگ توذهنمـ ولی

 بود؟ طوفن اون

 ...!طوفانـ شبیه یایکی

 ؟...بود واقعی اصن شخص اون که میره رژه توذهنم همش

 جیبع پولوبده بیادتابقیه رئیسش قراره الکتیریکی شرکت اون میگفت پرسام 

 ... وببینمـ شرکت اون رئیس که مشتاقم

 درمنتظرپرسام وجلوی وسوئیچوبرمیدارم وگوشی ومیپوشم سفیدم نخی مانتوی

 ....میشم
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 بریخ ازسامین شدنم بعدمرخص گرفته دلم خیلی بریم حافظیه به باهم قراره امشب

 ....درگیرکاریه میگه پرسام نگرانشم خاموشه گوشیشم نشده

 اومدی؟ کی سالم:میام ازفکربیرون چشام جلوی دستی باتکونای

 کجابودی؟ االن همین علیک ـ پرسام

 ...جا همین ـ

 ...وسوئیچومیگیره درازمیکنه ودست میخنده

 میشینیم عشاقیه تومحل وکنارهم میرسم حافظیه بعدبه ساعت یک

 پرسام؟:میذارم سرروپاهام

 هوم؟:میکنه نگام

 داری؟ رودوست توکسی ـ

 نوچ:میکنه نگام باتعجب

 ....اینجاپالسی دقه به دم که داری رودوست توکسی مطمئنم نگومن دروغ ـ

 ..هست چرادروغ؟یکی:میخنده

 کیو؟:میگم باخوشحالی

 ....توشرکتته ـ

 شرکته؟ ازدخترای یکی ـ

 بگوکیه؟:میگم ومن میده تکون سری

 ...نمیگم ـ

 ...شدبقیشوبگو معماحل نصف بگو پرسام ـ
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 پروا:میخنده آروم

 کی؟:ومیگم خودم توصورت میزنم

 پروا:میخنده

 چی؟ ـ

 پروا ـ

 چی کتاب{شریف مدرسان}کجابرم کالس افتادم یادتبلیغات اَه:میخنده

 {شریف مدرسان}بخونم

 ..آدمومیخورن داداشاش اون اوه اوه:لبخندمیزنم

 ...زدم باپرواحرف من ـ

 خوب؟ ـ

 ...خوبن خیلی بقیشون وگرنه گیره کم یه بزرگش پرویزداداش میگه ـ

 ....عمش جون آره ـ

 ...نیست جلودارمون کسی پس داریم عالقه هم منوپروابه ـ

 ..کنی عمل توبایدسنجیده نیست بازی بچه داشتن عشقودوست پرسام ـ

 ....چیکارمیکنم دارم میدونم من ـ

 اتبر تنهایی کم یه برم من:میگه وپرسام میشم روبروخیره وبه میدم تکون سری

 ...خوبه

 ....میره وپرسام لبخندمیزنم

 ... برسم آرامش میومدتابه خوابم به طوفان امشب کاش گرفته عجیب دلم
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 ...میندازمـ شعرحافظ کتاب نگاموبه

 ....روبازمیکنمـ ای وصفحه چشامومیبندم

 روزمرانورنماندست مهررخت بـی

 دیجورنماندست وزعمرمراجزشب

 کردم گریه بس تو،زِ وداع هنگام

 مرانورنماندست توچشم دورازرخ

 ومیگفت من توزچشم خیال میرفت

 معمورنماندست که گوشه ازاین هیهات

 هجرتولیکن مراچاره صبراست

 مقدورنماندست کردکه صبرتوان چون

 است روان مراآب درهجرتوگرچشم

 معذورنماندست جگرریزکه گوخون

 ..خوشبختی که بودخوشحالم خوشختیدآرزوم ـ ـ

 طوفان؟:میکنم نگاه طوفان وبه برمیگردم جبباتع

 خوندی؟ چراازجدایی خوشبختی توکه:میگه سردوجدی خیلی

 توواقعاًاینجایی؟:ایستم می روبروش

 ننز دست من به:میبره صورتشوعقب  واون باالمیبرم صورتش لمس دستموبرای

 ..بزنی دست من به نداری حقی کردی ازدواج حاالکه

 آرام خدافط:ومیگه میکنمـ محس نفساشوزیرگوشم میشه بیشترنزدیکم
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 بود خودش بودآره خودش باورنمیکنم میشه پرازاشک چشام میشه قفل دهنم

