
                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

1 

 

 k.s75 | نهال رمان

 
 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

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


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

2 

 

 ((تعالی بسم)) 

 ：خالصه

 یه از وحشت ، بزرگ کابوس یه با دختره یه

 به موجوداتی از وسواس تاریک، بست بن کوچه

 مرده دختربااحساسات نر،یه جنس

 ....مردنما دختر یه...دخترونش

 کل نیست،کل عشقی داستان موضوع

 هنیست،شایدبهتر عاشقیشون دختروپسروبعدهم

 هم پایانش درباره...اجتماعیه رمان یه بگم

 ازنظرخودم ولی عزیزداره خواننده به بستگی

 .خوشه پایانش

 :مقدمه
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 که میدیم رو چیزهایی تاوان ها وقت خیلی

 شک هم خودمون

 بودیم؟؟؟ دادن تاوان مستحق اواقع آیا که داریم

 سپ تاوان تادیگری میشیم قربانی ها وقت خیلی

 واینجایه...بده

 همشاید!!پیاز؟؟ ته یا بودیم ماسرپیاز... سئواله

 !!خودپیاز ندانسته

 

  اول فصل

 :آرین

 :وگفت زد رویش روبه احمق دختر به پوزخندی

 .  شدی خوشکل -
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 کردبه می خودشولوس که درحالی دخترک

 .خزید وششآغ

 نفس و فروبرد لختش موهای رادرون دستش

 .کشید عمیقی

 دخترخشکل یه.دختربود این موهای بوی عاشق

 بغلی ملوس

 خوشتیپ خیلی امشب توهم...عشقم مرسی-

 .شدی

 مظال...سردبود...مغروربود همیشه بودمثل ساکت

 ...بود

 عقده.برد می لذت میدونست هم خودش

 :زد لبخندی...داشت

 .توعزیزم شتیپیخو به نه-
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 وشروع...رفت پیراهنش سمت دخترک دست

 بازی کردبه

 :اولش بادکمه کردن

 .تبریز...داداشم پیش رفت بابا امشب-

 : فشرد وآرام گرفت دردست دختررا دست

 چی؟ مامان-

 به دلش ای لحظه کردوبرای راحس پوزخندش

 دخترک حال

 :سوخت آغوشش درون

 ازدوست یکی توبغل کجاست کردی فک-

 شده ولو سراشپ
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 می نوش اون افتخار به ویسکیشو پیک وداره

 .اه...کنه

 سوهان کردوباصدای لختش توموهای دست

 :گفت روحش

 .قشنگم پسرتی دوست توبغل االن توهم-

 بیرون شد کشیده دخترک ازموهای انگشتانش

 پر وصدای

 :بلندشد حرصش

... درضمن...بچه ونه شوهردارم نه امامن-

 .توعشقمی

 هیچ بدون...حالت سردوبی شد نشچشما میخ

 :حسی

 .بچه هم شوهرداری هم دیگه مدت یه اما-
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 .ندارم که حاال-

 .بزن بیا حاال خوب-

 :کرد کشاندوزمزمه پسرک سمت رابه بازخودش

 آرین؟-

 جانم؟-

 شهبا خالی خونه.تنهام پیشم؟شب میای امشب-

 .میزنم توهم

 شدوبایه بدجنس خمارش چشمان

 :گفت پوزخندرولبش

 .تماح-

............................................................... 

 نهال
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 رد حرکت به تودهنش کفش لنگه یه مثل آدامس

 وبعدمیترکوندش، میومد

 انداخت نگاهی واطراف کشید راباال دماغش آب

 سریع وبعد

 :کشید عمیقی راخاروندوخمیازه پشتش

 .تودهنت نره پشه خاله-

 نگاهی سرتق دختربچه به زبا دهان باهمان

 گفت کردوبااخم

: 

 .بچه توچه به-

 :گفت باغیض مادربچه
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 .فرهنگ بی میزنی حرف اینجوری چرابابچه-

 :شد کشیده درهم عمیق هایش اخم

 بروبابا-

 :گفت بالودگی نظر مورد ایستگاه باشنیدن

 .مادرنمونه بدرود-

 متروبیرون وازدحام راازشلوغی خودش

 کشیدوباغرغراز

 کردوحس دردمی بدنش.شد آشنایی خیابانوارد

 کردهر می

 عزیزش پارک همون بادیدن.شود متالشی لحظه

 تازه جانی
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 اش عالقه مورد نیمکت سمت وبه گرفت

 مردقد همان.رفت

 تهبس راازپشت موهایش.بود نشسته رویش بلند

 ریش بودویه

 یه.بود کرده خوش جا صورتش روی پرفسوری

 کامال تیپ

 یزندگ تمامی رنگ به شایدمشکی پوش مشکی

 !!اش سگی

 با همراه وقلمویی رویش روبه پایه رو بوم یه

 .دستش پالت

 مرد،یه شد،یه تابلوکشیده سمت به نگاهش

 و چوبی نیمکت

 .انتها کویربی خشکیده،یه درخت یه
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 اومدی؟-

 :زد لبخندی تلخی به

 .هنرمند سالم-

 .خانوم نهال سالم-

 رنگ را کویرش آسمان فقط کرد نمی نگاهش

 :کرد می

 !چراوایسادی؟ بشین-

 میخورم شد،آبم گیر مدت یه بابا...دارم عجله-

 چرا میگه

 .خوردی

 .نگرانته دخترشی-

 :کنارشوگفت نشست
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 دادکه بایدگیرمی زمانی گذشت دیگه که ازما-

  وروزم حال

 !االن نبود،نه این

 :وگفت قلموشوکنارگذاشت

 .بدی سروسامون زندگیت به وقتشه-

 .بزن خودتوبیل باغچه زنی بیل که تو-

 .دراز زبون-

 :ازجابلندمیشدگفت درحالیه

 میدی؟ اینوبهم شد تموم-

 :گفت وآرامش باخونسردی

 .توبدم به قولشو تونم دارم،نمی دوسش خودم-
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 بهم که بابت،آرامشی مرسی درک،مارفتیم به-

 !،بای دادی

 !خدافظ-

 هروقت بودبرایش آرامش مردخدای این

 به تامدتی میدیدش

 سردش.کرد فکرنمی اش نکبتی زندگی

 سرماخوردگی.بود

 .راباالکشید دماغش بود،آب خورده شدیدی

 طنزشبکه صدای.شد واردخانه و کلیدانداخت

 بلند تلوزیون

 .بود

 زا بلندتر برادربزرگش قهقه صدای آن دنبال وبه

 :آن
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 .خانوم نهال ماهت روی به سالم-

 :انداخت برادرش به چپی چپ نگاه

 .علیک-

 راباشلوارش خیسش دستان که درحالی درشپ

 خشکاند می

 :باغرغرگفت

 .نهال اومدن خونه وقت چه این-

 :ردک اندام نادربازعرض کشیدکه پوفی باکالفگی

 .خونه زودتراومده خانوم که بوده مریض تازه-

 :شدوغرید نادرخیره درنده چشمان به باخشم

 .نکن زر زر تویکی-
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 ممحک ستشد زدوبادوکف جستی سمتش نادربه

 اش سینه به

 :کشید کوبیدوفریادی

 آشغال؟ خوردی گهی توچه ببینم-

 نادرحمله سمت زدوبه جیغی باخشم

 :راکشید کردوموهایش

 .تووووییی عوضی،آشغال خودتی آشغال-

 زمین زدپخش شکمش نادربه که بالگدی

  ای شد،ازدردناله

 :رفت سمتش باعجزبه پدرش کردکه

 !یکارکردی؟چ ببین...نادر کردی چیکارش-
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 سمت به اشارشو انگشت نادرباپرخاش

 رویش پیرمردروبه

 :کرد زدن حرف به شروع لحن وبابدترین گرفت

 سمت یکمم...آقامجتبی کنی می نهال نهال-

 ماباش،واالاز

 یوبابا علیل ننه میکنم،خرج جون تاغروب صبح

 ازکار

 هب کنم استراحت میام که شبم...افتادمومیدم

 جاتشکرشون

 یطهسل این بایدجواب تازه..بلندمیکنن روم دست

 خانوموهم

 تنیس معلوم تاغروب ازصبح خانوم اونوقت...بدم

 توکدوم
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 .سیرمیکنه قبرستونی

 :بلندشد وارنهال ناله صدای

 .چیکارمیکنم که توچه به-

 :نادرغرید

 .تودختر به لعنت-

 زانوی کنارمادرش بود،پدرش شده آرام جوخانه

 بغل غم

 می نگاه نهال رفکربهد بودونادرغرق کرده

 کرد،خواهرش

 غیرت نهال های بودوخودسری جوان هنوززیادی

 مردانش
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 دختردیگردستش کرد،افساراین دارمی راخدشه

 نبودوبه

 هرلحظه ازنهال نامزدش ریحانه نفرت دلیل

 ازخواهرش

 نتیم اینکه برای کشیدوباغم پوفی.دورترمیشد

 گذاشته که

 .کرد راسرزنش بودخودش

 ودرآغوشش رفت نهال سمت به

 بود کشید،خواهرلجوجش

 بود،دیگرشب دورشده بود،ازش شده سرکش

 در هاازترس

 پسراخالقش سه با فرونمیرفت،زندگی آغوشش

 و راقوی
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 دختربودظریف یک هم بود،امابازم کرده مردانه

 وشکننده

 خواهرش شکسته دل پای به روزی نمیخواست

 خم کمرش

 لیسا بود،شش گرفته توبغلش آروم نهال.شود

 این بوداشک

 یه فقط که اززمانی بود،درست دخترراندیده

 ساله61دختر

 کرده خفتش توکوچه تاپسرمست بودوسه

 بودندواگرخودش

 ازآن...کردند می عفت رابی سرنمیرسیدخواهرش

 روزبود
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 شد،دیگرصورتی شد،بدخلق مردانه که

 نپوشید،دیگررژکم

 کم درخانه اش خنده نزد،صدای رنگی

 خشن شدوفریادهای

 . رسید اش خانواده گوش به اش خترانهد

 برادرانش تقلیدش مرجع

 شد،بانیماسیگاردودکردوباناصرسر

 کردوتوکوچه مست.نشست سگی عرق بساط

 .چاقوکشیدوزد

 دورتوخیابونای شدبانیماوناصردور تفریحش

 باالشهروخفت

 دبیرستان تادوم.پولدارا بچه گیری

 ول رو خوندوبعدمدرسه
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 .کرد

 .دخشکی نهالشون ولی شدن راه نیماوناصرسربه

 :نشوند رولبش لبخندی نهال آروم های نفس

 .عزیزنادر خوابیدی-

 کشیدوبه بردودرآغوشش زیرسروپایش دست

 اتاقش سمت

 چربش رابوسید،موهای اش شدوپیشانی خم.برد

 راازدور

 :کنارزد گردنش

 نمیری؟ حموم چی واسه لجوج دختره-

 .توچه به-

 :گفت جاخوردوباتعجب
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 توله؟ بیداری-

 :بودگفت بسته چشمش طورکه همون نهال

 .توله گفتی بهم  بابامیگم به-

 :زد اش گونه به ای ضربه اروم بادست

 .بگو-

 .وحشی دردمیکنه دلم-

 :گفت نادرباخنده

 .میزنه حرف اینجوری بزرگترش داداش به آدم-

 :خوابالودزد لبخندی نهال

 خر؟ بزرگ-

 دبهکر ریزشروع ونهال گفت نهالی نادرمعترض

 .خندیدن
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 .میدی سگ بروبوالشه حمومی فردایه-

 .تورومیدم بوی-

 منی؟ به کســافط-

 .جونتم ریحانه به نه-

 .نهال باش مهربون باهاش یکم-

 .لوسه...نمیاد خوشم ازش-

 سرش پتوشوروی جملش شدن بعدازتمام

 :گفت کشیدآروم

 .نادر بخوابم خوام می-

 .دیگه هری یعنی-

 :گفت مخفی بابغض

 .شاید-
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 :زد اش شانه به ای نادردلخورضربه

 .خانوم نهال باشه-

 خوب ریخت،ریحان اش گونه روی آروم اشکاش

  بود،یه

 خونده بود،درس خوشکل دخترمحجه

 بود،باسوادبود،همش

 خوشکل رنگی های خوشبومیزد،لباس عطرهای

 میپوشید

 لطیف داشت،صداش نازوعشوه

 بودومیدیدنادرچقدعاشقش

 بود،همیشه ودببود،م خوب بود،دستپختش

  میخندیدولی
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 توهم هاش اخمش نهال برای همیشه

 باال بود،خودشوخیلی

 بود،این رومخش هاش غره میدیدوچشم

 نهال دخترحسرت

 اشک.دخترمردونه یه دختردخترونه،نه بود،یه

 راپاک هایش

 .بود کرده عادت دخترونه های حسرت این به.کرد

 .برد وخوابش شدن گرم چشماش کم کم

 ................................................................. 

 دوم فصل

 بعد دوماه
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 وبه کنارکشید جمعیت روازبین زورخودش به

 الله سمت

 بودوصورت نشسته سعید توبغل که رفت

 سعیدتوگردنش

 :گفت بودباخنده

 .نیستا خواب اتاق-

 :زد ای سعیدقهقه

 .میرسیم اتاقشم به-

 :گفت الله زدوروبه پوزخندی

 خونه،میای؟ میرم دارم-

 :ردک ترسناک ای گفت،سعیدخنده ای نه گیج الله
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 مشغول ها بچه ازاین بایکی...بمون کجا؟توهم-

 .شو

 :سعیدانداخت وداغون درب دوستای به نگاهی

 .بشه مشغول حاظرنیست هم افغانی بااینا-

 داغونیم؟ ماهم خانوم نهال دردنکنه دستت-

 :شد خیره رویش پسرروبه به خمارش چشمای

 .عزیزدلمی توکه...جیگرتو-

 :کردوسعیدگفت ای خنده

 !!هـــا نیست باز همجنس آرین!...خان نهال-

 به شد،توجمع کشیده درهم نهال های اخم

 وخو خاطراخالق
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 روبه بااخم.میگفتن خان نهال بهش پسرونش

 :سعیدخروشید

 .بده ادامه خوریت گه به تو-

 :گفت دآرومیبالبخن آرین که بازخندیدن جمع

 خونه؟ منوبرسونی میتونی نیست خوب حالم-

 :گفت سعیدباقهقه

 دهن میزنه ازتوبدتره حالش این-

 .میکنه ماشینتوسرویس

 :غرید باخشم نهال

 !زدی؟؟ حرف تو باز-

 :گفت داشت هنوزاخم بعددرحالیکه
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 عزت...بیا توهم بیادباال ومیزنم تاآسانسور-

 .نونا زیادحیف

 :گفت دگیسعیدبالو فرهاددوست

 ...نیســ نون حیف انگارخودش-

 :زد پوزخندی نهال

 ...ببندتویکی-

................................................................... 

 سوم فصل

 آرین

 بود،اتفاقات خورده نبود،تاخرخره خوب حالش

  اخیرشکه
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 ازهانیه پیش ماه وناگواربود،حدودیک کننده

  بودکه شنیده

 نداشت،اشک روقبول هانیه بابامیشه،حرف داره

 هاشوقبول

 خون لخته وسفیداون سیاه نداشت،عکس

 .روباورنداشت

 قبول هانیه بایدبندازتش،ولی گفت هانیه به

 نکرد،میگفت

 هخواستگاریم،اگ بایدبیای عاشقمی گفتی خودت

 بابام نیای

 یههان میدنست که دقیقاروزی میکشتت،اماآرین

 بایه خونشه
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 دلش هانیه اشکی خونه،چشای تبرگش دختره

 کرد روخون

 مانتومشکی سرسری حرفی هیچ بدون وقتی

 تازانوشوروی

 ینپای اززانوبه که پوشیدجوری مشکیش دکلته

 لختش پاهای

 نسبت کردعجیب حس بودکه بود،اونموقع معلوم

 بشر این به

 داشت کم کم وآرین رفت میشود،هانیه غیرتی

 .میشد پشیمان

 پیام ماجراتنهایک ونچهارروزبعدازا درست

 فرستاده کوتاه
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 وگویی کرده روسقط بچه اینکه هم بوداون

 بودکه محوشده

 .نبوده انگارازاولم

 نگاهش.داد درآسانسورتیکه اومدوبه ازفکربیرون

 دختر به

 هزدک بزرگی افتادلبخند رویش پسرمانندروبه

 باغرغر نهال

 :گفت

 شدی؟ اسکل توهم نکنه...چته تودیگه-

 های رفیق اون گرفت،ازبین دتش آرین خنده

 سعیدگاگول

 :بود حسابی آدم یکی همین
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 بوددیگه؟ کلمه اون مودبانه اسکولت این االن-

 جدیش لحن راخوردوباهمان اش خنده نهال

 :گفت

 !!دقیقا-

 :گفت دل ازته باآهی آرین

 عوض امابااین...شدم اسکل...باتوباشه شایدحق-

 موجودم

 .شدم خل

 :زد دیدپوزخندی روکه کنجکاونهال نگاه

 ما؟ خونه بریم پیاده ای پایه-

 .مازیادمیشه باخونه فاصلش چون...خیر-

 .میگیرم آژانس برات-
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 .خرسه علف پول مگه نوچ-

 .کنم می حساب خودم بابا بیا-

 .شهیدیم بگیرتمون گشت فقط...باش-

 :زدوگفت ای قهقه آرین

 .زنمی گم می-

 :کرد وحشتناکی اخم نهال

 نخور...گ-

 :گرفت شدت آرین خنده

 .دختر چقدبددهنی-

 :انداخت باال ای خونسردشونه

 .توچه به-
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 لحن باهمون آرین اومدن بیرون ازآسانسورکه

 :گفت سستش

 تاخونه بریم ماشین باهمون بیا-

 با مابعدازاونجامیفرستمت

 .خونتون آژانس

 تگیوباخس گرفت نهال سمت بعدکلیدماشینشوبه

 :گفت

 .توبرون-

 رویش روبه توپ اشینم به نگاهی نهال

 این انداخت،عاشق

 اش بدنه به دستی.بود قرمزش رنگ

 .شد کشیدوسوارش

 :انداخت خودشوکنارش لخت آرین
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 .بزار آهنگم یه زحمت بی-

 .باش-

 بودندونهال داد،هردوساکت روحرکت وماشین

 زده هیجان

 پریده ازسرش مستی که میروند،جوری بالذت

 بود،نگاهی

 :گفت باهیجانو انداخت ماشین داخل به

 میره؟ سقفشم این آرین-

 :روپرکرد ماشین بازفضای آرین قهقه

 !بفرمایید...خانوم نهال آره-

 جیغی رافشردونهال کروکش سقف ی دکمه

  کشید ازخوشی
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 .نشست سرخوش لبخندی آرین های لب وروی 

 نهال همین نظرنداشت که تنهادختری شایدبه

 بود،شایداگریه

 .داشت دوسش هانداز همین به خواهرداشت

 .نهال رفت یادت آهنگ-

 :گفت پاچه دست

 .گی می راس اوه اوه-

 دختره بدیدت،اه توسرندید نالیدخاک ودردل

 !!احمق

 باسیستم کلنجاررفتن ازچنددقیقه پس

 فریمان ماشینش،صدای

 :پیچید ماشین توفضای
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 ولی...میمونه خاطرمون...خونه رودیواراین""

 باید انگاری

 تنیس خیالی باشه خوب...نهمیدو اینوقلبم رفت

 هرچی اصال

 هآخ...دیوونه دپرس آدم یه ومن توخوبی...توبگی

  چه این

 آخرشم نفهمیدم...مریضیه نوع یه این حسیه

 من توبه حس

 این ولی بدیم ادامه هنوزم داری دوس...چیه

  نیست عشق

 بایددوربشیم منوتوازهم...طبیعیه عادت یه فقط

 باید کم کم
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 منوتوازهم...دورازهم خیلی وندنیام که بدونیم

 بایددوربشیم

 ""...دورازهم خیلی دنیامون که بایدبدونیم کم کم

 شدی؟ عاشق نکنه...آرین؟-

 یه ازت دورمیشم  راحت خوبه حالم نکن فک"

 قرص مشت

 رنگ بدون عکس یه...فقط میکنه آرومم اعصاب

  ی آینده

 میگه عقلم اما بمون میگه من قلب...وتو من

 وبر برومیگه

 تواس...ازتوسرم فکرت بره بارفتنم شاید میرم

 رو بهترینا
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 منوتوازهم...ازتوبگذرم قراره بااینکه میخوام

 بایددوربشیم

 دوره خیلی دنیامون که بایدبدونیم کم کم

 ""...ازهم

 :پرسید کردودوباره کم و  آهنگ صدای

 آرین؟-

 زمزمه بلندشدبابهت آرین مردونه هق هق صدای

 :کرد

 آرین؟ یکن می گریه-

 :گفت روکنارزدوباتعجب ماشین

 پسره؟چهارساله شده ؟چی آرین-

 تو وقت هیچ...میشناسمت
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 .نبودی حالت این

 هبودب داده گفت،سرشوتکیه نمی هیچی اماآرین

 اش لی صند

 :گریست می ومردانه

 که اشکایی تاوان...نهال میدم پس تاوان دارم-

 ...دراوردم

 رینشوننف به...شکستم روکه هایی دل تاوان

 دچارشدم،کمرم

 روزگارم ماهه یک...بارنهال زیراین شده خم

 ...شده سیاه

 ...بودم باباشده من...نهال

 :کشید هینی زده حیرت نهال
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 دهباباش...وایساببینم..آرین؟چیکارکردی؟.. وای-

 بودی؟االن

 نیستی؟

 :نالید آرین

 .کرد سقطش...نه-

 :گفت کشیدوباخونسردی راحتی نفس نهال

 .روشکرخدا خوب-

 :کرد اشکاشوپاک باشدت عصبی آرین

 بچه من...کشتم آدم من...نگواینونهال-

 ...من...خودموکشتم

 هانیه من...نهال داشتم مادرشودوس...من

 اما داشتم رودوس
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 میگردم دردنبالش دربه ماهه یک...دیرفهمیدم

 ونابود نیست

 ...شده

 مه دیگه بایکی باتوخوابیده که دختری...بهتر-

 .میخوابه

 :کرد وحشتناکی اخم آرین

 .نیست دختری همچین هانیه-

 :گفت بامسخرگی نهال

 چطوردختریه؟ پس-

 :نالید

 خوابیددختربود،عاشقش بامن وقتی-

 .خواست کردم،خودش
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 مستم اونشب...بیا تنهام امشبم گفت خودش

 پر شیشه کردیه

 .شد چی نفهمیدم...خوردم ویسکی

 :گفت باغیض نهال

 مک بگم هرچی خـــیــلی...آرین آشغالی خیلی-

 چرایه...گفتم

 نمیبینم،خالصه شما توجماعت مردونگی ذره

 زیر به شدین

 چون خان نهال چراشدم کردی فک...کمر

 بود سالم61وقتی

 بدم بعدازخودم روزبه ازاون کردن خفتم توکوچه

 یه اومدکه
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 اون من...مردمیشم یه جذب باعث که زنم

 کوچه روزتواون

 روحم بکارت..نشد ریدهد جسمم بکارت...مردم

 .شد دریده

 ولت که حقته...میخوره بهم ازت حالم

 ...پستی خیلی...کرده

 عاشقش...غیرت تاابدنامردبی دردت بمیربااین

 وبهش کردی

 فک...کشی؟ مظلوم!!..تجاوزکردی؟؟هــــان

 چرااومد کردی

 اصن...باشی اون تاابدمال خواسته می جلوچون

 غلط کارش

 ...چرا دیگهتو میخاریده خودش تن
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 ختری دادبیشترازاون شدوترجیح پیاده ازماشین

