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 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel:  نویسنده نام

 کل ،اجتماعی،کل عاشقانه:ژانر

 ویراستاری یبدون

 خدا نام به

 بود چی انتقامت دلیل دانم نمی

 گرفتی که بودی فکرانتقامت به توفقط

 نکردی رانگاه سرت پشت حتی رفتی

 کردی چه من بادلم نفهمیدی

 نبودم انتقام سزاواراین من کنم فکرمی هرچی

 گرفتی انتقام فقط نگفتی چیزی

 ....نکرده جرم به اونم

 ...راسوزاند دلم انتقامت هایی شعله

 بودی دلم گرسوختن نظاره توفقط

 ....زمانه این بازنده فقط ومن

 ....بودم توباخته رابه دلم که

 ...بود انتقام این حقم حاال

 هک..کرد می نق ونق جونم به زد غرمی میترا هی... بیرون امدیم زمانی دکتر دفتر از-

 هک واین دادم تحویلش لبخند یه بگم نداشتم چیزی.... زنه می چقدرحرف زمانی این

 ...کرد می راهنمایمون همش داشت بدبخت
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 ....حاال خوب

 که بس قیافش درآورد منو ادای فقط اون..دادم تحویلش نداره جواب که حساب حرف

 ..زیرخنده زدم بود شده بامزه

 ...کشید بدبختمو لُپ سفت خندیدنم این از بود ترشده حرصی او انگار

 ؟...کنی می مسخره منو لوس دختره+

 ؟...... آخه بگم بهت چی

 ردهک صحبت داییش با شبنم راستی کن، ولش هارو این حاال گفت طرفم کرد رو میترا

.. 

 ....هستیم باهم دوباره که ازاین.. داشت هم خوشحالی واقعا.. شدم خوشحال من

 از انیم امروز که گفت بهم زد دستاش ها بچه مثل باشد آمده یادش چیزی انگار میترا

 شده تنگ براش چقدردلم... گرده برمی مسافرت

 شوشادی بزنم نیامد دلم ولی... شده تنگ برات دلش قدر همین اونم بگم خواستم می

 ....کنم خراب

 ... زدم براش ولبخندی

 ؟.بپوشم چی مریم عمه مهمونی برای باید حاال گفت داد حرفشوادامه میترادوباره

 دهنخری تاحاال که نیست مدلی...میشن منفجر بدبختت،دارن کمدهای میترا: گفتم

 باشی

 ...باشم زیبا نیما توچشم خوام می خاصه شب یه امشب+

 ... میترا همیشگی حرف دقیقا

 ...بودنش توجه بابی زنه دخترمی پراین تو همیشه عجیب که نیمایی
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 ....زیاد دیدم هاشم خنده بعد ها اشک من.. بودم بر از را زیادمیترا من

 تیهس عالی خوشگل همیشه توکه.. بگیری سخت خودت قدربه این خواد نمی عزیزم-

 ....بخوری حرص قدر این موردنباید تواین....  دونه می دست کف مثل اینو ونیما

 ...جوابموبده نداشت انگارچیزی بود ساکت اونم

 من کارداره چون بره زودتر خودش...  اصرارکردم میترا به ومن کنارماشین رسیدیم

 ..خونه رم می خودم تنهایی

 ... بری تنها طوری تواین ذارم می من مگه بودگفت همیشگی همراه که همیشه مثل-

 بودم خودم برای هاش محبت این عاشق همیشه من

 ...دادم می سرتکون فقط من.... گفت بپوشه چی آخر که این و نیما از هی توراه

 دهشنون وهمیشه...  کنم دخالت ندونستم محق نیماخودمو اون مسئله توی وقت هیچ

 بودم

 .... رسونده منو سرش شلوغی تواین که این بابت کردم تشکری.. درخونه رسیدیم

 دادم تکان براش دستی شدم وپیاده......کرد رانثارم عزیزدلمی همیشه مثل واون

 ...زد بوقی برایم واونم..

 نگریو میتراباچشم که مهدکودک روزاول ازهمون درست دوستیم، باهم که سال خیلی

 قبل من برای.. همیشه برای تااالن شده شروع دوستیمون بود کرده بغ گوشه یه

 قابل من میترابه وابستگی....داشتم آرزوش همیشه که خواهری مثل بودن ازدوست

 .. مادرش ازدنیارفتن خاطر به زیادیش، خاطرتنهابودن به نیست توصیف

 .. بود وخواهیم هستیم گلستان گرمابه رفیق
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 رسیدم می نتیجه به کمتر گشتم بیشترمی هرچی گشتم می کلیدم دنبال

 حواس کلید این سرقضیه درست همیشه ومن بزنم را خونه زنگ انگار،مجبورشدم

 بودم پرت

 ... خانم کبری سالم-

 ..؟ جاگذاشتی کلیدتو بازم حتما دخترگلم سالم: خانم کبری-

 آره-

 ...زد زودایفون خانم کبری

 مکوچولوکرد سالم یه بهش دوباره...... بود ایفون کنار هنوز خانم کبری شدم واردخونه

 یدمپرس خانم زودازکبری....بودم گرسنه دادخیلی را جوابم بامحبت همیشه مثل واونم

 ... گرسنمه خیلی جون خانم ؟کبری داریم نهارچی

 ... مرغ با پلو زرشک دوستداری که غذایی همون-

 میام زود کنم عوض لباسمو رم می من پس عاشقشم خیلی-

 ... گلم باشه-

 کسی کنه کارمی توخونمون ازبچگیم خوبیه خیلی زن خانم کبری:نیلوفر-

 طبقه اتاقم آخه باال رفتم ها پله از..... داره دور فامیل چندتا توشهرستان....نداره

 .....باالست

.... سفید های باپرده روشن ای فیروزه بارنگ داره خاصی آرامش یه اتاقمم عاشق-

 دست هبای لباسم بازکردم کمدمو.... باالتختمه درست که تابلو یه و رنگ همین تختمم

 نپایی اومدم ها پله از میرم می گرسنگی از دارم که برم......  کردم عوض راحتی لباس

 .... آشپزخونه رفتم

 ....؟؟ نیومده هنوز چرامامانم خانم کبری:نیلوفر-
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 کم یه امروز گفته که خاطره این به.... داره جلسه امروز مامانت گلم: خانم کبری-

 .....دیرمیاد

 ... مرسی باشه: نیلوفر-

 مامچش کشیدم دراز وقتی کنم استراحت اتاقم رفتم خوردم داشتم دوست که غذایی-

 وای......... بود تاریک جا همه کردم باز که چشامو رفتم خواب به زود و شد گرم

 .......پایین طبقه ورفتم شدم سرحال خیلی صورتم به زدم آب یه رفتم چقدرخوابیدم

 اشه شونه دور دستم ازپشت شد تموم وقتی باتلفنه زدن حرف سرگرم مامانم دیدم-

 ........ برگردوند روشو مامان انداختم

 ... گلم مامان سالم:نیلوفر-

 .... خودم دخترخوابلو سالم-

 ...... بودم خسته جون مامان خوب:نیلوفر-

 امروز؟ کردی چیکار خبرا چه گلم نباشی خسته: مامان-

 شبنم هک میتراگفت و......کردیم صحبت دزمانی استا با رفتیم امروز دیگه نیلوفرهیچی-

 ....بگذرونیم جا اون هامون دوره بریم قراره که کرده صحبت داییش با

 ؟ بشین مشغول باید ازکی خوبه:مامان-

 ...ازفردا-

 کنم افتخارمی بهت من میشی دکتری خانم خودت واسه داری دیگه پس: مامان-

 .....شماست های کمک خاطر به همش مامان مرسی-

 .. خودته های تالش همش عزیزم نه:مامان-

 .... شده ذره یه براش میاد؟دلم کی بابا مامان:نیلوفر-
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 .......میاد دیگه دوروز: مامان-

 درق این همدیگرو که باشم وبابام مامان مثل کردم ازدواج وقتی خواد می دلم:نیلوفر-

  باشیم داشته دوست

 ......بوده مجنونی خودش برای بابام بشیم قائل ارزش همدیگه برای-

 ........ گفت که زدم زنگ بهش بیمارستان بریم میترا با بود قرار روز آن فردای-

 برم که افتادم راه کردم خداحافظی همرام بیاد تونه نمی نیست خوب حالش

 گریه هک این مثل بود گرفته میترا چقدرصدای کردم فکرمی باخودم داشتم بیمارستان

 ...... کرده کاری یه پسره این بازم"حتما باشه کرده

 شون یالفام بیشتر ارثیه که هستن خاکستری چشماش با خوشگله میترادخترخیلی-

 یه امیتر... داره نشینی ودل زیبا صورتی درکل بلوطی رنگ به موهای رنگی چشاشون

 میترا که هایی مهمونی تو حاال تا من هست و بود عاشقش ازبچگی داره عمه پسر

 درست تاحاال..... هست گن می وازخودراضی پسرمغرور خیلی"کال ندیدمش گرفته

 ازمعمارهای یکی اش پسرعمه دیدم عکسشو بارگذری یه فقط ندیدمش

 وهمش گیره نمی زیادتحویلش پسره که اون با داره دوستش میتراخیلی.....معروفه

 دست میترا اما زنه می پسش

 .......بردارنیست

 .... نامزدشدن باهم جورایی یه که این تا

 .... نبود بند پاهاش روی ازخوشحالی گفت بهم اینو میترا که روزی اون نمیره یادم-

 چون کنم درکش زیاد موضوع این توی تونم نمی اما خوشحالم براش خودم من-

 ه،باش مهم برام که نیامده خوشم ازکسی حاال تا نیستم عاشقی و عشق اهل "اصال

 جهتو بی همه بااین میترابودم جای به اگه من ولی...باشم راداشته بهش رسیدن آرزو

 .... کردم می ولش زدن پس و ای
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 هک شدم ردمی سالن از داشتم کلیدانداختم خونه رفتم دادم بودانجام الزم کارهای -

 و مامان.....  آوردم می در بال داشتم ازخوشحالی ازدیدنش که دیدم یکی تواتاقم برم

 رم می االن رمانتیک چه نشدن من متوجه اصال بودن باهم کردن صحبت سرگرم بابا

 .... هشد تنگ حسابی بابایم برای دلم چکارکنم خوب میزم هم به عاشقانشون خلوت

 ؟... نیست کسی خونه م امد من گفتم بشنون که طوری بلند صدای با -

 ........ راشنیدم بابا صدای که-

 .................. بابا قندعسل آمدی خوش:بابا-

 امن که پرازمهرش آغوش توی رفتن برای نشست لبم روی لبخند حرفش این با-

 ارمبیچ بابای که بغلش توی پریدم سریعی قدر این من برای هست دنیا جای ترین

 ..... بوسیدم لپشو منم زد پیشانیم به ه*س*و*ب یه بابا شده زده شک

 ؟ رسیدین کی خوبین جون بابا سالم-

 هک خوب چه بیاین فردا بود قرار که شما بود شده تنگ براتون چقدردلم دونی نمی-

 .... امدین االن

 تمام بوده شده ذره یه یدونم یکی برای دلم منم گلم مرسی سالم علیک:بابا -

 .... خونه امدم زودی منم شد زودترانجام کارم بود مامانت تو پیش فکرذهنم

 ..... یاخانمت شده تنگ من برای دلت بگو بابای حاال-

 ..... زیاد هردوتون برای معلومه: بابا-

 راتونب دلش چقدر مامان ببینین نبود جون مامان برای معلومه دیگه بگو خوب بابا ای-

 برگردین شما بودکه منتظر بودهرروز شده تنگ

 .... کنه می لوس باباش برای خودشو چقدرداره ببین نیلوفر ای: مامان-
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 حسود مامان رو جونم بابا ندیدم دوهفته دیگه خوب کردم ماچ یه بابا گونه هم من -

...... 

 .... کردی فراموش منو دیدی تون بابا تا شما که این یا حسودم من:مامان -

 ...شدم دختر و مادر دعوا باعث وسط من که این مثل: بابا-

 ....طور همین ومامان من خندیدم به کردن شروع بابا و -

 هشب که نیود یادم اصال افتادم میترا یاد لحظه یه نشستم تختم روی اتاقم رفتم -

 ... بزنم زنگ

 ...گرفته صدای دادبازباهمون جواب بوق ازچندتا به گرفتم زودشمارشو -

 سالم -

 خبرا؟ چه خوبی عزیزم سالم:میترا

 هگرفت صدات قدر این چرا بگو راستشو من به میترا شماست بیش خبرها که اون -

 رفتی روزکه ازاون قبل د بو خوب حالت دیروز توکه کردی گریه نظرمیاد ؟به خسته

 .... خورم دیوارمی جرز الی درد به نشناسم رو تو که من مهمونی

 .. گرفته دلم طوری همین عزیزم نیست چیزی: میترا

 .. بگو بهم زود گرفته دلت که شده چیزی یه حتما طوری همین-

 ... نیما با تکراری های بحث همون باز: میترا -

 نکن اذیت خودتو قدر این گلم کرده کاری یه شازده این باز دونستم می که من -

 ... نداره ارزششو

 ....دفعه این ولی کردم عات دیگه که من: میترا -
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 دتخو خیال بی کن ولش اصالً... ندیدنش ماه یه از بعد نمیخواستم سرد برخورد این

 ......... خوبی

 ........................توبودم نگران خوبم که من -

 ... نداره افت بم بادمجان نترس:میترا-

 ؟...بیمارستان خبرازکارهای نیلوفرچه خوب -

 ....دادم تحویل بودم الزم که چیزهای امروز رفتم من هیچی-

 ....میام حتما فرداد من پس خوبه:میترا-

 ازسفربرگشته بابام راستی................ نباش ناراحت میتراگلم: نیلوفر-

 ؟.رسیدن کی آمد عمو خوب چه اه:میترا-

 هی براش دلم..... شدم خوشحال خیلی خونه آمده دیدم برگشتم ازبیمارستان صبح-

 ............بود شده ذره

 لمد ازهمه نیلوفرامروز........ دخترداره میادکه یادش سال به سال یه ماکه بابا:میترا -

 نیستم مهم براش اصالمن بابام از اوال گرفته

 تمحب طرز فقط.......... نیست اهمیت بی براش بچش پدری میتراهیچ حرفه چه این -

 .... داره فرق شونکردن

 ودمب کرده حاالدق تا من نبودی تو یعنی هستی که خوبه نیلوفر ازت مرسی: میترا-

...... 

 که نشه امروز مثل دفعه یه بینمت می فردا عزیزم خوب.......  نکنه خدا: نیلوفر-

 .. میترا نیامدی
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 دمش خالص خود بی فکرها ازاین شاید کنم سرگرم خودمو میام حتما بابا نه: میترا-

... 

 بخیرگلم شب:میترا -

 ..عزیزم بخیر توهم شب-

 منم و نگفت موضوع دراین چیزی دیگه میترا بیمارستان میترارفتم با روز اون فردا -

 .... نپرسیدم ازش چیزی

 طور وهمین دارم دوست کارمو شودیم مشغول بیمارستان توی که ماه یه حاال -

 حرف زیاد خودشه توی همش چندروزی یه ولی میترا...... دارم خوبی همکاری فضاشو

 ده نمی درستی جوابه پرسیدم ازش هرچی رسه نمی کارش به زیاد زنه نمی

 شده چش دونم نمی.........

 توی نمیاد خوشم زیاد تولدش از ولی دارم دوستش که این با یه میترا تولد امروز-

 مهمانیشون راحتن زیادی ها اون های فامیل آخه نیستم راحت زیاد نیاش مهمو

 .....برم ندارم دوست زیاد من مختلطه

 .. برم که میشم مجبور همیشه میترا اصرارهای با -

 زیادی باز، خیلی های لباس پوشیدن اهل راضین ازخود فامیلشون دخترهای-

 ... کنن می برخورد آزاد وخیلی جلف خیلی راحتاًپسراشون

 ؟.تولدش برم داره اصرار میترازیاد دفعه این چرا دونم نمی-

 ؟ برم کجا حاال بخرم مهمونی برای مناسب لباس یه بایدبرم خوب-

 خرید ریم می بیشتر میترا با که پاساژه همون آهان -

 .... عشقشه پاساژه طراح چون -
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 که نم کوتاه یا بازنن خیلی یا همشون شه نمی پیدا بخور درد به لباس یه خدایا وای-

 .. پوشم نمی لباسها این از

 ؟.حاالچکارکنم خوب وخوشگل باشه پوشیده هم کنم انتخاب لباسی یه باید خوب -

 ورگیپ طرح با ای فیروزه ماکسی لباس یه به تاچشمم کردم رو زیرو رو پاساژه کل-

 ... خوشگل هم هست پوشیده هم خواستم می که همینه خوبه........ خورد

 حاال خوب................ بیرون آمدم مغازه از خریدمو لباس...  خرم می رو همین پس -

 .... ای فیروزه اونم بخرم وشال کفش مانده

 مگشت می ها ویترین توی کفش دنبال چشمم طور همین بخرم برم کفش اول خوب -

 .. شدم زمین پخش دفعه یک چرا نمیدنم

 ......پاساژ کف بودم شده ولو که امدم خودم به -

 کشیدی گند به هامو س لبا زدی کنی؟ نمی جمع چراحواستو خانم هی-

 گین می من به که..............کجابود حواست خودت آقا گی می چی-

 کردنشه خواهی معذرت جای به نگاه وای-

 شماخوردین بعدشم من نه شماین بخواد معذرت باید که اونی بخوام معذرت چراباید-

 من نه من به

 خوردی من به یاتو تو به خوردم من دختر پررویی چه ای

 کجابود شما حواس نبود حواسم من اصالً-

 ......... نخواستی معذرت باشه یادت حاضرجوابی خیلی خیلی -

 ودخ باخودش اصال رفت منگالگذاشت مثل دفعه یک شد پیداش ازکجا پسره این وای

 ......مسخره پسره کرد خراب حالمو داشت درگیری
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 بخرم کفش بایدبرم ؟اره چکارکنم خواستم می خوب خودم کارها دنبال برم خوب-

 وبخ کفش خریدم سانتی ده ای فیرزه کفش یه فروشی کفش مغازه توی رفتم........

 کنم ستی چه خریدم فیرزهای شال یه بعدم کنارش بزرگم پاپیون یه بود وساده

 ....امشب

 .... بشم آماده باید دیگه خوب گرفتم سریعی دوش یه خونه رفتم-

 خوبه کردم خودم به نگاه یه کردم تموم آرایشمو خودمه به رسیدن نوبت خوب-

 ....شدم قشنگ

 مک یه کنه می تر وخوشگل بزرگ چشمامو میامد چشمام به وسیاه فیروزهای سایه-

 ...زدم صورتی رژلب یه ودرآخرهم صورتی رژگونه یکم ریمل

 هوهایق چشمام کنن می ازتعریف دوستام ولی متوسط که نظرم به بدنیست قیافم-

 های بل دارم وصافی خوب بینی متوسطه سیاه نه سفید زیادی نه پوستم هستن تیره

 ...کنن می بیشترتعریف ازچشمام ولی ای قلوه

 کردم جمع کلیپس یه سرم روی موهاموساده پوشیدم لباسامو زودی دیگه خوبم -

 امدم اتاقم از انداختم سرم روی شالم راپوشیدم هایم کفش... موهامتوسطه اندازه

 .....بیرون

 شده چقدرناز دخترم وای-

 جونم مامان مرسی-

 ؟... بریم شدی آماده دیگه خوب-

 مامان آره-

 دنبالت بیام بزن زنگ بهم شد تموم ؟وقتی عزیزم ه چند ساعت تولدتا

 مامان باشه-
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 .... کردم خداحافظی ازش منورسوند مامانم-

 ......کشیدم عمق نفس یه... مهمونی سوی به پیش-

 ....میامد هم کوچه توی تا آهنگشون صدای شدم واردخونه-

 دننپوشی با فرقی که بازشون های لباس اون با دخترشون بگم چی واردشدم وقتی -

 برانداز و چرونی چشم درحال پسرهاشون بودن پسرها برای دلبری درحال نداشتن

 ......دخترها کردن

 .... تولدش بیام نداشتم دوست زیاد خاطرهمین به-

 .... زنه صدامی را اسمم کسی شنیدم که میترابودم دنبال -

 ... کیه ببینم برگردونم رو-

 ای حرفه دخترباز میترایه پسرخاله رادین میاد پروبدم پسره چقدرازاین من وای-

 ..... بشه دوست بامن خودش خیال به بشه نزدیک من به خواست چندبارمی-

 ...ره نمی که ره نمی رو از آدم این ولی.... کردم کم روشو بهش محلی بابی منم-

 بامن تونه می که.......... من؟ درباره کرده فکری چه خودش پیش دونم نمی من -

 بشه دوست

 ؟ پیداشدین کم نیلوفرخانم سالم:رادین

 بینم نمی همدیگه دیدن برای دلیلی-

 .......اخالقتم این عاشق...حاضرجواب همیشه مثل:رادین

 برم من دیگه خوب.... شماندارم اخالق به عالقی هیچ من دقیقا

 ؟.. ری می تفره بامن زدن ازحرف همیشه مثل:رادین-

 ...کن برداشت داشتی دوست هرچی
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 ....بله که اون:رادین

 بیام نداشتم دوست که ازدلیلش یکی متفرم رادین این از چقدر من -

 ملتح آدمو بایداین میگیره میترا که هرمهمونی بود مسخره رادین همین..............تولد

 کنم

 ..... من به گیرمیده آخرش تا اول از-

 آدمو کرده تحصیل خیرسرش خودشم داره سرشناسی خانواده ایه قیافه خوش پسره-

 .... موفقیه

 توجه ن بهشو که دارن آرزوشو که هستن زیادی دخترهای مهمونی همین توی -

 ........کنه

 داره دوست منو رادین میگه میترا-

 قیهب مثل منم اگه منه دنبال گیرم نمی تحویلش من که ازاین دونم می خودم امامن-

 ..... نداشتم فرقی براش دیگه بودم فامیلشون دختر

 نمیایی دیگه کردم فکرمی... آمدی خوش...... عزیزم سالم:میترا-

 .....گلم سالم:نیلوفر-

 .... نیام خواهرم تولد شه می مگه -

 نداری دوست رو تولدها طور این زیاد دونم می........ امدی که گلم مرسی

 .....تره مهم هرچیزی از برام تو خوشحالی حرفیه چه این عزیزم نه

 هیچ اون برای من.. امدن دوستام فامیلو همه تولدم نمیاد فکرکنم امسالم:میترا -

 ......تولدم باربیاد یه حاضرنیست که ندارم ارزشی
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 این ههمیش دونی می توکه عزیزم حرفیه چه این گفتم.............بغلم توی میتراگرفتم-

 آمد دارمی خنده خیلی خودم نظرم به زدم که حرفی کارداشته حتما بوده طور

 ده نمی ازدست وقت هیچ داره دوستش که تولدکسی آدم-

 داشتم نگه سرپا توراچرا من....... کردم عادت نکردنش توجه به دیگه من:میترا-

 کن عوض لباستو بروعزیزم

 بودم پیوشیده مانتو لباسم روی من آخه کنم لباسموعوض رم می من پس

 .... کنه می چقدراذیتش پسره این سوزه می میترا برای دلم-

 ..... ده می کادو بهش ازتولدش روز یه بیادبعد تولدش تاحاال ندیدم که من

 یستن بندحجاب توقیدو زیاد میترا نداریم هم به شباهتی هیچ ظاهری ازلحاظ میترا من

 ردهک خوشگل شنیون یه موهاشم پوشیده زانوهاش تا دوبنده مشکی لباس یه امشبم

 ....شده خوشگل خیلی

 رادین دیدم که............. ها پله از آمدن پایین درحال کردم عوض لباسم دیگه خوب-

 زنن می حرف دارن ایستادن جا اون دیگه پسرهای چندتا

 عالیه سلیقت واقعا گفت می رادین به که آمد می وضوح به یکشون صدای که -

 .....رادین

  روشدم روبه آبی خوشگل چشم دوتا با که باال گرفتم سرم دفعه یک که-

 ....آمد یادم آهان کجادیدم را ها چشم این من

 ؟....کنی می تعقیب منو نکنه ببینم جا همه را بایدتو من امروز که این مثل-

 ؟....هان کنم تعقیب را بایدشما دلیلی چه به دوماً شما نه تو اوالً:نیلوفر-

 ................. دختر تو داری درازی زبون چه امد خوشم نه
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 گذاشت نصفه حرفشو رادین آمدن با که بده ادامه حرفشو خواست می-

 امسال دوست پارسال ورا ازاین کیان نیما مهندس جناب بینم می چی وای:رادین-

 .....رفت می ازیادم کم کم قیافت داشت دیگه آشنا

 .... نه مرادته چیزبروفق همه گذره بدنمی شماکه انگاربه ولی-

 ؟..کردی چکارمی نداشتی تند زبونه این توی:رادین-

 کردم نمی دخالت نیست مربوط بهم که توکارهایی هیچی-

 .....شد ساکت لحظه یه داد را مسخره رادین جواب واقعاً:نیلوفر-

 ......تولدش آمدی شده مهم میترابرات که شده چی خوب: رادین-

 وضیحت جنابعالی به که بینم نمی دلیلی که مربوطه خودم به ها آدم یانبودن بودن مهم-

 ....بدم

 ......همینه داره دوستش که میتراکسی پسرعمه نیماکیان گفت چی رادین این-

 ....آمد میترا صدایه موقعه همون که-

 ....خورد حرفشو بقیه نیما بادیدن که تو نیلوفرجان-

 ....ازدیدنت شدم چقدرخوشحال.. دونی نمی ؟چراخبرندادی امدی تو نیما سالم:میترا

 ...برم بدم مو کادو بیام پا توکه یه گفتم آزاده وقتم دیدم رسیدم تازه:نیما-

 عنوان به رادرست میترا نظرمن به یخچال این رفتارکرد ویخ چقدرسرد وای-

 ..... نامزدش به برسه چه بینه نمی دختردایش

 .....ما شدجلوی سرافکنده سوزه می میترا برای چقدردلم-

 ؟ نباشم کارت مزاحم وقت یه آمدی که مرسی میترا -

 .... بیکاربودم نداشتم کاری گفتم-
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 نشم مردایی طور این عاشق سیاه صدسال خوام می منه به اگه من ی خدا وای-

 موندن دور قوریش بابا چشمایه از که زدم پوزخند یه کنم کنترل خودمو نتونستم.....

 هدربار اول برخورد توی تونه نمی آدم هرچند صفره اخالقش که معلومه رفتارش ازاین

 ... کنه نفرقضاوت یه

 .....بگم آمد خوش ها مهمون به برم من کنید پذیرایی ازخودتون ها بچه:میترا-

 .... شد بغض پراز میترا بازم که دونم می ومن -

 بزنی بهش هارا حرف این بیایی که این تا بود بهتر بودی نیامده:رادین

 دخالت ام شخصی مسائل توی بینم نمی الزم بعدشم دوماً نداره ربطی تو به اوالً:نیما-

 ...... جناب کنی

 رانگا هم به زدن زل طورخاص یه بشه عصبانی قدر این رادین که بودم تاحاالندیده-

 .....میاد بدشون ازهم خیلی که معلومه نباشه شون هردو تن سربه که خوان می

 .... وگفت من طرف کرد روش رادین که-

 شدم عصبانی خورده یه نیلوفرجون ببخشید -

 ... شد صمیمی بامن قدر این دفعه چرایک ننر پسره این ایش

 .... میترا پیش بریم نمیایی خانمی....گفت دفعه یک که رفت می داشت رادین

 ؟....بود من با االن این-

 بود؟ بامن پس نه:نیما-

 ؟ وسط این گه می چی یخچاله این-

 خانمی برو بیفت راه منتظرته:نیما-

 ؟ کرد می مسخره منو داشت دقیقا االن یخچال این -
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 زد پوزخند یه بهم که... کردم نگاهش اخم یه با برم افتادم راه-

 ... ننر پسر خوردم باباشو ارث من انگار کنه رفتارمی طور این چرا این

 .... ندازی می دست منو مسخره پسره گیرم می حالتو باشه-

 منه هب پشتش که زنه می حرف پسره بایه داره دیدم که میترا پیش رفتم می داشتم-

.... 

 ...آشنادیدم قیافه یه برگردوند روش وقتی

 ؟....خوبی نیلوفرخانم سالم

 ؟.. شماخوبین مرسی سالم-

 یه فرودگاه رسیدم که همین ازدیدنتون شدم خوشحال... نیستم بد اس مرسی-

 بود شده تنگ هردوتاتون برای دلم...جا این آمدم راست

 یآمد سره یه ازمسافرت خسته که داری لطف من به توخیلی جان مهران مرسی:میترا

 .....جا این

 مسافرت یه از راست یه که مهران مثل یکی دارن فرق باهم ها آدم چقدر واقعا-

 هکن می شهرزندگی همین توی که یخچاله اون مثل یکی جا این آمده کننده خسته

 ......مثال شلوغه سرش آقاهمش آخه سخته جا این به آمدم براش

 مارستانبی توی شدین مشغول که ازمیتراشنیدم نیلوفرخانم ندیدمتون وقته خیلی-

......... 

 ......... مشغولیم که ماه یه آره:نیلوفر

 ؟........دیگه راهه روبه چیز همه پس-

 ....دارم رادوست کارمو خیلی که من آره-
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 ............ دارین عالقه شغلتون به که خوبه عالیه-

 ... مرسی-

 مهران همین فقط میترا توفامیل باجنبه بامتانت باشخصیت پسره تنها نظرمن به-

 ولی کنه می زندگی کانادا توی زیادی های سال که بااین دونه می خودشو حد هست

 .... بنده پای چیزها خیلی به

 ای خسته.....بشین مبل بروروی عزیزم وایستادی چراسرپا جان مهران:میترا

 ... نیستم زیادخسته گلم خوبه:مهران-

 ... عزیزم هرجورراحتی میترا-

 شدمنم وبامهران احوالپرسی مشغول آمدو های پسره از یکی لحظه همون که-

 .... گفتم کردم استفاده ازفرصت

 ؟... عزیزم قدرناراحتی این چرا میتراجان-

 ..... شدم خسته کم یه فقط نیست چیزی نه-

 که عمته پسره خاطرحرف به اگه عزیزم-

 .... کنم تموم حرفمو نذاشت میترا

 برم نم ببخشیدنیلوفرجان..... شم نمی ناراحت کاراش ازاین دیگه وقته خیلی گلم نه-

 کنه می صدام داره دریا پیش

 نهمو که.... نبود ناراحت مهمونیاش توی قدر این میترارا وقت هیچ من نظرم به ولی-

 ....کرد صدام مهران لحظه

 ؟.... جا این بیاین شه می..... نیلوفرخانم-

 ؟.. نشستم کناریش مبل روی رفتم من
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 شدم مزاحمتون که شرمنده ازتون داشتم سوالی یه:مهران-

 .... بفرمایید حرفیه چه این نه-

 ؟... قدرناراحته این چرامیترا دونین می شما-

 ....نذاشت کسی یه صدای که.... بدم ادامه خواستم می بگم چی-

 ؟... طرفا این از دکتر آقای آمدین خوش-

 ....شد پیداش این که بازم-

 هستین جا این شما که درآمده طرف کدوم از خورشید شده چه مرسی سالم:مهران

 ؟.....

 ... بدم همتون جواب باید دخترداییمه تولد که این مثال-

 این شمارا ما تولد بارآمدی یه بعدازچندسال که منظورخوبه زد حرف این که نه-

 جادیدم

 ؟....واقعا-

 زل و..... اش مسخره پوزخندهای اون با داره مشکل بامن که معلومه پسره این-

 ...من به زدباعصبانیت

 .... کنه غرق چشماش آبی توی آدم خواد انگارمی نگاهش بااون

 ؟..پاساژهه توی برخوردمون خاطره به نکنه چیه بامن این مشکل دونم نمی من

 گفت.... من طرف برگردوند روشو مهران که-

 اعوضر میخوادموضوع کارش این با دونستم می... گفتی می داشتی نیلوفرجان خوب-

 ... کنه
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 هی که میزدم حرف داشتم.... مانشست روی روبه مبل روی رفت درست نیما که دیدم

 ... کنه می نگاهمون داره باپوزخند زده مازل به دیدم که.... گرفتم سرموباال دفعه

 دیدم که.... برگردونم روم کردم نگاهش بااخم... داره رو زیادی این که این مثل نه-

  چرا؟..... نمیره رو از بشرکه این...بیشترشد هم پوزخندش نرفت ازرو که نه

 تااین نه ولی مغرورباشه کردم فکرمی...باشه جورآدمی نیمااین کردم فکرنمی

 غریبهازصدنفر کنی فکرمی نمیاره خودش روی اصالًبه ولی میترانامزدشه حدناسالمتی

 ..تره

 ...دارن مشکل آدم رازدخترابااینغی به البته انگارهمشون-

 بازم کنه این همیشه مثل بله... روموبرگردوندم نشسته کنارم کسی کردم حس

 ..شد پیداش

 ؟؟؟...دی می رابهم دوررقص افتخاریه عزیزم رادین-

 ...پرور پسره ایش.. افتخارنرسیدن این به خیرهنوزشما نه-

 واین ص*ق*ر اهل نیلوفرخانم توهنوزنفهمیدی جان رادین:مهران-

 ؟؟....جورچیزانیست

 .... کن بیاشلوغش حاالتوهم گفتم چیزی یه حاالمن جان وامهران: رادین

 ...بفهمی که گفتم خوره برمی چرابهت رادین: مهران

 ؟؟؟...باشه دیگه امر استاد فهمیدم بابا آره:رادین

 می رفت سرمی ام حوصله داشت کم کم دیگه زد می حرف داشت هنوز کنه این

 ... میتراجان پیش برم من بااجازتون آقامهران....میترا پیش برم خواستم

 دمز نشنیدن خودموبه من...بوقیم وسط مااین که این مثل شنیدم رادین صدای که

 تولدآوردن کیک لحظه همون.. شد جاتاریک همه دفعه یک..  برم که بلندشدم
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 میترا گرفته چهره که.. دورکیک شدن جمع بودهمه قشنگ خیلی کیکش.....

 احساس گوشم نزدیک را کسی صدای دفعه یک..بود پیدا هم شمع درکنارنورکم

 ؟؟؟..آیا متفاوتی خیلی که بدی نشان خواستی می گفت شنیدم....کردم

 موقعه همون که برگردونم رومو... گفت؟ آمدچی کی این اصالً جاخوردم لحظه یه-

 می دست و میخوندن آوازتولدمبارک همه....شد روشن سرمون لوسترباال

 دیواراون به داده آقاتکیه بله دیدم که..شد کیکش بریدن مشغول ومیتراهم..زدن

 لبشه روی اش پوزخندمسخره

 هچ این به من کارهای کردم فکرمی این به ؟داشتم بود چی حرف ازاین منظورش این

 ؟.... داره ربطی

 خوردن مشغول وهمه کیک بعدازبریدن شم راحت بشه زودتموم مهمونی این خداکنه

 ...شدن کیک

 دستبد هی براش که ام هدیه گفتم تبریک تولدش کردم ـلش بغـ میترا پیش رفتم من

 کجا میتراگفت که....زودتربرم کنم خداحافظی ازش خواستم می.... دادم بودبهش

 هن گفتم بمون خواستم نمی که هم من....بایدباشی مونده هنوزشام زودتازه ؟هنوزکه

 باشی شادخوشحال همیشه امیدوارم گم می تبریک بهت بازم رم می دیگه من گلم

..... 

 .... مرسی اتم هدیه ازبابت ازآمدنت شدم خوشحال عزیزم مرسی میترا-

 شنیدمرا نیما صدای که... رابپوشم مانتو که رفتم می داشتم کردم خداحافظی بامیترا

 بای تولدمبارک ام خسته کارزیادداشتم امروز رم می دیگه گفت میترامی به که

 ...بیاد خوشت ام ازهدیه امیدوارم

 .... بیشتربمون ؟نیماتوراخدایکم زودی این به بری خوای توچرامی: میترا

 ..... رم می ام خسته گفتم نه:نیما-
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 .....برسون سالم ونگین عمه به آمدی که مرسی...ببخشید باشه

 .....خداحافظ باشه

 گرفتم هرچی مامان به زدم زنگ....کردم خداحافظی ازبقیه از پوشیدم مانتو رفتم-

 شدم دادنگران نمی جواب

 مامانت گفت که پرسیدم ش از دادزود جواب تلفن خانم کبری که زدم زنگ خونه به

 .... سارمی خانم پیش رفته

 مامانه دیدم خورد زنگ موبایل لحظه همون دیدم که... کردم خداحافظی خان ازکبری

 المبیاددنب تونه نمی بیمارستانه خورده بهم سارمی خانم حال گفت که دادم جواب زود

 واستمخ نمی بیاددنبالم.. کنه کارمی بابا برای که کسی محمد به زنه می زنگ گفت.....

 سروضع بااون توهم شب وقت این گفت مامان که میام باآژانس گفتم کنم قبول

 در دم رفتم کردم قبول منم..... نباشه حرف بیاددیگه گم می محمد به گفتم............. 

 دلهم اینکه مثل انگار ره می چطورراه وانگاه...شد پیداش یخچاله این که منتظرمحمد

 واالً... چه من به اصال... 

 ..باشه درایستاده دم شب وقت این دخترخانم یه نیست خوب:نیما

 هابعض به گفتم زیرلب.....روبرگردوندم باشم توجو بی حرفش به خواستم می منم

 .... نیست مربوط

 ایستادی جا این شب وقت این نگرانتم که مهمی واسم که نداره برت خیال:  نیما

 ؟؟.....

 .... خاموشیست ابلهان جواب گفتم دلم توی نگفتم چیزی کردم سکوت

 دمنکر فکرمی حاال گرفتم شدحالشو خوب خیلی....شنیدم خوردنشو حرص صدای که

 شد خنک دلم... گیره قرارمی موردتوجه دم می جوابش
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 ؟؟؟.... داری مشکلی توبامن: نیما-

 هداشت مشکل باهتون بخوام که کنم شمافکرنمی به اصال من دوم شما نه تو اول-

 .. باشم

 ؟؟.... دادم می قورت چشام با داشتم که بودم من پس ای:نیما-

 .... میزاره من دهن توی حرف چطورداره ببین داره رو خیلی این که این مثل نه

 دیده عوضی حتما چشماتو زیادهستین شمادچارخودبینی فکرکنم خیرآقا نه

 ..... دیدم واضح هم خیلی خیرم نه:نیما-

 .... پندارد می خود کیش رابه کافرهمه گفتم بهش بزنه حرفشو ادامه نذاشتم

 که.... بگه چیزی یه خواست می شدامدنزدیکتر عصبانی حرف ازاین خیلی دیدم که-

 هچ من درباره حاال... محمده آقا بله دیدم که.....ایستاد کنارمون ماشین یه دفعه یک

 ..بود شده نزدیک من به زیادی ؟؟؟پرو کنه فکرمی

 ... نیلوفرخانم سالم گفت پایین کشید ماشین شیشه محمد که

 ... شدم مزاحمتون ؟ببخشیدکه هستین خوب سالم

 وظیفمه حرفیه چه این نه

 ودهب منتظر در دم ایستاده چرا بگو پس گفت نیما که.... شدم می سوارماشین داشتم

 مثالً.....

 پوزخندداره با که دیدم سوارشدم ندادم جوابشو...  داشتم راکم یکی این خدایا اف-

 .... کنه می نگاهم

 ..... واال نداره ربطی من به فکرکنه هرچی اصال-
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 شتبرندا زدم زنگ موبایلش به..... نبود میتراخبری از ولی بیمارستان رفتم صبح-

 .....ندادن جواب کسی بازم شون خونه به زدم زنگ شدم نگرانش خیلی

 .......شون خونه برم کارم شدن بعدازتموم گرفتم تصمیم شدم نگران خیلی-

 نداد جوابی کسی زدم خونه زنگ هرچی شون درخونه رفتم سریع بعدبیمارستان-

 نده جواب میتراتلفنشو نداشت سابقه آخه..... شدم نگران خیلی

 نمی چیزی گفتن هم اونها که خبرداره ازش کسی ببینم زدم زنگ دوستامون بقیه به-

 .....دونن

 مکن استراحت اتاق توی رفتم خونه رفتم جا ازان.....؟؟ افتاده اتفاقی چه واخدایعنی-

 ... فکربودم تو موضوع خاطراین به.... شام برای کرد صدام مامان که...

 ..... دخترم؟؟؟ شده چیزی گفت مامان

 کسی اما رفتم هم اشون درخونه ندادحتی جواب زدم میترازنگ به امروزهرچی.. مامان

 نداد جوابی

 افتاده؟؟؟ اتفاقی چرانکنه چی یعنی:مامان-

 .... دونستن نمی پرسیدم هم ازهرکی دونم نمی-

 .... باشه نیفتاده اتفاق بدی چیزی که یشااهللا گلم نباش نگران

 ......مامان خداکنه-

 رسیدمپ بیمارستانم مسئولهای از....ازمیترانشد خبری هیچ ولی بود گذشته هفته یه-

 ...... رفته گرفته مدرکاشو کرده کارشو تمام میترا گفتن که

 وچکازک که ؟؟اون نگفته من چطوربه خبررفته کجابدون یعنی شم می دیوانه داشتم-

 ؟؟؟توذهنم.... نگفته االن که شده چی گفت می مسئالشوبهم ترین وبزرگ ترین

 بود شده پرازسوال
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 خواسته می بود کرده دعوت را همه و تولدش برم که چرااینقدراصرارداشت بگو پس

 ..... کنه خداحافظی باهمه خودش خیال به طوری این

 هک کردم فکرمی چیزها این همش باشه فکری قدربی این کردم میترافکرنمی واقعا-

 آقای هی دکتر خانم... گفت... بود ایستاده پرستاری ایستگاه توی که پرستاری از یکی

 ...... شماکارداشت با

 نکردن رامعرفی خودشون آقای اون گفتم باشه؟؟ تونه می کی یعنی کردم تعجب-

 ؟؟...

 .... گردن برمی که گفتن..... بودن عصبانی خیلی فقط نه-

 اقات توی رفتم..  خبربدین من به آمدن هروقت کنم استراحت یکم رم می من مرسی

 کارداشته بامن کی یعنی شدم چقدرخسته وای کشیدم دراز ـت تخـ روی استراحت

 ؟؟که

 هآمدک می پرستار صدای..... دهنم آمدتوی ـبم قلـ یهو....بازشد باشتاب در دفعه یک

 که...... توی میرین اندازین می سرتون کی بااجازه شما صبرکنید لحظه یه آقا گفت می

 رمدا سوالی دکتریه خانم ازاین فقط ندارم کسی به کاری من خانم ببین گفت اون

 ..... بزاربرو باالنیامده روم تااون پس سگیه امروزاخالقم گیرنده من پای پرو به پس

 ....کوبید سرش درراپشت که-

 آمد اونم تررفتم عقب.... چشماش نگاه خدایا وای ترسیدم خیلی دفعه یک-

 ونما.... باشه کرده اشتباه کاری یه که آدمی مثل شدم طوری چراین دونم نمی...جلوتر

 چشماش ؟؟؟که... کنید می چکار شمااینجا... گفتم آمدم خودم به جلوتر میامد هی

 هی برم خواستم می..... تر نزیک امد اونم که دیوار به خوردم ومنم...ترشد خشمگین

 لیلد گفتم....قرارگرفتم حصارش توی منم..داد دیوارتکیه به دستاشو که دیگه طرف

 ؟؟؟.... چکاردارین بامن چیه کارتون این
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 بودن به ای عالقه هیچ من... بدی جوابمو درست که درصورتی ندارم تو به کاری من

 .... ندارم درکنارتو

 وت یعنی گفت ؟؟؟که.... شمابدم به چی بایدجواب من بعدش.. تر عقب برین اول شما

 ؟... چیه شما سوال ازکجابدونم من ؟؟؟گفتم.....  چیه من سوال جواب دونی نمی

 ؟ آره.... دونی تونمی یعنی-

 ..... نه گفتم دادم راقورت دهانم آب

 ؟؟؟.... هان.... رفته گوری میتراکدوم دونی نمی تو یعنی-

 ..بستم چشمامو ازترس ومن گفت رابلند حرف این

 بدم حرفموادامه نزاشت.... که چندوقتی ؟منم کجارفته میترامگه چی-

 خبرنداری یعنی بودین هم گلستان گرمابه رفیق که شما کردم باور من توگفتی

 ؟؟..... رفته میتراکجا

 بی ازش هست هفته یه.... ندیدمش بعدازتولدش کجارفته دونم نمی من باورکن-

 ..... خبرم

 ؟؟...... هالوم من کنی فکرمی تو آره

 رداشتهخب باید شما بوده میترانامزدتون ناسالمتی میپرسین چراازمن.. باورکنین نه

 ؟؟..... کجاست باشین

 مثل سپ بینی می بد کنی بازی بامن روزگارم ختم خودم من نکن بازی بامن بچه ببین

  ؟؟...کجاست میترا بگو دخترخوب یه

 .....دادبیدادنکن من واسه پس رفته میتراکجا که خبرندارم خودم جناب ببین:نیلوفر-
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 علت هب زنم می جانریدزنگ اگرازاین پایین بیارین صداتون کارمه اینجامحل درضمن-

 ....بگیرنتون بیان مزاحمت

 ؟؟.... ترسونه چیزامی این ازپلیس را من کی کوچولوببینن هه:نیما-

 ..... یانه بله بشنوم خوام می دوکلمه فقط من-

 .... گفتم نمی تویکی به اگربلدبودم باش مطمئن ولی کجاست دونم نمی گرچه:نیلوفر-

 یه ها موقع ؟؟اون..... گردی می دنبالش که شده مهم واست قدر میترااین شده چی-

 .... انداختی نمی بهش نگاه

 ....کنی میترامی....میترا من واسه حاال کردی می قدراذیتش قبالًاین-

 وبگ فقط را من نه کن اذیت خودتو نه شه نمی مربوط تو به گفتی که اینها:نیما-

 ؟؟...کجاست

 گه می بازم کجاست دونم نمی گم می هی نگم هیچی خوام نمی من هی:نیلوفر-

 .....بگو

 ؟..... جون بچه ام اینقدرساده من کنی فکرمی تو یعنی: نیما-

 ..... متنفره ازتحقیرشدن که کسی هستم کیان نیما من -

 هرچی بگو بهش..... بینه بدمی بگوخیلی دوستتم اون به بازکن تو گوشها خوب پس-

 .. هست که ای دره هرجهنم از سریعتربرگرده

 .... بینی توبدمی نه اگه... هیچی که برگشت میترا اگه دم می وقت بهت فردا تا

 ازمیتراخبرندارم گفتم که من فهمم حرفهانمی ازاین منظورتون من:نیلوفر-

 ؟؟؟.. کنی چراباورنمی....
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 ودشمیتراخ........ باورکنم دونم نمی توگفتی که نیستم بچه من گفتم هم من:نیما-

 دوست به چیزی که چطورممکنه پس گه می بهت چیززندگیشو همه بودکه گفته

 آره؟؟..... یاشه نگفته عزیزش

 زیادی دوستایی غیرمن میترابه نیست مهم برام باورنکن خوب:نیلوفر-

 ؟؟؟.. هان چراخبرندارین بودین نامزدش اصالشماکه.....داره

 پنهان توتاوان........ وقت اون نشد خبری ازش فردا تا گفتم... دونم نمی من:نیما-

 فهمیدی؟؟..... دی می کردنشوتو

 ...کجاست گی می دخترخوب یه مثل درسربیفتی تو خوای نمی اگه پس -

 یخوا مثالًمی کنی می تهدید منو راحت که هستی که کنی فکرمی تو هی:نیلوفر-

 بکنی خواستی هرکاری توراحت که کارم و کس قدربی این من فکرکردی چکارکنی

 ؟؟....

 باتو نم..... سالمت خیرومارابه به تورا بگی اگه نشوگفتم شاخ من برای ببین:نیما-

 ...... پیداکنم که نکن کاری پس... ندارم مشکل

 ....ترسم نمی ازهیچی من..... بده انجام خواست دلت هرکاری برو:نیلوفر-

 توجه لحظه آرزویه آدمی یه دوستدارین همیشه میشناسم توراخوب مثل آدمهای من

 نه؟؟.... کنه کوچیک خودشوجلوتون همیشه باشه داشته خودش به ازطرفتون

 بینهب محبت طرفت باراز یه فقط آرزوداشت داشت چقدردوستت بخت میترابد-

 نواختی ،یک ،سردی توجهی بی دید می چی امادرعوض.....

 من.....هش می مربوط خودم به اخالقم بشم پندونصحیت جا این نیامدم من ببین:نیما -

 .... راتحقیرکنم کسی نخواستم وقت هیچ

 ....خاطرخودمیترابوده به کردم رفتاری اگه-
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 اشهب ناراحت همیشه که ؟؟این...بوده خاطرخودش به کجاش بگین دقیقا خوب:نیلوفر-

 ؟؟... ببینه ازشماکمتر خودشو

 هچی عشق دونستی می اگه دونی تونمی ؟؟نه... داره دوست که چندسال دونین می -

 کردی نمی کارها این

 ؟..... باشی بایدخوشحال شماکه کردی می دنبالش که درعجبم گفتم-

 ........ شدم ساکت خورد صورتم به که سیلی بایه که-

 ............ بود شده قرمز میزدچشماش نفس نفس باعصبانیت-

 سیلی من کردبه چطورجرات اون سوخت می داشت که گونه روی گذاشتم دستمو-

 ؟.... بزنه

 همیدمف..... نکنی قضاوت الکی دونی نمی که چیزهای درباره بفهمی که زدم اینو:نیما -

 ..... رابفهمیی چیزها تااین ای بچه هنوز خیلی

 ......بود صورتم روی هنوز دستش جای داشت سنگی دست چه-

 دمآ یه بادل که بهتره ندونم چیزی باشم بچه نظرم به..... دونم نمی من اره:نیلوفر-

 . بدم قرارش بازیچه همیشه کنی بازی

 همین مردونگیت کردی ثابت بهم سیلی یه بازدن بزرگتو حاال.... بزرگ تو آره-

 ؟.....بود

 ؟...... کردی کارو این جراتی وچه حقی توباچه-

 باکی یفهمید حاال پس....... اش نتیجه اینم بینی می بد نکن بازی بامن گفتم: نیما-

 کنه می عمل بهش بزنه حرفی اگه که آدمی یه با طرفی

 .....کوبوند سرش پشت درم رفت افتاد راه که بگم چیزی خواستم می-
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 شکمم توی پاهامو دیوار به دادم تکیه خوردم لیز بودم ایستاده که جای همون ومن-

 آدم بااین چکارکنم حاالمن دستش ازجای سوخت می صورتم وهنوز..... کردم جمع

 ؟..............

  ؟؟......بدم بهش جوابی فردادچه باید -

 فکرمی وکارهاش نیما به.همش....نبود کارم به حواسم اصالً ولی گذشت هم روز اون-

 .... کردم

 هبودک مصیبتی چه ؟خدایااین...... بگم چی باید من ؟اصالً..... خوادچکارکنه می حاال

 ..... شدم گرفتارش

 ..... خونه شدرفتم تموم که کاریم شفیت

 ....خودم گلم برباباومامان سالم-...... خوردن می شام داشتن وبابا مامان

 ....نباشی خسته دخترگلم سالم:بابا-

 امش بیاباما کن عوض لباستو زودبرو.............. نباشی خسته...... عزیزم سالم:مامان

 .....بخور

 ...اشتهاندارم اصالً..سیرم مرسی مامان نه

 ؟.....بابا شده چیزی چراگلم: بابا-

 ....... شدم خسته خیلی امروز فقط باباجون نه-

 ...... عزیزم باشه:مامان-

 .....اتاقم رفتم آبدارکردم ماچ بابارایه و مامان گونه رفتم-

 این به همش بودم کرده پیدا استرس ـتم تخـ روی نشستم کردم عوض لباسمو

 ....خوادچکارکنه می کردم فکرمی
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 خاطرجواب این به ناشناسه شماره یه که دیدم خورد زنگ موبایلم موقعه همون که

 کردم اعتنایی بی خورد چندبارزنگ..... ندادم

 .... بده جواب هستم بودنیما نوشته که بازکردم پیام....داد پیام بهم که این تا

 همون ؟که..شب وقت این چکارداره ؟اصالً..... منوازکجاپیداکرده شماره واخدایااین-

 ...لرزید دستم توی گوشیم موقعه

 ...دادم دریاوجواب به زدم دلمو..... یاندم بدم جواب که بودم دودل-

 الو-

 ....سالم الو-

 ؟... چقدرمنتظربودم میدونی هان دادی نمی جواب چراموبایلتو:نیما-

 نم درثانیه هستین خط پشت جنابعالی که دونسم بایدمی ازکجا من ببخشید -

 .... دم نمی جواب باشن ناشناس که شمارهای

 ... هستین شمامتفاوت فهمیدم حاال خوب:نیما-

 ؟.. زدین زنگ موقعه این که بامن چکارداشتین-

 ؟... کجاست عزیزت دوست که بگی خوایی نمی خوب:نیما-

 .....کجاست دونم نمی من که چندباربگم من-

 اون چی اش دیگه های ازدوست.... قبول مثال ،الکی دونم نمی گفتی تو حاال:نیما-

 حتماً ؟آره.... ونستن نمید هاهم

 .....زد تلفن ازپشت دادی یه موقعه همون که... دونه نمی کسی نه-

 ..... تابچرخیم بچرخ پس..... بیایی راه بامن خوای نمی که این مثل چیه:نیما-

 ..... گی می چی فهم می بگی هم تره یواش زنی چراینقدردادمی-
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 ... خبرندارم ازش من باورکنی که رابخورم کی قسم

 ....... بیمارستان میام فردا.....کنم باورنمی که گفتم من:نیما-

 دونی می خودت زدی کجاست نمیودونم من که تکراری حرف این که بازم ببینم

 ....فهمیدی

 ؟.... من خوادازجون می چی این گیرافتادم عجب..... کرد قطع موقعه وهمون:نیلوفر-

 خوادچکارکنه؟ می فردا.... چکارکنم حاال

 ...... کنه چکارمی یااون بگم بهش چی که کردم می فکر این به داشتم شب تمام

 استرس هروقت دردکردن به بود کرده شروع ام معده....  نرفتم خواب ازاسترس-

 زیاد..... تهوع دچارحالت شم می جوری این باشم داشته

 تبلدنیس راکه من خانه که اون بیمارستان رم نمی فردا اصال کردم فکرمی خودم به

..... 

 ؟.... چکارکنم خوام می دیگه روزها بقیه فردادنرم چی آخرش اما-

 ش یداپ که بود منتظر همش بیمارستان رفتم استرس شودبا که خاطرصبح این به -

 ..... بود گرفته درد شدید ام معده بشه

 .... میرفتم ی راهرو از داشتم

 .... کرد سالم بهم نفر یه که-

 .... عقب برگردونم سرمو

 .... آرشام سالدکتر-

 اتفاقی........ ندادین جواب اصالً کردم چندبارصداتون آخه دکترخوبین خانم سالم

 ؟... افتاده
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 .... خوام می معذرت نبودبازم حواسم اصال دکتر ببخشید.......  نیست مهمی چیز نه-

 .... خاطرگفتم این به... وناراحت هستین توخودتون خیلی دیدم آخه حرفیه چه این نه-

 ؟.... ورا ازاین.....دکتر آقا مرسی -

 .... شم مشغول بیمارستان این توی اینجا قراره که این دلیلش.... کنم می خواهش-

 ؟..... برم من نداریم کاری اگه نباشم مزاحمتون من دکتر آقا خوب.... جالب چه اه-

 اتونبر همکارخوبی بتونم امیدوارم...... شماراگفتم وقت من ببخشید دکتر خانم نه-

 ... باشم

 ... فعال اجازتون با پس.....فرمایین می نفس شکسته دکتر آقای کنم می خواهش -

 ..... خدانگهدارتون دکتر خانم ممنون-

 عاشق بود جلوتر ما از ترم یه بود دانشکدمون خوبه پسرهای از یکی دکترآرشام-

 .... راحتم باهاش یکمی من که پسرازدانشکدمون تنها پزشکیه

 ....داره دوستت منو که گفتم می دوستامم همه هواموداشته همیشه جور یه

 به وقت هیچ برادر یه امامثل دارم دوستش من هواموداشته خوبه خیلی که بااین-

 .....ندارم بهش حسی هیچ نکردم نگاه بهش زندگی شریک عنوان

 کتنمی یه..... وبارون برف عشق منم بود آمده برف تازه بخورم هوا کم یه بیرون رفتم-

 ......نشستم روش پیداکردم

 یب که بوده چی کارش این از هدفش کردم می فکر میترا به داشتم بستم چشمامو-

 رفته خبرگذاشته

 ؟.......بگرده دنبالش نیما این که بوده نکرده فکراینجاشو-
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 نگاهم بودبااخم ایستاده سرم باالیه بود خودش بله...... پریدم ازجام دفعه یک که-

 ....میکرد

 ؟.... آره گذره می خوش بهت داره خیلی اینکه مثل:نیما

 ...... بدم نشان ضعیف جلوش خودمو خواستم نمی من-

 ..... مربوطه خودم به گذره می بد یا گذره می خوش بهم داره که این:نیلوفر -

 ؟..... دوباره آمدسرجاش درازت زبون اون که مثالاین ای:نیما -

 کردهی تحصیل آدم مثالً سالمتی نا.... خانم یه با کنید صحبت دوست اول شما -

 ..... هستین

 مش می ادب با اش موقعه به من...... کافیه باشین باادب شما که همین بابا نه:نیما-

 .... براتون

 تسلیم زدن حرف توی خواستم نمی منم ولی..... نمیاره کم اززبون آدم این خدا وای -

 .... پروربشم بشر این

 ؟...... چیه نرفته یادت فکرکنم که...... مطلب اصل سر بریم خوب:نیما-

 پرسینب دیگه بریدازکسی... سوالتون برای ندارم جوابی ولی..... نرفته یادم نه:نیلوفر-

 . دونم نمی گفتم که من

 .. دادبلندکشیدگفت یه موقعه همون که-

 ؟.....دمباورکر منم توگفتی کجارفته دونی نمی گی می من به کردی نیمامنوهالوفرض-

 ...کجاست نگشم اززیززبونت که نیستم نیماکیان-

 ......جوابشوبدم بازم نزاشت که.. اقا ببین-
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 هک تکراری حرفهای ازاین دونم نمی من که کنی سخنرانی من خوادبرای نمی:نیما-

 .. ره نمی کتم توی بگی هرچی

 ..نداره ربطی هیچ من به..... نکن خوای می باورکن خوای می:نیلوفر-

 بدین منوبازی بچه علف دوتا میزارم من کنی فکرمی نداره ربطی شما به ای:نیما-

 ..ببخندین ریشم به بشینین

 ......دستش کف گذاشتی رفتی یادیدی شنیدی که هرچی االن مطمئم من-

 خوندین کور ولی.....ازنظرتون میدین حرص منودارین کنیدکه می هم کیفی چه-

 ............. بدین ادامه بازیتون به گذاشتم اگرمن.....

 گفت می چیزی یه اون گفتم می هرچی من اگه چون بگم چی مدونست نمی من:نیلوفر-

 .... خودش برای بازم

 هستم؟ آدمی همچین من که کردی فکر چه خودتون به شما-

 ......بخندم ریشش به هی بزارم راسرکار آدمی یه که-

 از تمخواس می..... گفتم می بهتون دونستم می اگه کنید باور کجاست دونم نمی من-

 ...... بود نزدیکمون که درختی به.ـسبوند چـ منو که ردبشم جا اون

 عصبانیت از ؟چشماش....... کنم کار چه بااین من آخه خدایا.......... ترسیدم خیلی -

 بود شده سرخ

 این دیب ادامه بازیت به اگه.... نکن بازی بامن گفتم بهت که من جون بچه ببین:نیما-

 .... کجاست که این نگفتن جرم به بینی می را کارمیترا تاوان که توهستی

  ؟.......خوادآخه می چی من جون از این....دادم دهانموقورت آب ترس از

 پرخروش دریا یه مثل بودن شده قرمز عصبانیت از که آبیش های چشم توی- 

 ..کردم نگاه بودن شده.ومتالط
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 باتو جروبحث حوصله من که دونی می گفت اش شده کلید دندانهای بین از-- 

 ....... راندارم

 ؟..... کجاست دوست اون بگو پس- 

 جورایی یه.. بگم نداشتم گفتن برای هم چیزی خوب بگم چی دونستم نمی من-- 

 .... ترسیدم ازش

 فتمگ بهش خاطر این به ببینه منوبااین کسی ترسیدم می بود نزدیک بهم خیلی - 

 ودشخ برای کنه می فکری چه ببینه کسی اگه کارمه محیط اینجا کنار برین خواهشا

 .. دفعه یک شد بیشتر عصبانیتش-- 

 از ببین.... بینی می نگفتن تاوان بهت گفتم بکننن فکری چه نیست مهم برای:نیما - 

 ینا با پس.. گن می چی راجبت دیگران مهمه برات ترسیدی چقدر کنارتم من که این

 اریک کسی به نیستم بدی آدم من ببین.... ترسم نمی هیچی از من گی می اوصاف

 بد یخیل خیلی که وقته اون کنه اذیت.... منو بخواد بیفته در بامن کسی اگر اما ندارم

 ..... بینه می

 شبه مالیمت با.... کنه بدتری کار بشه عصبانی دوباره بگم چیزی که ترسیدم - 

 ...... کن باور ندیدمش دیگه تولدمیترا از بعد من گفتم- 

 ؟...... رفته گذاشته کرده کار این چرا داشت دوست اینقدر را شما که میترا دونم نمی- 

 ینا نداشتم باور قبال من گیره می ام خنده که نزن حرف داشتن دوست از من با:نیما 

 ....عشقو

 ...وجودنداره نیست اصالً که هستم مطمئن دیگه که االن- 

 رفت گذاشت....... داره دوست منو گفت می همیشه که دختری- 
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 کسی نه اصالً خوام می ؟که.... عشقه این شد دیگران بین من تحقیرشدن باعث - 

 ...... را کسی من نه باشه داشته دوست منو

 متنفرم وعاشقیه عشق هرچی از 

 ش دوستا ازهمه برم خوام می فرصت یه ؟ازتون بهتون بگم چی دونم نمی:نیلوفر - 

 ؟... دونم واقعانمی من....بپرسم شناختش می ازهرکی

 تنگف وهمه پرسیدم شناختم می که اونها همه از خودم من...... هه بپرسی بری:نیما - 

 .. بوده صمیمی خیلی باتو فقط

 ؟... دونی تومی گن می هم همه ببینن..... گفته بهت حتما - 

 مومت بازی موشک قایم ؟این..... رفته کجا لعنتی اون بگو کن تموم را بازی بیا پس - 

 . بشه

 همیشه که منی نگفت من به کاروکردچطور این میترا چرا گرفت می گریم داشت- 

 ....... گفت می بهم میامد پیش براش که موضوعی ترین بزرگ تا ترین کوچیک

 بدم پس من اشتباهشو تاوان بشم اذیت طور این ؟که..... کارکرد این بانیما چرا - 

 ...... ترسم می عصبانی نیما ازاین من- 

 توی تعجب دفعه یک..... صورتم روی شدن جاری اشکام موقعه همون که - 

 .... دیدم چشماش

 به کنین می شروع همش شه می چیزی یه تا دخترا شما بگیری خوادآبغوره نمی:نیما 

 .. ده نمی جواب کردنم گریه این دیگه...... کردن گریه

 ... کردم پاک صورت روی از اشکامو دست پشت با شدم عصبانی خیلی- 

 مین که بود خودم برای....... یانه کنی باور حرفمو تو که نریختم اشک گفتم بهش - 

 . بدم من کجاست دونم نمی که این تاوان باید چرا دونم
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 بوده صمیمی اون با قدر این که کسی.. کنی می باور من جای بزار توخودتو:نیما- 

 ؟..کجاست ندونه

 میشده سخت براش زندگیش نبودی تو اگه.....  گفت می اینو همیشه خودش - 

 .... کنم باور من داری توقع چطور حاال.....