 کمنزدی پرسام میکشم زورنفس به نامنظمه قلبم تپشای میذارم دستموروقلبم

 شده؟ دخترچت:میشه

 خوبه؟ حالت:میذاره قرصموتودهنم

 پرسام؟طوفانودیدی؟اینجابودی ـ من

 میگی؟ چی:هامومیگیره شونه

 دیدمش چشام باهمین دیدمش خودم ـ

 دیدی اشتباه:میکنه بلندم ازروزمین

 ....نمیزنمــ حرفی

 ...میگردمـ دنبالش باچشام

 !!نیستـ

 ؟!!!گوررفتی کدوم لعنتی

 چیکارکردم؟ من حرفاروزد؟مگه بودچرااون خودش مطمئنم میشیم سوارماشین 

 ..جونم آرام سالم:میده جواب دوم بابوق ومیگیرم پریفام شماره

 خوبی؟ پری الوسالم ـ من

 توخوبی؟ نیستم بدک هی ـ

 ...میرم می دارم نیستم اصالًخوب نع ـ

 گلم؟ شده چی:میگه نگران

 ودیدم طوفان پری ـ
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 چی؟ ـ

 صدابود مابودهمون چشم همون خودم جان بودبه خداخودش به ـ

 توشیرازه؟ چی؟یعنی ـ

 گیجم خودمم نمیدونم ـ

 پیشت؟ بیام میخوای ـ

 میای؟ ـ

 سامین میکنم خواهش ازت نگوجزپرسام هیچی کسی به چرانیام؟ولی جونم آره ـ

 میام داره نفهمه

 زودبیا باشه ـ

 حتماً ـ

 نداری؟ کاری ـ

 خدافظ شم فدات نه ـ

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

 خوشحالم خداخیلی وای:میکنه تودهنم شیرینی زوریه به

 شده؟ بگوچی:لبخندمیزنم خوشحالیش به

 نبوده من عاشق یاسمن میشه باورت ـ

 میگی؟ چی ـ

 اسم میگه که  زورعموم به که گفت زدیم حرف دیگه روزباهم اون خودم جان به ـ

 دلش خودش وگرنه نامزدشده وپرتاباهام چرت وازاین بوده باهم شمادوتاازکوچیکی

 ...علیرضاس پسرعموم گیره
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 ؟خوب؟ خوب ـ

 احتنار اولش دارم دیگرودوست کسی گفتم مامانم به جداشدی توافقی دیگه هیچی ـ

 گفتم بهش بودولی ومهربون واقعاًخوب یاسمن چون داده وازدست یاسمن شدکه

 ...کالم وختم بهتره صدبرابریاسمن پریفام

 خوشحالی که خوشحالم:ترمیشه عمیق لبخندم

 توچته؟:میشینه روبروم

 گفتم بهت بفهمه اگه بااینکه بدم بهت خبرخوش یه نیست،میخوام مهم هیچی ـ

 ...منو کشته

 بگو چی ـ

 ...میاد داره پری ـ

 میاد؟ داره کی:تقریبادادمیزنه

 ......فام....پریـ ـ

  میشه مگه بهترم ازاین وای:میخنده

 شبنمم رئیس:میاد شبنم وصدای درمیخوره به ای تقه

 بیاتو ـ من

 ؟اومده کی نمیدونی:میگه باذوق حضورسامین به نسبت توجه بی میشه وارداتاق

 پری؟ ـ سامین

 چندمنم بیادبگه االن بیشعورپری پری؟آخه ـ شبنم

 بنال:ومیگم میخندم

 بود؟ الکتیریکیه شرکت رئیس ـ شبنم
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 خوب؟ ـ من

 اومده بابهرادجونم اومده االن ـ

 بگوبیادداخل ـ

 منو ودربازمیشه درمیخوره به ای تقه ایستیم می ومن ،سامین ومیره میده تکون سری

 ... میگیره نفسم دیدم درمی توچهارچوب که باچیزی

 دکهنیستی شماهمونی تصادفی حسن چه:میگه وسامین میده دست باطوفان سامین

 کنید؟ آیساکمک یعنی نه...روزمیخواستیدآرا اون

 طـــــوفـــــان؟؟؟:میگم ومن میده تکون سری طوفان

 طوفااااان؟؟:میگه باتعجب سامین

 چیرومیگم فعالًبروبیرون،بعداًهمه امینس ـ من

 همونه؟:میده دستم آبی میادوقرصمولیوان سمتم به سامین

 ...باش آروم میکنم خواهش آرام:میگه وسامین میدم سرتکون آروم

 ...برو سامین:میکشم عمیق ونفسی چشامومیبندم

 سالم:میشینم میزم میره،پشت سامین

 ...اومدم حساب تصفیه علیک،امروزبرای ـ طوفان

 چیه؟ دردت طوفان ـ من

 کنم گویی گزافه صرف که ندارم اضافه وقت من:میکنه قالب دستاشوتوهم

 ..شمابدم کار حق قدربایدبابت چه لطفاًبگیدمن

 آراباشمام دل خانوم:فشارمیده چشاشوروهم میشه جمع توچشام اشک

 پاشو:میزبلندمیشم ازپشت
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 نگاه من به:میگم ومن میگیره نگاشوازم واون آزادمیشه اشکم قطره ایسته می روبروم

