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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 کردم پیدات باالخره:  رمان نام

  Mina S:  نویسنده

 

 

 خدا نام به

 

 : نویسنده سخن

 اسم بگم باید و مینویسم که رمانی اولین کردم شروع که رمانی این دوستان سالم

 های شخصیت اخالق و شده عوض هاشون فامیل ولی واقعیه همه ها شخصیت

 .هست فرضی موضوع اما واقعیه هم میشید آشنا داستان

 ببخشید خودتون بزرگی به دیدید رمان توی اشکاالتی اگه هست رمانم اولین چون

 کردم سعی اما باشه تکراری جاهاش بعضی شاید.نداشتم نویسی رمان ی تجربه چون

 نظر از اگه.ننویسم هم سرسری و نرم جزئیات تو زیاد و باشه نشده کننده خسته

 باالخره"اسمش رمانم.....اتفاقیه دیدید ای دیگه رمان به شباهتی چیزی یا موضوع

 ..."کردم پیدات
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 نمیکنن فکرشم حتی اما خوشحالن..شدن قبول دانشگاه که دوست چهارتا:خالصه

 سری یه با صدالبته و میکنن پیدا رو قدیمی اشنای یه..کنن تجربه قراره رو چیزایی چه

 ..برمیگرده ورق که میکنه کاری یکیشون اما میشن پسراشنا

 خوش پایان

 خب ولی هست طنز-عاشقانه رمان سبک بدونید اما. نشه مزه بی که میگم اینجا تا

 داره هم غمگین های قسمت

 

 

    *** 

 (اول فصل)    

 !تهران! کجا؟ اونم!دانشگاه برم قراره امسال و سالمه 18. میناست اسمم! سالم    

 و بخونم تهران تو رو کامپیوتر مهندسی میتونم که خوشحالم خیلی و ام آبادانی من    

 خونه یه تو هم چلم و خل دوستای از تا سه و خودم که اینه خوشحالیم بیشترین

 .میکنیم زندگی

 و آال,شیوا اسماشونم!دوستیم هم با سالگی 14 از دوستام تا سه این و من خب    

 .نازی و جون آلی(,شیوا)شری به ملقب,نازنین

 ازم اینم از بیشتر دوستایی همچین با که کنم چه اما بازیه بچه خیلی کارام میدونم    

 !نمیره انتظار
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 و بزرگتره ازم سال 5 که سینا اسم به دارم داداشم یه من بگم رفت یادم راستی!اوهو    

 هم ی کله و سر تو زیاد و ام صمیمی خیلی باش خالصه و میخونه برق مهندسی

 !میزنیم

 سوم وقتی اما داشتم ارتباط همشون با االن تا!دوستام موضوع سر برگردیم خب    

 واتس تو فقط و ندیدمش موقع اون از و اصفهان رفت دالیلی به شیوا بودیم راهنمایی

 !ارتباطیم در هم با اپ

 !نمیفرستیم عکس هم برا چرا میپرسم خودم از حاال حتی    

 آخیش!  هورا!دانشگاهیم یه تو و شدیم قبول تهران هممون که خوشحالم واقعا ولی    

 بیدار شب 8 یا 7 و میخونم رمان دارم صبح 9 تا معمول طبق من و تابستونه که فعال

 !میشم

 !برد خوابم کم کم موضوع این به کردن فک از بعد    

 به و شبه نیم و هشت ساعت! من وای ای و شدم بیدار کشیدن خمیازه از بعد    

 میس تا 2!شدم مهم چه!اوهو کردم چک موبایلمو!(دیروز از دیرتر روز هر)گفتم خودم

 !اس تا 6 و کال

 ها اس و آال از یکی اون و نازی مال کاال میس از یکی! نیستم مهم همچینم بابا نه    

 حرص نباید!بیخی خب چیش!میده الکی اس چقد شدم خسته! اهه!اول همراه هم

 هم خودم با باشید داشته توجه)میزرم چقد اههه!! میشه چروک پوستم بخورم

 !ههه!(درگیرم

 از شما حداقل میبینیم خودمونو روز هر ما بندازیم قیافمون به نگاهی یه بریم خب    

 شدم بیدار که االن تا موهام خب!قلم لفظ چه!ببرید فیض من ملموس توصیفات
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 رنگ از تر تیره یکم و کمانی ابروهام و روشنه ای قهوه و نیس خراب وضعش

 صورتم به خالصه گنده نه کوچیک نه هم بینی و نازکه و کوچیک لبم.موهامه

 رو گندمیه و سرخ باشه سفید و سرخ اینکه جای به عجیبه جورایی یه هم پوستم!میاد

 و دارم دوسش خیلی خودم که چیزی و دارم خوبی خیلی ی قیافه کل در!سفیده به

 چشام و پره و بلند و فر هام موژه و اس کشیده و درشت که چشامه میکنه توجه جلب

 !نیستم هم نقص بی اما خوبه قیافم!میزنه مشکی به که ست تیره خییلی ای قهوه

 بم البته! رسید یار وصال و تهران به رفتن روز که میگذشت عادی روال به روزا    

 ما به عشقی تیریپای این!هه هه! هستن رفقام همون یار وصال نزنیدها تهمت

 اه...و محترم خانواده از بای بای از بعد! خبببب! واال!خخخ!پاکم پاک من!نمیچسبه

 .شدیم هواپیما سوار و آال و نازی استقبال به رفتم بیخی

 یعنی موردعالقم ی خواننده های آهنگ و گذاشتم گوشم تو رو MP3 Player منم    

enrique کالس خیلی بگید حرفم این با شاید!میکردم تکرار لب زیر و کردم پلی رو 

 و انگلیسی فقططط و نمیده بم رو باید که حسی اون ایرانی آهنگ حقیقتا اما میزارم

 .نمیدم گوش همینجوری و میدونم معنیاشونم البته! میدم گوش اسپانیایی

 

    Red One , Ciara , Enrique 

    Enrique: 

    go ahead 

    just leave 

    can’t hold you , you’re free 
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    You take all these things 

    if they mean so much to you 

    I gave you your dreams 

    ’cause you meant the world 

    so did i deserve to be left and hurt? 

    You think I don’t know you’re out of control 

    And then I’m finding all of this from my boys 

    Girl you said I’m cold , you say it ain’t so , 

    you already know I’m not attached to materials 

    Chorus: 

    i give it all up , but i’m taking back mylove , 

    i’m taking back mylove , 

    i’m taking back mylove , 

    i’ve given you too much , 

    but i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , mylove , my love , mylove , my love 

    Ciara: 

    What did I do to give us the cue 
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    I’m just confused as I stand here and look at you 

    From head to feet , all it’s from me 

    Go head , keep your keys , that’s not what I need from you 

    You think that you know ( Enrique:I do ) , you’ve made yourself 

cold ( Enrique yeah ) , 

    How could you believe them over me , I’m your girl 

    You’re out of control ( Enrique:so what? ) , how could you let go ( 

Enrique yeah ) 

    Don’t you know I’m not attached to materials 

    Chorus: 

    i give it allup , but i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , 

    i’ve given you too much , 

    but i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , my love , my love , my love , my love 

    Enrique: 

    So allthis love I give you , take it away 
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    Ciara: 

 

    You think material’s the reason I came 

    Enrique: 

    If I had nothing what you want me to say 

    Ciara: 

    you take your money take it all away 

    Chorus: 

    i give it all up , but i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , 

    i’ve given you too much , 

    but i’m taking back my love , 

    i’m taking back my love , my love , my love , my love , my love 

    (Takin Back My Love از enrique & CIRA ) 

 که اینا! زکی....!دیدم کردم دستم ـل*بغـ به نگاه یه کردن گوش آهنگ از بعد    

 چه ببینیم کنم نگاشون بزار بیخی گفتم که کنم اذیتشون گرفت کرمم... خوابن

 موهاش و داره ای قلوه و صورتی لبای که جذابه و سبزه تقریبا دختره یه آال! شکلین
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 یک در چون نمیدونم دقیق هم رو چشاش و روشنه خیلی نه تیره خیلی نه ای قهوه

 .روشنه خیلی ای قهوه کنی نگاه بیشتر وقتی اما!سبزه انگار نگاه

 و روشنه قهوه موهاش و داره پری هیکل الغر نه چاقه نه و سفیدیه دختر نازی خب    

 .ایه قلوه لباشم و عسلیه چشاش

 لوزالمعده تو لوسترم به اعتماد!!)) خوشتیپن و جذاب خودم مثل دوستام وخالصه    

 !!(( تون

 کجا شیوا:گفتم و آال به کردم رو.شدن بیدار باالخره که میکردم نگاشون داشتم    

 منتظرمون؟

 کیه؟؟ شیوا: گفت بود خواب گیج که اونم    

 !(بوده خر عین کنید فک مدیونید!)میکردم نگاش چی عین داشتم منم    

 تهران برن بود قرار ددیش با.. باو ها:گفت دار کش و آلود خواب لحن با نازی که    

 !دیه میبینیمش

 اصن!) بزار احترام مادری انگلیسی زبان به!کن صحبت درست!هوی:  گفتم بش    

 (داشت؟ ربطی چه ؟!گفتم چی

 .میکرد نگاه ما کل کل به گیجی با هم آال    

 !کیه شیوا میگه بعد ها دوسته شیوا با من از زودتر خوبه حاال    

 نازی!گفتم چی نفهمیدم اصن که مادری انگلیسی زبان ی درباره حرفم اون بعداز    

 !(راحتیم عادتمونه ما! ادبما بی نگید)شد خفه دیگه
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 من باشید فهمیده حاال تا کنم فک چون بار اولین واسه اونم نزدیم زر دیگه هیچی    

 !خ!ریزهه یه البته...میزنم حرف زیاد

 .رسیدیم باالخره اوفیش    

 کنم فک که بکشم عمیق نفس یه رسیدن وطنشون به تازه که فیلما مثل اومدم    

 ضایعی و فجیع شکل به تامون سه دفعه یه که بودن حس همین تو هم آال و نازی

 .شنیدیم رو نفر 5 ی خنده صدای که افتادیم سرفه به همزمان

 پیش من برعکس اما! میدم رو جوابشون و پرروام من میکنید فک حتما شما حاال    

 صمیمی دیگران با زود خیلی خب اما! نمیدم جواب و آرومم و مظلوم غریبه آدمای

 سفارش نازی و آال به شوخی به اصفهان بره میخواست شیوا وقتی که حدی به میشم

 !یهو نشه نفری 12 گروهمون که باشه من به حواسشون که بود کرده

 بود ممکن و میشه عصبی زود نازی چون نشه درست شر که ردشم سریع خواستم    

 .بود ما پیش شیطنتاش ولی بود تر خانم تر آروم بقیه از اصوال هم آال و بده جواب

 یکیشون به داره نازی که نفهمیدم میکردم فکر داشتم بس از!غافل دل ای.... اما    

 .شدم آنالیزشون مشغول دور از منم میکنه بحث

 بلند قدش نه اما....بلند قد نسبتا پسر یه میکرد بحث نازی با که اونی خب    

 کمی خیلی ریش ته و سفید نسبتا پوست و باال به رو و تیره ای قهوه موهاش!بود

 .بودم ندیده نزدیک از آبی چشم حاال تا من. بود آبی چشاش و داشت

 ماها هم اونا تای 4 دیدم که کنم آنالیز رو تیپش برم اومدم!بود لنز شایدم نمیدونم    

 !!!بود افتاده راه هیزبازی چه گرفت خندم.میکنن آنالیز رو
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 پالک یه و بود پوشیده سفید بلوز با تیره آبی جین شلوار یه پسره همون خب    

 خوشم ایرانی پسره یه تیپ از بار اولین واسه اوالال!! بود اش ـینه*سـ وسطای تا قشنگ

 و مردونه کامال! میاد خوشم من که بود جوری تیپش اما ایرانیه بود معلوم قیافش!!اومد

!! چه من به..میکنم تعریف این از دارم من چرا اصن! نر فقط نه واقعا بود مرد!جذاب

 یه حتی من آنالیزکردنای تمام.رفت آال من قبل اما! خبره چه ببینم برم هیزبازی بسه

 با نازی چرا نمیدونم فقط!میکرد دعوا داشت تازه نازی چون نکشید طول هم دقیقه

! باشه سردستشون میومد نظر به ولی!خندیدن همشون چون میکنه بحث پسره اون

 .بشنوم رو نازی حرفای تا تر نزدیک رفتم

 !پررو میخندی؟بچه ما به که ای بامزه خیلی کردی فک: نازی    

 !مطمئنم!نمیکنم فک نچ:باحاله تیپ پسر همون    

 کنی مزم هم تو میخوای:گفت پسره چون بده ناموسی فحش نازی بود نزدیک دیگه    

 سوپر انگار شدم صحنه وارد میگم چنان!)شدم صحنه وارد من که شی؟ مطمئن

 !(چیزیم ((girl))گرلی

 نگاه یه حتی بدون و گذاشتم دهنش رو دستمو یکی اون و گرفتم و نازی دست رفتم    

 زده بهت ی قیافه آخر ی لحظه فقط! دیوار یه پشت کشیدمش ریلکس خیلی پسرا به

 حرفاست واین بودن خانم از نکنید فک! )نکردم نگاه هم پسرا به و دیدم رو آال ی

 خوشم ایرانی پسرای از من اما ها منه نظر دوما میشن پررو چون اوال ولی! نه!...ها

 وقتی! نازی سر بریم بیخی خب!!(( عشقه رو ام انریکه ی قیافه و تیپ همون!! نمیاد

 ..کنه جیغ جیغ میخواست برداشتم نازی دهن رو از دستمو

 و شد ساکت اجبار به اونم. ها فرودگاهه اینجا! بابا هیسسس: گفتم بش سریع که    

 .داده دست از کنترلشو بود فهمیده خودشم میداد فحش( پسرا)اینا به لب زیر
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 پسرا و میاد کش داره فکش و بازه دهنش همینجور آال دیدم آال پیش رفتیم وقتی    

 شیوا بابای منتظر نزدیمو دربارشون حرفی دیگه و بست رو آال فک نازی.نیستن هم

 .اومد که بودیم

 !(نمیکنم صدا خاله یا عمو رو کسی عادتمه هنوزم!)پویان آقای سالم:من    

 .عمو سالم:آال و نازی    

 .داد و سالممون جواب هم شیوا بابای    

 پس؟ کجاست شیوا:گفت آال    

 بعد و بخورید چیزی خواستید شاید و خستتونه گفتم.شاپه کافی تو:شیوا بابای    

 . خونه ببرتون شیوا

 باباش هم بعد.دادیم پولشو از کمی همه ما و بود کرده پیدا شیوا بابای رو خونه آخه    

 سوی به پیش.رسیدیم باالخره.نبودیم بلد رو تهران ما چون شاپ کافی رسوندمون

 !جون شری

 *** 

 نگاه من به تعجب با و بود شده بلند اونم!!!! باشه شیوا اون نمیشه باورم وای    

 آال و نازی حتی میکردن نگاه ما به شاپ کافی افراد نصف که بودیم ضایع جوری.میکرد

 دویدیم همزمان شیوا و من دفعه یه! ندیدیم عکس هم از نمیدونستن هم اونا چون! 

 ریزه کال!)کرد ـل*بغـ رو بغلی منه, بلندش قد اون با شیوا معمول طبق که هم طرف

 جدا ازش سریع! شد تر باز دهنشون هم مردم و!(  شیوا برعکس بودم بغلی و میزه

 !(منظورمه دوجنسه همون!)میکنن سری بر خاک فکرای برام االن شدم

 !(چیزی نه کردیم سالم نه معمول طبق)قشنگ؟ چش چطوری: شیوا    
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 ؟!چنده قدت من جان!!!کردی دراز قد بازم که چطوری؟تو تو خوبم خوب:من    

 !!175:کرد نازک چشم پشت شوخی به اونم    

 !!169 من یاخدا: من    

 !عمو ـل*بغـ بیا ـگر*جیـ آخی: شیوا    

 !نداری که میخواد لیاقت من ـل*بغـ باو برو:من    

 خراسانی ممد اوس خونه تا سیرت ترشی بو که فردا پس!بالیاقت!توام بمیر گم:شیوا    

 !هرگز تو با میگم منم!!ـل*بغـ جون شری میگی میای رفت

 !بکش عمیق نفس! قبول باو باشه: گفتم که میزد زر تند تند داشت طور همین    

 هم همه!میخندیدم بلندبلند هم ما گرفت خندش زدنش حرف تندتند از خودشم    

 !!یوختی برامون مابرو آبرو ما خو ولی ایم فضایی آدم انگار میکردن نگامون

 موهاشو پایین اگه و بود کمرش تا بلندیش که مشکی مو دختری شیوا خب    

 با متناسب دماغ و مشکی و ریز تقریبا چشمای و! میپرید فنر مثل میکشیدی

 خیلی کال!سبزه نه بود سفید نه.بود برنز تقریبا پوستش و ای قلوه لبای و صورتش

 ..میکردم فکر و میکردم نگاش داشتم.بود بانمک

 !میشم تموم غیرتیه آقامون! خوردیم چیه ها:گفت که    

 مخففش بعدشم و شروین گفتم بت کی از یادته شیوا گفتم ناگهانی خیلی من که    

 ؟!شری کردم
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 ام اس)) اسم به خوندیم رمان یه بابا آره: خنده با شیوا( خنده از!)پوکید جمع کال که    

 شری شدم موقع اون از.داشتم دوسش خیلی من و بود شروین پسره اسم که(( اس

 .جون

 کال و بود ای خوابه دو ی خونه. خونه رفتیم نسکافه خوردن از بعد.خندیدیم بازم که    

 قرار و برد خوابم مبل اولین رو و بود خستم واقعا!ندارم توصیف حوصله ولی بود شیک

 .خونه برای خرید بریم شیوا و من فردا شد

*** 

 :میترا    

 مورد رشته یعنی شدم قبول پزشکی دانشگاه تازه.مهرآرا میترا.میتراست اسمم    

 !میدانی دو یعنی میدم ادامه هم رو موردعالقم ورزش, درس کنار در البته و عالقم

 وقتی و! پسرا با برعکس دقیقا نیستم مغرور و دارم خوبی خیلی ی ـطه رابـ دخترا با    

 قدم میدانی دو لطف به خب و! افتاده فیل دماغ از آدم همون میشم بیرون میرم هم

 .بلنده

 و شلوغ دختر مینا.داشتیم شادی روزای,شده تنگ قدیمیم دوست برای خیلی دلم    

 کارتم سیم شدم مجبور که این از بعد ولی میگذشت خوش خالصه و بود طبعی شوخ

 اینام از تر مغرور!!خب اما!ندارم خبر ازش دیگه کنم عوض زیاد های مزاحم دلیل به رو

 و دارم سفیدی و سرخ پوست,دارم خوبی ی قیافه خداروشکر و!!بدم بروز چیزی که

 ای قهوه چشام و قرمز لبام و رنگ همون به ابرو و بور به رو روشن خیلی ای قهوه موهام

 باشگاه مسیر تو معمول طبق. سالمه 19! خوشگلم میگن جورایی یه.بلندن هام مژه و

 با قرمز جنسیس ماشین یه شد چی نمیدونم که غرق خودم افکار تو و بودم میدانی دو

 و کرد برخورد پام با بود زیاد سرعتش چون که طوری کرد ترمز جلوم گوشخراشی صدای



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

 با حاال داشتم میدانی دو نهایی ی مسابقه روز اون که منم.کرد پام وارد رو بدی درد

 بکنم؟ میتونستم چکار پا این

 خیلی بود فرمون پشت که اون..ولی شدن پیاده ماشین های سرنشین لحظه همون    

 !!بود آشنا

 :شیوا    

 !!میشیا بدبخت کنیم می تصادف االن نیار در بازی بچه! مینا    

 بزار نیس کسی خیابون هم االن و سرعتم عاشق میدونی که تو بابا کن ول: مینا    

 ........ب فروشگاه به زودتر

 که دختر یه به خوردیم دیدم و کرد ترمز دفعه یه که بزنه حرفشو ی ادامه اومد مینا    

 !!شدیم بدبخت که افتاد دوهزاریم تازه و کرده وحشتناکی اخم اونم

 خیلی مینا اما شدیم پیاده هردو.نکرد که نکرد گوش نروها تند گفتم بش اینقد    

 کرده عرق هم دستاش احتماال و بود پریده صورتش رنگ چون داشت استرس

 من!!! شدن جمع مردم و نمیگه هیچی مینا دیدم!( میشد اینجوری استرس موقع!)بود

 !شد؟ چی حاال بود خلوت که جا این موندم

 .بیمارستان برسونیمتون بیاین خانم:گفتم دختره به رو    

 این از نخیر!کنید؟ فرار بعدش که بیمارستان برسونینم!عه:گفت عصبانیت با که    

 !پلیس میزنین زنگ و میمونین همینجا!بدید هم دیه باید تازه!نیس خبرا

 لطف بتون داریم:گفتم و کرد عود پرروبازیم رگ درمیاره بازی قلدر دیدم منم    

 دارین؟ هم دعوا میکنیم
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 هستین؟ کارم طلب تازه زدین من به: دختره    

 !پلیس بزنین زنگ.. باشه.. باشه:گفت مینا که بدم جواب اومدم    

 :میترا    

 !پررو ی دختره! عه عه عه    

 به موقع اون تا که منم.ذهنما تو البته میکنیم لطف بتون داریم تازه:گفتم ادا با    

 زنگ پلیس به میدونم! نشستم زیادم درد از دیگه بودم ننشسته کاذب غرور خاطر

 دادم دستش از که امروز ی مسابقه خاطره به منم اما بود زیاد گرفتن دیه و زدن

 !دیگه میکردم خالیش یکی رو باید!..بود خورد اعصابم

 :مینا    

 که گفتن مردم گندم شانس از اومد که پلیس کردم؟ کار چه شد؟ چی نمیدونم اصال    

 که من اه: شیوا! شد اضافه بدبختیام به و پرت حواسم هم و بوده زیاد سرعتم هم

 ازمون که دختره این خاطر به دیگه هیچی! میشم مرگ جوون آخر تو دست از میدونم

 !!بشه معلوم دختره دیه که دادن دادگاه وقت کرد شکایت

 :میترا    

 میرفتم که دومیدانی کالس خاطر به و بود دیده ضرب فقط و نبود خاصی چیز پام    

 فکر خودم با خونه رسیدم وقتی.شه خوب تا نرم راه روش زیاد شد قرار و بود قوی پام

 سرم فعال.میگیرم پس شکایتمو دادگاست وقت که دیگه هفته یه کردم روی زیاده کردم

 پس شکایتو بعد میکشونمشون اونجا تا!شن ادب کم یه باید تازشم ام!نمیتونم شلوغه

 !میگیرم

 *** 
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 :مینا    

 استرس موقع اون تا! گرفته پس شکایتشو دختره اون فهمیدیم و دادگاه روز امروز    

 رو اسمامون بریم میخواستیم وقتی اما نمیکردم توجه چیزی به و داشتم

 !مهرآرا میترا: گفتن.خوندن

 اونم پارسا مینا: گفتن من به وقتی!قدیمیمه دوست فامیل و اسم... که این...که این    

 !!بغلش پریدم و آشناس واقعا دیدم و روبروش رفتم کرد تعجب

 :میترا    

 ها بچه مثل دفعه یه که! داشتم؟ دعوا دوستم با حاال تا من یعنی!! نمیشه باورم    

 موقعی تا ماشین تو برد و من چطوری و کی نفهمیدم و بودم شک تو من اما! بغلم پرید

 میتی؟...میترا؟:گفت که

 ؟!مینی؟: گفتم شک با و اومدم بیرون بهت از منم    

 .خندیدیم گفتیم کلی خونشون به رسیدن تا و    

 قبول دانشگاه اینجا همشون و میکنه زندگی نازی و آال و شیوا با که گفت بم    

 برگشتم و گرفتم شمارشو و زدیم حرف هامون گذشته از خونشون رفتم وقتی.شدن

 .خونه

 از بعد! شد برآورده آرزوم زود چه.شه پیدا دوستم بودم خواسته خدا از زودتر کاش    

 .خوابیدم و شد گرم چشام کم کم کردن فک

 :نازنین    
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 خب اما بودمش ندیده بود وقت خیلی! دیدم رو میترا وقتی کردم تعجب خیلی    

 و اتاقامون تو رفتیم بعدم و زدیم الکی حرفای ها بچه با یکم.. شدم حال خوش

 .خوابیدم

 اتاق ی پنجره که دیدم و نشستم سرجام داغون اعصابی با! چیه؟ نور دیگه این!  اه    

 چه در حاال! دیدم رو شیوا آالو که پذیرایی تو پریدم! بعدازظهره 2 ساعت! اوه اوه!! بازه

 من واسه کردن درست غذا مشغول آدم بچه مثل باید موقع این معموال! وضعیتی

 تو گشتن حال در ریلکس خیلی دیدم!( بگین نیس الزم!پرروام میدونم هههه!)باشن

 !ندیدن منو اصال و موبایلشونن

 ! شیوا:زدم داد دفعه یه    

 ...کرد نگام ذره یه!کرد هنگ بدبخت    

 !مشغولم بینی نمی ؟!مرگته چه:شیوا    

 !کو؟ غذا پ:من    

 !چرا من هستی تو تا!چه من به کنم؟دوما درست برات داشتی انتظار نکنه:  شیوا    

 برو اول باشی شکمت فکر به اینکه جای به: گفت بود ساکت موقع اون تا که آال    

 !شدی شاپانزه شبیه بشور صورتتو

 ببینم کن صبر:گفتم طلبکار و زدم کمرم به دستامو و نکردم توجه حرفش به اصن    

 کو؟ مینا اصن

 !!خوابه:گفت بود گوشیش تو که همونجور شیوا    

 !کن نگا ساعتو ؟!ها:گفتم    
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 !میشه بیدار شب 9 یا 8 ساعت حتما معمول طبق و بیداره صبح تا مینی:شیوا    

 به میرم االن!! بخوابه شب لنگ تا که نیس ننش ی خونه که جا این! بابا برو: گفتم    

 اس؟ پایه کی.خوابش به میزنم گند قشنگی خیلی صورت

 !شدم مواجه آال و شیوا خبیث و شیطون نگاه با که انداختم بشون نگاه یه    

 .انداخت باال ابروشو یه میشه؟و بیدار چجوری میدونی: شیوا    

 !چطوری؟ یخ آب با:گفتم    

 داشتیم آلی و من.کنیم بیدارش چجوری بگم بیاین!روش این شد قدیمی!نچ:شیوا    

 اما بود ای ساده ی نقشه یه!خنده از بودم پوکیده که من و میکردیم گوش نقشش به

 .شدیم مینا و شیوا اتاق وارد خبیث افکار با! میده جواب بد مینا رو

 :مینا    

 خوابیده صبح 8 ساعت باو کن ولم!نکردم توجه اما میده تکونم داره یکی کردم حس    

 این ها بچه!اوه اوه:شنیدم رو شری صدای که بدم ادامه خوابم به بیخیال خواستم!بودم

 فرق این نهههه:شری!هست کلیپ صدتا میگی؟ کدومو:دیدین؟آال رو جدیده کلیپ

 از شد تیز گوشام 18+ ی کلمه شنیدن با. کنم تعریف بیاین!ست 18+ بد کلیپش داره؟

 پیش زمین رو پریدم تیمارستانی های دیوونه مثل من که بگه اومد شیوا.منحرفم بس

 !میگفتی خب!خب:وگفتم نازی و آال و شیوا

 میخندیدن!( بدی نسبت اینا به که خر بیچاره!)خر مثل داشتن!انگار نه انگار ولی    

 !میکردم نگاشون واج و هاج من ولی

 !شد شاد روحمون!مینی باحالی خیلی:گفت نازی دفعه یه که    
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 !بزنن گاز زمینو بود مونده فقط!شدن ولو خنده از بیشتر حرف این با که    

 میخندین؟ خر عین چی به!دیگه بزنه زر یکیتون!اه:گفتم    

 ما!بود تو 18+ روح کردن بیدار,کردنت بیدار راه تنها:گفت شری و شدن خفه باالخره    

 !مخت تو خاک! باحالی خعلی خدایی کردیم حال هم

 با کرد گیر چی به پام نمیدونم که دنبالشون بدوم گذاشتن سرکارم که این از اومدم    

 !شده بیدار خبیثش روح کردم احساس هم شری! تخت رو شدم پرت کمر

 آماده خودت االن و شده تنگ بغلم برا دلت میدونم که من!خودمی عشق:گفت    

 .کن آماده خودتو تنهاییم که شب!!عزیزم نه االن اما!تخت رو افتادی

 درازه بس از هم این. بدو اون بدو من حاال. دنبالش پریدم و.خورد هم به حالم اه اه    

 بگیرم نفس که شدم خم زانوهام رو لحظه یه!میدوید تر راحت

 !عشقم امشبم منتظر:گفت گوشم کنار شد خم سرم پشت از یکی ایستادم تا اما    

 !تو نه نیاری سرش مال بال بترسه ازت باید اون!شوهرت بدبخت: من    

 !بودن ولو مبل رو نازی و آال و شری    

 ..گرفت خندم خودمم. واال گفتم جدی    

 تصمیم بود عصر 7 ساعت! رگ تو زدیم مرغ تخم و نکرد درست غذا هیچکس    

 !!!تهران اومدیم دانشگاه شروع از قبل هفته یه دیگه.بیرون بریم گرفتیم

*** 

 :آال    
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 تهران خب.بزنگه هم میتی به که رفت مینا قبلش ولی بیرون بریم گرفتیم تصمیم    

 خب خب بشم آماده رفتم منم.میگذشت خوش بیشتر هم نفره پنج و نبودیم بلد رو

 تفنگی لوله شلوار.پوشیدم مشکی زیر با مشکی جلوباز مانتوی یه! ؟!!بپوشم چی حاال

 روسری یه پس ندارم شال ی حوصله چون! روسری حاال خب.انتخابیدم هم رو یخی

 کیف.بستم سرم پشت رو روسری پرهای و برداشتم شلوغ طرحای با مشکی-یخی

 .زدم دید آینه تو خودم رفتم.بود ناناز و مالیم هم آرایشم و برداشتم هم رو یخی

 برگشت وقتی و اتاق تو رفت نازی که بپوشم رو یخیم های کفش که بیرون رفتم    

 با بود پوشیده یخی جین شلوار!احیانا؟ عروسی بره نمیخواست این! موند باز دهنم

 جدید کفش و سفید های رگه با ای سرمه شال و رون وسط تا ای سرمه جذب مانتو

 !!!آرایشش!هیچی این حاال!بود برداشته ستش کیف با ایشو سورمه سانتی پنج پاشنه

 :نازی    

 جلو رفتم و پوشیدم شلوارمو و تخت رو گذاشتم و کردم انتخاب که لباسایی خب    

 خب,زدم دهنده حجم و قرمز رژ یه. آرایش یعنی!موردعالقم قسمت به رسیدم...آینه

 سرمه ریمل و صورتی مالیم رژگونه,دار دنباله چشم خط هم چشمم باالی!شد خوب

 !شد تموم باالخره!زدم هم ای

 :آال    

!! دارم دوست پاچمو که منم میگیره پاچمو بگم چیزی واال!شدم نازی خیال بی    

 خاکی رنگش و بود پوشیده ـن باسـ روی تا کوتاه تونیک یه اومد شیوا بعدش

 و شال.میومد بش نبود ضایع اما بود گشاد ذره یه!!جیب شیش بودوشلوارشم

 !اومد سوت کهصدای میکردم فک داشتم.بود سوخته ای قهوه شلوارشم
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 رو نازی برعکس و پایین به باال از و میچرخه نازی دور هی هیزا پسر مثل شیوا دیدم    

 !بود ای سوژه وضعیت!کارا این خوراک که اینم!میزنه سوت جلفا مثل.  میکنه نگاه

 تیپ کامال و کیف بدون( مینا و شیوا)دوتا این معمول طبق اومد مینا بعدشم    

 !نازی و من عکس بر اسپرت

 زده باال آستیناشم و بود پوشیده بود تنگ که رونش تا چرک صورتی مانتو یه مینا    

 مثل موهاشم و بود نازک و سفید شالشم(بود عادتش)آرنجش زیر ذره یه تا بود

 هندزفریش و بود مشکی دمپا و کشی شلوارشم و بود بـرده باال کامال جلوشو همیشه

 و درآورد گوشش از و هندزفری رفت و نشنید و هیچی اصن مینا دید شیوا!گوشش هم

 .پوکیدیم خنده از ما که زد سوت نازی برا دوباره

 :مینا    

 چون میکشم چشمم زیر که چشم خط در میشه خالصه که کردم مالیم آرایش    

 کوچیک لبم چون)زدم هم قرمز رژ.میشه مشخص ایش قهوه ست تیره ای قهوه چشام

 من فقط ایه قلوه لباشون!تا سه اون روحه تو ای(بشه دیده بزنم قرمز باید نازک و

 !نازکه بدبخت

 کشیده گوشم از هندزفری که بودم( انریکه)انری جدید آهنگ حس تو بیرونو رفتم    

 !میزنه سوت نازی برا و میزنه چشمک من به هی اسکل شری این دیدم و شد

 و من.دیگه پولداره بچه!رسید؟ خودش به اینقد کی!بشر این بیکاره چقد!نازی اوهوو    

 الکی!)درد بی پولدار اوف....میتی و نازی اما بود باال به رو متوسط وضعمون شری و آال

 !(میکشم زجر و فقیرم خیلی مثال

 (.ماشینم)جیگرم سوی به پیش! هلو هممون خالصه    
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 پ بخره ماشین بابات نبود قرار مگه پس!نازی:گفتم و شدم قرمزم جنسیس سوار    

 کو؟؟

 برا خیییلی من!عزیزم:گفت شتری ـوه*عشـ با ای حرفه البته و مسخره به هم نازی    

 !بخره تک چیز یه برا قراره و حساسم خریدن ماشین

)  میشن حالی به حالی اش ـوه*عشـ با که خیلیا برعکس!اومد ـوه*عشـ خیلی اه اه    

 فرق دلیلی هر به حاال ـوه*عشـ از اصوال من!( میاد ـوه*عشـ خوب انصافا!دخترا حتی

 ولو هم ـل*بغـ تو!نخندن داشتن سعی مثال آال و شری. شد بد حالم!متنفرم نمیکنه

 !بودن

 چیشد؟میاد؟ میترا نگفتی پس مینی:شیوا    

 به میرفتیم گوری کدوم!نیستیم بلد جارو هیچ که ما نمیومد میترا اگه روانی خو:من    

 !دیگه میتی دنبال بریم باید!؟!نظرت

 ویالی یه به باالخره! دادن سرکاری آدرس خیلیاشون البته که جو و پرس از بعد    

 .رسیدیم معرکه

 و میترا آخه!گذاشتن سرکارمون بازم کنید باور ها بچه:گفت خردی اعصاب با شیوا    

 !ویالیی؟ همچین

 .بزنگم بش بزار:من    

 !به به باحالیه جای عجب ولی اوه اوه:آال    

 !شد حسودیم اوف:نازی    
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 نوع این بودی تر مثبت بچه هممون از مثال,رفتیا دست از هم تو آال:تعجب با شیوا    

 !بعیده تو از زدن حرف

 !اونور کرد روشو و!میبینید خانم و آروم منو همش که هم شما!بابا برو:آال    

 !کشی منت بدو شیوا اوه اوه:نازی    

 .گذاشته اثر روت( نازی همون!خر نره جدید مدل)خر ماده این میدونم که من:شیوا    

 !توو هستی چی میدونم که من!موذی یه هم تو آال!بحرف درست هوووی:نازی    

 میتی به بزارید میشید تر پررو برید رو از تا نمیگم هیچی هی اهه:بلند صدای با من    

 .دیگه بزنگم

 !شدیم خفه رسما    

 :میترا    

 .سالم الو:من زنگید موبایلم که کردم مالیم آرایش و زدم اسپرت تیپ یه    

 اومدیم؟ درست.رسیدیم..... پالک با ویالیی ی خونه یه به ما میتی:مینا    

 .اومدم. آره آره:من    

 !تفریح سوی به پیش و دادم پاساژ تا چند آدرس شدم ماشین سوار رفتم    

 تفریحی جنبه اومدنمون بیرون کال.میکردیم نگاه بیشتر و میگشتیم پاساژا تو    

 !گفت مینا گوش در چیزی یه آال شدم متوجه که میکردم نگاه اطراف داشتم.داشت

  *** 

 :آال    
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 !اونجارو.مینا!مینا    

!!! گرفت نگاشو تفاوت بی اما کرد نگاه گفتم که اونجایی به ناگهانی خیلی مینا    

 !کرد نگا قسمت اون به گرد چشمای با ناگهانی و سریع خیلی اما.......

 شیوا گوش تو آروم خیلی..... فرودگاه ی درباره یادته شری:گفت آروم شیوا به مینا    

 .گفت چی نفهمیدم دیگه که زد حرف

 .کرد تعجب مینا از بدتر اونم.....گفت نازی به که شیوا    

 !!چه؟ ما به بیرون اومدن بدبختا خب! داره؟ تعجب آخه    

 سمت به و کردن حس رو نفر پنج نگاه سنگینی کنم فک.... بزنه حرف اومد میتی تا    

 .برگشتن ما

 :مینا    

 از! غریبا عجیبا.....میکنن؟؟ چه اینجا رفقاش و فرودگاه تو پسرباحاله همون!اوه اوه    

 پسرباحاله اون از...چرا نمیدونم که کردن نگامون و برگشتن هم اونا گندمون شانس

 !!!بیخی اما!.......................بود جوری یه!....داد دست بم بدی حس

 :میترا    

 !کین؟ اصن...میکنن؟ غلطی چه اینجا پسرا این...خبره؟ چه اینجا    

 از!که واقعا سرش تو خاک!...داره my friend و رفت دست از هم مینا نکنه    

 !نداشتم انتظار نازی و آال..شیوا..مینا

 با هم پسرا از یکی.رفتم فرو خودم مغرور و سرد قالب تو.... اومدن که پسرا اون    

 !شد عرض سالم:گفت نازی به رو و رسید باز نیش
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 چی؟؟ که:گفت دادن دست برا کرده دراز دستشو پسره دید نازی    

 !هااا؟:گفت گیج پسره    

 بده دست نمیخواد فهمید پسره.کرد اشاره پسره دست به طلبکار و چشم با نازی    

 !وحشی؟؟ اینقد هم دختر!خشن چه!اوه اوه:گفت ریلکس خیلی

 .....کرد فوت نفسشو عصبانیت با نازی    

 ..میکنه نگا ماجرا به خونسرد خیلی و نمیخوره حرص اصال شیوا میاد خوشم اما    

 !نداشت خاصی حس!بود خالی نگاهش هم مینا    

 امرتون؟ خب:کرد شروع آال    

 !!باشم کرده ادبی عرض خواستم فقط نیس خاصی چیز: بیخیال لحن با پسره    

 !بکنید ادب عرض بشون میتونید که آدم اینهمه:آال    

 که آشناتونیم یا داریم نسبتی شما با ما بعدشم...داد نشونش رو پاساژ جمعیت و    

 !نمیدونیم؟ خودمون

 !کرد سیاهش به مایل ای قهوه محترمانه خیلی آال    

 نگاه با و!شدن اضاف جمعتون به هم دیگه دونفر که میبینیم:گفت بیخیال پسره    

 .کرد نگام!(چندشه کال پسرا نگا من نظر از)چندشش

 زر اما میکردن نگامون شیطنت با فقط اسکلش دوستای که بود عجیب برام فقط    

 !نمیزدن

 نمیدن؟؟ جواب خانما:گفت و اومد حرف به بود بور تقریبا که دیگشون یکی    
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 بی موجودات چنین جواب نمیبینیم الزم:من!زدم بشون رو ضربه آخرین من که    

 !رفتیم و بدیم رو ارزشی

 پاشون سرتا به هم آمیز تحقیر نگاه یه و گفتم مغرور و سرد خیلی کردم حال خودم    

 .انداختم

 به حرفی بدون هم مینا بود غرق خودش افکار تو هرکس و رفتیم می راه داشتیم    

 .روند شاپ کافی یه سمت

 !!!بودن کی پسرا این بفهمم باید....اما    

 :نازنین    

 بلد رو شاپ کافی این.شاپ کافی به رسیدیم باالخره تا...بود سنگین بدجوری جو    

 AMOR هم اسمش. بودیم دیده رو شیوا که بود شاپی کافی همون چون بودیم

 حاال!کرده استفاده اسپانیایی ی کلمه از چرا نمیدونم حاال!عشق میشد معنیش!!بود

 هم حاال!دارم درگیری خود!خیال بی اینارو!! اسپانیایی اونم...انگلیسی نه...فارسی نه

 !فکراست؟ این وقت

 .چاکلت هات منم..داد سفارش چیزی یه هرکی و نشستیم نفره پنج میز یه رو    

 همه ما خب؟؟:اومد میترا جدی صدای دفعه یه که بودیم خودمون کار مشغول همه    

 !(هماهنگی مرسی)خب؟؟ چی:هم با

 حرفش وسط اومد مینا.... اما پسراتونن دوست پسرا اون کردم فک اول من:میترا    

 با اما......میگفتم داشتم:داد ادامه.شه ساکت که رفت غره چش بش میتی که بپره

 my برسه چه!..نیستین خوب اینا با همچینم شما فهمیدم آال و نازی برخوردای

friend! 
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 تو اومدن که آال و نازی و مینا..اینه موضوع اما!...نمیشناختم رو اینا منم:شیوا    

 .چیوگفت همه شیوا.....و میبینن اینارو فرودگاه

 .بود کرده تعریف برام مینا هم اینارو:شیوا    

 !شد رمانا مثل اوه اوه:میترا    

 و میدزدمون یکی و میشیم عاشقشون هم فردا پس حتما:داد ادامه مسخرگی با    

 تموم خوشی و خوبی به چی همه و میده نجاتمون سفیدمون اسب بر سوار ی شاهزاده

 !!میشه

 !!باز نیشا هممون و شد باز جو بعدم    

 با ابروشو یه و...و نشینی شب و من ویالی بیاین امشب چیه نظرتون ها بچه:میتی    

 !انداخت باال شیطنت

 چی؟ و نشینی شب:گفت بدتر منحرف هم مینا    

 !میگیری؟ 18+ چیو همه چرا اه:گفت و بازوش تو زد شیوا که    

 . میتی پیش بریم کردیم قبول و خندیدیم هممون و بود باحال خیلی لحنش    

 تا نمیزاره حاال!گذاشت خارجی آهنگای معمول طبق و شدیم مینی جنسیس سوار    

 نمیدونم! میشه ویروسی ماشینش خودش قووول به.....بزاریم ایرانی آهنگ هستیم ما

 ؟!میاد خوشش آهنگا این چیه از

 .داشت جو آهنگش ایول! بابااا نه ولی    

    It's a new generation 

    Of party people 
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    Darling get on the floor 

    Darling get on the floor 

    Let me introduce you to my party people 

    In the club... 

    I’m loose 

    And everybody knows I get off the train 

    Baby it’s the truth 

    I’m like inception I play with your brain 

    So I don’t sleep I snooze 

    I don’t play no games so don’t get it confused no 

    Cos you will lose yeah 

    Now pump it up 

    And back it up like a Tonka truck 

    If you go hard you gotta get on the floor 

    If you’re a party freak then step on the floor 

    If your an animal then tear up the floor 

    Break a sweat on the floor 

    Yeah we work on the floor 
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    Don’t stop keep it moving 

    Put your drinks up 

    Pick your body up and drop it on the floor 

    Let the rhythm change your world on the floor 

    You know we’re running shit tonight on the floor 

    Brazil Morocco 

    London to Ibiza 

    Straight to LA, New York 

    Vegas to Africa 

    Dance the night away 

    Live your life ,and stay young on the floor 

    Dance the night away 

    Grab somebody drink a little more 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 

    I know you got it clap your hands on the floor 
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    And keep on rockin’, rock it up on the floor 

    If you’re a criminal kill it on the floor 

    Steal it quick on the floor, on the floor 

    Don’t stop keep it moving 

    Put your drinks up 

    Its getting ill it’s getting sick on the floor 

    We never quit, we never rest on the floor 

    If I ain’t wrong we’ll probably die on the floor 

    Brazil Morocco 

    London to Ibiza 

    Straight to LA, New York 

    Vegas to Africa 

    Dance the night away 

    Live your life, and stay young on the floor 

    Dance the night way 

    Grab somebody drink a little more 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 
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    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 

    That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school 

Chevy 

    All I need is some vodka and some… coke 

    And watch… get donkey konged 

     …if you’re ready for things to get heavy 

    I get on the floor and act a fool if you let me 

    Don’t believe me just vet me 

    My name ain’t Keath but I see why you Sweat me 

    L.A. Miami New York 

    Say no more get on the floor 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 

    Lalalalalalalalalalalalalala 

    Tonight we gon’ be it on the floor 
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    (Jennifer Lopez -On The Floor) 

 ؟!خودته مال اینجا!حلقم تو خونت!بابا ایول:گفتم میتی به.رسیدیم باالخره    

 !بپرس سوالی چهل بعد برسیم بزار:گفت خنده با اونم    

 !چشم:گفتم مثبتا بچه مثل منم    

 خریده برام بابام رو ویال این از بهتر حتی خودم!چیزی عجب!اوف.شدیم ویالش وارد    

 .بود خوشگل خیلی خدایی ویالش خب.......اما بود

 بخوابیم؟؟ من اتاق تو تامون پنج امشب چیه نظرتون!ها بچه:میتی    

 ؟!میشیم جا:آال    

 .  بزرگه اتاقم!بابا ها:میتی    

 بپوشیم؟؟ چی خواب برا نداریم خونه لباس که ما راستی:آال    

 ؟ کنیم چه!! میگه راست اه:من    

 !بود اندازتون لباسام شاید اتاقم تو بیاین:میتی    

 فقط بود خوب لباسم!کمدش به کردیم حمله گوسفند مثل و اتاقش تو رفتیم    

 ولی بود اندازه لباساشون همه.کردم عوضش خونگی شلوار یه با که بود جین شلوارم

 .نمیکنن کاری شیوا و مینا دیدم

 دارید؟ برنمی لباس چرا مینی,شیوا:من    

 !نیستن اندازمون:شیوا    

 .خوابید همینا با میشه.نیست جین و راحته شلوارمون که تو و من شری:مینا    
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 :مینا    

 .نشستیم مبل رو و!میتی دنبال پریدیم هم بعد    

 میکنی؟؟ چه اینجا خودته؟؟اصن مال ویال... نگفتی....خب خب:نازی    

( میدانی دو)رفتنمو باشگاه کردم گم رو مینا وقتی از,کرد اشاره من به...خب:میتی    

 هم اوقات بعضی...تهران میموندم باید میشد استانی مسابقات کم کم و دادم ادامه

 .بدم مسابقه میتونم استان حد در گفت و نداد اجازه دیگه بابام که خارج میرفتم باید

 برام رو اینجا بابام همین برا.تهران میومدم بیشتر و کردم پیدا زیادی دوستای اینجا    

 تهران پزشکی دانشگاه که بعدشم...باشم راحت میام هروقت که....خودم نام به گرفت

 !همین!شد نفعم به دیگه شدم قبول

 ؟!نیومدی دیگه چرا پس!میرفتیم زبان کالس یه که ما راستی:من    

 و بابا بعدشم و بود شده تمام زبانمون ترم کردم عوض شمارمو که موقع اون:میترا    

 طول نمیدونستم منم..بدم کسی به شمارمو نخوام که زبان نرم مدت یه گفتن مامانم

 از...ندیدمت دیگه و بود شده عوض من با ترمت تو زبان رفتم دوباره قتی و میکشه

 شد قرار و... و داره ومسئولیت بدن نمیتونن گفتم اما خواستم شمارتو آموزشگاهمون

 .رفت یادشون کنم فک که بگن تو به

 .آهان:من    

 پذیرایی ازمون کدبانو یک مثل شو بلند شد تموم داستانت که حاال میترا خب:شیوا    

 !کن

 .آشپزخونه رفت و خندید میترا    
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 .ها جاییه عجب ها بچه ولی:آال    

 بابا آره:من    

 :میترا    

 .بردم و ظرف تو گذاشتم میوه و آشپزخونه تو رفتم    

 میخوری؟ نوشیدنی میتی:گفت    

 چی؟ تو...آره:گفتم    

 !!میخونم نماز من نه:مینی    

 من اما:گفت نازی که....بردارم رو ویسکی خواستم می...گفتن همینو هم آال و شیوا    

 !خورم می

 بخوریم؟؟ ما که ندارید مشکلی ها بچه:گفتم تا سه اون به و ریختم نازی و خودم برا    

 ؟!چیه مشکل! بابا نه:مینی    

 !باش راحت:آال و شیوا    

 ...بلندشدن مینا و نازی و شیوا که میخوردیم داشتیم    

 میرید؟ کجا ها بچه:گفتم    

 !بخونیم نماز رفته یادمون و شبه 10 ساعت: شیوا    

 :نازنین    

 ما!...صبح 2 اونم!...خورد زنگ مینا موبایل که میحرفیدیم داشتیم و اومدن ها بچه    

 ...داد جواب گوشیشو ما جلو مینا پس....بودیم راحت هم با



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 چطوری؟ مامان..الو:مینا    

 :..........................مامانش    

 !بیدارم حاالها حاال که میشناسیم....دیگه آره:مینا    

 :...............................مامانش    

 .میتراام ویالی...........نه:مینا    

 :.....................مامانش    

 میترا مامان...بگم رفت یادم اوه اوه:گفت و پیشونیش به زد دست با دفعه یه مینا    

 بود؟ امب زبان و مدرسه تو که یادته؟همون رو مهرآرا

 :......................مامانش    

 خدافظ...اوک..باشه:مینا    

 .داد جواب هم میترا.میرسونه سالم مامانم:گفت و میتی به کرد رو مینی    

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

 فیلما از یکی مثال..داره خنده خدایی!...دیدیم دار خنده فیلمای کلی!....خدا وای    

 !....بود پوشیده دامن و داشت ریش پسره....بود ضایع خیلی

 میتی اتاق تو رفتیم!بود صبح 6 ساعت..اوه اوه...میزدیم چرت داشتیم هممون دیگه    

 !خوابیدم کجا نفهمیدم و

*** 

 :میترا    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

 اشغال طرف دو از و!بخورم تکون نمیتونم فهمیدم که شدم بیدار زور به خواب از    

 !دیدم رو آال چپم سمت و نازی راستم سمت و کردم نگاه!شدم

 !بودنش گرفته اشتباه نفره سه با اینا اما بود نفره دو تختم خب    

 ...بود گرفته اشتباه عروسکش با منو و بود کمرم دور دستش که نازی    

 !...بود صورتم تو بلندش موهای ی همه که هم آال    

 !!بقیه برسه چه...رفت انحراف فکرم خودم    

 خنده شدت از و.... شیوا و مینا به افتاد نگام که شدم بلند وسطشون از زورکی    

 !خندیدم و کنم کنترل خودمو نتونستم

!!  مینا دور هم دستش و بود مینا پاهای رو شیوا پاهای...بود ضایعی وضع    

 و بود شده ترکیب هم با روشن ای قهوه یکی و مشکی یکی,بود بلند که هم موهاشون

 !بود شده باحال

 خواب خر مثل و نخوردن کوچیکم تکون یه حتی خندم با هیچکدوم خداراشکر    

 !(خر بیچاره!)بودن

 روز یه داشتم دوست میخوندم رمان وقتی همیشه...ذهنم تو اومد شیطانی فکر یه    

 ...کنم امتحان اینکارو

 ...ببینن خودشونم تا تلویزیون رو بزارم و یگیرم فیلم ازشون میخواستم    

 هم به پشت قهرن که شوهرایی و زن مثل که آال و نازی...شدم اتاق وارد آروم خییلی    

 !...بودن خوابیده

 !....وضع همون تو هم شیوا و مینا    
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 کردم شروع ریلکس خیلی و تلویزیون به زدم و فلش تو ریختم و گرفتم توپ فیلم یه    

 !!...صبحونه کردن آماده به

 برعکس میکردم بازی نقش راحت خیلی کال!...بودم ای معرکه بازیگر اصوال که منم    

 !!مینا

 ...شدن آشپزخونه وارد خمیازه با باالخره    

 ...بود تنشون بلوز هم بقیشون و بود افتاده بازوش رو تاپش بند یه که نازی    

 روشن رو تلویزیون,  میکنه که کاری اولین باشه راحت که جاهایی معموال مینا    

 !...کرد کارم همین که( خودش ی گفته به)میکنه

 بازی نقشمو خونسرد و ریلکس منم و تلویزیون به بودن زده زل همه ها بچه    

 !(میشدم بازیگر باید!؟!میخونم پزشکی چرا موندم خودمم!)میکردم

 ...شد تموم فیلم باالخره    

 منو میان حاال و طوفانه قبل آرامش این کردم فک...بودن زده زل جا یه به همشون    

 .... که میزنن

 !...زدی بهم حالمو که نیا نزدیکم اصن شیوا اهه...تو...تو:شیوا به رو مینا    

 !شد دور ازش ای بامزه حالت با و    

 همچین بودی گرفته اشتباه پسر جای منو تو: مشکوک مثال و خبیث حالتی با شیوا    

 عایا؟ بودی چسبیده منو

 ....گمشو: جیغ با مینا    

 ...شیوا جون به افتاد مبلم ی بیچاره و نازنین بالشتک با و    
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 !!!کرد بلندش و کرد ـل*بغـ و مینا و کرد پرت رو بالشتک خونسرد خیلی شیوا    

 !!کوچولو...میمونی نداشتم ی بچه مثل مینا آخی:شیوا    

 ...!!نمیتونست اما بیرون بیاد بغلش از میخواست هی هم مینا    

 !!!شوهرت حال به خوش مینا:گفت پرید دهنش از انگار نازی    

 ...خندید هم مینا حتی... کردیم نگاش بهت با همه    

 :آال    

 !بیاد دزد میترسم...خالیه خونه!دیگه بریم شین بلند ها بچه    

 !بم زد زل خبیث نگاه با و..... خالیو خونه...اوه...اوه: مینا    

 !دیگه بیخی مینا!بابا ای:نازی    

 !!برداشته؟ ترک دیوار که دیدی فیلمی چه: مینا    

 ...کن بس داری دوست هرکی جان, مینا....خدا وایی:گریه حالت با شیوا    

 ...میره سر حوصلم من!برین زوده حاال کجا؟؟ ها بچه:میترا    

 ....که کنیم قبول میخواستیم    

 بابام امروز...بریم باید... اوه...اوه:گفت و پیشونیش تو زد دست با دفعه یه نازی    

 .بریم.میخوام کدومو که بفرسته قراره و ماشین های عکس

 ...رفتیم و نگفت چیزی دیگه میتی    

 *** 

 :مینا    
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 !رسید نازی ماشین باالخره هفته این تو و میگذشت عادی روال به روزا    

 !!مشکی پورشه...بود چیزی عجب المصب    

 میتی...بودیم شده صمیمی هم با خیلی ها موقع اون مثل دوباره هم میتی و من    

 ...بود شده صمیمی ها بچه با هم

 ...دارم استرس همیشه مثل منم...میشه شروع کالسامون فردا!وای    

 ...جدا ما از و بود پزشکی کال که هم میترا...بود هم با کالسامون چندتا ها بچه و من    

 !!باشه باحال دانشگاه میکنم فک!!...چرا نمیدونم...!ام زده هیجان خیلی    

 ...بودم شنیده( داداشم) سینا تعریفای از اینارو البته    

 !بپوشم؟؟ چی حاال خب    

 .بپوشم چی باید دانشگاه برا معلومه!! خرم خیلی!اه    

 رو بدبختی همین دانشگاه برا هم االن و نمیبرد خوابم مدرسه اول روزای کال که منم    

 ...میکشم

 ....همینطور هم نازی آال!...خوابه خرس مثل که شیوا    

 ...نبرد خوابم بازم خوندم رمان ذره یه    

 .میشدیم بلند باید و بود صبح کالسمون چون کردم نگاه ساعتو    

 ...شیم بلند جا از زورکی باید..کرده پف ها قیافه!صبح کالس از میاد بدم!چیش    

 عصر 6 اگه حتی حاال,میخوردم کامل همیشه! خوردم کاامل صبحونمو معمول طبق    

 ...صبحونم عاشق..چرا نمیدونم...میخوردم رو صبحانه,میشدم بیدار هم
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 !گذشت ازش نمیشه...صبحانه ولی نخورم ناهار حاضرم    

 و کوتاه مشکی مانتو و مقنعه شامل که و لباسام رفتم و بلندشدن هم ها بچه    

 ...چشم خط و رژلب...همیشه مثل هم وآرایش پوشیدم رو میشد تنگ شلوارلی

 رو مانتو آستینای و سفید رنگ به پا ساقه رو تا بلند مانتو...رو شیوا اوه اوه    

 !!سوخته ای قهوه کتونی کیفشم...ای سرمه کراواتی مقنعه...آرنج

 !!بشر این بود زده تیپ حسابی خالصه    

 :آال    

 !بریم میگه اما!نمیاد هیچکی!!دانشگاه نریم اولو هفته بیا گفتم مینا به!اه    

 !داره حوصله کی اوف    

 شلوارمم و پوشیدم زانومه باالی تا بلندیش که کرم های تیکه با ای قهوه مانتوی    

 مقنعه...داشت تخت ی پاشنه کفشم...ای قهوه چرم ست کفش و کیف...دمپا کتون

 کار عجب در خودم!...میپوشیدم چی داشتم حوصله!نداشتم حوصله مثال!)مشکی هم

 ...!(دیگه که شما!...خودمم

 !نازی:من    

 !بابا ترسیدم...چیه؟ ها:نازی    

 !میریما دانشگاه! پوشیدی لباس وضعیه چه این بری؟ مهمونی میخوای:من    

 ها امل مثل پس!بابا خیال بی:گفت و انداخت باال هاشو شونه خیالی بی با نازی    

 !نداره امکان!نچ!...بیام؟

 ...باشم گفته االن از...نزاریا مایه من از داد گیر بت حراست:من    
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 ...کردم نگاه چشاش تو تهدید با و    

 !باشه:گفت!باش خیال همین به میگفت که نگاهی با نازی    

 :نازنین    

 !خو برم امال مثل نمیخوام! میده گیر اه    

 !پوشیدم؟ چی مگه    

 زیر وجب یه تا روشن آبی لی طرح مانتوم و مشکی مقنعه و مشکی جذب شلوارم    

 !آبی استار آل کفشم و جین کولمم و بود کج فرق موهامم!!...ـن باسـ

 !؟!خیلیه؟!صورتی هم رژگونه!سیاه مداد هم چشام دور و ریمل و صورتی رژ    

*** 

 :شیوا    

 !کنیم دیر هم امروز همین مونده.اوله روز! بدوید ها بچه    

 ؟!مایی معطل و داری ماشین خودت انگار میزنی داد جوری یه: زد داد اتاق از نازی    

 !بریما خوایم می من ماشین با

 !! بیا گمشو!  داریا ماشین یه حاال! بیاد ماشین الف خواد می حاال! اوهو:من    

 ؟!بیام یا گمشم حاال: گفت و اومد بیرون اتاق از دیگه نازی    

 بحث نشستید! دیگه برید گمشید! اه: گفت بود وعصبی بود نخوابیده چون مینا    

 !کنید می

 !!ایستادیم ننشستیم:نازی    
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 .دیگه بریم خدا وای:آال    

 !جون آلی به ایول هه    

 !شد خفه نازی    

 و گذاشت رو (Armin 2afm!)ازعشقاش یکی آهنگ و شدیم نازی ماشین سوار    

 (داره دوست همه از بیشتر رو تتلو البته!)خوند می بلند بلند و حس تو بود رفته

 

 کردی گریه چرا عشقم خیسه چشات چرا    

 سردی من با انقده نامرد تو شدی عوض چقدر    

 نمیخندی دیگه کردی عاشقم هات خنده با که تویی    

 نمیبندی بقیه رو چشماتو پیشمی وقتی چرا    

 داغون دربو هردوتامون صدامون میاد داره    

 اون برا تو مردم تو واسه من دعواهامون صدای    

 میسازیم باهم رو ـطه رابـ دوباره گفتم    

 میگفتم چی باید بره میخواست وقتی نمیدونستم نه میگفت اون    

 نیس خیالی واسم براش شدم تکراری    

 نیس خیالی واسم نداشت دوسم اگه    

 داغونتراش تو منو ا بودن نمیکنم ناشکری    

 یواش آروم معرفت بی ولی برو میری جا هر    
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 شباش داغون خوابیدم که روزایی اون احترام به یواش آروم    

 نداش قانون اولشم از دوستی این میگفتی راست اصال شاید    

 کن نگاه خلم روانی ی تو بی صداتو بلند میکردی هی    

 کن صدا خودم کوچیک اسم به منو میشم عصبانی که شما نگو    

 هفته چند باشیم دور هم از باید رفته سر حوصلت یکنواخته گفتی    

 رفته در دستم از روزاشم امار نیستی پیشم ماهه چند حاال اما    

 ریشم ته شده بلند چقد ببین شم تنبیه که میخواستی تو شاید    

 دیشب من کردم گریه صب خود تا و_سخته دوریت چقدر که میدونه خدا    

 نزاشت آروم شب ی واسم اومدنش با که باش اونی با یواش آروم    

 نداشت یارو اون منو از سرتر هیچی بدون اینو ولی رفتی    

 حالش خوبه چه انرژیه پر چه    

 بالش ی رو دوتایی میزارین سر شنیدم    

 کرده ولت اون دیگه که میاد روز ی    

 سرده بهت نسبت دلم که موقس اون    

 شب آخر بگیرم خیابون تو مچتو آخرشم که گذاشتم وقت همه این    

 شب نصف تماسای اون بود مرموز ولی اسمشم نشنیدیم ما که کسی با    

 اسات ام اس تعداد رفتن باال یهو استرسات اون تمام بودن مرموز    

 (یواش آروم آهنگ)    
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 !دانشگاه رسیدیم بااالخره    

 بودن پسر و دختر دوتا فقط! نداشت فرق متروکه خونه با دانشگاه,شدیم وارد وقتی    

 !هیچ که هم ما کالس از.دیگه کالس از

 !نبود هیچکس.رسیدیم آال حرف به تازه    

 !نیس هیچکس گفتیا راست آال:من    

 کنیم؟ چکار حاال خو:مینی    

 !بیایم گفتی تو...نیارا خودت رو به اصال مینا: آال    

 !زد می سوت و میکرد نگاه و اطراف داشت مثال مینا    

 !میده حال,بگیریم عکس حداقل بیاید ها بچه خب: خنده با نازی    

 وسط خودش عکسا نصف تو یعنی! ژستاش این با هم نازی... گرفتیم عکس کلی    

 برسه چه بخشه چند دونه نمی! هیچی که خجالتم!! بیرون زبونشم این! بود ولو ما

 !بکشه بخواد

 کنیم؟ چه حاال.. عکس اینم بروبچ خب: مینا    

 !بکشیم بریم من جون نکشیدم قلیون ماهه یه ها بچه!وایی:من    

 بکشی اگه و داره مشکل دود با کال که هم مینا,میاد بدم من نه شیوا وایی: آال    

 .خیال بی.گیره می درد سرش

 .من خاطر به اینبارو! دیگه بریم اوفففف:من    

 !باشیم خوش بزارید. بیخی امروزو یه دیگه بریم بروبچ:نازی    
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 .میکنه عود میگرنم که نکش من صورت تو لطفا ولی باشه:مینا    

 .چشم به اونم...بریم حاال بیا: شیوا    

 .شناختیم نمی اسم به مکانارو خب اما بودیم بلد و تهران تقریبا دیگه    

 !بکشم قلیون خوام می که اومدیم کجا نمیدونم هم االن    

 .آوردن و قلیون که کردم نگاه اطراف به و دادم سفارش سیب دو قلیون یه! به به    

 منم! بودن چسبیده هم به میشه چندششون چیزی از که هایی آدم مثل مینا و آال    

 هر و ریسکه اهل خودش قووول به معمول طبق که هم نازی. نگفتم بشون چیزی

 .میکنه امتحان رو چیزی

 یه نازی. هوا میدادم دودشو و کردم می درستشون حلقه حلقه من و آوردن و قلیون    

 عجیب جمع خالصه! نمیگفتن چیزی هم مینا و آال. نیومد خوشش و کشید ذره

 !بود ساکت

 .بخورم قرص باید! میکنه درد سرم! لعنتی اه:گفت مینا که ماشین تو رفتیم    

 .بخریم قرص بریم خب:من    

 !دارم کیفم تو قرص و گیره می درد سرم زیاد من نه:مینا    

 !نیست؟ بد برات!...میخوری؟ قرص دفعه هر مینا:آال    

 خالص لعنتی درد این از خوام می فقط! بابا نه:سردردش خاطر به بداخالقی با مینا    

 .شم

 و شیطون مینای اون از و بود شده تر بداخالق و بود نخوابیده و میکرد درد سرش    

 !نبود خبری شوخ
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 می زیاد رو لعنتی کلمه مخصوصا!میداد فحش زیاد میکرد درد سرش وقتی کال    

 !گرفتی قرار ها رمان جو تاثیر تحت میگفتم بش همیشه من! گفت

 .خوابیدیم همه بودیم شده بیدار صبح چون و خونه رفتیم خالصه    

 !خواب همه و بود ظهر 3:15 شدم،ساعت بیدار که موقعی    

 !سنگینه خوابش هم و بود درد سرش هم چون! بهتره نشه بیدار که هم مینا    

 .شد پذیرایی وارد نازی که بودم فکر تو    

 !!بخیر صبح:خوابالود صدای با نازی    

 !ظهره االن??! صبحه االن:من    

 !چی هر حاال: گفت و داد تکون دستشو یه حوصلگی بی و اعصابی بی با نازی    

 !دارم حوصله امروز که عجیبه!! کنم درست ناهار گرفتم تصمیم    

 مینا ولی! ندارن دوست قیمه خورشت نازی و آال...هوم? کنم درست چی حاال    

 !داره دوست

 .اینه! میکنم درست شده که هم آال و نازی لج بر هم و مینا خاطر به هم    

 !سوپرایزه گفتم کنه کمک خواست هرچی و شد بیدار هم آال    

 !سوپرایزی عجب اونم! هه    

 !بود موبایلش تو همش و کنه کمک نخواست اصن که هم تنبل نازی    

 :مینا    

 !تخت رو افتادم دوباره و رفت گیج سرم لحظه یه که شدم بلند! درده سرم هنوز! اه    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 ...شیوا...شیوا: زدم صدا رو شیوا    

 ....میزن داد چته?? ها: اومد شیوا    

 شده؟ چیزی:گفت و خورد حرفشو که بود پریده رنگم کنم فک نمیدونم    

 ?میدی شیر لیوان یه! درده سرم هنوز:من    

 .میارم.کن صب:شیوا    

 !خوردم ناهار و شدم بلند شد بهتر که سرم...کشیدم دراز و خوردم رو شیر    

 و آال صدای که بود کرده درست قیمه خورشت نازی و آال لج بر هم خبیث شیوای    

 !شد بلند هم نازی

 :میترا    

 یه این تو دوستم،شراره و من و نیومدن دانشگاه استادای بیشتر هفته یه این تو    

 !گذروندیم خوش همش هفته

 تقریبا و اومد می کسی کمتر چون نرفتن دانشگاه رو هفته یک که هم اینا مینا    

 !اومدن نمی استادا

 هم رو آفتابی عینک و و زدم اسپرت تیپ یه و دانشگاه میرم که اولی روز هم امروز    

 !بیرون رفتم موهام رو گذاشتم

 .بگردیم بریم و اینا مینا دنبال برم کالسم از بعد    

 .دنبالشون میرفتم باید من پس ظهر اونا و بودیم صبح ما داشتن کالس امروز اونا    

 :آال    
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 تکرار..دانشگاهه اونجا ؟!زدی عروسی تیپ باز تو نازی. بریم سریع تند زود!بروبچ    

 ه...ا...گ...ش...ن...دا میکنم

 !بروبابا:نازی    

 ...دانشگاه رفتیم و شدیم نازی ماشین سوار هممون    

 ...امروز شلوغه دانشگاه    

 ...ما از جدا و هم با هم نازی و شیوا و داشتم مینا با و کالس اولین    

 وضعه چه این خانم:داد گیر نازی به حراست که شیم دانشگاه وارد میخواستیم    

 ..زد حرف کلی و! اومدنه دانشگاه

 !داخل ورفت گفت چشم یه هم نازی    

 !خوبی دختر چه!عجیبه خیلی    

 **** 

 ..شدیم دانشگاه وارد... خالصه دیگه هیچی    

 !!دارم استرس من ها بچه ووی:مینا    

 !داری؟ استرس که اولی کالس مگه:شیوا    

 !میره ویلی قیلی دلم!...جوریم یه!...میدونم چه خو:مینا    

 حرف هممون با بلند مینا دفعه یه که زدیم می حرف هم با داشتیم هم نازی و من    

 !زد

 ...ها بچه...ها بچه:مینا    
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 ؟!ها: مینا به رو هممون    

 ...و دیدم اینجا رو دیدیمشون فرودگاه تو که پسرها اون االن:گفت آروم خیلی مینا    

 ....اه: نازی    

 بی هم رو بازی مسخره و نکنیم کل کل بیاید ببینید... بزنم حرفمو کن صب:مینا    

 .کنیم برخورد عادی زدن حرفی هم اگر! خیال

 هم جواب انتظار باید زدن حرفی اگه بعدشم...دیم نمی رو بشون ولی باشه: شیوا    

 !باشن داشته

 !باشه...خب: من    

 !!...اینا پرروان خیلی! باشه؟ چیو چی: نازی    

 !دیگه خیال بی اه!... نازی: مینا    

 !میکنم سعیمو حاال! اوک:نازی    

 !بده قول! نخواستم سعی: مینا    

 !باشه اوف: نازی    

 !باشید عادی حاال ها بچه خب: من    

 :مینا    

 در خب هم اونا!... میکردم نگا پسرهارو این یواشکی و فضولم خعلی من متاسفانه    

 که کردم می نگاه جوری منم!... افتاد ما به نگاشون که بودن دخترا زدن دید حال

 !نفهمن



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

51 

 

 ! اینجا میان دارن ها بچه: من    

 !میان بازم کردیم ایشون قهوه اونجور دارن رویی چه خدایی ولی: شیوا    

 ...اومدن که بدم جواب اومدم    

 !خشن خانمای بر سالم: پسره    

 !(هماهنگی مرسی) سالم:هم با همه    

 ...کرد نگاه نازی به و! خوبه حالتون امروز که میبینم: پسره    

 !کرد کنترل خودشو سخت هم نازی    

 ...بودمتون ندیده اینجا حاال تا من! هستیم که هم دانشگاهی هم! خب: پسره    

 .ایم اولی ترم ما: من    

 و دوستام هم اینا. آرین اسمم. کنیم معرفی رو خودمون نشد دفعه اون! خب: پسره    

 .کرد اشاره دوستاش به

 ...شهاب و کیارش,  سیاوش,  کیان    

: زد حرف شیوا که کنیم معرفی رو خودمون ما خواست می کنم فک و شد ساکت    

 .نازنین و آال,  مینا دوستام و شیوا من

 !خوشبختم: آرین    

 !دادن تکون سر هم پسرها    

 !خورده موش و زبونشون موندم من    

*** 
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 (دوم فصل)    

 :شیوا    

 این فقط چرا که اینه اونم!...کرده مشغول عجیب ذهنمو چیزی یه    

 عود شدید پرروئیم رگ که وقتاس اون از! شد خورد اعصابم! میحرفه...آرین...پسره

 !کرده

 ندارن؟؟ زبون آقایون: من    

 خیلی یعنی گرد میگم)گرد چشای با میبینن غریبی چیز که اینا عین هم اونا    

 !کردم سوال خو عایا؟ درآوردم شاخ! ...کردن نگام!(گرد

 !شدم تمام بابا... واال!کردن تف هستمم دادن قورتم احتماال که کردن نگام انقد    

 .میکنیم استفاده ازش وقتش به ولی داریم زبون اتفاقا چرا: داد جواب یکیشون    

 که کنید استفاده زبونتون از جوری...نیستین شناس وقت اصال معلومه پس: من    

 !اللید نگن

 فک! بود کی کردم ضایع که اون نمیدونم! اساسی کردم حال جملم از اصن خودم    

 .بود کیان اسمش کنم

 :آال    

 این و ریخت زهرشو آخر که هم شیوا. موند ذهنم تو اسماشون کرد معرفی رو پسرا    

 !ماره نیش, نیس که زبون! نیس بشو آدم بشر این.کرد ضایع کیانو
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 خدافظی و شد شروع کالسامون خداروشکر که بده جواب میخواست کیان کنم فک    

 طرف رفتیم و نداشتیم کالس دیگه شد تموم که کالس. سرکالس رفتیم کردیم سرسری

 .دیدیم رو اینا آرین دوباره که نازی و شیوا

 !برسونیمتون رید می کجا: شهاب    

 برخورد عادی حداقل مینا قول به کردم سعی! ها شدن پسرخاله زود چه هم اینا    

 .کنم

 گفتم تاکید با رو داریم کار جایی!)داریم کار جایی خودمون نمیدیم زحمتتون نه: من    

 !نفهمی به زدن رو خودشون یا نفهمیدن یا انگار، نه انگار اما(بفهمن

 .نکنید تعارف دیگه نه:سیاوش    

 .میریم خودمون نمیکنیم تعارف: حرص با نازی    

 چی نفهمیدم که زد حرف آروم. مینا رو رفت نگاها و خورد زنگ مینا موبایل دفعه یه    

 ها بچه:گفت پسرا به توجه بدون که بود فک تو کنم فک کرد قطع که تلفنشو.گفت

 .اومد میترا بریم

 نکردیم نگا هم سرمون پشت به! جمع تابع که منم نکرد خدافظی پسرا با هیچکی    

 .رفتیم و و

 نازی ماشین که نیاره ماشین بودیم گفته میترا به.کردیم سالم و دیدیم رو میترا    

 .اومد پسرا صدای که شیم ماشین سوار خواستیم. هست

 :میترا    
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 از بود معلوم هم دور از! دیدم پسر تا 5 سرشون پشت میومدن داشتن که ها بچه    

 پسرا که شیم ماشین سوار خواستیم و نکردم توجه من... خب ولی! آویزونان اون

 تو پسرای همون! شناختمشون. ایستادن و شدن متوجهشون ها بچه و شدن نزدیک

 جوابشو دفعه اون که پسره اون! بودن زده زل بهم ژکوند لبخند با همشون! بودن بازار

 شایدم یا!)کرده فتح و اورست ی قله انگار که بود گرفته باال سرشو غروری چنان با دادم

 (خخ!منه مامان داماد کرده فک

! میکنن؟ چکار اینجا اصن اینا! ببینم کن صب!... ایستاد مینا جفت رفت پررویی با    

 !نمیگن؟ بهشون چیزی ها بچه چرا

 نمیکنی؟؟ معرفی: گفت مینا به پسره    

 ...تعجب کمال با که میکنیم شخصیتیش ترور ها بچه با حاال گفتم    

 .میترا دوستامون از دیگه یکی اینم: مینا    

 ضایعش فهمید! هه.)شد منصرف که بده دست میخواست یکیشون کردم حس    

 (میکنم

 .کرد نگا من به و. آرین منم خوشبختم: گفت پسره اون که بودم فکر تو    

 برداشتم نه گذاشتم نه منم! نیس خبرا این از نچ! همچنین؟ بگم داشت انتظار االن    

 !باشی بایدم: گفتم

 خنده از پسرا از یکی! اومد یکی ی خنده صدای! پررو ی پسره حقته! شد مات اونم    

 بودن داشته نگه خودشون هم اونا کردم نگاه ها بچه به... بود کردن غش حال در

 اینکه مثل ها بچه خب: گفتم خونسردی کمال با میپوکن دارن دیدم منم. نخندن

 !بریم!شده تموم اینجا کارتون
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 و گفتن خدافظ تند ها بچه. بود مات هنوز هم( آرین)پسره اون. شدم سوار زود و    

 .شدیم دور و گرفت گازشو نازی و شدن سوار

*** 

 کردن شروع همشون و! کرد ترمز نازی دفعه یه شدن خارج دیدمون از پسرا وقتی    

 !رفت شدن خل!اوا! خندیدن

 !بودین خوبی جوونای! بده شفاتون خدا! شدین؟ دیوونه:من    

 ...دلم آخ!...بود قشنگ خیلی جوابت...میترا وای:خنده بین آال    

 انقد چرا! میکردن؟ چکار اونجا اونا ببینم بگین...راستی:گفتم حرفش به توجه بدون    

 !دادین؟ جوابش راحت

 سوال بازجوها مثل بعدش میبینی رو پسرا که دفعه هر کردی توجه میترا،...اه:مینا    

 ...بابا بیخیال...کنی؟ می پیچمون

 !خیاله بی قدر این چرا بشر این نمیفهمم واقعا من    

 همتون چرا...ببینم بزنین حرف درست! بابا؟ بیخیال چی یعنی: جدیت با من    

 .ببینم بگو تو آال اصال!ساکتین؟

 .دانشگاهیمونن هم یعنی دیدیمشون دانشگاه تو: آال    

 ...دلیل!هستن که هستن که دانشگاهیتونن هم خب:من    

 منطقی اصال حرفت اما.میکنم قطع حرفتو که ببخشید خیلی خیلی:شیوا    

 !بپریم بشون نباید ما که نگفتن چیری اونا وقتی!نیس
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 باشی خوب باشون اگه که مذکر موجودین اونا نمیفهمی؟ مگه...شیوا:من    

 تذکر بشون باید چیو همه که نفهمن انقد..مذکر روشه اسماشون.میکنن سواستفاده

 !داد

 !نمیکنم درک رو مذکر خودت قول به با حدتو از بیش دشمنی آخر که من:شیوا    

 حاال؟ بریم کجا...بگذریم ها بچه خب:نازی    

 بگو تو نیستیم بلد رو جایی زیاد هنوز که ما میترا:آال    

 !یافتم یوهو:زد جیغ مینا دفعه یه که بودم فک تو    

 !بابا ترسوندیم شدی؟ وحشی باز چته:گفت و خورد شدیدی تکون شیوا    

 .بنال حاال خب:نازی    

 !میخوام لفظی زیر: مینا    

 بزن زرتو حاال میدن آقاتون که اونو:گفت شیوا و شد بلند هممون گفتن اوو صدای    

 !عشقم

 ...هی! قدیم دوستای هم دوست...میگم باو باشه:مینا    

 .دیگه بگو مینا اه:من    

 !شهربازی بریم:  باز نیش با مینا    

 ایم؟؟ بچه مگه: من    

 .میگذره خوش هم با میگه راست...بریم:آال    

 .ها میده کیف..ها بچه بریم من جون:نازی و شیوا و من به رو مینا    
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 !باشه اوف:من    

 .کردن قبول همه ها بچه    

 ...هورا:مینا    

 .ایستادی ساعته یه کن حرکت حاال نازی خب:من    

 .شهربازی رفتیم و دادم آدرسو نازی به    

*** 

 :نازنین    

 حوصله خیلی زندگیم اه... خونه رفتیم گذشت خوش حسابی که شهربازی از بعد    

 بگردیم بیشتر شم همخونه ها بچه با میکردم فک! شده هیجان بی و سربر

 !سررفته حوصلم..اما

 my friend من بگما بهتون! بیرون برم پسرم دوست با حداقل نیستم هم آبادان    

 جورایی یه...نیست و نبوده عاشقی و عشق موضوع اصال اما دارم و داشتم زیاد

 ...دنبالشم خیلی که جدید چیزای ی تجربه شایدم...یا سرگرمی

 کنم چت آخریه پسر این با ذره یه بهتره اتاقاشونن تو هم ها بچه    

 سیو اسمشو چرا! نمیاد یادم چرا اصال!...پرهام؟!...پدرام؟!..بود؟ چی اسمش اه    

 ؟!نکردم

. بود پویان اسمش یافتم آها!داده ام پی یه کردم سیو شمارشو که روز اون از! هه    

 .بوده پیش دقیقه 2 هم آنالینش آخرین

 !(نیس یادش منو اسم اونم مطمئنم)نمیگیری؟ سراغ سالم:نوشتم براش    
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 !چیه اسمم میکرده فک داشته اونم احتماال. داد جواب دیر شد آن که این با    

 اسمم نمیدونم االن)نفس؟ عسلم؟خوبی چی تو پس نمیگیرم سراغ من سالم:پویان    

 !(نفسه یا عسل

 بود؟ چی اسمم.بده جواب میپرسم سوال یه:من    

 !الناز دارم نفرو چند شماره من مگه:پویان    

 اینجوری رو اسمم که بیخیال انقد آدمای حوصله اما نیستا مهم اصال برام!اوه    

 ..بهتره شم بیخیال اصال!( بود یادم خودم که نه!)ندارم رو کنن فراموش

 .نده جواب که کردم بالکش مستقیم و. بالکی بای... که واقعا هه:نوشتم    

 .واال اوف    

 ...داریم کالس فردا چون خوابیدم رفتم    

 .دیدیم رو اینا آرین هم دفعه این که دانشگاه رفتیم ها بچه با    

 .خانما سالم:شهاب    

 .بود تر راحت باشون مینا    

 چطورین؟ سالم:مینا    

 .میزدیم حرف باشون داشتیم و بودیم شده تر راحت نمه یه هم ما    

 !شد پیدا کلشون سرو کیان و آرین که سلف رفتیم شیوا پیشنهاد به کالس از بعد    

 کجان؟ بقیه خب:آرین به رو مینا    
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 سیاوش!هیچی:گفت و نشست روش و برداشت رو من کناری صندلی خنده با آرین    

 غیبش معمول طبق هم کیارش. میخونه درس دارهمثال هم شهاب! زنی مخ رفته که

 .زده

 !ای چجوری دیگه خودت اینجورین اونا! کن درست و دوستات:شیوا    

 .نشست باالخره هم کیان    

 .آقایی و گلی این به پسر من ؟!من:آرین    

 !گلید چقد معلومه واقعا آره: من    

 داری؟ شک مگه:آرین    

 هم تو نازی.میشه جنگ دوباره شده اعالم صلح تازه.رفیق بیخیال بابا آرین:کیان    

 !بیخیال

 پررو خیلی برخورد دوتا یکی با دیگه این اما چیزی یه نازنین حاال ؟؟!نازی!جان؟    

 !شده

 کردی؟ برخورد راحت خیلی نمیکنی احساس: من    

 !دیگه موقع چه حاال چه!داره فرقی چه! نه:کیان    

 !خنده زیر زدن همه دفعه یه    

 !دعواییم درحال شدیم آشنا وقتی از کردین توجه:آال    

 .میگفت راست خدایی    

 باشیم؟ دوست هم با و بزاریم کنار و کل کل چیه نظرتون ببینید...خب:آرین    
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 .باشه:گفت اما اومد ابرو و چشم براش آال.کرد نگا ما به مینا    

 .کنم سیو بدید هاتونو شماره خب:آرین    

 0916.........شمارم این:گفت میپریم بش فهمید کنم فک مینا    

 !کجاس؟ مال کارتت سیم کجایین؟ اهل شما...ببینم کن صب:آرین    

 !آبادان شهر...خوزستانیم اهل ما:شیوا    

 .شدم بزرگ تهران اما آبادانیه پدرم من! جالب چه عه: آرین    

 .میشیما همشهری پس: شیوا    

 !جورایی یه:آرین    

 !میاد بدم ازش اینقد چرا نمیدونم...جورایی یه و کوفت! مغرور چندش ی پسره اه اه    

 :میترا    

 ..نمال اینقد بسه..اه دیگه بدو...شری!شراره    

 همینجوری که نمیشه ؟!نه یا برسم کارم به میزاری!میزنی غر چقد میترا ایش:شراره    

 !دانشگاه بریم

 عوضی موجود مشت یه! میمالی؟ اینقد کی برا! بریم؟ میخوایم چجوری مگه:من    

 ....طماع بدبخت هیز

 فحش به کنم ولت اگه! داری چیکار مردم پسرا به باو باشه میترا اوی:خنده با شراره    

 .میرسی هم ناموسی

 .عشقم کنی کف ببینیم جیگرایی یه حاال وای:گفت مسخره و ـوه*عشـ حالت با    
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 بزنن گندت...عق:گفتم دهنمو جلو گرفتم دستمو آوردن باال و چندش حالت با    

 بیشور.زدی بهم حالمو..شری

 !ـگر*جیـ همینه هدفم:حالت همون با شراره    

 !شد شاد صبح اول روحم خدایی..شراره دست از..بود گرفته خندم دیگه    

 یه حاال...بودی آیینه جلو ساعت یه..دیگه کن تموم بازیو مسخره:خنده با من    

 !کن ـوه*عشـ تمرین ساعتم

 بدو.دیگه کنم تور یکیو باید:گفت خندش کردن کنترل و خرکی ـوه*عشـ با شراره    

 !میزنن هوا رو جیگرارو که بریم

 !بیرون دوید تند بگم چیزی که این از قبل    

 ..نیس بشو آدم بشر این که واقعا..دادم تکون سر تاسف نشان به و خنده با منم    

 باعث میکنه که شوخیایی این و تهرانه تو دوستم بهترین و راحتم خیلی شراره با    

 و بشه پسرا آویزون که نیس دختری همچین شوخیاش برخالف. بشم دوست باش شد

 شاید قیافش البته!( دیگه داره کرم...)میکنه شوخیا این از میاد بدم من چون فقط

 خیلی ی خانواده..نیس اینجوری اصال اما دختریه همچین کنید فک و باشه انداز غلط

 ...داره رو دادن بش که آزادی ی جنبه اما داره چی همه و داره آزادی

 .جالبه هم باهاش شدنم آشنا ی نحوه    

 که موقعی و میرفت والیبال ما باشگاه نزدیک اون میرفتم که دومیدانی باشگاه من    

 دومیدانی اون البته ما باشگاه میومدن ها موقع بعضی شه تعمیر باشگاهشون بود قرار

 اونو باشگاهم، بهترینای از یکی که منم...بود خوب کارش انصافا و میکرد کار هم
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 دعوامون هم با و میومد بدم ازش میدیدم که ظاهرشو و میکردیم رقابت هم با میدیدم

 !شد

 خیلی اون چشمه تو بودنم مغرور که من برعکس نمیکردم نگاش اصال دیگه منم    

 بس آتش و کرد دعوتم شاپ کافی به که بود خودش چون نمیکردم فک که بود مهربون

 ...شدیم دوست هم با و کردیم

 بیرون رفتم بدو... میکنم فک دارم دقیقس دو! اوه اوه.. کردم نگاه ساعتو    

 دعوت ؟!شدن فرما تشریف خانم! به به:گفت مقنعشو به زد آفتابیشو عینک شراره    

 ؟!کنم عجله میزد داد که بود کی ؟!خدمتتون بدم نامه

 من:گفت و کرد نگا اطراف به پایینو کشید ماشینشو پنجره بدم جوابشو اینکه بدون    

 !نبودم که

 بازی مسخره:گفتم میبردن حساب ازش همه که جدی لحن با اما بود گرفته خندم    

 !بیفت راه! بسه

 !گرخید بچه بدبخت    

 مغرور بیشتر دیگران! شده خبیث بسی روحم امروز. میخندیدم داشتم دلم تو ولی    

 شاید البته! دارم خبیثمو روح و نمیدم نشون خودمو زیاد من ولی میبینن بودنمو

 !دیگه میدونید خودتون... اما باشم مغرور خیلی نیاد بم ببینید ظاهرمو

 .گذاشت آهنگ و کرد رانندگیشو زیر سربه فقط دانشگاه راه تا شراره    

 .شدم پیاده همیشگیم غرور با منم و دانشگاه رسیدیم باالخره    

 !بگیره جا کالس تو رفت من زودتر شراره    
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 ...!خودش قول به میشه پر زیاده طرفداراش آخر نه..میشینیما اول نکنید فک    

 .داشتیم زن استاد با کالسمون اولین    

 و ندادم نشون خاصی العمل عکس! شد ساکت کالس کل شدم که کالس وارد    

 این از میومد بش که پسری یه که شراره پیش برم میخواستم آهسته همونطور

 !استاد سالم:گفت باشه خودشیرینا

 سنم از میشم جدی اینقد وقتی میگفت شراره ؟!شدم استادا شبیه اینقد یعنی    

 !نمیشد باورم ولی میخورم استادا به و میزنم بیشتر

 حواسم باید البته! کنم اذیت نمه یه کردم ـوس*هـ که دانشجوام بگم میخواستم    

 !شم ضایع خودم نیاد استاد باشه

 نیس خودشیرینی جای اینجا! بشینید بفرمایید محترم آقای: گفتم جدی چهره با    

 !نمیدم نمره بتون اینجوری من ومتاسفانه

 .خنده زیر زدن کالس کل و خورد سر سرجاش بیچاره    

 .دانشجو یا بشینم استاد جای برم میخوام نبود معلوم بودم ایستاده که جوری من    

 !نشستم جام سر ریلکس خیلی میاد داره استاد فهمیدم وقتی    

 !     بودن منگ کالس آخر تا همه اما! درنیومد صداش هم هیچکس    

*** 

 :مینا    

 به دادن شماره ی قضیه سر آال مطمئنم چون خونه تو رفتم بدو و خونه رسیدیم    

 ...افتاد شمارش و زد تک بم هم آرین! میکنه کلمو آرین
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 !خطرناکه موضوع این که نگفتن هیچی و بودن ساکت همه خونه راه تو    