 آرین نحس

 هکردب کوبیدوشروع بهم نکنه،درومحکم روتحمل

 .زدن قدم

 دختره کاراون ونه داشت روقبول کارآرین نه

 شایداون...رو

 آرین حرفای وقتی میخوردولی بایدفحش دخترم

 روشنیدداغ

 اومدروگفت،خودشم روزبونش کردوهرچی

 آرین میدونست

 واقعا دختره واون ماجرابوده طرف یک فقط

  خوب ذاتش
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 ینازآر بازهم ترمیشدولی پشیمون هرلحظه.نبوده

 حرصش

 تاچندروزدیگه خواست نمی ودلش گرفت می 

 . ببینتش

 نهال؟- 

 :ایستاد آرین باصدای

 .آرین بدم گوش حرفات به ندارم چیه؟حوصله-

 :ترشدوگفت نزدیک بهش آرین

 منوبرسون بیااول...شبی بیاتنهانرونصف-

 ماشین بعدبرات

 .بری بگیرم

 :گفت بااخم نهال
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 .خوام نمی-

 :آستینشوکشید آرین

 منم کن فک...درنیار بازی سرتق بیاببینم-

 جون برادرتم،به

 دوست خواهرنداشتم عین خودت

 .بری بیاقربونم...دارم

 :کشیدوغرید دستشوپس نهال

 ...نکبت...بروبابا-

 :ددراور بعداداشوباحرص

 .بری بیاقربونم-

 :بلندشد آرین بازقهقه

 .نخورخوشکلم حرص بیابریم جون بیادرختچه-
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 :باتهدیدگفت نهال

 حرفا بااین نیستم دخترت دوس من-

 مرام چون خرشمــافقط

 .میام باهات دارم

 :گفت بالودگی آرین

 شد؟ خوب...مشتی مرامت قربون-

 آره-

  

 چهارم فصل

 بعد ماه یک

 شده گرماکالفهخورد،از غلطی توجاش

 بود،بدجورگرمایی
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 کی ودقیقانمیدونست میدونستن بودوهمه

 کولر کرده خاموش

 :کرد خارج رو،صداشوبلندازحنجرش

 .کولرروبزنید...نمیبینیدخوابم مگه-

 منفورترین بازشدوصدای دراتاقش

 :بلندشد موجودزندگیش

 گذشت خواب ازوقت جون نهال-

 ناهار میخوایم...عزیزم

 .اگلمبی توهم بخوریم

 وخاندانش نثارریحان فحشی زیرلب

 :کردواداشودراورد

 !!بروبابا...گلم...عزیزم-
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 .شده مسخره برات نشنیدی ازبس-

 :نشست سرجاش پرحرصش

 .حوصلتوندارم که بابا نکن زر زر-

 :فروبرد رازیرشالش موهایش باعشوه ریحانه

 .کنی می حسادت بهم که جون نهال کن اعتراف-

 :زدوگفت یپرتمسخرپوزخند نهال

 سرگیجه گرفتن دوبارتحویلت...آخه تو چی به-

 .گرفتی

 :بردارنبود دست ریحانه

 پاچه ابروهای.کن نگاه خودتم کن ونگاه من-

 بزیت،صورت
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 سیگارکشیدی،اون ازبس کبودت های پرمو،لب

 های گوشت

 کوتاه اوردی شانس شکمت،البته آویزون

 که نیستی،صداتم

 ه،اخالقنمیش جنسش هم عاشق کسی...زمخته

 سگیت،خو

 اینجوری نادرونیماوناصرم پسرونت،حتی

 منزجر...نیستن

 !!خان نهال ای کننده

 را،باحرف زدوجودش آتیش اش خنده

 منفجرشد دیگرریحانه

: 

 تودختری؟ اصن-
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 :بیشتربود اماخشمش خواست می گریه دلش

 ای دخترم بدم نشونت پایین بکشم میخوای-

 پسرم؟

 :کشید ای مسخره جیغ ریحانه

 داری موافق جنس به تمایل نکنه وااای-

 نظرمنو ومیخوای

 کنی؟؟ جلب

 شدبه خارج ازدستش کنترلش ای لحظه برای

 ریحانه سمت

 انداخت دورگردنش رامحکم دستش برد یورش

 :وفشرد

 چنپی من پروپای به...دیگه میزنی داری زریادی-

 .ریحانه
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 بردودرگوشش صورتش رانزدیک صورتش

 :فریادکشید

 ...مشوبیرونگ حاالهم-

 :کردبیرون پرتش و کرد روباز دراتاق

 !!!حرومزاده گمشـــوووبیرون-

 متعجب های بلندکردباچهره سرکه

 برادرانش،نادرونیماو

 نازنین سرچرخاندودرکنارشان.شد رو ناصرروبه

 وناهیدرو

 کوچکش برادرزاده صدای...نیماوناصررا دیدزن

 درسرش

 :پیچید
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 چی؟ یعنی باباحرومزاده-

 :گفت بالکنت اومد دستش یتتاموقع

 ...لحـ یه فقط...من... من-

 :نادربلندشد صدای

 متحر کنی،انگارمنوبی می حرمت زنموبی وقتی-

 .کردی

 :کرد زمزمه آروم

 ...من...داداش-

 :گذاشت اش بینی راروی اش اشاره نادرانگشت

 هروقت...نهال صداتوبشنوم خوام نمی...هیس-

 ازریحانه

 .میکنیم صحبت باهم تاونوق...کردی عذرخواهی
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 می روپاک ریحانه های اشک که بعددرحالی

 :کردگفت

 بیرون همون...خانومم بیرون بیابریم-

 .ناهاربخوریم

 فتناهیدگ دادوبه تکان سری برایش نیماباتاسف

 تن لباس

 .برن تااوناهم کنن پسرشون

 :گفت باغیض ناصرهم

 من آبروواسه که بریم ماهم خانوم مریم بپوش-

 .نذاشته

 خواب ازیه انگاری بودتواتاقش مونده وواج هاج

 بلند عمیق
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 پذیرایی سمت هاشوبه قدم...بود شده

 رنگین برداشت،سفره

 غذای سبزی بود،قرمه مخش روی رویش روبه

 موردعالقه

 نادرعاشقش بادمجان، نیما،خورشت

  لوبیا بود،ناصردیوونه

 بود،خودش توسفره کباب بود،دیس بامرغ پلو

 کوبیده عاشق

 تخت به نگاهش.بود کارپدرش د،خریدکوبیدهبو

 گوشه فلزی

 تیکه یه مثل مادرعلیلش...شد کشیده سالن

 اون روی گوشت
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 جمع دورهم همه بودکه هرجمعه سفره این...بود

 .میشدن

 صورتش...تارشد تونظرش پدرش خمیده قامت

 شدو نمناک

 :لرزید صدایش....محو پدرش چهره

 هیادت!...بابا؟ نه مگه...کردن اینجوریم خودشون-

 بابا؟خود

 آرومبخور گفت...سگیشوداددستم عرق ناصرپیک

 ...میشی

 که باباخودت...میشه تموم کابوسات

 دیدی؟خودنیمابودکه

 ...دادچطورچاقوبکشم یادم
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 مادرش سمت کردبه پاک اشکاشوباآستینش

 :چرخید

 یادته...بودم دیرکرده روز اون..یادته؟ مامان-

 بابامانتوجدید

 باخودت...بود یادته؟صورتی مامان..مبود پوشیده

 خریدیمش

 نادرباپول رویادتونه؟ازترس رژصورتی اون...

 ...توجیبیم

 زدتاراه اش سینه به ای ضربه)قای...خریدم

 (بازشود نفسش

 ازکالس...قرمزم کوله توهمون کردم قایمش...

 داشتم زبانم
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 طبامحی...بودم زبان یادتونه؟عاشق...برمیگشتم

 ناآشنابودم

 تاپسربودن سه...جلوراهموگرفتن...شدم گم

 ...بابا

 صورتش...بود ازاشک سرخ پدرش چشای

 کبود ازغیرتش

 توق اینارودیدوهنوزمیگفت،ایناروهیچ...بود شده

 بود نگفته

 انگاراولش که آخری...بود رسیده نادرآخرش

 ...بود

 بن کوچه...بود خلوت کوچه...بودن مست هرسه-

 بود بست
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 دست...کردن خفتم لعنتی دیوارآجری اون گوشه

 وپامیزدم،

 یکی...جلودهنموگرفت بادست که میزدم جیغ

 ...دیگشون

 توآب انداختش...هام دکمه کردبازکردن شروع

 ....ها وگل

 من بودوگریه شده کثیف مانتوصورتیم

 !!تشدید،نوبودمانتوم

 بابوسه نشدمن کثیف فقط امامانتوم

 نجس هاشون،بادستای

 هنود چاک شدم،بی اوناکثیف

 منم رفت شدم،پســـرشدم،یادم

 !!دخترم
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 نزدیک دهانش وبه ازسرسفره روبرداشت تنگ

 کردوسر

 کرد،پرغصه دهانشوپاک دست کشید،باپشت

 :گفت

 بابا؟-

 وقت هیچ کبودبود،پدرش هنوزم پدرش رنگ

 نبودتو قوی

 وپدرش اولش ازهمون.بود فرزندساالری خونه

 نقش فقط

 ...بود دربیارخونه نون

 بابایی؟-

 :رابیشترکرد های اشک پدرش پربغض دایص
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 بابا؟ جان-

 ننگتم؟ مایه-

 !بابا گل نه-

 :گفت غصه با

 نازبی حرمت خانواده یه اعضای بین وقتی...بابا-

 بره،دیگه

 بشه،من اولش چیزمثل همه سخته

 خور نون اینجااضافیم،یه

 .بهتر کمترزندگی

 .حرفوباباجان این نزن-

 :دوزانونشست پدرش جلوی

 تمادداری؟اع بهم-
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 :داد ادامه نهال کردکه نگاهش درسکوت

 باشم افتخارت مایه اونا مثل منم میخوام-

 مطمئن ولی...بابا

 .بتونم که نیستم

 توسرته؟ چی-

 :زد لبخندگیجی

 .هیچی فعال-

 :کرد دخترشوپاک های اشک

 نمیگی؟ چیزی شب ازاون...بابا؟ نهال-

 .نبایدمیگفتم ازاولشم...نبودبابا جالب-

 .نگو جان بابا باشه-

 !برم میخوام تانادرنیومده...بابا-
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 !!ها میشه نادرسگ دیرمیای؟دیربیای شب-

 .ودوستی دوری میگن-

 :شد کشیده درهم پدرش های اخم

 چی؟ یعنی-

 .اینجانیست دیگه من جای یعنی-

 روبالش بودسرتوخونه خوش دلم سال این همه-

 ...میزاری

 کجا؟..میری؟ داری حاال

 :گفت باغم

 اهمنگ ریختت دختربی این به باباکسی رسنت-

 .نمیکنه

 :چرخید مادرش طرف به سرش
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 که ای خونه میبرمتون...دنبالتون زودمیام خیلی-

 رو منت

 .صبرکنید یکم فقط...نباشه سرتون

 :گذاشت پدرش دست روروی دستش

 بابا؟ باشه-

 بودکه برنداشته اتاقش سمت به هنوزقدمی

 پدرش صدای

 :رسید گوشش به

 .نهال نکنی شرمندم دوارمامی-

 پدرش شکست،جمله دلش اما چرا نمیدونست

  حرف کلی
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 شخصیتش به ازتوهین پر توش...داشت

  هم پدرش...بود

 پاکی به ای لحظه برای...بود نشناخته اونو

 شک نهالش

 .بود کرده

 .کرد پاک گونشو روی چکیده تازه های اشک

................................................................. 

 پنجم فصل

 

 ،فقطیانه درسته گرفته که تصمیمی دونست نمی

 میدونست
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 ممکنه بمونه خودشون خونه بخوادبازم اگه

 بانادر رابطش

 نمیدونست خودش دقیقا والبته بدتربشه

 یاهدفش بایدکجابره

 رهخوادب می گفت پدرش به چیه،وقتی آینده واسه

 یه حتی

 می که بود،این نکردهفکر بعدش به هم ثانیه

  گلی خوادچه

 ...بگیره سرش به

 سراغ مجبورشدبره نداشت چمدونی که خودش

 نادر وسایل

 به نگاهش که کمدبرداشت چمدونشوازباالی

 دربازکمدنادر
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 :ریحانه توسط اتوکشیده های افتاد،پیرهن

 .بدکرداحمق بیشعور،نادروباهام دختره-

 سمت کشید،بعدبه کوتاهش توموهای دستی

 توی یینهآ

 فقط چربشوکنارزد،خودش رفت،موهای اتاق

 چرا میدونست

 می عقش ازخودش گاهی هرچندکه نمیره حموم

 گرفت،اما

 خاطره تداعی میدادبه بدروترجیح بوی این

 تلخش،بازعقش

 حس گردنش روروی پسرک بینی گرفت،هنوزهم

 میکردکه

 .شد میکنه،مورمورش تعریف تنش خوب ازبوی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

71 

 

 کلفتش ابروهای به لرزید،دستی خودش به

  نامنظم کشیدکه

 به بود،دستش کرده جاخوش صورتش توی

 صورتش سمت

 صورتش میزدتاموهای راباژیلت رفت،صورتش

 تر کلفت

 زد،شکمش راباال گشادش دربیایند،لباس

 جلوبود ازپرخوری

 :کرد نگاه اش مردانه چهره به بابغض

 ازاینقدازدنیای نامرداکه آوردین سرم به چی-

 داج دخترونم

 .شدم
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 نادررابرداشت،بهترازآن های ازلباس چنددست

 مانتوهای

 تیپ دیگربه هابودکه بود،مدت خودش کهنه

 وسرووضعش

 مردانه های لباس بود،واینکه شده اهمیت بی

 نادرراباشالش

 .نبود کندمهم ست

 ازاتاق زدوباغیض زل درآیینه خودش به بانفرت

 .شد خارج

 گم پدرش رابوسیدوبعدرآغوش مادرش گونه

 بایه شد،وحاال

 ایستاده توکوچه تودستش چمدون

 رابااین وبازخودش..بود
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 کجاامن کرد،هیچ سرزنش اش احمقانه تصمیم

  ترازخانه

 .نبود

 هک اتوبوسی وسواراولین نادرروبلندکرد چمدون

 داشت نگه

 .شد

 ولورده له زنا بین زیادبودوداشت جمعیت

 طور میشد،همین

 وبایلشم داغون زنگ کردصدای غرغرمی که

 بلندشد،بابد

 :گفت عنقی

 ها؟؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

73 

 

 :زد قهقه خط پشت سرخوش صدای

 .تر دخترمالیم چیه ها-

 .بنال آرین ندارم حوصله-

 .پرحوصلم تومن برعکس-

 ...چه من به خوب-

 :زد زنگ دوباره اماآرین.کرد وقطع وتماس

 دیگه دفعه...خبرت ندارم حوصله آرین چیه-

 فشت بزنگی

 .میدم

 :گفت تندی نآری کنه تااومدقطع

 .روپیداکردم هانیه-

 :کشیدوگفت پوفی
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 چیکارکنم؟ میگی...سالمتی به خوب-

 !!نهال دارم احتیاج کمکت به-

 :نشست شده خالی صندلی روی بااخم

 کمکی؟ چه-

 جایی؟ یه ببینمت میای-

 کجا؟-

 .بیاشرکت-

 منشی اون حوصله نه اونجانمیام نه-

 تریپ نه ایکیبریتودارم

 میاد،هرسری شرکت کالس به من

 اومدم،انگارکارگرافغانی

 .ها نکبت... دیدن
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 :کرد حرصیش آرین ریزخنده صدای

 .بگیر کمک دیگه بروگمشوازیکی-

 :افتادروسرفه خنده ازشدت آرین

 خونموکه آدرس...نهال کردم غلط-

 بلدی،برواونجا،آروینم

 .بازمیکنه دروبرات خونس

 

 آروین

 

 دستشوگذاشته کردکه نثارکسی آبدار فحشی

  زنگ بودروی
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 تاخودصبح نبود،دیشب کن ول واحدو

 های بیداربودوبرگه

 صدای این کردوحاال می دانشجوهاشوتصحیح

  وحشتناک

 نرم موهای به بوددستی سردردشوتشدیدکرده

  اش ژولیده

 توام اش وگرفته بم کشید،دروبازکردوصدای

 بلند باخشونت

 :شد

 ...بــ-

 :کلمشوگفت بقیه بابهت

 له...-
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 آرین که موقعی ازهمون سالش،حتی29عمر توی

 دوستای

 وقت هیچ...کردخونشون می مهدکودکشودعوت

 وقت هیچ

 رودعوت دختری همچین

 ازپایین نمیکردتوخونش،نگاهش

 نبود،توشک خودش دست...آنالیز کردبه شروع

 کفش..بود

 هزانوانداخت که کهنه شلوارطوسی...سفید ورزشی

 ....بود

 چونه...بود رونشتا وجب یه که مردونه پیرهن یه

 پرموش
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 نه"بینی...کبودش صورتی های لب

 این خداروشکرحداقلش

 مشکیش،برای درشت چشمایی..."موردخوبه یه

 ای لحظه

 مشکی ازدوچشم ای شدوصحنه مورمورش

 کشید براق،آهی

 به نگاه کرد،باچندش حس تودستش دردی که

 :کرد دستش

 سوسول؟ بچه چیه-

 ورشی نهال سمت وبه بست واحدومحکم در

 برد،بازوشو

 :کرد بلندش مبل کشیدوازروی محکم
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 موبهپاشوزندگی...میده لم خودشم چه..پاشوببینم-

 گندکشیدی

 توخونه یابومیای عین که هستی توکی

 طورکه همون...من

 دیوارآخی شدبه دستشومیکشیدیهوکوبیده

 نهال که بلندگفت

 های وجلوکشید،نفس صورتش یقه به دست

 تندتند عمیقش

 :میشد کوبیده آروین توصورت سرهم پشت

 ...بچه کن نگام-

 نفس که گرفت،جوری ترتودستش یقشومحکم

 برای کشیدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

81 

 

 بخورد،نهال ترشد،تااومدتکانی سخت آروین

 بیشترنزدیکش

 :شد

 کنه،من توهین من به کسی نشده ازمادرزاییده-

 آرینم رفیق

 کوفتیم،بارآخرت آپارتمان تواین اون خواست وبه

 بامن باشه

 فهمیدی؟...میحرفی اینجوری

 شده مچاله صورتش نهال دهان ازبوی

 گندعرق بودوازبوی

 :نکشد کردنفس می سعی

 .کن ولم حاال...باشه-
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 عمیقی نفس وآروین گرفت فاصله نهال

  به کشید،بایدسریع

 نهال سرتاپای به نگاه میرفت،باچندش حمام

 :انداخت

 .بیاربخورم چی یه شازده گرسنمه من-

 روبه کاناپه خودشوروی فشحر این دنبال وبه

 پرتtvروی

 کاناپه این روی خوردتاعمرداره قسم وآروین کرد

 :نشینه

 .بیارم برات بشین-

 بودگذاشت مونده دیشب ازپیتزای

 لیوان توماکروفروبعدبایه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

82 

 

 سینی که شدجلوش خم نهال بردواسه نوشابه

 رو روبزاره

 :گفت نهال میزکه

 چیه؟ این-

 :زد زل توچشماش باتعجب

 .دیگه زاسپیت-

 :کرد نگاه چهارتاتیکه اون به سینه به دست

 میدی؟ فحشم-

 :کرد کمرراست باتعجب

 دادم؟ فحشت کی-

 چهارتادونه؟- 

 :کشید دستشوروشکمش باسردرگمی
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 .میترکم باچهارتادونه من-

 آروین تخت شکم به نگاهی مسخره نهال

 :انداخت

 .زدی بهم کرم شایدم...تومریضی-

 دومترجلوترازخودت هک توهست ازشکم بهتره-

 اومدم میگه

 جفتشون نگاه آرین سرخوش درولحن باصدای

 سمتش به

 :شد کشیده

 آشناشدید؟ باهم دلم عزیزای سالم-

 :چرخید نهال سمت به

 توهه؟ چمدون این-
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 :زد پیتزاش به ای گازگنده

 .آره-

 :کنارکاناپه انداخت آرین

 بغل بودی کردی ولش بیرون شلخته-

 .نموایساببی...جاکفشی

 :کرد نگاهش بااستفهام

 کجاوایسام؟-

 چمدانش وبه انداخت راباال ابروهایش آرین

 کرد باسراشاره

: 

 مسافرت؟ میری داری...چراچمدون؟-
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 یهپیتزاشو ازبرش مونده باقی تیکه باخونسردی

 کردو لقمه

 معلوم محتویاتش پرکه جادادوبادهن تودهنش

 :شدگفت

 .نه-

 وهاشوتوهمابر چندش صحنه اون بادیدن آروین

 کشیدونهال

 :جویدن کردبه بازشروع ازعمدبادهن

 چی؟ پس-

 :زدوگفت زل آرین سمت به

 .تونمیشم مزاحم داداش نترس-

 .بچه نگرانتم من حرفیه چه این-
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 :انداخت پیتزاروتوبشقاب برش

 نامزدش باریحانه درحقیقت...شد بانادردعوام-

 ...شد دعوام

 .بشن راحت ازشرم بهتره گفتم خوب...منم

 :گذاشت رویش رورومیزروبه بشقاب

 .انداختیم ازکاروزندگیم..کارتوبگو-

 :گفت باخوشی آرین

 ..اما...روپیداکردم هانیه-

 :خوابید بادش

 نمیشه جوره هیچ...شدیده محافظت اماتحت-

 .سمتش رفت

 دیدین؟ همدیگروهم-
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 محلم اول که سمتش برم اومدم...آره،توپاساژ-

 بعدم نزاشت

 .ماشینش سمت کردن یتشهاهدا گوریل اون

 :کرد نگاهش سینه به دست نهال

 چکارم؟ وسط این خوب؟من-

 یرهخ وآروین نهال آمیزبه شیطنت بالبخندی آرین

 :شد

 .دخی اولی تونقش-

 اول؟ نقش-

 :کردباسرش اشاره آروین سمت به

 .زیبا هنری زوج یه...مقابلت نقش آروینم-

 :گفت باعجله پریدوآروین باال نهال ابروهای
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 این مثل زوج بعدازاون...نکش وسط منو پای-

 چلغوزتر

 .نمیخوام

 آرین خیزکه نیم بلندشدوتوجاش نهال جیغ

 :جلوشوگرفت

 .شده انترخشک خودتی چلغوزتر-

 :نهال سمت انگشتشوگرفت آروین

 بااین...گفتم دروغ مگه...میکنی هـــوی،چرارم-

 .قیافت

 گری میانجی ای شده کنترل باخنده آرین

 بخوابد کردتابحث

 خروس یه مثل ونهال آروین های نگاه اماهنوزم

 .بود الری
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 :دورگردنش انداخت دست آرین

 .دیگه کن قبول...گلم داداش-

 ماچ چسبوندویه آروین صورت به لباشومحکم

 گندش تفی

 :کرد

 .آریـــن جوووون-

 :کرد صورتشوپاک باچندش آروین

 .زدی بهم حالمو...اه...گمشواونورملعون-

 :کرد نگاهشون بخندمرموزیبال نهال

 آرین؟-

 هوم؟-

 میاد؟ بدش-
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 :بلندشد آرین خنده

 .خیـــلی-

 :زد ای قهقه نهال

 .جوووون-

 بداخالق آروین کردولپ ریزی اخم آرین

 :روکشید

 پسرماچشم خوشکل این به نبینم جون نهال-

 .باشیا داشته

 :دستشوکنارزد آروین

 دیدی؟ خوابی چه لطفابگی میشه- 

 :تگف جدی آرین
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 خودتون به رو ها محافظ حواس باید نهال و تو-

 .کنید جلب

 نهال واسه هم امروز...کشیدم هایی نقشه یه

 .خرید میریم

 ودل لطفاازجون فقط...کنید تمرین باهم هم فردا

 مایه برام

 .بزارید

 :کردوگفت نگاش جدی نهال

 .داااشم حله-

 

 ششم فصل

 چهارروزبعد
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 ...تر یواش...مامـــان...آآیییی...آآآآخ-