 ؟.. چکارکنم من بگو خودت آره- 

 ونا کنه نمی پنهون ازمن چیزی وقت هیچ میترا کردم می فکر همیشه من:نیلوفر - 

 .. گفت می من به زندگیش مسائل درباره همیشه بود من از راحتتر همیشه

 چیزدیگی یا خورد رودست که این از شده مهم اینقدر نیما برای چرا دونم نمی- 

 میترا بدونه خواد می شده چه که.... پرسیدم وازش ترسیدم می که ؟بااین.... هست

 .... نیست حرفها این وعاشقی عشق اهل خودش قول به که اون کجاست

 ناال کردم می فکر... کردم تعجب شدن غمگین عصبانیت جای به ش چشما دیدم - 

 گفت ولی... دادهوارکنه هی سرم روی عصبانیت از

 توجه با اون ولی نداشتم دوست را کسی وقتم هیچ نیستم چیزا این اهل من اره:نیما- 

 کنم عادت بهش منم شد باعث ش محبتا کردنشو

 زدم می پسش همش منم که این با.... میاد خوشش قرارگرفتن توجه از آدمی هر 

 . کردم می توجه بی وبهش

 .... نداشتم دوست تاحاالکسی که من... داشت برنمی دست من بودن عاشق از اون- 

 اشهب داشته داره منودوست که همین کنم نامزد هاش با گرفتم خاطرتصمیم این به - 

 ...بود بسه برام نکنه ت*ن*ا*ی*خ بهم

 ....میاد وجود به بدش عالقه- 
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 تدوس همین من خوره نمی بدرت میترا گفتن می بودنو مخالف ام خانواده که این با - 

 .. کردم نمی توّجه اونها حرف به داشتم دوست زیادشو داشتن

 ... گفتن می درست که فهمم می حاال - 

 به..... کردم جروبحث مادرم با چقدر خاطرش به بهش دارم نفرت حس فقط حاال - 

 ... نداره کردن توجه ازش دختری هیچ نظرم

 جودو وتکبر غرور بازم حرفاشم این توی اینکه با کردم تعجب حرفاش ازاین:نیلوفر- 

 کرده ولش االن داشته ش دوست میتراهمیشه که این بازم..... داشت

 .... کنم کمکش گرفتم تصمیم خاطر این به... گفت می درست- 

 دم می انجام بیادبراتون بر ازدستم هرکاری من ببینم- 

 ؟....چکارکنی خوای می ببینی را ا میتر اگه بدونم خوام می فقط- 

 ؟....... کنم چکارمی کنی فکرمی تو...... گفت زد پوزخند که- 

 ...... حرفش ازاین خوردم جا - 

 .... شهبا داشته توربطی به کنم نمی فکر ولی آره؟..... بدونی داری دوست خیلی: نیما-

 وطمرب ولی میتراکجارفته که مربوطه من به چطور درامد حرصم حرفش ازاین:نیلوفر-

 . بدونم اینو که نیست

 من به هم موضوع اون پس نداره ربطی من به باشه..... گفتم خاطربهش این به -

 . نیست مربوط

 ...م جلو امد که برم خواستم می

 یم مربوط خودم به خصوصیه موضوع اون جداست موضوع اون نشد این دیگه نه:نیما

 . شه
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 ..... دممی انجام بربیادبراتون دستم از هرچی ؟گفتم چکارکنم من گی حاالمی:نیلوفر-

 ؟... بشین راضی که کنم چکار باید دیگه-

 ... کجاست بگی مثالًاین.... بدی نشان توعمل باید نیست حرف به:نیما -

 مبکوب سرم دارم دوست کنم چکار حاال.... اولش سرخونه آمد باز خدااین وای:نیلوفر-

 دستش از درخت همین به

 نمک باور من که گرفتی خودت به جانب به حق قیافه شدی عصبانی چراباز حاال:نیما-

 ؟....

 رم می نبدی وقت بهم گفتم.....  سرکارم برم باید من نکن باور گفتم جناب نه:نیلوفر-

 . کنم می جو پرس ازهمه

 کنی کارمی همین واقعا ببینم که بریم بیاباهم بپرسی خواهی می هرکی از خوب:نیما-

.... 

 ؟...کنید نمی باور چرا گم نمی بهتون دروغ.. رم می گفتم:نیلوفر-

 مخواست ونمی.... ترسیدم می ازش راستش برم بااین نداشتم دوست اصالً جوری یه

 ببینه باهم مارا کسی

 ؟.. کنم کار این.... باید چرا من پس داشته دلیلی خودش برای رفته میترااگه-

 هبتون بگذره مدت یه شاید.... داره برنمی سرم از دست که نیما کنم چکار اینو اما-

 ... بیاد کنار موضوع بااین

 دارهن دلیلی رم می گفتم که بهتون..... گفتم بهش میشم گیچ خدادارم به دونم نمی-

 .. من همرام بیاید شما

 یمیصم باهاش خیلی که پسرخالش رادین ؟از پرسیدن نزدیکش فامیلهای از اصالً -

 .. هست
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 ..گم نمی درست صمیمیه همه با که اون اره.. گفت زد لحظهپوزخند همون که -

 ..نمیفهمم منظورتون من گفتم بهش.....  گه می بهم که فهمیدم کنایشو:نیلوفر-

 . نکنید قضاوت الکی شناسید نمی که کسی درباره کنم می خواهش-

 ..... متفاوتی بگی خوای می حاال باشه:نیما-

 .... خیرم نه-

 .. شم می خسته کم کم دارم میزارین سرمن سربه هر توچرا:نیلوفر -

 .... چی من جای بزاری اگه خودتو پس واقعاً ای:نیما

 ؟... پرسیدن ازاون باشه: نیلوفر-

 ..... بندازم روی اون به وقت هیج نیستم حاضر من نه: نیما-

 . این دست از خدا ای: نیلوفر

 ؟... کنید چکار خواین می االن خوب:نیلوفر -

 ... پرسی می ازش میری تو: نیما -

 به من که کنه می فکری چه خودش پیش طوری این سراغش برم.. چرامن:نیلوفر-

 شم خوب باهاش میترابخوام بهونه

 ......... بزارم دلم کجایی حاالاین.... این جلوی گفتم چی وای

 خوب..... هست تو مرده کشته عاشق هم رادین اون اینطورپس پس ای:نیما -

 داره ه*ا*ن*گ کنی نمی چراقبول

 دمخو به اونم گفتم....  کنه می مسخره منو داره دونستم می که زدمن پوزخنده ویه -

 ...شه می مربوط
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 نه من اما... بزنم حرف باهاش برم تو دست از شدن خالص برای حاضرم ولی -

 ... بلدم کارشو محل نه دارم ازش ای شماره

 . نداری شمارشو که کردنیه باور یعنی:نیما-

 . بلدم کارشو محل اما ندارم شمارشو من قبول خوب:نیما

 .... شه می خوشحال دیدنت از بدبخت رادین شه می ثوابم یه..... اونجا رم می پس -

 من به خواد می دلش هرچی....کنه می فکر چی من درباره این کردم نگاهش بااخم-

 .. گه می

 ... برین خودتو نمیایم اصال هست اینطوری که حاال گفتم بهش -

 رتممنتظ ماشینم توی تو من رم می ؟گفتم..... حرفام از شدی ناراحت مثال حاال:نیما -

.... 

 ......... نمیاد خوشم اصال که... نکن معطل منو پس -

 مگرفت مرخصی رفتم... شم می دیوانه این ازدست اخر من.... برم که افتاد راه منم و-

 بیرون امدم برداشتم وسایلمو

 . دیدم آرشامو دکتر موقعه همون که... کشتم می دنبالش داشتم -

 ؟... خوبین دکتر خانم سالم -

 ؟... چطورید شما مرسی دکتر آقای سالم

 ؟... برسونمتون خونه رین می اگه رین می دارین ممنون -

 .... برم من یااجازتون دارین شمالطف نه مرسی -

 .... سالمت به کنم می خواهش -
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 می خداحافظی زودم کنه می سالم هی داره خوددرگیری خودش با آرشامم دکتر این -

 .... کنه

 داره باز نیما این... دیدم باالگرفتم سرما داست نگه کنارم ماشین لحظهیه همون که

 . داره اخم همیشه خدادادی که این مثل این.... کنه می نگاه باعصبانیت منو

 مکرد پیدا درگیری خود خودم ؟با.... یاعقب جلو بشیم کجا برم حال کن ولش اصال-

 ... بشیم خواستم می کردم باز درعقب

 ... بشین جلو بیا نیستم ات راننده که من: نیما

 رم می خودم نمیام شما با من اصال گفتم بهش... سوارشم خواستم نمی -

 . آدرسشوبگین

 ... بخوردمت نیستی خوردنی ندارم کارت بیا.....  ندارم اعصاب من بشین بیا:نیما

 مشکل کال.... کنه می شوخی بار یه عصبانیه بار یه داره گیری خود ادب چقدربی -

 ...داره

 .... نشستم جلو رفتم پس نداشتم بااین کردن جروبحث حوصله منم -

 ..... عاشقشم من که مشکی وی ام بی یه داره کالسی با ماشین چه بابا نه

 که رعط مالیم بابویی بود گرم داشت خوبی حس.... نشستم کردم باز جلوی در رفتم-

 ... بود آورده وجود به را چیزخوبی هم کنار در

 .... بیرون هوای سردی خاطر به مخصوصاً -

 بودم نشده تنهایی.. غربیه مرد یه ماشین حاالسوار تا آخه داشتم معذب حس -

 ...فهمید خودش اونم کنم می فکر....

 زدزیرخنده بعدم نیستم ترسناک آنقدر من.... نداشت ترس دیدی خوب:نیما-
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 .. کنه می اذیت منو هی لوس پسره ایش -

 . ندازین می متلک من به که کنید می استفاده فرصتی ازهر که شما گفتم بهش -

 می کرف دیدمت که ؟اول هستی نازک دل اینقدر تو یعنی بود شوخی نبود متلک: نیما-

 دومتره زبونشون باشی هایی دختر اون از کردم

 ...کردم فکرمی اشتباه من که بینم می حاال ولی-

 دمیآ شماهمچین کردم نمی فکر هم من..... برگردونم طرفش رومو عصبانیت با:نیلوفر

 .. باشید

 ؟..نیستم اون مثل که کردی می فکری چه مثالً بابا نه -

 ..... فکرکنم نداشته دلیلی کردم نمی فکر هیچی من -

 ؟... گفتی خودت چرااالن پس:نیما-

 .... کنی می قبول گفتم الکی بگم بابا -

 نگفت چیزی....خندید بازم که

 مغرور گفت می همیشه اون... گفت شد عصبانی دفعه یک چرا دونم نمی بعدش -

 .. کردم می باور خیالم خوش من هی.... داشته دوست بودنمو

 شن می مربوط باهاش که هایی آدم وهمه..... خوره می بهم اون خودم از حالم -

 شناسم نمی درست اون اصالً من که ازاین.. اخالقش ازاین ترسیدم... جاخوردم-

 ویت رادین پیش رم می داریم اینکه باشه گفته الکی نکنه.... شدم ماشینش سوار

 ..................شد پخش آهنگ این لحظه همون که..... بودم خودم افکار

 رم می من شه می عشق تاحرف

 دورم عشق این از سخت من
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 جورم این شدم عاشق وقتی از کردم عاشقی روز یه منم

 رفت عشقم پای داروندارم

 دردنامحدود جز نمونده چیزی

 هست ـنم توسیـ که خالی جای این

 بوده ـبم قلـ جای روزی یه قبال

 سهمم زندگی این از بوده کم ـبم قلـ با کرده بد روزگار این

 فهمم نمی که چیزی برای عشق برای بافم می دلیل

 دارم خاطره شون بایکی چون زارم بی شهر این ازآدمهایی

 رحمی بی عشق با نگو بامن

 فهمی نمی تو دارم زخم من

 ساختمان یه جلوی... کرد تکرارش همش آهنگو همین فقط نگفت چیزی جا اون تا -

 ... داشت نگه

 .بیا بپرس ازش برو زود حال..... عوضی اون دفتر اینم خوب: نیما -

 هشب حاال من گفتم بهش.... چه من اصالًبه متنفره خیلی ازرادین که این مثل این -

 ؟. بگم چی

 دونی می بری زیرش بزنی خواهی می نکنه....نداره کردن سوال معلومه خوب: نیما -

 شه نمی که

 ... شدم واردساختمان شدم پیاده ماشین از حرفی هیچ بدون خاطر این به-

 دونم نمی شدم واردآسانسور.... چندمه طبقه ببینم که بودم تابلو روی اسمش دنبال-

 پیداکردم استرس خیلی چرا
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 بگم.... سمتش برم قدم یه من وقت هیچ نداشتم دوست ببینم رادین نداشتم دوست-

 . انداختی دردسری توچه منو ببینم نیما نکنه خداچکارت

 .... سراغش امدم میترا بهونه به من کنه می فکری چه خودش پیش رادینه این حاال -

 یزم جلوی رفتم.... بود سلیقه با شیک دفتر.... شدم وارد کشیدم عمیق نفس یه -

 کردم سالم بهش کرد می نگاهم داشت افاده با که منشی

 فادها با برندازکرد سرتاپامو از درست اول منشی...کاردارم منصوری بامهندس گفتم -

 ... دارن جلسه ایشون گفت

 ینبگ بهشون تونین می خوب.... گفتم خاطربهش این به میگه الکی دونستم می -

 .... دونن می خودشون فرهمندم خانم

 ... ببینین ایشون تونین نمی پس ندارن وقت دارن جلسه که گفتم خانم: منشی-

 چشمش که..... بیرون امدن اتاقش از بادوستش باز نیش با رادین موقع همون که -

 من خوردبه

 کردم سالم من جلوی امد..... دیدم چشماش تو تعجبو که-

 نآمدی خوش کردین منور جا ؟این خبرشده چه اینجا... شما خانم نیلوفر سالم: رادین

.... 

 هی.... امدم که دقیقه چه باهاتون داشتم کارواجب یه گفتم ظاهرزدم در لبخندی یه -

 این.. نداشت توقع کرد می نگاه حرص منوبا داشت که کردم پرافادهش منشی به نگاه

 ... گفتم رم بیا در حرصشو که این برای بگیره تحویل منواینطور رادینً حتما که

 این هب..... دارین جلسه شما که گفتن ایشون اما... بگن شما به گفتم منشی خانم به

 نباشم کارتون مزاحم برم خواستم می خاطر
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 وستمد با فقط... داشتم جلسه کجا من گفتین؟ اینو منشی خانم چی برای نه:رادین-

 خوام می معذرت من عزیزم ببخشید.... کردیم می صحبت

 آخرتون بار خانم گفت منشی به بعدش...... شد گرفته منشی این حال امد خوشم -

 .... شه می بدی برخورد باهاتون بشه تکرار باشه

 بود امده در حرصش که این با منشی....  کردرفت خداحافظی موقع همون دوستشم-

 .... خواست معذرت ازم کنه شیرینی خود رادین جلوی که این برای

 ... کنم می خواهش منم -

 ....اینجا بیام نداشتم دوست خاطر این به رادین این دست از وای -

 نمی حاال... من روبرویه مبل روی نشست دقیقاً اونم مبل روی نشستم.. اتاقش رفتیم

 گفت خودش موقع همون که... کنم شروع چطور دونستم

 ؟... بود چی بامن کارت جان نیلوفر:رادین-

 ؟. میتراکجارفته دونید شمامی بدونم خواستم می راستش:نیلوفر-

 ؟.... رفته جای میترا مگه.... چی: رادین-

 .. بدم توضیح این به هم ساعت یه حاالباید خبرتره بی ازمن که این نیلوفر -

 ؟.........شدم نگران کجارفته میترا مگه....... نگفتی عزیزم:رادین -

 ازش شایدشما کردم می فکر من نیست ازش خبری اصالً روز ده ا میتر:نیلوفر -

 بپرسم ازتون امدم خاطر این به... باشد خبرداشته

 دونم نمی چیزی امدم مسافرت از دیروز تازه من خبرندارم ازش من گلم نه:رادین

 ؟... کجارفته دختر این یعنی شدم نگران... سربزنم بهش خواستم می امروز تازه
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 نمی اشم خبرنداره ازش کسی ولی... پرسیدم شناختم می که ازهر دونم نمی:نیلوفر -

 ؟... بپرسین مهران آقا مثل بود صمیمی زیادباهاشون که فامیلتون از تونید

 رفته گذاشته چطور کسی به اطالع بدون دختر این بدونم باید... حتماً آره: رادین -

 .یانه خبرداره ازش ببینم مهران به زنم می زنگ االن.....

 ..... شد نگران هم بعدتر نداشن خبری ازش که اون ولی مهران به زد زنگ -

 نکرده خدای اگه جوشه می سرکه سیر مثل داره دلم که من واال دونم نمی:نیلوفر-

 ؟.......چکارکنیم ما وقت اون باشه افتاده اتفاقی براش

 چیزی نمببی... بپرسم جا چند از برم باید پس..... باشه نیفتاده اتفاقی امیدوارم:رادین-

 ... یانه شه می گیرم دست

 .. رم می من شم نمی مزاحمتون دیگه من خوبه پس:نیلوفر-

 ؟. میرسونمت بمون کجا: رادین

 .... میرم خودم شم نمی مزاحمتون نه-

 .... رسونم می را تو سرراهم رم می دارم من مزاحمتی چه

 خدا.... ماشینش توی منتظرم دوستم گفتم بگم دروغ شدم مجبور کنم اینوچکار حاال

 ؟.. بگم دروغم شدی باعت نیما کنه چکارت بگم

 . دارم همرایتون افتخار ساختمان تابیرون پس عزیزم باشه: رادین -

 اهمب گفتم باشی... بود خوب خیلی بود جدی همون بازیشو مسخره کرد شروع بازاین-

 شدم خارج ساختمان از

 میترا..... دیدنت از شدم خوشحال گفتم بهم بعدش... دنبالش امد ش ا راننده که-

 میرسوندمت آمدی می کاش امدی خوش... دیدنت برای شدی بهونه
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 ...بفرمایید شما هستم دوستم گفتم مرسی نه-

 .... بای گلم چشم-

 رادین این دست از اوف.... کردم خداحافظی دادباهاش تکون براش دستی منم

 ... زد می حرف طوری همین شب تا میزاشتیش

 .... شده عصبانی خیلی شده معطل که حتماًازاین بداخالقه آقا این که برم اواو -

 ..... شدم سوار رفتم تر سریع-

 ؟؟؟ کردی دیر قدر این چرا

 نگز چندنفرم به فهمید االن تازه کجاست دونست نمی هم رادین نیست من تقصیر-

 . نداشت خبری ازش کسی زد

 ازیب منم پس کنی بازی دوستداری که حاال باشه شدگفت خیره من به عصبانیت با

 .. ندارم خبری ازش گی می بازم رادین پیش بیایی دونستم می..... کنم می

 ... میاری بهونه چه گی می چی ببینم اوردمت ولی

 ندارم تحمل دیگه بگو کن تمومش دیگه -

 ؟.............. دونم نمی من کنه باور این تا... چکارکنم من حاال:نیلوفر

 ودشخ برای خواد می هرچی گذشتم نگفتم خاطرچیزی این به بگم چی دونستم نمی-

 ... بگه

 .. کردطرفم روشو شد تموم دادوهوارشو که ازچنددقیقه بعد -

 ؟... نشستی ساکت همینطور نمیگی چراچیزی تو:نیما-

 .... کردم تکرار حرفمو که این از شدم خسته بگم چیزی باید نظرت به:نیلوفر -

 ... بشم پیدا خوام می دارین نگه جا همین شه می اگه-
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 ؟... چرا وقت اون:نیما-

 اییبی همراهم برم خوام می جامن هر نکنه برسم زندگیم کار به برم چرانداره:نیلوفر-

 میترا سراغ ریم می من کنی فکرمی

 .. گی می که باشه همین معلوم کجا از:نیما-

 از شدم خسته دیوار به بکوبم سرمو این ازدست دارم دوست خدایا وای:نیلوفر-

 .. کرده می تحمل این میترا چطور دستش

 ............کردنشون تحمل ثانیه چند سخته من برای -

 دار نگه حاال... شده خوب ام خونه برم خوام می اصال آقا نکن یا کن باور خوای می-

 .. دیگه

 ... رسونمت می خودم بگو آدرسشو..... خواد نمی:نیما-

 .... رم می خودم خواد نمی مرسی:نیلوفر-

 نه..... بری دیگه جایی نمیخواهی غیراون به واقعا که ببینم برسونمت میخوام:نیما -

 ....برات کنم مهربونی بخوام بیکارنیستم آنقدر چون دیگی چیزی

 .... فهمیدم باشه..... ازدستش بزنم جیغ دارم دوست:نیلوفر -

 کجا من ینیبب کنید تعقیب منو همیشه خوایین می نکنه رم نمی جایی باشین مطمئن -

 ؟... رم نمی رم می

 بینیب منو مجبوری اونوقت نگی بهم اگه.....  کنم می کارم همین باشه الزم اگه:نیما-

 . ازش ترسم می واقعا: نیلوفر -

 روگردم رسیدم وقتی..... نزد حرفی دیگه جا اون تا خداراشکر..... گفتم بهش آدرسو-

 ... مرسی گفتم بهش
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 ..کجاست میترا دوم نمی من چون نکن تلف وقتون گم می االن ولی گفتم بهش -

 باور گم می منم..... گفت پایین کشید ماشینشو شیشه اونم..... شدم پیاده زودی -

 ... بگی خودت زبان با که کنم می کاری یه اخر...... کنم نمی

 ... شدرفت رد باسرعت بعدش

 ریخب یه کاشکی..... زد می تند تند داشت ترس از.... ـبم قلـ روی گذاشتم دستمو-

 ...شدم می راحت گفتم می بهش شد می ازمیترا

 ایدش شه نمی ولی..... بگم بابام به برم گرفتم تصمیم.... ترسم می کم کم دارم -

 ... کنم ن نگرا هارا اون الکی نباشه مهمی مسئله

 ... برداشت سرم از دست شداونم ازمیترا خبری چندوقت این توی شاید-

 سبزی کردن پاک مشغول آشپزخانه توی خانم کبری مامانو دیدم خونه توی رفتم

 میچش..... ناهار بیا بشورم صورتو برودستو.. گفت مامان که.... کردم سالم یه هستن

 ..... میز دور پایین آمدم کرم عوض لباسمو رفتم گفتم

 ؟... میایی نظر به ناراحت خودتی توی دخترم شده چی گفت زد لبخند بهم مامان-

 کم هی فقط نیست چیزی جون مامان نه گفتم.... باشه نگران خواستم نمی که منم -

 چه خوبید شما گفتم.... کنم عوض حرف خواستم می..... شدم امروزخسته

 ؟.. خبرازمدرسه

 خانم پیش سر یه بایدبرم عصری....  خوبه هم مدرسه اوضاع... عزیزم خوبم:مامان -

 ... باشه نباید زیادتنها مریضه که االن یه تنها همش خدا بنده سماواتی

 می همراهتون من نبودم خسته اگه..... کنید می خوبی کار جون مامان نیلوفرخوبه -

 ... شده تنگ براشون دلم آمدم

 . میایی دیگه روز یه عزیزم نداره اشکال:مامان
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 ؟.. نیامده هنوز بابا چرا راستی: نیلوفر

 رفته خاطر این به...... آمدن ازکانادا دوستاش از چندتا امروز بابات:مامان-

 ...بخرن هم تابلوفرش چندتا قرار...دیدنشون

 الشتب روی گذاشتم سرمو اتاقمو توی رفتم راست یه ناهار بعد.....اینطور پس:نیلوفر-

 یمان بایدبااین حاال فکربودم این توی همش بخوابم تونستم نمی اصال اما.... بخوابم

 ؟... کنم چکار منطق بی

 تحویلم تکراریشو حرفهای نزد زنگ بهم دیگه خداراشکر گذشت روزم اون -

 ..دیدم شبنم موقعه همون که بودم بیمارستان توی.....نداد

 .... رسوندم بهش زود خودمون -

 .....جون شبنم سالم -

 ؟... گلم خوبی نیلوفر سالم-

 میترا که دونی می چیزی تو عزیزم...... ازت داشتم سوال یه خوبی تو مرسی -

 ندادی جواب اما زدم زنگ بهت چندبارم دونست نمی پرسیدم هرکه ؟از.... کجارفته

 ؟...

 بدم بهت جدیدم شماره که بود رفته یادم کرم عوض خطمو من عزیزم ببخشید -

 به که این بدون چطور میترا این خداییش..... ندارم ازش خبری من عزیزم نه......

 موندم..... رفت گذاشت بگه کسی

 .... نگرانشم خیلی شبنم اره -

 ردهگ برمی مسافرت رفته چندوقت برای شاید نیست چیزی که ایشااهلل عزیزم نه -

 . گفت می حتما برگرده زود که بود رفته اگه خوب:نیلوفر-

 .... عزیزم دونم نمی -
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 شدم مزاحمت منم گلم ببخشید-

 یخیل عزیزه من برای میترا همکاریم و دوست باهم ما سالمتی نا حرفیه چه این نه -

 ..... نگرانشم

 عزیزم برم من نداری کاری اگه پس مرسی-

 ..فعالً.... گلم نه -

 این همش چون..  بوده گرفته ام خنده.؟..............کنم چکار خبرنداره ازش که کسی-

 کردم می تکرار خودم برای دارم حرف

 ...خورد زنگ موبایلم لحظه همون که -

 ............کرد شروع نیما آقا بازم بله دیدم که -

 ....... من جون به انداختی پسرعمه این میترارفتی نکنه خداچکارت بگم

 بیمارستان بیرون گفت برادشت نه گذاشت نه که......................... دادم جواب -

 ..منتظرتم

 .............. بیام تونم نمی دارم کار االن ؟من بگین تلفن ازپشت شه نمی کارتون -

 ..... بودم نگفته میاد بدم انتظار از که بهت بودم گفته ولی............ منتظرتم گفتم:نیما-

 دارم کار االن گفتم منم نداره ربطی من به.......... بودین نگفته یا بودین گفته:نیلوفر-

 بیام تونم نمی

 ...... آوردی در زبون تلفن پشت از که بینم می:نیما -

 .......... کنم می استفاده ازش اش موقعه به امد داشتم زبون اولشم از من:نیلوفر-

 ؟.......... دیگه بچرخیم تا بچرخ یعنی اینطور پس اه:نیما-

 .... خداحافظ........... کن برداشت داشتی هرجوردوست:نیلوفر-
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 ........بینی می بد که دونی می: نیما

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 ......خداحافظ کردی تهدیداتو باشه:نیلوفر -

 یم باشه داشته هرطوردوست...... ندادم بارجوابشو چند حاال کنه می فکر پرور پسره -

 ....... دم می نشانش بزنه حرف من با تونم

 به امده دکترآرشام دیدم که...........  سرزدم مریضام به رفتم نکردم اعتنایی-

 جا همه دل توی خودشو زودی ولی امده تازه که بااین............. بزنه سر ضهاشمری

 ........ کرده

 ...........داد جوابم رویی خوش با اونم.... کردم بهش سالم -

 یم همدیگر کم خیلی ولی همکارشدیم باهم که بااین دکتر خانم هستین خوب:آرشام

 ........ بینیم

 خیلی سرتون که این مثل اره.. بالبخندگفتم.....  نداری سعادتشو آخه گفتم دلم توی -

 ..... شده شلوغ

 گم نمی درست گفتم مریض به کردم روی.............. دارن دوست خیلی مریضاتون

 ؟.......

 خوبین پسره بدخیلی خداخیرشون دکتر آقا معلومه زدگفت لبخندی هم آقاهه اون -

 بشه نصیبشون خوب زن یه اهلل انشا................ 

 ... ایشااهلل زدم لبخند:نیلوفر -

 نز هنوزوقت من...............تونستینبکنین نمی دیگه دعایی یه امینی آقای: آرشام -

 .... نشده گرفتنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

57 

 

 جاک گفت امینی آقای لحظه همون که..... بود گرفته خنده که گفت اینو اینقدربامزه-

 امروزی جوونهای شما دست از..... داشتم بچه دوتا بودم شما سن هم من ه زود

 گین می همینو فقط.......... میاد پیش ازدواج حرف هروقت

 ؟....گرفتین نظر در کسی برام دارم ازدواج قصد من تسلیم من امینی آقای: آرشام

 هک باشه اشته وجود شما اطراف خوب دختر اینقدر کنم فکر اهلل ماشا:امینی آقایی-

 باشید داشته دوست را کسی خودتون

 .... دارین لطف شما امینی آقای مرسی: آرشام-

 چرانمیایی منتظرتم من عزیزم....  شد پیداش کجا صدااز این..... لحظه همون که -

 ؟....

 کردن جبران برای........ زد حرف این چطور این که م بود حرفشو این مبهوت مات

 کارم

 من به بود شده خیره چطور که دیدم آرشام چشمهای توی تعجبو لحظه همون که -

 ......... زد می پوزخنده برام چطور نیما واون....

 اینهاراجب حال............ عزیزم کردن باخطاب اینها جلوی منو رسید هدفش به بازم-

 ؟...... کنن می فکری چه من

 ............ منتظرم وقت خیلی دیگه عزیزم بریم:نیما-

 ولی.......... دستش از دادبزنم خواستم می شدم می عصبانی خیلی داشتم دیگه -

.............  شم راحت دستش از ندم کش رو موضوع که این برای........ نگفتم چیزی

 شامآ دکتر این هنوز باز............... بیرون امدم اتاق از گفتم اجازه با......... نگفتم چیزی

 ..... بود بهت تو
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 آمدی می خودت خوب دختر مثل اگه... بگو خودت حال کردم جبران دیدی خوب: نیما -

 ؟..... طوری این یا...... بود بهتر

 ........بود شدنم منفجر امکان ان هر......  بودم عصبانی انقدر چون نگفتم چیزی -

 ؟......... گی نمی چراچیزی خوب: نیما -

 ........... شد خوب حال اره اره -

 نمی توجه هستیدکه شما این اما گفتم بهت کهً قبال نمیام جایی من گفتم-

 کنی؟ باور تا کنم چکار باید بابا...........کنید

 .......... دستش از بود گرفته گریم واقعاً دیگه -

 یزندگ تموم آمدی کشتن قصد به................  شده یکی نیومد من قلب تموم با تو-

  شد

 هن دیگه کسی نه کنه فکرمی خودش به فقط خودخواهیه آدم چقدر نیما این واقعاً-

 آبروبقیه

 .... بشه تموم زودی موضوع این کاش... شدم خسته ازدستشً واقعا-

 شگو اراجیفت به ندارم وقت کاردارم من که بینی می گفتم.... بهش طرفش روکردم-

 ...بدم

 ..... کارم سراغ برم تا بگو زودتر پس

 ضعیف خودم جلوش خوام نمی دیگه ولی..... شده عصبانی حرف این از دونستم می-

 .... برخوردنکنه من با داره دوست هرطوری این تا..... بدم نشون

 ؟...... نه دیگه شما برای اراجیف شدن من حرفها دیگه حاال:نیما-

 .... مونه نمی حرفی دیگه.... همه جوابم ومن چی سواالت.... دونم می وقتی آره:نیلوفر-
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 .....نشنیدم بشنوم باید هنوز که جوابی من اما:نیما -

 بدون اینو ولی...... بندازی کل بامن خواهی می که این مثل.... خوب بچه کن نگاه-

 .... تویی آخرش کنه می ضرر که اونی

 .... نکن شلوغش الکی پس

 ... کردن تهدید به کرد شروع باز خدااین وای:نیلوفر -

 ؟.......... کنی می تهدید منو باز داری االن یعنی:نیلوفر-

 مه توخوبه برای هم.. کنی عمل بهش اگه...... حسابه حرف جور یه نیست تهدید:نیما-

 .. من برای

 ؟....چیه بامن کارتون دقیقا االن خوب:نیلوفر -

 ....... بزنیم حرف باهم خوام می:نیما-

 هدیگ زنم می حرف داریم ؟..... کردیم می چکار داشتیم دقیقا ماتااالن پس:نیلوفر-

 .... منتظرم من بگین...........

 ... بیرون بریم باید...... زد حرف شه نمی جا این:نیما -

 .... منتظرتم جا همین من حاضرشو برو -

 دیگه وقت یه برای باشه........... کاردارم من که گفتم:نیلوفر -

 ......... کنم کرارمیت بار یه فقط وحرفمو شه نمی... گفتم من:نیما-

 تمخواس نمی..... نگفتم چیزی..... میذارم بیابون به آخرسر من این دست از:نیلوفر -

 ....بشم دیگران توجه باعث. کنم جروبحث بااین دیگه

 .... بسه کافی اندازه به امروز-
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 دونم نمی.................... بسه کنه می اشتباه فکر من درباره داره آرشام دکتر همون -

 ... کنه می ی فکر چه من.درباره داره

 ....عزیزم گفت نیما این وقتی بود شده مات جور یه آخه

 .... کنه فکراشتباه دربارم کسی ندارم دوست ولی... نبود مهم برام آرشام هرچند

 بیرون رفتم.... کردم لباسموعوض -

 ...بود منتظرم بود گفته که جای همون آقانیمادقیقا -

 کرد نگاه دیدساعتشو تامنو

 درق این کردن عوض لباس یه ؟مگه......... کنی می چکار تو اون رفت ساعته یک:نیما

 ؟......... کشه می طول

 ... افتادم راه اون جلوتراز.... کردم نگاهش بااخم منم:نیلوفر -

 ........ میاد بدش ای توجه بی از چقدر بشر این دونم می چون -

 .. زدن حرف کردبه شروع من به خودشورسوند -

 آره... دی نمی جواب که خورده زبونتو موش دوباره که مثالاین:نیما -

 .... بداخالق کوچولو خانم اره.؟.... شدی ناراحت کردم دعوات که ازاین نکنه -

 ؟.... شده مهم این برای من بودن ناراحت حاال تا کی از کردم تعجب:نیلوفر -

 ....برام باشه مهم چراباید نه........ بدم حرصش جوری یه خواستم می -

 . ....شه می من خوشحالی باعث این خوره می حرص داره دونم می -

 کیی که ازاین.... بشم این ماشین سوار ندارم دوست اصال ماشینش نزدیک رسیدم

 .... ببینه منوبااین
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 جلو نداشتم دوست...... شناسمش نمی درست هنوز من.... ترسم می ازش هم -

 ... بشیم

 .... نداشتم را یکی این با جروبحث حوصله ولی

 ..... شدم سوار رفتم خاطر این به-

 چشم لحظه یه.... کرده روشن بعدماشینو................ بود زودترسوارشده که خودش -

 ..... شدیم چشم توی

 ... شدم معذب ازنگاهش-

 ....کرده نگاهم جور یه اخه.... شدم چراینطور دونم نمی-

 .... بیرون دادبه حواسم خاطر این به -

 اهمم بگو چیزجالبیه اگه.......... کنی می قدرنگاه این چیزجالبه چه بیرون اون:نیما -

 ... ببینم

 ....گیردادن به..... کردن شروع باز این:نیلوفر

 شما برای اونم فکرکنم......................همین ساختمون جز به نیست چیزجالب-

 ...هست تکراری

 ........ شم نمی خسته عالی معماری با ها ساختمون تماشایی از وقت هیچ من نه:نیما

 ...  عمق فکر توی بود انگاررفته............ نگفت چیزی دیگه

 ....... شم پیاده کرد اشاره من به شد پیاده ازماشین-

 ؟...... بامن اونم چیه امدنش شاپ کافی دلیل دونم نمی-

 پشت بچه مثل که این کردن غرغر کردبه شروع که.... افتادم راه سرش پست -

 .... رم می راه دارم سرش
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 ... زنم نمی ناخنکت شه نمی خداچیزی به بیایی راه بامن:نیما -

 وکاری حرفی هر خواستش به رسیدن برای..... دارن بشرپرورتشریف چقدراین وای -

 .... ده می انجام

 منو حرص باید حتما باشی طوری این اول همون شد می شدچی این حاال:نیما -

 ؟..... دربیاره

 اشتد قشنگ سبز فضایی بود زیبایی شاپ کافی............... کردم نثارش بابای برو -

 ........ خودش خاص بامعماری

 حالش ادب کردن مراعات که این مثل این........ شد وارد خودش کرداول باز در -

 ؟.. ترن مقدم خانمها گن می که نیست این مگه............  نیست

 یه با زدن حرف مشغول نیما دیدم............. کردم اخم پراز رو صورتم.....داد زورم -

 .... دوستند باهم که این مثل..... هست آقای

 سیـ به دست طرفش روکردم...... حرفشون توی پریدم بدم حرصش خواستم می -

 ؟........ بشینم کجا باید دقیقا من گفتم ـنه

 .... انداختم پارازیت بحثشون وسط که این باشه خورد انگارحرص -

 ............. کرد نگاه بااخم

 ....... بیایم تامن بشین داری دوست هرجاکه:نیما -

 ............. شد من زدخیره می حرف باهاش داشت که آقای اون که گفت باحرص اینو

 باشید راحت نکنید تعارف هست نیما آقا به متعلق جا این وگفت-

 بداخالق نیما این به راچه آقا اون کردم تعجب که...... گفت لطافت بامهربونی این -

.... 
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 ........ جان ساشا مرسی:نیما-

 شمارا چرامن گفت.... هردومون به روکرد هست ساشا اسمش فهمیدم تازه که آقا اون

 .... بریدبشنید.... باهمرات جان نیما داشتم نگهه سرپا

 اهر دنبالش اردک جوجه مثل من... بیا دنبالم گفت من به روکرد گفت ای باشه نیما -

 ..... افتادم

 ....بود جوردنج یه بود باصفا باحال خیلی........... بالش طبقه رفتیم -

 . پیشمون امد.... ساشا ثانیه چند بعد صندلی روی نشستم -

 .... منورکردی جا این..... ورایی ازاین کیان مهندس امدی خوش:ساشا-

 ........ رم می شم پامی............ چیزهاراندارم این شوخی حوصله ساشا کن بس:نیما-

 .... نمیاد تو به کردن محبت اصال دونی می گفتم چی بداخالق وای:ساشا

 ........شما داری مشکلی نیامده اره:نیما -

 قطف نگفت چیزی بدبختش دوست داره سرناسازگاری همه با که این مثل نیما این -

 طور این شد عصبانی کرد می شوخی داشت

 خواهی می..... اخالق این با میکنن تحملت چطور تو خانواده دونم نمی من:ساشا-

 ........ بخوری آدمو

 اراشم که باره اولین من البته....... خانم گم نمی درست گفت من کردطرف بعدروش -

 .... بینم می

 ؟.......را خانم کنی نمی معرفی نیما -

 ...طرفشو روکرد ساشا دست از بود شده کالفه انگار نیما -

 ؟......... داری مشکلی کنم نمی معرفی نه: نیما-
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 ... بیرون امدین این اخالق با شماچطور خانم............. بداخالق وای: ساشا -

 اون مخصوصا.........  پرفکته اصال............. چیزی همه اخالقش این غیر به البته -

 آبیش چشمهای

 .... زدم تصنعی لبخند ویه............ بگم نداشتم چیزی -

 ........... کنم بیرونت زور به خودم یا بری شی پامی ساشا:نیما

 کنه رحم بهتون خدا گفت نزدیکم امدن............... تسلیم اخمو آقا باشه:ساشا -

 اساش گفت.......... باعصبانیت نیما موقعه همون..... سگیه خیلی اخالقش امروزاین

....... 

 ............. میاد خوشم شوخ آدم از خودم من بود جالبی ادم نظرم به-

 خودشونه طراحی جا این گفته بهتون... مهندس جناب.... خانم راستی:ساشا -

 ؟...........

 ....... خوبه چیش همه اخالقش غیر به گفتم -

 این داشت جورایی یه چون........ حرفش از بزنم شدلبخند باعث گفت بامزه خیلی -

 .......میکداد حرص بداخالق نیما

 یم جدا سرموازتنم نیماتون آقا این که االن............ کارم دنبال برم من خوب:ساشا -

 ورا نای از بیارین تشریف خانم.. امدین خوش......... کنه

 ........ هست خوتون به متعلق جا این

 ...... دادم جوابش در مرسی -

 کردن رفتار...... جاکنه بقیه تودل راحت خودشو تونه می که نظرم بودبه مزه با ادم -

 ............ بلده خوب معلومه باخانمهارا
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  ؟........امد خوشت ازش که این مثل:نیما-

 حرفیه چه این.... گفتم طرفش کردم رو...  کنه می چراهمچین این خدایا وای-

 .... زدین بود حرفی چه این اصالً..... درمیاری حرف چراازخودت.....

 یم برخورد عصبانیت با باهاش داشته توقع نکنه................ بودن شما دوست این-

 ........ کردم

 ؟......دادی می تحویلش که...... بودن چی کشت پسر لبخندهای این پس:نیما -

 دیوار.... به بکوبم سرمو دستش از خواست می دلم یعنی:نیلوفر -

 خیلی ؟واقعا....... کنید می قضاوت دیگران مورد در زود قدر این همیشه شما:نیلوفر

 های شوخی درجواب فقط بودم کرده چکار من مگه حرفش این از بودم شده عصبانی

 .........بودم زده لبخند اون

 مبرخوردباش خوش دارم دوست کنیم می صحبت بادیگران وقتی همیشه من بعدشم -

.... 

 ....کنید دخالت من شخصی مسایل توی ندارین حق وشما -

 ؟.....دی می تحویلشون لبخند هی میایی عشوه مردا همه برای توهمیشه پس:نیما

 ..... رمب بشم بلند خواستم می......... کنم تحملش تونستم نمی دیگه واقعا:نیلوفر-

 ....بودم حرصی خیلی منم..... بری تونی می گفتم من..... لحظهگفتم همون که

 .... نخواست اجازه شما از کسی گفتم

 ....نیومده باال سگم روی اون تا بیابشین:نیما

 تم؟گف..... میام عشوه من که زدی من به حرف این حقی چه با اصال خوام نمی:نیلوفر -

 مربوطه خودم به اصالً کردم عادت
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 ...دی می گیری من به راه به هرراه شماچه به اصالً -

 ذکردادمت بهت فقط.... نگفتم چیزبدی که ؟من... شدی عصبانی خیلی االن یعنی:نیما -

.... 

 . باشی اینطوری نیاید هستی من با هروقت که

 ...... جناب باشم چطوری دقیقا نباید دونم نمی ومن:نیلوفر-

 ..... چقدرحرصیم بفهمه که کشیدم حرص از جنابو

 ... دارم حرف باهات بشین بیا بخوری حرص قدر این خواد نمی حاال:نیما -

 ....امد گارسون موقع همون که بدم جوابشو خواستم می -

 .....موند ناتمام حرفم -

 مهندس آقای سالم: گارسون-

 .......... قهر حالت با نشستم صندلی روی رفتم من

 ؟ خوبی.... ساسان سالم:نیما -

 دلمون پیداشدین ؟کم.... چطورین شما نیستم بد مهندس آقای مرسی.... ساسان

 ...........بود شده تنگ براتون

 ؟.... آخه شه می تنگی دلت باعث اخمو این کجای زدم پوزخند دلم توی -

 .....پرسید احوالمو..... گرد سالم بهم...من طرف کرد روش... ساسان موقع همون

 اشم....... مرسی گفتم.. زدم بزرگ لبخند یه.....  بیارم در نیما این حرص خواستم -

 ؟...خوبید

 ... کشید می ونشون خط برام باچشماش که..... بود امده در حرصش انگار نیما -

 ساسان طرف کرد روش نیما.......ترشه حرصی که بخیالی به زدم خودمون منم -
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 میاری؟ ای قهوه ویه بزرگ بستنی یه................  نیما-

 ؟.. بخوریید بستنی شدید سرمایی این خواهیدتوی می مهندس آقای وا: ساسان -

 ... داری مشکلی:نیما-

 ....میارم براتون االن چشم آخه..... نه:ساسان

 صورتم نزدیک اورد صورتشو..... شد خم میز روی نیما....رفت ساسان که موقع همون

 ...خورد می صورتم به عصبانیش نفسهای نزدیک قدر این.....

 هیچ من دونی ؟می...  اره..... بیاری در منو حرص کنی لج بامن خوای می حاال:نیما-

 . نمیذارم پاسخ بدون تالفی

 باخودش ؟کالاین......بودم چکارکرده من مگه..... ترسیدم لحظه یه:نیلوفر -

 ................ داره خوددرگیری

 ؟...... بیاری در من لج کارت بااین خواستی می:نیما- 

 روی زد محکم دستشو لحظه همون که........ بدم جواب االن چراباید من:نیلوفر - 

 .....میز

 .....تر عقب رفتم...  ترس از که 

 یمیتراگیرم به چقدر نیست معلوم........  حساسه چقدر کنه می همچین چرا این خدایا 

 .... بودنش تیحساسیتوغیر این با داده

 نبود بندحجاب توقید زیاد.....بود راحتی میتراآدم چون - 

 انیم شد باعث.... شد پیداش بود ساسان اسمش که گارسونه اون لحظه همون که - 

 .. بشینه سرجاش بره

 ..... بده نشون بد اخالق این نمیخواد معلومه - 
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 .......... رفت گفت جانی ونوش.....میز روی راگذاشت نیما آقا سفارشاهای ساسان 

 دهگن بستی این باید بیچاره ومن........... نموند ومیل رابرداشت قهورا نیمافنچان - 

 ؟.. رابخورم

 سرما سرد هوای این توی بخورم اینو.... ترسم می کرد دردمی گلوم کم یه امروز 

 ات کشه می طول خیلی..... بخورم که سرما.... بدمریضم جورایی یه من چون..... بخورم

 .... بشم خوب خوب

 منظوری من گفتم... طرفشو روکردم بره بین از عصبانیتش جور یه خواستم می - 

 .. نداشتم

 می آب...... بخور بستنیتو حاال... را دیگران تالفی کنم جبران بلدم خوب گفتم: نیما - 

 .. شه

 .. کنه می تالفی داره ها بچه مثل چطور نگاه..... بشناسه اینو تونه نمی آدم واقعا - 

 .بخورم سرما ترسم می کنه می درد گلوم سرده هوا آخه گفتم بهش- 

 حرف بامن خواد بودمی نگفته این مگه اصالً..... ازدستش بود امده در حرصم واقعاً 

 ؟.... گه نمی چیزی چرا پس بزنه

 چرا ؟خوب........... دارید حرف بامن نگفتید مگه گفتم طرفشو روکردم خاطر این به 

 ..... بخورم بستنی من که خودداری بی اصرار ؟فقط.....گید نمی چیزی

 .... بستنیتو بخور..... نکن عجله رسم می حرف به:نیما- 

 .. رفتاراش بااین میز همین روی بکوبم سرش داشم دوست یعنی 

...  خوردنش به کردم شروع..... داشتم دوست زیاد بستنی خودم..... نداشتم چاره - 

 مک وسط این اینو فقط حاال... گرفت می درد کم کم داشت دلم.....سردبود خیلی واقعاً

 ... واال... داشتم
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 .. بخورم خواستم نمی دیگه.... خوردم که ازش کم یه 

 .امانداره...بخوری تهش تا باید... ازش نخوردی هنوز چیزی توکه بخور:نیما 

 راحت نفس یه شد تموم وقتی.... بخورمش آخرظرف تا مجبورشدم بدبختم من - 

 زیادبوداین چقدر.... کشیدم

 ؟.گی ینم چراکارتو پس.... گفتم بهش عصبانیت با..... شدت به بود گرفته درد گلوم- 

 گفت بهم خبیثانه لبخند با اون 

 ... شاپ کافی بریم باهم امدم بود همین کارم:نیما 

 کاری تا برم ؟بهتر.... چکارکنم باید.. عصبانیت از دونستم نمی لحظه اون یعنی 

 . ندادم دستش

 ستنی خوب حالم خونه میکرم دیگه من پس......  واقعا گفتم...باال بردم صدامو کم به 

..... 

 ؟.. بری تونی می گفتم من....... کجا: نیما 

 ؟.. وقت اون... چرا:نیلوفر 

 ..بری تونی می گفتم هروقت چون: نیما 

 من....... یدبمون اینجا صبح تا شمابخواید شاید گفتم بهش بود گرفته حرصم:نیلوفر - 

 بگیری جلومو تونی نمی وقت اون برم خوام می

 ......دکتر خانم ترسیدم بابا نه:نیما 

 ..... بلندشدآمددنبالم اونم دیدم که...... رفتم افتادم راه نکردم اعتنایی-

 ....بیایم ماهم کن صبر بری خواهی می کجا قدرباعجله دکتراین خانم:نیما-

 .....پایین طبقه رفتم کردم ش نثار بابا برو یه -
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 ...... میام االن من... دروایستا دم:نیما -

 ؟.....بدم گوش حرفهااین به باید چرا من اصال -

 م؟چکارکن..... دیرکرد قدر چرااین...... بودم منتظر شاپ کافی جلوی ـنه سیـ به دست

 ؟......نرم یا برم

 ....نرو نه:نیما

 ؟... بازم کردم فکرمی بلند بلند داشتم کجافهمیدنکنه از این وای:نیلوفر

 ....بزنیم قدم پارکه این توی بریم خوبه خیلی هوا:نیما -

 ...... ترسم می ازش دارم کم کم شده همچین چراامروز این

 نبری تنها لطفا..... کنه می درد گلوم من.... سرده خیلی خوبه خیلی کجاهوا:نیلوفر

 ....بزنید قدم خودتون

 .....خیلیه نذارم بیابون سربه این دست آخراز من-

 ..... بریم گفتم:نیما-

 از دستمو زود...........برد خودش دنبال منو..... کشید دستمو که شد چی دونم نمی که -

 ..... بیرون کشیدم زیردستش

 ..........کرد می نگاه داشت عصبانیت با ایستاد موقع همون

 منو دسته کی بااجازه شما......  گفتم بهش طرفشو روکردم شدم عصبانی خیلی

 باهاتون امد بار چند که حاال هستم دختری جور چه من کنی فکرمی..؟.. گرفتین

 .....رفتارکنید بامن خواست دلتون جور هر تونید نمی...بیرون

 ....کرد پوزخندنگاهم با اونم -

 ..... دیگه محرمه دکتر خوب... نیستید دکتر شما مگه دوما...... خودم بااجازه والا:نیما
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 آدم یه نه..... مریضاش با البته محرمه اره..طرفشوگفتم روکردم شدم حرصی خیلی -

 ...........سالم

 .............. شه می حل دیگه االن.... شما مامریض..... خانم باشه: نیما-

 ....نبودم دکترشما وقت هیچ... هستیدمن سالم آدم که شما خیر نه:نیلوفر

 ......... چشم:نیما

 .... شنیدم چشم یه ازاین ما عجبی.....  گفت حرص با خیلی اینو

 ؟.... بریم شیم ماشین سوار بریم.. بگین نمونده دیگه چیزی که االن:نیما-

 .... خونه برم باید.... نیست خوب حالم گفتم که من بریم کجا:نیلوفر -

 االن...خونه برم گه می ساعت هر ها بچه این مثل من با نکن جربحث قدر این:نیما

 .....خورم می سرما

 من...باشی داشته نبایدم که........ نداری کاری بچه بااین دیگه اگه..... بچه من اره-

 ...... برم

 سوارشو برو گم ؟می...... کنی نمی گوش حرف خوب بچه یه مثل توچرادرست:نیما-

 .. چشم بگو............

 وتااین...... وایستم جا این صبح باید تا با کنم چرابحث این با بخوام اگه خدا ای -

 .. بشه"عمرا اونم که............ کنم قانع تونستم شاید

 ......دنبالش رفتم افتادم راه نگفتم چیزی خاطر این به -

 .... آدمه این مال.. ماشین این حیف................. ـلقم حـ تو ماشینش اوه -

 نماشی بدون آمد رفت هی سخت آخه............. بخره ماشین برام بگم بابا به بشه یادم

...... 
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 کجا خوای می نگفتی...............گفتم طرفشو روکردم....... ماشین توی نشستم-

 ؟......بری

 شده خیره چطور...... شدن می..... ازاونجارد.... دخترداشتن تا چند لحظه همون که

 ....نیما آقا به البته........... ما به بودن

 ....خورد بهم حالم اه.... شدن مبهوتش مات چطور نگاه

 و خوشگل واقعا...........بگیری فاکتور گندشو اخالق اون اگه نگذریم حق از ولی -

 بوده مردش کشته اینقدر میترا بودکه خاطر این به.... خوشتیپه

 ....کنم تحملش تونم نمی اصال خاطر این به....مهمه خیلی اخالق من برای اما

 ..........زد نمی حرف.. اصال مسیر توی چقدرساکته عجبیه-

 ............ داری جانگه همین میشه..... گفتم طرفشو روکردم -

 ؟...........چرا وقت اون: نیما -

 ؟.....داره مشکلی.......... خونه برم سالمتی نا خوام می چرانداره:نیلوفر

 .... گفت شیطنت با اینو..........جایی یه بیایی من همراه باید توی.............. اره:نیما

 ؟.... خوادمنوکجاببره می یعنی ترسیدم یکم

 جوابی پرسیدم ازش هی... مردم می داشتم استرس از منم نگفت چیزی اصال توراه 

 ... گفتم... بهش آخرسرباعصبانیت که...داد نمی

 ....سرکارم برم باید شم پیاده خوام می داره نگه جا همین 

 ....دکتر خانم شه نمی گفتم:نیما- 

 ........... بده حرص منو که کرد می تلفظ ی طور دکتررایه خانم عمد به - 
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 بره میدخواد یعنی... کردم تعجب.... داشت نگه شهربازی یه جلوی دیدم که - 

 ؟ ومغرورش جدی شخصیت این با با اونم شهربازی

 ناو... شهربازی رم می که نگو چی برای جا این... گفتم بهش جورنمیاد عقل با اصال 

 ؟....سرد هوای این توی

 ..........کنیم تفریحی یکم امدیم خوبی این به جای:نیما - 

 هوایی توی اونم بازی.... نیست خوب حالم من درثانیه دارم.... حالشو حس نه من 

 ؟...سرد

 ....شهربازی بروداخل شو پیاده....... زنی می نق توچراهمش:نیما - 

 .......شناسم نمی اینو اصال من واقعا.... ........ افتادم راه دنبالش اجبار به منم 

 ؟اصال..... چیه رفتاراش این دلیل دونم نمی....... شه می عوض شخصیتش هردفعه 

 ..... نه که یا میتراخبردارم از گیرندادکه بهم روزام

 .......... زدم می حرف خودم با داشتم 

 .... پیشم بیا ؟زود... موندی چراعقب... کجایی خانم:نیما 

 ... دونه خدامی..... داره ای نقشه چه نیست معلوم - 

 ..... فروشی بلیط باجه کنار رفت دیدم- 

 .... نزدیکش رفتم 

 ؟.... داری دوست... گرفتم هوایی ترن بلیط:نیما 

 یم میتراودوستامون با که هم همیشه...ترسیدم می ازش واقعا نداشتم دوست نه - 

 ....شدم می فلک چرخ سوار فقط... شدم سوارنمی من اومدیم

 ... سوارشو خودت ندارم دوست من نه:نیلوفر- 
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 ....بیاسوارشو نیار در بازی مسخره ؟دکتر.. خانم ترسی می نکنه:نیما - 

 ؟.... گی می چی ترسم می ازش اصال...... ندارم دوست نیست بازی مسخره 

 رنت همین به شهربازی مزه اصالتمام... ریزه می ترست کنی امتحان بارکه یه:نیما - 

 ....هوایشه

 .....کرد سوار بزور منو دستموکشیده دوباره که - 

 رو از این مگه نگیر دستمو گم می بهش من هی پرور پسره... نیست بشو آدم این- 

 ..... بست ـربندموبرام کمـ خودشم......... ره می

 بچسبم بهش خواستم نمی.. شدم معذب... بودم نزدیک قدربهش این که این از 

 کی بود کم سرعتش اولش کرد حرکت ترن موقع همون که گرفتم فاصله ازش یکم...

 به..... بازوش به چسبیدم ترس از شد چی دفعه یک دونستم نمی.....تندشد دفعه

 ببخشیدی.... کردم ول بازوشو ؟زود... گرفتم.. اینو بازوی من چرای وای امدم خودم

 ... گفتم بهش

 .... خوای می معذرت که نشده که چیزی... کنم می خواهش:نیما - 

 ؟... کنه می فکر چه من درمورد... ببینه بااین کسی منو اگه- 

 ... داشتم حسو این خوردم می سرما داشتم چون شایدم..سردبود خیلی هوا- 

 مچاله خودم توی وترس سرما از بدبخت من.... نشسته ریلکس با آقا دیدم که - 

 ... بودم شده

 ؟... خوبه:نیما - 

 ؟ خوبه چی - 

 .... گم می هوایی ترن معلومه خوب:نیما 
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 ؟.... مگه.... باشه خوب من حاله مهمه براش اصال این خیالم خوش چه - 

 .......بودن امده تفریح برای که وپسرن دختر...بودن سوارشده که ها اون همه- 

 میاد بدمون ازهم هردومون... کردم خودمون به نگاهم یه... کردم نگاه ها اون به 

 ...ومتنفریم

 ؟... کجارفته عوضیت دوست اون دکتر خانم بگو خوب:نیما- 

 ازش من خورم می قسم... بگم بارباید چند....کرد شروع دوباره این خدایا وای 

 ...خبرندارم

 ...... نکن خرد منو اعصاب... کنم نمی باور گم می منم:نیما - 

 .....بردار سرمن از دست خواهشا 

 شنهت خونم به که ادم این کنار هوایی ترن توی من..دارم وضعی چه.. بود گرفته گریم 

 ..سرد هوای این توی

 .... نکن گریه:نیما - 

 .. ره می گیچ سرم نیست خوب حالم - 

 ... بودی خوب االن توکه نگیر بهونه الکی:نیما - 

 سرم شدم پیاده.....  داشت نگه هوایی ترن موقعه همون که..نفهمه زبون این چقدر - 

 .... رفت می گیج داشت

 ...کرد نمی توجه آقا اصال 

 .. بشیم فلک چرخ سوار االن بریم خوب:نیما - 

 ..... ره می گیچ سرم نیست خوب حالم شم سوارنمی من نه- 

 ؟... نه مگه.... زمین از ارتفاعش اون مخصوصا ده می مزه خیلی "اتفاقا:نیما - 
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 که باریه سومین این... شدم می کفری داشتم دیگه......دستموکشید دوباره- 

 دستموبگیره هی ده می اجازه خودش به چطور اصال... گیره می امروزدستمو

 ....... بتوپم بهش باز خواستم می... کشیدم دستش دستمواز- 

 ..... من به نه.. نیما به البته کرد می نگاهم داشت دختر یه موقع همون که - 

 نامزدیاچیزی... دونم نمی ـرش پسـ دوست این با حالش به خوش گه می حتما - 

 ....دیگر

 ....برد فلک چرخ جلوی تا منو - 

 دمدادز عصبانیت با...... رفتم می حال از داشتم..بود دردگرفته خیلی واقعا سرم ولی 

 ....شم نمی سوار من گفتم

 بدبختو..من بود هرصورت به... کنی می لج ها بچه این مثل زنی می چراداد:نیام- 

 ..سواربشم..کرد مجبور

 ....زد می برام داشت ام خبیثانه لبخند یه.. بود نشسته روبروم فلک چرخ توی - 

 ؟.. داریم.... ارتفاع زمین از چقدر دونی می.. نیما - 

 ... ترسیدم ازش لحظه یه دادم... قورت را دهانم آب ازترس- 

 ... بشم راحت منم وایسته فلک چرخ تر تر سریع هرچی که... کردم می وخداخدا 

 ... وایستم پا سر تونستم نمی واقعا..داشت نگه... چنددور از بعد که - 

 سریع یکی کردم حس ولی... رفتم حال از جا همون که شود چی دونم نمی که- 

 ....ـلش بغـ توی...  گرفتم

 .... شنیدم می صداداشتم کم یه- 

 .....زد می حرف کنارگوشم انگارداشت...بود خانم یه صدای 
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 .. پایین افتاده فشارش فقط نشده چیزی... نکنید نگران قدرخودتون این آقا- 

 اسم.. گفت می قشنگ هم چقدر... کوچیکم اسم به کرد می نفرصدام یه هی - 

 ...نیمابود صدای کردم توجه که یکم.....را

 ؟... نمیده جواب زنم می صداش چراهرچی پس:نیما -

 ... نشده چیزی خانمتون.... ترسیده...فکرکنم فقط - 

 گفت چی االن خانمه این... بود شده انگاربهتر حالم دیگه" کال موقع..همون- 

 ؟.... خانمتون..

 لبخند یه بود پایش روی من سرم که دیدم را خانمی... شدم بیدار لحظه همون که- 

 ؟... خانمی خوبی. گفت.. زد برام مهربون

 ..گلم بودین شده بیهوش شما گفت ؟که...بود شده چم من.. مرسی 

 رهب گفتم بهش.... ترسیده... بود نگرانت خیلی.. نباش نگران.... میاد شوهرت االن 

 ... بخوری.. بگیره آبمیوه برات

 ویجل..نگفتم چیزی ولی...درمیاد جور عقل به ؟اصال.. شده من نگران... نیما شد چی 

 دکترم من که گفت خانمه...مهربون خانم این

 ؟.معزیز... نشی فلک چرخ.. ترن سوار که پریودی بودی نگفته شوهرت چرابه که این 

 ... باشه دکترراشنیده خانم صدای انگارم... امد نیما آقا بله... موقع همون که- 

 ...اعصبانیت با کردطرفم روی 

 ؟..... چرانگفتی بودی زنانه مسایل چی:نیما- 

 .... زمین توی برم.... شدم می آب داشتم ازخجالت 

 ...دکتر خانم مرسی:نیما - 
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 .. کنم می خواهش:دکتر خانم 

 دهز خجالت.... عزیزم خوبه فشارت برای بخور آبمیوه این بیا گفت طرفم کرد بعدرو 

 .....تشکرکردم.....