 بهم بیشور شیوای که ببندم و اتاق در میخواستم و کردم عوض لباسامو سریع    

 برام اینکارش که منم و کرد بلند منو!بودم هوا رو شده چی ببینم اومدم تا و نداد مهلت

 ! ننداختم راه داد و جیغ بود عادی

 !اومدم فرود آال جلو دفعه یه    

 نیاورده در هم رو مقنعشون حتی و بود تنشون بیرون لباسای هنوز هم همشون    

 !(آخه حرف شد اینم...هنوز تنشونه بیرون لباس معلومه خو)!بودن

 !مینا:ایستادم آال جدی صدای با که برم خواستم ساکتن دیدم    

 .ندادم جواب ولی برگشتم    

 من ببین,کن گوش حرفام به بار یه واسه بزنم حرف جدی بات میخوام مینا:آال    

 راحت خیلی چرا! خیالی بی خیلی تو اما بترس همه از و باش مشکوک همه به نمیگم

 ؟!دادی بهش شمارتو

 ؟!چیه مگه! بابا بیخیال:من    

 دیگران به زود اینقد چرا! ای ساده خیلی ؟!چیه مگه میگی باز...؟!چیه مگه:آال    

 دیگران اختیار در چیتو همه زود خیلی اما نیس خوب اعتماد نمیگم ؟!میکنی اعتماد

 .میزاری

 .دادم بش شماره یه...که نیفتاده اتفاقی,کردی بزرگش خیلی:من    

 دوران همون از کردم صحبت باهات موضوع این ی درباره بار چند من! مینا:شیوا    

 !میشنیدی حرفمو فقط بیخیال تو اما میگفتم بهت راهنمایی
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 !ندارم خوبی احساس اصال اینا به منم:نازنین    

 ...ریختن بهم اعصابمو    

 ادامه عصبانیت با و میدین نظر من ی درباره که چه شماها به اصال...اصال:من    

 !ندارم شماها نصیحت به هم نیازی! هستم که همینم من..نداره ربط شماها به:دادم

 .بود بهشون پشتم اما بایستم شد باعث آال صدای اتاقم تو برم میخواستم    

 دوستمون از میخوایم فقط دوستاتیم ما...شی ناراحت که نزدیم حرفارو این: آال    

 حرفامون به میکنی فکری همچین که حاال(کشید عمیق نفس)باشه. کنیم محافظت

 که!میخوری حدتو از بیش اعتماد ی ضربه روز یه باشه یادت اینو اما نکن گوش

 ...نیفته اتفاق این امیدوارم

 اعصابمو حرفاشون این با. کوبیدم محکم رو در اتاقو تو رفتم و نکردم گوش دیگه    

 حدتو از بیش اعتماد ی ضربه روز یه" میشه تکرار ذهنم تو جمله یه ولی. ریختن بهم

 "میخوری

 ..اشتباهه؟ کارام واقعا یعنی... یعنی    

 اونا! گفتم که چیه حرفا این! گفتم چیا ها بچه به فهمیدم تازه شدم تر آروم که یکم    

 خیلی... بزارم نمیتونم هم خواهر اسمشونو حتی! ترن نزدیک من به هم دوست از

 .دارن ارزش واسم اینا از بیشتر

 !مخالفم کامال میگه حقیقتو عصبانیت تو آدم میگن که حرف این با    

 قبول حرفامو درصد نه و نود و میگم زیاد پرت و چرت عصبانیت تو ام اینجوری منم    

! ندارم هیچکس با قهرو تحمل دقیقه 5 از بیشتر! کنم درست گندمو برم باید! ندارم

 ...اما ها راسته حرفاشون البته.نمیشم ناراحت ازشون هیچوقت که منم تازه
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 !زدن زل بهم ها بچه دیدم که بیرون رفتم    

 رفتم و! من با غذا امشب بروبچ:گفتم شادی لحن با و بلند نکردمو ای توجه    

 .میکردن نگا منو مبهوت و مات هم اونا آشپزخونه

 :شیوا    

 هرکسی از بیشتر..نداره رو قهر طاقت میدونستم. گرفت خندم مینا کار این از    

 !نه نازی اما میدونست هم آال البته. بودن کرده تعجب ذره یه نازی و آال. میشناسمش

 .میکرد دل و در من با همیشه و بود تر صمیمی من با مینا خب    

 تا بودیم بیکار فرداشم چون و کرد درست خوشمزه الزانیای مینا شب اون خالصه    

 .درآوردیم بازی مسخره و بودیم بیدار صبح

 رفتم من پس.شه عوض جاهامون ایندفعه شد قرار بخوابیم میخواستیم که موقعی    

 .مینا پیش رفت نازی و آال پیش

 ؟!بیداری شیوا...شیوا:اومد آال صدای که بودم کشیده دراز    

 چیشده؟ آره:من    

 رومون به شه ناراحت اون ؟!نه زدم مینا به بدی حرفای! رفتم؟ تند نظرت به شیوا:آال    

 ...اما نمیاره

 هممون شاید میگی راست آره..نکن ناراحت خودتو! آال:گفتم و کردمو قطع حرفشو    

 نمیخوایم داریم دوسش چون ما.حرفاس این از تر مهربون مینا اما..رفتیم تند ذره یه

 چیزی...بودم ناراحت ذره یه خودمم اما!)مطمئنم...میکنه درکمون اون بخوره ضربه

 (نشه ناراحت آال که نگفتم
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 ...نگرانشم فقط...فقط نداشتم بدی قصد من بود بد بیشتر لحنمون میدونی:آال    

 هممون..بود راست حرفات میکنم فک که حاال:گفتم بیرونو کردم فوت نفسمو    

 و بودیم هم پیش شرایط همه تو ما.داره ما به حسی همچین اونم مطمئنم و نگرانشیم

 ناراحت مطمئنم بود تند لحنمون ذره یه شاید گفتیم و حقیقت ما بعدشم.هستیم

 ...دادا جوابمونو خوب اما(دادم ادامه شوخی لحن با)میشناسیش که خودت نشده

 یکی گفتم من یکی.شدیم حساب بی پس... میگی راست آره:کرد تغییر لحنش آال    

 .زدیم حرف فقط نکردیم دعوا ما تازه...گفت اون

 .خوابیدیم بعدشم    

*** 

 (سوم فصل)    

 :آال    

 شکمو مینای این اما نخوردیم و نبود صبحونه وقت دیگه و شدیم بیدار دیر هممون    

 !خورد کامل صبحونشو

 .رفته سر حوصلمون و بیکاریم امروز    

 هم مینا.میخورد چیپس و میکرد نگا تلویزیون هم شیوا و بود موبایلش تو که نازی    

 ولو مبل رو و رفته سر حوصلم که میزد غر لحظه یه و بود گوشیش تو سرش لحظه یه

 !میشد

 !اومد مینا جیغ صدای دفعه یه که بودم فکر تو    
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 نگا میخوره زنگ که گوشیش به مرگی ذوق با داره مینا دیدم که پیششون رفتم زود    

 !آرینه:گفت دفعه یه! میکنه

 .داد جواب موبایلشو بگم چیزی اومدم تا    

 خوبی؟؟ چطوری.سالم:مینا    

 :..................آرین    

 هم ما:داد جواب باز نیش با ولی رفتم غره چش بش که کرد ما به نگاهی یه مینا    

 توجه!!)میرسونن سالم هم ها بچه:داد ادامه ما به کردن نگا و معنادار لحن با و خوبیم

 (؟!تلفنه پشت الکی رسوندنای سالم همین دروغ ترین بزرگ کردین

 .میشه خوب خیلی حتما آره:داد جواب مینا که گفت چی آرین نمیدونم    

 :.......................آرین    

 .کن اس برام آدرسو باشه باشه:مینا    

 .اتاق تو رفت حرف بدون و و کرد قطع بعدم    

 و عشق بریم میخوایم!شدیم خالص بیکاری از که شید آماده ها بچه:زد داد اتاق از    

 .حال

 !(شد شاعر)میریم؟ کی میریم؟با کجا:گفت مینا از تر مرگ ذوق هم شیوا    

 ! بود موبایلش تو سرش دوباره مینا جیغ از بعد هم نازی    

 .بریم میخوایم اینا آرین با: مینا    

 !آبجی حال و عشق بری پسرا با میکنی غلط شوما:گفت التی لحن با هم شیوا    
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 اصن.دیگه کردین خرابم شماها خو!منحرف میگن من به بعد اوو:مینا    

 !باشم داشته مالقاتی دوستانش و آرین با میخواهم...خوبه؟

 !خندید هرهر خودش بعدم    

 و پسره این باز! اه:گفت و شد بلند باشه شنیده و آرین اسم تازه انگار نازی دفعه یه    

 پوف!خودش از تر مسخره دوستای

 .میگذره خوش بیاد میگم هم میترا به. دیگه بیاین ها بچه:مینا    

 .کردیم قبول اجبار با هم ما    

 .میترا به زد زنگ باز نیش با مینا    

 خبر؟ چه.گرام دوست بر سلوم:مینا    

 :......میترا    

 آماده بگردیم بریم میخوایم االن ما.توپ دارم خبر یه منم اتفاقا:گفت و خندید مینا    

 .بریم شو

 :.............میترا    

 (Secret!)سیکرته بریم میخوایم که جایی دیگه نه:مینا    

 :..........میترا    

 !بای.بچینی ستاره! ـوس*بـ ـوس*بـ! تو به ایول:مینا    

 !میکنه کلتو پسراییم با بفهمه میترا اگه مینا:خنده با من    

 !رفت و زد چشمک یه خبیث لبخند با هم مینا    
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 شده که هم میترا العمل عکس برا حاال ولی نداشتم اومدن ی حوصله اول:نازی    

 !میام

 .دیوونه:من    

 !بیام کنم ـگر*جیـ برم منم خب:شیوا    

 .شم حاضر که رفتم خنده با منم    

*** 

 :مینا    

 میترا ی قیافه!کنه کف بگیرم رو میترا حال جوری!شده زنده خبیثم روح! یوهاهاها    

 !شد فراهم امروزم ی خنده ابزار.داره دیدن پسرا دربرابر

 .فرستادم هم میترا برا و آدرس و رفتیم من ماشین با و کرد اس و آدرس آرین    

 .بریم شید میکنید؟؟سوار نگا اطرافتونو چرا:آرین    

 ...بیاد قراره هم دیگه نفر یه...کنید صب لحظه یه!نه نه:من    

 :میترا    

 کجا نمیدونم فقط...بیرون بریم زد زنگ مینا خوبه! خونه از شدم خسته اوف    

 !بریم میخوایم

 نزدیکای آدرسشون ببینم کن صب ااا...داد اس مینا که شدم ماشین سوار    

 برن میخوان نکنه!...میزاریم قرار دربند بریم میخوایم شراره با وقتی که جاییه!دربنده

 !میشه معلوم میرم حاال! میدونن؟ آدرسشو کجا از...دربند؟؟
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 که تر نزدیک...داد تکون دست برام یکی که کردم پارک ماشینمو و رسیدم باالخره    

 !!هستن هم پسرا که دیدم شدم

 سالم همه به خونسرد خیلی منم...میکرد نگام درآوری حرص لبخند با هم مینا    

 .بود رواعصابم آرین ی خیره نگاه فقط و کردم

 دارم: گفتم بش آروم و شدم رد کنارش از شم مینا ماشین سوار میخواستم وقتی    

 .شدم سوار و زدم بش عصبی لبخند یه و! برات

 .بودن گذاشته آهنگ فقط و نگفت هیچی هیچکی    

 نزدیکه؟ اینجا به دربند میترا:مینا    

 .دربنده میریم داریم پسرا سر پشت که مسیری هم االن آره:من    

 بلدی؟ خوب خوب آدرسشو میترااا: شیطنت با نازی    

 .اومدم زیاد!آره خب:من    

 بزنیم؟ جلو ازشون و فرمون پشت بشینه میترا چیه نظرتون ها بچه:نازی    

 دور زیاد میرفتن آروم چون هم اونا و شد پیاده سریع مینا و کردن قبول ها بچه    

 .نشدن ما متوجه و نشدن

 !حالگیریه که برو تند میترا:آال    

 !کنید تماشا و بشینید سفت! حتما:من    

 فقط..میکردن نگامون تعجب با و جفتمون اومدن هم اونا که زدیم جلو پسرا از زود    

 حالشو میکرد تشویق منو کارش همین و میکرد نگا منو درآور حرص لبخند یه با آرین

 .بگیرم
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 .میرسه زودتر کی ببینیم:آرین    

 دختر میگن من به! کرده فک ؟!ببره من از میتونه تهرانی سوسول بچه!هه    

 .میدم نشون بش...آبادانی دختر..جنوب

 پلیس بود نزدیک که کردن تشویقم ها بچه و کردم زیاد آهنگو صدا و رفتم تند انقد    

 !کردم فرار اونم از اما بگیرمون

 .رسیدن هم اونا شدیم پیاده و رسیدیم تا    

 ...فرمونی دست عجب!به به:کیان    

 .کردن تعریف ازم بقیشونم    

 خوشم...بابا نه:گفت اروم میزد بهم حالمو که خاصی لبخند با و نزدیکم اومد آرین    

 !کنار رفت و کرد بم کلی نگاه یه.  اومد

 !بود خریدارانه نگاهش عوضی    

 ...ما با تفریح های هزینه تمام بردین شما چون! خب:کیارش    

 و میگفتیم و شدم راحت باشون منم کم کم اما خوردم حرص مینا کار از خیلی اول    

 .گذشت خوش کال ولی بود اعصاب رو میپیچید پروپام به که آرین فقط میخندیدیم

*** 

! بود ناشناس شماره کردم نگاه! اومد اس برام که بخوابم میخواستم و بود شب    

 بیخیالش.اومده اشتباه احتماال...بود؟ کی دیگه این!... عزیزم بخوابی خوب:بود نوشته

 .خوابیدم و شدم

 :مینا    
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 خارج هاش برنامه از وقتی همیشه که من...بازه موبایلم قفل چرا!عجیبه خیلی    

 !زده؟ دست موبایلم به کی یعنی!میکنم قفلش میشم

 شیوا؟:من    

 ...هوم:شیوا    

 زدی؟ دست موبایلم به تو:من    

 ..آخه دارم تو موبایل چکار اصن..بدونم کجا از رو تو موبایل رمز من بابا نه:شیوا    

 بوده خودم کار حتما... شدم بیخیال منم.خوابید دوباره و کرد فرو بالش تو سرشو    

 ...رفته یادم

 :نازنین    

 میدی؟؟ گیر چرا دیگه بیخیال بابا اه    

 !آخرمه حرف...بیای باید تو!گفتم که همین:بابا    

 از قلمو یه این! کردم نگا موبایلم به باز دهن با! کرد قطع تق بزنم حرف اومدم تا    

 !برگردم باید چی برا اه..شد بلند آهم موضوعو اومد یادم دوباره تا!! گرفته یاد خودم

 میکنی؟ غرغر چته باز:آال    

 با باز حتما:گفت خونسردی با و روبروییم مبل نشست میشد رد که همونجور شیوا    

 !(میگفت راست البته!)عادیه! شده دعواش باباش و مامان

 .اومد هم مینا    

 !آبادان برگرد داده گیر آره:من    
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 !!چی؟؟؟:هم با ها بچه    

 فوت بابا عموی پسر! میدونم که من مامانه سر زیر همش! شدم کر بابا چتونه:من    

 حتی که من! چه؟ من به آخه!زشته چون برم باید من بعد کرده

 ...درآوردن مسخرشو...نمیشناسمش

 .بگو همینو اصن...کنی؟ چکار میخوای داری دانشگاه که تو! بابا ای:مینا    

 ولی!...که نمیرسه زمین به آسمون نرو دانشگاه دوروز میگه! نگفتم کردین فک:من    

 م...یر......م...ن یکیه حرفم من

 میکنی؟ راضیش چجوری:آال    

 نمیرم عنوان هیچ به بدونید اینو فقط...کنم فک باید نمیدونم: کالفگی با من    

 اه. آویزونن همش دیگه هستن هم اونا حتما..ندارم رو عمو ی خانواده ی حوصله

 !چاپلوس چندشای

 یه و! داری دوسش خیلیم که؟ داری جیگری اون به عمو پسر چرا؟:شیطنت با مینا    

 ...انداخت باال ابروشو

 !میده حرص هی میادا بدم ازش میدونه    

 هفت برا شدم دوست باش بار یه!...میکنم خفت که نزن زر یکی تو مینا ایی:من    

 !بسه پشتم

 دوستیشو پیشنهاد کردم خریت بود سالم 16 پیش دوسال. خنده از پوکیدن ها بچه    

 خودم به حواسم که میکنه تهدید همش خورد بهم دوستیمون وقتی از...کردم قبول

 بش چشمم نمیخوام اصال همین برا! عوضی هیزه خیلیم...میگه بابام به که باشه

 !آدمه چجوری نمیدونم که برادرشه خانوادشون خوبه فرد تنها! بیفته
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 .بری نمیتونی و مریضی بگیم میتونیم خب: آال    

 !میره لو گفتیم زیاد دروغا این از نمیشه نه:شیوا    

 شدن متوجه هم ها بچه...میکنه نگا جوری یه مینا دیدم که شد ساکت دیگه    

 میکنی؟؟ نگا اینجوری چرا چیه؟:من    

 یه میتونیم! نمیشناسه که میترارو میشناسه مارو مامانت:گفت خبیثی لحن با مینا    

 !کنیم سازی صحنه رو کوچولو تصادف

 !نبود بدی فکر میگفت راست!رفتم فرو فکر به حرفش با    

 چجوری؟؟...ولی:شیوا    

 !میکنم ردیفش خودم نباشین نگران:گفت و شد بلند مینا    

*** 

 :میترا    

 سر من بدونه باید کجا از مزاحمه آخه!)نیس کن ول مزاحمه این هم کالس سر    

 بود شراره...پام به زد یکی دفعه یه!( کالسم؟

 !میشیا بدبخت میبینت استاد حاال پایینه؟ سرت همش چته:گفت آروم    

 کرده روانیم... میشه مزاحم میزنه زنگ دیروز از یکی:گفتم همونجور منم    

 ...میشه خیال بی میشه خسته کن خاموش موبایلتو! خری چقد تو:شراره    

 ...دادم درس به حواسمو دیگه و کردم خاموش موبایلو    

    ************************************* 
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 بود مینا داشتم برش که میکشت خودشو داشت گوشیم    

 دادی؟ جواب دیر چرا میترا سالم الو:گفت تند مینا    

 جواب نمیشد بود نزدیک پلیس میکنم رانندگی دارم بابا هیچی سالم:من    

 بگو کارتو حاال خب...بدم

 ما پیش بیا عصری بدم توضیح نمیتونم تلفن پشت: مینا    

 فعال پس اوکی:من    

 خدافظ:مینا    

    ********* 

 !کردم نگاه نازنین و مینا به باز دهن با    

 !توش رفت پشه ببند دهنتو میترا:نازی    

 هالیوودی فیلمای اینقد میگم بت هی! رسید؟؟ مغزت به کجا از نقشه این مینا: من    

 ...کار شد اینم! داریا حوصله!...نتیجش اینم! بیا...میزنی توهم نبین

 نمیشه عوض نظرشون و برگرده کردن مجبورش باباش مامان خب...میترا ببین:مینا    

 !من جون...خواهش:گفت کردو مظلوم چشاشو    

 ...خودتون پای چیش همه...میرسین کجا به تخیالت این با ببینم! باشه پوف:من    

 .راحته کار نیستن اینجا چون...میشه که میبینی! یوهو: مینا    

    ******************************************** 
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 زنگ داری مرض نمیزنی حرف اگه کردی خستم هستی؟؟ کی بگی بزنی حرف میشه    

! نمیزنه حرف چرا نمیدونم! سکوت بازم...چیه؟ بازیا مسخره این از هدفت...میزنی؟؟

 ...کردم قطع خودم و ریخت بهم اعصابم...نکنم فک بابا نه! الل شاید

 !میشناسه منو انگار جوریه هم پیاماش...میده پیام و میزنه زنگ مزاحمه روزه دو    

 ...اینا مینا خونه رفتم...کنیم اجرا رو نقشه باید امروز! موضوع این بیخیال    

 !بیرون اومد اتاق از جیغ با که نبود نازی    

 میکنی؟ جیغ جیغ چرا نازی؟ چته اوووف:شیوا    

 !بیفتی راه فردا میکنم رزرو بلیت برات داده گیر دوباره بود بابا: اخم با نازی    

 ...کنیم اجرا و نقشه باید...حاال خب: آال    

 رفته بیرون نازی و باشه گذشته باباش زدن زنگ از مثال که کردیم صبر ساعت نیم    

 کنه تصادف که باشه

 ...بود شده ثبت بابا اسم به که شماره آخرین به زدم زنگ نازی موبایل با    

 ....ب باز میخوای اگه بله؟نازی:باباش    

 با ایشون...دخترتونه ی شماره این سالم:کردم قطع ناراحت صدای با حرفشو من    

 ...زدن من ماشین به ایشون البته...کردن برخورد من ماشین

 افتاده؟؟؟ دخترم واسه اتفاقی چه چیشده؟؟؟؟؟؟:نگرانی با باباش    

 به که کردم پیدا زود موبایلشو و بیمارستان رسوندمش من االن نباشین نگران: من    

 آسیب ایشون پای و دست یه فقط بودین شماره آخرین شما که بزنم زنگ بستگانش

 ...دیده
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 که سوخت براش دلم لحظه یه...)دخترم ممنون...ممنون:لرزون صدای با باباش    

 ...(اما میزاریم سرکارش داریم

 . نکردم کاری میکنم خواهش: من    

 (کنیم؟؟ چکار حاال خدا وای!)بدید رو بیمارستان آدرس لطفا: بابا    

 بود اسپیکر رو موبایل چون کنن کمکم کردم اشاره ها بچه به بگم چی نمیدونستم    

 آدرس نیستم تهران من دخترم:گفت سریع نیس آبادان اومد یادش انگار باباش که

 .هستن دخترم دوستان از بفرست...........0916 به بیمارستانو

 خدافظ..حتما چشم:من    

 بازی نقش طبیعی خیلی میترا وای:گفت آال و خندیدن ها بچه کردم قطع که تلفنو    

 ...کردی

 ...خورد زنگ آال موبایل دفعه یه    

 خوبین؟ عمو سالم:آال    

 :.............نازی بابای    

 شده؟؟ چیزی.. بیرون رفته نازی آره...ممنون:آال    

 :............نازی بابای    

 عمو خدافظ...میرم االن چشم چشم!...واقعا؟؟:آال    

 ...کرد قطع گوشیو    

 شد؟ چی...خب:نازی    
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 .میفرسته رو بیمارستان آدرس و میزنه زنگ بمون دختری یه گفت بابات:آال    

 :نازنین    

 بزنه حرف باهام که زد زنگ آال موبایل به ،بابام میترا رفتن از بعد    

 بابا م..سال:خسته صدای با من    

 !تهران بیاد میخواد نشده؟مامانت خوبی؟چیزیت حالت نازی سالم:بابا    

 خوبه حالم نمیخواد...چیزه...بابا نه...نه:دستپاچه صدای با من    

 بیاد کرد اصرار خیلی مامانت...خداراشکر گفت و کشید راحت نفس یه بابام    

 بابا؟ نداری نیاز چیزی...شده راضی تقریبا...کردم آرومش پیشت

 .هستن ها بچه باشه چیزی اگرم بابا نه:من    

 !(بودم ابرا رو حرفش این با!)بیای نمیتونی هم آبادان اوصاف این با:بابا    

 خدافظ.مامانت پیش برم منم کن استراحت دیگه خب:گفت بابا که نگفتم چیزی    

 دخترم

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

 :شیوا    

 این وا! زدن رو خونه در زنگ که بخوابم میخواستم و بود صبح سه تقریبا ساعت    

 که میکنن نگا هم به تعجب با هم ها بچه دیدم که اتاق بیرون رفتم...کیه؟ یعنی موقع

 !خورد زنگ هم نازی موبایل همزمان

 هر چشاش و کرد نگاه ما به تعجب با)مامان سالم! الو:برداشت موبایلشو نازی    

 چی؟؟؟(میشد تر پرتعجب لحظه
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 بلند و کرد قطع و نیس چیزی...نه نه:گفت دستپاچه که گفت بش چی نمیدونم    

 !شدم بدبخت:گفت

 شده؟ چی:من    

 ...کنین باز درو برین!  کنم چکار حاال! درن پشت بابام و مامان:نازی    

    *** 

 نازی بابای و مامان که وقتی از! بودیم نخوابیده هیچکدوممون و بود پنج ساعت    

 ساعت یک تقریبا آبادان بردنش زور به و شد دعواشون و خوردن کلک فهمیدن

 !میگذره

 !نگرفت نقشمون که گرفته حالمون بدجور! نمیبره خوابمون و شدیم دپ هممون    

 دوست باباش با دانشگاه رییس که اینه نازی خوب بگم بهتره البته بد، شانس از    

 !براش گرفتن مرخصی تلفنی و دراومدن

*** 

 :نازنین    

 در شدن قفل صدای سرش پشت! داد بدی صدای که کوبیدم محکم اتاقمو در    

 باز درو بیاین بابا...مامان:زدم داد درو جون به افتادم! کردن قفل روم درو وای!!!...اومد

 !!نیس؟؟ کسی هوی....اوهوی...آهای..کنین

 پس بود پیشم موبایلم خوشبختانه...نشستم اتاق در پشت و شدم خسته دیگه    

 !(بیخی ولی!...صبحه 6 ساعت اوه اوه)آال به زدم زنگ سریع
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 صدای که بودم شده کالفه دیگه برنمیداشت کسی ولی میخورد بوق هی تلفن    

 ...(بود کشدار هم صداش)پیچید گوشم تو آال آلود خواب

 !صبحی؟؟ اول کیه! م...(خمیازه)سال:آال    

 مرگ کپه شما بعد ریخته بهم اعصابم اینجا من..نازی...دیگه منم آال الو:من    

 گذاشتین؟؟

 مگه بمونم؟؟ بیدار تو واسه من!! زارت:آال(نبود آلود خواب خیلی دیگه صداش)    

 میکنی اصرار داری چون خب ولی!...بگذرم؟ نازنینم خواب از که ابروتم و چشم عاشق

 !!بزن حرفتو التماس و

 ندارم حوصله ببین:گفتم و شدم بیخیال ولی بودم مونده پرروییش از دیگه من    

 بکنم؟ غلطی چه!کردن قفل روم رو اتاق در حاضر حال در...بدم جوابتو

 قطع گوشیو!تق....بخوابم منم بزار بخواب برو آخه؟االن زدن زنگ وقت االنم:آال    

 !!کرد

 ...بکنم فکری یه بعدا تا بخوابم گرفتم تصمیم منم باالخره    

 :میترا    

 !شد ظاهر" کنه" اسم موبایلم رو!زده زنگ مزاحمه این دوباره    

 ...بود آشنا صداش!!زد حرف بار اولین واسه که کنم بارش فحش که برداشتم    

 (کیه؟؟ دیگه این ها؟؟)خانما خانم چطوری سالم:صدا    

 )!(عزیزم بدی جواب نمیخوای:صدا    

 شما؟؟؟:من    
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 مثل میکردم فک!نشناختی منو نمیشه باورم:گفت و اومد مزحکش ی خنده صدای    

 ؟این!ها ام؟؟؟ آرین من...کنی فک زیاد نمیخواد! یادمی به هم تو یادتم به که من

 آورده؟؟ کجا از منو ی شماره

 من مزاحم حقی چه به آوردین؟و کجا از منو شماره:گفتم تندی لحن با    

 (میکردم تاکید جمعم های فعل روی)میشین؟

 و اومده خوشم ازت که اینه مهم دارم شمارتو کجا و کی از نیس مهم:گفت ریلکس    

 (کردم قطع رو گوشی....)میخ

 هیچکی...من کرده فک!گرفته باال دست خودشو چه!کرده فکری چه خودش پیش!    

 !میزارم؟ محل آدمی همچین به...من...و نه هم

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

 مزاحمت؟ از خبر چه راستی خب:گفت که بود پیشم هم شراره و بودم خونه تو    

 بود؟ دار خنده!!!خنده زیر زد که شده چی کردم تعریف براش اعصابی بی با منم    

 اون! دیگه هستی خلی چه تو:گفت جدیت با یهو و چشام تو زد زل صاف پررویی با    

 !کن اسکلش نمه یه اینکارا جای به! میبره ـذت*لـ تو خوردن حرص از

 راحت هم بعد نمیاد بدت توهم که بده نشون الکی...خوبه هم سرگرمی برا مدت یه    

 (!!!زد بشکن یه و)اینجوری..میشه تموم چی همه و کن ولش

! نیس فکریم بد....اما! کردم اعتراض دوباره یا زدم جیغ لحظه اون کنید فکر شاید    

 !بخورم؟ حرص الکی چی برا! میشه ضایع هم پسره اون اینجوری
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 به و هممون زندگی و میشه بزرگ دشمنیه یه باعث کار این میدونستم کاش ای اما)    

 ...(میریزه هم

    * 

 و زدم نیشخند منم...زد زل بهم شده درشت چشای به شراره کردم قبول وقتی    

 آتیشایی چه میدونه مینا فقط اما بعیده ازم کنه فک شراره شاید! نگفتم هیچی

 ...!(نگو که سوزوندم آتیشایی یه!! )سوزوندم

 اهمیت مذهبی مسائل به خیلی هم مدرسمون و بودیم راهنمایی دوم سال یادمه    

 !بودن خشک خیلی مسئوال متاسفانه و داشتن نظر زیر و رفتارامون تک تک و میداد

 انقالبی شعرهایی مدرسمون...بود برپا مدرسه تو هم ها جشن و بود بهمن 22 روز    

 هم ها بچه...بودیم جمع مدرسه حیاط تو همه خالصه و معاون و ومدیر میکرد پخش

 فکر یه یهویی....میخورد بمون مستقیم هم آفتاب که خصوصا بودن شده دپ دیگه

 !!سرم به زد شیطانی

 پشتی در از گرفتمو ازش و بود باهاش همیشه که آهنگی فلش و مینا پیش رفتم    

 ...شدم مدرسه سالن وارد

 رو ریختم رقصی توپ آهنگ یه و زدم فلشو سریع مدیر اتاق به رفتم مستقیم    

 ...حیاط رفتم پریدم فرز و زدم و وپخش کامپیوتر

 تا! بود شده سرخ صورتش عصبانیت از هم مدیرمون و بودن دادن قر درحال همه    

 ما دیگه بعله!)بوده من کار نفهمید وقت هیچ اما میگشت مقصر دنبال مدتی یه

 !(اینیم

   *** 
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 نمیاد بدم ازش خیلیم بدم نشون و بچزونم رو( آرین)پسره اون کردم قبول که درسته    

 !!بزنم زنگ بهش خودم که نمیشه دلیل این اما

 ...زد هم باالخره که بزنه زنگ خودش تا بودم منتظر پس    

 ...اومد حرف به خودش که نزدم حرف اما برداشتم رو گوشی    

 بدم زدن حرف لحن ازاین چقد! خدایا...)نکن قطع ایندفعه عزیزم...میترا سالم:آرین    

 !(کنم تحمل باید شده که چزوندنشم برای ولی!!میاد

 سالم:من    

 ...(ی پسره میکردم دفنش نبود نقشه اگه!)ببینمت میخوام: آرین    

 !کن قبول میکنم خواهش:گفت سریع که بزنم حرف اومدم    

 کجا؟!... باشه:گفتم اکراه با    

 ...داد رو شاپ کافی یه آدرس اونم    

    * 

 !نشه پررو زدم تیپ اون برا نکنه فک تا زدم همیشه از تر ساده اما شیک تیپ یه    

 تو خیلی که قسمتی یه... شدم شاپ کافی وارد و رفتم باالخره دادم لفتش نمه یه    

 جلو رفتم...بود نشسته نبود دید

 سالم:من    

 ...عزیزم سالم:باز نیش با آرین    
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 و کرد وارد دستم به کوچیک فشار یه..دادم دست باش مجبوری جلو آورد دستشو    

 ر*ت*ن*ع!)شدی خوشگل:گفت و بم زد زل بود دستش تو دستم که همونجور

 حرفش هر از انگار میزنه حرف وقتی..میاد بدم زدنش حرف لحن بیشتراز!عوضییی

 !(داره خاصی منظور

 ...دارین کارم گفتین خب:گفتم و کشیدم دستمو سریع    

 .نزن حرف من با رسمی اینقد اوال:گفت و نشست اونم    

 ...برم باید دارم کار من.بگو خب:گفتم و کشیدم عمیقی نفس    

 دوستیمو پیشنهاد میخوام ازت.  دارم دوست و اومد خوشم ازت اول از من:آرین    

 !کنی قبول

 ..بشنوم مزخرفاتو این نمیخوام گفتم بت من...پررویی؟ خیلی نمیکنی فک:من    

 !کن فک پیشنهادم به و نباش خشن قدر این! عزیزم اوه:آرین    

 !رفت و شد بلند سریع و زد چشمک یه هم بعد    

 :نازنین    

 همه دیدم و بیرون رفتم! بود باز اتاقم در خوشبختانه شدم بیدار خواب از که صبح    

 !میخورن صبحونه دارن

 !نکردین بیدار منو و میرسین خودتون به که میبینم! خانه اهل بر سالم:من    

 بیدار تو!عجبی:گفت میخورد پرتقال آب که همونجور( سالشه 14 داداشم)نیما    

 چیزی و!نگرفتم و منظورش همین برا نبودم باغ تو منم!)نیس گیر پاچه اخالقت شدی



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 خب...نکردیم بیدارت چرا که مورد اون درباره:گفت و شد بلند صندلی از!(نگفتم بش

 !نیستی مهم که تو

 !رفت زود که دنبالش برم میخواستم و میگه چی داره فهمیدم تازه    

 صدای که میخوردم صبحونه داشتم غرمیزدم که زمان هم میز سر نشستم حرص با    

 ...شنیدم و بابام جدی

 !کن نگاه منو!نازی:بابا    

 ... میکرد نگام داشت میزد حرف که جدیتی همون با.... کردم نگاه بش    

 !میمونی همینجا هفته دو تا میگم جدی دارم و! نکردما فراموش کارتو هنوز من:بابا    

 و شدن بلند هردوشون! نمیزنی حرف پدرت حرف رو:گفت مامان بزنم حرف اومدم تا    

 !شد کوفتم هم صبحونه!! رفتن

 دارن عموت خانواده,شی آماده باید که شو بلند زود!نازنین:شنیدم مامانو صدای    

 !میان

 !کنم تحمل هم رو( پسرعموم)احسان باید حاال!اوف    

 :مینا    

 !....پاشو پاشو پاشو    

 !بزارم مرگمو کپه بزار کن ول مینا اه:شیوا    

 !زدمش می بالش با و نکردم توجه که منم    

 !داریم دانشگاه که بدو!دیگه نه:من    
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 ...زد زنگ دیروز نازنین:گفت آال که بودیم ماشین تو و شدیم آماده    

 !گفت؟ چی:شیوا    

 !!کردم قطع بود خورد اعصابم منم بود صبح 6! چمیدونم:آال    

 !دیوونستا! اوا    

 و نبود من به حواسش)چطوری؟ سالم:گفتم که کرد سالم دیدم و آرین که رسیدیم    

 هستی؟ کسی منتظر...(میکرد نگاه اطرافو

 !نمیاد؟...میترا دوستتون...ام...میگم:آرین    

 بدون)میترایی؟خبریه؟ منتظر تو شده چی:گفتم و انداختم بش ای مرموزانه نگاه    

 چکارش تو دوما!! نیس ما دانشگاه تو میترا اوال(گفتم باشم جوابش منتظر اینکه

 !داری؟

 !بیخیال هیچی...هیچی:آرین    

 رفتن فهمیدم!ساکتن ها بچه چرا که کردم نگاه!رفت بگم چیزی اومدم تا    

 ...کالس سوی به افتادم راه منم..سرکالس

    * 

 چهارم فصل    

 !شنیدم و کیان صدای کالس بعد    

 ..مینا...مینا:کیان    

 چیشده؟!... بردی آبرومو خبرته؟آروم چه:من    
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 !ببینتت.... شاپ کافی تو میخاد آرین فقط!بابا هیچی:کیان    

 !باش خودت مواظب:شیوا و آال رفت که کیان    

 !بزرگا مامان باشه:مسخره حالت با من    

 ...نشستم کردم سالم شاپ کافی تو رفتم    

 رفتیم ها بچه با که روزی اون بگم میخوام فقط کنم چینی مقدمه نمیخوام:آرین    

 مکث...)اینکه و! ترم راحت تو با منم و تری نزدیکی میترا به تو که فهمیدم بیرون

 ادامه حرفشو خودم... اما! بشم نزدیک بش میخوام و اومده خوشم میترا از من!!!( کرد

 !نمیزاره محلت میترا اما: دادم

 ...پایین انداخت سرشو و! آره:گفت و کرد نگام مظلوم یهویی آرین    

 !میکنم کمکت باشه:گفتم ناگهانی تصمیم یه تو    

 باشم ندیده آشنا میکردم نگاه اطرافو چرا نمیدونم و بودم مات همینجور که منم    

 !شد باز ونیشم بود کجا اینجا آشنا فهمیدم یهو که! بره آبروم

    * 

: گفت و کرد نگاه میکردم شونه موهامو که من به و تخت رو و کرد پرت خودشو شیوا    

 گفت؟؟ چی آرین بگی نمیخوای

 ...گفتم شیوا به چیو همه معمول طبق که منم    

 میترا از سرعت این به ممکنه چجوری!مسخرست؟ نمیکنی فک:گفت شیوا یهو    

 !بیاد خوشش بخواد که نداشتن باهم خاصی ؟برخورد!بیاد خوشش
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 این به میگی که نشده عاشقش حاال:گفتم تفاوت بی و باال انداختم هامو شونه منم    

 !اومده خوشش فقط! سرعت

 !عجیبه ولی:گفت بود زده زل زمین به و فکره تو بود مشخص که ای قیافه با شیوا    

 !!نمیدونم:گفتم و کرد نگاه شیوا به آینه از منم    

    * 

 :نازنین    

 ولی!...نزاشته مخ برام( پسرعموم)احسان و میگذره آبادان به برگشتم از هفته یک    

 !گذشت هفتش یه بود که هرجوری

 که بابا به و دستشه تلفن مامان دیدم که پایین دویدم!! شنیدم جیغ صدای یهویی    

 !بیار قند آب بدو مامان:گفتم و بابا پیش رفتم...میکنه نگاه افتاده مبل رو حال بی

 ....رفت و دراومد شک از اونم    

 میخواد میکردم حس و داشتم دلشوره صبح از:گفت بغض با که کردم نگاه بابا به    

 بود گرفته گریم دیگه( کرد سکوت...)اینکه...اینکه تا نمیدونستم اما بیفته اتفاقی یه

 شده؟؟؟ چی بگو من جان...بــــابــــا...بابا:گفتم

 ناراحت و آروم و کنار کشید میکردم گریه که منو و داد بابا به قند آب مامان    

 بیارش عموت ی خونه بره میخواست بابات صبح همین!... کرد فوت مادربزرگت:گفت

 !کرده فوت صبح گفت و زد زنگ عموت...اما اینجا

 باورم!وایـــــــی...شد بیشتر گریم شدت و نشستم یهو امّا میگه چی نفهمیدم اول    

 بابابزرگم با و نبودم صمیمی باش هیچوقت اینکه با! بابام بیچاره!بزرگم مامان! نمیشه
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 به اینکه از پشیمون! پشیمونم و شده تنگ براش دلم بدجوری االن بودم صمیمی

 همه! میکشـــــه؟ چی بابابزرگم!!...ببینمش نمیرفتم عمو ی خونه اینکه ی بهونه

 !همن عاشق اونا که میدونستن

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی چشام که کردم گریه انقد    

 :شیوا    

 ؟!نمیده؟ جواب میزنم زنگ نازی موبایل به هرچی چرا ها بچه    

 !سایلنته گوشیش معمول طبق حتما:آال    

 نکرده چک گوشیشو حاال تا صبح از نازی نداره امکان! ها مشکوکه خیلی ولی:مینا    

 ...نداد جواب ولی دادم هم پیام بش من! ...باشه

 !بابا نباشید نگران:آال    

 !دارم بدی حس یه منم ایندفعه آال ولی:مینا    

 "شب 10:45 ساعت بعد ساعت دو"    

 .نازی بابای زد زنگ باالخره آال که نمیداد جواب گوشیشو اصال نازی    

 هممون!...کرده فوت نازی بزرگ مامان ها بچه:گفت ناراحتی با و اومد آال باالخره    

 بردنش و شده بد حالش گریه شدت از هم نازی:داد ادامه که نشستیم شوکه

 !نمیزنه حرف نازی خونه برگشتن وقتی از! بیمارستان

 ...بودیم پیشش ما کاشکی!نازیــــــی وای:گفت مینا که بودم فک تو هنوز من    

 ...حساسه خیــــلی نازی آره:من    
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 حرف نازی با باید هممون ولی گفتم تسلیت هم شماها طرف از باباش به من:آال    

 .بزنیم

 ...بود بد حالش و کرد گریه کلی بازم ولی دادیم دلداریش زدیم حرف نازی با هممون    

 :مینا    

 پرید ابروهام تعجب از)چطوری؟ مینا سالم:داد ام پی آرین که میگشتم موبایل تو    

 !(افتاده من به یادش حاال تا کی از!اوهو! باال

 (لبخند شکلک)چطوری؟ تو خوبم سالم:نوشتم    

 .بگم بهت چیزی یه میخواستم راستش...نیستم بد...خوبم:آرین    

 (خبیث شکلک)نه؟؟ میتراس ی درباره! نمیپرسی منو احوال الکی تو!میدونستم:من    

 میترا با من جوری یه و بزاریم بیرون قرار یه میخوام ازت! آره(خنده شکلک:)آرین    

 !(؟)نمیداره بر موبایلشو چون بزنم حرف

 دارم میترا از که هم شناختی با!!! داری؟ کجا از شمارشو تو( مشکوک شکلک:)من    

 میشه پشیمون انگار و میکنه تایپ هی دیدم)؟!...نداده بهت شمارشو اون مطمئــــنم

 !(کنه جور بهونه میخواد فهمیدم پس! میکنه پاک

 شمارشو من گوشی از اونروز تو نکنه:نوشتم براش و اومد یادم که چیزی سریع    

 (عصبانی شکلک!)برداشتــــــی؟؟؟

 !(لوس!اه!)ببشید...آره(مظلوم شکلک:)آرین    

 .میکنم خبرت میدم ترتیب بیرون قرار. نشه تکرار دیگه ولی...باشه:من    

 خدافظ(!ـوس*بـ شکلک)ممنونتم.باشه باشه( خوشحال شکلک:)آرین    
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 (چشمک شکلک)های تا بای:من    

 به رسیدن!چی پ! شه خنک دلم خواستم فقط نشدم عصبی زیاد!هه هه هه    

 !بچشه هارو سختی تلخ طعم باید!نیس آسونیا این به که(میترا)جونیم جون دوست

 ...پوسید دلمون بیرون؟ بریم اینا آرین با چیه نظرتون میگم:من. ها بچه پیش رفتم    

 :میترا    

 !!!نـــــــــه شراره!نه    

 رژ این! میاد میدونی تو نمیدونه که اون...خوشگلی این به رژلب بابا! چرا؟ اه:شراره    

 !(من جون:گفت مظلوم ی قیافه با و باال انداخت ابروهاشو!)بزن جیگریو

 !بزنمش رنگ کم شدم راضی باالخره    

 موهای با که مشکی شال با پوشیدم خاکستری مانتوی با مشکی جذب شلوار یه    

 .بود شده خوشگل روشنم ای قهوه

 ...کن باز اخماتو فقط! تو خوشگلی بابا(:شیطنت با)اومد سرم پشت از شراره صدای    

 :مینا    

 هم! بیان ـان*عـریـ اصن! دیگه بپوشین چی یه. کردین روانیم! دیگه بسه اه    

 نگام باز دهن با شیوا و آال که میگفتم عصبانیت با اینارو! راحته هم!جدیده

 .اومد هم میترا بالخره...کردن

 که نباید! یوهاهاها! گفتم من ولی هست اونم که نگم میترا به بود گفته بهم آرین)    

 !!(کنم گوش حرفاش همه به

 ...جیگری رژ اون با بود شده ـگر*جیـ خیلی میترا    
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 رو میترا وقتی داشتم نظر زیر و آرین العمالی عکس تمام من رفتیم وقتی خالصه    

 شاید نمیدونم! نداشت خوبی حس چشاش برق چرا نمیدونم...اما!زد برق چشاش دید

 !واال! مردم چشای حس درک به چه و من...شدم خل

 :میترا    

 دوستای و آال,شیوا,مینا)نامردا این که میگذره آرین ماجرای از ماه یک از تر کم    

 !من زنی مخ به کرد شروع آرین و گذاشتن تنهامون رستوران تو ای بهونه به( آرین

 فقط!نه! باشما شده عاشقش که این نه!اومده خوشم ازش میکن حس جدیدا اما    

 !کنم تر نرم باهاش ذره یه اخالقمو دارم تصمیم... اومده خوشم ازش

 برام رز گل یه قرار هر سر میزارم قرار باهاش که روزی از. دارم قرار باهاش هم امروز    

 ...شده تا 15 االن تا...میاره

 :مینا    

 درباره که اوقات بیشتر مثل...دنبالم میاد کالس بعد گفت و زد زنگ بم آرین امروز    

 !بود من از هم رز گل ی ایده.میکردم کمکش میترا ی

 یه!)باش خودت مواظب:وگفت چشام تو زد زل نگرانی با شیوا که برم خواستم    

 !(بیفته بدی اتفاق میخواد انگار!کرد منتقل بم بدی حس که گفت جوری

 همیشس مثل ؟!که بمیرم برم نمیخوام: نبودم موفق که باشم عادی کردم سعی    

 !دیگه

 .میاد نازی امروز باشه یادت راستی:من    

 (...نداشت کالس آال)بیا زود.آال پیش برم منم باشه:شیوا    
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 به دقیق بار اولین واسه شاید...بگم چطور نمیدونم...نگاهش اما اومد آرین    

 یه بیشتر...بیشتر!...نداشت معصومیت اصال چشماش...کردم نگاه چشماش

 بیشتر پیشروی ی اجازه افکارم به..)یعنی...میبینم نگاهش تو بدجنسی و خشونت

 (...شدم بیخیال و ندادم

 شاپ؟ کافی میریم...خب:گفتم و شدم ماشین سوار    

" جایی یه" رو!)بدم نشونت رو جـــــایی یه میخوام امروز! نه:گفت مرموزی نگاه با آرین    

 !(کرد تاکید

 دیگه دوستاش و آرین...)کرد عرق دستام همیشه مثل و شد بیشتر بدم حس    

 (میخوند هنوز سیاوش فقط و ندادن ادامه و دانشگاه

 خیلی بودم ترسو همیشه که منم! نمیشناختم حتی که بودیم رسیده جاهایی به    

 زبونم ولی! میترسوندم بیشتر میکرد رانندگی خونسردی با آرین اینکه و بودم ترسیده

 فک بش نمیخوام حتی که بده جوابی اون و بپرسم چیزی میترسیدم...بود شده قفل

 !کنم

 پنجم فصل    

 "مفرد شخص سوم"    

 خوب دلیلشو و بود عصبی ولی کرد قطع و گوشی...دنبالش میرم دایی چشم    

 پر براش پدرشو جای که کسی...داییش جلوی نمیتونست هیچوقت ولی! میدونست

 !بود پسرش اون حال هر به چون بگه بد اون از بود کرده

 آوردن یاد به با(؟...!ای بچه همچین خوبی این به پدری از چطور)کرد فک خودش با    

! فرمون رو کوبید مشت با باشه داشته کنترلی اعصابش رو که این بدون حرفاش
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 رو مزخرفش صدای... انداختن تیکه به میکنه شروع باز ببینه اونو اگه میدونست

 بابای پوالی از هم زندگیت کل! مادر نه داری پدر نه تو!...هه...>میرفت رژه مغزش

 اون االن اما بود کرده کمکش داییش شاید! نداشت حقیقت هیچکدوم اما!< منه

 ...بود مستقل خودش

 ...بزنه زنگ بهش گرفت تصمیم باالخره    

 رد سرعت با داییش شرکت کنار از که دید و ماشینش بزنه زنگ اینکه از قبل اما    

 گفته اون ولی زده زنگ بهش خودش بود گفته دایی چون شد مشکوک ذره یه!! شد

 ؟!رفت چرا...ولی برمیگرده زود ولی نیس تهران

 زمزمه لب زیر و کشید عصبانیت از عمیقی نفس... دنبالش بره گرفت تصمیم    

 !رفت دنبالش و! شده اضافه بهش هم طوفان و خاک که تهران هوای این به لعنت:کرد

 :مینا    

 بهش راحت چقد... خوردم؟؟ گول راحتی همین به من یعنی...یعنی!!! نمیشه باورم    

 ادامه کلمات ترین رحمانه بی با که خوند چشمام از چیو همه اون انگار! کردم اعتماد

 از و میخواستم جسمشو فقط چون اومد خوشم میترا از من کردی؟ فک چی پس:داد

 ...بود اون هدفم و کنم وابستش خودم به میخواستم!! میومد خوشم غرورش

 نه! میشدم تر نزدیک بست بن به و میرفتم عقب من میومد جلو که همونجور    

 !بود شده تهی هرچیزی از مغزم درواقع!چیزی نه بزنم جیغ میتونستم

 زود و شدی حرفام خام زودتر خیـــــلی تو...ولـــــــــی:داد ادامه و خندید بدجنسی با    

 به باالخره! میترا یا تو یا!...نبود مهم برام!بهتر چه گفتم منم...شدی صمیمی باهام

 روغن تو نونم و میشد بهتر خیـــلی دیگه که بود دوتاتون اگرم میرسیدم یکیتون
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 به نذاره شیوا دوستت اون بودم نگران وسط این فقط...بودم راضی یکیتونم به ولی!بود

 ..بود تیز خیلی...بشم نزدیک هدفم

 تو...ت:گفتم بود توش محسوسی لرزش که صدایی با و اومدم حرف به باالخره    

 تو خوابوند کشیده یه که بزنم و حرفم ادامه اومدم... حرومزاده توی تونستی؟؟ چطور

 !نزن حرف کوپنت از بیشتر دیگه: گفت و گوشم

 کش با موهامو چون خوشبختانه ولی شکست کلیپسم که دیوار طرف کرد پرتم    

 بلند جیغم صدای و برداشت دست دادن ارور از مغزم باالخره...نشد باز بودم بسته

 اعتماد ی ضربه روز یه:>گفت که آال روز اون حرف! میزد چراغ ذهنم تو جمله یه و! شد

 خدا اما خوردم ضربشو من! آره..< نیفته اتفاق این امیدوارم که!میخوری حدتو از بیش

 رو جرأتش و میکشم خودمو بیاد سرم بالیی اگه من میدونی خوب تو نکن بدبخت منو

 !دارم هم

 اگه حاال:گفت دهنمو جلوی گذاشت دستشو بزنم جیغ اومدم تا و کرد پاره مانتومو    

 ریزه منه نداشت فایده میکردم تقال هرچی شد خفه گلوم تو صدام! بزن جیغ میتونی

 قطره یه چرا که بود عجیب برام و زندگیمه آخر میدونستم خوب! کجا؟ اون و کجا میزه

 مامان گفتم تودلم و بستم چشامو ببینم رو لحظه این نمیخواستم! نمیریزم هم اشک

 ...اومد ماشین ترمز صدای یهو که...کنید حاللم بابا

 :آرمین    

 دختر یه به بخواد که حد این در نه...اما معناس تمام به آشغال یه آرین میدونستم    

 !!!کنه ـاوز*تجـ

 و مشت اولین و طرفش دویدم بود اومده کجا از نمیدونم که زیادی عصبانیت با    

 سیر میزدم مشت هرچی که بود شده چم نمیدونم!گوشش تو خوابوندم
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 که اومدم خودم به موقعی!ندادم هم زدن حرف فرصت بهش حتی که جوری...نمیشدم

 ..کیان به زدم زنگ و برداشتم موبایلشو.بود شده بیهوش

 .کردم قطع و دادم آدرسو...کن جمع عوضیتو دوست این بیا:من    

 شده جمع خودش تو و بود نشسته دیوار ی گوشه که شدم دختر یه متوجه تازه    

 ریزه چقد>گذشت ذهنم از..ترسیده میدونستم چون نشدم نزدیک بهش...بود

 نه...اما دیدم چشماشو و کرد بلند سرشو لحظه یه که بگم چیزی خواستم!< میزست

 اینجا جسمش فقط انگار و بود روح بی روح بی صورتش!چیزی نه بود ریخته اشکی

 متوجه که بودم چشماش محو! بود آشنا برام عجیبی طرز به چشماش...چشماش!بود

 ماشین ترمز صدای که دنبالش برم اومدم..دوید و شد بلند ربات یه مثل چطور نشدم

 میخواستم جوری داد دست بهم حالی یه...افتاده ماشین جلوی که دیدمش..شنیدم

 ؟!نمیشناختمش که من اما نبودم هم مغرور ولی نبودم احساساتی آدم!کنم گریه

 ...میکرد؟ چکار اینجا اون!کردیم تعجب هردومون!سپهره دیدم که شد پیاده راننده    

 !بیمارستان برسونیم اینو اول بدو:گفتم و کردم بلند رو دختره بگه چیزی اومد    

 عقب دختره و من! روند بیمارستان تا و شد سوار بگه چیزی اینکه بدون سپهر    

 برام بدجوری که میکردم فک چشماش به...  میکردم نگاش فقط من و بودیم نشسته

 وقت خیلی از میکردم حس...نـه اما!...بوده؟ دخترام دوست از یکی نکنه!بود آشنا

 !میشناسمش پیش

 دادم توضیح پرستار به...رسیدیم کی نفهمیدم که بودم خودم حال تو اونقدر    

 .نشستیم و چیشده

 !چیشده؟؟ داداش...آرمین:گفت آروم سپهر    
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 از!)داداش هیچی:گفتم و کردم نگاه معصومش و سبز چشمای به و آوردم باال سرمو    

 !(کردم تعجب خودم ی گرفته صدای

 باشم زده حرفی اینکه برا منم! خودتی خر گفت انگار که کرد نگام جوری یه    

 میکردی؟ چکار اونجا تو راستی:گفتم

 خودش چون برداشتی ماشینشو تو نمیدونستم.شروین دنبال برم میخواستم:سپهر    

 شارژم! انگار نه که انگار زدم بوق برات هرچی...باشم منتظرش شرکت کنار گفت

 ...دختره این به خوردم که افتادم راه دنبالت دیگه و نداشتم

 :شیوا    

 جواب میزنم زنگ بهش هم هرچی...کرده دیر خیلی! مونده کجا مینا نمیدونم    

 دوباره...میفتاد داشت و بود بـرده خوابش مبل رو که کردم آال به نگاه یه...  نمیده

 !!برداشت که زدم زنگ بهش

 خودتی؟ مینا!الو!الو:من    

 .برسونید...بیمارستان به خودتونو:گفت ناآشنا صدای یه    

 حاال کنم بیدارش که آال سر باال رفتم و کردم قطع میگه چی نکردم بیشترگوش دیگه    

 !شد بیدار تا صورتش تو کوبوندم بالش با ؟انقد!میشد بیدار مگه

 !شدیم بدبخت که بلندشو!بلندشو:من    

 مینا:گفت و اومد گیج آال که پوشیدم بود دستم دم هرچی و اتاق تو رفتم تندی    

 !شده؟ چی...اومد؟
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 میترا به...میدم توضیح بهت توراه!بیمارستانه مینا که بپوش لباس بدو:گفتم تند    

 .بیاد بزن زنگ هم

 ...زدیم زنگ میترا به راه تو و پوشید لباس سریع    

 .بیام خبردادید بهم ببخشید خانوم سالم:گفتم و پذیرش رفتم رسیدیم وقتی    

 !کرد؟ معرفی مینا خودشو که دختری همون!آها:پذیرش    

 چطوره؟ حالش! پارسا مینا بله:من    

 !اومدن دکتر آقای!اونجا...دکترمعینی پیش برید..بپرسید دکترش از باید:پذیرش    

 ولی شده وارد بهشون بدی شوک:گفت که کردم سوال از و طرفش دویدیم    

 !شده بیهوش ماشین جلوی شوک شدت از احتماال...نبوده تصادف خوشبختانه

 ببینیمش؟ میتونیم:گفت آال که بره خواست    

 !دیگه ی دقیقه چند ولی بله:دکتر    

 رسوندش کی ببخشید...اما:گفتم بره خواست تا و اومد یادم چیزی من ایندفعه    

 اینجا؟

 .نشستن اونجا که نفری دو اون:گفت و کرد اشاره جایی به دکتر    

 یه رسید ما به وقتی و دوید که دیدم دور از رو میترا که طرفشون بریم میخواستیم    

 !کردین نگرانم! شده؟ چی:گفت اخم با و کشید عمیق نفس

 سرقرار هم آرین!عجیبه:گفت اخم همون با میترا که داد توضیح بهش مختصر آال    

 !نیومد
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 میترا ی خیره میترا ورود همون از یکیشون که پسر دوتا اون سمت رفتیم هممون    

 ...نداشت بدی نگاه اما بود

 هستین؟ کی...شما:گفت آال رسیدیم بهشون وقتی    

 همون هستم سپهری آرمین:گفت میزد یکی اون از تر جدی قیافش که پسرا از یکی    

 !دادم نجات پسرداییم دست از رو دوستتون که کسیم

 آرین پس:گفتیم و کردیم نگاه هم به آال و من! پسردایــــــیت؟:تعجب با آال و من    

 کجاس؟

 میشناسین؟؟ و آرین...شماها...مگه:تعجب با آرمین پسره همون    

 .بودیم دوست جورایی یه اکیپشون با و بود دانشگاهیمون هم خب...خب:من    

 و سیاوش,شهاب,کیان,آرین شامل اکیپ این احیانــــا:گفت مسخره لحن با آرمین    

 (گفت تند خیلی اینارو)نیست؟ کیارش

 و نمیزد حرفی ولی بود جفتمون که انداختم میترا به نگاه یه.دادیم تکون سرمونو ما    

 ...کرد جمع حواسمو پسره صدای که میداز گوش اخم با فقط

 دوستی! آرین؟ کی؟! هه:تمسخرگفت وبا کرد عصبی کوتاه ی خنده یه آرمین    

 !میدونم بعید دخترا؟ با معمولی

 ماهم تا کنید صحبت واضح لطفا محترم آقای:گفت تندی لحن وبا شد عصبی آال    

 !بشیم متوجه



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

101 

 

 خوب من و منه پسردایی آرین گفتم که طور همون:گفت جدی لحن با آرمین    

 ادامه آرومتر و کرد باریک چشاشو...)نیست درستی آدم اصال که میشناسمش

 گذاشتین؟ تنهاش آدمی همچین با چجوری دوست مثــــال شماهای...(داد

 کسی که این از قبل بود تر مهم مینا فعال کنم تلف وقت و بدم جوابشو نمیخواستم    

 بهتون باید فقط ببینینش بیاین میتونین میخواین اگه:گفت و اومد دکتر بگه چیزی

 اشک قطره یه چون شده وارد بهش بزرگی شوک معلومه نداره درسته روحی وضع بگم

 آرامش لطفا...بود اسمش اونم که گفت کلمه یه فقط. نمیزنه حرفی هیچ و نریخته هم

 از بعد نکنید وارد فشار بهش و بزنید حرف باهاش آرامش با و کنید حفظ و خودتون

 .کنید مراجعه پزشک روان به داشت مشکلی اگه شد مرخص اینکه

 ...بود فکر تو عجیب و داد تکیه دیوار به و رفت بگه چیزی اینکه بدون میترا    

 کرده جمع زانوهاشو که دیدم رو مینا...اتاق تو رفتیم پسرا به توجه بدون آال و من    

 دقیقا چون! ترسیدم ازش لحظه یه!بود پریده رنگشم و بود زده زل نقطه یه به و بود

 !بود مجسمه یه مثل

 شده؟ چی مینا؟...مینا؟:گفتم آروم خیـــلی و نزدیکش رفتم    

 .بیرون رفت و خورد زنگ آال موبایل. نداد انجام العملی عکس هیچ    

 :آال    

 خودتی؟ نازی! الو! الو    

 بهتون خیلی من بدون نکنه.درم پشت کجایین؟ شما! سرگردانشم روح! ن م ن:نازی    

 ..گذشته خوش
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 به خودتو سریعا شده بد حالش مینا: گفتم و نداشتم پرتاشو و چرت حوصله    

 .برسون... بیمارستان

 بهش آرمین پسره اون دوست و بود ایستاده همونجا هنوز که کردم نگاه میترا به    

 ...بود شده خیره

*** 

 مفرد شخص سوم    

 برق اول ی لحظه همون از!بود زده زل بهش و بود ایستاده دختره روی روبه سپهر    

 چون کنه نگاه بهش نتونست این از بیشتر! بود ترسونده رو سپهر دختره چشای

 ...کرد نگاهش و برگردوند سرشو دختره

 موضوع این به خوبی حس اصال چون..بود فکر تو بدجورم...بود فکر تو میترا    

 چکار میخواست آرین مگه! دادن؟ نجات رو مینا چی برا:کرد فک خودش با! نداشت

 !کنه؟

 گذاشته و بیمارستان نازنین...کشید بیرون برهمش درهم افکار از اونو نازنین صدای    

 مینا ی درباره وازش افتاد میترا به چشمش که میگشت آال دنبال و سرش رو بود

 ...پرسید

 ..اتاقش تو بریم بهتره!شده چی نمیدونیم دقیق هنوز:میترا    

 ...نمیزنه حرف مینا گفتن شیوا و آال و شدن اتاق وارد    

 داری؟ آرین از خبری...مینا:گفت آروم و نزدیکش رفت میترا    

 ...بیفته هق هق به و بشه شروع مینا ی گریه تا بود کافی حرفش همین    
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 ...تج من به..میخواست کثافت اون..اون...آرین:مینا    

 ...بده ادامه حرفشو نزاشت گریه    

 داشت که میشد پخش مینا لرزون صدای فقط و بود فراگرفته سکوت رو اتاق    

 و..میکردن نگاه مینا به نگرانی و تعجب با همه... چیشده میکرد تعریف

 ...مـــیـــتـــرا...اما

 !عصبی و ناراحت هم بود خوشحال هم داشت متضاد حس چند    

 چون عصبانی و بود نشده دلبستش و بود شناخته و آرین زودتر چون خوشحال    

 اینکه و! دربره قسر آرین بزاره نمیتونست و برداشته ترک غرورش میکرد حس

 ...بگیره هم رو مینا انتقام میتونست

 یه به شد تبدیل و برد ازبین خوشحالیو حس تمام عصبانیت حسا این تمام با اما    

 !انـــتـــقــام و نـــــفـــرت....چیز

 ...نکرد توجه اما دید رو سپهر باز که بیرون زد اتاق از    

 می چشما اون تو هم نفرتو برق حاال که انداخت میترا به نگاهی کنجکاوی با سپهر    

 !دید

 فندقی چشمای اون پیش فکرش هنوز اما...گرفت میترا از نگاهشو آرمین اومدن با    

 !بود

 ...کنه تشکر آرمین از و بره گرفت تصمیم موضوع شنیدن با آال    

 اگه امیدوارم...و کنم تشکر ازتون دوستم نجات بابت میخواستم...ببخشید...ام:آال    

 ..کنید درک و ببخشید منو زدم حرف بد
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 .بیام تا کن روشن ماشینو برو:گفت و سپهر طرف کرد پرت ماشینو سوییچ آرمین    

 میکنم درک نگرانیتونو...نیست مشکلی:گفت آرومی لحن با آال به رو آرمین    

 به رو کارتی)منه شرکت ی شماره این شد پیداش اگه باشه آرین به حواستون..ولی

 !برسم حسابشو تا بدید خبر من به(گرفت طرفش

 میدونست فقط...اما نداشت دلیلیم! گرفته تصمیمو این کی نمیدونست خودشم    

 !بگیره آروم دلش میخواد

 :آال    

 یه چنددقیقه! ظاهرا البته نداشت مشکلی دیگه و بود شدن مرخص ی آماده مینا    

 گریه گفت که کردیم صحبت دکترش با. بود کرده سکوت دوباره ولی میکرد گریه بار

 .میکنه تخلیه خودشو داره چون خوبیه ی نشونه اش

 و آرین حساب که چه اون به آخه!بود عجیب آرمین پسره اون رفتار اینا از جدا    

 البته...بود مرد واقعا ولی! کاره هیچ واقع در غریبه ما و پسرداییشه اون تازه! برسه؟

 اعتماد آرین به بار یه! نامرد کی و مرده کی بگم کوچیک برخورد یه از نمیتونم دیگه

 .بود بس پشتمون هزار واسه...هیچ که پشت هفت واسه کردیم

 گفته مینا به که درسته.کنن اعتماد کسی به زود ها بچه بزارم نمیخواستم دیگه    

 .میبودم مراقبش بیشتر باید... ولی باشه مواظب بودم

 ما و زد غیبش ساعت چند عجیبی شکل به میترا شده چی فهمیدیم که این از بعد    

 ای صحنه اون...ولی شدیم نگرانش و ناراحته شده آرین عاشقه چون کردیم فک هم

 ...نمیره یادم مطمئنم و بود عجیب اومد که

 ...(قبل ساعت چند)    
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 ...سرخود بالیی نکنه نمیده جواب میزنم زنگ میترا به هرچی ها بچه:من    

 ...رفت یادم حرفم میترا عادی ی قیافه دیدن با که بزنم حرفمو ی ادامه اومدم    

 باهاتون منم شد مرخص مینا ها بچه...خب:گفت لبخند با و عادی خیلی میترا    

 !میام

 هیچ یعنی! بود عجیب خیلی! مینا اتاق تو رفت ما مبهوت ی قیافه به توجه بی و    

 باشه اومده خوشش ازش اگه حتی و مغروره میدونستم! نداشت؟ آرین به احساسی

 ؟!میشه مند عالقه آرین به داره میکردم حس مدت اون من چرا ولی نمیگه ما به

 !شدم خسته زدن حدس از واقعا دیگه..نمیدونم...پوف...البته

    * 

 چیزی نه مینا کردیم هرکار اما بودیم خورده هم رو شاممون و بودیم جمع خونه تو    

 ...میزد حرفی نه نمیخورد

 این!  مینا:گفت بلند تقریبا و میز رو کوبید رو بود دستش که سینی عصبی شیوا    

 با!دیگه بسه!مرده شوهرت انگار گرفتی ـل*بغـ غم زانوی جوری یه! آخه؟ کاریه چه

 خودتو که داره ارزششو عوضی نامرد ی پسره اون نظرت به داد ادامه تری آروم صدای

 !کنی؟ نابود

 ناراحت اون خاطر به من:گفت گرفته صدای با بود پایین سرش که مینا    

 وبه باال گرف سرشو.. نکن اعتماد زود میگفتن بهم همیشه همه چون ناراحتم...نیستم

 خاموشی به رو کم کم که آلودی بغض باصدای و شیوا چشمای تو زد وزل کرد نگاه من

 شانس بار یه...خوردم اعتمادمو ی ضربه من گفت آال که همونجور:گفت میرفت
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 به دیگه میترسم...من! چی؟ باشه ناپذیر جبران عواقبش دیگه بار اگه ولی...آوردم

 ...گریه زیر زد آروم صدای با و! کنم اعتماد کسی

! بود؟ کاری چه این:زدم لب آروم و کردم نگاه شیوا به و کردم بغلش سمتشو رفتم    

 که آورد آب لیوان یه نازنین. پایین انداخت و سرش اخم با و نگفت هیچی. باش آروم

 لحن با و مینا طرف کشید غذا سینی خوردش وقتی و مینا داد و گرفتش ازش میترا

 این از تر مرام با ما بعدشم.بگیری جون بخور غذا کم یه! رفــیق خیال بی:گفت ای بامزه

 (زد چشمک...)نداری غم داری رو ما تا.بیفته اتفاقی نمیزاریم. حرفاییما

 خواب از و میدید س*و**کاب همش صبح تا البته که خوابوندیم زورکی رو مینا    

 !بوده خطر معرض در باالخره,میدادم حق بهش البته.میپرید

 :مینا    

 بی گرفتم تصمیم و اومدم خودم به حدودی تا شیوا مخصوصا ها بچه حرفای با    

 کمکم خدا که حاال...بکنم سعیمو حداقل.برگردونم و شادم ی روحیه و شم خیالش

 نجاتم که کسی از باید بود اومده یادم تازه. ناراحت تا باشم خوشحال باید بود کرده

 ...بپرسم ها بچه از باید! ندیدمش حتی من ولی! کنم تشکر بود داده

 !کمه باشم من که گلشون فقط و جمعن همه ها بچه دیدم که توآشپزخونه رفتم    

 از و نازنین پنیر و نون ی لقمه سریع و! چی؟ من پس جمعین همه! بــه بــه:من    

 !قاپیدم دستش

 به مثل که دیروز به نه داشتن حقم البته میکنن نگاهم تعجب با همشون دیدم که    

 !بودم شنگول و شاد که حاال به نه میزدم زار ها شوهرمرده شیوا قول
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 لباش و چشاش ولی داشت اخم آخه)دار خنده حالت یه با اومد خودش به میترا    

 و میداد تکون هی و گرفت سرمو و شد بلند! خوبه؟ حالت مطمئنی:گفت!(میخندید

 !مخت؟ تو خورده ضربه:میگفت

 هیچیم اگه!باو کن ول! اه:وگفت زدم پس دستشو میرفت گیج داشت سرم که منم    

 به هم ها بچه... خوردن کردن شروع و نشستم و! میشه چیزیم یه کارتو این با نبود

 !...خندیدن و بازی مسخره کردیم شروع اومدن خودشون

 تعادل من اطالعتون محض خب ولی! میخندم؟ چجوری دیروز اتفاق با بگید شاید    

 هم بقیه ندارم دوست چون بپوشونم ناراحتیمو خنده با میکنم سعی کال!ندارم روحی

 !بخورن غصه من خاطر به

 .دارم کارتون بشینید لحظه یه ها بچه:گفتم که کنه جمع میزو که شد بلند آال    

 دیدین؟ و بیمارستان رسوندم که کسی...دیروز:گفتم نشستن وقتی    

 !چرا؟!آره:انداخت بهم نگاهی کنجکاوی با آال    

 .میکردم تشکر ازش باید! مدیونم بهش البته و ندیدمش اصال من خب:من    

 کنیم؟ پیداش کجا از حاال:شیوا    

 و! دارم شمارشو من کنید صبر! ها بچه:گفت سریع آال که بگه چیزی اومد میترا    

 !برگشت کارت یه با و اتاق تو دوید و شد بلند

 میدونم!)نداره هم رو روانی تعادل اون خب اما روحی تعادل خودم مثل هم میترا    

: گفت و باال انداخت ابروشو یه شیطنت با!( نیارید روم شمابه...میکنم غیبت دارم

 !یکی؟ اون یا داد بتون شماره خان آرمین حاال
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!( دیگه بودم منحرفا ی سردسته من)خنده زیر وزدم گرفتم منظورشو من همه اول    

 خشک و بود هنگ تو هنوز آال ولی خندیدن نازی و شیوا ترتیب به من بعد یکی یکی

 !بود شده

 طورکه همون)میرفت غره چش بمون فقط و باال اومد ویندوزش تازه دقیقه دو بعد    

 سر به خانومیشون ورژن تو بیشتر نداره شیطنت من مخصوصا ما حد در آال میدونین

 !(میکنه تقسیمم غیرمساوی قسمت چهار به بگم بش اینو اگه البته که میبرن

 .بزنه حرف آال تا شدیم بازی مسخره خیال بی خالصه    

 معرفی سپهری آرمین خودشو که پسره اون شی مرخص میخواستی که موقعی:آال    

 بزن زنگ کرد کاری آرین اگه وگفت داد و شرکتش کارت پسرداییشه آرین که بود کرده

( کرد میترا به نگاهی تردید با! )حرفا این و بدیه پسره آرین گفت و! برسم حسابشو تا

 عاشقش! میکنین نگاه اینجوری چرا! چیه؟:گفت و کرد نگاهمون بیخیال هم میترا

 ...(زد گاز و برداشت سیب و...!)پسرا همه مث اونم! که نبودم

 ! بزن زنگ شماره این به میخوای اگه:داد ادامه و کرد نگاهم آال    

 مدیریت با کامپیوتر اجزای ساخت...سازندگان شرکت: بود نوشته گرفتم ازش کارتو    

 !سپهری آرمین

 ...!بزنم زنگ شرکتش به گرفتم تصمیم باالخره خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد    

 عادی چیز یه من برای البته که! بود حلقم تو قلبم و بودم گرفته استرس هم شدید    

 !...میشه محسوب

 پسر یه صدای,بودم دختر یه ی ـوه*عشـ از پر صدای منتظر که تصورم برخالف    

 !شد تعجبم باعث
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 .بفرمایید بله:پسر    

 !بودم افتاده من من به کار اول حاال    

 دارن؟؟ تشریف سپهری آقای...سالم:من    

 زد؟ زنگ کسی چه بگم اومدن اگه..متاسفانه نه:پسر    

 سریع(کشیدم عمیق نفس یه!نیستش که بودم خوشحال دلم ته چرا نمیدونم)    

 ..(اومد صداهای یه...)تم دوباره بعدا خودم.بگین چیزی نیست الزم:گفتم

 دود خوشحالیم کل...)میکنم وصلتون االن آوردن تشریف:گفت و کرد قطع حرفمو    

 ...(هوا رفت شد

 آال تعریفای با که هم باز چون! منه تصور برخالف چی همه امروز چرا نمیدونم    

 صداش بلکه! نبود خشن تنها نه صدا...اما,بودم جدی و خشن صدای یه منتظر

 خیلی صداش!نه! داده تغییر لحنشو عمدا بگم اینکه نه! داشت خاصی مهربونی

! کرده هنگ من مخ شاید نمیدونم البته!)بپره استرسم از کمی شد باعث و بود خاص

 !(نمیاد من به حرفا این چون

 ...سالم:...من    

 شما؟...ببخشید:اون    

!( زدم زنگ چرا که میدادم فحش خودم به دلم تو ولی!بود چم نمیدونم)    

 نمیدونستم بدبختی حاال...)هستم پارسا مینا من..شدم مزاحم اگه ببخشید:من

 (میکشیدم خجالت!کنم مطرح موضوعو چجوری

 (بیاره یاد به میخواست انگار)پارسا؟ مینا...پارسا مینا:کرد زمزمه آروم که شنیدم    
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 !نیاوردم جا به...متاسفم:اون    

 که کسیم همون من...خب:من!بود کرده عرق که پیشونیم به کشیدم دستمو    

 ...خاطر به...بیمارستان رسوندینش پیش چندروز

 نداشتیم مالقاتی چون..شدم متوجه آها:گفت کرد قطع حرفمو    

 کنم فک!...میکردم فک که بود چیزی از سختر!فهمید که خوب اوووف...)نشناختمتون

 !(کردم کم وزن چندکیلو یه ریختنا عرق شرشر این با یه

 ؟!کرده کاری آرین:گفت بود شده عصبی ذره یه که صدایی با که بگم چیزی اومدم    

 ازتون واقعا...بگم که زدم زنگ ببینمتون نتونستم چون...فقط! نه نه:گفتم سریع    

 چی(بزنم پسش کردم سعی ولی گرفت بغضم دوباره)نبودین اگه نمیدونم...ممنونم

 ...میشد

 ی وظیفه! نکنید ناراحت و خودتون:گفت بخشی آرام لحن با کرد قطع حرفمو    

 کنجکاوی لحن با و تر پایین اورد صداشو... کنم کمکتون که بود انسانیم

 دوست باهاش نمیشناختین؟ آرینو واقعا اما میکنم فضولی که ببخشید:گفت

 !(بابا زشته...نه ولی!توچه به بگم داره جا!ها پرروئه عجب...)دخ دوست یعنی...بودین؟

 که منم! بود کرده عالقه ابراز دوستم به اون...راستش نه:گفتم و کردم قطع حرفشو    

 !میکردم کمکش جورایی یه!  بودم کرده باورش

 چقدم!هه:گفت میزنه حرف خودش با انگار آروم و شنیدم نیشخندشو صدای    

 !نیس بلد خودش

 !خدمتتم در افتاد اتفاقی گفتم هم دوستتون به..کنید دوری ازش هرصورت در:اون    

 !مدیونم شما به من.ممنونم ازتون واقعا:من    
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 !بود وظیفه...که گفتم! حرفیه چه این نه:اون    

 خداحافظ.شدم کارتون مزاحم اگه ببخشید من    

 خدانگهدار..باشید راحت نه:اون    

 اینم!کشیدم عمیقی نفس! میزنه تند قلبم چه اوففف..تخت رو انداختم و گوشی    

 ...حمام رفتم و برداشتم و وسایلم!شد تموم

*** 

 :آرمین    

 حال در...داشتیم نیاز کارمند به چون بیاره دوستاشو از دوتا سپهر بود قرار امروز    

 ی مکالمه به فکرم اما.. شرکت هر معمول بازیای کاغذ همون... بودم کارا به رسیدگی

 !(شدم صمیمی زود چقدم!)بود مینا با پیش روز چند

 خونه تو روزشم چند و بود بیمارستان آرین چون بودم راحت آرین دست از روز چند    

 کردم فک زدمش من که اونجوری...شده پیدا سروکلش دوباره اما...میکرد استراحت

 دایی به شد مجبور که کردم هم تهدیدش...داشت جون صدتا عوضی اون ولی! مرده

 !کرده تصادف بگه

 روزه چند! سپهره میشه وارد زدن در بدون که کسی تنها...شد باز در دفعه یه    

 چی نگفت کردم هرکارم..دیگست جای حواسش و کالفست همش!چشه نمیدونم

 ...شده

 ...کردم نگاه سپهر به و کشیدم دست کارم از    

 چطوری؟...داداش سالم:سپهر    
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 آوردی؟ شد؟دوستاتو چی...خب...نیستم بد:گفتم میشدم بلند که درحالی    

 .بزنم حرف باهات میخوام قبلش:گفت.  شد تر نزدیک بهم...آره:سپهر    

 ...شده چی بگو.بشین خب:گفتم و نشستم    

! میکشید دست گردنش به و میرفت راه هی که کردم نگاه حرکاتش به تعجب با    

 !بشینه بودم گفته بهش انگار نه انگار

 بشین بیا!پسر؟ چته:گفتم و شونش رو گذاشتم دستمو...طرفش رفتم شدم بلند    

 ...شده چی بگو

 و پایین انداخت سرشو که بود سکوت بینمون دقیقه یه حدود..نشست باالخره    

 داری؟؟ اعتقاد نگاه یک در عشق به:داد ادامه(باال آورد سرشو...)آرمین:گفت

 شدی؟ شده؟عاشق چی! آره:گفتم شیطنت با و باال انداختم ابرومو تای یه    

 عاشق!!آره:گفت و کشید عمیقی نفس و گردنشو به کشید دست دوباره    

 !میبینم خوابشو همش اونروز از...فکرمه تو همش! شدم عاشق بدجورم!شدم

 هس؟میشناسمش؟ کی حاال! بدعاشقیا:من    

 !آره:گفت و کرد نگام دوباره    

 اسمش؟:من    

 !نمیدونم اسمشو خودمم که اینه مشکل:...سپهر    

 میشناسمش؟ چجوری من پس...نمیدونی؟ اسمشم حتی!..من برادر! اوهو:من    

 ...رو دختره بیمارستان رفتیم که روز اون:سپهر    
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 !پارسا خانم! نه دختره:حرفش وسط پریدم    

 بیمارستان رسوندیمش یادته..هرچی حاال:گفت و کرد نگام جوری یه لحظه یه سپهر    

 !شدم دوستاش از یکی عاشق من...اومدن دوستاش و

 ...میکنی پیداش باشه قسمت اگه...داداش خیال بی:گفتم و کنارشو رفتم    

 باشه؟من قسمت چیو چی:گفت بودم ندیده ازش حاال تا که عصبانیتی با سپهر    

 !کنم فراموشش نمیتونم!عاشقشم

 میگی جوری یه! ها تنده خیلی آتیشت:گفتم تمام خباثت وبا کردم نگاش تعجب با    

 خاطره چه فهمید نگاهم از!)داری هایی خاطره چه باهاش انگار کنم فراموشش نمیتونم

 !(میگم رو هایی

 !مینویسیم یادگاری کی دیوار رو داریم باش مارو! مرض:سپهر    

 چیه؟ دوستات اسم راستی...خب:گفتم و کنم عوض بحثو کردم سعی    

 .محتشم میالد و کیانمهر عرفان:سپهر    

 :نازنین    

 آرین از خبری و افتاده عادی روال رو تقریبا چی همه و میگذره اتفاقا اون از ماه یک    

 و موضوع وقتی که بزنه حرف باهامون داشت سعی سیاوش اول روزای فقط...نیست

 ..نیومد هم طرفمون دیگه خجالتش از فهمید

 که اونم...ست سودابه اسم به دانشگاهمون دوستای از یکی تولد روز امروز    

 که بیاریم همراهمون میتونیم گفت داریم میترا اسم به ای دیگه دوست ما میدونست
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 و نداشتیم خاصی تفریح بود هم مدتی. کرد استقبال موضوع این از هم میترا البته

 ...بود خوب روحیمون برای و میخوندیم درس همش

 ...هدیه سودابه برای هم بخریم لباس خودمون برای هم تا رفتیم بازار ها بچه با    

 و عطر میترا,ای نقره ظریف دستبند مینا,گرفتم براش سفید طال گردنبند به من    

 جفت یه هم آال و میگشت دنبالش خیلی که سودابه ی عالقه مورد رمان شیوا

 ...گوشواره

 یکی از یکی! موند باز دهنم ها بچه دیدن با و بیرون اومدم اتاق از شدم آماده وقتی    

 مهمونی تو لباسشو میکرد اصرار که این با و بوده رسیده راه از هم میترا...تر خوشگل

 لباسامون...)دیدیم لباسشو ما اصرار با ولی میبینیم

http://8pic.ir/images/v4r61vsy0erdv257f21j.jpg ) 

 .شد خوشحال خیلی که کردیم معرفی رو میترا و رسیدیم که مهمونی به    

 شاخ پسره دیدن با! کنه معرفی پسرش دوست به مارو داشت اصرار سودابه    

 !...داشت؟ فرق اون با اسمش چرا!! کرد؟ معرفی شروین اونو چرا...اما!درآوردم

 :مینا    

 به! نمیکرد رو و داشت پسری دوست عجب! شه کوفتش سودابه! گاد مای اوه    

 موهاش!جذابه خیــــلی! نمیفهمه که سودابه!برادری چشم بیخیال...برادری چشم

 هم چشماش..بود خاص مدلش سخته توصیفش. داشت قشنگی حالت که مشکی

 پایینش لب! بود ای قلوه لباشم مردونه و صاف هم بینیش و روشن تقریبا ای قهوه

 هم مهربونی ی قیافه!شروین..قشنگه اسمشم!...بهتره نگم ریشش ته! بود ناز خیلی
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 نظر از که کنن جنبم بی سر تو خاک..خوردم و مردم پسره!اومدم خودم به!داشت

 !ترم پسند سخت خیــلی ها بچه بقیه به نسبت من آخه! ندیدم جذاب پسره خودم

 نبود متوجه کسی ولی گرفت خندم و میزدم صداش شروین که افتادم شیوا یاد یهو    

 !میکردن نگاه شروین به باز دهن با همشون چون

 !شده؟ چیزی:گفت ای بامزه ی قیافه با هم بیچاره شروین    

 مارو چطور! نیستین؟ سپهری آرمین شما مگه: گفت و داد تکون سرشو گیجی با آال    

 (کرد نگاش مشکوک) نمیشناسید؟

 !برادرمه آرمین! گرفتین اشتباه منو شما: گفت و کرد کوتاهی ی خنده شروین    

 هرچند همیم شبیه هم کامال! دوقلوییم ما:داد ادامه که که بگه چیزی خواست شیوا    

 !ترم بزرگ دقیقه چند من البته و! تیره ای قهوه آرمین و مشکیه موهام من

 آرمین چندتا ما مگه!..داد؟ نجات منو که آرمینیه همون برادر...این یعنی!چــــی؟    

 !اینجاس ـگر*جیـ امشب چقد!...اینه؟ کپ برادرشم یعنی..پس!...میشناسیم؟ سپهری

 االن:گفت و انداخت سودابه ی شونه دور دست نمیگن چیزی ها بچه دید شروین    

 ...اینجان هم

 ...اومد نفر چند با بود شروین برابر کپی که پسری    

 بلندتر و میکرد فرق اون با کمی فقط مدلش و تیره ای قهوه موهاش میگفت راست    

 ؟!زدم حرف باهاش که بود این یعنی...بود

 ..نازنین و آال,شیوا,میترا,مینا هستن دوستام اینا میکنم معرفی ها بچه:سودابه    

 !میشناسین رو آرمین شما اینکه مثل:گفت شروین ایندفعه    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

116 

 

 که دوستاش از یکی و آرمین چون!میکردم توجه حرفاشون به من فقط کنم فک    

 ...همینطور هم اونا و میکردن نگاه ها بچه به بود سبز چشماش

 ...میشناسم خانومارو من:آرمین    

 ؟!کجا از جالب چه: گفت خوشحالی با سودابه    

 هم سودابه..شدن دمغ هم ها بچه کردم حس! گرفت بغضم و افتادم آرین یاد یهو    

 ..نگف چیزی زده بدی حرف فهمید که

 که پسری سمت برد دستشو.میکنم معرفی خب:گفت و کرد صاف گلوشو آرمین    

 مغرور و مهربونه بود معلوم چشماش..)سپهر:گفت و برد بود معصوم و سبز چشاش

 ..زد کوچیک لبخند یه اونم!(میاد بدم مغرورا از...نیست

 خنده با اونم...عرفان:گفت! بود باز نیشش و بود آبی چشماش که پسری روبه    

 !بود این دلقکشون پس! گرف خندم که زد چشمک و کرد کوتاهی تعظیم

 نیس عمدی بود معلوم که اخمی با و مغروره بود مشخص قیافش از که پسری به رو    

 خاکستری چشاش کنم فک.. میالد:گفت میکرد نگاه میکرد جذابش همین و

 نمیدونم دقیق...بود

 کردم حس که میزدن دید همو داشتن همه نظرم به میکردیم نگاه همو داشتیم همه    

 خیره بهم کسی میومد بدم همیشه...شدم هول!بود آرمین!میکنه نگاه بم کسی

 !باشه کی نمیکرد فرق هم برام!شه

 !عزیزم برقصیم بریم:گف و کشید رو شروین دست سودابه    
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 بلند رفت سر حوصلم بابا اه:گفت عرفان که بود سنگین کمی جو...رفتن هم اونا    

 قیافم هرچند!دلقکم خودش مثل فهمید کنم فک! کرد نگاه من به و بدید قری یه شید

 ...شیطون تا بود معصوم

 !نیست ـص*رقـ وقت...اومدیم تازه: داد جواب آال من جای به    

 خندیدیم و کردیم نگاه بهش همه! نشست مظلوم و شد آویزون لوچش و لب عرفان    

 ...کرد کوچیک ی خنده یه میالد فقط که

 ها بچه شدیم آشنا اینا آرین با که اونموقع برعکس..رفت بین از بینمون سنگین جو    

 میفهمیدم حاال چون...داشتن حق هرچند...میخندیدن و میگفتن باشون راحت خیلی

 مثل میکرد شوخی که عرفان حتی..باشخصیتن دوستاش و آرین به نسبت چقد اینا

 از بعد جورایی یه!بودم تر ساکت بقیه به نسبت من فقط... نبود زننده شوخیاش آرین

 ...بود سخت برام کردن اعتماد موقع اون

 همش پیرمردا پیرزن مثل! بدین قر شین بلند دیگه گفتن و اومدن شروین و سودابه    

 !نشستین جا یه

 میدی؟ افتخار:گفت من به رو و گفتی گل:گفت و زد بشکن یه عرفان    

 هم رو حدم ولی نبود مهم برام زیاد حجاب و میخوندم نماز من...کردم قبول منم    

 و بودیم راحت همیشه فامیل پسرای با...بود عادی برام هم ـص*رقـ..میدونستم

 هم با هیچکدوم ولی...پسرداییم تنها از غیر به نبودیم نوشیدنی اهل هیچکدوم

 ـص*رقـ.. نه ایرانی ولی بودم بلد رو خارجی های ـص*رقـ از بعضی... نداشتیم مشکلی

 ...گرفتم یاد پسرخالم و دخترداییم از همشو و بود عالی سالسام
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 میخوام بزار سالسا آهنگ یه گفتم و سودابه پیش رفتم شد تموم که عرفان با رقصم    