 :گفت آرایشگرباعشوه

 این...ساکت لحظه یه عزیزم وای-

 .آقاتون جیغاتوبزارواسه

 :کرد زمزمه هرهرخندید،زیرلب بعدم

 .بانمک بخندی روآب-

 گلم؟ گفتی چیزی-

 !نـــه-

 بند دادبه وادامه اومد آرایشگربازسروگردنی

 :انداختنش
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 چراباژیلت خوبیه این به پوستت جیگرتوکه-

 ینا که زدی

 کنم؟ مدلی ابروهاتوچه...دربیاد؟ مدلی

 .نکن نخش...دخترونه-

 .عسلم باشه-

 خونسردپول کردولی ذوق توآیینه خودش ازدیدن

 آرایشگاه

 انداخت،یه آیینه به دوباره کرد،نگاهی روحساب

 نخی شال

 زده هک ای باگره سفیدکه مانتوحاملگی صورتی،یه

 بودشکم

 ماهی سه بیرون،انگاریه افتاده جلواومدش

 شلوار داشت،یه
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 تیصور طبی سفیدگشاد،باکفش نازک ای پارچه 

 .رنگ کم

 اش،پوست تمیزشده ابروهای شدبه وبازخیره

 مو سفیدبدون

 ،مژهای قرمزش رژخورده صورتش،لبهای

 بلندش، برگشته

 روی لخت که اش زیتونی خورده قیچی موهای

 اش پیشونی

 شده زنانه اش وقیافه تیپ سرمیخورد،گرچه

  ابازهمبود،ام

 چرت وقیافه تیپ بااون که داشت خوبی حس 

 :نداشت
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 لخوشک ازتوهم ببینی که خانوم ریحانه کجایی-

 .ترشدم

 :چرخید شدودورش مات بادیدنش آرین

 پسرخــودتی؟؟؟ واو-

 تغییرکرده هم اخالقش تیپ گویابااین

 سرشو بود،باخجالت

 :انداخت پایین

 بدشدم؟-

 :گفت باذوق آرین

 ،چی شدی دختر،معرکه شدی بد؟عــالی-

 !خان نهال بوداون

 :لپشوکشید آرین زدکه لبخندی نهال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

96 

 

 .میشه شاکی آروین که بدوبریم-

 .بریم-

 

 آروین

 

 خواننده بود،صدای چشماشوبسته باکالفگی

 :بود توگوشش

 بدشدازدستم باهام ساده چه...ندیــد منو»

 من...شد ناراحت

 ...نشــد بمونه... خواستم

 نیستش االن ورفت خیسه چشام ندیدکه اون

 ...تو بدون...
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 ...پاییــزه همیشه

 ...نگ من به بازم

 :کرد روکم آهنگ صدای

 همه بعداون...ها شده عاشق خلم این-

 .پووف...دختـــربازی

 کردوطبق روخاموش ماشین آرین باپیامک

 راه قرارشون

 چهره موردنظر،بادیدن کوچه سمت افتاد

 خشکش جدیدنهال

 :زد

 .شده چقدعوض-
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 رابیوفتن،بااینکه که گفت عادی بادیدنش نهال

 گفت عادی

 روی آروین ی شده زوم چشمای ازدیدن ولی

 کیف خودش

 :میکرد

 .دیگه بریم آلوین هوی-

 نقشه قرارگرفت،طبق کنارنهال وقتی

 بایددستشومیگرفت،

 انگشتای سمت به روبادودلی سردش انگشتای

 نهال دست

 تگرمشوتودس تردیددست کشوندوبعدبدون

 فشرد، سردش
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 بعددمای زد،یکم یخ شدونهال داغ آروین

  معتدل دستشون

 :شد

 سرچی حاال...سازآقابسازن بایدبه همه-

 ...بایددعواکنیم؟

 اینابریزن ما باسروصدای ازکجامعلوم

 راستی...بیرون؟

 بستی؟ بخودت روهم چیزه اون

 .بستم-

 نداری؟ استرس -

 :گفت حوصلگی بابی

 وب؟خ...نشـــو صمیمی بامن-
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 ی دختره"کرد ای قروچه دندون ازحرص

 تحویلش پرو،یکم

 دستش وازحرصش"رفته گیج سرش گرفتم

 فشردکه رامحکم

 مساوی حرکتش این که گفت بلندی آخ نهال

 به رسیدن شدبا

 ونهال هانیه،هردوهوشیارشدن درخونه

 کردبه بلندبلندشروع

 :زدن حرف

 میخوای؟ ازجونم روانی،چی وحشی کن ولم-

 میدی؟...جونتو-

 .دارم توروتوشکمم بچه من کسافط-
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 خورده که فحشی بابت ای لحظه آروین نگاه

 بودخشمگین

 هالن شدکه شل نیشش جمله بعدازباقی شدولی

 سمتش به

 :بلندشد فریادآروین وموهاشوکشیدکه رفت

 .سلیطه کن ولم-

 رونگاه بیرون ازپنجره ها ازهمسایه یکی

 راتکان کردسرش

 هنوزخبری ت،ولیرابس پنجره دادوباتاسف

 خانه ازبازشدن

 :کرد زمزمه آروم نبود،نهال هانیه

 ...درضمن...نگیره؟ نقشه نکنه-
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 :کشید بلندجیغ

 .بیشعور عمته سلیطه-

 رفت سمتش به عصبی آروین

 فشردو وبازوهاشوتودستش

 :گفت باغیض

 .نهال باش شعورداشته-

 :کرد زمزمه نهال

 ...بیشعور نقشس خره-

 .باشه اهان-

 سرم تونستی چطوری...آروی شغالیآ خیلی-

 .هووبیاری

 .مادروخواهراته تقصیراون همش
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 :زد بلندی بعدجیغ

 ...واااای خدااابچم وااااای-

 اسشزیرلب به قفلی باسنجاق که ای کیسه بعدبه

  بودفشاری

 همه شده گوسفندکشته اوردوخون

 :جاشوفراگرفت

 ...بچمممم آروی وااای-

 غلتوب خودشوانداخت حال بی والکی

 زمزمه آروین،باچندش

 :کرد

 .بهم خودتونمال-

 .شوبرودرخونشونوبزن خفه-
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 بلندشدوآروین نهال جیغ دادکه فشارش باخشم

 کردبه شروع

 :هانیه ویالیی درخونه کوبیدن

 کمکمون توروخدایکی-

 .یاخداااانهاااالم..توروخدا...کنه

 بامشت نهال زدکه الکی عقی نهالم وباگفتن

 :کوبیدتوشکمش

 وحشی-آروین

 تهوع حالت-نهال

 استفراغ؟-آروین

 اسهال-نهال

 ها؟؟بامنی؟-آروین
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 :شد آویزون آروین بازازگردن درنهال بابازشدن

 !!آلوی خدابچم وای-

 :چسبوند خودش روبه بیشترنهال آروین

 جامونده گوشیم...آقاتوروخداکمک-

 یه توروخدا...توماشین

 .اورژانس بزن زنگ

 افتاده دوآروینمیکر ناله نهال که حین درهمین

 التماس بودبه

 تحقیقات شد،طبق ازدیوارزدباالوواردخونه آرین

 صبح آرین

 .میموند هانیه پیش محافظ یه فقط
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 بودوواسه روگرفته کمرنهال دست بایه آروین

 وزنشو اینکه

 میدادوبایه فشارش خودش به کنه تحمل بتونه

 دستش،دست

 :کرد می وزاری وناله بود روگرفته محافظ

 .روخداگوشیتوبدهاقاتو-

 :گفت حوصلگی مردبابی

 .خوب دستتوبکش-

 توبغل حال وخودشوبی شد قطع نهال یهوصدای

 آروین

 محافظه زدکه توسرخودش کردواونقدآروین ول

  سریع
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 قبع ونهال  کشیدوآروین بیرون ماشینشوازخونه

 :نشستن

 .نگیر زن سالگیت تاچهل مردم من اگه...آروی-

 لبش سمت وبه دستشوگرفت آروین

 کنه بردتاانگشتاشوبوس

 روزپیش دو نهال افتادچطوری یادش که

  اشاره باانگشت

 ودشب بودومالیده کشیده دماغشوبیرون کثیفی

 زیرمیزناهار

 :کرد دستشوپرت خوری،باچندش

 سالمه29فقط االن من...نگـــو واااای-

 سالگی چطورتاچهل

 مجردبمونم؟؟
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 :زارزد ناله باهمون نهال

 .کســـافط بیشعوریــی خیلی-

 بودباصدای شده کالفه ازصداشون که مرده

 بلندی تقریبا

 :فریادزد

 بیمارستان...شیــــد خفه-

 .هستین چقدشماکولی...نزدیکه

 :وارگفت شدوزمزمه آویزون آروین ازگردن نهال

 کنیم؟ غلطی چه حاال-

 توچشم چشم آوردکه سرشوپایین

 چشای شدن،وبازسیاهی
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 روی ستشوآرومقدیمی،د خاطره بودواون نهال

 صورتش

 روی دستش لطیفی،انگشتای همون کشید،به

 اش بینی تیغه

 سرخی اون شدبه زوم شدوبعدنگاهش کشیده

 رژ توسط که

 خاطره بود،وبازاون شده پوشونده کبودیش لب

 جلوچشمش

 نرمی به بلندزیتونی باموهای شد،دختری زنده

 تاکمر ابریشم

 لوو زیردستاش عاجزانه که بود،دختری بلندیش

 .میخورد
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 اون میداد،اونشب ادامه کارش به وحشیانه امااون

 دختر

 که چرخیدتااین تاشون سه دست توی ظریف

 برادردختره

 کردبااعصابی رهاش سررسیدواونانصفه

  خوردسوارماشین

 اون دخترخشن این نه"فرارکردن شدن

  "نیست دخترلطیف

 ربمضط ونهال داشت نگه ماشین کشیدکه پوفی

 :نالید

 .رکنهخدابخی-

 :بودن حالت توهمون هنوزم

 .خودم دست بسپارش-
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 :سمتشون برگشت مردکچله

 .شید پیاده-

 :زد زجه باالتماس آروین

 ازش بیارمیترسم براش.برانکارد توروخدایه-

 .جدابشم

 .بدبخت ذلیل زن-

 آروین میکردوازعمدموهای هنوزناله نهال

 :رومیکشید

 ..واای...آروی...مردم-

 اشاره آروین دکهش پیاده باپوفی مرد

  محافظ زدبادورشدن

 .وفلنگوبستن بشن پیاده سریع
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 ومردکولی زن ازاون وبرگشت،خبری رفت وتامرد

 نبود

 اومدن؟کی شد؟کی چی که ومتحیرموندسرجاش

 رفتن؟

................................................................. 

 هانیه

 ازسروصداهای

 بیرون زتوبالکنبیرون،کنجکاوشدوتااومدا

 وبه راگرفت دهانش روی دستی بکشه روسرک

 اتاق سمت

 بسته راکه چشمانش کشیدش،ازترس

 .بودرابازکرد
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 ای قهوه کرد،چشمان می رانگاه آرین وواج هاج

 آرین تیره

 بود،خودش اش عسلی چشمان روی روبه

 بود؟عشقش؟پدر

 پدرش ولعنت شدتف باعث که فرزندش؟کسی

 کند راتحمل

 پرورش رادررحمش غیرت موجودبی تافرزنداین

 دهد؟

 پخش صورتش روی که بود کی های نفس

 میشد؟نفسش؟

 شنفس اش شبانه های اززجه بارفتنش که کسی

 آمد؟ بندمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

114 

 

 کرد؟آمده می بود؟حاال؟اینجاچه برگشته

 راببیند؟ بوداسارتش

 که گرفت ازدستش وجودگازمحکمی باتمام

 شل آرین دست

 آرین تدس که رفت عقب قدمی شدوهانیه

 پشت بامهربونی

 :نزدیکی لرزیدازاین نشست،تنش کمرش

 .کن ولم-

 خودش تربه محکم آرین کردکه تقال

 را چسباندش،دستش

 کردوسرش لطیفش موهای درون

 وجود راجلوبردوباتمام

 :کشید ریه رابه عطرموهایش
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 .من نخورعسل اینقدوول-

 :جداشودغرید میکردازآرین سعی که درحالی

 دخترجدیدت دوس اسم...هانیم مستی؟من-

 .عسله

 چهره بود؟این زد،مست ازخوشی ای قهقه آرین

 بشر ازاین

 بهش مردعنقش میخندید؟آن...بود راندیده

 تاحاال...میخندید؟

 دپوزخندبو بودهمیشه بود،هرچه راندیده لبخندش

 گوشه که

 اخمووجدی همیشه.کرد می جاخوش لبش

 روانگردان...بود

 ...:بود؟ کرده مصرف
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 آرین؟ وبهخ حالت-

 :ردک بغلش کشیدومحکم نرمی روبه هانیه دست

 قربونت چرابدباشم اینجاست عشقم وقتی-

 !برم؟

 :گفت بابهت هانیه

 عشقت؟-

 اش کردوگونه قاب رابادوستش صورتش

 :بوسید رامحکم

 حتی...حتی...هانیه دارم دوست...عشقم آره-

 ...که بااین

 :وچشماشوبست گرفت غم رنگ  نگاهش

 .کردی روسقط  بچمون که بااین حتی-
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 :زد لبخندی غمگینش نگاه باهمون

 هروک ای جمله معنی فهمیدم رفتی روزوقتی اون-

 میگفتن

 میبینی که اونوقته میدی چیزیوازدست وقتی

 مهم چقدواست

 .بوده

 قرارگرفت،ودرحالیکه اش سینه روی هانیه دست

 توچشمای

 :گفت بودبالبخندخجلی زده زل آرین

 م؟هست مهم واست من-

 :کشید هانیه گونه باخنددستشوبه آرین
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 کی اون پس...رو خجالتی خانوم وااای-

 بودماروبردخونه

 !خالی؟

 گردن هانیه که خندیدن کردبه وهرهرشروع

 کشیدوسرشوبه

 گازمحکمی کردو کج آرین گردن سمت به

 گرفت ازگردنش

 گردنش دستشوروی دراومد،آرین آخش که

 وباخنده گرفت

 :گفت

 دندون وضعه چه این...دختر کندی گوشتمو-

 این...گرفتنه

 منه؟؟ کردنه بوس جای االن
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 : رفت ای غره چشم هانیه

 خندیدم روت به نکن فک...زیاده ازسرت همینم-

 چیز همه

 اجازه پدرم بدم بله نخیرآقامن...شده تموم

 .نمیده

 :هاشوگزید لب باخنده

 کردم؟ ازدواج تقاضای ازت کی من-

 :یدکش کوبیدوجیغی اش سینه به پرخشم هانیه

 ...گمشوبیــرون پس-

 :گفت کردوبابهت متحیرنگاهش آرین

 .هانیه کردم شوخی-

 :گفت روشوبرگردوندوپربغض هانیه
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 می ازدواج دارم من...جدی چه شوخی چه-

 تمامی...کنم

 وتاریخ مهریه...شده گذاشته قرارهاهم

 ....عقدوعروســ

 به هایش ،چشم قرارگرفت رویش روبه آرین

 شستهن خون

 زده غیرت زور از گردنش بودورگ

 بودبیرون،باعصبانیت

 :غرید

 هرنامرد نه منی توزن...هانیه گوشاتوبازکن-

 و قول...دیگه

 خداوندی به هانیه...ورم یه قرارگذاشتین؟به

 اون خدادست
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 شب...میکنم روقلم توبخوره به که آشغالی

 خون عروسیت

 عاشقش روکه دختری میفهمی؟من...پامیکنم به

 روول مشد

 همه...نامرد من عوضی، من...نمیکنم

 تنهات...اینادرست

 دختراوردم خودت جلوچشم...گذاشتم

 ازدنیای خودم...خونه

 سگ عین امااالن...بیرون کشیدمت دخترونت

 ...پشیمونم

 شب...هانیه چندماه این نداشتم بخداخواب

 یاسیگار تاصبح
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 رهات ترسیدم...خوردم یامشروب میکشیدم

  هرزه کردم

 ...بشــ

 ای قروچه دندان هانیه

 صورت کردوصورتشوکشوندسمت

 :آرین

 آرین آقای وجدانته ازعذاب پس-

  هرزه...آره؟...صالحی

 عشقم نگهداشتن واسه شب یه...شدم بشم؟آره

 رفتم غلط راه

 هرزه شب روش،اون آبم ویه روخوردم وحیا شرم

  اون شدم
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 می غلطی چه تانفهمی کردم مستت شب

  وقتی کنی،گفتم

 فت آشغال یه اماتومنومثل میمونه باهام  بفهمه

  ،مثل کردی

 ردیک وپرتش  بینیتوگرفتی آب که دستمال یه

 ... توسطل

 بگه بازشدتاچیزی آرین تادهن

 :دستشوباالبردوگفت

 ...کنم روخالی چندماه این بزارعقده-

 :داد وادامه نشست تخت روی بابغض

 ناقصم عقل...سالمه چندسالمه؟بیست مگه-

 که ریخت قشهن
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 وقتی...روببند آرین وپای دست جوری این

 یه ازت فهمیدم

 بچه مردا همه شدم،گفتم خوشحال دارم بچه

 دارن دوست

 دفعه این...میشه حتماخوشحال آرین

 حتمامیادخواستگاریم

 شب اون ریخت بهم معادالتم تمام ولی

 زن خودم جلوچشم

 ...خونه آوردی خراب

 :بانیشخندگفت وهمراه تلخی به

 هیکل خوش بهت؟هم شب اون گذشت خوش-

 خوش بودهم
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 اونشبی پول راستی...داد؟؟ حال چقدبهت...قیافه

  من روکه

 نرخش...نکردی؟ روحساب دادم سرویس بهت

 چنده؟

 :نالید بابهت آرین

 حرفیه چه این...نباش هانیه؟؟اینقدتلخ-

 خانومم؟؟

 : جست ازجاش باپرخاش

 به...ــوتـ...کردی توعصبیم...کردی توتلخم-

 روزسیاهم

 عملت مردپای یه مثل...کشوندی

 شب اون اتفاقات...نموندی
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  ،هرکی شنیدم سرکوفت ازهمه...مقصرم منم

 زخم اومدبهم

 مسئولیت پدربی مادرواون باوجوداون که منی...زد

 همیشه

 زیردست.. فامیل مضحکه شدم زیربودم سربه

 داداشم وپای

 ...گذاشتن محافظ برام...خوردشدم

 :بلندشد صداش کشیددوباره عمیقی نفس

 هرکی...تو....خاطرکی؟ شدم،به چیزمحروم ازهمه

 اومد

 چیزبهم همه پیشنهاد ورودآزاده این گفت سمتم

 من...دادن
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 کم هانیه...کرد توهرزم عشق آرین نبودم هرزه

  چشم عقل

 ازخانواده...کرد هرزم پیش چندماه بسته وگوش

 متالشیم

 توبزرگترین...ندارم هیچی دیگه...شدم ترد

 بودی اشتباهم

 :کردبهش وبازکردواشاره دراتاق

 بلدی؟ روکه بیرون راه-

 هانیـه؟؟-

 :دوخت چشم آرین باتنفربه

 بهم کمبودمحبت شدی توواردزندگیم وقتی-

 بود فشارآورده
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 نیازازمحبت بی مطمئنم دیگه تادوماه امااالن

 تو تووامثال

 هرچه...ببینمت نمیخوام دیگه...میشم

 اگه بروبیرونزودتر

 میکنه حرومت گلوله یه ببینتت محافظم

 دیگه تاوجودنحست

 .نکشه دنیانفس تواین

 چندسال آرین بگه میتونست جرات به

 خنک دلش...پیرترشد

 تداش اگردوستش...بایداومیکشید هم کمی...شد

 پیش بازهم

 انیهه که خیالی بهتربودباهمان وگرنه...میشد قدم

 یکی مال
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 ازپله آرین وول شل های قدم.بسوزد اس دیگه

 رفت پایین

 آرین عطرتن به کردویارش اعتراف تازه وهانیه

 ...است

 میکردحداقل سعی پیش درچنددقیقه که این

 راباآرین فاصله

 هایش ریه رابه عطرتنش بتواند تا باشد داشته

 کاش...بکشد

 می بهش حتما اونوقت...گشت برمی بازهم آرین

 که گفت

 توهنوزهم میخنددواینکه قشنگ چه

 که پدرفرزندی...پدری
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 برگشت به داشت شک...رشدمیکند دروجودمن

 آرین دوباره

 .میداد امیدواهی خودش به امابازهم

................................................................... 

 هفتم فصل

 

 :دروبازکرد لگدی با تودرونهال کلیدانداخت آروین

 خودتونواینجوری آغلدر...اس؟ طویله ببینم-

 بازمیکنی؟

 شدودرهمون وواردخونه باالانداخت ای شونه

 :گفت حالت
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 زندگی آدم وتوش اونجاخونست...عزیزم نه-

 اما...میکنه

 یه مکان تواین که این به باتوجه خوب

 میکنه گوسفندزندگی

 ...رفتارکردم باهاش آغل دریه مثل

 همیشه التی لحن درآوردوباهمون صداشوازنازکی

 :فتگ

 .گرسنمه گمشوبیاتوکه دیگه حاال-

 کردتوجاکفشی کفشاشوپرت باحرص

 وخریدهاشوگذاشت

 .رواپن

 هارفت میوه سراغ به لباس ازتعویض پس

 هاشونو وکیسه
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 کردبه شروع وبادقت کردتوسینک خالی

 که شستن،همین

 وحشتناک صدای کردکه هاروتمیزمی میوه داشت

 تو آهنگ

 :فضاپیچید

 نتکو...بده بدنوتکون...دهب تکون...بده تکون-»

 تکون...بده

 کسی...دلت بگو واسم شده تنگ بگوبهم بده

 اومدجلوبگوبره

 پسراتوکفتن ی همه...بده نشون من هنرتوبه...