 ... کردرفت خداحافظی.. باش خودت مواظب که گفت بازم.. رفت می موقعی - 

 ....... کنم نگاهش تونم ؟نمی.. خجالت از نیما..؟ این با چکارکنم من حاال 

 .... کاره طلب خداازمن ؟همیشه..... چکارکنم این با حاال..... کشیدم می خجالت خیلی

 ؟..... پریودی بودی نگفته چرابهم ؟گفتم..... دی نمی چراجواب:نیما -

 دونم نمی الزم.. گفتم طرفشوبهش ؟روکردم.... بگم بهش چی دونستم نمی -

 .. بگم شخصیمو چیزهای

. .میگم الکی کردی فکرمی سوارکردی زورمنو به هی.. شم نمی سوار گفتم که من

 ..میارم در بهونه

 ..دکتر خانم... بشه بهتر حالت رابخور آبمیوه این حاال:...نیما -

 منو کردن مسخره کرد شروع باز این

 ...ندارم میل خوبه حالم -

 ....ندارم تورا با زدن سرکله حوصله حال من... بخورش گفتم:نیما

 ...بزنم حرف این با دارم دوست خیلی من انگار گه می طور یه حاال

 ؟..بزارم دلم کجایی این وای..... تشکرکردم ازش... گرفتم.. دستش از آبمیوه

 . هم توی.. رفت کم یه ام قیافه..... گرفت دردمی کم کم داشت دلم

 ؟... شده چیزی:نیما

 ..بریم اینجا از فقط........نیست چیزی نه گفتم بهش.....بگم شدبهش نمی م رو
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 .... سراغم امد سرگیچه یکم بازم.. شدم بلند

 ؟... کنم کمکت خوای می: نیما

 .. منوکشته نگرانیت این بابا نه...... شم می خوب وایستم یکم.... مرسی نه

 ... شدیم ماشین سوار رفتیم بود بدبختی هر به

 این امروز چرا دونم نمی..زیادنبود دلم درد همیشه "کال.... سراغم امد درد دل بازم-

 ؟...شدم طور

 موقع نداره عادت... فکرکنم... گفت نمی نیماچیزی... بودم نشسته ماشین توی -

 ... بزنه حرف زیاد رانندگی

 ... گفتم آخ یه.... گرفت درد دلم خیلی لحظه یه

 تچ گی نمی ؟چرا..... شده چی گفت نگرانی حالت با طرفم... برگردوند سرش نیما که

 ؟..... شده

 ردد دلم که.. گفتم بهش.. پرسید که بس از ش آخر که.. نه یا بگم بهش بودم دل دو

 .. کنه می

 قرصی برات.. داشتم می نگه داروخانه یه جلوی ؟که.. گی نمی چیزی چرا پس:نیما

 .. میگرفتم چیزی

 .. کنه دعوا منو داره دوست همش "کال این

 .. شمارا بندازم زحمت توی خواستم نمی... گفتم بهش حرص با

 .. مهربون چقدر بابا نه:نیما

 ...کنم تحملش تونم نمی دیگه واقعا

 .. طرفم روکرد... نگهداشت داروخانه یه نزدیک که
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 ؟.... برات بگیرم چی:نیما

 ... خوبه.. ژلفون

 ؟..خوای نمی ای دیگه چیزی دیگه باشه:نیما -

 ... مرسی نه

 ذاشتستیکوگ پال.. امد...بود دستش پالستیک یک برگشت دقیقه چند از بعد رفت -

 ... پام روی

 بود خریده بودم گفته که قرص همون برام کردم بازش

 ..... بود پایین سرم -

 داد تکون سرشو.. نگفت چیزی..اونم تشکرکردم ش از لب زیر

 از دبع.... شد پیاده...  بگه چیزی من به که بدونی داشت نگه سوپرمارکت یه جلوی -

 ... داددستم معدنی آب دوتا حاوی ستیک پال برگشت دقیقه چند

 ...کن باز من برای هم یکی اون... نشده تر بد دلت بخورتا بگیرقرصتو:نیما

 حالت توی اونم.. دستش دادم کردم باز اونو معدنی درآب اول.. خواد می نوکرم -

 .. خوردش کردن راننده

 شدم بهتر یکم دقیقه چند بعد...... خوردم قرص با همراه خودم مال

 ..رفتم خواب دفعه یک که شود چم دونم نمی

 نگه امون خونه جلوی دیدم که. کردم باز چشمامو.. ایستاد ماشین که کردم حس

 ؟..بیمارستان برم باید من داشتی نگه جا این چرا گفتم بهش...  داشته

 کن استراحت خوب خونه برو چکار بیمارستان بری خوای می حالت بااین:نیما

 .. برم باید دارم شیفت من
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 .. خونه ری می... گفتم که هم من:نیما

 .... گلوم هم..کرد می درد دلم واقعا... این خداازدست ای

 خداحافظ رفتم من...... زورگو آقای باشه

 .. دخترخوب آفرین:نیما

 .. رفت زد بوق برام. اونم..شدم پیاده دراره حرص چقدراین

 .....کشیده کجا به کارم ببین خدایا این

 می نگاه تلویزیون داشتن سالن توی وبابا مامان.... خونه داخل رفتم انداختم کلید-

 .. کردم سالمی بهشون.... کردن

 ....رادادن سالم جواب بالبخند هردوشون که

 ؟... افتاده اتفاقی... نداشتی شیفت امشب مگه دخترم:مامان

 .. کنم استراحت خونه امدم خاطر این به..نبود زیادخوب حالم یکم جان مامان نه

 امش.... کن استراحت عزیزم برو.. کاره تراز مهم سالمتی همیشه.. کردی کارخوبی:بابا

 ؟ خوردی

 ....ندارم میل مرسی

 ؟... مامان خوبه حالت.... نداری رو به انگاررنگ:نیلوفر:مامان

 .... اتاقم برم اجازتون با....... عزیزم خوبم

 .. شدم اتاقم راهی بخیرگفتم شب بهشون -

 !بازم گرفت درد دوباره دلم چرا وای... ـتم تخـ روی نشستم

 کشیدم دراز ـت تخـ روی... کردم عوض لباسم
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 کاشکی ولی.... شناخت شه نمی نیمارا این واقعا.............. کشیدم خجالت هم بازم

 .... داشت برمی سرم از دست

 .... خوابیدم دردم وگلو درد دل این با.... نیما اقا لطف به بودم خسته -

 بود گرفته صدام..... کنه می درد خیلی گلوم کردم حس..... شدم بیدار که صبح

 ..!داشتم تب انگار.....

 .. بیام تونم نمی امروز که بگم بهش. شبنم به بزنم زنگ یه.... گرفتم تصمیم

 ..گفتم بهش زدم زنگ

 خدایا وای.... شمارش به کردم نگاه. خورد زنگ دستم توی موبایلم لحظه همون که

 ....داره برنمی بدبخت سرمن از دست صبحی اول این

 سالم-

 ؟... بیمارستان یا ای خونه: نیما

 .... نیست بلد کردن بشرانگارسالم واین

 ؟...چرا:نیلوفر

 ....بدونم خوام چرامی چه: نیما

 ! داره ربطی این به مگهً اصال

 ... بیمارستان نرفتم نبود زیادخوب حالم ام خونه گفتم بهش حرص با

 ؟.. رفته کجا دوستت اون بگو پس ندارم وقت من دونی می...... خوبه:نیما -

 هک هست سوالی چه صبح اول ؟این... ده می شخصیت تغییر اینقدر چرا خدایااین وای

 ...! پرسه می

 ..... کنی چراباورنمی.... دونم نمی گفتم بگم چندبار:نیلوفر
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 تابچرخم بچرخ خواستی خودت پس باشه:نیما

 هب نه بود شده مهربون اینقدر که دیشبش به نه.؟... چکارکنم کردحاالمن.... وقطع

 ..... نیست بردار دست که این مثل.........االن

 لحظهدر همون که.....کرد می درد خیلی گلوم ولی....بود شده بهتر انگار م درد دل-

 ... گفتم بفرمایید...شده زده اتاق

 ....آمد می در چاه ته از صدام انگار ولی

 ؟.... شده چیزی عزیزم:مامان

 ....... جونم مامان هیچی

 که گفتی..... طوریته یه زدم حدس دیشب از... گرفتت صدای این با معلومه:مامان

 .نشدم مزاحمت منم. کنی استراحت خوای می ای خسته

 اربید که االن ولی...کرد می درد یکم اره..مراحمین شما..جونم مامان حرفیه چه این نه

 گذاشت پیشانیم روی دستی مامان... زیادگرفته صدام شدم

 دونی می توکه.؟... عزیزم نبودی خودت مواظب چرا.......! داری تب چقدر نگاه او:مامان

 .. کشه می طول چقدر..... بخوری سرما اگه

 ... نفهمه آدم یه تقصیر بود من دست مگه گفتم دل توی

 .... میکنی استراحت خوب خونه مونی می.....بیمارستان بری خواد نمی امروز:مامان

 ... ردکنه مرخصی برام که شبنم به زدم زنگ اره: نیلوفر

 ... خوبه برات. کنه درست سوپ برات بگم خانم کبری به برم من.. عزیزم خوبه

 ... داریم جلسه برم باید..... باشم خونه تونم نمی... گلم بخشید:مامان
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 شما...نیستم تنها هست که.. خانم کبری.. نیست بد زیاد حالم که من.. جونم مامان نه

 ...برسین کارتون به برید

 به.. ات قرص.. خوردن به کنی می شروع االن همین دیگه نکنم سفارش پس:مامان

 ... بیاره برات جا صبحانتوهمین گم می خانم کبری

 ..مامان چشم

 ..من برم گلم مامان این قربون

 خدانکنه

 دخترم برم دیگه من پس-

 خداحافظ نباشید نگران جون مامان باشه-

 با.. خانم لحظهکبری همون که زدم.صورتم دست به آبی بیرون امدم خواب ـت ازتخـ

 ...تو پرامد سینی

 .. کردم خانم کبری به سالمی

 ...!گرفته صدات چقدر...مادر خدابدنده:خانم کبری

 ..خوردم سرما یکم فقط..خانم کبری نیست چیزی

 .....درنمیادمادر اصال صدات: خانم کبری

 ...بخور زود هم قرصاتو... بخور گرم شیر این اولم بخور صبحونتو زود بیا

 .... نشده بدتر گلوت تا... کنم آماده مزه خوش سوپ برات برم تامن

 .. خانم کبری چشم

 نفره هی تقصیر... بخورم سرما که بود منو دسته که انگار کنن می دعوا منو همش اینها
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 خوردن صبحانه اهل زیاد من کالً ولی شدم.. خوردن مشغول صندلی روی نشستم

 ..... نبودم

 ....کشیدم دراز ـتم تخـ توی رفتم دوباره.... خوردم قرصامو

 زا چراخبری ؟اصالً.. بده گیر بهم بیا همش قرار کی تا نیما بشه چی قرار که این به

 هب اصال چندوقت این خودم ؟چطور... کجارفته نگفته بهم ؟چرامیترا.... نشده میترا

 ....! رفته خبرگذاشته بی که این شاید..نبودم یادش

 شدوست عنوان منوبه اصالً میترا شایدم یا کنه می..منواذیت داره همش هم نیما واین

 ..! نداشته قبول

 . نگفته چیزی خاطر این به..بوده ناراحت دستم از نکنه

 ....... رفتم تولدش هم دفعه این که من بابا نه

 .......امد پیش سوال جور هزار سرم توی

 ................. شدم کالفه واقعا اف

 یا دفعه یک........  برداره سرمن از دست اینم... برسه نیما به ازش خبری کاشکی

 نگرفته دستمو ی مرد هیچ حاال تا...بود گرفته دستمو بار چند که افتادم دیشب

 ..!بود عادی اون برای انگار گرفت می خیال بی راحت دستمو اون چقدر..بود

 ..کرد می گرم دستهامو....!. ـستون زمـ سرمایی اون توی..بود گرم دستاش چقدر

 ذهنم فکرااز این که دادم تکون سرمو...! کردم می فکر بهشون دارم من چیه این وای

 ....بشن دور

 ... فکرنکنم چیزی به بخوابم که بهتر

 ...آمد نمی زیادخوشم سوپ از اصالً اورد.. سوپ برام خانم کبری که.. ظهربود نزدیکها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

86 

 

 ... بخورم قاشق چندتا یه.. شدم مجبور خانم کبری اجبار به

 .. خوبه گلوت ؟برای..مادر خوری نمی چراچیزی نیلوفرجان: خانم کبری

 به چندتاقاشقم این....ندارم دوست سوپ زیاد من دونید می که شما خانم کبری

 ..زورخوردم

 ...دکتر خانم.. بخوری شده که زورم به باید ولی مادر دونم می: خانم کبری

 ... خانم کبری... چشم

 دراتاقم دید وقتی..اتاقش بره خواست می خونه بود انگارامده بابا...  بود باز دراتاقم

 ..وایستاد در جلوی بازه

 .. داخل امد

 ...! بابا شده چیزی ای خونه تو عزیزم نیلوفر:بابا

 ... خولدم سلما یکم بابایی نه..........جونم بابا سالم

 براش کردم لوس خودمون یکم....گفتم ها بچه مثل این

 ...! نشده چیزیت گی بدمی:بابا

 ... نشست کنار ـتم تخـ امدروی بابا

 سوپتونخوردی چرا..قرصاتوخوردی..! داری تب چقدر... نبودی چرامواظب: بابا

 ..ندارم دوست دونید می شماکه جون ؟بابا..بابا

 ..بخور قاشق این کن دهنوباز... نداره معنا.. ندارم دوست مریضی وقتی:بابا

 ..راخوردم ظرفه شدتاآخر موفقم.. بده سوپ بهم زور به خودش خواست می بابا

 شی می زودخوب که.. ایشاهلل.. کنم استراحت خوب.. االن دخترم آفرین:بابا

 ..ـوسید بـ دارم تب ـشونی پیـ... کرد مرتب روم پتوی بابا
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 ..!گیرن می هم شما دفعه یک ـوسیدن چرابـ بابا ای

 .... عزیزم.. سرت فدای:بابا

 . کن استراحت باباخوب برم من

 .. باباجون باشه

 مبگ عاشقشونم یعنی.. دارم دوست پدرومادرم این چقدر ومن....خودش اتاق رفت بابا

 ..بهتره

 .... بود یک تار اتاقم چقدر کردم باز چشمامو... خوابیدم غروب های نزدیک تا

 .... کردم روش را ـتم رتخـ کنا اباژور

 ..!چقدرخوابیدم

 پیش برم گرفتم تصمیم..رفت سرمی داشت حوصلم...... بود هفت نزدیک ساعت

 .وبابا مامان

 خوابیدم خیلی دیگه بسه....بره زودتر الودگیم خواب احساس تا صورتم به زدم اب

 .بره نمی خوابم امشب دیگه....

 میس چندتا.. کردم بهش نگاه یه....شد روش خاموش گوشیم صفحه لحظه همون که

 داشتم هم پیامم چندتا داشتم نیما ازطرف کال

 من گذاشت نیمامگه آقا این.. یعنی بودم کرده سایلنت گوشیم بودکه شده خوب اوف

 ... بخوابم درست

 دادم جواب

 هان؟......زدم زنگ بهت چقدر دونی می دی نمی توچراجواب:نیما

 .. داشتم دلیل حتما دوم.. سالم اول-
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 ..! شده جوری این صدات توچرا:نیما

 ؟........ شده جوری چه

 دونی می خوب دقیقاًاینوتوخودت

 یم خندم که نگو....... خوردی که بستنی خاطر به حتما ؟هان.. بدونم چراباید من:نیما

 !بخوری سرما بستی یه خاطر به که.. ضعیفی تواینقدر یعنی..گیره

 کار درس از منو.. کارت بااین ببین.....  ـستان زمـ توی خورم می سرما زود من اره

 ... انداختی زندگی

 .... هستید مامانی تتیش. لوس اینقدر شما دونستم می کجا از من:نیما -

 .. موهاموبکشم این ازدست دارم دوست یعنی......بود معلوم تلفن پشت شواز پورخند

 کرد قطع.... کن استراحت خوب.. گفت... سریع که...  بدم جوابشو خواستم می

 من به اصال.. خوددرگیری باخودش این..!کرد قطع دفعه کرد همچین این چرا وای

 ..چه

 .....زدن می حرف باهم داشتن که وبابا مامان پیش رفتم-

 .. کردم سالم بهشون

 ....میارم برات کردم داغ که سوپی برات رم می الن!ا...پاشدی نیلوفرچرا:مامان

 ... خوبم...بود سررفته حوصلم....! سوپ بازم مامان وای:نیلوفر

 .. بشین کنارخودم اینجا بیادخترگلم:بابا

 نباشه مراقب.. درست اگراالن. خورده سرما دونی نمی..رضا بشینه چیو چی:مامان

 ......طوره همین تادوهفته..

 ..مامان:نیلوفر
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 وپمس... کنی استراحت بری بابد دخترم کن گوش مامانتو حرف.. نیلوفربابا:بابارضا

 ..برات خوبه

 ... برم خوام نمی..! مامان مثل..شدین که هم شما... بابایی واییی:نیلوفر

 ....گلم شی مریض تو ندارم دوست من..... گه می داره خودت برای مامانت دخترم:بابا

 مخور می اتاقم رم می خودم بده سوپ کاسه باشه گفتم مامان به...... نگفتم چیزی

 ..کرد نمی قبول اول....

 خودش.... خورم نمی ندارم دوست چون من گفت می.....  باشه خودش باید که این

 .. بده بهم شده زورم به تا باشه

 .. خورم می که.... دادم قول

 تمام جوری یه......داره مشکالت همین بودن دونه یه حساسن روم خانوادم کالً

 .... داده بهشون منو خدا چندسال از بعد مخصوصاً.. نفره یک برای ارزوهاشو

 .... آخرخوردم تا را سوپه اتاق توی رفتم-

 .. بخورم سرمارا هفته بایدیه من هرصورت به

 ... نرفتم بیمارستان هفته یه

 ...کرد می حالم رعایت شاید... گیرندادزیاد بهم اصالً.. نیما شکر خدارا

 ... مامانه دیدم که کردم چشماموباز کردم حس پشانیم روی دستی بودم خواب

 کردم بیدارت عزیزم ببخشید:مامان

 ... دیگه شدم بیدارمی باید.... مامان نه

 ... پیشانیم روی گذاشت دستشو دوباره مامان

 ..شی می خوب داری دیگه..... نداری تب خوبه:مامان
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 .. بهترشده هم گلوم.. جونم مامان اره

 .. خوردی وقرصاتونمی سوپت درست ناقال نکنه...... سرماخوردی هفته یه آخرم:مامان

 .. متنفرم خوردگی سرما از من چقدر دونید می که خودتون..دیگه خوردم مامان وای

 ........... گلم کردم شوخی:مامان

 .. رفت.. گفت بهم بخیری شب مامان

 ....شبنمه دیدم برداشتم.. خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 هب دونسته نمی نبوده چندوقت این چون..... بهترشدم که این پرسید حالم از شبنم

 .بیاد..خاطرمالقاتم این

 شده.. تنگ دلشون برام همه گه می که این

 ....! نداره مالقات که خوردی سرما یه گفتم

 ارتچک بگم خدا یود. شده تنگ دلم کارم برای خودتم منم کرد خداحافظی تشکرکردم

 کارات این با نیما نکنه

 براش میترا دیگه.. شکر خدارا حتما..!نیست ازش خبری.. اصال عجبی..کردم تعجب

 ..! دونم نمی نیست مهم

 بیمارستان برم گرفتم تصمیم شده بهتر حالم کردم احساس هفته یک بعداز

 خونه توی بود پوسیده دلم هم سررفته حوصلم....

 ... برگشتم من که شدند خوشحال که این پرسیدن ازحالم همه بیمارستان توی

 بهم چقدر ولی جام این من نیست زیادی مدت وجود این با... کردم شون از تشکری

 دارند لطف

 !دونه نمی را سالمتی قدر مریض تا آدم واقعا.. خوبه خیلی سالمتی واقعا -
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 چرادوباره وقت چند این بعد...... !کردم تعجب زد زنگ بهم نیما بودکه عصر نزدیک

 دادم جواب..!. دونه خدامی افتاده یادمن

 سالم:نیلوفر

 سالم:نیما

 ..!کرد سالم بار یه این عجب چه

 کجایی؟:نیما

 ..بیمارستان:نیلوفر

 بروخونه زود.....! امدی حالت یابااون. شده خوب حالت مگه بیمارستان چی:نیما

 .استراحت

 .. کشته منو نهیش امرو این بابا نه

 ...سرکار امدم خاطر این به.. خوبم که گفتم:نیلوفر

 کاردارم باهات.. دنبالت میام دیگه ساعت چند من خوبه پس:نیما

 ..! چکارکنم حاال..! کارداره بامن بازم این وای نه

 رونبی هوایی نیستم خوب قدر اون. گفتم خاطر این به.. کنم منصرفش خواستم می

 ... بشم بدتر ترسم می سرد

 دکتر خانم خداحافظ.. دنبالت میام.....!  خوبه حالت گفتی االن توهمین:نیما

 ینا نیست معلوم.....دیوار به بکوبم سرمو دارم دوست کنم چکار نیما این دست از من

 باز؟ داره چکارم دفعه

 برهب کجا خوادمنو می دفعه این نیست ؟معلوم..... داره چکارم دفعه این دونستم نمی-

 ؟
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 ..... گرفتم استرسم دوباره

 .... منتظرمه بیرون که گفت زد زنگ بهم ساعت چند از بعد

 مرخصی همه بااین یعنی....... شبنمه دایی مال جا این خوبه...... شدم آماده رفتم

 ... بودم شده اخراج حاال تا من گرفتن

 .. رفتم می داشتم

 ... زنه می صدام ازپشت یکی شنیدم که

 بازم منو اگه...!.بزارم دلم راکجای یکی این حاال وای... دکترآرشام دیدم برگشتم

 چی؟ ببینه بانیما

 ...دادم جوابشو کردمنم.. سالم بهم... منو به رسید

 برین؟ زود که داشتید عجله اگه..... شدم مزاحمتون ببخشید: آرشام

 نه داره آدمو مالحضه قدر این که آرشام این به نه ها این دست از بگم چی یعنی

 ... دارن تشریف پرو اینقدر که.. بااونیما

 ....هردوشون شورن کالًزیادی

 ؟ بامن داشتین کاری....دکتر نه گفتم زدم تصنعی لبخند

 ضمری هفته یک بودم شنیده.. بپرسم حالتون خواستم می... دکتر خانم نه: آرشام-

 .. عیادتتون بیام که نبودم ایران.... ببخشید.... بودین

 .. بزنیم حرفم نباشم مزاحم طوری این که بریم راه

 باشه خوایین می خودتون اگه ولی.... هرجورراحتین نه:نیلوفر-

 خداراشکربهترم االن که....بودم خورده سرما یکم.......... مرسی نبود زیادی چیزی نه

... 
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 هب بوده طوالنی همیشه سرماخوردگیتون شما میاد یادم شکرولی خدارا خوب: آرشام

 ..گفتم خاطر این

 زودخوب حالم بینین می که...داد خوردم به سوپ مامان اینقدر.. دفعه این:نیلوفر

 .........شده

 ......... عزیزین خیلی تون خانواده برای شما..... داشته حق مامانتون معلوم: آرشام

 ..ودب هم درست حدسم که..بیاد همراهم بیمارستان بیرون تا خواد می این که این مثل

 ... برسونمتون بفرمائید دکتر خانم: آرشام

 . شم نمی مزاحمتون رم می خودم مرسی نه

 بفرمائید...مراحمین شما حرفی چه این نه: آرشام

 ...... دیدم نیمارو ماشین...؟. بزارم دلم کجایی اینو حاال

 ... دنبالم.. امدن... نمیشم شما مزاحم دکتر آقا......... بگم راستشو شدم مجبور

 ندیدمشون وقته خیلی.؟. ایشون هستن کجا.. هست باباتون حتما... واقعا: آرشام

 ... کنم عرض سالمی بهشون...

 انگار؟ بردارنیست دست... کنم چکار اینو حاال

 راجبم کسی ندارم دوست نیست نیما من بین یزیچ وقتی ؟اخه.... بگم بهش چی

 .. کنه فکربدی

 ..... کردم حس پهلوهام روی دستی گرمی که فکربودم تو

 مگه....آقا جز نیست کسی بله.....دیدم که سرموبرگردونم.....کردم تعجب خیلی-

 پرروباشه قدر این..تونه می هم دیگه کسی
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 بیشترچـ خودشو برعکس.......رفت می روی از این مگه ولی..زدم دستشوپس زود

 ...شدم عصبانی خیلی..... ـسبوندبهم

 ...کنه می نگاه وواج هاج منو داره دیدم.... چی آرشام العمل عکس... ببینم کردم نگاه

 بریم؟ شده تموم کارت اگه عزیزم:نیما

 .............بدبخت آرشام به بود شده جورخیره یه

 ....گفتنش عزیزم این با.. موهاشوبکنم دونه دونه داشتم دوست یعنی

 صمیمی اینقدر پسری هیچ با... حال به تا منو آخه..کنه می تعجب بدبخت معلوم

 ....ندیده

 دقیقا؟. چکارکنم مالحضه پررویی آدم بااین من واقعاً االن

 ... گوشم نزدیک اورد... سرشو دفعه یک که

 ازش نکنه کردی.....معطل منو که هست چنددقیقه....دکتره جوجه این خاطر به:نیما

 ؟.میاد خوشت

 کردم نگاهش.. عصبانیت با خوردم حرص خیلی

 .....بگه نداشت چیزی یعنی.. نگفت.. چیزی بدبخت آرشام

 ...خداحافظ.. شم نمی مزاحمتون من پس: آرشام

 ....زدم دستشوپس زود شدم عصبانی خیلی.بود.شده گرفته خیلی اش چهره خیلی.

 .... برم افتادم راه.......... بگم نداشتم چیزی

 انتقام من ازم.خواد می این.دونم حاالمی.. فایده بی بااین کردن جروبحث چون

 .. کنه می هارو کار این..  بگیره....

 .بودن درامده اشکامو
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 ...شد کشیده عقب از دستم دفعه یک

 ری؟ می داری پایین انداختی سرتو دفعه چرایک:نیما

 ..کشیدم.. دستش ازتو دستم زور به. نگفتم چیزی

 برنمی سرمن از چرادست............کارات باتوبااین.. ندارم حرفی چون:نیلوفر

 زندگیم توی پیداشده دفعه چرایک...دونم نمی چیزی من بگم زبونی باچه.؟.داری

 ؟..ریزی می هم.... چیزبه همه داری..

 نباشه؟ عاشقت دیگه......دکترت آقا ترسیدی نکنه:نیما

 تمومش جا ؟بیاهمین.. دونم نمی رفتاتو این دلیل من.گی می.. چی خودت برای داری

 ..... گفت می بهت. خواستم می اگه.؟. میترارفته.. باورکنی خوای چرانمی... کن

 ....زندگیموکنم بزارمنم

 فکرکنن؟ چه من راجب دیگران مهمه اصالبرات.. هستی من آبروی فکر به تواصالً

 ؟ نهک فکرمی چی راجبم..یافامیالتو ببینه میتراتورابامن ازدوستای کسی اگه اصال

 مهم اگه که... فکرکنم.. راجبم چی دیگران نیست مهم برام من:نیما

 کنن خواست دلشون هرفکری....اینجانبودم.....بود

 ها خیلی با تونین شمامی چون..........نیست مهم شمامردها برای معلوم اره

 مین که فکرها چه دونه خدامی لحظه اون پسرببینن دختررابا یه کافیه اما.....باشید

 ...کنن

 چطورتعجب دیدی...ندیده راحت پسری هیچ با منو تاحاال همکارم.همین االن

 .....!نگفت کردچیزی

 شناسم می خوب شمادخترها دیگه من..........ومقدسن دخترهاپاک همه دقیقا اره:نیما

 ..شناختم خوب دقیقا االن.. شناختم نمی اگه.
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 دوستش توهم خاطره این به ناراحتی اگه توهم...عاشقه خیلی که معلومه دکتر اون

 یکس اگه..نبود... مهم اصال برات..باش مطمئن یعنی بدی ازدستش خوای نمی..داری

 ....بود دیگه

 قضاوت اینطور من راجب که.. شناسی می اصالمنو تو مگه.. گی می دقیقاًاشتباه:نیلوفر

 ؟...هان.. کنی می

 رادین اون.. مهران چقدربااون.. ره نمی یادم تولد.. همین مثل همتون شمادخترها:نیما

 .... بودی صمیمی عوضی

 بامهرانم اره.......؟ بشناسی رادینوخوب باید توکه.. نیستم صمیمی باکسی من:نیلوفر

 تر باشخصیت نظرم به چون.. زنم می حرف

 میترایه فامیل فرد... ترین باجنبه

 ایهت هستم آدم من... گفتم که من..! شعورندارم که بودم..  من منظورت دقیقاً االن:نیما

 بیارم دستش به باید خواستم چیزی

 میام اگه....کارنیستم بی دکترمنم خانم نه... سراغت بیام کارم بی منم کنی توفکرمی

 ....میتراکجاست بدونم خوام می فقط.... سراغت

 فقط ه شد. مهم چرابرام.. دونی می بعدش خودت نکن طرفداری اینقدرازش وتوهم

 فکرهای خودت نمیخوادپیش الکی پس....... بپرسم ازش سوالی یه خوام می

 ...بیخودکنی

 برم... دیگه من.. زدی حرفاتو باشه:نیلوفر-

 ؟....بری تونی می گفتم کی من:نیما-

 .... نگرفتم اجازه شما از منم

 .. برم افتادم راه
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 ؟.کاردارم باهات من.. کجا:نیما

 ...........ندارم کاری باتوهیچ دقیقاًمن

 ....شو بیاسوارماشین پس جایی یه بریم قراره که گفتم....نکن لج بامن:نیما

 .... نمیام باهات جای هیچ......... نیست خوب حالم گفتم:.نیلوفر

 .....کرد سوار زور به دستموکشیدمنو یکدفعه-

 صندلی سفت ترسیدم خیلی.کرد می.. زیادرانندگی باسرعت کرد قفل درماشین

 چسبیدم

  ازش........... ترسیدم....بود عصبانی خیلی

 .....بودم ترسیده خیلی.. کرد می رانندگی باسرعت خیلی-

 راینقد.. گفتم؟ بهش چی من مگه اصالً تربشه بد که. بگم چیزی یه ترسیدم می

 ؟..افتادم گیراین که کردم گناهی چه من خدامگه ای..!شد عصبانی

 ....کنیم تصادف ترسیدم می زیادبود سرعتش

 ....؟ بری آرمتر یکم شه می.... گفتم بهش.. طرفش روکردم

 ... گفتم بهش چرا شدم پشیمان که.کرد نگاه.. عصبانیت یه با دفعه یه

 ..بود خروش پراز آبیش چشمهای... !بود قرمز چقدر چشماش

 ...کردم مچاله صندلی توی خودمون

 .. خودم بودن ضعیف همین از بود گرفته گریم

 ... کردم نگاهش تر دقیق... داشت پاساژنگه یه جلوی دیدم که

 ....آمدیم می همیشه بامیترا که پاساژهمون کدوم فهمیدم
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 ... ندارم وقت پیادهشو زود:نیما-

 ..... چی؟ جابرای این

 ... سریعتر فقط..... فهمی می بیاخودت:نیما

 اج این بیاد که کردم مجبورش من مگه....نداره وقت گه می هی...میذاره منتی چه نگاه

!..... 

 ....؟.چرا دونم نمی ولی.بود انگاراونم.. بودم عصبانی خیلی دستش از امروز کالً

 ..دیگه چیز نه.... گفتم حقیقتو گفتم هرچی که من

 ..... بودیم دیده همدیگرو باراول که پاساژه همون امداین یادم

 ... من به زدی خودت یادته خوب جاکه این:نیما-

 ...؟ به اون یا اون به زدم خودمو من!.... گفت چی این

 .....من به زدی خودتو بودین شما این..... آقا نیست این اصال

 ....اج همین دوباره بیایم دوتایی روز اون لوس بادختر کردم فکرنمی فقط هیچ:نیما-

 ....! زنه می حرف من راجب داره دوست هرچی این شدم عصبانی خیلی

 خواستم من مگه.. بیاین من با نکرده مجبورتون کسی گفتم بهش باعصبانیت روکردم

 .؟... بیام همراهتون

 .. رفتم.. افتادم راه اون زودتراز قهر باحالت

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 ....کشید سرم پشت از دستمو زود امد
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 ...وایستا گم می نیستم باتو من مگه:نیما

 ....نگیر منو دستو بارنگفتم چند من مگه

 ؟.. بشه بد برات ببینه کسی ترسی می:نیما-

 .. گیری می.. هی دستمو... ندارم دوست...... گم می کالً م خیر نه

 ... کنی نمی گوش حرف که خودته تقصیر:نیما-

 ..خواد نمی دلم...  کنم؟ گوش باحرفتو چی برای

 ..؟ نیستم باتو مگه کجا گفت... که برم افتادم راه دوباره

 .... داشت فاصله ازم یکم نیما... ندادم گوش حرفشو بودم عصبانی

 شدن که تر نزدیک.... آمدن می ازجلوم داشتن پسره دوتا که رفتم می داشتم

 .... ریخت بی ادب بی پسره.. امد دردم خیلی.. شونم زدبه شونشو عمد به یکشون...

 ..... شاپ کافی بریم باهم دن افتخارمی.. خوشگله خانم ببخشید گفت.. طرفم روکرد

 .؟. کنی دعوت شاپ کافی کی خوای می دقیقا:نیما-

 بود وایستاده سرم پشت..... هست نیما آقا بله عقب برگردمونم سرمو

 ..؟. توراسننم گفت پرو پرو پسره

 . پسره حرف این از شد عصبانی نیماخیلی

 .. یانه شه می مربوط من به دم می نشونت االن:نیما-

 !بندازه را دعوا خواد می خدایا وای

 ندارم حوصله بریم کن نیماولش گفتم.. ... نداشتم دعواجروبحث حوصله اصالً-

 ...راندارم باشما جروبحث وقت االن که حیف:نیما-
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 اگه توی تقصیر همش گفت روکردطرفم..... داده راگوش حرفم اینکه شدم خوشحال

 آمد نمی چیزاپیش این........  افتادی نمی راه تنها بودی کنارم

 داشتم فاصله یکم ازش.....؟ تقصیرمنه...

 ..خوری نمی جُم ازکنارم:نیما-

 مخواست نمی من... شه نمی گفتم....که شدم مانعش که بگیره دستمو نزدیکم امد

 نگفتم چیزی.. بشم دیگران توجه باعث. کنم جروبحث پسرها این جلوی

 .... رفتیم می داشیم افتادیم راه

 هستی بداخالقه بااین که... نیست خوشگله تو حیف.. گفت پسره لحظه همون که

 ... کنی می چطورتحملش..

 ؟.... گرده شرمی دنبال پسره این که این مثل

.....  کنم می خواهش گفتم بده اونه جواب عقب برگردونه روش خواست نیمامی

 ..نکن بااونهاجروبحث

 وشهگ داخلش رفت...وایستاد فروشی لباس مغازه یه جلوی که میرفتیم راه داشتیم

 ...برد باخودش کشید من مانتوم آستین

 .....باشه؟ تونه می جاچی این به امدن دلیل نمیدونستم من..بود قشنگی مغازه

 ....داد می قورت درسته ادم باچشماش داشت..بود سوسولها از آقاجون یه فرشنده

 دبیاری خانم این سایز ویترین توی لباس اون گفت بهش نیما..... گفت امدی خوش

.......... 

 خانم اندازه درست مانکن روی لباس همون فکرکنم.. گفت فروشنده لحظه همون که

 ...هست مانکنها مثل تیپشون... باشه
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 ؟..االن بزارم دلم اینوکجای گفتم دلم توی

 تیپ درباره خواد نمی شما آقا گفت.. فروشنده روکردبه..بود شده عصبانی نیماانگارکه

 .....بیارید لباس نظربدین خانم

.... بودنش راحتی اون میترابا دونم نمی من.. غیرته خیلی که فهمیدم ازنیما چیزی یه

 ؟..کنه بانیماازدواج خواست چطورمی

 دلیلی چه....؟ بخری لباس من برای خوای می چی توبرای.  گفتم طرفش روکردم

 ؟..داره

 .... فهمی می بعدش خودت دلیلشو:نیما-

 بپوشمش حتی که. کنم نمی قبول اصال.. ندونم اگه... بفهمم االن خوام می من

 .. نکن جروبحث بامن الکی.. فهمی می که... گفتم:نیما-

 .... کنم قبول باید من گین می شما هرکاری وقت چرااون

 .... نیست حرفها این وقت دقیقا االن:نیما-

 ؟.... بدونم منم... وقتشه کی دقیقا بگو من به پس

 ..بزنم حرفمو بقیه.. نتونستم..امد فروشنده موقعه همون که

 .. دستم داد... بود آورده لباس که فروشنده

 .. اندازته ببین بپوش برو:نیما-

 ..... برم خواستم نمی

 .. برم که کرد اشاره باچشم هی نیما که

 ؟ کرد می فکری ماچی راجب حاال رفتم نمی اگه..... نبود خوب فروشنده جلوی وبعدش

 ...است انداره اندازه گم می که من:فروشنده
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 ....شد ساکت بدبخت که..کرد بهش آلود غضب نگاه نیمایه لحظه همون که

 اقعاو بود کیپورروش کت یه بود دوبند بنفش بلند ماکسی یه بود خوشگلی لباس

 واقعا..... بودم میتراخریده تولد برای بودکه لباسی همون شبیه هم وخیلی بود خوشگل

 قت یه.... آمد می خوب خیلی که نظرم به پوشیدمش... خوبه سلیقش نگذریم حق از

 ..در خوردبه

 ... خوبه ببینم کن درراباز: نیما-

 ...؟ ببینه منو خواداالن چرامی این کشیدم می خجالت

 پوشیدم مانتوم آوردم در لباسو زود من ولی

 بود خورده جا رفتارم از انگار که کردم درباز

 .کاردارم بریم زودتر بیا گفت... ..... شده چیزی گفتم بهش

 بخره؟ برام خواد چرامی دونم هنوزنمی...... کردنشه حساب نیمامشغول دیدم که

 ...؟ بگی خواد نمی گفتم..  نزدیکش رفتم......

 ...  کاردارم خیلی هنوز بریم بیا زود.. فهمی می بعدش خودت:نیما-

 رو..... فهمم؟ می کی من دقیقا دونم نمی من... میفهمی بعدش خودت گه می هی-

 ؟ چیه.. کارات این دلیل.. بگو حاال خوب گفتم بهش طرفشو کردم

 ... مهمونی بریم امشب قراره باهم..  هیچی:نیما-

 ..؟.چرا وقت اون مهمونی بیریم باهم وتو من.... چی:نیلوفر-

 ..چرانداره.. مهمونی رم می:نیما-

 .. دیدی لباس تدارک برام ریم می گی می که میام گفتم کی من وقت اون:نیلوفر-

 . بیایی که باید تومیایی:نیما-
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 ..؟ شما کرده بایدتعیین این کی وقت اون:نیلوفر-

 مچش بگم باید منم گیره می تصمیم داره دوست هرجورکه این شدم عصابی خیلی

 .. گفتم طرفشو روکردم... کنم نمی قبول من نه.. شه می مگه

 ..داریم؟ هم به ربطی چه وتو من... مهمونی بریم توباهم منو که بینم نمی دلیلی

 ...کنم می مشخص ربطشو خودم من:نیما-

 .. نیستم چیزی این مهمونی اهل من گفتم بهش.. کنم قبول خواستم نمی

 ...نداره بااونجا فرقی فضاش اینم... آمدی؟ می تولددوست چطور پس واقعاً:نیما -

 .. رفتم می که خاطرمیترابود به ولی نداشتم دوست منم.. دوستت گی می خودتم-

 میایی خاطردوستت به دفعه این خوب:نیما-

 .....؟ خاطرمیترابایدبیام چرابه-

 .. فهی می امدی وقتی:مانی-

 ..ه؟چی ببینم بگو دلیلشو درست..... ندارم کردن حل معما حوصله اصالً من دونی می

 مهمونیاش دونم می من مگه.. مهمونی برم همراش اعتمادکنم این چطوربه من اصالً

 ؟ برم که بیفتم طورراه همین که چطوریه

 ویت موفقیت برای کرده دعوت همه.... رقیبام از یکی مهمونیه قراربریم باشه:نیما-

 بزنه کنار منو شده هرطوری خواد جورمی یه... بوده مهم براش خیلی پروژه از یکی

 ضربه من خودش قول به که خوشحال االن... خبرداره میترا من ماجرا از اون بعدم..

 ... خوردم

 ...شده اینطوری اوضام من که خوشحاله خیلی.... محافلها همه موضوع کرده واینو
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 ایبر اصال.... کنه می اشتباه که بدم نشون خوام می باشه برنده اون خوام نمی منم

 ...نبوده مهم من

 ؟.. داره من به ربطی چه این خوب:نیلوفر-

 . کنی بازی دخترمنو ـت دوسـ نقش قراره تو که اینجاست ربطش:نیما-

 ..........اصال نه! ..کنم توبازی....  دختر ـت دوسـ بایدنقش من چی:نیلوفر-

 پسری دوخترهیچ دوست تاحاال بگی خوای می یعنی.. بخواد دلت هم خیلی:نیما -

 .؟.نبودی

 نه که معلومه گفتم.. باعصبانیت طرفشو روکردم.. گرفت حرصم حرفش این خیلی

 . کنی طورقضاوت این ادمها راجب تونی توچطورمی

 .......... باشم خوام می نه بودم دوست نه پسری هیچ با تاحاال من

 . کنی می رفتار بامن داری هرجوردوست دادی جرات خودتون به که شماهستین واین.

 نداشتی باشه خوب... شدی؟ ناراحت خیلی االن یعنی آهان:نیما-

 .. باشه گفت فقط... کنه خواهی معذرت یه.. حاضرنیست خدا تورو نگاه:نیلوفر-

 .. رم می دیگه من گفتم بهش

 ...دقیقاکجا؟: نیما-

 .....مربوطه خودم دقیقابه:نیلوفر-

 ...نشده تموم حرفم هنوز وایستامن:نیما-

 هک پالستیک بسته... رسونمت می خودم من. گفت... باشما ندارم حرفی هیچ من اما

 .... داددستم بود داخلشون لباسها

 بری؟ خواستی می.....ها این بدون-
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 ... بندازین زحمت توی خودتون نیست الزم شما

 ... بشه باید یعنی.. زنم می حرفی یه وقتی:نیما-

 .........شدم سوارماشینش.... نداشتم ای چاره

 ... دنبالت میام شب نه نزدیک ساعت:نیما-

 نقش نپیداک دیگه یکی نمیام گفتم که من.. گفتی باز که تو گفتم طرفشو کردم رو

 نمی.. بیام قراربود اگهً اصال.. نیستم خوبی بازیگر اصال من... کنه بازی دخترتو دست

 .... بدم؟ چی پدرومادرم جواب باید من وقت اون... تونستم

 ..داری شیفت امشب بگو:نیما-

 .... ندارم شیفت امشب من دونه می مامانم.. بگم دروغ بهشون چه یعنی

 .. مهمونی برم خوام می ازدوستام یکی با بگو.. نگو دروغ خوب:نیما-

 برم قراره باکی نمپرسه وقت اون.. شناسه می دوستامو تمام مامانم..شه نمی نه

 ... مهمونی؟

 ... دنبالت میام گفتم که ساعت همون من............. دکتر خانم دونم نمی من:نیما-

 باید حاالمن... افتادم گیری چی.. چکارکنم؟ این ازدست من خدای وای

 دارمن رفتارشو این تحمل من باشم طوری این... تونم نمی من ولی.. جورمیترارابکشم

 یکی کافی.. مهمه مردم حرف برام من اره.. بشم تفاهم سوء باعث خوام نمی من..

 گن می همه........ کنه؟ فکرمی راجبمون چی... دونه خدامی وقت اون... ببینه ماراباهم

 ... کردم ت*ن*ا*ی*خ دوستم به من که

 میاد ساعت همان خبربدم بهش.. شدم که اماده گفت...  درخونه تا رسوند منو

 .....دنبالم

 .. نگفتم چیزی شدم پیاده
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 ازمیتراچیزی گیرنداد بهم امروزاصالً.. بدترشه رفتارش شاید نرم اگه خداچکارکنم

 یترم که کاری داره که.. دونم می فقط.. چیه؟ کارش این از هدفش دونم نمی...!نپرسید

 ........................  کنه می جبران رابامن کرده درحقش

 ..... یانه میاد خوشم لباسه از نپرسید نظرازمن یه خودخواهیه چقدر

 .... پوشمش نمی خریده چی برای لباس این ندونم تا که من

 ...اورد نمی خودش روی به آقااصالً.. امد می در داشت حرصم

 ... فروشی شال مغازه توی رفتیم

 چهارتا چشماش.. دید تانیما دخترفروشنده... اند سوژه همشون که این مثل جا این

 ...جلو امد زد ملیحانه لبخند یه شد

 .....داد جوابشو نیما گفت امد خوش نیما دبا کر رو

 ترف نمی که رو از این ولی کنارنیمابودم جامن این که بااین زن بهم حال دختره ایش

!..... 

 .. باشه بنفش رنگ... خواستم می شال یه:نیما-

 ..؟ هست مدنظرتون چیزخاصی گفت دخترفروشنده

 ...خواست نظرنمی ازمن کسی که.. بودم چغندر برگ انگارمن وسطم اون

 دببینی......  میارم بنفش رنگ به مختلف جنس چندتا گفت نیمازد به لبخند به

 هست موردپسندتون

 خیلی شال این نیماگفت روکردبه... اورد متفاوت های باجنس شال چندتا دختره

 ..... داره زیادی فروش خوبه جنسش

 .. پسندیدش آقا انگار... روش برجسته باگلها بود حریرمانند شال یه
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 ..خوبه همین:نیما-

 نداشتم دوست بعدشم...؟ نمیپرسه نظر من چرااز که این.....بود درامده دیگه حرصم

 چرا؟..دونم نمی.. بپوشم گه می دختره اون که چیزی...

 میادن خوش ازش اصال من....خری؟ نمی من برای شال این مگه گفتم نیما به جلو رفتم

 ایاخد..! عالیه ـرت پسـ دوست سلیقه چراعزیزم گفت.. کردطرفم روش دخترفرشنده

 ..؟ ـر پسـ دوست گفت چی این

 ....!چقدرپرو.... بشم این دختر ـت دوسـ من مونده کم

 ....نیستم ـرش پسـ دوست من:نیما-

 ..خانمتون ببخشید وای ای: فروشنده

 .... کنه راتوجیح خانم این داره حوصله کی حاال

 ستبردارنی دست بده ربط هم به جوری یه را تاما اینکه مثل دختره این بدتر دیگه این

 .... خوره می لباست به رنگشم خوبه نظرم به.. این گفت... طرفم کرد روش نیما..

 ....دارم می بر همینو من خانم

 ...باشه مبارکتون:فروشنده

 کنف چقدر دختره این منوجلوی که بکنم موهاشو دونه دون خواد می دلم یعنی

 .... دم می نشون بهت بعدش باشه..........کرد

 نیما آقا برای... ریخت می زبون هی دختره کرد حسابش

 ..! ازمن غیر به خوبه باهمه انگار آقانیما این
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 کشید دستم..؟ اصال مهمه این برای حاالمگه.. قهره حالت به بودم جورزده یه خودمو

 ونا که حاال خواستم نمی...کرد انتخاب برام رنگ همون کفش فروشی کفش توی برد

 .... یانه اندازته ببینم که بپوش بیام گفت.. بدم گوش منم ده نمی گوش حرفمو

 .. بپوشش بیا نکن لج:نیما-

 ... خوام نمی

 خرم می دارم اینا چی برای گم می بهت بعدش..رفتارنکن ها بچه مثل:نیما-

 .. بپوششم بیام کنم قبول من خواست می جور یه حرفش بااین ولی....

 ؟...دی می قول واقعا

 ... بریم زودبپوش فقط اینو بیا دم می قول اره:نیما-

 .... بودم شده خسته.. بیرون امدیم مغازه از.. خرید رو همون پوشیدمش

 رهبخ خودش برای خواد می انگار فکرکنم.. وشلوارفروشی کت مغازه توی رفتیم بعد

... 

 . امدی خوش.. ورا این از نیما آقا سالم.امداستقبالش دید نیما تا فروشنده

 . بیارببینم آوردی وشلوار کت مدل زودجدیدترین ندارم یاشاروقت سالم:نیما-

 .... بری؟ زودی خوای می امدی چندوقت ز بعدا حاال:یاشار

 . دارم عجله االن دیگه وقت یه برای باش:نیما-

 .. داره دوست یه جا انگارهمه آقا این م بود تعجب در.. کردم می نگاهشون داشتم

 .... نزدیکش بیام گفت عقب برگردوند روش نیما

 نکردم سالم بهتون لحظه اون.. ببخشید دیدگفت که منو لحظهیاشارامد همون که

 ..میذاره حواس من برای نیما این مگه...
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 ...کرد معرفی خودشویاشار.. طرفم کرد دراز دستشو

 کنم می خواهش نه گفتم بهش.  کردم.. سالم بهش فقط.. نبودم دادن دست اهل من

.. 

 هوا بودتوی معلق دستشو.... بود کرده تعجب انگار بدبخت

 شدم جهمتو من دید وقتی ولی.. میکنه نگاهم داره لبخند با نیما دیدم باال گفتم سرمو

 .. راه اون به زد خودشو

 !بشر این دست از واقعاً

 .... برام کن انتخاب یکشون کتها این بین از االن خوب زدگفت نیماصدام

 خریدی می لباس جا اون توکه.. کنم؟ بایدانتخاب چرامن گفتم بهش کردم تعجب

 ... نپرسیدی نظرمنو

 . کن انتخاب گم می حاال:نیما -

 .... بشناسمش تونم واقعانمی

 ودب شده دوخته قشنگ خیلی که یقه با بنفش کت یه... کنم انتحاب کدوم مرددبود

 ... آمد می بهش واقعا پوشیدش رفت..کردم انتخاب

 ..کرد فتعری سلیقم از دوستشم حتی..آمد می بهش خیلی کُته.... خوشتیپه واقعا نیما

 .. بیرون رفتیم کردیم خداحافظی خریدازدوستش کت

  \............چیه ها خریده این دلیل بدونم بود وقتش وحاال

 توی سرزدم یه.... بگم؟ مامانم به چطورباید دونستم نمی... خونه داخل رفتم-

 جایه اون که..ببینم..آشپزخانه
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 که... پرسیدم ازش.. کردم سالم بهش. بود چای کردن درست مشغول.. خانم کبری

 ... باشه اتاقش توی فکرکنم گفت اونم.. کجاست؟ مامانم دونه می

 مامان.... درزدم.. مامان دراتاق رفتم اتاقم توی گذاشتم اول لباسها های پالستیک-

 ... کردم باز درو من.. گفت بفرمایید

 .... بیرونه لباس پوشیدن مشغول مامان دیدم

 مامانم..بره؟ قرارجای که پرسیدم ازش.. داد جوابمو هم مامان کردم بهش سالم

 کرده دعوت شام مارابرای بابات دوست دمهررا آقای...گفت

 .. بگم بهت بیایی که منتظربودم اتفاقا

 دادم می نیماراچی جواب وقت اون برم تونستم نمی که من! رادمهر آقای.. چی

 .. خونشون برم ندارم دوست اصال ؟درثانیه

 درست مشغول که مامان.. آخرگفتم.... کردم پا پااون اون اول..؟ بگم چه دونستم نمی

 همراهش برم دادم قول دوستم به من.. گفتم بهش..بود اینه جلوی... شالش کردن

 ... مامان بزنم زیرقولم تونم نمی................ مهمونی

 ! ....شناسمش می من..؟ دوست کدوم:مامان-

 ... شدم آشنا باهاش تازه نه

 نه... مههمونی بری خوای می بعدباهاش شدی آشنا باهاش تازه چی:مامان-

 همکارش از یکی اعتماددارم بهش من خوبیه آدم ولی شدیم آشنا تازه درسته مامان

 قبول منم.. گفت من به بره تنهایی نداره دوست... گفت بهم اونم... کرده دعوتش

 ....کردم

 یبر خوایی می بادوستت بگم..... بگم چی بهش... بدم؟ چی بابات جواب خوب:مامان-

 .. حساسیه ادم بابات دونی می..؟ نمیایی ما همراه مهمونی
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 ...... کنه می قبول بگین شمابهش اگه مامان

 ارهچ باشه....؟ چکارکنم باید من حاال..کردی می مشورت بامن قبلش بایست می تو

 ... گردی برمی زود نمیای تادیروقت فقط.. اعتماددارم دخترگلم به که من نیست

 .... بیارم الکی های دلیل.. مجبورنبودم.. کرد قبول مامان که شدم خوشحال

 برن جاباهم ازاون بابا دنبال بره خواست می مامان چون.. کردم خداحافظی بامامان

 لباسهام پوشیدن مشغول امدم... گرفتم سریع دوش یه اتاقم توی رفتم زود منم...

 ..... بشه چی که زیادکنم آرایش اصال.کردم آرایش یکم...شدم

 مشد می اماده داشتم که روزی میتراافتادم یاد چشمام به زدم می ریمل یکم داشتم

 زارهب همه اطالع میترابدون بیفته اتفاق این.. کردم فکرنمی اصال.. تولدش رفتم می

 بود سرجاش چی همه بوداالن میترانرفته کاشکی....؟ دونم نمی کارشو دلیل اصال بره

 می فکر وقت هیچ اصالً........ مهمونی برم نیما همراه اون جای به که مجبورنبودم من

 ...؟ بگم چی..... نیما به باید من کرد

 گفت.. شم می دارم اره گفتم. منم شدی؟ اماده گفت زد زنگ بهم لحظه همون که

 .......... رسه می دیگه تاچنددقیقه راهه توی

 رفتهگ استرس خیلی برم نداشتم دوست اصال...بودم نرفته مهمونی مردی باهیچ تاحاال

 بشناسه جا اون منو یکی ترسیدم می.......بودم

 ونیمهم لباسهای روی مانتوهم سرم روی انداختم شالم پوشیدم را هایم کفش داشتم

 دهکر آرایش ساده که بااین کردم نگاه آینه توی خودم به بارم اخرین برای پوشیدم

 ..بودم شده خوب نظرخودم به ولی. بودم

 امدم اه پله از عجله با برداشتم کیفم منم بیام زود......درمنتظرمه دم زدگفت نیمازنگ

 کردم سالم بهش..شدم سوار رفتم دیدم ماشینشو بیرون امدم ازخونه... پایین

 ؟ شده چیزی گفتم بهش..بود شده ام آقانیماخیره این دیدم که طرفش روبرگردونم
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 ... نیست؟ زیادی رژلب این: نیما-

 ..............دربیاره منو حرص خواد می این زیادنبود اصال که نظرخودم به

 طرف اون کردم رومو... خوبه هم خیرخیلی نه گفتم بهش

 خوشگل خونه یه جلوی نزد حرفی هیچ راه تو.....کرد حرکت نگفت چیزی دیگه اونم

 نمی بازی لج بامن ریم می اونجاکه.... گفت زود اونم طرفش کردم رو...داشت نگه

 ... خوری نمی جُم کنارمن از وجه هیچ به دی می گوش گفتم هرچی کنی

 خودش امدم همرات که همین..؟ دم نمی انجام کاری یه...تانفهمم من وقت چرااون-

 ... نکن تکلیف تعیین من برای پس خیلیه

 .... زودپیداشدم راه اون به زدم خودمو شده عصبانی که دیدم

 خونه در جلویه باال مدل خوشگل های ماشین عالمه یه بود شلوغی انگارمهمونی

 نمی گفت اونم...بزارم خواستم نمی.... بگیره خواست می دستمو.. کنار امدم نیما...بود

 ... دخترمنی ـت دوسـ عنوان به اینجا تو نرفته که یادت شه

 هب آستینمو گوشه ره می توکتش حرف این مگه......خوام نمی ولی.. باشه گفتم من

 رد دم آقاکه یه...آمد می بیرون توی تا حتی موسیقی صدای.. برد زورکشیدباخودش

 وآمد درحاالرفت زیادی آدمها.. گفت گویی آمد خوش بهمون بود وایستاده

 کردن عوض برای کردن راهنمایی برای امد خانم یه اصلی در دم رسیدیم...بودن

 بهش روکردم.....کرد نمی ولش که..درآورم ازدستش آستینمو خواستم می......لباس

 ..... کنم عوض لباسم برم خوام می کن ولش گفتم

....... این ازدست وای.................جامنتظرم همین بیا زود گفت امد خودش به دفعه یک

\ 

 مین زدنه حرف بودمشغول من به پشتش که آقایی نیمابا دیدم بیرون امدم ازاتاقه-

 جاوایستم یاهمین بشم مزاحمشون زدنشون حرف وسط... چکارکنم دونستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

113 

 

 برم کردکه اشاره بهم..... شد ام متوجه انگارنیما که...... بشه تموم تاصحبتشون

 که این مثل... عقب برگردوند روشو شدبود متوجه اقاهم اون انگارکه.......  پیشش

 هب جذابی مردی....بود ندیده تاحاالمنو که این بودیاشایدم کرده تعجب انگارخیلی

 توی طوسی کشیدباچشمهایی وصورت چهارشونه داشت قدبلندی رسید نظرمی

 ودب خیرهم آقابازم اون... طرفشون برداشتم قدم.... نداشت کم ازنیماهیچی زیبایی

 رفتم شدم رد ازکنارش.... هم کشیدتوی ابروهاشو.. شده نگاهش انگارنیمامتوجه..

 داشتم بدی حس نزدیکی ازاین...داد دست بهم بدی حس...... وایستادم کنارنیما

 دست من به دونه می محق من به خودشونسبت قدر این که ازاین...آمد نمی خوشم..

 .....زنه می

 ....بود ماشده آقاانگارمات اون....شد می مگه جاکنم جابه خودمو یکم خواستم می

 حواسش همه.؟.. کنید معرفی خانمو خوای نمی مهندش گفت امد خودش به اینکه مثل

 ..بودم شده معذب خیلی بود من به

 روکردطرفم.... کنه کنترل خودشو کرد می سعی ولی...بود درامده حرصش نیماانگار

 آشناشدین؟ االن گفت باحرص بعدهم....دکترفرهمندهستن خانم ایشون.. گفت

 انمخ خوشبختم ازآشنایتون گفت...بده دست بامن که درازکردطرفم دستشو آقاهم اون

 ..دکتر

 .....نیستن دادن دست اهل ایشون کردطرفشوگفت نیماروش

 تدس بدم سوژه خواستم نمی.. همین فقط....تشکرکوتاه... کردم سالم یه بهش منم

 .......نیما

 لحظه همون که...خانم آمدین خوش..... جالب چه گفت...بود اورده انگارکم آقاهم اون

 .. بیایی لحظه یه شه زدسامیارمی نفرصداش یه
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 مر می لحظه یه من ببخشید...  روکردطرفمون سامیاره اسمش فهمیدم که آقاهم اون

 بقیه بفرمائیدپیش.... اصالچراشمااینجاایستادین.... هستم بعددرخدمتتون

 راحت منو این مگه...تر طرف اون خودموکشیدم یکم منم ورفت......مهمونها

 ...میذاشت

 چندتا طرف رفتم...نداشتم خوبی حس..بود گرم دستش چقدرم.. دستموگرفت

 همشون زناشون.. کردم بااطراف نگاه یه شناخت می هارو اون انگارنیما ازمهمونهاکه

 ونا نزدیک....بودن کرده خفه خودشون غلیظ باآرایش باز لباسهایشون بودن بدحجاب

 ما طرف.. برگرداندن روشون همشون رسیدیم هاکه

 بعدهمون.... کردند می نگاه من به باتعجب همشون البته.. کردن پرسی زوداحوال

 طرفم دستشو نزدیک بودامد ایستاده کنارشوهرش جا همون خانم یه موقعه

 خانم...اشنایتون از حالم خوش آسایش مهندس همسر پرینازم.... من گفت..دازکرد

 دادم ستد باهاش..  بود پوشیدتر بقیه به نسبت لباسهایشم رسید نظرمی به مهربونی

 طرف روکردم... بگم چی.. دونستم هستیدنمی.. کیان مهندس شماهمراه گفت....

 تنهایم من..  آشناییتون خوشحالم خیلی پس. گفت زد لبخندی خانم... بله نیماگفتم

 نگاه نه ای.. کنم قبول تونم می دونستم نمی.. بشینیم مبل اون روی بریم میاین بامن

 هی خوشگله خانم این شه می.. نیماگفت به..شد انگارمتوجه هم خانمه..نیما به کردم

 .... بدین قرض لحظه

 تشدس ازتوی دستم خواستم می.. بله گفت ولی... کنه قبول خواست نیماانگارنمی

 امدولش خودش انگاربه...طرفشو روکردم....کرد نمی ول دستمو ولی.. جداکنم

 ..بودنشستیم اونجا که مبلهای روی رفتیم...کرد

 حاالنوبت عزیزم کردم خودمومعرفی من گفت.. کردطرفم روشو بامهربونی خانمه

 خوشش خیلی...... پزشکم که فهمید وقتی...کردم خودمومعرفی منم شماست....

 ودمب کنارهمسرمم نمیشناسم کسی وهیچ.. جا این امدم که بار اولین من که گفت..امد
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 نداشتم بحثشون.  حوصله اصال منم.. کردن می کارصحبت راجب فقط

 بامهندس مشترک پروژه یه شوهرش که واین....  هستم هم مثل انگارهردومون....

 ...شناسه نمی را میترا اصال این انگار پس.....داره کیان

 همش درجوابش منم زد می حرف همش خانم اون البته...بودیم زدن حرف سرگرم

 بگم نداشتم گفتن برای چیزی خوب...دادم می تکون سرمو

 قضیه از انگارشوهرش ولی.. کنارمون امدن خانمه نیماوهمسر...لحظه همون که

 فرامرزی مهندس باخانواده بریم عزیزم گفت بهش همسرخانمه...دونست میترامی

 موقعه همونم.. نیماامدکنارنشست..... رفتن گفتن ببخشیدی....اشنابشیم

 حرف سامیاره این با نداشت دوست اصالً نیماانگار ولی..... سامیارامدپیشمون

 روبرونشست مبل امدروی....آمد نمی خوشم ازنگاهش..... بود من به خیره بازم.....بزنه

 هرفت که لحظه خبرازاون هیچ میتراجان خبرااز چه راستی گفت بهش نیما روکردطرف

 .. زجربده نیمارا حرفش بااین خواست ؟انگارمی. شده ازش

 گفت شبه.. خونسرده هم خیلی نه دیدم یانه شده عصبانی نیما که ببینم روبرگردونم

 ؟...چرارفته کجاست بدونی که کنجکاوی خیلی

.. . کردم خاطرتعجب این به...بود همراهت همیشه میتراخانم چون نه... گفت سامیارم

 ....بوده چیزی حتمایه.. رفته گذاشته چطور.داره دوست چقدرتورا اون دونستن می همه

 به راجبشون.. دونم نمی والزم.. هستن شخصی هامسائل این فکرکنم:نیما-

 ....بدم شماتوضیح

 ..بودم حالت نگران فقط من..نبود این منظورم من نه:سامیار-

 شده؟ چیزیم من مگه.. باشی من حال نگران دقیقاًتوچراباید:نیما-

 هازی آدم آخه.. بخوره لطمه روحیت به شکست این بعداز کردم فکرمی.. سامیارگفت

 ...بده خیلی بخوره دست دخترروی
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 فک... داشت دوست نظرم به یعنی... کنه می کنترل زورخودش به نیماداره دونستم می

 ...نزنه اینقدرحرف دیگه که. پایین بیاره سامیار این

 ... اینجاهستم واالنم خوبم هم خیلی که بینی می حاال: نیما

 ...فکربودی به که مرسی.. باتمسخرگفت اینو

 فکردوستش به باید ادم کنم می خواهش.... گفت بگه نداشت انگارچیزی که سامیار

 . کنه همدری باهاش...نه مگه باشه

 ویه.. خوبه حالت که بینم می حاال گفت......زدن حرف کردبه شروع سامیاره بازاین-

 ییک.... هستی سلیقه نیماواقعاًخوش که...کنم اعتراف باید... همراهته زیباهم خانم

 پیداکنی ماهم برای زیباوبرازنده های خانم ازاین یکی شه نمی.....زیباتر ازیکی

 ازب برای... نیومدیم جامهمونی مااین انگار گفت..روکردطرفشو شد نیماعصبانی....

 دقیقا من.. .. خوشگله دخترهای پراز شما اطراف خداراشکر رثانیه!د.... امدیم جویی

 امد خوشم...جاپیچیده همه که شماست آوازه این نداریم کارتمهارت این توی

 خوش رازی مهندس به برم من:سامیار- بگه نداشت چیزی اونم..داد جوابشو نیماخوب

 ...درخدمتتون بعدبیام بگم امد

 نیمازنگ موبایل لحظه همون که.. نداشتم جروبحث حوصله رفت خداراشکر

 ... پذیرایی برای امد خانمی رفت....خورد

 ....بود براش مهمی تلفن که این مثل بیرون رفت باعجله نیما

 حس اصال...کردم تعجب خیلی...نشست کنارم امد جوانی آقای یه ازچنددقیقه بعد

 کنید معرفی.. خودتون خواید شمانمی گفت...کرد معرفی خودشو...  نداشتم خوبی

 می بزنم حرف باهاش نداشتم دوست من...بینم شمارااینجامی که باره اولین برای

 باعث مهمونی ازاول.. زنم می باشماحرف انگاردارم من گفت که.. بلندشم خواستم

 سریع هرچه داشتم دوست... بزنی حرف بامن خوای نمی.. شدی خودت به همه توجه
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 تمودس خواست می تر طرف اون کشیدم خودمو منم..  تر امدنزدیک کم یه..بیاد ترنیما

 تهرف تنهاگذاشته منو نیماکجا این.. ترسیدم ازش.. عقب دستموکشیدم...بگیره

 واستیدخ می حقی چه شمابه.. کنید می چکار آقا... گفتم طرفشو کردم رو باعصابنیت..!

 زد برام لبخند یه اونم!... بزنید دست من به

 الکی خودتو که... چکارکنم خواستم می من مگه.. شدی عصبانی چرازود خوشگله

 ..بشه اخمو که نیست خوشگلت چهره این حیف کنی می عصبانی

 دمیب خیلی جاببینه رااین شما اگه منه همراه که اونی..... برید اینجا از زودتر آقابهتر

 ........شه

 ....! بترسم ازش من که... مگه هست که.. همراهتون این حاال بابا نه گفت اونم_

 آقا اون.. داری حرفی.... منم همراش.. بودگفت نیما صدای انگار لحظه همون که

 ایستاده باالسرش دیدنیما که باال گرفت سرشو بود کرده انگارتعجب

 آقا ؟اون.......هستید کیان مهندس همراه چرانگفتید خانم گفت من به.. افتاد پته تته به

 .. هندسم باشماهستن دونستم نمی نداشتم منظوری من من.... گفت.. نیما به شد بلند

 ؟...نبودچی اگه... چی حاالکه:نیما-

 بودم ندیده تاحاال رو ایشون آخه خوام می معذرت من.. ببخشید _

 ....بشید بایدمزاحمشون باشی ندیدی خوب:نیما-

 ..بشیم آشنا باهم خواستم می فقط من مهندس نه -

 رفت خواست معذرت بازم اونم.... شدید آشنا که االن گفت.. بود عصبانی خیلی که نیما

 .... فتیر گذاشتی کجامنوتنهای گفتم عصبانیت با کردم رو...نشست کنارم امد نیما.