 هوایی میدی؟نکنه مزدمواینجوری دست اومدی چندسال اومداین شایدمنویادت کن

 رفتارمیکنی؟هان؟ اینجوری وباهام شدی

 نیستی من توطوفان:میگم کنارگوشش وآروم میبرم وسرنزدیک میکنه سکوت

 ... میزنم بعدازدفتربیرون

**** 

 هک دادی اولین سیلی اولین میکنن حرکت چشام چیززجرآورجلوی یه مثل اول روزای

 ...کرد آرومم که آدمی ،اولین آغوش زوری،اولین بوسه زداولین

 افهاض وقت بیادبگه طوالنی جدایی بعداین بدشکسته دلم بوده اولین همش طوفان

 من آره اومده گیرم خوشبختی چه هه خوشبختی خوشحالم بیادبگه ندارم

 ...وخوشبختم

 ...ببینمتون نمیخوام پریفام تااومدن:عبورمیکنم وپرسام ازکنارسامین

 هفته ینا توی یعنی وچشامومیبندم میشینم روتاب میشم واردحیاط درخونروبازمیکنم

  نگفته وچیزی میدونسته طوفان کارمیکردم شرکت تواون که ای

 ااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟خـــــــــــــــــــداااااااااااااااچــــــــــــرااااااااا

  ودروبازمیکنم بلندمیشم ازوتاب حوصلگی بابی خونه زنگ باصدای

 پارسا؟ آرام خانوم ـ ـ

 خودمم بله ـ من

 لطفاًاینجاروامضاکنید شماست برای جعبه این:میده رودستم ای جعبه

 ..صبرکنیدپولتونوبیارم:ومیگم میکنم دفترامضاء



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

349 

 

 ....دار خدانگه شده حساب نه ـ

 میشینم وروتخت میکنم لباساموعوض میشم وارداتاقم آشفته باذهنی

 ...وبسیارزیبا متوسط ی اندازه به رنگ طالیی ای جعبه کاغذجعبروبازمیکنم

 ...پستال وکارت نامه ویک مخمل کوچیک جعبه یه درجعبروبازمیکنم

  میکنم بودهنگ مخملین جای درون که وبارینگی روبازمیکنم مخمل جعبه

 میکنم وبازش نامروبرمیدارم

 "من آرام"وجودم آرامش تمام نام به                                      

 خوبی؟ جان آرام سالم

 ....آرامشهـ مایه بودنت خوب من وبرای خوبی که میدونم

 شیمی من مال فکرمیکردم چون توئه به متعلق حلقه اون باشی رودیده حلقه امیدوارم

 .............اما

 ...بگم هاروبهت ازواقعیت سری یه میخوای افتاده اتفاقی چه االن نیست مهم

 رویادته؟ جداشدم ازت که روزی

 ناال که وخوشحالم باش وخوشبخت قیدموبزن نیومدم اگه گفتم بودبهت روزتولدم

 ....کردی عمل حرفم وبه خوشبختی

 ...برسه آسیبی بهت نمیخواستم چون دورشدم بودی نفسم ازتوکه ازخاطراتم من

 من کشتت می جدانشم ازت اگه گفت بهم تولدم قبل هفته حدودیک شهرام

 باورنمیکردمـ

 وتصمیم گذاشته عمارت چندنفرواطراف شهرام که دیدم طوراتفاقی به تااینکه 

 ...گرفتمـ
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 ...وتوروتنهابذارمـ برگردم شهرام پیش 

 ...شـبندازم زندان به تابتونم مدارکی پیداکردن ودنبال بودم کنارشهرام مدت این طی 

 .کاراشومیده تمام وتاوان افتاده زندان به االن نموندواون نتیجه بی وتالشم 

 ...کردمـ درکت ولی شکست قلبم نیستی ودیدم برگشتم عمارت به وقتی

 ... کنی وخاطراتوفراموش باشی عمارت تواون نمیتونستی که 

 شده ساخته شرکت یه هابهم بچه روزتولدم که هست یادت فکرکنم

 ..توشیرازروکادودادنـ

 ونروزب توخیلی وشرکت گشتم دیزاینری دنبال شیرازاومدم به کارجزئی برای من 

 ...اومدی من شرکت به وتوهم فرستادم شرکت هابودمهرورزروبه

 اقواردات که تازمانی تویی کارمیکنه من توشرکت که کسی نمیدونستم خودم من 

 ....کردی عطرمنوحس وبوی شدی

 قرارداشت اتاق همون داخل که دراتاقی پشت اونجابودم بودمن درست حدست

 نبااومد بودولی هنوزمنویادت خاطراینکه به بکشمت آغوش وبه بیام داشتم دوست

 ....شد خراب چی همه سامین

 ..شدمـ ناراحت خودم ازدست نیست خوب برات هیجان میدونستم خوب

 ....بودمـ توبیشترناراحت ازدست ولی کنم وآرامت بیام نتونستم که 

 ....بودی ومهربون خوب اینقدرباسامین که 

 ...بودمـ دنبالت سایه به سایه هرجامیرفتی بودم کرده پیدات دیگه وقتی

 ...دکتربرد توروبه سامین که روزی به تارسید 

 ...من آرام:توگفت به وسامین دوییدم سمتت به زمین افتادی وقتی
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... ـگرفته خـوو باوجودمن کلمه اورداین زبون به که ای خاطرکلمه ایستادبه قلبم ومن