 و دامن تونخ

 مونده جیگرتم،تودلم دنبال که منم پیرهنتن

 ....بوداینوبگم
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 ...بده بدنوتکون... بده تکون... بده تکون

 «بده تکون-آرش

 بودکه دوخته چشم نهال حرکات بازبه بادهن

 میکرد سعی

 باچه رودربیاره،اونم آرش ادای

 ....شلوارکردی...تیپی؟

 های شرت ازتی ویکی شلوارکردی بله

 گشادنادر،ودردل

 سگیش اخالق دختربااون کرداین اعتراف

 والبته آخرخندس

 ترضای بودکه اورداین که شانسی...بسیارچندش

 بعداز بده
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 شباها میتونست عمرا وگرنه بره محما به دوهفته

 نقش اون

 اجرای کرد،اززمان نگاه ساعتش کنه،به رواجرا

 زندشون

 داشت کم وکم میگذشت ساعتی سه تااالن

 میگرفت دلشوره

 نهال حرکات کجاست،بازبادیدن آرین که

 این بلندزدزیرخنده

 :بار

 دخترهاروهم اون ادای...ای دخترآخرخنده وای-

 دربیاری

 ...یشهم عالی خیلی

 :کمرشد به دست مسخره حالت بایه نهال
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 .کاراکنی ازاین شی لخت خودت چطوره-

 :گفت پرخنده بالب

 ...نیستن لخت ایناکه-

 وجلوش رفت سمتش مثالهیزبه نگاه بایه نهال

 :وایساد

 داری؟ دوس-

 :داد دهنشوقورت آب آروین

 چیو؟-

 داشتن کردکه اشاره ساحل شن روی دخترای به

 پاشونو

 :یدادنم تکون

 .ازاونا-
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 شدوازسرش خیره نهال توچشمای پرسوال

  نکنه"گذشت

 کشیده نقشه واسم نکنه...بشه بخوادلخت

 من عمرا...باشه؟

 کراهت...بزنم چندش دختره این به دست

 چرا ووی...داره

 دهانش بازآب...)میکنه نگام اینجوری داره

 دادکه راقورت

 گلوشودرحرکت سیبک نهال وقتی

 (:دیدزدزیرخنده

 .زهرمارنخندببینم...؟هـــا؟؟ چته-

 کردبه شروع باشدت آروین اخمای بادیدن

 :خندیدن
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 آب اینجوری که فکرمیکردی چی به...خدا وای-

 ...دهنتو

 اداشودراوردوپرسروصداآب)اینجوری

 (داد دهانشوقورت

 عفتت بی ترسیدی...خدا وای...دادی؟ قورت

  یه کاش...کنم

 ...یشدبیشترم ضدحالم که میکردم ماچتم

 ساکت آروین بدجنس امابانگاه وباززدزیرخنده

 شدوسوالی

 :گفت

 میکنی؟ نگاه چرااینجوری...چیه؟-

 هاینک دلیل بلندکردوبه مبل خودشوازروی آروین

 روبه نهال
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 بودوقتی ایستاده نزدیک وبافاصله روش

 کم بلندشدفاصلشون

 بالحن نهال تیره توچشمای بود،خیره شده

 :گفت بدجنسی

 ضدحال؟-

 :برد چونشوباال هالن

 ...اره-

 :گفت خندون بعدباچشای

 میخوای؟-

 چشمای قفل ترونگاهش سرشوبردپایین آروین

 :کرد نهال
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 توسط شدن بوسیده اوال-

 دوماهیچ...مذکرحالموبدمیکنه

 هسین ردبه دست مرداینونمیگن،چون یه به وقت

 ...نمیزنن

 ...البته

 :بود شده دوخته لباش به مبهوت نهال نگاه

 ازدوکیلومتریت نمیکنه رغبت کسی که روتو-

  چه بگذره

 .بخوادببوستت که این به برسه

 روسوزوند،کل وجودنهال تااعماق که وپوزخندی

 اعتمادبه

 بیشترازریحانه فروریخت،حتی نفسش

 این تحقیرشد،قصدش
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 ولی بندازه رودست آروین یکم میخواست...نبود

 ...خودش

 تکان نشست صورتش روی آروین دست

 خوردو یمحکم

 انداخت دست آروین که بگیره کردفاصله سعی

 دورکمرش

 :کشید خودش سمت وبه

 که کنم ودرحقت لطف این میتونم البته-

 .نمونی توخماریش

 سرش داشت وقتی جملش شدن باتموم

 از برق...جلومیومد

 نهال ازضربه صورتش...پرید سرش

 قوی ومشتی...سوخت
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 :شد کوبیده اش سینه به

 بودنش آرین بااون آرین...متنفرم ازت-

 تمام چهارسال

 مبار یه...نرفت خالف بارم امایه...اما...بود دوستم

 نگاهش

 آرین که آشغال توی اما...هرزنرفت روم

  اینقدسرپاکیت

 ...میخــ...میخواستی...میخورد قسم

 اونوبهش که رفت آرین اتاق سمت به بابغض

 بودتا داده

 تندی به داغونش تیپ بادیدن وسایلشوبزاره

 لباساشوکنداز
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 ونبیر وسایل...بیرونشوپوشید لباسای تنش

 از شده ریخته

 زور وبه سرجاش چمدونشوریخت

 ...درچمدونشوبست

 :زد پوزخندی نهال بادیدن آروین

 که مه پوالیی...گداگشنه نبینمت دیگه امیدوارم-

 نقشت بابت

 ...حسابت به بریزه میگم آرین روبه گرفتی

 :غرید اش همیشگی وحشی خوی باهمون نهال

 چیه؟ دومیدونی-

 :باالپرید آروین ابروهای

 دو؟-
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 روچطور؟ پی پی-

 پی؟ پی-

 طرف...موقوف هم زراضافه...توبخور پی بروپی-

 حساب

 ریخت امیدوارم...الشی توی نه برادرته من

 کجا نحستوهیچ

 .نبینم

 دروکوبید،ازحرص ومحکم زدبیرون وازواحدشون

 و وخشم

 ...:کیدمیتر داشت ونفرت کینه

 آروین کنم آسفالت دهنتوخودم میخورم قسم-

 .صالحی
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 شپی تابره رسوند اتوبوس ایستگاه به خودشو

 .الله

.................................................................. 

 هشتم فصل

 بعد دوهفته

 

 صورتش روی بارون های قطره نم نم

 های سرمیخورد،لب

 لبش روی باران گشود،قطره راازهم سردش

  رابلعید،ژاکت

 دورخودش رابه ایش قهوه کهنه

 رابیرون پیچید،بخاردهانش
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 را کشید،سیگاری وجودش ازاعماق فرستاد،آهی

  ازتوی

 زیرش را کشید،فندک بیرون ژاکتش جیب

 گرفت،انگشتای

 عمیقی رفت،پک لبش سمت به بالرزش سردش

 زد،وبعدبا

 دستفرستاد، بیرون هایش ازریه را دودش لذت

 را دیگرش

 شوند،پارک گرم قراردادتااندکی پاهایش بین

 ترازهر خلوت

 به ها بچه حضورپرسروصدای بدون دیگری وقت

  محلی

 .بود شده جوان های زوج های عاشقانه برای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

146 

 

 شد،دست خیره رویش روبه زوج به باحسرت

  مردجوان

 درگوشش بودوآرام شده حلقه جوان زن دروشانه

  زمزمه

 عاشقانه"گذشت میکرد،وازذهنش

 بازآهی"میگویدیاهوسانه؟

 راباپشت اش بینی زد،آب دیگری کشید،پک

 کرد پاک دست

 نصیبش جوان زن ی شده کشیده بهم صورت که

 .شد

 توبالذ گذاشت لبش راروی بازسیگار تفاوت بی

 رو دود

 ...فرستاد بیرون
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 نیمکت اهنی لبه رابه سرخوردوگردنش اندکی

 داد،بعد تکیه

 آسمان رابه ودشد و دیگرزد پکی

  این...نباربارون"فرستاد

 من برای...نبار ای،عاشقونه عقده من برای جوری

 حسرت

 احساسی اینجوری ندیده محبت ی زده

  من نبارلعنتی...نبار

 نم نم ازاین ببرم لذت باهاش که کسیوندارم

 پر"...عشقوالنت

 برخاست،باخشم نشست،ازجایش صاف حرص

  های اشک
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 راازجیبش اش د،گوشیکر راپاک صورتش روی

 بیرون

 سنف چندلحظه راگرفت،بعداز الله شماره کشیدو

  الله نفس

 :زد رابهم حالش

 .عشقم جونم-

 :گفت وکشیده،باکالفگی مست همیشه مثل

 رفت؟-

 :زد ای قهقه وبند قید بی الله

 هستش؟ که نیست معلوم-

 :کند عصبی را لبش پوست

 .الله میزنم یخ دارم خونش،هواسرده بفرستش-
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 غیرازنهال مخاطبی به وکشیده پرعشوه الله

 :گفت

 جـــونم؟ سعیــــد-

 خـــانومم؟ جونم-

 خونتـــون؟؟ میری-

 خمارش لحن وباهمون وکشیده سعیدمست

  چندشی بالحن

 :گفت

 .توبغلمه اینجا خانومم وقتی کجابرم-

 نفس فشرد،صدای رادردست داغانش گوشی

 ی کشیده های
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 های ناله دایوبعدص پیچید گوشش سعیدتوی

 الله،به پرلذت

 یخ آنی به کرد،بدنش روقطع تماس سرعت

 تلخ کردومایعی

 که رسید،کنارنیمکتی گلویش به سرعت به

  بودخم ایستاده

 ازدهانش بودازصبح خورده هرچه باسرعت شدکه

  بیرون

 .میزد عق وجگرخونی ریخت،باگریه

 رفت کردن بحث باآروین وقتی پیش دوهفته

 الله،آرین پیش

 زد تماس رد رو همه زدولی زنگ بهش ندباریچ

 وآخرین
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 تقصیرآرین...گمشه بره گفت فقط روهم تماس

 ...نبودولی

 وقتی کرد،ولی پاک ژاکتش باآستین را لبش

 لبه روی کثافت

 بیرون ازتنش رو ژاکت باخشم دید را آستینش

  کشیدوپرتش

 :هایش زده عق کردروی

 .کن خالصم خودت...خسته...شدم خسته-

 آسفالت هاشوروی قدم بودواون هاخلوت بونخیا

 "میکشید

 توتکمیل را خرابم حال باران ببار

 را روزگارنکبتم...کن
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 برایم دلی که برایم بسوزان دل...میبینی؟

 "نمیشود سوزانده

 مبود،شک چسبیده تنش به اش مانتوتابستانه

 لطف به آویزانش

 هکرد کم بود،چندکیلویی شده آب الله های رژیم

 وزنبودواز

 بود،کفش کیلومانده69فقط اش کیلویی16

  شده پرآب هایش

 مچاله میدادن،دستمال صدا شلپ بودندوشلپ

 چندبار شده

 کشیدوباهمان بیرون راازجیبش مصرفش

 والش آش دستمال
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 شدت به کرد،بدنش راپاک اش بینی

  میلرزید،چندباری

 کرده راجمع خودش خورد،اماسریع سکندری

 بود،چشمانش

 نمیدانست داشت،هنوزهم وسرگیجهبود شده داغ

 کجابرود به

 باالی های کوچه پس ازکوچه پربغض

 شهرمیگذشت،خانه

 حوالی درهمان الله سعیدبه اهدایی

 بود،حاظرنبودباردیگر

 اگرجان بگذارد،حتی خرابه آن رابه پایش

  مرده میدادوالشه
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 کاش ای.انداختند می زباله در رفتگران را اش

 نادر ازخانه

 شمچ پشت تحمل اگرمجبوربه د،حتینمیز بیرون

  نازک

 امادیگردیربود،برغرور.میشد ریحانه های کردن

 خودش بی

 زانوهایش ای باسرگیجه.واردمیشد خدشه

  شدوروی سست

 بیاجونمو المصب اخه د"کرد دوزانوسقوط

 اگر"بگیر

 رامیشنید؟یافقط میکردصدایش راطلب خدا

 خواستنش صدای
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 آسفالت راروی میزد؟سرش رابرهم آرامشی

 گذاشت، خیس

 !!بودنش ازوسواسی دورمیگذشت زمانی

 آسفالت خوراک اش کرده گره های مشت

  گرم سردشد،خون

 گرم سردش های دیگر؟بکوبدتادست است

 !!شوند؟؟

 سگی؟ روزای بوداین چی!!خــــــدااااااا-

 رابرهم کوچه سکوت اش دخترانه هق هق

 بعد زدواندکی

 !!سرد برآسفالت  شدونقش لخت تنش

 توی شده جمع های ردشد،آب ازکنارش ماشینی

 فرورفتگی
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 الیح رابابی چشمانش.شد ریخته رویش آسفالت

 .بست

 بار این...ببار سوز با بار این...ببارباران

 !ببار جگرخراش

 که دختری برای کن سرایی بارتومرثیه این

 یغما به روحش

 !!رفت

.......... 

 سامی

 بغل که روترمزجوری زد یهو جلوتر متر نیم

 بامخ دستیش

 :دخور گردنی پس جلو،بالفاصله توشیشه رفت
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 وضعشه؟؟ چه این...بابا چته-

 :زد جلواشاره ایینه به باگیجی

 داداش؟ میبینیش توهم-

 زور توروبه هم االن چیودیدم؟من!شدیا خل-

 .میبینم دارم

 نامی...کارمیکشی ازخودت ازبس معلومه اونکه-

 اونجارو

 .دختره یه... نگاه

 :دستشوکشید نامی بشه اومدپیادهتا

 کن آتیش..شگردشونه اینادزدن...کجادیوونه؟-

 .بریم
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 گفت،ماشین ای کردوباشه نگاهش باشک سامی

 روشن رو

 نگه روند،جلوخونه برادرش منزل سمت کردبه

 نامی داشت

 رد باخنده زدوسامی حمومی آب تعارف

 که کرد،میدونست

 ولی بشه خراب جوون زوج سریه نبایدروی

 بهتراز خودش

 .نیست این دلیلش میدانست دیگری هرکس

 اش ویالیی واردخانه خوشحال نامی

  تازه برادرش...شد

 !!دامادعروسش تازه...بود داماد
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 هک این داد،تافکرنکندبه تکان شدت رابه سرش

 االن سهمش

 کندآن است،تافراموش حال درچه برادرش پیش

 لبخندزیبارا

 کانت...برادرش بودنه خودش سهم که

 کارکندکه دادتاعقلش

 .باشد نداشته برادرش ناموس به چشم

 ای لحظه وبرای درآورد حرکت رابه ماشین

 کنجکاوشدکه

 است سرجایش زمین روی جسم آن هنوزم

 !یانه؟

 آمده که مسیری کردتابه سروته را ماشین

 اندکی.بودبرود
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 .دباش گفته درست نکندنامی که داشت استرس

 زمین روی هشد مچاله جسم اماهنوزآن

 را بود،ماشینش

 شد،نکندمرده داشت،پیاده نگه دخترک نزدیک

 باشدوخونش

 دخترک خودلرزیدامابازبه بیوفتد؟به گردنش

 شد، نزدیک

 راتکان اش شانه.ندید دراطرافش خونی هیچ

 :داد

 منومیشنوی؟خانوم؟ خانوم؟بهوشی؟صدای-

 :داد ادامه باخوشحالی سامی کرد ای ناله نهال

 نمتون؟میخوایدبرسو-
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 رادردست رودید،بازویش نهال سکوت وقتی

 وسعی گرفت

 ازدستش نهال لخت کند،امابدن کردبلندش

 سرمیخورد،این

 کرد،نهال بلندش دودستش روی دفعه

 .شد مچاله درآغوشش

 تسم به ومستقیم خواباندش عقب صندلی روی

  درمانگاه

 میگفت،التماس هزیان مدام نهال.راند

 میریخت میکرد،اشک

 بادیدن.ترمیشد دستپاچه هرلحظه وسامی

  شبانه درمانگاه

 .کشید آغوش رابه روترمز،بازنهال زد روزی
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 بخش آرام ویه زدن دستش روبه سرم وقتی

  تزریق بهش

 راحت نفسی تازه بودکه اونوقت کردن

 توانست وتازه.کشید

 راببیند،ابروهای شده مچاله جسم اون ی چهره

 پرپشت،

 های بامژه درشت های چشم

 آرومی دفرخورده،دستشوبهبلن

 کوچک های لب"!نرمه چه"کشید اش گونه روی

 وگوشتی

 خوشکل هم آرایش کبودش،بدون صورتی

 بود،نمیدانست
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 الله سری میبیندازصدقه که ای دخترانه چهره

 است خانم

 این اول صورت،گرچه اصالح به راچه نهال وگرنه

 آرین

 بود،امابازم رازده شدنش دخترانه استارت بودکه

  به مه

 .بود شده شکلی این نهال بودکه الله همت

 مثل"راکنارزد ازشالش ریخته بیرون موهای

 با"ابریشمه

 حبس کشیدونفس راپس دستش نهال ناله

 کردودیگرصبر

 .نزند دیگردستش نهال نیومدن هوش تابه کرد

.................................................................. 
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 آرین

 

 شوروشوق گرآن نظاره باغم باران نم زیرنم

 توی بود،خون

 اکراپ سفیدش پیراهن رابا کردولبش دهنشوتف

 کرد،ازدرد

 خدمتش به بشود،حسابی نمیتوانست هم راست

 بودند رسیده

 رابه بیاید،خودش کوتاه نمیخواست امابازهم

  به زحمت

 ازدست سختی بود،به محضررسانده

  هانیه بادیگاردهای
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 سهم کرد،هانیه راجزم عزمشبود، فرارکرده

 بودنه خودش

 باردیگه یه خدایافقط"کرد کمرصاف...دیگری

 "باش باهام

 باتعجب همه گذاشت محضرخانه ازحیاط

 کردند می نگاهش

 ازهانیه میگرفت آمد،وکالت عاقدمی صدای

 عقد اش؟تابه

 :پیچید عاقددرگوشش صدای!دربیاید؟ دیگری

 وکیلم؟ میکنم عرض باردوم برای-

 بهم های کردوبالب قدعلم جلویش هانیهبرادر

 :غرید فشرده
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 همه این نیست بس...ازاینجابرو بکشتم تانزدم-

 آبرومونو

 .برو فقط میدم بهت میخوای بردی؟هرچی

 :گفت باصالبت

 .رومیخوام هانیه فقط من-

 . بزارم عمرا-

 :غرید زیرلب

 هم من برای هم...براتون داره قضایی جرم-

 .هانیه برای

 :غرید قشوچسبیدوزیرلبی همایون

 ...قربانیه هانیه عوضی شو خفه-
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 میخوان چطوری شده خراب تواین نمیدونم-

 کارغیرقانونی

 .کنن

 .پرو بچه نداره ربطی تو به-

 میرم داخل برم نزاری اگه...منه زن هانیه-

 .میکنم شکایت

 ...میکنم زنا به اقرار دادگاه میرم

 .نمیخوری گهی توهمچین-

 .میکنم روزگارتونوسیاه برم نزاری اگه-

 به کردوباخشم نگاش عصبی همایون

 داد بادیگاردهاعالمت
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 کاش...دردسرسازبود دخترهمیشه این...کنار برن

 به مرده

 هانیه وجود از پدرش اندازه به اوهم...میومد دنیا

 سرتاسر

 مایه...بود دردسرخالی دختر...بود نفرت پرااز

 وآبرو خفت

 !!شودیاپسردار قیمیاع ازخدامیخواست.بود ریزی

 وکالت بارسوم آمدبرای عاقدمی صدای

 لرزید گرفت،بدنش

 عقدرسوند اتاق روبه خودش"..نگو...نگوهانیه"

 ای نعره

 :هاخوابید همهمه زدکه

 .هـــانیه-
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 شد،دیررسیده خیره رویش روبه صحنه به بابهت

 بود؟بازم

 آن های دست بین عشقش صورت همیشه؟؟ مثل

 چه مرد

 :گفت کرد؟بابهت می

 هانیه؟ رودادی بله-

 :کشید داد کردوسرش وبلندش راگرفت دستش

 رودادی؟آره؟ بله-

 :دومیزدغرید دو چشماش درحالیکه

 دادی؟ لعنتی این روبه توبله-

 شد،که کشیده بیرون هایش دست ازبین هانیه

 جرائت بودکه
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 یمشت بگیرد،باخشم راازدستش اش داشت،هانیه

 نثارمردکه

 ای زدونعره جستی یشعقد،رو شدتوسفره پرت

 :کشید

 گفته... هانیه بودم گفته-

 !!عروسیتوعزامیکنم...بودم

 شدکنارهمان خوردپرت پهلویش به که بالگدی

 مرد،هانیه

 نجا به هیکل میکردوچندمردقوی گریه ای گوشه

  آرین

 خوردنش؟جمعیت بودکتک بودند،نمایش افتاده

 با دورش
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 لازفامی باشرم پاشید،مادرش ازهم پدرهانیه

 این دامادبابت

 اعالم همه ودامادجلوی عذرمیخواست اتفاق

 دیگه کردکه

 مشت زیراون درکارنیست،وتازه وصلتی

  ولگدهابودکه

 گری بود،بامیانجی رانداده هنوزبله فهمیدهانیه

 محضردار

 جلوی کشیدند،پدرهانیه زدنش ازکتک دست

 ایستاد دخترش

 خیره دخترش شده مچاله جسم به باغم

 تاراج هب شد،آبرویش
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 بودازاولم سرباال تف دختربرایش بود،این رفته

  عالقه هم

 همیشگی نداشت،باصالبت داشتن دخترش به

  که گفت اش

 هم پسرداردآن وتنهایک نیست دیگردخترش

 است همایون

 ودیگرنمیخواهم محرومی هم ازارث گفت

 .    ببینمت

 بودوعشقش نبود،خودش خبری همهمه دیگرازآن

 گوشه که

 وگریه داشت بود،سردرگریبان ردهکزک سالن

 میکرد،مردی

 :آمد سمتش به
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 .مردک زدی چقدخسارت ببین...آقا پاشو-

 محضرداربود،یقه بااین حسابرسی وقت بار این

 رو اش

 :غرید وزیرلب گرفت

 ور نکرده ازدواج قبال که بارداری زن میخواستی-

 عقد به

 دادن؟؟ پول دربیاری؟؟چقدبهت یکی

 :گفت محضردارباغضب

 .شرنگرد دنبال جوون برو-

 چی؟؟ بگردم اگه-

 جمع رو جفتتون تابیان  661 میزنم زنگ-

 من برا...کنن
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 .میکنه افتخارهم بعدهم کرده زنا

 تاپنج کردوگفت ول مردو یقه ونفرت باخشم

  دیگه دقیقه

 .میرن

 روی رویش روبه رفت هانیه سمت بادردبه

 :زانونشست

 من؟ گل خانوم-

 :دوخت آرین چشمای هروب خیسش نگاه هانیه

 هی حق...کردی نابودم...آرین گرفتی هستیموازم-

  زندگی

 رایب آبرو...نمیکنم حاللت...گرفتی ازمن را طبیعی

 من
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 رخم به کردمو که غلطی جا همه نزاشتی

 برای...کشیدی

 راحت...کردی استفاده ازمنم هدفت به رسیدن

 شدی؟؟

 جلوی...شدم واقع موردنفرت... شدم نما انگشت

 غریبه مرد

 ...کشیدم خفت

 :کرد راپاک هانیه های اشک بابغض آرین

 .هانیه کردم غلط-

 نکردم؟ روسقط بچه ازکجافهمیدی-

 .دیدمت سونوگرافی توراه-
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 گس محل که میکنی؟قبلنا تعقیبمم دیگه حاال-

 هانیه به هم

 .نمیدادی بیچاره

 .خانومم کنم جبران میدم قول...نفسم ببخش-

 خوش کشیدوموهای عقب سفیدشوکمی شال

 بوشوبوسیدودر

 :گفت حالت همون

 جون به...میکنم خوشبختت...دارم بخدادوست-

 بابام مامان

 .میکنم خوشبختت

 پشیونیش روبه لرزونش های لب

 ...رسوندوبوسیدش
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 دلش که ریخت هانیه صورت روی اشکش قطره

 راسوزاند

 هایش رابوسید،چشم اش بینی روی لبهایش

 شد،این بسته

 آرین داشت،این تازگی دبرایشجدی آرین

 دوراز پرمحبت

 صورتش روی آرین دست بود،پشت انتظارش

 نشست،آب

 آرین های لب داد،جداشدن راقورت دهانش

 بینی روازتیغه

 هایش چشم بازکردن کرد،جرائت راحس اش

 رانداشت

 :رابازکرد هایش چشم آرین خندیدن باصدای
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 .نیست اینجاجاش بقیش واسه-

 :بلندشد ازجاش دوآرینکر نازک چشمی پشت

 اسهو بخونیم صیغه یه مسجدمحل بریم فعال بیا-

 دیگه هفته

 .محضرعقدکنیم یه بریم کنیم خوشتیپ

 .نیست بخششت جز ای چاره انگاری-

 .لوس دختره-

 :داد تکیه وآرین راگرفت زیربازویش هانیه

 .سنگینی...کنی کم وزن باید-

 :وگفت زد لبخندی

 .ببینیم والش شآ اینجوری دیگه قرارنیست-
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 گونشو محکم زدوآرین گرم لبخندی هانیه

 :بوسید

 شادید؟ که میبینم-

 کناررفت،آن هاشون هردولبخندازرولب

 نگاه مردقدبلند،باآن

 ریش ته بااون مرتب ی شده اصالح نافذ،موهای

 توصورت

 رابدزدد،امادرآن عشقش میخواست بودکه کسی

 به لحظه

 شودیاغیرتی عصبی که این جای

 راپایین خواهدفکششودوب

 .خودلرزید مردبه آن ازنگاه لحظه بیاورد،درآن
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 میری من باعروس داماد؟داری آقای چراساکتی-