 ....تو نه منم باشه بایدعصبانیتی که اون هستی چرااینقدرعصبانی حاال:نیما-

 ...!من ازدست باش عصبانی توباید وقت چرااون گفتم بهش باتعجب
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 ها ازآن آرمین... طرفت امد آرمین.. شدی توجه جلب باعث که کردی چکار:نیما-

 دهب نشون سبز چراغ براش که ره می کسی سمت فقط بره هرکسی طرف که نیست

.... 

 شدم عصبانی خیلی

 ........بزنی من راجب حرف این تونی توچطورمی

 ...گرفت دستمو که برم پاشم خواستم می.... گرفت می ام گریه داشت

 ...! کجا-

 ..بشه توهین بهم مونم نمی اینجا هم ثانیه یه دیگه کن ول دستمو-

 ...سرجات بشین دخترخوب یه مثل االن بمونی باید گفتم من تاهروقت:نیما-

 نشستم... شدم می اطرافیان توجه باعث کم کم داشتم چون.. نگفتم چیزی من

 حرفی باهاش خواستم نمی اصال شدم شالم ریشه با کردن بازی مشغول.. سرجام

 ...نمیام کوتاه دفعه این من بزنم

 ....ص*ق*ر کردبرای مارادعوت..شد سامیارپیداش بازم که

 رقصیدن تانگو به کردن شروع ص*ق*ر پیست توی رفتن شدن انگارخوشحال همه

 اشیدپ چراشمانشستید گفت روکردطرفمون سامیارم.. بودیم نشسته مابودیم تنها

 رفمط دستشو پاشد نیما که دیدم.. برم که نبودم حاضر اصال که من بیاید... شماهم

 ..کرد دراز

 ...برقصیم بریم پاشو -

 ... نمیام من

 .کنن می مارانگاه دارن همه کنی می چرالج -
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 توبا نبودم حاضر داشتم دوستت اگه حاال..ندارم دوست درثانیه نیستم اهلش من-

 ..برقصم

 ردیک می قبول میل باکمال دکتربود جوجه حتمااون بودگفت درامده انگارحرصش اونم

 فتمگ حرصشودربیارم خواستم می.. وسط کشید بدبخت آرشام این چراپای دونم نمی

 من لباسمو آستین شد عصبانی خیلی ؟دیدم... چی که حاال کردم می قبول اره

 برد کشید باخودش

 بریم که بپوش برولباستو زود -

 .! چی گفتم کردم تعجب

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .. منتظرم زودبرو نداره چی -

 ازهمه خدافظی بدون..پوشیدم لباسمو رفتیم می داشتیم که بودم خوشحال منم

 مخواست چندبارمی...بود سخت خیلی برام.. رفت می راه سریع خیلی............. رفتیم

 رانندگی سرعت شدبا سوارش خودشم سوارشدم بازکرد درماشینش.. زمین بخورم

 خاطر! به شده عصبانی قدر این که بودم گفته بهش چی من مگه ترسیدم کرد می

 ... داشت نگه درخونه... رسیدم زود زیادش سرعت

 ...... شو پیاده زود-

 خـ انگارهمه.. خونه توی رفتم منم...رفت کرد حرکت سریع اونم شدم پیاده منم

 .... اتاقم توی رفتم اروم..بودن ـوابیده

 وقت این توی زیادش خاطرسرعت به نکرده خدایی اگه..شدم نگرانش دفعه یک

 چی..... بیفته براش اتفاقی شب
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 روی نشستم زدم صورتم دست به آب یه کردم عوض لباسمو زد شورمی دلم خیلی

 زنگ بهش دریا به زدم اخردلم.... بزنم زنگ بهش که بود دودل..ـت تخـ

 خواستم می..زدم هم دیگه بار یه..نداد جواب زدم زنگ باردیگه یه..نداد جواب......زدم

 .. .. کنم قطعش

 دستم از بیاد سرم بالیی منتظربودی یا شدی نگرانم نکنه زدی زنگ من به شده چی-

 .. بشی راحت

 گذاشت مگه بگم چیزی خواستم می

 ..نشده چیزم فهمیدی حاالکه-

 من راجب تونه می چطور این... گرفت گریم شدم ناراحت خیلی.. کرد قطعش بعدم

 رشس باالیی باشم آرزوداشته که پستم قدر این من مگه یعنی بکنه اینطورقضاوت

 کنه؟ می همچین چرا این بیاد

 مطالعه مشغول...نیامد سراغم نیمادیگه خداراشکر.. گذره می شب ازاون هفته یه-

 برام که کسی شماره... دیدم که شمارش... خورد زنگ گوشیم که بودم درسهایم

 .....تویی آرش سالم... سالم.. برداشتم..بود عزیز خیلی

 ؟.... نمپرسی ما از احوالی دیگه عزیزم خوبی بود دیگه آرش یه داشتی توقع نه-

 نای بیمارستان مشغول چندوقت این... عزیزم ببخشید... حرفیه چه این:نیلوفر-

 ....چیزابودم

 ...نبودی تنها تک بدبخت یادارش یعنی

 .؟... شده ذره یه برات دلم گردی برمی حاالکی.... خداشرمنده به:نیلوفر-

 .....ایرانم فردادشب من....!عزیزم همینطور منم واقعاً:آرش-

 ...!واقعاً گفتم شدم خوشحال خیلی
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 .میبینمتون فرادشب.... معلومه الکی نه:آرش-

 .... شدی بدجنس خیلی آرش وای

 .. کنی ادبم که توراندیدم: آرش-

 .........!باشه باردومم که کردم توراادب کی من آرش

 . همیشه کردم ادبت پس من نه

 ...............آرش

 .... بابامن باشه.

 حاال..برام میاری سوغاتی چی

 ... پیداکنی تونی می خوبی این به سوغاتی...خودآرش سوغاتی:آرش

 برام تو سالمتی کنم می شوخی......... خوام می سوغاتی من ولی.. تونم نمی نه

 ..بهتره ازهرسوغاتی

 ؟..... گلم نداری کاری.. فداتوعزیزدلم: آرش

 ...زیاد شده تنگ برات دلم... بشه فرداشب کنم می شماری لحظه عزیزم نه

 .................بای.. ـوس بـ عزیزم.. همینطور منم

 ..... میاد ارش چقدرخوب وای

 ازدیدنش خیلی ارش استقبال رفتیم وبابا بامامان امشب بودم خوشحال خیلی

 ..عزیزه خیلی برایمون.... بودیم خوشحال

 الش زدم سرمه چشمام توی کم یه. بیمارستان برم...میشدم آماده بودداشتم صبح

 به آینه توی سرسری بارآخریه برای... صورتی رژلب کم یه درآخرم.. پوشیدم صورتی
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 زنگ موبایلم لحظه همون..شدم چیزدیگه یه واقعا امروز.... کردم نگاه خودم

 .. سالم...الو...خورد

 خونه توی مهمم ازپروژه یکی برای ازپروندهایم یکی عزیزم..نیلوفر سالم:آرش-

 نک خبرم امدی باشم جلسه توی باید االن ؟منم...بیاری برام تونی می جاگذاشتم

 ....گیرم می ازت میام خودم

 ...عزیزم چشم-

 ....گلم مرسی-

 تزدگف زنگ.....بودم منتظرش شرکتش جلوی برداشتم خواست می که پرونده رفتم

 ..برداره ماشینش ازتوی چیزی خواست انگارمی چون پارکینگ توی بیام

 رفتم......نمیذاره سرجاش درست شو چیز همه..هوایه چقدرسربه ارش این ازدست

 .. پیشش

 .. سالم

 ...انداختمت زحمت توی ببخشید. عزیزم سالم

 ..عزیزی خیلی توبرام.... چکارکردم مگه حرفیه چه این

 .............بیشترندارم نیلوفرکه یه....طور همین توهم-

 .. ماهی خیلی گفت..ـوسید بـ نرم گونمو

 .بینه می یکی.. آرش اِه

 .....نیلوفرم خداحافظ برم من ـوس بـ.... کن ولش

 جاچکارمی این این... دیدم دیدم می نباید که کسی....برم که سرموچرخندم

 برم که افتادم راه....!شناسه می رو آرش ؟مگه.............. کنه
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 .گرفت جلوم که

 ..کنی سالم خودت تر بزرگ به.. یادندادن بهت:نیما-

 ...کنم خراب امروزمو خواستم نمی نداشتم بااینو کل کل حوصله

 ...زودبرم باید االن داشتم اینجاکاری..کاردارم ببخشیدمن

 شرکت به کارتون چه شمادکترنیستید مگه اینجا بوده کارشماچه وقت اون اِ:نیما

 !کشی ونقشه معماری....

 برم نذاشت جلو اومد باز که برم خواست.. شه می مربوط خودم به اون

 .... دادم می نشونت وقت اون دارم کارمهم االن که آوری شانس:نیما-

 از مرسی گفتم طرفشو ؟روکردم....دونه می محق من به نسبت چراخودشو اون

 برم من دادین اجازه که ازاین محبتتون

 ؟..فهمیدی دی می جواب زدم زنگ:نیما-

 ینوا بایست می حاال بزارم دلم کجای اینو.. رفتم کردم خداحافظی زود..... نفهمیدم نه

 زنگ گوشم چندساعت از بعد... رسیدم کارام به بیمارستان رفتم... جاببینم این

 بارچند..بود کن ول این مگه ولی.. بدم جواب خواستم نمی.. آقانیماست بله خورددیدم

 ....................بدم جواب مجبورشدم..زد زنگ

 ؟... زدم چندبارزنگ دونی می دی نمی چراجواب الو:نیما-

..... . کارنیستم بی من سوماً نکردم مجبورت که منً دوما بزنی زنگ مجبورنبودی اوالً

 .. سرکارم

 شوهربدبختت پس دکتر خانم داری اینقدرمشغله یعنی اینطور پس اِ:نیما-

 ؟..بایدچکارکنه
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 .. میذارم وقت براش همیشه مهمه خیلی برام که شوهرم

 ............. بشه بایدثابت توعمل نیست حرف به که اون... خوشبخت چه پس -

 ... مطلب سراصل بریم خوب

 ..دارم کارت.. گی می راست اره-

 .ندارم وقت کاردارم من ؟بعدشم..کاردارین بامن موردی درچه وقت اون

 نتظرنذاریم زیاد بهترمنو..منتظرتم بیمارستان بیرون من.. نکن لج نیلوفربامن:نیما-

 ... زودبیا دخترخوب یه مثل

 ومن که چطورشده.... بامن چکارداره دفعه این.. بگذرونه خیر خدابه.. کرد قطع بعدشم

 ..صدازد کوچیک بااسم

 گفتم. کردم سالم بهش...سوارشدم رفتم دیدم ماشینشو.. بیرون امدم ازبیمارستان-

 سرعتش.....دفعه یک ترسیدم خیلی....کرد حرکت موقع همون که....... ؟ چیه کارت

 اینقدرسرعتش چراهمیشه این........ چسبیدم صندلی ترس زیادبوداز

 ؟.....زیادانگارسوارجتی

 ...شده؟ چیزی... ری چرااینقدرتندمی گفتم

 .........وش ساکت نیلوفرفقط نگو چیزی:نیما-

 .........؟.چرا-

 ...شو خفه االن گفتم:نیما-

 هک عصبانیه چی از نیست معلوم....؟. گفتم چی بهش من مگه چراینطورشده این وای

 .........کنه می خالی بدبخت سرمن
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 ونچ ترسیدم خیلی...... داشت شهرنگه بام رو که...... نگفتم خاطرچیزی این به منم

 ..نبود کسی اینجاهم..بود عصبانی نیماخیلی

 موهایش توی دست..... رفت می راه همش جا همون.. بیرون شدرفت پیاده ازماشین

 رفتم... چه اینجا اورده منو که این دلیل بایدبدونم.... پیادشدم ازماشین....کرد می

 انیعصب خیلی فقط... گفت نمی چیزی...؟.شده اینجاچی چراامدیم گفتم.... نزدیکش

 ...بودن قرمزشده چشمهایش...بود

 .......؟.ـوسید بـ جا چراتورااون..چرا....؟..داره نسبتی چه باهات آرش اون:نیما-

 ربطی چه اون اصالبه خوب....کرده؟ ـوس بـ گونم آرش که دیده این پس چی

 غیرتی من برای که چکارمه این اصالًمگه...؟.حاال شده عصبانی چرااینقدر!...داره

 ... چه؟؟ این به اصال.!.شده

 نسبتی چه بامن اون مربوط توچه به بگم چرابایدبهت....گفتم طرفشو روکردم

 حرصشو خواستم تومی به نه مربوطه وخانوادم خودم به باشه من اصالًهرکه.....داره

 ... دربیارم

 ..چکارته؟.... مرتیکه بگواون منودرنیارفقط نیلوفرحرص:نیما-

 سائلم بدم شماتوضیح به بینم نمی دلیلی دوماً..داره اسم مرتیکه اون اوالً:نیلوفر-

 زندگیمو خصوصی

 شدمن زودتاعصبانی خردنکن منو نیلوفراعصاب.... نیست مربوط من به پس اِه:نیما-

 بگو............

 ازیب غیرت من برای که هستی توکی...نیست تومربوط به گفتم گم نمی:نیلوفر-

 هک اینو...بدم؟ توضیح تو به باید من که...یاشوهرمی.. برادرمی.. پدرمی...؟ درمیاری

 هشد خروش پراز دریا مثل آبیشم چشمهای...شد قرمز ازعصبانیت صورتش گفتم

 ....بودن
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 ....بگو نشدم تابیشترعصبانی....بگی؟ خوای نمی پس:نیما-

 ....گم نمی خوام نمی-

 ....بگم.. میگفت بهم میامدطرفم داشت باعصبانیت

 طورکه خاطرهمین این به.. درمیاره بازی مسخره هرروزیه ازدستش بودم شده خسته

 ..؟ شی می مزاحمم همیشه داری برنمی ازسرم چرادست.. گفتم بهش جلو میامد

 ... گفتی؟ چی بگو ازدوباره:نیما-

 من گفتم چندباربهت..؟ دونم نمی کارتو دلیل....شی می تومزاحمم گفتم

 من جلویه کثافتو اون اسمو دیگه زدگفت دادی موقع همون که...ازمیتراخبرندارم

 کاپوت به خوردم...بود عصبانی خیلی... کردم می تهی قالب داشتم ازترس...نیار

 ... ندارم فراری راه هیچ دیگه وای.. ماشین

 .. زودامدروبرو فهمید اونم

 نسبتی باتوچه آرش اون گی می بهم حاال خوب..... دکتر خانم آخرخط حاال خوب

 ؟....داره

 ..بدم توضیح تو به که نمبینم دلیلی گفتم منم-

 بلدنیستی ای دیگه حرفه حرف این غیراز توبه

 . نداره دلیلی پس نیستی من هیچکاره.گم می بازم گفتم بلدنیستم نه.

  کرد...کردم نمی فکرشو اصال که که کاری دفعه یک که. 

 ولم که..نخورد تکونی هیچ ولی دادم هولش...... وعصبانی شدم ناراحت خیلی 

 ماهیچنی گفت می میتراکه..کارکرد؟ نیمااین چرااینطورشدچرا.... بود بارم اولین.....کرد

 ایه حرف هنگ!..کارکرد این چرابامن....میترا که گذاشته نمی. رفتارنداشته این وقت

 .....میترابودم
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 .فهمیدی شه می مربوط من توبه کارهای همه بعد به ازاین:نیما- 

 صداشده وبی ساکت.... بودم کرده اساسی هنگ واقعا.. بگم توستم نمی چیزی 

 هان؟.. کردی کار این حقی توباچه گفتم.... امدم خودم به بعدازچندثانیه.....بودم

 ...خودم حق به:نیما- 

 ینهمچ. کردم فکرنمی.... بازیی ـوس هـ عوضی تویه... پستی خیلی نداشتی توحق 

 .... متنفرم ازت گفتم سینشو به زدم! ...باشی آدمی

 رمب راافتادم... فرارکنم خواستم می واقع در برم جا ترازاون سریع هرچی خواستم می 

 کجا؟ گفت........ گرفت نیمادستمو که..

 زیر از کشیدم رو دستم... اشغال نزن دست من به.. کن ول دستمو گفتم بهش 

 . برم که افتادم راه دستش

 شده تاریک هوایکم..  دادم ادمه خودم راه به... نکردم توجه صبرکنم گفت می هرچی 

 دفعه یک..کنارم امد ماشینی که.. رفتم می داشتم......نبود کسی اطرافم اون..بود

 بیرون اوردن ماشین ازشیشه سرشو پسرن چندتا دیدم کردم نگاه. ترسیدم

 ... دی بامارامی افتخارهمراهی.. چراپیاده خوشگله ری کجامی.. گفت یکشون.....

 مخدابگ.بودن تاپسره ؟سه چکارکنم حاال.. ترسیدم خیلی! داشتم کم ها خدایااین 

 ... انداختی تودردسری منو ببین.... نیما کنه چکارت

 این مگه ولی دادم خودموادامه راه.....کنم نگاهشون خواستم نمی.. نگفتم چیزی 

 کنی؟ می چراناز گفت داشت قبلی صدای که پسره همون....برداربودن هادست

 استر ازپسرهاگفت دیگه یکی.... میگذره خوش بهت بیاسوارشو... خریداریم نازتم....

 این یمان کاشکی ترسیدم خیلی....... میگذره خوش حتمابهت.... باحالیم ماخیلی میگه

 ازپسرها یکی...!دارن برنمی ازسرم چرادست... رن هاچرانمی خدااین.....جابود

 رفتکرد ول منو واقعاچطورآدمیه کجاست؟..نیما ا؟ین.. شدحاالچکارکنم پیاده ازماشین
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 تگف پسره.... زدم جیغ ازترس... بگیره دستمو خواست می... نزدیکم امدم پسره....!

 بهترین لحظه اون که.. شنیدم صدایی که..... دویدم یکم... ندارم کارت عزیزم..

 بود صدادنیابرام

 ... شو زودبروسوارماشین گفت.... نیمارادیدم سرموبرگردوندم 

 نیمایک چندنفربودن اون خوب.... بودم جاوایستاده همون..ها منگل این مثل منم 

 .نفربود

 ؟ چی بیفته اتفاقی اگربراش 

 .؟..باتونیستم مگه:نیما- 

 . منه مال اون کجا؟.. نیماگفت روکردطرف هم پسره 

 ؟.تاحاال ازکی وقت اون:نیما- 

 دیدم اونو اول من گفت هم پسره 

 برو گمشو..نداری کتک ـوس اگرهـ منه مال وقت خیلی اون:نیما- 

 ؟ نرم اگه وقت اون: پسره- 

 ..دونی می خودت وقت اون:نیما- 

 ....شرنداریم حوصله...... بریم بیا کن ولش آرمان شدگفت پیاده پسره از یکی 

 ...گذرم نمی مالی ازهمچین من نه گفت پسره 

 .. برو بکش راهتو جون بچه ببین:نیما- 

 ؟. نکشم اگه گفت هم پسره 

 ...شه می جوری این گفت پسره صورت توی زد مشت نیمایه موقع همونم که 
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 که نیآرما....؟ زدی تومنو گفت...برخورد بهش بودانگار شده عصبانی انگارخیلی پسره 

 ...بلندنکرده روش دست تاحاالکسی

 ....نیما بیننی زدتوی مشت یه اونم 

 انارم کن ولش..تربودگفت منطقی یکم که دوستش اون........امد خون ازبینیش که 

 همهمونی اون توی باش.. نداشته باهاشون کاری... برسیم مهمونی به زودبریم بیا...

 آهویی چشم اون من نه....گفت بود آرمان اسمش که پسره اون...دخترها ازاین ریخته

 ..... خوام می

 ..گی می قدرچرتوپرت چرااین اشغال...شو خفه:نیما 

 یسن رسید نظرمی به....... امدبردنش دوستاش که بندازه دعواراه خواست می پسره 

 بود بچه خیلی آرمان پسره این دربرابرنیما.. ندارند

 ...گیرکنه توگلوت بشه کوفتت.. نیماگفت بطرف کرد رو پسره بعدشم- 

 زدن می چونه چطورسرمن ببین.. یدمکش می هاخجالت حرف این شنیدن واقعااز 

 برم ها بااون دارم دوست کنن فکرمی...... هستم؟ چطوردختری من انگار...

 . جابرم ازاون زودی داشتم دوست داشتم بدی حس خیلی 

 ....شد تموم خدارشکرکه 

 .... امدنزدیکم.. نیما 

 ؟.کنی تماشامی وایستادی ها منگل این مثل شو بروسوارماشین گم می چرابهت 

 این خواستی می...... واینستادی چرا.... رفتی کشیدی راهتو.....خواستی می همین 

 ؟..هان.. بیفته اتفاق

 چی؟...رسیدم دیرمی من اگه 
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 ...شدم عصبانی... طلبکارمنه؟ بازم که این از قدر این چی 

 دونی نمی..کنی؟ نمی ول چرامنو.. اوری اینجا چرامنو تقصیرتویه همش اصال 

 ؟. کنی اینکارمی چرابامن.چقدرترسیدم

 ؟.هان بدم پس تاوان باید چرامن....؟ کنی اذیت منو داری چرادوست 

 بود؟ آرش خاطر کارهابه این همه.. کنی؟ خوردمی منو خودتو چرااعصاب 

 این خاطرمن این به... شدی؟ خوشحال.. شدی آرام حاال.. فهمیدی. حاال. داییمه اون 

 ؟ کردی اذیت قدر

 ......بود شده مات و ساکت 

 من..؟. داییته آرش چی:نیما- 

 ...........دارم دوستش هم خیلی داییمه آرش اره....! کردی فکرنمی آره:نیلوفر 

 ؟ کنی نمی صداش چرادایی پس:نیما- 

 نم برای.. بزرگترمه داداشم مثل برام.. باشه دایی که این از قبل آرش چون:نیلوفر- 

 راحتم باهاش چون... پرکرده رو برادروخواهرنداشتم جای

 !باشی آرش توخواهرزاده.. کردم فکرنمی هیچ:نیما- 

 ؟ شناسی می چندساله توآرش مگه- 

 ازهمه کالس توی..رقیب مثل هم برای..... بودیم همکالسی باهم آرش منو:نیما 

 خیلی آرش ولی...مغروروخودخواه خاطربهتربودنم به همیشه مثل منم بهتربودیم

 .. نداشتم زیاد فرقی باهم هم قیافه توی حتی..کرد می کمک همه به بود مهربون

 ....طوریم همین هنوزم...... نبودیم خوب باهم وقت ماهیچ 
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 دمکر فکر.... کنه ست*ـو* بـ صورتتو که گذاشتی راحتی به بااون تو دیدم وقتی 

 هستین دیگه هم شماعاشق

 تورابشناسیم واون من حاالهم خواستم نمی.. عزیزباشه مهم برات آرش خواستم نمی 

 باشی صمیمی بااون تو خواستم نمی.....

 مهمم اون برای من یعنی....! زنه نیمامی حرفهاداره این بودم مات واقعا:نیلوفر- 

 . گردم نگاش..؟

 ؟ شده چرانیمااینطوری......بود قرمزشده....بود شده جمع اشک چشماش توی دیدم 

 ... رفت افتاد راه دفعه یک که 

 ؟. مهمه وآرش من رابطه براش چرانیما.. بینم دلیلینمی آخه بودم کارش این مات 

 تدوس.... سوارشدم....  داشت نگه کنارمن نیماماشین که.. بودم جاایستاده همون من 

 یم ازش جور یه شاید... باشم نزدیکش افتاده بینمون که اتفاقی بعدازاون نداشتم

 نداشتم ای اماچاره.. ترسیدم

 ....داره جانگه همین گفتم بهش..... شهررسیدم به وقتی 

 ؟.خواد کجانمی:نیما- 

 ...برسم کارم به برم خوام می 

 ... میرسونمت گم می..خوردنکن منو نیلوفراعصاب:نیما- 

 به رسیدم که.. نزد حرف دیگه.... باشه اینم یگی زورم همیشه توکه اره:نیلوفر- 

 شدم پیاده ازماشین.. بیمارستان

 ... خداحافظت.. کوتشکرت:نیما- 

 خداحافظ باشه..؟ چی 
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 ..نکن عصبانیم..نیلوفر: نیما- 

 الیااص.. االن مگه... بشی چطوری خواهی می بشی عصبانی دونم نمی من: نیلوفر - 

 ؟ نیستی عصبانی همیشه

 بگردی ردکت جوجه دوربراون که نبینم بعدشم باشه...نکن جروبحث نیلوفربامن:نیما- 

... 

 !کنه می تکلیف تعیین من تاحاالبرای کی از این چی 

 دوماً.!. گشتم دوربراون کی من اصال شه می چی دقیقا ببینم خوام ؟می.. بگردم اگه - 

 نداره توربطی به

 بدون وقت اون....... دیدی وداغون درب باصورت دکترت آقا اگه... دانی خود:نیما- 

 .. تومقصری

 ..آدمه توخیلی.. گفتم بهش شدم عصبانی خیلی 

 ... گفتم بهت ولی..پستم خیلی آره:نیما- 

 ! بینم کارشونمی این دلیل اصال 

 رفت کرد روشن لحظهماشینشو همون که 

 چیه کارها ازاین منظورش دونم نمی اصال.. افتادم؟ گیراین که چکارکردم خدامن 

 انتقام روی از دونم نمی........ بودم عصبانی دستش از کارش اون خاطر هنوزبه ؟من.

 فکرها این از شدم سردرد... برسم کارم به بهتربرم...؟ ده می بازی منو داره

 رمدا دوست خیلی مریضاهمو از یکی.... زدم سرمی مریضام به داشتم همیشه مثل- 

 مهربون... شیرین بچه دختر یه

 داشتم دوست همیشه.. دارم هارادوست بچه خاطر این به بودم تنها همیشه من چون 

 باشم داشته خودم خواهرکوچکتراز یه
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 زودلبخندزد.. دید تامنو....بود کشیده دراز ـتش تخـ روی که......  اتاقش توی رفتم 

 ؟ عزیزم خوبی خانوم فرشته کردسالم سالم بهم..

 ...دکتر خانم مرسی:فرشته- 

 خونه ری می.. شی می مرخص دیگه هفته یه راستی 

 ! دکتر خانم واقعا: فرشته 

 .. جون آخ... گفت دستاشوزدبهم دوتا شد خوشحال خیلی 

 عزیرم اره گفت طرفشو روکردم 

 ... شه می تنگ شما برای دلم ولی:فرشته 

 همینطورعزیزم منم 

 لیخی. هستید.  مهربون دکترخوشگل.. خانم مونین می ها فرشته شمامثل: فرشته 

 ..شین می او شمامامان که ای بچه...  حال به خوش دارم دوستون

 هستی زمینی فرشته توخودت..... عزیزم مرسی......مهربون چقدر 

 ؟.دیدنتون بیام تونم می شد تنگ براتون دلم هروقت:فرشته 

 ... دیدنت از شم می خوشحال چقدر دونی می عزیزم اره 

 دکترآرشامه روبرگردونم امد کسی کردن سالم صدای لحظه همون که 

 ..کرد دادسالم سرشوتکون برام 

 دکتر آقای سالم:نیلوفر- 

 دکتر آقای سالم: فرشته 

 ..... خوبی جون فرشته سالم: آرشام 
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 وستد دکترخیلی شماوخانم. من بگم خواستم می خوبم..... دکتر آقای مرسی: فرشته 

 . شه می تنگ براتون دلم...جابرم این از که دیگه هفته. دارم

 مهربون.. خانم فرشته.... همینطور منم: آرشام 

 ...خورد زنگ موبایلم لحظه همون که دادم می ها این حرفهای به داشتم 

 آرشام این که دیدم ولی.... بدم جواب نداشتم دوست.....  است نیما آقا که دیدم بله 

 .. دادم خاطرجواب این به... کنه می نگاه داره

 اونجا خواستم نمی چون.. گفتم آرشام ببخشیدبه یه کردم رو لحظه همون.سالم- 

 ....کنم می خواهش گفت هم دکترآرشامم.... بزنم حرف

 .. بله 

 کنم می خواهش گفت که بود کی اون:نیما- 

 کنی بازجویی منو باید اول کردن سالم جای به توهمیشه 

 ..بگو تواول:نیما- 

 .. خداحافظ نداری کاری...... رسم می مریضام به دارم االنم گم نمی 

 ؟ زنید سرمی مریضها به دکترباهم جوجه تواون واقعا ای:نیما- 

 حساسه این اینقدرروی چرا این!....آرشامه ازکجافهمید این وای 

 ؟..هست مشکلی اره:نیلوفر 

 ؟.نیلوفر گفتم چی بهت پیش چندساعت همین من مگه. هست که معلومه:نیما 

 اهاشب که تونم نمی همکاریم باهم اون منو. گفتم بهش عصبانی..شدم حرصی خیلی 

 . نزنم حرف

 ..............دکتر نمیادخانم سراغت دیگه اون نگیری تحویلش تو اگه:نیما 
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 که ینا مثل..... کنم قطع خوام می االن بدم گوش تو حرفهای به مجبورنیستم:نیلوفر- 

 ؟ ای باتجربه خیلی مهندس آقای

 .....بچسبونن من به خودشون خواستن هامی خیلی اره:نیما- 

 درحد کسی هیچ که هستید مغروروخودخواه شمااینقدر دونی می آخه بله که اون

 گم؟ نمی راست.............. بینین نمی خودتون

 ؟.نمیادفهمیدی خوشم.. میچسبونن آدم به زور به خودشون که هایی ازآدم من:نیما-

 ؟ ندارین امری من با.. شد تمام فرمایشتون دیگه.. کیان مهندس جناب فهمیدم آره-

 ........ برسم کارم به برم..

 که... نرفته یادت گفتم بهت که حرفی اون:نیما -

 ...خداحافظ خوب.... شه می چی ببینم فکرکنم دربارش باید-

 بینم می تورا که من باشه:نیما-

 ؟. این دست از چکارکنم وای.... مهندس جناب خداحافظ باشه

 چیزی نه.... توفکربودم آخه ترسیدم دفعه یک.....؟..دکتر شدخانم چیزی: آرشام

 ...مش نمی مزاحمتون من پس آرشام....سربزنم مریضها به برم من بااجازتون.. نیست

 ... کنم می خواهش حرفیه چه این نه-

 فعالً:آرشام

 !فعال

 زمانی همون از....داره دوست منو دونم می که چندسال... پسرخوبیه واقعا دکترآرشام

 به وفت هیچ من.. سرنزده ازش خطایی من به نسبت تاحاال... شدم وارددانشگاه که

 .. نیستم اینطوری دکترآرشام به امانسبت.... روندادم پسری
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 کرده کمک توکارهابهم همیشه..وباشخصیته خوبی آدم اون نظرم به

 بشه ناراحت ازدستم خوام خاطرنمی این به

 بهم آرشام که انگارفهمیده اون اره...؟ گیرداده این به اینقدر نیما چراین دونم نمی

 ...داره عالقه

  کنه اذیت خوادمنو می فقط که اون...... بگذرونه خیر به خدا

 .....خود بی سرچیزهای دی گیرمی من به همیشه که تو! کنم می باتولج کجاهی من-

 مگ می بهت چیزی یه من که...... کنی می حتماتوکاری دم گیرنمی الکی من:نیما-

  انگار باتویه حق همیشه کالً باشه

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 ............درصد100 که اون:نیما-

 نهـ سیـ به دست جاساکت همون......... گفتم حرصم خیلی بودنش جانب به حق ازاین

 .............. نشستم

 ؟..قهری بامن االن یعنی:نیما-

 ....... طرف اون روکردم......... ندادم جوابشو چیزی

 ..!هان.......کوچولو خانم گفتم بهت چی من مگه:نیما-

 ؟...دونی نمی خودت یعنی

 بود درست گفتم چی هر.؟. گفتم چیزی من مگه:نیما-

 .....هیچی پس
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 ؟...میایی فردادبدرقم راستی:نیما-

 بتعج.... گفتم قاطعانه اینقدر که این از کردم نگاه صورتش به......... !چی برای نه-

 االنم که همین.... داریم؟ باهم ربطی چه اون من مگه.. نداشت دلیلی واقعاً... بود کرده

 ......اشتباهه خیلی هستیم باهم

 ؟.. نه رفتی می بود دکتره جوجه اگراون حاال:نیما-

 پسری باهیچ زندگیم توی من کنی؟ می فکری چی من تودرباره...؟ چی برای نه

 ....نبودم صمیمی

 ؟..دیدم بااون توراهمیشه چرامن... گی می اینطورکه اگه:نیما-

 نذاشت که... همکاریم ماباهم.......... چقدربگم منم کردی شروع دوباره که این مثل

......... .....نگفت چیزی دیگه... دکترشماهمکارید خانم اره گفت.......... بزنم حرفمو بقیه

 ینا............داره مشکلً کال.. بود عصبانی انگارخیلی........کرد روشن ماشینشو ضبط

 ردک خالی بدبخت ضبط روی عصبانیتش...تااینوگذاشت.......... کرد عوض آهنگ قدر

 ...گرفت خوابم شدن سنگین چشمام.... خاطرخستگی به-

 دیده مناسب آقانیماموقعیت این بازم دیدم........کردم باز چشامم لحظه یه

 تکون یه خواب به زدم خودم دوباره خاطر این به....... بود نزدیک صورتم به صورتش

 ...دادم خودم به

 ...بیدارشدم من.....بردعقب صورتش امد خودش به زودی اون

 چکارکنه خواسته می چندثانیه داشت انگارکه نه............ انگار زد راه اون به خودشو

.... 

 ؟...رسیدیم بیدارشدی:نیما-

 خواستیدچکارکنید؟ می پیش چندثانیه شمادقیقا گفتم طرفشو روکردم
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 ...کردم می رانندگی داشتم معلومه خوب...! پیش چندثانیه من:نیما-

 می.................کرده چکار کنه می کتمان دار که این.......... خوردم حرص خیلی

 هست فایده بی بگم بهش هرچه دونستم

 کنی؟ کار نبایداین................... نگفتم من مگه -

 ....! نکردم کاری من:نیما-

 تکرارنکن پس...........کارنداری این توحق نیما گفتم بهش باعصبانیت

 .... لحظهگفت همون که... شدم پیاده

 فهامووتوحر... برگردم سالم...باشم خودم مواظب که این مثل... چیزدیگه تونباید:نیما-

 بگی؟..دی می گوش

 خداحافظ توگفتی که همون باشه

 ...کردرفت حرکت ماشین که

 از شم می راحت........... چقدرخوب بینمش نمی ومن....! نیست ماه یه واقعاً یعنی

 ... کردنش اذیت

 ... افتادم می پس داشتم خوابی بی از اتاتم توی رفتم راست یه خونه توی رفتم

 ـوابیده خـ که وقت خیلی.....کردم ساعت به نگاه یه....شدم بیدار ساعت چند از بعد

 بودم

 .......... حموم برم بهتره

 عزیزم بیا.. نیلوفرجان.... گفت زد در خانم کبری کردم می موهاموخشک داشتم

 ...زودنهار بیا امده مامانتم
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 اتاقش رفت نهار از بعد............ گفت امروزش از مامانم... خوردم نهار مامان کنار

 .......استراحت برای

 خواب پیش ساعت چند همین تا ؟من چکارکنم باید من خوب........... اتاقم رفتم من

 ........بودم

 منو آهنگ چراین دونم نمی......... دادم گوش آهنگ کشیدم دراز ـتم تخـ رو رفتم

 ...؟.کنه چکارمی داره االن یعنی....!انداخت یادنیما

 االن همین! هست زاده حالل چقدر این وای.....خورد زنگ موبایلم لحظه همون که

 ........کردم می فکر بهش داشتم

 نمی چراجواب الو.. نداد جواب اول............. بله گفتم... نه یا شدم خوشحال دونم نمی

 ؟ دی

 ...!زدم زنگ دکتربداخالق خانم موبایل به واقعامن:نیما-

 ....گرفتم اشتباه دیگه رابایکی شما کنم می فکر که من آره:نیما-

 به...........کنه؟ چکارمی ببین دادم خوبی به جوابشو بار یه من حاال گرفت حرصم خیلی

 ..........!بداخالقم گه می من

 خداحافظ پس..... گفتم خاطرباحرص این به

 ..کردم شوخی بابا قهرنکن:نیما-

 ! بلدی کردن توشوخی اِه گفتم باحرص

 .. نشناختی نیماکیان هنوز خانم آره:نیما-

 امرتون خوب.................هستید چندشخصیتی دچار شما که دونم می.. بله که اون آره

 آقامهندس
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 ؟ بیکاری توخونه االن.............دارم زیاد امرکه:نیما-

 ؟ چی که

 کردی؟ فکرمی من به داشتی حتما:نیما-

 ! شمافکرکنم به چراباید من شدی دچارتوهم آقا نه

 نکنی فکر من مثل خوشتیپی... جلتنمن به مردی به شه می مگه:نیما

 .....شدی توهم دچار

 دارم بلیط شب 9 ساعت من:نیما-

 سالمتی به خوب

 ......... بدرقم بیای خوای نمی یعنی:نیما-

 یمارستانمب لحظه اون من بیام تونم نمی خواستم می اگه درثانیه.. دلیلشو گفتم که من

 .... فرودگاه بیای ساعت یه تونی نمی یعنی:نیما-

 شهم برگردی دیگه قرارنیست انگار گی طورمی یه....؟ کنی اصرارمی چرااینقدر حاال

 .... ماهه یه

 ...نیامدم ماه یاچند................موندم؟ شایدم دونی کجامی تواز:نیما-

 ؟... وقت چراون

 ...برگردم داری دوست خیلی:نیما -

 ! ......گفت این االن چی

 ...جناب میخواد دلت هرکاری یانه بمونی خوای تومی که چه من به اصال خیرم نه

 ..............منتظرم9ساعت دکتر خانم باشه:نیما-
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 ......... بیام که دم نمی قول من

 ...............کرد قطع زود میایی تو گفت لحظه همون

 هرچی ولی بدرقش برم کردم فکرمی این به داشتم من بود گذشته چندساعت-

 ...کردم پیدانمی کار این برای دلیلی کردم فکرمی

 ؟..گیره میترانمی از سراغی چرا دیگه...! شده عوض کل به چرارفتارش نیما این اصالً

 خدابه ای نقشه وچه داره هدفی چه دونم نمی...............؟ من به چراگیرداده

 ؟.... خیربگذرونه

 اگه.... دونه می محق خودش من به نسبت اینکه از کارش این از ترسم می نگرانم

 ؟... چی ببینه ماراباهم یکی فقط

 ؟..........کنن می فکری چه دربارمن ببینن وبابا مامان اگه اصالً

 همه توسفر که ماهی یک نیمااین کاش.....زیاد فکرهای از بود دردگرفته سرم

 ....برداره سرمن از دست... کنه چیزفراموش

 ...دونم نمی نه............جابمونه همون کاش اصالً

 برخوردمی بامن طوری یه نیما اینً اصال.................هستم هردومون نگران من

 . رانداشته رفتارا بامیتراین اصالً کنم فکرمی من که...کنه

 ...........دونم نمی

 خوادب........ بشه قبل مثل اخالقش نکنه نرم اگه........؟ یانه بدرقش برم حاالچکارکنم

 کنه دیگه خیال نکنه برم اگه.......کنه اذیتم بازم

 افکره این از..... کنم کار سرگرم خودمو بیمارستان برم شم زوداماده برم اصالًبهتر

 .........شم راحت وخیاالت
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 ........بودم کارهام به رسیدن سرگرم همیشه مثل بیمارستان رفتم

 ............ترسم می قبلیش اخالق از من اره.........نیما پیش رفت فکرم دفعه یک

 ............. بدرقش برم من که کرد می اصرار همش چون

 ................کردم فکرمی بازم داشتم استراحت اتاق توی رفتم

 کم درآخریه..تجدیدکردم آرایشمو یکم...  کردم زودلباسموعوض....  بدرقش رم می

 ...زدم آمد می بهم که صورتی رژلب

 ..........بود شده دیر خیلی.. فرودگاه رفتم...گرفتم تاکسی زودرفتم

 یا گوشه یه که نیما خوردبه چشم دفعه یک نبود گشتم اطراف هرچی فرودگاه توی

 ....بود کرده بازوش آویزون خودشو هم دختره یه ایستاده

 داره آقانیماکه اون..! چراامدم من اصالً... برم کردم کج راهم.....  پیداکردم بدی حس

 .........زنه می زیاد زدن حرف دختره بااون

 شد کشیده دستم موقعه همون که..... آقا بدرقه امدم راه همه این که بگو من

 ..........کنم دعواش که... کارکیه ببینم خواستم می

 .......... ده می خودش به جسارتو این همیشه آقانیماکه بله دیدم که

 ؟........ ری کجامی داری.... سالم:نیما-

 امدنم از شدم پشیمون چون میرم دارم

 چرااونوقت؟:نیما-

 ...دختره طرف چرخیدم چشم ناخودآگاه دونم نمی

 امنب حاالداره ایران بود امده... کنه می زندگی توترکیه.... منه پریساخترعمه اون:نیما-

 گرده برمی
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 که برم بهتر من........ گی می من به چرااینها حاال گفتم طرفشو روکردم باعصبانیت

 ....وجودنیاد به تفاهم سوء

 ؟ بری خوای می زودم امدی دیر...!کجا:نیما-

 .... برم بهتر دیگه دیدمت امدم که حال... کن ول دستمو نکن نیمااذیت

 .... تاهواپیماپروازکنه مونی تومی خیرم نه:نیما-

 ....ما طرف اومد غلیظش آرایش بااون کرشمه باناز دختره موقع همون که

 چرانمیایی عزیزم گفت بازونیماگرفت اومد.....! نیومد خوشم دختر چرااز دونم نمی

 میام من توزودتربرو- زیردستش از کشید بازوشو نیماباحرص.... بریم؟

 هش نمی که اینطوری نیماگفت روکردبه...کرد می نگاه منو باحرص داشت دختره اون

 بریم باهم که کنم صبرمی

 ..........نیمابچسبونه به خودشو خوادهی می ماه یک این توی کنه دختره حتمااین

 ....!شدم اینطوری چرامن........... چه من به اصالً بچسبونه خوب

 فیمعر خوای نمی عزیزم نیماگفت به...کرد می نگاه منو داشت باعصبانیت دخترکه

 .؟. کنی

 ؟... بگه چی خواد نیمامی االن دونستم نمی

  گرفت استرسم خیلی

 ؟...کنه معرفی کسی چه منو...خواد می بودکه نیما دهن به نگاهم همش ومن-

 ......کنم باتوآشناش که بینم نمی دلیلی گفت اش دخترعمه طرف کرد نیمارو که

 کنه میترامعرفی دوست منو ترسیدم می چون.... گفت اینو نیما اینکه از شدم خوشحال

 ...شد می بیشتر تعجبش اش دخترعمه وقت اون.....
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 دنبال چشمش همیشه..گفت می میترا که کسی همون این میاد یادم که االن

 موقعه همون که دیده خوبی فرصت انگاراالن..میترا رقیب جور ویه...نیمابوده

 ....پیداشده

 ادهد طورجوابشو این نیما که ازاین..شد می معلوم من به وبانفرتش عصبانی ازنگاه

 این اونم کارش ازاین کردم تعجب.. گرفت دستمو امدنزدیکم نیما...چقدرناراحته

 ....!پریسا جاجلوی

 ....دارم حرف بیاباهات دنبالم -

 شمبک دستش توی از دستمو خواستم می پریسا دست بدم سوژه خواستم نمی من

 ....کشید خودش دنبال منو و افتاد نیماراه موقع همون که بیرون

 ....داری پرواز تواالن.. میری؟ نیماکجاداری.... گفتم و طرفش روکردم

 پارکینگ توی رفتیم..........دارم حرف باهات من هست هنوزوقت نباش نگران:نیما-

 بخُ گفتم بهش...کردم می تعجب کاراش از داشتم هنوز من... شدیم وسوارماشینش

 ؟...بگی بهم خواستی می بگوچی حاال

 ...میای حتما که دونستم می:نیما-

 ....!بگی من به اینو جا این کشوندی منو راه همه این یعنی

 هام حرف به نیستم که ماه یه این نیلوفر....بود اولیش این...دارم زیاد که حرف:نیما-

 .... کنی نمی لج بامن الکی دی می گوش خوب

 ؟....چی حاالکه باشه

 .بیام تامن هستی دخترخوبی.. پس هیچی:نیما-

 ....صدازدم باجیغ و اسمش ازحرص

 ..گرفت گوششو اونم
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 ...کرشد گوشام...خانم جیغو جیغ داری صدایی چه وایی-

 ....زودبروتاجانمونی بعدشم.. تکرارنکنی حرفتو هی تاتوباشی

 ..منی نگران االن یعنی وایی:نیما-

 .....برسم خودم کارهای زودتربه بری خوام می خیرم نه

 دیدی جا اون رو پریسا وقتی تو راستی...........باورکردم منم و توگفتی:نیما-

 ؟....شد حتماحسودیت...

 چراباید نخیرم گفتم بهش سیـنه به دست....! گه می خودش چی برای داره این چی

 ....شدی توهم دچار فکرکنم....شه حسودیم

 صورتم بادستاش......بازم کارش ازاین دوباره شدم مات......نبود حواسم دفعه یک

 منی تومال. گفت...گرفت قاب

 به..رابزنه ها حرف این شه می روش نیماچطور شدم ترمی سرخ ازخجالت داشتم

 نداشتم.... خوبی احساس اصال.... من

 ینا اخم با تکراربشه دوباره وقت هیچ.. نداشتم دوست اصالً داشتم بدی حس خیلی

 نکن تکرار رو کار این دیگه...نیست درست اصال کارت ینا... گفتم بهش

 ..نیست خودم دست گفت موقع همون....دارم بدی حس من....خواهشاً

 می...توچشماشه غم کردم حس.... کردم نگاه بهش وقتی.....!زد نیما و حرف واقعاًاین

 هواپیمات فکرکنم ؟بری خوای نیماتونمی گفتم.. کنم وهواشوعوض حال خواستم

 ....پروازکردآقا

 ...فکرمی به اینقدر که مرسی:نیما-

 محبت این نبایدبه اصالً.......دربیاره منو حرص خواست.. گفت باشوخی و این

 ....کردواقعاً
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 روکردطرفم باشه امده یادش چیزی یه که این مثل

 ...نکن غلیظ اینقدرآرایش.....نگفتم من مگه.. ببینم وایستا-

 ...!من چی-

 ....زدم رژلب کم یه فقط که کجامن

 لبخند یه...کردم پاکش خودم خوبه حاال.... صورتی اونم رژلبت همین دقیقا:نیما-

 ....زد هم خبیثانه

 درآوردم جیبم توی از دستمالمو..بود لباش روی رژلب اثرات کردم نگاه صورتش به

 خداحافظی ازش جا همین من رفتن به دادند آقارضایت بالخره..کردم پاک لبـاشو

 ....روبروشم باپریسا باز خواستم نمی همراهش نرفتم دیگه.. کردم

 ..!چرااینجورشد کردم فکرمی این به داشتم بودم تاکسی توی

 تتخـ روی.. شستم رو صورتم و دست اتاقم توی رفتم یکراست خونه رفتم وقتی 

 ..... کشیدم دراز

 بهم زندگیمو ؟.....پیداشد توزندگیم دفعه یک واقعاچرا ازاینکه بود مشغول ذهنم 

 ......خورم می ضربه خودم آخرش چون بهش پیداکنم حسی نبایدهیچ اصال ریختومن

 نمی ازش سادگی این به داره دوست رو نیما خیلی اون برگرده روز یه میترا شاید 

 ....گذره

 هک نیست ماه یه حاالکه ندارم خوبی ؟اصالحس شدم همچین چرامن دونم نمی ولی 

 به چراهمش....!نیست خوب حالم چرابازم ولی... باشم بایدخوشحال کنه اذیتم

 ...نبایدفکرکنم من نه...!کنم دخترپریسافکرمی نیماواون

 ....نیومد خوابم کردم هرکاری تاصبح 
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 مشکی مانتوی یه بپوشم؟ چی خب..بیمارستان برم که شدم بودآماده هفت ساعت 

 ردمک می آرایش یکم داشتم... تیره ابی شلوارجین بایه کردم انتخاب آبی شال بایه

 .....نیماافتادم یادحرف که بزنم لـبم به روشن رژلب خواستم می..

 ... برداشتم ای قهوه رژلب یه اراده بی 

 هک. بود شده یک های ساعت نزدیک که بودم کارهام سرگرم.....بیمارستان زودرفتم 

 ..........پیشم امد شبنم

 ...بخوریم چیزی یه بریم نیلوفرپاشو: شبنم- 

 اشتهاندارم اصال شبنم مرسی- 

 ؟...شدی عاشق نکنه گفت بهم باخنده شبنم- 

 ...جاخوردم حرفش ازاین 

 عاشق و سخت نیلوفر تونسته که کیه اون حاال.. گم می راست نکنه: ... شبنم- 

 ....کنه خودش

 می برام قصه همه بعدتواین..........ندارم میل..! میدی ربط چی به چی شبنم وای- 

 ....سازی

 ...یبا..نهار میرم من پس........باشه داشته جنبه یکم.. بابا کنم می شوخی: شبنم 

 ...جونت نوش فعالً باشه- 

 ...!نبودم حوصله اینقدربی سرکار وقت هیچ طورشدم چرااین وایی 

 نزد؟ زنگ اصالچرابهم.... شدم عاشق واقعاً نکنه.. دونم نمی 

 گریه قدرحس این چرا.  هسته من یاد مگه..... پریساجونشه سرگرم االن معلومه 

 گذشت روزهم اون..!.دونم نمی خودم که.. شدم؟ اش وابسته قدر این من یعنی..!دارم
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 یکی مهمونی رفتن وبابا مامان. بودم خونه توی است جمعه امروز نزد زنگ نیمابهم

 ..بابا ازدوستایی

 حوصله اصالً چون نرفتم.. نباشم توخونه تنها همراهشون اصرارکردبرم باباهرچی 

 آدموقورت چشماش بااون خواد انگارمی نمیاد خوشم پسرشون ازاون وهم.... نداشتم

 ..... بده

 زنگ موبایلم موقع همون که برم خواستم می.....  شام زدبرای امدصدام خانم کبری 

 خورد

 به بود ناآشنا شماره.... کردم نگاه یه.... نداشتم یلموبا به دادن جواب حوصله اصال- 

 نوشته که کردم بازش امد پیام برام... زد زنگ باری دوسه.... ندادم خاطرجواب این

 زد زنگ دوباره موقع همون....بودنیماهستم

 ؟... هان ندادی جواب زدم زنگ بهت توچراچندبار:نیما- 

 منم...میندازه راه هوار و داد سرم روی اول... کردنش سالم جای به گرفت حرصم 

 ...دم نمی جواب ناآشنا شماره بودم گفته که من.. گفتم باعصبانیت

 ...باشه داشته کارمهمی کسی یه اگه:نیما- 

 نهک می خودشومعرفی ده می پیام... ده می انجام بدی انجام بایست می تو که کاری- 

.... 

 .... هستی دخترخوبی فهمیدم باشه خوب: نیما - 

 ...ندارم حوصله نیمااصالً گفتم حوصلگی بابی 

 .... شده تنگ برام دلت چرانکنه وای ای:نیما- 

 ...بگو کارتو حاال..... شدی دچارتوهم تاثیرگذاشته روت وهوا انگارآب خیرم نه 
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 این تو وقت اون... زدم زنگ بهت دیگه کشور ازیه من بداخالقی واقعاخیلی:نیما- 

 ... میزنی حرف بامن طوری

 ........!بودم چرااینقدرعصبانی.. کردم تعجب رفتارم طرز از خودم 

 تمام باپررویی اونم......برم صدقت قربون خوای می نکنه زنم می حرف چطوری مگه 

 ...زیادبود خیلی کارم... شدی حتمانگران نزدم زنگ دیروزبهت نه چراکه.. آره گفت

 ......نبود پریساجون کارت دقیقاً اه...ُ گفتم باحرص 

 ....!چکاردارم اون به من خیرم نه گفت باعصبانیت اونم 

 ...........باورکردم منم توگفتی اره 

 سبنچ دختره ازاون من اوالً.. هستی قدرعصبانی چرااین دقیقاً توبگو نیلوفر:نیما- 

 .... دارم تری مهم کارهای من درثانی..میاد بدم

 ... کنم عوض و بحث خواستم می 

 ... بپوش گرم لباس سرده هوا فکرکنم جا ؟اون...  پرسی نمی توکه چطوره حالت - 

 می فکری چه خودش پیش اون حاال... !پرید ازدهنم حرف چراین دونم نمی خودم 

 ! مهمه من برای حتماًاون... کنه

 ... فکربودم توهمین 

 ....نداری پزشکی توصیه دکتردیگه خانم - 

 .. تشکرکردنته جای به این ای مزه چقدربی گفتم بهش و راه اون به زدم خودمو 

 .... دکترنیستید شماواقعاخانم مگه دکتر خانم حرفیه چه این وای:نیما - 

 ؟....چی که خوب گفتم باحرص 

 ؟... ای خونه کجایی.. هیچی:نیما- 
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 ..... بله بااجازتون - 

 یه نمم....................بله.... گفت شیطنت باشه کرده گل خوشمزگیش حس نیماانگار - 

 رمنس سربه ندارم حوصله من دونی می نرسه بهت دستم مگه....نیما گفتم زدم جیغ

 ........... ذاری می

 ...بگرد بادوستات یکم برو بیکاری که حاال... چرااینطوری خوب: نیما- 

 رمب منم...اصرارکردن هرچی بابا دوست خونه رفتن وبابام مامان اتفاقاً ندارم حوصله- 

 ....نرفتم

 ....شد می عوض روحیت رفتی می وقت اون چرا:نیما- 

 ....شه می بدتر روحیم اونجا برم که من....! روانشناس بابا نه 

 دمب کش الکی و بحث خواستم نمی ؟منم... وقت چراون گفت باجدیت دفعه این نیما 

 ....دیگه خوب گفتم

 ..! زدم که حرفی این شداز چراعصبانی دونم نمی 

 ....فهمیدی نیلوفر گی می زود - 

 .....نیست چیزمهمی گفتم. کنی می اینقدربزرگ کوچک موضوع قدرداری چه 

 ....زودبگو.. نیست چیزمهمی اگه خوب:نیما- 

 خوشم ازپسرشون چون گفتم بهش......  این دست از افتادم گیری چه خدایا وایی 

 ................نمیادهیزه

 ....نرفتی کردی کارخوبی پس خوب:مانی- 

 .کنم عوضش الکی.خود بی بحث خواستم می 

 ... رفتن پیش خواستی می که جوری همون کارهات.. کنی می کار توچه 
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 های ازهتل یکی ی تو خوب مهمونی یه دیشب خوبه خیلی گذارش سرمایه اره:نیما- 

 ....گرفت ترکیه معروف

 بگذره خوش خوبه 

 .....خداحافظ نداری کاری دیگه مرسی:نیما- 

 خداحافظ نه 

 تماس باهام تونست نیماهروقت چندوقت تواین وبادگذشت برق مثل هفته یه 

 ...گرفت

 نکهای چکارکنم دونستم نمی.... شدم نگرانش خیلی بود نزده زنگ بهم چندروزی یه 

 ؟.....یانه هست کاردرستی بزنم زنگ بهش خودم

 خورد می بوق هرچی زدم زنگ بهش دریا به زدم آخردلم که قدرفکرکردم این 

 یه نازوعشوه صدای که.. کنم قطع خواستم می داد نمی نیماجواب

 ! بگم چی دونستم نمی کردم تعجب....دخترشنیدم

 ....فتینگر تماس شماباکی گفت دختره...... گرفتم اشتباه فکرکنم.ببخشید... سالم 

 ..کیان بامهندس 

 بدن جواب تونن نمی بنده دستشون ایشون اره.... نگرفتید اشتباه پس:  دختره 

 ...امرتون خوب......

 بزنم حرف دیگه خواستم نمی 

 خودش اره...پریساداشت شبیه صداش فکرکنم......  میزنم زنگ ببخشیدبعدا 

 اینقدرسرگرم اره...!شدم چراناراحت هستن باهم االن اینکه تصویر از دونم نمی...بود

 اراده بی شده جمع چشمام توی اشک....رفته یادش منو هست کاروپریسا
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 من به خوادهرکارکنه می اصالً! شده مهم نیمابرام چرا اصالً کردم پاک زوداشکامو...

 نیست مربوط من به نه.......... نبود گرفتن تحویل اهل نیماکه ولی... چه

 هی.................! وپریسا توفکرنیمابودم همش چرا دونم نمی گذشت سخت هفته اون 

 دهسا ماه یه این مثل بودم حوصله بی...بود مسخره و چقدرسخت من برای گذشت ماه

 ماه یه تواین جالب چه سرزدم مریضام به داشتم... داشتم کمی خیلی وآرایشم

 .!نبود زیادخبری ازدکترآرشام

 ..... تو امد یکی که بودم گذاشته سرمو.... ام چقدرخسته بودم اتاقم توی

 ....برو ناهارخودت بری خوای می اگه ندارم حوصله اصال شبنم

 ..... دنبالم بیاد شبنم قراربود آخه

 ؟....نداری حوصله وقت چرااون حاال-

 ... دیدنش از جاخوردم.... کنه چکارمی اینجا این باال گرفتم سرمو تعجب با

 .سالم:نیما-

 پریساجونش با واین بود سخت من چطوربرای که افتادم ماه یه این یاد بادیدنش

 رفح باهاش دیگه نداشتم دوست اصالً..... سالم علیک گفتم بهش بااخم... بود خوش

 بزنم

 تناراح گرفت دستمو که ردشم کنارش از یخواستم م.. برم باید من نداری کاری اگه

 ... برم خوام می کن نیماولم....بود شده جمع چشمام توی اشک ماه یه این برای بودم

 ... نداشتم دوست و حال این منم.....بود شده ماتم شنید نمی صدامو انگار اون

 ....ندارم حوصله ور اون نیمابرو-

 ...ینمبب نگاهتو خوام می بزن حرف کن نگاه چشمام تو گیری نمی باال چراسرتو:نیما-
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 انگار که چشماشو اون من وهم... بیبنه چشمامو تو اشک که کنم نگاهش خواستم نمی

 ........ببینم کنه می جادو آدمو

 .................باال بگیرم سرمو شد باعث زیرچونم گذاشت انگشتشو اونم

 ؟.... کنی می و کار چرااین:نیما-

 .. ام حوصله بی هیچی

 ؟... هستم چی اون برای من اصال

 ........کارت ازاین متنفرم که گفته کارکردی این باز حقی توباچه

 ....کنه می آرامم.... این گفتم منم نیما-

 من همگ شی آرام بخورتا بخش آرام برو....کارکنم چی من خوب گفتم عصبانیت با منم

 ....کنه آرامت که.........قرصم

 ....نیلوفر بودم اخالقت این.. بودم حاضرجوابیت این دلتنگ چقدر دونی نمی:نیما-

 .....نزدی زنگ بهم دوهفته که بودی تنگ دل چقدر دونم می اره

 ....!ناراحته این از من چولو کو خانم:نیما-

 ....نداریم بهم ربطی هیچ که وتو من اصال باشم ناراحت چراباید نه

 ضاوتق بعد بشنو اول خانم... داشته دلیلی حتما نزدم زنگ بهت دوهفته این اگه:نیما-

 ...کن

 گفتم عصبانیت با منم

 دادزد عصبانیت با.... بزنم حرفمو باقی نذاشت که.....بوده پریساجونت دلیلت حتما آره

 حالم دوهفته این تو من........ بدبینی چرااینقدر یگی م خودت به الکی داری چی نیلوفر
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 می مراقبت ازم پریسا خاطر همین به شدیدگرفتم سرماخوردگیه یه نبود خوب

 ...... اصرارکرد خودش اون ولی باشه طوری این خواستم نمی من کردالبته

 ادیدنمی جواب چراتلفنتو خوب گفتم بهش! بوده مریض دوهفته واقعا یعنی جاخوردم-

 ؟.........هان

 ...زدی زنگ بهم توکی اصالًراستی.... بود گرفته خیلی صدام چون:نیما-

 .....داد جواب پریسا که زدم زنگ بهت شب یه

 .....پریساجاگذاشتم پیش حتماتلفنمو دونم نمی-

 .....نیست کردم فکرمی که اونی که بودم شحالخو

 ؟ نیستی مریض دیگه خوبه حالت چی االن

 ....االن شدی نگرانم.. گفت شیطنت با اورد جلو صورتشو اونم

 فکر تگف تمام باپررویی اونم...نشم مریض که کن فاصلتورعایت... چی برای خیرم نه

 ... کرد سرایت بهت کنم

 ... کردم نگاهش باعصبانیت

 ........کردم نمی کار اون که نبود که اگه خوبه حالم کردم شوخی:نیما-

 چی؟ برای کنم کار چی؟چی.... طرفم پشتتوکن

 موقع همون دیدم که کارکنه خوادچی می دونستم نمی............ چرخوند منو خودش که

 .......شد انداخته گردنم به خوشگل بند گرد یه

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این
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 دورش که قلبه یه خوشگله خیلی.. بودم ندیده اینو مثل تاحاال بود قشنگی گردبند 

 بزرگه N حرف وسطش آبیه های نگین

 !چیه این... گفتم روکردم اش هدیه ازاین کردم تعجب 

 .. گردبنده بینی می که و این:نیما- 

 خوشمزه آقا دونم می- 

 ... خریدمش دلیل این به امد خوشم ازش خیلی خوب... توخریدم برای ه اینک:نیما- 

 ....نیازندارم بهش اصالً من دیش می من به چی برای 

 ...دکتر خانم داری:نیما- 

 ...! دلیلی چه به وقت اون 

 ...آوردم برات مسافرت از که سوغاتیه فکرکن.. دلیل هیچ به:نیما- 

 .خرید هامی سوغاتی این از همه برای شما وقت اون واقعاً 

 هیچی االن که هاکنم خرجی ول این از خواستم می من اگه وقت اون... نه:نیما- 

 ...نداشتم

 چیه؟ قیمت گرون گردبند این خریدن دلیلی خوب 

 وخودته من اسم اول.. N واون بیفتی من یاد ببینی ابیشو های نگین اون که اوالً:نیما- 

 ..بیاری درش گردنت از نباید وقتم هیچ...بیاره یادت منو اونم

 ! حرفش این از کردم تعجب 

 ..خوام نمی اینو من اصالً...کنم کاری همچنین چراباید وقت اون 

 خودته دست مگه:نیما- 

 گفتم اینو کی من حرفیه چه این نه:نیما- 
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 ایخو می اصالً بیافتم ویادت.. بیارم درش وقت هیچ نباید که...  معلومه حرفات از اره 

 ...کنی خودت برده بنده منو

 ستدر بارشده یه زاری می من تودهن چراحرف.. کنی می عصبانیم داری نیلوفر:نیما- 

 هان...بدی گوش من حرفهای به

 ..کنم نمی قبول باشه عقیدم خالف که کارهایی هاو حرف من 

 اون اوردم هدیه برات دیدنت امدم ماه یک بعداز ندارم جروبحث نیلوفرحوصله:نیما- 

 ..کنی تواینطوربرخوردمی وقت

 ..گفتم حقیقتو گفتم چی مگه...کنم برخوردمی چطوری من مگه 

 ناهار بریم پاشو زود حاال... گی می تودرست بابا باشه:نیما- 

 کاردارم من چی 

 ..گرسنمه خیلی بخوریم نهار باهم بریم نکن نیلوفراذیت:نیما- 

 بخور ناهارتو جاهم همون بروخونتون پسرخوب یه مثل خوب 

 ..رم می خودم نیا اصال بابا شدم دیونه وایی:نیما- 

 ماون زدم خاطرصداش این به برم داشتم دوست منم... فکرکردم رفت می نیماداشت 

 ..هان... گفت حوصلگی بی با

 هان گی می توچراهمیشه گفتم بهش باحرص منم 

 ..خوبه عزیزم جانم بگم چی:نیما- 

 امد نمی جدیش شخصیت اون به اصالً که رفتاراش از باخنده 

 برگردم زودی باید ولی همرات میام..  تر خوب این اره 

 بود شده خوشحال انگارکه 
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 .شمابیاید دکترحاال خانم باشه: نیما- 

 همینو شنیدیم این از جانم یه ما عجب چه....جانم گفت بهم...  زدم اسمشوصدا 

 ...گفتم بهش

 مببین خانم امدم ماه یه از بعد..  ری می من صدقه قربون توخیلی که نه حاال:نیما- 

 ... برخوردش این با..دیدنش از کرد پیشمونم

 نشنیدن به خودمو منم.. بشنوم من تا... زد می حرف بلند بلند خودش برای داشت 

 کنی می غیبت سرمن بپشت چی نیماهی گفتم فقط.. زدم

 .من کی:نیما- 

 ..مخملیه گوشام که منم اره گفتم باحرص منم من پس نه 

 ..دورازجونت:نیما- 

 .شدیم ماشینش سوار بیرون بیمارستان از رفتم کردن جروبحث از بعد 

 .. کجابریم: نیما_ 

 باشه نزدیک که جاییی 

 .دوستامه از یکی مال شناسم می قشنگ رستوران یه من:نیما- 

 ...متعجبمً واقعا آشنادارید جادوست همه شما اینکه مثل 

 .بشناسی تامنو مونده حاال اینم من بابا اره:نیما- 

 اینو روکردم.......داشت زیبا طراحی خیلی گفت نیمامی که رستورانی هم به رسیدم که 

 ..گفتم بهش

 .. نیست زیادقشنگ گم می امامن واقعاً اُه:نیما- 

 ..!قشنگه هم چراخیلی 
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 ..یانه خوشتیه معمارش نظرت به گفت باشیطنت اونم 

 وسط این داره خوشتپی به ربطی چه اصالً باشه شایدم... مهمه مگه دونم نمی 

 ببینش داری دوست.. داره ربط خیلی:نیما- 

 ..چی برای نه 

 .دیگه بگو.حاال:نیما- 

 .. چی که حاال باشه 

 ...نشسته کنارت معمارش بدی زحمت خودت به خواد نمی هیچی:نیما- 

 ..........! واقعاً کردی طراحی تو اینو چی 

 اصرارکرد خیلی دوستم چون اینم.. ممتازم ازمعمارها یکی من خانم... چراواقعاً:نیما- 

 ...زدم طرحشو شخصاً خودم

 ..ببینیم داخلشو بریم زود قشنگه خوب 

 ......دوستاتن اونم کردیشو طراحی خودت ریم چراهرجامامی دونم نمی من 

 که جای رم می خاطر این به باشم راحت که رم می جایی من دیگه خوب:نیما- 

 که بودن مدرسه دوران مال دیدی که دوستام این.. شناسم می دارمو دوست

 من سراغ میان دارند کارساختمانی هروقت.. کاردارن یه خودشون برای.هرکدومش

 کنم می کمک. خوبم باهاشون چون منم..