 آرام باختی طوفان گفتم ودیدم سونوگرافی عکسای جادوبودوقتی من بودوبرای

 ...دادی وازدست

 ...شعروخوندی اون نازت صدای بااون وقتی دیدم بعدتوعشاقیه ازاونجابه

 .... ودلیلشونفهمیدم شدم غمت متوجه 

 ...کردی هنگ توتامنودیدی که شدم متوجه شدخوب ختم شرکتت هب دیداربعدمون

 ...دمـکر کنترل خودمو کردخیلی آرامش به دادوتورودعوت دستت قرصوبه سامین وقتی

 ....نگیرمشـ تازیربادکتک 

 ...شد سست سُرخردپاهام من ازسر،سردبودن اشکت قطره وقتی

 ...حالموبدمیکرد گریت بودن عمرمن اشکاشیشه اون لرزیدم خودم به

 !!!نیستی من توطوفان گفتی وقتی 

 ...نیستی من آرام من نفس من عشق دیگه توهم بگم میخواستم منم 

 ...داره واقعاًتورودوست اون اومدوفهمیدم دنبالت سراسیمه سامین رفتی توکه

 ....نبودنمه دلیل واینهاهمه 

 هم نم برای باشی داشته خوبی زندگی کنارسامین امیدوارم وقتتوگرفتم که ببخش

 ...کنم زودترفراموشت تاهرچه دعاکن

 "{طوفان}خاطراتت دارتمام دوست"                                                         

 بعدمیرفتی میدادی زدن حرف اجازه منم به نامردحداقل کردم نزدیک بینیم نامروبه

 برداشتم پستالو کارت

 ...کردمـ خوندش به شروع بود طوفان بازی ازخنگ که تلخی لبخندی ویه بابغض
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 ...........تنهاعشق وعشق

 میکندمأنوس سیب یک گرمی تورابه

 ............تنهاعشق وعشق

 شدن پرنده امکان بردمرارساندبه زندگی اندوه وسعت مرابه

 ........را عشق نورانی جرم من دست درکف کن بیاذوب

 ....... أم رخاموشیدرسط واژه یک شومثل بیاآب

 ...........وعشق

 اشیاء اهترازخلوت روشنی سفربه

 ............وعشق

 هاست فاصله صدای

  تنهاست عاشق همیشه          

 عاشق ودست                              

 ............. هاست تَردثانیه دردست                                             

 "نکن هرگزفراموشم آرام"

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

 بله؟ ـ من

 خانوما خانوم الوسالم ـ

 خوبی؟ سامین سالم ـ

 توخوبی؟ عالیم ـ



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | تنهاعشق وعشق رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

353 

 

 اصالً ـ

 چته میدونم ـ

 شده؟ چی ـ

 ..میاد امروزپریفام ـ

 نیومدم؟ بیرون ازخونه من چندروزه:میمونه ثابت تقویم وروی میخوره چرخ نگام

 ...روزه پنج:میخنده

 میشینه؟ چندپروازش ساعت:ومیگم میکنم تعجب

 ...چهار ساعت دوئه ساعت االن ـ سامین

 نداری؟ کاری باشه ـ

 هست؟ کاری چرایه ـ

 بگو ـ

 دارم؟ پریفامودوست من که بگی پرسام به میشه آرام ـ

 بگم؟ من ـ

 میکنم خواهش آره ـ

 تالشمومیکنم ـ

 ...میکنم خواهش ولی ازحده بیش میدونم دیگه خواهش یه ـ

 ...کن بگوبعدخواهش ـ

 میاری؟ من وپیش پریفام ـ

 چی؟ ـ
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 هب میاریش ازفرودگاه راست بیادیه قراره که نمیدونه کسی غیرمنوتوپرسام به ـ