 !برقصم

 ...ها بچه پیش رفتم! میرقصه پسری با داره که دیدم رو نازی    

 به دادی گیر دوباره مینا: گفت خنده با میترا که شد پخش سالسا آهنگ    

 میرقصی؟ کی با حاال...سالسا

 من سودابه اجازه با:گفت و کرد نگاه سودابه به مصنوعی ترس با شروین دفعه یه    

 برقصیم؟ میاین! بلدم

 دوست با برو تو!بکش خجالت:گفت شروین به آرمین که کنم قبول اومدم    

 میدی؟ افتخار:گفت من به رو...دخترت

 که برقصیم رفتیم...کردم قبول نیستم تنها ـص*رقـ برا که این از خوشحال منم    

 عاشقانه مجبوریم حاال اوف!کرد تغییر سالسا عاشقانه آهنگ به سالسا تند آهنگ

 ...بودم عاشقش من که بود انریکه از LOCO آهنگ...برقصیم

 امشب که بشینید بفرمایید آقایان ها خانم:گفت و گرفت رو میکروفون سودابه    

 من وسط این..بودیم آرمین و من فقط و کنار رفتن همه...دوستمه هنرنمایی شب

 !کنم خراب میترسیدم

 چی برا نمیدونم که تردید کمی با من و جلو آورد دستشو کوچیک لبخند با آرمین    

 زیادی سالسا برای لباسم شدم متوجه تازه...گذاشتم دستش تو دستمو بود

 تند بود قرار اگه اما تره آروم رقصش چون عاشقانس ـص*رقـ آوردم شانس پس!کوتاس

 !میشد دیده زندگیم کل برقصم



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

119 

 

 من با قشنگ و نرم خیلی! کردم تعجب خیلی رقصیدن کردیم شروع وقتی    

 تر هماهنگ و بهتر خیلی سالسام ـص*رقـ پارتنر(,پسرخالم)امیررضا از!میرقصید

 خراب برقصم اون از غیر کسی با اگه میکردم فک همیشه من,میرقصید

 با ولی بود پایین سرم بیشتر و کنم نگاه چشماش تو بود سختم چرا نمیدونم...میکنم

 !نبود اینجوری عرفان

 ...کنم نگاه چشماش تو بودم مجبور دیگه کرد خم دستش رو منو که آخرش    

    گفتن به کردن شروع دانشگاه ی جنبه بی های بچه که کردیم مکث لحظه چند    

 و کنار کشیدم خودمو سریع هم من که شد شیطون آرمین مهربون نگاه وسط این حاال

 ...ها بچه پیش رفتم

 !...کاشتین گل:گفت شیطنت با نازی    

 !میرقصین خوب خیلی:گفتم آرمین به عادی خیلی و نیارم روم به کردم سعی منم    

 !بردم ـذت*لـ! همینطور هم شما:گفت رفته باال ابروهای با اونم    

 دلم)میدین؟ ـص*رقـ افتخار:گفت میترا به رو سپهر که میخوردم شربتمو داشتم    

 باشون بخواد برسه چه دیگه میاد بدش پسرا از میترا!میشه ضایع حاال!سوخت براش

 ...(آرین کار این با مخصوصا!برقصه

 :میترا    

 شروع سپهر با و کردم قبول ناگهانی تصمیم یه تو اما نبودم پسرا با ـص*رقـ اهل من    

 بود پایین سرم رقصیدن حین!!دیدم چشماش تو خوشحالیو برق که رقصیدن کردیم

 تو حرف اما بگم بهش چیزی یه که باال آوردم سرمو...بود زده زل من به همش اون ولی

 انگار..انگار و! نبود توشون بدی حس هیچ و! بودن صادق کامال چشماش! موند دهنم
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 چشماش از چیو همه...بود گذاشته نمایش به تظاهری و پرده هیچ بدون چشماشو

 خداراشکر..نگفتم بهش چیزی ـص*رقـ پایان تا ولی شدم کالفه چرا نمیدونم...میدیدم

 ...بود کرده حفظ من با فاصلشو ـص*رقـ درحین اونم

 :نازنین    

 مغرور پسرای از ها بچه برعکس من چند هر!مغروره چقده میالد پسره این! ایـــش    

 با و بود ایستاده جاش تو که شنیدم رو آال ی خفه جیغ صدای یهو....ولی میاد خوشم

 !میکرد نگاه بود باز نیشش که عرفان به حرص

 شده؟ چیزی:آال به من    

 و زدن هم به دستاشونو عرفان و مینا...کرد اشاره خیال بی عرفان به حرص با آال    

 !زدن چشمک

 !بگه چیزی یه یکی:گفتم گیجی با    

 بود نزدیک که زد ضربه لیوانم به ایشـــون ی نقشه با عزیــــز مینای:حرص با آال    

 !شم بدبخت و لباسم رو بریزه

 !خنده زیر زدن مینا با و!! بیارم حرفت به خواستم بودی ساکت خیــلی خب:عرفان    

 !مناسبی و خوب زوج چه:گفتم مینا و عرفان به رو و پرید دهنم از    

 !بابا برو:گفتن هم با و خنده زیر زدن و کردن هم به نگاه یه عرفان و مینا    

 میترا...اما سمتمون اومد شیوا که کردم نگاه اطراف به!... شدم بیخیالشون    

 !کجاست؟

 :آرمین    
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 میترایی؟ عاشق زدم؟تو حدس درست داداش,سپهر    

 باهاش که هم حاال! آره:گفت حال همون تو! میزد لبخند همش هپروت تو هم سپهر    

 آسمون خورشید اون! قشنگی اسم چه!...میترا..شدم عاشقش بیشتر رقصیدم

 (آسمان:سپهر,  خورشید:میترا!)منه

 فقط هم اونم. میزارم تنهات:گفتن و زدم شونش به دست یه.شدی که شاعرم:من    

 !... ایستادم شنیدم که حرفی با که عرفان طرف رفتم...داد تکون سرشو

 !مناسبی و خوب زوج چه:نازنین    

 از مینارو نفهمم تا اما چرا نمیدونم!کردم اخم ناخودآگاه! مینا؟... و عرفان!! کــی؟    

 دوسش نمیگم..باشه درمیون ای دیگه کسه یا عرفان پای نمیاد خوشم میشناسم کجا

 !قدیمیه هم خیلی انگار که دارم بهش حسی یه اما دارم

 :میترا    

 !بده حالش آرین...بیا میکنم خواهش ازت میترا    

 همش منم کارایه بگو بهش دارم دوسش کرده فک اگه!...مهمه برام انگار!هه:من    

 که خرم قد اون کردی فک بعدشم...کرد تموم زودتر بازیو خودش که بهتر چه! بود بازی

 !خوش شب..بگو هم دوستت اون به! آقــــا نمیشم خر من!...هه بیام؟

 ...بودن نشسته ها بچه همه...شدم مهمونی وارد عصبانیت با    

 شده؟ چیزی بودی؟ کجا:گفت و سمتم اومد نگرانی با مینا    

 ..میشناسیمشون نیست هم روز یه که هستن پسرایی نبود مهم برام لحظه اون تو    

 !میزنه صدا رو تو همش! بده حالش و مسته آرین بیا میگه زده زنگ کیان:من    
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 که نمیخوای:گفت و زد زل چشمام تو و شد خیز نیم تقریبا عصبانیت با سپهر یهو    

 (کردم نگاش تعجب و باال بردم ابرومو تای یه) بری؟

 سرجاش و شد تر آروم که فهموند بهش چی ابرو و چشم با آرمین نمیدونم    

 ..نشست

 فقط شدم دوست باهاش که هم دفعه اون!..خرم مگه:گفتم و شدم بیخیال منم    

 دور و بود گرفته یکم سپهر!)ندارم دوسش اصال که من...بدم بازیش میخواستم

 (؟!میکنم توجه اون به همش چرا!اه!...قرمز سبزش چشمای

 آرین از بعد میدونم...ببینید:گفت جدیت با و شد جا جابه جاش تو ذره یه آرمین    

 با شب اون... کنم کاری میخواستم اگه ولی کنید اعتماد کامال نمیتونید کس هیچ به

 و پدر و روح به:داد ادامه ای دورگه صدای با دوباره و بست چشاشو!...میکردم آرین

 میخوام ازتون..بدید دست از ما به اعتمادتونو که نکنیم کاری که میخورم قسم مادرم

! بدید خبر ما از یکی به برید میخواستید که بـدکـاره و بدونید خودتون دوست مارو

 میخواست کارش واین خطرناکه خیلی میدونم دارم آرین از که شناختی با...چون

 با چون... کردم کمکتون من که این مخصوصا...نمیکنه ولتون که برسونه بهتون

 ...کنه کاری بخواد که داره زیاد دوست نکنه کاری خودش اگه اینکه و...بگذریم...من

 ...من حتی..بودن گرفته قرار حرفاش تاثیر تحت ها بچه همه    

 .هستیم پشتتون ماها باشید مطمئن:سهر    

 .داد تکون سر جدیت با هم عرفان    

 .بود ایستاده بود وقت خیلی کنم فک. شنیدم و شروین صدای یهو    
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 اون!هستم منم:گفت میلرزید عصبانیت خاطر به که صدایی با چون بود عجیب    

 بدشون پسرداییشون از حد این تا چرا! نگفت چیزی و کرد مشت دستاشو...)عوضی

 !(میاد؟

 .دادیم تکون سرمونو که کرد بهمون نگاه یه آال    

 میشه میکنم حس! چرا نمیدونم! کنیم اعتماد میخوایم دیگه بار یه فقط و فقط:آال    

 آال با منم...من:گفت بغض با مینا که انداخت مینا ب نگاه یه...کرد اعتماد بهتون

 با همه. کرد پاکش و پایین انداخت سرشو اومد چشمش از اشک قطره یه. موافقم

 !داشتم اعتماد بهشون منم چرا نمیدونم... میکردن نگاش ناراحتی

*** 

 (چهارم فصل)    

 : شیوا

 ولی میومدن باهامون یا میدادیم اطالع پسرا به یا بریم میخواستیم هرجا روز اون از    

 که بودن گفته هم آرمین و شروین...نبودیم تنها باشون هیچکدوممون هیچوقت

 بخواد میترسیدم ما و نبود خبری آرین از ماه یه حدودا...هست آرین به حواسشون

 مردونگیشون و کنن جلب مارو اعتماد بودن تونسته پسرا هرچند...کنه غافلگیرمون

 ... بود آرین از ترس هم هنوز ولی بودن کرده وثابت

 و بودن شده مچ هم با خیلی هم مینا و عرفان...بودیم شده صمیمی هم با هممون    

 شده متوجه البته...میریختن هم به کامل شهرو یه..بود واویال میفتادن هم با اگه

 و خاصش مهربونی اون که هم سپهر!نمیکنن رو و شیطونن هم شروین و آرمین بودیم

 میشد مهربون و مظلوم مواقع بعضی در...داشت فرق پسرا خیلی با عجیب و داشت
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 اخالقش بود مغرور که این با هم میالد! میشد ابهت با خیـــلی میفتاد پاش اگه ولی

 با دبیرستان از چجوری اخالقش اون با عرفان نمیدونم واقعا و بود شده خوب خیلی

 !صمیمین دوست میالد

 سه هم میالد و عرفان...بود شریک شروین و سپهر با که داشت شرکت هم آرمین    

 خیلی آرمین بودن سپهر دوستای چون و بودن شده ملحق شرکت به میشد ماهی

 ...داشت اعتماد بشون

    * 

 میترا!بود عجیب خونسردم اوقات بیشتر که منی برای این و داشتم دلشوره صبح از    

! نگیم پسرا به چیزی بود کرده تاکید و بگه بهمون چیزی و بیاد دوستش با بود قرار

 ...بود آرمین!زاده حالل چه! اوه!اومد گوشیم زنگ صدای

 !چطورن؟ بقیه! چطوری؟!سالم:گفتم سریع که چی یا بود استرس از نمیدونم    

 شماها. خوبیم ما..سالم:گفت ای ثانیه چند مکث یه بعد و کرد تعجب کردم حس    

 نیست؟ آرین از که خبری!نیست ازتون خبری!...چطورین؟

 ی مکالمه چه کردم فکر خودم با!)نیست خبری خداراشکر نه.خوبیم هم ما:من    

 !(مزخرفی

 نکنه!خدا وای)برین؟ میخواین جایی امروز بگم زدم زنگ راستی..آها:گفت یهو    

 !(فهمیده؟ رو میترا موضوع

 درس میخوایم..ایم خونه امروز! نه:آوردم زبون به و زد جرقه ذهنم تو که ای بهونه    

 ..بخونیم
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 برهم درهم چی همه امروز!کرد قطع سریع و!)خدافظ فعال..باشه:گفت و کرد مکثی    

 !(عجیبه و

 ...اومد دوستش با میترا باالخره    

( کرد اشاره ما به.)شراره میکنم معرفی ها بچه:کرد اشاره دوستش به دست با میترا    

 ...نازنین و آال,شیوا,مینا دوستام, شراره

 هم بدی آرایش و نبود جلف نکنین اشتباه! بود قرتی خیــــلی..نیومد خوشم ازش    

 رو کامال و آرایش تا بود گریم بیشتر که داشت اروپایی و الیت آرایش برعکس نداشت

 !باشه خوبی دختره نمیخورد قیافش به!نمیدونم..روز مد

 فهمیدم و کردم فک خیلی...ها بچه بدید گوش:گفت میترا که نشستیم همه    

 !دارم ای نقشه یه...و بره در قسر آرین بزارم نمیتونم

    ...**** 

 آدمی وجود با مخصوصا! بود خطرناک خیـــلی!کشید سوت مغزم حرفاش شنیدن با    

 !آرین مثل

 با کارت این! چکارکنی؟ میخوای میفهمی میترا!!..چــــــــــــــــی؟؟:زد جیغ تقریبا مینا    

 و شد آروم صداش!(تفاهمی حس چه)داشتم دلشوره صبح از!کردنه بازی شیر دم

 قدم موبایلش طرف به!(کاره بهترین!آره آره:کرد زمزمه آروم و!)بگیم پسرا به باید:گفت

 اگه!بگی چیزی اونا به نداری حق:گفت و موبایلش رو گذاشت دست میترا که کرد تند

 !میکنم و خودم کار شده که هم تنها من ولی!نیس مشکلی کنین کمکم نمیخواین

 :مینا    
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 زد آرین ی درباره آرمین که شب اون حرفای با مخصوصا!..بود احمقانه خیلی کارش    

 !بره تنها بزارم نمیتونستم...ولی!بودم ترسیده بیشتر

 که هم پسرخالم...نمیفته اتفاقی! منه مال پارتی!نباشید نگران ها بچه:شراره    

 !نیست مشکلی پس!پلیسه

 دعوت و آرین میخواین عنوانی چه با..ازاینا گذشته!..ببینم کنید صبر:نازنین    

 !ست تله میفهمه اون که بگه هم میترا اگه!نمیشناسه رو شراره که اون! کنین؟

 که گفت و کردم دعوت ازش و شدم نزدیک دوستش, کیان به من مدت این تو:شراره    

 ...میاد آرین با

 ...کردین جاشو همه فکر..پس:آال    

 که هم میترا خاطر به باید...ولی شم رو روبه آرین با نداشتم دوست اصال که این با    

 !کنم تحمل شده

 :آرمین    

 ...دراومد صدای    

 ..بفرمایید:من    

 داشت نقش خیلی شرکت تاسیس تو که دوستام بهترین جزو البته و منشی)سجاد    

 پیدا تو عجیبی استعداد چون میکرد کار پلیس برای!!نبود اصلیش شغل این البته!

 !(بود کامپیوتر مغز و داشت عاتاطال کردن

 کردی؟ پیداش:من    

 ...آدرسش هم این.آره:گفت و گذاشت جلوم کاغذی سجاد    
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 ...کرده ترک اتاقو سجاد نفهمیدم که جوری رفتم فکر تو و کردم آدرس به نگاهی    

*** 

 :میترا    

 زدم پوزخند یه!هه!بودم شده محشر...کردم برانداز آینه تو خودمو    

 که بود ـان*عـریـ های مهره از پر لباسم!میکردم دلبری حســـابی باید امشب...وچرخیدم

 مطمئنن...درمیومدن ـص*رقـ به میشدن معلق هوا تو هاش مهره میچرخیدم اگه

 همیشه از تر تیره آرایشم!مهمه نفر یه فقط امشب هرچند...میشن محوم همه امشب

 !بود کرده بیشتر صورتمو زیبایی که اکلیلی و بود

 شده خوشگل خیــلی کردم نگاه بهش و گرفتم آینه از چشم شراره سوت صدای با    

 !زرشکی عروسکی کوتاه لباس یه بود

 بدی؟ کشتن به مردمو پسرای میخوای! گاد مای اوه:شراره    

 ...دادم تحویلش بدجنسی لبخند آینه تو از و لبم کنج نشست پوزخند یه    

    * 

 چراغا ی همه..شد شلوغ سالن دقیقه چند از بعد... رسیدن بقیه و مینا باالخره    

 که بار قسمت نور...میکرد خونمایی باریکی آبی نور سالن تو بود خاموش

 همه و بود کننده کر خارجی اهنگ صدای...داشت قرمز نور میشد سرو ب*و*ر*ش*م

 ...میخوردن وول هم تو

 و کرد اطراف به نگاهی اضطراب با... بود پریده رنگش شدت به مینا    

 کجاست؟؟...آرین:گفت



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

128 

 

 جواب خونسرد من بودن مضطرب که بقیه برعکس و کردم نگاه جمعیت به    

 باال دادم گیالس یه و( کشیدم عمد از کلماتمو!)نشدن فرما تشــریف هنوز...نترس:دادم

 !کشیدم سر الجرعه و

 بهمون نگاهی و! اومدن کیان و آرین ها بچه:گفت و پیشمون اومد شراره    

 ...گرفت دربر انداممو خفیفی لرزش لحظه یه فقط..لحظه یه برای...انداخت

 نگاهی من به... ببینمش نمیخوام!میرم من..من:گفت و کشید شیوارو دست مینا    

 ..باش خودت مواظب:گفت و انداخت

 ...منتظرموندم و دادم باال دیگه گیالس یه غرور با رفتن که این از بعد    

 همینو منم! هه!شد ماتم و داد باال تعجب با ابروهاشو من دیدن با آرین    

 ...میشد بدل و رد ما بین نگاهش ترس و تعجب با هم کیان..میخواستم

 میشناسین؟ همو خبره؟ چه اینجا:گفت مصنوعی تعجب با شراره    

 با که من به نگاهی! نیست مهمی چیز! نه..نه:گفت و اومد خودش به کیان    

 برقصیم بریم:گفت شراره به رو و خوشبختم:گفت وآروم کرد میکردم نگاش نیشخند

 ...رفتن سریعا و! عزیزم

 میکردم نگاه اطرافمو منم! کنارم نشست نداشتم انتظار ازش که پررویی با هم آرین    

 ؟!!هستن هم بقیه میکنه؟نکنه چکار اینجا چــــــی؟؟اون!!! افتاد کسی به نگاهم که

 ...گرفتم ازش نگاهمو آرین حرف با    

 :سپهر    
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 خاطر به ممکنه...یعنی!میکرد؟ چکار داشت میترا!!نداشتم باور میدیدمو که چیزی    

 صورتم تو تعجبو جای اخم و دادم تکون مزخرف افکار این کردن دور برای سرمو...آرین

 عشقم جفت عوضی اون که میگرفتم آتیش و میمردم عصبانت از داشتم...گرفت

 ...شد مشت کنم خالیش نمیتونستم که عصبانیتی از دستم...نشسته

 بودم داده قول آرمین به که حیف فقط...حیف...زدن هم به و باال بردن گیالساشونو    

 ...باشم آماده ای صحنه هر دیدن برا و کنم کنترل خودمو

 میکنین؟ چکار...اینجا...شما:گفت طرفمو اومد تعجب با نازنین یهو    

 من:گفتم خشم با ولی آرومتر و! میـــکنیم؟ کـــار چه اینــجا ما:زدم فریاد خشم با    

 نمیفهمین واقعا! بگین ما به اینکه بدون اونم!...میکنین؟ چکار اینجا شماها! بگم باید

 ...انداختین؟ خطری چه تو خودتونو

 تحمل...بود شده درشت چشماش ترس از هم نازنین..بگم چیزی نمیتونستم دیگه    

 یه رفتم و زدم کنار و نازنین...بزارم تنها هم رو میترا نمیتونستم ولی نداشتم رو فضا

 ...بود شده کم خشمم از کمی...شدم میترا تماشای مشغول و گوشه

 اینجوری هیچوقت...بود شده زیبا هم واقعا...میشد خوشگل میخندید وقتی چقد    

 دوباره نشست میترا دست رو که آرین دست دیدن با که بودم محوش...بودمش ندیده

 ...باال دادم گیالس یه و برگشت عصبانیتم

*** 

 :مینا    

 ؟!اینجا اومدین چجوری! آرمین    
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 زل فاصله ترین کم با..دیوار به خوردم و تر عقب رفتم من که و شد نزدیکم اخم با    

 دوباره و پایین انداخت سرشو) ؟؟!نه بگین نمیخواستین پس:گفت و چشمام تو زد

 هست؟؟ هم شما به حواسم من نمیدونستین واقعا(کرد نگام

 ...گزیدم لبمو و پایینو انداختم سرمو    

 دیدت آرین:گفت عصبانیت وبا بلندکرد سرمو زیرچونمو گذاشت دستشو آرمین    

 هان؟ نیومده بدت خودتم نکنه...آره؟؟؟؟

 نظر به اینطور واقعا...یعنی!کرد نگام بهت با که اومد چشمم از اشک قطره یه    

 لوس...)االن...ولی برسم نظر به دختری همچین نمیخواست دلم هیچوقت!میرسیده؟

 ...(میشکنه دلم زود ولی نیستم

 میکنی؟ گریه چرا حاال:گفت آرومی لحن با و کرد پاک شستش انگشت با اشکمو    

 ...ببینتت آرین بزارم نباید که من پیش بیا:گفت و گرفت دستمو که نگفتم چیزی    

 :آال    

 همه بدیم انجام میخوایم که مخفیانه هرکار ما کردین توجه!شدیم بدبخت!پوف    

 !االن از اینم..نازی مادر و پدر از اون!میفهمن؟

 اینجا؟ اومدین چی برا:میالد    

 ...نیست مربوط شما به بعدشم!..بدم جواب نباید که چیو همه:گفتم خونسرد    

 مربوطش ما البته!مربوطه خیلیم اتفاقا:گفت و زد نیشخند یه تصورم برخالف    

 ...کردین مربوطش,ما به اعتماد با تولد تو روز اون شماها! نکردیم
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 چند اینم اوا...رفت و! میفهمیم ما نگین یا بگین چه شما چند هر:گفت جدی یهو    

 .... ها شخصیتیه

 فقط...خان عرفان با بحث درحال اونم کجاست؟اووو شیوا...پس ا...شدم بیخیالش    

 پر رو فضا سوت و دست بلند صدای...کنم؟ چکار من حاال...کمه وسط این شروین

 دستش تو دستشو ناز با میترا و کرد کوتاهی تعظیم نمایشی میترا روی روبه آرین...کرد

 حرکاتش و میخورد تلو تلو تقریبا میترا...بودن ـت*مـسـ هردوشون کنم فک!!...گذاشت

 ی اندازه به سالسا ـص*رقـ..میخندید الکی آرین!! خمـار خمـار وچشماش بود کند

 !هیز کثافت!!نمیذاشت کم هم عوضی آرین این... کافی

 چشای با بودن هم پیش که دیدم و میالد و شیوا,عرفان,نازی که کردم نگاه اطراف به    

 نگاه هم به همشون یهو.. بود عادی غیر حالتاش که میترا به بودن زده زل گرد

 کفشش رو هم مینا...داشتن حقم خدایی ولی... گرفت خندم! بودن بامزه خیلی!کردن

! ها چسبیده آرمین به خوب هم فسقلی این..گفت چیزی آرمین گوش تو و شد بلند

 تند قدمامو!(..میکنم فکر چیا به موقعیت این تو پوف!)ترشیدم من فقط وسط این

 اونو اصال چرا!سپهر! اوه...بود ثابت سالن از قسمتی روی نگام که شیوا پیش برم کردم

 بودو سرخ سرخ صورتش!کردم کپ کردم نگاه که دستاش صورتو به! بود رفته یادم

 فشار رو بود دستش که هم لیوانی و میزد برق وحشتناکی شکل به سبزش چشمای

 محسوسی لرزش هم دستش!بیرون بود زده دستش رگای که طوری به میداد

 که کنارش رفتم و کنار گذاشتم و ترس...بودم لیوان ترکیدن منتظر هرلحظه!...داشت

 !نشد حضورم ی متوجه اصال

 ناگهانی که شونش رو زدم آروم! توجه نمه ازیه دریغ ولی...بده جواب...سپهر:من    

 دستش سپهر ولی...شد زخم کمی و لبم به پرید ایش تیکه و ترکید دستش توی لیوان
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 رد! بود زده زل جا یه به فقط و! چیزی نه گفت آخی نه اما..بود برداشته چاک وسط از

 با آرین ـل*بغـ تو قیدی هیچ بی آزادانه و راحت که رسیدم میترا به که گرفتم نگاشو

 خونش تو که الکلی همه اون بخاطر همش نداشتم شک!میرقصید فاصله کمترین

 ...بودم شده نگران منم راستش!..ریخته

 تمام اما پیچیدم باند با دستشو و گرفتم شراره از رو اولیه های کمک ی جعبه    

 کن صب!"....ها عاشقیه عجب"گذشت ذهنم از...بود میترا به چنان هم سپهر حواس

 ...ممکنه یعنی! عاشق؟..گـــفتم؟؟؟ چـــــی!!...ببینم

 به و خورد تکونی خورد من به نگاهش باالخره... انداختم سپهر به مشکوکی نگاه    

 !...کردنش پیچ سوال کردم شروع منم!...انداخت نگاهی دستش

 :میترا    

 داشتم تازه...میشه تر داغ تنم میکردم حس و میدادم دست از کم کم هشیاریمو    

 منی اونم..نوشیدن به کردم شروع زود خیلی شب سر از...کردم غلطی چه میفهمیدم

 شدم کشیده جایی به کردم حس فقط! میگفتم پرت و چرت و میشدم ـت*مـسـ بد که

 خودم به تاحدودی شدم پرت نرم جای یه روی وقتی..میدیدم تار حدودی تا چون

 !!!بود آرین! ..شدم کسی متوجه یهو میکردم؟؟ چیکار تـــخت روی...مـــن..اومدم

 شده محشر امشب:گفت بود زده زل لبام به که همونجوری مستگونه حالتی با    

 با...بودم کرده داغ شدید نمیفهمیدم چیزی دیگه!..بود بهت حواسم شب تمام..بودی

 "...میــکنی؟؟؟ غلطـــی چه داری"زد فریاد مغزم تو چیز یه یهو بهم شدنش نزدیک

 و افتاد تخت رو و رفت کنار راحت بود ـت*مـسـ که اونم دادم هلش محکم دست با    

 ...خندید فقط



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

 مهمونش سیلی یه که طرفم اومد( کشدارمیزد حرفاشو ی همه)میخــرم نازتم:آرین    

 بلند پوزخند با سرشو و کشید لبش به دست یه..رفت عقب عقب ذره یه!..کردم

 لباسم پشت های مهره کل که...کشید لباسمو ی مهره که کنم فرار خواستم..کرد

 !شد پاره هم لباسم از ای تیکه و کردن ایجاد زمین رو ضعیفی صدای و ریخت

 !باهات دارم کار! کجا؟ کجا ،خانوم خانوم: گفت گوشم کنار و گرفت ازموهام    

 ...بودم بلد دفاع از چیزایی یه! نمیزدم جیغ همچنان من اما    

 از ای تیکه و میکشیدم هی که بود آورده کجا از زورشو این نمیدونم عوضی اون ولی    

 داشتم کم کم!( بودم لباسم فکر به موقعیت این تو چرا نمیدونم!)میشد پاره لباسم

 ...و تخت رو افتادم آخر ی لحظه که میترسیدم

 :مینا    

 به! مواظبشی؟ نگفتی مگه هان؟!..کوش؟ میترا..بده منو جواب آرمین..آرمین    

 !بده منو جواب یکی:زدم جیغ عصبی و کردم نگاه بقیه و شروین

 چیزی:گفت مهربون و آروم و کرد بغلم تقریبا آرمین که درمیومد اشکم داشت دیگه    

 ..باش آروم تو! بشه چیزیش نمیزارم من!نیس

 !اتاق تو رفتن..آرین..میترا..ها بچه:گفت شیوا که بودم شده آروم تقریبا    

 ... بیرون اومدم آرمین ـل*بغـ از سپهر فریاد صدای با    

 تخت زد دست با)هان؟ کـــجـــاست میترا:زد فریاد و ایستاد آرمین روی به رو سپهر    

 به!!..مواظبشی دادی قول... من به...تـــو:داد ادامه بریده بریده(آرمین ی ـینه*سـ

 چــی؟اون حاال ولـــی(زد فریاد!..)کردم کنترل خب...کنم کنترل خودمو که شرطی

 آروم و غمگین العاده فوق لحن با!(بگه چیزی آرمین نمیداد مهلت حتی)کــجاست؟
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 چه من بیفته براش اتفاقی اگه:سپهر..!نه یا شنیدم نیستم مطمئن من که گف چیزی

 باشی مواظبش بودی داده قول! لعنتی میمیرم براش که میدونی تو فقط!بکنم؟ غلطی

 ...بودی داده قول!...آرمین

 کنید بس:گفت و گرفت قرار وسطشون بگیره باال بحث دوباره میترسید که شروین    

 ...نکنید تلف وقتو! پریده رنگشون دخترا ببینید!نیست دعوا وقت حاال

 های دست با سپهر...اونجان!..راست سمت از سومی اتاق ها بچه:زد داد شراره    

 ...برداشت قدم اتاقا سمت به عصبانی و شده مشت

*** 

 مفرد شخص سوم    

 اتاق سمت به سرعت با میلرزید شدت به دستاش که حالی در عصبانیت با سپهر    

 در به...میرفت جنون به رو داشت بود سرش تو که بدی فکرای از...برمیداشت قدم

 باز آرومی به در که بود نکرده برخورد در ی دستگیره با دستش هنوز...رسید

 سیلی خاطر به لبش رژ و بود ریخته بهم میترا میکاپ تمام....زد خشکش سپهر...شد

 و نداشت خوبی وضعیت لباسشم و بود شده پخش داشت آرین با که گیری در و

 !...بود شده تیکه تیکه تقریبا

 پاش رو زورکی و میخورد تلو تلو که میترا به بهت با... نکنه......کرد فک سپهر    

 و اومد پایین چشماش از اشک قطره یه باالخره و کردی؟ کار چه تو:گفت بود ایستاده

 ...کرد سقوط زمین روی

 قدر این که کرده چکار آرین یعنی..ببینه وضعیت این تو اونو نمیتونست اصال    

 ؟!داغونه
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 ناخودآگاه ولی داره نگهش جدی همیشه مثل داشت سعی که کشدار لحن با میترا    

 کــاری! شایـــان سپــهر آقـــای نداره ربـــطــی..شــــما به:گفت بود شده دار ـوه*عشـ

 خــواستــم مــی که اونجور چــند هــر(داد تکون هوا تو دستشو!)کردم و بــود الزم...که

 ...ولـــی نشد

 به و کرد بغلش سپهر کنه برخورد زمین با که این از قبل و شد بیهوش میترا یهو    

 هی همشون..میکرد حس رو همه تشویش هم دور از...رفت ها بچه سمت به سرعت

 ...افتاد سپهر به چشمشون تا میکردن نگاه اطراف به

 بیمارستان نبرینش مستیش وجود با:گفت بگن چیزی بده اجازه اینکه بدون سپهر    

 ...بیرون رفت سریع و!! خونه ببریمش باید...بهتره

 :سپهر    

 نمیخواستم اصال... ممکنه یعنی!...بزنمش میخوره تا و آرین سراغ برم میخواستم    

 میترا االن...بدم قورت بغضمو کردم سعی!نه االن حداقل!کنم فک قبل لحظه چند به

 ...بود چیز همه از تر مهم

 حاال! اومدم همینجوی من و آرمین دست سوییچ فهمیدم که ماشین طرف رفتم    

 !دیوونس پسره این میگن

 ی چهره و ها ازچشم غرور که همیشه برخالف..کردم میترا ی چهره به نگاهی    

 ...بود شده معصوم شدت به اش چهره,میبارید داشتنیش دوست

 !بدم دستش از میترسم همین خاطر به و میبینم غرور چشماش از همیشه    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

136 

 

 یا منه مال یا...برسه بهش کسی دست نمیزارم ولی باشه منطقی غیر شاید    

 هیچ اون...چند هر نمیدم دستش از ولی کرده خودخواه منو عشق میدونم!...هیچکس

 ...نداره بهم حسی

 ...کندم دل میترا ی چهره از آرمین صدای شنیدن با    

 ادامه جدی!..)نشی غرق:گفت بدجنسی با و چرخوند هوا تو و سوییچ آرمین    

 تو بردی آبرومونو!..ببریش میخوای و کردی ـل*بغـ مردمو دختر! کل عقل آخه(داد

 ...بگن میترا به و بفهمن نمیخوای که تو!..میکنن پیچم سوال همش آال و مینا...که

 ...شه عاشقم که وقتی تا نه!! بفهمه نمیخواستم اصال    

 اذیت حال در همش و میشه بدجنس میرسه که من به آرمین این چرا نمیدونم    

 منم میخواد خودش که حاال! مهربونه مینا با...البته و جدی دخترا پیش...منه کردن

 ...دارم براش

!!! خانومی مـیــنـا دل ور همش /میگی؟ چی خودتو: گفتم شیطنت با سپهر به رو    

 (کردم نگاش و باال انداختم ابرومو تای یه)

 ؟!من برادر نمیکردی رو بودی بلد شیطنت هم تو:گفت ولی شد هل ذره یه    

 دخترا ی متوجه که بگم چیزی خواستم...میکنه عوض و بحث داره شدم متوجه    

 ...شدم

 ...ببریمش تا ما ماشین تو بزارش: گفت مشکوک آال    

 ...بودم مجبور..ولی بود سخت آغوشش از کندن دل هرچند    
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 فندقی چشم عاشقتم:گفتم گوشش تو آروم ماشین تو میزاشتمش که حینی در    

 !من

 (بعد روز صبح)    

 :مینا    

 شراره زدم زنگ و نبرد خوابم آرین فکر از من ولی بودن خواب ها بچه بود 9 ساعت    

 ..پیشم بیاد

 چی کیان..کرد؟؟ کاری پلیس گفتی که پسرخالت شد؟ چی آرین دیشب..شراره    

 شد؟

 تو بره میترا که نبود این قرارمون ما! نه متاسفانه:گفت ناراحتی با شراره    

 و ریخت هم به چی همه میترا شدن ـت*مـسـ با ولی..بود ای دیگه کس قرارمون...اتاق

 یه هم رو و کیان! کنیم دستگیرش بخوایم که نداریم مدرکی میگه( خالش پسر)شایان

 ...بود بیهوش..برد کرد جمع هم و آرین و کردم سرش به دست جوری

 ...کردم بلند سرمو میترا صدای با که میکردم فک داشتم و بود سکوت دقیقه چند    

 سرم!اه:گفت میکشید دست سرش به و بود کرده جمع صورتشو که حالی در    

 اتفاقی..میکنی؟؟ چکار اینجا(داد ادامه تعجب با و کرد نگاه شراره به!)درده وحشتناک

 !افتاده؟

*** 

 مفرد شخص سوم    

 !نمیاد؟ یادت هیچی واقعا:شراره    
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 یه...نمیدونم:گفت و داد تکون سرشو مینشست صندلی روی که همونجور میترا    

 دارم کجا؟کار کجا خانوم ا..."شنید رو محوی صداهای لحظه همون...ذهنمه تو چیزایی

 ..."من فندقی چشم دارم دوست"..."کردی؟ چکار تو میترا..."..."باهات

 ...اومد خودش به شراره صدای با    

 !هست؟ من حرفای به حواست اصال:شراره    

 ..میشنوم...بگو حاال ولی!نه: گفت آشفته ذهنی با    

 چرا!...بودیم؟ پارتی چی برای دیشب هست یادت اصال: گفت غره چشم با شراره    

 ؟!نمیپرسی سوالی هیچ

 شد؟ چی آرین!ببینم کن صب:گفت عجله با... اومد یادش تازه انگار    

 سپهر ـل*بغـ تو آخر لحظه فقط!...اینجایی؟ چجوری تو نمیدونیم حتی ما:شراره    

 !بودی بیهوش

 چیزایی یه...چرا:گفت هم در صورتی با و داد ماساژ هاشو شقیقه میترا    

 با و نداشتم ای چاره منم میشد نزدیک بهم داشت آرین و تخت رو بودم افتاده...یادمه

 ... شه بیهوش که گردنش تو زدم آرنج

 بکنه؟ غلطی نتونست که آرین!..میترا:گفت نگرانی با مینا    

 ...بود بزرگی اشتباه شدنم ـت*مـسـ ولی...خوشبختانه نه:میترا    

 منو سپهر گفتی تو!...ببینم کن صب:گفت مینا به رو یهو چیزی یادآوری با میترا    

 ...ولی دیدم اونجا سپهرو لحظه یه دیشب من...آورد؟



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

139 

 

... ندادیم خبر بهشون چرا که این از شاکی و بودن اونجا همه پسرا دیشب:مینا    

 ...نکنه تهدیدمون خطری آرین جانب از که گذاشتن بپا هم ما برا فهمیدیم

 ..دخالت ما کارای تو چی برای:گفت عصبانیت با میترا    

 اتفاقات شاید نبودن اونا اگه کن قبول:گفت و کرد قطع حرفشو جدیت با شراره    

 !میفتاد بدتری

    * 

 موضوع ترین عجیب,گذاشت تنها افکارش با رو میترا مینا,شراره خدافظی از بعد    

 با صدا اون ولی بوده آرین شاید کرد فک اول! بود" من فندقی چشم دارم دوست"براش

 ...بود نهفته توش حس کلی و بود متفاوت آرین صدای

 :نازنین    

 !چطوریه روز بقیه معلومه شه شروع موبایل مزخرف صدای با زاقارت صبح یه    

 به که همونجور و کشیدم بلندی خمیازه تلفن پشت توجه بدون و برداشتم و گوشی    

 بله؟:گفتم میکشیدم دست موهام

 خمیازتو میکردی آبروداری من جلو حداقل: گفت تلفن پشت از ای پرخنده صدای    

 !نمیکشیدی تلفن پشت

 ...بود میالد...رفت آبروم وای! نشستم سیخ جام تو یهو    

 اشکال گوشات!کشیدم خمیازه من گفته کی:گفتم سوتیم کردن ماسمالی برا    

 ذهنم تو هرچی نمیکرد کار مغزم صبح اول)زدی؟ زنگ چی برا صبح اول...خب...داره

 (میدادم مردم پسر تحویل و دهنم تو میریختم میومد
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 گوشای ولی! دار مشکل من گوشای!باشه: گفت پرخنده صدای همون با میالد    

 !داره؟ اشکال هم عرفان

 زهرمار برج روز هر!خوابیده نمک آب تو دیشب هم میالد!...بدتر؟ این از زندگی وای    

 ..نگو دیگه که هم عرفان! من واسه میریزه نمک هی امروز حاال بودا

 !خنده زیر زد!! نزنیم زنگ یکی تو به صبح شد ای تجربه:عرفان    

 ...بفرمایید عرضتونو..خان دلقک حاال خب:گفتم حرص با    

 ...کنیم صحبت باهاتون بیایم میخوایم:گفت جدی لحن با میالد    

 آها...هان؟:گفتم شخصیتش ناگهانی تغییر این از گیجی با من    

 چند؟ ساعت...باشه..اوکی

 !نکشی خمیازه عالی جناب وقت هر:ریخت نمک باز عرفان    

 خف:گفتم و گرفتم اشتباهش دخترم های دوست با لحظه یه فقط لحظه یه    

 !آش هر نخود!باو

 شش ساعت پس دیگه خب:گفت من به رو و شد بلند میالد ی خنده صدای که    

 عرفان به رو که شنیدم صداشو کنه قطع میخواست که آخر ی لحظه...)میایم

 !( کرد سوسکت یکی باالخره:گفت

 که چیزا چه!گزیدم لبمو...اومد باال ویندوزم ذره یه انگار تازه کردم قطع که گوشیو    

 !نگفتم

 ...بودم شده بیدار همه از دیرتر من کنم فک    

 ...داخل رفتم...میومد آشپزخونه از صدا و نبود کسی ولی.. شدم هال وارد    
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 ...خسته و بودن پکر همه ماسید دهنم تو حرف ها بچه قیافه دیدن با...سلوم    

 شده؟ چیزی:من    

 ...تنمونه تو هنوز دیشب خستگی فقط...باو نه:شیوا    

 ...میان شش ساعت...زد زنگ میالد ها بچه راستی:من    

 چرا؟:گفت و ترکید م زهره که جوری پرید جاش از آال    

 !چی راجب نگفت ولی بزنن حرف بیان میخوان گفت:من    

 باید..میان که خوبه..آره:گفت بود خیره جایی به که درحالی متفکر ی قیافه با میترا    

 ...مبهمه برام دیشب اتفاقات..بگیرم سواالمو خیلی جواب

*** 

 :میترا    

 از اول..رسیدن باالخره...گذشت سال شش قد هرچند...شد شش ساعت باالخره    

 رفت و انداخت بهم عجیب نگاه یه و کرد آروم سالم یه...شد وارد سپهر همه

 یهو که ببنده درو خواست مینا...اومدن آرمین و شروین و میالد ترتیب به بعدش...کنار

 کردنو بغض ادای الکی...رفت یادتون منو: گفت ای بامزه لحن با و داخل پرید عرفان

 کوچیک لبخند یه سپهر هرچند..نخندیدیم که بودیم کسایی تنها سپهر و من...درآورد

 ...بودم خودم افکار تو بیشتر من ولی زد

 با شیوا و برگشت چایی با مینا...آشپزخونه رفتن شیوا و مینا و نشستن باالخره    

 ...میوه ظرف

 ...بعدا باشه پذیرایی...بشینید لطفا:آرمین    
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 گاز چنان و برداشت سیب یه و..گشنمه من!..بعدا؟ باشه پذیرایی چیو چی:عرفان    

 ...شد ناپدید سیب نصف که زد

 رو از فهمیدن هم اینا...کرد نگاهش بیخیال عرفان ولی انداخت بهش نگاه یه میالد    

 ...شدن بیخیال نمیره

 جواب هم...بپرسیم ازتون سوال سری یه هم که اینجاییم ما...خب: آرمین    

 ...شد بلند اون که کرد شروین به اشاره یه...میکنیم شروع ما اول...بدیم

 :شیوا    

 !بازجوئه انگار دورمون میره راه جوری یه شروین!چشونه؟ اینا    

 و کرد نگاهی صورتامون تو و شد خم بودیم نشسته قسمت یه که ماها سمت تقریبا    

 بود؟ کدومتون فکر دیشب پارتی:گفت

 !من: گفت خونسرد خیلی میترا    

 !نگفتن هیچی و باال دادن ابروشونو تای یه همشون    

 گرفته؟ بازیشون!..کرد اشاره میالد به و نشست رفت شروین    

 نقشت؟ دلیل: گفت و چشاش تو زد زل و میترا طرف رفت میالد    

 !داره؟ ربطی تو به:گفت چشاش تو خونسرد همون با میترا    

 جا میالد کردم حس وضوح به...داد و مغرور میالد جواب خوب اوه اوه    

 بچگانه لجبازیای وقت هم حاال..داره ربط که معلومه:گفت و زد پوزخند یه...ولی!خورده

 ...بده جواب دردسر بدون...نیست
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 حرفت چون میدم جوابتو فقط: گفت بده لحنش تو تغییری اینکه بدون میترا    

 !بگیرم انتقام آرین از میخواستم...نیست لجبازی وقت و بود منطقی

 به و زده زل میترا به همش چون شد هول ذره یه اون...کرد اشاره سپهر به میالد    

 یه که خاصی لحن یه با و شد میترا نزدیک کامال بقیه برعکس...میکرد گوش حرفاش

 قیمتی؟ چه گرفتی؟به انتقام چجوری: گفت بود غمگین نمه

 ...بود کرده تعجب اومده نزدیک همه این سپهر اینکه از هم میترا کنم فک    

 ...بگم من بزارین:داد جواب نازنین    

 ..نازی رو رفت سپهر غیر نگاها همه    

 شد نزدیک کیان به اون...بود شراره اسمش دیدینش دیشب که میترا دوست:نازی    

 اونم بدشانسیمون یا شانسمون از... بود نقشه جزوه هم پارتی..بگیره پارتی شد قرار و

 اگه که داشت حضور پارتی تو هم شراره ى پسرخاله!میارم هم رو آرین دوستم میگه

 و یکی و آرین ـتی*مـسـ حین در بود قرار...پلیسه چون باشه اونجا افتاد اتفاقی

 و بده خبر پلیس به مثال شراره هم بعد!دیگه میدونید خودتون....و اتاق تو بفرستیم

 صدایی و نبود پارتی محوطه تو اتاقا میدونید که همونجور...کنن دستگیر و آرین بیان

 ...پارتیه اونجا نمیفهمید پلیس و نمیرسید گوش به

 :میترا    

 به...بودم شده مسخ جورایی یه و لرزیدم خودم به درون از لحظه یه سپهر لحن از    

 ...کشیدم عمیقی نفس...کنار رفت و اومد خودش

 ...میگم خودم و ادامش:گفتم شد تموم که نازی حرفای    
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 تو کشیدم آرین که شد چی نفهمیدم!نبود من ـتی*مـسـ بر قرار اصال    

 چیزی لحظه اون در که من مخصوصا..دیگه بودم ـت*مـسـ منم..خب...اتاق

 قرمز چشاش دوباره و بیرون بود زده گردنش رگ بود روم روبه که سپهر..)نمیفهمم

 موهامو و نبود کن ول اون ولی زدم کنارش و اومدم خودم به...آخر ى لحظه!(بود شده

 رو ماجرا بقیه ولی..شه بیهوش تا بزنم ضربه گردنش به شدم مجبور آخرش...میکشید

 ...نیست یادم دقیق

 !میدرخشید چشاش تقریبا و بود شده کم چشاش قرمزی سپهر    

 !فندقی؟ چشم گفت من به کی..میدونین!...راستی:گفتم و اومد یادم که چیزی    

 متعجب بقیه ولی!زد آمیزی شیطنت لبخند آرمین!...شد درشت سپهر چشمای    

 ...بودن

 ...بوده آرین شاید...اممم:سپهر    

 ...نبود آرین مطمئنم!نه:گفتم مطمئن و کردم نگاش مشکوک    

 ...زدی توهم حتما:عرفان    

 !شاید نمیدونم:گفتم و فکر تو رفتم ذره یه    

 شام برا کردن اصرار ها بچه,کردن رفتن قصد که..نگفت چیزی کسی دقیقه چند    

 ...خودم ى خونه میرفتم کم کم باید منم...رفتن و نکردن قبول ولی بمونن

 :مینا    

 !نیست؟ مشکوک سپهر رفتار نظرت به:گفتم آال به رو و کردم پرت تخت رو خودمو    
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 میترا برا خیلی پارتی تو حتی شدم متوجه منم اتفاقا:گفت و صندلی رو نشست آال    

 !میزد له له

 ...میکنه توجه میترا به همش باشه؟آخه عاشقش ممکنه یعنی:من    

 بت خوب اونم و آرمینی ـل*بغـ تو خوب!چی خودت:گفت و کرد نگام شیطون آال    

 !میکنه توجه

 که میکنه توجه که هرکی!داری حال بروبابا:گفتم و کردم پرت سمتش و بالشت    

 یکی عاشق من میدونی که تو بعدشم,ماس دخترونه فانتزیا هم اینا,نیست عاشقت

 !!ام دیگه

 اول بچه کدوم آخه!گرفتیش سفت هم تو نبود عشق اون!بابا کن ول...اه:آال    

 ؟!واقعیه عشقش و میشه عاشق راهنمایی

 ...میفتم یادش اوقات بعضی و!داشتم دوسش مطمئنم ولی!نمیدونم: من    

 ...بود گوری به گور آالی این اه!سرم تو خورد محکم کتاب یه که بودم فک تو    

 !وحشی دردگرفت سرم!بیشعوری خیلی:من    

 تو عرفان که حرفی!)بیای حرف به خواستم بودی ساکت خیلی:گفت لحنی یه با آال    

 (زد بهش سودابه تولد

 هم بدشو رفتار چرا نمیدونم!گذشته اثر روت عرفان,چشمم جلو از شو گم:من    

 !گرفتی

 از قسمتی یه این!عرعر که اون!باشه کی خر عرفان:گفت نیشخند با خونسرد آال    

 ...!(رفت!)نمیشناسیش که منه
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 ...شدا دیوونه...عجب    

    * 

 !ببینم بیاین...ها بچه:شد بلند نازی صدای    

 ....میکرد چکش مشکافانه و بود تبلتش تو سرش که پیشش رفتیم همه    

 بردی؟ سرمونو چته:شیوا    

 ...اومده ایمیل برام...ساکت لحظه یه:گفت حال همون در نازی    

 ...برا..شده چی حاال گفتیم!بیا:شیوا    

 !نمیشناسم ایمیلشو اما:نازی    

 ...شیوا و آال و ترتیب به و کنارش رفتیم اول میترا و من    

 :ایمیل متن    

 بدون هرچند...؟!میگذره چطورین؟خوش!...امروز دشمنان و دیروز دوستان بر سالم"    

 ...!نمیگذره خوش بتون من

 منو کردین یکی به دست من عزیز های پسردایی با رفتین... مطلب اصل سر میرم    

 از عکساتون اگه میدونین بگو دوستات به خانوم نازی...خوندین کور...هه!بچزونین؟

 خودش به حواسش...بگو هم میترا میکنن؟به فکری چه برسه هاتون خانواده به پارتی

 ..."ببرید ـذت*لـ عکسا از!..برسون سالم هم مینا به...باشه

 !واضح شکل به بود شده گرفته عکس پارتی لحظه به لحظه    

 هرکسی ولی میزد حرف باهام داشت آرمین و بودم دیوار طرف که من عکس    

 میکرد باندپیچی و سپهر دست که آال از عکس...بکنه بدی فکر عکس با میتونست
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 کرده ـل*بغـ رو میترا وقتی سپهر و میترا عکس...گرفته دستشو انگار عکس تو اما

 که درصورتی میخندید داشت و بود ایستاده شروین و عرفان بین که شیوا عکس...بود

 ....میخندیدن میترا ـتی*مـسـ به و بوده ها شکارلحظه

 ...میزدن حرف داشتن و بود سپهر به نزدیک وقتی نازی عکس    

 میتونستن و بود شده شکار بدی شکل به عکسا تو ولی منظور بی عکسا ی همه    

 ...کنن درموردمون فکرارو بدترین

 گرفته؟ عکس کی...پس..بود من با ها لحظه تمام آرین!چیه؟ اینا:میترا    

 !کیان؟:برگشت سمتش به سرامون شیوا حرف با    

 نبود؟ شراره با مگه: گفت و کرد بهمون نگاهی تعجب با میترا    

 ...بود تو به حواسمون تمام!نمیدونیم ما: شیوا    

 ...بزنم حرف شراره با باید: گفت و شد بلند میترا    

 ...اتاق تو رفت و برداشت و موبایلش    

 ...کردیم چک دوباره و ایمیل متن و عکس ما هم مدت این تو    

 ...بیرون اومد تعجب با میترا    

 گفت؟ چی شد؟ چی خب: من    

 آرین و من ـص*رقـ زمان تا کیان میگه شراره!مشکوکه چیز یه وسط این: میترا    

 من پرت حواستون وقتی ولی...بگیره عکس موقع اون نمیتونسته پس...بوده پیشش

 گم جمعیت تو کیان میگه هم پسرخالش!شده ناپدید مدت یه هم کیان شده

 !بوده باشون هم ای دیگه کسه...یعنی!شده
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 ...ممکنه... یعنی!...ها بچه: گفت و شد بلند آال    

 ممکنه؟ چی:نازی    

 یعنی...میکنم فکرو همین منم: گفت و داد تکون سری و کرد آال به نگاهی شیوا    

 ممکنه اما کشیدیم نقشه براش خودمون خیال به ما...باشیم خورده بازی ما ممکنه

 ...داده بازی مارو و میدونسته مارو ى نقشه اون

 ...گذاشته آرین دست کف چیو همه و خائنه ما وسط این یکی...پس:من    

 !کی؟ آخه...ولی:گفت و چونشو زیر گذاشت دستشو میترا    

 ...باشه شراره کار نداره امکان!نکن فکرشم!نه نه:گفت که کردم بهش نگاهی    

 !مطمئنی؟: من    

 ...مطمئنم: گفت اطمینان با    

 ...پسرا کار ممکنه ها بچه: نازی    

 و بودن عصبی آرین بودن از اونا...نداره امکان!نه: گفتم و کردم قطع حرفشو    

 ...بودن ما پیش هم مدت تمام...نبود مصنوعی عصبانیتشون

 !باشه گرفته عکس دیگه نفر یه و باشن گفته آرین به پسرا ممکنه ولی: نازی    

 ...داشتم تردید خودمم اما!نه...؟!باشه دروغ آرمین کارای تمام بود ممکن...یعنی    

 !بزنیم؟ زنگ بهشون: من    

 !ها صبحه دو ساعت:آال    

 ..بزن زنگ!نیس مهم:میترا    
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 :آرمین    

 اتاق وارد صدا سرو با شروین...ریخته سرم رو شرکت کارای و صبحه دو ساعت اوف    

 ..صندلی رو کرد پرت و خودش و شد

 !نکنی سالم وقت یه: کردم نگاهش زیرچشمی    

 !ترتما بزرگ من!من برادر بیخیال:گفت و کرد نگام بیخیالی با شروین    

 این بیخیال!بیشتره تو از من عقل دوما,تری بزرگ دقیقه چند فقط اوال:من    

 چته؟ نگفتی,بحثا

 !کردم کات سودابه با: شروین    

 چرا؟:من    

 خیلیا شاید میدونی خودت...بود عادی دوستیمون نبود خاصی دلیل: شروین    

 دختر هم خودش سودابه خداروشکر..بوده عادی روابطمون ولی بودن دخترم دوست

 ...کنه ازدواج قراره اونم...شدیم جدا راحت و بود منطقی

 نکردی؟ پیدا بهش هم عالقه ذره یه یعنی:من    

 ...بابا نه:شروین    

 حرف شدن قطع باعث بود Tired of being sorry آهنگ که گوشیم صدای    

 ...شد شروین

 ؟!افتاده اتفاقی صبح دو یعنی...شدم نگران شماره دیدن با    

 شده؟ چی: گفت دست حرکت با شروین    

 ...دادم جواب و تلفن بهش توجه بدون    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

150 

 

 شده؟ خوبین؟چیزی شما سالم:من    

 ...فقط خوبیم ما...سالم: مینا    

 ؟!فقط: گفتم..داشت کمی لرزش صداش    

 ..بگو راستشو میکنم خواهش...میپرسم ازت سوال یه: مینا    

 !بپرس:گفتم گیج    

 کردین؟ کمکش یعنی...میدونستین؟ رو آرین قضیه شماها...تو: مینا    

 یکی آرین با و من...یعنی!نداشت اعتماد ذره یه من به یعنی!نمیشه باورم!چی؟    

 میدونست؟

 ...زدم صدا اسمشو ناباور    

 !کردی؟ فکری همچین نداری؟چطور اعتماد من به هم ذره یه یعنی:گفتم دلخور    

 آرین از ایمیل یه!نیستا مهمی چیز..افتاده اتفاقی یه..راستش...خب:گفت شرمنده    

 ...کردیم فک خب...هم ما..ببینین باید که رسیده برامون

 کمک بهش میتونستم چجوری: گفتم تندی لحن با تقریبا و کردم قطع حرفشو    

 ...دادینا توضیح برامون پارتی بعد اینکه مثل!نمیدونستم نقشتونو که کنم؟من

 !ببخشید...خب: گفت بغض با مینا    

 پارتی که وقتی مثل دقیقا..میکرد بغض و میشد ناراحت زود اینقد چرا نمیدونم    

 ...بود شده معصوم چقد...بودیم

 اعتماد بهم اینکه خب ولی...رفتم تند میدونم: گفتم مهربونی و آرومی لحن با    

 ...نداریم خطری براتون ما باش مطمئن...میکنه ناراحتم نداری
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 خدافظ...بیاین نره یادتون...اوهوم: گفت آروم    

 میکنی؟ سیر کجا!هوی: اومد شروین صدای که کردم نگاه گوشی به چندلحظه    

 چیزی کرد باز دهنشو...)میشه بزرگیتم ادعای بعد...باش باادب ذره یه مرض: من    

 باید فرستاده ایمیل دخترا برا نیست کن ول آرین راستی آها( ندادم امامهلت بگه

 ...بریم

 ...ى مرتیکه میارم جا حالشو: گفت و شد عصبی شروین    

 ...بریم کن خبر رو ها بچه االن همین...باش آروم فعال: گفتم بهش رو    

 زودتر شروین...منه از بیشتر خیلی آرین از نفرتش میدونستم خوب...رفت شروین    

 کافی... بودیم دانشگاه اول سال...بود خوشایند آرین برای این و میشد عصبی من از

 و...میشد دوست دختره با میرفت زود,میاد خوشش کسی از شروین بفهمه بود

 از شروین بود بارنزدیک یه حتی...کنه خراب و شروین ى وجهه میکرد سعی همیشه

 ...نگفته بهم شروین که ایناس از بیشتر چیزی میکردم حس البته! شه اخراج دانشگاه

 ...بیرون زدم اتاق از    

   *** 

 کرد؟ کمکتون کی شراره از غیر:شروین    

 ...خب:شیوا    

 ...شایان!شراره پسرخاله:گفت سریع میترا    

 دیدینش؟ ندیدیمش؟شما ما چرا:گفت اخم با میالد    

 ...ما پیشنیومد اصال!ندیدیمش منم:آال    
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 !داری؟ کامل اطمینان شراره به:گفت میترا به رو سپهر    

 ...کامال:گفت قاطعیت با اونم    

 !چطور؟ پسرخالش به:گفتو زد زل میترا چشای تو عرفان    

 ...دیدم چشاش تو تردیدو    

 ...ولی نمیشناسمش منم خب..خب:میترا    

 ...باشه ای کاره اون ممکنه نمیشناسینش شما نداره ولی:گفتم جدی    

 !داره؟ آرین به ربطی چه اون بعدشم!ممکنه چطور!پلیسه اون ولی:نازی    

 داشته آرین با آشنایی شاید بعدشم!...ندیدین؟ خائنپلیس:گفتم و شدم بلند    

 جمعیت تو راحتی همین به باید چرا بوده آرین تعقیب کارش تنها که پلیس یه...باشه

 !شه؟ ناپدید خودشم و کنه گمش

 پیش کیان!گرفته؟ عکس ماها از پارتی اول کی پس!باشه شایان کار نمیتونه:مینا    

 !کجاست شایان میدونسته هم شراره و بوده شراره

 سومی نفر شایان و کیان از غیر ممکنه:گفت و چونشو زیر گذاشت دستشو عرفان    

 !باشه بوده هم

 !کی؟ ولی:گفت و مبل به داد تکیه شیوا    

    * 

 :شیوا    

 کمکشون میتونه کی که میکردیم بحث و بودیم جمع همه هنوز و بود صبح چهار    

 !پرید رنگش که خورد زنگ مینا موبایل...بودیم نرسیده ای نتیجه به ولی باشه کرده
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 ...داد جواب مینا که بگه چیزی خواست آرمین    

 !میخوای؟ چی:مینا    

    ......... 

 !مطلب اصل سر برو:مینا    

    ....... 

 !چـــــــی؟:مینا    

    ......... 

 زنگ کسی به موبایلش با دوباره یهو بود ایستاده گیج همونجور و کرد نگاه تلفن به    

 ...اتاق تو رفت و زد

 ...برگشت دقیقه چند بعد    

 بود؟ کی بگی نمیخوای:گفت و کرد دستی پیش هممون زودتر آرمین    

 ..بیاره آب لیوان یه کردم اشاره آال به    

 ولی!فرستادم خانوادت برا عکسارو اون میگفت!بود آرین:گفت آب خوردن از بعد    

 گفتم و خونه زدم زنگ اطمینان برا...نمیدونه مارو آدرس که اون چون نمیکنم باور من

 ...کرد باور و داره اعتماد بهم مامانم میدونم!الکیه بدونن دیدن چیزی همچین اگه

 !نداره کاری اون برای!میکنه پیدا آدرسو که معلومه:گفت و زد پوزخندی شروین    

 ...سهند زدهزنگ حتما...آره:گفت زد پوزخندی هم آرمین    

 !کیه؟ سهند:من    
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 هم...هستن پلیس قوال به هم ایشون!آرین االن دوست و ما قدیمیه دوست:آرمین    

 ...خائن پلیس یه هم خائنه دوسته یه

 !شد خائن تو خائن چقد...شدم گیج من اوف:مینا    

 ...دراومد بودن جدی از کمی جو و خندیدن همه    

 ...باشید خانوادتون به عکساتون رسیدن منتظر باید:شروین    

 !نمیگذرن ازش ساده بابام مامان!میشم بدبخت من وای:نازی    

 !!میارن درت احسان عقد به موقع همون حتما آره:گفت خنده با آال    

 ...!میگم پسرعموشو:گفت پسرا به رو    

 ...وحشتناکه فکرشم:نازی    

 !خبریه؟:اخم با میالد    

 ...قضیش طوالنیه:نازی    

 ...شدن ساکت ها بچه    

 ...بفرسته عکس بقیه برا زودی این به نمیکنمفک ها بچه:میترا    

 ...    باشین آماده چی همه برای باید ولی...شاید:سپهر    

*** 

 "بعد ماه یک"    

 :شیوا    
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 خوابم من ولی بود صبح 2 ساعت...انداختم موبایلم ساعت به ای کالفه نگاه    

 من به غرشو فردا چون نکنه اذیت رو نازی موبایل نور تا بودم پتو زیر کامال...نمیبرد

 چیزی آبی رفته حتما!بود خالی نازی جای...ولی کشیدم دست کنارم به!...میزنه

 ...بخوره

 نزدیک هرلحظه کردم حس اما!میکنم اشتباه شایدم!میاد پا صدای کردم حس یهو    

 حس چرا نمیدونم,فشردم بیشتر رو پتو..؟!چیزیه جنی نکنه...خدا وای!میشه تر

 ...میخوندم الکرسی آیت و بستم چشامو!... بیشتره امنیت پتو زیر میکردم

 دستی باشم داشته چشامو بازکردن فرصت اینکه از قبل و رفت کنار روم از پتو یهو    

 !...شدم بیهوش و گرفت دهنمو جلوی

    ..... 

 صدایی و بود بسته چشام..اومدم بهوش کم کم اما گذشته چندساعت نمیدونم    

 چرا منو!کنم؟ چکار حاال...بودیما راحت ازش ماه یک!آرینه؟ کار نکنه وای...نمیومد

 ؟!فروختم بهش تری هیزم چه مگه!دزدیده؟

 ...نداشت برخورد چشام با تقریبا و شد بسته شل اینقد چشامو چرا نمیدونم فقط    

 چهره,بزنم جیغ اومدم تا که برداشت و چشمم رو ى پارچه سرم پشت از نفر یه    

 !میکردن نگام باز نیش با که دیدم فاصله ترین نزدیک از رو نازی و آال,میترا,مینا

 چشمامو شروین پس!روم روبه اومد سرم پشت از نفر یه...شد خفه گلوم تو جیغم    

 ...کرد باز
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 19:"شد بلند همه صدای که بودم زده زل روم به رو جمعیت به تعجب با هنوز    

 صدای ور اون از...!! مبارک تولدت آهنگ خوندن به کردن شروع و!" مبارک سالگیت

 ...اومد بادکنک ترکیدن

 !شد؟ فروردین 28 کی!نبود؟ یادم و تولدمه امروز وای    

 !زدم رو سکته نقششون این با ولی!نمیشد باورم    

! میداد وجق عجق های نقشه این از که بود اون! کیه؟ کار بزنم حدس میتونستم    

 ...رسیدم یقین به ـزش*آمیـ شیطنت لبخند دیدن با! مینا

 وای:گفتم و ها بچه ـل*بغـ پریدم...شد قهقه به تبدیل و اومد لبم رو لبخندی کم کم    

 !من خاطر به فقط باشین کرده کار اینهمه نمیشه باورم

 !بره؟ یادمون رو تو میشه مگه:گفت نازی که بیرون اومدم بغلشون از    

 (انداخت باال ابرو شیطنت با! )اومد؟ خوشت:مینا    

 رو سکته!میشه بلند تو گور از همش میدونستم:گفتم و شونش به زدم آروم    

 !دزدیدنم کردم فکر...زدم

 !میدزده؟ رو تو کی آخه:گفت بدجنسی با میترا    

 (بود آرین منظورش!)چیزی یه مینا و من حاال:داد ادامه و کرد نگاه مینا به    

 عرفان و شروین مخصوصا پسرا کمک اگه هرچند:گفت لبخند با آال که خندیدم    

 !کنه؟ حمل و خرس توئه میتونه کی آخه...نمیگرفت نقشه نبود

 !قدبلندی و اندامی خوش این به من!خودتی خرس بیشعور مرض: جیغ با من    
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 درازته قد همین منظورت:گفت میرفت عقب عقب که همینجور مینا    

 با و بود سرش پشت آرمین...آرمین به خورد که کنه بیشتر و سرعتش خواست...دیگه

 ...میکرد نگا بازیاش بچه به لبخند

 !باشه سرت پشت به حواست!جوجه:گفت مینا به رو اومد عرفان صدای    

 ؟!خوبه کرگدن تو مثل!جوجه من!بابا باشه:زد جیغ حرص با مینا    

 چه با من که کردم فک لحظه یه فقط...لحظه یه که میدادن ادامه بحثشون به اونا    

 دیدم که بگم چیزی باال آوردم سرمو! وای!بود شکلی چه قیافم و بودم خوابیده لباسی

 !گرفتن جلوم آینه میالد و شروین

 لباس هم و کردن آرایشم هم بیهوشی تو چجوری اینا! بودم شده خوب خیلی!وای    

 دارم دوست اسپرت لباس و میاد بدم پیرهن از میدونن نامردا ولی! پوشوندن بهم

 و گلبهی رنگ به بود زانوم زیر کم یه تا بود پوشیده خداراشکر... کردن تنم پیرهن

 ساده...پف تقریبا هم دامنش و بود پوشیده هم یقش...بود توری و پف کمی آستیناش

 بـرده باال رو مشکیم موهای از قسمتی,بود بسته و باز مدل هم موهام..شیک و بود

 ...بودن زده کج و موهام فرق و بود لباسم جلوی طرفش دو و بود باز بقیش و بودن

 بهترین...کنم تشکر ازتون چجوری نمیدونم واقعا:گفتم لبخند با و همه به کردم رو    

 ...کشیدین زحمت خیلی...عمرمه سورپرایز

 با که کنم سوال خواستم! شدم جمع تو سپهر نبود متوجه که دادن جوابمو همه    

 ...کردم نگاه رو روبه به جیغ و سوت و دست صدای

 جمعیت به رو و بود دستش طبقه دو کیک یه...رسیده تازه بود معلوم سپهر    

 ...خوردم حرص حسابی کیک این خاطر به که کنار برید:گفت
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 تحویل بهت و کیک صبح چهار کردی مجبورشون باالخره:گفت خنده با آرمین    

 !بدن؟

 من به چیزی گفتنه بدون حرص با کشیده سختی خیلی بود معلوم که هم سپهر    

 ...گذاشت میز رو و کیک و رسید

 ...مبارک تولدت:سپهر    

 جبران رو کشیدی که سختی:دادم ادامه شوخی به...ممنون خیلی:گفتم لبخند با    

 ...میکنم

 ندین من به دیگه وظایف این از فقط نخواستم جبران:گفت و گرفت خندش باالخره    

 ...کرد نگاه شروین به و

 رو میکرد روشن کیک روی رو 19 عدد شمع که حالی در و سپهر کنار اومد میترا    

 ...کن خاموش چراغو سپهر:گفت بهش

 رو سودابه ى چهره که کردم نگاه ها بچه تک تک ى چهره به شد خاموش که چراغ    

 لبخند با که فهمید انگار بودم کرده فراموشش وای... بود نامزدش کنار...دیدم هم

 ...کرد بسته و باز چشاشو

 بدل و رد هم روی لبخند با نگاهاشون هم ها بچه بقیه و...بود زده زل میترا به سپهر    

 ...میشد

 جز آرزویی...کردم آرزو و بستم چشامو...گرفتیم محکم هم دستای دخترا ما    

 !نداشتم آرین از شدن خالص و خوبم دوستای برای سالمتی
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 یه میخواستم...شدم بیخیالش ولی شدم شروین نگاه متوجه کردم باز که چشامو    

 صدای دوباره و کردم فوت شمعو باالخره...بگذرونم خوش و نکنم فک هیچی به امشب

 ...گرفت باال سوت و جیغ و دست

 این جالبیش و دانشگاهن های بچه همه شدم متوجه که کردم نگاه بیشتر اطراف به    

 و مشکی شلوار و کت! رنگ یه همه بودن پوشیده شلوار و کت همه پسرا که بود

 ...رسمی چقد!سفید زیرش بلوز براق مشکی کراوات

 بود مدل یه بلکه رنگ یه تنها نه شلواراشون و کت پسرا که این موضوع ترین جالب    

 و نمیزدن مو هم با آرمین و شروین...بودن شده خوشتیپ بدجوری همشون و

 تر شیطون شروین...میشناختیمشون رفتاراشون از ما ولی بودن زده شکل یه موهاشونو

 ...مهربون بیشتر هم آرمین...بود

 ...زانو زیر پیرهنا و بود همیشه از تر رسمی تیپشون هم دخترا ى همه    

 !داشت زیاد فانتزیا این از...بود مینا فکر اینم    

 حالت از...کشید پوفی و طرفمون اومد عجله با که بود شراره!اومد در صدای یهو    

 ای بامزه لحن با و کرد نگاه میکرد نگاش اخم با که میترا به...گرفت خندمون قیافش

 ...موندم خواب خدا به:گفت

 ...خنده زیر زدیم هممون و گرفت خندش میترا    

 خریده و تولدم ماه عطر برام مینا..اومد گیرم کادو کلی...بود ای معرکه شب    

 آال....سفید طال سرویس یه نازی...آبی نگین با سفید طال گوشواره جفت یه میترا...بود

 ...اسپرت خوشگل خیلی ساعت یه هم
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 بهش هم جن عقل که بودن کرده کارایی یه واقعا! شدم سورپرایز دیگه بار شب اون    

 !نمیرسید

 کلی...نمیشه بریده کردم حس رسیدم اولش ى طبقه به وقتی میبریدم که و کیک    

 سپهر همین برای!کردن جاسازی اون تو شونو هدیه پسرا فهمیدم که کشیدم سختی

 بلیط دیدن با ولی گرفت خندمون کوچیکه جعبه دیدیدم که اولش...بود اومده دیر

 ...نداشتن خبر هم اونا فهمیدم و کردن تعجب هم دخترا! موند باز همه دهن کیش

 نگاهی هم به...بودن ایستاده هم کنار همشون که انداختم پسرا به نگاهی تعجب با    

 اومد؟ خوشتون:گفتن همزمان و انداختن

 ...نمیشه باورم هنوز ولی!عالیه که معلومه...ممم...خب:من    

 مرخصی موقع اون تا...دیگست ماه یه برای بلیط...شه باورت:گفت لبخند با شروین    

 ...میگیرین

 باید ما یعنی!...چی؟ یعنی!...بودم شوک تو هنوز من ولی میزد حرف هنوز اون    

 !..نه معلومه!...میدن؟ اجازه خانوادم اصال!...کیش؟ بریم باهاشون

    * 

 بودیم نشسته هم کنار حرفی هیچ بدون...بودن رفته همه و بود صبح شش ساعت    

 به!بریم؟ جوری چه ما....ولی خوبه خیلی کیش موضوع این...ها بچه:گفت آال که

 !کردین؟ فکر هامون خانواده

 !بگیم راستشو نیستیم مجبور خب:میترا    

 !میشم بدبخت من که بفهمن بازم و بگم دروغ ایندفعه اگه:نازی    
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 دروغ ولی نمیگیم راستشو...بگیم دروغ کامل نیست الزم اما!میگه راست میترا:مینا    

 !...نمیگیم هم

    ** 

 ...خوابیدیم راحت و نداشتیم کالس روز اون فردای    

 !بود عصر شش! خوابیدم چقد اوه    

 ...بود خواب هنوز مینا...ها بچه پیش رفتم    

 بیرون؟ بریم نمیخوایم...بیکاریما امروزو یه ها بچه:من    

 ...خوابه که هم مینا...ندارم حوصله نه:گفت کالفگی با نازی    

 !چشه؟: کردم اشاره آال به دست با    

 ...شم بلند که کرد اشاره اونم    

 ...کرده تهدیدش پسرعموش دوباره هیچی پوف:گفت و ای گوشه رفتیم    

 !عادیه که این!همین؟:من    

 آشنا نازی my friend با بد شانس از!جدیه دفعه این!نیست همیشه مثل!نه:آال    

 مهم براش که میدونی...تهران اومده نگفت پسرش دوست به اصال هم نازی...دراومده

 دختری چه میگم عمو به گفته هم احسان...بود گرفته جدی پسره این ولی نبود

 و تهران بیاد کن فرض حاال!...میکنی؟ غلطی چه اونجا داری نیست معلوم تازه!داره

 ...!سوم جهانی جنگ!...میشه؟ چی میکنی فک!بیینه پسرا با مارو

 بود خوش دلمون! شدیم گرفتاری چه!احسان ور اون از!آرین ور این از!عجب:من    

 ...که شد بدتر وضعیت! تهران اومدیم
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 ...ندارن تمومی ماجراها این!...ما اومدن تهران از اینم:آال    

    * 

 :مینا    

 متنفر که ای خواننده!)کردم قطع بیبر جاستین که گوشیمو آالرم مزخرف صدای    

 !(کنم قطعش باشم مجبور صبح تا آالرم میزارم رو باشم

 و کرم یه فقط..شدم آماده سریع و بلندشدم!خوابم روزه دو من!وای!ببینم کن صب    

 ...بودن نشسته راحت خیال با همشون که آشپزخونه رفتم و زدم لب رژ

 بیدار منو چرا:زدم جیغ حال درهمون و بخورم صبحونه که سریخچال رفتم    

 ...کرده پف صورتم...نکردین

 نگام طلبکار دیدم که بگم چیزی باز خواستم و گرفتم بزرگ لقمه یه    

 ...چشونه!وا!میکنن

 ...بیرون زدم سریع...میریم من ماشین با امروز:من    

    * 

 :آال    

 من مخصوصا بود گشنمون شدیدا و بود مونده یکیش و داشتیم کالس تا سه امروز    

 ...بودم نخورده صبحونه که

 کردم حس که بزنم گاز ساندویچمو میخواستم و نشستیم میزا از یکی پشت رفتیم    

 !...شد کشیده دستم از
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 و کشید منو کنار خالی صندلی تنها خونسردی با...نداشتم اعتماد چشمام به    

 ...زد ساندویچم به گازی و نشست

 ؟!میکنه چکار اینجا این    

 !هست ترسناک رنگش کافی ى اندازه به!نکن اینجوری چشاتو:گفت    

 ساندویچم!...میکنی؟ غلطی چه اینجا تو!عرفان:زدم جیغ تقریبا بقیه به توجه بدون    

 ...میمیرم گشنگی از دارم بده و

 به و بود رفته فنا به نصفش گاز دو با که ساندویچی و کرد بهم نگاهی بدجنسی با    

 ...بخور میتونی!دهنیه:گفت و گرفت سمتم

 به و گذاشتم جلوش و کندم و بود زده دهن که قسمتی اون! زرنگه کرده فک!هه    

 !زدم گازی ساندویچ

 لوس دختراش دوست اون مثل من چی پس!هه!....بود زده زل بهم تعجب با    

 !شد تبدیل لبخندی به تعجبش کم کم که کردم نگاهش پیروزی با...نیستم

 ...بیام خودم به شد باعث ها بچه صدای    

 شروین؟:مینا    

 ...اومدن هم بقیه سرش پشت    

 !آرمین؟:شیوا    

 !سپهر؟...و میالد:نازی    

 !خبره؟ چه جا این:گفتم و شدم بلند منم ایندفعه    

 جرمه؟ اومدن دانشگاه! خبره؟ چه اینجاچی یعنی:عرفان    
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 چرا؟ اصال اینجا اومدین چطور شماها میگم!جرمه نگفتم:من    

 !بخونیم درس اومدین خب:عرفان    

 ...شد کوفتم هم ساندویچ...نمیزد حرف درست چرا...کردم نگاه بهش حرص با    

 !بدید؟ توضیح باید نمیکنید فک:کرد نگاه بقیه بهشیوا    

 !بدیم ادامه درسمونو میخوایم...گفت که ؟عرفان!بدیم توضیح چیو:شروین    

 مگه!ما؟ دانشگاه اومدین همتون چجوری:اینجاست سوال...میبینیم که اینو:شیوا    

 ...نداره امکان! باشین؟ جا یه همتون میشه

 !حله پول با چی همه: گفت خونسرد میالد    

 !دادین؟ رشوه...کهبگی میخوای...یعنی:نازی    

 کردم حلش پول با کهنه بقیهولی شدیم قبول رواینجا شروین و من!آره: میالد    

 مثال مکان(داد ادامه میگذروند نظر از اطرافو چشاش با حالی در)نمیکردم فک هرچند

 !میکردم فک که چیزیهاز تر خراب وضع ولی! کنهقبول رشوه آموزشی

 !کجاس؟ میترا:گفتو حرف وسط پرید سپهر    

 ...شد هول بدبخت که طرفش چرخید هممون سر    

 ...میخونهپزشکی اون...نیست ما با میترا!نمیدونستی؟ مگه:مینا    

 ...و اومدم چی برا من پس!بابا ای:گفت سپهر یهو    

 ...شد ساکت و خورد میکرد نگاهش مشکوک که مینا به نگاهش یهو    
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 نمیخواین: گفت هول و حرفش وسط پرید آرمین که بگهچیزی خواست مینا    

 !اومدیم؟ چی برا بدونین

 !چی؟ برای...خب:شیوا    

 ...نیستید هم با همتون اینکه مثل اما...باشیم شما مواظب اینکه برای:سپهر    

 ...داره میترا به حسی یه بودم رسیده یقین به تقریبا...کرد عوض حرفو کردم حس    

 !نیست اینجا که آرین!کیا؟ مقابل در:نازی    

 میکشید دست گردنش بهیکی...میکرد نگاه زمین به یکی..بودن شدههول همشون    

 ...بزنن نشنیدن به خودشونو میکردن سعی هرکدوم خالصه و

 دقیقه پنج ها بچه:گفت میکرد نگاه ساعتش به که همونجور...اومد مینا صدای یهو    

 ...همیم با همه کالسو یه این...نمونده آخری کالس تا

 مشخص...انداختم بهشون رو آخر نگاه که میرفتم داشتم...رفتن دنبالش هم بقیه    

 دنبال و کردم خداحافظی کالس آوردن یاد به با..بکشن عمیق نفس میخوان که بود

 ...رفتم ها بچه

    * 

 ...سپهر نمیکنی فک!مینا    

 و شیوا!میتراس عاشق منم نظر به!شدی متوجه هم تو پس:گفت و کرد قطع حرفمو    

 یادم رو بود رفته یادم که چیزیو یه نازی مخصوصا..میکنن فکر همین هم نازی

 عصبانی شدن ناپدید آرین و میترا فهمید وقتی چقد دیدی پارتی توی...انداخت

 توجهی هر گفتم قبال میدونم(داد ادامه و نداد اجازه ولی بگم چیزی خواستم!...)شد؟
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 دلم ولی...واضحه هم خیلی و میکنه توجه میترا به فقط سپهر آخه ولی نیست عشق

 ؟!کجا میترا کجا اون اخالق..میسوزه براش

 !میشه؟ چی آخرش نظرت به:گفتم بودم فکر تو که درحالی    

 ...شه بچگانش و مسخره کارای این بیخیال آرین کنه خدا فقط!نمیدونم واقعا:مینا    

 درس خودمون شهر تو اگه!میرسم نازی مامان حرف به دارم بخوای راستشو:آال    

 ...بقیه نه داشت وجود آرینی نه هم االن!میشد؟ چی میخوندیم

 دلیلی خوب چه بد چه,اتفاقی هر برای خدا دارم اعتقاد من ولی درسته:مینا    

 ...بجنگم اتفاقات با نمیخوام...داره

 برداشت آشپزخونه سمت به قدمی شیوا...شدن خونه وارد عجله با شراره و میترا    

 چیزی نمیخواد...شیوا:گفت میشد حس صداش تو که کمی لرزش با شراره که

 ...مهمه که بشینین بیاین....بیاری

 از بیشتر مینا...انداختم بقیه ى چهره به نگاهی...بودم گرفته استرس ناخودآگاه    

 ...بود مضطرب بقیه

 کجا از:کرد زمزمه حال همون در..بود پایین سرش و میکرد بازی دستاش با شراره    

 !کنم؟ شروع

 ...مطلب اصل سر برو فقط ولی!بگی میخوای چی نمیدونم منم:میترا    

 یه تو آرین با شایان دست:گفت سریع ما به کردن نگاه بعد و باال آورد سرشو شراره    

 !ست کاسه

 !میگفت راست آرمین...پس! شدم حرفش مات    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

 !نه؟ میگی دروغ!...چی؟:گفت شراره به رو عصبانیت با میترا    

 ...نمیگه دروغ بفهمه میترا شد باعث سکوتش...نگفت چیزی و کرد نگاهش شراره    

 از,گفتی لعنتی شایان اون به رفتی هم تو...بودم کرده اعتماد حرفت به من:میترا    

 که شراره به و شد ساکت یهو) میکردم بازی این وارد رو ای دیگه کس نباید اول همون

 تو!داری؟ دست کارش این تو هم تو نکنه...نکنه(داد ادامه آروم و کرد نگاهی بود ساکت

 آره؟!میکنه کمک بهشون که سومی نفر همون

 اعتماد دوستیم و من به هم ذره یه یعنی!..نه:زد جیغ شراره که میترا طرف رفت مینا    

 جوابمو جوری این تو بعد کنم کمکت اومدم ؟من!میزنی تهمتی همچین بهم که نداری

 !میگفتم؟ تو به میومدم بودم همدست اون با اگه من!میدی؟

 اینم شاید!نیستم بشو خر من ایندفعه ببین!نه که چرا:گفت سردی لحن با میترا    

 (زد فریاد رو هان!)کنی،هان؟ تبرئه خودتو میخوای شاید!نقشتونه

 حال همون در...نداشت همخونی پوزخندش با میدیدم شراره چشمای تو که اشکی    

 همیشه افکار اون با هم رو تو!میرم من میکنی فکری همچین که حاال!باشه:گفت

 منو دوستیه لیاقت که بودی بیخود مغرور دختر یه هم اول از...میزارم تنها منفیت

 ..میکردم اشتباه میفهمم حاال ولی دوستیم میکردم فک!نداشتی

 شراره...میکرد نگاه شراره به ناراحت و مبهوت حاال و بود شده محو میترا عصبانیت    

 هق از...کردن ـل*بغـ همو و کشید و شراره کیف و اومد خودش به میترا که بره خواست

 کرده بغلش که همونطور میترا..داره دوست رو میترا چقد که فهمید میشد شراره هق

 ...نمیکرد گریه اما بود غمگین,میکرد زمزمه براش رو چیزایی بود
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 حواسشون اصال میترا و شراره..نشستن مبل رو دو هر,شد آروم شراره اینکه از بعد    

 ...نبود اطراف به

 لیاقت که خودم بی و مغرور دختر یه من,آره:گفت تلخی لبخند با شراره به رو میترا    

 که تو...بود همین اومد ذهنم تو که چیزی اولین بده حق بهم ولی ندارم رو تو دوستی

 !میکنی؟ باور میگم،چرا و میاد ذهنم به که چیزی اولین من میدونی

 غم فازه من برا حاال!بابا باشه:گفت میکرد پاک اشکاشو که درحالی و خنده با شراره    

 !منی مغرور دوست بازم تو بشه چی هر...نگیر

 شین بلند اه اه(:کنه عوض و بحث میخواد بود معلوم هرچند)انداخت پارازیت مینا    

 !...خودتونو کنین جمع!میگیرین قلوه و میدین دل چقد!بابا

 ....با راهنمایی که بیارم یادت نمیخوای...مینا:گفت مینا به رو خنده با میترا    

 االن که باش ساکت!هیس:گفت سریع و کرد نگاهش شده گرد چشمای با مینا    

 !میبری آبرومو

 !چی؟:گفتیم هم با نازی و شیوا و من    

 غره چشم)زده توهم!نکنید درگیر خودتون,هیچی هیچی:گفت زورکی لبخند با مینا    

 (رفت میترا به ای

 !میمیرم دارم که بخوریم غذا بریم...کردن آشتی که هم اینا..خب خب:گفت یهو    

 ...شایان پس ولی:شراره    

 صحبت دربارش بعد بخوریم شام میگه راست مینا:گفت و کرد قطع حرفشو نازی    

 ...میکنیم
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*** 

 ...نپرسین سوالی نشده تموم حرفم تا خواهشا:شراره    

 ...دادیم تکون مثبت عالمت به سرمونو    

 شده ایمیل های عکس ى درباره و بزنه زنگ بهم میترا که روزی اون از قبل تا:شراره    

 رفتاراش به وقتی اما نداشتم شایان به ای شبهه و شکی هیچ بگه بهم آرین طرف از

 دوری من از تقریبا شایان ماجرا اون از بعد...میشدم مشکوک بهش کمی میکردم فکر

 ماه یک این تمام...پره وقتش و پلیسه که گذاشتم این حساب به من اما میکرد

 بی اون که میرسیدم نتیجه این به کم کم,نمیداد پس نم اما داشتم نظر زیر و رفتاراش

 ...اینکه تا...گناهه

 زیاد اصرار به اما نداشتم قصدشو اینکه با منم...بودن دعوت پدریم خونه روز یه    

 کنترل خودشو خوب که این با...کردم حس شدنشو هل وضوح به...رفتم مامان

 خواهر با...میشناختم حرکاتشو تمام بودم شده بزرگ باهاش بچگی از که منی,میکرد

 شیال وقتی! شد ناپدید شایان کی نفهمیدم که شدم زدن حرف مشغول شیال, شایان

 شده سیو اسم...میخوره زنگ یکسره و گذاشته جا موبایلشو شایان شدم متوجه رفت

 همون میخواستم منم میاد داره شایان شدم متوجه بدم جواب اومدم تا! بود" آریانا"

 برای گفتم بهش وقتی...میپیچونه منو بعدا بودم مطمئن چون کنم پیچش سوال موقع

 آرین و دخترشه دوست آریانا فهمیدم! داد لو خودشو باالخره اومده ایمیلی چه ها شما

 موضوع نمیدونسته شایان...کنه کمک آرین به بوده خواسته ازش آریانا!اونه برادر هم

 تعریف براش اول از رو موضوع وقتی اما بچگونس انتقام یه میکرده فک و جدیه انقد

 خواسته کمک ازش منم صورت هر در چون نکردم باور من!کرد پشیمونی ابراز کردم

 اما!کرده؟ کمک بهتون هم سومی نفر که پرسیدم ازش!بود کرده کمک اونا به ولی بودم
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 میخواسته میترا...نکرده ای دیگه کاره و گفته بهشون مارو ى نقشه فقط گفت اون

 نتیجش که!کنه میترا با کارو همین میخواسته هم آرین و کنه ـت*مـسـ و آرین

 ى درباره...درمیاد خوب آرین ى نقشه نتیجه ولی!میشه هردوشون شدن ـت*مـسـ

 همچین شه پخش عکسی قراره میدونست اگه و کیه کار نمیدونه میگفت هم عکسا

 ...نمیکرد کاری

 هضم رو موضوع این میخواستیم جورایی یه...بودیم ساکت هممون دقیقه چند    

 ...کنیم

 یه بزارم؟حتما دلم کجای دیگه اینو! شد اضاف هم آریانا,بود کم آرین پوف:نازی    

 !برادرش مثل ایه عوضی

 !نگفت؟ آریانا شخصیت درباره چیزی:میترا    

 رو آریانا کنم فک!نشد ولی بکشم حرف ازش اونم درباره کردم سعی خیلی!نه:شراره    

 !داره دوست

 !بگیریم؟ کمک بازم شایان از میتونیم...نظرت به:شیوا    

 چیزی همچین ازش و کنم اعتماد بهش موارد این در نمیتونم دیگه که من:شراره    

 ...بخوام

 بدون غیرمستقیم جور یه!کنه کمکمون بخوایم ازش که نیست این من منظوره:شیوا    

 !باشه متوجه اینکه

 !چجوری؟...ولی:شراره    

 !من با اونش!فهمیدم رو شیوا منظور خوب:گفت و زد چشمکی مینا    
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    * 