 ....!کنی نمی قبول نباشن اگه یعنی 

 ... داره بستگی:نیما- 

 ؟.....وقت اون داره بستگی چی به

 .......باشه داشته ایمان کارم وبه... بیادازش خوشم من که کسی به:نیما-
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 ......را راه همه این ره می کی بابا نه گفت بهش روکردم باخنده

 ....داره اهمیت خیلی برام حساسم خیلی توکارم من... کنم نمی شوخی:نیما-

 .... نشست دلم به عجیب......تربود قشنگ بیرون از داخلشم شدیم رستوران وارد

 ؟.....چطوره داخلیش طراحی:نیما-

 اون به زدم خودم مغرورشه خودش به دوباره باز کنم تعریف ازش زیاد....خواستم نمی

 .....بشنیم بریم زود بدنیست راگفتم

 ..........بود باحال دنج خیلی که کردم انتخاب جاییی یه وخودم

 ..بده من نیلوفرجواب گفت می هی... خورد پرش نیماانگارتو

 ...!دقیقاً بدم چی جواب گفتم منم

 ...نرفته که یادت برم زودی باید من نیماگفتم به روکردم.... بودیم نشسته صندلی روی

 ...ری می گفتم من هروقت.. مونی خیرمی نه:نیما-

 ....بمونم باید من.. وقت اون بمونی تاشب شما شاید... ترسیدم...  بابا نه

 ..بگه آقاتون هرچی... آره:نیما-

 امد گارسون موقع همون بگم چیزی خواستم می حرفش این از کردم تعجب خیلی

 ... شد ول نیمه نصف حرفمون

 حرفها ازهمین زیادنمیاد همیشه مثل که نیما به... گفت امدگویی خوش گارسون

 ..تکراری..

 .....شدم می خسته داشتم که

 ...منگرفت سفارشاتتون یزنم م حرف دارم امدم چنددقیقه من ببخشد گفت گارسون

 ؟..دارید میل چی مهندس آقای
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 ..جوجه دوپرس همیشه مثل: نیما-

 ... گرفت تصمیم منم برای بامن مشورت بدون این باز دوباره.. رفت وگارسونه

 ... بپرسی نظرمنم خدا به شود نمی چیزی

 ..داری غذادوست این هم تو مطمئنم چون: نیما-

 وبخ چقدر ولی.......... گفته بهش اون حتما یادمیترافتادم.. که ازکجا بگم خواستم می

 مونده توذهنش

 فهمیدم من شدکه متوجه انگار خودشم

 وحرفت که نبود بار بودیه اون اول حرف همیشه تو حرف............. فهمیدی درست:نیما-

 ....باشه نزده

 ............ اونه فقط من برای اون االن.. شده تموم من برای وقت خیلی چند اون گم می

 دهش وکالفه عصبانی قبل مثل بازم که کردم نیمانگاه چهره به نداشتم خوبی حس

 ...بود

 ...نیما برای یادآوری خاطراین به بگم بدوبیراه خودم به خواستم می

 .نداشتیم گفتن برای حرفی کدومون هیچ وانگار خوردیم باسکوت ناهار

 ....رفت نمی پایین گلوم از هیچی منم کرد می بازی غذاش با همش که نیما

 .. بریم:نیما-

 . دادم تکون سرمو فقط منم

 .... میام زود دارم کاری یه بادوستم من برو زودتر تو: نیما-

 .... رفت شد بلند من زودتراز ونیما...گفتم باشه
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 اون بخصوص افتادم می میترا یاد همش عجبیب امروز.. شونم به زدم کیفم شدم بلند

 .. دوشمه روی که اش هدیه کیف

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 ؟...آیا..چطورکناربیایم ،میترا ،نیما باخودم االن باید من

... کنه می صدام داره پشت از کسی شنیدم که... میشدم خارج رستوران در از داشتم

 با.. چی باشه بانیمادیده من آشناها یا دوستامون از یکی اگه فکرکردم دفعه یک

 ....روبرگردونم استرس

. .میدیدم نباید که کسی... هستم روش روبه دقیقاً االن که شخصی از کردم تعجب

 ...متنفرم ازش همیشه که همون..بابا پسردوست آرین

 همراه اون دقیقاً جا این این دیدین بهت تو منم...کرد سالم بالبخندبهم اول اون

 ....!باشه کانادا االن نباید مگه کنه می کار چی اینجا اصالً این واینکه...نیما

 سالم بهش زود امدم خودم به منم.. زد صدام دوباره متعجبم که بود کرده تعجب اونم

 ..کردم

 ؟.... اره کردی تعجب جا این من دیدن حتمااز گفت بالبخند اون

 .دادم تکون سرمو فقط منم

 یم که کسی اولین خوشحالم خیلی............  امدم دیروز تازه گفت بالبخند بازم اون

 ... هستی تو بینم

 شخص این دیدن از منتفرم من که درحالی

 ینیمجابش یه بریم............  بیا نیلوفرجان گفت داشت که تمام پرویی با همیشه مثل

 بود شده تنگ برات دلم خیلی که..
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 ..میشه نفرتنگ هزار برای که دلی این از منتفرم بازم من

 مبزار کجادلم اینو حاال....ندارم وقت برم زود باید من مرسی نه.. گفتم باجدیت منم

 که..دبو نیما نیلوفرگفتن صدای واونم شد.. شد می نباید که چیزی موقع همون که...

 جا همون.. داشتم دوست لحظه اون منم..نیما طرف بچرخونه سرشو آرین شد باعث

 ؟..کنم توجیه نیماچطور این حاال...شم غیب

 .! هستش عصبانی چرااینقدر این خدایا وای...نیما طرف کردم رومو

 آرین به توجه بدون نزدیکم خیلی امد نیما

 ..ماشین توی چرانرفتی: نیما-

 تپسردوس ایشون گفتم آرین طرف روکردم مثالً بدم توضیح بهش خواستم می منم

 احوال اگه خوب گفت حرفم پریدوسط نیما که.... همو دیدیم اتفافی.... هستن بابا

 .... بریم شده تموم پرسیتون

 صمیمی خودش قول به مثالً خواست می.  نیما وجود از.. بود کرده تعجب انگار آرین

 محل نیمااصالًبهش..  بده دست باهاش نیماکه طرف کرد دراز دستشو بشه

 .شد ضایع وسط اون بدبخت وآرین..نزاشت

 ...کارداری نگفتی مگه بریم زود: نیما-

 .... داد نجات مزخرف آرین ازشراین منو بده خداخیرش واقعا

 ریهگ دل سیر یه بشیم باید البته.....بود.. بهت تو هنوز آرین این بود گرفته خندم

 اینجا..  آرین دیدن اونم.... کنم

 ... بامن کارندارین مظفری ی آقا.. گفتم بهش آرین طرف روکردم

 دعوت امشب راستی....دارم حرف باهات بیشتر یک موندی می کاش ولی نه: آرین-

 نه؟..میایید حتما شماکه...ما هستیدخونه
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 .. شیفتم فکرکنم امشب.....  نداشتم کار اگه.. بگم چی دونستم نمی

 ....بیارید تشریف خانوادهتون همراه نباشید امیدوام حاال: آرین-

 کردم خداحافظی زود....  رفت ای غره چشم بهم نیما.... زدم بهش الکی لبخند منم

 تمخواس می... گرفت دستمو نیما بیرون امدیم رستوران از همینطورکه.. بیرون امدیم

 یهجلو خواستم نمی... ترگرفتش محکم اون که بیرون بیارم دستش توی دستمواز

 برای داره فکره چی االن دونه خدامی که هرچند... بیاد وجود به سوءتقاهم آرین

 ....شدم خودش مثل منم نه فکرمیک... کنه می خودش

 ...کن ول دستمو خواهشا نیما

 .!چرا وقت اون: نیما-

 .شه می بد برام بینه می ماراداره آرین االن خوب

 .. شه بدمی ببینه آرین پس اِه.... واقعا گفت نیماباحرص

 ...کنه می فکراشتباه من راجب داره االن هست کی دونی می خودت خوب

 ؟......... اشتباهی چی: نیما

 پسره اون خونه برید امشب قرار وراستی:نیما

 ...شون خونه برم اینکه به برسه چه امده اصالً این که دونستم نمی من

 .....اشتباهی چه نگفتی خوب وگفت بود گیرداده نیمابازم

 دمش سوار منم کرد باز برام ماشینو نیمادر بعدم بگم باید چی دونستم نمی منم

 بود روزی چه اصالً....! بازم طورطشده این خداچرااین....زودسوارشد خودشم

 ...........امروز

 شنیدم رو نیما صدای که بودم خودم توحال 
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 ...بیمارستان میمونی نمیری مهمونی شب: نیما- 

 ...!چرا وقت اون گفتم طرفشو روکردم 

 ...ببینی آرینتو آقا داری دوست نکنه.. ارهچراند:نیما- 

 ...میدی جوابشو خودتم میپرسی سوال خودت... میکنی زودقضاوت توچراهمیشه نه 

 یکی جایی نداشتی اگرشیفت شیفت میمونی شب..کن حرفهاراولش این حاال: نیما- 

 ...باشه بمون همکارت از

 .. نیلوفر سرمیزنم بهت 

 ...!میگم دروغ بهت من کنی توفکرمی چی- 

 ..رفتی توهم اصرارکردنت ات خانواده شاید میگم ولی نه:نیما- 

 شدی راضی آقانیمانمیرم- 

 ..دخترخوب شدی حاال آره:نیما- 

 ...مخملیه گوشام منم آره 

 ..میکنم تعریف ازت دارم نگری توچرااینقدرمنفی:نیما- 

 رسیدم..کنم عوض حالشو دوباره تونستم که خوب کردم فکرمی خودم به داشتم 

 .رسیدم کارام به رفتم کردم نیماخداحافظی از بیمارستان

 ندشوگردب! شدم نیمااینقدروابسته به من یعنی بودم شده نیلوفرسابق انگار امروز 

 ..یادنیمامیندازه ومنو خوشگل واقعاً..دستم توی گرفتم

 ومنم...  کردن دعوتمون مظفری خانواده گفت زد زنگ بهم نزدیکهاعصرمامان 

 ...مهمونی بیرون شم آماده خونه زودبیام

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این
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 .... برس کارات به بیا نمیخواد شدگفت راضی مامان آخرسر که..آوردم آنقدربهونه منم 

 ....نمبینم امشب دیگه آرین بازم که بودم خوشحال منم 

 زد زنگ نیمابهم بودکه ده ساعتهانزدیک 

 سالم- 

 خوب سالم:نیما- 

 !نبود بارعصبانی یه این عجب 

 ؟.. کجایی: نیما- 

 بیمارستان معلومه 

 ! واقعا:نیما- 

 ...الکی نه 

 ...... پرستاریم ایستگاه کنار کنی توجه یکم باورنداری. گفتم بهش باحرص 

 باورندارم حرفتو گفتم کی من:نیما- 

 ..!تونگفتی واقعا 

 نداری کاری دیگه خوب تسلیمم من قبول: نیما- 

 ..خداحافظ نه 

 گذشته دوهفته شب اون از 

 بده جواب رفت مامان خورد زنگ خونه تلفن... بودم نشسته کنارمامان سالن توی 

 ...آرینه مامان فهمیدم که گفت مظفری خانم اسم که بود احوالپرسی سالم درحال
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 های صحبت به حواسم همش منم..کرد خداحافظی بود شده صحبت گرم مامان 

 ..بود مامان

 ..ندارم حوصله اصالً.... مهمونی بیان بخوان که نکنه گفتم تودلم 

 ؟...بود مظفری خانم گفتم مامان به 

 ...امرخیر برای بیان میخوان امشب که گفتن آره:  مامان- 

 ! کی برای... چی 

 ...بیان قراره کی برای معلوم خوب گفت خندیده مامان- 

 .. متنفرم ازش منم که پسرش اون برای میخوان نکنه نه واقعاً 

 ... خوبی این با پسره زدنه حرف طرز چه این نیلوفر وای:مامان- 

 ..ندارم حوصلشو که من میباره ازش خوبی کالً مامان اره 

 هدفع این مانیامدی همراه که دفعه اون.. میرن میان پا توکه یه دخترم زشته: مامان- 

 اباتهب نزدیک ازدوستای یکی مظفری آقای میدونی توکه...عزیزم بده خیلی نباشی هم

 ...گلم خاطربابات به

 ... کردم اجبارقبول به منم 

 ...شدن شام تدارک مشغول رفتن خانم کبری و مامان 

 .. خوابیدم یک.... اتاقم رفتم نداشتم کاری منم 

 ... آمده هم بابا که دیدم پایین رفتم بیدارشدم بودکه هشت ساعت نزدیک 

 ......... بابایی سالم 

 .. زد لبخندمهربونی برای طرفم برگردوند و روش بابا 

 .. خوبی دخترگلم سالم:بابا- 
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 ؟..چراینقدردیرکردین کجابودید راستی شماخوبید... بابایی مرسی 

 ... کشید طول داشتم کارهازیادی بودم رسول باحاج 

 نباشید خسته حسابی پس........ نشستم بابا کنار رفتم منم 

 ..............نباشی مونده.. عزیزم مرسی 

 شد اماده دانلود درنگاه رمان این
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 ولمشغ همه و کرد تعارف میوه مامان سالن ی تو رفتیم باز همه شام کردن تموم بعداز

 فرش کردن صادرات موضوع درگیر همش انگار مظفری آقا و بابا..... شدن

 اوباب کنیم زحمت مارفع بااجازتون دیگه گفت مظفری آقا چنددقیقه بعداز...هابودن

 ...شمامراحمین حرفیه چه این گفتن ومامان

 .... ما خونه بیاید شماست نوبت دفعه این.....  مرسی گفت مظفری خانم

 ....میشم مزاحم همیشه که ما ممنون: مامان-

 ...چشم روی قدمتون حرفیه چه این:  مظفری خانم-

 ......... بیاین حتما بدونن قابل نیلوفرخانم دفعه این گفت بحثشون تو پرید آرین

 ...!زد وسط این بود حرفی چه این نچسب پسر ایش

 . بیایی باید حتما نیلوفرجان آره: مظفری خانم-

 احممز حتما نداشتم کاری اگه مرسی گفتم زدم لبخندی...  بگم نداشتم چیزی منم

 .. میشیم

 ..... شکررفتن رو خدا بالخره
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 عزیزم خداحافظ گفت امدکنارم زد بهم لبخند یه آخر لحظه....  آرین این دست از

 .. منتظرم بیایی حتما

 کاری اگه لطفتون از مرسی... گفتم جدیت با منم خبرنداشتم بودم این عزیزم کی من

 نداشتم واجبی

 عوض یراحت لباسهای با زود لباسمو..اتاقم توی رفتم بخیرگفتم شب بابا مامان به زود

 میزآرایش روی که موبایلم خوردبه چشم یکدفعه ـتم تخـ روی کشیدم دراز....  کردم

 ... هباش زده زنگ بهم یکی شاید ولی.. بیارمش برم شم بلند نداشتم حوصله....  بود

 از یکی مداشت نیما طرف از پاسخ بی تماس تاهم ده پیام تا پنج دیدم برداشتم موبایلم

 ؟ کجایی نمیدی چراجواب نیلوفر.... بازکردم پیامهاشو

 منشست ـتم تخـ روی دوباره رفتم.....  جاگذاشتم چطورموبایلم چکارکنم اینو حاال

 چکارداشته بامن ببینم بزنم زنگ بهش میخواستم

 اظهار گفتم اسمشو تا! هست زاده حالل چه خورد زنگ موبایلم موقعه همون که

 ...وجودکرد

 برداشت نه گذاشت نه اونم... کردم سالم بهش زود داره کردن توجیه حوصله کی حاال

 .. هان نمیدی جواب چراگوشیتو گفت

 ایلتوچراموب میگی میکنی دعوا زود فقط تو دوم علیکم سالم اول حرفش تو پریدم منم

 نمیدی جواب

 االن.. پاسخ بی همشون دادم پیام زدم زنگ باربهت چند کنم دعوات نباید یعنی: نیما-

 ... باشم عصبانی نباید

 ... داشته حتمادلیل خوب
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 بودهن همرات که وزنشه چقدر مرده صاب اون مگه باشی داشته میتونی دلیلی چه:نیما-

 ..بدی منوحرص میخواستی ندادی عمداًجواب شایدم یا

 یمبر باهم وایستا نرو تند..........  میکنه برداشت الکی خودش برای چقدر نگاه وایی

.... 

 .... دیگه چیز نه همین....بودم گذاشته جا اتاقم تو داشتیم مهمون

 که بودن مهم برات اینقدر که بودن هاکی مهمون این حاال خوب.گفت باحرص اونم -

 ..! بشه مزاحمت کسی نمیخواستی

 گفتم منم.. . میکنی عصبانیم کم کم نیماداری گفتم توپیدم بهش.. گرفت حرصم خیلی

 میخواد دلت هرچی تو میدونی اصالً میبافی خودت برای چراداستان......گذاشتم جا

 .... بخوابم برم میخوام ام خسته االنم... کن برادشت

 همسخر پسره همون مهموناتون دقیقا قضا از... هستم مزاحمتون من االن پس: نیما-

 ؟...نبود رستوران توی

 ........... میکنی توهین مردم توچرابه حاال

 بهت که میاد خوشت ازش قدر این یعنی بوده همون پس....طرفدار چقدر اهُ: نیما-

 ...برخورد

 هم خاصی دلیل باخانواده اونم مهمونی بودن اومده میدی ربط چیزبهم توچراهمه

 .. همین...نداشت

 ببااد خیلی نمیشی که عصبانی دیگه االن آرین آقا این گفت می چی خوب: نیما-

 نه... گفتم مشواس

 ارید گفتم زودبهش...میزد کنایه بهم اینطورداشت بودکه گرفته حرصش انگارخیلی

 ..... ندارم جروبحث حوصله االن اصال نیما میکنی مسخره منو
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 ؟... وقت اون چرا:نیما-

 ........... بگه چیزی قراربود مگه گفت نمی هیچی.. چرانداره

 یبش صحبت هم بااون ندارم دوست نمیاد خوشم چرون چشم پسره ازاون اصالً:نیما-

 ...! میشدم عصبانی حرفهانیمادستوراش از امروز چرا نمیدونم

 ... مهندس جناب ندارین امری دیگه خوب

 ...نبود من جواب این نیلوفر: نیما-

 مثل همب هی میگیره حرصم چکارکنم باید میدونم خودم وقتی... بود چی تو جواب دقیقاً

 ..گوشزدمیکنی بچها

 .. گفتم چی شنیدی.. نمیزاری محل بهش نیلوفراصالً پس:نیما-

 .... ندارین امردیگی دیگه آقا چشم..گفتم باحرص

 شدآفرین این: ................ نیما

 ؟ هستی زورگو اینقدر توهمیشه

 ...بشه انجام باید فقط درسته میدونم که چیزی همیشه نه:نیما-

 باشه؟ درست باید پس درسته بگین شما پس اِه

 میکنی کل کل الکی بامن نیلوفرتوداری:نمیا-

 جروبحث بامن الکی داری توهستی اون............ میزنم حرف باهات دقیقاً دارم نه

 میکنی

 ... اصفهان میرم دارم هفته یه............. نکردم جروبحث من:نیما-

 .... خوب
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 .. خوب فقط: نیما-

 ! بگم چی باید -

 میایی کی... میری کی چی چرابرای وقت اون بپرسی نباید: نیما-

 ... حاال خوب

 .... خوب میگی همش توچرامشب:نیما-

 ..چی که خوب

 صالًا که ببینم بیام میدی گوش خوب من حرفهای به همین نیلوفرهیچی وایی:نیما-

 ... نبوده مهم برات

 .. باشه امری دیگه چشم.. گفتم تهدیداش به کنه شروع دوباره نذاشتم

 ...خداحافظ باش خودتم مواظب بخیر شبت پس میدونی که خوبه:نیما-

 خداحافظ فقط زودگفت نیما که خداحافظ

 عجب...ـت تخـ روی خوابیدم کردم قطع کنه شروع دوباره نذاشتم خداحافظ فقط اره

 میده حرصم داره نیامده که آرین دست از نیمااونم دست از این خدایا کردم گیری

 ........... کاراشو رفتاراشو این نمیفهمم نیمااصالً که بیشترم

 ینا همه یعنی نمیدونم هنوز اینکاراش دلیل نیما به نسبت بودم سردرگمم خیلی

 چون نه االن ولی داشتم حس این اول! میکنه من کردن اذیت خاطر کارهارابه

 عادت بهش کنم می حس االن ولی میترسیدم ازش اول خودم شده عوض اخالقش

 دارم دوست شدنش غیرتی واین مهمم براش من اینکه و کردناش توجه به کردم

 .. میشدم عاشقش واقعاً میترانبود نامزده اگه شاید نمیدوم

 .... نیماچیم برای بهفم باید من
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 رفتهدردگ سرم میشدم عصبانی همش الکی خاطر این به نداشتم حاصله کالًحال امروز

 .. بیمارستان برم فردازود که زودخوابیدم گرفتم بود

 ....... میزد زنگ بهم نیماهرروز هفته تواین گذشت هفته یه

 ایدش گفتم ولی...... بود ناآشنا شماره..  خورد زنگ موبایلم که بودم بیمارستان توی

 .بود نزده زنگ امروزبهم آخه باشه نیما

 ......... بودی نفر یک تماس منتظر اینکه مثل سالم......... نیما سالم الو دادم جواب

 ...! باشه میتونه کی این کردم تعجب خیلی

 ... آرینم گفت ؟اونم...شما پرسیدم ازش

 گفتم باجدیدت....! چکارداره بامن اصالً زده زنگ بهم یکدفعه چرا این کردم تعجب

 ... شمایید

 ؟ هست همکارتون گفتین نیماکه این...  کردی حتماتعجب....  بله:آرین-

 باشه شماداشته به ربطی کنم فکرنمی وقت چرااون

 که هستین صمیمی اینقدر هست همکارتون اگه بدونم میخواستم فقط هیچی: آرین-

 .. زنید صدامی کوچیکشون اسم

 میخوام هک اینه زدم زنگ دلیل...  میگین درست گفت توحرفم پرید که.. نمبینم دلیلی-

 ببینمتون

 ؟..........وقت چرااون

 ........ بزنم حرف باهاتون مهم موضوع یه درباره میخوام دارم کارتون: آرین

 .. بیرون بیام تونم نمی کاردارم االن من بگین خوب.. چی درباره

 . ببینمتون حضوری باید نمیشه تلفن پشت: آرین-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

173 

 

 ..کاردارم من گفتم

 ... باآقانیمابودین که روز اون مثل بگیرید مرخصی میتونید: آرین-

 ..میشه چی ببینم...  نیمانیمامیکنه چراهمش این

 هست که یادتون دیدم همو روز اون که رستوران همون 9 ساعت منتظرم پس: آرین-

 ؟...

 .. آره

 بای منتظرم پس مرسی:  آرین

 .. خداحافظ

 هک میدونه نکنه نیمامپرسه از چراینقدر ببینه من چرامیخواد میگه چی دیگه این

 قطف خداچکارکنم... وبابام مامان جلوی باشه داشته اتو من از میخواد! نیست همکارم

 . داشتم کم اینو

 روزی یاد دیدنش با رستوران به رسیدم...  برم که شدم اماده رفتم ساعت چند به

 بامن آرین ببینم رستوران توی رفتم زود افتادم....  بودم نیماآمده با که اولی

 ...چکارداره

 ..داد تکون دست برام که دیدم... ببینم که چرخوند چشم

 امدی که خوشحالم عزیزم خوبی سالم گفت ریلکس خیلی اونم.. نزدیکش رفتم

 ...نگفتم چیزی من

 .چکارداشتین بگین خوب فقط

 .......... میزنیم حرف بعد بشین اول تو: آرین

 ... برم زود باید کاردارم که گفتم
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 . چی باشه نیما درباره اگه خوب: آرین

 ..!چی یعنی

 . بزنیم حرف تا بشین گفتم:  آرین-

 .. بگه چی میخواد ببینم منتظربودم بشینم شدم مجبور

 داد تحویلم لبخندملیحانه یه اونم

 افهقی عالی، ،تحصیالت خوب خانواده دارم خوبی خیلی موقیعت میدونی توکه: آرین-

 ..... دارن مو ارزو زیادی ،دخترها جذاب

 ؟. میگین من به چرااینها خوب

 اونجا... دارم عالقه بهت چندساله من میدونی خوب خودت داره دلیل: آرین-

 . بگیرن دلم راتوی تو جای نتونستن هیچکدوم ولی بودن برم دور زیادی دخترهایی

 ولی.. میداد عذاب خیلی منو این و داشتی رفتارسردی بامن همیشه تو بااینکه

 ازدواج بامن که میخوام.. بودی تو فقط ایران به اومدن دلیل کنم فراموشت نمیتونستم

 بگیره ازمن هستم عاشقش چندساله من که.. ذیگه کسی نمیزارم من........... کنی

 اهمب مشترکی چیز هیچ تو من میدونی خوب! کنم ازدواج باتو من که میخوای تو چی -

 ندارم بهت ای عالقه هیچ منً اصال نداریم

 ............ پیداکنی عالقه بهم تو که میکنم کاری من:  آرین-

 تهداش بهت نمیتونم نداشتم بهت عالقه هیچ وقت هیچ من نداره امکان اصالً این نه

 ......... ندارم ازدواج قصد اصالً من من باشم

 ؟....... طور همین نیما با: آرین-

 ..............!چی
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 ینکها میشه چی پس نیست فامیلتون از.. نبوده همکارت اصالً که میدونم خوب: آرین-

 از وت فکرمیکردم همیشه باشی چیزها این اهل تو فکرنمیکردم ـرته پسـ دوست اون

 میکردم اشتباه که مبینم االن ولی نمیزاری محل پسرها به که هستی دختره اون

.......... 

 به داره............... میگه من به داره میخواد دلش هرچی این شدم سرخ عصبانیت از

 میکنه توهین من

 .میزننین حرف اینطوری من راجب حقی چه شمابا گفتم بهش عصبانیت با

 اکینیم اواینکه.... بزنید وحرف فکرکنید میخواد دلت هرچی من راجب شمانمیتونید

 .... نکنید دخالت من شخصی مسائل توی بهتر نداره شما به ربطی اصالً هست

 ... دارم حرف هنوز بشین گفت که برم پاشم میخواستم

 . باشماندارم حرفیً دقیقا من

 .. بگم بایدبهت که هست تری مهم چیز یه: آرین-

 دوست مبود عصبانی خیلی. چیه پرو بشر این حساب حرف ببینم بشینم شدم مجبور

 برم اونجا از سریعتر هرچی داشتم

 تخانواد به گفتن بدون نکنه چکارته نیست ـرت پسـ دوست اگه پس خوب: آرین-

 ! کنی ازدواج میخوای

 بگی من چیزهارابه این...........  نداری توحق بدون حدخودت

 قرار آینده روز چند تو بزنه زنگ مامانت به قرار مامانم امشب چون دارم حق: آرین-

 بزاره خواستگاری

 کنم ازدواج باتو من نداره امگان! ......... نه معلومه جوابم که من چی برای
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 تو..... شدی دوست نفر یه با اونه اطالع بدون بدونن خانوادت نمیخوای توکه:آرین-

 ببین حاال میکنی ازدواج بامن

 .. کردم ازدواج باتو من ببینی خواب تو مگه.. میکنی تهدید منو داری چی که

....  مکن ازدواج باهات دیگه چندروزه تا قراره وقتی ببینم خوابم تو نیست الزم: آرین-

 رـ پسـ دوست که کنم ازدواج بادختری ندارم دوست چون بزنی بهم بااون بهترزودتر

 . باشه داشته

 اجازدو باکی قراره کی گفت..... شنیدم صدای موقعه همون که بگم چیزی میخواستم

 !کنه

 رمس باالیی عصبانی قیافه نیمابا دیدم روبرگردونم اینجاباشه اون نداره امکان نه

 .. ایستاده

 حرفیه..نیلوفر و من گفت خودنسردی با آرین

 ! گذاشتین قرار این کی حاال اُه: نیما-

 زودگفت نذاشت آرین که بگم چیزی میخواستم

 .. منه مال نیلوفر وقته خیلی که اون: آرین

 نیما نیماگفتم طرف روکردم....  باشه پست اینفدر میتونه آرین چطور -

 ... مبارک گفت فقط...  نکرد نگاهم دیگه نیمااصال

 ینا سر زودی که نیمای ازاون..! باشه مبارک گفت راحت چطورنیما کردم تعجب خیلی

 .. رفت گذاشت بگم چیزی یه میخواستم....میشد عصبانی چیزها

.....  نبود مهم برام آرین اصالً.... دنبالش برم میخواستم..... شدم بلند صندلی روی از

 بری میخوای.. گفت موقعه همون که
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 انگار ناراحتی االن مهمه برات خیلی

 نمیتونم لحظه یه دیگه چون میرم دارم اره... باشی پست اینقدر میتونی چطور تو

 باشم تو مثل آدمی کنارهمچین

 میخوادفکرکن دلت هرچی نیست مهم اصالًبرام

 زن ولی بمیرم حاضرم بدون خوب اینو فقط چیه حرفهاوکارها این از هدفت نمیدونم

 نشم تو مثل پستی آدم

 تو خوب این توهم ولی بگی من به میتونی میخواد دلت هرچی پست من اره:آرین-

 من مال اولش از تو بشی دیگی کسی زن غیرمن به نمیزارم من که فروکن گوشات

 بودی

 . ببینی خواب توی مگه

 ...... عزیزم بیفته اتفاق واقعیت توی قراره وقتی خواب ی چراتو:آرین-

 که بود نزدیک بیرون امدم زود... خیلی متنفرم ت از گفتم کردم نگاه عصبانیت با بهش

 جبرا نمیخواستم ؟من چکارکنم حاال رفت کرد حرکت سریع که برسم ماشینش به

 هم مثل همه اینکه.. شد عوض من راجب نظرش که کشید چقدرطول کنه فکربد من

 خودم دست نمیدونم شد جمع چشمام تو اشک اولش سرخونه امد بازم االن نیستن

 داره دلیل شایدم نیست

 ذهن همش بیمارستان رفتم یکراست جا ازاون کنم باور نمیخوام من حال این

 .نداد جواب زدم زنگ چندباربهش...بود موضوع درگیراین

 شده؟ چیزی بودامدتوگفت مامان.. شد زده دراتاقم که بودم اتاقم توی خونه رفتم

 بشم نگرانی باعث نمیخواستم من

 .. ام خسته فقط نیست چیزی جونم مامان نه
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 تممیخواس بگم بهت مهم موضوع یه میخواستم فقط گلم کن استراحت پس: مامان-

 بدونم موضوع یه راجب نظرتو

 بگه میخوادبهم چی مامان میزنم حدس

 ایبر بگیره اجازه میخواستن بود زده زنگ مظفری خانم امروز گفت طرفم روکرد مامان

 . خواستگاری بیان شب جمعه

 چیه نظرت حاال گفت بهم مامان......  جدیه دفعه این آرین...واقعاً که نمیشد باور

 .... لحاظ همه از خوبن خیلی مظفری خانواده میدونی خوب خودت عزیزم

 مامان به بگم چی که نمیدونستم

 ندارم عالقه هیچ آرین به من میدونین خوب اماخودتون نیست شکی خوبن اینکه

 ...متنفرم ش از درواقعه............. 

 گیتههمیش بهونه این عزیزم نیلوفر.. عالیه خیلی ارین میدونه خودت تو دخترم: مامان-

 گفتی این همیشه فقط دادی دست از خواستگارهاخوب چقدر میدونی تو

 ما.  میکنه فرق.. آرین مامان نه

 بهونه همه اینها نمیخوام وبگ نیلوفردرست..میکنه فرقی چه گفت باعصبانیت مامان

 انوادهخ بعدم..  ببینم تو خوشبختی آرزوداریم خیلی ما ماهستس بچه تنها تو....  اتن

 ایدش میزنید حرف باهم بعدش ن بیا بزارن.....  باباتن تایید مورد لحاظ همه از مظفری

 .رسیدن هاخوبی نتیجه به

 نگفتم چیزی اما متفرم بشر این از من چطوربگم......... من مامان بگم میخواستم

 ....بیان روز همون میگم بهشون من پس: مامان-

 .. رفت گفت بخیر کردشب ـوس بـ گونه مامان
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 نهمیک موافق حتما بابا خواستگاری بیان ؟اگه.. متفرم آدم این از من چکارکنم حاال

 دمکر رد الکی بهونه خواستگارموبا همش اینکه خاطر به......  راضیه معلومه که مامان

 ؟...... چکارکنم..نمیشه دیگه دفعه این

 برام یدشا واقعاً نمیدونم میفتادم نیما یاد همش... بگیرم اشکامو جلوی نمیتونستم

 می درست قضیه این شده طور هر من شه تفاهم دچارسوء نیمخوام بودمن نیمامهم

 ...اونجابود نیماچطوریکدفعه اصالً... کنم

 ... نیامد چشمام به خواب صبح تا

 رمب باید بده جواب انگارنیمخواد نه.. نداد جواب زدم زنگ هرچی بازم بیمارستان رفتم

 رامب شاید فکرکنه نیما اگه بودم دودل امابازم... دفترش میرم اره کجابرم.. ببینمش

 سوارتاکسی زود... همین فقط کنم حل سوءتفاهم این فقط میرم من نه.. مهمه خیلی

 دمواردش زیبابود معماری با چندطبقه ساختمان یه شدم پیاده شرکتش جلوی شدم

 رسیدم بالخره شورمیزد همش دلم داشتم استرس همش ولی شدم سوارآسانسور

 نم اره... میترسیدم برخوردش از دلیلش یانه برم نمیدونستم.... دفترش در جلوی

 ...میترسم محلیش بی از من میترسم

 نمخا گفت منشی موقعهخانم همون.. برگردم دوباره میخواستم ولی شدم شرکت وارد

 طرفش رفتم برگردوندم روم بدم جواب مجبوربودم دیگه..داشتین شماکاری

 تگف باالتره برد یکم عینکشو کرد بهم نگاه اونم......  کارداشتم کیان بامهندس

 اینه منشی تمام دارنددقیقاًحرف. جلسه ایشون

 ... میکشه طول چقدر نمیدونید

 همیشه خیلی هاشون جلسه مهندس...شده شروع تازه نمیدونم من خانم: منشی-

 رخاط این به میزارن وقت زیاد..  حساسن خیلی پروژهاشون روی ایشون میکشه طول

 ... طوالنیه
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 میمونم منتظر من پس....  بگم دیگه نداشتم چیزی منم

 تموم جلشون وقتی مهندس بگم بهتون اینو ولی.. دارین هرجوردوست گفت خانم

 بره پیش خوب پروژه اگه داره بستگی نمیده راه اتاقش تو کسی ساعت تایک میشن

 ...میشه عوض اخالقش طور اون ولی نره پیش خواستن که اونطور اگه

 هیکدفع... ! میگه من به رئیسشو چیزاخالق همه منشی خانم این چطور کردم تعجب

 .....میدونید خوب اخالقشو که خودتون نگین مهندس به اینها گفت

 هرچی ؟.. چی بده راه منو نخواد اگهً اصال....  میشناسمش خوب من اره گفتم تودلم

 ود مقصره خودش بزنم حرف من نذاره اگه بدم توضیخ بهش امدم من میمونم باداباد

 ازب اتاقش در موقع همون که چکارکنن میخوان مگه شدم خسته بودم نشسته ساعت

 رفت زود دیگه آقای یه رفت ردشد جلویم زوداز..  بیرون امد عصبانی آقای یه شد

 برگشت که نرسید بهش انگار ولی..  دنبالش

 گفت من طرف برگشت یکدفعه....بود امده ش از که اتاقی همون توی میرفت داشت

 داشتید؟ شماکاری ببخشید خانم

 کار راجب چیزی اگه گفت منشی حرف همون باز آقا اون..  کارداشتم کیان بامهندس

 هستم درخدمتون من دارین شرکت

 یاینب روزدیگه یه ولی...  هرجورمایلید گفت اونم.. بزنم حرف خودشون به باید فقط نه

 .. بهتره خیلی

 اطرخ این به بزنم نیماحرف با امروز همین باید بیام دیگه روز یه نمیتونستم من نه

 که مدار باهاشون کارواجبی من بهشون بگین شما میشه.....منتظرمیمونم من گفتم

 من متوجه اصالً... زود... دارم کارت اتاقم بیا فرزاد گفت.... نیما شد باز در موقع همون

 دکر نگام بابهت کرد باز در دوباره شدم ناراحت.. راه اون به زد خودشو شایدم یا نشد

 منشی خانم طرف روکرد که طرفش برم میخواستم... من به بود شده خیره باتعجب
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 یمـستق مـ رغیر انگا.. نمبینم کسی جلسه از بعد من میدونید شماکه خانم گفت

 !براش بودم کسی من حاال ببینه منو نمیخواد بگه بهم میخواست

 خانم این ندارم حرفهاایشون برای وقت من درثانیه گفت که بگم چیزی یه میخواستم

 توی رفت زد پوزخندم میدونن خودش که برسنه ترشون مهم کارها به برن بهتر

 خیلی حس میگرد نگاهم تعجب با داشتن آقا واون کوبوندمنشی سفت درم اتاقش

 ویدمد... نداشتم اشکامو اختیار اینجابمونم دیگه لحظه یه نمیخواستم داشتم بدی

 رمیتونهچطو.....کرد تحقیرم نیماخیلی واقعاً امدم که.. کردم اشتباه اصالً بیرون زودرفتم

 .....! نمیدونه موضوع از هیچی وقتی باشه انصاف بی اینقدر

 خودت گفتم کردم نگاه اتاقش پنچره به باال سرموگرفتم بیرون رفتم شرکت از

 اون تو نجزوند برای فقط گفته اشتباه آرین نبوده چیزی بگم بهت میخواستم خواستی

 ازم قدم چند کارت این با تو اما... کنم ثابت بهت تا براشتم قدمی من حرفهارازده

 باشه بوده چیزی اگرواقعا...  شد تموم چیز همه دیگه خداحافظ دورشدی

 آرامش به خونه برم زودی داشتم دوست فقط.... بگیرم اشکامو جلوی تونستم نمی

 رفتم راست یه نبود کسی خونه توی.... خونه رفتم گرفتم تاکسی سریع داشتم نیاز

 دهش تکه هزار دلم میکنم فکر چرا نمیدونم... ـت تخـ روی انداختم خودمو اتاقم توی

 !کرد اررفت اینطور بامن چطور بودم عصبانی نیماخیلی دست از داشتم بدی حس خیلی

 فقط اون بوده بازی یه همش اینها فهمیدم حاال....  نبودم مهم براش من واقعاً انگار

 نم ولی بزنه پس منو بعدش ببندم دل بهش من اینکه کنه اذیت منو میخواسته

 رفتهگ درد سرم.....  بده بازی من دیگه نمیزارم من نیستم فکرمیکنه اون که اینجوری

 یرو سرم کنم استراحت میخوام بودم گفته نداشتم حوصله اصالً خاطر این بودبه

 مداو زد در کسی موقعه همون بالش روی چکید چشم از اشکی اختیار بی بود بالشت

 سالم یه حال سر شاد همیشه مثل آرش.... کردم پاک صورتمو توی اشکهای زود توی

 .......... ـتم تخـ روی نشست اومد زوی کرد بلند
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 خوبی نیلوفرسالم-

 ! بگیری تنهات دایی این از سراغی یه نباید شما خانم که واقعا:  آرش-

 ......... ببخشید:نیلوفر-

 بریم کنم ولش پس...  بگی چی میخوای دقیقا میدونم االن.... خوبه.... خوبه:آرش-

 هان گرفته ـل بغـ غم زانوی دایی نیلو شده چی مطلب اصل سر

 اشمب سابق نیلوفر همون مثل داشتم دوست.... باشم ناراحت نمیخواستم ذیگه من

......  همین بودم خسته یکمی فقط سرحالم شاد هم خیلی نیست اینطور اصالً خیر نه

 کرد ـوس بـ یه ـشونیم پیـ امدنزدیکم آرش

 ... میده نشان دیگه چیزی یه چشمات ولی همینطورباشه امیدوارم:آرش-

 زودتر ورا این از شده چه زودبگو نمیده نشانً اصال هیچی من چشمای: نیلوفر-

 ........ بکشیم گوسفندی گاوی یه میگفتی

 ....... شی زده ذوق دیدنم از کنم غافلگیرت میخواستم محبوبم خیلی میدونم: آرش-

 نگاملبخند با آرش......  خوشحالیموبگیرم شادی جلوی چطور نمیدنم االن اره: نیلوفر-

 ربراد مثل برام آرش... میفهمه حالمو جورایی یه فهمید میشود چشامش تو ولی کرد

 رموس.. ه عزیز برام خیلی خاطر به....  بچگی از بود غارم رفیقه میمونه وخواهرنداشتم

 ینا راجب نمیدونستم ولی میگفتم بهش چیز همه همیشه من گذاشتم شونش روی

 .... کنم درددل چطور باهاش موضوع

 چشمایی من.....  بگو داییت به میکنه اذیت داره تودلت که اونی دایی نیلو:آرش-

 ..گرفته دلم دایی:نیلوفر-...  نیست همیشه مثل... میشناسم نیلوفرم

 .... برم قربونت چی از: آرش-

 .... آدمی یه از-
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 خوب: آرش-

 یه ....نمیگرد سوال ازم هی میداد گوش فقط همیشه بودم رفتارش این عاشق همیشه

 نهمیک گیری نتیجه خودش برای داره بفهمه حقیقت که بدونی پره ازش دلم که آدمی

 که بلده خوب فقط...  شکسته دلم فکرمیکنم دارم بدی حس ه کرد ناراحتم خیلی.... 

 کاراش بااین آدمو... فهمیده درست که فکرمیکنه.... کنه اشتباه برداشت همیشه

 ..بشکنه آدمی یه دل نیست مهم وبراش... میده حرص

 ...... شده سوءتفاهم دچار که... ندادی توضیح براش تو خوب: آرش-

 ...نداد گوش حرفام به اصالً.............. نداد اجازه اما میخواستم آره-

 چیزی که وانمودمیکنه داره مغرو ادم ناو شاید...نمیمونه چیزی دیگه پس:آرش-

 ..... میده نشان تفاوت بی خودشو.... نیسته مهم براش... نمیدونه

 . ولی... نمیدونم

 ؟.... چکارکنی باید چی ولی: آرش-

 ......میکنی فکری چه خودت: آرش-

 .....کنم فراموش ادم اون میخوام -

 ؟... میگیره آرام دلتم ولی کارکن همین خوبیه حل راه میکنی فکر اگه: آرش-

 میدنی خودت که آرین قرار که گفته بهت مامان..... دل این همیشه مشکل: نیلوفر-

 ... خواستگاری برای بیاد متنفرم ازش چقدر

 نه نذاشت مامانت که بگم چیزی یه میخواستم....  میدونم چیزیهای یه اره: آرش-

 یندفعها ولی دادم گوش حرفتو همیشه منم میگیری نیلو طرف توهمیشه گفت برداشت

 ...... میشناسیمش بچگی از نیست بدم همچین آرین.. . نمیشه دیگه

 ...! متنفرم ازش که که منم واون هستن آرین موافق انگارهمه
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 برسه خواستش به آرین اون که نمیزارم امامنم

 اصالً آرین که فهمیدم شماره بادیدن خورد زنگ موبایلم که بودم بیمارستان توی

 .. نداشتم یکی این حوصله

 ....کنم سالم بهش که بدونی...کنه می سوءاستفاده موضوع ازهمین امامیدونستم

 ..کاردارم چکارداری

 ؟.میدادی جواب بودهمینطور پسره اون اگه دوم سالم اول: آرین

 ... کنید دخالت نداره ربط بهتون که تومسائلی نیست مربوط شما به دیگه اون -

 بشی زنم چندروز همین توی که قراره وقتی کنم دخالت دقیقاًمیتونم:آرین-

 برهاخ این از آقا نه تمومه یعنی خواستگاری بیایی گذاشتم که همین فکرکردی چی -

 . بیدارشدی الکی رویاهای این بهتراز.. نیست

 .. میشی زنم که باورمیکنی دیگه تاچندروز توهم عزیزم رویانیست:  آرین-

 دارمن دوست که ؟میدونی..... هنوز نداری ارتباطی که پسره اون با ببینم راستی:آرین

 ... باشه داشته رابطه دیگه باکسی ازدواج قبل زنم

 من به درمیاد دهنش از هرچی میکنه چطورجرات این شدم عصبانی حرفش ازاین

 عوضی پسره بده نسبت

 .. طورهستن این همه پستی خودت.. میکنی فکری توخودت گفتم بهش باتندی

 ایبر حرفی چون کنم قطع میخوام حاال نکن دخالت توکارمن میگم بارم آخرین برای

 ....ندارم گفتن

 .. نشده تموم حرفم هنوز نیلوفرمن نه:آرین-
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 کم فقط اینو خداواقعاً... توجیبم انداختم.. کردم قطع تلفن حرفش به توجه بودن

 ... داشتم

 هک بودم گرفته استرس همش منم میشد نزدیک شب جمعه میشد سپری روزهاداشت

 بشه راست آرین حرف نکنه

 بابا.... تمیزنشده تاحاال خونه این انگارکه خونه جون به بودن افتاده خانم وکبری مامان

 بود راضی انگار

 . نداشتم هرچندحوصله خرید رفتیم اصرارمامان به

 مامان گردن بودم گذشته انتخاب

 پسندیدمش مخالفی هیچ کردبدون انتخاب ومشکی سفید شلوار کت یه برام مامان

 ..بیاد بهم بودکه مهم برام اینکه نه داشتم گشتن حوصله نه چون

 ....برداشتم بودهمینو اندازم پوشیدم لباس

 لیخی... باشه باید مراسم توی حتما بودکه گرفته قول ازآرش شده شب جمعه بالخره

 . آینه جلوی نشستم گرفتم سریع دوش یه میگذشت سریع ساعت

 .. لب برق یه آخرم پودرزدم کرم یکم خودمونداشتم به رسیدن حال اصالً

 آرش پیش پایین برم زودترمیخواستم پوشیدم لباسمو

 ......خورد زنگ خونه تلفن میامدم پلهاداشتم از همینطورکه

 بود بودعالی هرچی ولی! بود نظرکرده صرف آمدن از آرین که شد چی نمیدونستم-

 ....من برای

 ....اتفاق این از خوشحالم چقدر منم که میدوستم آرش فقط

 امددر صدای که برم میگردم جمع وسایلمو داشتم بودم بیمارستان توی اتاقم توی
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 میام ببخشیداالن شبنم-

 ..دربازشد

 نمیاد جوابی ازشبنم دیدم

 اقعاًو داشتم برش زود زمین روی شدافتاد شل کیفم میدیدم کسی ازدیدن روبرگردونم

 من بود بود؟هرچی اینجاچی به امدنش دلیل نمیدونم شدم عصبانی خیلی دیدنش از

 ...بشنوم حرفاشو نمیخواستم

 ردبشم ازکنارش میخواستم حرفی هیچ بدون

 تمزورمیخواس دستموبه زدم زُل بهش باعصبانیت طرفشو روبرگردوندم گرفت دستمو

 بیشترگرفتش که بکشم

 رمب میخوام کن دستموول

 .نذارم واگه زودتغییرچهردادگفت

 .دورنموند چشماش از که زدم پوزخند یه

 .میشه چی میدونی خودت وقت اون

 ...برم باید اینجاوایستم بیکارنیستم من

 . دکتر طورخانم همین منم:نیما-

 ..بزاربرم خوب

 .نزدیم حرف هم با که تاوقتی نه:نیما-

 کالم اهمباشم حاضرنیستم لحضه یه... ندارم گفتن برای حرفی من گفتم باعصبانیت

 برام نیست سابق نیما همون دیگه بدونه که زدم طنعه بهش کیان جناب بشم

 شمارانمیگیرم زیادوقت دکتر خانم باشه:نیما-
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 رس چیزاز همه دوباره بازم اینکه برای نمیدونم دلیلی نداشتم ودوست نمیخواستم

 خودش کشیدطرف منو اون کشیدم دستمو خاطر این به بشه شروع

 لحظه یه بهتره پس.. بری نمیتونی نخوام من تا نکن تقال آنقدر کوچولو خانم:نیما-

 خوبی این به جای.. جاوایستی همین

 کردم تقال بازم من

 .. کردم نمی نگاهش

 ..بگیر باال سرتو هان کنی نمی چرانگام:نیما

 .برم میخوام فقط.. نمیخوام چون

 ردنک توهین برای مونده چیزی مگه دیگه شرکتتون توی روز اون گفتین شماحرفاتون

 ؟...من به

 بود شده جمع توچشمام اشک

 ..بودم عصبانی ازدست من مونده خیلی آره:نیما-

 .! چرا اونوقت گفتم گرفتم باال سرمو کردم تعجب حرفش از

 تدوس میاد بدم عوضی پسره ازاون که بودم نگفته بهت من مگه!چرا میپرسی:نیما

 هک رستورانی هم بودی رفته بااون پاشدی وقت اون بعدتو بشی کالم هم بااون ندارم

 ....بودیم رفته باهم اول بار برای

 ...دیدم تورااونحا که لحظه داشتم احساسی چه نمیدونی

 چون نهاربخوریم رستوران همین بیایم که اصرارکرد فرزاد بودم گرفته روزحالم اون

 امدیم شرکته به اینجانزدیک

 ...اعتمادکنم دختری هیچ به نباید که کردم احساس لحظه اون
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 زیچی یه داره کارمهمی زدگفت زنگ بهم اون نمیخواستم من گفتم توحرفش پریدم

 خاطررفتم این به فقط درموردتویه

 داد تحویلم غاز یه صدمن حرفهای اونم

 ؟..نگفتی بهم چراقبلش:نیما-

 هنوزمسافرتی فکرمیکردم بشی نگران نمیخواستم

 آشغال پسره اون..چندروزنبینمت میخواستم خانم شب اون بابرخورد بله:نیما-

 ...گفتم حرفهابهت اون اینکه برای نمیبخشم

 ..مقصرنیستم من که فهمیدی االن خوبه

 بشی کوچولو تنبهه یه باید مقصری چراهنوزم:نیما-

 لمو..نمیگرد ولم زدم پسش هرچی نمیخواستم بزنم حرفمو بقیه نذاشت که... چی

 زورگرفتم کردبه

 شده ممنوع من نیمابرای آره

 میخواستم کردن ریختن به شروع اشکام دیدم چشماش توی تعجب.. دادم هولش

 گرم دستها این دیگه من گرفت دستمو دفع یک رفتنم از تعجب با نیما که برم فقط

 نمیخواستم

 ..! بری بزاری میخوای یکدفعه طوری همین میگی گریه چراداری:نیما-

 ؟... انه چرانمگیی گفت داد تکونم که.. بگم نمیتونستم چیزی بود پایین سرم من

 ..زدن حرف به کردم شروع وقفه بی منم

 ویت که روز ازهمون شده تموم چی همه نمیبینم موندن برای دلیلی چون برم میخوام

 .. متنفرشه ازمن که... بگم یجورایی میخواستم کردم پاک اشکمو.  بودم شرکتت
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 من اره..... داره ادمه تاکجا رابطه این هستم چی تو برای من اصالً...  کشیدم دستمو

 دوستم ترین صمیمی به دارم میکنم احساس. میترامیفتم یاد همش رامبینم تو وقتی

 دیگه هیچ نه میترایی ونامزده عمه پسر فقط من توبرای... میکنم ت*ن*ا*ی*خ

 زیازرو... بودمت ندیده وقت هیچ میادکاشکی بدم ازخودم ببینمت وقت هیچ نمیخوام

 بزارهردومون....  کن تموش بازی بیااین بسه... نداشتم روزخوش یه دیدمت که

 .... کنیم زندگیمون

 امدم کردم درباز زود.... بود شده قرمز اعصبانیت از چشماش کردم بهش نگاه یه

 نداشتم عصبانی چشمهای اون دیدن تحمل دیگه بیرون

 مومت ریختنشون اشک چشمام نمیخواست انگار میگذشتم روبیمارستان راه از داشتم

 مشد مانع دستم با طرف بیاد میخواست کرد تعجب حالتم از که دیدم شبنم بشه

 .... بغضم شدن خالی برای داشتم نیاز تنهایی به فقط االن..

 تاکسی برای دستمو... ناراختیم رفع برای نبود اتاقم بهتراز من برای جای وهیچ

 بود گرفته حالم هنوز...  شدم سوارتاکسی بلندکردم

 

 ه درد از کوهی که ـبم قلـ از رفته حسی یه

 دوباره بغض اتاقم توی انداختم پلهاخودمو از رفتم عجله با خونه توی رسیدم

 میرختن چشمام از یکی یکی اشکم های قطره کشیدم دراز ـت تخـ روی امدسراغم

 دیدمش که ازروزی طور همین امروز...و بودم بریده نیما از که روی ویاداون بالش روی

 دیگه جواب حاضر شاد نیلوفر اون از دیگه...  شده چشمام توی اشک باعث فقط

 .... نمونده ی چیزی

 نیمک فراموش گذاشت که نیامد سراغم دیگه چندروز این توی که بودم نیماممنون از

 .... چیزو همه
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 ...وردخ زنگ موبایلم میکردم سرچ پزشکی مقاله چندتا داشتم بودم تاپم لپ پشت

 ... لبهاشده روی لبخند باعث چندوقت این از به اسمش دیدن بعداز

 سالم الو

 یرینمیگ بدبختم ازمن سراغی خبرها چه عشقم خوبی وگالب گل خانم نیلو به سالم

 ...نبوده سارایی کهً اصال

 دجل توی برم بیام منوسرحال که شد باعث بود سرحال شاد همیشه مثل بازم سارا

 ..... بازی مسخره

 فراموش کل مارابه که میگذره خوش انگاربهتون شماکه خانم سارا یواش یواش

 .. کردین

 لتحوی مارا سردنیا اون رفتین خوردین می سرمو آرتا توو هی بودین اینجا وقتی تو

 ..نمیگرید

 آرتا ومن کجا نیلو نرسه بهت دستم مگه بشه بلند سارا جیغ شدکه باعث حرفم این

 ...میاد دلت ساکتی مظلومی این به من چیزی به آرتا حاال میخوردیم سرتو

 ... رفتین تنهاگذاشتین من میادوقتی دلم اره

 برم...... کوچولوت دل اون قربون

 ... بزنم بهت که دارم حرف ساراخیلی شده تنگ خیلی برات دلم

 ... برم همینطورقربونت منم

 ؟... خوبن پندارچطورن آرتا گفتم کردم پاک اشکم

 .. نبودی نازک اینقدردل توکه میکنی گریه داری که نگو نیلو

 خیلی.... مونده دلم توی حرف خیلی سارا شده ولی نبودم
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 ربودیمگرفتا چندوقت این آخه گرفتیم فاصله ازهم اینقدر که ببخش گلم خودم نیلوی

 ... پنداربودیم کارها درگیر

 .... نکنی سکته بده قول ولی..... خبری یه بگذریم

 ... شدم نگران دل نکن شوخی سارا

 مایرانی روزدیگه سه یعنی ایران بیام تعطیالت قراربرای ما.... خره نداره نگرانی دل

 ... کشیدم بلندم جیغ یه بااونم همرا سارا وایی

 ...! کرکردی دخترگوشامو چته

 ... تنگه برات سارادلم چقدرخوبه

 .... هستم منتظردیدنتون صبرانه بی منم

 که پندار آرتاو این کاردارم کلی.. کنم خداحافظی نداری کاری اگه دیگه جون نیلو خوب

 .... بدبخت من سرم روی ریختن کارها همه زدن جیم

 خداحافظی نداری کاری.... میکنه خبرت ماندانا گرفته برامون مهمونی عمویه راستی

 کنم می

 خداحافظ... برسون سالم بچه به برس کارت بروبه عزیزم نه

  بای...همینطور توهم

 نزودتربیا منتظرم واقعاًعالیه بیاره ـبم لبخندرولـ تونست یادگذشته لحظه یه-

 ...کنم فراموش چی همه شایدبتونم

 دمرسی وقتی وشادباشم سرحال صبح خواستم می خوابیدم کارهام کردن بعدازتموم

 دیدم بنمش.. گذاشتم می پرستاری ایستگاه از داشتم لباسام دازتعویضبع بیمارستان

 شادباشم قبل مثل استم میخو
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 اصالً که شبنم بزارم سرش سربه یکم میخواستم رفتم شبنم طرف لبخندبه بایه

 طرفم جاخوردبرگشت بلندم سالم بنودبایه حواسش

 ...کنی خانمهاکجاسیرمی خانم سالم

 . ترسیدم بودکردی کاری چه این کنه چکارت خدابگم: شبنم-

 شده انگارزلزله ترسیدم گه می طوری حاال خوب

 .....!درامده طرف ازکدوم آفتاب شادشنگولی بینم می بابا نه:شبنم-

 ....... نمیزارن بقیه باشیم سرحال خواستیم یکدفعه حاال بابا ای

 . شادمیبینمت چندوقت بعدازاین واقعاخوشحالم قهرنکن:شبنم-

 عزیزم مرسی

 ؟...بیان اینا سارا قراره میدونی راستی:شبنم-

 اینطورنیست خوبه خیلی اره

 خوشحالم خیلی که من خوبه خیلی اره-

 داشتم واقعاًانرژی برسیم کارمون به رفتیم باشبنم زدن حرف بعدیکم

 کرد لبخندسالم بایه دیدم دکترآرشام مریضهامیشدم از یکی وارداتاق داشتم

 چطوره؟ حالتون دکترخوبید خانم سالم: آرشام

 شماچطوررید؟ ممنوم-

 یانب ایناقراره آرتا که دکترخبردارین خانم راستی... نیستم بعد منم ممنون:آرشام-

 بود شده تنگ خیلی براشون دلم خوبه خیلی خبرداد سارابهم اره

 بود خوب خیلی اونهااینجابودن وقتی خالیه جاشون واقعاً اره
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 ...... اجازتون دکتربه آقا خوب اره

 بفرمایید کنم می خواهش:آرشام-

 داشتم دیگه بود چیزخوب همه گذشت که هفته ای بودم خونه توراه تاکسی توی

 امدم نیماکنارمی بانبودن

 کردن می آشپزی آشپزخانه توی داشتن خانم کبری مامان..بودم خونه توی

 بـ یه رفتم ازپشت همیشه خاطرمثل این به نبود میخوندحواسشون روزنامه داشت بابا

 .داشتم کاردوست این همیشه کاشتم گونش روی ـوس

 .افتاد دستش از بودروزنامه غافلگیرشده حسابی که بابا

 این تو چی فرهمند جناب سالم...  کردم می نگاش داشتم باخنده عقب برگشت

 به.. ما پیش امد مامان من باصدای نبود بااطراف حواسش که شده نوشته روزنامه

 خندید می داشت بابا ـوسیدم بـ مامان کردم سالم مامان

 نبود؟ حواسم دخترم امدی کی دخترگلم سالم:بابا

 پیش چنددقیقه همین-

 . نشستم کنارش رفتم میل باکمال ببینم بابایی بیااینجابشین:بابا-

 !امروززودامدی:بابا-

 مامان کردین چه میاد خوب بوهاخوب چه اوه نبودم شیف اره

 میزمیچینم االن بشور صورتت برودست: مامان-

 بلندشدم جام از جت مثل

 ها افتی می االن..گلم تر یواش خبره چه گفت بابا که دویدم می ارپلهها

 . هست حواسم جون بابا نه
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 خوشمزه شام یه بعدازخوردن پایین امدم کرد عوض لباسمو زودی اتاقم توی رفتم

 هارابشوره تاظرف کردم مامان کمک

 کارها بعدازاتمام کرد دردمی پاش چون کنه استراحت اتاقش زودتررفت خانم کبری

 سالن توی رفتم ریخته رنگ خوش چای چندتای

 .................. بابا مامان پیش

 بودن چای خوردن مشغول بابا مامان

 برم رفتمگ تصمیم نداشت چیزی که اینم کردم می پایین باال تلویزیون کانالهای منم

 اتاقم توی رفتم وبابا مامان به بخیر شب بایه اتاقم

 سارا فطر از وپیام پاسخ بی تماس چندتا برداشتم موبایلمو درازکشیدم ـتم تخـ روی

 داشتم

 هاش پیام بوداز گرفته ام خنده چقدرعصبانی خیرکنه خدابه

 ساراست اوه خورد زنگ موبایلم

 زدمی حرف سرهم پشت جوری همین میگفت چی فهمیدم نمی گذاشتم تاکنارگوشم

 شد تخلیه خوب وقتی

 ؟. عزیزم خوبی خودم سارایی خوشگله خانم سالم بزنم جرف دارم اجازه گفتم

 چقدرنگرانت میدونی دادی نمی چراجواب بودی گوری کدوم هان عزیزی چی:سارا-

 شده چیزیت فکرکردم شدم

 سارا چیه صدایی کنید چکارمی وپندارخوبن خبرآرتا چه..... خوبم که بینی می

 اینقدرسروصدامیاد که کجایی چقدرشلوغه

  ؟... بزن حدس:سارا-
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 ! گی می ساراراست نمیشه باورم وای شمابرگشتین یعنی خب-

 زاده لحال اینکه مثل نه.... بیاد صدابزنم آرتا میخوای اصال کجابود دروغم بابا ای:سارا-

 ...میاد داره خودش هست

 میزنی حرف داری باکی سارادوساعت گفتمی میامددکه تلفن ازپشت آرتا صدای

 ..بیادیگه

 ...شده پرت ارتاامدحواسم ببخشید نیلوفر الو:سارا-

 المس.........! ببینم گوشی اون بده نمیشه خداباورم وای.......! نیلوفر گفتی چی:آرتا-

 توخوبی کجای دخترخوب

 بود توصداش شادی هنوزاون بود آرتا صدای

 .... میگی بگیرچرادروغ سارابیا گه نمی چیزی که الونیلوفراین:آرتا-

 آرتا اآق سالم گفتم نکنه قطع تاگوشی خاطرهمین به زدنش ازحرف بود گرفته ام خند

 میگذره خوش مارانمبینید خوشید خوبی

 ! خودتی نه شه نمی دخترباورم واه:آرتا-

 ........... دیگه خودمم میزنه باتوحرف داره که روحمه نه

 اومده دوساعت گه نمی هیچی که ساراورپریده این بگم چی دونم واقعاًنمی:آرتا-

 باشه نرفته راهاکج به ما قل این ببینم اومدم.. میزنه حرف بیرون

 ..........زیرخنده هردوزدیدم

 ....اخ:آرتا-

 ! شده چی-
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 هدیگ قل یه که شدم مرتکب بزرگی گناهی چه خدامن ای بشه خواستی می چی:آرتا-

 زبسا سرندارم بابا.. گشم می چی این ازدست من نیلوجونم بینی می شده نصیبم

 . نمیاد یاد خودم اسم کنم فکرمی وقتها بهضی مازده مالج تو خانم

 ..باشه ازخداتم مهربونی این سارابه گفتم....بودم بورشده ازخندروده

 این فدایی منکه...... بگذریم خب بخده کی تونخنده بخند اره... میخندی داری:آرتا-

 شدی دکترخوبی خانم خودت واسه نیلوخانم خب خواهرمیشم

 دکترشم خانم هنوزمونده آرتا بابا ای

 ؟...خوبن بابات مامان.....دکتر خانم.. نفرمایید نفسی شکسته:آرتا-

 میرسوننن سالم خوبن اره-

 اشمادوت گفت می که پندارامد صدای خاطر بااین.. بودن اسپیکرزده روی که موبایل

 کنید کارمی چه اینجا امدین کردین ول همگی زده کجاغبیتون

 ؟. میزنی حرف باکی ارتاداری..! چرامیخنده آرتا این سارا:پندار-

 ویر موبایل پندارنمیدونست میخندیدآخه فقط ارتا بودیم ساکت موقع اون ارتا من

 ... اسپیکره

 .. میزنم حرف بانیلوجون پنداردارم ساکت دودقیفه یه:آرتا-

 .... موبایلو این من به بده نیلوفرخودمونه نکنه نیلوجون: پندار-

 ..نیلوفرشنید صداتو اسپیکره روی گوشی بزن حرف نیست الزم: آرتا-

 .. چرازودترنمگیی ارتا ای: پندار-

 ...کنم فراهم شادی موجبات میخواستم:آرتا-

 ؟ خوبی نیلوفرجان سالم: پندار-
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 میزدم حرف داشتم خودم جون پنی ببینم: آرتا-

 پنی نگو من به گفتم صددفعه:پندار-

 نیست کسی االن کن ول داداش جون:آرتا-

 .... میخندم دوتا این جروبحث به داشتم فقط من

 .. توخوبی مرسی پندار سالم گفتم -

 ....ور اون برو بود نیلوفربامن دیدی ای: پندار-

 ...ندالم دوشتون دیگه باشه گفت بامزه ارتا

 ... سنت از بکش خجالت شده لوس بازم ای:پندار-

 .. فعاله درون کودک میکنی حسودی: آرتا-

 ... یابامن میزنید حرف باخودتون دارین شما گفت بهش

 .. ادم برای میزاره حواس ارتا این مگه.. ببخشید: پندار-

 !اومدین شماکی.. کنم می خواهش

 ... پیش چندساعت همین:پندار-

 میاین هاخرهفت فکرمیکردم چقدرخوب

 امدیم شد ریست راست کارمون دیگه:پندار-

 خوشحالم-

 هک بگیریم قراره مهمونی یه پنجشنبه واسه همینطورراستی ماهم مرسی:پندار-

 بیایی حتماباید

 .. شماراببینم نیام میشه مگه میام حتما اره
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 حمع دورهم دوری چندسال این بعد میخواستیم.. کردیم دعوت بچهارا همه:پندار-

 بشیم

 جونم پنی خب بزنیم ماحرف نمیزاره میزنه حرف داره همش پنی سارا ببین:آرتا-

 بخوابی بری باید دیروقته دیگه کنی فکرنمی

 خودشوکشت.برنه حرف ادم نمیزاره ارتا دست این از مبینی نیلوفرجان خوب:پندار-

 ...خداحافظ مبینمت مهمونی توی شدم خوشحال...