 میدم؟ بهت که آدرسی

 چرا؟ ـ من

 ...ننداز روموزمین میکنم خواهش کنم چیروتموم همه میخوام ـ

 ...تو ازدست باشه ـ

 ...فراترازخیلی چی یه خوبی توخیلی آرام:میخنده

 وایمیستاد طوفان بودم اگه ـ

 شده؟ چی بگی نمیخوای ـ

 ...نیازدارم کمکت به منم راستش ـ

 ...میدم سوق تودستم حلقه روبازروی نگاهم

 ...بخواه توجون ـ سامین

 ...برم تهران به میخوام من ـ

 ...چی؟ واس ـ

 ..نیازدارم توپری به حرفم اثبات وبرای بزنم حرف باطوفان میخوام ـ

 ... حاضریم ماکه ـ

 ...باش منتظرخانومت پس ممنونم ـ

 ..درست حتماًدستتم ـ

 خدافظ ـ

 دارت خدانگه ـ
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**** 

 بینیش؟ تومی نمیبینمش که من ـ من

 ...میبینمش دارم من بگه برات جونم ـ پرسام

 کوش؟ ـ

 !اونه عصاهست دستش که اونی ـ

 ..بفهمه پری اگه:توسرش میزنم

 ....نمیفهمه:میخنده

 ..توبرو شدیم سوارماشین نکنیامنوپری ولجبازی لج پرسام ـ من

 ...گوگولی چشم:میخنده

 میده تکون دست برامون داره جیگرش تیپ بااون افته می پریفام به نگام

 ... میدوئم سمتش منم میدوئه سمت به

 بیشعور سالم ـ من

 شورخوبی؟ چوب سالم ـ پریفام

 باشم؟ بایدخوب ـ من

 ...باشی بایدخوب هستم تامن بله:میخنده

 ....هست هم داداشی خدایه به:پریفامومیکشه دست پرسام

 ...دنیا داداش ترین برگل سالم:میکشه آغوش پرساموبه پریفام

 ...انگیز دل چه ـ پرسام

 دیگه بریم:میخندم
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 کاردارم شماهابریدمن:میاره داخل به سرشوازشیشه وپرسام میشیم سوارماشین

 ...ومیره میزنه چشمکی من ایبعدبر

 کجارفت؟ ـ پریفام

 ..میپرسی ازمن توئه داداش ـ

 زدنزد؟ توچشمک به ولی من داداش ـ

 بزنه چشمک من به خواست دلش ـ

 گذشت؟ خوش ـ من

 نع ـ پریفام

 چرا؟ ـ

 نبود چون ـ

 نبود چی ـ

 میخواستم که اونی ـ

 میخواستی؟ چی ـ

 نبود سامین ـ

 ...تانخندم میکشم عمیق نفسی

 ...دیدمش می کاش شده تنگ براش خیلی دلم ـ پریفام

 ...دیره دیگه ـ

 شده؟ چرادیره؟چی:میکنه نگام پریفام

 ....کردن عروسی ـ
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 ... میکنهـ بغض...میکنهـ نگام گرد وباچشمای میکنه سکوت

 ...گذاشتی تنهاش چیه؟توکه برای گریت ـ من

 بایدمیموندی:میگم ومن نمیزنه حرفی

 باشم یاسمن عشقی رقیب نمیخواستم ـ پریفام

 تومی برای داشت تورودوست اون بودکه این مهم دیوونه عشقی رقیب هه ـ من

 ....مرد

 ...میشه پخش توماشین گریش وصدای میذاره دستشوروچشاش

 ....خوبه خودم روحی اوضاع خیلی نکن گریه حاالهم ـ من

 های یادروح آدم کن زیرچشاتوپاک:میپیچم آدرسشوداده سامین که ای توکوچه

 ....افته می سرگردون

 کجامیری؟:میکنه زیرچشاشوپاک بادستمال

 ...سوپرایزداری یه ـ من

 چی؟ ـ

 ...سوپرایزنیست دیگه که بگم اگه ـ

 ایستم می سفیدرنگ بادربزرگ ای خونه جلوی میکنه وموهاشومرتب میزنه لبخندالکی

 ....بازمیشه آروم ودرآروم میزنم وبوقی

 کرده؟ ازدواج سامین که گفتی تودروغ ـ پریفام

 ...دارم مرض مگه بگم چرادروغ نوچ ـ من

 کیه؟ اینجابرای ـ

 میفهمی بروداخل ـ
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 تونمیای؟ ـ

 .....میام توبرومن ـ

 پریفام ممیش پیاده ازماشین میکنه حرکت درساختمون سمت وبه میشه پیاده ازماشین

 ....بیادیگه:ومیگه دربرمیگرده جلوی

 ......میزنی مشکوک آرام:میگه واون ابروموباالمیندازم یه

 که وممیشن وخوب میکنه قالب دستاشودورپریفام سامین بیادکه سمتم بعدمیادکه

 ..من پری اومدی خوش خونه به:میگه

 شماخدافظ تحویلی اینم ـ من

 ... شده فادیاتنگ برای عجیب دلم برم تهران بایدحتماًبه میشم سوارماشین

 ....کنمـ سوتفاهماروحل بایدهمه

 بفرمایید بله:میده مهیارجواب فادیارومیگیرم شماره

 ...من برپسرعمه الوسالم ـ من

 نشده اشتباه خودمم:میخندم میشه قطع صداش

 واقعاً؟ مهیارـ

 خودمم خودت جان ـ من

 شده؟ مهیارچی:ومیگم میکنه فادیاتوجهموجلب مهیارمهیارگفتن صدای

 ...دنیامیاد به امروزپسرکوچولوم:میخنده

 ....فادیابده توروخداگوشیروبه:میکشم جیغی

 الو:پیچه می فادیاتوگوشم جون بی صدای
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 خوبی؟ شم فدات سالم ـ من