 :مینا    

 !چطوری؟...سینا سالم    

 !نزدی من به زنگ یه رفتی وقتی از تو!درد و سالم! کوفت و سالم:سینا    

 ؟!چی خودت!نداشتم وقت شاید!نزدم زنگ من حاال:من    

 !زدی؟ زنگ که میخوای چی باز!بگو اینو...حاال خب:سینا    

 !بفرست برام بگیر پارسا دوستت از شنود یه...میگم:من    

 میخوای؟ چی برا و شنود حاال!چی؟ دیگه:سینا    

 به و داره شک پسرش دوست به دوستام از یکی:گفتم و بودم کرده آماده که دروغی    

 ...منم داره نیاز شنود

 نه؟ کنه جور میتونه داداشم که پرید دهنت از هم تو:گفت حرفمو وسط پرید سینا    

 !آره:گفتم خنده با    

 !لقی دهن تو چقد آخه:سینا    

 درونگراها شما مثل!صادقم فقط! بار صد این نیستم لق دهن:گفتم اعتراض با    

 !نیستیم موذی

 !لق دهن خدافظ!حله شنود موضوع!...صادق بابا!برونگرا بابا:سینا    

 !گرامی برادر با مکالمه اولین از اینم!کرد قطع گوشیو تق    

*** 
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 :شیوا    

 مکث آرمین اسم روی!کدوم؟ اما,بهترن شروین و آرمین..ممم!...بزنم؟ زنگ کی به    

 قطع اومدم تا و رفت شروین اسم رو دستم اشتباهی اما کنم کلیک خواستم و کردم

 !بود خوابیده موبایلش رو انگار!بابا ای!برداشت کنم

 !افتاده؟ اتفاقی...سالم:شروین    

 !بزنم؟ زنگ بهت بیفته اتفاقی باید حتما مگه!نه:من    

 !بوده اینجور که همیشه:شروین    

 !میکنی؟ کمکم,بدم انجام بخوام کاری یه...میگم:گفتم تردید با و کردم صاف صدامو    

 !هست؟ کاری چه حاال!نه که چرا:گفت کنجکاوی با شروین    

 !خونه این تو پوسیدم!بیرون برم میخوام:گفتم داشتم که کالفگی تمام با    

 ؟!کجان بقیه...پس:شروین    

 !کالس برم نزاشتن و داشتم تب ذره یه دیشب...دانشگاهن بقیه:من    

 بریم ؟میخوای!میکنه درد جاییت!خوبه؟ حالت:گفت سرهم پشت و هول شروین    

 ؟!دکتر

 !!شروین:زدم داد تقریبا    

 !...جان:گفت تمسخر با شروین    

 حالم!بزنم حرف نمیزاری چرا(کشیدم عمیق نفس یه... )و مرض...جان و کوفت:من    

 ادامه ملتمس لحن با...)رفته سر حوصلم..کردن شلوغش ذره یه ها بچه..خوبه

 !بیرون؟ میبری منو(دادم
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 قطع...اومدم که شو آماده!باشه:شروین...شنیدم کشیدو که عمیقی نفس صدای    

 !عجبا!کرد

 ...شدم آماده سریع و تخت رو کردم پرت گوشیو    

 سوار اومد باالخره...کرده معطل منو دقیقس بیست...کردم نگاه ساعت به    

 به چیزی!کردی دیر چقد:گفتم بودم کمربند بستن درگیر که حالی در و شدم ماشینش

 !خورده؟ گوشت به بودن تایم آن اسم

 ..باال بود انداخته ابروشو یه بود زده زل بهم که کردم بهش نگاهی    

 طلبکارم ؟حاال!بیرون بریم که میکرد خواهش بود کی دوما!کو؟ سالمت اوال:شروین    

 !هستی؟

 شوهر و سالم که اوال:گفتم مصنوعی جدیت و اخم با و نشستم ـینه*سـ به دست    

 ...نمیاد یادم من! کرده؟ خواهش تو از کی دوما!رفت دادم

 (افتاد راه باالخره! )عجب:گفت خنده با شروین    

 طرحش تنها و و بود سفید...گرفت بدجور رو شالی یه چشمم که شدیم پاساژ وارد    

 وارد میخواستم...بود شده نوشته مشکیرنگ به نستعلیق خط با که بود حافظ شعر

 که تایم آن:گفتم شیطنت با و برگشتم شروین سمت به قبلش اما شم مغازه

 !بخر برام رو شال این باش جنتلمن حداقل!نیستی

 ...خندیدم دلم تو و شدم مغازه وارد سریع    

 حساب تر سریع شروین که کنم حساب خواستم و اومد خوشم هم دیگه شال یه از    

 ...کرد
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 !کردم شوخی من!کردی؟ حساب چرا:گفتم جدی    

 تو حرف خاطر به:گفت میشد حس کالمش تو همیشه که شیطنتی با شروین    

 !باشی لیدی تو دارم شک ولی جنتلمنم کال من!نبود

 نشون خط براش چشمام با...کرد کاری نمیشد و بودیم پاساژ وسط که حیف...حیف    

 به نه...بود کرده هنگ بدبخت...شدم خارج پاساژ از آروم ذاتیم خونسردیه با و کشیدم

 ...خونسردیم این به نه خوردنم حرص اون

 وقت بیشتر ساعت دو:گفت و کرد ساعتش به نگاهی که شدیم ماشین سوار    

 !بریم؟ میخوای کجا...نداریم

 !شهربازی حتما:گفت زودتر که بدم جواب اومدم    

 هیجان!نمیگذره خوش جا هیچ تو با! نه:گفتم تالفی برای آرومم حالت همون با    

 !خونه ببر منو...نداره

 نشونت حاال!نداره هیجان که!نمیگذره خوش من با که:گفت بدجنسی با شروین    

 که سرعت از:گفت و کرد بهم نگاهی...چی یعنی هیجان و گذشتن خوش میدم

 !نمیترسی؟

 ...نه:گفتم نمیفهمیدم منظورشو که این با    

 الیی ماشینا بین از و میروند تند خیلی...شد کنده جا از ماشین که نکشید ثانیه به    

 هیجانم میشد باعث میشد،پخش ضبط از هم تندی انگلیسی آهنگ!...میکشید

 جیغ هیجان همه این از ناخودآگاه...بره تر باال خونم آدرنالین هرلحظه و بشه بیشتر

 !شروین:زدم

 ...جانم:گفت و برگردوند سمتم به سرشو لحظه یه    
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 جیغ شد باعث میومد روبرو از که ماشینی نور که شدم مات لحنش از    

 ...بودم شده پرت جلو به...جدول به خوردیم که کرد کج فرمونو سریع شروین...بزنم

 ...بودم خودم حال تو ولی میشنیدیم و شروین نگران صدای    

 ...بده منو جواب!شیوا؟!خوبه؟ حالت شیوا:شروین    

 خشدار زدنام جیغ خاطر به که صدایی با و کردم نگاهش خورد شونم به که دستش    

 !خوبم:گفتم بود شده

 !خوبه؟ حالت مطمئنی! دکتر؟ بریم نمیخوای:شروین    

 ...نیست الزم نه:من    

 ...شکست و سکوت که بودیم ساکت مدتی    

 ...بیاد سرت بالیی یه بریم جایی میترسم!خونه میبرمت دیگه:شروین    

 سکوتمونو هم ضبط صدای حتی و بودیم کرده سکوت خونه مسیر تا    

 مخصوصا...گذشت خوش خیلی:گفتم لبخند با شم پیاده اینکه از قبل...نمیشکست

 ...آخرش

 !گذشت؟ خوش میگی تو بعد میمردیم داشتیم:داد جواب باخنده شروین    

 سمت دویدمو !بای!نشد چیزیش هم ماشینت و نمردیم که حاال:شیطنت با من    

 اون هنوز...گذاشتم میتپید تند تند که قلبم رو دستمو شدم که اتاق وارد...خونه

 ...میکردم حسو هیجان

    * 
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 نگاه بهممشکوک اونا ولی نگفتم بهشون چیزی خونه اومدن که ها بچه    

 لبخند و میشدم خیره جا یه به اختیار بی بار یه دقیقه چند!داشتن حقم...میکردن

 !میزدم

 بهم شروین با رفتن بیرون اینقد چرا نمیدونم ولی نکردیم خاصی کار شاید    

 !بود چسبیده

*** 

 :آال    

 صدای مثل چیزی!شنیدم خش خش صدای که بودم بیداری و خواب بین    

 و اتاق در شدن باز با شد همزمان جیغ صدای که شم بیخیال خواستم...پالستیک

 ...!دیوار به شدنش کوبیده

 چراغ شدن روشن...ببینم بهتر تا کشیدم دست چشمام به و نشستم سیخ جام تو    

 ...میکرد اذیتم بدجور

 ...اومد مینا غرغر صدای که میکرد نگاه نازی به شده خشک شیوا    

 !نداریم راحتم خواب خونه این تو!وضعشه چه این اه:مینا    

 !االنت ساکتی به نه جیغت اون به نه!چته؟ نازی:شیوا    

 ...!!گرفتم گوشامو که کشید جیغ دوباره و افتاد جایی به نگاهش نازی حرفش این با    

 !عنکبوت..عنکبوت...عنک:کرد اشاره جایی به دست با نازی    

 !کجا؟...ک:پریدم تخت از سرعت به عنکبوت شنیدن با    

 ...اونجا: گفت و کرد اشاره دیوار گوشه به نازی    
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 ...بود باز نیمه چشماش و نمیگفت بیدارچیزی یا خوابه نبود معلوم که هم مینا    

 غم دارین منو تا(زد چشمکی!)شده چی گفتم عنکبوت گفتی جوری یه!اوهو:شیوا    

 ...ندارین

 به برخوردش صدای!نه بگم اومدم تا!برداشت رو تختم کنار روفرشی دمپایی    

 !شد بسته چشاش دوباره و خورد تکونی مینا که اومد دیوار و عنکبوت

 ...داریم کالس فردا که بکپین بگیرین من جان حاال:گفت مصنوعی لبخند با شیوا    

 ...اومد نازی جیغ صدای باز که کرد خاموش چراغو    

 ...شد روشن دوباره چراغ    

 ؟!چته باز:حرص با شیوا    

 هندزفری!نیست جا هیچ!نیست: گفت و کشید موهاش به دستی کالفگی با نازی    

 !نیست نازنینم

 !خوردم محکمی تکون دوبارش جیغ با که..شدم ولو تخت رو بیخیال    

 !کن پیداش برام بیا,نخوابیا آال:نازی    

 !داری حال بابا برو:زدم داد بلند    

 شخصا من بکپ برو!گلم...جون نازی:گفت عصبانیت و التماس با تقریبا شیوا    

 ...بردار خودمو هندزفری اصال! میکنم پیداش برات صبح

 ...میخوام خودمو مال!نه:لجبازی با نازی    

    *** 
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 ! بودیم گشتن مشغول صبح چهار تا که براتون کنم خالصش    

 ...بود شیوا و من با بدبختیش و بود بـرده خوابش اتاق کنار مینا هرچند    

 ...؟!بود کجا میدونین آخرشم    

 ى دختره!داشتم کردنشو خفه قصد فقط لحظه اون یعنی!خانوم نازنین کیف تو    

 !خوابید راحت باخیال خودش و کرد بدخواب مارو بیشعور

 ...!نبرد که نبرد خوابمون و میزدیم چرت صبح تا هم شیوا و من    

 خودشو حدودی تا شیوا..نمیفهمم هیچی و خوابم میز رو من سرکالسیم هم االن    

 ...من ولی...نخوابه تا بود کرده کنترل

 ...اومد عرفان صدای که بیرون رفتیم و شد تمام بود چی نفهمیدم که مزخرف کالس    

 ...سالم:عرفان    

 !زمین شدم پرت پشت به و شد پرت حواسم لحظه یه    

 به لب زیر...بکشم خجالت که بودیم اونی از تر خسته!میشنیدم خنده صدای    

 !(شدم دهن بد خیلی...)بخوابم نذاشت که میفرستادم لعنت نازنین

 ...کشید تیر پام کمی که شم بلند خواستم...میخندن دارن کمک جای به جالبه    

 ...جلوم اومد دستی    

 مسخرم داره کردم حس نیشخندش با که بگیرم دستشو خواستم باال آوردم سرمو    

 بیفتم بهتره:کردم زمزمه آروم...شم بلند بلدم خودم:گفتم و زدم پس دستشو...میکنه

 ...!بگیرم شماهارو دست تا
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 که بیفتم بود نزدیک باز و بود شده سست کمی پام,جلوتر رفتم بقیه به توجه بدون    

 ...گرفت دستمو عرفان

 !بگیری؟ دستمو نیستی حاضر هنوزم:انداخت باال ابرویی عرفان    

 !گرفتی تو, نگرفتم دستتو من االنم!نه:من    

 ...سلف سمت به رفتم حرص با و کشیدم دستمو    

*** 

 "بعد هفته دو"    

 غیبت زیاد هرچند,بود گرفته من با کالساشو نصف عرفان من خوشگل شانس از    

 !ندارم و ریزیاش کرم حوصله اصال که نیاد امروزم خداکنه!داشت

    * 

 :عرفان    

 کشور امیدهای واسه سرگرمی یه که دانشگاه این به لعنت!!ایه کننده کسل روز چه    

 (خخخ..کشورشونم امید من که بدبختن چه)نمیزارن

! بزنیم خوابمون از باید دانشگاه خاطر به بابا ای,نیم و ده...کردم نگاه ساعت به    

 روزه چند اوه اوه,افتادم راه کالس سمت به حوصلگی بی با و گذاشتم جیبم تو دستامو

 !تغییراتی چه! به به به!شده شلوغ چه نبودم

 کی ببین!گاد مای اوه...که میگشتم صندلی دنبال و بودم ایستاده بیخیال    

 آال انگار ولی!خانمی ساختی روزمو,بست نقش لبام رو شیطانی لبخند...اینجاست

 !(نکنید پرت سمتم به گوجه!میدونم!میدونم!)هنوز ندیده سرورشو



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

180 

 

 سرجاش کردمو بلند رو پسره زحمت و زور هزار به...بود پر سرش پشت صندلی    

 دقیقه یه!میگیری درد گردن بابا!نمیکرد بلندم,بود جزوش تو سرش آال,نشستم

 همینجور داشتم!خرخوننا دخترا میگن نیست الکی!بیچاره اون به بده استراحت

 از حاال نبودم سرکالسش جلسه چند...شدن فرما تشریف استاد که میکرد نگاش

 اول انگار!غیاب حضور میکنه شروع هم حاال...ای عقده مرتیکه!میاره درش دماغم

 ...من به رسید که غیاب حضور کرد شروع!بیا! دبستانیم

 ...کیانمهر عرفان:استاد    

 حاضریم:گفتم نیشخند یه با و باال بردم دستمو که بعدی اسم بره میخواست    

 !استاد

 ...کرد نگام تعجب با استاد    

 روشن جمالتون به چشممون!ببینیمتون دیگه نمیکردیم فک,عرفان آقا!به به:استاد    

 .بود ساکت کالس نبودین روز چند,شد

 !براتون میکنم جبران! قربان نباشین نگران:گفتم آمیز شیطنت لبخند همون با    

 براش،با زدم چشمک یه لبخند همون با که کرد نگام برگشت آال...خندیدن همه    

 چشات..."اومد ذهنم تو جمله یه فقط,شد تر وسیع لبخندم,کرد نگام گرد چشمای

 !"المصب نازه خیلی

 نداشتم عادت هیچوقت!دیگه میکشتم داشت درد پا چون شدم افکارم بیخیال    

 صندلی از بهتر جایی چه و!میدادم اش تکیه جایی به باید همیشه,بزارم قائمه پاهامو

 !خوشگلش؟ مانتوی و آال



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

181 

 

 دست!به به!مشکیش مانتوی به زدم کفشمو عمدا و صندلیش به دادم تکیه پاهامو    

 !روش زدم طرحی عجب!خان عرفان نکنه درد پنجت و

 ؟بیشعور!روانی؟ مریضی مگه:گفت عصبانیت با سمتمو برگشت عصبانیت با یهو    

 منم...نداره فایده دید و تکوند مانتوشو نشسته حالت به بار چند...مانتوم به زدی گند

 اجازه استاد از و رفت بهم وحشتناکی غره چشم,میکردم نگاش درآور حرص لبخند با

 اجازه نداشتم پروندن پشه جز به کاری سرکالس که منم...کالس بیرون رفت و گرفت

 با قدماشو دید که منو,اومد بیرون زنان بهداشتی سرویس از آال,رفتم بیرون گرفتمو

 ...طرفم اومد و کرد تندتر عصبانیت

 ...میکردم نگاه خوردنش حرص به ـذت*لـ با و جیبم تو کردم دستمو    

 !نیست تو مث روانی بیمارای جای دانشگاه!بزن تیمارستان به سر به برو:آال    

 با,شدم خم صورتش سمت به...داشتم نگه خودمو ولی بود گرفته خندم حرفش از    

 عصبانی وقتی:گفتم گوشش در آروم ملیحی لبخند و خونسردی با...کرد نگام تعجب

 !میشی تر جذاب میشی

 وقتی...خندیدم بلند,میکرد نگام گرد چشمای با...ببینم رو واکنشش که رفتم عقب    

 و!...ایکبیری سادیسمیه روانیه ایه عقده ی پسره:گفت حرص با کردم مسخرش فهمید

 ...شد پیدا مذکرشم ورژن بود کم مینا:گفت که شنیدم زیرلبیشو ی زمزمه رفت

 ...کردم تماشا رفتنشو و کردم جیبم تو دستامو خندیدم    

*** 

 :میترا    
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 سپهر اون میترا:گفت شراره یهو که میزدم قدم دانشگاه محوطه تو شراره با داشتم    

 نیست؟؟

 !میکنه؟ چکار اینجا سپهر,کردم نگاه بود کرده اشاره که جایی به تعجب با    

 دیگه کار شدن خیره جز به سپهرم این!میکرد نگام بود داده تکیه درختا از یکی به    

 !اه,نیست بلد ای

 خوشگلتو چشای:"بست نقش ذهنم تو جمله یه که میکردم نگاه بهش داشتم    

 زیر زدم بلند صدای با یهو!خواستگاریت میام درنیاوردی هیزبازی که فردایی...ببند

 خواستگاری برم من کن فک درصد یه خدا وای(تلگرامه کانال هرچی به لعنت!)خنده

 !بیاره چایی برام خجالت با اونم بعد,سپهر

 با باز,نمیداد دست بهم بدی حسه هیچ کردنش نگاه از چون,نبود هیز بیچاره ولی    

 !خنده زیر زدم بیاره چایی گلی گل چادر با سپهر اینکه فکره

 دارن همه,بیصاحابو اون ببند!شدی دیوونه؟؟پرپر چته:کرد نگام تعجب با شراره    

 !میکنن نگامون

 با,کردم نگاه سپهر به خندم مونده ته با و کردم پاک اشکامو,شد کمتر خندم شدت    

 انتظار کردم باز براش نیشمو!)میگیره خودش به چه!آقارو!میکرد نگام مهربونی لبخند

 !(نگیره؟ خودش به دارم

 ى سرفه یه رسید بهمون وقتی!کن جمعش و بیا حاال بابا ای!اومد سمتمون به    

 ...شه محو کامال لبخندم که کردم کوچیک

 چطوره؟ حالتون خانم شراره سالم,مهرآرا خانم سالم:سپهر    

 داشتین؟ خوبین؟کاری شما,ممنون خوبیم:من    
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 ...شدم مطمئن زدنش حرف طرز با که,شد هل کردم احساس    

 !بگیرم جزوه ازتون بودم اومده....اممم...خب:سپهر    

 همینطور اونم کردم نگاه شراره به تعجب با,شد گرد چشمام,زد مصنوعی لبخند یه    

 ...کرد نگام

 جانم؟:سپهر به رو تعجب با    

 گفت چیزی زیرلب...شد تبدیل واقعی لبخند یه به و شد محو مصنوعیش لبخند    

 ...شنیدم سالمتشو فقط که

 درس اینجا شما میدونم من که اونجایی تا:گفتم جدیت با و کردم کوتاهی سرفه    

 !شایان؟ آقای نیست اینطور...بود دیگه چیز رشتتون نمیخوندینو

 به به...بزنم صداش فامیلش به نمیاد خوشش اصال بود معلوم,رفت هم تو اخماش    

 ...یافتم ضعفی نقطه چه

 ى جزوه یه به,میخواستم دوستام از یکی برای بنده!خیر:گفت اخمش همون با    

 مهم...حال هر به:کرد اضافه سردی لحن با...نمیکرد پیدا ولی داشت نیاز مرتب

 !خانوما خدانگهدار...دیدنتون از شدم خوشحال,نیست

 !میدادم جزومو بهت میموندی خو!چشه؟؟ این وا...رفت و    

 خدافظیشو جواب نذاشت حتی!بزنه حرف اینطوری سپهر بودم ندیده حاال تا:شراره    

 !بدیم

 !دیدیم سپهرم آقا جدی روی نمردیمو(کردم اضافه خنده با!)واال نمیدونم:من    
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 اینجوری دیگران با ولی,مهربونه اینقد تو جلو فقط سپهر من نظر به میترا:شراره    

 ...داره جدی شخصیت کال,حد این در نه ولی مهربونه دارم قبول!نیست

 دوست چرا نمیدونم,کردم نگاه میرفت بیرون دانشگاه از که سپهر به پشت از    

 .بگیرم جدی خودمو به سپهر توجه نداشتم

 دخترونس افکار مشت یه اینا:گفتم شراره به بود سپهر به نگام که همینطور    

 !کن بیرون سرت از فکرارو اینجور,عزیزم

 ...رفت بهم ای غره چشم شراره    

 ..کرد نگاه سپهر به اونم    

 !بازوهاشو!داره هیکلی عجب ولی:شراره    

 !هیز!خوردی مردمو پسر!هوی:گفتم سرشو تو زدم یدونه    

 !برادریه چشم به بابا:گفت بود گرفته سرشو که حالی در شراره    

 ...نایابه بلند قد پسر زمونه دوره این!داره قدی چه!شراره ببین قدشو:من    

 ...خنده زیر زدیم هم با    

*** 

 :مینا    

 !رسید شنود بروبچ!جیـــــغ    

 !کجا؟!کو؟!کی؟! جلوم پرید نازی    

 ...شد نمایان آال ى خسته ى چهره و اومد در صدای    
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 !(اتاق تو رفت تفاوت بی... )سالم:آال    

 !زدم جیغ دوباره    

 !رسید شنود! نمیشنوین انگار! عه:من    

 !شد آویزون اتاق از شیواو آال سر    

 !واقعا؟! چـــی؟:گفتن هم با هردو    

 !بابا هیکلو اون اتاقاتون از بیرون بریزین!آری:من    

 !شدی الت که میبینم!گاد مای اوه:شیوا    

 (استاد!)اوستا ایم پرورده دست:گفتم و کردم باز براش نیشمو    

 !چته؟ تو آال:نازی    

 به!...بزنم حدس اومم،بزار:گفتم چونمو زیر گذاشتم دستمو که بگه چیزی اومد آال    

 !خودمه قل که الحق!...نه؟ میشه مربوط عرفان

 جمعت نشه شی له میزنمت چنان میام که شو ساکت مینا:میخورد حرص تابلو آال    

 ...کرد

 ...چجوریاس شنود این ببینیم شین بیخیال ها بچه:شیوا    

 ...کردم باز و بود کنارش ای نامه    

 سینا! استادی پا یه خودت که کارشم طرز! لق دهن سفارشت اینم...سالم"    

    . 
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 تنگ برات دلمون نگیریا،نگی خبری یه تهران رفتی!نیست ازت خبری!به به    

 "پارسا! جوجه برات دارم نامرد؟؟ کردی یادم شنود واسه فقط...میشه

 !تره نزدیک خودت به اینکه!برادرت؟ دوست بود این!له له او:نازی    

 ابراز جوری یه خواستیما شنود ازش بار یه حاال!گرفتش جو این! باو بیخی:من    

 !نکبت!بودم دلش ور همش انگار میکنه دلتنگی

    *** 

 :شیوا    

 میگی؟ داری حاال!چی؟ یعنی:شروین    

 گفت شراره! دیگه نکنین خرابش!کردیم که کاریه حاال!( دروغ!)نشد وقت خب:من    

 دختر گفتم بهت...راستی! رو برنامه ریخته امشب اونم میزده مشکوک امشب شایان

 وسته؟د شایان با داییت

 ؟!دیگه میگی دروغ!..نــــــه؟؟:گفت بلند و شد گرد چشاش شروین    

 ...میگم واقعا!نه:من    

 !نداره امکان...این ولی:شروین    

 بدتره صدپله اون از هم خانم آریانا مشخصه بازی جلف اون با برادر!خب؟ چرا:من    

 ..دیگه

 !داره فرق اون ولی:شروین    

 !فرقی؟ چه:من...کردم نگاش شک با    

 ...خورد زنگ موبایلش شروین    
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 ...فعال...بگم بهش رو قضیه بزار آرمینه:شروین...کرد نگاه موبایلش به    

 !رفت سریع    

    *** 

 ...که میده خش خش صدای همش...شد شنودی چه این!اه    

 !غنیمته همینم!نزن غر:مینا    

 ...میاد صداهایی یه!هیش:میالد    

 !شایانه صدای این:شراره    

 !نبود این قرارمون!کردی؟ که بود کاری چه این:شایان"    

 ...پیچید سرد لحن با دختر یه صدای    

 !دادی انجام هم تو خواستم ازت فقط من!نداشتیم قراری:دختر    

 !(آریاناس خوده پس:کرد زمزمه که کردم نگاه شروین به)    

 ؟!گرفته عکسارو کی ببینم ؟بگو!میری کجا!ببینم کن صب,آریانا:شایان    

 خبر کوچولو موش اون پس!هه:پیچید آریانا همون یا دختره سرد ى خنده صدای    

 من با و داشتی دوستش بچگی از که ؟همونی!نه, شراره!بود؟ چی ؟اسمش!نه آورده

 !میبینم ای دیگه چیز االن اما!...داشتی؟ کردنش فراموش در سعی

 !(بود شده گرد شدید چشاش شراره!شده پیچیده قضیه اوه)    

 سوال جواب...نداره موضوع این یه ارتباطی هیچ شراره!نکن قاطی قضایارو:شایان    

 گرفت؟ عکسارو اون کی!بده منو
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 !امیر:آریانا    

 !امیر؟ کدوم!امیر؟:شایان    

 !"خودت با بقیش!اومدی اشتباه رو راه!پلیسه آقا!نچ نچ:آریانا    

 (نیومد ضبط از خش خش جز صدایی دقیقه چند)    

 !کرد قطع و ضبط آرمین    

 سوال یه من!درنمیومد کسی از صدایی و میکردن نگاه هم به مبهوت و مات همه    

 فرق شروین برا ؟یعنی!داره فرق آریانا گفت شروین چرا...بود کرده مشغول ذهنمو

 !چه من به اصن!...داشت؟

    .... 

 !داره؟ ای فایده چه االن ولی!فهمیدیم و بفهمیم بود قرار که چیزی:میالد    

 متعجب رو میترا خصوصا بقیه بلکه من تنها نه سپهر جدی حد از بیش صدای    

 ...هست وسط این نامی امیر فهمیدیم حداقلش:کرد

 زردی به رو رنگش...اومد بود گوشیش تو سرش که نازی گفتن هین صدای یهو    

 ...میزد

 ...بدبخت...شدم بدبخت:گفت ناله با تقریبا نازی    

 !افتاده؟ اتفاقی کسی برا!شده؟ چی:گفت وحشت با آال    

 ...!    میاد داره احسان:نازی    

 !او او:مینا    
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 مگه؟ میکنه غلطی چه!بیاد خب:میترا    

 میزاره چیو همه,ببینه پسرا با مارو کافیه...که نیستم راحت شماها مثل من:نازی    

 چی میکنی فک...برگردم میکنن مجبورم هم اونا,مامان و بابا دست کف

 زورکی که متنفرم ازش انقد!من!کی؟ اونم!کنم ازدواج احسان با میکنن میشه؟؟مجبورم

 خوشش من از نکنی فک!شوهر برسه چه میکنم قبولش پسرعموم جای به

 ....منه کردنه اذیت قصدش فقط!نه,میادا

 اخم و عصبانیت با میالد...بودن شده کالفه و نمیدونستن موضوع ى درباره پسرا    

 خبره؟؟ چه اینجا بگین میشه: گفت

 ...کرد نگاه نازی به اونم که کردم نگاه آال به و دادم قورت دهنمو آب ترس از    

 ..پسرعموم...بازم! نیست مهم هیچی:نازی    

 در دادن توضیح از هردفعه چیه؟ موضوع بگی درست وقتشه نمیکنی فک:میالد    

 !میری

 بازخواست ازم و میکنی بلند صداتو حقی چه به:روش روبه رفت عصبانیت با نازی    

 ببینم؟؟ کیو باید بگم میکنی؟نخوام

 !(جرأتی عجب)    

 چی؟ پسرعموت بگو زود! ببینی منو باید:میالد    

 گرفته گارد هم روی به رو که تاشون دو مینا صدای با که بگه چیزی خواست نازی    

 ...برگشتن سمتش به بودن
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 خصوصا ماهارو اگه,تهران میاد داره...احسانه اسمش پسرعموش...خب...مم:مینا    

 و داره قبول و احسان خیلی اونم,میگه نازی بابای به میره ببینه شماها با و نازی

 و آبادان میگردونه برش شک بدون...بفهمه باباش اگه,باشه دامادش داره دوست

 !کنه ازدواج احسان با میکنه مجبورش

 بیاد خان احسان که هرته شهر مگه:شد بلند میالد صدای یهو که بودن ساکت همه    

 بکنه؟ خواست غلطی هر

 ...برنمیاد دستمون از کاری هیچ و بکنه میتونه بخواد کار هر متاسفانه:آال    

 !!بخوره نازی به دستش بزارم بشه رد من جنازه رو از مگر:میالد    

 فقط...میکردن نگاش تعجب با هم پسرا!میالد؟ آخه!!بودن حرفش شک تو همه    

 !زد چشمک یه میکردم نگاش که من به و کرد تغییر یهو شروین متعجب نگاه

 !بابا ای!آخه؟ میزنم زل این به همش چرا!اومدم خودم به یهو    

 ...بود زده زل میالد به بود میالد روی به رو که نازی    

 ...بیرون زد خونه از حرفی بدون و شد کالفه میالد    

 ...دنبالش برم من:گفت عرفان که اومدن خودشون به ها بچه در صدای با    

 عرفان به رو و زد زل میالد رفتن مسیر به نمیفهمیدم که داری معنی لبخند با سپهر    

 !بیاد کنار خودش با بزار!بزار تنهاش!نرو:گفت

    * 

 ...هم با هم ما و میزدن حرف هم با پسرا    

 داری؟ دوست و شایان تو,شراره:میترا    
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 ...ندارم حسم همون زد دور منو که االن هرچند,پسرخاله یه عنوان به! آره:شراره    

 باشه؟ داشته دوست ممکنه بودی کرده فک بهش حاال تا:من    

 ...بشم متوجه که نشدم دقیق روش اونقد هیچوقت!نمیدونم:شراره    

 !پایین سرش و بود ساکت ای سابقه بی شکل به که کردم نگاه نازی به    

 کجایی؟ نازی!هوی:زدم بشکن صورتش به رو    

 گفتی؟ هان؟چیزی:نازی    

 چته؟...زن؟ یا بود مرد لیلی میگی من؛تازه    

 !ناراحتم احسان موضوع خاطر به..مممم:نازی    

 ...چ برای میاد نظر به اما:مینا    

 ولی بهانشه احسان میکردم حس منم...شد ساکت کردم بهش که ای اشاره با    

 ...بگم چیزی نخواستم

 ..پیشش رفتم...میکنه اشاره بهم شروین دیدم که بودیم ساکت    

 ...بگم بهت چیزی یه میخوام...مم:شروین    

 بگو:من    

 داره فرق من برای که نبود این...منظورم...داره فرق آریانا گفتم...اینکه:شروین    

 دوست کسی با نمیکردم فک مغروره چون!(...شد راحت خیالم ولی چرا نمیدونم)

 ...شنیدم رو جز به فقط که کرد ای زمزمه...شه

 ...ولی بدی توضیح من برای نیست الزم بگم میخواستم    
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 زدم دلمو!بگم چی میدونستم نه بگم رو جمله اون میخواستم نه...)باشه!آهان:من    

 ...برام نبود الزم( گفتم و دریا به

 همون از ثانیه چند!)بود الزم!چرا!هیش:زد زل چشمام تو و بزنم حرفمو نذاشت    

 !رفت(شد خیره چشمام تو نزدیک ى فاصله

 نبض تنم تموم انگار!کرد رها میاد کجا از نمیدونستم که حسی با و زده بهت منو    

 ...بود گرفته

*** 

 (پنجم فصل)    

 راحت خواب یه روز اون از که میدونم فقط!چنده ساعت نمیدونم!چمه نمیدونم    

 هست شروین وقتی چرا اینکه به!احساسم به!میکنم فک دارم همش!ندارم

 کدوم هیچ برای هم دلیلی هیچ!اونه به نگاهم همش!ناراحتم نیست وقتی!خوشحالم

 آرمین به حسی همچین چرا...اما شدم اش چهره عاشق میکردم فک!ندارم

 ...ممکنه یعنی!عاشق؟!گفتم؟ چی...؟!ندارم

 عشق نکنه!...زودی؟ این به اما چیه عشق بدونم که خوندم رمان قدر اون    

 شکست که این از...میترسم تازه حس این از جورایی یه!شدم گیج واقعا!نباشه؟

 به نگاهش جمع تو...داره توجه بهم اونم...نه ولی!باشه؟ طرفه یه حسم نکنه...بخورم

 ...داد توضیح آریانا ى درباره برام که بود اون حتی,منه

 ؟!عاشقته میکنی فک توجه و نگاه ذره یه با گفت منطقم    

 !تره؟ راحت تو با ؟چرا!میخواد کمک تو از کاراش برای چرا گفت احساسم    
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 از یکی هم تو!بوده دوست دختر صدتا با حاال تا اون!باش خیال همین به:منطقم    

 ...اونا

 !شد خورد اعصابم آخری این با مخصوصا کنم فکر بهش دیگه نمیخواستم اصال    

 :نازنین    

 نرفتم کالس از بعد...میزدم قدم خیابون تو من اما بود شب نیم و هشت ساعت    

 به نمیدونستم اما کنم فک میخواستم,باشم تنها باید میکردم حس چون خونه

 بیان بود قرار هم امشب...نمیاد بقیه با یعنی!ندیدم و میالد روز اون از!کی؟ ؟به!چی

 تاریک داشت هوا...بیاد نکنم فک هرچند!شم رو در رو باهاش نمیخوام من ولی

 زنگ موبایلم که برم بود دانشگاه نزدیک که ماشینم سمت به گرفتم تصمیم,میشد

 بله؟:دادم جواب کنم نگاه شماره به اینکه بدونه...خورد

 چون میترسیدم ازش داشتم کم کم!شد خراب سرم رو دنیا شنیدم که صدایی با    

 ...میکرد عملی تهدیداشو

 !خوشی؟!خوبی؟!چطوری؟!عزیز عموی دختر به به:احسان    

 !میخوای؟ چی دوباره:کردم جمع جرأتمو تمام    

 !میکنم درستت کردیم که ازدواج ولی!اعصابی بی که هنوزم:احسان    

 هم االن نمیزارم حتی!منو با ازدواج نمیبینی هم خواب تو!ببند دهنتو:زدم داد سرش    

 ...ببینی منو

 !نیست بد کنی نگا سرتو پشت:احسان    
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 به دست به گوشی که بود احسان!نمیشد باورم...کردم نگاه سرمو پشت آروم آروم    

 ...بود داده تکیه ماشینم

 !کردی؟ پیدا منو چجوری تو...ت:من    

 !آینده همسر و امروز عموی دختر راحتی به:گفت نیشخند با احسان    

 جز به هیچکس و میکردم استفاده ازش ضروری مواقع برای که معمولیم موبایل    

 برام...بود سایلنت که بود این شانسم تنها...لرزید جیبم تو نداشت خبر ازش ها بچه

 شنیده حرفامون تا زدم اتصالو دکمه و بردم جیبم تو دستمو فقط کیه نبود مهم

 (اینجاست احسان بفهمن که میزدم حرف جوری باید...)شه

 پسرعموم رو تو!کن بیرون مغزت از رو فانتزیا این!خان احسان ببین:نزدیکش رفتم    

 هم تو شدم دوست بات بودم بچه کردم خریتی یه!شوهر برسه چه نمیکنم حساب هم

 ...درا فازا این از..داده دست بت مالکیت حس گرفتت جو

 ...کنم مشغولش بودم تونسته خوب...بود کرده تعجب حرفام از    

 ...بپرمم جام از شد باعث ماشین ترمز صدای    

 ؟؟؟؟!چرااااا ؟آخه!میکنه چکار جا این میالد!خدا یا    

 ...بستم چشامو من که کوبید درو چنان و شد پیاده ماشینش از عصبانیت با    

 از یکی اینم ؟نکنه!باشن کی ؟ایشون!چته:کرد نگام مشکوک و ایستاد کنارم احسان    

 ...؟!کاریاته خراب

 بهش ای اجازه چه با!کردی؟ غلطی چه تو:ماشین به کوبوندش گرفتو یقشو میالد    

 ؟!هان!کردی؟ بلند روش صداتو کی ى اجازه ؟با!شدی نزدیک
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 !هرری!وسط این میگی چی تو!نازیم ى آینده شوهر و پسرعمو من! هه:احسان    

 دهن از اسمشو دیگه بار یه فقط,دیگه بار یه:گوشش در خوابوند مشتی میالد    

 که کسی به چشمت نمیزارم ولی!باش پسرعموشی!خودته گردن خونت بشنوم کثیفت

 !باشه داره صاحاب

 صاحب که چیزیم سگی گاوی خری من مگه!مثال؟ کیه من صاحب!صاحاب؟!جان؟    

 !بابا ای!باشم؟ داشته

 !نبینمت اینورا دیگه:زمین کرد پرتش میالد    

 !باش تالفی منتظر عمو دختر:گفت من به رو و کرد پاک لبشو کنار خون احسان    

 !(بگه؟ بابا به نکنه!ترسیدم حرفش از)    

 حرفی هیچ...نشستم منم...ماشینش طرف کشوندم و کشید دستمو میالد    

 ...نمیزدم

 کمکم بار یه حاال!بابا ای!)میکردی؟ غلطی چه خیابون تو شب موقع این تا:میالد    

 !(برداشته غیرت فاز من واسه کرده

 !توچه به:من    

 دنبالت خان احسان میاد خوشت نکنه!...چه؟؟؟؟ من به:زد فریاد تقریبا میالد    

 !میاورد سرت بالیی یه تا نمیومدم بود چطور!باشه؟

 چکاره تو اصال...!ره...ا...د...ن...ربطی...تو...به...میکنم تکرار:زدم داد خودش مثله    

 ؟!میندازی راه فریاد و داد و میای میرم هرجا که منی ى

 ...میشنیدم عصبیشو نفسای صدای...نگه چیزی تا کرد کنترل خودشو خیلی    
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*** 

 ...بود شده خیره رو به رو به اخم با که کردم بهش نگاهی اومد یادم که چیزی با    

 !داشت؟ معنی چه احسان به حرفت اون...ببینم کن صب:من    

 ...انداخت بهم نگاهی نیم سوالی اخم، همون با    

 صاحب!باشم؟ داشته صاحب که سگم من مگه...داره صاحاب گفتی که همون:من    

 ؟!نمیدونم خودم دارم

 ...تونست که کنه حفظ اخمشو داشت سعی اما گرفته خندش شدم متوجه    

 بر سرت از دست شاید گفتم چی یه کردم بد!نداره برت دور حاال:زد نیشخندی    

 ؟!داره

 تر بدبخت منو که حرفت این با تو!روانی:زدم جیغ بازیش خنگ از حرص با    

 ؟!بکنم غلطی چه من بگه بابام به بره حاال!!کردی

 !میکنم حلش!نیس مهم!گفت فوقش...نباش نگران!نمیشه چیزی:گفت خونسرد    

 لجبازی:کرد قطع اخم با حرفمو که نداره ربطی تو به بگم خواستم بازم    

 ...دارم ربط موضوع این به منم دیگه...میشناسه منو االن پسرعموت!بسه

 دست و بیرون دادم نفسمو حرص با!کنم تأیید میومد زورم ولی بود درست حرفش    

 ى مرتیکه!زد محوی لبخند و کرد بهم نگاهی نیم لحظه یه که...نشستم ـینه*سـ به

 !ایش!درمیاره و غیرتی آدمای ادای اونور از بعد میخنده درمیاد من حرص!وحشی

 ...دنبالم اومده فهمیده کجا از( میالد)این بفهمم تا شدم خونه وارد سریع    

 ...اتاق تو کشیدم رو مینا    
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 !گذاشته اثر روت بازیش وحشی!چته؟ اه:مینا    

 !کی؟ بازیه وحشی:شد گرد چشام...رفت یادم تقریبا سوالمو    

 رو گذاشت رو خونه, نیستی فهمید وقتی!!میگم آقاتونینارو:انداخت باال برام ابرو    

 ...(بودم رفته فکر تو!نمیشنیدم حرفاشو بقیه...)نمیدو...سرش

 !کردین؟ چکارا!شدی؟ غرق شد چی...خب:مینا    

 !فهمیدم و منظورش...کرد نگام خنده با    

 !آخه؟ کنم چکار من منحرفت مغز اون با!کوفت!درد و مرض:من    

 برداشتم؟ من که زدین زنگ کدومتون...راستی:اومد یادم سوالم    

 من!داری کال میس بیستایی یه کنی نگاهی هم موبایلت اون به اگه!بود میالد:مینا    

 بهش چی نمیدونم...بزنه زنگ خودش کرد اصرار که بزنم زنگ گوشیت اون به خواستم

 گفتی بهش چی...بیرون زد شده قرمز صورت با و میشد تر عصبی لحظه هر که گفتی

 شیطون؟؟

 ...بریم...بگم همتون به باید:من    

 ای:گفت میالد به رو و نگرفت و زبونش جلو هم مینا,احسانه موضوع گفتم وقتی    

 ...که زدی گند!خاک

 عرفان(نمیزد حرف اینجوری باهاش مینا چون)کرد نگاش شده گرد چشای با میالد    

 مینا ى خیره هم خان آرمین..شد ولو صندلی رو و خنده از پوکید بود آشنا مینا با که

 به ببینم کن صب...!بود خیره همش!اصن نبود باغ تو که هم شروین...خندید و شد
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 اش خیره اونم!عجب!بود شده شیوا محو!یاره جمال محو!اوهو...؟!خیرست چی

 !بیرون میکشم زبونش زیر از بعدا حاال بیخیال!بود

 ...نبودن جمعمون تو هم شراره و سپهر و میترا    

    *** 

 !ببینم اینجا بیا شیوا    

 گفته آال و مینا به...)کرد نگاه میکردم نگاش کمر به دست که تا سه ما به تعجب با    

 ..(بودم

 !جووون؟ شروین از خبر چه!ببینم بگو:نازی    

 !شده؟ ؟چیزی!شروین!چی؟:گفت تعجب با    

 !بشه قراره انگار ولی!نه فعال:آال    

 ؟!چتونه بگه درست یکیتون:شیوا    

 ؟!بودین هم ى خیره شروین و تو شب تمام چرا:مینا    

 ...بگم باید پس:گفت و پایین انداخت سرشو شیوا    

 اما نبودم مطمئن دیروز همین تا...بگم چطور...خب:گفت که کردیم نگاش منتظر    

 !شدم شروین عاشق که شدم مطمئن(زدم زل دهنش به...)که شدم مطمئن االن

 ؟!ناراحتی چرا حاال!دراومدی ترشیدگی از!خوبه خیلی که این:شد خوشحال مینا    

 که جوری!شدم عاشقش من!میگم جدی دارم!شو شوخی بیخیال لحظه یه:شیوا    

 اما!میگشت شروین دنبال چشمم ناخودآگاه!گذشت چجوری امشب نفهمیدم اصال

 احساساتی آدم من!باشه طرفه یه حسم که این!میترسم حس این از!میترسم
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 شروع شب اون از هم چی همه..شد یهویی اما...شم عاشق نمیکردم فک...نبودم

 ...شد

 !شب؟ کدوم:من    

 با دانشگاه بیام نذاشتین و نبود خوب حالم که روز اون!نگفتم شماها به من:شیوا    

 اشتباها اما بزنم زنگ آرمین به میخواستم من!بود اتفاقی کامال!بیرون رفتم شروین

 !بود زندگیم شبای بهترین جزو شب اون!خورد شروین اسم رو دستم

 !رفت؟ شدی عاشق جدی جدی:آال    

 !شد جدی شوخی شوخی! آره:شیوا    

 !توئه به نگاهش اونم داره دوست مطمئنم!نباش ناراحت:من    

 ..!نکنم فک...نمیدونم:شیوا    

 *** 

 :میترا    

 !...میترا:شراره    

 ؟!هان:من    

 !کمه چی یه امروز چرا:شراره    

 !کمه؟ چی:سمتش برگشتم    

 باور یعنی!بزنی؟ حدس نمیتونی یعنی:چرخوند دانشگاه ى محوطه دوره چشاشو    

 بام خوب مدت یه چون!نیست؟ سپهر نبود خاطر به امروزت خراب اعصاب کنم

 !میکردی شوخی
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 امروز بودم شده متوجه!نمیکنه فک که چیزا چه به!کردم نگاش گرد چشای با    

 !نبود این برای خرابم اعصاب ولی!نیستش

 بیا!...واقعا؟ چیه مغزت ؟تو!میخونی پزشکی واقعا تو!میکنی؟ فک چیا به واقعا:من    

 !میدم گوش تو به دارم کردم ول زندگیمو و کار!...داریا حال هم تو بریم

 !روز چند این برعکس عصبانیم شدم بیدار که صبح از!چمه نمیدونم خودمم اوف    

 :آرمین    

 تعجب! داخله شروین:گفت سجاد که شم اتاق وارد خواستم...شدم شرکت وارد    

 تو سرش و نشد من متوجه اصال,شدم اتاق وارد...اومد نمی شرکت معموال آخه!کردم

 !بود ها پرونده

 !دیدیم اینجا رو شما ما!عجب چه:گفتم بلند    

 !سالم:گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون    

 ؟!شروینه خوده این کنم باور!عجب    

 !شده؟ چیزی:گفتم و نشستم    

 !شرکت؟ بیام باشه شده چیزی باید:شروین    

 !خواستگاری بریم برات باید!شدی زندگی مرد عجیب ولی!نه:من    

 تناقض شروین با کامال دیگه این!رفت و شد بلند چیزی گفتن بدون دفعه یه    

 ...!ولی میداد جواب من شوخی به حتما!داشت

    * 
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 بیچاره(نبودم رفیق کارمندا بقیه با!)بودم تنها من و نبود سپهر امروز!اوف    

 مثل اونم...ببینه رو میترا دانشگاه بره نمیتونه که خورد حرص چقد!بود سرماخورده

 یه تا برداشتم کتمو!بود فرزند تک متاسفانه ولی بودن کرده فوت مادرش و پدر من

 ...بزنم سپهر به سری

    * 

 :عرفان    

 !پوووف    

 !شه شاد روحمون بزار آهنگی یه حداقل میالد:من    

 اعصابو بی این باید کردم گناهی چه!بابا ای!نداد نشون العملی عکس هیچ بازم    

 !کنم؟ تحمل

 !کن باز اخماتو حداقل بابا ای:من    

 !شی؟ خفه میتونی:میالد    

 آهنگ یه آهنگی چه اونم!شد پخش آهنگ صدای که کردم نگاه بهش تعجب با    

 شروین از اون!خورده عشقی شکست میگفتم نمیشناختمش اگه...عاشقانه غمگین

 !میالد از بزارین،اینم تنهام امروز گفت که

 آال...زدم محوی لبخند اومد، یادم چیزی...میخندیدیم بود اینجا مینا حداقل کاش    

 !حرص از میزد برق چشماش اونم میدادم بود،حرصش بهتر که

 :مینا    
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 خراب الکم منم و جلوم پرید شیوا یهو که میزدم الک دقت با و بودم نشسته    

 ...نشه خراب بزنم الک بار یه آرزومه بابا ای...شد

 ...الکم به زدی گند!روانی چته اه:من    

 ...داره کارم شم آماده گفت بم!زد زنگ شروین االن:گفت ذوق با    

 !کمکت بیام اتاق تو برو بدو!واقعا؟:گفتم ذوق با کردم فراموش الکمو    

 بیا شو بلند:روش ریختم و آب لیوان..بود خواب هم نازی که شدیم اتاق وارد    

 ...کمکم

 ...شدم بیخیال که کنم بیدار آالرو خواستم!...نداد نشون العملی عکس هیچ    

 جلو نشوندمش..تخت رو گذاشتم لباساشو ترین خوشگل و کمد کنار بردم شیوارو    

 !کردم آمادش ساعت نیم حدود بعد...کردم آرایشش خودم و آینه

 !مرسی دستت:شیوا    

 ...!کنم آمادش زود اینقد بود سخت خیلی!نشستم خستگی با...بیرون رفت    

    *** 

 :شیوا    

 که شدم شاپ کافی وارد...بود غوغا درونم اما باشم همیشه مثل میکردم سعی    

 ساعت همون دقیقا نه اما کردم دیر کردم فک چون کردم نگاه ساعتم به...دیدمش

 ...بود فکر تو و بود کرده اخم آخه!شد کور ذوقم لحظه یه!بودم رسیده

 سالم:من....نزدیک رفتم آروم    

 ..بود جدی همچنان ولی محو اخمش و شد جمع بهم حواسش..نشستم    
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 ..سالم:شروین    

 !میزنیم حرف بعدا میخوریم چیزی اول:گفت که بگم چیزی خواستم    

 !همینطور اونم تعجب کمال با و خواستم آب لیوان یه فقط من    

 چیزی نمیخوای:دادم جرأت خودم به که نمیگفت چیزی و بود کرده سکوت هنوز    

 !داری؟ حرف گفتی اینکه!بگی؟

 ...چشمام به زدم زل و باال آورد سرشو    

 ...بگم میخوام...بزنم حرف میخوام...بگم باید!آره:گفت آروم شروین    

 شروین؟:گفتم شده مسخ    

 جانم؟:شروین    

 بگی؟ میخوای چیو:من    

 !بخورم محکمی تکون شد باعث که گرفت ازم و نگاهش و اومد خودش به شروین    

 تازه ولی قلبمه تو مدتیه که حسی!بگم احساسم از میخوام:زد زل بهم دوباره    

 زودگذر حسم میدونم, نبودم چیزا این اهل من,کنم باورش نمیخواستم...کردم حسش

 شناخت با,نکردم تجربه و عشق هیچوقت ولی بودم دوست زیادی دخترای با,نیست

 واقعا نه,تونستم نه,نشد ولی کنم فراموشش میخواستم, شد عوض چی همه تو

 بعدا نمیخوام,کنم امتحانش میخوام ولی,باشه اشتباه شاید...نباشه که خواستم

 ...کنه سنگینی قلبم رو و باشم پشیمون

 ...بده ادامه تا بودم زده زل بهش بهت با    

 !شیوا عاشقتم من...من:شروین    
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 اونم,گفت باالخره میگفت بهم چیزی یه!بایسته میخواد قلبم میکردم حس    

 ...عاشقته

 !نداری بهم حسی هیچ تو میدونم ولی:گفت میکرد کباب دلمو که غمی با    

 ؟!ندارم بهش حسی هیچ...من گفت!گفت؟ چی این    

 ...!میکنی اشتباه تو...خب:گفتم یهو    

 ...آورد باال سریع پایین بود انداخته که سرشو    

 !میکنم؟ اشتباه چیو...بگو دیگه بار یه!گفتی؟ چی...تو:گفت باامید    

 ...خودت از بیشتر,خودم از بیشتر,شروین عاشقتم منم:گفتم اطمینان با    

 ...کرد بلندم و گرفت دستمو و شد بلند    

 !چشه؟ این اوا!کردم نگاه بهش تعجب با    

 ...میبردتم و بود و کرده بغلم انگار تقریبا    

 ...بودم روش به رو حاال,گرفت بازوهامو و ایستاد بود خلوت که خیابونی وسط    

 !نمیدما پس حرفتو بعدا!داری؟ دوست منو مطمئنی تو:شروین    

 ...بزنم حرفم زیر که نیستم آدمی...مطمئنم حسم از:لبخند با    

 بسته چشمام پیشونیم به لباش برخورد با...کرد نزدیک خودش به منو آروم آروم    

 تا,منی مال توأم,عاشقتم میکشم نفس که ای لحظه تا: کرد زمزمه و کرد بغلم...شد

 ...عمرت آخر
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 هیچوقت که چیزی,بود بخش ـذت*لـ برام که میکردم حس آرامشیو حرفاش با    

 به فقط,ایم دیوونه ما کنه فک کسی..ببینمون کسی نبود مهم برام...بودم نکرده تجربه

 ...بودیم شده ما حاال که اونی و من..میکردم فکر شروین و خودم

    *** 

 پشمک هردومون گذروندن خوش و کردن خالی انرژی کلی از بعد و بودیم شهربازی    

 فکر تو,من ولی بود فکری چه تو اون نمیدونم,بودیم فکر تو...بودیم ساکت,دست به

 ...زد ماشین تو که بودم حرفایی

 پرسیدم ازش وقتی,بود هول و دستپاچه خیلی کردیم اعتراف هردومون اینکه از بعد    

 !هولی؟ اینقد چرا که

 داشته دوسم نمیکردم فک درصدم یه من, بیای اینکه از قبل:گفت غمیگن و آروم"    

 میخوام باشمت داشته که دارم اینو شانس که حاال,میدم دستت از میکردم فک,باشی

 ...بشی خسته ازم ندارم دوست,بگذره خوش بهت من کنار

 برای رو تو من!دنیاس یه برام باشی که همین:گفتم و دستش رو گذاشتم دستمو    

 میتپه برات که قلبم واسه رو تو من...میخوام خودت واسه رو تو,نمیخوام تفریح

 به نداشت امکان شاید و میکشیدم خجالت حرفا اون گفتن از بود هرلحظه...)میخوام

 بود گذاشته کنار من داشتن واسه غرورشو اون وقتی ولی کنم اعتراف بهش زودی این

 که کلماتی شاید...جلو اومد احساسش تمام با که اونی!نمیکردم؟ اینکارو من چرا

 نمیتونست بود صدامون تو که احساسی اما,بود ای کلیشه میکردیم استفاده

 ...(باشه غیرواقعی

 ...بود شده بارون ستاره چشماش    
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 که شروین به نگاهی,اومدم خودم به دماغم به چیزی برخورد با که بودم فکر تو هنوز    

 به زده پشمک فهمیدم خورد دماغم به که دستم...انداختم میکرد نگام شیطنت با

 !دماغم

 !دیوونه کاریه چه این!مریضی؟ مگه!عه عه:من    

 !خودمه مال میخواد دلم:گفت پررو    

 !داری؟ چکار منو,خودته مال که پشمک:من    

 !بودی خودت منظورم!نبود پشمک منظورم:گفت و رفت من از جلوتر    

 ...میکشیدم خجالت درون از اونم مال که میگفت مدام وقتی    

 !چطوری؟ رالی با:کرد نگام و برگشت,نمیگم چیزی و ساکتم دید وقتی    

 شده عاشقش بیشتر چندساعت این تو...رالی از غیر به بودیم رفته بازیارو همه)    

 کسی با نمیخواست دلم وقت هیچ,میاد پام به پا شیطنتام تمام تو میدیدم وقتی بودم

 شاکر خدارو...باشم سنگین و آروم و نکنم شیطنت بخواد ازم و بده گیر بهم که باشم

 ..(داده بهم رو فرد اون که بودم

 خسته منو کردی فک!جون شروین بیاد باد بزار بروکنار:زدم آمیزی شیطنت لبخند    

 !نچ بزنی؟نچ جلو من از رالی تو میتونی کنی

 !برسی ما به مونده هنوز!دخترم بدو:گرفت ژستی شروین    

 مثل بودیم زده زل بهم هم روی به رو...قرمز اون و کردم انتخاب رو آبی ماشین من    

 ...شد شروع بازی...افتادم وسترن های فیلم یاد!رقیب دو
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 حرصم که زد چشمکی!کرد برخورد من به ماشینش!گرومپ که بودم جلوتر من    

 !گذاشته کورس من با انگار...گرفت

 من که خیالش به اونم...ماشینش پشت رفتم آروم آروم و خونسردم جلد تو رفتم    

 به زدم پشت از محکم و کردم زیاد سرعتمو یهو...میرفت راحت خیال با جاموندم

 !دیوار طرف شد پرت که ماشینش

 ...انداخت میکردم نگاهش پیروزی با که من به نگاهی تعجب با    

 جای اینجا محترم خانم و آقا:گفت و اومد سمتمون به عصبانیت با رالی مسئول    

 کنه پیدا ادامه اینجوری باشه قرار پالستیکین،اگه ماشینا این...نیست گذاشتن کورس

 ...بیرون بفرمایین لطفا,میشکنن

 یارو قدر چه که میکردم فک این به فقط من و بود گرفته مظلوم خودشو هم شروین    

 !بود ادب بی

 آروم میشد نزدیکم که همونطور و دراومد مظلومش جلد از شروین بیرون اومدیم تا    

 مثل شهربازی تو و! عشقم برات دارم!..میزنی؟ من ماشین به و میکنی تالفی که:گفت

 رسیده ماشین به...میخندیدن و میکردن نگاهمون هم مردم!!!دنبالم افتاد ها بچه

 !کسی ى ـینه*سـ تو رفتم سر با که کردم نگاه سرمو پشت,بودم

 .میتپید تند دویدن خاطر به قلبم هنوز......شروینه دیدم که آوردم باال سرمو    

 که بیام بیرون خواستم!میرن غره چشم بهم زن چندتا شدم متوجه یهو    

 ...باشم آروم دقیقه چند بزار!نرو:گفت

 ملتمس جوری شروین...ولی باشم چجوری بیرون بود مهم برام همیشه اینکه با    

 ...شدم اطراف بیخیال که گفت
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 ...کنم استفاده دقایق این از کردم سعی و بستم و چشمام    

 نمیتونم که کردی کار چی من با تو:گفت عجیبی و آروم لحن با دقیقه چند از بعد    

 ؟!کنم اذیتت شوخی به حتی نمیتونم ؟که!کنم تالفی

 خشداری صدای با و داد تکون طرفین به سرشو که بودم زده زل بهش سکوت با    

 ...دیروقته که خونه برسونمت:گفت

 ...میشکست سکوتو آهنگ صدای فقط ماشین تو    

 زده پس تو خاطر به رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس"    

 خوبیه حس زده نفس نفس راهو ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه    

 مصممه تو انتخابه واسه نفر یه ببینی خوبیه حس    

 خوبیه حس مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو    

 ترم وابسته تو به همیشه از ازت گیرم دل که لحظه همین تو    

 سرم به سرم به نمیزد عاشقی فکر نبود من به تو خوبه حس اگه    

 کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی ی انگیزه من به    

 الکی بیقرارمی که بگو الکی بگیر دستامو شده دروغم به    

 زده پس تو خاطر به رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس    

 خوبیه حس زده نفس نفس راهو ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه    

 مصممه تو انتخابه واسه نفر یه ببینی خوبیه حس    

 خوبیه حس مسلمه تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو    
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 " خوبیه حس-عقیلی شادمهر    

 اینارو همه توأم میگفت که حسی,داد دست بهم خوبی حس آهنگ شنیدن با    

 ...گرفت دستمو کنه نگام اینکه بدون محوی لبخند با که کردم نگاه شروین به...داری

 دلتنگش االن از...خونه برم نمیخواست دلم!گرفت دلم کمی ماشین ایستادن با    

 ...متقابله حسمون میدونستم که االن مخصوصا بودم

 دستتو میشد کاش...برم نمیخواد دلم منم:گفت و فهمید که کردم بهش نگاهی    

 ناراحتی با نمیخوام...بگذریم(کشید عمیقی نفس...)ولی نکنم ول هیچوقت و بگیرم

 ...عزیزدلم بخوابی خوب,میشن نگرانت بقیه,برو...شدم جدا ازت

 ...دارم دوست:زدم لب...گذشت خوش خیلی:گفتم و کردم نگاهش لبخند با    

 ...عاشقتم,بگم بهتره,عزیزم دارم دوست منم:شروین    

 رفتن صدای که شدم خونه وارد و کردم خدافظی دست با باهاش و در طرف رفتم    

 فک حرفاش به لبخند با و ایستادم در پشت دقیقه چند...شنیدم ماشینشو

 ...بود بعید من از احساس همه این!بود کرده جادوم شاید...کردم

 تر نزدیک خونه به هرچی,برمیداشتم قدم خونه سمت به داشتم که درونی ذوق با    

 ...بود آشنا برام که صدایی,میشد بیشتر فریاد و داد صدای میشدم

 مامان!...میزد؟ داد چرا!میکرد؟ چکار اینجا سامان!کردم نگاه روم روبه به تعجب با    

 ...بودن نشده من متوجه هیچکدوم ولی بود ایستاده کناری هم

 نه ساعت تا کی!بخونه درس اینجا فرستادیمش خیالمون به,باش مارو!هه:سامان    

 ؟!هان!گوریه؟ کدوم!میخونه؟ درس شب
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 ؟!خبره چه اینجا,سالم:من    

 هجوم سمتم به ناگهانی حرکت یه تو و شد جمع من به حواسش سامان    

 به صورتم که زد بد اونقدر...اومدم خودم به سوخت صورتم طرف یه وقتی!....آورد

 !(سامان؟:شنیدم مامانمو صدای...)شد متمایل دیگه سمت

 نگاهش نفرت با و برگردوندم سرمو ؟!ای اجازه چه به!زد؟ سیلی من به!کرد؟ کار چی    

 !کردم

 !بودی؟ گوری کدوم شب موقع این تا:زد فریاد    

 محکم یکی عصبانیت با...کنه قضاوت دربارم نداشت حق ولی بود برادرم که درسته    

 نگاش نفرت با که همونجور...کرد نگام تعجب با!صورتش تو کوبوندم خودش از تر

 ...ریخت اشکام میکردم

 چون که متنفرم ازت!میکنی قضاوت زود که متنفرم ازت!نداره ربطی هیچ تو به:من    

 !داری بازوشو زور فقط بودن مرد از که متنفرم ازت!میکوبی منو دخترم

 درد از که زدم لگدی جلو بیاد آال که این از قبل...طرفم بیاد خواست آخرم حرف با    

 قفل درو و رسوندم اتاقم به خودمو سریع کنه کاری اینکه از قبل...شد دوال

 ...میشنیدم صداشو...کردم

 یه!دستت کف میزارم حسابتو!نیستم پشیمون زدم بت که سیلی و حرفام از:سامان    

 ...شده زیاد روت نبودم مدت

 چطور...نداشت پشیمونی ذره یه!نمیشد باورم...میداد رفتنش از نشون در صدای    

 بغلش نذاشت هم بار یه حتی...حتی!نبودم؟ خواهرش من مگه!میتونست؟
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 لوس محبت آخه! نمیاد خوشم بازیا لوس این از میگفت و میزد پسم همیشه...کنم

 !نمیکنه محبت من به زدنم حرف تو حتی ؟اون!بازیه

 میدم اجازه بهش کرده فک اگه!نه اما!بهش زد گند که بودم خوش امروزو یه!هه    

 من...کنم گریه و بشینم گوشه یه بخوام که نیستم آدمی...خونده کور کنه تلخ روزامو

 سامانو!میشه خونریزی و خون چون ببینن همو بزارم نباید اما,دارم شروینو حاال

 ...بلده دادنشو گیر فقط غیرت از!غیرت هه!میشناسم هم خرکیشو غیرت,میشناسم

 ...دراومد صدای    

 ...بزنم حرف باهات میخوام,کن باز درو...شیوا:مینا    

 ...کرد بغلم مینا که کردم باز درو رفتم    

 !ببین صورتتو!هیننن:گفت و کرد بهم نگاهی    

 ...کرده باد که میکردم حس کنم نگاه نبود الزم    

 ....بار یه حاال,داداشته...دیگه نباش ناراحت:تخت طرف کشیدم مینا    

 از دیگه امروز ولی کار این به داره عادت,نیست بارش اولین:کردم قطع حرفشو    

 ....ندارم زبون کنه فک نمیزارم,گذشت حدش

 ...که بودیم ساکت دقیقه چند    

 !خبر؟ چه خان شروین از....ببینم بگو:گفت و شد عوض مینا لحن    

 !مبارکه پس:زد هوا رو همونو مینا که زدم محوی لبخند فکرش با    

 !کردیم؟ ازدواج مگه!مبارکه؟ چی:من    

 !بیاد بده سریع,زود,تند!...میگم عشقتونو!خره:زد چشمکی    
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 ؟!چیو:گفتم گیج    

 ...ببینم کن ؟تعریف!درمیاری بازی خنگ چرا!بابا ای:مینا    

 ...بودم کرده فراموش سامانو و نبودم ناراحت دیگه    

 یه!دیواره خیره مینا دیدم که کردم تعریف چیزو همه اتفاقی جاانداختن بدون    

 !سفیدش اسب بر سوار شاهزاده با بود رویا تو انگار جورایی

 ...خواست دلم!رویایی چه:گفت حال همون در    

 ...نمیکشه خجالتم!سفید چش ى دختره ببینم شو بلند:گرد چشای با    

 ؟!نداریم دل ما یعنی!دیگه؟ خوبه براتو فقط یعنی:مینا    

 !کردم تعجب خیلی دیگه حرفش این با    

 !خبریه؟ نکنه!ببینم بگو:من    

 ...نمیاد بهت شوخی!بابا گمشو:سرم رو کرد پرت اومد،بالش خودش به تازه انگار    

 !میگفتا دیگه چیز لحنت اما:گفتم شیطون    

 ...آالس پیش مامانت بیا راستی....نکن توجه تو!لحنمه بیشعوریه از اون:مینا    

 !کجاس؟ نازی:من    

 !نشد بیدار هم صداها سرو با!خوابه:مینا    

 باهاش که این با,بود شده ذره یه براش دلم...مامانم پیش رفتم شدم بلند!عجب    

 ...دیدن مانند بود کی شنیدن ولی میزدم حرف

 ...بود شده تنگ برا دلم!مامانی آخ:گفتم و کردم بغلش    
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 ازت زدی سامان به که سیلی خاطر به هنوز اما...بود شده تنگ برات دلم منم:مامان    

 ...برادر اون!دلگیرم

 لحنم ناخودآگاه اما,نزنم داد مادرم سر میکردم سعی خیلی...بیرون اومدم بغلش از    

 ...بود شده تند

 من اما...ببخشش,میخواد صالحتو,بزرگترته!برادرته اون!همیشگی حرفای:من    

 به بخوام که نکردم کاری!ببخشم اونو باید من..؟!کرده چکار صورتم با کردی نگاه!چی؟

 !بودم پسر کاش میکردم آرزو اوقات بعضی کاراتون این با...بخورم سیلی خاطرش

 !تنده کمی سامان!داری حق:کرد نگام ناراحتی با مامانم    

 حق که میفهمیدم آخرش ولی بده حق بهم میکرد سعی قد چه هر!کمی فقط!هه    

 ...نمیکرد تغییر تفکراتش,نداشت فایده مامان با زدن حرف...میده سامان به کاملو

 !اومدین؟ چرا بگی نمیخوای:من    

 ...میگم بهت...بخوابه بادش تا بزارم یخ صورتت رو بلندشو:مامان    

 !باشیم راحت تا اتاق تو بودن رفته مثال هم مینا و آال...بزنه حرفشو تا بودم نشسته    

 اصال,بزنین سر شیوا به برین گفت بابات...افتاد اتفاق یهو چیز همه:مامان    

 حرف باهاش خیلی بابات...میام منم گفت و شنید اون اما بگه سامان به نمیخواست

 ...نداشت تاثیری اینکه مثل ولی باشه تو با رفتارش به حواسش که زد

 ...میداد من به حقو سامان زورهای برابر در همیشه...زدم لبخندی بابا فکر با    

 ...شد محو لبخندم میمونه تهران سامان اینکه فکر با    

 ؟!بمونه اینجا نیست قرار که سامان...مامان:من    
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 !بمونه نیست بعید,کردی تو که کاری با:مامان    

 این با منو شروین اگه!شروین!گاد مای اوه!ببینه شروین با منو مونده همینم!خدایا    

 ...بگم بهش چیو همه بهتره شاید...؟اوف!شده چی بگم بهش ببینه بادکرده صورت

 ...مامان:گفتم ملتمس    

 !شده؟ چی باز:رفت بهم غره چشم    

 بعد میده شوهرم,میشما دیوونه من...بره کن راضی و سامان خدا رو تو:شدم بلند    

 ...ناک جوون و میکنم خودکشی میشم معتاد من

 حرف باهاش..منو کشتی!بگیر دهن به زبون دقیقه یه!دختر اوف:کرد قطع حرفمو    

 ..حاال میزنم

 ...ـگر*جیـ طال دستت:احساست ابراز خوشحالی با    

 ؟!زدی حرف اینجوری تو باز:شنیدم صداشو که بیرون پریدم    

    *** 

 ساعت چهارده که نازی فقط بودن خواب خستگی از ها بچه...بود شب یازده ساعت    

 خبری سامان از ولی بود خواب هم مامان...میدید فیلم و بود بیدار,بود خوابیده

 !بهتر,نبود

 ...آورد لبم رو لبخند شروین اسم,اومد موبایلم صدای    

 ؟!من عشق چطوری,سالم:شروین    

 !زدی؟ زنگ االن افتاده اتفاقی...شدم عالی االن بودم خوب سالم:من    

 ؟!بزنم زنگ زندگیم اتفاق بهترین به باشه افتاده اتفاقی باید:شروین    
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 !بدم جواب چی باید نمیدونستم واقعا!نداشتم عادت حرفا این به هنوز    

 ...شدی جدا ازم هم دقیقه یه نمیخواد دلم...بود شده تنگ برات دلم:گفت تر آروم    

 ...!عزیزم(کردم مکثی...)بود شده تنگ برات دلم منم:من    

 ...نمیاره طاقت دلم,ببینمت میخوام هم فردا:شروین    

 ...چیزه!...نه:گفتم سریع..ببینتم اینجوری نمیخواست دلم    

 بیا حاال بابا ؟ای!شدی پشیمون نکنه...؟نکنه!شده چیزی:گفت ناراحتی و تعجب با    

 !کن درستش

 فردا...فقط...نکن شک بم و دارم دوستت گفتم که من...نکن فکرارو این...نه:من    

 ...و دارم امتحان

 بخیر شبت,عزیزم ای خسته توام...میبینمت دانشگاه تو!نبود یادم:گفت آرامش با    

 !نداری دوریمو طاقت میدونم...!بیینی منو خواب ایشاهللا:کرد اضافه شیطنت با    

 !خودشیفته!بابا برو:گفتم خنده با    

 حرف داریم ساعته دو اوهو,کردم نگاه ساعت به...کرد قطع شوخی کمی از بعد    

 ...کرد پیدا ادامه بحثمون همینجور ولی بودیم کرده خدافطی ؟مثال!میزنیم

 بود بخش آرامش برام صداش...میکردم فراموش تلخیارو تمام باهاش زدن حرف با    

 ...وجودش برسه چه

 هم واقعا...رفتم شیرینی و عمیق خواب به بودم گرفته صداش از که آرامشی با    

 !دیدم و شروین خواب

 !بود آشپزخونه از صدا...شدم بیدار خواب از صدا سرو با صبح    
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 از بخاری وگرنه مامانمه از صداها و سر ى همه فهمیدم که شدم آشپزخونه وارد    

 ...دستم داد و پرتقال آب..نمیشه بلند بقیه

 ...نه یا دارن دوست نمیدونم..پرتقالو گرفتم آب هم ها بچه بقیه برا:مامان    

 منو بزارننشون اینا!میخورن که معلومه:کردم زمزمه آروم کردمو گرد چشامو خودم برا    

 !میخورن هم

 ...برمیگردم بگیرم دوش برم من مامان:من    

 مواجه عجیبی صحنه با که شدم آشپزخونه وارد و کردم آماده دانشگاه برا خودمو    

 !شدم

 انگار میخورد آرامشی چنان با مینا!میلومبوندن و بودن نشسته بیخیالی با همشون    

 !میبرد سر به تابستانه تعطیالت در

 هممون امروز!ببینم شین بلند!...شین بلند:خوردن تکونی همشون که زدم دادی    

 ؟!نشستین شماها بعد!داریم امتحان

 !نخوندم هیچی,بودم خواب روز کل که من:گفت باز دهن با نازی    

 ؟!امتحانه امروزه مگه ولی,خوندم من:آال    

 !.داریم؟ امتحانی چه اصن:گفت مینا ور اون از    

 ...خنده از پوکیدم دیگه من    

 بری صورت همین با میخوای:گفت آروم بحث کردن عوض برا و نزدیکم اومد مینا    

 !شروین؟ جلو

 !نشد محو کردم هرکار!کنم؟ چکار:شد آویزون ام لوچه و لب    
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 ..کنی کیف بکنم صورتت رو گریمی یه بیا!گرفتی کم دست منو:مینا    

 افتضاحی چه گفتم من که کرد مخلوط و پودر و کرم مدل صد و آینه جلو بردم    

 ...شد مالی ماست خیلی کنم فک...شدم

 و قشنگ شکل به و نیست صورتم کبودی از اثری دیدم کردم نگاه آینه تو وقتی ولی    

 ...شدم گریم ای حرفه

 !گرفتی؟ یاد کجا از اینو:گفتم تعجب با    

 !دیگه دیگه:مینا    

    *** 

 ...نبود پیدا کلش سرو فعال,هتل رفته سامان فهمیدم خوشبختانه    

 هم هنوز گریم وجود با!نبودش شروین هنوز خوشبختانه و بودیم دانشگاه    

 ..بفهمه میترسیدم

 خوردی اعصابمو دیگه بسه اه:گفت نازی که زمین میکوبیدم پامو استرس از    

 ....کردی

 لحظه یه سرم پشت از شروین صدای شنیدن با که دادم ادامه کارم به بهش بیتوجه    

 ...طرفش برگشتم لبخند با و بشم مسلط خودم به تا بستم چشمامو

 چرا:گفت تعجب با و ایستاد که عقب میرفتم همینجور منم..نزدیک اومد شروین    

 ...عزیزم بیا!...عقب؟ میری

 ...دانشگاهیما مثال!روش آبم خورده حیارو بچم اوا    

 !چیه؟ گفت دست حرکت با بازم که کردم اشاره اطراف به ابرو و چشم با    
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 ...بگم چیزی خواستم و شدم ها بچه وجود بیخیال    

 اونا کردم فک من...نمیشه بدتر این از!اوه اوه! اومد پسرا ی خنده صدای که    

 ಠ_ಠ...!اونا ولی بودن همجنسم,کرد کاری یه میشد رو دخترا...نیومدن

 ی شونه به مشتی بود،آرمین لبشون رو آمیزی شیطنت لبخند آرمین و عرفان    

 اینکارا جای اینجا...داداش:گفت بود سردرگم هنوز که شروین به رو عرفان که زد عرفان

 (خندیدن کردن شروع میالد با و زدنچشمکی عرفان و آرمین!...)بعدا بزار!نیس

 !خجالتی تا بودم پرو بیشتر من کال خب کشیدم،ولی خجالت کمی فقط کمی    

 حال به نکن،تو دخالت عشقم و من کار من،تو برادر: داد جواب شروین من از قبل    

 !(تفاهمی چه!)برس خودت

 درست شما!بله:گفت و کرد مصلحتی سرفه و شد بسته کم کم عرفان نیش    

 !(داره شروین دست آتویی چه نیست معلوم!)شماست حرف میفرمایید،حرف،

 !شد بلند همه سرفه صدای که نزدیک بیاد خواست دوباره شروین    

 !خبره؟ چه اینجا:شد گرد چشمام    

 رو درسه اون بیا..چیزه:گفت آرمین به روو کرد اطراف به نگاهی عجله با و هل مینا    

 !بده توضیح برام

 !بگی؟ چیزی یه میخوای گفتی یادته:عرفان به رو نازی    

 !بگم آال به بود قرار(¬‿¬!)نچ نچ:عرفان    

 !بره میالد با شد مجبور و کرد عرفان به نگاهی حرص با    

 !گذاشتن تنهامون طریقی به همشون خالصه    
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 بالبخند و آرومو روم به رو اومد شروین که بودم شدنشون ناپدید یهویی فاز تو هنوز    

 !چطوره؟ من خانم:گفت

 !خبر؟ چه شوما از!توپه توپ:گفتم تخس چشاشو تو زدم زل پررویی با    

 !افتادی؟ راه که میبینم:انداخت باال ابرویی    

 ...گرفتم یاد آقامون از:انداختم باال ابرویی خودش از تقلید به    

 میومد هم شروین...عقب عقب رفتم که شد ثابت روم و شد عوض نگاهش طرز    

 !آقاهه بای بای:کردم زیاد سرعتمو کم کم...که ترجلو

 !شیوا؟:گفت حرص با سرکاره فهمید و بود دراومده حس از تازه که هم شروین    

 !بدرود:گفتم و گذاشتم پیشونیم کنارانگشتمو تا دو    

 :مینا    

 !شد انجام عملیات:گفتم شدیم دور که اینا شیوا از    

 ﴿๏̯͡๏!چی؟:آرمین    

 !گفتم بلند اوه افتاد،اوه بهش نگاهم تازه    

 !بیخیال هیچی...هیچ:گفتمهول با    

 نزدیک که عقب برگشت یهو که میرفت راه من از تر جلو...نداد ادامش خداروشکر    

 ...کردم حفظ و تعادلم ولی بیفتم بود

 !داشتی؟ مشکل درسی چه تو...خب:گفت شیطنت با    

 !درس؟:من    
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 ...گفتی دیگه،خودت آره:آرمین    

 !بودم نکرده فک جاش این به    

 ...اومدم خودم به صورتم جلو آرمین بشکن با که بگم چی میکردم فک داشتم    

 !باشن تنها میخواستی میدونم خودم!کوچولو کنیجور بهونه نمیخواد:آرمین    

 !نگم بهش هیچیم نمیشد ولی..نداشتمکلکل حوصله    

 !واقعا باهوشی تو چقد(دادم ادامه تمسخر با...)باشه:مینا    

 و کشید عمیقی نفس که میزدیم قدم هم کنار سکوت تو جاش بهو نگفت چیزی    

 !شده؟ آرین از خبری...جدیدا:گفت

 !باشم؟ داشته خبر باید چرا من!توئه پسردایی:گفتمتعجب با    

 کارایی یه داره کنم فک...دارم شک من ولی تهرانه خارج خودش گفته به:آرمین    

 !باشین منتظرش باید میکنه

 !؟ چکار مثال...مث:گفتم لرز و ترس با    

 داریم کنه،فقط کاری نمیزارم من نترس:گفت و گرفت دستامو دید که منو حال    

 !نباش،باشه؟ نگران پس...میگیریم نظر دراحتماالتو

 در...نکرد ول دستمو کرد،ولی وارد دستمبهکوچیکی فشار که دادم تکون سرمو آروم    

 ...میکرد دلگرم منو این و بود گرفته دستمو هم زدن قدم حین

 :آال    

 میشد میالدو حاال!کنم؟ تحمل اینو باید که شدم مرتکب گناهی چه من!خدا ای    

 ...پوف!عرفان؟ ولی کرد تحمل
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 !من؟ بدون میری کجا!دختره هی:اومد سرم پشت از صداش    

 !انداختی؟ راه خودت دنبال منو چی برا!باز؟ چته:سمتش برگشتم    

 نمیاد یادم من واال:گذاشت زیرچونش دستی میکنه فک داره مثال که حالتی با    

 ...نکردی اعتراضی خودتم!باشمت آورده زورکی

*** 

 :عرفان    

 بودم کلمه یه منتظر بس از شدم خسته!سایلنته رو که هم آال این بابا ای    

 صدای که بودیم رفته راه انقدر!بشنویم صداتو کن باز مبارکو دهن اون عموجون!ازش

 از...میشــــه پر داره دیگه عرفان آقا صبر کاسه خــــب! میشنیدم شخصه به پاهامو جیغ

 ... کردم نگاش مظلوميت با...نشد بلند بخاری که خانم آال

 !بدی؟ استراحت ما پاهای این به دیقه دو نمیخوای(ಥ_ಥ) آال:عرفان    

 )¬_¬(! بدر سیزده اومدیم کی با باش مارو! بود شده من متوجه تازه انگار    

 این متوجه تنهایی به بابا؟خودت نه)بشینیم صندلیا همین رو: گفت کردو نگاهم    

 ¬_¬(()بشینیم باید زمین رو کردم فکر من!شدی؟ موضوع

 بلند بخاری ایشون از انگار بود،نخیر سایلنت رو همچنان آال و نشستیم صندلی رو    

 !شیم بکار دست باید خودمون!نمیشه

 !خبر؟ خب،چه:من    

 ¬_¬(()مختصر مفیدو...بله)سالمتی: گفت کردو بهم نگاهی نیم آال    

 ಠ⌣ಠ!خبر؟ چه دیگه: من    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 !(نیستی؟ بلد ای دیگه چیز تو دختر.....بابا ای)سالمتی...! که گفتم:آال    

 ┘(ಠ_ಠ) ┌!خانم آال خبرا چه دیگه:من    

 !!!دیگه سالمتی گفتم!کری؟ مگه: گفت کردو نگام حرص با    

 تفکر کردنش،با برانداز به کردم شروع کردم، ریز چشامو زیرچونمو گذاشتم دستمو    

 هیجان داره تازه به به!نمیبینم شما در روانی سالمت از ای نشونه هیچ من ولی: گفتم

 سوگلی،آال شاخان،آال شاهان،شاخ گالب،شاه گل شایسته آال خانم سرکار!میشه انگیز

 !میشوند عصبانی بانو

 بودم جوابش بودم،منتظر گرفته خندمو جلو بزور!میخوره حرصی چه جان ای    

 !رفتم تو به:گفت حرصیش قیافه باهمون

 ...مینذازم لنگ شما جلو من واال: گفتم کردمو نگاش خونسردی با    

 انداختنم عه؟لنگ:گفت ای پیروزمندانه لبخند با باال انداخت ابروشو تای یه    

 بلدی؟؟

 این با بود کرده فک بیچاره میکرد، نگام داشت ـینه*سـ به دست بنفسو اعتماد با    

 !بانو آال خوندی کور بسته،ولی دهنمو حرفش

 شما استادم: گفتم ـینه*سـ به دست و شیطانی لبخند با کردمو تکرار رفتاراشو دقیقا    

 !کردم کوتاهی تعظیم و خااانم بودی

 وداع را فانی دار شنواییم که کشید فرابنفش جیغ یه!!بود شده قرمز عصبانیت از    

 تاثیرات!هیوال این با تنها ام مانده من....تنها تنهای ام مانده من!)کرد بای بای و گفت

! بدو آال بدو من....بدو آال بدو دادم،من ترجیح قرار بر فرارو خالصه!(مینا با نشینی هم

 شنواییم متاسفانه ولی میکرد جیغ جیغ سرم پشت!نبود هم هیشکی چرا نمیدونم
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 میگه،داشتیم داره چی بود،نمیدونستم کشیده آال که جیغی اون با بود کرده کات باهام

 اگه ولی بود گرفته خندم خیلی واقعا.... شد زمین پخش آال....یهو که میدوییدیم

 کنارش رفتم سمتشو برگشتم!...بدم انجام نقص بی کارمو تا گرفتم خودموجلوی

 بلند من کمک با که کردم دراز طرفش کرد،دستمو نگام کردو بلند ایستادم،سرشو

 کرده،خودشو ذوقی چه بود بست،معلوم نقش چهرش رو لبخند یه گرفت شه،دستمو

 تو رفت سر با دوباره کردمو ول دستشو لحظه همون که میکرد جدا داشت زمین از

 از!! رفت یادم از کال خنده دیدم قیافشو وقتی ولی خنده زیر بزنم میخواستم...زمین

 آدم!!مسخرت شوخیای این با عرفان سرت تو خاک.شدم پشیمون شدت به کارم

 دیده آسیب پاش کنم فک!!!!نداری روانی سالمت میگه کی به کی!!االغ نمیشی

 بدجور چهرش افتاد دوباره وقتی چون( خوردنش زمین بار اولین همون با البته)بود

 ...رفت توهم

 فک!! کنی کمکم میخوای واقعا کردم فکر باش منو!!بیشعوری خیلی که واقعا: آال    

 اونارو کردن مسخره و مردم به خندیدن عقده جنابعالی انگار ولی آدمی کردم

 بلند جاش از بزور,بهشون بخندی کنیو مسخره دیگرانو که فرصتی یه منتظر فقط!داری

 ...شد

 رفتم پشیمونی با!ذهنش؟ تو کثیفیم ادم همچین یه کردم،یعنی نگاش بهت با    

 ...کنارش

 فکر!!بشه اینجور نمیخواستم واقعا من... چیزه....خب...خ...خ ببین آال: من    

 معذرت بود،واقعا مسخره زشتو واقعا شوخیم شی،البته ناراحت انقدر که نمیکردم

 حرف داشتم من که درحینی...میکنه درد واقعا پاش انگار نه......ن منظوری میخوام

 هرچی دلم براش،تو سخته که بود تابلو واقعا شه بلند که میکرد تالش داشت میزدم
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 میرم دارم خیرسرم! میکنم رفتار ساله پنج های بچه دادم،مثه خودم به بودم بلد فحش

 !سالگی سه و بیست تو

 ..کنه حرکت تر راحت تا کنم کمکش که کنارش رفتم    

 ..کنم کمکت بزار: من    

 !بسه پشتم هفتاد واسه کردی کمکم بار یه ممنون: زد پس دستمو    

 بهتره! میاره باال منو روی اون داره کم کم دیگه کرد،نخیر حرکت زور به دوباره و    

 برام کالسم نبود،منم کسی کردم،خداراشکر نگاه اطرافو...کیم واقعا من بدم نشونش

 ...نبود مهم

 جیغ به توجه کردم،بدون بلندش پشت از میرفت راه زور به داشت که همینطور    

 ...کردم حرکت بیمارستان سمت به و کردمش ماشینم سوار جیغاش

 :آال    

 کی!ندم امتحان نمیومد بدمم هرچند!)دارم امتحان امروز من!چشه؟ دیوونه این    

 لبش رو لبخندم یه حتی که االن نه میخندید راه به راه که موقع اون از نه!(میاد بدش

 میبرتم کجا ببینم بودم منتظر و نزدم حرفی...ترکید پام نبینی خیر عرفان وای!!نیس

 درد پام خورده یه فقط من!بابا خبره چه اوو!داشت نگه بیمارستان کنار که

 (برم راه نمیتونستم درست واقعیتش)میکنه

 .میکنه،همین درد پام یکم فقط خبره؟من چه عرفان: من    

 گینس تو باید..)شیم مطمئن که بیمارستان میریم:گفت جدیت با بار اولین ی واسه    

 !(شه ثبت
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 ...کرد اونورش اینور یخورده کردو پام مچ به نگاهی رفتیم پزشک پیش وقتی    

 داشت،فکر هوامو خیلی بیمارستان توی عرفان.نوشت واسم پماد تا چند سرم آخر    

 بلده بازی مسخره خندیدنو فقط که پسریه میکردم باشه،فک آدمی اینطور نمیکردم

 کنارم از داشت عجله خیلی که پرستار یه بار یه دیدم،حتی دیگشم روی یه امشب ولی

 سرش دادی عرفان بدم،ولی دست از کنترلمو که نبود درحدی ولی خورد بهم شدو رد

 ...بیچاره پرستار به برسه چه شدم الزم شلوار منم که زد

 حرفی(ماشین تو)برگشت مسیر طول تو پشیمونه،منم کامال کارش از که بود تابلو    

 ...نگفتم چیزی منم و خونه میرسونم که گفت نزدم،فقط باهاش

 مثال!بگم؟ چی بودم مونده...بابت ممنون:وگفتم کردم نگاه بهش خونه رسیدیم    

 رسوندیم اینکه بابت ممنون ترکوندی؟یا زدی پامو اینکه بابت ممنون میگفتم

 همینطور...( ولی...نمیکرد اینکار شاید بود هرکس!)بود وظيفش خب بیمارستان؟

 فقط نیس،من تشکر به نیازی: گفت خودش آخرسر که بگم بهش چی که بودم درگیر

 .دادم انجام مسخرم شوخیه جبران بخاطر کارو این

 .خوش بزنی،شب پماداتو نره یادت: داد ادامه لبخند با و    

*** 

 "قبل ساعت بک،یک فلش"    

 :نازنین    

 سرم تو خاکی چه من!میکنه بازخواستم میالد حاال اوف!کنه چکار و عرفان بگم خدا    

 !بریزم

 ...بگه چیزی نمیده اجازه غرورش میپاییدمش،خوشبختانه زیرچشی    
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 ...ایستادم منم توقفش با    

 ...میگم:میالد    

 !نگی میخوام!شی خفه ایشاهللا وای    

 بگی؟ میخوای چیزی:کرد نگام مشکوک    

 سوالتو کن باز زبون خب!بکشه؟ حرف من زبون زیر از میخواد مثال االن!اوه    

 !(میگفتم بودممن مثال الکی!)الزمه؟ سختی قدر این!بپرس

 !زدی بابا،توهم نه!...من؟:راه اون به زدم خودمو    

 !مطمئنی؟:میالد    

 !(میخورد حرص داشت تابلو!)کامال:گفتم خونسرد    

 یهو که پایین انداختم سرمو کنم مخفی خندمو اینکه میرفت،برا راه من از جلوتر    

 چنگ بیفتم اینکه ترس از ناخودآگاه گرفت،منم بازومو که بیفتم بود نزدیک!برگشت

 !سشلبا به انداختم

 ...بودم شوک بودیم،تو همونجوری لحظه چند    

 !نکردم میکنم،کاری خواهش:گفت و کرد نگاهم...نگفتم چیزی و کردم ولش    

 ؟!شدی ؟دیوونه!میزنی حرف خودت با:گفتم عادی و کردم نگاهی اطراف به    

 محوطه،چون از ای گوشه بردم و کشید مانتومو آستین و داد دست از خونسردیشو    

 ..شه دردسر بود ممکن میکردن نگامون ها بعضی

 خبری ببینمبگو!دیگه بسه! خنگی به زدی خودتو خنگی،یا تو:غرید دندوناش بین از    

 نشد؟ یارو اون از



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

227 

 

 کوچه شم،وارد چپ علی کوچه وارد بیشتر ذره یه اگه یعنی!)یارو؟ کدوم:من    

 !(میشم راستیش

 !بزنتم میخواد میکردم حس    

 !خان میگم،احسان گرامتونو پسرعموی:باشه خونسرد کرد سعی    

 !میرسونه سالم!...آهان:من    

 توضیح درست(کشید عمیقی نفس...)یامیگی!نازنین:زد فریاد تقریبا عصبانیت با    

 اومده؟ پیش مشکلی...بده

 ...بود بس کردنش اذیت دیگه    

 !نیست خبری نه،هنوز:من    

 !دادی؟ کشتن به منو نه همین خاطر به..تو...یعنی:کرد نگام حیرت با    

 !عزیزم برات دارم:داد ادامه خونسرد    

 !رفت    

 !نمونی امتحان از:شنیدم صداشو که بودم شوک تو رفتارش ناگهانی تغییر از    

 همین برا!نداره تعادل!شنیدم خندشو صدای که دویدن کردم شروع حرف این با    

 !کرد ضایعم برم،که عرفان با میخواستم

 " حال زمان"    

 :مینا    
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 ولی میزنم زنگ بهش که باره هزارمین برای!کجاست؟ دختر این...بابا ای    

 ...برنمیداره

 زدین؟ زنگ اون چی،به عرفان!...نداد هم امتحان!کجاست نیست معلوم!خیر نه:من    

 !(خونسرد چه ایش!)خاموشه گوشیش اونم:دست به گوشی آرمین    

 !افتاده اتفاقی بودم،نکنه نگران شدیدا    

 ...برگشتن سمتش به شد،همه بلند نازی گوشی صدای    

 !آالست:گفت سریع    

 !تو؟ هستی گوری درد،کدوم وکوفت،سالم و سالم:برداشتگوشیو    

 :..........آال    

 نزده؟ زنگ خودم به چرا پس!چــــی؟:میشد گردتر چشاش همینجور    

 :.......آال    

 ...جا یه به بود شدهخیره کرد،فقط قطع گوشیو    

 !کجاس؟!شد؟ چی!نازی؟:کنارش رفت شیوا    

 ...بودهمشغولمیزده،گوشیش حرف نفر یه خوبه،با اون:نازی    

 چته؟ االن تو پس...خب:من    

 ..میگم بعدا:گفت بیحال نازی    

 ...افتاد راه ما به بیتوجه    

 !چشه؟ این!عجب    
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 ...برید شما..دنبالش میرم من:گفت اخم با میالد    

 ...بود شده دور خیلی نازی چون دوید    

    ...... 