 ...خداحافظ طور همین منم

 گوش حرفش به. درمیاره حرف ازخودش داره پنداره این میگه دروغ بابا وامن:آرتا-

 میخندی داری همش فقط ازماکن طرفداری یه نیلوخانم بابا ای..  نیلوجونم نکنی

 ..!بگم چی خوب

 بزنم حرف دوکلمه گذاشتین اگه:سارا-

 مارازد چل دخترخل این آخ... بودنت گرفته اسارت به مگه عزیزم قل:آرتا-

 یباز مسخره صبح تا میخواد آرتا این اگربزاریشون خوش نیلوفرشب عزیزم:سارا-

 دربیاره

 .. میگه راست اره:پندار-

 مبینمت تومهمونی عزیزم خداحافظ دیگه.... بزنیم حرف نذاشت اینهاکه خب:سارا-

 ... شدم خوشحال خوش شبتون همگی خداحافظ

 خوش شبت نیلو...دارم حرف هنوز من خداحافظ چی نه: آرتا-

 برنه حرف ارتا دیگه نذاشت کرد قطع تماس سارا

 ....... رفت کنارنمی ـام لبـ ازروی خنده
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 شد اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 ـتم تخـ روی نشستم بیدارشدم ازخواب ساعت بازنگ رفتم خواب بالبخندبه-

 لباس هنوز مهمونی برای که بودمن این امد ذهنم تو چیزی چرااولین نمیدونم

 ..نخریدم

 از یدنچ می صبحانه میز باهم داشتن وبابا مامان پایین رفتم شستم صورتمو دست

 کردم بلندی سالم ها پله باال

 دادن باخنده جوابم برگشتن طرفم به هردو خودم ومجنون برلیلی سالم

 بودبابایی شماکرده نمیرو ـوس هـ دلم خیلی.. داره خوردن صبحونه این

 ... بابا دختر بیااینجابشیم-

 .. باشی خورده صبحونه نشده دیرت تا بشین بیا زود اره: مامان-

 یادتونه گفتم طرفشون روکردم گرفتم لقمه خودم واسه نشستم رضا بابا کنار صندلی

 حرف سارا با رسیدن دیشب شد درست زودتر کارشون برگردن ها بچه قراره گفتم

 بچه که مهمونی برای خرید بریم باشبنم باید دیربیام امروز شاید مامان.... زدم

 ..بگیرن هاقراره

 ........... عزیزم باشه:ماما

 کنیم دعوتشون شب یه باید خوب چی:بابا

 ... شده ذره یه ها بجه برای دلم اره: مامان

 می نیلوفربابا باباگفت بلندشدم ازجام بود خوشمزه مرسی میرم من دیگه خوب

 دیرمیشه راهتون اخه گفتم رسونمت
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 ینجوریا باشم ماشین فکریه واست باید برسونم دخترم روز یه تونم نمی یعنی: بابا-

 .سعید نمایشگاه سرمیرم یه امروز میخریدم ماشین برات باید تاحاال سخته

 زشا بیمارستان رسوند بابامنو اینکه بعداز شم اماده میرم من پس بابایی ممنوم

 بودم تواتاقم... شدیم بیمارستان وارد دیدم شبنم موقعه همون کردم خداحافظی

 به.. خبرداشته اونم اینکه مثل.. امدداخل شبنم که میکردم نگاه پرونده چندتا داشتم

 خرید عصربریم گفتم شبنم

 برم من نیلوفرپس....آره:شبنم

 ! امدی االن توکه کجا چی

 سربزنم مریضام به بایدبرم:  شبنم

 !چراامدی پس گفتم باخنده

 . گفتی خودت که بگم همینو میخواستم: شبنم

 ..برس کارت به برو عزیزم باشه..میگی همینو میدونستم چون

 خرید... رفتیم کاری بعدازساعت

 رممیگی پس حرفمو ولی.... میشدیم کمترخسته اینجوری بود اورده ماشین شبنم

 فهکال دیگه مغازه اون به مغازه ازاین نداشتم رفتن راه برای نای دیگه شبنم باکارها

 به ازهمغ ازاین خبرته چه بابا شدم خداخسته به گفتم گرفتم شبنم دست بودم شده

 دمبرمکشی بود تودستم که دستش لباس بی لباس بره پیش اینطوری اگه مغازه اون

 . مغازه یه تو

 هالباس طرف رفتت.........  دیگه کن انتخاب یکی کن نگاه خوب لباس اینهمه ببین

 ستشد توی لباس باچندتا چندلحظه بعداز بودم ایستاده همون بودم شده خسته خیلی

 برگشت
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 ..عالیه رنگش یکی این نیست قشنگ این نیلوفر ببین: شبنم-

 این ودب توش طالیی هایی رگه که بامروارید بلند سبز رنگ پیراهن یه گفت می راست

 بود کرده زیباترش

 ؟ نیست قشنگ نظرت به: شبنم-

 خیلی اره

 بدی حتمانظر باید بپوشم برم میخرم همینو پس:  شبنم-

 برو عزیزم باشه

 یه هب چشمم که گذشتم می لباسها ازبین انداختم لباسها به نگاهی منم رفت شبنم

 جنس این عاشق من بود واقعاًچشمگیر خورد ماکسی گیپور باطرح ای سورمه لباس

 یفلط خیلی کشیدم دست روش بود کارشده روش منجق قشنگ خیلی بودم لباسها

 بود

 رفت هخانم میخوام لباسو این من گفتم خانم طرف رفتم بخرم همینو گرفتم تصمیم

 بیاره منو سایز

 بنمش زدم بهش پروچندضربه اتاق طرف رفتم بود شبنم کردم بازش.. امد برام پیام

 بود ترشده قشنگ تنش تو لباس دربازکرد

 ؟.میاد بهم. نظرت به خوبه:  شبنم

 میاد بهت هم خیلی نازشدی عزیزم اره

 کردی؟ انتخاب توی:شبنم-

 دادم نشونش بودم کرده انتخاب که لباس امدبیرون شبنم وقتی..... بیا حاال
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 منم مشبپوش بروزود میاد بهت خیلی مطمئنم عالیه ات سلیقه قشنگه خیلی: شبنم-

 ببینم

 تنم یتف خیلی زدم اینه تو چرخی یه پوشیدم لباس پرو اتاق طرف رفتم گفتم ای باشه

 گفت م دید وقتی..بود شبنم درخورد به چندضربه بود

 بود گرفته ام خنده نمیشن دیده که مردم دخترهای بیایی لباس بااین که تو نیلوفر

 وشال وکیف تاکفش بیرون امدم ازمغازه حساب بعداز دراوردم لباس دربست شبنم

 ....بخریم

  فرارسید شنبه پنج بالخره

 بودیم تاکسی منتظر باشبنم شده تموم کارمون وقتی

 دنبالت میایم باشروین نیلوفر: شبنم

 ........ میشه زحمت

 .. زنم می زنگ بهت بشو اماده پس دختر حرفیه چه این: شبنم

 .. کردم خداحافظی شبنم از شدم سوارتاکس

 موفقیه باشخصیت ادم بزرگتره ازش چندسالی بودکه برادرشبنم شروین

 امانم به بود نیامده هنوز اینکه مثل بابا میاد آب گلهاش به داشت مامان خونه رسیدم

 سشوارکردم بعدم م کرد خشک مواهامو گرفتم دوش یه اتاقم رفتم کردم سالم

 نهمی نزدم بهشون مدل کردم باز سرمو فرق ترکنه صاف تاموهام کشیدم اتو وبعدم

 . گذاشتمشون آزاد جور

 . شدن ـت لخـ خیلی
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 االب مشکی چشم خط کردم ریمل مژهامو پودرزدم کرم یکم باشم زیبا امروزمیخواستم

 چشم هسای زدم مسی میدادرژگونه زیباتربزرگترنشون چشمامو که زدم چشمم وپایین

 ....میمومد بهم خیلی که قرمز رژلب ودرآخرم وطالیی مشکی

 زنگ شبنم موقع همون بودم شده عالی ایستادم آینه روی روبه پوشیدم لباسمو

 مپوشید بودم خریده که کفشهاسورمه برداشتم پالتوم منتظریم پایین زدگفت

 پایین زودرفتم سرم روی انداختم حریر بلند شال یه آخرسرم

 بود نشسته سالن توی که مامان

 ؟ شدم خوب گفتم

 بوده خوشگل همیشه دخترمن البته شدی خوشگل خیلی

 ..خداحافظ نذارم منتظرشون دنبالم امده شبنم جونم مامان ممنون

 خداحافظ عزیزم بگذره خوش

 راداد جوابم رویی باخوش اونم کردم سالم وشروین شبنم به شدم سوارماشین

 شدم مزاحم ببخشید

 .شمامراحمین نیلوفرخانم حرفیه چه این:شروین

 روینش شتذا می سرش سربه شبنم گفت می کاراش از شروین مهمونی به تارسیدم

 ونستت می برادرش شدبا می حسودیم شبنم به وقتها بعضی داشت شبنم هوای خیلی

 .کنه دردل بخنده بزاره سرش سربه بزنه حرف راحت

 جلوی ـستخدم مـ چندتا شدیم واردعمارت کردیم خداحافظی ازشروین رسیدم

 گفتن می امد خوش ها مهمون به که بودن دروردی

 راتاقد بشین اماده میتونید اتاق این تو امدین خوش خیلی طرف این از خانم بفرمایید

 تومپال مابود به پشتش میزد حرف موبایلش با داشت خانمی داخل رفتیم بازکردیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

204 

 

 تبرگش که دیدمش آینه ازتو کنم درست شالم آینه طرف رفتم کردم اویزون دراوردم

 نانیستآش قیافش نظرت به کناربودگفت که شبنم به آشنابود خیلی قیافش ما طرف

 هک این نمیشه باورم کجادیدم من من خدای شدیم توچشم چشم شد قطع تماسش

 یخودت دالرام گفتم طرفش برگشتم! آشناشدیم باهم بودیم اول ترم وقتی دالرامه

 چقدرعوض شه نمی باورم شدی چقدرعوض دالرامی تو گفت طرفش رفت شبنم

 ورمبا ماگفت امدطرف اونم اختتزودترشن نیلوفر اینکه مثل نشناختم اصال شدی

 ـوسی روبـ باهم کردیم ـل همدیگربغـ شماراببینم دوباره روزی یه بچهها نمیشه

 به وشعربود نقاشی عاشق نمیمود خوشش پزشکی از دالرام یادمه کردیم

 ازش خبری نیامد دانشگاه دیگه چندترم بعداز خوند می پزشکی اصرارخانوادهش

 نداشتیم

 .نداشتیم خبری ازت زددیگه کجاغیبت ببینم

 ؟ شددالرام چی کردی عوض که شمارتم

 بیرون امدیم همگی نیست اینجاجاش میگم چیز همه بیرون بیاین

 ..کن تعریف خب.. بودم هاراندیده بچه هنوز بودن هاامده خیلی

 قهعال مورد تارشته کنه راضی ش خانواد تونسته که کردن تعریف کردبه شروع اونم

 .. زده هم گالری میکنه تدریس هم داره االنم..بود شده موفق اینکه مثل بخونه شو

 ..دالرام برات خوشحالم

 بودی؟ پزشکی توعاشق میاد یادم شماچی عزیزم مرسی

 .. خوبه کارم به مشغول بیمارستان تو هنوزهستم

 پیش برم نم ن اینجا بیشترشون بودن هادانشگاه بچه اینکه مثل نیلوفرببین: شبنم

 دیگه باشیم درتماس بهم بده شمارتو دیدمت شدم خوشحال عزیزم دالرام ها بچه
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 درمورد دالرام بعدامیبینمتون گفت رفت شبنم داد شمارشو دالرام.. نزنه غیبت

 آخ شونم به کوبید یکی میزدکه حرف گالریش

 . باشه جزسارامیتونه به کسی چه بله روموبرگردونم

 هامدن وقت این هان زودتربیایی قرارنبود مگه کجابودی تاحاال سفید چشم ببینم

 میدادم ساراگوش ها جیغ جیغ به میمالوندم شونمو همینطورکه

 ویر گذاشتم برداشتم شونم روی دستمواز بود گرفته خندم نمیشد دخترخسته این

 ازروی دستمو میاری کم نفس تر یواش باباساراجان.. شد ساکت یکدفعه دهنش

 تنگ واسش چقدردلم کردم ـلش بغـ رفتم بگه چیزی میخواست برداشتم دهنش

 ..بود شده

 بود شده تنگ برات دلم خیلی سارا

 اونم جداکرد ازخودش منا دیدمش می چندسال بعداز بود شده جمع توچشمام اشک

 میکرد گریه داشت

 ..بودبودعزیزم شده تنگ برات دلم منم

 برنداشتی کارت از دست ساراتو گفتم کردم می پاک هامو اشک همینطورکه

 ..........! کار کدوم

 یادته دالرام راستی نیست مهم هیچی-

 دلمون خیلی اخه پیداکردم اش شماره بدبختی باچه نمیشه باورت عزیزم اره:سارا-

 ..هاباشن بچه همه خواست می

 ............بود شده تنگ برات دلم.. دیدمتون شدم خوشحال: دالرام-

 .....عزیزم اومدی که ممنون:سارا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

206 

 

 مثل خوبی دوستاهای خوشحالم کردین دعوتم بودین یادم که ممنون منم:دالرام-

 ...........شمادارم

 داری لطف عزیزم مرسی:سارا-

 رفت می تندتندراه خودش دنبال کشید سارادستم جداشدیم ازدالرام

 فرارکنم خداقرارنیست به شد کنده دستم تر سارایواش

 بیابریم غربزن کم:سارا-

 کشه می توچی ازدست بدبخت ارتا این

 میاد کجاگیرش خوبی این واخواهربه:سارا-

 صدای این شه نمی باورم زد حرف رتا ا درباره کسی گفت امدکه ارتا صدای یکدفعه

 کرد می نگاهمون جورداشت همین بود خودش اره ارتابود

 من ینبب بزنه حرف خواد نمی اینکه مثل بابا ای..بگی چیزی نمیخوای نیلوخانم:ارتا-

 ..همنونشناخت ترشدم تروخوشتیپ خوشگل اینکه نه سارایی خدافکرکنم به ارتام

 برات دلم ارتا سالم... حرفش وسط پریدم میکرد تعریف ازخودش جورداشت همین

 نمی منیلوجون فکرکردم شکرت خدایا گفت باال گرفت دستاش دفعه یه..بود شده تنگ

 ازت سپاسگزارم بزنه حرف تونه

 ارتا...بگیر زبون دودقیقه ارتا گفتم بازوش به زدم باکیفم کرد دعامی داشت هی

 جای به این... ماساژدادم لپم گرفت دردم اخه..ورجک چطوری کشید امدجلولپم

 ...سوغاتت

 ...خودم جون اره:ارتا-

 وردخ شماحرفش کجایید..بودامدجلوگفت نشده من متوجه ما امدطرف می پندارداشت

 ..! باورنمیشه نیلوفرخودتی
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 هی چیه... اش دیگه قل ایشون جون پنی نه گفت حرفش وسط ارتاپرید

 دیگه خودشه معلومه کنی نیلوفرنیلوفرمی

 نزن اینقدرحرف.. بسه ارتا:پندار-

 پندارخونی سالم

 شدی خانم.. شدی بزرگ خوبی توچطوری ممنون:پندار-

 تغییرکردین شماخیلی مرسی

 ..ترشدم خوشکل بودکه بامن دقیقا این:آرتا-

 ....بازکن نوشابه خودت کمتربرای:پندار-

 ... واقعاً اره:سارا-

 بودم تنگتون چقدردل دونید نمی برگشتین که خوشحالم

 ...طور همین ماهم گفت باهم همشون

 بازچندوقت واقعاً زیرخنده زدیم همون... انداختم سرودراه گروه گفت زدزیرخنده ارتا

 ...کنم می شادی احساس که

 بقیه پیش هابریم بچه خوب:سارا-

 کردین ول تنها منوتک شمادوتاکجایید ببیم امدم شدگفتی خوب:پندار-

 شدی بزرگ تودیگه عزیزم.. من به چسبیدی همش که ای بچه مگه واپندار.. ارتا -

 فرصته بهترین واین بشی ـستقل مـ دیگه که وقتش

 ... رفت بهش غره چشم یه پندارم

 ..چشمات بودن چقدرترسناک وای.. پسرگلم تسلیم باشه:ارتا-
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 خاطرکه این به.....  برنداشته شوخیاش بازی ازمسخره هنوزدست ارتا این

 ..همیشه میشود شادی باعث دوستنداشتیه

 قیهب پیش باسارارفتیم شدم خوشحال ازدیدنشونً واقعا ها بچه بقیه پیش رفتیم

 ما طرف امد می دیدم دکترآرشام

 دکترآرشامه ساراگفتم به

 کجاست؟: سارا-

 اوناهاش اینطرف میاد داره

 دادیم جوابش زمان وساراهم من ها خانم سالم: آرشام-

 دکتر امدین خوش خیلی:سارا-

 شدم خوشحال ازدیدنتون هستین خوب ممنون:آرشام-

 امدین که ممنون خوبم مرسی:سارا-

 پنداروارتاکجان بود وظیفمون کنم می خواهش: آرشام-

 بقیه پیش اونطرف:سارا-

 ها فعالخانم پس بینمتون بعداًمی بااجازتون پس:ارشام-

 شبنم لمب روی بودیم باسارانشسته.. بیاره شربت هاگفت ـستخدم مـ از یکی به سارا

 اوردن شربت.. نشست کنارم گشتم می دنبالتون دوتاکجایید شما گفت امدپیشمون

 ..خوردیم برداشتیم مون همه

 نمیکن صدام دارن اینکه مثل برگردم اینا ملینا پیش برم چندلحظه ها بچه:سارا-

 کردم زودبرمی
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 داشت وخودپنداربود پندار بابا که کردم می نگاه اطراف باش راحت عزیزم باشه-

 ..میزد حرف باکسی

 تعجب از لحظه یه دیدم کسی اونطرف رفت پندار لحظه یه بود پندارروبروش که

 .... زد خشکم

 کارمی چه اینجا این بود نزدیک خیلی شنیدم کنارگوشم صداش لحظه همون-

 هب هایش نفس که داشت فاصله کم یه بامن صورتش دقیقاً برگردونم سرم...!کنه

 ..شنیدم عصبانیش صداش خورد می صورتم

 گذره یم خوش خیلی بینی نمی مارا اینکه مثل ندیدمتون وقت خیلی دکتر خانم به به

 زنی نمی حرف چرا چیه... است مسخره واقعاً گم می چی دارم ببینم نگذره چرا نه..

 .ودب برداشته جای همه تون خنده صدای... بودی زبون بلبل حسابی که یارو اون پیش

 هم تودست دست.. کردی می صدا اسمش ناز با خانم که..بود چی اسمش اهان

 ینا اینکه مثل نه.. خواد می تورا آرشام مثل اونم نکنه. ارتا امد یادم دادین می جوالن

 .. کنه می صدات جون نیلو که کنه می نزدیکی احساس باتو خیلی یکی

 ای توقعه چه من ببین...  رابگی چیزها این که اینجا امدی مهندس جناب کن بس-

 نمی ینیاز بگم باید گفتین که حرفهای درمورد.. نمیارید کم زدن طعنه تو که شما دارم

 ... بدم جوابتون ببینم

 ..گرفت بازوم برم که کشیدم راهم

 ؟..  دکتر خانم چیه واسه عصبانیت قدرت این:نیما-

 ... نگفتم بهش چیزی

 ..... چشمی تو خیلی امشب....  گفت صورتم نزدیک امد صورتش

 ..داخل رفتم حرفاش به توجه بی جداکردم دستم کردم نگاه بهش باعصبانیت
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 این با فکرکرده برسه خواستش به اون خواستم نمی من ولی...شد گرفته حالم واقعاً

 ملبخندرفت یک با..برسه هدفش به خواستم نمی من.. میکنه عصبانی منو حرفاش

 .. داخل امد نیما لحظه ازچند بعد...  ها بچه پیش

 شبنم وسارا ارتا منو.. سرمیز رفتیم ها بابچه کرد دعوت شام رابه پندارهمه بابای

 میتونستم راحت بودن شده چیده میز روی غذاها چون شدیم جمع میز سریک وارشام

 نارک امد ارتا نشستم رفتم کشیدم خودم برای وساالد جوجه یکم رفتم کنم انتخاب

 یه ترف می جورکه همین.. کشید خودش غذای کنارم میز یه فاصله با امد نیما نشست

 ... ما روی روبه صندلی روی نشست رفت زد من به پوزخند

 .. بخوردیگه کنی می بازی غذات چرابا نیلوفر چیه: آرتا-

 ندارم میل زیاد -

 .. کن باز دهنت: ارتا-

 ...........!هان-

 .. شدم شوکه ارتا کار از..  دهنم گذشت چنگال با جوجه تکه یه

 !کردی..کاربود چه این ارتا گفتم بهش

 ............بخور جوجه اون اول گی می چی فهم نمی:ارتا-

 ارتا؟ چکاربود این........پرسیدم ازش دوباره

 .. بود خوشمزه حاال.. بود جوجه تکه یه کار کدوم: ارتا-

 . ارتا تو دست از -

 جاش هب نگاهم وقتی ببینم نیمارا خواستم می چرا دونم نمی.. گرفتم دستش از چنگال

 نه خوری نمی ارتاگفت خوردم کم یه بود رفته اینکه مثل افتاد
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 .. بریم پس:ارتا-

 ..بریم

 رفح نیماداشت با هم پندارم بابای.. میزدن حرف ارشام با که وسارا پندار پیش رفتیم

 ..دوباره میزد

 تممیرف بابد کم کم دیگه.. برگردوند روش تفاوت بی.. خورد من به چشمش لحظه یه

 .. بودن رفته هم مهمونها از بعض

 .. کنیم زحمت رفع دیگه خب بود خوبی شب گذشت خوش هاخیلی بچه گفت ارشام

 خودمونیم که االن.. بری خوای می کجا شب سر هنوز ارشام بابا: ارتا-

 ..دیگه وقت یه اهلل انشا:ارشام-

 ..بگم این پایه اگرهمتون چیدم توپ برنامه یه من ها بچه پندارگفت

 .بگودیگه: ارتا-

 ......... بگم تا کنید شماموافقت اول:پندار-

 چیه تا برنامه نمیدونیم ماکه پندارجان ببخشید نه نه.. پنی وای گفت ارتا لحظه همون

 بولهق داریم اعتماد تو به چون.. کن ولش حاال..... کنه قبول تونه نمی نشنیده که ادم..

 کهاین مثل ها بچه ببخشید.. مطلب اصل سر برو نچین قدرمقدمه این من جون حاال..

 ..زنید می چاحاال بابا ای.. زدم حرف زیاد

 ودب گرفته شون خنده همه ارتاببینیم پنداربه رفتن غره چشم تونستم می دقیقاً

 ؟ چیه ات برنامه حاال: ارشام

 هی میکنیم عوض هوایی حال یه چطوره.. کوه میریم همگی.. است جمعه که فردا:پندار-

 هست هم گذاری گشت
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 که رداف کیان مهندس بیاید باید جتما شما چیه نظرتون نیماگفت طرف کرد رو پندار

 ... بیکاریم همگی

 ! گه می نیما به چی واسه.. گفت چی االن پندار این

 نکرده موافقت که کسی هنوز پندارجان: ارتا

 . موافقید..  بگید چیز یه ها بچه خوب گفت ماکرد طرف روش پندار

 فقط.. کردن قبول وشبنم سارا.. میام من.. نرفتم کوه وقته خیلی.. قبوله گفت ارشام

 لیو یانه کنه قبول نیما نبود مهم برام گرچه.. بود من به نگاهشون همگی موندم من

 کردم قبول منم بدم دستش ی اتو خواستم نمی

 کردن قبول همگی دیدی: پندار

 ؟ چی من پس گفت گی خوشمزه با ارتا

 .. میایی مابریم جای هر که تو:پندار-

 چیه نظرتون خب گفت کرد نیما طرف پندارروش

 ..یامب تونستم شاید نیمود پیش برم کاری اگه بدم تونم نمی قول.. نمیدونم: نیما-

 ...نه که نه اگر بگومیام خب.. میزاره کالسی ماچه واسه خدا ترو گفت کنارم ارتا

 .. بود گرفته ام خنده

 ..بخند بخندخانم خندی می چیه:ارتا-

 تماح که میشم خوشحال دوستداشتین که هرجور قبوله نیماگفت طرف روگرد پندار

 ..بیاین

 .. مرسی:نیما-
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 خودش ارشام...  شبنم و من دنبال بیان اینا ارتا که قرارشد زدیم حرف اینکه از بعد

 بود دیرشده خیلی دیگه. دونم نمی نیما.

 بیاد زنم می زنگ شروین به االن.. حاضرشیم بریم نیلوفر گفت شبنم

 .رسونم می هم شما میرم دارم که من مهرزاد خانم نیست نیازی:ارشام-

 ..نباشیم مزاحم

 ... خرفیه چه این: ارشام-

 تشکرکرد ارشام از.. نزد زنگ شروین دبه بو نیامده بدش انگارکه شبنم

 دادواز پنداردست با و کرد خداحافظی ازش پندار بابای طرف رفت نیما لحظه همون

 دکتر خانم خوش شب گفت مسخره لحن بایک گذاشت ازکنارم کرد خداحافظی همه

 ... رفت سریع

 دمکر می نگاه رفتنش به داشتم.. اینجانبود به حواسشون کردم بقیه به نگاهی-

 ..میرفت راه چقدرباغرور..

 دارپن بابای از کردیم خداحافظی بقیه از بریم ها خانم گفت که دکترآرشام باصدای

 ..کردیم ـوسی روبـ باسارا همینطور

 شبنم.. شد می ماشینش سوار نیماداشت رسیدم دکترارشام ماشین کنار وقتی

 که نستی زشتن.. شینم می عقب میرم من جلوبشین برو نیلوفرتو گفت کنارگوشم

 ... نیست که همون رانند بابا بشینیم عقب بریم هردو

 ارشام.. دربستم نشستم جلو رفتم.. مجبورشدم منم... نشست عقب رفت سریع شبنم

 افتاد را

 بو وبخ هوای پایین کشیدم شیشه... بود خلوت یکم جاده کردم می نگاه بیرون داشتم

 رعتشوس مارسید به وقتی.. نیمابود ماشین شبیه چقدر.. افتاد ماشین یه به چشمم د
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 یه قیقاًد پایین کشید شیشه ایستاد ما ماشین کنار شد قرمز چراغ لحظه همون کرد کم

 اون ماشین از اهنگ این که بودم خودم حال حس تو داشت فاصله ما ماشین با کم

 بود بلند صداش که امد سمتمون

 رسیده راه از دوباره یکی جدیده حسه یه این

 آفریده من واسه خدا اونو انگاری ندیده چشمم اون مثل

 جاده تنهایی شب امتداد تو زد قدم آروم ساده و صاف که یکی

 ارده بی لرزه می تنم نیست خودم دست

 عشقه اسمش دونه نمی کسی عشقه اسمش دیوونه دل میریزه

 عشق اسمش میمونه همیشه

 عشقه اسمش نمیزارم تنهاش عشقه اسمش دارم دوست اونو من اگه

 عشقه اسمش آخه کنارم میاد

 مجنون مثل روزم و حال خیابون توی میریزه اشکام بارون و بغض شبیه

 ـستون زمـ مثل دستام کرده یخ

 خوابه یه مثل آخره انتخاب این ندارم شکی آبه مثل زالله

 سرابه این دوباره شاید ترسم می اما

 عشقه اسمش دونه نمی کسی عشقه اسمش دیوونه دل تو غم

 عشقه اسمش مونه نمی میره

 عشقه اسمش چشمامه جلو تو غم

 عشقه اسمش دنیامه که دونه نمی
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 عشقه اسمش اشکامه دلیل

 بودن شده چقدرقرمزه آبیش چشمهای دیدمش وقتی.. بهش خورد چشم لحظه یه

 داد می تکون فرمون روی دستش وعصبی

 مجنون مثل روزم و حال خیابون توی میریزه اشکام بارون و بغض شبیه

 جور همین زد بود خودش مال فقط که هاش پوزخنده رسید آهنگ از گوشه این به

 رد کنارمون از سرعت با سبزشد چراغ وقتی کردم نگاه جلو روبرگردوندم کرد می نگام

 ...درامد الستیکاش صدای که شد

 داشته اهمیت برام چراباید.. چه من به اصالً.. بیفته اتفاقی براش نکنه.. رفت تند چقدر

 ؟..باشه

 شد جمع کردحواسم می نیلوفرنیلوفر که شبنم ی.باصدا

 ........بله

 نبیمارستا های برنامه با گفتن می داشتن باشماست دکترآرشام کجاست حواست

 ... موافقید

 شبنم اینکه از بعد. اره گفتم.. زدن می حرف چی درمورد فهمیدم نمیً اصال که من

 .. رفت تشکرکرد ارشام از کردیم خداحافظی رسونندیم

 دورشدید مسریرتون از شدم زحمتون باعث دکتر اقا ببخشید

 .. بود ام وظیفه خانم نیلوفر حرفیه چه این

 دارید شمالطف.. کنم می خواهش

 وقتها تربیش منم کرده مکان نقل کنید می زندگی شما که خیابانی توی اقاجون راستی

 مسیرم همین توی که منم کوه بریم فردا قرارکه االن..  پیش میام هست تنها چون

 ..دنبالتون میام
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 نمیشم مزاحم اما مرسی....  شدیم همسایه جورایی یه اقاجونتون با پس چقدرخوب

 ...دنبالم بیان قرار ارتا

 ..میامدنبالتون بگم من که نبود حواسم اونجا اصالً میگم من بهشون

 ..شما کردن میفته ما مسئولیت همیشه که ببخشید بازم مرسی

 .. نیست سخت برام گفت که بعدم.. هست خوشحالی جای من برای خانم نیلوفر.. نه

 هیچ .. باشم راحت تونم نمی موذبم پیشش همیشه من ولی خوبیه خیلی ادم ارشام-

 وقت

 تشکرکردم ازش دوباره شدم پیاده رسیدم که خونه جلوی

 کرد خداحافظی اونم

 خوش شب..خداحافظ بینمتون می صبح:  آرشام-

 خداحافظ خوش شماهم شب

 بودن چراغهاخاموش شدم واردخونه

 .. خوابن وبابا حتماًمامان

 ... درآوردم لباسمو اتاقم توی باال رفتم وصدای سر هیچ بدون خاطر این به

 کردم تشنگی احساس که.. ـتم تخـ روی بودم نشسته زدم اب صورتم به

 خورد می اب داشت که دیدم مامان.. آشپزخانه رفتم

 ..!اومدی کی گفت طرفم برگشت یهوترسید مامان

 ریختم اب خودم برای برداشتم لیوان.. پیش ساعت نیم

 یربخ شب خوبه میخواست اب بابات که برم من گفت بود دستش اب بطری که مامان

 برام.. بگو بچها حال از فردا..دخترم
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 . مامان باشه

 .... کوه بریم صبح قراره که اومد یادم یهو باال میرفت پلها از داشت مامان

 زود.. وهک بریم صبح بچه با قراره که..  گفتم بهش.. بشه اتاق وارد مامان اینکه تاقبل-

 ...موندم خواب شاید کنید بیدارم

 چندمیان ساعت راستی کنم می بیدارت خودم بروبخواب تو عزیزم دخترم باشه

 دنبالت؟

 .. شش ساعت فکرکنم

 .. عزیزم باشه

 ..بیخیر شبت مامان مرسی

 ..بخیر هم تو شب

 نای برای باید پندارم این حاال.. کردم تنظیم ساعت راحت باخیال اتاقم توی رفتم

 هک تونیم نمی بیشتر که ساعت چند شبه دو ساعت که االن میچید برنامه صبح

 ..بخوابیم

 فکرمی این به همش بخوام درست نتونستم اصالً چون.. شدم بیدار زنگ باصدای

 ..بشه دردسرم باعث ؟نکنه...  بیاد میخواد هم نیما واقعاً که کردم

 سفید وشال صورتی مانتو یه پوشیدم نظرم مورد لباس گرفتم چک کو دوش یه

 ودرپ کرم یکم...  کردم آرایش کم یه.. بودم پیداکرده بستنی احساس.  سفید.شلوار

 نگاهی...  زدم صورتی رژلب درآخرم وریمل مشکی چشم خط لب خط صورتی ژرگونه

 ..بودم شده خوب کردم خودم به

 سرمدرآخر..داشتم دوستش خیلی که سفیدم پالتو..با برداشتم سفیدم کوله کیف

 ..امروز من کردم سفیدی ست چه..... سفیدمم کفشهای
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 روش که کردم سالم بهش میکرد آماده خوراکی برام داشت مامان پایین رفتم

 ..برگردوند

 .. بیدارشدی دخترم سالم

 ...کارامیکنی چه... بخیر صبحت....  مامان اره

 ...بخورید بچهها با که کردم اماده وخوراکی میوه یکم هیچی بخیر توهم صبح

 هست خونه دم گفت سارابود... خورد زنگ گوشیم موقعه همون کولم تو گذاشتم ههم

.. 

 مکرد تعجب کردم سالم هم به شدم سوارماشین کردم خداحافظی مامان از تندسریع

 ... دنبالم بیاد آرشام که قرارنبود مگه

 پیش ساعت یه دنبالت امدیم ما..  کردی تعجب حتما...  گفت سارا موقعه همون که

 ونهمراهم بیاد تونه نمی شده بد بزرگش پدر حال که گفت زد زنگ بهمون دکترآرشام

 .... خواست معذرت خیلی... 

 .... شه خوبه زود پدربزرگشون حال امیدوارم...  اینطورچقدربعد پس -

 لهب...  بودم کرده سایلنتش مهمونی خاطر به دیشبم که افتاد یادگوشیم لحظه یه

 .. بوده زده بارزنگ چند بخت بد ارشام

 ..بدم جواب نشنیدم که من

 السرح خوبی ارتا گفتم بهش کردم رو کردم تعجب نمیزد حرفی موقعه تااون که ارتا

 ! نیستی

 .. کن تعریف پنداربپرس اقا ازاین -

 شهدیرمی بیدارشو ارتا میگم بیدارکنم اقا رفتم هیچی.... بود گرفته اش پندارخنده

 ..کردم بیدارشم. انگار انگارنه
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 تمگف...  بعد بزارواسه گه می... شجاع آقا خونه گم می.... کجا مگه.. بریم باید میگم

 ردک قبول سارا.بیدارکردنش ماموریت.. بیدارنشد کردم هرکاری چیه بازی مسخره ارتا

 .... سرد اب پارچ بایه اونم..

 شده چی فهمید وقتی بود شوک تو مون بچه چندلحظه پرید ازخواب چطور ندیدی

 ادهزودآم حموم توی رفت ریلکس خیلی انتظارمون برخالف..  بیدادکنه داد فکرکردم..

 طوفانه قبل آرامش فکرکنم.. شد

 ..زیرخنده زدیم همه

 به.. پرونن می ناز ازخواب چطوری ادم ببین اخه بخندید همتون بخند نیلوخانم:آرتا-

 .. بودم رسیده خوبش جای

 داشص گذاشت اهنگ اینکه بعداز.. سررفت ام حوصله بابا نداری چیزی اهنگی بببینم

 ...کرد بلند

 کن کمش آرتا: پندار-

 کنی تونی نمی کاری منه قلمرو تحت اینجا دیگه نه

 کرد نمی کم میگفت که هر که بود بلند اینقدرصداش

 ازطوفانه قبل آرامش دیدی:پندار-

 کن کمترش جان ارتا:نیلو-

 بیانیستم کوتاه اصالً وگرانه خاطرنیلوجونم به فقط:آرتا-

 پارک ماشین بره پنداره تا شدیم پیاده مون همه داشت نگه پندارماشین رسیدم وقتی

 برگشت وقتی کنه

 نیامدن بقیه هنوز اینکه مثل: پندار-
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 .. رسیدن شروین با شبنم ایستادیم لحظه چه

 خوشم دزیا که میدیدم کسی.... کین اینها ببین بودم امدمنتظر دیگه ماشین یه بعدم

 خونه دیشب..  گفت که کردم سارا به نگاه یه... رادمهر داداشش و رنیکا نمیامدازش

 .. میاییم هم ما گفت رونیکا زود کوه بریم قراره ما که فهمیدن وقتی ن بود عمو

 احساس میشه پسرخاله باهمه زود که هست ادمهایی اون از رونیکا..  نگفتم چیزی

 .... باهاش میگنه راحتی

 .... دختراشه ـت دوسـ دنبال فقط بیخیاله اصالً اونکه هست داداشه که رادمهر

 ها بچه بریم رسیدن همه خوب:  ارتا-

 مونده نفردیگه یه هنوز نه: پندار-

 پندار دخترته ـت دوسـ نکنه....  نمونده دیگه کسی:ارتا-

 رفت بهش همیشگی های غره چشم ازهمون پنداره

 ...باال گرفت تسلیم حالت دستاشوبه ارتا

 ..........  نیمادیدم ماشین لحظه همون

 ما امدطرف کرد پارک ش ا ماشین نداشتم خوبی احساس..!امده اون که شد باورنمی

 خندلب با مخصوص...بود دیدنی واقعاً رونیکا تعجب با چهره...  کرد سالم اینا پندار با

 ..نیما برای ملیحانش

 بینب ه مد اینجاسالن فکرکرده توراخدا نگاه.. بیاد کردم فکرنمی گفت امدکنارم ارتا

 ..خوشتپه واقعاً بگم دروغ نمیتونم ولی.. زده تیپی چه من واسه

 اآرت با حق کردم نگاهش کردم سرموبلند آرتا باحرف نداشتم بهش ای توجه که من

 ... کرد می نگاه من داشت اونم..  بود عالی پوشیدن لباس نیماتو.. بود
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 ..مابریم گفتم آرتا به

 ..نیلوفرزودترمیریم من ها بچه.. بریم:آرتا-

 ...میامدن سرمون پشت هم اونا افتادیم راه باآرتا

 ؟ خاطراونه به نکنه........ توفکری نیلو:ارتا-

 اهر سریع اونم مجبورشد بدبخت ارتا...  بیشترکردم سرعتم نیست مهمی چیزی نه

 ..بیاد

 ..تر یواش.. کنی فتح کوه خوای می مگه خبرته چه دختر وایستا:آرتا-

 بینمب وایستا گفت.. گرفت بازرم رسید کنارم زنان نفس ارتا.. جورمیرفتم همین منم

 به تینیس فکرخودت به برید ام نفس بابا انگار انگارنه کنم می صداش هرچه ورپریده

 ...نیستم اینقدرجوون بابا باش فکرمن

 اشب زود باال اون بریم خوام می.. نیامدیم راهی میکنی غرغر پیرزنها چقدرمثل ارتا اِه

 ..بیا من همراه..  نیسته حالیت حرف تو اینکه مثل نه:آرتا-

 ..ً دیگه کجابریم

 ..کن تعریف برام زود.. درکن تو خستگی جابشین همین گفت گرفت بازوم آرتا

 ؟...نیست فکرم تو چیزی.. کنم تعریف چی

 جرز الیبدرد تورانشناسم اگه من بزاری کاله تونی نمی من توسرم نیلوفر ببینم:آرتا

 ..کن تعریف باش زود.. خورم دیوارمی

 دسرآوردی مگه شماکجایید..  گفت طرفمون روکرد پندار.. ن امد پنداراینا لحظه همون

 برسیم ماهم بزارین شدیم خسته نیرید اینقدرتند

 ..کنیم فتح قله میخوایم نیلو من جون پنی بینی نمی مگه:آرتا-
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 ماخوش جمع به نیماگفت طرف روکرد ارتا....  هردومون به رفت غره چشم یه پندار

 .. داد جوابش دادن سرتکون فقط اونم..  امدید

 طرف اون کردم روم ببینمش خواست نمی دلم اصالً که من

 ..مامیایم شمابرید گفت بقیه پندار به میکرد درک حالم که ارتا

 ؟ شده چیزی گفت نزدیکتر امد پندار

 ..بعداًمیایم نه:آرتا-

 ..بخوریم چیزی یه زودتربیان منتظریم گفت سارا..رفت گفت ای باشه پندار

 رفت انداخت آرتا من به نگاه یه مکثی با نیما

 ..نشست کنارم امد ارتا

 ..خوب خیلی میشناسمش من گفتم کنه سوال دوباره ازم بخواد ارتا اینکه از قبل

 ..!کجا از چطوری:آرتا-

 میترا

 ! میترا:آرتا-

 گذشت چطوری نمیدونم ولی داشت دوستش خیلی که داشت پسرعمه یه خوب.... اره

 ش دوستا از زدم زنگ هرچی خبرنداشتم ازش دوهفته شد نمی اصالًباورم..  رفت

 داشت دوست اینقدرنیما نمیشه باورم هنوز آخه.. نداشت خبری کسی پرسیدم

 ..کرده ترکش چطوری

 .صورتم روی شدن روان اشکام موقعه همون

 اورمب میگی که حاال..بود عاشقش قدر این میترا که بوده کسی شازده این پس:آرتا-

 ..شه نمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

223 

 

 افته می یادم وقتی طوالنی ماجراش که..  شد شروع میترا رفتن از بعد نیما من آشنای

 ..فکرکنم روزها اون به ندارم دوست

 .... بریم پاشو بگی خواد نمی چیزی.. کنم اصرارنمی عزیزم باشه:آرتا-

 ..نکردن برسری خاک فکرهای تا بریم گفت... شوخش توجلد رفت بازم

 کن نصبرک دویدم می دنبالش منم فرارکرد زودی.. میکشمت.... گفتم ارتا اسم جیغ با

 ...کن صبر فقط نرسه بهت دستم اگه ارتا

 ...خندید می آرتا.. زدم می نفس نفس رسیدیم ها بچه به دیگه

 بیامدنبالتون؟ خوستم می بابا شمادوساعته کجایید.. گفت بازم پندار

 ای.. مطلب سراصل بریم خب.. دیگه امدیم مامیشی چراینقدرنگران تو پنی خوب:آرتا-

 ..دیگه خوردن.. بدم توضیح باید حتما بابا

 بخوریم صبحونه بگو اول از جون آرتا خب:سارا-

 ..شدیم صبحونه کردن اماده مشغول وشبنم سارا من

 یچیز نرفتید خوبه حاال کنید می چکار دارین دوساعته بابا گفت ما کردطرف ارتارو

 ..شدیم می تلف ازگشنگی ما که قراربود اگه.. بپزید

 جان آرتا گفت مهربون خیلی بالحن روکردطرفش سارا

 ..باشید راحت نیست گرسنمون اصال خواستیدبیارید هروقت اصالً جانم

 ..بچهاداد به یکی یکی همشون سارا کردیم اماده ساندویچ

 هرکدوم ها بچه برای بردم بود گذاشته میوه واسم مامان...  خوردن به کردیم شروع

 مرسی... ان خوشمزه چه گفت ارتا.. برداشتن

 جان نوش
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 فرماییدب گفتم طرفش رفتم علیرغم طرفش برم خواست نمی دلم بود مونده نیما فقط

 همین..خوردم برداشتم وسیب نشستم شبنم پیش رفتم..  برداشت سیب یه اونم... 

 ... کردم می بازی پام زیر ریزه سنگ با خوردم می سیب جور

 فتادا نیما به نگاهم بلندشدن همه.... بریم خوردیم که صبحونه زودتربلندشید:آرتا-

 دوست شاید.. کرد می بوش.. چرخوندش می دستش توی بود نخورده اش سیب

 نداره

 راه نفر دو هرکدوم ایندفعه افتادیم راه کردین جمع وسایل ها بابچه چه من به

 ین خرآ هم نیما.. بارادمهر رونیکا..  شروین با وشبنم ارتا من. سارا پنداربا... میرفتیم

 استراحت چندلحظه گفتم آرتا به بودیم امده زیادی راه شدم خسته خیلی بود نفر

 ..میکنم

 رتاا بیا لحظه یه ارتا گفت می که شنیدم پندار صدای..باشم پیشت خوای می:آرتا-

 پندار پیش رفت

 برکنص نیلوفر گفت که برم میخواستم طرفم میاد نیماداره دیدم کردم می نگاه اطراف

 ..بزنیم حرف باید

 ندارم باشما حرفی هیچ من -

 ..بزنیم حرف باید گفتم نیار بازی بچه-

 ...گرفت بازوم...  برم که کشدیم راهم

 نیاوردم روم به کردی هرکاری.. چی یعنی ا کار این ببینم وایستا: نیما-

 ..بدم توضیح بخواهم که نکردم کاری من.. کیان جناب کار کدوم

 لمو بود گرفته دردم میداد فشار محکم بازوم... باشماندارم حرفی من کنی ولم بهتر

 لعنتی..  کن
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 مینز افتادم شد خالی پام زیر چطوری نفهمیدم که میرفتم داشتم م جداکرد دستش

 ...گرفت درد خیلی دستم

 ببینم بزار گفت نشست کنارم امد.. بود برداشته خراش دستم.. گفتم آخی

 نزن دست من به گفتم بلندی باصدای

 امد..بلندشدم سختی به حرفاش به توجه بی.. ببینم بزار ندارم کاریت باش آروم-

 کنه کمک نزدیک

 به دستش خواست نمی دلم..... ندارم کمکت به نیازی بمون جا همون خواد نمی -

 پام کشید می بلند نفسهای چون بود شده عصبانی خیلی اینکه مثل بخوره دستم

 .....................شد ام متوجه ارتا ها بچه طرف رفتم یواش یواش بود شده زخمی

 ؟...افتاده اتفاقی نیلوفرچه شده چی گفت طرفم آرتادوید-

 ..پیشم.. امدن هم بقیه زمین خوردم نیست چیزی ارتا

 میاد خون داره ببینم دستت: آرتا-

 سوخت می خیلی دستم

 ..داره دستمال کسی: آرتا-

 ..دارم من: شبنم-

 دستم روی گذشت... آرتا دادبه

 ..بخور آب کم یه بیا عزیزم:سارا-

 دهز بهش که حرفهای خاطر به بودشاید عصبانی انگارخیلی که نیما به خورد چشم

 بودم

 کرد می درد پام
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 خوبم.. خواد نمی آرتا گفتم.. دربیاره هام کفش خواست.. شده چی ببینم بزارپات:آرتا-

 .. اورد در پام از کفش من حرف به توجه بی

 باشه کنه می کجادرد بگو فشاردادم هرجا:آرتا-

 خوب خیلی-

 درامد آخم.. میداد فشار پام که جور همین

 کنه؟ می درد اینجا:آرتا-

 اره

 شده رگ به رگ فقط باشه دیده جدی صدمه فکرنکنم: آرتا-

..  کنین ضعف بخور شکالت این بیا گفت شبنم... بود پایین که سرم ماساژداد یکم

 بیعص بود کرده مشت دستش بود روم به رو که نیماافتاد به نگاهم باال گرفتم سرم

 بود پام مچ روی آرتا دست به اش توجه فقط داد فشارمی

 ممنون بهترشدم آرتا گفتم

 ... شده زخم زانوتم انگار بزارببینم باشم مطمئن:آرتا-

 طور ناو کرد روش فهمید که شروین باال...بزنم شلوارم پاچه بقیه جلوی خواستم نمی

 کرد روش فهمیده انگارکه رادمهر گفت بهش آرتا که.. بود خیال بی رادمهر این فقط

 ....بود شده زخم جور بد خیلی سرزانوم باال زدم شلوارم طرف اون

 .... بشه عفونی ضد باید:آرتا -

 ..بشه باورت تا برم راه میخوای.. بهتربریم خوبم نیست چیزی دکتر آقای

 ..شدیم خسته دیگه بشین جا همین خواد نمی:آرتا-
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 دیبهترش دخترخوب..نزن حرف این نشست کنارم پندارم.. کردم نگرانتون ببخشید

... 

 ..بهترشدم ممنون

 ....کن استراحت جا همین بیشتر میکنه درد اگه.. نیلوفرگلم:سارا-

 یفتادن بدتری اتفاق خداراشکر نیلوفرجان..  نشست کنارم امد شبنم.. ساراخوبم نه

 ....بدیم صدقه حتما رفتیم

 .... نیلوفرخانم خوبی آره گفتم شروینم

 ..شروین آقا مرسی

 .. نکردی جمع چراحواست شدی بهتر نیلوجان گفت خودشیرینی برای رونیکا

 ...آخربود حرف همون دلش حرف بوده تظاهر از که معلومه بهترشدی این

 اقاتف.. نیست حرفها این وقت االن جان رونیکا گفت باشه امده بعدش انگارکه سارا

 .. براش نیافته بدتری اتفاق خداراشکرکه افتاده که

 سارا اره گفت نکردم قبولش نداشتم میل که کرد تعارف بهم ای میوه اب....  رادمهر

 میکرد راحتی احساس سارا با اینقدر رادمهر که این از پندار اینکار.. میگه راست

 ..ودب نشسته من کنار بود امده رادمهر پندارنبودکه از نیماکمتر انگار... نیامد خوشش

 تونی می گفت روکردطرفم...  برگردیم بهتره پس گفت پندار. کردیم استراحت کم یه

 االن بیایی راه

 ندت تند اونم افتاد راه همه از جلوتر عصبانی چهره نیمابا افتادن راه همه تونم می اره

 میرفت راه

 بده تکیه من به بیا عزیزم: سارا-
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 برم راه تونستم بهترمی سارا باکمک

 خواید؟ نمی کمک گفت ما طرف برگشت ارتا

 ؟ کنی کولش خوای می نکنه.. چکارکنی خوای می مثالً.. نه: سارا-

 اینجا بیا جان نیلو نیست فکربدی اتفاقاً:ارتا-

 میکنن نگاه دارن همه کاریه چه این ارتا

 ............ کرده گل طبیعش شوخ موقعیت تواین ببین تراخدا ور اون برو ارتا:سارا-

 نکردم شوخی اصال: آرتا-

 اونطرف برو ارتا گفت گرفت دستم سارا میام دارم ببین خوبم جان ارتا گفتم

 کن خبرم بیای راه اگرنتونستی میرم من: آرتا-

 ... برو شما باشه گفتم

 رسیدیم بقیه به سارا باکمک رفت اونم

 میام نیما آقا با من بشید بریدسوارماشین شما پندارگفت

 توی نهمتو خب آزادتره فضاش بهتره پات واسه جلو بشین نیلوفر کن تورانندگی ارتا

 .. بینم می رستوران

 ..شد سارازودترپیاده ایستاد آرتا داشت نگه رسیدیم وقتی بود نیماجلو ماشین

 ... عزیزم مرسی. امدکمک

 ..گلم کنم می خواهش

 بود من به نیما نگاه پیششون رفتیم می وقتی بود ایستاده نیماکنارش پندار پیش رفتیم

 ..کرد ثابت پام رو نگاهش بعد
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 شیدک صندلی ارتا.. نشستیم میز سریه.. شدیم رستوران وارد باهم پیشمون امد همه

. . نشست کنارم طرف سارااون نشستم رفتم بشین خودم پیش اینجا بیا گفت

 ندارپ کنار رادمهرم کنارهم شروین وشبنم روبود روبه نیما بعدشم بود پندارکنارنیما

 ..باشن کنارش نداشتن دوست کدوم هیچ فکرکنم انگار که نیمابود

 گفت مشبن میام االن بشورم دستامو برم من گفتم بچها به کردم می کثیفی احساس

 نشستیم.. گرفت می هارا سفارش داشت گارسون سرمیز رسیدم وقتی میام باهات

 موندی تو فقط دادن سفارش ها ؟بچه میخوری چی نیلوفر گفت پندار.. سرجامون

 کردیم نگاه هم نیمابه من گرفته سفارش شبنم برای شروین.. مهندس جناب

 .. کباب جوجه گفتیم باهم زمان هم موقعه همون

 نهات اره زدم پوزخند یه دلم تو...  بود باحال خیلی تفاهمی چه گفت گوشم کنار سارا

 ...بود غذا یه همین ما تفاهم

 غذاخوردن اشتها اصالً..  شدیم مشغول همه آورد را غذاها گارسون چنددقیقه بعداز

 ...نداشتم

. . برمیداشت داشت همون نیما که بردارم معدنی آب بطری خواستم میسوخت دستم

 از کردم تعجب طرفتم گرفت کرد بازش برام برداشت آب بطری.. عقب کشیدم دستم

 تمگرف نشه توجه باعث اینکه خاطر به....  یانه بگیرمش که بودم دودل...  کارش این

 ...کردم تشکرزیرلب یه

 ازیب غذاش با داشت اونم که افتاد نیما به نگاهم.. برداشتم جوجه از تکه جوریه همین

 کرد می

 ؟ خوری نمی غذاتون چرا شده فرچیزی نیلو گفت آرتا وقتی

 زد پوزخندم یه شد خیره وارتا من به برداشت غذاش با کردن بازی از نیمادست

 سیرسدم ممنون
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 نیما به حواسش فقط غذاخوردن بجای رونیکا وسط اون کردن تموم غذاشون همه

 ...بود

 موافقت همه..  بیاره حساب صورت گارسون بگم کردین هاتموم بچه خوب: پندار-

 ..کردن

 ..کردکار زودتراین نیما کنه حساب پنداربخواد اینکه قبل.. اورد حساب صورت گارسون

 مابودین شمامهمون چکاربودکردین این کنم می خواهش مهندس جناب: پندار-

 ..ًمابود وظیفه

 ...برمیامد ازدستم که بود کاری تنها این..کنم می خواهش: نیما-

 حرفیه چه این کنم می خواهش:آرتا-

 ازش تشکرکردن همه مهندس جناب ممنون:پندار

 .بریم بفرمایید:نیما

 سته حرفها این از تر مغرور میشناسم نیماراخوب.. رفتیم باهم کرد قبول ناچاراً پندار

 شدیم سوارماشین رفتیم همه.. کنه حساب غذاش پول کسی بزاره که

 ... میشینم سارا کنار میرم من بشیم جلو برو تو:آرتا-

 جلو برو تو خواد نمی خوبم آرتا نه

 ببینم جلو برو نداریم که تعارف دخترخوب:آرتا-

 ..جلو نشستم کرد باز در

 دسوارش پندارامد کرد می خداحافظی نیما با پندارداشت نشست کنارسارا رفت ارتا

 رفت سریع سوارشد نیما

 ...!بامانمیاد کیان آقا مگه گفت آرتا
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 خاحافظی ازشما جاش به که گفت رفت زود امدکه پیش براش کارمهم انگار:پندار-

 .....کنم

 امدازش خوشم خیلی...شخصیتیه با آدم خیلی

 بودیم زودتربرگشته خاطرمن به..  شدیم پیاده رسیدم خونه دم وقتی

 داخل نمیاید... گذشت ش خو خیلی ها بچه ممنون خیلی گفتم طرفشون روکردم

 ..دیگه دفعه عزیزم نه: سارا-

 خداحافظ بینمتون بعداًمی پس

 .............. نیلوفر:آرتا-

 بله

 .. بده ماساژ گرم آب با پات:آرتا-

 ..دیگه دکترم سالمتی نه دکتر آقا باشه

 ...بای باشه خودت به حواست دکتر خانم بابا: آرتا-

 ... باشه پات روی زخم به حواست نیلوفرجان خداحافظ: پندار-

 ...دکتر آقا چشم

 . ممنون.. دکتر وخانم آقایون خداحافظ خوب

 خوند می کتاب داشت مامان داخل رفتم

 مامان سالم

 ؟..گذشت خوش خوبی عزیزم سالم

 ؟.. کجاست بابا خالی.... جاتون اره
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 .............  کنه می استراحت داره

 شهب نگران خود بی مامان خواستم نمی.. گرفت می درد پام کم یه رفتم می راه وقتی-

 ولی... 

 ببینم وایستا نیلوفر بودگفت بود حرفها این از تیزتر اینکه مثل

 ؟ شده چیزی گفتم

 واسه نکنه بودی خوب که صبحی زنی می چرالنگ... میری راه اینطوری چرا: مامان-

 ؟.. افتاده اتفاقی پات

 م بهتر االنم همین دردگرفته پام کوچولو یه زمین خوردم نشده چیزی مامان نه

 ببینم پات بشین اینجا بیا:مامان-

 ..کنم عوض لباسهام برم خوبم نیست چیزم مامان

 باال بری کنم کمکت کن صبرکن:مامان-

 ؟.خانم شده چی:بابا-

 ..نشده چیزی بابایی سالم

 ..میکنه درد پاش زمین خورده گفت بابا روکردطرف مامان

 االن؟ خوبی.. دکتر بریم.. بابا اره: بابا-

 دکترم عالمه یه دکترم خودم سالمتی نه...  میدم ماساژ گرم آب با االن خوبم بابای

 بود همرام

 ..شده کوفته یکم.. دیده ضرب خورده یه فقط شده خوب

 ..نشه خسته زیاد پات بزار کن استراحت برو دخترم پس: بابا-

 ..بابای باشه
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 کردم آب پراز وان توی کردم باز گرم آب.. حموم رفتم کردم عوض لباسم اتاقم رفتم

 ..کرد کمکم باش مواظب گفت داخل امد مامان ماساژدادم گذاشتم داخلش اول پام

 کشیدم دراز ـت تخـ روی مامان باکمک

 ....... عزیزم کن استراحت:مامان-

 .. مرسی.. مامانی باشه

 فکرکردم بگه بهم خواست می چی واینکه ونیما امروز اتفاقهای به..  رفت مامان

 دارشدمبی وقتی برد خوابم کی نفهمیدم ام بسته چشمام فکرکنم زیاد نمیخواستم....