 خودتی؟ ـ

 ...شم قربونت آره ـ من

 بیااینجا آرام:میگه باناله

 ...اونجامیام زودی به میام گلم باشه ـ

 الوآرام؟:میپیچه مهیارگوشی صدای

 بله ـ

 میزنم زنگ بعداًبهت ـ

 خدافظ باشه ـ

: یکنمم نگاه تودستم حلقه به میشه پرازخوشحالی وجودم تموم میکنم روقطع گوشی

 .....باشـ منتظرم

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

 ....منتظرما11 فرداساعت وسامی پری میرم من بروبچ ـ من

 ....بعدبرو دختربزاردوروزبشه فادیاـ

 راییپذی خوب ازمهمونام قربونت هن:ومیگم فادیارومیکشم ی مهدیاربچه ولپ میخندم

 ...کن

 برسونمت؟ میخوای مهیارـ

 ....کلیدوبده میرم خودم نه ـ من

 ...نره یادت گرفتی زورکلیدوازم توبه ببین مهیارـ
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 خدافظ نه:میخندم

 ...اومدمـ دوروزتهرون شبه12تقریبا ساعت میزنم مهیاربیرون ازدرخونه

 تادیروقت تاامشب،مهیارمیگفت نرم طوفان تاپیش خودموگرفتم جلوی خیلی 

 ..برمـ پیشش میخوام شب موقع این خاطرهمین به میره بعدخونه به11 توشرکت

 ...میرونمـ خونش سمت وبه میشم سوارماشین

 ...برگشتهـ که بیشترنیست سال یک طوفان مهیارمیگفت 

 ..نیستمـ من دیده طوفان کردکه تعریف برام وقتی 

 ....کردمـ گریه خیلی حالوروزوپیداکرده چه 

 ...اومدنـ باهام هم پریفاموسامین سوءتفاهم کردن برطرف موقع االنم 

 ... داشتمـ زورنگهش بیادبه خواست می هم پرسام 

 ها زپلها میذارم ورومبل درمیارم روازتنم مانتوشالم ودروبازکردم فروبردم کلیدروتوقفل

 :پیچید توگوشم آهنگی صدای باالرفتم

 ندارم موندن حال ومن تونیستی

 میارم کم امانفس هواخوبه

 میگیره بهونه بی دلم تونیستی

  نمیره ازخیالم نگاهت لحظه یه

 میلرزه زیرپام زمینم تونیستی

 :میشمـ کشیده میشه پخش آهنگ ازش که اتاقی سمت به

  تنهام توچه بی که اینودیدن همه
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 سینم توی من قلب شده مچاله

 بشینم انتظارت به قدرسخته چه

 ...میشمـ ووارداتاقشـ

 ...درازکشیدهـ روتخت برهنه تنه بانیم که طوفانی به نگام 

 ....میزد چشمک گردنش توی که منی آرام وگردنبندطالی افته می 

 خرابه حالم ببینی کجایی

 پراضطرابه دنیام که کجایی

 موهام دستاشوبین واون میذارم سینش سرروی میرم تختش سمت به

 دیگه هک نمیشه باورم ببینمت توخوابم تاحداقل قدرمنتظرموندم چه میدونی:فرومیبره

 .... شیطونوببینمـ چشمای اون نمیتون کنم لمست نمیتونم

 اینجام من ـ من

  نیستی ولی اونجایی هست هرجاوجودت میگفتی همیشه ـ

 ..نیستی کنارم وقتی بمونم زنده نمیخوام شدم خداخسته به:ـ

 ...اینجام خدامن به طوفان ـ من

  نیستی:لبخندمیزنه

 هنوزباورنداری؟...:میدمـ سوق چشماش چشاموسمت

 ..میکنهـ نگاهم فقط

 ..میکشهت نفسی

 ...میپیچهـ توبینیم بارخوردم یه که هایی زهرماری اون گندی بوی که
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 ...میکنهـ میادوگونمولمس صورتم سمت دستش...لبخندمیزنمـ