 حجله؟

 ببردکه مردحمله سمت به شدکه مشت دستش

 را مرددستش

 :باالآورد تسلیم نشانه به

 .تو عروس...باش آروم...خوب خیلی خوب خیلی-

 یشدوربازو هانیه دست زدکه ای مسخره قهقه

 :شد حلقه

 ترسیدی؟ ازشوهرت خانوم هانیه چیه-

 هادام دیگری باقهقه شدکه خشمگین آرین نگاه

 :داد

 میخواست که شوهری ببخشیدمنظورم اوه-

 .بشه شوهرت
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 هب بردچسباندش حمله سمتش به دفعه این آرین

 و ماشینش

 :غرید زیرلب

 انداختی؟ راه نمایش..شو خفه-

 :خونسردبود عجیب رویش ومردروبه

 .مونده اصلی نمایش-

 بودکج شده خشک رویش که باخونی هایش لب

 :شد

 ودست من...درافتادی بابدکسی صالحی آرین-

 گرفتی کم

 ...تاتاوانشوببینی حاالبشین
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 صورتش به آرین که بامشتی حرفش ادامه

 دردهانش نواخت

 :ماند

 .هستی کی نیست مهم برام-

 :راکشید آرین بازوی باالتماس هانیه

 .بیابریم...کن بس توروخداآرین-

 مردبلندقدمرموزرامیشناخت،عاشق میشناخت،آن

 دلسوخته

 سال66فقط روزهاکه بود،آن اش نوجوانی دوران

  داشت

 خواستگارش سنی فاصله سال ده مردبا آن

 او بوداماخودش
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 روحیه آن آرامش وخوی خلق...خواست رانمی

 را خشن

 آرینبهترازاوبود، آرین اخالق طلبید،حتی نمی

  گاهی

 صدایش دلنشین میکرد،باالفاظ خرجش احساس

 میزد،امااین

 طفق بودکه نداشت،ثروتمندی بود،رحم مردخشن

 را خودش

 ود،یهب سنگدل...نمیرسید کسی به میدید،خیرش

 تاجرموفق

 وغرق اتوکشیده جنتلمنی،همیشه تیپ بایه

 !سرد درعطری
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 مردی چراهمچین بودکه سئوال برایش گاهی

 بایدعاشقش

 !میتپد؟ هم مردقلبی این سینه مگردرون..ودش

 سمق بود،میتوانست مردمرموزهنورویشان آن نگاه

 بخورد

 ازاین شدت میشمارد،به راهم هایش قدم که

 مردمیترسید

 رها العمل عکس رابی عملی هیچ که مردی

 .نمیکرد

 هک دادهانیه تکان تاکسی راجلوی دستش آرین

 سوارشدتا

 لبخند باآن بمردعجی سوارشود،آن آمدخودش

  بوقی تک
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 ردشد،سعی ازمقابلش سرعت زدوبه برایش

 ها کرد،حرف

 مردراکه کننده گیج ولبخندهای

  پرازتهدیدبودراازسرش

 ودستش نشست ماشین کند،درون بیرون

 هانیه رادورشانه

 :کرد حلقه

 خودمون واسه دیگه خوشکله خانوم خوب-

 که االن.شدی

 مدلیت ونا های تیپ ازاون دونه خونه،یه رفتیم

 که بزن

 .دارم کارت
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 درآن کندوگرنه راعوض جو میخواست فقط

 به موقعیت

 :بود مسایل فکرنمیکردهمام که تنهاچیزی

 .آرین میترسم-

 :کرد ای زورخنده به آرین

 .باشم پسرخوبی امشب میدم قول-

 :نمیشنید اماانگاری هانیه

 .هنمیزار باقی العمل عکس روبی عملی امیرهیچ-

 :کرد ای روچهق دندان آرین

 .تهدیدمیکرد داشت فقط اون...هانیه کن بس-

 فکش بود،درحالیکه گرفته لرزش ازترس

 میلرزیدزمزمه
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 :کرد

 پدرمه تهدیدنبودآرین،امیرپسردوست-

 سالگی ازشش،هفت

 ...میشناسمشـ

 :دبردوبوسی لبش سمت رابه لطیفش دست آرین

 دیگه آقای یه اسم آقاتون جلوی هی اوال-

 زدوماا..رونیار

 شناخت وحواستوواسه هوش بعدتمام به این

 کار به عشقت

 .بگیر

 چسباند،امنیت آرین رابیشتربه خودش

 میخواست،اطمینان
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 خسته تنش همه رامیخواست،ازاین آرین دادن

 :بود شده

 آرین؟-

 :دوخت خیابان رابه نگاهش

 آرین؟ جان-

 اش شده خشک دادتاگلوی راقورت دهانش آب

 تازه اندکی

 :شود

 تنهام خیلی من..نزار،من نهامت دیگه-

 ...منــ...آرین

 :گذاشت لبش روی رانرم دستش

 ...درکنارتم همیشه...نگوهانیه هیچی...هیش-
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 :گفت شوخی به ای بعدباخنده

 ه؟زد بهم قناسی روفرمت چراهیکل دخی ببینم-

 آرین روبازوی سرش طورکه همان باحرص هانیه

 بودگاز

 :بلندشد دادش که گرفت محکمی

 .آخ-

 زهبام بالحن که راننده عصبی نگاه متوجه هانیه

 :گفت ای

 .بخداشوهرمه-

 :گفت زده مردخجالت

 .نگفتم چیزی که من-

 :گفت باخنده آرین
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 آره؟ شوهرتم-

 :کرد بانازخودشولوس هانیه

 !هستی دخترمم بابای-

 :کرد نگاهش بعدشوکه خندیدولی اولش آرین

 چی؟-

 :گذاشت رو،روشکمش آرین دست

 !!ـاآقـ دختره-

 :کشید دست شکمش روی آرومی به آرین

 .جلواومده زود چه جونم ای-

 کشیده شکمش روی که دستی هانیه

 وآروم میشدراگرفت

 :گفت
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 .ینمبب پدرش رو امیر تو جای به چطورمیتونستم-

 وباغیض شد کشیده درهم آرین های یهواخم

 :گفت

 ازدواج مردتیکه بااون داشتی من بابچه-

 میکردی؟میدونست

 ...دخترنیســ میدونست ای؟اصال لهحام

 داغ ای لحظه بود،برای گرفت،تندرفته خون خفه

 .بود کرده

 :کرد آرومش هانیه ظریف صدای

 منم...نکن خودتوناراحت اتفاق اون بابت دیگه-

  تواین

 میل بی منم...تقصیرنبودم ماجرابی

 باامیر دررابطه...نبودم
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 اون راستش...چیزومیدونست همه اون..هم

  سالگیم66از

 هبود،تااینک کرده خواستگارمه،بارهاخواستگاریم

 ماجرا این

 بچگی گذاشت،گفت بازپاپیش...اومد پیش ها

 کردی،حاظرم

 قبول بازم...کنم هاراحتت سرزنش این ازدست

 که نکردم

 روزاومدپیشموگفت،مریضه،دکتراجوابش یه

 کردن،باورم

 راست.داد پزشکیشونشون مدارک نشد،تابهم

 میگفت،دکترش
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 کهتو دیدم ای،منم زنده ماه شیش بودفقط گفته

 دیگه خبری

 بچم هرحال رودادم،به نشدبله ازت

 تو اسم پدرمیخواست،یه

 .میخواست شناسنامش

 .خودشوداره بابای دیگه حاال-

 مردحتی اون تحمل...آرین اومدی که مرسی-

 شیش واسه

 .بود تدریجی مرگ هم ماه

 رممنتظبیشتر که هانیه نامردی خیلی امابازهم-

 .نموندی

 جنبه همچین تویه میدونستم چه من خوب-

 هم شخصیتی
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 .داری

 .نزنیم حرف دیگه اش بیادرباره-

 .موافقم-

.................................................................. 

 نهم فصل

 

 به آدم ولی نمیرسه کوه به کوه میگن

 !!میرسه...آدم؟

 نهال شدن ازبیهوش دوساعتی

 را میگذشت،سردردامانش

 .بود بریده
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 باصدای که بست ای لحظه رابرای چشمانش

 چشماشو نهال

 :بازکرد

 هستی؟ توکی-

 نهال سیاه های چشم به که نگاهش

 افتاد،لرزید،چقدرآشنابود

 چشمای شبیه نهایت بی مشکی دوتاچشم این

 بودکه دختری

 سه بین دست به دست روزبارونی توی

 کالفه.نفرچرخید

 :کشید موهایش ادرونر دستش

 ...من-
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 :کند راجمع کردحواسش سعی سختی به

 بودم دیررسیده.کردم پیدات خیابون توی...من-

 .بودی مرده

 :ونالید چشماشوبست باآهی نهال

 بودی؟ فرصتشونگرفته کاش-

 چیو؟ فرصت-

 .نکن دخالت توکارعزراییل دیگه دفعه-

 یک دنبال فقط اش افکارآزاردهنده

 دختر چیزبود،بفهمداین

 !دختر؟ همون

 چیه؟ اسمت...ببینم-

 :گفت باخونسردی
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 !توچه به-

 !تشکر بابت حداقل...اسمتوخواستم فقط-

 :گفت جدی

 تشکرم به پس...نخواست کمک ازت کسی-

 نداری، نیازی

 توچیه؟ نهالم،اسم اماخوب،من

 کرده عرق چرخید،دست بارهادرسرش نهال اسم

 رابه اش

 :کشید شلوارجینش

 نهال؟-

 سه قهقه سردبودوصدای کوچه نبازاو

 جیغ نفر،بازصدای
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 حسش میشد،هنوزهم خفه درنطفه بودکه دختری

 ...میکرد

 بود،هنوزهم هابردستش گازلعنتی،تامدت آن جای

 حرارت

 میکرد،خیلی راحس دستش کف هایش نفس

 بودازیاد وقت

 توی ظریف دخترک را،آن شب بود،آن برده

 دستشان،گرچه

 شریک هرسه بردولی بیشتری سهم آروین

 تو بودند،شریک

 روی پیش آزارروحی،سعیدداشت

 میکردیاآروین؟نورماشین
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 راروشن دخترک پریده رنگ چهره بودکه

 سست کرد،بدنش

 :نالید شدوآروم

 .نهاله-

 به محکمی راکشیدومشت آروین واریقه دیوانه

 صورتش

 :زد

 .آروین نهاله-

 :داد راجواب مشتش عصبی آروین

 نهاله؟ کی-

 :ادد نهاله،سعیدتکانش میگفت وهیمیکرد گریه

 شدی؟ کیه؟دیوونه نهال مرگته چه-
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 :کرد دورش بردوازنهال حمله آروین سمت بازبه

 لعنتی توی....خواهرناصره اون کسافط-

 تو...ازقصد

 خواهرناصره؟؟؟ میدونستی

 خالی تخت به درنگاهش صدای باشنیدن

 !بود افتاد،رفته

 ازجایش بلندشدن راکشید،جرائت موهایش

 رانداشت،

 صدای که راگرفت آروین شماره حالی بابی

 بلند خوابالودش

 :شد

 .زدی زنگ شبی نصفه سامی چته-
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 :نالید

 .نهال-

 :هوشیارشد نهال اسم باشنیدن آروین

 نهال؟ کدوم-

 ...خواهر...نهال-

 راحدس تهش تا شدوآروین ساکت سامی

  عمیقی زد،نفس

 :کردخونسردباشه کشیدوسعی

 موضوع ازاون ساله ندینسامی،چ کن تمومش-

 میگذره،

 خانوادش ازترس غیرتش همه ناصربااون

 درنیومد صداش
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 ماجرا میاداین خوشت...نیستی کن توول ولی

 هم روهی

 بزنی؟

 که آروین،کسی میکنه خفم وجدان عذاب-

 تجاوز مابهش

 .بود رفیقمون ناموس کردیم

 رفیق من رقیب...نبود ما رفیق وقت ناصرهیچ-

 شماها

 ...نبود تجاوزهم...نبود

 :زد ای قهقه

 .بود جمعی دست تفریح یه-

 :داد ادامه بعد
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 صدمه یه فقط...سامی فکرنکن دیگه بهش-

 نه دیده روحی

 اونشب که لذتی به فقط...من مثل... جسمی

 .فکرکن بردی

 :کرد ای قروچه دندان سامی

 بری...حیوونی خیـــلی...آروین آشغالی خیلی-

 ...جهنم به

 سرامیک ردوگوشیشوکوبیدرویک روقطع تماس

 بدرنگ

 .درمانگاه کف

 

............................................................... 
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 نهال

 

 دستش پرتقال پرآب لیوان یه الله

 :دادوباغرغرگفت

 سرخودت بالیی چه ببین شق کله-

  دیشب اوردی؟میمردی

 سعیدشاخت مگه آخه...خونه؟ گشتی برمی

 میزنه؟

 توی ی شده مچاله رابادستمال اش ینیب آب

 کرد پاک دستش

 :میداد گوش الله غرغرهای به توجه وبی
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 تواتاقش خانوم میبینم بلندشدم صبح-

  زنگ نیست،هرچیم

 سعیدجلودرپیدات...نمیده جواب میزنم

 و خل دختره...کرد

 درخونه پشت تاصبح بارون تواون...چل

 باال جونت...بوده

 .ایش...روزنگ یزدیروم کوفتیت دستت میومد

 بازعذاب نهال پریده رنگ ی چهره بادیدن

 گرفت، وجدان

 خودش ولی یادداشت روبه پیش شب مکالمه

 راه اون روبه

 دوستش پیشونی نمیاد،باغصه یادش میزدکه

 روبوسیدوباغم
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 :گفت

 یه برم...نداری صورت به رنگ برات بمیرم-

 سوپی،آشی

 ...کنم درست برات چیزی

 داروگرفته خش وباصدایی تراگرف دستش نهال

 :گفت

 .نمیخوادالله-

 خشی چه صدات نگاه...میمیری داری-

  معلومه...داره

 ...گلوت کرده چرک

 :پریدتوحرفش

 دکتری؟-
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 :توپید ازگذشته باحرصی الله

 متوتر اونم...پزشکیم انصرافی دانشجوی...آره-

 .شیش

 :کنه کردآرومش سعی باشرمندگی نهال

 .دیگه مهکال توروخداتیکه ببخش-

 بودچشمای آویزون همچنان الله ولوچه لب

 غرق سبزش

 :بود شده اشک

 !بدبختم خیلی من...نهال-

 رنگی دخترچشم دوخت،یه الله رابه نگاهش باغم

 بور،یه
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 لک،موهای یه حتی بدون دست سفیدیه پوست

 فر ای قهوه

 آشناشدن؟تومهمونی بودباهم درشت،کی

 با که سعید؟یاوقتی

 !سعیدزدبیرون؟ ازاتاق گریون چشم

 رابه درازکردوبازویش الله سمت رابه دستش

 خودش سمت

 گریه همزمان که گرفت کشیدودرآغوشش

  هم صدادارالله

 مشمیزدتاآرا پشتش رابامالیمت بلندشد،دستش

  کنداماالله

 :بیشترمیشد داغش
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 بسته وگوش دخترچشم شداون چی...بگوالله-

 اون پارتی ی

 سردانشجوی ییبال بگوچه...الله این شده شب

  شیش ترم

 .اومد پزشکی

 مواقعی بود،توداربود،برخالف ساکت همیشه الله

 مست که

 ساکت اش هوشیاری بودوپرسروصدا،درزمان

 .بود وآرام

 الله ندرت بود،به اندکی زمان الله وهوشیاری

 در رابدون

 اش موردعالقه ویسکی داشتن دست

 خدامست میدید،همیشه
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 .رثابتشپس بودوسعیددوست یکی توبغل

 سردی کردوبه راپاک هایش جداشد،اشک ازنهال

 :گفت

 .کنم درست سوپ برات برم...نیست مهم-

 الله؟-

 :وگفت نهال های زدتوچشم پوزخندزل بایه

 ...روزهامه این هرزه زن اسم الله...میدونستی؟-

 :شد خیره الله رفتن به بابهت

 نیست؟ الله اسمش-

 سرش خزیدوروی وزیرپتویش گرفت لرزش

 :شیدشک

 ! کیه؟ الله-
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 پسو ظرف بایه الله که بود گذشته ساعتی یک

 سراغش

 گذاشت میزکنارتخت روی را غذا اومد،سینی

 از وپتورا

 :کشید سرش روی

 .میشی زیرخفه اون پاشودیوونه-

 راباکالفگی دورگردنش ی کرده عرق موهای

 :کنارزد

 داری؟ کش-

 ...میارم االن...اره-

 اش مزه رد،مزهب دهانش سمت به سوپ قاشقی

 :کرد
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 .شده سوپی عجب اووم-

 :شد وارداتاق دست به کش الله

 شده؟ خوشمزه-

 خوشمزه این به سوپ وقته خیلی...شده عالی-

 .نخوردم ای

 :زد لبخندی الله

 .خداروشکر-

 :وگفت تخت روی نشست

 نهال؟-

 هوم؟-

 نمیشی؟ عصبانی بگم چیزی یه -

 .بگو نه -
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 .دعوتم مهمونی یه امشب-

 خوب؟-

 سوپ وکاسه انداخت روتوسینی قاشق

 صدای روسرکشیدکه

 :دراومد الله

 .نهال باش باکالس توروخدایکم-

 :پرجوابشوداد بادهن

 .کافیه توباکالسی که همین-

 کارهات ازاین ذره یه...تونهال ازدست...پوف-

 دخترها مثل

 !بدعنق...نیست

 :گفت کشیدوباخونسردی لبش زبونشوروی
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 .بگو.... داشتی کارم...دردنکنه دستت-

 .پیشنهاده یه...کارنبود-

 خوب؟-

 :گفت باهیجان الله

 ...پسرجدیدم دوست این ببین-

 :گفت باتعجب نهال

 شد؟ سعیدچی پس-

 :گفت شدوبااخم فروکش هیجانش

 !سعیدچی؟هیچی-

 نیستید؟ دیگه شماباهم مگه-

 :زد پوزخندی
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  فقط اونم کردی فک-

 اقاسعیدبراشون...نخیرخانوم...بامنه؟

 .باشن فقط بایکی داره افت

 هم ای دیگه کس با نیست مهم براش یعنی-

 هستی؟

 :بودوخشن سردشده صورت

 نردنبال جماعت بگم،تواین بهت چیزی بزاریه-

 نگرد عشق

 اززنانگی نه بود،االن ومجنون لیلی واسه عشق

 چیزی لیلی

 دوسشون مجنون،بفهمن ازمردونگی نه مونده

 دریده داری
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 بره گرگ یه ثلم نهال،درست میشی

 ....وجودتومیدرن،هه

 یه من،من عاشق اون ونه سعیدم عاشق من نه

 هستم وسیله

 ارضای برای وسیله یه وسیله،من یه اونم

 واونم جسمش

 مساوی اینجوری...مالیم نیازهای ارضای

 ...میشیم

 :نشست نهال چشمای توی زده یخ نگاهش

 نه دارم قلبی نه منم...نهال مرده عشق-

 یه این...احساسی

 عادت بهش دیگه ولی رحمانس بی قانون

 مدل تویه...کردم
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 تاوان ماهمه...مدل یه منم گرفتی رودرپیش راه

 و کارا

 عضیب...میدیم روپس گرفتیم روکه هایی تصمیم

 ها حماقت

 ...ناپذیره جبران

 الله؟-

 چیه؟-

 ...شب اون-

 :گفت دادوبااحتیاط قورت دهانشو آب

 د؟چیکارکر سعیدباهات شب اون-

 ایه وصحنه دوخت نهال تلخشوبه نگاه چندثانیه

 دلخراش
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 :گذشت ازجلوچشمش اونشب

 ...توپه مهمونیه یه امشب-

 الله؟-

 :زد زل بهش باخونسردی

 پرسیده سئوالی شب نمیادازاون خوشم-

 خوب؟...بشه

 اونجا؟ بایدچیکارکنم من-

 قراره امشب...کنی کاری امشب قرارنیست-

 سورپرایزبشی

 بشه؟ چی قراره...الله یترسونهمنوم نگاهت-

 :کشید سرنهال روی دستی الله
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 میخوام...ساله61نهال همون بشی قراره امشب-

 سه امشب

 .کنم شکه رو نفر

 :گفت قراری بابی نهال

 الله؟ چی یعنی-

 :فشرد رادردست نهال دست خواهرانه

 اعتمادکنی؟ من روبه امشب یه میشه-

 اهدامانگخور تکان ای کلمه گفتن برای هایش لب

 مصمم

 .شد مهرسکوتی الله

 کرد،نگاه نگاه شده دربسته به بادلشوره

 هاش الله،حرف
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 الله مصمم بشه،امانگاه چی قراره نمیدونست

 مطمنش لحن

 بده،بادلشوره دست بهش بدی میشدحس باعث

 هایش لباس

 اتاقش توی حمام سمت کندوبه راازتنش

 قرار رفت،امشب

 درحمام به ای دیگردخترشودضربه بودباری

 خوردوبعد

 :اومد الله صدای

 .زودتربیابیرون گرفتم آرایشگاه وقت-

................................................................... 
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 دهم فصل

 کردکه نگاه الله کشید،به لباسش به دستی

 مرموز بالبخندی

 :میکرد نگاهش

 چیه؟-

 مالیم یکم فقط...میبری دل امشب-

 ...تر انومانهخ..ترباش

 بانازحرف کن سعی هم کنی صحبت خواستی

 ...بزنی

 خودتوببینی؟ نمیخوای

 یه لباسه این الله وای...نشدم؟ که جلف-

 بازه خیلی...جوریه
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 !!ببین...

 :اتاق توی قدی جلوآیینه دستشوکشیدوبردش

 !شدی خوشکل خیلی...نهال ببین-

 چقدرآشنابود،کی صورتی،رنگش شب لباس یه

 د؟بو پوشیده

 مشت دستش...کوچه؟ بارتوهمون آخرین

 صورتی شد،رنگ

 دکلته شب،باالی یادآورآن نحس رنگ...

 پوست اش،سفیدی

 وموهایی بلندش الله،گردن صافش،زنجیرطالی

 به که

 ای بود،وتکه شده جمع سرش باالی قشنگی

 حالت ازموهای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

223 

 

 های صورتش،مژه توی کج صورت به دارش

 خورده ریمل

 هایی وچشم چشمش پشت سایه وفرش،سیاهی

  امشب که

 رژخورده های میدرخشید،لب کننده خیره

 صورتی،وسوسه

 کرده پف کرددامن سعی برانگیزبود،بادست

 لباسش وکوتاه

 :زد دستش پشت الله تربکشدکه راپایین

 اته سینه ازباال بکشیش ازپایین هرچی ببین-

  بیشترمعلوم

 !باخودته تصمیم...میشه

 :کشید ازتالشش دست
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 لک بودم،نگاه پوشیده شلواری جوراب هی کاش-

 .لخته پاهام

 روکوتاه امشب یه...نهال کردی سرویسم اه-

 بیاکفشتو...بیا

 .دیره که بپوش

 فیدشس بارانی راپوشید،الله بلندش پاشنه کفش

 سمتش رابه

 :گرفت

 .پولشودادم نکنیا،کلی کثیفش...بیا-

 .نمیخوام-

 هی ببینم بیابابابپوش..برمیخوره بهشم چه-

 نداری چیزمناسب
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 .مهمونی این واسه

 :کرد نهال تن زورخودش وبه

 مهه...نیست معمولی پارتی یه این نهال ببین-

 و حسابی آدم

 جلب خودت نظریکیشونوبه هستن،بتونی باکالس

 نونت کنی

 .توروغنه

 دکمه بستن مشغول روکنارزدوخودش الله دست

 :شد هایش

 .کارهاروندارم این حوصله من-

 :گفت پرحرص الله

 .عرضشونداری... نه حوصله-
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 :زد راگره کمربندبارانی باخونسردی

 .ندارم عرضه من درسته-

 دیگه مدل یه کمربندروبازکردوخودش گره الله

 :زد گره

 هانگارک انگارنه...بلدنیست عادیم گره یه حتی-

 .دختره یه

 :گفت معترض نهال

 وایرادنگیری؟ اینقدرمنونکوبی میشه-

 به چندساله...باشی دآدمتوبای...نمیشه نه-

  مشت خاطریه

 بشی وقتشه امادیگه...خان نهال شدی عوضی

 .خانوم نهال
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 درست سرش راروی سفیدی شال الله

 :گفت کردوباهیجان

 !ساختم؟ چی ببین-

 :نشست هایش لب روی لبخندی

 !بهشتی حوری یه-

 :گفت نهال که زدزیرخنده پقی الله

 .الله شدی خوشکل خیلی توهم-

 آهی تلخی کدرشدوبه اش بزتیرهس چشمان

 :کشید

 نهال تومیشدم مثل منم کاش....نبودم کاش-

 !خان
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 وکلی باشیم خوش امشب بیا...الله؟-

 .پسرتورکنیم

 :خندیدوگفت سبزش نگاه

 تو؟؟؟ کی اونم-

 بهش کردولی شوخی الله بااینکه

 داشت کم برخورد،واقعاکم

 چیزش چه مگه...است عرضه میشدبی باورش

  کم ازالله

 .بود

 وبزنه یکی مخ هرجورشده امشب گرفت تصمیم

 ونظریکیو

 .کنه جلب خودش به
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 چمه؟ من مگه-

 :باتمسخرگفت الله

 خودمونه؟ نهال واسه مصمم نگاه این واو-

 :کشید رادرهم هایش اخم

 نکنی؟ مسخرم میشه-

 وتورکردن؟ وخان نهال اما...بانو چشم-

 نهال مخ روی دقیقا کردکه بلندی خنده بازهم

 :رفت یورتمه

 رو؟ گاله ببندی میشه-

 :وگفت گرفت اشارشوسمتش انگشت الله

 یبگ نمیادبهش خوشش پسری هیچ...آهاببین-

 .رو ببندگاله
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 :کرد ای قروچه دندان

 واسه من نیادمگه خوششون که میخوام-

 خوشاینداونازندگی

 میکنم؟

 هک مغرووور باکالس خوشکل خانوم خوب خیلی-

  واسه

 .نمیکنه کاری خوشایندکسی

................................................................ 