 بود شده تاریک کامال هوا

 صورتم دست بود8نزدیک ساعت چقدرخوابم خدا وای.. کردم روشن اتاقم چراغ

 یه ردک می نگاه تلویزیون داشت وبابا بود آشپزخانه توی مامان پایین رفتم شستم

 نشستم کنارش رفتم کردم بابا به سالم

 ؟ دخترم خوبی:بابا-

 بابایی خوبم

 تمگرف دستش از لیوان.. بخورعزیزم گفت امد آبمیوه لیوان یه با آشپزخانه از مامان

 .. حاضرمیشه شام ساعت نیم تا..  بهتری..گفت مامان.. خوردم

 ...........مرسی مامان اره

 هک شام کرد صدامون شام واسه مامان ساعت نیم بعد که میزدیم حرف بابا داشتیم

 .اتاقم... رفتم بخیرگفتم شب خوردم

 تممیخواس بیمارستان توی بودم اتاقم توی...  میگذره روز چند کوه به رفتن ماجرای از

 بریم المدنب امده که شبنمه فکرکردم همیشه مثل بود پایین سرم شد باز اتام نهار برم

 .. نهاربخوریم
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 کنه؟؟ اینجاچکارمی باالاین گرفتم سرم

 بعد نمشب کنم فکرمی منم میشه پیداش این نهار برم میخوام من هروقت چرا نمیدونم

 .....میشم غافلگیر

 درد اول باید کسی اتاق به شدن وارد از قبل ندادن یاد بهتون گفتم بهش اخم با

 بود هوایستاد ـنه سیـ به دست زد پوزخندم یه کرد می نگاهم داشت فقط اونم....بزنید

 با منزدیک اومد.. اینکارداشت انتظار نباید ازشما ؟گرچه.. ندارید گفت برای حرفی چیه

 ..کرفت دستم که تر عقب رفتم.. بود نزدیک خیلی.. ایستاد ازم کمی فاصله

 لمو گفتم.. بودم ـوشش آغـ تو کامال کردم می اگرحساب.. نزدیکترکرد خودش به من

 ...کن

 ..بده جات مگه..  کنم نمی ولت:نیما-

 کنه فکربد کسی خوام نمی میاد یکی االن عقب برید کیان آقای

 بزاربکنن خواست دلشون هرفکری نیست مهم من واسه: نیما-

 میامد خوشم زمانی یه که عطرش بوی این از....  کنم نگاهش نداشتم دوست اصالً

 ..بودم متنفر االن

 ...شم خالص حصاردستاش از که کردم می تقال

 ..کرد نمی ولم کردم می هرکاری

 ..بزنیم حرف باهم امدم ندارم کاریت نخور اینقدرتکون: نیما-

 حرف یچ راجب میخواید بگین من به.. شماهمینه همیشگیتون حرف دقیقاً نمیدونم من

 به مندار حرفی هیچ من درثانیه..  هم برای نداریم مشترکی حرف هیچ وشما ما..  بزنید

 ..اینجابرید از بشم نمیخوام بگید شمامیخواد اگه بزنم شما
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 رفح باهاشً اصال نداشتم دوست بودم بسته چشمام گوشام روی بودم گذاشته دستم

 ..بزنم

 امدم.. بردار گوشات ازروی دستم کن باز چشمات درنیارنیلوفر بازی بچه:نیما-

 .میدم کاردستت نریزوگرنه بهم منو اعصاب.. بزنین حرف هم با توآرامش

 واسه کیان جناب کنی می تهدید منو که هستی کی فکرکردی.. ترسیدم خدا وای-

 نیست مهم

 کن ولم حاال نیست مهم بگی چی خوای می

 به رهبهت ببینمت ماشینم تو خوام می دیگه دقیقه چند تا گفت در طرف رفت کرد ولم

 بکنی ازم شکایتی گله تونی نمی دیگه.. میشناسی خوب منو توکه بدی گوش حرفم

 ..کوبید بهم درم..بیرون رفت

 ملع بهش حتما میگه چیزی یه وقتی.. کارکنم چه دونستم نمی.. کردم گیری عجب

 ..کنه می

 من نظر از بدم گوش حرفش به خواست نمی دلم کردم پایین باال اتاق وعرض طول

 ....خورد زنگ گوشیم موقع همون.. بود شده تموم چی همه

 .دادم جواب گردم گیری بودعجب نیما

 خانم شد تموم وقت حاال...ببینمت خوام می ماشین تو دقیقه 5تا نگفتم مگه: نیما-

 ..مقصرخودتی شد هرچی دکتر

 امدم باشه

 باشه.. کن گوش حرف همیشه کوچولو افرین:: نیما-

 اشینم توی بیرون رفتم برداشتم کیفم..کرد قطع گوشی بگم چیزی میخواستم تا

 ..شم اش سوارماشین نداشتم دوست اصالً بود نشسته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

236 

 

 افتاد راه..نشستم...کردم باز جلوی در

 ؟....... بگی خوای می چی... شنوم می خب-

 ؟؟؟.. میریم کجاداریم االن هستم باشما....  نگفت چیزی

 فهمی بعداًمی:نیما-

 زدمن حرف هاش با درست وقته خیلی فکرمیکردم این به داشتم.. نگفتم چیزی منم

 .... ندیدمش درست نزدیک از وقته خیلی افتاده نیمرخش به نگاهم....

 بیرونش ذهنم از که نمیزاره این اینکار ولی.... میکردم فراموشش کم کم داشتم

 ....کنم

 مسیر این از چرا. گفتم طرفش روکردم.. بودم نیامده مسیر این از وقت هیچ حاال تا

 ؟؟؟.. میری

 ..بود زیبا عمارت یه مثل. ...کنم عرض چه خونه..داشت نگه شیک خونه یه جلوی که

 حرف همیشه میترادربارش که باشه همونی خونه این نکنه...!اینجا امدیم چی واسه

 میزد

 اینجا؟؟؟ چراامدیم باشماهستم.. 

 ..بزنیم حرف امدیم خوب. میکنی سوال فقط اینقدر امروز چرا تو وایی:نیما-

 ..شاپ کافی همه این بود قطع جا.......! چی

 ماشین از داخل برد ماشین.. کرد درباز برداشت ریموت من حرفهای به توجه بی که

...  تمداش بدی حس باشم اینجا خواست نمی دلم من شم پیاده گفت من به...شد پیاده

 فتر افتاد راه ازمن جلوتر.. رز گلهای پراز داشت زیبایی حیاطً واقعا.. شدم پیاده ناچاراً

 رفتم... نیمااعتماداشتم به من کشیدم عمیق نفس یه یانه داخل برم دونستم نمی داخل

 ..داخل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

237 

 

 نداشت کم زیبایی از داخلم

 ؟؟ امد خوشت: نیما-

 چی؟؟؟ از-

 خودمه از طرحش.. ومعماری طرح نظر از چطوره نظرت به ازخونه:نیما-

 تعریف ات خونه از که اینجا اوردی من گفتم بهش بودم وایستاده ـنه سیـ به دست

 .. نیست مهم واسم..کنی

 ؟؟؟..کنی درست قهوه میری.... گفت مبل روی نشست رفت

 .. ـستخدمتم مـ من مگه گفتم بهش اخم با ـنه سیـ به دست

 زیرخنده بلندیزد صدای با که

 ؟؟؟؟ خندی می چی واسه

 نمیاری مک زدنم حرف تو..  میشی بامزه خیلی میشی طوری این وقتی میدونستی:نیما-

 هیچوقت

 ..کنی درست قهوه میشه زحمت بی نیلوفرخانم کنم می خواهش حاالازتون

 رارف برای شده قرمز ام گونه کردم احساس میشی بامزه گفت که ازاین ا چر نمیدونم

 آشپزخونه طرف رفتم جو این از

 .. داد جواب اینکه مثل نه.. گفت می که شنیدم می صداش

 آشپزخونه دکوراسیون از برداشتم لیوانم بیاد جوش تا جوش قهوه توی ریختم آب

 ..نداشت کم هیچی بود کنی می زندگی توش داری که خونه یه مثل امد خوشم خیلی

 بهش قدم جابود همون ظرفش کردم باز باال کابینت ؟؟؟ کجاست هاش قهوه حاال

 دارم برش که کردم دراز دستم نمیرسید
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 ..بودم ـلش بغـ توی کامال ازپشت داشت نیمابرش من جلوتراز

 داددستم قهو ظرف

 افتاد ازسرم شال ام شونه روی گذاشت سرش

 .... شدم شوکه

 رفته قلب ضربان.. بودم کارش این توشوک هنوز.....  کنم حرکتی هیچ تونستم نمی -

 ..باال بود

 نیک چکارمی داری هست معلوم.. کن ولم.. گفتم بلندی باصدای امدم خودم زودبه ولی

 کن ؟ولم...

 .. . صدامونمیشنید که انگار

 بودم عصبانی خیلی.. عقب دادم هولش..

 ...بگو چیزی یه.. اینجا؟؟؟ آوردی من همین واسه نمیزنی چراحرف

 بود شده خشک گلوم...آوردم کم نفس میزدم حرف تند تند طور همین

 نفهمیدم ببین من... باورکن نیست توفکرمیکنی که چیزی اون نیلوفر باش آروم: نیما-

 بخور آب این بیا باشه... باش آروم تو شد چرااینطوری

 شکست افتاد زیرش زدم طرفم آورد لیوان

 اعتماد بهت که احمقم چقدر بگو منو هستی عوضی آدم تویه میخوره هم به ازت حالم

 .....بزنی حرف باهام میخواستی اینجوری.. اینجا امدم کردم

 داری تشریف عوضی چقدر فهمید کرد ولت میترا چرا بگو پس

 تمنداش منظوری فهمی نمی چرا.. نیار من جلوی اون اسم نگفتم مگه کن بس:نیما-

......... 
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 شد هزارتکه... دیوار به کردم پرتش برداشتم گلدون یهو

 ...من آبروی بی با میشه مساوی نداشتی منظوری این اره

 کنارش از برداشتم شالم من ولی.. طرفم امد.. بود شده قرمز عصبانیت از چشماش

 گرفت بازوم.. ردشدم

 ؟ بری خوای می کجا:نیما-

 نیلوفرنمی فکرکن..بردار سرم از دست.. شدم خسته دستت از کن ولم... قبرستون

 .شناسم نمی دیگه تورا من.. مرده اصالً فکرکن..... شناسی

 ......... بری اینجوری نمیزارم:نیما-

 بزاربرم خدا ترو کن ولم

 میریم باهم باشه:نیما-

 ..بریم ازاینجاباهم که برسه چه نمیام بهشتم تو با دیگه من

 ..........باش نیلوفرآروم:نیما-

 فهمیدی نیار زبون به منو اسم گفتم بهش باجیغ

 وامبخ که نشدم حیوون اینقدرپست هنوز من فکرکردی چی درمودمن تو بسه: نیما-

 نمک کاری خواستم می که من.. لعنتی بگو ده ها.. حیونم من تو نظر از...کارکنم این

 .. بود امده پیش موقعیتش دفع چند..

 ؟.. نمیدی چراجواب

 چی؟ حاال.. میخواستی همین چیه گفت.... نزدیکم آورد صورتشو-

 جامان کار این موقعیت تواین چطورمیتونه..صورتش به زدم سیلی یه زدم پسش زود

 متنفرم ازش من که االنی..! بده
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 ناال ولی...بود گردنم هنوز ولی بودم بریده ازش اینکه با که افتادم گردنبدش یاد-

 باشه پیشم آدمه این مال که چیزی نمیخواستم

 به بود کرده شروع.... شد زخم گردنم انگار که....  کشیدمش گردنم از باشدت

 ...سوختن

 طرفش کردم پرتش

 .... بود گرفته گریم دویدم کوچه توی.. بیرون دویدم.. متنفرم ازت...

 .... بودم عصبانی خیلی خودم دست از

 فمکی امد یادم... کنم حساب پول خواستم می خونه رسیدم........  گرفتم تاکسی یه

 نیماجاگذاشتم خونه توی

 دادم دمآور پول توخونه رفتم.. میارم پولتون االن صبرکنید چندلحظه گفتم راننده به

 .. بهش

 نبینند زارم قیافه این تا....  نبودن خونه وبابا مامان بود خوب.. اتاقم رفتم

 احساس..  دوش زیر رفتم لباسها باهمون کردم باز سرد آب شیر حموم توی رفتم

 ـلم بغـ تو پاهامو نشستم سرامیکها روی جای همون زیرگریه زدم.. کردم می گرما

 طورچ نیما.. میفتاد برام اتفاقی اگه.... بکنم نمیتوستم فکرشو اصالً.....  گرفتم

 ...بگیره چندوقت محلیهای کم این انتقام شایدمیخواسته اینقدرتغییرکرده

 ؟ متنفرم ازش میده بازی منو داره چرا اصال

 دراز ـت تخـ روی کردم عوض لباسمو.. داشتم سرداحتیاج آب دوش این با واقعاً

 راموشف چیز همه تا بخوابم میخواستم فقط...کنم گریه دیگه خواستم نمی.. کشیدم

 ....کنم

 خوابیدم خورد برداشتم قرص کرد درمی سرم
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 گفت می چیزی شنیدم می مامان صدای

 .. داره تبی چه ببین رضا تروخدا...  پاشو نیلوفر:مامان-

 دیدم سرم باالی وبابا مامان کردم باز هام چشم امد می کنگ صداش

 کرد باز هاش چشم رضا: مامان-

 بابایی پاشو نیلوفردخترم:بابا-

 .... ـشونیم پیـ روی گذاشت دستش نشستم کرد کمکم

 باخودت کردی کار چه باالست تبت:بابا-

 موهام کردم حموم سرد آب با فکرکنم کرد می درد گلوم. بگم چیزی خواستم می

 شدم اینجوری نکردم خشک

 ..بیمارستان ببریمش رضا:مامان-

 ..شم می خوب بخورم قرص خواد نمی مامان

 . داره مکافاتی چه بخوره سرما دونی می توکه نکن گوش حرفش رضا: مامان-

 وبخ بخورم سوپ....  قرص چندتا که..میکنه درد گلوم...نیست خداچیزیم به بابای-

 ..میکنم خواهش بابای...بیمارستان بریم خواد نمی..میشم

 ...برم بابای نمیخوام گفتم ـلش بغـ رفتم

 روکردطرف بود گرفته حرصش کارمن از مامان ولی..بود گرفته اش خنده باباکه

 ..نمیدی گوش حرفش رضابه باباگفت

 ..من جون بابای گفتم.. ـسبوندم چـ بهش تر بیش خودم من ولی

 بیرون برم خونه از خواست نمی دلم اصالً چون

 نکن لوس خودت اینقدر باشه گفت بابا
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 می دیونه ختر شماپدر دست از آخر من دادی گوش حرفش به رضا چی یعنی: مامان-

 ..کنه درست سوپ بگم خانم کبری به میرم.. شم

 ...رفت بهم ای غره چشم

 کن استراحت بخواب:بابا-

 ..بابا ممنون

 خوابیدم.. خورد آورد سوپ برام مامان

 سح... بیرون برم خونه از نداشتم دوست خودم.. بیمارستان برم نذاشت مامان صبح

 یسرماخوردگ شاید گرفتم مرخصی هفته یه برای زدم زنگ شبنم به..... داشتم ترس

 ..روبشم نیماروبه با دوباره که میترسیدم..... بود بهونه

 ..سرزدن وساراپنداربهم آرتا

 ....بردارنبود دست حلقم تو کرد نمی ته تا سوپ زور به آرتا

 ....بود شده خوب حالم مامان مراقبتها به

 ینم دلم موبایل تو از.. درآوردم کارتمو سیم نیما تماسهازیاد خاطر به اول شب همون

 ولی....بزنم حرف کلمه که یه آدم این با خواست

 .. سراغم بیمارستان بیاد میترسیم بازم

 بود شده وارد بهم که شوک اون خاطر به هفته این..بودم شده خسته بودن توخونه از

 حساسی ادم من...بودم پیداکرده افسردگی جورایی یه داشتم ترس احساس همش

 بودم

 امده اسار آرتا وقتی..  دنیاس جای ترین امن اینجا میکردم حس بودم اتاقم تو بیشتر

 ..نبودم قبل مثل چون..... کردن تعجب رفتارم از بودن
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 عیس همش انجابود که ساعتی چند تواون.. هست چی قضیه نمیدونست اینکه با ارتا

 ..نشد موفق اما بیاره در. حالت این از کردمنو می

 خرهمس فکرها این از شدن سرگرم با تونستم می.. بیمارستان برم گرفتم تصمیم

 ..بشم راحت

 بولق منم... بخریم ماشین بریم دنبالم میاد عصر گفت.. رسوند منو بابا صبح فردا

 ..نیاورد روم به ولی.. فهمید انگار بابا.. قبل مثل م نشد زده ذوق اما..کردم

 ..طرفم امد شبنم دیدم.. بود پرستاری ایستگاه نزدیک.. شدم بیمارستان وارد

 یرز نزنی یکدفعه االن کردم شوخی بابا...کردین کم راه.. طرف این از نیلوخانم سالم

 ؟؟؟ کردی استراحت خوب هفته یه بهترشده حالت که بینم می.. گریه

 ....زحمتم باعث همش من شرمنده.. بهترم االن مرسی..عزیزم خوبی... سالم

 ...کار سوی به پیش بریم.......  خوبی که خوبه..  دختر نزن حرف این: شبنم-

 ..دررفت دستم از زمان که کارشدم اینقدرسرگرم

 است بابا م دید.. خورد زنگ گوشیم

 هی جلوی بابا.....شدم ماشین سوار بیرون بیمارستان از.. رفتم برداشتم کیفمو..

 ..داشت نگه ماشین نمایشگاه

 ... شو پیاده نیلوفربابا:بابا

 ...کردیم احوالپرسی باهم.. امدطرفمون بابا دوست.. داخل رفتیم باهم شدیم پیاده

 مدختر برای مناسب ماشین یه امدیم جان سعید خب گفت دوستش طرف روکرد بابا

 ..بخریم

 . شماست به متعلق اینجا رضاجان حرفیه چه این
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 .. هستیم درخدمت. کن پسند ببین برو دخترم گفت طرفم بروکرد

 من مناسب ولی بودن شیک همشون..انداختم می نگاه ماشینها به گفتم ممنونی یه

 خواستم می جور جمع ماشین یه من.. نبودن

 ودب همونی.. داشتم دوستش بود قشنگ طرفش رفتم.. کرد جلب آلبالو206 یه نظرم

 ....بابا طرف رفتم خواستم می که

 ؟؟؟ کردی انتخاب..شد چی خوب دخترم: بابا-

 آلبالویی206 اون بابا بله گفتم

 ..داریم برمی همون پس جان سعید:بابا-

 کنی استفاده ازش خوشی به همیشه دخترم میگم تبریک

 ممنونم

 تحویل ماشین فردا شد قرار خونه برگشتیم دادیم اجام کارهارا بابا اینکه از بعد

 بگیریم

 خرهاآ بوددیگه عالی هم هوا کردم باز پنجره.. اتاقم رفتم ازشام بعد بودم خسته خیلی

 بود اسفند ی

  داد می عید.. بهار بوی هوا

 هی ترسیدم می ندیدمش دیگه نیما دعوابا اون بعداز..بودم کشیده دراز ـتم تخـ روی-

 گرچه ادنیفت اتفاق این خداراشکر ولی بیمارستان بیاد یابخواد روشم روبه باهاش دفعه

 داشتم ترسی

 نهخو گشتم برمی زود شد می تموم کارامم وقتی.. وبیمارستان خونه بود شده کارم

 ..بودم داده ام شماره دوستام به فقط بودم جدیدگرفته خط..
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 زدم سارازنگ به برداشتم گوشی

 ؟..نشدم که مزاحم..عزیزم خوبی ساراجان سالم

 ؟ بهترشدی خوبی... گلم حرفیه چه این.. سالم:سارا-

 ..عزیزم اره

 ..گرفتاربودیم چندروزه.. سربزنم بهت نتونستم دیگه ببخشید:سارا

 چطورن آرتاپندار...سرزدید بهم نبود خوب حالم ممنوم ازتون.. نزن حرف این ساراجان

 خوبن؟

 ؟ شلوغه سرت نیلوفر گم می خوبن همه آره:سارا

 ؟ چطور نه

 حالمخوش.. اینجانبودم وقته خیلی خرید بریم باهم فردا خواستم می خوبه پس:سارا-

 اینجام تحویل سال امسال

 .... شماهستید امسال خوشحالم منم

 ؟ ای پایه پس:سارا-

 .... توبخوای هرچی عزیزم اره

 ؟..ندیدی من تیشرت تو سارا گفتم می کرد می سارا سارا که شنیدم می آرتا صدای

 ...بدم آرتا این جواب لحظه یه من گوشی نیلوفرببخشید الو

 باش راحت خواهش نه -

 آخه؟ تودارم تیشرت به چکار من جان آرتا:سارا-

 ؟..نیلوفرکجابودیم خوب:سارا-
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 بزنم حرف منم بده گوشی نیلوفر ببینم:آرتا-

 پرسی نمی ما از احوالی که تو بهترشدی؟ خوبی نیلوخانم م سال الو: آرتا-

 ..نبود خوب حالم درگیربودم وقت چند این ببخشید مرسی خوبم

 ؟ ای پایه هم تو که زدی می حرف چی درمورد سارا با راستی خوب: آرتا-

 دادی؟ می گوش سارا حرفهای به تو

 شرتمتی دنبال درضمن شدم می رد داشتم بابا.. نیلوخانم؟ میاد من به حرفها این:آرتا-

 ..گشتم می

 چیزا این عید خرید درمورد هیچی باورکردم باشه

 انمخ دوتا مردهمراه یه باید اصالً.. نکردم خرید منم وقته خیلی ام پایه منم پس:آرتا-

 ... یانه باشه

 آرتا آقا کنی همراهی کسی چه خوای می: پندار

 ...محترم خانم دوتا:آرتا-

 ... تیشرتت این بیا ؟ نیلوفرمیگی من نکنه:سارا-

 دوتا این میزارن آدم به حواس مگه نیلو ببخشید:آرتا-

 ؟ پیداشد تیشرتت شد چی خب

 نگشتم خوب بوده تواتاقم اینکه مثل اره:آرتا-

 آهان

 اس پایه هم پندارمون آقا نیلوفر ببین میرسونه پندارسالم:آرتا-

 باشم بادوستان میشم خوشحال
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 بزنم حرف دیگه دودقیقه تا کنم می خداحافظ دیگه بخیر شب نیلوفر خب:آرتا-

 میخورم کتک حسابی

 کشه؟ می نشون خط بهت داره سارا نکنه چیه

 ...گفتی آی:آرتا-

 خوش شبت خداحافظ پس

 ! پرحرف میگن دخترا مامیگن به بعد ببین خدا ترو نیلوفر الو: سارا-

 عزیزه.. . دیگه آرتاست نکن اذیت خودت

 خرید بریم فردا همون قرارشد زدم ساراحرف با کم یه

 .. خرید مرکز رفتیم چهارتای باهم اونروز فردا

 شیفرو شال مغازه توی رفتیم سارا با.. کردیم می ها مغازه نگاه میزدیم قدم داشتیم

 بخره شال خودش واسه میخواست سارا..

 میاد؟ بهم رنگ این نیلوفرمیگم:سارا-

 خوبه عزیزم آره

 هب نیلی مانتو یه خواستم می..خریدم نیلی شال یه خودم برای منم خرید دوتا سارا

 بخریم مانتو بریم ساراگفتم به بخرم شالم رنگ

 .کنند خرید خودشون برای رفتن وپندارم آرتا فروشی مانتو توی رفتیم

 .داشت خواستم می که رنگی اون داشت قشنگی مانتوها

 ؟ قشنگه نظرت به ببین سارا

 میاد شالتم رنگ به آره:سارا-

 ...میخرم همین پس
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 بینمب بپوشمش میریم گفتم کردم سارا روبه.. آوردش برام اونم گفتم فروشنده به

 هست اندازه

 بخرم خودم واسه یکی ندازم می نگاهی منم برو:سارا-

 وبهر که کسی بیرون امدم بود اندازم پروپوشیدمش اتاق طرف رفتم گفتم ای باشه

 روشدم روبه کوچیکه خیلی دنیا میگن که جمله از منم..باورکنم تونستم نمی بود روم

 زود خیلی ولی دیدم توچشماش تعجب لحظه یه شد من متوجه اونم نیمااینجابود

 ..زمین افتاد دستم مانتوتوی بودم شده شوکه کرد نگاهم خیره شد عادی

 یستادا روم روبه نزدیکم امد بودم کرده هنگ برم ؟میخواستم کارکنم چی دونستم نمی

 بود شده خیره چشمام توی فقط

  چکارکنه؟ خواد می

 برداشت زمین روی از مانتوی عقب رفتم ترسدیم شد خم لحظه یه زد نمی حرفی

 دستم که دستم تو بزاره خواست گیرم نمی دستش از دید وقتی... روم روبه گرفت

 ... کشیدم عقب

 دام دیدمش.. اینجابرم از داشتم کجاست؟دوست پس سارانبود کردم نگاه اطراف به

 مغازه داخل

 یزیچ چرا نیلوفر خوبی....داره کارم چه ببینم رفتم زد زنگ آرتا عزیزم ببخشید:سارا-

 عزیزم؟ گی نمی

 ... شناختش نیماافتاد به نگاهش

 کیان آقای سالم:سارا-

 .. خانم سالم:نیما-

 بودن مهمونی تو یادته کوه بود امده ؟همراهمون یادته کیان نیلوفرآقای ساراگفت
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 مین نیما من ماجرای سارا خوبه.....شناسمش می خوب خیلی گفتم دلم تو.. یادمه بله

 ..نگه کسی به بودم گفته دونست می آرتا فقط.. دونست

 ساراجان؟ بریم-

 شد؟ چی مانتو پس بریم:سارا-

 ...نیومد خوشم زنگش از شد عوض نظرم عزیزم هیچی

 طرف امد مانتو بادوتا دختر یه لحظه همون که کنه خداحافظی نیمامیخواست از سارا

 کنم انتخاب کدوم دونم نمی من نیماجان نیماگفت

 ...داریم برمی هردوتاشون خوای اگرمی عزیزم:نیما-

 ... کنی کمک تونی نمی تو کن ولش اصالً بدی نظر امدم من دخترگفت

 ؟.... کنید شماکمک میشه حانم ببخشید گفت من امدطرف

 مال مثل بود خوشگل خیلی هاش چشم یدمش می نزدیک از که حاال..کردم تعجب

 بودن نیماآبی

 ...بودم شده خیره بهش فقط بگم چی نمیدونستم

 نگفتید؟ خب گفت دختره

 ؟ داری دوست رنگ کدوم گفتم بودند خوب هردوشون کردم ها مانتو به نگاهی

 .... بنفشه که یکی این گفت

 یرمم گفت نیما طرف روکرد میدارم بر همین گفت... شد خوشحال. قشنگه منم نظر به

 هست اندازه ببینم بپوشم

 تگف نزدیکش رفت دختره کرد می نگاه من فقط گفت نشدچیی متوجه نیمااصالً

 ..داد تکون سرش فقط اونم.. گفتم؟ چی نیمافهمیدی
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 ..بریم گفتم سارا طرف کردم روم

 امدیم باهم.. نکردم نگاهش حتی من کرد خداحافظی ازنیما عزیزم باشه ساراگفت

 می نیما چطورنیما دختره دیدی ؟آخه دخترشه ـت دوسـ نظرت به ساراگفت بیرون

 ... کرد

 ..بدونم نبودکه مهم برام اصال دونم نمی گفتم

 قهطب رفتیم دادیم انجام باهم ها خرید بقیه... ما طرف یومدن می که دیدم وپندار آرتا

 بودیم نشسته سرمیز بود شاپ فی کا که پایین

 ؟ شده چیزی توفکری: آرتا-

 ... نیست چیزی نه

 ؟ خوری نمی تو میوه آب چرا پس:آرتا-

 ....خورم می

 ؟ نیست آقانیما هااون بچه:پندار-

 باردوم برای خواست نمی دلم.. دختره اینجاباهمون بود امده اونم بلندکردم سرم

 الیخ میز طرف برن بتونن تا گذشتن می ما میز کنار از باید.... بیفته بهش چشمم

 با ستممیخوا پایین گرفتم سرمو... کرد احوالپرسی داد دست باهاشون شد بلند پندار..

 ..کنم سرگرم خودمو آبمیوه

 بریم خوای می گفت بهم یواش کرد می نگاه من داشت افتاد آرتا به نگاهم

 ...دادم تکون آره عالمت به سرم خداحواسته...؟

 تخابان تونم نمی آخه میایی همراهم نیلوتو... بخرم برم باید رفته یادم چیز یه: ارتا-

 ..کنم
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 من ماخ با که نیماافتاد به نگاهم شدم بلند ازجام... کردم قبول حرفی هیچ بدونم منم

 برای بهونه یه این که بفهمه اصالً.. نبود مهم برام اصالً من... کرد می نگاه وآرتا

 دمبو نتونسته هنوز افتادم می روز اون یاد دیدمش می وقتی....مهمه؟ مگه.. ندیدنش

 کردم فکرنمی.. رفت دلم از واقعا روزش کاراون بااون.. بیایم کنار موضوع این با که

 آویزون همیشه داره دوست.. دیگه یکی با نگذشته خیلی هنوز... باشه آدمی همچین

 کرد لش و که فهمید چیزی یه میترا.. باشه یکی

 دز زنگ آرتا سارابه دقیقه چند از بعد... بره نیما تا.. میزدیم قدم خرید مرکز هدف بی

 نیلو فتگ روکردطرفم آرتا..بیاین زود منتظریم ماشین توی منوپندار ؟ شماکجایید گفت

 .... منتظرن ها بچه بریم زود

 ـت تخـ روی خریدگذاشتم پاکتهای اتاقم توی رفتم راست یه رسیدم خونه وقتی

 کشیدم دراز ـت تخـ روی بیرون لباسهای باهمون نداشتم وحوصله حال اصالً..

 زود من اینقدر واقعاً.. چشمم؟ امدجلوی دختره نیمابااون لحضه یه چرا نمیدونم..

 میندازه اون یاد من که مسخره فکرهای این از دادم تکون سرمو.؟. کرد فراموش

 بهم ربطی هیچ اون من بخوادبکنه دلش وهرکاری دوسته باهرکه اصالً.... شم خالص

 ... بس همین..بود من زندگی توی تلخ خاطره یه فقط نداریم

 سابق نیلوفر اون دیگه من.کرد عوض من شد خوردنم ضربه باعث زندگیم امدتو-

 .نیستم

 میخواد.  سارا پنداربه داشتن دوست مثل یکم دلم

 هب..ونداره. نداشت بهش گفتن جرات وقت هیچ ولی سارا عاشق بچگی از که پنداری

 چون. نداشت بهش ای عالقه هیچ اول اینکه با پزشکی رشته امد سارا خاطر

 برای هیادم...بودیم دبیرستان که فهمیدم وقتی این.... باشه سارا با همیشه میخواست

 هرکسی خواستگاری که تموم چیز همه عالی خواستگار یه بود امده خواستگار سارا

 ...نمیشنید نه جواب میرفت
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 باکسی اصالً بود گیرشده گوشه... بود ناراحت بود خودش تو زیاد روزاپندار همون

 گهب نمیخواست اول اتاقش رفتم نرگس خاله خونه م بود رفته که بار یه نمیزد حرف

 . شدم پاپیچش اینقدر من ولی... کنه عوض بحث میخواست هی

 . بده دستش از میترسه. سارا خاطر به گفت

 ...نمیداد نشان اصالً پندار چون کردم تعجب خیلی

 اشتند دوست طرفم اون از. بیفته سارا چشم از میترسید نگم سارا به گرفت قول ازم

 . خودش برای میدونه آرتا مثل منو سارا میگفت... بده دست از سارا

... .عالیه نه که خوب خوبیه پسره پندار دختردیدم یه برای پسر یه گریه روز اون من

 سارا هرچند.. کنم کمکش دادم قول.. پشته همیشه کوه مثل که هست ازاونهایی

 میبفه پندارمیشه نگاه از...بود کم سنش هنوز چون داد نه جواب پسره اون به خودشه

 ...رامیخواست سارا برای پندار نگاهای اون از دلم امروز.. چقدرعاشقه

 وادمیخ خودش که نظرم به ولی سارانمیدونه...بود بهش حواسش همیشه دانشکده تو

 ...ندونه که

 سارا لحظه پنداریه..مردن تصادف تو وآرتا سارا وبابا مامان وقتی پیش سال سه

 دیگه اتفاق اون از بعد... بود وابسته وباباش مامان به ساراخیلی....تنهانذاشت

 اسار خاطر به پندارم......... آرتا با خارج رفتن خاطر این به اینجابمونه نمیتونست

 .رفت

 ....بنده سارا جون به جونش آرتا.. طور همین آرتا درمیره آرتا برای جونش سارا

 . بود نکرده فراموش هنوز سارا شاید نبود آرتا رفتارشوخی همین اگه

 قدرهم همین اون...خواهربودن پندار مامان با ستاره خاله آرتا مامان

 ...بودن مامانم دوست بچگی از مامانشون... دیگردوستداشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

253 

 

 بچگی همون من..برام خواهربرادربودن مثل...شدیم بزرگ وساراوپندارباهم آرتا من

 هب آرتا بودیم راحت باهم بچگی همون از آرتا من چرا؟ نمیدونم.. شدم پزشکی عاشق

 وسوسه آرتا میکردم تعریف ازش اینقدر من چون... امد خوشش پزشکی از من خاطر

 ..همینطور شدسارا

 دوست بودن اینطوری اما. غمخورآدمه که ازاونهای. هست جدی آدم برعکس آرتا

 به...بوده من برای همیشه آرتا دلهای درد.. زیاد دیدم بودنش عصبانی من.. داره

 روزهاورفتن اون واتفاقهایی ستاره خاله مرگ ماجرا از..ماامد جمع تو میترا خاطرمن

 هستن االن که خوشحالم ولی.. بگیریم فاصله هم از یکمی که شده باعث ها بچه

 ایدیهش آرتا. زودکناربیام چندروزه این ی اتفاقها با تونستم نمی نبودن اون اگه شاید..

 .ماه کالً آرتا... بیشترداشت ازسارا من هوای وقتهای

 . خواست صادق پاک عشقهای این از دلم منم امروز. نیما بادیدن

 ودهب همین دلیلش فقط طرفم امده نیمااگه میدونم که من.انتقام دادن بازی ازروی نه

 .! میندازه شک به من وحرفاش کاراش از ؟چرابابعضی دونم نمی فقط

 هدفش فقط.باورکنم که میکنه کاری یه.اعتمادکردم حس از نگذشته روزکه یه بازم

 ...منه دادن بازی

 هک اززندگیم جزای یه بشه اون شاید. باشم سرگرمیش من که همین شاید نمیدونه

 .میکنم زندگی باهاش دارم

 . بازی این کنه تموم که کاش

 برهخ چه ببینم نزدیکتر رفتم میامد جروبحث صدای که شدم ردمی اورژانس ازبخش

 . گرفت می گچ بود پایین سرش که آقای یه دست داشت که بچهابود از یکی

 چه؟.اینجا نیما باال گرفت سرش آقا اون من باصدای شده؟ چیزی گفتم... غرمیزد هی

 . شد کشیده دستش به ؟نگاهم افتاده اش واسه اتفاقی
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 کنید ترچکارمی یواش.آخ بلندگفت باصدای یکدفعه که

 اینقدرتکون تقصیرخودته بودگفت شده نیماکالفه انگارازدست که دکترم آقا اون

 بدم انجام کارم بزارید نخورید

 تونی نمی اگه نیازدارم سالم دستم من ببین. بدهکارشدیم هم چیزی یه بابا نه:نیما-

 بیاد دکترواقعی یه بگو

 .باشید آرام آقالطفا

 . چیه؟ کارواسه این تونم نمی بگو تونی نمی خب. باشم آروم مگه هی:نیما-

 شرکت تو روز او بود آشنا برام اش قیافه ن امد آقای ویه دکترآرشام لحظه همون

 بودمش نیمادیده

 شده؟ چی:دکترآرشام

 .. داده مدرک اینها به کی دونم نمی من.بپرسید ؟ازمن آقامپرسید چرازاین:نیما-

 .باشید آروم کیان آقای باشه:آرشام-

 .گفت خواست دلش هرچی باشم آروم تونستم نمی بردارنبوددیگه دست اون ولی

 میاگرن. سرتون روی اینجاگذاشتین خبرتونه؟ چه محترم آقای گفتم کردطرفش روم

 لتوند نداریدهرچی حق کنند می رسیدگی بهتربهتون دیگه بیمارستان بریدیه خواید

 . کنید توهین خواست

 ونباایش من برخورد بهتون ؟که گفتم شماچیزی به من خانم گفت حرفم پریدوسط

 بشه ادبی شمابی به خدانکرده خواستم نمی من بودم

 یشودم عصبانی وقتی نبودحالش کمترمنم چهرش اونم کردم نگاه بهش باعصبانیت

 زیادی داره االن کردم می حس.میشودن قرمز آبیش چشمای که بود این همیشه
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 الًمگهاص. نبود مهم برام من ولی نگه چیزی من اینهاتابه جلوی. میکنه کنترل خودشو

 .؟ باشه مهم باید

 . کنید توهین ندارید شماحق کنه نمی فرقی دیگه یاهرکسی ایشون من

 تردرضمندک خانم... نیست شکی شماکه دردکتربودن شد شماتوهین به ببخشید:نیما-

 .. میرم بخواد دلم که هربیمارستانی من

 بگیرم ازشمااجازه نبود حواسم ببخشید آخه پوزخندزدگفت یه

 انیم طرف رفت هم آقای اون امدطرفم دکترآرشام.کرد می عصبیم خیلی داشت دیگه

 نگیرید جدی هاشو دکترحرف خانم ببخشید باش آروم نیما گفت.

 .کنم می رسیدگی خودم شمابفرمایید دکتر خانم باشید آروم گفت دکترآرشام

 خودم که آروم باصدای نیما. میگفت بهش چیزی داشت امدکناردکترآرشام آقای اون

 مابودندکترباش دکترآقای خانم ؟بفرمایید شدی عصبی کوچولو آخی گفت بشم متوجه

 ربونیمه همه ازاین. میشه ناراحت آخه. ببینتون عصبی توننداینجوری نمی فکرکنم.

 . خانم بفرمایید میخوره هم به حالم دیگه

 . اونجابمونم تونستم نمی دیگه

 لشتحم تونم نمی دیگه بیرون امدم عصبانیت با اونجابمونم تونستم نمی دیگه

 دلم روزهای یه کنارمیامدم آدم این با قبالً چطورمن کنم فکرمی دارم که حاال...کنم

 میشد تنگ براش

 نمیدونم اونم بهش دارم نفرت حس فقط االن ولی

 ...من برای محترم آقای شد اونم.. اون برای..دکتر خانم شدم چقدرزود

 ..شد تموم که خوبه ولی
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 خاطر به دلگیرباشم ازش باید من بدبود خیلی.......  برخوردش از گرفت دلم ولی

 .بدهکارشدم چیزهم یه اینکه مثل ولی روزش اون رفتارهای

 م خورد ریختم آب خودم برای میکردم تشنگی احساس اتاقم توی رفتم

 کرد می نصب پرده داشت نردبون باالی رفته بابا دیدم خونه رفتم کاری ساعت بعداز

 اون به این باید ببین اینطوری.. نمیدی انجام چرادرست رضاجان میگفت هی مامانم..

 کنی وصل

 سالم گفتم کردم ـلش بغـ پشت از مامان طرف رفتم...کردم نگاهشون عشق با

 . نکن اذیت رضاجون قدر این دنیا مامان بربهترین

 یدنباش خسته گفتم کردم ـوسش بـ طرفش رفتم پایین امد کرد وصل پرده بابا

 میگه هی مامانت چندساعته گذشته ازخستگی.... نزار دلم روی دست جان بابا ای

 هی کنم هاوصل پرده میگه یکدفعه کنم کار چه دونم نمی اونطرف رضا رضااینطرف

 نه کارکنم چه فهم نمی گرفتم سرگیچه بابا ای بنداز نگاه لوستر رضا گه می دفعه

 شدم تلف ازکشنگی شامی نه چای نه آبی لیوان

 ....رضاجان گفت خاص لحن با مامان

 ابهمدنی شماکه خاطر به من.. میکنی؟ نگاهم جوری چرااین... چیه خانم جانم گفت بابا

 ..کنم می تموم همه االن نیست چیزی کاراکه این ریزم می

 باشه داشته اینقدردوست یکی واقعاً که چقدرخوبه بود گرفته خندم

 کردتا طی رستم خان هفت... کرد تحمل چندسال مامان اوردن دست به برای بابام

 ..کنه ازدواج بامامان تونست

 ..میکنه نگاه بابا عشق با مامان جور چه که دیدم.. مامان طرف روکردم

 ؟...نمیخواین کمک -
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 ...کن برواستراحت تو عزیزم نه:  بابا

 خبرای جاش به برن بین از بد اتفاقهای جدید سال با امیدوارم فرارسید جدید سال

 ..بهمون برسه خوب

 .نوفرستادم سال تبریک پیام میشناختم که ها بچه به

 ....دیرمیشه شو آماده بروعزیزم گفت مامان

 بقط چون بابا بزرگ عمو رسول عمو دیدن بریم خواستیم می حاضرمیشم االن باشه

 عالوه اخالقه خوش خیلی آدم واقعاً رسول عمو اونجا میریم تحویل سال از بعد هرسال

 میرن ولرس عمو پیش میاد پیش مشکلی اگه فامیل تو.... باتدبیره دانا هم خیلی براون

 ارهد دوستشون خیلی میزاره احترام بهشون خیلی بابام کنن می صداش عمو حاج همه

 اون بابابزرگم فوت بعد.. نذاشت تنها بابا سخت شرایط توی همیشه عمو حاج

 کرده می حمایتش همیشه رسول عمو. بوده کوچیک خیلی بابا هنوز که موقهای

 سبزی عاشق مهربونه خیلی رسول عمو زن. دارم دوست اونجا به خاطررفتن این به

 بزرگ اغب بایه قدیم عمارت یه باصفاست خیلی کالًخونشون عمورسولم زن ماهی با پلو

 رب حیاط اشون شکوفه بوی عیدمیشه وقتی دیگه های ومیوه سیب درخت عالمه یه

 آرامش احساس.. امدی دیگه جای انگاریه اونجا میری وقتی قشنگه خیلی میداره

 ...داره

 بود عیدگذشته از چندروزی

 یخچال توی شدگذاشتمش امده. میکردم درست ساالد آشپزخونه توی داشتم

 برسن که االن شو بروآماده عزیزم اینجای هنوز توکه: مامان-

 ؟ نیست کسری کم چیزخوبه همه نظرت به راستی

 چیزخوبه همه جان مامان نه:نیلوفر-
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 .میدم انجام خودم بروبقیه پس:مامان-

 ونبیر. امدم گرفتم ای دقیقه ده دوش یه برداشتم حوله اتاقم رفتم گفتم ای باشه

 باشلوار سنتی باطرح تونیک یه امشب واسه گرفتم تصمیم کردم خشک موهام

 هک پایین هاامدم پله از کردم آرایش یکم پوشیدم مشکی باشال مشکی ساپورت

 ایینپ امدم ها پله دواز باحالت رسیدن اینکه مثل امد می وبابا مامان احوالپرسی صدای

 ..بلندکردم سالم یه

 ..امدیدین خوش برهمگی سالم

 .. نرگس خاله طرف رفتم

 ـوسی روبـ باهم کرد ـلم بغـ اونم.. مبارک عیدتون امدین خوش خیلی خاله سالم

 کردیم

 خاله خوبی مبارک عیدتوهم عزیزم سالم

 خاله ممنون

 خودت واسه شدی خانم شدی بزرگ چه خاله بشم فدات

 دارین شمالطف ممنون خاله خدانکنه

 ..کردم امیرسالم عمو به بعدم

 ..عزیزم خوبی عمو سالم

 ..مبارک عیدتون جون عمو مرسی

 ..عزیزم مبارگ توهم عید

 کسی شدیم خسته عیدی تبریکی نه سالمی نه آدمیم مااینجا بابانیلوخانم ای:آرتا-

 ..گیره نمی ماراتحویل
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 ...زیرخنده زدن همه

 ...کردن ـوسی روبـ دادباهم دست باهاش بابا طرف امد ارتا

 ..همینطور ساراپندارم.مامان ـل امدبغـ بعدشم...  دوستداره خیلی ارتا مامان

 کردم ـوسی روبـ باسارا

 ونج به شدم راحت آخی.. بشینیم مارفتیم بزرگتره بااجازه خب گفت باشوخی آرتا

 ...ایستادم بس از دردگرفتن پاهام خودم

 رمایدبف وجنتلمها ها لیدی.. چرامیخندید؟.اه هنوزایستادید بشنیدشماکه بفرمایید

 بشینن کن راهنمایی پندارجان..

 رتاآ آقا سالم گفتم طرفش رفتم زیرخنده بلندزدن همه که گفت می بامزه اینا جوری

 خوبه مبارک عیدشماهم امدید خوش خیلی

 پذیرم می نیست بدک ای: آرتا-

 فنجون تو میرختم چای داشتم آشپزخونه رفتم نشستن همه کرد تعارف بابا

 ؟ خوای نمی کمک هاسارامدگفت

 هباش ساراهم بیاری شیرینی ظرف میشم ممنون فقط است آماده چی همه عزیزم نه

 ..بودن نشسته همه سالن طرف رفتم گفت ای

 ..داشتم دوستشون اونها کنار وقت چند از بعد گذشت خوش روزخیلی اون

 بود شده فراموش ذهنم نیمااز انگارکالً

 ... ما ویالی شمال بریم امسال جمعی دسته باهم که قرارشد

 ...برنمیداشت کردن شوخی از دست ارتا... بودم رفته تاحاال که بود بهترسفری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر ariel | اندازه بی داری دوستم بودی گفته رمان

 

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

 

260 

 

 کرد می درست مزه خوش غذاهی خیلی نرگس خاله..... بشه زودتموم نداشتم دوست

 نرگس وخاله مامان.بود چیزا این بازارکار درباره بحثشون بودن باهم امیر وعمو بابا..

 ..بودیم برده باخودمون خانم کبری..  میزدن حرف کاراشون درباره

 تمگش رمی بازا جنگل. دریا لب میرفتیم بودیم باهم همیشه قدیمها مثل چهارتای ما

 ...برمیگشتم شب نزدیکها

 ..بود خوب خیلی

 ....خارج.. برمیگشتن دوباره باید بچها بودکه این بدترین..شد تموم عیدم تعطیل

 ..بودم ناراحت خیلی

  داربودم غصه من..داشتن پرواز شب ده ساعت برای بچها

 باز برنن اگه کنم فکرمی.. تنهابشم بازم من هابرن بچه نداشتم دوست اصالً-

 .میفته برام بدی اتفاقهای

 دکترآرشام عموامیر نرگس وخاله وبابا مامان بچها بدرقه بودیم امده فرودگاه تو همه

 .وشبنم

 .اشکتو نبینم... چراناراحتی من نیلوی گفت کنارم امد آرتا... بودم ناراحت من

 ...میشه تنگ براتون دلم ارتا. گفتم باال کشیدم بینمو

 کنیم می ریس راست کارمو دیگه چندماه بعداز نکن دلتنگی عزیزم ماهم: آرتا-

 ..برمیکردیم

 ....کرد ـوسش بـ ـاش لبـ جلوی گرفت.. دستمو

 ....!ارتا
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 همیشه که هست کسی یه بدون... نزاری خبر بی من.. باش خودت مواظب نیلو:آرتا-

 ..پشتته همیشه. بزنی حرف باهاش میتونی

 ..رتاآ داریمت که چقدرخوبه گفت..کردم نگاه عسلیش خوشگل چشمای توی محبت با

 ..شمامنودارین که افتخاردادم من...  بله که اون گفت جلدشوخی توی رفت بازم

 ..شونم دور انداخت دست اون..ش بازو به م زد مشت یه باشوخی

 ..ماچی نیلوفرخانم پس:سارا-

 ـلم غـب توی گرفتمش سفت... میشه تنگ مهربونیاش برای چقدردلم سارا طرف رفتم

 ..میشه تنگ برات دلم گفتم..

 .تو نه من نه کنی گریه نیلوفر: .... سارا -

 امدم ـلشو بغـ از کردم پاک اشکامو زود..کنه گریه جلوش کسی نداره طاقت سارا

 بیرون

 ..داری نیلوفرم اینجایه نری یادت رفتی

 یمزندگ روزهای بهتر چندوقت این برم قربونت...میشه مگه کرد نگاهم بامحبت: سارا-

 ...قدیما مثل باتو..  بود

 ..برام چقدرعزیزی میدونی توکه..باخبرکن احوالت از همیشه مارا نره یاد تو

 ..زودبرگردین منتظرم.. شماهمینطور میشه مگه حتماً

 همینطور منم...قربونت:سارا -

 اراوس مواظب چشماش دوتا مثل... میدونم که پنداری....پنداربود با خداحافظ وقت حاال

 ....هسته آرتا

 ..نیلوفرجان خوبی:پندار-
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 آرتا هسته سارا به حواست میدونم... تنگتونه دلم حاال اماازهمین.. پندار خوبم

 .پشتشونی کوه مثل میدونم وقتی... نیست گفت به الزم... همینطور

 .. میفهمی منو همیشه که نیلوفر ازت ممنون... گفت گرفت دستمو پندار

 ..رگردیمب بدیم انجام کارمون زود میکنیم سعی...بنده آرتا ساراو به جونم میدونی توکه

 ...نمگیی سارا به چقدربدکه..  گفتم بهش یواش. امیدوارم

 اشیب نداشته جراتشو ولی باشی سقف زیریه عشقت با اینکه.. سخته برام: پندار-

 ..کنی اعتراف بهش

 ... بتونی پندارباید

 .. جوابش از نیلوفر...میترسم:پندار-

 .. باشی گفته چی همه.. امدین وقتی میخوام.. تورادوست سارا میدونم من.. نترس

 .. خواهری.. فکرمی به که ممنون........فشرد پنداردستمو

 .. داداشی نداشت قابل گفتم بهش بالبخند

 ...کندم دل ازشون بالخره

 ... همینطور ومامان وبابا کردن خداحافظی وشبنم آرشام

 ... ـلش توبغـ بودش گرفته عمو کرد می گریه داشت نرگس خاله

 بهتون میایم باعموامیر دیگر هفته چند که گفت..  میرفت صدفشون قربون خاله

 سرمیزنیم

 ...رفتن شدن راهی بالخره

 ... خونه داربرگشیم غصه بادلی من

 میشه تکرار سابق روزهای همون بازم
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 ...بزنیم حرف بارباهم یه هرروز کردم می سعی بود بچهاگذشته رفته از هفته یه

 ..بودم بیمارستان درگیر فقط بازم

 ... نبود زندگیم توی ی نیما انگارکه

 ...کردم می پایین باال تلویزیون کانالهای داشتم حوصله بی بودم نشسته توسالن- 

 تدوس زن یادته؟ خانم مریم خبری یه نیلوفر راستی گفت نشست امدکنارم مامان 

 ن بود همسایمون چندسالی بودی کوچولو خیلی تو که موقع اون چندساله یه بابات

 من که همسایه دیدن اونم ای خبرمهمه مگه خیلی... مامان حرف به حوصله بی منم 

 لحظه دراین االن.. ؟.بود نمیادکی یادم اصال

 ..االن نه بود مهم برام بود پیش چندماه اگه شاید 

 متومراس...بود خوشگل قبل مثل هنوز دیدمش شدم خوشحال خیلی گفت بازم مامان 

 یاشبچگ همون مثل بود باشخصیت خیلی امددنبالشو پسرش بعدم.. دیدمش خیریه

... 

 دعوتم..رادیده ما دوباره چندسال این از بعد که خوشحال خیلی گفت خانم مریم 

 ...نکردم قبول من... کرد

 یکی خونه توی هرماه نیازمنده آدمهای به دعاوکمکهای مراسم راستی.... زوده هنوز 

 ..خانمه مریم خونه ایندفعه بزگزارمیشه موسسه ازخانمهای

 ردهک فوت که چندسال علی آقا بفهمه وقتی ولی....میشه خوشحال بشنوه اگه ت بابا 

 ..میشه ناراحت خیلی

 بودن هم بچگی دوران دوست یعنی بودن دوست خانم مریم باشوهره خیلی ت بابا 

 علی کار برای اونها خانواده علی آقا..اصفهان؟ بودیم رفته.. بابات کار برای یادته...
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 بوداونم خانم مریم دوستم تنها..شدیم صمیمی باهم اونجا.. اصفهان بودن امده

 ..همینطور

 اآق علی فوت بعد گفت خانم مریم..کردیم گمشون جوری یه...تهران برگشتم بعد 

 ..میکرده زندگی باباش پیش شمال بوده رفته

 ...قبلیشون خونه همون.. امدن بچهاش پیشرفت اینده برای دیگه 

 ...میدادم سرتکون فقط حوصله بی منم 

 ...بشه قبل مثل رابطمون دوباره کنیم دعوتشون دارم دوست 

 .فکریم توچه من فکریه چه توی مامان 

 ..میکنی کارخوبی خوبه گفتم بهش روکردم 

 ..بودم فکرخودم تو اصالً که من 

 .... کارم به بودم چسبیده خودم منم گذشت می هم مثل روزهای 

 .. گذشته ای هفته یکه 

 ..کردم در خستگی یکم سالن توی رفتم خونه سرکارامدم از 

 ..بیرون امد ازاشپزخانه مامان 

 ... کرد خشک هاشو دست دستمال با اونم.. کردم سالم بهش 

 خوبی دخترم سالم علیک 

 نباشد خسته.خوبید مامان مرسی 

 نشست کنارم امد مامان 

 مراسم برای خانم مریم خونه امروز راستی...همینطور توهم عزیزم ممنون: مامان- 

 ....بودم رفته خیریه
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 ماه لیخی آشناشدم دخترشم با.بودن سلیقه چقدربا بود گذاشته تموم سنگ ندیدی 

 ...بود

 خیلی... همینطور اونم امد پسرشون بعدش بمونم اصرارکردن خیلی مراسم از بعد 

 ..کرد رفتارمی باشخصیت

 دیده خواب برام مامان فکرکنم بازم 

 ..خوبه گفتم طرفشو روکردم 

 ...کردم دعوت خانم مریم بگیرم مراسم قراره هفته این 

 ....کارخوبیه 

 ...دستم کمک بودی توهم کاشکی 

 کنم..استراحت اتاقم برم اجازتون با..مامان میشه چی ببینم 

 برو عزیزم باشه 

 ـتخ روی انداختم حوصله بی کیفمو دراوردم سرم از شالم تواتاقم رفتم یکراست 

 ..ـتم

 ؟..گرفته چرااینقدردلم نمیدونم ـت تخـ روی نشستم 

 ..ندارم خودمودوست حالمو این 

 ....مکن کمکش نتوستم داشتم شیفت من بگیره مراسم قراربودمامان که روزی اون 

 تمرف کردم سالم..میخوردن چای داشتن بودن نشسته وبابا مامان خونه رسیدم شب 

 ..نشستم کناربابا

 ..دورشونم انداخت دست بابا 

 ..نباشی خسته خوبی دخترگلم سالم: بابا- 
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 ..دخترم خوبی: مامان 

 جون مامان ممنون..شدم خسته خیلی امروز گفتین ایِ مرسی بابای ممنون 

 ـشونیم پیـ به زد ـوسی بـ یه فشرد خودش به من بابا 

 . من دکترکوچولو خانم بشم فدات: بابا- 

 ....بیارم شربت برات برم:مامان- 

 ز؟امرو مراسم خبراز چه نباشی خسته نمیخورم.. مرسی مامان نه جون بابا خدانکنه 

 ..بود.  شده دستم کمک خدا موندبنده اخرش تا خانم مریم.. بود خوب خیلی 

 میدونی...دنبالشون بوده امده پسرشون که امدم وقتی منم خدا ه بند اره:بابا- 

 مگفت کم بگم هرچی شخصیت با رعنا جوون یه دیدم پسرشون که چقدرخوشحالم

 ....بود بیامرش خدا بابا مثل

 ..نشست دلم به خیلی 

 اقای این که نبودم کنجکاو اصالً من ولی...کرد. تعریف ازش باباهم دیگه حاال وای 

 ...پسرببینم

 ..برنه حرف بره شدتا بلند خوردبابا زنگ بابا گوشی موقع همون 

 میخوا دلم خیلی کردگفت تعریف ازت خیلی دید تو عکس خانم مریم راستی 

 ..ببینم دنیلوفرجان

 ونا پیش همیشه تو بیکاربود خانم مریم اگه میرفتم سرکارکه موقع اون من یادمه 

 ...میزاشتم

 ..فکرکنم هیچی به اصالً نداشتم دوست نمیدونم 
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 با دارم دوست میگه شب هفته آخراین برای کرده دعوتشون بابات راستی:مامان- 

 به ودینم باشیم امدداشته و رفت نداشتم خبری ازشون چندسالی که دوستم خانواده

 .کنم ادا پسرش به مخصوصاً خانوادهش

 ...داره شرکت پسرش میگفت خانم مریم... امده خوشش پسره از انگارخیلی بابات 

 الدنب میگفت خانم مریم.. نکرده ازدواج هنوزم کمش سن این توی موفقیه انگارادم 

 ..پسرش برای میگرده دخترخوب یه

 ...میشه ختم اینجا به میدونستم دقیقاً 

 هک بودم درازکشیده ـت تخـ روی..  اتاقم رفتم.. ماندم بابا مامان پیش دیگه یکم

 .. خورد زنگ موبایلم موقع همون

 ...دادم جواب..  درآورده کیفم توی از موبایلم

 ...نیلوفرخودم سالم

 ..دایی خوبی آرش سالم

 ..گرفته صدات نیلوفرم شده چیزی...عزیزم خوبم-

 ..امدم سرکارم از تازه نیست چیزی نه

 .زدم زنگ موقع بی پس.. نباشی خسته

 ؟.. چکارامیکنی..عزیزمی تو آرش حرفیه چه این نه-

 ...وکارهستم کالس درگیر بابا هیچی

 .. مهندس جناب میشه تموم کی ات درس این پس آرش

 ..خودم سرکارزندگی برگرم شم راحت بشه تموم مونده دیگه چندماه-

 کنی تمومش باموفقیت امیدوارم دایی اره
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 سرش سربه نمیشدم زده هیجان آرش با زدن حرف از سابق مثل چرا نمیدونم

 ...!نمیزاشتم

 بودن اورده جاش به دیگه یکی. بردن قبلی نیلوفر این انگار

 نیست خوب زیاد حالم من بود فهمیده آرش انگار

 ..ممیزنی حرف باهم فرصت سر میزنم زنگ بار یه دایی کن استراحت فرم نیلو خوب-

 .... بگیری دکتراتو این زود.. باش راحت دایی نه

 بای عزیزم خوش شبت ممنون-

 بای

 ...ـتم تخـ روی گذاشتم گوشی

 ارمند دوست نمیدونم ولی امون خونه بیان خانم مریم خانواده هفتگی قراربوداخراین

 ...فکرمنم دیگه پسره یه با ازدواج به راجب زودی به ندارم دوست.. باشم خونه توی

 فرارسید مهمونی بیان قراربود که روزی اون بالخره...درگیربودم روزهمش چند این

 باشم اونجا اصال نداشتم دوست من ولی باشم منم که اصرارداشت خلیی مامان

 رنکرد اصرا مامان دیگه که..اورده اینقدربهونه

... بشم آشنا پسره اون با من جورایی یه میخوام.. کنه می اصرا مامان چرا میدونم

 ..کنم ازدواج باهاش

 وضع لباسو اتاقم رفتم ن بود خواب همه هنوز خونه رفتم صبح بودم شیفت شب اون

 ایینپ رفتم.. بیدارشدم دو ساعت نزدیکهای.. افتادم می پس خستگی از داشتم کردم

 ...آشپزخونه رفتم انگارنبود بابا.. 
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 حرفشون دیدن من تا.کردم سالم بهشون. میزندن حرف داشتن خانم کبری مامان

 .....دخترم خوابیدی خوب گفت طرفم کرد روش مامان کردن قطع

 نبودم دیشب ببخشید خبر چه خوبید..جون مامان اره

 ..کنم تعریف دیشب از براتم بخوری بیارم چیز یه بشین بیا عزیزم نه

 ...باشه مرسی

 خانواده این از هرچی اصالً.بودن امده پسرشم دخترش مریم بود خوب خیلی دیشب

 ...گفتم کم گفتم

 امده خوشش انگارازشون...بود زدن حرف درحال خانم مریم باپسر بابات

 ....میندازه باباش یاد من پسره گفته بابات رفتن وقتی گفت طرفم روکرد بعد

 ...کرد می سوال تو از همش خانم مریم

 چرا؟

 امده خوششون ازت خیلی انگار

 ؟...ندیدن هنوز من که اونها چی

 وقتی.. دیده تو انگار پسرش گفت خانم مریم.. کنی کارمی کجا تو فهمیدن وقتی

 ....میگه را تو فهمیده.. گفت مشخصاتو

 ..خواستگاری بیان شب یه گرفتن اجازه خانم مریم بعدشم

 ....! چی

 امروز چی میگی همش چرا تو نیلوفرم وای

 بیان میخوان االن بعد ندیدن من که همسایه از اونم نکنم تعجب دارین توقع خوب

 نزدن حرف باهاش ندیدنش نزدیک از درست که کسی خواستگاری
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 ... ثروث. وتحصیالت زییایی از داری کم چی تو مگه...  بخواد دلشون خیلی

 ...خواستگارندارم آمادگی هنوز من اما جون مامان درسته

 هم درد به ببین میزن حرف خواستگاری میان پا تک یه عزیزم میخواد امادگی چی

 یانه میخوردن

 اصالً من ولی...میگه خودشو دلیلهای مامان.... بود الگی زدم حرف که میدونم دقیقاً

 ..چیزهاندارم این خواستگاری وحال حس

 نمیخوام اما جون مامان درست گفتم مامان طرف روکردم

 ..بیامرزشه خدا دوست اینکه مخصوصاً امده خوشش پسره از بابات:مامان-

 ؟ خواستگاری بیان برام بابا دوستایی پسرهای بایدهمیشه چرا نمیدوم

 عالین که اش وادهخان.... تمومه چیز همه ارزه می تنش به سرش پسره نیلوفر

 ... گفت بهم آرین خواستگاری سر اینها مامان دقیقاً

 اینجوری میدم رد جواب بهشون میان فوقش نداشتم الکی های جروبحث حوصله

 میشه م تمو چیز همه

 با ستمنمیخوا... اونها بقیه مثل این خواستگاربیاد قراربود برام نبودکه باراولم که من-

 ...بشکنم پدومادرم دل الکی جروبحثهای

 شاید...نمیدونم بسازم جدیدیم زندگی اون با تونستم خورد بدردم بودکه کسی شاید

 لمد عجیب منم بودمشهد رفته خانم کبری. میشود نزدیک خواستگاری روز به داشت

 ..برم میخواست

 عروسها برای چادر زاون ا آورد خوشگل چادرسفید یه برام خانم کبری

 گفت.. بدم مثبت جواب پسره این به من داشت دوست خانم انگارکبری.میخرن
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 وشمخ خیلی خودم بشی بخت سفید انشااهلل سرت روی بنداز خواستگاریت توی این

 ...سرم روی بندازم بودممیخواسم امده

 میارم بهونه یه حتما من میدونست چون...بود خریده لباس برام خودش مامان

 دورش طالیی بانوارهای. زرشکی وشلوار کت دست یه برام..ندارم خرید حوصله..

 خیلی کفشامو لباسم شدن ست من چون رنگ هم کفش رنگ همون شال بود خریده

 ..داشتم دوست

 صبحی از ام معده داشتم دلشوره چراهمش نمیدونستم بود خواستگاری شب امشب

 مکمد توی از لباس بودم اتاقم توی! داشتم تهوع حالت گرفت درد به بود کرده شروع

 ـتم تخـ روی گذاشتم درآوردم

 !برسن که االن باش زود عزیزم هنوزحاضرنشدی تو نیلوفر گفت امد مامان

 مدها زود دم می قول شمابرو نباش اینقدرنگران مونده خیلی که هنوز جان مامان باشه

 ..بشم

 ..عزیزم باشه

 بچها دارن دوست هرپدرومادری باشه خوشحال بایدم... خوشحاله انگارخیلی مامان

 ..حسابی درست آدم بایه کن ازدواج

 با کردم اشون جمع ساده زدم شونه کردم خشک موهامو زود گرفتم سری دوش یه

 ..بستم کلیپس

 انداختم شالمو.. زدم زرشکی رزلب یه درآخرم کردم آرایش یکم وشلوارپوشیدم کت

 پایین رفتم سرم روی

 رفشط رفتم پایین ها ازپله میامد داشت آماده حاضر بابا بود آشپزخونه توی که مامان

 کردن خوشتپ چه فرهمند جناب به به گفتم
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 فحر داشتیم.. شدی ماه خیلی تو عزیزم مرسی گفتم کرد می نگاه لبخند با بابا

 بلندشد اف صدایاف که میزدیم

 انج رضاجان. آشپزخونه برو نیلوفرتو ایستادین اینجا تا چراشماتو امدگفت مامان

 ..بگیم امد خوش مهمونها به بریم

 آشپزخونه توی رفتم سرم روی انداختم چادرم منم رفتن وبابا مامان

 نشستن رفتن بالخره امد می پرسیشون احوال صدای

 ..بودن کرده فراموش انگارمن بودن زدن حرف درحال

 ..بردم می چای باید بیاد یادشون من شد باعث خانم مریم بالخره

 ..داددستم بود کرده اماده چیز همه قبل از خانم کبری

 ؟...داشتم استرس همش چرا نمیدونم

 ودب نشسته کنارمامان روم روبه خانم یه. بودن نشسته همه سالن به رسیدم بالخره

 مین بود من به پشتش که بود نشسته مبلی روی داماد آقای.. بود خانم مریم انگار

 ... ببینمش درست تونستم

 هب اشاره اونم..کردم تعارف بهش بود نشسته ترمبل نزدیک بابا کردم آرام سالم یه

 همب مهربونی با خانم نبودمریم اطراف به حواسم اصالً طرفش رفتم..  کرد خانم مریم

 یکم برداشت مامان بعدم...تشکرکرد.. برداشت چای پرسید احوالم زد لبخند

 تمنمیدونس بود اشنا قیافش برام خیلی بودکه نشسته دخترجون یه تر انطورطرف

 داماد آقا نوبت حاال میرسید نظر به محبت با خیلی مامانش مثل اونم کجادیدمش

 دفعه یه باال گرفتم سرم طرفش رفتم زیاد بودم؟ پیداکرده استرس چرا بودنمیدونستم

 استرس ز ا! کرد می چکارا اینجا این کردم نمی باور اصالً میدم جلوی که کسی اون

 بود نارمک دقیقاً که حاال.. شدگرفتش بلند زود که بیفته دستم از میخواست چای سینی

 ..! چطور. چی اینجابرای این. کردم باورش دیگه
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  خانم عروس باش مواظب گفت کنارگوشم موقع همون

 الاص من چطور... باشه نیما همون ن قبلیمو پسرهمسایه که باورکنم نمیتونستم

 یآب چشمای همون... بچگی از چشمم جلوی امد بک پلی مثل چیز همه االن نفهمیدم؟

... 