 ..نذاشت نصیب بی شروینو اونم که انداخت شیوا به ای عاشقانه نگاه هم شروین    

 !نه یا میرن رو از ببینم که میکردم نگاه بهشون ـینه*سـ به دست    

 !!شدم اهم اهم صدای متوجه    

 مزاحم:گفتن هم برگشتن،با سمتمون به خونسرد شدن هول بدون شروین و شیوا    

 !نشید

 !میشناسن همو صدسال انگار!اینا حیائن بی چهعجب!رفتن و گرفتن همو دست    

 ؟!بریم کجا حاال!تو و موندم منفقط...خب:گفت شیطنت با آرمین    

 !خونه(کرد گل شیطنتم...)معلومه:من    

 !میکنه عادت نداره اشکال!خورد ذوقش تو بچم!عخی    

 کشیدم رو شیشه و کنارش رفتم...شدم سوار و ماشینم طرف رفتم    

 !(زدم چشمک!)بابای:پایین

 حالت با که دیدم رو آال...روندم خونه سمت میتونستم،به که سرعتی بیشترین با    

 افتاد که من به نگاهش...میندازه موبایلش به نگاهی و میچرخه خودشدور متشنج

 !کجاس؟ نازی:گفتاسترس با و طرفمو اومد
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 و شد حالی یه زدیزنگ بهش اینکه از بعد:گفتم نبودم اوضاع متوجه هنوز که من    

 به چی!رفتی؟ کجا بگی اول از کردم،میشه مکثی...دنبالش رفت هم رفت،میالد

 !گفتی؟نازی

 برگردوندم و بیمارستان رفتیم عرفان با و زمین افتادم طوالنیه،من قضیش:آال    

 که بزنم زنگ بهتون بود،میخواستم گذشته امتحان وقت از ولی نبود مهمی خونه،چیز

 برداشتم گوشیو!بود ناشناس شماره شماهاس،ولی از یکی کردم خورد،فک زنگ گوشیم

 ترسیدم،هم هم حرفش با که کنم قطع نبود،خواستم آشنا برام که بود پسری صدای که

 !کرد معرفی نازی احسان،پسرعموی خودشو...کردم تعجب

 !!گفت؟ چی دیگه ببینم بگو...خب:گفتم استرس با که شد ساکت    

 میشه،پای تموم داره وقتش!بودم داده وقت بهش چندروز من بگو نازی به گفت:آال    

 !خودش پای ،عواقبش(میالد)گیره هم پسره اون

 چیو همه که نازی از!تمومه؟ قضیه این بود گفته ما به نازی چرا پس:گفتم تعجب با    

 !بعیده میگه ما به

 پیدا بازم سروکلش ممکنه که میکردیم نیست،فکرشو مهم زیاد این:آال    

 اشتباه کسی با اونو هم شاید هرچند...بـرده فکر به منو آخرش جمله...شه،ولی

 !ندارن بهم ربطی!ممکنه؟ چطور آخه...گرفته

 !میگی؟ داری چی:میزنه حرف کی درباره نشدم متوجه    

 حرف اما میشد حس صداش تو خاصی تمسخر حرفاش بقیه...آخرش جمله:آال    

 پیش شراره میدونستم اگه گفت!...ترسوند هم منو حتی!بود جدی خیلی آخرش

 !نیست فراری راه دیگهبگو بهش!میشدم کار به دست زودتر شماس
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 تر پیچیده چی همه روز به روز!داره؟ نازی پسرعموی به ربطی چه شراره!چی؟ یعنی    

 !میشه

 !گرفته اشتباهش کسی با شاید:من    

 !میدونست هم رو شراره فامیل حتی اون...اما!شاید:آال    

 ...بزنیم حرف شراره با باید نظرم به:من    

    *** 

 ایستاده ای گوشه شراره...کردم متوقف رو ماشین گوشخراشی صدای با    

 من از کرد،چون تعجب دادم،کمی جوابش زیرلبی که کرد کردم،سالم سوارش...بود

 بردار شوخی موضوع کنم،این شوخی اوضاع این تو نمیتونستم...بود بعید

 شاپ کافی وارد...نداشتم هم آهنگ حوصله شد،حتی سپری سکوت با مسیر...نبود

 ...شدیم

 باهاش که دادم خبر شراره به بفهمه اون اینکه بدون من ولی بیاد که کرد اصرار آال    

 ...بزنم حرف میتونستم تر راحت اینجوری...دارم کار

 ...آورد بیرون فکر از منو شراره صدای    

 !ای؟ ریخته بهم اینقد که افتاده اتفاقی:گفت نگرانی با    

 ...کرده درگیر بدجور منو آخری نیست،این دوتا یکی!کنم عرض چه که اتفاق:من    

 !میمیرم نگرانی از دارم!مطلب؟ اصل سر بری میشه:شراره    

 !میشناسی؟ نسب آریا احسان:زدم زل چشاش تو حسش فهمیدم برای    
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 حس و شدنش هل وضوح به...فهمیدم و میخواستم که چیزی اما کرد سکوت    

 ..پرید کمی همکردم،رنگش

 ...کرد سرگرم اش قهوه فنجون دسته با خودشو و پایین انداخت سرشو    

 (زد زورکی لبخند!)میپرسی؟ چرا..چ:شراره    

 پس..گرفتم جوابمو من اما..نبود سختی سوال!مهمه چون میپرسم:من    

 !میشناسیش

 !میشناسیش؟ کجا از تو:شراره    

 !نازیه پسرعموی:کردم نگاش دقت وبا نوشیدم آب ای جرعه    

 !چی؟:زد داد ناگهانی طور شد،به گرد چشاش اول    

 ...بودن برگشته ما سمت به همه چونکنم آرومش کردم سعی    

 !پریده؟ رنگت باش،چرا آروم:گرفتم دستشو    

 من کشیدم،نمیدونی عذابی چه که نمیدونی:بود ای دیگه دنیای تو انگار اما شراره    

 !میخوابیدم بخش آرام با ترس از شد،من مختل زندگیم لعنتی اون خاطر به

 !شی؟ آروم تا بگی من به میخوای:گفتم مهربون و کردم نوازش دستشو    

 دبیرستان...میکردیم زندگی آبادان قبال ما:کرد شروع و داد تکون سرشو    

 با منم نمیکنم، میزدن،انکار حرف پسرا با دوستی درباره دخترا سن اون تو..خب...بودم

 ...عادی دیدار چندتا و کردن چت درحد ولی بودم دوست نفر چند

 میدویدم مدرسه طرف به عجله داشتم،با امتحان و بودم شده بیدار دیر که روز یه    

 کرد شروع...کرد ترمز من قدمی چند...نشدم میومد سمتم به که موتوری متوجه که
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 و گرفتم شماررو داشتم عجله چون منم!داد بم شمارشو و کردن معرفی خودشو

 من میکنه فک اون کارم این با نمیکردم،نمیدونستم اینکارو کاش اما!کیفم تو انداختم

 !اومده خوشم ازش

 کرده فراموش اصال نداشتم بهشو زدن زنگ خیال که منم...گذشت هفته یه    

 منم نزدم زنگ بهش چرا که کرد گله کلی و جلوم اومد برمیگشتم که روز یه اما...بودم

 عصبی اونم!گرفتم شمارتو همینجوری و نمیاد خوشم ازت من که گفتم و شدم عصبی

 !بزنه پس و آریانسب احسان نداره حق میکنم،کسی تالفی کارتو:گفت و شد

 ترسم باعث و میکرد تعقیبم جا همه یکی روز اون از اما...رفتم و ندادم اهمیت منم    

 حس هم رفتن بیرون موقع حتی...نبودم بیشتر دبیرستانی دختربچه یه منم...میشد

 تعقیبا این! ماشین حتی یا و موتور میدیدم،یا سایه میکنه،یا تعقیبم کسی میکردم

 بهش گرفتم تصمیم!میترسیدم خودم سایه از خونه تو حتی!بزنم توهم بود شده باعث

 باهاش ماه یک...بشه بیخیالم بعدا تا باشم دوست باهاش مدت یه و بزنم زنگ

 گاه بی و گاه رفتارش،از از...میومد بدم بودم،ازش شده خسته دیگه اما بودم دوست

 !چیش همه زدنش،اززنگ

 زنگ...شدتر وخیم من حال و شد شروع تعقیبا اون دوباره شدم جدا ازش وقتی اما    

 ...میکرد تهدیدم و میزد

 پیش کاری دکتربردنم با و میخورم بخش آرام قرص که شدن متوجه خانوادم    

 و کردم عوض هم رو موبایلم من خواست ببرن،به شهر از منو گرفتن نمیبرن،تصمیم

 ...کنم شروع نو از چیو همه گرفتم تصمیم

 سرشو...میشه شروع داره بازم س*و**کاب این اینکه مثل اما:داد ادامه نگران    

 ...گذاشت میزرو
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 گیر نازی به هم اون!میکردم فک که حرفاس این از تر عوضی پس!اینطور که:من    

 ...نیست فراری راه بگم بهت گفته و آال زده زنگ!تو هم داده

 چیو همه تازه کنم،من تحمل نمیتونم!نه نه،دوباره...نه:گفت عصبی حالت با    

 ...برسه من به دستش کردم،نزار فراموش

 هم ما نترس،حاال:کنم آرومش کردم سعی و کردم بغلش...ماشین تو بردمش    

 ...بکنه غلطی هیچ هستیم،نمیزاریم

 ...نبودم مطمئن خودمم هرچند    

 *** 

 (ششم فصل)    

 :سپهر    

 براش دلم!نمیرفتم میترا دیدن به دیگه بود،اما شدهخوب سرماخوردگیم اینکه با    

 طرفش،اینکه میرم من همش غرورم،اینکه شکستن بودم،از خسته...ولی بود شدهتنگ

 از دختری باش،هیچ قوی...."میچرخید سرم تو آرمین حرف....نداره بهم حسیهیچ اون

 نمیخوره،خودتو عشق درد به باشه ضعیف که نمیاد،پسری خوشش ضعیف پسر یه

 .... "الزمه محلی کم اوقات نکن،بعضیکوچیک

 رفتار عادی و ببینمش که نیستم آدمی نکردم،من که کنم چکار باید نمیدونستم    

 حال درحین منطقی پسر یه اون...نبودم نیستم،هیچوقت نآرمی مثل کنم،من

 عوض بود وقتش شاید...میداد تشکیل احساسموجودمو من،بیشتر ولی احساساتی

 ...شم مرد بود شم،وقتش

 ...کنم برخورد عادی میتونستم ولی کنم محلی کم بهش نمیتونم میدونم    
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    *** 

 :میترا    

 که ببینم کسیو کشیدن عذاب بخوام که میکرد،سخته اذیتم شراره های گریه    

 ازش کمی...شد اضافه هم بود،شراره کم مینا...بوده من شادی و خنده موجب همیشه

 من از میداده تشکیل زندگیشو نصف که رومهمی این به موضوع بودم،چرا دلخور

 ...کرده مخفی

 بهم اگه!کردی؟ مخفی من از رو مهمی این به موضوع چرا:گفتم آروم و کنارش رفتم    

 ...میشدی سبک حداقل میگفتی

 !کنم خودم..غمای گیر...درگ...هم رو تو...تم...خواس..نمی:گفت هق هق با    

 ...میخوره ها موقع همین درد به دوست:من    

 ...دخترخوب کن پاک اشکاتو بلندشو حاال خب:کردم پاک اشکاشو    

 ...بترسی نمیخواد اینجاس شیرزن یه تا:دادم نشونش بازومو    

 نمخواستم گرفتم تصمیمو...بخندونمش تونستم باالخره...خندید گریه وسط    

 ...زدم زنگ مینا به...بزارم تنهاش

 !هان؟:مینا    

 !ادب بی کو سالمت:من    

 !کردی؟ جمع چمدونتو...ریخته سرم رو صدتاکار!ندارم حوصله بابا کن ول:مینا    

 ...بیام نمیتونم من...بزنم حرف باهات همین راجب میخواستم:من    

 !نمیای میکنی غلط تو!چی؟:دادم فاصلهگوشم از موبایلو که زد جیغی    
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 دوستیمو منم بزارم،وقتشه تنهارو شراره نمیخوام:گفتم تر بیام،آروم نمیتونم:من    

 ...بدم نشون بهش

 ...بهتره نمونه داری،تنها آهان،حق:گفت شد موضوع متوجه که مینا    

 ...بگذره برم،خوش دیگه من:من    

    *** 

 :نازنین    

 ...جووونم بابا!برم بده اجازه!کیش میریم داریم اردو دانشگاه دوستای با!جونم بابا    

 ...کردما اعتماد بهت...برو رو باشه،ایندفعه!پوف:گفت ای حوصله بی صدای با    

 ...جونم بابا چشم:من    

 !داد اجازه!بروبکس:گفتم ها بچه به رو و کردم بازدرو جیغ با و کردم قطع    

 !این از اینم!ایول:هم با همشون    

 ...نمونیم جا که بریم اومدن پسرا:زد داد آالد    

 !لمبوندن حال در االن از و بود میالد ماشین سوار عرفان    

 !اینور بیا بدو!مینا:زد داد    

 !باشه داشته پایه یه باید هرماشین!نچ:گفت شیطون مینا    

 میرفت درصد صد که هم شیوا...بود اونجا هم شروین که آرمین ماشین طرف رفت    

 چون هم پیشه عاشق سپهر...میالد ماشین طرف رفتیم هم آال و من! عشقش پیش

 !نمیاد،نیومد میترا
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 :آال    

 دوباره عرفان این!کشید؟ نفس میشد مگه ولی شدم سوار شد،منم سوار نازی اول    

 نفس نمیتونستم که بود خوابونده جوری جلورو صندلی!بود کرده گل بازیش گاو

 ...بکشم

 !راحتی؟:عرفان    

 !کنی،آره درست صندلیتو اگه:من    

 ...نگفت چیزی و زد گازپفکشو بیخیال عرفان    

 ...کرد نگاش تعجب با عرفان که کرد درست و عرفان صندلی میالد    

 !بریز کرم بعد برسیم شو،بزار بیخیال عرفان:میالد    

 !میکنم فک حرفت به:گفت عادیه براش بود معلوم که عرفان    

 ...!زیرخنده زدم و اومد یادم چیزی یهو ولی چرا نمیدونم    

 ...زد محوی لبخند عرفان اما میکردن نگام تعجب با همشون    

 ...شنیدم آهنگ صدای که کردم نگاه بیرون به و شدم نبیخیالشو    

 !کردن شروع نشدههیچی هنوز بابا ای...بود اینا آرمین ماشین از صدا    

 ...دیگه بیفت راه:گفت میالد به رو...بود کرده زیاد ته تا رو خارجی آهنگ شروین    

 پخش شادی ایرانی آهنگ و کرد روشن ضبطو هم عرفان که افتادیم راه باالخره    

 ...کرد
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 نمیرسی ما به:زد داد عرفان به رو شروین که میکردن حرکت هم کنار هامون ماشین    

 ...!عرفان داش

 !میکردیم پرواز تقریبا!گرفت گازشو اونم که زد میالد به چشمکی عرفان    

*** 

 که هم نازی!بودم اومده هیجان به منم موزیک بلند صدای و سرعت همه این از    

 پیش باید کنترل این:گرفت میالد از و ضبط کنترل و جلو انداخت خودشو! بهتره نگم

 !خودمه باشه،تخصص من

 جیغ الکی و میخوندیم بلند هم عرفان و نازی و من...کرد پخش شادی آهنگ    

 شیشه پشت از که جوری!کرد آویزون پنجره از خودشو عرفان یهو! میزدیم

 نگاه زد،متوجه داد رو چیزی چون بودن سرمون پشت اینا آرمین کنم فک!میدیدمش

 ...نشست سرجاش و زد شد،چشمکی که من من

 رد آهنگارو همینجور! ندارم دپ آهنگای ببینم،حوصله بده و کنترل نازی:من    

 ..تهی از" میرقصی من با" آهنگ به رسیدم که میکردم

 !بود بعید من از که زدم جیغی    

 االن باشه جلو به حواست میالد:زد داد نازی که بودن زده زل بهم تعجب با همشون    

 ...میکنیم تصادف

 ...آورد هیجان به رو همه ماشین سرعت با آهنگ کردم،ریتم بلند ته تا آهنگو    

 ...!داد ادامش میالد هم ور اون زد،از سوت بلبلی به کرد شروع عرفان    

 :نازنین    
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 ...میخوندیم بازی مسخره و زدن دست با هماهنگ آال و من...هورا!دست!جیغ    

 ...میرقصی وقتی میرقصی من با    

 ...نشستی دلم به میاد خوشم ازت من    

 ...میرقصی جوری یه میرقصی من با    

 ...نشستی دلم به میاد خوشم ازت من    

 !درآوردن رو تهی ادای کرد شروع که کردم اشاره عرفان به    

 ...العادست فوق سخته باورش    

 ...دست با رو ما میدن نشون لحظه هر دارن    

 ...تکمیلیم چقد ما سخته باورش    

 ...تقدیریم یک تو وقته خیلی    

    ..... 

 چه اونجا بابا ایاو...اینا مینا ماشین به افتاد نگام که پایین دادن رو شیشه    

 !؟...خبره

 ...بدتر هم آرمین و شروین!بدن قر بود مونده کم فقط مینا و شیوا    

 !میکنم چه ببین حاال:زد داد دید و من که مینا    

 خوندن به کردن شروع همشون..انریکه آهنگ به کرد تغییر خارجیشون آهنگ    

 ...بودن ای حرفه هم همشون المصبا!آهنگ
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 از بودم پوکیده...درآوردن ادا کردن شروع و مینا کنار داد جا خودشو زورکی هم شیوا    

 ...خنده

    Push push back up on me 

    Make me believe you want it 

    Push push back up on me 

    girl,i can't go home lonley 

    Push push back up on me 

    Go ahead lay it on it 

    Don't stop until the morning 

    Just keep pushing back on it 

 ...!میخوندن و میکردن اشاره من به    

 ...فرودگاه رسیدیم گذشت خوش خیلی که بازی مسخره کلی از بعد باالخره    

 کنم صداشون اومدم بود ما به پشتشون...مینا و شیوا پیش رفتیم خنده با آال و من    

 push...push گفتن بلند و برگشتن یهو که

 ..کردیم نگاشون ایا سکته عینه آال و من    

 ...شدیم ترک زهر نخندین...کوفت...مرررض:آال    

 خوش بهت میالد ماشین تو خوب:گفت من به رو شیطنت با و خیال بی مینا    

 ...کلک ای...گذشتا
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 عرفان صندلی آویزون نبودیا،چرا اینجوری ما با جون آال:گفت آال رو هم شیوا    

 ؟!!بودی

 ...!زدیم هم ی سرکله وتو دادیم فحششون کلی    

 هممون باد و میفته راه هواپیما دیرتر ساعت یه شدیم متوجه بازی مسخره کلی بعد    

 !شد خالی

 زوج زوج شروین،هممون پیشنهاد به...داد خبر و میترا به زد زنگ هم مینا    

 !شیوا...البته و!خودشه نفع به بود معلوم که..شدیم

 ..شروین و میالد،شیوا و عرفان،آرمین و میالد،آال و من شدیم    

 (¬‿¬!)فعال میکنم تاکید...شدیم کلکل و دعوا بیخیال فعال شروین خاطر به    

 پنج کردم،فقط نگاه موبایلم به...شدیم زوج زوج ترتیب این به ناخودآگاه هم ما    

 میخ جفتمه که میالد دیدم که کردم نگاهی پرواز،اطرافو تا بود مونده دقیقه

 نشده خارج تلگرام از اوه اوه...بود زده زل چیزی به اخم با!فوضولیه عجب!موبایلمه

 ....و پرهام،مهیار،علی یکی!کیا از اونم!داشتم پیام کلی و بودم

 سریع!بودن کرده دلتنگی نفسم،ابراز و گلم و عزیزم الفاظ با هم همشون خالصه    

 !ترسیدم میالد از ذره یه فقط...ذره یه نمیدونم..نگفتم هیچی و کردم خاموش موبایلمو

 :مینا    

 همش البته!دوست تا دو بودیم،مثل بهتر هم با ها بچه بقیه به نسبت آرمین و من    

 کنار باش جوره هیچ نمیومد کوتاه اون اگه چون!بود آرمین رفتار خاطر به

 برام دلیلش و میشناختم خیلی از بیشتر...میشناخت انگار منو اونم...خخخ!نمیومدم

 !بود مبهم
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 گم میترسید میکنم وورجه ورجه بس از خودش قول به! بود گرفته دستمو آرمین    

 ...!شم

 شل با شد همزمان این و!شد خشک کسی روی نگام که انداختم بقیه به نگاهی    

 باورم...! کرد نگاهم چون شد متوجه اونم که آرمین، دست تو دستم شدن

 !...مدت؟ اینهمه بعد!خودشه؟ یعنی..ی!نمیشه

 حضورم از من از زودتر شاید حتی!میزد لبخند بهم و بود من متوجه کامال اونم    

 حضورش به خوبی حس...ناراحت،اما یا باشم خوشحال باید نمیدونم!بود مطلع

 ...دیدمش که باری آخرین مثل...ندارم

 !امیر؟:کردم باشم،زمزمه آرمین متوجه اینکه بدون و ناخودآگاه    

 دنبال رو نگاهم مسیر اخم با بعد و تعجب با اول اسمش شنیدن با آرمین    

 تر نزدیک و نزدیک و خودش امیر...کردم حس دستم به دستشو فشار...کرد

 من که ای حرفه دوربین...دوربین...موند ثابت بود دستش که چیزی روی چشمم...کرد

 چیز همه موقع اون اما...داره عالقه عکاسی به چقدر میدونستم!بودم خریده براش

 خودش!...بودم موقع اون که اونیم من هست،نه االن که بود کسی اون میکرد،نه فرق

 ...بود،وگرنه باعثش

 ...شدم نزدیک آرمین به کمی ناخودآگاه صداش با    

 !خودتی؟!مینا؟:گفت آرمین به توجه همیشگیش،بدون لبخند با امیر    

 ...شد وارد تنم به لرزی که انداخت پام سرتا به نگاهی    

 !شدی تر شدی،خوشگلبزرگ:داد ادامه    
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 ریزه هنوزم ولی:گفت میاد بدم میدونست خودش هم زمان همون که لبخندی با    

 !ای بغلی و میزه

 !باشین؟ کی شما:گفت آشنایی خشم با و کرد مصلحتی ی سرفه آرمین    

 !نمیکنی؟ مینا،معرفیم:گفت من آرمین،خیره به کردن نگاه بدون امیر    

 دوست!(کنم معرفیش چی نمیدونستم...)امیر...ایشون:کردم امیر به ای اشاره    

 ...من دانشگاهی هم آرمین هم ایشون:کردم اشاره آرمین من،به قدیمی

 هم فقط مطمئنی:گفت و کرد بود آرمین دست تو که دستم به نگاهی امیر    

 (بودن هم ی خیره و نمیکرد نگاه من به دیگه حاال!)دانشگاهی؟

 !داره؟ ربطی شما باشه،به بیشتری چیز اگه:آرمین    

 ...نداشت حرکت قصد لعنتی ساعت این بریم،اما زودتر چه هر میخواست دلم    

 ...بستم چشمامو حرفش با...میگفت نباید که گفت چیزی و باز دهنشو امیر    

 !بغلم؟ میپریدی ذوق از میدیدی منو زمانی یه یادته!هه:امیر    

 !من برای حداقل!داشت فرق زمان اون میدونست خوب خودش!لعنتی    

 آرمین ی شده مشت دستای تو دستمو که کردم باز چشمامو درد احساس با    

 ...دیدم

 ...میشدیم هواپیما سوار باید و شد من نفع به ایندفعه خوشبختانه    

 ...بود شده برجسته دستش رگای...خودش دنبال کشید منو آرمین حرفی بدون    

 که بود رازی بدم،تنها توضیح بهشون باید میکردم،میدونستم حس هارو بچه نگاه    

 ...بودم کرده سکوت همین میترسیدم،برای آرمین از...نداشتن خبر ازش
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 چه!قدیمی؟ دوست:گفت کنه مخفیش داشت سعی که خشمی با نشستیم وقتی    

 تو از:گفت جاش نداد،به ادامه حرفشو...میپریدی ذوق از پسره،هم هم که دوستی

 !نداشتم انتظار یکی

 میکنی فکر که اونجور هیچی آرمین:بدم توضیح براش میخواستم چرا نمیدونم    

 ...نکن قضاوت میکنم خواهش نیست،ازت

 ...بگم میخوام چی نمیکنی فکرشم حتی:دادم ادامه که بگه چیزی خواست    

 تو که چیزایی طاقت..بگو االن:گفت کالفه آرمین که گذشته سکوت تو چنددقیقه    

 !ندارم رو میگذره ذهنم

 ...من برسه چه!کرد کپ آخرش ی جمله از خودشم    

 که نگفت چیزی...نگو چیزی نشده تموم حرفم تا میگم،ولی چیو میگم،همه:من    

 با آشنایی از بودم،قبل راهنمایی اول من که زمانی به برمیگرده موضوع:دادم ادامه

 دختر!شد باشم،اما همسایه دختر با آمد و رفت اهل که نبودم دختری من..دخترا

 ...بود تر بزرگ من از که بود،دختری المیرا اسمش همسایمون

 !داره؟ پسره اون به ربطی چه این:آرمین    

 ...میفهمی...کن صب که گفتم:من    

 که بود ای پسرونه روحیه هم دالیلش از نداشت،یکی زیادی دوست المیرا:من    

 دوست که چیزایی خاطر به میکنن مسخرش که کرد دل و درد من با اونم...داشت

 میگفتن که نمیدادم اهمیت بقیه باشم،به دوستش گرفتم تصمیم روز اون از...داره

 ...باشم نزدیکش نباید و خطرناکه
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 اون داشتم،حتی دوسش خیلی و بودیم صمیمی هم با خیلی سال یک از بعد    

 ذوق با میدیدمش که بودم وابستش و داشتم دوسش داد،انقد یاد بهم و بسکتبال

 ...بود بزرگترم خواهر بغلش،مثل میپریدم

 برام روزی یه تا!میومد بدم میکرد بغلم وقتی!شده عوض میکردم حس مدت یه    

 اما پسره روحش که شه،بیماری عمل باید و بیماره گفته دکتر اینکه از...زد حرف

 رفتارش متوجه روز اون از...بودن کرده قبول هم خانوادش!دختر اشتباه به جسمش

 کنم،اما برخورد باهاش دوست مثل و بیام کنار باهاش کردم کرد،سعی عمل اون...شدم

 روزی...که روزی تا نمیاوردم خودم روی به ولی میومد بدم نگاهاش نخواست،از خودش

 ...کردم قطع باهاش رابطمو و بریدم ازش دیگه!داد دوستی پیشنهاد بهم که

 یک رو کسی سخته خیلی!میدیدم دختر اونو هنوز من اما!داره دوستم میگفت!هه    

 !شه میزنی،عوض بهش حرفاتو ترین خصوصی و میدونی خواهرت سال

 همون بازم.دیدمش بازم موضوع این از بعد...موضوعه قبل مال زد که هم حرفی اون    

 !دیدی که کسی همین...امیر...جز نیست کسی اون!ها نگاه

 ...نبود عصبی دیگه...میکرد نگاه بهم تعجب با    

 همیشه میبینی که چیزی نکن،اون قضاوت زود گفتم بهت:گفتمتلخی لبخند با    

 ...نیست واقعیت

 شادیدختره بودم،شاید شده سبک باالخره...گوشم تو گذاشتم هندزفریمو    

 ...داره رازهایی یه کس هر بودم،ولی

 ...برد خوابم باالخره    

*** 
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 :میترا    

 تا شراره بودم داده ماشینو سوییچ...زدم بیرون کالس از و کردم جمع وسایلمو    

 بودیم،خوشحال گذرونده خوش بود،کلی بهتر حالش شراره روز چند این...بیاره ماشینو

 کردم،چرا نگاه دانشگاه خالی ی محوطه به...کنم خوب دوستمو حال تونستم که بودم

 !حال و عشق کیش رفته ها بچه با معلومه!هه!...نمیاد؟ دیگه سپهر

 "نمیاد ما با سپهر"زد چراغ ذهنم تو مینا حرف    

 من به اصال بیخیال اوووف!...اومده؟ سرش بالیی نکنه!نیستش؟ چرا پس    

 !درگیرم خودم با هنوزم هرچند...چه

 ...دادم تشخیص رو شراره لرزون صدای که بیرون زدم دانشگاه از    

 ....دوباره کردی،نمیزارم مختل متنفرم،زندگیمو ازت!برو گمشو:شراره    

 ...کردم تند قدمامو...شدن مزاحمش کنم فک!دیدم رو پسری که شدم نزدیک    

 !داشتم دوست من!لعنتی:پسر    

 ...ایستادم شراره حرف با    

 !کن ولم...کنم تحمل نمیتونم دروغو همه این!بسهـــــه!احسان بسه:شراره    

 که گرفت سرش به دستشو یهو...میلرزید هیستریک و میزد فریاد داشت شراره    

 ...گرفتمش و دویدم منم

 تحمل نمیتونم میکنم،دیگه بره،خواهش بگو بهش:گفت بیحال بغلم تو شراره    

 ...کنم
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 مگه!برو گمشو:زدم فریاد عوضیه احسان همون بودم فهمیده که پسره به رو    

 ...نمیدادی عذابش اینهمه داشتی دوسش اگه!بده؟ حالش نمیبینی

 ...رفت عقب قدم قدم!برمیگردم میرم،ولی:گفت آروم احسان    

 زهتا!ببرن زبونمو شور مرده...گرفتم سمتش آبو بطری و ماشین تو گذاشتم رو شراره    

 دوست میگه ور این از...رفت و کرد خورد اعصابشو اومد پسره این خوبه حالش گفتم

 ؟!ماذا فاذا بگم داشتم دوست خیلی!داده گیر نازی به اونور دارم،از

 خونه،نمیخوام نبر منو:شنیدم رو شراره خشدار صدای که میزدم غر داشتم لب زیر    

 ...ببینن منو اینجوری بابام مامان

 ...میکنم خواهش:کرد نگام ملتمس    

 پسرا چرا بود،واقعا پر ذهنم ولی...افتادم راه خودم خونه سمت به حرفی بدون    

 !نیست پیداش اینور از بود دنبالم اونور از!سپهر همین مثال!اینجورین؟

 !خودشیفته!زدی بود،توهم تو دنبال گفته کی!سپهر بدبخت:گفت ذهنم تو صدایی    

 !چه من به اصال...دادم حق مغزم صدای به بار یناول واسه    

 نفسهاش دادم،از بهش که خواست سردرد قرص ازم شراره شدیم که خونه وارد    

 که شم بلند خواستم...میخورد قرصخیلی روزا بودم،این نگرانش...خوابه فهمیدم

 !هستی که ممنون:گفت بسته چشمای با و گرفت دستمو شراره

 ...بیرون زدم اتاق از و زدم کوچیکی لبخند    
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 شرارهزندگی ازو احسان دم جوری یه دادم،باید تکیه اپن به و برداشتم و پرتقال آب    

 نیاز کمک به میکردم،اما فکری باید...نبود طبیعی اصال شراره حالتای...میکردم قیچی

 !چجوری؟ و کی اما...داشتم

 یعنی...موند ثابت اسمی رو نگاهم که...کردم مخاطبینم لیست به نگاهی    

 و شدم چی همه بیخیال...میکردم هرکاری باید شراره خاطر به!کنه؟ کمکم میتونست

 ...گرفتم تماس

 دارم،میتونی نیاز کمکت به...سالم:دادم پیام...برنمیداشت میزدم زنگ هرچی اما    

 !کنی؟ کمکم

 ...زدم رو (send)سند تردید و شک با    

    *** 

 ...بود خودش...لرزید موبایلم که بود گذشته ساعتیک    

 !"کمکی؟ چه!سالم،کمک؟"    

 ...کنیم صحبت رو در رو بیا،باید آدرس این به:داد پیام    

 !شراره خاطر به فقط    

*** 

 شدم،مجبور شدم،وارد مطمئن بودنش خواب از کردم،وقتی باز و اتاق در آروم آروم    

 بود نزدیک که برم اومدم و برداشتم ماشینو سوییچ...!برم راه پام نوک رو بودم

 یه خوشبختانه که کردم نگاه بهش شده جمع صورت کرد،با ایجاد ریزی بیفته،صدای

 ...بیرون زدم خونه از بود بدبختی هر بود،با نخورده هم تکون
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    *** 

 قابل!اومد خوشم...بودم راضی باهاش مالقات شدم،از خونه وارد خوراکی کلی با    

 !نمیگفت دروغ حسم...بود اعتماد

 ...ست شراره کار حتما...بود کرده پر رو خونه تمام خوبی بوی    

 ..شراره...شراره:زدم داد    

 ...بیرون اومد آشپزخونه از کرده پف چشمای با که دیدمش    

 !سرت؟ رو گذاشتی صداتو چته!هوم؟:گفت میمالید چشماشو که حالی در    

 بچه مثل و بود خورده گره هم تو موهاش...کردم نگاه وضعش و سر به تعجب با اول    

 !خنده زیر زدم بلند صدای با حالتش از...بسته یکی و بود باز چشمش یه ها

 گرد کردش پف چشمای و میکنه نگام ایا سکته مثل دیدم شد تموم خندم وقتی    

 شده خنده خوش اینقد چرا نمیدونم خودمم!گرفت خندم دوباره ناخودآگاه...شده

 ...بودم

 ...دادم هولش که داد فشار پهلومو محکم انگشتش با و نزدیکم اومد شراره    

 !؟وحشی!مریضی مگه!اه:کردم ریزی اخم درد از...بود گرفته دردم    

 نه:انداخت باال شونه بیخیال و گرفت عادی حالت گردش چشمای یهو    

 ؟!نه یا خودتی ببینم میخواستم!باو

 ؟!نه یا بودم خودم ؟حاال!خوابی هنوز یا شدی زده جن: من    

 !تو؟ خوشحالی انقد چرا...خودتی پس!کردی اخم لحظه یه:شراره    
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 ناراحتی برای دلیلی:گفتم درمیاوردم پالستیک از رو خوراکیا که همونجور    

 !خوبیه روز نیست،امروز

 واسه خوراکی اینهمه:گفت تعجب با خوراکیا خیره و حرفم به توجه بدون شراره    

 ؟!؟عروسیته!چیه

 !بنداز نگاه خودت به هم آینه تو!( خودمون شو گم)رو گم:من    

 تکون سری تاسف ی نشانه به منم!اتاق تو پرید و زد کشید،جیغ موهاش به دستی    

 !آمازونی روانی!دادم

    *** 

 کیش:لوکیشن    

 :شیوا    

 بازی مسخره و زدیم حرف چقد!گذشت خوش شروین با هواپیما تو قدر چه!هی    

 خوابیدن ولی...بودن خواب بیشتریا... میشدم عاشقش بیشتر دقیقه هر!درآوردیم

 هندزفری مشغوله ذهنش یا ناراحته خیلی وقتی میدونستم...بود عجیب برام مینا

 ذهنیش درگیری و ناراحتیش از میخواست انگار جورایی بخوابه،یه تا گوشش تو میزاره

 مینا سمت به سرش هم آرمین...درمیاوردم رو قضیه این توی و ته باید...کنه فرار

 ...!میکرد نگاش داشت یا بود خواب بود،نمیدونم

 کنار آال با خرکیشو شوخیای هم عرفان بودن،البته شده بهتر نسبتا هم عرفان و آال    

 عین خصوصیاتشون از خیلی!میزدن حرف هم با اخم با هم نازی و میالد! بود گذاشته

 !کنن،جالبه تحمل همو نمیتونن اما همه
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 و شروین هم پسرا...باشن اتاق یه تو هم نازی و اتاق،آال یه تو مینا و من بود قرار    

 ...اتاق یه تو هم عرفان و میالد و هم با آرمین

 عرفان با که زد غر میالد چقد که بماند...بود دونفره هم اتاق هر تخت خوشبختانه    

 نترس:میگفت و میکرد کلفت صداشو هم عرفان...و نمیخوابم اتاق یه تو

 !نمیخورمت!عزیزم

 بهم فقط!بود چش نمیدونم...کشید دستمو شروین که اتاق بریم میخواستیم دیگه    

 ...میکرد نگاه

 !شده؟ چیزی:من    

 ...میچرخید صورتم کل تو نگاهش!نگفت چیزی بازم    

 ...دارم دوست بدون فقط!هیچی:گفت مرتعشی صدای با و کشید پووفی    

 ...عزیزم دارم دوست منم:من    

 !چطوره؟ خاله عزیز!خبر؟ چه!خب؟:گفت شیطون مینا...اتاق رفتم مبهوت و گیج    

 ...چ خاله میگی،عزیزچی:من    

 اتاق در کشید گوشخراشی جیغ که دنبالش دویدم بالشت با!میگه چی فهمیدم تازه    

 !کسی به خورد و کرد باز و

 ...بیرون ریختن پریده رنگ با و ها لباس همون با ها بچه همه دیدم    

 !میخوره وول اونم..بودگرفته رو مینا آرمین    

 !اه کن ول:زد جیغ مینا    

 ...پایین بود آورده سرشو هم آرمین...میکرد نگاه بهش بود کرده بلند سرشو مینا    
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 !نکنی نگران منو بگیری یاد تا!نچ:انداخت باال ابرویی آرمین    

 خودشو آرمین دست زیر از چجوری،ولی نمیدونم یهو و کرد نگاش حرص با مینا    

 !رفت در پاش زیر از و کرد آزاد

 ...میکردن نگاه مینا بهباز دهن با ها بچه همه    

 ....میکرد نگاه مینا خالی جای به باز دهن با هنوز آرمین    

 !کشته منو حرکتش    

 !الیک:زد داد عرفان یهو    

 !مدا فدا:مینا    

 نمیدونم ولی...اتاقاشون تو رفتن... خندیدن و دراومدن شک از هم ها بچه باالخره    

 ...نیست خوشحال زیاد شروین میکردم حس چرا

 ...برد خوابم بالشت رو گذاشتمسرمو بودم،تا خسته    

    *** 

 :میترا    

 ...برگشته سپهر!اونجارو:شراره    

 ...سمتمون میومد محوی لبخند با سپهر    

 ...گن بچه...نکن ضایعش رو ایندفعه من جان:گفت سریعو من به کرد رو شراره    

 ...موند نصفه حرفش سپهر رسیدن با    

 ..خانوم شراره سالم:سپهر    
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 !خبر؟ چه شما از سالم:من به کرد رو    

 دادم دست بهش لبخند با همیشه برخالف...میکرد نگام ترس با جوری یه شراره    

 !شماست دست نداریم،خبرا خبر که سالم،ما:گفتمو

 خواستم کمک شراره موضوع سر باهاش که روز اون از...میگم چی فهمید خودش    

 اخالقشم! ننداخت زمین غرورمو نبود،ضمنا آویزون آرین اون مثل...اومد خوشم ازش

 ...نبود اطرافم همش موقع اون بود،مثل عادی باهام

 ..میفرمایید درست شما!خانوم بله:سپهر    

 اعتماد بهش میتونستم...کردم بدرقش لبخند با منم...رفت و کرد پرسی احوال    

 !کنم

 گفتم جدی منم...حرفا اینو شدی عاشق که میرفت مخم رو شراره رفتنش از بعد    

 لبخند یه...میکنم رفتار باهاش آدم مثل دارم کنه،من بیرون سرش از خیاالرو این که

 !زدم مرموز

 ...نشد پاپیچم دیگه هم شراره    

*** 

 :آال    

 بود قرار هم امشب..میگشتیم و میرفتیم نیفتاد،فقط خاصی اتفاق روز چند این    

 ...کردیم تخلیه انرژی و خوردیم خوراکی کلی...شیم جمع جایی

 ...کردیم روشن شد،آتیش تاریک کم کم هوا    

 ..میرفت سر حوصلم کم نمیگفتن،کم چیزی و بودن ساکت همه    
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 ؟!آوردی نازی،گیتارتو:گفتم نازی به رو    

 !آوردی؟ گیتارتو میالد:گفت من با همزمان که اومد هم عرفان صدای    

 تو آبیش چشمای.زدیم زده زل هم به ناخودآگاه...بودیم نشسته کنارهم عرفان و من    

 ..میزد برق آتیش کنار و بود شده تر تیره تاریکی

 گیتار هم نازی!جالب چه:گفتم میالد به رو نکنه بد فکر اینکه برای و اومدم خودم به    

 !میزنه

 یا میرسی من پای به بیار،ببینم گیتارتو:گفت و کرد نازی به نگاهی مغرورانه میالد    

 ؟!نه

 !میالد(آقا)آق گرفتی باال دست خودتو:زد پوزخندی نازی    

 !شدم هول!منه خیره هنوز دیدم که کردم عرفان به بیارن،نگاهی گیتار که رفتن اونا    

 ...داد نجات عرفان نگاه از منو موبایلی صدای    

 ...بود شیوا موبایل    

 ...مامانمه:شیوا    

 ...مامان سالم:شیوا    

 :......مامانش    

 !کردی شده،نگرانم چی بگو آروم....کن صب کن صب:گفت هل شیوا    

 ...شدیم بلند جامون از شیوا داد با که...انداختیم بهم نگاهی مینا و من    

 !داره؟ ربطی چه اون کردین،به قبول بابا و تو مامان!چی؟:شیوا    
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 :.......مامانش    

 ...میگه چی مامانش بزنم حدس میداد،میتونستم تکون سرشو کالفه شیوا    

 ...میکرد نگاه بود کالفه که شیوا به نگران هم شروین    

 !برگردم؟ اون خاطر به که نداری انتظار:گفت شده گرد چشمای با شیوا    

 ...نشست و کرد قطع ناراحتی با که شنید چی نمیدونم    

 ...بودن ایستاده دست به گیتار هم میالد و نازی    

 !شدم خسته دیگه:گفت و پایین انداخت سرشو شیوا    

 و برگردوند خودش سمت به رو شیوا خبره،صورت چه نمیدونست هنوز که شروین    

 !(نداره اثری ما نبود و بود!ندارنا حیا اینا میگم هی...)نشنیدم که کرد زمزمه چیزی

*** 

 :شیوا    

 مامان به میده اجازه خودش به چطور...اومد چشمام از اشک قطره چند ناخودآگاه    

 رد هنوز!برگرد میگه من به پسرش خاطر به هم مامان!بره؟ میذاشتین نباید بگه بابا

 !نرفته صورتم از سیلیش

 انگشت اشک،با های قطره دیدن با و برگردوند خودش سمت به صورتمو شروین    

 دیدن نکن،طاقت گریه دیگه بسه!هیس:گفت ناراحتی با و کرد پاک اشکامو شصت

 گریه میکنم خواهش:داد ادامه ملتمس(دید اشکمو بعدی قطره وقتی...)ندارم اشکاتو

 !نکن
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 اصرار که بود خوب...میکرد نوازش موهامو اونم..بستم چشمامو و دادم تکیه بهش    

 آروم عطرش با و کنم تکیه بهش که بود کسی بود خوب...بدم توضیح االن نمیکرد

 ...بشم

 صورتم به هم آبی و خوردم آب کمی.داد بهم آبی بطری شروین شدم که آروم    

 !پرید رنگش که برگردونم مینا سمت به سرمو...زدم

 !شد ثابت گونم رو نگاهش اونم که کردم نگاه شروین به    

 باقی سامان سیلی از که خفیفی بادکردگی متوجه تازه که گذاشتم گونم رودستمو    

 که شدم متوجه تازه!شد پاک گریمم شستم آب با صورتمو!نه!...شدم بود مونده

 فشار و آورد که گونم سمت به دستشو!شد تر سرخ و سرخ صورتش شروین

 ....میکرد درد کمی کردم،هنوز جمع صورتمو کمی که دادکوچیکی

 رو بقیه نگران نگاه...کرد دورم اونجا از کمی و کرد بلندم حرفی هیچ بدون شروین    

 ...میکردم حس

 ...بودم ایستاده منتظر منم...کشید گردنش به دستی کالفه و کرد ول دستمو    

 رو گذاشت دستشو..رفتم عقب چندقدم نداشتم انتظارشو که نزدیکم،منم اومد یهو    

 این! بود شده بینی پیش غیرقابل! میترسیدم کم کم...کرد نوازشش و گونم

 ...نبود همیشگی شروین،شروین

 کرده؟ اینکارو کی:کرد زمزمه تأکید با و آروم    

 !هان؟:زد داد که نگفتم چیزی    

 افتادم..چیزه:...گفتم من من با ترسیدم بود ناگهانی حرکتش چون    

 !(بودم ترسیده حالتاش از اما بگم راستشو میخواستم!)زمین
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 !نمیگی راستشو که میخونم چشمات از!میگی دروغداری:گفت آروم    

 !گوشم تو زد سامان!سامان:گفتم کالمش تاثیر تحت    

 ؟دستاشو!کرده بلند روت دست جرأتی چه به!خریه؟ کدوم سامان:زد داد یهو    

 !میشکنم

 داداشم نگفتم زدنم،چرا حرف نوع با سرم تو رس خاک!گفتم چی شدم متوجه تازه    

 !نمیشناسش که اون!حرف؟ شد هم سامان!زده؟

 رفتم آروم...بود خلوت آوردیم میکرد،شانس فریاد و داد شده سرخ صورت با هنوزم    

 ..میکردم آرومش باید...گرفتم دستاشو و طرفش

 ...سامان!نیست مهمی چیز...باش آروم:من    

 صب!نیست؟ مهمی ؟چیز!گفتی چی تو:زد فریاد باز که داداشمه سامان بگم اومدم    

 ...و میزنی ـینه*سـ به سنگشو که کیه ببینم،سامان کن

 !داداشمه:زدم جیغ که میداد ادامه داشت هنوزم    

 ؟!؟داداشت!چی:گفت تعجب با    

 !تنم کردی و دوختی و بگم،بریدی زودتر سامان،نذاشتی داداشم،اسمش آره:من    

 ؟!کنه بلند دست تو رو اومد دلش چطور...اما:گفت آروم    

 ؟!یادته و داری دوسم گفتی که شبی...شب اون:گفتم ناراحت    

 ...بره یادم میشه مگه...یادمه که معلومه:گفت لبخند با    
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 شدم خونه وارد بودن،وقتی اونجا داداشم و خونه،مامان رسیدم وقتی شب اون:من    

 شب نه تا چون ؟فقط!جرمی چه به!زد سیلی بهم بده سالممو جواب حتی اینکه بدون

 !نیست هم پشیمون حتی...چیزی نه خوبه حالم بود مهم براش نه!بودم بیرون

 بره میذاشتی نباید گفته مامانم به هم االن:دادم ادامه که کرد بغلم شروین    

 !دنبالم میاد برگرد،وگرنه میگه!کیش

 ناراحت نمیخوام هستم من نکن،تا ناراحت این از بیشتر باش،خودتو آروم:شروین    

 ...ببینمت

 ازم چیزیو نکنی،ضمنا گریه دیگه بده قول بم:کرد نگاه چشمام تو و آورد باال سرمو    

 باشه؟...نکن پنهون

 !شد گرد چشمام بعدیش حرف با که دادم تکون سرمو    

 ..کنه بلند دست روت میزنم،نمیزارم حرف باهاش:شروین    

 نکن،اون اینکارو میکنم خواهش شروین!نه:گفتم نگران و سریع و گرفتم فاصله ازش    

 تو بعدشم...بیاد سرت بالیی میشه،نمیخوام دعواتون نمیشه،مطمئنا سرش حرف

 کنی؟ معرفی من کیه خودتو میخوای

 ...هم تو رفت اخماش و شد ساکت    

 نمیزاره دیگه پیشش بری اگه...ازت میکنم خواهش:کردم ملتمس لحنمو    

 ...عشقمون خاطر به..من خاطر به...ببینمت

 ...تو خاطر به فقط...باشه:گفت حرفم این با    
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 روت بفهمم دیگه باره یک فقط اگه اما:گفت که دادم بیرون نفسمو راحت خیال با    

 کسی نمیزارم ولی درست، برادرته!بشینم ساکت باش نداشته انتظار کرده بلند دست

 ...کنه اذیتت

*** 

 :مینا    

 دیدن با ها بچه...شدن جمع وارد خندون لب با شروین و شیوا انتظارم برخالف    

 آهنگ زدن به کردن شروع میالد و نازی باالخره...بردن بین از و سنگین جو لبخندشون

 "hotel colifornia" 

 با اینهمه مغرور میالد از...میزدن هماهنگ و قشنگ واقعا...بودن آهنگ غرق همه    

 دستشو هم شروین و بود شروین شونه رو سرش شیوا...بود بعید زدن گیتار احساس

 گیتار از بود مشخص هم میالد...میزدن لبخند هم به که هم آال و عرفان...بود گرفته

 ناخودآگاه!موندم تنها من فقط!هی...میکرد نگاش تحسین با اومده خوشش نازی زدن

 ...گرفت بغضم و شد تنگ خونمون برا دلم

 آرمین...برگردوندم سرمو و اومدم خودم به شونم روی دستی گرفتن قرار با    

 خودش به منو و شونم دور گذاشت دستشو که دادم جواب لبخند با بود،لبخندشو

 انکار نمیخوام...نگفتم چیزی نبود خوب زیاد حالم چون منم...کرد نزدیک

 ...بود بهم حواسش که شدم کنم،خوشحال

 گرفتش جو هم عرفان...زدن دست کردیم شروع هممون..شد تمام آهنگ باالخره    

 !میکرد اشاره گوشاش به و بود گرفته گوشاشو هم ،آال..میزد سوت

 ...گرفت بزنید،دلم شاد چیز یه بابا اوووف:من    
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 ...بخونیم هم با همه بزنید هم آهنگی میگه،یه راست آره:عرفان    

 و کرد نازی به نگاهی لبخند با میالد...کردم استقبال پیشنهادم این از هم ها بچه    

 !چطوری؟ bailamos آهنگ با:گفت

 ...آهنگو این بلدم خوب مینا لطف به:زد من به چشمکی نازی    

 ...بخونن میتونستن آهنگو هم بقیه خوشبختانه    

 باش میشد که بودم اسپانیاییش ریتم وآهنگ این عاشق...زدن به کردن شروع    

 ...رقصید سالسا

 ...خوندن کردن شروع هماهنگ همه    

    Bailamos, let the rhythm take you over 

    Bailamos 

    Te quiero amor mio, bailamos 

    Gonna live this night forever 

    Bailamos 

    Te quiero amor mio, te quiero 

    Tonight I'm yours 

    We can make it happen I'm so sure 

    Now I'm letting go 

    There is something I think you should know 
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    I won't be leaving your side 

    We're gonna dance through the night 

    I'm gonna reach for the stars 

 ...بود شده قشنگ هم با صداهامون    

 شدن بلند با...بود قشنگی خیلی شب،..خوردن میوه کردیم شروع هم آهنگ از بعد    

 که بود گرفته جوری دلم من اما...اتاقامون رفتیم و شدیم بلند باالخره هامون خمیازه

 !بود حرام چشمام به خواب

    *** 

 :میترا    

 پیدا احسان دست از خالصی برای حلی راههیچ که بود روز چند!بود داغون اعصابم    

 !منو بود کشته ریلکسیش با که سپهر...بودیم نکرده

 !چیه؟ خب،پیشنهادت:سپهر    

 !دیگه بنداز کار به مغزتو هم تو!چمیدونم:من    

 !نداری قبول خودتو غیرهیچکی حرف تو!زدم حرف اینهمه من:سپهر    

 و خورد پیچ پام شده چی نمیدونم که شم دور ازش که برداشتم قدم عصبانیت با    

 !زمین بچسبم آدامس مث بود نزدیک

 یا خوبه حالم پرسید ازم نگرانی با و کمکم اومد سپهر تصورم برخالف    

 ...ندارم احتیاجی کمکتم به برم راه میتونم خودم:گفتم و زدم پسدستشو...نه

 !افتادم جدی جدی دفعه این اما!خورد لیز پام بازم که برم راه خواستم دوباره    
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 ...مشخصه رفتن راه در مهارتتون کامال!بله بله:شد بلند خندش صدای    

 ؟!کردیفک چی پس!بله:گفتم خونسرد ولی گرفت حرصم    

 باز که بودم شده دور خیلی ازش...افتادم راه و شدم بلند جام از تالش با دفعه این    

 شنیده هم دور از خندش صدای!بره میندازم کفشو این!بابا ای!لغزید پام

 ...افتادم راه و کردم ریزی و کوچیک خنده خودمم...میشد

    *** 

 ...شدم متوقف صدایی با که شم ماشین سوار میخواستم    

 اونروز،خیلی شدم،برعکس مواجه احسان نحس قیافه با که برگردوندم سرمو    

 ...میکرد نگاهم مغرورانه

 !داری؟ چکار:من    

 !کجاست؟ شراره:احسان    

 !چه؟تو به:من    

 شراره و من کار تو!کوچولو خانم ببین:شد نزدیک بهم قدمی عصبانیت با احسان    

 !بدون خودتو میبینی،حد بدوگرنه..نکن دخالت

 ...زدم پوزخندی چشماش تو و تر نزدیک بردمسرمو    

 ...میترسیدم ازش جمله یه با کردهبود،فکر شدن گرد چشماش    

 !نچسب مرتیکه نچسبون شراره به خودتو هم قد من،این نه میکنی تو دخالتو:من    

 عصبانیت با و گرفت قرار بینمون کسی که کنه تموم قدمی با فاصلمونو میخواست    

 ...عوضی مرتیکه کن حفظ تو فاصله:غرید احسان به رو
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 اینجا اون...بودن چشم تو چشم احسان و سپهر و بودم سپهر پشت من!بود سپهر    

 !میکرد؟ چکار

 نامزدش با نمیتونه ؟آدم!وسط این میگی چیتو!میشه؟چی نکنم حفظ:احسان    

 !بزنه؟ حرف

 تو کوبوند سپهر که مشتی با شد همزمان که شد گرد چشمام دروغش این با    

 !صورتش

 نامزد چجوری من زن! بفهم دهنتو حرفه:زد فریاد و احسان ـینه*سـ تخت زد سپهر    

 ؟!میشه تو

 ؟!هاااااان!!!!اون؟؟؟؟؟ زن!!گفته چی فهمیدم تازه! شاخداری دروغ چه اوه    

 شده باز متر نیم دهنم کنم فک!نبودم اطراف متوجه که بودم کرده هنگ انقد    

 کشیده دنبالش کش مث ،فقطشد کشیده کسی توسط دستم وقتی حتی...بود

 ...شدم

 ...کرد نگام اخم با و شد متوجه سپهر که ایستادم    

 !نشنیدم درست کنم فک!االن؟ گفتی چی تو:من    

 !ببینم سپهرو روی اون که بود کافی حرفم همین    

 !حرفیه؟!زنمی گفتم:زد فریاد    

 !خب نه:گفتم آروم بود نیومده باال ویندوزم کامال چون    

 کردم سعی!گفتم چی فهمیدم گرفت،تازه چشماش تو رو عصبانیت جای تعجب    

 !شد گرد چشمام جاش نشد،به اما کنم اخم
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 !بای...ندارم حوصله برو!تو میگی چی:من    

 فرمون رو سرمو ایستادمو کناری...افتادم راه و شدم ماشین سوار سریع    

 ربطی چه اصن!که بود بدتر آخرم گفتم،حرف چرتی چه!سرم تو خاک...گذاشتم

 !داشت

 خواستگاری ازت انگار شدی هول جوری یه!خنگی خیلی:گفت ذهنم تو صدایی    

 !کرده

 !بشنوم چرندیاتو این نمیخوام! شو خفه:زدم داد صدا به رو ها دیوونه مث    

 قطع حرفمو...)نا هم قد گرفته،چه خندش بود معلوم زدم آخرمو حرف وقتی    

 ...گیجم بود فهمیده!(...میگم دارم چی!کردم

 زده زل بهم تعجب با نفر چند که کردم نگاه اطراف به عادی خیلی و کردم ای خنده    

 !االنم خنده به نه و اول فریاد و داد به نهدیوونس میگن حاال!بودن

    *** 

 :مینا    

 این تو ولی بود رفته سر بودیم،حوصلمون بیدار هنوز آال و من و بود صبح سه    

 ؟!میکردیم چکار باید ساعت

 !فهمیدم:گفت و بهم کوبید دستاشو و شد بلند آال یهو    

 وقتی ساعتی همچین میخواست دلم همیشه کن،من گوش خوب:گفت ذوق با    

 !کنم کاری یه نیست بیرون هیچکس

 !خب،چکار؟:گفتم خوشحال    
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 !موتورسواری:زد داد    

 ...شد خالی بادم حرفش این با    

 !چیه،بریم؟ خب،نظرت:گفت ساکتم دید وقتی    

 بیاریم؟ گیر کجا از موتور کردی فک!دیوونه:من    

 موتور رفتم و بیرون،پیچوندمش رفتم عرفان با که عصر:گفت و شد بلند طمأنینه با    

 !گرفتم قرض دوستام از یکی از!گرفتم

 !نمیکردی؟ رو و آره هم تو !شیطون ای:گفتم خنده با    

 کسی میزاریم کاله موتور سوار!بزن پسرونه تیپ...بریم بدو!چی؟ پس:آال    

 .نیست کسی هرچند! نشناستمون

 !رفیق ایول:من    

 ...شدیم خارج هتل از آروم آروم و زدیم مشکی تیپ هردومون    

 ...میترسم من!برگردیم بیا آال:گفتم و خلوت،ترسیدم خیابونای دیدن با    

 !کنم طی بیخیالی منم امروزو یه بزار!بابا ای:آال    

 ...شدم سوار سرش پشت منم و شد سوار باالخره    

 !برم سرعتی میخوام که باشه حواست:آال    

 !نشیم گم:من    

 !میشناسم دست کف مث اینجارو نترس،من:آال    

 ...میرفت سرعت با داد،خیلی گاز یهو    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

266 

 

 ...سرعتم عاشق برو،من تر تند:زدم جیغ    

 دو اونم! شدم بود دنبالمون که موتوری متوجه که بود زیاد وحشتناک سرعت    

 ...بودن هیکلی اونا داشت،البته سرنشین

 مارو همچنان اونا و نمیشد اما باشم شاد و بزنم کنار و منفی فکرای کردم سعی    

 ...میکردن تعقیب

 !دمغی؟ چرا!چته؟:گفت و شد متوجه آال    

 !میکنه تعقیبمون کسی کنم فک:من    

 ...میکن اشتباه بابا نه:آال    

 !کین؟ یعنی:گفت و کرد قطع حرفشو    

 !بودم گرخیده سرعت عاشق منه که کرد زیاد چنان سرعتو    

 ...میترسم من آال وای!نزدیکمونه خیلی:زدم فریاد    

 ...رسید بهمون موتور اون که کرد کم سرعتشو آال ولی چرا نفهمیدم    

 ...منفی و بد افکار از بود شده پر مغزم    

 بود کم سرعتش آال چون زمین،اما شدم پرت که کشیدم عقب به کسی کردم حس    

 ...ندیدم آسیبی

 خیلی اوه اوه! شد بلند آخم و کرد برخورد بهم سنگینی جسم که شم بلند خواستم    

 و بود گرفته سفت دستامو نمیشد،اون اما بزنم کنارش میخواستم..بود سنگین هم

 ...منه موقعیت تو هم آال شدم میشد،متوجه ترسم باعث
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 به...شد بلند آال آخ صدای...شد پخش هوا تو موهام که کشید سرم از کالهمو    

 و برداشتن کالهشونو هم اونا...بود شده برداشته کالهش اونم که کردم نگاش سرعت

 ...کردن نگامون نیشخند با

 !باشن بوده ام دلهره سبب دوتا این نمیشه باورم!نـــــــــــــه    

 :آال    

 کاری همچین که باشن احمق قدر این میتونن چجوری آدم تا دو آخه!نمیشه باورم    

 بازیا مسخره این آرین،از از تلخش تجربه خاطر به که مینا ؟مخصوصا!بکنن

 ...میترسید

 ؟!نمیکشین خجالت!احمقین خیلی:زدم فریاد و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه    

 ...ندارین شعورشو و درک ذره یه ولی دارین سن بابابزرگم قد

 ..نشده،شلوغ چیزی که حاال!بابا ای:عرفان    

 پسرید شما معلومه! نیستی پشیمونم زشتت کار از ؟حتی!نشده چیزی:من    

 و اضطراب بفهمید که نیستید دختر شما...نمیره انتظار ازتون اینم از بیشتر!دیگه

 یه متلک خاطر به که نیستید دختر شما!چی یعنی شدن تعقیب از دلهره و ترس

 نه میفهمید نه میکشیمو ما که دردایی وقت هیچ شما!کنن نگاه بد چشم به ما نفر،به

 ...میکنید درک

 حتی...میزدم و میکرد سنگینی دلم رو که حرفایی و بودم داده دست از کنترلمو    

 ..میگفتم باید اما بود ربط بی خیلیاش

 فرو آغوشی تو ناگهانی و گرفت غم رنگ عرفان نگاه که میزدم حرف داشتم هنوزم    

 !رفتم
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 دیگه که شدم سبک و زدم حرف بودم،انقد نشده خالی و بودم عصبی هنوزم    

 به دست و میکرد گوش حرفام به مدت تمام هم وایسم،عرفان پاهام رو نمیتونستم

 وجودم به و آرامشی چه سکوتش همین نمیفهمید خودش شاید و میکشید موهام

 باشه نگه،فقط باشه،هیچی کسی فقط دارن دوست اوقات بعضی آدما!میکنه سرازیر

 !شن خالی باشه،بزارن اشتباه حرفاشون اگه کنه،حتی گوش و

 چشمام از بود شادیم و شدنم سبک نشونه که اشک قطره یه اما شد چی نفهمیدم    

 !شدم معلق هوا و زمین بین من و شد سرازیر

 :مینا    

 داشته پری دل همچین آال نمیشد باورم..میکردم نگاه عرفان و آال به تعجب با    

 ...بودمش ندیده غمگین و عصبی اینقد باشه،هیچوقت

 به میتونست چجوری همیشه بیخیال و شوخ آدم این بود عجیب برام...عرفان و    

 !بشه اختیار بی و شه غمگین اینقد آال حرفای خاطر

 آرمین که طرفش برم خواستم..میزد صداش و کرد بلند و آال عرفان که شدم متوجه    

 ؟!بیرون اومدی چی برا وضع این با!کو؟ روسریت:گفت

 نیست،بچه کار در هم کشیدی،روسری سرم از کالهمو خودت!داری حال بابا برو:من    

 !پرو

 !عرفان و آال طرف رفتم بهش بیتوجه    

 از معموال من ولی بود بد کارش درسته...چرا بودم،نمیدونم دلخور آرمین از خیلی    

 طبیعی!داشتم دوست خب،آرمینو! دارم دوسشون خیلی که میشدم دلخور کسایی

 !بقیه مث بود دوستم بود،اونم
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 ؟!میزنم گول خودمو دارم که میزد فریاد درونم چیزی چرا اما    

 ...نمیرسید جایی به شدم،چون برهمم درهم فکرای بیخیال    

 ...میزد صداش و میکرد نگاه آال بود،به ترسیده و پریده رنگش عرفان    

 ...بیا بهوش فقط تو..کردم غلط من بیا،اصال بهوش میکنم خواهش آال...آال:عرفان    

 !دختر تو داری پری دل چه:کرد زمزمه آروم    

 ..زد کوچیکی لبخند عرفان که خورد آرومی تکون آال    

 بگه مثالاا که کرد مصنوعی ی نزاشتم،سرفه محلش ولی کنارمه آرمین شدم متوجه    

 و گرفت بازومو که شم رد کنارش از خواستم...نکردم هم نگاهش من ولی!اینجام منم

 ...گردوند برم سرجام

 !چیه؟:من    

 !نمیکنی؟ نگام چرا:گفت و برگردوند خودش سمت به و گرفت چونمو آرمین    

 ...کنار برو راهم سر از!کنم نگات نمیبینم دلیلی:من    

 !ناراحتی؟ من از:آرمین    

 !نیستی ؟مهم!باشم ناراحت ازت باید چرا:من    

 !نداشتم قبول حرفمو خودمم چون میزدم حرص با حرفامو همه    

 انگار..شد شل دستش که جوری کرد نگام گیجی با آرمین ثانیه چند حرفم این با    

 ...بود اومده یادش چیزی
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 مهربون و آروم و گرفت سفت بازومو ایندفعه که برم و کنم استفاده فرصت از اومدم    

 بزاری من اطالع خلوتی،بدون این به شب که ندارم اینو طاقت کنم چکار آخه:گفت

 !بری؟

 ...اما کردم حسش وضوح به!لرزید درونم چیزی    

 لحنش اینقد!رفت بین از حرفش این با دلخوریم تمام...ولی باشه عجیب شاید    

 !کنم جلوگیری لبخندم از نتونستم که بود دلنشین

 !کوچولو؟ خانوم میبخشید حقیرو بنده این حاال:آرمین    

 و کردم استفاده همیشگیم سالح از بمونم،پس موقعیت اون تو نمیخواست دلم    

 !شوخی به زدمش

 ...اما...نکن کارا این از دیگه بخشیدمت،فقط! بابا باشه:گفتم و شونش به زدم آروم    

 ؟!اما:کرد نگاه خنده با شیطونم چشمای به    

 !بخری ها گنده شکالت اون از بسته چهار برام باید:گفتم ها بچه مث    

 دختر باشه:گفت خنده با حین همون در و داره نگه خندشو نتونست دیگه    

 !میخرم برات خوشگلم،شکالتم

*** 

 :نازنین    

 ولی کنم پیدا خالصی بود پیچیده سرم تو که صدایی از تا دادم فشار سرم رو بالشتو    

 !انگار نه انگار
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 آلودی خواب با و کشیدم کنار دستمو حالت همون در کنم بلند سرمو اینکه بدون    

 ؟!خبره چه ببین شو بلند...آال:گفتم

 !میرسیدم نتیجه به میکردم،کمتر لمس تختو بیشتر هرچی اما    

 کار در آالیی اما کردم نگاه اطراف به...خاروندم سرمو آروم و کردم بلند سرمو    

 !بود کور و سوت تاریکی تو و خالی اتاق!نبود

 !پرید سرم از خواب تقریبا    

 !میزدن موج مخم تو شیطانی افکار ؟!کجاس شبی نصفه یعنی    

 «!گذاشته؟ قال مارو و کرده فرار نکنه»مثل افکاری    

 همه کردن فک عاقالنه کمی از بعد که بود ذهنم تو غریب عجیب افکار مشت یه    

 ...!زدم خط ذهنم از رو مسخره های تئوری این

 !میاد بیرون از میکشه خط افکارم رو مته مث که صدایی اون فهمیدم لحظه همون    

 که کنجکاوی سر از! نبود کسی ولی کردم باز درو و رفتم توجه بدون    

 یهو که نمیدیدم جلومو ولی بیرون زدم اتاق از رفتم!(باشیم بین واقع بیاید)فضولی،!نه

 !درنیومد صدام و ایستادم سرجام ترس با آخ صدای و سفت چیز به برخورد با

 ...گشتم صدا دنبال تاریکی اون تو    

 !دختر کردی خراب نقصمو بی دماغ!بابا ای:صدا    

 !میالده صدای که این!عه    

 ...کرد عادت تاریکی به تا کردم ریز و چشمام    

 ؟!میکنی چکار اینجا تو:من    
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 ...میزد قهقهه و گرفت خندش که بود چجوری صورتم حالت نمیدونم    

 وگرنه تاریکه آوردی شانس! بیرون؟ اومدی وضع سرو این با تو:شد جدی یهو    

 ...باهات میدونستم

 !ندار بر دور!آقاهه هوی:کردم قطع حرفشو    

 !نداشتم مشکلی که من خب!شلوارک و بود تنم تاپ...انداختم خودم به نگاهی    

 !دیدم خودم رو نگاشو که کردم نگاش    

 !شد شوکه نبود حواسش چون پیشونیش؛اونم رو کوبیدم محکم    

 ؟!اینجایی چرا تو اصال ببینم بگو بعدشم..پسره؟؛ کجاست حواست:من    

 ...اومدم چی واسه اصال رفت یادم!هوووف:میالد    

 بیرون نازنینم تخت از و من!دیگه بگو:کشیدم پوفی که انداخت بهم نگاهی دوباره    

 !کشیدی

 !نیست عرفان:گفت جدی میالد    

 !چی که خب:انداختم باال شونه    

 نگاش گرد چشمای با و برگشتم چیزی یادآوری با که برداشتم عقب به قدمی    

 ...کردم

 !(کردم زمزمه آروم!)نیست هم آال:من    

 ...میکردم فک بهش منم که بود چیزی میالد نگاه تو    
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 میشدم نزدیک بهش قدم به قدم که همینجور و گرفتم سمتش به اشارمو انگشت    

 ...نزن تهمت من نازنین دوست به...نکن فکرشم حتی!نه!نه:گفتم

 مرده کشته من یعنی!نمیرفت عقب قدمم یه اون میشدم نزدیک بهش که من    

 ಠ_ಠ!.خودمم جذبه

 گرفت اشارمو انگشت که کردم نگاه چشماش به و بردم باال سرمو شدم که نزدیکش    

 !کردی؟ رم که گفتم چی من مگه:گفت خنده با و

 ...استغفرهللا!کنه شیطنت میفته یادش شبا چرا نمیدونم این بابا ای    

 !برم رو از داشت انتظار انگار که بود زده زل چشمام تو جوری یه    

 منم! کردی فک جونم،اشتباه نه میشم،ولی معذب من کرده فک مثال االن!خخخخ    

 !بلدم

 نگاهش کمی شدم متوجه که دادم حرکت آرومی به صورتش اجزای رو نگامو عمدا    

 !نداشت ثبات و شد منحرف

 !شد عاشق بچم!عخی    

 آرومی به و بود شده شل دستش تو که انگشتمو آروم که پایین اومد نگاهش    

 متوجه و نبود اینجا اصال ،بچمبود مالیم حرکاتم ی همه...رفتم عقب عقب و کشیدم

 !نشد من

 به زود ؟چقد!نشد خر چرا بابا ای! گرفت قرار در الی پایی ببندم درو خواستم تا    

 ؟!خب نشدی خر بقیه مث چرا:کردم زمزمه! اومد خودش

 !گفتی؟ چی:گفت در الی از و کرد رنگی کم اخم چون شنید که کنم فک    
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 !ایش!نیست مهم هیچی:من    

 ...نکن ؟فکرشم!کنی فرار من دست از میتونی کردی فک:گفت اخم با میالد    

 با..)وگرنه نشده روشن هوا تا کن درست لباساتو:گفت جدی که چرخوندم چشمامو    

 با که بدم جوابشو بزنه حرفا این از دوباره بخواد اگه که گرفتم گارد و کردم نگاش تهدید

 !(کرد تغییر دوباره و زد محوی لبخند چشمام دیدن

 ...بیرون بیا شو آماده ببره خوابمون نکنم فک:میالد    

 !میاد خوابم من    

 چهاره،کو ساعت تازه بخواب برو هم تو!میاد خوابم بابا کن ولم:گفتم حوصلگی بی با    

 ...هوا شدن روشن تا

 و انداختم تخت رو خودمو بستم نداشت منو مخالفت انتظار که چهرش روی درو    

 !برد خوابم که نشد ای ثانیه

*** 

 :میترا    

 اهمیت خواستم اول...میزنه صدام کسی کردم حس که بودم بیداری و خواب بین    

 !شد گرد فرستادن،چشمام مغزم به رو پیامی مغزم عصبی های سلول وقتی ولی ندم

 متوجه آوردم باال کمی ؟سرمو!میکرد چکار من اتاق تو شبی نصفه پسر یه صدای    

 ..میشد ساطع لپتاپم از که شدم نوری

 ...بودن معصوم و پاک هم مجازی تصویر همون از که شدم سبزی چشمای متوجه    
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 در بچه یه مثل معصوم و مهربون انقد میتونه پسر یه چطور...شدم خیرهبهش کمی    

 ؟!باشه شجاع و ابهت با حال عین

 که میکنه چکار اینجا که بپرسم بردارم،خواستم چشماش از نگاهمو کردم سعی    

 ...بـرده خوابم من ولی میزدیم حرف تصویری باهم skype طریق از داشتیم اومد یادم

 ؟؟؟؟!!!!!خوابم ساعته دو انداختم،اوو ساعت به نگاهی    

 نکردی؟ بیدارم ؟چرا!خوابم ساعت دو:من    

 میخوابی وقتی! نیومد دلم:گفت خاصی حالت با مردونش و قشنگ صدای با سپهر    

 دختربچه یه به میشه تبدیل مغرور دختر این و میشی معصوم و پاک فرشته یه مثل

 !شیطون

 نداشتم انتظار...نیست مشخص هیچی چهرم از که میدونستم!نداشتم جوابی    

 چیزی نمیتونست و داشتم سرخی های گونه خودم آوردم شانس!بزنه حرفی همچین

 !نه که ؟معلومه!میشم خام حرف دو یکی ؟با!میگم دارم چی من...کنه تعبیرش

 تاییه اونم...زدم زل سپهر به مدت تمام که نبودم متوجه و داشتم درگیری خودم با    

 ...کنه تغییر بحث میخوام کردحس شاید...باال برد رو ابروش

 ؟!تعریف جای بزارم توصیفتو این:من    

 ...آره:گفت سادهو مستقیم و کرد عمل تصورم برخالف هم باز    

 نمیپیچوند حرفیو هیچ..بودم شده بودنش رک متوجه مدت این!بود عجیب پسر این    

 !نمیزد مستقیم غیر و
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 من روی که بودم شده متوجه!کردم شیطنت کمی ـوس*هـ و رسید ذهنم به چیزی    

 دانشگاه تو همیشه هرچند...احسان دربرابر من از دفاعش از بعد حساسه،مخصوصا

 ...حده چه تا حسش این بفهمم بود،میخواستم من مراقب

 ...کنم لود دان سریالمو جدید قسمت کن صب لحظه یه...ممم:من    

 ...صب باشه:سپهر    

 ...شد عوض چهرش حرفم ادامه با    

 !میکنه چه جونم ساواش این ببینم:من    

 شخصیت تنها!میشه ذوق از پرصدام میزنم حرفدربارش وقتی میدونستم خودم    

 !بود ندیده منو روی این هیچکس هرچند..داشتم دوسش خیلی که بود سریالی

 !قرمز یهو و شد سفید یهو چهرش سپهر    

 ؟!گفتی چی..چ:سپهر    

 مرد ؟شخصیت!کیه نمیدونی که تو اوا...میکنه چه جونم ساواش ببینم گفتم:من    

 ...پسر این محشره...دارم دوسش خاصیجور یه...سریالمه عالقه مورد

 و تیره چشماش رنگ میزدم حرف که همینجور..برام بود جالب خیلی خدا وای    

 حسم کردن پنهان استاد من قدر هرچه...میخورد حرص وضوح به و میشد روشن

 اینا نکنین فک!میومد خوشم خوردنشحرص از چرا نمیدونم...نبود اینجور بودم،سپهر

 اوج تو دانشگاه تو روز یه ندارم،وقتی اعتقاد بهشون خودم دخترونمه،چون تفکرات

 چی من! نمیاد خوشم میزنی حرف دیگه پسرای با وقتی:گفت صراحت با عصبانیت

 ؟!بگم
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 عوض رنگ صدبار میومد خوشم...بگیره پس حرفشو نکرد سعی بعدش حتی    

 باعث که بود دلیلی بزرگترین این شاید..نمیکرد پشیمونی اظهار میزد حرفیو و نمیکرد

 ..وامیستاد پاش میگفت رو ندارم،چیزی مشکلی باهاش که باشه پسری تنها بود شده

 چهره متوجه آخر لحظه..نبودم سپهر متوجه و میکردم تعریف ساواش از همینجور    

 ...بگه نمیتونست و میکشید عذاب چیزی از انگار..شدم حرصش از شده سرخ

 اینجا من اینکه مث:گفت داشت عصبانیت با توأم حسادت که گرفته صدای با    

 !(گفتا بد جونو ساواش!)برس جونت ساواش به...اضافیم

 دلم تو!)میشه ضعیف نبینیا،چشمات فیلم شبی نصفه:گفت باز که بره خواست    

 !(نبینم فیلمو ساواش خاطر به میخواد بود معلوم لحنش میزدم،از قهقهه

 !ببینی فیلمو من بدون نداری حق اصن:گفت دوباره    

 !کرد قطع ارتباطو و شد عصبی و گیج حرفاش از خودشم    

 ...خندیدیم دل ته از مدتها از پس و شدم آزاد باالخره    

*** 

 :مینا    

 !میشم خمـار میخورم شکالتم،وقتی عاشق من!شکالتیه عجب اوم    

 ...شدم نگاهی سنگینی متوجه که بودم شکالت کردن مزه مزه حال در    

 با دادم قورت دهنمو بود،آب شده خیره بهم خاصی شکل آرمین که بردم باال سرمو    

 ...بود زده زل بهم همونجور اون ولی کردم نگاهش تعجب

 !آرمینو،نه ولی آورد خودم به منو آال خنده صدای    
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 !شد قلب چشمات دیدی شکالت دوباره تو!بابا ای:آال    

 ی مزه وقتی داره کیفی چه نمیدونی:گفتم و کردم نگاه شکالتم به عشق با    

 این منه ـدر مخـ میشه،مواد سرازیر وجودم به آرامشی میکنی،چه حس شیرینشو

 !ـگر*جیـ

 !کرد تزریق شکالت میشد کاش:گفتم و کشیدم آهی    

 حرف عشق با اینقد کی درباره داری!خبره؟ چه جا این:گفت تعجب با عرفان    

 !میزنی؟

 !خبریه؟:گفت و زد چشمکی    

 درباره دارم!بکش خجالت!مرض:عرفان شونه رو زدم آروم...شدم آرمین اخم متوجه    

 چرا؟ مذکر هست،جنس شکالت تا!میزنم حرف عشقم

 ...خنده زیر زدن همشون که گفتم جدی لحن با انقد    

 خب،بگین:گفت جدی و کرد و مصلحتی سرفه شد،آال تموم خندمون وقتی    

 !بیرون؟ رفتیم ما فهمیدین کجا از ببینم،شما

 که ؟معلومه!نباشه بهت حواسم من و بپیچونی منو میتونی کردی فک تو:عرفان    

 ..کردم اجاره گرفتی،منم موتور دیدم میکردم،وقتی تعقیبت من!نه

 ...تو ولی لباسا اون با نبود تشخیص قابل آال:داد ادامه من به رو شیطنت با آرمین    

 !کشیدم خجالت جدی!شدم سرخ که انداخت نگاهی سرتاپام به    

 !ادب بی:من    

 ...رفتم بهش ای غره چش    
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 ...باید دختر!که خوبه!ادب؟ بی چرا:آرمین    

 ಠ_ಠ!شو ساکت فقط:من    

 برو!میدی؟ نظر من درباره که چه تو به..حیا بی شده،پسره ای زمونه دوره عجب!هی    

 !بده نظر عمت درباره

 !میزنم غر پیرزنا مثل چقد    

 ...هتل رسیدیم بود کوک کیفشون که آرمین و عرفان بازیای مسخره با باالخره    

 چیزی متوجه که برداشتم قدم اتاقا طرف به سریع داشتم عجله که من    

 !شدم مواجه عجیبی صحنه با که کردم تند قدمامو!شدم

 ؟!میکنه چکار اینجا این    

 ...م کجا:گفت آال سرم پشت    

 !شده شوکه اونم شد،مطمئنا قطع حرفش که    

 و بود داده تکیه نازی و آال اتاق در به بیرون لباس با میالد!نشه باورتون شاید    

 چون هم شاید!نبود معصوم و بود جدی چهرش هم خواب تو...بود خوابیده

 !میکردم فکر اینحور میشناختمش

 ؟!میکنه چکار اینجا این:عرفان    

 ..میالد داداش!داداش:داد تکونش آروم و طرفشو رفت عرفان    

 میالد...گرفتش عرفان زمین،که بخوره مخ با بود نزدیک خورد، خفیفی تکون میالد    

 چیزای مطمئنا میکرد،اما زمزمه چیزایی و میداد فشار عرفانو و بود شده میالد آویزون
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 بلند میالد صدای آخر لحظه!بود شده گرد چشماش عرفان نبود،چون خوبی

 !بیا هم تو عشقم:شد

 !گرفت قرار دهنم روی سرم پشت از دستی که خندیدم بلند    

 آروم االن ولی بخند همیشه:گفت گوشم کنار که اومد سرم پشت از آرمین صدای    

 ...تر

 ..گفت آروم خیلی و تر آروم    

 ...بود نزدیکم و بود نرفته کنار هنوز آرمین ولی بودم شده جوری یه    

 متوجه که وایستادم روش بهرو و زدم کنار لرزون دستای بارو بود لبم روی که دستش    

 (افکارشه منظورم!)نیست اینجا اصال آرمین شدم

 !میکرد ترش جذاب همین و بود باز نیمه کمی لباش و میزد برق چشماش    

 ؟!کنم تعریف دوستم از نمیتونم!دوستمه خب...خب...؟!میگم دارم چی    

 ؟!میزنن حرفا این از دوستا:گفت مغزم تو صدایی    

 ؟!چیه متفاوتیم،مگه ما خب    

 چشم آرمین با که باال آوردم کردم،سرمو حس رو گرمی نفسهای که بود پایین سرم    

 !شدم چشم تو

 ...یهو که بود نزدیکم خیلی    

 !پریدم سرجام از شیوا صدای با    

 ؟!میزنی لبخند خواب تو اینقد ؟چرا!خبرته چه:شیوا    
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 !کجاست؟ آرمین...بودم،پس گیج    

 ؟!کجاست آرمین:من    

 چه!میدیدین رو خان آرمین خواب پس!به به:گفت و انداخت باال ابروشو تای شیوا    

 ؟!میخندیدی که میکردین کارا

 !بودم ناراحت نبوده واقعی اتفاقات اون که این از دلم ته    

 ؟!خوابم حاال تا کی از:من    

 !برگشتین عرفان و آرمین با!شبی نصفه بیرون بودین رفته آال و تو:شیوا    

 !بودم ندیده خواب اونارو حداقل کشیدم،خداراشکر صورتم به دستی    

 :آرمین    

 ...پاشو آرمین:شروین    

 ؟!کجاس:گفتم و کردم نگاه اطراف به گیجی با و پریدم جام از    

 ؟!رفت:دادم ادامه ناراحتی با    

 ؟!رفت کجا ؟کی!چته نداری،پس که تبم:کشید پیشونیم به دستی شروین    

 ولی...خوابیدم آال و مینا رسوندن از بعد که اومد یادم بزنه حرفی اینکه از قبل    

 ؟!بود خواب همش...یعنی

 ..شد ظاهر لبم گوشه نامحسوسی لبخند    

 تعجب وقتی...بود شده تعجب عالمت مث چشماش شدم نزدیکش قدر اون وقتی    

 ...میشد تر بچگونه ش چهره میکرد
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 ...شد محو لبخندم شده خواب همش اینکه فهمیدن با اما    

 ؟!خوبه حالت:شروین    

 ...میام منم برو تو...آره،خوبم:گفتم و شدم بلند    

 اما شدم خیره آینه تو خودم به...پاشیدم صورتم به آبی و ایستادم آینه جلوی    

 دستم که اومدم خودم به وقتی...گرفت جون چشمام جلوی مینا صورت تصویر ناگهان

 !بود آینه روی نوازش حالت به

 !شده؟ چم من خدایا    

 تیشرت یه...کردم پوشیدن لباس به شروع سرعت به و زدم صورتم به آبی دوباره    

 تا پوشیدم ساده جین یه انداختم، گردنم و صلیبم گردنبند و پوشیدم سفید ساده

 عطر و زدم و همیشگی مدل هم رو موهام...موهام یعنی کاری اصل به رسیدم

Deeply yours که بیرون زدم اتاق از و زدم گردنم بهرو. 