 آروین

 

 گرفته؟ زن آرین شنیدم-

 .آره-
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 :آروین سعیدپریدتوحرف

 رضوی...داربزرگ دخترکارخونه...زنی چه اونم-

 !بزرگ

 :کشید سوتی سامی

 !!شانسی عجب...اوووو-

 :گفت تلخی به آروین

 محروم زارثا دختره...خوشه دلت هه-

 آرین اومدخونه.شده

 .نبود توجیبش هم ریال یه

 :گفت باتعجب سامی

 .هک نمیزاره قانون.... باشه میشه؟گفته وامگه-

 :گفت باحرص آروین
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 نام به اموالشوزده آقاکل...خوشه دلت-

 !خر مردک...پسرش

 :گفت سعیدباخنده

 توخانه پیری سر نکنه شوتش حاالپسره-

 سالمندان؟

 .حقشه سالمندان خانه تشببر جهنم به-

 :زدروشونشوگفت سامی

 توهم به چیزی قراربوده توچراشورمیزنی؟مگه-

 بماسه؟

 .نداریم منوآرین-

 :گفت سعیدباپوزخندتمسخرآمیزی

 ...ندارین باهم شمادوتاخیلی خوب آره-
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 :قراردادوگفت راسامی مخاطبش

 .میکنه صدق موضوع این کامال که هم سرهانیه-

 :کشید سمتشودادی تبرگش باخشم آروین

 بفهمه باره دراین بخداآرین...شـــوسعید خفه-

 .خونتومیریزم

 :بیانبود اماسعیدکوتاه

 یابابا؟ عمویی ات برادرزاده واسه حاال-

 روکناراتوبان ماشین عصبانی آرین

 سعید کشیدوپریدسمت

 تشصور گرفت،صورتشونزدیک ویقشوتودستش

 و کرد

 :غرید
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 یا رابطه وقت هیچ وهانیه من...دهنتوببندسعید-

 .نداشتیم

 بازی امل دیدم بودکه دخترم دوست ماه یه فقط

  درمیاره

 دراوردن حرص برای اونم...کردم کات باهاش

 رفت من

 حرص بودکه بیهوده خیال که...شد دوست باآرین

 و من

 به یکس نبینم...خوشبختن باآرین االنم.دربیاره

 چیزی آرین

 مفهومه؟...بگه

 :داد بعدادامه
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 وبرادرزاده داره رودوست آرین نماال-

 داره منوتوشکمش

 منم وناموس برادرمنه ناموس االن هانیه...

  پس...هست

 اینجوری داداشم ناموس درباره ندارم خوش

 کثیفتوباز دهن

 .کنی

 :باتمسخرگفت سامی

 !شدی؟ پرست ناموس-

 سمت کردوبه سعیدروول یقه بابدخلقی آروین

  که سامی

 :،چرخیدبود نشسته عقب صندلی
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 شمادوتاگیردادیدبه چرا...میگی؟ چی تودیگه-

 من؟

 هی کریهتوپشت قیافه...مارمولکی خیلی چون-

 و پاک قیاقه

 مقس سرپاکیت همه که جوری کردی قایم مظلوم

 .میخورن

 :زد ای قهقه آرین

 خودتون عرضگی بی از دارین پس-

 شما چیه!...میسوزید؟

 میاس میکنید؟توخودت ناموسم ناموسم هی دوتا

 خان،هنوزم

 میچرخه برادرت زن دنبال چشاتوکه

 شماآقاسعید...رومبینم
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 که پرستی ناموس خیلی خودت کردی فک

  منومسخره

 ...میکنی؟

 :وگفت سامی سمت باتمسخربرگشت

 کیه؟ باهاشه که ای ده...ج این میدونی-

 :گفت کردوزیرلب ای قروچه سعیددندون

 .شو خفه-

 کثیف ننکن فک بزارآقاسامی شم چراخفه-

 دیگه ترازمن

 ویهت نفردیگه آقارومیبینی؟باسه این...وجودنداره

 به اتاق

 ....تجاوزمیــ  زنش
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 :شد خفه آروین کشیدکه سعیددادوحشتناکی

 !شــو خداخفه رضای محض...شوآروین خفه-

 اش؟کل نامردی یادآوردن میلرزیدیاازبه ازخشم

 هیکلش

 :میکرد سعیدنگاه به بابهت میلرزید،سامی

 ؟...نفردیگه باسه...زنت به رتونستیچطو-

 :گفت باآرامش آروین

 سیاه پرونده یه میبینید؟هرکدوممون-

 ندارید حق پس...داریم

 .کنید منوسرزنش

 :غرید سعیدباخشم

 .کنی مجازاتم ندونسته نداری توحق-
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 پیشت باچندتاعکس پسراومده یه...مثالچی؟-

 بازنت من که

 لهشایدال فکرنکردی درصدم یه حتی...قبالبودم؟

 باشه نبوده

 که کردی؟جوری مجازاتش شکل بدترین وبه

 دوماهش بچه

 بشه؟ سقط

 روروشن ماشین وآروین شدن ساکت هرسه

 از کرد،دیگه

 زل بیرون به آروم نبود،هرسه خبری شادی اون

 بودن زده

 سامی.سوختن می ازش که داشتن درد یه هرسه

 رو سکوت
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 :شکست

 .میدیم تاوان داریم کنم فک-

 :گفت حوصلگی دبابیسعی

 نجمتش جورودوباره میخوای یا شی خفه میتونی-

 کنی؟

 .هالن آه این مطمئنم من...بشم خفه نمیتونم نه-

 :دراومد صداش آروین دفعه این

 کن خریه؟هاااان؟فراموشش کدوم نهال-

 غلط همه سامیاین

 .لهنها خاطرآه به فقط بعدتومیگی کردیم اضافی

 :گفت باغم سامی

 .تجاوزکردیم ررفیقمونخواه مابه-
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 :گفت بابدخلقی آروین

 توهم بودم باهاش همش من شب اون ببین-

 دوتالب یکی فقط

 نداشته وجدان عذاب پس...گرفتی ازش

 هم آهش همه...باش

 خرافات ازاین خوبه؟دست...گناه توبی...من واسه

 .بردار

 .مسخره...نهاله آهه این

 :سعیدمتفکرگفت

 ،درسته؟ ناصرهخواهر تومیدونستی...شب اون-

 :زد فرمون به مشتی عصبی
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 سامی شی الل میشه...کرد شروع اینم بیا-

 این به تابرسیم

  یانه؟ کوفتی مهمونی

 میری؟ طفره دادن چراازجواب-

 :لبش پوست جویدن کردبه شروع کالفه

 به دادن جواب حوصله میرم؟من طفره ازچی-

  سئوال این

 .روندارم مسخره های

 اون...وسعید من واسه نه مسخرس تو واسه-

  اونقدری شب

 نفهمی که باشی مست مست که بودی نخورده

 دارم هی من
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 به وحشیا مثل شب اون...ناصره خواهر میگم

 اون جون

 حماقت عقده داشتی انگاری...بودی دخترافتاده

 ناصررواز

 .میگرفتی اون

 :گفت ظن سعیدباسوء

 نبودکه نقشت شب اون بگوکه-

 کنی؟ ازعمدخواهرشوخفت

 :داد دهانشوقورت آب

 میکنید؟ متهمم چی داریدبه-

 .کردی که کاری به-
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 ازسرش فشرد،چرادست رادرمشتش فرمان

 برنمیداشتند؟؟

 نآ میخواستندازجانش؟چرانمیگذاشتندخاطره چه

 را شب

 االح نبودندکه کافی هایش کند؟کابوس فراموش

 هابا این

 دیوانه میدهند؟دیگرداشت آزارش هایشان حرف

 !میشد

............................................................... 

 یازدهم فصل

 باریتم آهنگ هاصدای هماننددیگرپارتی

 میشد، تندخوانده
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 میرفت باال هم سالمتی به ویسکی های پیک

 میشد ونوش

 بوداین سئوال نهال میلولیدندوبرای درهم همه

 پارتی همان

 سال سه لهپسرجدیدال بود؟دوست الله استثنایی

 ازخودش

 قدبلند،تیپ الغرویه هیکل کوچکتربود،یه

 ویه خفن پولداری

 گونه این همه الله توپ،شکارهای ماشین

 بودند،هرچنداکثرا

 شایدسعیدازهمه..بودند وقیافه ریخت بی

 .آنهاسرتربود
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 کرداشکان راعوض مانتویش الله ابتداکه ازهمان

 را دستش

 شده رقص مشغول بودوباهم گرفته

 همیشه برخالف...دبودن

 همیکردب میکردوشروع حمله میزمشروبی به که

 خوردن

 نمخا دیگرنهال حاال...نداشت ورغبتی بارمیل این

 بودتا

 خفتش میترسیدبازکسی..خان نهال

 پیشنهادالله کند،ازپذیرش

 تورکردن به بوداوراچه پشیمان سخت

 مگراو اصال...پسر
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 اش زنانه های مگرازجاذبه...نبود خان نهال

 متنفرنبود؟

 اینجاچیکارمیکرد؟داشت وقیافه تیپ بااین حال

 میکرد؟ چه

 رادرپیش راه میگرفت؟این رادرپیش الله راه

 به میگرفت

 لتوبغ هرروز الله؟اینکه میرسید؟هرزگی؟مثل چه

  یکی

 نهال میکنی غلطی اینجاچه"....باشه؟

 الله گوربابای...احمق

 عرضه بگه اینکه گوربابای...وشرطش

 خان ونهالت..نداری
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 که اشکی قطره..."خانم نهال نه هستی

 اش سرخوردروگونه

 بااخم زدکه محکمی تنه کرد،شخصی راپاک

 سمتش برگشت

 :توپید وبهش

 !یابو؟ چته....؟؟ وحشی هوی-

 :گفت ای کشیده بالحن پسرمست

 .خوشکله آشناس چقدصدات-

 :گفت اش همیشگی التی لحن بازباهمان

 .نون سعیدحیف دوست نهالم-

 :کشیدوگفت رزادسوتیف

 خودمونی؟ خان نهال توهمون-
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 نون؟ حیف اینجا اومدی باچی-

 :گفت کردوشاکی فرزاداخمی

 خودم باماشین...میاد بدم نون نگوحیف هی-

 .اومدم

 :فرزادوگفت سمت روگرفت دستش

 ...سوییچ-

 دستوری دوباره کردکه نگاهش فرزادسئوالی

 :گفت

 ....وردکن سوییچ...کجایی؟ هووش-

 تانداخ دستش پرایدشوکف ادباغرغرسوییچفرز

 :وگفت
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 اخالق سگ نهال بازهمون کنی هرکاری-

 خودمونی،دخترم

 اینقدرخشن؟؟

 .نکن دخالت توکاربزرگترت-

 :گذشت زدوازکنارش محکمی تنه بعدهم

 .دختر آفرین...بودنهال خوب تااینجاکارت-

 مالی فرزادرامیشناخت،وضع پرایدقرمزضایع

 خوب پدرش

 به پرایدراهم بودوهمان خسیسی دمبوداماکالآ

  زوربرای

 طوفق هست پسرکاری بود،میدانست فرزادخریده

 پایه گاهی
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 که نونی حیف واون.میشود شبانه های پارتی

 فقط میگفت

 .بود کردنش اذییت برای

 

.................................................................. 

 آرین

 توبغل دچرخید،اللهوبعدسعی الله روی نگاهش

 پسر دوست

 نمیدانست...میدادوسعید جوالن جدیدش

 ...چراجلونمیرود

 :وگفت گرفت سعیدرا ی شده مشت دست مچ
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 کاری نیست؟چراهرزگیشومیبینی زنت مگه-

 نمیکنی؟

 صدای دربلندی سعیدرا ی قروچه دندان صدای

  آهنگ

 :نشنید

 رگ؟ بی زمینی سیب سعید؟باتوهم؟چراشدی-

 :گفت کشیدوباپرخاش پسرا سعیددستش

 مه بیاتوزندگی ولی خودش سرجای دوستیمون-

 دخالت

 خوب؟... نکنیم

 غیرت خوش نشستی تاتواینجا...باشه... هه-

 درمیاری بازی
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 .بخورم چیزی یه برم من

 که باربود کرد،چندمین رانظاره آروین رفتن

 سرکوفت

 .میشنید

 داشت،بیشترازجانش،بزرگترین رادوست الله

 آن حماقتش

 دوست های بود،چراخرشدوحرف لعنتی شب

  الله عوضی

 بود،یه دخترش دوست الله!راباورکرد؟

 رشته دخترباکالس

 . پزشکی

 دختر،خودش این سرنوشت گندزدبه خودش

 قرار سرراهش
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 اش کرد،خواستگاری عاشقش گرفت،خودش

 رفت،برایش

 روزخوش انگاری...ولی روگرفت عروسی بهترین

 برایش

 دوست زد،یه زندگیشوبهم طوفان بود،یه حرام

 حسودزندگی

 شک الله کشید،به باتالق قشنگشوبه

 شدوقتی دیوانه...کرد

 نفردیگررا وسه الله جمعی دسته عکس آن

  دروضعیتی

 عشقش کردحرف کرد،خریت حماقت...دید فجیع

  راقبول

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

255 

 

 الله کثیفی بودوطاقت کثیف نکرد،خودش

 ...رانداشت

 دورکمرالله های دست آن میخواست دلش

  رابشکند،آن

 راپاره مینشست گردنش روی که هایی لب

 میکرد،آروین

 غیرت خوش زیادی میگفت راست

 کافی بود،دیگرمجازاتش

 تمش آمدکه خودش نبود،تابه باالله بود،دیگرحق

  محکمی

 نیهی بود،الله زده اشکان فیس بی بی صورت به

 کشید،
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 بود،سعیدرافقط پریده ازسرش مستی

 عصبی یکباراینجوری

 هرزگی جرم به داشت که وقتی بود،اونم دهدی

  متهمش

 :کرد می

 سعید؟-

 تمش بودووحشیانه نشسته اشکان اماسعیدروی

 میکوبیدبه

 :کشید جیغی صورتش،اینبارالله

 .کن ولش-

 شده جمع دورشون بودوهمه شده صداهاقطع

 و بودن،سامی
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 : دویدن سمتش به آروین

 .سعیدکشتیش کن ولش-

 .شوسامی خفه-

 :فریادزد راکشیدوسرش اش یقه پشتاز آروین

 .کن هرزتوجمع زن اینوبزنی اینکه جای به-

 اشکان ازروی سعیدباخشم

  بلندشومشتشوکوبیدتوصورت

 :آروین

 .هرزه نگو من زن به...شو خفه-

 یهبق پچ پچ بیشترشدوصدای الله هق هق صدای

 بلندتر،
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 هسعیدشدک بینی نزدیک آروین سنگین مشت

 مشتشو سامی

 :گرفت

 شدین؟ وحشی ونهچت-

 :وگفتن سامی سمت برگشتن هردوهمزمان

 !نکن تودخالت-

 پالتویش رفت الله سمت به سعیدخشمگین

 صندلی راازروی

 : کردسمتش وپرت برداشت

 .بپوش-

 وجورکردوشاکی خودشوجمع والش آش اشکان

 :گفت
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 ...باشه بامن قراربوده امشب...چیوبپوشه؟-

 :یدتوپ بودبهش وایساده اشکان نزدیک که سامی

 .زنشه الله...نخور...گ تویکی-

 قراربودبه امشب دخترش دوست چه زنش چه-

 سرویس من

 ...بده

 آروین بردکه یورش سمتش به سعیدعصبانی

 پریدجلوشونو

 :کنه کردمهارش سعی

 دلش امشب این... آروین کنه ولم-

 کن ولم...میخوادبمیره
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 دهن من...آروین کن ولم... نگفتی خودت مگه

 اینوباید

 ...امشب کنم سرویس

 خروجی سمت روکشیدوبه اشکان بازوی سامی

 :کشوندش

 ...بیابروگمشودیگه-

 امشب که نکردم خرجش پول همه اون من-

 .نخوابه باهام

 پولش ازتوکیف صدی چندتاتراول سامی

 و کشیدبیرون

 :واحد دادبیرون وبعدهولش اشکان چپوندتوجیب

 .سیدهر دوران به تازه کن گورتوگم حاال...بیا-
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 :زد پوزخندی اشکان

 .جندس زنش که توسردوستت خاک-

 :دادوفریادکشید هولش سامی

 .نکشتمت بیابروتاخودم-

 یشپ کشیدوبرگشت موهایش توی دستی عصبی

 سعیداینا،

 خودش روال به بودوپارتی کرده فرزادجوراعوض

 برگشته

 .میلولیدن توهم داشتن سرخوش بودوهمه

 :سعیدگفت کردوروبه اشاره الله به آروین

 .کرد گریه شدازبس خفه خونه پاشوببرش-

................................................................ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

262 

 

 سعید

 

 بود،دلش بود،کالفه مخش روی الله فین فین

 سیر دل یک

 :میخواست گریه

 . بسه-

 .نمیخوام-

 :کشید پوفی

 میکنی؟ گریه چی برای بگی میشه-

 :پریدبهش الله

 .نیست وممعل-

 :نالید سعیدباغم
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 میکنی دیوونم داری...میاد؟ بدت اینقدازمن-

 .زهرا

 :کشید عصبی جیغ الله

 بود،من معصوم...بود پاک زهرا...نگوزهرا من به-

 ی الله

 ...فاسدم ی الله من خرابم

 :بلندترکشید جیغی

 .تـــو....سعیـــد کردی ام توهرزه-

 :گفت رارهاکردوبابغض هایش اشک

 .معصوم دخترپاک همون..زهرایی من توبرای-

 :میزد میکردزجه سرایی مرثیه که گویی الله
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 قداست اسم این روندارم زهرا اسم لیاقت من-

 الله داره،من

 .توهستم خراب زن من...هستم

 :کرد ای قروچه سعیددندان

 شروع بیاازاول...نگو زهرا نگوخراب-

  شب تواون...کنیم

 های ناله که هایی شب منم...کن روفراموش

 زنموبایکی

 .میشنیدم کناریم ازاتاق دیگه

 :گفت زدوتلخ پوزخندصداداری الله

 مبار یه حتی...سعید بودی غیرت بی هم ازاولش-

 نگفتی
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 ارمب یه حتی...کارومیکنم تواین ازحرص شایدمن

 ازخودت

 خواستی فقط...اومد سرزهرا بالیی چه نپرسیدی

 ازعذاب

 ...کنی کم وجدانت

 :شسعیدپریدتوحرف

 منوببخشی میخواستم فقط بخدا نه-

 عقدتو تمام میخواستم...

 .کنی خالی سرم

 :کشیدسرش جیغی الله

 هاگ حتی بازنش کسی حاظرنمیشه مردی هیچ-

  به متهم
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 وجدان عذاب میگه...تو ولی بخوابه باشه هرزگی

 داشتی؟

 وجدانت عذاب میخواستی فقط...سعید

 .....روبخوابونی

 یمیخواست...بشی بانیقر درآخرخودت میخواستی

  کسی

 فکرخودت به توفقط...نکنه سرزنشت دیگه

 فقط...بودی

 الهن خدات پیش...بشه اتهام رفع ازت میخواستی

 که کنی

 اس،ولی الله های عقده شدن خالی واسه فقط

 مدت همه این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

267 

 

 روخالی وجدانت عذاب آتیش داشتی

 هربارکه...میکردی

 عذاباز که میکشی عذاب خونه یکیومیووردم من

 وجدانت

 بابقیه فرقی برام که وقته بشه،خیلی کم

 که وقته نداری،خیلی

 ...میزارم بالشت روی سرموباکی نداره فرقی برام

 ستد مثل میلرزید،صدایش قلبش مثل صدایش

  روی هایش

 :بود ویبره

 ازخودت میخوای همیشه...میکنی مغلطه همیشه-

 اتهام رفع
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 کردم سعی فقط من...بدی ومنومقصرجلوه کنی

 ..کنم جبران

 هرزگیم؟کجای به دادن جبران؟باادامه-

  دنیااینودیدی؟من

 باسه که شبی اون...مردونتوخواستم غیرت

  نفردیگه

 همل بودزیرمشتت کافی فقط...کردی حرمتم بی

 تاتقاص کنی

 اعتمادکردی هرکسی توبه...بدم پس

 توشخصیتمو...االمن

 فکرکردی...گرفتی غرورمو،شرفمو،خانوادموازم

 برام
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 دخترهرزه بگه بزنه زل توچشمم بودبابام راحت

 نمیخواد؟؟

 لخت بودعکس راحت براش میکنی فک

 دخترشوودامادشو

 چه منمیدون...ببینه؟ تخت روی نفردیگه سه باسه

  فکری

 ... باخودت کردی

 لذت خودشون کردن ازاذییت آدما گاهی-

 شب اون...میبرن

 فک...خوردشدم خودم صحنه اون باهرباردیدن

  منم میکردم

 ...بشم مجازات بایدباهات
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 بیگناه من مجازات برای...بدراهیورفتی...سعید-

 و بدراهی

 نیست برگشتی راه هیچ...کردی انتخاب

 برای نه...برامون

 بین حرمتی هیچ دیگه...تو برای نه من

 دیگه...مانمونده

 نهنشو هیچ دیگه...سعید نمونده برام حسی هیچ

 تو آدمیت

 نمیتونم ولی...شدم زده ازخودم...نمیبنم وجودم

 همون بشم

 تومضحکه نه...بگیریم بیاطالق...سابق زهرای

 و عام

 .میگیرم وجدان عذاب من ونه میشی خاص
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 :ریخت اشک ومردانه الله سمت برگشت بابهت

 زهرا؟-

 :داد جوابش خشمگینی باصدای

 توی...توقاتلی..زهرامرد...زهرا نه هستم الله من-

  جانی

 تاراج توروحموبه... جسممونکشتیتو...هستی

 ...بردی

 نهال پیش چندسال طورکه همون

 و تو...رونابودکردین

 یه به شماهمتون...هستین هم لنگه دوستات

 آشغالید اندازه

 جامعه ازاین کوچیک نمونه یه شماهافقط...