 ...بودم ایستاده جا همون زده مات حرکت بی من

 نیلوفرجان؟ شده چیزی گفت مامان

 بودزیرگفششون رفته چادرشون انگار خانم مهری نه دادن جواب نیما موقع همون که

 زمین بخورن خدانکرده میخواستن

 نیلوفرخانم؟ نمیگم درست گفت نیما که گفتم نمی چیزی صدا بی مات منم

 اامٌ باشم اونجا نداشتم دوست اصالً.. گفتم ببخشید..امدم خودم به بود موقع اون

 کنارشون کرد اشاره بهم خانم مریم بشن ناراحت وباباوبقیه مامان که میترسیدم

 که بود دختری همون دختره این کنم فکرمی که االن. نشستم رفتم صدا بی من بشینم

 شده توذهنم.! نیمابود شبیه قیافش چرا بگو.بودم نیماتوپاساژدیده با روز اون

 ستد نیما که میفهمیدم نباید چرا... کردم مشت عصبانیت با مو دستا.. بودپرسوال

 ؟..بردارنیست

 زجردادن برای دیگه راه بگویه نه کرده فراموش چیز همه حتماً فکرمیکردم احمق من

 .. پیداکرده من

 گفت مامان باال گرفتم سرم.. بودنشنیدم زده صدام چندبار که مامان صدای اصالً

 پرسیدن حالت شمابودن با خانم ؟مریم کجاست حواست دخترم

 خوبید شما خوبم ممنون ببخشید
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 یادت من حتماً... زیبا برازدنده شدی خانم خودت چقدربرای عزیزمی گفت خانم مریم

 بودی بچه خیلی ها موقع اون تو نیست

 ..نگفتم چیزی.. زدم لبخندتصعنی یه

 شدیم جمع دورهم دوباره چندسال از بعد که خوشحالم گفت مامان طرف بعدروکرد

 ..امرخیر برای اونم

 التیکس براشون... بیان که داشت دوست خیلی پدرم گفت بابا طرف روکرد خانم مریم

 کنم خواهی معذرت ازطرفشون گفتن باشن حضورداشته نتونستن وجودامد به

 به بهبودیشون زودتر بزرگمهر آقای انشااله خانم مریم کنم می خواهش نه:  بابا-

 ...بیارنند دست

 مطلب اصل سر بریم بدین اجازه اگه خوب رضا آقا مرسی

 بفرمایید:بابا-

 ... شده گفت بایدبگم الزم چیزها... میشناسیم یگر همد دیگه که ما خوب

 داشته آرزو باید وهرپسری.. کنه وصلت شما مثل خوبی خانواده با داره آرزو هرخانواده

 مهه...  معلومه که نیلوفرجان کماالت از..  کنه ازدواج نیلوفرجان عزیزم دختر با باشه

 چیزتمومه

 ... یدباش کرده نیما راجب تحقیقاتو دیگه فکرکنم چندوقت تواین جون ومهری رضا آقا

 ایپ روی باباش فوت از بعد که آدمیه یه نیماواقعاً..کنم نمی تعریف ازش پسرمه چون

 ستنی آدمی هسته خودش تالشهای با فقط رسیده اینجا به که واالنم ایستاد خودش

 ...درمیره نگین خواهرش من برای جونش دوسته خانواده.. باشه پشتش حرف که

 اشتد توقع نباید این از کمتر خدابیامرزم علی پسره از خانم مریم بله که اون: ابا_ب

 ... باشیم
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 .. باشه نیلوفرجان دخترگلم نظر هرچی

 هاشون حرف برن جون دوتا این بدین اگراجازه رضا آقا پس گفت خانم مریم یکدفعه

 باشه چی قسمت ببینم تا بزنند

 دبزنی حرف باهم اتاقت کن راهنمایی نیما آقا نیلوفردخترم..کنم می خواهش: بابا-

 داشتم؟ آدم بااین حرفی چه من آخه برم خواست نمی دلم اصالً بود خودم حالم تو من

 .. بااجازتون گفت بلندشد جاش از زود نیما آقا

 تانتم با شخصیت با چقدرخودش میکنه بازی چطورنفش کن نگاهشون گفتم تودلم

 .. میبینه من باره اولین طوررفتارمیکنه یه میده نشون

 ..کنم تموم قضیه این زودتر که بلندشدم ازجام ناچار

 یه رونبی رفتم بازکردم دربالکن من دربست تو نیماامد شدم وارداتاقم زودترباال رفتم

 وکردمر کرد می نگاهم ـنه سیـ به دست زد تکیه بالکن در امدبه کشیدم عمیق نفس

 ؟ انداختی راه که بازیه مسخره چه این گفتم طرفش

 ؟.عزیزم میزنی حرف بازی مسخره کدوم درمورد دونم نمی من:نیما-

 گم می خواستگاری درباره.. راه اون به زدی خودت یا نمیدونی عزیزم نگو من به

 کردنم اذیت برای ای دیگه راه نکنه چیه کنی هرکاری تونی می بگی میخوای

 عهیکدف سالها چطوربعد قدیمی همسایه یه که یدمیفهمیدم با احمق من.. پیداکردی

 ؟..تونه کارت همش..خواستگاریم بیاد زودقراره پیداشده

 باهم روزی یه هستن بچگی دوران دوستهای باباهامون اینکه...  کارمنه چی: نیما-

 همیشه که لوس تودختره اون تو کردم فکرنمی اصالً فهمید تاز من بودیم همسایه

 .. بودهستی مشک لب اشکت
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 خواستی می رفته روزیادم اون کردی فکر... خودته کار میدونم که من نده بازی من

 مدیا پاشوی حقی باکدوم پس ببینمت دوباره خواد نمی دلم نگفتم مگه. چکارکنی

 تونم نمی هنوز ولی کنم فراموش کارات تو کشید طول وقت چند نمیدونی تو نه... اینجا

 ادخانو اصالً.. بینم می روز اون ـوس وقتهاکابـ بعضی زم هنو کنم فراموش کارت اون

 تعریف چقدرازت مادرت بیچاره دونند نمی که معلومه هستی؟ چطورآدمی فهمند می ت

 تو.. نمیاره کم دیگران توآزاردادن که کرده تربیت چطورپسری دونه نمی ولی کرد می

 اینجاباشی نمیذاره لحظه یه هستی چطورآدمی دونست می بابام اگه میدونی

 ناو توسرم بزنی موضوع اون خوای چقدرمی بسه گفت حرفم وسط پرید کدفعه....ی

 باورنمیچرا نکن عصبانی اینقدرمنو کن بس شد یکدفعه نداشتم منظوری گفتم روزم

 دراینق این شدم خسته ه نبود کنی فکرمی تو که چیزی اون بخورم قسم کی به کنی

 نیار روم به موضوع

 نیست مهم واسم میخوره بهم حرفات این از دیگه حالم گفتم بهش عصبانیت با-

 اتاق از برم خواستم می.. کنم فراوش چیز تاهمه.. کن تموم مسخره بازی زودتراین

 کرد درسد جلوی راهم که بیرون

 باهمه... هستی کی خودت فکرکردی نگیر اینقدرزودتصمیم دکتر خانم لحظه یه: نیما-

 رکنمفک خانم نه کشی می آب جانماز میرسه ماکه واسه میایی عشوه ناز گیری می گرم

 یخوایم میشی عصبانی شدداری چی آخه.. نظرکنند تجدید باید تو تربیت تو ت خانواد

 بعد هاینک... دیگه شناسن می میتراخوب که خانوادت میترابودم پسرعمه من بگم برم

 ؟ دمب بیشترتوضیح خوای می یا شدی دخترم ذوست بعد شدیم آشنا باهم رفتنش

 دمز دستم به زدم بهش سیلی یه نبود خودم هاشودست حرف از شدم عصبانی خیلی

 مهم حرفات از کدوم هیچ من واسه نزن انگ من به خودت کارای گفتم اش ـنه روسیـ

 دیتهدی من وحرفات کارات بااین ی فکرکرد ترگفتم آروم هستی عوضی توآدم نیست

 نمیباور غریبه یه حرفهای سادگی این به من خانواده کنی می اشتباه آقا نه کنی می

 کنند
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 .. عزیزم هرجورراحتی:نیما-

 ویر انداخت پاش نشست صندلی روی رفت اون ولی بودم کناردرایستاده هنوز که من

 نیست ازنظرمن وای بازیه مسخره تو برای گرچه خواستگاری امدم من... گفت پاش

 قبول منم بگیرم سروسامون کنم ازدواج من داره آرزو خیلی مادرم.نکردم هم کاربدی

 کردم

 که حرفنزن این اینجایی مادرت حرف به االن تو یعنی گفتم حرفش وسط پریدم

 کنی نمی قبول راحتی این رابه کسی حرف شناسم می توراخوب من کنم باورنمی

 شناسی می من خوب اینکه مثل کوچولو آفرین-

 یمبگذر خب خورد می دردی به باید ما رفتنهای بیرون این خب گفت باشیطنت بعدم

 وبخ که برم کسی خواستگاری گفتم کنم ازدواج زود دوریا قراره که من خودگفتم به

 نازای نداری من به عالقهای اینکه بگی چی خوای می دونم می درضمن شناسمش می

 دوریم لحظه یه تونی نمی شی می عاشقم توهم بگذره که زمان عزیزم ولی حرفها

 کنی تحمل

 کردم نگاه چشماش تو شدم خم نزدیکش رفتم

 عاشق روز یه که جناب کورخوندی نکنی رودل دفعه یه نفسی به اعتماد چه بابا نه

 هب برسه چه کنم تحمل لحظه تورایه تونم نمی من بشم دیونه دوریت واز شماشم

 خیال خوش آقای بااجازه... عاشقی

 بیرون ازدربرم خواستم می

 مرتیکه اون خواستگاری نکنه میاد بهت چادرخیلی شدی خوشگل خیلی راستی

 تاقا زودتراز کنم تحملش تونستم نمی واقعاً دیگه. بودی؟ رسیده خودت همینقدربه

 .. خوبه نشم دیونه این دست از من بیرون امدم
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 قبلیم سرجای زودرفتم. بود سرم پشت نیما پایین امدم ها پله از سریع

 بهم هربونیبام نگین باال گرفتم سرم کنم تحمل فضا این تونستم اصالًنمی..نشستم

 مریم نظرمیامد به داشتی دوست دخترمهربون لبخندزدم درجوابش منم.. لبخندزد

 بود..دلنشین مهربون خیلی خانم

 ؟.. رسیدن خوبی نتیجهای به ها بچه گفت طرفم روکرد مریم

 تا تنخواس فرصت هفته یه نیلوفرخانم مادرجان نیمازودترگفت بگم چیزی میخواستم

 .بدن جواب کنند فکراشون

 ..عزیزم باشه بله جوابت هفته یک از بعد انشاهلل گفت زد لبخندی مادرشم

 ..زدم ناچاری روی از لبخند یه فقط بگم چی نمیدونستم من

 کنیم زحمت رفع دیگه بااجازتون پس:  خانم مریم-

 ...دیدم تدارک شام...  سرشبه هنوزکه جان کجامریم: مامان-

 رفتن برای زوده: .بابا-

 یگهد... ما منزل بیارید شماتشریف بعد دفعه اتشاهلل جون مهری مرسی: خانم مریم-

 ماین... رفتن برای بلندشدن....  کنه استراحت نیلوفرجانم کنیم زحمت بهتررفع

 نقشهاش تا نگم چیزی من یکدفعه تا میخوادزودتربره میدونم..  نیمابود اشارهای

 نشن خراب

 فتگ ـلش بغـ توی گرفت من خانم مریم...اشون بدرقه رفتیم..پاشدم نگفتم چیزی

 زودتررفتم همه.. کرد خداحافظی ازم محبت با نگین.  میشی خودم عروس که انشالله

 یتعصبان با..  خودمی زن تو..گفت کنارگوشم نشنوه کسی که طوری بود نیماآخری..

 دنش خالی برای فقط..  بزنم بهش دیگه سیلی یه داشتم چقدردوست کردم نگاهش

 یرفتمم داشتم ها پله از حرفی هیچ بدون.رفتن وقتی.. کردم مشت دستمو عصبانیتم

 همیشه که هستن خانواده همون اینها میگفت بابا به شنیدم مامان صدای که باال
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.  ردمک تحقیق اش درباره گفت بابا چیزتمومه همه خوبیه خیلی نیماپسر میخواستیم

 .نشنیدم ازش بدی چیزی هیچ

 از شالم ـت تخـ روی گذاشتم درآوردم سرم از چادر اتاقم توی رفتم پوزخندزدم یه

 باعث بود اتاقم فضای توی عطرش بوی هنوز میگردم خفگی احساس درآوردم سرم

 بوعطربودم این عاشق همیشه هرچندکه کنه عصبانی من میشود

 اریمخواستگ امده نیما که نمیشه باورم ؟ افتاد اتفاق این چطور... نبود خوب اصالً حالم

 ازش که کسی کنم ازدواج نیما مثل بامردی چطورمیتونم من ؟.چکارکنم خداباید

 جهنم نیمایعنی با زندگی دوستمه سابق نامزده... متنفرم

 ؟.کنه می ام دیونه بهش فکرکردن اصالً تونم چطورمی کنم مخالفت باید نمیتونم من

 احساس برد نمی خوابم کردم هرکاری.. کردم پیدامی راهی یه کاش ؟ خداچکارکنم

 کنه آرومم بتونه آزاد هوای کم یه شاید بیرون رفتم کردم باز دربالکن کردم می خفگی

 مصورت کردم باز گرم آب شیر حموم رفتم برداشتم حولم نشدم آروم هم اینجا ولی..

 یلوفرن گفت باخودم کردم پاک دستم با آینه بود گرفته جا همه بخارآب دیدم آینه توی

 ..سرازیرشدن اشکام زیردوش رفتم بگیر تصمیم ؟ بکنی خوای کارمی چه

 آشپزخونه توی بودم ـوابیده نخـ اصالً دیشب چون بیدارشدم خواب از زودتر صبح

 ؟ بیدارشدی زود چه گفت امدداخل مامان که کردم می آماده صبحونه داشتم

 دورمیز تمنشس بخیرگفتم صبح اونم به باباامد لحظه همون جان بخیرمامان صبح گفتم

 دیدی خودت.؟. چیه نیما آقا درباره نظرت گفت مامان که میخوردیم صبحونه داشتیم

 هستند آشناهم خوبیه زن که مادرش درضمن پسرخوبیه خیلی دیگه

 .دونم نمی مامان -

 . دیردب جواب یکی این به بکنی تونی نمی فکرش اصالً نیلوفر؟ چی یعنی:  مامان-
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 خودته نظر هرچی... دخترم گه می راست نیلوفرمادرت. خانم آروم: بابا-

 شده دیرم دونم نمی هنوز گفتم جو اون از فرار برای بگم چیزی نمیدونستم من

 برم بایدزود

 .. بدی درست جواب یه فکرکنی درست بهتر پس نیلوفر:مامان

 نیماچی از اون مگه داره حق خدا بنده خب کنه نمی درکم مامانم شدم آماده اتاقم رفتم

 ایدب بگیریم طرف هر از خب. چیزتمومه همه که خوب پسر نیمایه نظرمامان از میدونه

 ای عالقه من به که اون نیماچطورآدمیه میدونم خودم که من ولی بدم حق بهشون

 به حواسم اصالً بیمارستان رفتم شدم آماده کنه اذیت خوادمن می اینجوری فقط نداره

 گفتم ؟ شده چیزی توفکری امدی وقتی چرااز چیه نیلوفر گفت چنددفعه شبنم کارنبود

 .. نیست ای کننده نگران مسئله عزیزم نه

 کرد می نگاه من بود داده تکیه ماشینش به دیدم نیما که شدم خارج دربیمارستان از

 یانداخت سرت کجا گفت بهم رسید ماشینم طرف رفتم کشیدم راهم بهش توجه بی

 یدمشماراند اصالً ببخشید آخه گفتم طرفش برگشتم تعجب باحالت میری؟ پایین

 باورکردم من گفتی تو اره: نیما-

 برم خوام می اونطرف برید حاال نیست مهم من نیلوفرواسه

 اهمب امدم ام گرسنه خیلی من درضمن.. میریم باهم خانم عجله کجابااین حاال:نیما-

 میرم می گرسنگی از دارم صبرکردم بس از نهاربخوریم بریم

 ام گرسنه من درضمن موندن نهارشون از آقا که شدم مقصر من حاال چه من به

 بخور برو تنهایی شماخودت نیستم

 نمیره پایین گلوم از تنهای نهاربخورم هم باهمسرآیندم امدم د دنه:نیما-
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 برو حاال.. نمیایم بهشتم باتو من کنی می عصبی منو داری ببین گفتم طرفش روکردم

 خودم که دادم مثبت جواب من کی درثانی برم خوام می شده دیرم اونطرف

 ایینپ بکشم شیشه مجبورشدم شیشه به زد که شدم سوارماشینم رفتم خبرندارم؟

 میگه چی ببینم

 رسیم می هم به بگیرم نادیده اینکارت عزیزم فکرنکن گفت+

 طوری کرد خالی ماشینش الستیکهای روی عصبانیتش شد سوارماشیتش رفت تند

 روز یه چرامن فرمون روی گذاسشتم سرم..موند آسفالت روی شون رد که رفت

  ندارم؟ آرامش

 .دالرامه دیدم خورد زنگ گوشیم-

 .. خوبی عزیزم سالم:  دالرام-

 ..دالرام خوبی تو خوبم

 خوبم منم مرسی:دالرام-

 دسترس در زدم زنگ یکدفعه نشد ازت ؟خبری تو کجای ماکردی از یاد عجب چه

 نبودی

 می راه گالرایم باید بود شلوغ خیلی سرم چندوقته این عزیزم ببخشید:  دالرم-

 . بیای میشم خوشحال هستم گالری االن من راستی انداختم

 میام حتما آزاده وقتم االن عزیزم نه چراکه-

 ..خداحافظ بینمت می پس میفرستم بهت آدرس پست:دالرام-

 نجااو به رفتن شاید خوبه خیلی فرستاد آدرس دالرام کردم قطع گوشی عزیزم باشه

 تمرزگرف گل دست یه فروشی گل رفتم بیرون فکرنیمابیام از.. .کنه عوض هوامو حال

 رفتم بود قشنگی جای انداختم اطراف به نگاهی کردم پارک ماشین اونجا رسیدم
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 می حرف بایکی داشت دیدمش بالخره پیداکنم دالرام تا چرخوندم نگاهم داخل

 گفتم نزدیکتر بودرفتم عالی کارش واقعا بودن قشنگ خیلی افتاد تابلوها به زدنگاهم

 گفت رویی خوش با دالرام. سالم

 امدی خوش عزیزم سالم: دالرام-

 خوشحالی با دالرام طرفش گرفتم گل دسته...... عزیزم ممنون

 خوشگلی گلهای چه وایی کشیدی چرازحمت گلی خودت عزیزم ممنون: دالرام-

 ..هستن

 ....کرد معرفی من دوستش طرف روکرد بعد

 لمگ دوست نیلوفرجون خوب.. هستند خوبم دوست نیلوفر خوشگله خانم این: دالرام-

 مونا

 کرد می تعریف ازشما خیلی دالرام خوشبختم ازآشناییتون عزیزم سالم:مونا-

 موقعه همون دوستش.. دارن لطف من به جون دالرام ممنون گفتم زدم لبخند براش

 ..رفت خواست معذرت خورد زنگ موبایلش

 گرفتم دستشو زدم لبخندی.. امدی که خوشحالم خیلی گفت طرفم روکرد دالرام

 کشیدی قشنگی تابلوهای عالیه واقعاًکارت اینجا بیام گفتی که تو از ممنون

 عزیزم مرسی:  دالرام-

 تابلو زا تربودن قشنگ خیلی میدیدم نزدیک از که حاال تابلوها نزدیک رفتیم بادالرام

 ناراحتی چهره بود کرده پخش هوا تو باد موهاشو بودی ایستادی تپه روی دختر که

 زدیم می حرف باهم رفتیم می راه...  امد خوش خیلی داشت

 ها بچه پیش بیابریم عزیزم: دالرام-
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 نظ هب محبت با گرم آدم خیلی دوستاش کرد معرفی دوستاش به من اونا پیش رفتیم

 یمادیدمن شبیه یکی کردم احساس نمیدونم بودیم زدن حرف مشغول بابقیه میرسیدن

 یه یراییپذ برای امد یکی اینجاچکارمیکنه؟ نیما آخه شدم خیاالتی شاید گفتم باخودم

 معزیز ببخشید گفت دالرام صدازد دالرام یکی موقعه همون برداشتم آبمیوه لیوان

 یکی ودمب تابلو دیدن مشغول کردم بودنگاه روم روبه تابلوکه به رفتم منم..میایم االن

 تمبرگش باعجله نیمابود صدای شد نمی باورم.. دکتر خانم سالم گفت کنارگوشم

 پراهنش روی ریخت میوه آب طرفش

 حاال.. کردی کثیف پیراهنم ببین آخ باش دکترمواظب خانم کنی کارمی چه آخ:نیما-

 .. داشتم دوست پیراهنم چقدراین ببین آی. نمیشه پاک لکش اینکه

 چقدراحمقم من آه اینجام؟ من کجامیدونستی از تو ببینم کردم کاری خوب درک به-

 جواب یکن می تعقیب ومن اینجاببینه همدیگر تصادفی آدم غیرممکنه آخه میگم این

 دببخشی گفت پیشمون امد دالرام لحظه همون که.. کنی؟ می کارا این چی واسه بده

 من آقازودترگفت که بگم چیزی میخواست نیماافتاد به نگاهش گذاشتم تنهات عزیزم

 من رفکردط روش بعدشم آشناییتون از خوشبختم هستم نیماکیان نیلوفرجان نامزد

 توجلسه دادی بهم آدرس وقتی خوام می معذرت گفتم عزیزم دیگه ببخشید: نیما-

 حظهل اون که من خوام می معذرت که گفتم کردم گیرم ترافیک اینجاتو برسم تا بودم

 .. م شدم شوکه ازحرفاش فقط بگم چی دونستم نمی

 کیان جناب امدید خوش خیلی: دالرام-

 بودم کرده اخم که من

 .. کردن که خواهی معذرت عزیزم ناراحتی چرا:  دالرام-

 سرش از دونه دونه موهاش اون باشیم تنها خواست می دلم لحظه اون فقط من

 ..بکنم
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 هک االن ازدیدنتون شدم خوشحال خیلی تنهامیذارم دوست تورابا عزیزم خب:نیما-

 عالیه کارتون واقعاً بینم می

 آوردن تشریف شدم داریدخوشحال لطف شما مرسی:دالرام-

 رفت بعدم... بینمت بعداًمی عزیزم خب:نیما-

 فتمنر همراهش که کنه تالفی نهار قضیه خواست می بااینکاراش ریخت بهم اعصابم

 کردنشنیدم می صدام که دالرام صدای که فکربودم اینقدرتو شد موفق

 ام شونه روی دستشوگذاشت

 .. شده؟ نیلوفرچیزی: دالرام-

 ..بریم نیست چیزی عزیزم نه-

 گم می تبریک میان بهم خیلی نامزدکردی کردم فکرنمی:دالرام-

 مه چیزی.بهتر بدم جوابش نتوستم من پیشمون امد دوستاش از یکی لحظه همون

 دیگه مک یه نمیشد ولی نیمااینجابود که حاال برم خواست می دلم نداشتم گفتن برای

 ریمب گفت امدجلو میارن تشریف دارن آقا بله کردم میکردم خداحافظی بادالرام موندم

 دالرام کردطرف روش زودتربرم باید امده پیش برام کارمهم یه عزیزم

 ن ازدید....اینجا امدم دمش خوشحال بودم جاهانیامده اینجور بود وقت خیلی: نیما-

 ... بردم لذت کاراتون

 برمی صبرکنیداالن چندلحظه امده خوشتون شدم خوشحال کنم می خواهش:دالرام-

 گردم

 . نمیاری کم زدن حرف تو یعنی! هستی کی دیگه تو واقعاً گفتم طرفش روکردم

 .... خانم دیگه اینم ما خوب:نیما-
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 ای ههدی این عزیزم نداره قابل گفت طرفم بودگرفت دستش تابلو یه برگشت دالرام

 بیاد خوشتون امیدوارم شما به من طرف از

 ! مرسی قشنگه واقعاً چکاریه این عزیزم ممنون

 کنی قبولش خوای نمی نکنه شد خسته دستم دیگه بگیرش:دالرام-

 تونی می یقشنگ این به تابلو مگه کنم می قبولش میال باکمال اینطورنیست اصال نه -

 ..ممنون بازم کنی ردش

 بیرون رفتیم.. کردیم خداحافظی تشکرکردم دوباره کردم ـوسی روبـ بادالرام

 بشه سوارماشینش نیمارفت

  جناب ببخشید -

 ادتی نکنه دارم اسم من راستی.. داشتی کارم عزیزم بله گفت طرفم نیمابرگشت-

 باش راحت نیمام من نرفته

 رفاح اون ای بامزه خیلی کنی فکرمی درآوردی شورش دیگه گفتم بهش باعصبانیت

 زدمینام گفتی چی واسه نمیگم چیزی رفته یادم فکرکردی گفتی؟ دالرام به بود چی

 منیومد که خاطراین به باشی آدمی همچین فکرنمیکردم اینجا امدی؟ چی اصالًواسه

 طفق که ای دیونه تویه ایی اوغده آدم یه تو متاسفم برات واقعاً! کنی تالفی امدی...

 ارتب آخرین این دیگه آره بامنه حق معلومه.. ؟ چراساکتی چیه.. توفکرته آزاردادن فکر

 .. فهمیدی کنی می تعقیب من باشه

 دیوار هب خوردم که تر عقب رفتم می منم جلو میامد فقط گفت نمی چیزی نزدیکتر امد

 گرفت دستم ایستاد روم امدروبه

 می اهمنگ خیره فقط اون ولی کن ولم لعنتی دردگرفت دستم کنی چکارمی گفتم بهش

 کرد
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 بینه می کسی االن کن ؟ولم نیستم باتو مگه -

 عزیزم نیست کسی اینجاخلوته بعد نیست مهم برام:نیما-

 صورتم تو خورد می نفساش جلو آورد صورتش

 یا اوغده آدم یه دیونه یه من که ؟ میگفتی چی داشتی راستی شنوم می خب:نیما-

 دیگه؟ سرمه تو دادن آزار فکر به فقط مریض آدم یه نکش خجالت عزیزم چی دیگه

 بروعقب کنی می اذیتم داری االن گم می راست آره کن ولم -

 بشم خالص ازدستش دادم تکون خودم

 کجابودیم خب بشی خالص دستم از تونی نمی نخوام من تا عزیزم نچ نچ:نیما-

 زن نخوای چه بخوای توچی نگفتم دروغ گفتم دوستت به که نامزدی درباره آهان..؟

 میشه چی دونه می وگرنه بده مثبت زودترجواب پس میشی خودم مال فقط خودمی

 برمیاد ازدستش کارا خیلی دیونه یه پس ایم؟ اوغده دیونه آدم یه من گفتی االن

 .کن زودفکرات

 فهمیدی نمیشم عوضی تو زن وقت هیچ من کردی خیال ترسم می ازت فکرکردی -

 کوچولو خانم بینیم می:نیما-

 دیونه کن ولم عقب برو هستی عوضی خیلی

 .. کن فکر خوب حرفام به رفتیم ما دیگه نیماخب

 ازیب این از دیگه بشم راحت دستش از چطورباید نمیدونستم بودم عصبانی خیلی

 .خدایا شدم خسته مسخره

 تاقا توی رفتم کردم سالم خانم کبری به خونه رفتم راست یک شدم سوارماشینم

 نمیخواستم ؟ ذهنم نیمامیامدتوی ی حرفها همش چرا نمیدونم.. داشتنیم دوست

 ...فکرکنم
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 نداره من به ای عالقه هیچ مطمئم که کنم ازدواج باکسی میتونم چطور من

 روزمیترابرگرده اگریه بود عاشقش دوستم که کنم ازدواج باکسی چطورمیتونم.؟

 باید کردم ت*ن*ا*ی*خ بهش من فکرمیکنه اینطوری.میکنه؟ فکری چه یابفهمه

 راحتی این به امامیدونم بدم رد نیماجواب تابه. کنم وباباراضی مامان شد هرطوری

 این راجب نمیتونم.. ببره خانوادم جلوی من آبروی میخواد برنمیداره سرم از دست

 ..خواستگاریم نیماآماده بفهمه کسی بزارم نباید من بگم کسی به موضوع

 جای هیچ دیگه.دادم دست از بهش نسبت م اعتماد حتی دیگه اش دفعه کاراون بااون

 ...دورباشه ازم میخوام حاالفقط متنفرم ازش فقط االن نداره. نداشته من قلب ی تو

 بابا ودب آشپزخونه تو خانم باکبری مامان. پایین رفتم... نیامدم بیرون اتاقم از تاشب

 ..نشستم کناربابا رفتم میخورد چای داشت

 بابایی سالم

 خوبی دخترم سالم

 گفتم..کنم شروع ازکجاباید دونستم نمی ولی بزنم حرف بابابا درمورداین خواستم می

 حاضره شام: مامان- لحظه همون که.درمورد خواستم بابامی

 ..بگی؟ بهم چی درمورد خواستی می دخترم شده چی: بابا -

 سرمیز رفتیم باهم بخوریم شام بریم االن کنیم می بعداًصحبت

 بیار ازآشپزخونه ساالد برو مامان نیلوفر:  مامان-

 ..چشم-

 .. بزنم حرف شام از بعد گرفتم تصمیم
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 میشستم داشتم ظرفها آشپزخونه بردم کردم راجمع ها ظرف خوردیم شام وقتی

 که بود موضوع این به قدرحواسم این بگم؟ چطور کردم فکرمی این به داشتم

 آشپزخونه تو امد مامان من باصدای درامد آخم بریدم دستم چطوری نفهمیدم

 نیلوفر؟ شده چی -

 کردم می گریه فقط بود آمده در اشکام

 . شده؟ چی عزیزم: مامان-

 تدس برم قربونت شده چی دست ببینم کنی؟ می چراگریه جان بابا شد چی: بابا-

 . بردار

 ؟ ارکردیچک دست با ببین نبوده چراحواست باباجان گفت دستش تو گرفت دستم بابا

 ... نباشه زیادعمق رضاببین: مامان-

 .. دیگه؟ بریدگی دست کنی می چراگریه مامان

 واسم که نیما کنه خدالعنت بود دیگه مسئله یه نبود دستم زخم من گریه دلیل ولی

 بهم طرفش از فقط امده زندگیم تو وقتی از نبودم اینطوری که من نذاشتی آرامش

 توی مدست بزنه دستم روی بیاره زخم چسب رفت مامان سالن تو رفتیم رسیده آسیب

 بود بابا دست

 نیست هم عمیق کنه دردنمی خوبه بابای-

 دستم روی زد زخم چسب امد مامان

 ؟ دنبریده زیا خداشکرکه نبود چراحواست مامان آخه: مامان-

 ؟.نشد که بگی میخواستی چیزی یه... توفکری همش دخترم شده چی: بابا-

 باال گرفت سرم بودم ساکت بود پایین سرم موقع اون که من
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 ..بزنیم حرف آقانیما درمورد خواستم می

 یلیخ نیماپسر آخه کنی می قبول فهمیدم می.؟ مثبته جوابت دخترم نکنه:  مامان-

 خوبن هم خانوادش دونی می که خودت ادبه با آقا خیلی خوبیه

 من منظور ولی مامان گفتم طرفش کردم رو... نیماشم زن من که شه خدا از که مامان

 نبود این

 ؟..خوایش نمی که بیار دلیل یه کنی رد یکی این میخوای نکنه چی پس:  مامان-

 قیقبیشترتح بگم خواستم می بفهمی چیزی درموردکسی تونی نمی که ظاهر از مامان

 مسایهه قبالً دارم قبول شناسیمشون؟ نمی زیاد اصالً ما فهمین می منظورم بابا کنیم

 حقیقت بیشتر نیما آقا بایددرمورد بازم ولی خوبین خانواده بوده پسردوستتون بودیم

 ..کنیم

 دیب چیزی. کردم قبالً گرچه کنم می تحقیق بازم توبخوای هرچی دخترم باشه:  بابا-

 پیدانکردم

 ممنون بابای باشه

 کنه نمی اجبارت کسی فکرکنی خواد نمی کن استراحت راحت باخیال برودخترم: بابا-

.. 

 این من ولی.. اتاقم رفتم بخیرگفتم شب بودن ساکت لحظه اون تو که مامان بابا به

 وباباست مامان وتایید موردنظر فرد نیماهمون میدونم خوب

 قرارنداشتم آروم میرفتم اتاقم ور اون به وراتاق این از هی بشیم راحت نمیونستم

 اشدنپید یکدفعه سال اینهمه ؟چطوربعد درآمد قدیمیمون نیماهمسایه چطورنیماهمون

 این دبای متنفرم ازش که االن ولی نفهمیدم این بودم شده آشنا باهم وقتی چرااصالً..؟

 ؟.بدونم
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 ودشخ بابدبگم نمیشه اینطوری.. سردربیارم موضوع این از باید خودشه کار معلومه

 تدوس که این با برداشتم موبایلم نشده هنوزشروع تاچیزی کنه تموم موضوع این

 جواب بود نخورده بوق هنوزچندتا زودشمارشوگرفتم بزنم حرف باهاش نداشتم

 ؟.نه کارخودته گفتم برداشتم نه گذاشتم نه من..داد

 ؟ نمیدونم خودم که دادم انجام من کاری چه دکتربعدش خانم سالم اول:نیما-

 به رسیدن برای که روانی آدم یه شناختم توراخوب دیگه من کنی بازی نمیخوادنقش

 ؟ قدیممون همسایه شدیم یکدفعه ازکجا اینکه.. میکنی هرکاری هات خواسته

 ردمنک کاری من..؟ میکنی اضافه جرم من به چرااینقدر تر یواش دکتر خانم اوه:نیما-

 ... بوده بابام بچگی دوران دوست بابات هستیم قدیمی همسایه وقتی

 هترب کن تمومش خودتم.. کارخودته میدونم من بیفته اتفاق این باید چرااالن باشه

 رقف هنوز که کنم ازدواج تو مثل بامردی نیستم حاضر من چون ندی کش موضوع این

 .. متنفرم ازت من نمیدونه ونداشتن داشتم دوست بین

 حرفم توی پرید

 هن هست دکترت دوستای حتمااون نیستم مردموردنظرت من آره نکن لج بامن: نیما-

 به نمیزارم شدی زنم وقتی بدی پس جواب حسابی باید کارات خاطراون به..؟

 نمیگذرم ازت راحت دادی من به خاطرحرصهای

 قطعش حرفی هیچ بدون بذم گوش اش مسخره حرفهای به نمیتونستم دیگه

 ندادم جواب من زدولی زنگ بهم دوباره بودچندبار برخورده بهش انگارخیلی..کردم

 هک نیما کنه؟ خداچکارت بود موضوع این درگیر هنوز فکرم کشیدم دراز ـتم تخـ روی

 برام گهدی میترا نیما کارهای این ؟با میترابدم کار تاوان باید چرامن گرفتی ازم آرامشم

 تنهاگذاشت اش پسرعمه بااین من که میشود رنگ کم

 .... موندم توش هنوز کارکرد این بگه من به که بدونی میتراچطور
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 هک پسری اون میاد یادم که حاال افتادم ها یادگذشته برد نمی خوابم کرد دردمی سرم

 نیمابود بود همسایمونه

 وبابام مامان وقتی میاد یادم کرد می دعوا همش بامن بود بداخالق اخمو اول ازهمون

 به کردم می گریه بودن نبره باخودشون من اینکه خاطر به بودم خونشون نبودن

 وچولوک بچه بایه کردن بازی وقت گفت می اون ولی کنیم بازی بیاباهم گفتم نیمامی

 زندانی تواتاق من اونم کردم خطی خط دفترش خاطر این روزبه یه داره درس نداره

 ررومد خانم مریم تا کردم اینقدرگریه بودم کرده خطی خط دفترش خاطراینکه به کرد

 تردف یه کردن خطی خط یه خاطر به آدم افته می یادم که حاال بعدنیمادعواکرد بازکرد

 باباش به اخالق یکم کاش بود بدجنس بچگیش همون از کالً کنه؟ می زندانی آدم

 نمی خوابم کنه می تعریف خیلی ازشوهرش خانم هنوزمریم که بود رفته

 .بخوابم بخورم قرص یه بردمجبورشدم

 شد دهز دراتاقم که کردم می نگاه مریض یه پرونده داشتم بودم اتاقم توی بیمارستان

 بفرماید گفتم

 دکتر خانم سالم

 دیدنش از دیگه شناختم می خوب صدای اون دیگه ولی بود پایین هنوز سرم که من

 حالت باهمون. ظاهربشه یهو که بودم کرده عادت کاراش به چون..شدم نمی شوکه

 ؟ کنی کارمی چه اینجا گفتم

 ریضم بایه برخورد این درضمن خوبه خیلی نمیشی شوکه ازدیدنم بینم می اوه:نیما-

 . دکتر خانم نیست صحیح

 نمی اینجا مریضی که دوماًمن کردم عادت دیگه شما یکدفعه باظاهرشدن من والً ا -

 آقا؟ بینم
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 نم که بدید تشخیص بعد کنید معاینه یه بهتره هستم؟ چی االن من پس:نیما-

 شه نمی که معاینه بدون یانه هستم مریض

 کارنیست این به نیازی

 حرفها این به کاری من خوب فهمه می هم معاینه بدون که دکترحاذقی چه اوه:نیما-

 ردمسرماخو فکرکنم باالست خیلی تبم.. همینطور سرمم کنه می درد گلوم من ندارم

 دکنی رسیدگی من به دارید وظیفه شمااالن کردم پرداخت ویزیتم پول من درضمن

 به نیازی دیگه هست چطورتون داین تشخیص خودتون که شماکه اینطور که ای -

 یزچ یه تخصصم بنده چون هدردادین پولتون کنم عرض باید درضمن کارنیست این

 متاسفم دنب دارو بهتون کنه معاینتون که دکتردیگه یه پیش برید شماباید هست دیگه

 ....اینطور که:نیما-

 .. نشست میز روی طرفم امد بلندشد نیماازجاش

 روی از میخواستم نزد حرفی اون ولی نشستی؟ اینجا چی واسه کنی چکارمی -

 از کیپزش گوشی بعدم خودش طرف چرخوند گرفت محکم صندلی که بلندشم صندلی

 ... قلبش روی گذاشت بعد گوشم توی گذاشت برداشت میز روی

 چیه؟ کارت این معنی کنی؟ چکارمی-

 یرو گذاشت بعددوباره شد مانع بادستش که دربیارم ازگوشم گوشی خواستم می

 یکن ام معاینه میخواستم دارم قلب طپش کنم وقتهافکرمی بعضی گفت قلبش

 تگذاش باال برد نکرد ول دستم نبود مهم براش اصال اون ولی.. کن ول دستم گفتم

 گرفت محکم که بکشم دستم میخواستم ندارم تب نظرت به ببین گفت صورتش روی

 دستش توی

 کن ولش گرفت درد دستم -
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 طفق کنی نمی ام معاینه که تو گرفت درد دستت که ببخشید عزیزم باشه:نیما-

 ؟...رمدا چقدرتب دیدی نیست خوب حالم اصالً فهمیدی حاال نگفتم دروغ بگم خواستم

 ونا اونکار من فکرکردی هان؟. کنی ثابت میخوای چی کارا این با گفتم بهش اخم با

 دلت هرکاری که ساده دختره یه هان کردی فرض چی من تو کنم می فراموش روزت

 ؟.کنم فراموش منم بدی انجام خواست

 ببینمت وقت هیچ ندارم دوست تومقصری.. خونه اون تو روز اون ه نیلوفرمرد اون

 ..کردم تعجب خودم که گفتم عصبانیت با اینو اینقدر فهمیدیدی

 یم نگاهم بودداشت کرده مشت دستاش بود شده قرمز عصبانیت از چشماش نیماه

 بلندشد ازجاش عصبانیت با کرد

 میشه یچ میدونی خودت تکرارکننی حرف این دیگه یکدفعه میخوام فقط نیلوفر:نیما-

 کنم می چگار ببین وقته اون فهمیدی

 ثباع رفت بهم کوبد درمحکم طرف رفت عجله با میز روی کوبوند محکم مشتش بعد

 . ـبم قلـ روی گذاشتم دستم بمیرم ترس از من شده

 ردهپیدانک درستی جواب هنوز ومن میشه نزدیک آخرهفته با داره نبودکه حواسم اصالً-

 ... بودم

 تمرف بود گرفته درد شدت به سرم بودبهم ریخته افکارم نبود کارم به حواسم دیگه

 ضعو لباسمو....؟ نداشتم چراآرامش دونم نمی اتاقم رفتم کردم سالم مامان به خونه

 سردرد این ولی بهترشد حالم بخوام شایدکمی کشیدم دراز ـتم تخـ روی کردم

 ..نمیذاشت لعنتی

 مریم لهب گفت زد دیدلبخند من وقتی میزنه حرف تلفن با داره مامان دیدم پایین رفتم

 بله الخوشح منم بله..مانگفته؟ به چیزی چرانیلوفر نمیفهم وای میدونستم منم جان

 ..شما خداحافظ میشم خوشحال بیارید تشریف
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 بودم هنوزایستاده اینقدرخوشحاله؟ چرامامانم شده چی یعنی

 اینجابشین عزیزم بیا: مامان --

 نشستم کنارش رفتم

 ؟.خانم عروس مانگفتی به چرا: مامان-

 ؟ خانم عروس گفتم بودم شده گیچ من

 ؟ دادی مثبت نیماجواب به چرانگفتی خانم عروس عزیزم آره: مامان-

 ..مامان میگین چی فهمم نمی من گفتم تعجب با من

 ثبتم نیماجواب به نیلوفرامروز گفتن زد زنگ خانم مریم عزیزم نکن شوخی:  مامان-

 دادی جواب توام بیمارستان نیماامده اینکه مثل داه

 هگفت پرسیده ازش خانم مریم بوده خوشحال خونه بوده امده زود نیماامروز گفت می

 بوده ندیده خوشحال حاال اینقدرتا پسرش میگه دادی مثبت جواب بهش تو امروز

 ..اینجا زدن زنگ خانم مریم بعدم

 که انشاهلل خوشحالم برات خیلی میدی درست جواب فکرمیکنی درست که میدونستم

 گفتیمان زودتربه چرا دخترم ولی میشه خوشحال خیلی بفهمه باباتم بشی خوشبخت

 ؟ دادی مثبت نیماجواب به بگی بزنی زنگ تونستی می

 ! چکارکنم دونستم نمی لحظه اون تا من

 ..اتاقم برم باید من مامان-

 ونا ولی گرفتم شمارش سریع اتاقم رفتم حرفی هیچ بدون بلندشدم جام از سریع

 گرفتم دوباره داد نمی جواب لعنتی
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 داد نمی جواب گوشیش عمد از ارزید می دستام کنه خدالعنت..... بده جواب عوضی

 تمنشس جا همون.. شد تکه چند دیوار به کردم پرتش موبایل بودم عصبانی اینقدر.

 .. دل ته کردم گریه پام روی گذاشتم ام چونه کردم جمع پاهامو زمین روی

 هب میتونی قراربدی شده انجام عمل تو من اینکار با فکرکردی عوضی کنه خدالعنت

 ؟ برسی خواستت

 ایدب ببازم زودخودم نباید بلندشدم ازجام سوخت می چشام کردم می خفگی احساس

 باز اقمات بالکن در..بکنم تونم نمی فکری که شده داغون اینقدراعصابم ولی فکرکنم

 ...ریختن اشکام بازم بیرون رفتم کردم

 هدفش هب عوضی اون نکن گریه نیلوفر نکن گریه گفتم کردم پاک اشکامو باعصبانیت

 سیم ردک استفاده ازش نمیشود دیگه افتاد گوشیم به نگاهم دربستم تو رفتم نمیرسه

 ارتشک سیم برداشتم... داشتم که دیگه گوشی میز روی گذاشتم برداشتم کارتش

 بود خاموش گوشیش بازم گرفتم شمارش دوباره توش گذاشتم

 اون دیگه دیدم خودم افتاد آینه تو نگاهم... میدم آقانیمانشونت کن خاموش باشه

 نداره آرامش دیگه که ی دختر یه غمگین دختر یه دیدم نمی ش تو قدیم نیلوفر

 به تمرف نبود گشتم قرص دنبال میترکید درد از داشت سرم.. شدم عصبانیه همیشه

 کشیدم دراز ـتم تخـ روی زدم آب صورتم

 .. دیدت میشه ولی نمیدی جواب گوشیت باشه

 می من مگه پتو تو کردم سرم کرد می صدام شام برای که شنیدم می مامان صدای

 ؟...مامان بخورم چیزی تونم

 به رفتن وقت چه دایی آخه آرش کجای تو پس کنم ل دردد بایکی میخواست دلم

 عزیزدل بگی تاراحتم وقتی کنی ـلم بغـ اینجاباشی خوام می االن من ؟ بود خارج

 ..؟. چرااینقدرناراحته دایی
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 صدات قدر دونی می ؟ دی نمی چرانیلوفرجواب گفت اتاقم تو امد کرد درباز مامان

 ... بخوریم شام پاشوبریم امده باباتم کردم

 .کنه می درد سرم بخوابم خوام می ندارم میل مامان-

 ؟ بودی خوب توکه شد چی...  ـت تخـ روی نشست امد مامان

 ..خوبم مامان نیست چیزی

 . کنه صحبت باهات خواد می بابات پایین بیابریم نیست چیزیت پس:مامان-

 مامانی باشه کنیم می صحبت دربارش فردا نه االن مامان کنم می خواهش

 عزیزم ولی کنی می دلتنگی احساس بشی عروس قراره عزیزم دونم می:مامان-

 . اینجا نیای که قرارنیست

 ؟ جان مهری شده چیزی گفت امد بابا لحظه همون

 کنه می دلتنگی احساس بشه قرارعروس دخترمون عزیزم نیست چیزی: مامان-

 گهم کنی می تو فکری چه این باباجان آره شده چی فکرکردم گفت خندید بلند بابا

 دورکنه اش ازخونه اینجا از دخترمن تونه می کسی

 رارهق که بشنوم مامانت از خونه بیام باید نزدی؟ زنگ بابات چرابه شیطون ببینم

 میشه عروس داره دخترم کارکنم چه ولی باباجان دلخورم ازت بشه عروس دخترم

 گیرمش می نادیده

 باشه گفت توحرف پرید بابا..  مورد دراین باید کنم می خواهش بابای گفتم باناراحتی

 شام ایت سه بریم پاشو نیستم ناراحت دیگه االنم دارم خوشبخیتت آرزوی تویی مهم

 .. میاد گیر کم فرصتها این از دیگه بخوریم

 دنش می نگران هم جوری این رفت نمی پایین گلمو از چیزی چکارکنم؟ دونستم نمی
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 خوام می کنه دردمی سرم بخورید شامتون بامامان برید شما ندارم میل االن ببخشید-

 .. بابا باشه کردم ـوس بـ اش گونه روی جلو رفتم بخوابم یکم بدید اجازه اگه

 ..کن صدامون داشتی الزم اگرچیزی بخواب جان بابا باشه-

 بابای ممنون

 طرف زا نیما که بگم بهشون تونم ؟چطورمی چکارکنم حاال گفتم باخودم رفتن وقتی

 ... زده حرف این خودش

 مین خوب سردردلعنتم بشم عروس قراره کنن فکرمی اینکه چقدرخوشحالن ببین-

 زخونهآشپ رفتم پایین طبقه سروصدارفتم بدون برد نمی خوابم کردم می هرکاری شد

 نداشت ای فایده ولی بخوام یکم بتونم شایداینطوری خوردم بخش آرامش قرص یه

 فتمر شدم زودآماده بیدارشدم ازخواب شد صبح وقتی بخوابم ساعت دو تونستم فقط

 حبونهص بیا عزیزم گفت دید من تا مامان میخوردن صبحونه داشتن وبابا مامان پایین

 ... کنی می ضعف سرکار بری اینطوری.... نخوردی چیزی دیشب بخور

 کردم خداحافظی ازشون زورخوردم به لقمه دوتا نکنم نگرانشون اینکه واسه

 هی ماشین... رسیدم تا کشید طول یکم.. نیما شرکت طرف رفتم شدم سوارماشین

 دفترش که طبقه سوارشدم آسانسورزدم دکمه شدم واردشرکتش کردم پارک گوشه

 ؟ هستند کیان آقای گفتم منشی طرف رفتم رسید وقتی اونچابودزدم

 ؟ کارداره باهشون کسی چه بگم. داشتین قبلی وقت:  منشی-

 .. کنم سورپرایزش خوام می چون بدونه نیست نیاز که اون

 ببینند نمی را کسی ایشون االنم بریدداخل بزارم تونم نمی نگین تا خانم ولی:منشی-

 . دوید دنبالم منشی اتاقش طرف رفتم اینطور که اوه

 داخل برید نمیشه گفتم خانم:منشی-
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 مدتوا منشی داخل رفتم دربازکردم کشیدم دستگیره حرفهااون به توجه بدون من ولی

 بینید رانمی کسی ساعت این گفتم مهندس جناب ببخشید گفت

 .. برید تونید می خانم نداره اشکال:نیما-

 نیما.. بیرون رفت منشی

 چراخودت روز موقع این اونم دیدارقشنگی چه همسرم اینجا امده کی ببین به به -

 ؟ نکنه طوربرخورد این باخانمم منشی این بودی نکرده زودترمعرفی

 هان دادی نمی جواب چرادیروزگوشیت عوضی شو خفه....  حرفش ازاین عصبانیت با

 عوضی توی به من که گفتی مامانت به بودکه چی حرفها اون اره.؟ بود ازترس نکنه..

 کارکردی این چی واسه ؟بگو بندنبودی پات روی خوشحالیت از که دادم مثبت جواب

 بده؟ جواب لعنتی

 . نشم تو مثل عوضی آدم زن ولی بمیرم حاضرم من

 بود میز روی که ای مجسمه ریخت بیشتربهم عصابم ش خونسرد قیافه دیدن با

 با کرد برخورد دیوار به مجسمه داد جاخالی اون ولی طرفش کردم پرت برداشتم

 .. شد شکسته بدی صدای

 ریختن اشکام

 ..گرفتی ازم آرامشم نذاشتی؟ زندگی چراواسم لعنتی کردی چرااینکار

 ارتچک من مگه لعنتی بگو اش ـنه روسیـ کوبندم مشتام بلندشدامدطرفم جاش از

 مین حرف اینجامیرسه به چراوقتی ؟لعنتی بده جواب کنی می بامن اینکار که کردم

 بده؟ جواب زنی

 .. اینجابشین بیا پایین بیار صداتون کن بس گفت گرفت دستام که
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 جلوی آبروت ترسی می نکنه کن ولم..... دربیارم دستاش تو از میخواستم دستمو

 ؟ نه.بره کارمندات

 بیارپایین نیلوفرصداتو:نیما-

 از خرابه فکرش که عوضی یه پست آدم یه. هستی چطورآدمی بشنون بزارهمه چیه

 .کنه می کیف دیگران آزاردادن

 ....شو نیلوفرساکت بسه:نیما-

 ونیدت می بگید همه به تعطیله شرکت امروز منشی خانم گفت کرد دربازش طرف رفت

 . برید

 دایص آخه کنم کمک تونم می افتاده اتفاقی مهندس ببخشیدآقای گفت منشی حانم

 امد می دعوا وصدای شکستن

 برید تونید نکنیدمی سوال قدرهم این نیست نیازی خانم:نیما-

 ..بیان ساجدی قراربودآقای مهندس آقای آخه

 کنید سلکن همه بزید زنگ بکنم چکارباید یادندید من به خانم گفت عصبانیت نیمابا

 ..فهمیدید زودتربرید شما میزنم حرف ساجدی با بعدش خودم

 ولط فقط اونم بود خشکشده گلوم بودم گرفته دستام توی سرم من دربست امدتو

 ... کرد می طی اتاق وعرض

 که ندهست فکرآبروشون مهندس آقای آخه..؟ کردید تعطیل چراشرکتتون گفتم باطنعه

 چی واسه.. بده من سوال جواب خب برن می تشریف دارن کارمنداتون که حاال نره

 ؟ کارکردی این

 ؟ قراربدی ه شد انجام عمل تو من خواستی می اینطوری باتوام دادزدم عصبانیت با

 بیجال نقشه آفرین نه فهمیدن هامون خانواده دیگه بزنم زیرش تونستم نمی منم.
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 بعد... نهک قبول مجبوره نیلوفربدبختم این گفتی اینطوری نداره حرف اصالً یعنی.....بود

 رپس یه دل که میشم من بدقصه آدم نه بگم اگه چون... کنه عوض حرفش تونه نمی

 میگن.. کنن می سرزنش من همه وقت اون چقدرجالبه آخه... شکسته بیچاره عاشق

 رفتم بلندشدم ؟ کردی عوض حرفت شده چی بودی داده آره جواب که تو شده چه

 هب ببینی خواب تو ولی.... ؟ نیست همین مگه گفتم زدم زُل چشماش تو روش روبه

 رمید طرف رفتم فهمیدی کنی خراب زندگیم قیمتی هیچ به نمیزارم برسی نقشت

 لو دستم گفتم بهت.. برگردون خودش طرفش من گرفت بازوم که دربازکنم خواستم

 میاد بدم نزن دست من به گفتم صددفعه کن

 بگیرم دستت خواد می دلم شو ساکت:نیما-

 .. ترگرفت محکم من ولی کن ولم گفتم

 رارهق تودیگه عزیزم کنی کاری تونی نمی ولی بکن خوای می هرکاری گفت کنارگوشم

 نم ولی بود معلوم جوابت تو بشه چیزخراب همه راحتی این به نمیزارم من بشی زنم

 رابخ پوستت خانمی نکن اذیت خوذت قدرتو این حاال منی مالی فقط تو گفتم بهت

 مورد مجسمه زدی کارکردی چه ببین آه داریم نامزدی مراسم دیگه چندروز میشه

 شوهرت به میخواستی ولی شم نمی ناراحت اصالً سرت فدای شکستی ام عالقه

 لیخی ازذست شدعزیزم می نبودچی معلوم که بودم نداده اگرجاخالی برسونی آسیب

 ..  شدم ناراحت

 میخواد دلش که کاری اون وآخرم هست فایده بی آدم این با زدن حرف که فهمیدم

 میکنه

 داشت که نیما وصدای اونجا از امدم زود خیلی زدم چنگ کیفمو چیزی گفتن بدون

 گرفتم میزدنشنیده صدا

 میلرزیدن زیاد عصبانیت خاطر به م دستما شدم سوارماشینم سریع
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 یزچ همه بیدارشم وقتی که بد ـوس کابـ یه باشه خواب یه همش اینها دوستداشتم

 باشه سرجاش

 بشم رمسرگ که کارم با بود این خوبیش ولی.. نداشتم امروز برای بیمارستان اینکه با

 میشه پرت حواسم

 خونه میرفتم باید بود شده تموم شفیتم

 مذهن به هیچی اما بزنم بهم را نامزدی این ؟چطور کنم چکار باید م میکرد فکر همش

 امد نمی

 میشدن سپری زودتر روزهای

 که شه عوض هوام حال تا پایین طبقه رفتم نداشتم شیفت منم جمعه امروز

 اتاق بیایم االن همین میخواستم نیلوفر امدی شد خوب چه گفت دید من تا مامان

 ؟ مامان شده چیزی-

 بوده زده زنگ خانم مریم پیش دقیقه چند همین-

 ...ً خب گفتم عجله با من

 میگفتم داشتم

 امزین مراسم یه باشید موافق شما اگه آینده جمعه همین که پیشنهاددادن خانم مریم

 بگیریم ساده

 ! دادین جواب چی شما گفتم استرس با دهنم تو بود امده ـبم قلـ انگار منم

 میزارم میون در نیلوفر بابابای مسائله این گفتم-

 کرد قطع مامان حرف بابا صدای که

 ؟ افتاده اتفاقی بزاری میون در باید چی-
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 وافقینم شما گفتن.. بگیریم نامزدی مراسم جمعه همین که گفتن خانم مریم راستی -

 که میدونی خودت برگردن زود باید دکتر امدن وقت چند بعد خانم مریم پدر چون

 شمال برگرد زود باید قلبشون بخاطر

 فکر بودتوی رفته انگار بابا

 بابابود دهن به چشم فقط منم

 ..... گفت که

 ؟ خانم میگین چی شما.... واال نمیدونم-

 مامان سمت چرخید چشمام بازم حاال

 ونهبم خیلی تونه نمی پدرشون گفت خانم مریم... بگم چی نمیدونم راستش:مامان

 برگزارشه مراسم که موافقم هامنم بچه بهتر آشنای رای..ب تهران

 دهنم توی امد ـبم قلـ لحظه اون-

 توی دخترم گفت طرفم کرد روی موافقم منم گفت هست موافق مامان دیدکه بابا

 چیه؟ نظرت

 بگم چی نمیدونستم بودم شده الل انگار من

 هستند شما با بابات م دختر نیلوفر:مامان-

 ... بله گفتم... نبود حواسم

 ... شد خوشحال موافقته روی از گفتنم بله کرد فکر انگار مامان

 ؟ کنم توجیح چطور مامان نمیدونستم

 ... نداریم وقت هیچی.... داریم کار کلی هفتگی این پس:مامان-
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 شکاما ـتم تخـ روی افتادم اتاق توی رفتم سریعتر چی هر کنم چکار نمیدونستم منم

 ن بود شده روان چشمام از

 ای فایده میدونم اما کنم بارش بیاد در دهنم از هرچی بزنم زنگ بهش میخواستم

 میشه اون خوشحالی باعث من های گریه... من خوردن حرص فقط نداره

 همین فقط پستی خیلی نوشتم براش فقط

 ..! باشه پست میتونه چقدر آدم یعنی نمیدونم

 نکردم ای توجه ولی زد زنگ بار بیست ندادم جواب زد زنگ بهم موقع همون که

 بزن زنگ میخواد دلت چی هر حاال کمد توی گذاشتم آوردم ذر باطری

 مراسم بحث فقط چوب باشم خونه توی نداشتم دوست من میگذشت زود روزهای

 ..... بس بود نامزدی

 رنظ همین اونهابود جابی به منم شاید خوب... همین بابام..بود خوشحال انگار مامان

 تموم چیز همه یعنی نیما.. داشتم

 مامانه که دیدم خورد زنگ موبایلم بود بیمارستان توی اتاقم توی

 بود هم همون که... چیزهای این خرید درباره بود مطمئم

 باشم زیبای اون چشم توی نداشتم دوست...  برم نداشتم دوست اصالً

 بود بزرگی پاساژ گفت می مامان که آدرسی همون برم شدم مجبور اصرارمامان با

 یدادم تکون دست بهم که خرید کلی با دیدمش مامان دنبال میچرخوندم چشم داشتم

 جلوی رفتم

 نباشی؟ خسته مامان سالم
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 اصلهف که بیمارستان تا اینجا کردی دیر اینقدر چرا نباشی مونده عزیزم سالم:مامان-

 ؟ نداره زیادی

 ترافیگ بازم همیشه مثل

 ریمبگی نامزدیتون لباس تا بریم... ماشین توی بزار بگیر ساکهارا این خوب:مامان-

 بودم وایستاده جا همون.... بود فکر چی توی مامان بودم فکری چه توی من

 گرفت درد دستم ساکهارا بگیر نیلوفر:مامان-

 اصالً ساژپا توی مامان پیش برگشتم ماشین توی گذاشتمشون گرفتم زود فهمید تاره

 نبود لباس به حواسم

 نمیدادم نظری من خوبه این نظرت به نیلوفر میگفت مامان هرچی

 طرفم کرد بودرو شده خسته انگار مامان بودیم انقدرگشته کنم فکر

 خوشت کدومشون هیچ از لباس همه این بین یعنی شدم خسته نیلوفر ای:مامان-

 نیامد؟

 نیامد خوشم کدومشون هیچ از مامان خوب.. گفتم بگم نداشتم هیچی

 کنی انتخاب لباس یه جا همون باید.. میرم که مغازه اخرین این باشه:مامان-

 مغازه توی بردم گرفت دستم زود

 کن انتخاب خوب:مامان-

 نچو کرداما جلب م نظر تیره قزمز لباس یه لباسها طرف چرخوندم چشم حوصله بی

 عالقه هیچ که مردی چشم در ترشدن زیبای برای نداشتم دوست... امد خوشم ازش

 رامیخریدم قرمزه حتماً بود این غیر واگه... بپوشم اون ندارم بهش ای
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 کرده؟تا جلب نظرتو قرمز کنم فکر گفت مامان که بود لباس خیره نگاهم انگار

 بگم چیزی میخواستم

 بیارین؟ قرمزه لباس اون میشه خانم: مامان-

 مامان داددستم اورد لباس فرشنده خانم

 بودن بعر سر آستینهایش بود قشنگی لباس کردم پروش رفتم دستم داد لباس مامان

 قشنگ وتورهای حریر با دوزی منجوق پراز

 شدی ماه مثل ماشاءهلل گفتم دیدش تنم توی تا مامان

 تادهاف کول کت از دیگه خریدم میخواستم دیگه چیزها ای بقیه شال کفش اون از بعدو

 بودیم

 موهامو بودم نشسته ـتم تخـ روی بودم امده حموم از بودم شده پنچشنبه بالخره

 میکردم خشک

 توی امد زد در مامان

 آرایشت امدبرای خانم پروانه.... دخترم خوب:مامان-

 خودم.. حرفها این آرایش به نیاز چه...!  نیست ساده نامزدی یه مامان مگه... چی

 کنم آرایش خودمو میتونم

 ترشه خوشگل دخترم دونه یه میخوام کنم چه اما دخترم میدونم:مامان-

 حوالا سالم بعد داخل امد خانم پروانه.. کنم مخالفتی تونستم نمی دیگه حرف این با

 شد ارایشم مشغول پرسی

 را؟چ... نیما. من.. برسه اینجا به زندگیم کردم نمی فکر اصالً بود خون دلم توی ولی
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 بودم شده عوض خیلی کردم نگاه آینه توی خودم شد تموم کارم ساعت چند بعداز

 مولباس..... زیبا ولی گی ساده تمام با بود کرده آرایشم خاصی ظرفت با خانم پروانه

 ... بودم زندگیم خودخواه مرد امدن ومنظور بودم پوشیده

 95/9/20. اول جلد پایان

 : خوانندگان با سخنانی

 اهرخو ومخصوصاًاز بودین همراه رمانم بابت که دوستانی از تشکرکنم اول... باسالم

 چون ولی.. داشتم هم ای دیگه پستهای.. رمان درباره توضیحی یه... عزیزم

 نمک تمومش جا همین کردم تصمیم جورایی یه بنویسم بهتر رمانو این میخواستم

 باشید همراهم بازم رمان بعدی لدج ودر باشه امده خوشتون اینجا تا امیدوارم...

 داره جدید شخصیتهای.. جدید ماجراهای عالمه ویه دوم جلد باشید ومطمئن

 ...باشید همرام باز منی قصه توتمام اسم به جدیدم رمان توی وامیدوارم

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/129459: تایپ منبع
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 نگاه منانج به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان یا

 کنید مراجعه دانلود
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