 به:گفتم و شدم و نزدیکشون بشن متوجه اینکه بدون...!دیدم رو شیوا و شروین    

 !ساخته بت خوب متأهلی زندگی میبینم!شروین داش!به

 !لطفا...نشو متأهال مزاحم:گفتن خونسرد بشن هول اینکه بدون    

 !بیرون رفتن    

 !کرد پیداو جفتش هم شروین خوبه!دیدم که بودم ندیده شیوا مث دختر    

 :آال    

 !نیست میگردم هرچی!نیست،نیست،نیست!خدا ای    

 !نبود،نگرد،نیست گشتم:گفت میکند پوست تخمه که همونجور نازی    
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 حرف درست کلمه یه صبح از!کن کمکم بیا!نکن بافی فلسفه انقد!نازی:زدم جیغ    

 !نمیزنی

 ؟!بودی کجا جون عرفان با صبح بگو:نازی    

 !کرده گل فضولیش!چشه فهمیدم حاال! بگو پس    

 !میدم توضیح برات کمکم بیا!ژونم نازی!گلم دوست:گفتم و کنارش رفتم    

 !باشه:گفت و کرد بهم نگاهی    

 ...نکرده حرکتی هیچ دیدم که شدم بلند    

 و دستشه موبایلم باز نیش با دیدم که بگم بهش چیزی حرص با خواستم    

 !میچرخونش

 !کردنشم پیدا عالف ساعته نیم!بیشعور:من    

 !نگفت چیزی و انداخت باال شونه    

 !مامانم از کال میس تا ده!وای    

 لبخند با اون...میومد دور از عرفان...بیرون زدم اتاق از و رفتم نازی به ای غره چش    

 بهش حتما بایدو بودم حساس مامانم رو شدت به!بودم عصبی من ولی طرفم میومد

 ...میزدم زنگ

 !بزنمحرف باهات باید آال:عرفان    

 ...بعدا نمیتونم االن:من    

 زدم زنگ و نشستم ای گوشه...بود شن که جایی به رسیدم تا بیرون رفتم دویدم    

 ...مامانم
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 ...بوق یک    

 ..بوق دو    

 ...بسه    

 !الو،آال؟:مامان    

 !چطوری؟ جونم مامان سالم:من    

 ..رفت راه هزار دلم بودی عزیزم،کجا خوبم:مامان    

 ..خوبه هم حالم..بودم کرده گم و دلم،موبایلم عزیز ببخشید:من    

 غذا خوب..بود نگرون دل خیلی هم بابات..خوبه حالت که خداراشکر:مامان    

 ...بشیا مریض نبینم...بخوریا

 ..هست حواسم چشم:من    

 !عشقم بای:گفتم شوخی به    

 !نریز دختر،زبون برو:گفت خنده با مامانم    

 زیاد بزنم،همیشهحرف مامانم با اینجوری بود عادتم..کردم نگاه موبایلم به خندهبا    

 !بودم کرده سیوش عشقم حتی! میرفتم صدقش قربون

 کردم نگاه میزدم،وقتی طرح ها شن اون روی میزدم حرف مامانم با که مدتی تمام    

 !کشیدم قلب شدم متوجه

 ...برگشتم عقب به داری خش صدای شنیدن با    

 ؟!پرآبه و قرمز چشماش چرا!میکرد؟ چکار اینجا عرفان!عه    
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 ؟!شده چیزی نکنه!شدم نگران    

 !افتاده؟ اتفاقی ها بچه برا ؟!شده چیزی:گفتم و نزدیکش رفتم نگرانی با    

 روش طرحی و قلبم طرح کنار رفت بگه چیزی اینکه بدون...بود من به خیره اون اما    

 !شده؟چی یعنی...رفت بلند های قدم با و زد

 !کشیده تیر قلب روی شدم متوجه که ها شن کنار رفتم    

 !خب مرگته چه بگو درست!بابا ای! چیه؟ منظورش    

 ...برگشتم راهمو نرسیدم ای نتیجه به وقتی و ایستادم همونجا دقیقه چند    

 :مینا    

 رو در رو آرمین با خوابم اون از بعد میکشم خجالت من! کجان؟ ها بچه!بابا ای    

 کاری یه میتونستم ها بچه با حداقل!شده چی میدونه اونم میکنم حس همش!شم

 !نیستن ولی کنم

 ...میترا زدم زنگ و برداشتم موبایلو    

 !خودتی؟ مینا...الو:میترا    

 ؟خودمم!نداری شمارمو مگه خدا، ؟خنگ!میشه وصل و قطع صدات چرا الو:من    

 !دیگه

 و بیا گرفتم جشنی یه!میگذره خوش اینجا قد چه نمیدونی:گفت و خندید میترا    

 !ببین

 ...جدی و شد آرومتر صداش..تر خلوت جای رفت کردم حس    
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 از شما...گرفتم جشن سپهر کمک با شه عوض شراره هوای و حال اینکه برای:میترا    

 ..میگم بعد...ندارین خبرهیچی

 !بای برم اومد،من شراره:گفت سریع که بگم چیزی اومدم    

 جور سپهر با خوب ؟اینم!شدن خل اطرافیانم همه چرا!کردم نگا موبایلم به تعجب با    

 !مونده کاله بی من سر فقط! شد

 سرمو! کسی به خوردم که بود پایین سرم...کردم باز و در آروم و دریا به زدم دلو    

 ؟!شم ظاهر آرمین روی به رو باید چرا!وای!باال آوردم

 !فکرمه تو چی میدونست انگار بود شده خیره بهمجوری    

 !گرفت دستمو مچ که شم رد کنارش از خواستم    

 اما بگه چیزی میخواست انگار و بود باز نیمه لبش...کردم نگاه بهش تعجب با    

 !کردم فرار و کشیدم دستش از مچمو... کنم تحمل این از بیشتر نتونستم...نمیگفت

*** 

 :سپهر    

 ...بزنم حرف شراره راجب باهات میخوام    

 ...کن اس آدرسو..میام باشه!جدی؟:میترا    

 !نمیتونم دیگه میدونم فقط..ولی نه یا میکنم درستی کار دارم نمیدونم    

 زمان..لعنتی...میزدم قدم آروم داشتم،آروم عجله دیدنش برای که همیشه برعکس    

 نیومده رسیدم،هنوز باالخره...نمیکرد توجه ام خواسته و من به و میگذشت سرعت به

 ...یا ؟!بزاره جا به برام خوبی خاطره میتونست اینجا انداختم،یعنی نگاه اطرافم به..بود
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 که آرامشی! داشتم وحشتناکی آرامش همیشه برعکس..برگشتم صداش شنیدن با    

 من با همیشه ترس این...زندگیم چیز ترین مهم دادن دست از ترس..بود ترس با توأم

 ...حاال و بودم باخته چیزمو همه که بود،منی

 غرورش از بود شده حاضر شراره خاطر به یعنی...نزدیکم اومد هول و خوشحالی با    

 ؟!بخواد کمک من از و بگذره

 ...و ببینیم االن خواستی که کردی فکری شد،چه چی بگو سالم:میترا    

 عاشق و من که چشمایی..بودم چشماش غرق من اما میزد حرف همینطور اون    

 ...کرد

 تازه و ایستاد حرکت از لباش حرکتم با...مصمم و گرفتم،محکم دستشو باالخره    

 ...شد من نگاه و کممون فاصله متوجه

 که قوی و محکم دختر به لرزش این!...چرا؟ اما!میلرزید دستاش وضوح به    

 !نمیخورد میشناختم

 ...بیا گفتم ای دیگه چیز برا من:گفتم آروم    

 ؟!چی:گفت بهت با    

 ...بود نامفهوم برام که میدیدم چشماش تو رو ترسی و سردرگمی    

 ...انداختم دستامون به نگاهی و دزدیدم نگاهش از نگاهمو ای لحظه    

 حس چشمام تو رو شوق اشک شدن جمع که درحالی و بردم باال سرمو    

 !...گفتم و بود پنهون سینم تو ها مدت که رو میکردم،حرفی
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 فندقی چشم(کردم مکثی!)شدم عاشقت دیدمت که ای لحظه از!...دارم دوست:من    

 !من

 اون بود ممکن یعنی!شده لرزون فندقیش چشمای مردمک که کنم باور نمیتونستم    

 !باشه؟ داشته دوست منو هم

 که درحالیو ملتمس و عصبی حالت باو کشید دستم از تصورم،دستاشو برخالف    

 !نه دیگه تو...میکنم خواهش!نگو!نه:گفت میذاشت گوشاش رو دستاشو

 !شد جاری چشماش از اشک و    

 من که نبود کسی اون که میکردم نگاه دختری به نگرانی و تعجب با    

 !بود نمونده باقی مغرور دختر اون از چیزی!میشناختم

 و زد جیغ که شدم نزدیک بهش قدمی,میکرد نگران عاشقمو قلب عصبیش حالتای    

 ...شو دور جلو،ازم نیا:گفت

 نبود خوب حالش...کردم نگاه میدوید که مسیری به نگرانی با..دویدن به کرد شروع    

 دنبالش و اومدم خودم نمیکرد،به توجهی اما میخورد مردم به که فهمیدم موقعی اینو

 قلبم میومد طرفش به سرعت با که ماشینی دیدن با شد که خیابون وارد...دویدم

 اون...زمین افتاد خودم با و کردم بغلش...خیابون وسط بپرم تونستم فقط!..ایستاد

 ثانیه صدم یک میزد،اگه تند تند هم من قلب..میزد نفس نفس و بود ام ـینه*سـ روی

 تو که نبودم متوجه... کنم فک بهش نمیخوام حتی!نه...االن شاید میرسیدم دیرتر

 خواست اومد خودش به که کردم بلندش..میفشردمش بغلم تو همونجور و خیابونیم

 اما...بره که میکرد تالش همینجور اون..بره نمیذاشتم و گرفتم دستشو مچ من اما بره

 نمیتونستم و میدزدید ازم نگاهشو! میتونستم میخواستم،نه میذاشتم،نه نباید من

 ...بره کرد سعی نیروش مونده باقی با...ببینم چشماشو
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 ..!میکنم خواهش...کن ولم سپهر:گفت ملتمس    

 این از بیشتر نمیخواستم!کردم ول دستشو که بود چی حرفش تو نمیدونم    

 بهش و میفشردمش بغلم تو میخواست دلم ریخت اشک وقتی...بشکنهغرورش

 ...ولی کنه اذیتش چیزی نمیزارم که میدادم اطمینان

 میدزدی،کاش من از چشماتو:کردم میکرذ،زمزمه طی که مسیری به خیره    

 !زندگیمه تموم چشما اون میفهمیدی

 ...کنم کاری نتونستم اینبار و    

*** 

 :مینا    

 چشم تو چشم باهاش میکنم سعی هنوزم اما گذشته آرمین با برخوردم از روز چند    

 ذهنمو که میفته دلم به شک و پایین میریزه سمتم،قلبم میندازه که نگاهایی با!نشم

 !میخونه

 تو همش و شده همیشه از تر آروم من مث هم اون!شده چش عرفان نمیدونم    

 نگران بدجوری منو این و خاموشه موبایلش و نیست خبری هم میترا از...فکره

 !نیست جوابگو اونم از میشد راحت خیالم سپهر وجود میکنه،با

 اما میکنه دلگرم منو کمی این و خوشحالن شروین و شیوا حداقل هممون بین    

 ...میکنم حس اطرافمو متشنج فضای ولی میخندن...بقیه چرا نمیدونم

 رنگ صورت دیدن با اما باشم آروم و بیام خودم به کردم سعی نازی صدای با    

 ...!کردم وحشت پریدش
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 پریده؟ رنگت ؟چرا!اومده سرت بالیی چه!نازی:گفتم و طرفش رفتم وحشت با    

 که صدایی با و داد قورت و دهنش آب...نشست و بایسته پاهاش رو نتونست دیگه    

 بابام به چیو همه احسان!برگردیم باید:گفت میشد خارج دهنش از زور به

 من با اینجوری هیچوقت که بابایی..بابام!میشه؟ باورت(گفت و لرزید صداش!...)گفته

 ازدواج پسرعموت باو برمیگردی شده خراب اون از میشی گم گفت بهم نمیزد حرف

 !نبردی آبرومو این از بیشتر تا میکنی

 اما شم بیدار س*و**کاب این از تا دادم تکون سرمو و کردم نگاه بهش ناباوری با    

 !...بود واقعیت خود خود این و نبود درکار خوابی انگار

 !پریدم جام از ترس با در؛ وحشتناک صدای با    

 استرس و تنش همه این و کرد ایجاد گوشخراشی صدای و خورد دیوار به محکم در    

 !من میگرن کردن عود برای بود عاملی

 :زد فریاد در چارچوب از میالد    

 ؟!خورده ی*ه*گ چه عوضی اون    

 !میسوزوند هم منو که بود سوزنده و تیز چنان آن نگاهش اما بود زده زل نازنین به    

 !رم..ب..میخوام فقط..یچی...ه:گفت من من با نازی    

 نزدیک خودش به و نازی و گردوند برش و گرفت بازوشو میالد که شد رد کنارش از    

 !شنیدم چیو همه من لعنتی ؟!نمیدونم خودم و مخملیه من گوشای:غرید و کرد تر

 !کرد ساکتش و لبشو رو گذاشت دستشو میالد که بگه چیزی اومد نازی    
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 نداری حق هم بمیرم من حتی...! کن بیرون سرت از فکرارو ؟این!بری میخوای:میالد    

 !پسره اون پیش بری

 پایه به دستمو که رفت گیج سرم یهو! نمیشنیدم انگار اما میشنیدم حرفاشونو    

 ولی! میدیدم تار کمی اما کردم باز کمی چشمامو...تخت رو شدم پرت اما گرفتم تخت

 ...بدم تشخیص صداشونو میتونستم

 !بفهمونمت؟ یا! فهمیدی؟:میالد    

 وحشت از و کنم تحمل نتونستم! شد سیاه جا همه و زد پر چشمام از کم کم نور    

 !مینا:شنیدم رو هایی قدم و آرمین فریاد صدای که زدم جیغ

 حس و امنی ـوش*آغـ آخر لحظه اما!شدم بیهوش و رفت تحلیل انرژیم جیغم با    

 !میشناختمش سالهاس انگار که کردم

    *** 

 از خواستم نمیدیدم اینکه آوردن یاد به با! بود تاریک جا همه اما کردم باز و چشمام    

 تاریکی تو اما میاد صداهایی و خاموشه چراغ شدم متوجه که بزنم جیغ ترس

 ...نبودن متوجهم هم اونا انگار و نمیدیدمشون

 داره ولی! سادس میگرن یه میکردم فک من:دادم تشخیص شیوارو نگران صدای    

 !میبینم سرگیجشو که نیست بار اولین این!زد؟ جیغچی برای!میکنه نگرانم

 !نمیشنیدمش که بودم صدا یه منتظر دلم ته...اما میومد همشون صدای    

 ...ممکنه یعنی:عرفان    

 ...نشنیدم که زد آروم انقد حرفشو بقیه    
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 ...شنیدم رو کنه کنترلش داشت سعی که عصبی صدای باالخره    

 هیچیش اون!بشنوم تهتونو و سر بی حرفای شو؛نمیخوام خفه فقط:آرمین    

 ...نیست فهمیدین؟هیچیش!نیست

 که لرزشی اون پی دلم فقط نفهمیدم حرفاشو معنیه...رفت خاموشی به رو صداش    

 ...لرزید بود مصممش همیشه صدای تو

 نمیدونم و چرخید سرم دور دنیا اما شدم بلند یهو و بیارم طاقت نتونستم دیگه    

 و گرم صدای و رفتم فرو آغوشی تو که بیفتم بود نزدیک..افتاد که خورد چی به دستم

 ...رسوند اوج به قلبمو گوشم،صدای کنار آرومی

 خوبی؟!نشد؟ که چیزیت:آرمین    

 ...خوبم...چرخید دنیا:گفتم آروم    

 ..بود نزدیک هنوز آرمین و میکردن نگام نگرانی با همشون ها بچه    

 !چیزیمه کنم حس میشد باعث هم اونا نگرانی و بود سنگین خیلی جو    

 ...سر!میکنین؟ نگام اینجوری چرا...بابا چتونه:گفتم شوخی به    

 ...بدم ادامه نتونستم که کشید تیری سرم    

 ...آخ:من    

 چشمای تو بدی حس یه اما نفهمیدمو شد بدل و رد آرمین و عرفان بین که نگاهی    

 ...بود آرمین

 ...س فقط میکنین نگام اینجوری چرا:من    
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 آرمین که گفتم چی من مگه! بود رفته! کرد قطع حرفمو در شدن بسته صدای    

 ...!رفت

 نشد باعث اونم اما شنیدم رو نازی صدای که بودم خیره رفتنش مسیر به همونجور    

 ...بچرخونم سرمو

 اینطوری که بود میالد و من تقصیر ببخش..کن استراحت خواهری..مینا:نازی    

 ..شدی

 !کردم سکوت و گفتم ساده ممنون یه بود درگیر ذهنم که منی    

 ...میرفت راه اتاق تو که بود شیوا فقط و بودن رفته همه    

 !نمیگی؟ چیزی خوبه؟چرا حالت:گفت و نشست کنارم اومد    

 ؟!رفت آرمین چرا:گفتم سوالش به توجه بی    

 ...ولی داشت معنی خیلی که انداخت بهم طوالنی نگاه    

 ...رفت اومد پیش کاری میگی؟هیچی آرمینو:شیوا    

 ؟!اومد پیش کار اومدم بهوش من تا:گفت درونم چیزی اما    

 !برمیگردیم و میگیریم فردا آزمایشتو جواب:گفت شیوا که بخوابم کشیدم دراز    

 ..خوابید و کرد خاموش چراغو    

 !چی؟ برا زودی این به برگشت!چی؟ آزمایش بپرسم نداشتم نا حتی    

    *** 

 «بعد روز صبح»    
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 شده خیره بهش و رسیدم عکسی به که میزدم ورق بچگیامو آلبوم که همینجور    

 ..میزنم لبخند گمونم...بودم

 !ای؟ خیره چی به!دختره هی:زد بهم ای ضربه شیوا    

 ...بودن کنجکاو هم نازی و آال    

 چندساله نیس معلوم!کردم پیدا کیفم تو آلبومو این:گفتم و کردم اشاره عکسی به    

 !داشتم دوسش گفتم بهتون که پسریه همون این! توئه این

 !عکس؟ کدوم:زد داد و روم پرید نازی حرفم این با که بودم خیره عکس به همونجور    

 شروین سرشون پشت...سمتمون اومدن کنجکاوی با میالد و عرفان حرفش این با    

 ..برمیگرده بگیره آزمایشتو رفته آرمین:گفت که دیدیم رو

 ..سمتمون اومدن که دادم تکون سری    

 !داره؟ دوست و کی کی!میزدین؟ حرف عکسی چه درباره:گفت شک با عرفان    

 !داره تیزی گوشای چه اوه    

 !این؟:گفت و خندید دید که عکسو    

 ...خندید دوباره و انداخت نگاهی من به    

 فک حتی لحظه اون تو..بخنده بهم نداشت حق..بود چش مگه!شدم عصبی    

 !میکنه شوخی داره که نمیکردم

 !چشه؟ مگه میخندی چرا:شدم بلند عصبی و جدی    

! بچس خیلی آخه!میشی؟ ناراحت چرا:گفت و کرد نگاه اخمم به تعجب با عرفان    

 ؟!بوده سالت چند تو!میزنه راهنمایی فوقش
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 !دبستان:گفتم و نشستم تخت رو    

 ..بود مونده باز شروین و میالد دهن    

 ..!ببینم بده عکسو:گفت هول با و کرد تغییر قیافش شروین یهو    

 و شد گرد چشماش یهو..دستم از کشیدش سریع که گرفتم سمتش به عکسو    

 !آرمین ورود با شد برابر حرفاش

 ؟!دختری همون تو نکنه...تو نکنه!آرمینه اینکه!چی؟:شروین    

 ...ولی بود آرمین اسمش آره:گفتم بودم گیج که من    

 !!!شد قفل دهنم بوده آشنا برام همیشه آرمین اینکه آوری یاد با    

 دست از که عکسی..نمیکرد بلند سرشم حتی و بود هم تو شدت به قیافش آرمین    

 ...کرد عکس به نگاه یه و من به نگاه یه و برداشت و بود افتاده شروین

 !بود کرده گریه انگار!آب از پر و بودن سرخ شکالتیش چشمای!چشماش!من خدای    

 ...زمین روی آلبوم برخورد با شد همزمان که ایستادم ناخودآگاه    

 مدت تمام من یعنی..میبینمش باره اولین انگار که بودم شده خیره بهش جوری    

 !نمیدونستم؟؟؟ و بودم باهاش

 ممکنه کنم قبول نمیخواستم داشتم بهش بچگی از که حسی خاطر به که منی    

 قطره با شد همزمان اومد چشماش از که اشکی ی قطره!...شم؟ ای دیگه کسه عاشق

 اشک کی من اصال! کنم پاک صورتمو اشک که نداشتم اینو قدرت حتی! من اشک ی

 ...من خدای ؟!ریختم

 ...میکردم فک اینطور من شایدم!بود سکوت جا همه    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

296 

 

 چشم ازش نمیتونستم...شد نزدیک بهم سنگین قدمای با آرمین که فهمیدم فقط    

 و بوده باهام بچگی از که حسی تمام یعنی..ببینمش دوباره نمیکردم فک بردارم،حتی

 ؟!دارم و داشتم روم روبه آرمین به رو شده بزرگ باهام حاال

 !بودن؟ نفر یه برا همشون کنم کتمان بچگیم آرمین خاطر به میخواستم که حسایی    

 نمیخواست دلم هیچوقت...میکرد نگاه چشمام به وقتی میلرزید چشماش مردمک    

 قوی و محکم نظرم در همیشه اون...ببینم چشما این با و میکرد حمایت ازم که آرمینی

 ...داشت و قهرمان یه نقش برام بچگی از که بود،کسی

 ...گرفتن جون چشمام جلوی بچگیمون های لحظه تمام    

 شدت به و بود دنبالم موتوری یه و بیرون زدم مدرسه از مامانم بدون که باری اولین»    

 و من و کرد ول دوستاشو من خاطر به و بود رومون به رو مدرسه آرمین...میلرزیدم

 «..!خونه رسوند

 «...داد درسم و کرد پاک اشکامو و بود شده کم ریاضیم نمره که موقعی»    

 ...گوشمه تو حرفاش هنوز    

 چشمام از بودم کرده حبسشون چندسال که اشکایی و میکردم زمزمه جملشو    

 نبینم دیگه...میدم یادت خودم..ببین اشکاشو...من کوچولوی بغلم بیا: میشدن سرازیر

 ...بریزیا اشک

 هیچوقت چرا...شد بسته چشمام ناخودآگاه نشست که صورتم رو لرزونش دستای    

 و نزدیک اینقد!...بودم؟ احمق اینقد چجوری...؟!آشناس دستا و چشما این نفهمیدم

 !بود دور من از حال حین در
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 صدای و چشما همون با که کردم باز چشمامو...کردم حس گونم رو دستاشو    

 ؟!نریزی اشک ندادی قول مگه:گفت مهربونش همیشه

 عذاب چیزی از انگار که اخمی با که افتادم نفس نفس به و گرفت شدت اشکم    

 تنش دور محکم دستام...کشید آغوشش سمت به منو شدت به و کرد نگام میکشید

 ...میدادم فشارش و شد قفل

 زمزمه و میگفت کردنم آروم برای بچگی تو که حرفایی اون و میکردم هق هق من    

 و میکنه یادآوری بهم بودنمو احمق حرفا این همه که نمیدونست اون اما...میکرد

 ...میده عذابم

 یعنی:کرد زمزمه بود شده قاطی اشکاش با خوشحالش لحن که درحالی گوشم کنار    

 ؟!میزد صدا منو میکرد تب وقتی که کوچولویی دختر همون!منی؟ کوچولوی تو

 !بدم فشارش بیشتر اینکه جز نداشتم جوابی هیچ    

 پاک شستش انگشت با اشکامو...گرفت قاب صورتمو و کرد جدا آغوشش از منو    

 ...کرد نگاه صورتم اجزای همه به و کرد

 کرد ای زمزمه و نشست چهرشتو بغض و غم و برگشت خوشحالی از صورتش یهو    

 ...بشنوم نبود قرار شاید که

 ؟!نابودم که وقتی!بفهمم؟ باید االن چرا!االن؟ چرا:آرمین    

 جمله..بود قوی ششمم حس من!شد خالی دلم ته ولی نفهمیدم و منظورش    

 ...!آخرش

 ازم دستش میرفت عقب عقب آروم که همینجور و کرد بهم غمگینی و عمیق نگاه    

 !نمیتونم...ولی میخوام!چرا نپرس!بمونم نمیتونم:گفت عجیبی درد با میشد، دورتر
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 !میدم دستش از دارم میکردم حس...میشد فشرده قلبم شدنش دورتر با    

 ...نشستم صندلی رو و بستم چشمامو که کشید تیری سرم در شدن بسته با    

 شده چت مینا!خدا وای:میگفتن چیزی هرکدوم که میشنیدم هارو بچه صدای    

 به که بودی دختری همون تو پس!...بود؟ آرمین همون این واقعا وای!..خوبی؟...؟!یهو

 !  شد؟ گیرتر گوشه آرمین رفتنت خاطر

 نشون العملی عکس حتی نه بدم جوابی میتونستم نه اما میشنیدم چیو همه    

 ...بدم

 بیشتر لحظه هر سرم...میشد تکرار مغزم تو و بود شده مخلوط هم با صداهاشون    

 !بسه:زدم جیغ که جایی تا میگرفت درد

 متعجب هم خودم حتی..کردم نگاه بقیه تعجب به و شد بیشتر دردش سرم    

 چه! عصبیم؟ اینقد چندروزه چرا...نبود یادم بودمو شده عصبی که باری آخرین!شدم

 !میاد؟ سرم داره بالیی

 اومدن...آرمین بچگی گیری گوشه!توئه تقصیر چی همه:میگفت مغزم تو صداهایی    

 ...آرمین االن ناراحتی...میترا دردسر...بقیه زندگی به آرین

 جیغ...نداشتم هم کردنشونو متوقف توان حتی..کنم تحمل صداهارو این نمیتونم    

 اینارو من...نبود من تقصیر هیچی...بشنوم نمیخوام..شو خفه!بسه!بسه:زدم

 ...نخواستم

 محوتر و محو اطراف به دیدم کم کم اما دارن کردنم آروم در سعی بقیه که میدیدم    

 !شدم بیهوش باز که جایی تا شد

*** 
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 :نازنین    

 !میالد!میالد:بودم،گفتم آروم مینای خیره که درحالی    

 !هوم؟:گفت بود گوشیش تو سرش که جور همون    

 !نی؟ خبری:من    

 !چی؟ از:میالد    

 ...میگم و آرمین!خدا خنگ:من    

 !نمیده جواب میکنه سین امامو پی:میالد    

 !گوریه؟ کدوم پس!هوف    

 ...درآورد فکر از منو شروین صدای    

 !کرد قطع و...نمیام،برید گفت فقط:گفت میپاییدرو مینا زیرچشمی که همونجور    

 ...!بود ساکت هنوزم ساعت چهار بعد نگفت هیچی مینا تصورم برخالف    

 جای رفت و پاشد جاش از همیشه برخالف و خورد زنگ مینا موبایل همونموقع    

 ..دیگه آرمین حتما!! زد لبخند شماره دیدن با که بود این ترش عجیب!دیگه

 آروم عرفان یهو که بودن شوک تو هنوز بودن کرده تعجب مینا رفتن از که هم پسرا    

 !میزنه حرف کی با ببینم برم من:گفت

 قراره اگرم دوما!باشه؟ ممکنه آرمین از غیر کی اوال!بری؟ چیو چی:کرد اعتراض شیوا    

 !میرم من بره کسی

 !رفت ما به توجه بی آخرش و کرد پا اون پا این کمی عرفان    
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 مینا اما!برگشت متعحب صورت با عرفان که بود گذشته دقیقه یه از تر کم    

 !نبود همراهش

 !کیه؟ ببینم،پارسا:گفت بود بعید ازش که اخمی با عرفان    

 !نیومد یادم چیزی ولی کردم زمزمه اسمشو زیرلب آروم    

 !شدم مبهمشون نگاه متوجه که کردم ها بچه به نگاهی    

 !نمیدونستن چیزی هم اونا    

 ...ولی شنیدم اسمشو!نمیدونم هم میدونم هم انگار:آال    

 خبر چه نمیدونم!بود شده سرسنگین آال با کمی جدیدا..کرد قطع حرفشو عرفان    

 !بود

 !خان پارسا کرده زدش ذوق و میزنه حرف باهاش االن که همینی:عرفان    

 !بود کرده اخم هنوزم    

 ؟دلش!سننه تورو:گفت یهو و شد خسته عرفان روز چند بداخالقی همه این از آال    

 !بگرده نامی پارسا با داره دوست!میخواد

 ..میکردیم نگاشون فقط و بودیم کرده عادت بحثا این به دیگه    

 و من:گفت جدی اما دیدم عرفان چشمای تو شیطنتو برق لحظه یک برای    

 !مربوطه من به ؟خیلیم!سننه

 !شد گرد استثنا بال همه چشمای    

 !میکرد نگاش ناباوری با بیشتر،شروین همه از    
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 !داد نجاتمارو مینا بیخیال و شاد صدای که بودیم کرده گیر وضعی بد توی    

 ...بود شده قفل عرفان رو هنوز آال نگاه اما    

 ..دیگه بریم!این؟ آماده ها بچه خب:مینا    

 ...آ ولی:من    

 !دیدنم بیاد کسی دارم،قراره عجله:کرد قطع حرفمو    

 !خبره چه اینجا!من خدای    

 !ببین منو!بینم وایسا:گفت و گرفت جلوشو عرفان که بره شه رد اومد مینا    

 تسلیم مینا باالخره تا...میشد ظاهر جلوش عرفان ولی شه رد میخواست هی مینا    

 ...شد

 ...!بود رفته باالتر معمول حد از عرفان صدای    

 ...بگو پس!...نه؟ میارن تشریف خان پارسا...ببینم بگو:عرفان    

 !میزنی حرف کی درباره!تو میگی چی:مینا    

 !میزدی حرف جونت پارسا با داشتی نشنوم که نشدم کر قد اون هنوز:عرفان    

 !نداشت انتظارشو چون رفت عقب کمی عرفان که داد هلش مینا    

 !بود رفته باالتر صداش مینا    

 حاال که ندادم پس جواب حاال تا بابام مامان به!چه تو به!بسه!دیگه کن ولم:مینا    

 !بدم تو به بخوام
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 پا از تو غم از داره اونور من رفیق ببین! هی هی:گفت و شد بیشتر اخمش عرفان    

 !پسره؟ اون با بری میخوای اینجا تو بعد! درمیاد

 !رفت خودشم که میبینی!بوده ما بین چیزی ؟مگه!هان غمی چه:مینا    

 ...نمیدونی که تو احمق آخه:زد داد عرفان    

 !خورد حرفشو یهو    

 !نداری گفتن واسه حرفی!نمیدونم؟ چیو!هان؟:مینا    

 !شد رد کنارش از و زد عرفان به ای تنه    

*** 

 :میترا    

 اون از!نبودش اما...میپاییدم هم میگذشتم،اطرافمو دانشگاه محوطه از که درحالی    

 ..دل..خب...بشم،هم رو به رو باهاش نیست الزم که خوشحالم هم!نیستش روز

 !هیچی...اه    

 کامال ناخودآگاه نداشتم انتظارشو که منم!شد کشیده دستم که بودم فکرا همین تو    

 زده زل هم به هردومون!شدم رو روبه سبز زمرد جفت یه با که شدم کشیده طرفش به

 ...!و...شادی...غم!میزد موج چشماش تو متناقضی و زیاد حسای!بودیم

 ...بخونم نمیتونستم رو دیگه حسای    

 !بخونی که نمیخوای شایدم:گفت ذهنم تو چیزی    

 نزدیک بهم اینقد که حاال اما!نکردم فرار روز اون من مگه!نمیکردم فرار چرا نمیدونم    

 !نمیکردم تالشی هیچ بود
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 !نمیکردم شکستنش برای تالشی هیچ منم و بود کرده سکوت    

 !چرا؟:گفت خشدار صدای با و شکست و سکوت باالخره    

 این توی حرف کلی که فهمیدم من فقط اما بود ساده پرسشی سوال یه شاید    

 ...!بود سوالش

 !چرا؟ چی:گفتم آروم و کردم تر زبونم با لبامو    

 ...بشم دور ازش کردم سعی اومدم خودم به منم که کرد تغییر نگاهش حالت    

 کردم هرکاری که من!چرا؟ بگو فقط...(فقط نبود عصبی صداش)برد باال صداشو یهو    

 ...تو اما!باشی داشته دوسم که

 ...که میزدم رو حرفایی بمونم،وگرنه نمیتونستم:من    

 بزار حداقل!بگو میکنم خواهش:گفت عجز با و کشید دستمو که برم خواستم    

 ..باشم داشته آرامش

 کلماتو که نداشتم اینو توان حتی...گرفتم کالمش از حسشو اما نمیدیدم چهرشو    

 تونستم فقط بستمو چشمامو ناتوانی همه این از...بیارم ای بهونه و بزارم هم کنار

 ...نبودی هیچوقت کاش:کنم زمزمه

 ...باشم داشته دوسش میتونستم االن منم نبودی اگه شاید:دادم ادامش ذهنم تو    

 بلد و نمیخواستم که شنیدم قلبم تو صدایی و شنیدم بغضشو پراز و آروم صدای    

 ...کنم تعبیرش نبودم

 ...!چیه دردت بگو حداقل:سپهر    

 ...نمیتونستم میفتاد چشماش به نگام اگه    
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 اول از شایدم...نداره معنایی فرار اینبار که فهمیدم...شد مانعم اما برم خواستم    

 میلی یه تپ که کشید خودش سمت به خشونت با منو و کشید دستمو...کردم اشتباه

 برابرم در که سپهری با سپهر این فهمیدم حرکتش از...شدم متوقف صورتش متری

 !داره فرق میاد کوتاه

 داده تکیه دیوار به منو...بود شده قفل چشمام رو نگاش..میکردم نگاش تعجب با    

 عرض در و دانشگاست اینجا بود رفته یادم انگار..انداختم نگاهی نیم اطراف به...بود

 !بره باد بر میتونه آبروم کل دقیقه یک

 !شد گرفت،مانعم قرار دیوار کنار که دستش اما بگسرم فاصله ازش کمی خواستمی    

 !نچ نچ:سپهر    

 کمی! بود کرده بارون ستاره و چشماش و میزد موج چشماش تو شیطنت...خدایا    

 شروع فندقی چشم جفت یه از چی همه میدونی:گفت آروم و پایین آورد و سرش

 ؟!گرفتن ازم خوراکو و خواب میدونی:داد ادامه خاص حالت یه با! شد؟

 انقدر چرا اون! بودم؟ شده سست انقد چرا! بود شده سنگین زبونم موقعیت این تو    

 !بود؟ شده قوی

 ...من...من:من    

 ...!چشماش ولی نمیخندید لباش    

 که وقتی نه...برنمیدارم سرت از دست من میترا:گفت آرومش صدای همون با    

 !نه...رو تو...ولی باختم چیزارو خیلی...دارم فرصت میدونم

 کردمو آزاد شدمو س*و**محب نفس!رفت و زد کوچیکی لبخند و رفت دورتر کمی    

 ...کشیدم عمیق نفس یه و
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*** 

 :مینا    

 «...بعد هفته یک»    

 ازش عرفان که چیزی اون بود این!...پیامی نه زنگی نه...انداختم نگاهی موبایلم به    

 !میکرد؟ دفاع

 مهربون عجیبی طرز به و مشکوک همه رفتار هفته این طول در...فکر تو رفتم    

 !(سرته باالی صبح تا مامانت و میکنی تب که موقعی مث!)بود

 دیگه اما...نمیدونم من قطعا که میدونن چیزایی یه و درارتباطن باهاش میدونستم    

 !باشه مهم که نمیخواستم!نبود مهم که نه!نبود مهم

 با انگار!... شدم متوقف شیوا صدای با که برداشتم قدم آروم...شنیدم صدایی یه    

 ..میزد حرف موبایل

 خوابه آره:شیوا    

    ...... 

 ...خوبه:شیوا    

    ...... 

 !(زدم؟ توهم من یا بود ناراحت صداش..)بگیم بهش نتونستیم هنوز..نه:شیوا    

    ..... 

 برمیگردی؟ کی:شیوا    
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    ...... 

 ندیده وضع این تو رو شیوا حاال تا! بود شده دار بغض وضوح به شیوا صدای    

 ...ولی پیشش برم میخواست دلم!بودم

 ...کمیگی حاال!!نمیگفتیو داشتی دوسش اینقد تو:شیوا    

 ...کرد سکوت    

 که درک به! احمق:زد داد عصبانیت با شیوا که شد گفته بهش چیزی خط پشت    

 خودش رو به ولی میپوسه داره اینجا هم دیگهیکی!چی؟ او!بیاری طاقت نمیتونی

 !..نمیاره

 ...کرد پرتش و کرد قطع تلفن    

 بین ارتباطیهیچ چرا ؟پس!بود آرمین!بود؟ چی موضوع!اتاق تو رفتم سریع    

 !؟!نمیکنم پیدا حرفاشون

    *** 

 و داخل پرید آرمین که کردم باز درو آلودخواب...پریدم خواب از زدن در صدای با    

 بهش بودن شده گرد درصد صد که چشمایی با!گرفت دهنمو جلوی هرچیزی از قبل

 فریاد رو چیزی چشماش یعنی!نبود اون چشماش اما بود آرمین اینکه با...زدم زل

 !نمیشناختم که میزد

 کنار و بود باز جلوش بار اولین واسه که موهامو و برداشت لبم رو از آروم دستشو    

! بودم افتاده نفس نفس به پیش لحظه چند اتفاقات از(میبستم موهامو معموال!)زد

 ....و اومد پایین نگاهش ناگهانی خیلی
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 با..کرد بغلم حرفی بدون...نداشت پیشو دقیقه چند هضم توان مغزم!بودم گرفته گر    

 گوشم تو آرومو زد کنار گردنم از موهامو...شد بسته چشمام گردنم رو نفساش حس

 دیدمتورو وقتی ولی...بودن کم خیلی داشتم که انتخابایی دیوونه دنیای این تو:گفت

 ..!کردم پیدات باالخره که میدونستم

 !مشترکمون آهنگ! میشناختم آهنگو این!من خدای    

 !نداره دلیلی تو به من عشق چون چرا نپرس..دارم دوستت:آرمین    

 !بدی جون دستامتو نمیخوام!ندارم کشیدنتو زجر طاقت ولی:داد ادامه    

 حرفاشو مفهوم اینکه با..کردم نگاه بود شده سرخ که چشماش با تعجب با    

 ...داشتم بدی حس ولی نمیفهمیدم

 !برد خوابم و شد چی نمیدونم که بگم چیزی خواستم    

 ...بودم برگشته حاال و بودم ای دیگه دنیای انگار    

 !میکنه؟ چکار من تخت رو آمازونی این خدا یا    

 لپات و میزدی لبخند خواب تو که میکردی کار چی ورپریده ی دختره:آمازونی مو    

 !بود؟ شده سرخ

 !اصن؟ کی تو!هن؟:من    

 ...ام آال!درد...کوفت!مرض:زد جیغی    

 ...پس:من    

 ...پایین بیا شو آماده سریع نزن حرف:زد جیغی دوباره    

*** 
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 ...کنصب میری کجا...آال!هی:من    

 !!!رفت من به توجه بی    

 ....پوشیدم حسابی و درست لباس و کردمکارامو سریع    

 نگاه بهم کوچیکی لبخند با...!!!خوردم جا آرمین دیدن با که...کردم باز درو غرغر با    

 ...میکرد

 !میکنی؟ چکار اینجاتو..ت:بود بودنم گیج از نشان که کردم کوچیکی اخم    

 !خورد جا که نبود اینجا حواسش انگار    

 !نمیاد؟ یادت:آرمین    

 ...و اومدی دیدم خواب فقط من!چیو؟:گفتم فکر بدون همیشه مثل    

 سوتی دوباره اه..شدم شیطونش نگاه متوجه که میگمچی دارم نبود حواسم    

 !تر عقب برم نمیتونستم و بود در سرم پشت منم..نزدیک اومد!دادم

 تازه!خانما خانم بود واقعی خیلیم:گفت باال آورد پایینرو بودم انداخته که سرمو    

 !نه؟ مگه!گذشت خوش خیلیم

 ...شدم سرخ سرعت به! بود؟هیع واقعی یعنی!بود واضح منظورش کامال    

 انداخت کمی سرشو همیشگیش عادت به و رفت عقب کمی شدم سرخ دید وقتی    

 اول از من!رفت ضعف دلم...کرد پر و گوشم قلبم ضربان که برد دهنش تو لبشو پایینو

 مشکلی که االن اما کنم قبول نمیخواستم بچگیم آرمین خاطر به فقط!بودم عاشقش

 ؟!!بود!نبود

 ؟!باشی قهر نباید شما االن...ببینم:آرمین    
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 که کسی با آدم!نه:گفتم شیطانی لبخند با و درنیاوردم بازی گیج بار اولین واسه    

 !نمیکنه نیست،قهر مهم واسش

 ...کرد حبسم دیوار کنارو کشیددستمو که افتادم راه    

 :کرد زمزمه میکرد نگاه چشمام به که همونجور    

    Love has no fear (نداره ترسی هیچ عشق)... 

    Love has no reason (نداره دلیلی هیچ عشق).. 

 که این!شناسی؟می کجا از منو موردعالقه آهنگای تو!عه:گفتم معترض و دادم هلش    

 !اومده ماهه یک تازه

 !سخته؟ داری دوست روآهنگی چه اینکه دونستنه همه، این بعد کردی فکر:آرمین    

 !اصن زد گولش نمیشه!منو میشناسه قده این نمیاد خوشم...بابا ای    

 تو که میشی هایی جوجه این شبیه!کنی آویزون لوچتو و لب نمیخواد حاال:آرمین    

 ...دارم دوست من بعد موندن بارون

 !(کشیدم رو کلمه این خیلی!)بیشعور:من    

 ...شروین با نکنه گفتی شیوا به اونروز میره یادم کردی فک:آرمین    

 !نگو ادب بی!هیع:گفتم لبشو رو گذاشتم دستمو ناخودآگاه    

 باز چشماش اون با دیدم که شدم متمرکز چشماش رو و انداختمو اطراف به نگاهی    

 ...میکنه خبیث فکرای داره

 موچ رو لبش حس با اما بگم چیزی که برداشتم لبش رو از دستمو و کشیدم هوفی    

 !شدم خفه دستم
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 رژ اون راستی...دارم کارت که شو آماده هم حاال:گفت و کرد استفاده شدنم شوکه از    

 ...بگم میخواستم همیشه!نزن هم رو قرمزه

 !بخواد دلتم!ایش:من    

 ...ولی میخواد که دلم:گفت شیطون    

 !    برو:کردم جیغ جیغ    

 !برم باید    

 !نمیری جا هیچ:میالد    

 !مجبورم    

 !میریم دوتا خودمون..نمیگی هیچکس به پس:میالد    

 ...ولی    

 !هیچکس با یا من با یا:میالد    

 ...احسان...بابام:نازنین    

 ...میزنم حرف بابات با خودم:میالد    

 ...میشه بدتر چی همه...!بهش میگی چی تو آخه    

 :......میالد    

 :آال    

 ...بدتره ما همه از اون...بگیم بهش چجوری..میشیم دیوونه داریم    
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 دوسش میکنی فکرشو که اونی از بیشتر خیلی!دیدم گریشو من ولی...نمیگه:عرفان    

 که تکستایی...دیدم رو چی همه!ببینمش اینجوری غرور اون با نمیکردم فکر...داره

 ...یاد منو همشون...رو همه!دلشو حرفای...مینویسه

 !!میندازه نامه وصیت:من    

 :شیوا    

 ..دربیارم و شاد آدمای ادای نمیتونم دیگه!...میشم دیوونه دارم    

 ...فشردم بغلش تو بیشتر خودمو    

 چیزی تمام! بود چیز همه واسم کلمه با نه میداد آرامش بهمآغوشش با که همین    

 !من ی نیمه نه منه تمام اون میفهمم حاال و بود ناقص اون بدون که

    ......... 

 داری! کی؟ !چی؟:گفت و برداشت تعجب با که خوردزنگ شروین موبایل    

 !برمیگردی؟

*** 

 :مینا    

 !خورد زنگ بار هزارمین برای آرمین تلفن که بودیم ماشین تو    

 های نگاه...مشکوک های زنگ...میلنگید کار جای یه...رفت لبام رو از لبخند    

 ...محزون لبخندای...آرمین بار حسرت

 !بلندگو رو بزار!بده جواب:گفتم سریع کنه قطع اینکه از قبل    

 !گفتم که همین:گفتم که بگه چیزی خواست    
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 از میخواست وقتی..میفهمیدم من فقط! بود مضطرب..داشتم زیرنظر حرکاتشو    

 !موهاش سمت میرفت دستش کنه فرار چیزی

 !گفتی؟ بهش...الو:صدا    

 !!!بود شیوا صدای    

 ..بده جواب که کردم بهش اشاره دیدم که رو آرمین سکوت    

 ...نه:گفت خشداری صدای با آرمین    

 ...بدونه باید ولی..سخته هممون واسه..میدونم:گفت اون از بدتر صدای با شیوا    

 ...خورد سرم تو پتک مثل آخرش حرف    

 که سردردایی با مخصوصا..نیست کمی چیز...سرطان!کنه شروع و درمان باید:شیوا    

 ...داشت مینا

 ..شده آوار سرش رو چشماش جلوی آرزوهاش کاخ که داشتم و کسی حس    

 !نه؟ میکنی شوخی:گفتم و بمونم ساکت نتونستم    

 نگاه شنیدم،همون رو اشغال بوق صدای وقتی...بود صورتم رو هم احمقانه لبخند یه    

 ...انداختم آرمین به و

 روی فشارو همون..داد فشار محکم و بست چشماشو و کنه تحمل نگاهمو نتونست    

 ...میاورد هم فرمون

 !بزن حرف:زدم داد و رفت بین از لبخندم    

 راهشونو هم بقیشون نذاشتم ولی چکید چشمام از اشک قطره یه حرفم اتمام با    

 ..برن
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 ...گرفت دستمو اما برم که گذاشتم در دستگیره رو دستمو سکوتش دیدن با    

 !بود؟!نبود چیزیم که من!میومد بدم نگاهش این از    

 ...!میشد حل قرص با که داشتم ساده میگرن یه من    

 !میخوری تو که میخوره سردرد قرص روزی کی!احمق:ذهنم    

 !نیست چیزیم که میکنم ثابت بهت!شو خفه:نبود خودم دست که زدم جیغی    

 و راه اشکام باالخره!نبود مهم دیگه ولی میشدم له داشتم!رفتمفرو آغوشی تو    

 !گرفتن پیش خودشونو

 :شیوا    

 !زدم گند    

 !شده؟ چی:شد بلند آال    

 ...خوند رو قضیه ته تا نازنین نگاهم با    

 !میفهمید باید که باالخره:گفت سردرگمم نگاه دیدن با شروین    

 !لحظه اون نه!اینجوری نه:من    

 ...میداد اومدنشون از نشون در صدای    

 گریه بود معلوم..بود پایین آرمین سر...شدن وارد داغون هایی چهره با هردوشون    

 ...نیاد کرد اشاره آرمین که طرفش رفت سپهر...بفهمیم ما نمیخواد و کرده

 !میدم آزمایش دوباره:شکست سکوتو مینا    

 !رفت اتاق طرف روح بی صورت همون با و    
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 ممکن شکل ترین آروم به اتاق در حتی رفت توجه بدون ولی کرد صداش نازی    

 !بست

 :آرمین    

 ...کرد ای اشاره سرم پشت به سجاد که شدم شرکت وارد    

 !نشناخت میشه مگه نحسشو صدای    

 !میگذره؟ خوش بهت مینا با!سعادتی چه...اینجاس کی ببین!به به:آرین    

 و گرفتم یقشو...میکنم چکار نفهمیدم لحظه یه تو...میفهمیدم منظورشو خوب    

 خالی سرش و کردم تبدیل عصبانیت به ناراحتیمو تمام...دیوار طرف کشیدمش

 ...کردم

 مث من ذهن دوما!بکش آبدهنتو بگی اسمشو که این از قبل!عوضی ببین:آرمین    

 صدتا و ظاهر به تو مث...کنم نگاه وسیله مث دختر یه به که نیست کثیف تو

 که معلومه!هه...؟!میفهمی!مهمه واسم قلبش!نمیکنم توجه دیگه چرندیات

 شدنبزرگ مادر بی خاطر به که مفلوکی موجود یه!نیستی انسان اصال تو..نمیفهمی

 !این شدی

 !میکردم حس رو میزد شدید که شقیقمو نبض    

 ...کردم ولش    

 قشنگی سخنرانی چه واو:گفت و زد دست من کردن مسخره برای و بیخیال اون اما    

 !بود
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 دایی به...بیرون میندازین و لش تن این:گفتم سجاد به رو و ندادم اهمیتی بهش    

 !ضروریه! من اتاق بیاد بزنین زنگ هم

    *** 

 «بعد ساعت چند»    

 آرین که درسته...کردی؟ بیرون و آرین که چی یعنی!خبره؟ چه اینجا آرمین:دایی    

 ...ک نیست قدر اون ولی میشناسمش پسرمه..داره بدی اخالق

 عوضی میبینین که چیزی از اون دایی:زدم داد و شدم خسته ای کلیشه حرفای از    

 !تره

 ..بگو میدونی چیزی اگه!چیه؟ منظورت:دایی    

 ...تج دارم دوسش من که دختری به میخواست:زدم داد    

 با که بگم بهش چیزی خواستم!کرد باز و در آرین کنم تموم حرفمو که این از قبل    

 !شدم ساکت زد بهش دایی سیلی

 مرد دایی...نداشتیم انتظار دایی از داشت حق! بود شده شوکه...بودم شده شوکه    

 ...ولی بود آرومی

 ..ا! بــابا:آرین    

 !شد خفه رسما دایی فریاد با    

 میخواست پسرم بشنوم که!حقم؟ بود کــردم؟؟؟این بزرگ اینجوری رو تو مـــن:دایی    

 !گذاشتم؟ کم واست کنه؟؟چی بدبخت مردمو دختر
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 بچه بودمش دیده اینجوری که باری آخرین...بود شده سرخ شدت به دایی صورت    

 چی نفهمیدم هیچوقت! کرده ـیانـت خــ بهش آرین مادر فهمید که وقتی...بودم

 صداش دایی زن نداشتم حق..بیاریم اسمشو نمیزاشت دایی!شد چی مادرش!شد

 !کنم

 حس هیچوقت!پدر؟!هه!!داشتم؟؟چی همه مطمئنی:زد فریاد و شد منفجر آرین    

 تنگ تا سه این آوردن با رو آریانا منو جای!گرفتی ازم مادرمو که تویی!دارم پدری نکردم

 که پدری چرا گرفتی که مادرمونو!!!چی؟؟ ما کردی اینا زندگی صرف زندگیتو تمام!کردی

 نفهمیدی حتی تو...اونا دادی و بود من حق که گرفتی؟؟هرچیزی ازمون و بود ما حق

 شدنم عاشق درباره باهات که اومدم خوشحالی با که روزی اون!یادته؟!شدم عاشق من

 شروین چون فقط!چرا؟!بیرون برم که زدی داد کردی؟سرم چکار تو ولی بزنم حرف

 تمام!بود بودنشون یتیم بهونت هم همیشه!چشه بفهمی میخواستی و بود ناراحت

 !میفهمی!مرد داشتم دوسش واقعا که کسی...تو خاطر به!کردی دریغ ازم پدریتو

 جمع اشک چشماش تو که آرینی این...بودم شده میخکوب!نمیشد باورم خدایا    

 ؟!بود بدجنس آرین همون بود شده

 تموم اینجا من داستان!نه ولی:گفت وقتی دیدم خشمو آتیش چشماش تو    

 باشمو داشته میتونستم من که چیزایی تمام!نیستم من داستان این بازنده!نشده

 ...!چیزو همه!میگیرم ازشون

 !بیرون زد اتاق از و کرد بهم نگاهی    

 !نشست در به شده خشک دایی    

 !خوبه؟ حالت!دایی؟:پیشش رفتم...بودم حالش نگران    
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 آرین این!!عشقت...برادرت..خودت مواظب!باش مواظب:گفت شده خشک دایی    

 ..!نفرتش..خشمش!بود الما خود..نبود

 من!الما؟ چرا اخه:گفت که شنیدم رفتم بیرون از قبل...بزارم تنهاش باید کردم حس    

 !کردی داغون منو تو که همونطور میکنه داغون رو همه پسرت!واست میمردم که

 از!شروین از حدش از بیش نفرت!جوردرمیومدن ذهنم تو چیزا سری یه حاال    

 !چی بوده اینا ی همه مقصر دایی واقعا اگه ولی داشت حق بگم نمیتونم...!هممون

 نمیزارم...،نمیزارم نمیتونه...نمیزارم من!نه نه!!بیاره مینا سر بالیی نکنه!آخرش نگاه    

 !!بدم اخطار شروین به باید!بیاره شیوا سر بالیی نکنه...کنه نابود منو امید اخرین

*** 

 ...بعد روز چند    

 :مینا    

 سرم تو دکتر حرفای و کردم نگاه دوباره...اومدم در آزمایشگاه از خوشحالی با    

 ...پیچید

 اون و ندارید مشکلی هیچ فعلی،شما آزمایش و دادید که توضیحاتی به توجه با»    

 «..میشه محسوب باطل آزمایش

 شد تایید باالخره...بودم آزمایش درگیر خودم بگم کسی به اینکه بدون چندروز این    

 تغذیه به که بودنمه ضعیف دلیلش هم شدنا بیهوش و میگرنی و عصبی سردردهام که

 ..میشد مربوط
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 ـینه*سـ تو رفتم سر با... نبودم جلوم متوجه اصال که بودم خوشحالی غرق اونقدر    

 اینجا دلیل بیخیال!شدم مواجه آرمین متوجه که کشیدم عقب خودمو سریع!!یکی

 .... ಠ⌣ಠندارم سرطان..بود اشتباه آزمایش!بود اشـــتباه:زدم داد و شدم بودنش

 همچنان اون اما بوده نشون العملی عکس حداقل یا باشه خوشحال میکردم فک    

 غیر به چیزی داشت فرق نگاهش طرز!نمیشناخت منو انگار میکرد نگاه منو مشکافانه

 !حسی هیچ..نبود چشماش تو کنجکاوی و شیطنت از

 که اونم!بینم نمی تفاوتی هیچ!زدم؟ توهم یعنی خدایا...کردم نگاه چیزش همه به    

 ..بود شده الل

 !(خب احتماله!)گرفته فراموشی نکنه    

 !میشناسی؟ منو تو اصال:گفتم یهو    

 my friend!ببینمبگو:گفت شیطون و چونشو زیر گذاشت دستشو شیطنت با    

 !قدیممی؟

 !نیست آرمین دیگه این!نـــــــه    

 ؟؟!میگی چی!آرمین:من    

 !زیرخنده زد بیخیال    

 !منه شبیه کجاش سوسول بچه اون آخه!نچ نچ:گفت که کردم نگاش کالفه    

 گـــالب گل پسر سپهری آرمان!آرمانم:گفت میکنم نگاش مشکافانه دید وقتی    

 مین چهار و خان شروین منو بین سن اختالف مین دو با!شما سپهری،خدمت خاندان

 !آرمین با
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 من چرا!تان سه یعنی خدایا!بودم هپروت تو من ولی میزد حرف همینطور اون    

 !بودم ندیده و آرمان و شروین هیچوقت

 !نبوده ازش خبری حاال تا چرا پس    

 !بودی؟ کجا حاال تا...پس:من    

 !کنن تعریف خودشون تا بریم! نه ولی!نه؟ کنجکاوی خیلی:گفت و کرد بهم نگاهی    

 م!میکنی چکار!عه:گفت کشیدمو دستمو! پرروئه این چقده!کشید دستمو    

 ...کردم نگاش شکوک    

 !میام منم برو تنها تو!اوکی:آرمان    

 !پاهاشه رو سرش و زمین رو نشسته که دیدم آرمینو که خونه طرف دویدم    

 !آرمیـــــــــن:زدم داد دور از    

 هیچی اون...بغلش تو پریدم و دویدم...کرد باز دستاشو و شد بلند سریع سرشون    

 سرطان...من..من..رمین...آ:گفتم میزدم نفس نفس که درحالی من ولی نمیگفت

 !ندارم

 ..شدم ولو و رفت انرژیم کل..گفتم باالخره!اوخیش    

 !گفتی؟ چی گفت و کرد نگاه صورتم تو...بود شدهخشک انگار اون اما    

 ...ن چیزیم من بود اشتباه قبلی!دادم آزمایش دوباره میگم!خنگی چقد تو!اوف:من    

 !میشدم خفه داشتم که کرد بغلم چنان کنم کامل حرفمو اومد تا    

*** 
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 تو و کرد ولم باالخره که نمیگفتم چیزی ولی بودم شدن خفه حال در همچنان    

 بود گرفته دیدمو جلو و بود ریخته هم به دویدن خاطر به که موهامو...کرد نگاه صورتم

 خب!)میدزدیم چشمامو و میکردم نگاهش گاهی فقط من...زد کنار آرومی به رو

 !(میکشیدم خجالت

 داخل؟ نرفتی چرا:گفتم و دادم قورت گلومو آب    

 !دیگه میکنی عوض و بحث داری:گفت ولی خندید چشماش    

 منم!من به زدی زل سره یه و ساکتی که تو!بحث؟ کدوم:وگفتم شد گرد چشمام    

 ...حوصل

 نگاهش واقعا دیگه ولی...بشم ساکت شد باعث که میکرد نگام چجوری نمیدونم    

 !نمیکردم

 !پریدم جام از کمی کرد لمس گونمو چیزی اینکه حس با    

 ایم کوچه تو!ادب بی:زدن غر کردم شروع و پریدم کرده چکار فهمیدم وقتی    

 ..کن رعایت و اسالمی شئونات خیرسرمون

 روم به رو که مرض بگم که کردم بلند میخندید،سرمو اون و میزدم غر همینجور من    

 !شد ظاهر

 !سرگردان روح!میشه ظاهر من جلوی هی اینم!بابا ای    

 ...!ک گفتم بلند اوا!خنده زیر زد باز    

 !جوجه؟ میگی چی:گفت خودش مخصوص و بامزه حالت یه با    
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 دست منم!میشه خیره هی خو اینم!کنم فرار چجوری میکردم فکر این به داشتم    

 !میکنم گم پاموو

! زدم کنارش و خونه بریم!بسه دیگه خب:گفتم کردمو جمع قدرتمو تمام    

 !کنار رفت راحت!عجبی

 !خونه تو بریم گذاشت بشر این باالخره    

 !نبودن ناراحت و میکردن نگامون شیطنت با شروین و هرروز،شیوا برعکس    

 گرفت خوشبختانه که زدم آرمین به چشمکی پس کنم اذیتشون خواستم    

 ..منظورمو

 بیماری از داره گوشه این دوستت..خانم شیوا آفرین:گفتم و کردم غمگین لحنمو    

 !بمیرم داری دوست میفهمیدم اول همون از باید..میخندی تو بعد میمیره

 !!خدا یا!روم پرید نزدیکمو اومد قیافه همون با    

 همه..خرم من کردی فک!میکنی اذیت منو!ورپریده ی دختره:میکرد جیغ جیغ    

 !(دوستمون عالقه ابراز اینم...!)بمیری میکنی غلط تو بعدشم شنیدم حرفاتونو

 ...میکرد نگاه شیوا به ژکوند لبخند با که کردم شروین به نگاهی    

 هرروز شیوا ناراحتی بهانه به!!ها شده تو نفع به...خان شروین!هی:گفتم بهش رو    

 !بسه دیگ حال و عشق...اینجا تِلِپی

 ..کلش پس زد آرمین که شد آویزونلوچش و لب وضوح به    

 بود؟؟ چی واسه این:گفت و کشید گردنش به دست و گفت و آخی شروین    

 !نزنی زل مردم دختر به تا:آرمین    
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 که خودت...ها بزرگتره کی بیارم یادت باید انگار..میزنی منو میکنی غلط تو:شروین    

 ...بو مردم دختر کوچهتو

 کردیم شروع همه...دهنش رو بود گذاشته دستشو آرمین...شد خفه یهو    

 ...خندیدن

 فقط بابا!سرم تو بزن رو دقیقه دو اون هی تو حاال:گفت آرمین که کرد ول و شروین    

 !نی هیچی مخت این تو هرچند بزرگتری دقیقه دو

 آرمین به شروین...شد مانع شروین موبایل زنگ صدای که کنن بحث خواستن باز    

 !ای گوشه رفتن که کرد اشاره

 !میکشم زبونشون زیر از باشه چیزی اگه ولی بودن مشکوک    

 ؟!نازی و آال پ:گفتم شیوا به    

 !نمیدونم:شیوا    

 !بیخیال ی دختره:من    

 ...عجب!انداخت باال ای شونه    

 :نازنین    

 !شیم بیخیال بیا    

 ..زدیم حرفامونو قبال:گفت و کشید دستمو کنه نگاهم این بدون و جدی میالد    

 ..ها بچه...پس:من    

 ...میکنم حلش خودم:میالد    
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 ..نداشتم برگشتی راه دیگه...شد خونده پرواز اسم باالخره که نگفتم چیزی دیگه    

*** 

 ...بعد ساعت چند    

 (آبادان)خوزستان:لوکیشن    

 خوشحال بودم،االن کالفه خورشزنگ از که همیشه برعکس...خورد زنگ تلفنم    

 نداده حاالجواب تا دیروز از..بود آال وای!بگیره وقتمو کمی میشد باعث چون بودم

 ...بودم

 نمیدی؟ جواب دیروز از چرا!هستـــــی؟هـــــان؟ ای دره جهنم کـــــدوم:آال    

 !آبادانم:گفتم کالم یه تو    

 چجوری؟ ؟آخه!کی با!چـــــی؟:آال    

 ...امنه جام خوبمو بدون فقط مفصله قضیش:من    

 ؟!کیه:گفت و نبود حواسش که میالد    

 !هیس:گفتم بهش رو    

 بود؟ کی:آال    

 ..شلوغه خیابونم نبود،تو کسی:من    

 ...برات دارم عـــــالی خبر یه راستـــــی(داد ادامه زده هیجان...)آهان:آال    

 !چی؟:من    
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 دیگه شد،حداقل برداشته دوشم رو از باری نداره،انگار مشکلی مینا گفت وقتی    

 ...بود راحت خیالم اونجااز

 ..کرد خوشحالی ابراز گفتم که هم میالد به    

 !معجزست این...درمیومد پا از داشت آرمین:میالد    

 داره؟ دوسش میکنی فکر هم تو:من    

 دوست دیدم من که چیزی اون...داشتن دوست از بیشتر چیزیه!...مطمئنم:میالد    

 !بود بود،جنون نبود،عشق ساده داشتن

 شده مینا بیخیال میکرد دوری همه از آرمین که ای هفته یه اون میکردن فکر همه    

 حتی بود باهاش جا همه و بود مراقبش مدت تمام آرمین!میکردن فکر اشتباه ولی

 دیوونه چقد نمیدونی!میگرفت ازش وقت بی و وقت که میناس عکسای از خونش،پر

 پسری اون...باشه داشته رو مینا که باشه کسی میتونه نامی پارسا فهمید وقتی شد

 ای دیگه کسه دست شده عجین وجودش با که عشقش،کسی بزاره که نیست

 ...بیفته

 !میزد؟ حرف اطمینان با و میشناختش اینقد چجوری!کردم تعجب    

 میاد؟ کجا از شناخت همه این!میشناسیش نیست وقت خیلی تو:من    

 !میفهممش!میکنم درکش چون:میالد    

 !عاشقی؟ هم تو...یعنی:من    

 !شاید:میالد    

 ..نداشت ربطی من به چون نگفتم چیزی ولی لرزید دلم ته    
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 !وقتشه:گفت سکوت کمی از بعد    

 !باال بیا:گفت صداش توی انعطافی و سالم بدون بابام که زدم افو اف دکمه    

 !نیست خونه هیچکس یعنی برداشت بابا وقتی!من خدای    

 !اینجام من..نترس هیچی از:گفت چشمام تو و گرفت دستمو میالد    

 ...باشه مهربون میتونه کردم حس بار اولین واسه    

 ...شد باغمون وارد میالد    

 از این و میداد تکون پاهاشو تند تند و نشسته که دیدم بابامو و داخل رفتم باالخره    

 !میگرفت نشأت بودنش عصبی

 سالم...س:گفتم زور به و جلو رفتم    

 پشت متری بیست زبون اون کو ببینم کن صب!رسیدی باالخره به به...علــــیک:بابا    

 ؟!نه کوتاهه زبونت شده رو حقیقت اینکه از حتما آها!تلفن؟

 نگی که عکس اینم بیا:داد تکون هوا تو و برداشت کناریش میز از رو عکسایی    

 !تهمته

 من!کردم؟ تربیت من که دختری اون اینه:زد فریاد و کرد پخش صورتم تو عکسارو    

 ...بیاری باال گند بری که این نه کنی پیشرفت که گذاشتم آزادت

 آرین که مهمونین عکسای که اینا خدایا...برداشتم عکسارو لرز و ترس با    

 پروپام به مدتی احسان چرا که شد روشن برام حاال!کرد توجهموجلب عکسی...گرفته

 منو بودن کاره این که بوده مدرک کردن جمع درحال مدت تمام کثافت اون..نمیپیچید

 بی درواقع و بودن دید خطای که عکسایی...میالد و من از عکس از چقدر...کنه ثابت
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 دم و ببینه پسر صدتا با دخترشو عکسای پدره کدوم...!میدادم حق بابام به!معنی

 !نزنه؟

 !کن انکار.نیستی تو بگو:داد تکون چشمم جلو عکسارو از یکی    

 و زمین روی شدم پرت زد بهم که سیلی با که میلرزیدم و بودم شده خشک من ولی    

 دفاع توان اما میکردم حس صورتم روی رو خون گرمی..کرد پر روز خونه جیغم صدای

 !بود علیهم بر چی همه...که وقتی نه نداشتم

 فقط!زد منو بود نگفته بهم تر نازک گل از سال ۱۹ که بود،پدری سخت واسم باورش    

 ...نمیکردم هم گریه حتی..دروغین عکس چندتا خاطر به

 چند با من میومد نظر به و بود مهمونی از که بود عکسی به خیره..باال آوردم سرمو    

 تو بزنه که باال برد دستشو...دیگه چیز نه بود ـص*رقـ فقظ اون که درصورتی...!نفر

 ...نبستم چشمامو دیگه...گوشم

 !گرفت هوا تو دستشو کسی    

 روش دست دیگه بار یه فقط: غرید شده سرخ صورت با که بود میالد! من خدای    

 !میزارم پام زیر بودنتو پدر حرمت کنی بلند

*** 

 به انگار..کرد نگاه بود عصبی هنوز که میالد به بعد و من به تعجب با اول بابام    

 زمان چقدر نفهمیدم..اتاق تو رفتن بابام و میالد کی نفهمیدم...بود اومده خودش

 هم با صورتم رو که بودن اشکام این فقط نمیدونم...ساعت یه..دقیقه پنج...گذشت

 سرمو من اما اومد در صدای..نداشتم روشون کنترلی هیچ و بودن گذاشته مسابقه

 از کرد بلندم حرفی هیچ بدون میالد...ببینه اشکامو کسی نداشتم دوست...نکردم بلند
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 یه با من گذاشت چجوری..کنه خدافظی ازم نشد حاضر بابام حتی...بیرون رفتیم خونه

 !میکرد؟ سرزنشم خاطرش به نبود خودش مگه!برم؟ غریبه پسر

 عالمت از پر شد چشماش و شد من اشکای متوجه تازه رفتیم بیرون    

 !نازنین؟:گفت متعجب!تعجب

 روی به رو صورتشو و زد پس صورتم رو از دستمو که ندادم نشون العملی عکس    

 اون تا...باشم کرده گریه نمیکرد باور هنوز انگار بود گنگ صورتش...داد قرار صورتم

 و سرم افتادمو هق هق به بود چشماش تو چی نمیدونم اما نمیکردم هق هق موقع

 پیش خودشونو راه من اشکای ولی کرد پاک اشکامو و اورد باال سرمو..انداختم پایین

 ...بودن گرفته

 نشده که چیزی:گفت میکردم حس صداش تو که نگرانی با و گرفت قاب صورتمو    

 !خب؟ میشه درست چی همه!خوب دختر

 شده بچه ولی بزارم چی اسمشو نمیدونم...کرد بغلم نمیشم ساکت دید وقتی    

 زمین دخترکوچولوشون که بود شده باباهایی ،مثل..کنه بغلم میخواست دلم!بودم

 ...کنن آرومش میخوان و خوردن

 من...گرفتم آروم باشه گاهم تکیه میتونه هم دیگه یکی پدرم از بعد اینکه حس با    

 ظاهر دنبال به همشون..!مرد اما بودن خیلیا!نبود زندگیم تو پدرم از غیر ای دیگه مرد

 اولین واسه ولی!نبود مرد پسرعموم حتی من...ای دیگه چیز نه بودن خودشون رفع و

 بغلش از منو باالخره...نمیکردم گریه دیگه..زدم لبخند ناخوداگاه...کردم حسش بار

 حالم دید وقتی...کرد نگاه دقت با صورتمو...بود صورتم دور دستاش ولی کرد جدا

 !هیچوقت!..باشه؟ نکن گریه دیگه:گفت خوبه
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 ماشین سمت به که کشید دستمو...گذاشتم هم رو تایید عالمت به چشمامو    

 زده لبخند...رفت زود اما میکرد نگاه پنجره از مارو که دیدم پدرمو اخر ی لحظه...بریم

 !زدم توهم حتما...نمیدونم!بود؟

 ...نبود مهم دیگه حاال اما...شدم دماغ خون چندبار اون از بعد...هتل رفتیم هم با    

 میفهمیدم تازه انگار...میشدم دیوونه داشتم کردم فک بس از...بودم خودم اتاق تو    

 چقدر...گفت بهش چی..شم همراه میالد با گذاشت بابام که شد چی!خبره چه اطرافم

 بابام شاید اینکه امید به...خورد زنگ تلفنم..نپرسیدم ازش لحظه اون که بودم خنگ

 دیگه زندگیم تو بود زده گند که حاال!بود لعنتی احسان اه..کردم پیداش سریع باشه

 !میخواست؟ چی

 ...نگفتم چیزی ولی برداشتم    

 !کنیم؟ پخش هامونو دعوتنامه بریم کی!همسرم کردم پیدات باالخره:احسان    

 دیگه پس!ای؟ شراره عاشق که درنیومد گندش میخوای؟مگه چی من از دیگه تو:من    

 ؟!!داره من به دخلی چه

 مگه نمیشه پول بدون عشق ولی اونم عاشق من!دخترعمو دیگه نشد:احسان    

 !خودتو نه میخوام ؟پولتو!نه

 !بود کثیف عشقشم حتی بود کثیفی آدم چه دیگه این خدا وای    

 واست نفعی چه من پول پس میبری ارث جا همه از که تو...ببینم کن صب:من    

 !داره؟

 !گذاشته تو با ازدواج و ارث شرط جونت عمو که کاری کجای! هه:احسان    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

329 

 

 !عمومه؟ سر زیر من بدبختیای تمام یعنی!چــــــــــــی؟    

 ..شد شروع پرتاش و چرت دوباره دید که سکوتمو    

 !کنیم پخش دعوتو کارت بریم کی!نگفتی...خب:احسان    

 !قبرتسر اومدم وقتی:زدم داد و شدم عصبی    

 که اون!بود کرده مشغول ذهنمو فکری ولی...برنداشتم زد زنگ هرچیم...کردم قطع    

 داشته بهم کاری نباید کنم ازدواج باش اگه!پوله دنباله فقط و نداره دوست منو

 !شم خالص دستش از بگیرم طالق میتونم منم دادن ارثشو وقتی پس..باشه

 نداشته بهت کاری میدونی کجا از تو!نشو احمق:اومد کمکم به ذهنم بار اولین واسه    

 که نیست داستان یه!واقعیه زندگی این باشه حواست...طلبه فرصت که باشه،اونم

 !خودت خودته،فقط دست چی همه!شه تموم تو نفع به چی همه

 !کردم دور ذهنم از رو مسخره فکر پس!زد نهیب بهم بدجوری ذهنم    

*** 

 :میترا    

 به بیا و نگیر جدی حرفامو گفت و اومد روز یه دیدم سپهرو که باری اخرین از بعد    

 حرفاش اینکه از باشم خوشحال اینکه جای به اما چرا نمیدونم!کنیم کمک شراره

 !!کردم قبول ولی نمیدونم،!بودم ناراحت نبوده جدی

 میشد ظاهر جلوم مدام اینکه به...بودم کالفه!نداشتم خبری سپهر از بود روز دو    

 میزدم زنگ هرچی! بود جا همه و همیشه ولی چجوری نمیدونم...بودم کرده عادت

 ...برنمیداشت



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

330 

 

 با شراره خاطر به فقط که میکردم حس!بودیم شده دور شراره موضوع از جورایی یه    

 بود نشده قطع ارتباطمون چرا ولی...بکنیم نمیتونستیم کاری درواقع!نمیزنیم حرف هم

 خاطر به وقت هیچ و نبود مغروری پسر که بود این حسنش بزرگترین..نمیدونم خودم

 !بود میخواستم هروقت...نمیذاشت سرم منت حضورش

 جاش سر چیزی یه ،انگار..میکنم حس خالیشو جای...اما نمیدونم....که روزه دو اما    

 !نیست

 این تو و شه بهتر هواش و حال تا مسافرت فرستادنش و نیستش مدتیه هم شراره    

 بود هم مدتی...تنهام میکردم حس حاال اما...بود شده تر قوی سپهر با ارتباطم مدت

 یه به نفرو یه همون فقط و بودم سپهر با همیشه...چون نبودم ها بچه و مینا پیش

 ...!میدادم ترجیح شلوغ جمع

 ...برداشتم سریع سپهره اینکه فکر با خورد زنگ تلفنم    

 !سپهر؟..الو:من    

 ایشون..کنید مراجعه.....بیمارستان به لطفا!گرفتم تماس درست پس سالم:صدا    

 و! بودین شما میکردن صدا که کسی اخرین...نیومدن بهوش هنوز و کردن تصادف

 ...تماس شما با همین برای

 و خودم کردم که کاری تنها...افتاد دستم از گوشی چون نمیشنیدم رو صدایی دیگه    

 متضادمو های حس بودم و شده خشک...روندم بیمارستان تا رسوندم و ماشینم به

 خیره جا یه به همش چون کنم تصادف بود نزدیک صدبار برسم تا...نمیکردم درک

 زخم از پر صورتش! زد خشکم دیدنش با...شدم اتاقش وارد و رسیدم باالخره...میشدم

 تصور میتونستم سبزو های زمرد اون ولی بود بسته چشماش اینکه با...بود

 !داشتن حرف همیشه انگار و میشدن خیره بهم که جوری...کنم
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 !سپهــر؟:اوردم زبون به و میشد خارج دهنم از که ای کلمه تنها    

 کارای...بگیرم دستشو که بردم دستش نزدیک دستمو...شدم نزدیکش آروم آروم    

 بود مونده دستاش لمس تا فاصله یه...نبودم دنیا اون تو اصال...نمیکردم درک خودمو

 ...لرزیدم خودم به زمزمش شنیدن با که

 ...میترا...می:سپهر    

 و میومدن پایین دیگری از پس یکی اشکم های قطره کنترل بدون اسمم شنیدن با    

 بازی سرسره هم با که بودن اشکام فقط و نمیکردم هق هق...نمیدونستم علتشو من

 ...میکردن

 نیستم مطمئن که کرد ای زمزمه که بردم صورتش سمت لرزونمو دستای درنگ بی    

 ..شنیدم درست

 !دارم ست..دو:سپهر    

 !...دارم دوست...منم:من    

 ...میکردم حس دهنم تو و اشکو شور طعم    

 !نبود من دست ولی نمیخواستم!شد باالخره    

 اشک همه اون بین...شد موندگار و کرد باز جاشو قلبم تو یهو...زندگیم تو اومد یهو    

 !افتادم لبخندها و ها اشک فیلم یاد ناخودآگاه و زدم لبخند

 ...بردم صورتم طرف و گرفتم محکم دستشو    

 زیر که نیستی آدمی تو میدونستم!کردی خودتو کار!ببین!بلندشو...سپهر:من    

 چرا نگفتم بهت هنوز...بزنم بهت باید که هست حرفا خیلی هنوز!شو بلند!بزنی حرفت
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 زندگیم وارد دوستانه که بود تو قبل دیگه یکی نگفتم بهت...کنم قبولت نمیخواستم

 من که نگفتم بهت هنوز! شدم راهشهم بچگانه من و کرد عاشقی ادعای و شد

 قلبم تو حس با که نگفتم بهت..بکنی باهام اینکارو هم تو میترسیدم

 با وقتی که نگفتم بهت!بودم کرده خفه قلبمو مدت این تو که میجنگیدم،همونجور

 !شــو بلند!میلرزه قلبم میکنی نگام معصومت چشمای

 آدما»:افتادم ای جمله یاد...میکردم بودن خالی احساس و بود گرفته شدت گریم    

 نشون خودشو واقعیشون احساس میدن دست از چیزیو دارن میکنن حس وقتی

 «!آدما ترین مغرور..حتی...میده

 این تو...امروز اما نمیکردم درک رو جمله این هیچوقت!داد نشون خودشو!آره    

 ...میفهممش وجودم تمام با..دقایق این تو..ساعت

 ریختن دکترا و...فرستاد اتاق بیرون منو سرعت به پرستار و شد درباز    

 !بیاد؟؟ سرش بالیی نکنه..کنم درک نمیتونستم!داخل

 راه اشکام و افتاد زانوهام رو سرم و سرخوردم بیمارستان دیوار کنار فکر این با    

 حسمو تازه من میدونی که تو....نگیرش ازم..بار یه همین!خدایا...گرفتن خودشونو

 ...نکن داغونم..نگیرش ،ازم..فهمیدم

 ...میاورد درد به قلبمو بچیپچ صدای    

 صدازده اسمشو پسره حتی!داشتن دوست همو خیلی معلومه!بیچاره آخی:صدا    

 ...بود

 این از بودم متنفر!داریم دوست همو!نداشتیم دوست همو ما.بزنم داد میخواستم    

 !گذشته فعل
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 فقط...ببینه اشکامو کسی نبود مهم دیگه...پریدم جام از من و مداو بیرون دکتر    

 ..بود مهم نفر یک

 !خدا و خودش بابقیش! بیاد هوش به باید:دکتر    

*** 

 «بعد هفته یه»    

 و بقیه حرفای...نفهمی به بودم زده و خودم و میفهمیدم شایدم...نمیفهمیدم    

 چیزی نمیتونستم ولی میکردم حس قلبمو نیاد،درد بهوش ممکنه اینکه...میشنیدم

 قلبش تموم با اون...زدم پسش که بودم من...بود حقم...میدونستم مقصر بگم،خودمو

 ...کردم چکار من ولی اومد

 از اشک ای قطره...چندسالشه مگه اون...درک به من..نیست انصاف خدا،این ولی    

 ...که اومد چشمم

 ...ها بچه کرد گریه...خدا وای:گفت خوشحالی با مینا    

 ساعت...گذشته چقدر نمیدونستم...نمیفهمیدم حرفاشونو معنی حتی    

 بهم...گفت بهم که روزی بود روز اون میگشت ذهنم از که چیزی تنها...چمه...چنده

 ...داره دوستم که گفت

 ...غرور همه اون بود نبود،بس مهم دیگه...بودن فهمیده همه کنم فک    

 ....شنیدم رو آشنایی صدای    

 حلقه دورش دستمو...داشتم نیاز این به...کرد بغلم و سمتم دوید عجله با شراره    

 ...بستم چشمامو و کردم
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 ناراحتی با و کرد بهم نگاهی...رفتم گذاشتمو رو تو که من سر تو خاک:شراره    

 ...چشمات:گفت تر آروم...شدن آب هات گونه چرا:گفت

 ...!شده عوض:گفتو شد تر دقیق    

 ...نیست دیگه داشتم ادعاشو همیشه که بودنی قوی اون میفهمیدم...بگه نبود الزم    

 ...میری کجا!آرمان:شنیدم آرمینو صدای    

 ...گرفت سپهر جاشو که نکشید ثانیه صدم به!...بود؟ کی!آرمان؟    

 ...میترا..میترا:شراره    

 ...!خوابم سالهاست میکردم حس...اومدم خودم به صداش با    

 ...میکنم خواهش...بگو چیزی یه میترا:شراره    

 !خوبم:گفتم شدم خشک لبای با و زدم زورکی لبخند    

 ...شنید ولی بشنوه نمیکردم فک و بود گرفته شدید صدام    

 پاچه دست...داره کار من با که شدم متوجه و میومد سمتمون به که دیدم دکترو    

 که گرفتم،سرمو میتونستم که چیزیو اولین و رفت گیج سرم که شدم بلند سریع شدم

 ..آرمین فهمیدم آوردم باال

 ...آرمین ببخشید:من    

 !برادرش بزرگترین!آرمانم...نیستم آرمین    

 بودن هم شبیه کامال...نمیفهمیدم اصال موردو این ذهنیم های درگیری وجود با    

 ...بود تر قرتیکمی آرمان...میگرفتی فاکتور تیپشونو اگه البته
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 ...شدم خیالش بی شد نزدیک که دکتر    

 !ریخت قلبم که زد لبخندی دکتر    

 عاشقش قلب اینکه مثل:گفت تر آروم! اومد بهوش بیمار!میگم تبریک:دکتر    

 !بکنه دل ازت نمیخواست

 ولی..استرس...ترس...خوشحالی...داشتم هم با و حس هزاران....شدم شوکه    

 من ولی کرد صدام مینا...دویدم اتاق سمت به ناخودآگاه...برد بین از همشو خوشحالی

 ...میرفتم راهمو

 ..شدم وارد و کشیدم صورتم به دستی...کردم مکثی...رسیدم که اتاقش در به    

 ...!میشنیدم و میشد پمپاژ رگم تو که خونیو قلبم ضربان صدای...بود اونور روش    

 ...سپهر:گفتم آروم    

 ...رفت ضعف دلم کرد نگاهم    

 زمزدا اون تنگه دلم...معصومش چشمای اون واسه بود شده تنگ دلم...چشماش    

 !باشه؟ جذاب هم زخمی صورت با میتونست چطور...بود

 خش صدای با و نگران و لرزید چشماش مردمک که دید صورتم تو چی نمیدونم    

 !اومده؟ سرت بالیی چه...میترا:گفت دار

 و گرفتم دستشو...بود کرد،وقتش مقاومت اما باال اومد نصفه تا که دیدم دستشو    

 !میکردم؟ چکار من میرفتی اگه:گفتم ناخودآگاه

 ...هنوزم:گفتم و گذاشتم صورتم رو دستشو    

 ...!من فندقی چشم عاشقتم:سپهر    
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 صدای میشد مگه...میکردم حس...میشنیدم:گفت که کردم نگاهش سردرگم    

 بشنومو هاتو گریه صدای بود سخت واسم چقد نمیدونی...نداد تشخیص خوشگلتو

 ...نمیدیدم حالتو این و نبودم کاش کردم ارزو چقد نمیدونی...بکنم کاری نتونم

 کردن نگاه صرف عمرمو تموم بودم حاضر که کرد کوتاهی ی خنده دید که نگاهمو    

 ...داشت زندگی...داشت روح...میزد برق چشماش...بکنم بهش

 ...دارم دوست منم...م: من    

 فرو درونم چیزی میکردم حس...میکردم فکر که چیزی از بیشتر...بود سخت خیلی    

 ...گرفت جاشو ای دیگه چیز ریخت

 توصیف بشه که نبودن چیزی چشما اون...کنم توصیف چشماشو حالت نمیتونم    

 بهم مستقیم...کرد پاک دستش با و بود اومده کجا از نمیدونم که اشکی ی قطره...کرد

 ...که بودیم زده زل

 چشماش...کردم باز چشمامو...بودم نزدیکش خیلی میدونم فقط شد چی نمیدونم    

 پیش چندلحظه یاد که گرفت دندون به لبشو...بود بهم ممکن حالت ترین نزدیک تو

 ..افتادم

 ورود ی اجازه عاشقمون کبوترای:اومدم خودم به صدا سرش پشت و در صدای با    

 !میکنن؟ صادر

 گرفته دستمو سپهر که جوری..برم نمیتونستم هرچند!نرفتم عقب ولی شدم هل    

 نه برم میخواستم نه اما...بودن شده ور شعله درونم کی از ها حس این نمیدونم!بود

 ...میکرد نگام عجیبی جور...میذاشت

 !بفرمایید:گفتم اروم کردمو صافصدامو    
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 ...نخورد تکون حتی!نذاشت هم باز که برم خواستم    

 قدرشو!جوون:گفت سپهر به رو و زد لبخندی دید دستامونو وقتی...شد وارد دکتر    

 !داره دوست میکنی فکر که چیزیاز بیشتر...بدون

 داری دوست و کسی بیاره روت به کسی وقتی!کشیدم خجالت کمی ها مدت از پس    

 سپهر نگاه با که باال اوردم دوباره و پایین انداختم سرمو!بگی خودت تا تره سخت خیلی

 نگاهش میخواستم هم کنم فرار میخواستم هم که بود حسی چه نمیدونم!شدم ذوب

 !نخواستن و خواستن بین چیزی!باشه من برای

 و بپرم کمی شد باعث در صدای! رفت بیرون باالخره ولیگفت چی دکتر نمیدونم    

 !میشی مرخص کی ببینم برم..ب..خب:بگم

 !کجا؟:گفت و گرفت دستمو که برم خواستم    

 بخوای خودتم اگه دیگه!کنی فرار دستم از نمیزارم دیگه:گفت که نگفتمچیزی    

 !بری نمیتونی

 !من برای حداقل...بود عاشقانه اما خودخواهانه حال حین در حرفاش    

 داشته بتونم که نمیکردم فکرشم حتی...بودم لحظه این منتظر چقد نمیدونی:سپهر    

 دست از بخوام که نداشتم چیزی زندگیم تو من!بودیم متفاوت قطب دو!باشمت

 تا باشه خوش دلم که نداشتم برادری و خواهر دادم،حتی دست از مادرمو پدرمو..بدم

 بود هم شروین...اومد پام به پا برادر یه از بیشتر خیلی شد برادرم...اومد آرمین اینکه

 نجات پرتگاه لب از منو که کسی...بود ای دیگه چیز آرمین حقیقتش اما

 یه خالی جای وجودم ته همیشه اما...اما تنهام کنم حس نذاشت هیچوقت..میداد

 بقیه برعکستو!شدم جذبت اول نگاه تو...دیدمت اینکه تا...میکردم حس چیزیو
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 جلوی که میدیدم اما داشتی خودتو شیطنتای..بودی مغرور میشناختم که دخترایی

 اون از نگم!بودنت کرد،متفاوت عاشقت منو این و خودت مغرور جلد تو میری پسرا

 نمیدونی...دیدم لباساتو وقتی شدم زنده و مردم...بیرون کشیدمت اتاق از که روزی

 به تا بشکنیم داشتیم نیاز که بودیم موازی خط تا دو ما...ندیدی تو و شکستم چندبار

 ...میبردی خودت با قلبمو انگار میشدی دور ازم که قدم یک...برسیم هم

 احساسی از...لحنش از..کلماتش از نه...بود اومده بند احساس همه این از زبونم    

 شاید...بود خورده پیوند سپهر قلب با انگار کهقلبی..میکرد حسش قلبم فقط که

 ...بمونه بینمون چیزی نمیخواستم...بگم بود وقتش

 ولی نکردم تعریف هیچکس واسه که چیزی...رفتارام همه دلیل...بگم میخوام:من    

 بودم که کسی همون...بودی گمشده منه تو...نیستی من نیمه حتی!منی خود تو...!تو

 !شدم عوض اما

 میومدن باحالی های بچه نظر به که شدم آشنا اکیپی با...بودم دبیرستان دوم    

 خودش به هرکس شخصی زندگی...نداشت ربطی من به...بودنmy friend اهل...ولی

 اکیپ پیش بردن منو کلک با اونا که روزی تا...نبودم اینکارا اهل من ولی داره ربط

 منمثل خیلی...کرد جلب نظرمو ک بود یکی بینشون..بودن دوستاشون که پسری

 با ناخوداگاه که جایی تا میدیدمش زیاد...اومد نمی خوشش جمع اون از انگار...بود

 خوش...میگفتیم بهم چی همه که بودیم معمولی دوست تادو...شدیم دوست هم

 اوج..بود حامد..ح...اسمش...میمونه معمولی دوست میکردم فکر بودم خیال

 دختر یه که حرفایی تمام...کرد عالقه ابراز بهم اومد روز ،یه..اومد که بود صمیمیتمون

 خوشم ازش خب...من...میسازه آرزوهاشو کاخ شنیدنشون با تجربه بی دبیرستانی

 از نداره دوست میکردم حس...شد فشرده بود سپهر دست تو که دستم..)بود اومده
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 تا حتی..گذشت دوماه...بودیم دوست هم با!(میگفتم باید..ولی بزنم حرف دیگه پسر

 داشته دوسش..میتونم کردم حس که موقعی دقیقا..بودم دوس باهاش مدرسه اخر

 که بودم ارزش بی دختر یه کنم حس...ک زد بهم حرفایی..نمیکردم باور! کرد ولم باشم

 ...شدم متنفر ازش...میخوردم سرگرمی درد به

 عوض...کنم اعتماد کسی به نمیتونستم...اون از بعد...ترسیدم    

 دوسم گفتی..بار اولین وقتی اما..مرده میکردم فکر.. بودمقبال که دختری..رفتارم..شدم

 کردم وحشت و کنی ولم هم تو اینکه از کردم وحشت! کردم وحشت...نترسیدم داری

 ...بود قلبم تو که حسی اون از

 نگام...میترا:گفت میداد تکون عاشقمو قلب که لحنی با سپهر که بود پایین سرم    

 ...ببینم فندقیتو چشمای میخوام!کن

 تو بدون...خودم از بیشتر..هرچیز از بیشتر...دارم دوست:گفت که کردم نگاش    

 ...ببینمت ناراحت منی برای که حاال ندارم دوست...نمیکنم ناامیدت!میشم دیوونه

 خودش واسه تورو اونم و داری دوست و کسی بدونی اینکه...اومد لبم رو لبخندی    

 ..حسه بهترین میخواد

 ...و شد نزدیک..تخت رو نشوندم و کشید دستمو    

*** 

 :آال    

 شده قایم کمد تو عرفان و من..بودیم دانشگاه تو...شنیدم رو برق و رعد صدای    

 خوردن تکون واسه زیادی جای کمد توی...بترسونیم رو شروین و شیوا مثال که بودیم

 شدنش روشن همانا و فندک صدای با.نمیشد دیده هیچی تاریکی از صدالبته و نبود
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 جرمش شریک چرا نمیدونم ختی!کرده روشن فندک دیدمون برای عرفان که فهمیدم

 !شدم

 !میکنه چکار عرفانت آقا ببین و بشین خوب حاال..خب:گفت باری شرارت لحن با    

 نمیدونم! نبود حلقه فیلم صدای به شباهت به که شنیدم ترسناکی صدای ناگهان    

 !عرفان:گفتم زنون نفس نفسو ناخودآگاه و ترسیدم اما چرا

 قدمیم یه تو که میدیدم چشماشو فقط فندک کم روشنایی وجود با و تاریکی اون تو    

 که بود چطور لحنم نمیدونم..بود شده درخشان براق بدجوری آبیش چشمای..بود

 !جانم:گفت نگران کمی

 ...!میترسم:من    

 جمع بغلش تو کامل که جوری کشید خودش سمت به منو کم جای اون تو    

 !شد انداز طنین کمد سرد و تاریک فضای تو آرومش ی زمزمه صدای...شدم

 !بترسی چیزی از نمیزارم پیشتم من تا...باش آروم    

 جمع بیشتر خودمو و شدم تر آروم ولی ای دیگه چیزه یا بود حرفش از نمیدونم    

 !بود بعید من از که کاری..کردم

 موبایلشو!گرفتی؟ کم دست عرفانو آق بعدشم:گفت و برگشت شیطونش لحن    

 !موبایلمه صدای!ببین:گفت و داد نشونم

 موبایلش موزیک قسمت از ترسناک صدای دیدم که انداختم نگاهی اطمینان برای    

 !خوندم رو قضیه ته تا و میشه پخش داره

 ...میاد صداشون!هیس:گفت پرتنش و اروم عرفان    
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 ..شنیدم رو شیوا ی خنده صدای که کردم تیز گوشامو    