 طوفانم؟:میگیرم صورتشوقاب بادستام 

 ؟ بگردم دورت شه چی که کوفتیاخوردی چراازاین:میگم ومن نهمیک نگام

 ..... نبودی چون:چشمامومیبوسه

 ....کنی حالموخوب نبودی چون

 ...میبینمتـ امیداینکه به ساختم چندسال تواین جوری چه ببین نبودی چون

 داری؟ دوسم داری؟هنوزم بگودوسم:میذارهـ وسرشوروشونم چشاشومیبینده

 چیزمن همه دارم دوست...دیوونهـ دارم دوست:لبخندمیزنم

 طوفان؟ ـ من

 جونم؟ ـ

 ....دلتنگتمـ ـ

 ....میشهـ حلقه دورشونم دستش

 چرااومدی؟:میچسبونه سینش منوبه

 دیووونه دارم دوست چون ـ من

 چی؟ سامین پس ـ

 دشبانامز سامین فرداهم نکردم ازدواج من:ومیگم مسخره اشتباه ازاین میگیره خندم

 ...چیرومیفهمی میادهمه

 ...کنم فراموشت نمیتونستم من:پیشونیمومیبوسه

 نیک میکنیدمنوفراموش شماغلط:میزنم ضربه پیشونیش به آروم دستم باپشت
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 ....کننـ جدامون ازهم قدرهم هرچه

 ...باشهـ که عشق

 ....میرسونهـ هم به منوتورو جاذبش

 ...سوتفاهمـ بایه چه

 ...دار خنده محض اشتباه بایه چه

 ....باشهـ عشق کافی

********* 

 نرفته؟ یادت وکه قولت طوفان ـ من

 ...بشینهـ ماشین پشت عروسیش شب عروس بده آرامشم آخه:میخنده

 چراسوارنمیشید؟:میشه بردارنزدیکمون فیلم گرفته خندم هم خودم

 نمیذاری؟:میکنه نگاه بهم طوفان

 ....بروسوارشو ـ من

 ... میشه سوارماشین هم وخودش بازمیکنه من ودروبرای میخنده

 شدی؟ ناراحت ـ طوفان

 نبایدبشم؟ ـ من

 ..ببخش خودت بزرگی شمابه ولی نمیشه برآورده فانتزیت میدونم عزیزمن ـ

 بخندآرامم همیشه:رومیگیره دستم وطوفان لبخندمیزنم
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 هم وکیان وفریال راست ایناازسمت سامین وماشین چپ مهیارایناازسمت ماشین

 بلکه تنیس رویایی دیگه که شبی زندگیمه شب بهترین امشب کردن ونازجلومحاصرم

 ....واقعیتـ

 رومیگیره ودستم منوبازمیکنه درسمت طوفان واردتاالرمیشیم

 سوت جیغ تاالرصدای به باورودمون میریم هاراه ریزه روسنگ وباهم لبخندمیزنم

 مامانم کاش:ومیگه میندازه ودورم دستش طوفان میکنه کَرِمون ودست

 ...بودتاعروسشوببینه

 ...سفیدبود تولباس دیدمن آرزوش پدرمنم:لبخندمیزنم

 همه نباای پدرتم شرمنده وخیلی اینجارسوندمت تابه کردم اذیتت خیلی که میدونم ـ

 ...دارم دوست کردم درحقت که بدی

 ....منی گاه توتنهاتکیه حرفونزن این وقت هیچ دیگه ـ

 ... میارن یورش سمتون به طوفان دوستای دومادمیشیم عروس واردجایگاه

 نیمک عروسی دوباره هم منوهانی نمیشه گرفته عروسی چه ببین زیرپاتم خاک میالدـ

 ...وتوخرجمونوبدی

 رهمکنا محال که میدونم:ومیگه ایستم می روبروش میشه نزدیکمون ونهال میخندم

 ...هاروآرزودارم بهترین طوفان برای تووهم برای نشیدهم نباشیدوخوشبخت

 برسی میخوای که چیزی روزبه یه توهم امیدوارم:میگم من گونمومیبوسه

 ....ومیره لبخندمیزنه

 !خبراییه یه مطمئنم:میگه وطوفان میشن نزدیک هم تودست دست وکیان فریال

 مثالً؟ ـ من
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 ...وخودشولونمیده بارداره فریال مطمئنم اینکه مثل ـ