 نرهستیدولی
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 هغریز حیوون یه اصلی دادیدذات نشون خوبی به

  پرست

 ...منفورید همتون..رو

 فشرد،سعیدمات رابهم هایش دندان باخشم

  ازاین ومبهوت

 :بلندشد الله صدای بود،بازهم تنفرمانده همه

 که حیف...رفت احمق نهال اون امشب-

 میگفتم نموندوگرنه

 بیخ شدن اش شبانه کابوس که اونایی که

 واون بودن گوشش

 واون تو...کرده برف سرشوتوی کبک یه مثل

  دوستای
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 میدونی...نامردش داداش ناو وحتی...عوضیت

 ...سعید؟

 :زدبهش باتنفرزل

 ونفرین آه...پشتته که ونفرینیم آه تاوان من-

 ...نهال امثال

 بابت...نمیکنم حاللت وقت هیچ...خودم امثال

 نما انگشت

 توهمیشه...نمیکنم حاللت وقت هیچ شدنم

 ...منی زیردین

 !!گناهانته تاوان خرابه زنت بگن اینکه

 :ریادکشیدف سعیدخشمگین

 راهتوانتخاب خودت...شولعنتی خفه...شو خفه-

 ...کردی
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 خراب امانهال...میزنی رومثال نهال...نهال میگی

 ...نشد

 شدنهال خانوم ازنهال نشداما خراب نهال آره-

 ....خان

 دخترونه لحظه یه ازحسرت کردی فکر

 نهال...نمیسوزه؟

 وکردهمرنگ کردوخودش روپاک مسئله صورت

 جماعت

 رفتارکنه،عصبی شماها کردمثل عیشما،س

 شد،پرخاشگر

 میکنه نفیش االن که شد،برادری شد،بددهن

 پای میشوندش
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 خریت به خودشوزده نهال...خوری عرق بساط

 ...من ولی

 وت که شدم تبدیل چیزی به...کردم روحل مسئله

 انتظارشو

 من فاسدروداشتیو زن انتظاریه داشتی،توازمن

 به دادم تن..

 کن اعتراف...طلبکارنباش پس...ات خواسته

 ...تو...سعید

 الله های نداشت،حرف اعمالش روی دیگرکنترلی

 درست

 :میداد تاوان بود،نامردبود،داشت بود،پست

 بی من غیرتم بی من نامردم من پستم من آره-

  که شرفم
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 تاوان دارم آره...ناموسم به زدم حراج چوب

 !میدم

 :زد نعره دل ازته

 بی ازاین خستم شمکشک ازاین...بخداخستم-

 خستم عاری

 !!!خدااااااااخستم....

 

 وندانم ها حماقت جبران برای ها وقت گاهی))

 ها کاری

 ایج به که است وقت آن!!ماند نمی باقی فرصتی

 جبران

 ((بدهیم راپس بایدتاوانشان
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 توی مدام الله بود،صدای ازکارافتاده مغزش

 بودکه سرش

 جههایش،ز گریه هق میکرد،هق متهمش

  هایش،صحنه

 ازشدت...مقصراوبودیاآروین...نهال های التماس

  خشم

 ماشینش ی کرده دم هوای توی..میلرزید

 میلرزید،سردش

 بود،مگرسردش نشسته عرق به بود،بدنش

 نبود،کنترل

 الله جیغ نبود،صدای دستش اعمالش

 بودیازهرایش؟الله
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 اش؟الله شده گندکشیده به زهرای بود؟همان که

  صدایش

 زیبایش صدای تن باآن زهرا یا سعیدجانمیزد

  عاشقانه

 برسرش روزگاراینگونه که شد میزد؟چه صدایش

 شد آوار

 بودیا بوق میزدیازهرا،صدای راچنگ دستش الله

  نوای

 وبهر زهرا،نورماشین زیبای سعیدگفتن دلنشین

 رویی

 :کرد زمزمه بود،آرام راکورکرده هایش چشم

 زهرا؟-
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 وبهر ترمیشدیاماشین نزدک او

 ماشین روییش؟میشوداندکی

 تربرود؟ عقب روییشان روبه

 :نالید پربغض الله

 سعید؟-

 :بود راپوشانده صورتش پهنای اشک

 داری؟ دوستم دارم، دوستت-

 زن ی نه گوشش بودبیخ عشقش ی نه صدای

 این  منحوس

 حتی...ندارد دیگردوستم میشنوی"روزهایش

 هم ازترس
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 اکامیونب چندسانتی"...دارد نمیگویددوستم

 بیشترفاصله

 چرخاند،الله خودش الین رابه دستش که نداشت

  نفس

 نگه روکناراتوبان کشید،ماشین ای آسوده

 پروردگارا"داشت

 توسرش مدام الله"تومنوببخش حداقل

 نزدیک غرمیزدکه

 بدهد ازدست احمق خاطریه رابه بودجانش

 :وسعید

 .مرده زهرا باتوهه حق-

 سعیدخیره ی زده یخ صورت به متعجب الله

  شد،چیزی
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 بود؟برای لرزید،قلبش اش سینه توی

 سعیدمیزد؟مشتش

 "احمق ساکت"کوبید اش سینه روی را

 پیاده سعیدازماشین

 :شد پیاده دنبالش بااسترس شدوالله

 شدی؟ ؟چراپیاده چیکارکنی میخوای-

 نوخیابا شد سعیدخم...میلرزید زیرپایش زمین

  زیرپایش

 :کرد رانگاهی

 ؟ مینویسن چی حوادث توروزنامهفردا نظرت به-

 :مرد این گفت می دادچه راقورت دهانش آب

 کنی؟ غلطی چه میخوای-
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 :رفتن عقب عقب کردبه سعیدشروع

 حتی ببینی وقتی...برسی تهش به وقتی-

 واسه خداروهم

 هیچ ،وقتی زنت...عشقت وقتی...نداری خودت

 ای خانواده

 سرتاسرنفرت ازوجودت وقتی باشی نداشته

 کنم فک...بشی

 ..بشه این آخرش

 کناراتوبان های نرده میله دومین راروی پایش.

  گذاشت،

 :گفت ودلهره باترس الله

 ...آخرشه کن قبول...وتو من..ما..سعید-
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 ببخشم...خوشکلم آخرشه کردم قبول-

 خانومم ببخشم...عشقم

 متری نیم شاید برداشت سمتش به قدمی الله

  بیشترفاصله

 کنه،نگاه دحماقتسعی نبودنبایدمیذاشت

 سعیدهنوزتوچشماش

 شسمت به"بشه هابسته چشم خدایانزاراین"بود

 سعید جهیدکه

 :گفت همزمان

 .زندگیم خداحافظ-

 بودازبین خورده بهش دستش که سعیدی لباس

 رد انگشتانش
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 معلق جسم کشیدوبه دل ازته شد،جیغی

 :شد سعیدخیره

 !!سعیــــــد-

 هکرد،سعیدراباهم سردرالمس میله دستش

  دوست بدیش

 داشت،پایش دوست تنفرش داشت،باتمامی

 همان راروی

 :گذاشت میله

 ؟؟...میبخشیم خدایا-

 

 چیکارمیکنی؟ روزبمیرم یه زهرا؟اگه-))

 .میمیرم منم-
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 :راگرفت دستش سعیدباخنده

 تدریجی؟؟ میمری؟مرگ اهاازغصم-

 :کرد نگاهش زهراجدی 

 شده دنیاموهم اون...تومعنانداره بدون زندگی-

  برات

 .میفروشم

 :شد خیره توچشماش سعیدمتعجب

 خودکشی؟-

 :راجلودادوگفت هایش لب

 .اوهوم-

 شده غنچه های سرجلوبردولب سعیدشیطون

 :رابوسید اش
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 .چسبید اووم-

 :کرد نگاهش زهرامعترض

 .عمومیه مکان...ها توپارکیم لوس-

 دست روبه چادرش گوشه شیطنت  اماسعیدبا

 ودر گرفت

 :گفت گوشش

 خانوم روشه مکان اسم اینه مهم...مکانه مکان-

 ومنم...من

 حرفیه؟ کنم عشقموبوس دارم دوست

 سرشان راجلوبردوچادرراروی سرش

 شروع کشیدوعمیق

 .((بوسیدنش  کردبه
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 :کنارزد دست پشت با را هایش اشک

 !وقولش زهراهست....وفا الوعده-

 

................................................................. 

     

 دوازدهم فصل

 

 آرین

 کنارتختش عسلی راروی آلوددستش خواب

 چرخاند،بالمس

 :زدوباغرغرگفت چنگ را آن همراهش گوشی

 بله؟-
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 صالحی؟ آرین آقای-

 ازسرش خواب خط مردپشت خشک باصدای

 سر پریدوسیخ

 :نشست جایش

 .هستم خودم بله-

 رایب پیداکردن...اتوبان شماروتوی ماشین صبح-

 ای ارهپ

 .بیاید...منطقه آگاهی اداره به لطفا ازسئواالت

 کرد،بااسترس وقطع گفت حتما باتعجب آرین

 را هایش لباس

 دست ماشینش...بدمیداد گواهی پوشید،دلش

 پس...سعیدبود
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 به اتوبان روتوی ماشین بودکه شده سعیدچه

 خدارها امان

 !است؟ کرده

 

................................................................. 

 

 سامی

 

 برایش مادرش که ای صبحانه بالذت درحالیکه

 کرده آماده

 رادستش همراهش گوشی بودرامیخوردمادرش

 داد،باتشکر
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 راست رابه تاچش ی صفحه سبزروی ازمادرش

 کشیدوبه

 :کرد نزدیکش گوشش

 .بفرمایید الوسالم-

 ...میگیرم تماس...ازبیمارستان آقا سالم-

 ششیرپایین افتادباقلپی ازگردش دردهانش لقمه

 دادوبابهت

 :گفت

 بیمارستان؟-

 شده،شماره گرفته که تماسی آخرین...آقا بله-

 ...شمابوده
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 تماس بامرحوم بودیدکه شخصی شماآخرین

 ...گرفتید

 :میلرزیدگفت صدایش درحالیکه

 بدید؟ توضیح قشنگ میشه-

 زن جنازه یه 6ساعت حوالی-

 نممنو...ومرددرمحدوده

 .برسونید...بیمارستان خودتونوبه میشیم

 ازدستش همراهش لرزیدوگوشی بدنش

 زحمت لیزخورد،به

 موهایش!مرد؟ ویک زن ایستاد،یک پایش روی

 راچنگی

 مانده ثابت شیرش لیوان به نگاهش زد،گیج

  وبازذهنش
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 سعیدویک یک...ومرد زن کرد،یک مرور

 عصبی...الله

 ذهنشخندید،در اش افکاراحمقانه خندید،به

 کردبه شروع

 االن که گرفته کیواشتباه شماره دیشب..جستجو

 مرده؟این

 مادرش رنگین ی زدسفره عصبی بارقهقه

 میز راازروی

 :زد ای کشیدونعره

 !!نــــه!!خداااااااااا-

 مادرش گرم شدودستان خم زانوانش

  بامهرزیربازویش

 :زدونالید راچنگی مادرش دست نشست،
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 !نه خدایا-

 .................................................................. 

 

 اصطالح میکردبه خرماهاراتزیین نهال

 وفرزاددرحالیکه

 سلیقه هم ذره یک میزدغرمیزدکه ناخونک

 .ندارد دخترانه

 ازدستش خرما که دستش زدپشت اینبارمحکم

 :افتاد

 کیلوشوکوفت یه االن تاهمین...باش آدم یکم-

 .کردی

 ههست رامیمالیدباغیض دستش الیکهفرزاددرح

 درون های
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 :راشمردوگفت دستش

 .اس تادونه شیش فقط-

 .میزنه جوش زبونت...میشه گرمیت بدبخت-

 :گفت بازی فرزادبامسخره

 نگرانمی؟ االن-

 خرماروگذاشت وظرف رفت ای غره چشم نهال

 :رواپن

 رفیقت خیرسرت...ندارم حوصله...بمیر خفه-

 .مرده

 آویزون دورگردنش راواتشک درحالیکه آرین

 :بودگفت

 شد؟ تموم ها خرما...نهال کن ولش-
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 :کردوگفت نازک فرزاد برای چشمی پشت نهال

 .باجیگرخونی...آره-

 :کشید پوفی فرزاد

 .نکبت کردی کوفتم-

 .عمته-

 .خودته عمه... هوووش-

 کردمی سعی اش گنده شکم بااون درحالیکه هانیه

 پنجه روی

 :گفت ببند را آرین کراوات تا پابلندشود

 حساسی؟ عمه روفحش-

 :فرزادگفت به ای غره باچشم
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 زمانی یه خودمم نمیخوام...میشم عمه من-

 .بخورم فحش

 وسرش انداخت آرین یقه به دست هانیه

 :راجلوترکشید

 .هااا درازی-

 :آمدبلندگفت می بیرون ازاتاقش درحالیکه آروین

 .داداش زن بگومشااهلل-

 :گفت بالبخندپرمهری هانیه

 .آقا قدبلندت قربون به هانیه-

 سمت ران روی اش گوشی باویبره

 کشید چپش،اونوبیرون

 :گفت سریع سامی شماره بادیدن
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 .میایم داریم...سامی ایم آماده-

 :گفت باعجله آروین

 مزودتربری میگفت...بود سامی زودباشید ها بچه-

  بهشت

 .زهرا

 کشیدوهانیه آهی شدن،آرین نفربازدمغ هرپنج

  رپوشیدند

 اش گوشی در سر کرد،فرزادباغم کمکش کتش

 کرد،نهال

 بابه وآروین زد بیرون واحد در از کرده بغض

 یادآوردن

 وکالفه ریخته بهم اش وچندساله چندین رفیق

 حاوی سینی
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 .زد وازواحدبیرون برداشت خرمارا چندظرف

 روزاز چهل.میگذشت منحوس روز آن روزاز چهل

 رفتن

 به سامی روزازرفتن وچهل سپلی اداره به آروین

 بیمارستان

 .دوستش بهترین هویت وتشخیص

 ترازروزخاکسپاری خلوت سعیدوالله چهلم مراسم

 وسوم

 تنهاخواهرجوانش تردشده ی ازالله.بود وهفته

 بودکه آمده

 خواهری بودوعاشق شده پزشکی دانشجوی تازه

 بودکه
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 چسبانده اش پیشانی به مهرهرزگی

 سعید وازخانواده.بودند

 آمده اش تنهابازمانده

 مادری...مادرپیروویلچرنشینش...بود

 ملکه همچون...پسرش یگانه ازفوت قبل تا که

 مادردرخانه

 با حضورپادشاهش بدون بزرگش ویالیی

  غرورونخوت

 رانزدیک ویلچرش سامی اماحال میکرد زندگی

 قبرپسرش

 می صدااشک بی مدت این مثل...بود برده

 قدرت...ریخت
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 ازبدنش بودونیمی داده ستراازد تکلمش

 لخت همانندگوشت

 سالمش چپ دست باهمان...ویلچربود روی

 خطی ،بادست

 هراب خودش...بود نوشته بودوصیت ومعوج کج که

 خانه

 بدون اموال بودوکلیه کرده منتقل سالمندان

 راوقف وارثش

 ،و آخرت برای ای ذخیره عنوان بودبه کرده خیریه

 ما

 ...را بودن بخشنده یمعن دیرمیفهمیم چه ها آدم

 گرفته سکوت روزه سامی

 بودوازکنارقبرسعیدبلندنمیشد،
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 راگرفت زیربازویش آروین

 دست تابلندشود،امابابدخلقی

 :کشیدوگفت پوفی آروین.راکنارزد آروین

 سعیدروباخودم مامان من...ببین-

 زودتر توهم...برمیگردونم

 .میشه تاریک زود وهوا زمستونه که بکن دل

 به روح بدون جسمی داد،مثل نراتکا سرش

 مرمر سنگ

 سرش نهال بود،باصدای زده قبرسعیدزل

 :رابلندکرد

 یمیتون...زهرابمونم...اللـ پیش میخوام...سامی؟-

 بعد

 برسونیم؟
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 دست وآرین دادوهانیه راتکان تنهاسرش

 .ازاصراربرداشتن

 بافرزادومادرسعیدسوارماشین بادودلی آروین

 شدندوازبهشت

 .شدند زهراخارج

 میفهمیدچراالله کشید،حال قبرزهرا روی دستی

 این دور

 اشکی قطره...بود کشیده راخط مقدس اسم

 فرو ازچشمانش

 تنهادوستی الله ولی خونسردبود نهال...چکید

 به بودکه

 ...داشت میکردوقبولش نگاه دختربهش چشم
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 سعیدوالله ی بودقصه کرده تعریف برایش آرین

 با...رو

 :گفت بغض

 هب میدونستن همه...بودم؟ غریبه اتبر همه این-

 ...جزمن

 نداشتم دخترونه حس من...درست خان نهال من

 ...درست

 ...بشم صبورت سنگ که میتونستم ولی

 :کرد قبررانوازشی سنگ

 دنیاتوهم اون که بااین..زهرا بخواب آروم-

 ...فروختی،ولی

 :داد راباالکشیدوادامه اش بینی آب
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 روحت وارمامید...الله بخواب باآرامش-

 و موردمغفرت

 خواهرت به کلیدخونتودادم...قراربگیره آمرزش

 ...فاطمه

 ...میشه محسوب هات ازورثه یکی اون هرحال به

 بلندشد،سنگ سامی گریه هق هق صدای

 در قبرسعیددرست

 ابهر درکنارش،دستش درست بودوسامی کنارالله

  شانه

 :دارگفت خش زدوباصدایی سامی

 ددیگهسعی...سامی کن تمومش-

 .شد راحت!میدونی؟...رفته

 ...شد راحت نکبتیش زندگی ازاون
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 :بلندشد صدایش باالخره

 .بزنیم حرف بایدباهم-

 صحبت بعدباهمدیگه...نیست خوب حالت االن-

 .میکنیم

 :گرفت رامحکم مچش سامی

 خاطرروح به...جا همین...االن...باید-

 ...بایدبگم...سعید

 .بایدبگم....نهال؟

 .وممیشن...باشه-

 چندسال به رارهاکرد،برگشت مچش

  مات پیش،نگاهش
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 ای نقطه

 !ند؟ک شد،انگاراینجانبود،فکرکردبایدازکجاشروع

 یباز تخس هایشان؟با باشیطنت دبستان ازاول

  آروین های

 وترسوبودن باپخمه سعید بودن وشرور

  خودش،یاازدوران

 هرسه های ودبیرستانشان؟ازشرارت راهنمایی

 .شان

 میکرد؟ عازکجابایدشرو

 درست شر داشت،آروین باد تامون هرسه کله-

 میکرد،سعید

 همیشه...میکردم همراهیشون...ومن جرمیداد یقه

 ترسوبودم
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 ...شجاعت توفاز میزدم دوتا امابااون

 صورتش روی برف ی دونه اولین

 بود،ولی نشست،سردش

 که کسی میزد،اولین حرف برایش داشت سامی

 حسابش آدم

 اهدایی کند،کاپشن ودل درد تابرایش بود کرده

 چندان هانیه

 اچر بودکه پشیمان سگ ومثل نداشت گرمایی

 خودرا کاپشن

 .است نپوشیده

 ما دخترهمسایه نخ توی آروین-

  بود،به بود،دخترخوشکلی
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 تااین...میخورد حرص آروین و پانمیداد هرکسی

 بایه که

 بود،پسره شده کفری دیدش،حسابی پسره

 تر جذاب ازآروین

 تا تونخش رفت تربود،آروین باال قدو وخوش

 آمارشودر

 نپایی منطقه شدآقاازیه معلوم که تااین...بیاره

 نشینه،آروین

 رو ،ناصر خودشوسعید بین ساختگی دعوای یه با

 سمت به

 ...کشید خودش

 شقلب زد،ضربان یخ ناصربدنش اسم باشنیدن

 تندتندشروع
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 افتاده جانش به شوره زدن،دل کردبه

 را یشزانوها...بود

 قالب رادورپاهایش هایش کشیدودست شکم به

 .کرد

 به دعوا اون توی...بود مرامی ناصرپسرخوش-

 اصطالح

 رابطمون سعید منو...شد رفیق باهامون سعیدهم

  باهاش

  چراناصر که اینوداشت عقده آروین بود،ولی خوب

 عشق

 که تااین...کرده خودش مال دبیرستانشو دوران

 شد معلوم
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 هنگفت دختره به مالیشون ازوضع آقاناصرچیزی

 واین بود

 میرم افتادکه سرلج....آتو یه آروین برای شد

 ناصرم...میگم

 پرازعقده سرتاسر آروین...بدتر ازاون

 آرین هرچی...بود

 وموذی زیرزیرکی کرد،آروین می بازی رو

 .رفتارمیکرد

 انپنه معصومیتش زیرنقاب رو شرارتش همیشه

 .کرد می

 پرست ناموس خیلی...خواهرداشت ناصریه

 اونقدی...بود
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 گفت روز یه...نمیداد ما نشون اصال خواهرشو که

 خواهر

 ...است زبان کالس عزیزش

 این آشنابود چقدر...شدند راست تنش موهای

 های دل درد

 !!سامی

 رفته کش ازباباش ویسکی شیشه سعیدیه

 خونه بود،رفتیم

 سهوا بود کم ظرفیتم...خوردیم تاغروب ناصرایناو

 مینه

 ناصروکناریه سعیدعکس...خوردم کم

 رو دختردبیرستانی
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 چشم...وخوشکل میزه ریزه دختر یه...داد نشون

 سیاه های

 ازخواهرناصرتعریف آروین..داشتن سگ که

 میکردوناصر

 بی عجیب شب آن..خندید می مست،مستانه

 .بود شده غیرت

 بودومست باال اش جنبه آروین

 تاخرخره نمیشد،سعیدهمیشه

 یه آروین که برمیگشتیم داشتیم. میخورد

 مانتو دختربایه

 ...داد نشونمون صورتی

 گرفت،شرمنده نهال رااز مستقیمش اینبارنگاه

 :بود
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 ومنم دنبالش افتادن سعیدوآروین

 ول گفتم دنبالشون،هرچی

 ردهک گل شیطنتشان...شنوا کوگوش کنید،ولی

 .بود

 ...گیرانداختیم کوچه توی رو دختره

 بش آن های رانمیشنید،صحنه سامی دیگرصدای

  مقابلش

 یادآوری واون میگفت گرفت،سامی جان

  میکرد،سامی

 نام ذهنش مجهول های حیوان ونهال میگفت

  ونشانی

 .میگرفتند

 راباز مانتویش های دکمه...کرد شروع اول آروین
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 گرفته دهانش راجلوی کردوسعیددستش

 بالذت بود،آروین

 لشال هایش میکردوسعیدبالب مالیش دست

 بود، کرده

 کشیده اندامش روی که بود آروین های دست

 لبای و میشد

 که بود،تااین کرده خونش خفه سعیدبودکه

 دست سعیدهم

 ...باشد داشته سهمی رامیکشد،تااوهم سامی

 ولی ببوستش نمیخواسته که میزد هق سامی

  سعیدمثل

 ...است زده گولش شیطان
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 ،هقبود ویبره روی هیکلش میلرزید،کل ازسرما

 گریه هق

 .میشد بود،بایدخفه اعصابش روی سامی

 ...توروخداماروببخش...نهال ببخشمون-

 برف موهایش بود،روی زده یخ اش چهره

 کرده جاخوش

 سافتاد،التما پایش به بلندشد،سامی بود،ازجاکه

 میکرد،زار

 شپای باچندش...راببخشد سعید حداقل که میزد

 راازدست

 های التماس به توجه کشیدوبی بیرون سامی

 تنهایی سامی

 .شد خارج ازقبرستان
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 خودش دنبال رابه هایش قدم ومات گیج

 که ای میکشیدباتنه

 شد، مردکشیده طرف به خورد،سرش بهش

 لبخندکثیفش

 :کشید بازویش راروی رابدترکرد،دستش حالش

 نم جذب...نیاد خوشتون ازمن...لعنتیا...لعنتی-

 ...نشید

 ...من... من...خانم نهال من...نبینید و من

 نگاهش متعجب مردم کشیدکه عصبی جیغی

 :کردند

 .خــــانم نهال من-

 آماده سراغش به عصبی وسواس آن باز

  کثیف بود،حس
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 درسرش رامیجوید،صدایی مغزش مدام بودن

 میزدکه جیغ

 لعنتی شب آن خاطرات باز...دارد حمام نیازبه

  درسرش

 صورتش راروی دستش کف میداد،محکم جوالن

 شیدمیک

 راحس صورتش روی آروین زبان گرمی هنوزهم

 میکرد

 آن برد،در هجوم سمتش به شیرآبی بادیدن

 سرد، هوای

 نجاست داشت سعی نمیکردفقط حس چیزی

 صورتش روی
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 هایش یالب رامیشست یاصورتش...کن راپاک

  را،اسم

 میدادوهربارنفرتش صدا درگوشش مدام آروین

 بیشترشعله

 انداخت راکنارشیرآب میکشید،خودش

  مدام وهیستریک

 :مگیفت

 سامی...سعیدحیوونه...حیوونه آروین...حیوونا-

 ...حیوونه

 ...ها حیوون...ها عوضی...آشغاال

 :کشید دل ازته جیغی

 !!هـــا حـــــیـــوون-
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................................................................... 