 !نکــــــــن میگم...میاد قلقلکم..نکن شروین!عه:شیوا    

 ..ببینم بتونم تا کرده ریز چشمامو...بود باز قسمتی فلزی کمد در الی از    

 و ایستاده نزدیک خیلی فاصله تو شروین و دیواره به تکیش که دیدم شیوارو    

 !گذاشته شیوا کنار و دستش

 هلش و گیرآوردی جاست اینم آخه:گفت شیوا که گفت بهش چی شروین نمیدونم    

 !داد

 !بود ادا و ناز از پر شیوا حرکات یا میکردم اشتباه من نمیدونم    

 چیزی دیگه کردم حس که طرفش رفت سریع و شد جوری یه شروین اینکارش با    

 !!نمیبینم

 هم تو نمیبینم که من!نیست مناسب مجردا واس دیگه اینجاهاش نچ نچ:عرفان    

 !نبین

 !من دیدن واسه بود شده سپری که بود عرفان دستای پس    

 !نمایشه وقت:گفت کردم حس نفسشو که جوری گوشم کنار عرفان    

 ..کرد باز درو اروم اروم و...کرد بلند اهنگو صدای یهو و    

 چون نمیشد دلیل!نبود آدمی همچین شیوا!بود وضعیتی چه این!!خدا وای    

 !!!باشن...وضع این تو داره دوستش
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 شب این تو آهنی کمد صدای...گرفت دهنمو جلو عرفان که بزنمجیغ بود نزدیک    

 فرار به پا شروین و شیوا شد باعث که جوری بود کرده تر ترسناک فضارو رعدبرقو سرد

 !بزارن

 زمین کف خنده از که جوری بخندم همراهش منم شد باعث عرفان ی خنده صدای    

 !شدیم ولو

 و زد بهم چشمکی..زدم لبخند بهش و کردم نگاه دستامون به...گرفت دستمو عرفان    

 !بقیس نوبت که بریم بزن:گفت

 با...رسیدیم پنجره کنار به باالخره...بودم افتاده نفس نفس به که دویدیم انقدر    

 بتونم که بود بلند اونقدر صداشون...! دیدم بارون اون زیر نازی و میالد تعجب کمال

 ...بشنوم

 ی صحنه حقیقتش و چکید می آب هاشون مژه از حتی که بود شدید انقدر بارون    

 !عاشقن میکردم فکر حتما نمیشناختمشون اگه!بود رمانتیکی

 تا و دارم دوست که میخورم قسم بارون همین به:گفت و کرد باز دستاشو میالد    

 و گرفت قرار میالد دستای بین که جوری طرفش دوید و زد لبخندی نازی! پشتتم تهش

 گذاشتش..!دارم دوست...دارم دوست:میزد داد بلند و میچرخوندش بارون تو اونم

 !واست میمیرم که چشمات به قسم نازنین:گفت و پایین

 !واسم میمونی بگو!واسم میمیری نگو:نازنین    

 عرفان به صدایی با نمیشد این از بزرگتر چشمام باور غیرقابل ی صحنه همه این از    

! میگرفت عکس چیلیک چیلیک داشت!میکرد چکار اینجا دوربین این!عه!کردم نگاه

 لبخند فقط چون...میکرد ای دیگه کار جسمم اما بودن سوال چیزا این همه درونم
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 رومون به رو حیاط جای به اما کردم نازی و میالد قبلی جای به نگاهی دوباره....زدم

 فقط نمیشنیدم چیزی بود بسته پنجره چون! دیدم رو آرمین و مینا که بود ای پنجره

 ...و کرد بلندش آرمین که دیدم

 !؟!کجاس دیگه اینجا خدایا    

 کار بدنم ولی نه بگم میخواستم!دنبالت میامبرو تو رفته سر حوصلت اگه:عرفان    

 اشک فقط و نبود خوشحال بقیه برعکس!دیدم سپهرو که رفتم جلوتر...میکرد خودشو

 برم خواستم..بود شده خم زانوهاش رو...میزد فریاد رو میترا اسم...میزد زار و میریخت

 ....آال..آال:کرد صدام عرفان اما طرفش

 ۲ با که کردم باز چشمامو ناگهان و کشید بیرون ای دیگه دنیای از منو دستی انگار    

 !شدم مواجه نگران چشم جفت

 ؟!خبره..چ...اینجا:گفتم زور به...شدم عرق متوجه که کشیدم پیشونیم به دستی    

 مکثی اینجا...همش و میگفتی هزیونو داشتی تب دیشب از:گفت نگرانی با شیوا    

 !میکردی صدا و عرفان:گفت و کرد نگاه بود نشسته ای گوشه که عرفان به و کرد

 که افتادم یادم تازه!وایی!نمیکنم باور!!بود خواب همش یعنی!من خدای    

 آبروم خدا وای!سرسنگینه؟ بام چندوقته که کسی اونم!میزدم؟ صدا عرفانو!گفتهچی

 !رفته؟ کجا حیام!رفت

 انقدر نمیخواد حاال:گفت که کردم نگاهش نگاش سنگینی و تخت رفتن فرو با    

 !دیدم منم!کنی خودخوری

 ؟؟؟!چیو:گفتمتعجب با    

 ...کمد تو،تو و من!خوابو همون:عرفان    
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 نـــــــــــــــه؟:گفتم عجیبی نگاه با    

*** 

 ...بود شدنم گیج خاطر به که زدم پلکی    

 ؟!ممکنه چطور:من    

 !باشه؟ نشونه یه ممکنه یعنی:دادم ادامه که نگفتچیزی    

 مثال!چی که!کنم؟ باور و خرافات این که نمیخوای! بابا ن:گفت خیالی بی با عرفان    

 !بیفته؟ اتفاقی قراره

 مخصوصا!دارم اعتقاد چیزا این به خودم من ببین:گفتم جدیت با و کردم نگاهش    

 !دیدیم خواب یه هردومون که االن

 من جلوی حداقل کنه قبول حرفمو نداشت خیالرانگا ولی رفت فرو فکر تو کمی    

 ...نمیداد نشون

 صدا منو که شد ببینم،چیبگو...راستی:گفت شیطنت با که شنیدم صداشو    

 !میزدی؟

 !نمیدونستم خودمم چون شدم هل    

 بزاری؟ منت میخوای حاال چیه:من    

 !بپیچونی نمیتونی!میگفتم داشتمچی نرفته یادم!نکنا خر منو!دختره هی:عرفان    

 ..افتادیما گیری چه!اوف    

 !کشیدم راحتی نفس اتاق به مینا ورود با    
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 باالخره تا کرد بدل و رد عرفان و من بین شیطونی نگاه و کنارم اومد هیجان با مینا    

 !میزدی صدا خواب تو رو بعضیا شنیدم!ببینم بگو!خب خب:گفت و موند ثابت من رو

 !گذاشته تنها گودزیال تا دو با منو!میکشمت لف، دهن شیوای ای    

 !کنم زده خجالت رو مینا کمی نیس بد!نمیره رو از که عرفان دیدم کردم فک    

 که خوابم هان؟تو!نیستی؟ جونت آرمین پیش چرا تو:گفتم و کردم باریک چشمامو    

 آرمین و تو که واست بگه جونم دیگ آره..خوابم گفتی راستی اوه!میترکوندین الو خوب

 ...حال در خان

 نذاشت که جایی تا تر سرخو میشه تر باز لحظه ب لحظه چشماش که میدیدم    

 !زد جیغ و کنم تموم حرفمو

 !ندم دست از شنواییمو بچه این خاطر به تا گرفتم گوشامو    

 عرفان ی خنده شلیک. بود زده زل من به تعجب با اونم که زدم زل مینا به خنده با    

 !رفت باال

 ...هاشونو قیافه نگا...خدا...وای:گفت هاش خنده بین بریده بریده    

 جمع!اینجام منم المصبا:گفت تر واضح ایندفعه کنه کنترل خندشو کرد سعی    

 !میگین چی همه که نیست دخترونتون

 !خندید دوباره و    

 !شدم سرخ و میگفتم چی داشتم افتاد یادم!وای    

! بست محکم و در و بیرون پرید سرخ صورت با و کرد تالفی هم نامرد مینای    

 !بکشم من اونم خجالت جور باید رفت که حاال!لعنتی
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 مسخرش و خیره نگاهای از شاید بدم انجام رو بعیده من از که کاری کردم سعی    

 !(پرروئی!)بشم راحت

 !شد چپ کن درست چشاتو!چیه؟!ها؟:من    

 نباید که همیشه!یوهاهاهاها...نداشت انتظار من از کنم فک شد گرد چشماش یهو    

 !بشر این جلوی مخصوصا موند آروم

 !نداریم نیازت دیگه که بیرون برو هم بلندشو:من    

 !بیرون شد پرت گرد چشمای همون با اونم!بیرون فرستادمش باالخره    

 ...اومد لبم رو لبخندی ناخوداگاه پیش دقیقه چند فکر با بستم و در وقتی    

 :مینا    

 لبخندی گذاشتم تنهاش اینکه فکر با!آخه بگم بت چی!اوف...ی دختره...ی دختره    

 !اومد لبم رو شیطانی

 !جوجه؟ میکشی نقشه کی واسه داری باز:شنیدم گوشم کنار رو صدایی    

 !آرمین!افکارم همیشگی مزاحم!نشناخت صدارو این میشد مگه    

 هیچکدوممون دارم دوستش منم خب..و داره دوستم بودم فهمیده که روز اون از    

 ...اما کنم اعتراف منم داشت انتظار کنم فک ولی نمیدونم!نمیکردیم رفتار عاشقا عین

 فیس توفیس قشنگ!هعی!کنارمه آرمین نبود یادم اصال..چرخوندم سرمو    

 ...نداشت انتظارشو اونم کنم فک!بودیم

 !شدم بکار دست خودم پس بود مزخرفی وضع خیلی    

 !پالسین؟ خونمون همش چرا شما!پسره هی:من    
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 همشون!برام بود سوال واقعا این ولیمیخواستم چرا...کنماعوض بحث نخوام که نه    

 !اروپاییش ورژن فقط!بودیم خوابگاه انگار قشنگ!بودن پالس خونمون

 !میاد بدتون هم شما که نه:گفت و انداخت باال ابرویی    

 خبر؟ چه بزرگت داداشت از:گفتمو خندیدم    

 چند فقط خر نره تا دو اون!هی:گفت نیس جدی بود معلوم که درهم ابروهای با    

 ...!دارن فاصله من با مین

 !بچه ای کوچیکه تو...حــــال هر به:گفتم و کردم شیطانی ی خنده    

 !دویدم همین برا سمتم بیاد میخواد میکردم حس قشنگ یعنی    

 دنبالم،ناخودآگاه میدوه کسی وقتی همیشه من...بودمشکلی یه وسط این حاال    

 خرشجوری یه یا میگرفتم سینا هم همیشه!بدوم نمیتونم دیگه میشم سست

 !میکردم

 لبخندی با...جاست اینم!لعنتی!دیوار به خوردم که عقب عقب میرفتم همینجور    

 ...!کن فرار میتونی اگه حاال:گفتو نزدیکم اومد شیطانی

 !یوهو،فهمیدم!سنجیدم موقعیتو چشم با    

 فک االن!خره چه!داد تکیه دیوار کنار دستشو بگیرم اینکه جای به ولی نزدیک اومد    

 ؟!کنم فرار نمیتونم کرده

 بلندم دستاش رو و گرفتم چون بود من از تر زرنگ انگار اما برم که نشستم سریع    

 !واال!بابامه میکردم حس بیشتر!کرد
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 بی!آرمان؟ از خبر چه نگفتی راستی:گفتم و نشستیم باالخره بازی مسخره کلی بعد    

 ...ک نبود معرفت

 !مشغوله اون!نیست خبری:گفت نشست پیشونیش بین که اخمی با    

 !گفت جوری یه رو مشغوله    

 !نیس؟ مشکلی مطمئنی:من    

 با بود ایران که قبال آرمان راستش! عزیزدلم نه:گفت و زد محوی لبخند و کرد نگاهم    

 واسه...اما نمیداد بروز و بود مغرور ولی داشت دوستش واقعا آریانا!بود دوست آریانا

 تو انگار که زد لبخندی!)کشیدم آرمان این از چی نمیدونی...نبود بیش سرگرمی آرمان

 بعضی آریانا پیچوندن برا آرمان بودیم یکسان ظاهرا چون آرمان و من(بود خاطراش

 تشخیصمون همیشه آریانا خوشبختانه ولی کنم بازی و نقشش میکرد مجبورم اوقات

 !نفهمیدم منظورشو هیچوقت!داره فرق چشماتون میگفت همیشه!میداد

 عوض آرمان خبر بی رفتن از بعد اما بود مغرور فقط نبود بدی دختر آریانا راستش    

 !آرین برادرش مثل شد!شد

 خودش قول به تا دایی خونه رفته آرمان حاال!شدم دور موضوع از:گفت و کرد مکثی    

 !بیاره در دخترداییشو حرص

 شروین بعد!ای همه از بزرگتر تو میکردم برعکسین؟فک چرا شماها:گفتم و خندیدم    

 !آرمان بعدشم

 پاهاش به دستاشو و شد خم جلو به رو و پایین انداخت سرشو...کرد ای خنده تک    

 !داد تکیه

 !سوزوند وجودمو که انداخت بهم نگاهی زیرچشمی    
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 انتظار!کردم درک همشون از زودتر شدنو عاشق..بودم تر کوچیک که این با:آرمین    

 ؟!شد بزرگ زود حسم وقتی نباشم بزرگترشون داری

*** 

 که فهمید کنم فک! شد کشیده اینجا به حرف کی اصال!بگمچی نمیدونستم    

 ...برم دارم کار جایی من خب:گفت

 چیزیو میکردم حس ولی کنم باور حرفشو میخواستم!شد غیب ثانیه از کسری تو و    

 !کرده پنهون

 بود حالش و حس اگه که کنم خرید کمی و بیرون برم گرفتم تصمیم و شدم بیخیال    

 !بخوریم پفک و چیپس و ببینیم فیلم شب

 از یکی دنبال چشمام ناخوداگاه که میکردم لگد پام با سنگارو و بود و پایین سرم    

 صدای همزمان!شد متوقف پایی جلوی که کردم دنبالش چشمام با...رفت سنگا

 !اومد گرفتن عکس چیلیک

 آوردم باال سرمو تردید و شک با...کنم فکر بخوام که بود چیزی از آشناتر...صدا این    

 بود توش حسی همیشه که چشمایی...شدم مواجه ایش قهوه چشمای با که

 !میکرد بد حالمو...که

 !میترسیدم ازش چرا نمیدونم! کرد سالم و زد نمایی دندون لبخند    

 میکنی؟ چکار اینجا تو...سالم:گفتم آروم    

 اومدم(داد ادامه عجیبی لحن با و باال انداخت ابروهاشو)باشم؟ اینجا نباید:امیر    

 !مینا دنبالت
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 !چی؟:گفتم و کردم اخمی    

 یه داری انتظار و شنیدی میدونم..میشناسم چیتو همه!شنیدی خوب میدونم:امیر    

 !میشناسم بهتر عوضی اون از رو تو من...نره یادت اما!کنی انکارش که بگم دیگه بار

 بهم دندونامو میکرد تزریق خونم تو و نفرت کم کم که حسی و عصبانیت از    

 ...حاال ولی کنم ترکش داشتم سعی که کاری!فشردم

 ..ولی میگه کیو میدونستم    

 !عوضیه؟ کی:گفتم تدافعی حالت با    

 ای دیگه عوضی کدوم!مینا نباش احمق...راه اون به نزن خودتو:گفت و زد پوزخندی    

 !میگم و خان آرمین(داد ادامه حرص با...)ببرم نام بخوام که اطرافته

 اون آوردن با بفهمم میتونستم!لعنتی!کردم انگیز نفرت دوربین اون به نگاهی    

 !بده عذابم میخواد فقط یادگاری دوربین

 نکنم لهش پام و دست زیر میتونم که جایی تا و روش نپرم میکردم سعی خیلی    

 !!نمیخورد من خونی گروه به که کاری کردم تحمل ولی

 فایده دیگه!امیر نه!میسوزی داری کجا از بگو پس!هه:زدم پوزخندی جاش به    

 کل کل باهات بخوام که نیستم دختربچه اون دیگه ولی باشم بچه هنوزم شاید...نداره

 چشماش نزدیک،تو رفتم...نداره تاثیر یکی من رو بدون بگو،ولی میخوایهرچی...کنم

 راحت!منه عشق عوضی تو قـــــول به اون ضمن در:گفتم عصبانیت با و زدم زل

 !دارم دوستش!همینه!آره!شدی
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 بهش ای تنه میشدم رد کنارش از که درحالی...میزد موج عصبانیت چشماش تو    

 بعدا...نره یادت ولی!کن فریاد و داد!باشه:شنیدم صداشو که بودم شده دور.. زدم

 !کیه عشقت میبینیم

 پیش برگشتو راه و کردم خریدامو...ندادم اهمیت ولی بود ترسناک لحنش    

 ضمیر!کرد خراب روزمو که عوضی امیر اون فکر بودم،به فکر به راه تمام!گرفتم

 میخواد چکار:میگفت حسی اونور از اما باشم مراقب میخواست ازم ناخوداگاهم

 !اکشن؟ فیلم یه یا رمانه ؟مگه!هان!بکنه؟

 خداراشکر...نبودن شروین و بود،شیوا کور و سوت خونه..رسیدم خونه به باالخره    

 دختری اون میترا!میکرد فکرشو کی!بودن رسیده هم به میترا و سپهر و شیوا شروین،

 کنار از دقیقه یه که جوری باشه تر احساس با هممون از میشناختنش غرور به همه که

 !نمیخوره جم سپهر

 میزدم زنگ هم هرچی!نبود خبری نازی و میالد از بود مدتی...خورد سرم به فکری    

 خیلیپدرش تصورم برخالف و زدم زنگ پدرش به بار اخرین یادمه!نداشت ای فایده

 !راحته خیالش که نباشم نازی نگران گفت و کرد برخورد خوب

 مواجه نازی پاسخ بی های تماس با که کردم خونه تلفن به سطحی نگاهی    

 سالم بدون و برداشت که بود نرسیده بوق دو به...گرفتم تماس باهاش سریعا!شدم

 ترس...شد تمـــام...شدم ازاد...شدم راحت...نمیشه باورت...مینا:زدن حرف کرد شروع

 نزاره دیگه داد قول!شناخت احسانو و کرد قبول حرفامو بابام!میفهمــــــی؟..احسان از

 !شه سبز جلوم حتی

 !میشد حس صداش تو تنش و هیجان اون ولی کرد تر آروم صداشو    
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 نمیتونستم کارهیچ نبود میالد اگه اما!میشه پررو بگم جلوش نمیخواد:نازنین    

 ...!!بکنم

 گفتن از بعد!بود نیفتاده که اتفاقا چه!کرد تعریف چیزو همه واسم کامل...خدا وای    

 !کردیم قطع میرسه دیگه روز چند اینکه

 موبایلم روی شماره دیدن با که میرفتم آشپزخونه طرف به زنون سوت و خوشحالی با    

 !هوا رفت شد دود خوشحالیم

 حتی که موزی امیر اون!بود خودش اره!...باشم؟ خوش امروزمو نباید...خدایا    

 تا کردم صبر!بود؟ آورده گیر کجا از منو ی شماره...اما!بود نکرده عوض شمارشو

 !برندارم و بمونه یادم تا کردم ذخیره نحسش اسم با شمارشو...کرد قطع کهجایی

 بیخیال که شد راحت خیالم!گیر پیغام روی رفت باالخره تا زد زنگ بارها و بارها    

 ...گرفت اوج دوباره میگرنم!چرخید سرم دور دنیا انگار..صداش شنیدن با اما میشه

 ...میدم هشدار بهت...اونجایی میدونم...بردار!مینا:امیر    

 کمی چشمام شد وارد بهم یهو که سردردی از چون نمیتونستم البته برنداشتم    

 !نشستم و خوردم سر اشپزخونه کنار و رفت سیاهی

 کاری یا!من پیش میای خوش زبون با خودت یا...خواستی خودت!خب خیلی:امیر    

 طعنه با خیلی رو عشقت کلمه!)بگذرونی عشقت با رو لحظه یه نتونی که میکنم

 تیمارستان زمانی یه که همونم من بیار یادت!مینا بیار یاد:گفت تر آروم(گفت

 مال نمیزارم نشه من مال اون اما بخوام و کسی اگه گفتم که همونم من...رفتم

 !برسه بهت عوضی اون دست نزارم اما)!(بکشمت حاضرم..نره یادت!بشه هیچکسی

 ...بــــــــــــــــــوق    
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 اما!روانیه بیمار یه اون بود رفته یادم چرا...میترسیدم ازش واقعا من...من خدای    

 ...من..آرمین

 باید همیشه چرا!باشم؟ داشتم دوسش که کسی با نداشتم حق من مگه!چی؟ مــــن    

 اونو باید من چرا...باشم شاد نباید من چرا...بگیره ازم هامو خواسته که باشه چیزی یه

 آدمای ادای نمیــــتونم!نمیتونم دیگه!هـــــــــان؟ ،چـــــرا..کنه تهدیدم حاال که بشناسم

 داشتم نیاز خودم االن بودم دیگران درد مرحم زندگیم تمام که منی!دربیارم شادو

 دیگه...بیخیالی و شادی به بودم محکوم!من زندگی تو بود قانون یه این!بودم تنها...اما

 ....نمیشـــــه...نمیخوام

 روم روبه آال کی نفهمیدم که جوری میگفتم فریاد و جیغ با اینارو همه و میزدم زار    

 ...شدم بیحال که زدم جیغ انقدر...میکنه نگام زده وحشت چشمای با و شده سبز

 درد اینقدر باید چرا!باش آروم..مینا!من خدای:گفت و گرفت بغلش تو و من آال    

 که دوستاتیم،وظیفمونه ما...ایم چیکاره اینجا ما پس!بریزی خودت تو و باشی داشته

 ...بدیم گوش دردات به

 کردن بلند منو که بود دستایی یادمه که چیزی اخرین فقط..نمیشنیدم هیچی دیگه    

 ..بود من قلب صاحبش،صاحب و

*** 

 :نازنین    

 «!ما یه!تو یه!من یه...قهوه بخار...دنج ی کافه یه...سرد هوای یه»    

 حسی کردم سعی هرچی اما...خوندم بارها و بارها و بود فرستاده رامین که پیامی    

 !نشد پدیدار درونم خندیدن جز
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 هم اونی و من!گرمه که هوا!بخوره موقعیت به نمیفرسته چی یه!چیه؟ این آخه    

 ؟!فازش پ!نداشته وجود آنچنان

 !المصب نداشت تمومی!بخند کی بخند حاال...زیرخنده زدم یهو شد چی نمیدونم    

 خودش مخصوص و مانند طعنه لحن با و شد جلب هم میالد نظر خندم از    

 !شه شاد روحمون جمعا.بخندیم، هم ما بگو!خانم نازنین:گفت

 نمیخواستم!میکرد اضاف خانم یه اسمم به بندازه تیکه میخواست هروقت!پوف    

 ...وگرنه کنم خراب خوشمو حال

 فدایت پیامای از عظیمی کوه به نگاهی دوباره! بیام کنار باش دوباره کردم سعی پس    

 سیل که میکردم چک موبایلمو داشتم:گفتم بینش و خندیدم و انداختم شومشون

 یکی پیاما! شدم مواجه!(بازی اسباب میگم بشون من که)پسرام دوست مثال پیامای

 :کن گوش اینو مثال:گفتم هیجان با! تر دار خنده یکی از یکی

 «!نگاهت خوبیست معلم چه ام خوانده که ایست درس زیباترین چشمانت»    

 !اینو مثال یا    

 ...ت و من    

 و موبایلم که موقعی تا نبود میالد به حواسم اصال و میدادم ادامه همینجوری من    

 !قاپید

 !زدمزل اخمش از پر ی چهره به و کردم اخمی    

 !ببینم بدش!داری چکار و موبایلم!عه:من    
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 بیشتر شقیقش نبض حرکت و میگشت موبایلمو همینجوری من بیخیال اون ولی    

 !میشد

 !تق،شکوندش و درآورد موبایلمو سیمکارت چشمام جلو صاف تعجب کمال با    

 به حقی چه کاریه؟به چه این!بیشعور:گفتم و گرفتم ازش موبایلمو عصبانیت با    

 !میخوندمشون واست داشتم که بگو و خر من!میزنی دست موبایلم

 هر هر ومیخونی منجلو پرتارو و چرتاین میکنی غلط تو:زد داد نموند ساکت اونم    

 !نکنم آدمت نیستم میالد!میگیری عوضیارو ای شماره میکنی غلط اصال!میخندی

 کمکم!خوندن کور!؟نخیـــر!میکنم نگاشون میشینم منم کردنفک آقا االن!هههه    

 !بابامه؟ میکنه حس چرا!میکنه تکلیف تعیین من واسه حاال کرده

 اول دومندش!میزنی داد من سر که میکنی تو و غلط اولندش:گفتم عصبانیت با    

 از...هرکی از سومندش! کانتکتات باالی بلند لیست اون با کنه آدم خودتو باید یکی

 هم خری هیچ میگذره خوش آره...میخواد دلم!میگیرم شماره بخواد دلم ای هرعوضی

 !بگیره جلومو نمیتونه

 !ندیدم مخاطبینشو حاال تا که من!آوردم کجا از جملمو دومین نمیدونم    

 !بزنه کتکم میخواد کردم حس جمله سومین با    

 چی ببین!بیا:گفت و میز رو کوبید و آورد در موبایلشو تند حرکات و عصبانیت با    

 !میبینی من لیستتو

 و خودم اسم فقط تعجب کمال با که کرد باز مخاطبینشو خودش که نکردم حرکتی    

 !دیدم هارو بچه
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 فک!بود اومده خوشم جورایی یه ولی چرا نمیدونم!بودم شده خیط بدجوری    

 !باشه داشته وجود هم پسری همیچین نمیکردم

 واست بریم بیا...هم حاال:گفت و کشید دستمو و شد آروم دید،کمی سکوتمو وقتی    

 !بخرم سیمکارت

 خودمو سیمکارت!نمیخوام:گفتم تخس! کنملج میخواست دلم ولی چرا نمیدونم    

 !میخوام

 !بدم دستت کاری یه نکن کاری!نه یا میای!...نازنین:گفت خطرناک لحنی با    

 اون غصه و نمیکردم نگاش و شد آویزون صورتم!شدم ماشینش سوار زورکی    

 کجا از رو شماره تا ۲۸۵ اون...خدایا!نیستن دیگه حاال که میخوردم و هایی سرگرمی

 !بیارم گیر

 به و گذاشت توش سیمکارتیو گرفت موبایلمو کی نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر    

 ...گرفت طرفم

 !مجازه من ی شماره فقط!ممنوع غریبه پسرای با چت بعد به این از:گفت جدیت با    

 !اه!بود سیو لعنتیش خود اسم فقط کردم باز که مخاطبینو    

 !نمیکنما کنترل خودمو دیگه..نازنین!دوباره خبریه...ببینم،فقط.ببینم اگه:میالد    

 و درآوردم ادا...)درنیاررو باباها ادای انقد:گفتم عصبانیت با...نمیکردم نگاش هنوزم    

 !ددی(گفتم

 !نیستم داداشت یا بابا هیچوقت من:گفتوشد بیشتر اخمش انتظارم برعکس    
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 از انگار!درک به!امروز به نه میخندید و میگفت که دیروز به نه!موجی بیشعور!ایش    

 !باشه داداشم یا بابا خدامه

 کل کل درد به میالد ولی!نبودم قهر اهل اصال و نبودم لوس!نگفتم هیچی دیگه    

 من شبیه چون که کنم اعتراف میخوام!میرفت تهش تا میگفت که چیزی یه!نمیخورد

 ..!جورایی یه خب...من و زورگوئه اون!بیام کنار باش نمیتونستم بود

 حرفایی یه و انداخت راه بیداد و داد و خونمجلو رفت احسان که افتادم اونروزی یاد    

 شانس فقط و زدش میخورد تا میالدروز اون...کشیدم خجالت خودمم که زد دربارم

 ..موند ذهنم تو که زد حرفی میالد فقط!دادن نجاتش بقیه اوردیم

 !بخوره عشقم نفس به نفست حتی ندارم خوش:گفت بهش    

 دختر! نکردم باور من ولی گفته شه قانع بیشتر اینکه برا گفت بعدش هرچند    

 از بعد! بـردهفرو فکر به منو حرفش خبولی!بکنم صورتی رویاهای که نیستم جوگیری

 و زودش قضاوت خاطر به کرد عذرخواهی و رفت صدقم قربون کلی بابام که بود اون

 همیشه!نمیداد گیر بهم میالد با امدم و رفت با اصال که جوری!شد جور میالد با سریع

 !نبود مهم واسمم!میگن چی نمیفهمیدم من و میزدن حرف بابا اتاق تو هم با هم

 و کردم پاک دماغمو!کثیف ایش!خوردم تکونی خورد دماغم نوک به که بستنی با    

 تو انعطافی هیچ!کردم نگاه دربیاره دلم از داشت سعی انگار که میالدی به اخمو

 بودن سرد عین در که طوسیش تقریبا چشمای!چشماش از غیر به نبود چهرش

 !میشدن هم مهربون

 تخس و گرفتم ازش و بستنی!بود زده محوی لبخند میالد!میگم چی دارم من    

 !بخشیدمت شاید!میشه چی ببینم حاال:گفتم
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 !کرد روشن و ماشین لبخندش همون با و نگفتهیچی ولی کنه خیطم بودم منتظر    

*** 

 :شیوا    

 نقطه یه به اوقات گاهی و بود شده تر آروم!بود شده عوض شروین رفتار بود روز چند    

 هم هروقت!بود خبری همیشگیش شوخیای از تر کم!میکرد اخم و میشد خیره

 !میداد تحویلم مصنوعی لبخند یه یا میپیچوند! شده؟ چیزی میپرسیدم

 !میکرد ریجکت همیشه اون و میزد زنگ بهش کسی هم اوقات گاهی    

 :شروین    

 برادرم اون آخه..بودم عصبی بدجوری هنوز بود گذشته موضوع اون از چندروز این با    

 خورد گردنشو میخواستم!اومده خوشش شیوا از که گفت بهم چشمم جلوی و بود

 کنم تحمل نمیتونستم ولی نمیدونست شیوارو و من قضیه موقع اون که هرچند...کنم

 بود فهمیده هم شیوا...کنه فک شیوا به من غیر کسی هم لحظه یه که

 حرفای ناخودآگاه میکردم نگاهش کنم،هروقت کنترل خودمو نمیتونستم...خبریه

 رو بیشتر و میزد زنگ هی هم آرمان...میکرد خراب چیزو همه و ذهنم تو میومد آرمان

 ...میرفت رژه مخم

 ...برداشتم گوشیو و نتونستم باالخره    

 !برداشتی باالخره!عجب چه:شنیدم و آرمان صدای    

 !بزن زرتو!ندارم پرت و چرت حوصله:شروین    
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 شیوا نمیدونستم من..کن گوش ولی!باشی عصبی میدم حق بهت باشه:آرمان    

 که بود اومده خوشم فقط...بشم راحتنا بخوام که نشدم عاشقش بعدشم..عشقته

 ...رفت بین از زودگذر حس اون کامال حاال

 منطقی چقدر میشد جدی وقتی آرمان که بود رفته یادم..بود شده تر آروم نفسام    

 !نبود جلودارم چیزی میشدم عصبی اگه!من برعکس بود

 نفهمیدم کردی فک...نمیکنم ـیانـت خــ بهت که من!منی داداش تو شروین:آرمان    

 !میکردی ریجکت چندروز این چرا

 داداش؟ میبخشی منو حاال:گفت تر آروم    

 ...حاال و بودم کرده قضاوت زود واقعا    

 قضاوت زود بازم!ببخش منو تو آرمان:گفتم بست نقش لبم رو رضایت از لبخندی    

 ...کردم

 !میدیم زن هم رو تو...نباش نگران:گفتم و شوخی به زدم    

 مگه...بابا نه...من ولی..بودین زندگی مرد اول از آرمین و تو...نکن اشتباه!نچ:آرمان    

 !ریخته دورم رنگاوارنگ دخترای وقتی کنم درست خودم واسه تعهد بیکارم

 !نه؟ نمیشی آدم تو:گفتم و خندیدم    

 رنگی چش و بلوند دخترای پراز که میامی!باشه چی بودن آدم از توصیفت:آرمان    

 ..بودن دسترس در هم همیشه المصبا..بود ریخته

 دلم که و خوش روزای اون نیار یادم برادر هی:گفت و کشید آهی داری خنده لحن با    

 !تنگشونه بدجور
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 !آریانا؟ از خبر چه...خب:شروین    

 !میداد فحش فقط دقیقه پنج و شد تازه دلش داغ انگار گفتم که اینو    

 یه شده کرد تحملش میشد اونموقع...شده اینجوری چرا دختره این!خدا یا:آرمان    

 !برادرش اون مث عوضی

 !داشت؟ دوستت میدونستی...آرمان:گفتم و شدم جدی    

 عشق دنبال بودم گفته اول از بهش!نیست مهم واسم:گفت و شد سرد لحنش    

 ...خدافط دارم کار هزارتا هم حاال...بود خودش تقصیر!نیستم

 شده عوض خیلی هرچند!بودم ندیده و آرمان شخصیت از قسمت این...کرد قطع    

 ...بود

*** 

 :مینا    

 ...برین شما ندارم حال میگم...بابا ای    

 !چته پ...بودی چهارپایمون که تو:میترا    

 هم جونت آرمین:گفت آال اونور از...بگذره خوش بابا برین!کِِسلَم:گفتم بیحال    

 !هستا

 !خفه:صورتش تو خورد که سمتش کردم پرت و بود دستم که پفکی    

 حالت برگشتم دانشگاه از که صبح..نشستم راحت خیال با منم و رفتن باالخره    

 هم ها بچه!رفت حالتم اون اینکه تا نیفتاد اتفاقی کردم هرکار ولی داشتم تهوح

 نبود مدتی که هم شراره حتی..شن جمع هم دور ها مدت از پس بود افتاده یادشون
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 یا متاسفانه...بودم کالفه همش نداشتم حوصله اصال من ولی...بود اونجا امشب

 !بیفته بدی اتفاق قراره میکردم حس و بود قوی ششمم حس خوشبختانه

 یه...کنم عوض لباسامو گرفتم تصمیمو رفت سر حوصلم که نشستم چنددقیقه    

 اف اف زنگ صدای که نشستم سرجام رفتم پوشیدم آبی تاپ با مشکی شلوار

 جا چیزی احتماال اینکه فکر با...بود نگذشته رفتنشون از هم دقیقه ده هنوز..اومد

 گردی نت حال در...نشستم رفتم و کردم باز درو اف اف تصویر به توجه گذاشتن،بی

 کشوندم و گرفت قرار دهنم جلوی دستی که کردم باز در...نیومد کسی دیدم که بودم

 خیلی..میرسیدم نتیجه به تر کم میزدم جیغ و میکردم تقال هرچقدر!خونه توی

 ..!ریخت فرو درونم چیزی کردم حس شنیدم گوشم کنار که صدایی با... بودم ترسیده

 !نمایشه وقت!کوچولو بخور تکون تر کم:آرین    

 *** 

 بهم دندونام و میلرزیدم که بودم ترسیده اینقد...بخورم تکون نمیتونستم ترس از    

 بکنم میتونستم که کاری تنها..میخورد

 !خورد نمی دردم به اما...انگاریم سهل واسه بود خودم کردن لعنت    

 با چیزی برخورد حس با که بزنم جیغ خواستم...برداشت دهنم رو از دستشو    

 !بود شکمم نزدیک چاقویی...انداختم پایین به نگاهی!شدم خفه شکمم

 !نشناختی منو هنوز:گفت خیالی بی با گوشم نزدیک آرین    

 ...طرفی این با(انداخت چاقو به نگاهی...)وگرنه میشی خفه:گفت و کرد ولم    

 از حتما! خبره چه ببینیم معرفتمون بی ی پسرعمه به بزنیم زنگ!خب خب:آرین    

 چیه؟ نظرت!نه؟ میشه خوشحال زنگم
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 ...نبود ها دیوونه به شباهت بی که داد سر ای خنده و کرد من به نگاهی    

 ..میشن من نصیب ها دیوونه چرا میگفتم خودم با فقط لحظه این در    

 با اما کنم فرار شاید تا انداختم اطراف به نگاهی بزنه زنگ میخواست که درحالی    

 خاموش ذهنم روشن چراغ میندازه گیرم خونه این تو صورت هر در اینکه فهمیدن

 ...شد

 با دوباره نمیشه باورم هنوزم...میزدم صدا رو خدا اسم و میلرزید ترس از دستام    

 ...که باری آخرین با مخصوصا..افتادم گیر آرین

 از نگاهش و بود حرفا این از تر زرنگ هم عوضی اون.... کنم فکر بهش نمیخواستم    

 دلم آرمین شاد صدای شنیدن با که بلندگو رو گذاشت موبایلشو...نمیخورد جم من رو

 !دردسرم؟ واسش همیشه چرا!سوخت بدجوری

 !بودم کم من فقط شادین و جمعه جمعتون که میبینم...خان آرمین!به به:آرین    

 !زدی؟ زنگ من به رویی چه با تو:آرمین    

 نمیدونی که نرو تند!جان پسرعمه..نچ نچ:گفت آرمین عصبانی صدای به توجه بی    

 !داریم چیزی چه اینجا

 !جهنم به برو:آرمین    

 !برم؟ عشقت با باشه قرار اگه حتی:گفت بدجنسی با آرین    

 !چـــــــی؟:زد داد آرمین    

 !!جهنم بریم هم با قراره که کن بای بای عشقت با...بود گفتن من از:آرین    

 !آرمین:گفتم ناخودآگاه    
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 اصال!میمونی خونه نگفتی مگه...مگه!میکنی؟ کار چه اونجا تو...مینا:آرمین    

 !کجایی؟

 !اون واسه خودم از بیشتر...خودم واسه...سوخت دلم...میلرزید صداش    

 !بزنیم حرف بود گذاشته ولی بود چی آرین هدف نمیدونم    

 ...موقعیت این تو...بود مسخره...گرفت گریم چرا نمیدونم    

 !گریه با اونم بود اسمش شد خارج دهنم از که ای کلمه تنها بزنم حرف نمیتونستم    

 ..مین..آر:من    

 از نترس..خان آرمین...بازیا هندی این از شدم خسته!اه:گفت دید و گریم که آرین    

 ی خونه.. راحته خیلی...کنی پیدا مکانو تو بخوام که نداریم بازیا اکشن فیلم این

 ...!کرد قطع و خودشون

 اون به نمیتونستم بود،حتی پایین سرم..شدم جمع خودم به کمی که نزدیکم اومد    

 ..مینداخت اونروز یاد...منو...کنم نگاه انگیزش نفرت چشمای

 !چیه؟؟ انگیز هیجان بازی یه با نظرت:آرین    

 ..نکنه...بودم کرده وحشت...عقب میرفتم من و نزدیک میومد همینجور    

 ...ایندفعه اما کردم پیدا نجات بار یه من    

 !کن ولم خدا خاطر به:من    

 تعجب کمال با ولی داشته تاثیری شاید کردم فک...ایستاد لحظه یه گفتم که اینو    

 ...خندیدن به کرد شروع و عقب رفت
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 زندگیمو که خدایی دارم؟همون اعتقاد خدا اون به هنوز من کردی فکر واقعا تو:آرین    

 خوش چه...خدا!هه!گرفت پدرمو،مادرمو که خدایی همونی..گرفت ازم

 هست و میگی راست کوش؟کجاس؟اگه!اسیری من دستای تو...تو..االن!میبینی!خیال

 !هان؟!بده؟ نجاتت نمیاد چرا

 :آرمین    

 ...بگیر عوضیو اون ی شماره...بگیر:زدم فریاد و فرمون به کوبوندم مشتمو    

 مراقبت ازش نمیتونم و دوشمه رو مرد اسم فقط که سرم بر خاک!من سر تو خاک    

 ...کنم

 آورده سرش بالیی نکنه! مینا!مینا..بود ذهنم تو چیزی یه فقط و میروندم سرعت با    

 ...میشد پخش ذهنم تو بارها و بارها میزد صدا و اسمم که گریونش صدای...باشه

 ...تر آروم...آرمین:سپهر    

 غلطی چه بشه چیزیش اگه!میفهمی؟! نمیتونـــــــم!لعنتی نمیتونم:زدم فریاد    

 ...اگ...بکنم

 ...نمیزارم!نه...اومد چشمام از اشک ای قطره    

 ...شد تبدیل فریاد به که جایی تا گفتم آروم انقدر    

 که رو ای عوضی اون میزنم آتیشش...میکشمش که میخورم قسم!میکشمش:من    

 ...کنه اذیتش بخواد

*** 

 :مینا    
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 یه اونم نمیشد ؟باورم!؟عشق!چی از نمیدونم...میزد حرف ها دیوونه مثل هنوزم اون    

 ...بخرم زمان میتونستم که بود این داشت که سودی تنها!بوده عاشق زمانی

 !شکست بدی صدای با در    

 رو چاقو اینکه وجود با!...گرفت قلبم سمت به رو چاقو و گرفتم آرین لحظه همون    

 ...میکردم حس قلبمو درد اما بود نکرده فرو

 آرین نمیکردن فک که مطمئنم...میکردن نگاه من به وحشت با وسپهر آرمین    

 !(میزدم حرف عادی چقدر!)بکشه منو بخواد

 !نداشتن تمومی و میریختن دونه دونه اشکام دیدنش با حاال    

 میترا به سالممو:گفت و کرد سپهر به نگاهی! ببین و بتمن و سوپرمن!اوه:آرین    

 !برسون

 ...گرفت جلوشو آرمین که سمتش بره اومد سپهر    

 واسه میکنین هم فشانی جان چه!خوبی دوستای چه!ببین آخی:درآورد ادا آرین    

 !هم

 !چیه؟ حسابت حرف:گفت آرین به رو محکم و کرد بهم نگاهینگرانی با آرمین    

 !اومدن آرمان و میترا،آال،عرفان،شروین،شیوا،شراره...سرشون پشت یهو    

 !اومدین هم ایلی چه!اوه:آرین    

 !بغلش تو کشیدش سپهر که جلو اومد نگرانی با میترا    

 !مینا:زد لب آروم افتاد من به که نگاهش    

 !آشنا دوست،امسال پارسال!هستن که هم خانوم میترا!واووو:آرین    
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 ...کرد نگاهش نفرت با میترا    

 ...اما جلو بیاد که کرد استفاده موقعیت از آرمین    

 !نیستم احمق من که عقب بکش!نچنچ:آرین    

 تقال اما گرفت جلوشو عرفان که طرفش بیاد خواست و شد عصبی آرمین    

 !کن ولش میگم د عوضی کثافت:زد داد..میکرد

 !اون نه منم حسابت حرف تو    

 !تو نه میکنم انتخاب من بازیو روش!منه روش این:آرین    

 خطی خط راجب نظرت:گفت میکشید گونم رو رو چاقو که درحالی و شد جدی    

 !هان؟ کجا؟اول!چیه شدن

 ؟!گونت    

 !قلبت شایدم یا:گفت و گرفت قلبم طرف رو چاقو    

 به مشتی و رسیده سرمون پشت آروم حرفامون طول تو آرمان اما شد چی نمیدونم    

 که آرمینی طرف رفتم مستقیم و دویدم سریع...شد شل دستش که جوری زد آرین

 بسته و چشمام بغلش تو و خبره چه اطرافم نمیفهمیدم...بود باز دستاش حاال

 که عرفان دور همه من خدای...برگردوندم سرمو شنیدم جیغ صدای وقتی فقط...بودم

 زده بهت که آال به فقط و بودن شده شوکه ها بچه...بودن شده جمع بود گرفته پهلوشو

 آرمان...اومدیم خودمون به شدنش بیهوش با...میکردن نگاه بود نشسته عرفان کنار

 ...رفت همراهش هم سپهر... برسونیمش باید...بدوین:گفت بود تر خونسرد بقیه از که
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 ناراحت یا باشم خوشحال کنم پیدا خالصی ازش دیگه بار که این از نمیدونستم    

 میکردم گریه آرمین ـل*بغـ تو...بود کرده فرار بدبختی این تو هم آرین....عرفان بخاطر

 ...شد خلوت دورمون کی نفهمیدم که

*** 

 !شد تموم چی همه!مینا:گفت نمیشم ساکت و میکنم گریههنوز دید وقتی آرمین    

 !بدم جوابی نمیتونستم حتی و بودم شوک تو هنوز من اما    

 !نمیگی؟ چیزی چرا!شده؟ چیزی:گفت وقتی میرفت نگرانی به رو صداش    

 !افتاده؟ اتفاقی:گفت میگشتن چیزی دنبال انگار که چشمایی با و کرد نگاه صورتمو    

 ...دادم تکون نه معنی به سرمو بود زوری هر به همین برای!فهمیدم منظورشو تازه    

 ..بزنم حرف نمیتونستم اما نمیکردم گریه دیگه    

 !عرفان پیش بیمارستان برو:گفتم سختی به    

 !نیست خوب حالت تو فعال...اونجان ها بچه ی همه:آرمین    

 !خوبم:من    

 !بزارم تنهات دوباره نمیتونم:آرمین    

 !میفهمی؟:گفت جدی و زد زل چشمام تو    

 !بودم شده جمع خودم تو و نگفتم چیزی    

 !برد خوابم خستگی و استرس همه اون از بعد که رفت کجا نمیدونم    

*** 
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 «...بعد ماه یک«    

 

 رو داریم درواقع و ساکنه چی همه گفت میشه و میگذره ماه یک تقریبا روز اون از    

 آرین نشد چیزیش عرفان خوشبختانه که اتفاق اون از بعد!میریم جلو صاف خط یه

 بفهمیم دخترا ما نخواست آرمین درواقع!میشه آزاد کی نمیدونم حتی و شد زندانی

 به اما بود عادی چی همه و افتاد نمی خاصی اتفاق!نداشتم هم اصراری من که هرچند

 یه از که نیستم آدمی من ولیباشه مسخره شاید!بود کننده کسل چی همه نظرم

 اما!بیفته جدید اتفاق دگرگونی،یه هیجان،یه یه دارم دوست...بیاد خوشم آروم زندگی

 شرایط حداقل که باشم داشته میخوام چی نمیدونم که اینه مشکل بزرگترین

 ...!کنم فراهم داشتنشو

 ـطه رابـ ترین عاشقانه تعجب کمال با بگم بقیه درباره بخوام و بگذریم خودم از اگه    

 دوست همو...شیوا و شروین اما!وابستن هم به خیلی اما عجیبه!دارن سپهر و میترا رو

 بیشتر همن شبیه که آدمایی معموال...خب و همن مثل خیلی اما دارن،میفهمم

 بوم..یهو بعد میکنن دعوا هم با اول...نمیکنم درکشون زیاد خالصه...دارن نظر اختالف

 این!واستون نگم هم نازنین و میالد از!ببین و بیا که میرن هم صدقه قربون جوری یه

 هست بینشون چیزی نیست معلوم ولی میچرخن هم با همش برگشتن وقتی از تا دو

 زیر پسرا و نازی زبون زیر از گرفتیم تصمیم دخترا ما بار یه!باشه امیدوارم نه،البته یا

! اصرار ما از و انکار هردوشون از!نشد که نشد اما بکشیم حرف میالد زبون

 اوه اوه..میشه حسود اوقات بعضی نازی اونور از میشه غیرتی این سر میالد...عجیبه

 و بازی دختر اهل که باشه میالد همین با بیاریم شانس!قویه شدیدا نازی تو حسودی

 !بیخیالش...وگرنه نیس حرفا این
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 شیطون عجیب هم آال...خوبین دوستای گفت میشه!معمولین هم آال و عرفان    

 داریم دوست همو که میدونیم هردومون عجیبه خب...آرمین و من وسط این! شده

 !نیستیم زوج یه مثل یعنی..ایم عادی...اما

 نمیکنم فک ولی میکنن کارایی یه هم دوتا این! شراره و آرمان...رفت یادم چیزیو یه    

 و آرمین ولی چرا نمیدونم راستش!داره خرابی سابقه آرمان آخه...باشه بینشون چیزی

 ولی دارن دوستش و برادرشونه میگن!باشه دور ازش شراره بهتره که دارن تاکید شروین

 من ولی نیس عاشقی و عشق اهل آرمان چون شه وابستش شراره ندارن دوست

 هوم؟!کنه تغییر میتونه هرکس!ندارم قبول حرفاشونو

 سالم:گفت و رسید راه از کنان جیغجیغ شراره بودیم جمع هم دور همه که روز یه    

 !ها بچه

 لبخند و ریلکسی با آرمان سرش پشت!نبودش مدتی چون کردیم تعجب هممون    

 !امروز بودن متفاوت قطب دو..!شد وارد کجش

 ...!هنگما هنوز شده؟من چیزی:گفتم پس بودن ساکت همه    

 اونم...کرد اشاره آرمان به)ایشون و من!فهمیدیمچیزیو یه!بگم بزار خب خب:شراره    

 !رسیدیم نتیجه به که میکردیم کار موضوعی یه رو!(داد تکون دستی

 !مینا!داد قرار مخاطب منو    

 !بگه؟ چی میخواد یعنی...شدم هل    

 ازت بود گفته و بود گرفته جلوتو که کردی تعریف واسم و امیر قضیه یادته:شراره    

 ..و نمیکشه دست
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 تعریف ها بچه برا اینارو از هیچکدوم من!میگه اینارو حاال چرا!زدی گند شراره!خدایا    

 همه! نگه بقیه به بگم رفت یادم ولی..گفتم شراره به اتفاقی خیلی روز یه و بودم نکرده

 !کنم چکار و آرمین کنار به اینا

 و بوده همدست آرین با امیر میدونستی...دارم بد خبر یه متاسفانه خب:شراره    

 چرا بودی کرده فک حاال بوده؟تا امیر گرفت عکس ازتون پارتی تو که عکاسی اون حتی

 که آرین!بود کرده شرط آرین با امیر خب!بود؟ داده گیر بهت زیادی آرین قضایا این تو

 از اصال امیر اینکه و! بوده تو به رسیدن شرطش هم امیر و بده بازیتون میخواسته فقط

 و خورده بازی خودشم درواقع و نداره خبر کرده تو با آرین که کارایی

 !داره دوست واقعا(کشید عمیقی نفس)چون..نمیدونه

 فکر و بستم چشمامو لحظه یه...شدم آرمین شدن بلند متوجه اما بود پایین سرم    

 !بد اینجوری،اینقدر نه ولی خواستم هیجان ازت!تمومه کارم خدایا کردم

 که جوری کوبید بهم محکم درو..کردم نگاه رفتنشو و گرفتم باال سرمو!رفت آرمین    

 !نگفتی زودتر چرا!چی؟:شد بلند ها بچه صدای رفتنش با!بستم چشمامو

 ...کرد نگام تعجب با شراره    

 حرفایی چه اونم..میگی حاال...واقعا نکنه درد دستت:شراره به رو عصبی لبخند با    

 !رو

 !نمیدونستین؟ شماها!چی؟...چ:گفت لکنت با شراره    

 جیغ...بود بد حالت و برگشتی که روز اون پس:کرد جلب رو همه نظر آال صدای    

 !بودی؟ دیدهو امیر رفتی حال ازو میزدی

 !نگفتی آرمین به اینارو همه از تر مهم و:شروین    
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 ...!زد طعنه کردم حس!اومد بدم لحنش از    

 ...کردم باز...اومد واسم اس ام اس    

 بیا...بزنیم حرف باید:آرمین    

 !همین؟    

 !رفتم من ها بچه:گفتم توضیحی بدون و کردم بشون نگاهی    

 !میکرد عصبیم شروین نگاه همه بین ولی    

*** 

 !نمیکرد نگاهم حتی!نمیگفتهیچی    

 میگفت؟ راست:گفت کهبگم چیزی خواستم    

 زبون از باید من و افتاده اتفاقی همچین:گفت بلندتر ایندفعه که بدمجواب اومدم    

 بشنوم؟ دیگه یکی

 حرف کننده قانع و آروم کردم سعی پس میفته اتفاقی همچین میدونستم...اوووف    

 فرض سوما..بکنه نمیتونه غلطی هیچ اون دوما...نشده چیزی که اوال آرمین ببین:بزنم

 چیو همه باید هرصورت در! هان؟ کنی کار چی میخواستی!میگفتم من که میکنیم

 ...میدادیم زمان دست

 !داره؟ دوست میدونستم نباید من:گفت میزد برق تاریکی تو که چشمایی با    

 !میکرد؟ عوض چیزیو این:گفتم تر آروم و پایین انداختم سرمو    
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 خودمو نمیتونستم و شکالتیش چشمای تو بودم شده غرق...کردم نگاه چشماشتو    

 دوستم بگه همیشه از تر جدی داشتم دوست شاید آره!بودم جواب منتظر!کنم خالص

 ...بده نجات ساختم که برزخی این از منو و داره

 میخواستم...کردم جمع چشمام تو داشتم جوابش از که و امیدی و حس تمام    

 دو یکی عشق..عشق این اما!باشم بچه هنوز شاید...شدم خسته که بفهمه...بفهمه

 تر محکم قلبم تو جاشو و شده بزرگتر فقط بوده باهام بچگی از عشق این...نیست روز

 ...کرده

 چی درگیر نمیدونم...درنمیومد ازش صدایی اما میخورد تکون لباش    

 بود گفته بارها و بارها اون...میده عذاب منو و خودش اینقدر چرا بود؟نمیفهمیدم

 !االن؟ چرا اما داره دوستم

 رو برنارد ساعت داشتم آرزو زمانی یه بخیر یادش...ایستاده زمان میکردم حس    

 منتظر و بودم شده بچگیم رویای بیخیال االن اما کنم استپ زمانو و باشم داشته

 ...بودم جواب

 ...میفهمم حاال!میکرد فرق آره:گفت و پایین انداخت سرشو لحظه یه    

 نزنم دلمو حرف اما باشم داشته خودم واس رو تو داشتم بودم،دوست خودخواه من    

 ..نیارم روک به حداقلش...یا

 دختر اون...بود من برای که نیستی ای کوچولو دختر اون تو فهمیدم..فهمیدم اما    

 ...بگیرتش ازم کسی ممکنه که شده بزرگ اونقدری کوچولو

 اینکه که میکردم فک خودم کردن قانع برای!بودم مطمئن خودم به زیادی...اما    

 !میکردم اشتباه ولی کافیه داری دوستم
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 ...میگیره ازم رو تو دیگه یکی وگرنه بجنگم واست باید من...میفهمم تازه    

 وجد به هم منو کهمیدیدم چشماش تو رو هیجانی یه...کرد نگاه چشمام تو ایندفعه    

 ..میاورد

 تک تو...وجودم تموم با..دارم دوست مینا..من...بگم میخوام:گفتو گرفت دستامو    

 احساس بار اولین ی واسه!نیست قبل مثل هیچی دیگه...هستیو بودی خاطراتم تک

 ...میدم دست از چیودارم بفهمم بیام،تا خودم به تا...بود حقم دارم قبول!کردم خطر

 لپام االن بودم مطمئن!شد؟ چی میکردم فکر چی!گفت باالخره!نمیشه باورم!خدایا    

 !شده سرخ هیجان از

 !ها نرفته یادم رو پسره اون قضیه هنوز:گفت جدی یهو    

 !دارم دوست:گفتم و شد تبدیل بلند های خنده به شادی سر از به که زدم لبخندی    

 !رفت ها آسمون به ستاره و ماه زیر هامون خنده صدای باالخره و    

*** 

 :میترا    

 !کردم چک موبایلمو بار هزارمین واسه و نشستم مبل روی استرس با    

 ...بودم نگرانش بدجوری!کجاس؟ سپهر یعنی خدایا    

 رو و سنگینی یهو که کردم باز درو سپهره فهمیدم وقتی و رفتم سریع اومد در صدای    

 ...کردم حس خودم

 کل کردم حس و کـل*الـ تند بوی وقتی ولی...بده حالش نکنه!شده؟ چی خدایا    

 !فهمیدم رو ماجرا
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 اهل زیاد سپهر چون بود عجیب واسم...خوابوندمش مبل رو و کشوندمش زورکی    

 و کشید و دستم که کنم درست قهوه شم بلند خواستم...نبود چیزا جور این خوردن

 !مبل رو شدم پرت محکم

 کردن پیدا تازه مامانشونو که هایی بچه مثل اون و بودم نشسته من...!شدم شوکه    

 ...پام رو گذاشتسرش...بود کرده بغلم

 منصرف کردم نگاه معصومش ی چهره به وقتی ولی شم بلند خواستم    

 همیشه از زیباتر خمـار زمردای اون و میکرد بازش گاهی و بود بسته چشماش!شدم

 ...میدرخشیدن

 وقتی...داشتم دوسش خیلی...کردم بازی باهاشون و کشیدم موهاش رو دستمو    

 از چینی و نداشت ارامش چهرش...میدیدم معصوم و پاک پسربچه یه میکردم نگاش

 شاید کردم فکر...میکشید عذاب چیزی از انگار..بود افتاده پیشونیش رو ناراحتی

 !شنیدم اسمی کردم کردم نزدیک لباش به سرمو...کرد هایی زمزمه اما شده بد حالش

 !ستاره...ستاره:سپهر    

 کی یعنی...خورد تکون دلم تو چیزی یه دخترونه اسم یه شنیدن با    

 میزد؟ صدا ـتی*مـسـ تو اسمشو...چرا!بود؟

 میکردم حس قلبم رو که سنگینی حسی اما کنم فکر مثبت میکردم سعی هرچی    

 !میخورد مغزمو مختلف افکار و نمیشد کم

 مثل و داره دوست و نامی ستاره فهمید؟نکنه میشه ـتی*مـسـ تو حقیقتو میگن    

 !میکنه؟ سواستفاده من از داره حامد

 !نه؟ مگه!باشه دروغ نمیتونه میبینم خودم به چشماش تو که حسی!نه    
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 !اعتماد یکی و شک یکی...بودم کرده گیر حس دو بین    

 ...خوابیده میومد نظرم به و بود شده اروم نفساش...کردم بهش نگاهی    

 بر ای ـوسـه*بـ میکردم حس وجودم تو که وحشتی حس با و شدم بلند    

 !باشی؟ نداشته دوست منو ممکنه یعنی:کردم زمزمه و زدمپیشونیش

 ...بخوابم کردم سعی و اتاقم تو رفتمو    

 میگفت حسی یه کیه؟و بپرسم میگفت حسی یه...بخوابم نمیتونستم صبح تا    

 !نگم چیزی

 ...شدم پذیرایی وارد استرس با و شد پیروز اولم حس    

 اون با...کردم نگاهش لحظه یه...میکرد نگاه اطراف به گیج و بود شده بیدار خواب از    

 ایش قهوه موهای بین که طالیی تارهای و بود شده بامزه خیلی ریخته هم به موهای

 ...درخشید می بود

 که چی یعنی!میومدم کوتاه نباید...کنم جمع و حواسم و بیام خودم به کردم سعی    

 !میزد؟ صدا دیگرو یکی اسم و بود اومده من پیش

 !میکنم؟ چکار اینجا من:گفت گرفته صدای با که طرفش رفتم    

 !اینجا اومدی بودی ـت*مـسـ دیشب:گفتم جدی اواخر این برعکس    

 که درحالی...گذاشتم میزروو کردم حاضر هردومون واسه قهوه و رفتم حرفی بدون    

 چیزی یعنی...میکردم نگاهش زیرچشمی میکردم مزه مزه و تلخم نسبتا ی قهوه

 !نقشس؟ اینم یا نمیاد یادش
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 و بودید من جای شما..خب...اما باشم نداشته اعتماد بهش که میومد بدم خیلی    

 اولی میکردید صدا رو دیگه یکی اسم و پیشتون میومد داشتین دوسش که کسی

 !بودم شده بازیچه بار یه که منی مخصوصا!بود؟ چی میکردید فکر بهش که چیزی

 !نمیاد؟ یادت چیزی:پرسیدم پس باشم محتاط کردم سعی    

 ...میکنه فکر داره میومد نظرم به که کرد اخمی    

 ؟!بیاد یادم باید چیزی:گفت و کرد بهم نگاهی شک با    

 !سرد؟ ؟اینقدر!میکنی نگام بد اینقدر چرا تو!ببینم کن صب:گفت یهو    

 درونمو داشت حس اون...باشم عادی نمیتونستم اما و کردم جور و جمع خودمو    

 !میخورد

 کیه؟ ستاره:گفتم یهو کنم چینی مقدمه نمیتونستم    

 !ستاره؟:گفت و شد تعجب عالمت شبیه اش چهره    

 چیزی پس!شد خارج بدنم از قلبم کردم حس چهرش دیدن با!پرید رنگش کمی یهو    

 !هست

 ...ایستاد اونم که ایستادم    

 !گفتم؟ بهت چی...دیشب...من:گفت دستپاچه    

 ...میکنه ـیانـت خــ بهم داره..پس!هه    

 و من ی خونه میای میشی پا اینکه از بدتر چی!هه!گفتیچی:گفتم و زدم پوزخندی    

 میکنی؟ ـیانـت خــ بهم باهاش که میاری و کسی اسم

 ...!چه!میگی؟ داری چی تو....میترا:گفت و شد گرد چشماش    
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 همه تو!بودم گفته بهت من:گفتممیکردم حس و اشک برق چشماک تو که حالی در    

 و من!ندارم رو دیگه شکست یه تحمل من میدونستی تو!میدونستی من درباره چیو

 ..کردم باور عشقتو و کردم تحقیر خودمو باز که بگو

 !سپهر؟ بود این حقم واقعا:گفتم وقتی رسید خودش اوج به صدام    

 !کرد نگاه چشمام تو و گرفت بازوهامو دستاش تا دو با    

 !شکستم که بودم من!چرا؟ دیگه اون!بود؟ اشک چشماش تو!میدیدم؟درست    

 ..شدی متوجه اشتباه!میگی چی داری تو!عزیزم...میترا:سپهر    

 دست از منو داره که بود کرده حس انگار میگفت کلماتو و میزد حرف جوری    

 ...(بودم بازی یه واسش فقط من که اون!میده؟دست از!)میده

 ...!کنی شک مورد این تو نداری حق!خب عاشقتم من:گفت تحکم با    

 منواسه اما...کردم باور که ببینه میخواستانگار...کرد نگاه چشمامتو التماس با    

 !بود نمونده باوری

 ...نمیتونم...!ندارم باورت!سپهر ندارم باورت:گفتم اما! چکید اشکم    

 از بیشتر دیگه...میکنم خواهش!نیا:زدم داد...طرفم بیاد خواست...رفتم عقب عقب    

 که باش خوشحال برو!شدم نـــابـــــود من...عشقت پیش برو!نکن بازی باهام این

 ...کنی خودت خام و مغرور منه تونستی

 !کنی توهین عشقمون به نمیزارم کنی توهینهرچی به:زد داد و شد عصبی سپهر    

 !میدیدم قرمزو های رگه سبزش چشمای تو    

 !بدم توضیح بزار:گفت تر اروم سپهر    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

378 

 

 !فهمیدم چیو همه!بشنوم نمیخوام!نمونده حرفی هیچ:من    

 !!ببینمت نمیخوام دیگه...برو!بیرون:زدم داد و کردم پاک اشکامو    

 !رفت    

 ...شد تبدیل تیکه صد به که کردم پرت دیوار طرف به امو قهوه لیوان رفتنش با    

 !عاشقشم هنوزم قلبم ته اما!بره گفتم من    

 اون بدون واقعا من...کنم تحمل دوریشو چجوری...زدم زار دلم ته از و زمین افتادم    

 !!نمیتونم

 !رفت؟؟ چرا    

 !بره گفتی احمق توئه چون:گفتی ذهنم تو صدایی    

 !میرفت نباید داشت دوستم اگه...اما:من    

 غرورشو!داری؟ غرور تو فقط میکنی فکر چرا!احمق آخه:کرد تکرار دوباره صدا اون    

 !کردی توهین احساسش به!شکستی

 ...بزنم حرف نمیتونستم دیگه که جایی تا گرفت اوج هقم هق...فقط مناما...اما    

*** 

 :سپهر    

 !بودی نگفته منم به رو قضیه این حتی تو:آرمین    

 غرق...بودم کرده غرق خودمو پس...بودم خسته...بودمش ندیده بود هفته یه    

 ..امروز تا..تنهایی
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 یادآوریش با نمیخواستم...میکرد فرقی چه:گفتم و کردم آرمین به ای خسته نگاه    

 بهم مادرمو پدر دادن دست از خاطر به که ترحمی..کنم زنده و روز اون ی خاطره

 !برسه کسیگوش به اونم نمیخواستم دیگه!میزد بهم حالمو میکردن

 پوزخند با و گذاشتم میز رو سرمو..میکرد نگام ناراحتی با...کردم آرمین به نگاهی    

 غریبه باهام داشتن داشتنم دوست ادعای قبلش روز تا که کسایی!میشه باورت:گفتم

 اضافه انگار میکردن رفتار جوری!میزدموج ترحم رفتارشون تو هم ایشون عده یه!شدن

 !زدم قیدشون کردم رو درست کار پس...ام

 آدمارو بعضی جواب جایی یه تا!آرمین میدونی:گفتم شدمو خیره روم به رو لیوان به    

 سکوت نمیفهمتت کسی میبینی وقتی...بعدش اما داری توان جایی یه تا...میدی

 ...نداری دادن جواب توان دیگه حتی!میکنی

 من از چرا نفهمیدم هیچوقت...نگرفتن سراغمو نفرشونم یه حتی...کردمکارو بهترین    

 !داشتن نفرت پدرم و

 ...میفهمیدم اینارو همه ولی!بودم بچه خیلی    

 ...نقیض و ضد رفتارای...نگاهاشونو    

 چی؟ میترا..پس:آرمین    

 ...میدیدم و تردید چشماش تو...کردم نگاهش    

 یعنی...گرفت شدت داشتم که دلتنگی حس دوباره هفته یه بعد اسمش شنیدن با    

 !میکرد؟ چکار داشت

 ...ولیبکشم دست داشتنش دوست از میتونم مگهاصال...عاشقشم هنوزم:من    
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 بدون میدونی خودتم!نمیشه:دادم ادامه و کردم آرمین به نگاهی قرمزم چشمای با    

 احساسمو ی همه من...بدم توضیح نذاشت حتی!نمیمونه ای ـطه رابـ هیچ اعتماد

 ..نکرد باور و دارم بهش که حسی...کرد شک اون ولی دادم نشونش

 اعتقاد نمیکنه گریه که مرد میگه که جمله این به هیچوقت!کنم گریه میخواستم    

 نشون احساساتشو میتونه قوی آدم فقط میگفت همیشه بچگی از اون...پدرم!نداشتم

 ...ک روزی تا میرفتم پیشش بودم ناراحت هروقت...بده

 عوض باید شاید:گفتم و کردم پاک و افتاد پایین چشمم از که اشکی قطره اما    

 باید...شد زده شاید...دادم نشون احساسمو ی همه که میکردم اشتباه شاید...شم

 !همه مثل بشم..کنم عوض راهمو

 دخالت تصمیمت تو نمیتونم من:گفت جدی آرمین...گرفت قرار شونم رو دستی    

 ...میخوام ازت چیز یه اما کنی چکار میخوای نمیدونم...کنم

 ـیانـت خــ قلبت به هیچوقت اما بکنی قراره که هرکاری:گفت و زد زل چشمام تو    

 اما ببینی ضربه تر کم شایدم خوبه منطق...نکن فراموش عشقتو هیچوقت...نکن

 محتاط و نکردی گوش قلبت به اینکه از...میشی پشیمون جایی روزی،یه یه...نره یادت

 باید!بربیای پسش از باید باشی واقعی عاشق اگه!هست خطر عشق توی...بودی

 اونو بوده تو از تر شجاع که دیگه یکی میبینی میای خودت به وگرنه بجنگی واسش

 !داری حق حدودی تا چون کن التماسش برو که نمیگم..داره

 ...نکن انکار رو داری بهش نسبت که عشقی هیچوقت اما    

 آرمینو...نشدم رفتنش متوجه که بودم شده حرفاش غرق اونقدر    

 بعضی...بود کرده تجربه که میزد و حرفایی همیشه...نبود شعار حرفاش...میفهمیدم

 !نه؟ دارن فرق ادما اما...باشم قوی اون مثل بتونم...باشم اون جای میکردم آرزو اوقات
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 قدرتمند و مغرور داستانا مثل و باشن هم مثل مردا همه نیست قرار همیشه    

 شاید..کنم امتحانش باید اما بدن ترجیح غرور به احساسشونو من مثل شایدم..باشن

 !درسته اونا راه و میکنم اشتباه دارم من

 ...!ارزه می امتحانش به    

 ...کردم فکر و کردم فکر و گذاشتم میز روی سرمو و کشیدم آهی    

*** 

 :مینا    

 !کردی؟ عجله نمیکنی فک میترا    

 شده قرمز زیاد گریه از که چشمایی و نخوابیده درست میزد زار که ای قیافه با میترا    

 بودی تو اما...اما کردم اشتباه!باشه...نگو بهم اینو دیگه تو خدا رو تو:گفت بغض پر بود

 !میکردی؟ فکری چه

 ...بفهمم تا بده جواب میزاشتم...خب:گفتم و کردم فکر کمی    

 گرفتم تصمیم پس..کرد نگاهم کنه خفم میخواست انگار که نگاهی با میترا    

 !بشم منطق بیخیال و بگم واقعیمو احساس

 که کرد خطور ذهنم تو لحظه یه...میشدم تو از بدتر شاید من...داری حق!باشه:من    

 بود جنگ میدون یه دیدم که چیزی تنها...میشد چی میفت اتفاقی همچین اگه

 ಠ_ಠ!میکردم پرت بشقاب آرمین سمت به داشتم که درحالی

 !چیه مزخرفات این خدایا    
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 ببینه نکرد نگاه هم سرشو پشت حتی!رفت اینکه!میکنه؟ اذیتم چی میدونی:میترا    

 ...حالیم چه

 ...دختر این خریه عجب    

 صدقت قربون کردی بهش که توهینای از بعد که نداشتی انتظار:گفتم تعجب با    

 استفاده ازشون ذره یه!خوندی زهرمار و کوفت و رمان همه این سرت خیره بعدشم!بره

 !کن

 کارو بدترین یعنی کنی شک احساسش به وقتی باشه عاشق هرچقدرم آدمی هر    

 !کردی

 !شدی بدعادت کنم فک ولی!نزنیما حاال بعدشم...رابطس قسمت بدترین شک    

 !چیه؟ منظورت:گفت اخم و تعجب با میترا    

 باهات اینقدر سپهر مثل که نمیبینی پسری هیچ:گفتم و رفتم بهش ای غره چشم    

 خر تو بعد!میبینم من...میده نشون بهت کامل و داره دوست زیادی سپهر!بیاد کنار

 !نمیکنم باور هم ببینم چشمام با من!کردی؟ ـیانـت خــ من به تو گفتی بهش رفتی

 ..پایین انداخت سرشولیباشم داشته پیش در حسابی دعوای یه میکردم فک    

 دیگه...بود افتاده که بود اتفاقی بود که هرچی...رفتم پیش حد از بیش کردم حس    

 عذاب داشت خودشم که حالی در میکردم سرزنشش این از بیشتر نباید

 !ببخشید:گفتم و کردم بغلش...میکشید

 !توئه با حق:گفت که شنیدم صداشو    
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 اعتراف میترا نداشت امکان سپهر از قبل...گذاشته کنار و لجبازی که کردم تعجب    

 واسه دوتا این که شد ثابت بهم بار هزارمین برای...داده انجام اشتباه و کاری یه کنه

 ...شدن ساخته هم

 !داری؟ خبری سپهر از:گفت و شد بلند میترا یهو که شد وارد ارمین    

 !نه:گفتو کرد بلند سرشو آرمین    

 ...داره کارم که گفت چشماش با و کرد نگاه من به    

 ...نشست و نکرد اصرار حتی خودش دنیای غرق میترا    

 به کردم شروع همیشه مثل و سریع...بود روم به رو آرمین...اشپزخونه تو رفتیم    

 !بود؟ خوبحالش!چیه؟ زدی؟قضیه حرف سپهر با!شد؟ چی:زدن حرف

 ..شده خیره بهم نیشخند با آرمین نبود حواسم اصال و میزدم حرف سره یه    

 !بگیری؟سواالتو جواب نمیخوای:گفت خنده با که دزدیدم نگاهمو شدم متوجه وقتی    

 (چرخیدم یخچال سمت به...)بعدا..!حاال نه:گفتم و شدم هل    

 ...دارم دوست:گفت مقدمه بی و برگردوند خودش سمت به و من و کرد خنده تک    

 گفتناش دارم دوست یهویی این عاشق..زدم لبخندی میکردم نگاهش که همونجور    

 ...بودم

 ولی زدم زل بهش پررو منم...بود شده خیره بهم همیشگیش و خاص شیطنت با    

 !پایین انداختم سرمو و آوردم کم همیشه مثل

 سمت منو و میگرفت نیرومو تمام انگار که داشت خاص چیز یه نگاهش!لعنتی    

 !میکشید خودش
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 !میخندید بهم داشت االن مطمئنم..کردم باز دستام با انداختمو پایین سرمو    

 !معمول طبق    

 ام وقتایی عاشق:گفت میکرد نگاهم که همونجور و جدی ایندفعه و آورد باال سرمو    

 !میدزدی ازم چشماتو که

 !داره پیروزی حس:گفت و شد شیطون دوباره    

 صداشو..برم که کردم پشتمو!بدجنس:گفتم و زدم پس دستشو و کردم اخمی    

 !میکنن؟ اخم هم ها جوجه مگه:گفت که شنیدم

 !مرض:من    

 !بیشعور! میخندید هنوزم    

 !زدم لبخند ناخودآگاه اومدم بیرون که اشپزخونه از    

 !شد جمع لبخندم بره میخواست انگار که میترا دیدن با    

 !کجا؟:گفتم تعجب با    

 ...بود شده روح بی صورتش ولی...نمیریخت اشک دیگه    

 !باشم تنها میخوام:گفت فقط    

 ...که شد زده جن...بابا ای!رفت و    

 اون به که کردین تعجب االن میدونم..)تنهایی به داره نیاز شاید...شدم خیال بی    

 جدی همیشه میومد پیش جدی بحث اگه من اما...نمیخوره حرفام این بچگونم رفتار

 من با و میومدن نبودن دوست باهام که کسایی مدرسه،حتی توی که جوری بودم تر

 !(میزدن حرف
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 اوه...میگرده موبایلش تو و داده لم تخت رو نازی دیدم که کردم باز و نازی اتاق در    

 !بریده گیس ی دختره زده لبخندیم چه اوه

 در بدون نمیکشی خجالت تو:گفت و شد هول شد من متوجه که دقیقه دو از بعد    

 میای؟ زدن

 !خـــــــانوم خواب ساعت:گفتم گیرانهموچ لبخند با    

 !اومد در صدای...بیرون رفتم بهش توجه بی    

 !خان عرفان و خانم آال!افتادیم عروسی یه!به به    

 !کو سالمتون:گفتم و ایستادم کمر به دست    

 !کردن پچ پچ نشستن و کردن سالم آروم    

 پچ نیست الزم:گفتم عرفان و آال به رو میزدم گاز که درحالی و برداشتم سیبی    

 !قویه بسی من گوشای متاسفانه!کنینپچ

 بره یادم و هرچی!میره یادم کردن فک حتما!بود مونده باز دهناشون! تولدمه میدونم    

 ...نمیره یادم موردو یه این

 ...!هستم کادوهاتون منتظر:گفتمو زدم چشمکی    

 :آال    

 زنگ تلفنم که کنم شروع خواستم و زمین گذاشتم هارو وسیله...شدم خسته!اوف    

 ..خورد

 فعال! باشه!...میشه چی مگه بگیر دیگه طعم یه خب...بابا ای!ها؟!...بله؟:من    
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 که بعد میچینه برنامه هم آرمین این!من با افتاد هم کردن درست کیک...خدا وای    

 !ما سر میندازه میشه خراب

 آروم خیلی بود هم هرکی...بیاد کسی نبود قرار اخه...ترسیدم ذره یه!اومد در صدای    

 !دزدی اومده انگار میرفت راه

 !!!!!!دزد!!!!! گفتــــــم؟ چی    

 قایم اشپزخونه دیوار کنار...گرفتم دستم رو قابلمه و انداختم اطراف به سریعی نگاه    

 ...شدم

 قابلمه با اینجا اومد اگع...بکش عمیق نفس...خب!زدن حرف خودم با کردم شروع    

 ...سرش تو بزن

 بردارم قدم آروم خواستم! زدم؟ توهم خدایا!نیومد کسی اما شدم منتظر دقیقه چند    

 !شد ظاهر جلوم کسی که

 !افتاد دستم از قابلمه!!!زد فریاد هم کسی من جیغ با همزمان    

 ...اینکه!هیع    

 تو؟؟؟...ت:من    

 !روحمه!ن م ن:گفت و کرد اخمی...کرد مرتب خودشو کمی    

 !میریزه مزه واسم این بعد مردم ترس از من!بیشعور    

 !میکنی؟ چکار اینجا:گفتم و کردم اخمی متقابال    

 !میکنی تو که همونکاری:عرفان    

 !هان؟:گفتم و کردم تعجب    
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 !جاش سر گذاشت و برداشت زمین رو از رو قابلمه    

 سرم خیر!خنگی تو چقده:گفت کرده امید قطع ازم انگار که حالتی با عرفان    

 کمکت میام گفتم آرمین به تنهایی دست دیدم من بابا!شدم کباب کنم خوبی خواستم

 !کنیم درست کیک

 من!چی؟:گفتم و کردم خودش خودمو به ای اشاره و انداختم باال ابروی    

 !کیک؟ اونم!کنیم؟ درست یچیز قراره!تو؟؟؟...و

 ؟!برانگیزه تعجب اینقد چیش...دیگ...آره:عرفان    

 چطوری معمولی کیک میدونی اصن تو!هه:گفتم خیالی بی با و زدم پوزخندی    

 ...باشه شکالتی قراره تازه!میشه؟ درست

 ...!میدم نشونت حاال:گفت غرور با    

 !میبینیم:گفتمو انداختم باال ای شونه    

 ...کشیدم پیشونیم به دستی کردمو نگاهی موردنیازمون مواد به    

 !کنی؟ درست نیستی بلد!شد چی!هه:گفتزدو پوزخندی عرفان    

 !نیست کم چیزی ببینم میکنم فک دارم!نخیر:گفتم و رفتم بهش ای غره چشم    

 آرد؟:من    

 ...ها جلوته:عرفان    

 !ظرف تو بریز و آرد!خنگ میگه کی به کی:گفتم کردمو عرفان به عجیبی نگاه    

 زندگیو ی همه کردم حس یهو که بریزه و آرد اومد...میکنه چه ببینم تا ایستادم    

 !میبینم سفید
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 ..آرد شد هیکلم تمام    

 ...میکرد خورد اعصابمو خندش صدای    

 ...میکشمت:گفتم و زدم کنار چشمم از آردو    

 کردم شروع و کردم بود فرار آماده که عرفان به رو و انداخت کاکائو پودر به نگاهی    

 ...میشه نزدیک داره عرفان کردم حس که میکردم شدیدی های سرفه...کردن سرفه

 ...ببینم کن نگام!خوبه؟ حالت!آال:گفت نگرانی با که شنیدم صداشو    

 !کردم خالی روش و کاکائو پودر شده نزدیک وقتی!یوهاهاها    

 ...نداشت انتظار من از...بود ایستاده مبهوت و مات    

 بودی کی شکالتی کیک!کیکی پا یه خودت االن:گفتم بهش رو و کردم ای خنده تک    

 !تو؟

 ..دنبالم افتاد و برداشت و آرد ظرف و اومد خودش به    

 نگاه سرمو پشت و کردم غفلت لحظه یه فقط..لحظه یه...بدو من..بدو اون حاال    

 !سینش تو رفتم کله با تازه شد خالی روم آرد تمام تنها نه...کردم

 !افتادیم هم با!تق    

 کم مرغ تخم یه فقط..بود شده قاطی کاکائو پودر و آرد قشنگ...روش افتادم من    

 ...بود

 ...کنم بلند سرمو نمیتونستم چرا نمیدونستم...بود شده آرد از پر موهام اه    

 !میگذره؟ خوش:میکرد واکینگ مغزم رو عرفان شوخ صدای    
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 ...هوا رفت جیغم که شم بلند اومدم    

 !جدیده؟ بازیه یه اینم:گفت و نکرد باور بود خورده گول پیش دفعه که عرفان    

 !لباست دکمه به کرده گیر موهام!نه:گفتم حرص با    

 ...بودیم فجیع وضع همون تو هنوز اما کنه جدا موهامو که بود درگیر دقیقه چند    

 روی به رو که جایی تا باالتر برم کردم سعی...باالتر بیا ذره یه گفت کالفه عرفان    

 ...گرفتم قرار صورتش

 !میکردم فکر کممون ی فاصله به داشتم...من اما بود موهای کردن باز درگیر اون    

 خندون همیشه!میشه؟ تر جذاب میکنه اخم وقتی بودم نکرده دقت حاال تا چرا    

 حاال تا...چشماش و بود کرده اخم بود کرده که تمرکزی خاطر به...االن اما میدیدمش

 یه اینکه جای به بود آبی چشماش اینکه وجود با...بودمشون ندیده نزدیک از اینقدر

 !بود زندگی و آرامش حس از پر که میدیدم رنگ پر آبی یه ببینم سرد کوه

 تعجب با اول و شد باز اخمش...کرد نگاهم و شد بیخیال که شد متوجهم کنم فک    

 دوست نگاهشو...میکردم حس نفساشو...میکرد نگاهم خاصی جور یه بعد و

 ...باشم داشته نگاهو این ابد تا... داشتم دوست انگار...داشتم

 و بود شده کشیده موهام چون بود گرفته درد سرم!پریدم یهو که خورد زنگ تلفن    

 ...شد جدا لباسش از باالخره

 یه..من:گفتم هول و افتادم پیش چندلحظه یاد شدم سردرگمش نگاه متوجه وقتی    

 !بدم جواب تلفنمو برم..لحظه
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 تنها« !بود؟ چی پیش لحظه چند» میگفت انگار که نگاهی با و عرفان    

 !نداشتم سوالش واسه جوابی خودمم...گذاشتم

 !کردم عوض لباسمو و شستم دادم،صورتمو جواب تلفنمو که این از بعد    

 عادی!چته؟ تو:کردم زمزمه سرخم صورت به رو و انداختم خودم به آینه تو نگاهی    

 !باش

 شروع صدا سرو بی و آروم هردومون...نیفتاد خاصی اتفاق بیرون رفتم اینکه از بعد    

 !کردن درست کیک به کردیم

 !نمیگفتیم هیچی هیچکدوممون    

 توجه بدون میکشید موهاش به دستی کالفگی با که درحالی شد تمام کارمون وقتی    

 !رفت و کرد خدافظی بود کاکائو پودر از پر که لباسش وضع به

*** 

 :مینا    

 !نیست؟ سوالی خب گفتم دادم توضیحاتمو که این از بعد    

 !کنیم چکار باید نفهمیدم دقیق من خب:نازنین    

 کنین سعی اینه بکنین باید که کاری تنها!بدین انجام نمیخواد زیادی کار!پوف    

 ...بزارین تنهاشون

 !اوکی؟ نره یادت چراغارو:گفتم شیوا به رو    

 !حله:گفت و زد چشمکی شیوا    

 ...زدم زنگ میترا به    
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 !آره؟ دیگه میای داری میترا    

 ..ندارم حوصله خدا به!نیام نمیشه:گفت حوصله بی صدای با    

 ...میشم ناراحت نیای!ساله تو چندبار مگه..ها تولدمه!دیگه بیا وای    

 !میاد؟ هم سپهر..میگم:میترا    

 ...نمیدونم!نیست معلوم    

 ..کردم قطع بپرسه سوالی اینکه از قبل    

 کردین؟ چیکار...این از اینم:گفتم ها بچه به لبخند با    

 شروین از دارم االنم...داد اوکی شراره:گفت بود گوشیتو سرش که درحالی شیوا    

 !خبره چه اونا سمت میپرسم

 !میتونیم ما!ایول:گفتم و هوا پریدم ذوق با    

 آال...ها بچه:گفت نازی یهو که بودیم خوشحال و کردیم ـل*بغـ همو هممون    

 !باشه؟ اینجا االن تا نباید!کجاست؟

 !میشه پیداش اونم نباشید نگران:شیوا    

 ...دادیم ادامه نقشمون درباره زدن حرف به شدیم بیخیال حرفش این با    

 :آرمین    

 !موند نصفه زدنم سوت ولی شدم سپهر خونه وارد میزدم سوت که درحالی    

 ..دیگه شید بلند!وضعشه؟ چه این:من    

 !اید؟ کاره چه اینجا شما پس:گفتم شروینو میالد به رو    
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 ...انداختن باال شونه هردوشون    

 !خونه تو نشستی اینقد بسه!پسر شو بلند:گفتمو سپهر طرف رفتم    

 !اونجاس هم میترا میدونی خوب که تو:سپهر    

 کلت به هم هوایی یه بریم شو بلند!میترسی چی از!اونجاس که اونجاس:من    

 !یادته؟ که حرفامونو!بخوره

 باشه عصبی باید که اونی!میگیا راست:گفت بود اومده خودش به انگار که سپهر    

 !منم

 ...اتاق تو رفت شد بلند    

 !اینو؟ کردی چیکارش:گفت تعجب با شروین    

 ┘(ಠ_ಠ) ┌میکرد ناله همش که پیش دقیقه چند تا    

 روتو من:گفتم میالد روبه...هاباشه بهش حواستون:گفتم و زدم بهشون چشمکی    

 ..کردما حساب

 ...برادرتما من!هی:گفت اخم با شروین    

 !هستی پوکی کله چه میدونم برادرمی چون:گفتم بهش رو    

 ...کارام سراغ رفتم خنده با    

 :شراره    

 فک بعدشم!وجبه نیم!چیه؟ لباس این:گفتو کرد نگاه خودشو اخم با میترا    

 !مجلسیه؟ زیادی تولد یه واسه نمیکنی
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 قبول اعتراضیم...میپوشی همینو...بخواد دلتم...خوشگلی این به لباس...بابا ای    

 !نیست

 ...نکنه لج این از بیشتر تا بیرون رفتم سریع    

 !منتظرتم آرمان ماشین تو:گفتم بشنوه میترا که جوری بلند    

 !مرتبه؟ چی همه ببین آرمین بزنگ!حله:گفتم آرمان به و شدم سوار رفتم    

 !میکرد اخم همشولی بود شده خوشگل...اومد میترا باالخره    

 محکم و مغرور میترای اون..کن باز اخماتو دوستت تولد سرت خیر:گفتم بهش رو    

 !گوریه؟ کدوم

 میدونستم...کرد باز اخماشو و گذاشت که بزاره اثر روش تا گفتم آرمان جلوی عمدا    

 !کشید رخش به رو چیزی کسی جلوی میاد بدش

 !میترکونم امشب...همونم هنوزم من:گفت و کرد باز اخماشو    

 ..افتادیم راه و دادمجواب لبخند با که زد بهم لبخندی آرمان    

 :میترا    

 لبخند بقیه به نفسم به اعتماد با و میرفتم راه همیشگیم غرور با گفتم کههمونجور    

 ...میزدم

 !بغلم پرید و زد برق چشماش دیدنم با که مینا به رسیدم    

 ...نمیشکنی دلمو میدونستم..اومدی که مرسی!وای:مینا    

 !نیام و کنی دعوتم تو میشه مگه:گفتمو زدم لبخندی    
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 !نموند دور چشمم از که کرد شراره به داری معنی نگاه مینا    

 !نمیشناختم خیلیارو ولی کردم اطراف به نگاهی    

 !باشه؟ خودمونی نبود قرار مگه:گفتم مینا به رو تعجب با    

 ...هستن هم دانشگاه های بچه بگذره خوش بیشتر اینکه برا!نچ:مینا    

 ..!بقیه پیش بریم بیا گفت و کشید دستمو مینا    

 !بودن نفری ۱۸ کم کم نبودن کم..شدم اشنا آدم کلی با    

 !مضطرب و بود ساکت عجیبی طرز به مینا    

 !میکنی؟ پنهون ازمو چیزی:گفتم و کردم نگاش مشکوک    

 !چیه؟ پنهون!نه نه:گفت خورده جا انگار که حالتی با مینا    

 ..!وسط بپرین ها بچه زد داد بعد    

 !رمانتیک و الیت آهنگ یه به شد تبدیل میشد پخش موقع اون تا که شادی آهنگ    

 ...اینکارا به چه و تولد!کردم تعجب    

 !ندیدمش کهکنمسوال مینا از خواستم    

 !کرد جلب توجهمو میکروفون تو صداش    

 ..زدن حرف به کرد شروعو بودن شده جمع دورش همه    

 قبول دعوتمو اینکه خاطر به کنم تشکر همتون از میخوام اوال ها بچه خب:مینا    

 ادامه و کرد مکثی..شدین صمیمی و شاد جمع این اومدن وجود به باعث و کردین
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 دیگه چیز اصلی علت ولی تولدمه به شدنمون جمع علت میدونید که همونطور:داد