 ای دیگه کسی طوفان جای به امشب باشه حواست:میکنه بغلم فریال میخندم

 ....نخوردتت

 شید خوشبخت امیدوارم:میگه کیان میخندم

 قرارمیگیرن کنارشون مهیاروفادیاهم

 میدین؟ چی شام طوفان مهیارـ

 نمیدیم توکوفتم به:میگه وطوفان میخندم

 میگیرمـ مهدیاروازش فادیامیخنده

 داریا دوست بچه خیلی مهمعلو:میندازه دستشودورشونم طوفان 

 نداره؟ دوست بگوکی ـ من

 فکرچندتاهستی؟ حاالبه:لبخندمیزنه

 ...قلوبزام شیش چندتاانگارمیخوام میگه همچین:میکنم اخمی

 ....میکنه جلب توجهموسمتش پریفام جیغ صدای میخنده

 ...آبرمونوبردی پری ـ سامین

 ...بکشم جیغ دارم دوست دوستمه عروسی توچه به ـ پریفام

 ...شد له بچه عوضی:میگه ومن میکنه بغلم محکم

 ...بودی بغل بچه میشدتوامشب چی بشم فداش:میخنده

 کن زنتوجمع سامی:میکنم اخم

 هردومیخندن
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************ 

 بعد چندسال

*********** 

 ....نکنـ اینقدرمانیارواذیت آرسان ـ من

 خونمون؟ ببریمش میشه مانیارومیخوام من مامان:میندازه دستشودورگردنم

 ....نمیاد جایی دخترمن:میگه وپریفام میخندن همه

 بچه باردیگه بیایه میگم من:میگه کنارگوشم وطوفان میکنه نازی آرسان مانیابرای

 ... دارشیم

 دخترمیشه؟ ازکجامعلوم ـ من

 مامانی؟:فادیامیره سمت کنان ماریاتاتی میخنده

 خوشگلم؟ جونم:فادیالبخندمیزنه

 ... میده وفادیاقلقلکش فادیامیره ماریابغل

 ... بازبامهدیارکجارفته پسرمن این نیست معلوم ـ کیان

 ...میشیمـ واردحیاط هممون مهدیاروشادان جیغ باصدای

 ...دوتابازاومدن این مامان ـ آرسان

 لخوشگ پرساموپروان،خیلی های بچه دوتادختردوقولوکه وپارمین پارمیس میخندم

 ...وبامزن

 زدی؟ چراجیغ شادان ـ من

 خاله؟ ـ شادان
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 جانم؟ ـ من

 ایناواقعین؟ ـ

 جونم آره:میخندم

 خان آرسان سالم:ومیگه میده دست باآرسان پارمین

 ستد باپارمین اگه االنم دارم مانیارودوست فقط من مامان: میکنه نگاه من به آرسان

 نشه؟ تلقی خیانت دادم

 پسرباباازاالن؟:میخنده طوفان

 ....میکنم اخم هردوشون به ومن میخنده آرسان

 خوبی؟ من خوشگله خاله سالم:بغلم میپره پارمیس

 ...خوبم من شیطونک سالم ـ من

 کشیدن؟ دختراجیغ ایناچرامثل خاله ـ

 بودن شمادوتاروتاحاالندیده چون ـ طوفان

 ایناواقعین؟ جون آرام:ایسته می مهدیارکنارم

 فضایی من های بچه بکش آقامهدیارخجالت:گفت پرسام که جوابشوبدم خواستم

 ....نیستن

 خانومم شم فدات:میندازه دستشودوررم طوفان واردویالمیشیم همه میخندم

 ..کنمـ تابغلش بپربپرمیکنه وآرسان لبخندمیزنم

 صورتموازطوفان آرسان که گونمومیبوسه هم طوفان گونمومیبوسه میکنم بغلش

 ...خودمه مامان:دورمیکنه

 ...بوده من خانوم توباشه مامان اینکه قبل ـ طوفان
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 ...منه مامان االن که اینه مهم ـ آرسان

 ...نیستی من بدتوبچه بچه ـ طوفان

 ....منی توبابای نکه ـ آرسان

 ...میچسبونه خودش منوبیشتربه طوفان میخندم

 ...کنیم تابغلت بشی منوبابات نبایدآویزون شمادیگه خان آرسان ـ من

 ...کنه غلب ازتوکوچیکترمونمیتونه که بعدمنی کنه بغل باباتورومیتونه جوریه چه ـ آرسان

 میکنه حسوده داره عشقم ببین:میگه کنارگوشم وآروم میخنده طوفان

 :میگه خوب وسهراب وشادیه پرازعشق دنیام وطوفان درکنارآرسان میخندم

 ...........تنهاعشق وعشق

 میکندمأنوس سیب یک گرمی تورابه

 ............تنهاعشق وعشق

 شدن پرنده امکان بردمرارساندبه زندگی اندوه وسعت مرابه

 ........را عشق نورانی جرم من دست درکف کن بیاذوب

 ....... أم درسطرخاموشی واژه یک شومثل بیاآب

 ...........وعشق

 اشیاء اهترازخلوت روشنی سفربه

 ............وعشق

 هاست فاصله صدای

  تنهاست عاشق همیشه          
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 عاشق ودست                              

 ............. هاست تَردثانیه دردست                                             

 95.7.2 پـــــــایـــــــــــــــان

 Sedan.z: نویسندهـ

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/100576: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 نگاه منانج به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان یا

 کنید مراجعه دانلود

 