 سیزدهم فصل

 

 به نگاهی غضبناک گاهی هراز عصبی آروین

  سامی

 :نیووردگفت طاقت هم میکرد،آخرش

 خداعین همیشه...وترسو بودی بزدل همیشه-

 احمقابودی،

 گندش اگه میدونی..برسرت خـــاک

 ناصر دربیادداداششم

 میاد؟؟؟ سرش بالیی چه میدونسته
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 کرد،آرین نگاه آروین گشادبه باچشمای هانیه

 :گفت باتاسف

 منوباش...آروین وبرسرت خاک...برسرمن خاک-

 فکر

 نگوداداش...منم آشغاله که اونی میکردم

  که کوچولویی

 یه من مثل... میخوردم قسم سرش

 ... تویی ترسو...اشغاله

 اش ویقه برد یورش آروین سمت به

 داد راکشیدوتوصورت

 :زد

 خواهررفیقت نهال...تونستی چطور آروین وای-

 مثل...بوده
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 روبهت فاقتر رسم نمیدونستم...بوده ناموست

 یاد اینجوری

 توچشم راست راست چطورتونستی...باشم داده

 زل هاش

 فکرمیکردم مدت همه این...خدا وای...بزنی؟

 داداشمو

 توسرم رو تو سال همه این...میشناسم

 به رو نجابتت...زدن

 سال همه این...کشیدن نانجیب من رخ

 بهت ولی تحقیرشدم

 ...افتخارکردمــ

 شدت به اش روازیقه آرین زدودست پوزخندی

 :کنارزد
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 میسوزی؟ داری-

 محکمی کردوسیلی قروچه دندان

 :آروین خوابوندزیرگوش

 .آروین بفهم دهنتو حرف-

 چی؟ نفهمم-

 هانیه خوردکه آروین صورت توی محکمش مشت

  جیغی

 :انداخت رابینشان خودش کشیدوسامی

 .گفته چیزی یه عصبیه... آرین باش آروم-

 وحرص رفت میسا سمت به وحشی آروین

 رو آرین مشت

 :کرد خالی صورتش رو
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 همه باید حتما...آشغاله تقصیرتوی همش-

 جاجارمیزدی؟

 یادت...بودین شماهاهم...بودم؟ من فقط مگه

 شب اون رفته

 همه ناصربااون...میکردی؟ داشتی حالی چه

 غیرتی خوش

 وسط این نمیدونم...گرفت روندید اتفاق این

  توچراشدی

 ...رازمادرعزیزت دایه شدی

 :گفت متعجب هانیه

 ناصربرادرنهال؟-

 :گفت بااخم آرین
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 چیکارس؟ وسط این داداشش-

 :تربلندشد ضعیف صدایی

 ناصرمیدونسته؟-

 :صدابرگشت سمت هرچهارنفربه سر

 چیکارس؟ وسط این...ناصر-

 :گفت باپوزخندی آروین

 رت عـــزیز داااایه...بده بفرماتوضیح سامی آقا-

 ...برادر از

 ...هه

 ومحکم برد یورش آروین سمت به بانفرت

 :سینش زدتخت

 هــــا؟؟؟...نمیگه؟؟؟ چیزی عوضیت خود چرا-
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 نهال های چشم هاشوتو چشم باخونسردی

 :دوخت

 دادی داداشتو های بازی زرنگ تاوان فقط تو-

  من... نهال

 ...مقصرنبودم

 :غرید هایش دندان ازبین

 ...شو خفه-

 :تکشیدوگف رامحکم بازویش آرین

 .بیرون برو من ازخونه-

 :وپرخاشگرگفت کشید بیرون رامحکم بازویش

 هانیه به نکنه...توبود خونه....تو؟؟؟هه خونه-

 نگفتی؟؟
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 کرده راکشید،فراموش موهایش عصبی آرین

  این بودکه

 :گفت آرام هانیه.نیست او به دیگرمتعلق خانه

 بایدمیگفته؟ چیو-

 :گفت ساختگی باآرامش آرین

 .گممی بعدبهت-

 :حرفش پریدمیان آروین

 .شده ورشکست آرین-

 اماحرفش...کرد اش خفه آرین خشمگین نگاه

 زده رادیگر

 .بود

 :گفت مبهوت هانیه
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 آرین؟؟-

 ....زندگیشــ شما خاطرخواه اون خاطر به-

 همچین آروین نشی خفه بخدا...شو خفــــه-

 تودهنت میزنم

 .بشه پرخون که

 :زد فریاد خشمگین آروین

 .بدبخت ای عقده بزن بیا...زنب بیا-

 روکشیدوعصبی آروین یقه ازپشت وحشی نهال

 :گفت

 خودم خواست دلت بعدتا اول بده منو جواب-

 .میزنم کتکت
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 بیرون نهال روازدست اش یقه کالفه آروین

 :کشید

 .سلیطه کن ولم-

 :کرد ای قروچه کردودندان راریز چشمانش

 یخاطرک به میکنی فک...سلیطه؟...گفتی؟ چی-

 شدم سلیطه

 هـــان؟؟؟؟

 :دادزد پرخاشگرتوصورتش

 شلوغش من احمق دوست واین تو...دخی ببین-

 ...کردین

 ...اس ساده خیلی مسئله

 :کشید درمشتش را وموهایش سرش پریدروی
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 ...من بدم نشونت ای ساده یه-

 باجیغی نهال که پریدسمتشون فوری سامی

 :گفت

 .سرجات بتمرگ...نشدی شدی  نزدیک-

 :گفت التماس با ههانی

 .باش آروم....شم فدات آجی نهال-

 سایید،هانیه بهم شدت رابه هایش دندان

 داشت، رادوست

 کاربرده به برایش که لفظی همانند،همان

 ،آروم"آجی"بود

 :گفت

 .ببرتواتاقش رولطفا هانیه آرین-
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 :گفت بادلخوری آروین

 .اینا مامانم خونه روبریم امشب هانیه بپوش-

 :گفت دهشرمن آروین

 .نداشتم منظوری من داداش-

... میخوره بهم ازت حالم آروین ندارم حوصلتو-

 .رو دو

 موند رفتن،نهال هانیه و آرین بعدازچنددقیقه

 باز ودونفراز

 !!کابوسش های مانده

 راپس چشمانش جلوی گرفته جان های صحنه

 زدوخودش
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 کرد،سعی پرت مبل روی رو

 نهال کردخونسردباشد،همان

 خودی میشدوپاچه سگ زودی که فمعرو خان

 یاغیرخودی

 ....میدرید را

 که زجری به...ندارم خوردین که گهی به کاری-

 سالها این

 کاری مرم های وتیکه حرف به...ندارم کشیدم

  به...ندارم

 به...ندارم کاری بودنم وسیگاری شدنم عرقی

  از دوری

 های کابوس به...ندارم کاری دخترونم دنیای

 اشم که شبونم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

332 

 

 یه ندارم،فقط بودیدکاری نفربازیگرش سه

 ...دارم سئوال

 :پرسید دادوبااحتیاط راقورت دهانش آب

 بود؟ چی وسط ناصراین نقش-

 :آروین سمت کردوبعدبه سامی سمت به نگاهی

 شنیدید؟ صدامو-

 بگو اینوهم روگفتی همه توکه بزدل ی پسره-

 ..خوب

 اش چندساله رفیق آروین از بادلخوری سامی

 :گفت

 .نگوبزدل من به-

 .بروبابا...هه-
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 :گفت دستوری نهال

 ...سامی بنال-

 

................................................................. 

 آخر فصل

 

 ایصد دقیقه دو بعدازیکی که شد زده آیفن دکمه

 آلود خواب

 :پیچید آیفن ناصرتوی

 .نهال شب وقت این میخوای چی-

 .ناصر پایین بیا-

 :گفت میل ناصربی
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 ...تو میومدی خوب...اومدم باشه-

 چنددقیقه بعداز زدکه دیوار به رو اش تکیه

 ناصراومد

 خودش روبه ژاکتش بیرون،درحالیکه

 :گفت میپچوندبااخم

 بیرون شب؟تادیروقت وقت این میگی چی-

 کار بودم،خسته

 ...خدا به هستم

 ایستاد،سرتاسرنگاهی دیوار روبه نهال روی روبه

 و قد هب

 چهارشانه،بدن انداخت،هیکل باالیش

 گندم توپرش،صورت
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 مشکیش،آره خوشکل چشمای بااون گونش

 سرتر ازآروین

 :گفت بود،بابغض

 توی آدمای وقتی میگفتم باخودم همیشه-

 چه کابوسموببینم

 ...براشون میگیرم تصمیمی

 تحسین دل برادرشودر خوشکل چشمای

 :گفت کردوبااندوه

 والسئ یه فقط...ناصر نبودم ای کینه وقت هیچ-

 ...دارم

 عشق ناموستو،خواهرتو،به تونستی چطور

  چندروزه

 بفروشی؟ خیابونیت
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 میزد،نهال شدت به داد،قلبش راقورت دهانش آب

  فهمیده

 :گفت بود،بالکنت

 ...من نهال...ن-

 :زد غمگین لبخندی

 واسه نیومدم...داداش نگو چیزی-

  واسه اومدم...سرزنش

 خواهرت من داداش؟؟مگه چرا...وشکایت گله

 نبودم؟

 :گفت زیر سربه

 همیشه...متنفربودم ازت بچگی ازهمون-

 تونادرمرکزتوجه
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 یه بود،بابا توچشم تغاری ته بودید،همیشه

 به زور به فحشم

 حلوا حلوا سرش رو تورو مامیدادولی

 توباید یکمم...میکرد

 ...میکشیدی سختی

 لب رابه نگاهش پربغض کنارزد را هایش اشک

  های

 :ناصردوخت متحرک

 همناموس،م ناصربی ناصرنامرد،بگو بگو دلت تو-

 نیست

 کابوس...هستم ای کینه تو،من برعکس...برام

  شبانه های
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 جیگرم خنکیش بودکه خوردنی آب من برای تو

 روخنک

 عقده وقتی ولی...صفت بی بگو بهم...میکرد

 باشی داشته

 ...نمیشناسی خودتوهم

 :گفت شیدوباحسرتک سرنهال روی دستی

 دلم...نهال باشم داشته دوست میخواست دلم-

  منم میخواست

 ولی... باشه خوب خونه تغاری باته رابطم

 ...نشد...نبود

 منم..نادرنذاشت رفتارهای...نذاشتن وبابا مامان

 میخواستم
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 مهه توبیای که ازاین تاقبل...باشم عزیزدلشون

  چیزخوب

 کم ازمن همه توجه اومدی توکه ولی...بود

 تو جای به...شد

 ازت ولی داشتم دوست...میشدم سرزنش من

 ...متنفربودم

 وبانی توباعث... میبردم لذت کشیدنت ازدرد من

 وجود به

 مامان شایدهم...بودی من افکاربیمارگونه اومدن

 ...وبابا

 مقصرخودت...بود هرچی... ولی نهال نمیدونم

 !!بودی

 :رابوسید اش پیشانی
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 شدن آروم باعث نبخشیدنت...نهال نبخش منو-

 !وجدانمه

 سردش صورت روی گرمش های اشک

 میریخت،ناصر

 .بود زده زل اش خالی جای به هنوزم واون رفت

 محض ناصربراش کشیدتاحرفای طول چنددقیقه

 آهی...بشه

 بغضش...کشید صورتش روی دستی...کشید

 رافروخوردو

 گرفته ازهمه ازدیوارگرفت،دلش را اش تکیه

 رازبودوبیشت

 رژه مغزش توی سامی خونش،صدای هم از همه

 "میرفت
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 چشمش گفت آروین"،"کرد معامله دنیا با تورو

 خواهرشو

 یکردول خودناصراومدمانتوتنت اونشب"،"گرفته

 جیم سریع

 جیب روتوی سردش های دست"کرد زدوولت

 فرو کاپشنش

 سرش باالی قرمز آسمون روبه خیسش برد،نگاه

 : دوخت

 ؟؟خداجونم؟ میدونی-

 :زد اش سینه به ای ضربه

 ....نمیکنه روحس چیزی دیگه این-

 :روخورد بغضش
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-

ن...سامی...آروین...سعید...میبینی؟بخشیدمشون

 ...اصر

 دلم...سخته خداجونم...سخته...ولی... میبخشم

 انگارداره

 من...میبینیم...کنه نگام...میشه کنده ام ازسینه

 این...اینجام

 ازش...کردن ابودشن هات آدم...حواتومیبینی؟؟

  یه فقط

 عدالتت پس...مونده روح بی جسم

 کجــــاست؟؟؟

 صداش...سوخت اش زدحنجره که ای ازنعره

 کوچه توی
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 انهدیو بازشدوفقط ای پنجره...وسردپیچید خالی

 خطابش ای

 !!کرد

 یرونب کشیدبیرون،نخی سیگارشوازجیبش پاکت

 و کشید

 روگرفت گذاشت،فندک لبش گوشه

 شزیرسیگاروروشن

 .داد دودشوبیرون زدو عمیقی کرد،پک

.................................................................. 

 آروین
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 کرد،پوزخندی نگاهی سرشو پشت

  کسی زد،مگرجزآرین

 فشردبه رادردست چمدانش داشت؟بااندوه راهم

 ادامه راهش

 .داد

 کشیده ازقامت رو نگاهش زده حسرت آرین

 .گرفت آروین

 گذاشت،دستش اش شانه روی رو بچه هانیه

 را آرین شانه

 :فشرد کردواندکی لمس

 .بودعشقم الزم دوری این-

 :کرد وزمزمه برداشت هانیه شانه ازروی رو بچه
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 .شاید-

 بخشیدیش؟-

 بخشیدن برای چیزی ولی...برادرمه آروین-

 نهال...نبوده

 بریم...بایدببخشنش دیگه های ونهال

 چهب هواسرده...عزیزم

 .سرمامیخوره

............................................................... 

 سامی

 

 سنگ روی رو ها گل

 قبرسعیدپرپرکردوبالبخندغمگینی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 k.s75 | نهال رمان

 

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

 

346 

 

 :گفت

 گفت سعید،نهال شد تموم چیز همه-

 دیدی؟سامی...میبخشه

 دردت هب بیشتر من ببین...فکرته به همیشه ترسو

 خوردم

 یقرف بااون بیشتر همیشه..معرفت بی...تاآروین

 .بودی

 کردوسهم سالمی پاچه دست الله خواهر بادیدن

 را الله گل

 شادش دخترک داد،لبخندگرم دستش به

 لبخند کردوسریع

 .داد تحویلش پررنگی

.................................................................. 
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 نهال

 بوسیدش کشیدوآروم آغوش روبه هانیه بچه

 :وبالبخندگفت

 .هانیه میده بوشیرخشک-

 :گفت باذوق آرین

 .میده رز گل بوی... نهال کن موهاشوبو-

 آرین حرف بوکشیدو مانندشو کرکی نرم موهای

 روتصدیق

 :کرد

 گذاشتی؟ اسمشوچی حاال...میگی راست آره-

 :گفت باغرغر آرین
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 اسم یه هرکدوم ماهگیش یه تا تونهال جون به-

  صداش

 .میکردیم

 :گفت فاتحی بالحن یههان

 هب که توشناسنامه اسمش...شدم پیروز امامن-

 خاطرمادر

 صداش توخونه که هم اسمی...شدفاطمه آرین

 شد کنیم

 ...سالله

 .قشنگه-

 :بالبخندگفت هانیه

 نهال؟...میدونم-
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 جانم؟-

 .کردی آشتی باهامون بعدچهارماه خوشحالم-

 .که قهرنبودم-

 :پریدتوحرفشون آرین

 میدادنه جواب زنگمونو نه خانوم...معلومه-

 نه...پیامکمونو

 .که واقعا...میداد محل میدیدمون دور از

 منور منزلتونو دادم افتخار که حاال-

 خونه...راستی...کردم

 .بود مجردی خونه مثل اون...خشکلتره جدیدتون

 :گفت باشرمندگی هانیه
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 ونهخ آرین،مجبورشدیم ورشکستگی بعدازقضیه-

 روبزاریم

 رومیخوان خونه دید وقتی روش،آروینف برای

 بخرن مفت

 رهن اول اینجاهم...روخرید آرین سهم

 پیش ماه امایه...بود

 روبهمون روفهمیدپول ماجرا وقتی آرین مامان

 و داد قرض

 مامانش روبه خوردخوردپول قرارشدآرین

  پدرجون...بده

 .ازامیرخرید گرون رورفت شرکت هم

 :گفت باخوشی آرین
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 من...نهال پیشمون برگشتی هک خوبه خیلی-

 واقعا وهانیه

 .بودیم نگرانت

 :وگفت گرفت تودستاش رو نهال دست هانیه

 پیش اینجا میای...بری جایی نمیزارم دیگه-

 ... خودمون

 بهت شرکت تو کاری یه هم آرین

 نه باشه؟توروخدا...میده

 .اصرارکن بهش توهم آرین...نیارنهال

 :زد ای وگازگنده برداشت سبدسیبی ازتوی

 منم...خوبیه موقعیت...نیست الزم آرین اصرار-

  حرفی
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 ...کردم اجاره آلونک یه...نه شما خونه اما...ندارم

 :پریدتوحرفش آرین

 روی توشرکت اصال...نداریم مالونک آلونک-

 بومش پشت

 ...انباری یه

 :گفت آرین که رفت ای غره چشم هانیه

 اسمش...نیست انباری...نکن نگام اینجوری-

 انباریه فقط

 عمرا بود وبالم تودست پول اگه تونهال جون...

 میزاشتم

 هوی میشی معذب اینجا میدونم چون...اونجا بری

 جورایی
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 داشتم...اونجابهتره نظرم به... ودوستی دوری

 ...میگفتم

 :گفت بااخم

 .کنی ترحم اینجابهم نیومدم-

 قبال خودم... شده خراب اون...کوفت و ترحم -

  اش مبله

 و میشد دعوام  خونه با که وقتایی بودم دهکر

  هنوزخونه

 همه...متره پنجاه...اونجا میرفتم نبود مجردی

 داره چیزهم

 وایناهم ترحم اسم...میخواد گردگیری یه فقط

 بامشت بیاری

 .توصورتت میام
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 شدوباصدای پراشک هاش چشم ناخواسته

 :گفت آرومی

 من های برادر رو تو ازغیرت یکم کاش-

 من فقط...داشتن

 همیش باورت...دور انداختن آشغال تیکه یه ومثل

 داداش اون

 ازخونه که ازوقتی بودم اونقدعاشقش که نادری

 بیرون زدم

 همب بابا بار یه فقط...نپرسیده؟؟ حالمو بارهم یه

 زده زنگ

 خورده کرم دندون یه مثل...یازنده مردم ببینه

 و شدم کنده

 .دور شدم انداخته
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 وبامحبت آرین بغل توی گذاشت رو سالله هانیه

 نحیف جسم

 :کشید آغوش روبه نهال

 هستیم درکنارت همیشه وآرین من-

  من فکرکن...نهال

 هم خودت...برادرت وآرین هستم خواهرت

  برای میدونی

 !عزیزی؟ چقدر وآرین من

 :شد کشیده سمتش به نگاهشون آرین باآخ

 شد؟ چی-

 .گرفت دندونم بالثش پدرسوخته خانوم هیچی-

 :گفت باغضب هانیه
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 بچه؟؟ تودهن کردی بازدست-

 ...خوب میده حالی چه نمیدونی-

 :گفت بالبخندعمیقی هانیه

 هادام کارای برای بریم آرین فردابا نهال راستی-

 .تحصیلت

 .میرم خودم دوتانمیشم شما مزاحم-

 :گفت درجوابش آرین

 .دختر ای نقطه بی مزاحم-

 تماح وآرین شد،هانیه خیره صورتشون بالبخندبه

 از هدیه یه

 "خدا مرسی".بودن خدا

 سئوال؟ یه نهال راستی-
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 چی؟-

 ...تو،آرین،سعید،الله...آشناشدید شماهاچطوری-

 اون پرید،یادآوری صورتش روی لبخنداز

 روزهابراش

 :بود سخت

 بارفرزاد یه...میخریدم عرق ازش بودکه یکی-

 روباهاش

 ازسعیدب های مهمونی به پام اون توسط...دیدم

 ...شد

 یه سعید که شدم آشنا باهاش روزی روهم الله

 دخترخوشکل

 پارتی،بعدازاون اورد روباخودش سبز چشم

 زیادباسعید
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 هم شدم،آرین دوست باهاش کم وکم دیدمش

 اوقات گاهی که

 .اونجا میومد افتخارمیداد

 :پوزخندگفت با آرین

 اون از خوردم دور چطوری خدایی ولی-

 خدا همیشه...بچه

 باهاش نیست سالم سعید این میزدم نق بهش

 توروهم...نگرد

 .میدادم پرورش تودستم نگومار...فاسدمیکنه

 !دیگه؟ آستین-

 .نگیر امالیی غلط خانم حاال خوب-
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 آرینو کرد،هانیه نگاه شادبینشون جو به بالبخند

  یه حتما

 :کرد زمزمه زیرلب آروم.بودن ازخدا هدیه

 هم رآروینخاط به حتی...نگیر ازمن اینارو-

 از نمیخوام

 .بدم دستشون

 

 

 k.s75...99پاییز.....پایان

 

 قصدتوهین که بگم ازهمه اول!سالم گلم دوستای

 ها خانم به
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 گفتگوهافقط وتمامی...نداشتم محترم وآقایون

 بودن عقایدمن

 هک بود واتفاقاتی ها حرف نوشتم که وچیزهایی

 یا یادیده

 بود کوتاه رمان میدونم...بودم شنیده

 هازیاد وتعدادشخصیت

 هرشخصیت واسه داده رخ ماجراهای وباید

 روبیشترشرح

 لمق دیگردوستان مثل هنوز امامتاسفانه میدادم

 برای خوبی

 رمان فضای میدونم...ندارم دادن وبرگ شاخ

 و سردبود
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 اما...خوندن به میکرد رودلسرد خواننده شاید

 متاسفانه

 روند ونهم ناخوداگاه و بدم روتغییر فضا نتونستم

 سردش

 .میداد ادامه رو

 ازتاوانشون بخشی نفر سه ازاون شاید آخر در و

 یاخودمون هستم عقیده امابراین...بود نهال

 میشیم مجازات

 اشخاصمون عزیزترین وسیله به یااینکه

 .زجرمیکشیم

  غزل نداوخواهرگلم عزیزم ازدوست داره وجا 

 تشکرکنم

 .شدن دلگرمیم باعث
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 توفیق اهلل ومن

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 ای و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده

 و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر

 بگیرید تماس با
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