 !ایه

 !شد تیز گوشام حرفش این با    

 تولدی همچین گرفتن اهل من که میدونن نزدیکن بهم خیلی که کسایی:مینا    

 به خاطر به فقط و فقط باشیم داشته و تولد این گرفتم تصمیم امسال نیستم،اما

 !عشق اونم...چیز

 که حسی: داد ادامه و کرد ساکت همرو که شد شروع ها بچبچ حرف این گفتن با    

 همین واسه ما..ناموفق بعضیامون ولی موفق بعضیامون برای!کردیم تجربش خیلیامون

 یه واسهنزاریم..بره بینمون از داشتن دوست و عشق نزاریم اینکه واسه!اینجاییم

 رفته دست از زمان که درحالی اونم بخوریم حسرتشو ها سال اشتباه حرکت حرف،یه

 !برنمیگرده

 چون کنم نصیحت نمیخوام:داد ادامه و داد سوق من به جمعیت تو نگاهشو    

 داشتم دوست ولی نمیاد خوشم نصیحت از خودمم

 و کردم تجربه زمان این تا که چیزی میکنم خداحافظی سالگیم ۱۹ با دارم که موقعی    

 ..بگم

 ..بشه زندگیش عشق به رسیدنش باعث جایی کسی،یه برای...شاید    

 واسه...بپذیریم کردیم اشتباه اگه!دیرشه زود نزاریم هیچوقت که اینه حرفم اصل    

 باور این به من چون شیم بیخیالش و سرنوشت پای نزاریمش...کنیم تالش جبرانش

 ..میسازیم سرنوشتو خودمون که رسیدم
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 یه میشه اخرش و میمونه ناگفته ابد تا حرفامون خیلی که مزخرفمونه غرور این    

 !سرطانی غده یه!غده

 فقط اخرشم و میکنه کثیف و سیاه قلبمونو میکنه باز سر جایی یه که ای غده یه    

 ..میخوریم هامونو رفته دست از افسوس خودمون

 رو بود دستم که مشروبی..بستم چشمامو کردم حس صورتم رو و اشک قطره اولین    

 ...!باال دادم نفس یه

 قلبم میکنم حس چرا!میکنه؟ تدایی واسم رو سپهر چشمای حرفاش تک تک چرا    

 به که داشتم ادعا همیشه که منی اونم!کنم حس وجودشو کمبود باید چرا!میسوزه

 !نیستم؟ وابسته هیچکس

 اومد ذهنتون به که کسی اولین آره:داد ادامه و کشید عمیقی نفس مینا    

 !بره پیش راهشو قلبمون بزاریم وقتشه!میگمو

 هم الیت آهنگ این..بگذریم!خب:گفت شادی با دفعه یه و کرد سکوت ثانیه چند    

 !جمعمون عاشقایه عشق به

 !کنید شرکت باید همتون چون ندارید فراری راه ولی    

 باید!متاسفم:گفت که اومد نازی صدای فقط شد خاموش چراغا ی همه یهو    

 !برقصید جلوتونههرکی

 جارو هیچ...کنم چه باید برقصم نخوام اگه ایه بازی مسخره چه این بابا ای!خندید    

 احساس کمی شد،چون حلقه کمرم دور کسی دست که میرفتم جلو فقط نمیدیدم

 !برم زود و برقصم کمی کردم سعی ولی ترسیدم میکردم گیجی

 ...کنید عوض پارتنرتونو:گفت که اومد آال صدای ایندفعه    
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 تو و کشید پشت از منو کسی انگار که میکرد عادت تاریکی به داشت چشمام    

 اشک از پر چشمام کرد پر مشاممو که عطری با..ایستادم روش به رو..!افتادم بغلش

 !شد

 چشمای دیدن با...شد روشن کمرنگی قرمزو نور یهو...بودم مطمئن بود خودش    

 ولی زده زل من به اونم...شدم میخکوب داشت جالبی تضاد قرمز نور با که سبزش

 !نبود من سپهر!سرد و بود عصبانی...نبود همیشه مثل نگاهش

 موردعالقشونو بازی اسباب که هایی بچه مثل..نداشتم خودمرو کنترلی هیچ    

 فشارش..گذاشتم سینش رو سرمو و کردم بغلش کنترلی هیچ بی گرفت گریم میگیرن

 نشون چندبرابر و احساساتم و بودم ـت*مـسـ...میکشیدمبو موردعالقمو عطر و میدادم

 ...میدادم

 ...!کرد بغلم متقابال بود جدیو سرد که چهرش برعکس    

 ...بگیرم جلوشونو نمیکردم سعی حتیو میریخت اشکام خوشحالی زور از    

 شده تنگ برات دلم:گفتم حسم تمام با نشنوه صدامو ممکنه اینکه به توجه بدون    

 !سپهر بود

 دیوونه مثل و زدم لبخندی اشکام بین...میکردم حس و رفت باال که قلبش ضربان    

 !نه؟ مگه.بود شده تنگ برام دلت هم تو:گفتم ها

 !نمیگفت،میگفت؟ دروغ که قلبش اما..نمیگفت،اما هیچی    

 (بود کرده دیوونم نبودش هفته یه!)نه؟ نداری دوستم دیگه:گفتم بغض با    

 ...کردم یخ شنیدنش با اما شنیدم صداشو باالخره    
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 !نمیشه دیگه...ولی دارم و داشتم دوست:سپهر    

 مهربون من سپهر!نبود من سپهر جدی و سرد لحن این...ازلحنش...کردم یخ    

 اما داره دوستم..نمیبخشه منو که شکوندم قلبشو چجوری...کردم چکارش من...بود

 ؟!نمیشه

 ...کرد حس شدنمو حس بی مطمئنم    

 !برقصی کسی با نبینم دیگه:گفت گوشم تو جدی لحن با    

 دوست غیرت یا رو نمیشه اون!کنم؟ باور رفتارشو کدوم خدایا...رفت و کرد لو من    

 !داشتنیشو؟

 کنارم سپهر درحالی اونم...باشم چراغا شدن روشن منتظر و کنم صبر نمیتونستم    

 ...نبود

 ...میرفتم راه اروم اروم و رسوندم بیرون به خودمو بود زوری هر به    

 سرم شالم حتی بود داغون وضعم..بود گرفته چشممو جلواشک و بود و تاریک هوا    

 ...نیست مهم هیچی ندارم و سپهر وقتی...نبود مهم دیگه اما!نبود

 نگاه بودن ماشین تو که پسری تا سه به و خوردم جا ماشین بوق صدای باشنیدن    

 ...کردم

 ...!سوارشو:گفت چندشی لحن با یکیشون    

 قول!دوره دور یه:گفت دوباره که دادم ادامه راهم به انداختمو پایین سرمو ترس با    

 !بگذره خوش میدم

 !هست که خوشگلم:بود شده پیاده انگار که شنیدم دیگشونو یکی صدای    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

399 

 

 ..برنمیومد ازم کاری هیچ و بودم هم ـت*مـسـ...میمردم ترس از داشتم    

 ...!شنیدمسپهرو عصبانی صدای که    

 !کردی؟ غلطی چه:سپهر    

 میتونیم!داداش؟ میشی عصبی چرا حاال او:داد جواب زشت لحن همون با    

 ...تقسیم

 دوستاش که جوری گرفتش لگد و مشت زیر سپهر که بود نزده کامل حرفشو هنوز    

 ..کردن فرار و بیرون کشیدنش سپهر دست از زور با

 ...بودم کرده کز گوشه یه و میلرزیدم ترس از من    

 ...ببینم مهربونیشو لحظه یه تا بدم زندگیمو بودم حاضر!میترسیدم عصبانیتش از    

 !لباسه؟ وضعه چه این:گفت سمتمو اومد عصبانیت با    

 ..بدم جواب نمیتونستم ترس از    

 میترا:گفت گرم منو قلب و میکرد پررنگ سبزشو چشمای که نگرانی با و کرد بلندم    

 !نمیدی؟ جواب چرا!خوبه؟ حالت تو

 ...خوبم:گفتم زور به    

 خودم:گفت گرفته صدای با و شد گرم تنم کل کهجوری گرفت محکم دستمو    

 ...میرسونمت

 ...شدم کشیده دنبالش حرفبی    

 ...میبینم قاطیچیو همهو شد داغ سرم کردم حس که بودیم خونه نزدیک    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

400 

 

 و گرفت دستشو که بره میخواستو کرد پیادم ماشین از سپهر    

 !نمیشه گفتی:گفتم    

 !بگذری؟ ازم میتونی واقعا:گفتم بود باز زورکی که چشمایی با نزدیکشو رفتم    

 چشمای...میشناختم که سپهری همون شد...شد گرم چشماش..زدبرق چشماش    

 که شنیدم زمزمشو...میشدم تر نزدیک بهش هرلحظه و بود روم روبه مهربونش

 ...شده تنگ واست دلم چقدر بکنی فکرشو نمیتونی حتی:گفت

 ...افتادم سپهر ـل*بغـ تو و شد محو چی همه که شد چی نمیدونم    

**** 

 (تولد)بک فلش    

 :شیوا    

 ...کردن آشتی که شد راحت خیالم میرقصن دارن سپهرو میترا اینکه دیدن با    

 توجهی زد لبخندی...شدم مواجه شروین نگاه با که کردم حس و نگاهی سنگینی    

 ...پایین انداختم سرمو و نکردم

 نزدیک میتونستم میچرخید ما رو گاهی که نوری وجود با بود تاریک اینکه با    

 ...بدم تشخیص شدنشو

 ...شد ظاهر جلوم دستی    

 !خانم؟ میدین افتخار:شروین    

 !نه که چرا:گذاشتم دستش تو دستمو و باال دادم ابرومو یه    
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 زیر تا بلند پاشنه کفش با بود، تر بلند من از هم باز اما بودم بلند قد اینکه با    

 !بودم چونش

 !خورد چونش به بینیم که میکردم نگاش داشتم    

 !نکن شیطونی:گفت که شنیدم صداشو    

 !کردم؟ شیطونی کی من:گفتمو گرفتمگازلبمو    

 جدی جدی و چشماش تو زدم زل پروا بی منم!کرد نگام و پایین آورد سرشو    

 !بودمجوابمنتظر

 !ببرمت باید نداره فایده:گفت مقدمه بی یهو    

 !چی؟:گفتمو شدم گیج    

 کنمفک این به و کنم نگات فقط نمیتونم دیگه:گفت و کرد چشمام به عمیقی نگاه    

 جداییمون باعث چیزی ممکنه که کنم فک این به خوام ندارم،نمی باهات نسبتی که

 و مال که چیزی و خواستگاریت میام!کنمفک برادرت واکنش به نمیخوام شه،حتی

 !میگیرم ازشون رو خودمه

 حالتی همچین نمیکردم فک هیچوقت!میشد بیشتر زدگیم ذوق حرفاش تک تک با    

 قلبم که رویایی،حسی حس یه!توصیفه غیرقابل لحظم این حس ولی!بده دست بهم

 !میزنه فریادش

 !دارم دوست:کردم زمزمه و کردم بغلش پس بگم چیزی نمیتونستم    

 !بیشتر خیلی!بیشتر من:گفتو سید*و**ب سرمو    

 :آال    
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 نیست که عرفانم!رفته سر حوصلمو ایستادم تاریکی تو ساعته سه!خدا ای    

 !(میشدم سرگرم بازیاش دلقک با که اینه نکنین،منظورم برداشت اشتباه!)بدتر

 زیاد تاریکی تو من بدبختی...نمیدیدمو جایی اما شدم بلند پس شدم خسته دیگه    

 برمیداشتم قدمامو احتیاط با!بودم متنفرم حالت همین از همیشهو ببینم نمیتونستم

 !دیوار به چسبوندم و گرفت کمرمو یکی

 بهم و مردم عاشقانه فاز!هیش:گفت آشنایی صدای که بزنم جیغ میخواستم    

 !نمیبینی؟ منو مگه!نزن

 !نداشتای فایده اما ببینم کردم سعی هرچی    

 مردم!وضعشه چه این:گفتم عصبانی تقریبا و شدم راحت خیالم صداش شنیدن با    

 !ترس از

 !ن؟ ترسیدی:گفتو کرد شیطانی ی خنده    

 !مسخره!اه:من    

 !میکنی؟ نگاه رو دیگه جای یه چرا حاال!بابا خب:عرفان    

 !نمیدم تشخیص رو جایی زیاد تاریکی تو من!نفهم:گفتموکردم اخمی    

 !نیست کشیدن نفس جای که کنار برو هم حاال:گفتمو دادم هلش کمی    

 حس گوشام نزدیک صداشو درحالی شیطانی لحن همون با و نخورد تکون جاش از    

 !نه؟ میگشتی من دنبال...خب:گفت میکردم

 دنبال بایدچی واسه!نه..ن:گفتم سریع و اومدم خودم به اما بودم ساکت چندثانیه    

 !باشم؟ تو
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 !برقصیم؟ میای حاال!نی مهم:عرفان    

 !نمیاد خوشم ـص*رقـ از زیاد!نه:من    

 !نمیکنم قبول جواب عنوان به رو نه!نچ:عرفان    

 !وسط کشوند بزور منو و    

 !دادم تشخیص آبیشو چشمای باالخره پس بود بیشتر نور جمعیتوسط    

 موقعیت این تو منو چرا:گفتمو کردم نگاه خیالش بیو آبی چشمای تو اخم با    

 !میدی؟ قرار مزخرف

 !مجبوری:گفت بیخیال    

 ..بگم چیزینمیتونستم دیگه و میداد حرصمبیخیالیش این با همیشه    

 نگاهش وقتی چون نکنم نگاهش زیاد میکردم سعی...میخوردیم تکون الکی    

 !(اومد ذهنم به این که شد چی مگه خدایا)میفتم اشپزخونه یاد کردممی

 بگیرمو باال سرمو شدم مجبور که جوری کرد پر فاصلمونو بگه بهم اینکه بدون    

 !بزنمزلبهش

 کمرمرو دستاش فشار..بود دیگه جای فکرش...اون اما بودم کرده اخم همچنان    

 باز اخمام که شد چینمیدونم..نمیکردم اعتراضی تعجب کمال با من و شد بیشتر

 !شد

 حاالو شد خالی درونمچیزیانگار..خال حس یه!سستی حس یه!بودم شده جوری یه    

 کنترل تحت میکردم حس!چیه جای نمیدونستم اما!کنهپر جاشوچیزی بودم منتظر

 !نیستم خودم
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 !شد باز اخمات باالخره دیدی:گفت مقدمه بی کرد تغییر عرفان عجیب نگاه    

 چیزی مسخره ـص*رقـ پایان تا و کردم مصنوعی ی خنده گفت مقدمه بی چون    

 !میکردم حس نگاهشو همش ولی شدیم مشغول کاری به هرکدوم اخرشم و نگفتیم

 :نازنین    

 !رسید پایان به موفقیت با عملیات:گفتموکردم سپهر و میترا به نگاهی    

 !نباش مطمئن زیادم:گفت که شنیدم و میالد صدای    

 ذوق با و کردم بهشون نگاهی!دیگه میرقصن دارن االن!چرا؟:گفتم و کردم تعجب    

 !رمانتیکن چه ببین!وای:دادم ادامه

 !رمانتیکه؟ برقصه دختر یه با هرپسری:گفتو زد پوزخندی    

 بی بعضیا مث که همه!آره که معلومه:گفتم و شدم عصبی حسیش بی همه این از    

 !نیستن احساس

 اصال ظاهرش برعکس...احساس بی مغرور ی پسره!بود خودش دقیقا منظورم    

 !نیست جنتلمن

 اومد غرور با که دیدم رو دانشگاه باحال پسرای از یکی که افتادم راه و زدم پوزخندی    

 !بانو؟ میدین من بهو ـص*رقـ یه افتخار:گفتو

 کشیده عقب به که کنه لمس دستشو بود مونده کمی دستم و کردم بهش نگاهی    

 !کرد حلقه دورم دستاشو..افتادم کسی ـل*بغـ تو و شدم

 !خودخواهشه خوده فهمیدم صداش شنیدن با    

 !نمیدم قرض پارتنرمو!متاسفم:میالد    
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 بودم چسبیده بهش که منی ولی جدی و بود عصبانیتی هیچ بدون صداش    

 !میکردم حسقلبشو کوبشو عمیقی هاینفس

 که اینه جالبش! تناقضه از پر پسر این خدایا    

 !کنم تحملش نمیتونم خودمم و خودمه پسرونه ورژن انگار    

 !برقصم پسره اون با میخواستم سرگرمی واسه چون!نکردم اعتراضی هیچ    

 تجدید فکرت رو کمی بهتره پس:گفت وقتی خورد گوشم به گرمش نفسای    

 (احساسه بی گفتم اینکه درجواب اینو!)کنینظر

 ...اومدم فرود بغلش تو که جوری گردوند برم ای حرفه خیلی    

 پرغرور ی چهره این از!باشه خوبی ی رقصنده بتونه نمیکردم فک کردم تعجب    

 !نمیرفت انتظار

 !دیدی کجاشو تازه:گفت که خوندنگاهمو انگار    

 با و ای حرفه خیلی اون میرقصیدنمعمولیو آروم خیلی که بقیه برعکس    

 !میخورد تکونهماهنگآهنگ

 پیش مقرراتی تانگو تو چقد!میکشوند خودش همراه هم منو درواقع و    

 !بود نفس به اعتماد و اطمینان از پر برمیداشت که هرقدمی!میرفت

 با و کرد خم دستش رو منو اخر لحظه!میکردم حرکت فقط و بودم شده خشک منم    

 !نظرت؟:گفت همیشگیش اخم

 !بود عالی:گفت زبونم بودم کرده آماده ذهنم تو که چیزی برعکس    

 !میدونستم:گفت میکرد نگاه بهم که حالی در و زد لبخندی    
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 !رفت و کرد ولم همونجا و    

 نه انگار کنم پیداش کردم سعی هرچی!بودم افتاده بودم نکرده کنترل خودمو اگه    

 !انگار

*** 

 :مینا    

 با چ وای:گفتم شوقوذوق با بودم زوم میترا و سپهر روی که حالی در و زدم لبخندی    

 ...دارن همو لیاقت واقعا:گفتم و کشیدم عمیقی نفس احساس همه این از! نمکن

 احمقا مث و شده خشک تقریبا دیدم که کردم نگاش!نمیدهجواب آرمین چرا!اوا    

 !میزنه لبخند

 و افتادم بازوش جون به بود اثر بی میدونم که کوچیکم مشتای با و کردم اخمی    

 !میگم؟ چی میشنوی..آرمین!هی:گفتم

 اون...جلو کشید منو و گرفت دستش تو مشتمو حالت همون تو!نخورد جا حتی    

 !بودم شده قفل تقریبا من بنابراین بود داده تکیه میز به کمی

 میکرد تعریف ازم کسی که مواقعیتو هیچوقت...کشیدم خجالت...راستش خب    

 سکوت نه و مغرورم کنن فک که کنم تایید میخواستم نه!بگم چی نمیدونستم

 ...نگفتمچیزی انداختمو پایین سرمو پس بود مواقع اون از االنم!کنم

 زمزمه بود خجالتم خاطر به که بچگانه کمی لحن با و آروم و اومد ذهنم به چیزی    

 !بزرگی زیادی تو چه من به:کردم

 ..بشنوه نمیکردم فک!خندهزیر زد    
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 !بود؟ دار خنده چیش:من    

 کم کمو شد محو کمکم لبخندش...شدم قفل بغلش تو کامال که کشید دستمو    

 تو خودمو که بودم من بعدو کردن لمس و پیشونیم لباش که جایی تا شد نزدیکم

 تو که بودم متناقصی حس عاشق...کردم پیدا هیجانش و آرامش از پر ـوش*آغـ

 ...نمیکردم عوضش چیز هیچ با که حسی...بود آغوشش

 میزد نفس نفس که درحالی آال اما بگم چیزی خواستم و کندم دل آغوشش از    

 !نگرانشم بیرون رفت بدی حالت با میترا...مینا:گفت

 به حس بی و حال بی که میکرددنبال و سپهر نگاهم!نکردن؟ آشتی یعنی...خدایا    

 از آرمین...بشم بکار دست خودم گرفتم تصمیم و شدم عصبی...میکرد نگاه جمعیت

 !باش آروم:گفت و گرفت دستمو و فهمید نگاهم

 !آرومم:کردم زمزمه نبودم آروم اینکه با    

 بعدش که نگوچیزی:کرد زمزمه گوشم تو کشید دستمو آرمین باز که برم اومد    

 ...بشی پشیمون

 !کجاست؟ میترا...سپهر:گفتم و سپهر طرف رفتم باالخره    

 باید..میپرسی من از چرا:گفت رفته که میدونه میکردم فکر اینکه برخالف    

 !باشه همینجاها

 اون کنمباور نمیتونم اما متاسفم واقعا سپهر:گفتمو شدم عصبی خیالیش بی این از    

 جنس یه اگه که بودی همونی تو...نمیبینم دیگه و میدیدم چشمات تو که عشقی

 فقط!رفته؟ کجا غیرتت االن اما!کنی؟ تحمل نمیتونستی میشد رد میترا کنار از مذکر
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 چه وضع اون با نیست معلومو بیرون رفته شب موقع این نیست مهم برات!بود؟ فیلم

 ...سرش بالیی

 غیرتش رو پا وقتی مخصوصا میدیدم چشماش توو خشم شعله حرفام تک تک با    

 ..رفت و شد بلند عصبانیت با و نکرد تحمل گذاشتم

 نگرانی با دخترا و آرمین کهجوری..نشستم صندلی رو بیحالی با رفت وقتی    

 ...میرفت تحلیل انرژیم و میلرزیدم میشدم عصبی وقتی...پرسیدنحالمو

 رو دخترا بودزوری هر به باالخره پس شه خراب مهمونی آخرای نداشتم دوست    

 ..برن کردم راضی

 قسمت همون که افتادم راه شد بهتر حالم که کمی...بیاره آب برام رفت آرمین    

 خودش سمت به منو دستی بود نکرده عادت تاریکی به چشمام هنوز...شد تاریک

 آرمینه کردمفکر اول...گرفت قرار دهنم جلوی دستی که کشیدم خفیفی جیغ...کشید

 !رفت تنم از روح صداش شنیدن با اما کنه شوخی باهام میخواد که

 !بگیرم حقمو میتونم باالخره:صدا    

 نمیتونی که نکن تقال:گفت دوباره که نداشت فایده بزنم جیغ میکردم سعی هرچی    

 !عزیزم کنی مقاومت من دربرابر

 صدبار..میداد دست بم مزخرفی حس!کجا آرمین و کجا این گفتن عزیزم خدایا    

 !شدم باعثش بچگی تو که ای دوستی خاطر به کردم لعنت خودمو

 چندشم کنه لمس تنمو از قسمتی که این از حتی!کنه بغلم میخواست و گردوندبرم    

 با و...گفت آخی که صورتش تو کوبوندم آرنج با و کردم جمع توانمو تمام پس...میشد

 دار خبر وضعیت این از کسی تاریکی خاطر به خداراشکر...دویدم سرعتم بیشترین
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 و اطراف نگران که دیدم و آرمین و رسیدم روشنی قسمت به تا دویدم قدر اون...نشد

 تونستم فقط و...کردم بغلش محکم و رسوندم بهش خودمو...میکرد نگاه

 !اینجاست امیر..اون:بگم

 و آورد بیرون بغلش از منو...کردم حس و رفت باال که قلبش ضربان گفتم اینو وقتی    

 !میکرد؟ غلطی چه اینجا!امیر؟!گفتی؟چی:گفت و گرفت بازوهامو محکم

 !شده؟ پخش لبت رژ چرا گفت عصبی و مشکوک و کرد وضعم به نگاهی    

 !میگی؟ داری چی گفتمو شد گرد چشمام حرفش این با    

 !گوریه؟ کدوم گفت و زد و کنارم    

 متوجه هم بقیه نمیخوام...بیخیالش آرمین!نه...نه:گفتم عجله با و کشیدم دستشو    

 ...شن

 کمی...میشد تر نزدیک بهم قدم به قدم و برگشت عصبانیت باو ناگهانیخیلی    

 ...میزد برق ترسناکی شکل ب چشماشو بود شده ترسناک

 و شد نزدیکم...خوردم دیوار به که جایی تا رفتم عقب عقب و دادم قورت گلومو آب    

 !وضعیه؟ چه این ببینمبگو!میکنی؟ دفاع اون از داری تو!ببینم کن صبر:گفت

 ..افتاده اتفاقی چه گفتم سریع و تند بود رسیده ذهنش به که مزخرفیفکرای از    

 زومچیزی رو...شد بدتر بلکه نشد بهتر تنها نه اما بشه بهتر وضعیت میکردم فک    

 !نمیکردم فکرشم که کرد

 !کرد؟ بغلت!گفتی؟چی:گفت عصبانیت و تعجب با    

 !نمیای بیرون:گفت تحکم با و رفت عقب تند    
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 بود ممکن چون دنبالشون برم نمیتونستم اما بود کرده عرق دستم استرس زور از    

 !کنم بدتر و وضع

 :آرمین    

 غیر به کسی بکنمفکرشم نمیتونم حتی..اصال اما بیاد مسخره مینا نظر به شاید    

 ...برسه چه بگیره دستشو من

 ...کردم داغ یادش با دوباره    

 ...شده قایم اینجاها کثیفموش اون بودم مطمئن...بیرون زدم    

 ...نبود کسی آوردم شانس    

 که هم داستان قهرمان!بهبه:گفت گستاخانه که اومد سرم پشت از نحسش صدای    

 ...اینجاست

 ..کردم نگاه بهش داشتم که نفرتی تمام با و برگشتم    

 !اینجایی؟ هنوز جرئتی چه با:گفتم عصبانبت با    

 ؟!برم هدیش دادن بدون داری انتظار:امیر    

 ..نمیومد جدید نظر به که دراورد و گردنبندی    

 !بببنیش؟ نمیخوای:گفت و انداخت باال ابرویی    

 و کردم بازش...میشد باز که بود نصب گرد طالی گردنبند به...گرفتمش ازش اکراه با    

 ...سمتش کردم پرت و بستمش سریع مینا کنار خودش عکس دیدن با

 که کنی باور نمیتونی شد چی!میکردی نطق خوب حاال تا!قهرمان؟ شد چی:امیر    

 ...دوست منو هنوزم
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 ...اومدسر صبرم دیگه    

 دستام تو... اومد خونبینیش از که جوریصورتشتو کوبوندم مشتیو طرفش رفتم    

 ..بودم داشته نگهش

 چون!میشی عصبی چی واسه میدونیم خوب هردومون:داد ادامه و نرفت رو از    

 ...دوست منو میدونی

 ...کوبوندم صورتش تو مشتی هم باز    

 حتی که نداری حقی هیچ تو!عآضی شو خفهفقط شو خفه:گفتمو کردم پرتش    

 عاشق اون و من...بیاری زبون به منو ناموس اسم نداری حق تو..بزنیحرف دربارش

 ..بکنی نمیتونی غلطی هیچ یکی تو و همیم

 !مطمئنی؟!هه:گفتو کردتف و میومد دهنش از که خونی    

 ..تسلیم من:گفتو گرفتباال دستاشو که طرفش برم خواستم    

 میگیرم ازت حقمو!نشده تموم کار اینجا:گفت میشد دور که درحالی و شد بلند    

 !سپهری آقای

 وارد عصبانیت با و برداشتم زمین رو از رو کزایی بند گردن شد دور وقتی    

 ...رفتن همه کم کم خداراشکر..شدم

 ممکنه یعنی...میداد عذابم چیزی یه و...نمیدادم جوابی میکرد سوال مینا هرچقدر    

 !!!باشه؟ نداشته دوست منو

 و پرید دهنم از..بودم شده خیره بهش که بود مدتی باشم متوجه اینکه بدون    

 !داری؟ دوست منو واقعا تو:گفتم
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 بهم اون اگه که جوری...آمیز تحقیر و تردید و شک از پر...بد واقعا..بود بد لحنم    

 چشمای و بودم زده که بود حرفی اما...نمیدادم جوابشو هیچوقت شاید میگفت

 ...میکرد نگاه بهم تعجب با که بود مبهوتش

 چون بره ممکنه میدونستم..شد اشک از پر خوشگلش چشمای که دیدم...دیدم    

 !شکستم قلبشو فهمیدم دیدم چشماش تو که اشکی

 سعی که مصنوعی لبخند با و اشکیش چشمای با و کنارم اومد انتظار برخالف    

 کی تو جز به مگه...دارم دوست که معلومه:گفتم و کرد نگاهم داره نگهش میکرد

 !کنه عاشق منو میتونه

 این ونپرسید اما!گفته؟چی بهت مگه بپرسه میخواست اینکه دیدم چشماش تو    

 قلبشو وقتی کنه تحمل تونست چجوری که ترسوند منو...ترسوند منو نپرسیدنش

 یه ،با..شکستم اونو من...اما کنه ناراحتم نخواست عصبانیتم خاطر به اما شکستم

 ...بردم سوال زیر رابطمونو،عشقمونو تمام جمله

 روشو ولی ایستاد که گرفتم دستشوطرفشو رفتم...بره همینجوری بزارم نمیتونستم    

 ..برنگردوند

 کشیدن نفس بود گونش رو که اشکی قطره دیدن با..برگشت کهبگمچیزی خواستم    

 ..رفت یادم

 االن فقط..خوبم!باشه؟ نیستم ناراحت من!آرمین هیچی...نگو هیچی:گفت بغض با    

 ..برم باید

 حرف باشه ناراحت واقعا وقتی که نیست دختری مینا...نمیگه هیچی چرا خدایا    

 ...میدهعذابم بیشتر که سکوتشه این و میکنه سکوت برعکس...بزنه
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 اونمیتونستم کاش...دارم دوسش چقدبگم و دارم نگهش..دارم نگهش میخواستم    

 شب اون...رفت حرفی هیچ بدون و...نتونستم اما...کنم پاک ذهنش ازو مزخرف حرف

 ...بزارم هم روچشم نتونستمونداشتم خوشی حال

*** 

 :سپهر    

 از و بودم کالفه طرف یه از...خوابوندمش مبل روی حرفی هیچ بدون و کشیدم پوفی    

 اینکه خاطر به خوشحال و...بدم لو خودمو بود نزدیک چون کالفه...خوشحال طرف یه

 ...دراومدم وضعیت اون از حداقلش!شدبیهوش    

 کم زیباییش از هیچی سرخش لبای با اما بود پریده رنگش...افتاد بهش نگاهم    

 به دستم..نشستم مبل کنارو شدم کشیده سمتش به که شد چطور نمیدونم...نمیکرد

 کنارش که بود افتاده لباشرو رنگشخوش موهای از قسمتی...رفت موهاش سمت

 دارم دوسش چون دارم احتیاج بهش چقدر کنمانکار نمیتونستم...زدم

 میدیدم که این با...بیام کوتاه قضیه این از نمیزاشت که بود وجودم توچینمیدونم..اما

 ...نهک قبول دلم،نمیتونست اما پشیمونهو داره دوستم

 یه از ،بعد...کردن لمس پیشونیشو لبام احساسم تمام با و کنم تحمل نتونستم    

 بیهوشکه موقعی فقط باشم،اونم داشته میتونستم که بود چیزی کمترین این هفته

 ...بود

 ...رفت خوشرنگش لبای سمت به بلندش های مژه از نگاهم    

 به دستی...خودش ی خونه تو اونم!...کنم؟ کار چه میخواستم من!اومدم خودم به    

 ..رفتم بیرون خونه از عجله با و کشیدم موهام
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 قراره صبح کنمتصور نمیتونستم...نمیتونستم اما بزارم تنهاش نبود درست شاید    

 ...بشهچی

 از هیچی اما سپردم موزیک به خودموو کردم رانندگی صبح تا و شدم ماشین سوار    

 ...نکرد کم بود قلبم تو که دردی

 :میترا    

 چقد خدایا...دادم خودم به تکونی و کردم باز چشمامو صورتم به نور برخورد با صبح    

 ...میکرد درد سرم

 صحنه تا کردم فک کمی!میکردم؟چکار خودم خونه تو...کردم نگاهاطرافمو و نشستم    

 ...شد زنده ذهنم تو هایی

 !آخرشحرف و سپهر...دعوا...مزاحما    

 بروز!خونه؟ آورده منو سپهر..یعنی..نشستم سرجام سیخ افتاد یادم کهچیزی با    

 !میخوردن وول شکمم تو خوشحالی های پروانه و داشتم خاصی خوشی ولی نمیدادم

 که بود اون...شد درگیر مزاحما اون با من بخاطر ،اون..بودم مهم واسش هنوز من    

 !بود نگرانم چون...رسوند منو خودش

 دوستم بشه اثبات بهم دوباره اینکه ماجرا اون وجود با اما میدونستم اینارو ی همه    

 که ساحلی تو بود ساحل تو گذروندن وقت مثل...داشت ای دیگه ی مزهو طعم داره

 اون به بیشتر مینوشی اونجا ازو بهشتی طعم با نوشیدنی یه وقتی اما هستی همیشه

 ..داری دوست اونجارو چقدر میرسی باور

 ...میزدم سوت و کردمحاضر صبحونه خودم واسهشوق و ذوق با هرروز برعکس    
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 :شراره    

 دوست تا دو واقعا ما نکنید برداشت اشتباه...بگردیم بریم بیاد تا بودم آرمان منتظر    

 با که نبود پسری میکردن فک برادراش حتی کهچیزی برعکس آرمان..بودیم واقعی

 منو بودم خوشحال حداقلش! بزنه مخشو بخواد و بگرده شد سبزجلوش هردختری

 مشترک چیزا خیلی تو...کنه فک راجبم اینجوری که نمیبینه ارزش بی اونقدر

 من وقتا خیلی حتی...بودم خودمم که بود،چیزی شیطون کمی فقط نظر به...بودیم

 دخترا بعضی حتی نمیشد باورم...میزاشتیمسرکار طرفو و میکردم جور دختر واسش

 ...بدونه ارزش بی خودشو میتونهچقدر دختر یه اخه..میدادن شماره بهش

 ..رسید آرمان باالخره که بودم فکرا همین تو    

 !چطوری؟ امروز:گفتو زد لبخندی آرمان    

 سوارشو بیا بیخیال...میگذرونیم هعی دوما!سالم اوال:گفتمو کردم فک کمی    

 !من ماشین با امروز بود قرار کههمونجور..بریم

 !ذلیلیم زن که کنیم چه:گفتو گرفت مظلومخودشو    

 خوب که نکن رنگ منو...ذلیل زن و تو!چی؟:گفتمو خندیدم قیافش به    

 ..میشناسمت

 (گفت التی لحن با)هستیم شناختتم چاکر:گفت و زد آمیزی شیطنت چشمک    

 ...!شنیدمو کسی صدای که شیمسوار خواستیمو خندیدم    

 ضعفی هیچو نمیترسیدمازش دیگه..میزد صدا اسممو که بود احسان..برگشتم    

 ..نداشتم مقابلش
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 ..میگشتاحسان منو بیننگاهش کنجکاوی با آرمان    

 !میشناسین؟ همو...شما:آرمان    

 ...بزنم حرف باهات میخوام:گفت آرمان به توجه بدون احسان    

 !هِری بعد بزن حرفتو همینجا:من    

 ..!تنها:گفت تاکید با    

 ..!نمیبینم ای غریبه اینجا:گفتم جدی لحن همون با منم    

 !کیه؟ سوسول بچه این:گفت و کرد آرمان به عصبی نگاه    

 سینش رو دستمو که جلو اومد و شد عصبی ـزش*آمیـ تحقیر لحن از آرمان    

 ..عقب کشیدمش و گذاشتم

 ...بروو بزنحرفتو...نداره ربطی هیچ تو به:من    

 !میای من با هم تو..تنها نه اما میرم:احسان    

 ..بگو جوک تر کم!تو؟؟!...من؟!میریم؟!چی؟:گفتم و کردم عصبی ی خنده    

 !جدیم:گفت و شد عصبی    

 ...نمیام تو با جا هیچ!دارم؟شوخی تو با من کردی فک!هه:من    

 !کن ازدواج من با...جدیه تصمیمم و دارم دوست واقعا من..شراره:احسان    

 نگران نگاه حتی...خنده زیر زدم و کنم و کنترل خندمو نمیتونستم چرا نمیدونم    

 ..میکردم حس آرمانو
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 باهات و میام کردی نازنین با بلکه من تنها نه که کارایی تمام از بعد کردی فک:من    

 تو!هیچی!احسان نیستی هیچی تو(انداختم بهش آمیزی تحقیر نگاه! )میکنم؟ ازدواج

 تو!میزنی بهم حالمو که نزن حرف احساس و عشق از!نداری درستی روان و روح حتی

 تو وجود تو که چیزایی..میخواد اعتماد...میخواد عشق ازدواج!چیه ازدواج میدونی

 سبز جلوم هم دیگه...احسان برو!نه!انداختنه؟ حلقه یه فقط ازدواج کردی فک!نیست

 ..کنم خوردت این از بیشتر نمیخوام..نشو

 دیگه اما میترسیدم ازش که ایم شراره همون هنوز میکرد فک...نمیشد باورش    

 ..کردم پیدا واقعیمو خود من!نه

 !رفت حرفی هیچ بدون اما بود عجیب    

*** 

 رو نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که عادی خیلی رفتنش از بعد    

 ..بریم بزن:گفتم آرمان به    

 بابت این از و نمیپرسید اما بپرسه ازم میخواد میکردم حس میگشتیم بر که زمانی    

 اما بود دوستام بهترین جزو اون ،باالخره میکردم تعریف واسش بودم،قطعا ممنونش

 ...نمیتونستم...االن

 ...کنم معرفیت بابامم مامان یه میخوام!خونمون؟ میای آرمان:من    

 همچین میدونم ولی نبودم چندسال درسته!نمیکنن؟ بدی فکر:گفت تردید با آرمان    

 !نیفتاده جا چیزی

 مشتاقن زدم حرف باشون خیلی دربارت راحت خیالت!بابا نه:گفتم و خندیدم    

 !ببیننت
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 !بریم...پس:گفتو انداخت باال ابرویی تعجب با    

 ..بیا:گفتم آرمان به رو کردم باز کلید با درو    

 دوست کردناشو مراعات میکرد زندگی خارج ها مدت اینکه با..بود تردید با قدماش    

 !داشتم

 ؟!بابا!مامان؟:من    

 ...دخترم اومدی خوش:گفت و اومد بابام    

 !نمیکنی؟ معرفی پسرو گل این: گفت لبخند با و کرد آرمان به نگاهی    

 بهم که اعتمادی همه این از خدا بنده!میدیدم آرمان قیافه تو و تعجب قشنگ    

 ..بود کرده تعجب داشتن

 ...بابا اینم آرمان به رو..آرمان ایشون بابا:من    

 ..داد دست بابام با آرمان    

 ...اومد خوشش آرمان از لحظه همون بابام میکردم حس    

 !کجاست؟ مامان:گفتم بابا روبه    

 ...بشینید دوتا شما میکنم صداش االن:بابا    

 !نشست نفره یه مبل یه رو آرمان که نشستم دونفره مبل روی    

 !چته؟!آرمان؟!عه:گفتم بهش تعجب با    

 ..جفتم اومد و کشید پوفی    

 !بودم ندیده بامزشو حالت این حاال تا...بود معذب بچم!آخی    
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 ...اومد هم مامانم باالخره    

 ...احساست ابراز همیشه مثل طرفشو رفتم    

 ..مامانم آرمان...آرمان میکنم معرفی..مامانی سالم:من    

 ..بود مامانم عاشق همین واسه بابامم..بود مامانم کپ شیطنتم و اخالق من    

 آرمان اون توئی پس:گفت و انداخت آرمان و من به نگاهی شیطنت با مامان    

 !معروف

 !بود دختربازی بود معروف توش که چیزیتنها آخه!شد گرد چشماش آرمان    

 !بگم چی:گفت بیچاره هم آرمان    

 !بودم گرفته خندمو جلوی زورکی    

 ...کنم پذیرایی ازت تا بشین بیا پسرم خب:مامان    

 ..میرم دیگه دقیقه چند نیست زحمت به الزم:گفتو نشست آرمان    

 ...میشما ناراحت بری حرفیه چه این!اوا:گفت و کرد مصلحتی اخم مامانم    

 !نیستا کنت ول آهش بشه که ناراحت ما خانوم...پسر بمون:گفت شوخی به بابا    

 !میگی؟ سرم پست داری چی!بهزاد!عه:گفت بود شنیده انگار که مامانم    

 !میمونه آرمان!خانومم هیچی:گفت خنده با بابام    

 زندگیشو توی و ته و بود گرفته حرف به بدبختو آرمان مامانم شب ۱۲ نزدیکای تا    

 و میخوردم میوه تمام بدجنسی با منم...نداشت اعتراض جرئت هم آرمان...درآورد

 ..بودم گرش نظاره
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 بابام مامان که موقعی تا کردیم بدرقش هممون بره میخواست که موقعی باالخره    

 ..آرمان منو موندیم و رفتن

 !رفتی کی به شد مشخص حاال:آرمان    

 ...مامانم معلومه:گفتم و کردم ریزی ی خنده    

 وقتی..باباته مثل...لبخندت ولی شاید:گفت بود خیره خندم به درحالی    

 !میخنده میخندی،چشماتم

 بود دوستم..نداشت منظوری خب ولی!خوردم جا لحنش حرفش،بیشتر با کمی    

 !دیگه

 ..داخل رفتم و کردم خدافظی ازش سرسری    

 !بودا ای تیکه عجب:گفت میخورد تخمه که درحالی مامانم    

 ..کردم اعتراض    

 کردنه؟ صحبت نوع چه این!نمیکشی خجالت!مامان:من    

 ...میدونستم!شد؟ حسودیت!چیه؟:گفتو خندید شیطون    

 !چیو؟:گفتم بود درگیر ذهنم که من    

 !داری دوستش...شدم که شم مطمئن میخواستم...گفتم عمدی اتفاقا:مامان    

 !میگی؟ داری چی:گفتم و کردم قاطی حرفش این با دیگه    

 ی ثمره تنها...منی دختر تنها تو شراره:گفت همیشه از تر جدی اینبار و شد بلند    

 از..داری لیاقتشو حاال همه این از بعد..میخوام خوبیتو من..بهزادی و من عشق

 !نده دستش
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 !متشنج ذهن یه موندمو من و کردول گیج منو    

 !مامان؟:زدم داد    

 !بله؟:اومد اتاق از صدا    

 !نبین سریال دیگه خواهشا:من    

 !چی؟:گفت تعجب با و اومد بیرون اتاق از    

 کشیده عشق به ها دوستی ی همه نیست قرار:گفت و کردم نگاش جدی ایندفعه    

 !فیلما مثل بشه

 کلمه این از داره حالم!عشق همش...شد خورد اعصابم...اتاقم تو رفتم گرفتمو راهمو    

 !میخوره هم به

 بودم داده قول بود وقت خیلی...انداختم سیگارم قدیمی پاکت به نگاهی    

 ...داشتم نیاز بهش االن..اما..نکشم

 ..احسان...کشیدم و اول پوک    

 افسردگی....دوم پوک    

 ..میترا با شناییا...سوم پوک    

 !آرمان..چهارم پوک    

 ...!قوی دوستی...پنجم پوک    

 ؟...!عشق...ششم پوک    

 ...کردم پرت پنجره از سیگارمو شدمو عصبی    
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 ...کردم پلیاهنگو اولین و گذشته گوشمتو هندزفری    

    (.Nickelback-I'd Come For You) 

 

    I was blindfolded, but now I'm seeing 

 ..میبینم حاال اما بودم بسته هامو چشم من    

    My mind was closing, now I'm believing 

 ...دارم باور االن اما بودم بسته ذهنمو    

    I finally know just what it means to let someone in 

    To see the side of me that no one does or ever will 

 بقیه که ببینه وجودتو از هایی قسمت بدی اجازه کسی به اینکه میدونم باالخره    

 ...داره معنی چه دید ونخواهند نمیبینن

    So if you're ever lost and find yourself all alone 

    I'd search forever just to bring you home, 

 تا میگردم تو دنبال همیشه برا من..تنهایی کردی حسو کردی گم خودتو اگه پس    

 ..خونه بیارمت

    . 

 ...میزد فریاد اسمو یه فقط لعنتیم ذهن    

*** 
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 :شیوا    

 و سپهر شدید دعوای! بیفته؟ اتفاق همه این هفته ی توی میشه باورش کی    

 شدن ناپدید...آرمین و مینا رفتار بودن عجیب...سپهر ی مرده خواهر فهمیدن...میترا

 باالخره و میالد و نازی های نگاه..عرفان خاطر به آال ی گریه..شراره و آرمان یهویی

 !من از شروین خواستگاری

 دوست پسرو این من که اینه میدونم که چیزی تنها شد چجوری نمیدونم    

 با چیزا ترین میزنه،کوچک تند تند قلبم..راحتم خوشحالم،باهاش کنارمه وقتی..دارم

 !میشه تبدیل انگیز هیجان چالش به به شروین

 اول ی دفعه! منه از شروین خواستگاری دومین این بگم باید اما باشه عجیب شاید    

 اما بیرون کرد پرتش خونه از سامان...نشد تسلیم شروین ولی کرد خرابش سامان

 ...برمیگرده که گفت شروین

 ...راحته خیالم داره حضور بابام اینکه از اما دارم دلشوره دلم ته...تر رسمی ایندفعه    

 کسی به سادگیا این به دخترمو من..جون پسر:گفت و کرد شروین به نگاهی بابام    

 ...نکرده تجربه چیزارو خیلی...جوونه و خام هنوز..سالگی ۱۹ توی اونم..نمیدم

 ..باشه راحت خیالش تا دادم تکون سری ک کرد نگام نگرانی با شروین    

 ...انداختم پایین سرمو و کشیدم خجالت...اومدیم خودمون به بابام اهم صدا با    

 راحت خیالم که میکنه تضمین چی!بدی؟ دخترم به که داری چی ببینم بگو:بابا    

 ..باشه

 بهش قلبمو،عشقمو..اما نیست زیادی چیز:گفت و کرد بهم نگاهی شروین    

 !نیست؟ کافی اینا...میدم
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 پیشه عاشق خب:گفت و کرد ای خنده...کشیدم راحتی نفس که زد لبخندی بابام    

 !هستی که هم

 ..اشناییم قبل از من و شروین بود فهمیده کامال...نمیشدم این از تر سرخ وای    

 رسمی داره چب همه که حاال نمیکردم درکش اصال..بود کرده اخم مدت تمام سامان    

 !داره مشکلی چه میشه

 صدای چون میگه چی نمیشنیدم..زدم زل شروین به مدت تمام و شدم خیالش بی    

 به اعتماد...جذابش ریش ته...زدنش حرف مردونه..بود کرده پر گوشمو قلبم ضربان

 نبودن زنده مادرش و پدر اینکه وجود با حتی داشت بابام با زدن حرف موقع که نفسی

 ...بود اومده داییش با و

 ۱۹ فقط چون گفت البته..بندازیم نشون کرد قبول بابام زدن حرف کلی از بعد    

 زده زل هم چشمای تو کرد انگشتم تو انگشترو که موقعی..بمونیم نامزد فعال سالمه

 نگاه این نمیدونم نمیومد زدن دست صدای اگه...نمیفهمیدیم اطراف از هیچی و بودیم

 ..میشد ختم چی به ها

 صیغه کرد قبول بود فهمیده چیو همه نگاهامون از که بابام اما نبود راضی مامانم    

 داشتم اعتقادات سری یه من اما بودیم راحت شروین و من درسته...بخونیم محرمیت

 فقط نبودم جلوش روسری بدون حتی من..نمیکردم اعتراضی شروین خاطر به فقط که

 ...نبود قصد از که تولدم یکبار

 ...زد زنگ شروین که بود نگذشته رفتنشون از ساعت نیم هنوز    

 ..برداشتم و گوشی و زدم لبخندی بودنش عجول خاطر به    

 !ندیدمت ساعته نیم...شده تنگ برات دلم:گفت مقدمه بدون    
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 !قرنه نیم انگار ساعته نیم میگفت جوری یه    

 !زمان؟ شد هم ساعت نیم...شدیا لوس!شروین:گفتم و کردم ای خنده    

 همش مدت این..باشم تو بدون ندارم عادت...شدم لوس اصال آره:گفتو شد جدی    

 از شهر یه کنم تصور ،نمیتونم..اینجا تو و تهران برمیگردم تنها من االن اما میدیدمت

 ...باشیم داشته فاصله هم

 من با چرا تو...ببینم کن صبر:شروین جمله با شد همزمان در شدن باز صدای    

 ..دنبالت میام کنم تحمل نمیتونم!برنمیگردی؟

 ...کرد قطع اون و بزنم حرفی نتونستم بود در صدای پرت حواسم که منی    

 آورد باال سرشو..نمیگفت چیزیو بود آروم...کردم تعجب..اتاقم تو اومد سامان    

 !زود؟ انقد چرا:گفتو

 !میشه؟ تنگ برام دلش یعنی    

 !زود؟ اینقد چی:من    

 !هان؟ کنیازدواج باش زود اینقد مجبوری که کردین چیکار!خبریه؟:سامان    

 خواهرش راجب میتونه چجوری...کشید سوت بود ذهنش تو که کثیفی فکر از سرم    

 !بکنه فکری همچین

 !نه؟ ای حامله:زد داد    

 ..عقب میرفتم اروم اروم...سمتم میومد داشت    

 !نمیدی جواب چرا:زد داد    
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 مریضو فکر!نمیشه درست من حرف با مرده که اعتمادی...نداشتم گفتن برا حرفی    

 !کنم؟ درست چجوری

 مامان و بابا مطمئنم که زد دادی...دیوار به خوردم تا رفتم عقب عقب    

 شدم منتظر هرچقدر اما...گرفتم صورتمو جلوی که گوشم تو بزنه میخواست..شنیدن

 میشد مگه و ـوش*آغـ این...رفتم فرو گرمی ـوش*آغـ تو جاش به نیفتاد اتفاقی

 ...نشناسم

 ..میشنیدم و سامان با بابا دعوای صدای و میفشرد بغلش تو و من شروین    

 بلند روش دست حاال تا من!دخترمه هن شیوا!پسرمی که پسرمی!سامان:بابا    

 !بکنی میخواستی غلطی نکردم،چه

 بـرده فرو شروین ـل*بغـ تو سرمو خجالت از من و میکرد تکرار حرفو همون هم هنوز    

 ..بودم

 !حاملس شاید میکنه ازدواج داره زود اینقد چرا!مطمئنی؟!دختر؟!هه:سامان    

 !پیچید مامان هیع و زد بابا که سیلی صدای    

 حرف اینجوری خواهرت درباره که تویی!بیرون شو گم:گفت که شنیدم و بابام صدای    

 !ببینم نمیخوام و میزنی

 اذیت:گفت و کشید سرخم صورت به دستیو کشید بیرونآغوشش از منو شروین    

 ؟!نکرد که

 !نه:من    
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 االن:گفت اروم و گذاشت جا پیشونیم بر ای ـوسـه*بـ توجه بدون که زد صداش بابام    

 ..عزیزم میام

 ...میشنیدم حرفاشو تک تک من اما میزد حرف اروم بابام    

 اون..باش دخترم مواظب..میای میدونستم!پسرم:گفت دار بغض صدای با بابام    

 از    

 که باشه راحت خیالم بزار...نکن اذیتش..شده بزرگ برادرش های شکاکی با بچگی    

 ..چاه تو نمیفته چاله از

 !مراقبشم میزنه قلبم وقتی تا... داره وجودمو قسمت ترین مهم اون:شروین    

 نداشتم تصمیم ولی..بودم خالی از پر...نداشتم حسی هیچ..میکردم جمع وسایلمو    

 ...کنم خراب و شروین و خودم خوشی

 ؟!بره میخواد گوری کدوم:زد داد که شنیدم و سامان صدای    

 صاحاب بی!فهمیدی؟ شوهرشم من دیگ االن...میاد من با:گفت جدی شروین    

 !بکنی خواستی غلطی هر که نیس

 داشتم تصمیم...بیرون زدم خونه از باالخره اما بود چی العملش عکس نمیدونم    

 ماشینش تو...گرفت پیش و من و روش هم شروین...شدم موفق که کنم برخورد عادی

 جدیدمون زندگی:کرد زمزمه که کردیم نگاه هم به و گرفتیم همو دست..نشستیم

 !خانومم بگم بهت راحت خیال با میتونم حاال..مبارک

 ...افتادیم راه و کرد روشن و ماشین که زدم روش به زدم لبخندی    

*** 
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 :سپهر    

 اینجا به گذاشتی چرا!نگفتی؟ چرا:گفت و زد زل چشمام تو اشک از پر چشمای با    

 !برسه

 !داشتن تناقض هم با ظاهرم و قلبم اما بود چم نمیدونم    

 !بودم سرد سرد ظاهر در اما میگرفت آتیش اشکاش واسه قلبم    

 !کرده اشتباه گفته بهت هم االن که کسی!میگفتم؟:من    

 !کردم روشنش و بردم نزدیک و فندک..کردم نزدیک لبام به سیگارو خونسردی با    

 !میکردم حسو ناباورش نگاه    

 ..کنم نگاش شد باعث صداش که بودم نزده و اول پوک هنوز    

 سیگارم به و شد نزدیکم بودم گذاشته مسابقه هم با اشکاش که درحالی شوکه    

 !چیه؟ این...این:کرد اشاره

 !عجیبه؟!سیگار:گفتم و زدم پوزخندی    

 ...!شد عوض چی همه لحظه یک در    

 !بشنوم زمین رو و فندک افتادن صدای شد باعث زد بهم که سیلی    

 ..بود شده منفجر...کردم نگاش ساکت    

 دوست منو حتی تو!میگی دروغ داری:گفت میلرزید عصبانیت از که حالی در    

 !نداری

 ..کرد سنگین نفسامو که داد چشماش به عمیقی غم به جاشو عصبانیتش    
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 میدونم!نشکنی منو دادی قول تو!بودی داده قول من به تو:گفت غمگین    

 به غرورمو حتی من!میکردی چکار بودی من جای اگه تو..اما!نکردم اعتماد!شکستمت

 خودمو دیگه حتی..کردم خواهی معذرت ازت ها هفته...شکستم خاطرت

 ..!نمیشناسم

 !بقیه مث شدی اما داشتی فرق بقیه با چون بودم عاشقت من..شدی عوض..تو اما    

 هیچی اون بدون من..نمیتونم بره بزارم نباید...خورد تکون دلم تو چیزی    

 !میکنم؟اینکاور دارم چرا...نیستم

 !میدیدم مقصر خودمو حاال و بود شده عوض چی همه جای لحظه یه توی    

 نفسم انگار...ایستاد زمان انگار لحظه یه توی و کشیدم دستشو که میرفت داشت    

 ...شد رنگی بود کرده احاطم که سفیدی و سیاه برگشت،دنیای

 ..کنه خیس پیرهنم اشکاش گذاشتمو کردم بغلش    

 خودم به تا بود حقم سیلی اون شاید..تعصب..غرور..دوری این..بود بس دیگه    

 باید..بود اشتباه راهم فهمیدم من..میکنم چکار زندگیم با دارم هاس هفته ببینم..بیام

 واسه هاست هفته که اوری چندش و سرد پوسته این نه واقعیم خوده باشه خودم

 ...ساختم خودم

 ..نداشتم انتظارشو خودمم که کردم و کاری لحظه ی تو    

 ..زدم زل چشماش تو و اوردم در جیبم از بود گذاشته جا به برام مادرم که انگشتری    

 !میکنی؟ ازدواج من با:من    

 ..کرد وبغلم شد اشک از پر خوشگلش فندقی چشمای لحظه یه تو    
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 ناراحت عشقمو بکنم غلط من..شد تموم دیگه:کردم زمزمه و کردم بغلش سفت    

 ...بکنم

 ...بود شده تنگ خیلی برات دلم..دلم:گفت هقاش هق بین    

 ...بود تر ارزشمند واسم دارم دوست صدتا از حرفاش این    

 همین من واسه خوشبختی...کردم خداروشکر و بستم چشمامو    

 ..عشقش..داشتنش..بود

 :آال    

 !میداد بازی منو فقط مطمئنم دیگه حاال    

 !نبوده؟ واقعی کردیم زندگی که هایی لحظه اون تموم کنم باور یعنی    

 !ببینم کن باز درو!آال؟:اومد نازی صدای سرش پشت و شنیدم و در صدای    

 ...!باشم تنها میخوام:گفتم و زدم داد    

 اشکامو میکردم سعی هرچی..ندادم اهمیتی اما شنیدم هاشونو زمزمه صدای    

 و کشیدم که قلبی که روزی..هامون لحظه تمام به..کردم فک..نمیتونستم کنم کنترل

 سر..میزنم حرف پسر یه با دارم کرد فکر چون کشید تیر یه توش

 روز اون از چی همه اره!پختنمون کیک ترینش مهم و..شوخیاش..بودنش سنگین    

 اون تا که بودم من شاید!نه شایدم..کردن جادو منو چشماش که بود روز اون شد شروع

 و شکست طلسم که..روز اون تا نداشتم باور و داشتم بهش که حسی بودم کور موقع

 منفجر که امروز..امروز تا کردم پیدا رو قلبمه تو که قفلی اون کلید کردم حس

 ...بیارم یاد به کردم سعی..شدم
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 (قبل ساعت نیم)    

 دختری یه با که میگشتم عرفان دنبال خوشحالی با..بود شده تمام کالس    

 !بغلش تو تقریبا بود نزدیکش خیلی دختره..دیدمش

 ..عرفان!بود خودش اما میبینم اشتباه دارم کردم فک اول    

 آال!عه:گفت خوشحالی با دیدنم با که بگم چیزی خواستم و طرفشو رفتم    

 ..کنم معرفی بت رو کیمیا عشقم میخواستم بودم منتظرت..اومدی

 گفت که عشقی ی کلمه به فقط فقط نبودم هیچی متوجه من اما خندید دختره    

 صدا به که جوری...دراومدن حرکت به مغزم از نافرمان پاهام دقیقه یه تو و کردم توجه

 ...دویدم فقط..نکردم ای توجه هم عرفان زدنای

 (حال زمان)    

 حتی اون نداد قولی تو به که اون!چیه؟ واسه ها گریه این آال:گفت ذهنم تو صدایی    

 !داره دوسم نگفت

 گفتم مظلومانه    

 !ببندم؟ دل بهش گذاشت چرا پس:    

 !میشد اینجوری نباید    

 !کنه بس میکردم خواهش و داد فشار سرمو که جوری پیچید گوشم تو جمله این    

 ..لرزوند منو کمی کسی زدن در و بودم داده تکیه در به    

 !کیه؟:گفتم گرفته صدای با و کردم پاک اشکامو    

 ...لرزوند تنمو صداش    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر Mina S... | کردم پیدات باالخره رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

432 

 

 !منم:عرفان    

 !میخوای؟چی:من    

 !نبود خودم دست اما..میدونم بود بد لحنم    

 !کن باز درو:عرفان    

 !اینجایی؟ چی واسه:گفتم خشونت با    

 !رفتی تو اینکه خاطر به:عرفان    

 !نداشتم زبونمم کنترل دیگه حتی    

 وقت یه برو!مهمن خانوم کیمیا فعال...نیستم مهم که من!مهمه؟ مگه!هه:من    

 !نشه ناراحت

 !میگی؟ چی تو:گفت و شد تعجب از پر صدای    

 ...نکنه..نکنه ببینم کن صب:گفت و شد اروم صداش    

 !شده حسودیت تو ببینم بگو:گفت و شد شیطون صداش یهو    

 !!شد گرد چشمام    

 !نکن گرد چشماتو:عرفان    

 !!فهمیدی کجا از تو:گفتم تعجب با کردم و گرد چشمامو    

 حتی..میکنی چکار داری االن بدونم که میشناسمت اونقدر:گفت و کرد ای خنده    

 !ای حالی چه االن میدونم

 !دارم؟ دوسش فهمیده یعنی...خدا وای    
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 ...تابلوام اینقد که سرم تو خاک.،.پیشونیم تو زدم    

 ..منتظرتم بیرون!باش پایین دیگه دقیقه پنج:گفت که نگفتم چیزی    

 حاضر ناخوداگاه اما...دختره اون درباره حتما!بگه میخواست چی..میرفتم نباید    

 چرا...کردم نگاه آینه تو و اومدم خودم به..کردم محو صورتم رو از رو گریه آثار و شدم

 !آخه تابلوام چقد...بودم رسیده خودم به اینقد

 ..شدیم ماشین سوار حرفی بدون..بیرون رفتم پس نبود وقت متاسفانه    

 اعتراف باید...نمیترسیدم اصال اما بودیم شده دور شهر های شلوغی از کمی    

 ..داشتم اعتماد بهش همیشه که میکردم

 خاکی به توجه بدون که دیدم..شدم پیاده شدمنم پیاده ماشین از...ایستاد باالخره    

 ..نشست زمین بودن

 ..شد گرد چشمام    

 ..بشین..نباش سوسول اینقدم! میشی زشت نکن گرد اینقد چشماتو:گفت خنده با    

 ..بود شده سنگین زبونم انگار...نشستم حرفی هیچ بدون    

 ..شنیدم زمزمشو که بودیم ساکت دقیقه چند    

 !پسر بزنن گندت!!بگم چجوری حاال بابا ای:عرفان    

 !شده؟ چیزی:من    

 !نشدهچیزی!نه!ها؟:نداشت سوالو این انتظار    

 ؟!میکنیمچکاراینجا...پس:من    
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 !یافتم:گفت شیطون های بچه مث یهو    

 میکردم حس اوقات بعضی..بزرگه پسر یه انگار نهانگار..گرفت خندم حرکتش از    

 !نکنه شیطونی کنم مراقبت ازش مادر یه مثل

 !!کنم کنترل خندمو نتونستم دیگه دراورد جیبش از که چیزی با    

 مدرسه موقع که داشت رنگی رنگی چسبی های برگه سن این به پسر یه خدا وای    

 ...میکردیم استفاده بردازی نوت واسه

 !کنیم بازی یه بیا..خب:گفت خندم به توجه بدون    

 !بازی چه:من    

 !بازی یه:عرفان    

 ..انداخته دست منو بیشعور ی پسره!شدم پوکر کامال    

 !مرض:من    

 ..کردم حس خندشو ولی مینوشت برگه رو چیزی یه داشت بود پایینسرش    

 حدس باید تو پیشونیت به میزنم مینویسم برگه رو چیزی یه من ببین خب:عرفان    

 ..چیه بزنی

 !چیه اینکارا ایم بچه ما مگه!عرفان وای:من    

 ..بشینم کرد مجبورم و بود مصمم کارش تو اون اما    

 حدس حاال خب گفت شیطون های پسربچه مثل زد پیشونیم به رو برگه باالخره    

 !بزن
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 !کن راهنمایی خب:من    

 !کنم راهنماییت تا بپرس:عرفان    

 !جسمه؟ اوم:من    

 !نه:عرفان    

 !داره؟ خارجی وجودصالا:من    

 !دیدش نمیشه اما میشه حس:عرفان    

 !شدم کنجکاو    

 !کلمس؟:من    

 !جملس!نه:عرفان    

 !میکنه؟ راهنمایی زیادی میکردم حس چرا    

 !میده؟ معنی:من    

 توصیفش جمله اون با فقط نشه شاید و قویه هم خیلی..معنیه از پر آره:عرفان    

 ..کرد

 !بودم کرده هنگ    

 !که شد سخت!عه:گفتمو کردم اخمی    

 !کنی نگاش میتونی:گفت و کشید عمیقی نفس    

 !بفهمم و مهمی چیزه قراره میکردم حس!میزد تند تند قلبم    

 ...بودم نکرده نگاش هنوز اما دراوردم برگرو    
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 !دارم دوست:خوندمش. بلند و کردم بازش    

 !دارم دوست منم:عرفان    

 !چی؟:گفتم و شد و گرد چشمام    

 !تابلویی؟ خیلی میدونستی:گفت بالبخند و کردم نگاهش    

 چیه؟ منظورت:من    

 بهم حسی چه میدونستی!داشتم؟ دوست دیدمت که اول از من میدونستی:عرفان    

 تو وقتی بود حسی چه میدونستی!ای؟ دیگه یکی عاشق کردم فک وقتی داد دست

 شوخی به میگفتم هرچی که بود سخت چقد میدونستی!نمیدیدی؟ ایناور

 !نکنم بغلت بغلم تو افتادی وقتی بود سخت چقدر میدونستی!..میگرفتی؟

 ..کیمیا اما:گفتمو افتادم کیمیا یاد    

 اصال..دارم خواهر یه من نمیدونستی حتی تو!کردی؟ باور تو:گفتو کرد ای خنده    

 !خواهرمه اون!منه؟ شبیه چقد کیمیا کردی دقت

 ..ولی:گفتم تعجب با    

 اما!بودم راحتی و شوخ پسر همیشه من:داد ادامه و انداخت پایین سرشو عرفان    

 واسه اما..حسامو..حرفامو!میگرفتن تمسخر به منو همه!بودی هپین مشکل شاید

 باید اول بشم عاشقت اینکه واسه!کنه باورم که هست یکی کردم حس بار اولین

 باشم دوستت باید میکردم حس..داشتم بهت حسی یه بار اولین من..میبودم دوستت

 تنها!سخته من مث ادمی واسه..میخوامت خودم واسه فقط کردم حس بعدش اما

 !حسادت..بود این شم مطمئن میتونستم که راهی
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 با که تلفنی همون سر!)میکردم هم تالفی باید:گفت شیطانی لبخند با و کرد نگام    

 (کرد حسادت و مامانمه نفهمید اون اما رفتم صدقش قربون و داشتم مامانم

 ...گرفته انتقام هست خوشحالم چه..گرفت خندم    

 اورد تر باال سرشو و شد تر راحت میزنم لبخند دید وقتی    

 !!باشه خجالتی نمیکردم فک!نمیکرد نگاه چشمام به هنوزم اما    

 !میام نظر به خجالتی چرا میکنی فک داری میدونم:عرفان    

 !!میخونه ذهنمو چجوری!وای    

 مخفی اینو که بود همین بودنم طبع شوخ دالیل از یکی شاید خب..من..اما:عرفان    

 !میشم ضعیف کمی باشه وسط احساسم پای وقتی اما کنم

 !بود همین کنم اعتراف بهت میتونستم که راهی تنها    

 !دارم دوست منم:گفتم که کرد نگام و گرفت تر محکم دستمو که گرفتم دستشو    

*** 

 !اومد جیغو سوت و دست صدای یهو    

 !کین اینا خلوتی این به جا توی خدایا    

 شیطون بود گرفته محکم دستمو که درحالی و کرد بلندم و شد بلند عرفان    

 !نمیشد نویسندمون بدون اینا همه البته:گفت

! نشدن برادر خواهر چرا نمیدونم!همن لنگه دوتا این خدا ای..میناس که این!عه    

 !نازی و میالد..آرمان و شراره جز به بودن همه
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 !نداشت قابلی:گفت و کرد نمایش تعظیمی مینا    

 داستان کارگردان ایشونم:گفت مینا که ایستاد کنارش عرفان خواهر کیمیا    

 ..!عاشقانمونن

 ..بودن صمیمی هم با اینقد که بودن کرده ریزی برنامه چقد نیست معلوم خدایا    

 سراغ برین باید دوتا شما از بعد!نیستن! نباش منتظر:گفتمینا که بودم گیج هنوزم    

 !نازی و میالد

 !نمیشه باورم هنوزم خدا وای:گفتمو کردم عرفان به نگاهی..گرفت خندم    

 !نمیگی؟ تبریک: گفت و باال اورد چپشو دست مینا    

 ..بود حلقش انگشت تو انگشتر...نمیشد باورم    

 !کردی؟ ازدواج کی تو:پرید دهنم از    

 خب اما!نه که ازدواج:گفت مینا که کرد بغلش سر پشت از آرمین...خندیدن همه    

 !نمیکردم دستم نفهمی اینکه برای!نامزدیم

 حرف باشون ارمین دایی!دادن اوکی و میشناختن و ارمین که بابا و مامان راستش    

 !بندازیم هامونو حلقه که زد

 !؟..سریع اینقد چی همه چرا:من    

 هرچند!بدزدنش میزاشتم نباید:گفت و انداخت مینا به ای عاشقانه نگاه آرمین    

 !بخوره وول میخواد خیلی خودش

 !دستم بندازی حلقه دادم افتخار بت..نشوها پررو ارمین!عه:مینا    

 !دارن کالسی چه خانوم!اوه:ارمین    
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 ...شد شروع دوتا این کل کل بابا ای    

 هیچوقت میدونستم فقط!شد سریع خیلی چی همه!نمیفهمیدم هنوزم راستش    

 !نبودم االن از تر خوشحال

 !بعدی صحنه سر بریم باید که کنین جمع بروبچ خب:گفت یهو میترا    

 و مینا!بود نزدیک عروسیشون سپهر و میترا...میشدیم خوشبخت داشتیم هممون    

 !شروین و شیوا همینطور و بودن نامزد آرمین

 نه داره دوست و میالد که میکرد اعتراف نازی نه!بودن عجیب واسم نازی و میالد    

 !داند خدا فهمیدن چجوری!میالد

 !بود زده غیبشون که بودم شراره و ارمان نگران هنوزم اما    

 ..رسیدیم باالخره    

 !میکردن دعوا هم با داشتن همیشه مثل! عاشقانه جز به بود هرچی صحنه اون    

 !شمارشو کن پاک!باش سریع:میالد    

 !موبایلمو؟ میشکنی دوباره!میشه چی نکنم پاک اگه!دیگ بسه!اه:نازی    

 !بیفته بود نزدیک که نازی پای زیر انداخت سنگ یواشکی مینا    

 !گرفت دهنمو جلوی عرفان که بدم هشدار بهش میخواستم ناخوداگاه    

 !میشد خراب چی همه وگرنه اوردیم شانس    

 !آخ:نازی    

 ...بود ترسیده میالد    
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 !داری؟ درد! شد؟ چی:گفتو طرفشو رفت    

 !میکنی دخالت کارام تو چرا!توئه تقصیر همش اه...شکسته پام کنم فک:نازی    

 دوست چون:زد داد و شد عصبی چون دیده اسیب پاش رفت یادش انگار میالد    

 !دارم

 هیچوقت من چرا!داره دوستش میالد خدا وای! برداشت سکوت جارو همه یهو    

 !!نمیفهمیدم

 !!ندارم من ولی:زد داد نازی یهو    

 !چی؟    

 !میگه دروغ داره:گفت همه به رو اروم که کردم مینا به نگاهی    

 !اورد درمون اشتباه از و بود دیده قبال مینا که میدیدیم فیلم یه داشتیم انگار    

 اونقد ولی!میخونم چشمات از!میگی دروغ داری:گفتو نکرد نشینی عقب میالد    

 !داری غرور بیشتر من از حتی نمیاری زبون به که مغروری

 ...نمیگفت چیزی و بود کرده اخم فقط نازی    

 ...انداخت پایین سرشو اخم همون با    

 ..اخ:نازی    

 ..گفت اینو قضیه این از شدن دور برا فقط نی چیزیش پاش بود معلومقشنگ    

 !دیدم و میالد واقعی خنده بار اولین واسه بخورم قسم میتونم    
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 تو زبون زیر از من ولی!داری دوستم میدونم!کنی عوض موضوع نمیتونی:میالد    

 !خودمی مال هرصورت در هرچند! میکشم

 !میشد برعلیهش چی همه چون نمیگفت چیزی اما میشد منفجر داشت نازی    

 !میبرد ـذت*لـ خوردنش حرص از هم میالد    

 !بریم خب:گفت مینا    

 !نشده تموم که هنوز!عه:من    

 !فیلمه؟ مگه:گفتو کرد ای خنده عرفان    

 !مرض:من    

 !ازم میبرد حساب چه!خنده از پوکیدم که کرد جمع خندشو    

 !بود ما با همینجا تا! حله بقیش:مینا    

    *** 

 ...شد وارد صدا سرو با نازی که بود اماده چی همه    

 !گفتم شدم خر اخرم دارم دوستش منم!داره دوستم گفت میالد ها بچه وای:نازی    

 !میکرد خودکشی گفته اینارو پسرا جلو میفهمید اگه میخندیدیم زیرزیری    

 اماده که کیکی و ما دیدن با که نگفت چیزی دیگه نمیاد صدایی شد متوجه وقتی    

 !کردهنگ بودیم کرده

 ..خبر چه اینجا:نازی    

 !شنیدید؟ چیزو همه این!!هیع گفت و گرفت دهنش جلو دستشو    
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 !کرد هنگ باز دید و میالد بینشون وقتی! کرد نگاه پسرا به    

 ...اینجا اومدی کردی ول و من این واسه!میکشمت!بیشعور پسره ای:نازی    

 ..عزیزم اینجا بیا:گفتو زد بهش چشمکی میالد    

 ..عزیزم نگو من به!ایش:گفت پیشش میرفت که درحالی نازی    

 !بودی نگفته بودین کشیده نقشه بابامم با    

 !میکنه ناز داره که بود واضح کامال    

! اسمی همچین بود مینا پیشنهاد! مبارک ها عاشقانه فصل! کردم نگاه و کیک رو    

 !نویسندمون همیشه مثل

 ..رسید ذهنم به سوالی    

 !نشد؟ خبری ام شراره و آرمان نگران من ها بچه:من    

 !نمیشه باورت بگم:گفت و زد لبخندی میترا    

 !شدن هم عاشق هم اینا که نگو:من    

 !کرد ادم آرمانو:شروین    

 !کردن فرار ها بچه مثل..کنار به این: گفت و خندید میترا    

 !چی؟:گفتیم نداشتیم خبر که نازی و من    

 نبود رابطشون مخالف کسی که اینه جالبیش..کردن فرار شب نصفه دوتا این:میترا    

! خارج رفتن و دزدید اصطالح به و شراره شب ۲ ساعت آرمان هیجانش واسه فقط

 ..!بود راضی هم شراره...اونجاست زندگیش بیشتر آرمان
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 !نگفتین من به اینارو چرا!بیشعورا:دراومد نازی جیغ که نگفتم هیچی من    

 !سورپریز:گفت کشدار میترا    

 ..داریم هم دیگه سورپریز یه و گفت سرش پشت سپهر    

 !بزنیم حرف هم تصویری باهاشون میتونیم االن گفت و اورد تاپشو لپ    

*** 

 !شدم زده ذوق دیدنشون از چقد وای    

 !شده تنگ واستون دلم ها بچه وای:گفت خوشحالی با شراره    

 !شه تنگ من واس دلت باید فقط!هی:گفت شوخی به و کرد بغلش آرمان    

 !بکش من دوست رو از و دستت هی:کرد شوخی میترا    

 !زنمه دوستت:انداخت باالابرویی آرمان    

 ...که نگو:مینا    

 ..کردیم رسمی ازدواج! آره:گفت ذوق با شراره    

 !راهه تو بچه تازه:آرمان    

 !آرمان:زد جیغ شراره    

 !جونم:خندید آرمان    

 !میگه دروغ..ندین گوش حرفش به ها بچه:شراره    

 !میشه تبدیل واقعیت به دیگه چندروز فقط نیست دروغ:ریخت کرم باز آرمان    

 ..بودن بامزه چقد...بودیم مرده خنده از همه خدا وای    
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 ..بود کرده روشن کمی فضارو تاپ لپ نور فقط و کردیم خاموش چراغارو    

 !زدن جیغ خوشحالی از همه ها بچه که بریدیم کیک    

 برق تاریکی توی که شدم عرفان آبی نگاه غرق منم...کردن ـل*بغـ همو شراره و آرمان    

 !میزد

 (بعد سال چهار)    

 کالم دانای    

 این تو...بود خوشحال نهایت بی و میگذروند حاملگیشو های ماه اخرین میترا    

 میترا...بود عشق سراسر روزش هر و بود نذاشته کم هیچی واسش سپهر چهارسال

 فندقی چشم هم سپهر و میدونست خودش زمردی چشم اول روزای مث اونو هنوزم

 بزارین دخترتونو اسم:میگفت که گرفت خندش مینا حرف یاداوری با...میکرد صداش

 بشه ستاره هم دخترتون! اسمان هم سپهر!خورشیده اسمت معنی که خودت!ستاره

 اینکه مخصوصا داشت دوست رو ستاره اسم! میدین تشکیل شمسی منظومه قشنگ

 !میشد زندگیشون ستاره دخترشون همین برا بوده سپهر خواهر اسم

 تغییر هیچوقت چیز یک اما بود کرده تغییر ظاهر به چیزا خیلی چهارسال این تو    

 که بود این میتپید همدیگه عشق به هرکدوماشون قلب...اوناست قلبای اونم نمیکرد

 ..میداد معنی زندگیاشون به

 کپی بود شیطون خیلی که داشتن نیک اسم به ساله دو پسر یه هم آرمان و شراره    

 اما برنزه پوست با بود مامانش شبیه ظاهرا! میگشت my friend دنبال االن از!باباش

 ...بود باباش کپی موهاش
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 میخواست دختر یه خودش قول به..باشن داشته بچه هنوزم داشت اصرار آرمان    

 واس آرمانو توجه تمام و میکرد حسودی ای دیگه زن هر مثل هم شراره..شراره کپیه

 ...نمیذاشت کم هم آرمان الحق..میخواست خودش

 کمی قضیه این سر و نمیخواست مینا اما بشن دار بچه داشت دوست خیلی آرمین    

 بچه فکر تو هم عرفان و آال...نمیشد کم بهم نسبت عشقشون از اما داشتن اختالف

 مثل عرفان که داشت واهمه شدن دار بچه مسئولیت از کمی آال ولی بودن شدن دار

 ..میشن عالی خانواده یه کنه ثابت بهش تونست همیشه

 هنوز خودشون قول به!نامزدن چهارساله شروین و شیوا اما نشه باورتون شاید    

 !بود عروسیشون دیگه ماه که البته بکنن جوونیشونو میخواستن

 پسر دختر یه بود فهمیده و بود چهارماهش!بود باردار دوقلو نازی! نازی و میالد اما و    

 ...بودن خوشحال شدت به..بارداره

 قوی ارتباط چهارسال گذشت وجود با هنوزم..میرفت پیش خوب چی همه    

 !میشدن جمع هم با همه و بود کرده حفظ دوستانشونو

 فهمیده و چیزی یه تازه چون گذشت سخت داستان مینای به کمی وسط این    

 !ضعیفه شدن باردار واسه...اینکه اونم!بود

 :مینا    

 بچه االن من درسته...نبود مهم واسم اما...میشد تر شدید لحظه به لحظه بارون    

 دکتر..داره تفاوت خیلی نشدن با نخواستن..داشت فرق موضوع این اما نمیخواستم

 !زیاده برم مرگ استقبال به خودم شدن دار بچه با اینکه احتمال گفت
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 صداش بابا یکی داره دوست که میبینم چشماش تو داره دوست بچه آرمبن..اما    

 هیجان زندگیمون اما داره دوستم میدونم!نیست کمی زمان چهارسال..کنه

 ...داره حق!میخواد

 لباساتو بدو میخوری سرما!خیسی؟ چرا عزیزم:گفت نگرانی با آرمین که خونه رفتن    

 !کن عوض

 اگه!بدم دست از ارمینو اینکه ترس از بود ترس از همش..بود پریده رنگش صورتم    

 ؟!بفهمه

 ببینم که اینه از بهتر این...برسونم ارزوش به اونو باشه بهتر شاید..بگم بهش نباید    

 !نرسه ارزوش به من خاطر به فقط

 بچش مادر من که اینه ارزوش تنها میگفت..شد خوشحال خیلی گفتم بهش وقتی    

 باارزش خیلی واسم ارمین ولی بزارم مادر بدون بچمو که باشم خودخواه شاید..باشم

 !تره

 کالم دانای    

 توی االن و بود رسیده دیر سپهر اما داشت درد میترا بود رسیده میترا زایمان وقت    

 عشقش سالمتی تر مهم واسش هیچی...میزد قدم استرس با بیمارستان راهروهای

 !رو ای دیگه چیز نه میخواست میترارو فقط لحظه اون در..نبود

 صدای...شد تار واسش دنیا...دید رو و صاف خط و افتاد اتاق به چشمش لحظه یه    

 ...دادیم دست از مادرو دکتر اقای:میگفت که شنید رو محوی

 پای صدای!نمیزنه و ایستاده قلبش کرد حس لحظه یه واسه..شد خم زانوهاش    

 وسط...میکرد بد حالشو میرفتن اتاق اون به اتاق این از سرعت به که رو دکترا
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 ترحم نگاه پیچید بیمارستان کل تو زد فریاد رو خدا اسم جوری...زد زانو بیمارستان

 قلبش تو که دردی هم اومده چشمش از که اشکی قطره...میکرد حس رو بقیه برانگیز

 !نکرد خالی و میکرد حس

 کیو دیگه!باشه خوشحال میتونست که دلیلی تنها!زندگیش تمام بود عشقش اون    

 !میزد؟ صدا فندقی چشم

 زبونیاش شیرین با بود خسته وقتی بود کی دیگه!میاورد؟ دووم زندگیو جوری چه    

 !درکنه؟ خستگیشو

 نیمه اون اره...خودش تمام دادن دست از فشار زیر..میشکست داشت مرد این    

 عشق خاطر به فقط اما بود باخته زندگیشو بارها..بود مرد اون تمام نبود گمشدش

 ....نبود انصاف این بود زنده میترا

 شو بلند سپهر! خوبه؟ حالت سپهر:زد داد و کرد بلندش که شنید و آرمین صدای    

 !برگشت تو خاطر به!برگشت اون!مرد

 !نور از پر و رنگی دنیای تو کشوندن محو جای یه از اونو انگار    

 !خوبه؟ حالش بگو میکنم خواهش:گفت التماس با و دوید که اومد بیرون دکتر    

 !خوبه هردوشون حال:گفت دکتر    

 محکم آرمینو که میکرد پیدا جریان صورتش روی بیشتری سرعت با شوق اشک    

 !کردـل*بغـ

 دختر نمیخوای!خوبه چی همه!مرد باش آروم:گفت و کرد بغلش محکم آرمین    

 !ببینی؟ کوچولوتو
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*** 

 :مینا

 به داره معدم ی همه کردم حس اما چطوره میترا ببینم که ارمین طرف میرفتم داشتم

 صورتمو..دستشویی رفتم..نبود من به حواسش ارمین!میاره هجوم دهنم سمت

 میکردم هرکاری اما!ام حامله من!شد باالخره!کردم چک بیبی به نگاهی..شستم

 !میبینم؟ آرمینو ماه نه فقط یعنی!بود تلخ لبخندم

 دنبالم که دیدم و ارمین..میرفت گیج سرم...رفتم بیرون...بود پریده شدت به رنگم

 چرا..من عشق:گفت نگران و نزدیکم اومد کرد وحشت دید صورتمو وقتی..میگشت

 !شدی؟ اینجوری

 !ام حامله:بگم تونستم فقط

 ..شدم بیهوش و

 !میذارم تنهاتون:گفت دکتر که اومدم بهوش

 !بچم؟!شده؟ چیزی نکنه...بود مشکوک

 !بچم:زدم داد ناخوداگاه

 !میشناسم عصبانیتشو!عصبانیه مطمئنم خدایا..بود من به پشت ارمین

 !نگفتی؟ من به چرا:ارمین

 !!میکرد گریه داشت...اون خدایا..برگشت

 !شده؟ چیزی ارمین:من

 !نه حرکات اما بود عصبانی صداش...نزدیکم اومد که شد تر بلند صداش
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 اما بود چیزیت یه تو شب اون..شب اون!میدونستی مطمئنم!هان؟ نگفتی چرا:ارمین

 ...احمق من

 ...میزد چنگ موهاشو و میچرخید خودش دور و تر عقب رفت

 !تونستم چطور من:کرد زمزمه

 ..کنم تحمل اشکشو از پر چشمای نمیتونستم من خدایا..کرد بهم عمیقی نگاه

 !باشمت نداشته دیگه ممکنه شی دار بچه اگه نگفتی بهم چرا:ارمین

 !میفهمید نباید نه

 ..نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو

 میخوام بچه تو بدون نگفتی؟من چرا:گفت و گرفت دستاش تو صورتمو نزدیکمو اومد

 !میخوره چی درد به بچه ندارم ندارم،عشقتو مادرشو وقتی!بچه گوربابای!چکار؟

 !میکنیم سقطش:ارمین

 ...میخوامش من!نمیزارم:گفتم دادمو نشون واکنش سرعت به

 !میمیرم تو بدون من نمیفهمی چرا لعنتی:زد داد و سمتم برگشت و شد عصبی

 میتونستم من اما..ریخت که اشکی واسه...اون واسه..خودم واسه..سوخت دلم خیلی

 !بشم بچم بیخیال نمیتونستم کنم حسش

 ..نباش من که زیاده احتمالش ببین...ارمین:گفتم بود دراومده اشکم درحالی

 ...نگو نبودنت از:ارمین
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 عاشق...نکن فراموش منو..نبودم من اگه ارمین...بگم باید:گفتم و گرفت شدت گریم

 ..باش نداشته دوست من از بیشتر بچمونو حتی ولی خودخواهیه میدونم...نشو کسی

 ..بزنم حرفمو ادامه نذاشت گریم هق هق

 ..کرد بغلم سفت و اومد ارمین

 ..ببینم اشکاتو نمیتونم..نکن گریه:ارمین

 !بده قول بهم..بهم:من

 همه!کردم پیدات باالخره من!نمیری تو چون!نمیدم قول!نه:گفت و کرد بغلم تر سفت

 !نمیشه تمام اینجوری چی

 !بیرون رفت اتاق از حرفی هیچ بدون

. 

 کالم دانای

 سفت دخترشونو و میترا..ریخت اشک و نشوند میترا پیشونی بر ای ـوسـه*بـ سپهر

 چیزشو همه بود ممکن پیش دقیقه چند تا کنه باور نمیتونست..بود کرده ـل*بغـ

 بهش میترا...بود کرده قوی اونو که بود میترا عشق..بود ضعیف میترا بدون اون!ببازه

 که دارم باور من!برگردونده اونو نیروی یه و شنیده فریادشو صدای کرده حس که گفت

 !نیست عشق جز به چیزی نیرو این

. 

 ..بعد ماه ۹
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 هم من یعنی...بودم حس بی...میریخت اشک و بود گرفته سفت دستامو ارمین

 بزار اسمشو:گفتم ارمین به اخر لحظه..نمیبینم دخترمو هم میدم دست از عشقمو

 خوشش حرفام این از میدونستم نگفت هیچی...کنی فراموشم نمیخوام...ارمینا

 !عاشقتم میتپه قلبم که ای لحظه تا:کرد زمزمه و... نمیاد

 چی همه!شلوغه اینقدر چرا کجاست اینجا..نمیشه باورم خدایا...کردم باز چشمامو

 چشماش هنوزم که دیدم ارمینو...اورد خودم به منو بچه گریه صدای تا شد تر واضح

 ؟!زندم من ،یعنی.خدایاشکرت...بود خیس

 ...بودن اومده ارمان و شراره حتی نمیشه باورم خدایا بودم اتاق توی همه

 ..آرمین:بگم تونستم فقط

 چه من خدای..کردم نگاه کوچولوم دختر به..بودم دور ازش سالهاست میکردم حس...

 چه مامان:گفتم گریهبا که اومد نزدیکم مامانم! شدم مادر کنم باور نمیتونستم!بود ناز

 !میترسم من کوچولوئه

 شوق اشک مامانم ولی خندیدن بقیه

 ...میریخت

 :کالم دانای

 سر بالیی چه نفهمید هیچکس..شد محکوم اعدام به ـاوز*تجـ جرم به ارین بعد سالها

 باعث طمع..کرد اشتباه اما!بود شراره عاشق واقعا اون..احسان اما و اومد امیر

 اثر بر و بشه شمرده ارزش بی هم داشت شراره به که عشقی شد باعث و شد نابودیش

 ...بیاد سراغش به مرگ اعتیاد

 پایان
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 :نویسنده زبان از

 تمام اینکه اونم تفاوت یک با تنها شد تموم داستانا ی همه مثل هم داستان این خب

 همه با من! بودن واقعی ها حس ی همه حرکات تک تک!بودن واقعی شخصیتا

 ممکنه ماها از خیلی..داستان بد های شخصیت با کردم،حتی زندگی شخصیتا

 ..باشیم داشته زندگیمون تو رو ادمایی همچین

 رمانم اولین از امیدوارم..باشم گذاشته برجا شما واسه هم خوبی ی خاطره امیدوارم

 !باشین بوده راضی

 پیدا قلممو رمان این با تازه من حقیقتش..بدین حق بهم خب ولی نقصه از پر میدونم

 !باشه تر هیجانی و تر قوی نوشتم بعدیمو رمان اگه میدم قول یعنی کردم

 خیلی که داستان اصلی های شخصیت همچین دادن انگیزه که کسانی تمام از ممنون

 بهم رمان دادن ادامه واسه رو انگیزه بیشترین که میترا خصوص به...کردن کمک

 !میداد

 Mina S همه از ممنون

  

 

 

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/57943:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک
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 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 


